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Abstract :

This  study aimed to  find out  the  quality  of  auditing in  general  and the  quality  of  internal  audit  services,  in
particular by identifying the various features which is characterized by the internal auditor, by adopting the
standards of the profession control and some of the behaviors that equip himself with all the Checker as dependent
on the internal audit function in order to reach to high dU quality way out of the performance of the internal
auditor's parents hand lies in the form of a final report prepared by him in the form of a template of
recommendations and suggestions, and we determined that the breadth of internal audit scope has increased the
quality of the internal audit and therefore the adoption of the external auditor on the results of the internal auditor
is a large degree of confidence and the quality of the internal audit on the one hand and on the other hand, the
quality  of  the  internal  audit  helps  in  minimizing  the  reduction  of  the  costs  of  the  external  auditor  and  also  the
quality of internal audit services to effectively contribute to narrowing the gap between the expectations of the
parties DAT relationship.
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:امللخص

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة جودة التدقيق بصفة عامة وجودة خدمات التدقيق الداخلي بشكل خاص من خالل التعرف على خمتلف السمات اليت 

يتميز ا املدقق الداخلي من خالل اعتماده على معايري حتكم املهنة وبعض السلوكيات اليت يتحل ا كل مدقق حسب ما يعتمد يف وظيفة التدقيق 

الداخلي من أجل التوصل إىل خمرج دو جودة عالية من ناحية أداء املدقق الداخلي الدي يكمن يف شكل تقرير ائي يعد من قبله يف شكل قالب من 

ئج املدقق توصيات واقتراحات، وتوصلنا إىل أن اتساع نطاق التدقيق الداخلي زاد من جودة التدقيق الداخلي وبالتايل اعتماد املدقق اخلارجي على نتا

الداخلي بشكل كبري لدرجة الثقة وجودة التدقيق الداخلي من جهة ومن جهة أخرى تساعد جودة التدقيق الداخلي يف التقليل واخلفض من تكاليف 

. املدقق اخلارجي وأيضا جودة خدمات التدقيق الداخلي تساهم بشكل فعال يف تضييق فجوة التوقعات بني األطراف دات لعالقة

. جودة خدمات التدقيق الداخلي -التدقيق الداخلي-جودة التدقيق  –جودة : املفتاحيةالكلمات

: قدمةامل

ومتابعة دائمة وبشكل ورقابةإدارةحنونتيجة التساع حجم املؤسسات وتنوع نشاطاا تنشأ احلاجة إىل ضرورة توجيه معظم مصادرها 

على أمهية وجودة خدمات التدقيق الداخلي اليت يسعى املدقق وفريق عمله إىل حتقيق الكفاءة ، وجناح هذه املؤسسات يعتمد بدرجة كبرية مستمر

والفعالية يف املهام املوكلة اليهم وضبط األنظمة الداخلية والرقابية، بناءا على ذلك البد أن يكون للتدقيق الداخلي أثر فعال يف خمتلف املؤسسات  من 

منالكثريملعاجلةكأساساخل، ومن هذا املنطلق فإن معظم املؤسسات اعتمدت...وقياس، متابعة، مراقبة،حديدلتاملناسبةاإلجراءاتووضعخالل 

الداخلية للمؤسسة على وجود التدقيق الداخلي وأمهيته، ومبمارسة التدقيق الداخلي وجودة اخلدمات اليت يقدمها ساعدت بشكل األنشطةيفالسلبيات

ن معظم املخاطر اليت تواجهها أغلب املؤسسات يف ظل املنافسة الشديدة والتنبؤ ا قبل وقوعها والتحكم فيها بناءا على معايري كبري يف احلد والتقليل م

يستند اليها يف ذلك، ورفع أداء املؤسسات من وضع إىل وضع أحسن بناء على عمل املدقق الداخلي وجودة خدماته يف شكل تقرير معد من قبله يضم 

.وصيات واالقتراحات اليت تساهم وبشكل فعال يف أداء املؤسسة إد طبقت هده التوصيات بشكل سليم خمتلف الت

:وعليه من خالل ما سبق يتضح لنا االشكال االيت

فيما تتمثل جودة التدقيق، وباألخص جودة خدمات التدقيق الداخلي ؟·

:تاليةوعلى هذا األساس فإن موضوع الورقة البحثية سوف يعاجل النقاط ال

oمتطلبات فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء معايري التدقيق الداخلي الدولية.

oماهية جودة التدقيق.
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oخصوصية التدقيق الداخلي.
oجودة خدمات التدقیق الداخلي.

:متطلبات فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء معايري التدقيق الداخلي الدولية-1

خلي يف املنظمات على اختالف أهدافها وأنشطتها، بتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية حول نظم احلوكمة، إدارة املخاطر تقوم وظيفة التدقيق الدا

والرقابة الداخلية، وغايتها يف ذلك هو إضافة قيمة للمنشأة، ومساعدا على حتقيق أهدافها،  إال أن حتقيق هذه الغاية يتوقف على مدى توفر جمموعة 

،  تشكل العوامل املؤثرة يف فعالية التدقيق الداخلي، و جودة خدماته، تعترب املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي مبثابة من املتطلبات

ه الوظيفة، املقاييس والقواعد اليت ميكن بواسطتها تقييم عمليات وخدمات وظيفة التدقيق الداخلي، باعتبار أن االلتزام ا يؤدي إىل حتقيق أهداف هذ

مع تعريف ) املعايري(وذلك أن هذه املعايري مت وضعها على أساس إطار نظري واضح، حيدد املبادئ األساسية اليت حتكم مهنة التدقيق، وهي متسقة

.، الذي أوضح طبيعة التدقيق الداخلي و دوره، ونطاق تدخلهIIAم عن معهد 1999التدقيق الداخلي الصادر عام 

