
 المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا
(INTOSAI) 

 
 

 لجنة معايير الرقابة الداخلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTOSAI إرشادات 
 حول معايير الرقابة الداخلية

 في القطاع الحكومي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 المحتويات
 
 
 

3                                                             اسـتهالل  
 

4                                                               مقـدمة  
 

7                                                     الرقابة الداخلية 1  
 7                                                        ف   تعاري1/1
 11                                 قيود على فعالية الرقابة الداخلية 1/2
 
 
 
  12                                            مكونات الرقابة الداخلية 2
 12                                                    البيئة الرقابية 2/1
 18                                                     تقييم المخاطر2/2
  22                                              نشطة الرقابية    األ2/3
 30                                        التبليــغ   المعلومات و 2/4
 33                                                          المراقبة 2/5
 

 35                                         األدوار والمسؤوليات   3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 اســتهالل
 

 عام INTOSAIالـ آان من المتصور أن تكون القواعد اإلرشادية للرقابة الداخلية الصادرة عن 
 و تقييم الرقابة الداخلية  وثيقة حية تعكس الرؤيا التي يجب بها تطوير معايير لتصميم و تطبيق1992

 . لتحديث تلك القواعد اإلرشادية  هذه الرؤية جهودًا متواصلة اقتضتو 
 

و التي ُعقدت في  ) INCOSAI(  الرقابية العليا لألجهزةفي الدورة السابعة عشر للجنة الدولية 
على حيث تمت الموافقة  1992 عام إرشادات تحديث إلى حاجة ماسة ظهرت  2001سيؤول عام 

 اللجنة التمهيدية التابعة  إطار وضعتهو هو المتكامل للرقابة الداخلية اإلطاراالعتماد على ضرورة 
 اإلرشادات و فيما بعد أدت الجهود المبذولة إلى توصيات إضافية بان تتناول .للجنة رعاية المنظمات 

 الرقابية المتعلقة بتشغيل لألنشطة العامة المبادئ من المعلومات حول المزيدقيم سلوآية و تقدم 
تعمل  أنيجب التي  المعدلة في اعتبارها تلك التوصيات ودية اإلرشاالقواعد و قد أخذت . المعلومات

  بالرقابة الداخلية المتعلقةاستيعاب المفاهيم الجديدة على تسهيل 
 

آما يجب أيضا مراجعة تلك اإلرشادات المعدلة باعتبارها وثيقة حية سوف تحتاج بمرور الوقت إلى 
 .  في مجال الرقابة الداخلية مزيد من التطوير و التعديل لتحتضن التطورات الجديدة

 
 للمنظمة الدولية هذا التحديث هو نتيجة للجهود المشترآة ألعضاء لجنة معايير الرقابة الداخلية التابعة

 هذا بتنسيق اللجنة حيث قام فريق عمل مشكل من أعضاء  )INTOSAI( لألجهزة الرقابية العليا 
 و هولندا          بوليفيا و فرنسا و المجر و ليتوانيا منلكل الرقابية األجهزةالتحديث مع ممثلين عن 

رئيس فريق العمل المشار إليه (   و بلجيكااألمريكيةو رومانيا و المملكة المتحدة و الواليات المتحدة 
 (  . 
 

فيينا  ( جرى تقديم خطة التحديث إلى مجلس المحافظين الذي وافق عليها في اجتماعه الخمسين 
و   تم إخطار مجلس المحافظين حول مدى التقدم  في العمل في اجتماعه الحادي و ) 2002أآتوبر 

 جرت 2004 في فبراير ل في اجتماع اللجنة في بروآسو) 2003بودابست ، أآتوبر ( الخمسين 
المنظمة الدولية  أعضاء آافة  و من ثم إرسالها إلى بشكل عامالموافقة عليها المسودة و مناقشة

 . عليها النهائية مالحظاتهم   إلبداء ) INTOSAI(  العليا لألجهزة الرقابية
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تحديث إرشادات معايير ) INCOSAI( قررت اللجنة الدولية لألجهزة الرقابية العليا2001في عام 
بحيث ) INTOSAI( عن المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا1992الصادرة عام الرقابة الداخلية

 أن تعمل على الرقابة الداخلية و  مجال في ذات العالقة اعتبارها آافة التحوالت الحديثةتأخذ في
 اإلطار – الرقابة الداخلية و هو تقرير بعنوان) COSO(لجنة رعاية المنظمات  مفهوم تقرير إدخال

   . INTOSAIالـ المتكامل في وثيقة 
 

قواعد اإلرشادية فان اللجنة ال تهدف فقط في ال) COSO(و مع تطبيق نموذج لجنة رعاية المنظمات 
إلى تحديث مفهوم الرقابة الداخلية و لكنها تحاول أيضا أن تساهم في الوعي العام بالرقابة الداخلية 

 و من الواضح جدًا أن هذه الوثيقة تأخذ في اعتبارها خصائص  .فيما بين األجهزة الرقابية العليا 
  .   اإلضافية و التغييرات دراسة بعض الموضوعاتالقطاع الحكومي مما حض اللجنة على

 
 أيضا أضيفت فقد 1992 عام إرشاداتو) COSO( لجنة رعاية المنظماتفتعاريبالمقارنة مع 

 الرقابة أهداف تلك الجوانب في إدخال من المبرر و يعتبر،  الجوانب السلوآية لعمليات التشغيل
وآذلك األخالقي  السلوك أهمية 1 منذ التسعينياتأصبح من األمور المؤآدة آثيرًاالداخلية حيث 

وجوب  التوقعات العامة ومن.   في القطاع الحكومياآتشافهوالتالعب والفساد  الحيلولة دون وقوع
 الحكومية بشكل مناسب األصول إدارةو  المصلحة العامة بعدالةبخدمة  الموظفين الحكوميينقيام

السلوآيات الحكومية  تعتبرلذلك .   القانون والعدالةسأسا على بشكل متساِوالمواطنين  ومعاملة
 .  حكومي جيدإلشراف األساس تعتبر حجر آماالثقة الحكومية   لتدعيمأساسيةمتطلبات 

 
 فإنها تتطلب للمصلحة العامة تجسد عادة األموال العامة و استخداماتها األصول الحكوميةو الن 

  .  في حاجة إلى التشديد عليه األصول الحكومية حماية بشكل عام عناية خاصة و بالتالي يصبح مغزى
 
 

إعداد الميزانيات التقديرية بإتباع األساس النقدي ما زال إجراءا واسع االنتشار و فضًال عن ذلك فان 
و التصرف      األصولفي القطاع الحكومي ولكنه ال يوفر ضمانًا آافيًا بخصوص اقتناء واستخدام 

 مما يجعل تلك أصولها سجالت لكافة  إلى وجود دائمًاتفتقر الدوائر الحكومية فان و نتيجة لذلك.  فيها
 .  على انه هدفا هاما للرقابة الداخلية األصول حماية فقد ينظر إلىلذلك .  عرضة للسرقة األصول

 
الية  غير مقصورة على وجهة النظر التقليدية للرقابة الم1992و مثلما آانت الرقابة الداخلية في عام 

و اإلدارية و اشتملت على المفهوم األوسع للرقابة اإلدارية فان هذه الوثيقة تشدد أيضا على أهمية 
 .المعلومات غير المالية 

 
و بسبب استخدام أنظمة المعلومات بشكل مكثف في جميع الدوائر الحكومية فقد أصبحت ضوابط 

 في هذه اإلرشادات  لهامستقًال فصًالتكنولوجيا المعلومات هامة بشكل متزايد مما يبرر تخصيص 
 منشأة بما فيها البيئة الرقابية و أليبكل مكونات الضوابط الرقابية الداخلية تتعلق تلك الضوابط حيث 

و مع ذلك و .   الرقابية و المعلومات و االتصاالت  و آذلك المراقبةاألنشطةو تقييم المخاطر
 ."  الرقابيةاألنشطة"ت عنوان  فقد نوقشت تلك الضوابط تحاإليضاح إلغراض
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، عليهاوالحفاظ إليجاد رقابة داخلية فّعالة في القطاعات الحكومية  إرشادات هدف اللجنة هو وضع إن
 الحكومية التي يمكنها استخدام هذه اإلرشادات لتكون الدوائر فهي تخاطب بالدرجة األولىلذلك 

  . فيهاأساسا لتطبيق و تنفيذ الرقابة الداخلية 
 
 اإلرشادات تقييم الرقابة الداخلية يعتبر هدف تدقيقي متعارف عليه فانه يمكن للمدققين استخدام ألنو 

 معايير الرقابة الداخلية المتضمنة نموذج لجنة رعاية إرشاداتلذلك فان  . تدقيقباعتبارها أداة 
 الرقابي راإلطا آمثال على 2 تستخدمها آل من الدوائر الحكوميةأنيمكن ) COSO(المنظمات

 فال ُيقصد بهذه اإلرشادات ومع ذلك.  لتقييم الرقابة الداخلية باعتبارها أداةالداخلي المحكم و المدققين 
 أو) INTOSAI( الرقابية العليالألجهزة تكون بديال لمعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية أن

  . ذات عالقة أخرىأي معايير تدقيق 
 
 

 يمكن معه أساساتوفر ، آما  للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي اإلطار المفضل هذه الوثيقة تحدد
 ينطبق على آافة جوانب التشغيل داخل الدوائر الحكومية  و مع ذلك  هو مبدأ و ،تقييم الرقابة الداخلية
ت تطوير التشريعا المختصة المفوضة بصالحيات السلطات مع التداخل أو من فهو ال يهدف إلى الحد

 وفق ما تراه مناسبا داخل الدوائر السياسات التي تقوم بوضع األخرى السلطات أوو سن القوانين 
  . الحكومية 

 
 مفهومة داخل سياق الخصائص المحددة لتلك الدوائر الحكوميةيجب أن تكون الرقابة الداخلية في 

 و استخدام  اعية أو السياسيةالدوائر بمعنى قيام تلك الدوائر بالترآيز على مواجهة األهداف االجتم
مما يستدعي (   تلك الدوائرأداء الميزانيات التقديرية و تعقيدات أهمية العامة و لألموالتلك الدوائر 

 مثل اإلدارية القيم  بينو الحداثة و  و الشفافيةالنزاهة و التشريعاتالتوازن بين القيم التقليدية مثل 
 .  يض المقابل للمسؤوليات العامة لتلك الدوائر و النطاق العر) الكفاءة و الفعالية 

 
 معايير و ال توفر لوضع إرشادات هذه الوثيقة تتضمن أن بوضوح أن نذآرو بالنتيجة فانه يجب 

 و ممارسات لتطبيق رقابة داخلية و لكن عوضا عن ذلك فهي توفر إجراءاتسياسات مفصلة و 
 إذ تقوم بتطوير تلك الضوابط الرقابية التفصيلية أن  الحكومية للدوائر من خالله عريضًا يمكنأطارا

 .  تلك المعايير بتطبيق  اآلخرينإلزام اللجنة ليست في موقف يمكنها منه أنمن الواضح 
 
 

 هيكلية هذه الوثيقة 
 

 روعيتآما ، و رسم الخطوط العريضة لنطاقه  تعريف مفهوم الرقابة الداخلية األول الفصل تناول
مكونات الرقابة باستعراض ومناقشة  الفصل الثاني فيما قام ، الرقابة الداخلية  القيود على أيضا

 . و المسؤوليات األدوار  الذي يتناولو تنتهي الوثيقة بالفصل الثالث  ، الداخلية
 

                                                 
بالرقابة الداخلية و يقومون باتخاذ   لم ُيذآر تحديدًا موظفي التشغيل باعتبارهم المجموعة المستهدفة ،   و على الرغم من أنهم يتأثروا  2

 ليسوا مسؤولين في النهاية عن آافة أنشطة الدائرة المتعلقة – و خالفًا لإلدارة –اإلجراءات التي تلعب دورًا هامًا في تفعيل الرقابة  إال أنهم 
 . ى مستوى الفرد و يوضح الفصل الثالث من هذه اإلرشادات األدوار و المسؤوليات عل.  بنظام الرقابة الداخلية 
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 و بعد ذلك  رمادي اللونإطار بليغ داخل بإيجاز أوال المبادئ الرئيسية استعراضفي آل قسم تم و 
التي  بالمرفقات الموجودة المؤيدة األمثلة إلى اإلشارة جرت آما  ، طباعي اصغر خلفية ببنطتظهر

 .  على أهم التعبيرات الفنية أشتملمسرد  تضمنت أيضا
 

 الرقــابة الداخليـة  1
    تعاريف 1/1
 

 الرقابة الداخلية هي عملية متكاملة تقوم بها إدارة و موظفي إحدى الجهات أثناء سعيها ألداء مهامها و
 : يتم تصميمها بحيث توفر ضمانًا معقوًال بان األهداف العامة التالية يتم تحقيقها 

 
 تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي و أخالقي و اقتصادي و فّعال و مؤثر  •
 استيفاء التزامات محاسبة المسؤوليات  •
 االلتزام بالقوانين و اللوائح المعمول بها  •
 تفادي خسارة األصول •
 

 
ر الرقابة الداخلية عملية ديناميكية متكاملة تتكيف بشكل متواصل مع التغييرات التي تواجهها أية تعتب

شرآة أو مؤسسة ، آما يتعين على آافة مستويات اإلدارة و الموظفين االنخراط في هذه العملية 
  . األهدافلتوفير ضمانًا معقوًال لتحقيق 

 
 الرقابة الداخليةعملية تكامل 

 التي اإلجراءات و لكنها سلسلة من يحدث لمرة واحدة فقط   أو ظرفًاة الداخلية ليست حدثاالرقابإن 
و خالل العمليات التشغيلية للمنشأة باستمرار تحدث إجراءات  و هي المنشآت إحدى أنشطةتتخلل 
خلية تختلف الرقابة الداو بالتالي فان .  المنشأة اإلدارة تلك في الطريقة التي تدير بها تتأصل و تنتشر

.   المنشأةأنشطة إلى  أضيفضروريًا عبئا أو  ما من منظور بعض المراقبين الذين يعتبرونها شيئًا
 جرى بنائه داخل إذا فاعلية أآثر المنشأة و يكون أنشطةمجدول ضمن نظام الرقابة الداخلية  إن

 . هيكلية المنشأة مما يعتبر جزءًا متممًا لجوهر المنشأة 
 

و ن الرقابة الداخلية متغلغلة في هيكلية المنشأة  بدًال من أن تكون مجرد إضافة تعلوها و يجب أن تكو
و التنفيذ و      التخطيط  و هيلإلدارة األساسية متممًا للعمليات جزءا حينئذ تصبح الرقابة الداخلية

 . المراقبة 
 

امة تتعلق باحتواء التكاليف   آما أن تغلغل الرقابة الداخلية في هيكلية المنشأة له أيضا تداعيات ه
 تكاليفحيث أن إضافة إجراءات رقابية جديدة منفصلة عن تلك اإلجراءات الموجودة حاليا يضيف 

 على يمكن للمنشأة غالبا أن تتجنب إجراءات و تكاليف ال داعي لها و ذلك  بالترآيز و لكن  ، جديدة
الضوابط الرقابية داخل تكامل لية فاعلة و العمليات التشغيلية الحالية و مساهمتها في رقابة داخ

 .  األساسية التشغيلية األنشطة
 

 تأثير اإلدارة و بقية الموظفين على الرقابة الداخلية 
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داخل المنشأة بتشغيل الضوابط الرقابية الداخلية و ذلك بأفعالهم و أقوالهم و بالتالي  يقوم الموظفون
 الذين يجب أن يكونوا على علم بأدوارهم و مسؤولياتهم    و تتأثر الرقابة الداخلية بأولئك الموظفين

 .  نظرًا ألهميةهذا المفهوم  لمناقشة قد تم تخصيص الفصل الثالث و  . حدود صالحياتهم 
 

 إال باإلشراف أساسا تقوم اإلدارة أنو رغم .  و بقية الموظفين اإلدارة أفراديشمل موظفي المنشأة 
      الذي المنشأة و هي المسؤولة بشكل عام عن نظام الرقابة الداخلية أهداف بوضع أنها تقوم أيضا

تقوم  اإلدارة أن ، غير المنشأة أنشطة فهم المخاطر في سياق على المطلوبة للمساعدة اآلليات يوفر
 مبادرات األمريتطلب الرقابة الداخلية  و لتطبيق.  و تقييمها مراقبتها و أنشطة الرقابة الداخلية بوضع

 لذلك فان الرقابة الداخلية هي ،  مع بقية الموظفين اإلدارة آبيرة و اتصاالت مكثفة من جانب داريةإ
عنصرا هاما من اإلدارة  تكونوهكذا .   المنشأة بأنشطة و تتعلق مباشرة اإلدارة تستخدمها أداة

 هامة في حدوث اأدوارعناصر الرقابة الداخلية و مع ذلك فان جميع الموظفين داخل المنشأة يلعبون 
  . ذلك 

 
 الناس ال أن الرقابة الداخلية تعرف إرشادات  إذ أن البشرية بالطبائعو بالمثل تتأثر الرقابة الداخلية 
 عمله مكان إلى آل فرد يجلب الن بشكل ثابت مواجباته يؤدون أويتفهمون دائما و ال يتواصلون 

 تؤثر في و هذه حقائق متباينة أولوياتاجات و  لكل فرد احتيأن ، آما فريدة  عمليةقدرات و خلفيات
  .  و تتأثر بهاالرقابة الداخلية

 
 توفير الضمانات المعقولة 

 أن توفر لإلدارة ضمانا مطلقا يمكن ال فإنها الرقابة الداخلية  أو تصميمبصرف النظر عن آيفية عمل
لداخلية تعترف بأنه يمكن فقط و بدال من ذلك فان إرشادات الرقابة ا. بخصوص إنجاز أهداف المنشأة 

 .  لضمان ذلك " معقوًال "إحراز مستوى 
 

 معينة تتعلق ظروف يمكن إحرازه تحتو يعادل الضمان المعقول مستوى ُمرضي من الثقة 
         بالتكاليف و الفوائد و المخاطر ، آما يتطلب تحديد قدر الضمان المعقول أحكاما تقديرية 

لمديرين التعرف على المخاطر المتأصلة في عملياتهم التشغيلية و مستويات وبمزاولتها فانه يمكن ل
  .   آميًا و نوعيًا ظروف متباينة و تقييم المخاطر تحتالمخاطر المقبولة 

 
 بالمستقبل الذي ال هي أمور تتعلقالضمان المعقول االنطباع بان عدم التأآد و المخاطر و يعكس 

 هي أمور تؤثر الظروف القهرية أو نفوذ المنشأة آما أن  ،  اليقين به على وجهأن يتنبأ ألحديمكن 
  حقائق أخرى مثل  عن  التي يمكن أن تنشأ القيود، هذا فضال عنعلى قدرتها في تحقيق أهدافها 

 حدوث انهيارات بسبب إمكانية ،  اتخاذ القرارات عند التقديرية البشرية وجود عيوب في األحكام
 من الموظفين ، أآثر أو مراوغة الضوابط الرقابية بتواطؤ اثنين إمكانية ،  بسيطةأغالط و أخطاء

نظام  في أية مساومات ذلك فان إلىباالضافة و .  نظام الرقابة الداخلية بتجاوز اإلدارة إمكانية قيام
أن آل هذه قيود تعيق اإلدارة من . الرقابة الداخلية تعكس حقيقة مفادها أن الضوابط الرقابية مكلفة 

 . تحقيق األهداف تضمن بشكل مطلق انه سيتم 
 

  عنها  الناتجة تكلفة الرقابة الداخلية عن الفوائد عندما ال تزيد معقول بأنه الضمانو يمكن تعريف 
 و      ضوابط رقابيةإعداد االستجابة للمخاطر و  دراسة تكاليف قراراتإلىهذا فضال عن الحاجة 

 أغراضا إنجاز في المالية المستنفذة قياس المصادر إلىتشير التكاليف . ا  الناشئة عنهبالفوائد مقارنتها
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 عمليات التشغيل و تأخير مثل قياس الفرصة الضائعة من الناحية االقتصادية إلى تشير آمامحددة 
و تقاس الفوائد .   معنويات الموظفين تدهور أو  اإلنتاجية انخفاض  أوتدني مستويات الخدمة 

 ذلك زيادة احتمال أمثلة من موضوعة  و أهدافا إنجازينخفض عندها خطر العجز عن بالدرجة التي 
غير ممارسة أنشطة  الحيلولة دون أو األخطاء أو االستغالل سؤ أو الفاقد اإلنتاجي أواآتشاف تالعب 

 .  تقوية االلتزام بالقوانين المطبقة أو مالئمة
 

  فان األمرل على تقليل المخاطر إلى مستويات مقبولة أنظمة رقابية داخلية أقل آلفة و تعمو لتصميم
 و بخالف ذلك فقد العامة التي يتعين تحقيقها األهداف بوضوح ايستوعبو أنيتطلب من المديرين 

