المؤتمر
العالمي للمدققين الداخليين

دور األجهزة العليا للرقابة
في دعم وتعزيز التدقيق الداخلي بالجهات
المشمولة بالرقابة

دبي

 9-6مايو 8102

مقدمــــة
الشككأن نمانتبذلهناألجهزةنالعليانللرقابةنمننجهودنحثيثةنفينسككبيدند ونعتعز زن
التدقيقنالداخلينفينالجهاتنالمشككمولةنبرقابتهانهوناقتنا اًنمنهانبالدعرنالحيوينالهامن
الذينتضككك لهنبهنعحداتنالتدقيقنالداخلينبتلأنالجهاتنفينمعاعاةنالةكككل ةنا دار ةن
العليان لىناتخاذنالقراراتنالمناسبةن.

ن
نن
هذا وسوف تتناول هذه الورقة الموضوع على محورين

 المحور الثاني

 المحور األول
دعرنالمنظماتنالدعليةنفيند ون
عتعز زنالتدقيقنالداخلينفين
الجهاتنالمشمولةننبالرقابةن.
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دعرند وا نالمحاسبةنالكو تينفين
د وننعتعز زنالتدقيقنالداخلينفين
الجهاتنالمشمولةنبرقابته.

المحور األول
دعرنالمنظماتنالدعليةنفيند ونعتعز زنالتدقيقنالداخلينفينالجهاتنالمشمولةنبالرقابة:
ن
1ن -نتكدر نالمنظمكةنالدعليةنلججهزةنالعليانللرقابةنالماليةنعالمحاسككككبة "نا اتوسككككاي" ن -نبا تبارهان
المنظمكةنالتينتضككككونككافكةناألجهزةنالعليانللرقابةنفينالعالونعكذانالمنظماتنا قليميةنالمنبثقةن
نهكانن-ن هميكةنالكدعرنالكذينتقومنبهنعحداتنالتدقيقنالداخلينفينالجهاتناألمرنالذيناسككككتتبهن
ضكككرعرةنالتعرهنلهانلدعنا دادنمعا يرنالتدقيقنالدعليةنالتينت كككدرن نهانعكذانالخ وجنالتوجيهيةن
العامةنعالخاصكةنعتوجيهاتنا اتوسكاينللحوكمةنالرشيدة نعلعدنمنن هونالتوجيهاتنال ادرةنفين
هذانالشكن ننمانتضكمنتهنتوجيهاتنا اتوساينللحوكمةنالرشيدةنبشن نارشاداتنا اتوساينحو ن
معا يرنالرقابةنالداخليةنفينالق اعنالحكومينعخاصةنالتوجيهيننالتاليين:


رقون(  ) 9011بشن ناستقالليةنالتدقيقنالداخلينفينالق اعنالعامن.ن



رقون( ) 9011نبشن نالتنةيقنعالتعاع نبينناألجهزةنالعليانللرقابةنعالمدققيننالداخليين.
عذلأنبا ضافةنالىنرقونن( ) 0601نمانتضمنتهنالخ وجنالتوجيهيةنالعامةنللرقابةنالماليةن
عالمحاسبةنبشن ناستخدامن مدنالمدققيننالداخليين.
ن

2ن -ن دتنالمنظمةناألسكيو ةنلججهزةنالعليانللرقابةنعالمحاسككبةن"األسكوسككاي"نبحثاًن نن"نتقييون
عتحةينناظونالتدقيقنالداخلينعالعالقةنبيننعحداتنالتدقيقنالداخلينعاألجهزةنالعليانللرقابةن
"ن نتركزتنمحاعرهنفيمان لي :ن
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 دراسككةنعتقد ونتقييونموضككو ينللوضككهنالقانونفيناظامنالتدقيقنالداخلينللق اعنالعامن
فينالدع ناأل ضكككامنبمنظمةناألسكككوسكككاينعكذلأنالعالقةنبيننعحداتنالتدقيقنالداخلين
عاألجهزةنالعليانللرقابةنبها.
ن
 تحد دنالمعوقاتنالتينتواجهن ما نالتدقيقنالداخلينعاقتراحنحلو نفعالةنلتحةككينناظامن
التدقيقنالداخلي.ن
 اسكتعراهن فضدنالممارساتنفيناظامنالتدقيقنالداخلينبا ضافةنالىنعضهنلليةنللتعاع ن
عالتنةككككيقنبينناألجهزةنالعليكانللرقكابةنععحداتنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةن
برقابتها.ن
ع شككارنالبح نالىن نحوكمةنالق اعنالعامنتت لبنمننالمةككلوليننالرقابيينن دامنمهامهونفين
ادارةنالمواردنالعامةنمننخال ن مليةنصنهنالقرارنالتينتتةونبالمةاملةنعالحكمةنعتقد ونالمخرجاتن
عالنتانج نعتحقيقاًنلهذهنالغا ةن صككبمنمننالضككرعرينااشككامنعحداتنمةككتقلةنللتدقيقنالداخلينفين
الق اعنالعامنلمةكككا دةنالمةكككلوليننالرقابييننفين دامنمهامهونب عاليةنلضكككما نالحكونالرشكككيدن
عفعكاليكةنمهكامنالتكدقيقنالكداخلي نعمكدعنمواوقيتهكا نعالتعاع نبيننجهابنالرقابةناأل لىنعالتدقيقن
الداخلي.

