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 مقدمة ال 
 

   للتدقیق الداخلي العالمیةمعاییرال  (IPPF): ة لممارسات المھنیالدولي لطاراإلتطور
العالم  خبراءیعتمد   حول  الداخلي  المعاییر    التدقیق  و   دولیة العلى  (المعاییر)  الداخلي  للتدقیق  المھنیة    الدولي طار  اإلللممارسة 

وجھت ھذه    جیل،لعالم المعقد إلدارة المخاطر والحوكمة والرقابة. ألكثر من  خوض ا  علىللمساعدة     (IPPF)  ةلممارسات المھنی ل
والمشورة التي تتسم    التأكیدات في تقدیم  التدقیق الداخلي  ممارسي   (IIA) لمدققین الداخلیینالدولي لمعھد  الالوثائق الصادرة عن  

 .أعلى مستویات الجودةب باالستقاللیة والموضوعیة والفعالیة والكفاءة واألخالقیة 

ذلك   المخاطر    الوقت،خالل  إدارة  أساسیات  ذلك    –ثابتة  ظلت  في  واالستراتیجیات  بما  باألھداف  الصلة  ذات  المخاطر  تحدید 
فإن السرعة    ذلك،وإنشاء ضوابط داخلیة إلدارة المخاطر. ومع    المخاطر،وتحدید قابلیة تحمل    والتأثیر، وتقییم االحتمالیة    التنظیمیة،

بھا   التقلبات والتعقید    المخاطر،التي تظھر  التي تضیف  المتطور  للمخاطر،والعوامل    المؤسسات ة حول الغرض من  والمواقف 
 .قد خلقت تحدیات ومطالب جدیدة للمدققین الداخلیین وطبیعتھا،

لقد تحدثت إلى مئات المدققین الداخلیین من جمیع "  :IIASB)  (  معاییر التدقیق الداخليل  الدوليمجلس  الرئیس    بیبرز،قال مایك  
الداخلیین  سواء في دوري كرئیس سابق لمجلس إدارة  العالم،أنحاء   للمدققین  الدولي  أو في دوري الحالي". "ما    (IIA)  المعھد 

 (IPPF) بینما یوفر اإلطار الدولي للممارسات المھنیة .(IIA)معھد السمعتھ منھم ھو أنھم بحاجة إلى توجیھ واضح ومباشر من 
وحول األدوار والمسؤولیات    تطبیقھا،حول كیفیة  على المدققین الداخلیین  فإن مكوناتھ المختلفة تخلق أحیانًا ارتباًكا    التوجیھ،ھذا  

  مضى، ومجلس اإلدارة. اآلن أكثر من أي وقت  التنفیذیة،واإلدارة  للتدقیق،والرؤساء التنفیذیین  األمامیة،للممارسین في الخطوط 
 ." نحن بحاجة إلى معاییر تلبي احتیاجاتھم وترفع من جودة خدمات التدقیق الداخلي التي یقدمونھا

 وحكیمة،  ثاقبة،یتطلب المستقبل خدمات تدقیق داخلي تكون في الوقت المناسب وذات صلة ومؤثرة. وھذا یتطلب معاییر    الواقع،في  
) قریبًا مسودة تعلیق عام تغیر بشكل كبیر كیفیة تقدیم IIAسیصدر معھد المدققین الداخلیین (  الطلب،ھذا  لتلبیة باشرةوموواضحة 

الجدیدة    لتدقیق الداخليالعالمیة لمعاییر  ال) وشرحھا. توضح  IPPFالمعاییر والعناصر األخرى لإلطار الدولي للممارسات المھنیة (
 مجاالت:  خمس™ بشكل أكثر وضوًحا مفاتیح التدقیق الداخلي الفعال من خالل تجمیع المعاییر في 

 • المجال األول: الغرض من التدقیق الداخلي 

 • المجال الثاني: األخالق والمھنیة

 وظیفة التدقیق الداخلي  حوكمة• المجال الثالث: 

 خلي • المجال الرابع: إدارة وظیفة التدقیق الدا

 • المجال الخامس: أداء خدمات التدقیق الداخلي 

  المقترحة، الجدیدة  المعاییر العالمیة للتدقیق الداخلي  عامة على    نظرة  "عالمیةآراء ووجھات نظر  "یقدم ھذا اإلصدار الخاص من  
المعاییر  ب   تقیدكیف سیساعد ال  یبینواالعتبارات الخاصة بكیفیة تطبیق المعاییر المحدثة. كما    تطویرھا،ومعلومات أساسیة عن كیفیة  

 . لمؤسساتھمالمحدثة األجیال القادمة من المدققین الداخلیین على تلبیة طلبات أصحاب المصلحة وإضافة قیمة 
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 ™لتدقیق الداخلي لالعالمیة معاییر ال
 حدیثة؟ الحاجة الى معاییر   سببما  

 

 تغییرات دراماتیكیة ألوقات دراماتیكیة 
)  IIASB(معاییر التدقیق الداخلي   الدولي لمجلس  التعد مراجعة وتنقیح المعاییر جزًءا من اإلجراءات القانونیة المعمول بھا في  

معاییر الدولي لمجلس  العندما أقر    2020في عام    للمعاییر  للمھنة. بدأ آخر تحدیث  الناظمةوالتي تؤدي إلى تحدیثات دوریة للوثائق  
) إلى التعلیقات  IIASB(   الدوليمجلس  الاستمع  بالحاجة إلى إعادة تصور كیفیة تنظیم المعاییر وتقدیمھا.    )  IIASB(  التدقیق الداخلي

المعاییر ال یعني دائًما جودة  ب   تقیدأن ال   وأخذ بالحسبانالواردة من الممارسین حول التحدیات المرتبطة باالمتثال لمعاییر معینة،  
ر  لمعایی لكیفیة تقدیم المعاییر في مسودة التعلیق العام القادمة  في    التغییرات الجوھریة  توجیھفي    المناقشاتاألداء. ساعدت ھذه  

 مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. آراء  التغییرات. باإلضافة إلى ذلك، تعكس العالمیة للتدقیق الداخلي

إلى وضع مسودة    )IIASB(معاییر التدقیق الداخلي  الدولي لمجلس  ال  "أدى أكثر من عامین من العمل الجاد من قبل موظفینا و
المستقبل. وقال أنتوني   نحوالجدیدة، والتي أعتقد أنھا ستساعد في قیادة المدققین الداخلیین  لمعاییر العالمیة للتدقیق الداخلي  لرائعة  
إنھ یعكس  الدولي لمعھد  لس، الرئیس والمدیر التنفیذي لی بوجلی  لیس فقط من ممارسي  ومساھمات  مھمة  آراء  لمدققین الداخلیین، 

ولكن أیًضا من أصحاب المصلحة    -لمدققین الداخلیین  لالدولي  معھد  لوطنیة مختلفة تابعة ل  جمعیة  90بما في ذلك    - التدقیق الداخلي  
صارمة ویھدف إلى  ومنھجیة  واجبة  ومدیري الشركات وھیئات وضع المعاییر. یتبع وضع المعاییر إجراءات    ةظمان ھیئات المثل ال
االحتیاجات األساسیة للمھنة وخدمة المصلحة العامة. أنا واثق من أن المسودة سیتم استقبالھا جیدًا وأتطلع إلى تلقي التعلیقات  تلبیة 

 خالل فترة التعلیق العام ". 

لإلطار الدولي  . تركز المكونات الستة  للمعاییر  أحد التغییرات الرئیسیة التي تنعكس في مسودة التعلیق العام ھو الھیكل المبسط
على مجالین، المعاییر واإلرشادات. یتم تقدیم المعاییر والتوجیھات التنفیذیة في خمسة مجاالت،    حالیا)  IPPFللممارسات المھنیة ( 

 كل منھا یعالج الجوانب الرئیسیة للمھنة.

 المختلفة.  IPPFعناصر الغرض من التدقیق الداخلي الذي یوحد أوصاف المھنة المنتشرة سابقًا عبر  - المجال األول   •

یشتمل على مدونة األخالقیات والمعاییر المتعلقة بسلوك الممارس ویتم إثراؤه  و  والمھنیة    ةاألخالقی القواعد    –المجال الثاني   •
 ة المھنیة الالزمة. ی ان من خالل تضمین المعاییر التي تتناول الع

  المھمة   مسؤولیاتالس اإلدارة. یحدد ھذا التغییر ألول مرة  یوضح دور مجل و  وظیفة التدقیق الداخلي    حوكمة  - المجال الثالث   •
) أن یدعم مجلس اإلدارة  CAEمجلس اإلدارة لدعم التدقیق الداخلي الفعال ویتناول كیف یمكن للرئیس التنفیذي للتدقیق (ل

 في تنفیذ مسؤولیاتھ.

دور الرئیس التنفیذي للتدقیق وتوفر التوجیھ بشأن تشغیل وظیفة  و توضح  إدارة وظیفة التدقیق الداخلي    - المجال الرابع   •
 التدقیق الداخلي. 
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یتضمن متطلبات وممارسات إضافیة لتوفیر خدمات تدقیق داخلي یومیة  وأداء خدمات التدقیق الداخلي    - المجال الخامس   •
 فعالة. 

قاعدة أساسیة  ل  عامة، أوصافًا    15  ومجموعھا  بادئ ذات الصلة التي تدفع المعاییر داخل المجال. تقدم المبادئ،یتضمن كل مجال الم
. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن المعاییر المحدثة اآلن الممارسات الموصى بھا التي تلیھاتلخص مجموعة من المتطلبات والتوصیات  

المطابقة بعد كل معیار، مما یسھل على الممارسین فھم المعاییر الفردیة والتوافق معھا. تقر المعاییر المنقحة أیًضا التقید ووأدلة  
 الستشاریة. بالفروق الدقیقة للقطاع العام، ووظائف التدقیق الصغیرة، والخدمات ا

 ھناك طریقة أخرى لفھم التنقیحات المقترحة وھي فحص حاالت "قبل" و "بعد" في عدة مجاالت رئیسیة: 

 : كانت مسؤولیات وظیفة التدقیق الداخلي والرئیس التنفیذي للتدقیق ومجلس اإلدارة غیر واضحة. قبل

ما ھو مطلوب من مجلس اإلدارة لدعم وظیفة    الداخلي   وظیفة التدقیق  حوكمة  -المجال الثالث  : تصف المعاییر المجمعة في  بعد
الداخلي. عندما یصرح مجلس اإلدارة   للتدقیق  التنفیذي  تدقیق داخلي فعالة وتوضح أدوار ومسؤولیات مجلس اإلدارة والرئیس 

مجلس اإلدارة وأصحاب  ویدعم بشكل كامل دور الرئیس التنفیذي للتدقیق ووظیفة التدقیق الداخلي، یمكن للتدقیق الداخلي أن یخدم  
 المصلحة اآلخرین بشكل فعال. 

 لوظیفة التدقیق الداخلي. عالیة الجودة ستراتیجیة ادارة إل شاملة متطلبات ھناك : لم تكن قبل

المتطلبات الجدیدة والممارسات الموصى بھا للمدیرین التنفیذیین للتدقیق   إدارة وظیفة التدقیق الداخليتحدد    -  الرابع المجال: بعد
 لوضع إستراتیجیة ومؤشرات أداء لمساعدة الرئیس التنفیذي للتدقیق على قیادة وظیفة تدقیق داخلي عالیة الجودة. 

 ة إلى التفاصیل. : تفتقر المعاییر التي تصف كیفیة أداء الجوانب العملیة لمھام التدقیق الداخلي الفردی قبل

متطلبات جدیدة وممارسات موصى بھا ألداء المھام، ال سیما فیما یتعلق   أداء خدمات التدقیق الداخليیوفر    -   المجال الخامس:  بعد
 بتقییم المخاطر وتحلیل المعلومات لوضع النتائج واالستنتاجات.

