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2

 .1مقدمة
ي�رسين تقدمي التقرير الثالث للعامة (التقرير) حول برنامج �سلطة دبي للخدمات املالية للرقابة على التدقيق.

الهدف من برنامج سلطة دبي للخدمات المالية للرقابة على التدقيق
يهدف الدور الذي ي�ؤديه املدقق امل�سجل وواجباته �إىل تعزيز ثقة امل�ستثمر ،وذلك باحلر�ص على التزام البيانات املالية
يف مركز دبي املايل العاملي باملعايري املطلوبة لإعداد التقارير املالية وتقدمي �صورة حقيقية وعادلة للو�ضع املايل
للكيان اخلا�ضع للتدقيق� .إن الهدف من برناجمنا للرقابة على التدقيق هو تقييم ما �إذا كان املدققون امل�سجلون يف
مركز دبي املايل العاملي يقومون ب�إجراء عمليات التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ( ،)ISAsواملعايري الدولية
للرقابة على اجلودة ( )ISQC1وقانون �أخالقيات العمل ملهنة املحا�سبة ( )Code of Ethicsال�صادرة عن االحتاد
الدويل للمحا�سبني (.)IFAC
يغطي هذا التقرير عمليات التفتي�ش على التدقيق التي قامت بها �سلطة دبي للخدمات املالية خالل الفرتة من
 1يناير � 2014إىل  31دي�سمرب ( 2014فرتة التقرير).

ملخص إنجازات عام 2014
لقد حققت �سلطة دبي للخدمات املالية قدراً كبرياً من الإجنازات يف عام  2014يف جمال الرقابة على التدقيق.
وي�رسين �أن �أذكر منها ما يلي:
• مت �إ�صدار تقريرنا الثاين للرقابة على التدقيق يف �إبريل  ،2014والذي غطى عمليات التفتي�ش على التدقيق التي
قامت بها �سلطة دبي للخدمات املالية يف عام  .2013كما عر�ض هذا التقرير مقارنة مع النتائج التي مت التو�صل
�إليها يف عام  .2012وقد حاز هذا التقرير على ر�ضى الأ�شخا�ص املعنيني باملو�ضوع.
• يف �أغ�سط�س  ،2014مت �إ�صدار منوذج خم�ص�ص ملدققي احل�سابات ( ،)AUDوالذي جمع بني كافة املتطلبات
املتعلقة باملدققني امل�سجلني لل�رشكات املرخ�صة ( )AFsمن قبل �سلطة دبي للخدمات املالية وال�صناديق
املحلية ( )DFsوم�ؤ�س�سات ال�سوق املرُخ�صة ( )AMIsو�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة (.)PLCs
• ا�ست�ضافت �سلطة دبي للخدمات املالية جل�سة التوا�صل ال�سنوية اخلام�سة حول التدقيق للمدققني امل�سجلني.
و�شارك فيها �أكرث من  75من م�س�ؤويل التدقيق وم�س�ؤويل مكافحة غ�سل الأموال وموظفي التدقيق الرئي�سيني.
قامت �سلطة دبي للخدمات املالية بعر�ض النتائج الرئي�سية لعمليات التفتي�ش على التدقيق التي قامت بها
ال�سلطة يف عام .2013
• عقدت �سلطة دبي للخدمات املالية ور�شة العمل الأوىل لها مل�س�ؤويل التدقيق .ركزت ور�شة العمل هذه على
التغيريات التنظيمية الرئي�سية الناجتة عن نظام املدققني املطور.
• �ساهمت �سلطة دبي للخدمات املالية يف التطورات الدولية بتقدمي فقرات يف ور�شة عمل التفتي�ش الثامنة 1للمنتدى
الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني(ُ .)IFIARت َنظَ م ور�شات العمل هذه �سنوي ًا لتدريب العاملني يف جمال التفتي�ش
على التدقيق لدى �أع�ضاء املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني.
1

3

املنتدى الدويل للمدققني امل�ستقلني هو منظمة ملُنظمي التدقيق امل�ستقلني .الهدف الرئي�سي للمنظمة هو متكني �أع�ضائها من تبادل
املعلومات املتعلقة ببيئة �سوق التدقيق والتجارب العملية يف الن�شاط التنظيمي يف جمال التدقيق امل�ستقل ،مع الرتكيز على التفتي�ش على
مكاتب التدقيق .يوجد حاليا  51ع�ضوا يف املنظمة و�سلطة دبي للخدمات املالية هي واحدة من ه�ؤالء الأع�ضاء.

