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 مدخل الى معايير التدقيق الداخلي
 

    المعايير مدخل الى

 

اف منشآت تختلف من ناحية األهدلـ أو لـصـالح  تتم ممارسة التدقيق الداخلي في بيئات قانونية وثقافية مختلفة ومتنوعة، 

والحجم والتعقيد والهيكلية، كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص من داخل المنشأة أو من خارجها. ومع أن تلك 

في ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة على حدة فإن التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق  اإلختالفات قد تؤثر

 .الداخلي )المعايير( يشّكل امراً أساسياً لكي يتمّكن المدققون الداخليون ونشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بمسؤلياتهم

 

     :يتمثل الغرض من المعايير في
 

 .اإلطار الدولي للممارسات المهنية بالعناصر اإللزامية من اإللـتزام تـوجـيه   .1

 .التدقيق الداخلي لـنشـاطـات توفير إطار مرجعي آلداء وتطوير مجال واسع للقيمة المضافة .2

 .إرساء األسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي .3

 تعزيز تحسين عمليات ومسارات المنشأة. .4
 

 : تتـكّون مـن متطلبات الزاميةو مـبادئ  مجموعةعـلى المعايير تـستند 

اً دولي أداءها وتقييم فعالية القابلة للتطبيق لممارسة مهنة التدقيق الداخلي الـجوهــرية "تصريحات" تحدد المتطلبات ا• 

 وعلى المستوى التنظيمي والفردي. 

  ."تفسيرات" تُوّضح العبارات والمصطلحات الواردة في المعايير• 

 

ك ذل عـلى "بناءو، اإلطار الدولي مـن لزامية الا الـعـناصر تحتوي على جميع  ,مـيـثاق األخالقـيات  المعايير وإن  ,

 العناصر اإللزامية لإلطار المهني الدولي لممارسة اعمالبجـميع تقيّداً يـعتبر لمعاييروبابميثاق األخالقـيات فإن التقيد 

 التدقيق الداخلي.

 

 . ومن الضروري اعتماد ا التفسيرات المحدّدة فيالـمصـطالحـات في قائمة اكـما هـي مـحذدة  وتستخدم المعايير عبارات  

لفهم وتطبيق المعايير بشكل سليم. باإلضافة الى ذلك، تَستخدم المعايير كلمة "يجب" للداللة على  الـمصـطالحـات  قـائـمـة

  .م تكن مسألة عدم تطبيقه هي نتيجة لحكم مهني أو ظروف تبّرر اإلنحراف عن المعاييرُمتطلّب يُتوقع اإللتزام به ما ل

 

   

 



: معايير الصفات ومعايير األداء. معايير الصفات تحدد الخصائص التي يجب توفُرها في أسـاسيين قسمين مـنالمعايير تـتألف 

داء تتناول طبيعة التدقيق الداخلي وتحدّد معايير الجودة لقيس المؤسسات واألفراد الذين يمارسون التدقيق الداخلي. معايير اآل

  .أداء الخدمات المقدّمة. هذا وتُطّبق معايير الصفات ومعايير اآلداء على جميع خدمات التدقيق الداخلي

 

أكيد )ت( خدمات تمعايير التنفيذ تحدد المتطلبات لتطبيق معايير الصفات واآلداء حسب نوعية الخدمة المقدّمة، سواء كانت  إن

 أو خدمات إستشارية )إ(
 

أو إستنتاجات بشأن كيان أو عملية أراء  تشمل خدمات التأكيد تقييماً موضوعياً لألدلّة من طرف المدقق الداخلي وذلك لتقديم 

ة وبصف خليأو وظيفة أو مسار أو نظام أو غيرها من الموضوعات. يتم تحديد طبيعة ونطاق مهمة التأكيد من قبل المدقق الدا

( الشخص أو المجموعة التي هي في عالقة مباشرة بالكيان أو بالعملية أو 1ثالثة أطراف في خدمات التأكيد: )تـشترك عاّمة 

( الشخص أو المجموعة التي تقوم بإجراء هذا 2بالوظيفة أو بالمسار أو بالنظام أو بغيرها من الموضوعات )مالك المسار(، )

   . ( الشخص أو المجموعة التي تستخدم هذا التقييم )أي المستَخدم(3الداخلي(، )التقييم )أي المدقق 

   
 . 

الخدمات اإلستشارية هي خدمات إرشادية وتُنفّذ بصفة عامة بناًء على طلب محدّد من عميل المهّمة. وتخضع طبيعة ونطاق 

( الشخص أو المجموعة 1عامة طرفين وهما: ) المهمات اإلستشارية لإلتفاق مع عميل المهمة. وتتضمن هذه الخدمات بصفة

( الشخص أو المجموعة التي تبحث عن المشورة وتتلقاها )العميل(. وعند تنفيذ 2التي تقدّم المشورة )أي المدقق الداخلي(، و)

  .الخدمات اإلستشارية ينبغي أن يحافظ المدقق الداخلي على الموضوعية وال يضطلع بأي مسؤولية إدارية

 

ن التدقيق الداخلي. جميع المدققين الداخليين مسؤولون عط نشالمعايير على المدققين الداخليين منفردين وأيضاً على تنسحب ا

هم المعايير ذات صلة بأداء مسؤوليات و تطبيق المعايير المتعلقة بالموضوعية الفردية وبالمهارات وبالعناية المهنية الالزمة

  .التزام نشاط التدقيق الداخلي الكامل بالمعاييرعن يق مسؤولون أيضاً المهنية. الرؤساء التنفيذيين للتدق

 

إذا تعذّر على المدققين الداخليين أو على نشاط التدقيق الداخلي ا ببعض أجزاء المعايير بسبب قانون أو نظام فيتعيّن التقيّد 

 اإلفـصـاحات الـمـنـاسبة.األخرى من المعايير معءات باإلجرا
 

ذه هذكر إستعمال لـلـتدقيق الداخـلي فيمكن  أخرى  أ صادرة عن جهات رسمية متطلباتال المعايير بالتزامن مع إذا تم استعم

 لمتطلباتا. عندها، وفي حال أشار نشاط التدقيق الداخلي التقيّد "بالمعايير" وكان هناك إختالف بين "المعايير" و  الـمتـطلبات

ـبات كـما بإمـكانهم اإللـتزام بالمـتـطل األخرى فيجب على المدققين الداخليين ونشاط التدقيق الداخلي أن يتقيدوا "بالمعايير"

.إن مراجعة وتطوير المعايير هي مسار مستمر. ويقوم المجلس الدولي لمعايير التدقيق  األخرى إذا كــانت أكـثر تـقـييدا"

ومناقشات قبل إصدار المعايير. ويشمل هذا الطلب مالحظات العموم في جميع أنحاء العالم في  الداخلي بمشاورات مستفيضة

خصوص المسودة المعروضة. يتّم نشر المسودات على موقع اإلنترنت للمعهد الدولي للتدقيق الداخلي كما يتّم توزيعها على 

  .معاهد التدقيق في مستوى كل بلد
 

 ليقات بشأن المعايير الى:ويمكن إرسال اإلقتراحات والتع

The Institute of Internal 

Auditors 

Standards and 

Guidance 

1035 Greenwood Blvd. Suite 401 

Lake Mary, FL 32746, USA  

E-mail: guidance@theiia.org 

mailto:guidance@theiia.org


Web: 

http://www.theiia.org 

 معايير الصف ات
 األهداف، الصالحيات، المسؤوليات -1000

يجب تحديد أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي تحديداً رسمياً ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع  رسالة 

 ,الـمـبادئ الـجوهرية لـلممـارسة الـمهنية لـلتدقـيق الـداخـلي) ،اإلطار الدولي للممارسات المهنية التدقيق الداخلي والعناصر االلزامية من 

اق األخالقيات ، المعاييروتعريف التدقيق الداخلي. يجب أن يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة دورية لميثاق التدقيق الداخلي وعرضه ميث

  ,.على اإلدارة العليا

 

 التفسير: 

تضع  التدقيق الداخليإن ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية تحدد هدف و صالحيات و مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي. إن ميثاق 

األسس لموقع التدقيق الداخلي في المنشأة بما في ذلك طبيعة مرجعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الوظيفية لمجلس اإلدارة؛ حق 

 الوصول واإلطالع على السجالت، والوصول الى الموظفين، واألصول المادية ذات الصلة ألداء مهام التدقيق ؛ وتحدد نطاق أعمال

 التدقيق. إن الموافقة النهائية على ميثاق التدقيق الداخلي هي من صالحيات مجلس اإلدارة .

 

واضحاً في ميثاق التدقيق الداخلي. وإذا كانت يجب تحديد طبيعة الخدمات التأكيدية التي تقدّم الى الُمنشأة تحديداً  -1.ت.1000

 أيضاً تحديد طبيعتها في ميثاق التدقيق الداخلي. الخدمات التأكيدية تقدم الى جهات خارج الُمنشأة فيجب

 

 يجب تحديد طبيعة الخدمات اإلستشارية في ميثاق التدقيق الداخلي. -1.أ.1000

 

 في مـيثاق الـتدقـيق الداخـلي. بالتوجيهات اإللزاميةاإلقرار  -1010

ب اإلقرار وتعريف التدقيق الداخلي يجثاق األخالقيات والمعايير وميالطبيعة اإللزامية للمبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

الدولي  اإلطار من   والعناصر اإللزاميةالتـدقيق الداخـلي على الرئيس التنفيذي مناقشة رسالة  يجببها في ميثاق التدقيق الداخلي. 