عشككمدنالبح ننتوب هناالسككتبياااتن لىناألجهزةنالعليانللرقابةنععباراتنالماليككككككةنلعددن()11
دعلةنمننالدع ناأل ضكامنبمنظمةناألسكوسايننعتماناالستجابةنللبح نمننقبدن()26نجهابن لىن
للرقابةنعن()02ننعبارةنماليةن.ننن

ن
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عااتهىنالبح نالىنالتوصياتنع فضدنالممارساتنالتالية:

أوالً :عناصر تقييم نظام التدقيق الداخلين

ن
ن
ن

ن
ن
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الموارد البشرية
ن
 العددنالكافينمننالموظ ين ن
 المؤهالتنعالمزا ا ن
 األدعاتنعالتكنلوجيا ن
ن

ن

المعايير ونظام المراجع :ن
ن
 المعا ير ن
 اظامنضما نالجودة ن
 تقييوناألدام ن
ن
الهيكل:
ن
 عحدةنسياسةنالتدقيقن
الداخلي ن
 المركز ةنمقابدنالالمركز ة ن

 ت نيفنالرنيسنالتن يذين
للتدقيق ن
 ا اقنالتدقيق ن
 مهامنالتدقيقنالداخلي ن
ن
الحوكمة:
ن
 لجنةنالتدقيق ن
 التمو د ن
 الهيلات ن...الخ ن
ن
خدمات التدقيق ودور التدقيق الداخلي:
- دعرنالتدقيقنالداخلي ن
- نمتابعةنالنتانج

 الت و ض ن
 التقار ر ن
 العالقات ن

 اواعنالخدمات ننن ن
 التخ يطنلعملياتنالتدقيق ن
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ن

ن
أ .الحوكمــــة :


عجودنالت و ضن عنالقوا دنالقااواية:
شترجنالعد دنمننالقواايننعاألاظمةن لىنالجهاتنااشامنعحداتنللتدقيقنالداخلي ن
عمهنذلكأنفإاهنحتىنفينالدع نالتينالن وجدنفيهان ينت و ضنرسككككمي نمانبا نمنن
الممكننالح كاظن لىناالسككككتقالليكةنعمكانبا نبكإمككا نعحداتنالتدقيقنالداخلين ن
تعمدنبالك امةنعال عاليةنفينظدنعجودنللياتنرقابيةنمناسبةنلضما نالحكونالرشيد.



ااشامنلجنةنالتدقيق :ن
مكننلنظامنالرقابةنالم كككمونبشككككدنسكككليون ن ز دنمننفعاليةنمهامنالتدقيقن
الداخلينع ةا دنالمدققيننالداخلييننفينتحةيننجودةن ملهونعجودةنالتقار رن
عالنتانجن نعتعتبرنمهامنهيلةنالرقابةنالمةؤعلةن ننالتدقيقننالداخلينفينالق اعن
العككامن عنن"نلجنككةنالتككدقيقنن"ننذاتن هميككةنلمراقبككةناألدامنعالت و رنفينالتككدقيقنن
الداخلين .ن



توفيرنالتمو د:
عكدنتوفيرنالتمو ككدنالككافينعالقوعنالعكاملككةن مرنحيوينلتمكيننعحكداتنالتككدقيقن
الداخلينللوفامنبمةكككؤعلياتهانالمةكككندةناليها نعبجاابنتوفيرنالتمو دنفإاهنن جبن
اتاحةناألدعاتنعالتكنولوجيانالمناسككبةنالتينمننشككناهان نتعزبنمةككتوعن اشك ةن
التدقيقن.ن ن

ب .الهيكل والتقارير:
نن جكبن نتعمكدنعحداتنالتدقيقنالداخلينباسككككتقالليةن نن ينتنايرنمننالمد ر نن
التن يكذ يننعجميهنا داراتناألخرعنداخكدنالجهكة نعنلضككككمكا ناسككككتقالليةنعحداتن
التدقيقنالداخلي ن جبنعضهنالتدقيقنالداخلين لىناحونمناسبنداخدنالمنظمةن.ن
عفيمكان تعلقنبكالتقار رن نتنمنمعا يرنمعهدنالمدققيننالداخليينن لىنااهن جبن لىن
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رؤسككككامنعحداتنالتدقيقنالداخلينتقد ونتقر راًنادار اًنالىنرؤسككككامناداراتنالتدقيقن ن
ععظي ياًنللجنةنالتدقيقنن عنالةل اتناألخرعن .ن
ن

ج .الحاجة إلى إطار عمل للممارسة المهنية:
جبنعضهناجارن مدنللممارسةنالمهنيةنلتوجيهنالمدققيننالداخلييننفين دانهون
للمهامنالموكلةنلهون نع جبن ن شكتمدناجارنالعمدن لىنالميزاتنالةتةنالتاليةن
:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

المعا يرنعاألدلةنا رشاد ةنللتدقيقنالداخلي.
خالقياتنالمهنةن/نقوا دنالةلو نالمهني.
ميثاقنالتدقيقنالداخلين.
ضما نالجودةنعناظامنالمراجعة.
لليةنالتقار رن.
تقييوناظامنالتدقيقنالداخلي.

د .تطوير الموارد البشرية:


ك امةنالتدقيق:
تغيرتن دعارنالمكدققيننالداخلييننمننالدعرنالتقليدينالمتمثدنبمجردن دامن ملهون
فينالتدقيق نالىن دعارن كثرنحدااةنحي ن شككار نالمدققيننالداخلييننتقر بانفين
كدنعجهنمنن عجهن ملياتنالجهةنمثدنالتدقيقن لىنالك امةنعاالقت ككادنعال عاليةن
للعملياتن نكمان قدمو نتوصياتنمنن جدنادخا نتحةيناتن ندنعجودنالثغراتنكمان
تولىنالمككدققيننالككداخليينن ضكككككانتقييونالمخككاجرن– نالمككاليككةنعالتشككككغيليككةن
عاالسككككتراتيجيكةن–نللتنكدنمننقوةناظامنالرقابةنفينالجهةن.نعتت لبنهذهناألدعارن
المتنو كةنتوافرن ددنكا نمننالمدققيننالداخلييننمننذعينالك امةنداخدنعحداتن
التدقيقنالداخلينليتةنىن دامن ملياتنالتدقيقنالداخلينبجودةن الية .ن
ن



