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 تمهيد
 

 اإلطار العام لموضوع البحث: -1

دائها وفعاليتها، فهي تبقى أنظمة بحاجة إلى التطور والتقدم لمواكبة التحديات في أجميع األنظمة مهما بلغت 

والظروف التي يمر بها العالم بشكل عام ومتطلبات مستخدم النظام بشكل خاص، والعمل الرقابي ال يختلف 

كان. ومن أجل االستفادة القصوى الهدف منه تحقيق احتياجات مستخدمه في كل زمان وم اعن كونه نظامً 

من أجل تحقيق الهدف المراد  ؛بد منها تطويره وتحديثه عمليه مستمرة ال ن  إوتحقيق رضى المستخدم ف

والقيمة المضافة بل من أجل تحقيق القيمة المضافة المستفاد منها عن طريق تطبيق النظام وتطويره.  ،تحقيقه

الرقابي هو مطلب لجميع الجهات ذات العالقة والمتأثرة بالعمل  الناتجة عن التطوير المستمر في العمل

الرقابي سواًء كانت الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهة الرقابية نفسها. فالجهات الخاضعة للرقابة تتوقع بأنها 

ما على أهداف االستراتيجية لها، سوف تستفيد من مخرجات أعمال الرقابة في تطوير عملها وتحقيق األ

نه من المتوقع ان يؤدي تطوير نظام العمل الرقابي إلى تعزيز الخبرات إوى الجهة الرقابية نفسها فمست

والمعرفة لدى الجهة والذي ينعكس في النهاية في جودة مخرجات العمل الرقابي وتحقيق القيم المضافة. 

عزيزي -األعمال الرقابية، نرى ا ألهمية هذا الجانب أو لنقول هذا التأثير المصاحب والناتج من ونظرً  ،وعليه

أهدافه وفوائده ال تقتصر فقط على تعزيز إذ إن  بأن تفهم القيم المضافة الناتجة من العمل الرقابي  -القارئ

أهمية الدور المهني الذي يقوم به المدقق فقط، بل إنه يعزز أهمية ودور المدقق لدى الجهات الخاضعة للرقابة 

ن عملية التعاون بين الجهة الرقابية والجهات الخاضعة للرقابة سواء من ناحية نفسها، األمر الذي يسهل م

 التفهم أو توفير المعلومات المطلوبة للتدقيق وغيره.

 مشكلة البحث: -2

همها في إنشاء نظام رقابي يتسم أللتحديات التي تواجهه اجهزة الرقابية في العصر الحالي والتي تتمثل  انظرً 

بالشمولية من ناحية الكفاءة والفعالية، باإلضافة إلى عنصر المرونة الذي يسمح لها بمواكبة جميع التغييرات 

ليس فقط من  والجهات الخاضعة للرقابة القدرة على تحقيق تطلعات الحكومة والدولة إلى جانبوالتحديات، 
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يمتد إلى تحقيق قيمة مضافة ناتجة عن تحقيق الدور الرقابي بطريقة فعالة. ناحية تحقيق دورها الرقابي، بل 

 المادة العلمية اإلجابة على التساؤالت التالية:تتطرق وعليه سوف 

  نظام العمل الرقابي؟ وما المقصود بالقيمة المضافة؟ما هو مفهوم 

  رُ كيف  عناصر نظام العمل الرقابي بطريقة تالئم التحديات واالحتياجات؟ تُطَو 

  قتصر فقط على اإلدارة الرقابية في الجهة الرقابية؟ أم هو دور تهل عملية تطوير النظام الرقابي

 جميع اإلدارات في الهيكل التنظيمي للجهة الرقابية؟ تؤّديه

  داخل الجهة الخاضعة للرقابة؟ أم هو نظام من  يُفَرضما المقصود بالنظام الرقابي؟ هل هو نظام

 ؟هنفسالوقت داخلي وخارجي في 

  ما هي أهم المعايير الخاصة بجودة العمل الرقابي؟ ما هي الصفات المهنية والشخصية التي يجب أن

 القيمة المضافة؟ أمن أجل تحقيق مبده فر في النظام الرقابي والعاملين فياتتو

  الجهة الرقابية نفسها وما هي القيم المضافة على مستوى هم القيم المضافة على مستوى أما هي

 الجهات الخاضعة للرقابة؟

 أهمية البحث -3

تطوير النظام والعمل الرقابي تكمن أهمية البحث في تركيز الضوء على مراحل إنشاء النظام الرقابي وأهمية 

بدرجة القيمة المضافة للعمل  معرفة عالقة طبيعة النظام الرقابيباإلضافة إلى ، لتحقيق القيمة المضافة

  الرقابي وأنواع القيم المضافة الناتجة من تطوير النظام الرقابي.

 أهداف البحث  -4

تتمثل أهداف البحث في التعرف على أهم الطرق الموجودة إلنشاء نظام رقابي مرن يتيح للمستخدم القابلية 

األمر الذي يؤدي إلى  ،هم المناهج المستخدمة في تطوير نظام العمل الرقابيأ، باإلضافة إلى هره وتطويرييلتغ

 ر المنتجة لمخرجات العمل الرقابي.إنتاج قيمة مضافة تنعكس في مخرجات العمل الرقابي والعناص
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 حدود البحث -5

وجودته والقيم المضافة الناتجة  سوف تقتصر حدود البحث في التعرف على المفاهيم الخاصة بالنظام الرقابي

النظام الرقابي على مستويان في داخل الجهة الرقابية )مصطلح الجهة  ىمنه، ولتحديدها سوف يتم التطرق إل

الرقابية المستخدم في هذا البحث هو مصطلح عام يشكل الجهات الرقابية الحكومية التي تشرف على الجهات 

التي تشرف على القطاع الخاص والمؤسسات والشركات العامة المدرجة الحكومية والجهات الرقابية الخاصة 

للتداول(، والمستوى الثاني سوف يشمل النظام الرقابي الذي تقوم بتأسيسه الجهات الخاضعة للرقابة )مصطلح 

الجهات الخاضعة للرقابة هو مصطلح عام يشمل الوزارات والجهات الحكومية في حالة الرقابة العامة على 

سات الدولة ويشمل الشركات والمؤسسات واألعمال التجارية الخاصة في حالة الرقابة على القطاع مؤس

 الخاص(، واألمر نفسه ينطبق على حدود ومستويات القيم المضافة الناتجة عن النظام الرقابي.

 أسلوب وهيكلة البحث -6

الخاصة بالعمل  والتعريفاتيم سوف نسعى في الفصل األول من هذا البحث إلى التعرف على أهم المفاه

نظام الرقابي البين  تفهم العالقاإلى ، والتعرف على مفهوم وتعريف القيمة المضافةوإلى الرقابي، والنظام 

 وتحقيق القيمة المضافة.

أما في الفصل الثاني فسوف يتم التطرق إلى مفهوم وأهمية تطوير العمل الرقابي على مستوى الجهة الرقابية 

رقابية مع اإلدارات الرقابية من ناحية تطوير النظام الرقابي وتحقيق العالقة اإلدارات غير وإلى نفسها، 

أخيًرا أهمية تطوير اإلدارة أو اإلدارات الرقابية داخل الجهة الخاضعة للرقابة، ووكذلك إلى القيمة المضافة، 

 جية.أهمية تطوير النظام الرقابي على مستوى الجهات الرقابية الخارإلى 
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من جراء خوفنا من الفشل. إنه عائق كبير للتطور يعمل على تضييق أفق الشخصية  اا غاليً "إننا ندفع ثمنً 

من االستكشاف والتجريب، فال توجد معرفة تخلو من صعوبة وتجربة من الخطأ والصواب.... وإذا  د  ويح  

-طيلة حياتك لمواجهه خطورة الفشل" )جون جاردينر اأردت االستمرار في المعرفة عليك أن تكون مستعدً 

 صحفي وكاتب من الممكلة المتحدة(

أن نتعرف على  ر لتحقيق القيمة المضافة، يجب أواًل فضل للعمل الرقابي وكيفية تطويأللحصول على مفهوم 

الخاصة بكل جزء منها، ثم مناقشة المفهوم الشامل للعالقة المترابطة بين إنشاء  والتعريفاتأهم المفاهيم 

 وتطوير العمل الرقابي لتحقيق القيمة المضافة.

 العمل الرقابي: وتعريف مفهوم: أواًل 

قابة لغويً  فُ ر  عَ تُ  ومثال على  ،"القيام بالمراقبة واإلشراف على عمل"بأنّها  العربية اللغة قاموس في اكلمة الر 

ذلك قيام رئيس قسم الجودة في المصنع بالرقابة على آلية الطلب والتحقق من جودة المواد المستخدمة في 

" Monitoringكلمة "ها عنها باستخدام عدة كلمات لعل أهم   يُعب رُ  اإلنجليزيةالرقابة في اللغة و المصنع.

ومثال مراقبة والتحقق من آلية سير العمل أو الجودة خالل فترة زمنية معينة وبشكل دوري". ال"وتعني 

النصف شهرية آللية سير العمل في المصنع للتحقق من االلتزام بالجدول الزمني والجودة.  على ذلك المراجعة

أن نضع في االعتبار بأن الرقابة في هذه الحالة  يجب أواًل ف الرقابة على مستوى العمل ردنا أن نعر  أإذا ما 

 تنقسم إلى ثالثة أنواع: 

تهدف إلى ترسيخ معايير الفعالية والكفاءة واالقتصاد في أداء  :(Performance Audit) رقابة أداء

 الجهات الخاضعة للرقابة.