  العـلـيا و مـجلـس اإلدارة مع اإلدارةللممارسات المهنية 

 

 اإلستقاللية والموضوعية -1100

 الهم بموضوعية.يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقالً، ويجب على المدققين الداخليين آداء أعم

 

 التفسير:

 اإلستقاللية هي التحرر من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على اإلضطالع بمسؤوليات

ن والتدقيق الداخلي على نحو غير متحيّز. لكي يتسنى تحقيق درجة اإلستقاللية الالزمة لآلداء الفعّال لمسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي يك

 اطبللمسؤول التنفيذي للتدقيق الداخلي إمكانية الوصول المباشر وبدون أي قيود الى اإلدارة العليا والمجلس، ويمكن تحقيق ذلك من خالل ارت

م التحكم في المصادر التي تهدد اإلستقاللية على مستوى المدقق الداخلي منفرداً وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى مزدوج. ويجب أن يت

  المستويين الوظيفي والتنظيمي.

http://www.theiia.org/


تائج قدون في سالمة نأما الموضوعية فهي نمط ذهني غير متحيّز بحيث يخّول المدققين آداء مهمات التدقيق الداخلي على نحو يجعلهم يعت

وجودة أعمالهم دون شائبة. وتقتضي الموضوعية عدم تبعية أحكام المدققين الداخليين بشأن مسائل التدقيق آلراء اآلخرين. ويجب أن يتم 

ظيفي ومهمات التدقيق وعلى المستويين الالتحكم في المصادر التي تهدد الموضوعية على مستوى المدقق الداخلي منفرداً وعلى مستوى 

 والتنظيمي.

 

يجب أن يرتبط الرئيس التنفيذي للتدقيق بأعلى مستوى في الهيكل اإلداري للمنشأة وذلك لتمكين نشاط التدقيق الداخلي من اإلضطالع  -1110

شاط نبمسؤولياته على أكمل وجه. ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقدم للمجلس على األقل سنوياً التأكيد على اإلستقاللية التنظيمية ل

 يق الداخلي.التدق

 

 التفسير:

قيام هذا  ستتحقق اإلستقاللية التنظيمية فعلياً حين يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق مرتبطاً وظيفياً بالمجلس. من أمثلة اإلرتباط الوظيفي بالمجل

 األخير بما يلي:

 المصادقة على ميثاق التدقيق. -

 المصادقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر. -

 المصادقة على ميزانية وموارد التدقيق. -

تلقّي التبليغات والتقارير من الرئيس التنفيذي للتدقيق بشأن أداء نشاط التدقيق الداخلي فيما هو بعالقة الخطة المعتمدة وأي مسائل  -

 أخرى.

 المصادقة على قرار تعيين وعزل المسؤول التنفيذي للتدقيق. -

 التنفيذي للتدقيق.المصادقة على راتب ومكافآت المسؤول  -

طلب المعلومات المناسبة من الُمَسيّرين والرئيس التنفيذي للتدقيق لتحديد ما إذا كان النطاق غير مالئم او إذا كانت هناك  -

 قيودٌمفروضة على الموارد.

 

يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي في مأمن من أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وإنجاز أعماله وإبالغ النتائج. يجب  -1.ت.1110

 مناقشة وتداعياته.ومجلس اإلدارة لأي تدخل من هذا النوع الـتصريح عـن  على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 

 التفاعل المباشر مع المجلس -1111

 سؤول المباشر على التدقيق الداخلي أن يتواصل ويتفاعل بشكل مباشر مع المجلس.يجب على الم

 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق الداخليدور  -1112

هذه األدوار  ثتقع خارج إطار التدقيق الداخلي، أو عندما يتوقع حدوأدوار أو مـسؤلـيات الداخلي أي  عندما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق

 حجم التأثر السلبي على اإلستقاللية والموضوعية.لـلحد من ، فيجب أخذ اإلحتياطات الالزمة 

 

 التفسير:

ـشاطـات نتقع خارج إطار التدقيق الداخلي، كمسؤولية  إضـافية يمكن أن يُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أخذ أدوار أو مسؤوليات

أو إدارة المخاطر. إن هذه األدوار أو المسؤوليات قد تؤثر سلباً في الواقع أو في الظاهر على اإلستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق اإللتزام 

الداخلي أو على الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي. إن اإلحتياطات هي تلك اإلجراءات اإلشرافية المأخوذة عادة من قبل مجلس اإلدارة، 



مع التأثيرات السلبية المحتملة، ويمكن أن تشمل تقييماً دورياً لصالت التبعية والمرجعية والمسؤوليات، واستحداث إجراءات بديلة  للتعامل

 للحصول على تأكيدات بخصوص مجاالت المسؤوليات اإلضافية.

 الموضوعية على المستوى الفردي -1120

 نحياز، وأن يجتنبوا كل ما من شأنه أن يجعلهم في وضعية تضارب المصالح.يجب أن يتصف المدققون الداخليون بالحياد وعدم اإل

 

 التفسير:

ن يكون فيه المدقق الداخلي في وضعية تنافس بين المصالح المهنية أو الشخصية في حين أنه وبحكم طبيعة تضارب المصالح هو موقف معيّ 

صعب أن يقوم المدقق الداخلي بواجباته بشكل عادل وغير منحاز. ويمكن عمله في وضعية تجعله محل ثقة. وحالة المنافسة هذه تجعل من ال

ة إن تضارب المصالح يمكن أن تنجّر عنه وضعي م يترتب عليه أي تصرف غير أخالقي او غير سليم.أن يحدث تضارب المصالح حتى لو ل

مكن هنة التدقيق الداخلي ككّل. إن تضارب المصالح يمن شأنها أن تتسبب في إضعاف الثقة في التدقيق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي وم

 أن يؤثّر على قدرة الفرد على آداء واجباته ومسؤولياته بصفة موضوعية.

 

 التأثير على اإلستقاللية  -1130 

ف ذلك لألطراإذا حدث ما من شأنه أن يؤثّر في الواقع أو في الظاهر على اإلستقاللية أو الموضوعية فإنه يجب اإلفصاح عن تفاصيل 

 المعنيّة. على أن يُراعى في نوعية وطريقة اإلفصاح درجة التأثير على اإلستقاللية أو الموضوعية.

 

 التفسير:

من بين العوامل التي تؤثر على اإلستقاللية التنظيمية أو الموضوعية الفردية على سبيل الذكر ال الحصر: تضارب في المصالح الشخصية، 

التي تمنع من الحصول أو اإلطالع على السجالت واإلتصال بالموظفين والدخول الى تدقيق، والقيود المفروضة والحد من نطاق عمل ال

 مختلف مواقع المنشأة، والقيود المفروضة على الموارد كالتمويل مثالً.

 ن على ضوء ما هو منتظر من نشاطتحديد األطراف التي يجب اإلفصاح لها بكّل ما من شأنه أن يؤثّر على اإلستقاللية أو الموضوعية يكو

التدقيق الداخلي من ناحية، وعلى ضوء المسؤوليات المنوطة بعهدة الرئيس التنفيذي للتدقيق تجاه اإلدارة العليا والمجلس كما هو منصوص 

 عليه في ميثاق التدقيق من ناحية أُخرى.

 

لتي كانوا مشرفين عليها فيما سبق. ومن المتوقع أن تتأثر يجب أن يمتنع المدققون الداخليون عن تقييم العمليات ا  -1.ت.1130

 متعلّقة بنشاط كان مسؤوالً عنه خالل السنة المنصرمة.تأكيد خدمات موضوعية المدقق الداخلي إذا ما قدّم 

طرف من إشرافالمتعلّقة بوظائف هي تحت إشراف الرئيس التنفيذي للتدقيق يجب أن تُوضع تحت التأكيدية المهمات  -2.ت.1130

 خارج نشاط التدقيق الداخلي.

يمكن للتدقيق الداخلي أن يقدم خدمات تأكيد في المجاالت التي سبق له أن قدم فيها خدمات استشارية، بشرط أن تكون  -3.ت.1130

تلك الخدمات اإلستشارية لم تؤثر سلباً على موضوعيته، وبشرط أن يتم التعامل بطريقة مناسبة مع الموضوعية الفردية عند تخصيص 

 للمهمة الجديدة.الموارد الالزمة 

 يمكن للمدققين الداخليين أن يقدموا خدمات إستشارية متعلقة بعمليات كانوا مشرفين عليها فيما سبق.  -1.أ.1130

إذا ُوجد ما من شأنه أن يؤثّر على إستقاللية أو موضوعية المدققين الداخليين أثناء مهّمات إستشارية مقترحة، فإنه يجب  -2أ..1130

 لذي أمر بهذه المهّمة قبل قبولها.عليهم اإلفصاح عن ذلك للعميل ا

 



 المهارات والعناية المهنية الالزمة -1200

 يجب إنجاز مهّمات التدقيق الداخلي بمهارة وتوخي العناية المهنية اللالزمة.