في وثائق منفصلة، مما یجعل الوصول إلیھا  والتقید بھا  یر  : كانت اإلرشادات األساسیة حول تنفیذ وإثبات التوافق مع المعای قبل
 صعبًا.

: المعاییر العالمیة للتدقیق الداخلي تتكون من وثیقة شاملة واحدة. یتضمن كل معیار أقساًما عن المتطلبات والممارسات الموصى  بعد
 .المطابقة والتقیدبھا للتنفیذ وإثبات 

، أفھم قیمة المعاییر   ممارسا"لمدققین الداخلیین : "بصفتي مدققًا داخلیًا  ل  الدولي  معھدالمجلس إدارة  الحالي لرئیس  القال بینیتو یبارا،  
المھنیة الواضحة والدقیقة وذات الصلة بالعمل الذي أقوم بھ على أساس یومي". "نحن بحاجة إلى تضخیم وتوسیع ھذا االعتراف 

وإضافة الممارسات  المقترحة على تبسیط الھیكل  المعاییر العالمیة للتدقیق الداخلي  إلشراك أصحاب المصلحة الرئیسیین لدینا. تعمل  
الموصى بھا ومواءمة صلتھا بأھداف األعمال في العالم الحقیقي. أود أن أرى المدخالت واألفكار من زمالئي الممارسین وأصحاب  

 المصلحة الرئیسیین اآلخرین حول مسودة التعلیق العام ". 
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 أھم التغیرات في المعاییر 
  (IPPF)  المھنیةاإلطار الدولي للممارسات تبسیط ھیكل  •
اإلرشادات  ، المبادئ األساسیة، المعاییر وات المھنة خالقیأ ، التعریف، الرسالة ( 6ضم العناصر ال  •

 ) بالمعاییر الجدیدة. التنفیذیة
 المحدث ضمن المعاییر الجدیدة  الغرض من التدقیق الداخليوضع  •
 الالزمة والمھنیة من خالل إضافة العنایة المھنیة  ةاألخالقیالقواعد إثراء  •
 كل معیار على  التقید وأدلة  الموصى بھا إضافة الممارسات  •
 إضافة االختالفات الخاصة بالقطاع العام، الوظائف الصغیرة، والخدمات االستشاریة  •
 حوكمة وظیفة التدقیق الداخليفي توضیح دور مجلس اإلدارة  •
وظائف ومھام التدقیق الداخلي  في  نین الداخلییالمدققوللتدقیق الداخلي  توضیح دور الرئیس التنفیذي •

 المتعددة
 + االداء  التقید ة = د إعادة تعریف الجو •
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 المجاالت الخمسة
 المعاییرالعالمیة للتدقیق الداخلي   یة ھیكلعلى  نظرة

 

 المجال األول: الغرض من التدقیق الداخلي 
ھو أنھ یتضمن أربعة مكونات منفصلة  ،  نتقادالتي تعرضھ لإلو  (IPPF) لإلطار الدولي للممارسات المھنیة  أحد التحدیات الرئیسیة  

التدقیق الداخلي، المبادئ األساسیة للممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي،    رسالة  - لمعالجة ماھیة التدقیق الداخلي وكیف یجب أن یعمل  
الداخلي،   التدقیق  المھنةتعریف  الممارسین،  خاق  في  ذلك  ساھم  ی .  ومبادىء أخالقیات  بین  جعل من  ی   أنھ  باإلضافة إلىاالرتباك 

التدقی  في  المصلحة  بشكل واضح ودقیق ألصحاب  الداخلي  التدقیق  قیمة  الداخلي.  الصعب توضیح  األول  اوقد صمم  ق    - لمجال 
 .لمعالجة ھذا النقص الغرض من التدقیق الداخلي 

خالل   من  التنظیمي  النجاح  الداخلي  التدقیق  یعزز  كیف  العام  التعلیق  مسودة  في  الداخلي  التدقیق  من  الغرض    التاكیدیصف 
  IIASB  التدقیق الداخلي  معاییرلالدولي  مجلس  الالسابق ورئیس   IIA مشورة. انضم بول سوبیل، رئیس مجلس إدارةالموضوعي وال

للمساعدة في صیاغة المعاییر الجدیدة، بما في ذلك بیان الغرض من التدقیق الداخلي. إنھ  كمستشار أول   IIA السابق، إلى معھد
 .یعتقد أنھا تحسن بشكل كبیر وتوضح الرسائل المتعلقة بقیمة المھنة وھدفھا

وغایات  بول  لوقوی  أھداف  مع  انسجاًما  أكثر  الداخلي  التدقیق  مھنة  جعل  محاولة  كان  ذلك  من  جزًءا  أن  "أعتقد  سسات  المؤ: 
وحمایتھا أمر منطقي، المؤسسة  تحسین قیمة  ب قول  الالداخلي. "  للتدقیقالحالیة    رسالةحسن الت   ةالجدید   الصیغة"، مضیفًا أن  ھاونجاح

 ".ذھب بعیدًا بما یكفي لربط التدقیق الداخلي مباشرةً بما یجعل المؤسسة ناجحة ذلك لكنني لست متأكدًا من أن

، أیًضا على المعاییر الجدیدة. وتصف الغرض الجدید من التدقیق الداخلي   IIASB عملت إلیزابیث ساندویث، العضوة الحالیة في
نكون  ن واضح للغایة من حیث من نحن وما نحن وكیف  لمھنة الذي طال انتظاره. قالت "أعتقد أن الھدف اآلالموجز لوصف  البأنھ  

 ."أكثر فعالیة

كون شیئًا بسیًطا وال یُنسى. كما تعلم ، إذا قال أحدھم ، "أنت من ت یجب أن    صیغة المجال األولكانت النقطة أن  "ل:  سوب ویرد  
ى التمییز بین التدقیق الداخلي وأي جزء آخر  داخلي. ماذا یعني ذلك؟ ماذا تفعل؟ لماذا أنت ھنا؟ "یجب أن نكون قادرین علالتدقیق  ال

