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 مقدمة حول المعاييرالعالمية للتدقيق الداخلي
 

المتطلبات والتوصيات الالزمة لتوجيه الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي العالي   توفر المعايير العالمية للتدقيق الداخلي

 المعايير أيًضا أساًسا لتقييم أداء خدمات التدقيق الداخلي. الجودة على مستوى العالم. تضع 

 هيكلية المعايير 

 تتضمن المعايير العالمية للتدقيق الداخلي: 

 المبادئ: وهي توصيف واسع الفتراض أو قاعدة أساسية تلخص مجموعة من المتطلبات والتوصيات التابعة لها. •

 المعايير:  •

o اخلي متطلبات الممارسة المهنية للتدقيق الد 

o االعتبارات 

 والمفضلة لتنفيذ المتطلبات.  الشائعةالتنفيذ: الممارسات  ▪

 دليل التقيد: أمثلة على الطرق الموصى بها إلثبات أن متطلبات المعايير قد تم تنفيذها.  ▪

 :تم تنظيم المعايير في خمسة مجاالت رئيسية مرتبطة بموضوع مشترك

I.  .الغرض من التدقيق الداخلي 

II.   األخالقية والمهنية.القواعد 

III. حوكمة وظيفة التدقيق الداخلي. 

IV.  .إدارة وظيفة التدقيق الداخلي 

V.  .تأدية خدمات التدقيق الداخلي 

 انطباق المعايير 

المتطلبات والتوصيات األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي على مستوى  تحدد المعايير العالمية للتدقيق الداخلي

المعايير على أي فرد أو وظيفة تقدم خدمات التدقيق الداخلي؛ على المؤسسات التي تختلف في الغرض  العالم. تنطبق 

والحجم والتعقيد والهيكلية؛ وعلى األفراد داخل المؤسسة أو خارجها. تنطبق المعايير سواء كان المدققون الداخليون  

 ا من كليهما. موظفين في المؤسسة، أو متعاقدين مع مزود خدمة خارجي، أو مزيجً 

تنطبق المعايير على المدققين الداخليين كأفراد وكوظيفة تدقيق داخلي. جميع المدققين الداخليين مسؤولون عن االمتثال 

للمبادئ والمعايير في مجال األخالقيات والكفاءة المهنية باإلضافة إلى المبادئ والمعايير ذات الصلة بأداء مسؤولياتهم  

مسؤولون عن اإلمتثال العام لوظيفة التدقيق الداخلي مع    الداخلي ى ذلك، الرؤساء التنفيذيون للتدقيقالوظيفية. باإلضافة إل

 المعايير. 

إذا كان المدققون الداخليون أو وظيفة التدقيق الداخلي ممنوعين بموجب قانون أو أنظمة من االمتثال ألجزاء معينة من 

 ر األخرى واإلفصاحات المناسبة.المعايير، فيجب اإلمتثال لجميع أجزاء المعايي

إذا تم استخدام المعايير جنبًا إلى جنب مع متطلبات صادرة عن هيئات رسمية أخرى، يجب أن تذكر تبليغات التدقيق  

 الداخلي استخدام متطلبات أخرى، حسب االقتضاء. ومع ذلك، من المتوقع اإلمتثال للمعايير.

 كيفية استخدام المعايير 

متطلبات" في المعايير كلمة "يجب" لتحديد المتطلبات التي يلزم اتباعها دون شروط. تستخدم أقسام  تستخدم أقسام "ال

"اعتبارات التنفيذ" في المعايير كلمة "ينبغي" لتحديد الممارسات المفضلة وكلمة "قد" لتحديد ممارسات اختيارية لتنفيذ  

 المتطلبات. 



الخاص بها. لفهم المعايير وتطبيقها بشكل  مصطلحاتدد في قائمة ال تستخدم المعايير مصطلحات معينة على النحو المح

 . مصطلحاتصحيح، من الضروري فهم واعتماد المعاني المحددة واستخدام المصطلحات كما هو موضح في قائمة ال

 

 

 عملية وضع المعايير

العامة، والتي تشمل عملية مكثفة ومستمرة يقوم بها  ( بوضع معايير للمصلحة  IIAيلتزم المعهد الدولي للمدققين الداخليين )

طار المهني الدولي لممارسة التدقيق مجلس معايير التدقيق الداخلي الدولي ويشرف عليها مجلس اإلشراف على اإل

(. يشارك مجلس المعايير في إجراءات واجبة تتضمن التماس آراء ومساهمات أصحاب المصلحة عند  IPPF) الداخلي

اجعة محتوى المعايير العالمية للتدقيق الداخلي. تتضمن العملية نشر مسودة للتعليق العام في جميع أنحاء صياغة ومر

( قبل االنتهاء من المعايير وإصدارها. يتم توزيع المسودة على IIAالعالم على موقع المعهد الدولي للمدققين الداخليين )

رجمته إلى عدة لغات؛ يتم أيًضا نشر الترجمة على موقع المعهد الدولي  جميع معاهد المدققين الداخليين في العالم وتتم ت

هو مجموعة إشراف مستقلة تقوم بتقييم وتقديم المشورة بشأن عملية   IPPF(. مجلس اإلشراف للـIIAللمدققين الداخليين )

 وضع المعايير لتعزيز الشمولية والشفافية، ما يخدم المصلحة العامة في نهاية المطاف. 

 

  



المصطلحات قائمة   
 

 :الى اللغة العربية  Internal audit and Internal auditorمالحظة هامة حول ترجمة كلمة 

الى اللغة العربية بين بعض البلدان العربية فمنها من يستخدم تعبير "التدقيق    internal auditتختلف ترجمة كلمة 

الداخلي" ومنها من يستخدم تعبير "المراجعة الداخلية" وكالهما صحيح لغويا ومتوازيا بالمعنى وال يمكن تفضيل اي  

نية استعمال تعابير مختلفة مما قد منهما على اآلخر. ولكن وبما أنه كان يجب علينا اختيار تعبير موحد نظرا لعدم امكا

يربك القارىء فقد اخترنا استعمال تعبير "تدقيق داخلي" و "مدقق داخلي"  في هذه النسخة المترجمة من المعايير وذلك 

تحتمل ايضا أن تكون ترجمة لكلمة   ”مراجعة“منعا لالتباس لكون النسخ السابقة استعملت نفس التعابير ولكون كلمة 

“Review”  ما قد يسبب أيضا بعض االلتباسم  . 

 يخضع لمهمة تدقيق داخلي. تشمل األمثلة منطقة أو كيان أو عملية أو وظيفة أو نهج أو نظام. نشاط –نشاط قيد المراجعة 

خدمات بما فيها المهام االستشارية واألنشطة االستشارية األخرى التي تتم عادةً بناًء على طلب   - الخدمات االستشارية

ارة العليا أو مجلس اإلدارة أو إدارة النشاط. تخضع طبيعة ونطاق الخدمات االستشارية لالتفاق مع الطرف الذي طلب  اإلد

الخدمة. تشمل األمثلة على المهام االستشارية تقديم المدققين الداخليين للمشورة بشأن تطوير وتنفيذ سياسات جديدة  

 تشارية األخرى تقديم المدققين الداخليين عمليات تسهيل وتدريب. وتصميم العمليات واألنظمة. تشمل األنشطة االس

 تصريح يهدف إلى إعطاء الثقة حول الظروف مقارنة بالمقاييس. - التأكيد

الخدمات التي يقوم من خاللها المدققون الداخليون بإجراء تقييمات موضوعية لتقديم بيانات حول   -  خدمات التأكيد

معمول بها. تهدف هذه البيانات إلى منح أصحاب المصلحة الثقة بشأن عمليات الحوكمة  الظروف مقارنة بالمقاييس ال

وإدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة. ومن األمثلة على خدمات التأكيد مهمات التدقيق المالية، واألداء، واإلمتثال 

 لألنظمة والقوانين، وأمن النظم. 

 أعلى هيئة مكلفة بالحوكمة، مثل: -المجلس 

مجلس اإلدارة أو لجنة أو هيئة أخرى يفوض إليها مجلس اإلدارة وظائف معينة )على سبيل المثال، لجنة التدقيق   •

 أو لجنة المراجعة(. 

 مجلس غير تنفيذي/إشرافي في مؤسسة لديها أكثر من هيئة إدارية واحدة.  •

 مجلس المحافظين أو األمناء. •

 لمعينين.مجموعة من المسؤولين المنتخبين أو السياسيين ا •

في حالة عدم وجود مجلس، تشير كلمة "المجلس" إلى مجموعة من األشخاص أو إلى شخص مكلف بحوكمة مؤسسة ما 

)على سبيل المثال، قد تعتمد بعض كيانات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص األصغر حجًما على رئيس المؤسسة أو  

 إدارية(. فريق اإلدارة العليا ليكون بمثابة أعلى هيئة  

هو الدور القيادي المسؤول عن اإلدارة الفعالة لجميع جوانب وظيفة التدقيق الداخلي   -الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

وضمان جودة أداء خدمات التدقيق الداخلي. قد يختلف المسمى الوظيفي و/أو المسؤوليات المحددة عبر المؤسسات. على  

وظيفي مثل "المدقق العام"، "رئيس التدقيق الداخلي"، "رئيس المدققين الداخليين"،  سبيل المثال، يمكن استخدام مسمى

 "مدير التدقيق الداخلي"، و"المفتش العام" ألدوار "الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي". 

المعايير العالمية للتدقيق الداخلي  تعتبر المبادئ والمعايير في مجال األخالقيات والكفاءة المهنية  -المهنة  أخالقيات مبادئ

بمثابة مدونة لقواعد األخالق المهنية للمدققين الداخليين؛ يعتبر االلتزام بهذه المبادئ والمعايير مرادفًا لاللتزام بقواعد  

 األخالق المهنية.

 المعرفة والمهارات والقدرات. -الكفاءة 

 سياسات واإلجراءات أو غيرها من المتطلبات.التقيّد بالقوانين واألنظمة والعقود وال -االمتثال 

 الظرف الحالي للنشاط قيد المراجعة.  –الحالة 



موقف أو نشاط أو عالقة قد تؤثر، أو يبدو أنها تؤثر، على إصدار المدقق الداخلي أحكاما مهنية أو   -تضارب المصالح 

 اتخاذ إجراءات ليست في مصلحة المؤسسة. 

يقدم أمثلة على طرق إظهار أن متطلبات كل  قسم من المعايير العالمية للتدقيق الداخلي  - اعتبارات تتعلق بإثبات التقيد

 معيار قد تم تنفيذها.

 قسم من المعايير العالمية للتدقيق الداخلي يقدم ممارسات شائعة ومفضلة لتنفيذ متطلبات كل معيار.  -اعتبارات التنفيذ  

والمجلس وجهات أخرى بهدف إدارة المخاطر وزيادة إحتمالية تحقيق  أي تصرف أو تدبير تتخذه اإلدارة  -الرقابة 

 .الغايات واألهداف المحّددة

 يكون التي الحدود إلدارة المخاطر لتكون ضمن السياسات واإلجراءات واألنشطة المصّممة والمطبّقة -عمليات الرقابة 

 .لقبولها اإلستعداد المؤسسة لدى

 قياس للحالة المرغوبة للنشاط قيد المراجعة )وتسمى أيًضا "مقاييس التقييم"(. المواصفات القابلة لل -المقاييس 

 الختالف الحالة عن المقاييس.  الذي تواجههالخطر  -األثر 

مهمة أو عمل محدد للتدقيق الداخلي يتضمن مهام أو أنشطة متعددة مصممة لتحقيق مجموعة محددة من   - المهمة

 أيًضا "خدمات التأكيد" و "الخدمات االستشارية". األهداف ذات الصلة. راجع 

 الحكم المهني للمدققين الداخليين حول األهمية العامة لنتائج المهمة عند عرضها معًا. -استنتاج المهمة 

 البيانات التي توضح الغرض من المشاركة وتصف األهداف المحددة المطلوب تحقيقها.   -أهداف المهمة 

التي يقوم خاللها المدققون الداخليون بجمع المعلومات وتقييم وتحديد أولويات المخاطر ذات   العملية -تخطيط المهمة 

الصلة بالنشاط قيد المراجعة، وتحديد أهداف المهمة ونطاقها، وتحديد مقاييس التقييم، وإنشاء برنامج عمل لمهمة التدقيق  

 الداخلي. 

قد يشمل مراجعة واعتماد برنامج  مامدقق داخلي مسؤول عن اإلشراف على مهمة التدقيق الداخلي،  -مشرف المهمة 

عمل المهمة وأوراق العمل واإلبالغ النهائي واألداء باإلضافة إلى تدريب ومساعدة المدققين الداخليين. قد يكون الرئيس  

 هذه المسؤوليات. التنفيذي للتدقيق الداخلي هو المشرف على المهمة أو قد يفوض

مستند يحدد المهام التي يتعين أداؤها لتحقيق أهداف المهمة، المنهجية واألدوات الالزمة ألداء   -برنامج عمل المهمة 

المهام، والمدققين الداخليين المكلفين بأداء هذه المهام. يعتمد برنامج العمل على المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء 

 التخطيط للمهمة.

مورد من خارج المؤسسة يوفر المعرفة والمهارات والخبرة و/أو األدوات ذات الصلة لدعم   -مقدم الخدمة الخارجي 

 . خدمات التدقيق الداخلي

في المهمة، تحديد وجود خطر كبير في النشاط قيد المراجعة، بناًء على الفرق بين مقاييس التقييم وحالة  -نتيجة البحث 

 األخطاء أو المخالفات أو األعمال غير القانونية أو الفرص المحتملة لتحسين الكفاءة أو الفعالية.  النشاط. تشمل األمثلة

أي عمل يتسم بالخداع أو اإلخفاء أو انتهاك الثقة يرتكبه أفراد أو مؤسسات من أجل ضمان الحصول على   - االحتيال

 مزايا شخصية أو تجارية. 

 بُغية المؤسسة أنشطة ومراقبة وإدارة وتوجيه إلعالم المجلس يضعها التي توالهيكليا العمليات من مزيج -الحوكمة 

 .أهدافها تحقيق

نتيجة أو أثر الخطر. قد يكون هناك مجموعة من التأثيرات المحتملة المرتبطة بخطر معين. قد يكون تأثير    - التأثير

 الخطر إيجابيًا أو سلبيًا بالنسبة الستراتيجية المؤسسة أو أهداف العمل.

التدقيق الداخلي بطريقة التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على القيام بمسؤوليات  -االستقاللية 

 غير متحيّزة. 



مزيج من عوامل الخطر الداخلية والخارجية في حالتها البحتة وغير المضبوطة، أو الخطر اإلجمالي   -المخاطر الكامنة 

 الموجود، بافتراض عدم وجود ضوابط مطبقة.

آلخرين. تنطوي النزاهة على  التدقيق والتفحص من قبل األقران وا تتحمل وتصمد أمامالتصرف بطريقة  -النزاهة 

التعامل العادل، والصدق، وامتالك الشجاعة للتصرف بشكل مناسب، حتى عند مواجهة الضغط للقيام بخالف ذلك، أو  

 عندما يؤدي القيام بذلك إلى عواقب شخصية أو تنظيمية سلبية محتملة.

 ي والمتطلبات األخرى.بيان رسمي يحدد تفويض وظيفة التدقيق الداخل – ميثاق التدقيق الداخلي

 فرد أو مجموعة مهنية مسؤولة عن تزويد المؤسسة بخدمات التأكيد واالستشارة.  -وظيفة التدقيق الداخلي 

 سلطة، دور، ومسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي.  –تفويض التدقيق الداخلي 

السياسات والعمليات واإلجراءات( لتوجيه و توثيق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمنهجيات ) - دليل التدقيق الداخلي

 إرشاد المدققين الداخليين في وظيفة التدقيق الداخلي. 

وثيقة، يتم إعدادها من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، والتي تحدد المهام وغيرها من  - خطة التدقيق الداخلي

معينة. ينبغي أن تكون الخطة ديناميكية، وتعكس االستجابة  خدمات التدقيق الداخلي التي سيتم تقديمها خالل فترة زمنية 

 في الوقت المناسب للتغييرات التنظيمية. 

موضوعي ومستقل مصمم إلضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة. يساعد  نشاط استشاري تأكيدي  -التدقيق الداخلي 

سين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر  المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتح

 والرقابة. 

اإلطار المفاهيمي للمعايير والتوجيهات الرسمية للمعهد الدولي للمدققين  -الداخلي  التدقيق لممارسة الدولي المهني اإلطار

 الداخليين 

 احتمالية وقوع حدث معين. -االحتمالية 

اعتبارات تنفيذ المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، تصف كلمة "قد" ممارسات اختيارية كما هو مستخدم في  - / يجوز قد

 لتنفيذ المتطلبات.

السياسات والعمليات واإلجراءات التي يضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتوجيه وظيفة التدقيق  -المنهجيات 

 الداخلي وتعزيز فعاليتها. 

 لمية للتدقيق الداخلي كلمة "يجب" لتحديد متطلب يلزم اتباعه دون شروط.تستخدم المعايير العا -يجب 

موقف ذهني غير متحيّز يتيح للمدققين الداخليين إصدار أحكام مهنية والوفاء بمسؤولياتهم وتحقيق الغرض  -الموضوعية 

 من التدقيق الداخلي دون مساومة.

جي مستقل لخدمات التدقيق الداخلي. تشير االستعانة بمصادر التعاقد مع مزود خدمة خار -االستعانة بمصادر خارجية 

خارجية كاملة لوظيفة التدقيق الداخلي إلى التعاقد مع وظيفة التدقيق الداخلي بأكملها، وتشير االستعانة بمصادر خارجية  

 يتم االستعانة بمصادر خارجية لجزء فقط من الخدمات. هجزئيًا إلى أن

 صف العناصر األساسية للتدقيق الداخلي وتكون بمثابة األساس للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي. البيانات التي ت -المبادئ 

 التساؤل والتقييم النقدي لموثوقية المعلومات  -الشك المهني 

  الحكومات وجميع الوكاالت والمنشآت والكيانات األخرى الخاضعة للرقابة العامة أو الممولة من القطاع -القطاع العام 

 العام والتي تقدم البرامج أو السلع أو الخدمات العامة. 

برنامج يضعه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتقييم وضمان تطابق وظيفة التدقيق  -  برنامج تأكيد وتحسين الجودة 

الداخلي مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، وتحقيق أهداف األداء، والسعي إلى التحسين المستمر. يتضمن البرنامج 

 تقييمات داخلية وخارجية.



 التي تبقى بعد تنفيذ اإلدارة لضوابطها )وتسمى أيًضا "المخاطر الصافية"(.جزء من المخاطر الكامنة  -المخاطر المتبقية 

النتائج، مثل استنتاجات المهمة والموضوعات )مثل الممارسات الفعالة أو األسباب   -نتائج خدمات التدقيق الداخلي 

 الجذرية( واالستنتاجات على مستوى وحدة العمل أو المؤسسة. 

 على تحقيق اإلستراتيجية وأهداف العمل.  ون لها أثراحتمال وقوع أحداث يك -خطر 

أداة تسهل أداء التدقيق الداخلي. وعادةً ما تربط هذه االداة بين أهداف عمل المؤسسة  -مصفوفة المخاطر والرقابة 

 والمخاطر وعمليات الرقابة والمعلومات األساسية لدعم عملية التدقيق الداخلي. 

أنواع ومقدار المخاطر التي تكون المؤسسة على استعداد لقبولها في سعيها  -بل المخاطرالقابلية للمخاطر/الرغبة في تق

لتحقيق استراتيجياتها وأهدافها التجارية. تأخذ القابلية للمخاطر في االعتبار مقدار المخاطر التي تقبلها المؤسسة بوعي بعد 

 دراسة وموازنة تكلفة وفوائد تطبيق الضوابط.

حديد وتحليل المخاطر ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة. عادة ما يتم تقييم أهمية المخاطر من حيث ت -تقييم المخاطر 

 التأثير واالحتمالية. 

عملية تقييم وإدارة وضبط األحداث أو المواقف المحتملة بهدف التوصل إلى تأكيد معقول بشأن تحقيق  -إدارة المخاطر 

 أهداف المؤسسة. 

 تباين المقبول في األداء المتعلق بتحقيق أهداف العمل. حدود ال -تحمل المخاطر 

 المشكلة األساسية أو السبب الكامن وراء االختالف بين المقاييس وحالة النشاط قيد المراجعة.  -السبب الجذري 

 أعلى مستوى في إدارة المؤسسة. -اإلدارة العليا 

المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، إن كلمة "ينبغي" تصف الممارسات كما هو مستخدم في اعتبارات التنفيذ في  -ينبغي 

 المفضلة ولكن غير الملزمة. 

هي األهمية النسبية ألمر أو مسألة ما حسب السياق الذي تؤخذ فيه بعين اإلعتبار، بما في ذلك العوامل الكميّة   -األهمية 

أو هذه المسألة. الحكم المهني يساعد المدققين الداخليين عند  والنوعية، مثل حجم وطبيعة وأثر وعالقة وأثر هذا األمر 

عند اإلشارة إلى المخاطر، غالبًا ما يتم قياس   تقييم أهمية األمور أو المسائل التي تندرج في سياق األهداف ذات الصلة.

 األهمية على أنها مزيج من التأثير واالحتمالية.

ر مباشرة في أنشطة ونتائج الكيان. تتضمن أمثلة أصحاب المصلحة  طرف له مصلحة مباشرة أو غي -صاحب المصلحة 

في المؤسسة الموظفين والعمالء والموردين والمساهمين؛ الهيئات التنظيمية؛ والمؤسسات المالية. تتضمن أمثلة من  

لموردين؛ أصحاب المصلحة في وظيفة التدقيق الداخلي: مجلس إدارة المؤسسة، واإلدارة، والموظفين، والعمالء، وا

 . المدققين الخارجيين؛ والهيئات التنظيمية. قد يكون الجمهور أيًضا من أصحاب المصلحة

 التصريح المهني الصادر عن "مجلس المعايير الدولية للتدقيق الداخلي" والذي يحدد:  -المعيار 

 متطلبات الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.  •

 اعتبارات للتنفيذ. •

 التقيد لة علىاعتبارات تتعلق باألد •

توثيق أعمال التدقيق الداخلي التي يتم إجراؤها عند تخطيط المهام وتنفيذها، والتي توفر المعلومات واألدلة   -أوراق العمل 

 .الداعمة التي تعمل كأساس لنتائج واستنتاجات المهمة

   



الغرض من التدقيق الداخليالمجال األول:   
 

 المدققين الداخليين وأصحاب المصلحة في فهم وتوضيح قيمة التدقيق الداخلي. يهدف بيان الغرض إلى مساعدة 

 بيان الغرض 

 يعزز التدقيق الداخلي نجاح المؤسسة من خالل تزويد مجلس اإلدارة واإلدارة بالتأكيدات الموضوعية والمشورة.

 :المؤسسة ما يلي  في يعزز التدقيق الداخلي

 واستدامتها. خلق القيمة وحمايتها  •

 عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.  •

 اتخاذ القرار واإلشراف.  •

 السمعة والمصداقية مع أصحاب المصلحة.  •

 القدرة على خدمة المصلحة العامة.  •

 يكون التدقيق الداخلي أكثر فاعلية عندما: 

صلحة  ملداخلي، والتي تم وضعها لليتم تنفيذه من قبل مدققين داخليين مؤهلين وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق ا •

 العامة. 

 كوظيفة لها استقالليتها و مسؤولة مباشرة لمجلس اإلدارة. ضمن الهيكلية يتم وضع التدقيق الداخلي •

 المدققون الداخليون من أي تحيز أوتأثير غير مبرر، ويكونوا ملتزمين بإجراء تقييمات موضوعية. يتحرر  •

 

 

  



والمهنية  يةالقاالخ القواعد المجال الثاني:    
 

 األخالقيات والكفاءة المهنية

لمهنة المدققين الداخليين. توضح هذه   مدونة قواعد اإلخالقتشتمل مبادئ ومعايير األخالقيات والكفاءة المهنية على 

المبادئ التوقعات السلوكية للمدققين الداخليين المهنيين وكذلك األفراد والكيانات التي توفر خدمات التدقيق الداخلي.  

خلي،  االلتزام بهذه المبادئ والمعايير يرسخ الثقة في مهنة التدقيق الداخلي، ويخلق ثقافة أخالقية في وظيفة التدقيق الدا

 ويوفر األساس لالعتماد على عمل المدققين الداخليين وحكمهم. 

المهنية وجميع أعضاء   IIAأو المرشحين لشهادات  المهنية   IIAيشير تعبير"المدققون الداخليون" إلى حاملي شهادات الـ  

IIA(  بما في ذلك أولئك الذين هم أعضاء في المعهد الدولي للمدققين الداخليين ،IIAأوجمعي )  ات المدققين الداخليين

التابعة له. يتعين على المدققين الداخليين أن يتوافقوا مع معايير األخالقيات والكفاءة المهنية. إذا كان من المتوقع أن يلتزم  

المدققون الداخليون بمبادئ سلوك أخرى، مثل مدونة قواعد األخالق لمؤسستهم، ال يزال يتعين عليهم االلتزام بمبادئ 

األخالقيات والكفاءة المهنية الواردة هنا. وتجدر اإلشارة الى أن عدم ذكرسلوك معين ال يتوافق مع هذه المبادئ   ومعايير

 والمعايير ال يعني انتفاء اعتباره سلوك مشين وغير مقبول . 