 المهارة -1210

يجب على المدققين الداخليين أن يمتلكوا المعارف والمهارات والكفاءات األخرى الضرورية لإلضطالع بالمسؤوليات الفردية المنوطة بعهدة 

على نشاط التدقيق الداخلي أن يمتلك جماعياً أو يحصل على المعارف والمهارات والكفاءات األخرى الضرورية لإلضطالع كل منهم. ويجب 

 ت المنوطة بعهدته.بالمسؤوليا

 التفسير:

مطلوب توفّرها لدى المدققين الداخليين لإلضطالع المهارات والكفاءات األخرى الوالمعارف هي عبارة مشتركة تشير الى  المهارة

التوصيات. ء النصح وبمسؤولياتهم المهنية بفعالية. وتشمل المهارة مراعاة األنشطة الحالية، واإلتجاهات والقضايا الناشئة التي تمّكن من إعطا

 المدققون الداخليون مدعوون إلثبات مهاراتهم بالحصول على الشهادات والمؤهالت المهنية المناسبة مثل شهادة المدقق الداخلي المعتمد من

 تنظيم المعهد الدولي للتدقيق الداخلي أو شهادات أخرى في نفس اإلختصاص من تنظيم منظمات مهنية أخرى.

 

لى الرئيس التنفيذي للتدقيق الحصول على المشورة والمساعدة من أشخاص مؤهلين إذا كان المدققون الداخليون يجب ع -1.ت.1210

 يفتقدون الى المعارف والخبرات ومختلف المهارات الالزمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة التدقيق.

سسة تُمّكنهم من تقييم مخاطر اإلحتيال والكيقية التي تُدير بها المؤيجب أن يتمتع المدققون الداخليون بالمعرفة الوافية التي  -2.ت.1210

تلك المخاطر. ولكن ليس متوقعاً منهم أن تكون لديهم نفس خبرة الشخص الذي تكون مسؤوليته الرئيسية إكتشاف اإلحتيال والتحقيق 

 فيه.

تكنولوجيا المعلوماتية والضوابط الرقابية المتعلقة بها، يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين معرفة وافية بأهّم مخاطر  -3.ت.1210

وكذلك تكون لديهم معرفة بتقنيات التدقيق المعتمدة على التكنولوجيا المتوفرة من أجل إنجاز أعمالهم. ولكن ليس من المتوقع أن يكون 

 .مسؤوليته األساسية تدقيق نظام المعلوماتلدى جميع المدققين الداخليين نفس الخبرة التي يتمتع بها المدقق الداخلي الذي تكون 

إذا كان المدققون الداخليون ال يمتلكون المعارف أو المهارات أو الكفاءات التي يتطلبها أداء مهمة إستشارية معينة أو  -1.أ.1210

ة لى الحصول على مشوريجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق إما أن ال يقبل تلك المهمة أو ان يسعى اجزء منها، ففي هذه الحالة 

 ومساعدة أشخاص مؤهلين.

 العناية المهنية الالزمة -1220

يجب على المدققين الداخليين بذل مستوى من العناية والمهارة المتوقع أن يكون عليه أي مدقق داخلي يتحلى بمستوى معقول من التبّصر 

 واالقتدار. بيد أن بذل العناية ال يعني العصمة.

 باإلعتبار العناصر التالية:يجب على المدققين الداخليين أن يبذلوا العناية الالزمة في أعمالهم وذلك باألخذ  -1.ت.1220

 .مدى العمل الالزم لتحقيق أهداف المهمة 

 .درجة التعقيد أو األهمية النسبية أو أهمية المسائل التي يتم تطبيق إجراءات التطمين عليها 

 كمة وإدارة المخاطر والرقابة. ُمالَءمة وفعالية مسار الحو 

 .إحتمال حدوث أخطاء جسيمة أو اإلحتيال أو عدم االمتثال 

 .تكلُفة أعمال التطمين مقارنة بالمنافع الكامنة 

في سياق بذل العناية المهنية الالزمة يجب أن يأخذ المدققون الداخليون في اإلعتبار استخدام التدقيق المعتمد على  -2.ت.1220

 التكنولوجيا وغيرها من تقنيات تحليل البيانات.

يتنبّه المدققون الداخليون الى المخاطر الهامة التي قد تؤثّر على األهداف أو العمليات أو الموارد. هذا وإن يجب ان  -3.ت.1220

 يتّم تحديدها.إجراءات التطمين حتى ولو تّمت بالعناية المهنية الالزمة ال تضمن وحدها أن جميع المخاطرالهامة س

 يجب على المدققين الداخليين ان يبذلوا العناية المهنية الالزمة أثناء إنجاز مهمات إستشارية بمراعاة ما يلي: -1.أ.1220



 .احتياجات وانتظارات العمالء بما في ذلك طبيعة وتوقيت وتبليغ نتائج المهمة 

 .درجة التعقيد ومدى العمل الضروري لتحقيق أهداف المهمة 

 فة المهمة االستشارية مقارنة بالمنافع الكامنة.تكل 

 

 التكوين المهني المستمر -1230

 ومهاراتهم وكفاءاتهم األخرى عن طريق التكوين المهني المستمر.يجب على المدققين الداخليين تحسين معارفهم 

 

 برنامج ضمان وتحسين الجودة -1300

 على برنامج ضمان وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ ويحافظ

 

 التفسير:

م ييتّم تصميم برنامج ضمان وتحسين الجودة بحيث يُمّكن من تقييم مدى توافق نشاط التدقيق الداخلي مع المعايير، كما يُمّكن أيضاً من تقي

ت األخالقية. ويتضّمن هذا البرنامج تقييماً لفعاليّة وكفاية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد فرص مدى التزام المدققين الداخليين بميثاق الواجبا

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تشجيع المجلس على اإلشراف على ومراقبة برنامج ضمان وتحسين الجودة. التحسين.

 

 متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة -1310

 برنامج ضمان وتحسين الجودة على تقييمات داخلية وخارجية على السواء. يجب أن يحتوي

 

 التقييمات الداخلية -1311

 يجب أن تتضمن التقييمات الداخلية ما يلي:

 .اإلشراف المستمر على آداء نشاط التدقيق الداخلي 

 أن تتوفّر لديهم معرفة كافية بممارسات عمليات دورية عن طريق التقييم الذاتي أو بواسطة أشخاص آخرين من داخل المنشأة على 

 التدقيق الداخلي.

 

 التفسير:

 اإلشراف المستمر هو جزء متمم ألعمال المراقبة والمراجعة والمتابعة اليومية لنشاط التدقيق الداخلي. ويتم إدراج اإلشراف المستمر ضمن

ستخدام المسارات واألدوات والمعلومات التي تعتبر ضرورية لتقييم التوافق إلدارة نشاط التدقيق الداخلي مع إالسياسات والممارسات العادية 

 مع ميثاق الواجبات األخالقية والمعايير.

 

 أما المراجعة الدورية فهي تقييمات يتم إجراؤها لتحديد مدى التوافق مع ميثاق الواجبات األخالقية والمعايير.

اإلطار الدولي للممارسات المهنية ألعمال التدقيق  جميع عناصر "خلي على األقل فهم وتتطلّب المعرفة الكافية لممارسة التدقيق الدا

 ". الداخلي

 

 

 

 التقييمات الخارجية -1312



يجب إجراء تقييمات خارجية على األقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة مراجع أو فريق مراجعة مؤّهل ومستقّل من خارج المنشأة 

 ناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق مع المجلس النقاط التالية:وفي هذا اإلطار يجب أن ي

 .شكل وتيرة التقييم الخارجي 

 .مؤهالت واستقاللية المراجع أو فريق المراجعة الخارجي بما في ذلك احتمال وجود أي تضارب في المصالح 

 التفسير:

التقييمات الخارجية عبر تقييم خارجي كامل أو تقييم ذاتي مصحوب بتأكيد خارجي مستقل. ينبغي على المراجع الخارجي أن يمكن إنجاز 

 المعايير، ويمكن أن يُضّمن تعليقات عملية أو استراتيجية.وبمـيـثاق األخالقـيات يتوصل الى قرار بخصوص التقيّد 

في مجالين اثنين وهما الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ومسار التقييم الخارجي، ويمكن المراجع أو فريق المراجعة يبرهن عن كفاءته 

تعقيد شبيهة من حيث الحجم أو الالبرهنة عن الكفاءة من خالل المزج بين الخبرة والتكوين النظري. التجربة المكتسبة في مستوى منشآت 

ة على خبرة أقل ثراءاً. وأما إذا كان المراجع فريقاً فإنه ال يشترط أن يكون لدى كل أو قطاع النشاط أو المسائل التقنية تكون لها األفضلي

ان كفرد الكفاءات المطلوبة بل يجب أن يكون لدى الفريق ككّل هذه الكفاءات. ويستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق حكمه المهني لتحديد ما إذا 

 ة للقيام بعملية التقييم.المراجع أو فريق المراجعة يتمتّع بالكفاءة الوافي

 

 وأن ال يكون ينتمي أو تحت ويُقصد باستقاللية المراجع أو فريق المراجعة عدم وجود تضارب في المصالح، في الواقع أو في الظاهر، 

التـقييم   علىاإلدارة  مجلس مراقبة واشرافتأثير المنشأة التي يوجد بها نشاط التدقيق. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشجع 

 مـنظور أو مـحتمل.لتقليل أي تضارب مصالح  الخـارجـي

 

 التقارير المتعلقة ببرنامج تأكيد وتحسين الجودة -1320

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي رفع نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة الى اإلدارة العليا والمجلس

 اإلفصاحات ما يلي:يجب أن تتضّمن 

 .نطاق ووتيرة التقييم الداخلي والخارجي 

 تضارب المصالح المحتمل.بـما فـيها  مؤهالت واستقاللية المراجع أو فريق المراجعة 

 .استنتاجات المراجعين 

 .الخطط التصحيحية 

 

 التفسير:

ات دارة العليا والمجلس مع األخذ بعين اإلعتبار مسؤولييتّم مناقشة شكل ومحتوى وتواتر التقارير حول برنامج تأكيد وتحسين الجودة مع اإل

ـثاق األخالقـيات مـينشاط التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي للتدقيق كما هو مدرج في ميثاق التدقيق الداخلي. وللبرهنة على التوافق مع 

مستمرة مرة حال انتهائها، في حين يتم تبليغ نتائج المراقبة ال والمعايير يُراعى تبليغ نتائج التقييمات الخارجية والتقييمات الداخلية الدورية

 في السنة على األقل. وتضّم نتائج هذه التقييمات رأي المراجع أو فريق المراجعة في شأن درجة التوافق.

