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ُمقدمةال
قبل ) 19-كوفید(نظًرا لتأثیر تفشي جائحة كورونا 

على الصعید -) IA(عامین، شھد التدقیق الداخلي 
لمواجھة ومقترحات سریعًا راً تطو–العالمي

اللوائح وقد أدتفي دولة الكویت،. التحدیات
والتعلیمات الصارمة والصادرة عن ھیئة أسواق 
لي المال إلى جعل العاملون في مجال التدقیق الداخ

أكثر إلماماً وإدراكاً لدورھم في بیئة حوكمة 
. ةمتسارعبوتیرة الشركات التي تتطور 

وفي ضوء ھذه التطورات، قام معھد المدققین 
ة بالشراكة مع شرك-فرع الكویت -الداخلیین 

وسط بروتیفتي ممبر فیرم في منطقة الشرق األ
ول رؤى حالاكتساب وبإجراء استبیان لجمع اآلراء 

.  ةاتجاھات التدقیق الداخلي الحدیثة في المنطق

دقیق أحد الوسائل الفعالة لخبراء التھو االستبیان 
ھم الداخلي وأصحاب المصلحة المعنیین من أجل ف

في ) IAFs(كیفیة مواءمة وظائف التدقیق الداخلي 
".  الواقع الجدید"دولة الكویت مع 

سات كما أنھ یقدم أیًضا رؤیة شاملة لمختلف المؤس
دقیق من حیث الممارسات المعتمدة من قبل وظیفة الت

ل الداخلي، بما في ذلك عملیات االبتكار والتحو
لى المتعلقة بالتدقیق، وقدرات إدارة المخاطر، وما إ

. ذلك
س على قیااألقرانیھدف ھذا التقریر إلى مساعدة 

إضافة إلى عملیاتھم مقابل الممارسات الرائدة 
.   توعیتھم ضد المخاطر المشتركة والشائعة

3

انجلأعضاءوكذلكالداخليالتدقیقخبراءتلقى
اركشوقدفیھ،لمشاركةلاالستبیانھذاالتدقیق

علىمؤسساتمنامشاركً 81االستبیانھذافي
دولةفيوالخاصالعامالقطاعینمستوى
.الكویت
منأبعدھوماإلىالتقریرھذامنالھدفیتخطى
دراتوقالداخليالتدقیقابتكاراتأحدثتصنیف
الةححولومستنیرةثاقبةرؤیةلتقدیمالحوكمة
.الكویتدولةفيالداخليالتدقیق
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:  یُركز ھذا االستبیان على خمس مناطق

تغطیة وتوزیع خطة:وظیفة التدقیق الداخلي
، تبعیةالوضع خطة التدقیق، وھیكل وآلیةالتدقیق، 

مصادر لاوالنسبة المئویة لما تم إنجازه، واالستعانة ب
. خارجیة، وحجم القوى العاملةال

:  االبتكار والتحول في مجال التدقیق
ھ في وتطبیقوالتقنياعتماد التحول االبتكاري 

.  وظائف التدقیق الداخلي

التأثیر ): 19-كوفید(تأثیر تفشي جائحة كورونا 
دقیق على استراتیجیة التدقیق الداخلي وخطة الت
. والمیزانیة ومستوى المھام واالستشارات

تُركز على المناطق المتعلقة :إدارة المخاطر
اك بالمخاطر الناشئة وغیر النمطیة، ومدى فھم وإدر

. المدققین ورؤیتھم التنظیمیة

):  CMA(المستجدات الرقابیة لھیئة أسواق المال 
تُركز على الئحة ومتطلبات ھیئة أسواق المال

المتعلقة بحوكمة وظیفة التدقیق الداخلي في
. الشركات المدرجة

ز ألن كانت النتائج تبعث على التفاؤل والتحفی
معالتدقیق الداخلي، في العدید من المؤسسات، 

التدقیق د تقنیات تدقیق من الجیل التالي، مثلااعتم
أو التقییم الدینامیكي(Agile Auditing)المرن

من المشاركین في % 47أیًضا ذكروقد . للمخاطر
االستبیان أنھم كانوا جزًءا من فرق عمل إدارة 
األزمات أثناء تفشي الجائحة، مما یدل على أنھم

ن صالحیات دوًرا استشاریًا فعاًال ضمبیتمتعونكان 
یا ومع ذلك، ال تزال مخاطر تكنولوج. أوسع نطاقًا

من % 30المعلومات من بواعث القلق، وقد ذكر 
الداخلي المشاركین في االستبیان أن وظیفة التدقیق

مدقق لتكنولوجیا بھافي مؤسساتھم لم یكن 
.تالمعلومات أو خطة لتدقیق تكنولوجیا المعلوما

من المشاركین في االستبیان لم % 37كما أن 
نحو دًماللُمضي قیكونوا متأكدین أو لیس لدیھم خطة 
مت ومما ت. طریق االبتكار، وفقًا لھذا االستبیان

المناطق ال تزال ضمن إدارة المخاطر مالحظتھ أن 
من المشاركین % 30الناشئة حیث ذكر / المستجدة

یفة في االستبیان أن مؤسساتھم لم یكن لدیھا وظ
. دارة المخاطرإل
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وظیفة التدقیق الداخلي

وتوفیر الموارد
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منھم % 76وفقًا للمشاركین في االستبیان، یعتمد 
مقارنة بنموذج على وجود إدارة تدقیق داخلي 

حیث .االستعانة بموارد خارجیة أو مشتركة
توى یتراوح حجم وظائف التدقیق الداخلي على مس

بة موظفًا أو أكثر بنس20-16من ) داخلیًا(المؤسسة 
%). 6(موظفین بنسبة 3-1إلى %) 51(

أنواع وظائف التدقیق الداخلي

ة ی ج ر ا خ د  ر ا و %2م

ة ك ر ت ش م د  ر ا و %22م

ة ی ل خ ا د د  ر ا و %76م

وى حجم وظیفة التدقیق الداخلي على مست
ً (المؤسسة  )داخلیا

43%
8%
30%
13%
6%

15إلى 209إلى 20+16

3إلى 81إلى 4
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عدد مدققي تكنولوجیا المعلومات