 االلتزام.تتعلق بالرقابة المالية ورقابة : (Regularity Auditرقابة نظامية )

، وسالمة تهدف إلى التحقق من حسن إدارة األموال العامة (:Administrative Auditرقابة إدارية )

من االستخدام األمثل لمرافق الدولة وفحص ومراجعة القرارات ومالئمة اإلجراءات اإلدارية والتحقق 

 األمور المتعلقة بالموارد البشرية. الصادرة بشأن التعيينات والترقيات ومنح العالوات والمرتبات وغيرها من

ومفاهيم  تعريفاتالفصل األول:   



 
9 

 

 : مفهوم وتعريف تطوير العمل الرقابي:اثانيً 

والفعل "التعديل والتحسين إلى ما هو أفضل"، بأنّها في قاموس اللغة العربية  اف كلمة "تطوير" لغويً عر  تُ 

كامبرج للغة  من الط وِر. وفي قاموس له من طَْوٍر إلى طَْوٍر، وهو مشتق  نه، حو  له وحس  َرهُ أي عد  منها هو طَو  

"العملية التي ينمو فيها شخص ما أو شيء ما  " وتعنيDevelopmentن كلمة تطوير تعني "إف اإلنجليزية

 .أو يتغير ويصبح أكثر تقدًما"

ن عملية التطوير تشمل عدة مراحل وأجزاء جميعها مرتبطة ببعض سوف يتم التطرق إوفي العمل الرقابي، ف

 لها في فقرة الحقة. 

 : مفهوم وتعريف القيمة المضافة: اثالثً 

ت خالل مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج أو من ق  ل  القيمة اإلضافية التي خ   "القيمة المضافة بأنها ف كلمة تعرّ 

، وذلك حسب تعريف المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية الفرنسي. في خالل التسويق"

أو ما يعرف أتباعه بالكالسيكيين المحدثين أمثال  neoclassical economicsاالقتصاد الكالسيكي الجديد 

ر ا على مستوى االقتصاد الكلي يعود معنى القيمة المضافة على مساهمة عناصميلتون فريدمان, وخصوصً 

 اإلنتاج )العمالة, األرض, ورأس المال( لزيادة قيمة منتج معين.

القيمة المضافة بتطوير العمل الرقابي، وذلك ألن كل تطوير يجب أن يخلق قيمة مضافة تُربَطَ  ويمكن أن

كانت السبب الرئيس وراء القيام بعملية التطوير في األساس، وهذا ما سيتم التطرق إليه في فقرات الحقة في 

 هذا البحث.

 عالقة تطوير العمل الرقابي بتحقيق القيمة المضافة:: ارابعً 

كل عمل يقوم به الفرد بشكل عام له ناتج، والعمل الرقابي ال يختلف عن ذلك. ولعل إنه من أكبر النتائج الذي 

جودة العمل يحققها العمل الرقابي هو تحقيق القيمة المضافة، ومدى تحقيق القيمة المضافة يعتمد على مدى 

الرقابي في جميع النواحي. وعليه يمكن االستنتاج بأنه عالقة العمل الرقابي وتحقيق القيمة المضافة يمكن 

 توضيحها عن طريق المعادلة التالية:

 العمل الرقابي ةجود+  = العمل الرقابيالقيمة المضافة 
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إذ ذكورة أعاله وهو عنصر "التطوير"، في المعادلة الم التّغاضي عنهونأتي إلى عنصر مهم يجب أن ال يتم 

عنصر التطوير على تطوير العنصرين المذكورين في المعادلة وهما: تطوير العمل الرقابي، وتطوير ينطبق 

جودة العمل الرقابي. وبإدخال عنصر التطوير ترتفع القيمة المضافة، وبالتالي يمكن توضيح أثر عنصر 

 التطوير عن طريق المعادلة التالية:

 القيمة المضافة= العمل الرقابي + جودة العمل الرقابي + تطوير العمل الرقابي + تطوير جودة العمل الرقابي 

التطوير يسمح لنا بتحقيق الحد األقصى من تحقيق القيمة المضافة، بعد وضع بعين االعتبار  ن  إوعليه ف

 المصادر والموارد المتاحة.

 في الفقرات الالحقة. بصورة تفصيلية اسابقً  ُذِكرَ وسوف يتم تناول جميع ما 
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خرين اآل ومن يتحكم في، م كثيرا عن اآلخرين قد يكون متعلما، أما من يفهم نفسه فهو أكثر ذكاءمن تعل  "

 الوتسو تاوتيه كنج -" أما من ملك زمام نفسه فهواألقوى، قد يكون قويا

 القسم األول: تطوير نظام اإلدارات الداعمة في المؤسسة الرقابية وعالقتها بالنظام الرقابي:

مضافة ال يختلف اثنان بأن تطوير العمل الرقابي على المستوى المؤسسي هو الحجر األساس لتحقيق أي قيمة 

في أعمال التدقيق، والنظام المؤسسي هو نظام شامل يشمل جميع أجزاء الهيكل اإلداري للمؤسسة. فإدارة 

. اتحديد ضوابط الحضور واالنصراف وغيرهوترقيتهم، ود البشرية لديها نظام لتعيين الموظفين، رالموا

. أما إدارة اآت والمحفزات المالية وغيرهوإدارة الموارد المالية لديها نظام لتحديد األجور والرواتب، المكاف

في المؤسسة الرقابية، هي أحد  اصغيرً  ادورً  تؤّدينها أاإلدارة التي قد يظن البعض بوهي تقنية المعلومات، 

تتصف بأعلى  نها توفر نظام لحماية معلومات الجهاز الرقابي التيم أسس العمل الرقابي، إذا بجانب أهأ

في توفير التكنولوجيا الحديثة للقيام بأعمال الرقابة بأعلى درجة من الكفاءة  ادورً  ايضً درجات السرية، تلعب أ

 والفعالية وما يتبع ذلك من خدمات الدعم المستمرة.

هو عبارة عن أنظمة فرعية تمثل قوة تماسكها ومرونتها قوة ومرونة النظام العام الشامل  ُذِكَر سابقًاوجميع ما 

صة للمؤسسة الرقابية، وعملية إنشائها وتطويرها بشكل مستمر يجب أن يكون جزء من االستراتيجية الخا

 فراد المؤسسة الرقابية.أه وتطويره جميع ئبالجهة الرقابية، يساهم في بنا

ذلك من أثر في تحقيق  المؤسسي للجهة الرقابية وما يتبعفي هذا الفصل على تطوير النظام  الضوء سنسلّطُ 

  القيمة المضافة الداخلية للمؤسسة الرقابية.

ثاني: تطوير العمل الرقابي على المستوى األداء الفصل ال

المؤسسي والجهات الخاضعة للرقابة لتحقيق القيمة 

  المضافة
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لقينا نظرة على الهيكل التنظيمي ألي منشأة رقابية، سوف نرى بأنها تتكون بشكل رئيسي من وبشكل عام إذا أ

 :ةاإلدارات الداعمة التالي

  الموارد البشرية.إدارة 

 .إدارة الموارد المالية 

 .إدارة تقنية المعلومات 

 إدارة العالقات العامة. 

في تطوير النظام الرقابي وتحقيق القيمة المضافة وإن  كل إدارة من اإلدارات المذكورة أعاله دور  لو

ذكورة في كانت بطريقة غير مباشرة. وسوف يتم تسليط الضوء على دور كل إدارة من اإلدارات الم

 إنشاء النظام الرقابي، تطويره، وماهي القيمة المضافة الناتجة عنه.

 

 : دور إدارة الموارد البشرية:أواًل 

 

غازي القصيبي،  –" ..أعرف مواطن ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي انجاحي هو أنني كنت دومً  "سر  

 حياة في اإلدارة 

 

لبشرية. وتختص بجذب الموظفين، إدارة القوى العاملة للمنظمات أو الموارد ا إدارة الموارد البشرية هي

متثال الثقافة التنظيمية والتأكد من االمتابعة قيادة المنظمة و اة الموظفين، وأيضً أتقييم ومكافو تدريبو واختيار

الموارد البشرية إدارة فن راغبين في إجراء مفاوضات جماعية، وقوانين العمل. في حاالت يكون الموظفل

يسرد "ديف أولريخ " . كما تحادات العمال(اي مع ممثلي الموظفين )في العادة يكون دورها التواصل المبدئ

مة الموارد البشرية واستراتيجيات العمل، عمليات إعادة ءاألدوار الوظيفية للموارد البشرية كالتالي: موا

. وبما أن (1)لموظفين وكذلك إدارة االنتقاالت و التغييراتالتنظيم و إعادة الهيكلة، االستماع واالستجابة ل

( هو أهم عنصر من عناصر الموارد المتاحة ألي منشأة بشكل عام، Human Capitalالعنصر البشري )

أصبح األمر  أصبحت عملية توظيف وتأهيل هذا العنصر من أهم العمليات التطويرية في أي منشأة رقابية، بل

ليس بالسهل ال سيما في محاولة مواكبة العنصر البشري مع التحديات العالمية والتكنولوجية التي  ايشكل تحديً 

 تواجهنا في العصر الحالي.
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في وضع حجر األساس وهو تحديد السياسات العامة لإلدارة، وهذه  أمهمة إدارة الموارد البشرية تبد

الواقعية في تحديد ن يتسم بأب على هذا الميثاق السياسات تشكل ميثاق العمل الخاص باإلدارة، ويج

االحتياجات والحلول، والمرونة لمواجهة التغييرات التي تحصل في العالم المعاصر. ما هو دور هذه 

السياسات في المساهمة في النظام الرقابة وتطويره؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نتناول كل جزء 

 :من هذه السياسات على حدة

 

 : سياسة استقطاب الموظفين: أواًل 

يخضع  ان يكون مدروسً أاستثمار تقوم بها المنشأة، ومثل أي استثمار يجب  أكبرَ يَُعدُّ استقطاُب الموظفين 

 دارة الموارد البشرية أن تضع تقييم ومعاييروينبغي إلجل الحصول على عائد كبير ومفيد. أللتقييم بحذر من 

بتحديد نوعية تبدأ عالية، وهذه اإلجراءات الكفاءة ال اتيدي العاملة ذواضحة ومحددة من أجل استقطاب األ

المؤهالت المطلوبة لكل مستوى وظيفي ثم نوعية المقابالت واالمتحانات التي يخضع لها المرشح لشغل 

مستمر، وذلك بأن يتم تحديد ويجب على إدارة الموارد البشرية تطوير هذه الجزئية بشكل وظيفة معينة. 