 

 : إظهار النزاهة 1المبدأ 

 يظهر المدققون الداخليون النزاهة في عملهم وسلوكهم.

الصمود أمام أي تدقيق أوتمحيص من قبل األقران واآلخرين. تنطوي النزاهة  قادرة على صرف بطريقة هي التالنزاهة 

على التعامل العادل، والصدق، وامتالك الشجاعة للتصرف بشكل مناسب، حتى عند مواجهة الضغط للقيام بخالف ذلك،  

. بعبارات بسيطة، من المتوقع أن يقول المدققون  أو عندما يؤدي القيام بذلك إلى عواقب شخصية أو تنظيمية سلبية محتملة

 الداخليون الحقيقة ويفعلون الشيء الصحيح، حتى عندما يكون ذلك غير مريح أو صعب.

النزاهة هي أساس المبادئ األخرى لألخالقيات والكفاءة المهنية، بما في ذلك الموضوعية والكفاءة والرعاية المهنية 

 المدققين الداخليين ضرورية إلقامة الثقة وكسب االحترام.  الواجبة والسرية. تعتبر نزاهة

 الصدق والشجاعة 1.1المعيار 

 المتطلبات 

 على المدققين الداخليين أداء عملهم بصدق وشجاعة.  يجب

يجب أن يكون المدققون الداخليون صادقين ودقيقين وواضحين ومنفتحين ومحترمين في جميع العالقات واالتصاالت  

على المدققين الداخليين عدم اإلدالء ببيانات خاطئة أو مضللة أو خادعة، أو إخفاء أو حذف نتائج أو  المهنية. يجب 

المهمة. يجب على المدققين الداخليين الكشف عن جميع الحقائق المادية المعروفة  تبليغات معلومات أخرى ذات صلة من 

 سسة على اتخاذ قرارات مستنيرة. لهم التي إذا لم يتم الكشف عنها يمكن أن تؤثر على قدرة المؤ

يجب على المدققين الداخليين إظهار الشجاعة من خالل التواصل بصدق واتخاذ اإلجراءات المناسبة، حتى عندما 

يواجهون المعضالت والمواقف الصعبة. يجب على المدققين الداخليين التعامل مع اآلخرين بطريقة محترمة واحترافية،  

 ك المهني أو تقديم وجهة نظر متعارضة.حتى عند التعبير عن الش

التنفيذي للتدقيق الداخلي على بيئة عمل حيث يشعر المدققون الداخليون بالدعم عند التعبيرعن   الرئيسيجب أن يحافظ 

 النتائج واالستنتاجات والتوصيات المشروعة، سواء كانت مرغوب بها أو غير مرغوب بها. 

 التقيد اعتبارات التنفيذ وإثبات 

 التنفيذ 



ينبغي على المدققين الداخليين الحصول على ساعتين سنويًا على األقل من التعليم المهني المستمرحول األخالقيات لتعزيز  

التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن المدققين الداخليين لديهم   الرئيسوعيهم وفهمهم لمسؤولياتهم األخالقية. ينبغي على 

التدريب. يجوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيًضا أن يؤكد على أهمية النزاهة من خالل تزويد  فرص لتلقي هذا 

المدققين الداخليين بالتدريب الذي يوضح النزاهة والمبادئ األخالقية األخرى في العمل؛ على سبيل المثال، مناقشة  

 المواقف التي تتطلب اتخاذ خيارات أخالقية. 

عالة لوظيفة التدقيق الداخلي إشرافًا مناسبًا للمهام والمراجعات الدورية ألداء المدققين الداخليين، والذي  تتضمن اإلدارة الف

يوفر فرًصا للمدققين الداخليين ومشرفيهم لمناقشة التحديات التي تواجه النزاهة وكيفية تطبيقها في المواقف الحقيقية. على  

مل أو مراجعة أوراق عمل المهمة، يجوز لمشرف المهمة تقديم إرشادات مناسبة  سبيل المثال، عند الموافقة على برامج الع

 لمساعدة المدققين الداخليين على معالجة المواقف المحتملة أو المواقف الحاصلة التي قد تشكل تهديًدا لنزاهتهم. 

 القطاع العام 

العامة دائًما وينبغي أن يظهروا الشجاعة عند  ينبغي على المدققين الداخليين في القطاع العام حماية المصلحة  

 تقديم النتائج والتوصيات واالستنتاجات.

 إثبات التقيد 

 خطة التدريب التي تشمل التدريب السنوي حول األخالقيات لجميع المدققين الداخليين.  •

لتي تدل على  أوراق تسجيل حضور التدريب، أو جداول التدريب، أو شهادات التدريب، أو المستندات األخرى ا •

 حضور المدققين الداخليين أو مشاركتهم في التدريب على األخالقيات.

 التوقعات األخالقية للمؤسسة  1.2المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين احترام التوقعات المشروعة واألخالقية للمؤسسة والمساهمة فيها.

ت األخالقية للمؤسسة وأن يكونوا قادرين على التعرف على السلوك الذي  يجب أن يفهم المدققون الداخليون ويلبوا التوقعا

 يتعارض مع تلك التوقعات. يجب على المدققين الداخليين تشجيع وتعزيز الثقافة القائمة على األخالقيات في المؤسسة. 

تها لتعزيزاألخالقيات والقيم  يجب على المدققين الداخليين تقييم وتقديم توصيات لتحسين أهداف المؤسسة وسياساتها وعمليا

المناسبة. إذا حدد المدققون الداخليون سلوًكا داخل المؤسسة ال يتوافق مع التوقعات األخالقية للمؤسسة، فيجب عليهم  

 اإلبالغ عن ذلك وفقًا للسياسات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

أن تتضمن خطة التدقيق الداخلي تقييمات للمخاطر المتعلقة باألخالقيات في المؤسسة لتحديد ما إذا كانت السياسات ينبغي 

والعمليات والضوابط األخرى الحالية تعالج هذه المخاطر بشكل مناسب وفعال. على سبيل المثال، قد تحدد سياسات  

ضايا المتعلقة باألخالقيات والتعامل معها، األطراف التي ينبغي أن  المؤسسة عملية ومقاييس التواصل واإلبالغات بشأن الق

تتلقى االتصال واإلبالغات، وبروتوكول تصعيد المشكالت التي لم يتم حلها. كما ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

س اإلدارة لضمان مواءمة  الداخلي تحديد منهجية لمعالجة القضايا األخالقية ومناقشة المنهجية مع اإلدارة العليا ومجل

 األساليب.

ينبغي أن يأخذ المدققون الداخليون في االعتبار المخاطر والضوابط المتعلقة باألخالقيات أثناء المهام الفردية. إذا حدد  

المدققون الداخليون سلوًكا داخل المؤسسة ال يتوافق مع التوقعات األخالقية للمؤسسة، فينبغي عليهم اتباع المنهجية  

إلبالغ عن المشكالت داخليًا، وفقًا للمنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، والتي تأخذ في االعتبار  وا

 سياسات وعمليات المؤسسة. 

سواء كانت موثقة في مدونة قواعد   – إذا حّدد المدققون الداخليون أن اإلدارة العليا انتهكت التوقعات األخالقية للمؤسسة 

ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ مجلس اإلدارة عن   –مدونة قواعد األخالق أو غير ذلك   السلوك أو



هذا القلق. إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بانتهاك األخالقيات من قبل رئيس مجلس اإلدارة، فينبغي على الرئيس التنفيذي 

المشكلة. ينبغي على المدققين الداخليين متابعة أي مسائل متعلقة للتدقيق الداخلي إبالغ مجلس اإلدارة بأكمله بهذه 

 باألخالقيات تشمل اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة والتحقق من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة هذا القلق. 

 إثبات التقيد 

االجتماعات التي نوقشت فيها التوقعات سجالت مشاركة المدققين الداخليين في ورش العمل أو التدريبات أو  •

 والمسائل األخالقية.

نماذج موقعة من قبل المدققين الداخليين الفرديين، لإلقرار بفهمهم والتزامهم باتباع سياسات وعمليات المؤسسة  •

 األخالقية.

 تقييم موثق لسياسات وعمليات المؤسسة األخالقية. •

ها بشكل فعال إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والهيئات التنظيمية وفقًا وثائق توضح أن القضايا األخالقية تم إبالغ •

 لسياسات المؤسسة والقوانين واللوائح ذات الصلة. 

 السلوك القانوني والمهني  1.3المعيار 

 المتطلبات 

مصداقية المؤسسة أو مهنة يجب أال يشارك المدققون الداخليون أو أن يكونوا طرفًا في أي نشاط غير قانوني أو ينقص 

 التدقيق الداخلي. يجب أال يشارك المدققون الداخليون أو أن يكونوا طرفًا في أي نشاط قد يضر بالمؤسسة أو موظفيها.

يجب أن يفهم المدققون الداخليون ويلتزموا بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمجال الذي تعمل فيه المؤسسة والسلطات  

ة، بما في ذلك إجراء عمليات اإلفصاح الالزمة. إذا حدد المدققون الداخليون انتهاكات قانونية أو القضائية ذات الصل 

تنظيمية، فيجب عليهم اإلبالغ عن هذه الحوادث لألفراد أو الكيانات التي لديها سلطة اتخاذ اإلجراء المناسب، كما هو  

 ي. محدد في القوانين، واللوائح، كما في سياسات التدقيق الداخل

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع وتنفيذ منهجية لضمان التزام المدققين الداخليين بالقوانين واللوائح 

تي من  المتعلقة بالمجال الذي تعمل فيه المؤسسة والسلطات القضائية ذات الصلة. ينبغي أن تحدد المنهجية اإلجراءات ال

المتوقع أن يتخذها المدققون الداخليون رًدا على أي انتهاكات قانونية أو تنظيمية، بما في ذلك اإلجراءات للمحّددة للتحقق  

 من أن اإلجراءات تعالج االنتهاك بشكل مناسب. 

شكل مناسب، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع منهجيات لضمان اإلشراف على المدققين الداخليين ب

ومطابقتهم للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، والتصرف بما يتماشى مع القيم األخالقية والمهنية. تتضمن أمثلة السلوكيات 

 التي تفقد المصداقية على سبيل المثال ال الحصر: 

 التنمر أو المضايقة أو التمييز. •

 عدم تحمل المسؤولية عن األخطاء. •

بالغات كاذبة، أو السماح أو تشجيع اآلخرين على القيام بذلك، بما في ذلك التقليل من أو  تعمد إصدار تقارير أو إ •

 إخفاء أو حذف نتائج أو استنتاجات أو تصنيفات التدقيق الداخلي من تقارير المهمة أو التقييمات الشاملة. 

ءات الفرد أو مؤهالته )مثل الكذب أو الخداع أو تضليل اآلخرين عمًدا، بما في ذلك عدم اإلظهار الحقيقي لكفا •

االدعاء بالحصول على شهادة أو عرض بيانات اعتماد شهادة رغم انتهاء صالحيتها، أو عدم تفعيلها، أو إلغاؤها، أو  

.)  عدم اكتسابها أصالا

إبداء تعليقات مهينة حول المؤسسة أو الزمالء الموظفين أو أصحاب المصلحة فيها، سواء كان ذلك بين زمالء  •

 أو في منتدى عام. العمل 

 لموضوعية أو االستقاللية. ما يضعف اأداء خدمات التدقيق الداخلي مع عدم اإلفصاح ع •

 إذن مناسب.الحصول على   التماس أو الكشف عن معلومات سرية دون •



كيد  اإلشارة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي تعمل وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي عندما ال يكون هذا التأ •

 مدعوًما.

 التغاضي عن األنشطة غير القانونية التي قد تتسامح المؤسسة معها أو تتغاضى عنها. •

 إثبات التقيد 

 سجالت مشاركة المدققين الداخليين في التدريب على القوانين، اللوائح، و/أو السلوك المهني. •

بفهمهم والتزامهم بالعمل وفقًا للتوقعات القانونية النماذج، الموقعة من قبل المدققين الداخليين األفراد، والتي تقر  •

 والمهنية ذات الصلة. 

منهجيات موثقة للتعامل مع السلوك غير القانوني أو الذي يفقد المصداقية بين المدققين الداخليين واالنتهاكات   •

 القانونية أو التنظيمية من قبل األفراد داخل المؤسسة. 

راق العمل أو توثيق المحادثات بين المدققين الداخليين والمشرفين عليهم والتي  مالحظات المراجعة اإلشرافية في أو •

 تعالج المخاوف بشأن اإلجراءات غير القانونية أو غير المهنية.

 

 

 : الحفاظ على الموضوعية 2المبدأ 

 لقرارات.يحافظ المدققون الداخليون على موقف محايد وغير متحيز عند أداء خدمات التدقيق الداخلي واتخاذ ا

الموضوعية هي موقف ذهني غير متحيز يتيح للمدققين الداخليين إصدار أحكام مهنية والوفاء بمسؤولياتهم وتحقيق  

الغرض من التدقيق الداخلي دون مساومة. تدعم وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة قدرة المدققين الداخليين على الحفاظ على  

 الموضوعية. 

 الفردية الموضوعية  2.1المعيار 

 المتطلبات 

يجب على المدققين الداخليين الحفاظ على الموضوعية المهنية عند أداء جميع جوانب خدمات التدقيق الداخلي. تتطلب 

الموضوعية المهنية من المدققين الداخليين تطبيق عقلية محايدة وغير منحازة وإصدار أحكام بناًء على تقييمات متوازنة 

 الصلة. لجميع الظروف ذات 

 يجب أن يكون المدققون الداخليون على دراية بالتحيزات المحتملة ويديرونها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

، مما قد يؤدي إلى إغفال األخطاء  عدم وجود منظور نقدي عند مراجعة الفرد لعمله بنفسه –تحيز المراجعة الذاتية  •

 أو أوجه القصور. 

 وضع افتراضات بناًء على تجارب سابقة ، مما قد يؤثر على الشك المهني. –تحيز اإللمام بالشيء  •

سوء تفسير المعلومات بما في ذلك األفكار المسبقة حول الثقافة أو االنتماء   –الحكم المسبق أو التحيز الالواعي  •

غير مالئم على  اإلثني أو نوع الجنس أو األيديولوجية أو العرق أو غيرها من الخصائص التي قد تؤثر بشكل 

 األحكام.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي توفير السياسات واإلجراءات والتدريب لدعم وتعزيز الموضوعية. يجب أن  

 يفهم المدققون الداخليون التوقعات ذات الصلة بمسؤولياتهم وأن يطبقوا السياسات واإلجراءات. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

يتطلب إجراء تقييمات موضوعية عقلية محايدة وخالية من التحيز والتأثير غير المبرر، وهو أمر ضروري لتوفير  

تأكيدات موضوعية ومشورة لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. ينبغي على المدققين الداخليين تطوير وعيهم حول الطرق التي  

 هم على أن يكونوا موضوعيين. قد تؤثر بها المواقف واألنشطة والعالقات على قدرت



ينبغي على المدققين الداخليين أيًضا أن يأخذوا في االعتبار النزعة البشرية أو الميل البشري إلساءة تفسير المعلومات،  

والقيام بافتراضات وأخطاء، وتجاهل أو إغفال المعلومات بطريقة تؤثر بشكل غير مالئم على أحكامهم وقراراتهم 

 تقييم المعلومات واألدلة بموضوعية. وتضعف قدرتهم على

الموضوعية تعني أن المدققين الداخليين يؤدون عملهم دون مساومة أو تبعية أو خضوع لحكم اآلخرين. تدعم  

المعاييرالعالمية للتدقيق الداخلي باإلضافة الى السياسات والتدريب التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي،  

توفير المتطلبات واإلجراءات والتوجيهات التي تحدد نهًجا منظًما ومنضبًطا لجمع المعلومات  الموضوعية من خالل 

وتقييمها لتوفير تقييم متوازن للنشاط قيد المراجعة. قد يساعد التدريب المدققين الداخليين على فهم السيناريوهات التي 

 تضعف الموضوعية بشكل أفضل وأفضل طريقة للتعامل معها.

لى المدققين الداخليين التوقيع سنويًا على نموذج إقرار لتأكيد إدراكهم ألهمية الموضوعية، وفهم السياسات ينبغي ع

 واإلجراءات ذات الصلة، وااللتزام باإلفصاح عن أي ضعف محتمل لموضوعيتهم.

 إثبات التقيد 

 على الموضوعية.  اإلشارات في ميثاق التدقيق الداخلي إلى مسؤولية المدققين الداخليين في الحفاظ •

 السياسات واإلجراءات المتعلقة بالموضوعية.  •

 سجالت التدريب المخططة والتي تمت حول الموضوعية، بما في ذلك قائمة المشاركين.  •

نماذج إقرار تؤكد إدراك المدققين الداخليين ألهمية الموضوعية وااللتزام باإلفصاح عن أي ضعف محتمل  •

 لموضوعيتهم. 

 عن تضارب المصالح المحتمل أو أي أضرار أخرى للموضوعية. اإلفصاحات الموثقة  •

 مالحظات من المراجعات اإلشرافية وتوجيه المدققين الداخليين.  •

 

 حماية الموضوعية  2.2المعيار 

 المتطلبات 

يجب على المدققين الداخليين التعرف على وتجنب أو تخفيف معوقات وضعف الموضوعية الفعلية والمحتملة 

 والمتصورة.

 ب على المدققين الداخليين تجنب:يج

قبول أي غرض ملموس أو غير ملموس، مثل هدية أو مكافأة أو خدمة، قد يضعف أو يُفترض أنه يضعف  •

 الموضوعية. 

 تضارب المصالح، بما في ذلك المواقف واألنشطة والعالقات التي قد:  •

o .تعارض أو تنافس أو تخالف مصالح المؤسسة 

o  مكاسب مالية أو شخصية أخرى. تخلق إمكانية لتحقيق 

o تم تأسيسها لحماية الذات من الخسارة أو األذى المحتمل أو الفعلي.ي 

o  ألفراد معينين.أو منح المعاملة التفضيلية المحاباة أو المحسوبية 

لعليا أو  يجب أال يتأثر المدققون الداخليون بشكل غير مالئم بمصالحهم الخاصة أو مصالح اآلخرين، بما في ذلك اإلدارة ا

 غيرهم في موقع السلطة، أو البيئة السياسية أو الجوانب األخرى لمحيطهم. 

 عند أداء خدمات التدقيق الداخلي:

، خالل العام الماضي، قدموا فيه خدمات استشارية، أو كان  حيثيجب أال يقدم المدققون الداخليون تأكيًدا على نشاط  •

ممارسة تأثير كبير. وفي نفس الظروف، ال يجوز للمدققين الداخليين  لديهم مسؤولية كبيرة، أو كانوا قادرين على 

أداء مهمة استشارية إال إذا أفصحوا عن هذه الظروف لطالب الخدمات االستشارية قبل قبول المهمة. بعد تقديم هذا 

 اإلفصاح، يجوز للمدققين الداخليين قبول المهمة االستشارية. 



باإلشراف على مهام التدقيق الداخلي ومراجعة وثائق المهمة. عندما يقوم   يجب أن يقوم مدقق داخلي مؤهل ومختص •

  يراقبالمدققون الداخليون بمهمة تأكيد في منطقة يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوالً عنها، يجب أن 

 طرف مؤهل ومستقل عملية اإلشراف على المهمة. 

ع سياسات وإجراءات لمعالجة ضعف الموضوعية. يجب على المدققين  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وض

مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من ينوب عنه واتخاذ اإلجراءات المناسبة الموضوعية  الداخليين مناقشة ضعف

 وفقًا للسياسات واإلجراءات ذات الصلة. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

و المواقف واألنشطة والعالقات التي قد تؤثر على أحكام وقرارات المدققين الداخليين بطريقة قد  ضعف الموضوعية ه

"حماية الموضوعية" أنواع المواقف واألنشطة والعالقات التي   2.2تغير نتائج واستنتاجات التدقيق الداخلي. يحدد المعيار 

ية محايدة وغير منحازة. قد يوجد إضعاف للموضوعية، في  يجب على المدققين الداخليين االمتناع عنها للحفاظ على عقل

الواقع أو ظاهريا، حتى عندما يكون ذلك غير مقصود. قد يتصور اآلخرون ضعف الموضوعية، حتى في حالة عدم  

حدوث ذلك في الواقع. ينبغي على المدققين الداخليين الحكم على الظروف اإلضافية التي قد تضعف أو تظهر أنها تضعف 

 الموضوعية. من 

تضارب المصالح هي المواقف التي يكون فيها للمدقق الداخلي مصلحة مهنية أو شخصية متضاربة قد تجعل من الصعب 

الوفاء بواجبات التدقيق الداخلي بحيادية. قد يخلق تضارب المصالح وضعا ظاهريا غير الئق يمكن أن يقوض الثقة في  

 مهنة التدقيق الداخلي، حتى لو لم ينتج عن ذلك أفعال غير أخالقية أو غير الئقة.المدقق الداخلي ووظيفة التدقيق الداخلي و

 ينبغي أن تحدد سياسات وإجراءات وظيفة التدقيق الداخلي التوقعات والمتطلبات للمدققين الداخليين المتعلقة بما يلي:

 تلقي الهدايا والخدمات والمكافآت. •

 تحديد المواقف التي قد تضعف الموضوعية. •

 االستجابة بشكل مناسب عند إدراك وجود ضعف للموضوعية.  •

لدى معظم المؤسسات سياسة تتعلق بقبول الهدايا والمكافآت والخدمات، مثل سياسة تحد من قيمة الهدايا التي يمكن قبولها. 

الداخلي سياسة أكثر تقييًدا بسبب أهمية الموضوعية في ممارسة التدقيق الداخلي، قد يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق 

من تلك الخاصة بالمؤسسة. ينبغي أن يتبع المدققون الداخليون السياسة األكثر تقييًدا وأن ينظروا بعناية فيما إذا كان قبول  

هدية أو مكافأة أو خدمة يمكن أن يُنظر إليه على أنه يؤثر على حكمهم أو أن ذلك هو مقابل إصدار نتائج أو استنتاجات  

 ق داخلي مؤاتية. تدقي

قد تحظر سياسات المؤسسة و/أو وظيفة التدقيق الداخلي أنشطة أو عالقات محددة يمكن أن تؤدي إلى تضارب في  

المصالح. قد تشمل األنشطة التي ينبغي تجنبها التآخي والتقارب خارج العمل مع موظفي المؤسسة، اإلدارة، الموردين و  

المدققين الداخليين تجنب العالقات الشخصية الوثيقة والعالقات التي تنطوي على  مزودي الخدمات الخارجيين. ينبغي على

 روابط مالية، مثل االستثمارات، التي يمكن أن تمثل تضاربًا في المصالح، سواء في الواقع أو في الظاهر.

محتمل للموضوعية التي قد تنجم  ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتخاذ االحتياطات الالزمة لتقليل اإلضعاف ال

عن تصميم تقييمات األداء وترتيبات التعويضات والمكافآت والحوافز. تتضمن أمثلة ترتيبات التعويض التي قد تضعف  

 الموضوعية ما يلي: 

إسناد تقييمات األداء والتعويضات في المقام األول إلى استطالعات الرأي أو المدخالت من إدارة النشاط قيد  •

 جعة. المرا

قياس األداء مقابل عدد النتائج التي يتم تحديدها أثناء المهام، أو نمو اإليرادات للنشاط قيد المراجعة، أو التوفير في   •

 التكاليف أو االستغناء عن الوظائف المفروض على النشاط قيد المراجعة.

 السماح لإلدارة بتقديم تعويضات غير مباشرة على شكل هدايا وإكراميات. •



على المدققين الداخليين تطبيق فهمهم للموضوعية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت أي مواقف  ينبغي 

أو أنشطة أو عالقات قد تضعف أو يُفترض أنها تضعف موضوعيتهم. ينبغي األخذ بعين اإلعتبار تصورات اآلخرين 

 كذلك.

ضوعية" التي تشمل التوظيف واإلشراف على المهام، إلى التأكد من  "حماية مو 2.2تهدف المتطلبات الواردة في المعيار 

أن المدققين الداخليين المكلفين بالمهمة لم يكونوا مسؤولين مؤخًرا عن أي جانب من جوانب النشاط قيد المراجعة، مما قد  

عف في  يؤدي إلى تحيز في وجهة نظرهم، ومنحهم مصلحة في نتيجة معينة، أو خلق تصور أو إظهار ألي ض

موضوعيتهم. في كل مهمة، ينبغي أن يكون المدققون الداخليون الذين يؤدون المهمة ويشرفون عليها مستقلين عن النشاط  

 قيد المراجعة. 

عند تخطيط الموارد لمهمة ما، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو مشرف معين مناقشة المهمة مع المدققين  

إعاقات حالية أو محتملة للموضوعية. ينبغي أن تتضمن المناقشة النظر في أي إضعاف للموضوعية  الداخليين لتحديد أي 

 تم الكشف عنه سابقًا. 

كجزء من عملية اإلشراف على المهام ، تتم مراجعة أوراق العمل لضمان دعم النتائج واالستنتاجات بشكل كاٍف. كما  

يين األكثر خبرة لتقديم المالحظات والتوجيه فيما يتعلق بمخاوف  يوفر اإلشراف على المهمة فرًصا للمدققين الداخل

 موارد المهمة.( 13.5: ضمان وتحسين أداء المشاركة والمعيار 12.3الموضوعية المحتملة. )راجع أيًضا المعيار 

  2.3المعيار إذا كان ضعف الموضوعية أمًرا ال مفر منه، فينبغي اإلفصاح عنه والتخفيف من حدته كما هو موضح في 

 اإلفصاح عن معوقات الموضوعية.