الت و رنالمهنينالمةتمر:
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جبنتقد ونبرامجنالتدر بنالداخلينبشكدنمنتظونعمةتمرن نسوامنفينالقا اتن
التكدر بيكةنالرسككككميكةن عنالتدر بن انامنالعمدن نعذلأنللمدققيننالداخلييننالجددن
عالقكدامىن.نع جكبن نتركزنالكدعراتنالتكدر بيكةنليسنفقطن لىنالجوااكبنالتقنيةن
للتدقيقنعتكنولوجيانالمعلوماتن نبدن ضككككان لىنالمهاراتنالم لوبةنفينالتدقيقن
(مثدنالمن قن نعاالت كككاالتن نعالت اعهن نعالتحليدن نعادارةنالةكككلوكيات)نع جبن
اجرامنتقييونلتحكد كدناالحتيكاجكاتنالتكدر بيةنلمعرفةنالمهاراتنالم لوبةنعالمتاحةن
حتىن مكنن ن ةككككتنككدن ليكهنتعييننالمككدققيننالككداخلييننالمؤهليننعتككدر بهون
حةكبناالحتياجاتنالتدر بيةنالمحددةنعالمهاراتنالم لوبة نعتشكمدناستراتيجيةن
بنامنالقدراتنال عالةن لىنالشراكةنالذكيةن نع جبن نتنشننهذهنالشراكةننننبينن
عحكداتنالتكدقيقنالكداخلينعاألجهزةنالعليانللرقابةن نعالمؤسككككةككككاتنالمهنيةن ن
عهيلككاتنالتحقيقننفيناالحتيككا نعايرهككانمننمنظمككاتنالمجتمهنالمككداينبغرهن
تباد نالمعار نعاألفكارن عنالقيامنببرامجنالتدر بنكمان تعينننتشجيهنالعضو ةنفين
المؤسةاتنالمهنيةنلتوفيرنالد ونالمهنينعالتوجيهنفينالتدقيقنالداخلين.


الحوافزنعالمكافآت:
جكبنتقد ونالحوافزنللمدققنالداخلي.نع مكنن نتشككككمدنهذهنالحوافزنمكافآتن
مغر ة نمهنمرتباتنمناسبةنعهيكدنعظي ينمتدرجنلتقليدن عجهنالت اعتنبالمقاراةن
مهنالق اعنالخاص نع مكنن نتكو نالحوافزناألخرعن لىنشككككدنابتعالنللتدر بن
فينالخارج نبا ضافةنالىنتوفيرنفرصنلكةبنالمؤهالتنالمهنية .ن

هـ .

تحديث خدمات التدقيق الداخلي بالقطاع العام:

تتجهنالحكوماتنفينالوقانالحالينالىنمةتو اتن لىنمننالش افيةنمننخال ن
اظهارنالمةاملةنفيناستخدامنالما نالعامنعالك امةن ندنتقد ونالخدمات.
تخلقندرجكةنتعقكدنالعمليكاتنعالمعكامالتنالحكوميةنتحد اتنجد دةنتت لبننتغييراتن
فينمهنكةنالتكدقيقنالكداخلينفوحكداتنالتكدقيقنالكداخلينفينالق كاعنالعكامنتحتاجن
كادةنتحكد دن دعارهانلتحو دناالهتمامنعلتبنيناقافةنلمواجهةنمثدنهذهنالتحد ات ن
ع ت لكبناألمرنت و رنعتن يذناالبتكاراتننعقدنتشككككمدنبعضنمننهذهناالبتكاراتن مدن
تغييراتنلهيكككدنعادارةنالتككدقيقنالككداخلي نعخلقنخككدمككاتنعجرقنجككد ككدة ن عنتغييرن
مليةنالتدقيقنمننخال ناسككتخدامنالتقنيةنعتةككتهد نهذهناالبتكاراتنت و رنجودةن
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عك كامةنخدماتنالتدقيقنالداخلينعالتوسككككهنفينالخدماتنلز ادةنالقيمةنالمضككككافةن
للتدقيقنالداخلينعلتعز زنمهاراتنالموظ يننع دانهونعمعنو اتهو.
ع مكننت نيفنخدماتنالتدقيقنالىنخدماتنتتعلقنبالتدقيقنع خرعنالنتتعلقنبه ن
فكالخكدمكاتناألعلىنتشككككمكدنال حمنعالمراجعكةنعتحليكدنفعكاليةنالتكل ةنعد ون
التن يكذ ن مكانالخكدماتنالتينالنتتعلقنبالتدقيقنفتلأنالتينتتعلقنبتقد ونخدماتن
استشار ةن عنخدماتنادارةنمشار ه.
نعلقدنتوسهنا اقنخدماتنالتدقيقنالداخلينلتشمدنليسنفقطنالرقابةنالنظامية ن
علكنن ضكككككانادارةنالمخككاجرنعتتبهناالحتيككا نع مليككاتنتقييونمخككاجرنتكنولوجيككان
المعلوماتنعالحوكمة .ن
عالنبكككدنمكككننالتكككذكيرنبناكككهن جكككبنال

كككدنعبوضكككوحنبكككيننالشكككرعجنالمتعلقكككةن

بخككدماتنالتككدقيقنالككداخلينعتلككأنايككرنالمتعلقككةنبهككا نأل نكككدنمنهم كان ت لككبن
مةككتوعنمختلكككفنمككننااللتكككزامنعلهكككان اككرنمختلكككفن لككىناسكككتقالليةنمهمكككةن
التدقيقنالداخلي .ن

ثانياً :التعــاوو والتنقــــيق بين ولــدات التــدقيق الــداخلي وأجهزة
الرقابة العليا:
 التفويض القانوني أو الهيكل الرسمي:
جوبنا تبارنعجودنالت و ضنالرسككككمينمح زاًنقو اًنلتنكيدنالتعاع نال عا نبينن
األجهزةنالرقابيةنععحداتنالتدقيقنالداخلي نعفينايابنالت و ضنالقااواين ن
عتبرنالبد دنهوناجارن مدنالهيكدنالتنظيمينفينصككورةناجتما اتنرسككميةن
بيننالجهابناأل لىنللرقابةنعنعحدةنالتدقيقنالداخلينهوناآلليةنالالبمةنلتنكيدن
التعاع  .ن
ن
ن
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ن
ن

 تخطيط التدقيق والمنهجية والتقييم :
عتبرنالتنةكككيقنبيننجهابناأل لىنللرقابةنععحدةنالتدقيقنالداخلينضكككرعر ان
لتجنبناالبدعاجيةنعلز ادةنجهودنالتدقيق .ن

 التنقيق في تخطيط التدقيق :
-

مننخال نالقيكامنبتكدقيقناألاظمكة ن مكنن ن كو نتقييونعحكدةنالتدقيقن
الداخلينهون ساسنالتدقيقنللجهابناأل لىنللرقابةن.