من ناحية صحة استقطاب وجذب الشخص المناسب للوظيفة المناسبة،  ااإلدارة سابقً  تهاالمشاكل التي واجه

 استبانةً بشكل مستمر  د  عِ ن تُ أيجب على اإلدارة  ،، وعليهاواقعية وصحة المعايير المحددة للتوظيف وغيرهو

حة "االستثمار" الذي تم ومدى على اإلدارة العليا وباألخص مدراء اإلدارات المعنية لمعرفة ص عُ ز  تُوَ 

هم عن الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم بعد مرور سنة مهنية على تعيينهم. هذا األمر سوف يساعد رضا

حقيق قيمة مضافة في إدارة الموارد البشرية في تطوير آلية تعيين الكوادر البشرية مما سوف ينعكس في ت

 اإلنتاجية التي تحصل عليها اإلدارات المختلفة من الموظفين حديثي التعيين.

 

 : : سياسة تحديد الرواتب واألجوراثانيً 

الرواتب واألجور  ن  مار تقوم به المنشأة الرقابية، في المقابل فإتوظيف الموارد البشرية هو استث ن  أن اعتبرنا إ

والمكافآت التي يحصل عليها الموظف مقابل القيام بعمله هو االستثمار الذي يقوم به الموظف لنفسه. وعليه، 

 وبالربط بالنقطة األولى المذكورة أعاله هناك نوعان من االستثمار:

 

  في توظيف الموظفين. المنشأة الرقابيةاستثمار 

  ووقته ومهاراته في المنشأة.استثمار الموظف في توظيف نفسه 
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 وعند تحديد األجور والمكافآت يجب على المنشأة الرقابية تحديد التالي:

 ما هو متوسط الرواتب المحددة في سوق العمل لنفس الوظيفة؟ 

 ماهي المكافآت التي تحفز الموظف على اإلنتاجية والمنافسة؟ 

 عدل الرواتب الموجود في سوق العمل؟هل طبيعة العمل تتطلب أن يكون راتب الموظف أعلى من م 

  كيفية إنشاء نظام لألجور والرواتب والمكافآت ترتبط مع أداء الموظف السنوي؟ 

 

بعد تحديد المزايا والمكافآت الوظيفية يصبح لدى إدارة الموارد البشرية إطار وجدول معتمد على مستوى كل 

 هذا الدور في محورين:. بعدها، يأتي دور وعامل التطوير، ويكمن مستوى وظيفي

 

 الموظف عن الراتب والمكافآت التي يحصل عليها ايتم قياس رض المحور األول:على مستوى الموظف نفسه:

لتعديل اإلطار الوظيفي  هناك داعٍ كان ها يتم تحديد ما إذا ثرِ وتحديد مدى واقعية النتائج وعلى إبشكل دوري، 

الموظف وما يترتب عليه من  لِ بَ الوظيفي من قِ  اللرواتب والمكافآت وهل ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الرض

 ه الوظيفي لتحقيق القيمة المضافة في العمل.ئداأتطوير 

 

الموارد بعد تحديد سقف الرواتب والمكافآت، يجب على إدارة  المحور الثاني: على مستوى سوق العمل:

لتتفادى  ،البشرية قياس مستوى الرواتب واألجور في سوق العمل باستمرار لتحديد ما إذا كانت تتطلب تعدياًل 

ن عملية قياس ن عليها من المنشأة. وبالتالي، فإعدم رضى الموظفين برواتبهم ومكافآتهم الذين يحصلو

ظفين أو باألحرى المحافظة على رضاهم المو اوتطوير جدول الرواتب والمكافآت يؤدي إلى تفادي عدم رض

 الوظيفي األمر الذي يحقق قيمة المحافظة على بيئة عمل صحية.

 

 :: سياسة التدريباثالثً 

لعل محور العملية التطويرية في إدارة الموارد البشرية تتمركز بشكل كبير في منهجية التدريب التي تتبعها 

عامل لتحقيق قيمة مضافة كبيرة في المنشأة الرقابية، ذلك هو و يمثل التدريب أكبر محرك للتطوير إذ اإلدارة.

ألن البرامج والدورات التدريبية التي يحددها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية إذا ما تم تحديدها بشكل 

 قد تتجاوز ذلك.  احيانً القيمة المضافة المتوقعة منها، وأمدروس وسليم تؤدي إلى تحقيق 
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 ن:تنعكس على مستويَيوفوائد التدريب على المؤسسة 

 

 ن فوائد التدريب تكون بتحقيق التالي:: على مستوى المؤسسة نفسها، فإأواًل 

 

 .تحسين ربحية المنظمة وإنتاجيتها 

 .تحسين المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كل المستويات 

 .تحسين معنوية العاملين 

  العاملين في التعرف على األهداف التنظيمية.يساعد 

 .تحسين نوعية اإلنتاج وزيادة كميته 

  في المجاالت الفنية واإلدارية.تحليل التكاليف 

 .تنمية مناخ مناسب للنمو واالتصاالت بين العاملين في المنظمة 

 .االقتصاد في النفقات 

 

 تحقيق التالي:ن فوائد التدريب تكون ب: على مستوى الفرد نفسه، فإاثانيً 

 

 .يساعد األفراد في اتخاذ القرارات األحسن، وقدرتهم على حل المشاكل 

 غتراب والصراع.غلب على حاالت القلق والتوتر وااليساعدهم على الت 

   تجاهات.تصاالت واالفية تحسين مهاراتهم القيادية واالد األفراد بمعلومات جيدة عن كييزو 

  والتقدم.يفتح المجال نحو الترقية 

 .يقلل من أخطاء العاملين ومن حوادث العمل 

 .يعمل على تكوين مهارات جيدة في مجاالت العمل والحديث واالستماع 

 .يعمق اإلحساس بالرضا الوظيفي واإلنجاز 

 (2)يقلل من دوران العمل نتيجة الزدياد االستمرار والثبات في حياة العاملين.  

 

القيمة المضافة في جعل الموظف العامل في المجال الرقابي يكسب ويطور من  قُ ق  حَ ُذِكَر سابقًا يُ جميع ما 

، باإلضافة إلى تطوير الموظف اوغيره المهارات الشخصية مثل مهارات االتصال والعمل ضمن فريق العمل
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ث من الناحية الفنية وذلك عن طريق الدورات التدريبية المتعلقة باألنظمة الرقابية والمعايير الدولية وح

 الموظف بشكل مستمر في مواصلة دراساته المهنية لتحقيق فائدتها على المستوى العملي.

 

 : دور إدارة الموارد المالية: اثانيً 

 

فرا لكنه يصبح الشيء الوحيد الذي نفكر فيه اننا ال نشعر بأهميته عندما يكون متوإ، حيث مثل األوكسجين المال"

  يتباف نوار –" عندما ال يكون موجودابه ونرغب 

 

عملية اتخاذ القرارات المالية الخاصة بتحديد مصادر األموال المتاحة “يمكن تعريف اإلدارة المالية بأنها 

 ."المشروعللمشروع الستخدامها فى أوجه االستثمار المناسبة بهدف تعظيم الثروة وزيادة قيمة 

 

نها المصدر التمويلي لموارد المنشأة الرقابية ولكل أكمن في تهميتها ، فإن دور إدارة الموارد البشرية وأوعليه

التخطيط واالستخدام لهذه الموارد يضمن  نَ سْ حُ  ن  إمشاريعها سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى. وعليه، ف

 للمنشأة الرقابية االستمرارية على المدى الطويل.

 

ل الالزم لوضع األساسيات المتعلقة ماال ن نشأة النظام الرقابي في كل جهة رأسمالية يتطلب وجود رأسإ

بالنظام، ووضع سياسات واضحة حول كيفية إدارة الموارد المالية المتاحة للجهة الرقابية وحسن استخدام 

تشكيل وتأسيس نظام مالي  ن  وفات المتوقعة والطارئة، وعليه فإالميزانية المخصصة في مواجهة المصر

 لداعمة للنظام الرقابي. ولكن ماذا بعد تأسيس النظام المالي؟ مرن وقوي هو من أهم العناصر اومتماسك 

 

بعد تأسيس النظام المالي، يتم إدخال هذا النظام في المراحل التطويرية التي تضمن للمنشأة الرقابية ليس فقط 

بشكل رئيسي استمراريتها بل مواكبتها ودعمها لجميع التحديات التي قد تواجهها. فتطوير اإلدارة المالية يكمن 

 ، والذي يتمثل في التالي:الميزانية الماليةمحور  في

 

بعد أن يتم تحديد وتخطيط الميزانية الخاصة بالمنشأة الرقابية، يتم مراقبة عملية الصرف من الميزانية بشكل  

بين المصروفات  االنحرافدوري للتحقق ما إذا كانت تسير حسب ما هو مخطط له وقياس مستوى أو درجة 

يكمن الدور التطويري في قيام المنشأة بتطوير وتحسين الميزانية السنوية والفعلية والميزانية المعتمدة. 
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المخطط لها بشكل دوري من أجل توفير المصروفات أو زيادة اإليرادات، األمر الذي يسمح في تحقيق القيمة 

 المنشأة الرقابية في السنوات الالحقة. تحتاجهلتوسع الذي المضافة المتمثلة في توفير ميزانية إضافية تلبي ا

 

 وتتمثل أيضا القيمة المضافة في تطوير النظام المالي في تحقيق الفوائد المضافة التالية:

 

  تلبية االحتياجات الالزمة لزيادة الرواتب والمكافآت الخاصة بالموظفين األمر الذي سوف ينعكس

 على تحسن مستوى اإلنتاجية.

 

  قدرة المنشأة في زيادة محفظتها الرقابية المتمثلة في عدد الجهات التي تستطيع أن تقوم بالرقابة عليها

 من سنة إلى أخرى مع المحافظة على الجودة العالية في قدراتها الرقابية.

 

  تلبية احتياجات اإلدارات الداعمة مثل الموارد البشرية وتقنية المعلومات وغيرها، فإدارة تقنية

بشراء أو تطوير نظام التخزين أو الحماية تلجأ إلى اإلدارة المالية في حالة رغبت  المعلومات مثاًل 

صر التكنولوجي في النظام تلجأ إليها لتطلب التمويل الالزم لشراء أو تطوير العنغيره، أو حتى و

 .في حالة كانت المنشأة الرقابية متطورة الرقابي، وذلك

 

هو ملخص بسيط لدور اإلدارة المالية في النظام الرقابي واهمية تطويره في تحقيق ن جميع ما سبق ذكره إ

 القيمة المضافة.

