ترنيمة ا إلدارة العليا

تقدم لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ولجان التدقيق معلومات موجزة عن مواضيع تتعلق
بالحوكمة.
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إادراك قيمة التوكيد المستقل
منظورا ً
يقدم التدقيق الداخلي العضاء مجلس اإلدارة ً
فريدا من نوعه
عن فاعلية وك فاءة الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة
الداخلية ،وذلك ً
بناء على معرفة متعمقة بالمنشاة تاتي من المصدر
مباشرةً .
وغالبا ما تتجاوز هذه المساهمة إلى حد بعيد االهتمامات
البسيطة المتعلقة باالمتثال.
عندما اشتبهت سينثيا كوبر ،نائبة رئيس التدقيق الداخلي ،في
وجود مخالفات في شركة وورلد كوم ( ،)WorldComعملت هي
وفريقها عدة ليال ساهرين على مراجعة البيانات المالية واستئصال
القيود التي ّبدلها المدير المالي لتحسين االرقام .واستخدم الفريق
برنامجه الخاص ،الذي طوره احد موظفي تكنولوجيا المعلومات،
لتتبع ومراجعة قيود دفتر اليومية 1.واعلنت الشركة في نهاية
المطاف إفلسها في عام  2002بعد كشف مخطط االحتيال
2
المحاسبي الذي كلف  11مليار دوالر.
في عام  ،2018ادت هجمة بفيروس الفدية إلى توقف انظمة مختلفة
في شبكة الحاسوب في مدينة اتلنتا .وكان من الممكن تجنب
الهجمة لو اصغت المدينة لتحذيرات إدارة التدقيق الداخلي بها
بشان التعرض لمخاطر كبيرة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ،إال ان
3
استجابة المدينة لهذه المخاطر لم تكن بالسرعة الكافية.
يقدم كل المثالين امثلة صادمة من الواقع عن حاالت فشل إدارة
المخاطر او اوجه ضعف فيها ُاكتشفت من خلل توكيد موضوعي
مستقل عن اإلدارة .إال ان نوعيتها التي تستحوذ على اهتمام وسائل
اإلعلم تحجب خلفها حقيقة مهمة عن قيمة التوكيد الموضوعي.

ً
وفقا لمعهد المدققين الداخليين» :ال يهتم التدقيق الداخلي بتقديم
نتائج التدقيق بقدر ما يهتم بإشراك المدراء التنفيذيين واعضاء
مجلس اإلدارة في دراسة متعمقة للتحديات الحالية التي تواجهها
الشركة وفي دعم إعداد االستراتيجيات لمعالجة مخاطر االعمال
المرتبطة بها»( 4.انظر الشكل  :1تطور انشطة التدقيق الداخلي،
لمزيد من المعلومات عن النطاق الحالي لدور التدقيق الداخلي
وتطوره).
من الصعب إيجاد المقاييس المناسبة كي تعبر عن وتمثل خير
تمثيل المساهمات التي يوفرها مقدمو خدمات توكيد مستقلون
وموضوعيون واك فاء .وللسف ً
غالبا ما تصبح هذه القيمة جلية عند
إهمال رؤى التدقيق الداخلي او تجاوزها او تجاهلها ،كما كان الحال
في شركة وورلد كوم ومدينة اتلنتا.
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أ
نطاق انشطة التدقيق الداخلي

معهد المدققين الداخليين ()IIA
جمعية مهنية عالمية تضم اك ثر من
 200,000عضو في اك ثر من ً 170
بلدا
ً
وإقليما .ويعد معهد المدققين
الداخليين الجهة الرائدة الداعمة
والتعليمية التي تضع المعايير الدولية
وتجري االبحاث في كل ما يخص مهنة
التدقيق الداخلي.

