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 إرشادات إستخدام الدليل
 -:تعريف الدليل

ىو وثيقة مرجعية  المراجعة الداخمية عمي أساس المخاطر –الصغر دليؿ المراجع الداخمي في مؤسسات التمويؿ متناىي
المنيجية التي إتبعتيا لعمؿ ىذا الدليؿ ىي تجميع وتنسيؽ الماده العممية والتي تتعمؽ بأحدث لممارسات المراجعة الداخمية ، و 
و وضع لبيئة األعماؿ اإلستراتيجي تحميؿ تمارس مف خالؿ الوالتي المراجعة الداخمية مجاؿ اإلتجاىات المتبعة عالميًا في 

لمتأكد ، مخاطرالفي األساس لمقابمة  في إطار قائـالمراجعة الداخمية ألنشطة الخطط اإلستراتيجية والتشغيمية وبرامج التنفيذ 
إضافة ي لممسار الذي يعمؿ عم )التي تتسـ بالندرة في أغمب األحياف( المتاحةالمراجعة إدارة وموارد  إمكاناتتوجيو جميع  مف

عمميات  تقييـ وتحسيف فاعمية بدورىا في قياـ المراجعة الداخميةمف خالؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة  تشارؾ في قيمة فعمية
دارة المخاطر  نظـ الرقابة الداخمية.ة كفايو  الحوكمة وا 

مدى ارة المراجعة الداخمية و إدآداء أنشطة لقياس كفاءة وفاعمية مف أبواب ىذا الدليؿ إفراد باب أيضًا  مف الضروري كما كاف
 .المخطط ليا قدرتيا عمي تحقيؽ األىداؼو تأثيرىا 

 -:اليدف من الدليل
 إدارات تتبعويمكف أف  متكامؿ إطاررسـ  الوثيقةتمؾ  إستطاعتولقد  بالشموؿتمتاز  منيجية اليدؼ مف ىذا الدليؿ ىو تقديـ

ستخداـ تطويع عمي  قادر ىذا الدليؿ طمع عميمالفـ مف ثو ، مؤسسات التمويؿ متناىي الصغرب المراجعة الداخمية مادتة وا 
 . طبيعة مؤسستويتناسب و وافي عمؿ دليؿ عممي ل

 -:الفئة المستيدفة
 .) ذات الحجـ الصغير والمتوسط ( وباألخص مؤسسات التمويؿ متناىي الصغر

 -:الدليلمحتويات 
 .  4.ص.....................................................................اإلطار النظري لممراجعة الداخمية . .0
 . 59صمتناىي الصغر .................تقييـ المخاطر في التخطيط ألعماؿ المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويؿ  .5
 . 50.........ص..بمؤسسات التمويؿ متناىي الصغر .التشغيمية ( لممراجعة الداخمية –إعداد الخطط ) اإلستراتيجية .3
 . 71ص......ة بمؤسسات التمويؿ متناىي الصغريات المراجعة الداخميملعم البرامج التشغيميةتنفيذ مية ت لفاعإرشادا .4
 . 77ص............................................................. المراجعة الداخمية إدارةوكفاءة  فاعميةقياس  .5
 . 88ص..................................................................المراجع ............................. .6
 . 89...............................ص....................................................... خصيةالسيرة الش .7
 -:ستخدام الدليلإكيفية 

 وىي في مرحمة إنشاء أو تطوير ويؿ متناىي الصغر إفتراضيةبوجود مؤسسة تم يذا الدليؿبلعمؿ ا بدءعند تـ وضع إفتراض 
كؿ ما الدليؿ ليوفر أفكار ، حيث تـ تسمسؿ طرح  عمي أساس مقابمة مخاطر األعماؿأعماؿ إدارة المراجعة الداخمية لدييا 

 -:كما يميبيا  العمؿ ة جديده /أو تطويرفي عممية إنشاء إدار  تمؾ المؤسسةتحتاجة 
ىذا ما ي مؤسسات التمويؿ متناىي الصغر و يمكف أف يطبؽ ف والذياسات المراجعة الداخمية إطار عاـ لسيعرض  .0

 إىتـ بو الجزء النظري بالباب األوؿ.
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تقييـ جعة الداخمية عمي أساس المخاطر وىي تحديد وتصنيؼ و لممارسات المرالى خطوات التخطيط و أأتي ثـ ت .5
 ىذا ما إىتـ بو الباب الثاني مف الدليؿ.ر و مؤسسات التمويؿ متناىي الصغ والمخاطر التي تواج

تقسيـ تمؾ الخطط الي مياـ عمي تقسيميا الي خطط تشغيمية سنوية و ثـ يأتي الدور عمي وضع الخطط اإلستراتيجية و  .3
 ىذا ما إىتـ بو الباب الثالث مف الدليؿ.و  ليا البرامج التنفيذيةوضع حسب أىميتيا و 

اإلجراءات التي يجب أف يراعييا المراجع الداخمي عند تنفيذه ض اإلرشادات و لرابع فتـ توضيح بعأما في الباب ا .4
 .الداخميةبرامج أعماؿ المراجعة 

مدى قدرة وكفاءة األعماؿ التي تمت و  فاعميةاألىمية بمكاف أف نقيس  أخيرًا بعد إتماـ دورة أعماؿ المراجعة مفو  .5
 تـ بو الباب الخامس مف الدليؿ.ىذا ما إىداخمية عمي تحقيؽ أىداؼ النشاط و المراجعة ال

 
 The International Professional إطار الممارسات المينية الدولية إعتماد كبير عمي النقؿ مفىذا الدليؿ  إعتمد ولقد

Practices Framework (IPPF)  األمريكي  الداخمييف المراجعيفمعيد والصادر مفInstitute Of Internal Auditors 
(IIA) دعوا المؤسسات القائمة عمي خدمة الصناعة في الوطف العربي لترجمة المراجع التي سوؼ أذكرىا في باب وليذا أ

أتصور أف ىذا سوؼ يخدـ ادارات المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويؿ متناىي الصغر العربية خدمة عظيمة ويقدـ و المراجع 
 مضافة.قيمة حقيقية  ليا

ت التي أتاحت لي الفرصة لإلطالع عمي تجارب إدارات المراجعة الداخمية وسياسات مؤسساوأخيرًا أقدـ جزيؿ شكري لم
جراءات العمؿ لدييـ  قد كانت شركة تنمية( ف –جمعية رجاؿ األعماؿ األسكندرية –وىـ )مؤسسة التضامف لمتمويؿ األصغروا 

فاروؽ المدير التنفيذي لمؤسسة التضامف  شكر األستاذه ريياـوأنتيز تمؾ الفرصة ألالتعاوف في غاية ات تمؾ المؤسسات إدار 
األسكندرية كما أشكر األستاذ عمرو أبو العـز نائب األعماؿ كما أشكر األستاذ معتز الطباع المدير التنفيذي لجمعية رجاؿ 

 رئيس مجمس إدارة شركة تنمية.
                     

 حسن ابراىيم                                  
 مجموعة محبي التمويل األصغر                                                                                                                                       

 5105مارس                                   
hassanebrahem@hotmail.com                   
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    الباب األول الباب األول 
 نظري لممراجعة الداخمية نظري لممراجعة الداخمية اإلطار الاإلطار ال
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نشاط  ) عمي أنياالمراجعة الداخمية  Institute Of Internal Auditors (IIA) األمريكي الداخمييف المراجعيفعرؼ معيد 

ياتيا . ويساعد ىذا النشاط في مستقؿ وموضوعي، يقدـ تأكيدات وخدمات استشارية بيدؼ إضافة قيمة لممؤسسة وتحسيف عمم
دارة المخاطر  تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ اتباع أسموب منيجي منظـ لتقييـ وتحسيف فاعمية عمميات الحوكمة وا 

 .(والرقابة
Internal auditing Is an independent, objective assurance and consulting activity designed to 
add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its 
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management, control, and governance processes. 

وىي كما  تتقابؿ في عدة نقاطفإنيا تمؾ التعريفات  طرحومع إختالؼ   داخمية لجيات متعددةمراجعة اللميوجد تعاريؼ عديده و 
 -:يمي 

  اليدؼ منو ىو إضافة قيمة تشارؾ في تحقيؽ  منظـ وممنيج يمارس بشكؿ موضوعىىي نشاط المراجعة الداخمية
 أىداؼ المؤسسة.

  لكى تتمكف بالقياـ بالمياـ المنوطة إلييا المؤسسى تنظيـ الالتامة في  باإلستقالليةالمراجعة الداخمية يجب أف تتمتع
 .بدوف قيود

  المؤسسة لمعمؿ عمي تحسيف أدائيا لجميع إدارات خدمات إستشاريةالمراجعة تقدـ. 

  اـ بالسياسات والموائح االلتز و حوكمة الو  إدارة المخاطر واألنظمة الرقابيةوفاعمية  تقييـتأكيدات بخصوص المراجعة تقدـ
 .يميةالتنظ

                                                    
 

وحسب الدولية لممراجعة الداخمية معايير الوالمستمدة مف في المؤسسة لمراجعة الداخمية أنشطة المزاولة مبادئ أساسية يوجد 
 -:يمي كمايمكف عرضيا ـ  5110لعاـ مقررات لجنة بازؿ 

 

 
 

  المراجعةالمراجعة  نشاطنشاط  لمزاولةلمزاولة  األساسيةاألساسية  المبادئالمبادئ

  الداخميةالداخمية

عمؿ عمؿ نطاؽ نطاؽ 
نشاط نشاط 
  المراجعةالمراجعة

الكفاءة الكفاءة 
  المينيةالمينية

  اإلستقالليةاإلستقاللية  اإلستمراريةاإلستمرارية  النزاىةالنزاىة  الموضوعيةالموضوعية
  ميثاؽ عمؿميثاؽ عمؿ
ة ة المراجعالمراجع
 الداخميةالداخمية

  تعريف المراجعة الداخميةتعريف المراجعة الداخمية
 

  المراجعة الداخميةالمراجعة الداخميةاألساسية لمزاولة نشاط األساسية لمزاولة نشاط   مبادئمبادئالال  
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 -:) الديمومة ( اإلستمرارية
وفي سبيؿ ىذا  المنوطة بيا مف حيث تنفيذ المياـ والواجباتوالديمومو  باإلستمرارية داخميةالالمراجعة أنشطة يجب أف تتسـ 

وخاصة فيما عمؿ المراجعة ة التي تضمف استمرارية عاتؽ اإلدارة العميا مسئولية اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورييقع عمي 
 .ةتي تساعد في تحقيؽ أىداؼ المراجعؽ بتوفير الموارد الالزمة والكوادر البشرية المؤىمة اليتعم

 -:االستقاللية
التنظيمية لمستوى أعمي مف اإلدارة التنفيذية ) مجمس اإلدارة ، لجنة تبعيتيا  أف تكوفإستقاللية المراجعة الداخمية تتطمب 
المراجع الداخمى أف يكوف بعيدًا عف وضع  مف االستقاللية كما توجب مستوىمع ىذا ال ويكوف االتصاؿ مباشرةً  المراجعة(
عداد السجالت أو واإلجراءاتالسياسات  بأى عمؿ تنفيذى آخر يكوف مف الطبيعى أف يتولى مراجعتو وتقييمو  االرتباطات وا 

 .دفيما بع
 -:المراجعة الداخمية اق عملثمي

 يتـعمي أف نطاؽ عمميا و  اوسمطتيىا تعزز وجود الداخمية مراجعةلم ؽ عمؿميثا مؤسسةيتطمب ىذا المبدأ أف يكوف لكؿ 
 .سوؼ نتناولو بالتفصيؿ فيما يمي(و )مجمس اإلدارة مف  المراجعة ميثاؽ عمؿاعتماد 

 -لنزاىة:ا
 -:اجع العديد مف االعتبارات منياىذا المبدأ تفرض عمى المر  عمومية
 رية لإلدارةمف التبعية الفكالمراجع الداخمي تحرر أف ي. 
  كؿ أعماؿ المراجعةب القياـ  ينية واجبة فيعناية مالمراجع الداخمي أف يبذؿ. 
  رض مع القيـ األخالقية.ابما ال يتع المؤسسةعمى تحقيؽ مصمحة المراجع الداخمي أف يعمؿ 

 -:الموضوعية
 -:ضي الموضوعية وتق درجة عالية مف الموضوعية المينيةفي عممو عمى الداخمي يجب أف يبرىف المراجع 

 قدر بصورة متوازنة جميع االىتمامات يُ و  محؿ المراجعةالمحيطة بالفحص  أف يوازف المراجع الداخمي بيف كؿ األمور
 .ماتو الشخصية أو بأحكامو السابقةدوف أف يتأثر باىتما

  أف يتجرد المراجع الداخمي مف أي مصالح قد تؤثر عمي أحكامو وتجعمو متحيزاً ينبغي كما. 
 -كفــــاءة الميـنـية:ال

الكفاءة  وتشمؿالمؤسسة بشكؿ مناسب داخؿ الوظيفية  ـيعنصرًا جوىريًا في تأديتيـ ميام لممراجعيفتعتبر الكفاءة المينية 
 -المينية:
  المراجعة الداخميةالمعرفة والخبرة واستمرارية التأىيؿ ضمف سياسة تدريبية منتظمة لكؿ موظؼ مف موظفي إدارة. 
 دولياً  المنصوصة والمتعارؼ عميياوفقا لمعايير الممارسة المينية  ـ المراجعة الداخميةاتماـ ميا. 
 -أنشــطة المراجعـة:عمل نطــاق 

يجب أف يشمؿ نطاؽ و بدوف إستثناء  مراجعة الداخمية صالحية اإلشراؼ والرقابة عمى جميع أنشطة المؤسسةيجب أف يكوف لم
 -لية:عمؿ المراجعة الجوانب الرئيسية التا

 ـ مدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخمية.اختبار وتقيي 

 جراءات إدارة المخاطر ومدى تطبيقيا وأساليب تقييـ المخاطر. مراجعة كفاءة واختبار عمميات و  وظائؼ وا 
 ييا أنظمة المعمومات اإللكترونيةمراجعة أنظمة المعمومات المالية واإلدارية بما ف. 
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 الت المحاسبية والتقارير الماليةالسج مراجعة مدى دقة وسالمة. 

  الماؿـ رأس في تقيي المؤسسةالمتبعة مف قبؿ  مراجعة إجراءات حماية األصوؿ ومدى فعاليتيا ومراجعة األسس 
 وعالقتو بالمخاطر المحتممة.

 دلةأنظمة والقوانيف و ا مع األـ مدى كفاءة وفاعمية العمميات ومراجعة األنظمة التي تـ استحداثيا والتأكد مف توافقيتقيي 
 .وكذلؾ اختبار التقارير الدورية وتقرير مدى االعتماد عمييا  اإلجراءات والسياسات

 
 

يمكف تمخيص أىداؼ المراجعة ىو تسييؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة و  إف اليدؼ األساسي لممراجعة الداخمية في أي مؤسسة
 -الداخمية في قسميف رئيسييف كما يمي :

 -:المؤسسة  ىدف حماية أصول
بمختمؼ أنواعيا، النظـ واإلجراءات المالية  المؤسسةأصوؿ  :ويشمؿ ىذا اليدؼ المحافظة عمى سالمة األمور التالية

المؤسسة ، السجالت والمستندات والممفات العادية واآللية المعتمدة في المؤسسة والمحاسبية ،السياسات والخطط المعتمدة في 
 .الخ….نظاـ الضبط الداخمي ،

 -:ىدف التطوير

رشادية تتناوؿ فحص  وتتبع وتحديد وتحميؿ النتائج  وتقييـيتمثؿ ىذا اليدؼ في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة عالجية وا 
وضع الحموؿ ليا ورفعيا بتوصيات ومقترحات إلى اإلدارة فضاًل عف توفير وتزويد ىذه  وآلداء المؤسسة اإليجابية والسمبية 
 . المؤسسة والمعمومات الخاصة بيذه النتائج التي تشمؿ جميع أوجو نشاط  اإلدارة بالبيانات

                                                     
   

 -تنقسـ المراجعة الداخمية مف حيث األعماؿ التي يزاوليا المراجع الداخمي إلى األنواع التالية :
 اإلجراءات ولوائح السياسات بتطبيؽ المؤسسة أنشطة كافة التزاـ مدى مف التحقؽ يةالمال بالمراجعة ويقصد المراجعة المالية :

 المفيـو ىذا ومف االلتزاـ ىذا بدرجة اإلدارة إلى التقرير ثـؿ األعما ألداء كأسموب العميا اإلدارة اعتمدتيا يالت واإلدارية المالية
 االلتزاـ مدى مراجعة أو) والقرارات الموائح بتطبيؽ االلتزاـ بمدى تعني باعتبارىا) الئحية أو إجرائية مراجعة)اً أحيان عمييا يطمؽ

 . (المعتمدة والنظـ الموائح بتطبيؽ
 :الكفاءة  مراجعة اآلداء و

 في المتاحة الموارد اـداستخ في ميةوالفاع لكفايةا لتحقيؽ ككؿ المؤسسة أعماؿ أداء وتقييـ فحص إلى المراجعة ىذه وتسعى
ف المالية لممراجعة الطبيعي التطورا النوع ىو ىذ عتبريو  الكفاية لتقييـ موضوعية معايير عدة ضوء  مف تتجاوزىا كانت وا 
 -ويمكف تقسيميا الي ما يمي : النطاؽ حيث

 في األداء وكيفية عالج مثؿ  تيتـ بتقييـ األداء الوظيفي أو اكتشاؼ أية عيوب أو قصور : الوظيفي مراجعة األداء
 . صد العيوب أو القصور فقطىذا القصور وليس ر 

 : وقياس روح التعاوف والتكامؿ واالتساؽ بينيا بما  تيدؼ إلى تقييـ االتصاالت الوظيفية بيف اإلدارات مراجعة تنظيمية
 .األخرى  إلداراتا أىداؼ إدارة عمى تحقيؽ أىدافيا والمساعدة عمى تحقيؽ يؤدي إلى قياس مدى قدرة كؿ

 

  أىداف المراجعة الداخمية أىداف المراجعة الداخمية 
 

  أنواع المراجعة الداخميةأنواع المراجعة الداخمية
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  : واألنظمة والموائح والسياسات بالتشريعات االلتزاـ مف ىو التأكدوىدفيا مراجعة اإللتزاـ . 
 . مراجعة نظـ المعمومات : ومف أىـ أىدافيا التأكد مف حماية المعمومات الخاصة بالمؤسسة 

 -مراجعة الميام الخاصة : 
نمظاىرة ما ا عمى مجرد رصد يمايم اإلدارة وال يقتصر اليدؼ مف أي مفلطمب  استجابة تنفذو  ا تبحث األسباب التي أدت وا 

 واقتراح أساليب العالج الخاصة بكؿ منيا. إلى وجود الظاىرة
 
 

ورفع ييدؼ إلى تطويرىا  المؤسسةأنشطة لكافة  تقييمياً في وقتنا الحالي وأصبحت نشاطا  المراجعة الداخميةلقد ازدادت أىمية 
 -التالية :لألسباب أىمية المراجعة الداخمية  تبرزو كفائتيا 
 والتي تعبر عف واقع مجريات التشغيؿ  المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقةالعميا اجة اإلدارة ح . 

 رغبة اإلدارة في تقديـ البيانات الصحيحة لألطراؼ الخارجية . 

  الخارجية مف المراجعة التفصيمية إلي اإلختبارية ةالمراجععينة فحص تحوؿ . 

  حجـ العمميات وانتشارىا في نطاقات جغرافية متشعبة ت الفروع ، وتزايد المالية الكبيرة ذاالمؤسسات ظيور. 

  فالسيا المؤسساتالزيادة في حاالت فشؿ  .وا 

 الحاجة إلى وسائؿ إلكتشاؼ األخطاء والغش . 
 

 
 -نجاح المراجعة الداخمية : مقومات
  االدارة العمياالدعـ والتأييد التاـ مف. 
  المستويات اإلدارية المختمفةعند الوعي بأىمية المراجعة الداخمية. 
 يد لممراجعيف الداخمييف المؤىميفاالختيار الج. 
 بشكؿ دوريلفريؽ العمؿ و  التدريب المناسب. 
  بشكؿ جيد المؤسسةمعرفة طبيعة اعماؿ. 
 دارة المخاطر والرقابة بشكؿ دورياالتصاؿ باإلدارة العميا لتبميغ النتائج وتقديـ الرأي حوؿ ا. 
  ف الداخمييف الى االدارات االخرىاإلدارات االخرى وتحويؿ بعض المراجعيتعييف موظفي. 

 تباع األسس المينية في الممارساتإ. 

 -التحديات التي تواجو أعمال المراجعة :
 ييد التاـ مف قبؿ االدارة العمياعدـ التأ. 

  إلدارية المختمفة()لممستويات االمؤسسةعدـ الوعي بأىمية دور المراجعة الداخمية  في تحقيؽ اىداؼ . 

 يا شرطي او جاسوس االدارة العميااالعتقاد بأن. 

 ظات  المراجعة  كانتقادات  شخصيةالنظر الى  مالح  . 

 خفاء بعض المعموماتع  .دـ التعاوف وا 

 تباع األسس المينية في الممارساتعدـ إ. 

  أىمية المراجعة الداخمية أىمية المراجعة الداخمية 
 

  مقومات نجاح المراجعة الداخمية و التحديات التي تواجييامقومات نجاح المراجعة الداخمية و التحديات التي تواجييا
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المينية والمفاىيـ  المبادئتو والتي تستنتج مف بيا المراجع أثناء أداءه لميم يقتدىاألنماط التي يجب أف  ىيير ايالمع
حتى ال يكوف  وعميو ينبغي عمى المراجع مراعاة المعايير أثناء قيامو بميمتودوليًا  المتعارؼ عمييا لمينة المراجعة الداخمية

 -:سييف و ىمامعايير المراجعة الداخمية الي قسميف رئي (IIA) األمريكي الداخمييف المراجعيفمعيد  قد صنؼو  مقصراً 
 عامةالمعايير ال.  معايير األداء.

 -:أوال : المعايير العامة
 رئيسية معايير أربعة ويشمؿ المراجعة الداخمية بعممية القائـ الشخص أو الجية ومواصفات خصائص تحدد التي المعايير وىي

 -:ىي كما يميو  فرعية تنفيذ معايير إلى باإلضافة فرعية معايير إلى منيا كؿ نقسـت
 -:الغرض مف المراجعة الداخمية و السمطات و المسئوليات  (0111معيار )

يتـ تحديدىا مف خالؿ مجمس اإلدارة حيث  لممراجع الداخمىوالمسئوليات الممنوحة يوضح ىذا المعيار الغرض والسمطات  
 .بالمؤسسة ة الداخمي بالمراجعةالخاص  عبر النظاـ
 -:الموضوعيةيتعمؽ باإلستقاللية و  (0011معيار )

 أف يكونوا موضوعييف في أداء يجب المراجعيفيجب أف تكوف مستقمة وأف المراجع الداخمي يوضح ىذا المعيار أف أنشطة 
 -عمى ثالثة مف المعايير الفرعية: ىذه األنشطة ويشمؿ ىذا المعيار

 (0001معيار) : ؿداخمستوى إداري مناسب  إلى اريرىاتق المراجعة الداخميةرفع تيفترض أف اإلستقالؿ التنظيمي 
 يضمف تنفيذ التوصيات الواردة. بما المؤسسة

 (0051معيار)  عف وبعيًدا منحاز وغير محايًدا يكوف أف بو يفترض حيثشخصية المراجع الداخمي :الموضوعية و 
 .العالقة ذات األطراؼ مع جميع المصالح تضارب

 (0031معيار) االستقاللية ؼ فيضع أي بأف المعيار ىذا ويوضح:والموضوعية  االستقاللية في الضعؼ معالجة 
مؽ يوجد أربعة أوجة تتعاالختصاص و وذات  المناسبة لألطراؼ فوًرا عنو الكشؼ يجب الجوىر أو المظير حيث مف

 -:بإستقاللية المراجع الداخمي وىي كما يمي
o :داخؿ لممراجعة ستقمة ويمكف تحقيؽ ىذا الشكؿ مف االستقاللية عبر تشكيؿ لجنة م اإلستقالؿ الميني

وعزلو وتحديد  يصدر عنيا التفويض لممراجع الداخمي لمقياـ بالعمؿ وكذلؾ قرار تعيينو وقرار نقموالمؤسسة 
 راتبو ومكافآتو.

o المراجعة تخطيط عممية  بآراء الغير عند المراجعةويقصد بو عدـ تأثر عممية  :اإلستقالؿ في عممية المراجعة
 ؾ عند التقرير.وعند القياـ بالفحص وكذل

o  المنوط بو وىذا يتـ  الداخمي أعمى درجات الميارة في أداء العمؿ المراجعويقصد بو امتالؾ الفني: اإلستقالؿ
 والتوظيؼ. تعزيزه مف خالؿ المؤىالت العممية العالية والتدريب وسياسات التعييف

o أتعابو. الداخمي وتحديد لمراجعاويقصد بو عدـ تدخؿ اإلدارات التنفيذية في تعييف : اإلستقالؿ المالي 
 -الواجبة: المينية العناية وبذؿ والحرفية باالحتراؼ يتعمؽ (0511المعيار)
 -فرعية : معايير ثالثة عمى المعيار ىذا يشمؿ حيث

 بالحرفية الالزمة ممارسة أنشطة المراجعة يتـ أف حيث يجب بالحرفية يتعمؽ: األوؿ معيارال. 

  المعايير المينية لممراجعة الداخمية المعايير المينية لممراجعة الداخمية 
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 أدائيا  يتوقع والتي تحقيؽ النتائج تضمف والتي الواجبة المينية العناية العمؿ أداء في يبذؿ أفب يتعمؽ :الثاني معيارال
 .كافية بنسبة ومؤىؿ مراجع داخمي رشيد قبؿ مف

 ا يعززو  أف عمييـ أف المراجعيف الداخمييف يجب المعيار ىذا ويوضح المستمر الميني بالتطور يتعمؽ :الثالث معيارال
 .مستمر بشكؿ ومياراتيـ ـمعارفي

 -: المراجعة الداخمية عممية وتطوير الجودة لتأميف ببرنامج يتعمؽ (0311معيار)
وبما  المراجعةأف يطور ويحافظ عمى برنامج يضمف تأميف وتحسيف جودة  إدارة المراجعةمدير ويقتضي ىذا المعيار مف 

وضماف انسجاـ عمؿ  بشكؿ عاـ المؤسسةمميات كافة أوجو النشاط وأف يكوف مصمـ باتجاه إضافة القيمة وتحسيف ع يغطي
 -أربعة معايير فرعية وىي: مع المعايير والقواعد األخالقية ويشمؿ ىذا المعيار عمى المراجعة الداخمية

 ىذا البرنامج ويقتضي ىذا المعيار مراقبة جودة العمؿ وتقييـ تأثير البرنامج  دةيتعمؽ بتقديرات جو و  :األوؿ معيارال
 .والمؤسسة  المراجعةبالمالحظات مف داخؿ وخارج وحدة  ة واألخذالمطبؽ لمجود

 إبالغ  المراجعة الداخميةيتطمب ذلؾ مف المسئوؿ عف يتعمؽ بالتقرير عف برنامج الجودة المقر و : الثاني معيارال
 مجمس اإلدارة عف التقييمات الخارجية لبرنامج الجودة.

 المراجعيف وينص ىذ االمعيار عمى تشجيع  لعمؿ مع المعاييرىو معيار حوؿ مراقبة اتساؽ ا :الثالث المعيار
عمؿ إلى أنيـ غير ممزميف بذلؾ إذا نص ميثاؽ  عمى التقرير بأف عمميـ يتسؽ مع المعايير ويشيرالداخمييف 

 المعايير. تـ وفؽالمراجعة الداخمية تعمى أف المراجعة الداخمية 
 أف يكشؼ  المراجعةوىذا يقتضي مف المسئوؿ عف  اللتزاـ الكامؿينص عمى الكشؼ عف حاالت عدـ ا :الرابع معيارال

االلتزاـ الكامؿ بالمعايير إذا كاف ليذا األمر  أو مجمس اإلدارة عف حاالت عدـ المراجعةفورا لإلدارة العميا أو لجنة 
 .المراجعة الداخميةتأثيرات جوىرية عمى نتائج عممية 

 -: ثانيًا : معايير األداء 
عداد  ير تتعمؽ بتخطيط عممية المراجعة وبتوصيؿ النتائج بطريقة سميمة وفحصوىذه المعاي البيانات والتأكد مف صحتيا وا 

 -وىي كما يمي: التقارير بصورة جيدة
  -إدارة أنشطة المراجعة الداخمية: (5111)معيار

لممؤسسة بكفاءة لمتأكد مف إضافة قيمة  المراجعة الداخمية بإدارة أنشطة المراجعة الداخميةمدير يقضي ىذا المعيار بأف يقوـ 
 -:والذي يتوجب عميو 

 وأف تتسؽ  المؤسسةمبنية عمى تحديد أولويات مواجية المخاطر التي تواجييا  أف يقوـ بإعداد خطة لممراجعة الداخمية
 . المنظمة ىذه الخطة مع أىداؼ

 لخطط والتغييرات الجوىرية عمى الخطط والحصوؿ إلبالغيا با اإلدارة ولجنة المراجعة ومجمس االتصاؿ باإلدارة العميا
 .الموافقة عمييا عمى

 ية إلنجاز خطة المراجعة الداخميةالموارد الكاف التأكد دائما مف توافر عميو. 
 التأكيدية واالستشارية  باالتصاؿ والتنسيؽ مع األطراؼ الداخمية والخارجية التي تقوـ بتزويد المنظمة بالخدمات يقوـ

 . اج العمؿ وضياع الجيودنًعا الزدو م
  لإلدارة العميا ومجمس اإلدارة يتضمف أىداؼ العمؿ الذي قاـ بو  أف يرفع تقريًرا دورًيا أيضًا عمي مدير المراجعةويجب

عف الخطة وكذلؾ يجب أف يشمؿ اإلفصاح  ومسئوليتو عف ذلؾ وما تـ إنجازه مف والصالحيات الالزمة إلنجازه
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كمفتو بيا  وأية أمورالحوكمة واألمور الرقابية والقضايا المتعمقة بالرقابة و  مؤسسةالمحددة تواجو  وكشؼ مخاطر
 اإلدارة العميا.

  -طبيعة عمؿ المراجعة الداخمية:( 5011) معيار
الحوكمة إدارة المخاطر والرقابة وعممية  وينص ىذا المعيار عمى أف نشاط المراجعة الداخمية يجب أف يقـو ويساىـ في تحسيف

 .ومنضبطاً  منتظماً  جاً يما مندمستخ
 -: تخطيط عممية المراجعة الداخمية (5511) معيار
 الداخمية، تتضمف نطاؽ وأىداؼ المراجعة المعيار عمى أنو يجب عمى المراجعيف الداخمييف إعداد وتوثيؽ خطة لنشاط وينص

 المراجعة. بنشاط وتوقيت عممية المراجعة والموارد الالزمة لمقياـ
 -: تنفيذ عممية المراجعة الداخمية (5311) معيار

المعمومات بشكؿ كاؼ لتحقيؽ  وتوثيؽ وتقويـ ىذا المعيار عمى أنو يجب عمى المراجعيف الداخمييف تحديد وتحميؿ ويوضح
 أىداؼ عممية المراجعة.

 -: توصيؿ نتائج المراجعة الداخمية (5411) معيار
 قبؿ إصدار تقريره النيائي المناسب توصؿ إلييا مع المستوى اإلداري عمى المراجع مناقشة النتائج والتوصيات التي يجب

ويشتمؿ التقرير عادة عمى الغرض  ومعدة في الوقت المناسب وبناءة واضحة ومحددة ويجب أف تكوف التقارير موضوعية و
 جب أف يتضمف التقريركمما كاف ذلؾ مناسبا فإنو يجب أف يتضمف رأي المراجع، وي المراجعة منو، ونطاؽ، ونتائج عممية

الزمة . كما قد  تصحيحية المراجع بشاف التحسينات الممكنة مع ذكر الجوانب السمبية في األداء وأي إجراءات توصيات
ويجب مراجعة التقرير عف طريؽ المشرؼ عمى قسـ  يتضمف التقرير وجية نظر الجية محؿ المراجعة في النتائج والتوصيات

 النيائية. داره بصورتوالمراجعة الداخمية قبؿ إص
 -:متابعة النتائج( 5511)معيار 

لمتأكد مف أنو قد تـ اتخاذ اإلجراءات  بعد إصدار تقرير المراجعة يجب عمى مسئوؿ المراجعة الداخمية متابعة ما تـ فيو وذلؾ
 المناسبة لمتعامؿ مع نتائج المراجعة.

 -:قبوؿ اإلدارة لممخاطر( 5611)معيار 
 المتبقية  بعد تنفيذ التوصيات نو يجب عمى مسئوؿ المراجعة الداخمية إذا ما وجد أف مستوى المخاطرينص المعيار عمى أ

عدـ الوصوؿ إلى حؿ، فعمى مسئوؿ المراجعة بالتوافؽ مع  غير مقبوؿ فإف عميو أف يناقش المسألة مع اإلدارة العميا وفي حاؿ
بالغو با اإلدارة العميا أف يتوجو إلى مجمس  ألمر.اإلدارة وا 

 
 

 
أوراؽ العمؿ ىي كؿ األوراؽ والمستندات التي ترتبط بتنظيـ أعماؿ إدارة المراجعة الداخمية أو بإتماـ مياميا ويتـ حفظيا في 

تمؾ الممفات الي ويمكف تقسيـ  بطريقة تسيؿ الرجوع إلييايا حفظ عميالممفات  تمؾتساعد ما يعرؼ بممفات المراجعة حيث 
 -ىما :نوعيف أساسييف و 
 -الممف الدائم :

  أوراق عمل المراجعة الداخميةأوراق عمل المراجعة الداخمية
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وىي الي حد ما ثابتة وال يحدث عمييا  عمى البيانات اليامة التي يحتاج ليا المراجع الداخمي بشكؿ مستمرىذا الممؼ يحتوي 
وتشمؿ بيانات ممؼ المراجعة الدائـ  أو إضافة تغييركمما حدث عمييا تعديؿ مع ىذا فمثؿ ىذه البيانات تحتاج إلى تغييرات و 
 -: ما يمي
 المراجعة ثاؽ عمؿمي. 
 الييكؿ التنظيمي. 
 .الموائح والتعميمات 
 الدليؿ التشغيمي. 
 خرائط وصؼ نظاـ الرقابة الداخمية. 
 دليؿ السياسات واإلجراءات. 
 سجؿ المخاطر ومصفوفة الصالحيات. 

 -الممف الجاري :
ونتائجيا والردود كس عمؿ المراجع تعيحتوي ىذا الممؼ عمي األوراؽ والمستندات التي تتعمؽ بتطبيؽ إجراءات المراجعة و 

  -عادة عمى ما يمي:الجاري لممراجعة ممؼ اليحتوي عمييا 
  خطط العمؿ لمعاـ الحالىبرنامج أعماؿ المراجعة و. 
  التي إستخدميا المراجع في أعمالواألوراؽ و المستندات. 
 النتائج(.التوصيات و )المالحظات و  تقارير المراجعة 
 مي تقارير المراجعةارات األخري عردود اإلد. 
  ري تتعمؽ بسرياف عمميات المراجعةأي أوراؽ أخ. 