 

 استعمال عبارة "مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" -1321

 مـدعـومة  فقط إذا كـانت نشاط التدقيق الداخلي مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي تكون ُمناسبةإن اإلشارة الى أن 

 نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة تفيد بذلك.ب

 :التفسير

تائج برنامج .إن ن هذا الميثاق صوص عنها فيللمعايير عندما يحقق الغايات المن لـميثاق األخالقـيات و  يكون نشاط التدقيق الداخلي مطابقا



ة. يتأكيد وتحسين الجودة تتضمن نتائج لتقييمات الداخلية و الخارجية. ان جميع نشاطات التدقيق الداخلي تحتوي على نتائج التقييمات الداخل

  .تقييمات الخارجيةان جميع نشاطات التدقيق الداخلي الموجودة منذ اكثر من خمسس سنوات تحتوي ايضا على نتائج ال

 

 اإلفصاح عن عدم التوافق -1322

اأو المعايير تأثير على النطاق العام أو عمليات نشاط التدقيق الداخلي فإنه يجب على الرئيس مـيـثاق األخالقـيات  إذا كان لعدم التوافق مع 

 الناتج عنه. التنفيذي للتدقيق أن يفصح الى اإلدارة العليا والمجلس عن عدم التوافق والتأثير

 

 معايير اآلداء
 اخليإدارة نشاط التدقيق الد -2000

 للمنشأة من أجل ضمان أنه يضيف قيمة نشاط التدقيق بفعالية يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يدير

 :التفسير

 تتم إدارة نشاط التدقيق الداخلي بفعالية عندما:

  الداخلي التدقيقاألهداف والمسؤوليات الواردة في ميثاق يـحقق . 
 .يتوافق مع المعايير 
  خالقيات اوالمعايير.األاألفراد بميثاق يـلتزم 
 عـلى المـنشأة هات والقضايا الناشئة التي يمكن أن تؤثرايأخذ باإلعتبار االتج. 

ويضيف نشاط التدقيق الداخلي قيمة للمنشأة واألطراف المعنية عندما يأخذ في االعتبار االستراتيجيات واألهداف والمخاطر ويجهد لتوفير 
 وإدارة المخاطر والرقابة وتقديم تأكيدات ذات صلة بطريقة موضوعية.  سبل تحسين مسارات الحوكمة

 

 التخطيط - 2010

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يعد خطة مبنية على المخاطر من أجل تحديد أولويات نشاط التدقيق بما ينسجم مع أهداف المنشأة. 

 التفسير: 

 دارةالمع االدارة العليا ومجلس االتـشاور  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  يجب علىمن أجل إعداد خطة التدقيق المبنية على المخاطر، 
 . ويجب على الرئيس إدارة المخاطر أسـاليبن يـحصل على مـفهوم إسـتراتجيات المنشأة أهداف العمـل الرئيسية,المخاطر المرتبطة ووأ

التنفيذي للتدقيق مراجعة وتعديل الخطة حسب االقتضاء لإلستجابة للتغيرات في أعمال ومخاطر وعمليات وبرامج ونظم والضوابط الرقابية 
 وى المنشأة.في مست

  

يجب أن ترتكز خطة مهمات نشاط التدقيق على تقييم موثق للمخاطر، يتم مرة في السنة على األقل. ويجب أن يؤخد في  -1.ت.2010
 إطار هذا المسار رأي االدارة العليا والمجلس.

 واألطراف االدارة العليا والمجلس انتظاراتالرئيس التنفيذي للتدقيق أن يحدد ويأخذ بعين االعتبار  يجب على -2.ت.2010
  راءه ومختلف استنتاجاته.آ األخرى عندما يقدم التدقيق الداخلي المعنية



عند قبول مهمة استشارية ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يأخذ بعين االعتبار إمكانيات تحسين إدارة المخاطر  -1.أ.2010
 نشأة. ويجب إدراج المهمات االستشارية التي تم قبولها ضمن خطة التدقيق.وإضافة قيمة وتحسين عمليات الم

 

 

  

 التبليغ والموافقة  -2020

أ ريجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي والموارد التي تتطلبها باإلضافة إلى أي تغييرات هما تط
 العليا والمجلس للمراجعة والموافقة. كما يجب أن يحيطهم علماً بتأثيرات محدودية الموارد.عليها في األثناء إلى االدارة 

  

  إدارة الموارد -2030

على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مالئمة وكافية وأنها تستعمل بفعالية من أجل إنجاز خطة  يجب
 الموافق عليها.  التدقيق

 التفسير:

المقصود بكلمة مالءمة المزج بين المعارف والمهارات والكفاءت األخرى الضرورية إلنجاز خطة عمل التدقيق. والمقصود بكلمة كافية 
مقدار الموارد الضرورية إلنجاز خطة عمل التدقيق. وتكون الموارد قد استخدمت بنحو فعال عندما تستعمل بطريقة مثلى لتنفيذ الخطة 

 ليها.الموفق ع

  

 واإلجراءات  السياسات -2040

 الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق الداخلي. واإلجراءات الرئيس التنفيذي للتدقيق السياسات أن يعد يجب

 التفسير:

 ودرجة تعقيد اعماله. شكل ومضمون السياسات واإلجراءت مرتبط بحجم وهيكل نشاط التدقيق الداخلي

  

  التنسيق واإلعتماد  -2050

خارجية  ىأخر طرافأاإلعتماد على عمل  و يرى إمكانية  ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يتقاسم المعلومات وينسق النشاطات 
 وداخلية التي تقدم خدمات التأكيد واإلستشارةوذلك لضمان التغطية المالئمة والتقليص من إزدواجية المجهودات.

 التفسير:

 جهات أخرى تقدم خدمات تأكيد و خدمات إستشارية. يجب تأسيس عـمل للرئيس التنفيذي للتدقيق اإلعتماد علىعند تنسيق النشاطات، يمكن 

مسار ثابت ومتسق لألسس الواجبة لإلعتماد على عمل اآلخرين ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يأخذ باإلعتبار مهارة وموضوعية 

 والخدمات اإلستشارية. خرى التي تقدم خدمات التأكيدومدى العناية المهنية الالزمة للجهات األ



فكرة واضحة عن نطاق وموضوعية ونتائج العمل المنجز من قبل الجهات األخرى. عند اإلعتماد على  لديه ويجب عليه أيضاً ان يكّون

مسؤوالً وعرضة للمحاسبة عن تأمين الدعم الكافي لإلستنتاجات واآلراء  للمحاسبة عمل جهات أخرى فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق يبقى

 التي توّصل اليها نشاط التدقيق الداخلي.

 رفع تقارير الى اإلدارة العليا والمجلس -2060

وليات وآداء مسؤيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يرفع بصفة دورية تقاريراً الى اإلدارة العليا والمجلس حول أهداف وصالحيات و

 ً ً لخّطة عمله والتزاما  فعةهذه التقارير المرت المعايير. ويجب أن تتضمن خالقيات المهنة واأل ميثاق بمبادىءنشاط التدقيق الداخلي وفقا

لعليا اوالمسائل الرقابية بما فيها مخاطر الغش واإلحتيال والمسائل المتعّلقة بالحوكمة وأي مواضيع أخرى تتطلّب انتباه اإلدارة  المـخاطر

 و/أو المجلس.

 التفسير:

رفع وتيرة وى تيتّم تحديد محتوى وتواتر رفع التقارير بالتعاون بين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة العليا والمجلس. إن مح

ذها خالتقارير يتوقف على أهمية المعلومات التي سيتم تبليغها ومدى استعجالية القرارات ذات العالقة التي ستتخذها اإلدارة العليا و/أو سيت

 المجلس.

