
 
 

  

 سیاسة التعلیم المھني المستمر
والتأھیل شھاداتمتطلبات برامج ال  

 المعھد الدولي
للمدققین الداخلیین   



 1 
 

 

Contents 
 2 ........................................................................................................... المقدمة .1

 2 ...................................................................................... فترة إعداد التقریر السنوي .2

 2 ................................................................................. متطلبات إعداد التقریر السنوي .3

 2 .............................................................................................................................................. السنویة CPEساعات   .3.1
 3 ......................................................................................................................................... . ساعات تدریب األخالقیات3.2
 3 ...................................................................................................................................................... طابقة المعاییر. م3.3
 3 ................................................................................................................................... أخالقیات المھنةبمبادئ اإلقرار . 3.4
 3 ....................................................................................................................................................... . إعفاءات الشدّة3.5

 CPE( ................................................................ 3ؤھلة للتعلیم المھني المستمر (االنشطة الم .4

 3 ............................................................................................................................... البرامج التعلیمیة 4.1
 CPE( ............................................................................. 4احتساب ساعات التعلیم المھني المستمر ( .4.1.1

 4 .................................................................................................................... مجاالت التعلیم .4.1.2

 4 ............................................................................................................. أنشطة تأھیلیة أخرى .4.2

 5 ............................................................................................................... االمتحانات یازاجت .4.2.1

 5 ......................................................................................... المنشورات في المساھمة أو تألیف .4.2.2

 5 ................................................................................................................ ترجمة المنشورات .4.2.3

 6 ........................................................................................................... تقدیم العروض الشفھیة .4.2.4

 6 ......................................................................................... التطوع و المشاركة كخبیر متخصص .4.2.5

 7 ................................................................................................ إجراء تقییمات الجودة الخارجیة .4.2.6

 CPE( .......................................................................... 7عملیة تقدیم تقاریر التعلیم المھني المستمر ( .5

 CPE ..................................................................................................... 7رسوم تقدیم تقاریر ال  .5.1

 7 ......................................................................................... الموعد النھائي لتقدیم التقاریر السنویة .5.2

 7 ......................................... ) أو عدم التبلیغ عنھاCPEاإلخفاق في كسب ساعات التعلیم المھني المستمر ( .5.3

 CPE(........................................................................... 8االحتفاظ بسجالت التعلیم المھني المستمر ( .6

 CPE ...................................................................................................................... 8تدیق ال  .6.1

 
 
 

 
إشراف بدي عماري و محمود غالییني الى اللغة العربیة فریق عمل من جمعیة المدققین الداخلیین في لبنان مؤلف من كارین أسو، محمد شھاب، أنطوني بومنصور، دالیا بوكروم،فا ھذه السیاسةقام بترجمة 

  ناجي فیاضعضو مجلس الحكام األستاذ 



 2 
 

 

 المقدمة .1
ت التي ، فإن المعرفة والمھاراوعلیھواجھ عالم األعمال تغیرات مستمرة ومخاطر ناشئة تؤثر على كیفیة تلبیة المدققین الداخلیین الحتیاجات مؤسساتھم. ی

داخلي (المعاییر) رسة التدقیق الیحتاج المدققون الداخلیون إلى امتالكھا لتقدیم ضمانات مھنیة وخدمات استشاریة تتطور باستمرار. تتطلب المعاییر الدولیة لمما
الداخلیین  المدققین من المدققین الداخلیین تعزیز معارفھم ومھاراتھم وكفاءاتھم األخرى من خالل التطویر المھني المستمر. یساعد ھذا المطلب على ضمان بقاء

 .مؤھلین في مھنة التدقیق الداخلي المتنامیة والدینامیكیة
الداخلیین (یشار إلیھم فیما بعد باسم "األفراد المعتمدین") مدققین لل الدولي معھدالالذین حصلوا على شھادة/مؤھالت مھنیة من خالل عالوة على ذلك، فإن أولئك 

 معھدلعن االصادرة التالیة مؤھالت الوشھادات لل (CPE) مطالبون بالحصول على التطویر المھني المستمر. تحدد ھذه الوثیقة متطلبات التعلیم المھني المستمر
 :لألفراد المعتمدین الذین یرغبون في الحفاظ على شھاداتھم في وضع جید CPE ال وتحدد عملیة إعداد تقاریر (IIA) الداخلیینمدققین لل الدولي
 .)®CIA( ®شهادة المدقق الداخ�ي المعتمد •
ي شهادة  •

ي التقي�م الذايت
 .(®CCSA)® للضوابط �ف

 .(®CGAP) ®خب�ي التدقيق الحكو�ي المعتمدشهادة  •
 .(®CFSA)® مدقق الخدمات المال�ة المعتمدشهادة  •
ي ضمان إدارة المخاطر •

 .)CRMA®® (شهادة �ف
ي التدقيق الداخ�ي  •

 .)QIAL®( ®الق�ادي المؤهل �ف

 فترة إعداد التقریر السنوي .2
 نظام إدارة المرشحین للشھاداتنظام  عبر CPE ال تقاریر تقدیمإتمام عملیة یجب  دیسمبر من كل عام. 31ینایر وتنتھي في  1تبدأ فترة التقریر السنوي في 

)CCMS ( دیسمبر سنویًا. 31بحلول 
، قد یبدأ (على سبیل المثال دیسمبر من العام التالي. 31تاریخ الحصول على الشھادة وتنتھي في  من، تبدأ فترة التقریر األولي النسبة لألفراد المعتمدین حدیثًاب

دیسمبر  31حتى  CPE ال ولكن ال یحتاج إلى اإلبالغ عن 2022في عام  CPE ال في كسب 2022فبرایر  20شھادة جدیدة في الفرد الذي حصل على 
2023(. 