    -لمعايير المتعمقة بأوراق العمل:ا
 تغطية كافة أنشطة المراجعة. 
 تعد في شكؿ نماذج كمما أمكف ذلؾ أف.  
 موضوع المراجعالأف تكوف وثيقة الصمة ب. 
 أف تتصؼ بالدقة.       
 ف ترقـ وترتبط ببعضيا.أ 
 والوضوح البساطة. 
 .ضرورة وضع خطة تنظيمية لتصميـ وتداوؿ وحفظ أوراؽ العمؿ باإلدارة 
 .ضرورة أف يتـ التوقيع عمى أوراؽ العمؿ بما يساعد في تحديد المسئولية عف األعماؿ التي تمت 
 -:أوراق العملأىمية 

ة بما يحقؽ وجود مستند يؤيد كؿ المراجعة عمى ضرورة التوثيؽ الكافي لكؿ إجراءات المراجعإدارة يجب أف يحرص مدير 
يث تتمخص أىمية التوثيؽ ح إجراء تـ تنفيذه وتحتاج عممية التوثيؽ إلى اإلحتفاظ بأوراؽ العمؿ )أوراؽ المراجعة( وتنظيميا

 -:فيما يمي
 جراءات العمؿ المعتمدةتعتبر أوراؽ العمؿ دليؿ عمى التزاـ اإلدارة با  .لمعايير وا 
  المراجعة في متابعة تقدـ سير العمؿ وتحديد ما يجب عممو.تساعد عممية التوثيؽ مدير 
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 .تساعد في تحديد مدى العمؿ الذي تـ في كؿ ميمة ، وما ىو مطموب إلنجاز الميمة 
 .تعتبر أوراؽ العمؿ المصدر األساسي الستخالص النتائج وكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات 
  عمؿ المراجع الداخمي والرقابة عمى الجودة بواسطة المعنييف بذلؾ.تعتبر مرجعا لمتحقؽ مف جودة 
 يـ أداء اإلدارة.يكأدلة عمى العمؿ الذي تـ عند تق تستخدـ 
 .تساعد مدير المراجعة في تخطيط عممية المراجعة لمسنة التالية 

 -:أوراق العمل اإللكترونية
اإللكترونية وذلؾ لممحافظة عمى سالمة الممفات ومف أىـ  يجب استخداـ أساليب رقابة محددة عند استخداـ أوراؽ العمؿ

يجب أف تكوف كؿ الممفات االلكترونية مراقبة ، و ة عمى الدخوؿ والنسخ االحتياطية األساليب الرقابية في ىذا المجاؿ الرقاب
  -ومحفوظة جيدا لتجنب المخاطر المصاحبة الستخداميا. والتي قد تشمؿ:

 ح  داث تغيير غير مالئـ عمى البيانات.الدخوؿ غير المصرح بو وا 
  .إتالؼ أو فقداف البيانات 

 
 

 
 :الداخمية أىمية أدلة االثبات في المراجعة

عممية المراجعة ، وبالتالي دقة نتائج تكمف أىمية أدلة االثبات في المراجعة في أنيا ىي األساس الذي يبني عميو المراجع  
 -محؿ المراجعة مف خالؿ التالي: ؤسسةالموصحة ىذه األدلة يعود بالمنفعة عمى 

 وجود أدلة اثبات صحيحة ودقيقة تدعـ البيانات المحاسبية والمعمومات المالية الموجودة في القوائـ المالية مف شأنو  
وبالتالي زيادة الثقة  لممؤسسةزيادة االعتماد عمى ىذه البيانات والمعمومات مف قبؿ المستخدميف الداخمييف والخارجييف 

 .المؤسسةي ىذه ف
 أدلة  نابع مففالذي يتوصؿ اليو المراجع مف حقائؽ  تقرير المراجع ىو المحصمة النيائية مف جمع أدلة اإلثبات

 .قرارةتخاد بإ متخذي القرار يقوـ تقرير المراجعوعمى ضوء التي يحصؿ عمييا  االثبات
 -خصائص أدلة اإلثبات في المراجعة:

 د مدى عدالة القوائـ المالية.استخداـ أدلة اإلثبات في تحدي 
  .طبيعة األدلة المستخدمة تشمؿ جميع األنواع المختمفة مف األدلة 
  .الشخص المخوؿ بجمع األدلة ىو المراجع 
  .مدى التأكد مف االستنتاجات عف األدلة يجب أف يكوف بمستوى عاؿ 
  .طبيعة االستنتاجات تتمثؿ في اصدار تقرير المراجعة 
  ى استنتاجات خاطئة مف األدلة يؤدي الى اتخاذ مستخدمي القوائـ المالية قرارات غير صحيحة.عواقب التوصؿ ال 

 -أنواع أدلة اإلثبات :
البعض  إستعراضوفيما يمي  ادلة وقرائف المراجعة ال حصر ليا حيث يحؽ لممراجع إثبات الحقيقة بكؿ الوسائؿ الممكنة

   -:منيا

  ةةقرائن اإلثبات في المراجعة الداخميقرائن اإلثبات في المراجعة الداخمي  أدلة وأدلة و
 



  حسه ابراهيمحسه ابراهيم  ––دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر                     - 14 -                                                                                 

  

 :اآلالت ة مثؿ النقدية و سمف أكثر األدلة إستخدامًا مثاؿ جرد األصوؿ المممو  وىو الفحص الفعمى أو الوجود الفعمى
 .ايضًا فحص فعمي لممستنداتوغيرىا و 

 :والمصادقة  المؤسسةتعتبر المصادقات مف أقوى أدلة اإلثبات ألف ىذه المصادقات يتـ اعدادىا خارج  المصادقات
و يعتبر حساب المدينيف مف أكثر الحسابات  لمؤسسةارد كتابي أو شفوي يصدر عف جية مف خارج  ىي عبارة عف

 التي يصدر في شأنيا مصادقات .
 :)فحص الدفاتر والمستندات التي تدعـ المعمومات المدرجة بالقوائـ المالية وبما اف لكؿ عممية  ىو التوثيؽ )المستندات

ندات التي تدعـ ىذه العمميات المالية، مالية مستند واحد عمى األقؿ يدعـ ىذه العممية فسيكوف ىناؾ العديد مف المست
 .ة التوثيؽ بشكؿ واسع كأدلة اثباتوبالتالي يسيؿ استخداـ عممي

 تستخدـ المالحظات كدليؿ اثبات مف خالؿ تقييـ أنشطة معينة بحيث يمكف لممراجع مالحظة سير  : المالحظات
ميدانية وتكويف انطباع معيف، كما يمكف أف العمؿ عمى مدى واسع ولتكويف ىذه المالحظات قد يحتاج المراجع زيارة 

يالحظ مدى االلتزاـ في تنفيد خطط العمؿ ومدى التوافؽ والتناغـ بيف األقساـ المختمفة. كما أنو مف خالؿ المالحظة 
 يمكف الحكـ بمدى ضرورة الحصوؿ عمى أدلة اخرى أـ ال.

 مومات كتابية كانت أو شفوية وذلؾ مف خالؿ طرح :يمكف لممراجع القياـ باالستفسارات لمحصوؿ عمى مع اإلستفسارات
مجموعة مف األسئمة، فاالستفسار ال ُيعتبر دلياًل حاسمًا، النو ال يتـ التوصؿ الية مف طرؼ محايد. وليذا يحتاج 

  .االستفسار الى مجموعة مف األدلة الداعمة لكي يتـ االعتماد عميو
 ة فحص عينة مف العمميات الحسابية وتحويؿ المعمومات خالؿ تمؾ يقصد بالدقة الحسابية ، اعاد : الدقة الحسابية

والطرح في الدفاتر والسجالت وأيضًا  الحسابية عمميات الجمع  الفترة التي تتـ المراجعة عنيا وقد تشمؿ اختبار الدقة 
 .فحص العمميات الحسابية لمصاريؼ االىالؾ والمصاريؼ المدفوعة مقدماً 

  تشتمؿ ىذه اإلجراءات استخداـ المقارنات والعالقات المختمفة لتحديد  : لمقارنات واألبحاث()ا اإلجراءات التحميمية
مدى منطقية رصيد حساب معيف حيث يمكف استخداـ المقارنات عف طريؽ النسب المالية لممقارنة بيف السنة الحالية 

  .والسنة السابقة
  :مية يعكس سالمة البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف داخؿ اف وجود نظاـ رقابة داخ سالمة نظاـ الرقابة الداخمية

 .اعتبارىا أدلة اثباتوبالتالي االعتماد عمييا و  المؤسسة
 -الصعوبات التي تواجو المراجع عند جمع أدلة االثبات في المراجعة:

مراجعة ومف ىذه الصعوبات تواجو المراجع الكثير مف الصعوبات لمحصوؿ عمى أدلة االثبات باعتبارىا األساس في عممية ال
 -: ما يمي
  الجيد.ؿ الكثير مف الوقت و ذاالمر الذي يؤدي الى بالمتبعة داخؿ المؤسسة النظمة اسوء 
  استعماؿ العينات االحصائية بسبب كبر عدد العمميات قد يؤدي الى نتائج مظممو ، الف المراجع سوؼ يحكـ وفؽ ىذه

 العينة.
 ف قبؿ الموظفيف االمر الذي يؤدي الي عدـ تعاونيـ مع المراجع.الفيـ السمبي لعممية المراجعة م 
  ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية وكثرة االخطاء،العيوب في السجالت االمر الذي يؤدي الي زيادة االختبارات لموصوؿ

 .كدأالى درجة كبيرة مف الت
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 -كفاية أدلة اإلثبات:
السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا الصدد  عيـ رأي المراجع ، لذا فافتتعمؽ الكفاية بمقدار أو حجـ اإلثبات الضروري لتد

ما المقدار الكافي مف أدلة اإلثبات ؟ وما حجـ العينة الكافي لتدعيـ الوصوؿ الي راي  والمتعمؽ بكفاية أدلة اإلثبات ىو:
 . معقوؿ لممراجع بشكؿ مالئـ ؟

 -:خاذ قرار حوؿ كفاية األدلةات يجب عمي المراجع دراسة العوامؿ التالية حتي يتمكف مف
 .طبيعة العنصر موضع الفحص 
 (المخاطر المرتبطة بالعنصر )وزفموضع الفحص  األىمية النسبية لألخطاء المحتممة المتعمقة بالعنصر. 
 .نوعية وصالحية أدلة اإلثبات المتاحة لممراجعة 

بأنو يجب توثيؽ ادلة  Practice Advisorخمية اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معايير المراجعة الدا عمي العموـ لقد أفادت
المراجعة الداخمية غير المادية مف خالؿ توثيؽ تفيـ تدفؽ العمميات الذي تـ مف قبؿ المراجع ليتـ المصادقة عميو مف قبؿ 

عتداد بيا وبالتالي تكوف كافة ادلة المراجعة موثقة ومعتمدة ليتـ اإل  Process Ownerالمسؤوؿ عف العممية محؿ المراجعة 
 . في كتابة مالحظات المراجعة

 
 

 -تعريف لجنة المراجعة :
ومف دولة إلى  أخرى إلى مؤسسةاليوجد مفيوـ موحد لمجاف المراجعة نظًرا ألف مياميا ومسؤولياتيا ودورىا قد تختمؼ مف 

  -:لتعاريؼ تتالقى في عدة نقاط منياولكف أغمب تمؾ ا أخرى
 التنفيذييف غيرإدارة المؤسسة  مجمس أعضاء فم عدد مف تتكوف لجنة المراجعة .  
 والمالية والمحاسبة المراجعة مجاؿ في جيدة خبرةا أعضائي لدى يتوافر. 
 االلتزاـ ومراجعة والخارجية، الداخمية المراجعة عمميات وفحص المالية التقارير إعداد عمميات بمراجعة مياميا تتجمى 

  .بالمؤسسة الحوكمة وترتيبات األخالقية بالقواعد
  نشاطيا وتيسير المؤسسة أداء مراقبة في مفيدة أداةكما أنيا. 
 اإلدارة عمى المساىميف بيد رقابية أداة ىي . 

مف األعضاء غير التنفيذييف  المؤسسةىي لجنة يتـ تعييف أعضائيا عف طريؽ ومما سبؽ يمكف تعريؼ لجنة المراجعة بأنيا 
جميع الجيات ذوي العالقة بنشاط المراجعة الداخمية عمي سبيؿ المثاؿ مس اإلدارة و قناة اتصاؿ بيف مج دوتع بمجمس اإلدارة

 .لمؤسسةا عمميات ليا دور رقابي عمى جميعكما  لممؤسسةالمراجع الخارجي 
 -ميام لجنة المراجعة :

 -كما يأتي: ىي ساسيةاأل مجاالتال بعضالرئيسة لمجنة المراجعة تكمف في  أسفرت الممارسة العممية عف أف المياـ
 التقارير المالية. اإلشراؼ عمي اعداد 
 .دعـ وظيفة المراجعة الخارجية 
 .دراسة نظـ الرقابة الداخمية وتقييميا 
 دعـ وظيفة المراجعة الداخمية. 
  المؤسسةدعـ حوكمة. 

  لجنة المراجعةلجنة المراجعة
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  المؤسسةإدارة المخاطر في.  
 -دعم استقالل المراجع الداخمي : دور لجنة المراجعة في

جعة اىتمامًا خاصًا بالمراجعة الداخمية وتقييـ فاعميتيا كجزء مف تقييـ فاعمية نظـ الرقابة الداخمية ، ويمكف تيتـ لجنة المرا
 -في:لمجنة المراجعة أف تعتمد عمى إدارة المراجعة الداخمية 

  بالمؤسسة.دراسة وتقييـ مدى كفاية وفاعمية نظـ الرقابة الداخمية األخرى  
 جعة الداخمية كمصدر لممعمومات بالنسبة لألخطاء أو المخالفات اليامة ومدى مسايرة أعماؿ تستخدـ المجنة إدارة المرا

 .في صميـ عمؿ المراجعة الداخمية لمقوانيف والموائح السارية حيث أف كؿ ذلؾ يدخؿ أصالً  المؤسسة
نيا تت ـ وفقًا لمعايير األداء الميني التي لذلؾ يجب عمى لجنة المراجعة أف تتأكد مف مستوى جودة أداء المراجعة الداخمية ، وا 

ولمتأكد  اإلدارة التنفيذيةمف أىميا األمانة والموضوعية والكفاءة ويقصد بالموضوعية ىنا درجة استقالؿ المراجع الداخمي عف 
 -:يجب ما يميمف ذلؾ 
 فيا وسمطاتيا ومسئولياتيايجب عمى لجنة المراجعة الموافقة عمى نظاـ العمؿ بإدارة المراجعة الداخمية الذي يحدد أىدا 

عادة النظر عمى ف  .ترات دورية منتظمة في ىذا النظاـوا 
  وخطط  العمؿ وبرامجوخطط كما يجب عمى لجنة المراجعة أيضًا فحص أىداؼ إدارة المراجعة الداخمية سنويًا

  .رة وميزانيتيا التقديرية السنويةالتعيينات الجديدة باإلدا
 ؽ عمي نقؿ أو تعييف أو عزؿ حدد مرتبات ومكافآت أعضاء إدارة المراجعة وأف توافيجب عمي لجنة المراجعة أف ت

 .أحدىـ
  مدير إدارة المراجعة الداخمية تقاريره بنتائج المراجعة ومالحظاتو وتوصياتو عمى لجنة المراجعة  يعرضويجب اف

 .أنيا قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارةلدراستيا واقتراح ما يجب اتخاذه بش
ولجنة المراجعة يرفع مف كفاءة أداء وظيفة  بالمؤسسةالداخمية  المباشر بيف إدارة المراجعة شراؼ والتبعية التنظيميةاإلإف 

 . المراجعة الداخمية ويعزز مف استقالليا وموضوعيتيا
 -أداء إدارة المراجعة الداخمية : فاعميةدور لجنة المراجعة في رفع كفاءة و 

يط وتنسيؽ جيود كؿ مف المراجعيف الداخمييف مف خالؿ مزج وتكامؿ جيودىـ لموصوؿ إلى عمى تخطالمجنة تعمؿ يجب أف 
 -القياـ بما يمي لرفع كفاءة وفاعمية أداء إدارة المراجعة الداخمية: يجب عمى لجنة المراجعة لذا فاعميةأقصى 
  اـ الرقابة الداخميةدة وسالمة نظالتأكد مف إف إدارة المراجعة الداخمية تعطي اىتمامًا متزايدًا لجو. 
  حتى يتمكنوا مف مناقشة األمور  مع أدارة المراجعة الداخمية اتصاؿ دائـ ومستمريجب عمي لجنة المراجعة تأميف

اليامة في الوقت المناسب خاصة األمور التي تحتاج إلى رأي محايد لمبت فييا أو لعرض بعض الصعوبات 
ية ىذه اإلدارة فاعمدارة المراجعة الداخمية أثناء عمميـ بيدؼ رفع كفاءة و والمشاكؿ الجوىرية التي قد يواجييا أعضاء إ

 .وما يستتبعو مف تحسيف جودة أداء عممية المراجعة
  ي إطار العناية المينية المعقولةية وففاعمالتأكد مف إف عممية المراجعة الداخمية تؤدى بكفاءة و. 
  موضوعة بشكؿ مالئـ مع وجود دليؿ لممراجعة وبرامج وأوراؽ عمؿ العمؿ بيذه اإلدارة يتـ طبقًا لخطط التأكد مف أف

 .العمؿة فاعميحتى تضمف كفاءة و 
 وكفاءة فنية مع اإلدارة العميا في التأكد مف إف األفراد الذيف يعينوف في ىذه اإلدارة ذوي خمفية تعميمية  اإلشتراؾ

  .مناسبة لطبيعة العمؿ
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  لموظفي إدارة المراجعة الداخميةالتعميـ والتدريب المستمر  المينية عف طريؽ الكفاءةرفع العمؿ عمي.  
  مدير إلدارة المراجعة الداخمية يمتمؾ عقمية متفتحة لممناقشة وخمفية كبيرة في المحاسبة والمراجعة أف التأكد مف

  .يف اإلدارات األخرىوالتخطيط السميـ لعممية المراجعة مع وجود عالقة طيبة بينو وبيف المراجعيف الداخمييف بإدارتو وب
  عة الداخمية القدرة عمى العرض الواعي والواضح لنتائج ما قاـ بو فريؽ إدارة المراجالتأكد مف أف مدير المراجعة لدية

 .مف فحص وتقصي ونتائج
  التأكد مف إف ىناؾ توثيقًا موضحًا بو سمطات ومسئوليات إدارة المراجعة الداخمية ، مما ييسر عمى المراجعيف

اخمييف اإلطالع عمى كافة المستندات والسجالت الالزمة إلتماـ عمميـ والحؽ في فحص ممتمكات المنشأة الد
  .ت الالزمة إلتماـ عممية المراجعةوالحصوؿ عمى المعموما

 
 

 
منيا ىذه الوثيقة عمي عدة نقاط ويجب أف تحتوي ا وسمطتيىا تعزز وجود لممراجعة الداخميةوثيقة  مؤسسةيكوف لكؿ  يجب أف

 -ما يمي:عمي األقؿ 
  والمياـ  األخرى ومسئولياتيا وعالقتيا مع الوظائؼ الرقابيةيا التنظيمي وموقع ياونطاؽ عمم المراجعة الداخميةأىداؼ

 .شروطيااإلستشارية المراد القياـ بيا و 
  المراجعةمسئوليات مدير إدارة. 
 عمى أية وثائؽ أو ممفات أو معمومات واالتصاؿ المباشر  طالعاإلصالحية ب المراجعةدارة تفويض مف اإلدارة العميا إل

 .مياميا أثناء تنفيذ المؤسسةمع أي موظؼ داخؿ 
  في مجمس اإلدارة المراجعةمف لجنة  وثيقة المراجعةيتـ اعتماد.  

 توضيحيو فيما يمي عرض مثال 
 في مؤسسات األعمال المراجعة الداخميةلميثاق عمل 

 :  مقدمة
 العمؿ بصورة مستقمة عمى إجراء فحص يا وىيحّدد ميمتتو المراجعة الداخمية إطار العمؿ ألداء وظيفة  ةقوثيال هىذ تضع

والتقّدـ بتوصيات لتحسينيا بما يساعد اإلدارة والموظفيف عمى أداء ميماتيـ بفعالية  المؤسسةفي المراقبة وتقييـ لعمميات 
 سية في المنظمة.والغرض مف ىذا الميثاؽ ىو أيضًا تعزيز اإلدارة المؤس

 :  المراجعة الداخميةوظيفة رؤية 
 توفير وظيفة المراجعة الداخمية التي تنسجـ مع أفضؿ الممارسات العالمية.

 :  اليدف
 تقدـ المراجعة الداخمية خدمات تأكيدية واستشارية مستقمة وموضوعية بيدؼ مساعدة كؿ مف مجمس اإلدارة ، لجنة المراجعة

دارات المؤسسةو  واإلدارة التنفيذية  . في القياـ بمسئولياتيـ بدرجة عالية مف الكفاءة والفاعمية ا 
 : االستقاللية والصالحيات

  ميثاق عمل المراجعة الداخميةميثاق عمل المراجعة الداخمية
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 تعمؿ المراجعة الداخمية تحت إشراؼ لجنة المراجعة المنبثقة مف مجمس اإلدارة وال تخضع ألي تأثير مف اإلدارة التنفيذية 
أو ممتمكات خاصة ممفات أو معمومات أو غير المقيد ألي مف سجالت  ولممراجعة الداخمية كامؿ الصالحية لموصوؿ الكامؿ

 وذلؾ وفقا لما يتطمبو أداء عمميا. المؤسسة واالتصاؿ المباشر مع أي موظؼ داخؿبالمؤسسة 
يجب عمى منسوبي كما  محؿ الفحص اإلداراتال تتحمؿ المراجعة الداخمية أي مسؤلية مباشرة أو أي صالحية عمى أي مف 

وظائؼ يتـ مراجعتيا عادة مف قبؿ  ة الداخمية أال يقوموا بتطوير أو تصميـ أي إجراءات أو المشاركة في أنشطة والمراجع
المراجعة الداخمية ، وال يتعارض ىذا األمر مع تقديـ المراجعة الداخمية أي توصيات ترى أىمية األخذ بيا لمعالجة ما قد يتبيف 

 قـو بيا المراجعة الداخمية.مف أوجو ضعؼ ذات صمة باألعماؿ التي ت
 :  المسؤوليات

 -تشتمؿ المسؤوليات الرئيسية لممراجعة الداخمية ما يمي: 
  إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمؿ المراجعة الداخمية ورفعيا إلى لجنة المراجعة ، وتقـو برفع توصياتيا إلى مجمس اإلدارة

 يا.بنسخة من المدير التنفيذيلمدراسة واالعتماد وتزويد 
 تنفيذ عمميات الفحص وفقا لمخطة السنوية. 

  لى و  (فيما يقع ضمف صالحياتيا) قرارعف نتائج الفحص إلى لجنة المراجعة التخاذ  تقاريرالمراجعة الداخمية تقدـ ا 
 .تمؾ التقارير بنسخة مف المدير التنفيذيد يزو تمجمس اإلدارة و 

  مومات ، والتعاوف مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة وبتكمفة تحديد المخاطر المالية والتشغيمية ومخاطر نظـ المع
 مناسبة لمحد مف اآلثار المترتبة عمى ىذه المخاطر واكتشافيا فور وقوعيا.

  .دارة وتحفيز وتنمية فريؽ عمؿ لممراجعة الداخمية ليكوف عمى درجة مناسبة مف التأىيؿ  تعييف وا 

 جراءات تنفيذ أعماؿ ال مراجعة )دليؿ المراجعة الداخمية( لتتفؽ مع أفضؿ الممارسات المينية تطوير سياسات وا 
 المتعارؼ عمييا.

 .دارة موازنة المراجعة الداخمية بما يحقؽ أفضؿ كفاءة في استخداـ الموارد  تخطيط وا 

   والمراجعة الداخمية. المؤسسةبناء عالقة عمؿ وطيدة بيف إدارات 

 ة عمميات المراجعة الداخميةاعمييادة كفاءة وفز التحسيف المستمر لمدخؿ وطرؽ المراجعة ل. 

 وخارجيا. المؤسسةداخؿ  المشاركة في زيادة الوعي الميني لممراجعة الداخمية 

  الخارجي وغيرىا مف مكتب المراجع والجيات الرقابية الخارجية بما في ذلؾ  المؤسسةالتنسيؽ بيف اإلدارات المختمفة في
 .عامؿ مع المؤسسةتتالتي  الجيات الرقابية األخرى

 -: نطاق العمل
دارة المخاطر  تتبني المراجعة الداخمية عند تنفيذ أعماليا منيجا منتظما ومنضبطا لتقويـ وتحسيف فاعمية الرقابة الداخمية، وا 

ضافة قيمة. المؤسسةبما يمكف مف تحقيؽ أىداؼ  المؤسسةونظاـ إدارة  شمؿ نطاؽ عمؿ المراجعة وي وحماية أصوليا وا 
التنظيمية في  واإلداراتمية بصفة عامة فحص مدى كفاية وفعالية نظاـ الرقابة الداخمية وجودة األداء عند قياـ األفراد الداخ

بصورة  المؤسسةبأنو يتـ تحقيؽ أىداؼ  بالمسئوليات المناطة بيـ ، بغرض التحقؽ مما إذا كانت النظـ توفر تأكيد المؤسسة
ند القياـ بإجراءات فعالة وبتكمفة مناسبة لمحد مف التجاوزات واألخطاء واكتشافيا فور فعالة واقتصادية . ويتحقؽ التأكيد ع

 . وقوعيا ، واف يقـو الموظفيف باكتشاؼ وتصحيح التصرفات أثناء أدائيـ واجباتيـ خالؿ فترة زمنية معقولة
 -يشمؿ نطاؽ عمؿ المراجعة الداخمية بصفة خاصة القياـ بما يمي:
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 دارة المخاطر في الفحص الدوري لإلدا  ، خالؿ فترات مالئمة لتحديد ما إذاالمؤسسة رات، بما في ذلؾ أنظمة الرقابة وا 
كانت المياـ والوظائؼ اإلدارية والمحاسبية والرقابية يتـ انجازىا بفاعمية ، وذلؾ طبقا لمسياسات واإلجراءات والتعميمات 

 -ضؿ الممارسات اإلدارية بما في ذلؾ ما يمي:وأف المؤسسةوبما يتوافؽ مع أىداؼ  المؤسسةالمعتمدة في 
o  بما فييا األصوؿ المعموماتية مف خطر  المؤسسةالوسائؿ واألساليب المستخدمة لمحفاظ عمى وحماية أصوؿ

السرقة والتمؼ والتدمير وسوء االستخداـ واإلىماؿ وعدـ الكفاءة والممارسات التجارية غير السميمة واإلفصاح 
 اد.غير المالئـ أو الفس

o  والوسائؿ  المؤسسةمدى إمكانية االعتماد عمى امف وسالمة المعمومات المالية والتشغيمية المعدة داخؿ ،
 المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيؼ والتقرير عف تمؾ المعمومات.

o  المؤسسة.النظـ الموجودة لضماف االلتزاـ بالسياسات والخطط واإلجراءات التي ليا تأثير عمى 
o ة والكفاءة في توظيؼ الموارد وبتكمفة معقولة.ياعمى الفمد 

  إبالغ الموظفيف المسئوليف في اإلدارة التي تـ فحصيا بنتائج الفحص الذي قامت بو المراجعة الداخمية وما تـ التوصؿ
 إليو مف أراء وتوصيات بغرض التحقؽ مف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبيف مف أوجو ضعؼ.

 جراءات المتخذة مف قبؿ اإلدارات ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنيا تقرير تقويـ الخطط واإل
المراجعة وفي حالة عدـ كفاية اإلجراءات المتخذة يتـ مناقشة ىذا األمر مع الموظفيف المسئوليف لمتأكد مف كفاية 

 اإلجراءات المتخذة.

 مومات بغرض التأكد مف وجود رقابة كافية عمى األنظمة ، واف جميع المساعدة في التخطيط وتصميـ وتطوير نظـ المع
 إجراءات فحص األنظمة تتـ في الوقت المالئـ.

  تقديـ الخدمات االستشارية بناء عمى طمب مف مجمس اإلدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو اإلدارة التنفيذية لممساعدة
 .المؤسسةبتحسيف فاعمية وكفاءة عمميات 

 يات التقصي لحاالت الغش والفساد، أو أي عمميات فحص خاصة بناء عمى طمب مجمس اإلدارة أو لجنة القياـ بعمم
 .ت، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخمية أدلة كافية تظير احتماؿ وجود مثؿ ىذه الحاالالمؤسسة المراجعة أو إدارة 

  ككؿ. المؤسسةتقدير لممخاطر الموجودة في  المراد فحصيا ، يتـ إعدادىا بناء عمى لإلداراتوضع خطة المراجعة 
 -: التقارير
  صدار تقرير مكتوب بعد االنتياء مف كؿ عممية مراجعة ويتضمف التقرير يجب عمى المراجعة الداخمية إعداد وا 

ألىداؼ عممية المراجعة ونطاقيا والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا . ويتـ إرساؿ التقرير إلى األطراؼ ذات  عرضاً 
 ولجنة المراجعة. المدير التنفيذيالقة ، كما يتـ إرساؿ نسخة إلى الع

  يجب عمى مدراء اإلدارات واألنشطة الذيف تسمموا تقرير المراجعة الداخمية إعداد إجابة مكتوبة تبيف اإلجراءات
لوقت المقدر التصحيحية التي تـ أو سيتـ اتخاذىا لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنيا تقرير المراجعة وا

 الستكماليا.

 .يعد المراجع الداخمي تقريرا سنويا إلى لجنة المراجعة يتضمف أعماؿ ونتائج المراجعة الداخمية 

 
 
 



  حسه ابراهيمحسه ابراهيم  ––دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر                     - 21 -                                                                                 

  

 
 
 

 
 

 المسمى الوظيفة : مدير المراجعة الداخمية .
 لجنة المراجعة .تابع إلي : 

 ممخص المياـ الوظيفية :
ضفاء الثقةنظـ الرقابة الداخمية  فاعميةمتأكد مف لشامؿ مراجعة برنامج  إدارةفي  المراجعة الداخمية مديردور يتمثؿ   سالمةو  وا 

 إجراءات تؤدي الي إتخاذتوصيات فعالة تقديـ عمى فترات مناسبة و  المعمومات وتقنيةالمالية، والتشغيمية،  عمميات النظـ
يتناسؽ يتفؽ و مراجعة الداخمية بما المراجعة(لمعمؿ )ميثاؽ التنظيميةالالئحة عند الحاجة وتطوير وتحديث وتطبيؽ  صحيحيةت

 مع معايير المراجعة الداخمية الدولية.
 المسئوليات الرئيسية :

عة الداخمية في المراجعة وتفعيؿ دور المراج عمؿ ميثاؽبتطوير وتطبيؽ واإلحتفاظ : ) الالئحة التنظيمية (  ميثاؽ المراجعة
 . المؤسسة

 طة المراجعة األستراتيجية :خ
 ييا وضع الخطط التشغيمية السنويةسنوات والتي سيتـ بناًء عم 5إلي  3مف  ةوضع خطة المراجعة اإلستراتيجي. 
  لمتأكد مف المخاطر وأنو لـ يطرأ أي تغييرات في النظـ التي قد تؤثر في عاـ كؿ مراجعة الخطة اإلستراتيجية بداية

 تقييـ المخاطر.
 أي تغييرات في الخطة اإلستراتيجية.الخطة وعمي  عميلجنة المراجعة  إعتمادي الحصوؿ عم 
 التشغيمية السنوية : المراجعة خطة

  وضع الخطة التشغيمية السنوية والتي تشمؿ مراجعة العمميات التشغيمية وتقييـ األداء واإللتزاـ بالسياسات واإلجراءات
 .جعة نظـ المعموماتاإلدارية ومرامراجعة الوالمراجعة المالية و 

 األمرقياـ بالتعديالت عمييا إذا لـز مراقبة تنفيذ تمؾ الخطة وال. 

 لجنة المراجعة

 مدير المراجعة الداخلية

 المراجع األول

 مراجع داخلي

 مساعد اداري

  الوصف الوظيفي إلدارة المراجعة الداخمية الوصف الوظيفي إلدارة المراجعة الداخمية   ––الييكل التنظيمي الييكل التنظيمي 
 



  حسه ابراهيمحسه ابراهيم  ––دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر                     - 21 -                                                                                 

  

 .إعداد وتقديـ جدوؿ تقييـ المخاطر لممجاالت محؿ فحص المياـ التي تشمميا الخطة التشغيمية 
 إدارة و تطوير فريؽ المراجعة الداخمية :

 تحديثةا يتوافؽ مع المعايير الدولية لممراجعة الداخمية و إعداد واإلحتفاظ بدليؿ إجراءات المراجعة الداخمية بم. 
 المراجعة واتباعة إلجراءات دليؿ المراجعة الداخمية.عمؿ مراجعة الداخمية بميثاؽ التأكد مف إلتزاـ فريؽ ال 
  ضماف التطوير الميني المناسب لموظفي المراجعة الداخمية بما في ذلؾ التدريب المناسب وتقديـ اإلستشارات

 التوجييات وتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء يمتاز بالشفافية.و 
 األداء. اإلتفاؽ مع كؿ موظؼ عمي أىداؼ محدده وخطة لمتنمية المينية لقياس 
  توفير الخبرات الفنية الالزمة لممياـ الموكمة وتحديث قاعدة البيانات والميارات الالزمة لتنفيذ مياـ المراجعة بشكؿ

 دوري.
 راجعة التشغيمية عمي المراجعيف األوائؿ المعنييف.توزيع مياـ خطة الم 

   تقارير لجنة المراجعة :
 .عرض نتائج اعماؿ المراجعة الداخمية عمي لجنة المراجعة عمي أساس ربع سنوي 
 .تقديـ التقرير السنوي عف آداء المراجعة الداخمية خالؿ السنة 

 اإلتصاؿ باألطراؼ الخارجية :
  التي األخرى الخارجي وغيرىا مف الجيات الرقابيةمكتب المراجع الخارجية بما في ذلؾ الجيات الرقابية باإلتصاؿ 

 .تتعامؿ مع المؤسسة
 المياـ الخاصة :

 التخطيط لتنفيذ المياـ الخاصة التي تطمب منو.
 : التوظيؼ بإدارة المراجعة الداخميةتخطيط 
 ى اإلحتياج مف موارد بشرية جديدهتحديد مد. 
  بإدارة المراجعة ظيؼ الخاصةتنسيؽ عممية التو. 

 مراجعة ممؼ أوراؽ العمؿ :
 بفاعمية  مراجعة إجراءات المراجعة الداخمية المحدده خالؿ فترة التخطيط ومف ثـ الموافقة عمي اإلستنتاجات المتعمقة

 .تصميـ الرقابة الداخمية
 مراقبة تنفيذ خطة المراجعة الداخمية عبر عقد إجتماعات دورية مع فريؽ العمؿ. 
 .مراجعة أوراؽ عمؿ الميمة عند إكتماؿ الجزء الذي تـ مراجعتو مف قبؿ المراجع األوؿ 
 .)عتماد أوراؽ العمؿ الرئيسية )أوراؽ التخطيط الميداني وتقييـ المخاطر والتقرير النيائي  مراجعة وا 
 رات األخري عمي مالحظات المراجعةمراجعة ردود اإلدا. 

  تقارير المراجعة الداخمية :
 جعة تقارير المراجعة الداخمية والتأكد مف أف ما تحويو مف مالحظات موثقة في ممؼ العمؿ.مرا 
 .مراجعة إسموب كتابة التقرير لتجنب إستخداـ مفردات غير مناسبة 
 .مراجعة تصنيؼ المالحظات التي تـ إكتشافيا وأولوياتيا 
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 ت ليا المراجعة لمناقشة المالحظات حضور اإلجتماع الختامي لميمة المراجعة مع مدير اإلدارة التي خضع
 .محؿ الفحص والتوصيات المقترحة وردود اإلدارة

  المراجعة مع صورة لمجنة المراجعةإصدار التقرير النيائي لمدير اإلدارة محؿ. 
 .التخطيط لمياـ المتابعة لمتأكد مف تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتفؽ عمييا في التقرير النيائي لممراجعة 
 اؼ عمي الموظفيف :اإلشر 
 .التأكد مف إمتالؾ الفريؽ المكمؼ بالميمة لممعمومات والميارات والمؤىالت األخري المطموبة إلكماؿ ميمة المراجعة 
 .توفير المعمومات واإلرشادات خالؿ فترة تنفيذ ميمة المراجعة لتحقيؽ أىداؼ المراجعة الداخمية 

 السموؾ الميني :
  عتماد برامج تدريب  لموظفي المراجعة الداخمية.إعداد وا 
 .تحفيز موظفي المراجعة الداخمية لمتسجيؿ في برامج تدريب معتمده 
  بداء الرأي والتعميقات بصورة منتظمة عمي اآلداء وكيفية تطوير نقاط عقد جمسات إستشارية منتظمة مع فريؽ العمؿ وا 

 الضعؼ.
 د.التأكد مف القياـ بالتوجيو والتدريب المناسب لمموظفيف الجد 
 .التأكد مف أف فريؽ العمؿ قاـ بالتوقيع عمي الئحة السموؾ الميني 

 مراجع أول المسمى الوظيفة : 
 مدير المراجعة الداخمية .تابع إلي : 

 ممخص المياـ الوظيفية :
يف يتمثؿ دور المراجع األوؿ في التخطيط واإلشراؼ ومراقبة مختمؼ أنشطة المراجعة التي يتـ إنجازىا بواسطة المراجع

المكمفيف بالمياـ ، يقوـ المراجع األوؿ بتقييـ المخاطر المتعمقة بالجية محؿ الفحص ومف ثـ إعداد خطط المراجعة التي 
عداد مسودة تقرير المراجعة ، كما يقـو  تتضمف برامج تنفيذ الميمات ، يقـو المراجع األوؿ بمراجعة تفصيمية ألوراؽ العمؿ وا 

طبقًا مينية و ء والغايات بالمجموعة الخاصة بو مف المراجعيف ويتأكد مف تنفيذ المياـ بكفاءة و بتحديد األىداؼ ومعايير األدا
 لدليؿ المراجعة الداخمية والمعايير الدولية ويقوـ بالمياـ الطارئة بناًء عمي طمب مدير المراجعة.