 ".على النجاح المؤسسةلمساعدة  موجود من المؤسسة أیًضا 

عرب عن  ت  Sandwith زالت األول بعد فترة التعلیق العام ، ال    المجالمع االعتراف بإمكانیة إجراء المزید من التغییرات على  
 .في أن الصیاغة الجدیدة ستساعد المدققین الداخلیین وأصحاب المصلحة على فھم أدوارھم في المؤسسة بشكل أفضل ھاثقت 

 .، یعكس بیان الغرض الجدید والتغییرات المقترحة األخرى على المعاییر تطوًرا للمھنة ودورھا في الحوكمة الرشیدةالجوھرفي 

قیق الداخلي بشكل أفضل وتوضح أین یتناسب التدقیق الداخلي بالضبط مع نماذج الحوكمة  لتدل  العالمیة  معاییرالقال سوبیل: "توضح  
المتطورة التي نراھا في جمیع أنحاء العالم". "ولھذا السبب سیكون ھذا مھًما للغایة. علینا أن نفھم ھذا بشكل صحیح. إذا كان ھذا 

ألشیاء األخرى باستمرار؛ وإذا لم نحققھا بالشكل الصحیح، فسنجد  حقًا مناسبًا لكل زمان، فیجب أن یتناسب مع تطور الحوكمة وا
 .أن المعاییر ستكون بعیدة عن األعمال الحدیثة



7 — theiia.org  /   Global Perspectives and Insights  

لم    االمھنة بشكل جید. لكنھ  تجیدة جدًا. لقد خدمالقدیمة  الحالیة  تابع سوبیل: "أعتقد أن ھذا جزء مما حدث من قبل". “المعاییر  ی 
بالضرورة مع مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین حول كیفیة دعم ھذه المعاییر لنجاح المؤسسة، وھو المقیاس   التواصتخلق  

 النھائي للحوكمة الرشیدة ". 

 

 والمھنیة   یةاألخالقالقواعد المجال الثاني: 
المجال الثاني من  ھذا ما یحققھ  .  المھنيللسلوك األخالقي واألداء    المسارات  ھو تحدیدمن الوظائف األساسیة ألي معیار مھني  

الداخلي الجدیدة  للالعالمیة  معاییر  ال الداخلي.  لتدقیق  التدقیق  المھنیة    ضمنحالیا، وأما  مھنة  للممارسات  الدولي     IPPFاإلطار 
في  یضا  او  الداخلي،والعدید من المبادئ األساسیة للتدقیق    مبادىء أخالقیات المھنةك  عدة أماكن  ھذا األمر محدد فيفإن  الحالي  

في اإلطار    لتدقیق الداخلي الجدید المقترحلالعالمیة  معاییرالھیكل    یحسن. وھذا یوضح كیف  الزمةالمعاییر المتعلقة بالعنایة المھنیة ال
 .الحالي(IPPF) الدولي للممارسات المھنیة 

أنھ    تقال في  الثاني  المجال  میزة  "تتمثل  ھذه   یبینساندویث:  ولماذا  نظھرھا،  أن  یجب  التي  السلوكیات  ھي  ما  بوضوح شدید 
سواء كان رئیًسا للتدقیق    - حول ھذا األمر فیما یتعلق بالمدقق الداخلي  مھم جدًا  یوجد اآلن وضوح    أخرى،السلوكیات مھمة". "مرة  

 ".المھنة جدید فيأو مدققًا داخلیًا  ،موجھا" لفریق عملھالداخلي 

 .األخرى لن تختفي. یتم دمجھم فقط في المجال الجدید IPPF شدد سوبل على أن مدونة األخالقیات الحالیة ومكونات

والمھنیة   یاتبشكل أفضل على دمج التوقعات حول األخالقذلك  نافقد ساعد الخاص،مجالھا ب تسمیتھا وقال: "من خالل تضمینھا و
الجید الداخلي  التدقیق  لیس  ة مع مبادئ  "إذن اآلن  الخمسة عشر    اتمبادئ أخالقی   ھناك".  المبادئ  في  تم تضمینھا  لقد  منفصلة. 

 ."  فضلطریقة أ ذلك  مما یجعل  اإلجمالیة،

ما ھو مطلوب منھم من وجھة    األخالق؛ما ھو متوقع منھم من وجھة نظر    - یركز المجال الثاني بشكل أساسي على المدقق الفردي  
نظر الكفاءة واالحتراف. یلتزم الممارسون بفھم كیفیة القیام بعملھم بكفاءة وأخالقیة واالمتثال للمعاییر التي تشرح تلك االلتزامات.  

 .على أن النطاق الجدید المقترح یجعل ذلك أسھل وافق سوبل وساندویث

الوضوح اآلن أقوى بكثیر من حیث كیفیة قیامنا بعملنا، وكیف نتصرف، وما ھو السلوك المقبول، وما ھو غیر مقبول، وكیف "
السابق كانت ھناك    ساندویث. "في  ت نبلغ عن األشیاء التي نرى أنھا غیر مقبولة، وكیف نثبت أننا نتوافق مع المجال الثاني "، قال

قمنا بالتسجیل فیھا سنویًا عندما جددنا عضویتنا وربما نسیناھا على مدار العام عندما أكملنا ارتباطات التدقیق    مبادىء أخالقیات
 ." المعاییر وكل ما نقوم بھ مقدمةموجودة في الداخلي. وھي اآلن 

ییر معینة تركز على االحتراف، وكان ھناك بالتأكید قدر ال بأس  وكان لدیك معا  األخالق،أضاف سوبیل: "في السابق كانت مدونة  
ومعرفة   الثاني  المجال  إلى  االنتقال  إلى  أحتاج   " اآلن،  داخلي  مدقق  كل  یعرف  معًا،  جمیعًا  دمجھا  خالل  من  التقاطع.  من  بھ 