 :مجلس الما يلياليجب أن تتضمن تقارير ومراسالت الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الى اإلدارة العليا و

  التدقيق الداخلي ميثاق 

 استقاللية نشاط التدقيق الداخلي 

 خطة التدقيق وتقدم سير العمل بها 

 الموارد الالزمة 

  التدقيقنـشاطات نتائج 

  التقيّد.قـضايافي ذو اهمية عالية المعايير والخطط الموضوعة لتصحيح أي خلل و األخالقـيات  ببميثاقمدى التقيّد 

  تكون غير مقبولة للمنشأة بحسب رأي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخليالتي قد المخاطررد اإلدارة على 

 سوف يتم اإلشارة اليها في المعايير. هذه المتطلبات وغيرها 

 

 مزّود الخدمات الخارجي ومسؤوليات المنشأة في مجال التدقيق -2070

الداخلي، فإنه يجب عليه أن يلفت إنتباه المنشأة الى أنها مسؤولة عندما يقوم مزّود خدمات خارجي بتقديم خدمات بإعتباره نشاط التدقيق 

 على الحفاظ على نشاط تدقيق داخلي فعّال.

 

 التفسير:

 يير.خالقيات والمعااألتأكيد وتحسين الجودة الذي يُمّكن من تقييم التوافق مع ميثاق تتّم البرهنة على هذه المسؤولية من خالل برنامج 

 طبيعة العمل -2100

ذلك بإتباع ، وفي المنشأة جب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم واإلسهام في تحسين كل من مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابةي

إن المصداقية والقيمة المضافة للتدقيق الداخلي تتعززان عندما يكون المدققوت استباقيين مقاربة نظامية ومنهجية ومبنية على المخاطر. 

 تقييماتهم آفاق جديدة وتأخذ اآلثار المستقبلية في اإلعتبار. وتعطي

 

 الحوكمة -2110

 لمنشأة عبرا أساليب الحوكمة لتحسينيجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مسار الحوكمة في المؤسسة وتقديم التوصيات المناسبة 



  وعمليةأخذ قرارات استراتيجية 

  والرقابة.اإلشراف على عمليات إدارة المخاطر 

 .تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في المنشأة 

 .ضمان فاعلية إدارة اآلداء والمساءلة داخل المنشأة 

 .إبالغ المعلومات حول المخاطر والرقابة الى الجهات المناسبة داخل المنشاة 

 بين المجلس والمدققين الخارجيين ومقدمي خدمات التأكيد اآلخرين واإلدارة و تبادل المعلومات تنسيق األنشطة.. 

 

يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مستوى تصميم وتنفيذ وفعالية أهداف وبرامج وأنشطة المنشأة المتعلقة بالقيم  -1.ت.1012

 األخالقية.

حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المنشأة تُدّعم وتساند استراتيجيات  يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم ما إذا كانت -2.ت.1012

 وأهداف المنشأة.

 

 إدارة المخاطر -2120

 يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية والمساهمة في تحسين مسار إدارة المخاطر.

  

 التفسير:

 حكم ناتج عن المدقق الداخلي الذي يبّين:تحديد ما إذا كان مسار إدارة المخاطر فعال أم ال هي مسألة رأي أو 

 .أن اهداف المؤسسة تساند رسالة المنشأة وتساهم في تحقيقها 

 .أن المخاطر المرتفعة يتّم تحديدها وتقييمها 

 .أن كيفية التعامل مع المخاطر يتم انتقاؤها بشكل مالئم وبحيث يكون مستوى المخاطر في انسجام مع قابلية المنشأة للمخاطر 

 التقاطها وإبالغها في الوقت المناسب بحيث يتسنى للموظفين واإلدارة والمجلس اإلضطالع لمعلومات ذات الصلة يتم أن ا

 بالمسؤوليات المناطة بعهدتهم.

لى اوإلسناد هذا التقييم يمكن لنشاط التدقيق الداخلي أن يجمع معلومات بالرجوع الى مختلف مهمات التدقيق المنجزة. وعندما يتم النظر 

 نتائج مختلف مهمات التدقيق بطريقة ُمجّمعة فهذا يوّفر فهماً لمسارات إدارة المخاطر ومدى فعاليتها.

 وتتم متابعة مسارات إدارة المخاطر من خالل أنشطة اإلدارة المستمرة أو التقييم المنفصل أو كليهما.

 

المتعلقة بالحوكمة والعمليات وأنظمة المعلومات بالنظر يجب على نشاط التدقيق الداخلي أن يقيّم مخاطر المنشأة  -1.ت.2120

 الى:

 اف اإلستراتيجية للمنشأة.دتحقيق األه 

  البيانات المالية والمعلومات التشغيلية.وثوقية ومصداقية 

 .فعالية وكفاية العمليات والبرامج 

 .حماية األصول 

 .اإلمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود 

 

 يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم احتمال حدوث عمليات احتيال وكيفية إدارة المنشأة لمخاطر اإلحتيال. -2.ت.2120

 



أثناء المهمات اإلستشارية يجب على المدققين الداخليين تحديد المخاطر في عالقة بأهداف هذه المهمات، كما يجب  -1أ.-2120

 أخرى مرتفعة.أن يكونوا على يقظة من وجود مخاطر 

 

يجب على المدققين الداخليين استعمال معرفتهم بالمخاطر المكتسبة من خالل انجازهم للمهمات اإلستشارية وذلك  -2.أ.2120

 تقييم مسار إدارة مخاطر المنشأة.عند 

 

عليهم أن يمتنعوا عندما يساعد المدققون الداخليون اإلدارة في وضع أو تحسين مسار إدارة المخاطر فإنه يجب  -3.أ.2120

 عملياً عن اإلضطالع بأي مسؤولية في إدارة المخاطر.

 الرقابة -2130

على ضوابط رقابية فعلية من خالل تقييم فعاليتها وكفايتها، والدفع لتحسينها يجب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي المنشأة في الحفاظ 

 المستمر.

يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مدى مالَءمة وفعالية الضوابط الرقابية في التعامل مع مخاطر المنشأ المتعلقة  -1.ت.2130

 بالحوكمة والعمليات وأنظمة المعلومات بالنظر الى:

 .تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنشأة 

 .وثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية 

 كفاية العمليات والبرامج.فعالية و 

 .حماية األصول 

 .اإلمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود 

 

يجب على المدققين الداخليين استعمال معرفتهم بالضوابط الرقابية المكتسبة من خالل إنجازهم للمهمات اإلستشارية وذلك  -1.أ.2130

 عند تقييم مسار الرقابة بالمنشأة.

 

 التخطيط للمهمة -2200

يجب على المدققين الداخليين أن يعدّوا مخططاً موثقاً لكل مهمة تدقيق. ويتضمن المخطط أهداف ونطاق والمجال الزمني والموارد 

 بالمهمة.المخصصة للمهمة. يجب على المخطط أن يأخذ باإلعتبار استراتيجيات المؤسسة واألهداف والمخاطر ذات الصلة 

 

 التخطيطارات باعت -2201

 عند وضع خطة عمل المهمة يجب أن يأخذ المدققون الداخليون بعين اإلعتبار ما يلي:

 .استراتيجيات وأهداف النشاط الذي يتم إجراء التدقيق عليه والوسائل التي يستعملها هذا النشاط لمراقبة آدائه 

 ضافة الى الوسائل التي من خاللها يتم اإلبقاء على المخاطر المرتفعة واألهداف والموارد والعمليات الخاصة بهذا النشاط، باإل

 التأثيرات الناجمة عن هذه المخاطر في مستوى مقبول.

  وذلك بالمقارنة بإطار أو نموذج ذي صلة.مدى مالءمة وفعالية مسار الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة في مستوى هذا النشاط 

 ة المخاطر والرقابة.فرص إدخال تحسينات هامة على مسار الحوكمة وإدار 

 



عند التخطيط لمهمة التدقيق لجهات خارج المنشأة يجب على المدققين الداخليين إعداد إتفاق كتابي معهم بخصوص  -1.ت.2201

 األهداف والنطاق ومسؤوليات كل طرف ومختلف اإلنتظارات باإلضافة الى القيود على توزيع نتائج المهمة واإلطالع على وثائقها.

يجب على المدققين الداخليين اإلتفاق مع عمالء المهمات اإلستشارية حول األهداف والنطاق ومسؤوليات كل طرف  -2.أ.2201

 ومختلف انتظارات العميل. وبالنسبة للمهمات الهامة يجب أن يكون هذا اإلتفاق مكتوباً.

 

 أهداف المهمة-2210

 يجب تحديد أهداف كل مهمة تدقيق.

قين الداخليين إجراء تقييم أّولي للمخاطر المتصلة بالنشاط الذي يتم التدقيق عليه. ويجب أن تعكس يجب على المدق -1.ت.2210

 مهمة التدقيق نتائج ذلك التقييم.أهداف 

يجب أن يأخذ المدققون الداخليون في اعتبارهم عند تحديد أهداف مهمة التدقيق احتمال وجود أخطاء هامة أو عمليات  -2.ت.2210

 حاالت عدم تقيد أو مخاطر أخرى.احتيال أو 

وجود مقاييس مالئمة ضروري لتقييم الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية ويجب أن يتأكد المدققون الداخليون  -3..ت2210

المقاييس الى أي مدى قامت اإلدارة و/أو المجلس بوضع مقاييس لتحديد ما إذا كانت األهداف والغايات قد تم تحقيقها. وإذا كانت 

ين أن يجب على المدققين الداخلي مالئمة فإنه يجب على المدققين الداخليين أن يستعملوها في تقييمهم وأما إذا كانت غير مالئمة فإنه

 مع اإلدارة و/أو المجلس. من خالل النقاش التقييم الُمناسبمـقياس يحددوا 

 

 التفسير:

 مقاييس التقييم: أنواعيمكن ان تكون  

 ( سياسات وإجراءات مثال"داخلية 

 (مثال"خارجية )النظم والقوانين المفروضة من الجهات الرسمية 

 ( مثال" الممارسات الرائدة)إرشادات وتوجيهات القطاع أو المهنة 

 

 يجب أن تتناول أهداف المهمة اإلستشارية مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وذلك في حدود النطاق المتفق عليه -1.أ.2210

 مع عميل هذه المهمة.