ن  ى 2م ل ي 3إ ق ق د م
ت ا م و ل ع م ل ا ا  ی ج و ل و ن ك %21ت

د  ح ا و ق  ق د %19) 1(م

و  ق ق د م د  ج و ی ال 
ت ا م و ل ع م ل ا ا  ی ج و ل و ن ك %19ت

ي 3 ق ق د م ن  م ر  ث ك أ و  أ
ت ا م و ل ع م ل ا ا  ی ج و ل و ن ك %40ت

تدقیق عملیات تدقیق التكنولوجیا في خطة ال
الداخلي

1 0-1 4%23%

د  ح ا و ق  ق د %18) 1(م

و  ق ق د م د  ج و ی ال 
ت ا م و ل ع م ل ا ا  ی ج و ل و ن ك %11ت

2 6-5 0%48%

أداء خطة التدقیق الداخلي 
یین ھو أحد مقاییس األداء الرئیسیة للمدققین الداخل
الوقت تنفیذ خطة التدقیق الداخلي الخاصة بھم في

من % 41وفي ھذا السیاق، أفاد .المناسب
ر على المشاركین في االستبیان بعدم وجود أي تأثی

وا من خطة التدقیق الداخلي الخاصة بھم أو أنھم تمكن
وقد یكمن السبب %. 100تنفیذ خطة التدقیق بنسبة 

ألعمال المحتمل وراء ذلك في االستئناف التدریجي ل
د وعملیات التدقیق الداخلي بعد حملة التطعیم ض

).   19-كوفید(فیروس كورونا 

تدقیق تكنولوجیا المعلومات
ل تدقیق نسبة تمثیالفجوة فيیوضح ھذا االستبیان 

لوجیا تكنولوجیا المعلومات على الرغم من أن التكنو
یث ح. تؤدي دوًرا رئیسیًا على مستوى القطاعات

ن من إجمالي المشاركین في االستبیا% 19أشار 
لیس إلى أن وظیفة التدقیق الداخلي في مؤسساتھم
%  40لدیھا مدققي تكنولوجیا المعلومات، بینما ذكر

مدققین تكنولوجیا 3أن لدیھم ما یزید عن 
ن ویُشیر ھذا التوزیع إلى أ.  المعلومات أو أكثر

الشركات إما أنھا ال تشعر بالحاجة إلى وجود 
مات ضمن مدققین ُمتخصصین في تكنولوجیا المعلو

ب فریق العمل الخاص بھا أو أنھا تعتمد في الغال
.   الخدمات الخارجیینمقدميعلى 

طة یتم توزیع تغطیة مخاطر التكنولوجیا في خ
حیث ال % 50إلى % 10التدقیق الداخلي بین 

اء من المشاركین في االستبیان إلجر% 11یُخطط 
وربما .تعملیات تدقیق متعلقة بتكنولوجیا المعلوما

نولوجیا تكون ھذه النتیجة بسبب عدم وجود مدققي تك
. المعلومات في ھذه المؤسسات
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ضمان الجودة 

من وظائف التدقیق % 56یوضح ھذا االستبیان أن 
الداخلي قد أجروا مراجعة خارجیة لضمان الجودة 

)EQAR ( 21خالل العامین الماضیین، وأن  %
یخططون إلجراء مراجعة خارجیة لضمان الجودة 

شھًرا القادمة؛ في حین أن ) 12(خالل االثني عشر 
ال یخططون إلجراء مراجعة خارجیة % 23

ل أنھا غیر ملزمة بذلك من قبلضمان الجودة حیث 
ضمن الرقابیة التي تعمل/ أي من الجھات التنظیمیة 

.  نطاق اختصاصھا

7

ھل قامت إدارة التدقیق الداخلي لدیكم 
بإجراء مراجعة خارجیة لضمان الجودة 

)EQAR(؟

56%
23%
21%

إجراء مراجعة خارجیة لضمان الجودة خالل العامین 
الماضیین

عدم التخطیط إلجراء مراجعة خارجیة لضمان الجودة، 
ة المعنیةحیث لم یصدر بھا تكلیف من قبل الھیئة التنظیمی

التخطیط إلجراء مراجعة خارجیة لضمان الجودة خالل 
االثني عشر شھًرا القادمة

أداء خطة التدقیق الداخلي 

یفة مع ذلك، ھناك أیًضا احتمال أن یكون تنفیذ وظ
على وجودامبنیً كان % 100التدقیق الداخلي بنسبة 

لیة للتكیف مع الظروف العم(خطة تدقیق ُمحدثة 
أو ) 19-كوفید(الحالیة بسبب انتشار جائحة كورونا 

أن ھؤالء المشاركین في االستبیان یعملون 
حالي عن بالقطاعات التي كانت أقل تأثراً بالوضع ال

.  غیرھم

من المشاركین في % 35ذكر ورغم ذلك، 
من % 99إلى % 75االستبیان ما یُفید بتنفیذ 

ر مع خطة التدقیق الداخلي التي تتواءم بشكل أكب
التوجھات العالمیة والتوقعات المعقولة الخاصة

.بأنشطة األعمال

یقة وقد ُطلب من المؤسسات المتأثرة تحدید الطر
على ) 19-كوفید(التي أثرت بھا جائحة كورونا 

ا وفي ھذ. میزانیة التدقیق الداخلي الخاصة بھم
من المشاركین في االستبیان% 53السیاق، أشار 

اخلي إلى عدم وجود تأثیر على میزانیة التدقیق الد
إلى وجود تأثیر على میزانیات % 47وأشار 

المیة وھذا یتواءم مع التوجھات الع. التدقیق الداخلي
میزانیات 10من كل 4التي اقترحت تخفیض 
. )1(لوظیفة التدقیق الداخلي

رت من بین المشاركین في االستبیان الذین تأث
أن میزانیة التدقیق الداخلي% 70میزانیتھم، أشار 

.  أو أكثر% 10بأكثر من خفضھاقد تم 

التأثیر األولي على ): 19-كوفید(جائحة كورونا : المصدر1
من منشور صادر-التدقیق الداخلي على المستوى العالمي 

) IIA(قبل معھد المدققین الداخلیین الدولي 
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المتعلق بالتدقیقاالبتكار والتحول 

8

الداخلي وتطبیقھ في التدقیقالتقنيلم یعد التحول 
بح ؛ بل أص"امتالك الشيءرفاھیة"یندرج ضمن فئة 

ة التدقیق أحد العوامل الرئیسیة التي تُمیز بین وظیف
ق الداخلي الداخلي المتقدمة والرائدة وبین وظیفة التدقی

%  35د قامفقوفقًا لمقیاس النضج الرقمي،. التقلیدیة
ھم على من المشاركین في االستبیان بتصنیف أنفس

