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تقدم لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ولجان التدقيق معلومات موجزة عن مواضيع تتعلق
بالحوكمة.

هفوة تشوب دورنا ا إلشرافي

أ
أ
أ
عندما يتعلق المر بتحسين اداء التدقيق الداخلي ،إفان المور التي
أ
يتردد رؤساء لجان التدقيق في قولها هي غالبا المور التي يكون رؤساء
أ
التدقيق التنفيذيون في امس الحاجة إالى سماعها.
من السهل على معظم اعضاء لجان التدقيق التحدث عن المخاطر
والضوابط الرقابية .فمناقشة مواضيع حساسة مثل االحتيال والسرقة
تعد ً
جزءا ً
طبيعيا من عملهم ،ولكن مازال من يرى ،ومنهم اعضاء
لجان التدقيق اال ك ثر خبرة ،ان مناقشة بعض المواضيع مدعاة
للمشاكل .وما يثير الدهشة ان من اصعب المواضيع واك ثرها إحراجاً
تتضمن على ما يبدو مالحظات تقييمية عن اداء التدقيق الداخلي.
يقول رئيس معهد المدققين الداخليين والرئيس التنفيذي للتدقيق،
ريتشارد تشامبرز )« :(CIA, QIAL, CGAP, CCSAالعالقات بين
عادة ما ّ
لجان التدقيق ورؤساء التدقيق التنفيذيين ً
تعقدها الدوافع
الشخصية واإلحراج الذي يتولد من إبداء المالحظات البناءة» .يقول
تشامبرز« :نتيجة لذلك ً
غالبا ما اجد لجان التدقيق محرجة من ذكر ما
يمكن للتدقيق الداخلي تحسينه ،بل تترك لإلدارة مهمة نقل الخبر،
ً
دائما ً
وهذا النقل ال يكون ً
وصريحا».
واضحا

وتشير دراسات حديثة للهياكل التنظيمية المصفوفية اإلدارية انه عند
ّ
تطبيق خطي تبعية ثنائية ،يتحسن االداء عند تلقي مالحظات تقييمية
ّ
منتظمة من كال خطي التبعية .وبما ان احتياجات لجنة التدقيق
تختلف عن احتياجات اإلدارة ،فإن إجراء مراجعات منتظمة تركز على
المستقبل وتقديم مالحظات تقييمية متواترة يمكن ان يعزز ك ً
ثيرا من
فاعلية التدقيق الداخلي.

مسؤولية من؟

ما ل نريد قوله

ال عجب ان العديد من رؤساء لجان التدقيق يميلون إلى إحالة مهمة
إبداء المالحظات التقييمية عن اداء التدقيق الداخلي إلى شخص ما في
اإلدارة .فمعظم رؤساء التدقيق التنفيذيين يتبعون لجنة التدقيق ً
تبعية
وظيفية ،ويتبعون المدير التنفيذي او مسؤول تنفيذي اخر ً
تبعية
إدارية ،وليس من الواضح ً
دائما من المسؤول عن لفت النظر إلى
فرص التحسين .و ً
غالبا ما تكون خطوط التبعية اإلدارية والوظيفية
لرؤساء التدقيق التنفيذيين غير واضحة ،والمسؤوليات المتعلقة بإدارة
االداء ليست بالضرورة محددة.
من المريح إحالة مسؤولية إبداء المالحظات التقييمية إلى اإلدارة،
ولكن التقصير في تقديم مالحظات مستمرة عن االداء للتدقيق
الداخلي قد يكون احد اكبر «الهفوات التي قد تشوب دورنا اإلشرافي».

بغض النظر عن مدى الجهود التي نبذلها لتعزيز جو من االنفتاح
والصراحة ،ال نشعر باالرتياح ً
دائما إلى إخبار الناس بكل ما يدور في
اذهاننا .ولكن عندما يتعلق االمر بتحسين اداء التدقيق الداخلي ،فإن
االمور التي يتردد في قولها رؤساء لجان التدقيق هي ً
غالبا االمور التي
يكون رؤساء التدقيق التنفيذيون في حاجة إلى سماعها.
عمل تشامبرز مع العديد من اعضاء لجان التدقيق بصفة استشارية،
ويلفت إلى ان هناك العديد من االمور التي قالتها له لجان التدقيق مراراً
وتكر ًارا لم تقلها للمدققين الداخليين .ففي بعض الحاالت ،ربما كانت
تحاول مراعاة مشاعر رؤساء التدقيق ،وربما في حاالت اخرى كانت
تحاول تجنب «التعدي على اختصاص اإلدارة» .وفي حاالت نادرة ،قد
يكون كل ما في االمر انها لم تعرف عن نشاط التدقيق الداخلي
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ما يك في لإللمام ً
تماما بما لديه من إمكانيات .ولكن في كل حالة من هذه الحاالت ،كانت
هذه رسائل كان من المفترض إيصالها للرئيس التنفيذي للتدقيق.

