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 .1مقدمة
ي�رسين تقدمي التقرير الثاين للعامة (التقرير) حول برنامج �سلطة دبي للخدمات املالية للرقابة على التدقيق.
يغطي هذا التقرير عمليات التفي�ش على التدقيق والتي قامت بها �سلطة دبي للخدمات املالية خالل الفرتة من
 1يناير � 2013إىل  31دي�سمرب ( 2013فرتة التقرير).
�شهد عام  2013عدداً من الإجنازات الهامة فيما يتعلق بعملنا على التدقيق.
خم�س �سنوات من عمليات
لقد �أ�صدرنا �أول تقرير للرقابة على التدقيق يف �أبريل  ،2013حيث غطّ ى ذلك التقرير
َ
التفتي�ش على التدقيق والتي قامت بها �سلطة دبي للخدمات املالية من �سنة � 2008إىل �سنة  .2012وقد حاز هذا
التقرير على ر�ضى الأ�شخا�ص املعنيني باملو�ضوع.
يف عام � ،2013أعلنت اللجنة الأوروربية (اللجنة) عن �صدور قرارها مبنح نظام الرقابة على التدقيق لدى ل�سلطة
دبي للخدمات املالية “و�ضعا ُمكافئا” للدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي .بعد تقييم �صارم للنظام اال�رشايف
ملدققي احل�سابات يف مركز دبي املايل العاملي ،اعتربت اللجنة نظام الرقابة على التدقيق لدى �سلطة دبي
للخدمات املالية مكافئا للنظام يف الدول الأع�ضاء يف الإحتاد الأوروبي.
للمدققني املُ�سجلني لل�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة (ال�رشكات
�أجنزت �سلطة دبي للخدمات املالية تقييمها ُ
امل�ساهمة العامة) يف عام  .2013وقد كان هذا �أول تقييم منذ تو�سيع �سلطة دبي للخدمات املالية نطاق الرقابة
على التدقيق لي�شمل املُدققني املُ�سجلني وال�رشكات امل�ساهمة العامة.
على ال�صعيد الدويل� ،ساهمت �سلطة دبي للخدمات املالية بقيادة جل�سات حوار يف ور�شة عمل التفتي�ش ال�سابعة
للمنتدى الدويل ملُنظمي التدقيق امل�ستقلني ُ .1.تنظّ م ور�ش العمل هذه �سنويا لتدريب العاملني يف جمال التفتي�ش
على املُدققني ممن يعملون لدى الأع�ضاء يف املنتدى الدويل ملُنظمي التدقيق امل�ستقلني.
�أجنزت �سلطة دبي للخدمات املالية مراجعتها للأنظمة املتعلقة بالتدقيق .ومع خربة عملية تزيد عن خم�س �سنوات
يف نظام املدققني� ،أتاحت عملية املراجعة الفر�صة للتعامل مع امل�شاكل العامة الناجمة عن عمليات التفتي�ش على
املدققني واال�رشاف عليهم� .أٌغلقت فرتة الإ�ست�شارة بتاريخ  14فرباير  2014وقد وردتنا ردود م�شجعة على نظام
التدقيق املقرتح.
ا�ست�ضافت �سلطة دبي للخدمات املالية بامل�شاركة مع معهد املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز يف ال�رشق
الأو�سط� ،إفطاراً حتت عنوان “التح ّديات التي تواجه التوطني :جذب املواهب للعمل يف املجال املايل” ،وقد ح�رض
هذه املنا�سبة قرابة  100ممثل من قطاع املحا�سبة والتمويل من خمتلف �أنحاء املنطقة.