 متطلبات إعداد التقریر السنوي .3

 في ھذا المستند. كما تم تفصیلھا CPE ال من األفراد المعتمدین أن یشھدوا بأنفسھم سنویًا أنھم قد استوفوا متطلباتلمدققین الداخلیین الدولي لمعھد الیتطلب 
(ال  غیر ممارس(یؤدي بنشاط التدقیق الداخلي أو أنشطة ذات صلة)، أو  مارسمما إذا كان الفرد المعتمد  بحسبتختلف متطلبات إعداد التقاریر السنویة 

المتقاعدون من جمیع متطلبات إعداد التقاریر طالما أنھم  یُعفى المھنیون ).یعمل(لم یعد  متقاعدصلة) ، أو أو أنشطة ذات بنشاط التدقیق الداخلي یؤدي 
نظام إدارة  دامتغییر الحالة  باستخ طلبمن خالل تقدیم مدققین الداخلیین دولي للمعھد الالعلى عاتق الفرد المعتمد مسؤولیة إخطار  یقع ،تقاعدالعند  متقاعدون.

 ).CCMS( اتللشھاد ینالمرشح
 ، یتعین على األفراد المعتمدین الممارسین وغیر الممارسین:مدققین الداخلییندولي للمعھد الالمن التأھیل /شھادةالحالة النشطة للللحفاظ على 

ل وما إذا كانوا یھتأ(تختلف المتطلبات المحددة بناًء على الشھادة/ال المعتمدة المطلوبة سنویًا. CPE ال  إكمال ساعات ،الحصول على وإقرار •
 .)نممارسین أو غیر ممارسی

 إكمال ساعتین على األقل من التدریب على األخالقیات سنویًا. ،الحصول على وإقرار •
 .المعاییر یطابقون واما إذا كان تبیان •
 .لمدققین الداخلیینالدولي لمعھد الالخاصة ب یات المھنةأخالقمبادئ  مع ویقرون بالتطابق ونلتزمی •

 .، في األقسام أدناهالشدةیمكن االطالع على التفاصیل المتعلقة بكل من ھذه المتطلبات، وكذلك إعفاءات 

 السنویة )CPEتعلیم المھني المستمر (الساعات   .3.1
 ، علىلمھنةلمارس غیر ممارس أو مل الذي تم الحصول علیھ وما إذا كان الفرد المعتمد یھتأ/الشھادةوفقا" لل  سنویا" المطلوبة  CPE ال یختلف عدد ساعات

 .النحو المبین في الرسم البیاني التالي
 

 ,CCSA, CGAPلـ  CPEساعات 
CFSA, CRMA, QIAL 

إستخدام  CIAلـ  CPEساعات 
ح التأھیل/شھادةلا  حالة التقریر ال�ش

یؤدي بنشاط التدقیق الداخلي  نعم 40 20
 ممارس أو أنشطة ذات صلة

10 20 
 

 نعم
ال یؤدي بنشاط التدقیق 
 صلةالداخلي أو أنشطة ذات 

 غ�ي ممارس
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ساعات الفي  QIALو CRMAو CFSAو CGAPو CCSAالمكتسبة لـ  CPE ال یمكن تطبیق ساعات ،لیھتأ/ةشھادأكثر من بالنسبة لألفراد الذین یحملون 

قیق الداخلي وضمان إدارة ساعة من التدریب المتعلق بالتد 40، وأكمل  CRMAو CIAبمعنى آخر، إذا كان الفرد الممارس یحمل كالً من  .CIA لالمطلوبة لـ
 .CRMAو CIAلكل من  CPE ساعات ال ، فیمكن استخدام تلك الساعات لتلبیة متطلباتالمخاطر

واألنشطة األخرى التي یمكن لألفراد ، ، والمناھج الدراسیة المقبولةCPE ال ، وكیفیة قیاس ساعاتات حول معاییر البرنامج التعلیميمن المعلوممزید لل
 .CPEللـ المؤھلةة األنشط القسم أدناه حولیرجى مراجعة   CPEعلى ساعات  منھا المعتمدین الحصول

 . ساعات تدریب األخالقیات3.2
تطبیق ساعات التدریب على األخالقیات على إجمالي متطلبات من الممكن  .یاتاألخالق موضوعتتمحور عن   CPEیُطلب من األفراد المعتمدین إكمال ساعتین 