و  التشغيلية األنشطة تتناول احد جوانب ذات ضوابط رقابية مفرطة أنظمة المديرين الحكوميين يضع
االلتفاف حول  الموظفين محاولة  إلى- مثال –مما يؤدي  أخرىية سلبًا على جوانب تشغيللكنها تؤثر 
 مفرطة قد تخنق إجراءاتظهور  أو ينتج عنها تأخيرعمليات تشغيل عقيمة إتباع  أو مرهقة إجراءات

 إلى عدم تقديم الخدمات في الوقت المناسب أو و وضع حلول للمشاآل االبتكارية مهارات الموظفين
الناشئة عن ضوابط رقابية و هكذا فان الفوائد .  اع تكلفتها و تدني نوعيتها المستفيدين بها و ارتف

  .  أخرىمفرطة في احد جوانب التشغيل قد تفوقها زيادة التكلفة في جوانب تشغيلية 
 

 تحقيق األهداف
 و     يتم تكييف الرقابة الداخلية لتحقيق سلسلة منفصلة و لكنها متداخلة من األهداف العامة للمنشأة

 و    الفرعية المحددة و الوظائف و العملياتاألهداف من العديد يتم تطبيقها من خالل أهدافهي 
 :  ، و تكون األهداف العامة آما يلي األنشطة

 
 تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي و أخالقي و اقتصادي و فّعال و مؤثر  •
 

خالقية و اقتصادية و فّعالة و مؤثرة و أن يجب أن تكون العمليات التشغيلية للمنشأة نظامية و أ
أن تكون بطريقة و يقصد بالنظامية هنا . تكون آذلك متناسقة مع المهام التي تقوم بها المنشأة 

 منظمة جدًا و ممنهجة 
 
حيث أصبح من األمور المؤآدة آثيرا منذ  األخالقية بالمبادئ  فانه يتعلقاألخالقي الشكل أما

 في القطاع الكشف عنهمو التالعب و الفساد  و منع األخالقي السلوك أهمية لىالتسعينيات التشديد ع
أن و  لما فيه الصالح العام بعدالة  يعملوا أن يجب  أنهم الموظفين الحكوميينو المتوقع من.  الحكومي

ن  ومعاملة المواطنين بشكل متساِو على أساس القانوبطريقة مناسبة  األصول الحكومية يقوموا بإدارة
لذلك تعتبر السلوآيات الحكومية متطلبات أساسية لتدعيم الثقة الحكومية آما تعتبر حجر . والعدالة 

  . األساس إلشراف حكومي جيد
 

تتسبب العمليات التشغيلية عن ضياع أو هدر المال أو  فهو أال بالجانب االقتصاديأما المقصود 
ل بالنوعية المناسبة و استالمها في الوقت و  على القدر المناسب من األصوذلك بالحصول و تبذيره

 . المكان المناسبين بأقل التكاليف 
 

تشير الفّعالية إلى األصول المستخدمة في تحقيق األهداف و هي تعني الحد األدنى من األصول بينما 
 الحصول على أقصى آخرالداخلة في اإلنتاج لتحقيق آمية و نوعية محددة من المنتجات أو بمعنى 

  . األصول المستخدمة في اإلنتاج  من منتجات ذات نوعية معينة  يةآم
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 األهداف مع أن حجم اإلنتاج يتفق  إلىأما أثر العمليات التشغيلية فهو يشير إلى تحقيق األهداف أو
 .  يعادل األثر المطلوب لذلك النشاط  انهالموضوعة أو

 
 استيفاء التزامات محاسبة المسؤوليات  •

مسؤولين عن المؤسسات الخدمية الحكومية و األفراد تكون بموجبها ية هي عملية محاسبة المسؤول
  . األداءآافة جوانب من  و بعدالةقراراتهم و تصرفاتهم بما في ذلك أدارتهم لألموال العامة و 

 
و يتحقق ذلك بتطوير و االحتفاظ  بالمعلومات المالية و غير المالية على أن تكون موثوقة و ذات 

 آذلك باإلفصاح العادل عن تلك المعلومات في تقارير دورية يتم تقديمها إلى المستفيدين ذوي صلة و
 .  العالقة 

 
( و قد تتعلق المعلومات غير المالية باقتصاديات و آفاءة و فعالية السياسات وعمليات التشغيل      

 . و أيضا بالرقابة الداخلية و فعاليتها ) بيانات األداء 
 

  بالقوانين و اللوائح المعمول بها االلتزام •
يتعين على المنشآت أن تتبع العديد من القوانين و اللوائح ، ففي المنشآت الحكومية تعمل القوانين و 

و . اللوائح على تنظيم أعمال  تحصيل و إنفاق اإليرادات و األموال الحكومية و طريقة التشغيل 
 و المعاهدات الدولية و قوانين األجهزة اإلدارية للدولة و تتناول تلك القوانين الميزانيات التقديرية

قوانين المحاسبة و حماية البيئة و الحقوق المدنية و ضريبة الدخل و قوانين مكافحة التالعب   و 
 . الفساد 

 
 و التالعب و األخطاء و اإلدارة سؤ و سؤ االستغالل و بسبب الفاقد تفادي خسارة األصول •

 . المخالفات 
العمليات  تنفيذو هو  ( األول الهدف الرابع على انه متفرع من الهدف نه يمكن النظر إلىارغم 

 األصول مغزى حماية أن إال)  التشغيلية بشكل نظامي و أخالقي و اقتصادي و فّعال و مؤثر
 و    أمواال عامةتجسد عادة ما  األصول الحكومية نظرًا ألنو .  إلى التوآيد عليه يحتاج الحكومية
 فضًال عن ذلك فان إعداد  . تتطلب عناية خاصة و بشكل عام فإنهاالعامة للمصلحة استخدامها طريقة

الميزانيات التقديرية بإتباع األساس النقدي ما زال إجراءا واسع االنتشار في القطاع الحكومي ولكنه 
 و نتيجة لذلك تفتقر      .ال يوفر ضمانًا آافيًا بخصوص اقتناء واستخدام األصول و التصرف فيها 

 دائمًا إلى وجود سجالت لكافة أصولها مما يجعل تلك األصول عرضة للسرقة الدوائر الحكومية
الضوابط الرقابية في آافة األنشطة المتعلقة بإدارة أصول المنشأة بدءا من وبالتالي فانه يجب غرس 

 . االقتناء و انتهاءا بالتصرف فيها بالبيع 
 

ألخرى مثل المعلومات و المستندات المصدرية و السجالت المحاسبية هي أيضا آما تعتبر األصول ا
و قد تزايدت أهمية حماية بعض األصول . أصول معرضة لمخاطر السرقة و سؤ االستغالل أو التلف

 أجهزة الحساسة المخزونة في البياناتو السجالت مع بدء استخدام أنظمة الكومبيوتر إذ أن 
 .  لم يتم االعتناء بها بحمايتها إذا استخدامها  إساءة نسخها وتوزيعها وأو فهاإتالالكومبيوتر يمكن 

  3 فعالية الرقابة الداخليةقيود على   1/2
                                                 

   لتجنب المبالغة في التوقعات المنشودة من الرقابة الداخلية بسبب سؤ فهـم نطاق فعاليتها فانه من األهمية التوآيد على القيود التي تحد من    3
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 ال يمكن للرقابة الداخلية في حد ذاتها أن تضمن تحقيق األهداف العامة الموضحة سابقًا
  
 

 يوفر أن – عن مدى جودة تصميمه و عمله  بصرف النظر–نظام الرقابة الداخلية الفعال يمكن فقط ل
 نظام أن ،  ذلك  قائمة بقائهاأو المنشأة أهداف بشان تحقيق – و ليس مطلقا – ضمانا معقوال لإلدارة

 عن ذلك تأخرها أو أهدافها في تحقيق  معلومات حول مدى تقدم المنشأةلإلدارةالرقابة الداخلية يوفر 
 أن إلى باإلضافة ،  مديرا ناجحاإلى بالفطرة فاشال مديرا تحول أن الداخلية ال يمكن للرقابةو لكن 

 االقتصادية عادة ما أو 4التحوالت في السياسات و البرامج الحكومية و الظروف الديموجرافية
  . اإلدارة إرادة خارجة عن  موضوعاتتكون

 و ألهداف المرجوة ،   ايقلل من احتمال عدم تحقيق فّعال فانه الداخلية الرقابة نظام و عندما يكون 
ضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية أو قصورها عن  مخاطر وجود نقاط دائما توجدمع ذلك 

 . العمل بالشكل المطلوب 
 

 في لوجود عيوب معرضة فإنها بالتالي الرقابة الداخلية على العنصر البشري بسبب اعتمادو 
و الحيرة و  اإلرهاقفسيرات و سؤ الفهم و الالمباالة و  التأو التقديرية األحكام في أخطاءالتصميم و 
 .  االستغالل أو التجاوزات سوءالتواطؤ و 

 
تصميم  القيود المفروضة على الموارد عند  و هومن فّعالية الرقابة الداخلية يحد آخرعامل و يوجد 

 انه إذ  لضوابط الرقابية ا الناشئة عنفوائدال رقابي داخلي و بالتالي فانه يجب دراسة تكاليفنظام أي 
 أنو قد يحتمل  وقوع الخسائر المخاوف من  آافة نظام رقابة داخلية يزيلليس من الواقعي وجود

ه  فانآان يتعين إنشاء ضوابط رقابية معينة إذاعند تحديد ما و .  الفوائد المنشودة منه تفوق تكلفته
تكاليف  مع  ذلك و ربط       على المنشأة آثارها المتوقعة و احتمال وقوع المخاطر يجب دراسة مدى

   .  تلك الضوابط الرقابية المعينة  إنشاء
 

آما أن التغييرات التنظيمية التي تحدث داخل المنشأة و مواقف اإلدارة يمكن أن يكون لهما تأثيرًا 
و هكذا فان  . عميقًا على فّعالية الرقابة الداخلية و على الموظفين المعنيين بأعمال الرقابة الداخلية

اإلدارة في حاجة إلى مواصلة مراجعة و تحديث الضوابط الرقابية و تبليغ التغييرات إلى الموظفين و 
 . أن تضرب المثل في االلتزام بتلك الضوابط الرقابية 

 
 مكونات الرقابة الداخلية  2
 

 
 : تتكون الرقابة الداخلية من خمسة مكونات متداخلة بين بعضهم البعض 

  الرقابية البيئة •
 تقييم المخاطر •

                                                                                                                                                 
 .      فعالية الرقابة الداخلية 

 ناث و األوضاع الصحية العامة و عدد حاالت الزواج و الطالق  دراسات إحصائية سكانية تتناول أعداد المواليد و الوفيات و الذآور و اإل 4
   المترجم -الخ      ...
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 األنشطة الرقابية  •
 المعلومات و التبيلغ  •
 المراقبة  •
 

 
يتم تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لتوفير ضمانا معقوال بان األهداف العامة للمنشأة يجري تحقيقها  

 .  لذلك ُيعتبر وضوح األهداف مطلبا أساسيا ألي نظام رقابي داخلي فّعال 
 

 البيئة الرقابية
 و االنضباطية و الهيكليةتوفر أساس نظام الرقابة الداخلية بكامله إذ أنها البيئة الرقابية هي تعتبر 
فضال عن أنها تقوم  األهداف وضع االستراتيجيات و الكيفية التي يتم بها المناخ الذي يؤثر على أيضا

 . بمراقبة األنشطة المهيكلة 
 

ابية فّعالة فان عملية تقييم المخاطر التي تواجه المنشأة في  بيئة رقإيجاد واضحة و أهدافاو بتحديد 
 . توفر أساسا لتطوير استجابة مالئمة للمخاطر  أهدافها مهامها و تحقيق إنجازسعيها نحو 

 
  تكونأنيمكن التي  الرقابية الداخلية األنشطةلتخفيف المخاطر من خالل االستراتيجية الهامة و تتم 
 ضرورية إضافات  التصحيحية  آما تعتبر اإلجراءات. لنواحي الضعف  وقائية و آاشفة أنشطة
 الرقابية و األنشطة ،  و لكن يجب أن توفر األهداف إنجاز يتم حتى الرقابة الداخلية ألنشطة

و بمعنى آخر يجب أال تزيد تكلفة األنشطة  التصحيحية فوائد آبيرة مقابل تكلفة قليلة اإلجراءات
  ) . ترشيد التكاليف (  التصحيحية عن الفوائد المرجوة منهم الرقابية و اإلجراءات

 
 

و         في سبيل إدارتها للمنشاة من األمور الحيوية الفّعالة االتصال  وسائل والمعلومات تعتبرو 
االتصاالت الدورية ذات الصلة  إلى اإلدارة ،  و من هنا تبرز حاجةعملياتها التشغيلية ل مراقبتها

من األمور  المعلومات تعتبر إذ  الداخلية بالمنشأة و الخارجية األحداثا بخصوص والموثوق به
   . أهدافهامطلوبة في طول المنشأة و عرضها لتحقيق ال
 

الرقابة الداخلية هي عملية ديناميكية يجب إتباعها باستمرار تجاه المخاطر         و ألن و أخيرا و 
من الضروري مراقبة نظام الرقابة الداخلية مما يساعد على التغيرات التي تواجهها المنشأة فانه 

 .  ضمان بقائه متناغمًا مع أهداف و بيئة المنشأة و مواردها و المخاطر التي تواجهها 
 

 مفّضًال للرقابة الداخلية الحكومية و توفر مرتكزًا يمكن بموجبه تقييم أسلوباو تحدد هذه المكونات 
  . األعمال التشغيلية للمنشأة  مكونات تنطبق على آافة جوانب هاأنالرقابة الداخلية ،  آما 

 
و توفر هذه القواعد اإلرشادية إطارا عامًا و عند تطبيقها تكون اإلدارة هي المسؤولة عن وضع 
السياسات و اإلجراءات التفصيلية و الممارسات التي تناسب العمليات التشغيلية بالمنشأة و التأآد من 

 . ًا متممًا لتلك العمليات التشغيلية و ال ينفصم عنها أنها تشكل جزء
 

 العالقة بين أهداف المنشأة و مكونات الرقابة الداخلية 
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 تحقيقها و مكونات الرقابة الداخلية إلى التي تسعى المنشأة جاهدة األهداف عالقة مباشرة بين توجد
 تلك العالقة على هيئة مصفوفة و يمكن تصوير . األهدافالتي تمثل ما هو المطلوب لتحقيق تلك 

 . ثالثية األبعاد أو على شكل مكعب 
 
و االلتزام بالقوانين المطبقة و ) و التبليغ (  محاسبة المسؤوليات هي و – األربعة للمنشأة األهداف إن

في  ا  يمكن تمثيله- األصولفعالية العمليات التشغيلية و حماية  / آفاءة/ اقتصادية  / أخالقية/ نظامية 
في خمسة صفوف ) للرقابة الداخلية ( ،  فيما يمكن تمثيل المكونات الخمس  عمودية خانات أربعة

 . أفقية ، أما المنشأة و الدوائر التابعة لها فانه يمكن تصويرها بأنها البعد الثالث للمصفوفة 
 

ت العمودية مع آل الخانا" يتقاطع " و سوف نجد أن آل صف من صفوف مكونات الرقابة الداخلية 
البيانات المالية و غير المالية الناتجة عن مصادر داخلية و .. مثًال .  لألهداف األربعة و ينطبق عليها 

  تعتبر بيانات مطلوبة -  و هي البيانات التي تنتمي إلى مكون المعلومات و االتصال -خارجية 
المسؤولية    و االلتزام بالقوانين إلدارة العمليات التشغيلية و التبليغ و استيفاء أغراض محاسبة 

 .المطبقة 
  

آافة الصفوف األفقية التي تمثل  نجد أن الخانات العمودية لألهداف األربعة إلى بالنظر فانهو بالمثل 
و بأخذ هدفا واحدا و ليكن مثال آفاءة و .  تتعلق بكل هدف )  للرقابة الداخلية ( المكونات الخمسة 

  الخمسة يمكن تطبيقها ومكونات الرقابة الداخليةنرى بوضوح أن جميع فعالية عمليات التشغيل 
 الرقابة الداخلية ال تتعلق فقط بكامل المنشأة و لكنها تتعلق أيضا إن.تعتبر هامة لتحقيق ذلك الهدف 

و يمكن تصوير هذه العالقة بأنها البعد الثالث الذي يمثل المنشأة و . بكل دائرة من دوائر تلك المنشأة 
 . و هكذا يستطيع المرء الترآيز على أي خلية من خاليا تلك المصفوفة .      آافة دوائرها 

 
 تقوم بها  الطريقة التيأن إال عليها و ينطبق بكافة المنشآت الرقابة الداخلية يتعلق إطار أنو مع 
على عدد من العوامل  تتوقف  ، آما المنشأةوفقًا لطبيعة جدًا العام تتباين اإلطار ذلك  بتطبيقاإلدارة
الهيكل   عديدةأخرى ضمن عوامل  تشمل هذه العواملو.   تلك أو بهذه المنشأة  تحديداالخاصة

و درجة      التنظيمي داخل المنشأة ، موجز عن المخاطر التي تواجهها ، البيئة التشغيلية ، حجم 
الوضع اعتباره لداخلية يأخذ في  الرقابة اإطارالن نظرًا و .  تعقيد التشريعات القانونية المطبقة 

 بدرجة تعقيد تتعلق من الخيارات  سلسلة تجري اإلدارة تلك فان أوالخاص تحديدا بهذه المنشأة 
 .  الرقابة الداخلية  إطارالمنتشرة و ذلك لتطبيق مكونات  ) الرقابة( عمليات و منهجيات 

 
 واحدًا بعد بة الداخلية المذآورة سابقًا مكونات الرقاآافةفي السياق التالي سوف نقدم بالتفصيل و 

  .  عليه إضافية مشفوعًا بمالحظات األخر
 
 
    البيئة الرقابية2/1
  

 جميع أساس  ،  آما أنها المنشأة وتؤثر على الوعي الرقابي لموظفيهاأسلوبالبيئة الرقابية تحدد 
عناصر البيئة يتبين مما يلي و . و توفر االنضباط و الهيكلية مكونات الرقابة الداخلية األخرى 

  : الرقابية
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 و الموظفين و تشمل المواقف الداعمة لإلدارة األخالقيةالنزاهة الشخصية و المهنية و القيم  .1
 . المنشأة أنحاء  و في آل األوقات في جميع للرقابة الداخلية

 الكفاءة  .2
  ) أسلوبها التشغيلي و اإلدارةبمعنى فلسفة  ( اإلدارة العليااتجاهات  .3
 الهيكل التنظيمي .4
 سياسات و ممارسات الموارد البشرية  .5

 
 النزاهة الشخصية و المهنية و القيم األخالقية لإلدارة و الموظفين

تعتبر النزاهة الشخصية و المهنية و القيم األخالقية لإلدارة و الموظفين هي التي تحدد أفضليات     و 
و يجب على اإلدارة و الموظفين إظهار . ر سلوآية قيم األحكام التقديرية التي تترجم إلى معايي

 .  المواقف الداعمة للرقابة الداخلية في جميع األوقات و في آل أنحاء المنشأة 
 

شخصية و النزاهة ال على  المحافظة– من المديرين و الموظفين – آل فرد يعمل بالمنشأة يجب على
 االلتزام بقواعد السلوك - و في جميع األوقات – يه يتعين علآما القيم األخالقية ،   إظهارمهنية وال

 عن المصالح المالية الخاصة و المناصب الوظيفية الخارجية اإلفصاحيشمل هذا مثال قد و .  المطبقة
 عن تضارب المصالح اإلبالغو ) مثال المسؤولين المنتخبين و آبار الموظفين الحكوميين ( و الهدايا 

 . 
  أن  واألخالقية و إظهارها  على النزاهة و القيم المحافظةيئات الحكومية  الهآما يتعين أيضا على

عملياتهم أن تكون فانه يجب  ذلك إلى باإلضافة. عند أدائهم لمهامهم يجعلوا ذلك واضحا للجمهور 
 الهيئات الحكومية تكون ، و أن تكون و فعالة بكفاءة و نظامية و اقتصادية و أخالقيةالتشغيلية 
 . مع مهامها متناغمة 

 
 الكفــاءة 

       و أخالقي  وأداء نظاميتشمل الكفاءة مستوى الدراية و المهارة المطلوبة للمساعدة في تأمين 
 .  و آذلك تأمين فهما جيدا لمسؤوليات األفراد المتعلقة بالرقابة الداخلية بكفاءة و فعالية اقتصادي

 
بمستوى من الكفاءة يسمح لهم بفهم أهمية تطوير  و آما يتعين على المديرين و الموظفين االحتفاظ 

تطبيق رقابة داخلية جيدة و المحافظة عليها و أداء واجباتهم سعيا إلى تحقيق األهداف العامة للرقابة 
الداخلية و أهداف المنشأة ، أي أن آل فرد بالمنشأة يشارك في الرقابة الداخلية بقدر المسؤوليات 

