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وتعزز واملعايري، مبادئ أخالقيات املهنة، و تعريف التدقيق الداخلي،  تطبيقاإلرشادات التنفيذية املدققني الداخليني على  تساعد
اإلرشادات التنفيذية إىل مواضيع مثل مقاربة التدقيق الداخلي، وأساليبه املنهجية، كما تتطرق   .املتبعة يف هذا اجملالاملمارسات احلميدة 

واالعتبارات املتعلقة به، لكنها ال تتطرق إىل العمليات واإلجراءات التفصيلية. وتتضمن اإلرشادات التنفيذية ممارسات تتعلق مبواضيع 
 ن دولة حمددة، أو قطاع أعمال حمدد، وأنواع حمددة من مهام التدقيق، ومواضيع قانونية وتنظيمية.دولية، أو متعلقة بشؤو 

 
 2017كانون الثاين )يناير(   1صدرت ألول مرة يف: 
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 واملسؤولية. ،، السلطةالغرض – 1000 املعيار
جيب حتديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حتديداً رمسياً ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، مبا يتماشى مع  رسالة التدقيق 

اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي )الـمـبادئ األساسية لـلممـارسة الـمهنية لـلتدقـيق العناصر االلزامية من مع الداخلي و 
الـداخـلي, ومبادئ أخالقيات املهنة، واملعايري، وتعريف التدقيق الداخلي. وجيب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مبراجعة 

 .اإلدارة العليا للموافقة عليه دورية مليثاق التدقيق الداخلي وعرضه على
 

 :التفسري
إن ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رمسية حتدد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي. كما أن ميثاق التدقيق الداخلي حيدد 

ربط بني الرئيس التنفيذي للتدقيق املوقع الوظيفي لنشاط التدقيق الداخلي ضمن املؤسسة مبا يف ذلك طبيعة عالقة التبعية الوظيفية اليت ت
الداخلي وجملس اإلدارة، وحيدد حق الوصول واإلطالع على السجالت والوصول اىل املوظفني واألصول املادية ذات الصلة ألداء مهام 

ى عاتق جملس التدقيق، كما حيدد نطاق عمل أنشطة التدقيق الداخلي. وتقع مهمة املوافقة النهائية على ميثاق التدقيق الداخلي عل
 اإلدارة.

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:
يعترب ميثاق التدقيق الداخلي وثيقة جوهرية، إذ يتم فيه تدوين غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي يف املؤسسة كما مت 

ني على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يفهم رسالة التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية االتفاق عليها. وإلنشاء هذه الوثيقة يتع
، ومبادئ أخالقيات املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، مبا فيها اإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخليمن 

 ، وتعريف التدقيق الداخلي.لتدقيق الداخليألعمال ا املهنيةلممارسة املهنة، واملعايري الدولية ل
حيث يشكل هذا الفهم قاعدة للمناقشات اليت تتم بني الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة العليا وجملس اإلدارة لالتفاق على 

 النقاط التالية:
 أهداف التدقيق الداخلي ومسؤولياته. -
 التوقعات من نشاط التدقيق الداخلي. -
 التبعية الوظيفية واإلدارية للمدير التنفيذي للتدقيق الداخلي. -
مستوى السلطة املطلوب )مبا يف ذلك حق الوصول إىل السجالت، واألصول املادية، واألشخاص( ليتمكن نشاط التدقيق  -

 الداخلي من أداء مهام التدقيق وحتقيق أهدافه ومسؤولياته اليت مت االتفاق عليها.

القانوين للمؤسسة أو سكرتري جملس اإلدارة حول الصيغة  املستشارئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يتناقش مع ب على الر جقد يتو 
 األفضل للميثاق وحول الطريقة األكثر فعالية وكفاءة لتقدمي امليثاق املقرتح إىل جملس اإلدارة للموافقة عليه.
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 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
مت االتفاق عليها كما هو مذكور سابقاً، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي )أو شخص موكل من قبله( بكتابة وفقاً للعناصر اليت 

مسودة امليثاق. يذكر أن مجعية املدققني الداخليني توفر منوذجا عن امليثاق ميكن استخدامه كدليل توجيهي أثناء كتابة ميقاق التدقيق 
 تلف من مؤسسة ألخرى، إال أنه يتضمن عادًة األقسام التالية:الدخلي. ومع أن امليثاق قد خي

اإلطار لشرح الدور العام ومهنية نشاط التدقيق الداخلي. وتتضمن املقدمة عادة إشارة إىل العناصر ذات الصلة من  – مقدمة -
 .املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي

لتحديد صالحيات نشاط التدقيق الداخلي يف الوصول إىل السجالت واألصول املادية، واملوظفني ألداء مهام  – السلطة -
 التدقيق، وأيضاً لإلفصاح عن مسؤولية املدققني الداخليني فيما يتعلق حبماية األصول ومراعاة السرية.

يذي للتدقيق الداخلي. حيث ينبغي أن يكون الرئيس خطوط التبعية اخلاصة ابلرئيس التنف لتوثيق –التنظيم وخطوط التبعية  -
 إداري مستوىيكون اتبعاً من الناحية اإلدارية إىل ، وأن جملس اإلدارةإىل اتبعاً من الناحية الوظيفية التنفيذي للتدقيق الداخلي 

ّكن املؤسسة يف االستقاللية التنظيمية(. ميكن أن  – 1110)انظر املعيار  مبسؤولياته الوفاء من الداخلي التدقيق نشاط ميم
يتضمن هذا القسم حتديدا تفصيليا للمسؤوليات الوظيفية للتدقيق الداخلي مثل املوافقة على امليثاق، وخطة التدقيق، وتوظيف 

وتعويض وفصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. كما ميكن أن يصف املسؤوليات اإلدارية، مثل تدفق املعلومات ضمن 
 سسة، أو كيفية إقرار املوارد البشرية لنشاط التدقيق الداخلي واملوازنة اخلاصة به.املؤ 

لوصف أمهية استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي وكيفية احلفاظ عليهما، مثل منع املدققني  –االستقاللية واملوضوعية  -
 م أو النواحي اخلاضعة للتدقيق.الداخليني من ممارسة مسؤوليات تشغيلية أو التمتع أبي سلطات على األقسا

لتحديد املسؤوليات اجلوهرية ذات الطابع املستمر، مثل حتديد نطاق أعمال التقييم، وحتضري خطة التدقيق  –املسؤوليات  -
الداخلي، وتقدمي اخلطة جمللس اإلدارة للموافقة عليها، وأداء مهام التدقيق، وتبليغ النتائج، وحتضري التقارير اخلطية ملهام 

 التدقيق، ومراقبة اإلجراءات التصحيحية اليت تقوم اإلدارة بتنفيذها.
لوصف ما ينبغي القيام به من تطوير، وصيانة، وتقييم، وتبليغ نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة،  –أتكيد وحتسني اجلودة  -

 الذي يغطي مجيع جوانب عمل نشاط التدقيق الداخلي.
لتوثيق موافقة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وممثل جملس اإلدارة والشخص الذي يتبع له الرئيس  –التوقيع )املوافقة(  -

 التنفيذي للتدقيق الداخلي. ويتضمن هذا القسم التاريخ، وأمساء، ومناصب األشخاص الذين قاموا ابلتوقيع على امليثاق.

بعد حتضريه، ينبغي مناقشة امليثاق مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة للتأكيد على أنه يصف بدقة الدور املتفق عليه والتوقعات املتفق 
عليها، أو لتحديد التغيريات املطلوبة. عند قبول املسودة، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتقدميها بشكل رمسي خالل 

دارة ملناقشتها واملوافقة عليها. كما ميكن أيضاً أن يتفق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وجملس اإلدارة على اجتماع جملس اإل
مواعيد مراجعة امليثاق هبدف إعادة أتكيد ما إذا كانت شروط االتفاق مازالت متكن نشاط التدقيق الداخلي من حتقيق أهدافه، أو 
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يريات. وإن ظهرت حاجة لتعديل امليثاق خالل الفرتة الواقعة بني التواريخ احملددة ملراجعة ما إذا كان هناك حاجة إلجراء أية تغ
 امليثاق، فيمكن العودة إىل امليثاق لتحديثه وفق احلاجة.

 
 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

وتقدمي ميثاق التدقيق الداخلي رمسياً  يعترب حمضر اجتماع جملس اإلدارة الذي يقوم خالله الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مبناقشة
دلياًل على التقّيد. إضافة إىل ذلك، حيتفظ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابمليثاق الذي متت املوافقة عليه. وعادًة ما يطلب 

اق التدقيق ثحتديث ميالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من جملس اإلدارة إدراج بند على الربانمج السنوي الجتماعاته ملناقشة و 
الداخلي واملوافقة عليه حسب احلاجة. وتعترب حماضر تلك االجتماعات دلياًل على املراجعة الدورية مليثاق التدقيق الداخلي مع 

 اإلدارة العليا وجملس اإلدارة.
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 الداخلي التدقيق ميثاق يف اإللزامية لتوجيهاتاب اإلقرار -1010 املعيار
، واملعايري، وتعريف مبادئ أخالقيات املهنة، و لمبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخليابلطبيعية اإللزامية لجيب اإلقرار 

التدقيق الداخلي يف ميثاق التدقيق الداخلي. كما ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناقشة رسالة التدقيق الداخلي 
 مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. ار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلياإلطوالعناصر اإللزامية من 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
هين الدويل ملمارسة قبل كتابة أو تعديل ميثاق التدقيق الداخلي، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة مبراجعة اإلطار امل

التدقيق الداخلي الصادر عن مجعية املدققني الداخليني ليحّدث فهمه لرسالة التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية، مبا فيها املبادئ 
اخلي، األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ومبادئ أخالقيات املهنة، واملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الد

وتعريف التدقيق الداخلي. وعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي دورايً وتقدميه لإلدارة العليا 
الغرض والسلطة واملسؤولية(. ومن املفيد أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق  – 1000وجملس اإلدارة للموافقة عليه )انظر املعيار 

دراية بعمليات املؤسسة املتعلقة بتقدمي امليثاق للموافقة عليه. كما ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضاً أن  الداخلي على
 يعمل على مناقشة امليثاق مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة كجزء من عملية املراجعة والتعديل الدورية.

  
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

اإلطار املهين الدويل ملمارسة  ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يذكر عبارات حمددة لإلقرار ابلعناصر اإللزامية من 
 . فيما يلي مثال على تلك العبارات:التدقيق الداخلي

ليني، واليت تتضمن املبادئ "سيقوم نشاط التدقيق الداخلي ابلتقّيد ابلتوجيهات اإللزامية الصادرة عن مجعية املدققني الداخ
 األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ومبادئ أخالقيات املهنة، واملعايري الدولية للممارسة املهنية التدقيق الداخلي، وتعريف

سة املهنية للتدقيق التدقيق الداخلي. وتشكل التوجيهات اإللزامية الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني املتطلبات األساسية للممار 
 الداخلي واملبادئ اليت سيتم من خالل تقييم فعالية أداء نشاط التدقيق الداخلي."

وكبديل عن استخدام عبارات حمددة، ميكن استخدام لغة ومكوانت يف ميثاق التدقيق الداخلي تتطلب التقّيد ابلتوجيهات 
 اإللزامية.

 
ي  مليثاق التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فرصة جيدة لشرح رسالة تشكل مناقشة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخل

، وكيفية حتديد تلك العناصر يف ميثاق اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخليالتدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية من 
خلي، أن يراقب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التوجيهات التدقيق الداخلي. ومن الضروري، بعد اعتماد ميثاق التدقيق الدا

 اإللزامية الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني، وأن يناقش أي تغيريات قد يلزم القيام هبا يف املراجعة التالية للميثاق.
 

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:
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لذي يقر ابملبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ومبادئ يعترب ميثاق التدقيق الداخلي املكتوب واملوافق عليه، وا
. ميكن إيضاً الداللة على 1010أخالقيات املهنة، واملعايري، وتعريف التدقيق الداخلي كعناصر إلزامية، دلياًل على التقّيد ابملعيار 

ر اإللزامية ورسالة التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا  التقّيد من خالل حماضر االجتماعات اليت مت خالهلا مناقشة تلك العناص
وجملس اإلدارة. كما يشمل ذلك أيضا حماضر االجتماعات اليت قام خالهلا الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  مبناقشة املراجعات 

 الدورية مليثاق التدقيق الداخلي.
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 االستقاللية واملوضوعية – 1100 املعيار
 نشاط التدقيق الداخلي مستقاًل، وجيب على املدققني الداخليني أداء أعماهلم مبوضوعية.جيب أن يكون 

 
 :التفسري

 تنفيذاإلستقاللية هي التحرر من الشروط والظروف اليت هتدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على 
لكي يتسىن حتقيق درجة اإلستقاللية الالزمة لألداء الفعال ملسؤوليات نشاط و مسؤوليات التدقيق الداخلي على حنو غري متحيز. 

وجملس التنفيذي للتدقيق الداخلي إمكانية الوصول املباشر وبدون أي قيود إىل اإلدارة العليا  للرئيسالتدقيق الداخلي يكون 
 إدارةتم ت. وجيب أن مع اإلدارة وجملس اإلدارةخطوط التبعية املزدوجة للتدقيق الداخلي وميكن حتقيق ذلك من خالل  اإلدارة.
وعلى املستويني الوظيفي  ،وعلى مستوى مهمات التدقيق ،اليت هتدد اإلستقاللية على مستوى املدقق الداخلي منفرداً  األمور

 والتنظيمي.
 

يؤمنون التدقيق الداخلي على حنو جيعلهم  مأداء مهامن  الداحليني املدققني ميّكنموقف ذهين غري متحيز فهي املوضوعية أما 
أحكام  تبعية. وتقتضي املوضوعية عدم عملهم وبعدم قيامهم أبي تضحيات على حساب جودة العمل الذي يؤدونهسالمة نتائج ب

املدقق اليت هتدد املوضوعية على مستوى  إدارة األمورتم تراء اآلخرين. وجيب أن آلاملدققني الداخليني بشأن مسائل التدقيق 
 وعلى املستويني الوظيفي والتنظيمي. ،وعلى مستوى مهمات التدقيق ،الداخلي منفرداً 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
يس التنفيذي للتدقيق على التحرر من الشروط والظروف اليت هتدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئتعرف االستقاللية أبهنا "

". غالباً ما تكون تلك الظروف انجتة عن املوقع الوظيفي للتدقيق الداخلي مسؤوليات التدقيق الداخلي على حنو غري متحيز تنفيذ
ة، وعن املسؤوليات املوكلة إليه. فعلى سبيل املثال، حني يكون نشاط التدقيق الداخلي اتبعا ألحد األقسام الوظيفية ضمن املؤسس

فإن نشاط التدقيق الداخلي ال يعترب مستقالً عن ذلك القسم اخلاضع بدوره للتدقيق. وعلى حنو مشابه، إن كان للرئيس التنفيذي 
للتدقيق الداخلي مسؤوليات وظيفية خارج نطاق التدقيق الداخلي، مثل إدارة املخاطر والتقّيد، فإن التدقيق الداخلي لن يكون 

 اإلضافية، واليت ميكن أيضاً أن ختضع ألعمال التدقيق. مستقاًل عن تلك الوظائف
 

ال ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مبفرده حتديد االستقاللية التنظيمية وموقع التدقيق الداخلي ضمن املؤسسة. حيث 
للتعامل مع موضوع االستقاللية على حيتاج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إىل مساعدة من قبل جملس اإلدارة واإلدارة العليا 

حنو فعال. عادًة، يصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  وجملس اإلدارة واإلدارة العليا لفهم مشرتك ملسؤوليات وسلطة التدقيق 
 الداخلي، وما هو متوقع منه، وهذا الفهم يشكل أساساً ملناقشات االستقاللية واملوقع التنظيمي.
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جتارب وتوقعات جملس اإلدارة واإلدارة العليا، ميكن أن يتطلب التوصل إىل رؤية مشرتكة نقاشات عديدة لزايدة ابالعتماد على 
، إدراك جملس اإلدارة واإلدارة العليا ألمهية االستقاللية، ووسائل حتقيقها، واملسائل املفتاحية مثل خطوط التبعية الوظيفية واإلدارية

 ة، واملقايسة، واملسائل املتعلقة بقيم املؤسسة.واملتطلبات املهنية والتنظيمي
 

بشكل عام، سيعكس ميثاق التدقيق الداخلي القرارات اليت مت التوصل إليها حيال مسؤوليات التدقيق الداخلي، وسلطته، 
 والتوقعات املرجوة منه، وموقعه التنظيمي، وتبعيته الوظيفية واإلدارية.

 
للمدققني الداخليني. لتنفيذ هذا املعيار، سريغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  متحيزموقف ذهين غري إىل املوضوعية تشري 

بفهم السياسات والنشاطات ضمن املؤسسة وضمن التدقيق الداخلي واليت ميكن أن حتسن أو تعيق هذا املوقف الذهين. على 
وحتديد األجور والتعويضات، إضافة إىل سياسات للتعامل سبيل املثال، لدى العديد من املؤسسات سياسات معيارية لتقييم األداء 

مع تضارب املصاحل. سريغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم طبيعة هذه السياسات ذات الصلة ومدى أتثريها على 
دقيق الداخلي، وقد موضوعية التدقيق الداخلي. كما سيقوم التدقيق الداخلي غالباً بتعديل تلك السياسات العامة لتشمل دور الت

 يقوم بتطوير سياسات أخرى ذات صلة وخمصصة للتدقيق الداخلي، مثل السياسات املتعلقة مبتطلبات التدريب.
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
أن تؤثر  كما الحظنا سابقاً، يعمل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا لتفادي الظروف اليت ميكن

على قدرة التدقيق الداخلي على أداء مسؤولياته بصورة غري متحيزة. وغالباً ما يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتبعاً من 
الناحية الوظيفية جمللس اإلدارة ومن الناحية اإلدارية إىل عضو من اإلدارة العليا. وتوفر التبعية الوظيفية جمللس اإلدارة للرئيس 

فيذي للتدقيق الداخلي القدرة على التواصل املباشر مع جملس اإلدارة لتبليغ األمور احلساسة، كما تؤّمن مكانة تنظيمية مالئمة التن
لنشاط التدقيق الداخلي. كما أن التبعية من الناحية اإلدارية إىل عضو من اإلدارة العليا توفر أيضا للرئيس التنفيذي للتدقيق 

ظيمية املالئمة، ابإلضافة إىل السلطة ألداء املهام دون وجود أي عائق تنظيمي، ومتكنه من معاجلة املواضيع الداخلي املكانة التن
الصعبة مع ابقي أعضاء اإلدارة العليا. على سبيل املثال، ال تكون التبعية من الناحية اإلدارية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 طى، أو مدير قد خيضع ألعمال التدقيق بشكل روتيين.عادًة مرتبطة مبدير من اإلدارة الوس
 

توصي مجعية املدققني الداخليني أبن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتبعاً من الناحية اإلدارية للمدير التنفيذي للمؤسسة، 
 حىت ال يكون نشاط التدقيق الداخلي وذلك ليكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف مركز إداري ينتمي لإلدارة العليا، وأيضاً 

اتبعاً لوظيفة أو قسم خيضع بدوره للتدقيق. وينبغي أن ينتبه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضاً ألي متطلبات من اجلهات 
 – 1110 التنظيمية أو اجلهات احلكومية اليت قد تفرض عالقات إدارية وتنظيمية حمددة. توفر اإلرشادات التنفيذية للمعيار

 توجيهات تفصيلية حول العالقات اإلدارية والتنظيمية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. ة التنظيميةياالستقالل
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من املوصى به أيضاً أال يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات تشغيلية تتعدى التدقيق الداخلي، إذ قد تكون هذه  
املسؤوليات خاضعة للتدقيق. ففي بعض املنظمات، يمطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  أن يتحمل مسؤوليات تشغيلية، 

د. يف هذه احلاالت، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة املخاوف املتعلقة ابالستقاللية مثل إدارة املخاطر أو التقيّ 
ومعوقات املوضوعية مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا، واللذان سيقومان بتطبيق إجراءات احرتازية حتد من هذه املعوقات. هذه 

اإلدارة، ملراقبة التضارابت املتعلقة ابالستقاللية والتعامل معها. ومن أمثلة  اإلجراءات هي نشاطات إشرافية، يتوالها عادًة جملس
هذه اإلجراءات، تقييم مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بصورة دورية، وتطوير عمليات بديلة للحصول على 

لداخلي، وأخذ املعوقات احملتملة للموضوعية أتكيدات حول النواحي اإلضافية اليت تقع حتت مسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق ا
 يف االعتبار عند تقييم خماطر التدقيق الداخلي.

 
هبدف إدارة موضوعية التدقيق الداخلي على حنو فعال، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي بوضع  كتيب 

لوبة للتوصل إىل املوقف الذهين غري املتحيز. ميكن هلذا سياسات خاص ابلتدقيق الداخلي يشتمل على التوقعات والشروط املط
 الكتيب أن يصف:

 أمهية املوضوعية ابلنسبة ملهنة التدقيق الداخلي. -
احلاالت الشائعة اليت ميكن أن تعيق املوضوعية، نتيجة للمصلحة الشخصية، أو املراجعة الذاتية، أو املعرفة املسبقة، أو  -

التحّيز، أو التأثري غري املالئم. ومن األمثلة على ذلك، القيام بتدقيق نشاط ما سبق للمدقق الداخلي أن عمل ضمنه مؤخراً، 
راد العائلة أو صديق مقرب، أو افرتاض، دون وجود دليل، أن النشاط الذي يتم تدقيقه حبالة أو تدقيق نشاط يديره فرد من أف

 جيدة اعتماد فقط على نتائج التدقيق السابقة اليت كانت إجيابية. 
األفعال اليت ينبغي أن يقوم هبا املدقق الداخلي إن علم أبمر يعيق املوضوعية أو أبمر من احملتمل أن يؤدي إىل إعاقة  -

 املوضوعية، مثل مناقشة املوضوع مع مدير التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
متطلبات التبليغ، حبيث يطلب من كل مدقق داخلي أن يتفحص دورايً إمكانية وجود تضارب يف املصاحل وأن يفصح عن أي  -

 تضارب يف املصاحل.

 نيالتنفيذي الرؤساءى ضمان إدراك مجيع املدققني الداخليني ألمهيتها، يقوم بعض على أمهية هذه السياسات واملساعدة عل للتأكيد
هذه الدورات التدريبية للمدققني  تتيححيث عمل أو دورات تدريبية روتينية تركز على هذه املفاهيم اجلوهرية.  بورشاتللتدقيق الداخلي 

املوضوعية على حنو أفضل، وذلك من خالل التفكري ابحلاالت اليت ميكن أن تعيق املوضوعية والطريقة األفضل للتعامل  فهمالداخليني 
التنفيذي للتدقيق الداخلي عند تعيني مدققني داخليني ألداء مهام تدقيق حمددة أبخذ معوقات  الرئيس يقومكما مع تلك احلاالت.  
 ميكن أن يكونوا عرضة لتضارب املصاحل.التدقيق فريق يف أعضاء تعيني  ويتجنب بعني االعتباراملوضوعية احملتملة 

 
كان من املعروف أن املمارسات املتعلقة ابألداء والتعويض ميكن أن تؤثر على موضوعية الفرد أتثرياً كبرياً وسلبياً. على سبيل املثال، إن  

مبنية على أساس نتائج استبيان رضا العمالء، فمن املمكن أن يرتدد املدقق تقييم أداء املدقق الداخلي، أومرتبه الشهري، أو مكافآته 
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الداخلي قبل التبليغ عن النتائج السلبية اليت ميكن أن تؤدي إىل تقييمات منخفضة من قبل العمالء. لذا، ينبغي أن يكون الرئيس 
ن أن تعيق موضوعية املدقق الداخلي. الوضع املثايل هو أن التنفيذي للتدقيق الداخلي حذراً يف اختيار املقاييس املستخدمة واليت ميك

ر توازن عملية التقييم بني أداء املدقق الداخلي، ونتائج التدقيق، واملقاييس املتعلقة برأي العميل. وتوفر اإلرشادات التنفيذية للمعيا
 توجيهات أكثر تفصيالً حول املوضوعية.    املوضوعية الفردية – 1120

 
 :اصة إبثبات التقّيداعتبارات خ

هناك العديد من األمور اليت ميكن أن تدل على التقّيد هبذا املعيار، مبا فيها ميثاق التدقيق الداخلي نفسه، واملخطط التنظيمي الذي 
يبني تسلسل املسؤوليات والسلطات، وكتيب سياسات التدقيق الداخلي الذي يتضمن سياسات حول االستقاللية واملوضوعية وتضارب 

اء، وسجالت التدريب، واستمارات اإلفصاح عن حاالت تضارب املصاحل. ميكن أيضاً، يف حال كان ذلك قابالً املصاحل وتقييم األد
 املوضوعية أو االستقاللية معوقات -1130للتطبيق، أن تعترب املستندات اليت توثق اإلفصاح عن معوقات املوضوعية املتوافقة مع املعيار 

 دلياًل على التقّيد هبذا املعيار.
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 التنظيميةة ياالستقالل – 1110 املعيار
جيب أن يكون منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتبعاً ملستوى تنظيمي يف املؤسسة يكفل أداء نشاط التدقيق الداخلي 

التنظيمية لنشاط . كما جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يؤكد جمللس اإلدارة االستقاللية على أكمل وجه ملسؤولياته
 التدقيق الداخلي، وذلك بصفة سنوية على األقل.

 
 التفسري

من تتحقق االستقاللية التنظيمية حتققاً فعااًل حني يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتبعاً من الناحية الوظيفية جمللس اإلدارة. 
 مبا يلي:أمثلة تلك التبعية الوظيفية جمللس اإلدارة قيام جملس اإلدارة 

 املصادقة على ميثاق التدقيق الداخلي، -
 املصادقة على خطة التدقيق الداخلي املبنية على أساس تقييم املخاطر، -
 موازنة التدقيق الداخلي وخطة املوارد اخلاصة به،املصادقة على  -
الداخلي فيما يتعلق ابخلطة من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بشأن أداء نشاط التدقيق والتقارير تلقي التبليغات  -

 املوضوعة له وغري ذلك من املسائل األخرى،
 املصادقة على القرارات املتعلقة بتعيني وعزل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، -
 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي،راتب ومكافآت اعتماد  -
تنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد ما إذا كانت هناك أي إجراء االستطالعات املناسبة للوقوف على آراء اإلدارة والرئيس ال -

 نطاق عمله.على على موارد نشاط التدقيق الداخلي أو غري مالئمة قيود 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1إصدار املعايري املعدلة، 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
اتبعاً ملستوى تنظيمي يف املؤسسة بشكل يكفل أداء نشاط التدقيق يطلب هذا املعيار من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يكون 

. لذا من الضروري النظر إىل املوقع التنظيمي والعالقات اإلدارية واإلشرافية للتدقيق الداخلي للتأكد من االستقاللية الداخلي ملسؤولياته
 التنظيمية.

 
ال يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وحده ابختاذ القرارات حول املوقع التنظيمي للتدقيق الداخلي، وطبيعة العالقات التنظيمية 

 ملعاجلةللرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وطبيعة إشراف جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا، لذا حيتاج ملساعدة جملس اإلدارة واإلدارة العليا 
هذه املواضيع على حنو فعال. حيث يتوصل عادة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وجملس اإلدارة واإلدارة العليا إىل فهم مشرتك 

ق ملسؤوليات التدقيق الداخلي، وسلطته، والتوقعات املرجوة منه، ابإلضافة إىل دور جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف اإلشراف على التدقي
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ما يوثق ميثاق التدقيق الداخلي عادًة القرارات اليت مت التوصل إليها حول املوقع التنظيمي وعالقات التبعية اإلدارية الداخلي. ك
 والوظيفية.

 
كما أنه من املفيد للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يدرك املتطلبات القانونية فيما يتعلق ابملوقع التنظيمي للتدقيق الداخلي 

 بعية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.وعالقات الت
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
كما ذكران سابقاً، يعمل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا على حتديد املوقع التنظيمي للتدقيق 

. وللتأكد من حتقيق االستقاللية التنظيمية الفعالة، يتبع الرئيس الداخلي، مبا يف ذلك عالقات التبعية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي
اراي التنفيذي للتدقيق الداخلي من الناحية الوظيفية مباشرًة إىل جملس اإلدارة. وعادًة ما يكون يتبع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إد

 إىل عضو من اإلدارية العليا.
 

س اإلدارة توفر للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي القدرة على الوصول املباشر للتبليغ عن األمور التبعية من الناحية الوظيفية إىل جمل
احلساسة، كما توفر له مكانة تنظيمية مالئمة. هذه التبعية تؤمن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي القدرة على التواصل مع جملس 

 األعلى املسؤولة عن احلوكمة يف املؤسسة. اإلدارة دون قيود، وجملس اإلدارة هو عادة السلطة
 

يتطلب اإلشراف الوظيفي أن يقوم جملس اإلدارة إبجياد ظروف العمل املناسبة اليت تسمح بعمل نشاط التدقيق الداخلي ابستقاللية 
الداخلي، وموازنته وخطة وفعالية. وكما الحظنا، يتحمل جملس اإلدارة مسؤولية املوافقة على ميثاق التدقيق الداخلي، وخطة التدقيق 

موارده، وتقييم وتعويض الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وتعيني وعزل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. ابإلضافة إىل ذلك، يراقب 
إىل الرئيس  جملس اإلدارة قدرة التدقيق الداخلي على العمل على حنو مستقل. ويقوم جملس اإلدارة هبذه األمور من خالل توجيه أسئلة

التنفيذي للتدقيق الداخلي وإىل أعضاء اإلدارة  متعلقة مبجال عمل التدقيق الداخلي، والقيود على موارده، أو أي ضعوطات أو عوائق 
 أخرى.

 
إلدارة  يف حال عدم ممارسة جملس اإلدارة هلذه املسؤوليات اإلشرافية اهلامة، ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يطلع جملس ا

وممارسات احلوكمة املوصى هبا، مبا فيها مسؤوليات جملس اإلدارة، وذلك إلقناع جملس اإلدارة إبجياد عالقة وظيفية  1110على املعيار 
 أكثر متانة مع مرور الوقت.

 
لومات حول األداء، لتيسري أعمال اإلشراف من قبل جملس اإلدارة، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بشكل دوري بتقدمي مع

عادًة يف االجتماعات الفصلية )الربع سنوية(. وعادًة ما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دور يف إعداد جدول أعمال اجتماع 
أي جملس اإلدارة، لذا ميكنه التخطيط لتخصيص وقٍت كاٍف ملناقشة أداء التدقيق الداخلي ابملقارنة مع خطة التدقيق، ابإلضافة إىل 

ة. مواضيع أخرى، مبا يف ذلك النتائج اهلامة اليت توصل هلا التدقيق الداخلي، أو املخاطر احلديثة الظهور اليت تتطلب انتباه جملس اإلدار 
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 وللتأكد من مناقشة االستقاللية التنظيمية سنوايً، كما هو مطلوب يف املعايري، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إبضافة بند إىل
 جدول أعمال اجتماع جملس اإلدارة ملناقشة هذا املوضوع كل سنة.

 
سلطة عادًة ما يتبع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من الناحية اإلدارية إىل اإلدارة العليا. وهذه العالقة تؤمن املكانة التنظيمية وال

ون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  عادًة مسؤوالً أمام مشرف املطلوبة للتدقيق الداخلي إلجناز مسؤولياته. على سبيل املثال، ال يك
أو مدير احملاسبة أو مدير من اإلدارة الوسطى. ولتحسني موقع ومصداقية التدقيق الداخلي، توصي مجعية املدققني الداخليني أن يكون 

ناحية اإلدارية، ليكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  مسؤوالً أمام املدير التنفيذي للمؤسسة من ال
 الداخلي يف موقع إداري عاٍل يتيح له السلطة الكافية ملمارسة واجباته دون أي عوائق.

 
 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد

ميثاق جلنة التدقيق الذي يصف هناك العديد من الواثئق اليت ميكن أن تدل على التقّيد هبذا املعيار، مبا فيها ميثاق التدقيق الداخلي، و 
واجبات جلنة التدقيق اإلشرافية. كما أن التوصيف الوظيفي لوظيفة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  وتقييمات أدائه حتتوي أيضاً على 

وضح كيفية توظيفه معلومات حول خطوط تبعيته واجلهة املشرفة عليه. والواثئق املتعلقة بتوظيف الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ت
والشخص الذي أجرى مقابلة العمل معه والشخص الذي اختذ قرار التوظيف، وذلك إن توفرت تلك الواثئق. إضافة إىل ذلك، ميكن 
لكتيب سياسات التدقيق الداخلي، الذي يتناول سياسات مثل االستقاللية ومتطلبات التواصل مع جملس اإلدارة، أن ميثل دليالً على 

كما يعترب املخطط التنظيمي للمؤسسة، والذي يوضح خطوط التبعية ضمن املؤسسة، دلياًل على التقّيد هبذا املعيار أيضا. وميكن التقّيد.  
أن تدل تقارير جملس اإلدارة، وحماضر االجتماعات، واألجندات، على أن التدقيق الداخلي قد أخطر جملس اإلدارة أبمور مثل خطة 

 ه، وأدائه، ابإلضافة إىل حالة استقالليته التنظيمية.التدقيق الداخلي، وموازنت
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 التفاعل املباشر مع جملس اإلدارة – 1111
 مباشرة مع جملس اإلدارة .بصورة جيب أن يتواصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ويتفاعل 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1إصدار املعايري املعدلة، 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار
بشكل عام، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وجملس اإلدارة واإلدارة العليا ويتفق معهم على مسؤولية التدقيق الداخلي، 

كن وسلطته، والتوقعات املرجوة منه، ابإلضافة إىل موقعه التنظيمي، وعالقات التبعية التنظيمية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اليت مت
داخلي من تنفيذ واجباته. وتتضمن عالقات التبعية التنظيمية عادًة التبعية الوظيفية املباشرة جمللس اإلدارة. وللمزيد من التدقيق ال

 .التنظيمية االستقاللية -1110وللمعيار  واملوضوعية االستقاللية -1100املعلومات راجع اإلرشادات التنفيذية للمعيار 
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
 إن كان للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عالقة تبعية وظيفية مباشرة مع جملس اإلدارة، فإن اجمللس يتوىل مسؤولية املوافقة على ميثاق

التدقيق الداخلي، وخطة التدقيق الداخلي، وخطة موارد التدقيق الداخلي، وتقييم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وحتديد تعويضاته، 
وعزله. عالوة على ذلك، يراقب جملس اإلدارة قدرة التدقيق الداخلي على العمل على حنو مستقل وعلى حتقيق االلتزام مبيثاق  وتعيينه

 التدقيق الداخلي.
 

ة، عالقة التبعية هذه جمللس اإلدارة تتيح للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي العديد من الفرص للتواصل والتفاعل املباشر مع جملس اإلدار 
كما هو مطلوب يف هذا املعيار. على سبيل املثال، سيشارك الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف اجتماعات جلنة التدقيق، و/أو 

اجتماعات جملس اإلدارة الكامل بشكل فصلي، لإلبالغ عن أمور مثل خطة التدقيق الداخلي املقرتحة، واملوازنة، وتقدم العمل، وأي 
ون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي القدرة على التواصل مع رئيس جملس اإلدارة أو أي عضو يف جملس حتدايت تواجهه. وسيك

اإلدارة للتبليغ عن أي معلومات حساسة أو أي مسائل يواجهها التدقيق الداخلي أو املؤسسة. ويتم عادًة إجراء اجتماع رمسي خاص، 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي )دون حضور اإلدارة العليا( ملناقشة تلك املواضيع. كما أنه سنوايً، مع جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق و 

من املفيد للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن جيري، وجها لوجه، اجتماعات أو مكاملات هاتفية بشكل دوري مع رئيس جملس 
جدولتها أو بشكل دوري خالل السنة، وذلك لضمان التواصل املباشر  اإلدارة أو رئيس جلنة التدقيق، إما قبل االجتماعات اليت مت

 واملفتوح.
 

ميكن للرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي الذين جيدون أهنم ال يستطيعون التواصل بشكل مباشر مع جملس اإلدارة أن يطلعوا جملس 
(، وممارسات احلوكمة املوصى هبا، واملمارسات املوصى هبا 1110واملعيار  1100)ابإلضافة إىل املعيار  1111اإلدارة على املعيار 

جمللس اإلدارة/جلنة التدقيق، إلقناعهم إبجياد عالقة مباشرة وأكثر قوة. كما ميكن يف هذه احلاالت االعتماد على التواصل من خالل 
 لس اإلدارة كما هو مطلوب يف هذا املعيار.الرسائل اخلطية ريثما يتمكن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من التواصل مباشرة مع جم
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 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
تعترب جداول أعمال اجتماعات جملس اإلدارة وحماضر االجتماعات عادًة كافية للداللة على تواصل وتفاعل الرئيس التنفيذي للتدقيق 

س التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يكون دليالً على التقّيد هبذا الداخلي مع جملس اإلدارة بصورة مباشرًة. كما ميكن جلدول أعمال الرئي
يف  املعيار. وميكن أيضاً توثيق السياسة اليت تتطلب أن جيتمع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اجتماعاً خاصاً ودورايً مع جملس اإلدارة

 ميثاق جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق.
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 للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق الداخليدور الرئيس التنفيذي  -1112
عندما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي أدوار أو مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، أو عندما يتوقع أن يصبح 

 وضوعية.فيجب أخذ اإلحتياطات الالزمة للحد من حجم أتثريها السليب على اإلستقاللية وامل ،لديه مثل هذه األدوار
 

 التفسري:
أدوار أو مسؤوليات إضافية تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، كمسؤولية ممارسة ميكن أن يطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  

تقاللية إدارة املخاطر. إن هذه األدوار أو املسؤوليات قد تؤثر سلباً يف الواقع أو يف الظاهر على اإلس نشاطات أو ،االمتثالنشاطات 
 املتخذة ،التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي أو على املوضوعية الفردية للمدقق الداخلي. إن اإلحتياطات هي تلك اإلجراءات اإلشرافية

التبعية  لعالقاتتقييماً دورايً تلك اإلجراءات للتعامل مع التأثريات السلبية احملتملة، وميكن أن تشمل  ،عادة من قبل جملس اإلدارة
 املسؤوليات واستحداث إجراءات بديلة للحصول على أتكيدات خبصوص جماالت املسؤوليات اإلضافية.و 
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق أنه يف حال اختذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  أدواراً أو  1112نالحظ يف تفسري املعيار 

الداخلي فإن ذلك قد يؤثر على االستقاللية التنظيمية للتدقيق الداخلي يف الواقع أو يف الظاهر. ولكن، يف ظروف حمددة، قد جيد 
 دى التدقيق الداخلي.جملس اإلدارة واإلدارة العليا أنه من املناسب أن تقوم املؤسسة بتوسيع دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ليتع

فيما يلي بعض األمثلة على احلاالت اليت قد يطلب فيها من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  تنفيذ أدوار تكون عادًة خاصة 
 ابإلدارة:
صدور قانون جديد مما يستدعي حاجة ملحة لتطوير سياسات وإجراءات وضوابط رقابية ونشاطات إدارة خماطر للتأكد من  -

 بذلك القانون. التقّيد
 احلاجة لتعديل نشاطات إدارة املخاطر احلالية نتيجة إلضافة قطاع عمل جديد أو سوق جغرايف جديد إىل املؤسسة. -
 كون مصادر املؤسسة حمدودة جداً، أو أن املؤسسة صغرية جداً حبيث ال تتمكن من تغطية تكلفة إنشاء قسم خاص ابلتقّيد. -
اخلربة بعد، والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ميتلك اخلربة املناسبة للبدء بتطبيق مبادئ إدارة كون املؤسسة فتية وال متتلك  -

  املخاطر يف املؤسسة.

يتموقع من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف بعض احلاالت أن يتحمل مسؤوليات يف جمال إدارة املخاطر، وتصميم وتشغيل الضوابط 
ى سبيل املثال، إن مت الطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يتخذ مسؤولية حبيث يكون مسؤوالً أمام الرقابية، والتقّيد. فعل

لي قد اإلدارة العليا بدالً من جملس اإلدارة، فإن استقاللية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اخلاصة مبسؤولياته املتعلقة ابلتدقيق الداخ
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 1112للمزيد من األمثلة(. ويوفر املعيار  معوقات االستقاللية واملوضوعية – 1130لتنفيذية للمعيار تقّوض. )انظر اإلرشادات ا
 اإلرشادات الالزمة للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف هذه احلاالت.

 
ة الصادرة عن مجعية جيب أن يتمتع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم واضح ملبادئ أخالقيات املهن 1112لتطبيق املعيار 

واإلرشادات التنفيذية اخلاصة هبا.  1100املدققني الداخليني، ومفهومي االستقاللية واملوضوعية، كما مت شرحهما يف سلسلة املعايري 
لية كما أن العديد من املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني تتناول استقال

وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. وميكن أن تتضمن رسالة التدقيق الداخلي، وميثاقه، وميثاق جلنة التدقيق، وسياسات 
 املؤسسة، واملبادئ األخالقية للمؤسسة إرشادات إضافية خاصة ابملؤسسة حول االستقاللية واملوضوعية.

 
ملوضوعية، ينبغي أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي دور مقرتح خارج نطاق وللتعامل مع خماطر معوقات االستقاللية وا

ارة. التدقيق الداخلي، وأن يناقش عالقات التبعية التنظيمية، واملسؤوليات، والتوقعات املتعلقة هبذا الدور، مع اإلدارة العليا وجملس اإلد
للتدقيق الداخلي على معايري مجعية املدققني الداخليني املتعلقة ابالستقاللية  وخالل هذا النقاش، ينبغي أن يركز الرئيس التنفيذي

أن واملوضوعية، واملعوقات احملتملة اليت من املمكن أن يسببها هذا الدور املقرتح، واملخاطر املتعلقة به، وسبل الوقاية اليت من املمكن 
 تستبعد هذه املخاطر.

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

على أمهية سبل الوقاية، مثل نشاطات اإلشراف، واليت ميارسها جملس اإلدارة عادًة، الستبعاد املعوقات احملتملة  1112يركز املعيار 
الستقاللية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. ويتمثل أحد سبل الوقاية يف املوقع التنظيمي للرئيس التنفيذي للتدقيق 

جيب أن يكون منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق االستقاللية التنظيمية، " – 1110بعيته التنظيمية. ووفق املعيار الداخلي وخطوط ت
" يتم حتقيق هذا األمر بفعالية حني الداخلي اتبعاً ملستوى تنظيمي يف املؤسسة بشكل يكفل أداء نشاط التدقيق الداخلي ملسؤولياته.

خلي اتبعا من الناحية الوظيفية مباشرة إىل جملس اإلدارة، مبا يتضمن عادة مشاركة جملس اإلدارة يف يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الدا
تعيني الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وتقييمه، وتعويضه، وموافقة جملس اإلدارة على ميثاق التدقيق الداخلي، وخطة التدقيق 

، يوثق ميثاق التدقيق الداخلي طبيعة واملسؤولية والسلطة الغرض -1000عيار الداخلي، وموازنته، وموارده. كما هو موضح يف امل
 العالقة الوظيفية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة.

 
فإن  ،1112قد تؤدي التغيريات يف املؤسسة ويف الشخصيات الرئيسية ضمنها إىل تغيري يف األدوار واملسؤوليات. ووفقاً لتفسري املعيار 

السبل االحرتازية للتعامل مع عواقب هذا األمر تشمل إجراء تقييم دوري لعالقات التبعية التنظيمية واملسؤوليات. كما أن مراجعة 
، 1000ومناقشة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مليثاق التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، كما هو مذكور يف املعيار 

أن تتضمن أي تغيريات يف األدوار أو املسؤوليات اليت ميكن أن تؤثر على نشاط التدقيق الداخلي، وبشكل خاص تلك اليت ميكن ينبغي 
أن تؤدي إىل تقويض استقاللية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، إما يف الواقع أو الظاهر. ويف حال كانت مسؤوليات 

داخلي الغري مرتبطة ابلتدقيق الداخلي ذات طبيعة مستمرة، فينبغي أن يصف ميثاق التدقيق الداخلي طبيعة الرئيس التنفيذي للتدقيق ال
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هذا العمل. ولكن إن كانت هذه املسؤوليات قصرية األجل، فقد ال تكون التعديالت على ميثاق التدقيق الداخلي والواثئق األخرى 
لنقل هذه املسؤوليات إىل اإلدارة حلماية استقاللية وموضوعية الرئيس التنفيذي ضرورية. ويف مثل هذه احلاالت، ميكن تطبيق خطة 

للتدقيق الداخلي. وينبغي أن تتضمن خطة نقل تلك املسؤوليات إىل اإلدارة املوارد والتوقيت الالزمني لضمان قبول اإلدارة لتلك 
 املسؤوليات.

 
الداخلي عن تفاصيل أي معوقات لالستقاللية أو املوضوعية، سواء كان يف أن يفصح الرئيس التنفيذي للتدقيق  1130يتطلب املعيار 

الواقع أو الظاهر. ويتم اإلفصاح، الذي ميّكن جملس اإلدارة من تقييم إمجايل اخلطر الناجم عن تلك املعوقات، خالل اجتماع جمللس 
 اإلدارة، وقد يتضمن نقاشاً للمواضيع التالية:

 طلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي توليها.األدوار واملسؤوليات اليت ي -
 املخاطر املتعلقة بقبول تلك املسؤوليات. -
 أساليب الوقاية حلماية استقاللية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، مع أخذ املعوقات الظاهرية يف االعتبار. -
 فعال.الضوابط الرقابية اليت ستؤكد أن أساليب الوقاية تعمل بشكل  -
 خطة النقل، يف حال كانت املسؤوليات مؤقتة. -
 االتفاق مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا. -

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من خالل زايدة مستوى املراقبة املطبق على تقييم الرئيس  موضوعية مراقبة اإلدارة جمللس ميكن
ق الداخلي، والتبليغات اخلاصة مبهام التدقيق، ومن خالل األخذ يف االعتبار التنفيذي للتدقيق الداخلي للمخاطر، وعلى خطة التدقي

أي حتيز حمتمل للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف أي جمال عمل ميارس فيه مسؤوليات خارج نطاق التدقيق الداخلي. وللمساعدة 
املدققني الداخليني من تقييم العمليات اليت  1.أ1130عيار يف محاية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من تقويض املوضوعية، مينع امل

يتطلب أن تقوم جهة من خارج نشاط التدقيق الداخلي ابإلشراف   2.أ1130كانوا مسؤولني عنها خالل السنة املاضية، واملعيار 
عنها. وإن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق على مهام التأكيد املنفذة على املواضع اليت يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوالً 

الداخلي مسؤوالً عن وظائف خارج نطاق التدقيق الداخلي، وكانت هذه الوظائف خاضعة للتدقيق، فيتم االستعانة جبهة خارجية تتمتع 
. وميكن أن تكون هذه اجلهة ابملوضوعية والكفاءة وتقدم تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة، وليس إىل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 من داخل املؤسسة أو من خارجها.
 

 – 1312طاملا  أنه ميكن التأكد من استقاللية املقّيمني اخلارجيني، فإنه ميكن للتقييم اخلارجي لنشاط التدقيق الداخلي )انظر املعيار 
ذي للتدقيق الداخلي، ، أن يوفر أتكيداً إضافياً جمللس التقييمات اخلارجية(، والذي يتضمن مراجعة الستقاللية وموضوعية الرئيس التنفي

 اإلدارة، خاصة يف املواضع اليت أدى فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات خارج نطاق التدقيق الداخلي.
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
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املعوقات احملتملة الستقاللية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق ميكن ألي مستندات توثق آليات الوقاية اليت مت إنشاؤها ملواجهة 
. وميكن أن يشمل هذا التوثيق أجزاء من سياسات املؤسسة واملبادئ 1112الداخلي  أن تساعد يف الداللة على التقّيد ابملعيار 

دقيق الداخلي املصادق عليه والذي حيدد أدوار األخالقية للمؤسسة، وميثاق جلنة التدقيق، ورسالة نشاط التدقيق الداخلي، وميثاق الت
ومسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كما مت االتفاق عليها مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. كما ميكن أيضاً الداللة على 

واملسؤوليات املتغرية لنشاط التدقيق التقّيد هبذا املعيار من خالل املراجعات الدورية مليثاق التدقيق الداخلي، واليت تعكس األدوار 
الداخلي. إضافة إىل ذلك ، ميكن خلطط نقل املسؤوليات واألدوار الواقعة خارج نطاق التدقيق الداخلي )مثل التقّيد وإدارة املخاطر( 

ضر اجتماع جملس اإلدارة من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إىل اإلدارة أن تدل على التقّيد. وميكن أن تتضمن األدلة اإلضافية حم
الذي يفصح فيه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عن املعوقات احملتملة لالستقاللية واملوضوعية، واإلجراءات االحرتازية املقرتحة 

 لتخفيض خماطر املعوقات إىل املستوايت املقبولة.
 

ار من خالل إثبات أن جهات مستقلة قد قامت بتقييم النشاطات ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يظهر التقّيد هبذا املعي
اليت كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوالً عنها خارج نطاق التدقيق الداخلي. كما ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

ليغ نتائج مهام التدقيق، قد مت تقييمها تقييماً أن يظهر التقّيد هبذا املعيار من خالل إثبات أن خطة التدقيق، وتقييم املخاطر، وتب
مستقالً للتأكد من االستقاللية واملوضوعية. وميكن أن تتضمن استبياانت عمالء التدقيق وتقييمات جملس اإلدارة ألداء الرئيس التنفيذي 

يذي للتدقيق الداخلي. وميكن أيضاً للتدقيق الداخلي تغذية راجعة حول رؤية تلك األطراف ملدى استقاللية وموضوعية الرئيس التنف
 الداللة على التقّيد من خالل نتائج التقييم اخلارجي الذي مت إجراؤه من قبل مقّيم مستقل.
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 املوضوعية الفردية – 1120
 جيب أن يتصف املدققون الداخليون ابلنزاهة وعدم التحيز، وأن يتجنبوا تضارب املصاحل .

  
 :التفسري

مصاحل مهنية أو شخصية  –والذي من املفرتض أنه موضع ثقة   –موقف يكون فيه لدى املدقق الداخلي تضارب املصاحل هو 
هذه املصاحل املتنافسة ميكن أن جتعل من الصعب عليه أن يؤدي واجباته دون حتيز. وميكن أن يكون تضارب املصاحل موجوداً  و سة. متناف  

ري سليم. كذلك فإن تضارب املصاحل  ميكن أن ينتج عنه مظهر غري الئق يكون أي تصرف غري أخالقي أو غ عنهحىت ولو مل يرتتب 
من شأنه أن يتسبب يف إضعاف الثقة يف املدقق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي ومهنة التدقيق الداخلي ككل. أيضا فإن تضارب 

 .بصفة موضوعيةاملصاحل ميكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء واجباته ومسؤولياته 
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:
تشري املوضوعية إىل املوقف الذهين غري املتحيز والذي يتم حتقيقه من خالل تفادي تضارب املصاحل. لذا، لتطبيق هذا املعيار سريغب 

ات ضمن املؤسسة وضمن التدقيق الداخلي واليت ميكن أن حتّسن أو متنع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم السياسات والنشاط
هذا املوقف الذهين. فعلى سبيل املثال، لدى العديد من املؤسسات تقييمات أداء وسياسات تعويض معيارية، ابإلضافة إىل سياسات 

لسياسات لتتناول املسائل املتعلقة أبدوار التدقيق متعلقة بتضارب املصاحل لدى املوظفني. يقوم التدقيق الداخلي غالباً بتعديل تلك ا
الداخلي، وميكن أن يكون هناك سياسات أخرى خاصة بقسم التدقيق الداخلي كتلك املتعلقة مبتطلبات التدريب مثال. حيث سريغب 

حملتمل على موضوعية التدقيق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أبن يفهم  طبيعة السياسات ذات الصلة املشار إليها ويفهم أتثريها ا
 الداخلي.

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ة، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي إبجياد كتّيب لسياسات التدقيق الداخلي إلدارة نشاط التدقيق الداخلي إدارة فعال
املتحيز لدى كل مدقق داخلي. وميكن هلذا الكتيب أن يصف ويصف الكتيب التوقعات واملتطلبات للوصول إىل املوقف الذهين غري 

 مايلي:
 أمهية املوضوعية ابلنسبة ملهنة التدقيق الداخلي. -
املواقف االعتيادية اليت ميكن أن تضعف من املوضوعية، مثل تدقيق نشاط كان املدقق الداخلي يعمل فيه مؤخراً، أو تدقيق  -

أو افرتاض أن نشاط ما مقبول ابالعتماد فقط على التجارب اإلجيابية  نشاط يعمل فيه صديق أو أحد أقارب املدقق،
 السابقة.
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األفعال اليت ينبغي أن يقوم هبا املدقق الداخلي إن علم أبمر قد يؤثر على املوضوعية، مثل مناقشة املسألة مع مدير التدقيق أو  -
 مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.

مدقق داخلي دورايً ابإلفصاح عن أي تضارب يف املصاحل. حيث غالباً ما تشرتط السياسات متطلبات التبليغ، إذ يقوم كل  -
من املدقق الداخلي اإلشارة إىل أهنم يفهمون سياسات تضارب املصاحل وأن يفصحوا عن أي تضارب ابملصاحل. كما يوقع 

 يفصحون فيه عن أي هتديدات موجودة. املدققون الداخليون تصرحيا يشري إىل عدم وجود هتديدات حمتملة للموضوعية أو

ق لتعزيز أمهية تلك السياسات واملساعدة يف التأكيد على ضرورة فهم املدققني الداخليني هلا، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيني للتدقي
ب للمصاحل والطرق الداخلي إبجراء ورشات عمل أو دورات تدريبية لتعزيز فهم املوضوعية من خالل طرح حاالت حيصل فيها تضار 

املثلى للتعامل معها. على سبيل املثال، ميكن للمدققني الداخليني األكثر خربة أن يشاركوا خرباهتم الشخصية أبن يتكلموا عن حاالت 
كانت فيها املوضوعية موضع شك، أو عن حاالت قاموا فيها أبنفسهم ابلتبليغ عن عالقات شخصية أو أوضاع متثل تضارابً يف 

. وميكن أيضاً أن تغطي الدورات التدريبية مواضيع مثل الشك املهين، إذ تركز هذه الدورات على طبيعية الشك املهين وأمهية املصاحل
 تفادي االحنياز واحلفاظ على املوقف العقلي املنفتح واحملب لالطالع.