CPE أن یتم التدریب  یجب لكنو المكان الذي یجب على الفرد الحصول فیھ على ھذا التدریب.مدققین الداخلیین دولي للمعھد الال یحددال  .المعتمد السنویة للفرد
 .سنویًا، خالل فترة التقریر

 طابقة المعاییر. م3.3
معھد ل) التابع لIPPFطار الممارسات المھنیة الدولیة (إلصر التوجیھ اإللزامي ااألفراد المعتمدون على عن ) أن یتعرفPCBیتطلب مجلس الشھادات المھنیة (

المعاییر األفراد المعتمدین للحصول على تدریب متعلق بمدققین الداخلیین دولي للمعھد الالیشجع  .المعاییر، بما في ذلك امدققین الداخلیین ویفھمونھالدولي لل
إما الغ عن ، واإلبللمعاییر، وتحدید ما إذا كانوا یؤدون خدمات التدقیق الداخلي وفقًا سنویًا المعاییرلمعتمدین مراجعة ، یجب على األفراد اعلى األقل إن أمكن.

إلى تعطیل حالة شھادة الفرد أو التأثیر علیھا  معاییرالالتطابق مع (ال یؤدي عدم   .دققین الداخلیینمدولي للمعھد الالإلى للمعاییر مطابقتھم أو عدم مطابقتھم 
 سلبًا.)

 یات المھنةأخالقبمبادئ اإلقرار . 3.4
، على وجھ التحدید .إدانات جنائیةواإلبالغ عن أي  مدققین الداخلییندولي للمعھد الالیجب على األفراد المعتمدین االلتزام بمبادئ أخالقیات المھنة الصادرة عن 

 ما یلي:بسنویًا  یقروایجب أن 
 .مدققین الداخلییندولي للمعھد الالبمبادئ أخالقیات المھنة الصادرة عن سألتزم  •
 ، أو عدم تشویھ سمعة المنظمة بأي شكل من األشكال.مدققین الداخلییندولي للمعھد الاللن أؤدي إلى تشویھ سمعة  •
 .یاتن الموصى بھا من التدریب في موضوع األخالقساعتیاللقد أكملت  •
(یُطلب من األفراد المعتمدین أیًضا ذكر تفاصیل أي إدانة جنائیة لدیھم منذ فترة  أؤكد أنھ لیس لدي أي إدانات جنائیة منذ فترة التقریر السابق. •

 إعداد التقاریر السابقة الخاصة بھم.)

 . إعفاءات الشدّة3.5
 لفردیة.ا شّدةمثل الخدمة العسكریة أو ال ،لمعتمدین في حالة وجود سبب وجیھ، إعفاًءا جزئًیا أو كامًال من متطلبات اإلبالغ لألفراد الب، عند الطPCBقد یمنح 

الخاص  CCMS ال یجب على األفراد المعتمدین الذین یطلبون اإلعفاء تسجیل الحادث في سجل .الشّدةالوثائق الداعمة قبل أن تتم مراجعة حالة یجب تأمین 
 على الویب: الدولي للمدققین الداخلیینعبر موقع معھد  CCMSیمكن لألفراد الوصول إلى  .CPE ال بھم قبل الموعد النھائي لتقدیم تقریر

https://ccms.theiia.org/ 

 )CPEتعلیم المھني المستمر (للاالنشطة المؤھلة  .4
اختیار برامج تعلیمیة عالیة  من خالل) أن یحافظ األفراد المعتمدون على المعاییر العالیة لمھنة التدقیق الداخلي IIAالداخلیین (الدولي للمدققین  المعھدیتوقع 

الخاصة بھ تتوافق مع اإلرشادات  CPE ال على عاتق الفرد المعتمد مسؤولیة التأكد من أن ساعات یقعالخاصة بھم.  CPE ال للوفاء بمتطلباتوذلك الجودة 
 .)PCB(الشھادات المھنیة التي وضعھا مجلس 

 البرامج التعلیمیة  4.1
 ساعاتالإكمال البرامج التعلیمیة. في الواقع ، قد یكسب األفراد المعتمدون جمیع عبر  ھي  CPE ال واحدة من أكثر الطرق شیوعًا التي یكسب بھا األفراد المعتمدون ساعات

البرامج التعلیمیة. لكي یعتبر برنامج جودة  من عالٍ مستوى  معاییر لضمان )PCB(الشھادات المھنیة مجلس من خالل حضور ھذه البرامج. لذلك، وضع  نویا"المطلوبة س
CPE :مقبوالً ، یجب أن یفي بجمیع المعاییر التالیة 

 
 .للفرد المعتمدأن یكون برنامًجا رسمًیا للتعلم یساھم بشكل مباشر في الكفاءة المھنیة  •
 امستوى الكفاءة الذي یجب إظھارھ ، او تحدیدتحدد مستوى المعرفة التي یجب أن یحصل علیھا المشاركون مع ،أھداف البرنامجیذكر بوضوح   •

 .عند االنتھاء من البرنامج
 .إذا كان ذلك مناسًبا للبرنامج  ،بوضوح متطلبات التعلیم أو الخبرةیذكر   •
 .أفراد مؤھلین في الموضوع والتصمیم التعلیميمن قبل إعداده  قد تم  •
 .توفیر محتوى البرنامج الحالي  •
 المكتسبة (على سبیل المثال ، شھادة إتمام). CPE ال العدد المناسب من ساعاتمع   ،أو المشاركة فیھ ،البرنامج تمامعلى إ إثباتتقدیم  •