نبذة عن معهد المدققين
الداخليين IIA
معهد المدققين الداخليين ()IIA
جمعية مهنية عالمية تضم اك ثر من
 190000عضو في اك ثر من  170بلداً
ً
وإقليما .ويعد معهد المدققين الداخليين
الجهة الرائدة الداعمة والتعليمية التي تضع
المعايير الدولية وتجري االبحاث في كل ما
يخص مهنة التدقيق الداخلي.

The IIA
1035 Greenwood Blvd.
Suite 401
Lake Mary, FL 32746 USA

الشتراك المجاني
قم بزيارة www.theiia.org/tone
للتسجيل في االشتراك المجاني.

اراء ّ
القراء
ارسلوا اسئلتكم وتعليقاتكم إلى البريد
اإللك ترونيtone@theiia.org :

المجلس الستشاري للمحتوى
يقدم الخبراء الموقرون التالية اسماؤهم،
والذين يتمتعون بخبرة تصل إلى عشرات
السنين في مجال اإلدارة العليا ومجالس
اإلدارة ،التوجيه بشان محتوى هذا
المنشور:

Martin M. Coyne II
Michele J. Hooper

Kenton J. Sicchitano
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 .1ترسلون لنا كما هائًل من المعلومات.
لالسف ،يبدو ان بعض رؤساء التدقيق التنفيذيين يعتقد ان لجان التدقيق تحدد مستوى
الجودة بحسب كم المعلومات التي يقدمونها .فمن الضروري ان يبقي التدقيق الداخلي
اللجنة على دراية بما يجري ،ولكن حتى اهم الرسائل قد تضيع وسط فيض من التفاصيل
التي تظهر خالل عمليات التدقيق الداخلي.
يقول تشامبرز« :لقد رايت رؤساء تدقيق تنفيذيين عن حسن نية يرسلون ما يصل إلى 40
تقرير تدقيق داخلي في السنة إلى اعضاء لجنة التدقيق المثقلين بالمشاغل» .ويقول« :اك ثر
من ذلك ،شهدت تقارير تدقيق داخلي تحوي اك ثر من  200صفحة وزعت كاملة على
اعضاء لجنة التدقيق .فال عجب ان تشعر لجنة التدقيق باإلرباك وسط هذا الكم من
الورق».
من المفترض اال تضطر لجان التدقيق إلى بذل جهد للتركيز على المسائل االهم .فال احد
يرغب في االعتراف بعدم قدرته على مواكبة ما يجري ،ولكن اعضاء اللجان لديهم مسؤوليات
متعددة واوقاتهم محدودة.
ال تتطلب لجنة التدقيق بالضرورة المعلومات نفسها التي يحتاجها المديرون الذين يتعين
عليهم معالجة إشكاالت التدقيق ،لذلك على اللجنة ان تجعل التدقيق الداخلي يعرف
موقفها حيال كم المعلومات ومستوى التفاصيل التي يقدمها التدقيق الداخلي .فا ً
حيانا
التوليف بين النتائج واإلشارة إلى اهم المسائل لن يعمل على توفير الوقت فحسب ،بل
سيجعل ا ً
يضا اجتماعات لجنة التدقيق مجدية اك ثر.

أ
. 2ل نستوعب دائما الفكرة العامة لنكم «ل تضعون النقاط على الحروف».