 يجب أن تكون أهداف المهمة اإلستشارية في انسجام مع قيم واستراتيجيات وأهداف المنشأة. -2.أ.2210

 

 نطاق المهمة -2220

 يجب أن يكون نطاق مهمة التدقيق كافياً بحيث يتم تحقيق أهداف المهمة.

 

أنظمة ووثائق وسجالت وأفراد وممتلكات مادية بما في ذلك تلك يجب أن يشمل نطاق مهمة التدقيق كل ما له صلة من  -1.ت.2220

 التي تكون تحت سيطرة أطراف ثالثة.

خدمات استشارية ينبغي التوصل الى إتفاق كتابي خاص إذا ظهرت أثناء مهمة تطمينية )تأكيدية( فرص هامة لتقديم  -2.ت.2220

بالغ نتائج هذه المهمة اإلستشارية وفقاً للمعايير المعتمدة فيما يتعلق حول أهداف ونطاق ومسؤوليات ومختلف اإلنتظارات، وأن يتم إ

 بتقديم الخدمات اإلستشارية. 



عند تنفيذ المهمات اإلستشارية يجب أن يتأكد المدققون الداخليون من أن نطاق المهمة كاف لتحقيق األهداف المتفق عليها  -1.أ.2220

المدققين الداخليين بشأن نطاق المهمة أثناء تنفيذها فيجب أن يناقشوا هذه التحفظات مع  بشأنهاز وإذا ما كانت هناك اي تحفظات لدى

 العميل المعني بالمهمة لتحديد ما إذا كانوا يستمرون أم ال في المهمة.

، كما مهماتال عالقة بأهداف هذال ذاتأثناء المهمات اإلستشارية يجب على المدققين الداخليين تحديد الضوابط الرقابية  -2.أ.2220

 يجب أن يكونوا منتبهين للمسائل الرقابية الهامة.

 

 تخصيص الموارد للمهمة -2230

قيود ليجب أن يحدد المدققون الداخليون الموارد المناسبة والكافية لتحقيق أهداف المهمة وذلك باإلرتكاز على تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة وا

 الزمنية والموارد المتاحة.

 التفسير:

المطلوبة إلنجاز المهمة. إن عبارة "كافية" تشير الى كمية  والكفاءات األخرى ن عبارة "مناسبة" تشير الى مزيج المعرفة والمهاراتإ

 الموارد المطلوبة إلنجاز المهمة بالعناية المهنية الالزمة.

 

 برنامج عمل المهمة -2240

 لتحقيق أهداف المهمة.يجب على المدققين الداخليين إعداد وتوثيق برامج عمل 

 

يجب أن يتضمن برنامج العمل إجراءات لتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات أثناء إنجاز المهمة. ويجب أن تتّم  -1.ت.2240

 المصادقة على برنامج العمل قبل تنفيذه، كما تتم المصادقة أيضاً وعلى الفور على كل تعديل يطرأ على هذا البرنامج. 

 برنامج عمل المهمات اإلستشارية من حيث الشكل والمضمون، وذلك حسب طبيعة المهمة.قد يختلف  -1.أ.2240

 

 تنفيذ المهمة -2300

 يجب أن يقوم المدققون الداخليون بتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات الكافية لتحقيق أهداف المهمة.

 

 تحديد المعلومات -2310

 تحديد معلومات كافية وموثوق بها وذات صلة ومفيدة لتحقيق أهداف المهمة.يجب على المدققين الداخليين 

 

 التفسير:

تكون المعلومات كافية عندما تكون معلومات واقعية ومناسبة ومقنعة بحيث يتوصل شخص حريص ومطلع الى نفس استنتاجات المدقق. 

تكون المعلومات موثوقاً بها إذا كانت أفضل معلومات تّم الوصول اليها عبر اسستعمال أنسب تقنيات التدقيق. وتكون المعلومات ذات صلة 

دّعم مالحظات وتوصيات مهمة التدقيقبما ينسجم مع أهداف هذه المهمة. وتكون المعلومات مفيدة إذا كانت معلومات إذا كانت معلومات ت

 تساعد المنشأة على تحقيق أهدافها.

 

 التحليل والتقييم -2320



 يجب على المدققين الداخليين أن يؤسسوا استنتاجاتهم ونتائج المهمة على تحاليل وتقييمات مناسبة.

 

 توثيق المعلومات -2330

 يجب على المدققين الداخليين توثيق معلومات كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة لدعم استنتاجات ونتائج المهمة.

 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق مراقبة مسألة اإلطالع على وثائق المهمة. ويجب أن يتحصل على موافقة اإلدارة  -1.ت.2330

 ار القانوني عند اإلقتضاء وذلك قُبيل تمكين جهات خارجية من اإلطالع على وثائق المهمة.العليا و/أو المستش

يجب أن يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق قواعد في مجال اإلحتفاظ بملفات المهمة وذلك بغّض النظر عن الوسائل  -2.ت.2330

ع توجهات المنشأة وأي متطلبات تشريعية أو متطلبات أخرى المستعملة لتخزين هذه الملفات. ويجب أن تكون هذه القواعد منسجمة م

 في الغرض.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ سياسات للتحكم في حماية واإلحتفاظ بوثائق المهمة اإلستشارية، وكذلك   -1.أ.2330

ن هذه السياسات منسجمة مع توجهات المنشأة الشان بالنسبة لمسألة تمكين جهات داخلية وخارجية من اإلطالع عليها. ويجب أن تكو

 وأي متطلبات تشريعية أو متطلبات أخرى في الغرض.

 

 اإلشراف على المهمة -2340

 يجب ان تكون مهمات التدقيق محل إشراف مالئم بما يكفل تحقيق األهداف وضمان الجودة وتطوير كفاءات الفريق.

 

 التفسير:

ضوء كفاءة وخبرة المدققين الداخليين ودرجة تعقيد المهمة. يحتفظ الرئيس التنفيذي للتدقيق بكامل يتم تحديد مدى عملية اإلشراف على 

المسؤوليات لإلشراف على جميع المهمات المنجزة سواء من قبل أو لحساب نشاط التدقيق. ويمكن لهذا األخير أن يكّلف أحد أعضاء فريق 

 ويجب التوثيق واإلحتفاظ باإلثبات الدال على عملية اإلشراف. التدقيق من ذوي الخبرة للقيام بعملية اإلشرافز

 

 تبليغ النتائج -2400

 يجب على المدققين الداخليين أن يبّلغوا نتائج المهمات.

 

 معايير التبليغ -2410

 المهمة ونتائجها.,نطاق يجب أن تتضّمن التبليغات أهداف المهمة 

 

الصلة.  التوصيات و/أو خطط العمل ذاتو لنتائج المهمة اإلستنتاجات القابلة للتطبيقيجب أن يتضمن التبليغ النهائي  -1.ت.2410

ً فإن رأي المدققين الداخليين يجب أن يكون موجوداً. وعند صدور اإلعتبار بيأخذ  يرأي يجب أن  أيحينما يكون ذلك مناسبا

تكون هذه اآلراء مدّعمة بمعلومات كافية وموثوق بها انتظارات اإلدارة العليا والمجلس واألطراف المعنية األخرى، ويجب أن 

 وذات صلة ومفيدة.

 

 التفسير:



اآلراء في إطار مهمة تدقيق يمكن أن تكون في شكل سلّم ترقيمي أو استنتاجات أو أي طريقة أخرى في وصف النتائج. مثل هذه 

عمالز إن صياغة هذه اآلراء يتطّلب األخذ بعين اإلعتبار المهمة يمكن أن تكون في عالقة بمراقبة مسار محدّد أو المخاطر أو وحدة أ

 نتائج المهمة ومدى أهميتها.

 

 إن المدققين الداخليين مدعوون في إطار التبليغات الخاصة بالمهمة الى ذكر النقاط المرضية المسّجلة في اآلداء. -2.ت.2410

 أن يتضّمن التبليغ القيود لتداول واستعمال هذه النتائج.عند إبالغ نتائج المهمة الى أطراف خارج المنشأة يجب  -3.ت.2410

تختلف التبليغات المتعلقة بتقدم أشغال ونتائج المهمات اإلستشارية من حيث الشكل والمضمون وبحسب طبيعة المهمة  -1.أ.2410

 وحاجيات العميل المعني بها.