 

https://ccms.theiia.org/
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 لبي المعاییر المذكورة أعاله:تالتي برامج التعلیم والتطویرالمھني التالیة ب PCBال  یعترف
 .أو المحلیة ،الحكومیة ،الوطنیةلتدقیق لندوات والمؤتمرات التي تقدمھا منظمات المحاسبة أو اا •
على سبیل ) أو المحلیة للتدقیق أو المحاسبة ،الحكومیة، والفصول الوطنیة / الفیدرالیة في اجتماعات منظمة من قبل من الھیئاتالفنیة  النقاشات •

 IIAلل المثال ، التدریب المقدم خالل اجتماع 
 .برامج التدریب الرسمیة الداخلیة التي تلبي متطلبات البرنامج التعلیمي المذكورة أعاله •
 .التي تقدمھا المنظمات أو الجمعیات المھنیة األخرى بالمجاالت المھنیةالبرامج التعلیمیة ذات الصلة الخاصة  •
باستثناء الدورات التي یجب أن یأخذھا المرشح للوفاء بمتطلبات االختبار   ،أو الجامعة (الدورات المعتمدة وغیر المعتمدة) اجتیاز دورات الكلیة •

 .للحصول على درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا
 دلیل على االنتھاء. ابراز یجب ،المراسالت الرسمیة وبرامج الدراسة الذاتیة ذات الصلة بالتدقیق الداخلي التي تلبي معاییر البرنامج •

 

 )CPEتعلیم المھني المستمر (الاحتساب ساعات  .4.1.1
 50. إذا كان البرنامج أقل من CPE من ال ساعة واحدة تعادلدقیقة  50 حیث كل بناء" على الزمن الفعلي للبرنامج CPE ال تُقاس المشاركة في برنامج

یمكن اعتبار   ،دقیقة 50أقل من  بمقاطع CPE ال دقیقة. بالنسبة ألنشطة 25أو  10بزیادات  CPE ا عن الو یبلغو اان ینالو المشاركون یستطیع دقیقة، 
دقیقة ویجب احتسابھا على أنھا  125دقیقة تساوي  25مجموع المقاطع برنامًجا إجمالیًا واحًدا. على سبیل المثال ، خمسة أجزاء من الدورة التدریبیة مدتھا 

  .CPEساعة  2.5
 

 علیممجاالت الت .4.1.2
تقدم مناھج تتعلق بالمجاالت التي تغطیھا الشھادة التي  التي تفي بالمعاییر المذكورة أعاله و CPE یجب على األفراد المعتمدین السعي للحصول على برامج

 .(الشھادات) / المؤھل الذي یحملھ الفرد المعتمد
مقبولة. یتم تشجیع األفراد المعتمدین على الرجوع إلى مناھج االختبار ھي حالیة بشكل عام ، المجاالت الموضوعیة المدرجة في مناھج اختبار الشھادة ال

 ذات الصلة التي یجب علیھم متابعة التعلیم المستمر فیھا: یعضالمووامجاالت الالتالیة لتحدید 
 

شھادة / ال منھاج االمتحان
مؤھلال  

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/exam-prep-resources/exam-syllabus/ CIA 
https://global.theiia.org/certification/CCSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx  CCSA 
https://global.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx  CGAP 
https://global.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx  CFSA 
https://www.theiia.org/en/certifications/crma/exam-preparation-resources/exam-syllabus/ CRMA 
www.theiia.org/QIALSyllabus QIAL 

 

 أنشطة تأھیلیة أخرى 4.2
من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة التأھیلیة األخرى * ، بما في  CPE ، یمكن لألفراد المعتمدین الحصول علىة إلى البرامج التعلیمیة الرسمیةباإلضاف

 :ذلك

 .اجتیاز االمتحانات •
 .المطبوعاتالمنشورات او التألیف أو المساھمة في  •
 .المطبوعاتالمنشورات او ترجمة  •
 .شفھیةاو عروضات محاضراتتقدیم  •
 .متخصص المشاركة كمتطوع خبیر في موضوع •
 إجراء تقییمات الجودة الخارجیة. •

 .كل نشاط في األقسام أدناهتحصیلھ من  الذي یمكن  CPE یتم توفیر التفاصیل المتعلقة بعدد
 

، وإثبات  CPE ال ساب عدد مناسب من ساعاتتحامقبولة إذا كان الفرد المعتمد قادًرا على إثبات النشاط ، و ،بخالف تلك المدرجة في وثیقة السیاسة ھذه ،مالحظة: یمكن اعتبار األنشطة *
 .)PCB(الشھادات المھنیة مجلس بات أنھ یساھم في الكفاءة المھنیة. تقع على عاتق الفرد المعتمد مسؤولیة إثبات أن نشاطًا معینًا مؤھل على أنھ مقبول ویفي بمتطل

 
 
 