 
املصاحل عند تعيني املدققني الداخليني إلجناز  عالوة على ذلك، على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن أيخذ يف االعتبار تضارب

مهام التدقيق، وأن يتفادى تعيني مدققني قد يكون لديهم تضارب يف املصاحل، كما وصفنا سابقاً. على سبيل املثال، عند انتقال 
،  1.أ1130اللتزام ابملعيار املدققني الداخليني من أقسام أخرى إىل قسم التدقيق الداخلي فعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ا

والذي يتطلب أن ميتنع املدققون الداخليون عن تقييم العمليات اليت كانوا مسؤولني عنها ملدة سنة على األقل بعد ترك تلك العمليات. 
لتدقيق حول الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، أو شخص مفّوض من قبله، سيقوم مبناقشة املدققني املرشحني ألداء مهمة ا نكما أ

طبيعة املهمة واألشخاص واألقسام املعنيني فيها، واستكشاف ما إذا كان هناك تضارب يف املصاحل من املمكن أن يقّوض موضوعية 
أحد املدققني الداخليني )يف الواقع أو ظاهراي(. ويتعني على املدققني الداخليني اإلفصاح عن أي اعتبارات أو شكوك تراودهم حبيث 

 ة التدقيق الداخلي من حتديد ما إذا كان من املمكن أن يشارك املدقق الداخلي يف املهمة.تتمكن إدار 
 

من املعروف أن املمارسات املتعلقة ابألداء والتعويضات ميكن أن تؤثر بشكل كبري وسليب على موضوعية الفرد. فعلى سبيل املثال، إذا 
مكافأته مرتبطة بشكل كبري ابستبيان رضا العميل فإن املدقق الداخلي قد يرتدد قبل كان تقييم أداء املدقق الداخلي أو مرتبه الشهري أو 

أن يبلغ عن نتائج سلبية من املمكن أن تؤدي إىل تقييم سيء من قبل العميل. وإن كانت عملية تقييم املدقق ترتبط بعدد املالحظات 
ملدقق موضوعيته من خالل التبليغ عن أمور بسيطة نسبياً ضمن أو تعتمد على البقاء ضمن موازنة التدقيق، فمن املمكن أن يفقد ا

نتائج التدقيق، أو من خالل جتاهل مؤشرات اخلطر اليت تظهر يف وقت قريب من انتهاء املهمة وذلك لاللتزام مبوازنة التدقيق. لذا ينبغي 
يض وأن أيخذ يف االعتبار ما إذا كان من املمكن أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حذراً عند وضع سياسات التقييم والتعو 

 أن تؤثر طرق القياس املستخدمة على موضوعية املدققني الداخليني. والوضع املثايل هو أن توازن عملية التقييم بني أداء املدقق، ونتائج
 التدقيق، ورأي عميل مهمة التدقيق.
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 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
كن أن يدل على التقّيد هبذا املعيار كتّيب السياسات الداخلية، والذي يتضمن عمليات التقييم والتعويض، يتضمن التوثيق الذي مي

ابإلضافة إىل سياسات واضحة حول املوضوعية وتفادي تضارب املصاحل والتبليغ عنه. كما ميكن أن تثبت سجالت التدريب أو املواد 
 ة املوضوعية، وطبيعة املخاطر اليت تتهددها، وأمثلة على تضارب املصاحل.التدريبية أن املدققني الداخليني أدركوا أمهي

إضافة إىل ذلك، إن كان هناك سياسات ذات صلة على مستوى املؤسسة أو التدقيق الداخلي، فمن املمكن أن يكون هناك استمارات 
اق عمل مهمة التدقيق الفريق املكلف ابملهمة إفصاح يوّقع عليها للتبليغ عن وجود )أو عدم وجود( تضارب يف املصاحل. وتوثق أور 

 حيث ميكن مقارنتها بسجالت التوظيف أو استمارات اإلفصاح للتأكد من أنه مت تفادي أي تضارب معلوم يف املصاحل.
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 معوقات االستقاللية أو املوضوعية - 1130
الظاهر، فيجب اإلفصاح عن تفاصيل ذلك إىل األطراف عندما يكون هناك ما يعيق االستقاللية أو املوضوعية، سواء يف الواقع أو 

 .املناسبة. وتعتمد طبيعة هذا اإلفصاح املطلوب على طبيعة معوقات االستقاللية أو املوضوعية
 

 :التفسري
والقيود تضارب املصاحل الشخصية ،  –على سبيل املثال ال احلصر  –معوقات االستقاللية التنظمية واملوضوعية الفردية ميكن أن تشمل 

الوصول إىل األصول و  ابملوظفني،واالتصال  ،سجالتالاملفروضة على نطاق التدقيق، والقيود املفروضة على احلصول أو االطالع على 
 ، والقيود املفروضة على املوارد الالزمة كالتمويل مثالً.املادية

 
 ما هو منتظر منقات تعوق االستقاللية أو املوضوعية على ويعتمد حتديد األطراف املناسبة اليت جيب اإلفصاح هلا عن تفاصيل أي معو 

ميثاق املنصوص عليها يف اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  جتاهمسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على و  ،نشاط التدقيق الداخلي
  نفسها. التدقيق الداخلي، كما يعتمد حتديد تلك األطراف املناسبة أيضاً على طبيعة املعوقات

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار
تطلب املعايري من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلفصاح عن املعوقات احلقيقية والظاهرية لالستقاللية واملوضوعية. لذا، جيب أن 

، 1100واضح ملتطلبات االستقاللية واملوضوعية كما مت وصفها يف املعايري  يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فهم
. ومن خالل إبالغ هذه املتطلبات جمللس اإلدارة، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 1120، و 1112، 1111، 1110

داخلي فّعال. وبشكل عام، سريغب كل من سيتأكد من أهنم على دراية مبدى أمهية االستقاللية واملوضوعية للتوصل إىل نشاط تدقيق 
 جملس اإلدارة واإلدارة العليا مبناقشة كيفية التبليغ عن املعوقات واجلهة الواجب تبليغها، ابالعتماد على طبيعة أتثريها احملتمل.

 
ملختلفة ذات العالقة والظروف لفهم وإدراك أمهية االستقاللية واملوضوعية، من املهم أن يفهم املدققون الداخليون وجهات نظر اجلهات ا

اليت ميكن أن تعترب أهنا تضعف من املوضوعية واالستقاللية )يف الواقع أو الظاهر(. غالباً ما يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
عوقات، وكيفية كتيب سياسات للتدقيق الداخلي يتضمن نقاشاً حول االستقاللية التنظيمية، وموضوعية التدقيق الداخلي، وطبيعة امل

 تعامل املدققني الداخليني مع املعوقات احملتملة.
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
ة واملوضوعية، مبا يف ذلك املعوقات، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي إبجياد يكما الحظنا سابقا، إلدارة االستقالل

قعات واملتطلبات. ابإلضافة إىل تعريف االستقاللية واملوضوعية، ميكن هلذا الكتيب أن كتيب لسياسات التدقيق الداخلي يصف التو 
حيدد املعايري ذات العالقة، ويصف احلاالت اليت ميكن أن ختلق معوقات يف الواقع أو الظاهر، وحتديد األفعال املتوقعة من التدقيق 

 الداخلي إن واجه معوقات حمتملة.
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صلحة الشخصية، أو املراجعة الذاتية، أو املعرفة املسبقة، أو االحنياز، أو التأثري غري املالئم. ميكن هلذه تتضمن حاالت املعوقات امل

، وقيود على موارد نشاط التدقيق قيود على نطاق نشاط التدقيق الداخلياحلاالت أن تؤدي إىل تعارض شخصي يف املصاحل، و 
شخاص أو املمتلكات. وتتضمن األمثلة على معوقات استقاللية التدقيق الداخلي الداخلي، أو معوقات للوصول إىل السجالت أو األ

 ما يلي، واليت ميكن أيضاً أن تضعف من موضوعية التدقيق الداخلي:
لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات وظيفية أوسع من التدقيق الداخلي، وينفذ مهام تدقيق على نشاط خاضع  -

 إلشرافه.
شخص املسؤول عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات أوسع من التدقيق الداخلي، وينفذ الرئيس التنفيذي لدى ال -

 للتدقيق الداخلي مهام تدقيق على نشاط خاضع للشخص املسؤول عنه.
 ليس لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تواصل مباشر مع جملس اإلدارة. -
موازنة التدقيق الداخلي قليلة لدرجة أن التدقيق الداخلي غري قادر على أداء مسؤولياته املذكورة يف امليثاق. ) يوفر املعيار   -

 املزيد من اإلرشادات حول التبليغ عن أتثري القيود على املوارد(. التبليغ واملوافقة – 2020

 تتضمن أمثلة معوقات املوضوعية:
نشاطاً عمل فيه مؤخراً، مثاًل عند نقل موظف إىل نشاط التدقيق الداخلي من نشاط آخر من يدقق املدقق الداخلي  -

 هذه احلالة ابلتحديد(. 1.أ1130نشاطات املؤسسة ومث يتم تعيينه لتدقيق ذلك النشاط. )يناقش املعيار 
 يقوم مدقق داخلي بتدقيق نشاط يعمل فيه أحد أقرابئه أو أصدقائه املقربني. -
قق الداخلي، دون دليل، أن النشاط اخلاضع للتدقيق قام ابلتخفيف من املخاطر وذلك ابالعتماد فقط على جتاربه يفرتض املد -

 السابقة مع هذا النشاط )مثال، فقدان الشك أو الريبة املهنية(.
وعادًة ما يكون  يعدل املدقق الداخلي اخلطة املقرتحة أو النتائج بناء على أتثري غري مالئم لشخص آخر ودون سبب مناسب، -

 هذا الشخص مديراً يف نشاط التدقيق الداخلي. 

غالباً ما يصف كتيب سياسات التدقيق الداخلي األفعال املناسبة ليقوم هبا املدقق الداخلي إن علم أو شك يف وجود معوقات. وعادًة 
نفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد ما إذا كانت املسألة ما تكون اخلطوة األوىل هي مناقشة املسألة مع مدير التدقيق الداخلي أو الرئيس الت

تعترب حقاً معوقاً والطريقة األفضل للتصرف. وحتدد طبيعة املعوقات وتوقعات جملس اإلدارة اجلهات املناسبة اليت جيب إخطارها ابملعوق 
 والطريقة األفضل للتبليغ. فعلى سبيل املثال:

يعتقد أن املعوق ليس حقيقيا، ولكنه يدرك أن الوضع يوحي ظاهرايً بوجود إعاقة، إن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  -
فقد يقرر مناقشة األمر يف اجتماعات التخطيط للمهمة مع اإلدارة التشغيلية، وتوثيق املناقشة )يف مذكرة ختطيط التدقيق 

 هذا اإلفصاح يف التقرير النهائي للمهمة. مثالً(، ويشرح ملاذا يعتقد أن املعوق ليس حقيقيا. ومن املناسب أيضاً تضمني
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إن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يعتقد أن املعوق حقيقي، وأنه يؤثر على قدرة التدقيق الداخلي على أداء واجباته  -
 سألة.ابستقاللية وموضوعية، فإنه من املرجح أن يناقش األمر مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا ويطلب دعمهم حلل امل

إن مت التعرف على املعوق بعد أداء مهمة التدقيق وكان املعوق يؤثّر على موثوقية نتائج املهمة )أو يؤثر ابلظاهر فقط على  -
نتيجتها(، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي األمر مع اإلدارة التشغيلية واإلدارة العليا، ابإلضافة إىل جملس اإلدارة. 

إذا احتوى أي تبليغ هنائي على خطأ أو سهو جسيم، جيب أن يقوم إىل أنه  حاالت اخلطأ والسهو – 2421)يشري املعيار 
  (الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إببالغ املعلومات املصححة إىل كل األطراف الذين كانوا قد تلقوا التبليغ األصلي.

 طريقة األمثل لإلفصاح.ينخرط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي شخصياً يف حتديد ال
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
ذي ميكن للعديد من الواثئق الداللة على التقّيد هبذا املعيار، مبا فيها كتيب سياسات التدقيق الداخلي حول االستقاللية واملوضوعية، وال

الواثئق األخرى حمضر اجتماع جملس اإلدارة، إن متت يناقش حاالت تضارب املصاحل وطبيعة املعوقات وكيفية التبليغ عنها. وتتضمن 
 مناقشة معوقات االستقاللية واملوضوعية، أواملذكرات احملفوظة، أو التقارير اليت حتتوي على إفصاحات.
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 املهارة والعناية املهنية الالزمة  - 1200
 ة.العناية املهنية الالزم توخيمبهارة ومع الداخلي مهام التدقيق إجناز جيب 

 
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

 من مسؤولية مجيع املدققني الداخليني أداء مهام التدقيق مبهارة ومع بذل العناية املهنية الالزمة. ويتم حتقيق هاتني الصفتني من خالل
 .مبادئ أخالقيات املهنة، وبشكل خاص الدويل ملمارسة  التدقيق الداخلياإلطار املهين فهم اإلرشادات اإللزامية من 

 
تدقيق يطور املدققون الداخليون املهارة من خالل التعلم، واخلربة، وفرص التطور املهنية، والشهادات، مثل الشهادة األكثر ارتباطاً مبهنة ال

ية املدققني الداخليني. وعلى املدققني الداخليني الذين حصلوا على الداخلي وهي شهادة املدقق الداخلي املعتمد، واليت متنحها مجع
 شهادات مهنية أن يراعوا متطلبات التعليم املستمر للحفاظ على سراين شهاداهتم.

 
تدعهما السياسات ، واليت إلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخليتتطلب العناية املهنية الالزمة فهم املقاربة املنتظمة واملنضبطة ل

 واإلجراءات اليت يوجدها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واخلاصة ابملؤسسة اليت يعمل فيها.
 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن التأكد من تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ككل هبذا املعيار. وكجزء من إدارة نشاط 
ي للتدقيق الداخلي إبجياد السياسات واإلجراءات اليت متكن املدققني الداخليني من أداء مهام التدقيق الداخلي يقوم الرئيس التنفيذ

ني، التدقيق مبهارة ومع بذل العناية املهنية الالزمة. ويشمل هذا قيام الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتوظيف وتدريب املدققني الداخلي
يق، وحتديد الكادر املالئم لتنفيذها، واإلشراف عليها. وتتمثل نقطة البداية يف قيام الرئيس ابإلضافة إىل التخطيط املالئم ملهام التدق

التنفيذي للتدقيق الداخلي مبراجعة املسؤوليات املنصوص عليها يف ميثاق التدقيق الداخلي  وخطة التدقيق الداخلي ومن مث حتديد 
 ط التدقيق الداخلي إلجناز تلك املهام املخطط هلا.املعارف واخلربات واملهارات األخرى اليت سيحتاجها نشا

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ملؤسسة تتطلب العناية املهنية الالزمة ابلنسبة للمدققني الداخليني التقّيد مببادئ أخالقيات املهنة، وقد تتطلب التقّيد مببادئ السلوك يف ا
وا عليها. وميكن أن يكون لنشاط التدقيق الداخلي عملية رمسية تتطلب من وأبي مبادئ أخرى مرتبطة أبي شهادة مهنية قد حصل

املدقق الداخلي التوقيع على تصريح سنوي مرتبط مببادئ أخالقيات املهنة اخلاصة جبمعية املدققني الداخليني أو مببادئ السلوك اخلاصة 
 ابملؤسسة.

 
هتم املهنية من خالل احلصول على الشهادات املناسبة واحلفاظ عليها، يطور املدققون الداخليون عادًة املهارة الفردية خالل خرب 

واحلصول على اخلربة، والتعليم املهين، والذي يتضمن التطوير املهين املستمر. وميكن أن يستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
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الداخليني أو أي إطار مشابه لوضع معيار لتقييم مهارة اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي والصادر عن مجعية املدقيني 
املدققني الداخليني. وميكن استخدام ذلك املعيار لوضع التوصيف الوظيفي للمناصب املختلفة والكفاءات املطلوبة ضمن نشاط التدقيق 

املهام، والتدريب، وتطوير الكادر مهنياً الداخلي. كما ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يطور اسرتاتيجية للتوظيف، وتوزيع 
 للتوصل إىل نشاط تدقيق داخلي يتمتع ابملهارة الالزمة وللتأكد من بقاء مهارات نشاط التدقيق الداخلي كافية ومالئمة ألداء العمل.

 
ف واملهارات والكفاءات األخرى عند تطوير خطة التدقيق الداخلي، يفكر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة ابملوازنة بني املعار 

س املطلوبة إلمتام اخلطة وبني املوارد املتوفرة ضمن نشاط التدقيق الداخلي واملزودين اآلخرين خلدمات التأكيد واالستشارة. وميكن للرئي
 كفاءة كل مدقق داخلي.التنفيذي للتدقيق الداخلي ومشريف التدقيق الداخلي املقارنة بني املهارات املطلوبة لتحقيق غاايت املهمة و 

 
(، واليت 2040للتأكد من تطبيق العناية املهنية الالزمة، جيب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي سياسات وإجراءات )املعيار 

عمل مهمة  وتوفر مقاربة منتظمة ومنهجية لسري اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخليتتضمن عموما اإلرشادات اإللزامية من 
التدقيق. وميكن أن يطلب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من املدققني الداخليني التوقيع على استمارات يصرحون فيها عن فهمهم 

 لتلك السياسات واإلجراءات.
 

ة. ومن خالل اتباع ميكن للمدققني الداخليني استخدام معارفهم لتقييم نطاق املهمة وأهدافها وحتديد كيفية إمتام املهمة بفعالي
اإلرشادات اإللزامية لإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي، وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي لتخطيط وتنفيذ وتوثيق مهام 

األساسية اليت العناصر  3..أ1220حىت  1220التدقيق، يكون املدققون الداخليون ميارسون فعليا العناية املهنية الالزمة. حتدد املعايري 
 جيب أن يقوم هبا املدقق الداخلي إلظهار العناية املهنية الالزمة.

 
ن بعد إمتام مهام التدقيق، يراجع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو املشرف على املهمة سري عمل املهمة ونتائجها واستنتاجاهتا. وميك

فذ املهمة ملناقشة املالحظات ذات الصلة وإجراء تقييم إشرايف ملدى االلتزام بعد ذلك إجراء اجتماع مع كادر التدقيق الداخلي الذي ن
 ابإلجراءات املوضوعة.

 
 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد

 أي األمور التالية: 1200ميكن أن تتضمن األدلة على التقّيد ابملعيار 
 تقييم كفاءات نشاط التدقيق الداخلي. -
 يب، والتوصيف الوظيفي، والسري الذاتية.سجالت اسرتاتيجية التوظيف والتدر  -
 سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي وقوالب أوراق العمل. -
أدلة على أن السياسات واإلجراءات قد مت تبليغها لكادر التدقيق، وتصرحيات موقعة من قبل كادر التدقيق الداخلي تقر  -

 بفهمهم هلا.
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قيات املهنة اخلاصة جبمعية املدققني الداخليني ومبادئ السلوك اخلاصة أدلة تدعم التصرحيات السنوية اخلاصة مببادئ أخال -
 ابملؤسسة.

 خطة التدقيق الداخلي وخطط مهام التدقيق، واليت تظهر وجود كادر كاٍف ومالئم ألداء املهام. -

واثئق أخرى توثق اإلجراءات ميكن إثبات العناية املهنية الالزمة للمدققني الداخليني من خالل أوراق عمل مهام التدقيق أو أي 
والعمليات املستخدمة خالل مهمة التدقيق. كما ميكن أن تدل املراجعات اإلشرافية املوثقة للمهام، واستبيان رضا العميل بعد إهناء 

ون. كما أن التقييمات املهمة، أو أي شكل من أشكال التغذية الراجعة، على املهارة والعناية املهنية الالزمة اليت أظهرها املدققون الداخلي
اخلارجية، اليت يتم أداؤها كجزء من برانمج حتسني وأتكيد اجلودة، ميكن أن تقدم أتكيدات إضافية على أن مهام التدقيق قد متت مبهارة 

 وعناية مهنية.
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 املهارة – 1210
املنوطة بكل منهم. الفردية جيب على املدققني الداخليني أن ميتلكوا املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ املسؤوليات 

 سؤولياتاملواملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ  صل على املعارفوجيب على نشاط التدقيق الداخلي ككل أن ميتلك أو حي
 .املنوطة به

 
 :تفسريال

ات األخرى املطلوب توفرها لدى املدققني الداخليني لتنفيذ مسؤولياهتم املهنية ءاملهارة مصطلح شامل يشري إىل املعارف واملهارات والكفا
 املشورة بفعالية. وتشمل املهارة مراعاة النشاطات احلالية، واالجتاهات، واملواضيع اجلديدة الناشئة، مبا ميكن املدققني الداخليني من تقدمي

والتوصيات املالئمة. املدققون الداخليون مدعوون إلثبات مهارهتم من خالل احلصول على املؤهالت والشهادات املهنية، مثل شهادة 
 املدقق الداخلي املعتمد والشهادات األخرى املشاهبة اليت تقدمها مجعية املدققني الداخليني واملؤسسات املهنية األخرى املناسبة.

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق لتحقيق هذا املعيار من الضروري أن يفهم املدققون الداخليون ويطبقوا اإلرشادات اإللزامية من 

عية لنشاط التدقيق الداخلي هو مسؤولية الرئيس االتأكد من الكفاءة اجلم وأن ميتلكوا معارف ومهارات وكفاءات حمددة. إن الداخلي
التنفيذي للتدقيق الداخلي، والذي جيب أن يدير نشاط التدقيق الداخلي وموارده بفعالية لتحقيق خطة التدقيق الداخلي وإضافة قيمة 

 ده ابلتفصيل(.إدارة نشاط التدقيق الداخلي وموار  2000للمؤسسة. )تناقش سلسلة املعايري 
 

يعرف اإلطار العاملي لكفاءات التدقيق الداخلي، والصادر عن مجعية املدققني الداخليني، الكفاءات اجلوهرية املطلوبة لتحقيق متطلبات 
واإلدارة،  اإلطار املهين الدويل للمارسة التدقيق الداخلي جلميع املستوايت الوظيفية ملهنة التدقيق الداخلي، مبا يف ذلك كادر التدقيق،

ميكن أن يرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف مراجعة وفهم الكفاءات اليت  1210واإلدارة التنفيذية. ولتحقيق االلتزام ابملعيار 
 تكّون اإلطار املشار إليه. 

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أداوت لتقييم الكفاءات أو هبدف بناء مهارة نشاط التدقيق الداخلي واحلفاظ عليها، ميكن أن يط
قد تقييم املهارات بناًء على إطار الكفاءات املشار إليه أو بناًء على مقياس آخر )مثاًل املقارنة مع نشاط تدقيق داخلي ذو خربة طويلة و 

املعايري األساسية املطلوبة لكفاءة املدققني الداخليني يف وصل ملرحلة النضوج(. مث ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يعكس 
 التوصيف الوظيفي واملواد املتعلقة ابلتوظيف للمساعدة على جذب وتعيني املدققني الداخليني الذين يتمتعون ابخللفية التعليمية واخلربة

ييم الكفاءات إلجراء تقييم دوري ملهارات نشاط التدقيق املناسبة. كما ميكن أيضاً أن يستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أداة تق
الداخلي حبثاً عن أي فجوات. وعند القيام بذلك، ينبغي أن أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف االعتبار املخاطر املتعلقة 
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واملعيار  2.أ1210هو مطلوب يف املعيار  ابالحتيال وتقانة املعلومات، ابإلضافة إىل تقنيات التدقيق املبنية على التكنولوجيا، كما
 .3..أ1210

 
عية لنشاط التدقيق الداخلي. تتضمن هذه االلتزامات الدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التزامات أخرى متعلقة ابلكفاءة اجلم

 – 2000إدارة نشاط التدقيق الداخلي ببما يتوافق مع العناصر اإللزامية من اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي )املعيار 
من املعارف واملهارات والكفاءات األخرى إدارة نشاط التدقيق الداخلي( والتأكد من أن نشاط التدقيق الداخلي ميتلك املزيج املناسب 

إدارة املوارد(.  وإن مل يكن نشاط التدقيق الداخلي ميتلك املوارد الكافية واملناسبة،  – 2030لتنفيذ خطط التدقيق الداخلي )املعيار 
يستخدم الرئيس التنفيذي فيتوقع من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي احلصول على مشورة أو مساعدة مللء أي فجوات. وميكن أن 

للتدقيق الداخلي املقاييس احملددة يف اإلطار العاملي لكفاءات التدقيق الداخلي، والصادر عن مجعية املدققني الداخليني، لتحديد 
الفجوات يف املهارات الكلية لنشاط التدقيق الداخلي لتطوير خطط لتغطية تلك الفجوات من خالل التوظيف والتدريب والتعاقد 

وإرشادات التنفيذ اخلاصة به تفاصيل تنسيق النشاطات مع مقدمي خدمات التدقيق  2050والطرق األخرى. )يناقش املعيار 
 اخلارجيني.(.

 
لتحسني كفاءة نشاط التدقيق الداخلي، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتشجيع التطوير املهين للمدققني الداخليني، سواء مت 

لتدريب أثناء العمل، أو حضور املؤمترات املهنية أو ورشات العمل، أو التشجيع على احلصول على الشهادات املهنية. ذلك من خالل ا
وميكن أن حيصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على فهم مفصل الحتياجات التدريب وإبداء رأيه حول تطور األفراد من خالل 

 خليني.املراجعة الدورية ألداء املدققني الدا
 

يتطلب هذا املعيار أيضاً أن ميتلك املدققون الداخليون املعارف واملهارات والكفاءات الضرورية ألداء مسؤولياهتم بفعالية. وميكن أن 
كأساس لتقييم الذات. إضافة إىل ذلك، يشجع هذا املعيار املدققني   يستخدم  األفراد اإلطار العاملي لكفاءات التدقيق الداخلي

 على احلصول على الشهادات واملؤهالت املناسبة لدعم التطوير املهين وحتسني كفاءة املدققني كأفراد ووكفاءة نشاط التدقيق الداخليني
أن يطّور املدققون الداخليون كفاءاهتم من خالل  التطوير املهين املستمر – 1230الداخلي ككل. وبشكل مماثل، يتطلب املعيار 

نبغي أن يبقي املدققون الداخليون مطلعني على متطلبات التعليم املستمر املطلوبة منهم للحفاظ على التطوير املهين املستمر. وي
 شهاداهتم املهنية اليت حصلوا عليها.

 
يشرتط امتالك املهارة اليت تشمل النشاطات احلالية، واالجتاهات، واملواضيع اجلديدة الناشئة، فإن التعليم املستمر  1210وألن املعيار 

ضمن فرص التعلم حول التغيريات يف اجملال الذي تعمل فيه املؤسسة واليت ميكن أن تؤثر على عمل املؤسسة أو على نشاط التدقيق يت
الداخلي. وميكن أن يساعد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف التأكد من مهارة نشاط التدقيق الداخلي ككل يف هذا اخلصوص. 

يشرتك الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف النشرات اإلخبارية اخلاصة ابلقطاع الذي تعمل فيه املؤسسة  وعلى سبيل املثال، ميكن أن
أو يف خدمات األخبار عن طريق الربيد االلكرتوين، واليت حتتوي على معلومات حول الدراسات املنشورة حديثا واألحباث. كما ميكن 

دوات حبثية عرب االنرتنت أو بشكل شخصي، أو أن يوصي أعضاء كادر التدقيق حبضور أن حيضر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ن
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هذه الندوات والورشات. وميكن أيضا أن خيطط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلنشاء دورات تدريبية دورايً لتعريف املدققني 
 ابلتكنولوجيا احلديثة أو التغريات يف ممارسات التدقيق الداخلي.

 
، على مستوى مهمة التدقيق الفردية، يتوىل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املسؤولية النهائية لإلشراف على املهمة والتأكد من اجلودة

اإلشراف على مهام التدقيق(. وتساعد مهارة وخربة املدققني الداخليني  – 2340وحتقيق أهداف املهمة، وتطوير كادر التدقيق )املعيار 
يد درجة اإلشراف املطلوبة. وميكن أن يعيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقييم مهارات كل مدقق داخلي دورايً ليبقى على حتد

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على دراية مبهارات فريقه. كما قد يقوم هو أو املشرف على املهمة إبجراء استبيان أو مقابلة مع 
  رمسي( ملعرفة رأيه حول مهارة املدقق الداخلي وأدائه للمهمة.العميل )بشكل رمسي أو غري

 
تتضمن املسؤوليات الفردية للمدققني الداخليني على مستوى ختطيط مهام التدقيق التفكري يف مدى مالءمة وكفاية املوارد لتحقيق 

عادًة أهداف ونطاق مهام التدقيق مث يناقشون ختصيص املوارد للمهمة(. ويراجع املدققون الداخليون  – 2230أهداف املهمة )املعيار 
 مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي معوقات تتعلق ابملوارد ميكن أن متنعهم من حتقيق أهداف املهمة.

 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
سجالت لشهاداهتم والتعليم املهين ميكن أن يثبت املدققون الداخليون مهارهتم من خالل سريهم الذاتية ومن خالل احملافظة على 

املستمر )مثال، الدورات اليت قاموا هبا لتحقيق ساعات التعليم املهين املستمر املطلوبة، واملشاركة يف املؤمترات، وورشات العمل، 
 والندوات، ومراجعة األداء(.

 

ط تدقيق داخلي يتمتع ابملهارة املطلوبة من خالل ميكن إظهار جهود الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف أتسيس، واحلفاظ على، نشا
استخدام أداة تقييم الكفاءات ووضع سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي ومواد التدريب. كما ميكن إظهار اجلهود املبذولة لتوظيف 

 ف.املدققني الداخليني ذوي الكفاءة من خالل التوصيف الوظيفي واملواد األخرى املتعلقة بعملية التوظي
 

ميكن أن حيفظ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو مشرف مهمة التدقيق الداخلي سجالت تقييمهم للمدققني الداخليني ولنشاط 
التدقيق الداخلي ككل. وميكن أن يتضمن هذا التقييم مراجعة األداء الفردي، واملناقشات اليت متت بعد إمتام مهمة التدقيق، واملذكرات، 

املهمة دليالً  ءاع. كما ميكن اعتبار التغذية الراجعة اليت يتم احلصول عليها عن طريق االستبيان أو املقابالت بعد انتهاوحماضر االجتم
 على مهارة نشاط التدقيق الداخلي ككل أو مهارة أفراد التدقيق الداخلي.

 

 املعيار: يعترب أي من الواثئق التالية دليالً على تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ككل هبذا
 خطة التدقيق الداخلي اليت تتضمن حتليالً للموارد املطلوبة. -
 جرد ملهارات كادر التدقيق الداخلي أو قائمة مبؤهالت الكادر. -
 خريطة خلدمات التأكيد تتضمن قائمة مبؤهالت مقدمي خدمات التأكيد الذين يعتمد عليهم نشاط التدقيق الداخلي. -
 الداخلية.النتائج املوثقة للتقييمات  -
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 الالزمة نيةالعناية امله – 1220
 التبصر من معقول مبستوى يتحلى مدقق داخلي أي عليه يكون أن املتوقع واملهارة العناية وىتمس بذل الداخليني املدققني على جيب

 .اخلطأ عن يعين العصمة ال الالزمة املهنية العناية بذل أن بيد . واالقتدار
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:
م يساعدة احلصول على التعليم واخلربة والشهادات والتدريب املدققني الداخليني على تطوير مستوى املهارة واخلربة املطلوبة ألداء واجباهت

اإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق بعناية مهنية مالئمة. وينبغي أن يفهم املدققون الداخليون وأن يطبقوا اإلرشادات التنفيذية من 
، وقد جيدون أنه من املفيد أن يكونوا على اضطالع على الكفاءات اجلوهرية اليت يصفها اإلطار العاملي ملهارات التدقيق لداخليا

 . IIAالداخلي والصادر عن مجعية املدققني الداخليني 
 

افة إىل الكفاءات املطلوبة لتنفيذ يتضمن تطبيق العناية املهنية الالزمة على مستوى مهمة التدقيق فهم أهداف ونطاق املهمة، ابإلض
 أعمال التدقيق، وفهم السياسات واإلجراءات اخلاصة املتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي واملؤسسة.

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

دققني الداخليني، وقد تتطلب ابلنسبة للمدققني الداخليني التقّيد مببادئ أخالقيات املهنة اخلاصة جبمعية املالعناية املهنية الالزمة  تتطلب
أيضا التقّيد مببادئ السلوك اخلاصة ابملؤسسة وأبي مبادئ أخرى ذات عالقة ابلشهادات املهنية. وقد يكون لدى نشاط التدقيق 

أو مببادئ الداخلي عملية رمسية تتطلب أن يقوم املدققون الداخليون ابلتوقيع على تصريح سنوي يفيد ابلتقّيد مببادئ أخالقيات املهنة 
 السلوك يف املؤسسة.

 
ابإلضافة إىل اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي، فإن سياسات وإجراءات نشاط التدقيق الداخلي توفر مقاربة منتظمة 

بتطبيق العناية ومنهجية لتخطيط وتنفيذ وتوثيق أعمال التدقيق الداخلي. حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل اتباع هذه املقاربة 
املهنية الالزمة. وعموماً، يعتمد ما يتم اعتباره على أنه عناية مهنية الزمة جزئياً على مدى تعقيد مهمة التدقيق. وحتدد املعايري 

العناصر اليت جيب أن أيخذها املدققون الداخليون يف االعتبار يف ممارسة   1.ج1220و  3.أ1220، 2.أ1220، 1.أ1220
ية الالزمة. فعلى سبيل املثال، أثناء تنفيذ أو ختطيط مهمة التدقيق، جيب أن أيخذ املدققون الداخليون يف االعتبار إمكانية العناية املهن

وجود أخطاء جسيمة، واحتيال، وحاالت عدم التقّيد، ويتوقع منهم أن يقوموا إبجراء نفس االختبارات والتأكيدات اليت يتوقع أن يقوم 
حيدد أيضاً أن العناية املهنية الالزمة ال تعين  1220ابحلصافة والكفاءة ويف ظروف مشاهبة. كما أن املعيار  هبا مدقق داخلي يتصف

 العصمة عن اخلطأ. لذا، ال يتوقع من املدققني الداخليني إعطاء أتكيد مطلق بعدم وجود أخطاء أو حاالت عدم تقّيد.
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أن يتم اإلشراف على مهام  اإلشراف على املهمة – 2340للتأكد من العناية املهنية الالزمة على مستوى مهمة التدقيق يطلب املعيار 
التدقيق بشكل مناسب، ويشمل ذلك إجراء املراجعات اإلشرافية ألوراق عمل مهمة التدقيق، ونتائجها، واالستنتاجات اليت سيجري 

راجعات يقدم املشرفون عادًة رأيهم إىل املدققني الداخليني الذين نفذوا مهمة التدقيق، غالباً من خالل تبليغها. وبعد هذه امل
االجتماعات اليت تتم بعد إنتهاء مهمة التدقيق. وميكن احلصول على معلومات حول مدى بذل العناية املهنية الالزمة من قبل املدققني 

 التدقيق بعد انتهاء املهمة.من خالل إجراء استبيان لرضى عميل مهمة 
 

من املعايري(،  1300من املعايري( وتنفيذ برانمج تطوير وحتسني اجلودة )السلسلة  2000أثناء إدارة نشاط التدقيق الداخلي )السلسلة 
يضع الرئيس التنفيذي التنفيذي للتدقيق الداخلي املسؤولية النهائية عن التأكد من تطبيق العناية املهنية الالزمة. لذا،  الرئيسيتحمل 

للتدقيق الداخلي عادًة أدوات قياس من قبيل التقييم الذايت، ومؤشرات من قبيل مؤشرات األداء الرئيسية، ويضع أيضا عملية لتقييم أداء 
دققني املدققني الداخليني ونشاط التدقيق الداخلي ككل. إضافة إىل استبيان عميل املهمة، تتضمن األدوات املستخدمة لتقييم امل

الداخليني املراجعة من قبل املشرفني، أو املراجعة من قبل النظراء حيث يقوم املدقق مبراجعة عمل مدقق آخر. كما ميكن تقييم نشاط 
، ابإلضافة إىل استبياانت العمالء أو 1312حىت  1310التدقيق الداخلي ككل من خالل التقييمات الداخلية واخلارجية وفق املعايري 

 اهبة.الطرق املش
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
اإلطار املهين الدويل ملمارسة  من خالل التطبيق املالئم لإلرشادات اإللزامية من  1220يظهر املدققون الداخليون التقّيد ابملعيار 

اإلشارة يف املراجعات ، والذي يظهر من خالل ختطيطهم ملهام التدقيق، وبرامج العمل، وأوراق العمل. كما ميكن التدقيق الداخلي
يق يف أوراق اإلشرافية على مهام التدقيق إىل تطبيق العناية املهنية الالزمة. وغالباً ما يتم توثيق املراجعة اإلشرافية املالئمة على مهام التدق

بعد انتهائها ومن خالل  العمل. وميكن أيضاً إثبات العناية املهنية الالزمة حني يقوم مشرف املهمة إبجراء اجتماعات لكادر املهمة
احلصول على رأي عميل املهمة ابستخدام االستبياانت واألدوات األخرى. إضافة إىل ذلك ، ميكن أن تتضمن األدلة على التقّيد هبذا 

أخرياً، ميكن أن املعيار التصريح السنوي املتعلق مببادئ أخالقيات املهنة اخلاصة جبمعية املدققني الداخليني ومببادئ السلوك يف املؤسسة. 
تشري تقييمات األداء الداخلية واخلارجية لنشاط التدقيق الداخلي اليت متت ضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة  إىل االلتزام ابلعناية 

 املهنية الالزمة.
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 التطوير املهين املستمر – 1230
 ى عن طريق التطوير املهين املستمر.رفهم ومهاراهتم وكفاءاهتم األخر امعتعزيز جيب على املدققني الداخليني 

 
 .2017كانون الثاين )يناير(   1 إصداراملعايري املعدلة، 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

لتحسني كفاءاهتم واالستمرار يف التطور املهين، قد يرغب املدققون الداخليون يف التفكري يف متطلبات وظيفتهم، مبا يف ذلك سياسات 
تعليم املهين اخلاصة مبهنتهم ومؤسستهم والقطاع الذي تعمل ضمنه مؤسساهتم، وأي شهادات أو اختصاصات. التدريب، ومتطلبات ال

هم إضافة إىل ذلك من املمكن أن أيخذ املدققون الداخليون يف اعتبارهم النتائج األخرية ملراجعة األداء، ونتائج التقييم املتعلقة بتقّيد
، ونتائج التقييم الذايت املبنية على اإلطار العاملي لكفاءات هين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخلياإلطار املابإلرشادات اإللزامية من 

التدقيق الداخلي، أو أي وسيلة مقارنة أخرى. كما ميكن أن يساعد التفكري يف األهداف الوظيفية املدققني الداخليني على التخطيط 
 طويل األجل لتطورهم املهين.

 
 :بتطبيق املعياراعتبارات خاصة 

ميكن أن يستخدم املدقق الداخلي أداًة للتقييم الذايت، مثل  اإلطار العاملي لكفاءات التدقيق الداخلي الصادر عن مجعية املدققني 
الداخليني، كأساس لوضع خطة التطوير املهين. وميكن أن تشمل خطة التطوير تلك التدريب يف موقع العمل، والتدريب من قبل مدرب 

ممرشد، وفرص التدريب الداخلي واخلارجي، وأعمال التطوع، والشهادات األخرى. ويناقش املدقق الداخلي عادًة خطة التطوير مع أو 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وقد يتفقا على استخدام خطة التطوير املهين كأساس لوضع مقاييس لقياس أداء املدقق الداخلي 

سية(، والذي ميكن أخذه يف االعتبار عند إجراء املراجعات اإلشرافية، واستبياانت العميل، ومراجعات األداء )أي، مؤشرات األداء الرئي
السنوية. كما ميكن أن تساعد نتائج املراجعة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واملدقق الداخلي على ترتيب أولوايت التطوير املهين 

 عن التقّيد هبذا املعيار على عاتق كل مدقق داخلي بصورة منفردة.املستمر. وتقع املسؤولية النهائية 
 

مج تشمل فرص التطوير املهين املشاركة يف املؤمترات، وورشات العمل، وبرامج التدريب، والدورات االلكرتونية، والندوات االلكرتونية، وبرا
ملنظمات املهنية، واحلصول على الشهادات املهنية مثل شهادة الدراسة الذاتية، والدورات التدريبية، ومشاريع األحباث، والتطوع يف ا

املدقق الداخلي املعتمد الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني. كما أن التطوير املهين املستمر املرتبط مبجال أعمال حمدد أو اختصاص 
ون الضرييب، أو تصميم األنظمة( ميكن أن يؤدي إىل املعلومات، أو القان نياتحمدد )مثل حتليل البياانت، أو اخلدمات املالية، أو تق

 اكتساب كفاءات مهنية إضافية من املمكن أن حتّسن عمل املدقق الداخلي الذي يعمل يف تلك اجملاالت اخلاصة.
 

يف هذه  قد تمظهر يف بعض األوقات استبياانت عميل املهمة مشكالٍت تتعلق ببصرية املدقق الداخلي املتعلقة مبجال عمل املؤسسة.
احلاالت، ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واملدقق الداخلي حل تلك املشكالت من خالل املشاركة يف برامج التدريب املختلفة 

 أو الفرص املتاحة ضمن املؤسسة لتحسني فهم املدقق ألعمال املؤسسة. 
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هاراهتم وكفاءاهتم األخرى، قد يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق للتأكد من حصول املدققني الداخليني على الفرصة لتطوير معارفهم وم

الداخلي سياسة تدريب وتطوير تدعم التعليم املهين املستمر. وقد حتدد هذه السياسة حداً أدىن من ساعات التدريب لكل مدقق، مثالً 
تنفيذي للتدقيق الداخلي يف استخدام ساعة، والذي يتوافق مع متطلبات العديد من الشهادات املهنية. وقد يفكر الرئيس ال 40

 ملؤسسة.املقايسة لتقييم احلاجات احلالية واملستقبلية ملهنة التدقيق الداخلي، ابإلضافة إىل اجتاهات التغري اخلاصة ابجملال الذي تعمل فيه ا
 

على مشورة مجعية املدققني  للتأكد من احلفاظ على معارف معاصرة حول التدقيق الداخلي، قد يسعى املدققون الداخليون للحصول
حيال املعايري، واملمارسات األفضل، واإلجراءات، والتقنيات اليت قد تؤثر على مهنة التدقيق الداخلي أو على املؤسسة  IIAالداخليني 

نظمات املهنية وعلى جمال األعمال اخلاص هبا. وقد يتضمن هذا األمر احلفاظ على العضوية السارية يف مجعية املدققني الداخليني وامل
األخرى، وبناء العالقات املهنية يف املناسبات احمللية، ومراقبة شبكات األخبار املتعلقة مبهنة التدقيق الداخلي وجمال عمل املؤسسة 

 واالشرتاك هبا.
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
 فاظ بواثئق أو أي أدلة أخرى على أي مما يلي:من خالل االحت 1230ميكن للمدققني الداخليني الداللة على التقّيد ابملعيار 

أو ابملقارنة مع أفضل أقسام التدقيق يف املؤسسات  التقييم الذايت ابملقارنة مع اإلطار العاملي لكفاءات التدقيق الداخلي -
 املشاهبة.

 خطط التطوير والتدريب املهين. -
 العضوية واملشاركة يف املنظمات املهنية. -
 للمعلومات املهنية.االشرتاك يف مصادر  -
 الدورات التدريبية اليت مت إهناؤها )ساعات التعليم املستمر، والشهادات، وشهادات إهناء الدورات(. -

تعزيز املهارة من خالل التدريب يف موقع العمل أو التدريب ضمن املؤسسة غالباً ما يتم ذكره يف تقييمات األداء، واليت ميكن أيضاً أن 
هين املستقبلي. وقد تشري مقاييس األداء إىل مالحظات املشرفني أو النظراء للمهارات اجلديدة والقدرات احملّسنة. توثق فرص التطوير امل

وميكن أن تعترب سياسات التدقيق الداخلي، وبرامج التدريب، واستبياانت كادر التدقيق الداخلي دلياًل على أن الرئيس التنفيذي للتدقيق 
 طوير املهين املستمر.الداخلي قد وفر الفرص للت
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 اجلودة برانمج أتكيد وحتسني - 1300
برانمج لتأكيد وحتسني اجلودة حبيث يغطي كافة جوانب نشاط وحياقظ على  أن يضعجيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 التدقيق الداخلي.
 

 :التفسري
وتقييم ما إذا كان املدققون  ،نشاط التدقيق الداخلي مع املعايرين من تقييم مدى توافق يصمم برانمج أتكيد وحتسني اجلودة للتمكّ 

أيضاً تقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وحتديد فرص ويتضمن هذا الربانمج الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة. 
اإلشراف من قبل جملس اإلدارة يف برانمج أتكيد  وينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشجع عملية التحسني املتاحة فيه.

 وحتسني اجلودة.
 .2017كانون الثاين )يناير(   1 إصداراملعايري املعدلة، 

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

ي أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولية تطوير برانمج أتكيد وحتسني جودة شامل واحملافظة عليه. وينبغ 1300حيّمل املعيار 
كما هو   –مبا يف ذلك املهام اإلستشارية  –مجيع نواحي تشغيل وإدارة نشاط التدقيق الداخلي  برانمج أتكيد وحتسني اجلودةيغطي 

. وقد يكون من املفيد لربانمج أتكيد وحتسني اجلودة اإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخليموضح يف اإلرشادات اإللزامية من 
  االعتبار املمارسات األفضل يف مهنة التدقيق الداخلي. أن أيخذ يف

 
 ي يصمَّم برانمج أتكيد وحتسني اجلودة للتمكن من تقييم تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ابملعايري الدولية للمارسة املهنية للتدقيق الداخل

ا، جيب أن يتضمن الربانمج تقييمات داخلية مستمرة ودورية )املعايري( وللتأكد من تطبيق املدققني الداخليني ملبادئ أخالقيات املهنة. لذ
متطلبات برانمج أتكيد وحتسني  – 1310ابإلضافة إىل تقييمات خارجية من قبل مقّيم، أو فريق تقييم، مستقل ومؤهل )انظر املعيار 

 (.اجلودة
 

، اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخليجيب أن يتمتع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم عميق للعناصر اإللزامية من 
وبشكل خاص املعايري ومبادئ أخالقيات املهنة. وعموماً، جيتمع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة لفهم التوقعات 

 ق الداخلي، ومناقشة أمهية املعايري وبرانمج أتكيد وحتسني اجلودة، وتشجيع جملس اإلدارة على دعمهما.من نشاط التدقي
 

وبشكل  –جيد عادًة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أمثلة عن كيفية تطوير برانمج أتكيد وحتسني اجلودة يف املؤسسات األخرى 
وذلك بداعي املقارنة. إضافة إىل ذلك، قد يرغب الرئيس  –ؤسسة اليت يعمل فيها خاص تلك املشاهبة يف الطبيعة ودرجة النضج للم

التنفيذي للتدقيق الداخلي ابالستفادة من اإلرشادات التكميلية جلمعية املدققني الداخليني، ومن اإلرشادات األخرى املنشورة حول 
 .الداخليني املدققني مجعية عن رالصاد الداخلي التدقيق لنشاط اجلودةتقييم  كتيباملوضوع، مبا فيها 
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 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
يضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة اجليد أن مفهوم اجلودة مدمج يف نشاط التدقيق الداخلي ويف مجيع عملياته. حيث ينبغي أال 

املعايري. بل ينبغي أن يتم تنفيذ املهام وفق الطرق يضطر نشاط التدقيق الداخلي إىل تقييم ما إذا كانت كل مهمة تدقيق تتوافق مع 
ر املستمر والسياسات الـممعّدة سلفاً واليت تعزز اجلودة والتقّيد ابملعايري تلقائياً. كما تعزز تلك الطرق والسياسات الـمـمعّدة سلفاً التطوي

 لنشاط التدقيق الداخلي.
 

ذي للتدقيق الداخلي برانمج أتكيد وحتسني اجلودة وحيافظ عليه، ويشمل ، يطور الرئيس التنفي1300كما هو مطلوب يف املعيار 
الربانمج مجيع نواحي نشاط التدقيق الداخلي، ويكون هدفه النهائي هو تطوير نشاط تدقيق داخلي يتحلى بنطاق وجودة تضمنان 

ة من تقييم مدى تقّيد نشاط التدقيق الداخلي التقّيد ابملعايري وتطبيق مبادئ أخالقيات املهنة. ميّكن برانمج أتكيد وحتسني اجلود
ابملعايري، وتقييم ما إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة. لذا، يتضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة تقييمات 

 لكفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي، األمر الذي يساهم يف حتديد فرص التحسني املتاحة.
 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دورايً بتقييم برانمج أتكيد وحتسني اجلودة وحتديثه حسب احلاجة. فعلى سبيل املثال، إن بلغ يقوم 
النشاط مرحلة نضج حمددة أو تغريت ظروف نشاط التدقيق الداخلي، فقد تصبح التعديالت على الربانمج ضرورية للتأكد من استمرار 

 ة ولتقدمي أتكيد لألطراف املعنية أبن نشاط التدقيق الداخلي يضيف قيمة لعمليات املؤسسة.عمله بطريقة فعالة وكفؤ 
 

 جيب أن أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املكوانت اخلمس األساسية التالية: 1300لتطبيق املعيار 
 (1311التقييمات الداخلية )املعيار  -
 (1312التقييمات اخلارجية )املعيار  -
 (1320غ عن نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة )املعيار التبلي -
 (1321االستخدام املناسب لتعبري التقّيد ابملعايري )املعيار   -
 (1322اإلفصاح عن حاالت عدم التقّيد )املعيار  -

 :الداخلية التقييمات
التقييمات الداخلية(، واليت تقّيم تقّيد  – 1311تتألف التقييمات الداخلية من املراقبة املستمرة والتقييمات الذاتية الدورية )انظر املعيار 

اف ، وجودة أعمال التدقيق املنفذة واإلشر اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلينشاط التدقيق الداخلي ابلعناصر اإللزامية من 
عليها، ومدى كفاية سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي، والقيمة اليت يضيفها نشاط التدقيق الداخلي للمؤسسة، وأتسيس وحتقيق 

 مؤشرات األداء الرئيسية.
 

م دورايً. ينبغي أن يوجد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عملية مراقبة مستمرة وأن يتأكد من أن مراجعات نشاط التدقيق الداخلي تت
ويتم حتقيق املراقبة املستمرة بشكل أساسي من خالل النشاطات املستمرة مثل التخطيط ملهام التدقيق واإلشراف عليها، وممارسات 
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العمل املعيارية، وإجراءات أوراق العمل وتوقيعها، ومراجعة التقارير، ابإلضافة إىل حتديد أي نقاط ضعف أو جماالت حباجة إىل 
اد خطط عمل لتحسينها. وتساعد املراقبة املستمرة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على حتديد ما إذا كانت عمليات التحسني وإجي

 التدقيق الداخلي تقدم اجلودة املطلوبة يف كل مهمة تدقيق.
 

نشاط التدقيق الداخلي متقّيداً ابملعايري وإن يتم إجراء التقييمات الذاتية الدورية للتأكد من أن املراقبة املستمرة فعالة، ولتقييم ما إذا كان 
كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة. ومن خالل التقّيد ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة حيقق نشاط التدقيق 

 الداخلي االلتزام بتعريف التدقيق الداخلي واملبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي.
 

إرشادات إضافية حول متطلبات أعمال التقييم الداخلية من برانمج أتكيد  التقييمات الداخلية – 1311يوفر اإلرشاد التنفيذي رقم 
 وحتسني اجلودة.

 
 :اخلارجية التقييمات

لتدقيق الداخلي يقوم إضافَة إىل التقييمات الداخلية، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول أيضا عن التأكد من أن نشاط ا
التقييمات اخلارجية(. واهلدف من التقييم اخلارجي،  – 1312إبجراء تقييمات خارجية على األقل مرة كل مخس سنوات )انظر املعيار 

والذي جيب أن يتم من قبل مقّيم مستقل أو فريق تقييم من خارج املؤسسة، هو أتكيد ما إذا كان نشاط التدقيق الداخلي يتقّيد ابملعايري 
 وما إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة.

 
ذايت بدالً من التقييم اخلارجي بشرط أتكيد نتائجه من قبل مقّيم خارجي مؤهل يتمتع ابالستقاللية واملهارة. يف هذه ميكن أداء التقييم ال

يتألف من عملية تقييم ذاتية شاملة وموثقة ابلكامل وحتاكي التقييم اخلارجي،  التقييم الذايت املقرتن ابلتثبت املستقلاحلاالت فإن نطاق 
 ستقل ضمن موقع العمل من قبل مقّيم مؤهل ومستقل.ابإلضافة إىل أتكيد م

املزيد من اإلرشادات حول متطلبات التقييمات اخلارجية من برانمج أتكيد  التقييمات اخلارجية – 1312يوفر اإلرشاد التنفيذي رقم 
 وحتسني اجلودة.

 
 :اجلودة وحتسني أتكيد برانمج نتائج تبليغ

الداخلي نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، كما هو موضح يف  جيب أن يبلغ الرئيس التنفيذي للتدقيق
 . وينبغي أن يتضمن هذا التبليغ:تبليغ نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة – 1320املعيار 
 نطاق ومدى تواتر التقييمات الداخلية واخلارجية. -
 التقييم.مؤهالت واستقاللية املقّيم أو فريق  -
 استنتاجات املقّيم. -
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أي خطط لإلجراءات التصحيحية مت التوصل إليها نتيجة التقييم وذلك ملعاجلة أي حالة من عدم التقّيد ابملعايري، ابإلضافة  -
 إىل فرص التحسني.

نتائج برانمج أتكيد املزيد من اإلرشادات حول تبليغ  تبليغ نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة – 1320 اإلرشاد التنفيذييوفر 
 وحتسني اجلودة.

 
 :ابملعايري التقّيد لتعبري املناسب االستخدام

ميكن لنشاط التدقيق الداخلي أن يبّلغ أن نشاط التدقيق الداخلي متقّيد ابملعايري خطياً أو شفهياً فقط إن كانت نتائج التقييمات 
  عبارة استعمال  - 1321الداخلية واخلارجية لربانمج أتكيد وحتسني اجلودة تدعم هذا التعبري. ويوفر اإلرشاد التنفيذي التنفيذي رقم 

 املزيد من اإلرشادات حول استخدام هذا التعبري. لتدقيق الداخلي"للمارسة املهنية لعايري الدولية ملمتقيّد اب"
 

 التقّيد عدمحاالت  عن اإلفصاح
اإلطار املهين يف حال توصل أي تقييم داخلي أو خارجي إىل نتيجة مفادها أن نشاط التدقيق الداخلي غري متقّيد ابلعناصر اإللزامية من 

، وكان عدم التقّيد يؤثر على النطاق الكلي أو على عمليات نشاط التدقيق الداخلي، فعندها جيب أن ملمارسة التدقيق الداخليالدويل 
 – 1322يفصح الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عن عدم التقّيد وأثره أىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. ويوفر اإلرشاد التنفيذي 

 املزيد من اإلرشادات حول كيفية التبليغ عن حاالت عدم التقّيد. التقيّد عدمحاالت اإلفصاح عن 
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
، وأمهها هو توثيق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لربانمج 1300هناك العديد من النشاطات والواثئق اليت تدل على التقّيد ابملعيار 

ج التقييمات الداخلية واخلارجية، والواثئق اليت تثبت تبليغ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لنتائج أتكيد وحتسني اجلودة نفسه، ونتائ
الربانمج إىل جملس اإلدارة، وتتضمن هذه الواثئق النتائج وخطط األعمال التصحيحية واألعمال التصحيحية اليت مت إجراؤها لتحسني 

ادئ أخالقيات املهنة. إضافة إىل ذلك، ميكن أن تساعد أي وثيقة تثبت األعمال اليت مت تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ابملعايري ومبب
إجراؤها لتحسني مدى فعالية وكفاءة نشاط التدقيق الداخلي يف إثبات التقّيد هبذا املعيار. أما ابلنسبة للتقييمات اخلارجية، فيمكن 

، لإلشارة إىل التقّيد التقييم الذايت املقرتن ابلتثبت املستقللتقييم اخلارجي، أو استخدام الواثئق الصادرة عن املقّيم اخلارجي، أو فريق ا
. كما ميكن أن تساعد حماضر اجتماع جملس اإلدارة اليت مت فيها مناقشة برانمج أتكيد وحتسني اجلودة ونتائجه والعروض 1300ابملعيار 

 د هبذا املعيار.املقدمة جمللس اإلدارة أو اإلدارة العليا على إثبات التقيّ 
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  اجلودةنيمتطلبات برانمج أتكيد وحتس – 1310
 .جيب أن حيتوي برانمج أتكيد وحتسني اجلودة على تقييمات داخلية وتقييمات خارجية على السواء

 .2017كانون الثاين )يناير(   1 إصداراملعايري املعدلة، 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
اليت تكّون برانمج أتكيد وحتسني اجلودة، والذي يغطي كافة نواحي نشاط التدقيق الداخلي. وبشكل حيدد هذا املعيار املتطلبات 

 خاص، ينص املعيار على أن التقييمات الداخلية واخلارجية مطلوبة.
 

رمة، ومن ينبغي أن يعي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي هذه املتطلبات. فالتقييمات الداخلية تتألف من عمليات شاملة وصا
مارسة املهنية ماإلشراف واالختبار املستمر ألعمال التدقيق واألعمال االستشارية، ومن التأكيدات الدورية للتقّيد ابملعايري الدولية لل

مستقل أو  للتدقيق الداخلي )املعايري( ولتطبيق املدققني الداخليني ملبادئ أخالقيات املهنة. أما التقييمات اخلارجية فتتيح الفرصة ملقّيم
فريق تقييم مستقل للتوصل إىل نتيجة حول تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ابملعايري وتطبيق املدققني الداخليني ملبادئ أخالقيات املهنة، 
إضافة إىل حتديد فرص التحسني املتاحة. ويتضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة أيضاً القياس والتحليل املستمر ملؤشرات األداء، مثل 

 إجناز خطة التدقيق الداخلي، وزمن دورة العمل، وعدد التوصيات املقبولة، ورضا العميل.
 

ق يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة مدركاً ألي نتائج سابقة للتقييمات الداخلية واخلارجية اليت تشري إىل جماالت يف التدقي
للتدقيق الداخلي بتنفيذ خطط التحسني املتعلقة ابلتحسينات اليت مت حتديدها من الداخلي حتتاج إىل حتسني. ويقوم الرئيس التنفيذي 

 خالل برانمج أتكيد وحتسني اجلودة.
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
أن يتضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة تقييمات داخلية وخارجية. وتتضمن التقييمات الداخلية املراقبة  1310يتطلب املعيار 

التقييمات الداخلية(، واللذين يقّيمان مدى تقّيد نشاط التدقيق الداخلي  – 1311تمرة والتقييم الذايت الدوري )انظر املعيار املس
، وجودة أعمال التدقيق املنفذة واإلشراف عليها، ومدى كفاية اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخليابلعناصر اإللزامية من 
التدقيق الداخلي، والقيمة اليت يضيفها نشاط التدقيق الداخلي إىل املؤسسة، ووضع وحتقيق مؤشرات األداء سياسات وإجراءات 

 الرئيسية.
 