وقد لوحظ أن ". متابعي التحول الرقمي"أنھم من 
كدین من المشاركین في االستبیان إما غیر متأ% 37

.  تكارأو لیس لدیھم خطة للقیام بأي أنشطة تحول أو اب
من % 62أن نرى المشجعةبوادر المن ومع ذلك، 

راء المشاركین في االستبیان قد أبدوا اھتماًما بإج
.نأنشطة التحول أو االبتكار في العامین المقبلی

وفي حین أن ھذا االستبیان ال یحدد األسباب 
خلي الجذریة، سیكون من المھم لخبراء التدقیق الدا

التدقیق أن یتعرضوا لمختلف تطوراتانولج
لداخلي، التكنولوجیا واالبتكار ضمن نطاق التدقیق ا

واستكشاف المناطق المحتملة حیث توجد أوجھ 
كما . ائدتوافق وعوائد أفضل من حیث التكلفة والفو

ھو بدولة الكویت-معھد المدققین الداخلیین یعد
لرئیسیة في أیًضا محفًال رئیسیًا لمواكبة التطورات ا

.التحول أو االبتكار

م ھل لدى إدارة التدقیق الداخلي الخاصة بك
خطط إلجراء أي أنشطة تحول أو ابتكار؟ 

غیر متأكد
نعم، خالل العام المقبل

نعم، خالل العامین المقبلین
ال 

37%27% 35%2%
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الخبراء الرقمیون 
كمي یتم تطبیق الجوانب الرقمیة وإدارتھا بشكل

عالیة ویتم تحقیق مستویات. على مستوى المؤسسة
جل من أتمتة العملیات، حیث تتمتع المؤسسة بس

نویتمیزو. حافل في اعتماد التقنیات الناشئة
بمستویات عالیة من األتمتة، وأسس التكالیف

.وقابلیة التطویر واسع المدى.المنخفضة

یق كیف تُصنفون مؤسستكم وإدارة التدق
على مقیاس النضجبناء الداخلي لدیكم 

الرقمي؟

المتابعون الرقمیون

الخبراء الرقمیون

المبتدئون الرقمیون

أفضل المؤدیون الرقمیون

المشككون الرقمیون

35%22% 28%8%7%

الرقمیون المشككون
تم تال یتم وضع الخطط الرقمیة بشكل رسمي، و
لدیھم. إدارة المبادرات بطریقة ُمخصصة أو تفاعلیة

تجنب التفاعل واالستجابة للمنافسة، والقدرة على 
.المخاطر

المتابعون الرقمیون 
لدیھا تم وضع إستراتیجیة رقمیة، كما أن المؤسسة
. لرقمیةسجل حافل باإلنجازات في تنفیذ المبادرات ا

وتركز المبادرات الرقمیة عادةً على الجوانب 
.  المنفصلة للعمیل

أفضل المؤدیون الرقمیون
عمل تتمتع المؤسسة بسجل حافل في تعطیل ال

، كاریةوتحویلھا بطرق إبتبنماذج األعمال التقلیدیة
حیث یتم تحسین الجوانب الرقمیة للخطط 

لمستفادة االستراتیجیة باستمرار بناًء على الدروس ا
القدرة علىبونویتمیز،والمؤشرات التنبؤیة

.االبتكار، وتعطیل نماذج األعمال التقلیدیة

التعریفات

المبتدئون الرقمیون 
رغم ، على الالمكتملةلم یتم وضع الخطط الرقمیة 

ال من وجود العدید من المبادرات الرقمیة الجاریة، إ
ة بالنسبأن الھدف من ھذه المبادرات مفھوم جیًدا

لول یتقبلون التغییر، ولدیھم مجموعة من الح. لھم
.المتعلقة بالمشكالت

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 



على )19-كوفید(تأثیر جائحة كورونا 

وظائف التدقیق الداخلي

نا ما نوع التأثیر الذي أحدثتھ جائحة كورو
على خطة التدقیق الخاصة ) 19-كوفید(

بكم؟

10

البالد، أطلقت ) 19-كوفید(عندما اجتاح فیروس كورونا 
الحكومة مجموعة متنوعة من التدابیر واإلجراءات 

مل من وقد تضمنت ھذه التدابیر تعلیمات الع. الحتوائھ
الت في أماكن العمل وحاوتحدید أعداد العاملین المنزل، 

من % 91ووفقًا لما صرح بھ . حظر التجول المؤقت
أدى إلى الجائحة قدالمشاركین في االستبیان أن انتشار 

لیھم علزاًما أو كان /تأخیر في تنفیذ خطط التدقیق و
.إجراء تغییرات في أولویات التدقیق ا ھي نسبة فیما یتعلق بالتأخیر في التنفیذ، م

إنجاز خطة التدقیق الداخلي؟

ن  5م ى % 1 ل 7إ 4%
36%

ن  7م ى % 5 ل 9إ 9%33%

1 0 0%17%

ن  م ل  ق 5أ 0%14%

ة اإلنجاز إذا ألقینا نظرة فاحصة على تفاصیل نسب
وجود للمشاركین في االستبیان الذین أشاروا إلى
وف تأخیر في تنفیذ خطة التدقیق الداخلي؛ س