• قام موظفو �سلطة دبي للخدمات املالية بتقدمي عر�ض حول دور املهنة يف تعزيز الرقابة العامة  ،وذلك يف
احلدث العاملي الثاين حول تطوير املحا�سبة من �أجل النتائج ( )ADRالذي ا�ست�ضافه البنك الدويل واالحتاد
الدويل للمحا�سبني .جذب هذا احلدث  120م�شارك ًا من جميع �أنحاء العامل.
• قامت �سلطة دبي للخدمات املالية �أي�ض ًا بتقدمي عر�ض يف امل�ؤمتر التنظيمي الدويل للمدققني الذي �أقامه جمل�س
الإ�رشاف املحا�سبي على ال�رشكات العامة ( )PCAOBللعام  2014حول “امل�شكالت التي تواجه املُنظِ مني من
الأ�سواق النا�شئة” .ح�رض الفعالية عدد من امل�شاركني من  30منطقة اخت�صا�ص.
• و�أخرياً ،مت ترخي�ص �سلطة دبي للخدمات املالية “ك�صاحب عمل ُم َد ِرب لزمالء معهد املحا�سبني القانونيني” من
قبل معهد املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز (� .)ICAEWإن التدريب املعتمد الذي �ستوفره ال�سلطة هو �أحد
م�ؤهالت املحا�سبني القانونيني ملعهد املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز و�سيوفر خلريجينا من برنامج
قادة الغد التنظيميون وغريهم من املوظفني مزيج ًا من املعرفة الفنية واملهارات املهنية واخلربة العملية.

لمحة عامة حول التقدم الذي أحرزناه في عشر سنوات
احتفلت كل من �سلطة دبي للخدمات املالية ومركز دبي املايل العاملي بالذكرى ال�سنوية العا�رشة لهما يف عام
� .2014أنتهز هذه الفر�صة للتوقف على التقدم الذي �أحرزه نظام املدققني لدينا منذ �إن�شائه .يبني اجلدول �أدناه
جهودنا امل�ستمرة يف بناء نظام املدققني على مدى العقد املا�ضي.

و�ضع نظام
املدققني

2004
2005
ت�سجيل �أول
مدقق م�سجل

حت�سني نظام
املدققني

التحاق �سلطة دبي
للخدمات املالية
باملنتدى الدويل
ملنظمي التدقيق
امل�ستقلني

2006

2009

تو�سيع نطاق نظام املدققني
لي�شمل ال�رشكات العامة
املدرجة
فر�ض �أول غرامة على مدقق
م�سجل

�إ�صدار ثاين تقرير عام
تعزيز نظام املدققني

توقيع مذكرة تفاهم مع
جمل�س الإ�رشاف املحا�سبي
على ال�رشكات العامة
2014

2012

2008

2010

2013

�إجراء �أول معاينة
ميدانية

تفتي�ش �رشكات التدقيق
ال�صغرى

االعرتاف من قبل الهيئة
الأوروبية

عقد �أول جل�سة توا�صل
للمدققني امل�سجلني

�إ�صدار �أول تقرير عام

املخطط  :1نظام املدققني ل�سلطة دبي للخدمات املالية على مدى الع�رش �سنوات املا�ضية.
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إحصائيات الرقابة على التدقيق
خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير� ،سجلت �سلطة دبي للخدمات املالية اثنني من املدققني امل�سجلني ،بينما مت
�سحب ت�سجيل اثنني �آخرين ،وبالتايل �أ�صبح العدد الإجمايل للمدققني امل�سجلني �2سبعة ع�رش.
من بني ه�ؤالء املدققني امل�سجلني ال�سبعة ع�رش� ،أجرت �سلطة دبي للخدمات املالية �سبع عمليات تفتي�ش وقامت
بتقييم ثالثة ع�رش م�س�ؤول تدقيق وراجعت 3اثنني وع�رشين ملف تعيني مدققني ،مع الرتكيز على جوهر عمل املدققني
امل�سجلني وتقييم ما �إذا كان قد مت احل�صول على �إثباتات كافية ومنا�سبة وتوثيق تلك الإثباتات لدعم النتائج التي
مت التو�صل �إليها بخ�صو�ص القرارات الرئي�سية يف عملية التدقيق.
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املخطط  :2ملخ�ص نتائج الرقابة على التدقيق لفرتة التقرير.
يف عام � ،2014أعلنا �أن عمليات الرقابة على التدقيق لهذه ال�سنة �سرتكز على ما يلي:
)1

التخطيط لعمليات تدقيق البيانات املالية؛ و

)2

الأهمية الن�سبية يف التخطيط للتدقيق وتنفيذه.