للمدققني املُ�ستقلني هي منظمة ملُنظمي التدقيق امل�ستقلني .الهدف الرئي�سي للمنظمة هو متكني �أع�ضاءها من
 .1املنتدى الدويل ُ
تبادل املعلومات بخ�صو�ص بيئة �سوق التدقيق والتجارب العملية يف الن�شاط التنظيمي يف جمال التدقيق امل�ستقل ،مع الرتكيز على
التفتي�ش على مكاتب التدقيق .حالي ًا يبلغ عدد الأع�ضاء  46مبا فيهم �سلطة دبي للخدمات املالية
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ُ�سجلون يف مركز دبي املايل العاملي
�إن الهدف من برناجمنا للرقابة على التدقيق هو تقييم ما �إذا كان املُد ّققون امل ّ
كتيب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية تلك املعايري والتي ت�شمل :املعايري
م�ستوفني للمعايري العامليةّ .
يبي ّ
الدولية للتدقيق ( )ISAsواملعايري الدولية للرقابة على اجلودة ( )ISQCIوقانون �أخالقيات العمل ملهنة املحا�سبة
( )Code of Ethicsال�صادرة عن الإحتاد الدويل للمحا�سبني (.)FAC
خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير ،قامت �سلطة دبي للخدمات املالية بت�سجيل ( )17مدقق ًا م�سجال  .2.و�إجراء
ثماين ( )8عمليات تفتي�ش ،وتقييم �أربعة ع�رش ( )14م�س�ؤول تدقيق ومراجعة �أربعة وع�رشين ( )24ملف تدقيق  .3.مع
الرتكيز على جوهر عمل املُدققني املُ�سجلني وتقييم ما �إذا كان قد مت احل�صول على اثباتات كافية ومنا�سبة وتوثيق
تلك االثباتات لدعم النتائج التي مت التو�صل �إليها بخ�صو�ص القرارات الرئي�سية يف عملية التدقيق.
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عدد مسؤولي التدقيق
الذين تم تقييمهم

عدد ملفات التدقيق التي
تمت مراجعتها

عدد التقييمات التي
تمت لدى الشركات

عدد المدققين

املخطط :1ملخ�ص نتائج الرقابة على التدقيق خالل فرتة التقرير.
يف عام � ،2013أعلنت �سلطة دبي للخدمات املالية �أن عمليات الرقابة على التدقيق لهذه ال�سنة �سرتكز على �إثباتات
التدقيق والت�شكيك املهني وم�شاركة امل�س�ؤولني عن التدقيق واال�ستقالل.

 .2ميكن احل�صول على قائمة كاملة باملدققني امل�سجلني لدى �سلطة دبي للخدمات املالية من خالل ال�سجل العام لل�سلطة عرب
http://www.dfsa.ae/PublicReqister/Default.aspx
� .3ساعد معهد املحا�سبني القانونيني يف �إجنلرتا وويلز يف ال�رشق الأو�سط �سلطة دبي للخدمات املالية يف مراجعة �ستة ملفات تدقيق
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حت�سن يف هذه النواحي مقارنة ب�سنة � .2012شاركت الغالبية العظمى من امل�س�ؤولني عن التدقيق
وقد �رسين وجود ّ
يف �إجراءات التدقيق من البداية �إىل النهاية ،بحيث كان ه�ؤالء امل�س�ؤولني هم من يتحكمون ويقودون عمليات
التدقيق .الحظنا �أن م�س�ؤويل التدقيق ا�صبحوا يت�رصفون بت�شكيك مهني �أكرب و�أن املُدققني املُ�سجلني بذلوا جهداً
ملحوظ ًا للمحافظة على ا�ستقاللهم� .إال �أننا وجدنا كذلك بع�ض احلاالت التي �ساعد فيها موظفون من املُدققني
املُ�سجلني يف �إعداد البيانات املالية .ووجدنا كذلك يف بع�ض احلاالت �أن بع�ضهم كانوا �أفراداً ُمرخ�صني ،الأمر الذي
يعني �أنهم يتحملون م�س�ؤولية الإدارة مع اال�ستمرار يف تدقيق البيانات املالية.
تر�سل �سلطة دبي للخدمات املالية النتائج التي تو�صلت �إليها �إىل املُدققني املُ�سجلني ك ٌّل على حده وكذلك تن�رش تلك
النتائج من خالل جل�سات التوا�صل التي ت�شري �إىل اجمايل النتائج التي مت التو�صل �إليها يف عمليات التفتي�ش لل�سنة
املنق�ضية والنواحي التي يتعني االهتمام بها يف برنامج التفتي�ش لل�سنة التالية.
�أما بخ�صو�ص كافة النتائج الرئي�سية املعرو�ضة يف هذا التقرير ،فقد اتخذت �سلطة دبي للخدمات املالية جمموعة
للمدققني املُ�سجلني لإتخاذ
وا�سعة من الإجراءات التي تراوحت ما بني مالحظات خطية ومتطلبات حمددة وجهت ُ
الإجراءات التي متت التو�صية بها ويف بع�ض احلاالت متثلت تلك الإجراءات يف ابقاء امل�س�ؤولني عن التدقيق حتت
املراقبة الدقيقة.
و�ست�ستمر�سلطة دبي للخدمات املالية يف �سنة  2014بالتفتي�ش على املُدققني املُ�سجلني من ال�رشكات املرخ�صة
للمدققني املُ�سجلني
وم�ؤ�س�سات ال�سوق املُرخ�صة وال�رشكات امل�ساهمة العامة .تت�ضمن نواحي الرتكيز م�ستقبال ُ
ما يلي:
 )1التخطيط للقيام بتدقيق البيانات املالية؛ و
 )2الأهمية الن�سبية (املادية) يف تخطيط التدقيق و�أداءه.
�إنني على ثقة ب�أنكم �ستجدون �أن قراءة هذا التقرير �ست�ساعدكم على فهم الدور الذي تقوم به �سلطة دبي للخدمات
املالية والتوقعات بخ�صو�ص املُدققني املُ�سجلني يف مركز دبي املايل العاملي.