ينبغي أن يوجد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املراقبة املستمرة والتأكد من أن مراجعات نشاط التدقيق الداخلي تتم دورايً. ويتم 
بشكل أساسي من خالل النشاطات املستمرة مثل التخطيط ملهام التدقيق واإلشراف عليها، وممارسات العمل حتقيق املراقبة املستمرة 

املعيارية، وإجراءات أوراق العمل وتوقيعها، ومراجعة التقارير، ابإلضافة إىل حتديد أي نقاط ضعف أو جماالت حباجة إىل التحسني 
املستمرة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على حتديد ما إذا كانت عمليات التدقيق  وإجياد خطط عمل لتحسينها. كما تساعد املراقبة

 الداخلي تقدم اجلودة املطلوبة يف كل مهمة تدقيق.
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ابملعايري وما يتم إجراء التقييمات الذاتية الدورية للتأكد من أن املراقبة املستمرة فعالة، ولتقييم ما إذا كان نشاط التدقيق الداخلي متقّيداً 
إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة. ومن خالل التقّيد ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة حيقق نشاط التدقيق 

 الداخلي االلتزام بتعريف التدقيق الداخلي واملبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي.
 

اخلية، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول أيضا عن التأكد من أن نشاط التدقيق الداخلي يقوم إضافَة إىل التقييمات الد
التقييمات اخلارجية(. واهلدف من التقييم اخلارجي،  – 1312إبجراء تقييمات خارجية على األقل مرة كل مخس سنوات )انظر املعيار 

ق تقييم من خارج املؤسسة، هو أتكيد ما إذا كان نشاط التدقيق الداخلي يتقّيد ابملعايري والذي جيب أن يتم من قبل مقّيم مستقل أو فري
 وما إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة.

 
واملهارة. يف هذه ميكن أداء التقييم الذايت بدالً من التقييم اخلارجي بشرط أتكيد نتائجه من قبل مقّيم خارجي مؤهل يتمتع ابالستقاللية 

يتألف من عملية تقييم ذاتية شاملة وموثقة ابلكامل وحتاكي التقييم اخلارجي،  التقييم الذايت املقرتن ابلتثبت املستقلاحلاالت فإن نطاق 
 ابإلضافة إىل أتكيد مستقل ضمن موقع العمل من قبل مقّيم مؤهل ومستقل.

 
املزيد من اإلرشادات حول متطلبات التقييمات اخلارجية من برانمج أتكيد  خلارجيةالتقييمات ا – 1312يوفر اإلرشاد التنفيذي رقم 

 وحتسني اجلودة.
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
 1311، مبا فيها مجيع الواثئق اليت تدل على التقّيد ابملعيار 1310هناك العديد من األمور اليت ميكن أن تدل على التقّيد ابملعيار 

 –ونتائج  –. إضافة إىل ذلك، ميكن إظهار التقّيد من خالل حمضر اجتماع جملس اإلدارة الذي يتم فيه مناقشة خطط 1312واملعيار 
 لتقرير مقارنة األداء ولطلبات اخلدمات أن توضح اجلهود اليت بذلتها املؤسسة الختيار املقيمني اخلارجيني. التقييمات. وميكن

 
ابلنسبة للتقييمات الداخلية، ميكن ألي دليل يثبت أن نشاطات املراقبة املستمرة قد متت وفق برانمج أتكيد وحتسني اجلودة اخلاص 

تقّيد )مثال، مراجعة مؤشرات األداء الرئيسية ومراجعة أوراق العمل(. كما ميكن الداللة على بنشاط التدقيق الداخلي أن تدل على ال
. التقّيد هبذا املعيار من خالل توثيق التقييمات الدورية اليت مت إجراؤها، مبا يف ذلك نطاق التقييم وخطته، وأوراق العمل، والتبليغات

ني اجلودة على التقّيد )مثال: خطط األعمال التصحيحية، واألعمال التصحيحية اليت مت أخرياً، ميكن أن تدل نتائج برانمج أتكيد وحتس
 القيام هبا لتحسني التقّيد، واألعمال اليت مت إجراؤها لتحسني الكفاءة والفعالية(.

  
والذي يتضمن استنتاجاً حول درجة  أما ابلنسبة للتقييمات اخلارجية، فاملؤشر األهم على التقّيد هبذا املعيار هو تقرير املقّيم اخلارجي،

التقّيد وخطط األعمال التصحيحية. ويتضمن هذا التقرير غالباً توصيات من املقّيم اخلارجي حول طرق حتسني جودة التدقيق الداخلي، 
 وإضافة القيمة.وكفاءته وفعاليته، واليت ميكن أن تساعد نشاط التدقيق الداخلي على تقدمي خدمات أفضل للمؤسسة واجلهات املعنية 
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 التقييمات الداخلية  – 1311
 : يلي ام ةالداخلي اتالتقييم تتضمن أن جيب

 و، الداخلي التدقيق نشاط ألداء ستمرةامل راقبةامل -
 املعرفة هلم تتوفر ممن داخل املؤسسة من آخرين أشخاص بواسطة أو الذايت التقييم أبسلوب تنفذاليت  دوريةال راجعاتامل -

 .الداخلي التدقيق مارسةالكافية مب

 التفسري:
 املراقبة تلك دمج ويتم. التدقيق الداخلي لنشاط اليومية والقياس واملراجعة اإلشراف ألعمال مكمالً  جزءاً  املستمرة املراقبة تشكل

 العمليات فيها وتستخدم الداخلي، التدقيق نشاط إدارة يف املعتادة املستخدمة الروتينية واملمارسات السياسات ضمن املستمرة
 . واملعايري املهنة أخالقيات بادئمب التقيّد لتقييم الزمة اليت تعترب واملعلومات واألدوات

 
 و املعايري. املهنة أخالقيات بادئمب التقيّد لتقييم إجراؤها يتم تقييم أعمال فهي الدورية املراجعات أما 

 
 التدقيق أعمال ملمارسة املهين الدويل اإلطار" عناصر كافة فهم األقل على الداخلي التدقيق مبمارسات الكافية املعرفة وتتطلب
 ."الداخلي

 .2017كانون الثاين )يناير(   1 إصداراملعايري املعدلة، 
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
جيري تقييماً  ، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن التأكد من أن نشاط التدقيق الداخلي1311كما يشري املعيار 

عايري داخلياً يتضمن املراقبة املستمرة والتقييم الذايت الدوري. وتؤكد التقييمات الداخلية أن نشاط التدقيق الداخلي مستمر يف التقّيد ابمل
خلي أن التقييمات الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري( ومبادئ أخالقيات املهنة. ويدرك الرئيس التنفيذي للتدقيق الدا

 الداخلية تركز على التحسني املستمر لنشاط التدقيق الداخلي وتتضمن مراقبة الفعالية والكفاءة.
عن مجعية املدققني الداخليني أو أي دليل أو أداة مشاهبة أن يستخدم  الصادر الداخلي التدقيق لنشاط اجلودة تقييم لكتيبميكن 

 كدليل أثناء تنفيذ التقييمات الداخلية.
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
التدقيق بنية فعالة ليستمر نشاط  –املراقبة املستمرة والتقييمات الذاتية الدورية  –يوفر اجلزءان املرتبطان ببعضهما للتقييمات الداخلية 

الداخلي يف تقييم تقّيده ابملعايري وتطبيق املدققني الداخليني ملبادئ أخالقيات املهنة. كما أهنما قد يسمحا بتحديد فرص التحسني 
 املمكنة.

 
 :املستمرة املراقبة
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عليها، وممارسات العمل يتم حتقيق املراقبة املستمرة بشكل أساسي من خالل النشاطات املستمرة، مثل ختطيط املهام واإلشراف 
املعيارية، وإجراءات وتوقيع أوراق العمل، ومراجعة التقارير، ابإلضافة إىل حتديد نقاط الضعف أو أي جماالت حباجة للتحسني واخلطط 

التدقيق  املوضوعة لتنفيذ التحسينات. وتساعد املراقبة املستمرة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على حتديد ما إذا كانت عمليات
الداخلي تقدم اجلودة يف كل مهمة تدقيق. وبشكل عام، حتصل املراقبة املستمرة عادًة طوال السنة من خالل تطبيق ممارسات العمل 

املعيارية. ولتعزيز ذلك، قد يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي منوذجاً ليستخدمه املدققون الداخليون خالل مهام التدقيق هبدف 
 من االتساق يف تطبيق املعايري.د التأك

 
يعترب اإلشراف املناسب عنصراً أساسياً من برانمج أتكيد وحتسني اجلودة. حيث يبدأ اإلشراف ابلتخطيط ويستمر خالل مراحل األداء 

دققني الداخليني مهمة التدقيق وتبليغ نتائجها. ويتم حتقيق اإلشراف املناسب من خالل حتديد التوقعات، والتواصل املستمر ما بني امل
أثناء املهمة، وإجراءات مراجعة أوراق العمل، مبا فيها التوقيع من قبل الشخص املسؤول عن اإلشراف على املهمة.  ويوفر اإلرشاد 

 املزيد من اإلرشادات حول اإلشراف على التدقيق الداخلي. اإلشراف على مهام التدقيق – 2340التنفيذي رقم 
ية لسلسلة املعايري التالية إرشادات أوسع حول التنفيذ األنسب للمهمة، من التخطيط حىت تبليغ النتائج: توفر اإلرشادات التنفيذ

2200 ،2300 ،2400. 
 

 تتضمن اآلليات اإلضافية الشائعة املستخدمة للمراقبة املستمرة:
الداخليني ابملمارسات واإلجراءات والتأكد من قوائم املراجعة أو األدوات املؤمتتة اليت تقدم أتكيداً حول تقّيد املدققني  -

 اإلتساق يف تطبيق معايري األداء.
رأي عمالء التدقيق الداخلي واجلهات املعنية األخرى حيال كفاءة وفعالية فريق التدقيق الداخلي. وميكن احلصول على  -

ة( من خالل االستبياانت أو رأي العمالء فوراً بعد االنتهاء من املهمة أو بشكل دوري )كل نصف سنة أو كل سن
 املناقشات بني الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة.

مؤشرات األداء الرئيسية للكادر الذي نفذ املهمة، مثل عدد املدققني الداخليني احلاصلني على شهادة مهنية، وعدد  -
السنة، وإجناز املهمة يف الوقت احملدد،  سنوات اخلربة، وعدد ساعات التطوير املهين املستمر اليت حصلوا عليها خالل

 ورضا اجلهات املعنية.
املقاييس األخرى اليت ميكن أن تكون مفيدة يف حتديد كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي. حيث ميكن ملقاييس من  -

ان قد مت قبيل موازانت املشاريع، وأنظمة ضبط الوقت، ومدى إجناز خطة التدقيق، أن تساعد يف حتديد ما إذا ك
ختصيص الوقت املناسب لكل نشاط من نشاطات مهمة التدقيق. كما ميكن أن تكون معدالت اإلحنراف بني املوازنة 

 والواقع مفيدًة أيضاً يف حتديد كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي. 

ابإلضافة إىل أتكيد التقّيد ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة، ميكن للمراقبة املستمرة حتديد فرص حتسني نشاط التدقيق الداخلي. يف 
ات، هذه احلالة، أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تلك احلاالت بعني االعتبار وقد يطّور خطة تنفيذية لتناوهلا. وبعد تنفيذ التغيري 
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هو  كن استخدام مؤشرات األداء الرئيسية ملراقبة جناحها. وينبغي تبليغ نتائج املراقبة املستمرة إىل جملس اإلدارة على األقل سنوايً، كمامي
 .عن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة التبليغ – 1320مطلوب يف املعيار 

 
 ةالدوري ةالذاتي اتالتقييم

عن املراقبة املستمرة، إذ توفر مراجعة أكثر مشوالً للمعايري ونشاط التدقيق الداخلي. يف املقابل،  للتقييمات الذاتية الدورية تركيز خمتلف
ار، تركز املراقبة املستمرة على املراجعات اليت تتم على مستوى مهمة التدقيق. كما أن التقييمات الذاتية الدورية تتناول التقّيد بكل معي

 معايري األداء على مستوى مهام التدقيق.بينما تركز املراقبة املستمرة على 
 

يتم إجراء التقييمات الذاتية الدورية عادًة من قبل األعضاء األقدم يف نشاط التدقيق الداخلي، أو من قبل موظف أو فريق أتكيد جودة 
، أو من ة التدقيق الداخليإلطار املهين الدويل ملمارسخاص هبذه املهمة من ضمن نشاط التدقيق الداخلي ويكون لديه خربة واسعة اب

قبل مدققني داخليني معتمدين، أو من قبل اختصاصيي تدقيق داخلي آخرين يعملون يف أقسام أخرى من املؤسسة.  ومن املفيد، كلما 
فيدة كان ذلك ممكنا، أن يكون هناك أعضاء من كادر نشاط التدقيق الداخلي ضمن فريق التقييم الذايت، إذ يعترب ذلك فرصة تدريبية م

 لتحسني فهم املدققني الداخليني لإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي.
 

 يقوم نشاط التدقيق الداخلي أبداء التقييمات الذاتية الدورية لتأكيد تقّيده املستمر ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة ولتقييم:
 جودة العمل املنجز واإلشراف عليه. -
 ات وإجراءات التدقيق الداخلي.مالءمة ومناسبة سياس -
 طريقة نشاط التدقيق الداخلي يف إضافة قيمة للمؤسسة. -
 حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية. -
 درجة حتقيق توقعات اجلهات املعنية. -

يعمل مبا  ولتحقيق هذا، يقوم فريق التقييم أو الشخص املسؤول عن التقييم بتقييم كل معيار لتحديد ما إذا كان نشاط التدقيق الداخلي
يتوافق مع املعايري. وقد يتضمن هذا األمر إجراء مقابالت واستبياانت تفصيلية مع األطراف املعنية. ومن خالل هذه العملية يتمكن 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من تقييم جودة ممارسات نشاط التدقيق الداخلي، مبا يف ذلك االلتزام ابلسياسات واإلجراءات وتنفيذ 
هام. وميكن إجراء التقييمات الذاتية الدورية من قبل عضو يف نشاط التدقيق الداخلي أو من قبل شخص ضمن املؤسسة ميتلك معرفة امل

 كافية يف ممارسات التدقيق الداخلي، وبشكل خاص املعايري ومبادئ أخالقيات املهنة.
 
خطوات إضافية لدعم التقييمات الذاتية الدورية، مثل إجراء مراجعات بعد االنتهاء من مهام التدقيق  الداخلي التدقيق نشاط يؤدي قد

 وحتليل مؤشرات األداء الرئيسية.
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قد خيتار نشاط التدقيق الداخلي عينة من مهام التدقيق من فرتة زمنية حمددة  – التدقيق مهام من االنتهاء بعد املراجعة -
السياسات واإلجراءات(  – 2040ستوى التقّيد بسياسات التدقيق الداخلي )انظر املعيار وجيري مراجعة لتقييم م

والتقّيد ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة. ويتم إجراء هذه املراجعات عادًة من قبل أعضاء نشاط التدقيق الداخلي 
، ميكن إدارة هذه العملية من قبل شخص أو الذين مل يشاركوا يف مهمة التدقيق. ويف املنظمات األكرب أو األكثر نضجاً 

فريق خمتص مبراجعة اجلودة. أما يف املؤسسات األصغر حجماً، فيمكن أن يستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
أو الشخص املسؤول عن مراجعة أوراق العمل قائمة مراجعة، واليت يتم إكماهلا بعد إصدار التقرير النهائي إلجناز هذه 

 جعة وإغالق امللف.املرا
ميكن أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي مبراقبة وحتليل مؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة  –الرئيسية  األداء مؤشرات حتليل -

بكفاءة  املمارسات املعيارية لعمل التدقيق الداخلي )مثال، مقارنة الساعات الفعلية مع الساعات املخصصة للمهمة يف 
املنجزة من خطة التدقيق، وعدد األايم الفاصلة بني انتهاء العمل امليداين وإصدار التقرير النهائي،  خطة املهمة، النسبة

والنسبة املئوية من مالحظات التدقيق اليت يتم تنفيذها، وحسن توقيت اإلجراءات التصحيحة املتعلقة مبالحظات 
ققني الداخليني احلاصلني على شهادة املدقق التدقيق(. كما تتضمن املقاييس األخرى شائعة االستخدام عدد املد

 الداخلي املعتمد، وعدد ساعات التطوير املهين املستمر اليت حصلوا عليها خالل السنة.

بعد التقييم الذايت الدوري، ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير خطة عمل تتناول فرص التطوير املمكنة عندما يكون ذلك 
 أن تتضمن هذه اخلطة التواريخ املقرتحة للتنفيذ. مالئماً. وينبغي

 
إىل جيب تبليغ نتائج التقييمات الذاتية الدورية، واليت تشري إىل مستوى تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة، 

ايت الدوري الذي يتم إجراؤه قبل التقييم . ويساهم التقييم الذ1320جملس اإلدارة عند االنتهاء منها كما هو مطلوب يف املعيار 
 التقييمات اخلارجية(. – 1312اخلارجي بفرتة قصرية يف ختفيض الوقت واجلهد املطلوبني إلهناء التقييم اخلارجي )انظر املعيار 

 
 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد

، مبا يف ذلك أي دليل يثبت أن نشاطات املراقبة املستمرة قد مت 1311هناك العديد من العناصر اليت ميكن أن تدل على التقّيد ابملعيار 
إجراؤها فعال حبسب ما ينص عليه برانمج أتكيد وحتسني اجلودة. وتتضمن األمثلة على ذلك قوائم املراجعة اليت مت إجنازها واليت تدعم 

أوراق العمل، ونتائج االستبياانت املنفذة، ومؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة ابلكفاءة والفعالية مثل حتليل االختالف بني عدد مراجعات 
الساعات الفعلية لتنفيذ املهمة وعدد الساعات املخصص هلا يف املوازنة. كما ميكن الداللة على التقّيد من خالل توثيق التقييمات 

إجراؤها، والذي يتضمن نطاق املراجعةوخطتها، وأوراق العمل، وتقارير التبليغ. ويف النهاية، ميكن أن يتم اثبات التقّيد الدورية اليت مت 
ة مبا من خالل املعلومات املقدمة جمللس اإلدارة واإلدارة، وحماضر االجتماعات، ونتائج كل من املراقبة املستمرة والتقييمات الذاتية الدوري

 ألعمال التصحيحية، واألعمال التصحيحية اليت مت تنفيذها لتحسني التقّيد والكفاءة والفعالية. يف ذلك  خطط ا



  اإلرشادات التنفيذية
 

 مجيع احلقوق حمفوظة 46
 

 التقييمات اخلارجية – 1312
 خارج من ومستقل مؤهل مراجعة فريق أو مراجع بواسطة سنوات مخس كل واحدة مرة األقل على تقييمات خارجية إجراء جيب

 : النقاط التالية اإلدارة جملس مع الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يناقش أن وجيب. املؤسسة
 و ؛ شكل ووترية التقييمات اخلارجية -
 .املصاحل يف تضارب لوجود احتماالت أي يف ذلك مبا ،املقّيم أو فريق التقييم اخلارجي واستقاللية مؤهالت -

 التفسري:
تقييم ذايت مصحوب بتأكيد خارجي مستقل. وجيب على املقيّم  ميكن إجناز التقييمات اخلارجية عرب تقييم خارجي كامل أو عرب

 اخلارجي أن يتوصل اىل قرار خبصوص التقيّد مببادئ أخالقيات املهنة وابملعايري، كما ميكن أن حيتوي التقييم اخلارجي أيضا على تعليقات
 تشغيلية أو اسرتاتيجية.

 
كفاءته يف جمالني اثنني ومها املمارسة املهنية ألعمال التدقيق الداخلي، وعمليات على املقيّم أو فريق التقييم املؤهل أن يثبت مقدرته و 

خلربة التقييم اخلارجي. وميكن اثبات تلك الكفاءة من خالل التمتع ابملزيج الوايف من اخلربة العملية واملعرفة النظرية. هذا مع مالحظة أن ا
 للمؤسسة موضوع التقييم واليت تنتمي لنفس القطاع والصناعة واليت تسودها نفس املكتسبة يف املؤسسات ذات احلجم والتعقيد املماثلني

 املشكالت الفنية هي خربة أهم وأكثر قيمة من اخلربة املكتسبة يف اجملاالت األقل ارتباطاً من ذلك. وأما يف حال وجود فريق تقييم فإنه
، بل جيب أن يتمتع الفريق ككلّ بتلك الكفاءات. ويستخدم الرئيس ال يشرتط أن يتمتع كل أفراد الفريق بتلك الكفاءات املطلوبة

 ييم.التنفيذي للتدقيق حكمه املهين لتحديد ما إذا كان املقيّم أو فريق التقييم يتمتّع ابلكفاءات الوافية اليت تؤهله للقيام بعملية التق
 

 املصاحل، سواء كان تضارابً حقيقياً أو تضارابً ظاهرايً،  وأن ال ويمقصد ابستقاللية املقيم أو فريق التقييم أال يكون هناك أي تضارب يف
املؤسسة اليت ينتمي إليها نشاط التدقيق الداخلي. وينبغي على الرئيس  -أو حتت سيطرة  –يكون املقيم أو فريق التقييم جزءا من 

خلـارجـي لتقليل أي تضارب يف املصاحل سواء كان التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشجع مراقبة واشراف جملس اإلدارة على التـقييم ا
 ظاهرايَ أو مـحتمال.

 .2017كانون الثاين )يناير(   1 إصداراملعايري املعدلة، 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:
خارجي من كما يشري هذا املعيار، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن التأكد من إجراء نشاط التدقيق الداخلي لتقييم 

قبل مقّيم أو فريق تقييم مستقل من خارج املؤسسة مرة واحدة كل مخس سنوات على األقل. ويعترب التقييم اخلارجي من متطلبات 
 لتدقيق الداخليبرانمج أتكيد وحتسني اجلودة، وهو يؤكد أن نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع املعايري الدولية للممارسة املهنية ل

أن املدققني الداخليني يطبقون مبادئ أخالقيات املهنة. لذا، فإنه من املهم جداً أن يراجع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي )املعايري( و 
 اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي دورايً وأن يعلم أبي تغيريات قد يلزم تبليغها لفريق التدقيق الداخلي.
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لتدقيق الداخلي عادًة فهم لألنواع املختلفة من التقييمات اخلارجية، ابإلضافة إىل اجلهات املختلفة املتاحة يكون لدى الرئيس التنفيذي ل
لتقدمي هذا النوع من اخلدمات. كما ينبغي عليه أن يكون على دراية أبي سياسات لدى املؤسسة متعلقة بطلب اخلدمات من اخلارج 

لتقييم اخلارجي. وينبغي أيضاً أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مدركاً واليت ميكن أن تكون ذات صلة بطلب خدمات ا
و أن ختلق ملتطلبات االستقاللية املتعلقة ابملقّيم أو فريق التقييم اخلارجي، وأن يفهم املواقف اليت ميكن أن تعيق االستقاللية أو املوضوعية أ

 تضارابً  يف املصاحل.
 

 :عياراصة بتطبيق املخاعتبارات 
يث يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة تواتر ونوع التقييمات اخلارجية اليت سيتم أداؤها. ح

 متّكن هذه النقاشات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من مشاركة معلوماته مع األطراف املعنية وفهم وتقدير توقعات املؤسسة.
 

ط املعايري أن يتم إجراء تقييم خارجي مرة كل مخس سنوات على األقل. لكن عند مناقشة متطلبات املعايري تلك مع جملس اإلدارة تشرت 
د واإلدارة العليا، فقد جيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أنه من املناسب إجراء تلك التقييمات اخلارجية بتواتر أكرب. وهناك العدي

ليت قد تتطلب زايدة تواتر إجراء التقييمات اخلارجية. من تلك األسباب حدوث تغريات يف القيادة )مثالً عند تغري اإلدارة من األسباب ا
العليا أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي(، والتغريات الكبرية يف سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي، واندماج نشاطات التدقيق 

من مؤسسة يف نشاط واحد، والتغري الكبري يف كادر املوظفني. وذلك ابإلضافة إىل املسائل اخلاصة مبجال أعمال الداخلي التابعة ألكثر 
 املؤسسة أو املسائل البيئية اليت قد تتطلب تقييمات أكثر تكراراً.

 
تقّيم التقييمات اخلارجية مستوى تقّيد نشاط التدقيق الداخلي ابملعايري، كما توفر تقييماً ملدى تطبيق املدققني الداخليني ملبادئ 

، على أنه جيب تبليغ نتائج التقييمات اخلارجية، مبا تبليغ نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة – 1320أخالقيات املهنة. وينص املعيار 
 استنتاجات املقّيم أو فريق التقييم حول التقّيد، جمللس اإلدارة واإلدارة العليا عند االنتهاء من عملية التقييم.فيها 

 
 :مقاربتان

. التقييم الذايت املقرتن ابلتثبت املستقلميكن إجراء التقييمات اخلارجية ابستخدام إحدى الطريقتني التاليتني: التقييم اخلارجي الكامل، أو 
إجراء التقييم اخلارجي الكامل من قبل مقّيم أو فريق تقييم خارجي مستقل ومؤهل. وينبغي أن يتألف الفريق من حمرتفني ميتلكون ويتم 

 املهارة الالزمة، وأن يقوده قائد فريق خبري وحمرتف. ويتضمن نطاق التقييم اخلارجي الكامل عادًة ثالث نقاط:
ات املهنة. وميكن تقييم هذا األمر من خالل مراجعة ميثاق التدقيق مستوى التقّيد ابملعايري ومبادئ أخالقي -

الداخلي، وخططه، وسياساته، وإجراءاته، وممارساته. كما ميكن أن تتضمن املراجعة يف بعض احلاالت مراجعة 
 املتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.

ر من خالل تقييم عمليات نشاط التدقيق الداخلي كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي. وميكن قياس هذا األم -
 وبنيته التحتية، مبا يف ذلك برانمج أتكيد وحتسني اجلودة، وتقييم معارف وخربات ومهارات فريق التدقيق الداخلي.
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 درجة حتقيق نشاط التدقيق الداخلي لتوقعات جملس اإلدارة واإلدارة العليا واإلدارة التشغيلية والقيمة اليت يضيفها -
 للمؤسسة.

. ويتم تنفيذ هذا النوع من التقييمات عادًة من قبل نشاط التدقيق الداخلي مث املستقل ابلتثبت املقرتن الذايت التقييماملقاربة الثانية هي 
 يلي:يتم التحقق من النتائج من قبل مقّيم خارجي مستقل ومؤهل. ويتضمن نطاق التقييم الذايت املقرتن ابلتثبت املستقل عادًة ما 

عملية تقييم ذايت شاملة وكاملة حتاكي عملية التقييم اخلارجي على األقل من انحية تقييم تقّيد نشاط التدقيق  -
 الداخلي ابملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة.

 حتقُّق على أرض الواقع من قبل مقّيم خارجي مستقل ومؤهل. -
ت تدقيق أخرى، واملراجعة، واالستشارة، وتطبيق تركيز حمدود على اجملاالت األخرى مثل املقارنة مع نشاطا -

 ممارسات العمل املثلى، واملقابالت مع اإلدارة العليا واإلدارة التشغيلية.

 :اخلارجي املقّيم مؤهالت
متام بغض النظر عن املقاربة اليت يتم اختيارها للتقييم اخلارجي، فإنه جيب احلصول على مقّيم أو فريق تقييم خارجي مستقل ومؤهل إل

أن  عملية التقييم. يستشري الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة اإلدارة العليا وجملس اإلدارة الختيار املقّيم أو فريق التقييم. جيب
يل ملمارسة  طار املهين الدو يتمتع املقّيم ابلكفاءة يف جمالني رئيسيني: املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي )مبا يف ذلك املعرفة املعاصرة لإل

 (، وعملية التقييم اخلارجي. وتتضمن املؤهالت واملهارات املفضلة:التدقيق الداخلي
 شهادة يف جمال التدقيق الداخلي )مثل شهادة املدقق الداخلي املعتمد(. -
 التمتع مبعرفة حول أفضل املمارسات يف التدقيق الداخلي. -
اإلداري، واليت تمظهر املعرفة العملية والقدرة على تطبيق  خربة حديثة يف ممارسة التدقيق الداخلي على املستوى -

 اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي.

 قد تسعى املؤسسات إىل مؤهالت إضافية وكفاءات لقادة فرق التقييم واملقيمني املستقلني، مبا يف ذلك:
 إجراء عمليات تقييم خارجي سابقاً.مستوى إضايف من املهارة واخلربة اليت مت احلصول عليها من خالل  -
 إمتام الدورة التدريبية اخلاصة بتقييم اجلودة اليت جتريها مجعية املدققني الداخليني أو دورة تدريبية مشاهبة. -
 اخلربة التقنية ذات الصلة واخلربة يف قطاع األعمال الذي تعمل ضمنه املؤسسة. -

تقدمي املساعدة كما هو مناسب. وتتضمن األمثلة املختصني يف إدارة املخاطر على ميكن لألفراد الذين لديهم خربة يف جماالت أخرى 
 مستوى املؤسسة، ويف تدقيق نظم املعلومات، ويف أخذ العينات اإلحصائية، ويف أنظمة املراقبة، ويف التقييم الذايت للرقابة.

 
تقييم اخلارجي، وأن يستخدم احملاكمة املهنية الختيار املقّيم أو فريق ينبغي أن حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املهارات املرغوبة لل

التقييم. فبناء على احتياجات نشاط التدقيق الداخلي، ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مثالً أن يفّضل األشخاص الذين لديهم 
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األعمال، إذ ميكن أن يكون هؤالء األشخاص أكثر قيمة خربة يف التدقيق الداخلي يف مؤسسة شبيهة من حيث احلجم والتعقيد وجمال 
ابلنسبة للمؤسسة. وليس من املفرتض أن ميتلك كل عضو يف الفريق مجيع املهارات املطلوبة، بل ينبغي أن ميتلك الفريق ككل املهارات 

 املطلوبة لتقدمي أفضل النتائج.
 

 :املقّيم وموضوعية استقاللية
 

التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة العليا وجملس اإلدارة عدة عوامل متعلقة ابالستقاللية واملوضوعية عند اختيار ينبغي أن يناقش الرئيس 
رين املقّيم أو فريق التقييم اخلارجي. حيث ينبغي أن يكون املقيمون اخلارجيون، أو فرق التقييم اخلارجي، واملؤسسات اليت يتبعون هلا متحر 

حل، صريح أو ظاهري أو حمتمل، والذي ميكن أن يعيق املوضوعية. وتتضمن املعوقات احملتملة العالقات املاضية من أي تضارب يف املصا
قيق أو احلالية أو املستقبلية مع املؤسسة، أو العاملني فيها، أو نشاط التدقيق الداخلي اخلاص هبا )من أمثلة تلك العالقات املاضية، التد

ما يعتمد املدققون اخلارجيون على عمل نشاط التدقيق الداخلي، وتقدمي املساعدة لنشاط التدقيق الداخلي، اخلارجي للقوائم املالية عند
 والعالقات الشخصية، واملشاركة السابقة أو املستقبلية يف تقييمات اجلودة الداخلية، واخلدمات االستشارية املتعلقة ابحلوكمة أو إدارة

 رقابة الداخلية أو اجملاالت األخرى ذات الصلة(.املخاطر أو التقارير املالية أو ال
 

يف احلاالت اليت يكون فيها املقيمون احملتملون موظفني سابقني يف املؤسسة اليت يتبع هلا نشاط التدقيق الداخلي، ينبغي األخذ يف 
جود تضارب يف املصاحل وأال يكون االعتبار املدة الزمنية منذ استقالل املوظف عن املؤسسة )االستقالل يف هذا السياق يعين عدم و 

 جزءاً من املؤسسة أو حتت أتثريها(.
 

ال يعترب األشخاص من أقسام أخرى يف املؤسسة، على الرغم من انفصاهلم التنظيمي عن نشاط التدقيق الداخلي، مستقلني عند األخذ 
نشاطات التدقيق الداخلي يف املؤسسات املختلفة اليت  ابالعتبار احتمال مشاركتهم يف التقييم اخلارجي. ويف القطاع احلكومي، التعترب

ختضع لنفس اهليئة من احلكومة مستقلة إن كانت تلك النشاطات مسؤولة أمام رئيس تنفيذي واحد للتدقيق الداخلي. وبشكل مشابه، 
زميلة يف نفس اجملموعة من ال يعترب األشخاص من مؤسسة ذات عالقة ابملؤسسة املعنية مستقلني )مثال، املؤسسة األم، أو مؤسسة 

 املؤسسات، أو مؤسسة ذات مسؤوليات متعلقة ابإلشراف أو بتأكيد اجلودة يف املؤسسة حمل التدقيق(.
 

إن التقييمات اليت يتم إجراؤها بصورة متبادلة بني مؤسستني متناظرتني ال تعترب تقييمات مستقلة. ولكن ميكن أن تعترب التقييمات 
انت تتم بصورة متبادلة بني ثالث مؤسسات متناظرة أو أكثر )مؤسسات ضمن نفس جمال األعمال، أو اخلارجية مستقلة إن ك

مؤسسات إقليمية متعاونة، أو غريها من جمموعات املؤسسات املتجانسة(. لكن يبقى من الواجب أخذ احليطة للتأكد من عدم تقويض 
 تنفيذ مسؤولياهتم بشكل كامل.االستقاللية واملوضوعية ومن قدرة مجيع أعضاء الفريق على 
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 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
. ويتضمن هذا التقرير عادًة توصيات من املقّيم 1312تقرير املقّيم اخلارجي هو الوثيقة الرئيسية املستخدمة للداللة على التقّيد ابملعيار 

وفعاليته، والذي ميكن أن يقدم أفكاراً جديدة أو طرقاً اخلارجي وخطط إجراءات اإلدارة لتحسني جودة التدقيق الداخلي وكفاءته 
 لتحسني خدمة نشاط التدقيق الداخلي لألطراف املعنية وإضافة القيمة.

 
وتتضمن الواثئق األخرى اليت ميكن أن تكون مفيدة حماضر اجتماعات جملس اإلدارة اليت مت فيها مناقشة خطط التقييم اخلارجي 

عمليات املقايسة وطلبات احلصول على اخلدمات اخلارجية العناية اليت بذلتها املؤسسة يف اختيار املقّيم ونتائجه. كما تظهر تقارير 
 اخلارجي.
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 اجلودة وحتسني أتكيد انمجب باملتعلقة  التقارير - 1320
 اجلودة. أتكيد وحتسني برانمج بنتائج اإلدارة وجملس العليا اإلدارة الداخلي إبالغ  للتدقيق التنفيذي الرئيس على جيب

 :يلي ما اإلفصاحات تتضّمن أن وينبغي
 .واخلارجية الداخلية التقييمات ووترية نطاق •
 .املصاحل يف تضارب أي وجود احتماالت فـيها بـما التقييم فريق أو املقّيم واستقاللية مؤهالت •
 .املقيمني استنتاجات •
 .التصحيحية اإلجراءات خطط •

 التفسري:
 مع اإلدارة املناقشات خالل من وحتسني اجلودة أتكيد برانمج بنتائج اإلدارة وجملس العليا اإلدارة تبليغ وتواتروحمتوى  شكل يتحدد

 التدقيق ميثاق يف واملبينة الداخلي للتدقيق التنفيذي والرئيس الداخلي نشاط التدقيق مسؤوليات مراعاة مع ، اإلدارة وجملس العليا
 الدورية الداخلية والتقييمات اخلارجية التقييماتنتائج  تبليغ يراعى  واملعايري املهنة أخالقيات بادئمب التقيّد الداخلي. وللداللة على

املقيم أو فريق  رأي املذكورة النتائج وتشمل . سنة كل مرة األقل على املستمرة املراقبة تبليغ نتائج ويتم األعمال، تلك اكتمال حال
  إليها. املشار دالتقيّ  درجة التقييم بشأن

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:
دارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق لإلالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  جيب أن يبلغهي ذاألدىن ال احلد 1320حيدد املعيار رقم 

املعيار الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على هذا قد تساعد مراجعة املتطلبات املتعلقة بكل عنصر يف و بربانمج أتكيد وحتسني اجلودة. 
 التحضري لتنفيذ هذا املعيار.

 
للقيام بذلك، جيب على و نتائج الربانمج أبكمله.  تبليغكما يشري هذا املعيار، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن 

. برانمج أتكيد وحتسني اجلودة( – 1300)انظر املعيار  ي للتدقيق الداخلي فهم متطلبات برانمج أتكيد وحتسني اجلودةالرئيس التنفيذ
بنشاط تعلقة امل بشأن التبليغاتتوقعات العادًة، يلتقي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابنتظام مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة لفهم و 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي راعي يو ، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بربانمج أتكيد وحتسني اجلودة. توافق حوهلاوال التدقيق الداخلي
 املسؤوليات املتعلقة بربانمج أتكيد وحتسني اجلودة اليت مت توضيحها يف ميثاق التدقيق الداخلي. أيضاً 

 
أية تقييمات داخلية، مبا يف ذلك التقييمات الدورية واملراقبة  دراية بشأنيكون على ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن 

 فهمعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يكون لديه  ينبغيالنحو،  هذااملستمرة، إضافًة إىل التقييمات اخلارجية املكتملة. وعلی 
 بادئ أخالقيات املهنة.مب)املعايري( و  هنية للتدقيق الداخليابملعايري الدولية للمارسة املد نشاط التدقيق الداخلي لدرجة تقيّ 
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 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

الداخلي )انظر املعيار  التدقيقالتفاصيل املتعلقة بربانمج أتكيد وحتسني اجلودة يف دليل السياسات واإلجراءات لنشاط توثيق عادًة  يتم
يف ميثاق التدقيق  ةاإللزامي اإلقرار ابلتوجيهات – 1010السياسات واإلجراءات( ويف ميثاق التدقيق الداخلي )انظر املعيار  - 2040

ربانمج أتكيد باملتعلقة  التبليغلرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبدأ مبراجعة هذه املعلومات لفهم متطلبات لميكن  كما الداخلي(.
 شمل أربعة عناصر أساسية:واليت توحتسني اجلودة، 

 التقييمات الداخلية واخلارجية. ووتريةنطاق  •
 مني.مؤهالت واستقاللية املقيّ  •
 مني.استنتاجات املقيّ  •
 التصحيحية. اإلجراءاتخطط  •

 التقييمات الداخلية واخلارجية ووتريةنطاق 
نطاق ومدى تكرار التقييمات الداخلية واخلارجية مع اإلدارة العليا  وجملس اإلدارة الرئيس التنفيذ للتدقيق الداخلي جيب أن يناقش 

ن أيخذ ابالعتبار أينبغي على النطاق و التقييمات اخلارجية(.  - 1312واملعيار  ،التقييمات الداخلية - 1311)انظر املعيار 
ميثاق التدقيق الداخلي. وقد يشمل هذا النطاق  يف ترئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، كما وردمسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي وال

نشاط التدقيق الداخلي، ابإلضافة إىل التوقعات املعرب عنها من قبل األطراف املعنية األخرى. من واإلدارة العليا   توقعات جملس اإلدارة
ملعايري، وكذلك أية متطلبات تنظيمية أخرى قد ا يف مقابل اليت مت تقييمهاق الداخلي ممارسات التدقي يشمل النطاق أيضاكن أن ميكما 

 نشاط التدقيق الداخلي. ونضجتلف مدى تكرار التقييمات اخلارجية حسب حجم وخيتؤثر على نشاط التدقيق الداخلي. 
 

 التقييمات الداخلية
على األقل واحدة يف السنة على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ينشئ وسيلة للتبليغ عن نتائج التقييمات الداخلية مرة  ينبغي

على أنه ينبغي التبليغ عن نتائج التقييم الداخلي  1320لتعزيز مصداقية وموضوعية نشاط التدقيق الداخلي. وينص تفسري املعيار 
 على األقل. واحدة يف السنةراقبة املستمرة مرة نتائج امل تبليغهذه التقييمات، وينبغي الدوري عند االنتهاء من 

 
د نشاط التدقيق تقيّ التصريح اخلاص بلدعم وذلك ملعايري ابد نشاط التدقيق الداخلي لتقيّ  اً وقد تتضمن التقييمات الداخلية الدورية تقييم

 وميكنلتدقيق الداخلي "(. املهنية ل للممارسةعايري الدولية ابمل متقّيد"عبارة  استعمال – 1321)انظر املعيار  ابملعايري الداخلي
، قد تؤديها نضجاً ، يف حني أن أنشطة التدقيق الداخلي األصغر أو األقل الكبرية إجراء تقييمات داخلية دورية سنوايً  للمؤسسات

ط التدقيق الداخلي إبجراء تقييم دوري على مدى فرتة متعددة (. على سبيل املثال، قد يقوم نشامثال بشكل أقل تكراراً ) كل سنتني
 .ةعن نتائج العمل املنجز خالل كل فرتة على حد والتبليغالسنوات، 
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عن مؤشرات األداء الرئيسية للتدقيق الداخلي. وميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يقدم  التبليغتشمل املراقبة املستمرة عادًة 
 أي توصيات للتحسني. متضمناً تقريرا سنواي إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق بنتائج املراقبة املستمرة 

 
والتقييمات الداخلية الدورية إببالغ النتائج مباشرة إىل الرئيس التنفيذي للتدقيق  عموماً، يقوم املسؤولون املكلفون إبجراء املراقبة املستمرة

أثناء إجراء التقييمات. ويف نشاط أصغر، ميكن أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بدور مباشر أكرب يف عملية التقييم الداخلي. 
رئيس التنفيذي لميكن لو . اخلطط جنازإل احملرزالتصحيحية والتقدم  جراءاتاإلتشمل نتائج التقييمات الداخلية، عند االقتضاء، خطط و 

 ختلف األطراف املعنية، مبا يف ذلك اإلدارة العليا، وجملس اإلدارة، واملدققني اخلارجيني.ملالتقييم الداخلي  يبلغ نتائجللتدقيق أن 
 فيما يتعلق ابملراقبة املستمرة والتقييمات الداخلية الدورية.تفاصيل إضافية  التقييمات الداخلية - 1311 اإلرشاد التنفيذيوفر ي

 
 التقييمات اخلارجية

املعايري أن خيضع نشاط  شرتطتو مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة تواتر التقييمات اخلارجية.  الرئيس التنفيذي للتدقيقجيب أن يناقش 
التدقيق الداخلي لتقييم خارجي مرة واحدة كل مخس سنوات على األقل. ومع ذلك، عند مناقشة هذه املتطلبات مع اإلدارة العليا 

عي تسرت هناك عدة أسباب و أنه من املناسب إجراء تقييم خارجي بشكل أكثر تواترا.  الرئيس التنفيذي للتدقيق وجملس اإلدارة، قد يقرر
أو (، الرئيس التنفيذي للتدقيقاإلدارة العليا أو  مثلأكثر تواترا، مبا يف ذلك التغيريات يف القيادة )رة و إجراء التقييمات اخلارجية بص

التدقيق يف نشاط تدقيق واحد،  نشاطاتدمج اثنني أو أكثر من أو تغيريات مهمة يف سياسات أو إجراءات التدقيق الداخلي، حدوث 
إجراء تقييمات حمدد أو ببيئة معينة  مبجال أعمالطاقم العمل. ابإلضافة إىل ذلك، قد تتطلب قضااي خاصة يف يري كبري تغحدوث أو 

 .أكثر تواتراخارجية 
 

 مؤهالت واستقاللية املقيميني
م خارجي أو فريق تقييم، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادة مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة مؤهالت عند اختيار مقيّ 

بعد و . الظاهرياملقيمني احملتملني وعوامل عديدة تتعلق ابالستقاللية واملوضوعية، مبا يف ذلك تضارب املصاحل الفعلي أو احملتمل أو 
اخلارجي، يؤكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادة مؤهالت واستقاللية املقيم اخلارجي أو فريق  نتائج التقييم تبليغذلك، عند 

 - 1312 اإلرشاد التنفيذيوفر وييف املصاحل.  ظاهريالتقييم. وينبغي إبالغ اإلدارة العليا واجمللس أبي تضارب فعلي أو حمتمل أو 
 واستقاللية املقيمني اخلارجيني. مبرهالت فيما يتعلقتفاصيل إضافية التقييمات اخلارجية 

 
 استنتاجات املقيميني

نشاط الكلي ل الرأي حول التقّيدتشمل تقارير التقييم اخلارجي التعبري عن رأي أو استنتاج بشأن نتائج التقييم اخلارجي. وابإلضافة إىل 
. وينبغي أن يشرح الرئيس التنفيذي معايريلكل معيار و/أو سلسلة  تقييماً  أيضاً  ملعايري، ميكن أن يتضمن التقريرابالتدقيق الداخلي 

ويف ما يلي النتائج. تلك إلدارة العليا وجملس اإلدارة، ابإلضافة إىل أتثري التقييم فيما يتعلق مبقياس درجة التقّيد لللتدقيق الداخلي نتائج 
 :دمثال على مقياس التصنيف الذي ميكن استخدامه إلظهار درجة التقيّ 
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وأن  ميثاق وسياسات وعمليات، ميتلكهذا هو أعلى تصنيف، وهو يعين أن نشاط التدقيق الداخلي  - بشكل عام متقّيد •
 لمعايري.لمطابقة تنفيذ تلك العناصر ونتائجها 

عن املعايري، ولكن هذه العيوب ال متنع نشاط التدقيق تعترب أحنرافات املمارسة يف عيوب  وجود – بشكل جزئي متقّيد •
 لداخلي من أداء مسؤولياته.ا
تضعف أو متنع نشاط التدقيق الداخلي من األداء بشكل كاف يف  بدرجة كبرية حبيثاملمارسة يف عيوب  وجود – متقّيدغري  •

 .هامجيع مسؤولياته أو يف جماالت هامة من

 خطط العمل التصحيحية
. املمكنة لتحسنيافرص كما تتناول أيضا اليت ال تتفق مع املعايري،   املواضع تتناولارجي توصيات اخلتقييم الم خالل قد يقدم املقيّ 

وينبغي علی الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ اإلدارة العليا واجمللس أبي خطط عمل ملعاجلة توصيات التقييم اخلارجي. وجيوز 
م اخلارجي وخطط العمل إىل عمليات املراقبة املوجودة يف يف إضافة توصيات التقيي لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ينظر أيضاً ل

يقوم الرئيس التنفيذي و  مراقبة التقدم(. – 2500التدقيق الداخلي )انظر إىل املعيار مهام نشاط التدقيق الداخلي واليت تتعلق بنتائج 
غ اجمللس بذلك بصفة عامة، إما كجزء من عملية بعد تنفيذ التوصيات اليت مت حتديدها أثناء التقييم اخلارجي، إببال ،للتدقيق الداخلي

(، كجزء من 1311مراقبة تقدم نشاط التدقيق الداخلي أو عن طريق املتابعة بشكل منفصل خالل التقييم الداخلي التايل )املعيار 
 برانمج أتكيد وحتسني اجلودة.

 
 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد

اليت خرى األجتماعات االضر اجتماعات جملس اإلدارة أو حماضر من ا، مبا يف ذلك حم1320ملعيار ابد عدة بنود  إىل التقيّ  قد تشري
 توثيق املناقشات مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق وتواتر التقييمات الداخلية واخلارجية. كما ينبغي أيضاً أن توفر

م اخلارجي أو فريق التقييم. ابإلضافة إىل خرى واثئق لدعم مؤهالت واستقاللية املقيّ األجتماعات االحماضر اجتماعات جملس اإلدارة أو 
 .أي متطلبات متعلقة ابملناقصات لتنفيذ هذه اخلدمات عملية احلصول على اخلدمات اخلارجيةذلك، قد تظهر واثئق 

 
تضمن تقد و التقييمات الداخلية واخلارجية الدورية.  بيغ نتائجالواثئق املتعلقة بتلاملعيار، خاصة ذا د هبقد تشري واثئق أخرى إىل التقيّ و 

م، وقد يتضمن يقدم هذا التقرير عادة التفاصيل اليت تدعم استنتاج املقيّ و التدقيق الداخلي نسخة من تقرير التقييم اخلارجي.  اتتبليغ
إىل اإلدارة العليا واجمللس، أو قد يقوم الرئيس معلومات ض و م اخلارجي عر ملقيّ كما ميكن أن يقدم اكل معيار.  درجة التقّيد بل تصنيفاً 

 .التنفيذي للتدقيق الداخلي ابإلبالغ عن نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة بشكل مباشر
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 لتدقيق الداخلي"للمارسة املهنية لملعايري الدولية اب متقّيد" عبارة استعمال  - 1321
 يف حال كـانت فقط ممناسبة تكون الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة الدولية يتقّيد ابملعايري الداخلي التدقيق نشاط أن اىل اإلشارة إن

 .ذلكتؤيد  اجلودة وحتسني أتكيد برانمج نتائج

 التفسري:
 ومبادئ املعايري يف عليها املنصوص الغاايت حيقق عندما واملعايري املهنة أخالقيات مببادئ متقيّداً  الداخلي التدقيق نشاط يكون

 التقييم نتائج تنطبق. السواء على واخلارجية الداخلية التقييمات نتائج تتضمن اجلودة وحتسني أتكيد برانمج نتائج إن. املهنة أخالقيات
 ال ملدة هبا واملعمول املوجودة الداخلي التدقيق أنشطة على اخلارجي التقييم نتائج تنطبق كما  الداخلي، التدقيق أنشطة كل  على الداخلي

 .سنوات مخس عن تقل
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

ابملعايري د نشاط التدقيق الداخلي مدى تقيّ  حول، وتقدمي رأي ،يتم إجراء التقييمات الداخلية واخلارجية لنشاط التدقيق الداخلي لتقييم
 .. وميكن أن تتضمن أيضاً توصيات للتحسنيبادئ أخالقيات املهنةمب)املعايري( و  املهنية للتدقيق الداخليالدولية للمارسة 

على نتائج التقييمات  مطلعاً وأن يكون  ،أن يدرك الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي متطلبات برانمج أتكيد وحتسني اجلودة ينبغي
 جملس اإلدارةيتوافر لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادة فهم لتوقعات و الداخلي. الداخلية واخلارجية احلديثة لنشاط التدقيق 

لتدقيق الداخلي". وجيوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناقشة للمارسة املهنية لملعايري الدولية اب متقّيدفيما يتعلق ابستخدام تعبري "
 .واحملافظة عليههذه املسألة  حولتوقعات اجمللس لحصول فهم هذا االستخدام مع جملس اإلدارة بشكل دوري لل

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ملعايري فقط إذا كانت نتائج برانمج أتكيد متقّيد ابأبن نشاط التدقيق الداخلي  -كتابيا أو شفهيا  -جيوز للمدققني الداخليني أن يبلغوا 
ملعايري، ميکن اب التقّيدعندما يثبت التقييم اخلارجي و وحتسني اجلودة، مبا يف ذلك نتائج التقييم الداخلي واخلارجي، تدعم مثل هذا البيان. 

حتی التقييم  - التعبري هذا يف دعم التقييمات الداخلية تستمرأن طاملا  - ذلك التعبريأن يواصل نشاط التدقيق الداخلي استخدام 
 .اخلارجي التايل

 :لعبارة التقّيد ابملعايريوتظهر السيناريوهات التالية االستخدام املناسب 
ملعايري ومبادئ أخالقيات املهنة اب التقّيدأحدث التقييمات اخلارجية ال تؤكد  نتائج إذا كانت نتائج التقييم الداخلي احلايل أو •

متقّيد ابملعايري أي الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني، فإن نشاط التدقيق الداخلي جيب أن يتوقف عن اإلشارة على أنه 
 .هلايعمل وفقا 

، فإن نشاط التدقيق حىت اآلن تقييما خارجيا ينجزنشاط التدقيق الداخلي منذ مخس سنوات على األقل ومل  مت إنشاءإذا  •
 .للمعايرييشري إىل أنه يعمل وفقا ميكمنه أن الداخلي ال 
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حبسب إذا خضع نشاط التدقيق الداخلي لتقييم خارجي خالل السنوات اخلمس املاضية، ولكنه مل يقم بتقييم داخلي  •
نفيذي للتدقيق الداخلي أن ينظر فيما على الرئيس الت فينبغيجملس اإلدارة عن تواتر التقييم الداخلي،  املقدمة إىل فصاحاتاإل

يستمر التصريح أبن نشاط التدقيق إذا كان مالئما أن ما ، و ةللمعايريال يزال يعمل وفقا  نشاط التدقيق الداخلي إذا كان
 تقييم داخلي.إجراء من خالل تثبت حىت يتم الالداخلي متقّيد ابملعايري، أم أنه ينبغي عدم التصريح بذلك 

نه يعمل وفقا للمعايري فقط إذا كان يصرح أبأن  له مكنمن املمنذ أقل من مخس سنوات الذي يوجد الداخلي  نشاط التدقيق •
 التقييم الداخلي املوثق )أي التقييم الذايت الدوري( يدعم هذا االستنتاج.

قييمات اخلارجية، الت - 1312إذا كان قد مضى أكثر من مخس سنوات منذ إجراء التقييم اخلارجي األخري وفقا للمعيار  •
تقييم خارجي حديث يدعم تنفيذ حىت يتم  للمعايرينه يعمل وفقا تصريح أبيجب أن يتوقف نشاط التدقيق الداخلي عن الف

 هذا االستنتاج.
يجب على نشاط التدقيق فيعمل وفقا للمعايري،  الارجي يعكس استنتاجا كليا أبن نشاط التدقيق الداخلي اخلتقييم الإذا كان  •

الداخلي أن  التدقيقلمعايري. وال جيوز لنشاط أنه يعمل وفقاّ ل تشري إىلتصرحيات لي أن يتوقف فورا عن استخدام أي الداخ
وجيرى تقييما خارجيا للتحقق من تقييم شامل  ّيدقالتعدم مواضع إىل أن يعاجل  عبارة التقّيد مع املعايرييستأنف استخدام 

 مع املعايري. للتقّيد
 

ملعايري، قد تكون هناك حاالت ال حيقق فيها نشاط اب تقّيدتقييم الوابلتايل، عند بادئ. على املمن املهم املالحظة أن املعايري تستند 
قد يظهر نشاط التدقيق الداخلي نية واضحة والتزاما بتحقيق املبادئ و عيار واحد أو أكثر. مب اً جزئي تقّيداً التدقيق الداخلي سوى 

ممارسة املهنية للتدقيق الداخلي يف النهاية، واليت تستند إليها املعايري، ولكن قد يكون لديه بعض فرص التحسني لتحقيق األساسية لل
عند حتديد قدرته  تقّيدملعايري. ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي أن ينظر نشاط التدقيق الداخلي يف االستنتاج الكلي للابالكامل  التقّيد

 .لتقّيدعبارة اعلى استخدام 
 

مكن أن يمطلب من نشاط التدقيق الداخلي اإلفصاح عن عدم فمن اململعايري، اب قّيدحمددة يف حتقيق الت مهمة تدقيقيف حالة فشل 
 اإلرشاد التنفيذييوفر و . لتقّيدنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن اإلفصاح عن مثل هذه احلاالت من عدم اتالرئيس الو . التقّيد

 ملعايري.اب التقّيدمعلومات إضافية حول عدم  التقيّدعدم  اإلفصاح عن - 1322
 

 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد
املقيم أن نشاط فيها يستنتج  اليتارجية اخلداخلية و التقييمات ال، مبا يف ذلك نسخ من 1321ملعيار ابد قد تشري عدة بنود  إىل التقيّ 

جملس  وحماضر اجتماع، وميثاق التدقيق الداخلي، مهام التدقيقملعايري. وقد تساعد أيضا تقارير ابد الداخلي قد حقق التقيّ التدقيق 
 ذا املعيار.هب التقّيدإثبات  يفغات، ليبت، وغريها من الاإلدارة
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 داإلفصاح عن حاالت عدم التقيّ  – 1322
 عملياته أو الداخلي التدقيق لنشاط الكلي النطاق على التأثرياملهنة واملعايري  أخالقيات مببادئ دالتقيّ  عدم شأن من يكون عندما

 .اإلدارة وجملس العليا اإلدارة إىل وأتثريه التقّيد عدم عن يفصح أن الداخلي للتدقيق الرئيس التنفيذي على يجبف
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 املعيار لتطبيق االستعداد

الدورية  الذاتيةالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن التأكد من أن نشاط التدقيق الداخلي خيضع للمراقبة املستمرة والتقييمات 
يتم إجراء هذه التقييمات الداخلية واخلارجية، جزئيا، لتقييم و والتقييمات اخلارجية املستقلة كما يتطلب برانمج أتكيد وحتسني اجلودة. 

ملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري( ومبادئ أخالقيات املهنة ابنشاط التدقيق الداخلي  تقّيد ،رأي حولالء وإبدا
داخلية التقييمات النتائج ب دراية ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي علىو الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني. 