-

نككدنتقييوناظككامنالرقككابككةنالككداخلينفينالجهككة ن ن مكننللجهككابناأل لىن
للرقابةنضكما نالك ا ةن كنساسنلتحد دنا اقنعمةتويناجراماتنالتدقيقن
التين توناستخدامهان.

-

مكننللجهابنالرقابينععحدةنالتدقيقنالداخلينالتعاع نفينالتدقيقن لىن
الجهةنلتكملةناتانجنكدنمنهونلآلخرن.

-

مكنناستخدامناألدلةنا رشاد ةنللجهابنمننقبدنعحدةنالتدقيقنالداخلين ضا.ن ن

 الموارد البشرية:
مكننت و رنك كامةنعفعكاليكةنجهودنتكدقيقنالكدعلكةن ننجر قنكادرنموظ ينن
مناسبنعالذين متلأنالمهاراتنالم لوبة .ن
ن

ن
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ن
ن
ن

التحسينات

المعوقات














ايابنالقوااين .ن
ضعفنااللتزام .ن
ادرا ن نالجهابناناأل لىنللرقابةنهون
جهةن ليا .ن
دمنت هوندعرنكدنمننالجهابن
األ لىنللرقابةنععحدةنالتدقيقن
الداخلي .ن
ت اعتنك امةنمدققينجهابنالرقابةن
األ لىنععحدةنالتدقيقنالداخلي .ن
اختال نمةتوعناالستقاللية.
خرعن( تونتحد دها) ن
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الت و ضنالقااواي .ن
توضيمناألدعارنعالمةلوليات.
تعز زنالتواصدنبيننالجهابناأل لىن
للرقابةنععحدةنالتدقيقنالداخلي.
قدناجتما اتنرسمية.
تقد ونبرامجنتدر بيةنمشتركة.
ااشامنبنأنمعلوماتنمشتر .
تقاسونالتقار ر/نالواانق.
ن

أ – تقييم نظام التدقيق الداخلي:
-

التنكدنمنناسككتقالليةنعحدةنالتدقيقنالداخلينشككاملةنعجودنالت و ضنالقااواين
عنالضوابط نععضهنلليةنللتقار رنعللجنةنالتدقيقن نعتوفيرنالمواردنالكافيةن.

-

تنسيسناجكككارن مدنللممارسةنالمهنيكككةنشامالنمعا يرنالتدقيقنالداخلين
عاألدلةن نعقوا دنالةلو نالمهنينعاظامنضما نالجودةن.

-

ت و رنالمواردنالبشكككر ةنشكككاملةنتوظيفنموظ ينتدقيقنمننذعينالك امة ن
عالت و رنالمهنينالمةتمرنعتوفيرنالحوافزنعالمكافآتن.

-

تحد

نخدماتنالتدقيقنالداخلينللق اعنالعامن.

ب  -العالقة بين األجهزة العليا للرقابة وولدات التدقيق الداخلي :
-

عضكككهنمعا يرنعصككك يةنللتدقيقنالداخلينتحددنالواجباتنعال كككالحياتن
عاستقالليةنعحدةنالتدقيقنالداخلين.

-

صياغة النماذج للتأكد من عدم ازدواجية العمل من خالل :
 )1اجتمكا كاتنمنظمكةنبيننالجهكابنععحكدةنالتكدقيقنالكداخلينللقيامن
باالت ا نالجيدنعتوضيمناالدعارنالخاصةنبكدنجر ن.
 )2تةككككليونخ ةنعحدةنالتدقيقنالداخلينللجهابنعالتين مكننالنظرن
فيهانمننقبدنالجهابنقبدناالاتهامنمننخ تهنللتدقيق.
 )3برامجنالتدر بنالمشتركةن.

 التنكيدنالم لقنبواسكك ةنالقااو نلدعرنعحداتنالتدقيقنالداخلينعاألساسنالرسمينالذين ةهدنالتعاع نعالتنةيقنمهنالجهكككابن
األ لىنللرقابةن.
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ن
عانوهنفيناها ةنهذانالمحورنالىنحرصند وا نالمحاسكككبةنبدعلةنالكو انالدانون لىن
المشككككارككةنفينككافةنفعالياتنالمنظماتنالدعليةنكلمانكا نذلأنمتاحاًنعلعدنمنن بربنتلأن
المشاركاتنمةاهمته نال عالةنفينهذانالبح

ناظراًنلقنا تهنالتامةنبالدعرنالمحورينالذين

تقومنبهنعحداتنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشكمولةنبرقابتهنعبضرعرةنالتنةيقنعالتعاع ن
بينناألجهزةنالعليكانللرقابةنعتلأنالوحداتنعد مهانعتعز زهانلمانلذلأنمننلاارنا جابيةن لىن
رفهنمةتوعن دامنعك امةنتلأنالجهاتن نعذلأن لىنالنحونالذينسنةتعرضهنت

يالًنالحقاًن

.ن

المحور الثاني
مبكادراتند وا نالمحكاسككككبكةنالكو تينلتعز زنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةن
برقابته :ن

