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 مقال مترجم  

 دور التفتيش في تحسين جودة العمل الرقابي 
 

 خلفيات الدراسة

اوكسلي   ساربينس  قانون  صدر  املتحدة،  ابلوالايت  مالحظتها  مّت  اليت  التدقيق  لوظيفة  العديدة  لإلخفاقات  استجابة 

(Sarbanes-Oxley  يف عام )والذي مّت مبوجبه اشرتاط أن ختضع أعمال التدقيق للتفتيش من قبل هيئة حكومية   2002

اسبة والتدقيق. وقد مّت مبوجب هذا القانون إنشاء جملس الرقابة على  هبدف كشف ومنع االحتيال واعادة بناء الثقة مبهنة احمل

   .عمليات التدقيق على الشركات العامة  ابإلشراف على( وتكليفه PCAOBالشركات العامة )

مت إنشاء هيئات فقد    ، (IFIAR) املستقلنيومنذ ذلك احلني ووفقا لبياانت العضوية ضمن املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق  

جهة حول العامل. وتشري البياانت إىل تنوّع املسؤوليات اإلشرافية للتفتيش واالختصاصات   54يف  التفتيش    مستقلة بغرضتنظيمية  

 وذلك هبدف حتسني جودة العمل الرقايب.  لدى هذه اهليئات 

مت فحصها. على    الرقابية اليتات واإلجراءات  التفتيش عن نسبة عالية من املالحظات اجلوهرية يف امللف  عملياتكشفت  وقد  

امللفات اليت مت تفتيشها.  يوضح  47مالحظة متكررة على األقل يف  وجود  إىل    IFIARأشارت    املثال فقدسبيل   ٪ من 

جودة التدقيق حتسنت اىل حد معقول بسبب  أبن    IFIARم الذي مت عمله من    2020االستبيان للمنظمني العاملني يف عام  

 تيش التف

من جانب آخر، يرى العديد من املستخدمني واملدققني واألفراد العاملني يف القطاع العام أبن جودة التدقيق قد حتسنت بشكل  

٪ من املستثمرين يثقون يف املعلومات املالية 78كبري يف العقدين املاضيني. ويوضح إستبيان مركز جودة املراجعة األمريكي أن  

 سّجل مستوى   -٪ من املستثمرين يثقون يف مدققي حساابت الشركات العامة  83ركات العامة وأن  املدققة الصادرة من الش

٪ 89أن    2020يف العام   KPMG ٪ خالل العشر سنوات املاضية. وقد أظهرت دراسة أجرهتا شركة10الثقة حتّسنا بنسبة  
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ابملثل، أشار االستطالع األخري الذي أجراه جملس من رؤساء جلان التدقيق يعتقدون أهنم تلقوا عمليات تدقيق عالية اجلودة. و 

٪ من  94  مت تصنيفالتقارير املالية األسرتايل لرؤساء جلان التدقيق إىل أهنم ظلوا راضني متاًما عن جودة املدقق اخلارجي حيث  

مستثمري   ثقة  استطالعات  أشارت  "ممتازين". كما  أو  املتوسط"  من  "أعلى  أهنم  على  أسرتاليا  املراجعني/املدققني  التجزئة يف 

 املعلومات املالية.  ٪ يف90ونيوزيلندا إىل ثقة تزيد عن 

 بعض التفسريات املمكنة 

هناك العديد من األسباب اليت تشري إىل التحّسن احملدود يف نتائج التفتيش يف نظر اجلمهور على الرغم من التصور العام بني  

جودة التدقيق قد حتسنت على مدى العقدين املاضيني. وهناك ستة تفسريات حمتمله  املستخدمني واملدققني وجمتمع احلوكمة أبن  

 :هلذا االختالف

 االختالف بني جودة التقرير الرقايب وجودة عملية الرقابة  .1

 أساس املخاطر  التفتيش علىاختيار مهام  .2

 .جلودة التدقيق هدف اثبتعدم وجود  .3

 .لالحقةالوقت احلقيقي مقابل التوقعات ا .4

 .الدوافع االقتصادية .5

 .التأثريات املعرفية .6

 

 .  االختالف بني جودة التقرير الرقايب وجودة عملية الرقابة: 1

يتم تعريف جودة الرقابة من قبل املستثمرين أبهنا وصول مدقق احلساابت إىل االستنتاج "الصحيح" حول عدالة وموثوقية البياانت 

الرقابية، وستشري اجلودة   حتقيقه التقاريرإىل    ما هتدفاملالية )الرقابة للتأكد أبن البياانت املالية خالية من األخطاء اجلوهرية(. وهذا  

للمراجعة إىل أن اخلطر املتبقي لرأي غري صحيح يبقى ضئيال للغاية )ولكن ليس صفرًا(. يركز التفتيش على املراجعة   العالية
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بشكل عام على عملية املراجعة/املراقبة للتأكد من أن املراجعني قد اختذوا اإلجراءات املناسبة والتوثيق الكايف للحصول على  

التفتيش   نتائج  الرقايب وال توصي تقارير  استنتاجهم. ال تشري  التقرير  الفين أحياان إىل وجود أخطاء جوهرية غري مكتشفة يف 