 المسئوليات الرئيسية :
 التنفيذية الخاصة بالمراجعة الداخمية.تطبيؽ الالئحة ميثاؽ المراجعة ) الالئحة التنظيمية ( : 

 خطة المراجعة األستراتيجية :
  طط التشغيمية سنوات والتي سيتـ بناًء عمييا وضع الخ 5إلي  3المشاركة في إعداد خطة المراجعة اإلستراتيجية مف

 .السنوية
  ات في النظـ التي قد تؤثر في مراجعة الخطة اإلستراتيجية بداية كؿ عاـ لمتأكد مف المخاطر وأنو لـ يطرأ أي تغيير

 تقييـ المخاطر.
 خطة المراجعة التشغيمية السنوية :

  المشاركة في إعداد الخطة التشغيمية السنوية والتي تشمؿ مراجعة العمميات التشغيمية وتقييـ األداء واإللتزاـ بالسياسات
 .اتمراجعة اإلدارية ومراجعة نظـ المعمومالواإلجراءات والمراجعة المالية و 
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  عداد تقييـ المخاطر لكؿ ميمة عمؿ ومف ثـ عر ضيا عمي مدير تحديد العمميات الجوىرية وتطوير أىداؼ المراجعة وا 
 .المراجعة واإلعتماد

 إدارة و تطوير فريؽ المراجعة الداخمية :
 يـ اإلستشارات المشاركة في التطوير الميني المناسب لموظفي المراجعة الداخمية بما في ذلؾ التدريب المناسب وتقد

 والتوجييات وتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء يمتاز بالشفافية.
  توفير الخبرات الفنية الالزمة لممياـ الموكمة وتحديث قاعدة البيانات والميارات الالزمة لتنفيذ مياـ المراجعة بشكؿ

 دوري.
 .توزيع المياـ طبقا لخطة العمؿ عمي المراجعيف 

 المياـ الخاصة :
 ذ المياـ الخاصة التي تطمب منو مف قبؿ مدير إدارة المراجعة.التخطيط لتنفي

 :  إلي مدير المراجعةتقارير تقديـ ال
 .تقديـ نتائج ميمة المراجعة الي مدير المراجعة الداخمية 
 .إبداء آراء وتعميقات منتظمة إلي مدير المراجعة في حالة كؿ ميمة مراجعة 
 يذ التوصيات المدرجة بالتقرير النيائي لممراجعة.القياـ بمياـ المتابعة ورفع تقرير عف تنف 

 إدارة وتطوير فريؽ العمؿ :
 اإلشراؼ عمي تنفيذ خطة المراجعة مف خالؿ الزيارات اليومية ومناقشة فريؽ العمؿ.

 مراجعة ممؼ العمؿ :
 .التأكد مف إعداد وحفظ المستندات الكافية لفيـ نشاط اإلدارة محؿ المراجعة 
 ؿ عند أكتماؿ أي مرحمة مف مراحؿ العمؿ الميداني.مراجعة أوراؽ العم 
  التأكد مف اف المالحظات التي تورد في التقرير موثقة بممؼ العمؿ.المراجعة التفصيمية و 
  اعتماد أوراؽ العمؿمراجعة و. 

 تقارير المراجعة الداخمية :
  في ممؼ العمؿ .مراجعة تقارير المراجعة الداخمية والتأكد مف أف ما تحويو مف مالحظات موثقة 
 .مراجعة إسموب كتابة التقرير لتجنب إستخداـ مفردات غير مناسبة 
 أولوياتيا.يؼ المالحظات التي تـ إكتشافيا و مراجعة تصن 

 اإلشراؼ عمي فريؽ العمؿ :
 ة.التأكد مف إمتالؾ الفريؽ المكمؼ بالميمة لممعمومات والميارات والمؤىالت األخري المطموبة إلكماؿ ميمة المراجع 
 .توفير المعمومات واإلرشادات خالؿ فترة تنفيذ ميمة المراجعة لتحقيؽ أىداؼ المراجعة الداخمية 
 .حؿ أي اشكاليات مع اإلدارة محؿ المراجعة 

 داء الميني و التطوير .اآل
 المراجعة الداخمية. المشاركة في تطوير برامج تدريب موظفي 
 الميمات. التأكد مف منح الموظفيف تدريب عممي خالؿ آداء 
 .المشاركة في إعداد خطة التطوير الميني لمموظفيف 
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 .تقديـ اآلراء بصفة منتظمة الي مدير المراجعة بخصوص آداء الموظفيف وكيفية تحسيف نقاط الضعؼ 
 . مراجع داخميالمسمى الوظيفة : 

 . المراجع األوؿتابع إلي : 
 ممخص المياـ الوظيفية :

 ذ مياـ المراجعة وفقًا لبرامج المراجعة.المراجع الداخمي تنفييتمثؿ دور 
 المسئوليات الرئيسية :

 .تقديـ تقرير بصورة منتظمة الي المراجع األوؿ عف حالة كؿ ميمة مراجعة 
 .المشاركة في المياـ الخاصة بناًء عمي طمب مدير المراجعة والمراجع األوؿ 
 .المشاركة في عممية تقييـ المخاطر 
 خاطر التفصيمية التي تـ تحديدىا وطبيعتيا واحتمالية حدوثيا وتأثيرىا في االدارة محؿ المشاركة في إعداد سجؿ الم

 المراجعة واالجراءات الرقابية التي تحد مف تمؾ المخاطر.
 ممؼ أوراؽ العمؿ و البيانات المحصمة : 

 ؼ المراجعة.تحديد المعمومات الكافية والتي تعتمد عمي الحقائؽ والموثوؽ بيا وذات عالقة لتحقيؽ أىدا 
  طبيعة نشاط اإلدارة محؿ المراجعةتوثيؽ العمؿ المنجز خالؿ عممية فيـ. 
 لفيـ األنشطة التي تتـ مراجعتيا التأكد مف إعداد المستندات الكافية و حفظيا بالممفات. 
 .توثيؽ وتأكيد المالحظات التي تـ إكتشافيا ورد اإلدارة عمييا 
 .توقيع كافة أوراؽ العمؿ 

 رير :إصدار التقا
 .إعداد قائمة المراجعة الداخمية الخاصة بالمالحظات 
 .المشاركة في إعداد مسودة التقرير النيائي لممراجعة الداخمية 

 األداء الميني و التطوير :
 .كتساب المعرفة والتطوير الميني الدائـ  العمؿ عمي التدريب بشكؿ مستمر وا 
  األوؿ بخصوص آدائة وتحسيف نقاط الضعؼ.اإلستماع آلراء وتعميقات مدير المراجعة والمراجع 

 مساعد إداريالمسمى الوظيفة : 
 .الداخميةمدير المراجعة تابع إلي :  

 ممخص المياـ الوظيفية :
يتمثؿ دور المساعد اإلداري في توفير المساندة اإلدارية إلدارة المراجعة الداخمية حيث يقوـ بالمنسؽ المركزي ألنشطة 

   .المراجعة الداخمية
 المسئوليات الرئيسية :

 .دارة إجتماعات ادارة المراجعة الداخمية  تنسيؽ وا 
 .إعداد الخطابات والمذكرات حسب توجيو مدير المراجعة 
 .القياـ بترتيبات السفر لموظفي المراجعة الداخمية 
 .متابعة برنامج التدريب الذاتي 
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 .البدء في إعداد تقييمات الموظفيف ومناقشتيا مع مدير المراجعة 
 أمور المراجعة :

 .إعداد او االحتفاظ بتقارير وتحميالت معينة حسب توجيو مدير المراجعة 
  تسييؿ إتصاالت فريؽ المراجعة الداخمية مف خالؿ اإلستخداـ الفعاؿ عبر الياتؼ او البريد االليكتروني واجتماعات

 فريؽ العمؿ و وسائؿ اتصاالت اخري.
  اجعة الداخمية بعد إتماـ كؿ ميمة عمؿ وجمع النتائج وابالغيا لمدير إعداد إستقصاءات الرضا عف اعماؿ المر

 المراجعة.
  حسب توجييات مدير المراجعة وفريؽ العمؿ. المراجعةبمياـ القياـ بأبحاث عف المعمومات المتعمقو 
 .تحديث قاعده البيانات الخاصة بعناويف وارقاـ االتصاؿ بأصحاب المصمحة 

   الكفاءات الشخصية :
 أف يكوف موقد الذىفنية والثقة بالنفس و المي. 
 ميارات اتصاؿ عالية.  
 .القدرة عمي العمؿ كجزء مف فريؽ 
  منظـ ذاتيا وىادئ ومتمكف.منضبط و 

 
 
 

بعد اإلنتياء مف عممية المراجعة وتنفيذ جميع اإلجراءات المخططة وتجميع القدر الكافي مف األدلة تبدأ مرحمة أخرى ىي 
يا والتقرير ىو المنتج النيائي ألعماؿ المراجعة ويحتوي عمي مالحظات ونتائج وتوصيات أعمال لمراجعةمرحمة إعداد تقرير ا

 مية فسوؼ نبدأ بالحديث عف مالحظات المراجعة.عو 
 -تعريف المالحظات:

الحظات المراجعة ىي وصؼ لمظروؼ أو األفعاؿ التي وجدت عمى غير الطريقة التي يجب أف تكوف عمييا ويمكف م
 -يؼ ثالثة أنواع مف المالحظات ىي:تصن

 .مالحظات األعماؿ الوىمية 
 .مالحظات اإلغفاؿ واإلسقاط والسيو 
 .مالحظات االنحرافات والتجاوزات واألخطاء 

  -: لممالحظة كما يمي العناصر األساسية يمكف عرض : عناصر مالحظات المراجعة
  -المعايـير:
 :التي عمى أساسيا يقوـ فريؽ المراجعة الداخمية بتقييـ  يجب أف يكوف()ما  ىي مجموعة القواعد واألنظمةالمعايير

معمومات أخرى ، فيمكف أف يتـ تضمينيا مع المعايير وذلؾ أي االستفادة مف  كما يمكف النشاط محؿ الفحصأداء 
 لممساعدة في فيـ الموضوع محؿ المراجعة. 

  رًا ىامًا في معرفة ماذا يجب أف يكوف عميو الوضع تمعب المعرفة والخبرات الشخصية لممراجع الداخمي أيضا دو
  . "الوضع النموذجي"

  تقارير المراجعة الداخميةتقارير المراجعة الداخمية
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المراجع عمييا  اإلدارةبالمعايير الالزمة لعممية التقييـ، ليستطيع الحكـ عمى أداء تاـ عمى المراجع الداخمي أف يكوف عمى عمـ و 
 في ضوء ىذه المعايير.

  -الحالـة:
  الفحص والمراجعة، وىي تصؼ ما تـ اكتشافو خالؿ الميمة. كما أنياالحالة عبارة عف بياف حقيقي يصؼ نتائج 

فعمو بالمقارنة مع القواعد واألنظمة التي تـ إعتبارىا تأو ما الذي  االمراجع عميياإلدارة تصؼ ما الذي يقوـ بفعمو 
 بمثابة المعايير. 

  إليو فريؽ المراجعة. كما أف ليا الحؽ يجب أف توافؽ إدارة الجية التي تـ مراجعتيا عمى حقيقة الوضع الذي توصؿ
في الموافقة أو االعتراض عمى نتائج المراجعة أو التوصيات المقترحة. وتعتبر المالحظة معدة بطريقة غير مالئمة 
إذا استطاع المراجع عميو الجـز بأف فريؽ المراجعة لـ يحصؿ عمى الحقائؽ بطريقة صحيحة وبالتالي يمكف اعتبار 

الصمة بالموضوع. لذا يجب دائما تقدير الحالة بطريقة مالئمة ومناقشتيا مبكرًا مع األشخاص الذيف  المالحظة عديمة
يخوليـ موقعيـ الوظيفي مف معرفة ماىية حقائؽ ىذه الحالة. وفي حاؿ وجود أي اختالفات حوؿ ىذه الحقائؽ فإنو 

 يجب العمؿ عمى حميا قبؿ رفع تقرير المالحظات.
  -السبب:
 فريؽ المراجعة إلى فيـ واضح لمسبب  ويحتاجمعرفة لماذا وكيؼ حصمت الحالة عند إعداد التوصيات  تبرز أىمية

عند محاولتو إعداد التوصيات التي ستصحح المشكمة بعد قبوليا مف جانب الجية المراجع عمييا. قد يكوف لكؿ حالة 
اتخذتيا إدارة الجية المراجع عمييا. ولذلؾ  أكثر مف سبب، لكف السبب األساسي عادة سيكوف القرارات اإلدارية التي

فإف السبب األساسي لمحالة يجب أف يكوف موجيا نحو السياسات واإلجراءات والممارسات التي تبنتيا إدارة الجية 
المراجع عمييا. كما يجب أف يتـ توضيح السبب إلى الدرجة التي يصبح فييا مف الواضح أف تصحيح الحالة سيعالج 

 ادة تكرار حدوث مثؿ ىذه الحالة مستقباًل. أو سيمنع إع
  .يجب أف يدرؾ المراجع الداخمي أف الفيـ الواضح ألسباب الحالة يحدد أسموب واتجاه التوصيات بحيث تكوف فعالة 
  -األثــر:
  بعد تحديد الفرؽ بيف ما ىو الوضع الحالي )الحالة( وما الذي يجب أف يكوف عميو )المعايير(، يجب عمى فريؽ

ككؿ أو عمى اإلدارة التي يتـ المراجعة  المؤسسةمراجعة تحديد التأثير الذي نجـ أو سينجـ عف ىذا االختالؼ عمى ال
 عمييا أو عمى النشاط أو الوظيفة محؿ المراجعة. 

 مى أىمية الحالة عادة ما يتـ الحكـ عمييا مف خالؿ التأثير الذي تحدثو والذي قد يتمثؿ في قياس كمي لتأثير الحالة ع
حدات اإلنتاج،عدد اإلجراءات و الوقت،،الوحده النقديةالفعالية االقتصادية والكفاءة معبرا عنو بمصطمحات كمية مثؿ 

 أو التعامالت. والعمميات،
  ذا األثر ىو العنصر األساسي إلقناع إدارة الجية المراجع عمييا واإلدارة العميا بأف الحالة القائمة غير مرغوب بيا، وا 

 يا ستتسبب بأذى وقد تكوف تكمفة أضرارىا أكثر مف تكمفة إجراءات تصحيحيا.استمرت فإن
 -:تصنيف مالحظات المراجعة

  المراجع عميو وعمى اإلدارة فقط تصحيح المؤسسة إف المالحظة ال تشكؿ خطرًا يذكر عمى نشاط : ويعني منخفض
 المذكورة.  الحالة
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  المراجع عميو ولكف  النشاطرًا كبيرًا عمى سير عمؿ أو إنتاجية إف المالحظة الموضحة ليس ليا تأثي: ويعني متوسط
 إف تـ تجاىؿ تصحيح الخطأ فإف تأثير الخطر سيتضاعؼ ويكوف أكبر عمى المدى الطويؿ. 

  ىذه المالحظات تتضمف الكثير مف نقاط الضعؼ في جياز الرقابة اي اف مستوى المخاطر غير : يعني أف عالي
داخؿ الجية التشغيمية غير فعالة والمخاطر يجب أف يعاد تقديرىا ويتـ العمؿ عمى تخفيضيا  األساليب الرقابية-مقبوؿ

 بأسرع وقت ممكف.
 -: تقارير المراجعة الداخميةأىداف 

 -يمكف تمخيص األىداؼ الرئيسية لتقرير المراجعة فيما يمي:
  ومفيوـ لممشاكؿ أو الصعوبات المكتشفة اإلخبار)اإلحاطة(: إخبار اإلدارة بما وجده مف خالؿ تحديد وتعريؼ واضح

 وفرص تحسينيا.
  اإلقناع: إقناع اإلدارة بقيمة وصحة ما تكشؼ مف مالحظات مف خالؿ العرض المقنع لألثر الحقيقي أو المحتمؿ

 لمحالة المكتشفة.
 مشكمة وتوفير نحو اتخاذ اإلجراء المطموب: تحفيز اإلدارة نحو التغيير والتحسيف عف طريؽ إيضاح سبب ال لتحفيزا

 اقتراحات عممية وبناءة لحؿ تمؾ المشكمة.
 -خصائص التقارير:

 -و فيما يمي عرض لمعايير التقرير التي يجب وجودىا في التقرير الجيد وىي كما يمي:
  موضوعية: التقارير الموضوعية تحتوي عمى حقائؽ وتكوف غير متحيزة وخالية مف التشوييات ويجب أف تشتمؿ

 .ئج والتوصيات بدوف تحيزاب والنتااألسب
  ية واضحة: التقارير الواضحة يتـ فيميا بسيولة ومنطقية . ويمكف تحسيف الوضوح بتجنب أي لغة فنية غير ضرور

 .وبتوفير معمومات كافية ومؤيدة
 : ع وتتجنب التفصيالت غير الضروريةالتقارير الموجزة تكوف في الموضو موجزة. 
 : تساعد الجية محؿ المراجعة وتؤدي إلى تحسينات عندما يتطمب األمر ذلؾ وذلؾ التقارير البناءة ىي التي بناءة

 نتيجة لمحتويات التقرير وليجتو.
 .في الوقت المناسب : أي إصدار التقارير بدوف تأخير غير مبرر وتساعد عمى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة 

 -شكل التقرير :
اف كؿ ميمة يقـو بتنفيذىا ،  لمراجعة ويجب أف يحفظ في ممؼ أوراؽ العمؿيمثؿ التقرير النيائي المنتج األساسي لعممية ا

 ةالمراجع الداخمي قد يكوف ليا ىدؼ مختمؼ عف المياـ األخرى ولذلؾ لـ تحدد المعايير المينية شكؿ محدد لتقرير المراجع
إرسالو إلى الجية التي تمت مراجعتيا،  باإلضافة إلى صفحة غالؼ التقرير والتي تعتبر جزء مف التقرير الذي يتـة ، و الداخمي

 -تعتبر الييكمة التالية لتقرير المراجعة الداخمية النيائي ىي األكثر شيوعا:
 رير والجية المقدـ إلييا التقريرعنواف التق. 
 المقدمة. 
 الممخص التنفيذي. 
 خمفية عف ميمة المراجعة. 
 اليدؼ والنطاؽ. 
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 المالحظات والتوصيات وردود االدارة. 
 -سميم التقارير:ت

يتـ إرساؿ نسخة مف تقرير المراجعة إلى الجية المراجع عمييا لتبميغيا بالنتائج والتوصيات. ويطمب منيا الرد خالؿ مدة 
 .معقولة مف تاريخ التسميـ

 -متابعة التقرير:
فإنو ال بد  ة المراجع عميياالمراجعة الداخمية إلى أبعد مف إصدار التقرير ومف أجؿ ضماف إضافة قيمة لمجي إدارةيمتد عمؿ 

مالحظات  مف عممية المتابعة التي تحدد ما إذا كاف قد تـ تفعيؿ اإلجراءات التصحيحية المناسبة بحسب ما ورد في تقرير
ذا لـ يتـ استالـ  المراجعة. وتتـ عممية المتابعة مف خالؿ التأكد مف استالـ الرد عمى تقرير المراجعة خالؿ المدة المحددة ، وا 

عف مده تأخر الرد مرة أخرى و لرد خالؿ المدة المحددة يتـ رفع األمر إلى المستوى اإلداري األعمى مف الجية المراجع عمييا ا
  .بالمؤسسةأو اعترض المستوى اإلداري األعمى فيجب رفع األمر إلى المسئوؿ األوؿ معينو 
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 الباب الثاني
 عمال المراجعة الداخميةتقييم المخاطر في التخطيط أل

 مؤسسات التمويل متناىي الصغر ب
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 -د:تميي
تتعرض بطبيعة الحاؿ كغيرىا مف  حيث ال تعمؿ مؤسسات التمويؿ متناىي الصغر بمعزؿ عف البيئة الطبيعية لمزاولة األعماؿ

 حوؿ الكافي االدراؾب تمّتعت تمؾ المؤسسات أفإدارات  مىع كاف لزاماً  ثـلمخاطر األعماؿ، ومف  مؤسسات األنشطة األخري
 عمى ميةاعبف تعمؿ التيمتناىي الصغر  التمويؿ فمؤسسات ، ممارسات النشاطأثناء التي تتعرض ليا مؤسساتيا  المخاطر

األساسي  يدؼال المستداـ وىو النمووأىميا  أىدافيا لتحقيؽ عالية بفرص تتمّتع (نحو استباقي عمىو  (لدييا المخاطر دارةإ
تقييـ كمدخؿ ل ة المتعمقة بالمخاطراألساسي اتريفالتع سنتناوؿ بعضمف ثـ و  متناىي الصغر التمويؿ مؤسسات عجميل

 -:وىي كما يمي المخاطر في التخطيط ألعماؿ المراجعة الداخمية
  المخاطر(Risk) داخمية أو أسباب ربما تكوف  أسباب حدوثياليا تأثير سمبي عمي أنشطة المؤسسة و  ىي أحداث

حتماؿ تكأسباب    .رارةخارجية عف المؤسسة ويتـ قياس الخطر وفقًا لحجـ تأثيرة وا 
 الفرص(Opportunity) في تحقيؽ أىدافيا ىي األحداث التي ليا تأثير إيجابي عمي أنشطة المؤسسة. 
  المخاطر الرئيسيةKey risks )  ) ا المؤسسة بشكؿ صحيح سوؼ ال تؤثر عمي التي إذا أدارتيىي تمؾ المخاطر

 المؤسسة عند إدارتيا بشكؿ غير جيد.الواضح عمي تحقيؽ أىداؼ السئ ألىدافيا وليا التأثير تحقيؽ المؤسسة 
  تأصؿمالالخطرInherent risk))  ىو الخطر الكامف في األمور التي تكوف بطبيعتيا خطرة وال يوجد آلية لمحد مف

 .يذا الخطرل تبعاتلمنع وقوع سوى وضع اجراءات رقابية احترازية المخاطر المتأصمة 
  المخاطر المتبقيةResidual risks)إدارة ىا تتخذالتي  إجراءات تخفيؼ المخاطرخاطر المتبقية بعد ( ىي تمؾ الم

 المؤسسة.
 المؤسسة لممخاطر تقبؿ(Risk appetite)  ىو مستوي المخاطر الذي يمكف أف تكوف المؤسسة مستعده لتحممة

 لتحقيؽ أىدافيا.
  عوامؿ الخطر(Risk factors)  مستوى أعمىإلى  يستخدـ لوصؼ العوامؿ العامة التي يمكف أف تشيرىو مصطمح 

 .)الحجـ المالي ، التأثير عمي السمعة...( المراجعةعمؿ  في إطار ما األولوية لعنصرإعطاء  وعميومف المخاطر 
التخطيط ألعماؿ المراجعة  فرؽ بيف إدارة المخاطر وبيف تقييـ المخاطر كخطوة مف الخطواتأف ن في ىذا السياؽ يجب أوالً 

 -وؿ التالي:وىي كما يبينيا الجدالداخمية 
 تقييـ المخاطر في التخطيط ألعماؿ المراجعة الداخمية

Risk Assessment In Audit Planning 
 إدارة المخاطر 

Risk Management 

أما تقييـ المخاطر في المراجعة الداخمية فيو جزء مف نشاط 
التخطيط ألعماؿ المراجعة حيث ينظر ليا المراجع الداخمي 

مخاطر والفرص التي تؤثر في تحقيؽ عمي أنيا األحداث وال
أىداؼ المراجعة الداخمية كما أف تمؾ العممية تحدد أولويات 
العمؿ باألنشطة األعمى درجة مف المخاطر حيث أف اليدؼ 
مف تقييـ المخاطر ىو التأكد مف توجية موارد المراجعة ناحية 

 .مرتفع في المؤسسةالخطر الالمناطؽ ذو 

تقع عمي اـ الرقابة الداخمية و إدارة المخاطر جزء مف نظ
عاتؽ اإلدارة وىي عممية ممنيجة قائمة عمي دراسة 
األحداث المستقبمية المحتممة والمخاطر والفرص المواتية 
لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة وتحديد وتنفيذ إجراءات إدارة 

اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسات بشكؿ وىي  المخاطر
 .نشطتيامنظـ لمواجية األخطار المصاحبة أل
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إف التحدي الرئيسي الذي تواجيو إدارات المراجعة في  التخطيط ألعماؿ المراجعة في ظؿ تقييـ المخاطرأىمية وتظير 
مكانياتياكيفية تحقيؽ ىو  أي مؤسسةالداخمية في  مع الندرة النسبية لتمؾ الموارد ) اإلستخداـ األكثر فاعمية لمواردىا وا 
يمًا دقيقًا لممخاطر التي تتعرض ليا األنشطة القابمة لمفحص لمتأكد مف توجيو موارد المراجعة تقيوىذا يتطمب  واإلمكانيات(

 بإدارة المراجعة الداخمية والخططيجب وضع الخطة اإلستراتيجية الخاصة كما أنو  الداخمية ألماكف الفحص الصحيحة .
حيث يجب تحديد )أماكف الفحص( مراجعة المحتممة ال لمجاالتتحدد وتعطي األولوية التشغيمية السنوية مف خالؿ عممية 

 .منياالمخاطر والفرص المرتبطة بكؿ مجاؿ مف تمؾ المجاالت لتحديد األولوية لكؿ 
 عمى أساس المخاطرلممراجعة الداخمية اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التخطيط و اإلطار النظري 

يحتاج القائـ بالتخطيط إمعاف النظر في جانبيف األوؿ منيما  طرعمى أساس المخالتنفيذ التخطيط ألنشطة المراجعة الداخمية 
عوامؿ الخطر العامة والتي يمكف إستخداميا الجانب اآلخر كيؼ ليا أف تؤثر في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة و و ىو المخاطر 

 مفلتخطيط لعممية اظري الن اإلطار يتكوفو ، المراجعة عمؿ  إطارداخؿ لتحديد األولوية التي تعطى لمياـ المراجعة الداخمية 
 .فيما يمي لتنفيذ كؿ مرحمةجراءات الالزمة إلاسيتـ عرضيا مصحوبًا ب مراحؿ عدة

 -:الداخمية المراجعةعمل  إطارتحديد وتصنيف أوال : 
 المراجعةممارسات  جميعو  )جميع األنشطة محؿ الفحص(عمؿ المراجع الداخمي نطاؽىو عمؿ المراجعة بإطار المقصود 
  -:ىي إطار عمؿ المراجعة الداخمية لتحديد وتصنيؼ واإلجراءات المتبعة،  الداخمية
ومف أشير األمثمة عمي تمؾ الفئات ىو تقسيـ منفصمة قابمة لممراجعة  فئاتالمراجعة الداخمية الي  عمؿإطار تقسيـ  .0

 -:عمي أساس  الداخمية المراجعةعمؿ  إطار
 (....والمشاريع القائمة بذاتيا الييكؿ التنظيمي ) اإلدارات واألقساـ والوحدات 
 (....عف طريؽ الموقع )المقر، المكاتب اإلقميمية والمكاتب المحمية 
  إدارة الموارد  الجرد إدارة األصوؿ، المشتريات ، ،المدفوعات)مف خالؿ عمميات مشتركة ،

 (.البشرية
  ماعي ، برنامج ) برنامج التمويؿ الفردي ، برنامج التمويؿ الجعف طريؽ البرامج التشغيمية

 .( ...اإلدخار ، برنامج التأميف
 الفئات المناسبةوتحديد  عمؿ المراجعة الداخمية إطارصاحب القرار في كيفية تصنيؼ وفي نياية المطاؼ فإف 

  .ىو مدير المراجعة الداخمية تقسيمةل
ف آرائيـ حوؿ أىمية النظـ التي يجب استشارة كبار المديريف عو  مع اإلدارة التقسيـمناقشة واالتفاؽ عمى نيج اليجب  .5

حيث  مع ىؤالء المديريف بطريقة منفتحةينبغي إجراء مناقشات و  الداخميةوالضوابط الموجودة وبيئة الرقابة  تـ تحديدىا
 -:يتـ التركيز عمي

  األىداؼ. توضيح األىداؼ الرئيسية لممؤسسة ودور اإلدارات الفردية في تحقيؽ ىذه 
  التي يواجيونيا في كؿ إدارة. تحديد المخاطر الرئيسية 
  .إطالعيـ عمي نتائج أعماؿ المراجعة الداخمية والخارجية التي نفذت خالؿ العاـ 
  الكفاءة داخؿ إداراتيـف جيتيـ حوؿ الرقابة الداخمية او اإلستفسار عف أي مجاالت مثيرة لمقمؽ م.  

 .المتفؽ عميياالمراجعة حسب الفئة  عمؿ إلطارالمراجعة عمؿ تحديد قوائـ ميمات  .3
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 المراجعة:عمل  إطارعبر ؤدي الي المخاطر و الفرص المتاحة التي قد ت األحداثتحديد ثانيًا: 
األحداث التي تؤدي الي فإف الخطوة التالية في العممية ىي تحديد الداخمية عمؿ المراجعة  إطاروبعد تحديد وتصنيؼ 

حتمالية حدوثالمؤسسة وتأ التي تواجو مي فيـ شامؿ لممخاطرالمخاطر واليدؼ منيا ىو الحصوؿ ع يجب و  ياثيرىا المحتمؿ وا 
 .عمؿ المراجعة الداخمية إطارفتحديد المخاطر قد يوحي بتغييرات عمي ربط تمؾ المرحمتيف أحدىما باألخري 

إلنيا الكياف لدييا إدارة مخاطر  المؤسسةسيكوف مختمؼ إذا كانت  )المؤدية الي المخاطر( لتحديد األحداثالمتبع  النيجإف 
إدارة المراجعة ف فعند وجود إدارة المخاطر في المؤسسةوليذا  المسئوؿ عف تحديد تمؾ األحداث وتقييـ المخاطر المترتبة عمييا

 -:اإلجراءات التالية  اليالداخمية تحتاج 
  بتحديد قامت السجالتىذه  لمتأكد مف أفلفيـ األحداث و  إدارة المخاطرأعدتيا التي فحص سجالت المخاطر 

 وتقييـ جميع المخاطر الرئيسية.
  سجؿ األحداث واإلجراءات التي وضعت لمعالجة المخاطر الرئيسية. إنشاءمراجعة المنيجية التي تـ بيا 
 المخاطر المتبقية تأثيرىا عمى مف حيث المخاطر إجراءات تخفيؼ فاعمية النظر في. 
  التشغيميةخطط العمؿ االستراتيجية و  جب أف تراعييايتحديد المستويات العالية مف المخاطر المتبقية التي. 

التفاعؿ مع اإلدارة لمحصوؿ عمى وجيات نظرىـ بشأف األحداث والمخاطر الرئيسية التي تؤثر عمى مف األىمية بمكاف و 
 .المؤسسة

د األحداث التي تؤدي عممية مستقمة لتحديالي وعندما ال يوجد إدارة مخاطر بالمؤسسة فإدارة المراجعة الداخمية سوؼ تحتاج 
تمجأ إدارة حيث المخاطر صعوبة وتستغرؽ وقتا طويال مف استعراض تقييمات إدارة  بالطبع أكثرىذا الي المخاطر والفرص 

 -المخاطر ومنيا :مصادر المراجعة الداخمية الي مصادر أخري لتحديد 
 التقارير السنوية لممؤسسة. 
  جية.تقارير سابقة لممراجعة الداخمية أو الخار 
 مالحظات رئيسية مف الوظائؼ أو األنشطة التي تضطمع بيا اإلدارة أو الييئات الخارجية. 
 الخطط التشغيمية لممؤسسة. 

 -:   تحديد المخاطرثالثا: 
دارة المؤسساتية الحوكمة ) دليؿحدد لمخاطر التي ا( جراميف جميؿ – العربي العالـ في األصغر التمويؿ لمؤسسات المخاطر وا 

 -يا مؤسسات التمويؿ األصغر الي أربع أقساـ رئيسية وىي كما يمي:تتعرض ل
 وتمؾ ىي المستحّقة(:  قروضيـ سداد عف العمالء تعّثر أو تأخر بسبب الماؿ رأس أو األرباح القروض) مخاطر مخاطر

وض عادًة تتـ القر  أبرز مجاالت المخاطر بالنسبة لمؤسسات التمويؿ األصغر نظرًا لكوف أف عمميات توزيع وتحصيؿ مف
كؿ مف خسارة الدخؿ الناتجة عف عدـ تمّكف المؤسسة مف  المخاطرة االقراضية وتشمؿمناطؽ نائية.  نقدًا، وقد تتـ في

 الفائدة عمى القرض واسترداد المبمغ األساسي لمقرض بسبب التعّثر. تحصيؿ القيمة المتوّقعة مف
 الداخمية الرقابة ضعؼ عف الناجمة المخاطر يومي وىيال العمؿ سياؽ في تظير تمؾ المخاطر: تشغيمية  مخاطر 

   المعمومات  أنظمة كفاية عدـ عف) الناجمة فيي المخاطر خارجية، ظروؼ أو حدوث واألنظمة ضعؼ األشخاصو 
 متوقعة. غير خسائر جميعيا( و طبيعية كوارث االختالس، الرقابة، أنظمة مخالفة الفشؿ التقني،
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 دارة التمويؿ إعادة مخاطر إدارة تشمؿ: و المالية  األسواؽ مخاطر مخاطر  والمطموبات، األصوؿ/الموجودات وا 
ومف األىمية بمكاف االستثمار(  األجنبية،ومحفظة العممة صرؼ أسعار الفائدة، أسعار( السوؽ السيولة، مخاطر

في المكتب الرئيسي، حيث  عممية إدارة المخاطر المالية تتطّمب وظيفة إدارة متينة لمخزينة، ومركزىا عادةً  إفمعرفة 
إدارة مخاطر السيولة، أسعار الفائدة، ومحفظة االستثمار. ومع توّفر الفرص لمؤسسات التمويؿ األصغر في  تتوّلى

المصادر التمويمية والتمايز بيف منتجات القروض،تزداد، في نفس الوقت،أىمية إدارة تمؾ  المزيد مف الخيارات في
 المخاطر.

 ويمكف اف تتأثر بعدة عوامؿ منيا السياسية  لممؤسسة األجؿ طويمة اإلستراتيجية باألىداؼ تيتـ: استراتيجية  مخاطر
 والتشريعية والسمعة وتغيرات البيئة الطبيعية.