ايان جون�ستون

الرئي�س التنفيذي

5

DFSA’S
سلطة دبي للخدمات المالية للرقابة على التدقيق
REMUNERATION THEMATIC REVIEWبرنامج

4

 .2حول هذا التقرير
يلخ�ص هذا التقرير نتائج زيارات الرقابة على املُدققني املُ�سجلني لل�رشكات املُرخ�صة وم�ؤ�س�سات ال�سوق املُرخ�صة
وال�رشكات امل�ساهمة العامة ،والتي قامت بها �سلطة دبي للخدمات املالية خالل فرتة اثني ع�رش (� )12شهرا ويبني
امل�شاكل الرئي�سية التي ظهرت خالل عام .2013
مبنظمي التدقيق امل�ستقلني
يلتزم التقرير باملبادئ الأ�سا�سية  .4.للمنتدى الدويل ملُنظمي التدقيق امل�ستقلني واخلا�صة ُ
بال�شفافية وم�ساءلة ُمنظمي التدقيق.
وخا�صة املبد�أ  3املتعلق ّ
يف �سياق مراجعة عينة تت�ألف من جمموعة خمتارة من ملفات التدقيق ،قد تعمل الزيارات الرقابية على حتديد
نواحي اخللل يف ملف التدقيق ،على الرغم من �أن الزيارات الرقابية ال تهدف �إىل مراجعة كافة ملفات التدقيق
للمدققني املُ�سجلني �أو تو�ضيح كل خلل قد يوجد يف ملف التدقيق .وعليه ،ف�إن هذا التقرير ال يقدم �أي ت�أكيد ب�أن
ُ
عمليات تدقيق املُدققني املُ�سجلني للبيانات املالية خالية من الإخالالت الأخرى التي مل يرد ذكرها يف هذا التقرير.
ما مل يبني خالف ذلك ،ال تنطبق كافة امل�سائل الواردة يف هذا التقرير على كل ُمدقق ُم�سجل.
خالل فرتة التقرير ،قامت �سلطة دبي للخدمات املالية بعمليات تفتي�ش ركزت على التزامات املُدققني املُ�سجلني
مبكافحة غ�سل الأموال .مل ترد نتائج تلك العمليات يف هذا التقرير.
ال يغطي هذا التقرير �أية اجراءات تنفيذية اتخذتها �سلطة دبي للخدمات املالية بحق املُدققني املُ�سجلني .مت ادراج
ح�صيلة الإجراءات التنفيذية على موقع �سلطة دبي للخدمات املالية ( )www.dfsa.aeومن خالل بيانات �صحفية
منف�صلة.
إ�شارات تتعلق بنتائج
تعترب الإ�شارات �إىل “حاالت” و“منا�سبات” و“مل ّفات التدقيق” و“فِ َرق ال ّتدقيق” يف النتائج �
ٍ
ُ�سجل” �إ�شارةً بخ�صو�ص امل�سائل املتعلقة مبكتب التدقيق ككل.
تدقيق معني يف حني تعترب الإ�شارة �إىل “املُد ِّقق امل َّ
يف اجلزء اخلام�س  ،5وردت بع�ض املعلومات للمقارنة والتي متت �إعادة ت�صنيفها لتتوافق مع عر�ض هذه ال�سنة.
ُ�سجلني وغريهم من مكاتب ال ّتدقيق وال�رشكات املُرخ�صة وم�ؤ�س�سات
نرجو �أن يكون هذا التقرير مفيدا ُ
للمد ّققني امل َّ
ُرخ�صة وال�رشكات امل�ساهمة العامة وجلان التدقيق وغريها من الأطراف املعنية.
ال�سوق امل َّ