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/exam-prep-resources/exam-syllabus/
https://global.theiia.org/certification/CCSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx
https://global.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx
https://global.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx
https://www.theiia.org/en/certifications/crma/exam-preparation-resources/exam-syllabus/
http://www.theiia.org/QIALSyllabus
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 االمتحانات اجتیاز  .4.1.3
 IIA  تابعة ل اجتیاز امتحانات شھادة غیر  

 )CA أو CPAالتدقیق (على سبیل المثال الجتیاز كل جزء من اختبار المحاسبة أو  CPE تُمنح ساعات 10

 اجتیاز االختبارالممنوحة في العام الذي تم فیھ  CPE ال  جمالي ساعاتإلالحد األقصى  40

 

  المنشورات في المساھمة أو تألیف .4.1.4
، طالما أن مساھماتھم تتعلق بالمجاالت ذات لقاء عملھم CPE ساعات ال یجوز لألفراد المعتمدین الذین یؤلفون أو یساھمون في المنشورات الحصول على 
تم تقسیم یاحتساب عدد الساعات والتبلیغ عنھا، . ألغراض التخصصیةالصلة مثل مجموعة المعارف المشتركة لمھنة التدقیق الداخلي العالمي أو التقنیات 

التي  CPE لل  اجمالي تساعا عددعنھا لكل فئة، باإلضافة إلى التي یمكن اإلبالغ  CPE عدد معین لعدد ساعات ال "المنشورات" إلى أربع فئات. یوجد 
 .یمكن اإلبالغ عنھا للمنشورات

 المسموح بھا CPE ال  الحد األقصى لساعات
 لكل فئة

 فئات النشر

CCSA, CGAP, CFSA, 
CRMA, QIAL 

CIA  

 الكتب تألیف تألیف أو المساھمة في .1  25 10
 كلمة) 200عن كل واحدة   CPE (ساعة

 تألیف األبحاث أو المقاالت أو المدونات أو المساھمة فیھا .2 15 6
 كلمة) 200عن كل واحدة   CPE (ساعة

 IIA ات ال شھادإلحدى تألیف أسئلة امتحان  .3 20 10
 عن كل سؤال مقبول)واحدة   CPE (ساعة

 QIALخاصة ب   تألیف دراسة حالة .4 20  10
 )عن كل دراسة حالة مقبولة  CPE ساعات  10(

 أو المساھمة فیھا المنشوراتالمسموح بھا لتألیف  CPE ال ساعاتعدد إجمالي  25 10

 
 

 ترجمة المنشورات  .4.2.3
. صیةالتخصبمجموعة المعارف المشتركة لمھنة التدقیق الداخلي العالمي أو التقنیات الشھادات أو التخصصات بمجال المنشورات  ةیجب أن تتعلق ترجم

تطویر ي فالمقاالت أو الكتب المنشورة التي ال تتعلق مباشرة بالتدقیق الداخلي إذا كان الفرد المعتمد قادًرا على إثبات أن ھذه األنشطة تساھم  ةتُقبل ترجم
معین  ك عددھنال  فیما خص ترجمة المنشورات،" إلى فئتین. ة"الترجم یتم تقسیماحتساب عدد الساعات والتبلیغ عنھا، ألغراض التدقیق.  مھنتھم في

 .التي یمكن اإلبالغ عنھا CPE ال  ساعاتعدد معین عن المجموع الكلي لباإلضافة إلى  ،فئة عن كلالتي یمكن اإلبالغ عنھا  CPE ال اعاتلس
 

 المسموح بھا CPEالحد األقصى لساعات 
فئة عن كل  

 فئات الترجمة
 CCSA, CGAP, 

CFSA, CRMA, 
QIAL 

CIA 

 ترجمة الكتب .1 25 10
 كلمة) 200عن كل واحدة   CPE (ساعة

(ع� سب�ل المثال ، إرشادات  IIAترجمة االرشادات التكم�ل�ة الخاصة بال  .2 15 6
 )، األوراق البحث�ة، أو المقاالت ، أو المدونات GTAGsالممارسة، 

 كلمة)  200عن كل واحدة   CPE (ساعة
 

 المسموح بھا عن ترجمة المنشورات CPEالحد االقصى لعدد ساعات ال  25 10
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 تقدیم العروض الشفھیة  .4.2.4
 CPE لا اتقد یحصل األفراد المعتمدون الذین یقدمون عروض تقدیمیة شفھیة (على سبیل المثال ، الندوات أو المؤتمرات أو التدریب الداخلي) على ساع

. صیةالتخص، طالما أن مساھماتھم تتعلق بالمجاالت ذات الصلة مثل مجموعة المعارف المشتركة لمھنة التدقیق الداخلي العالمیة أو التقنیات  مقابل جھودھم
بل مقا یعادل ثالثة أضعاف وقت العرضدقیقة من وقت العرض، باإلضافة إلى رصید  50عن كل واحدة  CPE ساعة الحصول علىیمكن لألفراد المعتمدین 