تعبر المعلومات ً
ال ّ
دائما عن الفكرة .وحتى لو عمل التدقيق الداخلي على إيصال معلومات
جوهرية عن المخاطر والضوابط الرقابية باستخدام ملخصات يسهل فهمها وال تحوي
تفاصيل ال داعي لها ،قد تظل ا ً
حيانا الفكرة العامة مبهمة .هل تخضع المنشاة وكل وحدة
من وحدات اعمالها للرقابة الكافية؟ هل تدار المخاطر كما ينبغي ً
عموما؟
وعلى حد قول تشامبرز ،ينبغي ان يقدم كل تقرير تدقيق داخلي ً
سياقا يجيب على سؤال
اساسي وهو «ما اهمية ذلك؟» وإذا لم يقدم المدققون الداخليون هذا السياق بإيجاز ،فقد
تضطر اللجنة إلى التعبير عن حاجتها إلى المعلومات .وإال قد ينتهي االمر بان تقضي اللجنة
الك ثير من الوقت في طرح اسئلة
من قبيل« :لم تخبرني بذلك؟ ولم
هو مهم؟» و «ما هي العواقب
المحتملة؟»
وعلى لجان التدقيق ان تكون على
استعداد ا ً
يضا لطلب االراء
والتقييمات إذا كانت هناك حاجة
إليها وال يتم تقديمها .وقد تكون
انظمة تقييم االداء ا ًمرا ً
مثيرا
للجدل ،وقد تتفق او ال تتفق
اإلدارة ولجنة التدقيق على الحاجة
إلى وجود تقييمات اداء محددة،
لذا من مسؤولية اللجنة التاكد من
ان متطلباتها مفهومة.
2

أ
 .3نريد منكم التركيز على ما هو اك ثر من الضوابط المالية
أ
أ
فقط ،لكن لسنا متاكدين من ان لديكم المهارات الًلزمة.
كشف استطالع عام  2017الصادر من معهد لجان التدقيق التابع
لشركة كي بي إم جي ) (KPMGان  82في المئة من اعضاء لجان
التدقيق يعتقدون ان دور /مسؤوليات التدقيق الداخلي ينبغي ان
تتجاوز مدى مالءمة اإلبالغ المالي والضوابط الرقابية لتشمل
المخاطر والتحديات الكبيرة االخرى التي تواجه الشركة .ولالسف
لم ّ
يصرح سوى نصف اعضاء لجان التدقيق الذين شملهم
االستطالع بانهم يرون ان وظيفة التدقيق الداخلي لديهم كانت
تتمتع بالمهارات والموارد الالزمة لتكون فاعلة في اداء االدوار التي
ّ
تطلعوا إليها.
إنها فجوة شاسعة .فعلى حد تعبير تشامبرز ،السؤال الوحيد الذي
يطرح نفسه بشان موارد التدقيق الداخلي هو« :هل هي كافية؟»
ويرى تشامبرز ان اعضاء لجنة التدقيق بحاجة إلى المزيد من
المعلومات إذ يقول« :اريد ان اعرف ما إن كانت الموارد كافية
لمعالجة المخاطر الرئيسية للشركة» .ويتابع« :إحدى طرق اإلجابة
عن هذا السؤال هي معرفة ما لن يتم إنجازه .فإذا كانت هناك
مخاطر رئيسية لن تتم معالجتها بسبب قيود مفروضة على موارد
التدقيق الداخلي ،فيجب ان تعرف لجنة التدقيق ما هي وان
تتقبل حقيقة انها لن تحصل على تاكيد من التدقيق الداخلي
مفاده ان اإلدارة تعالج المخاطر كما ينبغي».

إن لم تكن متا ًكدا من ان وظيفة التدقيق الداخلي تتمتع بالمهارات
والموارد الالزمة لمعالجة مخاطر المنشاة بفاعلية ،فقد حان الوقت
للوقوف على حقيقة االمر .وقد تك تشف ان هناك ً
فرصا كبيرة لتحسين
االداء بمجرد طرح اسئلة مثل:
 ما هي اهم خمسة مخاطر ال يعالجها التدقيق الداخلي
بسبب نقص الموارد او المهارات؟
 ما هي االستراتيجيات التي تستعين بها للتاكد من ان
التدقيق الداخلي يمتلك المزيج المناسب من المهارات
لمعالجة المخاطر المحددة؟
 ما هي االساليب التي تتبعها لتحسين فهم موظفي التدقيق
للعمل؟

أ
أ أ
 .4نريد ان تاتون لنا بوجهة نظر مستقلة – ل ان تكونوا «ناطقا
بلسان» إالدارة.