أ
الشكل  :1تطور انشطة التدقيق الداخلي

التوكيد أ
بشان الحوكمة
و إادارة المخاطر والضوابط
الداخلية
▪ النهج القائم على المخاطر
▪ التركيز على عمليات تدقيق
تقليدية للحوكمة وإدارة
المخاطر واالمتثال
▪ ك فاءة المراقبة والتقييم
لوظائ ف التوكيد االخرى

مشورة لتحسين العملية
▪ النهج التحليلي القائم على
البيانات
▪ التركيز على تحسينات
الك فاءة  /الفاعلية
▪ المقايسة مع الممارسات
الرائدة
▪ الصورة اإليجابية للتدقيق
الداخلي

دعم الستراتيجية
▪ نهج قائم على االستراتيجية
▪ دعم لمشاريع االستراتيجية
▪ نمذجة البيانات ً
بدال من
تحليل البيانات
▪ المحاولة ً
دائما ان يكون
ً
سباقا!
المحفز على القيمة

المستشار المؤتمن

شريك الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال

قيمة التدقيق الداخلي
المصدرDefining, Measuring, and Communicating the Value of Internal Audit, IIA :

لمعرفة الدور الذي يمكن وينبغي ان يؤديه التدقيق الداخلي ،من المفيد فهم ما يحدث عندما ال
يستغل اعضاء مجلس اإلدارة هذه القيمة خير استغلل .وعلوة على ذلك ،ينبغي ان يسعى
اعضاء مجلس اإلدارة للبحث عن واعتماد إرشادات يمكنهم اتباعها لضمان عمل مجلس اإلدارة
واإلدارة والتدقيق الداخلي ًمعا بفاعلية.

الفرص الضائعة

قد تفوت مجالس ا إلدارة التي ل تبادر بالعمل مع الرئيس التنفيذي للتدقيق ً
عددا من الفرص
لتجنب مازق شائعة مثل:
فهم حدود التوكيد السلبي .قد ال تستوعب مجالس اإلدارة في بعض االحيان جميع المخاطر التي
تواجه منشاتها النها تعتمد على "التوكيد السلبي" ،او االفتراض بانه إذا لم ُيلفت انتباهها إلى اي
شيء ،فل بد انه ال يوجد اي خطا.
وللسف اثبتت السوابق القضائية انه يمكن تحميل اعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن حاالت
فشل إدارة المخاطر التي لم يكونوا على دراية بهاً .
ووفقا لحكم دعوى شركة كيرمارك
( ،)Caremarkينبغي ان يتصرف اعضاء مجلس اإلدارة بإخلص للتاكد من ان معلومات امتثال
الشركة ونظام اإلبلغ يفيان بالغرض.

أ
أ
اسئلة لعضاء مجلس ا إلدارة
»
»
»
»
»
»