 . المحددة  له 
 

نه يجب على المديرين و موظفيهم أن يكون لديهم المستوى الالزم من المهارات و العمل على لذلك فا
إظهاره لتأمين القيام باألداء بفعالية و آفاءة و أيضا فهم الرقابة الداخلية بما يكفي للقيام بمسؤولياتهم 

 . بفعالية 
 

 بالرقابة الداخلية و القضايا و يمكن للتدريب مثًال  أن يزيد من درجة وعي الموظفين الحكوميين
 و األخالقية   آما يساعد على تطوير مهارات الموظفين الحكوميين لمواجهة الكوارث األخالقية ، 

 . استيعاب الرقابة الداخلية 
 

  اإلدارة العليااتجاهات 
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 :  ما يلي بحيث تعكس أسلوبها التشغيلي و اإلدارةو المقصود بذلك فلسفة 
 

 تكون أن و  آفاءتها واستقالليتها و األوقاتتجاه الرقابة الداخلية في جميع  مواقفها الداعمة •
 . قدوة حسنة 

 مما يدعم الرقابة الداخلية و السلوك األداء قواعد للسلوك و تقييم أن تقوم اإلدارة بوضع •
  . األخالقي

 
 و          التزامأن ،  آما اإلدارية تصرفاتها آافة جوانب تعكسها اإلدارة ها تتخذالتي المواقف إن

يعمل على  لإلدارة العليا االتجاهات في وضع المشّرعين و دعم المسؤولين الحكوميين و اشتراك
 في المحافظة على أهمية ذلك فضال عن الداعمة للرقابة الداخلية في المنشأة المواقف االيجابية تعزيز

 .  المواقفتلك 
 

 و بقية موظفي المنشأة      فسوف يشعر بذلكرقابة الداخلية  البأهمية العليا تعتقد اإلدارة آانت فإذا
شعر  إذا أخرىمن ناحية لكن و . يتجاوبون بوعي و إدراك مع الضوابط الرقابية الموضوعة سوف 

 و  من الموضوعات الهامة التي تشغل بال اإلدارة العليا بان الضوابط الرقابية ليستموظفي المنشأة
 األهداف أال تتحقق دعما له معنى  فمن المؤآد جدا ال تمثل و م ترديده يتآالما شفهياأنها مجرد 

  .   بفعالية لإلدارةالرقابية 
 

بالنسبة  األهمية فائق  أمرًا  و تطويرها يعتبراألخالقية سلوآياتها بإظهار  اإلدارةو بالتالي فان قيام 
 تصرفاتها مثال ُيحتذى به  تكون أن اعند أدائها لدورهعلى اإلدارة و  " . األخالقي التشغيل  " لهدف 

ألنه و .    نفعي أو هو مقبول ممن نحو ما هو مالئم  بدال اإلدارة أن تعكس تلك التصرفات سلوك و 
 إجراءات تعمل سياسات و أن لذلك يجب األخرى األهداف آافة يتعين تطبيق القواعد األخالقية على

 و اقتصادية و بفعالية و أخالقية بطريقة نظامية و ياألخالق على تطوير السلوك اإلدارةو ممارسات 
  . آفاءة 

 
 عديدة تؤثر على نزاهة المديرين و موظفيهم ، لذلك يجب تذآير أخرىو مع ذلك فانه توجد عناصر 
بموجب قواعد سلوك تنفيذية تصدرها اإلدارة العليا ، آما أن تقييم األداء الموظفين دوريا بالتزاماتهم 

 األمور الهامة ، و يجب أن يستند التقييم العام لألداء إلى تقييم العديد من العوامل يعتبر أيضا من
 . الحرجة بما فيها تطبيق ضوابط رقابية فعالة و المحافظة عليها 

 
 الهيكل التنظيمي

 :يوفر الهيكل التنظيمي ألية منشأة ما يلي 
 

 تحديد الصالحيات و المسؤوليات •
 ية التفويضات و محاسبة المسؤول •
 خطوط التبليغ المالئمة •

 
     التفويضاتإذ ترتبطيحدد الهيكل التنظيمي جوانب الصالحيات و المسؤوليات الهامة بالمنشأة 

 و ال   . الصالحيات و المسؤوليات في المنشأة  تلكومحاسبة المسؤولية بالطريقة التي يتم بها تفويض
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فانه يتعين  لذلك  ،  التبليغأشكالشكل من  بدون على المسؤوليات محاسبة أو تفويضات وجوديمكن 
 باإلضافة أخرىخطوط تبليغ قد يتعين وضع في ظروف استثنائية و  .  مالئمة للتبليغ  خطوطوضع
 األدوارالهيكل التنظيمي في الفصل الثالث الذي يتناول و قد جرت مناقشة .  خطوط التبليغ العادية إلى

 . و المسؤوليات 
 

 موارد البشرية سياسات و ممارسات ال
تدريب أساسي ( التدريب  و و التوجيه التعيين إجراءاتتشمل سياسات و ممارسات الموارد البشرية 

 .  و التقييم و الترقيات و التعويضات و التظلمات التعليم و ) أو على رأس العمل 
 

 موظفين أآفاء و انه من الضروري وجود إذو يعتبر الموظفين احد الجوانب الهامة للرقابة الداخلية 
و تدريب وترقية و تعويض  تعيين و تقييم أساليب لذلك فان موضع ثقة لتوفير رقابة فعالة ، 

 أن قرارات تعيين الموظفين يجب باإلضافة إلى أن. تعتبر جزءا هاما من البيئة الرقابية الموظفين 
الالزم سواء آان  التدريب قديمت و أعمالهم ألداء و الخبرة المالئمة توافر التأهيل يؤّمـنتتضمن ما 
المديرين و الموظفين الذين يتفهمون و يعتبر .  السلوآي آذلك التدريب  على رأس العمل وأساسيا أو

 .   للرقابة الداخلية الفعالة األهميةفي غاية جيدا الرقابة الداخلية و يرغبون في تحمل المسؤولية 
 

 و من خالل التطورات المهنية أخالقية في تطوير بيئة  الموارد البشرية دورا جوهرياآما أن إلدارة
 عمليات التعيين ضرورة استناد من الواضح يصبح بالتاليو ،  الشفافية في الممارسات اليومية إدخال

 إجراءات التعيين  ، آما يمكن ضمان نزاهة) موضوعية  (  استحقاقاتإلى و الترقيات األداءو تقييم 
 .  للموارد البشرية أخالقية إدارةيساعد على تحقيق مما ائف الشاغرة  التوظيف و الوظشروطبنشر 

 
 أمثلة

 .  و المكونات األهداف حول آل هدف من المتممة األمثلة مرفقات إلىنحيل القارئ 
 
    تقييم المخاطــر2/2
  
مواجهتها  و تحديد آيفية ها و تحليل المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف المنشأة هي عملية التعرف علىو

  : و تشمل هذه العملية ،بشكل مالئم 
 

 :التعرف على المخاطر  .1
 المتعلقة بأهداف المنشأة  •
 الشاملة  •
  المنشأة و النشاط  آل من عوامل خارجية و داخلية على مستوىالناتجة عن •
 

  :  من حيثتقييم المخاطر .2
 أهميتها •
 احتمال تكرارها •
 

 .مدى ميل المنشأة للوقوع في المخاطر تقييم  .3
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 : مواجهة المخاطر لتطوير حلول  .4

 من حلول مواجهة المخاطر و هي النقل ،  أنواعمن الضروري دراسة أربعة  •
 األآثر معالجة المخاطر هي تعتبر و من هذه الحلول اإلنهاء ، التحمل ، المعالجة و 

 ةالرئيسي الن الرقابة الداخلية الفعالة هي اآللية اإلرشاديةارتباطًا بهذه القواعد 
 . لمعالجة المخاطر 

 .  وقائية أو تكون ضوابط آاشفة أن إماالضوابط الرقابية المالئمة  •
 

الظروف الحكومية ، االقتصادية ، الصناعية ، القانونية و التشغيلية هي ظروف دائمة و نظرا الن 
 عرف على تعني ضمنيا التإذ أنها تكون متكررة و مستمرة أنتقييم المخاطر يجب عملية التغيير فان 

 تعديل الضوابط  بالتالي وها و تحليل) دورة تقييم المخاطر ( الظروف و الفرص و المخاطر المتغيرة 
    .الرقابية الداخلية لمواجهة المخاطر المتغيرة 

 
بتحقيق أهداف  توفر فقط ضمانا معقوال أن فإنها يمكن الرقابة الداخلية تعريف عند  سابقًاو آما أآدنا

 عملية تقييم المخاطر باعتبارها إحدى مكونات الرقابة الداخلية تلعب دورا أساسيا في إن. المنشأة 
المخاطر المرتبطة  اختيار األنشطة الرقابية المناسبة لتقوم بها ، فهي عملية تهدف إلى التعرف على

 . بتحقيق أهداف المنشأة و تحليلها و تحديد وسائل العالج المالئمة لها 
 

 أن قبل ها يجب تحديد، و هي أهداف المخاطر تقييم تسبق هي عملية األهدافع وبالتالي فان وض
 الالزمة لمواجهة تلك اإلجراءات تتخذ أن و إنجازها من التعرف على مخاطر اإلدارةتتمكن 

 مع تها و مواجهاثر المخاطر  لتقييم منخفضة التكلفة مستمرةإجراءاتو هذا يعني وضع .  المخاطر 
و على      .ها و تقييمالمخاطر المحتملة ي مهارات مناسبة ليقوموا بالتعرف على  موظفين ذوتوافر

الشكوك  مصممة الحتواء أنشطة إذ أنها الرقابة الداخلية هي مواجهة المخاطر ذلك فان أنشطة
 . النتائج التي تم تحديدها المرتبطة ب

 
لها تأثيرا على تقديم الخدمات و  يكون أن تواجه المخاطر التي يحتمل أنو على المنشآت الحكومية 

  .تحقيق النتائج المرجوة 
 

 تحديد المخاطر
 الرئيسية باألهدافبمقارنتها ) المخاطر ( ها على تحديد  الطريقة االستراتيجية لتقييم المخاطرتعتمد

  و حينئذ يجرى دراسة المخاطر المرتبطة بهذه األهداف و تقييمها بما يؤدي إلى عدد صغير. للمنشأة 
 . من المخاطر الرئيسية 

 
 أن التي يجب أهمية األآثر الجوانب لمعرفة ليس فقط  أمرا هامًا تحديد المخاطر الرئيسيةو يعتبر

   . لتحديد مسؤولية إدارة تلك المخاطر أيضا تخصص لها موارد تقييم المخاطر و لكن 
 

 و  مستوى المنشأة و النشاط  خارجية على أو المنشأة في خطر بسبب عوامل داخلية أداء يكون و قد
بما فيها مخاطر التالعب ( آافة المخاطر التي قد تحدث باالعتبار تقييم المخاطر يجب أن تأخذ عملية 

 بطريقة شاملة و أن يكون ذلك بشكل متكرر  المخاطرأن يتم تحديد المهم  لذلك فانه من ،) و الفساد 
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تحديد المخاطر و من المفيد غالبًا عند .  لتخطيط لعملية امتممًا يكون ذلك و غالبا ما و مستمر 
 أسلوب عليه و هو اإلطالعمجرد ربطها بما سبق و ليس  "  جديدةصفحة بيضاء " بأسلوب دراستها
 في تغييرات بسبب المنشأة 5صورة مخاطرأية تغييرات تكون قد طرأت على  التعرف على يّسهل

 جديدة أهداف إدخال أو بسبب ل الداخلية و الخارجيةالبيئة االقتصادية و التشريعية و ظروف التشغي
 .  تعديل بعضها أو
 

 شائعة ومن األدوات  ،  المناسبة للتعرف على المخاطراألدوات من الضروري استخدام آما انه
   . 6 تشكيل لجنة مراجعة المخاطر و تقييم المخاطر ذاتيًا:االستخدام 

 المنشأة المخاطر داخل  "شهية " تقييم 
المخاطر " شهية "  الموضوعات الهامة عند دراسة وسائل مواجهة المخاطر هي التعرف على من

 أن الذي تكون المنشأة مستعدة للتعرض له قبل األخطار حجم  بمعنى آخروأالمنشأة لحدوثها داخل 
التعرف على  مع بالتوازيقرارات مواجهة المخاطر  تؤخذ أنعلى  ، الالزمة اإلجراءاتتقرر اتخاذ 

  . آمية المخاطر التي يمكن احتمالها 
 

قد تتباين  .. مثال.المتصورة لتلك المخاطر  لألهميةطبقًا شهية المخاطر داخل أي منشأة و تتباين 
 حجم الميزانية التقديرية منها طبقا لمجموعة من المميزات و ذلكالخسائر المالية التي يمكن احتمالها 

و يعتبر تحديد شهية .  مترافقة مثل الدعايات السلبية أخرىطر  مخاوذات العالقة ، مصادر الخسائر 
ضمن مرحلة هامة يعتبر و لكنه بالرغم من ذلك من الموضوعات الذاتية  المخاطر أو التعرف عليها

 .  صياغة استراتيجية المخاطر بشكل عام مراحل
 

 تطوير وسائل المواجهة 
 و تواجههافكرة عن المخاطر التي درة على تكوين المنشأة قا تكون أعالهنتيجة اإلجراءات الموضحة 

 . دراسة مختلف الوسائل لمواجهة تلك المخاطر  لها يمكن بالتالي

                                                 
 و مدى احتمال أو إمكانية ) مرتفع ، متوسط ، منخفض (   تتضمن مصفوفة المخاطر الرئيسية التي تواجه إحدى المنشآت مستوى الخطر  5

 .      تكرار حدوثه 
 
 :   لجنة مراجعة المخاطر  6

عملية تسير من أعلى إلى أسفل و فيها يتم تشكيل فريق لدراسة آافة العمليات التشغيلية و أنشطة المنشأة المتعلقة بأهدافها و ذلك و هي 
للتعرف على المخاطر المرتبطة بها حيث يقوم الفريق بعقد سلسلة من المقابالت الشخصية مع الموظفين الرئيسيين على آافة مستويات 

ورة عن مخاطر آل مجموعة من مجموعات النشاط و بالتالي التعرف على المجاالت و النشاطات و االختصاصات التي المنشأة إلعداد ص
 ) .  بما في ذلك مخاطر التالعب و الفساد ( قد تكون معرضة بشكل خاص للمخاطر 

 
 :  تقييم المخاطر ذاتيًا 

وى و جزء من المنشأة لمراجعة نشاطه و رفع اآلراء التشخيصية وهي عملية تسير من أسفل إلى أعلى و فيها يتم استدعاء آل مست
أو طريقة ) مع  وضع إطار تشخيصي باستخدام قوائم االستقصاء ( للمخاطر التي واجهته إلى المستوى التالي و ذلك بإتباع أسلوب التوثيق 

 . ورشة العمل 
 

نهما  في عملية تقييم المخاطر لتسهيل التعرف عليها سواء على و ال يقتصر األمر على هاتان الطريقتان  بل يفضل استخدام مزيج م
 .  مستوى النشاط أو في آافة أنحاء المنشأة 
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 أو بعض الحاالت يمكن نقل المخاطر ففي ، فئات أربعة إلى المخاطر مواجهةو يمكن تقسيم وسائل 
ة المخاطر ،  و على المنشأة ففي معظم األحوال فانه يتعين معالجو مع ذلك  .  7إنهاؤها أوتحملها 

 . تطبيق نظام رقابة داخلية فّعال و االلتزام به حتى يمكن جعل المخاطر في حدود مقبولة 
.   احتوائها األرجح يكون الغرض من المعالجة هو تحاشي المخاطر و لكن على أنو ليس بالضرورة 

و من   ، الرقابية الداخليةةاألنشط التي تضعها المنشأة لمعالجة المخاطر تسمى اإلجراءات إن
من  الرقابية المالئمة للقيام بها  و األنشطةتقييم المخاطر دورا هاما في اختيار  يلعب أنالضروري 

 يمكن للرقابة أن التخلص من جميع المخاطر ليس باألمر الممكن و انه نكرر للمرة الثانية أنالمهم 
و مع ذلك فان المنشات التي  . إنجازها يجريلمنشاة  اأهداف توفر فقط ضمانا معقوال بان أنالداخلية 

لمواجهة المخاطر  استعدادا أفضل المنشات األرجح هي على تواجهها و  بجديةتتعرف على المخاطر
 .  تستجيب للتغييرات بشكل عام أنها منشات على ما يرام و األمور عندما ال تسير بسرعة

 
 الرقابية الموضوعة طرديا مع األنشطة تتناسب أنخلية عند تصميم نظام رقابة دا بمكان األهميةمن 

 تصميم ضوابط رقابية بحيث توفر ضمانا  يكفي عادة النتائج سوءا  فانهأآثر و بعيدا عن  . المخاطر
 تكاليف مترافقة معها و الرقابية للضوابط أن،  ذلك  اقل الحدود إلىبتضييق نطاق الخسائر معقوال 

    .  المخاطرما تتكلفه في سعيها لمواجهة مقابل قّيمة  نتائجالرقابية انه يجب أن تكون لألنشطة
 

 التشريعية و التشغيلية فان ، الصناعية ، االقتصادية ،و نظرا للتغيير الدائم في الظروف الحكومية 
 أهمية و األهداف اولويات  ،  آما تتغير آذلكدائمة التغييرهي بيئة  منشأة أيةبيئة المخاطر داخل 

للتعرف على من األمور األساسية  قييم المخاطرت  واستمرارتكرار و يعتبر  . لها خاطر التابعةالم
 المخاطر و الضوابط أنماطآما يتعين دراسة   ، الضرورية اإلجراءاتالظروف المتغيرة و اتخاذ 

و المخاطر  عن التي تم تكوينها الفكرة استمرارية صحة لضمان تنقيحها دوريا والرقابية المتصلة بها 
تتناسب مع مستويات المخاطر و وسائل  أنها مستهدفة بشكل مناسب ومواجهتهاوسائل اإلبقاء على 

 المخاطر رغم تغير المخاطر بمرور أثار من التي تخفف الضوابط الرقابية فّعالية آذلك اإلبقاء على
 . الوقت 

 
  األمثلة

 
 .   من األهداف و المكونات نحيل القارئ إلى مرفقات األمثلة المتممة حول آل هدف

 
 
 
 

                                                 
   بالنسبة لبعض المخاطر فقد تكون أفضل وسيلة لمواجهتها هي نقلها ،  و ذلك ممكن بالتأمين العادي أو دفع مبالغ لآلخرين مقابل تحملهم   7

 .  أو  من خالل اشتراطات تعاقدية المخاطر بشكل أو بأخر  
 

و قد تكون قدرات عمل أي  شئ في مواجهة بعض المخاطر محدودة  أو أن تكلفة اتخاذ أي قرار قد ال تتكافئ مع الفوائد المرجوة  منه ،      
 . و في هذه الحاالت فقد تكون وسيلة المواجهة هي تحمل المخاطر 

 
حتوائها إلى مستويات معقولة و ذلك بإنهاء النشاط ،   و لكن  في القطاع الحكومي قد يكون و يمكن معالجة بعض المخاطر فقط أو ا

خيار إنهاء النشاط محدود جدا مقارنة بالقطاع الخاص ،  إذ  يوجد عدد من األنشطة يتم أداؤها  في القطاعات الحكومية الن األخطار 
 .   أخرى يمكن بها تحقيق النتائج المطلوبة للصالح العام المترافقة معها تكون آبيرة للغاية بحيث ال توجد طريقة

 18



 
 
 
 
 
 
 
 
    األنشطة الرقابية 2/3
 

و .  المنشأة أهداف إنجاز لمواجهة المخاطر و موضوعة إجراءات و سياسات الرقابية هي األنشطة
 تكون مالئمة و ذات اختصاصات متناسقة وفق أن يجب فإنها الرقابية فعالة األنشطةحتى تكون 

 المنشأة أهداف معقولة و متكاملة مع ، شاملة ، تكون آذلك قليلة التكاليف نأعمليات تخطيط دورية و 
 . بشكل عام 

 
و يتم ممارسة األنشطة الرقابية في آافة أنحاء المنشأة و على مختلف المستويات و في آافة 
االختصاصات ، و هي تشمل مجموعة متنوعة من الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة لنواحي 

 : اف مثل االنحر
  التفويض بالصالحيات و الموافقاتإجراءات .1
 ) التفويض ، التشغيل ، التسجيل و المراجعة ( الفصل بين المهام الوظيفية  .2
 األصول و السجالتاستخدامات الرقابة على  .3
 عمليات التحقق .4
  أرصدة الحساباتتسوية .5
 مراجعة األداء التشغيلي .6
 مراجعة العمليات التشغيلية و األنشطة .7
 )  ، اإلرشاد و التدريب و الموافقة المهام ، المراجعة توزيع( راف اإلش .8