ري الدولية للتدقيق الداخلي، واليت تشكل اإلطار املرجعي إلجراء تقييم متكامل لفعالية التدقيق الداخلي، فإنه ميكن تبويب املتطلبات وباستقراء املعاي

: والشروط الكفيلة بتحقيق هذه الفعالية، ضمن أربعة مستويات أساسية، وهي

لي على توفر صفات وقدرات شخصية معينة لدى املدققني الداخليني، من شأا تتوقف فعالية وظيفة التدقيق الداخ:1نوعية املدققني الداخليني-1

ضمان التنفيذ الناجح ملهام التدقيق والقبول من كل أعضاء املنشأة، تتمثل هذه الصفات والقدرات يف توفر الوعي اإلداري والدافع الشخصي، والصرب 

د لدى املدقق الداخلي ضروري ملعاجلة املشاكل الصعبة، و اقتحام الطرق غري املعتادة، إن االستعدا" :Sawyer واملثابرة، ويف هذا اإلطار، يقول

ومقاومة أية ضغوط حتول بينه وبني أهدافه، وأن يكون للمدقق الداخلي تصميم على إمتام أعماله حىت حتقيق أهداف مهمته، وإرادة العمل للوقوف 

-أيضا-يتطلب نشاط التدقيق الداخلي ، كما"ئن اليت يستند عليها يف إبداء رأيه، لتجنب أي خصامعلى احلقائق والوقائع للحصول على األدلة والقرا

قدرات عالية على االتصال، تساعد املدققني الداخليني على تبادل املعلومات واحلقائق حول العمليات بينهم، وبني األطراف اخلاضعة واملستفيدة من 

.التدقيق الداخلي

لتدقيق الداخلي الدولية على وجوب التزام املدققني الداخليني باملوضوعية والرتاهة، وبذل العناية املهنية الفائقة أثناء أداء مهامهم، وقد نصت معايري ا

متتع ومن أجل نيل ثقة ودعم إدارة املنشأة للتدقيق الداخلي، فقد أكدت هذه املعايري على  ضرورةوهي صفات أساسية متيز املدقق الداخلي احملترف،

.املدققني الداخليني بالكفاءة املناسبة، اليت تعرب عن قدرم املهنية يف ممارسة مهامهم بفعالية

التأهيل العلمي النظري املناسب، واملهارة، اليت يكتسبها من جتربته يف العمل التدقيقي، أو : وتتحقق كفاءة املدقق الداخلي بتوفر شرطني أساسيني مها

.هينمن خالل التدريب امل

إن توفر البيئة التنظيمية املالئمة لنشاط التدقيق الداخلي متثل إحدى املقومات األساسية لفعالية :الضوابط التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي-2

ق الداخلي الدولية ذا وهلذا، اهتمت معايري التدقي. وظيفة التدقيق الداخلي، وذلك أن هذه األخرية تعترب جزءا متمما يف اهليكل التنظيمي للمنشأة

، وهي وثيقة رمسية تتم (charter for internal audit) "ميثاق التدقيق الداخلي"على وجوب إعداد اجلانب اهتماما خاصا، حيث أكدت

جيب حتديد : "الذي ورد فيه1000واإلدارة العليا للمؤسسة، طبقا لنص املعيار رقم ) أو جلنة التدقيق(املصادقة عليها واعتمادها من قبل جملس اإلدارة 

-بصفة دورية-أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي بوثيقة رمسية تنسجم مع املعايري، وعلى مسؤول التدقيق الداخلي إعادة النظر 

وجود ميثاق التدقيق الداخلي يف املنشأة ، وقد توصلت بعض الدراسات إىل أن "يف ميثاق التدقيق وحتويله لإلدارة العليا وجملس اإلدارة للمصادقة عليه

.له تأثري إجيايب على أداء أعمال التدقيق

.11-9دراسة ميدانية، اجلزائر، ص : هوام مجعة، مزياين نورالدين، تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسات اإلقتصادية العامة-1
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: مـــــاهيــــة جــــودة الــــتدقــــيق-2

إن التطور الذي شهده النشاط االقتصادي ألزم على اِملؤسسة أن تواكب هذا النمو الذي انبثقت عنه عدة وظائف أخرى يصعب عليها التحكم فيها 

مما دفعها إىل إجياد وسيلة تضبط وتقيم وحتمي ممتلكاا من الضياع وكذا تضمن هلا االستمرار لتحقيق , كما تعددت األطراف املتعاملة,عا مجي

فيذ األهداف املسطرة مسبقا وبالتايل تنظيم شامل لطرق أداء العمل واإلشراف عليه وتوجهيه ومراجعته وحماسبة القائمني باألعمال لضمان صحة التن

.والتطبيق

Audit) جودة التدقيق" بخاصةمراكزثالثةبإنشاء(AICPA)القانونينيللمحاسبنياألمريكياملعهدقاماملاضيةالسنواتوخالل

Quality)دف2.التدقيقخدمةجبودةللرقيالسعيإىل

للمحاسبينيالسعوديةواهليئةبإنشاء(GCCAAO)يبالعراخلليجيفالتعاونجملسلدولوالتدقيقاحملاسبةهيئةمنكٍالقامتكذلك

.املنطقةيفالعاملةاحملاسبةمكاتبأداءجودةمبراقبةخاصقسم(SOCPA)القانونيني

والدارسنيالباحثنيقبلمنعليهومتفقوشاملواضحتعريفيردملانهإالالتدقيق،جودةمفهومأمهيةمنالرغمعلى: 3تدقيقالجودة مفهوم§

4ويعتربوخمتلفة،متعددةنظروجهاتمنإليهالنظرإىلذلكيرجعو

(De Angelo)اوعرفهاجلودة تدقيق احلساباتتعريفوضععلىعملواوالذينالباحثنيأوائلالقانويناحملاسبقيامشرطاحتمالية: بأ