 .ديثة لنشاط التدقيق الداخليحلاارجية اخلو 
 

ملعايري اب متقّيديف احلاالت اليت يستنتج فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن نشاط التدقيق الداخلي غري  1322يطبق املعيار 
من املهم أن يدرك على النطاق العام أو عمل نشاط التدقيق الداخلي. و  التقّيد عدم ؤثريمكن أن من املومبادئ أخالقيات املهنة، و 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي العناصر اإللزامية لإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخلي، وكيف ميكن أن تؤثر االحنرافات
املسائل املتعلقة  ، وذلك لتبليغ تلكعلى النطاق العام لنشاط التدقيق الداخلي، وتوقعات جملس اإلدارة واإلدارة العلياالتقّيد احملتملة يف 

  .ابلتقّيد
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
د التدقيق الداخلي جيب إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة مرة سنواي على األقل بنتائج أي تقييمات داخلية وخارجية ودرجة تقيّ 

املوارد أو غريها على النطاق أو قيود على ميكن أن تكشف هذه التقييمات عن ضعف يف االستقاللية أو املوضوعية أو قيود و ملعايري. اب
إن حاالت  القيام مبسؤولياته على أكمل وجه جتاه األطراف املعنية.على من احلاالت اليت قد تؤثر على قدرة نشاط التدقيق الداخلي 

 ا عادًة إىل جملس اإلدارة فور اكتشافها وحتديدها، كما يتم توثيقها يف حماضر اجتماعات جملس اإلدارة.عدم التّقيد هذه يتم تبليغه
 

يف حال فشل نشاط التدقيق الداخلي يف إجراء تقييم خارجي مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات، على سبيل املثال، لن يكون 
 ارسة املهنيةمللمملعايري الدولية اب متقّيد" استعمال عبارة – 1321 يالتنفيذ اإلرشادر ملعايري )انظمتقّيد ابقادرا على اإلشارة إىل أنه 

 أتثري حالة عدم التقّيد هذه.م الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف مثل هذه احلالة، يقيّ و لتدقيق الداخلي"(. ل
 

 ولكن ال تقتصر على هذه فقط:، التقّيد األمثلة التاليةعدم االت حلتشمل األمثلة األخرى الشائعة 
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املوضوعية  - 1120مت تعيني مدقق داخلي يف مهمة تدقيق، ولكنه مل يليب متطلبات املوضوعية الفردية )انظر املعيار  •
 الفردية(.

يار تويل مهمة دون وجود املعرفة الشاملة واملهارات واخلربة الالزمة ألداء مسؤولياته )انظر املعقام نشاط التدقيق الداخلي ب •
 (.املهارة - 1210

ملخاطر عند إعداد خطة التدقيق الداخلي )انظر املعيار ا خذ يف االعتبارفشل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف األ •
 التخطيط(. – 2010

ؤثر علی يکان وحتديد فيما إذا   التقّيداحلاالت، ميكن أن حيتاج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يقوم بتقييم عدم  هذه يف مثل
حالة كانت من املهم أيضا للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ينظر فيما إذا  و نشاط التدقيق الداخلي.  ياتعملعلى النطاق العام أو 

ذا ، وأن يقيم حجم هعلى قدرة نشاط التدقيق الداخلي على الوفاء مبسؤولياته املهنية و/أو توقعات األطراف املعنيةتؤثر  التقّيدعدم 
استكمال قدرته على ، و املؤسسةموثوق بشأن جماالت حمددة داخل  أتكيدالقدرة على توفري  املهنية تلك سؤولياتامل قد تشملو . األثر

 اجملاالت شديدة اخلطورة. تناولخطة التدقيق، و 
 

، إىل اإلدارة العليا هابإلضافة إىل أثر  ،التقّيديفصح الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عن عدم س أخذ األمور السابقة يف االعتبار،بعد 
فصاحات من هذا النوع على مناقشة اإلدارة العليا وتبليغ جملس اإلدارة خالل اجتماع جملس اإلمل تتشما غالباً و وجملس اإلدارة. 

اجتماعات أو أثناء جلسات خاصة مع جملس اإلدارة،  لتقّيدعدم احالة قد يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضا و اإلدارة. 
 فردية مع رئيس جملس اإلدارة، أو عن طريق وسائل أخرى مناسبة.

 
 د:التقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 

ملعايري أو اب تقّيدعدم حالة أي وطبيعة  حول حدوثتوثيق بنشاط التدقيق الداخلي  حيتفظ، ينبغي أن 1322ملعيار ابد إلثبات التقيّ 
دعم حتديد األثر الكلي لعدم ت يتال الواثئق 1322ملعيار اب تقّيدتتضمن البنود األخرى اليت قد تشري إىل الو مبادئ أخالقيات املهنة. 

بادئ أخالقيات املهنة أو املعايري، مبد نشاط التدقيق الداخلي حماضر اجتماعات اجمللس حيث مت اإلبالغ عن عدم تقيّ و ، تقّيدال
قد يتضمن ذلك نتائج أي تقييمات داخلية أو و . التقّيداملذكرات أو رسائل الربيد اإللكرتوين إىل اإلدارة العليا واجمللس اليت تناقش عدم و 

 وأثره على نطاق أو عمل نشاط التدقيق الداخلي. تقّيدخارجية قد أجنزت، ابإلضافة إىل أي تبليغات توثق عدم ال
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 التدقيق الداخليإدارة نشاط  – 2000
 قيمة للمؤسسة.أنه يضيف  لضمان بفعالية الداخلي التدقيق نشاط يدير أن للتدقيق الداخلي التنفيذي الرئيس على جيب

 التفسري:
 عندما: إدارته بفعالية متت قد الداخلي نشاط التدقيق يكون

 . الداخلي التدقيق ميثاق يف الواردة ومسؤولياته غاايته الداخلي التدقيق نشاط يـحقق -
 .ابملعايري الداخلي التدقيق نشاط يتقّيد -
 .واملعايري املهنة أخالقيات مببادئ الداخلي التدقيق نشاط أفراد يتقّيد -
 .املؤسسة عـلى تؤثر أن ميكن اليت الناشئة والقضااي االجتاهات ابإلعتبار الداخلي التدقيق نشاط أيخذ -

 
 وجيهد واملخاطر، واألهداف االسرتاتيجيات االعتبار يف أيخذ عندما املعنية واألطراف للمؤسسة قيمة الداخلي التدقيق نشاط ويضيف

 .موضوعية بطريقة صلة ذات أتكيدات ويقدمي والرقابة، املخاطر وإدارة احلوكمة عمليات حتسني سبل لتوفري
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

ساعد تقد و جيب أن يفي به الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف إدارة نشاط التدقيق الداخلي.  الذيهذا املعيار احلد األدىن  حيدد
 مراجعة املتطلبات اليت تتعلق بكل عنصر يف التفسري الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على التحضري لتنفيذ هذا املعيار.

ن نشاط التدقيق فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن إدارة نشاط التدقيق الداخلي بطريقة متكّ كما يشري هذا املعيار، 
من املهم أن فإنه مبادئ أخالقيات املهنة. وابلتايل، من التقّيد ابملعايري و املدققني الداخليني متّكن و  ،ملعايرياب التقّيدالداخلي ككل من 

 .التقّيدتفاصيل  فهمقيق الداخلي ابنتظام اإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخلي ليراجع الرئيس التنفيذي للتد
 

ميكن و . ؤسسةأن نشاط التدقيق الداخلي يضيف قيمة للمينص على إىل عدة أسس ضرورية إلجناز املبدأ الذي  2000يشري املعيار 
عليه من قبل الرئيس يتم التوافق سؤولية نشاط التدقيق الداخلي، وهو ما وم غايةللرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبدأ مبراجعة 

ميكن أن تساعد دراسة املخطط و يف ميثاق التدقيق الداخلي.  تدوينهالتنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة العليا وجملس اإلدارة ويتم 
دراسة كما أن ، وعالقات التبليغ.  هبااألطراف املعنية ؤسسة، و هيكلية املالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف حتديد للمؤسسة التنظيمي 

 ، واملخاطرها، وأهدافاملؤسسةاسرتاتيجيات  حول فكرةلرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اسوف تعطي سسة ؤ اخلطة االسرتاتيجية للم
، مثل تلك اليت تشمل ناشئة اجلديدةوالقضااي الاالجتاهات يتم أخذها يف االعتبار  املخاطر اليتتلك . وينبغي أن تشمل اليت تتهددها

، ومهنة التدقيق الداخلي حبد ذاهتا، واملتطلبات التنظيمية، واألوضاع السياسية واالقتصادية. وجيوز للرئيس التنفيذي قطاع عمل املؤسسة
 .اخلطة االسرتاتيجية حولاإلدارة العليا وجملس اإلدارة  مناقشةمدخالت إضافية عن طريق  معللتدقيق الداخلي أن جي
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األساس للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلدارة نشاط التدقيق الداخلي بطريقة تضيف القيمة من خالل يضع هذا التدبري والتحضري 
 ذات الصلة. التأكيداتوإدارة املخاطر وعمليات الرقابة وتوفري  املؤسسةحتسني حوكمة 

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

الذي يتوافق مع  نهجالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اسرتاتيجية التدقيق الداخلي وامل يطوربعد النظر يف املعلومات املذكورة أعاله، 
، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إبنشاء 2010. ابإلضافة إىل ذلك، وكما هو مبني يف املعيار املؤسسةأهداف وتوقعات قيادة 

أتخذ هذه العملية ونشاط التدقيق الداخلي. مهام التأكيد واملهام االستشارية لداخلي قائمة على املخاطر لتحديد أولوايت  خطة تدقيق
 (.1.أ.2010يف االعتبار مدخالت اإلدارة العليا وجملس اإلدارة ابإلضافة إىل تقييم سنوي موثق للمخاطر )املعيار 

 
نشاط التدقيق الداخلي ومعطياته، وحيدد عمل لتنفيذي للتدقيق الداخلي عادة بتحديد نطاق يف خطة التدقيق الداخلي، يقوم الرئيس ا

، 2020وفقا للمعيار و املوارد الالزمة إلجناز اخلطة، ويضع هنجا لتطوير نشاط التدقيق الداخلي وقياس أدائه والتقدم احملرز يف اخلطة. 
غ اخلطة، واملتطلبات من املوارد، وأثر حمدودية املوارد إىل جملس اإلدارة واإلدارة فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن تبلي

 العليا واحلصول على موافقتهم. كما جيب أيضا التبليغ عن التغيريات املؤقتة املهمة يف اخلطة واملوافقة عليها.
 

 مستخدمةيتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي  ، جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضا أن2030كما جاء يف املعيار 
الرئيس التنفيذي للتدقيق  أيخذلتنفيذ هنج متناسق ومنضبط يف إدارة نشاط التدقيق الداخلي، و عليها.  املتفقبفعالية إلجناز اخلطة 

سياسات وإجراءات وم بوضع قمث ي منإلطار املهين الدويل ملمارسة  التدقيق الداخلي و ة من ااإللزامي اتاإلرشاد يف االعتبارالداخلي 
ّمع واثئق سياسة وإجراءو (. 2040التدقيق الداخلي )املعيار  التدقيق الداخلي يف دليل التدقيق الداخلي لكي يستخدمه  اتغالباً ما جتم
قد يطلب الرئيس التنفيذي و الواثئق مواد وأدوات لتدريب املدققني الداخليني. تلك مكن أن تتضمن ومن املنشاط التدقيق الداخلي. 

 السياسات واإلجراءات.تلك للتدقيق الداخلي من املدققني الداخليني اإلقرار ابلتوقيع أبهنم قرؤوا وفهموا 
 

من  ؤسسةأّن نشاط التدقيق الداخلي يضيف قيمة للم ابلتأكد منمسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  2000املعيار  يوضح
وإدارة املخاطر  املؤسسةحوكمة عمليات اقرتاحات لتعزيز وتقدمي  ،وضوعيةلتدقيق الداخلي أتكيدات ذات صلة مبنشاط ا خالل تقدمي

املتطلبات والعمليات اليت متّكن نشاط التدقيق الداخلي من إمتام هذه  2100 عايري واإلرشادات التنفيذيةتصف سلسلة املكما والرقابة.  
 األهداف.

 
إلطار املهين الدويل ملمارسة  من ا ةاإللزامي اتإلرشادابد فعالة من خالل مراقبة التقيّ الدارة اإللتدقيق الداخلي يضمن الرئيس التنفيذي ل

نشاط التدقيق الداخلي ككل. كما أن الرئيس التنفيذي للتدقيق على مستوى التدقيق الداخلي على مستوى املدقق الداخلي الفردي و 
تنفيذ املواد واألدوات اليت تتعلق عن ، و 1300مج أتكيد وحتسني اجلودة، كما يتطلب املعيار الداخلي مسؤول أيضاً عن تنفيذ بران

 .1200بسلسلة املعايري 
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يطور الرئيس و . 2000ملعيار ابد جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضا تقييم فعالية نشاط التدقيق الداخلي لتحقيق التقيّ 
تشمل األدوات اليت قد يستخدمها الرئيس و عادة مقاييس لتقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي. التنفيذي للتدقيق الداخلي 

التدقيق، واستكمال مراجعات  انتهاء من خالل استبياانت العمالء بعدالتغذية الراجعة التنفيذي للتدقيق الداخلي هلذا الغرض التماس 
، وتنفيذ برانمج أتكيد وحتسني اجلودة، ومقارنة نشاط التدقيق الداخلي للمؤسسة مع األداء السنوية للمدققني الداخليني الفرديني

 )املقايسة(. قطاع األعمالجمموعات التدقيق الداخلي املعاصرة يف 
 

 د:التقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 
يف نتائج استبياانت العمالء بعد يضيف قيمة للمؤسسة توجد إذا كان على ما إدارة نشاط التدقيق الداخلي و مدى كفاءة على األدلة 

د نشاط . وابإلضافة إىل ذلك، تساعد التقييمات الداخلية واخلارجية على قياس تقيّ التغذية الراجعةوغريها من مصادر  إجناز املهمة
لي، مبا يف ذلك مقاييس األداء املتعلقة إبدارة إلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخمن ا ةاإللزامي اتإلرشادابالتدقيق الداخلي 

 )أي املقايسة(. ايري السائدة يف قطاع األعمالعاملنشاط التدقيق الداخلي. وميكن أيضا استخدام نتائج املقارانت مع 
 
مستوى املدقق  د ليس فقط على مستوى نشاط التدقيق الداخلي، ولكن أيضا علىعلى التقيّ  يتطلب دليالً  2000عيار املنظراً ألن و 

شرافية اإلتقييمات الأيضاً. وقد يشمل ذلك  ةً كون مفيدتمن املعايري قد  1200سلسلة الدعم ت يتال دلةالداخلي الفردي، فإن األ
 د.لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، مع مقاييس مرتبطة ابألداء والتقيّ للمدققني الداخليني الفرديني و لومراجعات النظراء 

 .2000ملعيار ابد على التقيّ  ةإضافيأدلة ( 2070إىل  2010)أي املعايري من  2000سلسلة املعايري بد التقيّ األدلة على وفر ت
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 التخطيط – 2010
 مع يتماشى مبا الداخلي، التدقيق أولوايت نشاط لتحديد وذلك املخاطر، على ة مبنية خط وضع التنفيذي للتدقيق الرئيس على جيب

 املؤسسة. أهداف

 التفسري:
 فهما ويكتسب االدارة وجملس العليا االدارة مع الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يتشاور املخاطر، على مبنية خطة وضع أجل من

 للتدقيق التنفيذي الرئيس على وجيب. املخاطر إدارة وأسـاليب املرتبطة، واملخاطر الرئيسية، العمـل وأهداف املؤسسة، إلسـرتاجتيات
 الرقابية والضوابط املؤسسة ونظم وبرامج، وعمليات، وخماطر، أعمال، يف للتغريات لإلستجابة االقتضاء حسب اخلطة وتعديل مراجعة

 .فيها
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

تتصف بكوهنا النواح اليت تلك بشكل كاف يغطي ويتفحص التدقيق الداخلي نشاط هتدف خطة التدقيق الداخلي إىل التأكد من أن 
على حتقيق أهدافها. يوجه هذا املعيار الرئيس التنفيذي للتدقيق  املؤسسةاليت قد تؤثر على قدرة و للمخاطر الرئيسية عرضة ر ثكاأل

وأهداف  املؤسسةا وجملس اإلدارة لفهم إسرتاتيجيات الداخلي لبدء إعداد خطة التدقيق الداخلي من خالل التشاور مع اإلدارة العلي
عمليات إدارة  أيخذ يف االعتبار درجة نضجالعمل واملخاطر وعمليات إدارة املخاطر. وابلتايل، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

قد تستخدم و م وتوثيق وإدارة املخاطر. تستخدم إطار إدارة خماطر رمسي لتقيي املؤسسة، مبا يف ذلك ما إذا كانت يف املؤسسةاملخاطر 
 وسائل أقل رمسية إلدارة املخاطر. نضجاً األقل  املؤسسات

 
مكن ومن املالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادة على مراجعة نتائج أي تقييمات للمخاطر قد قامت هبا اإلداراة. تشتمل حتضريات 

 معلوماتت مثل املقابالت واالستبياانت واالجتماعات وورشات العمل جلمع للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يستخدم أدوا
 ، وكذلك من جملس اإلدارة واألطراف املعنية األخرى.املؤسسةإضافية حول املخاطر من اإلدارة على مستوايت خمتلفة من 

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

خيتار الكيفية اليت سيتم هبا تنظيم أن على  يف إدارة املخاطر قد تساعد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املؤسسةهذه املراجعة لنهج 
قائمة ابملهمات اليت وضع تألف من مجيع جماالت املخاطر اليت ميكن أن ختضع للتدقيق، مما يؤدي إىل ت واليتالتدقيق،  وحتديث جماالت
تلك اجملاالت حبسب  ، وميكن تنظيمللمؤسسةدقيق املشاريع واملبادرات املتعلقة ابخلطة االسرتاتيجية الت وتتضمن جماالتميكن القيام هبا. 

 .الرقابية وحدات العمل، أو خطوط املنتجات أو اخلدمات، أو العمليات، أو الربامج، أو األنظمة، أو الضوابط
 

التدقيق وترتيب املخاطر  جماالتذي للتدقيق الداخلي على تنظيم أهداف حمددة يساعد الرئيس التنفيعمليات و إن ربط املخاطر اهلامة ب
املخاطر للنظر يف كال املخاطر الداخلية على  مرتكزة مقاربةيستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حيث حسب األولوية. 
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 ذات الصلة اخلطرتتضمن عوامل و مة. قد تؤثر املخاطر الداخلية على املنتجات واخلدمات الرئيسية واملوظفني واألنظو واخلارجية. 
فقد املخاطر اخلارجية أما وغريها.  الرقابية الضوابط جودةو  ،مؤخراً  الن مت تدقيق اجملأابملخاطر الداخلية درجة التغري يف املخاطر منذ 

تغيريات الاطر اخلارجية قد تتضمن عوامل اخلطر ذات الصلة ابملخو األخرى.  قطاع األعمالابملنافسة أو املوردين أو قضااي تتعلق 
 قانونية وغريها من العوامل السياسية واالقتصادية.التنظيمية أو ال
 

)إىل أقصى حد ممكن(، يقوم نشاط التدقيق الداخلي عادًة بصورة  للمؤسسةالتدقيق مجيع املخاطر الرئيسية  جماالتغطي تلضمان أن 
خطة التدقيق  تبىن، جيب أن 1.أ.2010. ووفقا للمعيار والتأكد منها مستقلة مبراجعة املخاطر الرئيسية اليت حددهتا اإلدارة العليا

كما هو و اإلدارة العليا وجملس اإلدارة.  مسامهةر االعتبايف أيخذ والداخلي على تقييم موثق للمخاطر، يتم إجراؤه سنواي على األقل، 
 .احلدوث واحتمالالتأثري مذكور يف معجم املصطلحات، تقاس املخاطر من حيث 

 
، عند وضع خطة التدقيق الداخلي، ينظر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضا يف أي طلبات يقدمها جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا

ارجيني )وفقا اخل وأداخليني التأكيد اآلخرين، سواء ال خدماتدقيق الداخلي على االعتماد على عمل مقدمي قدرة نشاط التويف 
 (.2050للمعيار 

 
ومبجرد مجع املعلومات املذكورة أعاله ومراجعتها، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع خطة للتدقيق الداخلي تتضمن عادة ما 

 يلي:
 .(يةأو استشار  ةيذات طبيعة أتكيداملهام تلك دقيق املقرتحة )واملواصفات املتعلقة مبا إذا كانت قائمة مبهام الت •
آخر تدقيق، والتغيري يف تنفيذ األساس املنطقي الختيار كل مهمة من املهام املقرتحة )مثل تصنيف املخاطر، والوقت منذ  •

 اإلدارة، وما إىل ذلك(.
 املقرتحة.أهداف ونطاق كل مهمة من املهام  •
 تدقيق.ال إبحدى مهامقائمة ابملبادرات أو املشاريع اليت تنتج عن اسرتاتيجية التدقيق الداخلي ولكنها قد ال تتعلق مباشرة  •

 
على سبيل املثال، ميكن لنشاط التدقيق فسنواي، إال أنه قد يتم وضعها وفقا لدورة أخرى.  توضععلى الرغم من أن خطط التدقيق عادًة  

شهرا ويعيد تقييم املشاريع على أساس ربع سنوي. أو قد يقوم نشاط التدقيق الداخلي  12أن حيافظ على خطة تدقيق مدهتا الداخلي 
 .بوضع خطة تدقيق متعددة السنوات ويقّيم اخلطة سنوايً 

 
لتحقيق راف املعنية األخرى يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خطة التدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا واألط

اخلطة.  تناوهلاالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضا مبجاالت املخاطر اليت مل ت ويصرحأولوايت خمتلف األطراف املعنية. التوافق بني 
اإلدارة واإلدارة العليا على سبيل املثال، قد تكون هذه املناقشة فرصة للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ملراجعة أدوار ومسؤوليات جملس 

وحىت   1100 من يرياملتعلقة إبدارة املخاطر واملعايري املتعلقة ابحلفاظ على استقاللية وموضوعية نشاط التدقيق الداخلي )املعا
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 عوض قبل إهناءبعني االعتبار الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أية مالحظة ترد من قبل األطراف املعنية  (. وأيخذ2.ت.1130
 اخلطة.

 
تتميز خطة التدقيق الداخلي ابملرونة الكافية لكي تسمح للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أبن يراجعها ويعدهلا عند الضرورة استجابًة 

 يتوجب إبالغ جملس اإلدارة واإلدارة العلياو . الرقابية وخماطرها وعملياهتا وبراجمها وأنظمتها وضوابطها املؤسسةللتغريات يف عمل 
 .2020ابلتغيريات اهلامة للمراجعة واملوافقة عليها وفقا للمعيار 

 
 :اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد

قد توجد أدلة و تقييم املخاطر الذي تستند إليه اخلطة. يف يف خطة التدقيق الداخلي املوثقة، وكذلك  2010ملعيار ابد يوجد دليل التقيّ 
التدقيق وتقييم املخاطر مع جملس اإلدارة  جماالتيف حماضر االجتماعات اليت انقش فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  داعمة أيضاً 

فردية على مستوايت بصورة ذكرات لتوثيق حماداثت مماثلة مع أعضاء اإلدارة املواإلدارة العليا. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام 
 .املؤسسةخمتلفة من 
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 التبليغ واملوافقة – 2020
 تغيريات أي ذلك يف مبا هلا، واملوارد الالزمة الداخلي التدقيق نشاط خطط يبلغ أن الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس على جيب

 على الرئيس التنقيذي للتدقيق الداخلي جيب عليها. كما واملوافقة ملراجعتها اإلدارة، وذلك وجملس العليا اإلدارة إىل فيها، هامة مرحلية
 املوارد. حمدودية أتثري عن يبلغ أن

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
 

 :املعيار لتطبيق االستعداد
ومتطلبات موارد نشاط التدقيق الداخلي وأثر حمدودية املوارد، حيدد  خطة التدقيق الداخليحول قبل تبليغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة 

احملددة خالل عملية التخطيط و الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة، استناداً إىل األولوايت املبنية على املخاطر 
التكنولوجيا )مثل أدوات وتقنيات التدقيق(، و املهارات(، شخاص )مثل ساعات العمل و األقد تشمل املوارد و (. 2010)املعيار 

التغيريات اليت قد تطرأ على خطة التدقيق،  واجهةختصيص جزء من املوارد مل يتم عادةً و التوقيت/اجلدول الزمين )توافر املوارد(، والتمويل. و 
على سبيل فاإلدارة العليا أو جملس اإلدارة.  قبل مناستشارية  وطلب مهام تدقيق املؤسسة،مثل املخاطر غري املتوقعة اليت قد تؤثر على 

 اإلندماجاملثال، قد تنشأ احلاجة إىل مشروع جديد للتدقيق الداخلي عندما تظهر خماطر جديدة بسبب عمليات التصفية أو عمليات 
 .األنظمةتغريات يف متطلبات الأو  السياسية التقلباتأو 
 

يعترب وفقها تغري ما هاما اليت  قاييسلتنفيذي للتدقيق الداخلي وجملس اإلدارة واإلدارة العليا مسبقا على املمن املفيد أن يوافق الرئيس ا
يف ميثاق  قاييسقد يكون من املفيد تسجيل هذه املو عن مثل هذه التغريات.  واليت حتدد أيضاً طرق التبليغ ته،ناقشملمبا فيه الكفاية 

 رى.أخ وثيقةالداخلي أو يف  التدقيق
 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
املوارد اليت ستكون ضرورية إلجناز كل  ات، مث يقوم بتقييم أنواع وكميبوضع بنود خطة التدقيق الداخلييقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق 

ميکن للرئيس التنفيذي و . ةمماثل اريعمبش ةقارنإىل املإىل اخلربة السابقة يف مشروع معني أو  تستند التقديرات عموماً و مشروع تدقيق. 
 هناك حتديد ما إذا کانهبذف  للتدقيق الداخلي أن يقارن املوارد الالزمة إلجناز أولوايت اخلطة مع تلك املتاحة لنشاط التدقيق الداخلي

 ميكن استخدام هذه املقارنة كأساس لتحديد أثر حمدودية املوارد.و . فجوات
 

الداخلي عادة مع كبار املديرين التنفيذيني للحصول على مسامهاهتم فيما يتعلق خبطة التدقيق الداخلي جيتمع الرئيس التنفيذي للتدقيق 
االجتماعات أن يعاجل تلك يستطيع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خالل و املقرتحة قبل عرضها رمسيا على اجمللس للموافقة عليها. 

على أن حيصل )يف حال كانت مناسبة(، و  يف اخلطة مالحظاهتم أن يستفيد منفيذيني، و أية خماوف قد يعرب عنها كبار املديرين التن
 تؤدي هذه العملية إىلقد و قد تتضمن العملية مجع معلومات إضافية عن توقيت مهام التدقيق الداخلي املقرتح وتوفر املوارد. و دعمهم. 

التنفيذي للتدقيق الداخلي من هذه املناقشات تساعد يف حتديد ما إذا  تغيريات تؤثر علی نطاق العمل. إن الرؤية اليت يكتسبها الرئيس
 تعديالت على خطة التدقيق الداخلي قبل عرضها على جملس اإلدارة للموافقة عليها. ةكان ينبغي إجراء أي
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جملس اإلدارة خالل اجتماع قد يشمل اإلدارة  علىعرض خطة التدقيق الداخلي بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ما يقومعادًة 

 قد تشمل خطة التدقيق الداخلي املقرتحة ما يلي:و العليا. 
 .(يةأو استشار  ذات طبيعة أتكيدةاملهام تلك قائمة مبهام التدقيق املقرتحة )واملواصفات املتعلقة مبا إذا كانت  •
آخر تدقيق، والتغيري يف تنفيذ تصنيف املخاطر، والوقت منذ األساس املنطقي الختيار كل مهمة من املهام املقرتحة )مثل  •

 اإلدارة، وما إىل ذلك(.
 أهداف ونطاق كل مهمة من املهام املقرتحة. •
 تدقيق.ال إبحدى مهامقائمة ابملبادرات أو املشاريع اليت تنتج عن اسرتاتيجية التدقيق الداخلي ولكنها قد ال تتعلق مباشرة  •

على سبيل املثال، إذا كانت املوارد غري كافية إلكمال كل مهمة تدقيق فى أولوايت خطة التدقيق الداخلي. تؤثر حمدودية املوارد عل
خالل عرض جملس اإلدارة، يناقش الرئيس التنفيذي و قد تؤجل بعض املهام، وقد ال تتم معاجلة بعض املخاطر. فمقرتحة يف اخلطة، 

وتقييم املخاطر الذي تستند إليه، مع اإلشارة إىل املخاطر اليت سيتم معاجلتها،  للتدقيق الداخلي خطة التدقيق الداخلي املقرتحة
ميكن ألعضاء جملس اإلدارة مناقشة هذه املعلومات وتقدمي توصيات و ابإلضافة إىل أية خماطر ال ميكن معاجلتها بسبب حمدودية املوارد. 

 قبل املوافقة على خطة التدقيق الداخلي.
 

لداخلي مبرونة كافية حبيث ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تعديلها حسب الضرورة استجابة للتغريات يف توضع خطة التدقيق ا
. ومع ذلك، ينبغي علی الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الرقابية واملخاطر والعمليات والربامج واألنظمة والضوابط املؤسسةعمل 

واألثر احملتمل مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا للحصول علی  هبا يق واألساس املنطقي املتعلقيف خطة التدق اهلامةمراجعة التغريات 
 توفر اجتماعات جملس اإلدارة الربعية أو نصف السنوية املنتظمة فرصاً ملراجعة وتعديل خطة التدقيق الداخلي.و . تهمموافق

 
 د:التقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 

من خالل االحتفاظ بسجالت توزيع خطة التدقيق الداخلي.  2020ملعيار ابد للتدقيق الداخلي أن يثبت التقيّ ميكن للرئيس التنفيذي 
د من خالل نسخة من مواد اجتماع جملس اإلدارة اليت تتضمن خطة التدقيق الداخلي كما هي مقرتحة ميكن أيضا إثبات التقيّ و 

ردية مع اإلدارة العليا من خالل املذكرات أو الرسائل االلكرتونية أو املالحظات فالناقشات املكن توثيق كما ميللمراجعة واملوافقة.  
حتتوي حماضر اجتماعات جملس اإلدارة عادة على سجالت مناقشة وموافقة و املقدمة أثناء عملية تقييم خماطر نشاط التدقيق الداخلي. 

 ملوارد.يف اأية حمدودية أتثري تغيريات مؤقتة و ةأيعلى جملس اإلدارة على خطة التدقيق الداخلي و 
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 إدارة املوارد – 2030
 خطةإلجناز توظيفاً فعااًل  توظيفها وكافية ويتم مناسبة الداخلي التدقيق موارد أن من الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيس يتأكد أن جيب

 .التدقيق املعتمدة

 التفسري:

 أما. هالأع إليها املشار اخلطة ألداء األخرى الالزمة الكفاءات  واملهارات املعرفة مزيج هبا يقصد هذا املعيار يف الواردة " مناسبة"كلمة
 اخلطة لتنفيذ مثلى بطريقة عندما توظيفاً فعاالً  توظيفها مت قد املوارد وتكون. اخلطة الالزمة إلجناز املوارد كمية هبا فيقصد "كافية" كلمة

 .املعتمدة
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

(، فإن 2020(، ومراجعة هذه اخلطة مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا )املعيار 2010 عند وضع خطة التدقيق الداخلي )املعيار
، 2030طة املعتمدة. ولتطبيق املعيار أيخذ يف االعتبار ويناقش املوارد الالزمة إلجناز أولوايت اخل الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيس

أوالً بتكوين فهم عميق للموارد املتاحة لدى نشاط التدقيق الداخلي ضمن اخلطة املوافق  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسعادًة ما يبدأ 
 عليها من قبل جملس اإلدارة. 

عات العمل املتاحة لتطبيق اخلطة وذلك ضمن حدود اجلدول بعناية كادر املدققني وسا الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسوقد يدرس 
الزمين للمؤسسة. وعادًة ما تستبعد عوامل مثل اإلجازات املدفوعة واألوقات املخصصة للتدريب واملهام اإلدارية من ساعات العمل 

 الرئيسشاط التدقيق الداخلي، يقوم املنت جة. ولتكوين رؤية عامة عن املعارف اجلماعية واملؤهالت والكفاءات األخرى املتعلقة بن
مبراجعة واثئق تقييم املؤهالت، إن وجدت، أو جبمع املعلومات من خالل تقييمات األداء املوثقة للموظفني  الداخلي التنفيذي للتدقيق

 ومن االستبياانت اليت تتم بعد االنتهاء من مهام التدقيق.

يف أن يدرس امليزانية املعتمدة وأن أيخذ يف االعتبار األموال املتاحة للتدريب أيضا  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسوقد يرغب 
 واستخدام التقنيات أو توظيف كوادر إضافية من أجل حتقيق اخلطة املعتمدة.

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

يف االعتبار  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسخذ عند توزيع املوارد على مهام التدقيق احملددة يف اخلطة املعتمدة للتدقيق الداخلي، قد أي
 الرئيسكيفية تناسمب املوارد املتاحة مع املؤهالت املطلوبة والتوقيت احملدد لتنفيذ تلك املهام. وخالل هذه املرحلة، عادة ما يعمل 

 على سد أي ثغرات يتم حتديدها. الداخلي التنفيذي للتدقيق
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أن يقدم التدريب الالزم  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسادر التدقيق ومؤهالته وكفاءاته، يستطيع ولسد الثغرات املتعلقة مبعارف ك
للكادر املوجود، أو أن يطلب خمتصاً من ضمن املؤسسة ليعمل كمدقق داخلي، أو أن يقوم بتوظيف كوادر إضافية أو تعيني مقدم 

التنفيذي  لرئيستنفيذ املهام احملددة ضمن اخلطة بكفاءة وبفاعلية، فيمكن لفإذا ما كانت كمية املوارد غري كافية ل خدمات خارجي.
أن يوظف كوادر إضافية، أو أن يتعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ املهام املطلوبة، أو أن يستعني بـمدقق خارجي، أو  الداخلي للتدقيق

 أن يطور برانجماً تناوبياً للتدقيق.

يف االعتبار اجلدول الزمين للمؤسسة  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسعند وضع اجلدول الزمين لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي، أيخذ 
واجلدول الزمين لكل من املدققني الداخليني واألقسام اليت يعتزم تدقيقها. فعلى سبيل املثال، إذا كان هناك مهمة تدقيق جيب أن تتم 

دد من السنة، فإن املوارد املطلوبة لتنفيذ هذه املهمة جيب أن تكون متاحة يف هذا الوقت. وعلى حنو مماثل، إذا كانت خالل وقت حم
األقسام اليت يعتزم تدقيقها غري متاحة يف وقت حمدد من السنة أو مقيدة بسبب متطلبات العمل، فإن زمن املهمة يقوم على جتنب هذا 

 الوقت.

( وعن أداء نشاط التدقيق الداخلي املتعلق 2020جيب أن يبلغ عن أثر حمدودية املوارد )املعيار  الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيسوألن 
(، فمن املهم أن يقوم إبجراء تقييم شامل ملدى كفاية املوارد بصورة مستمرة. وللتأكيد على مدى 2060ابخلطة ذات الصلة )املعيار 

بوضع مقاييس لتقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي  الداخلي التنفيذي للتدقيق الرئيسوظفة، يقوم مالءمة وكفاية وفاعلية املوارد امل
 ويلتمس املالحظات والتغذية الراجعة من العمالء.

  اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

ول الزمين املقدر ملهام التدقيق خطة التدقيق الداخلي، واليت تتضمن اجلد 2030ميكن أن تشمل الواثئق اليت تثبت التقّيد ابملعيار 
واملوارد املخصصة هلا. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن توثيق املقارنة بني ساعات العمل املقررة وساعات العمل الفعلية بعد التدقيق للتحقق 

فراد التدقيق الداخلي عادًة فيما إذا مت توظيف املوارد على حنو فعال. كما أن نتائج تقييم العمالء ألداء نشاط التدقيق الداخلي وأداء أ
 ما يشار إليها يف تقارير ما بعد التدقيق ويف االستقصاءات والتقارير السنوية.
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 السياسات واإلجراءات – 2040
 .الداخلي نشاط التدقيق بتوجيه الكفيلة واإلجراءات السياسات الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يضع أن جيب

 التفسري:

 د أعماله.يتعق ودرجةعلى حجم وهيكل نشاط التدقيق الداخلي  واإلجراءات السياسات وحمتوى شكل يعتمد
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 
 االستعداد لتطبيق املعيار:

يف االعتبار عوامل عدة. ومن  الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيسلوضع السياسات واإلجراءات اليت توجه نشاط التدقيق الداخلي، أيخذ 
لتدقيق ل املهنية لممارسةل"املعايري الدولية اإلرشادات اإللزامية لـ  الضروري ضمان أن هذه السياسات واإلجراءات متماشية مع 

 . كما أن االتساق مع ميثاق التدقيق الداخلي يساعد على ضمان حتقيق تطلعات اجلهات املعنية.الداخلي"
أن يبدأ بوضع السياسات واإلجراءات من خالل مجع املعلومات والنماذج والقوالب كتلك اليت  الداخلي للتدقيق نفيذيالت لرئيسوميكن ل

 توفرها مجعية املدققني الداخليني. وميكن تعديل هذه النماذج لتتناسب مع املؤسسة ومتطلبات نشاط التدقيق الداخلي احملدد. 
أن أيخذ يف االعتبار اإلجراءات والسياسات واألساليب اخلاصة ابملؤسسة، مبا يف  الداخلي للتدقيق التنفيذي لرئيسومن الضروري ل

 ذلك ما إذا كانت القيادة التنظيمية للمؤسسة تتوقع أن تطّلع على سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي و/أو املوافقة عليها.
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

بشكل كبري على هيكل ونضج ومدى تعقيد عمليات املؤسسة ونشاط  2040للمعيار  الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيستطبيق يعتمد 
التدقيق الداخلي. فبينما قد ميتلك نشاط تدقيق داخلي كبري ومتطور دليالً تنفيذايً رمسياً يتضمن السياسات واإلجراءات، قد ال متتلك 

هذا، تصدر السياسات واإلجراءات بواثثق مستقلة أو تدمج كجزء من برانمج بدالً من مؤسسة أصغر حجما وأقل تطوراً مثل ذلك. و 
 إدارة التدقيق الداخلي.

املواضيع التالية يتم تضمينها عادها ضمن دليل التدقيق الداخلي، أو توثيقها بطرق بديلة، وذلك لكي تساعد على توجيه نشاط 
 التدقيق الداخلي:

 :سياسات التدقيق الداخلي •
 لنشاط التدقيق الداخلي ومسؤولياته الغرض العام 
  لتدقيق الداخلي"املهنية ل لممارسةل"املعايري الدولية التقّيد ابلتوجيهات اإللزامية لـ 
 االستقاللية واملوضوعية 
 أخالقيات املهنة 
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 محاية املعلومات ذات اخلصوصية 
 حفظ السجالت 

 :إجراءات التدقيق الداخلي •
  املخاطرحتضري خطة التدقيق املرتكزة على 
 التخطيط للتدقيق وحتضري برانمج عمل املهمة 
 تنفيذ مهام التدقيق 
 توثيق مهام التدقيق 
 تبليغ النتائج / رفع التقارير 
 عمليات املراقبة واملتابعة 

 برانمج أتكيد وحتسني اجلودة.  •
 :الشؤون اإلدارية •

 التدريب وفرص منح الشهادات 
 متطلبات التعليم املستمر 
 تقييمات األداء 

وذلك لضمان تلقي موظفي التدقيق   إبصدار واثئق منفصلة، أو مواد تدريبية أو دليل شامل، الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيسيقوم 
، وميكن أن يتم تنظيم دورات تدريبية ملراجعة تلك املعلومات. الداخلي املعلومات الالزمة املتعلقة بسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي

املدققني الداخليني ابلتوقيع على تصرحيات، إقراراً منهم أبهنم قرأوا وفهموا السياسات  الداخلي للتدقيق التنفيذي رئيسالوقد يطالب 
 واإلجراءات املعنية.

أو من قبل مدير  الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيسينبغي مراجعة سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي بصفة دورية، إما من قبل 
قبة عمليات التدقيق الداخلي ومتابعة القضااي املستجدة. وتندرج مثل هذه املراجعات ضمن التقييمات الداخلية لنشاط يكلف مبرا

 (.1312سنوات )املعيار  5( والتقييمات اخلارجية اليت جتري مرة على األقل كل 1311التدقيق الداخلي )املعيار 

حات إلجراء تغيريات يف العمليات. كما قد تنتج تلك االقرتاحات عن التغذية قد ينتج عن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة طرح اقرتا
الراجعة من املدققني الداخليني أو اجلهات اخلاضعة للتدقيق )مثال، من خالل استبيان رضا العمالء(. وإذا مت إدخال تغيريات على 

املدققني وذلك بغية املساعدة يف ضمان فهم هذه التغيريات. اإلجراءات، فيتم تبليغها  كتابياً أو جيري نقاشها خالل اجتماعات فريق 
 ومن املمكن أيضاً تنفيذ تدريبات لتوضيح اإلجراءات اجلديدة مثالً.
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 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

الداخلي قد مت . أما الدليل على أن سياسات وإجراءات التدقيق 2040يفيد توثيق السياسات واإلجراءات يف إثبات التقّيد ابملعيار 
تبليغها بوضوح إىل سائر موظفي التدقيق الداخلي فقد يشمل جداول أعمال وحماضر اجتماعات موظفي التدقيق الداخلي، ورسائل 

 الربيد اإللكرتوين، واإلقرارات املوقعة، واجلدول الزمين للتدريب، أو واثثق أخرى مماثلة.
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 واالعتماد التنسيق – 2050
 تقدم اليت األخرى والداخلية اخلارجية مع اجلهات النشاطات وينسق املعلومات يشارك أن الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس على ينبغي

 ازدواجية وتاليف املالئمة التغطية لضمان وذلك تلك اجلهات، عمل على اإلعتماد  إمكانية يف ينظر واإلستشارة، وأن التأكيد خدمات
 .اجلهود

 
 :التفسري

 خدمات تقدم اليتاألخرى  اجلهاتأن يعتمد على عمل  الداخلي للتدقيق يالتنفيذضمن جمال تنسيق النشاطات، ميكن للرئيس 
 للتدقيق ة. وينبغي وضع هنج متسق ليكون مبثابة قاعدة ملبدأ االعتماد، ويف هذا اإلطار، ينبغي على الرئيس التنفيذيواالستشار  التأكيد

 التأكيد خدمات تقدم اليتأن أيخذ يف االعتبار املهارة واملوضوعية والعناية املهنية الالزمة اليت تتمتع هبا تلك اجلهات  الداخلي
ة. وينبغي أيضاً أن يكون لديه فهم واضح لنطاق وأهداف ونتائج العمل املؤدى من قبل اجلهات األخرى اليت تقدم خدمات واالستشار 

مسؤوالً وحماسباً عن ضمان أن  للتدقيق الداخلي االعتماد على عمل جهات أخرى، يبقى الرئيس التنفيذي التأكيد واالستشارة. وعند
 . وافيةاالستنتاجات واآلراء اليت يتوصل إليها نشاط التدقيق الداخلي مدعّمة بصورة 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

ختتلف أدوار اجلهات اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارات ابختالف املؤسسة. وعليه، وللبدء بعملية تنسيق جهود هذه اجلهات 
بتحديد األدوار املتعددة هلذه اجلهات من خالل مراجعة املخطط التنظيمي للمؤسسة  للتدقيق الداخلي املذكورة، يبدأ الرئيس التنفيذي

أعمال وحماضر اجتماعات جملس إدارهتا. وتصنف أدوار اجلهات بشكل عام إما كمقدمي خدمات داخليني أو واالطالع على جداول 
 خارجيني.

يتضمن مقدمو اخلدمات الداخليون الوظائف اإلشرافية اليت إما أن تكون اتبعة لإلدارة العليا أو أن تكون جزءاً من اإلدارة  -
شؤون البيئية، أو الرقابة املالية، أو الصحة والسالمة، أو أمن تكنولوجيا العليا.  وقد يشمل دورهم عدة جماالت مثل ال

املعلومات، أو الشؤون القانونية، أو إدارة املخاطر، أو ضمان اإللتزام، أو ضمان اجلودة. وتعترب هذه األنشطة مبثابة "خط 
  الداخليني.الدفاع الثاين" وفقاً لـ "منوذج خطوط الدفاع الثالثة" اخلاص جبمعية املدققني

أما مقدمي خدمات التأكيد اخلارجيني فمن املمكن أن يقدموا تقاريرهم لإلدارة العليا أو للجهات اخلارجية املعنية، أو ميكن  -
 ي ويقدموا تقاريرهم إليه.للتدقيق الداخل أن يتم توظيف خدماهتم من قبل الرئيس التنفيذي
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ابلنظر يف كمية ونوعية املعلومات اليت  للتدقيق الداخلي ، يقوم الرئيس التنفيذياتواالستشار  التأكيد خدماتحاملا يتم تعيني مقدمي 
للتدقيق  سيتم تبادهلا معهم وذلك وفقاً ملقتضيات املؤسسة فيما يتعلق بسرية املعلومات. ومن املهم جداً أن أيخذ الرئيس التنفيذي

 ابملؤسسة، وخاصة مع اجلهات اخلارجية. يف االعتبار حمدودية تبادل املعلومات السرية اخلاصة الداخلي

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

مع كل من مقدمي اخلدمات اآلخرين بغية مجع املعلومات الكافية ليتمكن من تنسيق  للتدقيق الداخلي جيتمع الرئيس التنفيذي
ملعلومات، يشارك األطراف املعلومات نشاطات املؤسسة يف التأكيد واالستشارات. وضمن حدود متطلبات املؤسسة خبصوص سرية ا

املتعلقة أبهداف ونطاق وتوقيت املراجعات والتقييمات وعمليات التدقيق املرتقبة، كما يتم مناقشة نتائج عمليات التدقيق السابقة، 
 واحتمالية اعتماد كل منهم على عمل اآلخر. 

سات ذات احلجم الصغري قد يفتقر التنسيق إىل الرمسية. بينما يف ختتلف عملية تنسيق أنشطة التأكيد من مؤسسة إىل أخرى. ففي املؤس
 املؤسسات الكبرية واخلاضعة لقواعد تنظيمية صارمة، يتصف التنسيق ابلرمسية والتعقيد.

املخاطر ومن أحد السبل الكفيلة بتنسيق التغطية الالزمة ألعمال التأكيد هي القيام بوضع خارطة أتكيد من خالل الربط بني فئات 
الكبرية اليت مت حتديدها ومصادر التأكيد ذات الصلة، ومن مث تقييم مستوى التأكيد املتوفر لكل فئة من فئات املخاطر. حيث أن مشولية 

من  للتدقيق الداخلي هذه اخلارطة كفيلة إبظهار أوجه النقص وحاالت االزدواج يف تغطية أعمال التأكيد، مما ميّكن الرئيس التنفيذي
يم خدمات التأكيد يف كل جمال من جماالت اخلطر. وتتم مناقشة نتائج هذا التقييم مع مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين حبيث يتم تقي

التوصل إىل اتفاقية بني األطراف حول كيفية تنسيق األنشطة اليت من شأهنا تاليف ازدواجية اجلهود وحتقيق احلد األقصى من الكفاية 
 طية الالزمة لألعمال.والفعالية لضمان التغ

وهناك طريقة أخرى لتنسيق التغطية الالزمة لعملية التأكيد وهي عبارة عن منوذج التأكيد املشرتك، حيث يقوم املدققون الداخليون 
ليل من بتنسيق جهود أعمال التأكيد مع األقسام اليت تقوم بوظائف خط الدفاع الثاين، مثل أقسام التأكد من االلتزام، وذلك بغية التق

 طبيعة ووترية وتكرار مهام التدقيق الداخلي.

 ومن أمثلة نشاطات التنسيق:

 .مزامنة طبيعة ونطاق وتوقيت العمل املخطط له 
 .ضمان وجود فهم مشرتك لتقنيات أعمال التأكيد، وطرائقها ومصطلحاهتا 
 .إاتحة الوصول إىل برامج عمل وأوراق عمل وتقارير كل جهة من قبل اجلهات األخرى 
 .االعتماد املتبادل على عمل اآلخرين للحد من ازدواجية اجلهود 
  االجتماع بني احلني واآلخر لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة إلجراء تعديل على توقيت العمل املخطط له، وذلك ابالستناد

 إىل نتائج العمل املنجز.
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مي خدمات آخرين ألسباب متعددة، منها مثالً تقييم مناطق الداخلي ابالعتماد على عمل مقد للتدقيق التنفيذي الرئيسوقد يرغب 
اختصاص بعيدة عن خربات نشاط التدقيق الداخلي، أو تعزيز تغطية مناطق اخلطر اخلارجة عن نطاق خطة التدقيق الداخلي. ومع 

الداخلي  للتدقيق يالتنفيذذلك، إذا كان نشاط التدقيق الداخلي يعتمد على عمل مقدم خدمات آخر، فعندها حيتفظ الرئيس 
الداخلي عملية  للتدقيق التنفيذيابملسؤولية النهائية إزاء نتائج التدقيق الداخلي وآرائه. وابلتايل، فإنه من الضروري أن ينشئ الرئيس 

 منتظمة ومجلة من املعايري لتحديد ما إذا كان ابإلمكان اعتماد نشاط التدقيق الداخلي على عمل جهة أخرى.

 الداخلي أن:  للتدقيق التنفيذيالعملية، ميكن للرئيس ويف سياق هذه 

  يقّيم املوضوعية من خالل النظر فيما إذا كانت هذه اجلهة لديها، أو يبدو أن لديها، أي تضارب يف املصاحل، وفيما إذا كان
 هذا األمر قد مت اإلفصاح عنه.

  لة عنها وما لذلك من آاثر مرتتبة.يدرس استقاللية هذه اجلهة من خالل فحص عالقاهتا مع اجلهات املسؤو 
  أتكيد أهلية اجلهة املقدمة للخدمات من خالل التحقق مما إذا كانت اخلربة املهنية هلذه اجلهة وكفاءاهتا وشهاداهتا وعضوايهتا

 مناسبة وسارية.
 مل املطلوب ) مثاًل، منهجية تقييم العناية املهنية الالزمة عن طريق فحص العناصر املهنية اليت تطبقها هذه اجلهة إلجناز الع

 هذه اجلهة وفيما إذا كان العمل خمطط له، ومشرف عليه، وموثق ومراَجع بصورة مناسبة(.
  الداخلي أيضاً لفهم نطاق وأهداف ونتائج العمل الفعلي املنجز لتحديد إىل أي مدى  للتدقيق التنفيذيوقد يسعى الرئيس

الداخلي فيما إذا  للتدقيق التنفيذيميكن االعتماد على عمل اجلهة اليت تقدم اخلدمات اخلارجية. وعادة ما ينظر الرئيس 
تدقيق كافية، وموثوقة وذات صلة. ويقرر الرئيس كانت النتائج اليت تتوصل إليها هذه اجلهة تبدو منطقية ومبنية على أدلة 

الداخلي فيما إذا كان هناك حاجة للمزيد من العمل أو االختبارات للحصول على أدلة كافية لدعم وزايدة  للتدقيق التنفيذي
ق الداخلي مستوى الثقة املطلوبة يف نتائج عمل هذه اجلهة. وإذا دعت احلاجة إىل املزيد من العمل، فيمكن لنشاط التدقي

 إعادة اختبار نتائج عمل اجلهة املعنية.

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

ميكن أن تتضمن التبليغات املتعلقة ابألدوار واملسؤوليات احملددة اخلاصة أبعمال  2050إن الدالئل اليت تشري إىل التقّيد ابملعيار 
ماعات مع مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات، أو ضمن حماضر التأكيد واالستشارات، واليت ميكن أن توثق ضمن حماضر االجت

االجتماعات مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. كما أن التقّيد ابلشروط واملتطلبات اليت ختص االعتماد على عمل مقدمي اخلدمات 
خلي بتوثيقها إلثبات املعايري املطبقة الدا للتدقيق التنفيذياآلخرين ممكن أن يستدل عليه من خالل املستندات اليت يقوم الرئيس 

لتحديد ما إذا كان ابإلمكان اعتماد نشاط التدقيق الداخلي على عمل جهات أخرى. والتقّيد مبتطلبات تنسيق عمل مقدمي خدمات 
قدمي اخلدمات التأكيد واالستشارة يستدل عليه من خالل خارطة التأكيد أو خطط التدقيق الداخلي املشرتكة، واليت حتدد أايً من م

 مسؤول عن تقدمي خدمات التأكيد أو خدمات االستشارة يف كل منطقة.
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 إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة – 2060
 ،ومسؤولية ،وسلطة ،غرض اإلدارة عن وجملس العليا اإلدارة إببالغ دورية بصفة يقوم أن الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس على جيب
 يشتمل جيب أن. ، وعن تقّيد هذا النشاط مببادئ أخالقيات املهنة واملعايريله املوضوعة للخطة وفقاً  الداخلي التدقيق نشاط وأداء
 املسائل من ذلك وغري، احلوكمةمسائل و ، االحتيال خماطرمبا يف ذلك  ،ابلرقابة املتعلقة والقضااي اهلامة املخاطر اإلبالغ على ذلك

 .اإلدارة وجملس العليا اإلدارة انتباه تتطّلب األخرى اليت

 التفسري:
حمتوى  ويعتمد رة بصورة تعاونية.اإلدا وجملس العليا اإلدارةو  للتدقيق الداخلي وتواتر اإلبالغ من قبل الرئيس التنفيذي حمتوى يتحدد

والالزم اختاذها  اهب املتعلقة اإلجراءات إىل اختاذ احلاجة إحلاح ومدى تبليغها يلزم اليت املعلومات مهيةأ مدى على أيضاً  وتواتر اإلبالغ
 .اإلدارة جملس أو العليا اإلدارة قبل من

 معلومات عن: اإلدارة وجملس العليا اإلدارةوجيب أن تتضمن بالغات ومراسالت الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إىل 
 .ميثاق التدقيق 
 .استقاللية نشاط التدقيق الداخلي 
  هبا مقارنة مع اخلطة املوضوعة.خطة التدقيق ومدى تقدم سري العمل 
 .االحتياجات من املوارد 
 .نتائج أنشطة التدقيق 
 .مدى التقيد مببادئ أخالقيات املهنة واملعايري، واخلطط املوضوعة ملواجهة القضااي اهلامة املتعلقة ابلتقيد 
  للتدقيق الداخلي الرئيس التنفيذياستجابة اإلدارة يف مواجهة املخاطر، واليت تكون غري مقبولة لدى املؤسسة حبسب تقدير. 