ً
وفقا الستطالع حوكمة شركات القطاع العام لسنة  2017-2016الذي
اجرته الرابطة الوطنية لمديري الشركات ) ،(NACDفإن العديد من
اعضاء مجالس اإلدارة لديهم مخاوف كبيرة فيما يتعلق بجودة
المعلومات الواردة من اإلدارة .وحوالي نصف الذين شملهم
االستطالع «اشاروا إلى الحاجة ّ
الملحة لتحسين جودة المعلومات
التي تقدمها اإلدارة».

الجلسة المغلقة



عادة ما تتيح الجلسات المغلقة للجنة التدقيق مع الرئيس التنفيذي
للتدقيق ( لكن بدون حضور اإلدارة) ً
فرصا مهمة لتبادل المعلومات
وتحسين اداء التدقيق الداخليً .
وبدال من سؤال الرئيس التنفيذي للتدقيق
عما إن كانت هناك حاجة إلى عقد جلسة مغلقة ام ال ،ينبغي ان تكون هذه
الجلسات ً
بندا ً
منتظما في جدول االعمال ،ويفضل ان يكون ذلك في كل
ً
حضوريا ،الن الجلسات المنتظمة تعمل على:
اجتماع مع لجنة التدقيق
 توطيد استقاللية المدقق  -ومظاهر االستقاللية.
 تعزيز العمل اإلشرافي وتحسين االتصاالت.
 الحد من الوضع الذي يوحي بان الرئيس التنفيذي للتدقيق «طلب»
جلسة خاصة ،ربما لتجنب حدوث تعارض او سوء فهم مع اإلدارة.



وبما ان الجلسات المغلقة تسهل النقاش الصريح ،يمكن ان تكون مجدية
على االخص في إبراز المسائل المتعلقة بعالقات العمل ،واستقاللية
المدقق ،والبيئة االخالقية .فإن كانت لجنة التدقيق في المنشاة لم تناقش
كل مسالة من هذه المسائل في اخر جلسة مغلقة ،إليك بعض االسئلة
التي يمكن االستعانة بها لبدء النقاش.
عًلقات العمل
 هل تعاونت اإلدارة التعاون التام خالل عمليات التدقيق وفيما
يتعلق بتطبيق التوصيات؟
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هل تقدم اإلدارة الدعم اإلداري الكافي؟
اض عن مستوى الدعم المقدم من /إلى المدققين
هل انت ر ٍ
الخارجيين ومقدمي خدمات التاكيد االخرين؟

استقًللية المدقق
 هل تتمتع باستقاللية تنظيمية كافية لتحقيق اهدافك؟
 هل انت بمناى عن اي نفوذ ال مسوغ ل ه في عملية اختيار عينات
التدقيق؟
 هل تعاني من اي قيود مفروضة على النطاق؟
 هل ُاجريت تغييرات على تقارير التدقيق الداخلي قد تؤدي إلى
إضعاف المحتوى؟
أ
البيئة الخًلقية
 ما هي اهتماماتك االولية بشان الثقافة االخالقية للشركة؟
 هل انت على علم باي إجراءات غير متوافقة مع قيمنا لم يتم
اإلبالغ عنها؟
 هل يوجد ما يقلقك بشان المنشاة؟
 هل توجد اي مجاالت معينة تعتقد انه يتعين التحسين فيها؟

3

يعد الرئيس التنفيذي للتدقيق ً
جزءا من الفريق اإلداري ،ولربما يبدو في بعض االحيان ان
من المستحسن إبداء التضامن مع اإلدارة .لكن إحدى نقاط القوة الرئيسية في التدقيق
الداخلي هي استقالليته ،وإذا كانت لدى لجنة التدقيق شكوك بشان المعلومات التي تلقتها
من اإلدارة ،فقد يسهم راي اخر ً
إسهاما ّقي ًما في ذلك .وبما ان اإلدارة قادرة في اغلب االحيان
على ان تعبر عن رايها بنفسها ،فيمكن لرؤساء التدقيق التنفيذيون إضافة قيمة على الوجه
اال كمل ّ
بتحليهم بالشفافية والصراحة ،وإن اختلفت اراؤهم عن اراء اإلدارة.
ال تتقبل اإلدارة في بعض المنشات وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة التي توفر وجهات نظر
ً
مختلفة بشان مدى فاعلية إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية .لذلك يعد ذلك مجاال
اخر يمكن ان تكون فيه مالحظات االداء من لجنة التدقيق ا ًمرا ال غنى عنهً .
وطبعا ليس من
المفترض حث التدقيق الداخلي على بذل قصارى جهده ليخالف اإلدارة ،إنما من حين
الخر ،ثمة اوقات قد يكون من االنفع فيها للرئيس التنفيذي للتدقيق توجيه طاقاته اك ثر نحو
نتائج التدقيق وعدم التركيز ك ً
ثيرا على تمثيل وجهة نظر اإلدارة.