.يصدرهالذيالتقديريفذلكبتسجيلوالقيامللعميل،احملاسيبالنظاميفوالثغراتاألخطاءباكتشاف

:مهاأساسينيشرطنيعلىتعتمداملفهومهذاحسباجلودةبأنالتعريفهذامنويتضح

.للعميلاحملاسيبالنظاميفوالثغراتاألخطاءاكتشاف1-

اكتشافاحتمالزادكلماأنهأساسعلىالتعريفهذافلسفةوتقومالتدقيقعمليةايةبعديصدرهوالذيالتقريريفإليهتوصلماتسجيل2-

.صحيحوالعكسالتدقيقجودةمعهزادتكلمااجلوهريةاألخطاء

.التدقيقبيئةيفاملشاركنيكلاهتمامحملوهومتعددةأوجهذومفهومهوالتدقيقجودةمفهومأن(Sutton Lampe)ويرى 

وفق معايري التدقيق، والتأكد من االلتزام بالسياسات، واإلجراءات احملددة املوضوعة، التأكد على حتقيق األداء املنشود" كما عرفت جودة التدقيق بأا

.اليت تقود إىل حتقيق املهمات املطلوبة من التدقيق

مديعتاحلساباتمدققتقريريفواملتمثلةالتدقيقعمليةخمرجاتأنخاللمنواملراجعةالتدقيقجودةأمهيةيرتبط:أمهية جودة التدقيق§

مناملستفيدةاألطرافجلميعمشتركةمصلحةالتدقيقجودةفإنوبالتايلسياسام،ورسمقراراماختاذيفعليهاخلارجينياملستخدمنيمنالكثري

.عملية التدقيق

ؤسسة ورسم سياساا وخططها وعليه يتضح أن خمرجات عملية التدقيق الداخلي تتمثل يف تقرير املدقق الداخلي والدي يعتمد يف اختاد قرارات امل

5.وبالتايل فجودة تقرير املدقق الداخلي هي مصلحة مشتركة بني األطراف دات العالقة

، جملة جامعة امللك عبد العزيز، املراجعنينظروجهةمنفيهااملؤثرةللعواملحتليليةميدانيةدراسة: املراجعةخدمةجودةالنافعايب، حممدوحسنيالتوجيريعليعبدالرمحن-2
)بتصرف(2ه، ص ١٤٢٩/م٢٠٠٨، العدد األول، اململكة العربية السعودية، 22الد 

يفاحلساباتتدقيقمكاتبحالةدراسة("فلسطنييفالقانونينياحلساباتمدققينظرمن وجهةاحلساباتتدقيقجودةيفاملؤثرةالعوامل"أبوهني، حسنيحسنإياد-3
، ص 2005غزة، فلسطني، -اإلسالميةالتجارة، اجلامعةكلیة،والتمويلاحملاسبةاملاجستري يفدرجةعلىاحلصولملتطلباتاستكماالالرسالةذهھقدمت،)غزةقطاع
)بتصرف(.61-62
، قدمت هده الورقة البحثية إىل الندوة الثانية عشر لسبل "اليمنيفالقانوننياحملاسبنينظرمن وجهةاحلساباتمراجعةدةجويفاملؤثرةالعوامل" حممد علي جربان،.د4-

، ص 2010ض، ماي ، جامعة امللك سعود الريا19-18، يومي "مهنة احملاسبة يف اململكة العربية  السعودية  وحتديات القرن احلادي والعشرون" تطوير احملاسبة يف اململكة
)بتصرف(13

5 - Taylor, D,H and Glezen, Auditor,s Legal Liability Towards The Third Party,Auditing Integrated Concepts
And Procedures ,Sixth Editio, 1994, pp 145-151.
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:يليفيمابيااميكنواخلصائصاملزايامنالعديدحققتيالتدقيقأعمالجودةلتحقيقنظاموالتباع*

فرصتقليلمععليها،املتعارفالتدقيقمعايريأواملهنيةاملتطلباتمعاملدقق وتتماشىيؤديهااليتواألعمالاخلدماتبأنمعقولةتأكيداتإعطاء1-

6.التدقيقعمليةيفاألخطاءارتكاب

جودةعلىالرقابةخبصوصاملهنيةاجلمعياتمنالصادرةواملعايرياإلرشاداتإتباعهمخاللمنوذلكاملدققني الداخليني،عملبرنامجحتسني2-

.التدقيقعملية

جلودةالعليااملستوياتخاللمنإاليكونلنوذلكاجلوهرية،األخطاءمناملاليةالقوائمخلويعينالتدقيق،يفاملصداقيةمستوىارتفاعأن-3

.التدقيق

علىاملباشرةالرقابةعلىممقدرعدمحالةيفوخاصةاملنشأة،أصحابرقابةنظاممنهامجزءاعتبارهميكنالعاليةاجلودةذوتدقيقالأن-4

.املنشأةإدارةيفاإلدارةتصرفات

كماوالتدقيق،املراجعةملكاتباملهيناألداءمستوىارتقاءمعالتدقيقمهنةتقدمإىلتؤديواليتاهلامةاملوضوعاتمنالتدقيقجودةموضوعإن6-

أعضاءمجيععلىباإلجيابينعكسمماهلااتمعنظرةوحتسنياوالنهوضاملهنةعلىوالسيطرةالرقابةمناملهنيةواملؤسساتاجلمعياتيساعدأنه

.املهنة

:خــــصوصية الــــتدقيق الـــــــــداخلـــي -3

مصمم مستقل وموضوعي توكيدي استشارينشاط هو:( Internal Auditors The Institute of) يعرف معهد املدققني الداخليني*

املخاطرإدارةعملياتفعاليةلتقييممنهجيمنضبطأسلوبباتباعأهدافهاإجنازعلىاملنظمةيساعدوهو،7قيمة املؤسسة وحتسني عمليااإلضافة