كما وا�صلنا الرتكيز على النواحي املعلن عنها لعام  2013يف عمليات الرقابة على التدقيق� ،أي �إثباتات التدقيق
والت�شكيك املهني وم�شاركة م�س�ؤويل التدقيق واال�ستقالل.
قمنا ب�إجراء تفتي�ش على املدققني امل�سجلني مع الرتكيز على النواحي املبينة �أعاله يف عمليات الرقابة على
التدقيق .ي�رسين القول ب�أن �أغلبية املدققني امل�سجلني متكنوا من املحافظة على اجلودة يف عمليات التدقيق التي قمنا
مبراجعتها .كما بني املدققون امل�سجلون �أن لعمليات التفتي�ش على التدقيق �أثر �إيجابي على جودة التدقيق ب�شكل
عام على م�ستوى ال�رشكة ككل .الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية �أنه كان هناك دعم منا�سب من القيادة العليا
بخ�صو�ص �إجراءات جودة التدقيق ،والذي �أثر ب�شكل مبا�رش على جودة التدقيق.
 2ميكن احل�صول على قائمة كاملة باملدققني امل�سجلني لدى �سلطة دبي للخدمات املالية من ال�سجل العام ل�سلطة دبي للخدمات املالية
(.)http://www.dfsa.ae/PublicRegister/defaultaspx

� 3ساعد معهد املحا�سبني القانونيني الجنلرتا وويلز �سلطة دبي للخدمات املالية يف مراجعة �أحد ع�رش ملف تعيني مدققني.

5

تر�سل �سلطة دبي للخدمات املالية النتائج التي تو�صلت �إليها �إىل كل من املدققني امل�سجلني على حده وكذلك تن�رش
تلك النتائج من خالل جل�سات التوا�صل ال�سنوية التي تبني بالتف�صيل 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.
بخ�صو�ص كافة النتائج الرئي�سية املعرو�ضة يف هذا التقرير ،اتخذت �سلطة دبي للخدمات املالية جمموعة من
الإجراءات التي تراوحت ما بني مالحظات خطية ومتطلبات حمددة وجهت للمدققني امل�سجلني التخاذ الإجراءات
التي متت التو�صية بها و�إبقاء م�س�ؤويل التدقيق حتت املراقبة الدقيقة.
بالن�سبة لعام � ،2015ست�ستمر �سلطة دبي للخدمات املالية ب�إجراء تفتي�ش على املدققني امل�سجلني من ال�رشكات
املرخ�صة وال�صناديق املحلية وم�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة و�رشكات امل�ساهمة العامة .تت�ضمن نواحي الرتكيز
م�ستقب ًال للمدققني امل�سجلني ما يلي:
)1

التوا�صل مع �أولئك امل�س�ؤولني عن احلوكمة؛

)2

تبليغ �أولئك امل�س�ؤولني عن احلوكمة والإدارة عن �أوجه الق�صور يف الرقابة الداخلية.

�إنني على ثقة ب�أنكم �ستجدون هذا التقرير مفيداً.