 -1بادرند وا نالمحاسككبةنفين امن1996نبمخاجبةنكافةنالجهاتنالمشككمولةنبرقابته ن
مؤكداًن لىن هميةنتعز زنعد وناظونالرقابةنالداخليةنبهانعااشكككامنعحداتنتنظيميةن
تتمتهنبك امةن اليةنتتولىن ما نالتدقيقنالداخلينبتلأنالجهاتنمهنضرعرةناسنادن
تبعيتهكانالىن لىنسككككل كةنادار ةنبالجهةنعبمان ك دنمنحهاناالسككككتقالليةنالتين
تمكنهانمنن دامنالدعرنالمناجنبهان لىن كمدنعجه .ن
عبنا ًمن لىنجهودند وا نالمحاسبةنالدؤعبةننفينالتنو هنالىنالمثالبنالعد دةنالتين
شككككابان ما نالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةنبرقابتهن نفقدنقامنمجلسن
الوبرامنبإصكككدارنقرارهنرقون(ن 181ن)نبتار خن2006/11/11نبالموافقةن لىنالتوصكككياتن
المقدمةنمننقبدنعبارةنالماليةنحو ناظونالشككككؤع نالماليةنفينالجهاتنالحكوميةن
فيمان تعلقنبنهميةنااشامنعحداتنللتدقيقنالداخلينعد مهانبالخبراتنالمحاسبية
مننذعينالخبراتنالمناسكككبةننع لىنضكككرعرةنتوفيرنالمت لباتنالتدر بيةنالتينمنن
شناهان نتؤكدن لىنك امةنعفعاليةناألدام .ن
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 -2عحي نتبيننللد وا نالحقاًناستمرارنضعفن اظمةنالرقابةنالداخليةنببعضنالجهاتن
فضكككال ًن نن دمنعجودن جهزةنللتدقيقنا لداخلينبالبعضناآلخر نفقدنبادرنالد وا ن
بمخكاجبكةنتلكأنالجهكاتنمرةن خرعنفين كامن 2009نمجددا ًنالتنكيدن لىن هميةن
تعز زن ا ظمكةنالرقكابكةنالكداخليكةنبهكانع لىنضككككرعرةنت عيدندعرناداراتنالتدقيقن
الكداخلينبتلكأنالجهكاتنعد مهكانبالعناصككككرنالمؤهلةنمننذعينالخبرةنعالك امةن
عمنحهانالمز دنمنناالسكككتقالليةن ننجر قناسكككنادنتبعيتهانالىن لىنسكككل ةن
ادار ةنبالجهة.
ن
ن
 -3عقككدنقككامنالككد وا نمؤخراً نخال ن ككامي ن 2016ن 2012ن -نعبنككا ًم ن لىنجلككب نلجنككةن
الميزااياتنعالحةكككابنالختامينبمجلسناألمةنالكو تين-نبدراسكككةن اظمةنالرقابةن
الداخليةنفينالجهاتنالمشككككمولةنبرقابتهنعتقييونمدعنفعاليتها نحي نتضككككمنان
الدراسةنالمشارناليهانبياااًنبالجهاتننالتينالن ضونهيكلهانالتنظيمينادارةنللتدقيقن
الكداخلينعتلكأنالتينلد هانادارةنللتدقيقنالداخلينمهنبيا نتبعيتهانا دار ةنعمدعن
فا ليتهانفين دامناأل مككككا نالمناجةنبها نكمانتضمنانبياااًنت

يلياًن وضككككمنتقييون

د وا نالمحاسككككبةنالنهانينلمدعنجد ةنكدنمننالجهاتنالمشككككمولةنبرقابتهنفين
اتخككاذنا جراماتنالك يلككةنبتالفينالمالحظككاتنعالمخككال ككاتنالمككاليككةنالتين عردهككان
الكد وا نبتقار رهن ننحةككككاباتهانالختاميةن نعذلأن لىنالنحونالذين مكننالرجوعن
اليهنت

يالًنمننخال نالرعابطنالتاليةن :ن

ن

الوباراتننعا داراتنالحكوميةننننن2015/2014ننننننننننننن file:///C:/Users/mohammadf/Downloads/16343%20(9).pdfن
الجهاتنالمةتقلةننننننننننن2015/2014نن file:///C:/Users/mohammadf/Downloads/16092%20(1).pdfن
الوباراتننعا داراتنالحكوميةننننن2016/2015نننننن file:///C:/Users/mohammadf/Downloads/16344.pdfن
الجهاتنالمةتقلةننننننننننن2016/2015ننfile:///C:/Users/mohammadf/Downloads/16090%20(6).pdfن ن ن
الجهاتنالمةتقلةننن(نالن

ين)نننننننن2016/2015نن file:///C:/Users/mohammadf/Downloads/16091.pdfن
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ن
ن
 -4مةابقةنالبحولنالةنو ة :ن
كمانانوهنفينهذانالشكككن نالىنمان قومنبهند وا نالمحاسكككبةنسكككنو اًنب رحنمةكككابقةن
للبحولنبيننالعككامليننبككه ن امرتن نن ككددنكبيرنمننالبحولنذاتنالعالقككةنبككالتككدقيقن
الداخلي .ن
 -5البرامجنعاللقاماتنالتدر بية :ن
نا مكاالًنلمكانامن ليكهنالهد نالثااينمننخ ةنالد وا ناالسككككتراتيجيةن(ن 2016ن–ن
 2020ن)نالخاصنبد ونعتنميةنالقدراتنالمؤسةيةنلد وا نالمحاسبةنعالقدراتنالمهنيةن
للعاملينن نقامند وا نالمحاسككبةنبإقامةنعتنظيونالعد دنمننالبرامجنعاللقاماتنالتدر بيةن
المرتب ةنبن ما نعمهامنالتدقيقنالداخلينعمت لباتنااشكككامنعحداتنالتدقيقنالداخلين
بالجهاتنالمشككككمولةنبرقابتهنعذلأنفيناجارنتبنيهنالسككككتراتيجيةنجموحةنتةككككتهد ن
تحقيقنالتميزنالمهنينالمةككككتدام نلمدققيهن نعقدنشككككار نفينتلأنالبرامجنعاللقاماتن
التكدر بيكةنالعد دنمننالعامليننبوحداتنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةنبرقابةن
الد وا نن .ن
 -6دليدنالتدقيقنالعام :ن
كمانتجدرنا شكككارةنفينهذانالشكككن نالىن ندليدنالتدقيقنالعامنال كككادرن نند وا ن
المحاسبةنقدنتضمننبنداًنمن