.8وحتسينهاواحلوكمةواملراقبة

التركيزويشملليتوسعفقطاملنشأةيفيةاملالالعملياتعلىوالتدقيقالرقابةيفدورهمنأوسعمفهومخاللمنالداخليالتدقيقإىلينظربدأوقد

بتعريفااللتزامضرورةعلى( 1010) رقماملعيارتركيزخاللمنالدوليةالداخليالتدقيقمعايريأكدتهوهذاالداخلية وتقييم املخاطرالرقابةعلى

مناملالكثرواتوتعظيمالشركاتأصولعلىاحملافظةيفاماهيلعب دوراالداخليالتدقيقأصبحفقدوبالتايل(IIA)الدي قدمهالداخلي التدقيق

. 9عامبشكلاحملاسبةملهنةاملصاحبةاملشاكلمناحلديفاملسامهةيفدورهعلىعالوةهذااملنظمات،يفالعملأنشطةتطويريفدورهخالل

جودةحتسنيإىليهدفوالذي2002لعام ) Sarbanes-Oxley(ن وقد توسع دور وظيفة التدقيق الداخلي مع زيادة املتطلبات اليت فرضها قانو

اإلدارة بتوثيـق    404حاكمية الشركات والذي جاء نتيجة للفضائح املالية اليت أثقلت كاهل االقتصاد األمريكي فعلى سبيل املثال ألزم القسم رقم                   

.  ي تقييم إجراءات اإلدارة يف تقييم الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بشأاوتقييم والتقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية، كما فرض على املدقق اخلارج

:10ويركز نطاق التدقيق الداخلي على األمور اآلتية*

، ترمجة 2010، اجلزء األول، املراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات دات العالقةاصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واالحتاد الدويل للمحاسبني، -6

)بتصرف(12-11، ص )األردن(مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني 
، مداخلة قدمت إىل ملتقى 9001 االيزواجلودةشهادةعلىاحلاصلةاإلقتصاديةالعموميةاملؤسساتيفاجلودةبضبطوعالقتهالداخليالتدقيقحممد فالق، -7

)بتصرف(4سكيكدة، اجلزائر، ص 1995أوت 20جامعة 
8 - Institute of Internal Auditors Research Foundation, International Professional Practices ,Framework (IPPF)
(Altamonte Springs, Florida, 2009), p2-

الد األردنية، الة األردنية،البنوكيفالداخليالتدقيقجودةحتسنييفاألرديناملركزيالبنكعنالصادراملؤسسيةاحلاكميةدليلأثرقاسم حممد زريقات، -9

)بتصرف(209، ص 2011السابع، العدد الثاين، األردن، 
دراسة تطبيقية يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق "املؤسسية يف جودة التدقيق الداخلي أثر تطبيق احلاكميةإنعام حمسن حسن زويلف، حممد عبد اهللا حامد العبديل، -10

.8-7، األردن، ص "الكويت لألوراق املالية
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فحص املعلومات املالية واإلدارية والتشغيلية، ومراجعة اعتماديتها وموثوقيتها والوسائل املستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وكتابة التقرير مبثل                -1

هذه املعلومات، وقد يتضمن ذلك مراجعة الوسائل املتعلقة بتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير اخلاصة باملعلومات واالستفسارات عـن بنـود        

.حمددة، باإلضافة إىل الفحص التفصيلي للعمليات واألرصدة واإلجراءات

تطلب عناية معقولة ومستمدة من اإلدارة اليت تفوض مهماا تلك، باإلضافة إىل مراجعة النظام احملاسيب وأنظمة الضبط الداخلي كوظيفة أساسية ت-2

.اإلشراف على األعمال ووضع التوصيات الالزمة بشأا

ومراجعة فحص وتقييم الكفاءة االقتصادية واإلدارية وفعالية العمليات يف استخدام املوارد، باإلضافة إىل مراجعة الضوابط غري اإلدارية يف املنظمة، -3

األنظمة املوضوعة والتأكد من االلتزام بالسياسات املتبعة واخلطط واإلجراءات والقوانني واألنظمة اليت قد يكون هلا تأثريها العام علـى العمليـات                     

.والتقارير لتحديد مدى التزام املنظمة ذه اخلطط والسياسات 

مراجعة وتقييم مالئمة وتطبيق الرقابة احملاسبية واملالية والتشغيلية، وحتديد مدى : أبرزهاومن هنا جند أن التدقيق الداخلي ينطوي على عدة أنشطة من

التزام العاملني بالسياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة، وحتديد مدى مالئمة إجراءات احملاسبة عن األصول ومدى احلماية واألمان لتلك األصول 

وغريها من البيانات املستخرجة من سجالت املنظمة، وحتديد كيفية األداء يف تنفيذ املسؤوليات لبيانات احملاسبية بصفة عامة، وحتديد درجة االعتماد على ا

.احملددة

11:للمدققنيالشخصيةبالسماتتتعلقاليتاملبادئ*

.والتميزواملوثوقيةواالستقامةالثقةعلىيعتمد: االحترافيةأساساألخالقياألداء- أ

.ودقةبأمانةالتقريرتقدميواجب:العادلالتقدمي- ب

تقريريشتملأنوجيب.التدقيقأنشطةكاملةوبصورةودقةبأمانهوتقاريرهالتدقيقنتائجتعكسأنجيب

التدقيقأثناءحتدثعوائقأيأوريأاليفعليهمواملدققالتدقيقفريقبنياختالفاتأيأيضاًالتدقيق

.التدقيقيفواحلكمامزااللتطبيقت:باحترافاألداء- ج

منعاتقهمعلىامللقاةوالثقةالدورألمهيةاملناسبةالعنايةإعطاءعلىالتمرناملدققنيعلىجيب

.ذلكيفهامدورالالزمةالكفاءةامتالكويلعب.األخرىاملستفيدةواجلهاتعليهماملدقق

وأن...التدقيقتنفيذأثناءيقابلهاأنميكناليتتاالحتماالجلميعمستعداًيكونأناملدققعلىجيب

.معهاالتعاملبكيفيةيةرادعلىيكون

: فوائد التدقيق الداخلي*

:إن وجود إدارة مستقلة تعىن مبهمات وظيفة التدقيق الداخلي حيقق عددا من الفوائد واملنافع للمنظمة ميكن اختصارها فيما يلي 

oا ومدى االحنراف عن املعايري املوضوعية، مما يساعد االدارة على تصحيح مسار التدقيق الداخلي يعطي مؤشر ملدى حتقيق أهداف املنظمة وغايا