 القطاع العام 

إذا كان المدققون الداخليون في القطاع العام لديهم ضعف موضوعية محتمل فيما يتعلق بالمهمة االستشارية، فقد 

تتطلب القوانين واللوائح منهم التأكد من أن الشخص )األشخاص( الذي يطلب المهمة االستشارية يفهم الضرر  

حتمل ويقبل المسؤولية عن النتائج والتوصيات واالستنتاجات. باإلضافة إلى ذلك، قد يُطلب من المدققين الداخليين  الم

 اإلفصاح عن أي ضعف موضوعية محتمل في إبالغات المهمة النهائية. 

 إثبات التقيد 

 سياسات وإجراءات تحديد إضعاف الموضوعية المحتمل والضمانات الالزمة. •

 حول الموضوعية. سجالت التدريب •

 مالحظات من المراجعات اإلشرافية.  •

 نماذج اإلقرار. •

 خطة التعويضات. •

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة حيث تمت مناقشة ضعف الموضوعية.  •

 الوثائق التي تتضمن اإلفصاح عن ضعف الموضوعية.  •

 تجنب ضعف الموضوعية. خطط توضح األحكام البديلة للقيام بأنشطة خطة التدقيق الداخلي حيث ال يمكن  •

مصادر التغذية الرجعية حول التصور لموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، مثل استطالعات الرأي   •

 ألصحاب المصلحة في وظيفة التدقيق الداخلي. 

 نتائج تقييمات الجودة الخارجية التي يقوم بها مقي ّم مستقل. •

 

 اإلفصاح عن ضعف الموضوعية  2.3المعيار 

 طلبات المت

في حالة ضعف الموضوعية، في الواقع أو الظاهر، يجب اإلفصاح عن تفاصيل هذا الضعف لألطراف المناسبة قبل أداء  

 خدمات التدقيق الداخلي. 



إذا أدرك المدققون الداخليون وجود ضعف قد يؤثر على موضوعيتهم، فيجب عليهم اإلفصاح عن هذا االنخفاض إلى  

داخلي أو المشرف المعين. إذا حّدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن الضعف يؤثر على قدرة  الرئيس التنفيذي للتدقيق ال

المدقق الداخلي على أداء واجباته بموضوعية، فيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناقشة هذا الضعف مع إدارة  

 اإلجراءات المناسبة من أجل الحل. النشاط قيد المراجعة و/أو اإلدارة العليا و/أو المجلس وتحديد 

إذا تم اكتشاف ضعف يؤثر على الموثوقية أو الموثوقية المتصورة لنتائج المهمة و/أو التوصيات و/أو االستنتاجات بعد 

اكتمال المهمة، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناقشة المخاوف مع إدارة النشاط قيد المراجعة، اإلدارة العليا،  

المجلس، و/أو أصحاب المصلحة المتأثرين اآلخرين وتحديد اإلجراءات المناسبة لحل الموقف. )راجع أيًضا المعيار 

 األخطاء والسهو.( 11.4

في حالة ضعف موضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في الحقيقة أو ظاهريا، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

أدوار، مسؤوليات، ومؤهالت الرئيس التنفيذي للتدقيق  7.2للمجلس. )راجع أيًضا المعيار الداخلي اإلفصاح عن الضعف  

 حماية االستقاللية.(  7.3الداخلي والمعيار 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

عن ضعف الموضوعية في سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي، كما تصف   اإلفصاحعادة ما يتم تحديد متطلبات 

اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة كل ضعف في الموضوعية. عادة ما يتم تحديد النهج العام لإلفصاح عن وتخفيف 

 ضعف الموضوعية من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي باالتفاق مع اإلدارة العليا والمجلس. 

ذا لم يكن باإلمكان تجنب الضعف في الموضوعية، فقد ينظر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في خيارات للتخفيف من إ

 هذا الضعف، بما في ذلك: 

 إعادة تعيين المدققين الداخليين إلخراج المدقق الداخلي ذو الموضوعية الضعيفة من المهمة. •

 بالموظفين بشكل صحيح.إعادة جدولة مهمة للتأكد من أنها مزودة  •

 تعديل نطاق المهمة. •

 االستعانة بمصادر خارجية ألداء المهمة أو اإلشراف عليها. •

عندما ينشأ قلق أثناء التخطيط للمهمة يتعلق فقط بتصور وجود ضعف الموضوعية، فقد يختار الرئيس التنفيذي للتدقيق 

أو اإلدارة العليا، وشرح سبب كون التعرض للمخاطر ضئيالً /الداخلي مناقشة هذا القلق مع إدارة النشاط قيد المراجعة و

 وكيفية إدارته، وتوثيق هذه المناقشة. 

إذا ُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو غيره من المدققين الداخليين تولي أدوار أو مسؤوليات تتجاوز التدقيق  

يتحدث مع اإلدارة العليا والمجلس حول عالقات، مسؤوليات،   الداخلي، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن

وتوقعات إعداد التقارير المتعلقة بالدور. خالل مثل هذه المناقشة، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يؤكد  

قد يشكله الدور   على معايير معهد المدققين الداخليين المتعلقة بالموضوعية، والضعف المحتمل في الموضوعية الذي

تفويض التدقيق  6.1والمسؤوليات المقترحة، والضمانات الالزمة للتخفيف من هذا الضعف. )راجع أيًضا المعيار 

حماية االستقاللية؛ والمعيار   7.3أدوار ومسؤوليات ومؤهالت المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي؛ المعيار  7.2الداخلي؛ 

 ميثاق التدقيق الداخلي.(  9.3

 بات التقيد إث

 سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي حول اإلفصاح عن ضعف الموضوعية.  •

 توثيق اإلفصاح عن ضعف الموضوعية.  •

 سجالت إبالغ اإلفصاح واالستالم والرد/الموافقة من األطراف المناسبة.  •

 

 



 إظهار الكفاءة 3المبدأ 

 ارهم ومسؤولياتهم بنجاح.يطبق المدققون الداخليون المعرفة والمهارات والقدرات ألداء أدو

يتطلب إظهار الكفاءة تطوير وتطبيق المعرفة والمهارات والقدرات لتقديم خدمات التدقيق الداخلي. ويشمل ذلك المدققين  

الداخليين الذين يطورون فهمهم لألعمال واإلدارة والتكنولوجيا ؛ فضال عن المجاالت االقتصادية والبيئية والقانونية 

 والسياسية واالجتماعية.

 الكفاءة  3.1المعيار 

 المتطلبات 

 يحصلوا عليها ألداء مسؤولياتهم بنجاح.أن يجب أن يمتلك المدققون الداخليون المعرفة والمهارات والقدرات أو 

لها. كل مدقق  يجب أن يشارك المدققون الداخليون فقط في تلك الخدمات التي لديهم أو يمكنهم تحقيق الكفاءات الالزمة 

 داخلي مسؤول عن التطوير المستمر للكفاءات الالزمة وتطبيقها للوفاء بمسؤولياته المهنية.

 بالنسبة للمدققين الداخليين، يتطلب كونهم مؤهلين امتالك وإظهار المعرفة والمهارات والقدرات ذات الصلة بـ: 

 ( وممارسات التدقيق الداخلي الحالية. IIAن الداخليين )المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققي •

 اإلشراف والقيادة والتواصل والتعاون. •

 عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.  •

 وظائف العمل، مثل اإلدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر العامة، مثل االحتيال. •

 . القوانين واللوائح والممارسات الخاصة بالقطاع •

 أدوات وتقنيات جمع البيانات وتحليلها وتقييمها. •

 األنشطة الحالية واالتجاهات والقضايا الناشئة.  •

باإلضافة إلى ذلك ، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تمتلك بشكل جماعي 

في ميثاق التدقيق الداخلي أو يجب أن يتخذ الترتيبات الالزمة  الكفاءات الالزمة ألداء خدمات التدقيق الداخلي الموضحة 

األدوار والمسؤوليات والمؤهالت التنفيذية لرئيس التدقيق   7.2للحصول على الكفاءات الالزمة. )راجع أيًضا المعيار 

 إدارة الموارد البشرية.( 10.2والمعيار 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

 دققين الداخليين في جميع مستويات مسيرتهم المهنية:ينبغي على الم

الحصول على االلقاب المهنية المناسبة، مثل لقب المدقق الداخلي المعتمد والشهادات والمؤهالت األخرى التي يقدمها  •

 معهد المدققين الداخليين والمنظمات المهنية األخرى.

من أصحاب المصلحة واألقران   التعليقاتبناًء على  تحديد فرص التحسين والكفاءات التي تحتاج إلى تطوير،  •

 والمشرفين.

أن يكون متدربا" ليس فقط على منهجيات التدقيق الداخلي ولكن أيًضا على أنشطة أعمال محددة ذات صلة بالمؤسسة  •

مات التدقيق  التي يقدم المدققون الداخليون خدمات لها. على سبيل المثال، ينبغي تدريب المدقق الداخلي الذي يقدم خد

الداخلي لشركة استثمار على العمليات التجارية المتعلقة بشركات االستثمار. قد تشمل فرص التدريب التسجيل في 

 .الدورات، أو العمل مع مرشد، أو تعيين مهام جديدة تحت اإلشراف أثناء المشاركة

  

ألداء خدمات التدقيق الداخلي ، ينبغي على  لضمان امتالك وظيفة التدقيق الداخلي، بشكل جماعي، للكفاءات الالزمة 

 الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي:



االحتفاظ بقائمة تبين كفاءات المدققين الداخليين الستخدامها عند تعيينهم للعمل، وتحديد احتياجات التدريب، وتعيين  •

 المدققين الداخليين لملء الوظائف الشاغرة. 

 المدققين الداخليين.  المشاركة سنويًا في مراجعة أداء  •

 تحديد المجاالت التي ينبغي تحسين كفاءات وظيفة التدقيق الداخلي فيها. •

 تشجيع الفضول الفكري للمدققين الداخليين واالستثمار في التدريب والفرص األخرى لتحسين أداء التدقيق الداخلي.  •

االعتماد على هؤالء الموردين كمصدر للكفاءات  فهم كفاءات مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات اآلخرين والنظر في  •

 اإلضافية أو المتخصصة الغير متوفرة ضمن وظيفة التدقيق الداخلي. 

النظر في التعاقد مع مزود خدمة خارجي مستقل عندما ال تمتلك وظيفة التدقيق الداخلي بشكل جماعي الكفاءات   •

 الالزمة ألداء الخدمات المطلوبة. 

 ج تأكيد وتحسين الجودة . التنفيذ الفعال لبرنام •

 ثبات التقيد إ

 الئحة أو أي وثائق أخرى تسرد الشهادات والتعليم والخبرة وتاريخ العمل والمؤهالت األخرى للمدققين الداخليين.  •

 

 التقييمات الذاتية للمدققين الداخليين لكفاءاتهم وخطط التطوير المهني. •

 المستمر، مثل الدورات والمؤتمرات وورش العمل والندوات.توثيق اتمام المدققين الداخليين للتعليم المهني  •

 المراجعات الموثقة لرئيس التدقيق الداخلي ألداء المدققين الداخليين.  •

المراجعات اإلشرافية الموثقة للمهام، واستطالعات ما بعد المشاركة التي أكملها أصحاب المصلحة في التدقيق   •

ي تشير إلى الكفاءات التي أظهرها أفراد التدقيق الداخلي ووظيفة التدقيق الداخلي، وأشكال أخرى من التعليقات الت

 الداخلي ككل. 

 نتائج تقييمات الجودة الداخلية والخارجية. •

الوثائق ذات الصلة التي أكملها الرئيس التنفيذي للتدقيق لتوفير الموارد لخطة التدقيق الداخلي، بما في ذلك جردة   •

 خطة، وتحليل فجوات الموارد، وتحديد التدريب والميزانية الالزمة لسد الثغرات.للكفاءات الالزمة لتنفيذ ال

التوثيق مثل خريطة التأكيد التي تشير إلى كفاءات مقدمي خدمات التأكيد والخدمات االستشارية اآلخرين التي قد تعتمد   •

 عليها وظيفة التدقيق الداخلي. 

 التطوير المهني المستمر  3.2المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين الحفاظ على كفاءاتهم وتطويرها باستمرار لتحسين فعالية وجودة خدمات التدقيق الداخلي. 

ساعة على األقل من التعليم المهني  20يجب على المدققين الداخليين تعزيز معرفتهم ومهارتهم وقدراتهم من خالل إكمال 

ليين الممارسين الذين حصلوا على شهادات تدقيق داخلي احترافية أن يحافظوا  المستمر سنويًا. يجب على المدققين الداخ 

 على تحديث شهاداتهم من خالل استيفاء أي متطلبات إضافية للتعليم المهني المستمر.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

ت الصلة من خالل إكمال ما ال يقل عن  يحافظ المدققون الداخليون على معرفتهم الحالية وتعميق فهمهم للموضوعات ذا

ساعة من التعليم المهني المستمر سنويًا، حتى يتمكنوا من تحسين فعالية وجودة خدمات التدقيق الداخلي. ينبغي أن  20

يركز المدققون الداخليون على فرص التعرف على الموضوعات والمخاطر واالتجاهات والتغييرات الناشئة التي قد تؤثر 

سسات التي يعملون فيها وعلى مهنة التدقيق الداخلي. ينبغي أن يكون المحترفون الذين لديهم مؤهالت، مثل على المؤ

المدقق الداخلي المعتمد، على دراية بالمتطلبات اإلضافية للحفاظ على أوراق اعتمادهم. قد يؤدي عدم استيفاء هذه 

 اخليين الستخدام المؤهالت للخطر. المتطلبات إلى عواقب، بما في ذلك تعريض إذن المدققين الد

( من حاملي شهاداته إكمال التدريب IIAكجزء من التعليم المهني المستمر المطلوب، يشترط معهد المدققين الداخليين )

( ،  IIAعلى األخالقيات سنويًا. في حين أن هذا المطلب مرتبط على وجه التحديد بشهادات معهد المدققين الداخليين )



على جميع المتخصصين في التدقيق الداخلي الحصول على تعليم أو تدريب مهني مستمر يركز بشكل منتظم على  ينبغي 

 األخالقيات.

في حين أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن توفير فرص التعليم والتدريب لوظيفة التدقيق الداخلي ككل، فإن  

ن تطوير كفاءاتهم وينبغي عليهم البحث عن فرص للتعلم. على سبيل المثال، قد  المدققين الداخليين مسؤولون في النهاية ع

يطلب المدققون الداخليون أن يتم تكليفهم بمهام تتضمن عمليات أو مناطق غير مألوفة لديهم أو لديهم خبرة محدودة بها في 

التوجيه من المشرفين، الذين يقدمون المؤسسة. ينبغي على المدققين الداخليين أيًضا السعي والترحيب بفرص اإلرشاد و

 المالحظات واالقتراحات ويشاركون خبراتهم وآرائهم.

يجوز للمدققين الداخليين االشتراك في الخدمات اإلخبارية والنشرات اإلخبارية لمواكبة التطورات الحالية في مهنة التدقيق  

ا. قد يحضر أو يوصي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  الداخلي والقطاعات المهنية ذات الصلة بالمؤسسة التي يعملون فيه

بالندوات عبر اإلنترنت أو الحضور الشخصي لموظفي التدقيق الداخلي. بشكل دوري، قد يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق 

 داخلي. بجدولة الدورات التدريبية للموظفين الداخليين إلدخال تكنولوجيا جديدة أو تغييرات في ممارسات التدقيق ال

ينبغي أن تتضمن مبادرات التطوير المهني مراجعة وتقييم منتظمين للمسارات المهنية للمدققين الداخليين واحتياجات  

التطوير المهني. ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن خطط وميزانيات التدريب تعكس التوازن بين 

لتدقيق الداخلي ككل وتزويد المدققين الداخليين بفرص لتحقيق أهدافهم الفردية للنمو االستثمار في تطوير كفاءات وظيفة ا

 المهني.

 

 ثبات التقيد إ

 خطط موثقة لدورات التدريب والتعليم المهني المستمر. •

 الحصول على سجالت التعليم المهني المستمر للمدققين الداخليين ووثائق المؤهالت. •

 ين و / أو خطط التطوير المهني.مراجعات أداء المدققين الداخلي •

دليل على المشاركة النشطة في معهد المدققين الداخليين والمعاهد المهنية األخرى ذات الصلة، مثل الخدمة التطوعية   •

 وحضور المؤتمرات المهنية. 

 

 ممارسة العناية المهنية الالزمة  4المبدأ 

 وأداء خدمات التدقيق الداخلي. تخطيطيبذل المدققون الداخليون العناية المهنية الالزمة في ال

 تتطلب المعايير التي تجسد ممارسة العناية المهنية الالزمة ما يلي:

 التوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي.  •

 النظر في طبيعة وظروف ومتطلبات العمل الذي يتعين القيام به.  •

 المعلومات. تطبيق الشك المهني للتقييم الدقيق و تمحيص  •

تتطلب العناية المهنية الالزمة تخطيط خدمات التدقيق الداخلي وتنفيذها بالعناية والحكم والشك التي يمتلكها المدققون  

الداخليون اآلخرون المتعقلون والمختصون. عند ممارسة العناية المهنية الالزمة، يعمل المدققون الداخليون في المقام  

 تلقون خدمات التدقيق الداخلي ولكن ال يُتوقع أن يكونوا معصومين من الخطأ.األول لصالح أولئك الذين ي

 

 التوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي 4.1المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين تخطيط وتنفيذ خدمات التدقيق الداخلي وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي. 



يات وظيفة التدقيق الداخلي وتوثيقها والمحافظة عليها بما يتماشى مع المعايير. يجب على المدققين  يجب إنشاء منهج

الداخليين اتباع المعايير ومنهجيات وظيفة التدقيق الداخلي عند التخطيط ألداء خدمات التدقيق الداخلي وتنفيذها وعند إبالغ  

 نتائج األخرى.نتائج التدقيق الداخلي والتوصيات واالستنتاجات وال

إذا كانت القوانين أو اللوائح تحظر على المدققين الداخليين أو وظيفة التدقيق الداخلي االمتثال ألي جزء من المعايير، فإن  

 التوافق مطلوب مع جميع األجزاء األخرى من المعايير ويجب القيام باإلفصاحات الالزمة. 

الصادرة عن هيئات رسمية أخرى، يجب أن يتوافق المدققون الداخليون  في حالة وجود تناقضات بين المعايير والمتطلبات 

 ووظيفة التدقيق الداخلي مع المعايير وقد يتوافقون مع المتطلبات األخرى إذا كانت هذه المتطلبات أكثر تقييًدا.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

مراجعة المعايير سنويًا وتحديث منهجيات وظيفة التدقيق الداخلي لضمان  ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 التوافق بين المصادر. 

ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو المشرف على المهمة التأكد من أن برامج عمل المهمة تتوافق مع متطلبات  

 عايير.المعايير وأن عمليات التدقيق الداخلي تتم وفقًا لمتطلبات الم

إذا كان المدققون الداخليون غير قادرين على االمتثال لمعيار معين عند أداء مهمة تدقيق داخلي، فينبغي عليهم أن يناقشوا  

الجودة    8.3مع الرئيس التنفيذي للتدقيق أو المشرف المعين سبب عدم التقيد وتأثير عدم التقيد على المهمة. يوفر المعيار 

االبالغ النهائي بالمشاركة متطلبات إضافية تتعلق بالتواصل بشأن   15.1جودة الداخلي والمعيار تقييم ال 12.1والمعيار 

 التقيد وعدم التوافق مع المعايير. 

 ثبات التقيد إ

 توثيق منهجيات التدقيق الداخلي مع االشارة في المالحظات إلى آخر تحديث تم على تلك المنهجيات. •

معايير في اإلبالغات النهائية للمهمة واالتصاالت مع  مع الصاحات عن عدم االمتثال بيانات التوافق مع المعايير واإلف  •

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 

التوثيق الذي يشير إلى القانون أو الالئحة التي ُطلب من المدققين الداخليين االلتزام بها والتي حالت دون توافقهم مع  •

 المعايير. 

 المتطلبات الرسمية األخرى التي تلتزم بها وظيفة التدقيق الداخلي باإلضافة إلى المعايير. الوثائق التي تشير إلى  •

 نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة. •

 

 العناية المهنية الالزمة  4.2المعيار 

 المتطلبات 

ومتطلبات الخدمات التي يجب على المدققين الداخليين ممارسة العناية المهنية الالزمة من خالل مراعاة طبيعة وظروف 

 سيتم تقديمها، بما في ذلك: 

 استراتيجية المؤسسة وأهدافها.  •

 المصالح الفضلى لمن تقدم لهم خدمات التدقيق الداخلي وأصحاب المصلحة اآلخرين.  •

 كفاية وفعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.  •

 الداخلي التي يتعين القيام بها.  التكلفة فيما يتعلق بالفوائد المحتملة لخدمات التدقيق •

 مدى وتوقيت العمل المطلوب لتحقيق أهداف المهمة.  •

 درجة التعقيد النسبي أو األهمية النسبية أو أهمية المخاطر للنشاط قيد المراجعة.  •

 ارد.احتمالية حدوث أخطاء جسيمة أو احتيال أو عدم امتثال ومخاطر أخرى قد تؤثر على األهداف أو العمليات أو المو •

 استخدام التقنيات واألدوات والتكنولوجيا المناسبة. •



 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

بهدف أداء الخدمات بالعناية المهنية الالزمة يتطلب أن ينظر المدققون الداخليون ويفهمون الغرض من التدقيق الداخلي  

أن يبدأ المدققون الداخليون بفهم ميثاق التدقيق الداخلي، وخطة  وطبيعة خدمات التدقيق الداخلي التي سيتم تقديمها. ينبغي 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، والظروف التي ساعدت في تحديد المهمة التي تم وضعها في الخطة. عند التخطيط 

مالء المؤسسة لخدمات التدقيق الداخلي وتنفيذها، يأخذ المدققون الداخليون أيًضا في االعتبار المصالح الفضلى لع

وأصحاب المصلحة اآلخرين )بما في ذلك الجمهور( المتأثرين بإجراءات المؤسسة. وتشمل هذه االهتمامات توقعات  

أصحاب المصلحة )مثل الممارسات التجارية العادلة والصادقة( ، واالحتياجات )مثل السالمة( ، والتعرض المحتمل 

 شكل واضح باستراتيجية المؤسسة وأهدافها. للمخاطر األساسية التي قد ال تكون مرتبطة ب

تشمل الظروف ذات الصلة استراتيجية المؤسسة وأهدافها ومدى كفاية وفعالية حوكمة المؤسسة وإدارة المخاطر وعمليات  

ة  الرقابة. يأخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي هذه الظروف في االعتبار عند إجراء تقييم المخاطر الذي تستند إليه خط

التدقيق الداخلي. باإلضافة إلى ذلك ، يأخذ المدققون الداخليون في االعتبار هذه الظروف فيما يتعلق بالمهمة والنشاط قيد 

المراجعة. يمارس المدققون الداخليون العناية المهنية الالزمة من خالل مقاربة خدمات التدقيق الداخلي على أساس هذا  

 المفهوم.

لتخطيط لخدمات التدقيق الداخلي، يتواصل المدققون الداخليون مع إدارة النشاط قيد المراجعة  في المراحل األولى من ا

تقييم  13.2اتصاالت المهمة والمعيار   13.1ويجمعون المعلومات لتحديد أهداف المهمة ونطاقها. )راجع أيًضا المعيار 

و النشاط قيد المراجعة، تتطلب العناية المهنية مخاطر المشاركة(. عند تحديد أولويات المخاطر المتعلقة بالمؤسسة أ

الالزمة مراعاة احتمالية حدوث أخطاء جسيمة من جانب اإلدارة، وعدم االمتثال للقوانين واللوائح، واالحتيال، والمخاطر 

ى تحقيق  األخرى التي قد تؤثر على عمليات أو موارد المؤسسة. المؤسسة أو النشاط قيد المراجعة، والذي بدوره يؤثر عل

 األهداف. 

إن درجة التعقيد واألهمية النسبية وأهمية المخاطر التي يتم تقييمها هو أمر نسبي. قد ال تكون المخاطر جوهرية أو مهمة 

بالنسبة للمؤسسة ككل ولكنها قد تكون جوهرية أو مهمة في النشاط قيد المراجعة او المهمة. وبالتالي ، فإن فهم درجة  

واألهمية النسبية واألهمية في السياق ضروري لتقييم المخاطر ذات الصلة بشكل صحيح وتحديد المخاطر التي  التعقيد 

 ينبغي تحديد أولوياتها لمزيد من التقييم. 