الًن نن هميةناختبارنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشمولةن

برقكابكةنالكد وا ن نعبمان ك دنت هون اشكككك ةنالتدقيقنالداخلينبهانعالتعر ن ماناذانكااان
تتةككككونبكالك كامةنعالموضككككو يكةنمنن كدمكهنعمدعنامكاايةناال تمادن ليهانلدعنمرحلةن
التخ يطنللتدقيق .ن

 -2مشككاركاتند وا نالمحاسككبةنفينفعالياتنالمنظماتنالدعليةنعا قليميةنمثدنا اتون
ساينعاألسوساينعاآلرابوساينعمجلسنالتعاع نالخليجينلدع نالخليجنالعربية :ن
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حرصنالد وا ندانماًن لىنالتواصككدنبباقيناألجهزةنالعليانللرقابةناألخرعنسككوامنكا ن
ذلأن لىنال كككعيدنالعربين عنا قليمين عنالدعلينعمان تضكككمنهنذلأنمننتباد نلجفكارن
عبحك نالقضككككا كانالمختل كةنالمتعلقكةنبكالتكدقيق نعالحرصن لىنتن يكذنبرامجنتكدر بيةن
مشتركةن .ن
كمان حرصنالد وا ندانماًن لىنالمشاركةنا جابيةنفينكافةنفعالياتنتلأنالمنظماتن
كلمانكا نذلأنمتاحاًنعلعدنمنن بربنهذهنالمشككاركاتنمشككاركتهنفينالبح نالتاسككهنالذين
دتهنمنظمةنناألسوساينسابقنا شارةناليهنن .ن
ع عتبككرنهككذانالبحكك نبمثابككةنحلقككةنالوصككدنللجهككودنالبحثيككةنالمتعلقككةنبن مككا ن
التككدقيقنالككداخلينعالتعككاع نفيمككانبككيننعحككداتنالتككدقيقنالككداخلينعاألجهككزةنالعليككان
للرقابة.
ككرنجهاباً نمنناألجهزةنالعليانللرقابةنن-نمننبينهاندعلةن
ن
عكا نقدنتوناختيارناانىن شك
الكو انن-نلعضكككو ةنهذانالمشكككرععنالبحثين(نمرفقنملحقنبالورقةنالمقدمةنمنند وا ن
المحاسبةنبدعلةنالكو ان)ن .ن
 -8مبادرةند وا نالمحاسكككبةنلد وناظونالرقابةنالداخليةنبالجهاتنالمشكككمولةنبرقابةن
د وا نالمحاسبةنعتعز زنقدراتنعحداتنالتدقيقنالداخلينبها :ن
عخال ن امن 2012ن -نعبنا ًمن لىنمانااتهاناليهنجهودند وا نالمحاسككككبةنسككككابقن
ا شكارةناليهانارتنعند وا نالمحاسكبةنضرعرةنتبنينمشرع اًنجموحاًن هد نالىنتقد ون
الكد ونالمهنينلوحداتنالتدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةنبرقابتهنعا دادندعراتن
تدر بيةنمكث ةنبمةتو اتنمتعددةنللعامليننبتلأنالوحداتنتؤهلهونللقيامنبالدعرنالمناجن
بهونبك امةنعفعاليةن نبا ضكافةنالىنا دادن دلةنارشاد ةنللتدقيقنالداخلين را ىنفيهان
اتبكاعن حكدلنمعكا يرنالتكدقيقنالم بقكةنفينهكذانالشككككن

نعذلأنبالتعاع نمهنالهيلاتن

عالمنظماتنالمحليةنعا قليميةنعالدعليةنذاتنالعالقة .ن
حيك نقامنالد وا نبالتواصككككدنمهناألمااةنالعامةنللمجلسناأل لىنللتخ يطنعالتنميةن
للتنةككككيقنمهنمكتكبنبراكامجناألمونالمتحكدةنا امكاني ) (UNDPلتوفيرنالد ونالمادين
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عال كككككككنينعالمهنينالالبمنفينهذانالشكككن نعذلأنمننخال ناالسكككتعااةن نبنحدنالمكاتبن
االسكككتشكككار ةنالكبرعنالمتخ ككك كككةنفينهذانالمجا نلتقد ونرؤ تهننالمتعلقةنبالندعاتن
التعر يةنعالبرامككككجنالتدر بيةنععر

نالعمدنالداخليةنعالخارجيةنالمتعينن قدهان نعبمان

ك دنتنميةنمهاراتنمدققينالد وا نفينهذانالمجا

نعكذلأنالحا نبالنةككككبةنلتنميةن

مهكاراتنالعامليننبوحداتنالتدقيقننالداخلينبالجهاتنالمشككككمولةنبرقابةنالد وا

نمهن

اختيكارنن ددنمننمدققينالد وا نمننبيننمننسككككيتوننتدر بهون ن -ن نجبقاًن مكااياتهون
عك امتهونن-ننلتدر بهونللعمدنكمدربيننبالتنةككيقنمهنادارةنالتدر بنعالعالقاتنالدعليةن
بالد وا  ،عذلأنحتىن تةكككنىنللد وا نتن يذنمشكككرع هنال موحن لىنالوجهناألكمدنعمان
ةككككتتبهنذلكأنمننلاكارنا جكابيكةن لىنك كامةنعفعكاليكةناداراتنالتدقيقنالداخلينبالجهاتن
المشمولةنبرقابته .ن

ن

 oملحق
"ننالورقةنالمقدمةنمنند وا نالمحاسبةنبدعلةنالكو ان" ن
عقدن دند وا نالمحاسبةنبدعلةنالكو انب