إجراءات/عملية الرقابة فاشلة. حيث يقتصر    ابلضرورة أبنالتفتيش إبعادة صياغته أو التعديل يف التقرير الرقايب وال يعين ذلك  

 للمدقق ان يتعلم منها من أجل تطوير العمل الرقايب. اليت ميكنعلى املراجعة على إبراز املالحظات  هدف التفتيش

 املراجعة على أساس املخاطر:   التفتيش على. اختيار مهام 2

غري املعلنة للجهة التنظيمية. وينطبق هذا على كل من  عادة ما يتم اختيار مهام التفتيش على املراجعة بناًء على معايري املخاطر

أن عمليات التدقيق املختارة االختيار على أساس املخاطر  ت املراجعة اليت سيتم فحصها.  ويعين  املهام املختارة، فضاًل عن جماال 

من وجهة نظر املفتش. كما حيث االختيار على أساس املخاطر ان يتم الرتكيز    أن تواجه مشاكلللتفتيش هي األكثر احتمااًل يف  

مجيع اإلجراءات املتخذة خالل مهام الفحص الرقابية )مثال:    على إجراء حمّدد بشكل مفّصل بداًل من أن يتم التفتيش على

 (. ويعترب هذا النهج القائم على املخاطر منالرتكيز على إجراء مجع املستندات والواثئق أو الرتكيز على إجراء توثيق املالحظات

دقيق يف مهام الفحص الرقابية على  إنه يوجه تركيز وجهود املفتشني الفنيني خالل عملية الت  حيثأفضل املمارسات التنظيمية  

املعدل  يعتمد بشكل حاسم على  التدقيق  أداء شركات  فإن  والقصور. وابختصار،  املشاكل  تواجه  اليت  اكتشاف اإلجراءات 

 األساسي لنتائج التفتيش يف اجملموعة غري املستندة إىل عينات من االرتباطات األقل تعقيًدا أو األقل خطورة. 

 ودة التدقيق: ل  هدف اثبت. عدم وجود 3

متأكدين من كيفية تنفيذ عملية   املفتشنياألايم األوىل لعمليات التفتيش على املراجعة، مل تكن شركات التدقيق وال    خالل  

لدى كال اجلانبني. لقد كان الرتكيز يف البداية على األرجح على إجراءات االختبار.    تعليمي  ىنمنح   التفتيش.  يوجد يف الواقع

فقد قاموا بتوسيع    عملهم  ومّت االنتقال بعد ذلك للرتكيز على تقييم املخاطر والتخطيط. ومع مرور الوقت وارتياح املفتشني ألوجه

ار نطاق التفتيش على أساس املخاطر، فإن ما يتعلمه املفتش  نطاق عملهم يف اجلوانب املختلفة لعملية التفتيش.  وبسبب اختي
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حيث    تغيري مؤشرات القياسيف مهمة تفتيش واحدة قد ال يؤدي إىل التحسني يف عمليات التفتيش املستقبلية مما يؤدي إىل  

قد يتحول تركيز الفحص إىل نطاق  املراحل املختلفة من عملية الرقابة. و  املفتشني يف املدققون املزيد عن توقعات  /يتعلم الرقابيون

 خمتلف يف املستقبل مع تغيري األدلة الرقابية ومعايري التفتيش. 

 . توقعات الوقت الفعلي مقابل التوقعات الالحقة:  4

 يتم التفتيش على مهام املراجعة بعد االنتهاء من عمليات الفحص وإصدار التقرير الرقايب. وابملقارنة مع املفتشني فإن املراجعني

يتمتع املفتشون برفاهية تقييم جودة املراجعة بعد انقضاء اآلجال   الزمنية.  القيود  يواجهون ضغوطا كبرية خاصة على مستوى 

مهم  الزمنية احملّددة ومبيزة اإلدراك املتأخر والكلمة األخرية بشأن ما يعنيه معيار التدقيق، وال يتعني عليهم أن يكونوا شاملني يف تقيي

ر القائم على املخاطر جملاالت التدقيق.  األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل التأخر يف االستفادة من مالحظات  نظرًا لالختيا

ت والتوصيات اليت يتم استخالصها بسبب اجلدول الزمين املتاح للتفتيش الفين، فإنه ال يتم االستفادة من املالحظانتائج التفتيش. و 

 الرقابية.يف الوقت الفعلي ملهمة الفحص  

 الدوافع االقتصادية: . 5

.  غالًبا ما يواجه املدققون واملفتشون ضغوطًا  املقصودة منهادائما لألهداف    اللوائح واملعايريدرس االقتصاديون سبب عدم حتقيق   

لتعزيز جودة التدقيق  وقيوًدا كبرية يف أداء مهامهم. ويعد وضع احلوافز السلوكية ذات الصلة، بطريقة مدروسة، أمراً ابلغ األمهية  

وجتنب النتائج غري املقصودة يف التنظيم.  ويوجد نوعان من النظرايت االقتصادية السلوكية اليت حيتمل أن تكون ذات صلة بعالقة  

