
الجزء الثاني

الرقابة الداخلية واملخاطر



محتويات الجزء الثاني

الداخليةالرقابةتعريف•

الرقابيةالضوابطانواع•

والرقابةاملخاطرادارةاطار•

املخاطرادارة•

واملخاطرالداخليةاملراجعة•

الثالثةالخطوط•

عمليةحاالت•



الرقابة

.اهدافهالتحقيقاملنظمةيوجهالذيالعاماالطارالحوكمةتمثل•

للحوكمةرئيسيانمكونانوالرقابةاملخاطرادارة•

االدارةسمجلمسؤوليةالحوكمةبينماالعليااالدرةمسؤولياتمناملخاطروادارةالرقابة•

الرقابةو املخاطروإدارةالحوكمةعملياتبتقييمالداخليالتدقيقنشاطيقومأنيجب•
.خاطراملعلىوقائممنظممنهجيأسلوباتباعخاللمنوذلكتحسينهافيواالسهام



وادارة املخاطر والرقابةالحوكمة

الحوكمة هي مزيج من العمليات والهيكليات التي يعتمدها املجلس من اجل التوجيه والرقابة على املنظمة 

ادارة املخاطر هي تحديد أي احداث محتملة وتقييمها والتحكم بها 

الرقابة هي اي تصرف تتخذه االدارة او مجلس االدارة بهدف ادارة املخاطر وضمان تحقيق اهداف املنظمة



عملية الرقابة 

وضع املعايير

قياس اآلداء 

مقارنة األداء مع املعايير املوضوعة 

تقييم األداء واتخاذ اإلجراءات الصحيحة

املتابعة والتغذية العكسية



أنواع الضوابط الرقابية

الضوابط الرادعة

Detrrent Controls

الضوابط التي تشكل ردعا 

لألفراد منعا لقيامهم بأية 

انحرافات أو تجاوزات

.الحواجز

.لوحات التحذير

الضوابط التصحيحية

Corrective Controls

تأكد الضوابط التي تعمل على ال

من أن اإلجراءات التصحيحية 

لالنحرافات قد تم اتخاذها

.النسخ االحتياطية

.منع استمرار العملية

الضوابط الكشفية

Detective Controls

ها الضوابط التي يتم من خالل

اكتشاف األخطاء واالنحرافات

عند وقوعها

.مطابقة كشف الحساب

.التدقيق الداخلي

الضوابط الوقائية

Preventive Controls

ها الضوابط التي يتم من خالل

اكتشاف األخطاء واالنحرافات

قبل حدوثها

.الفصل بين املهام

.املوظفين االكفاء



فصل املهام املتعلقة بتكنلوجيا املعلومات

الوصف(الدور )الوظيفة 

البرمجة
.النظاموضوابطالبياناتوملفاتالبرامجتعديلعلىالقدرةلديهمالحاسوبية،البرامجوتوثيقواختباركتابةعنمسؤول

.املعالجةعمليةفيفعلًيااملستخدمةوالبرامجبيالحواسإلىالوصول علىالقدرةاملجموعةهذهلدىيكون أاليجب

العمليات

مركزوأالخادمغرفةمنعادةالحاسوبمشغليعمل)سليمبشكلتعملوالحاسوباآلالتأنمنوالتأكدالحاسوب،أنظمةتشغيلعمليةعنمسؤولون 

.(املعلومات

توقفأيأوالتاآلمنآلةيصيبعطلوكلإجراؤها،يتماحتياطينسخعمليةكلوتسجيلاألحداث،وتسجيلالسجالتعلىاملحافظةأيًضاالدور يتضمن

.البرامجألحدطبيعيغير

.برنامجأيتعديلعلىقادرةتكون أالويجببرمجةأعمالبأياملجموعةهذهتقومأاليجب

مدير البيانات

البيانات،قواعداستراتيجياتوتصميمتطويرالدور هذايتضمنوأمنها،البياناتقواعدوصيانةومراقبةوإدارةوتحديثوإعادةتنصيبعنمسؤولون 

وتنفيذوتنسيقيطتخطاملجموعةلهذهاأيضً كنيماملستقبلية،التوسيعملتطلباتوالتخطيطوقدرتها،البياناتقاعدةأداءوتحسيناألنظمة،ومراقبة

.الحواسبمشغليعنمستقلةاملجموعةهذهتكون أنيجب.البياناتقاعدةلحمايةاألمنإجراءات

تحليل األنظمة
املستخدمينمعوالتنسيقاملرجوةالنتائجحيثمناملعلوماتنظممالءمةاألنظمةمحللويقيماملعلومات،أنظمةوتنفيذوتصميمتحليلعنمسؤولون 