إيان جونستون

الرئيس التنفيذي
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 .2حول هذا التقرير
يلخ�ص هذا التقرير النتائج التي �أ�سفرت عنها زيارات الرقابة على املدققني امل�سجلني من ال�رشكات املرخ�صة
وال�صناديق املحلية ومؤسسات ال�سوق املرخ�صة و�رشكات امل�ساهمة العامة ،والتي قامت بها �سلطة دبي للخدمات
املالية خالل فرتة اثني ع�رش �شهراً ويبني امل�شاكل الرئي�سية املحددة خالل عام .2014
يلتزم هذا التقرير باملبادئ الأ�سا�سية للمنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ستقلني4اخلا�صة مبنظمي التدقيق
بال�شفافية وم�ساءلة منظمي التدقيق.
امل�ستقلني ،وخا�صة املبد�أ  3املتعلق ّ
يف �سياق مراجعة عينة تت�ألف من جمموعة خمتارة من ملفات تعيني التدقيق ،قد تعمل الزيارات الرقابية على
حتديد نواحي اخللل يف ملف تعيني املدقق ،على الرغم من �أن الزيارات الرقابية ال تهدف �إىل مراجعة كافة عمليات
تعيني املدققني امل�سجلني �أو حتديد كل خلل قد يوجد يف ملف التعيني .وعليه ،ف�إن هذا التقرير ال يقدم �أي ت�أكيد ب�أن
عمليات تدقيق املدققني امل�سجلني للبيانات املالية خالية من �أي خلل مل يرد ذكره يف هذا التقرير.
ما مل يتم بيان خالف ذلك ،ال تنطبق كافة امل�سائل الواردة يف هذا التقرير على كل مدقق م�سجل.
خالل فرتة التقرير ،قامت �سلطة دبي للخدمات املالية �أي�ضا بعمليات تفتي�ش ركزت على التزامات املدققني امل�سجلني
مبكافحة غ�سل الأموال والتزام املدققني امل�سجلني بالقواعد العامة وقواعد املدققني لأغرا�ض البيانات التنظيمية
والتقارير التنظيمية الأخرى .مل ترد نتائج تلك العمليات يف هذا التقرير.
ال يغطي هذا التقرير �أية �إجراءات تنفيذية اتخذتها �سلطة دبي للخدمات املالية بحق املدققني امل�سجلني .مت �إدراج
ح�صيلة الإجراءات التنفيذية على موقع �سلطة دبي للخدمات املالية ( )www.dfsa.aeومن خالل بيانات �صحفية
منف�صلة.
تعترب الإ�شارات �إىل حاالت ومنا�سبات ومل ّفات تعيني التدقيق و فِ َرق ال ّتدقيق �إ�شارات تتعلق بالنتائج التي مت التو�صل
�إليها حول نتيجة ما تتعلق بتدقيق معني ،وتعترب الإ�شارة �إىل املدقق امل�سجل �إ�شار ًة بخ�صو�ص امل�سائل املتعلقة
مبكتب التدقيق ككل.
يف اجلزء  ،5مت �إعادة ت�صنيف بع�ض املعلومات للمقارنة لتتوافق مع عر�ض هذه ال�سنة.
نرجو �أن يكون هذا التقرير مفيداً للمدققني امل�سجلني وغريهم من مكاتب التدقيق وال�رشكات املرخ�صة وال�صناديق
املحلية وم�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة و�رشكات امل�ساهمة العامة وجلان التدقيق وغريها من الأطراف املعنية من
ذوي امل�صالح.

 4تهدف املبادىء الأ�سا�سية �إىل ترويج الإ�رشاف الفعال على التدقيق امل�ستقل عامليا ،لت�ساهم بذلك يف الهدف الأ�سمى للأع�ضاء� ،أال وهو خدمة
امل�صلحة العامة وتعزيز حماية امل�ستثمر بتح�سني جودة التدقيق.
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 .3سلطة دبي للخدمات المالية
�سلطة دبي للخدمات املالية هي اجلهة املنظمة امل�ستقلة لكافة اخلدمات املالية التي تتم ممار�ستها يف �أو انطالقا
من مركز دبي املايل العاملي ،وهو منطقة حرة مالية متخ�ص�صة �أن�شِ ئت لهذا الغر�ض يف �إمارة دبي ،الإمارات العربية
املتحدة.
يغطي التكليف التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية �إدارة الأ�صول واخلدمات امل�رصفية واالئتمانية والأوراق
املالية وال�صناديق اال�ستثمارية اجلماعية وخدمات العهد واالئتمان وتداول العقود الآجلة لل�سلع والتمويل الإ�سالمي
والت�أمني وبور�صة الأ�سهم العاملية وبور�صة م�شتقات ال�سلع العاملية ووكاالت الت�صنيف االئتماين واملدققني
امل�سجلني والأعمال واملهن غري املالية املحددة.
بالإ�ضافة �إىل تنظيم اخلدمات املالية واخلدمات امل�ساعدة ،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 املدققني امل�سجلني
وم�س�ؤويل التدقيق يف مركز دبي املايل العاملي والإ�رشاف عليهم ووقفهم عن العمل و�إلغاء قيدهم بخ�صو�ص تدقيق
ال�رشكات املرخ�صة وال�صناديق املحلية وم�ؤ�س�سات ال�سوق املرخ�صة و�رشكات امل�ساهمة العامة.
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 .4النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها
ب�شكل عام ،الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية حت�سن ًا مقارنة بعام  .2013تك�شفت عمليات املراجعة التي متت على
ملفات التعيني يف �أو�ساط املدققني امل�سجلني عن عدد قليل من امل�شاكل التي تتعلق بكفاية ومالءمة الإثباتات التي
ح�صل عليها املدققون امل�سجلون لدعم النتائج التي تو�صلوا �إليها حول النواحي اجلوهرية من التدقيق.
ا�ستمرت �سلطة دبي للخدمات املالية يف �إجراء عمليات التفتي�ش ملتابعة املدققني امل�سجلني من ال�رشكات املرخ�صة
وال�صناديق املحلية وم�ؤ�س�سات ال�سوق املرُخ�صة و�رشكات امل�ساهمة العامة .يف احلاالت التي مت فيها حتديد م�شاكل
هامة يف عمليات التفتي�ش ال�سابقة ،قمنا بت�رسيع عمليات التفتي�ش للمتابعة للت�أكد من اتخاذ املدققني امل�سجلني
لإجراءات فورية ومنا�سبة ملعاجلة مالحظاتنا والنتائج التي تو�صلنا �إليها.
بالن�سبة للمدققني امل�سجلني الذين مل نقم ب�إجراء تفتي�ش عليهم يف عام  ،2013وا�صلت �سلطة دبي للخدمات املالية
الرتكيز على النواحي الرئي�سية املعلن عنها لعام  ،2013وهي �إثباتات التدقيق والت�شكيك املهني وم�شاركة م�س�ؤويل
التدقيق واال�ستقالل.
وقد كانت النتائج الرئي�سية التي مت التو�صل �إليها يف تلك النواحي كما يلي:

 1.4إثباتات التدقيق والتشكيك المهني
ركزت الزيارات التي قمنا بها للرقابة على التدقيق على حتديد ما �إذا ح�صل امل�س�ؤولون عن التدقيق على �إثباتات
كافية ومنا�سبة متكِّنهم من التو�صل �إىل ا�ستنتاجات معقولة لإ�سناد ر�أيهم عليها.
الحظت �سلطة دبي للخدمات املالية حت�سنات يف هذه النواحي مقارنة بعام  .2013ت�رصف �أغلبية م�س�ؤويل
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� ،إال �أننا وجدنا �أنه قد مت احل�صول على �إثباتات تدقيق كافية يف �أغلبية ملفات
تعيني التدقيق.
وحيث كان منا�سباً ،وجهنا �إىل م�س�ؤويل التدقيق ال�س�ؤال عما �إذا كانت الإثباتات التي مت احل�صول عليها وتوثيقها
يف ملفات تعيني التدقيق بالن�سبة لت�أكيدات معينة يف التدقيق كافية ومنا�سبة وتدعم القرارات الرئي�سية التي
�صدرت للتو�صل �إىل ا�ستنتاجاتهم ولتكوين ر�أيهم.
النتائج التي تم التوصل إليها في ملفات معينة

• مل ي�سيطر ثالثة مدققني م�سجلني على �إجراءات الت�أكيد اخلارجية .ت�شكل الت�أكيدات التي يتم ا�ستالمها
مبا�رشة من �أطراف ثالثة م�ستقلة �إثباتات ذات جودة عالية� .أقر املدققون امل�سجلون �أن �إجراءاتهم الداخلية
بحاجة �إىل تعديل للحر�ص على �سيطرة املدقق امل�سجل على �إجراءات �إر�سال الت�أكيدات امل�رصفية.
• اختارت �إحدى فرق التعيني ا�ستخدام طريقة الت�أكيد ال�سلبي للتحقق من وجود �أر�صدة مدينة و�أر�صدة
دائنة هامة وتقييمها.
تقدم الت�أكيدات ال�سلبية �إثباتات �أقل �إقناعاً مقارنة بالت�أكيدات الإيجابية .وفق ًا ملعيار التدقيق الدويل رقم
 – 505الت�أكيدات اخلارجية ،ال يجوز للمدقق ا�ستخدام طلبات الت�أكيد ال�سلبي ك�إجراء التدقيق املو�ضوعي الوحيد
ملواجهة الأخطاء اجلوهرية التي ُيظن بوجودها ب�شكل م�ؤكد  .كما �أن �أوراق العمل مل تعك�س بو�ضوح مدى التحقق
الذي مت على الر�صيد املدين والر�صيد الدائن الهام بوا�سطة �إجراءات بديلة.
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 2.4مشاركة المسؤول عن التدقيق
ح�سب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية ،يكون م�س�ؤول التدقيق م�س�ؤو ًال عن توجيه عملية التدقيق والإ�رشاف
عليها و�أدائها.
وفقا ملعيار التدقيق الدويل رقم  – 220الرقابة على جودة �أعمال تدقيق البيانات املالية ،يجب على م�س�ؤول
التدقيق تويل امل�س�ؤولية عن جودة كل عملية تدقيق ككل ت�سند �إىل م�س�ؤول التدقيق املعني.
عما يثبت م�شاركة م�س�ؤويل التدقيق ب�شكل كاف
لقد وا�صلنا االطالع على ملفات تعيني التدقيق بحثا ّ
ومنا�سب .مقارنة بعام  ،2013وجدنا �أن الأغلبية 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 اخلا�صة بهم.
وقد وجدنا ما يلي:
النتائج التي تم التوصل إليها من ملفات معينة