املعنوي ) نظرية اخلطر  أواًل، تالحظ  واملفتش.  إذا Moral Hazardاملدقق  أكثر خطورة  املدققني سيتخذون سلوكاً  أن   )

آلخرين سيكونون مسؤولني عن أي نتائج سلبية. على سبيل املثال، قد يشعر املدقق أن االمتثال البسيط للمعايري  اعتقدوا أن ا

مما هو   كما تشري إليه نتيجة التفتيش قد ينقل بعض املسؤولية إىل املفتش، أي أن املدقق يقوم مبا يتطلب منه فقط وليس أكثر

ابألمان    شعر املدققكلما    اهب( ويقصد  Risk Compensationن املخاطر )مطلوب. وتسمى النظرية الثانية ابلتعويض ع
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. وابلتايل، قد يشعر املدقق الذي اجتاز فحصاً  املخاطر خالل عملية التدقيقالوظيفي من خالل اللوائح املعمول هبا كلما ازدادت  

أنه أستوىف أقل على اجلوانب الفريدة أو اخلاصة ابملهام األخرى. يف كلتا احلالتني،    بشكل مناسب ويضع تركيز املعايري    واحداً 

 .الرقابية أهداف اللوائح واملعايريومن خالل تغيري حوافز األفراد، فإن سلوكهم قد يتأثر بطريقة تتعارض مع 

 . التأثريات املعرفية:   6

 تنقسم التأثريات املعرفية إىل قسمني ومها: 

املعايري املعمول   يستوفاليقني األخالقي لتربير طريقة عمله حىت إذا مل   هو عندما يستخدم املدقق( االستدالل األخالقي:  1)

 هبا.  

 .( نظرية سلوك املقاومة: األشخاص غري املقتنعني ابملعايري واللوائح املعمول هبا ويعملون من دون استيفاء املعايري2)

األفراد أنفسهم أبهنم على حق على الرغم من أن سلوكهم قد ال يكون متسقاً مع املعايري واللوائح. وقد    ويف احلالتني، سيقنع 

يكون هناك العديد من الطرق اليت ستظهر هبا هذه التأثريات خالل إجراء عمليات التدقيق وعمليات التفتيش على مهام الفحص  

 الرقابية.

حيث ميكن أن يقوم املفتش بتقليل عالمة نتيجة التفتيش الفين  أثر أيضا عند عملية التفتيش الفين.    للتأثريات املعرفيةقد يكون  

 ليثبت صرامته وقوة أو صعوبة استيفاء املعايري واللوائح.

 االستنتاج والتوصيات 

العمل، على سبيل  عمليات التفتيش. وتنشأ بعض هذه األسباب من طبيعة    حتسني  تعيق  لقد مت مناقشة بعض األسباب اليت

املثال، توقيت إجراء التفتيش، والتفتيش على أساس املخاطر، واحلوافز املتضاربة احملتملة للمراجعني واملفتشني. وجيب أن يكون  

مشرتك يرتكز على عمل رقايب  هدف    الرقايب وإعداد التقرير الرقايب  للمفتشني واملدققني ومجيع األشخاص املعنيني يف مراحل العمل
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. ويف حني أن احلوافز قد ال تؤدي دائًما إىل مثل هذا التوافق، فإن املناقشة بني الرقابيني  اجلودة وإصدار تقارير رقابية موثوقة  عايل

 واملفتشني تعترب مفيدة وميكن أن تساهم يف توضيح املعايري، وتعزيز اللوائح وعمليات التفتيش وحتسني جودة التدقيق. 

خطأ عشوائي صادر من خطأ بشري أو بسبب عدم  وجود  املستخلصة من التفتيش الفين    املالحظات  قد يكون سبب بعض

إىل    اللوائح واملعايري وقد يؤدي هذا  اتفاق األنظمة الداخلية مع املعايري احلالية. وميكن معاجلة هذه املشاكل من خالل مراجعة

 يسبب مشكلتني. واملعايري قد ير اللوائحتغيري اللوائح واملعايري اليت يتم العمل هبا. إالّ أن تغيري او تطو 

أواًل، تنطبق املعايري اجلديدة على مجيع مهام العمل الرقايب، حيث جيب تطبيق املعيار أو الالئحة اجلديدة يف كل مهمه رقابية   

بة عملية التدقيق مما  بغض النظر عن قابلية التطبيق.  اثنياً، ميكن للمعايري واللوائح اجلديدة واملطورة أن تزيد من تعقيد وصعو 

تراجع  و الستيفاء هذه املعايري. وسيؤدي عدم استيفاء املعايري اجلديدة إىل املزيد من املالحظات    التزام املدققنييؤدي إىل عدم  

 .  نتائج التفتيش الفين درجات املدققني ضمن

ة ووجب التنويه أبن املعايري واللوائح تعترب قواعد ارشادية لعملية التدقيق وعدم االلتزام هبا مجيعاّ ال يعين ابلضرورة أبن جودة عملي

 ان ينظر إىل مجيع النواحي وأيخذ ابالعتبار جودة التقرير الرقايب والتوصيات.   على املفتشالرقابة قليلة أو ضعيفة، حيث جيب 

 المرجع

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/do-audit-

inspections-improve-audit-quality 
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