.املنظمة ومساعدا يف تبين السياسات والتخطيط واختاد القرارات

oي على سلوك العاملني من حيث درجة االهتمام إن وجود التدقيق الداخلي يف املنظمة يعطي ميزة االستمرارية لعملية التدقيق، مما يكون له أثر نفس

.بأداء األعمال املطلوبة منهم، مما يساعد على اقتراح سبل العالج وتقارب حدوثها مستقبال

oوخاصة فيما يتعلق بتقييم .. ختفيض تكاليف التدقيق اخلارجي، من خالل توفري املدقق الداخلي لتأكيدات بأن القوائم املالية خالية من األخطاء

.نظام الرقابة الداخلية، مما يترتب عليه ختفيض قيمة أتعاب املدقق اخلارجي

o قدرة املدقق الداخلي على احداث التطوير، فمن خالل التعامل مع خمتلف النشاطات يف املنظمة؛

، مركز ضمان اجلودة، "لداخليدورة التدقيق ا" ، كتيب"تعريفه، مبادئه، أنواعه، إدارته، كفاءات املدققني ومسؤوليام" التدقيق: اجللسة اخلامسةمتيم أمحد عليا، . د-11

)بتصرف(.38، ص 2012جامعة تشرين، سوريا، 
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:12جودة التدقيق الداخلي*
ة األداء واألنشطة واألعمال اليومية للوصول إىل أعلـى         عرفت اجلودة على أا مدى املطابقة مع املتطلبات، إذ تسعى املنظمات إىل مراقب            

وتـستند جـودة   . درجة من درجات اجلودة، وذلك من خالل تقليل األخطاء وكشف االحنرافات بالشكل الذي يؤدي إىل تلبية احتياجات اإلدارة            
اسيب املطبق، للوصول إىل الفاعليـة والكفـاءة املناسـبة يف      التدقيق الداخلي إىل األداء اجليد لنظام الرقابة الداخلية، وكذلك مدى مالئمة النظام احمل            
.العمليات والقيود وبشكل مستمر ضمن املنظمة لغرض خدمة أهدافها ومحاية األصول 

ومن الناحية املهنية عرفت جودة التدقيق على أا  قدرة التدقيق على اكتشاف نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية، وتقدمي التوصيات                     
ملعاجلتها، أو احلد منها، وإمكانية حتقيق أقصى منفعة ممكنة للمنظمة، أما من الناحية األكادميية فقد عرفت على أا االلتزام مبعايري التدقيق، وقواعـد                 

.السلوك املهين أثناء القيام مبهمة التدقيق
دة التدقيق الداخلي وضماا، فقد أشارت قائمة معايري التدقيق رقم كما حتدثت معايري التدقيق الداخلي واخلارجي عن العوامل الضرورية لتحديد جو

إىل أن عوامل جودة وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن األهلية واليت ,AICPA)(1991الصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 65

من خالل اجلهة اليت ترفع هلا تقارير التدقيق الداخلي واجلهة املسئولة عن تقاس من خالل املؤهل العلمي والشهادات املهنية، واملوضوعية واليت تقاس

أما عوامل جودة وظيفة . تعيني املدققني الداخليني واالستغناء عنهم، وجودة أداء املهام واليت تقاس من خالل دقة وكفاية برامج التدقيق ونطاق التدقيق

املدققني الداخليني فتمثلت باالستقاللية، واملوضوعية، واملهنية، وبذل العناية الالزمةالتدقيق الداخلي وفق املعايري الصادرة عن معهد

هلذهوالتشغيليةاملاليةللنواحيتدقيقإلجراءحاجةوجودإىلتشرياجلودةبرامجانإذاجلودة،برامجيفمتزايددوراالداخليالتدقيقإدارةوتلعب*

.الربامج

تكاليفمثلمعينةمنتجاتإنتاجعلىاملترتبةالتكاليفكلجتنبميكنوبالتايلالتكاليفختفيضأمههاواملنافعاملزايامندداعحيققاجلودةنظامان

حبسابتتعلقاليتاالجراءاتمنالكثريإىلاحلاجةعدمعنفضالللمنشأةاالستراتيجيالوضعوحتسنيوالعادمالتالفواصالحالتشغيلإعادة

: 13التاليةر األموعنمسؤوالالداخليواملدقق،املعيبةالوحداتكلفةتوحتميل

.للمواردواالقتصاديالفعالاالستخداملقياستشغيليةمعايريوجودمنالداخلياملدققيتأكدأنجيب.١

. جانبهممناملعايريذهالتزاموهناكالعاملنيجانبمنمفهومةاملوضوعةالتشغيليةاملعايريان.٢

. التصحيحيةاإلجراءاتالختاذللمسؤولنيوتوصيلهاوحتليلهاحتديدهايتمالتشغيليةاملعايريعناحنرافاتأيان.٣

.اختادهاتصحيحيةإجراءاتهناكانمنالتأكد.٤

اجلودةتكاليفتدقيقخاللمنعاليةودةجذاتمنتجاتانتاجيفجادادورابلعباملسامهةالداخليالتدقيقإدارةمنيستلزمتقدمماعلىوتأسيسا