تتطلب العناية المهنية الالزمة أيًضا موازنة التكاليف )مثل متطلبات الموارد( لخدمات التدقيق الداخلي مقابل الفوائد التي  

تنتج عنها. على سبيل المثال، إذا لم يتم تصميم الضوابط في نشاط قيد المراجعة بشكل مالئم، فمن غير المرجح أن  قد 

تكون فوائد التقييم الكامل لفعالية تلك الضوابط تستحق التكلفة. يسعى المدققون الداخليون إلى تقديم أكبر قيمة أو فائدة  

خلي. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب التخطيط الشامل من المدققين الداخليين النظر  الستثمار المؤسسة في خدمات التدقيق الدا

في التقنيات واألدوات والتكنولوجيا ومدى وتوقيت العمل المطلوب لتحقيق أهداف المهمة بشكل أكثر كفاءة. ينبغي على  

يل البيانات والتقنيات األخرى التي المدققين الداخليين، وخاصة الرئيس التنفيذي للتدقيق، النظر في استخدام برامج تحل

 تدعم عمليات المراجعة والتقييم.

"العناية المهنية الالزمة"، يتم ضمان العناية المهنية  4.2على الرغم من أنه ليس مطلوبًا بشكل مباشر كجزء من المعيار 

تقييم  8.4الجودة . )انظر  الالزمة عندما يتم اإلشراف على المهمات بشكل صحيح ويتم تنفيذ برنامج لتأكيد وتحسين

ضمان وتحسين أداء   12.3قياس األداء، والمعيار  12.2تقييم الجودة الداخلي، المعيار  12.1الجودة الخارجي، المعيار 

 المهمة.(

 ثبات التقيد إ

 مذكرات التخطيط لتوثيق استراتيجية وأهداف المؤسسة والنشاط قيد المراجعة.  •

 وإدارة المخاطر والرقابة. تقييمات موثقة لعمليات الحوكمة  •

 مالحظات تبين تقييم المخاطر بما في ذلك األخطاء وعدم االمتثال واالحتيال. •

والفوائد المحتملة لخدمات التدقيق الداخلي التي يتعين القيام بها   الكلفةمالحظات من االجتماعات أو المناقشات حول  •

 باإلضافة إلى مدى وتوقيت عمل المهمة.



 إلى مراجعة المشرف للمهام.أوراق عمل تشير  •

 مراجعات أداء المدققين الداخليين. •

 مالحظات من االجتماعات أو التدريب أو أي مناقشة أخرى حول العناية المهنية الالزمة.  •

 الحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة من خالل االستطالعات أو غيرها من األدوات.  •

 راؤها كجزء من برنامج تأكيد وتحسين الجودة  لوظيفة التدقيق الداخلي. التقييمات الداخلية والخارجية التي يتم إج •

 

 المهني  الشك 4.3 المعيار

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين ممارسة الشك المهني عند التخطيط لخدمات التدقيق الداخلي وتنفيذها.

 لممارسة الشك المهني، يجب على المدققين الداخليين: 

 . عقلية متسائلة  ذيالحفاظ على سلوك  •

 تقييم نقدي لمصداقية المعلومات. •

 أن يكونوا واضحين وصريحين عند إثارة مخاوف وطرح أسئلة حول المعلومات المتضاربة وغير المتسقة. •

اطئة أن يبحثوا عن أدلة إضافية إلصدار حكم بشأن المعلومات والبيانات التي قد تكون غير كاملة أو غير متسقة أو خ •

 أو مضللة. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

ّن الشك المهني المدققين الداخليين من إصدار أحكام موضوعية تستند إلى الحقائق والمعلومات والمنطق، بدالً من الثقة  يُمك 

والبيانات والمعلومات األخرى.  أو االعتقاد. الشك هو موقف التشكيك أو االرتياب دائًما في صحة وصدق االدعاءات 

يطبق المدققون الشك المهني عندما يسعون للحصول على األدلة للدعم والتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل اإلدارة  

، بدالً من مجرد الثقة في المعلومات المقدمة على أنها صحيحة أو حقيقية دون سؤال أو شك. يتطلب الشك المهني 

 د لالستكشاف ما وراء المستوى السطحي لموضوع معين. الفضول واالستعدا

عند أداء مهام التدقيق الداخلي، يطبق المدققون الداخليون الشك المهني لجمع المعلومات ذات صلة وموثوقة وكافية 

للة،  ولتحليل وتقييم المعلومات. إذا قرر المدققون الداخليون أن المعلومات غير كاملة أو غير متسقة أو خاطئة أو مض

فينبغي عليهم إجراء تحليالت إضافية لتحديد المعلومات الصحيحة والكاملة وتقديم أدلة لدعم نتائج المهمة والتوصيات 

واالستنتاجات. يتم توفير التحقق اإلضافي من خالل مراجعة أوراق العمل و / أو بالغات المهام والموافقة عليها من قبل  

 المعين على المهمة.  الرئيس التنفيذي للتدقيق أو المشرف

ينبغي على الرؤساء التنفيذيين للتدقيق أن يساعدوا المدققين الداخليين على بناء كفاءاتهم المتعلقة بالشك المهني. يمكن أن 

تساعد ورش العمل وفرص التدريب األخرى المدققين الداخليين على تطوير وتعلم تطبيق الشك المهني وفهم أهمية تجنب  

على عقلية منفتحة وفضولية. يمكن أن يتعلم المدققون الداخليون التعرف على المعلومات غير المتسقة و / التحيز والحفاظ 

أو غير الكاملة و / أو الكاذبة و / أو المضللة. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الرؤساء التنفيذيين للتدقيق وضع التوقعات 

 أدلة ضمن قيود وقت المهمة. بشأن مقدار الوقت المناسب لالستثمار في البحث عن

 ثبات التقيد إ

 سجالت التدريب المخطط لها والمكتملة ذات الصلة، بما في ذلك قائمة المشاركين. •

 أوراق العمل التي تحدد نهج المدقق الداخلي للتقييم والتحقق من صحة المعلومات التي تم جمعها أثناء المهمة. •

 ارها نتيجة من نتائج المهمة.توثيق المعلومات الخاطئة أو المضللة باعتب •

أوراق العمل واالبالغ بالمشاركة، التي تمت مراجعتها والتوقيع عليها أو التوقيع عليها باألحرف األولى من قبل   •

 مشرف المهمة.



 الحفاظ على السرية 5المبدأ 

 يستخدم المدققون الداخليون المعلومات ويحمونها بشكل مناسب.

لومات قد تكون سرية و / أو شخصية و / أو خاصة . يتضمن ذلك المعلومات المتلقاة في يتلقى المدققون الداخليون مع

شكل مادي ورقمي باإلضافة إلى االبالغ الشفهي، مثل مناقشات االجتماعات الرسمية أو غير الرسمية. يحترم المدققون  

راض المعتمدة وحمايتها من الوصول أو  الداخليون قيمة وملكية المعلومات التي يتلقونها من خالل استخدامها فقط لألغ

 اإلفصاح غير المقصود داخليًا وخارجيًا.

 

 استخدام المعلومات  5.1المعيار 

 المتطلبات 

يجب على المدققين الداخليين اتباع سياسات وإجراءات المؤسسة ووظيفة التدقيق الداخلي عند استخدام المعلومات ألداء  

 خدمات التدقيق الداخلي. 

المدققين الداخليين جمع وتوثيق المعلومات المطلوبة فقط ألداء مهام أو خدمات التدقيق الداخلي المحددة. يجب يجب على 

 استخدام المعلومات لألغراض المعتمدة فقط.

يجب أال يستخدم المدققون الداخليون المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية أو بطريقة تتعارض مع القانون أو تضر 

 ة واألخالقية للمؤسسة.باألهداف المشروع

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

تحكم سياسات وإجراءات المؤسسة ووظيفة التدقيق الداخلي معالجة واستخدام المدققين الداخليين للمعلومات. ينبغي أن 

قة باالستخدام المناسب يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق مع المدققين الداخليين السياسات واإلجراءات والتوقعات المتعل

للمعلومات التي يمكنهم الوصول إليها. قد يطلب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من المدققين الداخليين االعتراف بفهمهم  

 من خالل الشهادات الموقعة أو األشكال األخرى.

أو الخاصة و / أو التعريف الشخصي. قد  غالبًا ما يتمتع المدققون الداخليون بإمكانية الوصول إلى المعلومات السرية و /  

 يكون لالستخدام غير المالئم لهذه المعلومات عواقب غير مقصودة، مثل اإلضرار بالسمعة وانتهاكات القوانين واللوائح. 

ينبغي أن تتضمن نمازج برامج العمل أو أوراق عمل المهمة تذكيرات حول االستخدام المصرح به للمعلومات. قد تحتوي 

اإللكترونية على ضوابط آلية تتطلب من المدققين الداخليين اإلقرار بهذه التذكيرات قبل أن يتمكنوا من الوصول   الصيغ

 إلى وثائقهم واستكمالها.

ينبغي أال يستخدم المدققون الداخليون المعرفة المالية أو اإلستراتيجية أو التشغيلية الداخلية أو المعلومات التنظيمية  

اسب شخصية. على سبيل المثال ، ال ينبغي استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة تقديم األخرى لتحقيق مك

خدمات التدقيق الداخلي أو بيعها أو اإلفراج عنها لآلخرين إلبالغ قرارات شراء أو بيع األسهم أو إلنشاء منتج تنافسي. ال  

 كن ذات صلة بالخدمات المقدمة من قبل التدقيق الداخلي. ينبغي للمدققين الداخليين الوصول إلى المعلومات ما لم ت

 ثبات التقيد إ

 توثيق السياسات واإلجراءات ذات الصلة والتدريب المتعلق باالستخدام السليم للمعلومات. •

 محاضر االجتماعات التي نوقشت خاللها االستخدام المناسب للمعلومات.  •

المعلومات، واالعتراف بفهم السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح ذات  سجالت الحضور للتدريب على استخدام  •

 الصلة. 

 مراجعات األداء التي توضح أنه قد تم اتباع السياسات واإلجراءات المتعلقة باستخدام المعلومات.  •

 التصميم والتشغيل الفعال لضوابط الوصول إلى المعلومات.  •



 المعلومات حماية  5.2 المعيار

 المتطلبات 

يجب أن يكون المدققون الداخليون على دراية بمسؤولياتهم عن حماية المعلومات وأن يتصرفوا بطريقة تُظهر احترام 

 سرية وخصوصية وملكية المعلومات المكتسبة عند أداء خدمات التدقيق الداخلي أو نتيجة العالقات المهنية.

ائح المتعلقة بالسرية وأمن المعلومات وخصوصية المعلومات وااللتزام بها  يجب أن يفهم المدققون الداخليون القوانين واللو

في الواليات القضائية التي تعمل فيها مؤسستهم. باإلضافة إلى ذلك، يجب على المدققين الداخليين اتباع سياسات  

 وإجراءات مؤسستهم ووظيفة التدقيق الداخلي التي تحكم: 

 لمهمة.الحفظ واالحتفاظ والتخلص من سجالت ا •

 اإلفراج عن سجالت المهمة ألطراف داخلية وخارجية.  •

 التعامل مع والوصول إلى المعلومات السرية أو نسخها عندما لم تعد هناك حاجة إليها.  •

يجب على المدققين الداخليين عدم الكشف عن المعلومات السرية ألطراف غير مصرح لها ما لم تكن هناك مسؤولية 

 بذلك. ينطبق هذا حتى إذا قام المدققون الداخليون بتغيير األدوار داخل المؤسسة أو تركها. قانونية أو مهنية للقيام

يجب أن يكون المدققون الداخليون متيقظين الحتمال حدوث خرق غير مقصود أو كشف أو إفشاء للمعلومات، بما في ذلك 

 في بيئة اجتماعية أو إلى زميل أو أحد أفراد األسرة. 

لتنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي واألفراد الذين يساعدون وظيفة التدقيق  يجب على الرئيس ا

 الداخلي يتبعون نفس متطلبات الحماية.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

بموجب القوانين واللوائح   المعلومات التي تم الحصول عليها واستخدامها وإنتاجها من قبل وظيفة التدقيق الداخلي محمية

وسياسات وإجراءات المؤسسة ووظيفة التدقيق الداخلي. تغطي القوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات بشكل عام األمن  

 المادي والرقمي والوصول إلى المعلومات واالحتفاظ بها والتخلص منها. 

ني لفهم تأثير المتطلبات القانونية والتنظيمية وإجراءات ينبغي أن يتشاور الرئيس التنفيذي للتدقيق مع المستشار القانو

العميل(. قد تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة أن   -الحماية )على سبيل المثال، االمتياز القانوني أو امتياز المحامي 

 تقوم سلطات معينة بمراجعة المعلومات التجارية والموافقة عليها قبل اإلصدار الخارجي. 

لمعلومات من الكشف المتعمد أو غير المقصود من خالل ضوابط مثل تشفير البيانات وتوزيع البريد  يمكن حماية ا

اإللكتروني والقيود المفروضة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي والقيود المفروضة على الوصول المادي إلى  

لبيانات، ينبغي إلغاء األذونات الرقمية والتعامل مع المعلومات. عندما ال يحتاج المدققون الداخليون إلى الوصول إلى هذه ا

 النسخ المطبوعة وفقًا للسياسات واإلجراءات المعمول بها. 

أحد األمثلة على المعلومات المحمية عادةً من الكشف هو معلومات التعريف الشخصية )على سبيل المثال، الرواتب 

أو مشاكل الموظفين التي تمت مناقشتها مع المشرفين وموظفي الموارد البشرية(. غالبًا ما يتم تقييد   أديبوسجالت الت

الوصول إلى هذه المعلومات أو مراقبته من خالل الضوابط المادية و / أو نظام المعلومات، بما في ذلك حماية كلمة  

 المرور وتشفير البيانات.

الداخلي تقييم وتأكيد احتياجات المدققين الداخليين بشكل دوري للوصول إلى   ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق

 المعلومات وما إذا كانت ضوابط الوصول تعمل بشكل فعال. 

 القطاع العام 

يجب أن يفهم المدققون الداخليون في القطاع العام أي متطلبات قضائية تتعلق باإلفصاح عن المعلومات  

 ويلتزمون بها. 



 ثبات التقيد إ

توثيق يبين تطبيق السياسات والعمليات واإلجراءات ذات الصلة المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى سجالت المهمة  •

واالحتفاظ بها وحيازتها والتخلص منها ، واإلفراج عن سجالت المهمة ألطراف داخلية وخارجية، والتعامل مع 

 المعلومات السرية عندما لم تعد هناك حاجة إليها. 

 متعلق بتنفيذ اآلليات التي تقيد الوصول وتقلل من مخاطر التحايل أو انتهاك هذه الضوابط.التوثيق ال •

سجالت الحضور للتدريب على حماية المعلومات، واالقرار بفهم السرية والسياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح   •

 ذات الصلة. 

 المتعلقة بحماية المعلومات والكشف عنها.مراجعات األداء التي توضح أنه تم اتباع السياسات واإلجراءات  •

 توثيق قيود توزيع أوراق العمل واإلبالغات النهائية.  •

 تفويض موثق لجميع اإلفصاحات وقوائم التوزيع المعتمدة.  •

سجالت اإلفصاحات المطلوبة بموجب القانون أو اللوائح أو المعتمدة من قبل المستشار القانوني، إن وجد، واإلدارة   •

 العليا ومجلس اإلدارة. 

 إقرار موقع يشهد على أن المعلومات المتعلقة بمهمة التدقيق الداخلي قد تم الحفاظ عليها سرية. •

  

 

  



الداخلي التدقيق وظيفة حوكمة الثالث: المجال  
 

 حوكمة وظيفة التدقيق الداخلي

  مسؤوليات المجال  هذا  يحدد . فعالة تكون أن  من الداخلي  التدقيق وظيفة لتمكين ضرورية الحوكمة ترتيبات بعض تعتبر

الرئيس   أن حين في.  أدائها  على واإلشراف المستقل، وضعها وضمان الداخلي، التدقيق وظيفة لتفويض اإلدارة مجلس

  اإلدارة  لمجلس فإن بالمعلومات،  اإلدارة مجلس وتزويد فعال بشكل للتواصل مسؤوليات لديه  التنفيذي للتدقيق الداخلي

  هذا في المعايير تشير. الداخلي التدقيق من الغرض تحقيق على  الداخلي  التدقيق لقدرة أساسية ومسؤوليات دور أيًضا

 بشكل إنجازها يتم التي المسؤوليات وكذلك اإلدارة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومجلس مسؤوليات إلى المجال

 . مشترك

 :مثل بالحوكمة، مكلفة هيئة أعلى إلى لإلشارة" اإلدارة مجلس"  مصطلح  للتدقيق الداخليالمعايير العالمية  تستخدم

 (. التدقيق لجنة  المثال، سبيل على) معينة وظائف اإلدارة مجلس إليها فوض أخرى هيئة أو لجنة  أو إدارة مجلس •

 . واحدة إدارية هيئة من أكثر لديها مؤسسة في  إشرافي/  تنفيذي غير مجلس •

 .محافظين أو أمناء مجلس •

 . سياسيًا المعينين أو المنتخبين المسؤولين من مجموعة •

  على) ما مؤسسة بحوكمة مكلف شخص أو مجموعة  إلى" إدارة مجلس"  كلمة تشير إدارة، مجلس وجود عدم حالة  في

  فريق أو المؤسسة رئيس على الصغيرة الخاص القطاع مؤسسات أو العام القطاع كيانات بعض تعتمد قد المثال، سبيل

 (. إدارية هيئة  أعلى بمثابة ليكون العليا اإلدارة

  في موظفين من تتألف الداخلي التدقيق وظيفة كانت سواء المعايير في موضح هو كما اإلدارة مجلس مسؤوليات تنطبق

 معين فرد قبل من للتدقيق الداخليالرئيس التنفيذي  مسؤوليات تنفيذ يتم. خارجي خدمة  مزود مع التعاقد تم أو المؤسسة

 مجلس يحتفظ. خارجي خدمة مقدم لدى يعمل شخًصا  أو المؤسسة في موظفًا الفرد  كان سواء اإلدارة، مجلس قبل من

 . المعايير مع تتوافق الداخلي التدقيق وظيفة أن من التأكد بمسؤولية اإلدارة

 

   مجلسال قبل  من به مصرح 6 المبدأ

 .ومسؤولياتها ودورها الداخلي التدقيق وظيفة سلطة ودعم واعتماد بتأسيس اإلدارة مجلس يقوم

  الداخلي التدقيق وظيفة التفويض يمّكن. التفويض المعطى له  في الداخلي  التدقيق وظيفة ومسؤوليات ودور سلطة تحديديتم 

 وظيفة تقوم. بالمشورة والتأكيد الموضوعي اإلدارة  ومجلس العليا اإلدارة تزويد خالل من المؤسسة نجاح تعزيز من

  وإدارة الحوكمة عمليات فعالية وتحسين لتقييم ومنضبط منظم نهج تقديم خالل من التفويض بتنفيذ الداخلي التدقيق

 .المؤسسة أنحاء جميع في والرقابة  المخاطر

 الداخلي التدقيق تفويض  6.1 المعيار

 المتطلبات 

 اإلدارة مجلس مسؤوليات

  ودورها الداخلي التدقيق وظيفة سلطة يحدد والتفويض التفويض للتدقيق الداخلي، على اإلدارة مجلس يوافق أن يجب

 . الداخلي التدقيق خدمات وأنواع  نطاق ويحدد ومسؤولياتها

  يالذ  التفويض ودعم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لفهم من المقدمة المعلومات في النظر اإلدارة مجلس على يجب

 . الفعالة  الداخلي تدقيقال لوظيفة األساس يحدد

  على تؤثر التي التغييرات  في للنظر  األقل،  على سنويًا، الداخلي  للتدقيق التفويض مراجعة اإلدارة مجلس على يجب

 .المؤسسة لها تتعرض التي المخاطر وترابط وشدة نوع في التغييرات  أو للتدقيق جديد تنفيذي  رئيس تعيين مثل المؤسسة،



 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 هذه تتضمن. التفويض لتأسيس الالزمة بالمعلومات  اإلدارة مجلس تزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 خدمات نواعوأ المحتمل والنطاق الداخلي، التدقيق  وظيفة بإدارة المتعلقة المعايير العالمية للتدقيق الداخلي المعلومات

 . الداخلي التدقيق لوظائف المشتركة األخرى والمسؤوليات الداخلي، التدقيق

  أن  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب الداخلي،  التدقيق خدمات وأنواع نطاق تحديد على اإلدارة مجلس لمساعدة

  ألدوار المتبادل الفهم  لضمان  أمكن، إن الهيئات التنظيمية، خدمات التأكيد الداخليين والخارجيين ومع مقدمي مع يتعاون

 . اإلدارة مجلس مع المتبادل التفاهم  هذا مشاركة ينبغي. منهما كل ومسؤوليات

 المشتركة المسؤوليات

 على يجب. عليها واالتفاق  الداخلي التدقيق وظيفة مهام مناقشة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس على يجب

  مجلس عليه يوافق  والذي  الداخلي، التدقيق ميثاق في عليه المتفق التفويض يوثق أن  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 . اإلدارة

 كانت إذا ما لتقييم سنويًا، األقل  على والميثاق التفويض مناقشة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس على يجب

الرئيس التنفيذي  على يجب. أهدافها تحقيق من الداخلي التدقيق وظيفة تمكين في مستمرة والدور والمسؤوليات السلطة

 في التعديالت على اإلدارة  مجلس يوافق أن يجب. الداخلي المنقح للتدقيق الميثاق في تعديالت أي توثيق للتدقيق الداخلي

 .(الداخلي التدقيق ميثاق 9.3 المعيار أيًضا راجع. )والميثاق التفويض

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 ممارسات مجلس اإلدارة

 : يلي ما الداخلي تدقيقلل التفويض لتحديد فهمها اإلدارة مجلس على ينبغي التي المعلومات أمثلة تتضمن

 .المعايير في محدد هو كما الداخلي، التدقيق من  العام الغرض •

 .المعايير في المحددة التدقيق الداخلي مبادئ •

 . المؤسسة نجاح في  والمساهمة القيمة  إلضافة الداخلي التدقيق لوظيفة  المتاحة الفرص •

 . ومسؤولياتها ودورها  الداخلي التدقيق وظيفة لسلطة  الرائدة الممارسات •

 . الصلة ذات القضائية والسلطات القوانين •

  الداخلي التدقيق وظيفة التوقعات من  مناقشة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  اإلدارة مجلس على ينبغي المفهوم، هذا مع

 . والمسؤوليات  والدور المناسبة السلطة وإنشاء

 وتعزيز االعتراف بقيمة وظيفة التدقيق الداخلي اإلدارة مجلس على ينبغي الداخلي،  التدقيق لوظيفة الواسع للنطاق نظًرا

 . وحمايتها القيمة لخلق  لإلدارة  المتاحة الفرص  دعم في وضماناته ومشوراته الداخلي التدقيق لقيمة المؤسسة قبول

  الداخلي التدقيق وميثاق مراجعة تفويض يتطلب فقد استدعت الظروف، إذا أو المؤسسة في تغييرات هناك كانت إذا

  االنتظار من بدالً  الضرورة، حسب مناقشة التحديثاتيتم  أن ينبغي الحالة، هذه مثل في.  السنة في مرة من أكثر وتحديثه

 . المطلوبة السنوية الى المناقشة

 ممارسات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

  خالل من المناسب الداخلي التدقيق بتفويض المتعلقة اعتباراته  في اإلدارة  مجلس الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يساعد

الرئيس التنفيذي  يشارك بذلك، للقيام. الداخلي التدقيق الفعالة لوظيفة  الخصائص حول اإلدارة لمجلس المشورة تقديم

 والممارسات األنشطة في البحث ونتائج صلة،  ذات قضائية وسلطات قوانين وأي بالمعايير، معرفته للتدقيق الداخلي

 . الداخلي التدقيق لوظائف الرائدة

 المشورة  يقدم وأن المؤسسة في التأكيد خدمات مقدمي بين التنسيق في دقيق الداخلي الرئيس التنفيذي للت يشارك أن ينبغي

  خالل  من. الداخلي التدقيق تفويض في المؤسسة  داخل  األخرى الوظائف مساهمة  بكيفية يتعلق فيما اإلدارة لمجلس



 اآلخرين، والمنظمين والخارجي الداخلي الضمان بمقدمي المنوطة والمسؤوليات األدوار  فهم على اإلدارة مجلس مساعدة

 .المناسب الداخلي  التدقيق تفويض بشأن توضيًحا الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يوفر قد

 للتدقيق الميثاق المقترح مراجعة  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي اإلدارة، مجلس  موافقة على الحصول قبل

 . اإلدارة مجلس لتوقعات ودعمهم فهمهم من للتأكد العليا اإلدارة مع الداخلي

 

 الممارسات المشتركة 

 حول بها موصى  أخرى إرشادات أو نماذج أو بأمثلة اإلدارة مجلس بتزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  يقوم قد

 .المناسبين والشكل المحتوى تحديد في للمساعدة  الداخلي التدقيق ميثاق مكونات

  سبيل على. الداخلي  التدقيق لوظيفة التفويض تدعم بها معمول ولوائح قوانين  أي إلى  أيًضا الداخلي التدقيق ميثاق يشير قد

 . الداخلي التدقيق وظيفة على  االسواق المالية في اإلدراج متطلبات أو اللوائح تنطبق قد المثال،

 المقترحين، الداخلي التدقيق وميثاق تفويض العليا اإلدارة  مع يراجع  أن  الداخليالرئيس التنفيذي للتدقيق  على ينبغي

 .اإلدارة مجلس توقعات ودعم فهم لضمان تحديثات، أي إلى  باإلضافة

األقل،   على سنويًا اإلدارة، مجلس أعمال على جدول ادراج من التأكد  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي

 . الداخلي التدقيق لميثاق المراجعة

 العام  القطاع

 وشفافة وتؤدي الجمهور أمام  للمساءلة  خاضعة الداخلي التدقيق وظيفة تكون أن التفويض يتطلب العام، قد القطاع في

 . العامة سبيل المصلحة في عملها

 بمثابة تكون قد والتي االنظمة، أو القانون في  الحال هو كما نظامية، وثيقة في  الداخلي التفويض للتدقيق تحديد يتم قد

  أو القانون كان إذا . للتفويض سنوية مراجعة إجراء يبرر ما هناك يكون ال قد لذلك، ونتيجة. الداخلي التدقيق ميثاق

التنفيذي للتدقيق الرئيس  على ينبغي والميثاق، التفويض في عادة التي يتم التعبير عنها الجوانب يشمل جميع ال النظام

 . اإلدارة مجلس قبل من  والموافقة للمراجعة  اإلضافية المواصفات وتوثيق تطوير الداخلي

 بالمتطلبات دراية  على يكون أن ويجب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي انتخاب أو تعيين يتم قد ،  العام القطاع في

 .بالتسلسالت االدارية المتعلقة الفريدة

 التقيد إثبات 

 . عليه والموافقة التفويض مناقشة خاللها تم التي اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 . الضرورة حسب عليها والموافقة التفويض على التعديالت مناقشة خاللها تم التي اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 .للتفويض السنوية المراجعة  الذي يتضمن اإلدارة مجلس اجتماع محضر  أو/  و أعمال  جدول •

 . الداخلي التدقيق ميثاق بمراجعة" سنويا قام  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بأن وثيقة تثبت •

 . ودليل عن نسخة االصدار التاريخ يظهرالذي  الداخلي التدقيق ميثاق •

 الالحقة والتعديالت الميثاق على  الموافقة تقر التي اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 

   مجلسال دعم  6.2 المعيار

 المتطلبات 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

 .المؤسسة أنحاء جميع في بها االعتراف وضمان ، الداخلي التدقيق وظيفة دعم اإلدارة مجلس على يجب



والسجالت يجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن لوظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول المطلق والغير مقيد إلى البيانات 

 والمعلومات األخرى باإلضافة إلى الوصول الى الموظفين واألصول المادية للوفاء بالتفويض المعطى له. 