للعرض التقدیمي واحدة  CPE ساعة( CPE ساعات 4دقیقة، سیحصل الفرد المعتمد على  50مدتھ  شفھيالتحضیر. على سبیل المثال ، لتقدیم عرض عملیة 
 .كوقت عرض فقطتحتسب العروض التقدیمیة الالحقة لنفس المادة ). للتحضیر CPE ساعات 3نفسھ، و 

 

 المسموح بھا CPEالحد األقصى لساعات 
فئة عن كل العروض التقدیمیة التالیةأو األصل    

CCSA, CGAP, CFSA, 
CRMA, QIAL 

CIA 

 العروض األصلیة 25 10
 )بناًء على وقت العرض باإلضافة إلى وقت التحضیر CPE ال  یتم احتساب(

 العروض الالحقة لنفس المادة 5 2
 )على أساس وقت العرض فقط CPE ال یتم احتساب(

10 25 
 

 المسموح بھا لتقدیم العروض الشفویة CPE ال إجمالي ساعات

 
 

 متخصصبیر كخالمشاركة التطوع و  .4.2.5
 مقیم أو عضو، لجنةكعضو في  الخدمةضمن فئة "المشاركة"، بما في ذلك مصنفة متنوعة  مقابل انشطة CPE ساعات على  األفراد المعتمدون یحصلقد   

یتم احتساب عدد الساعات والتبلیغ عنھا، ألغراض  .اتمحتوى االختبارلترجمة ال، أو مراجع جودة  IIAالعالمیة لل  االرشاداتأو مساھم في ،  QIALلجنة 
التي  CPE ت اجمالي لل ساعا عددالتي یمكن اإلبالغ عنھا لكل فئة، باإلضافة إلى  CPE عدد معین لعدد ساعات ال " إلى أربع فئات. یوجد المشاركةتقسیم "

 .عنھا یمكن اإلبالغ
 

 المسموح بھا CPEالحد األقصى لساعات 
فئة عن كل  فئات المشاركة 

CCSA, CGAP, CFSA, 
CRMA, QIAL 

CIA 

 أي ھیثةداخلیین أو المعھد المدققین خاصة بكمسؤول متطوع أو عضو لجنة  الخدمة .1 15 10
 بالتدقیق الداخليترتبط مھنیة أخرى 

 )مؤھلةدقیقة مشاركة  50عن كل واحدة   CPE (ساعة
 

 االرشادات الخاصة بمعھد التدقیق الداخلي العالميمساھم في  .2 10 5
 )IPPF تكمیلي ارشاد عن كل CPE ساعات 5(

 مراجعة جودة محتوى االختبار .3  20 10
 دقیقة عمل) 50عن كل واحدة   CPE (ساعة

 
 QIAL  متطوع . 4 20 10

  (PPE)المھنیة الخبرات  مجموعةمقیم   -
 )PPEلكل وحدة  CPE ساعة  ½(               

 دراسة الحالة مصنف - 20 10
 )عن كل دراسة حالة CPE ساعة  ½(

 
 QIAL لجنة ال مقیم  - 20 10

 )مقابلة عن كل CPE ساعة واحدةلكل عرض تقدیمي + واحدة  CPE ساعة(             

10 20   
 متخصصالمسموح بھا للمشاركة كمتطوع خبیر  CPE ال إجمالي ساعات
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 إجراء تقییمات الجودة الخارجیة .4.2.6
الذي عن الوقت  CPE ال ضمان الجودة. یتم احتساب ساعاتلبرنامج  الخارجیة مراجعاتاللمشاركتھم في  CPE ساعاتعلى األفراد المعتمدون  یحصلقد   

 لعدد ساعات معین للمراجعة أو كتابة التقریر. یوجد حد لتحضیر واالعدادمثالأخرى ألنشطة  CPE وقع فقط ؛ لن یتم منح أي ساعاتللم تم خالل زیارتھم
تقییمات الجودة الخاصة ب التي یمكن اإلبالغ عنھا CPE ال  لساعاتإجمالي  عددالتي یمكن اإلبالغ عنھا لكل نوع من أنواع التقییم، باإلضافة إلى  CPE ال

 .الخارجیة
 

 المسموح بھا CPE الحد األقصى لساعات
 ییم الجودةفئات تق عن كل فئة

 CCSA, CGAP, CFSA, 
CRMA, QIAL 

CIA 

5 
 

التحقق المستقل (الخارجي) من التقییم الذاتي لنشاط التدقیق الداخلي، على  .1 5
 IPPF  من قبل النحو المحدد

 تقییم الجودة الخارجي لمدة أسبوع .2 10 5
 

 تقییم الجودة الخارجي لمدة أسبوعین .3 20 10

 جراء تقییمات الجودة الخارجیةمن عملیة إالمسموح بھا  CPE ال إجمالي ساعات 20 10

 

   )CPEتعلیم المھني المستمر (ال عملیة تقدیم تقاریر .5
یذكرھم بالتزامھم السنوي باإلبالغ  (IIA) في كل عام ، یتلقى األفراد المعتمدون (سواء الممارسین أو غیر الممارسین) إشعاًرا من معھد المدققین الداخلیین