.للشركةتنافسيةميزةحيققومباواحدوقتيفوالتشغيليةاملاليةمبؤشرااااللتزاممدىوبيان

: جــــــودة خـــــدمات الـــتدقيق الـــداخلـــي-4

األداء واألنشطة واألعمال اليومية للوصول إىل أعلى درجة من عرفت اجلودة على أا مدى املطابقة مع املتطلبات، إد تسعى املنظمات إىل مراقبة 

درجات اجلودة، ودلك من خالل تقليل األخطاء وكشف االحنرافات بالشكل الدي يؤدي إىل تلبية احتياجات اإلدارة، وتستند جودة التدقيق الداخلي 

اسيب املطبق، للوصول إىل الفاعلية والكفاءة املناسبة يف العمليات والقيود إىل األداء اجليد لنظام الرقابة الداخلية، وكدلك مدى مالئمة التطام احمل

. 14وبشكل مستمر ضمن املنظمة لغرض خدمة أهدافها ومحاية األصول

.8إنعام حمسن حسن زويلف، حممد عبد اهللا حامد العبديل، نفس املرجع السابق، ص -12
، "طاسلوجةمسنتمعمليفميدانيةدراسة"ااومؤشرتكاليف اجلودةعلىالرقابةيفاحلديثةواالجتاهاتللمفاهيموفقًاالداخليالتدقيقدورناضم حسن عبد السيد، -13

.160-159، 2010الد السابع، العدد السادس والعشرين، الكلية التقنية البصرة، 
.)بتصرف(103، ص2008، منشورات جامعية، الطبعة األوىل، دمشق، سوريا، التدقيق الداخليحسني القاضي، -14
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يات قدرة التدقيق على اكتشاف نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية، وتقدمي التوص" ومن الناحية املهنية فقد عرفت جودة التدقيق على أا 

االلتزام مبعايري " ، أما من الناحية األكادميية فقد عرفت جودة التدقيق بأا"ملعاجلتها، أو احلد منها، وإمكانية حتقيق أقصى منفعة ممكنة لشركة العميل

15."التدقيق، وقواعد السلوك املهين أثناء القيام مبهمة التدقيق

16:إلدارة ملساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها فهي تتضمن ما يليإن اخلدمات اليت تقدمها وظيفة التدقيق الداخلي ل*

تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود احلماية القانونية لألصول ومحاية السياسات اإلدارية من االحنراف عند التطبيق : خدمات وقائية§

.الفعلي هلا

. اعلية مدى االلتزام بالسياسات اإلداريةإن هده الوظيفة تعمل على قياس وتقييم ف:خدمات تقييمية§

إد تقوم وظيفة التدقيق الداخلي باقتراح التحسينات على األنظمة املطبقة يف املنظمة، وأيضا تطمئن اإلدارة على البيانات : خدمات إنشائية§

.واملعلومات املقدمة هلا

ز ا املعلومات احملاسبية، حيث يؤدي حتديد مجلة اخلصائص املتعلقة وتنعكس جودة خدمات التدقيق الداخلي على اخلصائص اليت جيب أن تتمي*

.باملعلومات احملاسبية إىل مساعدة القائمني على وضع املعايري احملاسبية، كما تساعد املسؤولني عند اعداد القوائم املالية يف تقييم املعلومات احملاسبية

التدقيق الداخلي، من خالل معايري اخلواص، اليت تتضمن الصفات اخلاصة باملنشآت واألفراد كما حتدثت معايري التدقيق الداخلي عن حمددات جودة

أشارت إىل أن نشاط التدقيق الداخلي جيب أن يكون مستقال، وعلى املدققني االتصاف 1100الدين يؤدون أعمال التدقيق الداخلي، ففي املعيار 

أشار إىل أنه على مدير التدقيق أن يتصل مبستوى إداري داخل الشركة 1110عملهم، أيضا املعيار أثناء تأدية)وعدم التحيزالرتاهة(باملوضوعية 

17.يسمح لنشاط التدقيق الداخلي باالضطالع مبسؤولياته

(Accounting Oversight Board (PCAOB) Public Company)العامةالشركاتعلىاحملاسيباإلشرافجلنةوأكدت*

(PCAOB) تلك الوظيفةجودةبتحسنياالهتمامعلىالشركاتشجعقدالداخليالتدقيقوظيفةعملاخلارجي علىدققاملاعتمادأنعلى

املدقق اخلارجي اعتمادإمكانيةزيادةإىليؤدىاختباراته،مشوليةوزيادةالداخليالتدقيقوموضوعية وظيفةأهليةزيادةأنالقولميكنفانهمثومن

. 18عليها

ث أن جودة التدقيق الداخلي تتحدد من خالل موضوعية واستقالل املدققني الداخليني، العناية املهنية، من خالل كفاءة العمل املنجز ومدته، وأيضا حي

يق الداخلي؛ كرب حجم التدقيق الداخلي ومدققيه، ويضيف الباحثني أيضا التقيد مبعايري التدقيق الدولية والتدقيق الداخلي، والتقيد مبيثاق التدق

قدمت هده الرسالة دراسة ميدانية،: ق الداخلي من جهات خارجية يف جودة التدقيق الداخلي بالشركات املدرجة يف بورصة عمانأثر تقدمي خدمة التدقيخالد وجيه، -15

)بتصرف(40، ص 2010الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة جدرا، األردن، 
، قدمت هده احلاكمية املؤسسية على جودة التدقيق الداخلي يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املاليةثر تطبيقحممد عبداهللا حامد العبديل، أ-16

. 34-32، ص 2012الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، 
.34حممد عبداهللا حامد العبديل، نفس املرجع ص - 17

العلمية، للبحوثالتجارةكلية، جملةتطبيقيةدراسةمع-الشركاتجودة حوكمةحتسنيىفالداخليةاملراجعةوظيفةجلودةاحملددةالعواملعيسى، حممدكاملمسري18-