 .ومباشرة منتظمة اتصاالت خالل من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دعم اإلدارة مجلس على يجب

 : خالل  من دعمه المجلس يظهر

 . الداخلي تفويض رسمي للتدقيق واعتماد إنشاء •

التفويض   يسمح بتنفيذلمستوى تنظيمي في المؤسسة  تابع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخليمنصب  ان من التأكد •

 للتدقيق الداخلي.  

 . الموارد وخطة والميزانية الداخلي التدقيق وخطة الداخلي التدقيق ميثاق الموافقة على •

وظيفة   قدرة من تحد قيود هنالك أية كانت إذا ما لتحديد دقيق الداخلي والرئيس التنفيذي للت العليا اإلدارة االستفسار من •

 . الموارد الوصول و السلطة أوإمكانية بفعالية فيما يتعلق بنطاق العمل و مسؤولياته تنفيذ على  التدقيق الداخلي

 .العليا  اإلدارة حضور  من دون جلسات  في الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  مع االجتماع الضرورة، عند •

 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

كامل   وضمان اعتراف  لدعم يحتاجها التي بالمعلومات  اإلدارة مجلس تزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 . الداخلي المعطى للتدقيق المؤسسة بالتفويض

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 ممارسات مجلس اإلدارة

 أشهر ثالثة في االجتماع، كل اإلدارة حضور  دون والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس بين االجتماع يعد

 عقب  مغلقة أو خاصة كجلسة االجتماع هذا مثل يحدث ما غالبًا. الحوكمة مجال في الرائدة الممارسات من األقل، على

  مع أخرى رسمية  غير نقاشات أو مكالمات اإلدارة مجلس يجري أن ينبغي كما. عادةً  المقرر اإلدارة مجلس اجتماع

 التدقيق وظيفة بتقدم  علم على واإلبقاء المستمر دعمه  إلثبات الرسمية االجتماعات بين  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 . الداخلي

أمام  شخص في  من الناحية االدارية، تابع،  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن من  التأكد  اإلدارة مجلس على ينبغي

 يكون أن ينبغي المثالية، الناحية من. التفويض في سعيها لتحقيق الداخلي التدقيق وظيفة دعم  على  المؤسسة يكون قادرا

 .يماثله ما  أو التنفيذي الرئيس الشخص  هذا

  األخرى والمعلومات والسجالت البيانات إلى  للوصول  الداخلي التدقيق وظيفة احتياجات اإلدارة مجلس يفهم أن ينبغي

أمام   كان هنالك أي عائق  إذا ما دوري، تقييم بشكل، اإلدارة مجلس على ينبغي. المادية واالصول الموظفين إلى  باإلضافة

 الخدمات أداء وظيفة التدقيق الداخلي على قدرة يعيق الموارد على  أي قيد أو النطاقأمام  أوالى المعلومات  الوصول

 مجلس على فينبغي أي عقبات، وجود عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أبلغ  إذا. الداخلي التدقيق بتفويض والوفاء

 . الحاجة حسب العليا،  اإلدارة مع التواصل خالل من  الدعم إظهار اإلدارة

 

 للتدقيق الداخلي ممارسات الرئيس التنفيذي 

  التدقيق لوظيفة دعمهم  إظهار طرق بشأن اإلدارة مجلس إلى المشورة تقديم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي

 التدقيق وظيفة قدرة تعوق قيود بأي اإلدارة مجلس إبالغ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي كما. الداخلي

 . الداخلي التدقيق بتفويض والوفاء الخدمات أداء على الداخلي

 الممارسات المشتركة 

 ينبغي التي التفاصيل ومستوى المعلومات نوع على  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع مجلس اإلدارة يتفق أن ينبغي

 . ارسالها



 العام  القطاع

  التدقيق لوظيفة الموارد خطة  أو/  و ميزانية على للموافقة مباشرة سلطة  اإلدارة لمجلس يكون ال قد  العام، القطاع في

  اإلدارة مجلس على ينبغي المؤسسة، خارج سلطة من  تهاميزاني العليا اإلدارة فيها  تطلب التي الحاالت في . الداخلي

 .بالتفويض للوفاء الداخلي للتدقيق موارد كافية عن   يدافع أن

  السلطات أو القوانين أو السياسات  بأن دراية على  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يكون أن يجب العام، القطاع في

  للجلسات  قواعد يضع أو/  و الرسمية غير النقاشات تقيد أو تحظر قد( العامة بالسجالت المتعلقة تلك مثل) القضائية

 .العامة النزاهة لضمان ، محددة حصرها بمواضيع  مثل اإلدارة، مجلس مع الخاصة

 إثبات التقيد 

  التدقيق وخطة الداخلي  التدقيق على ميثاق والموافقة المجلس مراجعة إلى تشير اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 . الموارد وخطة الداخلي  التدقيق وميزانية الداخلي

 . اإلدارة ومجلس للتدقيق الداخليالرئيس التنفيذي  بين المناسب الوقت في المفيدة االتصاالت  إلى تشير التي السجالت •

 . الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  سيقدمها التي المعلومات  ومستوى طبيعة حول اإلدارة مجلس مع  االتفاق توثيق •

 المطلق مناقشة موضوع الوصول والتي تبين العليا واإلدارة اإلدارة مجلس للمراسالت بين أخرى وثائق أو محاضر •

 . يالداخل التدقيق لوظيفة

الرئيس التنفيذي   يرسلها أن ينبغي التي المعلومات توضح مشابهة وثائق أو مشترك بشكل عليها متفق مصفوفة •

 .اإلدارة مجلس إلى للتدقيق الداخلي

 التدقيق خدمات ألداء المطلوبة واألصول المادية والموظفين والسجالت البيانات إلى الوصول موضوع مناقشة توثيق •

 . الداخلي

 

 المستقل التموضع 7 المبدأ

 . الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية  ويحمي المجلس يؤسس

ف. الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية ضمان  عن مسؤول اإلدارة مجلس   التي  الظروف من التحرر بأنها االستقاللية تعرَّ

  تأسيس يتم. منحازة غير بطريقة الداخلي  التدقيق بمسؤوليات االضطالع  على الداخلي  التدقيق وظيفة قدرة تعيق

 وظيفة إن. التدخل  من والتحرر الصلة،  ذات الموارد إلى  والوصول اإلدارة، مجلس أمام  المساءلة خالل من االستقاللية

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  حين يكون  فقط كامل بشكل الداخلي التدقيق من الغرض إنجاز  على قادرة الداخلي التدقيق

 خدماتها تؤدي أن الداخلي التدقيق يتيح لوظيفة المؤسسة داخلبموقع لمجلس االدارة بشكل مباشر و حين يكون  تابعا

 . تدخل دون أي ومسؤولياتها

 

 االستقاللية التنظيمية    7.1 المعيار

 المتطلبات 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

وظيفية  تبعيةعالقة   إنشاء اإلدارة مجلس على يجب الممنوح لها،بالتفويض  الوفاء من الداخلي التدقيق وظيفة لتمكين

 .الداخلي التدقيق ووظيفة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع مباشرة

 : اإلدارة مجلس على يجب المباشرة، عالقة التبعية من كجزء

الرئيس التنفيذي للتدقيق  وتحديد أتعاب أداء وتقييم وعزل بتعيين المتعلقة القرارات في المشاركة أو/   و الموافقة •

 . الداخلي



  ذلك في بما اإلدارة، مجلس مع والحساسة الهامة األمور  لمناقشة بفرص الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تزويد •

 .العليا اإلدارة حضور من دون جتماع مع المجلساال

  الداخلي التدقيق ومسؤوليات خدمات أداء من وظيفي يمكنهموقع  في  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  أن من التأكد •

  اإلدارة إلى األمور مباشرة لتقديم والمرتبة الالزمة التنظيمية السلطة ويوفر إداري،  مستوى أي  من أي تدخل دون

 . الضرورة عند وتصعيدها عند اإلدارة مجلس أو/  و العليا

 .النتائج  وعند التبليغ عن المهام وأداء النطاق،  تحديد عند  دخلحرة من أي ت الداخلي التدقيق وظيفة أن من التأكد •

 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

  لوظيفة التنظيمية االستقاللية اإلدارة لمجلس يؤكد أن  سنويًا، األقل على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، على يجب

 لمعالجة المستخدمة الضمانات أو واإلجراءات االستقاللية قد تعيق التي الحوادث عن اإلبالغ يشمل وهذا. الداخلي التدقيق

 .(االستقالل حماية 7.3 أيًضا انظر. )ه المعوقاتهذ

 المسؤوليات المشتركة

والموقع في الهيكلي  التبعية  عالقة الداخلي التدقيق ميثاق في يوثق أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 . الداخلي التدقيق ميثاق على  اإلدارة مجلس  يوافق أن يجب. اإلدارة مجلس يحدده  الذي النحو على التنظيمي،

 

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 ممارسات مجلس اإلدارة

الداخلي ال يتم  التدقيق ولوظيفة بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  الخاص التبعية والموقع في الهيكل التنظيمي  إن عالقة

والرئيس  العليا واإلدارة اإلدارة مجلس يناقشبشكل عام، . وإنما، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي قبل من تحديدها فقط

  أفضل بالتفويض الممنوح لها على الوفاء  من الداخلي التدقيق وظيفة تمكن التي عالقة التبعية التنفيذي للتدقيق الداخلي

 . وجه

 يعرف) اإلدارة مجلس أمام مباشر بشكل مسؤولة الداخلي التدقيق وظيفة تكون عندما فاعلية أكثر الداخلي التدقيق يكون

 مباشرة المساءلة من بدالً   ،"(اإلدارة مجلس مع التبعية الوظيفية عالقة "  أو" اإلدارة مجلس تبعية وظيفية الى"  باسم أيًضا

ّن. والمشورة التأكيدخدمات   لهايقدم  التي األنشطة  إدارة أمام والرئيس  اإلدارة مجلس بين المباشرة التبعية  عالقة تُمك 

ورفع   الداخلي  التدقيق خدمات أداء على الداخلي التدقيق وظيفة قدرة ضمان من اإلدارة مجلس التنفيذي للتدقيق الداخلي

  فشل عن التدخل، االمثلة ومن. غير مبررة قيود أو تدخل دون األخرى والنتائج واالستنتاجات المهمة عن نتائج التقارير

  الممتلكات أو الموظفين أو المعلومات إلى الوصول وتقييد المناسب  الوقت في المطلوبة المعلومات توفير في اإلدارة

 القيود على مثال هو بفعالية العمل  على  الداخلي التدقيق وظيفة  قدرة تمنع بطريقة الموارد أو الميزانيات تحديد إن. المادية

 .(النتائج إبالغ 11.3 والمعيار االستقالل حماية 7.3 المعيار أيًضا راجع. )الغير مبررة

  مجلس إلى للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التبعية المباشرة  على  أيًضا الداخلي التدقيق لوظيفة التنظيمية االستقاللية تعتمد

  على الداخلي التدقيق وظيفة قدرة تعيق التي الظروف تجنب على قادًرا ذي للتدقيق الداخلي الرئيس التنفي يكون. اإلدارة

مفرطة  ضغوط تلقي مثال عن ذلك  اإلدارة، مجلس إلى المباشرة التبعية خالل منحازة من غير بطريقة مسؤولياتها تنفيذ

   للمراجعة. الذي يخضع النشاط قبل إدارة من  لتغيير النتائج او االستنتاجات

  على التأكيد  خالل من التبعية المباشرة للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عالقة ألهمية فهمهأن يظهر  اإلدارة مجلسل يمكن

 . الداخلي التدقيق ميثاق في المطلوب التوثيق   إلى  باإلضافة اإلدارة، مجلس ميثاق في موثقة العالقة أن

له   يتيح المؤسسة الى مستوى داخل  تابع إداريا الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن من  التأكد  اإلدارة مجلس على ينبغي

  الخاصة" اإلدارية التبعية عالقة "  باسم غالبًا إليها يشار) اإلدارة  أحكام في  الطعن وسلطة العليا اإلدارة إلى الوصول

  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  يتبعما  عادة  المثالية،الناحية   من السلطة، هذه لتحقيق(. بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 يتم طالما الهدف نفس يحقق قد رفيع المستوىآخر  مسؤول إلى التبعية  بيد أن يعادله، ما أو التنفيذي الرئيس  إلى إداريا" 



  إلى أن يتبعوا الداخلي التدقيق ظيفةلو واألقسام والفروع  الفرعية   األقسام رؤساء على ينبغي كما. المناسبة الضمانات تنفيذ

 .المجاالت تلك عن  المسؤولة  العليا اإلدارة مع  يتناسب مستوى

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ممارسات

 كانت إذا ما لتقييم اإلدارة لمجلس الالزمة بالمعلومات اإلدارة مجلس تزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي

 بطريقة مسؤولياتها تنفيذ على الوظيفة قدرة يدعمان الداخلي التدقيق لوظيفة والموقع في الهيكل التنظيمي التبعيةعالقة  

.  اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة مع األمور لمناقشة والعمليات المقاييس الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يضع. منحازة غير

  واالعتبارات بالمتطلبات الصلة ذات والمعايير الفعال  التواصل 11 والمبدأ االستقالل  حماية 7.3 المعيار راجع)

 .( اإلضافية

 العام  القطاع

الرئيس  أتعاب تحديد  أو عزل  أو تعيين قرارات على   سلطة اإلدارة لمجلس يكون ال  قد ، العام القطاع مؤسسات في

 مثل المؤسسة،  عن  الخارجيون اإلدارة مجلس  أعضاء يتمتع ال قد ،  ذلك إلى  باإلضافة. التنفيذي للتدقيق الداخلي

 ومع. الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تعيين في للمشاركة بالسلطة التنفيذيين، غير المديرين أو المنتخبين األعضاء

  وعزل بتعيين الخاصة والقرارات األداء بتقييمات يتعلق فيما لإلدارة المشورة تقديم اإلدارة مجلس على ينبغي ذلك،

 . الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 يتم منتخبة مناصب هي  العام القطاع في  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناصب بعض فإن  ذلك، إلى  باإلضافة

  بعض في. اإلدارة  مجلس غير إدارية هيئات  قبل من اآلخرين تعيين يتم قد. العام التصويت خالل من تحديدها

  القطاع في الداخلي التدقيق وظيفة موقع وتحديد الداخلي للتدقيق التنفيذي للرئيس التبعية عالقات تحديد يتم الحاالت

 .الئحة أو قانون بموجب العام

 إثبات التقيد 

 . الداخلي التدقيق لوظيفة التبعية عالقات يوثق الذي الداخلي، التدقيق ميثاق •

 . اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة مع للتدقيق التنفيذي للرئيس المباشر االتصال  على آخر دليل أي أو االجتماع محاضر •

  مع أكد  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي قد أن تبين التي الوثائق من غيرها أو اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

  الداخلي التدقيق وظيفة قدرة على تؤثر التي المعوقات  ناقش أو الداخلي التدقيق لوظيفة المستمرة االستقاللية المجلس

 .المعوقات إلدارة والضمانات بتفويضها الوفاء على

  المتعلقة القرارات في شارك  قد اإلدارة مجلس أن تبين التي الوثائق من غيرها أو اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 . والتعويض األداء، وتقييم وعزله، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، بتعيين

 

 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ومؤهالت  ومسؤوليات  أدوار 7.2 المعيار

 المتطلبات 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

  والكفاءات المؤهالت وتحديد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومسؤوليات أدوار على اإلدارة مجلس يوافق أن يجب

 . والمسؤوليات األدوار بهذه للقيام الالزمة

 التدقيق وظيفة إلدارة ةوالكفاء المؤهالت لديه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن  من التأكد اإلدارة مجلس على يجب

 . الداخلي التدقيق خدمات أداء جودة وضمان بفعالية الداخلي

  التدقيق خدمات أداء ذلك في بما الداخلي، التدقيق وظيفة إدارة في  الداخلي للتدقيق التنفيذي للرئيس األساسي الدور يتمثل

  أو الفعلية المعوقات اإلدارة مجلس يفهم أن يجب. الداخلي"  التدقيق وظيفة إدارة"  IV المجال  في موضح هو كما الداخلي،



 إضافية ياتمسؤول  أو بأدوار الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  تكليف قبل الداخلي التدقيق وظيفة الستقاللية المحتملة

 . الداخلي التدقيق نطاق خارج

 التدقيق وظيفة استقالليةأو تضعف  تعيق أنها يبدو أو االضافية التي ال تتعلق بالتدقيق تعيق والمسؤوليات األدوار كانت إذا

  حماية 7.3 المعيار أيًضا انظر. )المناسبة الوقائية اإلجراءات تنفيذ ضمان اإلدارة مجلس على فيجب الداخلي،

 .( االستقالل

 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

  والكفاءات المؤهالت لفهم يحتاجها التي بالمعلومات  اإلدارة مجلس تزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 . الداخلي التدقيق وظيفة إلدارة الالزمة والمتطلبات

 المترتبة اآلثار عن يبلغ أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  على يجب بالتدقيق،دور أو مسؤوليات ال تتعلق  أي تولي قبل

 . اإلدارة لمجلس والمتصورة  والمحتملة الفعلية المعوقات إلدارة ضمانات يقترح وأن ذلك على

  أن التنفيذي للتدقيق الداخلي الرئيس  على يجب والتي تم الموافقة عليها، ال تتعلق بالتدقيق ومسؤوليات مهام أي تولي بعد

 . فعالة وأنها تنفيذها تم قد الداخلي  التدقيق وظيفة الستقاللية المناسبة الضمانات أن اإلدارة لمجلس يؤكد

 وتعزيزها الالزمة والكفاءات المؤهالت  على  الحفاظ مسؤوليةعلى عاتقه  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلييأخذ  أن يجب

 .( الصلة ذات والمعايير الكفاءة إظهار: 3  المبدأ أيًضا انظر . )اإلدارة مجلس يتوقعها التي والمسؤوليات باألدوار للوفاء

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

الرئيس   منصب في المؤسسة تتوقعها التي والمؤهالت الكفاءات  لتحديد العليا اإلدارة مع اإلدارة مجلس يتعاون أن ينبغي

 المحددة واالحتياجات ولدرجة التعقيد الداخلي، التدقيق لتفويض وفقًا الكفاءات تختلف قد. التنفيذي للتدقيق الداخلي

.  أخرى  عوامل بين من المؤسسة، فيها تعمل التي القضائية والوالية والصناعة المؤسسة، مخاطر تعريف وملف للمؤسسة،

 : عادةً  وتشمل الوظيفي الوصف  في لوبةالمط والمؤهالت الكفاءات توثيق يتم ما عادةً 

 . الداخلي الرائدة للتدقيق العالمية والممارسات معاييرلل شامل فهم •

 .القطاع  أو الصناعة في خبرة •

 تطوير على ومساعدتهم الداخليين المدققين وتدريب وتوظيف تعيين خالل من الداخلي  للتدقيق فعالة وظيفة بناء •

 . الصلة ذات الكفاءات

 . الصلة  ذات األخرى االعتماد وشهادات المهني التعليم أو المعتمدة  الداخلي المدققشهادة  •

  قيادية لصفات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اختيار يتم قد المثالية، والمؤهالت الكفاءات القائمة هذه تتضمن بينما

الرئيس التنفيذي  يكون عندما سيما ال الداخلي، التدقيق  وظيفة في  آخرين أعضاء كفاءات  تكملها خبرة مجاالت أو أخرى

الرئيس التنفيذي   على ينبغي الحاالت، هذه مثل في. مختلف قطاع أو  صناعة أو دور من المنصب دخل  قد للتدقيق الداخلي

 . الصلة  ذات الخبرة الكتساب الداخلي التدقيق وظيفة في واسعي المعرفة أعضاء مع متعاون بشكل العمل للتدقيق الداخلي

 والعضوية المستمر، المهني التعليم متابعة على  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تشجيع أيًضا  اإلدارة مجلس على ينبغي

 الكفاءة  إظهار 3 المبدأ أيًضا انظر. )المهني التطوير فرص من وغيرها المهنية، والشهادات المهنية، الجمعيات في

 (. الصلة ذات والمعايير

ال   أدوار تولي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أحيانًا يُطلب الداخلي، التدقيق وظيفة إدارة مسؤوليات إلى  باإلضافة

.  الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية يعيق أنه يبدو أو يعيق قد مما تكون عادة من مسؤولية االدارة، تتعلق بالتدقيق والتي

 :مثل حاالت األمثلة تشمل

  إدارة وأنشطة والضوابط واإلجراءات السياسات لتطوير الفورية  الحاجةيحتم  جديد  تنظيمي عند صدور مطلب •

 .االمتثال  لضمان المخاطر

 قطاع مع الحالية  المخاطر إدارة أنشطة لمواءمة مالءمة األكثر بالخبرة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  عندما يتمتع •

 . جغرافي قسو أو  جديد أعمال



 . منفصلة امتثال وظيفة تتحمل أن من أصغر المؤسسة أن أو للغاية محدودة المؤسسة عندما تكون موارد •

  خطة لبدء مالءمة األكثر الخبرة لديه  والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ناضجة، غير المؤسسة عندما تكون عمليات •

 . المخاطر إلدارة برنامج أو

  عمليات وأي الداخلية  الرقابة نظام فعالية إدارة عن مسؤولة الداخلي التدقيق وظيفة تكون أن المؤسسة عندما تتوقع •

 . محددة رقابة

 . الماضية 12  الـ األشهر خالل  المراجعة قيد نشاط عن مسؤوالً  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  عندما يكون •

 ممارسات مجلس اإلدارة

  سبيل على. الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس والتعيين قبل تعيين التوظيف عملية في اإلدارة مجلس يشارك أن ينبغي

 ومسؤوليات أدوار أي وأداء الداخلي التدقيق وظيفة إلدارة الالزمة والكفاءات المؤهالت  اإلدارة مجلس يناقش قد المثال،

  الداخلي للتدقيق التنفيذي للرئيس الوظيفي  الوصف واعتماد مراجعة اإلدارة لمجلس يجوز. المؤسسة قد تتوقعها إضافية

 تعيين قرار في اإلدارة مجلس يشارك أن ينبغي ذلك، إلى  باإلضافة. المتوقعة والكفاءات المؤهالت يعكس أنه من للتأكد

 قبل المقابالت في والمشاركة الذاتية السير أو للمرشحين  الذاتية السيرة مراجعة خالل من  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 . المرشح اختيار

ال تتعلق بالتدقيق   ومسؤوليات أدوار  أي العليا واإلدارة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع اإلدارة مجلس يناقش أن ينبغي

  7.3 المعيار أيًضا انظر ) االستقاللية معوقات إدارة لضمان  والخطط والمخاطر المنطقي لألساس مشترك فهم لضمان

  أو األجل طويلة تكون أن إلى تهدف والمسؤوليات األدوار كانت إذا ما االعتبارات تشمل أن ينبغي(. االستقالل حماية

 . اإلدارة أعضاء  أحد إلى نقلها ويقصد مؤقتة أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات من دائًما جزًءا