 كمرجع ضمن "املعايري".  اليها اإلشارة سيتم للتدقيق الداخلي هذه املتطلبات وغريها من متطلبات اإلبالغ من قبل الرئيس التنفيذي

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

، وجيمع هذا للتدقيق الداخلي اإلدارة العليا وجملس اإلدارة مسؤولية أساسية تقع على عاتق الرئيس التنفيذييعد التواصل الفعال مع 
املشار إليها ضمن "املعايري". ويف تطبيق املعايري املتعلقة ابإلبالغ،  للتدقيق الداخلي املعيار متطلبات التبليغ الرئيسية للرئيس التنفيذي

ابلتعرف على توقعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة حول القضااي املتعلقة ابإلبالغ،  للتدقيق الداخلي فيذيعادة ما يرغب الرئيس التن
واليت ممكن أن تكون مذكورة يف ميثاق جلنة التدقيق. وعادًة ما يبحث األطراف الثالئة فيما بينهم وحيددون بصورة تعاونية صيغة ووترية 

مالءمة للمؤسسة للتبليغ ، كما يتم مناقشة مدى أمهية وضرورة شىت أشكال املعلومات املتعلقة  التبليغات واجلدول الزمين األكثر
يف  للتدقيق الداخلي ابلتدقيق. وقد يكون من املفيد أيضاً االتفاق مسبقاً على الربوتوكوالت الواجب اتباعها من قبل الرئيس التنفيذي

الرقابة، والتدابري اليت جيري اختاذها من قبل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  يف مواجهة مثل اإلبالغ عن القضااي امللحة املتعلقة ابملخاطر و 
 هذه احلاالت.
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 أنه من املفيد وضع أو مراجعة: للتدقيق الداخلي إضافة إىل ما سبق، قد يرى الرئيس التنفيذي

 اخلي.ميثاق التدقيق الداخلي، مبا يف ذلك غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الد 
 .خطة التدقيق الداخلي ومؤشرات األداء األساسية يف قياس مرحلة تقدم نشاط التدقيق الداخلي لبلوغ اخلطة املوضوعة 
  برانمج أتكيد وحتسني اجلودة الذي يقيس مدى تقيد نشاط التدقيق الداخلي ابإلرشادات اإللزامية لإلطار املهين الدويل

 للممارسة التدقيق الداخلي.
 املتبعة يف حتديد قضااي الرقابة واملخاطر اهلامة. اإلجراءات 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

يتيح املرونة يف حتديد حمتوى وتواتر التبليغ، فإنه من جهة أخرى يشري إىل أن حتديد هذه العوامل يعتمد على  2060يف حني أن املعيار 
ه أمهية املعلومات الواجب اإلبالغ عنها ومدى اإلحلاح  يف اإلجراءات اليت قد يتعني على اإلدارة العليا وجملس اإلدارة اختاذها إزاء هذ

يغات. وفضالً عن ذلك، فإن بعض املعايري تتمتع مبتطلبات خاصة فيما يتعلق بتواتر التبليغ. فعلى سبيل املثال، البنود اليت جيب التبل
( ونتائج املراقبة 1110التبليغ عنها مرة واحدة على األقل يف السنة تشمل االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي )املعيار 

 (. 1320نشاط التدقيق الداخلي )املعيار املستمرة ألداء 

قائمة  للتدقيق الداخلي وللحفاظ على ومتابعة التواصل املستمر والفعال مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، قد يستخدم الرئيس التنفيذي
 مرجعية جلميع متطلبات التبليغ، واملشار إليها ضمن "املعايري"، واليت قد تشمل مايلي:

 ق الداخلي.ميثاق التدقي 
 .االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي 
 .اخلطط، واملوارد الالزمة وأداء التدقيق الداخلي 
 .نتائج مهام التدقيق 
 .برانمج أتكيد وحتسني اجلودة 
 .التقيد بـمبادئ أخالقيات املهنة واملعايري 
 ر.القضااي اهلامة املتعلقة ابلرقابة واملخاطر، وقبول اإلدارة للمخاط 

وميكن هلذه القائمة املرجعية أن حتتوي على جدول زمين للتبليغ وتذكريات بطلبات املوافقة على بعض من بنودها. إن إنشاء بند اثبت 
 للتبليغ بشكل دوري. للتدقيق الداخلي يف جدول أعمال اجتماع جملس اإلدارة من شأنه أن يؤمن الفرصة للرئيس التنفيذي
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 ميثاق التدقيق الداخلي:

رض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حتديداً رمسياً ضمن غجيب حتديد الغرض، والسلطة، واملسؤولية،  – 1000وفقاً للمعيار 
مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي بصفة دورية، وتقدميه إىل مسؤول عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي . و ميثاق التدقيق الداخلي

أن تناقش مهمة التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية من اإلطار املهين الدويل ينبغي أيضاهذا و س اإلدارة للموافقة عليه.اإلدارة العليا وجمل
اإلقرار ابإلرشادات اإللزامية يف  – 1010ملمارسة التدقيق الداخلي، واملعرتف هبا ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، وذلك وفقاً للمعيار 

 ي.ميثاق التدقيق الداخل

 التدقيق الداخلي:االستقاللية التنظيمية لنشاط 

االستقاللية  – 1110، وذلك وفقا للمعيار كد االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي جمللس اإلدارة بصفة سنويةتؤ أن  جيب
ابإلضافة  –التدقيق الداخلي، أو أداء العمل أو إبالغ النتائج التنظيمية. وعالوة على ذلك، فإن أي تدخل قد حيدث يف حتديد نطاق 

. وإنشاء عالقة إبالغ 1..ت1110جيب اإلفصاح عنه إىل جملس اإلدارة، وذلك وفقاً للمعيار  –إىل اآلاثر املرتتبة على هذا التدخل 
ن يتواصل مع جملس اإلدارة بشكل مباشر، من أ للتدقيق الداخلي مستقلة هو أمر ضروري ألن من شأهنا أن متّكن الرئيس التنفيذي

 .التفاعل املباشر مع جملس اإلدارة - 1111وذلك وفق مقتضيات املعيار 

  اخلطط، واملوارد الالزمة وأداء التدقيق الداخلي:

. الداخلي التدقيق نشاطل واملوارد الالزمة طط، واإلرشادات التنفيذية ذات الصلة، تفاصيل اخلالتبليغ واملوافقة - 2020حيدد املعيار 
نشاط التدقيق الداخلي مقارنة مع اخلطة املوضوعة له، مما يتيح الفرصة للرئيس ضرورة التبليغ عن أداء  2060هذا ويضيف املعيار 

ى ليربز القيمة اليت يعززها وحيميها نشاط التدقيق الداخلي وتنفيذ التوصيات اخلاصة به. ولتحديد املستو  للتدقيق الداخلي التنفيذي
الكمي لألداء، يسعى الكثري من الرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي الستخدام مؤشرات رئيسية لألداء مثل النسبة املنجزة من خطة 

التدقيق، ونسبة التوصيات املنفذة واملعمول هبا، وحالة اإلجراءات التصحيحية اليت تتخذها اإلدارة، ومتوسط الفرتة الزمنية إلصدار 
إلضافة إىل ذلك، يتم مناقشة كل املستجدات ابلنسبة ألي متطلبات خاصة قد تصدر من جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا، التقارير. اب

 وذلك خالل اجتماعات جملس اإلدارة.

 نتائج مهام التدقيق:

جيب أن يشملها اإلبالغ، املتطلبات اخلاصة إببالغ نتائج مهام التدقيق، مبا يف ذلك املعلومات الذي  2400تغطي سلسلة املعايري 
ونوعية هذه املعلومات، واإلجراءات اليت جيب أن تتخذ يف حاالت األخطاء واإلغفاالت احلاصلة، أو يف حاالت عدم التقيد بـمبادئ 

ات الرئيس توزيع النتائج، مسؤولي – 2440أخالقيات املهنة أو املعايري واليت من شأهنا أن تؤثر يف أداء مهمات حمددة. ويناقش املعيار 
اآلراء الكلية العامة، الشروط املتعلقة  – 2450التنفيذي للتدقيق الداخلي فيما يتعلق ابلتبليغ النهائي للمهمة، كما يصف املعيار 

 إبصدار رأي عام.
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 برانمج أتكيد وحتسني اجلودة:

يف وضع، واحملافظة على، برانمج أتكيد وحتسني اجلودة الذي  للتدقيق الداخلي مسؤولية الرئيس التنفيذي 1300تغطي سلسلة املعايري 
، قائمة اجلودة وحتسني أتكيد ربانمجاملتعلقة ب التقارير – 1320يشمل التقييمات الداخلية واخلارجية على حد سواء. ويورد املعيار 

غ لإلدارة العليا وجملس اإلدارة، مبا يف ذلك أن يتم اتباعها فيما خيص التبلي للتدقيق الداخلي ابملتطلبات اليت جيب على الرئيس التنفيذي
التدقيق الداخلي، واليت تعترب حبد ذاهتا جزءاً هذا التبليغ بعد أن تكون التقييمات قد اكتملت. إال أن نتائج املراقبة املستمرة ألداء نشاط 

 من عملية التقييم، فيجب أن تبلغ مرة واحدة على األقل يف السنة.

لتقييم اخلارجي لنشاط التدقيق الداخلي، والذي جيب أن جيري مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات، فيقتضي املعيار أما ابلنسبة ل
فريق  املقيم أو  واستقاللية مؤهالتمع جملس اإلدارة  للتدقيق الداخلي أعمال التقييم اخلارجي، أبن يناقش الرئيس التنفيذي – 1312

 للتدقيق الداخلي على الرئيس التنفيذيينبغي . ويف هذا اإلطار، املصاحل يف تضارب لوجود احتماالت يأ يف ذلك مبا ،التقييم اخلارجي
 أن يشجع رقابة جملس اإلدارة على أعمال التقييم اخلارجي للتقليل من تضارب املصاحل، املنظورة واحملتملة.

 التقّيد بـمبادئ أخالقيات املهنة واملعايري:

واإلرشادات التنفيذية اخلاصة به، أيضاً تفاصيل اإلبالغ عن ، اجلودة وحتسني أتكيد ربانمجالتقارير املتعلقة ب – 1320يصف املعيار 
على أنه: د اإلفصاح عن حاالت عدم التقيّ  - 1322نشاط التدقيق الداخلي بـمبادئ أخالقيات املهنة واملعايري. وينص املعيار تقّيد 

 لنشاط الكلي النطاق على املهنة واملعايري التأثري أخالقيات ومبادئ الداخلي التدقيق عريفبت التقيد عدم شأن من يكون عندما"
 العليا اإلدارة إىل أتثريهعن و  التقّيد عدم عن يفصح أن الداخلي للتدقيق الرئيس التنفيذي على يجب، فأعماله أو الداخلي التدقيق
 - 2431أيضاً االعتبارات اليت تتعلق ابإلفصاح عن حاالت عدم التقّيد. وحيدد املعيار  1322ويصف املعيار  ."اإلدارة وجملس

 أخالقيات مببادئ دالتقيّ  عدم حاالت تؤثر عندمااملعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها  يف املهمة، دح عن حاالت عدم التقيّ ا اإلفص
ابإلبالغ عن خطط  للتدقيق الداخلي الرئيس التنفيذي 2060ملعيار . ابإلضافة إىل ذلك، يطالب احمددة مهمة أو املعايري يف املهنة

 العمل اليت من شأهنا معاجلة أي قضية هامة تتعلق ابلتقّيد.

 القضااي اهلامة املتعلقة ابلرقابة واملخاطر، وقبول اإلدارة للمخاطر:

هو توفري الضمان واملشورة لإلدارة العليا وجملس اإلدراة فيما  للتدقيق الداخلي إن الغرض األساسي من التبليغ من قبل الرئيس التنفيذي
(. وميكن التوصل لفهم عميق هلذه 2130( والرقابة )املعيار 2120(، وإدارة املخاطر )املعيار 2110يتعلق حبوكمة املؤسسة )املعيار 

يف التبليغ  للتدقيق الداخلي الرئيس التنفيذيمسؤولية  2060. هذا وحيدد املعيار 2100اإلجراءات من خالل تطبيق سلسلة املعايري 
امة هي عن القضااي املتعلقة ابملخاطر والرقابة واليت تؤثر أتثرياً سلباً على املؤسسة وعلى قدرهتا يف حتقيق أهدافها املنشودة. والقضااي اهل

، وضعف الرقابة، واألخطاء، واالحتيال، اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، واليت قد تشمل تضارب املصاحلتلك اليت تستدعي اهتمام 
 واألعمال غري القانونية، وعدم الفعالية وعدم الكفاءة.
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أبن اإلدارة العليا قد قبلت مبستوى من املخاطر يعترب غري مقبول من قبل املؤسسة،  للتدقيق الداخلي يف حال رأى الرئيس التنفيذي
 يوجه الرئيس التنفيذي 2060ال مل يستطع كل منهما الوصول إىل تسوية، فإن املعيار فينبغي أن يناقشه أوالً مع اإلدارة العليا. ويف ح

إببالغ األمر إىل جملس اإلدارة. أما إذا كانت هذه القضااي ملحة وال ميكن أتجيلها إىل حني تعيني اجتماع جمللس  للتدقيق الداخلي
 أن يقوم ابلرتتيبات الالزمة لإلبالغ عاجاًل. للتدقيق الداخلييذي اإلدارة )كقضية احتيال كربى مثاًل(، فمن األفضل للرئيس التنف

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  فيما يتعلق مبحتوى امليثاق، وأداء نشاط التدقيق مع  للتدقيق الداخلي إن مناقشات الرئيس التنفيذي
ضااي اهلامة املتعلقة ابلرقابة والتعرض للمخاطر ميكن أن توثق يف حماضر وجداول أعمال الداخلي مقارنة مع اخلطة املوضوعة له، والق

االجتماعات مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. وميكن أيضاً أن توثق املناقشات بني اجلهات املذكورة ضمن تقارير وعروض مرفقة مع 
تقارير املوثقة، واإلبالغات األخرى املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين أن تثبت قوائم توزيع. وميكن أيضاً حملاضر االجتماعات املخصصة، وال

 للتدقيق الداخلي . وقد تتضمن نتائج استبياانت اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وتقييمات أداء الرئيس التنفيذي2060التقّيد ابملعيار 
يف التبليغ فيما خيص هذا املعيار. وقد حيتفظ الرئيس  تدقيق الداخليلل مالحظات تفيد يف اإلشارة إىل مستوى وفاعلية الرئيس التنفيذي

 بقائمة مرجعية للتبليغات واليت من شأهنا أن توثق فرتات التبليغ ومتطلبات املوافقة. للتدقيق الداخلي التنفيذي
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 ولية التنظيمية عن التدقيق الداخليؤ اخلدمات اخلارجية واملسمزود   - 2070
 على مسؤولة أهنا اىل املؤسسة إنتباه يلفت أن عليه جيب فإنه الداخلي، التدقيق نشاط دور مبمارسة خارجي خدمات مزّود يقوم عندما

 .فّعال داخلي تدقيق نشاط على احلفاظ

 التفسري:
 واملعايري. املهنة أخالقيات مببادئ التقيّد  قيمّ ي الذي اجلودة وحتسني أتكيد برانمج خالل من وليةؤ املس هذه إثبات يتم

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

نشاط التدقيق الداخلي، فمن املهم هلذه عندما يتم تعيني جهة من اجلهات اليت تقدم خدمات خارجية من قبل املؤسسة لتؤدي دور 
املؤسسة علماً مبسؤوليتها عن احملافظة على برانمج أتكيد وحتسني اجلودة وأن حتيط  1300اجلهة أن تكون ملّمة بسلسلة املعايري 

على مقدم اخلدمات اخلارجي أن يضمن أبن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة ينبغي الكفيل بتغطية كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي. و
لزامية من اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي يشمل مجيع جوانب إدارة وعمليات التدقيق الداخلي، ومبا يتفق مع العناصر اإل

 ومع أفضل املمارسات ملهنة التدقيق الداخلي.

خيلص برانمج أتكيد وحتسني اجلودة إىل نتائج حول جودة نشاط التدقيق الداخلي واخلدمات اليت يقدمها داخل املؤسسة، وقد يفضي 
ب أن يتضمن برانمج أتكيد وحتسني اجلودة املراقبة املستمرة، والتقييمات الذاتية إىل توصيات من أجل التحسني املستمر. هذا وجي

قيق الدورية، والتقييمات اخلارجية اليت تقوم هبا جهة مؤهلة ومستقلة وذلك هبدف إثبات التقّيد بـاملعايري الدولية للممارسة املهنية للتد
 معية املدققني الداخليني.الداخلي )املعايري( ومببادئ أخالقيات املهنة اخلاصة جب

معلومات أكثر بشأن متطلبات برانمج أتكيد وحتسني اجلودة ، مبا يف ذلك  1300تقدم اإلرشادات التنفيذية لسلسلة املعايري 
للمارسة املهنية  ملعايري الدوليةمتقّيد اب"التقييمات الداخلية واخلارجية، وتبليغ النتائج إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة واستخدام تعبري 

 "للتدقيق الداخلي
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

 داخلي تدقيق نشاط على احملافظةعندما تستعني املؤسسة جبهة خارجية للقيام بعمل التدقيق الداخلي فإن هذا ال يعفيها من مسؤولية 
لي، حتتفظ املؤسسة مبسؤوليتها لضمان أبن نشاط التدقيق التدقيق الداخفعال. وابلتايل، حىت وإن متت االستعانة جبهة خارجية يف مهمة 

ئ الداخلي يقوم مبسؤولياته بكفاءة وفاعلية مع التقّيد ابملعايري، وأبن كل فرد من أفراد املدققني الداخليني يتقيد بـاملعايري وبـمباد
 أخالقيات املهنة.
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برانمج أتكيد وحتسني اجلودة يتضمن التقييمات الداخلية واخلارجية. ، فإن اجلودة وحتسني أتكيد برانمج - 1300وكما يقتضي املعيار 
 يطحي أن يتعني على هذا الشخصوعندما تعنّي املؤسسة مقدم خدمات خارجي ليقوم بدور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، 

برانمج أتكيد وحتسني ذلك التأكد من أن  مبا يف، فعال داخلي تدقيق نشاط على احملافظةهي املسؤولة عن  املؤسسة أبن علماً  املؤسسة
 اجلودة يشتمل على تقييمات داخلية وخارجية متوافقة مع املعايري.

أن يضمن أبن املؤسسة تعي مسؤولياهتا اليت  –أو اجلهة املعينة من اخلارج لتقوم بدوره  –ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
ة. وكما هو معهود، حيدد العقد الذي يربم بني كل من املؤسسة ومقدم اخلدمات اخلارجي مسؤوليات تتعلق بربانمج أتكيد وحتسني اجلود

مقدم اخلدمات والنواتج املتوخاة فيما يتعلق بربانمج أتكيد وحتسني اجلودة. وميكن ملقدم اخلدمات اخلارجي املعني ليقوم بدور الرئيس 
تدقيق الداخلي لصاحل املؤسسة، أبن جيتمع أيضاً مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  ، وأداء مهام نشاط الللتدقيق الداخلي التنفيذي

 .1300ملناقشة مسؤوليات املؤسسة وطبيعة ومتطلبات برانمج أتكيد وحتسني اجلودة. وهذه املتطلبات موضحة يف سلسلة املعايري 

جيب أن يضع وحيافظ على  للتدقيق الداخلي يوضح أبن الرئيس التنفيذي اجلودة وحتسني أتكيد برانمج - 1300املعيار  -
برانمج لتأكيد وحتسني اجلودة، والذي يشمل مجيع جوانب نشاط التدقيق الداخلي. وعندما يقوم مقّدم اخلدمات اخلارجي 

سني اجلودة إذا كان هذا جزءاً من برانمج لتأكيد وحت، فإنه يف الواقع قد يقوم بتطوير للتدقيق الداخلي التنفيذيبدور الرئيس 
 ة ابلنسبة جلودة نشاط التدقيق الداخلي.يتبقى املؤسسة املوظ فة تتحمل املسؤولية النهائ االتفاق  التعاقدي. بينما

 أعمال اجلودة وحتسني أتكيد برانمج يشملينص على أن   اجلودةنيمتطلبات برانمج أتكيد وحتس – 1310املعيار  -
 .السواء على واخلارجي الداخلي التقييم

ينص على أن التقييمات الداخلية اإللزامية جيب أن تتضمن كالً من املراقبة املستمرة  ةالداخلي اتالتقييم – 1311املعيار  -
والتقييم الذايت الدوري. وعندما يتم االستعانة كلياً مبصدر خارجي للقيام بنشاط التدقيق الداخلي، فإن املراقبة املستمرة 

 مات الذاتية الدورية ميكن أن تنّفذ من قبل مقدم اخلدمات اخلارجي، وذلك مبوجب العقد القائم.والتقيي
يوضح املتطلبات الالزمة ألعمال التقييم اخلارجي، مبا يف ذلك صيغة هذه األعمال  ةاخلارجي اتالتقييم – 1312املعيار  -

مؤهالت واستقاللية املقيّ م أو فريق التقييم. ومن املهم (، ابإلضافة إىل سنوات مخس كل واحدة مرة األقل علىووتريهتا )
اإلشارة إىل أنه عند االستعانة جبهة خارجية للقيام بنشاط التدقيق الداخلي بشكل كامل، فإن نطاق أعمال التقييم اخلارجي 

أن تضمن أن املقيّ م أو يشمل فقط العمل الذي يتم تنفيذه لصاحل املؤسسة املوظّ فة. وفضاًل عن ذلك، ينبغي على املؤسسة 
 فريق التقييم اخلارجي املختار ألداء أعمال التقييم اخلارجي مستوٍف ملتطلبات االستقاللية.

 للتدقيق الداخلي يعرض مسؤوليات الرئيس التنفيذي اجلودة وحتسني أتكيد بانمجاملتعلقة ب التقارير – 1320املعيار  -
لإلدارة العليا وجملس اإلدارة. وعادة ما جيتمع مقدم اخلدمات اخلارجي املعني ليقوم برانمج أتكيد وحتسني اجلودة إببالغ نتائج 

 مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا ملناقشة شروط التبليغ والتوقعات. للتدقيق الداخلي أبعمال الرئيس التنفيذي
يشري إىل أنه ال يتم اإلفادة  تدقيق الداخلي"لللمارسة املهنية ل ملعايري الدوليةمتقّيد اب"عبارة  استخدام  - 1321املعيار  -

نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع املعايري إال يف حال كانت نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة أبن  –كتابياً أو شفوايً   –
 )مبا يف ذلك التقييمات الداخلية واخلارجية( تؤيد هذه اإلفادة.
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أو مقدم  – للتدقيق الداخلي يقتضي أبن يقوم الرئيس التنفيذيد التقيّ اإلفصاح عن حاالت عدم  – 1322املعيار  -
إلدارة العليا وجملس اإلدارة عن أي حاالت ال يتقّيد فيها نشاط التدقيق ابإلفصاح ل –اخلدمات اخلارجي الذي يقوم بدوره 

 الكلي النطاق التقّيد هذه على  الداخلي ابملعايري أو مبادئ أخالقيات املهنة، وعن الكيفية اليت تؤثر هبا حاالت عدم
 .أعماله أو الداخلي التدقيق لنشاط

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:
. أواًل، ميكن أن يقدم العقد )أي خطاب املهمة( بني املؤسسة واجلهة اليت تقدم 2070ميكن لواثئق عدة أن تدل على التقّيد ابملعيار 

برانمج أتكيد وحتسني اجلودة. وإن احلصيلتني األساسيتني اخلدمات اخلارجية الدالئل على مسؤولية املؤسسة فيما يتعلق ابحملافظة على 
لية هي برانمج أتكيد وحتسني اجلودة املوثق ونتائج أعمال التقييمات الداخلية واخلارجية. وابلنسبة للتقييمات الداخلية، عادة هلذه املسؤو 

ما تتألف الواثثق من نتائج أعمال املراقبة املستمرة، ابإلضافة إىل األخطاء املكتشفة، واخلطط املوضوعة لتصحيحها، واإلجراءات 
نتيجة ألعمال التقييم الداخلية الدورية، وذلك لتحسني التقّيد ابلعناصر اإللزامية لإلطار املهين الدويل ملمارسة التصحيحية املتبعة ك

التدقيق الداخلي. ابإلضافة إىل ما سبق، أية واثئق لإلجراءات اليت اختذت لتحسني كفاية وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي من شأهنا أن 
د هبذا املعيار. أما ابلنسبة للتقييمات اخلارجية، فإن أية مستندات من املقّيم أو فريق التقييم اخلارجي، أو تساعد يف الداللة على التقيّ 

 اإلقرارات اخلطية املستقلة للتقييمات الذاتية ميكن أن تستخدم للداللة على التقّيد.
 

ة  أن تشري إىل تبليغ مقدم اخلدمات اخلارجي مبسؤوليات هذا وميكن جلداول أعمال وحماضر االجتماعات مع اإلدارة العليا وجملس اإلدار 
 للتدقيق الداخلي املؤسسة ابحملافظة على نشاط تدقيق داخلي فعال. وميكن أيضاً حملاضر االجتماعات أن تبني قيام الرئيس التنفيذي

تتضمن الدالئل على هذا اإلبالغ  أيضاً  ابإلبالغ عن نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة، كما هو مطالب به ضمن املعايري. وميكن أن
 املذكرات اليت حتفظ ابمللفات أو أية واثئق مكتوبة أخرى. 
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 طبيعة العمل – 2100
 اتباع خالل من وذلك هاحتسين يف واإلسهام والرقابة وإدارة املخاطر احلوكمة ملياتع بتقييم الداخلي التدقيق نشاط يقوم أن جيب

التدقيق الداخلي عندما يتمتع املدققون ابالستباقية وعندما تعطي وقائم على املخاطر. وتتعزز أمهية ومصداقية  منظم منهجي سلوبأ
 اإلعتبار. يف املستقبلية اآلاثر تقييماهتم رؤى جديدة  وأتخذ

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

للمارسة املهنية ملعايري الدولية يتطلب فهماً شاماًل ملفاهيم احلوكمة، وإدارة املخاطر والرقابة كما هي حمددة يف ا 2100ابملعيار إن التقيد 
إدارة  – 2120احلوكمة، املعيار  – 2110للتدقيق الداخلي، ابإلضافة إىل املعايري الفردية اليت تطبق خصيصاً هلذه املفاهيم: املعيار 

 التدقيق الداخلي أن يكون لديه فهم ألغراض املؤسسة.الرقابة. ومن املهم أيضاً لنشاط  – 2130املعيار املخاطر و 

عادة مبقابلة اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  ليتعرف على دور ومسؤولية كل  للتدقيق الداخلي ومىت حتقق هذا الفهم، يقوم الرئيس التنفيذي
وكمة، وإدارة املخاطر، والرقابة. وعادة ما يكون جملس اإلدارة مسؤوالً عن توجيه عملية احلوكمة، من اجلهات املعنية فيما يتعلق ابحل

 وتكون اإلدارة العليا مسؤولة عن قيادة عمليات إدارة املخاطر والرقابة.

ألطر املوضوعة لكل من إن املدققني الداخليني حباجة لفهم طبيعة العمل ليتمكنوا من إعطاء تقييمات جمدية، وميكن أن يسرتشدوا اب
م احلوكمة، وإدارة املخاطر، والرقابة يف إعطاء تقييماهتم. إضافة إىل ذلك، إبمكان املدققني الداخليني أن يستفيدوا من معرفتهم، وخربهت

 ن.ومن أفضل ممارساهتم لتسليط الضوء بفاعلية على مواطن الضعف امللحوظة وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسني هذه املواط

للتدقيق  وملساعدة نشاط التدقيق الداخلي يف فهمه السرتاتيجية عمل املؤسسة واملخاطر املرافقة هلذا العمل، يقوم الرئيس التنفيذي
عادة مبراجعة مواثيق جملس اإلدارة وجلانه، وجداول أعمال وحماضر االجتماعات، ابإلضافة إىل اخلطة االسرتتيجية للمؤسسة.  الداخلي

أيضاً مبراجعة رسالة املؤسسة، وأهدافها الرئيسية، واملخاطر األساسية للمؤسسة والضوابط  للتدقيق الداخلي س التنفيذيويقوم الرئي
الرقابية األساسية املستخدمة لتخفيف هذه املخاطر إىل مستوى مقبول. وخالل هذه املراجعة، يتمكن نشاط التدقيق الداخلي من 

ومناذج كل من احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة واليت تستخدمها املؤسسة. وقد يكون من املفيد اكتساب رؤية واضحة لتعريفات وأطر 
أيضاً للمدققني الداخليني فهم األدوار التنظيمية الرئيسية فيما يتعلق ابلعمليات الثالث السابقة، واليت ميكن أن تتضمن رئيس جملس 

كبار املديرين التنفيذيني )على سبيل املثال، املالية، أخالقيات املهنة، املخاطر، التقيد، اإلدارة، والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وغريهم من  
 املوارد البشرية، تكنولوجيا املعلومات( وغري ذلك.

، 2120، و2110وملزيد من املعلومات حول احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة، يرجى االطالع على اإلرشادات التنفيذية للمعايري 
 .2130و
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة متطلبات املعيار، واألدوار  للتدقيق الداخلي للبدء بتطبيق هذا املعيار، عادة ما يناقش الرئيس التنفيذي
 يف واإلسهام والرقابة وإدارة املخاطر احلوكمة ملياتع تقييممن واملسؤوليات واالسرتاتيجيات املثلى اليت متّكن نشاط التدقيق الداخلي 

 بكفاءة وفاعلية. هاحتسين

أن يقوم بتوثيق أي توقعات تتعلق أبدوار ومسؤوليات كل من جملس اإلدارة، واإلدارة العليا  للتدقيق الداخلي وميكن للرئيس التنفيذي
ان ومحاية استقاللية نشاط التدقيق الداخلي من التدقيق الداخلي، وذلك يف امليثاق اخلاص ابلتدقيق. والغرض من ذلك هو ضمونشاط 

خالل التأكيد على مسؤولية ومساءلة كل من اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق ابحلوكمة، وإدارة املخاطر والرقابة، بينما تقع 
ا خيص العمليات الثالث املذكورة املسؤولية على نشاط التدقيق الداخلي يف تقدمي التأكيدات املوضوعية والنشاطات االستشارية فيم

 آنفاً.

للتدقيق  والبتكار اسرتاتيجية مناسبة لتقييم عمليات احلوكمة، وإدارة املخاطر، والرقابة لدى املؤسسة، عادة ما ينظر الرئيس التنفيذي
 عن هذه العمليات. ومن مث يف مستوى نضج تلك العمليات الثالث، ابإلضافة إىل ثقافة املؤسسة وأقدمية األفراد املسؤولني الداخلي

أن  للتدقيق الداخلي بتقييم املخاطر املرتافقة مع العمليات الثالث. وميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يقوم الرئيس التنفيذي
ادرة عن جلنة املؤسسات يستعني ابألطر القائمة اليت تتبناها اإلدارة العليا )على سبيل املثال، أطر الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر الص

( ISOللمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  31000، واملعيار Kingالراعية التابعة للجنة تريدواي، و تقرير كينغ عن حوكمة الشركات 
بتوثيق ومناقشة اإلدارة العليا حول أي  للتدقيق الداخلي وذلك بغية توجيه أعمال التقييم. وخالل أعمال التقييم، يقوم الرئيس التنفيذي

مشاهدات ونتائج ذات صلة. كما أنه يقوم أيضاً بتقدمي التوصيات اليت من شأهنا دعم تلك العمليات، وقد يقوم بتبليغ املالحظات 
 اهلامة إىل جملس اإلدارة.

للتدقيق  لدى املؤسسة، يقوم الرئيس التنفيذي رقابةوال وإدارة املخاطرإذ مل يتم تبين أحد األطر املعروفة يف توجيه عمليات احلوكمة 
 ابلتوصية ابعتماد إطار مناسب من شأنه توجيه اإلدارة العليا يف سعيها لتعزيز هذه العمليات. الداخلي

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

لذي يوثق أدوار ومسؤوليات نشاط التدقيق التدقيق الداخلي، واد هبذا املعيار ميثاق تتضمن املستندات اليت ميكن أن تدل على التقيّ 
الداخلي فيما خيص احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن إثبات التقّيد من خالل خطة التدقيق الداخلي، أو من 

واإلدارة العليا وجملس  يللتدقيق الداخل حماضر االجتماعات اليت متت مناقشة عناصر هذا املعيار فيها بني كل من الرئيس التنفيذي
التدقيق الداخلي، كما توضح تقارير والقائم على املخاطر لنشاط  نظموامل نهجيامل سلوباإلدارة. وميكن خلطط العمل أن توضح األ

 املهام حصيلة النتائج ذات القيمة املضافة اليت يتوصل هلا التدقيق.

 .2130، و2120، و2110التنفيذية للمعايري وهناك أدلة إضافية للتقّيد ورد شرحها يف اإلرشادات 
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 احلوكمة – 2110
جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات احلوكمة يف املؤسسة واقرتاح التوصيات املناسبة لتحسني أساليب حوكمة املؤسسة، مبا 

 :التاليةيكفل حتقيق األهداف 
 .وتشغيليةقرارات اسرتاتيجية  اختاذ -
 دارة املخاطر والرقابة.اإلشراف على عمليات إ -
 تعزيز األخالقيات والقيم املناسبة يف املؤسسة. -
 ضمان فاعلية إدارة األداء واملساءلة على مستوى املؤسسة ككل. -
 املؤسسة.يف إبالغ املعلومات املتعلقة ابملخاطر و الرقابة إىل اجلهات املناسبة  -
واملدققني اخلارجيني والداخليني ومقدمي خدمات التأكيد اآلخرين تنسيق األنشطة وتبادل املعلومات بني جملس اإلدارة  -

 واإلدارة.

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
فهم واضح ملفهوم احلوكمة وخصائص  ابلتوصل إىلن و ن الداخليو لتحقيق هذا املعيار، يبدأ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واملدقق

تعريف األساسي للحوكمة، على النحو الوارد يف قاموس الاإلعتبار  يف األخذ عمليات احلوكمة النموذجية. وينبغي عليهم أيضاً 
الداخلي، وأن يكونوا على دراية أبطر و مناذج اإلدارة املقبولة عاملياً )على سبيل  للتدقيقمصطلحات املعايري الدولية للممارسة املهنية 

 .( 31000ISO إطار أو COSOجلنة املؤسسات الراعية  إطاراملثال، 
 

فية قيام كي  عتمدوت. ات التنظيمية احمللية اليت ختضع هلا املؤسسةوالسلط ،ختتلف أطر احلوكمة ومناذجها ومتطلباهتا وفقا لنوع املؤسسة
 ،ونضجها ،ودورة حياهتا ،تعقيدهادرجة و  املؤسسة، خرى مثل حجمأبتصميم وممارسة مبادئ احلوكمة الفعالة على عوامل  املؤسسة

خيتلف املنهج الذي يتخذه الرئيس التنفيذي للتدقيق و . املؤسسةواملتطلبات القانونية اليت ختضع هلا  هبا، وهيكلية األطراف املعنية
 .املؤسسةييم احلوكمة وتقدمي التوصيات إىل اإلدارة بناًء على اإلطار أو النموذج الذي تستخدمه الداخلي لتق

 
عمليات احلوكمة يف  تغطيالداخلي احلالية  التدقيقما إذا كانت خطة  بدراسة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلييقوم  بعد ذلك،

احلوكمة،  بل إنال تتواجد  كمجموعة من العمليات واهلياكل املستقلة. وكمة أبن احل هذا مع العلم هبا. املتعلقةوتعاجل املخاطر  املؤسسة
على سبيل املثال، أتخذ أنشطة احلوكمة الفعالة املخاطر بعني االعتبار عند وضع فمتصلة فيما بينها.  رقابة الداخليةوإدارة املخاطر، وال

 ثقافةو  درجة تقّبل املخاطر،و  ،شهية املخاطرة ،كمة الفعالة )مثل هنج اإلدارة العلياسرتاتيجية. وابملثل، تعتمد إدارة املخاطر على احلو اال
الداخلية والتواصل مع جملس اإلدارة حول  الرقابة كذلك تعتمد احلوكمة الفعالة على ضوابطو واإلشراف على إدارة املخاطر(.  ،املخاطر

 فعالية تلك الضوابط.
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اإلجتماعات وحماضر  الداخلي مواثيق جملس اإلدارة واللجان، ابإلضافة اىل جداول أعمال قد يستعرض الرئيس التنفيذي للتدقيق

، والسيما فيما يتعلق ابختاذ القرارات االسرتاتيجية املؤسسة، للتعرف على الدور الذي يلعبه جملس اإلدارة يف حوكمة اتاالجتماع
ساسية )مثل رئيس األوكمة احلمناصب يشغلون خرين مديرين آمع  ضاً والتشغيلية. وقد يتحدث الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي

املوارد البشرية، أو  مدير، أو خالقياتويل االؤ ، أو كبري مسةكومياحل اهليئاتجملس اإلدارة، أو كبار املسؤولني املنتخبني أو املعينني يف 
وأنشطة التأكيد  ابملؤسسة،  اخل...( للحصول على فهم أوضح للعمليات اخلاصة االلتزامستقل، أو كبري مسؤويل املارجي اخلراجع امل

أي خماوف تتعلق أن يراجع قد يود الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ف، خاضعة لضوابط حكومية املؤسسةإذا كانت و القائمة حالياً. 
 ابحلوكمة قامت اجلهات اإلشرافية والرقابية بتحديدها. 

 
 اإلدارة العليا حول:و كمة األساس ملناقشة جملس اإلدارة يعد فهم احلو و 

 تعريف احلوكمة وطبيعة عمليات احلوكمة داخل املؤسسة. -
 .2110متطلبات املعيار  -
 دور نشاط التدقيق الداخلي. -
 املعيار.تقّيده هبذااليت قد حتسن من و الداخلي  قيالتدق نشاط وخطة منهجيف  اتيري أي تغ -

التوقعات مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا حول ما يشكل احلوكمة، فيصبح  التوافق واالتساق يفتساعد هذه املناقشة على ضمان 
 ابإلمكان تنفيذ خطة ومنهجية مناسبة للتدقيق الداخلي.

 
 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

حيدد الرئيس و نشاط التدقيق الداخلي وتطوير خطة التدقيق. قبل من خاطر املاالعتبار أثناء تقييم  يفيتم أخذ عمليات احلوكمة 
واملشاريع  خدمات التأكيداليت تتم معاجلتها من خالل و التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة عمليات إدارة املخاطر العالية للمؤسسة 

 التدقيق الداخليمسؤولية نشاط بصورة خاصة  2110االستشارية املذكورة يف خطة التدقيق النهائية. ابإلضافة إىل ذلك، حيدد املعيار 
 تقييم وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسني عمليات احلوكمة من أجل:يف 

لتقييم عمليات احلوكمة يف املؤسسة املتعلقة ابختاذ القرارات اإلسرتاتيجية  - اختاذ القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية -
دليل و والتشغيلية، قد يقوم نشاط التدقيق الداخلي مبراجعة تقارير التدقيق السابقة وحماضر اجتماعات جملس اإلدارة، 

ري فهم لكيفية مناقشة مثل هذه اليت ميكن أن تساعد يف توفو واثئق حوكمة ذات صلة، أي دارة، أو إلسياسات جملس ا
إ ذا ما مت الوصول اىل عمليات صنع قرار راسخة و متناسقة.  تكشف هذه املراجعة عادةً و القرارات وتنفيذها يف هناية املطاف. 

 عن العمليات اليت أدت إىل قرارات اسرتاتيجية وتشغيلية. تابإلضافة إىل ذلك، قد تكشف املقابالت مع رؤساء اإلدارا
يقوم  الرقابة،و لتحديد كيفية قيام املؤسسة ابإلشراف على أنشطة إدارة املخاطر  - الرقابةو اف على إدارة املخاطر اإلشر  -

 قد يقوم نشاط التدقيق الداخلي أيضاً و ابستعراض عملية إجراء التقييم السنوي للمخاطر.  نشاط التدقيق الداخلي عادةً 
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رتاتيجية إدارة املخاطر خالهلا، ابإلضافة إىل تقييمات املخاطر اليت أجريت مبراجعة حماضر االجتماعات اليت مت مناقشة إس
ميكن و املالية. مسؤويل  و ،املخاطرمسؤويل  و ضمان االلتزام، مسؤويلرئيسيني مثل الخاطر امل، و مقابلة موظفي إدارة سابقاً 

احلديثة يف قطاع األعمال اخلاص ابملؤسسة،  والتوجهات املؤسسات املشاهبةمقارنة املعلومات اليت مت احلصول عليها مع 
 االعتبار. يفلضمان أخذ مجيع املخاطر ذات الصلة  وذلك

أو بني شركاء  املؤسسة بتعزيز األخالقيات والقيم، داخلياً  قيام يةلتقييم كيف - تعزيز األخالق والقيم املناسبة ضمن املؤسسة -
ميكن أن يشمل هذا و اف وبرامج وأنشطة املؤسسة ذات العالقة. عملها اخلارجيني، يستعرض نشاط التدقيق الداخلي أهد

واإلبالغ عن  االحتيالسياسة مكافحة و قواعد السلوك املهين، وعمليات التوظيف والتدريب، قيمها، و و  ،رسالة املؤسسة
 قياسواملقابالت ل انتبياميكن استخدام االستو . االستقصاءوعملية للتبليغ عن التجاوزات باشر امل اهلاتفيط اخلاملخالفات، و 

بني موظفيها واألطراف املعنية  دراية كافية مبعايريها و قيمها األخالقيةانجحة يف خلق ما إذا كانت جهود املؤسسة تؤدي إىل 
 .هبا

لتقييم كيف تقوم املؤسسة بضمان إدارة األداء التنظيمي واملساءلة، ميكن لنشاط  - املساءلةو ضمان فعالية إدارة األداء  -
وتقييم األداء. وميكن  ،األهداف ووضع ،التدقيق الداخلي مراجعة سياسات املؤسسة وعملياهتا املتعلقة بتعويضات املوظفني

األداء الرئيسية( وخطط احلوافز )كالعالوات( املرتبطة هبا أيضا )مثل مؤشرات  املقاييسالداخلي مراجعة التدقيق لنشاط 
 ،ملخاطر مفرطةأي قبول  أو ،ي سلوك غري مقبولألتحديد ما إذا كانت مصممة بشكل مناسب ومطبقة ملنع أو كشف 

 دعم األنشطة املتوافقة مع األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة.لو 
معلومات  بتبليغلتقدير كيفية قيام املؤسسة  - اسبة يف املؤسسةاملن اجلهاتاملعلومات املتعلقة ابملخاطر والرقابة إىل  تبليغ -

املذكرات و الداخلي معاينة التقارير الداخلية والرسائل اإلخبارية،  التدقيقاملناسبة، ميكن لنشاط  اجلهاتاملخاطر والرقابة إىل 
 رقابةاملعلومات املتعلقة ابملخاطر وال وحماضر اجتماع املوظفني لتحديد ما إذا كانت ،ورسائل الربيد اإللكرتوين ذات الصلة

واملقابالت لقياس مدى فهم املوظفني  بياانتميكن استخدام االستو يف الوقت املناسب. يتم توزيعها كاملة ودقيقة و 
يقوم نشاط   ماعادةً و . تنفيذهاإذا مل يتم  املؤسسةعمليات املخاطر والرقابة وأتثري هذه املسؤوليات على  يفملسؤولياهتم 

املعلومات بتبليغ  اجلهة اخلاضعة للتدقيقلتدقيق الداخلي خالل مهام التأكيد واإلستشارة أيضا بتقييم الكيفية اليت تقوم هبا ا
 املتعلقة ابملخاطر والرقابة.

 خدمات التأكيد اآلخرين يومزود ينيوالداخل ينياخلارج املدققنيجملس اإلدارة و  نياملعلومات ب تبادلاألنشطة و  قيتنس -
التدقيق  لتقييم قدرة املؤسسة على تنسيق األنشطة وايصال املعلومات بني خمتلف األطراف، ميكن أن حيدد نشاط - واإلدارة
مدى تكرار  أن حيددلجنة املالية( و الهذه اجملموعات )مثل جملس اإلدارة وجلنة التدقيق و تتم بني  االجتماعات اليت الداخلي
حضور االجتماعات كمشاركني أو مراقبني، كما ميكنهم مراجعة حماضر  ق الداخليالتدقيميكن ألعضاء نشاط و عقدها. 

 األطراف األنشطة وتتواصل فيما بينها. هذهاالجتماع وخطط العمل والتقارير املوزعة بني اجملموعات ملعرفة كيف تنسق 
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املدققيني  قد يقدمف. ات لتحسني ممارساهتاتوصيعمليات احلوكمة وتقدمي خمتلفة لتقييم  أبدوار القيامميكن للمدققني الداخليني 
تقدمي  -أو بدال من  -تقييمات مستقلة وموضوعية متعلقة بتصميم وفعالية عمليات احلوكمة داخل املؤسسة. ابإلضافة إىل  الداخليني

خاصة عند وجود مشاكل  هو األفضل، قد خيتار املدققون الداخليون تقدمي اخلدمات االستشارية. وقد يكون هذا النهج التأكيدات
قد يقرر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فأتكيدية،  مسواء كانت اخلدمات استشارية أو معروفة أو عدم نضج عملية احلوكمة. 

بشكل استخدام أساليب املراقبة املستمرة، مثل تعيني مدققني داخليني ملراقبة اجتماعات اهليئات املرتبطة ابحلوكمة وتقدمي املشورة هلم 
لعمليات احلوكمة على  التدقيق الداخليال يتم عادًة إجراء تدقيق واحد للحوكمة. بل من املرجح أن يستند تقييم نشاط و مستمر. 

 املعلومات اليت مت مجعها من العديد من مهام التدقيق مع مرور الوقت.
 

 إذا كان التقييم العام للحوكمة مناسبا، فإنه سيأخذ يف االعتبار:
 لعمليات احلوكمة احملددة أعاله.مليات التدقيق عنتائج  -
 احلوكمة الناشئة عن عمليات التدقيق اليت مل تركز على احلوكمة بشكل خاص، مثل: مسائل -

o سرتاتيجي.االتخطيط ال 
o إدارة املخاطر. عمليات 
o التشغيلية والفعالية ةءالكفا. 
o .الرقابة الداخلية على التقارير املالية 
o  ،االحتيال، وغريها من اجملاالت.و املخاطر املرتبطة بتقنية املعلومات 
o لقوانني واألنظمة النافذة.اب التقّيد 

 ، نشاطات تدقيق اجلودة، والتقييم الذايت للرقابة(.التحقق من االلتزامنتائج التقييمات اإلدارية )مثل عمليات  -
القانونيني، ومكاتب التدقيق احلكومية العامة، وشركات احملاسبة أعمال مزودي خدمات التأكيد اخلارجيني )مثل احملققني  -

 العامة( و اجلهات اإلشرافية والرقابية.
 واجلودة(. وااللتزامأعمال مزودي خدمات التأكيد الداخلييني أو خط الدفاع الثاين )مثل الصحة والسالمة  -
 تشري إىل فرص لتحسني عمليات احلوكمة.الئمة اليت املاحلوكمة، مثل احلوادث غري  مسائلمعلومات أخرى عن  -

 وجود تواصلويضمنون  هاالطبيعة احملتملة للنتائج وعواقب والتبليغمراحل التخطيط والتقييم  خاللأيخذ املدققون الداخليون يف االعتبار 
 واإلدارة العليا. اإلدارةمناسب مع جملس 

 
 :دالتقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 

تقرير  من خالل أو ،عمليات احلوكمة الفرديةحول  املنفصلةمن خالل تقارير التدقيق الداخلي  2110د ابملعيار ميكن توثيق التقيّ 
ستشارية. و قد يتضمن التوثيق االدمات انجتة عن اخلتوصيات إضافة إىل شامل عن احلوكمة يتضمن تقييمات تستند على التأكيد 
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الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التقييم العام لنشاط التدقيق الداخلي لعمليات  اانقش فيه يتجملس اإلدارة ال اتحماضر اجتماع أيضاً 
جملس اإلدارة بشكل مناسب ابلتعويضات وحزم احلوافز، وأنه مت مراقبة  تبليغوقد تزود مواد اجتماعات جملس اإلدارة أدلة على  احلوكمة.

قرار اليت وقعها املوظفون وشركاء العمل جهود املؤسسة اهلادفة إىل تعزيز الوعي أبخالقياهتا اإل واثئقتبني و ذيني. يأداء كبار املسؤولني التنف
 وقيمها.

 
 

  



  اإلرشادات التنفيذية
 

 مجيع احلقوق حمفوظة 90
 

 إدارة املخاطر- 2120
 حتسينها.واملسامهة يف جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية عمليات إدارة املخاطر و  

 
 :التفسري

 املدقق الداخلي أبن: ميياملخاطر فعالة هو حكم انتج عن تقحتديد ما إذا كانت عمليات إدارة  
 .املؤسسةتساند و تتفق مع مهمة  املؤسسة أهداف -
 وتقييمها.يتم حتديدها  اهلامةاملخاطر  -
 يتم اختيار االستجابة املناسبة للمخاطر حبيث يكون مستوى املخاطر يف انسجام مع قابلية املؤسسة للمخاطر. -
 ، لتمكني املوظفني واإلدارة وجملساملؤسسةاملعلومات املتعلقة ابملخاطر و اإلبالغ عنها يف الوقت املناسب عرب  التقاطيتم  -

 من القيام مبسؤولياهتم. اإلدارة

معا، قد جيمع نشاط التدقيق الداخلي املعلومات لدعم هذا التقييم أثناء مهام تدقيق متعددة. توفر نتائج هذه املهام، عند النظر إليها 
 وفعاليتها. املؤسسةفهما لعمليات إدارة املخاطر يف 

 
 تقييمات منفصلة، أو كليهما.من خالل تنفيذ  وأستمرة، املدارية اإلنشطة األتم مراقبة عمليات إدارة املخاطر من خالل ت

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
ىل فهم واضح لشهية املخاطرة اخلاصة إن ابلوصول و ن الداخليو املعيار، يبدأ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واملدقق لتحقيق هذا

واملخاطر اليت حددهتا  املؤسسةومن املهم أيضاً حتقيق فهم كامل السرتاتيجيات عمل  وأهدافها. املؤسسة غايةابملؤسسة، ابإلضافة اىل 
 اإلدارة.

 
أخذ تعريف املعايري الدولية للممارسة املهنية  وينبغيطر مالية أو تشغيلية أو قانونية/تنظيمية أو اسرتاتيجية يف طبيعتها. قد تكون املخا

فإن للتدقيق الداخلي املتعلق إبدارة املخاطر بعني االعتبار، إىل جانب أطر إدارة املخاطر والنماذج املنشورة عامليا. ابإلضافة لذلك، 
 .2120لتطبيق املعيار  ةالالزم ياتاألساسللحصول على قد يكون مفيداً  طبيعة العمل - 2100 يذالتنفياإلرشاد 

 
سعون تقييم فعالية عمليات إدارة املخاطر، فإن املدققني الداخليني سيالقيام بنشاط التدقيق الداخلي  على ومبا أن هذا املعيار يوجب

ملخاطر يف املؤسسة واإلجراءات التصحيحية املعمول هبا للتعامل مع املخاطر السابقة. لبيئة احلالية إلدارة ال جيد فهمعموماً لتحقيق 
ملخاطر قبل أن يبدأ املدققون الداخليون بتطبيق املعيار على ا إشرافبتحديد وتقييم وتوفري قيام املؤسسة من املهم معرفة كيفية و 

2120. 
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األطراف املعنية  وهيكلية ونضجها، حياهتا، ودورة تعقيدها، درجةو  ،املؤسسة حجم الداخلي التدقيق نشاط يستعرض املخاطر، تقييم يف
دارة اإلموظفي و ديدة، اجلقوانني ال)مثل  املؤسسةقد تطرح التغيريات احلديثة يف بيئة و  .اليت تعمل ضمنها والتنافسية القانونية والبيئة ،هبا
ديدة( خماطر جديدة. وقد يستعرض الرئيس التنفيذي للتدقيق اجلنتجات املديدة، و اجلعمليات والديد، اجلتنظيمي اليكل واهلدد، اجل

 على تقييم اإلدارة للمخاطر. التدقيق الداخليوحيدد مدى اعتماد نشاط  املؤسسةالداخلي نضج نشاطات إدارة املخاطر يف 
 

املدققون إدارة املخاطر. وسيقوم  ايعن قضا التبليغو  قيوالتدق طيمعتمدة للتخط ةيعمل التدقيق الداخليلنشاط  کونيأن  نبغيي ،اً ري أخ
 أو عملية حمددة. جالاالستشارية املتعلقة مب واملهامالتأكيد  مهامأيضا بتقييم إدارة املخاطر خالل  الداخليون

 
 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

لعمليات إدارة هم أبكمله فهم الداخلي التدقيقالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ونشاط  سيمظهر، 2120من خالل تطبيق املعيار 
داثت مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة، سيأخذ الرئيس التنفيذي امن خالل احملو عن فرص لتحسينها. يبحثون و  املؤسسةاملخاطر يف 

االعتبار.  يف املؤسسةوثقافة املخاطر يف  ،حتملها للمخاطردرجة ، و )شهية املخاطر( لتقبل املخاطر املؤسسةللتدقيق الداخلي استعداد 
نشاط التدقيق الداخلي أن ينبه اإلدارة خبصوص املخاطر اجلديدة، ابإلضافة إىل املخاطر اليت مل يتم ختفيفها بشكل مالئم، على ينبغي و 
أو التخفيف أو التجنب(.  التحويلأو  االستفادةأو  تقبلتوصيات وخطط عمل لالستجابة املناسبة للمخاطر )مثل ال أن يقدمو 
 . املؤسسةأن حيصل نشاط التدقيق الداخلي على معلومات كافية لتقييم فعالية عمليات إدارة املخاطر يف  ينبغيابإلضافة إىل ذلك، و 
 

وخطة العمل والسياسات، وإجراء مناقشات مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا، ميكن أن  للمؤسسةمن خالل مراجعة اخلطة االسرتاتيجية 
ورؤيتها، وقدرهتا  غايتهاتدعم وتوائم  للمؤسسةنفيذي للتدقيق الداخلي رؤية لتقييم ما إذا كانت األهداف االسرتاتيجية جيين الرئيس الت

وأهدافها واستعدادها لتقبل  املؤسسةمهمة  التوافق بنيدارة الوسطى رؤية إضافية حول اإلقد توفر املقابالت مع و على حتمل املخاطر. 
 العمل.املخاطر على مستوى وحدة 

 
قبولة. املاملخاطر يتم حتديد املخاطر وتعاجلها وكيف  املؤسسةعلى املدققني الداخليني أن يستعرضوا بدقة الطريقة اليت حتدد هبا  ينبغي

املتعلقة  موعملياهت وموظفي إدارة املخاطر الرئيسيني من حيث مسؤولياهتم يقوم نشاط التدقيق الداخلي عادًة بتقييم جملس اإلدارةو 
والتقارير ذات الصلة الصادرة عن اإلدارة  الداخليني مراجعة تقييمات املخاطر املنجزة مؤخراً  للمدققنيلتحقيق ذلك، ميكن  وملخاطر.اب

 مصادر أخرى.عن اجلهات اإلشرافية والرقابية ، و و املدققني اخلارجيني، و العليا، 
 

تكشف املناقشات مع اإلدارة وجملس اإلدارة و ت خماطر خاصة به. ابإلضافة إىل ذلك، يقوم نشاط التدقيق الداخلي إبجراء تقييما
لتقبل املخاطر، مما يسمح للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  املؤسسةوحماضر اجتماعاهتا عامًة استعداد  املؤسسةومراجعة سياسات 

وقد يقومون ابلتوصية هبا متوافقة مع درجة استعداد املؤسسة لتقبل املخاطر. استجاابت املخاطر اليت جبعل  التدقيق الداخليونشاط 
جلنة املؤسسات  مثل إطاراستخدام إطار قائم إلدارة املخاطر أو إطار قائم للضوابط الرقابية )يف االعتبار  التدقيق الداخليأيخذ نشاط 

، ميكن أن يدرس بصورة دائمة تملةاحملفرص الو  يد املخاطرولتحد( للمساعدة يف حتديد املخاطر. 31000أو أيزو  COSOالراعية 
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، ابإلضافة اىل العمليات اليت ميكن بقطاع أعمال املؤسسةأيضا التطورات واالجتاهات اجلديدة املتعلقة  التدقيق الداخلينشاط 
 استخدامها ملراقبة وتقييم واالستجابة هلذه املخاطر والفرص. 

 
امة اهلخاطر املد يقوم املدققون الداخليون إبجراء حتليل الفجوة بشكل مستقل لتحديد ما إذا كانت اختاذ هذه اخلطوات، ق خاللمن 

لمخاطر. لتقييم عملية تقييم اإلدارة يف موقع يسمح له بنشاط التدقيق الداخلي ابلتايل سيكون ، و مالئميتم حتديدها وتقييمها بشكل 
املناسبة اليت مت  واالستجاابتيقوم املدققون الداخليون بتحديد ومناقشة املخاطر  عند مراجعة عملية إدارة املخاطر، من املهم أنو 

ما إذا کان القرار  ديالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حتد یعل نيتعي، و خطر مااملثال، قد ختتار اإلدارة قبول  ليسب یعلفاختيارها. 
إذا استنتج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن اإلدارة و إلدارة املخاطر.  تهايجيوفقا الستعداد املؤسسة لتقبل املخاطر أو إسرتات مناسباً 

 تبليغيجب عليه مناقشة املسألة مع اإلدارة العليا، وقد حيتاج إىل ف، للمؤسسةقد قبلت مستوى من املخاطر قد يكون غري مقبول 
جية ييف احلاالت اليت ختتار فيها اإلدارة استخدام اسرتاتو . ملخاطرعن قبول ا التبليغ – 2600املسألة إىل جملس اإلدارة، وفقا للمعيار 

ة اإلجراءات ءإذا لزم األمر بتقييم مدى كفا التدقيق الداخلييمكن أن يقوم نشاط فختفيف املخاطر استجابة للمخاطر احملددة، 
 ية واختبار الضوابط الرقابية وإجراءات املراقبة.ميكن حتقيق ذلك من خالل مراجعة التصاميم الرقابو  التصحيحية املتخذة وحسن توقيتها.

  
، ميكن للمدققني الداخليني مقابلة املؤسسةو تبلغ يف الوقت املناسب عرب  تسّجلابملخاطر  املتعلقة لتقييم ما إذا كانت املعلومات

واضحة ومفهومة  ،واستعدادها لتحمل املخاطر ،خماطرها اهلامةو ، املؤسسةموظفني من خمتلف املستوايت وحتديد ما إذا كانت أهداف 
ميكن لنشاط و ة وتوقيت تقارير اإلدارة عن نتائج إدارة املخاطر. ءنشاط التدقيق الداخلي بتقييم كفا يقوم عادةً و . املؤسسةيف كامل 

يف يتم مهية إىل جملس اإلدارة اإلبالغ عن املخاطر األكثر أما إذا كان جملس اإلدارة لتحديد  اجتماع التدقيق الداخلي مراجعة حماضر
 جملس اإلدارة يعمل لضمان استجابة اإلدارة بشكل مناسب.، وما إذا كان الوقت املناسب

 
إدارته ملخاطره اخلاصة، مثل إخفاق التدقيق،  حسن زمة لضمانالأخريا، ينبغي أن يتخذ نشاط التدقيق الداخلي اخلطوات ال

 .املتخذة ملثل، ينبغي مراقبة مجيع اإلجراءات التصحيحية، وخماطر السمعة. واباملضللةوالتأكيدات 
 

 :دالتقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 
ميثاق التدقيق الداخلي، الذي يوثق أدوار ومسؤوليات أنشطة التدقيق الداخلي  2120ملعيار ابد تشمل الواثئق اليت قد تدل على التقيّ 

 فيهاجتماعات اليت مت حماضر اال خاللد من ابإلضافة إىل ذلك، ميكن إثبات التقيّ املتعلقة إبدارة املخاطر وخطة التدقيق الداخلي. 
بني الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  -مثل توصيات نشاط التدقيق الداخلي اخلاصة إبدارة املخاطر  - املعايري هذا مناقشة عناصر

األشخاص احملوريني  وأفرق العمل،  وأالداخلي واللجان ذات الصلة،  جتماعات بني نشاط التدقيقوجملس اإلدارة واإلدارة العليا، أو اال
عمليات تظهر تقييمات املخاطر اليت يقوم هبا نشاط التدقيق الداخلي وخطط العمل ملعاجلة املخاطر بشكل عام و اإلدارة العليا. يف 

 حتسني عمليات إدارة املخاطر تباعاً.و  تقييم
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 الرقابة – 2130
هتا، والدفع ءيف احلفاظ على ضوابط رقابية فعالة من خالل تقييم فعاليتها وكفا املؤسسةجيب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي 

 لتحسينها املستمر.
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

فهم واضح ملفهوم الرقابة وخصائص أوال ابكتساب ن و ن الداخليو للتدقيق الداخلي واملدققلتحقيق هذا املعيار، يبدأ الرئيس التنفيذي 
املعايري الدولية  معجم مصطلحاتالتعريف الرمسي للرقابة، على النحو الوارد يف  دراسةعمليات الرقابة النموذجية. وينبغي عليهم 

عن طريق احملاداثت مع اإلدارة العليا و . طبيعة العمل - 2100 يالتنفيذ اإلرشادللممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ابإلضافة اىل 
من و وثقافة املخاطر يف املؤسسة.  ،وحتمل املخاطر ،شهية املخاطريف االعتبار وجملس اإلدارة، أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

اليت  الرقابية قدرة املؤسسة على حتقيق هذه األهداف، والضوابط الداخليني فهم املخاطر احلرجة اليت ميكن أن حتول دون مدققنياملهم لل
 مت تنفيذها لتخفيف املخاطر إىل مستوى مقبول. 