. )بتصرف(12، ص 2009، العدد األول، جامعة اإلسكندرية، مصر، 45الد رقم 
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19:مكونات احملافظة على جودة التدقيق الداخلي يف الشركات وهي*

.210قسام رزيقات، ص: من اعداد الباحثني بناء على معطيات من املرجع: املصدر

:خـامتة

ت التدقيق الداخلي، حاولنا ومعاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول ماهية جودة التدقيق وفيما تتمثل خدمامن خالل دراستنا للموضوع

من خالل هده الدراسة التطرق إىل بعض النقاط املتمثلة يف ماهية جودة التدقيق اليت تضمنت مفهومه وأمهيته، وإىل خصوصية التدقيق الداخلي والدي 

دة خدمات التدقيق الداخلي الدي هو حمور بدوره تطرقنا فيه إىل تعريفه، املبادئ الشخصية للمدققني الداخليني، فوائده، وأخريا مت التطرق إىل جو

اخلدمات اليت تقدمها وظيفة التدقيق الداخلي لإلدارة ملساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها، وانعكاس "دراستنا ده الورقة البحثية ومت اإلشارة فيه إىل

املتحصلالنتائجأهمتتضمنعامةخبامتةيناهاعامة وأالدراسة مبقدمةهذهافتتحناحيث"جودة خدمات التدقيق الداخلي على بعض اخلصائص

.يف الدراسةعليها

:بالنتائج والتوصيات التاليةهذه الدراسة واخلروجيفأكثرالتعمقمكننامما*

vالدراسةنتائجعرض:أوال:

يعد التدقيق الداخلي نشاطا تقييمي يساهم يف بسط نوع من الرقابة املعقولة يف املؤسسة؛ §

ساهم التدقيق الداخلي يف تسيري املخاطر بكافة أنواعها، ويعترب هدا حديث النشأة؛ي§

تعتمد جودة التدقيق الداخلي على احترام جمموعة معايري ختص الصفات، وجمموعة معايري ختص األداء؛§

البد من األخذ بعني االعتبار التغريات اليت تطرأ على مستوى املنظمة؛§

الداخليني مبعايري اجلودة للتدقيق الداخلي والتقيد ا وخاصة املتعلقة بإدارة املخاطر وكيفية التحكم فيها والتخفيض ضرورة التزام املدققني §

منها إىل مستويات معينة وضرورة االبالغ عنها ملسؤويل االدارة العليا وذلك يف شكل تقارير مصدرة من قبلهم؛

vعرض توصيات الدراسة: ثانيا :

:ات التاليةكما نقترح التوصي

بالتدقيق الداخلياملتصلةاملاليةوالقواعداملايلوالنظامالداخليالتدقيقميثاقحمتوىالداخلية،الرقابة/التدقيق الداخلي مديريستعرضأنينبغي§

أييعرضأنوينبغيالتدقيق،وجلنةفيذيالتنالرئيسإىلاالستعراضهذانتائجيقدموأنالداخليللتدقيقاملهنيةللممارسةالدوليةللمعايريلالمتثال

؛الوظيفيةوفعاليتهاومركزهاودورهاالتدقيق الداخليوظيفةاستقالليةتعزيزبغيةعليه،للموافقةاإلدارةجملس/ التشريعيةاهليئةعلىمقترحتغيري

.210بق، ص نفس املرجع الساقاسم حممد زريقات، -19



            Science Reflection (SR)  Vol2, No2, April, 2017

            www.sciencereflection.com                                 Global Journal of Economic and Business

 | P a g e
w w w . S c i e n c e R e f l e c t i o n . c o m
70

اهليئةاللجنةهذهتعلمأنوينبغيالتدقيق الداخلي،نشاطقالليةاستالتدقيقللجنةسنويااملنشآتيف خمتلفالتدقيق الداخليمديرويؤكدأنينبغي§

؛النشاطهذافعاليةتعزيزبغيةالتصحيحيةالتدابريتقترحوأنفيهتدخلأوالتدقيق الداخلينشاطالستقالليةديدتهبأياإلدارةجملسأو التشريعية

جلانإىلاملراجعةونتائجالتدقيق الداخليخططتقدميبتيسريللمؤسساتالتنفيذينيالرؤساءإىلاإلدارةجمالسأو التشريعيةاهليئاتمتنحأن ينبغي§

؛الستعراضهااالقتضاء،عندالتدقيق،

ينبغي على املديرون التنفيذيون اختيار موظفي التدقيق وفق نظام املوظفني واألساسي واستنادا إىل املؤهالت واخلربات يف جمال التدقيق، ميا يضمن §

االستقاللية واملوضوعية والشفافية وزيادة فعالية وكفاءة التدقيق الداخلي ميا مينح جودة يف خدمات التدقيق الداخلي؛

ضرورة رصد ومتابعة توصيات املدقق الداخلي؛  §

يدها بواسطة اإلدارة من قبل املدقق ضرورة تدقيق خمتلف األنشطة الداخلية واألخطار اهلامة وتدقيق عمليات تسيري املخاطر داخل املنظمة اليت مت حتد§

الداخلي؛

تنفيذ اخلطط والسياسات ومدى مطابقة التنفيذ ألنظمة املنظمة ومدى حتقيق التنفيذ ألهداف املنظمة السنوية؛على املدقق الداخلي متابعة §

إجراءات (ظمة وأساليب عملها وهي تشتمل على ضرورة القيام بفحص ومراقبة العديد من القضايا اهلامة اليت تغطي جوانب متعددة من أنشطة املن§

؛)اخل...كفاءة الرقابة الداخلية،الرقابة الداخلية

التدقيقمعايرييفاملستجداتآخرملواكبةباستمراراملدققنيتأهيلوإعادةاملؤهلنيالداخلينياملدققنيمنكاٍفعددتعينيعلى املؤسساتجيب§