 للتدقيق الداخلي ممارسات الرئيس التنفيذي 

  على  التأكيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  على ينبغي التي ال تتعلق بالتدقيق،  والمسؤوليات األدوار حول النقاشات أثناء

 األدوار تقدمها التي المعوقات ومخاطر الموضوعية، تدعم وكيف باالستقاللية، المتعلقة واالعتبارات المعايير

 المحتملة بالضمانات جيد اطالع على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يكون أن  المرجح من. المقترحة والمسؤوليات

 .االستقالل حماية 7.3 المعيار مع تتماشى اقتراحات يقدم أن وينبغي المخاطر إلدارة

 إثبات التقيد 

  أو التنفيذي للتدقيق الداخلي بالرئيس  الخاص التعيين أو/  و الوظيفي الوصف على  اإلدارة مجلس من موثقة موافقة •

 . الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  لدور المطلوبة والكفاءات المؤهالت بتقييم قام المجلس أن على آخر  دليل أي

 التي ال تتعلق بالتدقيق، والمسؤوليات األدوار حول النقاشات من األخرى المالحظات أو االجتماعات محاضر •

 . اإلدارة مجلس من المعتمدة الوقائية اإلجراءات وخطط المحتملة، والمعوقات

التي ال تتعلق   األجل طويلة والمسؤوليات األدوار على  اإلدارة مجلس موافقة يوثقالذي  الداخلي التدقيق ميثاق •

 تقييم وكيفية والضمانات والمسؤوليات لألدوار  المتوقعة المدة ذلك في بما لالستقاللية، المقابلة بالتدقيق والضمانات

 دوري.   بشكل الوقائية اإلجراءات فعالية

 

 االستقاللية  حماية  7.3 المعيار

 المتطلبات 

 . الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية معوقات إلدارة الصحيح مكانها في الضمانات تكون أن يجب

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

  إلدارة الوقائية اإلجراءات أن  من التأكد خالل من  الداخلي  التدقيق وظيفة استقاللية حماية اإلدارة مجلس على يجب

 .بفعالية وتعمل مناسب بشكل  مصممة المعوقات مخاطر

 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي



 المحتمل من مقترحة أو حالية ومسؤوليات أدوار أي اإلدارة  مجلس مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يناقش أن يجب

  تقديم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب. الظاهر أو الواقع في سواء الداخلي، التدقيق وظيفة استقاللية تعيق أن

 .المعوقات لمعالجة مناسبة تكون قد التي  الضمانات من المختلفة األنواع بشأن اإلدارة لمجلس المشورة

  قدرة على يؤثر عائق  اإلدارة أي  ومجلس العليا اإلدارة مع مستقل بشكل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يناقش أن يجب

 .الموقف لمعالجة دعمهم وطلب واجباتها  أداء على الداخلي التدقيق وظيفة

  واألطراف العليا لإلدارة الحالية المعوقات  عن اإلفصاح  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب ،  ذلك إلى  باإلضافة

  يأخذ أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب لها،  اإلفصاح ينبغي التي األخرى األطراف لتحديد. المناسبة األخرى

  المصلحة  أصحاب وتوقعات الداخلي،  التدقيق خدمات نتائج مصداقية على المعوقات وتأثير المعوقات، طبيعة االعتبار في

 لنتائجالحقيقية أو الظاهرية   المصداقية على تؤثر وكانت ما مهمة من االنتهاء بعد المعوقات اكتشاف تم إذا. المعنيين

  إدارة مع المخاوف مناقشة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي االستنتاجات،  أو/  و التوصيات أو/  و المهمة

 اإلجراءات وتحديد اآلخرين المتأثرين المصلحة أصحاب أو/  و اإلدارة مجلس أو/  و العليا اإلدارة المراجعة،  قيد النشاط

 .(والسهو األخطاء 11.4 المعيار أيًضا راجع . )لمعالجة الموقف المناسبة

 المسؤوليات المشتركة

 وطبيعة المسؤوليات توثيق يجب بالتدقيق،ال تتعلق  مستمرة مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لدى يكون عندما

  الداخلي، للتدقيق تخضع هذه المسؤوليات مجاالت كانت إذا . الداخلي التدقيق ميثاق في  الموضوعة والضمانات العمل

  المؤسسة خارج من موضوعي مزود خدمة متخصص و مع التعاقد مثل التأكيد،  على للحصول بديلة عمليات إنشاء فيجب

 . اإلدارة مجلس إلى مستقل بشكل تقاريره يقدم

 مستقل ثالث طرف يشرف أن يجب بالتدقيق،ال تتعلق  مؤقتة مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لدى يكون عندما

 للتدقيق التنفيذي كان لدى الرئيس إذا.  تلي ذلك شهًرا 12 لمدة و المؤقت فترة التعيين أثناء المجاالت تلك تأكيد على

 . اإلدارة التي ال تتعلق بالتدقيق إلى المسؤوليات لنقل خطة عوض فيجب مسؤوليات مؤقتة ال تتعلق بالتدقيق، الداخلي

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 :يلي ما االستقاللية تعيق قد التي المواقف تشمل

 . اإلدارة مجلس مع التفاعل أو المباشر  االتصال إلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يفتقر •

 في والموثقة اإلدارة مجلس قبل من مسبقًا اعتمادها  تم التي الداخلي  التدقيق خدمات نطاق من الحد  اإلدارة تحاول •

 . الداخلي التدقيق ميثاق

  واألصول المادية الموظفين  إلى  باإلضافة األخرى والمعلومات  والسجالت البيانات إلى  الوصول تقييد اإلدارة تحاول •

 . الداخلي التدقيق خدمات ألداء المطلوبة

 . الداخلي التدقيق نتائج تغيير أو لكبح الداخليين المدققين  على دارةاإل تضغط •

 المبين النحو  على بمسؤولياتها  الوفاء الوظيفة فيه تستطيع ال مستوى إلى الداخلي التدقيق وظيفة ميزانية  تخفيض يتم •

 . الداخلي  التدقيق ميثاق في

  مجال في  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عليها يشرف أو  الداخلي التدقيق وظيفة قبل تأكيد من مهمة تنفيذ يتم عندما •

  قادًرا او بأخرى بطريقة يكون أو عليه يشرف أو عنه مسؤوالً  فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  يكون وظيفي

التنفيذي للتدقيق  للرئيس والمؤهالت والمسؤوليات األدوار ،  7.2 المعيار أيًضا راجع. )كبير تأثير ممارسة على

 .( الداخلي

 بنشاط المتعلقة التأكيد خدمات على باإلشراف الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو الداخلي  التدقيق وظيفة عند قيام •

الرئيس في حال كان  ، المثال سبيل على.  إداريًا الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يتبعه رفيع المستوى مسؤول يديره

  المدير  إلى أيًضا تتبع وظيفة وهي الخزانة، تدقيق عن مسؤوالً  ويكون المالي المدير إلى  يتبع التنفيذي للتدقيق الداخلي

 . المالي

 



 ممارسات مجلس اإلدارة

  وقائية إجراءات وجود من والتأكد الداخلي التدقيق وظيفة استقاللية معوقات مراقبة اإلدارة لمجلس الرقابية األنشطة تشمل

 طبيعة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي العليا اإلدارة مع اإلدارة مجلس يناقش أن ينبغي. عائق أو ضعف أي إلدارة

 مثل أنشطة الضمانات تشمل. لالستقاللية المقترحة الضمانات  إلى  باإلضافة والفعلي والمتصور المحتمل العائق وسبب

 تعيق قد التي المجاالت في التأكيد على للحصول بديلة عمليات وتطوير والمسؤوليات  اإلداري للتسلسل  الدوري التقييم

 .االستقاللية

 وقائي إجراء تطبيق يمكن. ومتى من،  قبل ومن الوقائية، اإلجراءات تنفيذ كيفية حول دقيقا"  المجلس يكون أن ينبغي

  أن من التحقق اإلدارة مجلس على ينبغي المسؤوليات، تغيرت وكلما سنويًا األقل  على. دائم ضمان تنفيذ يتم حتى مؤقت

 .فعال بشكل تعمل تزال ال الوقائية اإلجراءات

  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ممارسات

  عالقة ذلك في بما الظروف تقييم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي باالستقاللية، المتعلقة المعايير فهم على بناءً 

الرئيس التنفيذي   على ينبغي. متصورة أو محتملة أو فعلية عيوب هناك كانت إذا ما لتحديد والمسؤوليات واألدوار التبعية

 ولفهم لتثقيفهم والمعوقات االستقاللية بشأن اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة مع استباقي بشكل التواصل للتدقيق الداخلي

  المتصورةالظاهرية أو  المعوقات حل على  قادًرا الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يكون  قد  ذلك، إلى  باإلضافة. توقعاتهم

 مع النقاشات خالل من منحازة  غير بطريقة مسؤولياتها أداء  على الداخلي التدقيق وظيفة قدرة   على  الواقع في تؤثر ال التي

 .المعنية األطراف

 الممارسات المشتركة 

 : ن أ التي ال تتعلق بالتدقيق، ينبغي على خطط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي والمسؤوليات األدوار لقبول

 .االستقاللية  ضمانات تحتوي على •

 . الداخلي التدقيق وموارد خطة على  المحتملة التأثيرات تبين •

 . أمكن ذلك  إذا اإلدارة، إلى ال تتعلق بالتدقيق مؤقتة مسؤولية أي لنقل زمنيًا جدوالً  تحدد •

 إثبات التقيد 

  العليا اإلدارة مع مناقشتها تمت قد االستقاللية معوقات أن تبين التي الوثائق من وغيرها االجتماعات محاضر •

 . الصلة  ذوي اآلخرين المصلحة وأصحاب اإلدارة ومجلس

 من عليها االتفاق تم قد المعوقات مخاطر إلدارة الضمانات أن تظهر التي الوثائق من وغيرها االجتماعات محاضر •

 . فعال بشكل وتعمل مناسب، بشكل تصميمها تم وقد  المناسبة، األطراف قبل

 . أو تحديد أي عائق االشتباه عند اتباعها ينبغي التي الموثقة واإلجراءات السياسات •

 .االستقالليةالمتعلقة ب مخاوف لمعالجة المحددة الوقائية اإلجراءات تحدد  التي الرسمية العمل خطط •

 .لحماية االستقاللية وقائي  كإجراء الخارجيين  أو  الداخليين الخدمات مزودو سيقدمها التي التأكيد خدمات توثيق •

 

 مجلس  المن قبل  شرافاإل 8 المبدأ

 .الوظيفة فعالية لضمان الداخلي التدقيق وظيفة على اإلدارة مجلس يشرف

  تواصل المبدأ هذا تحقيق يتطلب. الداخلي  التدقيق لوظيفة الشاملة الفعالية  لضمان ضروري  اإلدارة مجلس إشراف إن

  حصول ضمان في اإلدارة مجلس دعم إلى باإلضافة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس بين تعاوني وفعال

  اإلدارة مجلس يتلقى ذلك،  إلى باإلضافة. الداخلي التدقيق بتفويض للوفاء  الكافية الموارد على الداخلي التدقيق وظيفة

تقييم وتحسين الجودة   برنامج خالل من  الداخلي التدقيق ووظيفة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أداء جودة بشأن تأكيدات

 . الخارجي الجودة تقييم لنتائج  اإلدارة مجلس قبل من المباشرة المراجعة ذلك في بما ،

 مجلس االدارة  تفاعل  8.1 المعيار



 المتطلبات 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

  في  والرقابة المخاطر  وإدارة الحوكمة عمليات فعالية لفهم الداخلي التدقيق وظيفة مع اإلدارة مجلس يتفاعل أن يجب

  .المؤسسة

  وظيفة للتأكد من أن للتدقيق الداخليالرئيس التنفيذي  مع المستمر التواصل اإلدارة  مجلس إشراف يتضمن أن يجب

  وأهداف استراتيجيات حول نظره وجهة اإلدارة مجلس يشارك أن يجب. الداخلي  التدقيق بتفويض تفي الداخلي التدقيق

 . الداخلي التدقيق أولويات تحديد في  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لمساعدة المؤسسة ومخاطر

 : لـ توقعاته اإلدارة مجلس يضع أن يجب

 . الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع االتصاالت وتيرة •

  قدرة تتجاوز التي المهمة  أو الجوهرية المخاطر مثل  اإلدارة، مجلس إلى تصعيدها ينبغي التي المشاكل تحديد مقاييس •

 .المخاطر تحمل على  اإلدارة مجلس

 . اإلدارة مجلس إلى اإلدارة من اإلبالغات تصعيد عملية •

 مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

.  االشرافية بمسؤولياته للقيام الالزمة بالمعلومات  اإلدارة مجلس تزويد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 اإلبالغ للتدقيق الداخليالرئيس التنفيذي   على يجب واستقالليته، الداخلي التدقيق تفويض حول االتصاالت إلى  باإلضافة

  على اإلدارة مجلس لمساعدة  والرؤى والمشورة والتأكيدات االستنتاجات ذلك في بما الداخلي، التدقيق خدمات عن نتائج

 .(عن النتائج  اإلبالغ 11.3 المعيار أيًضا راجع. )بمسؤولياته الوفاء

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 اإلدارةممارسات مجلس 

  التواصل   إلى  الحاجة  والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس بين االتصاالت وتيرة  االعتبار  تأخذ في أن ينبغي

 بفهمه المتعلقة وتوقعاته نظره وجهات ينقل أن اإلدارة مجلس على ينبغي. المهمة القضايا حول المناسب الوقت في

 غير الحوكمة اهتمامات من واسعة مجموعةبخصوص  أيًضا ولكن  المالية المخاطر إدارةفيما يخص  فقط ليس  واشرافه

 ومرونة واالستدامة  والسالمة والصحة السيبراني واألمن اإلستراتيجية المبادرات ذلك في بما المخاطر وإدارة المالية

 اإلدارة مجلس يتوقع التي القضايا لتحديد ة النسبيةاو للجوهري لألهمية مقاييس اإلدارة مجلس يضع قد . والسمعة األعمال

.  المخاطر تحمل على المجلس قدرة تتجاوز التيو  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخليقبل  من  العليا اإلدارة خارج تصعيدها

 .اإلدارة مجلس إلى اإلدارة من االتصاالت لتصعيد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يتبعها بعملية المقاييس ربط ينبغي

  غالبًا ذلك،  إلى باإلضافة. األقل على  أشهر ثالثة كل الرسمي باالتصال عادة الرسمية اإلدارة مجلس اجتماعات تسمح قد

 غير بشكل وأحيانًا الحاجة، حسب االجتماعات بين اإلدارة  مجلس وأعضاء الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يتواصل ما

 .رسمي

 بأن معقولة ثقة اإلدارة مجلس يكتسب أن ينبغي العليا،  واإلدارة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  مع االنقاشات خالل من

  تغير بطريقة العليا اإلدارة قبل من  تعديلها أو تقييدها يتم ال الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عنها أبلغ التي المعلومات

 .التقارير تأثير من تقلل أو المعلومات معنى

 ممارسات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 من متنوعة مجموعة  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  يستخدم قد المناسب،  الوقت في باإلبالغات  اإلدارة مجلس لتزويد

  يجوز. الرسمية غير والنقاشات  الرسمية واالجتماعات  والشفهية المكتوبة التقديمية والعروض التقارير مثل األساليب

 أن ينبغي دوري، بشكل. واإلجراءات السياسات في رسمي بشكل اإلدارة مجلس توقعات يوثق أن للتدقيق التنفيذي للرئيس



 المجلس توقعات يلبي ومحتواها وطبيعتها اإلبالغات وتيرة أن اإلدارة مجلس مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يؤكد

 . الرقابية مسؤولياته تحقيق على المجلس ويساعد

 إثبات التقيد 

الرئيس التنفيذي للتدقيق  مع النقاشات ووتيرة طبيعة توثق التي االجتماعات ومحاضر اإلدارة مجلس أعمال جداول •

 . الداخلي

 . اإلدارة مجلس إلى  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي قدمها التي التقديمية العروض •

 . اإلدارة مجلس مع أعضاء الداخلي التدقيق اتصاالت •

 أحيانًا تُعرف والتي  المشاكل هذه إبالغ وعملية إليها اإلدارة مجلس انتباه لفت ينبغي التي المشاكل تحديد مقاييس •

 ".التصعيد مصفوفة"  باسم

 هو كما اإلدارة مجلس توقعات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  من الواردة اإلبالغات تدعم كيف يوضح مستند •

 .ميثاقه في مذكور

 الموارد  8.2 المعيار

 المتطلبات 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

  وإنجاز الداخلي التدقيق  بتفويض للوفاء الكافية الموارد لديها  الداخلي التدقيق وظيفة أن  من التأكد اإلدارة مجلس على يجب

 . الداخلي  التدقيق خطة

  الداخلي التدقيق موارد كفاية مدى عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة مجلس يسأل أن يجب سنويًا، األقل على

 الغير الموارد تأثير في  النظر  اإلدارة مجلس على يجب. الداخلي التدقيق خطة وإنجاز الداخلي التدقيق بتفويض للوفاء

  العليا اإلدارة إبالغ اإلدارة مجلس على يجب كافية، غير أنها  على  الموارد تحديد تم إذا. والخطة التفويض على الكافية

 . الالزمة توفير الموارد إلى والدعوة الداخلي، التدقيق خطة على  المحتمل وتأثيرها بالمشكلة،

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات

  اإلدارة مجلس إبالغ عليه  ويجب كافية موارد على للحصول استراتيجيته الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يقترح أن يجب

 . الداخلي التدقيق  خطة وإنجاز الداخلي  التدقيق بتفويض للوفاء كافية غير الداخلي التدقيق موارد تكون عندما

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 اإلدارة مجلس ممارسات

 يطلب أن  اإلدارة مجلس على ينبغي سنويًا، أعماله  جدول  في  الداخلي التدقيق موارد  كفاية مدى مناقشة إلى  باإلضافة

  تحليل عليه وينبغي بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي،  الخاصة الموارد توفير باستراتيجية المتعلقة المستندات مراجعة

 تطبيق اإلدارة مجلس على ينبغي. الخطة وتحقيق التفويض  إنجاز على وقدرتها الداخلي التدقيق  وظيفة موارد بين العالقة

  على  الحصول   في الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دعم في  تساعد العليا لإلدارة مالحظات تقديم أو المشورة تقديم عملية

 . الكافية  الموارد

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ممارسات

  الداخلي التدقيق بتفويض للوفاء   كافية الموارد كانت إذا ما تقييم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على ينبغي دوري، بشكل

 لتحليل. المناسب الوقت في بالموارد تتعلق مخاوف بأي اإلدارة مجلس إبالغ عليه وينبغي الداخلي، التدقيق خطة وإنجاز

الرئيس التنفيذي للتدقيق  على ينبغي الخطة، وإنجاز بالتفويض للوفاء الالزمة والتكنولوجية والبشرية المالية الموارد كفاية

.  الداخلي خدمة التدقيق ألداء الالزمة وتلك الداخلي التدقيق لوظيفة  المتاحة الموارد بين للفجوة تحليل إجراء الداخلي

  موارد، خطة توفير الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إستراتيجية تتضمن أن ينبغي.( الموارد  ادارة  10  المبدأ أيًضا راجع)

  استخدام وكذلك الداخلي التدقيق لوظيفة التوظيف خيارات االعتبار في تأخذ أن وينبغي ميزانية، طلب تتضمن قد والتي



 األساليب لمختلف والعائد للتكلفة  تحليل إجراء الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي   على ينبغي. الخدمات ألداء التكنولوجيا

 .اإلدارة مجلس إلى لتقديمها

 المشتركة  الممارسات

  إال األقل، على سنويًا مطلوب أمر والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  اإلدارة مجلس بين الموارد مناقشة أن من الرغم  على

 المتاحة النجاز الخيارات في النظر المناقشة تشمل أن ينبغي. الرائدة من الممارسات يعد سنوية ربع مناقشة إجراء أن

  إلى باإلضافة زوار، بمدققين االستعانة  أو خارجية بمصادر االستعانة ذلك  في بما الداخلي، التدقيق التغطية المرجوة من

 . الداخلي التدقيق وظيفة وفعالية كفاءة  لتحسين التكنولوجيا تطبيق

 العام  القطاع

  النظام أو القانون بسبب الداخلي التدقيق لوظيفة الموارد لتخصيص سلطة اإلدارة لمجلس يكون ال قد ،  العام القطاع في

 البرلمان مثل الحكومة، من آخر  فرع أو مستوى على الميزانيات على  الموافقة  تتم قد أيًضا،. الحوكمة هيكل أو األساسي

  لكل الميزانية على التشريعي المجلس يوافق حيث الواليات، أو المقاطعات حكومات في سيما ال التشريعية، الهيئة أو

 يتمكن حتى الموارد على  قيود بأي اإلدارة مجلس إبالغ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  على  يجب ذلك، ومع. وكالة

  بتفويض للوفاء كافية  موارد  إلى  الحاجة بشأن المناسبة الموازنة سلطة أو العليا اإلدارة  إلى مالحظاته تقديم من المجلس

 . الداخلي  التدقيق خطة وإنجاز الداخلي التدقيق

 إثبات التقيد 

  أو/  و اإلدارة ومجلس الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بين واالتصاالت االجتماعات ومحاضر  األعمال جداول •

 .الداخلي التدقيق موارد كفاية حول  النقاشات وتوثيق العليا، اإلدارة

 . الداخلي التدقيق خطة إلنجاز الالزمة  الموارد كفاية إلى تشير التي الداخلي للتدقيق الموارد خطط •

 . التدقيق الداخلي بموارد المتعلقة الميزانية طلبات •

 . المعروفة  والموارد الداخلي التدقيق خطة بين تحليل الثغرات توثيق •

 .بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الخاصة الموارد إستراتيجية توثيق •

 

 الجودة  8.3 معيارال

 المتطلبات 

 اإلدارة مجلس مسؤوليات

تأكيد وتحسين  برنامج على ويحافظ وينفذ يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن  من التأكد اإلدارة مجلس على يجب

 . الجودة 

.  أدائها  أهداف وإنجاز  المعايير مع تتوافق الداخلي  التدقيق وظيفة كانت إذا ما لتقييم تأكيد وتحسين الجودة برنامج تصميم

 .المستمر التحسين إلى  تسعى الداخلي التدقيق وظيفة الى أن  ضمانات إلى تقديم البرنامج يهدف ذلك، إلى  باإلضافة

 : التقييمات من نوعين البرنامج يتضمن أن يجب

 .( الخارجي الجودة تقييم 8.4 المعيار  راجع. )الخارجية التقييمات •

 .( الداخلي الجودة تقييم 12.1 المعيار انظر. )الداخلية التقييمات •

 قياس 12.2 المعيار راجع . )الداخلي التدقيق وظيفة أداء أهداف على  اإلدارة مجلس يوافق أن يجب ، سنويًا األقل على

 .(األداء

للتدقيق الرئيس التنفيذي  ألداء سنوي اجراء تقييم في  العليا  اإلدارة مع المشاركة أو  إجراء اإلدارة مجلس على يجب

 :التقييم هذا  يتضمن. الداخلي



  تلبية على والقدرة إضافية، لوائح وأية المعايير مع توافقها ذلك في بما الداخلي، التدقيق وظيفة أداء أهداف  مراجعة •

 .الداخلي التدقيق خطة استكمال نحو  والتقدم الداخلي، التدقيق تفويض

 . الداخلي التدقيق لوظيفة تأكيد وتحسين الجودة برنامج نتائج في النظر •

 .  الداخلي التدقيق وظيفة أداء أهداف تحقيق مدى تحديد •

 . الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ألداء المؤسسة تقييم في والمساهمة المراجعة •

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات

  جميع يغطي الذي  تأكيد وتحسين الجودة  برنامج على ويحافظ وينفذ يطور أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على يجب

 الجودة تقييم نتائج إبالغ سنويًا، األقل على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، على يجب. الداخلي التدقيق وظيفة جوانب

 :االتصاالت هذه تشمل. اإلدارة مجلس إلى  الداخلية

 .األداء أهداف وتحقيق للمعايير  الداخلي التدقيق وظيفة امتثال •

 .التحسين وفرص  الداخلي التدقيق وظيفة في  القصور  أوجه لمعالجة خطط •

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 اإلدارة مجلس ممارسات

 :يلي ما للتدقيق التنفيذي للرئيس السنوي اإلدارة مجلس تقييم يتضمن أن ينبغي

 . والرقابة المخاطر وإدارة الحوكمة عمليات تحسين في المساهمة مستوى •

 . الداخلي التدقيق موظفي إنتاجية زيادة •

 . الداخلي التدقيق عملية الفعالية من حيث كلفة زيادة •

 . للمهمة المناسبين واإلشراف التخطيط •

 . المصلحة أصحاب احتياجات وتلبية العالقات بناء في  الفاعلية •

 مغزى وذات بالمؤسسة خاصة األداء مقاييس تكون أن ينبغي. نوعية و كمية مقاييس على المجلس تقييم يحتوي أن ينبغي

 . الداخلي التدقيق لوظيفة

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ممارسات

  على اإلشراف لتوفير الالزمة المعلومات على  اإلدارة مجلس حصول من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يتأكد أن ينبغي

 :ذلك في بما الداخلي، التدقيق لوظيفة تأكيد وتحسين الجودة  برنامج

الرئيس التنفيذي للتدقيق   من بتوجيه إجراؤها  يتم التي والخارجية  الداخلية الجودة تقييمات ونتائج ووتيرة نطاق •