 .4تهدف املبادئ الأ�سا�سية �إىل ترويج الإ�رشاف على التدقيق امل�ستقل عامليا ،لت�ساهم بذلك يف الهدف الأ�سمى للأع�ضاء �أال وهو خدمة
امل�صلحة العامة وتعزيز حماية اال�ستثمار بتح�سني جودة التدقيق.
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 .3سلطة دبي للخدمات المالية
املنظمة لكافة اخلدمات املالية واخلدمات غري املالية املحددة
�سلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة امل�ستقلة
ِّ
واخلدمات املهنية التي تتم ممار�ستها يف �أو انطالق ًا من مركز دبي املايل العاملي  ،وهو منطقة حرة مالية متخ�ص�صة
�أن�شِ ئت لهذا الغر�ض يف �إمارة دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
تنظِّ م �سلطة دبي للخدمات املالية جمموعة كبرية من ال�رشكات القائمة يف مركز دبي املالية العاملي ،وت�شمل البنوك
و�رشكات الت�أمني ومديري ال�صناديق و�رشكات اال�ست�شارات والو�سطاء والبور�صات وبيوت املقا�صة ،ووكاالت
ت�صنيف االئتمان واملُدققني املُ�سجلني والأعمال واملهن غري املالية املحددة .وتقدم تلك ال�رشكات جمموعة كبرية
من اخلدمات لعمالئها ،وت�شمل تلك اخلدمات التمويل الإ�سالمي.
بالإ�ضافة �إىل تنظيم اخلدمات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة ،تتوىل �سلطة دبي للخدمات املالية
م�س�ؤولية الإ�رشاف على متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب املعمول بها يف مركز دبي املايل
العاملي وتنفيذها .وقد وافقت �سلطة دبي للخدمات املالية كذلك على تفوي�ض �صالحيات من م�سجل ال�رشكات يف
مركز دبي املايل العاملي للتحقيق يف �ش�ؤون ال�رشكات و�رشكات الأعمال يف مركز دبي املايل العاملي عند اال�شتباه
ب�أي �إخالل جوهري بقانون ال�رشكات ملركز دبي املايل العاملي ومبا�رشة �سبل املعاجلة التنفيذية املتوفرة مل�سجل
ال�رشكات.
بخ�صو�ص املدققني امل�سجلني ،تتوىل �سلطة دبي للخدمات املالية امل�س�ؤولية عن ت�سجيل املُدققني املُ�سجلني يف مركز
دبي املايل العاملي واال�رشاف عليهم ووقفهم عن العمل والغاء قيدهم بخ�صو�ص ال�رشكات املرخ�صة وم�ؤ�س�سات
ال�سوق املرخ�صة وال�رشكات امل�ساهمة العامة.
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 .4النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها
حت�سن ًا مقارنة بعام  .2012ك�شفت عمليات املراجعة التي متت
ب�شكل عام ،الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية ُّ
قليل من امل�شاكل التي تتعلق بكفاية ومالئمة الإثباتات
على ملفات التدقيق يف �أو�ساط املُدققني املُ�سجلني عن عددٍ ٍ
التي ح�صل عليها املدققون امل�سجلون لدعم النتائج التي تو�صلوا �إليها يف النواحي اجلوهرية من التدقيق .وقد كانت
التو�صل �إليها يف تلك النواحي كما يلي:
النتائج الرئي�سية التي مت
ُّ

 1.4اثباتات التدقيق والتشكيك المهني

ركزت الزيارات التي قمنا بها للرقابة على التدقيق على حتديد ما اذا ح�صل امل�س�ؤولون عن التدقيق
التو�صل �إىل ا�ستنتاجات معقولة ال�سناد ر�أيهم عليها.
على اثباتات كافية ومنا�سبة متكِّنهم من
ُّ
حت�سنات يف هذه النواحي مقارنة ب�سنة  .2012ت�رصف غالبية
الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية ُّ
امل�س�ؤولني عن التدقيق بت�شكيك مهني �أكرب وح�صلوا على �إثباتات تدقيق ذات جودة .على الرغم من
�أننا وجدنا بع�ض امل�شاكل الب�سيطة التي تتعلق بامل�ستندات ،اال �أننا وجدنا �أنه قد مت احل�صول على
�إثباتات تدقيق كافية يف غالبية ملفات التدقيق.
عما �إذا كانت االثباتات التي مت احل�صول عليها
وقد طرحنا على امل�س�ؤولني عن التدقيق ال�س�ؤال ّ
وتوثيقها يف ملفات التدقيق بالن�سبة لت�أكيدات معينة يف التدقيق كافية ومنا�سبة وتدعم القرارات
الرئي�سية التي �صدرت للو�صول �إىل ا�ستنتاجاتهم ولتكوين ر�أيهم.