 

 : دور إدارة تقنية المعلومات:اثالثً 

 

الريادة والقيادة بما يتعلق والتوجيه الصحيح، و، ةتقدم الرؤي التي إدارة تقنية المعلومات بأنها اإلدارةف ر  عَ تُ 

بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، ووضع االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتقنيات 

، التخطيط والتنفيذ واإلشراف على جميع المشاريع المتعلقة المنشأةالمعلومات لجميع قطاعات وإدارات 

جهزة توفير أجهزة الحاسوب واأل، حسب معايير التميز التقني لمنشأةبتطبيقات تقنية المعلومات على مستوى ا

الماسحات الضوئية( وضمان عملها بالشكل والجودة المطلوبة، وتوفير تطبيقات  ،المتعلقة بها مثل )الطابعات
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توفير ومراقبة وتقديم الدعم للبنية التحتية لتقنية و ،المنشأةوبرمجيات الحاسوب المستخدمة على نطاق 

 منشأةت والبنية األساسية لالتصاالت وتصميم وصيانة نظام االنترنت وموقع الشبكة الخاص بالالمعلوما

 المنشأة ستراتيجية الخاصة ببرنامج الحكومة اإللكترونية على مستوىوضع اال، وبشكل مستمرا وتحديثه

ستراتيجية هداف االووضع برنامج العمل والخطط التنفيذية واألشراف العام عليها للتأكد من تماشيها مع األ

 لهيئة المعلومات العامة.

 

بأن تقنية المعلومات والتكنولوجيا أصبحت تشكل حجر األساس لجميع  -عزيزي القارئ-وال يختلف اثنان 

جودة التخزين ونظم حماية المعلومات، وسرعة إنجاز العمل الرقابي،  ل عام، حيث إناألعمال الرقابية بشك

جميعها مرتبط بجودة وآلية عمل إدارة تقنية ز أعمال اإلدارات الداعمة وغيرها، نجاإوإدارة العمل الرقابي، و

 المعلومات. وجميع ما تم ذكره يعتبر القيمة المضافة المحققة من إدارة تقنية المعلومات. 

 

  سوف يتم التطرق إلى المحاور التالي فيما يتعلق بأهمية تقنية المعلومات:

 

  المعلومات.أهمية تكنولوجيا 

 .أهمية الحاسوب في التطبيقات الرقابية والمالية 

 .أثر تكنولوجيا المعلومات في نشاط الرقابة الداخلية 

 .خصائص المعلومات الرقابية والمالية 

 للمعلومات الرقابية والمالية نولوجيا خصائص التك 

 في الرقابة الداخلية. ولوجيامزايا استخدام التكن 

 

 تكنولوجيا المعلومات:: أهمية أواًل 

 الحياة من اجزءً  تكون بحيث مالحظتها، فعاًل  يمكنك ال بحيث مالئمة بجعلها التكنولوجيا في التقدم "يستند

 بيل غيتس – اليومية"

 

 صبحت تكنولوجيا المعلومات وما يرافقها من تقدم علمي وتقني وتغير نوعي في حقول المعرفة فضاءً ألقد 

ن تكنولوجيا المعلومات إقنية لالنطالق في مجال األعمال. منها ومن أدواتها القاعدة الت األمر الذي جعل، ارحبً 
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ت لهذه و االمكانياي عالم اليوم وذلك بسبب القدرات قد أصبحت المحفز الرئيس لنشاطات األعمال ف

 :يالتكنولوجيا والمتمثلة ف

 .القيام بحسابات رقمية كبيرة الحجم وبالغة السرعة - أ

 . ويد اتصاالت سريعة ودقيقة ورخيصة ضمن المنظماتتز - ب

  .خزن كميات كبيرة من المعلومات في مكان صغير وسهل الوصول اليه - ت

 .رجاء العالمأبيرة من المعلومات وفي كل السماح بالحصول السريع والرخيص على كميات ك - ث

 .و في عدة مواقعأشخاص العاملين في مجاميع سواء في موقع واحد زيادة فاعلية وكفاءة األ - ج

لكتروني دقيق وحساس يقوم إال وسيلة متطورة يتحكم بها نظام إهو  ن الحاسوب ماأمن كل ما تقدم نستنتج 

و أنجاز ما يطلبه إنسان للقيام بهها اإليوج   داةً أض عن بعض الجهد البشري ولكنها تبقى عمال كثيرة تعو  أب

 . يريده

 

 : أهمية الحاسوب في التطبيقات الرقابية والمالية:اثانيً 

 

تميزت العقود األخيرة من القرن العشرين بظهور تطورات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات وأصبح العديد من 

مجتمع بيسمي الفترة الحالية بعصر ثورة المعلومات ومن مظاهر هذه الثورة ظهور ما يسمى  الباحثين

ا امات واعتبار المعلومات عنصرً المعلو في تحديد كفاءة وفعالية  فع المن عناصر اإلنتاج لها دور  مهّمً

ها من أجل التحكم بالكم الهائل تنظمأ (أتمتة)اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات إلى  دفق المؤسسة لذلك

من المعلومات الضرورية وضمان وصول هذه المعلومات بشكل دقيق ومالئم إلى المستخدمين بهدف 

 ااستخدام الحاسوب في معالجة بيانات الرقابة الداخلية هدفً  دُّ عَ يُ واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات. 

 وخصائص.همية أعلومات الرقابية من ع به نظم الملما تتمت المبرمجي الحاسوب نظرً 

 

  :: أثر تكنولوجيا المعلومات في نشاط الرقابة الداخليةاثالثً 

 

في ظل هذا التطور التقني المتواصل والتقدم المذهل في وسائط االتصال وفي ظل هذا النمو المتسارع الذي 

نترنت عداد مستخدمي اإلأقمار صناعية وهواتف محمولة وتزايد أتشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات من 

صبحت تكنولوجيا أخرى أؤسسات المالية والرقابية من جهة ع العمليات التي تقوم بها المد وتنوّ وتعقّ  ،من جهة

 . ساسيات نشاط المؤسسات المالية والرقابيةأحد أالمعلومات 
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التي لم تتحقق  هداف الرقابة الداخليةألى تحقيق إترونية المستخدمة والمطورة تهدف لكتقنيات الحاسبة اإل نإو

 . في العمل التقليدي وتطبيق االبتكارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في العمل الرقابي

المدفوعات نظمة أو كشوف الحسابات (مكننة)ويكون استخدام التكنولوجيا في النشاط المالي والرقابي مثل 

نفاق على تكنولوجيا المعلومات الحديثة للتتكيف لإل امتزايدً  ان تشهد المرحلة المقبلة توسعً أويجب . الخارجية

مع معطيات الثورة التكنولوجية بهدف ضمان بقاء المؤسسات الحكومية واستمرارها في تحقيق مستويات 

الحكومية من الوظائف التقليدية للمؤسسات  رغيال تن هذه التكنولوجيا أ الخدمات. علىفضل أعلى وتقديم أ

بين نجاح المؤسسة هداف وتحقيق الترابط رسة هذه الوظائف وكيفية تحقيق األسلوب مماأالذي يغير هو  ولكن

بداعي في مجال توظيف التكنولوجيا واستثمارها في التعرف على الخدمات التي تقدمها وبين التوجه اإل

 و في نشاطها.أالمؤسسة 

 

  : خصائص المعلومات الرقابية والمالية:ابعً را

 :امنهن للمعلومات الرقابية والمالية خصائص كثيرة إ

تحتوي على كمية كبيرة من البيانات التي يجب أن تسجل وتعالج وتخزن مما يبرر استخدام الحاسوب  - أ

 .محددةلترشيد تكاليف العمل، وتعالج هذه البيانات وتصدر نتائجها في فترات دورية 

وجود عدد كبير من المستخدمين للمعلومات الرقابية والمالية األمر الذي يتطلب تعدد أشكال عرض  - ب

 .بحسب المستخدمين والهدف منها المعلومات الرقابية والمالية

 ا. تعالج هذه البيانات وفق أسلوب محدد مسبقً  - ت

 

  والمالية:: خصائص التكنولوجيا للمعلومات الرقابية اخامسً 

 

 والمالية الرقابية المعلومات لتوفير مؤهاًل  تجعله الخصائص من مجموعة يمتلك الحاسب أن فيه شك ال مما

 هي: الخصائص هذه ومن الرقابية المتطلبات يلبي الذي بالشكل

 التخاذ الالزمة بالمعلومات المصلحة أصحاب تزويد : والمنطقية الحسابية العمليات داءأ في الفائقة السرعة - أ

 . المطلوبة بالسرعة القرارات

 اجدً  عالية بدقة النتائج بإعطاء الحاسوب يقوم حيث: والمنطقية الحسابية العمليات أداء في العالية الدقة - ب

 من البيانات إدخال عملية أثناء الملقن يرتكبه قد ما إال خطأ نسبة أي من خالية نتائج يعطي أنه عن فضاًل 

 . أخطاء
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 اإلنسان بعكس تعب دون الزمن من طويلة لفترات متواصل بشكل العمل الحاسوب يستطيع: الموثوقية - ت

 . العمل دقة فيتؤثر  كثيرة بعوامل يتأثر الذي

 الشروط تحقق من للتأكد امسبقً  المبرمجة الرقابية االختبارات من العديد إجراء للحاسوب يمكن التوافق: - ث

 حاجة بحسب برمجتها يمكن أخرى ووظائف المواد من للمخزون بالنسبة الطلب إعادة مثل النظام يطلبها التي

 .المستخدمين

 دائمة. أو مؤقتة بصورة البيانات من هائل كم تخزين على القدرة التخزين: - ج

 

 : مزايا استخدام التكنولوجيا في الرقابة الداخلية: اسادسً 

ما  مزاياها ومن ،أفضل بشكل األهداف على تحقيق راجعالمُ  تساعدمزايا  للبيانات لوجياوالتكن الستخدام نإ

 :يلي

 المراقبة في تساعد ومعالم مؤشرات ويستخرج والنسب بالمقارنات التحليل أساليب استخدام في تساعد - أ

 .بسرعة األداء وتقويم

 األقراص على أو الكمبيوتر ذاكرة داخل المخزنة والمعلومات البيانات استرجاع سرعة على تساعد - ب