أفعلھ. ھذه أشیاء أحتاج إلى استیعابھا، مسؤولیاتي، حیث ال یمكنني االعتماد على رئیس تنفیذي للتدقیق أو مدیر یخبرني بما یجب أن  
 ." یمكنني القیام بعملي بشكل جیدفال  وإالأحتاج إلى القیام بھا بشكل فعال، 

 .والمھنیة التي كانت مفقودة من قبل یاتألخالقا یدمج، فإن المجال الثاني  Hans-Peter Lerchner (IIASB) بالنسبة لعضو

إتمامھ". "إذا كنت ال تعرف ما تفعلھ بالفعل، أو ما یجب علیك القیام بھ للتطویر أكثر، فھذا لیس  قال: "ما كان مھًما للغایة ھو  
 ." مكتمًال. اآلن مع ھذا التجمیع لألخالقیات والمھنیة، نعرف ما یجب على كل مدقق االھتمام بھ، أساسیات عملنا
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 المجال الثالث: تنظیم وظیفة التدقیق الداخلي 
ستشمل معاییر    مرة،لتدقیق الداخلي المقترحة. ألول  لالعالمیة  معاییرالفي    ما یُرجح أنھ التغییر األكثر دراماتیكیة  الثالثالمجال  یقدم  

التدقیق الداخلي التوجیھ والمسؤولیات لمجلس اإلدارة. أدركت ھذه الخطوة الجریئة وعالجت تحدیًا أساسیًا ال تتصدى لھ المعاییر 
 الحالیة بوضوح. 

ؤسسة  على وجھ التحدید أنھ ینبغي وضعھا بشكل مستقل داخل الم  - الحالیة الھیكل المفضل لحوكمة التدقیق الداخلي  تحدد المعاییر
لي  وتقدیم تقاریر وظیفیة إلى مجلس اإلدارة وإداریًا إلى اإلدارة التنفیذیة. تتطلب المعاییر الحالیة أیًضا اعتماد میثاق التدقیق الداخ

 فیذي للتدقیق مع مجلس اإلدارة فیما یتعلق باإلبالغ عن استقاللیة الوظائف. وتحدید تفاعل الرئیس التن 

الداخلي.  ولكن  “ التدقیق  معاییر  معاییر مجلس    وھذه ھي  "في  معاییر    لیست   اإنھ  قال سوبیل "  اإلدارة؛لیست  التدقیق".  لجنة 
" حسنًا، یجب أن یسعى الرئیس التنفیذي للتدقیق إلى القیام بذلك أو محاولة تحقیق ذلك ".  بالقول،عملنا على حل المشكلة    الماضي،

للتدقیق. ما أردنا فعلھ ھو قلب ھذا. إذا كان مجلس اإلدارة جادًا بشأن رغبتھ في   التنفیذي  كان ھذا ال یزال یركز على الرئیس 
 فعلیھم تحمل مسؤولیات معینة ".  الداخلي،الغرض من التدقیق بحیث تفي حقًا بھذا  فعالة،الحصول على وظیفة تدقیق داخلي  

وتضمن وتحمي استقاللیتھا ومكانتھا    الداخلي،یحدد المجال الثالث العدید من المعاییر لمجلس اإلدارة التي تفوض وظیفة التدقیق  
وتحدد مسؤولیات مجلس اإلدارة لإلشراف على جودة أداء كل من وظیفة التدقیق الداخلي والرئیس التنفیذي للتدقیق.    المنظمة،داخل  

على   المجال الثالث تؤكد المعاییر الجدیدة على أن أداء الجودة یتطلب التوافق مع المعاییر وأكثر من ذلك. یحدد كل معیار ضمن  
 ذي للتدقیق ومجلس اإلدارة، باإلضافة إلى المسؤولیات المشتركة. وجھ التحدید مسؤولیات الرئیس التنفی 

وعن الضوابط التي یمكن أن یكون التدقیق الداخلي   المخاطر،قال سوبیل: "یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة فعلیة عن اإلشراف على  
ذ مسؤولیات اإلشراف بشكل أكثر فعالیة من أعتقد أن ما یفعلھ ھذا ھو أنھ یساعد مجلس اإلدارة حقًا في تنفی   لذلك،مفیدًا فیھا". "

 خالل فھم ما یحتاجون إلى القیام بھ." 

أن یمثل المجال الثالث تحدیًا للعدید من الرؤساء التنفیذیین للتدقیق لیس فقط من حیث توصیل المعاییر الجدیدة   Sandwithیتوقع  
 اف أكثر صرامة من مجلس اإلدارة. ولكن من المحتمل التكیف مع إشر ،بھمللجان ومجالس التدقیق الخاصة 

: "أعتقد أن ھناك خطًرا یتمثل في أن الناس سیفتقدون حقیقة أن ھذا یُضفي اآلن الطابع الرسمي على ما یجب أن تفعلھ لجنة ت وقال
اإلداریة". "سیستغرق ذلك القلیل من الرسائل الذكیة لتوصیل ذلك. إذا كنت مدققًا داخلیًا ممارًسا،   ةھیئ الو ةداراإلالتدقیق ومجلس  

ألنني في الواقع سعید بفعل    الثالث،فیمكنني استخدام المعاییر، لكنني قد أختار عدم إخبار لجنة التدقیق الخاصة بي عن المجال  
 ال أفعل ذلك. یریدون ھذا التحدي في الرقابة ".  األشیاء التي أشعر بالراحة في القیام بھا، وقد

سیحتاج الرؤساء التنفیذیون للتدقیق إلى إثبات أن مجالسھم تفھم وتنفذ كل    الثالث،ومع ذلك، عندما یتعلق األمر بالتوافق مع المجال  
 كما قال سوبل.  صلة،معیار ذي 

فأنا بحاجة   الداخلي،نت تریدني حقًا تحقیق ھذا الغرض من التدقیق " إذا كمجالسھم،"یحتاج الرؤساء التنفیذیون للتدقیق إلى إخبار 
سأفعل األشیاء التالیة لدعمك للتأكد من أنھ یمكنك القیام بھذه األشیاء، ویمكننا معًا    اآلن،إلى مساعدتك. علیك أن تفعل ھذه األشیاء.  