 
و يتعين على المنشآت أن تحقق توازنًا معقوًال بين تطبيق و عدم تطبيق األنشطة الرقابية ،  آما تعتبر 

 .اإلجراءات التصحيحية متمم ضروري لألنشطة الرقابية حتى تتحقق أهداف المنشأة 
 
  

ي سياسات و إجراءات موضوعة يتم تطبيقها لمواجهة المخاطر و تحقيق أهداف األنشطة الرقابية ه
 . المنشأة 

 
  : إلى ما يلي في حاجة فإنها الرقابية فّعالة األنشطةو حتى تكون 

 
 تعادل أنها الرقابية المناسبة في المكان المناسب و األداةبمعنى وجود (  تكون مالئمة أن •

 ) المخاطر التي تواجهها 
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 يراعي جميع الموظفين االلتزام أنبمعنى ( طوال خطة زمنية موضوعة عمل بانتظام  تأن •
 عندما يزيد حجم العمل بشكل آبير أو غياب آبار الموظفين في حالة تجاوزها يجببها و ال 

  ( 
 تزيد تكاليف تطبيق الضوابط الرقابية عن أالبمعنى انه يجب (  تكون منخفضة التكاليف أن •

 ) ة منها الفوائد المرجو
 .  المنشأة بشكل عام أهداف تكون شاملة و معقولة و متداخلة في أن •

 
 

 :  المتنوعة اإلجراءات الرقابية مجموعة من السياسات و األنشطةتتضمن 
 

  التفويض و الموافقات إجراءات .1
 يعملون أشخاص و تنفيذها يقوم بها األحداث و الموافقة على المعامالت التجارية إن

 و     المعامالتتنفيذ هي الوسيلة الرئيسية لضمان و صالحياتهم داخل نطاق
 و يجب أن تتضمن إجراءات . اإلدارة إليههدفت  لما الصحيحة وفقا األحداث

 المديرين إلى بوضوح إبالغها تكون موثقة و تم بدورها يجب أن هذه و -التفويض 
  آما أن  صالحيات التفويضبموجبها يتم  التي التفصيليةالشروط  –و الموظفين 

 طبقا للتوجيهات و داخل بالتصرف الموظفين قيام التفويض يعني االلتزام بشروط
 .  التشريعات أو الغدارةالحدود التي وضعتها 

 
 ) التفويض ، التشغيل ، التسجيل و المراجعة ( الفصل بين المهام الوظيفية  .2

ر عدم اآتشاف تلك  و آذلك مخاطالمخالفات أو و الهدر األخطاءلتقليل مخاطر 
 على آافة بأعمال الرقابة دائرة واحدة أو يقوم شخص واحد أنالمشاآل فانه ال يجب 

 المهام و  يتعين توزيعبدال من ذلك  واألحداث ، أو للمعامالتالمراحل الرئيسية 
 لضمان توافر مراجعة فعالة و األفرادالمسؤوليات بطريقة نظامية على عدد من 

و مراجعة    تشغيل ، تسجيل ، بإجراءلمهام الرئيسية التفويض تتضمن ا. متوازنة 
 األنشطة يدمر فعالية أو من يحد أن التواطؤ يمكن  أن ذلك،  تدقيق المعامالت أو

 عدد قليل جدا من و قد يكون لدى إحدى المنشآت الصغيرة. الرقابية الداخلية 
 تكون أن هذه الحالة يجب  الرقابية بشكل آامل ، و فياألنشطةالموظفين لتطبيق تلك 

  .أن تعمل على وضع ضوابط رقابية أخرى لمواجهتها  على علم بالمخاطر و اإلدارة
آافة  في بالتعامل شخص واحد أال يقومو قد يساعد تدوير الموظفين على ضمان 

 ، و آذلك ال داعي لهالفترة زمنية طويلة  األحداث أو الرئيسية للمعامالت المراحل
 قد يساعد على فين على القيام بأجازاتهم السنوية أو أن ُيطلب منهم ذلك الموظتشجيع

  .  تدوير مؤقت للمهام الوظيفية بإجراءتقليل المخاطر 
 

  و السجالت األصول  استخداماتالرقابة على .3
 على الموظفين المصرح لهم بذلك ًامقصور و السجالت األصوليكون استخدام 

إن تقييد استخدام  إذ األصولتخدامهم لتلك  مسؤولين عن حيازتهم و اسألنهم
آما ،  الخسائر الحكومية أواألصول يقلل من مخاطر االستخدام غير المصرح به 

  أو إمكانيةدرجة التقييد على مدىو تتوقف  . اإلدارةيساعد على تحقيق توجهات 
  والمالئم االستخدام غير أو للخسارة للسرقة و المخاطر المتصورة األصولتعرض 
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 تعرض و عند تحديد مدى أو إمكانية. دوريًا في درجة التقييد  أن ُيعاد النظريجب 
  . الخ ...األصل من حيث إمكانية نقله أو استبداله  للسرقة فانه يجب دراسة األصل

 
 
 

 التحقق .4
قبل و بعد حدوثها ،  مثال ذلك  الهامة األحداثالمعامالت المالية و يتم التحقق من 
ات بضاعة معينة فانه يجب التحقق من الكمية التي تم توريدها عند استالم آمي

بمقارنتها مع الكمية المطلوبة ، آما يجب التحقق بعد ذلك من صحة الكمية المذآورة 
بالفواتير بمقارنتها مع آمية البضاعة المستلمة ، آما يجب  أيضا التحقق من 

 . المخزون بإجراء جرد فعلي 
 

  الحسابات أرصدة تسوية .5
مثال ذلك تسوية  بشكل دوري يتم تسوية السجالت مع المستندات المالئمةيث ح

 السجالت المحاسبية المتعلقة بحسابات البنوك مع  آشوف حسابات البنوك المعنية  
  

  التشغيلياألداءمراجعة  .6
المعايير     و مجموعة من مع  بالمقارنة  دوريًا و ذلك التشغيليتتم مراجعة األداء

 .   تقييم فعالية األداء و آفائتة من ثم يتم 
 

  األنشطةمراجعة عمليات التشغيل و  .7
 هذا النوع من المراجعة لعمليات أن إذ مراجعة عمليات التشغيل من الضروري

 تتميز بوضوح عن مراقبة الضوابط أن المنشآت يجب إلحدىالتشغيل الفعلية 
  .  2/5الرقابية الداخلية و التي نوقشت بشكل مستقل في القسم 

 
 )  و التدريب اإلرشاد، المراجعة و الموافقة ،  المهام توزيع ( اإلشراف .8

 ،  و يتضمن  الرقابية الداخليةاألنشطة إنجاز المحكم على ضمان اإلشرافيساعد 
 :  توزيع المهام و مراجعتها و الموافقة عليها بخصوص عمل احد الموظفين

 
 . وظف بشكل واضح إبالغ المهام و المسؤوليات المحددة لكل م •
 . المراجعة المنتظمة لعمل آل موظف إلى الحد الالزم  •
الموافقة على العمل عند نقاط معينة حرجة لضمان انسيابية العمل آما هو  •

 . محدد له 
محاسبتهم عن تلك المسؤوليات و  من يعفيهم  يجب أن للقيام بالعمل الآخرين بإيفاد المشرفين قيام إن

و يقوم المشرفين أيضا بتزويد موظفيهم باإلرشادات و التدريب الالزمين لضمان . المهام الوظيفية 
  . بقاء األخطاء و الهدر و المخالفات في أدنى حدودها و استيعاب توجيهات اإلدارة         و تحقيقها 

 
ء آانت  شيوعًا سوااألآثر الرقابية األنشطة شاملة و لكنها تعدد أعالهالقائمة المذآورة و ال تعتبر 

 – 4 من بينما األنشطة وقائية ،  أنشطة  هي 3 – 1 الرقابية من األنشطة ، و نجد أن آاشفة أووقائية 
أن تحقق  المنشآت و على  . آاشفة و وقائية فهما أنشطة 8 و 7، أما النشاطين  آاشفة أنشطة هي 6
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 من الضوابط ستخدم تشكيلةُت الرقابية حيث غالبا ما األنشطةتوازن مناسب بين تطبيق و عدم تطبيق 
 .  الضوابط الرقابية إلحدى معينة نقاط ضعفللتعويض عن الرقابية 

 اإلجراءاتتعتبر و بالتالي التأآد من فعاليتها  الضوابط الرقابية إحدى تطبيق من المهم جدًا فورو 
 أنضحًا  يكون واأنو فضال عن ذلك فانه يجب .  الرقابية لألنشطة ضروريًا متممـًاالتصحيحية 

 مع المكونات تتكامل أنيجب التي و  مكونات الرقابة الداخلية إحدى الرقابية تشكل فقط األنشطة
 .  للرقابة الداخلية  األربعة األخرى

 
 األمثلة 

 
 . داف و المكونات نحيل القارئ إلى مرفقات األمثلة المتممة حول آل هدف من األه

 
 
 المعلومات    األنشطة الرقابية لتكنولوجيا 2/3/1
 

 الرقابية ، لذلك تتكون الضوابط الرقابية األنشطة محددة من أنواعا المعلومات أنظمةتتضمن 
 :لتكنولوجيا المعلومات من مجموعتين آبيرتين 

  
 الضوابط الرقابية العامة  )1

  تكنولوجيا المعلوماتأنظمة التي ُتَطّبق على آافة اإلجراءات الهيكلية و السياسات و و هي
 و تعمل للتأآد من سير عملياتها التشغيلية بالطريقة المناسبة  بالمنشأة طاع آبير منهاأو ق

 .  و الضوابط التطبيقية األنظمة البيئة التي تعمل فيها إنشاءالضوابط العامة على 
 

 : الفئات الكبيرة من الضوابط العامة هي 
  المنشأة أنحاء في آافة األمن برامج إدارة   تخطيط و 1
  ضوابط االستخدام  2
    ضوابط تطوير و صيانة و تعديل البرامج التطبيقية 3
  األنظمة   ضوابط برامج 4
    الفصل بين المهام الوظيفية 5
     استمرارية الخدمات 6

 
 الضوابط الرقابية التطبيقية  )2

دة و  التطبيقية آل على حاألنظمة التي ُتطّبق على اإلجراءات الهيكلية و السياسات و و هي
 تلك الضوابط بشكل عام لمنع وقوع ، و يتم تصميمهي تتعلق مباشرة بتطبيقات الكومبيوتر 

  .  المعلومات أنظمة تدفق البيانات خالل أثناء و المخالفات و تصحيحها األخطاء
 

 لضمان ة البعض و آالهما مطلوباالضوابط العامة و التطبيقية هي ضوابط متداخلة في بعضهإن 
 تكنولوجيا المعلومات تتغير بشكل سريع فان الضوابط المترافقة ، و نظرًا الن و دقيق تشغيل آامل
    . فّعالة تظل تلك الضوابط تتطور بشكل دائم لكي أنمعها يجب 
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 المعلومات أنظمة المنشآت تعتمد بشكل متزايد على أصبحتو بسبب تقدم تكنولوجيا المعلومات فقد 
 و ، و تبليغها   اتها التشغيلية و معالجة المعلومات الهامة و االحتفاظ بهاالكومبيوترية في تنفيذ عملي

 و تبليغها أصبحت        معالجتها وحفظهاأنظمة فان مصداقية و أمن البيانات الكومبيوترية وبالنتيجة
  .   لكل من إدارة المنشأة و مراقبي حساباتها  جدًامسألة هامة

 
 مخاطر عديدة ينبغي علىمعالجة البيانات و المعلومات لوتوماتيكية  االاألنظمة استخدام و قد انطوى

معالجة المعامالت المالية   منهاآثيرةو هي مخاطر ناشئة عن عوامل  تقوم المنشأة بدراستها أن
تشغيل المعامالت اوتوماتيكيًا ، االحتمال المتزايد لعدم  المعلومات بأنظمةقيام ، بطريقة موحدة 

 و البرامج        الكومبيوترأجهزة ، طبيعة حجمها و ها و اآتمال التدقيقأثاروجود ،  األخطاءاآتشاف 
من المخاطر   ..مثال ذلك .  روتينية غير أو مألوفة تسجيل معامالت غير أيضا المستخدمة فيها  و

 ةأجهز أي خطا ينتج عن مشاآل في برمجة أن معالجة المعامالت المالية بطريقة موحدةالمتأصلة في 
الضوابط  أنو خالصة القول  .   أخرىمتشابهة معامالت  أيةالكومبيوتر سوف يحدث بانتظام في

بان من الطمأنينة معقول بقدر  اإلدارة تزود أنالرقابية الفعالة لتكنولوجيا المعلومات يمكنها 
لبيانات و  الرقابية المنشودة مثل التأآد من اآتمال اباألهداف تفي تمت معالجتهاالمعلومات التي 

   .  المحددة األوقاتو صدورها في صحتها و تكاملها فيما بينها 
 

الضوابط العامة و أوالهما الضوابط الرقابية لتكنولوجيا المعلومات من مجموعتين آبيرتين و تتكون 
 .  الضوابط التطبيقية ثانيهما

 
 الضوابط الرقابية العامة 

جراءات المطبقة على آافة أنظمة المعلومات أو جزء و هي عبارة عن الهيكلية و السياسات و اإل
آبير منها بالمنشأة مثل أجهزة الكومبيوتر العمالقة أو الصغيرة و الشبكات و بيئات المستخدمين 

و تعمل الضوابط الرقابية العامة على . النهائيين ، آما أنها تساعد على تأمين عملياتهم بشكل مالئم 
 . مة التطبيقية تهيئة بيئة الضوابط و األنظ

 
 : الفئات الهامة من الضوابط العامة هي 

 
من  و دورة مستمرة أطارا يوفر بما على مستوى المنشأة األمنية البرامج إدارةتخطيط و  .1

 المسؤوليات و مراقبة ع و توزياألمنيةسياسات التطوير آذلك لمواجهة المخاطر و النشاط 
  .  داخل المنشأةر الكومبيوتبأجهزةآفاية الضوابط المتعلقة 

 
 الكشف عن محاوالت الدخول أو و هي تعمل على تقييد استخدام أجهزة الكومبيوترضوابط  .2

 و )المرافق الكومبيوترية  البيانات ، البرامج ، المعدات و  مثل( المصادر الكومبيوترية إلى
عن هذه و الكشف           بها مصرح  غير أية تعديالت حماية هذه المصادر من بالتالي

 . و المنطقية     آال من الضوابط المادية االستخدام و تشمل ضوابط  . المحاوالت
 

 أو تعديل البرامج الموجودة بما يمنع و صيانة و تعديل البرامج التطبيقية  تطويرضوابط  .3
 . استخدام برامج غير مصرح بها 
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 البرامج القوية إلىخول  و هي تعمل على تقييد و مراقبة محاوالت الداألنظمةضوابط برامج  .4
 حماية على أيضاتعمل ،  آما  الكومبيوتر أجهزةو الملفات الحساسة التي تتحكم في 

  . األنظمة تدعمهاالتطبيقات التي 
 

 ة التنظيميالهياآل و اإلجراءات السياسات و وضعالفصل بين المهام الوظيفية و يعني ضمنيًا  .5
 الكومبيوتر و أجهزة تشغيل الجوانب الهامة لعمليات  علىبالسيطرة انفراد موظفًا واحدًالمنع 

 محاولته الوصول بدون إذن بذلك  إلى أوبها له  بتصرفات غير مصرح قيامهبالتالي 
 .  المحاسبية  و السجالتاألصول

 تساعد إذ  غير متوقعة أحداث عند وقوع أهميتها حيث تظهر ضوابط استمرارية الخدمات .6
و آذلك   استئنافها فورًاأوت التشغيلية الحرجة بدون انقطاع استمرار العملياعلى تأمين 

 . الحساسة  المعلوماتحماية البيانات الحرجة و
 

 الضوابط الرقابية التطبيقية 
  على البرامج التطبيقية المنفصلة آل على حدة   مثلالمطبقة اإلجراءاتو هي الهيكلية و السياسات و 

بحيث  هي برامج تصمم و الخ ...لرواتب و المنح و القروض  الذمم الدائنة و المخزون و ابرامج
  . ها  تشغيل البيانات داخلتتناول

 
و     و المخالفات و الكشف عنها األخطاء لمنع الرقابية التطبيقية عمومًا الضوابط و يجري تصميم

 .  المعلومات أنظمة خالل البيانات بانسيابيةتصحيحها حتى تتدفق 
 

 ثالثة إلى المعلومات أنظمةخالل  طريقة تدفق البياناتابط الرقابية التطبيقية والضوو يمكن تقسيم 
 : مراحل من دورة المعالجة 

 
 أشكال شكل من إلى يتم التصريح بالبيانات و تحويلها و في هذه المرحلة: المدخالت  

 في توقيت  في البرنامج التطبيقي بطريقة دقيقة و مكتملة وإدخالهاالمعالجة االوتوماتيكية و 
 محدد 

 
 الكومبيوتر أجهزةمعالجة البيانات بشكل مالئم باستخدام فيها  يتم و هي مرحلة:  المعالجة  

 . آما يتم تحديث الملفات بطريقة صحيحة 
 

 الملفات و التقارير الناتجة عن البرامج التطبيقية و في هذه المرحلة تعكس:  المخرجات  
  ،  آما تعكس بشكل دقيق نتائج المعالجة ، وقعت بالفعل التي األحداثالمعامالت المالية و 

 باإلطالع رقابة التقارير و توزيعها على الموظفين المصرح لهم  في هذه المرحلةو يتم
 . عليها 

 
معامالت ال بحيث تشمل الرقابية المتعلقة بها األنشطة أنواعآما يمكن تقسيم الضوابط التطبيقية حسب 

ضوابط التصريح و تهتم . بيان اآتمالها و دقتها و سالمتها  و مصرح بها ال و المعلوماتماليةال
 التي وقعت بالفعل خالل فترة معينة األحداث تمثل أنهابصحة المعامالت المالية و تساعد على ضمان 

ضوابط فيما تتعلق  جميع المعامالت المالية تسجيل و تصنيف  بصحة ضوابط االآتمال، بينما تتعلق
و إذا تبين وجود قصور في . ها  آافة عناصردقة و  و البيانات المعامالت الماليةتسجيلبصحة الدقة 
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 الضوابط التطبيقية فقد يؤدي هذا إلى إبطال مفعولضوابط تكامل المعالجة و ملفات البيانات 
 آما يساهم ذلك أيضا في إخراج ، معامالت مالية غير مصرح بها بل و حدوث أعالهالمذآورة 

 . و غير دقيقة قصةنابيانات 
 

 رقابية مبرمجة مثل التحرير أنشطةالضوابط الرقابية التطبيقية و تتضمن 
 اإلطالع الكومبيوتر مثل أجهزة و المتابعة اليدوية لمخرجات  Automated editingاألوتوماتيكي

 .  غير مألوفة أوعلى تقارير تحدد موادًا مرفوضة 
 

 الكومبيوتر تعتبر متداخلة فيما بين بعضها ألجهزةة و التطبيقية ان الضوابط الرقابية العامو من هنا ف
 . البعض 

 
،  جدا في تحديد فعالية الضوابط الرقابية التطبيقية من العوامل المهمة فاعلية الضوابط العامة و تعتبر

تضعف بشدة مصداقية الضوابط المترافقة مع سوف  فإنهاالضوابط العامة ضعيفة إذ لو آانت 
، و قد تصير الضوابط التطبيقية غير فاعلة و ذلك بإمكانية تجاوزها أو التحايل  التطبيقية البرامج

 لمنعضوابط التحرير تصميم ..  مثال  ، ضوابط رقابية عامة فاعلةعليها أو تعديلها في غياب
 تكون أن المدفوعات يمكن معالجة مبالغ آبيرة بشكل غير معقول في نظام إدخالالمستخدمين من 

 آانت إذا الرقابية ال يمكن االعتماد عليها األداة و مع ذلك فان هذه ،ابط رقابية تطبيقية فعالة ضو
 بعض  إلى استثناءبما يؤدي برامجية غير مصرح بها  بعمل تعديالتالضوابط الرقابية العامة تسمح

 . المبالغ من التحرير 
 

 السريعة في تكنولوجيا المعلومات متغيراتال إال أن ال تتغير األساسية الرقابية األهداف أنو رغم 
مثل االعتماد المتزايد على تلك المتغيرات السريعة  أن ، إذ الضوابط لكي تظل فاعلة إنشاءتتطلب 

 المستخدمين أيدي الكومبيوتر القوية التي تضع مسؤولية معالجة البيانات في أجهزة ،الشبكات 
بعض  على طبيعة يؤثرسوف آل ذلك  الخ ...النترنيت ا شبكة التجارة االليكترونية و،النهائيين 
   .  و طريقة تطبيقها الرقابية األهداف

   
 األمثلة 

 
 .    نحيل القارئ إلى مرفقات األمثلة المتممة حول آل هدف من األهداف و المكونات 

 
 

  
 
 
  
  
 