قیق فقط قد أتموا تنفیذ خطة التد% 17نالحظ أن 
.الداخلي

32%

دقیق یتضمن كًال من التغییرات في أولویات الت
والتأخیر في التنفیذ 

التغییرات في أولویات التدقیق
التأخیر في التنفیذ

45%

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

14%



بببسالحالیةالتدقیقخطةتحدیثتمھل
؟19–كوفیدتداعیات

م  ل ع أ %9ال 

%16ال 

م  ع %75ن

ھذافيالمشاركیننصفمنیقربماذكروقد
تخصیصعلىأثرتقدالجائحةأناالستبیان

.بھمالخاصةالداخليالتدقیقمیزانیة

)  BCP(تم وضع خطة استمراریة األعمال 
)19-كوفید(قبل تفشي جائحة كورونا 

م ل ع أ %18ال 

م ع %77ن

%5ال 

بب ھل تأثرت میزانیة التدقیق الداخلي بس
؟)19-كوفید(تفشي جائحة كورونا 

52%
48%

نعمال 

11

، فما ھي "نعم"إذا كانت إجابتك بـ 
التغییرات التي تم إجراؤھا على خطة 

التدقیق؟
41%
30%
17%
11%

-كوفید(مراجعة استراتیجیة مواجھة جائحة كورونا 
، التي وضعتھا اإلدارة )19

مراجعة خطة التعافي من الكوارث وخطة استمراریة
األعمال
غیر ذلك

لتدریب عملیات التدقیق المجدولة والتركیز على اإلغاء
والتطویر

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 



إذا كان األمر كذلك، یُرجى تحدید الخیار
؟مما یلياألفضل 

ب س ن ب ة  ی ن ا ز ی م ل ا ت  ض ف خ ن ة ا
1 ر% 0 ث ك أ و  أ

70%

ك ل ذ ر  ی %19غ

ة  ب س ن ب ة  ی ن ا ز ی م ل ا ت  د ا ز
1 ر % 0 ث ك أ و  أ

11%

فيالمشاركینمن)%77(العظمىالغالبیةأشارت
الستمراریةخطةلدیھمكانأنھإلىاالستبیان
.)19-كوفید(كورونافیروسجائحةقبلاألعمال

12 2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

حدیث أشار المشاركین في االستبیان أنھم قاموا بت
شار خطط التدقیق الداخلي الخاصة بھم بسبب انت

). 19-كوفید(الجائحة 

داخلي عند سؤالھم عن كیفیة تعدیل إدارة التدقیق ال
لخطتھا وأنشطتھا من أجل مواجھة الجائحة، ذكر 

من المشاركین في االستبیان أنھم إما قد % 71
شاركوا في مراجعة استراتیجیة مواجھة جائحة 

أو قاموا بمراجعة ) 19-كوفید(فیروس كورونا 
یة فاعلیة تصمیم ومراقبة إطار عمل خطة استمرار

وخطة التعافي من الكوارث ) BCP(األعمال 
)DRP .(

وھذا یتواءم مع إرشادات الممارسات الصادرة عن 
)  IIA Global(معھد المدققین الداخلیین الدولي 

. 2)19-كوفید(خالل ذروة جائحة فیروس كورونا 
ي وقد أظھر ذلك أیًضا أن وظائف التدقیق الداخل

ع كانت تتسم بالمرونة والسرعة في التكیف م
. المتطلبات

من المشاركین في % 47عالوة على ذلك، ذكر 
االستبیان أنھم كانوا جزًءا من فرق عمل إدارة 

ل ت.األزمات أثناء انتشار الجائحة عریف وھذا یُكّمِ
"  فةالقیمة المضا"التدقیق الداخلي وفقًا لجانب 

ین المنصوص علیھ من قبل معھد المدققین الداخلی
رج وما یمكن لوظیفة التدقیق الداخلي تقدیمھ خا

.نطاق التدقیق الداخلي المعتاد

فشي وفي أعقاب عملیات األعمال المتغیرة بسبب ت
، أعلن غالبیة )19-كوفید(جائحة فیروس كورونا 

مت المشاركین في االستبیان أن مؤسساتھم قد قا
لقد حافظت وظائف التدقیق.ستراتیجیتھاإبتحدیث 

ذه الداخلي على استقاللیتھا وموضوعیتھا خالل ھ
منھم أن % 82األوقات الملیئة بالتحدیات، حیث أكد 

شطة التي وظیفة التدقیق الداخلي لم تنفذ مثل ھذه األن
.تم وصفھا بأنھا متضاربة

ھل كان التدقیق الداخلي جزًءا من فریق
عمل إدارة األزمات؟

م ل ع أ %14ال 

م ع %47ن

%39ال 

یتھا ھل قامت مؤسستكم بتحدیث استراتیج
بسبب تفشي وانتشار الجائحة؟

م ل ع أ %22ال 

م ع %70ن

%7ال 

التدقیق الداخلي أداءوظیفةھل ُطلب من
أي مھمة یمكن أن تضعف من موضوعیتھم 

واستقاللیتھم؟

م ل ع أ %12ال 

م ع %5ن

%82ال 

https//na.theiia.org/periodicals/public%20Documents/Internal-Audit-in-the-Covid-19-Era:المصدر2
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المخاطر  إدارة

دیھم من المشاركین في االستبیان ل% 70في حین أن 
وظیفة منفصلة إلدارة المخاطر داخل مؤسساتھم، 

من المشاركین في % 30یشیر ذلك أیًضا إلى أن 
ة االستبیان ذكروا أنھ لیس لدیھم أي وظیفة إلدار

ویجب أن نرى كیف . المخاطر داخل مؤسستھم
تتعامل ھذه المؤسسات مع المخاطر الناشئة على 

.األعمال

من المشاركین في االستبیان أن % 48ذكر 
ساس مؤسساتھم تقوم بإجراء تقییمات للمخاطر على أ

أن عملیة تقییم المخاطر % 33سنوي، بینما أجاب 
.  جاریة/ مستمرة 

كما ة یجب أن تتسم وظیفة التدقیق الداخلي بالمرون
ن وم. معدل تكرار عملیة تقییم المخاطریجب زیادة 

ة غیر المحتمل أن تساعد المراجعات السنویة وظیف
امیكیة التدقیق الداخلي واألعمال، نظًرا للطبیعة الدین

وحاالت العالیة وسرعة المخاطر الناشئة
أكد ویجب على أعضاء لجنة التدقیق الت. االضطراب

.من أنھا تندرج ضمن مناطق التركیز

ر تقییمات المخاطدوریة/ما ھو ُمعدل تكرار
في مؤسستكم؟

مرة واحدة في السنة

بشكل مستمر

على أساس ربع سنوي
على أساس 

نصف سنوي

48%15% 33%4%

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 



ت من المشاركین في االستبیان أن أدوا% 63ذكر 
دامھا الجیل القادم مثل تحلیل البیانات یتم استخ

، ومن ناحیة أخرى.لتحدید التغیرات في المخاطر
رات من المشاركین في االستبیان مؤش% 80یراقب 

اعتباًرا من الدرجة ) KRIs(المخاطر الرئیسیة 
لسابقة المرتفعة إلى المتوسطة بما في ذلك المخاطر ا

.  وحتى المخاطر المتزایدة أو الناشئة

14

لردود خالل فترة انتشار الجائحة، تتوقع غالبیة ا
ن أن تكون مخاطر األمن السیبراني من بی%) 54(

لیة مخاطر رئیسیة، تلیھا المخاطر التشغی3أعلى 
ومخاطر ) من المشاركین في االستبیان% 27(