 .المالحظات بعض في النظر إعادة من يمكنه وهذا ونحوها

 الداخلية المؤسسة فروعى عل الرقابة في (اإلنترنت) لكترونيةاإل المعلومات شبكة نظام تطبيق على تساعد - ت

 .والخارجية

 جاهزة برامج تكون وقد مراجعة برامج وضع خالل من المراجعة عمليات تنفيذ في الكمبيوتر إمكانيات - ث

 .عامة برامج محدد أو لغرض معدة أو

 

تجربة ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مملكة البحرين في ربط تكنولوجيا المعلومات مع إدارة العمل 

 الرقابي:

في إدراج نظم المعلومات لحرص ديوان الرقابة المالية واإلدارية على مواكبة التكنولوجيا الحديثة  انظرً 

والبرامج في أداء العمل الرقابي لمواجهة التحديات وتطوير العمل الرقابي وما ينتج عنه من تحقيق قيمة 

(، والذي يقوم بشكل رئيسي MK Insightإلدارة عمليات التدقيق يسمى )مضافة، يتم االستعانة ببرنامج 

 بتوفير خصائص للمهام التالية:

 لرقابية.التخطيط للمهمة ا -1

 إعداد برامج الرقابة والخطوات الرقابية. -2
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 إعداد وتلخيص واستخراج تقارير المالحظات الرقابية. -3

الذي يوضح فيه عدد الساعات التي قام  ( Time Sheetيسمح للمدقق بإعداد كشف ساعات العمل ) -4

ملية مراقبة وتطوير ها في تلك الساعات، األمر الذي يسهل من عبها والمهام التي قام فيفعليا بالعمل 

 نتاج كل موظف.إ

القوانين والبيانات المالية، وألداء المهام الرقابية مثل تقارير الرقابة السابقة،  المهمةتخزين البيانات  -5

 واألنظمة ذات العالقة وغيرها.

إلى تقديم وإلدارة تقنية المعلومات بالديوان دور كبير في شراء وتركيب واستخدام البرنامج المذكور باإلضافة 

األمر الذي يضمن لمستخدميه مستمر، ب األمر ذلك، وتحديث النظام بشكل خدمات الدعم الفنية متى ما تطل  

 من الموظفين الفنيين االستفادة القصوى من البرنامج. 

ونتيجة الستخدام التطبيق الحاسوبي المذكور أعاله، تم تحقيق العديد من القيم المضافة لموظفي الديوان من 

 أهمها:

 .إمكانية قيام مدير المهمة باعتماد المهمة من أي مكان 

 .إمكانية قيام المدقق بتحميل أوراق العمل من أي مكان 

  سهولة متابعة سير العمل من قبل المشرف ومدير المهمة، حيث يسمح البرنامج بتوضيح نسبة إنجار

 المدقق من برامج العمل الموكلة له.

 سهولة إعداد كشف سانتيجة ل( عات العملTime Sheet وإرساله إلى مدير المهمة لالعتماد من أي )

سرع أمكان، أصبحت إدارة الموارد البشرية تحصل على تقارير ساعات عمل الموظف بشكل 

 وبطريقة ميسرة.

 

ن المدقق بحكم ال سيما أ اعزيز بأن عامل "القيام بالعمل من أي مكان" هو مهم جدً القارئ ال لىوال يخفى ع

ية القيام ن إمكانإالتنقل بين الجهات التي يدقق عليها، لذلك فمن كثر بل يُ طبيعة عمله ال يستقر في مكان واحد 

 حد أكبر القيم المضافة من استخدام البرنامج المذكور.بالعمل في أي مكان هو أ
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 : دور إدارة العالقات العامة:ارابعً 

 

( في نهاية القرن Public Relationظهر مفهوم العالقات العامة في المؤسسات الحكومية )باإلنجليزية: 

التاسع عشر، وشاع استخدامه في منتصف القرن العشرين، وتعددت تعريفاته، وبالرغم من شيوعه في أوساط 

 ألبسه الغموض واإلبهام. األعمال إال أنه كان يستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات والذي

ن الجمهور إحيث بين المنظمة والجمهور العالقات العامة حلقة الوصل  تَُعدُّ ولذلك سنتناوله بأبسط تعريف: 

والخارجي )العمالء والمؤسسات المنافسة وصناع  ،الداخلي )العاملين داخل المنظمة( ؛ينقسم إلى قسمين

 .مرين والنخب في المجتمع.....الخ(القرار ووسائل اإلعالم والمساهمين والمستث

في تعاون المنظمات الرقابية فيما بينها،  اكبيرً  ابأن العالقات العامة تلعب دورً  -عزيزي القارئ-وال شك 

سواء على المستوى االجتماعي أو المهني األمر الذي يثمر منه زيادة الثروة المعلوماتية الموجودة لدى 

ثمرة التعاون والعالقات الراسخة التي يتم بناؤها بين الجهاز الرقابي واألجهزة  تُعدُّ والتي  ،الجهاز الرقابي

 الرقابية األخرى، بل العالقة في نطاقها تتعدى ذلك لتشمل التالي:

 العالقة بين الجهاز الرقابي المؤسسات الرقابية األخرى في الدولة.

 العالقة بين الجهاز الرقابي والجمهور.

 الرقابي والمنظمات الدولية. العالقة بين الجهاز

ويعد إنشاء هذه العالقات قيمة مضافة إلى جميع أعمال الجهاز الرقابي، فالنظام الرقابي يتطور عن طريق 

 أيًضا تتطورو ،ا على سبيل المثالتبادل الخبرات والمعلومات بين األجهزة الرقابية، والبرامج التدريبية أيضً 

سهل وصول المتدرب إلى الجهات التعليمية والدورات التدريبية سواء على عن طريق العالقات العامة التي ت

ن تطوير المهام اإلدارية للعالقة العامة هي في الواقعة تطوير فإلذلك  ؛مستوى الدولة أو على المستوى الدولي

 . اللثروة المعلوماتية وللعالقات التي تنتج عنها في النهاية تبادل للخبرات والمعلومات وغيره

 ويمكن رصد الوظائف التالية التي تقوم بها أجهزة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية:

 

 :الوظيفة اإلعالمية المعلوماتية .1

وتهدف هذه الوظيفة إلى إعالم المواطنين بالقوانين واألنظمة الحكومية، والمشاريع التي تنفذها أو تسعى 

بها المسؤولون الحكوميون، إلى جانب قرارات الحكومة في لتنفيذها، والنشاطات الروتينية التي يقوم 

فر من معلومات حول االمجاالت المختلفة. ومن الجانب اآلخر، إعالم صانعي السياسات والقرارات بما يتو

تصال حول نشاطات الحكومة وسياساتها وقراراتها ووسائل اال، ردود األفعال السريعة للرأي العام
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تركز هذه الوظيفة على األخبار وجمع المعلومات األولية عن مجريات األحداث ومشاريعها المختلفة، وت

اليومية واألحداث الروتينية، من خالل استطالعات الرأي العام السريعة التي تبحث في تحديد اتجاهات 

 .إلى جانب متابعة ما ينشر أو يبحث عبر وسائل االتصال المختلفة ،الجمهور من قضايا المختلفة

 

 :فة التفسيريةالوظي .2

للسياسات والقرارات  افهي تقدم تفسيرً ؛ وتذهب هذه الوظيفة إلى أبعد من عملية األخبار وجمع المعلومات

بمعنى تقديم رؤية الحكومة ومبرراتها النتهاج سياسة معينة، أو التخاذ قرار معين بما في ذلك  يأ ،المختلفة

البحث في األسباب والنتائج المتوقعة. ويشمل ذلك سياسات وقرارات الحكومة على الصعيدين الوطني 

 والدولي.

 

 :الوظيفة اإلقناعية .3

اتخاذ إجراءات معينة، أو اعتماد سياسات محددة، أو تهدف هذه الوظيفة إلى إقناع الرأي العام بضرورة 

اللجوء إلى قرارت ذات طبيعة خاصة، فحين تقوم الحكومة بتبني سياسات أو قرارات مصيرية يجري بها 

إقناع مواطنيها بهذه السياسات أو القرارات، وتوضيح موقفها، وتقديم براهينها وأدلتها التي تدعم ضرورة 

إلى تقبل القرارات المفاجئة خاصة إن كانت تؤثر في مجريات حياته ومعيشته  فالمواطن ال يميل ؛ذلك

لى اتخاذ مثل هذه القرارات يساعد في تجنب عنصر الصدمة الذي قد تحدثه مثل هذه إاليومية. والتمهيد 

 .القرارات لدى الجمهور، والتي قد تقود إلى حالة من االضطراب والفوضى

 

 :الوظيفة التقييمية .4

وتضم هذه الوظيفة النشاطات المتصلة بإعداد التقارير المرجعية، والتحليالت والدراسات التي تبحث بعمق 

داخل  الجتماعيةاو واالقتصاديةفي نتائج السياسات والخطط الحكومية الحالية، والظاهرات السياسية 

الوظائف التي تقوم بها العالقات  هذه الوظيفة من أهم دُّ عَ المجتمع، وقياس اتجاهات الرأي العام حولها. وتُ 

باحتياجات  سابقةحيث توفر لهم معرفة  ؛طين في مجال السياسات العامةا ألهميتها للمخط  العامة نظرً 

المواطنين وتطلعاتهم. وتستند هذه الوظيفة لدراسات وبحوث الرأي العام السريعة، التي تسعى لتوفير 

الرأي العام  وبحوثُ  ي إطارها العام، في حين تقدم دراساتُ الرأي العام ف اتجاهاتمعلومات مفيدة حول 

وشدتها إلى جانب األسباب والدوافع  واتساعهاحول اتجاهات الرأي العام وذلك من حيث عمقها،  معلوماتٍ 

 .هالالتي تقف وراء تشكي
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 الوظيفية التوثيقية .5

الحكومية، والخطب الرسمية،  وتشمل هذه الوظيفة حفظ وتصنيف الوثائق الرسمية، والقوانين والقرارات

ا، ومواقف الحكومة من اإلتفاقات الدولية إلى جانب ا ودوليًّ والتصريحات التي تتعلق بمواقف الحكومة محليًّ 

واالحتفاظ بقوائم المؤسسات اإلعالمية والصحفية وأسماء العاملين فيها.  ،القوانين الخاصة في مجال االتصال

 ؛مجال الذي تخدمه، باإلضافة إلى مستواهالامة في مجال التوثيق على ويتوقف دور أجهزة العالقات الع

 فاألجهزة الوطنية تخدم الحكومة بكافة مؤسساتها، أما األجهزة المؤسسية فتخدم القطاع الذي تعمل فيه.