 . منه بمساعدة أو الداخلي

 .اإلدارة مجلس مع اإلجراءات هذه من أي على االتفاق ينبغي. التحسين فرص تتناول التي العمل خطط •

 . عليها المتفق اإلجراءات استكمال نحو التقدم •

 العام  القطاع

 الوالية في الداخلي  التدقيق وظيفة تحكم لوائح أو قوانين ألية االمتثال تأكيد وتحسين الجودة برنامج يتضمن أن ينبغي

 . المؤسسة فيها تعمل التي القضائية

 إثبات التقيد 

  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع النقاشات توثق التي اإلدارة مجلس اجتماعات ومحاضر  األعمال جداول •

 . الداخلي  التدقيق لوظيفة تأكيد وتحسين الجودة  برنامج حول

  خطط وحالة الجودة تقييمات نتائج تغطي التي اإلبالغات من وغيرها التنفيذي التدقيق لرئيس التقديمية العروض •

 . للتحسين  فرص أي  لمعالجة العمل



الرئيس التنفيذي للتدقيق   أداء تقييم راجع المجلس أن تبين أخرى وثائق أو اإلدارة مجلس اجتماعات محاضر •

 . ذلك في  وساهم الداخلي

 

 الخارجي  الجودة تقييم  8.4 المعيار

 المتطلبات 

 . سنوات على األقلإجراء تقييم خارجي للجودة لوظيفة التدقيق الداخلي كل خمس 

يجب إجراء تقييم الجودة الخارجي من قبل مقي ّم مستقل أو فريق تقييم مؤهل في الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وكذلك  

لكي يكون مستقالً، يجب أن يكون المقيم أو فريق التقييم من خارج المؤسسة، وليس موظفًا أو . في عملية تقييم الجودة

يجب أن يكون المقيمون المستقلون وفرق  . رة المؤسسة التي تعمل فيها وظيفة التدقيق الداخليجزًءا من أو تحت سيط

 .التقييم ومؤسساتهم خالية من تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو المتصور الذي قد يضر بموضوعيتهم

 : الداخلييتطلب تقييم الجودة الخارجي مراجعة شاملة لمدى كفاية وظائف التدقيق 

 . التفويض، والميثاق، واالستراتيجية، والمنهجيات، والعمليات، وتقييم المخاطر، وخطة التدقيق الداخلي •

 . التوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي •

 . معايير ومقاييس األداء وكذلك نتائج التقييمات •

 . كيز على تحسين األسلوبالكفاءات، بما في ذلك االستخدام الكافي لألدوات والتقنيات والتر •

 .االندماج في عملية حوكمة المؤسسة، بما في ذلك العالقات بين المشاركين في هذه العملية وفيما بينهم •

 . المساهمة في عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة بالمؤسسة •

 .المساهمة في تحسين عمليات المؤسسة والقدرة على تحقيق أهدافها •

 . في تلبية التوقعات المنصوص عليها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأصحاب المصلحة الفعالية والكفاءة •

 

 . تقييم خارجي يقوم به طرف ثالث مستقل أو تقييم ذاتي مع تحقق مستقل: يتم إجراء تقييمات الجودة الخارجية بطريقتين

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

عند تحديد النطاق، يجب أن يأخذ مجلس اإلدارة في  .  تقييم الجودة الخارجييجب على المجلس تحديد نطاق وتكرار 

االعتبار مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، على النحو الوارد في ميثاق التدقيق 

 . الداخلي، والمتطلبات التنظيمية التي قد تؤثر على وظيفة التدقيق الداخلي

خطة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الخاصة بأداء تقييم الجودة الخارجي والموافقة عليها من قبل مجلس   يجب مراجعة

 : يجب أن تغطي هذه الموافقة، كحد أدنى. اإلدارة

 . نطاق ووتيرة التقييمات •

 . التقييم الذاتيكفاءة واستقاللية المراجع الخارجي أو فريق التقييم أو الفرد المختار للتحقق من  •

األساس المنطقي إلجراء التقييم الذاتي مع التحقق المستقل بدالً من إجراء تقييم خارجي للجودة بواسطة طرف   •

 . ثالث مستقل

يجب أن يتلقى مجلس اإلدارة النتائج الكاملة لتقييم الجودة الخارجي أو التقييم الذاتي مع التحقق المستقل مباشرة من المقيم  

يجب على مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد خطط عمل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لمعالجة أوجه  . قييمأو فريق الت

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يوافق مجلس اإلدارة على جدول زمني الستكمال خطط  . القصور المحددة وفرص التحسين

 . العمل ومراقبة تقدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 



 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات

تقييم الخارجي للجودة والحصول على موافقة مجلس  ال يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يضع خطة ألداء 

عند اختيار المقيم . يجب إجراء التقييم الخارجي من قبل مقي ّم أو فريق تقييم مؤهل ومستقل من خارج المؤسسة. اإلدارة

و فريق التقييم أو الفرد للتحقق من صحة التقييم الذاتي، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من  المستقل أ

 :لكي تكون مؤهالً، يجب على المقي ّم المستقل أو فريق التقييم إثبات ما يلي. استيفاء المقاييس التالية

 . للتدقيق الداخليالخبرة والمعرفة بالمعايير والممارسات الرائدة  •

 . الخبرة كرئيس تنفيذي للتدقيق أو بمستوى رفيع مشابه من إدارة التدقيق الداخلي  •

 . خبرة سابقة في إجراء تقييمات الجودة الخارجية •

 . تقييم الجودة الخارجيالمتعلق ب( IIA)تدريب المعترف به من قبل معهد المدققين الداخليين الدولي إتمام ال •

 . معتمد داخلي في الفريق لديه شهادة جارية كمدققشخص واحد على األقل  •

 . إثبات عدم وجود تضارب في المصالح في الواقع أو الظاهر •

 التقييم الذاتي مع التحقق المستقل

ومع ذلك، فإن  . يمكن تلبية متطلبات التقييم الخارجي للجودة بشكل دوري من خالل التقييم الذاتي مع التحقق المستقل

الذاتي مع التحقق المستقل ال يحل بشكل كامل محل متطلبات وظيفة التدقيق الداخلي إلجراء تقييمات الجودة التقييم 

 .قد يتناوب التقييم الذاتي مع تقييم الجودة الخارجي مرة كل عشر سنوات.  الخارجية

حته من قبل مقي ّم خارجي مؤهل عادة ما يتم إجراء التقييم الذاتي من قبل وظيفة التدقيق الداخلي، ثم يتم التحقق من ص

 :التقييم الذاتي مع التحقق المستقل محدود النطاق بشكل أكبر ويتكون من . بيد أنومستقل

عملية تقييم ذاتي شاملة وموثقة بالكامل تحاكي عملية تقييم الجودة الخارجية من حيث تقييم توافق وظيفة التدقيق  •

 .الداخلي مع المعايير

يجب أن تحدد عملية التحقق المستقلة أن التقييم . قبل مقي ّم جودة خارجي مؤهل ومستقل التحقق في الموقع من •

 .الذاتي قد تم إجراؤه بشكل كامل ودقيق

النظر في المقارنة المعيارية والممارسات الرائدة والمقابالت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل أعضاء   •

 .واإلدارة التشغيليةمجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

 

 التقيد  وإثبات التنفيذ اعتبارات

 التنفيذ 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 المعوقات أمثلة تشمل. المقيّمين الستقاللية المحتملة بالمعوقات دراية على  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يكون أن ينبغي

  المثال، سبيل على) الداخلي التدقيق وظيفة أو موظفيها  أو المؤسسة مع المستقبلية أو الحالية أو  السابقة العالقات المحتملة

 المستقبلية أو  السابقة المشاركة الشخصية، العالقات الداخلي، التدقيق لوظيفة المساعدة المالية،  للبيانات  الخارجي التدقيق

  والرقابة  ، المالية والتقارير ، المخاطر  وإدارة الحوكمة، في  االستشارية الخدمات أو الجودة، تقييمات. الداخلية  الشؤون في

 (. الصلة ذات األخرى المجاالت  أو ، الداخلية

 .  مستقالً  خاللها المقيم  كان التي الزمنية الفترة طول مراعاة فينبغي المؤسسة، في سابقًا موظفًا المحتمل المقي ّم  كان إذا

  لغرض مستقلين الداخلي، التدقيق نشاط عن التنظيمي انفصالهم من الرغم  على المؤسسة،  في آخر قسم من يعتبراألفراد ال

 نفس ضمن  منفصلة كيانات التي تكون الداخلي التدقيق وظائف تعتبر الف العام، القطاع في. أما خارجي تقييم إجراء

  مؤسسة من األفراد  فإن وبالمثل،. التنفيذي للتدقيق الداخليالرئيس  نفس أمام مسؤولة كانت إذا مستقلة الحكومي المستوى

 إشراف مسؤوليات لديه كيان أو الكيانات، مجموعة نفس في تابعة شركة أو  ، أم مؤسسة ، المثال سبيل على ) صلة ذات

 . مستقلين يعتبرون ال( الخاضعة بالمؤسسة يتعلق فيما منتظم بشكل الجودة  ضمان أو  إشراف أو



  أكثر أو ثالث بين المتبادلة التقييمات اعتبار يمكن ذلك، ومع. مستقلة  تعتبر ال منظمتين  بين المتبادلة األقران تقييماتإن 

.  مستقلة - األخرى التقارب مجموعة أو اإلقليمي، االتحاد أو  الصناعة، نفس داخل المنظمات - النظيرة المنظمات من

  ممارسة على  قادرون الفريق أعضاء جميع وأن والموضوعية االستقاللية  إعاقة  عدم  لضمان الحذر توخي يجب

 . بالكامل مسؤولياتهم

 الممارسات المشتركة 

  ذلك في بما للمعايير، واالمتثال الجودة لضمان  الداخلي التدقيق وظيفة لعمليات فهًما اإلدارة مجلس يكتسب أن ينبغي

 . الخارجية الجودة بتقييمات المتعلقة العملية

  ومع. سنوات خمس  كل األقل على واحدة مرة للجودة خارجي لتقييم  الداخلي التدقيق وظيفة تخضع أن المعايير تتطلب

  هناك. متكرر بشكل خارجي تقييم إجراء المناسب من أنه  والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة  مجلس يقرر قد ذلك،

  أو العليا اإلدارة المثال،  سبيل على) القيادة في التغييرات ذلك في بما متكررة، مراجعة إجراء  في للنظر أسباب عدة

  أكثر أو مؤسستين ودمج  الداخلي، التدقيق إجراءات أو سياسات في المهمة والتغييرات ،( الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

  بعض تفضل قد ذلك، إلى  باإلضافة. للموظفين كبير  دوران  معدل أو واحدة،وظيفة  في   الداخلي التدقيق مؤسسات من

 زيادة منها يُطلب أو مباشرة، الجمهور تخدم التي تلك أو التنظيم  شديدة الصناعات في الموجودة تلك مثل المؤسسات،

 .الخارجية الجودة تقييمات  نطاق أو وتيرة

 . ضرورية التعديالت  هذه كانت إذا ما لتحديد الداخلي والرئيس التنفيذي للتدقيق  اإلدارة مجلس يتعاون ما عادةً 

 أو منظمتين مع العمل خالل  من التكاليف المؤسسة تقلل  قد للجودة، خارجي تقييم إلجراء  خدمة مزود مع التعاقد من بدالً 

 يمكن ال المطلوبة، االستقاللية من أجل تحقيق. التقييمات من سلسلة إلجراء الجغرافية المنطقة أو الصناعة  نفس في أكثر

 تقوم اتفاقية في أكثر أو منظمات ثالث من مجموعة تدخل  قد ، ذلك ومع. مباشر بشكل البعض بعضهما تقييم لمنظمتين

 . المثال سبيل على ،" أ"  بتقييم" د"  و" بتقييم "ج" و"ج" بتقييم "د" ب" و" ب "  بتقييم" أ"  بموجبها

 المقي ِّمين الخارجيين مؤهالت وكفاءات 

 تقييم فريق قائد يكون أن المفضل من المعايير، في الموضحة االستقاللية ومقاييس المطلوبة  المؤهالت إلى  باإلضافة

 معتمد داخلي شهادة نشطة كمدقق على حاصل الخارجي الجودة

 العام  القطاع

  القطاع أنشطة  على مطلعين أعضاء العام القطاع في الداخلي التدقيق لوظيفة الخارجي الجودة تقييم يشمل فريق أن ينبغي

 . الحوكمة وهياكل العام

 إثبات التقيد 

 .ومستقل مؤهل مقي ّم يعده الذي الرسمي الخارجي الجودة تقييم تقرير •

 . الخارجي الجودة تقييم نتائج تغطي خارجيين مقيمين قبل من  اإلدارة لمجلس تقديمية عروض •

  ، العمل وخطط الخارجي التقييم نتائج تغطي اإلدارة مجلس إلى  لتدقيقل التنفيذي لرئيسمن ا تقديمية عروض •

 .االقتضاء حسب

بالرئيس التنفيذي للتدقيق   الخاصة  الخارجية الجودة تقييم خطة مناقشة تتم حيث اإلدارة مجلس اجتماع محضر •

 . اإلدارة مجلس  قبل من عليها والموافقة  الداخلي

 .وتأكيدها واستقالليته الخارجي الجودة مقي ّم مؤهالت مناقشة تتم حيث اإلدارة مجلس اجتماع محضر •

 .مستقل تحقق مع ذاتي تقييم  إلجراء الداخلي للتدقيق التنفيذي  للرئيس الموثق المنطقي األساس •

 

 

  



 المجال الرابع: إدارة وظيفة التدقيق الداخلي
 

 إدارة وظيفة التدقيق الداخلي 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن إدارة وظيفة التدقيق الداخلي وفقًا لميثاق التدقيق الداخلي والمعايير  إن 

العالمية للتدقيق الداخلي. تشمل هذه المسؤولية التخطيط االستراتيجي، والحصول على الموارد وتوزيعها، وبناء العالقات  

 .ات ومشورة موضوعية، وضمان وتعزيز أداء الوظيفةوالتواصل مع أصحاب المصلحة لتقديم ضمان

من المتوقع أن يلتزم الفرد المسؤول عن إدارة وظيفة التدقيق الداخلي بالمعايير بما في ذلك أداء المسؤوليات الموضحة في  

 خدمة خارجي. هذا المجال سواء كان الفرد موظفًا بشكل مباشر من قبل المؤسسة أو تم التعاقد معه من خالل مزود 

قد يختلف المسمى الوظيفي والمسؤوليات المحددة عبر المؤسسات. على سبيل المثال، قد يلقب الرئيس التنفيذي للتدقيق 

الداخلي بال "المدقق العام" أو "رئيس التدقيق الداخلي" أو "رئيس المدققين الداخليين" أو "مدير التدقيق الداخلي" أو  

رئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المسؤوليات إلى مهنيين آخرين مؤهلين في وظيفة التدقيق "المفتش العام". قد يفوض ال

 الداخلي ولكنه يتحمل المسؤولية النهائية. 

ّن عالقة التبعية المباشرة، بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وظيفة التدقيق الداخلي من الوفاء   تُمك 

االستقالل التنظيمي.( باإلضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون لدى الرئيس  7.1. )راجع أيًضا المعيار هابالتفويض الموكل إلي

التنفيذي للتدقيق الداخلي عالقة تبعية إدارية إلى الشخص األعلى رتبة في اإلدارة العليا، مثل الرئيس التنفيذي، لدعم  

 يالء االعتبار الواجب لنتائج خدمات التدقيق الداخلي. األنشطة اليومية وبناء الوضع والسلطة الالزمتين لضمان إ

  

 التخطيط اإلستراتيجي 9المبدأ 

يخطط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بشكل استراتيجي للتأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تفي بتفويضها وتمكنها من 

 تحقيق النجاح على المدى الطويل. 

ئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يفهم تفويض التدقيق الداخلي وحوكمة المؤسسة يتطلب التخطيط االستراتيجي من الر

وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة. تضمن استراتيجية التدقيق الداخلي تزويد الوظيفة بالموارد الكافية وتمكينها من دعم 

أولويات خدمات التدقيق الداخلي،  نجاح المؤسسة. يوثق ميثاق التدقيق الداخلي تفويض التدقيق الداخلي، ونطاق و

والشروط التي تدعم قدرة الوظيفة على الوفاء بالتفويض. باإلضافة إلى ذلك، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع  

 وتنفيذ المنهجيات الالزمة لتوجيه وظيفة التدقيق الداخلي وخطة التدقيق الداخلي لتنفيذ االستراتيجية.

 

 عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة فهم   9.1المعيار 

 المتطلبات 

يجب أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حوكمة المؤسسة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة من أجل وضع  

 إستراتيجية وميثاق وخطة تدقيق داخلي فعالة 

 الداخلي النظر في كيفية قيام المؤسسة بما يلي:لفهم عمليات الحوكمة، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

 تحديد األهداف االستراتيجية واتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية. •

 االشراف على إدارة المخاطر والرقابة.  •

 تعزيز الثقافة األخالقية.  •

 ضمان فعالية إدارة األداء والمساءلة.  •

 هيكلة الوظائف االدارية والتشغيلية. •

 ات عن المخاطر والرقابة في جميع أنحاء المؤسسة. نشر المعلوم •



 ضمان تنسيق األنشطة واالتصاالت بين مجلس اإلدارة والمقدمين الداخليين والخارجيين لخدمات التأكيد واإلدارة. •

مؤسسة لفهم عمليات إدارة المخاطر والرقابة ، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي النظر في كيفية تحديد وتقييم ال

للمخاطر المهمة واختيار عمليات الرقابة المناسبة. يتضمن ذلك فهم كيفية تحديد المؤسسة وإدارة مجاالت المخاطر 

 الرئيسية التالية: 

 مصداقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية. •

 فعالية وكفاءة العمليات والبرامج. •

 حماية األصول.  •

 االمتثال للقوانين واالنظمة. •

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

إن إدراك الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يتطور من خالل جمع المعلومات على نطاق واسع وعرضها بشكل شامل. 

تشمل مصادر المعلومات النقاشات مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، واالتصاالت وأوراق عمل المهام، والتقييمات  

 تي أتمها مقدمو خدمات التأكيد واالستشارات اآلخرين.والتقارير ال

 فهم عمليات الحوكمة

ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على دراية جيدة بالمبادئ الرائدة للحوكمة، وأطر ونماذج الحوكمة  

بناًء على هذه المعرفة، ينبغي على  المقبولة عالميًا، والتوجيه المهني الخاص بالصناعة والقطاع الذي تعمل فيه المؤسسة. 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تحديد ما إذا كان قد تم تنفيذ أي من هذه اإلجراءات في المؤسسة أم ال، وينبغي عليه  

قياس مدى نضج عمليات الحوكمة في المؤسسة. قد يتأثر هيكل حوكمة المؤسسة وعملياتها وممارساتها بخصائص  

ل النوع والحجم ودرجة التعقيد والهيكلية ونضج العملية باإلضافة إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية تنظيمية فريدة مث

 التي تخضع لها المؤسسة. 

قد يراجع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مواثيق وجداول أعمال مجلس اإلدارة واللجان ومحاضر اجتماعاتهم الكتساب  

لذي يلعبه مجلس اإلدارة في حوكمة المؤسسة، ال سيما فيما يتعلق باتخاذ القرارات  نظرة ثاقبة إضافية حول الدور ا

 االستراتيجية والتشغيلية.

قد يتحدث الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع أفراد في مراكز الحوكمة الرئيسية )على سبيل المثال، رئيس مجلس 

ن حكومي، ومسؤول األخالقيات، ومسؤول الموارد البشرية،  اإلدارة، أو المسؤول األعلى المنتخب أو المعين في كيا

ورئيس االمتثال، ورئيس إدارة المخاطر( للحصول على فهم أوضح لعمليات المؤسسة وأنشطة التأكيد. يجوز للرئيس 

ي مخاوف التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة التقارير و / أو نتائج المراجعات السابقة للحوكمة، مع إيالء اهتمام خاص أل

 محددة.

 فهم عمليات إدارة المخاطر 

ينبغي أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مبادئ وأطر ونماذج إدارة المخاطر المقبولة عالميًا باإلضافة إلى التوجيه  

لمعلومات المهني الخاص بالصناعة والقطاع الذي تعمل فيه المؤسسة. ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي جمع ا

لتقييم نضج عمليات إدارة المخاطر في المؤسسة، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت المؤسسة قد حددت قدرتها على تحمل  

المخاطر ونفذت استراتيجية و / أو إطار عمل إلدارة المخاطر. يساعد النقاش مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة الرئيس 

 وجهات نظرهم وأولوياتهم المتعلقة بإدارة المخاطر في المؤسسة. التنفيذي للتدقيق الداخلي على فهم 

لجمع معلومات عن المخاطر، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة تقييمات المخاطرالمكتملة حديثًا 

المدققين الخارجيين  واالتصاالت ذات الصلة الصادرة عن اإلدارة العليا واالدارة التشغيلية والمكلفين بإدارة المخاطر و

 والجهات الناظمة وغيرهم من مقدمي خدمات الضمان الداخليين والخارجيين. 

 فهم عمليات الرقابة 



ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على دراية بأطر الرقابة المقبولة عالميًا وأن يأخذ في االعتبار تلك التي  

التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يطور ويحافظ على مفهوم واسع لعمليات الرقابة في  تستخدمها المؤسسة. ينبغي على الرئيس 

المؤسسة وفعاليتها لكل هدف تنظيمي محدد. قد يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مصفوفة للمخاطر والرقابة على  

 مستوى المؤسسة من أجل: 

 على تحقيق األهداف التنظيمية.  توثيق المخاطر التي تم تحديدها والتي قد تؤثر على القدرة •

 االشارة إلى األهمية النسبية للمخاطر. •

 فهم الضوابط الرقابية الرئيسية في العمليات التنظيمية. •

 فهم الضوابط الرقابية التي تمت مراجعتها للتأكد من كفاية التصميم والتي تم اعتبارها انها تعمل على النحو المنشود.  •

حوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة يمّكن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من تحديد  إن الفهم الشامل لعمليات ال

الفرص وتحديد أولوياتها لتقديم خدمات التدقيق الداخلي التي يمكن أن تعزز نجاح المؤسسة. تشكل الفرص المحددة أساس  

 استراتيجية وخطة التدقيق الداخلي.

 إثبات التقيد 

 ت الموثقة التي تستخدمها المؤسسة للحوكمة و / أو إدارة المخاطر و / أو الرقابة. األطر والعمليا •

 االستعداد لتقبل المخاطر.عن بيان  •

جداول األعمال ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتي تشير إلى مناقشة حوكمة المؤسسة وإدارة المخاطر   •

 االستراتيجيات والنهج واإلشراف على كل منها.وعمليات الرقابة، بما في ذلك 

 مواثيق مجلس اإلدارة واللجان.  •

 محاضر اجتماع أو مالحظات مع افراد لهم دور في الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسة.  •

 القوانين واألنظمة والمتطلبات األخرى للحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية.  •

 المنظمين.االتصاالت الواردة من  •

 استراتيجيات وخطط العمل. •

 مصفوفة المخاطر والرقابة على مستوى المؤسسة. •

 

 استراتيجية التدقيق الداخلي 9.2المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير وتنفيذ استراتيجية لوظيفة التدقيق الداخلي تدعم األهداف االستراتيجية 

 توافق مع توقعات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.ونجاح المؤسسة وت

 يجب أن تتضمن إستراتيجية التدقيق الداخلي رؤية وأهداف إستراتيجية ومبادرات داعمة لوظيفة التدقيق الداخلي. 

التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا   على األقل سنويًا، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة استراتيجية

 ومجلس اإلدارة.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

تفويض الخاص بالتدقيق الداخلي.  التساعد استراتيجية التدقيق الداخلي في توجيه وظيفة التدقيق الداخلي نحو تحقيق 

يبدأ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من خالل النظر في  لتطويررؤية التدقيق الداخلي واهدافه االستراتيجية، ينبغي أن 

استراتيجية المؤسسة وأهدافها وتوقعات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. قد ينظر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيًضا في  

ق الداخلي، على النحو أنواع الخدمات التي يتعين أداؤها وتوقعات أصحاب المصلحة اآلخرين الذين تخدمهم وظيفة التدقي 

المتفق عليه في التفويض. باإلضافة إلى استيفاء متطلبات المراجعة السنوية الستراتيجية التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا  

 ومجلس اإلدارة ، قد يطلب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الموافقة من مجلس اإلدارة. 



 –لوظيفة التدقيق الداخلي وتوفر التوجيه لمساعدة الوظيفة على الوفاء بتفويضها  تصف الرؤية الحالة المستقبلية المرغوبة

على سبيل المثال في السنوات الثالث إلى الخمس القادمة. يتم تصميم الرؤية أيًضا إللهام وتحفيز المدققين الداخليين  

للتنفيذ لتحقيق الرؤية. تحدد المبادرات الداعمة   ووظيفة التدقيق للتحسين المستمر. تحدد األهداف اإلستراتيجية أهدافًا قابلة 

 تكتيكات وخطوات أكثر تحديًدا لتحقيق كل هدف استراتيجي.