.الحواسيبومشغلياملبرمجينعنمستقلةاملجموعةهذهتكون أنيجب,واملبرمجينالبرمجياتوموردياألنظمة،لهذهالنهائيين



أمثلة لفصل املهام للعمليات التشغيلية

الفصل بين املهامالعملية

.تقارير االنتاجمعفصل مهام تخطيط االنتاج، وتحديد مستويات املخزون، واملسؤولية عن املخزون، وتسجيل املخزون، ومحاسبة التكاليف، ومطابقة طلبات املواداالنتاج

الرواتب
روفة مع سجالت ملصالفصل بين املوافقة على األجور، والحسومات، والتوظيف، والتسريح من العمل، وتحضير جدول الرواتب، وتوزيع الشيكات، ومطابقة الشيكات ا

الرواتب وسجالت املوارد البشرية

نةاملبيعات والذمم املدي

ات البيع، ومطابقة ، واملوافقة على عملية البيع، واملسؤولية عن البضاعة واملسؤولية عن النقدية، وتسجيل عمليللعميلالفصل بين املوافقة على منح االئتمان 

.الت القبضاصايالحسابات املستحقة مع و 

هنا يمكن ملوظف ، لو لم يكن هناك فصل للمهامالعمالءأحد املوظفين مخول بتعديل الحسابات املستحقة بينما يقوم موظف آخر بتسجيل الدفعات على حسابات 

.إلخفاء النقود التي أخذهاللعميل واحد أن يقوم بأخذ املبالغ املقبوضة وتعديل الحساب املستحق 

وم بشطب لدين ، إن لم يكن هناك فصل للمهام يمكن ملوظف واحد أن يقدين العميلالت الدفع بينما ملوظف آخر الصالحية لشطب اصايأحد املوظفين مسؤول عن 

.وتحصيل النقود وأخذها

احد تحويل دون وجود فصل للمهام هنا يمكن لشخص و . أحد املوظفين مسؤول عن تحضير اإليداع املصرفي بينما يقوم شخص آخر بمطابقة الحساب املصرفي

.موال إلى حساب آخر والتغطية على هذا األمر بتسجيل بنود تسويةاال 

ينةاملشتريات والذمم املد

.ضاعة املوجودة في الواقعملستلمة، والتأكد من أن كمية البضاعة املسجلة تطابق كمية الباستالم وتفقد البضاعة االفصل بين املسؤولية عن البدء بعملية الشراء، و 

ن ملوظف واحد يمكفلمهام لإن لم يكن فصل . هناك موظف مسؤول عن إصدار طلبات الشراء بينما هناك موظف آخر مسؤول عن تسجيل البضاعة التي تم استالمها

ورة لم تقم بطلبها لفاتكةر إنشاء طلب شراء من مورد وهمي باستخدام صندوق بريد مأجور ثم تحضير استالم وهمي وإرسال فاتورة بالبريد، مما يؤدي إلى تسديد الش

 
ً
.أصال



COSOمكونات نظام الرقابة الداخلية وفق 

البيئة الرقابية

Control 

Environment

تقييم املخاطر

Risk Assessment

نشطة الرقابيةاال

Control Activities

تاملعلومات واالتصاال 

Information & 

Communication

اقبة املر

Monitoring



حاله عملية
تمارسدأتب،إضافيةأسهمطرحقبلجيدةماليةصورةإظهارفياإلدارةلرغبةأنه،االخوينلشركةالداخلياملراجعاكتشف
طريقعنلكوذالعام،االقتصاديالركودحالةمنالرغمعلىاملبيعاتفيكبيرنموإلظهارالفروعمديري علىكبيرةضغوطا
.املدينةممالذورصيداملبيعاترصيدفيمغاالةعنهنتجوالذيوهميةبيعفواتيرأساسعلىاملبيعاتمعامالتتسجيل

ضعفأوعاليةفمدىمنيتأكدأنعليهأنوجدالتقريررفعقبلولكن،املراجعةللجنةتقريررفعالداخلياملراجعقرر وعليه
:اآلتيةالعملياتيخصفيماالداخليةالرقابةأنظمة

البيعقيود.1

.واملخزونالبضائعوشحنالبيعحركة.2

.بعدتحصيلهايتملمالتياملدينةالذمم.3

:املطلوب

الفروع؟مديري ارتكبهاالتيواألخطاء،اإلدارةارتكبتهاالتياألخطاءهيما-1

؟معالجتهيتململواملالياملركزوقائمةالدخلقائمةمنكلعلىالتصرفهذاتأثيرأذكر-2

أعاله؟العملياتبخصوصضعفهاأوفعاليتهامنيتحققأنيجبالتيالداخليةالرقابةإجراءاتهيما-3

أعاله؟األخطاءتكرارملنعالداخليةالرقابةأنظمةتقويةبخصوصالداخلياملراجعمقترحاتهيما-4



ادارة املخاطر

بشأنمعقول دتأكيالىالتوصلبهدفعليهاوالرقابةاملحتملةاالحداثوادارةوتقييملتحديدعمليةهي•
.املنظمةاهدافتحقيق