 

 :الوظيفة التشريفية .6

ستقبال الوفود الرسمية ومرافقتها وتسهيل إجراءات اعلى تقديم الخدمات وتنظيمها مثل ترتكز هذه الوظيفة 

والندوات والمؤتمرات،  االجتماعاتإقامتها في البلد. وكذلك تسهيل مهمات الصحفيين واإلعالميين، وتنظيم 

وتعمل على تهيئة األجواء المناسبة لها. وتنظيم لقاءات الصحفيين واإلعالميين بمسؤولي الحكومة، وتسهيل 

 سسة التي ينتمي إليها جهاز العالقات العامة.مهام إدارة المؤ

 

وبالتالي، نرى بأن وجود إدارة فعالة للعالقات العامة تكسب الجهاز الرقابي المكاسب المذكورة من الوظائف 

ادتها من الناحية النوعية، يها ال يعني زيادة هذه المكاسب من الناحية الكمية فقط بل أيضا زأعاله، وتطويرُ 

على تطوير  االمكتسبات من إدارة العالقات العامة هي نتاج وجودها في المنظمة والعمل دومً  ةُ وجودَ  ةُ فكميّ 

 عملها.

 

نظام اإلدارات الداعمة في المؤسسة الرقابية وعالقتها وبهذا نصل إلى نهاية القسم األول، وهو أثر تطوير 

الرقابية في الجهاز الرقابي ال تقل أهميته عن ، والذي يوضح لنا بأن اإلدارات الداعمة لإلدارة بالنظام الرقابي

وظيفة اإلدارات الرقابية نفسها، ووجودها وتطويرها تعد إضافة إلى اإلدارات الرقابية سواء بطريقة مباشرة 

 أو غير مباشرة.
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 :النظام الرقابي لإلدارات الرقابية: تطوير لثانيالقسم ا

 

نصل اآلن إلى القسم األهم من البحث العلمي وهو كيفية تطوير النظام الرقابي لإلدارات المباشرة بالعمل 

الرقابي وأثرها في تحقيق القيمة المضافة. ولتعريف ما نقصد به بالنظام الرقابي والقيم المضافة الناتجة عن 

 ن:نتناول العمل الرقابي على مستويَيالعمل الرقابي، سوف 

 دور التدقيق الداخلي. بهل الرقابي الداخلي للمؤسسة، ونقصد العم 

 .العمل الرقابي على العمالء والجهات الخاضعة للرقابة، ونقصد به التدقيق الخارجي 

 

 : التدقيق الداخلي:أواًل 

باولو  –يبدو أفضل من حولنا"  ءمما كنا عليه فإن كل شي "عندما نسعى إلى أن نكون أفضل حااًل 

 كويلو

 

 مفهوم التدقيق الداخلي: .1

 التدقيق الداخلي – The Institute of Internal Auditors (IIA) - ف معهد المدققين الداخليينعر  

وضمانًا موضوعيًا ونشاطًا استشاريًا يهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات  نشاطًا مستقاًل  كونِهب

ويساعد المنظمة على تحقيق أهدافها من خالل اتباع نهج منظم ومنهجي لتقييم وتحسين فعالية  ،المؤسسة

  .(3)إدارة المخاطر والتحكم فيها وعمليات اإلدارة

 

 ن أهم المصطلحات الواردة في التعريف أعاله هم التالي:إوعليه ف

 

من الهيكل التنظيمي  ابالرغم من أن التدقيق الداخلي قد يكون جزءً  نشاط مستقل وضمان موضوعي:

فر في ا، بل هو أهم شرط يجب أن يتوارئيسً  ان استقالليته في الهيكل التنظيمي يمثل شرطً أال إللمنشأة، 

شراف، حيث اإلاإلدارة أو اللجنة الخاصة بالتدقيق الداخلي، والمقصود باالستقالل هو من ناحية العمل و

على سبيل -في الشركات فن يشرف على عمل التدقيق الداخلي أعلى سلطة في المنشأة، أه من المهم إن

 The)ف معهد المدققين الداخليين يقوم المدقق الداخلي برفع تقريره إلى مجلس اإلدارة. وقد عر   -المثال

Institute of Internal Auditors (IIA  :االستقاللية والموضوعية بأنها كالتالي 
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  االستقاللية:

 اإلدارة،االستقالل هو حرية الشروط التي تهدد إجراء المراجعة الداخلية. لتحقيق درجة استقاللية مجلس 

عن إدارة مجلس اإلدارة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل عالقة  يكون رئيس التدقيق التنفيذي مسؤواًل 

يجب إدارة المخاطر التي تهدد االستقالل عند مراجع الحسابات وااللتزام والمستويات و. اإلبالغ المزدوج

 .(4)الوظيفية والتنظيمية

 

تحدث عالقة اإلبالغ المزدوج حينما يقوم رئيس قسم التدقيق الداخلي بتقديم تقاريره إلى اإلبالغ المزدوج: 

حديد االتجاهات اإلدارية والدعم واألمور أجل ت اإلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي على سبيل المثال( من

أجل تحديد المسارات واالتجاهات اإلدارية األخرى، وتقديم التقارير إلى لجنة التدقيق الداخلي من 

 .(5)التعزيز، والمساءلةوستراتيجية، اال

 

  الموضوعية:

المراجعين الداخليين من أداء مهمتهم بطريقة يؤمنون بها بنتاج عملهم وجودته.  نُ ك  مَ موقف عقلي محايد يُ 

يجب إدارة المخاطر و ،أن ال يخضع رأي المدقق الداخلي للتأثير من قبل اآلخرينتتطلب الموضوعية و

 .(4)، وااللتزام والمستويات الوظيفية والتنظيميةالمستوى الفردي للمدققالمتعلقة بالموضوعية على 

 

يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين موقف محايد وغير  الموضوعية على المستوى الفردي للمدقق:

  .(6)تجنب أي تضارب في المصالحيجب و ،متحيز

 

  :استشاري   نشاط  

الجانب المستقبلي للعمليات في الوقت الحاضر أو ، أو تقييم ماضٍ  هي التزامات يقوم فيها المدقق بمراجعة

اتخاذ القرارات. يجب أن تكون هذه االرتباطات في الوقت المناسب في  المعلومات لمساعدة اإلدارةويعرض 

 .(7)تتضمن توصيات محددة لإلدارةال  ةً وعاد، قدر اإلمكان

 

تحقيق  من خالل أعمال التدقيق الداخلي، أال وهيهم قيمة تتحقق ألتعريف تطرق إلى من ا يالجزء المتبق

األهداف المحددة للمنظمة من خالل اتباع منهج منظم ومنهجي لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والتحكم 

 عمليات اإلدارة.بو بها
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 ما هي أهم الطرق لتطوير عمل المدقق الداخلي؟ وما هي أهم القيم المضافة من ذلك؟

 

 ي:تطوير عمل المدقق الداخل .2

 

برايس وتر هاوس الذي كان له دور في قيادة ممارسات التدقيق الداخلي في  ،ندريسونأحدد ريتشارد جي 

 طرق لتطوير عمل المدقق الداخلي من أجل تحقيق القيم المضافة:عشَر بأن هناك  ،كوبرز

 تقييم النطاق الحالي والمتوقع لتغطية المراجعة الداخلية إلدارة المخاطر والحوكمة: 

واألمر نفسه ينطبق ، تركيزهم على إدارة المخاطر وعمليات الحوكمةزاد المدققون الداخليون من 

 .اعلى لجنة التدقيق الداخلي حيث زاد اهتمامها في هذا الجانب أيضً 

 

 تأكد من أن خطة المراجعة القائمة على المخاطر مرنة ومتجاوبة مع التغييرال: 

بتحديث أوراق  الوجود مخاطر معقدة ومتغيرة باستمرار، على المدقق الداخلي أن يقوم دائمً  انظرً 

 العمل الخاصة بتقييم المخاطر وخطط التدقيق، ويجب أن يتم ذلك أكثر من مرة خالل السنة المهنية.

 

 ات والتكنولوجيا:تحديد كيفية استخدام المراجعين الداخليين للتقني 

لزيادة تعزيز  االتكنولوجية الجديدة مثل تطبيقات استخراج المعلومات وغيرهزيادة طلب األدوات 

المهارات التخصصية والدعم  ومعرفةُ  وعلى لجنة التدقيق تحديدُ  ية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي،فعال

 المالي المطلوب من قبل التدقيق الداخلي لتحقيق األهداف التكنولوجية المطلوبة.

 

 ستراتيجية وخطة المراجعة الداخليةتقييم الرؤية اال: 

يجب على المدققين الداخليين التخطيط إلبقاء عمليات المراجعة الداخلية الخاصة بهم محدثة 

 بالتطورات والتقنيات والمهارات الجديدة.

 

 :تحديد ماهي القيمة المضافة من عملية التدقيق الداخلي 

الداخلي هو أساس القيمة المضافة من وظيفة التدقيق ن توفير التأكيدات الناتجة من عملية التدقيق إ

القيم المضافة األخرى قد تأتي من نتاج تزويد المنظمة بدرجة عالية من المهارات و ،الداخلي
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والكفاءات ذات الجودة العالية، وتوفير الرقابة والقدرة على استخراج وتوفير المعلومات الناتجة من 

 أداء وحدة العمل.تقارير التدقيق الداخلي لتطوير 

 

 تعزيز االتصاالت والعالقات بين التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق: 

للتدقيق الداخلي يقومون بتقديم وعرض تقاريرهم بطريقة  عن طريق جعل الرؤساء التنفيذيينوذلك 

 اقد تساعد أيضً ها بناء عالقة قوية بين الطرفين، ودورية إلى لجنة التدقيق الداخلي، والتي ينتج عن

 نجاح خطط عمل الرؤساء التنفيذين للتدقيق الداخلي. على

 

 ات التدقيق الداخلي:التأكد من أن المراجعة الداخلية متوافقة تماًما مع المعايير الدولية لممارس 

ا بأن مراجعي الحسابات الداخليين يتبعون المعايير العالمية نبغي أن تطلب لجنة التدقيق تأكيدا دوريًّ ي

 .”The Institute of Internal Auditors (IIA) Standards“المدققين الداخليين لمعهد 

 

  تفهم الدور الذي يلعبه أو من الممكن أن يلعبه التدقيق الداخلي في تلبية احتياجات المنظمة

 لمهارات واسعة النطاق:

التدقيق الداخلي درجة ومقياس مهارات موظفي التدقيق الداخلي يحدد المهارات التي توفرها أعمال 

 لباقي أجزاء وإدارات المنظمة.