 یعتمدوالذي  السنوي وفقا" للنموذج،  CPE ال قریرتالخاصة بھم من خالل تقدیم  CPE ال یقوم األفراد المعتمدون باإلبالغ عن ساعات .CPEال  عن ساعات
ال التقریر،  عند تقدیم. بشكل مستقلشھادة  خاص بكل CPE تقریریجب تقدیم المعمول بھا.  CPE ال بمثابة بیان موقع یفید بأنھ تم استیفاء جمیع متطلبات

التابعة المحلیة  أو من خالل الشركات CCMS من خالل CPE ینبغي تقدیم الوثائق الداعمة (مثل شھادة إتمام التدریب). یمكن لألفراد تقدیم نماذج تقاریر
عملیة اسب. باإلضافة إلى بشكل من CPE ال مسؤولیة ضمان اإلبالغ عن ساعات ینفرد المعتمدالقع على عاتق ای، حسب االقتضاء.  CCMSب الخاصة 

المطلوبة ، كما ھو مذكور سابقًا ، یجب على األفراد المعتمدین توضیح ما إذا كانوا یتوافقون مع المعاییر ویشھدون على  CPE ال ساعات تماماإلبالغ عن إ
 IIAبال امتثالھم لمدونة قواعد السلوك الخاصة 

 

  CPEرسوم تقدیم تقاریر ال  .5.1
وموقع الفرد المعتمد. للحصول على أحدث كما وفقًا لحالة العضویة والشھادة (الشھادات) التي تم الحصول علیھا  CPE ال تقاریر تقدیمتختلف رسوم 

 :، قم بزیارة CPE ال تقاریر تقدیمالمعلومات المتعلقة برسوم 

   - a.org/Certificationwww.theiiأمریكا الشمالیة- 

   - www.globaliia.org/Certificationخارج أمریكا الشمالیة- 

 

  التقاریر السنویة  لتقدیمالموعد النھائي  .5.2
فرد استوفى لكل  (IIA) مدققین الداخلیینالدولي للمعھد الدیسمبر من كل عام. سیصدر  31التقاریرعن العام الحالي بحلول  تقدیمیجب أن یتم االنتھاء من 

 .إقراًرا باالمتثالبنجاح المتطلبات الموضحة في ھذه الوثیقة 
 
 

 عنھا عدم التبلیغأو  )CPEتعلیم المھني المستمر (ال اإلخفاق في كسب ساعات .5.3
فقط  CPEال  تقدیم نموذج تقریر. یجب  CPEاألفراد المعتمدین الذین ال یحصلون على ساعات كافیة في السنة التقویمیة تقدیم نموذج تقریریجب على ال 

 .CPEمن ال  حصل على ساعات كافیةأتم و عندما یكون الفرد قد 
لون تلقائًیا من حالة االعتماد إلى حالة فترة السماح. سیتم تلقائیًا نقل األفراد دیسمبر سینتق 31الخاصة بھم في أو قبل  CPE ال تقاریر قدموااألفراد الذین لم ی

شھًرا إلى حالة "منتھیة الصالحیة". یتم توفیر تفاصیل إضافیة بخصوص كل حالة من حاالت إعداد  12الذین یظلون في حالة "فترة السماح" ألكثر من 
 .أدناهكما ھو موضح  –طة وكیفیة العودة إلى الحالة النش - CPE ال تقاریر

 

http://www.theiia.org/Certification
http://www.globaliia.org/Certification
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التابعة المحلیة الشركة  من أو CCMS سیتلقى األفراد الذین تم نقلھم إلى ھذه الحالة إخطاًرا بتغییر الحالة إما مباشرة من - "فترة السماح"حالة 
، طة""فترة السماح" إلى الحالة "نشحالة من الالخاصة بھم. ال یجوز لألفراد الذین یتمتعون بحالة "فترة السماح" االدعاء بأنھم نشیطون. لتغییر و

كافیة  CPE كل شھادة أو مؤھل یحمل حالة "فترة السماح". أولئك الذین لم یكسبوا ساعاتعن للسنة السابقة  CPE ال یجب على الفرد إكمال تقریر
  CPE لا قص. ومع ذلك، ال یجوز استخدام ساعاتخالل الفترة المشمولة بالتقریر قد یستخدمون ساعات من السنة التقویمیة التالیة لتعویض الن

 .المستخدمة للعودة إلى الحالة النشطة في متطلبات إعداد التقاریر للعام الحالي
عة التابالمحلیة أو من الشركة  CCMS سیتلقى األفراد الذین تم نقلھم إلى ھذه الحالة إخطاًرا بتغییر الحالة إما مباشرةً من - "منتھیة الصالحیة"حالة 

، "نشطة"إلى الحالة  "منتھیة الصالحیة"االدعاء بأنھم نشیطون. لتغییر الحالة من  "منتھیة الصالحیة"الخاصة بھم. ال یجوز لألفراد الذین لدیھم حالة و
دفع  كما ویجب ،"الصالحیةمنتھیة "طلب استعادة لكل شھادة أو مؤھل یحمل حالة  تقدیملفترة إبالغ واحدة، و CPE ال یجب على الفرد تلبیة متطلبات