 
ات وقد جيد املدققون الداخليون أنه من املفيد استعراض نتائج التقييمات اليت مت إجنازها سابقا للضوابط الرقابية الرئيسية وخطط العمل ذ

 ونياملدققون الداخل رغبيقد و اليت قد تنطوي على خماطر جديدة. و ألي تغيريات حديثة متعلقة ابألعمال الصلة واآلاثر احملتملة 
 بجيواألنظمة اليت  نيابلقوان تعلقي مايخرى ذات الصلة فاألطراف األ، أو االلتزام، أو مسؤول املؤسسةيف  ةيستشارة الدائرة القانوناب
 ابملتطلبات املرتبطة ابلتغريات دراية على املؤسسة تبقى كيف  يفهم أن الداخلي التدقيق لنشاط املفيد ومن. اهبااللتزام  املؤسسة یعل

 ا. هب االلتزامالتنظيمية وتضمن 
 

على  ابشكل رمسي أو غري رمسي، وأن يكونو  املؤسسةومن املهم للمدقيقن الداخليني احلصول على فهم دقيق ألطر الرقابة اليت اعتمدهتا 
، الصادر عن جلنة املؤسسات الراعية االطار املتكامل -الرقابة الداخلية إطار لرقابة الشاملة املعرتف هبا عامليا مثل اطالع على أطر ا

COSO . ختلفة، إال أن املصطلحات املطر األ ضمنمتشاهبة ات عن الرقابة املسؤولي وتوزيععلى الرغم من أن املكوانت والعمليات و
  .فيما بينها اليت تستخدمها األطر قد ختتلف

 
على  تشرف اإلدارة العليا عادةً  ثحيفعالة.  رقابية ملدققني الداخليني أيضا فهم املسؤوليات املتصلة ابحلفاظ على ضوابطعلى اينبغي 
ما أ .ضمن جمال سلطتهاة يالرقابالضوابط مسؤولة عن تقييم  عادةً  الوسطى فتكون اإلدارةأما وتقييم نظام الرقابة.  ،رةوإدا، أتسيس

فعالية عمليات الرقابة القائمة. وميكن إدراج تقسيم املسؤولية يف حول  درجات متفاوتة من التأكيدفيؤّمن نشاط التدقيق الداخلي 
 رقابة يف املؤسسة. ال إدرارةسياسة 

 
 الرقابة. ايواإلبالغ عن قضا قيوالتدق طيقائمة للتخط ةيلنشاط التدقيق الداخلي عمل کونيأن  نبغيي ا،ري أخ
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
عمليات الرقابة ل اً أبكمله فهم التدقيق الداخليظهر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ونشاط من خالل تطبيق هذا املعيار، ينبغي أن يم 

 ينبغيو توصيات وخطط عمل لإلجراءات التصحيحية واملراقبة.  ، وأن يقدمقضااي الرقابة اجلديدةحول اإلدارة املؤسسة، وأن ينبه يف 
 أن حيصل على معلومات كافية لتقييم فعالية عمليات الرقابة يف املؤسسة.  التدقيق الداخليعلى نشاط 

 
ية الضوابط يتطلب التقييم الكفؤ لفعالو النشاط، والعمليات. و ، نشأةلتخفيف املخاطر على مستوى املالرقابية تصميم الضوابط  يتم

 قد تساعد مصفوفة املخاطر والضوابط الرقابيةو الرقابية تقييم الضوابط يف سياق املخاطر اليت هتدد األهداف يف كل من تلك املستوايت. 
(Risks & Controls Matrix)  .ميكن للمصفوفة أن تساعد نشاط و املدقق الداخلي على تسهيل مثل هذه التقييمات

 يف: التدقيق الداخلي
o حتقيقها. تتهدد  حتديد األهداف واملخاطر اليت 
o  الوقوع ر واحتماليةثاالعتبار األ يفحتديد أمهية املخاطر، مع األخذ. 
o  أو التحويل أو التخفيف أو التجنب(. االستفادةأو  التقبل)على سبيل املثال:  اهلامةالتحقق من االستجابة املناسبة للمخاطر 
o  الرئيسة اليت تستخدمها اإلدارة إلدارة املخاطر.الضوابط الرقابية من التأكد 
o  الضوابط.فعالية للمساعدة يف حتديد ما إذا كان من املناسب اختبار الرقابية تقييم كفاءة تصميم الضوابط 
o .اختبار الضوابط اليت مت اعتبارها مصممة بشكل مالئم لتحديد ما إذا كانت تعمل على النحو املطلوب 

مع اإلدارة الستعراض  تمن املفيد إجراء مقابالأنه ملخاطر والضوابط الرقابية، قد جيد نشاط التدقيق الداخلي عند استخدام مصفوفة ا
 ،، واستبياانت الرقابة الداخلية، وخمططات التدفقستبياانتاالو استخدام الشروح الشاملة، و اخلطط التنظيمية والسياسات والعمليات؛ 

التدقيق املستمر، وحتليل البياانت و التأكيدات، و ، الفحوصاتم الضوابط، واالستفادة من للحصول على معلومات حول كفاءة تصمي
 الختبار فعالية الضوابط.

 
. الرقابية ما إذا كانت اإلدارة تقيس وتراقب تكاليف ومنافع الضوابط ، حيدد نشاط التدقيق الداخلي عادةً الرقابية لتقييم كفاءة الضوابط

مشاكل كبرية يف يشمل ذلك حتديد ما إذا كانت املوارد املستخدمة يف عمليات الرقابة تفوق املنافع وما إذا كانت عمليات الرقابة تثري و 
 أو ازدواجية اجلهود(.  ،أو أتخريات يف العمل، أخطاءحدوث  )مثل العمل

 
إحدى األداوات و مناسب للمخاطر اليت يعاجلها.  الرقابةمستوى موا ما إذا كان وقد يكون من املفيد للمدققني الداخليني أيضا أن يقيّ 

املخاطر الكبرية  توضحة، اليت ياليت يستخدمها العديد من املدققني الداخليني لتوثيق العالقة بصراي هي خريطة املخاطر والضوابط الرقاب
 .الرقابية كفاءة الضوابط  مقابل
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اإلدارة العليا و جمللس اإلدارة  عادةً  التدقيق الداخلي، يقدم نشاط الرقابيةالضوابط  ليةفعا حلفاظ علىهبدف التعزيز التحسني املستمر 
ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كما أو جيمع نتائج تقييمات الرقابة املتجمعة من عمليات التدقيق الفردية.  للرقابة  شامالً  تقييماً 

. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن للمدققني الداخليني تقدمي ابة مطبق لدى املؤسسةقر إطار إذا مل يكن هناك  رقابةأن يوصي بتطبيق إطار 
 (.التقّيدعدم مع التسامح عدم توصيات تعزز بيئة الرقابة )على سبيل املثال، هنج اإلدارة العليا لتعزيز ثقافة السلوك األخالقي و 

 
 :الرقابةلتعزيز التحسني املستمر يف فعالية  التدقيق الداخليميكن أن يتخذها نشاط اليت ضافية اإلطوات وفيما يلي بعض اخل

o وعمليات املراقبة الذاتية املستمرة. الرقابية توفري تدريب على الضوابط 
o  ( لإلدارة.الرقابة)أو املخاطر و  الرقابةتقييم لجلسات تيسري عقد 
o عمليات الرقابة.لؤسسة لتوثيق وحتليل وتقييم تصميم امل ةمنطقي يةمساعدة اإلدارة على إنشاء هيكل 
o  الرقابية م ومعاجلة عيوب الضوابطيتحديد وتقيلاملساعدة يف تطوير عملية. 
o  ،القوانني واألنظمة املتعلقة مبتطلبات الرقابة.و مساعدة اإلدارة على مواكبة القضااي اجلديدة 
o الرقابية مراقبة التقدم التكنولوجي الذي قد يساعد يف مراقبة كفاءة وفعالية الضوابط. 

 
 :دالتقيّ اعتبارات خاصة إبثبات 

توجد مثل هذه الواثئق و . الرقابية لضوابطل هتقييم نشاط التدقيق الداخلي واختبار  2130ملعيار اب التقّيدتتضمن الواثئق اليت قد تظهر 
 يف أوراق عمل املدققني وقد تشمل ما يلي: عادةً 

o  الرقابية عندما مت مناقشة الضوابط األطراف املعنيةحماضر االجتماعات مع. 
o الرقابية املخاطر والضوابط وخرائط مصفوفات. 
o  لعمليات املخاطر والضوابط الرقابية. يسردتوصيف 
o  واملقابالت مع اإلدارة. االستبياانتنتائج 
o الرقابية نتائج اختبار الضوابط. 

تقييم ال، ومتابعة القضااي املثارة يف تقارير التدقيق، و ام التدقيق الفرديةمبهد أيضا من خالل اخلطط والتقارير املتعلقة وميكن إثبات التقيّ 
ابلضوابط الرقابية  ملوظفنيا ة لتبليغيالتشغيلالرقابية و  جراءاتاإلإذا حافظت اإلدارة على جمموعة مناسبة من و . الرقابية شامل للضوابطال

 اتالتحديثفيمكن إجياده يف التحسني املستمر وأما الدليل على . أيضاً  يدل ذلك على التقّيد، فقد اليت يتوقع منهم احملافظة عليها
 مبا يعكس التغري يف البيئة.والرقابة املعيارية لعمليات التشغيل  إلجراءاتل ةاملستمر 
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 التدقيق الداخلي مةختطيط مه – 2200
وتوثيق خطة عمل لكل مهمة من مهام التدقيق، تتضمن أهداف املهمة، ونطاقها، وتوقيتها،  بوضعجيب أن يقوم املدققون الداخليون 

 .ذات الصلة ابملهمة املؤسسةوأهداف وخماطر  اسرتاتيجياتأن أتخذ اخلطة يف االعتبار جيب و  واملوارد املخصصة هلا.
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :لتطبيق املعياراالستعداد 

أيضاً  بل ،2200عيار يف امل تدقيق داخلي فعال. وهو أساسي ليس فقطلوصول إىل أمر مهم جداً لالتدقيق الداخلي إن ختطيط مهام 
 .معايري أخرى يف هذه السلسلة كذلكيف 
 

التخطيط  أعمال ، وإدراكللمؤسسة، يبدأ املدققون الداخليون عادًة بفهم خطة التدقيق الداخلي السنوية ة التدقيقمملهعند التخطيط 
منذ إدراج  املؤسسةالتخطيط(، وفهم أي تغيريات هامة تؤثر يف  - 2010واملناقشات اليت أدت إىل وضعها )انظر اإلرشاد التنفيذي 

وأهدافها  املؤسسةاسرتاتيجيات  أتثري يةإىل فهم كيف وحيتاج املدققون الداخليون أيضاً  التدقيق يف خطة التدقيق الداخلي السنوية. ةمهم
 التدقيق. مهمةوخماطرها على 

 
 ، واليت غالباً املؤسسةالتدقيق اليت يستخدمها نشاط التدقيق الداخلي يف  ةمن املهم ابلنسبة للمدققني الداخليني فهم عملية ختطيط مهم

فهم لنطاق مهمة  التوصل إىل على املدققني الداخليني أيضاً  ينبغيو سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي. ما يتم وصفها يف دليل 
اليت مت إجراءها  التقّيدعلى عمليات التدقيق السابقة )الداخلية أو اخلارجية( أو مراجعات  وارفوأن يتعّ  ،وتوقعات األطراف املعنية التدقيق

إلضافة إىل ذلك، يتعرف عادًة املدققون الداخليون على االسرتاتيجيات واألهداف واملخاطر املتعلقة ابو اخلاضعة للتدقيق.  الناحيةيف 
قد يكون من املفيد للمدققني الداخليني أن يستفسروا عما و التدقيق القادمة.  مهمةابلقسم أو الناحية أو العملية اليت سيتم مراجعتها يف 

رأي اإلدارة حول تقييم  وافهمأن يللمخاطر يف الناحية اخلاضعة للتدقيق، وإذا كان األمر كذلك،  إذا كانت اإلدارة قد أجرت تقييماً 
 القادمة. مهمة التدقيقجال مبمتعلقة  رقابية املخاطر وكذلك أية خماطر وضوابط

 
إدارة املوارد(، وحتديد كيفية  - 2030التدقيق )انظر اإلرشاد التنفيذي  ةينبغي على املدققني الداخليني النظر يف املوارد الالزمة ملهم

 استخدام املوارد أبقصى قدر من الفعالية.
 

؛ اعتبارات التخطيط - 2201 : املعيارعن عملية ختطيط مهمة التدقيق توفر إرشادات إضافية ايري التاليةلمعاإلرشادات التنفيذية ل
ختصيص  - 2230املعيار و ؛ التدقيق الداخلي مهمةاق نط - 2220عيار وامل؛ التدقيق الداخلي مهمةأهداف  – 2210عيار وامل
 .التدقيق الداخلي مهمةبرانمج عمل  - 2240؛ واملعيار الداخلي التدقيق همةمل واردامل
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:



 اإلرشادات التنفيذية 
 

 97  مجيع احلقوق حمفوظة
 

يف ختطيط مهمة  مهماً  ابعتبارها جزءاً  ، من املهم ابلنسبة للمدققني الداخليني وضع أهداف مهمة التدقيق2200املعيار  تطبيقعند 
 تقييم وکذلك اإلدارة، أجرهتا للمخاطر حديثة تقييمات أي مراجعة الداخليني املدققني علی ينبغي الغاية، هذه التدقيق. ولتحقيق

 يف ابملخاطر ربطها سيتم مهمة التدقيق أهداف وذلك ألن السنوي، التخطيط خالل الداخلي الذي أجراه نشاط التدقيق املخاطر
التدقيق السابقة  وتقارير  التدقيقاليت نفذت يف سياق مهمة  املخاطر تقييمات األخرى االعتبارات وتشمل. اخلاضعة للمراجعة الناحية

التدقيق وحتديد احلدود  ةعلى املخاطر، ميكن حتديد نطاق مهم رتكزةلمراجعة. وعندما يتم حتديد األهداف املاخلاصة ابلناحية اخلاضعة ل
 املدققون الداخليون. ضمنها اليت سيعمل

 
وتبليغ النطاق  ،التدقيق ةلتحديد أهداف مهمة التدقيق، يقوم املدققون الداخليون عموما بتحديد البياانت املطلوبة ضمن نطاق مهم

اإلدارة أو املوظفني  أيضاً غ املدققون الداخليون يبلّ و . لالستعداد، مما يتيح لإلدارة مهلة زمنية كافية الناحية اخلاضعة للمراجعةإىل إدارة 
 يف وقت مبكر من العملية.متاحني وذلك املوظفني الرئيسيني  أنلضمان الناحية اخلاضعة للمراجعة الرئيسيني اآلخرين يف 

 
ل عادًة بواثئق من املناقشات واالستنتاجات اليت يتم التوصل إليها خال حيتفظ املدققون الداخليون خالل عملية ختطيط مهمة التدقيق
التدقيق الداخلي، حيدد املدققون  ةالتدقيق. وخالل مرحلة ختطيط مهم ةاالجتماعات، ويضعون مثل هذه الواثئق يف أوراق عمل مهم

لعملية ااخلطوات  املؤسسةاملطلوبة. وقد حيدد دليل سياسة التدقيق الداخلي يف  توثيقالدرجة و اتباع اإلجراءات الرمسية الداخليون درجة 
 توي على مناذج ذات صلة.وحي ،رمسيةال
 

التدقيق، مع األخذ يف االعتبار امليزانيات  ةخالل ختطيط مهمة التدقيق، قد يبدأ املدققون الداخليون يف تطوير برانمج عمل مهم
ًة كيف عاديف خطة املهمة  التدقيق. وحيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ةواخلدمات اللوجستية والشكل النهائي للتبليغ عن مهم

اإلشراف املباشر املطلوب على النتائج(، وكذلك مستوى  تبليغ - 2440ومىت وإىل من سيتم تبليغ نتائج مهمة التدقيق )انظر املعيار 
ن و تتضمن اخلطوة األخرية للتخطيط قبل أن يبدأ املدققو اإلشراف على مهمة التدقيق(.  – 2340موظفي التدقيق )انظر املعيار 

، ميكن تعديل ولكن على أي حالالتدقيق.  ةامليداين عادًة احلصول علی موافقة إدارة التدقيق علی برانمج عمل مهم لعملابن و الداخلي
 أثناء العمل امليداين عند احلصول على معلومات جديدة. -موافقة إدارة التدقيق  بعد –املهمة  التدقيق وبرانمج عمل ةخطة مهم

 
 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

 املهمة،ونطاق  ،وثقة اليت تغطي اعتبارات التخطيطاملالتدقيق  ةخطة مهم 2200ملعيار ابتتضمن الواثئق اليت قد تثبت التقّيد 
واثئق و قد يتضمن دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي مناذج و املوافق عليه.  هاوبرانمج عمل ،املوارد ا منوخمصصاهت ها،وأهداف

، مثل حماضر املهمةقد تتضمن الواثئق مالحظات من اجتماعات التخطيط اليت سبقت و مهمة التدقيق. معتمدة تتعلق بتخطيط 
توثق عادًة هذه املالحظات يف أوراق و رئيسية أخرى.  اً وبنود ،واملوارد املتاحة للمهمة،واإلطار الزمين  ،حلاضريناالجتماعات، وقائمة اب

 .مهمة التدقيقعمل 
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القادمة،  مهمة التدقيقبشأن  مهمة التدقيقإىل عميل  أن يتم إثبات التقّيد هبذا املعيار من خالل التبليغات ميكنابإلضافة إىل ذلك، 
 مهمة التدقيقأي وثيقة من االجتماع االفتتاحي بعد تطوير برانمج عمل و . مهمة التدقيقمثل التبليغات اليت تناقش أهداف ونطاق 

 .2200ملعيار ابساعد يف إثبات التقّيد تميكن أيضا أن 
 

اعتبارات التخطيط ، واملعيار  – 2201ملعيار اإلرشادات التنفيذية للمعايري التالية: ايف هبذا املعيار ثبات التقّيد إلتوجد أدلة إضافية 
ملهمة التدقيق وارد املختصيص  – 2230، واملعيار مهمة التدقيقنطاق  – 2220، واملعيار مهمة التدقيقأهداف  – 2210

 .مهمة التدقيق الداخليبرانمج عمل  - 2240، واملعيار يالداخل
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 اعتبارات التخطيط – 2201
 عند وضع خطة مهمة التدقيق، جيب أن أيخذ املدققون الداخليون النواحي اآلتية يف اعتبارهم:

 آدائه.اسرتاتيجيات وأهداف النشاط اخلاضع للتدقيق والوسائل اليت يستعملها هذا النشاط للرقابة على  -
املخاطر اهلامة اليت حيتمل أن يتعرض هلا ذلك النشاط وأهدافه وموارده وعملياته والسبل اليت ميكن هبا إبقاء التأثري الناجم  -

 عنها يف حدود املستوى املقبول.
قابة ذات إدارة املخاطر والرقابة يف هذا النشاط ابملقارنة أبحد أطر أو مناذج الر احلوكمة و مدى كفاية وفاعلية عمليات  -

 الصلة.
 إدارة املخاطر والرقابة.و  احلوكمة فرص إدخال حتسينات هامة على عمليات -

 
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

جيب على املدققني الداخليني ختطيط مهام التدقيق الداخلي بعناية من أجل حتقيق األهداف والغاايت احملددة يف خطة التدقيق الداخلي 
التدقيق  ملهمةتخطيط عملية البدأ عادًة وتالسنوية وااللتزام ابلسياسات واإلجراءات املقررة من قبل املؤسسة لنشاط التدقيق الداخلي. 

 الداخلي مبراجعة الواثئق اليت تدعم خطة التدقيق الداخلي السنوية.
 

والرؤية واألهداف واملخاطر واالستعداد لتقبل  الغايةالتدقيق الداخلي إذا بدأوا بفهم  ملهمةميكن للمدققني الداخليني التخطيط بفعالية 
 االستبيان التمهيديميكن أن يكون و . اخلاضعة للتدقيقأو العملية  الناحيةيف  املخاطر وبيئة الرقابة وهيكل احلوكمة وعملية إدارة املخاطر

 أو العملية اليت يتم تدقيقها. للناحية أداة قيمة ملساعدة املدققني الداخليني على حتقيق فهم كافٍ 
 

هو ممارسة شائعة يستخدمها املدققون الداخليون لتحديد املخاطر  -أو مراجعة مصفوفة موجودة  -إن وضع مصفوفة للمخاطر والرقابة 
 حولميكن أن توفر مصفوفة املخاطر والرقابة نتائج هامة و . التدقيقأو العملية قيد  الناحيةاليت قد تؤثر على أهداف وموارد وعمليات 

أن تستخدم لتحديد األهداف الرئيسية من  . وميكن أيضاً ة ذات صلةابط رقابيو كذلك أي ضو ة اليت مت حتديدها، املخاطر الرئيسي
 أو العملية اليت يتم تدقيقها. الناحيةالعمليات الفرعية ضمن 

 
 اجلهة اخلاضعة للتدقيقت التدقيق الداخلي، جيمع عادًة املدققون الداخليون املعلومات املتعلقة بسياسات وإجراءا مهمةأثناء ختطيط 

، جبانب مصادر وأنواع وموثوقية املعلومات املستخدمة يف الناحية اخلاضعة للتدقيقمستخدمة من قبل  تقنيةويسعون إىل فهم أي أنظمة 
دمات خ. كما يقوم املدققون الداخليون ابحلصول على نتائج العمل املنجز من قبل مقدمي أدلةالعملية وتلك اليت سيتم تقييمها ك

 .، إذا كان ذلك متاحاً اومراجعته اخلاضعة للتدقيقأو العملية  السابق للناحيةخرين أو نتائج التدقيق اآلارجيني اخلداخليني أو ال التأكيد
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خماطر جديدة. ابإلضافة  أدت إىل ظهورمن املهم ابلنسبة للمدققني الداخليني حتديد ما إذا كانت العمليات أو الظروف اجلديدة قد 
اء إىل ذلك، من املفيد للمدققني الداخليني حتديد املوارد األولية واملعلومات الالزمة، مبا يف ذلك مهارات التدقيق الداخلي الالزمة ألد

 التدقيق بشكل فعال.
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
 ا،االسرتاتيجية وغاايهت هاوأهدافاجلهة اخلاضعة للتدقيق،  رسالةوفهم وتوثيق ، من املهم للمدققني الداخليني حتديد 2201لتنفيذ املعيار 

تتم إدارة  يقوم عادًة املدققون الداخليون بتقييم ما إذا كانتو  الرقابية اخلاصة هبا. واملخاطر والضوابط فيها، ومؤشرات األداء الرئيسية
 لرقابة.اوكمة وإدارة املخاطر و احلعمليات من خالل املخاطر وختفيفها إىل املستوى املقبول 

 
ميكن استكمال هذه و لفهم االسرتاتيجيات واألهداف. الناحية اخلاضعة للتدقيق جيوز للمدققني الداخليني إجراء مناقشات مع إدارة 

يف الواثئق حمددة ة املخاطر اهلامأن تكون ميكن و االسرتاتيجية وخطط العمل وامليزانيات وحماضر االجتماعات.  واثئقاملناقشات مبراجعة 
 يف االعتباردارة اإل اليت أخذهتاتقييم عوامل اخلطر للبيئة لن استخدام فهمهم للعمل ومعرفتهم و ن الداخليو يستطيع املدققو الداعمة. 

 بشكل مستقل.
 

تقييم مدى كفاية على أو العملية اليت سيتم تدقيقها ميكن أن يساعد املدققني الداخليني  الناحيةإن فهم اسرتاتيجيات وأهداف وخماطر 
ميكن للمدققني الداخليني مراجعة هيكل املؤسسة، وأدوار ومسؤوليات اإلدارة، و وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة. 

وكمة وإدارة املخاطر والرقابة. ومن املهم أيضا ابلنسبة للمدققني الداخليني وتقارير اإلدارة، واإلجراءات التشغيلية لفهم عمليات احل
اختبارات إضافية إىل  ةالتدقيق لتحديد فيما إذا كان ينبغي إضافة أي ملهمةخالل مرحلة التخطيط  اتمراجعة مالحظات االجتماع

 برانمج العمل.
 

سارابنيس قانون ، مثل والقانونية اثئق الرقابة لتلبية املتطلبات التنظيميةتدفق العمليات وو خمططات حتافظ اإلدارة على  من املمكن أن
غريها من القوانني اخلاصة إبدراج أسهم الشركات يف تورنبول )اململكة املتحدة(، أو أو قانون أوكسلي )الوالايت املتحدة األمريكية(، 

الرئيسية. وبعد ذلك، قد ينظر  الرقابية لواثئق لتحديد الضوابطجيوز للمدققني الداخليني مراجعة هذه او . السوق املالية )البوصة(
،  31000ISOأو  COSOالراعية  املؤسساتجلنة إطار صلة، مثل  ياملدققون الداخليون يف استخدام إطار أو منوذج ذ

 للمساعدة يف التقييم.
 
 قيمةللنشاط التدقيق الداخلي الطرق اليت تضمن إضافة  التدقيق الداخلي، من املهم للمدققني الداخليني النظر يف مهمةل ختطيط الخ

تحديد الفرص املمكنة للقيام بتحسينات ل. ويف هذا الشأن، يستخدم املدققون الداخليون حكمتهم املهنية ومعرفتهم وخربهتم للمؤسسة
 مهمة يف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة يف املؤسسة.
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، التدقيق مهمةأهداف  - 2210املعيار  وفق املهمةيقوم املدققون الداخليون بوضع أهداف ونطاق ، مهمة التدقيقأثناء ختطيط 
. تدقيققيد ال الناحيةيتيح ذلك للمدققني الداخليني النظر يف ما ينبغي اختباره يف العملية أو و . التدقيق مهمةنطاق  - 2220عيار املو 

حتدد األولوية بصفة و على أساس أمهية املخاطر احملددة.  مهمة التدقيقضمن نطاق فة املختل واضعنهم من إعطاء األولوية للمكّ ميكما 
تأثري والكرب احلدوث األ احتمال ذاتتعطى عادًة املخاطر و إذا حدث.  ؤسسةثر ذلك اخلطر على املأبوما عامة ابحتمال حدوث خطر 

 األولوية القصوى لالختبار. األكرب
 

يعزز حيث .  اخلاضعة للتدقيقأو العملية  الناحيةابإلضافة إىل ذلك، عادًة ما يتحدث املدققون الداخليون مع األفراد الذين يعملون يف 
 .ملهمة التدقيقويؤدي إىل ختطيط أكثر فعالية  املدققني لتلك الناحية ذلك فهم

 
 التدقيق الداخلي مهمةنطاق  - 2220واإلرشاد التنفيذي  ،التدقيق الداخلي مهمةأهداف  - 2210يوفر اإلرشاد التنفيذي 

 إرشادات إضافية.
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
وضح، من بني أمور أخرى، أن املدققني الداخليني واليت توثقة جيدا املتخطيط الاملعيار مذكرة هبذا تتضمن الواثئق اليت قد تثبت التقّيد 

وصف من املستمدة مثل املالحظات تثبت التقّيد  واثئق أخرىوهناك . 2201البنود املدرجة يف املعيار أخذوا يف االعتبار قد 
 أوراق العمل ، ومصفوفة املخاطر والرقابة.و ، اتالعمليتدفق خمططات و ، العمليات

 
 الناحيةسياسات وإجراءات  يفي ثغرات قد تكون موجودة أل حيتفظون عادًة بتوثيقابإلضافة إىل ذلك، فإن املدققني الداخليني 

حتسينات مهمة يف عمليات احلوكمة وإدارة املتاحة إلجراء ميكن توثيق الفرص كما اخلاضعة للتدقيق، وهذا قد يساعد يف إثبات التقّيد.  
 لإلدارة. ةالنهائييف التبليغات يف حماضر االجتماع والعروض التقدميية أو  املؤسسةاملخاطر والرقابة يف 
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 الداخلي أهداف مهمة التدقيق – 2210
 .داخلي جيب حتديد أهداف كل مهمة تدقيق

 
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

كجزء من التخطيط لكل مهمة من مهام التدقيق   بوضوح على أن املدققني الداخليني جيب أن يضعوا أهدافاً  2210ينص املعيار 
 .اخلاضعة للتدقيقأو العملية ابلناحية عادًة ما يتم وضع األهداف بناء على املخاطر الرئيسية اليت مت حتديدها فيما يتعلق و الداخلي. 

 
التدقيق من خالل مراجعة اعتبارات التخطيط )انظر اإلرشاد التنفيذي  ةبوجه عام، يبدأ املدققون الداخليون عملية وضع أهداف مهمو 

الذي التدقيق وما  ةجراء مهمإ سببوخطة التدقيق الداخلي السنوية للحصول على فهم كامل ل ،اعتبارات التخطيط( - 2201
ورؤيتها وأهدافها قصرية األجل  املؤسسة لةرسامن املفيد أن يبدؤوا بفهم  هقد جيد املدققون الداخليون أنو إىل حتقيقه.  املؤسسةهتدف 

ابإلضافة إىل ذلك، من و . التدقيقأو العملية قيد  ابلناحيةارتباطها  يةوكيف ،وطويلة األجل، وكذلك السياسات واإلجراءات الرئيسية
، وكذلك خلاضعة للتدقيقاأو العملية  الناحيةوأهداف  رسالةن حيصلوا على فهم شامل السرتاتيجيات و أاملهم للمدققني الداخليني 

 .اخلاصة هبا املدخالت واملخرجات
 

، من املفيد للمدققني الداخليني حتديد ما إذا كان قد مت إجراء تقييم للمخاطر أثناء مرحلة التخطيط مهمة التدقيققبل وضع أهداف 
. وابإلضافة إىل ذلك، من املهم فهم دقيقاخلاضعة للتأو العملية  والناحية املؤسسةعلى فهم شامل ملخاطر ملهمة التدقيق، واحلصول 

 توقعات األطراف املعنية مبا يف ذلك اإلدارة العليا وجملس اإلدارة.
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
من خالل مراجعة اخلطة السنوية للتدقيق الداخلي ونتائج مهام التدقيق  ملهمة التدقيقميكن للمدققني الداخليني صياغة أهداف أولية 

ورؤية وأهداف الناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق. ويتم تعزيز  رسالةواملناقشات مع األطراف املعنية والنظر يف  السابقةالداخلي 
تبني و يف الناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق.  رقابةاملخاطر والاألهداف األولية من خالل تدريبات تقييم املخاطر لتغطية احلوكمة وإدارة 

مهمة نطاق  - 2220)انظر اإلرشاد التنفيذي  مةهاملحتدد نطاق كما   هابلتحديد إلجناز  املهمةالتدقيق ما تسعى  مهمةأهداف 
 (.التدقيق

 
القيام هبا. كما أهنا تساعد املدققني الداخليني على  عنييتاملدققني الداخليني على حتديد اإلجراءات اليت  مهمة التدقيقتساعد أهداف 

بشأن  ضماانً  يوفر اختبار املخاطر والرقابة عموماً و . مهمة التدقيقإعطاء األولوية للمخاطر واختبار الرقابة على العمليات واألنظمة أثناء 
 .والتبليغ، والكفاءة، والدقة، والتقّيدكفاية التصميم، وفعالية التشغيل، 
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يستخدم املدققون  ماغالبا و من املهم ابلنسبة للمدققني الداخليني وضع أهداف هلا غرض واضح، وخمتصرة، ومرتبطة بتقييم املخاطر. و 
، عند وضع أهداف ملعاجلة  31000ISOأو  COSOجلنة املنظمات الراعية  إطار الداخليون أفضل املمارسات واألطر، مثل

 .الرقابية املخاطر والضوابط
 

وتقييم  ،والنطاق ،التدقيق، من املفيد للمدققني الداخليني وضع مذكرة ختطيط، حيث ميكنهم توثيق األهداف مهمةخالل ختطيط 
التدقيق، وغريها من  مهمةوثيقة هامة للتبليغ عن أهداف ونطاق  مذكرة التخطيط هي أيضاً و ذات األولوية لالختبار. املواضع و  ،املخاطر

 .مة ألعضاء فريق التدقيقمعلومات اخللفية اهلا
 

 .التدقيق مهمة أهدافإرشادات إضافية حول کيفية حتقيق  ،الداخلي التدقيق مهمة تنفيذ – 2300 اإلرشاد التنفيذييوفر 
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
التدقيق، وكذلك برانمج عمل  مهمةمذكرة التخطيط اليت حتتوي على أهداف  2210ملعيار ابتتضمن الواثئق اليت قد تثبت التقّيد 

يف التقرير النهائي للمهمة التدقيق موضحة  مهمةينبغي أن تكون أهداف و . أهداف املهمة التدقيق املوافق عليه، والذي يذكر أيضاً 
 .أيضاً 

  
مذكرات املناقشة من  التدقيق، مثل حماضر االجتماع أو ملهمةالسجالت الداعمة منها و  هبذا املعيار، قد توضح واثئق إضافية التقّيد

التدقيق. ابإلضافة إىل ذلك، قد تساعد  مهمةأهداف  مت التوصل إىلقد تظهر هذه الواثئق كيف و التفاعالت مع األطراف املعنية. 
التدقيق يف إثبات التقّيد  مهمةأن يتخذها املدققون الداخليون أثناء  ينبغيسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي اليت تبني اخلطوات اليت 

 .2210ملعيار اب
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 الداخلي نطاق مهمة التدقيق -2220
 .همةامل أهداف قيقحبيث يتم حت كافيا التدقيق مهمة نطاق يكون أن جيب

 
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

 مهمة. وألن املهمةالتدقيق الذي يكفي لتحقيق أهداف  مهمة، يكلف املدققون الداخليون بوضع نطاق 2220يف تنفيذ املعيار 
تضمينه. وعندما يضع  ،ولن يتم ،، جيب على املدققني الداخليني حتديد ما سوف يتمالتدقيق ال ميكن أن تغطي كل شيء عموماً 

 النشاطات، و اخلاضعة للتدقيق يف عوامل مثل حدود الناحية أو العملية قيق، فإهنم ينظرون عموماً التد مهمةاملدققون الداخليون نطاق 
 .أو العملية، واإلطار الزمين الناحيةخارج النطاق، والعمليات الفرعية، ومكوانت النشاطات الواقعة النطاق مقابل الواقعة ضمن 

 
 مهمة( وأهداف اعتبارات التخطيط - 2201لتخطيط )انظر اإلرشاد التنفيذي يقوم املدققون الداخليون عادًة مبراجعة اعتبارات ا

ملخاطر الرئيسية اليت مت حتديدها خالل مرحلة ا( من أجل فهم التدقيق مهمةأهداف  - 2210التدقيق )انظر اإلرشاد التنفيذي 
التدقيق ابألهداف على أفضل وجه. ومن املهم ابلنسبة للمدققني  مهمةالتخطيط. وهذا يتيح هلم حتقيق فهم شامل لكيفية ربط نطاق 

 التدقيق. مهمةلتحقيق أهداف مبا فيه الكفاية  سعا اً النطاق و  يكونالتدقيق ، حيث جيب أن  مهمةالداخليني النظر بعناية يف حدود 
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
 مهمةإدراجه يف يتم، ولن  ،نطاق الذي يبني ابلتحديد ما سوف يتمالإبعداد بيان  عادًة ما يقوم املدققون الداخليون أثناء التخطيط

خارج النشاطات الواقعة النطاق مقابل الواقعة ضمن  النشاطات، و ة اخلاضعة للتدقيقالتدقيق الداخلي )مثل حدود الناحية أو العملي
مايل أو  والعمليات الفرعية، ، واإلطار الزمين(. وقد يستند اإلطار الزمين إىل نقطة زمنية أو ربعٍ  ،النطاق، ومكوانت الناحية أو العملية
 .سنة تقوميية أو فرتة زمنية حمددة مسبقاً 

 
، جيب على للمؤسسةومالئمته مع خطة التدقيق الداخلي السنوية  مهمة التدقيقلتحقيق أهداف  لضمان أن يكون النطاق كافياً 

ملساعدة اإلشرافية. وعند حتديد االستعانة اببىن على اخلربة ذات الصلة أو ت يتال ةالسليمة املهني احملاكمةلداخليني استخدام املدققني ا
يقوم املدققون الداخليون و املعايري احملددة.  ضمنلضمان حتقيق كل هدف  مهمة التدقيقالنطاق، من املفيد ابلنسبة هلم مراجعة أهداف 

، وكذلك أي طلبات من العميل أو األطراف املعنية بشأن إدراج بنود أو استبعادها من النطاق. وتوثيقها د على النطاقأي قيو يف ابلنظر 
 .للمهمةالنهائي  يف التقريريجب اإلبالغ عن ذلك فعلى النطاق،  اً إذا واجه املدققون الداخليون قيودو 
 

املعنية موعات اجملمثل املدققني اخلارجيني أو  -خرون الذي يقوم به اآل يف بعض األوقات، قد يعتمد املدققون الداخليون على العمل
التنسيق  - 2050اإلرشاد التنفيذي يوفر و وقد يكون من املفيد توثيق هذا االعتماد يف بيان النطاق.  - املؤسسةداخل بتحقيق االلتزام 

 بشأن اعتماد نشاط التدقيق الداخلي على مثل هذا العمل. ةإضافي اتإرشاد واالعتماد
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 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

أو سياسات  ،يف ميثاق التدقيق الداخلي مهمة التدقيقوصف عملية ختطيط  2220ملعيار ابتتضمن الواثئق اليت قد تثبت التقّيد 
، الذي وافقت عليه مهمة التدقيقيظهر برانمج عمل عموماً، وإجراءات التدقيق الداخلي، واليت عادًة ما توضح كيفية تعريف النطاق. و 

 .يتالئم بشكل كاف مع األهداف ويعاجل املخاطر الرئيسية احملددة مهمة التدقيقإدارة التدقيق الداخلي، ما إذا كان نطاق 
 
قد تساعد واثئق أخرى يف إثبات التقّيد منها مذكرات و . ملهمة التدقيقالنهائي  يف التقريريتم عادًة توثيق بيان النطاق بوضوح و 

  ، واملالحظات من حماضر االجتماعات اليت مت فيها مناقشة النطاق.مهمة التدقيقالتخطيط، واملوافقات املوقعة، وإعالانت 
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 الداخلي مة التدقيقختصيص املوارد مله -2230
وذلك ابإلرتكاز على تقييم طبيعة  مهمة التدقيق أهداف لتحقيق الالزمة والكافية املناسبة املوارد الداخليون املدققون حيدد أن جيب

 وتعقيد كل مهمة، والقيود الزمنية، واملوارد املتاحة.
 

 التفسري
واملهارات والكفاءات األخرى الضرورية إلجناز مهمة التدقيق. ويقصد بكلمة   يقصد بكلمة "مناسبة" الواردة يف هذا املعيار مزيج املعارف

 "كافية" مقدار املوارد الضرورية إلجناز مهمة التدقيق ابلعناية املهنية الالزمة.
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

. ومن املهم أن ميلك مهمة التدقيق، جيب على املدققني الداخليني التأكد من ختصيص املوارد لتحقيق أهداف 2230لتلبية املعيار 
بشمولية ودقة.  مهمة التدقيقضافية ألداء اإلكفاءات الما يلزم من املعرفة واملهارات واخلربة و  همة التدقيقمبن و ن املكلفو ن الداخليو املدقق

مع االهتمام الالزم  مهمة التدقيقكمية من املوارد الكافية لتغطية احتياجات   الداخلي التدقيقأن يشمل نشاط  ومن املهم أيضاً 
 املهنية. والعنايةابلتفاصيل 

 
من  مهمة التدقيقنطاق على فهم ألهداف و  ، حيصل املدققون الداخليون عموماً مهمة التدقيققبل حتديد أفضل طريقة لتخصيص موارد 

من خالل املناقشات  مهمة التدقيقتعقيد درجة خالل مراجعة واثئق التخطيط. ومن الضروري أيضا للمدققني الداخليني فهم طبيعة و 
 مع األطراف املعنية، مبا يف ذلك إدارة الناحية اليت سيتم تدقيقها.

 
التكنولوجيا املتاحة اليت قد تكون مفيدة أو من من املوظفني، بل أيضا املتاحة املوارد التأكد من من املهم للمدققني الداخليني ليس فقط 

أن ينظروا فيما إذا كانت هناك حاجة إىل موارد أو تكنولوجيات خارجية إضافية  جبودة. وميكن أيضاً  مهمة التدقيقضرورية ألداء 
 .مهمة التدقيقإلكمال 

 
 کل  تستغرقه أن يتوقع الذي للوقت شامل فهمحيصل املدققون الداخليون علی ، قد مهمة التدقيقمن خالل مراجعة برانمج عمل 

، وكذلك أي وقت أو لغة أو لوجستية أو غريها من القيود ميزانية املهمةجة يف املدر  الساعات لعدد مدركني يكونوا أن وينبغي. خطوة
الناحية اخلاضعة للتدقيق، واإلدارة العليا ، وجملس ألي طرف ذي صلة )على سبيل املثال، أعضاء نشاط التدقيق الداخلي، وإدارة 

 اإلدارة، واألطراف اخلارجية(.
 

من املتوقع أن حيصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ففني، من املوظإذا مل يكن لدى نشاط التدقيق الداخلي املوارد املالئمة والكافية 
احلصول على حول  ةإضافي اتإرشاد املهارة - 1210اإلرشاد التنفيذي  ريوفعلى النصيحة أو املساعدة املختصة لسد أي ثغرات. 

 املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة ألداء مسؤوليات التدقيق الداخلي.
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

يف حتديد نوع وكمية املوارد اليت  لديهمواستخدام أفضل تقدير مهين  مهمة التدقيقالداخليون عادًة بتقييم برانمج عمل  املدققونيقوم 
بناء على توافرهم  ملهمة التدقيقمن املهم تعيني املوظفني املناسبني و لتحقيق أهدافها على أفضل وجه.  ملهمة التدقيقختصيصها  يتعني

ية، وتكنولوجيا املعلومات، وحتليل التقارير املال املهارة يف املهارات املتخصصة )مثلبعض ميكن أن تكون و ومعرفتهم ومهاراهتم وخرباهتم. 
ابلنسبة لنشاط التدقيق كبرية قيمة   ذات، وغريها( قطاع أعمال حمددالتكاليف، والتخلص من األصول، والبناء، واملهارات اخلاصة ب

وارد املتاحة الداخلي إذا ما استخدمت بشكل مناسب. ولذلك، من املهم للمدققني الداخليني أن يعملوا بعناية عند اختيار أفضل امل
 الدقيق. ملهمة

 
، فإن املدققني الداخليني ينظرون عادًة فيما مهمة التدقيقإذا كانت املهارات املتخصصة للمدققني الداخليني املتاحني غري كافية ألداء 

ها موظفو التدقيق الداخلي يف احلاالت اليت يفتقر فيو . سيكون مناسباً  األكثر دقةاإلشراف  كان  أو إذا إذا كان التدريب اإلضايف خياراً 
خيارات أخرى،  ناحلاليون للخربة أو املعرفة ألداء مهام التدقيق الداخلي، قد ينظر املدققون الداخليون يف استكمال املوارد املوجودة م

يد التعهاستخدام مزيج من املتخصصني الداخليني واخلارجيني )مثل استخدام مدققني إضافيني، أو توظيف خبري متخصص، أو 
 .(املشرتك

 
قد و . ملهمة التدقيقعلى املدققني الداخليني أن يناقشوا مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي خماوف تتعلق ابملوارد املخصصة  ينبغي
احملدد يف امليزانية. وميكن توثيق  الزمنمع ابملقارنة  مهمة التدقيقالفعلي الذي يمقضى يف تنفيذ  الزمناملدققون الداخليون يف تتبع  يفكر

 ه من أجل أهداف التخطيط املستقبلية.نيتعلمو  اً ابعتباره درس يف الزمن أسباب وآاثر التجاوز الكبري
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
ق عليه الذي يظهر عادًة أن نشاط التدقيق املوافَ  مهمة التدقيقبرانمج عمل  2230ملعيار ابتتضمن الواثئق اليت قد تثبت التقّيد 

، مبا يف ذلك املوظفني ذوي اخلربة واملهارات والكفاءات املناسبة يف جمال التدقيق ملهمة التدقيقالداخلي قد استخدم موارد مناسبة وكافية 
 .ملهمة التدقيقاملخصص  الزمنمدقق داخلي، وكذلك  على كلتوزيع األنشطة كيفية   تظهر الواثئق الداعمة عموماً و الداخلي. 

 
التخطيط لنشاط التدقيق الداخلي، واليت قد تبني عملية مذكرات  2230عيار ابملتشمل الواثئق األخرى اليت قد تثبت التقّيد 

 الزمنيةاجلداول . وابإلضافة إىل ذلك، قد تساعد ملهمة التدقيقالتكنولوجيا أو املوارد األخرى اليت مت النظر فيها خالل مرحلة التخطيط 
التتبع املستخدمة ملراقبة الساعات املدرجة يف امليزانية مقابل الساعات الفعلية على إظهار التقّيد. وقد تساعد أيضا استبياانت  واثئق أو

 العمالء بعد التدقيق بشأن نوعية موارد التدقيق الداخلي وتوقيت تقرير التدقيق على إثبات التقّيد.
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 الداخلي التدقيقبرانمج عمل مهمة  – 2240
 التدقيق. مهمة أهداف حتقق عمل برامج وتوثيق وضع الداخليني املدققني على جيب

 
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

 ، وكذلك املخاطر والضوابطالتدقيقمهمة فهم واضح وشامل ألهداف ونطاق بتحقيق ، يبدأ املدققون الداخليون 2240املعيار  لتطبيق
 .همة التدقيقمليكون لديهم عادًة فهم كامل للموارد املتاحة و . اليت سيجري تدقيقهاالرئيسية يف الناحية أو العملية  الرقابية

 
 القادمة، مبا يف ذلك: مهمة التدقيققبل وضع برانمج العمل، قد جيد املدققون الداخليون أنه من املفيد النظر يف العديد من جوانب 

 حجم العينة املناسب لالختبار واملنهجيات اليت سيتم استخدامها. •
 سجل املخاطر أو مصفوفة املخاطر وكيفية تطبيقها على وضع برانمج العمل. •
 .مهمة التدقيقنطاق  •
 .مهمة التدقيق أهدافکيف سيتم حتقيق  •
 فيما إذا كانت املوارد الالزمة متاحة. •
 .همة التدقيقملاألحكام واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل مرحلة التخطيط  •

 
 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

يستند برانمج و لناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق. اب املتعلقةيف املخاطر  عند وضع برانمج العمل، ينظر املدققون الداخليون عموماً 
املوارد ويبني التقنيات أو املنهجيات اليت ستستخدم إلجراء  استخدام. وهو يتضمن عادًة خطط مهمة التدقيقالعمل إىل أهداف ونطاق 

من املهم للمدققني الداخليني حتديد أي اختبارات أو خطوات تدقيق ضرورية لتقييم و التدقيق )مثل تقنيات أخذ العينات(.  مهمة
على املدققني الداخليني  ينبغيالقائمة. ابإلضافة إىل ذلك،  الرقابية والختبار الضوابط ،يقاملخاطر يف الناحية أو العملية اخلاضعة للتدق

 ع النطاق بعد البدء ابلعمل.يالتأكد من أن االختبارات حمددة مبا فيه الكفاية لتفادي توس
 
 

. مهمة التدقيقاملطلوبة لتحقيق أهداف  ال، ينظر املدققون الداخليون يف طبيعة ومدى وتوقيت اختبارات التدقيقلوضع برانمج عمل فعّ 
وضع  معني يعاجل املخاطر. ومن املهم أيضاً  رقايب يف برانمج العمل الختبار ضابط مهمة التدقيقوينبغي تصميم كل إجراء من إجراءات 

املتبقية الواجب القيام ات اخلطو القيام به وما هي  يتعنيفهم ما  مهمة التدقيقبرانمج العمل وتوثيقه بطريقة تضمن جلميع أعضاء فريق 
 هبا.



 اإلرشادات التنفيذية 
 

 109  مجيع احلقوق حمفوظة
 

 
تشمل األشكال الشائعة االستخدام صيغ قياسية أو قوائم مرجعية و . املؤسسةأو  مهمة التدقيققد خيتلف شكل برامج العمل حسب 

ساعد تو لتوثيق استكمال خطوات التخطيط، واملذكرات اليت تلخص املهام املكتملة، وأعمدة إضافية يف مصفوفة املخاطر والرقابة. 
التدقيق الداخلي. وميكن أن تشمل هذه الواثئق  مهمةيف تبليغ األدوار واملسؤوليات واملهام إىل أعضاء فريق  برامج العمل املوثقة جيداً 

 العمل املنجز، وأمساء املدققني الداخليني الذين أجنزوا العمل، واتريخ إجناز العمل. التوقيع على
 

املوافقة على برامج العمل من قبل إدارة التدقيق الداخلي قبل بدء العمل امليداين للتدقيق. ومع  ، جيب أن تتم1.أ.2240حسب املعيار 
وافقة سريعة من قبل إدارة التدقيق ملذلك، مع املعلومات اجلديدة واملعرفة املكتسبة أثناء العمل امليداين، ميكن تعديل برانمج التدقيق، تبعا 

 الداخلي.
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
أن يكون ألي تغيري على برانمج العمل موافقة  . وينبغي أيضاً 2240ملعيار ابيثبت برانمج العمل نفسه، مبوافقة موثقة، بوجه عام التقّيد 

برانمج العمل من قبل املدقق الداخلي  خطواتمن  خطوةوالتوقيعات املناسبة لكل  مهمة التدقيق،قد يساعد اإلشراف على و موثقة. 
 .ول عن إكمال املهمة على إثبات التقّيد أيضاً املسؤ 

 
أو املذكرات اليت تظهر خطوات التخطيط لوضع  اتمالحظات االجتماع 2240ملعيار ابتشمل الواثئق األخرى اليت قد تثبت التقّيد 

مهمة التدقيق مع عميل  فريقلالحظات من اجتماعات التخطيط يتم إثبات التقّيد من خالل املبرانمج العمل. ابإلضافة إىل ذلك، قد 
على حدوث مثل هذه  من خالل األدلة، أو أهداف مهمة التدقيق وما يتوقع منها تقدميهمناقشة  اخالهل تمتمهمة التدقيق واليت 

 االجتماعات.
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 التدقيق الداخلي مهمةتنفيذ  -2300
 .التدقيق مهمة أهداف الالزمة لتحقيق الكافية املعلومات وتوثيق وتقييم وحتليل بتحديد الداخليون املدققون يقوم أن جيب

 
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 
 :االستعداد لتطبيق املعيار

سلسلة من ختصص لكل منها إىل ثالث مراحل،  مهمة التدقيقم عملية قسّ تلتدقيق الداخلي، ل املهنية لممارسةليف املعايري الدولية 
يف أما (. 2400(، والتبليغ )سلسلة 2300واإلشراف )سلسلة  التنفيذ(، 2200: التخطيط )سلسلة املراحل هي. هذه املعايري

خالل عملية  مهمة التدقيققد يتم تنفيذ بعض أعمال  بلبشكل منفصل ومتسلسل. املعايري هذه موعات جمال يتم تنفيذ فالواقع، 
همة. لذلك، ينبغي على املدققني الداخليني، عند املأداء على طول فرتة دث حتاإلشراف والتبليغ و  التخطيطكما أن أعمال   ،التخطيط

 يف نفس الوقت. ية اخلاصة هباالتنفيذواإلرشادات التحضري ألداء مهمة من مهام التدقيق، أن يراجعوا اجملموعات الثالث للمعايري 
 

اجعة املعلومات اليت متت صياغتها أثناء عملية التخطيط، واليت قبل أداء مهام التدقيق الداخلي، قد يستفيد املدققون الداخليون من مر 
 أن تتضمن ما يلي: ينبغي

 
 - 2210اليت تعكس نتائج التقييم األويل للمخاطر الذي أجراه نشاط التدقيق الداخلي )املعيار  مهمة التدقيقأهداف  •

 (.1.أ.2210واملعيار  ،التدقيق مهمةأهداف 
 اليت سيتم تدقيقهاالناحية أو العملية يف  الرقابية ضوابطالاستخدامها لتقييم احلوكمة، وإدارة املخاطر، و املعايري اليت سيتم  •

 (.3.أ.2210)املعيار 
، واخلطوات)الذي يتضمن االستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل مرحلة التخطيط(،  مهمة التدقيقبرانمج عمل  •

 مهمةبرانمج عمل  - 2240)املعيار  مهمة التدقيقد وحتليل وتوثيق معلومات واإلجراءات اليت سيتم استخدامها لتحدي
 ( .1.أ.2240واملعيار  ،التدقيق

العمل ما ذلك يف برانمج العمل. وقد يشمل  أيضا شار إليهيو  ،يتم عادًة توثيق العمل املنجز خالل مرحلة التخطيط يف أوراق العمل
 :يلي

أسلوب االختبار والنتائج واملالحظات  حتديد مع الرقابية املخاطر والضوابطبني مصفوفة املخاطر والرقابة، اليت تربط  •
 واالستنتاجات.

 لعمليات الرقابة. ةالسردي ات، والتوصيفالتدفق خمططاتو خرائط العمليات،  •
 الرقابة. نظام نتائج تقييم كفاءة تصميم •
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 الرئيسية.الرقابية ضوابط خطة وأسلوب اختبار فعالية ال •
. آلخر ومن مهمة تدقيق ألخرىيتفاوت مستوى التحليل والتفصيل املطبق خالل مرحلة التخطيط من نشاط تدقيق داخلي  •

حتديد على ألنه يساعد املدققني الداخليني  للمهمةالرقابة كجزء من التخطيط نظام يتم غالبا إجناز تقييم كفاءة تصميم و 
أنسب وقت إلجراء إال أن حتديد . للتأكد من فعاليتها سيتم تطبيق املزيد من االختبارات عليهاالرئيسية اليت  الرقابية الضوابط

 نظام تقييم تصميمجيري تنفيذ قد فالتخطيط، مرحلة إذا مل يتم إجنازه خالل فهذا التقييم يعتمد على طبيعة مهمة التدقيق؛ 
اختبارات تنفيذ الرقابة عند  نظام م املدققون الداخليون تصميمتدقيق، أو قد يقيّ أداء مهمة ال مراحل الرقابة كمرحلة حمددة من

 .الرقابية فعالية الضوابط

 
 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

بينما يقوم املدققون وتقييم وتوثيق النتائج.  ،مرحلة التخطيطاليت مت حتديدها خالل إجراء االختبارات  2300تشمل سلسلة املعايري 
يف  ، ينبغي عليهم أخذ توقعات جملس اإلدارة واإلدارة العليامهمة التدقيقاملعلومات املطلوبة لتحقيق أهداف الداخليون بدراسة 

دات مع أتكيعلى ما إذا كانت مهمة التدقيق مصممة لتوفري يف املهمة قد يعتمد نوع املعلومات املطلوبة والتحليالت املطبقة و . االعتبار
 (.1ج..2410ونصيحة )املعيار كانت مصممة لتقدمي مشورة ( أو  1.أ.2410استنتاجات )املعيار تكوين رأي و 

 
عن  اسرتاتيجياً  ونويبحثيف الوقت نفسه،  تساؤيلبذهن موضوعي، ولكن ذهن  على تنفيذ مهام التدقيقاملدققون الداخليون  يعمل

مهمة يف كل خطوة من خطوات عملية و . مهمة التدقيقاملعلومات )مثل أدلة التدقيق( اليت ميكن أن تساعد على حتقيق أهداف 
االستنتاجات  لتكوينلتقييم ما إذا كانت املعلومات كافية ومناسبة لتوفري أساس معقول  الشك املهين، يطبق املدققون الداخليون التدقيق

توثيق من املدققني الداخليني  توثيق املعلومات - 2330عيار امل ويطلبا إذا كان ينبغي مجع معلومات إضافية. أو التوصيات، أو م
 .مهمة التدقيقاالستنتاجات ونتائج  أن تدعم األدلة منطقياً  ينبغيو ؛ مهمة التدقيقاملعلومات الناجتة عن تنفيذ 

 
تكون املعلومات كافية عندما تكون معلومات وافية، ومقنعة، وقائمة على  "على أن ، املعلومات حتديد - 2310ينص تفسري املعيار 

حقائق واقعية، حبيث ميكن ألي شخص مطلع وحصيف أن يتوصل بناءا عليها إىل نفس االستنتاجات اليت توصل إليها املدقق". 
م خارجي، مثل مدقق داخلي آخر أو مقيّ مطلع، و  حصيفشخص ل حبيث ميكن وتوثيقها  مهمة التدقيقوابلتايل، ينبغي مجع معلومات 

 وحتقيق نتيجة تؤكد نتائج املدقق الداخلي وتؤدي منطقيا إىل نفس االستنتاجات. مهمة التدقيقتكرار 
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 2320على التحليالت والتقييمات املناسبة )انظر إىل املعيار  مهمة التدقيقونتائج  استنتاجاتجيب على املدققني الداخليني أن يبنوا 
هام االستشارية، فإن اهلدف النهائي هو التوصل إىل استنتاجات حول ما إذا كان املوبعض  ملهام التأكيدابلنسبة و (. حليل والتقييمالت -

 حتقيق أهدافها. اجلهة اخلاضعة للتدقيق علىالرئيسية يدعم قدرة  الرقابية تصميم وتشغيل الضوابط
 

الرئيسية  الرقابية الضوابط عملعادًة بوضع خطة اختبار جلمع األدلة حول فعالية  كجزء من برانمج العمل، يقوم املدققون الداخليون
ن الثانوية )أي تلك اليت حتسّ  الرقابية ، فإن الضوابطعموماً و (. برانمج عمل مهمة التدقيق - 2240املصممة بكفاءة )انظر املعيار 

)أي تلك اليت ال حيتمل أن حتقق الغرض منها حىت لو كانت لتصميم اضعف ب تتصفالعملية ولكنها ليست أساسية( والضوابط اليت 
إذا مل تكن تفاصيل خطة االختبار و . أن يتم تطبيق اختبارات إضافية عليها هبدف اختبار الفعاليةتعمل ابلشكل املناسب( ال حتتاج 

، ومنهجية أخذ واجملتمع االحصائياالختبار كافية، فقد حيتاج املدققون الداخليون إىل تقدمي تفاصيل إضافية عن االختبار، مثل معايري 
املوافقة على أي تعديالت على خطة  1.أ.2240يتطلب املعيار و العينات، وحجم العينة املطلوب للحصول على معلومات كافية. 