 

  معرفة التدريب الذي يتلقاه التدقيق الداخلي لتحديد الفوائد المكتسبة ولتحديد ومعرفة البرامج

 التدريبية األخرى المطلوبة لقسم التدقيق الداخلي:

ساسية المتعلقة بالعمليات البرامج التدريبية الفّعالة لقسم التدقيق الداخلي يجب أن تتجاوز المهارات األ

مثل معرفة الطرق الفّعالة الستخراج  مهّمةالحسابية وعمليات التدقيق لتشمل مناطق تدريبية 

معرفة عمليات الحوكمة، ومعرفة أهم التطبيقات التكنولوجية وإدارة المخاطر، والمعلومات وتحليلها، 

والمطلوبة مثل مهارات  المهمةالمهارات الشخصية  ايجب أن تشمل البرامج التدريبية أيضً والحديثة. 

 التواصل الفّعال والمهارات القيادية وغيرها.
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  تحديد ما إذا كان التدقيق الداخلي في المنظمة يخضع للتقييم الدوري والمستمر لتحديد قوة ودرجة

 مهاراته وتحديد الفجوات الموجودة في تلك المهارات وكيفية معالجتها:

يجب ومراجعة الداخلية. لل الرؤساء التنفيذيينالتدقيق إلى مناقشة ناقدة حول المهارات مع تحتاج لجان 

األسئلة المركزية وعلى لجنة التدقيق أن تبدأ بتقييم مخاطر المراجعة الداخلية وليس خطة التدقيق. 

قسم التدقيق الداخلي المهارات المطلوبة لمواجهة ومعالجة المخاطر المحددة  دَ هل حد   يجب أن تكون:

في ملف المخاطر الخاص بالمنظمة، وتحديد ما إذا كانت هناك فجوة في درجة مهاراتها الحالية 

  .(8)بالمقارنة مع درجة المهارات المطلوبة

 

قابي الذي يقوم به المدقق الداخلي وتحقيق القيم ق لتطوير العمل الرأهم الطرحد أهو  ُذِكرَ ن جميع ما وعليه فإ

 المضافة الناتجة عنه.

 

 :خارجي: التدقيق الاثانيً 

 

 مفهوم التدقيق الخارجي: .1

 

من خالل عملية يقوم بها المدقق المستقل  ( هوExternal auditor)باإلنجليزية: ، التدقيق الخارجي

إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات فحص القوائم المالية والسجالت المحاسبية بهدف 

 Generally Accepted Accounting Principles) اوالتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عمومً 

GAAP)  أو معايير التقارير المالية الدولية(International Financial Reporting Standards 

IFRS) .يير الخاصة بالرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة في القطاع وتشمل تلك المعايير أيضا المعا

 .(INTOSAI)العام، والتي تصدرها منظمة األنتوساي 

 

 :ةالتاليي ن أهم المصطلحات الواردة في التعريف أعاله هفإوعليه 
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 استقاللية المدقق:

منظمة االستقالل عن األطراف التي لها مصلحة في النتائج المنشورة في البيانات المالية لل المقصود بهو

وللتعرف أكثر على مفهوم استقاللية المدقق، سوف يتم التطرق إلى مفهوم  .والجهة الخاضعة للرقابة

)أخالقيات اإلنتوساي لمهنة مدقق القطاع العام( التي صادق عليها المجلس  االستقاللية التي حددتها وثيقة

المنعقد في  44في اجتماعه ال  منظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )اإلنتوساي(لل التنفيذي

طاع هم األسس المتعلقة باستقاللية المدقق الخارجي في القأ، والتي وضحت 1988مونتيفيديو في نوفمبر 

 العام، والتي كانت كالتالي:

  ُاالستقاللية إزاء الجهة الخاضعة للرقابة وغيرها من مجموعات المصالح الخارجية أمًرا ال  دُّ عَ ت

ى سلوًكا يزيد من استقالليته أو غنى عنه بالنسبة إلى المدقق وذلك يعني أن على المدقق أن يتوخ  

 .ال ينقص منها على األقل

  عن الجهات الخاضعة للرقابة وغيرها من  ليس فقط ليكون مستقاًل على المدقق أن يسعى

مجموعات المصالح ولكن أيًضا أن يكون موضوعيًا في معالجة القضايا والمواضيع محل 

 .المراجعة

  ومتجرًدا ليس بالفعل فحسب ولكن في الظاهر أيًضا من الضروري أن يكون المدقق مستقاًل. 

  الرقابي ينبغي أن ال تتضرر استقاللية المدقق من جراء مصالح في كل األمور المتعلقة بالعمل

بالضغوط الخارجية أو بالتأثير على  شخصية أو خارجية، حيث يمكن أن تتضرر االستقاللية مثاًل 

المدقق أو باألفكار المسبقة التي يحملها المدقق عن األشخاص أو عن الجهات الخاضعة للرقابة 

و باشتغاله في اآلونة األخيرة لدى الجهة الخاضعة للرقابة أو أو عن المشاريع أو البرامج أ

بالمعامالت الشخصية أو المالية التي قد تتسبب في تضارب في الوالءات أو في المصالح، لذلك 

 .فإن المدقق ملزم باالمتناع عن المشاركة في كل األمور التي له فيها مصالح ثابتة

  كل األعمال التي يقوم بها المدقق وخصوًصا في هناك حاجة إلى الموضوعية والنزاهة في

على لذلك ينبغي أن تعتمد اآلراء والتقارير فقط  ،تقاريره التي ينبغي أن تكون دقيقة وموضوعية

اإلثباتات التي يتم الحصول عليها وتجميعها طبقًا للمعايير الرقابية الخاصة بالجهاز األعلى 

 .للرقابة

 مات التي تقدمها الجهة الخاضعة للرقابة واألطراف األخرى ذات ينبغي أن يستخدم المدقق المعلو

ينبغي أن تأخذ هذه المعلومات في االعتبار اآلراء التي يعبر عنها المدقق بصورة والعالقة، 
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وعلى المدقق أيًضا أن يجمع المعلومات المتعلقة بآراء الجهة الخاضعة للرقابة وآراء  ،مجردة

 .(8)ن ال تتأثر استنتاجاته بهذه اآلراءاألطراف األخرى، لكن ينبغي أ

 

  :يإعطاء رأ

على مراجعة رأي المحاسب عن اإلجراءات  رأي مدقق الحسابات هو شهادة مصاحبة للبيانات المالية بناءً 

والسجالت المستخدمة في إصدار البيانات بغض النظر عما إذا كانت هناك أخطاء جوهرية موجودة في 

فهي تمّكن األطراف المهتمة بالبيانات المالية من القيام باألمور  ؛وللرأي المهني أهمية كبيرة .البيانات المالية

 التالية:

 ها.ئمعرفة الوضع المالي للجهة محل الرقابة وتقييم أدا 

  ،في حالة القروض البنكية مثاًل فاتخاذ القرارات بشأن االستثمار في الجهة محل الرقابة من عدمها 

 جل الموافقة على تقديم التمويل المطلوب من عدمه.بتقييم أداء ووضع الجهة من ألبنك يقوم ا

  مجلس اإلدارة من أجل تحديد مدى مصداقية وصحة البيانات المالية التي قامت اإلدارة التنفيذية

 إعدادها.ب

 ية في في القطاع العام، تمّكن القوائم المالية من معرفة المواطنين عن حالة أداء الجهات الحكوم

الدولة، والتي تعكس في قوائمها المالية األرباح والخسائر على مستوى قطاعات الدولة، األمر الذي 

 .يسهل عملية المحاسبة والمسائلة في حالة وجود تقصير من أي جهة أو قطاع خاضع للرقابة

 

ير العمل الرقابي الذي تقوم في الفقرات التالية، سوف يتم التطرق إلى فوائد التدقيق الداخلي ثم إلى كيفية تطو

 جل تحقيق القيمة المضافة.أبه الجهات الرقابية من 

 

 الفوائد والقيم الناتجة من عملية التدقيق الخارجي: .2

 

 :التحقق من العمليات المحاسبية والمالية التي تمت 

وذلك عن طريق التدقيق الخارجي يوفر مراجعة موضوعية حول العملية المحاسبية للجهة الخاضعة للرقابة، 

ل تزويد األطراف المهتمة بنظرة عامة حول دقة وصحة المعلومات المالية للجهة، األمر الذي يساعد ويسه  
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األمر على األطراف الغير ملمة بالقوانين واألسس المحاسبية على اتخاذ القرارات ومعرفة الوضع واألداء 

 المالي للجهة محل الرقابة.

 

 :اكتشاف األخطاء 

األخطاء في العمليات المحاسبية قد تمنع األطراف ذات العالقة من اتخاذ القرارات المناسبة. اإلجراءات 

، قد تساعد ااألخطاء التي تكون موجودة في النظام المالي والمحاسبي، وأحيانً  كتشافالالرقابية يتم تصميمها 

للمعايير  اتسجيل العلميات المالية تمت وفقً  بأن ا. ويتأكد المدقق الخارجي أيضً واالحتيال الفساد اكتشاففي 

 المطلوبة.

 والتوصيات: يحدد نقاط الضعف داخليا ويقترح التحسينات 

 الجهاتبعض فهو كيفية معالجتها.  مُّ هِ ما يُ ، ووجود نقاط ضعف في البنية الداخلية الخاصة بك أمر ال مفر منه

دائًما  تمتلك الجهة، ات. ومع ذلكامَ مَ تفضل أن تكتسح نقاط ضعفها تحت السجادة وتستمر في العمل مع غَ 

 من خالل إعطاء المناطق ذات األداء الضعيف داخل الشركة االهتمام الذي تستحقه. اخيار االعتناء بأعماله

ن يالمدققفإّن ، بفعالية ألنهم جزء منها للجهةوبما أن المدققين الداخليين ال يستطيعون انتقاد العمليات الداخلية 

ن يستطيعون مراقبة وتقييم العمليات من المنظور الخارجي والتوصية بطرق لتحسين الكفاءة يالخارجيّ 

 وتطوير وصقل العمليات المحاسبية.