النتائج التي تم التوصل إليها في ملفات معينة

• مل يحدد فريق التدقيق �أموال العميل التي مت ايداعها يف ح�ساب م�رصيف خا�ص ب�رشكة مرخ�صة .مت
ا�ستالم النقد من م�ستثمر قبل نهاية ال�سنة ومت االحتفاظ به يف احل�ساب امل�رصيف اخلا�ص بال�رشكة
املرخ�صة يف نهاية ال�سنة دون ف�صله ب�شكل منا�سب .ال ت�سمح رخ�صة ال�رشكة املرخ�صة ب�أن حتتفظ
ب�أموال العمالء �أو باال�ستثمار حل�ساب امل�ستثمرين.
وكذلك ،مل ي�أخذ فريق التدقيق بعني االعتبار التزاماته ب�إبالغ �سلطة دبي للخدمات املالية بهذه
امل�س�ألة وال امل�ضاعفات املرتتبة على ذلك يف تقرير التدقيق لل�رشكة املرخ�صة.
نقدي جوهري .مل ي�ؤ ِّد فريق التدقيق �إجراءات
• مت القيام ب�أعمال تدقيق غري مر�ضية على ر�صي ٍد
ٍّ
تدقيق كافية للتحقق من وجود هذا املبلغ وتقييمه� .إذ اعتمد فريق التدقيق فقط على الت�أكيد
الداخلي ال�صادر عن الإدارة بخ�صو�ص هذا املبلغ النقدي.
• مل ي�سيطر فريق التدقيق على �إجراءات الت�أكيد اخلارجية .ت�شكل الت�أكيدات التي يتم ا�ستالمها
مبا�رشة من �أطراف ثالثة م�ستقلة اثباتات ذات جودة عالية� .أقر املدقق امل�سجل �أن
امل�سجل على �إجراءات
�إجراءاتهم الداخلية بحاجة �إىل تعديل للحر�ص على �سيطرة املد ِّقق
َّ
ار�سال الت�أكيدات امل�رصفية.
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 2.4مشاركة المسؤول عن التدقيق

وفق ًا لقوانني �سلطة دبي للخدمات املالية ،يتوجب على املدقق امل�سجل تعيني م�س�ؤول تدقيق يكون
م�س�ؤو ًال عن توجيه عملية التدقيق والإ�رشاف عليها و�أداءها.
على م�س�ؤول التدقيق تويل امل�س�ؤولية عن جودة كل عملية تدقيق ككل ت�سند �إىل م�س�ؤول التدقيق املعني
وفقا ملعيار التدقيق الدويل رقم �“ 220ضبط جودة �أعمال تدقيق البيانات املالية”.
عما يثبت م�شاركة م�س�ؤويل التدقيق ب�شكل كاف ومنا�سب .وقد
لقد اطَّ لعنا على ملفات تدقيق بحث ًا ّ
وجدنا �أن الغالبية العظمى من م�س�ؤويل التدقيق �شاركت يف �أعمال التدقيق من البداية �إىل النهاية
بحيث كان ه�ؤالء امل�س�ؤولني هم من يتحكمون ويقودون عمليات التدقيق هذه .وقد وجدنا احلاالت
التالية املنف�صلة:

النتائج التي تم التوصل إليها من ملفات معينة

• مل ي�شارك امل�س�ؤول عن التدقيق الذي �أ�سندت اليه امل�س�ؤولية عن توقيع تقرير التدقيق ،ب�شكل كاف
يف التدقيق .مل يتو�صل م�س�ؤول التدقيق يف الوقت املنا�سب �إىل ا�ستنتاج حول املبالغ املحتجزة
للعميل وامل�سائل املتعلقة باال�ستقالل .ومل جند كذلك ما يثبت اعتماد خطة التدقيق يف الوقت
املنا�سب .تتيح عمليات املراجعة من قبل م�س�ؤول التدقيق يف الأوقات املنا�سبة لكل مرحلة من
مراحل �أعمال التدقيق واثناء القيام ب�أعمال التدقيق حل م�شاكل كربى يف الوقت املنا�سب.
مل يح�رض امل�س�ؤول عن التدقيق اجتماع التخطيط الذي عقده الفريق .يتطلب معيار التدقيق
الدويل رقم “ 315-فهم املن�ش�أة وبيئتها وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية” وجود حوار ما
بني �أع�ضاء فريق التدقيق مبن فيهم امل�س�ؤول عن التدقيق .ويجب �أن يركز هذا احلوار حتديدا
على الكيفية واملوا�ضع التي قد تدعو �إىل ال�شك بوجود �أخطاء جوهرية تعزى �إىل الإحتيال يف
للمن�ش�أة.
البيانات املالية ُ
• خ�ضع املدقق امل�سجل ملتطلب املراجعة اخلارجية ل�ضبط اجلودة الذي تفر�ضه �سلطة دبي للخدمات
املالية .وقد اطلعت �سلطة دبي للخدمات املالية على تقارير املراجعة اخلارجية ل�ضبط اجلودة
حول نف�س ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية .مل تتو�صل
تقارير املراجعة اخلارجية ل�ضبط اجلودة �إىل امل�شاكل التي حددتها �سلطة دبي للخدمات املالية
�أثناء التفتي�ش على هذه امللفات.
الهدف من تقارير املراجعة اخلارجية ل�ضبط اجلودة هو تقدمي تقييم مو�ضوعي ،يف تاريخ التقرير
�أو قبله ،حول القرارات الهامة التي �أ�صدرها فريق التدقيق واال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها الفريق
يف �إعداد التقرير .ا�ستنتجت �سلطة دبي للخدمات املالية �أن املراجعة اخلارجية ل�ضبط اجلودة مل
تتمكن من القيام بواجباتها ب�شكل فعال.
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 3.4االستقالل