.جودة أداء التدقيقيضمنمباملهنيةاالكفاءةمستوىمنورفعالداخلي

:املصادر واهلوامش

اصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات دات االحتاد الدويل للمحاسبني، .1

)بتصرف(12-11، ص )ناألرد(، ترمجة مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني 2010، اجلزء األول، العالقة

دراسة تطبيقية يف "أثر تطبيق احلاكمية املؤسسية يف جودة التدقيق الداخلي إنعام حمسن حسن زويلف، حممد عبد اهللا حامد العبديل، .2

,8، األردن، ص "الشركات الصناعية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية

دراسة("فلسطنييفالقانونينياحلساباتمدققينظرمن وجهةاحلساباتتدقيقدةجويفاملؤثرةالعوامل"أبوهني، حسنيحسنإياد.3

كلیة،والتمويلاحملاسبةاملاجستري يفدرجةعلىاحلصولملتطلباتاستكماالالرسالةذهھقدمت،)غزةقطاعيفاحلساباتتدقيقمكاتبحالة

.)بتصرف(.62-61، ص 2005غزة، فلسطني، -اإلسالميةالتجارة، اجلامعة

.)بتصرف(103، ص2008، منشورات جامعية، الطبعة األوىل، دمشق، سوريا، التدقيق الداخليحسني القاضي، .4

: أثر تقدمي خدمة التدقيق الداخلي من جهات خارجية يف جودة التدقيق الداخلي بالشركات املدرجة يف بورصة عمانخالد وجيه، .5

40، ص 2010ستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة جدرا، األردن، قدمت هده الرسالة الدراسة ميدانية،

)بتصرف(

دورة التدقيق " ، كتيب"تعريفه، مبادئه، أنواعه، إدارته، كفاءات املدققني ومسؤوليام" التدقيق: اجللسة اخلامسةمتيم أمحد عليا، . د.6

)بتصرف(.38، ص 2012امعة تشرين، سوريا، ، مركز ضمان اجلودة، ج"الداخلي

، قدمت هده الورقة "اليمنيفالقانوننياحملاسبنينظرمن وجهةاحلساباتمراجعةجودةيفاملؤثرةالعوامل" حممد علي جربان،.د.7

، يومي "سعودية وحتديات القرن احلادي والعشرونمهنة احملاسبة يف اململكة العربية ال" البحثية إىل الندوة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة

)بتصرف(13، ص 2010ماي ، جامعة امللك سعود الرياض، 18-19
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تطبيقية، جملةدراسةمع-الشركاتجودة حوكمةحتسنيىفالداخليةاملراجعةوظيفةجلودةاحملددة، العواملعيسىحممدكاملمسري.8

.)بتصرف(12، ص 2009، العدد األول، جامعة اإلسكندرية، مصر، 45م العلمية، الد رقللبحوثالتجارةكلية

-9اجلزائر، ص دراسة ميدانية،: تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسات اإلقتصادية العامةهوام مجعة، مزياين نورالدين، .9

11.

نظروجهةمنفيهااملؤثرةحتليلية للعواملميدانيةةدراس:املراجعةخدمةجودةالنافعايب، حممدوحسنيالتوجيريعليعبدالرمحن.10

)بتصرف(2ه، ص ١٤٢٩/م٢٠٠٨، العدد األول، اململكة العربية السعودية، 22، جملة جامعة امللك عبد العزيز، الد املراجعني

البنوكيفالداخليالتدقيقجودةحتسنييفاألرديناملركزيالبنكعنالصادراملؤسسيةاحلاكميةدليلقاسم حممد زريقات، أثر.11

)بتصرف(209، ص 2011الد السابع، العدد الثاين، األردن، األردنية، الة األردنية،

ثر تطبيق احلاكمية املؤسسية على جودة التدقيق الداخلي يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق حممد عبد اهللا حامد العبديل، أ.12

. 34-32، ص 2012دمت هده الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، ، قالكويت لألوراق املالية

34حممد عبداهللا حامد العبديل، نفس املرجع ص .13

، 9001 االيزواجلودةشهادةعلىاحلاصلةاالقتصاديةالعموميةاملؤسساتيفاجلودةبضبطوعالقتهالداخليالتدقيقحممد فالق، .14

.)بتصرف(4سكيكدة، اجلزائر، ص 1995أوت 20مداخلة قدمت إىل ملتقى جامعة 

، وحدة التفتيش املشتركة، وظيفة مراجعة احلسابات يف األمم املتحدةشولكوف، تادا نوري اينو ماتا، . منري زهران، نيكوالي ف.15

.18، ص 2010جنيف، األمم املتحدة، 

دراسة"ومؤشرااتكاليف اجلودةعلىالرقابةيفاحلديثةواالجتاهاتللمفاهيموفقًالداخلياالتدقيقدورناضم حسن عبد السيد، .16

.160-159، 2010، الد السابع، العدد السادس والعشرين، الكلية التقنية البصرة، "طاسلوجةمسنتمعمليفميدانية

17. Institute of Internal Auditors Research Foundation, International Professional

Practices ,Framework (IPPF) (Altamonte Springs, Florida, 2009), p2-

18. Taylor, D,H and Glezen, Auditor,s Legal Liability Towards The Third Party,Auditing

Integrated Concepts And Procedures ,Sixth Editio, 1994, pp 145-151

)1(امللحق رقم 
ج طلب فعل تصحيحي منوذ

: اإلصدار:                  منوذج
: رقم

تصحيحيفعلطلب

: املدققاسم:                                                                القسماسم

: التاريخ:                                                                  الوثيقةرقم

املطابقةعدمحالةوصف
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: القسمرئيستوقيع:                                      املدققتوقيع

:لإلاءاملتوقعوالوقتاإلدارةممثلمطالعة
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: التدقيقخالصة
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:التاريخ:املدققتوقيع