تهن حدناأل ضامنال ا ليننبهذانالمشرععن

البحثي نعرقةنتناع نفيهنباست اضةنعش افيةنعم داقيةنمانتككككونرصدهنمننمثالبنن-ننفين
حينكهنن-نحو نالعككد ككدنمننالمحككاعرنذاتنالعالقكةنبهككذانالموضككككوعنمقةككككمكةنالىنجز نن
ساسيين :ن
الجزء األول :تقييم وتطوير نظم التدقيق الداخلي:
1ن -نالمعلوماتناألساسية :ن
تككوناسككتعراهنالجهككاتنالحكوميككةنالمنوجككةنبالرقابككةن لككىنالككوباراتنعا داراتن
الحكوميكككةنبالدعلكككةنعالتكككينتقت كككرن لكككىند كككوا نالمحاسكككبةنبموجكككبنقكككااو ن
ااشككانهنرقككون()30نلةككنةن1964نعالمككراقبيننالمككالييننالتككابعيننلككوبارةنالماليككةن
(جهككابنالمككراقبيننالمككاليينن"حاليككاًن")نعذلككأنبخككال نمككدققيند ككوا نالخدمككةن
18

المدايككةنفيمككان تعلككقنبشككلو نالتوظككف نكمككانتككوناسككتعراهنبيككا ناح ككانين
بككككالوباراتنعا داراتنالحكوميككككةنعالجهككككاتنذاتنالميزاايككككاتنالملحقككككةنالتككككين
لد هانعحداتنللتدقيقنالداخلينع دادنالمدققيننبها .ن
2ن -نالحوكمة :ن
شككارنالككد وا نالككىن اككهنلككون ككتونفككرهن ككةنقيككودن عنسككنن ككةنقككواايننذاتنصككلةن
بعمليككةنااشككامنعحككداتنالتككدقيقنالككداخلي فككينالجهككاتنالحكوميككة نعنمككهنذلككأن
فقكككدنسكككبقنلمجلكككسنالكككوبرامنع ن صكككدرنقكككرارهنرقكككون181نبتكككار خن2006/11/11ن
بالموافقكككةن لكككىنالتوصكككياتنالمقدمكككةنمكككننقبكككدنعبارةنالماليكككةنحكككو ناظكككون
الشككؤع نالماليككةنفككينالجهككاتنالحكوميككةنفيمككان تعلككقنبنهميككةنااشككامنعحككداتن
للتككدقيقنالككداخلينعد مهككاننعمككهنذلككأنالنتككزا ن مليككةنااشككامنعحككداتنالتككدقيقن
الداخلينفينالجهاتنالحكوميةنخاضعةنلقرارنا دارةن .ن
3ن -نالهيككككد :ن
عضككمنالد وا ن ن ما نالتدقيقنالداخلينكااانالنتحظىنباالسككتقالليةنالكافيةن
ألدامنمةككككؤعليتهكانفينتلكأناآلعاةنحي ن اهانتتبهناداراتننالشككككؤع نالماليةنفين
الجهكاتنالحكوميكة نع ليهن تونا تبارهانكقةككككونملحقنبا دارةنالمالية نعتتمثدن
اخت اصاتهانعمةلولياتهانفينمان لي :ن


متابعةنالتعاميونال ادرةن ننعبارةنالماليةنعت بيقها .ن



مراجعةنا سكتماراتنالخاصكةنبالم كرعفاتنعا راداتنقبدنارسالهانالىنمكتبن
المراقبنالمالينفينعبارةنالمالية .ن



التدقيقن لىنالنماذجنعالبياااتنذاتنال كككلةنبعمليةنا دادنالحةكككابنالختامينن
عالميزااية نعنالبياااتنالربهنسنو ةنعمةوداتنلجنةنميزاايةنالجرد .ن



ملياتنالتدقيقن لىن عامرندفهنرعاتبنالموظ ين .ن

4ن -نالمعا يرنع اظمةننالمراجعة :ن
شككككارنالكد وا نالىن اهنليسنهنالأن هنقوااينن عنلوانمنموحدةن عنمعتمدةن عن ةن
سكياسكاتن عناجراماتنموحدةنقدنصدرتنفينتلأناآلعاةنبشن نالتدقيقنالداخلي ن
بدنتتوافرناجراماتنمتعددةنعنذلأنعفقانللجهةنالحكومية .ن
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كمان اهنليسنهنالأن ضكاًن هنتدابيرنخاصكةنبضكما نالجودةن ن عن هن دعاتنتةا دن
فين مليككاتنتقييوناألدامن نعنلكننتتوافرنلبعضنعحككداتنالتككدقيقنالككداخلين دلككةن
ارشاد ةنمننشناهان نتعمدن لىنتوجيهنالمدققينن انامنقيامهونبمهامهون .ن
5ن -نالمواردنالبشر ة :ن
عضككحانعرقةنالعمدنالتينتقدمنبهانالد وا نفينحينهنحتميةند ونكبارنالقياد ينن
لوحداتنالتدقيقنالداخلينبالوباراتنعا داراتنالحكوميةنعذلأنلتمكينهانمننالقيامن
بمهكامهكانالمنكاجكةنبهانبك امةنعفعاليةنع اهن صككككبمنمنناألهميةنبمكا ند ونتلأن
الوحداتنبموظ يننمتخ كك ككيننعمننذعينالخبرةن نبا ضككافةنالىنتعز زنقدراتهون
ننجر قنبرامجنتدر بنمهنيةنمتخ