عرف قانون الإحتاد الدويل للمحا�سبني اال�ستقالل على �أنه اال�ستقالل الذهني  .5.والظاهري .6.
ُي ّ
لقد راجعنا مدى االلتزام بقانون الإحتاد الدويل للمحا�سبني مع الرتكيز على متطلبات الإ�ستقالل
والت�ضارب يف �سياق اخلدمات من غري خدمات التدقيق التي تقدم �إىل عمالء التدقيق .وقد الحظنا
ملمون مبتطلبات قانون الإحتاد الدويل للمحا�سبني وقد بذلوا جهوداً
�أن املدقني امل�سجلني عموما ّ
ملحوظة يف املحافظة على ا�ستقاللهم .كما خ�ضع املدققون امل�سجلون لربنامج تدريبي �صارم البقاء
موظفيهم على اطالع على �آخر امل�ستجدات بالن�سبة ملتطلبات اال�ستقالل.
قليل جداً من ملفات التدقيق �أن موظفي املُدققني املُ�سجلني �ساعدوا يف �إعداد
لقد وجدنا يف عددٍ ٍ
البيانات املالية .باال�ضافة �إىل ذلك ويف بع�ض احلاالت ،عمل املدققون كفرد مرخ�ص وبذلك فقد تولوا
م�س�ؤولية الإدارة مع اال�ستمرار يف تدقيق البيانات املالية.
النتائج التي تم التوصل إليها من ملفات معينة

• قدم فريق التدقيق امل�ساعدة يف �إعداد البيانات املالية الثنني ( )2من عمالء التدقيق لديهم .ح�سب
قانون �أخالقيات العمل ملهنة املحا�سبة ،فان �إعداد البيانات املالية لعميل من عمالء التدقيق ين�ش�أ
عنه خطر وجود حالة مراجعة البيانات املالية ذاتي ًا حني يقوم فريق التدقيق بعد ذلك بتدقيق
البيانات املالية التي �أع ّدها بنف�سه.
		 يجوز للمدقق امل�سجل تقدمي خدمات تتعلق ب�إعداد البيانات املالية بناء على املعلومات الواردة
يف امليزانية التجريبية لعميل التدقيق الذي ال يكون من�ش�أة م�صلحة عامة طاملا مت احلد من اخلوف
من ن�شوء حالة املراجعة الذاتية �إىل امل�ستوى املقبول .ويف جميع الأحوال ،يجب تقييم �أهمية ذلك
اخلطر النا�شىء وتطبيق الإجراءات الوقائية عند اللزوم للتخل�ص من اخلطر �أو للحد منه �إىل م�ستوى
مقبول .تت�ضمن الإجراءات الوقائية الرتتيب لأداء تلك اخلدمة من قبل فرد لي�س ع�ضوا يف فريق
التدقيق.
بناء على املناق�شات التي متت مع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن كال التدقيقني ،قام �أع�ضاء فريق التدقيق
الذين �ساعدوا يف �إعداد تلك البيانات املالية الحقا ب�أداء التدقيق .على الرغم من �أن فريق التدقيق
�أ�شار ،كما يجب� ،إىل وجود خوف من التدقيق الذاتي� ،إال �أنهم مل يوثقوا التقييم الذي ا�ستندوا �إليه
للتو�صل �إىل تخفيف خطر التدقيق الذاتي لي�صبح على امل�ستوى املقبول.