 .االختبار فور حدوثها
 
تشمل و وتقنيات التدقيق مبساعدة احلاسوب.  ةاملدققني الداخليني للتقييم جمموعة من إجراءات التدقيق اليدوي مقاربةتضمن غالبا ت

، واملراجعة املستندية، والتفتيش، واملراقبةاالستعالمات )مثل املقابالت أو االستبياانت(،  ةجراءات التدقيق اليدويإلالفئات العامة 
هات أو املقايسة(. وتشمل تقنيات ، واإلجراءات التحليلية )مثل حتليل النسب أو حتليل االجتاات، وإعادًة األداء، والتأكيدوالتتّبع

لربامج واألنظمة ل الرقابية ضوابطالختترب منطق املعاجلة و اليت تخصصة املربامج الو  ،عامةالتدقيق الالتدقيق مبساعدة احلاسوب برامج 
 .التحليل والتقييم - 2320ش إجراءات التقييم مبزيد من التفصيل يف اإلرشاد التنفيذي تمناقَ و األخرى. 

 
اليت عادًة ما توثق كورقة عمل. و التقييم، ميكن تسجيل النتائج يف عمود يضاف إىل مصفوفة املخاطر والرقابة، أعمال تمال مع اك

إىل أوراق عمل إضافية توثق تفاصيل إجراءات االختبار والتحليالت  أو رابطاً  مرجعاً  تتضمن اإلدخاالت يف املصفوفة عموماً و 
دعم استنتاجات املدقق الداخلي. وميكن أيضا تقدمي معلومات التدقيق الداخلي، ونتائج إضافية تأمور وأي  ،والنتائج ،املستخدمة

 االختبار، وأساس االستنتاجات، يف شكل ملخص لألعمال املنجزة.
 

يف دليل سياسات وإجراءات نشاط التدقيق الداخلي. أوراق العمل ق يثتو ل معروفاً  يضع عادًة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي هنجاً 
 .توثيق املعلومات - 2330مبزيد من التفصيل يف اإلرشاد التنفيذي عملية التوثيق وتناقش 

 



 اإلرشادات التنفيذية 
 

 113  مجيع احلقوق حمفوظة
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
مهمة إجراؤها أثناء  متمات اليت اليت تبني اإلجراءات، والتحليالت، والتقيي مهمة التدقيقيف أوراق عمل  2300ملعيار ابقد يمثبت التقّيد 

ألية تقنية من تقنيات التدقيق  تتضمن أوراق العمل عادًة وصفاً و ، وكذلك املنطق الذي يدعم االستنتاجات واآلراء والنصائح.  التدقيق
ائية ملهام التدقيق الداخلي . ابإلضافة إىل ذلك، تثبت التبليغات النهمهمة التدقيقمت استخدامها أثناء اليت ربامج المبساعدة احلاسوب أو 

أن أهداف مهام التدقيق الداخلي قد  للتغذية الراجعة خرىألية آبعد التدقيق أو أية  ما . وقد تؤكد استبياانتهبذا املعيار عادًة التقّيد
 .أيضا التدقيق أدلة على التقّيد مهمةقد توفر واثئق اإلشراف على و حتققت من وجهة نظر جملس اإلدارة واإلدارة العليا. 
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 حتديد املعلومات – 2310
 التدقيق. مهمة ، وذات صلة، ومفيدة، لتحقيق أهدافوموثوقةكافية،  حتديد معلومات الداخليني املدققني على جيب

 التفسري:
ميكن ألي شخص مطلع وحصيف تكون املعلومات "كافية" عندما تكون معلومات وافية، ومقنعة، وقائمة على حقائق واقعية، حبيث 

" إذا كانت أفضل ما ميكن التوصل ةأن يتوصل بناءا عليها إىل نفس االستنتاجات اليت توصل إليها املدقق. وتكون املعلومات "موثوق
همة إليه ابستخدام األساليب املناسبة للقيام ابملهمة. وتكون املعلومات "ذات صلة" إذا كانت معلومات تؤيد مالحظات وتوصيات م

وكانت منسجمة مع أهداف هذه املهمة. وتكون املعلومات "مفيدة" إذا كانت معلومات تساعد املؤسسة على حتقيق  ،التدقيق
 أهدافها.

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار
احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة. ويتطلب عمليات لتقييم وحتسني فعالية  ومنضبطاً  يستخدم نشاط التدقيق الداخلي أسلواب منهجياً 

واستنتاجات  مهمة التدقيقالنهج املنهجي واملنضبط أن يقوم املدققون الداخليون بتحديد وحتليل وتقييم وتوثيق املعلومات لدعم نتائج 
 .جيب حتديدهامعايري املعلومات اليت  2310حيدد املعيار حيث املدققني الداخليني. 

 
مهمة تساعد مراجعة أهداف و . ملهمة التدقيقيبدأ املدققون الداخليون جبمع املعلومات، واليت تتضمن أدلة التدقيق، عند التخطيط 

حيدد برانمج العمل و التحضري لتحديد معلومات كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة. يف املدققني الداخليني املهمة وبرانمج عمل  التدقيق
 .مهمة التدقيقجراءات اليت يستخدمها املدققون الداخليون ألداء اإل
 

مهمة قد يکون من املفيد للمدققني الداخليني مراجعة سياسات املؤسسة والقوانني القضائية املتعلقة خبصوصية البياانت قبل بدء عمل 
رباء املعنيني املتاحني ملعاجلة أي أسئلة أو خماوف قد تنشأ أن يستشريوا املستشار القانوين للمؤسسة أو غريه من اخل . وميكن أيضاً التدقيق

 احلصول على املعلومات الشخصية. حيال
 

، خاصة أولئك املعنيني املؤسسةمفتوح وتعاوين بني املدقق الداخلي وموظفي واصل ت وجود عملية حتديد املعلومات عن طريق تتيسر
من جوانب أداء مهمة  هاماً  بليغ فعالة واحلفاظ عليها جانباً واصل وتيعد إنشاء قنوات تو مباشرة ابلناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق. 

ستقاللية اال - 1110بليغ املفتوح )انظر املعيار واصل والتاالستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي ضرورية أيضا للتو التدقيق. 
 (.التنظيمية
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
املعلومات يف أوراق العمل. تلك التدقيق وتوثيق مهمة جبمع معلومات عن عميل  مهمة التدقيقققون الداخليون أثناء ختطيط يقوم املد

غالبا ما ف. آلخر ومن مهمة تدقيق ألخرىق خالل مرحلة التخطيط من نشاط تدقيق داخلي خيتلف مستوى التحليل والتفصيل املطبّ و 
ألنه يساعد املدققني الداخليني على حتديد الضوابط  مهمة التدقيقالرقابة كجزء من ختطيط يات عمليتم اجناز تقييم كفاءة تصميم 

. وابلتايل، قد تنتج أدلة التدقيق من اختبار تصميم عمليات ات حوهلا للتأكد من فعاليتهاختبار إجراء املزيد من اال يتعنيالرئيسية اليت 
 الرقابة.

 
تستغرق بعض التقنيات وقتا و . املالئمة ملهمة التدقيقتقنيات الة معلومات التدقيق على استخدام ، تعتمد موثوقي2310ووفقا للمعيار 

. وبصفة عامة، التأكيدمستوى أعلى من تعطي ألهنا  فيها قد تكون تستحق االستثمار هاأطول أو تتطلب موارد أكثر من غريها، ولكن
 البسيطة ما يلي: ةتشمل إجراءات التدقيق اليدوي

 .اخلاضعة للتدقيق للناحيةاألدلة املادية، مثل املمتلكات املادية  تفّحص •
 .مصادر خارجيةالواثئق الواردة من التدقيق أو مهمة فحص واثئق عميل  •
 .والرقابة للمخاطر الذاتية التقييمات أو االسبياانت أو املقابالت خالل من قائمة على إفادات األشخاصمجع أدلة  •
 .أثناء التنفيذ العملسري راقبة من أجل ممراقبة العملية  •
 فحص البياانت اليت يتم مراقبتها بشكل مستمر عن طريق التكنولوجيا. •

 
 .التحليل والتقييم - 2320لتحليل وتقييم املعلومات مبزيد من التفصيل يف اإلرشاد التنفيذي  تناقش إجراءات أكثر تعقيداً 

 
 علی) الداخلي املدقق قبل من مباشرة عليهايتم احلصول و  مة،، ومدعّ حديثةوموثوقية املعلومات عندما تکون املعلومات  كفايةتزداد  
 من مجعها يتم عندما أيضاً  موثوقية أكثر وتكون املعلومات. مستقل اثلث طرف من أو( الواثئق مراجعة ما أو عملية مراقبة املثال، سبيل
 .فّعال بشكل لرقابيةالضوابط ا تعمل فيه نظام

 
ومطلع )مثل مشرف  حصيفلعل أحد أهم خصائص املعلومات الكافية واملوثوقة هو أنه ينبغي مجعها وتوثيقها حبيث يكون شخص 

وصل تعلى تكرار اخلطوات واالختبارات املبينة يف أوراق العمل، وحتقيق نفس النتائج، وال التدقيق الداخلي أو املقيم اخلارجي( قادراً 
ن الذين قاموا ابلعمل. ولذلك، من املهم أن يضع الرئيس التنفيذي و ن الداخليو وصل إليها املدققتنفس االستنتاجات اليت إىل  منطقياً 

املوحد )مثل الرموز والعالمات(، وأن يستخدم والرتميز  ،املصطلحات املفضلةاستخدام للتوثيق، مبا يف ذلك  للتدقيق الداخلي نظاماً 
 .توثيق املعلومات - 2330مبزيد من التفصيل يف اإلرشاد التنفيذي عملية التوثيق خليون هذا النظام ابستمرار. وتناقش املدققون الدا
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املعلومات ذات الصلة واملفيدة  وترتيب، فمن املهم ابلنسبة للمدققني الداخليني تعريف وحتديد حمدودة بطبيعتها مهمة التدقيقألن موارد 

ابلنسبة للمدققني الداخليني إجراء  (. ومن املهم أيضاً ةمصداقي هاأو تعطي مهمة التدقيق وتوصيات دعم مالحظات)أي املعلومات اليت ت
إىل أدلة مقنعة، تستند استنتاجاهتم ومشورهتم  أنمن االعتماد على أمثلة فردية، حيث  ككل، بدالً   مهمة التدقيقتقييم جلميع معلومات 

 مطلقة. إىل أدلة وليس
 

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
الداعمة، واليت ميكن ختزينها إلكرتونيا أو  مهمة التدقيقوأوراق عمل  مهمة التدقيقيف برانمج عمل  2310ملعيار ابقد يمثبت التقّيد 

صفحات فردية أو بربانمج العمل، سواء كانت موجودة كوجيري ربطها ترتيب برانمج العمل سب م أوراق العمل عادًة حب. وتنظَّ اً ورقي
األدلة الداعمة لألهداف من خالل حتديد  يتم التوصل إىلللتدقيق الداخلي. ونتيجة لإلشراف،  خطوات تدقيق يف نظام حاسويب

 معلومات كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة.
 

اضعة للتدقيق )بعد اكتمال تبليغات ، ميكن إصدار استبياانت للموظفني يف الناحية اخلللمؤسسةللتأكد من أن املعلومات املقدمة مفيدة 
اليت ترسل إىل  مهمة التدقيقنتائج  جتاهالتصرف طريقة (. وابإلضافة إىل ذلك، يراقب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مهمة التدقيق

 إبالغها. متاإلدارة، واليت قد توفر دليال على فائدة املعلومات اليت 
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 التحليل والتقييم – 2320
 .املناسبة التحليل والتقييم أعمال أساس على التدقيق مهمة ونتائج استنتاجات بناء الداخليني املدققني على جيب

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار

عمل للوصول إىل األهداف املوضوعة ملهمة التدقيق جيب أن يعمل املدققون الداخليون أثناء التخطيط ملهمة التدقيق على وضع برانمج 
(. وابلنسبة ملهام التأكيد، جيب أن يتضمن برانمج العمل اإلجراءات الالزمة برانمج عمل مهمة التدقيق - 2204 )راجع املعيار

التطبيق  2300املعايري  (. هذا وتصف سلسلة1..ت2240 لتحديد وحتليل وتقييم وتوثيق املعلومات املتعلقة مبهمة التدقيق )املعيار
 الفعلي هلذه اإلجراءات املخطط هلا.

من املدققني الداخليني القيام بتحليل وتقييم املعلومات اليت مت احلصول عليها خالل تنفيذ مهمة التدقيق قبل  2320يتطلب املعيار 
يكون  من احملتمل أنج العمل اخلاص هبا، التوصل إىل استنتاجات بشأن هذه املعلومات. وعند التخطيط ملهمة التدقيق ووضع برانم

املدققون الداخليون قد أجنزوا عدة مراحل من املهمة وتوصلوا إىل معلومات هامة، مبا فيها مصفوفة املخاطر والضوابط الرقابية، وتقييم 
جز، واملعلومات الناجتة، وما نتج ملدى كفاءة تصميم هذه الضوابط. وعادة ما يتم ربط برانمج العمل أبوراق العمل اليت توثق العمل املن
، خمططات التدفق أو الوصف عن ذلك من قرارات. ومن األمثلة على أوراق العمل النموذجية: مذكرات التخطيط أو قوائم املراجعة

توثق الروابط مصفوفة املخاطر والضوابط الرقابية اليت السردي للعمليات الرئيسية، خارطة املخاطر على مستوى العملية، ابإلضافة إىل 
 بني املخاطر والضوابط الرقابية، وأسلوب االختبارات، وملخصات عن املقابالت، والنتائج، واألدلة، واالستنتاجات.

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ى درجة معينة من قد ال يكون االنتقال من مرحلة ختطيط املهام إىل مرحلة تنفيذها منفصالً ابلكامل، ذلك أن كال املرحلتني تنطواين عل
حتليل وتقييم املعلومات املتعلقة مبهمة التدقيق. ففي الكثري من األحيان وخالل مرحلة التخطيط، يقوم املدققون الداخليون بتحديد 
الضوابط الرقابية وتقييم مدى كفاية تصميم تلك الضوابط، ألن ذلك من شأنه أن يساعد يف حتديد الضوابط الرقابية الرئيسية اليت 

 تخضع للمزيد من االختبارات لتحديد مدى فاعليتها. س

يشمل تنفيذ مهام التدقيق بشكل عام إجراء االختبارات املنصوص عليها يف برانمج العمل جلمع األدلة حول فاعلية أداء الضوابط 
أن يكون لدى املدققني الداخليني قائمة  املخاطر والضوابط الرقابية وبرانمج العمل، فمن املرجحالرقابية الرئيسية. وابالستناد إىل مصفوفة 

أتكيدات اإلدارة؛ ابإلجراءات واالختبارات املعينة املزمع إجراؤها. وتشمل البنود األخرى اليت عادة ما توضع ضمن برانمج العمل 
ومع ذلك، قد تبقى وأهداف ومقاييس وأساليب وإجراءات االختبارات، واجملتمع اإلحصائي؛ ومنهجية أخذ العينات وأحجام العينات. 

 بعض التفاصيل حباجة للتحديد خالل املراحل األوىل ألداء مهمة التدقيق.
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يف هناية املطاف، يسعى املدققني الداخليني للتوصل إىل استنتاجات كنتيجة لتنفيذ برانمج العمل )على سبيل املثال، التوصل إىل ما إذا 
حدة املخاطر إىل مستوى مقبول(. وبوجود القدر الكايف من املعلومات حول كل  كانت الضوابط الرقابية ذات فاعلية يف التخفيف من

ة من كفاءة تصميم وفاعلية أداء الضوابط الرقابية، يستطيع املدققون الداخليون أن يستنتجوا ما إذا كانت الضوابط الرقابية احلالية كافي
 لية اخلاضعة للتدقيق. لتساعد على حتقيق األهداف املنشودة فيما خيص الناحية أو العم

كّ  ن املدققني الداخليني من هذا وتعتمد درجة االختبارات املنفذة على ما إذا كانت نتائج االختبارات استطاعت أن تقدم أدلة كافية متم
العمل أن تقدم االستناد إليها يف بناء استنتاجاهتم أو إسداء مشوراهتم. أما إذا مل تستطع إجراءات االختبار املوصى هبا يف برانمج 

كّ  ن من بناء االستنتاجات وتقدمي التوصيات، فقد حيتاج املدققون الداخليون إىل إجراء التعديالت الالزمة على خطة معلومات كافية متم
 ة.على التعديالت اليت تنفذ على برانمج العمل ابلسرعة املمكن املصادقة 1..ت2240االختبارات وإجراء املزيد منها. ويتطلب املعيار 

 أعمال التحليل:

 غالباً ما تشمل أساليب االختبار مزجياً من إجراءات التدقيق اليدوية وتقنيات التدقيق مبساعدة احلاسوب، وتشمل األخرية برامج التدقيق
حلال ابلنسبة العامة والربامج املتخصصة يف اختبار الضوابط الرقابية على عمليات املعاجلة لربامج وأنظمة أخرى، ومنطقيتها. وكما هو ا

للمعلومات اخلاصة ابالختبارات اليت مت شرحها سلفاً، يتم حتديد إجراءات االختبار عادة خالل إعداد برانمج العمل اخلاص ابملهمة 
 (.2240)املعيار 

قاموا ابختيار طريقة ميكن للمدققني الداخليني إجراء االختبار على كامل اجملتمع اإلحصائي للمعلومات أو على عينة منوذجية متثله. فإذا 
 العينة، فعندها تقع على عاتقهم مسؤولية تطبيق الطرائق اليت تضمن أبن العينة املختارة متثل اجملتمع الكامل للمعلومات، ومتثل الفرتة

الكامل  الزمنية اليت ستعّمم عليها نتائج االختبارات. ويتيح استخدام تقنيات التدقيق مبساعدة احلاسوب إمكانية حتليل اجملتمع
للمعلومات، بدالً من القيام بتحليل عينة فقط من هذه املعلومات. وميكن احلصول على املزيد من التفاصيل حول تقنيات سحب 

 العينات وتقنيات التدقيق مبساعدة احلاسوب يف اإلرشادات التكميلية الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني.

علومات بطريقة االستعالم )مثل إجراء املقابالت أو االستبياانت(، واملراقبة، والتفتيش. وقد تشمل إجراءات التدقيق اليدوية مجع امل
تستغرق بعض اإلجراءات األخرى وقتاً أطول لتنفيذها غري أهنا تقدم مستوى أعلى من التأكيد. وتتضمن األمثلة على إجراءات التدقيق 

 اليدوية ما يلي:

 ( املراجعة املستنديةVouchingيق :) وم املدققون الداخليون ابلتحقق من صحة املعلومات املوثقة أو املسجلة من خالل
 تتبع هذه املعلومات إىل اخللف وصواًل إىل األصل املادي أو إىل مستند أو سجل مت إعداده يف مرحلة سابقة.

 ( التتبعTracing يقوم املدققون الداخليون ابلتحقق من اكتمال املعلومات املوثقة أو :) املسجلة من خالل تتبع املعلومات
 إىل األمام من مستند، أو سجل، أو أصل مادي، إىل مستند مت إعداده الحقاً.
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  إعادة األداء: يقوم املدققون الداخليون ابختبار مدى دقة أحد الضوابط الرقابية عن طريق إعادة أداء املهمة، وذلك من شأنه
 لضابط الرقايب قيد االختبار.أن يقدم دليالً مباشراً على فعالية أداء ا

 .التأكيد املستقل: يلتمس املدققون الداخليون احلصول على أتكيد خطي على  صحة املعلومات من جهة اثلثة مستقلة 

تمستخدم اإلجراءات التحليلية يف مقارنة املعلومات نسبًة إىل التوقعات، وذلك ابالستناد إىل مصدر مستقل )غري متحيز(، واالستناد إىل 
حقيقة أن بعض العالقات احملددة بني املعلومات ميكن توقعها بدرجة معقولة يف غياب الظروف اليت تثبت غري ذلك. وتمستخدم 

 (. وتتضمن األمثلة على اإلجراءات التحليلية ما يلي:2200اإلجراءات التحليلية أيضاً أثناء التخطيط ملهام التدقيق )سلسلة املعايري 

  ،واالجتاه العام، واالحندار.حتليل النسب 
 .اختبارات املعقولية 
 .املقارنة بني الفرتات 
 .التنبؤات 
 .مقايسة املعلومات مبقارنتها مع مثيالهتا يف قطاعات أعمال أو وحدات مؤسسية مماثلة 
 ف حتديد وميكن للمدققني الداخليني إجراء املزيد من التقصي حول أي احنرافات كبرية عن التوقعات القائمة وذلك هبد

مسببات الفروقات احلاصلة أو درجة معقوليتها )مثاًل: االحتيال أو اخلطأ أو التغيري يف الظروف( . أما عن النتائج الغري قابلة 
للتفسري، فتكون مبثابة مؤشر إىل احلاجة إلجراء املزيد من املتابعة، وقد تدل على وجود مشكلة ابرزة يتوجب اإلبالغ عنها 

 (.إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة - 2060 يا وجملس اإلدارة )راجع املعيارإىل اإلدارة العل

 أعمال التقييم:

يطبق املدققون الداخليون ما يتمتعون به من خربة ومنطقية وشك مهين لتقييم املعلومات املكتشفة خالل أداء املهمة، ويقومون ابلتوصل 
خليون بشكل عام على أداء مهام التدقيق مبوضوعية وفضولية، ابحثني بشكل اسرتاتيجي إىل استنتاجات منطقية. ويمقب ل املدققون الدا

عن املعلومات اليت من شأهنا أن حتقق األهداف املنشودة من مهمة التدقيق. ويف كل مرحلة من مراحل أداء املهمة، يقوم املدققون 
ما إذا كانت الدالئل كافية ومناسبة للتوصل لالستنتاجات والتوصيات. الداخليون بتطبيق اخلربة املهنية املكتسبة والشك املهين لتقييم 

، جيب على املدققني الداخليني توثيق املعلومات اليت تؤيد بشكل منطقي نتائج أداء مهمة املعلومات توثيق – 2330 ووفقاً للمعيار
يتم اسبعاد املعلومات اهلامة اليت تتعارض مع تلك التدقيق واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها. ولكن هذا ال يعين ابلضرورة أن 

 االستنتاجات.

يقوم املدققون الداخليون يف الكثري من األحيان إبجراء حتليل لألسباب اجلذرية للتعرف على السبب الكامن وراء حدوث خطأ ما، أو 
ّكن هذا التحليل امل دققني الداخليني من إضافة أفكار جديدة مشكلة ما، أو فرصة ضائعة، أو حالة من حاالت عدم التقّيد. وميم

لتحسني فعالية وكفاية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة لدى املؤسسة. لكن يف بعض األحيان، قد يتطلب أيضاً إجراء مثل هذه 
املدققون الداخليون العناية الدراسات التحليلة موارد طائلة، مثل الوقت، واالستعانة ابخلرباء املتخصصني. وابلتايل، جيب أن ميارس 
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منه  املهنية الالزمة عند إجراء حتليل لألسباب اجلذرية من خالل موازنة تكلفة اجلهود املبذولة يف إجراء هذا التحليل مع املنافع املتوقعة
 . (1..أ1220)املعيار 

ميكن لعملية حتليل األسباب اجلذرية يف حاالت معينة  وابلرغم من أن القضااي املعقدة قد حتتاج إىل املزيد من التحاليل الدقيقة، إال أنه
: أن تكون ابلبساطة اليت يتم فيها طرح سلسلة من األسئلة اليت تبدأ بـ "ملاذا" يف حماولٍة لتحديد السبب اجلذري للتباين احلاصل. مثالً 

ملاذا؟ ألن هذه القطعة تتعطل دائماً. ملاذا؟ ألن  وقع العامل. ملاذا؟ ألن زيتاً كان على األرض. ملاذا؟ ألن قطعة ما كانت تسرب الزيت.
 معايري اجلودة للموردين غري كافية.

إن أغلب األسباب اجلذرية ميكن عزوها إىل قرارات أو أفعال أو تقاعس شخص ما أو جمموعة من األشخاص. إال أن حتديد السبب 
دققني الداخليني بتحليل بياانت كمية ونوعية. يف بعض ميكن أن يكون صعباً وغري موضوعي، حىت بعد قيام امل احلقيقياجلذري 

احلاالت، ميكن لعدة أخطاء بدرجات أتثري متفاوتة أن جتتمع معاً لتشكل السبب اجلذري للمشكلة، أو ميكن للسبب اجلذري أن 
الداخليون أن يشملوا مدخالت  ينطوي على خطر ما مرتبط مبسألٍة ذات نطاٍق أوسع، كثقافة املؤسسة مثاًل. وهلذا، قد خيتار املدققون

من عدة جهات معنية داخلية وخارجية. وقد يقدم املدققون الداخليون يف بعض احلاالت عدة أسباب جذرية حمتملة للنظر فيها من قبل 
الزمين  اإلدارة، وذلك ابالستناد إىل تقييم مستقل وموضوعي لعدة سيناريوهات أتخذ ابلسبب اجلذري للمشكلة. ويف حال كان اإلطار

 أو مستوى املهارات املطلوب إلكمال حتليل األسباب اجلذرية يفوق مايوفره نشاط التدقيق الداخلي، عندها قد ينصح الرئيس التنفيذي
 اإلدارة مبعاجلة املسألة والقيام ابملزيد من اإلجراءات لتحديد السبب اجلذري. للتدقيق الداخلي

 : التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

توثّق أوراق العمل بشكل عام معلوماٍت كافية حول أعمال التحليل والنتائج واالستنتاجات اخلاصة مبهمة التدقيق بغية متكني القارئ من 
فهم األساس الذي بنيت عليه تلك االستنتاجات. وعادة ما تبني أوراق العمل أيضاً اجملتمع اإلحصائي حمل االختبارات، وعملية 

قة سحب العينات املستخدمة من قبل املدققني الداخليني. ويشار إىل أوراق العمل كمرجع يف برانمج العمل. وقد سحب العينات، وطري
 .إثبااتت إضافية (اإلشراف على مهمة التدقيق – 2340تقّدم املراجعات اإلشرافية للمهمة )املعيار 
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 توثيق املعلومات -2330

 .التدقيق مهمة ونتائج استنتاجات لتأييد كافية، وموثوقة، وذات صلة، ومفيدة،  معلومات توثيق الداخليني املدققني على جيب

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 : االستعداد لتطبيق املعيار

يف ذلك التخطيط تمستخدم أوراق العمل اخلاصة مبهمة التدقيق لتوثيق املعلومات اليت نتجت خالل عملية أداء مهمة التدقيق، مبا 
للمهمة، واختبار وحتليل وتقييم البياانت، والتوصل إىل النتائج واالستنتاجات املهمة. وميكن حفظ أوراق العمل بشكل ورقي أو بصورة 

 إلكرتونية، أو بكليهما معاً. ومن شأن استخدام برجميات التدقيق أن يعزز االتساق والفعالية.

غة أوراق العمل ابختالف املؤسسة وطبيعة املهمة. إال أنه من املهم حتقيق االتساق يف أوراق وخيتلف بشكل عام حمتوى وتنظيم وصي
العمل داخل نشاط التدقيق الداخلي قدر اإلمكان، ألن ذلك من شأنه أن يساعد يف تسهيل عملية تبادل املعلومات اخلاصة ابملهمة 

مسؤوٌل عن مثل هذا التنسيق، وعن وضع السياسات واإلجراءات  يق الداخليللتدق والتنسيق بني أنشطة التدقيق. وألن الرئيس التنفيذي
، ابلرتتيب(، واإلجراءات السياسات – 2040، واملعيار واالعتماد التنسيق – 2050اخلاصة بنشاط التدقيق الداخلي )راجع املعيار 

التوجيهية واإلجراءات إلمتام أوراق العمل ابلنسبة ملختلف فمن املنطقي للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يقوم إبعداد اخلطوط 
أشكال املهام. هذا ويساعد استخدام الصيغ والنماذج املوحدة، واملرنة بنفس الوقت، ألوراق العمل يف حتسني الكفاءة واالتساق لعملية 

ين )مثاًل: رموز تستخدم لتمثيل إجراءات تدقيق أداء املهمة. وتتضمن عناصر أوراق العمل املوحدة عموماً الشكل العام، وعالمة التدو 
فظ بصورة دائمة أو أن تنقل إىل مهمات تدقيق  معينة(، ونظاماً لإلحالة املرجعية ألوراق عمل أخرى، ومعلومات معينة ينبغي أن حتم

عداد أوراق العمل اخلاصة أخرى. وقبل توثيق املعلومات اخلاصة ابملهمة، ينبغي على املدققني الداخليني مراجعة وفهم إجراءات إ
 مبؤسستهم، والرتميزات املوحدة، وأي مناذج أو برجميات متوفرة يستخدمها نشاط التدقيق الداخلي.

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

، وموثوقة، وذات صلة، كافية معلومات حتديد الداخليني املدققني على جيبعلى أنه " املعلومات حتديد – 2310ينص املعيار 
". هذه اخلصائص هي بنفس القدر من األمهية لتؤخذ يف االعتبار من قبل املدققني الداخليني التدقيق مهمة ومفيدة، لتحقيق أهداف

عند توثيقهم للمعلومات يف أوراق العمل. وحتتوي أوراق العمل الفّعالة على معلومات تتصف ابلكفاية، وتكون ذات صلة أبهداف 
 ات مهمة التدقيق، األمر الذي جيعل هذه املعلومات مفيدة يف مساعدة املؤسسة على بلوغ أهدافها.ومالحظات واستنتاجات وتوصي

 وتكون املعلومات املوثقة يف أوراق العمل الفعالة موثوقة أيضاً ألهنا مستقاة من خالل استخدام التقنيات املناسبة ألداء املهمة، واليت
ّكن أي تكون بدورها موثّقة. ولعل األمر األكثر أمه ية هو أن حتتوي أوراق العمل على معلومات كافية وذات صلة من شأهنا أن متم

املدققون الداخليون الذين  إليها توصل اليت االستنتاجات نفس إىلومطّلع، كمدقق داخلي أو خارجي آخر، من التوصل  متعّقلشخص 
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زٌء هامم من عملية التدقيق املنتظمة واملنضبطة ألهنا تنظم أدلة التدقيق قاموا أبداء املهمة. وابلتايل، إن القيام بتوثيق أوراق العمل هو ج
ّكن من إعادة أداء العمل وأتييد نتائج واستنتاجات املهمة.  بطريقة متم

 ميكن أن تشمل أوراق العمل العناصر التالية:

 .فهرس أو رقم مرجعي 
  للتدقيق.حتدد النطاق أو العملية اخلاضعة  تسمية توضيحيةعنوان أو 
 .التاريخ أو الفرتة الزمنية للمهمة 
 .نطاق العمل املؤدى 
 .بيان الغرض من استقاء وحتليل البياانت 
 .مصادر البياانت املشمولة يف أوراق العمل 
 .وصف اجملتمع اإلحصائي الذي مت تقييمه، مبا يف ذلك حجم العينة وطريقة سحب العينة 
 .املنهجية املتبعة يف حتليل البياانت 
 اصيل عن االختبارات اليت ٌأجريت وأعمال التحليل اليت نـمّفذت.تف 
 .االستنتاجات، مبا فيها اإلحاالت املرجعية لورقة العمل اليت تشمل مشاهدات عمل التدقيق 
 .أعمال مهام املتابعة املقرتح القيام هبا 
 .امساء املدققني الداخليني الذين قاموا بتنفيذ أعمال املهمة 
 عمل قد متت مراجعته، مع اسم املدقق الداخلي الذي قام بعملية املراجعة.بيان يفيد أبن ال 

تمنظّم أوراق العمل بشكل عام حبسب اهليكل الذي مت وضعه يف برانمج العمل، ويتم ربطها مرجعياً ابملعلومات ذات الصلة يف أوراق 
ن الواثئق )سواًء ورقية أو الكرتونية، أو كليهما معاً( املتعلقة العمل أو املصادر أخرى. وتكون النتيجة النهائية عبارة عن جمموعة كاملة م

إىل ابإلجراءات اليت مت تنفيذها، واملعلومات اليت مت احلصول عليها، واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها، والتوصيات املستمدة، ابإلضافة 
ق مصدر الدعم الرئيسي للمدققني الداخليني يف تواصلهم األساس املنطقي الذي بنيت عليه كل من هذه اخلطوات. وتشكل تلك الواثئ

 مع اجلهات ذات الصلة، مبا فيها اإلدارة العليا، وجملس اإلدارة، وإدارة الناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق.

شراف على مهمة اإل - 2340وعادة ما تمستخدم املراجعة اإلشرافية ألوراق العمل لتطوير طاقم املدققني الداخليني )راجع املعيار 
لتدقيق ل للممارسة املهنيةملعايري الدولية (. وقد تمستخدم املراجعة اإلشرافية أيضاً  كأساس يمستند إليه يف تقييم مدى التقّيد ابالتدقيق

 (. اجلودة وحتسني أتكيد برانمج - 1300برانمج أتكيد وحتسني اجلودة )راجع املعيار ، ويف احلفاظ على الداخلي

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

. والدالئل اليت تشري إىل أن 2330ممعّدة بشكل مالئم، سواًء حمفظت ورقياً أو إلكرتونياً، التقّيد ابملعيار ـتبني أوراق العمل املكتملة وال
للتوصيات الناجتة عن املهمة. وقد يتلقى  ةمعلومات مهمة التدقيق كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة تتمثل يف تطبيق اإلدارة الفعال
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ايضاً آراًء حول جودة املعلومات املوثقة اخلاصة ابملهمة، وذلك عند قيامه إببالغ نتائج املهمة إىل  للتدقيق الداخلي الرئيس التنفيذي
املهمة املوزعة على األفراد الذين تلقوا اجلهات املعنية. وعلى حنٍو مماثل، قد يَثبمت التقّيد ابملعيار من خالل استبياانت ما بعد تنفيذ 

 املعلومات اخلاصة ابملهمة.
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 اإلشراف على مهمة التدقيق – 2340
 .جيب اإلشراف على مهام التدقيق ابلشكل املناسب، مبا يكفل حتقيق أهدافها، والتأكد من جودهتا، وتطوير فريق العمل

 التفسري:
 يالتنفيذ الرئيس عاتق على وتقع. التدقيق د مهمةيتعق مدىو  الداخليني املدققني وخربة مهارة على ةالالزم اإلشراف درجةعتمد ت

ألجله )أي من  أو الداخلي التدقيق نشاط قبل من أداؤها مت سواء ،التدقيق مهمة على اإلشراف عن الكاملة وليةؤ ملسا لداخليا للتدقيق
 وحفظ توثيق ويتم. املراجعة عملية ألداء ذوي اخلربة الداخلي التدقيقنشاط  من أعضاء تعيني له لكن جيوز، قبل جهة خارجية(

 اإلشراف. إمتام عملية الدالة على املناسبة اإلثبااتت
 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري

 

 :االستعداد لتطبيق املعيار

 أهدافها حتقيق يكفل مباوذلك  التدقيق مهمة على اإلشراف عن العامة وليةؤ ملسا لداخليا للتدقيق يالتنفيذ الرئيس عاتق على تقع
وابلتايل، عند التخطيط لكيفية إجراء عملية اإلشراف على مهمة التدقيق، ينبغي على الرئيس  .العمل وتطوير طاقم جودهتا وأتكيد

. وحىت 2340مراجعة أهداف املهمة وسياسات وإجراءات عملية التدقيق الداخلي اليت تؤيد العمل ابملعيار  للتدقيق الداخلي التنفيذي
قد طور سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي  للتدقيق الداخلي قبل أن تبدأ عملية التخطيط للمهمة، عادًة ما يكون الرئيس التنفيذي

(. وميكن ملثل هذه السياسات واإلجراءات - 2040تنفيذها واإلشراف عليها )راجع املعيار اليت تتناول كيفية التخطيط ملهمة التدقيق و 
على املدققني الداخليني استخدامها من أجل إنشاء صيغ اثبتة لربامج ينبغي السياسات واإلجراءات أن حتدد الربامج أو النماذج اليت 

ت أن تتناول الفرص املتاحة لتطوير طاقم العمل، مثل وجود سياسٍة العمل وأوراق العمل. وكذلك ميكن هلذه السياسات واإلجراءا
أو  للتدقيق الداخلي تتطلب اجتماعات ما بعد تنفيذ املهمة بني املدققني الداخليني الذين قاموا بتنفيذ املهمة، والرئيس التنفيذي

 الشخص املعنّي لإلشراف على املهمة.
 

اخلي هي عمليات مستمرة، وليست جزءاً من عملية التدقيق فحسب. وتوفر عمليات تقييم إن عمليات تقييم مهارات فريق التدقيق الد
ّكن الرئيس التنفيذي من أن يعنّي  للتدقيق الداخلي املهارات بشكل عام معلوماٍت كافية حول مؤهالت املدققني الداخليني، مما ميم

رفة والكفاءة واملؤهالت األخرى املناسبة هلا، ومتّكنه أيضاً من تعيني املدققني الداخليني بشكل مناسب وفقاً للمهام اليت ميتلكون املع
  التدقيق.شخص مؤّهل ليقوم ابإلشراف على مهمة 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

عملية اإلشراف على مهمة التدقيق تبدأ مع التخطيط ملهمة التدقيق وتستمر طيلة فرتة أداء املهمة. وخالل مرحلة التخطيط، يكون 
املشرف على مهمة التدقيق مسؤوالً عن املصادقة على برانمج عمل مهمة التدقيق، وقد يتوىل مسؤولية جوانب أخرى لعملية التخطيط 
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. إن املعيار الرئيسي للمصادقة على برانمج العمل هو ما إذا كان هذا الربانمج مصمماً لتحقيق أهداف (1..ت2240)راجع املعيار 
 املعلومات وتقييم وتوثيق وحتليل لتحديد الالزمةاملهمة بصورة فعالة. وعالوًة على ذلك، جيب أن يشمل برانمج العمل اإلجراءات 

على برانمج العمل. ويشمل اإلشراف  جتري تعديالتٍ  ة  أينه جيب املصادقة على على أ 1..ت2240. وينص املعيار ملهمةاب اخلاصة
رى عليه.  على مهمة التدقيق أيضاً التأكد من أن برانمج العمل مكتمل، والرتخيص ألية تعديالٍت قد جتم

تنفيذ مهمة التدقيق، ومع إدارة عادًة ما حيافظ املشرف على مهمة التدقيق على التواصل املستمر مع املدققني الداخليني املكلفني ب
دة، الناحية أو العملية اخلاضعة للتدقيق. ويقوم املشرف مبراجعة أوراق عمل املهمة اليت توضح إجراءات التدقيق املنفذة، واملعلومات احملد

ى مهمة التدقيق بتقييم ما إذا واملالحظات واالستنتاجات األولية اليت مت التوصل إليها خالل تنفيذ مهمة التدقيق. هذا ويقوم املشرف عل
كانت املعلومات واالختبارات والنتائج كافية، وموثوقة، وذات صلة، ومفيدة لتحقيق أهداف املهمة وتؤيد نتائجها واستنتاجاهتا، كما 

 .املعلومات توثيق – 2330هو مطلوب وفقاً للمعيار 

أن تكون التبليغات املتعلقة ابملهمة صحيحة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وبّناءة،  التبليغات جودة – 2420يتطلب املعيار 
وكاملة، وأن تصدر يف الوقت املناسب. ويقوم املشرفون على مهمة التدقيق مبراجعة تبليغات املهمة وأوراق العمل ابلنسبة هلذه العناصر 

 .وذلك ألن أوراق العمل توفر الدعم األويل لتبليغات املهمة

ابالجتماع مع املدققني الداخليني املكلفني بتنفيذ املهمة  للتدقيق الداخلي هذا ويقوم املشرف على مهمة التدقيق أو الرئيس التنفيذي
ة ليناقشوا عملية مهمة التدقيق، مما يتيح الفرصة لتدريب وتطوير وتقييم املدققني الداخليني، وذلك طيلة مراحل أداء املهمة. وعند مراجع

يغات مهمة التدقيق وأوراق العمل اخلاصة هبا، واليت توثق مجيع جوانب عملية املهمة، قد يطالب املشرفون ابملزيد من الدالئل تبل
واإليضاحات. وقد يكون لدى املدققني الداخليني الفرصة لتحسني أدائهم عرب اإلجابة عن األسئلة املطروحة من قبل املشرف على 

 مهمة التدقيق.

زالة املالحظات اليت وضعها املشرف على مهمة التدقيق عند املراجعة حاملا يتم تقدمي الدالئل الكافية أو إدخال التعديالت تتم عادًة إ
على أوراق العمل مبعلومات إضافية تتناول دواعي القلق لدى املشرف أو األسئلة املطروحة من قبله. ومثة خيار آخر وهو أن حيتفظ 

ل مستقل لدواعي القلق لدى املشرف على مهمة التدقيق وتساؤالته، واخلطوات املتبعة يف معاجلتها، نشاط التدقيق الداخلي بسج
 ونتائج هذه اخلطوات.

مسؤواًل عن كافة مهام التدقيق الداخلي وعن كل التقديرات املهنية الصادرة طيلة فرتة أداء  للتدقيق الداخلي ويكون الرئيس التنفيذي
ط التدقيق الداخلي أو اآلخرين ممن يقومون ابلعمل لصاحل هذا النشاط. وابلتايل، عادة ما يضع الرئيس املهام، سواء من قبل نشا

التنفيذي للتدقيق الداخلي السياسات واإلجراءات املصممة للتقليل من احتمالية أن يقوم املدققون الداخليون إبصدار األحكام أو اختاذ 
، واليت ميكن أن تؤثر سلباً على مهمة التدقيق. وعادة ما للتدقيق الداخلي ين للرئيس التنفيذياإلجراءات اليت ال تتسق مع التقدير امله

وسيلة لتسوية أي فوارق قد تربز يف التقديرات املهنية. وميكن هلذا أن يتضمن حبث الوقائع  للتدقيق الداخلي يستحدث الرئيس التنفيذي
حباث، و توثيق وبناء االستناجتات حول وجهات النظر املختلفة يف أوراق العمل ذات الصلة، ومتابعة املزيد من االستقصاءات واأل
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اخلاصة ابملهمة. ويف حال كان هناك فارق يف التقدير املهين حول مسألٍة تتعلق أبخالقيات املهنة، ميكن الرجوع يف هذه املسألة إىل 
 األفراد املسؤولني عن الشؤون األخالقية ضمن املؤسسة.

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

أوراق عمل مهمة التدقيق، سواًء كانت مؤرخة وموقعة ابألحرف األوىل من قبل املشرف  2340ميكن أن تشمل دالئل التقّيد ابملعيار 
وقد تشمل  على املهمة )إذا كانت موثقة يدوايً(، أو كانت معتمدة إلكرتونياً )إذا كانت موثقة ضمن نظام حاسويب ألوراق العمل(.

 الدالئل األخرى قائمة مرجعية تثبت مراجعة أوراق عمل املهمة كاملًة، أو مذكرة مبالحظات املراجعة.

بربانمج أتكيد وحتسني  للتدقيق الداخلي وميكن أن يتبنّي التأكيد على مستوى جودة أداء املهام من خالل احتفاظ الرئيس التنفيذي
اليت تلتمس تغذية راجعة حول جتربة مهمة التدقيق من األفراد املعنيني بشكل مباشر هبذه املهمة.  اجلودة، ومن خالل نتائج االستبياانت

وقد تمتاح الفرصة للمدققني الداخليني بتقدمي آرائهم حول املشرف على مهمة التدقيق من خالل آليات املراجعة من قبل النظراء، مثل 
 االستبياانت.
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 تبيلغ النتائج – 2400
 التدقيق. مهام نتائج تبليغ الداخليني املدققني على جيب

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار

، جيب أن يكون لدى املدققني الداخليني فهم واضح ملتطلبات وابلتايلهذا املعيار من املدققني الداخليني تبليغ نتائج املهمة.  يتطلب
من اإلدارة العليا وجملس التبليغ عن املهمة. وينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضاً أن يكون على معرفة ابلتوقعات املنتظرة 

 اإلدارة حول اإلبالغ عن نتائج املهمة.

 –أو التوقعات املنتظرة ألٍي من اجلهات املعنية  –وينبغي أن يفهم املدققون الداخليون السياسات واإلجراءات املوجودة يف دليل التدقيق 
السياسات  – 2040واستخدام أي من النماذج املوحدة وذلك لضمان االتساق يف صياغة املالحظات واالستنتاجات. يوفر املعيار 

فيما يتعلق ابلسياسات  للتدقيق الداخلي شاد التنفيذي املتعلق به، معلومات أكثر حول مسؤوليات الرئيس التنفيذي، واإلر واإلجراءات
 واإلجراءات.

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

ما فيما يتعلق مالحظًة أو استنتاجاً األدلة اليت تؤيد حيدد دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي عموماً الطريقة الالزمة لتوثيق 
ابملهمة. وقد يقوم نشاط التدقيق الداخلي بوضع خطة إبالغ عن املهمة لتوفري اإلرشادات التفصيلية حول كيفية قيام املدققني الداخليني 

 بتبليغ مالحظاهتم خالل تنفيذ املهمة، وكيفية قيامهم بتبليغ النتائج النهائية للمهمة.

(، وجودة 2410املدققون الداخليون يف االعتبار خطة التبليغ، مبا يف ذلك مقاييس التبليغ )املعيار خالل التبليغ عن النتائج، أيخذ 
(. وبعد البت أبن معايري التبليغ هذه قد مت استيفاؤها، يستطيع املدقق 2440(، ونشر النتائج )املعيار 2420التبليغات )املعيار 

همة. وستحدد أوراق العمل أايً من النتائج سيتم التبليغ عنها شفهياً، وأايً منها سيتم الداخلي أن يؤكد كيف سيتم اإلبالغ عن نتائج امل
 التبليغ عنها كتابياَ.

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

 دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي الذي يتضمن:  2400تشمل املستندات اليت ميكن أن تدل على التقّيد ابملعيار 

 تبليغ عن حاالت عدم التقّيد ابلقوانني واألنظمة واملسائل األخرى.سياسات بشأن ال 
 .سياسات التبليغ عن املعلومات اليت تتصف ابحلساسية داخل وخارج تسلسل الرتب والسلطة 
 .سياسات التبليغ خارج املؤسسة 
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تستدعي التصعيد، وواثئق وقد تشمل غري ذلك من املستندات مثل خطة التبليغ، وسجالت املالحظات وسجالت احلاالت اليت 
 التبليغ املرحلية والتمهيدية، وواثئق التقرير النهائي عن املهمة، وواثئق التبليغ عن املراقبة واملتابعة.
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 مقاييس التبليغ – 2410
 ، ونتائجها.ونطاقها ،املهمة تلك أهدافمهمة التدقيق  تبليغات تشمل أن جيب

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار

تعترب تبليغات املهمة عنصراً ابلغ األمهية لكيفية إبراز نشاط التدقيق الداخلي للقيمة. وقد ختتلف صيغة وحمتوى هذه التبليغات حبسب 
 املؤسسة وحبسب نوع املهمة.

خطة للتبليغ عن املهمة، ومناقشة هذه اخلطة واالتفاق عليها مع يتطلب التبليغ إىل اجلهات املعنية التخطيط بعناية. ومن املفيد وضع 
 اجلهات املعنية بصورة مسبقة، إذا كان ذلك ممكناً.

التدقيق  مةمه ختطيط - 2200ولضمان التقّيد مبعايري التبليغ، جيب على نشاط التدقيق الداخلي أن يكون على دراية بكٍل من املعيار 
التدقيق  مهمةتنفيذ  - 2300واملعيار  ،نطاق مهمة التدقيق - 2220واملعيار  ،أهداف مهمة التدقيق - 2210واملعيار  ،الداخلي
 - 2340واملعيار  ،املعلومات توثيق – 2330واملعيار  ،التحليل والتقييم - 2320واملعيار  ،حتديد املعلومات - 2310 ،الداخلي

 اق وأهداف مهمة التدقيق:عن نط عادةً . ويتم التبليغ اإلشراف على مهمة التدقيق
 .خالل عملية التخطيط للمهمة 
 .خالل أداء املهمة، إذا كان هناك احنراف عن النطاق واألهداف املخطط هلا 
 .يف التبليغ النهائي عن املهمة 

جبودة تبليغ مهمة التدقيق قد حتققت، وأن هناك ضوابط رقابية مالئمة فيما يتعلق هذا ويضمن اإلشراف الكايف أن نطاق وأهداف 
 نتائج املهمة.

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

اذا من املهم األخذ يف االعتبار خطة التبليغ عن مهمة التدقيق عند البدء، أو االقرتاب من البدء، بتنفيذ املهمة. وتتناول اخلطة عموماً مل
يتم التبليغ. فعلى سبيل املثال، سيقوم املدققون الداخليون سيقوم املدققون الداخليون ابلتبليغ، ومالذي سيبلغون عنه، وإىل من، وكيف س

ابلتبليغ عن أهداف ونطاق مهمة التدقيق، والنتائج املرحلية والنتائج النهائية هلذه املهمة. وميكن أن حتدد اخلطة أيضاً صيغة حمددًة 
واملعلومات اليت ال ينبغي اإلبالغ عنها رمسياً ستكون موثقة للتبليغ. )عملية اختاذ القرار بشأن املعلومات اليت ينبغي اإلبالغ عنها رمسياً 

يف أوراق العمل اخلاصة ابملهمة(. وعادة ما تمناَقش خطة التبليغ مع األطراف املعنية ذات الصلة، مثل تلك األطراف املسؤولة عن 
كن إجراء التحديثات على اخلطة بصفة دورية الناحية اخلاضعة للتدقيق، ويتم ذلك بصورٍة مسبقة ألي عمل ميداين ملهمة التدقيق. ومي

 إذا اقتضت الظروف ذلك.
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ية عند التخطيط للتبليغ النهائي ملهمة التدقيق، سيقوم املدققون الداخليون يف النظر يف أي مشاورات أولية وتبليغات مرحلية إلدارة الناح
ت أوراق العمل ذات الصلة، وابألخذ يف االعتبار عدة عوامل اخلاضعة للتدقيق. وسيقومون ابلنظر بعناية يف مجيع أوراق العمل وملخصا

 إضافية مبا فيها:

 .التوقعات املنتظرة لألطراف املعنية 
 .أهداف مهمة التدقيق 
 .األهداف االسرتاتيجية للناحية اخلاضعة للتدقيق 
 .نطاق املهمة وأية قيود على هذا النطاق 
  .نتائج املهمة 

من أن يتضمن التبليغ النهائي عن املهمة  1-.ت2410وينبغي أيضاً على املدققني الداخليني األخذ يف االعتبار ما يتطلبه املعيار 
 درجاتاستنتاجات قابلة للتطبيق، ابإلضافة إىل توصيات أو خطط عمل قابلة للتنفيذ. وقد تشمل اآلراء على مستوى مهمة التدقيق 

 .1..ت2410املعيار  تفسريوأمهية هذه النتائج، كما ورد يف  املهمة تلك أخرى لنتائج حاتاإيض أي أو ،استنتاجات أو ،تقييم

نشاط التدقيق الداخلي أن يضيف قيمة من خالل تنمية إن التواصل مع اإلدارة هو عملية مستمرة طيلة فرتة أداء املهمة. ومن شأن 
دث تغيريات إجيابية يف املؤسسة. وعند تبليغ النتائج النهائية، ينبغي على اتصاالت )شفهية وكتابية على حٍد سواء( ميكن هلا أ ن حتم

ارد املدققني الداخليني اإلقرار ابألداء املرضي، وأن يشملوا يف تبليغاهتم أية بياانت حول قيود نشر تلك النتائج أو استخدامها، كما هو و 
 .3..ت2410، واملعيار 2..ت2410يف املعيار 

 :التقّيدة إبثبات اعتبارات خاص

التدقيق الداخلي اليت تتناول اتساق السياسات واإلجراءات اخلطّية لنشاط  2410تشمل املستندات اليت قد تدل على التقّيد ابملعيار 
أو صيغة تقرير مهمة التدقيق، وأية  مستندات أخرى توضح كيف مت إنشاء خطة التبليغ النهائي، مثل السجالت أو املذكرات الداخلية 

 مراسالت الربيد االلكرتوين. ومن املمكن أن يتجلى التقّيد من خالل االلتزام خبطة التبليغ، أو يمثبت عن طريق التقرير اخلطي )ومضمونه
 املالئم(، أو أوراق العمل، أو حماضر االجتماعات اليت متت مناقشة النتائج والقضااي األخرى خالهلا.

خالل خطاب مهمة التدقيق أو تقرير نشاط التدقيق الداخلي حول االجتماعات األولية مع العميل،  وقد يتوضح التقّيد هبذا املعيار من
 حيث أهنا توجز برانمج عمل املهمة، وأهدافها، ونطاقها، ابإلضافة إىل املعايري املتفق عليها بشأن التبليغ النهائي للمهمة. وقد يتوضح

يتضمن أهداف ونطاق ونتائج املهمة، ابإلضافة إىل االستنتاجات القابلة للتطبيق مع  التقّيد أيضاً من خالل التقرير النهائي الذي
التوصيات أو خطط العمل. وميكن أن يشمل التقرير اإلقرار ابألداء املرضي، وأية قيود تتعلق بتبليغ أو استخدام النتائج من قبل أطراف 

 من خارج املؤسسة.
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 جودة التبليغات – 2420
 .وحسنة التوقيت ،وكاملة ،بّناءةو موجزة، و واضحة، و موضوعية، و ، صحيحة التبليغات تكون أن جيب

 التفسري:
. هبا املتعلقة الوقائعو  إىل احلقائق االستناد يف أمينة وتكون والتحريفات األخطاء من خالية تكون عندما صحيحة التبليغات تكون

 والوقائع احلقائق لكل ومتوازن منصف تقييم عن انجتة وتكون متحيزةغري حمايدة و و  منصفة تكون عندما موضوعية التبليغات وتكون
 كل وتقدم ضرورية غري فنية تتضمن اصطالحات وال فهمها ويسهل منطقية تكون عندما واضحة التبليغات والظروف. وتكون

له  لزوم ال الذي اإلسهاب وتتفادى املوضوع صلبتكون يف  عندما موجزة التبليغات وتكون. ابملوضوع الصلة والوثيقة اهلامة املعلومات
 مىت التحسينات إدخال إىل وتفضيواملؤسسة املهمة   عميل تساعد عندما بناءة التبليغات وتكون. والتكرار املستفيضة والتفاصيل

 ،التبليغات تلك سيتلقى ملن ابلنسبة وأساسيا ضروراي يكون مما شيء أي ينقصها ال كاملة عندما التبليغات وتكون. الزمة كانت
 حسنة التوقيت التبليغات وتكون. اإلستنتاجات والتوصياتة لتأييد الصل والوثيقة اهلامة واملشاهدات املعلومات كلل وتكون شاملة

 اإلجراءات اختاذ من اإلدارة ميكن مبا، موضوع التبليغات املسألة أمهية حسب لالزمةإصدارها يف الوقت املناسب وابلسرعة ا يتم عندما
 ضوئها. على املناسبة التصحيحية

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 االستعداد لتطبيق املعيار:

على مجيع مراحل أداء املهمة، مبا يف ذلك التخطيط هلا  2420جتري التبليغات طيلة فرتة أداء مهمة التدقيق. وابلتايل، ينطبق املعيار 
ر ة هو أموتنفيذها، وتبليغ النتائج، ومراقبة التقدم احملرز، والتبليغ فيما يتعلق بقبول املخاطر. وألن ضمان اجلودة العالية يف تبليغات املهم

ابلغ األمهية، يويل املدققون الداخليون اهتماماً كبرياً للتفاصيل عند صياغة التبليغات وأيخذون يف االعتبار خصائص جودة التبليغات 
 . 2420املعيار  تفسريالوارد شرحها يف 

ليغ، مبا يف ذلك توقعات األطراف ، ينبغي أن يفهم املدققون الداخليون توقعات املؤسسة فيما يتعلق ابلتب2420لضمان التقّيد ابملعيار 
د املعنية ابلنسبة للمواعيد النهائية احملددة. ويتم تناول هذه املسائل عادًة يف خطة التبليغ املوضوعة مسبقاً، كما هو وارد يف اإلرشا

 .مقاييس التبليغ – 2410التنفيذي للمعيار 

الداخلي، واليت غالباً ما يتم مجعها يف دليل التدقيق الداخلي، سياسات وإجراءات نشاط التدقيق املدققون الداخليون قد يستعرض 
وذلك لتحديد النماذج اليت ينبغي استخدامها؛ إذ تساعد النماذج بشكٍل عام على ضمان حتقيق التبليغ املالئم واملتسق خالل مجيع 

وب الكتابة املستخدم لدى املؤسسة قبل صياغة مراحل مهمة التدقيق. وقد يقوم املدققون الداخليون ابستعراض اخلطوط التوجيهية ألسل
 التبليغ النهائي، مما يساعدهم يف تقدمي التبليغ النهائي مبا يتماشى مع أسلوب الكتابة املقبول من قبل املؤسسة.