.والخارجيةالداخليةاملخاطركافةتحديدهياملخاطرادارةفياالولىالخطوة•

.املنظمةنشاطةوطبيعاالداريةوالتغيراتاملوظفينوكفاءةالتقنيةاالنظمةتعطلمثلالداخليةاملخاطر•

الجديدةريعاتوالتشواملنافسةالعمالءاواملستفيدينتوقعاتوالتقنيالتطور مثلالخارجيةاملخاطر•
.والكوارث

تحليل,اتواالستبياناملقابالت,واملعامالتاالحداثجرد,العملورشخاللمناملخاطرهذهتحديديمكن•
.الخسائرتتبع,املعلوماتتدفق



تقييم املخاطر

.للمخاطراملنظمةتعرضمدىلتحديدكميةتقنياتتستخدماملخاطرقياسعملية•

حول بؤاتتنالىللوصول وتأثيرهااملخاطروقوعتكرارمدىلتحديداحصائيةنماذجالتقنياتهذهتتضمن•
.املستقبليةاملخاطر

:عاملينعلىاملخاطرتقييمعمليةفياملستخدمةالنماذجمعظمتعتمد•

محددحدثوقوعاحتمالية-1

.املنظمةاهدافعلىالحدثلوقوعاملحتملالتأثير-2



درجة أهمية الخطر

عالي

احتمالية حدوثه عالية 

ودرجة تأثيره عالية

متوسط

احتمالية حدوثه عالية 

و ودرجة التأثير منخفضة أ

ضة العكس االحتمالية منخف

ودرجة التأثير عالية

منخفض

ة احتمالية حدوثه منخفض

ودرجة تأثيره منخفضة
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االستجابة للمخاطر
هي الوسائل التي تختارها الشركة لتدير بها املخاطر•

Risk Appetiteشهية املخاطر •

:وبذلك يمكن تقسيم املخاطر الى•

الخطر املتأصل•

الخطر املدار•

الخطر املتبقي•

:انواع تقنيات املخاطر•

تجنب الخطر مثل عدم قبول الكاش او بيع التبغ•

تخفيض الخطر مثل الرقابة الداخلية•

نقل الخطر مثل التأمين•

قبول الخطر مثل عدم جدوى التكلفة او لضرورة تحقيق الربح•



ملخص ادارة املخاطر 



املراجعة الداخلية واملخاطر

:يتمثل دور املراجع الداخلي تجاه املخاطر في التالي•

ة املنظمة ويتم ذلك من خالل فهم رؤي. تقييم فعالية عمليات ادارة املخاطر واملساهمة في تحسينها•
.ورسالتها واهدافها وشهية املخاطر بها 

.ال يقوم املراجع الداخلي بعمليات ادارة املخاطر•

.تقييم استجابات املنظمة للمخاطر من حيث الكفاية وسالمة التوقيت•

داخلي في حال قبول االدارة ملخاطر غير متسقة مع شهية املخاطر للمنظمة فيجب على املراجع ال•
.مناقشة االمر مع االدارة العليا او مجلس االدارة





نموذج الخطوط الثالثة

مفاتيح الرموز 
.املساءلة، التقرير

.املواءمة، االتصال، التنسيق، التعاون .ةالتفويض، التوجيه، املوارد، الرقاب

النزاهة والقيادة والشفافية: أدوار مجلس اإلدارة

اإلدارة

التنظيميةلتحقيق األهداف ( بما في ذلك إدارة املخاطر)اإلجراءات 

:أدوار الخط الثاني

اقبة وطرح التحدي ات تقديم الخبرات والدعم واملر

بشأن املسائل املتعلقة باملخاطر

:أدوار الخط الثالث

األمور التأكيد املستقل واملوضوعي واملشورة في جميع

املتعلقة بتحقيق األهداف

ن
جيي

ار
لخ

د ا
كي

تأ
 ال

ت
ما

خد
مو 

قد
م

مجلس اإلدارة

املساءلة أمام أصحاب املصلحة عن الرقابة التنظيمية

:أدوار الخط األول 

إدارة + الخدمات للعمالء /تقديم املنتجات

.املخاطر

املراجعة الداخلية

التأكيد املستقل



امثلة عملية على املخاطر

Red Flags)مؤشرات )خطر االحتيال •

.ارتفاع مستوى معيشة مدير املشتريات او رفضه لإلجازة السنوية او الترقية إلدارة اخرى •