 .5اال�ستقالل الذهني :هو احلالة الذهنية التي ت�سمح بالتعبري عن اال�ستنتاج دون التاثر ب�أية م�ؤثرات من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على احلكم
املهني ،فت�سمح بذلك للفرد بالت�رصف بنزاهة ومبمار�سة املو�ضوعية والت�شكيك املهني.
 .6اال�ستقالل الظاهري :هو جتنب الظروف والوقائع التي تكون من الأهمية بحيث ت�ؤدي لأن يتو�صل �أي طرف خارجي لديه كم معقول
من املعلومات �إىل ال�شك يف النزاهة �أو املو�ضوعية �أو ممار�سة الت�شكيك املهني لدى مكتب التدقيق �أو �أي من �أع�ضاء فريق التدقيق وذلك
بعد النظر �إىل تلك الظروف والوقائع وحتليلها.
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• مت تعيني املدقق امل�سجل كمدقق ح�سابات م�ستقل ل�رشكتني مرخ�صتني ( )2يعمل �أحد �أع�ضاء فريق
التدقيق يف �أحداهما كم�س�ؤول االمتثال اخلارجي لل�رشكة املرخ�صة .ح�سب قوانني �سلطة دبي
للخدمات املالية ،ف�إن ن�شاط م�س�ؤول االمتثال هو ن�شاط مرخ�ص تتم مزاولته من قبل فرد يكون
ع�ضو جمل�س ادارة �أو �رشيك �أو �أحد كبار املدراء يف ال�رشكة املرخ�صة .مل يو ّثق ملف التدقيق ب�شكل
كاف ومنا�سب الإ�ستنتاج الذي تو�صل اليه املدقق امل�سجل مع متطلبات الإ�ستقالل وال مو�ضوع
�أية مناق�شات ذات عالقة تدعم ذلك اال�ستنتاج.

 .5النتائج األخرى التي تم التوصل إليها
�صنفت �سلطة دبي للخدمات املالية النتائج الأخرى يف الفئات التالية:
25

30

28
24

20

17
2012

11

2013

8

6

4

10
5
3

0

اإلفصاح عن
البيانات المالية

إجراءات مراجعة
التدقيق

2
0

استنتاجات
التدقيق

تنفيذ التدقيق

التخطيط
للتدقيق

االستقالل

املخطط :2عدد ملفات التدقيق التي احتوت على هذه النتائج.
مت ابالغ املُدققني املُ�سجلني بهذه النتائج ب�شكل مف�صل.
يبني امللحق  1ملخ�ص ًا كام ًال بكافة النتائج التي مت التو�صل �إليها .على الرغم من �أن �سلطة دبي للخدمات املالية
وجدت بع�ض امل�شاكل الب�سيطة التي تتعلق بالتوثيق يف  83%من ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها ،اال �أن تلك
امل�شاكل مل تكن ذات �أهمية.

المشاكل الرئيسية
تخطيط التدقيق

•  29%من ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها مل ت�أخذ بعني االعتبار حق املدقق وواجبه ب�إبالغ �سلطة
دبي للخدمات املالية مبوجب املادة  )3(104من قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  1ل�سنة 2004؛ و
•  13%من ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها مل تظهر �إثبات ًا كافي ًا ب�أنه قد مت اتخاذ الإجراءات املطلوبة
للتعامل مع خطر الإحتيال ،ح�سبما هو مبني يف معيار التدقيق الدويل رقم “ 240-م�س�ؤولية املدقق يف
اعتبار الإحتيال عند تدقيق البيانات املالية”.
استنتاجات التدقيق

•  17%من ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها مل تثبت وجود توا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة.
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الملحق  - 1نتائج أخرى
فيما يلي ملخ�ص كامل حول �أهم النتائج التي وردت يف اجلزء  5من هذا التقرير

بيان النتائج األخرى

عدد المدققين
عدد ملفات
الذين وجدت
التدقيق التي
احتوت على هذه لديهم هذه
النتائج
النتائج

2013

2012

2013

2012

االستقالل
امل�ساعدة يف �إعداد البيانات املالية لعمالء التدقيق « خطر املراجعة الذاتية »

2

2

1

1

عدم احل�صول على �إخالء طرف خطي �أ�صويل يف الوقت املنا�سب من املدقق ال�سابق

1

Nil

1

Nil

تخطيط التدقيق

عدم اعتبار حق املدقق وواجبه بابالغ املنظمني مبوجب املادة  )3(104من قانون
مركز دبي املايل العاملي رقم  1ل�سنة 2004