 -:ويبيف الجدوؿ التالي تقسيـ االنواع الرئيسية لممخاطر التي تتعرض ليا مؤسسات التمويؿ متناىي الصغر

 ليا مؤسسات التمويل متناىي الصغر المخاطر الرئيسية التي تتعرض
 استراتيجية مخاطر المالية السوق مخاطر مخاطر العمميات محفظة القروض مخاطر

 الرسالة عن االنحراف مخاطر مخاطر المعامالت اإلقراضية
 المنافسة مخاطر التمويل إعادة مخاطر االجتماعية

ول و إدارة األص مخاطر االحتيال مخاطر المحفظة تكويف مخاطر
 :المطموبات

 مستوى عمى سياسية مخاطر
 البالد

 مستويات المخاطر
 حد أدنى  
 مستقر  
 مرتفع   
 عالي  
 خطير  
 

 الفائدة أسعار مخاطر األنظمة وتعثر   األخطاء مخاطر
 االقتصادية البيئة مخاطر

 العامة

 العممة صرف أسعار مخاطر العامة بالنفقات مرتبطة مخاطر
 التنظيمية البيئة طرمخا األجنبية

الموظفين  أمن مخاطر
 والصورة السمعة مخاطر االستثمار محفظة مخاطر األصول/والموجودات

 المؤسساتية

 العامة السيولة مخاطر المادية البيئة مخاطر

 البشرية الموارد مخاطر

 لالستمرارية التخطيط مخاطر

 التكنولوجيا مخاطر

 الجديدة المنتجات مخطار
 

 رقـ الممحؽ في المخاطر أنواع مف نوع كؿ حوؿ المفّصمة التعريفات مف المزيد عمى الحصوؿ باإلمكاف جراميف جميؿ–دليؿ الحوكمة و المؤسساتية و إدارة المخاطر لمؤسسات التمويؿ األصغر بالوطف العربيالمصدر: 
  59ـ  صفحة األصغر، التمويؿ مؤسسات تواجييا المخاطر التي أنواع : 11

مؤسسات التمويؿ األصغر كغيرىا مف المؤسسات المالية التقميدية والبنوؾ اإلستثمارية التي تتعامؿ بالتجزئة تتعرض لجميع 
ىي مشكمة رئيسية بالنسبة لمعديد مف مؤسسات التمويؿ  ()مخاطر محفظة القروض اإلئتمافمخاطرة المخاطر السابقة ولكف 
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متناىي بالتالي ينبغي عمى مؤسسات التمويؿ  تي تفتقر الموارد واألنظمة الالزمةخاصة المؤسسات الصغيرة ال متناىي الصغر
 حوؿ مميزة لممخاطر وسوؼ نعرض فيما يمي خصائصاألساس في عممية إدارتيا اإلئتماف أف تجعؿ مف مخاطر  الصغر
 .األصغر حسب نشرة بازؿ التمويؿ مؤسسات لدى االئتمانية المخاطر

 األصغر التمويؿ عمميات) عنوانيا استشارية ورقة بإصدار المصرفي لالشراؼ Basel لجنة قامت  5101فبراير 9 تاريخفي ف
 دراسي بحث إلى باالضافة األبحاث مف مجموعة عمى مبني التقرير ىذا إف( ، الفعاؿ المصرفي لإلشراؼ األساسية والمبادئ

 لمخاطر الممّيزة لمخصائص ممّخص عرض ميي فيماو  األصغر التمويؿ دراسة عف المسؤوليف الّمجنة أعضاء مع جرى
 -:التقميدية التجزئة بمصارؼ مقارنة األصغر التمويؿ مؤسسات أعماؿ مجاؿ في االئتماف
  ىـ في تواجد يرتكز المنخفض الدخؿ ذوي لعمالء عاـ بشكؿ توجوت التمويؿ األصغر خدمات:األصغر التمويؿعمالء

 األجؿ، قصيرة جدًا، صغيرة القروضف عاـ وبشكؿ محدودة( عمؿ تمجاال أو اجتماعية، شرائح ، جغرافية مناطؽ)
 ارتفاعبسبب  المصارؼ لدى التقميدية القروض فوائد مف أعمى فوائد أسعار وذات األقساط، كثيرة مكفولة، غير

  التمويؿ األصغر. تقديـ يتطمبيا التي الكثيفة بالعمالة المرتبطة التشغيمية التكاليؼ
 بإعداد القروض مسؤولو يقوـ لذلؾ، رسمية مالية قوائـ أية لدييـ تتوّفر ال غالباً  المقترضيف إف:فاالئتما مخاطر حميؿت 

 تحديد مف لمتمّكف عميؿ كؿ مشروع لدى المتوّقعة األرباح وصافي النقدية التدّفقات حوؿ بيانات تتضّمف التي الوثائؽ
 . لمعميؿ المالئـ القرض حجـ و/لمسداد الزمني الجدوؿ

 القروض عمى لمحصوؿ التقميدية الضمانات لدييـ تتوّفر ال عاـ بشكؿ األصغر التمويؿ عمالء إف:الضمانات ـاستخدا 
  .جداً  قميمة قيمة ذات ضماناتيـ تكوف وعادةً 

 تقديـ عمى فالموافقة. عممياتو في الالمركزية مف عالية بدرجة األصغر التمويؿ يتمّيز:والمتابعة القروض عمى الموافقة 
 الدقيقة البيانات توفيرىـ في القروض مسؤولي ونزاىة ميارة عمى كبيرة بدرجة تعتمد القروض لجاف قبؿ مف القرض

 .المالئـ الوقت في
 األجؿ قصيرة القروض أف لكوف نظراً  األىمية بغاية أمر ىو لممتأخرات الصاـر والضبط الرقابة إف: المتأخرات ضبط 

 ب اآلخريف العمالء تأّثر واحتماؿ (أسبوعيف كؿ أو أسبوعي دادس ) عالية سداد وتيرة ذات ضمانات دوف مف
 الظروؼ معرفة ألىمية نظراً  القروض مسؤولي عادةً  بيا يقـو المتابعة عممية إف،  السداد عف التأخر (عدوى)

 دادالس لتحصيؿ والفعالة الالزمة جراءاتاال اتخاذ مف القروض مسؤوؿ يتمّكف لكي العميؿ بيا يمرّ  التي الشخصية
 .المتأخر

 حوافز أنظمة يتبع األصغر والتمويؿ األخرى التمويؿ لمصادر محدودة مصادر لدييـ العمالء إف: المتقّدـ االقراض 
 مخاطر مف يزيد األمر وىذا المستقبؿ في أكبر قروض عمى لمحصوؿ يطمحوف الذيف الجيديف العمالء لمكافأة

 خاصةً  الفائدة أسعار مخاطر إدارة عمى أيضاً  تؤّثر الناحية تمؾ إف السداد عمى العمالء طاقة عف الزائدة المديونية
 االئتماني تاريخيـ نمو استمرار مع ستنخفض قروضيـ عمى الفائدة أسعار أف يتوّقعوف األصغر التمويؿ عمالء وأف
 .الفوائد أسعار عمى عاـ بشكؿ تحصؿ قد تغييرات أي عف النظر بصرؼ المؤسسة مع الجّيد

 إلى باالضافة لممجموعات االقراض منيجيات األصغر التمويؿ خدمات مقّدمي بعض يستخدـ: موعاتلممج االقراض 
 .سداد مستويات أعمى لضماف المجموعة أعضاء بيف الجماعي الضغط
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 تزاؿ وال كانت العمالء مجموعات ضغط واستخداـ لممتأخرات الصاـر الضبط عمميات إف: المتأخرات عدوى تأثيرات 
 القروض محفظة نوعية تسوء أف الممكف مف أنو غير البمداف معظـ في ممتازة سداد نسب لضماف ئؿالوسا أنجح مف

: السداد عف التأخر (عدوى) تأثيرات إلى إضافةً  الكافية الضمانات توفر لعدـ ذلؾ سبب ويعود كبيرة بسرعة الفردية
 أف ظنوا إذا قروضيـ سداد عف قفوفسيتو  المؤسسة لدى المتأخرات نسبة في الزيادة يالحظوف الذيف فالعمالء
 .السداد في المشاكؿ تمؾ بسبب المستقبؿ في أخرى قروضاً  ليـ تقدـ لف المؤسسة

 عند السداد عمى المقترض قدرة عمى تؤثر قد األجنبية العمالت أسعار في التقمبات إف: العممة بسعر مرتبطة مخاطر 
 قطاع عمى يقتصر ال األمر أف حيف وفي القرض ادلسد المستخدمة تمؾ غير أخرى بعممة القرض عمى حصولو
 بعيف المخاطر مف النوع ىذا اخذ عمى قدرة أقؿ عاـ بشكؿ األصغر التمويؿ عمالء أف غير األصغر التمويؿ
 .منيا لمحد الالزمة جراءاتاإل اتخاذ عف ناىيؾ االعتبار

 في السياسييف بعض يجتيد حيث لبمدافا بعض في سياسية كأداة األصغر التمويؿ إلى نظري قد: سياسية تأثيرات 
 الظروؼ ظؿّ  في قروضيـ سداد مف إعفائيـ أو الفقراء العمالء عمى بالصبر األصغر التمويؿ مؤسسات مطالبة

 .الصعبة االقتصادية
 -:اإلحتمال(  –من حيث )األثر  رابعًا : تقييم المخاطر

مف  المؤسساتوتختمؼ  حتماؿ التحقؽ والنتائج المحتممةمي أو نوعي مف حيث اكمي أو شبة كيمكف تقدير الخطر بأسموب 
 مستوىكعمي سبيؿ المثاؿ ، العديد مف المؤسسات تجد أف تقييـ النتائج واالحتماالت تقييـ الخطر أساليب  حيث استخداـ

أخري أف تقييـ بينما قد تجد مؤسسات  ثالثيةمصفوفة كافي تماما الحتياجاتيا ، ويمكف تمثيميا منخفض ك مرتفع أو متوسط أو
أثناء تقييـ تتمثؿ الخطوة األولى ، عمي العموـ يعطييا نتائج أفضؿ  رباعية أو خماسية النتائج واالحتماالت باستخداـ مصفوفة

مف حيث  المتأصمةوكذلؾ تقييـ المخاطر  ) الوظائؼ( قائمة بالمخاطر خالؿ استعراض جميع األنشطةالمخاطر في عمؿ 
 .األثر واإلحتماؿ

يعرؼ فيو االحتماؿ المؤسسة عند التعرض لممخاطر أما  االتي قد تتكبدىالعواقب المالية أو غير المالية بأنو األثر  ويعرؼ 
 حدوثيا احتماؿ تحديدتقييـ أثر المخاطر أكثر تعقيدًا مف  وقوع وتكرار حدوث المخاطر ومف المعروؼ أفاحتماالت بأنو 

 اطر. جراء تقييـ لممخعناصر ميمة إلولكف كالىما 
 -:األثرتقييم المخاطر من حيث 

 تعتبر األكثر أىميةمعايير تقتصر عمى أربعة أو خمسة  يا في العادةمعايير لتقييـ أثر المخاطر ولكنالىناؾ العديد مف 
ستخدامًا وىي كما يمي:  -وا 

  تتحممة المؤسسة مف خسائر بتقييمات مالية عند التعرض لممخاطر. قدر مااألثر المالي وىو 
 المؤسسة عند التعرض لممخاطر سمعة تتأثر بو قدر ماثر عمي السمعة ىو األ. 
  ىدؼ المؤسسة.أاألثر عمي رسالة وأىداؼ وعمميات المؤسسة وىو قدر ما يعوؽ مف تحقيؽ رسالة و 
  مف الموارد البشرية وىو قدر ما تفقده المؤسسة مف ميارات وكفاءات) الموارد البشرية (  العامميفاألثر عمي. 
 ثر التنظيمي وىو قدر ما تتحممة المؤسسة مف الناحية التنظيمية.األ 
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معيار مف المعايير السابقة عمي حسب األثر الذي تتكبده المؤسسة وليذا فعمي المراجع الداخمي لكؿ  تختمؼ درجة التأثير
ضة( ويوضح الجدوؿ التالي تحديد مستويات مختمفة مف التأثير وىي عمي سبيؿ المثاؿ )عالية جدا ، عالية ، متوسطة ، منخف

 ، أثر عمميات( مف حيث حجـ األثر. الموارد البشريةتقسيـ مستويات المعايير )أثر مالي ، أثر 
 

 مستوي األثر
 مثال توضيحي عمي تقييم أثر المخاطر

 العمميات معيار الموارد البشرية معيار المالي المعيار

 (1منخفض )

 مبمػػػػغ أقػػػػؿ مػػػػف األثػػػػر المػػػػالي
XX ه نقدية () وحد. 

غيػػػػػػػر مخطػػػػػػػط لػػػػػػػو  فقػػػػػػػداف
لمعديػػػػد مػػػػف أعضػػػػاء فريػػػػؽ 

قػػػػػػد و  وحػػػػػػدةداخػػػػػػؿ  العمػػػػػػؿ
 أعطػػاؿ بعػػض عنػػو تسػػببي

 .الوحدة عمميات

فقػػػػػداف القػػػػػدرة عمػػػػػي تقػػػػػديـ 
خدمػػػػو مػػػػا وقػػػػت محػػػػدود و 

بعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػاد تقػػػػػػػػديميا 
    .الوقت المحدود

 (2متوسط )

 أكثػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػو األثػػػػر المػػػػػالي
 لكػػػف أقػػػؿ مػػػف و   XXغمبمػػػ

 . XXX مبمغ 

 غيػػػػػر المخطػػػػػط لػػػػػو فقػػػػػداف
أعضػػػػاء فريػػػػؽ  لمعديػػػػد مػػػػف

فػػي وحػػدة  العمػػؿ الرئيسػػييف
 واحػػػػػػػػػػػدة و الػػػػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػػػػبب

 .الوحدةعمميات ل اضطرابا

فقػػػػػداف القػػػػػدرة عمػػػػػي تقػػػػػديـ 
و  طويػؿوقت  عدة خدمات

بعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػاد تقػػػػػػػػديميا 
  .الوقت

 (3عالية )

 أكثػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػو األثػػػػر المػػػػػالي
 لكػػف أقػػؿ مػػف و  XXXمبمػػغ
 .XXXX مبمغ 

 يػػػػػر المخطػػػػػط لػػػػػوغ فقػػػػػداف
عضػػػػاء فريػػػػؽ ا عديػػػػد مػػػػفلم

 و الػػػػػذي الرئيسػػػػػييف العمػػػػػؿ
فػػػػػػػي  تػػػػػػػأثير كبيػػػػػػػر يسػػػػػػػبب
أو  ةواحػػد اإلدارات عمميػػات

 .أكثر

فقػػػػػداف القػػػػػدرة عمػػػػػي تقػػػػػديـ 
 عػػػػدة خػػػػدمات وقػػػػت طويػػػػؿ
جػػػػػػػدا وعػػػػػػػدـ القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػي 
استعادة تقديـ الخدمات مرة 

   .أخري بطريقة سريعة

 (4عالية جدا )

 األثػػر المػػالي مػػادي كبيػػر ىػػو
 .XXXX مبمغ أكثر

إصػػػػػػػػابة خطيػػػػػػػػرة /المػػػػػػػػوت 
 .) ال قذر هللا ( فرادألل

توقػػػػػػػؼ العمػػػػػػػؿ عػػػػػػػف تقػػػػػػػديـ 
الخػػػػدمات بشػػػػػكؿ واسػػػػع مػػػػػع 

وعػػػػدـ القػػػػدرة خسػػػػائر طائمػػػػة 
عمي استعادة تقػديـ الخػدمات 

 .مرة أخري بطريقة سريعة
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معايير تأثير المخاطر( مف قبؿ وحدة المراجعة الداخمية مف منظمة األغذية   :المخاطر )لتقييـ0وفيما يمي مثاؿ عممي
 .منظمة الفاو – والزراعة لألمـ المتحدة

مستوي 
 األثر

 FAO) ظمة )من – منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فيمعايير تأثير المخاطر ( من قبل وحدة المراجعة الداخمية   :مثال عممي ) لتقييم المخاطر
 ) المعايير (

تحقيق 
 العمميات العاممين السمعة مالي األىداف

منخفض 
(1) 

الفشػػػؿ فػػػي 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
ىدؼ واحد 
مف أىداؼ 

 .المنظمة

األثػػػػػر المػػػػػالي 
 511يقؿ عف 
 .ألؼ دوالر

عدـ الكفاءة / سػوء اإلدارة أو حػدث 
آخػػػر مػػػف شػػػأنو فقػػػداف الثقػػػة العامػػػة 

  .عمي المستوى المحمي
 قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرةفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة التعافي:

 .نوع الحدث:مخالفة خطير

خسػػػارة غيػػػر مخطػػػط 
ليػػػػػػػػػػػا لمعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف 
المػػػػػػػػػػػػوظفيف داخػػػػػػػػػػػػؿ 

 مػا ممػا يتسػبب وحدة
 أعطػػػػػاؿ بعػػػػػضفػػػػػي 

 .الوحدة عمميات

خسػػػػػػػػػػػػػػػارة محػػػػػػػػػػػػػػػدودة 
وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئيمة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

اسػػترداد  .العمميػػات
الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 .انقطاعيا

متوسط 
(2) 

الفشػػػؿ فػػػي 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
أىداؼ مف 
أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 

 .المنظمة

األثػػػػػر المػػػػػالي 
يزيػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػف 

ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  511
دوالر و يقػػػػػػػػػػؿ 

 01عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 .مميوف دوالر

عدـ الكفاءة / سػوء اإلدارة أو حػدث 
آخػػػر مػػػف شػػػأنو فقػػػداف الثقػػػة العامػػػة 

  .عمي المستوى اإلقميمي
  .فتػػػػػػرة التعػػػػػػافي: قصػػػػػػيرة /متوسػػػػػػطة

االحتيػػػاؿ عمػػػى نطػػػاؽ نػػػوع الحػػػدث: 
 .صغير أو الفساد

خسػػػارة غيػػػر مخطػػػط 
ليػػػػػػػػػػػا لمعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف 

الرئيسػػػييف  المػػػوظفيف
 ممػػاواحػػدة فػػي وحػػدة 

يسػػػػػػػػػػػػػبب اضػػػػػػػػػػػػػطرابا 
 .لعمميات الوحدة

خسػػػػػػػائر كبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي 
العمميػػػػػػػػػػػػػػات ولكػػػػػػػػػػػػػػف 
يقتصػػػػػػر عمػػػػػػى عػػػػػػدد 
 محدود مف الخدمات

اسػػترداد الخدمػػة فػػور 
 .انقطاعيا

عالية 
(3) 

الفشػػػؿ فػػػي 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ 
اسػػػػتراتيجي 
واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 .لممنظمة

األثػػػػػر المػػػػػالي 
 01يزيػػػد عػػػف 

مميػػػػػػػػػػوف دوالر 
و يقػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف 

مميػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  51
 .دوالر

سػوء اإلدارة أو حػدث  عدـ الكفاءة /
آخػػػر مػػػف شػػػأنو فقػػػداف الثقػػػة العامػػػة 

 .عمي المستوى اإلقميمي / دولى
  .فتػػػػػػرة التعػػػػػػافي: متوسػػػػػػطة/ طويمػػػػػػة

تزويػػػر أو فسػػػاد واسػػػع نػػػوع الحػػػدث: 
  .النطاؽ

غيػػػر مخطػػػط  خسػػػارة
لمعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف  اليػػػػػػػػػػػ

الرئيسػػػييف  المػػػوظفيف
يسػػػػػػػػبب تػػػػػػػػأثير  ممػػػػػػػا

كبيػػػػػػر فػػػػػػي عمميػػػػػػات 
اإلدارات واحػػػػػػػػػػػػػػدة أو 

 .أكثر

ميمػػػػػػػة فػػػػػػػػي  خسػػػػػػػارة
العمميػػػػػػػػػػػػػػات ولكػػػػػػػػػػػػػػف 
يقتصػػػػػػر عمػػػػػػى عػػػػػػدد 
 محدود مف خدمات

انتعػػػػػػػػػاش األنظمػػػػػػػػػة و 
 .يتـ ببطئ

عالية جدا 
(4) 

الفشػػػؿ فػػػي 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
اسػػػتراتيجية 

 .لممنظمة

األثػػػػػر المػػػػػالي 
 51يزيػػػد عػػػف 
 .مميوف دوالر

سػوء اإلدارة أو حػدث آخػر  /عػدـ الكفػاءة 
مػػػػػف شػػػػػأنو أف تػػػػػدمر الثقػػػػػة العامػػػػػة عمػػػػػى 

  .وليالمستوى الد
  .فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي: طويمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

االحتيػػػػاؿ والفسػػػػاد ومخالفػػػػة نػػػػوع الحػػػػدث: 
 .خطير في مستوى اإلدارة العميا

إصػػػػػػػػػػػػػػػػابة خطيػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
   ./الموت لألفراد

توقػػػػػػؼ العمػػػػػػؿ عػػػػػػػف 
تقػػػػػػػػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
بشػػػػػػػػػكؿ واسػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػع 
خسػػػػػػػػػػػػػػػػػائر طائمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

نظمػػػػػػػػػة األوانتعػػػػػػػػػاش 
 .يتـ ببطئ
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جمعية رجاؿ األعماؿ  فيمعايير تأثير المخاطر( مف قبؿ إدارة المراجعة الداخمية   :)لتقييـ المخاطر5وفيما يمي مثاؿ عممي
 األسكندرية.

نوع 
 المخاطر

 كيفية التعامل األثر الخطر

الية
 ع
طر

مخا
 

ضياع أمواؿ المشروع و  نقؿ األمواؿ
عػػػػػػػػدـ إسػػػػػػػػتردادىا عػػػػػػػػف 
 طريؽ التغطية التأمينية

مػػف االلتػػزاـ بتعميمػػات التغطيػػة التأمينيػػة و التػػي تػػنص  التأكػػد
عمػػي عػػدـ الخػػروج مػػف مقػػر الفػػرع بػػأكثر مػػف الحػػد التػػأميني 

 لمفرع
تعػػريض أمػػواؿ المشػػروع  وضع الخزائف بالفروع

 لمسرقة
التوجػػو لمفػػروع و التأكػػد مػػف وضػػع خزينػػة االمػػواؿ بيػػا بحيػػث 

 يكوف بمأمف عف أي أعماؿ سرقة
فرع سواء طريؽ أي مف سرقة أمواؿ مف ال

العامميف بالفرع أو عف طريػؽ أي شػخص 
 آخر ) أخطاء االصوؿ المتداولة(

التأكػػد مػػف وضػػع الخػػزائف بيػػا و تجييػػزات الخػػزائف مػػف حيػػث 
التصػػػػػفيح و احكػػػػػاـ غمػػػػػؽ االبػػػػػواب ، القيػػػػػاـ بمراجعػػػػػة دفتػػػػػر 
االصوؿ و مطابقة االصػوؿ بػالموجود بػالفرع و جػرد الخػزائف 

مػػػف تطػػػابؽ األرصػػػدة الفعميػػػة باألرصػػػدة بشػػػكؿ دوري لمتأكػػػد 
 الدفترية و عدـ وجود فروؽ

تعػػريض أمػػواؿ المشػػروع  أخطاء شيكات العمالء )مستند الضمانة(  
 لخطر عدـ اإلسترداد

مراجعػػة شػػيكات العمػػالء مػػف حيػػث وجودىػػا و صػػحة بياناتيػػا 
 و توقيعات العمالء بيا

% مػف مسػتندات طمبػات 5ال تقػؿ عػف  فحص عينة عشػوائية اخطاء االستعالـ عف العمالء
  العمػػالء بػػالفرع و الكشػػؼ عػػف بيانػػات االسػػتعالـ اإلئتمػػاني

 لكؿ عميؿ و التأكد مف تطبيؽ التعميمات الخاصة بو 
األقسػػػػػػػاط بواسػػػػػػػطة المنسػػػػػػػقة و  تحصػػػػػػػيؿ
ىا او تػػػأخر فػػػي دئي و عػػػدـ توريػػاالخصػػا

 توريدىا لمخزينة

تعػػريض أمػػواؿ المشػػروع 
لمضػػػػػػػػػػػياع او الفقػػػػػػػػػػػػد او 

 الختالسا

و  ةالزيػػارة الميدانيػػة لمعمػػػالء و مقارنػػة عػػػدد االقسػػاط المسػػػدد
 بتقارير حالة العميؿ ةايصاالت السداد بعدد االقساط المثبت

وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ بػػػػػػيف ايػػػػػػداعات البنػػػػػػػوؾ و 
 كشوؼ الحساب الخاصة بالفروع

 مراجعة ايداعات البنوؾ و مقارنتيا بكشوؼ حسابات الفروع

قػػروض لعمػػالء اصػػدار قػػروض وىميػػة / 
 وىمييف ) احتياؿ او تدليس(

الزيػػػارة الميدانيػػػة لمعمػػػالء و التأكػػػد مػػػف شخصػػػياتيـ و صػػػحة 
 بياناتيـ المسجمة لدينا

اخطاء تسمسؿ ارقاـ الشيكات / ايصاالت 
 المحاسبية

وجػػػػود اخطػػػػاء محاسػػػػبية 
يصػػػػػػػػعب معيػػػػػػػػا رصػػػػػػػػد 
امػػػػػػػػػػواؿ المشػػػػػػػػػػروع مػػػػػػػػػػا 
يعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا لمفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد / 

 االختالس

يكات بالكشػػوؼ ومراجعػػة االيصػػاالت التأكػػد مػػف تسمسػػؿ الشػػ
 عند استالميا مف المطبعة ومراجعة تسمسؿ استخداميا

تعػػػػػػػػػػػػػػػػػريض المشػػػػػػػػػػػػػػػػػروع  اصدار قروض بعموالت 
لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػمعة السػػػػػػػػػػػػػػػػػيئة و 

 لممساءلة القانونية

الزيارةالميدانية لمعمالء و التأكد مػف معػرفتيـ لمبػالغ القػروض 
مبػػالغ الممنوحػػة ليػػـ و التأكػػد مػػف عػػدـ اعطػػائيـ نسػػبة مػػف ال

 ألي مف العامميف بالفرع
الزيػػارة الميدانيػػة لمعمػػالء لمتأكػػد مػػف سػػدادىـ لمبػػالغ االقسػػاط  اصدار قروض عف طريؽ سماسرة

 بأنفسيـ و ليس عف طريؽ وسطاء غير معينيف مف المشروع
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نوع 
 المخاطر

 كيفية التعامل األثر الخطر

الية
 ع
طر

مخا
 

االخطػػػػػػػاء الدفتريػػػػػػػة و الفعميػػػػػػػة لألصػػػػػػػوؿ 
 بتة الثا

تعريض االصػوؿ الثابتػة 
لمضػػػػياع او فقػػػػد قيمتيػػػػا 

 الدفترية

جػػػرد االصػػػوؿ الثابتػػػة لمتأكػػػد مػػػف وجودىػػػا مػػػف عدمػػػة و كػػػذا 
 مراجعة الدفاتر لمتأكد مف اكتماؿ و سالمة التسجيؿ الدفتري

عػػػػدـ التأكػػػػد مػػػػف شخصػػػػية العميػػػػؿ عنػػػػػد 
 الصرؼ

صػػػػرؼ مبػػػػالغ القػػػػروض 
 ألشخاص آخريف 

ىوية العميػؿ و مػف اسػتالمو لممبمػغ  زيارات ميدانية لمتأكد مف
 بشخصة

التسػػػػػػػجيؿ غيػػػػػػػر الصػػػػػػػحيح لمعمومػػػػػػػات و 
 بيانات العميؿ

اصػػػػػػػػدار قػػػػػػػػرض غيػػػػػػػػر 
صػػػػحيح اصػػػػدار مسػػػػتند 

 ضمانو غير صحيح

فحػػص مسػػتندات العمػػالء و زيػػارتيـ ميػػدانيا لمطابقػػة بيانػػاتيـ 
 بما ىو مسجؿ بالتقارير 

عػػػػػػدـ قانونيػػػػػػة المسػػػػػػتندات المقدمػػػػػػة مػػػػػػف 
نتيجة عدـ اطػالع محػامي بعض العمالء 

الفػػػػرع عمػػػػي المسػػػػتندات المقدمػػػػة و ابػػػػداء 
 الرأي القانوني بيا

صرؼ قروض فػي غيػر 
محميػػا و تعػػريض امػػواؿ 
المشػػػػػػروع لخطػػػػػػر عػػػػػػدـ 

 االسترداد

فحػػص عينػػة عشػػوائية مػػػف مسػػتندات طمبػػات العمػػالء بػػػالفرع 
لمتأكػػد مػػف اطػػالع محػػامي الفػػروع عمػػي اصػػوؿ المسػػتندات و 

 االتوقيع بمدى صحتي

عػدـ اسػتيفاء بعػض التوقيعػات ) توقيعػات 
 العمالء ، توقيعات لجاف القروض(

عػػػػػػػدـ اسػػػػػػػتكماؿ الػػػػػػػدورة 
المستندية مما يؤدي الي 
عػػػػدـ صػػػػحة االجػػػػراء و 
اصػػػػػػػػػػػػػػػدار قػػػػػػػػػػػػػػػروض و 
 صرفيا دوف اجراء سميـ

فحػػص عينػػة عشػػوائية مػػػف مسػػتندات طمبػػات العمػػالء بػػػالفرع 
ميمػػات المنظمػػة لمتأكػػد مػػف اكتمػػاؿ التوقيعػػات و مطابقتيػػا لمتع

 ليا

تعػػػػػػػػػػػػػػػريض مسػػػػػػػػػػػػػػػتندات  االىماؿ في ترتيب االرشيؼ بالفروع 
 العمالء لمتمؼ أوالفقداف

التأكػػد مػػػف حفػػظ مسػػػتندات العمػػػالء و ترتيبيػػا بطريقػػػة يسػػػيؿ 
 معيا استدعاء اي مستند

تعمػػػػػد حجػػػػػب بعػػػػػض المسػػػػػتندات بعػػػػػض 
 المستندات عف فريؽ ادارة المراجعة 

احتمػػػػاؿ وجػػػػود غػػػػش او 
لمسػػػػػػػػػػػػػتندات احتيػػػػػػػػػػػػػاؿ با

المحجوبػػػػػػػػػػػػػػة وبالتػػػػػػػػػػػػػػالي 
تعػػػػرض امػػػػواؿ الجمعيػػػػة 

 لمخطر الداخمي

حصوؿ فريػؽ المراجعػة الداخميػة عمػي كامػؿ المسػتندات التػي 
يطمبيا مف ادارة الفرع و عمؿ مذكرة في حػاؿ عػدـ الحصػوؿ 

 عمي ما يطمبة

سػػػػداد االخصػػػػائييف اقسػػػػاط العمػػػػالء مػػػػف 
امػػػػػػػػػواليـ الشخصػػػػػػػػػية او ارتفػػػػػػػػػاع نسػػػػػػػػػب 

 ف العمالءسدادىـ نيابة ع

الحصػػػوؿ عمػػػي نسػػػب و 
احصػػػائيات غيػػػر سػػػميمة 
و ال يعتمػػػػػد عمييػػػػػا فػػػػػي 
التخطػػػػػػػػػػيط و اقتصػػػػػػػػػػار 
عالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالء 

 باالخصائييف

منػػػػع االخصػػػػػائييف مػػػػف سػػػػػداد اقسػػػػاط العمػػػػػالء مػػػػف امػػػػػواليـ 
الشخصػػية و التأكػػد مػػف حػػثيـ لمعمػػالء عمػػي السػػداد بأنفسػػيـ 

 الميدانيةعمي خزينة الفرع و التأكد مف ذلؾ أثناء الزيارات 

وجود اختالفات فػي توقيعػات العمػالء فػي 
 المستندات المقدمة لمطمب

عػػػػػػػػػػػدـ قانونيػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتندات 
المقدمػػة و بالتػػالي فقػػداف السػػند 

 القانوني بيا

فحػػػص عينػػػة مػػػف الطمبػػػات و التأكػػػد مػػػف تطػػػابؽ التوقيعػػػات 
 بجميع المستندات المقدمة

االىمػػػػػاؿ فػػػػػػي بعػػػػػض االعمػػػػػػاؿ االداريػػػػػػة 
 بالفرع

القػػػػػػروض فػػػػػػي غيػػػػػػر اصػػػػػػدار 
محميػػػػػػػػػػا و تعػػػػػػػػػػريض امػػػػػػػػػػػواؿ 
 المشروع لخطر عدـ االسترداد

التأكػػد مػػف مػػدى االلتػػزاـ بالتعميمػػات االداريػػة و تطبيقيػػا عمػػي 
 جميع الحاالت و استيفاء اي استثناء منيا اف وجد
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نوع 
 المخاطر

 كيفية التعامل األثر الخطر

طة
وس
 مت
طر

مخا
 

تغييرأنشػػػػػػػػػػػػطة أو أمػػػػػػػػػػػػاكف بعػػػػػػػػػػػػض 
معرفة األخصائييف عدـ العمالء مع 

 بذلؾ

صعوبة الوصػوؿ الػي بعػض العمػالء ممػا 
 يتسبب في عدـ استرداد االمواؿ

الزيػػػػػارة الميدانيػػػػػة لعينػػػػػة مػػػػػف العمػػػػػالء لمتأكػػػػػد مػػػػػف 
إسػػػػػػتمرار االنشػػػػػػطة لػػػػػػدييـ او التأكػػػػػػد مػػػػػػف معرفػػػػػػة 

 االخصائي بأي تغيرات تطرأ لدييـ
ض و تعػر محميػا صرؼ قروض فػي غيػر  عدـ استكماؿ بعض المستندات

 أمواؿ المشروع لخطر عدـ االسترداد
فحص عينة عشوائية مف مستندات طمبات العمػالء 
 بالفرع لمتأكد مف اكتماؿ المستندات طبقا لمتعميمات

 اىمػػػػػاؿ تعميمػػػػػات درجػػػػػات االئتمػػػػػاف
credit scoring  

اصػػػػػدار مبػػػػػالغ قػػػػػروض ال تتناسػػػػػب مػػػػػػع 
الدرجة االئتمانيػة لمعمػالء ممػا يتسػبب فػي 

 خير في سدادىـ لمقروضتعثرىـ او التأ

فحػػص عينػػة عشػػوائية مػػف عمػػالء الفػػرع لمتأكػػد مػػف 
مػػػػػػدي اكتمػػػػػػاؿ المسػػػػػػتندات و التأكػػػػػػد مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ 

 CSتعميمات اؿ
عػػػػػػدـ مناسػػػػػػبة القػػػػػػروض الممنوحػػػػػػو 

 الحجاـ انشطة العمالء
تعريض العمالء لخطر التعثػر أو التػأخير 

 في سداد القروض الممنوحو ليـ
عمػػػالء الفػػػرع لإلطػػػالع  الزيػػػاره الميدانيػػػة لعينػػػو مػػػف

عمػػػي أنشػػػطتيـ و التأكػػػد مػػػف أف احجاميػػػا تتناسػػػب 
 مع القروض الممنوحة ليـ

اخطػػػػػػػاء فػػػػػػػي مسػػػػػػػميات أو ادخػػػػػػػاؿ 
القيػػػػود المحاسػػػػبية ) توجيػػػػو/ ترحيػػػػؿ 

 لمدفاتر / ترصيد (

تعريض بعض الحركػات او االصػوؿ لفقػد 
قيمتيػػػػا المحاسػػػػبية و عػػػػدـ اتبػػػػاع القواعػػػػد 

ا و اظيػػػػػػػار المحاسػػػػػػػبية المتعػػػػػػػارؼ عمييػػػػػػػ
الحسابات بأرصده غير صػحيحو ال تخػدـ 

 الخطة

مراجعة عينة مف قيود اليومية و التأكد مف صحتيا 
و صػػحة قػػوائـ الػػدخؿ و كشػػوؼ الحركػػة بػػالفروع و 

 مراجعتيا محاسبيا

عػػػػدـ المػػػػاـ العػػػػامميف ) اخصػػػػائي / 
منسػػػػػقة (برسػػػػػالة المشػػػػػروع و الفئػػػػػة 

 المستيدفة

مػػػع عػػػدـ ارتفػػػاع عػػػدد العمػػػالء المتسػػػربيف 
تحقيػػؽ التنميػػة الفعميػػة المسػػتيدفة ألنشػػطة 

 العمالء

زيػػارة عينػػو مػػف العمػػالء لمتأكػػد مػػف إلمػػاميـ برسػػالة 
 المشروع و الخدمات المقدمة ليـ

عػػدـ تسػػميـ ايصػػاالت سػػداد لمعمػػالء 
فػػػػػػور سػػػػػػدادىـ لالقسػػػػػػاط المسػػػػػػتحقة 

 عمييـ

حػػدوث إلتباسػػػات فػػػي سػػػداد االقسػػػاط ممػػػا 
 فقدقد يعرض امواؿ المشروع لم

الزيػػارات الميدانيػػة لعينػػة مػػف العمػػالء و التأكػػد مػػف 
حػوزتيـ ايصػاالت السػداد الخاصػة بكػؿ قسػط قػػاموا 

 بسداده
عدـ إلماـ العامميف بكافة االدوات و 
السياسػػػػػػػات و االجػػػػػػػػراءات المتبعػػػػػػػػة 

 باالدارات

عدـ صحة اجراءات العمؿ مما ينتج عنػو 
 ادخاؿ بيانات غير صحيحة

أكػػػػد مػػػػف صػػػػحة اجػػػػراءات أخػػػػذ عينػػػػة عشػػػػوائية لمت
 العمؿ و مدي فيـ الموظفيف ليا

عػػػػػػػدـ اسػػػػػػػتيفاء التوقيعػػػػػػػات لػػػػػػػبعض 
االسػػػػػػػتثناءات )توقيعػػػػػػػات محاضػػػػػػػر 
جػػػػػرد الخزينػػػػػة اليوميػػػػػة مػػػػػف طػػػػػرؼ 

 واحد(

صػػرؼ قػػروض بطمبػػات غيػػر صػػحيحة و 
عػػػػػػدـ اكتمػػػػػػاؿ توقيعػػػػػػات محاضػػػػػػر جػػػػػػرد 

 الخزينة

فحص عينة عشوائية مف مستندات طمبات العمػالء 
جعػػػػػة بعػػػػػض محاضػػػػػر جػػػػػرد الخزينػػػػػة بػػػػػالفرع و مرا

لمتأكد مػف اكتمػاؿ التوقيعػات و مطابقتيػا لمتعميمػات 
 المنظمة ليا

ممارسػػػػة العمػػػػالء ألنشػػػػطة محظػػػػور 
 التعامؿ معيا

تعػػػػريض تمػػػػؾ المشػػػػروعات لإلغػػػػالؽ مػػػػف 
قبػػػػػؿ الحكومػػػػػة و بالتػػػػػالي ضػػػػػياع امػػػػػواؿ 

 الجمعية

الزيػػػارة الميدانيػػػػة لعينػػػة مػػػػف العمػػػالء و التأكػػػػد مػػػػف 
 ألنشطة غير محظورة  ممارستيـ

اغػػػػػػػالؽ و أنيػػػػػػػاء بعػػػػػػػض العمػػػػػػػالء 
ألنشػػػػطتيـ أو التوقػػػػؼ عنيػػػػا بشػػػػكؿ 

 نيائي أو مؤقت

توقػػػػؼ العمػػػػالء عػػػػف السػػػػداد نتيجػػػػة عػػػػدـ 
 وجود نشاط يساعدىـ عمي السداد

الزيػػػػػارة الميدانيػػػػػة لعينػػػػػة مػػػػػف العمػػػػػالء لمتأكػػػػػد مػػػػػف 
 مزاولتيـ ألنشطة قائمة و مستمرة
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نوع 
 المخاطر

 فية التعاملكي األثر الخطر

يفة
ضع

طر 
مخا

 

عدـ إلماـ العمالء بالخدمات المالية 
 و الغير مالية المقدمة ليـ 

عػدـ شػعور العمػالء باالنتمػاء ممػا يتسػبب 
 في تخاذليـ في االلتزاـ بتعميمات السداد