باإلضافة ). لكل منھما% 12(التكنولوجیا والرقمنة 
ي إلى ذلك، أشارت نسبة كبیرة من المشاركین ف

:االستبیان إلى ما یلي
ثقة أن لدیھم مستوى متوسط إلى مرتفع من ال•

م في قدرات مؤسستھم على تحدید وتقیی
.  المخاطر الناشئة

دیھم من المشاركین في االستبیان ل% 87كان •
تحدید مستوى مرتفع إلى متوسط من الثقة في
وتقییم المخاطر المعتادة التي تواجھھا 

.مؤسستھم

ال نعم

ھل لدیكم وظیفة منفصلة إلدارة المخاطر؟

70%30%

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 



المستجدات على اللوائح التنظیمیة

) CMA(لھیئة أسواق المال 

یتطرق إلى ) ةاللوائح التنفیذی(ھل اإلطار التنظیمي لھیئة أسواق المال المتعلق بالتدقیق الداخلي 
المناطق الرئیسیة التالیة؟  

یتعین على الشركة أن تقوم "7-6المادة -الكتاب الخامس عشر -الالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق المال وفًقا 
"وحدة للتدقیق الداخلي تتمتع باالستقاللیة الفنیة التامة/ مكتب / بإنشاء إدارة 

بشأن إنشاء 2010لسنة ) 7(القانون رقم " ، أصدرت ھیئة أسواق المال الكویتیة الئحة جدیدة 2010في عام 
، أصدرت ھیئة 2015وفي وقت الحق في عام ". ھیئة أسواق المال وتنظیم أنشطة األوراق المالیة وتعدیالتھ

.  2010لسنة ) 7(بشأن إصدار الالئحة التنفیذیة  للقانون رقم )  72(أسواق المال القرار رقم 

ة د و ج ل ا ن  ا م ض

ة ی ع ب ت ل ةا ی ف ی ظ و ل ا

ة ی ع ب ت ل ةا ی ر ا د إل ا

ة ی ل ال ق ت س ال ا

ن ی ق ق د م ل ل ة  ی ل ھ أل ا ر  ی ی ا ع م

ت ا ی ل و ؤ س م ل ا و م  ا ھ م ل ا

ال أوافق وال أرفضال أوافقأوافقأوافق بشدة 

15 2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

مال متطلبات ھیئة أسواق الفیما یتعلق بكتابًا 17على مدى السنوات القلیلة الماضیة، وضعت ھیئة أسواق المال 
ل منطقة من ھذه وفیما یلي تفاصیل ردود المشاركین في االستبیان المتعلقة بك،لجمیع الشركات العامة المدرجة

:المناطق



ماع من المشاركین في االستبیان باإلج% 89وافق 
لعملیات على أن اللوائح التنفیذیة لھیئة أسواق المال

التدقیق الداخلي تتناول المنطقة الرئیسیة 
".االستقاللیة"

16

استقاللیة وظیفة التدقیق الداخلي

43%
46%
2%
9%

أوافق بشدة 
أوافق

ال أوافق
ال أوافق وال أرفض

قلیة وبما أن االستقاللیة أمر بالغ األھمیة لضمان ع
ة تتسم بالموضوعیة، وتجنب المشاكل المتعلق

أو وجھات النظر، ومنع تضارب / بالحضور و 
الحظة لحٍد كبیر مالمشّجعةبوادر الالمصالح؛ فمن 

مبدأ أن غالبیة المشاركین في االستبیان یؤیدون
شكل كاٍف تحدید استقاللیة وظیفة التدقیق الداخلي ب

.  في لوائح ھیئة أسواق المال

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

بمثابة یُعد تحدید عالقة التتابع الوظیفي المزدوج
جب على عنصًرا أساسیًا لتحقیق االستقاللیة؛ وی

الداخلي مدیر التدقیق/ الرئیس التنفیذي للتدقیق
م تفویض الوظیفیة إلى لجنة التدقیق التي تالتبعیة

التبعیةالمھمة إلیھا من قبل مجلس اإلدارة، و
بیة وقد وافق غال.اإلداریة إلى الرئیس التنفیذي

تنفیذیة المشاركین في االستبیان على أن اللوائح ال
التبعیة"لھیئة أسواق المال تتناول المنطقة الرئیسیة 

".الوظیفیة واإلداریة

الوظیفیة واإلداریةالتبعیة

الوظیفیةالتبعیة

اإلداریةالتبعیة

ض ف ر أ ال  و ق  ف ا و أ ال 

13%
13%

ق ف ا و أ ال 
2%

6%

ق ف ا و أ
51%

53%

ة د ش ب ق  ف ا و أ
34%

28%



معاییر األھلیة للمدققین

ین في وفقًا للمخطط أعاله، لوحظ أن غالبیة المشارك
واق ھذا االستبیان یوافقون على أن لوائح ھیئة أس

یة معاییر األھل"المنطقة الرئیسیة المال تتناول 
."للمدققین

).IIA(التقییمات الخارجیة، الصادرة عن معھد المدققین الداخلیین -) 1312(رقم ) معاییر(لتدقیق الداخلي لالمعاییر الدولیة للممارسة المھنیة 3

17

أوافق بشدة 

أوافق
ال أوافق

ال أوافق وال أرفض

26%4% 51%19%

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

عداد یعتبر التقییم الخارجي أمًرا بالغ األھمیة إل
فق تقاریر مستقلة إلى مجلس اإلدارة حول مدى توا

ي التدقیق الداخلي مع میثاق قواعد السلوك المھن
وھناك عدد كبیر ". المعاییر"وأخالق العمل ومع 

أن جًدا من المشاركین في ھذا االستبیان یؤیدون
سیة لوائح ھیئة أسواق المال تتناول المنطقة الرئی

ة لھیئة ، ونظًرا ألن اللوائح التنفیذی"ضمان الجودة"
9-6المادة -الكتاب الخامس عشر -أسواق المال 

ر كما یجب أن یقوم مكتب تدقیق آخ"... ھذكرت أن
یق وحدة التدق/ مكتب / بمراجعة وتقییم أداء إدارة 

ى الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات، عل
لس أن یتم موافاة كل من لجنة التدقیق الداخلي ومج

".  اإلدارة بنسخة من ھذا التقریر

ھیئة أسواق المال لدیھا ومن الجدیر بالذكر أن
متطلبات أكثر حزًما إلجراء المراجعة الخارجیة 