• بالن�سبة الثنني من ملفات التعيني ،اعتمد م�س�ؤولو التدقيق املوقعون على ر�أي داخلي موقع من قبل
م�س�ؤول �آخر عن التدقيق ومل يقوموا ب�إدارة عملية التدقيق ح�سبما تقت�ضيه قوانني �سلطة دبي للخدمات
املالية .مل يقم م�س�ؤول التدقيق الآخر الذي قام ب�إدارة عمليتي التدقيق باملحافظة على ا�ستمرار ع�ضويته
يف هيئة مهنية معرتف بها ،والذي يعترب ،مبوجب قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية� ،أحد معايري
املالءمة الرئي�سية مل�س�ؤول التدقيق� .أقر املدقق امل�سجل مالحظة �سلطة دبي للخدمات املالية وقام فوراً
بعزل م�س�ؤول التدقيق الآخر من عمليات التدقيق للكيانات املنظمة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية.

 3.4االستقالل
يعرف قانون االحتاد الدويل للمحا�سبني اال�ستقالل على �أنه اال�ستقالل الذهني 5والظاهري.
ّ
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لقد راجعنا مدى االلتزام بقانون االحتاد الدويل للمحا�سبني مع الرتكيز على متطلبات الإ�ستقالل والت�ضارب
يف �سياق اخلدمات من غري خدمات الت�أمني التي تقدم �إىل عمالء الت�أمني.
بعد اختيار �سلطة دبي للخدمات املالية الرتكيز على هذه الناحية لعام  2013وقيامها ب�إجراء مباحثات يف
جل�سات التوا�صل ال�سنوية للمدققني امل�سجلني ،الحظنا �أن املدققني امل�سجلني حققوا حت�سن ًا كبرياً مقارنة
ملمني مبتطلبات قانون
بعام  .2013كان املدققون امل�سجلون وموظفوهم ،مبا يف ذلك م�س�ؤويل التدقيقّ ،
االحتاد الدويل للمحا�سبني وقد بذلوا جهوداً ملحوظة يف املحافظة على ا�ستقاللهم .كما خ�ضع معظم
املدققون امل�سجلون لربنامج تدريبي �صارم لإبقاء موظفيهم على اطالع على �آخر امل�ستجدات املتعلقة
مبتطلبات اال�ستقالل.

 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 :هي جتنب الظروف والوقائع التي تكون من الأهمية بحيث ميكن لأي طرف من الغري لديه معلومات معقولة التو�صل
�إليها ،ووزن كافة الوقائع والظروف املحددة والتي �أثرت على نزاهة �أو مو�ضوعية املكتب �أو ع�ضو فريق التدقيق �أو فريق ال�ضمان �أو على
الت�شكيك املهني من جانبهم.
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النتائج التي تم التوصل إليها في ملفات معينة

• بالن�سبة الثنني من ملفات التعيني ،مل يوقع م�س�ؤولو التدقيق �إقرارات اال�ستقالل ال�سنوية ح�سبما تقت�ضيه
مدونة االحتاد الدويل للمحا�سبني.
بالن�سبة لعام � ،2014أعلنت �سلطة دبي للخدمات املالية عن جمالني من جماالت الرتكيز ،وهما التخطيط لتدقيق
البيانات املالية والأهمية الن�سبية يف التخطيط للتدقيق وتنفيذه.