الزيػػارة الميدانيػػة لعينػػة مػػف العمػػالء و اختبػػار مػػدي 
 معرفتيـ بالخدمات المقدمة ليـ

مػػػػػالء بدقػػػػػة توقيػػػػػت عػػػػػدـ إلتػػػػػزاـ الع
 السداد

تأخر العميػؿ فػي السػداد و تعرضػة لسػداد 
غرامػػػػػات و بالتػػػػػالي حػػػػػدوث مشػػػػػاكؿ فػػػػػي 

 التجديد و استمرارية العميؿ

الزيػػػػػارة الميدانيػػػػػة لعينػػػػػة مػػػػػف العمػػػػػالء لمتأكػػػػػد مػػػػػف 
سػػػػػدادىـ فػػػػػي الوقػػػػػت المناسػػػػػب و مػػػػػدي معػػػػػرفتيـ 

 بضرورة السداد في الموعد المحدد دوف تأخير 
القػػػػروض الممنوحػػػػة عػػػػدـ اسػػػػتغالؿ 

 لمعمالء في انشتطيـ 
فقػػػد المشػػػروع لػػػدورة االساسػػػي الػػػذي يقػػػـو 

 عمي تنمية األنشطة
الزيػػػػػارة الميدانيػػػػػة لعينػػػػػة مػػػػػف العمػػػػػالء لمتأكػػػػػد مػػػػػف 

 ممارستيـ انشطة قائمة بالفعؿ
عػػػػدـ تسػػػػػجيؿ صػػػػالت القرابػػػػػة بػػػػػيف 
بعػػػػض العمػػػػالء و بعضػػػػيـ الػػػػبعض 

 عمي تقارير حالة العمالء

عميػػػػػؿ مػػػػػا فػػػػػي حػػػػػاؿ صػػػػػعوبة الوصػػػػػوؿ ل
تيربة بالرغـ مف وجود اقارب لو يتعامموف 

 مع المشروع

الزيارة الميدانية لعينػة مػف العمػالء و سػؤاليـ مػا إذا 
كػػػاف ليػػػـ أقػػػارب يتعػػػامموف مػػػع المشػػػروع و مقارنػػػة 

 ذلؾ بتقارير حالة العمالء
عػػػػػػدـ وجػػػػػػود تنػػػػػػاغـ بػػػػػػيف العػػػػػػامميف 

 وبعضيـ البعض داخؿ الفروع
سػػػػبب عػػػػدـ تعػػػػاوف تعطيػػػػؿ سػػػػير العمػػػػؿ ب

 أفراد الفرع لصالح العميؿ
زيػػارة الفػػرع و مالحظػػات طريقػػة سػػير العمػػؿ داخػػؿ 

 الفرع و مدى تعاوف االفراد مع بعضيـ البعض
عػػدـ ترتيػػب و نظافػػة الفػػرع أو سػػوء 

 معاممة العمالء فيو
سػػػػوء سػػػػمعة الفػػػػرع و تػػػػرؾ أثػػػػر سػػػػئ فػػػػي 

 نفوس عمالئة و زائرية
و و حسػػػف اسػػػتقباؿ زيػػػارة الفػػػرع و التأكػػػد مػػػف نظافتػػػ

 العمالء فيو
تعطيؿ سير عمؿ الفرع بسبب عػدـ وجػود  عدـ وجود عمؽ اداري بالفرع

 مف يحؿ محؿ العامميف بو 
التأكػػد مػػف مػػدى إلمػػاـ و تفعيػػؿ ادوار نػػواب مػػديري 

 في حاؿ غياب المديريف ـالفروع لصالحياتي
عػػدـ التنسػػيؽ بػػيف قسػػمي الحسػػابات 

 MISو 
ت و القػػػػػػوائـ وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ فػػػػػػي الحسػػػػػػابا

 المالية نتيجة عدـ المطابقة بينيما
اسػػتخراج عينػػة مػػف الطمبػػات و مراجعػػة مالحظػػات 

و مػػػػػدي اسػػػػػتيفاؤىا و مراجعػػػػػة القػػػػػوائـ  MISقسػػػػػـ 
الماليػػػة بالحسػػػابات و مطابقتيػػػا باليوميػػػة األمريكيػػػة 

 MISالمصدرة مف قسـ 
تػػػػػػػػأخر تسػػػػػػػػػميـ ايصػػػػػػػػػاالت السػػػػػػػػػداد 
لمعمػػػػػػػػالء فػػػػػػػػور سػػػػػػػػدادىـ لالقسػػػػػػػػاط 

 قة عمييـ لألخصائييفالمستح

عػػػػػدـ حصػػػػػوؿ العمػػػػػالء عمػػػػػي مػػػػػا يثبػػػػػت 
 سدادىـ لألقساط

الزيػػػارة الميدانيػػػػة لعينػػػة مػػػػف العمػػػالء و التأكػػػػد مػػػػف 
حػوزتيـ ايصػاالت السػداد الخاصػة بكػؿ قسػط قػػاموا 

 بسداده
االعتمػػاد عمػػي انشػػطة بعينيػػا لمفػػػرع 
كمػػػػػػػو او وجػػػػػػػود نسػػػػػػػبة كبيػػػػػػػره مػػػػػػػف 

 العمالء عمي نفس النشاط 

الفػػػػرع اذا مػػػػا اصػػػػاب ىػػػػذا  زيػػػػادة مخػػػػاطر
 النشاط اي انييار او ىبوط

 Loanاستخراج تقارير الفرع مف نظاـ المشروع و 
Tracker و التأكد مف تنوع االنشطة بالفرع 

ارتفػػػػػػػػاع عػػػػػػػػدد و مبػػػػػػػػالغ القػػػػػػػػروض 
 5111الي  0511بشريحة 

ارتفػػػػػػاع تكمفػػػػػػة القػػػػػػروض عمػػػػػػي الفػػػػػػرع و 
 بالتالي التقميؿ مف فائض الفرع

قػػػػػروض لمعمػػػػػالء وفقػػػػػًا لحجػػػػػـ  التأكػػػػد مػػػػػف صػػػػػرؼ
 النشاط و قدرتيـ عمي السداد

عػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػتطاعة فريػػػػػػػػؽ المراجعػػػػػػػػة 
الداخميػػػة مػػػف االطػػػالع عمػػػي بعػػػض 

شػػػػػػطة خػػػػػػالؿ الزيػػػػػػارة الميدانيػػػػػػة االن
 العمالء السباب مختمفة لعينة

ارتفػػػػػػاع خطػػػػػػر عػػػػػػدـ وجػػػػػػود االنشػػػػػػطة و 
 بالتالي عدـ اكتماؿ رسالة المشروع

اعػاده زيػػارة فريػػؽ المراجعػػة لعينػػة العمػػالء الػػذيف لػػـ 
يتـ االطالع عمي انشطتيـ في الزيارة السابقة لمفرع 

 لمتأكد مف وجود انشطة لدييـ

 ممحوظة:تكرار الخطر ألكثر مف مرة يزيد مف درجة الخطورة مما يستوجب معو المراجعة طبقًا لدرجة الخطورة األعمى
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 -تمال :تقييم المخاطر من حيث اإلح
أف  المثاؿ يمكف لمزلزاؿعمى سبيؿ يحتاج المراجع الداخمي في عممية تقييـ المخاطر أف يمعف النظر في إحتماؿ وقوع الحدث ف

 كوفيقد ال كما أف تأثير فقداف بعض الموظفيف في المؤسسة  حدث في كثير مف األحيافيال  يكوف لو تأثير عاؿ جدا ولكنو
إحتماؿ تكرار  مثاؿ عممي تستخدمة منظمة الفاو في تقديرالجدوؿ التالي و  كثير مف األحياف جدا ولكنو قد يحدث في مرتفع

 -: ما يمي( كالمترتب عمي حدوثة المخاطرالحدث )

 التصنيف المعيار المستوى
 0 عض الظروؼ اإلستثنائية(ب) قد يحدث في  الحدث غير المحتمؿ جدا أف يحدث نادر

 5 ) قد يقع الحدث في بعض الظروؼ( يدة الحدوثحدث لو إمكانية بع غير مرجح 

       الحدث مف المحتمؿ إلى حد ما أف يحدث في وقت ما في المستقبؿ ممكن
 )سيقع الحدث في بعض الظروؼ(

3 

مف المحتمؿ ) (سنة 5-0في غضوف ) مف المحتمؿ أف يحدث الحدث عمي األرجح 
 حدوث الحدث في معظـ الظروؼ(

4 

)سيقع الحدث في  يحدث بالفعؿ أو مف المتوقع أف يحدث الحدث ىو ما متوقع
 معظـ الظروؼ(

5 

 RISK ASSESSMENT IN AUDITPLANNING – APRIL 2014 المصدر:

 -اإلحتمال( في مصفوفة المخاطر: –الجمع بين معايير التقييم ) األثر 
مالية المخاطر وتختمؼ درجات المصفوفات تستخدـ المؤسسات مصفوفة المخاطر أثناء عممية التقييـ لمجمع بيف تأثير واحت

ما وىذا عمي حسب رؤية اإلدارة وتقريرىا ب 5*5او  4*4او  3*3فمنيا ما يستخدـ مصفوفة عمي حسب إختيار المؤسسة 
 -(:إحتماؿ – وفيما يمي بعض األشكاؿ النموذجية لمصفوفة تقييـ المخاطر )أثر يناسب

 ) نادر / غير مرجح (
0،5 

 اإلحتمالية

عمي  كفمم
   متوقع األرجح

3 4 5   

 األثر

 منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض 0 منخفض
 متوسط متوسط متوسط منخفض منخفض 5 متوسط
 عالي جدا عالي متوسط متوسط منخفض 3 عالي

 عالي جدا عالي جدا عالي عالي متوسط 4 عالي جدا
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 -احتماؿ ( : –كما يعبر أيضًا الشكؿ التالي عمي شكؿ آخر مف أشكاؿ مصفوفة المخاطر ) أثر 

    )اإلحتمالية (                         
        .العميا إطالع اإلدارة يجب الرقابة، أنظمة تقييـ إتماـ مف البد:خطر شديد           
 .التنفيذية إطالع اإلدارة يجب الرقابة، أنظمة ال بد مف اتماـ تقييـ:خطر ىاـ          
 .العممية اإلدارة إطالع يجب مناسبًا، يكوف الرقابة حيث إجراءات تقييـ اإلدارة، مسؤولية تحديد يجب:خطر معتدؿ          
 .بشكؿ خاص مطموب غير الرقابة أنظمة فحصو  المراقبة:خطر  منخفض          

 . 5101جياز ابو ظبي لممحاسبة يونيو  –المصدر : دليؿ إدارة التدقيؽ الداخمي 

 -:و حساب الوزن النسبي ألىميتياالخطر ل تحديد عوامخامسًا : 
وإلنو مف الطبيعي وجود عدد كبير مف الفئات التي قمنا بتقسيـ إطار عمؿ المراجعة الداخمية إلييا )كما بينا مف قبؿ( وبالتالي 
 وجود عدد كبير مف مياـ المراجعة وأيضا وجود عدد كبير مف المخاطر فإنو يجب تحديد أىمية كؿ عنصر مف عناصر

ستخداـ عوامؿ الخطر تستخدـ معظـ ، و إطار عمؿ المراجعة وتحديد أولويات ترتيب العمؿ ويتـ ىذا مف خالؿ تحديد وا 
األكثر شيوعًا الرئيسية و الخطر وفيما يمي عرض لعوامؿ خطر العوامؿ مف عوامؿ ثمانية إلي ما بيف خمسة  المؤسسات

 -وتوضيح لماذا ىي ميمة:
 المالي زادت اولويات النشاط لممراجعة. النشاط ما زاد حجـفكم:  الحجـ المالي لمنشاط 
 .درجة تعقيد النشاط : فاألنشطة المعقده أكثر عرضو لعدـ تحقيؽ األىداؼ منيا ولذلؾ تزيد أولويات النشاط لممراجعة 
 ابػة القويػة ىػي فكمما ضعفت بيئو الرقابة عمي عنصر زادت أولويات المراجعة وعناصػر بيئػة الرق :بيئة الرقابة الداخمية

ترتيبػػػػات خالقيػػػػة واضػػػػحة، لمسػػػػموؾ األمعايير ،معروفػػػػة ومنفصػػػػمة األدوار والمسػػػػؤوليات التنظيميػػػػةأىػػػػداؼ واضػػػػحة،)
 .(الحوكمة القوية،والسياسات والممارسات الفعالة إلدارة األفراد

  كػف أف تولػد مشػاكؿ مثؿ تمؾ األنشطة المسمط عمييا أضواء اإلعالـ حيػث يم:األنشطة التي تؤثر في سمعة المؤسسة
 كبيره عمي سمعة المؤسسة تكوف بالطبع ليا أولويات المراجعة.

  تزيد أولويات النشاط لممراجعة.عندما تكوف تمؾ المخاطر كبيرة : المتأصمةالمخاطر 

 وتأثيرىا المخاطر حدوث تكرار إحتمال تصنيف
 خطر منخفض     

 
)  5 6 7 8 9 11 خطر شديد

جة
لنتي

ا
  ) 

 9 8 7 6 5 4 

 8 7 6 5 4 3 

 2 3 4 5 6 7 خطر ىام

 1 2 3 4 5 6 خطر معتدل

 5 4 3 2 1  
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  د تزيػ ..(اإلجػراءات..تغيػر السياسػات و دوراف المػوظفيف ، عمي سػبيؿ المثػاؿ)التغيرات التي تطرأ و مداىا :مدي التغير
 أولويات النشاط لممراجعة.

  فاإلدارة الكؼء ذوي الخبرة ىػـ أكثػر قػدرة عمػى تحديػد والتعامػؿ مػع المخػاطر الخاصػة :كفاءة اإلدارة التابع ليا النشاط
 بإداراتيـ والعكس فعمي سبيؿ المثاؿ الفروع النائية التي تدار مف قبؿ مػوظفيف أقػؿ درجػة قػد تكػوف ذات مخػاطر أعمػى

 .ولويات النشاط لممراجعةوبالتالي تزيد أ
  لمكمفػة بتحصػيؿ مبػالغ الوظػائؼ احتياؿ والفساد عمى سبيؿ المثاؿ)فبعض الوظائؼ أكثر عرضة لال:إمكانية االحتياؿ

 .(نقدية كبيرة
  حيػث مػف المنطقػي أف أولويػات خضػوع النشػاط لممراجعػة :ممراجعػة الداخميػة لتوقيت خضوع ىذا النشػاط آلخػر أعمػاؿ

 .ليست مف مده قريبة نسبياً خر مراجعة لو كمما كاف ميعاد آ
  :الخطر  عواملمعايير تقييم 

نحتاج الي وضع معايير لتقييـ األىمية النسبية لكؿ عامؿ مف تمػؾ العوامػؿ وبالتػالي ترتيػب  الخطربعد تحديد عدد مف عوامؿ 
يمكف وضع معػايير تكػوف بسػيطة و  ةاألولويات النسبية ألعماؿ المراجعة لكؿ عنصر مف عناصر إطار عمؿ المراجعة الداخمي

 تمػػؾ يحصػػؿ كػػؿ واحػػد مػػفو الرئيسػػية عوامػػؿ الألربعػػة مػػف  الخطػػروفيمػػا يمػػي مثػػاؿ عمػػي تقيػػيـ عوامػػؿ  لمغايػػةنسػػبيا أو معقػػدة 
 كما ىو موضح أدناه في الجدوؿ. 5-0عمى تصنيؼ نقاط مف العوامؿ 

 الخطر عواملمعايير تقييم 
(Example of scoring risk factors ) 

 النقاط الوصؼ عامؿ الخطر
 المالي حجـ النشاط

 ة(نسبت)
Materiality 

 1 .% مف الميزانية السنوية0أقؿ مف 
 5 .% مف الميزانية السنوية 01الي  5مف 
 3 .% مف الميزانية السنوية51الي  55مف 

 5 .% مف الميزانية السنوية75ال يقؿ عف 
 بيئة الرقابة/ ضعؼ
 )وجود ثغرات(

Control environment 
/Vulnerability 

 1 .مع مخاطر قميمة مف حاالت الغش أو الخطأ بيئة رقابية جيدة
 3 .بشكؿ معقوؿ مع بعض مخاطر الغش أو الخطأ بيئة رقابية
 5 .الخطأ الغش أوحتياؿ أو االمع ارتفاع مخاطر  ةضعيف بيئة رقابية

/ التأثير حساسية الدرجة 
 عمي سمعة المؤسسة

Sensitivity 

 1 .عند وجود بعض التقصيرعتيا يؤثر عمي سمنشاط خاص بالمؤسسة وال 
 3 .فعاؿ لحرج الخارجي إذا كاف النظاـ ليسبعض احدوث احتماؿ 
بعض المشاكؿ في العالقات العامو الخارجية والمشاكؿ القانونية إذا مقابمة 

 .كاف النظاـ غير فعاؿ
5 

إىتمامات و مخاوؼ 
 اإلدارة

Management concerns 

 1 .اإلدارة حيث لو تأثير طفيؼ عمي تحقيؽ األىداؼ إىتماـالنشاط بعيد عف 
 5 .اإلدارة حيث لو تأثير كبير عمي تحقيؽ األىداؼ إىتماـالنشاط محؿ 
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 -: اضافة الترجيح لكل عامل خطر إلنتاج مؤشر خطر
مػػف حيػػث األىميػػة وبالتػػالي يمجػػأ المراجػػع الػػداخمي الػػي إسػػتخداـ عامػػؿ التػػرجيح إلعطػػاء درجػػة أعمػػي  خطػػرمػػؿ التختمػػؼ عوا

( ويػبف الجػدوؿ التػالي خطػوات عمػؿ التػرجيح أو مخػاوؼ اإلدارةالمػالي  حجػـ النشػاطعمى سػبيؿ المثػاؿ ) لمعوامؿ ذات األىمية
 .وحساب مؤشر الخطر الخطرلعوامؿ 

 امل خطر إلنتاج مؤشر خطراضافة الترجيح لكل ع
Example of weighting risk factors)) 

 -:األهمية الىسبية له كما يلي وزن وسبي علي حسب عوامل المخاطر كل عامل مه يعطى:  1الخطوة 
  الوزف النسبي ) الترجيح ( عامؿ الخطر

 A 3 حجـ النشاط ) نسبتة(
 B 5 بيئة الرقابة / الضعؼ

 C 5  أثير عمي سمعةالت /درجة الحساسية
 D 4 إىتماـ ومخاوؼ اإلدارة

  -كما يمي: في صيغة، والتي يمكف استخداميا لحساب مؤشر خطرووزنة النسبي(  الخطر عامؿ)ثـ يتـ الجمع بيف : 2الخطوة 
Risk index = (A x 3) + (B x 2) + (C x 2) + (D x 4) 

 الترجيح((ر * الوزف النسبي لو)عامؿ الخطمؤشر الخطر = مجموع )
داخؿ كؿ فئة مف فئات إطار عمؿ المراجعة الي  عمى أساس المخاطر المراجعة ميماتثـ يتـ تصنيؼ :  3الخطوة 

 عمى سبيؿ المثاؿ (  منخفض، ، عالي، متوسطجدا عالي)
  المخاطر / األولوية مؤشر الخطر لمنشاط

 4 عالي جدا 45أكبر مف 
 3 عالي 45الي  41مف 
 5 توسطم 41الي  31مف 

 0 منخفض 31أقؿ مف 
 طرخواسعة مف عوامؿ ال سيكوف مف السيؿ نسبيا تعديؿ ىذا النظاـ لالستخداـ مع مجموعة
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اسػػتثناء وجػػود مػػع ،  وال تسػػتند إلػػى قػػيـ مطمقػػة ةأف العديػػد مػػف عوامػػؿ الخطػػر ىػػي اجتياديػػ عمػػي العمػػـو فمػػف الميػػـ أف نػػدرؾ

 .جداً  ةكوف مرجحت وىو أحد العوامؿ التي عادةً  المالي حجـ النشاطرئيسي ىو 
 -التشغيمية( عمي أساس المخاطر : –: وضع الخطط )اإلستراتيجية سادساً 
فإف الخطوة وتحديد أولويات المياـ مف خالؿ تقييمات عوامؿ الخطر وحساب مؤشر الخطر  تقييـ المخاطرو  تصنيؼبعد 
في لية في اإلسموب المنيجي لممارسة أعماؿ المراجعة عمي أساس المخاطر ىو وضع الخطط اإلستراتيجية والتشغيمية التا

الضوء عمي الخطط اإلستراتيجية والتشغيمية )السنوية( إلدارة المراجعة نسمط بعض سوؼ ضوء ما قمنا مف خطوات سابقة و 
 .فيما يمي 
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 -الخطة اإلستراتيجية :
إلدارة جميع اإلمكانات المتاحة تكريس وتوجية الموارد البشرية والمالية و  ىولممراجعة الداخمية  طة االستراتيجيةالغرض مف الخ
 -ما يمي : اإلستراتيجية خطةاليجب أف تتضمف و ىدافيا في تحقيؽ أ المراجعة الداخمية

  اطر التي تؤثر عمى أىداؼ تقييـ المخالتي اتبعتيا المراجعة الداخمية إلعداد االستراتيجية و المنيجية المستخدمة و
 .المؤسسة

  عمؿ كيؼ ستقوـ المراجعة الداخمية بالتركيز عمي المناطؽ األكثر أىمية وتحديد دورات التغطية لكافة عناصر إطار
 .المراجعة

 متاحو إلتماـ الخطة اإلستراتيجيةتحديد الموارد ال. 
 التعامؿ والتخفيؼ مف  إجراءات وتحديداستراتيجية المراجعة  اؼتقييـ المخاطر الداخمية والتي قد تؤثر عمى تحقيؽ أىد

النقص في الميارات والتدريب وغيرىا مف  ، عمى سبيؿ المثاؿ نقص عدد الموظفيف) ليالمتصدي آثار تمؾ المخاطر 
 اإلجراءات الالزمة لمتصدي ليذه المخاطر(.

 الخارجي(. خطط تنسيؽ العمؿ مع الجيات األخري )عمي سبيؿ المثاؿ المراجع 
 .منياجية متابعة توصيات المراجعة 
 .تحدد أىداؼ المراجعة الداخمية عمي المدي الطويؿ 

يجب إعادة النظر والتحديث المستمر لمخطة االستراتيجية بصورة سنوية وبما يتسؽ مع االحداث المستجده وعمي مدير 
 -المراجعة عند التحديث اف يراعي ما يمي :

 المخاطر التي  تغير في تحديد وتصنيؼ التي قدو أنشطتيا وأىدافيا أو بيئتيا في مؤسسة التغييرات التي حدثت لم
 .لتحقيؽ أىدافيا تواجييا

  عادة الي تغيير أولويات المراجعة الداخمية و نتائج مياـ المراجعة الداخمية التي أجريت في العاـ السابؽ فقد تؤدي ا 
ذات  نظاـ مف خالؿ فحص أو نظاـ معيف عادة النظر فيإ)عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ جيود المراجعة توجيو
 .الصمة(

 -:السنوية ) التشغيمية (لخطة ا
يجب أف تحدد و تترجـ خطة المراجعة السنوية الخطة االستراتيجية الي مياـ المراجعة التي يتعيف القياـ بيا في العاـ الحالي 

 عمي مدير المراجعة الداخمية عند وضعة لمخطة التشغيمية أف ييتـوتوقيتيا و ليا المنفذ اليدؼ مف كؿ ميمة ومدة القياـ بيا و 
 -يمي حتي تحقؽ الخطة أىدافيا وتضيؼ المراجعة قيمة الي المؤسسة: فيما ويمعف النظر

 .تحديث الخطة اإلستراتيجية قبؿ وضع الخطة السنوية بما يتوافؽ مع نتائج المراجعة في الفترات السابقة 
 التغيرات في تشير إلى السابقة التي المراجعات مف النتائج الرئيسية الحسبافالسابقة مع  النظر في الخطة السنوية 

 المخاطر.
  ، األماكف التي ال يمكف الوصوؿ الييا القيود التنظيمية والتوقيت ) عمي سبيؿ المثاؿ حركة الدوراف داخؿ االدارات

 .في فصؿ الشتاء ...(
 هلل التفصيؿ في وضع الخطط اإلستراتيجية والتشغيمية.نتناوؿ في الفصؿ القادـ اف شاء ا وسوؼ
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 -لممخاطر المستجده : تحديث الخطط وفقاً 
 مراقبة لذلؾ يجبالوقت وليذا يجب التحديث الدائـ ير مع تغير األحداث المسببة لو و الخطر ليس مفيومًا جامدًا فيو يتغ

 تحديث الدائـ لمخطط بما يتسؽ مع مجريات األحداث.الو  خالؿ السنة التي تحدث لألحداث اليامة المراجعة الداخمية
 -التعامل مع الميام الخاصة خالل العام ) فترة تنفيذ الخطة ( :

  -ال بد منيا وقد تنشأ تمؾ التغييرات لألسباب عديده منيا: ال توجد خطة مثالية فالتغييرات
 .تغييرات تنظيمية قد تحدث في المؤسسة 
 جب توجية كؿ جيود المراجعة نحو مناطقيا.إكتشاؼ عمميات إحتياؿ كبري ي 
 .ختالؼ أولوياتيا  تغيير في إدارة المؤسسة وا 

 والحاجة المستجده خالؿ فترات تنفيذ الخطة يذه الطمباتاالستجابة ل بيفعمية يجب أف يوازف مدير المراجعة الداخمية و 
ولكف ال ينبغي  التي تـ تحديدىا خاطر الرئيسيةالمب فيما يتعمؽ مف االطمئناف مستوى كاؼ لتوفير العمؿ الشامؿ لبرنامج

خبرات التي يكتسبيا مدير المراجعة عمي مر السنوات ىو المف خالؿ الربع السنوي أكثر مف مرة و تعديؿ الخطة السنوية 
 .التي يجب الوفاء بيارده لمقابمة تمؾ المياـ الخاصة و االحتفاظ بجزء مف موا
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 لجداول توضيحينموذج 
 يستخدمو المراجعين الداخميين تقدير المخاطرلوصف و 

 تقدير المخاطرلوصؼ و نموذج إرشادي عداد بعد تصنيؼ وتقييـ المخاطر مف األىمية بمكاف عمي مدير المراجعة أف يقوـ بإ
كؿ أنواع المخاطر و  المراجع الداخمي عند قيامو بمياـ وظيفتة وىذا النموذج يحتوي عمييستخدمو التي تتعرض ليا المؤسسة 

 -وزنيا النسبي ويمكف أف يكوف ىذا النموذج كما يمي :
 (1نموذج  توضيحي لسجل الخطر )

مجال   المخاطر
  المخاطر

طبيعة 
  المخاطر

توقعات 
اإلدارة 
 العميا 

التقدير 
الكمي 
 لممخاطر 

 التحمل 
)الميل 
  لمخطر(

أساليب 
المعالجة 
والتحكم في 
 المخاطر 

 األجراء
 عالمتوق
 

تطوير 
 والسياسة 

وصؼ   أسـ الخطر
الحدث و 
 حجمة 

مف أي نوع مف 
المخاطر ائتماف 
او عمميات او 
 استراتيجي 

توقعات 
اإلدارة 
  العميا

األىمية 
  واالحتماؿ

توقعات 
 لخسارة

 والتأثير المالي
 لمخطر
 

 الوسائؿ
 األولية التي
 يتـ بواسطتيا
 أداره المخاطر

 حاليًا،
و مدى مالئمة تمؾ 

 سائؿالو 

توصيات   
لتخفيض 
  المخاطر

تحديد اإلدارة 
المسئولة عف 
تطوير 

اإلستراتيجية 
 والسياسة 

 في مؤسسات التمويل متناىي الصغرنموذج  توضيحي لسجل الخطر 

وصف العممية بدليل  الحدث الوظيفة االدارة
 السياسات واإلجراءات

المخاطر 
 حدثالمحتممة بال

وزن 
 الخطر

اإلجراءات الرقابية 
 لحاليةا

اإلجراءات 
 الرقابية البديمة

 

 العمميات

 

مسئوؿ 
 االقراض

 تسميؼ
وجوب استفادة العميؿ  

 بمبمغ القرض
مخاطر عدـ  

 سداد القروض
   دورة اإلقراض   41 

أغالؽ  
 النشاط

 وجوب وجود نشاط لمعميؿ 
مخاطر عدـ  

 سداد القروض
   دورة اإلقراض   41 

 المحصؿ المالية

عدـ التأميف 
مية ضد ع

خيانة 
األمانو و 

 السرقة

 التغطية التأمينيةوجوب 
عمي المحصؿ ضد خيانو 

 االمانو و السرقة

ضياع أمواؿ 
المؤسسة وعدـ 
استردادىا عف 
طريؽ التغطية 

 التأمينية

45 
التأميف عمي 
 المحصميف

 

 االدارية
مساعد 
 إداري

خطأ في 
رصيد 

 األجازات

يقـو الموظؼ المختص 
د بخصـ االجازه مف رصي
 االجازات بعد اعتمادىا

عدـ ترصيد 
  نظاـ األجازات المتبع 31 االجازات
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 نموذج  توضيحي  لتقرير المراجعة الداخمية عمي أساس المخاطر
 . XXXXالي : 

 مف : إدارة المراجعة الداخمية .
 عنواف التقرير :............. .

 -أوال : إصدار القروض أو التحصيل عن طريق السمسار :
 السبب الخطر الكامف األثر المالحظة ات العميؿبيان

إسـ العميؿ: مصطفي 
 حسف ابراىيـ
 XXXXرقـ العميؿ :

حصؿ عمي القرض مف 
خالؿ سمسار و يقـو 

 بالسداد عف طريقة

 المبمغ المتبقي :
 XXXXأصؿ :
 XXXXفائده :

تعرض سمعة المؤسسة 
تعرض المبمغ  -لمخطر 

  المتبقي لعدـ السداد
 

مسئوؿ  إىماؿ شديد مف
اإلقراض في إتباع مياـ 

 وظيفتة

 
 الجدوؿ الزمني لمتنفيذ اإلجراءات التصحيحية رد اإلدارة وصياتتال

وجوب إلتزاـ مسئوؿ 
اإلقراض بالسياسات و 

اإلجراءات الخاصة بدورة 
 اإلقراض.

إعالـ جميع عمالء المحفظة بعدـ وجود  تـ العمـ و سيتـ تنفيذ التوصيات
سة ، و تأكيد أي جيات وسيطة لممؤس

  ةمبالغ األقساط و عدد األقساط المتبقي
 

 خالؿ إسبوع مف تاريخة

 -ثانيا: عمالء أغمقوا النشاط :
 السبب الخطر الكامف األثر المالحظة بيانات العميؿ

إسـ العميؿ: مصطفي 
 حسف ابراىيـ
 XXXXرقـ العميؿ :

 المبمغ المتبقي : إغالؽ النشاط
 XXXXأصؿ :
 XXXXفائده :

المبمغ المتبقي لعدـ  تعرض
 السداد

 

عدـ اإلستعالـ الجيد 
 مف األخصائي 

 
 الجدوؿ الزمني لمتنفيذ اإلجراءات التصحيحية رد اإلدارة التوصيات

اإلستعالـ والتقدير الجيد 
 لمحالة المستقبمية لمعميؿ

 متبقية مف القرضطوؿ المده ال المتابعة الجيده والمبكرة ليذا العميؿ تـ العمـ وسيتـ تنفيذ التوصيات

 -ثالثا : عمالء قاموا بتسميف مبمغ القرض :
 السبب الخطر الكامف األثر المالحظة بيانات العميؿ

إسـ العميؿ: مصطفي 
 حسف ابراىيـ
 XXXXرقـ العميؿ :

 المبمغ المتبقي : قاـ بتسميؼ مبمغ القرض
 XXXXأصؿ :
 XXXXفائده :

تعرض المبمغ المتبقي لعدـ 
 السداد

 

أعماؿ الزيارة قصور في 
مف إتماميا أو ميارة 

 القياـ بيا
 

 الجدوؿ الزمني لمتنفيذ اإلجراءات التصحيحية رد اإلدارة التوصيات
إتماـ أعماؿ الزيارة بشكؿ 

 جيد
 طوؿ المده المتبقية مف القرض المتابعة الجيده و المبكرة ليذا العميؿ تـ العمـ و سيتـ تنفيذ التوصيات
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 يوضح توضيحينموذج 
جراءات ممارسات وتقييم تحديد  األعمال مخاطر من بالحد الخاصة الرقابة وا 

 والعمميات المتبعة واإلجراءات والممارسات السياسات جميع مف المخاطر بالحد الخاصة الرقابية واإلجراءات الممارسات تشمؿ
  .مخاطرىا بإدارة المؤسسة عف معقولة تأكيدات لتوفير

جراءات ممارسات وجود حالة فعمي سبيؿ المثاؿ في أف  يعني فيذا فّعالة وغير مطبقة غير ولكنيا مف المخاطر لمحد رقابية وا 
جراءات الرقابة الخاصة لمحد مف المخاطر.والعكس  ،”كافية غير“ الرقابة إجراءات  ويبيف الجدوؿ التالى تصنيؼ ممارسات وا 

 

 تصنيؼ ممارسات و إجراءات الرقابة الخاصة بالحد مف المخاطر

فى
كا

 

تحديد  تـ وقد األعماؿمخاطر  إلدارة وعمميات أنظمة يوجد  ممتاز
 بشكؿ مراقبتيا ومراجعتيا وعممية موثقة األنظمة،المسؤوليات اإلدارية

 الحد في فّعاؿ ككؿ النظاـ أف عمى أظيرت اإلدارة مف قبؿ منتظـ
 .األعماؿ مخاطر حدة مف

  بصورة كافية،مع تقـو األنظمة والعمميات بالحد مف مخاطر األعماؿ
 اإلجراءات الرقابية غير الضرورية أو الزائدة. األخذ باإلعتبار

تحديد  أو التعرؼ تـو  األعماؿ خاطرالم إلدارة وعمميات أنظمة يوجد  جيد
 .بعد بخصوصيا إجراءات  إتخاذ يتـ لـ ولكف لتحسينيا الفرص

 ؿ عمى أف يتـ مراقبة أنظمة الرقابة بشك األنظمة الرقابية كافية
 .(كحد أدنى كؿ ربع سنة) مستمر لتأكيد ذلؾ

فى
 كا
غير

 
 .األعماؿ مخاطر إلدارة والعمميات األنظمة بعض يوجد  مقبوؿ

 يجب  .مرتفعة غير الخطر نتيجة أف كما قوية غير الرقابية األنظمة
 لضماف الخطر نتائج مراقبة أو الرقابة انظمة لتحسيف خيارات وضع
 .الوقت عبر إزديادىا عدـ

في  أنيا أو كبير لتغيير مخاطرال إدارة وعمميات أنظمة خضعت  يؼضع
 .فعاليتيا تأكيد واليمكف التطبيؽ طور

  مخاطر األعماؿ الحالية تتطمب إعداد خيارات العالج والمراجعة
 عمى أساس مستمر. النشطة واإلدارة

  األعماؿ . خاطرم إلدارة وعمميات أنظمة توجد ال  غير مقبوؿ

 5101جياز ابو ظبي لممحاسبة يونيو  –ؿ إدارة التدقيؽ الداخمي المصدر : دلي
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 الباب الثالث
 إلدارة المراجعة التشغيمية ( -راتيجية الخطط ) اإلستإعداد 

 في مؤسسات التمويل متناىي الصغر  الداخمية
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 -:الداخميةاستراتيجية عمل إدارة المراجعة 
عمي أنيا فيمكف تعريؼ إستراتيجية إدارة المراجعة الداخمية  مف ثـو المفيوـ العاـ لإلستراتيجية ىي وسيمة لتحقيؽ األىداؼ 

كجزء مف أىداؼ المؤسسة ككؿ يا تحقيؽ أىدافلريس وتوجية الموارد البشرية والمالية وجميع اإلمكانات المتاحة لتمؾ اإلدارة تك)
ىادفة لتحقيؽ التغيير، وتأميف المتطمبات، ومعالجة التحديات،  لمتطبيؽعف طريؽ وضع خطة ممنيج ومنضبط بشكؿ  ذلؾو 

 .(عند التطبيؽ الخططتظر أف تواجو والتغمب عمى المشاكؿ والصعوبات التي ين
ممنيج إرشادي  لتكوف إطارستراتيجية عمؿ إلدارة المراجعة وضع ابمدير إدارة المراجعة الداخمية  ومف األىمية بمكاف أف يقـو

ويتـ تقسيـ ،  )يمكف أف تكوف مف ثالثة إلى خمس سنوات( الؿ فترة طويمة نسبيايحكـ أنشطة وممارسات إدارة المراجعة خ
تكوف إدارة بشكؿ متوالي  بتنفيذىا برامج مراجعةو  إلى مياـتمؾ وتقسـ  (سنوية)تشغيمية اإلستراتيجية إلى خطط الخطة 