هل انشطة التدقيق الداخلي تتماشى مع االهداف اإلستراتيجية للشركة؟
هل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابع مباشرة للجنة التدقيق او مجلس اإلدارة او اي سلطة إدارية مناسبة اخرى وتابع ً
إداريا للرئيس التنفيذي؟ هل
تستدعي الحاجة اي تغييرات في علقات التبعية الحالية؟
هل يبادر مجلس اإلدارة بالبحث عن رؤى متعمقة ومستجدات من الرئيس التنفيذي للتدقيق؟
هل يحصل مجلس اإلدارة على تقييم شامل لعمليات الحوكمة ،ومنها إدارة المخاطر؟
هل يعتمد مجلس اإلدارة على التدقيق الداخلي لتقديم مشورة استراتيجية وليكون ً
حافزا للتحسين؟
هل وضع مجلس اإلدارة توقعات بشان قيمة ومستوى وعمق الرؤى التي يتوقع الحصول عليها من التدقيق الداخلي؟
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واكد حكم مهم صدر ً
الحقا ،قضية مارشاند ضد بارنهيل ،من عام ،2019
ان «الجهل بسوء إدارة المخاطر ال يعفي مجلس اإلدارة من المسؤولية" ،ال
سيما في مجال يعد "مهمة حرجة" 5.ونجمت هذه القضية عن تفشي
الليستيريا في إحدى الشركات المصنعة للمثلجات وادعاء المدعي بان
مجلس اإلدارة لم يراقب كما ينبغي مخاطر االمتثال التنظيمي المتعلقة
بسلمة االغذية ،وهو امر يتعلق بالمهمة الحرجة للشركة .باإلضافة إلى
القضايا التي تنطوي على مخاطر تنظيمية ،رفضت قرارات محاكم امريكية
مؤخرا ا ً
ً
يضا مذكرات رفض دعاوى قضائية متعلقة برقابة مجلس اإلدارة على
6
اإلبلغ المالي الفعال ،وهو مسالة تهم جميع المنشات.
«قضية مارشاند ومقتضياتها ذات الصلة بدعوى كيرمارك ليست سوى
واحدة من عدد متزايد من اوجه الضغط على مجالس اإلدارة فيما يتعلق
بواجبات الرقابة»ً ،
وفقا لمقال ُنشر في مجلة المدقق الداخلي (2019
« .)Internal Auditorمع تنامي قائمة إخفاقات الحوكمة والفضائح،
تطالب الجهات التنظيمية والمستثمرون وعامة الناس بمزيد من الرقابة
وبمزيد من المساءلة».
خطر عدم ك فاية المعلومات .اشار تقرير المخاطر ()OnRisk 2021
الصادر عن معهد المدققين الداخليين ،الذي استطلع اراء اعضاء مجلس
إدارة واعضاء في اإلدارة ومدققين داخليين عن مسائل في إدارة المخاطر
الرئيسية ،إلى "معلومات مجلس اإلدارة" -او ما إن كانت المجالس تشعر
بالثقة في انها تتلقى معلومات كاملة وشفافة ودقيقة وذات صلة وفي
الوقت المناسب  -على انها واحدة من اهم  11مجال مخاطر من المتوقع
ان تؤثر على المنشات هذا العامُ 7.ونصحت مجالس اإلدارة بتعزيز االتصال
ً
لضمان حصولهم على معلومات اك ثر شفافية واك تماال وفي الوقت
المناسب ،ال سيما فيما يتعلق بالمخاطر الرئيسية.
سيتمثل الركن االساسي من هذا الجهد في اتصاالت مجلس اإلدارة مع
التدقيق الداخلي .إذ ورد في تقرير المخاطر (« :)OnRisk 2021يمكن ان
تكون وظيفة التدقيق الداخلي المتمكنة ً
موردا ال غنى عنه عندما تواجه
الشركات تهديدات دائمة وناشئة في مجاالت مثل التكنولوجيا الجديدة
والجغرافيا السياسية واالمن السيبراني واالبتكار المسبب للضطراب».
وحث التقرير مجالس اإلدارة على تحديد توقعات مع اإلدارة والرئيس
التنفيذي للتدقيق بشان مستوى ووضوح المعلومات التي يريد اعضاء
المجلس تلقيها والتعبير عن ارائهم فيما إن كان حجم التفاصيل ً
كبيرا
للغاية ويحجب معلومات مهمة .ويمكن اللجوء إلى الرؤساء التنفيذيين
للتدقيق لتقييم وتقدير المعلومات التي تلقاها مجلس اإلدارة بموضوعية.
افتراض اتفاق ا إلدارة /الرئيس التنفيذي للتدقيق .قد ال تبادر مجالس
اإلدارة بالبحث للحصول على مساهمة او معلومات إضافية من التدقيق
الداخلي النها تفترض ان الرئيس التنفيذي للتدقيق متفق من حيث
الجوهر مع ما يسمعونه من اإلدارة .ويمكن ان يكون ذلك سوء فهم
خطير .وعند تقييم اهمية المخاطر المحددة في تقرير المخاطر (OnRisk
ّ ،)2021
توصل معهد المدققين الداخليين إلى انه على الرغم من ان
اعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين للتدقيق كانوا متفقين إلى حد
كبير على اهمية المخاطر التنظيمية المحددة ،رات اإلدارة ً
عموما ان هذه
المخاطر اقل اهمية من غيرها.