وال أتوقع أن    بدونك،وبل. "لكن ال یمكنني فعل ذلك  "قال س   فعال، أن نتأكد بنجاح من أن وظیفة التدقیق الداخلي محكومة بشكل  
 تكون قادًرا على القیام بذلك بدوني."

تغطي المعاییر في مجال الحوكمة إشراف مجلس اإلدارة لضمان قیام الرئیس التنفیذي للتدقیق بتطویر وتنفیذ والحفاظ على برنامج 
) لوظیفة التدقیق الداخلي كل خمس سنوات  EQAرجي للجودة () ، بما في ذلك إجراء تقییم خاQAIPضمان الجودة وتحسینھا (
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كون ی حیث إن مسؤولیة مجلس اإلدارة تھدف إلى تحقیق "مزید من الدقة لما یمكن أن    األمر،على األقل. وأكد سوبیل على ھذا  
 " ) QAIPبرنامج ضمان الجودة وتحسینھا (علیھ 

 . 11للمعاییر في قسم "التنفیذ واألداء" في الصفحة توجد تفاصیل إضافیة حول األداء والمطابقة 

 

 المجال الرابع: إدارة وظیفة التدقیق الداخلي
ویحدد المجال الرابع بالتفصیل المسؤولیات التي یستلزمھا.   الداخلي،الرئیس التنفیذي للتدقیق مسؤول عن إدارة وظیفة التدقیق 

وإدارة الموارد، وضمان قیام المدققین الداخلیین ببناء العالقات والتواصل الفعال    االستراتیجي،یحدد ھذا المجال مبادئ التخطیط  
 وضمان أداء الوظیفة وتعزیزه.  المصلحة،مع أصحاب 

لرئیس التنفیذي للتدقیق خریطة طریق إلنشاء وظیفة التدقیق الداخلي لتحقیق النجاح. ویركز  یصف سوبل المجال الرابع بأنھ یعطي ا
  ذلك، وھو أمر لم یكن موجودًا في المعاییر من قبل. ربما تمت اإلشارة إلى    الداخلي،على التخطیط االستراتیجي بعید المدى للتدقیق  

 لكن لم یُذكر صراحة "، قال. 

 ، الخطط اإلستراتیجیة ، یغطي:  9المبدأ  المثال،على سبیل 

 • فھم عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة 

 • استراتیجیة التدقیق الداخلي 

 • میثاق التدقیق الداخلي 

 • المنھجیات

 • خطة التدقیق الداخلي 

 • التنسیق واالعتماد

 إستراتیجیة، لرابع ألنھ بمجرد أن یكون لدیك مجموعة  األساس للمبادئ والمعاییر المتبقیة داخل المجال ا  9قال سوبیل: "یحدد المبدأ  
 یمكنك حینھا البدء في التفكیر في كیفیة تحقیق ھذه اإلستراتیجیة". 

ووضع المنھجیات، والتواصل بشكل فعال مع جمیع أصحاب    الموارد،توفر المبادئ في المجال الرابع أیًضا تدفقًا منطقیًا إلدارة  
تقدم المناقشة   ذلك،والتي تشمل كل من المطابقة واألداء. باإلضافة إلى    الجودة،مطبقة تضمن    المصلحة، والتأكد من وجود خطة

التي كانت مشتتة عبر مكونات   المعاد ھیكلتھا معًا مثل الموضوعات  المعاییر  الفعال مثاًال آخر على كیفیة جمع  حول االتصال 
IPPF  .الستة 

  الثالث، الرؤساء التنفیذیین للتدقیق في الوفاء بمسؤولیاتھم الرقابیة في المجال  "نتحدث عن االتصاالت مع مجلس اإلدارة لمساعدة
  ولكن یركز المجال الرابع على أنواع االتصاالت التي نحتاجھا عادةً، سواء أكان األمر متروًكا لمجلس اإلدارة أو لإلدارة أو إلى 

التحلیق شیئًا یمكنك  فقط  حقًا الرئیس التنفیذي للتدقیق في فھم أن ھذا لیس    الرابعقال سوبل. "سیساعد المجال    المجال قید المراجعة
 وما ھو الغرض منھا ". ھم،ومع من  تكرارھا،مدى  - . علیك أن تفكر ملیًا في أنواع االتصاالت التي لدیك بھ

 ھ. ساندویث إن المجال الرابع یوفر أیًضا وسیلة قویة لتوضیح دور التدقیق الداخلي وقیمت  ت وقال
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ویخبرني بما أتوقع أن أفعلھ من منظور مھني". "لكنھا أیًضا أداة رائعة من حیث التحدث إلى   للغایة،قالت "المجال الرابع واضح 
 والتحدث إلى فریق اإلدارة العلیا لدي حول دوري كرئیس تنفیذي للتدقیق."  المصلحة،أصحاب 

 

 المجال الخامس: أداء خدمات التدقیق الداخلي 
تدقیق الداخلي إلجراء أعمال التدقیق الداخلي الیومیة. تتناول للالعالمیة  معاییر  الفي    االتجاه األكثر عملیة  الخامسیوفر المجال  

طوال   والتواصل  المشاركة،  أعمال  وإجراء  للمشاركة،  الفعال  التخطیط  المجال  ھذا  في  الصلة  ذات  والمعاییر  الثالثة  المبادئ 
ئج، وتقدیم التوصیات واالستنتاجات، ومراقبة خطط العمل. یوفر المجال الخامس توجیھات وإرشادات  المشاركة، وتطویر النتا

متعمقة في المجاالت الغامضة في المعاییر الحالیة. على سبیل المثال، تصف المعاییر الجدیدة كیفیة جمع المعلومات، وإجراء تقییم 
من التخطیط الفعال للمشاركة. یؤدي ھذا إلى تحسین المعاییر الحالیة،   مخاطر المشاركة، وتطویر برنامج عمل االرتباط كجزء

 والتي ال توفر أحیانًا المستوى الضروري من التفاصیل. 