عند إلييا، ويجب  ةالخطة اإلستراتيجية الساعي مف وبالتالي حققت أىدافياالخطط التشغيمية  مف أىدافيا تالمراجعة قد حقق
 -:تحقيؽ األىداؼ التاليةالي دير المراجعة ميسعى  أف اإلدارةعمؿ وضع إستراتيجية 

 .تحديد المجاالت التي ستكوف محؿ تركيز أعماؿ المراجعة الداخمية في المستقبؿ 
  المراجعة مف توجيو جيودىا نحو المجاالت األكثر أىمية أدارةتمكيف. 
 خالؿ فترة األستراتيجية توضيح طبيعة أعماؿ المراجعة الداخمية. 
 المطموبة لتنفيذ اإلستراتيجية. تقدير كمية الموارد  
 .وضع إطار مناسب الختيار المياـ 

 إلستراتيجية لممراجعة الداخميةخطوات وضع الخطة ا
والذي يبيف الخطوات الالزمة لوضع يمكف استخدامو كنموذج مساعد عند وضع الخطة اإلستراتيجية التالي  الشكؿ الممنيج

مف فيـ أىداؼ المؤسسة واإلطالع عمي المعايير المينية والفيـ الجيد خمية إبتداءًا الخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة الدا
لنجاح لمراجعة وتحديد عوامؿ اإلدارة او وضع رؤية ورسالة  ) ذوي العالقة/أصحاب المصمحة( لمتطمبات األطراؼ المعنية

 -والشكؿ كما يمي : المرجوه ي تحقؽ األىداؼلمؤسسة ثـ إطالؽ المبادرات التألعماؿ االخارجية وتحميؿ البيئة الداخمية و 
  
 
 
 

إلدارة المراجعة الداخمية ىو الفيـ الجيد الشامؿ ألىداؼ المؤسسة المنتمية إلييا  ةاإلستراتيجي لوضع الخطةإف نقطة اإلنطالؽ 
ميو يجب أف تكوف إدارة حيث أف اليدؼ مف نشاط المراجعة الداخمية في المقاـ األوؿ ىو تقديـ قيمة مضافة لممؤسسة وع

المراجعة الداخمية عمي درجة عالية مف الفيـ لمخطط اإلستراتيجية والتنفيذية لممؤسسة وكذلؾ رؤية ورسالة والقيـ العامو والثقافة 
 .السياسات التي تحكـ عممياتيا وأنشطتياالموجوده في بيئة المؤسسة والموائح و 

الفهم الجيد الفهم الجيد 

ألهداف ألهداف 

  المؤسسةالمؤسسة

المعايير المعايير 
  المينيةالمينية

تىقعات تىقعات 

  أصحاب أصحاب 

  المصلحةالمصلحة

  الرؤية الرؤية 

  وو

  الرسالةالرسالة  

عىامل عىامل 

النجاح النجاح 

  االساسيةاالساسية

تحليل تحليل       

SSWWOOTT  
  المبادراتالمبادرات

 الخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويل متناىي الصغرالخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويل متناىي الصغر
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الدولية  لمخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة أف يطمع عمي المعايير المينية وضعواخمية عند ينبغي عمي مدير المراجعة الد
لممراجعة الداخمية التي تنظـ أنشطة المراجعة الداخمية وقواعد السموؾ المينية جنبًا الي جنب الي قيـ الخاصة بالمؤسسة وىي 

 -:يكيةحسب صدورىا مف جمعية المراجعيف الداخمييف األمر  كما يمي
 -المعايير العامة :

 -المراجعة الداخمية وىي كما يمي: بعممية القائـ الشخص أو الجية ومواصفات خصائص تحدد التي المعايير وىي
 ( الغرض مف المراجعة الداخمية والسمطات والمسئوليات.0111معيار ) 
 الموضوعية.( يتعمؽ باإلستقاللية و 0011يار )مع 

 ( اإلستقالؿ0001معيار  : ) .التنظيمي 
 ( الموضوعية وشخصية المراجع الداخمي.0051معيار : ) 
 ( معالجة0031معيار : ) والموضوعية. االستقاللية في الضعؼ 

 (0511المعيار) الواجبة. المينية العناية وبذؿ والحرفية باالحتراؼ يتعمؽ 
 ( 0501معيار) يتـ العمؿ بالحرفية الالزمة أف بالحرفية حيث يجب : يتعمؽ. 
 المينية. العناية العمؿ أداء في يبذؿ بأف يتعمؽ ( :0551ار )معي 
 ( 0531معيار: ) المستمر. الميني بالتطور يتعمؽ 

 (0311معيار) المراجعة الداخمية.  عممية وتطوير الجودة لتأميف ببرنامج يتعمؽ 
 ( التقييمات الداخمية.0300معيار : ) 
 ( التقييمات الخارجية.0305معيار : ) 

 -: داء معايير األ
عداد التقارير بصورة  تتعمؽ بتخطيط عممية المراجعة وبتوصيؿ النتائج بطريقة سميمة وفحص البيانات والتأكد مف صحتيا وا 

 -وىي كما يمي: جيدة
 إدارة أنشطة المراجعة الداخمية (5111)معيار.  
 طبيعة عمؿ المراجعة الداخمية( 5011) معيار. 
 الداخمية تخطيط عممية المراجعة (5511) معيار. 
 تنفيذ عممية المراجعة الداخمية (5311) معيار. 
 توصيؿ نتائج المراجعة الداخمية (5411) معيار. 
  متابعة النتائج( 5511)معيار. 
 ( تقبؿ اإلدارة لممخاطر.5611معيار ) 

الفهم الجيد الفهم الجيد 

ألهداف ألهداف 

  سةسةالمؤسالمؤس

المعايير المعايير 
  المينيةالمينية

تىقعات تىقعات 

أصحاب أصحاب 

  المصلحةالمصلحة

  الرؤية الرؤية 

  وو

  الرسالةالرسالة  

عىامل عىامل 

النجاح النجاح 

  االساسيةاالساسية

تحليل تحليل       

SSWWOOTT  
  المبادراتالمبادرات
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حتياجات فيـ توقعات  في وضع الخطة االستراتيجية خطوة حاسمة  ىىو  ) األطراؼ المعنية/ذوي العالقة( ةأصحاب المصمحوا 
عمي سبيؿ المثاؿ والخارجية  والمقصود بأصحاب المصمحة ىنا كؿ مف لو عالقة مف الجيات الداخمية  ةالداخمي لممراجعة

...( ، وعمي مدير المراجعة الداخمية التواصؿ بشكؿ مستمر مع تمؾ الجيات إلدارة العميا،المراجع الخارجيا)مجمس اإلدارة ،
حتياجاتيـ ومف المفيد في بعض األحياف أف يقوـ مدير المراجعة الداخمية بتقديـ الدعـ الفنى لبعض تمؾ لمعرفة أول وياتيـ وا 

تساؽ نشاطيا مع أىداؼ المؤسسة وتوضيح القيمة التي تضيفيا المراجعة الداخمية  الجيات لتوضيح دور المراجعة الداخمية وا 
)سوؼ  ف يتمقى منيـ تغذية عكسية حوؿ كفاءة وفاعمية آداء المراجعة الداخميةمي المدي القصير والمدى الطويؿ وألممؤسسة ع

 .نتناوؿ ىذا بالتفصيؿ في الفصؿ الخامس اف شاء اهلل (
  
 
 
 

 
أف  المرادالخطة اإلستراتيجية ىما الرؤية والرسالة حيث تعبر كاًل منيا عف اإلتجاه اإلستراتيجي  فيمف المكونات األساسية 

إدارة المراجعة الداخمية وعمي مدير المراجعة الداخمية وىو يقوـ بوضع الرؤية والرسالة الخاصة بإدارة المراجعة أف تسمكة 
 .صة بالمؤسسة ككؿيراعي أف تكوف متسقة مع الرؤية والرسالة الخا

ية وتساعدنا في التعرؼ عمى أكثر واقعفيي الرسالة أما  موصوؿ إليونطمح لواقعًا بعيد المدى ال نممسو حاليا  والرؤيوتمثؿ 
 توضيحي تمؾ الرؤية )وسوؼ نتناوؿ عند عرض نموذج لمخطة اإلستراتيجية مثاؿالتي ستقودنا إلى تحقيؽ  الطرؽ والوسائؿ

 .المراجعة الداخمية(لرؤية ورسالة إدارة 
 
 
 
 

وتحسيف دور المراجعة  فعاليةر الكبير عمي ولتحديد عوامؿ النجاح األساسية يجب أف نفكر بعمؽ في العوامؿ التي ليا التأثي
الداخمية في المؤسسة وسوؼ تساعد األسئمة التالية في تحديد ما ىي عوامؿ النجاح األساسية لنا وتطمؽ عمي ىذه أسئمة 

3Ps):و ىي )-  
  تحديد الموقعPositioning ؟ مت إليو: ما ىو موقع إدارة المراجعة الداخمية اآلف )الوضع الحالي( وما الذي توص 
  العممياتProcesses ؟     : ىؿ ممارسات إدارة المراجعة الداخمية اآلف تمبي إحتياجات العمؿ 
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 الموارد البشرية People  ىؿ تمتمؾ إدارة المراجعة الداخمية اآلف اشخاص ذو كفاءة مينية قادرة عمي تحقيؽ :
 أىدافيا ؟  

  
 
 
 

تمؾ المرحمة مف المراحؿ المتتالية لعمؿ الخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة أف يقوـ  عمي مدير إدارة المراجعة الداخمية في
حيث يعتبر ىذا النموذج األكثر ( SWOTبإستخداـ طريقة تحميؿ )لبيئة العمؿ )الداخمية ، الخارجية( بتقييـ الوضع الحالي 

تمؾ العوامؿ وتنقسـ  إدارة المراجعة في تحقيؽ إستراتيجية لبيئة العمؿ ومدى تأثيرىاالتعرؼ عمي العوامؿ الرئيسية فاعمية في 
 -فئتيف رئيسيتيف :الي 

  نقاط الضعؼ. –العوامؿ الداخمية : نقاط القوة 
  (.التيديداتالمخاطر المتوقعة ) –العوامؿ الخارجية : الفرص المتاحو 

  رجية.الداخمية والخا العمؿ بيئةل( SWOTو فيما يمي مثاؿ لشكؿ نموذج جدوؿ تحميؿ )
 -: (SWOTالداخمية و الخارجية )العمل تحميل بيئة 

 Strengthsنقاط القوة  Weaknessesنقاط الضعف 

مية
داخ

ة ال
لبيئ

ا
 

ىي العوامؿ الداخمية لنشاط المراجعة في المؤسسة التي 
 . تعيؽ تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية

ىي العوامؿ الداخمية لنشاط المراجعة في المؤسسة 
 ييؿ تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية.مي تسالتي تعمؿ ع

 Opportunitiesالفرص المتاحة   Threatsالتيديدات 
جية

خار
ة ال

لبيئ
ا

 
ىي عوامؿ خارجية عف ممارسات المراجعة الداخمية 
ولكنيا يمكف أف تأثر بالسمب عمي تحسيف فاعمية أداء 

 .التي تقدميا المضافة المراجعة وتقمؿ مف القيمة

ية عف ممارسات المراجعة الداخمية ىي عوامؿ خارج
ولكنيا يمكف أف تأثر باإليجاب عمي تحسيف فاعمية 

التي المضافة أداء المراجعة وتعظـ مف القيمة 
 .تقدميا

 
وتكوف حيث يجب عمي مدير المراجعة الداخمية دراستيا جيدا  اإلعتبار بعيفو ىناؾ بعض الموضوعات التي يجب أف تأخذ 

 -ومنيا ما يمي : SWOTخداـ تحميؿ إست دعن إىتماـمحؿ 
 -: الييكل التنظيمي

)المستويات اإلدارية في اإلدارة نفسيا( لمراجعة الداخمية الداخمي إلدارة احيث يجب أف يضمف تصميـ الييكؿ التنظيمي 
 .مستوى مناسب مف اإلشراؼ والذي يساعد عمي تقديـ خدمات ذات جودة عالية مع تسييؿ تنفيذ تمؾ الخدمات
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المراجعة الداخمية عمي  ممارساتدرجة مف اإلستقاللية الالزمة لتنفيذ التنظيمي لممؤسسة ككؿ الييكؿ  يضمفا يجب أف كم
 .   المستويات العميا مف اإلدارةنحو فعاؿ ويضمف أيضًا لمدير المراجعة الوصوؿ المباشر وغير المقيد إلي 

 -:المياراتاالحتياجات من تقييم 
فريؽ عمؿ المراجعة حيث أف تمؾ الميارات والمعرفة ىي  وكفاءة لداخمية أف يقوـ بتقييـ ميارات ومعرفةعمي مدير المراجعة ا

تحقؽ األىداؼ المطموب لالميارات مع تمؾ ومف ثـ فيجب أف تتسؽ  األىداؼ اإلستراتيجيةتحقيؽ في التي سوؼ يعتمد عمييا 
 .اإلستراتيجية

 -إستخدام التكنولوجيا وأدواتيا:
أوراؽ العمؿ اإلليكترونية قد يكوف مفيد في تحسيف أساليب العمؿ وتسييؿ مراقبة األداء وبالخصوص بالمؤسسات استخداـ 

 الكبيرة منتشرة النطاؽ كما تسمح أوراؽ العمؿ األليكترونية الي انتقاؿ مركزي آمف ويقمؿ خطر إصدار متعدد ليا.
 -التنسيق مع إدارة المخاطر والوظائف األخري:

لمراجعة الداخمية أف تكوف عمي فيـ واضح ألىداؼ كافة اإلدارات األخري وتحدد افضؿ كيفية لتنسيؽ جيودىا مع يجب عمي ا
( حيث IIAاألمريكي ) الداخمييف المراجعيفمعيد جيود كافة اإلدارات األخري لمحد مف اإلزدواجية وىذا يتماشى مع توجييا 

 .خداـ األمثؿ لمموارد وتنسيؽ التعاوف مع الوظائؼ األخرينصت عمي أنو عمي مدير المراجعة العمؿ عمي اإلست
 -أساليب تقديم خدمة المراجعة الداخمية:

التخطيط والعمؿ الميداني وتقديـ التقارير ة المراجعة الداخمية في عمميات )المنيجيات واألساليب المستخدمة في إدار 
 لداخمية يجب ضماف تقديميا بكفاءة عالية .ومتابعتيا...( وما إلي ذلؾ مف األنشطة المختمفة لممراجعة ا

 -:التواصل مع أصحاب المصمحة
حتياجات اإلدارة والقيود التي تعيقة مف طراؼ المعنية حوؿ خطة المراجعة وا  يجب عمي مدير المراجعة الداخمية التقرير الي األ

 آثارىا،أسبابيا،األخطار المتأصمة() تحقيؽ الخطط المرسومة وما تحقؽ مف تمؾ الخطط وأىـ نتائج النشاط مف مالحظات
جراءات تصحيحية وردود اإلدارات محؿ الفحص وتوصيات  مف متابعات لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وما قامت بو اإلدارة وا 

 .لتمؾ المالحظات
 -الموارد البشرية لإلدارة:تنمية 

 وتدريب كيؼ سيتـ تطويرمراجعة الداخمية يبيف إدارة اللتنمية معارؼ فريؽ  فمف األىمية بمكاف أف يكوف ىناؾ نيج محددة
 ويجب أف تشمؿ خطة التدريب كؿ موظؼ باإلدارة.  المراجعة فريؽ

  
 
 
 

فمف الممكف تحديد وترتيب أولويات المبادرات الرئيسية التي سيكوف ليا تأثير كبير عمى  SWOTبناًء عمى نتائج تحميؿ
ـَ تتوالى تحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا  بعيةالمراجعة الداخمية وبالتإدارة تحقيؽ عوامؿ النجاح الرئيسية في نشاط  وأىدافيا ومف ث

الخطوات مف حيث صياغة األىداؼ اإلستراتيجية المرجوة وتحديد الجدوؿ الزمنى لمتنفيذ لكؿ ىدؼ استراتيجي ويجب أف 
 .ومراقبة آداء عممياتيا يـتقيمف تكوف تمؾ األىداؼ قابمة لمقياس)النوعي أو الكمي( حتي تتمكف اإلدارة 
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 -:مراقبة أداء التنفيذ 
عمي مدير إدارة المراجعة الداخمية القياـ بالمراقبة المستمرة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الخاصة باإلدارة وىذا لضماف تحقيؽ 

 .يـ الذاتي إلدارة المراجعة أيضاً وكنوع مف التقي األىداؼ
 -ردود الفعل والموافقة:

ينبغي الحصوؿ كما  شكميا النيائيود فعؿ أصحاب المصمحة ومناقشتيـ في الخطة اإلستراتيجية قبؿ وضع يجب قياس رد
 .عمي موافقتيـ عمييا

 -مراجعة الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري:
عمي مدير المراجعة أف يقـو بمراجعة الخطة اإلستراتيجية بشكؿ دوري وتطويرىا مع المتغيرات التي تؤثر عمييا وىذه 

 -المتغيرات مثؿ:
 .درجة نمو المؤسسة و تقييـ النضج التنظيمي 
 تغييرات في إستراتيجية المؤسسة. 
  تغيير كبير في توافر الموارد إلدارة المراجعة.  
 .تغيير كبير في سياسات و إجراءات المؤسسة 
 .تغيير في البيئة الرقابية لممؤسسة 
 تغيير في فريؽ قيادة المؤسسة.
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 مثال توضيحي
 (SWOTلتحميل البيئة الداخمية و الخارجية )

 Strengthsنقاط القوة  Weaknessesنقاط الضعف 

مية
داخ

ة ال
لبيئ

ا
 

والكفاءة المينية لدى والمعرفة   الميارة ضعؼ .0
 .فريؽ العمؿ

تنمية ميارات وتدريب فريؽ عدـ وجود خطة ل .5
 .العمؿ

عدـ اإلعتماد عمي محدودية الترقي الوظيفي و  .3
 الكفاءة والموىبة.

عدـ تحديد ومعرفة المخاطر المستجدة التي  .4
ال يتسؽ  تقييـ المخاطرتواجو المؤسسة كما أف 

 .المؤسسةاستراتيجية مع 
ة عدـ وجود إستراتيجية عامو إلدارة المراجع .5

قتصار التخطيط عمي سنة واحده  . وا 
 .الفيـ المحدود لتوقعات أصحاب المصمحة .6
 .أصحاب المصمحةمع  الفعاؿاالتصاؿ غير   .7
دارة انشطة التركيز عمى النتائج )"مسكتؾ" و  .8 ا 

 .شرطي"(ال"بعقمية  المراجعة الداخمية
القرارات المشاركة غير الفعالة في إتخاذ  .9

 ممؤسسة.لاالستراتيجية 
مع الخبرات  عدـ وجود برنامج تقاسـ المعرفة .01

 .األخري ) مؤسسات مماثمة / جيات ذات خبرة (
 الكفاءة التشغيمية.التركيز المحدود في  .00
 تحميؿ البيانات.مع و جالتركيز المحدود في  .05
 فقط. تقييـ األداء سنويا .03
 طوؿ مدة أنشطة المراجعة في بعض األحياف. .04
مع المعايير الدولية لممراجعة  اإلتساؽعدـ  .05

  .الداخمية
مراجعة ال تغطي جميع الواجراءات منيجية  .06

 .األنشطة

المراجعة وأىداؼ إدارة  وضوح رؤية ورسالة وقيـ .0
 .الداخمية

مدير ومصداقية تقدير اإلدارة العميا لمينية  .5
 .المراجعة الداخمية

 المراجعة الداخمية. عمؿ إطاروضوح وتحديد  .3
إعتماد عممية التخطيط لممراجعة عمي أساس  .4
 .خاطر بالتعاوف مع اإلدارة العمياالم
وجود خطة شاممة لتدريب وتأىيؿ جميع أفراد فريؽ  .5

 العمؿ.
شطة المراجعة في المؤسسة بإستقاللية مزاولة أن .6

 وموضوعية . 
طوير والتنمية تعمي الالقدرة فريؽ العمؿ  إمتالؾ .7

 ومواكبة كؿ ما ىو حديث في عمـ المراجعة الداخمية.
 معرفة متنوعة.لدى فريؽ العمؿ ميارات وخبرات و  .8
 التعاوف مع اإلدارات األخري بشكؿ فعاؿ. .9

ميات القدرة عمي متابعة تنفيذ توصيات عم .01
  .المراجعة
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 Opportunitiesالفرص المتاحة   Threatsالتيديدات 

جية
خار

ة ال
لبيئ

ا
 

اجية حاالت اإلنحرافات المالية ميؿ اإلدارة نحو مو .0
ـ بالمخاطر التشغيمية عدـ اإلىتما مععدـ اإلمتثاؿ و 

 .بنفس الشكؿ
الحوكمة ، المؤسسة مثؿ وجود عوائؽ في أنظمة . 5

 .التوظيؼ
 .اإلدارةفعاؿ مف الالغير وف . التعا3
عدـ توافر الميارات المطموبة مع المخاطر .4

 المستجدة.
  .بأىمية أعماؿ المراجعة الداخمية.عدـ وجود الوعي 5
التكيؼ مع ارتفاع توقعات أصحاب المصمحة عدـ .6

 في اتباع الممارسات لممعايير الدولية.

 .وكفاءة فريؽ العمؿمعرفة و ميارات  رفع. 0
بشكؿ توقعات أصحاب المصمحة  معرفةو  بعةمتا. 5

 .دائـ
وأىمية . تثقيؼ أصحاب المصمحة بشأف دور 3

 .المراجعة الداخمية
 .بالمالحظات المتكررة وأثرىااإلدارة  مد وتوعية. 4
 إدارة المخاطرومنيا خرى األوظائؼ ال. التعاوف مع 5
 بشكؿ مستمر. تقييـ المخاطرل
في إدارة المراجعة  التقييمات الذاتية إتباع نظاـ.6

 .الداخمية

 نموذج توضيحي مبسط 
 إلدارة المراجعة الداخمية  مخطة االستراتيجيةل

 : رؤيةال
 لتحقيؽ القيمة المضافة الفعالة لممؤسسة. توفير وظيفة المراجعة الداخمية التي تنسجـ مع أفضؿ الممارسات العالمية

 الرسالة :
المالية والتنظيمية والتشغيمية ومراقبة نظـ الرقابة الداخمية   لتقييـ المخاطرة وموضوعية خدمات تأكيدية واستشارية مستقم ـيتقد

دارات المؤسسة واإلدارة التنفيذية لجنة المراجعةو  بيدؼ مساعدة كؿ مف مجمس اإلدارة في القياـ وكؿ مف لو عالقة  وا 
لمتحكـ والحد مف المخاطر وتحسيف كفاءة العمميات وتعزيز وسوؼ نقدـ خبراتنا  مف الكفاءة والفاعمية بدرجة عالية بمسئولياتيـ

 أىداؼ مؤسستنا. الكفاءة التشغيمية لتحقيؽ
 .األىداف والميام الرئيسية ، مبادرات،األساسية عوامل النجاح 

 التركيز عمي المخاطر ذات التأثير المرتفع عمي عمميات المؤسسة.: العامل األول من عوامل النجاح 
ستراتيجية اال مف النواحيالمؤسسة  عممياتمخاطر ذات التأثير المرتفع عمي تحديد وتقييـ البزيز عممية التخطيط تع : المبادرة

 .لممؤسسةوالتشغيمية والمالية والتنظيمية 
 :  SWOTتحميؿ 

 المرتبطة :نقاط الضعؼ 
 يتسؽ مع استراتيجية المؤسسة.عدـ تحديد ومعرفة المخاطر المستجدة التي تواجو المؤسسة كما أف تقييـ المخاطر ال  .0
قتصار التخطيط عمي سنة واحده . .5  عدـ وجود إستراتيجية عامو إلدارة المراجعة وا 
 المشاركة غير الفعالة في إتخاذ القرارات االستراتيجية لممؤسسة. .3

 بشكؿ مستمر. تقييـ المخاطرل إدارة المخاطرومنيا خرى األوظائؼ الالتعاوف مع المتاحة :الفرص 
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 :اإلستراتيجية  اؼاألىد
 المؤسسةتحقيؽ أىداؼ  التي يمكف أف تعرقؿو المخاطر الداخمية والخارجية  إستدامة عممية تحديد. 
  دارة المخاطر لتنسيؽ تغطية المخاطر.الداخمية الرقابة إدارة التعاوف مع  وا 

 المياـ الرئيسية:
 تي تتعرض ليا المؤسسات المماثمةلجعؿ المعيار القياسي لتقييـ المخاطر الحالية ىو ما ىي المخاطر ا. 
 طويمة ( تقييـ األنظمة الحالية والتي تكتشؼ المخاطر المستجدة ) التي لـ تحدث او حدثت منذ فترة. 
 منيجيات اإلدارات األخري ) رقابة داخمية ، إدارة مخاطر ( في عممية تحديد  مياـ و فيـ نطاؽ مسئوليات و

 المخاطر.
 يجية المؤسسة في التعامؿ مع المخاطرتقييـ وتطوير منيجية استرات. 

 . 201X نوفمبر –: أغسطس  اإلطار الزمني
 ....(. اإلدارة التنفيذية و  لجنة المراجعة ) تقديم التقارير المؤثرة ألصحاب المصمحةمن عوامل النجاح: الثانيالعامل 

ت الفعالة وفي الوقت المناسب مع أصحاب زيادة شفافية أعماؿ المراجعة الداخمية مف خالؿ توفير اإلتصاالالمبادرة : 
 المصمحة الرئيسييف فيما يتعمؽ بنتائج أعماؿ المراجعة وتوصياتيا وما تـ مف إجراءات لتفادييا.

  : SWOTتحميؿ 
 -المرتبطة :نقاط الضعؼ 

 الفيـ المحدود لتوقعات أصحاب المصمحة. .0
 االتصاؿ غير الفعاؿ مع أصحاب المصمحة. .5
دارة انشطة المراجعة الداخمية بعقمية "الشرطي"(. التركيز عمى النتائج .3  )"مسكتؾ" وا 

 -:الفرص 
 وأىمية المراجعة الداخمية.تثقيؼ أصحاب المصمحة بشأف دور  .0
 بالمالحظات المتكررة وأثرىا.اإلدارة  مد وتوعية .5

 :اإلستراتيجية  األىداؼ
 اشر مع أصحاب المصمحة الرئيسييفتوضيح وبياف طريقة اإلتصاؿ المب. 
  سييفحيد شكؿ التقارير الدورية العادية المقدمة ألصحاب المصمحة الرئيتو . 

 : المياـ الرئيسية
 أصحاب المصمحة الرئيسييف. مف ىـ تحديد 
  يـتوقعاتتقييميـ لألداء و حوؿ مف أصحاب المصمحة الرئيسييف  العكسيةالحصوؿ عمى التغذية. 
  وطريقة تنفيذىاما ىي الفرص المتاحة  عمىمع أصحاب المصمحة االتفاؽ. 

 . 201Xأبريؿ -مارس :اإلطار الزمني
 المحافظة عمي كفاءة وفاعمية أعمال المراجعة .من عوامل النجاح :  الثالثالعامل 
المراجعة  ممارسات وأنشطة( يوضح ويبيف جميع اإلجراءات المعموؿ بيا إلتماـ manualوضع دليؿ تشغيمي ) : المبادرة
 .الداخمية
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 : SWOTتحميؿ 
 -المرتبطة :قاط الضعؼ ن 

 والمعرفة والكفاءة المينية لدى فريؽ العمؿ.  الميارة ضعؼ .0
  التركيز المحدود في الكفاءة التشغيمية. .5
 عدـ اإلتساؽ مع المعايير الدولية لممراجعة الداخمية.  .3
 منيجية واجراءات المراجعة ال تغطي جميع األنشطة. .4

 دارة المراجعة الداخمية.في إ التقييمات الذاتية إتباع نظاـ :الفرص 
 :اإلستراتيجية األىداؼ

تحديد وتبياف اإلجراءات المطموبة إلتماـ ممارسات المراجعة الداخمية لضماف وجود نيج متسؽ مع المعايير الدولية لممراجعة 
 الداخمية لتقديـ أفضؿ الممارسات.

 : المياـ الرئيسية
بما يتسؽ ويتوافؽ مع إطار الممارسات المينية  والتقييـ الذاتى تقاريرالقديـ تقييـ العمميات الحالية مف تخطيط وعمؿ ميداني وت

     . International Professional Practices Framework (IPPF) الدولية
  معياالممارسات المينية الدولية والتي تحتاج الي تغيير لتتسؽ تتسؽ مع ال تحديد اإلجراءات التي. 
  اتي.التقييـ الذأدوات تطوير 
  ة المراجعة الداخميةالتحقؽ مف أف فريؽ العمؿ لديو كامؿ المعرفة بالدليؿ التشغيمي إلدار. 

 .201X أغسطس –: يونيو اإلطار الزمني
 .معرفة فريق العملرفع كفاءة وتنمية ميارات و من عوامل النجاح :  الرابعالعامل 
 . يةفاعمقيؽ ميامو بكفاءة و مف تح وضع خطط لتنمية وتدريب فريؽ العمؿ ليتمكف : المبادرة
 : SWOTتحميؿ 

 -المرتبطة: نقاط الضعؼ 
 ضعؼ الميارة  والمعرفة والكفاءة المينية لدى فريؽ العمؿ. .0
 عدـ وجود خطة لتنمية ميارات وتدريب فريؽ العمؿ. .5
 .اإلعتماد عمي الكفاءة والموىبة محدودية الترقي الوظيفي وعدـ .3
 (.)مؤسسات مماثمة / جيات ذات خبرةالخبرات األخري عدـ وجود برنامج تقاسـ المعرفة مع  .4
 التركيز المحدود في الكفاءة التشغيمية. .5
 عدـ اإلتساؽ مع المعايير الدولية لممراجعة الداخمية. .6
 .المحدود في جمع وتحميؿ البيانات التركيز .7

 وأىمية المراجعة الداخمية.تثقيؼ أصحاب المصمحة بشأف دور  :الفرص 
 :يجية اإلسترات األىداؼ
 وتحقيؽ أىداؼ المراجعة الداخميةاألساسية الالزمة لقياـ فريؽ العمؿ بميامة الميارات  تحديد. 
 ينية والميارات وتنمية المعرفةوضع برامج تدريب لجميع مستويات فريؽ العمؿ لرفع الكفاءة الم. 
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 المياـ الرئيسية:
 .إجراء تقييـ الميارات 
  ارجية لفريؽ العمؿالختحديد برامج التدريب الداخمية و. 
 امج التنمية لفريؽ العمؿالتعميـ المستمر وبر  وضع برامج. 

 . 201X  أكتوبر –يوليو اإلطار الزمني: 
 

خطوات التفصيمية وتوقيتيا ال تحديد فييا يتـوالتي  )التشغيمية( وضع الخطة اإلستراتيجية نحتاج الي وضع الخطة التنفيذيةبعد 
 .وسوؼ نتناوؿ فيما يمي كيفية وضع الخطة التشغيمية القائميف بالمياـو  والموارد الالزمة إلكماليا
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تكوف األىداؼ اإلستراتيجية التي صاغتيا اإلستراتيجية العامو إلدارة المراجعة الداخمية والتي  لتنفيذالخطة التشغيمية ىي وسيمة 
واقعية لتحديد مدى قدرة ادارة المراجعة الداخمية عمى تحقيؽ األىداؼ ضمف  كما أنيا تضع أسس يا الزمني أكثر مف عاـقنطا

 خاصة بالتنفيذ عده عوامؿ ويتـ فييا تحديد إمتالكيا لممعرفة والميارة المطموبة لتنفيذ الخطةمدى الفترة الزمنية المتاحة و 
 -:نيام

 إلتماـ المياـ التشغيميةاإلجراءات المطموبة و لخطوات ا. 
 المسئوليف عف إتماـ أعماؿ كؿ ميمة. المراجعيف 
  المياـ.البرنامج الزمني لتنفيذ 
 موارد التي سيتـ تخصيصيا لمتنفيذال. 

 -:( فيما يميSWOTو سوف نتناول وضع الخطة التشغيمية بطريقة تحميل )
 -الفرص المتاحة عوامؿ البيئة الخارجية )نقاط القوة( و  –نقاط الضعؼ البيئة الداخمية )تحديد عوامؿ :الخطوة األولى

 كما بينا مف قبؿ.( وىذا مبيف في الجدوؿ التيديدات
بطريقة الداخمية صياغة األىداؼ اإلستراتيجية المحدده مسبقًا في الخطة اإلستراتيجية إلدارة المراجعة الخطوة الثانية:

SMART) ) ويكوف األطراؼ المعنية ويكوف متفؽ عمية مف جميع  قابؿ لمقياسو يكوف محدد حيث أف اليدؼ الجيد يجب أف
 .قابؿ لمتحقيؽ ومحدد بوقت

S = Specific ، M = Measurable ،  A = Agreed ، R = Realistic  ، T = Timed . 
 :Smart) مثاؿ لميدؼ األستراتيجي مصاغ بطريقة )

لجميع مستويات فريؽ  وضع برامج تدريبفي المثاؿ المبسط السابؽ لمخطة اإلستراتيجية كاف مف ضمف أىدافيا األستراتيجية )
 يصبح صياغة اليدؼ smartالعمؿ لرفع الكفاءة المينية والميارات وتنمية المعرفة ( ولكف عند صياغة ىذا اليدؼ بطريقة 

( (شيور 4خالؿ  دورتيف متخصصة في المراجعة الداخميةعمى  مراجعيف داخمييف 7عدد تدريب ))كما يمي  عمي سبيؿ المثاؿ
 األىداؼ اإلستراتيجية بنفس الطريقة. يتـ صياغة جميعوىكذا 

 ، مجموعة اإلجراءات واألنشطة )أو الفعاليات( التي تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼعبارة عف ىي تحديد الوسائؿ و الخطوة الثالثة:
 -:استعماؿ الوسائؿ التالية وسائؿ متنوعة لتحقيؽ أي ىدؼ يمكفلمحصوؿ عمى و 

 .السابقة الخبرات .0
 .وسائؿ المنافسيف .5
 .والمراجع العممية الكتب .3
 .السفر لزيارة المنظمات الشبيية المتقدمة .4
 .اإلبداع )وسائؿ جديدة لـ يعمميا أحد مف قبؿ( .5

لكؿ ىدؼ مراد تحقيقة ويتـ في الجدوؿ تحديد )الوسيمة والمنفذ ومواعيد التنفيذ واالنتياء مف زمني وضع جدوؿ الخطوة الرابعة:
 .التكمفة(الميمو و 

 

 الخطة التشغيمية إلدارة المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويل متناىي الصغرالخطة التشغيمية إلدارة المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويل متناىي الصغر
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  -:ىداؼتنفيذ األللمخطة التشغيمية الخاصة الزمني  مجدوؿلتوضيحي  مثاؿ
 .شيور 4خالؿ  المراجعة الداخمية متخصصة فيدورتيف عمى  مراجعيف داخمييف 7عدد تدريب  اليدؼ :

موعد البدء  المنفذ ) من ( الوسيمة ) الميمة / المأمورية(
 )متي(

  التكمفة موعد اإلنتياء

 ساعو عمؿ 51 يونيو 7 ويوني 0 مصطفى  إجراء تقييـ الميارات
 ساعات عمؿ 4 يونيو 8 يونيو 8 مصطفى مجاالت التنمية المطموبةتحديد 

 ........... يونيو 05 يونيو 9 ادارة التدريب تحديد برامج التدريب الداخمية  والخارجية 
 ساعات عمؿ 4 يونيو 06 يونيو 06 ابراىيـ تحديد المراجعيف الذيف سوؼ يشاركوف بالدورات

 ........... يونيو 51 يونيو 07 ادارة التدريب لتعاقد مع الجيات التي تقـو بالدوراتا
 ........... يونيو 54 يونيو  51 ادارة التدريب تحديد الجدوؿ الزمني والمكاني

 ساعات عمؿ 4 يونيو 56 يونيو 54 ابراىيـ تبميغ المشاركيف والمدربيف
 .......... أغسطس 05 يويول 05 ادارة التدريب تنفيذ الدورات 
 ساعات عمؿ01 أغسطس 51 أغسطس  06 مصطفى تقييـ الدورات 

 ساعة عمؿ 5 أغسطس 53 أغسطس 50 شيماء التقرير النيائي لإلدارة 
 ساعة عمؿ 5 أغسطس 54 أغسطس 54 مصطفى تقديـ مقترح لتدريب المجموعة التالية

 
ما تـ مف أعماؿ انتيى موعدىا  ةراجعيتـ مفي كؿ اجتماع المنفذيف و ـ توزيع الجدوؿ الزمني بعد إتمامة عمي جميع ويت

 .واالستعداد لألعماؿ القادمة
 -:تنفيذ األىداؼ ومنيالمخطة التشغيمية الخاصة ليوجد أشكاؿ إخري و 

األىداف لإلستراتيجية ذات 
العالقة بإستراتيجية حكومة 

 اإلمارات

التوصيات 
المرتبطة 

باستراتيجيات 
حكومة دولة 

 إلماراتا

اليدف 
اإلستراتيجي 
 لمبرنامج

 المبادرات الفرعية المبادرات الرئيسية

 التنفيذ

مؤشرات األداء 
 المسؤولية الرئيسية

  التكمفة
 الفترة الزمنية  بالدرىم

العمل عمى زيادة التنسيق بين 
برامج اإلسكان في دولة اإلمارات 

لتأمين التكامل وصياغة 
 ان إستراتيجية وطنية لإلسك

ـــز التنســـيق  تعزي
بـــــــين الجيـــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــة  المعني
باإلسكان وبرامج 
اإلسكان المحمية 
ويمكن أن يشمل 
ذلــك تقيــيم حجــم 
ــــــــى  الطمــــــــب عم
ـــــــي  اإلســـــــكان ف
ـــــة لتحديـــــد  الدول
األولويـــــــــــــــــــــات 
عـــداد دراســـات  وا 
ــادل  اإلســكان وتب
ـــــرات حـــــول  الخب
مواصفات البنـاء 
ومعـــــــــــــــــــــــــــايير 

 االستحقاق 

زيـــادة عـــدد 
موافقــــــــــــات 
اإلســــــــــــكان 
وتحســــــــــين 
قــــــــــــــــــــــــدرة 

ـــــــــــامج ا لبرن
عمــــــــــــــــــــــى 
التعامــل مــع 
طمبـــــــــــــــــات 

 اإلسكان
 

. اعتمـــــاد نمـــــاذج 2
وحـدات ســكنية تمبــي 
احتياجـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المســــــــتفيدين مــــــــن 
 القروض اإلسكانية 

(تطػػػػػػوير نظػػػػػػـ تصػػػػػػنيؼ فئػػػػػػات 5-0)
المػػػػواطنيف المسػػػػتفيديف مػػػػف القػػػػروض 

 اإلسكانية 

نظاـ محدث 
لتصنيؼ 

المستفيديف مف 
 القروض اإلسكانية 

إدارة التخطيط 
 والدراسات 

 يوجد ال

  5118يناير 

( تحديث دراسة حاجات كؿ فئة 5-5)
مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػواطنيف المسػػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػػف 

 القروض اإلسكانية 

% مف 011انجاز 
 الدراسة المحدثة  

إدارة التخطيط 
 والدراسات 

مف يناير إلى 
  5118فبراير 

( طػػػػرح عطػػػػاء واختيػػػػار شػػػػركة 5-3)
ىندسػػػػػػػية لتصػػػػػػػميـ وتحػػػػػػػديث نمػػػػػػػاذج 

 يةالوحدات السكن

اختيار شركة 
ىندسية لتصميـ 

 النماذج

إدارة الخدمات 
 اليندسية 

011 
 ألؼ

مف مارس إلى 
  5118أبريؿ 

( تحػػػػػػػػػديث تصػػػػػػػػػاميـ النمػػػػػػػػػاذج 5-4)
الخاصػػػة بالوحػػػدات السػػػكنية بمػػػا فييػػػا 

 البيوت الخضراء 

% مف 011تحديث 
تصاميـ الوحدات 

 السكنية

 المستشار اليندسي 
إدارة الخدمات 
 اليندسية 

مايو إلى  مف
أغسطس 
5118  

( إعػػػداد قائمػػػة بتصػػػاميـ 5-5)
الوحدات السكنية حسب الفئػات 

 المحددة مسبقا 

قائمة التصاميـ 
حسب فئات 
 المستفيديف 

المستشار 
 اليندسي 

إدارة الخدمات 
 اليندسية 

أغسطس  
5118  

 . 5117المصدر : الخطة اإلستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد لإلسكاف 
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 تصميـ الجدوؿ الزمني لمفترات المختمفة.الخامسة:الخطوة 
شيور او سنو( ويضـ ىذا  6بنفس الطريقة يتـ عمؿ جدوؿ زمني لألىداؼ المطموب تحقيقيا في فترة زمنية ما )شير او 

  ؟ (.) تـخانة الجدوؿ جميع الوسائؿ والمسئوؿ عف تنفيذىا والتكمفة ويتـ إضافة 
  -يونيو ( : مثاؿ توضيحي لمجدوؿ الزمني لشير)

موعد البدء  المنفذ ) من ( الوسيمة ) الميمة / المأمورية(
 )متي(

موعد 
 اإلنتياء

 تم ؟ التكمفة 

  ساعو عمؿ 51 يونيو 7 يونيو 0 مصطفى  إجراء تقييـ الميارات
تمويؿ  مسئوؿزيارات ميدانية مع 
 ...... فرع ....... 