7

7

3

3

عدم �إبراز اثبات كاف على اتخاذ الإجراءات املطلوبة للتعامل مع خطر االحتيال،
ح�سبما هو مبني يف معيار التدقيق الدويل رقم  « 240-م�س�ؤولية املدقق يف اعتبار
الإحتيال عند تدقيق البيانات املالية »

3

4

2

2

عدم توثيق فهم ال�ضوابط الداخلية للمن�ش�أة املتعلقة بالتدقيق وفقا ملعيار التدقيق
الدويل رقم  « - 315فهم املن�ش�أة وبيئتها وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية »

2

2

1

1

عدم كفاية توثيق تخطيط التدقيق للإلتزام مبتطلبات معيار التدقيق الدويل رقم
 « 315-فهم املن�ش�أة وبيئتها وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية »

2

2

1

1

عدم وجود �إثبات لدعم الإجراءات التحليلية ح�سبما هو مطلوب يف معيار التدقيق
الدويل رقم  « 520الإجراءات التحليلية »
الن�سبية

2

2

1

1

1

1

1

1

عدم توثيق امل�سائل التي متت مناق�شتها يف اجتماع التخطيط الذي عقده الفريق

Nil

6

Nil

2

تنفيذ التدقيق

احتوت ملفات التدقيق على م�شاكل ب�سيطة تتعلق بالتوثيق
عدم ممار�سة ال�سيطرة املنا�سبة على �إجراءات الت�أكيدات اخلارجية ح�سبما هو مطلوب
مبوجب معيار التدقيق رقم  « 505-الت�أكيدات اخلارجية »
عدم �إظهار �إجراء اختبار وا�ضح للتحقق من �أن التعامالت النقدية قد بد�أت يف نف�س
الفرتة
بدت �إثباتات التدقيق على العوائد غري كافية وجودة م�ستندات التدقيق كانت �ضعيفة

11

20

10

8

8

3

10

1

5

2

Nil

2

Nil

Nil

5

Nil

3
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بيان النتائج األخرى

عدد المدققين
عدد ملفات
الذين وجدت
التدقيق التي
احتوت على هذه لديهم هذه
النتائج
النتائج

2013

2012

2013

2012

عدم وجود �إجراء معياري الختيار حجم العينة

Nil

2

Nil

1

عدم توثيق الأ�سا�س املنطقي لال�ستنتاج

Nil

1

Nil

1

استنتاجات التدقيق

عدم وجود ما يثبت التوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة وفقا ملعيار التدقيق الدويل
رقم  « - 260التوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة ومعيار التدقيق رقم – »265
« عيوب التوا�صل يف الرقابة الداخلية مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة »

4

Nil

3

Nil

عدم كفاية توثيق العمل الذي مت يف �أحداث تالية

2

Nil

1

Nil

عدم كفاية توثيق العمل الذي مت حول قيود جوهرية يف ال�سجل

2

Nil

1

Nil

م�ضمون خطاب الإقرارات غري ملتزم مبتطلبات معيار التدقيق الدويل رقم – 580
« الإقرارات اخلطية »

Nil

3

Nil

1

عدم تقييم وتوثيق جمموع الأخطاء الناجمة عن التدقيق والتي مل يتم ت�صحيحها

Nil

2

Nil

1

إجراءات مراجعة التدقيق

»  « EQCRمراجعة الرقابة على جودة التعيني

3

Nil

2

Nil

عدم م�شاركة امل�س�ؤول عن التدقيق يف كامل التدقيق

3

Nil

2

Nil

البيانات الواردة في البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات

هناك م�شاكل ب�سيطة تتمثل يف عدم التزام البيانات الواردة يف البيانات املالية مع
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

4

5

2

3

الإ�شارات يف تقرير التدقيق �إىل قوانني ال تنطبق

Nil

5

Nil

2

كتيب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية
عدم التزام ر�أي التدقيق مبتطلبات ّ

Nil

1

Nil

1

على مستوى المكتب ككل

عدم وجود اجراء ر�سمي وموثق لتقييم ال�رشكاء /املوظفني

N/A

N/A

1

5

عدم اتباع �آلية منا�سبة للتحقق من حدود ت�أمني التعوي�ض املهني

N/A

N/A

Nil

4

عدم الإحتفاظ ب�سجالت تدريب

N/A

N/A

Nil

1
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REMUNERATION THEMATIC REVIEWبرنامج

هاتف+971 4 362 1500 :
فاكس+971 4 362 0801 :
صندوق بريد75850 :
الطابق  ،13مبنى البوابة ،مركز دبي المالي العالمي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

البريد االلكترونيinfo@dfsa.ae :
الموقع االلكترونيwww.dfsa.ae :
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