 
 التبليــغ   المعلومات و 2/4
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  الرقابة الداخلية أهدافلجوهرية لتحقيق  االوسائل من التبليــغتعتبر المعلومات و 
 

 المعلومات
حتى  األساسية األمورمن األحداث  للمعامالت المالية و  و التصنيف المالئمالتسجيل الفوريإن 

 المعلومات وثيقة الصلة ،  إذ يجب أن تكون ذات عالقة  تكون المعلومات مصداقية وتكتسب
من  الموظفين لكي يتمكن الزمني اإلطارليغها بالشكل و محددة و معروفة جيدا و تم تبو بالموضوع 
 ) المناسب الشخص إلى المناسبالتبليغ الزمني  ( األخرى رقابتهم الداخلية و مسؤولياتهم القيام بأداء

 األحداث و         نظام الرقابة الداخلية و آافة المعامالتل فانه يتعين إجراء توثيق آاملو لذلك 
 .  الهامة

 
 و التشغيلية      متعلقة بالنواحيمعلومات  تتضمن المعلومات على استخراج تقارير أنظمة تعملو 
 على رقابةال من تعمل آذلك على تمكين اإلدارةآما ،   بالقوانين مدى االلتزاممالية و المالية و غير ال

  فحسبخرجة داخلياتتعامل مع البيانات المستال  المعلومات أنظمة ان و بالتالي ف.   التشغيل عمليات
 الضرورية حتى يمكن األوضاع و األنشطة الخارجية و باألحداث المتعلقة مع البيانات أيضاو لكن 

  . تبليغهاتخاذ القرار و 
 

 تكون  أننوعية المعلومات مما يعني ضمنيا طبقًا ل على اتخاذ القرارات المناسبة اإلدارةقدرة و تتأثر 
   .إليها و دقيقة و يمكن الوصول حديثةو يًا موقوتة زمنالمعلومات مناسبة و 

 
 

يعتبر ..  مثال ، من األمور األساسية لتحقيق آافة أهداف الرقابة الداخلية  هماإن المعلومات و التبليغ
 بتقديم و يمكن تحقيق ذلك  ، الرقابة الداخليةأهدافاحد استيفاء التزامات محاسبة المسؤولية الحكومية 

بشكل عادل و  تبليغها و اإلفصاح عنها و  تكون ذات عالقة و موثوق فيهار ماليةمعلومات مالية و غي
 سوف تبليغها و  المتعلقة بأداء المنشأة     المعلوماتو بالتالي فان .  تقارير دورية من خالل ذلك

ه  داخل هذ و اقتصادية و فعالية وآفاءة العمليات التشغيليةأخالقيةتقييم نظامية و ل يوفران وسيلة
اإلبالغ  / تقديم  - بموجب أحكام قانونية – على المنشآت  و في حاالت آثيرة يتعين .المنشأة أو تلك 

  .  بالقوانين و اللوائحبدافع االلتزام و ذلك بعض المعلومات عن 
 
مطلوبة على آافة المستويات داخل المنشأة حتى يتوافر لها رقابة داخلية ضرورية و  المعلومات إن

 و لذلك فانه يجب تحديد مجموعة من المعلومات الوثيقة الصلة ، أهدافهاتتمكن من تحقيق فعالة و 
 بحيث يتمكن  المناسبين الزمنياإلطار بالشكل و إبالغهاو  التي تتصف بالمصداقيةبالموضوع و 

ل التسجيو يعتبر . بقية المسؤوليات األخرى  الرقابة الداخلية و أعمال بأداء من قيامهم الموظفين
الفوري و التصنيف المالئم للمعامالت المالية و األحداث من األمور األساسية حتى تكتسب 

  .المعلومات مصداقية و تكون ذات عالقة 
 
 

 و       وثيقة الصلة لكي تظل المعلوماتو ينبغي تسجيل المعامالت المالية و األحداث فور حدوثها 
و ينطبق هذا على . ليات التشغيل و اتخاذ القرارات  رقابة عمبما يساعدها على لإلدارة قيمة ذات
 و    الشروع فيهابدءًا من  الحدث أو أو الدورة الُعمرية للمعاملة الماليةمعالجة ال  نواحيآامل
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آما   في السجالت الموجزة نهائيًاتصنيفها ب  انتهاءا كافة مراحل المعالجة و مرورًا بالتصريح بها و
 .  ذات صلة حتى تكونحديث الفوري لكافة المستندات  على التأيضا تنطبق أنها

 
 معلومات تتوافر لإلدارة بطريقة مالئمة حتى األحداثو يتطلب األمر أيضا تصنيف المعامالت و 

و   التقارير و الجداول إعداد يعني تنظيم ، تقسيم و ترتيب المعلومات التي يتم منها مماموثوق فيها 
 . القوائم المالية 

 
ظمة المعلومات بإخراج تقارير تتضمن معلومات تشغيلية و مالية و غير مالية و قانونية تقوم أن

و ال تتعامل أنظمة المعلومات فقط مع أشكال . بطريقة يمكن معها إدارة عمليات التشغيل و رقابتها 
لمتعلقة البيانات المستخرجة داخليًا من حيث آميتها و نوعيتها و لكنها تتعامل أيضا مع المعلومات ا

   . إبالغهاباألحداث الخارجية و األنشطة و األوضاع الضرورية التخاذ القرارات و 
 

 تكون أن على اتخاذ القرارات المالئمة بنوعية المعلومات مما يعني ضمنيًا اإلدارةو تتأثر قدرة 
 : المعلومات 

 
 ) هل تتوافر المعلومات المطلوبة ( مالئمة  
 )  المعلومات وقت طلبها هل تتوافر( موقوتة زمنيًا  
 ) هل هي أحدث معلومات ( حديثة  
 ) هل هي معلومات صحيحة ( دقيقة  
 )   تحصل على المعلومات بسهولةأن المختصة لألطرافهل يمكن  (إليها الوصول يسهل 

 
و بغية التأآد من جودة المعلومات و إبالغها و تنفيذ أهداف و مسؤوليات الرقابة الداخلية و تفعيل 

راقبة و الكفاءة فانه يجب توثيق نظام الرقابة الداخلية و آافة المعامالت و األحداث الهامة بشكل الم
على أن يتوافر هذا التوثيق ) مثال باستخدام خرائط التدفق و الشروح الجانبية ( آامل و بوضوح 

 .  للفحص 
 

 التشغيلية و أنشطتهاسياساتها و  يشمل توثيق نظام الرقابة الداخلية تحديد هيكل المنشأة و أنو يتعين 
آما يجب أن يتوافر بالمنشأة دليل إرشادي يبين أجزاء  ، الرقابية اإلجراءات المتعلقة بها و األهداف

 .    عملية الرقابة الداخلية بحيث يوضح  أهدافها و أنشطتها الرقابية 
 

 تعقيدها و عوامل أخرى و يختلف مدى توثيق الرقابة الداخلية للمنشأة باختالف حجمها و درجة
 . مشابهة 

 
 
 
 

 التبليـــغ 
 

إن التبليغ الفّعال يجب أن يتدفق عبر المنشأة نزوًال و صعودًا و يتخلل هيكلها و أجزاءها بالكامل آما 
 إلى جميع موظفي المنشأة من اإلدارة العليا بضرورة أخذ المسؤوليات  رسالة واضحةيجب أن تصل
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 ارتباط و آيفية   في نظام الرقابة الداخليةأدوارهم يتفهموا أنلى الموظفين  و ع،الرقابية مأخذ الجد 
 . الخارجية األطراف وجود اتصاًال فّعاًال مع إلىحاجة ال ، فضًال عن اآلخرين الفردية بعمل أنشطتهم

 
 يمكنهم حتى األفراد يفي بتوقعات المجموعات و أن التبليـغ و الذي يجب أساستعتبر المعلومات هي 

 إلى في جميع االتجاهات متدفقا الفّعال التبليغ يتم أن من الضروريو .  القيام بمسؤولياتهم بفعالية 
 .  هيكلها أجزاء المنشأة و من خالل جميع أرجاء عبر آافة األعلى إلى ثم األسفل

 
 دائما دارةاإل تكون أن يجب إذ ، موظفيها   واإلدارة قنوات االتصال حساسية تلك بين أآثرو من 

  آذلك ومخاطرها و وظائفها و أداء الرقابة الداخلية حول األحداث التطورات وبأخرعلى علم 
 موظفيها إبالغ اإلدارةو لنفس هذا السبب يجب على .  ذات العالقة األخرى و الموضوعات األحداث

 أيضا اإلدارة تقوم أن يجب آما ،المعلومات التي تريدها و رأيها فيها و اتجاهات تلك المعلومات ب
و يشمل هذا بيانًا واضحًا حول فلسفة و   تتعلق بتوجيه التبليغ محددة و مباشرة سلوآيةأمثلةبتقديم 
 .  الرقابة الداخلية بالمنشأة و تفويض الصالحيات أسلوب

 
 شهية مخاطر إيضاح و الفّعالة الرقابة الداخلية بأهمية الوعي على إيقاظ أن يعمل التبليغو يجب 

 و مسؤولياتهم في تفعيل و ألدوارهم الموظفين استيعاب على احتمالها  و بيان قدرة المنشأةالمنشأة و 
 .  الرقابة الداخلية أجزاءدعم 

 
 تتأآد من وجود وسائل آافية لالتصال مع أن اإلدارة التبليغ الداخلي فانه يجب على إلى باإلضافةو 

  الخارجية تقديم مدخالتلالتصاالت يمكن إذ  ،لومات الخارجية و الحصول منهم على المعاألطراف
  . أهدافها تحقيق قدرة المنشأة في على األهمية بالغ أثرا  ربما يكون لها )معلومات ( 
 
 

 األمثلة 
 

 .   نحيل القارئ إلى مرفقات األمثلة المتممة حول آل هدف من األهداف و المكونات 
 
 
 
 
 
 
 
 
    المراقبــة2/5
 

 هذه إجراء و يمكن ها ، مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية لتقييم جودة أداءبمرور الوقت من الضروري
 . المراقبة من خالل أنشطة روتينية و عمليات تقييم منفصلة أو مزيج منهما 

 
 المراقبة المستمرة .1
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و            الرقابية االعتيادية األنشطة داخل يتم بناءها المراقبة المستمرة للرقابة الداخلية
و       إشرافية و إدارية أنشطة دوريةالمتكررة بالمنشأة ، و تتضمن المراقبة المستمرة 

 أنشطةو تتناول  . مهامهم الوظيفية أداء يقوم بها الموظفون في سبيل أخرى إجراءات
 آل جزء من أجزاء الرقابة الداخلية ، آما تتضمن إجراءات مواجهة المراقبة المستمرة
لرقابة الداخلية سواء آانت هذه المخالفات أخالقية ، غير اقتصادية ، غير مخالفات أنظمة ا

   . فعالة أو غير مؤثرة 
 

 عمليات التقييم المنفصلة  .2
لمخاطر و تقييم ا على أساسيةبصفة  نطاق عمليات التقييم المنفصلة و مدى تكرارها يتوقف
 منفصلة محددة تقييم فعالية نظام عمليات تقييمو تتناول  . المراقبة المستمرة إجراءاتفعالية 

 و أساليب إلى المرجوة استنادا للنتائج الرقابة الداخلية بما يؤّمـن تحقيقالرقابة الداخلية 
جوانب القصور في  المناسب عن اإلداري المستوى إبالغو يجب   . محددة مسبقا إجراءات

و فورًا بخصوص    بدرجة آافية اتخاذ الالزمالمراقبة تؤّمـن  أنآما يجب ،  الرقابة الداخلية
     .و التوصيات  المالحظات 

 
 و انه     الضوابط الرقابية آما هو مخطط لهاعمل التأآد من إلى الرقابة الداخلية  أنشطةتهدف مراقبة

 المراقبة أنشطةيتم تعديل تلك الضوابط بشكل مالئم آلما تغيرت الظروف ،  و يتحقق هذا من خالل 
 مزيج منهما للتأآد من استمرارية تطبيق الرقابة الداخلية على أو التقييم المنفصلة الأعمالمستمرة و 

بوضوح بين  يجب التفرقةو .   تحقق النتائج المرجوة أنها المنشأة و أنحاءآافة المستويات في جميع 
 أنشطة إحدىبر تعتاألخيرة  إذ أن مراجعة العمليات التشغيلية للمنشأة و الرقابة الداخلية أنشطةمراقبة 

  .  2/3 ذلك سابقا في القسم إلىالرقابة الداخلية آما اشرنا 
 

و تحدث المراقبة المستمرة للرقابة الداخلية في سياق التشغيل الطبيعي والمتكرر للمنشأة و بشكل 
متواصل و في نفس الوقت حتى تتفاعل ديناميكيًا مع الظروف المتغيرة و تتأصل في العمليات 

  تكونأن، آما يحتمل  التقييم المنفصلة أعمال فعالية من أآثرو بالنتيجة فهي . للمنشأة التشغيلية 
 قد  الوقائع تكونأند   بعتتمو نظرا الن عمليات التقييم المنفصلة .  التصحيحية اقل تكلفة اإلجراءات

 .رة  على المشاآل من خالل روتين المراقبة المستم بسرعةالتعرفما يتم  فانه غالبًا حدثت
 

         و على تقييم المخاطربشكل أساسي تكرار عمليات التقييم المنفصل معدل نطاق و و يتوقف 
يتعين على المنشأة دراسة طبيعة فانه  األساستحديد ذلك ب و ، المراقبة المستمرة إجراءاتفعالية 

و آفاءة و    فقة معها  الداخلية و الخارجية و المخاطر المترااألحداث زوايا من  و درجتهاالتغييرات
تطبيق الضوابط الرقابية ذات العالقة و نتائج المراقبة مواجهة المخاطر و خبرة القائمين على 

 مباشرة على فعالية بترآيزها تكون عمليات التقييم المنفصلة مفيدة أن أيضاو يمكن . المستمرة 
 مراجعة والمنفصلة شكل التقييم الذاتي و قد تأخذ عمليات التقييم .  محددة أوقاتالضوابط الرقابية في 

و يمكن ألجهزة الرقابة المالية .  للضوابط الرقابية عمل اختبارات مباشرةتصميم الضوابط الرقابية و 
  .  تقييم منفصلةعمليات  إجراء مراقبي حسابات خارجيين أو
 
 الرقابة احتفاظ في التأآد من  من المراقبة المستمرة و عمليات التقييم المنفصلة ما تساعد توليفةعادةو 

 . بفعاليتها بمرور الوقت  الداخلية 
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 أثناء تتضحجميع جوانب القصور التي  الضرورية باإلجراءات المناط بهم اتخاذ أولئك إبالغو يجب 
تؤثر على معينة  حالة إلى"  قصور"  عبارة و تشير.    التقييم المنفصلةأوالمراقبة المستمرة عمليات 

 محتمًال ،لذلك فان القصور قد يمثل عجزًا متصورًا .   العامة أهدافها المنشآت على تحقيق ىإحدقدرة 
 .   العامة للمنشأةاألهداف احتماالت تحقيق فرصة لتقوية الضوابط الرقابية الداخلية لزيادة أو حقيقيًا ،
 

 الجهة إلىبة الداخلية توفير المعلومات المطلوبة حول جوانب القصور في الرقا الحيوية األمورو من 
و على أي     المعلومات المطلوبة نوعيةلتحديد ) بروتوآوالت   (إجراءات يجب وضع  إذ، المناسبة 
 البروتوآوالت القواعد العامة التي يجب و تعكس هذه .  بفعاليةالتخاذ القرارات و ذلك مستوى 
 سلوك الموظفين العاملين ضمن أو  يتلقى المديرين المعلومات التي تؤثر على تصرفاتأن بمقتضاها

 .  و آذلك المعلومات المطلوبة لتحقيق اهدافًا معينة مسؤولياتهمنطاق 
 

 الموظفين إلىالمعلومات الناتجة في سياق التشغيل من خالل القنوات العادية  إبالغو عادة ما يتم 
و .   الموظفين أولئكيعلو  األقل واحد على إداري  مستوىإلي أيضاالمسؤولين عن االختصاصات و 

 عن المعلومات الحساسة مثل التصرفات غير لإلبالغبديلة اتصال  وجود قنوات يتعينمع ذلك 
 .  غير المالئمة أوالقانونية 

 
بشكل  التصرف  التأآد منإلى تهدف إجراءات تتضمن مراقبة الرقابة الداخلية سياسات و أنو يجب 

) 1( يتعين على المديرين إذ   األخرى ،مراجعات مالحظات التدقيق و البشأن  آاِف وبسرعة
 مالحظات التدقيق و المراجعة بما فيها تلك المالحظات التي تبين جوانب القصور اإلسراع في تقييم

 العمليات التشغيلية آذلك اآلخرين المناط إليهم تقييم و المدققين بإبالغها يقومو التوصيات التي 
 ، و المراجعة    مالحظات و توصيات التدقيقللتجاوب مع المناسبة اإلجراءات تحديد) 2(بالجهات ، 

و ذلك  دائرة انتباههم إلىالموضوعات التي تأتي   حل أوتصحيح ل اإلجراءات آافة استكمال) 3(
  . ضمن أطر زمنية محددة 

 
 أنتمل فقط بعد  المراجعة و تكأو بنتائج التدقيق اإلدارة إبالغ و تبدأ عملية اتخاذ القرارات عندما يتم 

 التعرف عليها ، جرىتصحيح جوانب القصور التي ) 1( بشأن   المناسبةتكون قد اتخذت القرارات
  . اإلدارة المالحظات و التوصيات ال تبرر تصرفات أنالبرهنة على ) 3(,  التحسينات إدخال) 2(
 

 األمثلة 
 .   اف و المكونات نحيل القارئ إلى مرفقات األمثلة المتممة حول آل هدف من األهد

 األدوار و المسؤوليات 3
 

 لكل فرد في أي منشأة بعض مسؤوليات الرقابة الداخلية 
 

 للرقابة أنظمة المنشأة بما في ذلك و ضع أنشطةو هم مسؤولين مباشرة عن آافة :   المديرين 
 مجلس اإلدارةمثال ( و تتباين مسؤولياتهم وفقا الختصاصاتهم داخل المنشأة  .  و توثيقهاالداخلية

 .  المنشأة  تلكو خصائص) ، المدير المالي ، لجنة التدقيق 
 

 انه رغم بالتحسيناتو يقومون بفحص فعالية الرقابة الداخلية و التوصية :   المدققين الداخليين 
 .  الرقابة الداخلية و المحافظة عليها أنظمة وضع في العليا اإلدارةليست لهم مسؤوليات 
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 ضمنيا من واجبات آل أوالتي تعتبر جزءا واضحا  و يساهمون في الرقابة الداخلية :  الموظفين 

 يكونوا أنالرقابة الداخلية و يجب  أنظمة  في تفعيلادوارًاآافة الموظفين و يلعب . موظف 
 السياسات تجاوز أو السلوك مخالفات قواعد و عمليات التشغيلمسؤولين عن مشاآل تبليغ 

 . الموضوعة 
 

 تساهم أن لها يمكن إذ دورا هاما في عملية الرقابة الداخلية أيضاو تلعب :    الخارجية افاألطر
 غير لكنهممعلومات مفيدة لتفعيل الرقابة الداخلية و ب تزويدها أو المنشأة أهداففي تحقيق 

 .  تشغبل نظام الرقابة الداخلي بالمنشأة أومسؤولين عن وضع 
 

 فعالة في الدوائر رقابة داخلية وضع أنظمة تعمل على تشجيع و دعمو :    الرقابة المالية أجهزة
 بالقوانين  المالية الرقابةأجهزة الرقابة الداخلية ضروريا اللتزام أنظمةالحكومية ، و يعتبر تقييم 

 مالحظاتها و بإبالغ الرقابة المالية أجهزةو تقوم  . األداء التدقيق المالي و تدقيق أعمالو 
  . أولئك المناط بهم مسؤولية الرقابة الداخلية إلىتوصياتها 

 
و يقومون بتدقيق بعض الهيئات الحكومية في بعض الدول ، و :   مراقبي الحسابات الخارجيين 

 . يتعين عليهم و على هيئاتهم المهنية تقديم المشورة و التوصيات بخصوص الرقابة الداخلية 
 

بوضع القوانين و التوجيهات المتعلقة بالرقابة و يقومون :   المشرعين و واضعي القوانين 
 . الوعي العام بالرقابة الداخلية المساهمة في نشر الداخلية ، و عليهم 

 
تقوم و ) الخ ...المستفيدين و الموردين مثل ( تتفاعل مع المنشأة هي و :   األخرىالجهات 
  .هاأهدافالمعلومات المتعلقة بتحقيق  بهابتزويد

 
  

 
 و          اإلدارة بما فيهم الرقابة الداخلية  بتفعيل المعنيين باألمر داخل المنشأة يقوم اساألسو في 

 أيضا لها المعنيين باألمر من خارج المنشأة تصرفات أنغير ،  المدققين الداخليين و بقية الموظفين 
 .  الرقابة الداخلية أنظمة على أثرا