قال سوبیل: "ما وجدناه ھو أنھ ربما كانت ھناك أشیاء مفقودة من المعاییر القدیمة". "ربما كانوا في أدلة التنفیذ وأدلة الممارسة في  
زًءا من الغرض من ھذه المبادرة بأكملھا كان تجمیع األشیاء في مكان واحد. لذلك، عندما یقول شخص ما، "أنا مكان ما. لكن ج

بحاجة إلى معرفة كیفیة أداء مشاركة التدقیق الداخلي." حسنًا، اآلن كل شيء موجود من أجلك. أنت تعرف المتطلبات، ثم اعتبارات  
 التنفیذ ".

من قبل لتدقیق الداخلي اعتباًرا إضافیًا لكیفیة تنفیذ المبادئ والمعاییر الفردیة  لالعالمیة  معاییر  لاعالوة على ذلك، أعطى واضعو  
 في العالم الحقیقي. المدقق  

لكیفیة أداء مسؤولیاتك یوًما بعد یوم". "كان ھناك الكثیر من التفكیر حول جانب    ھم جزءأقال سوبل: "النطاق الخامس ھو حقًا  
 التنفیذ. كیف سیفعل الناس ھذا فعالً؟ عندما نقول، "علیك أن تفعل ھذا" ماذا یعني ذلك؟ كیف تفعل ذلك؟" 

الداخلیین على أداء المھام مع االتساق   توفر المتطلبات واالعتبارات الجدیدة في المجال الخامس تفاصیل تھدف إلى مساعدة المدققین
 .تراتبیاوالجودة، مع إدراك أن الترتیب الذي یتم تنفیذ الخطوات بھ قد یختلف حسب المھمة، أو قد یتداخل، أو یكون تكراریًا ولیس  

ییر ویلتزمون بھا بنفس  ترفع المعاییر الجدیدة المستوى من خالل التأكید على أنھ من المتوقع أن یطبق المدققون الداخلیون المعا
الطریقة فیما یتعلق بالمھام التأكیدیة واالستشاریة، ما لم یتم تحدید خالف ذلك في المعاییر الفردیة. وتقییم النتائج للوصول إلى  

 توصیات واستنتاجات المشاركة 

عظم وقتھم في البحث في المجال  قال سوبیل: "بمجرد االنتھاء من ذلك وفھم الناس، أتوقع أن یقضي معظم المدققین الداخلیین م
 الخامس، ألن ھذا یوفر لھم حقًا التوجیھ بشأن ما یتعین علیھم القیام بھ ألداء وظائفھم بفعالیة". 
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 لجیل الجدیدلمعاییر 
 بتناغمخمسة مجاالت تعمل 

 

 لتدقیق الداخلي  ل العالمیة معاییرالكیف تعمل 
حول كیفیة استقبال المدققین الداخلیین لھا    المقترحة  لتدقیق الداخليل معاییرالعالمیة  الھناك اھتمام وحماس متزاید بین واضعي  

 في جمیع أنحاء العالم. ھناك أیًضا إجماع بینھم على أن التغییرات المقترحة ستساعد الجیل القادم من المدققین الداخلیین على النجاح.

س أننا  نبني  "أعتقد  الذي  اإلطار  لنا  ستوفر  بوثیقة  تقدیمھا    علیھ،ننتھي  یمكننا  ممكنة  خدمة  أفضل  محترفین،  داخلیین  كمدققین 
لذلك، أعتقد أنھ وضع ھذا األساس. "أعتقد أنھ یمنحنا أیًضا إطاًرا أقوى ألشیاء مثل تقییمات الجودة    ساندویث،  ت. قال لمؤسساتنا

 الخارجیة." 

توفر التغییرات المقترحة تحسنًا كبیًرا من حیث أنھا استجابت لالنتقادات من الممارسین الذین یقومون   ،Lerchnerبالنسبة إلى  
 بأعمال التدقیق الداخلي الیومیة. 

إال أنھ بدا مجزأً    الجدیدة،ھو أنھ على الرغم من وجود بعض اإلضافات    2017بعد التنقیح األخیر في عام    IPPFكان الوضع مع  "
قال. "سواء كان األمر یتعلق    "،"أین القطع ذات الصلة بالنسبة لي  یعرفوا،بعض الشيء. كان ھذا مصدر قلق للممارسین ألنھم لم 

أو لمجرد المدقق الداخلي، فقد احتجنا إلى بعض اإلرشادات للعمل الیومي. كانت ھذه    اإلدارة،أو مجلس    للتدقیق،بالرئیس التنفیذي  
 نقطة البدایة لتجمیع اللغز معًا وصنع صورة واحدة في النھایة ". 

الذي    Lerchnerفي خلق الوضوح الذي قال    محددة،كل منھا مع مراعاة موضوعات وجماھیر    الخمسة،یساعد إنشاء المجاالت  
 یبحث عنھ الممارسون. 

ساندویث: "أعتقد أن ھیكل المجال بالنسبة لي تحدیدًا بصفتي رئیًسا للتدقیق الداخلي رائع ومھم للغایة من حیث مساعدتي في    تقال
 ویخبرني بما أتوقع أن أفعلھ من منظور احترافي."  جدًا،القیام بعملي بشكل أفضل". "المجال الرابع واضح 

 على أن المدققین الداخلیین یجب أن یجتھدوا للنظر في جمیع المجاالت الخمسة وكیفیة عملھم معًا. Sandwithشددت  ذلك،ومع 

أساس  أنا بحاجة إلى المجال األول لیكون  لذا،فأنا لست متأكدة من كیفیة القیام بعملي". " ھدفي،قالت: "إذا كنت ال أعرف ما ھو   
وما ھو مھم فیما یتعلق بكیفیة تقدیم وظیفتي. أحتاج إلى المجال الثالث    التصرف،لیخبرني بكیفیة    يالثان . أحتاج إلى المجال  البناء