ّ
وحذر التقرير من انه «ينبغي عدم االستسهال بتجاهل الفارق بين
تصنيفات االهمية من اإلدارة ومن مجلس اإلدارة» .ويشير إلى ان
«اإلدارة إما تفرط في الثقة عندما يتعلق االمر بمخاطر الحوكمة
التنظيمية او انها ببساطة غير مدركة لمدى اهتمام اعضاء مجلس اإلدارة
بهذا المجال«.
عدم مناظرة ا إلدارة .يكمن سبب اخر لعدم معالجة المخاطر في ان
مجلس اإلدارة ال يتعمق في مناظرة اإلدارة والتشكيك في المعلومات
التي تقدمها إلى حد يفي بالحاجة .وفي مؤشر حوكمة الشركات االمريكية
لعام  )ACGI( 2020الصادر عن معهد المدققين الداخليين ،اعطى
المدققون الداخليون اعضاء مجلس اإلدارة علمة  68فقط عندما تعلق
االمر بالسعي للحصول على إعادة توكيد بان المعلومات المقدمة لهم
كانت دقيقة وكاملة .وقال ثلث المدققين الداخليين إن اعضاء مجلس
اإلدارة كانوا لن يعترضوا على تاجيل الرئيس التنفيذي اإلبلغ عن
االخبار غير السارة .وعند سؤالهم عما إن كان اعضاء مجلس اإلدارة قد
قدموا ار ًاء تتعارض مع اراء الرئيس التنفيذي ،اعطى المدققون
الداخليون ا ً
يضا اعضاء المجلس درجة متوسطة "ج" على اإلصرار.

نموذج الخطوط الثالثة

يمكن ألعضاء مجلس ا إلدارة اتخاذ خطوة نحو ضمان حصول
المنشات على اقصى قيمة من التدقيق الداخلي باتباع اإلرشادات
الواردة في نموذج الخطوط الثلثة لمعهد المدققين الداخليين المنشور
في عام  .2020ويهدف النموذج إلى مساعدة المنشات على تحديد
الهياكل والعمليات التي تسهل وجود حوكمة وإدارة مخاطر قويتين
(انظر الشكل  .)2ويوضح النموذج ادوار الهيئة اإلدارية واإلدارة
8
والتدقيق الداخلي:
▪ مساءلة الهيئة اإلدارية امام اصحاب المصلحة عن الرقابة
التنظيمية من خلل النزاهة والقيادة والشفافية.
▪ اإلجراءات (ومنها إدارة المخاطر) من قبل اإلدارة لتحقيق اهداف
المنشاة من خلل اتخاذ القرارات على اساس المخاطر واستخدام
الموارد.
▪ التوكيد والمشورة من قبل وظيفة تدقيق داخلي مستقلة لتوفير
الوضوح والثقة ولتعزيز وتسهيل التحسين المستمر من خلل
9
االستفسار الدقيق والتواصل الوجيه.
«عند تحديد االدوار بوضوح إلنجاز المساءلة واإلجراءات والتوكيد،
يقدم النموذج إرشادات مهمة عن التوكيد وقيمة ’ التحسين من خلل
االستفسار الدقيق والتواصل الوجيه‘ التي توفرها وظيفة التدقيق
الداخلي المستقلة»ً ،
وفقا لما ورد في تقرير المخاطر (.)OnRisk 2021
وتوصل التقرير ،مع ذلك ،إلى ان «القادة ً
عموما يشعرون ان مستوى
مرض ،بغض النظر عن مصدره .إال ان
التوكيد الذي يحصلون عليه ٍ
اسلوب عدم التدخل هذا ال يتطرق إلى قيمة التقييم الذي يوفره توكيد
مستقل».
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الشكل  :2نموذج الخطوط الثالثة

سؤال الستطالع السريع

استغالل هذه القيمة في العمل
إن التعقيدات التي تواجه المنشات وهيائتها اإلدارية اخذة في االزدياد .وبما
ان اعضاء مجلس اإلدارة يواجهون هذه التحديات والمخاطر المرتبطة بها،
يمكن االستفادة من قيمة التدقيق الداخلي باستخدام المعلومات والرؤى التي
يقدمها لرفع مستوى القرارات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية
وإدارة المخاطر.

أ
من الذي يعتمد عليه مجلس الإدارة بالدرجة أالولى للتوكيد بشان
فاعلية إادارة المخاطر والرقابة الداخلية؟
❑ اإلدارة التنفيذية
❑ التدقيق الخارجي
❑ التدقيق الداخلي
❑ غير ذلك
❑ ال اعرف
تفضلوا بزيارة الصفحة  www.theiia.org/toneلإلجابة على السؤال
واالطلع على إجابات االخرين.
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نتائج الستطالع السريع
هل لدى مجلس إدارتك (او من يماثله) إستراتيجية محددة للتنوع
واإلنصاف والشمول؟
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