 

 جودة التبليغات -2420

 وواضحة وموجزة وبنّاءة وكاملة وفي أوانها.يجب ان تكون التبليغات صحيحة وموضوعية 

 

 التفسير:

كون ي يكون التبليغ صحيحاً عندما يكون خالياً من األخطاء والتحريف ويكون وفيّاً للوقائع التي يستند عليها. ويكون التبليغ موضوعياً عندما

 والظروف ذات الصلة. ويكون التبليغ موجزاً عندما يكونمنصفاً ومحايداً وغير متحيز ويكون نتاجاً لتقييم منصف ومتوازن لجميع الوقائع 

في صلب الموضوع من دون إطالة أو إطناب في ذكر تفاصيل ال طائل من ورائها أو تكرار أو ثرثرة. ويكون التبليغ بنّاءاّ عندما يساعد 

ن بهذا  عندما ال ينقصه أي شيء اساسي للمعنييعميل مهمة التدقيق والمنشأة ويفضي الى إدخال التحسينات عند اللزوم. ويكون التبليغ كامالً 

ره االتبليغ وعندما يحتوي على المعلومات والمالحظات الهامة التي تدّعم اإلستنتاجات أو التوصيات. ويكون التبليغ في أوانه عندما يتم إصد

 خاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.وبالسرعة المطلوبة وذلك حسب أهمية المسألة، مما يمّكن اإلدارة من إتفي الوقت المناسب 

 

 الخطأ والسهو -2421

ع يإذا احتوى التبليغ النهائي على خطأ أو سهو جسيمين فإنه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقوم بإبالغ المعلومات المصّححة الى جم

 األطراف الذين تلّقوا التبليغ األصلي.

 

 وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي"استخدام عبارة: "أُنجزت المهمة  -2430

ال كانت ح يمكن للمدققين الداخليين أن يفيدوا بأن مهماتهم قد تّم "إنجازها وفقاً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" فقط في

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة يدّعم هذه اإلفادة.نتائج 

 

 اح عن حاالت عدم التوافقاإلفص -2431

 خالقيات ا أو المعايير على مهمة محددة فإنه يجب اإلفصاح في مستوى التبليغ على:األعندما يؤثّر عدم التوافق مع ميثاق 

 .المبادئ أو القواعد السلوكية أو المعايير التي لم يتّم التقيّد بها 

 .أسباب عدم التقيّد 

  وعلى النتائج التي تم تبليغها.تأثير عدم التقيّد على مهمة التدقيق 

 



 نشر النتائج -2440

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق الى األطراف المعنية.

 

 التفسير:

ا ميقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق بالمراجعة والموافقة على التبليغ النهائي للمهمة قبل إرساله، ومع تحديد لمن وكيف سيتّم توزيعه. وعند

 هذا الواجب فإنه يحتفظ بكانل المسؤولية.يفّوض الرئيس التنفيذي للتدقيق 

ذه نتائج النهائية الى األطراف التي يمكن أن توفّر الضمان بأن هالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن تبليغ ال -1.ت.2440

 النتائج ستحظى بالعناية المطلوبة.

ما لم يوجد نص قانوني أو تشريعي أو نظام داخلي يتعارض مع اآلتي، فإنه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق قبل  -2.ت.2440

 تنفيذ ما يلي:توزيع النتائج الى أطراف ال ينتمون الى المنشأة 

 .تقييم المخاطر المحتملة بالنسبة للمنشأة 

 .التشاور مع اإلدارة العليا و/أو المستشار القانوني كلما لزم األمر 

 .الرقابة على نشر النتائج من خالل فرض قيود على استخدامها 

 ها.اإلستشارية الى العمالء المعنيين ب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن إبالغ النتائج النهائية للمهمات -1.أ.2440

أثناء تنفيذ المهمات اإلستشارية قد يتم مالحظة إشكاليات متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. وكلما كانت هذه  -2.أ.2440

 اإلشكاليات جوهرية للمنشأة فإنه يجب إبالغها الى اإلدارة العليا والمجلس.

 

 اآلراء العامة -2450

المنشأة, وإنتظارات اإلدارة العليا والمجلس واألطراف آراء عامة يجب األخذ بعين اإلعتبار استراتيجيات أهداف ومخاطر عند إصدار 

 بمعلومات كافية وموثوق بها وذات صلة ومفيدة. العامة إسناد هذه اآلراءالمعنية األخرى. يجب 

 

 التفسير:

 يتضّمن التبليغ ما يلي:

  الزمني الذي يشمله الرأي.النطاق والمجال 

 .التحديد من النطاق 

 .األخذ بعين اإلعتبار أشغال أخرى ذات عالقة بما في ذلك النشاطات األخرى التي توّفر خدمات تطمينية 

  الرأي.يدعم ملّخص بالمعلومات التي 

  العام.اإلطار المرجعي للمخاطر أو للرقابة أو أي معيار يتّم إستعماله كأساس لصياغة الرأي 

 .الرأي العام أو الحكم أو اإلستنتاج الذي تّم التوصل اليه 

 

 متابعة سير العمل -2500

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ ويضع ويقوم بتعيين نظام متابعة النتائج التي تم إبالغها الى اإلدارة.

 



متابعة لرصد وضمان أن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقوم بوضع مسار  -1.ت.2500

 قد تم تنفيذها بشكل فّعال أو أن اإلدارة العليا قد قبلت المخاطر وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء.

يجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقوم بمتابعة ما خلصت اليه نتائج المهمات اإلستشارية وذلك في إطار اإلتفاق  -1.أ.2500

 المبرم مع العميل المعني.

 

 إبالغ قبول المخاطر -2600

عندما يخلص الرئيس التنفيذي للتدقيق أن اإلدارة قد قبلت بمستوى مرتفع للمخاطر غير مقبول بالنسبة للمنشأة، فعلى الرئيس التنفيذي 

 ل لم يُحّل فإنه يجب عليه إبالغ المجلس بذلك.للتدقيق أن يناقش األمر مع اإلدارة. وإذا ما ارتأى الرئيس التنفيذي للتدقيق أن اإلشكا

 التفسير:

بل ق تحديد مدى قبول اإلدارة للمخاطر يمكن أن تتّم مالحظته أثناء مهمة تطمينية أو إستشارية أو متابعة تقدّم تنفيذ اإلجراءات المتخذة من

 اإلدارة على إثر مهمات سابقة. كما يمكن مالحظة ذلك عبر وسائل أخرى.

 من مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق إيجاد حل لهذه المخاطر.ليس من ض

 

  



 ق ائمة التعريف ات
 إضافة قيمة

يضيف نشاط التدقيق الداخلي قيمة للمنشأة )أو األطراف المعنية( عندما يوفر تطميناً موضوعي وذات صلة، ويساهم في فعالية وكفاية كل 

 من مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

 

 الرقابة المالئمة

عندما تكون اإلدارة قد تم تخطيطها وتنظيمها )تصميمها( علن نحو يوفّر ضمانات معقولة بأن مخاطر المنشأة تُدار بفعالية وأن أهدافها 

 ستتحقّق وبأقل كلفة.

 

 أكيدخدمات الت

مخاطر والرقابة. ويمكن أن يشمل ذلك على هي عملية فحص لألدلة بغرض تقديم تقييم مستقل وموضوعي لكل من مسار الحوكمة وإدارة ال

 واإلمتثال ونظام األمن والعناية الالزمة.سبيل المثال مهمات تدقيق المالية واآلداء 

 

 المجلس

لديه مسؤولية التوجيه الذي  (ي, مجلس المحافظين أو األمناءمثال" مـجلس اإلدارة, مجلس اإلشراف) هو أعلى مستوى من هيئة الحوكمة 

إلى  قطاع ومحاسبة ومساءلة اإلدارة العليا للمنشأة. وبالرغم من أن ترتيبات الحوكمة قد تختلف من اأنشطة المنشأة و/أو اإلشراف على 

مجلس . وفي حال عدم وجود المجلس فإن كلمة أعضاء ليسوا جزءاّ من اإلدارةالى أخرى ومن دولة الى أخرى فإن المجلس يشمل اّخر 

باإلضافة الى ذلك فإن كلمة "مجلس" في المعايير يمكن ان تشير الى  .المنشأة في المعايير تشير الى شخص أو مجموعة مكلذفة بحوكمة

 (.نة )كلجنة التدقيقلجنة أو هيئة أخرى تكون هيئة الحوكمة قد كلّفتها بوظائف معيّ 

 

 الميثاق

ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية يُوّضح أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي. ميثاق التدقيق الداخلي يحدد موقع 

بجميع الموظفين والدخول الى مختلف مواقع المنشأة بما نشاط التدقيق الداخلي  داخل المنشأة، ويخّول اإلطالع على السجالت واإلتصال 

 آداء مهمات التدقيق، كما يحدد نطاق أنشطة التدقيق الداخلي.يُمّكن من 

 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق

شخص في منصب رفيع المستوى مسؤول على إدارة نشاط التدقيق الداخلي على نحو فعال وفقاً دور الرئيس التنفيذي للتدقيق هي صفة ل

. يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق واعضاء فريقه ي للممارسات المهنيةاإلطار الدولوالعناصر اإللزامية في لميثاق التدقيق الداخلي 

 رى.قد يختلف من منشأة الى أخ مسؤولياتهأو و/الشهادات والمؤهالت المهنية المناسبة. اإلسم الذي يطلق على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

 

  اتاألخالقيميثاق ا 

 دميثاق الواجبات األخالقية لمعهد المدققين الداخليين هو مجموع المبادئ الوثيقة الصلة بمهنة التدقيق الداخلي وممارستها، وايضاً قواع

ويكون ميثاق الواجبات األخالقية ملزم لكّل األطراف والجهات التي تتولى السلوك التي تصف التصّرف المتوقع من المدققين الداخليين. 