 لمعھد المدققین الداخلیین رسوم طلب االستعادة (األسعار الحالیة متاحة على الموقع العالمي
pricing/-certification/eligibility-to-https://www.theiia.org/en/certifications/new   

 .في متطلبات إعداد التقاریر للعام الحالي إلعادة الحالة الى "نشطة"المستخدمة  CPE ال ال یجوز استخدام ساعات
 

 )CPEتعلیم المھني المستمر (ال االحتفاظ بسجالت .6
مع  ) المكتسبة CPE ال التدریب التي قد یستخدمھا الفرد لحساب عدد ساعاتمثل شھادات إتمام ( كما ذكرنا سابقًا، ال ینبغي تقدیم الوثائق الداعمة

جمیع الوثائق الداعمة  عنبنسخة لمدة ثالث سنوات على األقل مع ذلك ، یجب على األفراد المعتمدین االحتفاظ  .CPEلل  نموذج اإلبالغ السنوي
أو من ینوب عنھ بناًء على طلب  (IIA)وفیر السجالت لمعھد المدققین الداخلیین ، ویجب تاالذي قدموھ CPE ال باإلضافة إلى نموذج (نماذج) تقریر

 :یجب أن تتضمن السجالت التي یحتفظ بھا الفرد المعلومات التالیة، حسب االقتضاء . (IIA)معھد المدققین الداخلیین
 .عنوان البرنامج و / أو وصف المحتوى -

 .تواریخ الحضور
 .موقع الدورة أو البرنامج -
 .الراعیھ جھةال -
 .راعي الدورة أو البرنامج وفقا" لتوصیاتمعتمدة ، ال  CPEساعات ال  -
 .تمام الدورةإلمستقل خطي آخر خطاب أو شھادة أو أي تصدیق  -
 .، أو أي مشاركة أخرىانالداعمة، والعروض التقدیمیة الشفویة، مشاركة اللج اتتوثیقال -

 
 

  )CPEالمستمر (تعلیم المھني ال سجالتفي عملیة التدقیق  .7
یتعین على األفراد الذین تم اختیارھم للمراجعة   .CPEتقاریر ال سنویًا ، سیقوم معھد المدققین الداخلیین (أو من ینوب عنھ) بإجراء مراجعة لسجالت إعداد 

یر م المعلومات بحلول الموعد النھائي المحدد إلى حالة غالتي حصلوا علیھا. سیتم تلقائیًا نقل األفراد الذین یفشلون في تقدی CPE ال تقدیم أدلة / توثیق لساعات
غیر كافیة ، فسیتم منح الفرد فترة ستة  CPE أن الفرد لدیھ ساعات CPE ال أنھم معتمدون. إذا أظھر تدقیقاالدعاء ببعد ذلك  یمكنھمنشطة (فترة سماح) وقد ال 

سیتم إبالغ لجنة المسؤولیة المھنیة  ،لمزید من التحقیق .ى المعھد الدوليالالساعات المكتسبة بناقصة وتقدیم وثائق بدل الساعات ال CPE أشھر لكسب ساعات
 .واألخالقیات عن األفراد الذین یثبت أنھم زوروا الوثائق أو یتصرفون بطریقة غیر أخالقیة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theiia.org/en/certifications/new-to-certification/eligibility-pricing/
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 .في بحیرة ماري، فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة ھامقر و جمعیة مھنیة دولیةلمدققین الداخلیین ھو ل الدولي معھدال
 یعتبر منتسب، عضو 200,000مع أكثر من 

للمعاییر ي الرئیسوالمصدر، عالمیاالمرجعیة المعترف بھا ، والتدقیق الداخلي مھنة صوت لمدققین الداخلیینلالدولي  لمعھدا 
 .بمھنة التدقیق الداخليالشھادات المتعلقة وواالرشاد 

 
وباإلضافة إلى برامج إصدار . معتمد من المعھد الدولي في جمیع أنحاء العالم عضو 200,000ھناك أكثر من 

بمزایا مثل الوصول إلى الشبكات المھنیة المحلیة والوطنیة والعالمیة؛ الدولي  معھدالالشھادات العالمیة، یتمتع أعضاء 
والتدریب على مستوى عالمي؛ والمعاییر والتوجیھ؛ والبحث ؛ والتطویر التنفیذي؛ والفرص الوظیفیة؛ والموارد مثل 

 .معھد الدوليالخدمات الجودة في 
 
 
 
 
 

 العالمي المقر
  401غرینوود ، جناح  جادة 1035

 32746ماري، فلوریدا  الیك
 الوالیات المتحدة األمریكیة 

Tel: +1-407-937-1111 
 CustomerRelations@theiia.org 
www.globaliia.org/certification 

20
22

 - 
ایر

فبر
 

الى اللغة العربیة فریق عمل من جمعیة المدققین الداخلیین في لبنان مؤلف من كارین أسو، محمد  ه السیاسةقام بترجمة ھذ
 شھاب، أنطوني بومنصور، دالیا بوكروم، فادي عماري و محمود غالییني بإشراف عضو مجلس الحكام األستاذ ناجي فیاض 
 

mailto:CustomerRelations@theiia.org
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