  ساعة 88 يونيو 05 يونيو 0 محمد

تمويؿ  مسئوؿة مع زيارات ميداني
 ...... فرع .......

   ساعة 88 يونيو 05 يونيو 0 احمد

  ساعة عمؿ 5 يونيو 5 يونيو 5 مصطفي جرد لخزينة المركز الرئيسي
  ساعات عمؿ 4 يونيو 8 يونيو 8 مصطفى مجاالت التنمية المطموبةتحديد 

تحديد برامج التدريب الداخمية  
 والخارجية 

  ........... يونيو 05 يويون 9 ادارة التدريب

تحديد المراجعيف الذيف سوؼ 
 يشاركوف بالدورات

  ساعات عمؿ 4 يونيو 06 يونيو 06 ابراىيـ

  ساعات 8 يونيو 06 يونيو 06 محمد كتابة تقرير الزيارة الميدانية
  ساعات 8 يونيو 06 يونيو 06 أحمد كتابة تقرير الزيارة الميدانية

تمويؿ  وؿمسئزيارات ميدانية مع 
 ...... فرع ....... 

  ساعة 88 يونيو 31 يونيو 07 محمد

تمويؿ  مسئوؿزيارات ميدانية مع 
 ...... فرع .......

   ساعة 88 يونيو 31 يونيو 07 احمد

التعاقد مع الجيات التي تقـو 
 بالدورات

  ........... يونيو 51 يونيو 07 ادارة التدريب

  ........... يونيو 54 يونيو  51 ادارة التدريب تحديد الجدوؿ الزمني والمكاني
  ساعات عمؿ 4 يونيو 56 يونيو 54 ابراىيـ تبميغ المشاركيف والمدربيف

إذا تـ ذلؾ العمؿ كأسموب   عالمة في خانة )تـ؟( ضعو ىكذا يتـ تعبئة ىذا الجدوؿ مف جميع جداوؿ الزمنية لألىداؼ و 
 . لمرقابة

 والتي يمكف أف تكوف كالتالي أيضًا :والسنوية ويوجد أشكاؿ عديده لمخطة التشغيمية الشيرية 
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 5101جياز ابو ظبي لممحاسبة يونيو  –المصدر : دليؿ إدارة التدقيؽ الداخمي 
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This section shows the indicative timings for the different reviews included in the 2012-13 
internal audit plan . 

MarFebJunDecNovOctSepAugJulJunMarApr

2011-2012
Review

Transformation project

Operational performance management

Risk management & governance

Financial and accounting systems

Your Audit Committee dates: 
 Internal Audit Operational Plan 2012-13 and Audit Strategy -KPMG المصدر :

مثاؿ توضيحي لجدوؿ األعماؿ الخاص بالمراجع / وفيما يمي  . قائـ بياىي جدوؿ األعماؿ الخاص بكؿ الخطوة السادسة:
 :محمد 

موعد البدء  الوسيمة ) الميمة / المأمورية(
 )متي(

 تم ؟ التكمفة  موعد اإلنتياء

تمويؿ  مسئوؿزيارات ميدانية مع 
 ...... فرع .......

  ساعة 88 يونيو 05 يونيو 0

  ساعات 8 يونيو 06 يونيو 06 كتابة تقرير الزيارة الميدانية
تمويؿ  مسئوؿزيارات ميدانية مع 
 ...... فرع .......

  ساعة 88 يونيو 31 يونيو 07

 ة ما تـ مف أعماؿ وما لـ يتـ بشكؿ دوريراجعؿ األعماؿ عمي القائـ باألعماؿ والمشرؼ الخاص بو ويتـ مويتـ توزيع جداو 
 .في االجتماعات )الفردية أو الجماعية(

فيما يمي عرض لمعوامؿ التي تأثر في و ومع إكتماؿ تمؾ الخطوات يكتمؿ الخطة التشغيمية الخاصة بإدارة المراجعة الداخمية 
الي مياـ  الخطة التشغيمية إلدارة المراجعة الداخميةتقسيـ )المأمورية( عند  ميمة العمؿالزمني المطموب إلتماـ  تحديد النطاؽ
 .إستعدادًا لمتنفيذ

 -:مراجعة الداخميةلم( موريةميمة عمل )المأ لكلالنطاق الزمني تحديد العوامل التي تؤثر في 
أثناء تحضير خطة المراجعة الداخمية حتى يمكف تحقؽ التناسؽ بيف احتياجات لكؿ ميمة لموقت يتـ تجييز الميزانية التقديرية 

  -أخذ العوامؿ التالية في االعتبار: وعند إعداد ميزانية الوقت التقديرية لمميمة يجب كؿ ميمة وخطة المراجعة الداخمية ككؿ
  .نطاؽ الميمة وأىدافيا 
 وء الخبرات المتوفرة لدى الفريؽ المعيف ألداء ميمة المراجعة.درجة التدريب واإلشراؼ الالزمة لتنفيذ الميمة في ض 
 .درجة تعقد ميمة المراجعة ومدى تناسبيا مع خبرات الفريؽ المكمؼ بيا 
  .الوقت الذي استغرقتو نفس الميمة في مراجعات سابقة 
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 -إصدار خطة المراجعة الداخمية:
تعديالت عمييا قبؿ ال بعض العتمادىا وقد يتـ إجراءة العميا اإلدار بعد تجييز خطة المراجعة الداخمية يتـ عرضيا عمى 

ذا حدث تعديالت عمى خطة المراجعة التي سبؽ الموافقة عمييا يجب أف تراجع ويوافؽ عمييا مف قبؿ و الموافقة النيائية  ا 
 .اإلدارة

تـ تقسيميا الي مياـ ر التنفيذ حيث في طو مكتممة و  أصبحت اآلف خطط المراجعة الداخمية ) اإلستراتيجية والتشغيمية (ىا قد و 
 عمؿ وبتنفيذ تمؾ المياـ تنفذ خطة المراجعة الداخمية وليذا سوؼ نتناوؿ كيفية تخطيط مياـ عمؿ المراجعة الداخمية .

 -المراجعة :في أعمال عمل التخطيط ميمة 
ادىا مف مدير المراجعة الداخمية خاصة بكؿ ميمة مف قبؿ المراجع المسؤوؿ عف تنفيذ الميمة ويقوـ باعتم عمؿتعد خطة 

  -وعند تخطيط ميمة المراجعة يجب عمى القائـ بالتخطيط أف يبني خطتو استنادا إلى األمور التالية: ويجب أف يتـ توثيقيا
  المراجعة ككؿ. إدارةتحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا مف تنفيذ الميمة والتي يجب أف تكوف متسقة مع  أىداؼ خطة 
 ى معمومات كافية عف األنشطة التي سيتـ مراجعتيا.الحصوؿ عم 
 .تحديد الموارد الالزمة إلنجاز ميمة المراجعة 
 .إبالغ األطراؼ المعنية ببدء عممية المراجعة 
  .عمؿ دراسة حوؿ األنشطة والمخاطر ذات الصمة بالميمة ووسائؿ الرقابة المستخدمة لمحد منيا 
 ت التي يتعيف القياـ بيا في نطاؽ العمؿ.مراجعة دليؿ المراجعة لتحديد اإلجراءا 
 .تحديد كيؼ ومتى ولمف سيتـ اإلبالغ بنتائج المراجعة 
  الميمةالحصوؿ عمى موافقة مدير المراجعة الداخمية باعتماد خطة . 
 .توثيؽ خطة مراجعة الميمة في مذكرة تخطيط المراجعة 

  -أىمية تحديد أىداف الميمة:
 التي تحتوي عمى الجوانب  عمى الجوانب الضرورية لتحقيؽ أىداؼ ميمة المراجعة أو تركيز الموارد المتاحة لمميمة

 نسبة تعرض لممخاطر عالية. 
  التي تحتوي عمى العمميات تجنب ضياع الوقت في مراجعة العمميات غير الضرورية لتحقيؽ أىداؼ المراجعة أو

 نسبة تعرض لممخاطر قميمة أو غير ىامة.
  مع اإلدارة المراد مراجعتيا عمى جميع المستويات.تحسيف عمميات االتصاؿ 
 ضماف تغطية كؿ عمميات المراجعة. 

 -: لتحديد أىداف ميمة المراجعة يمكن إتباع الخطوات اآلتية
  خطة الشاممة لإلدارة ودور الميمة في تحقيؽ أىداؼ الخطة.الاالطالع عمى 
 إدارة المراجعة الداخمية. عمؿ مناقشة لألىداؼ العريضة لمميمة بيف فريؽ العمؿ ومدير 
 .القياـ ببعض اإلجراءات التمييدية لتقدير المخاطر 
 السابقة اتوتحديد األىداؼ عمى ضوء المراجع مناقشة فريؽ عمؿ الميمة في المخاطر المحيطة بيا. 
 تزاـ.االتفاؽ عمى األىداؼ المحددة لمميمة سواء كانت مرتبطة بالفحص أو التحقؽ أو التقويـ أو مراجعة االل 
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 -التوثيق:
ذا  وقائمة أعماؿ الميمة العمؿ عف طريؽ إدراجيا في مذكرة تخطيط المراجعةميمة ونطاؽ الميمة يجب توثيؽ أىداؼ  وا 

يجب مناقشة ىذه التعديالت مع مدير  وتـ توثيقياعمؿ التي تـ الموافقة عمييا ميمة الحدث تعديالت عمى أىداؼ ونطاؽ 
 .المراجعة الداخمية

 -:حيث يجب أف تحتوي عمي عمى مايجب أف تتضمنو مذكرة تخطيط المراجعةأمثمة ي فيما يم
 .معمومات عف اإلدارات أو األقساـ التي سيتـ مراجعة أعماليا وطبيعة تمؾ األعماؿ والمخاطر المرتبطة بكؿ منيا 
 ة بكؿ منيـ.األفراد والمسئوليف عف اإلدارات أو األقساـ التي سيتـ مراجعة أعماليا والمياـ المنوط 
 .بياف واضح بنطاؽ ميمة المراجعة وحدودىا 
 .توقيت القياـ بالمراحؿ األساسية لمميمة 

 .فريؽ العمؿ المكمؼ بالميمة ودور كؿ منيـ ومتى يعود إلى رئيس فريؽ عمؿ الميمة 
 .األنشطة التي سيتـ القياـ بيا 
  عمى أداء فريؽ العمؿ في مذكرة تخطيط يجب مراجعة وتوثيؽ الظروؼ واألوضاع التي قد تؤثر عمى الميمة أو

 .  المراجعة
 -امثمة عمى بعض ما تتضمنو قائمة أعماؿ المراجعة:

 .اإلدارات التي يجب زيارتيا واألشخاص المذيف يجب مناقشتيـ 
 .التوثيؽ المطموب لمعمؿ الذي تـ 
 .شكؿ تقرير نتائج كؿ مرحمة 
 ائي ليا.الوقت الالـز لالنتياء مف الميمة وشكؿ التقرير الني 
 .المخاطر المرتبطة بكؿ مرحمة 
 .النتائج المتوقعة 

ويتعيف عميو اعتمادىا مف  ميمة المراجعةالميمة تقع عمى عاتؽ رئيس فريؽ  قائمة أعماؿو  مسئولية إعداد مذكرة التخطيط
 .الداخمية مدير إدارة المراجعة
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  رابعرابعالباب الالباب ال
لمراجعة لمراجعة إرشادات لفعالية تنفيذ البرامج التشغيمية لعمميات اإرشادات لفعالية تنفيذ البرامج التشغيمية لعمميات ا

  ات التمويل متناىي الصغر ات التمويل متناىي الصغر مؤسسمؤسسفي في   الداخميةالداخمية
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 -مقدمة:
جية المتبعة في ىذا الدليؿ ىي القياـ بأنشطة المراجعة عمي أساس المخاطر وليذا فإف اإلجراءات التشغيمية التي يقـو إف المني

بيا المراجع لتأدية مياـ عممو يجب أف تضـ باإلضافة الي التأكد مف اإللتزاـ لمسياسات واإلجراءات الخاصة بكيفية القياـ 
أف يتأكد مف و  تقييـ المخاطر التي تتعرض ليا الوظائؼ المختمفة في المؤسسة ميوبكؿ وظيفة أيضًا عبالمياـ الوظيفية 

بيدؼ مساعدة كؿ مف مجمس مراقبة نظـ الرقابة الداخمية أيضًا عميو و  وجود/عدـ مخاطر مستجده تتعرض ليا تمؾ الوظائؼ
دارات المؤسسة واإلدارة التنفيذية لجنة المراجعةو اإلدارة  مف الكفاءة  بدرجة عالية ي القياـ بمسئولياتيـفوكؿ مف لو عالقة  وا 
 .الحد مف المخاطر وتحسيف كفاءة العمميات وتعزيز الكفاءة التشغيمية لتحقيؽ أىداؼ مؤسستنامعمؿ عمي ل والفاعمية

في التمويؿ متناىي الصغر  تقييـ المخاطر في التخطيط ألعماؿ المراجعة الداخمية بمؤسساتو ولقد قمنا بعرض تصنيؼ 
الباب نموذج لجدوؿ يمكف أف يستخدمة المراجع في نفس اب الثاني وعرضنا خطوات تمؾ العممية كما عرضنا في آخر الب

التي يمكف أف تواجو كؿ وظيفة وسوؼ نتناوؿ في ىذا الباب بعض اإلرشادات التي تفيد المراجع الداخمي  تحديد المخاطر
 يات المراجعة التشغيمية.أثناء قيامة بتنفيذ البرامج التشغيمية الخاصة بعمم

 -مضمون البرنامج التشغيمي لعميات المراجعة الداخمية:
  يجب تجزئة البرنامج إلى مجموعة مقاطع تقوـ كؿ منيا بخدمة ىدؼ أو أكثر مف أىداؼ ميمة المراجعة ومف ثـ تبدأ

 تحقيؽ ىذا اليدؼ. لعممية تنفيذ اإلجراءات الالزمة 
 تفاصيؿ الضرورية لتنفيذ المراجعةال يجب أف يشمؿ برنامج المراجعة كؿ. 
 أف توقع وتؤرخ كؿ اإلجراءات داخؿ برنامج العمؿ مف قبؿ المعد مع ضرورة عمؿ مرجعية ليا في أوراؽ  يجب

 العمؿ. 
  في بعض الحاالت الخاصة قد يكوف مفيدًا استشارة اختصاصييف متمرسيف لممساعدة في تحديد وتسمسؿ اإلجراءات

 التي يجب تنفيذىا. 
 -:الداخمية ممراجعةالتشغيمي لبرنامج المسؤولية تحضير 

 -باالعتماد عمى: يعتبر تحضير برنامج المراجعة مف مسؤولية رئيس فريؽ ميمة المراجعة
o بيعة العمؿ بالجية المراجع عمييافيـ ط. 
o المخاطر التي تـ تحديدىا خالؿ مرحمة تقويـ المخاطر. 
o  موظفي الجية المراجع عمييا.المخاطر التي تـ اإلبالغ عنيا عف طريؽ 

مع العمـ بأف برنامج المراجعة يجب أف يراجع ويعتمد مف قبؿ رئيس الميمة قبؿ البدء بالعمؿ الميداني. كما يجب أف يقـو 
الموافقة عمى كؿ المستندات وذلؾ لضماف أف إدراؾ فريؽ المراجعة كاٍؼ إلعداد وتنفيذ برنامج بمدير المراجعة بالمراجعة 

 ة الذي سيستخدـ في تحقيؽ أىداؼ وغايات ميمة المراجعة. المراجع
 فيـ طبيعة العمؿ بالجية المراجع عمييا:

أف الفيـ المناسب لطبيعة العمؿ بالجية المراجع عمييا يمكف فريؽ المراجعة مف تحديد أساليب الرقابة المستخدمة والمخاطر 
 يـ طبيعة العمؿ بالجية المراجع عمييا تعتبر األساس في:المصاحبة ليا قبؿ وضع برنامج مراجعة. لذلؾ فإف عممية ف

o تقييـ الرقابة الداخمية. o  .في إعداد برنامج مراجعة جيد 
 ويوجد طريقتيف يمكف استخداميما لتوثيؽ فيـ طبيعة العمؿ وبيئة الرقابة بالجية المراجع عمييا ىما: 

o الوصؼ النثري لإلجراءات. o  تدفؽ البيانيةالخرائط. 
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 -النثري لإلجراءات: الوصؼ
 تقوـ ىذه الطريقة عمى وصؼ إجراءات العمؿ بطريقة نثرية منفصمة، وعمى توثيؽ األنظمة واإلجراءات عندما: 

 .تكوف عممية تغييرات جذرية في النظاـ متوقعة الحدوث 
  .ال تتوافر إجراءات واضحة ومتبعة لمرقابة الداخمية 
  ثيقو بسيولة عمى نماذج وصؼ اإلجراءات كتابيًا.يكوف النظاـ غير معقد، وبالتالي يمكف تو 

  -خرائط التدفؽ البيانية:
  تصور خرائط التدفؽ باستخداـ الرسوـ البيانية تدفؽ اإلجراءات وأنظمة الرقابة عمى ىيئة نماذج مرسومة لتسييؿ

  عممية فيـ طبيعة العمؿ وبيئة الرقابة بالجية المراجع عمييا. 
  توثيؽ بعض أنواع الرقابة بطريقة وصؼ اإلجراءات كتابيًا ممحقة  فاعميةمف األكثر  وفي بعض األوقات قد يكوف

 ومكممة بخرائط التدفؽ البياني.
وتختمؼ الخطوات التشغيمية لتنفيذ المياـ الوظيفية مف مؤسسة إلي إخري عمي حسب السياسات واإلجراءات الموضوعة مف 

إرشادات حوؿ فيما يمي و ؤسسات األعماؿ في المياـ التنظيمية األساسية القائميف عمي آداء المياـ ولكف تتشابو جميع م
بدليؿ كما جاءت ) الداخمية مراجعةعمميات الالتشغيمية ل التأكيدات التي يجب أف يحصؿ عمييا المراجع الداخمي أثناء البرامج

دارة المؤسساتية دليؿ الحوكمة  -وىي ما يمي : جراميف جميؿ( –بيالعر  العالـ في األصغر التمويؿ لمؤسسات المخاطر وا 
 -:مراجعة القروضأواًل : 
 (.القدرة عمى السداد، ، تحميؿ طمبات القروض  تقييـ العمالء ) الغربمة الكافية لمعمالء المحتمميف يجب التأكد مف .0
ء، توثيؽ شروط القرض، فترة القرض، الضمانة و/أو الكفال)االقراض  التنظيـ المالئـ لييكمة يجب التأكد مف تحقيؽ .5

 .(العممية االقراضية
 .(عمميات الصرؼ،االشراؼ،التحصيؿ)المراقبة الدقيقة يجب التأكد مف تحقيؽ  .3
 معالجة مشكمة المتأخرات في الوقت المناسب لتجّنب انتشارىا وتكّبد المؤسسة خسارة كبيرة محتممةيجب التأكد مف  .4

 .(اف القرض،إعداـ القروض المتعّثرةإعادة جدولة السداد، تحديد مخصص فقد المتابعة،عف طريؽ )
تقارير دقيقة حوؿ بيانات المحفظة بحيث ُتظِير الوضع القائـ والمناحي الشيرية لممتأخرات، إضافة  التأكد مف وجود .5

 .محفظة القروض في خطر، وتقارير خاصة بكؿ مف منتجات القروض لدى المؤسسة لجدوؿ تقادـ
 االقراضية مقابؿ كفاية احتياطي فقداف القروض المخاطر ارنة مستويات ترّكزاعتماد عممية روتينية في مقالتأكد مف  .6

 (.حسب المنتج، الفرع مثالً )مناحي خاصة  وتحديد أية
القيمة في  أو مخصص خسائر انخفاض)حساب محفظة القروض وحساب مخصص فقداف القروض التأكد مف  .7

 .(لممحاسبة المعايير الدولية
شروط القرض:الفائدة، ،المبمغ الموّزع، التاريخ االئتماني، ىوية العميؿ) وماتي يتوفر فيو التأكد مف أف النظاـ المعم .8

قيمة وتقادـ السداد  ،قيمة وتوقيت األقساط الُمسّددة ،جدوؿ السداد: التواريخ ومبالغ األقساط، الرسوـ،االستحقاؽ،ألخ
عمى تمؾ المعمومات لكؿ مف القروض القائمة  ويجب عمى النظاـ أف يحتوي( رصيد المبمغ األساسي القائـ ،المتأخر

 والقروض المستحّقة.
 تتضّمف العناصر التالية:عند متابعة عممية تحصيؿ األقساط المستحقة يجب التأكد مف العممية  .9
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  إصدار نسخة عف جدوؿ السداد الخاص بكؿ عميؿ، متضّمنًا متحصالت القرض، رقـ حساب المصرؼ إذا
 .في البنؾ كاف الدفع سيتـ

  إصدار نسخ إيصاالت استالـ مرّقمة مسبقًا لمعميؿ سواء تـ ذلؾ عف طريؽ تقديـ قسيمة إيداع في البنؾ أو
 .المبالغ بشكؿ نقدي تسميـ

  تجييز قائمة بجميع عمميات تحصيؿ أقساط العميؿ، بما في ذلؾ عمميات التحصيؿ الميداني، ومقارنتيا مع
 .المحاسبة وسجاّلت التحصيؿ بيانات

  قـ كؿ إيصاؿ فردي في كؿ مف: دفتر السداد الخاص بالعميؿ وسجّؿ أقساط السداد الواردة الخاص تسجيؿ ر
 .بالمؤسسة

 تسوية جميع اإليصاالت في كؿ يوـ مع بيانات اإليصاؿ باإليداعات اليومية في البنؾ. 
 نقدية مف  بشكؿ عاـ، إف معظـ مؤسسات التمويؿ األصغر ال تشّجع موظفي القروض عمى استالـ أية أقساط

 العمالء.ولكف،في حاؿ عدـ وجود أي خيار آخر، يجب تحديد المزيد مف االجراءات الرقابية. 
 -ثانيًا : عمميات الصرف النقدي:

 -:يجب التأكد مما يمي  الصرؼ مراجعة عمميات في حالة 
 .استخداـ فقط شيكات المرّقمة مسبقًا لعمميات الصرؼ .0
 .التوثيؽ المالئـ لمشيكات .5
 أو تـ مدفوع التوقيع عمييا، أو ختميا بعبارة مثاًل، شطبيا مع)لوثائؽ الداعمة عند استكماؿ عممية الصرؼ غاء اإل .3

 .(استخدامو
 .توقيع إداري لمشيكات مع حظر الوصوؿ لمسجاّلت .4
 .االحتفاظ بالشيكات الممغاة، والتأّكد مف إزالة/إلغاء التواقيع .5
 .ة لمعميؿ أو المستفيدإرساؿ شيكات الصرؼ أو تسميـ الصرفيات مباشر  .6
 .في حاؿ التسميـ لمعميؿ يدًا ِبَيد، يجب الحصوؿ عمى إيصاؿ باالستالـ .7
 تسجيؿ جميع الشيكات حسب تسمسميا الرقمي في سجّؿ عمميات الصرؼ النقدي وتخصيص كؿ شيؾ لرقـ حساب .8

 النفقة التشغيمية الخاصة بو.
 -: صندوق النثرياتثالثا: 

تـ صرؼ نفقات الحاجيات والمصاريؼ األخرى نقدًا بداًل مف استخداـ الشيكات، وتشمؿ، في لدى العديد مف المؤسسات، ي
الرواتب الشيرية. ليذا السبب بالذات، يجب تحديد إجراءات التعامؿ مع أمواؿ صندوؽ النثريات بشكؿ  بعض الحاالت،

 . عمى سبيؿ المثاؿ:تمؾ اإلجراءاتوعمي المراجع الداخمي التأكد مف اتباع  متالـز واضح، كما يجب اتباعيا بشكؿ
 عمى أف يساوي النقد واإليصاالت في الصندوؽ النقدي مجموع االحتفاظ بأمواؿ صندوؽ النثريات عمى أساس السمفة .0

 .يتـ تحديد قيمة األمواؿ في الصندوؽ بمبمغ معّيف ،قيمة السمفة
 يعيا مف قبؿ المشرؼ المسؤوؿ، وتكوف بصيغةيجب عمى جميع الطمبات المتعّمقة بأمواؿ صندوؽ النثريات أف يتـ توق .5

 .سندات ذات أرقاـ متسمسمة. ويجب إرفاؽ جميع السندات بالفواتير واإليصاالت المرتبطة
 . يجب إلغاء الوثائؽ الداعمة بعد استالـ المبمغ .3
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 .تسجيؿ العمميات النقدية المتعّمقة بصندوؽ النثريات في سجّؿ النقد .4
 وؽ عندما تصبح كمية النقود قميمة، وكذلؾ األمر، في نياية كؿ شير.يتـ إصدار شيؾ لتعبئة الصند .5
 -: الموجودات/األصول الثابتة رابعا :

 -فعمي المراجع الداخمي عند القياـ بأعماؿ المراجعة الداخمية تجاه األصوؿ الثابتة أف يتأكد مما يمي:
ي لحسابات الرقابة في دفتر االستاذ الذي يمعب دور سجؿ فرع)سجؿ خاص بالموجودات/األصوؿ الثابتة وجود  .0

 يسّجؿ األرقاـ التسمسمية لمموجودات/األصوؿ، تاريخ الشراء، الموقع، الرقـ الخاص بكؿ وحدة مف العاـ،
 .(يسّجؿ اإلىالؾ المتراكـ المرتبط الموجودات/األصوؿ، كما

يتـ عادّة مراقبتيا/ضبطيا مف خالؿ إف عممية استخداـ الموجودات/األصوؿ الثابتة، كالسيارات والدراجات النارية،  .5
ويشمؿ إسـ العربة المستخدمة، تاريخ االستخداـ، المسافات المقطوعة )« سجّؿ استخداـ وسائط النقؿ »  استخداـ

 المناطؽ التي تمت زيارتيا، وىدؼ استخداـ العربة؛ إضافة لذلؾ، يتـ استخداـ ىذا السجّؿ لتسجيؿ عمميات شراء
 .( لكمفة/السعرالمحروقات، الكمية، وا

يجب عمى المدير التنفيذي أف يوافؽ شخصيًا عمى بيع أية موجودات/أصوؿ تابعة  بيع الموجودات/األصوؿعند  .3
عمى قسيمة تبّيف استالـ النقود. ويجب تسجيؿ جميع المقبوضات  لممؤسسة، مع التوقيع عمى فاتورة البيع والتوقيع
 بيانات اإليصاؿ باإليداعات اليومية لدى البنؾ. ي وتسويتيا معالنقدية الواردة مف أي مصدر كاف في سجّؿ نقد

عمي المراجع التأكد مف الجرد الفعمي و اإلستخداـ األمثؿ لألصوؿ بشكؿ دوري و عميو اف يتأكد مف صحة عمميات  .4
 احتساب اإلىالكات الخاصة بيا .

 -خامسًا : اإلدارة المالية :
 -أف يتأكد مما يمي: مالية عميوال وعند قياـ المراجع بمياـ تتعمؽ باإلدارة

 يجب القياـ بالتحّقؽ مف دُقة تقارير المصروفات)الفصؿ المالئـ لممياـ: عمميات تدقيؽ ودراسة منفصمة لألداء  .0
 (.الفواتير،اإليصاالت وغيرىا مف المعامالت، وذلؾ، مف قبؿ شخص غير الشخص الذي يقـو بإعداد وثائؽ الدفع

 .لموافقة عمى المعامالت والعمميات المحاسبيةالتفويض الصحيح لعممية ا .5
جراءات موثّقة، )تصميـ واستخداـ الوثائؽ والسجاّلت المالئمة  .3 وثائؽ ُمرّقمة،نسخ متعّددة، جداوؿ الحسابات، أدّلة وا 

 (.ألخ
 –في المؤسسات المالية، ىنالؾ العديد مف السجاّلت )رقابة فعمية عمى الموجودات/األصوؿ والسجاّلت وجود  .4

بالتالي، يجب تشديد «. نقدية -شبو»جميعيا سجاّلت ذات نوعية  –اإليصاالت،طمبات الشراء،أو سندات الدفع ك
 (.الرقابة عمييا

يجب عمى النظاـ أال يسمح بوجود أي معامالت وىمية ضمف القوائـ أو السجاّلت؛ )التأّكد مف صّحة المعامالت  .5
؛ ويجب اتبااظ بيا تحت مسؤولية رئيس الحسطبوعة مسبقًا واالحتفترقيـ جميع االستمارات/القوائـ الم يجب أف يتـ
المعامالت التي يتـ إدخاليا في القوائـ حسب تسمسميا الرقمي؛ كما يجب عمى جميع المعامالت أف يتـ  تسجيؿ جميع

ـ أواًل مف عمييا مف خالؿ تجييز الوثائؽ الداعمة؛ إف أي تغييرات يتـ إجراؤىا عمى السجالت، يجب أف يت المصادقة
عكسية تصحح الخطأ الذي حصؿ في عممية إدخاؿ البيانات، ومف ثـ، إدخاؿ القيود الصحيحة؛  خالؿ إدخاؿ قيود

 (.مف إدخاليا، يجب أال يتـ تعديميا أما البيانات التي تـ االنتياء
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لصحيحة وفقًا يجب إدخاؿ بيانات المعامالت إلى القوائـ ضمف فئات الحسابات ا)التسجيؿ الصحيح لممعامالت  .6
الحسابات المتبعة؛ ويجب تسجيؿ جميع المعامالت التي تجري في أي شير معّيف في السجاّلت الخاصة  لمبادئ

أيضًا، يجب المحافظة عمى التالـز في التقارير الشيرية؛ يجب أف يتـ إعداد أنظمة رقابية مالئمة لمتأكد  بذلؾ الشير؛
ت وتمخيصيا تتـ بشكؿ صحيح، إف كاف نظاـ المحاسبة يدويًا أـ آليًا تصنيؼ، إدخاؿ ونشر البيانا مف أف عمميات

 .(المعامالت بالوثائؽ الداعمة الكافية والمالئمة التي تصادؽ عمى عممية الدفع كما يجب تزويد جميع
 -سادسًا : إدارة السيولة :

 -أف يتأكد مما يمي: عميو بإدارة السيولةوعند قياـ المراجع بمياـ تتعمؽ 
 فظة عمى تقديرات مفّصمة حوؿ التدّفقات النقدية الواردة والخارجة المتوقعة عمى مدى األسابيع أو األشير القادمةالمحا .0

 لمتمّكف مف تحديد صافي االحتياجات النقدية.
 استخداـ إجراءات معّينة في الفروع لمحّد مف الزيادات غير المتوقعة في االحتياجات النقدية. عمى سبيؿ المثاؿ، قامت .5

 بعض المؤسسات بتحديد سقؼ معّيف لكميات السحب المسموحة لمعمالء مف حسابات توفيرىـ، وذلؾ، سعيًا لمزيادة
 المؤسسة عمى تحسيف عممية إدارة السيولة لدييا. مف قدرة

 ةاالحتفاظ بحسابات االستثمار التي يمكف تحويميا بسيولة إلى سيولة نقدية أو فتح خطوط ائتمانية مع مصارؼ محّمي .3
 استجابًة لالحتياجات غير المتوقعة.