 خدمات التدقيق الداخلي. إن الغرض من هذا الميثاق هو تعزيز ثقافة أخالقية في وسط مهنة التدقيق الداخلي بصفة عامة.تفديم 



 اإلمتثال

 التقيّد بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين والتشريعات والعقود أو غيرها من المتطلبات.

 

 تضارب المصالح

مصلحة المنشأة. وهذا التضارب في المصالح من شأنه أن يضر بقدرة الفرد على آداء واجباته كل عالقة تكون أو يبدو أنها ليست في 

 ومسؤولياته بموضوعية.

 

 الخدمات اإلستشارية

المشورة والخدمات المتصلة بالعميل حيث يتّم اإلتفاق على طبيعتها ونطاقها مع هذا العميل. تهدف خدمات اإلستشارة الى إضافة قيمة 

ن مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وذلك من دون أن يضطلع المدقق الداخلي بأي مسؤوليات في التسيير. زمن بين وتحسين كل م

 األمثلة لهذه الخدمات تقديم النصيحة والمساعدة والتكوين.

 

 الرقابة

يق األهداف التي وضعتها المنشأة. إن أي إجراء تتخذه اإلدارة والمجلس وأي جهة أخرى قصد إدارة المخاطر وزيادة درجة احتمال تحق

 وتنّظم وتوجه آداء اإلجراءات الكفيلة بتقديم تطمين معقول أن األهداف سيتم تحقيقها.اإلدارة تُخّطط 

 

 بيئة الرقابة

سية لنظام األهداف األسامواقف وأفعال المجلس واإلدارة فيما يتعّلق بأهمية الرقابة داخل المنشأة. توفر بيئة الرقابة المنهج واإلطار لتحقيق 

 الرقابة الداخلية، وهي تشمل العناصر اآلتية:

 ،المصداقية والقيم األخالقية 

 ،فلسفة اإلدارة وأسلوب العمل 

 ،الهيكل التنظيمي 

 ،تحديد الصالحيات والمسؤوليات 

 ،السياسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية 

 .كفاءة الموظفين 

 

 مسار الرقابة

واإلجراءات )على السواء اليدوية واآللية( واألنشطة التي تشّكل جزءاّ من إطار الرقابة، والتي تم تصميمها وتفعليها للتأكد من السياسات 

 أن المخاطر تتواجد ضمن الحدود التي يكون لدى المنشأة اإلستعداد لقبولها.

  



 الجوهرية للـممارسة المهنية لـلتدقيق الداخلي  المـبادئ

 تدعم فعالية التدقيق الداخلي.طار الدولي للممارسات المهنية و هي اإلاساس  هي  الداخلي لـلتدقيق المهنية الجوهرية للـممارسةالمـبادئ 

 

 مهّمة

رة. امهمة محددة أو عمل محدد أو عملية مراجعة مثل التدقيق الداخلي أو التقييم الذاتي للرقابة أو التقصي في عمليات احتيال أو تقديم استش

 ويمكن أن تشمل المهمة أعماالً أو أنشطة متعددة لتحقيق مجموعة محددة من األهداف المتعلقة بها.

 

 أهداف المهمة

 إعالنات عامة من صياغة المدققين الداخليين حيث تحدّد األشياء الُمنتَظر إنجازها أثناء المهمة.

 

 برنامج عمل المهمة

 ثناء تنفيذ مهمة التدقيق بغاية إنجاز خطة المهمة.وثيقة تطرق لإلجراءات التي سيتّم إتبّاعها أ

 

 م الخدمة الخارجيمقدّ

 شخص أو شركة من خارج المنشأة تتمتّع بمعارف ومهارات وخبرة في مجال معيّن.

 

  اإلحتيال

ب عمليات كأي عمل غير قانوني يتّسم بالخداع أو باإلخفاء أو بانتهاك الثقة. وهذه األعمال ال تعتمد على التهديد بالعنف او القوة المادية. تُرت

ن اأو الممتلكات أو الخدمات، أو لتجنّب دفع مبالغ أو فقدان خدمات، أو من أجل ضماإلحتيال من قبل أفراد أو منشآت للحصول على المال 

 الحصول على مزايا شخصية أو تجارية.

 

 الحوكمة

 مزيج من المسارات والهياكل التي يضعها المجلس إلعالم وتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة المنشأة بُغية تحقيق أهدافها.

 

 المعّوقات

ن نطاق تضارب في المصالح والتحديد ممن بين العناصر التي تؤدي الى تدهور اإلستقاللية التنظيمية والموضوعية الفردية يمكن أن نذكر 

 المهنة ومنع اإلطالع على السجالت واإلتصال بالموظفين ودخول مواقع المنشأة وتحديد الموارد )التمويل(.

 

 إلستقالليةا

 التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على اإلضطالع بمسؤولياته بطريقة غير متحّيزة.

 



 ا المعلومات ضوابط تكنولوجي

 تالضوابط التي تدّعم إدارة األعمال والحوكمة فضالً عن توفير الضوابط العامة والتقنية في مستوى البنية األساسية لتكنولوجيا المعلوما

 ت، والمعلومات، والبنية األساسية، واألفراد.مثل التطبيقا

 

 حوكمة تكنولوجيا المعلومات

أو غيرهم ممن يقدمون تطمينات وخدمات إستشارية موضوعية ومستقلة بهدف إضافة قيمة للمنشأة  دائرة أو قسم أو فريق من المستشارين

ة روتحسين عملياتها. يساعد هذا النشاط المنشأة على تحقيق أهدافها بإعتماد مقاربة نظامية ومنهجية لتقييم وتحسين فعالية كل من مسار إدا

 المخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة المؤسسة.

 إلطار الدولي للممارسات المهنية ا

إطار يحتوي على مجموعة تصورات ومفاهيم تنّظم اإلرشادات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. ويتكّون هذا اإلطار المرجعي من 

 (.2( وقسم يضّم إرشادات يوصى بإتباعها )1قسمين، قسم يضّم إرشادات إلزامية )

 

 يجب

 لتحديد متطلب يتّم اتباعه دون شروط.ترد كلمة يجب في المعايير 

 

 الموضوعية

حالة ذهنية غير متحّيزة بحيث يكون المدققون الداخليون قادرون على آداء المهمات على نحو يجعلهم مقتنعين بنتائج أعمالهم من دون 

 شوائب. وتتطلب الموضوعية أن ال يخضع المدققون الداخليون أحكامهم الى أحكان اآلخرين.

 

 العامالرأي 

التصنيف و/أو اإلستنتاج و/أو أي وصف آخر للنتائج التي يقدمها الرئيس التنفيذي للتدقيق على مستوى واسع بخصوص كل من مسارات 

ن م الحوكمة و/أو إدارة المخاطر و/أو الرقابة داخل المنشأة. الرأي العام هو الحكم المهني للرئيس التنفيذي للتدقيق بناء عللى نتائج عدد

 مات منفردة وغيرها من األنشطة أثناء فترة زمنية محددة.المه

 

 خطورة

 الخطورة من حيث التأثير واإلحتمال.إمكانية وقوع حدث يكون له تأثير على تحقيق األهداف. يتّم قيس 

 

 قابلية المخاطر

 مستوى الخطورة التي تكون المنشأة مستعدة لقبوله.

 

 إدارة المخاطر

 والتصرف ومراقبة األحداث الكامنة المحتملة أو الوضعيات التي توّفر تطميناّ معقوالً فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنشأة.مسار لتحديد وتقييم 



 

 ينبغي

 ترد كلمة ينبغي في المعايير عندما يكون من المنتظر تطبيق المعايير ما لم تكن الظروف وبناء على تقدير مهني تبرر عدم اإلمتثال.

 

 األهمية

طبيعة والنوعية مثل حجم و األهمية النسبية ألمر أو مسألة ما حسب السياق الذي تؤخذ فيه بعين اإلعتبار بما في ذلك العوامل الكميّة تقدّر 

ج في روتأثير وعالقة وأثر هذا األمر أو هذه المسألة. الحكم المهني يساعد المدققين الداخليين عند تقييم أهمية األمور أو المسائل التي تند

 ياق األهداف ذات الصلة.س

 معيار

التصريح المهني الصادر عن مجلس معايير التدقيق الداخلي الذي يحدد مجموعة واسعة من أنشطة التدقيق الداخلي باإلضافة الى تقييم 

 آدائه.

 

 تقنيات التدقيق القائمة على التكنولوجيا

تلك التي تنتج اختبار البيانات وبرامج التدقيق الُمَحوسب ووسائل التدقيق أي آداة من أدوات التدقيق اآللي، مثل برمجيات التدقيق العامة و

 بمساعدة الحاسوب.المتخصصة وتقنيات التدقيق 

 

 للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي  الجوهريةالمبادئ 

قيق فاعلية نشاط التدتدعم وتعّزز هيوالمهنيةاإلطار الدولي للممارسات  أساسللممارسة المهنية للتدقيق الداخلي  هي   الجوهريةإن المبادئ 

 .الداخلي 

 

 

 

 