ةنفينهذانالمجا ن .ن

6ن -نالخدمكككات:
تقومنعحداتنالتدقيقنالداخلينبالتدقيقن لىنمعامالتنالجهةنالخاضككككعةنللتدقيقن ن
علكننتختلفنلليةنالتدقيقنمننجهةنحكوميةنالىن خرعنباختال نًنالمت لباتنعجبيعةن
العمدن نعمهنذلأن ادةنمانتشككككتمدن ملياتنالتدقيقن لىنالم ككككرعفاتنعاال راداتن
عمدعنم كككابقتهانللقواايننعناللوانكككمنعالتعاميونال كككادرةنبهذانالشن نعاادراًنمانتعدن
هككذهنالوحككداتنتقككار رندعر ككةنحكو ناتانكجنعتوصيكاتنالتدقيقنعنالتين تونارسككالهان
الىنالجهككككاتنالمعنيككككةن(نا داراتنالتابعةنللوبارةن–نادارةننالشؤع نالماليةن)ن نعتقومن
عحكداتنالتكدقيقنالكداخلينبعكدنذلكأنبكالتعليقن لىنالردعدنالمقكدمةنمننقبدنهذهن
الجهاتن .ن
2ن -نتقييونمهامن ملياتنالتدقيقنالداخلي :ن
ضكككمننالد وا نالورقةنالتين دهانفينتلأناآلعاةن نمان يدن دمناسكككتجابةنبعضن
الجهاتنالحكوميةنللتوصككياتنال ككادرةن ننمجلسنالوبرامنبشككن نااشككامنعحداتن
للتدقيقنالداخلينبها نفضكككالًن ننضكككعفن دامنالبعضناآلخرنناتيجةن فتقارهانالىن
الموضو يةنع دمنتمتعهانباالستقالليةناظراًنلتبعيتهانالىنا دارةنالماليةنالتن يذ ةن
ذاتهان نكمان رجهنذلأنالىن سبابن دةناوجزهانفيمان لي:ن ن


دمنعجودن هنقوااينن عنلوانمنموحدةن عنمعتمدة ن عنسياساتن عناجراماتنمحددةن
لعمليةنالتدقيقنالداخلي.



كدمناالمتثكا نللمعكا يرنالكدعليكةنالمتعكار ن ليهكانفينهذانالشككككن ن عنلمعا يرن
الممارسةنالمهنيةنالخاصةنبمعهدنالمدققيننالداخليي ) .(IIAن
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 ضككككعفن مليكاتنالتنةككككيقنمانبيننعحداتنالتدقيقنالداخلينعنالجهابناأل لىن
للرقابةنمننااحية نعمهنا داراتنالتابعةنللجهةنمننااحيةن خرعن .ن
 ق ككككورنالبرامجنالتدر بيةنالمتخ كككك ككككةنلكدنمننالموظ يننالحالييننعالمعينينن
يننمهنياًن .ن
الجدد نعاالفتقارنالىنالموظ يننالمؤهليننعنالمتخ
 االفتقارنالىن اظمةننالتدقيقناآلليةنالحد ثةن.
ن
 oتوصيــات الديـــواو
عقدنااتهىنالد وا نفينعرقتهنالىن دةنتوصياتناوجزهانفيمان لي :ن
 )1تعينن لىنجميهنالجهاتنالمشككمولةنبالرقابةنااشككامنعحداتنللتدقيقنالداخلين
عنا ادةنهيكلةنمانهونقانونمنها نعن لىن ن تونالحاقهانمباشرةنبن لىنسل ةن
ادار ةنبالجهةننضماااًنالستقالليتها.
 )2لىند وا نالمحكاسككككبكةن عنعبارةنالمكاليكةنالمبادرةنفينا دادندليدنارشككككادين
للتدقيقنالداخلين توافقنمهنالمعا يرنالدعليةنال ادرةنفينهذانالشن نعنالمعا يرن
المهنيةنالخاصةنبمعهدنالمدققيننالداخليينن).(IIA
 )3تعز زن دامنعحكداتنالتكدقيق الكداخلينعالعمكدن لىنتحد دنالمت لباتنالوظي يةن
ععضككككهنمعكا يرنلجودةناألدامن نع لىن نتعكدنعحكداتنالتدقيقنتقار رندعر ةنحو ن
اتانجنالعمدنتمهيداًنلرفعهانالىنالةل اتنا دار ةنالعليا.
 )4تعييننموظ يننمننذعينالتخ ك ككاتنالمالنمةنعالخبراتنالمناسككبةنفينعحداتن
التدقيقنالداخلينعنذلأنمننخال ن مليةناختيارندقيقةنعا سككتعااةنبمحاسككبينن
مننذعينالخبرةنلمواجهةناقاجنالضعفنفينتلأنالوحداتن.
 )5تنظيونبرامجنتدر بنمهنيةنمت ورةنعمتخ

ةنبشكدنمكثفنعمةتمرن.

الجزء الثاني :العالقة بين ديواو المحاسبة وولدات التدقيق الداخلي:
ليسنهنالأن هنقوااينن عنضكوابطنتحكونالعالقةنمانبينند وا نالمحاسبةنععحداتن
التدقيقنالداخلينبالجهاتنالمشمولةنبرقابتهنعالن مكننا تبارنالتعاع ن عنالتنةيقنفيمان
بينهمكانبمثكابكةن مليكاتنرسككككميكةن عنمنظمكةنحيك ن عتمكدنذلكأنكليكاًن لىناالجتهادن
الشخ ين.ن
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ع تضككككمنجليانمنناسككككتعراهنمانسككككبق نمديناالهتمامنالذينتوليهنالمنظماتن
الكدعليكةنعا قليميكةنلججهزةنالعليكانللرقكابكةنتجكاهنالكدعرنالهكامنالكذين قومنبهنالمدققن
الكداخلينبالجهاتنالمشككككمولةنبرقابةنتلأناألجهزة نع نتلأنالمنظماتن-ناقتنا اًنمنهان
بكالكدعرنالحيوينعالهكامنالكذينتضكككك لهنبهنعحداتنلتدقيقنالداخلينن-نقدن خذتن لىن
اتقهانح ناألجهزةناأل ضككككامنبهان لىند ونتلأنالوحداتنعالعمدن لىنتعز زن عاصككككرن
التعاع نالمشككتر نعمدنجةككورنالتواصككدنبينهما نعبمان ك دناض ك امنالمز دنمننال عاليةن
لىنالمهامنالرقابيةنالمناجةنبها.
ن

ن

ن
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