أ
فجوة الداء
ال يوجد شك في القيمة التي يمكن ان تخلقها وظيفة التدقيق الداخلي المزودة بالموارد الالزمة
والموظفين المهنيين .ولكن من المقلق ان تشير الدراسات االستطالعية االخيرة التي اجرتها
شرك ّتي كي بي إم جي ) (KPMGوبرايس ووترهاوس كوبرز ) (PwCإلى ان نصف اصحاب
المصلحة الرئيسيين في التدقيق الداخلي (اعضاء مجلس إدارة وذوي مناصب تنفيذية عليا)
يعتقدون ان وظيفة التدقيق الداخلي لديهم ال تحقق القيمة التي ينبغي ان تحققها .وهذه فجوة
اداء شاسعة ،لذا من المهم التفكير في فرص التحسين .وتكمن العديد من تلك الفرص في
وظيفة التدقيق الداخلي نفسها ،ولكن من الضروري ا ً
يضا الحصول على مالحظات تقييمية من
اصحاب المصلحة في وظيفة التدقيق الداخلي.
ك تب الكاتب ورئيس التدقيق التنفيذي السابق نورمان ماركس« :براي ي انه على الرغم من ان
يقيمون اداء التدقيق الداخلي عندما ’ي ّ
اعضاء لجنة التدقيق قد ّ
تطلب التحسين‘ ،ال بد لهم من
ً
وقفة مع النفس ّ
ليقيموا انفسهم» .ويتابع قائال« :التدقيق الداخلي يتبعهم ،وإذا كان اداؤه ال
ينال رضاهم ،فهم إما لم يفلحوا في إيصال ما هو متوقع منه بوضوح ،او ال يطالبون
بالتحسينات الضرورية ،او ال ّ
يقدمون الدعم الحيوي الالزم الذي يحتاجه عندما تجتذبه اإلدارة
في اتجاه مختلف ،او انهم ال يتخذون إجراءات (مثل استبدال الرئيس التنفيذي للتدقيق)
إلحداث تغيير ،او كل ما سبق».

نتائج الستطًلع السريع:

سؤال الستطًلع السريع
كم مرة تجتمع لجنة التدقيق في جلسة
مغلقة مع الرئيس التنفيذي للتدقيق (بدون
حضور اإلدارة)؟
❏ ال تجتمع او تجتمع ما يقل عن مرة كل
سنة
❏ مرة كل سنة
❏ اك ثر من مرة كل سنة ،لكن ليس بعد
ً
حضوريا
كل اجتماع مع لجنة التدقيق
❏ بعد كل اجتماع مع لجنة التدقيق
ً
حضوريا
❏ اخرى /غير متاكد
تفضل بزيارة الصفحة
 www.theiia.org/toneلإلجابة على
السؤال واالطالع على إجابات االخرين.

كيف ت ّقيم وظيفة التدقيق الداخلي بمنشاتك الثقافة التنظيمية؟
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أ
ل يجري المدققون عمليات تدقيق دورية للثقافة التنظيمية ،ولكن ُتدرج اسئلة عن
الثقافة في كل عملية تدقيق.
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المصدر :استطالع  Tone at the Topاغسطس 2018
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أ
ل اعرف وحان الوقت لمعرفة ذلك!
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يجري المدققون عمليات تدقيق دورية للثقافة التنظيمية،
أ
ُوتدرج اسئلة عن الثقافة في كل عملية تدقيق.

يجري المدققون عمليات تدقيق دورية للثقافة التنظيمية
لكنهم ل ّ
يقيمون الثقافة رسميا في كل عملية تدقيق.