5سنوات، مقارنة بفترة 3لضمان الجودة كل 
لیین سنوات التي یُوصي بھا معھد المدققین الداخ

)IIA.(") یجب إجراء التقییمات الخارجیة مرة
.3")واحدة على األقل كل خمس سنوات

ضمان الجودة

أوافق بشدة 
أوافق

ال أوافق
ال أوافق وال أرفض

32%7% 44%17%
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ال أوافقأوافقأوافق بشدة 

ال أوافق وال أرفض

26%2% 57%15%

أوافق بشدة 
أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
ال أوافق وال أرفض

37%4% 39%2%19%

2022استبیان نبض الكویت للتدقیق الداخلي 

يأدوار ومسؤولیات موظفي التدقیق الداخل

عندما سألنا عما إذا كانت الئحة ھیئة أسواق المال
خلي؛ تتناول أدوار ومسؤولیات موظفي التدقیق الدا

ن من المشاركین في االستبیان على أ% 83وافق 
المنطقة اللوائح التنفیذیة لھیئة أسواق المال تتناول

یق لموظفي التدق" األدوار والمسؤولیة"الرئیسیة 
.منھم% 2الداخلي، في حین لم یوافق سوى 

ات ھل یتم تحدید متطلبات المؤھالت والخبر
للمدقق الداخلي بالقدر الكافي والمالئم؟

ن من المشاركین في االستبیا% 75وافق أكثر من 
ي على أن مؤھالت وخبرات موظفي التدقیق الداخل

أسواق یتم تحدیدھا بشكل كاٍف من قبل الئحة ھیئة
. المال

تحدد ھیئة أسواق المال بوضوح الخبرات 
ي والمؤھالت المطلوبة لموظفي التدقیق الداخلي ف

متطلبات ) "3(الملحق رقم -الكتاب الخامس 
" المؤھالت والخبرات في األشخاص الُمرخص لھم

المؤھالت العلمیة والمھنیة والخبرات العملیة /"
الواجب توافرھا في المناصب والوظائف واجبة 

واعد التسجیل  لدى الشخص المرخص لھ وفقاً لق
".الكفاءة والنزاھة
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مل نظًرا ألن المؤسسات تواجھ تحدیات ضخمة للع
توى في بیئة اقتصاد مغلق بشكل أساسي على مس

ج عن الناتتأثیر الالعدید من القطاعات، فقد أجبر 
وظائف تدقیق داخلي 10من إجمالي 4الجائحة 

:  رالمصد(. على إجراء تخفیضات في میزانیاتھا
لمعھد استبیان المركز التنفیذي للتدقیق التابع
ائحة فیروس المدققین الداخلیین فیما یتعلق بتأثیر ج

في ). على التدقیق الداخلي) 19-كوفید(كورونا 
سائد دولة الكویت، تتوافق ھذه النسبة مع االتجاه ال

لداخلي میزانیة التدقیق اخفضحیث تم اإلبالغ عن 
من إجمالي المشاركین % 33من قبل % 10بنسبة 

من % 38باإلضافة إلى ذلك، أفاد . في االستبیان
داخلي المشاركین في االستبیان أن إدارة التدقیق ال

غیر حاسمة بشأن االبتكار والتحول وھو أمر 
ي الوقت ضروري للغایة في بیئة األعمال المتغیرة ف

.  الحالي

وى وبالنظر إلى استخدام التكنولوجیا على مست
داخلي یجب على وظائف التدقیق الھ المؤسسات، فإن

عدد وھناك. ھذه المنطقةإلى ولجان التدقیق االنتباه 
دققي من وظائف التدقیق الداخلي التي لیس لدیھا م

یق تكنولوجیا المعلومات أو تخطط لضمھم إلى فر
بل وسوف یحتاجون إلى تقییم أفضل الس.العمل

ومات لتغطیة المناطق المتعلقة بتكنولوجیا المعل
یا في لضمان التأكید المعقول على أنظمة التكنولوج

.مؤسساتھم

ة تم إعداد اإلطار التنظیمي الشامل الصادر عن ھیئ
أسواق المال للحد من أوجھ التضارب على مستوى

ومع ذلك، یبدو أن الوعي بإطار .  المؤسسات
العمل على مستوى كل مؤسسة على حدة مطلوب 

دم ووظائف التدقیق الداخلي لضمان عبین اإلدارة
.المساس باستقاللیة وظائف التدقیق الداخلي

االستنتاج



ة تطالب الجھات التنظیمیة والمساھمون بالمراقب
ب المناسبة للحوكمة، حیث یمكن تحقیق ھذا الطل
ة بشكل أفضل إذا كانت المعلومات المقدمة دقیق

یق ویجب أن تكون وظائف التدق. وُمحددة وموثوقة
قولة الداخلي قادرة على تقدیم تأكیدات وضمانات مع
إلدارة بشأن جمیع المعلومات التي تصل إلى مجلس ا
اإلدارة ویمكنھا أیًضا تثقیف وتوعیة مجلس اإلدارة و

تحقق من  قد تالتنفیذیة فیما یتعلق بالفوائد التي 
. أنشطة التأكید المستقلة

، يوالرؤحتى مع استمرارھم في تقدیم الضمانات 
یجب علیھم إیجاد طرق جدیدة للمساھمة والتعلم

مشّجعةالبوادر الوتحقیقًا لھذه الغایة، من .والتطور
أن نرى غالبیة المشاركین في عملیة التدقیق
ع یستثمرون في إجراء الدورات التدریبیة ورف

وقت وقد یبدو المستقبل غیر مؤكد في ال. المھارات
الحالي، ولكن امتالك المعرفة ووجھات النظر 

من في بثال یقدرھو أمر الفریدة للتدقیق الداخلي 
.   دتوجیھ المؤسسات خالل الوضع الطبیعي الجدی

تقبل، یمكن ومن خالل تبني التغییر والتفكیر في المس
للمدققین مساعدة مؤسساتھم على الخروج من 

.  األزمة بشكل أقوى مما سبق
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ت من الواضح أن وظائف التدقیق الداخلي تضاعف
جائحة كورونا الناجمة عن تحدیات اللمواجھة 

بینما شاركت بعض.بطرق مختلفة) 19-كوفید(
جیة وظائف التدقیق الداخلي في مراجعة استراتی

ي مواجھة جائحة فیروس كورونا وشاركت أیًضا ف
إدارة األزمات، قام البعض اآلخر منھا بمراجعة 
خطة استمراریة األعمال وتصمیم برنامج خطة 