بصفتي رئیس تنفیذي فیما یتعلق بما یجب أن   الرابع  فیما یتعلق باإلشراف من لجنة التدقیق أو مجلس اإلدارة. أحتاج إلى المجال
وسأبحث  جمیعًا،ال یمكنك القول، "سأتجاھلھم  لذلك،بالفعل كیف أقوم بعملي. بالطبع ، یخبرني المجال الخامس  ذلك،أفعلھ، وبعد 

 فقط في المجال الخامس ألنني مدقق داخلي ممارس." 
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 التنفیذ واألداء
كل مبدأ ومعیار. تم ب  التوافق مع والتقیدلتدقیق الداخلي إلى تضمین معلومات عن التنفیذ وأدلة على العالمیة لمعاییر العمد واضعو  

 تصمیم ھذا لتسھیل فھم الممارسین لما یتعین علیھم القیام بھ. ومع ذلك ، فإنھ یرفع أیًضا مستوى األداء. 

تعني   "الجودة  بالمطابقة".  فقط  تتعلق  الجودة ال  إن  "نقول  أشیاء مختلفة  قال سوبیل:  أن ھذا سیعني  تعلم  أنت  واألداء.  التوافق 
لشركات مختلفة ومختلف الرؤساء التنفیذیین للتدقیق، ولكن یجب أن تكون لدیك توقعات أداء وأھداف أداء أیًضا، ویجب أن یركز  

 برنامج تحسین الجودة على كلیھما ".

المط نھایة  في  وإلزامیًا  المعاییر جانبًا مھًما  توافق  الرؤساء  یظل  داخلي. ومع ذلك، یجب على  تدقیق  لكل وظیفة وممارس  اف 
تستفید   نھایة.  ولیس  بدایة  أنھا  على  المطابقة  إلى  ینظروا  أن  للتدقیق  لمعاییر  الالتنفیذیین  الداخلي  العالمیة  من  لتدقیق  المقترحة 

 مسؤولیات إشراف مجلس اإلدارة للمساعدة في تحسین األداء. 

زیادة التوقعات بشأن الرئیس التنفیذي للتدقیق لیقولوا ،" نعم ، أنت بحاجة إلى التوافق وتحتاج أیًضا إلى    "أعتقد أنھم سیبدأون في
األداء. اآلن دعونا نتحدث عما یجب أن تكون علیھ قیاسات األداء "، قال سوبل. "نأمل ، في المستقبل ، أن یكون لدینا المزید من  

 ى الممارسات الرائدة، واألداء، وما إلى ذلك، ولیس فقط المطابقة." تقییمات الجودة الخارجیة التي تركز عل
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 خاتمةال
 

 

 

) منظوًرا جدیدًا للمعاییر التي تحكم مھنة التدقیق الداخلي. نظًرا ألن تحدیات المخاطر الجدیدة  IIAیقدم معھد المدققین الداخلیین (
ضمان    خدمات   على  أھمیة  تضیف التي    ، فإن معاییر التدقیق الداخلي  وضمانھا،تزید من الضغط إلنشاء حوكمة فعالة والحفاظ علیھا  

،  ومجالس االدارة ستكون بالغة األھمیة. یجب أن یسأل الرؤساء التنفیذیون  ،المخاطر والخدمات االستشاریة الفعالة وعالیة الجودة
 "ھل مؤسستنا مجھزة للمستقبل من منظور إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة؟" 

 لمساعدة المؤسسات على اإلجابة بـ "نعم".  لتدقیق الداخليالعالمیة لمعاییر التم تصمیم 

العالمیة معاییر  الساندویث: "أعتقد أن األمر یتعلق بالنجاح في عالم مليء بالتقلب وعدم الیقین والتغییر". "ھذا ما أعتقد أن    تقال
وأعتقد أنھم یجھزون المدققین الداخلیین ومھنتنا لمواجھة ھذا العالم المتقلب   المستوى،تفعلھ. أعتقد أنھم یرفعون    لتدقیق الداخليل

 لمتغیر باستمرار الذي نجد أنفسنا فیھ اآلن ". وغیر المؤكد وا
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  المعھد الدولي للمدققین الداخلیین عن
 وتخدمھو جمعیة مھنیة دولیة و مقرھا في بحیرة ماري، فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة.  و  1941سنة  للمدققین الداخلیین  الدولي  المعھد  تأسس  

یعتبر المعھد الدولي للمدققین الداخلیین صوت مھنة التدقیق الداخلي، والمرجعیة    دولة وإقلیم.  170من أكثر من    عضو منتسب  210,000أكثر من  
 .ییر واالرشاد والشھادات المتعلقة بمھنة التدقیق الداخليالمعترف بھا عالمیا، والمصدرالرئیسي للمعا

والعالمیة؛  باإلضافة إلى برامج إصدار الشھادات العالمیة، یتمتع أعضاء المعھد الدولي بمزایا مثل الوصول إلى الشبكات المھنیة المحلیة والوطنیة  
  لتنفیذي؛ والفرص الوظیفیة؛ والموارد مثل خدمات الجودة في المعھد الدولي.والتدریب على مستوى عالمي؛ والمعاییر والتوجیھ؛ والبحث ؛ والتطویر ا 

 theiia.org لمزید من المعلومات، قم بزیارة
 اخالء المسؤولیھ

ھذه الوثیقة ألغراض إعالمیة وتعلیمیة. ال تھدف ھذه المواد إلى تقدیم إجابات نھائیة لظروف فردیة  (IIA) لمدققین الداخلیینل  الدولي  معھدالینشر 
لمدققین الداخلیین بالتماس مشورة الخبراء المستقلین فیما یتعلق  الدولي ل معھدالمحددة وعلى ھذا النحو یُقصد منھا فقط استخدامھا كدلیل. ویوصي 

 .أي مسؤولیة تجاه أي شخص یعتمد وحده على ھذه المواد (IIA) لمدققین الداخلیینالدولي ل معھدال ل  مباشرة بأي حالة محددة. ال یقب
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