 

 :توفير التأكيدات 

الذين ال يشاركون في وظائف المحاسبة على أساس يومي أن األعمال  لإلدارة العليا والتنفيذيةيضمن التدقيق 

 العمليات المحاسبية. ويساعد على تقليل نطاق االحتيال وسوء ، ونهاتعمل وفقًا للمعلومات التي يتلقّ 

فقط بتعزيز مصداقية وموثوقية األرقام المقدمة لمختلف أصحاب المصلحة  الخارجية ال تقوم المراجعة، لذلك

توفر تأكيد ولكنها أيًضا ، )المساهمين والموظفين والعمالء والموردين والمستثمرين والسلطات الضريبية(

 مهني على البيانات المالية.

 

 :خطاب اإلدارة 

 منهم. بعض العاملين في الجهة ة موجه إلى المديرينتتطلب معايير التدقيق أن يقوم المدقق بكتابة خطاب إدار

عندما تتطلب األعمال إجراء تقييم  ويمكن أن يكونوا حساسين قلياًل ، يشككون في قيمة مثل هذه الرسالة
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وكل ذلك يعتمد على منظور وتفهم المدراء التنفيذين العاملين في الجهة . أو إجراءات رقابية إضافية إضافي

  أهمية العمليات الرقابية الخارجية.محل الرقابة حول 

 دُّ عَ كون أن محتواها يُ وال يتم تقديمه إلى أي من السلطات  الجهةيتم إرسال خطاب اإلدارة إلى إدارة ، أواًل 

ن خطاب اإلدارة يلفت انتباه اإلدارة التنفيذية إلى أوجه القصور في عمليات الرقابة : إاثانيً  للغاية. اسريًّ 

الداخلية التي قد تؤدي إلى عدم صحة البيانات المستخدمة في التقارير المالية والتقارير الخاصة واإلجراءات 

خدمة ذات قيمة مضافة  خطاب اإلدارة هو في الواقع هو نتاجوهذا يعني أن  بااللتزام بالقوانين واألنظمة.

نحو تحقيق أهدافها  ًماقد يمكن معالجتها للمضي  التي و أعمال الجهةحيث تم تحديد نقاط الضعف في 

  .(9)االستراتيجية والعملية

 

 الخارجي:تطوير عمل المدقق  .3

، بأن هناك Collemi Consulting & Advisory Servicesحد مدراء شركة د سالفاتور كولومي، أحد

 كالتالي:ي طرق لتطوير جودة العمل الرقابي للمدقق الخارجي من أجل تحقيق القيمة المضافة، وه تسعَ 

 

  اإلدارية للشركة وثقافتها عند الموظفين تعزيز السياساتStrengthen the “Tone at the 

Top”: 

السياسات الخاصة بالجهة الرقابية وتعزيز ثقافتها عند العاملين فيها، وذلك عن طريق القيام بها  ويقصد

 بالتالي:

 المهام الرقابية. مشكالت لحل الالزمة والموارد الكافي الوقت لديهم الموظفين جميع أن من تأكدال 

 أن القرارات التي تمت في الجهة الرقابية كانت بناًء على المعايير واألنظمة.إثبات توثيق و 

 .إنشاء ونشر الوثيقة الخاصة بالسلوكيات المهنية واألخالقية 

 رض خالقيات المهنية وذلك عن طريق فالقيام بمعالجة حاالت عدم االلتزام بوثيقة السلوكيات واأل

 اإلجراءات والعقوبات اإلدارية تجاه المخالفين.

 العاملين. المهنيين لجميع للجهة الرقابية الجودة مراقبة وثيقة من نسخة تقديم 

 النزاهة من عالية مستويات ونويظهر يملكون الذين هنيينالمِ  ومكافأة ،تعزيزو، تعويضو، وظيفت 

 المهنية والعملية. بالجودة االلتزام وإثبات
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 واستمراريته: العميل إجراءات قبول تعزيز 

  على الجهة الرقابية القيام بالتالي قبل قبول العميل الجديد أو قبل القبول باالستمرارية العمل مع عميل

 حالي:

 فرة عنه.االتحقق من خلفية العميل والمعلومات المتو 

 نية والنزاهة.خالقيات المهالتعاقد فقط مع العمالء الذي يحملون درجة عالية من األ 

 واالستشاريين: والمتخصصين الخبراء مع تعيين والتعاقدال 

الخارجيين الذين  مكانية اللجوء إلى الخبراء والمستشارينأو إ في الجهة الرقابيةين امتالك موظفين فنيين كاف

 بالمشورة المناسبة عند مواجهة القضايا الصعبة. الجهة الرقابية يمكنهم تزويد

 

  والتدريب: للتعليم المستمرتوفير آلية 

 ، ويجبالمهارات الشخصيةو الفنية المهارات نظر وجهة من الكفاءة لزيادة متنوعة تدريبية حزمة تقديم

 :مثل موضوعات على التركيز

 خالقيات المهنية.االستقاللية واأل 

 والموضوعية والشك المهني الحكم تطبيق. 

 .إجراءات وسياسات الجهة الرقابية 

 

 الجودة: مراقبة قسم إنشاء 

 الذي من شأنه: الجودة مراقبة قسم في االستثماروهو 

 ات المختلفة.بالصناع الخاص التوجيه إلى باإلضافة والتدقيق المحاسبة إرشادات تطوير 

 للمهام التي تصنف بعالية الخطورة. الجودة بمراقبة االلتزام تقاييم إجراء 

 جهة الرقابية.لل الجودة مراقبة وإجراءات سياسات وتقييم رصد 

 للموظفين الفنية االستشارات تقديم. 

 .مراقبة برامج التدريب المحاسبية وبرامج التدريب ذات العالقة بالتدقيق 

 أعمال التدقيق. وإجراءات سياسات تطوير 
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  المشاركة في الحوارات والمناقشات مع العاملين في إصدار القرارات المتعلقة باألنظمة والقوانين

بنود جديدة في  ه منيتم إقرار ما سوففي حالة إقرار أو  ابعمليات التدقيق، خصوصً الخاصة 

 المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

 

 وتحديد اإلجراءات المناسبة في المناطق  في المناطق الغير جوهرية التدقيق عملية تبسيط

 الجوهرية:

 المناطق على التركيز لها يتسنى حتى التدقيق أسلوب تبسيط على باستمرار تعمل الفرق جميع أن من تأكدال

 بكفاءة وفعالية. التدقيق وتنفيذ العالية المخاطر ذات

 :زيادة الخبرات التخصصية 

الكفاءات لتحقيق النتائج  وبناء انتباهك تركيز يمكنك بحيث محدد قطاع أو مجال في التخصص في رفك  

 المرجوة بدرجة عالية من الجودة.

 

 تدوير المسئولين عن الفرق الرقابية بشكل مستمر: العمل على 

القيام بتدوير الشركاء، المدراء، ومراقبي الجودة بين العمالء والمهام الرقابية بشكل دوري ومستمر من أجل 

 ومفيدة للمهام التي تتصف بدرجة عالية من الخطورة. جديدةالحصول على آراء 

 

  بالتحالفات االستراتيجية:االنضمام لشبكة محاسبية والقيام 

االنضمام إلى الشبكات المهنية والتعاون مع الجهات الرقابية  أن تضَع بعين االعتبارعلى الجهات الرقابية 

 (.10) ةعة جيدة في مجال التدقيق والرقاباألخرى التي لها سم
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النظام الرقابي وتطويره هو عبارة عن مفهوم بدايته تكون منذ نشأة النظام أهمية بأن  في الختام، يتبين لنا 

من الهيكل الداخل للجهات الرقابية والجهات  أالرقابي نفسه، وأن النظام الرقابي هو نظام وجزء ال يتجز

طريقة  لىالخاضعة للرقابة. وبما أن درجة القيمة المضافة الناتجة تعتمد بشكل كبير، بل تعتمد بشكل كلي ع

، كانت وال زالت عملية إنشاء النظام الرقابي هو عملية يجب أن تكون دقيقة، ذات عمل النظام الرقابي نفسه

وليات اإلدارات واألنظمة األخرى ؤمعرفة وتحديد مس امدعمة بالخبرات العامة، ويجب دائمً وأسس قوية، 

أن يستفيد منها لجوانب التطويرية التي من الممكن جل تحديد اقابية والنظام الرقابي نفسه، من أتجاه اإلدارة الر

 ، والقيم المضافة الناتجة عنه.من النظام

 

 ن أهم التوصيات العامة هي:وعليه، فإ

  على الجهة الرقابية أو الجهات الخاضعة للرقابة تحديد مدى مرونة وعملية الهيكل التنظيمي لتحقيق

 ت الرقابية.عملية التعاون بين اإلدارات الداعمة واإلدارا

 

  التعرف والتقييم المستمر على النظام الرقابي الحالي من أجل تحديد درجة الفعالية والكفاءة الناتجة

 منه، والجوانب التطويرية التي ممكن أن يتم القيام بها.

 

 هم أهو أحد و ،المستفيدين من النظام الرقابي االعاملين في النظام الرقابي، ورض اقياس مستوى رض

السبل الموجودة والمتاحة للتعرف على الجوانب التطويرية التي من الممكن القيام بها في النظام 

 نشاء وتطوير النظام الرقابي.الناتجة عن إالرقابي ومدى تحقيق القيمة المضافة 

 

 االستنتاجات والتوصيات العامة



 
38 

 

  ًتمثل ا تفهم النظام الرقابي الداخلي للجهات الخاضعة للرقابة والنظام الرقابي الخارجي الميجب دائم

العملية الرقابية  فيم ومعرفة العالقة بين النظامين وكيفية تأثيرها في الجهات الرقابية، وذلك لتفهُّ

 ضافية الناتجة عنه.والقيم اإل
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