ر وقد حظي الدو. التعافي من الكوارث وفاعلیتھا
ي بتقدیر القیادي واالستشاري لوظائف التدقیق الداخل
دد كبیر غالبیة المشاركین في االستبیان حیث قام ع

ون من وظائف التدقیق الداخلي بأداء مسؤولیاتھم د
.بالموضوعیةالمساس 

بعیدة تداعیات) 19-كوفید(كانت لجائحة كورونا 
المدى جعلت من تطور وظائف التدقیق الداخلي

.  بكفاءةلتنفیذ المسؤولیات الیومیةأمًرا ضروریًا
الماضیة، رفعت وظیفة 24وخالل األشھر الـ 

التدقیق الداخلي من مستوى أدائھا باستخدام 
ق التكنولوجیا في عملیات التدقیق، وإیجاد طر
مبتكرة لجمع األدلة، وإجراء تقییم دینامیكي 

الھجین العملبیئة اللمخاطر، والحفاظ على 
)Hybrid Workplace.( نتیجة لالبتكار

%  41والتحول في وظائف التدقیق الداخلي، ذكر 
لتدقیق من المشاركین في االستبیان أنھم نفذوا خطة ا

.بصورة كاملةالداخلي الخاصة بھم 

دارة في بیئة المخاطر الناشئة، وعلى الرغم من أن إ
تتحسن كل یوم، ) 19-كوفید(جائحة فیروس كورونا 

فقد جعل ذلك الجمیع یدركون مدى التأثیر 
ویتم واالحتمالیة والسرعة التي تتطور بھا المخاطر

ستمرین وبالتالي، فإن التأھب والتقییم الم.  تجاوزھا
فضل لھما أھمیة قصوى ویتطلبان تنسیقًا ومواءمة أ
/ لمخاطر العمل الرئیسیة بین اإلدارة والمخاطر

م من ، وعلى الرغااللتزام ووظیفة التدقیق الداخلي
السیولة والمرونة المالیة من المخاطرذلك تظل 
.  الرئیسیة
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یت لمعھد نبض الكوبروتیفتي استبیان أجرت شركة 
خالل )Online(نترنتعبر اإلالمدققین الداخلیین 

حیث انتھى .2021من نوفمبر إلى دیسمبر الفترة 
ن مواحد وثمانون من قادة وخبراء التدقیق الداخلي 

20ك إجراء ھذا االستبیان االستقصائي، بما في ذل
دقیق أو ممن عملوا في منصب الرئیس التنفیذي للت
لتدقیق المدقق الداخلي المعتمد أو المدیر التنفیذي ل

.الداخلي أو مدیر التدقیق الداخلي

تي یتألف ھذا االستبیان من مجموعة من األسئلة ال
تستكشف مدى نضج وظائف التدقیق الداخلي
ي باإلضافة إلى أسئلة لتحدید مستوى النضج ف

:المحاور ضمن الفئات الخمس التالیة

وظیفة التدقیق الداخلي•

االبتكار والتحول المتعلق بالتدقیق•

على ) 19-كوفید(تأثیر تفشي جائحة كورونا •
وظیفة التدقیق الداخلي

إدارة المخاطر•

)CMA(المستجدات الرقابیة لھیئة أسواق المال •

ذا باإلضافة إلى ذلك، ُطلب من المشاركین في ھ
ل طبیعة حوالدیموغرافیة معلوماتالاالستبیان تقدیم 

سمى الوظیفي لھم أو والمُ أعمالھم وحجمھا،
حنا كما طر. مناصبھم في وظیفة التدقیق الداخلي

لقة مجموعة من األسئلة حول الكفاءات المتعاأیضً 
لداخلي بالتدقیق وعدد سنوات الخبرة في التدقیق ا

تم استخدامقد  و.والمؤھالت المھنیة واألكادیمیة
ھناك ھذه التفاصیل للمساعدة في تحدید ما إذا كانت
قدرات واحتیاجات ممیزة بین مختلف أحجام 

وقطاعات األعمال أو بین األفراد على اختالف 
.  خليمستویاتھم في األقدمیة في مھنة التدقیق الدا

افیة وقد تم الحصول على جمیع المعلومات الدیموغر
.دتھممن قبل المشاركین في االستبیان بمحض إرا

سمى الوظیفي المُ / المنصب والدیموغرافیاتالمنھجیة
ق الداخلي المدق/ الرئیس التنفیذي للتدقیق 

الداخلي المدیر التنفیذي للتدقیق/ المعتمد 
مدیر التدقیق الداخلي/ 

25%

%35مدیر التدقیق الداخلي

%40مدقق / مدقق أول 

القطاع

%7.2السیارات

%30.4المصرفيالقطاع

%1.4األعمالخدمات

%4.3اإلنشاءات

%1.4التعلیم

%9.4المالیةالخدمات

%2.9الحكومة

%2.2الصحیةالرعایة

%2.9الضیافة

%4.3التأمین

%2.2االستثمار

%5.1التصنیع

%4.3والغازالنفط

%1.4والمرافقالطاقة

%3.6بالتجزئةالبیع

%0.7التكنولوجیا



القطاع

%6.5اإلتصاالت

%2.9النقل والخدمات اللوجستیة  

%1.4التوزیع بالجملة 

%5.1أخرى 

)بالدوالر األمریكي(حجم المؤسسة 

%44ملیون100أكثر من 

%36ملیون10-99.99

%16ملیون1-9.99

%4ملیون1<

عدد الموظفین

%42موظف2000أكثر من 

1000-200020%

%19موظف501-1000

%19موظف0-500

الشھادات

CIA (73%(شھادة المدقق الداخلي المعتمد 

شھادة ُمدقق نظم المعلومات المعتمد
)CISA (25%

شھادة ضمان إدارة المخاطر المعتمدة 
)CRMA(1%

شھادة المحاسب القانوني المعتمد 
)CPA  (1%

الخبرة المھنیة

%62سنوات10أكثر من 

%24سنوات6-9

%11سنوات3-5

%3عامین< 
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:ةنبذ

)IIA(دققین الداخلیین نبذة عن معھد المُ 
ھو الداعم األكبر والمعلم والمزود األكثر شھرة في مھنة التدقیق الداخلي وإصدار) IIA(معھد المدققین الداخلیین 