 4.4التخطيط لتدقيق البيانات المالية
يت�ضمن التخطيط للتدقيق و�ضع ا�سرتاتيجية التدقيق ال�شاملة وتطوير خطة التدقيق .يعد التخطيط الكايف مفيداً
لعملية تدقيق البيانات املالية وذلك بتخ�صي�ص االهتمام املنا�سب ملجاالت التدقيق الهامة وحتديد وحل امل�شاكل
املحتملة يف الوقت املنا�سب.
ا�ستمرت زيارات الرقابة على التدقيق بالرتكيز على ما �إذا قام م�س�ؤولو التدقيق بو�ضع ا�سرتاتيجية تدقيق �شاملة تبني
نطاق ووقت واجتاه التدقيق وتوجه عملية تطوير خطة التدقيق.
عما �إذا كانت ا�سرتاتيجية التدقيق ال�شاملة وخطة التدقيق
وحيث كان منا�سباً ،وجهنا �إىل م�س�ؤويل التدقيق ال�س�ؤال ّ
منا�سبتني .
مل جند �أي م�شاكل هامة تتعلق بهذا املو�ضوع.

5.4

األهمية النسبية في التخطيط للتدقيق وتنفيذه

عند و�ضع ا�سرتاتيجية التدقيق ال�شاملة ،يحدد م�س�ؤول التدقيق الأهمية الن�سبية للبيانات املالية ككل .تتم مراجعة
هذه الأهمية الن�سبية للبيانات املالية ككل (وم�ستوى �أو م�ستويات الأهمية الن�سبية لفئات حمددة من التعامالت �أو
�أر�صدة احل�سابات �أو الإف�صاحات يف بع�ض احلاالت) يف حال التو�صل �أثناء التدقيق ملعلومات من املمكن �أن تكون
قد دفعت م�س�ؤول التدقيق لتحديد مبلغ خمتلف يف البداية.
ا�ستمرت زياراتنا للرقابة على التدقيق بالرتكيز على ما �إذا قام م�س�ؤولو التدقيق بتحديد م�ستويات منا�سبة من
الأهمية الن�سبية لتدقيق البيانات املالية .ي�شمل حتديد الأهمية الن�سبية ممار�سة احلكم املهني ،وبالتايل ،وجهنا �إىل
عما �إذا كانت م�ستويات الأهمية الن�سبية املحددة منا�سبة ،حيثما كان ذلك منا�سباً.
م�س�ؤويل التدقيق ال�س�ؤال ّ
مل جند �أي م�شاكل هامة تتعلق بهذا املو�ضوع.
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 .5النتائج األخرى التي تم التوصل إليها
�صنفت �سلطة دبي للخدمات املالية النتائج الأخرى �ضمن الفئات التالية:
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املخطط  :3عدد ملفات التدقيق التي احتوت على هذه النتائج.
مت �إبالغ املدققني امل�سجلني املعنيني بهذه النتائج ب�شكل مف�صل.
فيما يلي ملخ�ص بالنتائج الأخرى التي مت التو�صل �إليها .يحوي 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 ( %77مقارن ًة بـ  %83يف  ) 2013من ملفات التدقيق التي مت التفتي�ش عليها� ،إال �أننا مل نعترب تلك امل�شاكل ذات
�أهمية نظراً لطبيعة امل�شاكل الأ�سا�سية.

المشاكل الرئيسية
االستقالل

• مل يح�صل  %18من فرق تعيني التدقيق التي خ�ضعت للتفتي�ش على �إقرار اال�ستقالل من املوظفني مبا يف ذلك
م�س�ؤويل التدقيق.
تخطيط التدقيق

• مل تعك�س  %18من ملفات التكليف بالتدقيق التي مت التفتي�ش عليها الإجراءات التي مت تنفيذها على �ضوابط الفهم؛ و
• مل تت�ضمن خطابات التعيني يف  %9من ملفات تعيني التدقيق النموذج واملحتويات املتوقعة لتقرير التدقيق
ح�سبما يقت�ضيه معيار التدقيق الدويل رقم  – 210املوافقة على �رشوط تعيني التدقيق.
استنتاجات التدقيق

• تطلب العمل على قيود ال�سجل والأحداث الالحقة حت�سني  %9من ملفات تعيني التدقيق التي مت التفتي�ش عليها.
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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 ملفات
التعيين التي
احتوت على
هذه النتائج
2014

2013

عدد المدققين
المسجلين
الذين وجدت
لديهم هذه
النتائج

2014

2013

االستقالل

عدم احل�صول على منوذج �إقرار اال�ستقالل من املوظفني ،مبا يف ذلك م�س�ؤويل
التدقيق.

4

ال يوجد

2

ال يوجد

امل�ساعدة يف �إعداد البيانات املالية لعمالء التدقيق (خطر املراجعة الذاتية).