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار
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 ،وكاملة ،بّناءةو موجزة، و واضحة، و ية، موضوعو ، صحيحةاخلصائص املعينة جلودة التبليغ: أن تكون  2420يمعّرف تفسري املعيار 
 . وقد أيخذ املدققون الداخليون يف االعتبار املعلومات اإلضافية التالية املتعلقة بكٍل من تلك اخلصائص:وحسنة التوقيت

إىل  االستناد يف أمينة وتكون والتحريفات األخطاء من خالية تكونيشري التفسري إىل أن التبليغات اليت تتصف ابلصحة  -صحيحة 
وللمحافظة على الصحة، من املهم استخدام التعابري الدقيقة املدعومة ابلدالئل اليت مت مجعها خالل أداء  .هبا املتعلقة الوقائعو  احلقائق

ـ "اإلفصاح املهمة. عالوة على ذلك، ووفقاً لـمبادئ أخالقيات املهنة اخلاص جبمعية املدققني الداخليني، يمطاَلب املدققني الداخليني ب
عن كافة احلقائق املادية املعلومة لديهم، واليت، إذا مل يتم اإلفصاح عنها، من شأهنا أن تشوه التقارير املقدمة عن األنشطة اخلاضعة 

، كما هو املصححة املعلومات إببالغ للتدقيق الداخلي التنفيذي الرئيس يقوم أن يجبللتدقيق". وإذا ما حصل خطأ ما ابلفعل، ف
 .حاالت اخلطأ والسهو – 2421يف املعيار مبني 

املدققون الداخليون التعابري غري املنحازة ويقوموا ابلرتكيز على أوجه القصور يف لضمان املوضوعية يف التبليغات، يستخدم  -موضوعية 
هام. العمليات ويف تنفيذها. تبدأ املوضوعية ابملواقف الفكرية غري املنحازة واليت ينبغي أن يتمتع هبا املدققون الداخليون عند أدائهم للم

 - 1120قيات املهنة اخلاصة بـجمعية املدققني الداخليني، ويف املعيار مبادئ أخالإن املوضوعية هي مبدأ أخالقي ورد وصفه يف 
التدقيق الداخلي الضوء على أمهية املوضوعية، وتنص على أنه لكي يمعَترب . وتسلط املبادئ األساسية لـممارسة مهنة املوضوعية الفردية

ونشاط التدقيق الداخلي ابملوضوعية، وأن يكونوا مبنأى عن نشاط التدقيق الداخلي ذو فعالية، ينبغي أن يتصف املدققون الداخليون 
 التأثريات غري املناسبة )مستقلني(.

، التبليغات تلك سيتلقى ملن ابلنسبةيزداد الوضوح يف التبليغات عندما يستخدم املدققون الداخليون لغة يسهل فهمها  -واضحة 
 صطالحاتإضافة لذلك، تتفادى التبليغات الواضحة اال ى املؤسسة.ومتماشية مع االصطالحات املستخدمة يف اجملال املعين ولد

أيضاً إىل أن التبليغات الواضحة تتصف ابملنطقية، واليت تعد مسًة مميزًة ألسلوب  2420املعيار  تفسري يشري. كما ضرورية غريال فنيةال
النحو، يتعزز الوضوح عندما يقوم املدققون الداخليون ابلتبليغ التدقيق الداخلي املنظم واملنضبط واملرتكز على املخاطر. وعلى هذا عمل 

 عن املالحظات واالكتشافات اهلامة، وبدعم توصيات واستنتاجات كل مهمة بصورة منطقية.

 يتأكد املدققون الداخليون من أن تكون التبليغات موجزة كما ينبغي وذلك من خالل تفادي التكرار واستبعاد املعلومات غري -موجزة 
 الضرورية وغري اهلامة واليت ال صلة هلا ابملهمة. 

ّكن التبليغات البناءة  -بّناءة  من املفيد أن يستخدم املدققون الداخليون هلجًة بّناءة يف التبليغ مبا يعكس مدى جسامة املشاهدات. ومتم
إلجيابية أن أتخذ مكاهنا يف صلب موضوع املهمة و من انتهاج عملية تعاونية إلجياد احللول اليت من شأهنا أن تفسح اجملال للتغيريات ا

املؤسسة. ففي هناية األمر، وكما هو ممشاٌر إليه يف تعريف التدقيق الداخلي، يسعى املدققون الداخليون ملساعدة املؤسسة يف حتقيق 
 أهدافها.
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 ةوأساسي يةضرور  ميكن أن تكونأية معلومٍة  لضمان اكتمال التبليغات، من املفيد أن أيخذ املدققون الداخليون يف االعتبار -كاملة 
ّكن التبليغات اخلطية املكتملة القارئ بشكل عام من التوصل إىل نفس االستنتاج الذي توصل التبليغات تلك سيتلقى ملن ابلنسبة . ومتم

 نشاط التدقيق الداخلي.إليه 

كافة تبليغاهتم وفقاً للمواعيد النهائية احملددة املوضوعة خالل أخرياً، من املهم أن يقوم املدققون الداخليون بتقدمي   -حسنة التوقيت 
مرحلة التخطيط. وقد خيتلف حمْسن التوقيت من مؤسسة ألخرى. ولتحديد ما هو التوقيت املناسب، كثرياً ما يعمل املدققون الداخليون 

أو  للتدقيق الداخلي د يقوم الرئيس التنفيذيعلى وضع املقاييس وإجراء  أحباث أخرى تتعلق مبوضوع املهمة. وعالوًة على ذلك، ق
 املدقق الداخلي بوضع مؤشرات األداء الرئيسية اليت تقيس حمْسن التوقيت.

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 

 التنفيذيواثئق التبليغ النهائي املصادق عليها من قبل الرئيس  2420تشمل املستندات اليت من شأهنا أن تدل على التقّيد ابملعيار 
، ابإلضافة إىل الواثئق الداعمة. وينبغي أن يكون املدققون الداخليون قادرين على إظهار أن هذه الواثئق متوافقة مع للتدقيق الداخلي

يغات من دون تقرير خطي، فعندها ميكن حملاضر االجتماعات أن تقدم لخطة التبليغ النهائي. أما يف احلاالت اليت حتدث فيها التب
 ت على التقّيد هبذا املعيار.اإلثبا
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 حاالت اخلطأ والسهو – 2421
 املعلومات إببالغ للتدقيق الداخلي التنفيذي الرئيس يقوم أن يجبهامة، ف سهو أو خطأ ةحال على هنائي تبليغ احتوى أي إذا

 .األصلي التبليغ تلقوا قد كانوا الذين األطراف مجيع إىل املصححة

 .2017( يناير) الثاين كانون  1 إصدار املعدلة، املعايري
 

 :االستعداد لتطبيق املعيار

اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق ابألخطاء أو حاالت أن يكون على علٍم بتوقعات  للتدقيق الداخلي ينبغي على الرئيس التنفيذي
على أهنا "األمهية  الداخلي لتدقيقاملهنية ل لممارسةل الدولية ملعايريالسهو اليت تعترب أبهنا هامة. وتعّرف األمهية يف املعجم اخلاص بـا

 النسبية ملسألٍة ما ضمن السياق الذي تؤخذ فيه، مبا يف ذلك العوامل الكمية والنوعية، مثل أبعادها وطبيعتها وأثرها وصلتها وأتثريها.
 سياق األهداف ذات الصلة".ويساعد التقدير املهين للمدققني الداخليني يف تقييمهم ألمهية املسائل ضمن 

 :اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار

على علٍم خبطأ ما أو حالة  سهٍو يف التبليغ النهائي للمهمة،  فيمكن أن أيخذ األسئلة  للتدقيق الداخلي يف حال أصبح الرئيس التنفيذي
 التالية يف االعتبار للمساعدة يف حتديد مدى أمهية هذا اخلطأ أوحالة السهو هذه: 

 هل سيغري اخلطأ أو السهو من نتائج املهمة؟ 
 هل سيغري اخلطأ أو السهو من رأي أحدهم حول فداحة االكتشافات؟ 
 هل سيغري اخلطأ أو السهو من استنتاج ما؟ 
 هل سيغري اخلطأ أو السهو يف رأي ما؟ 
 هل سيغري اخلطأ أو السهو من إجراء موصى به؟ 

ابلبت أبن اخلطأ أو السهو هام.  للتدقيق الداخلي قة بـ "نعم"، فقد يقوم الرئيس التنفيذيإذا كان اجلواب على أٍي من األسئلة الساب
إلجياد السبب وراء هذا اخلطأ أو السهو وذلك ملنع حدوث حاالت مشاهبة يف  للتدقيق الداخلي وعادة ما يسعى الرئيس التنفيذي

التبليغات إىل اإلدارة العليا وجملس األدارة. ومن مث، يقوم الرئيس  املستقبل، ولتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتضمني هذا السبب يف
 كانوا الذينبتحديد الطريقة األكثر مالءمة للتبليغ ليضمن وصول املعلومات املصححة إىل مجيع األطراف  للتدقيق الداخلي التنفيذي

ت السهو ومسببات كل منها يف محاية نزاهة ومكانة . هذا ويمسهم التبليغ بصورة فاعلة عن األخطاء وحاالاألصلي التبليغ تلقوا قد
 نشاط التدقيق الداخلي.

 :التقّيداعتبارات خاصة إبثبات 
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من خالل توافر سياسات وإجراءات خاصة ابلتدقيق الداخلي ملعاجلة األخطاء وحاالت السهو.  2421ميكن إثبات التقّيد ابملعيار 
بتحديد أمهية اخلطأ أو  للتدقيق الداخلي األخرى أن توثق كيف قام الرئيس التنفيذيوميكن ملراسالت الربيد االلكرتوين والسجالت 

 ة.لالسهو واألسباب ذات الص

، وحماضر اجتماعات جملس اإلدارة، وغريها من للتدقيق الداخلي مثل أجندة الرئيس التنفيذي –وميكن لوسائل إثبات أخرى 
أن تمظه ر املعلومات املعينة اليت  -لسهو، واملذكرات الداخلية، ورسائل الربيد االلكرتوين االجتماعات اليت متت خالهلا مناقشة اخلطأ أو ا

 مت تبليغها، وكيف ومىت حصل التبليغ عنها. ويف اخلتام، تثبت التبليغات النهائية املصححة واألصلية حالة التقّيد هبذا املعيار.
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 لتدقيق الداخلي"لاملهنية للمارسة : "مت إجراؤه وفقاً للمعايري الدولية عبارةاستخدام  – 2430
 حال يف فقطي" الداخل لتدقيقاملهنية ل لممارسةل الدولية لمعايريوفقاً ل إجراؤها مت" قدمهماهتم  أبن اإلفادة الداخليني للمدققني ميكن

 تلك اإلفادة. تؤيد اجلودة وحتسني أتكيد برانمج نتائج كانت
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
  

 االستعداد لتطبيق املعيار:
أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املتطلبات املتعلقة بوضع، واحملافظة على، برانمج أتكيد  ينبغي 2430للتقّيد ابملعيار  

على نتائج التقييمات احلالية، الداخلية واخلارجية، لنشاط التدقيق الداخلي. ( وأن يكون مطلعاً 1300وحتسني اجلودة )سلسلة املعايري 
 الدولية لمعايريوفقاً ل إجراؤه مت وقد أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضاً يف االعتبار توقعات جملس اإلدارة الستخدام عبارة "

 يف تقارير التدقيق. "الداخلي لتدقيقلاملهنية ارسة مللم
 
 عتبارات خاصة بتطبيق املعيار:ا
تبليغ نشاط التدقيق الداخلي لنتائج مهمة تدقيق، ليس هناك متطلبات لإلشارة إىل ما إذا كانت املهمة قد مت إجراؤها وفقاً للمعايري  يف 

ارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(. ولكن استخدام هذا التعبري يبين مصداقية نشاط التدقيق الداخلي. ومينع املعيار مالدولية للم
  -مبا فيها التقييمات الداخلية واخلارجية األحدث  –استخدام هذه العبارة إن مل تكن نتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة  2430

املزيد من اإلرشادات حول متطلبات برانمج أتكيد  برانمج أتكيد وحتسني اجلودة -1300ر اإلرشاد التنفيذي تساند تلك اإلفادة. ويوف
 وحتسني اجلودة. 

 
لكن إن كان نشاط التدقيق الداخلي غري متوافق مع املعايري فيمكن له أن خيتار إىل أن يشري إىل أن املهمة مل تتم مبا يتفق مع املعايري، و 

 ذه العبارة ليست مطلوبة.على أي حال، ه
 

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:
" فإن نتائج برانمج أتكيد يالداخل لتدقيقاملهنية ل لممارسةل الدولية لمعايريوفقاً ل إجراؤه مت حني تتضمن تقارير مهام التدقيق عبارة "

التدقيق الداخلي حول استخدام العبارة يف التبليغات . قرار نشاط 2340وحتسني اجلودة تكون عادًة كافية إلظهار التقّيد ابملعيار 
النهائية ميكن توثيقه يف قالب تقرير املهمة، أو يف السجالت األخرى لتبليغات املهمة، أو يف سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي. 

لشكل املناسب. ومن جهة أخرى، ميكن وميكن أن تشري املراجعة الشاملة هلذه الواثئق إىل ما إذا كان استخدام هذه العبارة قد مت اب
ّيد لنشاط التدقيق الداخلي أن خيتار عدم استخدام العبارة املذكورة يف أي تقرير، ويكون توثيق هذا القرار مقبوالً  أيضاً كدليل على التق

 .2340ابملعيار 
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 يف املهمة ح عن حاالت عدم التقّيدا اإلفص – 2431
 مهمة بنتائج املتعلق التبليغ يفصح فيجب أن، حمددة مهمة علىأو املعايري  املهنة أخالقيات مببادئ التقّيد عدم حاالت تؤثر عندما

 :عن تلك التدقيق
 .داً اتماً أخالقيات املهنة أو املعايري اليت مل يتم التقّيد هبا تقيّ مبادئ أو قواعد السوك  -
 .أسباب عدم التقّيد -
 لنتائج اليت مت تبليعها بشأن املهمة.أتثري عدم التقّيد على مهمة التدقيق وعلى ا -

 
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

  
 االستعداد لتطبيق املعيار:

اإلفصاح حني تتأثر نتائج مهمة تدقيق معينة بسبب عدم التقّيد مببادئ أخالقيات املهنة أو املعايري الدولية  2431يتطلب املعيار  
أن يكون لدى املدققني الداخليني فهم ملبادئ أخالقيات املهنة واملعايري. كما  ينبغيللممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(. لذا، 

أيضاً أن يفهموا املواضع احملتملة لعدم التقّيد يف مهمة التدقيق، وتوقعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة فيما يتعلق ابلتبليغ عن  ينبغي
 مسائل عدم التقّيد.

 
لسلوك تتألف مبادئ أخالقيات املهنة من جمموعة من املبادئ املتعلقة مبهنة التدقيق الداخلي وممارسته، وقواعد سلوك حمددة تصف ا

املتوقع من اهليئات واألشخاص الذين يؤدون خدمات التدقيق الداخلي وفق تعريف التدقيق الداخلي )مبا يف ذلك األعضاء يف مجعية 
املدققني الداخليني، واحلاصلني على شهادة املدقق الداخلي املعتمد، والطالب الذي يدرسون للشهادة(. واهلدف من مبادئ أخالقيات 

 ز بيئة أخالقية يف ممارسة مهنة التدقيق الداخلي على مستوى العامل.املهنة هو تعزي
 

 كما هو مذكور يف مقدمة املعايري، فإن الغرض من املعايري هو:
 توجيه االلتزام ابلعناصر اإللزامية من اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي. -
 لتدقيق الداخلي ذات القيمة املضافة.توفري إطار مرجعي ألداء وتعزيز جمال واسع من خدمات ا -
 إجياد أساس لتقييم أداء التدقيق الداخلي. -
 دعم حتسني عمليات املؤسسة. -

 املعايري هي جمموعة من املتطلبات اإللزامية املستندة إىل املبادئ، وتتألف من:
، وهي متطلبات األداء فعاليةتقييم لو  ،لتدقيق الداخليلة يهناملممارسة لتوضح املتطلبات األساسية لتصرحيات  -

 .املؤسسات واألفراد على السواء ىعلى مستو  دولياً  واجبة التطبيق
 املعايري. تفسريات تموّضح املصطلحات واملفاهيم الواردة يف -
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:

يف بعض األوقات، قد متنع ظروف حمددة املدققني الداخليني من التقّيد مببادئ أخالقيات املهنة أو املعايري خالل أدائهم ملهمة تدقيق.  
وبشكل عام، فإن تلك الظروف هي الظروف اليت يتم فيها تقويض استقاللية أو موضوعية املدقق الداخلي، أو اليت يواجه فيها املدقق 

مات ال ميكن االعتماد عليها، أو يواجه نقص يف املعلومات أو قيود على النطاق أو أي تقييدات أخرى. ويف هذه الداخلي معلو 
أن حيدد املدقق الداخلي أي مبادئ، أو قواعد للسلوك، أو معايري مل يتم حتقيق التقّيد التام هبا، وحتديد ما إذا كان عدم  ينبغياحلاالت، 

مهمة التدقيق. ويف حال كان عدم التقّيد يؤثر على النتائج، فإن تبليغات املهمة ستتضمن وصفاً ألسباب  التقّيد هذا يؤثر على نتائج
 حصول عدم التقّيد، وللكيفية اليت أتثرت هبا نتائج وتبليغات املهمة.

 
 :2431من املفيد التأمل يف عدة سيناريوهات ينطبق عليها املعيار 

و موضوعية املدقق الداخلي تؤثر على نتائج املهمة، فإن تبليغات نتائج املهمة يف حال وجد أن معّوقات استقاللية أ -
، وعن عدم التقيد مببدأ املوضوعية املوجود يف الفردية املوضوعية – 1120جيب أن تفصح عن عدم التقّيد ابملعيار 

 .املهنة أخالقيات مبادئ
يف حال توىل التدقيق الداخلي مهمة ال ميتلك املعرفة واملهارات واخلربة الشاملة املطلوبة ألداء مسؤولياته فيها، فإن  -

، وعن عدم التقيد مببدأ املهارة املهارة – 1210تبليغات نتائج املهمة جيب أن تفصح عن عدم التقّيد ابملعيار 
 .املهنة أخالقيات مبادئاملوجود يف 

رض نشاط التدقيق الداخلي ألي قيود على قدرته على الوصول إىل السجالت أو األشخاص أو يف حال تع -
املمتلكات، وكانت تلك القيود تؤثر على نطاق مهمة التدقيق، فإن تبليغات نتائج املهمة جيب أن تفصح عن عدم 

 .1.أ.2220التقّيد ابملعيار 
ق أهداف املهمة، فإن التبليغات جيب أن تفصح عن عدم يف حال كانت موارد التدقيق الداخلي غري كافية لتحقي -

 الداخلي. ختصيص املوارد ملهمة التدقيق - 2230 التقّيد ابملعيار

يتم عادًة توثيق اإلفصاحات من هذا النوع يف أوراق عمل مهمة التدقيق. ومن املهم للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن أيخذ يف 
االعتبار ما إذا كانت حاالت عدم التقّيد تلك تؤثر على قدرة نشاط التدقيق الداخلي على أداء واجباته املهنية أو حتقيق توقعات 

عدها، حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كيفية تبليغ تلك املسائل لإلدارة العليا وجملس اإلدارة، وما إن كان اجلهات املعنية. وب
سيقوم ابلتبليغ عنها أم ال. وعادًة ما تتم معاجلة اإلفصاحات خالل املناقشة مع اإلدارة العليا، وتبلغ إىل جملس اإلدارة خالل 

رئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حالة عدم التقّيد مسبقاً خالل اجتماع خاص مع جملس اإلدارة، أو االجتماعات. وميكن أن يناقش ال
أن أيخذ الرئيس  ينبغياجتماع مغلق مع رئيس جملس اإلدارة، أو من خالل أي طريقة أخرى مناسبة. وللتأكد من اإلفصاح الكامل، 

 ينبغي ذكر حالة عدم التقّيد ضمن التقرير النهائي للمهمة.التنفيذي للتدقيق الداخلي يف االعتبار ما إذا كان 
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 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:
 :2431تتضمن املواد اليت ميكن أن تمظهر التقّيد ابملعيار 

سياسات وإجراءات القسم املكتوبة حول اإلفصاح عن حاالت عدم التقّيد مببادئ أخالقيات املهنة أو املعايري يف  -
 ة التدقيق.أوراق عمل مهم

املذكرات والرسائل االلكرتونية وأشكال التخاطب اخلطي األخرى اليت حتدد مبادئ أخالقيات املهنة أو قواعد  -
السلوك أو املعايري اليت مل يتم حتقيق التقّيد هبا، وتشرح أسباب عدم التقّيد، وتشرح نتائج عدم التقّيد على مهمة 

 التدقيق وعلى نتائجها اليت سبق تبليغها.
حماضر االجتماعات والسجالت األخرى اليت توثق اإلفصاح الشفهي عن عدم التقّيد، وأسباب عدم التقّيد،  -

 وأتثريه  على املهمة وعلى نتائجها اليت سبق تبليغها.
 األدلة على اإلفصاح يف تقرير املهمة النهائي. -
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 نشر النتائج – 2440
 تبليغ نتائج مهمة التدقيق إىل األطراف املعنية.جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 
 :التفسري

 وعن اختاذ القرار حول لمهمة قبل إصداره، لالتبليغ النهائي ، واملوافقة على، مراجعةمسؤول عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
ذي للتدقيق هذه الواجبات، فإنه حيتفظ بكامل وعندما يفّوض الرئيس التنفي كيفية نشره.حول  اجلهات اليت ستتلقلى التبليغ النهائي و 

 املسؤولية.
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
  

 االستعداد لتطبيق املعيار:
انتهاء مهمة مسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املتعلقة بتبليغ النتائج النهائية جلميع األطراف املعنية بعد  2440يوضح املعيار  

نصر التدقيق. وعند التحضري لتنفيذ هذا املعيار قد جيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أنه من املفيد مراجعة املتطلبات املتعلقة بكل ع
 يف تفسري املعيار.

 
ملخطط التنظيمي للمؤسسة. يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة فهم لربوتوكوالت التواصل يف املؤسسة ابإلضافة إىل ا

ائج كما ينبغي أيضا على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن أيخذ يف االعتبار توقعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة املتعلقة بتبليغ نت
 مهام التدقيق.

 
لي على حتديد عملية التبليغ خارج قد يساعد ميثاق التدقيق وبروتوكوالت التواصل اخلاصة ابملؤسسة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ

املؤسسة. وتشمل األمور اليت يتعني أخذها يف االعتبار حتديد اجلهات اليت سيتم خماطبتها أو إرسال نسخة هلا يف التبليغ النهائي، 
 وحتديد مىت يتعني تبليغ اجلهات التنظيمية اليت تشرف على القطاع الذي تعمل فيه املؤسسة.

 
املزيد من  التبليغات جودة -2420و  التبليغ مقاييس -2410و النتائج تبليغ – 2400نفيذية للمعايري توفر اإلرشادات الت

 اإلرشادات حول تبليغ نتائج مهمة التدقيق.
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
املؤسسة اخلاصة ابلتبليغ، اجلهات من خالل املناقشات مع جملس اإلدارة، ومراجعة بروتوكوالت  حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

اليت ستتلقى نتائج مهمة التدقيق، والشكل الذي سوف يتخذه هذا التبليغ. وقبل تبليغ النتائج، من املفيد للرئيس التنفيذي للتدقيق 
 الداخلي مراجعة مسودة تبليغات املهمة.
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دقيق الداخلي يف االعتبار ما إذا كان ألي جهة حاجة بتلقي عند حتديد اجلهات اليت ستتلقى التقرير، قد أيخذ الرئيس التنفيذي للت
النتائج، وما إذا كان ألي جهة مسؤولية متعلقة إبدارة خطط األعمال التصحيحية. ويتعني أخذ بروتوكوالت املؤسسة يف االعتبار للتأكد 

ل نسخة جمللس اإلدارة واإلدارة العليا، وذلك من أن التبليغ يتم للشخص املوجود يف املستوى التنظيمي املناسب. وميكن أن يتم إرسا
وفق توقعات تلك اجلهات. ولضمان االتساق، قد يضع التدقيق الداخلي قائمة توزيع معيارية حتدد اجلهات اليت ستتلقى التبليغات، 

من مسؤولياهتم. وعلى أي ابإلضافة إىل مستوايت اإلدارة اليت يتعني أن تكون على قائمة التوزيع إن كانت املهمة تتعلق بنشاطات ض
 حال، ميكن أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتوسيع قائمة التوزيع عند الضرورة، وغالباً يضم هذا التوسيع اإلدارة العليا.

 
تنفيذي للتدقيق من املمكن تبليغ النتائج شفهياً أو خطياً، وميكن أن يتغري الشكل حسب اجلهة اليت ستتلقى التبليغ. وحيدد الرئيس ال

الداخلي الشكل الذي سيتم استخدامه ملخاطبة كل جهة. فعلى سبيل املثال، ميكن أن حتصل بعض اجلهات على ملخص تنفيذي، 
بينما حتصل جهات أخرى على التقرير الكامل. ومن املالئم تبليغ النتائج من خالل اجتماع يتضمن عرض تقدميي ويتيح الفرصة 

عن طريقة التبليغ، ينبغي أن حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اجلهة اليت ستقوم بتسليم التبليغات واجلهة للمناقشة. وبغض النظر 
 اليت سيتم تبليغها.

 
تتطلب التبليغات النهائية موافقة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو موافقة الشخص املكلف من قبله. وقد يقوم الرئيس التنفيذي 

داخلي بنفسه بتحضري التبليغات النهائية يف نشاط التدقيق الداخلي صغري احلجم. أما يف املؤسسات األكرب حجماً، للتدقيق ال
فسيحصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على التبليغات النهائية ويقوم مبراجعتها وحتديد مدى إمكانية االعتماد على املدقق 

 إعطاء املوافقة النهائية عليه. الداخلي الذي قام بتحضري التقرير قبل
 

 قد يرسل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نسخاً مطبوعة أو الكرتونية عن التقرير النهائي للجهات املناسبة الداخلية واخلارجية، وذلك
ت التبليغ. وعادًة ما حسب االتفاق الذي مت عند التخطيط ملهمة التدقيق، أو كما هو مطلوب يف ميثاق التدقيق الداخلي، وبروتوكوال

 تكون اجلهات اليت ستتلقى التبليغ هي اجلهات القادرة على معاجلة نتائج املهمة.
 

من الضروري االحتفاظ بقائمة ابجلهات اليت حصلت على نتائج املهمة، وذلك للتعامل مع الوضع يف حال اكتشاف خطأ أو سهو 
 لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي جتاه األخطاء والسهو يف التبليغات.مسؤولية ا 2421بعد مناقشة النتائج. ويوضح املعيار 

 
ء للتأكد من التقّيد اباللتزامات القانونية وبروتوكوالت املؤسسة، من املهم أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حذراً جداً أثنا

أن أيخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف االعتبار عواقب تبليغ االستعداد لتبليغ النتائج خارج املؤسسة. ابإلضافة إىل ذلك، ينبغي 
املعلومات احلساسة، إذ ميكن أن تؤثر مثل هذه املعلومات على القيمة السوقية للمؤسسة، أو مسعتها، أو أرابحها، أو قدرهتا التنافسية. 

 شار القانوين واجلهات املسؤولة عن االلتزام ابلقوانني يف املؤسسة.وقد جيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أنه من املفيد استشارة املست
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، ولكن ال ميكن تفويض 2440من الضروري مالحظة أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي قد يفوض أحداً بسلطة تطبيق املعيار 
 الداخلي ابملسؤولية واملساءلة.حيتفظ الرئيس التنفيذي للتدقيق  2440املسؤولية. فعند تفويض السلطة بتطبيق املعيار 

 
 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

من خالل التأكد من مستوى املراجعة واملوافقات املناسبة  2440ميكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الداللة على التقّيد ابملعيار 
د هبذا املعيار من خالل نسخ تبليغات النتائج احملفوظة على مجيع أوراق العمل قبل إصدار التبليغات النهائية. كما ميكن إثبات التقيّ 

لدى اإلدارة، أو جلنة التدقيق، أو املدير التنفيذي للمؤسسة، أو اجلهات اخلارجية، أو أي جهات أخرى. وميكن احلصول على الدليل 
األشخاص الذي حضروا وتلقوا تلك على التبليغ الشفهي من خالل حماضر االجتماعات، والعروض التقدميية، واملذكرات اليت حتدد 

التبليغات. ومن املهم احلفاظ على سجالت تؤكد موافقة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على التبليغات النهائية، وتؤكد تسليم نتائج 
 املهمة للجهات احملددة يف خطة التبليغ.

 
 العامة الكلية اآلراء – 2450

عام، جيب أن يؤخذ يف اإلعتبار اسرتاتيجيات، وأهداف، وخماطر املؤسسة، وتوقعات اإلدارة العليا وجملس كلي عندما يتم إصدار رأي  
 .وذات صلة، ومفيدة ،العام مؤيدأ مبعلومات كافية، وموثوقةالكلي اإلدارة واألطراف املعنية األخرى. وجيب أن يكون الرأي 

 التفسري:
 التبليغ ما يلي: يتضمن 
 الرأي يشملها اليت الزمنية الفرتة ذلك يف مبا، املهمة نطاق -
 .املهمةطاق ن على املفروضة القيود -
تقدم خدمات  اليت اجلهات أخرى من أي جهة على االعتماد ذلك ويشمل، املهمة بتلك املتعلقة املشروعات كل مراعات -

 التأكيد.
 .ملّخص ابملعلومات اليت تؤيد الرأي -
 العام.الكلي   للرأي كأساس املستخدمة املقاييس من ذلك وغري الرقابة أو املخاطر إطار -
 .إليه التوصل مت الذي االستنتاج أو، احلكم أوالعام،  الرأي -

 .السليب العام الرأي الكلي وراء األسباب إيضاح يتم أن جيب كذلك  
 

 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 
  

 االستعداد لتطبيق املعيار:
الكلي العام هو تقدير درجات أو استنتاج أو وصف للنتائج اليت يقدمها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عند تناول عمليات الرأي  

ل املؤسسة. الرأي الكلي العام هو احلكم املهين للرئيس التنفيذي للتدقيق خاحلوكمة أو إدارة املخاطر أو الرقابة على مستوى واسع دا
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مثل املراجعات من قبل مقدمي خدمات  –نتائج عدد من مهام التدقيق الفردية والنشاطات األخرى املشاهبة الداخلي املبين على 
 لفرتة زمنية حمددة. –التأكيد اآلخرين 

 
 ختتلف اآلراء الكلية العامة عن االستنتاجات يف أن االستنتاجات يتم التوصل إليها من مهمة تدقيق واحدة، أم الرأي الكلي العام فيتم

الرأي الكلي العام فيتم تبليغه بشكل  االتوصل إليه بعد عدة مهام تدقيق. كما أن االستنتاج هو جزء من تبليغات مهمة التدقيق، أم
 منفصل عن تبليغات مهمة التدقيق.

 
 ملفيدة.املصطلحات التالية: املعلومات الكافية، املوثوقة، ذات الصلة، ا املعلومات حتديد – 2310يعرّف تفسري املعيار 

تكون املعلومات "كافية" عندما تكون معلومات وافية، ومقنعة، وقائمة على حقائق واقعية، حبيث ميكن ألي  -
 . شخص مطلع وحصيف أن يتوصل بناءا عليها إىل نفس االستنتاجات اليت توصل إليها املدقق

  .األساليب املناسبة للقيام ابملهمةتكون املعلومات "موثوقة" إذا كانت أفضل ما ميكن التوصل إليه ابستخدام  -
تكون املعلومات "ذات صلة" إذا كانت معلومات تؤيد مالحظات وتوصيات مهمة التدقيق، وكانت منسجمة مع  -

  .أهداف هذه املهمة
 معلومات تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها. كانت إذا مفيدة تكون املعلومات -

املطلوبة لتبليغ الرأي الكلي العام. وينبغي أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مجيع هذه إىل املكوانت  2450يشري املعيار 
املكوانت قبل إصدار الرأي الكلي العام. كما ينبغي أن يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فهم جيد السرتاتيجيات املؤسسة 

 إلدارة واإلدارة العليا قبل إصدار الرأي الكلي العام.وأهدافها وخماطرها ابإلضافة إىل توقعات جملس ا
 

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
يبدأ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أبن أيخذ يف االعتبار العالقة بني الرأي الكلي العام واسرتاتيجية وأهداف وخماطر املؤسسة.  

العام حيل مشكالت قائمة، أو يضيف قيمة أو يوفر لإلدارة أو اجلهات املعنية األخرى وأيخذ أيضاً يف االعتبار ما إذا كان الرأي الكلي 
ملعنية الشعور ابلثقة جتاه التوجه العام أو احلالة العامة يف املؤسسة. وميكن أن يساعد النقاش مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة واألطراف ا

 التوقعات حول نطاق الرأي الكلي العام. األخرى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على فهم
 

مث حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نطاق الرأي الكلي العام الذي سيقدمه، مبا يف ذلك الفرتة الزمنية اليت يشري إليها الرأي، 
الداخلي مهام التدقيق ذات  وأيخذ بعني االعتبار أي معوقات. وأبخذ هذه املعلومات يف االعتبار، حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق

كيد الصلة ابلرأي الكلي العام. ويتم أخذ مجيع املهام واملشاريع ذات الصلة يف االعتبار، مبا فيها تلك اليت مت إمتامها من قبل نشاطات أت
ثاين يف خارجية أو داخلية أخرى. وقد تتضمن نشاطات التأكيد الداخلية األخرى الوظائف األخرى اليت تشكل خط الدفاع ال

املؤسسة. وقد تتضمن نشاطات التأكيد اخلارجية عمل املدققني اخلارجيني أو اجلهات التنظيمية. ولكل مشروع يتم أخذه يف االعتبار، 
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وقد مت تنفيذه من قبل نشاط أتكيد آخر، يقّيم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املشروع لتحديد مستوى االعتماد الذي ميكن وضعه 
املشروع. وعند اعتماد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على عمل مقّدم خدمات أتكيد آخر، فإنه يبقى مسؤوالً عن الرأي على عمل 

 الكلي العام الذي مت التوصل إليه نتيجة هذا االعتماد.
 

ي للمؤسسة، وعلى مستوى املنطقة، على سبيل املثال، ميكن أن يعتمد الرأي الكلي العام على نتائج املهام اليت متت على املستوى احملل
وعلى مستوى الدولة، ابإلضافة إىل النتائج اليت مت تبيلغها من خارج املؤسسة، مثل اجلهات املستقلة أو اجلهات اإلشرافية والتنظيمية. 

األخرى اليت تصف حدود  النطاق سياقاً للرأي العام من خالل حتديد الفرتة الزمنية، والنشاطات، واملعوقات، واملتغريات توصيفويعطي 
 الرأي الكلي العام.

 
عند مراجعة استنتاجات مهام التدقيق والتبليغات األخرى اليت مت بناء الرأي الكلي العام عليها، يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق 

ة. مث يلخص الرئيس الداخلي من أن تلك االستنتاجات والنتائج األخرى قد بنيت على معلومات كافية وموثوقة وذات صلة ومفيد
 التنفيذي للتدقيق الداخلي املعلومات اليت مت بناء الرأي الكلي العام عليها. كما حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أطر املخاطر

 والرقابة ذات الصلة أو املقاييس األخرى املستخدمة كأساس للرأي الكلي العام.
 

بار يصدر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الرأي الكلي العام، ابستخدام لغة واضحة بعد أخذ املعلومات ذات الصلة بعني االعت
وخمتصرة، ويوضح العالقة بني الرأي الكلي العام واسرتاتيجية وأهداف وخماطر املؤسسة. وينبغي أن يتضمن التبليغ العناصر الستة 

 .2450املذكورة يف تفسري املعيار 
 

 سلبياً، فيجب أن يشرح الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي األسباب اليت تدعم هذا االستنتاج.إذا كان الرأي الكلي العام 
 

لعام كتابياً أخرياً يقرر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كيفية تبليغ الرأي الكلي العام )شفهياً أو كتابياً(. ويتم عادًة تبليغ الرأي الكلي ا
املزيد من اإلرشادات حول  النتائج نشر – 2440 للقيام بذلك. ويوفر اإلرشاد التنفيذي رغم عدم وجود متطلبات يف املعايري

 التبليغات.
 

من املهم مالحظة أنه ليس من املطلوب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إصدار رأي كلي عام، وأن إصدار هذا الرأي يعود إىل 
 2450وجملس اإلدارة. وعلى أي حال، حني يمطَلب إصدار رأي كلي عام يوفر املعيار تقدير املؤسسة ويتم مناقشته مع اإلدارة العليا 

 معلومات إضافية لدعم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف املتطلبات املتعلقة بتبليغ الرأي الكلي العام.
 

 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:
افيًة إلظهار التقّيد. وابلنسبة لآلراء اليت يتم تبليغها شفهياً ميكن إظهار التقّيد من ابلنسبة لآلراء املكتوبة تكون نسخة من الرأي عادًة ك

خالل ملخص الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، ومالحظاته، والعروض التقدميية، والواثئق املشاهبة. وتشمل املواد اإلضافية اليت ميكن 
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تدقيق النهائية والتبليغات اخلارجية اليت مت بناء الرأي الكلي العام عليها، واملذكرات، تبليغات مهام ال 2450على التقّيد ابملعيار تدل أن 
 والرسائل االلكرتونية، وجداول أعمال االجتماعات، وحماضر االجتماعات. 
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 مراقبة سري العمل – 2500
 وأن، ةاإلدار  إىل إبالغها مت اليت النتائج إزاءمن أفعال يتخذ  ما ملراقبة نظام بوضع الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يقوم أن جيب

 .النظام هذا على حيافظ
 .2017كانون الثاين )يناير(   1املعايري املعدلة، إصدار 

  
 االستعداد لتطبيق املعيار:

ومستوى التفاصيل الذي يتوقعه لتحقيق هذا املعيار يبدأ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابحلصول على فهم واضح لنوع املعلومات  
ليت جملس اإلدارة واإلدارة العليا فيما يتعلق مبراقبة نشاط التدقيق الداخلي لنتائج مهام التدقيق. وتشري النتائج عادًة إىل املالحظات ا

 توصلت إليها مهام التأكيد واملهام االستشارية اليت مت تبليغ نتائجها لإلدارة لتقوم ابألعمال التصحيحية.
 

ومبا أن التواصل الدوري سيكون مطلوابً مع اإلدارة املسؤولة عن تنفيذ األعمال التصحيحية، فمن املفيد احلصول على رأي تلك اإلدارة 
 حول طرق إجياد عملية مراقبة فعالة وكفؤة.

 
ؤساء تنفيذيني آخرين للتدقيق ارنة مع ر قإضافة إىل ذلك، قد يرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إبجراء مقايسة من خالل امل

الداخلي، أو مع وظائف تقّيد أخرى تقوم مبراقبة املواضيع القائمة، وذلك لتحديد املمارسات األفضل اليت أثبتت فعاليتها يف هذا 
 السياق. وميكن هلذه املناقشات أن تغطي املواضيع التالية:

 مستوى األمتتة والتفاصيل. -
 ها )أي، مجيع املالحظات أم فقط تلك ذات املخاطر العالية(.نوع املالحظات اليت يتم مراقبت -
 كيفية، ومدى تواتر، إجراء حتديد حلالة األعمال التصحيحية اليت يتم إجراؤها حالياً. -
 تواتر وأسلوب ومستوى التبليغ الذي يتم إداؤه. -

 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
ذلك ابالعتماد على عدد من العوامل، مبا فيها حجم ودرجة تعقيد نشاط التدقيق ميكن أن تكون عمليات املراقبة معقدة أو بسيطة، و 

ومدى توفر الربجميات املستخدمة لتتّبع احلاالت االستثنائية. وسواء كانت العمليات بسيطة أم معقدة، فمن الضروري للرئيس التنفيذي 
مال التصحيحية اليت مت االتفاق عليها، واحلالة الراهنة. وابلنسبة للتدقيق الداخلي تطوير عملية اللتقاط املالحظات ذات الصلة، واألع

 للمالحظات اليت ما زالت قيد التصحيح، تتضمن املعلومات اليت يتم تسجيلها ومتابعتها عادًة:
 املالحظات اليت مت تبليغها لإلدارة ودرجة خطورهتا النسبية. -
  مت االتفاق عليها.يتطبيعة األعمال التصحيحية ال -
 يت، ووقت انتهاء، وعمر األعمال التصحيحية والتغريات يف التواريخ املستهدفة.توق -
 اإلدارة أو مالك العملية املسؤولة عن كل عمل تصحيحي. -
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 احلالة الراهنة لألعمال التصحيحية وفيما إذا قام التدقيق الداخلي بتأكيد هذه احلالة. -

الداخلي، أو يشرتي، أداة أو آلية أو نظاماً لتتّبع ومراقبة وتبليغ هذه املعلومات. يف أغلب األحيان، يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق 
وابالعتماد على املعلومات اليت تقدمها اجلهة املسؤولة عن العمل التصحيحي للتدقيق الداخلي، يتم حتديث حالة العمل التصحيحي يف 

 خدام برانمج مشرتك ملتابعة احلاالت االستثنائية.النظام دورايً ويف أغلب األحيان مباشرة من قبل اإلدارة ابست
 

 احلكميتم حتديد تواتر وطريقة املراقبة )املستوى املطلوب من عمل كادر التدقيق للتأكد من تنفيذ األعمال التصحيحية( ابالعتماد على 
العليا. وعلى سبيل املثال، قد خيتار بعض الرؤساء املهين للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، ابإلضافة إىل توقعات جملس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيني للتدقيق الداخلي التحري بشكل فصلي حول حالة مجيع األعمال التصحيحية اليت كان من املفرتض أن تتم يف الفرتة املاضية. 
ألعمال التصحيحية اليت مت إجراؤها. وقد وقد خيتار آخرون إجراء مهمات تدقيق ملتابعة املهام اليت آلت إىل توصيات هامة لتقييم جودة ا

خيتار البعض اآلخر املتابعة من خالل مهمة تدقيق مستقبلية يف نفس الناحية من عمل املؤسسة. ويتم حتديد الطريقة بناء على مستوى 
 املخاطر وتوفر املوارد.

 
ذي للتدقيق الداخلي وعلى التوقعات املتفق عليها. ويقوم املهين للرئيس التنفي احلكموبصورة مشاهبة، يتم حتديد طريقة التبليغ بناء على 

بعض الرؤساء التنفيذيني للتدقيق الداخلي بتبليغ حالة كل مالحظة لكل مهمة تدقيق بطريقة تفصيلية. كما يقوم آخرون فقط ابلتبليغ 
ول التنفيذي عنها، مع توضيح عن املالحظات ذات املخاطر العالية، وقد تكون ملخصة من قبل املسؤول عن العملية أو املسؤ 

اإلحصائيات، مثل نسبة األعمال التصحيحية اليت يتم متابعتها وتلك اليت من املفرتض أن تكون قد متت وتلك اليت مت إجنازها يف 
ي بل الوقت احملدد. ويف بعض احلاالت، قد يطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التبليغ ليس فقط عن إجناز العمل التصحيح

أيضا عما إذا كان العمل التصحيحي قد أفضى إىل تصحيح املشكلة. ويعترب تسجيل وقياس التحسينات اإلجيابية بناء على تنفيذ 
 األعمال التصحيحية ممارسة من املمارسات األفضل.

 
 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

تتبع احلاالت االستثنائية اليت يتم حتديثها بشكل روتيين، وميكن أن  تتم الداللة على التقّيد هبذا املعيار عادًة من خالل وجود أنظمة
تكون هذه األنظمة عبارة عن برانمج جداول إلكرتونية أو قاعدة بياانت أو أي أداة أخرى حتتوي مالحظات التدقيق السابقة، 

مت وصفه فيما سبق. إضافة إىل ذلك، يكون هناك واألعمال التصحيحية املتعلقة هبا، وحالتها الراهنة، وأتكيدات التدقيق الداخلي كما 
 عادًة تقارير حلالة األعمال التصحيحية يتم حتضريها من أجل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة.
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 ملخاطراقبول التبليغ عن  – 2600
مقبول ابلنسبة للمؤسسة، فإنه جيب عندما خَيلمص الرئيس التنفيذي للتدقيق الداحلي إىل أن اإلدارة قد قبلت مستوى من املخاطر غري 

ة مل على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يناقش األمر مع اإلدارة العليا. وإذا ما ارأتى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن املسأل
ّل، فإنه جيب عليه تبليغ املسألة إىل جملس اإلدارة  .حتم

 
 :التفسري

قبلتها اإلدارة ميكن أن تتم مراقبته أثناء مهمة أتكيد أو مهمة إستشارية، أو إثناء متابعة تقّدم تنفيذ اإلجراءات  اليتحتديد املخاطر 
التصحيحة املتخذة من قبل اإلدارة على إثر مهمات تدقيق سابقة. أو من خالل وسائل أخرى. وحل مشكلة املخاطر ليس مسؤولية 

 .الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي
 
 .2017كانون الثاين )يناير(   1ملعايري املعدلة، إصدار ا
  

 االستعداد لتطبيق املعيار:
للنجاح يف تطبيق هذا املعيار، جيب أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أوالً وجهة نظر املؤسسة حول األنواع املختلفة من  

املؤسسات من حيث كمية ونوعية املخاطر اليت تعتربها مقبولة. فعلى املخاطر التنظيمية ودرجة التسامح مع تلك املخاطر. وختتلف 
مثل التوسع يف بلد حكومته غري مستقرة، أو االستثمار  –سبيل املثال، قد تقبل بعض املؤسسات مستوايت أعلى من املخاطر املالية 

حال جناحه. بينما تتجنب مؤسسات أخرى مثل الكبري يف منتج جديد ذو احتمالية ضعيفة يف النجاح ولكنه سيدر أرابحاً كبرية يف 
هذه املخاطر املالية، وتتفادى هكذا مواقف. إضافة إلة ذلك، أتخذ املؤسسات بعني االعتبار عوامل خمتلفة يف حتديد مستوى املخاطر 

الزمنية اليت تستغرقها  املقبول، مثل التأثري احملتمل واحتمالية حدوث اخلطر، ومدى ضعف املؤسسة جتاه تلك املخاطر، وطول الفرتة
 اإلدارة حلل مشكلة خطر غري مقبول.

 
إن كان لدى املؤسسة سياسة رمسية إلدارة املخاطر، واليت قد تتضمن عملية لقبول املخاطر، فمن املهم أن يفهم الرئيس التنفيذي 

 للتدقيق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي تلك السياسة.
 

جيب أن يؤسس الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نظاماً ملراقبة تصرف اإلدارة جتاه نتائج التدقيق ، 2500كما هو مطلوب يف املعيار 
 الداخلي وأن يصون ذلك النظام.

 
من املفيد للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يعلم كيف يتم تبليغ مسائل املخاطر العالية عادًة ضمن املؤسسة. فقد حتدد السياسة 

طريقة التبليغ املفضلة، على سبيل املثال، قد تناقش سياسة إدارة املخاطر يف املؤسسة التبليغ يف الوقت املناسب، والرتتيب املوجودة 
 اإلداري لعملية التبليغ، واملسائل املشاهبة.
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 اعتبارات خاصة بتطبيق املعيار:
الصلة، قد يصبح الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على  عند مراقبة التصرف جتاه نتائج مهمة التدقيق واإلجراءات التصحيحية ذات 

دراية ابملالحظات ذات املخاطر العالية واليت ال يتم تصحيحها يف الوقت املناسب، أو تكون أخطارها أعلى من احلد الذي تتحمله 
 املؤسسة عادًة وابلتايل فهي غري مقبولة ابلنسبة للمؤسسة.

 
تمرة ليست الطريقة الوحيدة اليت حيدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من خالهلا األخطار غري على أي حال، عملية املراقبة املس

املقبولة. يستخدم الرئيس التنفيذي الفعال للتدقيق الداخلي عدة طرق ليبقى على اطالع على خماطر املؤسسة. فعلى سبيل املثال، قد 
ات من أعضاء نشاط التدقيق الداخلي حول املخاطر اهلامة اليت حددوها أثناء حيصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على معلوم

لتحديد ومراقبة األخطار اهلامة وقد  دارة املخاطر على مستوى املؤسسةاملهام التأكيدية أو االستشارية. أو قد توظف املؤسسة عملية إل
كن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يعلم بشأن نواحي يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دور يف هذه العملية. كما مي

املخاطر اجلديدة يف املؤسسة من خالل بناء شبكة تعاون وتواصل مع اإلدارة. ويسعى الرؤساء التنفيذيون للتدقيق الداخلي أيضاً إىل 
نية ليساعدهم ذلك على حتديد املخاطر معرفة كل جديد فيما يتعلق بتوجهات قطاع أعمال املؤسسة والتغيريات التنظيمية والقانو 

 اجلديدة واحملتملة.
 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن املخاطر على مستوى ال تتسامح بغض النظر عن كيفية كشف املخاطر غري املقبولة، يف حال علم 
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف هذه  معه املؤسسة عادًة، ويف حال كان يعتقد أن اخلطر ال يتم ختفيضه إىل مستوى مقبول، فيكون

ضاء احلالة مطالب بتبليغ هذا الوضع إىل اإلدارة العليا. وقبل هذا التبليغ، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادًة املسألة مع أع
فهم وجهة نظر اإلدارة، ويتوصل إىل اإلدارة املسؤولني عن الناحية اليت تتعلق هبا هذه املخاطر، وذلك حىت يشارك خماوفه معهم، وي

مسار متفق عليه حلل تلك املخاطر. وعلى أي حال، إن مل يتم التوصل إىل هكذا اتفاق، على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
عندها على الرئيس تصعيد األمر بتبليغه إىل اإلدارة العليا. وبعد إجراء مناقشة مشاهبة مع اإلدارة العليا، إن بقيت املخاطر دون حل، ف

 التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ املسألة إىل جملس اإلدارة. وعندها يكون القرار بيد جملس اإلدارة حول مقاربة املوضوع مع اإلدارة. 
 

هات اليت املهين لتحديد الطريقة األفضل لتبليغ هذه األمور، وتوقيت التبليغ، واجل احلكميستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
يتعني تبليغها، بناًء على طبيعة املسألة، ومدى إحلاحها، وعواقبها الكامنة، وأي سياسات مطبقة حول املوضوع. فعلى سبيل املثال، هل 

نبغي استشارة املستشار القانوين عند جتاوز قانون أو تنظيم ما؟ وهل ينبغي تبليغ اخلطر بشكل شخصي ألحد أعضاء اإلدارة التنفيذية ي
 يف اجتماع مشرتك حيضره اختصاصيون من أقسام خمتلفة؟ أم
 

ينطبق هذا املعيار على املخاطر املرتفعة اهلامة اليت يرى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أهنا تقع فوق مستوى حتمل املؤسسة. وقد 
 تتضمن تلك املخاطر:

 اليت ميكن أن تؤذي مسعة املؤسسة. املخاطر -
 تؤذي األشخاص.اليت ميكن أن  املخاطر -
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اليت ميكن أن تؤدي إىل غرامات قانونية كبرية، وقيود على ممارسة األعمال، أو غريها من العواقب املالية أو  املخاطر -
 التعاقدية.

 يف القوائم املالية. املادي الكبرياخلطأ  -
 االحتيال أو األعمال غري القانونية األخرى. -
 االسرتاتيجية. املعوقات الكبرية اليت تعيق حتقيق األهداف -

 
 اعتبارات خاصة إبثبات التقّيد:

و جملس ميكن إجياد الدليل على التقّيد هبذا املعيار يف حماضر االجتماعات اليت مت فيها مناقشة املخاطر اهلامة مع فريق اإلدارة التنفيذية أ
طر يتعدى املستوى املقبول من املخاطر يف اجتماع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابلتبليغ عن خاإلدارة أو جلنة التدقيق. وإن قام 

كما أن وجود سياسة يف  مغلق مع شخص واحد، فيمكن استخدام مذكرة لتوثيق األفعال اليت مت اختاذها لتنبيه اإلدارة وجملس اإلدارة. 
 قد يشكل إشارة غري مباشرة على التقّيد هبذا املعيار.  كتيب التدقيق الداخلي تصف متطلبات هذا املعيار وعملية التبليغ يف املؤسسة

 
 

  



 اإلرشادات التنفيذية 
 

 151  مجيع احلقوق حمفوظة
 

 حول مجعية املدققني الداخليني:
األكثر شهرة عن مهنة التدقيق الداخلي، حيث تقوم اجلمعية بتأمني التعليم، وتوفري املعايري  املرجع الرمسيمجعية املدققني الداخليني هي 

عضواً  180000، وهي ختدم اليوم أكثر من 1941واإلرشادات والشهادات املتعلقة مبهنة التدقيق الداخلي. مت أتسيس اجلمعية عام 
 . Flaماري  بلداً ومنطقة. وتقع إدارة اجلمعية يف ليك 170من أكثر من 

 . www.theiia.orgأو  www.globaliia.orgللمزيد من املعلومات الرجاء زايرة 
 

 حول اإلرشادات التنفيذية:
، اإلرشادات املوصى هبا )غري اإللزامية( IPPFتوفر اإلرشادات التنفيذية، كجزء من اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي 

ملهنة التدقيق الداخلي. وهي مصممة ملساعدة املدققني الداخليني ونشاطات التدقيق الداخلي على حتسني قدرهتم على حتقيق التقّيد 
 (.املعايري) الداخلي للتدقيق املهنيةية للممارسة الدول ابملعايري

 
. وهي مبجموعها تتناول مقاربة التدقيق الداخلي، ومنهجيته، املعايريتساعد اإلرشادات التنفيذية املدققني الداخليني على تطبيق 

 واعتباراته، ولكنها ال تقدم تفاصيل حول العمليات أو اإلجراءات.
لالطالع  على اإلرشادات الرمسية األخرى  اليت تقدمها مجعية املدققني لداخليني، يرجى زايرة موقعنا على الروابط التالية 

guidance-http://www.globaliia.org/standards  أوwww.theiia.org/guidance . 
 

 إخالء مسؤولية:
تنشر مجعية املدققني الداخليني هذه الوثيقة هبدف نشر املعلومات والتعليم. ال هتدف هذه املواد اإلرشادية إىل تقدمي إجاابت هنائية 

 ملواقف حمددة، وبناًء على ذلك، فاهلدف منها هو أن يتم استخدامها كدليل توجيهي. 
وصي مجعية املدققني الداخليني دائماً ابلسعي إىل احلصول على املشورة من طرف مستقل وخبري فيما يتعلق أبي موقف حمدد. ال تقبل ت

 مجعية املدققني الداخليني أي مسؤولية متعلقة ابعتماد أي جهة على هذا الدليل فقط.
 

 حقوق النشر:
 اتصل بـ  نسخة. للحصول على يف لبنانحمفوظة جلمعية املدققني الداخليني للنسخة العربية حقوق النشر 

  admin@iialebanon.com 
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