، حیث یُقدم المعھد خدماتھ في 1941وقد تأسس معھد المدققین الداخلیین عام . المعاییر والتوجیھات والشھادات
ة ویقع المقر العالمي للجمعی.دولة ومنطقة إقلیمیة170عضو ینتمون ألكثر من 190,000الوقت الحالي ألكثر من 

رجى زیارة لالطالع على مزید من المعلومات، یُ . (في مدینة لیك ماري، والیة فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة
)  www.theiia.orgالموقع اإللكتروني 

)Pulse Survey(النبضجسّ استبیان 
بر في دولة الكویت بالتنسیق مع شركة بروتیفتي مم) IIA(تم إعداد ھذا االستبیان من قبل معھد المدققین الداخلیین 

لممیزة في دولة تراعي األسئلة المطروحة في ھذا االستبیان إطار عمل التدقیق الداخلي وبیئة النضج ا.فیرم الكویت
ویتم مراعاة ،تخضع وظیفة التدقیق الداخلي للشركات المدرجة في دولة الكویت لرقابة ھیئة أسواق المال. الكویت
الركائز إدارة التدقیق الداخلي في جمیع مناطق األعمال، حیث تُمثل وظیفة التدقیق الداخلي إحدى/ وظیفةرؤى 

.    األساسیة للمؤسسة

جیھیة في في ھذا السیاق، قامت ھیئة أسواق المال في دولة الكویت بدور فعال في صیاغة القوانین والمبادئ التو
ع الشركات شكل اللوائح التنفیذیة لھیئة أسواق المال، األمر الذي یتطلب وجود وظیفة التدقیق الداخلي في جمی

وقد ، ةوقد حددت الھیئة ھیكل التقاریر واألدوار والمسؤولیات ومتطلبات المؤھالت والخبرت،المدرجة في الكوی
.ساھم كل ذلك في زیادة الوعي بالتدقیق الداخلي وأھمیتھ وإضافة قیمة للشركات المدرجة
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حصول على استشارة ویجب علیكم أال تتخذون أي إجراء أو تمتنعون عن اتخاذ أي إجراء، بناًء على المعلومات الواردة في ھذا المنشور، دون ال. تم إعداد ھذا المنشور بعنایة، ولكن یجب اعتباره بمثابة إرشادات توجیھیة عامة فقط
أو الشركات األعضاء فیھا ، أو أي من")بروتیفتي("ال تقدم شركة بروتیفتي ممبر فیرم الكویت . ویُرجى التواصل مع األشخاص المذكورین في المنشور لمناقشة ھذه األمور وفقًا لما یتواءم مع الظروف الخاصة بكم. مھنیة محددة

ما ال تتحمل كافة ك. بدقة المعلومات الواردة ضمن ھذا التقریر أو معقولیتھا أو اكتمالھالق أو المساھمون فیھا أو شركائھا أو رؤسائھا أو مدیریھا أو موظفیھا أو وكالئھا أي تعھد أو ضمان، سواء كان صریحاً أو ضمنیاً، فیما یتع
ار قائم على أساس ة للعمل على المعلومات الواردة في ھذا العرض التقدیمي، أو ألي قرتیجھذه األطراف والجھات المسؤولیة عن أي من المعلومات التي استندنا إلیھا في ھذا التقریر أو أي خطأ أو حذف فیھ؛ أو أي خسائر متكبدة ن

.ذلك

ورؤى،النظیرمنقطعةُمتعمقةخبرةتُقدمعالمیة،استشاراتشركةھي)www.protiviti.com(بروتیفتي
شركةتقوم.ةثقبكلالمستقبلمواجھةعلىالقادةمساعدةأجلمنلھمثیلالوتعاونًاُمخصًصا،ونھًجاموضوعیة،

التمویل،المجفيُمدارةوحلولاستشاراتبتقدیممحلیًاوالمملوكةالُمستقلةاألعضاءوالشركاتبروتیفتي
لصالحلداخلياوالتدقیقوالمخاطر،والحوكمة،والقانونیة،الرقمیةوالمعلوماتوالبیانات،والعملیات،والتكنولوجیا،

.دولة25منأكثرفيللشركةمكتب85منأكثرتضمالتيشبكتناخاللمنالعمالء

قامتحیث،2022لعامشركة100ألفضلفورتشنمجلةقائمةعلىالُمدرجةالشركاتضمنذكرھاتموقد
للشركات100فورتشنقائمةضمنالُمدرجةالشركاتمنبالمائة80عنیزیدلماخدماتبتقدیمبروتیفتيشركة

500جلوبالفورتشنقائمةضمنالُمدرجةالشركاتمنبالمائة80منیقربومادخًال واألكثراألفضل
منھاغرأصشركاتمعبالتعاونأیًضابروتیفتيشركةوتعمل.)العالمفيشركة500ألفضلالسنويالتصنیف(

.ومیةالحكالجھاتمععملھاإلىباإلضافة،العامالطرحإلىتتطلعالتيالشركاتذلكفيبماأخرى،وشركات
:NYSE(ھافروبرتلشركةبالكاملمملوكةشركةھيبروتیفتي RHI(عضًواوھي،1948عامستتأسوقد

.500بورزأندستاندردمؤشرفي

الكویتمكتبنا في 
الكویت

برج الشھید، الدور الرابع
شارع خالد بن الولید

1773: ب.الشرق، ص
، دولة الكویت13018الصفاة 
+965.2242.6444: الھاتف

kuwait@protivitiglobal.com.kw: برید إلكتروني

عن بروتیفیتي

للتواصل معنا
بوالناجسانجاي راج

مدیر تنفیذي إداري
+965.9900.6302: الھاتف

Sanjay.Rajagopalan@protivitiglobal.me: برید إلكتروني

داریوش محمدي بور
مدیر تنفیذي إداري

+965.9969.4611: الھاتف
daryoush.pour@protivitiglobal.me:برید إلكتروني

فیبن شارما
مدیر تنفیذي إداري

+965.9995.0421: الھاتف
vipin.sharma@protivitiglobal.me:برید إلكتروني

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3410749-1&h=1345424204&u=https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.protiviti.com&data=02|01|jenny.hollingworth@protiviti.com|22dde370f28748c0dca708d79525c023|16532572d5674d678727f12f7bb6aed3|0|0|637141861686142687&sdata=xStP6r493+L3w+9fcmu2/O+MA5GKWXHBl8Pwxu3btiA=&reserved=0&a=www.protiviti.com
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