ال يوجد

2

ال يوجد

1

عدم احل�صول على �إخالء طرف مهني خطي يف الوقت املنا�سب من املدقق ال�سابق .ال يوجد

1

ال يوجد

1

تخطيط التدقيق

عدم توثيق فهم ال�ضوابط الداخلية للمن�ش�أة املتعلقة بالتدقيق وفق ًا ملعيار
التدقيق الدويل رقم  – 315حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية من خالل
فهم املن�ش�أة وبيئتها.
عدم احتواء خطاب التعيني على منوذج وحمتويات تقرير التدقيق املتوقعة
ح�سبما يقت�ضيه معيار التدقيق الدويل رقم  – 210املوافقة على �رشوط تعيني
التدقيق.
عدم النظر يف ت�ضمني قانون حماية البيانات ملركز دبي املايل العاملي.
عدم اعتبار حق املدقق وواجبه ب�إبالغ املنظمني مبوجب املادة  )3(104من
قانون مركز دبي املايل العاملي رقم  1ل�سنة .2004
عدم �إبراز �إثبات كاف على اتخاذ الإجراءات املطلوبة للتعامل مع خطر
االحتيال ،ح�سبما هو مبني يف معيار التدقيق الدويل رقم  – 240م�س�ؤولية
املدقق املتعلقة باالحتيال عند تدقيق البيانات املالية.
عدم كفاية م�ستندات التخطيط للتدقيق الالزمة لاللتزام مبتطلبات معيار
التدقيق الدويل رقم  – 315حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية من خالل
فهم املن�ش�أة وبيئتها.
عدم وجود �إثبات لدعم الإجراءات التحليلية ح�سبما هو مطلوب يف معيار
التدقيق الدويل رقم  – 520الإجراءات التحليلية.
الأهمية الن�سبية

4

2

2

1

2

ال يوجد

1

ال يوجد

1

ال يوجد

1

ال يوجد

ال يوجد

7

ال يوجد

3

ال يوجد

3

ال يوجد

2

ال يوجد

2

ال يوجد

1

ال يوجد

2

ال يوجد

1

ال يوجد

1

ال يوجد

1

تنفيذ التدقيق

احتوت ملفات تعيني التدقيق على م�شاكل ب�سيطة تتعلق بالتوثيق.
عدم ممار�سة ال�سيطرة املنا�سبة على �إجراءات الت�أكيدات اخلارجية ح�سبما
يقت�ضيه معيار التدقيق الدويل رقم  – 505الت�أكيدات اخلارجية.
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عدد ملفات
التعيين التي
احتوت على
هذه النتائج

بيان النتائج األخرى

2014

عدم �إثبات �
الفرتة.إجراء اختبار وا�ضح للتحقق من �أن التعامالت النقدية قد بد�أت يف ال يوجد
نف�س
عدم العمل مبا يكفي لتقييم ا�ستمرارية املن�ش�أة

1

2013

عدد المدققين
المسجلين
الذين وجدت
لديهم هذه
النتائج
2014

2013

2

ال يوجد

2

ال يوجد

1

ال يوجد

استنتاجات التدقيق

عدم كفاية توثيق العمل الذي مت القيام به حول الأحداث الالحقة.

2

2

1

1

عدم كفاية توثيق العمل الذي مت تنفيذه حول القيود اجلوهرية يف ال�سجل.

2

2

1

1

عدم وجود ما يثبت التوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة وفق ًا ملعيار التدقيق
الدويل رقم  – 260التوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة ومعيار التدقيق الدويل
رقم  – 265تبليغ امل�س�ؤولني عن احلوكمة بحاالت الق�صور يف الرقابة الداخلية.

1

4

3

1

إجراءات مراجعة التدقيق

عدم م�شاركة امل�س�ؤول عن التدقيق خالل �إجراء التدقيق.
م�شاكل تتعلق مبراجعة �ضوابط جودة التعيني.

4

3

2

2

ال يوجد

3

ال يوجد

2

اإلفصاحات في البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات

م�شاكل ب�سيطة تتمثل يف عدم التزام الإف�صاحات يف البيانات املالية مع
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

4

9

4

3

على مستوى المكتب ككل

عدم االحتفاظ ب�سجالت تدريب كافية

2

ال يوجد

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

1

1

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

1

ال يوجد

عدم تطبيق رقابة داخلية على ملفات التعيني

1

ال يوجد

برنامج سلطة دبي للخدمات المالية للرقابة على التدقيق

14

15