 مسؤولية لإلدارة أنهامة في عمل الرقابة الداخلية ، غير  أدوارًاو يلعب جميع الموظفين بالمنشأة 
و قد يتضمن  .  بالشكل المالئم الرقابة الداخليةأنظمة و توثيق تنفيذو   و تطبيقعامة عن تصميم
 و تشكيالت متباينة و تخضع أدوارًا هيئات و لجان تدقيق و جميعها لها لإلدارةالهيكل التنظيمي 

  . ديدةعلتشريعات مختلفة في دول 
 

و          وحدة للتدقيق الداخلي باعتبارها جزءا من نظام الرقابة الداخلية اإلدارةو غالبا ما تؤسس 
 دورًا يكون لهم أن يمكن الداخليين المدققين أنو على الرغم من  . فعاليتهاتستخدمها في مراقبة 

 بديال عن نظاما قويا للرقابة يكونوا  أن ال يجب أنهم إالتعليميا و استشاريا قيّمـًا للرقابة الداخلية 
 . الداخلية 
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 يكون موظفي التدقيق الداخلي أنو لكي تكون وظيفة التدقيق الداخلي فاعلة فانه من الضروري 
 إلى و يقوموا بالتبليغ مباشرة أمينة و يعملون بطريقة متجردة و صحيحة و اإلدارةمستقلين عن 

 تقييمهم بشأنمنحازة ال غير آرائهم بالتعبير عن لهم يسمح ممامستوى عاِل من السلطة داخل المنشأة 
و بالنسبة .  تصحيح جوانب القصور المكتشفة إلىللرقابة الداخلية و تقديم اقتراحات تهدف 

 على قواعد السلوك المهني الصادرة عن آل اإلطالع المهنية فانه يمكن للمدققين الداخليين لإلرشادات
 . مدققين الداخليين من االنتوساي و معهد ال

 
 الداخلي دورهم في مراقبة أنشطة الرقابة الداخلية بالمنشأة فانه يمكن لموظفي التدقيق إلى باإلضافةو 

 لمراقبي مجهودات التدقيق الخارجي و ذلك بتقديمهم المساعدات المباشرة نجاح في المساهمة األآفـاء
 مراقب الحسابات إجراءات توقيت أوعة ، نطاق  يتم تعديل طبي يحدث أن و قد،الحسابات الخارجيين 

 .  المدقق الداخلي أعمال على أمكنه االعتماد إذاالخارجي 
 

يقومون بتطبيق و مراجعة      و و يمكن لبقية الموظفين أيضا تفعيل الرقابة الداخلية ، إذ غالبا ما 
 تحديد  آذلكمهم اليومية و قيامهم بمهاأثناء تصحيح الضوابط الرقابية و أية تطبيقات خاطئة لها

   .  الطرق أفضل  منالضوابط الرقابية هوب مواجهتها تكون التي المشاآل
 

 الرقابة الداخلية هم الجهات الخارجية مثل أمانة ممن يحملون على آواهلهمالمجموعة الثانية الكبيرة 
 يساهمون فهم ، غيرهم  الرقابة المالية و واضعي التشريعات القانونية وأجهزةمراقبي الحسابات و 

 و لكنهم غير       تزويدها بالمعلومات المفيدة لتفعيل رقابتها الداخلية ،أو المنشأة  أهداففي تحقيق 
 . عن وضع أو تشغيل نظام الرقابة الداخلي بالمنشأة مسؤولين 

 
تتضمن تقييم  الرقابة المالية ، أجهزة مهام الجهات الخارجية ، و بصفة خاصة مراقبي الحسابات و إن

 الرقابة المالية دورا أجهزةو قد تلعب .  بمالحظاتهم اإلدارة الرقابة الداخلية و تبليغ أنظمةوظائف 
 غير مباشر وفقا لمدى اتساع أو الرقابة الداخلية سواء بشكل مباشر أنظمةاستراتيجيا في تطوير 

 .  للمنشأة اإلداريصالحياتها الرقابية القانونية و الهيكل 
 
 
 
 
 :  للرقابة الداخلية المدققينتقييم يشمل ضمنيا و 
 

 الموضوعة لمواجهتها  الرقابية الضوابطتحديد مغزى و حساسية المخاطر التي يتم تقييم  
و    األخالقي السلوك بأهداف التمسك العجز عن ،  األصول إلساءة استخدامهاتقييم قابلية 

 العجز عن استيفاء متطلبات محاسبة أو التشغيل بفعالية و آفاءةاالقتصادية و األهداف 
 . المسؤولية و عدم االلتزام بالقوانين و التشريعات 

   . تحديد و فهم الضوابط الرقابية ذات الصلة 
 . تحديد ما هو معروف بالفعل حول فعالية الضوابط الرقابية  
 . تقييم آفاية تصميم الضوابط الرقابية  
  . ريق اختبارها  عن طتحديد فعالية الضوابط الرقابية 
 .  التصحيحية الضرورية اإلجراءاتو مناقشة  تبليغ نتائج تقييم الرقابة الداخلية  
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 تتأآد من وجود وحدات تدقيق داخلي قوية آلما أن قانونًا في مكتسبًا حقًا الرقابة المالية ألجهزة أنآما 

 وسائل متواصلة بتوفيرهالية وحدات عنصرا هاما للرقابة الداخال تلك و تشكل ذلك إلىدعت الحاجة 
 إلى الداخليو لكن في بعض الدول قد تفتقد وحدات التدقيق .  لتحسين العمليات التشغيلية للمنشأة 

 الرقابة أجهزة و في تلك الحاالت فانه يتعين على ، غير موجودة أواالستقاللية و ربما تكون ضعيفة 
وحدات تدقيق داخلي تتمتع  لتأسيس و تطوير شاداتاإلر و ات المساعدتقديم، آلما آان ذلك ممكنًا ، 

إعارة  ات و قد تتضمن تلك المساعد، المدققين الداخليين أنشطة من استقاللية أن تتأآد الصفات و بتلك
 .  و تطوير منهجيات و برامج عمل   مواد تدريبية، تبادل محاضرات إلقاء ، موظفين أو ندب

 
 الداخلي تطوير عالقات عمل جيدة مع وحدات التدقيق إلى لية الما الرقابةأجهزة أيضا تحتاجآما 

 أيضاو يمكن .  بشكل مشترك إتمامه العمل و إآمالو  المعلومات الخبرات و مبادلةبحيث يمكن 
 مناسبًا ،  مالحظات  ذلك آانإنتعزيز تلك العالقات عن طريق تضمين تقارير التدقيق الخارجي ، 

 لتقييم إجراءات الرقابة وضع أجهزة على ينبغيو   .  مساهماتهم التدقيق الداخلي و التعرف على
و يمكن لوحدة تدقيق داخلي .  أي مدى يمكن االعتماد عليها إلىعمل وحدات التدقيق الداخلي لتحديد 

 يتعين على آما.  العمل بما ال داعي له الزدواجية تجنبًا الرقابة جهاز تدقيق أعمال تقلل من أنقوية 
 العمل المرتبطة به أوراق على تقارير التدقيق الداخلي و سهولة إطالعها من تتأآد أنابة  الرقأجهزة

 . و المعلومات المتعلقة بقرارات التدقيق 
 

 التي تسعى أهدافهاالرقابة الداخلية و ب للتعريف عاما وعيـًا توفر أنو يمكن للتشريعات القانونية 
 من األمر أصحابالسياسات التي يتعين على وضع  أيضا آما يمكن للتشريعات القانونية  ،لتحقيقها

 .  و مسؤولياتهم المختلفة في الرقابة الداخلية بأدوارهم قيامهم أثناء يتبعونها أنداخل و خارج المنشأة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



 34

 
 

     األمثــــلة1مرفق رقم 
 
 
   
 
   
  

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1مثال رقم 
 

  المسؤولية ةاستيفاء متطلبات محاسب
 

( قامت دوائر خدمية مختلفة مسؤولة عن إرشاد السفن و فحص نوعية المياه و تطوير استخدام الطرق البحرية و استثمار و صيانة البنى التحتية   
 .  البحري سالمة النقل إدارةمسؤولة عن تكون دائرة قامت بإنشاء ) الجسور ، السدود ، القنوات و األهوسة 

 
 
 قابيةالبيئة الر
 

 
 تقييم المخاطر

 
 األنشطة الرقابية

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
تم تعيين مدير تشغيل لكل 

يكون تبليغه دائرة خدمات 
 مدير عام مباشرة إلى

 مدراء  ، و يتمتعالدائرة
بالمهــارات  التشغيل
 لديهــم و المالئمــة

 بعض صالحيات اتخاذ
 آما أنهم جميعاالقرارات 
 السلوك بقواعد على علم
 . المناسب 

 
المخاطر المحتملة من 

 تسرباصطدام السفن و 
 محروقات أومواد سامة 
ات قد تقع في و انفجار

، و إذا تبين أن تلك السدود 
 المؤسفة سببها األحداث

إهمال ناشىء عن الجهة 
قد تواجه  الحكومية فإنها

 . مسؤوليات جسيمة 

 
األنشطة الرقابية التي يمكن 

لقيام بها هي إرشاد السفن ا
بمعرفة مرشدين بحريين 
ذوي آفاءة ، وضع 
عوامات طافية لإلرشاد ، 
إنشاء منارات ، الفحص 
البصري من الجو و تحليل 

 . عينات من الماء 

 
 تكون المعلومات أنيمكن 

     و الوضع المتعلقة بهذا 
 اإلبالغ طــرق تبليغها هي

 حوادث اصطدام السفنعن 
 ، األخرىن لتحذير السف

 الطقس بأحوال السفن إبالغ
 تســببوا من أسماء، نشر 
تلـــوث و  إحداث فـــي

 التـــي آــذلك   العقـــوبات
 و يتعـــرضون لهــا 

 العالجية اإلجراءات
 .  المتخذة 

 
متابعة عدد من حوادث 

 المخالفات ، االصطــدام
 نتائج تحليل عدد  ،البيئية

و          من عينات الماء 
مع نتائج التحليل مقارنتها 

  وأخرى دول الذي أجرته
 البيانات المحفوظة مع

 أن آل هذا يمكن باألرشيف
يساعد على مراقبة فعالية و 

 إنشاء السفن و إرشادآفاءة 
 و وضــــعالمنارات 
اإلرشادية  العـــالمات

 و  عمليات التفتيشفعالية و 
 .  عينات الماء تحليل

 
 2مثال رقم 
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 استيفاء متطلبات محاسبة المسؤولية

 
 .في السنوات القادمة  % 15بحيث تزداد بمزاولة الرياضة بنسبة  األهدافقام مدير دائرة الرياضة في العام الماضي بوضع 

 
 

 البيئة الرقابية
 

 
 تقييم المخاطر

 
 األنشطة الرقابية

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
نظرًا للسمعة الطيبة التي 

فقد وثقت تمتع بها المدير ي
 اللجنة التنفيذية و بالتالي به

لم تعقد اجتماعاتها المعتادة 
لمراجعة مــدى تقدمه في 

 . مجــاالت عمله 
 

 
 عدم تحديد األهداف إن

عدم و تحقيقها  عدم يؤدي
 المحددة األوقات في التبليغ

في  المدير بسبب رغبة
تقريره  عن اإلبالغ تأجيل
 بأنهول  القيتمكن منحتى 

 األهداففي نموًا قد حقق 
 تحديد بدون   %15بنسبة 
 بها نسبة ُتقاس التي للكيفية
، فهو يستطيع القول النمو 

 أن نسبة النمو راجعة إلى
 ، زيادة عدد الرياضيين

عدد  ساعات مزاولة 
 عدد المراآز أوالرياضة 

تتناقص  بذلكالرياضية و 
 المعلومات المبّلغة جودة

   . بشكل آبير

 
هذه المخاطر تقليل يمكن 

بتحديد تواريخ اإلبالغ 
 نماذج  آذلك والمالئمة
التـي توضح نوعية التبليغ 

المعلومات التي يجب 
  .إبالغها 

 
يجب تسليم هذا التقرير في 
موعده المحدد و وفقًا 

و .   لنماذج التبليغ المحددة 
على التقرير أن يحدد 
أهداف النمو و آيفية قياسها 

اب قياسها بهذا و أسب
األسلوب ، آما يجب أن 

 . تتوافر آافة بيانات الدعم 

 
يعتبر التحقق من آفاية أو 
عدم آفاية التقرير و ماهية 
المعلومات المذآورة به   و 

الخ  آل ذلك .. تلك الناقصة 
يمكن أن يكون شكًال من 

 . أشكال المراقبة 

 ى االلتزام بالقوانين و اللوائح المطبقة مثال عل
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 العطاء الحكومي شروط و إجراءات هذا في نشر آافة ، و ترغب آذلكترغب وزارة الدفاع في شراء طائرات مقاتلة جديدة عن طريق عقد حكومي 

العطاءات في حضور المدراء المسؤولين مظاريف  جميع فتح و عندها يتم نهاية فترة العطاء إلىالعطاءات المقدمة مظاريف  آافة  لن يتم فتحو. 
  . األفضل سعرًا العطاء لتحديد مقارنتها تلك العطاءات و يتم تحليلو سوف  آخرين ،و
 

 المراقبة المعلومات و التبليغ  الرقابيةاألنشطة تقييم المخاطر البيئة الرقابية
 

الفريق الذي يتولى يتشكل 
تنفيذ هذه المعاملة من 

و قد   ، ذوي آفاءةموظفين
 بأنه تعهد يفيد قاموا بتوقيع

 مصالح أويست لهم عالقة ل
مالية مع أي من مقدمي 

  ، آما قام أيضاالعطاءات
  و المدراء المسؤولين

اآلخرين بتوقيع تعهد مماثل 
.  

 
مخاطر العطاءات أحد من 

والعقود الحكومية تلك 
المعامالت التي يمكن أن 
يقوم بها موظفين حكوميين 

و     من داخل الجهة نفسها
 مقدمي ألحد يمكن بها
 األسعارعطاءات معرفة ال

التي تقدم بها احد مقدمي 
 رينـ اآلخاءاتـــالعط
 هذه بالتالي استخدامو 

 بالعطاء للفوزالمعلومات 
 أفضل انه قد ال يكون رغم

و من المخاطر .  المتقدمين
غير  اختيار العطاء األخرى
إلى يؤدي بما  الصحيح
 عقد حكومي جديد إنشاء

 بسبب عدم استيفاء
 
 
 

 
 تلك المخاطر أثارلتخفيف 

فانه يتعين وضع و تطبيق 
مع ق ـــ تتطابإجراءات

ن و اللوائح ــآافة القواني
.  المتعلقة بالعقود الحكومية 

 
 شروط نشر إجراءات
 و تقييم الحكومية العطاءات

دمة ـاءات المقـــالعط
 عن العطاء اإلعــالنو 

 و  الفائز يجب توثيقها آتابة
 آافة تفاصيلان ــبي

 التي يجب اإلجــراءات
آما يتعين توثيق . اتخاذها 

رفض / أسباب قبول 
  . تقييمها عند العطاءات 

 
يمكن للتدقيق الداخلي 

 و اءات  ملف العطمراجعة 
الشكاوى الواردة متابعة 
  . بشأنها
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لعقد السابق للشروط  ا
  قد يشتكي و .الموضوعة 

مقدمي العطاءات  أيضا
 بسبب شعورهم اآلخرين

 على فرصة بعدم حصولهم
 .  عادلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1رقم مثال 
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 عمليات التشغيل النظامية ، األخالقية ، االقتصادية و التي تتم بفعالية و آفاءة

 
دائرة بناء متاحف جديدة       و ترغب دائرة الثقافة في زيادة عدد الزيارات التي يقوم بها الجمهور إلى المتاحف ، و لتحقيق هذا الهدف تقترح ال

و لكي يكون الموضوع اقتصاديًا و فعاًال و يتم بكفاءة فانه يتعين على . إعطاء آل مواطن شيكًا ثقافيًا و تخفيض أسعار بطاقات الدخول للمتاحف 
 . ليف ذلك االقتراح اإلدارة دراسة و تقييم ما إذا آان يمكن تحقيق األهداف المصاغة حسب اقتراح الدائرة و آم تبلغ تكا

 
 

 البيئة الرقابية
 

 تقييم المخاطر
 
  الرقابيةاألنشطة

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
 

تحتاج دائرة الثقافة إلى 
التأآد من أن هيكلـها 
التنظيمي مناسب لدعم 

 على تصميم    و اإلشراف
إنشــاء و تخطــيط        و 

 تشغيل المتاحف الجديدة 
 

 
المحتملة عدم من المخاطر 

حدوث زيادة في عدد 
 فضال ،الزيارات المتحفية 

 بعض أن تأتيعن مخاطر 
االقتراحات بنتائج عكسية 

أعباء مما يزيد من 
 لم إذا..  مثال ، الميزانية

 أسعاريعمل تخفيض 
بطاقات الدخول على زيادة 

  المتحفيةعدد الزيارات
 إلىفسوف يؤدي هذا 

 الحكومية اإليرادات تناقص
 إنشاء أن إلى ضافةباإل
 دونــب جديدة فـمتاح

 
 

 
األنشطة الرقابية المرتبطة 
بالمخاطر المذآورة سابقًا 

 تكون رقابة يمكن أن
الميزانية التقديرية لمقارنة 
األرقام الفعلية بالتقديرية أو 
مالحظات حول مدى التقدم 
في عمليات إنشاء المتاحف 
الجديدة و آذلك طلب 
تبريرات لزيادة اإلنفاق عن 

 . المقدر 

 
المعلومات المتعلقة بهذا 
المثال و وسائل تبليغها 
يمكن أن تكون توثيق 

ت مع وقائــع االجتماعا
المهندسـين المعمـاريين 

( و مراآز الدفاع المدني    
و )     لتعليمات السـالمة 

رســامين المتاحف       و 
غيرهم و يمكن أن تتضمن 
تلك المعلومات تقارير 
مختلفة تتناول متابعة 
الميزانية التقديرية و مدى 
تقدم العمل في أعمال 

 .  اإلنشاءات 

 
يعتبر جزءا من أعمال 

لمراقبة تحليل أسباب زيادة ا
اإلنفاق عما هو مقدر و 
تكاليف الفوائد الناجمة عن 
تأخير العمل أو تأخير سداد 

 . بعض المبالغ 
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  و دراسةتخطيط سليم 
 اإلضــاءة احتياجاتها من 

و رارة ـات الحــ و درج
 أنيمكن الحماية األمنية 

 تعديالت مكلفة إلىيؤدي 
 بعد أو اإلنشاء أثناء إما

 .  منه االنتهاء
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2مثال رقم 

 40



 
 عمليات التشغيل النظامية ، األخالقية ، االقتصادية و التي تتم بفعالية و آفاءة 

 
 رفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية و هي تقوم في سبيل ذلك بتقديم الدعم المالي إلنشاء أنظمة الري و ترغب الحكومة في تطوير الزراعة و

 . حفر آبار المياه 
 

 
 البيئة الرقابية

 

 
 تقييم المخاطر

 
 األنشطة الرقابية

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
على الحكومة أن تتأآد من 
 توافر الدوائر المناسبة لديها
لتطبيق سياسات الدعم 
المالي و إيجاد الكوادر 
المؤهلة إلدارة هذا 
المشروع في الوقت 
المناسب و بالكفاءة 

 . المنشودة 
 

 
من المخاطر التي ينطوي 

حصول عليها هذا المشروع 
البعض من المؤهلين 
لالستفادة بمزايا المشروع 
على منح مالية      و عدم 
إنفاقها في األغراض 

  المخصصة لها

 
قد تكون األنشطة الرقابية 

 : هنا 
مراجعة شروط  

استحقاق المنح 
المالية و مدى 
توافــرها في 

المتقـــدمين 
بطلبــــات 

 للحصول عليها 
 

التحقق ميدانيًا  
من مدى التقدم 
في  أعمــال 

 اإلنشـــاءات
 

   
 ةــو مراجع    

 
تقاريــر إنجاز  

تبين بالتفصيل 
تكاليـف الحفر و 
عـدد اآلبار التي 
تم حفـرها و 

المســـاحة 
الزراعيـة التي 

 . تم رّيهــا 
 

طلب صور عن  
الفواتير تبريرًا 
لكيفية إنفاق 
مبالـغ المنـح 

 .  المدعومة 

 
و قد تكون متابعة ألعمال 

 إنشاءاتحفر آبار المياه و 
 الري و مقارنة أنظمة

البيانات المستخرجة مع 
. بيانات مشروعات مماثلة 

 دراسة أيضاآما يمكن 
 األراضيمتابعة عائدات 
 . الزراعية المروية 
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 اريرــــالتق    
 .  المتعلقة بذلك    

 
ة ــــمراجع 

وفات رــمص
تفيدين ـــالمس

و   بالمنح المالية 
 باإلطالعذلك 

ى الفواتير ــعل
و تأخير صرف 

 أو( مبالغ المنح 
 إلى) جزء منها 

حين اآتمال تلك 
 . المراجعة 
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 حماية األصول و الموارد

 
و تقضي السياسة المتبعة بالجيش على أن تلك اللوازم هي . لدى وزارة الدفاع بعض المستودعات و المخازن العسكرية و مستودعات الوقود 

 . لالستخدامات العسكرية فقط و ليست لالستخدامات الشخصية 
 

 
 البيئة الرقابية

 

 
 تقييم المخاطر

 
 نشطة الرقابيةاأل

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
  المواردتكون سياسات

البشرية الجيدة فعالة في 
تعيين الكوادر الوظيفية 
المالئمة و االحتفاظ بها في 
ســبيل تشــغيل تلك 

 . المستودعات 
 

 
توجد مخاطر من محاولة 
البعض القيام بسرقة أسلحة 
و استخدامها بطريقة غير 

يعها ، آما يمكن مالئمة أو ب
أيضا سرقة لوازم أخرى 

 . مثل المحروقات 

 
يمكن أن تكون األنشطة 
الرقابية التي تتعامل مع هذه 
المخاطر هي إنشاء أسيجة 
و أسوار حول المستودعات 
و المخازن أو وضع 
حراسة مسلحة مزودة 
بالكالب على المداخل ، آما 
أن مراجعة سجالت 
المخازن دوريًا   و صرف 

م فقط بناءًا على اللواز
موافقة من احد آبار 
الضباط هي إجراءات قد 
تساعد على حماية األصول 

 . و الموارد 
  

 
 التالفة و األسيجة تقارير إن

الفروقات التي لوحظت 
 و     الجرد و موافقاتأثناء

 ( اإلمــداد إجــراءات
 توفر أنيمكنها ) الشراء 

 الهدفمعلومات تتعلق بهذا 
  . 