وجود عمليات مالية كبيرة ومتعددة في اخر العام املالي•

.قيام املدير بمهام املوظفين•

.حرائق املستودعات•

.كميات كبيرة من مردودات املبيعات اول العام•

.ارتفاع نسبة املشتريات من موردين محددين•



امثلة عملية على املخاطر
استالم مشتريات غير مطابقة للمواصفات: الخطر•

Hاألثر  Mاالحتمالية •

:الضوابط الرقابية للخطر•

وجود لجان فنية الستالم املشتريات•

تحديد املواصفات بشكل واضح في العطاء•

االستالمو لفصل في املهام بين املشتريات ا•

للموظفيناملستمر التدوير •

الئحة عقوبات في حالة التجاوزات•

نقص عهدة املخازن : الخطر •

Hاألثر  Lاالحتمالية •

:الضوابط الرقابية للخطر•

الجرد املفاجئو الجرد الدوري•

الرقابة الثنائية على أعمال املخازن •

توثيق عمليات اإلدخال واإلخراج•

الفصل في املهام بين الشراء واملخازن •

الئحة عقوبات في حالة التجاوزات•



امثلة عملية على املخاطر
وهميةشراءفواتير وجود:الخطر•

HاألثرHاالحتمالية•

:الضوابط الرقابية للخطر•

فصل املهام بين الشراء واالستالم•

املشترياتالشراء من خالل لجان •

املشترياتاملستمر ألعضاء لجان التدوير •

تحديد صالحيات وسقوف للشراء املباشر•

املشترياتالرقابة الثنائية على •

الحاسوبأنظمةخلل:الخطر•

HاألثرLاالحتمالية•

:الضوابط الرقابية للخطر•

خطة طوارئ •

نظام للصيانة الدورية•

نسخ احتياطية للمعلومات•

تأهيل وتدريب املوظفين•



حالة تطبيقية
للمصنعميرسغيربشكلدخلالذيالعمالءواحدالعمالمنعددواصابةلوفاةادىللبالستيكالفوزانمصانعفيكبيرحريقحدث

.ريالمليون 10بحواليالحادثهذاعلىاملترتبةالخسائرتقدر.املصنعآلياتومعداتفيضخمةخسائرإلىالحريقهذاأدىكما

:كالتالياملالحظاتأهموكانت.املوضوعفيللتحقيقلجنةتشكيلتم

.الصالحيةمنتهيةالحريقطفاياتمناملوجودأن،كمااملخازن فيكافيةحريقطفاياتوجودعدم

.الحريقوقوعاثناءاستخدامهايتملمولذلكبسالسلمغلقةالطوارئ مخارججميع

.الصيانةعقدالنتهاءنظرامتعطلةاإلنذارصفارات

.مؤقتةبصورةمعهمالتعاقدتموالشركةكفالةغيرعلىلعمالةالوفياتمنعددهناك

.للمصنعدخول تسجيلنظاموجودعدمبسباملصنعفياملوجودينلعددكافيحصريوجدال

.أمنةغيربطريقةاملصنعفيممتدةالكهرباءأسالك

.الحريقحادثمنللبضائعالتعويضاتعنكاملبشكلمسئولةالشركةأناللجنةترى لذا

الكارثةهذهمثلاديلتفتبنيهايمكنالتيالوسائلعنمستفسرااملشكلةهذهحول التنفيذياملديرإليكتحدثالتقريروصول بعد
.مستقبال

:املطلوب•
الكارثة؟هذهفيتسببتالتياملخاطراهمماهي•
الكارثة؟هذهتكرارتالفييمكنكيف•



حاله عملية في إدارة املخاطر
إدارة املراجعة الداخلية بجهة حكومية•

أهداف االدارة•

توفير برنامج مراجعه الي للتوسع في اعمال املراجعة الداخلية لتشمل كافة العمليات واإلدارات الهامة•

CIAزيادة عدد موظفي اإلدارة الحاصلين على شهادة •

توظيف مراجعين متخصصين بمراجعة تقنية املعلومات واملشاريع•

•........................................

املخاطر املتوقعة•

مخاطر محدودية املوارد املالية لشراء برنامج مراجعة جاهز•

مخاطر محدودية املوارد لتدريب موظفي اإلدارة على البرنامج االلي•

CIAمخاطر عدم تجاوز امتحانات شهادة •

CIAمخاطر استقالة موظفي اإلدارة بعد الحصول على شهادة •

•........................................

املطلوب •

اقتراح أهداف و مخاطر أخرى •

ربط املخاطر باألهداف•

اقتراح اليه إلدارته• اختيار خطر واحد و