 توّقع االحتياجات النقدية المحتممة مف جراء إدخاؿ منتجات جديدة أو نتيجًة التغّيرات الموسمية في عمميات اإليداع .4
 .والسحب

 -سابعًا : نظم المعمومات :
 -عميو أف يتأكد مما يمي:بنظـ المعمومات وعند قياـ المراجع بمياـ تتعمؽ 

ت السّر التي تحّد مف دخوؿ النظاـ واستخداـ تطبيقاتو،وذلؾ،حسب المسؤوليات والصالحيات المحّددة كمماوجود  .0
 .لمموظؼ؛الحّد مف الوصوؿ إلى ممّفات خاصة ببعض البيانات

 تحديد قيود معّينة عمى أية تغييرات قد يتـ إجراؤىا عمى أنظمة برامج الكمبيوتر؛ وتوثيؽ منتظـ لعمميات تطوير .5
 .ت والصيانةالتطبيقا

 .المحافظة والمراجعة الدورية لمحسابات الرقابية والميزانيات التجريبية .3
 عمميات تحّقؽ ومقارنة لبيانات نظاـ المعمومات المالي: إف مقارنة النتائج الفعمية مقابؿ الموازنة يساعد المؤسسة عمى .4

تالعب في نظاـ المعمومات؛وبإمكانو تحديد أسباب وجود أي مخالفات قد تكوف، في بعض األحياف، نتيجة لحصوؿ 
 .أف يساعد المؤسسة عمى تحديد أي أخطاء محاسبية أيضاً 

إعداد التقارير بدّقة وفي حينيا: ويجب عمى ىذا األمر أف يكوف متوّقعًا مف جميع الموظفيف وأف يكوف مف بيف  .5
 .اليامة لتقييـ أدائيـ المعايير

 بديمة ناجحة لمحاالت الطارئة.وجود إجراءات نسخ احتياطي يومية وخطة عمؿ  .6
 -: التسويات المصرفيةثامنا : 
القياـ بعمميات تسوية كؿ حساب مصرفي مّرة كؿ شير عمى األقؿ لمتأّكد مف مواءمة أف يتأكد المراجع الداخمي مف يجب 

 قد.المصرفي مع بيانات األرصدة في دفتر االستاذ العاـ أو سجّؿ الن األرصدة في البنؾ حسب كشؼ الحساب
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 -: التمويل من المانحينتاسعًا : 
مسؤوؿ عف األمواؿ الواردة مف قبؿ المانحيف، وذلؾ، لضماف ىو الالمدير التنفيذي  عمي المراجع الداخمي أف يتأكد مف أف
و بدوف  في الوقت المناسب. فال يجب استالـ أو إيداع أية منح تمويمية مف دوف عممو. حصوؿ المؤسسة عمى التمويؿ الالـز

 إتخاذ اإلجراءات الوارده بذلؾ.
 -عاشرًا : الموارد البشرية :

 -مما يمي: عميو أف يتأكد بإدارة الموارد البشريةعند قياـ المراجع بمياـ تتعمؽ 
، يجب عمى مؤسسة التمويؿ «معروؼ »في جميع الحاالت، حتى عندما يتعّمؽ األمر بشخص في عممية التوظيؼ :  .0

التوظيؼ، وأف تكوف عمى استعداد لتوظيؼ الوقت والموارد الكافية مف  مة في عمميةاألصغر أف تتبع ممارسات صار 
  -:كما يمي أجؿ إيجاد األشخاص المناسبيف

 ،عمى المستوى الميني والشخصيالتحّقؽ مف مرجعيات الشخص. 
 أخرى. غربمة آليات أية أو الشخصية تحميؿ اختبارات استخداـ 
 لتوظيؼ، إجراء المقابمة، والغربمة/االختياراتباع عممية منتظمة وُمختَبرة في ا. 
 لتحّقؽ مف الخمفية العامةا. 
 طمب الحصوؿ عمى شيادة حسف أخالؽ/سموؾ شخصية. 

 -:حيث يتأكد مف الرواتب واألجور مراجعة لكشوؼ .5
  وساعات بدء  يحدد فيو رقـ الموظؼ / ة ووظيفتوإعداد كشؼ دواـ يومي بإشراؼ ومراقبة المساعدة اإلدارية

 . واـ والمغادرة والغيابالد
 عمؿ نموذج خاص باالجازات لمتابعة أرصدة أجازات الموظؼ/ة . 
 جمالي االقتطاعات والراتب الصافيإ  .عداد كشؼ راتب شيري يحدد بو إجمالي المستحؽ وا 
 -المشتريات:الحادي عشر: 

 -:وىي جراءات في عممية الشراءاإلسالمة جميع مف عميو أف يتأكد المشتريات عند قياـ المراجع بمياـ تتعمؽ بإدارة 
 مف الجية صاحبة الطمب.تقديـ طمب شراء  .0
 .استدراج عروض لممشتريات .5
 تشكيؿ لجنة مشتريات لمناقشة العروض المقدمة واتخاذ قرار باإلحالة. .3
 إعداد أمر شراء. .4
 مواصفات المحددة.عداد مذكرة استالـ مواد توقع عميو الجيات المستممة بعد التأكد مف الكمية ومطابقتيا لمإ .5
 فاتورة المورد لمتأكد مف صحة األسعار ومطابقتيا لمعرض.   مراجعة .6

 
رضنا فيما سبؽ بعض اإلرشادات التي تزيد مف فاعمية البرامج التشغيمية عند تنفيذ مياـ المراجعة  وعمي العموـ فإف الدليؿ ع

وىو بذلؾ يعتبر دليؿ شامؿ ألغمب  وظائؼ المؤسسةية لباقي التشغيمي لممراجعة الداخمية ىو بمثابة مجموع لكؿ األدلة التشغيم
 اإلجراءات والسياسات المتبعة في المؤسسة. 

 ولـ يتبقى لنا في ىذا الدليؿ سوى قياس فاعمية وكفاءة المراجعة الداخمية بالمؤسسة وىذا ما سوؼ نتناولو في الباب األخير.
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  الباب الخامسالباب الخامس
    قياس فاعمية و كفاءة إدارة المراجعة الداخميةقياس فاعمية و كفاءة إدارة المراجعة الداخمية
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 تصنيؼ وتقييـفعاؿ ىي أكثر قدرة عمي كؼء و عمي نحو طتيا تمارس أنشمراجعة الداخمية لم ةتمتمؾ إدار التي  ةالمؤسس
اإلجراءات  سريعة لمداللو عميتوفر ليا آلية يوتحديد نقاط الضعؼ في أنظمتيا المختمفة و  تتعرض لياالمخاطر التي 

 .ومتابعة تنفيذىا أيضاً التصحيحية المناسبة 
بشكؿ مستمر لتعزيز الثقة  ىاآداءفإنو يستوجب العمؿ عمي تحسيف  الذي تمعبة المراجعة الداخمية ليذا الدور الحيوي نظراً 
مقاييس ألداء  وضع فيو يتـ يجب أف تشمؿ برامج المراجعة الداخمية نوع مف أنواع التقييـ الذاتيف ومف ثـ،  المصداقية فيياو 

متسؽ مع إطار الممارسات المينية يا ما إذا كاف نشاطأيضًا تحدد ي تحقيؽ أىدافيا و جعة الداخمية ففاعمية وكفاءة المرا
 .والمعايير الدولية

ولكف قبؿ تحديد تمؾ ىي تحديد مقاييس األداء الرئيسية لنشاط المراجعة الداخمية في ىذا المضمار الخطوة األولى ف إذاً 
الخطط المراجعة،عمؿ ،ميثاؽ في المؤسسة ت المعموؿ بيالسياساالموائح وا)لرجوع واإلطالع عمي المقاييس يجب أواًل ا

طاراالستراتيجية والتشغيمية و  الخاص ة ي إطار الممارسات المينية الدوليقد استند ىذا الدليؿ عمو  (الممارسات المينية الدولية ا 
تقؿ وموضوعي، يقدـ تأكيدات نشاط مس)المراجعة الداخمية بأنيا حيث تـ تعريؼ ةف األمريكييالداخمي المراجعيفبجمعية 

وخدمات استشارية بيدؼ إضافة قيمة لممؤسسة وتحسيف عممياتيا . ويساعد ىذا النشاط في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف 
دارة المخاطر والرقابة والتعريؼ السابؽ يضع  (خالؿ اتباع أسموب منيجي منظـ لتقييـ وتحسيف فاعمية عمميات الحوكمة وا 

 تقييـ المجاالتقد تشمؿ الداخمية المراجعة آداء تقييـ  راجعة الداخمية وبالنظر ليذا اإلطار يتضح أفمللماىية اعاـ  إطار
 -:التالية
  الرقابة الداخميةمستوى المساىمة في تحسيف إدارة المخاطر و. 
 حقيؽ األىداؼ والغايات الرئيسيةت. 
  .تقييـ التقدـ المحقؽ نتيجة خطط أنشطة المراجعة 
 ة المراجعيفتحسف في إنتاجي. 
 .زيادة في كفاءة عمميات المراجعة 
 خاؿ تحسينات عمي عمميات المراجعةوضع المزيد مف خطط العمؿ إلد. 
 .كفاية المشاركة في التخطيط واإلشراؼ 
 مجمس اإلدارة ، لجنة المراجعة، واإلدارة التنفيذية، والييئات الحكومية  في تمبية احتياجات أصحاب المصمحة الفاعمية(

 .نشاط المراجعة الداخمية نفسيا ( جية والمنظميف، ومراجع الحسابات الخارجي، فضال عفالخار 
 مج تحسيف الجودة ألنشطة المراجعةنتائج تقييمات ضماف الجودة وبرا. 
 إجراء عمميات المراجعة الداخمية في الفاعمية. 

 يفؿ لممعايير الدولية لمعيد المراجعيف الداخمياإلمتثافي مؤسسة ما بمدى قياس فاعمية وكفاءة المراجعة الداخمية  نايمكنو 
نتطرؽ أواًل لعرض المعايير الدولية التي ليا  ولكف يجب أف)كمعايير دولية متفؽ عمييا( والممارسات المينية الدولية  األمريكي
 -وىي كما يمي: قياس فعالية وكفاءة أنشطة المراجعة الداخميةصمة ب

 قياس فاعمية و كفاءة إدارة المراجعة الداخميةقياس فاعمية و كفاءة إدارة المراجعة الداخمية
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 -المراجعة الداخمية : عممية وتطوير الجودة نلتأمي ببرنامج يتعمق (1311معيار)
وبما  المراجعةأف يطور ويحافظ عمى برنامج يضمف تأميف وتحسيف جودة  مدير إدارة المراجعةويقتضي ىذا المعيار مف 

وضماف  بشكؿ عاـ المؤسسةباتجاه إضافة القيمة وتحسيف عمميات  ىذا البرنامج مصمـكافة أوجو النشاط وأف يكوف  يغطي
 -فرعية:المعايير ال مع المعايير والقواعد األخالقية ويشمؿ ىذا المعيار عمى المراجعة الداخمية سجاـ عمؿان

 ( متطمبات ضماف الجودة وبرامج التحسيف حيث يجب0301معيار ) الجودة وتحسيف ضماف برنامج يتضمف أف 
 .سواء حد عمى والخارجية الداخمية التقييمات

 ( التقييمات ا0300معيار ) تشمؿو لداخمية:- 
 ة.الرصد المستمر ألداء أنشطة المراجعة الداخمي 
 معرفتيـ  مع داخؿ المؤسسة مف قبؿ أشخاص آخريف أو مف خالؿ التقييـ الذاتي المراجعة الدورية التي تنفذ

 .افية بممارسات المراجعة الداخميةالك
 ( التقييمات الخارجية : 0305معيار )سنوات خمس األقؿ كؿ عمى واحدة مرةالخارجية  التقييمات إجراء يجب. 

 -المراجعة الداخمية :وفاعمية تعريف كفاءة 
المفيـو المفيوـ األوسع لمكفاءة ىو عمؿ الشئ بالطريقة الصحيحة أما المفيوـ األوسع لمفاعمية ىو عمؿ الشئ الصح أما 

عمي كفاءة وفاعمية المراجعة الداخمية ويمكف استخداـ نفس الوصؼ ؽ األىداؼ يتحق مستويلمكفاءة والفاعمية ىو  الميني
الذي يجب أف الجوىري واليدؼ ، تحقيؽ أىداؼ نشاط المراجعة الداخمية  مستويمقاييس الكفاءة والفاعمية تقيس بالتالي فو 

)أصحاب  ذو العالقة عف طريؽ تقديـ خدمات استشارية لمجيات المعنية إضافة قيمة لممؤسسة تحققة المراجعة الداخمية ىو
ولذلؾ وجب أف نعرؼ مف ىـ أصحاب المصمحة المتعامموف مع المراجعة الداخمية مف الجيات الداخمية أو ، مصمحة( ال

 الخارجية.
 -أصحاب المصمحة :

 أصحاب تشمؿ أف ويمكف (والخارجية الداخمية) المراجعة الداخمية الي لنشاط الرئيسييف المصمحة أصحاب تقسيـالشائع مف 
 -:الداخمية المصمحة
 (.المراجعة  لجنة مثؿ لجنة أو ) اإلدارة مجمس 
 العميا اإلدارة. 
 ادارة العمميات واإلدارات األخري. 
 .المراجعيف الداخمييف 
 -:الخارجييف المصمحة أصحاب تشمؿ أف ويمكف
 والمينية الحكومية والرقابية  الييئات. 
 الخارجييف الحسابات مراجعي. 
 (ثالث ) المصارؼ ، الدائنوف ...ال الطرؼ.. 

وينبغي الحصوؿ عمى ردود فعؿ مف يجب عمي إدارة المراجعة تحديد واضح ألصحاب المصمحة مف نشاط المراجعة الداخمية 
التي توفر لممراجعة الداخمية رؤية صحيحة التغذية العكسية ب ء فيما يسمىاالقتضاكؿ واحدة مف ىذه الجيات المعنية حسب 

 -ما يمي:حوؿ 
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  اخمية لدي مختمؼ مستويات المؤسسةالمراجعة الد ومسئولياتمف مفيـو الغرض. 
 .كفاية إستقالؿ وموضوعية المراجعة الداخمية 
  والمتوقع مف نشاط المراجعة الداخميةالمستيدؼ إنجازة . 
  رتباط  .تمؾ مع نطاؽ النشاط حسب اإلقتضاءالحالي أو أولويات األعماؿ المخططة وا 
 أوجة القصور الحالية إف وجدت. 
 ع موارد أنشطة المراجعة الداخميةياح أو عدمو ممستوي االرت. 
 ير الضمانات والخدمات والمخاطر ذات الصمة وقدرة المراجعة الداخمية عمي توف اإلحتياجات المتغيرة لألعماؿ

 .اإلستشارية
 -مقاييس فاعمية وكفاءة المراجعة الداخمية:

ف عناصر إطار حوكمة المؤسسات وىذا مف خالؿ تحقيقيا يجب أف تثبت المراجعة الداخمية أىميتيا بإعتبارىا عنصر ىاـ م
أعمى مستويات الكفاءة والفاعمية وعمي مدير المراجعة الداخمية وضع إطار عممي لقياس فاعمية المراجعة الداخمية وىذا مف 

 -: اجراءاتخالؿ ما يمي مف 
  فريؽ عمؿ  تنمية معرفة وقدراتخمية،عمميات المراجعة الدارضا أصحاب المصمحة،)تحديد فئات األداء الحاسمة مثؿ

 .ويمكف اف يشمؿ ايضا التخطيط ومنيجيات المراجعة( المراجعة الداخمية
  والموائح  مع اطار المعايير المينية الدولية والمعايير المينية األخريمدى إتساقيا تحديد استراتيجيات فئات القياس و

 .والسياسات المعموؿ بيا
 التقرير عنياحميمي و الرصد لألداء بشكؿ دوري وت. 

 -:ما يمي وعند تحديد فئات قياس اآلداء الرئيسية يجب أف نراعي
 ما مدي إرتباط مقاييس اآلداء والفاعمية بإستراتيجية المراجعة الداخمية ؟ 
 ىؿ تشمؿ مقاييس اآلداء عمي حد سواء جميع المؤشرات الرئيسية والغير رئيسية ؟ 
 نشاط ودورة ؟ىؿ تعكس مقاييس اآلداء ألولويات ال 
  مقاييس األداء المستخدمة في التحسيف المستمر؟ فاعميةما مدي 

يمكف إستخداـ المقاييس الكمية والنوعية في إظيار آداء المراجعة الداخمية وكالىما يمكف مقارنتو مع توقعات أصحاب و 
التي يمكف الحصوؿ عمييا وفيميا بسيولة  ما تعتمد مقاييس األداء الكمية عمى البيانات الموجودة المصمحة الرئيسييف وغالباً 

لجمعيا كما يمكف مقارنتيا بسيولة لنفس  أقؿ )عمى سبيؿ المثاؿ نسبة المحقؽ مف المخطط لو( وغالبا ما تتطمب جيد
عمى جمع المعمومات مف خالؿ أساليب أكثر وقتًا مثؿ أما المقاييس النوعية فغالبا ما تستند ،المقاييس في المؤسسات األخرى

 مقاييس الكمية.بالمقارنة باللبحث المسحي أو المقابالت و لكنيا توفر رؤية واسعة عف اآلداء و أكثر عمقًا ا
 -عن النتائج : الرصد و التقرير

وينبغي التقرير عف فعالية وكفاءة المراجعة الداخمية ألصحاب المصمحة بشكؿ دوري وعمي مدير المراجعة الحصوؿ عمي 
مة التقارير إلحتياجتيـ( وتختمؼ محتويات التقرير ئمثاؿ شكؿ التقرير وتوقيتو ومواحاب المصمحة )غذية المرتدة مف أصالت

يجب أف يتـ كما  لممؤسسة المحددة واالحتياجات المصالح أصحاب احتياجات إلى استناداً  عنو اإلبالغ ينبغي ما حسب
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 ر فصمية نقطة إنطالؽ جيده في تحسيف فاعمية وكفاءةويعتبر تقديـ تقاري،اإلتفاؽ عمي تحديد مواعيد دورية تمؾ التقارير
  .المراجعة الداخمية

 -إلتماـ عممية قياس األداء يمكف إتباع الخطوات التالية: 
 فاعمية المراجعة الداخمية قياس كفاءة و

  إطار الممارسات المينية الدوليةمراجعة (IPPF  )  المعايير الدوليةو. 
 دارة المراجعة الداخمية والمؤسسة ككؿ.مراجعة الخطط اإلستراتيجية إل 
  المراجعةعمؿ ،ميثاؽ في المؤسسة الموائح والسياسات المعموؿ بيااإلطالع عمي. 
 .تقييـ المحقؽ والمستيدؼ والمتوقع مف أنشطة عمميات المراجعة 
 .صياغة تعريؼ أولي ما ىية فاعمية وكفاءة المراجعة الداخمية 
 إدارة المراجعة الداخمية وكفاءة لفاعميةاب المصمحة الرئيسييف أصح نقاط اإلتفاؽ بيف تحديد. 

 

 تحديد أصحاب المصمحة الداخمييف والخارجييف الرئيسييف
  لممؤسسة ككؿتحديد أصحاب المصمحة الرئيسييف )الداخمييف ، الخارجييف( لممراجعة الداخمية و. 
  نشاط المراجعة الداخمية أعماؿمارسة متحديد الذيف يعتمد عمييـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر في. 
 نشاط المراجعة الداخمية أعماؿ ممارسة تحديد المستفيد بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف. 
 وؼ يدعـ أنشطة المراجعة الداخميةتحديد مف س. 

 

 المراجعة الداخمية فاعميةوضع قياسات 
 داخميةراجعة الالفيـ الجيد لتوقعات أصحاب المصمحة الرئيسييف مف نشاط الم. 
 والتطورات مخرجات إنشتطتيا وأوجو القصورممارساتيا و جعة الداخمية و المراأنشطة  إليو التفيـ الجيد لما تيدؼ 

 .ذات الصمة
  ( وضع أدوات القياس مثؿ) بطاقات اآلداء. 
  وكفاءة المقاييس مع أصحاب المصمحة الرئيسييف فاعميةاالتفاؽ عمى . 

 

 النتائج عفالتقرير رصد و ال
 (اطبيعة المؤسسة والييكؿ التنظيمي لييراعي حجـ و ) عف النتائج وعمي دوريتة لمتقريرشكؿ متفؽ عميو  تصميـ. 
 الفاعميةكفاءة و المالءمة و ال لمتأكد مف والتقرير دوري لمثؿ ىذا الرصدال عرضال. 
  تشكيؿ وتوجيو أنشطة المراجعة الداخميةإلعادة استخداـ نتائج التقرير. 
  اإلمتثاؿ لممعايير فاعمية وكفاءة المراجعة الداخميةمف محددة  إلجراءاتمواءمة أنشطة المراجعة الداخمية(

 .السياسات و اإلجراءات الداخمية(و 
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مستوى المساىمة في تحسيف إدارة المخاطر  المراجعة الداخميةشمؿ قياس أداء ييمكف أف فباإلضافة إلى االمتثاؿ لممعايير 
إنتاجية الموظفيف  ، خطة المراجعة المحقؽ مف المخطط لو فيتقييـ  ،تحقيؽ الغايات واألىداؼ الرئيسية  ،عمميات ومراقبة ال
في تمبية احتياجات أصحاب  فاعميةال ،خطط العمؿ لتحسيف العممية ، وعددالمراجعة مف حيث التكمفة في عممية  الفاعمية
تكوف محددة بعناية وبشكؿ كامؿ بحيث يمكف استخداميا بطريقة متسقة سوؼ تحتاج إلى أف المقاييس كؿ مف ىذه  المصمحة

 التالي ىو مثاؿ لنيج نوع بطاقة األداء يمكف أف تستخدـ.والشكؿ  وشفافة ومستدامة
 مثال توضيحي لبطاقة تقييم اآلداء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المماثمة وىذا  تستخدميا المؤسسات ؾ التيتم مع الحالية والمعاييرمقاييس الدوري لم القياس النظر في يجوز لمدير المراجعة
إدارة عف حقيقة مستويات كفاءة وفاعمية  تأكيد ضماف توفير مقاييس مناسبة وفي مكانيا الصحيح وتعبريساعد عمى  يمكف أف

 المراجعة. 

 لجنة المراجعة
 .)درجة الرضا )استقصاء الرضا 
 .اإلىتماـ بالمخاطر 
 خطة المدخالت. 

الجيات محل الدارات/ ا
 الفحص

 .درجة الرضا 
  متوسط عدد

التوصيات في كؿ 
 ميمة مراجعة.

  درجة تنفيذ
التوصيات منذ اتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية.

  التغييرات في
 ممارسات العمميات.

 .التوفير في التكاليؼ 

  إطار الممارسات المينية
 . (IPPF) الدولية

 السياسات واإلجراءات. 
 دارة و نتائجيا.أولويات اإل 

 عمميات المراجعة الداخمية
 .تغطية المخاطر 
  نسبة المحقؽ مف

 خطط المراجعة.

  عدد التوصيات و
 المراجعات.

  التكاليؼ الفعمية
 مقابؿ المخطط ليا.

  الوقت المستغرؽ مف
أوؿ الي نياية 

 أعماؿ المراجعة .
  التوافؽ مع المعايير

 .والسياسات
 التقنيات  إستخداـ

  .التكنولوجية

 ) فريق العمل( اإلبتكار والقدرات
 .خبرات فريؽ العمؿ 
 .ساعات التدريب لكؿ مراجع 
 . نسبة الموظفيف المؤقتيف 
 .نسبة تنفيذ التحسينات المبتكرة 
 .نسبة أحداث المخاطر المفاجئة 
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 -:في مؤسسة ما بعض األسئمة التي يسأليا من يقيس فاعمية آداء إدارة المراجعة الداخمية
Source: www.theiia.org/guidance/quality. Under Advocacy, click on The Audit Committee: Internal Audit Oversight 
 

  ىؿ لنشاط المراجعة الداخمية برامج لرفع الكفاءة المينية ؟ 
  مراجعة وىؿ ممارسات النشاط وفقًا لبنوده ؟عمؿ ىؿ لممراجعة الداخمية ميثاؽ 
 بقواعد السموؾ االخالقي والميني ؟ ىؿ يمتـز المراجعيف الداخمييف 
 ىؿ ممارسات النشاط الخاص بالمراجعة الداخمية يتسؽ مع المعايير الدولية لممارسات المينية لممراجعة الداخمية ؟ 
 ىؿ يتسـ النشاط بالكفاءة والفاعمية بشكؿ كاؼ ؟ 
 ىؿ عدد الموظفيف ) المراجعيف ( كافي ؟ 
  ىؿ الميارات الخاصة بيـ كافية ؟ 
 عمي أنيا قيمة مضافة ؟ المعنية الجيات قبؿ مف إلييا ينظر التنظيمية وأنو العمميات تحسيف في النشاط يسيـ ىؿ 
 إلييا؟ يحتاج التي والموارد األدوات لديو النشاط ىؿ 
 ىؿ يضـ أنشطة المراجعة مراجعة السياسات واإلجراءات وتحميؿ اإلشراؼ والوثائؽ ...؟ 
 ؟ في التدريب عمى التنمية المينية وفيشارك المراجعة ىؿ أعضاء فريؽ 
 ىؿ حصؿ أعضاء الفريؽ مسميات وظيفية تعكس كفائتيـ ؟ 
 ىؿ يتـ التقييـ الخارجي ألنشطة المراجعة الداخمية مره عمي األقؿ خالؿ الخمس سنوات السابقة ؟ 

 
 أمثمة توضيحية

 -المراجعة الداخمية : كفاءة و فاعميةعمي قياس 
مقياس  فئة

 اآلداء
 مقاييس الفاعمية الكفاءةس مقايي

مقاييس الكفاءة و 
 الفاعمية

المقاييس 
 الرئيسية

 عدد ميام المراجعة المقررة. -
 عدد ميام المراجعة المكتممة. -
 . التغذية المرتدة حسن توقيت -
اإلستغالل األمثل لموقت من قبل  -

 ن.المراجعي
 الميام التي أنجزت لكل مراجع داخمي. -
العمل  ساعات مقابل ةالساعات الفعمي -

 المخطط ليا.
ما تستغرقة دورة عمميات المراجعة من  -

من بداية االجتماع التمييدي الي  وقت
 التقرير النيائي.

 الصادرة الداخمية عدد تقارير المراجعة -
 عدد عمميات المراجعة. مقابل

 تقييم رضا فريق العمل. -
عدد المالحظات اليامة في عمميات  -

 المراجعة.
النسبة المئوية لتوصيات المراجعة التي  -

 تم تنفيذىا.
التي ليا عدد المراجعات السابقة و  -

 اجراءات تصحيحية في طور التنفيذ اآلن.
اآلراء غير الراضية المالحظات و  عدد -

 المراجعة. آداءعن 

ساعات التدريب / التعميم  -
 .الميني المستمر

 .دوران الموظفين / االحتفاظ -
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 فئة مقياس
 مقاييس الفاعمية مقاييس الكفاءة اآلداء

مقاييس الكفاءة و 
 الفاعمية

خدمة 
أصحاب 
 المصمحة

 مدي اإلستجابة لطمباتيم الخاصة. -
 .اإلدارة لطمباتمتوسط زمن االستجابة  -
التي أجرتيا  ةالذاتي اتعدد التقييم -

 المراجعة.
 .موظف 1111 لكلعدد المراجعين  -
دوالر من  ونممي لكلعدد المراجعين  -

 .العائدات /  مميون دوالر من األصول
 .نسبة المحقق من المخطط لو -
  .التوفير في التكاليف المحددهنسبة  -

القدرة عمي تقديم خدمة ذات جوده  -
 عالية.

 محل الفحص.إدارة توقعات الجية  -
تكوين عالقات عمل قوية مع أصحاب  -

 المصمحة.
 .األدارةطمبات عدد  -
 ت االجتماع  مع لجنة المراجعة.عدد مرا -
 حجم التوفير في التكاليف. -

اإلدارة استطالع تقييمات  -
 .لخدمات المراجعة المقدمة

إستطالع تقييمات لجنة  -
المراجعة لخدمات المراجعة 

 المقدمة.
عدد مرات ردود فعل السمبية  -

أو اإليجابية عمي عمميات 
 .المراجعة أو المراجعين

التطور 
 جيالتكنولو 

 

 :تطوير المعرفة التقنية ذات الصمة -
 .المراجعة الداخمية  
 المحاسبة.  
 . تنظيمال 
أنظمة المراجعة  االمتثال مع منيجية -

 .الداخمية

 

التنمية 
 البشرية

 عدد دورات التدريب في السنة. -
 .متابعة تحقيق خطة التنمية -
من ساعات التدريب تحقيق الحد األدنى  -

 .المتعارف عمييا

 .الوظيفي وضعالشير في األمتوسط -
 تدوير الوظائف لممراجعين عدد  -

 .المراجعة الداخميةوالخروج من نشاط 
 .متوسط عدد سنوات الخبرة -
النسبة المئوية لممراجعين الحاصمين  -

 .شيادات المينية عمي
النسبة المئوية لممراجعين الحاصمين  -

 .من التعميم عمى درجات متقدمة
 .لكل المراجعين تدريبالساعة  -
 .المراجعيندوران نسبة  -
الذين تم المراجعين  نسبة مئوية عدد /  -
إلى وظائف أخرى في  تيم/ ترقي يمنقم

 المراجعين عدد/نسبة مئويةالمنظمة مقابل 
 .تركوا العمل في المؤسسة نالذي

تعيين المشاركة في إجراءات ال
من قبل أعضاء الفريق 
لسيرة )المشاركة في مراجعة ا

 .الخ(....الذاتية، والمقابمة 

 المعرفة
 العممية

تطبيق المعرفة لممساعدة في حل  - 
 الخاصة بالعمالء.القضايا المعقدة 

اتجاىات أفضل المعرفة الخاصة بتطوير  -
العالمية والخاصة بالمراجعة الممارسات 

 .الداخمية

 



  حسه ابراهيمحسه ابراهيم  ––دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر                     - 85 -                                                                                 

  

 توضيحيبسيط مثال 
 -داخمية :عمي تقرير كفاءة و فاعمية المراجعة ال

 المقاييس الكمية
 المحقق المستيدف المقياس المجال

   Q1 Q2 Q3 Q4 
      .المستيدؼ مقابؿ الفعمي .اإلطار المستيدؼ

      .النسبة المئوية مف المحقؽ مف الخطة .وضع الخطة السنوية
 أصحاب المصمحةخدمة 

 المحقق المستيدف المقياس المجال
   Q1 Q2 Q3 Q4 

اع الطمبات /أنو عدد
المخصصة الواردة لمعمؿ غير 

 .) المياـ الخاصة( الروتيني

      .مدي اإلستجابة لطمباتيـ الخاصة

 التنمية البشرية
 المحقق المستيدف المقياس المجال

   Q1 Q2 Q3 Q4 
عدد ساعات التدريب 

 .لمموظفيف
 مقابؿساعات التدريب الفعمية 

 .المستيدؼ
     

      .التوظيؼ الفعمي مقابؿط  المخط .خطط التوظيؼ
 الكفاءة في خدمات المراجعة

 المحقق المستيدف المقياس المجال
   Q1 Q2 Q3 Q4 

المستيدؼ المتفؽ عمية مف 
   .أعماؿ المراجعة

      .الفعمي مقابؿالمستيدؼ 

مراجعة منيج عمميات 
 .المراجعة

       .التعديؿ الفعمي الموضوعة مقابؿالخطة 

 التكنولوجي التطور
 المحقق المستيدف المقياس المجال

   Q1 Q2 Q3 Q4 
 تطوير المعرفة التقنية ذات

 .الصمة
      .مقابؿ الفعمي المستيدؼ
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 توضيحي مثال
  بعد إتمام أنشطة المراجعة آلراء الجيات محل الفحصإستقصاء 

Internal Audit Feedback Survey 
 .المراجعة المقدمة الموضوع : إستقصاء حوؿ جودة خدمات 

 
 . XXXXاألستاذ : 

 تحية طيبة و بعد ،
فنحف  ستمرار في تحسيف مستوى الخدمات التي نقدمياو لإلأجرينا مؤخرًا أعماؿ المراجعة الداخمية في ) إدارتكـ ، فرعكـ ...( 

ذا نقدر إجابتكـ الصريحة عمي االستقصاء المرفؽ وسوؼ نستخدـ مالحظاتكـ لمتقييـ بإستمرار لجود ة الخدمات التي نقدميا وا 
 .كاف لكـ أي مالحظات أو أسئمة ال تتردد في اإلتصاؿ

 
 ،، مع خالص التقدير 

 مدير المراجعة الداخمية
 . ------------عنواف التقرير : 

 . )ال أوافؽ بشدة( 0)أوافؽ بشدة( إلى  5مقياس التصنيؼ الواردة أدناه ىو مف 
 

 الخدمة المقدمة
ال أوافؽ 
 بشده

ال أوافؽ و  أوافؽ ال
 ال أعارض

 لـ يتـ أوافؽ بشدة أوافؽ

0 5 3 4 5  
وجيت األسئمة / التعميقات في  0

 .اإلجتماع اإلفتتاحي بشكؿ كافي
      

اإلتفاؽ عمي نطاؽ وأىداؼ أعماؿ تـ  5
 .المراجعة النيائية

      

فريؽ المراجعة لدية المعرفة بإجراءات  3
 .اجعةفي جميع مراحؿ المر العمؿ 

      

تـ اإلنتياء مف أعماؿ المراجعة  4
 .خالؿ اإلطار الزمني المتفؽ عميو

      

 وفاعميةقد أجريت المراجعة بكفاءة  5
 .العمؿمع الحد األدنى مف تعطؿ 

      

قد أجريت عممية المراجعة بطريقة  6
 .ةمينية وميذب

      

تـ تغطية كؿ المخاطر / المخاوؼ  7
 .أعماؿ المراجعةالخاصة بكـ في 

      



  حسه ابراهيمحسه ابراهيم  ––دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر دليل المراجع الذاخلي في مؤسسات التمويل متىاهي الصغر                     - 87 -                                                                                 

  

 
 الخدمة المقدمة

ال أوافؽ 
 ال أوافؽ بشده

ال أوافؽ و 
 أوافؽ بشدة أوافؽ ال أعارض

 لـ يتـ

0 5 3 4 5  
تـ مناقشة جميع المالحظات  8

 .والتعميقات في اإلجتماع الختامي
      

مالحظات تقرير المراجعة دقيقة و  9
 .واضحة ومعروضة بشكؿ صحيح

      

تضمف تقرير المراجعة تعميقاتكـ ي 01
 .عمي المالحظات بطريقة صحيحة

      

قدمت المراجعة قيمة مضافة الي  00
 .عممؾ

      

 
 .ال تتردد في التعميؽ عمى أي مف األسئمة أعاله

 في المستقبؿ؟ الداخمية خدمات المراجعةما االقتراحات التي لديؾ لتحسيف جودة 
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 
 

  ،، الستكماؿ االستقصاء ـشكرا لك
  . استكماؿ األستقصاء في حدود اسبوع مف استالمة (يرجى )
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 المراجع بالمغة اإلنجميزية
1. The International Professional Practices Framework (IPPF)- (Developing the internal 

audit strategic plan- JULY 2012) ,( Measuring Internal Audit Effectiveness and Effi 
ciency- DESEMBER 2010) . 

2. The Risk Assessment in Audit Planning (RAP) guide – APRLE 2014. 
3. Internal Auditing’sRole in RiskManagement (by The Institute of Internal Auditors 

Research Foundation 2011). 
4.  Internal Audit Operational Plan 2010/11 and Strategic Plan 2010/13 KPMG. 

 
 المراجع بالمغة العربية

 جراميف جميؿ. –العربي  العالـ األصغر في التمويؿ المخاطر لمؤسسات إدارة دليؿ الحوكمة المؤسساتية و .0
 . 5101الجياز ابو ظبي لممحاسبة  – دليؿ إدارة التدقيؽ الداخمي .5
 .) ايياب الديب (.  أثر التدقيؽ الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيؽ الدولية .3
 ) احمد محمد مخموؼ (.المراجعة الداخمية في ظؿ "المعايير الدولية لممراجعة الداخمية" في البنوؾ التجارية األردنية .4
 ( . العنزي عبداهلل) الداخمية المراجعة إدارة إنشاء أىمية .5
 . 5118مصر  –وزارة االستثمار  المراجعة لجاف عمؿ دليؿ .6
 .) ابراىيـ رباح ( غزة قطاع في العاممة المصارؼ في المخاطر إدارة تفعيؿ في الداخمي المدقؽ دور .7
 نيت عادؿ (.) تافرو  5104 – مساىمة المراجعة الداخمية في تقييـ أداء نظاـ الرقابة الداخمية لممؤسسة .8
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 السـ : حسف ابراىيـ محمد ابراىيـا        

 03/6/0976تاريخ الميالد :
  11510113493585تميفوف المحموؿ :   

Hassanebrahem@hotmail.com 

  

 لمستثمريف بالدقيمية والعمؿ كمراجع أوؿ منذ بجمعية رجاؿ االعماؿ وا0/6/5115العمؿ كمراجع داخمي منذ
 .حتي اآلف0/0/5101

 منذ  سنابؿ ( األصغر) الشبكة العربية لمتمويؿ األصغر في البمداف العربية موقع البوابة العربية لمتمويؿ استشاري
 .0/0/5104حتي51/0/5100

  الداخمية عمي أساس المخاطر( المراجعة  –صاحب مؤلؼ)المراجعة الداخمية بمؤسسات التمويؿ متناىي الصغر
 .5105مارس

 ( الممولو مف مركز بناء األسر المنتجة عضو فريؽ عمؿ دراسة بعنواف)معايير قياس أداء مؤسسات التمويؿ األصغر
 .5103جنى المممكة السعودية بتاريخ يوليو –

  5104ائؿ عاـ أو )احنا ىنوفر التدريب بسعر زىيد (ع الشبكة المصرية لتنفيذ مبادرتةكاف بشراكة م. 

 ؿ متناىي الصغر بالمنطقة العربيةلو العديد مف المقاالت والحوارات والتي تتعمؽ بصناعة التموي. 

  تـ نشر مقاالتو في العديد مف الصحؼ االليكترونية عمي مستوي الوطف العربي مثؿ )االقتصادية و كؿ الوطف وأرقاـ
 شروؽ بمصر ....(.األىراـ و البوابة  –األياـ بالبحريف  –بالسعودية 

 حبي التمويؿ األصغر منشئ ومدير مجموعة محبي التمويؿ األصغر عمي موقع الفيس بوؾ ومحرر مجمة مجموعة م
 .اإلليكترونية
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