 
لمراقبة عمليات قد تكون ا

تفتيشية على األسيجة     و 
عمليات جرد مفاجئ    و 
متــابعة لحــرآات 
المستــودعات أو حتى 
اختبارات ســرية ألمن 

 . المخازن 

 
  2مثال رقم 
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 حماية األصول و الموارد

 
ئات التابعة لوزارة العدل ، و نظرًا إلغفال أهمية يوجد قدر آبير من المعلومات و البيانات الحساسة مخزونة في أجهزة آومبيوتر لدى إحدى الهي

 . الضوابط الرقابية في مجال تكنولوجيا المعلومات فقد تبين وجود مظاهر قصور عديدة في الرقابة على تكنولوجيا المعلومات 
 

 
 البيئة الرقابية

 

 
 تقييم المخاطر

 
 األنشطة الرقابية

 
 المعلومات و التبليغ

 
 المراقبة

 
رة أن تكّرس على اإلدا

التزامها بالكفاءة و السلوك 
المالئم الذي ينطوي عليه 
مجال تكنولوجيا المعلومات 
و أن توفر التدريب 

 إذ ،المناسب لهذا المجال 
تلعب سياسات الموارد 
البشرية دورًا رئيسيًا في 

 بيئة رقابية ايجابية إنشاء
تناسب بيئة تكنولوجيا 

 . المعلومات 
 

 
على مستوى الضوابط 
الرقابية العامة فان الهيئة لم 

 : تقم بما يلي  
 

عـدد ديد ــتح 
تخدمين ــالمس
 همـ لوحـمالمس

بالدخول لمناطق 
 معلوماتية معينة 

 
رامج ـتطويـر ب 

رية ـآومبيوتــ
آافية تكون ذات 

ابية ـضوابط رق
 من شأنها حماية 

 
 

 
يمكن للهيئة أن تقوم بما يلي 

: 
 

يق ضوابط ـتطب 
  منطقيةولـدخ

 ) آلمات سر (
ة ــــ ماديأو
أقفال لألبواب ( 

 اقاتـــ، بط
 آوريف ـــتع

 )  تنبيه أجهزة
 

 إمكانية إيقـاف 
دخول مستخدمي 

 
 
 

 
 تتوافر ضوابط أنيجب 

ولوجيا ــكنلرقــابة ت
ق ـو توثي اتــالمعلوم

تعديالت البرامج قبل 
 .  قيد التشغيل وضعها

 
ب تطوير سياسات  يجآما

 الوظيفي بما التوصيف
يدعم مبادئ الفصل بين 

 .المهام الوظيفية 
 

 التبليغ دوريا يتعين و آذلك
و مراجعة سجالت تدقيق 

 و  محاوالت الدخول
.  غير المصرح بها األوامر

 
 تكنولوجياالقيام بتدقيق 

 إجـــراءالمعلومات و 
 األوضاع لمحاآاةتدريبات 

 نشطةأالكارثية و مراقبة 
 أنالسيرفر آل ذلك يمكن 

يكون جزءا من مراقبة بيئة 
 تكنولوجيا المعلومات 
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البرامـــــج  و 
البيـــانات 
 . الحساسة 

 
توثيق التعديالت  

تجرى على التي 
 . البرامج 

 
الفصل بين  

المهام الوظيفية 
. غــير المتوافقة 

 
معـالجة الخدمة  

 . المستمرة 
 

حماية الشبكة من  
عمليات الدخول 
غيـر المسموح 

 . بها 
 

ى مستوى ـــو عل
وابط الرقابية ــالض

التطبيقية فان الهيئة 
جالت ـليس لديها س

 المصـرح لهم لبيان 
 
 

 إلىالبرامج التطبيقية 
 أجهزة تشغيل أنظمة

 . الكومبيوتر 
 

 الدخول رـقص 
 البيئة إلـــى

 على اإلنتاجية
وظفي تطوير م

 .البرامج 
 

استخدام سجالت  
جيل ـ لتستدقيق

آافة محاوالت 
 و ولــــالدخ
 رـــاألوام
ف عن ــللكش
الفات ـــالمخ

  األمنية
 

خطط ع ــوض 
 و للطـــوارئ  

افي من ـــالتع
 آــوارث  

تية ـالومـالمع
 لضمان جاهزية 
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ى بالوصـــــول إلــ
 . المعلومات 

 

 وارد ــــالم    
  وية ــــالحي          

 هيلـــتس و    
 عملياتمواصلة     

  . التشغيل    
 

ج ـاستخدام برام 
 و   ايةــــالحم

 أنشطةمراقبة 
 لتأمين السيرفر

 .حرآة الشبكة 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     مسـرد االصطالحات الفنية2مرفــق رقم 
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الهدف من هذا المسرد هو تقديم فهمًا عامًا لالصطالحات الرئيسية المستخدمة في هذه اإلرشادات     و 
و باإلضافة إلى بعض التعاريف التي أدخلناها في هذه . المتعلقة بتعاريف و ممارسات الرقابة الداخلية 

 : فقد استخدمنا أيضا التعاريف الموجودة حاليًا من المصادر العديدة التالية الوثيقة ، 
 

 ) معايير تدقيق االنتوساي  ( 2001 االنتوساي –قواعد السلوك و معايير التدقيق  
  1992 الكوسو – المتكامل اإلطار –رقابة الداخلية ال 
  1989 – األوروبية مكتب المنشورات الرسمية للمجتمعات –مسرد االصطالحات  
  2003 – المتكامل األسلوب –خدمات التدقيق و االشهاد  
  2003 -"   مخاطر المنشآت إدارة إطار" مسودة الكوسو  
 االتحاد الدولي –الشهاد و قواعد السلوك المهني دليل البيانات الدولية حول التدقيق ، ا 

  2003للمحاسبين 
  2000 –الكتاب الدولي للشفافية  
منع        و "  ورقة العمل الرئيسية – 1998 –ندوة االنكوساي الرابعة عشر باالوروجواى  

 " . اآتشاف التالعب و الفساد 
 
 
 

   controlAccess                               ضوابط الدخول                                    
 من معلومات و بياناتو تستخدم في تكنولوجيا المعلومات و تعني ضوابط رقابية مصممة لحماية 

 . بها أو حمايتها من الضياع أو االنكشاف مصرح غير تعديالِت
 

     Accountability                                                                المسؤوليةمحاسبة 
           مسؤولين عن قراراتهم  و موظفيها للدولة اإلداري بموجبها وحدات الجهاز تكون إجراءات 

 . و تصرفاتهم بما في ذلك حيازتهم لألموال العامة و آافة جوانب األداء 
 

  مراقبتهاأو إدارتهاحسن  إلظهار يتعين أن تقوم بها أية منشأة أو شخصية اعتبارية واجبات 
   .إليها األموالوجبها تقديم هذه  تم بمقانونية ألحكام طبقًا  بحوزتهاالموجودة العامة لألموال

 
 

 Applicationبرنامج تطبيقي                                                                        
عض األعمال ذات العمليات المحددة مثل الرواتب و برنامج آومبيوتري يتم تصميمه للمساعدة في أداء ب

و        يمكن للبرنامج معالجة النصوص اللغوية و. رقابة المخزون و الحسابات و دعم المأموريات 
الذي يتم من اجله تصميم األرقام و الرسوم البيانية أو مزيج من آل هذه العناصر وذلك وفقًا لطبيعة العمل 

 . البرنامج 
 
 
        controlsApplication                                                البرامج التطبيقيةضوابط  

  . إجراءات يتم تصميمها لتشغيل البيانات داخل برامج تطبيقية محددة كلية و سياسات و هي 
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 ذات عالقة و يتم تصميمها إجراءات دالئل أو   مبرمجة داخل برامج تطبيقيةإجراءات 
خطوات مراجعة التحرير  من أمثلة ذلكآد من اآتمال و دقة تشغيل المعلومات ، و للتأ

الكومبيوتري عند إدخال البيانات ، مراجعة التسلسل الرقمي و دليل اإلجراءات و ذلك 
 . لمتابعة البنود المدرجة في تقارير المخالفات 

 
   Audit                                                                                      التدقيق

 
 و لألهداف         تعمل طبقا أو تتم أنهامراجعة أنشطة و عمليات أحدى الجهات للتأآد من  

 التي يجب أن تكون –  المراجعةتهدف تلك و ،الميزانيات التقديرية و القواعد و المعايير 
 .  تصحيحية إجراءات  إلىاج  التعرف على االنحرافات التي قد تحتإلى -دورية 

 
و     تجميع و تقييم األدلة حول معلومات لتحديد و تبليغ درجة المطابقة بين تلك المعلومات  

 . المعايير الموضوعة 
 

قد  القوائم المالية  تلك آانتإذا رأية فيما بإبداءالهدف من تدقيق القوائم المالية هو قيام المدقق  
العبارات و تكون .  تبليغي مالي محدد إلطار وفقًاا المادية  من آافة جوانبهإعدادها تم

تمثل بعدالة " أو  "  تعطي صورة صادقة و عادلة " المستخدمة للتعبير عن رأي المدقق هي 
. و هي عبارات و إن تعددت إال أنها  تؤدي إلى نفس المعنى  " و من آافة النواحي المادية 

علومات المالية أو أية معلومات أخرى يتم إعدادها وفقا آما يسري الهدف ذاته على تدقيق الم
  . لمعايير مالئمة 

 
 

      committeeAudit                                                                   لجنة التدقيق
نشأة إلدارة لجنة تتبع مجلس اإلدارة يكون دورها عادة الترآيز على جوانب التبليغ المالي و عمليات الم

العمل و مواجهة المخاطر المالية و التأآد من االلتزام بالمتطلبات القانونية و السلوآية          و التنظيمية 
نزاهة ) أ ( في اإلشراف على     اإلدارةمجلس بمساعدة  لجنة التدقيق تقومو عادة ما .  المعمول بها 

تأهيل و استقاللية ) ج(بالتشريعات و المتطلبات القانونية ، التزام المنشأة ) ب(القوائم المالية للمنشأة ، 
مكافأة )  هـ(أداء مهام التدقيق الداخلي بالمنشأة و مهام مراقبي الحسابات      و ) د(مراقبي الحسابات ، 

  . الموظفين التنفيذيين بالمنشأة 
 
 
 

      instituteAudit                                                              جهاز الرقابة المالية
 . جهاز حكومي يتم تعيينه أو تشكيله أو تنظيمه ألداء مهام الرقابة الخارجية وفقًا للقوانين المطبقة 

 
 

     Budget                                                                        الميزانية التقديرية
و يتم تصوير الميزانية التقديرية بهدف . تم تخطيطه لفترة معينة ي آمـية مالية ءاتإجرابيان لبرنامج 
 .مراجعة النتائج الفعلية المحققة عن ميزانية تقديرية سابقة  التشغيل المستقبلية و ألعمال وضع الخطط
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     controlgetary Bud                                                  رقابة الميزانيات التقديرية 
 تلك الميزانية قد تم أنتتأآد ل  على الميزانية التقديرية ألحدى المنشآت السلطاتإحدىرقابة تقوم بها 

 . طبقًا للتقديرات المذآورة بها و الصالحيات و اللوائح  تنفيذها
 
 

         Collusion                                                                               تواطؤ 
جهود مشترآة بين بعض الموظفين لسرقة أصول المنشأة بطرق احتيالية مثل النقد أو البضاعة أو أي 

 . أصول أخرى 
 
 

                    Compliance                                                               ) بالقوانين ( االلتزام 
                            

 . القوانين و اللوائح المطبقة على المنشأة  بإتباعآل ما له عالقة 
 
 

                 Component                                                                              المكون
ية ، تقييم المخاطر ، األنشطة   الرقابية ، أحد العناصر الخمسة للرقابة الداخلية وهي البيئة الرقابية الداخل

 . المعلومات و التبليغ و المراقبة 
 
 
 
 
 
 

           controlsComputer                                                  ضوابط رقابية آومبيوترية 
( مبيوتري  ضوابط رقابية يقوم الكومبيوتر بأدائها بمعنى أنها ضوابط مبرمجة في برنامج آو 

 ) بعكس الضوابط اليدوية 
 

ضوابط رقابية على معالجة المعلومات بالكومبيوتر و هي ضوابط رقابية عامة و أخرى  
 ) . آالهما مبرمجة و يدوية ( تطبيقية 

 
 

         systemsComputer information                                  أنظمة معلومات آومبيوترية
آومبيوتر من أي نوع أو تقوم أحدى المنشآت باستخدام  توجد عندما آومبيوترية معلوماتبيئة أنظمة 

 ذلك ت تلك المنشأة تقوم بتشغيل للتدقيق سواء آانأهمية فائقة ذات مالية معلوماتحجم في معالجة 
   . أو جهة أخرى الكومبيوتر 
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         Control                                                                                      رقابة

 مثل سياسة أو إجراءات تكون جزءا من الرقابة – بمعنى ضوابط رقابية أسم و يستخدم آفاعل 
 . و يوجد الضابط الرقابي داخل أيًا من المكونات الخمسة . الداخلية 

اسات و اإلجراءات الموضوعة  بمعنى نتائج السي–أسم و يستخدم آمفعول به بمعنى أثر الرقابة  
 . للرقابة و قد تكون هذه النتائج ضوابط رقابية داخلية فاعلة أو ال تكون آذلك  

 . فعل بمعنى يراقب ، ينظم ، يضع أو يطبق سياسة تؤثر على الرقابة  
 
 

   ctivityControl a                                                                    أنشطة رقابية
 التي و تسمى اإلجراءات.  موضوعة لمواجهة المخاطر و تحقيق أهداف المنشأة إجراءاتسياسات و 

 الحتواء أنها موضوعةرد فعل للمخاطر أي تعتبر  داخلية رقابية أنشطة المخاطر لمواجهةتضعها المنشأة 
 . شكوك تتعلق بنتائج محددة 

 
 
 Control environment                                                               بيئة رقابيةال

و تحدد شكل المنشأة و تؤثر على الوعي الرقابي لموظفيها ، و هي أساس جميع مكونات الرقابة الداخلية 
 .  األخرى بما توفره من انضباط و هيكلية 

 
 
 
 

 Corruption                                                                                 الفساد
 

 . استخدام الصالحيات الحكومية بشكل غير أخالقي ألجل منفعة شخصية أو خاصة  
 

 . استغالل صالحيات مؤتمن عليها ألجل مصلحة شخصية  
 
 

    COSO                                                     لجنة رعاية مفوضية المنظمات التمهيدية
 بنشر دراسة هامة تحت عنوان حول 1992و هي مجموعة من المنظمات المحاسبية قامت في عام 

 .  اإلطار المتكامل ، و هي دراسة غالبًا ما ُتعـرف بتقرير الكوسو –الرقابة الداخلية 
 

   Data                                                                                         بيانات
 . وقائع و معلومات يمكن إبالغها و معالجتها 

 
 

  Deficiency                                                                     )أدائي ( قصـور 
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 الرقابة فرص تقوية إحدى في  أو في ضوابط الرقابة الداخلية موجود حقيقيأو، محتمل مفترض عجز 
  . بتحقيق أهداف المنشأة  احتماالت اآبر وفربما يالداخلية 

 
 

 Design                                                                                   التصميم 
 

تهدف الرقابة الداخلية إلى توفير ضمانًا معقوًال لتحقيق .. و ُيعرف بمعنى الهدف ،  مثًال  
  . فّعـاًال نظام الرقابة الداخلية أنيمكن القول  فانه هااألهداف و عند تحقق

 
 يعمل بها النظام مقارنة بالطريقة التي يعمل أنو هي الطريقة التي ُيفترض ، التخطيط و يعني  

 . بها فعًال 
 
 

 Detective controls                                                        ضوابط رقابية آاشفة
 )  مقارنة بالضوابط الوقائية ( ميمها للكشف عن أحداث أو نتائج غير مقصودة ضوابط يتم تص

 
 
 
 
 
 

 Documentation                                                                  التـوثيــق 
 

و يجب أن يتضمن توثيق هيكلية الرقابة الداخلية تحديد الهيكل التنظيمي للمنشاة و سياساتها    
أنشطتها و األهداف المرتبطة بها و اإلجراءات الرقابية ، على أن يظهر آل ذلك في مستندات 
مثل توجيهات من اإلدارة  و سياسات إدارية و آتيبات تشرح اإلجراءات اإلدارية و المحاسبية 

  . 
 

 يحصل  وأ  أو يجري إعدادها لهالتي يقوم المدقق بإعدادها) أوراق العمل (  المادة هيالتوثيق  
  .عليها و يحتفظ بها و تتعلق بأدائه ألعمال التدقيق 

 
 المعلومات  بحثًا عن أدلة تؤآد صحة العميل و سجالت لمستنداتو قد يكون هو فحص المدقق 

 .  تكون مذآورة بها أن التي يجب أو المالية المذآورة بالقوائم
 
 

  Economical                                                                         مجــدي
 

 الخدمات بالجودة المناسبة في أو من البضائع المناسب القدر استالمو يعني قليل التكلفة أو رخيص مثل 
 . المكان و التاريخ المناسبين و بأقل التكاليف 

 52



 
 
 

  Economy                                                                              أقتصــاد
 

 .  في االعتبار الجودة المناسبة األخذتقليل تكاليف الموارد المستخدمة في النشاط مع  
 

 مادية مناسبة من الناحيتين النوعية و الكمية و في الوقت أواقتناء موارد مالية و بشرية  
 .   التكاليف بأقلالمناسب و 

 
 

 Edit checks                                                                        التحريرضوابط
 

 على حقول البيانات التعرف اإلدخال و القصد منهاضوابط مبرمجة توجد في المراحل المبكرة لعملية 
باالمكان منع إدخال الحروف الهجائية العددية في حقول عددية بإتباع هذه األداة .. غير الصحيحة ، مثًال 

 ،  آما يمكن أيضا تطبيق ضوابط التحرير المبرمجة عند إدخال بيانات معامالت واردة من الرقابية
 . برنامج آخر في دورة المعالجة 

 
 
 

 Effective                                                                                 فّعــال
 

 أو النشاط لذلك لألهداف الموضوعة األنشطة إحدى  نتائجمدى مطابقة أو األهداف تحقيق إلىتشير 
 .  المستهدفة النتائج

 
 

 Effectiveness                                                                        الفّعــالية
 

 . مدى ما تحقق من أهداف و العالقة بين النتائج المنشودة و النتائج الفعلية ألحد األنشطة  
 

 . ى ما تحقق من أهداف محددة  و بتكاليف منخفضة مد 
 
 

   Efficient      آفـــؤ                                                                          
 

و تشير إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق األهداف و تعني استخدام الحد األدنى من الموارد لتحقيق 
ة و آمية معينة أو تعني أقصى حد من مخرجات ذات نوعية و آمية معينة     يمكن مخرجات ذات نوعي

 . الحصول عليه من مدخالت الموارد 
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 Efficiency                                                                             الكفــاءة 

 
 و الموارد المستخدمة في - أخرى  بضائع ، خدمات أو أية نتائج-العالقة بين المخرجات  

 . اإلنتاج 
 

استخدام قدر معين من الموارد المالية ، البشرية و المادية بما يؤدي إلى أقصى حد من  
 . المخرجات أو استخدام أدنى حد من المدخالت إلنتاج آمية و نوعية معينة من المخرجات 

 
 

 End user computing                                                المستخدم النهائي للكومبيوتر
 

و ) مثل الدوائر غير المعنية بتكنولوجيا المعلومات ( غير مرآزية البيانات بطريقة  معالجة إلىو يشير 
( بمساعدة برامج معينة المستخدمين النهائيين عادة  بتطويرها يقوم اوتوماتيكية إجراءاتباستخدام ذلك 

و يمكن أن تكون تلك اإلجراءات  ) database و قواعد المعلومات spreadsheetمثل برامج الكشوف 
 . معقدة و تصبح مصدرًا هامًا جدًا للمعلومات اإلدارية ، و من المهم اختبارها و توثيقها بشكل آاِف 

 
 

 Entity                                                                                  المنشــأة 
 

 أوالمنشأة مثًال مؤسسة تجارية ، هيئة غير ربحية قد تكون تنظيم من أي حجم يؤسس لغرض معين ، و
 . و هناك مترادفات أخرى مثل منظمة و دائرة  ،  معهدًا اآاديميًا أوهيئة حكومية 

 
 

 Ethical       ســـلوآي                                                                        
 

 و يتعلق بالمبادئ األخالقية
 
 

   Ethical valuesالســـلوآية                                                            القيــم 
 

 هذه  تستندأنيجب و  صانع القرار من تحديد المسار الصحيح للسلوك ، تمكـّن التي األخالقيةو هي القيم 
 .  ما هو المطلوب قانونا إلىصحيح و قد يتجاوز ذلك  ما هو إلى القيــم

 
 

 External audit                                                                   التدقيق الخارجي
 

مستقلة بتكليف من إحدى المنشآت بهدف أبداء الرأي حول القوائم المالية لتلك تدقيق تقوم به جهة خارجية 
 . قانونية و شرعية عملياتها التشغيلية و إدارتها المالية المنشأة و 
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  Flow chart                                                                       خريطة إيضاحية
 

   . رســمًا بيانيًا يوضح مستندات و سجالت إحدى المنشآت و التتابع الذي تتم به معالجتها 
 
 

  charting-Flow                                                           اإليضاحيةإعداد الخرائط
 

و يوضح تدفق اإلجراءات ، المعلومات و المستندات مما يساعد على إمكانية إعداد ملخص وصفي لدوائر 
 . أو إجراءات معقدة 

 
 
 
 
 
 

  Fraud                                                                                التالعــب
 

 بمزاعم آاذبة بقصد األخرىتداخل غير قانوني بين منشأتين و فيه تقوم احداهما بخداع  
 تستخدم للحصول و يتضمن التالعب تصرفات. اآتساب منافع غير مشروعة و غير عادلة 

 . األمانة انة  و خياإلخفاء الغش و الخداع و على بعض المنافع بدون وجه حق مثل
 

 من أو اإلدارة أفراد من أآثر أو شخص يقوم به تصرف مقصود إلىآما يشير االصطالح  
 . عرض القوائم المالية إساءة إلى بما يؤدي أخرىجهات 

 
 . الكذب المتعمد في القوائم المالية  

 
 

 General controls                                                       الضوابط الرقابية العامة
 

 أو تكنولوجيا المعلومات بالمنشأة أنظمة يتم تطبيقها على جميع إجراءاتهيكلية و سياسات و  
 لعمل مالئمة بيئة إنشاء تعمل على ، و هيعلى قطاع آبير منها و تساعد على التشغيل المالئم 

 .  التطبيقيةو الضوابط  األنظمة
 

 المعلومات ألنظمةن التشغيل المتواصل و المالئم  تأمي تساعد علىإجراءاتسياسات و  
 و        تكنولوجيا المعلوماتإدارةالضوابط الرقابية العامة ضوابط و تشمل .  الكومبيوترية 

آما تدعم  و تطويرها و صيانتها ، ، اقتناء البرامج الكومبيوترية  األمن إدارة التحتية ، بنيتها
 ما تستخدم أحياناو . ضوابط الرقابية التطبيقية المبرمجة الضوابط الرقابية العامة وظائف ال
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 لوصف الضوابط الرقابية العامة مثل الضوابط العامة للكومبيوتر و أخرى اصطالحات
 . ضوابط تكنولوجيا المعلومات 

 
 Independence                                                                  االســـتقاللية 

 
لحرية المعطاة ألحدى هيئات التدقيق و مدققوها للعمل وفقًا لصالحيات التدقيق الممنوحة لهم ا 

 . بدون أي تدخل خارجي 
 

 يتصرف وفقًا لقوانين الرقابة أن  في موضوعات تدقيقبشأنحرية جهاز الرقابة المالية  
 .ات خارجية أو تدخالت من أي نوع الصادرة بشأنه بدون أي توجيه

 
        (  لواجباتهم المهنية أدائهم أثناءدققين على االحتفاظ بوجهة نظر غير متحيزة قدرة الم 

 )  .االستقاللية الواقعية 
االستقاللية ( قدرة المدققين على االحتفاظ بوجهة نظر غير متحيزة آما يراها اآلخرين  

 ) .الظاهرية 
 Inherent limitations                                                           القيود المتأصـلة

 
و هي قيود موجودة في آافة أنظمة الرقابة الداخلية و تتعلق بحدود التقديرات البشرية و معوقات التوظيف 

 و العمل يتوقف أن، ضرورة دراسة تكاليف الضوابط الرقابية مقارنة بالفوائد المرجوة منها ، واقع 
 .  تواطؤ  و الاإلدارة هيمنة احتماالت

 
 

 Inherent risk                                                           المخاطــر المتأصــلة
 

المخاطر المحيطة بالمنشأة في غياب أية إجراءات قد تتخذها اإلدارة لمواجهة احتمال حدوث تلك 
 . المخاطر آو لتالفي آثارها 

 
 
 

  IIA(Institute of Internal Auditors(                                  معهد المدققين الداخليين 
 

منظمة تعليمية تعمل على إرساء معايير سلوآية و عملية و تشجيع أعضائها على أداء مهامهم بأرفع 
 . المعايير المهنية 

 
 

 Integrity                                                                              النزاهــة 
 

أشكال و حاالت المبادئ األخالقية الصحيحة وهي االستقامة ، األمانة ، اإلخالص ، الرغبة في األفعال 
 ) . بالفوز بثواب اآلخرة ( الحميدة ، عالنية التصرفات و العيش ضمن مجموعة من القيـم و التوقعات 
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   Internal audit                                                                     التدقيق الداخلي
وسيلة تطبيقية بموجبها يحصل مدراء المنشأة على تأآيدات من مصادر داخلية بان العمليات  

 حد من احتمال وقوع أدنى إلىالمسؤولين عنها تعمل بطريقة تقلل التشغيلية داخل المنشأة 
عديد من خصائص ال الداخلي و للتدقيق .  فةمكل و مجدية ممارسات غير أو أخطاءتالعب ، 

 إليها التي يقوم بالتبليغ اإلدارية المستويات توجيهات يؤدي بشكل مالئمالتدقيق الخارجي و لكنه 
 . 
و      فحص فيما تشمل اختصاصاته تشمل و  ، تتم مزاولته داخل المنشأة خدمينشاط تقييمي 

 .  الرقابية الداخلية األنظمةتقييم و مراقبة آفاية و فعالية الحسابات و 
 
 

 Internal auditor                                                                   المدقق الداخلي
 

يقوم بفحص فعالية أنظمة الرقابة الداخلية و إبداء توصيات تحسين تلك األنظمة و لكنه ليس مسؤوًال 
 .  لداخلية بصفة رئيسية عن وضع أنظمة الرقابة ا

 
 

 Internal audit unit                                                          وحدة التدقيق الداخلي
 

دائرة بإحدى المنشآت تعهد إليها اإلدارة القيام بمراجعة و تقييم أنظمة وإجراءات تلك المنشأة بهدف تقليل 
و يجب أن تكون وحدة . اء و الممارسات غير المجدية و إلى أدنى حد ممكن احتماالت التالعب و األخط

 . التدقيق الداخلي مستقلة داخل المنشأة و تقوم بإبالغ تقاريرها مباشرة إلى اإلدارة 
 
 

 Internal control                                                                   الرقابة الداخلية
 

 المنشأة و موظفيها و يتم تصميمها لتوفير تأآيدًا معقوًال بتحقق إدارةبها و هي عملية متكاملة تقوم 
 و     تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي:   العامة التالية في السياق الطبيعي لنشاط المنشأة األهداف

مسؤولية و و بكفاءة ،  استيفاء متطلبات محاسبة الحسب القواعد السلوآية و بطريقة اقتصادية و فّعالة 
 . االلتزام بالقوانين و اللوائح المطبقة و حماية أصول و موارد المنشأة من الفقد 

 
 

      )هيكلية  / إجراءات أو( نظام الرقابة الداخلية 
                                   )architecture/  process or(Internal control system                     

 . دف للرقابة الداخلية المطبقة في إحدى المنشآت تعريف مرا
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 International Organization of Supreme Audit الرقابية العليا لألجهزةالمنظمة الدولية 
                                                                                         )INTOSAI ( Institutions  

 
و تلعب دورا آبيرا ،  منظماتها المتخصصة أو المتحدة األمم في األعضاءنظمة المهنية للدول و هي الم

إدارات مالية سليمة  و محاسبة  في تطوير  آذلكفي تدقيق الحسابات و عمليات التشغيل لدى الحكومات و
و أصبح األن  عضوا 34 و آان عدد أعضاءها وقتذاك 1953و قد تأسست المنظمة عام . المسؤولين فيها 

  .  عضوًا 170يزيد على 
 

                                                                                                         Input المدخــالت
 

 ر أو عملية إدخال تلك البيانات أية بيانات يتم إدخالها في جهاز آومبيوت
 Legislature                                                                          المشــرع 

 
 . مثل البرلمان .. السلطة التشريعية في دولة ما 

 
 

 Logical access                                                                  الدخول المنطقي 
 

  تتضمنو لكن" القراءة فقط "  مقصورًا على الدخولكون  بيانات آومبيوترية ، و قد يإلى التوصلعملية 
(  سجالت موجودة إلغاء سجالت جديدة و إنشاء تعديل البيانات و إمكانية شمولية الدخول حقوق أآثر

 ) . الدخول الفعلي  أيضاانظر 
 
 

   ain frameM                                                                        سيرفر رئيسي
 

جهاز آومبيوتر له إمكانيات آبيرة جدًا و مصمم للعمليات الكومبيوترية شديدة الكثافة ، و غالبا ما يتقاسم 
 .هزة باستخدام أجهزة طرفية أخرى مستخدمين عديدين تلك األج

 
 

 Management                                                                              اإلدارة
 
 يقومون أيضا بأداء اختصاصات إدارية رفيعة مثل المدراء و لجان التدقيق   و آخرين مسؤولين تشملو 
 
 

   Management intervention                                                      اإلداريالتدخل 
 ألغراض مشروعة        و ذلكلموضوعةو هو تصرف اإلدارة بهدف التحكم في السياسات أو اإلجراءات ا

و عادة ما يكون التدخل اإلداري ضروري للتعامل مع المعامالت و األحداث غير المتكررة           و 
 ) . قارن مع الهيمنة اإلدارية ( االستثنائية و التي قد يتعامل معها النظام بشكل غير مناسب 
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 Management override                                                          اإلداريةالهيمنة 

 
 غير مشروعة بقصد و ذلك ألغراض الموضوعة اإلجراءات أو على السياسات اإلدارةو هي هيمنة 

(  معالجة حالة من عدم االلتزام أو تعزيز شكل المرآز المالي للمنشأة أوالحصول على مكاسب شخصية 
  ) . اإلداريمع التدخل قارن ) ( بالقوانين المطبقة 

 
 
 

  processManagement                                                          إدارية إجراءات
 

سلسلة تصرفات تتخذها اإلدارة لتشغيل إحدى المنشآت ، و تعتبر الرقابة الداخلية جزءا متممـًا من 
 . اإلجراءات اإلدارية 

 
 

 Manual controls                                                            ضوابط رقابية يدوية
 

) قارن ضوابط رقابية آومبيوترية ( و هي ضوابط يتم استخدامها يدويًا و ليس باستخدام أجهزة آومبيوتر 
 . 
 
 
 Monitoring                                                                        مراقبـــة ال
 

 . جودة أداء أنظمة الرقابة الداخلية بمرور الوقت  مكونات الرقابة الداخلية و تعني تقييم إحدى
 
 

  Network                                                                              الشـــبكة
 

ن فيما بينهم بوسائل اتصال ، و يمكن مجموعة من أجهزة الكومبيوتر و األجهزة المرتبطة بها متصلي
للشبكة أن تتضمن توصيالت ثابتة مثل الكيبالت أو توصيالت مؤقتة من خالل أجهزة الهاتف أو 

 حيث تتكون من بضعة LAN و قد تكون الشبكة صغيرة و تسمى شبكة محلية.  الوصالت األخرى 
 أجهزةتتكون من  حيث WANاسعة وتكون الشبكة و قد أجهزة آومبيوتر وطابعات و أجهزة أخرى ، 

  .   آبيرة موزعة على منطقة جغرافية شاسعة أخرىآومبيوتر عديدة صغيرة و 
 
 

                Operations                                                                        عمليات تشغيلية
 

آل ما له عالقة بفعالية و " :  ضوابط الرقابية ال" أو " األهداف " باستخدام هذا االصطالح مع  
 . آفاءة أهداف المنشأة بما في ذلك أهداف األداء و الربحية و حماية األصول و الموارد 
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 .  وظائف ، عمليات و أنشطة يتم بها تحقيق أهداف المنشأة  

 
 

 Orderly                                                                             نظـاميـــًا
 

 . و تعني بطريقة منظمة للغاية أو ممنهجة 
 

 Output                                                                               مخــرجات
 

معلومات ُتستخرج من عمليات آومبيوترية و / و تستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات ، و هي بيانات 
 . ستعرض على شاشات طرفية أو نسخ ورقية ُت
 
 

 Physical access                                                             الدخـول الفعلــي
 

 . الوصول إلى مناطق فعلية و منشآت و تستخدم في مجال الرقابة على الوصول للمعلومات ، و تعني 
 
 

 Policy                                                                                   سياســة
 

 . إمالء اإلدارة لما يجب عمله لتفعيل الرقابة ، و هي سياسة تعمل آأساس إلجراءات التطبيق 
 Preventive controls                                                     ضوابط رقابية وقائيـة 

 
 ) . قارن ضوابط رقابية آاشفة ( ابية مصممة لتفادي أحداث أو نتائج غير مقصودة ضوابط رق

 
 
 

 Procedure                                                                               إجراءات
 

 . تصرفات لتنفيذ سياسة ما 
 
 

 Processing                                                                           معـالجــة
 

تستخدم في تكنولوجيا المعلومات و تعني قيام وحدة المعالجة المرآزية بجهاز الكومبيوتر بتنفيذ تعليمات 
 . البرنامج 
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 Public accountability                                               محاسبة المسؤولية الحكومية
 

حكومية يصبحوا  شرآات منشآت و أو سواء آانوا أشخاص ت تقع على عاتق موظفين حكوميينالتزاما
مسؤولياتهم المالية و اإلدارية و البرامجية التي حصلوا عليها و عن  عن للمحاسبة معّرضين بموجبها

  . قيامهم بالتبليغ إلى المسؤولين الذين منحوهم تلك المسؤوليات 
 
 

 Public sector                                                                    القطاع الحكومي 
 

( و المحلية        ) الوالية ، المقاطعة أو اإلقليم ( اإلقليمية  الحكومات الوطنية و إلىيشير االصطالح 
 ) . الهيئات ، المجالس ، اللجان و المؤسسات ( و المنشآت الحكومية )  المدينة أو البلدة 

 
 

   Reasonable assurance                                                             تأآيدًا معقوًال
 و يعادل مستوى االطمئنان المرضي في ظروف معينة تشمل التكاليف و الفوائد و المخاطر 

  
 - فاعلية تشغيلها  مهما بلغت جودة تصميمها و–مفهوم ال يمكن أن تضمن معه الرقابة الداخلية  

 أنظمة القيود المتأصلة في آافة و يرجع السبب في ذلك إلى  ،  المنشأة سيتم تحقيقهاأهدافبان 
 . الرقابة الداخلية 

       Risk                                                                                مخاطـــر
 . من الشكوك حول أداء أعمال التدقيق قبول المدققين بوجود مستوى معين  

 
 . احتمال وقوع حدث ما بشكل يؤثر سلبًا على تحقيق األهداف  

 
 

   Risk appetite                                                                    شـهية المخاطر
 اإلجراءات الضرورية آمية المخاطر التي تكون المنشأة مستعدة لمواجهتها قبل أن تتوصل إلى 

 . لمواجهتها 
 

 . أدنى قدر ممكن من المخاطر ترغب الشرآة أو المنشأة في قبوله طبقًا لنشاطها أو رؤيتها  
 
 

   Risk assessment                                                          تحـديـد المخاطــر
اف المنشأة و تحليل تلك المخاطر و تحديد الوسائل المخاطر المرتبطة بتحقيق أهدو هي التعرف على 

 . المناسبة لمواجهتها 
 
 

   Risk evaluation                                                              تقييــم المخاطـر
 . و تعني تقدير أهمية المخاطر و تحديد احتماالت وقوعها 
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    Risk profile                                                                   بيان بالمخاطــر

و يبين مستوى الخطورة  الوحدات التابعة إحدى أوموجز بمجموعة المخاطر الرئيسية التي تواجه المنشأة 
 . و احتماالت وقوع الخطر ) مرتفع ، متوسط ، منخفض ( 
 
 

   Risk tolerance                                                            تحمــل المخاطــر
 . القدر المقبول من التغييرات المرتبطة بتحقيق األهداف 

 
 

 Security programحماية                                                                   برنامج
 

نب األمنية التي تشكل أساس هيكلية رقابة برنامج يستخدم في آافة أنحاء المنشأة لتخطيط و إدارة الجوا
و يتعين يضع البرنامج إطارا   و . امن المنشأة و تعكس التزام اإلدارة العليا بمواجهة المخاطر األمنية 

دورة آاملة للنشاط لتقييم المخاطر و تطوير و تطبيق إجراءات أمنية فعالة و مراقبة فعالية تلك 
 .  اإلجراءات 

 
 

 Segregation of duties                                               ام الوظيفيةالفصل بين المه
 

 ينبغيما ال  بو مخاطر عدم انكشاف تلك المشاآل و الفقد و المخالفات األخطاءتقليل مخاطر  
   (األحداث أو المعامالت إلحدى قسمًا واحدًا بمراقبة آافة المراحل الرئيسية أو فردًا قياممعه 
 ) . الموافقة ، التشغيل ، التسجيل ، المراجعة مثل 

 
 ، المحاسبة ، الموافقات ، األصولحيازة :   التالية داخل المنشأة االختصاصاتالفصل بين  

 .  التشغيلية المسؤوليات
 
 

 Service continuity control                                          رقابة استمرارية الخدمات
 

أو استئنافها سريعًا و حماية الرقابة تأمين استمرارية العمليات التشغيلية الحرجة ن هذا النوع من يتضم
 .  غير متوقعة أحداثعند وقوع البيانات الحرجة و الحساسة و ذلك 

 
 Stakeholders                                                                   الجهات المستفيدة

 
 تتأثر بالمنشأة مثل المساهمين و المجتمعات التي تعمل فيها المنشأة و الموظفين و الزبائن      و جهات

 .  الخ ...الموردين 
  SAI ( Supreme Audit Institution(                                         جهاز رقابة مالية 

 

 62



باختصاصات التدقيق الحكومي  تنظيمها لتقوم قانونًا أويتم تعيينها ، تشكيلها  تتبع الدولة و هيئة حكومية
 .  لتلك الدولة وفق أرفع المعايير 

 
 

   System software                                                             برنامج آومبيوتري
 و    الملفاتإلىل  و مصادر االتصاالت و الدخواألجهزة الكومبيوترية بتنسيق و مراقبة أساساو ُيعنى 

 . و رقابة و جدولة البرامج التطبيقية السجالت 
 
 

 System software controls                                        ضوابط البرامج الكومبيوترية
 

ضوابط رقابية لمجموعة برامج آومبيوترية و تتعلق بأنظمة موضوعة لتشغيل و رقابة أنشطة تشغيل 
 . يوتر معدات الكومب

 
 

    Uncertainty                                                                          الشــكوك
 .  عدم استطاعة التنبؤ مقدما باالحتماالت الصحيحة أو نتائج أحداث سوف تقع مستقبًال 

 
 Value for money                                                                 منخفض التكلفة

 
 . االقتصادية و الفعالية و الكفاءة انظر 
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