تتمثل إحدى طرق تطويراإلستراتيجية في تحديد وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لوظيفة التدقيق الداخلي  

خر هو إجراء تحليل الفجوة بين الحالة الراهنة والحالة المتوخاة وهو تمرين مصمم لتحديد طرق تحسين الوظيفة. نهج آ -

 لوظيفة التدقيق الداخلي. 

 ينبغي أن تشمل المبادرات الداعمة لالستراتيجية ما يلي:

 فرص لمساعدة المدققين الداخليين على تطوير كفاءاتهم. •

 التدقيق الداخلي. اعتماد وتطبيق التكنولوجيا عندما تعمل على تحسين كفاءة وفعالية وظيفة  •

 فرص تحسين وظيفة التدقيق الداخلي ككل. •

عندما يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي األهداف االستراتيجية والمبادرات الداعمة، ينبغي تحديد أولويات اإلجراءات 

 التي يتعين اتخاذها وتحديد التواريخ المستهدفة. 

ا كانت هناك تغيرات في األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة أوتغيرات في ينبغي تعديل استراتيجية التدقيق الداخلي كلم

 توقعات أصحاب المصلحة. تتضمن العوامل التي قد تدفع إلى مراجعة متكررة الستراتيجية التدقيق الداخلي ما يلي: 

 التغيرات في استراتيجية المؤسسة أو نضج عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.  •

 سياسات المؤسسة وإجراءاتها أو القوانين واللوائح التي تخضع لها المؤسسة. التغيرات في  •

 التغيرات في اإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.  •

 نتائج التقييمات الداخلية والخارجية لوظيفة التدقيق الداخلي.  •

الداخلي تفويض مسؤوليات محددة تتعلق باألهداف والمبادرات االستراتيجية بين أعضاء يجوز للرئيس التنفيذي للتدقيق 

وظيفة التدقيق الداخلي. باإلضافة إلى ذلك، قد يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتصميم جدول زمني للتنفيذ باإلضافة 

انت االستراتيجية قد تم تحقيقها أم ال. ينبغي أن تتضمن إلى مؤشرات األداء الرئيسية وعملية التقييم الذاتي لقياس ما إذا ك

 المراجعة السنوية الستراتيجية التدقيق الداخلي مناقشة حول تقدم وظيفة التدقيق الداخلي في المبادرات.

 إثبات التقيد 

 ة. إستراتيجية التدقيق الداخلي الموثقة، بما في ذلك الرؤية واألهداف اإلستراتيجية والمبادرات الداعم  •

محاضر أو مراسالت من االجتماعات مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة و / أو أصحاب المصلحة اآلخرين حيث تم  •

 مناقشة التوقعات.

 مالحظات توضح المعلومات والتحليالت التي استرشدت بها االستراتيجية. •

 ي ومراقبة تنفيذها.سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي إلنتاج ومراجعة استراتيجية التدقيق الداخل  •

 المبادرات .بشأن تقدم نتائج التقييمات الذاتية أو المراجعات األخرى  •

 

 ميثاق التدقيق الداخلي   9.3المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير والحفاظ على ميثاق التدقيق الداخلي الذي يحدد كحد أدنى وظائف 

 :الداخليالتدقيق 

 .الغرض من التدقيق الداخلي •

 .االلتزام بالتقيد بالمعاييرالعالمية للتدقيق الداخلي  •

 .التفويض المعطى من مجلس اإلدارة ومسؤوليات المجلس لدعم وظيفة التدقيق الداخلي •



 .الموقع التنظيمي وعالقات التبعية  •

 .ات التي سيتم تقديمهامسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك نطاق وأنواع الخدم •

 .االلتزام بتأكيد وتحسين الجودة  •

 .في حالة تقديم تأكيدات ألطراف خارج المؤسسة، يجب تحديد طبيعة هذه التأكيدات أيًضا في ميثاق التدقيق الداخلي

ى موافقة مجلس  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مناقشة الميثاق مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والحصول عل 

اإلدارة. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة مراجعة الميثاق بشكل دوري. إذا كانت هناك حاجة  

أن يسعى للحصول على موافقة مجلس اإلدارة   إلى إجراء أي تعديل بالميثاق، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

 تفويض التدقيق الداخلي.(  6.1أيًضا المعيار على الميثاق المعدل. )انظر 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

 :على الرغم من أن ميثاق التدقيق الداخلي قد يختلف باختالف المؤسسة، إال أن الميثاق يتضمن عادةً المواضيع التالية

التدقيق الداخلي بقواعد األخالقيات والكفاءة المهنية، تشير إلى الغرض من التدقيق الداخلي والتزام إدارة   -مقدمة  •

 واالمتثال للمعايير، واالمتثال للقوانين واالنظمة ذات الصلة )المحددة حسب الحاجة(. )انظر المجالين األول والثاني.(

تدقيق الداخلي  يحدد السلطة واألدوار والمسؤوليات المنوطة بوظيفة التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي لل -التفويض  •

 تفويض التدقيق الداخلي.( 6.1على النحو المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. )انظر المعيار 

يوثق عالقة التبعية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي والموقع التنظيمي لوظيفة  -الموقع التنظيمي وعالقات التبعية  •

االستقاللية التنظيمية و  7.1ية التنظيمية. )راجع المعيارين التدقيق الداخلي، والتي تعمل معًا على تمكين االستقالل

الخاصة بالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي(. ينبغي أن يحدد هذا القسم   األدوار والمسؤوليات والمؤهالت 7.2

بغي أن المصطلحين "مجلس اإلدارة" و "اإلدارة العليا" ألغراض توضيح عالقات التبعية لوظيفة التدقيق الداخلي وين

المصرح به من   6يحدد مسؤوليات مجلس اإلدارة لدعم وظيفة التدقيق الداخلي واإلشراف عليها. )راجع أيًضا المبدأ 

الذي يشرف عليه مجلس اإلدارة والمعايير ذات الصلة.( وقد يصف أيًضا المسؤوليات  8قبل مجلس اإلدارة والمبدأ  

ؤسسة والموافقة على إدارة الموارد البشرية والميزانية لوظيفة التدقيق  اإلدارية ، مثل دعم تزويد المعلومات داخل الم

 .الداخلي

يصف الحماية او الضمانات التي سيتم تنفيذها في حالة وجود معوقات. )راجع  -حماية الموضوعية واالستقاللية  •

 حماية االستقاللية.( 7.3حماية الموضوعية والمعيار  2.2المعيار 

اق وأنواع خدمات التدقيق الداخلي التي سيتم توفيرها ومواصفات التواصل مع اإلدارة العليا يصف نط -المسؤوليات  •

ومجلس اإلدارة. ينبغي تحديد أي مسؤوليات خاصة بتقديم التأكيدات والمشورات بشأن عمليات الحوكمة وإدارة 

لقة بانتهاك االخالقيات، التحقيق بحاالت  المخاطر والرقابة )على سبيل المثال ، تقديم التدريب، ومراقبة التقارير المتع

 االحتيال، وغيرها( 

يصف التوقعات الخاصة بالتطوير والحفاظ على التقييمات الداخلية والخارجية لوظيفة  -تأكيد وتحسين الجودة   •

والمبدأ   تقييم الجودة الخارجي، 8.4الجودة ، والمعيار  8.3التدقيق الداخلي وإبالغ نتائج التقييمات. )راجع معيار 

 يعزز الجودة والمعايير ذات الصلة.(  12

يشير إلى االتفاق بين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وممثل مجلس اإلدارة المكلف والفرد الذي يتبعه  -التوقيع  •

 .الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إداريًا . يتضمن هذا القسم التاريخ وأسماء وألقاب الموقعين

لميثاق المقترح، ينبغي مناقشته مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للتأكد من أنه يعكس بدقة مفهومهم  بمجرد صياغة ا 

وتوقعهم لوظيفة التدقيق الداخلي. ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يقدم مسودة نهائية خالل اجتماع مجلس 

 .اإلدارة لمناقشتها والموافقة عليها

لرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة أيًضا على وتيرة المراجعة وإعادة التأكيد على ما إذا  ينبغي أن يتفق ا

كانت أحكام الميثاق تستمر في تمكين وظيفة التدقيق الداخلي من تحقيق أهدافها. من الممارسات الرائدة مراجعة الميثاق 

 .تفويض التدقيق الداخلي، وتحديثه حسب الحاجة سنويًا، والرجوع إليه عند الحاجة عند ظهور أسئلة حول

 القطاع العام 



إذا تم تحديد التفويض في وثيقة تنظيمية أخرى، كما هو الحال في القانون أو االنظمة، فقد تكون هذه الوثيقة بمثابة  

 .ميثاق

 .إلدارة قد يتم إنشاء عالقة تبعية إدارية بموجب القانون ويمكن أن تكون لمجلس اإلدارة فقط وليس ل

 إثبات التقيد 

 .محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تم خاللها مناقشة ميثاق التدقيق الداخلي والموافقة عليه  •

 .الميثاق المعتمد الذي يبين التاريخ وأسماء وألقاب الموقعين عليه •

راجع بشكل دوري محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تتضمن أدلة على أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ي •

 .ميثاق التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة

 

 المنهجيات    9.4المعيار 

 المتطلبات 

يجب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المنهجيات )سياسات وعمليات وإجراءات( الالزمة لتوجيه وظيفة التدقيق 

 .المعاييرالداخلي لتحقيق التفويض والتوافق مع 

 :يجب أن توجه المنهجيات عمليات وخدمات التدقيق الداخلي، بما في ذلك

 .تقييم المخاطر للمؤسسة ككل ولكل مهمة تدقيق •

 .تطوير خطة التدقيق الداخلي •

 .تحديد التوازن بين المهام االستشارية و مهام التأكيد •

 .والخارجيينالتنسيق مع مقدمي خدمات التأكيد الداخليين  •

 .إدارة مقدمي الخدمات الخارجيين، عند استخدامها •

 .حماية البيانات والمعلومات التي يمكن للمدققين الوصول إليها •

 :أداء مهام التدقيق الداخلي  •

o تحديد األطر واإلرشادات الرسمية لدعم اعتبارات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط للنشاط قيد المراجعة. 

o التجارية وتحديد أولويات المخاطر لالختبارها تحليل العمليات. 

o اختبار تصميم وتشغيل عمليات الضبط. 

o تحديد السبب الجذري. 

o الحصول على الوثائق والموافقات المطلوبة. 

o اإلشراف على أداء مهمة التدقيق الداخلي وتوثيقها. 

o تحديد أهمية نتائج المهمة واالستنتاجات. 

 .نتائج خدمات التدقيق الداخلي االبالغ عن •

االحتفاظ بسجالت المهمة والمعلومات األخرى وإصدارها، بما يتوافق مع إرشادات المؤسسة وأي متطلبات تنظيمية  •

 .أو غيرها من المتطلبات ذات الصلة

 .مراقبة إنجاز خطط عمل اإلدارة  •

 .ضمان جودة وظيفة التدقيق الداخلي وتحسينها •

 .لتي تم تحديدها في تفويض التدقيق الداخلي أداء خدمات إضافية وا •

 .يجب أن يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أن وظيفة التدقيق الداخلي تتلقى التدريب على المنهجيات

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقييم فعالية المنهجيات وتحديثها حسب الضرورة لتحسين وظيفة التدقيق 

 .واستجابة للتعديالت المهمة التي تؤثر على الوظيفةالداخلي 

االبالغ عن    15تنفيذالمهام، والمبدأ  14التخطيط الفعال للمهام، والمبدأ  13)راجع أيًضا المعايير المذكورة  بالمبدأ 

 استنتاجات المهمة ومراقبة خطط العمل(



 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

ومحتوى ومستوى التفاصيل ودرجة توثيق المنهجيات بناًء على حجم وهيكل ونضج وظيفة التدقيق  قد يختلف شكل 

الداخلي ومدى تعقيد عملها. قد تكون المنهجيات عبارة عن مستندات فردية )مثل إجراءات التشغيل النموذجية( أو يمكن 

 .اخليالد جمعها في دليل التدقيق الداخلي أو دمجها في برامج إدارة التدقيق 

للمساعدة في ضمان نجاح وظيفة التدقيق الداخلي، يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المنهجيات التي تتوافق مع 

المعايير وتدعمها ويوجه المدققين الداخليين بأسلوب منهجي ألداء عمليات التدقيق الداخلي وإجراء الخدمات. تتمم 

ل توفير تعليمات ومقاييس محددة تساعد المدققين الداخليين على تنفيذ المعايير  منهجيات التدقيق الداخلي المعايير من خال

وأداء الخدمات بجودة عالية. على سبيل المثال، لدعم المدققين الداخليين في تقييم نتائج واستنتاجات المهمة، ينبغي على  

و اإلشارة إلى أهمية نتائج المهمة الفردية و  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع منهجية ومقياس للتصنيف أو الترتيب أ

إعداد   14.5تقييم النتائج و  14.3مدى أهمية االستنتاج مع مراعاة نتائج المهمة بشكل إجمالي. )انظر أيًضا المعيار 

 استنتاجات المهمة.(

ذي للتدقيق الداخلي وضع  تتطلب بعض المنهجيات تطوير العمليات أو االنظمة. على سبيل المثال، يُطلب من الرئيس التنفي

عملية لمراقبة ما إذا كانت اإلدارة قد نفذت اإلجراءات الالزمة لمعالجة نتائج المهمة. يستخدم المدققون الداخليون  

 تأكيد تنفيذ خطط العمل(. 15.2المنهجيات والعمليات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. )انظر أيًضا المعيار 

ذلك، تصف منهجيات التدقيق الداخلي العمليات واإلجراءات الخاصة بالتواصل والتعامل مع األمور  باإلضافة إلى 

التشغيلية وأداء الخدمات باإلضافة إلى مهام التأكيد التي يحددها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي باالتفاق مع اإلدارة العليا 

ديم التدريب، ومراقبة التقارير المتعلقة بانتهاك األخالقيات، والتحقيق  ومجلس اإلدارة. تشمل األمثلة على هذه الخدمات تق

بحاالت االحتيال، وإجراء التقييمات البيئية والصحية والسالمة. عندما يُتوقع من وظيفة التدقيق الداخلي تقديم مثل هذه 

 .ن الداخليين بشكل مناسبالخدمات، يُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع منهجيات وتدريب المدققي

مراجعة فعالية المنهجيات الخاصة بالتدقيق الداخلي أثناء تقييم الجودة للوظيفة. تتضمن التعديالت التي قد تتطلب  ينبغي

من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تحديث المنهجيات تعديالت كبيرة في معايير التدقيق الداخلي المهنية واإلرشادات 

 .القانونية والتنظيمية واالبتكارات التكنولوجية والمتطلبات

 إثبات التقيد 

 .توثيق أو برنامج الكتروني يتضمن المنهجيات •

جداول أعمال االجتماعات ومحاضرها، ورسائل البريد اإللكتروني، والشهادات ، وجداول التدريب، أو الوثائق  •

 .ات التدقيق الداخلي المماثلة التي تثبت إبالغ موظفي التدقيق الداخلي حول منهجي

 .توثيق أعمال التدقيق مع توضيح المنهجيات المتبعة •

 

 خطة التدقيق الداخلي 9.5المعيار 

 المتطلبات 

 .يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع خطة تدقيق داخلي تدعم تحقيق أهداف المؤسسة

التدقيق الداخلي على تقييم موثق الستراتيجيات المؤسسة وأهدافها يجب أن يبني الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خطة 

ومخاطرها. يجب أن يكون هذا التقييم مستنيًرا بإسهام من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة باإلضافة إلى إدراكه بحوكمة 

 .المؤسسة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة. يجب إجراء التقييم سنويًا على األقل

 :ة التدقيق الداخلييجب على خط

 .النظر في استراتيجية التدقيق الداخلي والمجموعة الكاملة لخدمات التدقيق الداخلي •

 .تحديد خدمات التدقيق الداخلي التي تدعم تقييم وتحسين عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة •



 .، وفعالية برامج االمتثال واألخالقيات في المؤسسةالنظر في تغطية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ومخاطر االحتيال  •

 .تحديد الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية الالزمة •

ان تكون ديناميكية ومحدثة في الوقت المناسب استجابةً للتغيرات في أعمال المؤسسة والمخاطر والعمليات والبرامج  •

 .واألنظمة والضوابط والثقافة التنظيمية

ئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة خطة التدقيق الداخلي ومراجعتها حسب الضرورة وإبالغ اإلدارة يجب على الر

 :العليا ومجلس اإلدارة في الوقت المناسب عن

 .تأثير أي قيود على الموارد على تغطية التدقيق الداخلي •

 مخاطر عالية في خطة التدقيق الداخلي. األساس المنطقي لعدم إدراج مهمة ضمان معينة لمنطقة أو نشاط ذو  •

تضارب الطلبات على الخدمات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الطلبات ذات األولوية العالية القائمة على   •

 .المخاطر الناشئة وطلبات استبدال عمليات التأكيد المخطط لها بالمهام االستشارية

 .وصول إلى المعلوماتالقيود على النطاق أو القيود المفروضة على ال •

يجب أن يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خطة التدقيق الداخلي، بما في ذلك التعديالت الهامة والمؤقتة، مع اإلدارة  

 .العليا ومجلس اإلدارة. يجب أن يوافق المجلس على التعديالت الهامة في الخطة

 التقيد اعتبارات التنفيذ وإثبات 

 التنفيذ 

وتيرة إنشاء ومراجعة خطة التدقيق الداخلي بناًء على عوامل تشمل درجة وتكرار المتغيرات في المؤسسة   يجب تحديد

وبيئة المخاطر. يتطلب هذا المعيار إجراء تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسة ليتم إتمامه سنويًا على األقل كأساس  

خلي على علم مستمر بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر، للخطة. ومع ذلك، يجب أن يظل الرئيس التنفيذي للتدقيق الدا

وتحديث تقييم المخاطر وخطة التدقيق الداخلي وفقًا لذلك. إذا كانت بيئة المؤسسة ديناميكية، فقد تحتاج خطة التدقيق 

 .الداخلي إلى التحديث بشكل متكرر كل ستة أشهر أو ربع سنوي أو حتى شهريًا

 Auditقيق الداخلي في البداية على تصميم مجتمع نشاط التدقيق أو عالم التدقيق تتمثل إحدى طرق إعداد خطة التد

Universe  "يسمى أيًضا "عالم المخاطر(Risk Universe لتنظيم الوحدات القابلة للتدقيق داخل المؤسسة وتسهيل )

ف المؤسسة ومبادراتها االستراتيجية تحديد وتقييم المخاطر. يكون عالم نشاط التدقيق أكثر فائدة عندما يستند إلى فهم أهدا

ويتماشى مع هيكل المؤسسة أو إطار عمل المخاطر. قد تشمل الوحدات القابلة للتدقيق وحدات األعمال والعمليات 

والبرامج واألنظمة. يمكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ربط تلك الوحدات التنظيمية بالمخاطر الرئيسية استعداًدا  

م شامل للمخاطر وتحديد تغطية خدمات الضمان في جميع أنحاء المؤسسة. تمكن هذه العملية الرئيس التنفيذي  إلجراء تقيي

 .للتدقيق الداخلي من تحديد أولويات المخاطر ليتم تقييمها بشكل أكبر أثناء عمليات التدقيق الداخلي

يسية للمؤسسة، تقوم وظيفة التدقيق الداخلي عادةً  للتأكد من أن عالم نشاط التدقيق وتقييم المخاطر يغطيان المخاطر الرئ

بشكل مستقل بالمراجعة والتحقق من المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها ضمن نظام إدارة المخاطر في المؤسسة. يجب أن  

لمخاطر  اإلدارة حول المخاطر والضوابط فقط إذا استنتجت أن عمليات إدارة ا تعتمد وظيفة التدقيق الداخلي على معلومات

 .في المؤسسة فعالة

إلتمام تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة، أو الشامل، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي النظر في األهداف  

واالستراتيجيات ليس فقط على المستوى التنظيمي الواسع ولكن أيًضا على مستوى الوحدات المحددة القابلة للتدقيق.  

مثل تلك المتعلقة  -يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يولي االعتبار الواجب للمخاطر باإلضافة إلى ذلك، 

التي قد   -باألخالقيات واالحتيال وتكنولوجيا المعلومات وعالقات األطراف الثالثة وعدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية 

 .تقييًما أكثر تعقيًدا تكون مرتبطة بأكثر من وحدة عمل أو عملية واحدة وقد تتطلب

لدعم تقييم المخاطر، قد يجمع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي معلومات من المهام المنجزة للتدقيق الداخلي باإلضافة إلى  

فهم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة   9.1النقاشات مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. )راجع أيًضا المعيار  

إبالغ النتائج.( يجوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تنفيذ منهجية لتقييم المخاطر بشكل مستمر. يجب  11.3والمعيار 

مراعاة المخاطر ليس فقط من حيث اآلثار السلبية والعوائق التي تحول دون تحقيق األهداف ولكن أيًضا من حيث الفرص  

 .االتي تعزز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافه



يجب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي استراتيجية لضمان إمكانية تحديد جميع المخاطر الهامة والجديدة أو  

الناشئة والنظر فيها بشكل مناسب لخطة التدقيق. على سبيل المثال، قد تجعل قيود الموارد، خاصة في وظائف التدقيق  

تدقيق الداخلي تقييم كل خطر في عالم نشاط التدقيق سنويًا. في مثل هذه الداخلي الصغيرة، من المستحيل على وظيفة ال

الحاالت، قد يحتاج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى زيادة االعتماد على مصادر معلومات المخاطر مثل تقييمات  

السابقة وأعمال التدقيق األخرى.   اإلدارة للمخاطر، واالجتماعات مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، ونتائج مهمات التدقيق

 .يجب أن يخطط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلعادة تقييم االعتماد بشكل دوري

لتطوير خطة التدقيق الداخلي، يأخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في االعتبار نتائج مستويات المخاطر المتبقية المحددة  

سسة، جنبًا إلى جنب مع المتطلبات األخرى لهذا المعيار، بما في ذلك االسهامات في تقييم المخاطر على مستوى المؤ

اإلدارة ، نطاق تغطية عمليات الضمان في جميع أنحاء المؤسسة، وقدرة   والطلبات المقدمة من اإلدارة العليا ومجلس

ضمن تخطيط التدقيق الداخلي مفاهيم وظيفة التدقيق الداخلي على االعتماد على عمل مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين. قد يت

التدقيق المستمر أو التدقيق السريع، مما يسمح لوظيفة التدقيق الداخلي باالستجابة بشكل رشيق وديناميكي للتغيرات على 

 ."مدار العام ، مع اعتبار خطط التدقيق "متدرجة" أو "مرنة" أو "ديناميكية

المهام اإللزامية والقائمة على المخاطر، يجب على المدققين الداخليين   للتأكد من أن خطة التدقيق الداخلي تغطي جميع

 :مراعاة ما يلي

 .المهام التي يقتضيها القانون أو اللوائح •

 .المهام الحاسمة لمهمة المؤسسة أو إستراتيجيتها •

 .المجاالت واألنشطة ذات المستويات الكبيرة من المخاطر المتبقية •

 .كبيرة لها تغطية كافية من قبل مقدمي خدمات الضمانما إذا كانت جميع المخاطر ال •

 .الطلبات االستشارية والمخصصة  •

 .الوقت والموارد المطلوبة لكل مهمة محتملة •

الفوائد المحتملة على المؤسسة لكل مهمة، مثل إمكانية المشاركة في المساهمة في تحسين حوكمة المؤسسات، وإدارة  •

 .المخاطر، وعمليات الرقابة

 :مهمات التدقيق الداخلي، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يأخذ في االعتبار ما يليلجدولة 

 .األولويات التشغيلية للمنظمة •

 .جدول مهمات التدقيق الخارجي والمراجعات التنظيمية •

 .كفاءات وتوافر المدقيقين الداخليين •

 .القدرة على الوصول إلى النشاط قيد المراجعة •

سبيل المثال، إذا كان من الضروري تنفيذ المهمة خالل فترة زمنية محددة من العام، فيجب أن تكون الموارد الالزمة  على 

إلتمام تلك المهمة متاحة أيًضا في ذلك الوقت. وبالمثل، إذا كان النشاط المراد مراجعته غير متوفر أو مقيد خالل فترة 

 .تلك الفترة  معينة من السنة، فيجب جدولة المهمة لتجنب

 :عادةً، تتضمن خطة التدقيق الداخلي المقترحة ما يلي

 .قائمة المهمات المقترحة، مع تحديد ما إذا كانت المهام تأكيدية أم استشارية •

األساس المنطقي الختيار كل مهمة مقترحة؛ على سبيل المثال، أهمية المخاطر أو الموضوع أو االتجاه التنظيمي   •

 .لمتطلبات التنظيمية أو الوقت منذ آخر مهمة تدقيق)السبب الجذري( أو ا 

 .الغرض العام والنطاق األولي لكل مهمة مقترحة •

 .قائمة باألنشطة أو المشاريع غير المدققة لتحسين وظيفة التدقيق الداخلي •

 .يتم حجز نسبة مئوية من الساعات للطوارئ والطلبات المخصصة •

اخلي واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة على المقاييس التي تحدد التعديالت المهمة يجب أن يتفق الرئيس التنفيذي للتدقيق الد

التي تتطلب مراجعة خطة التدقيق. يجب دمج المقاييس والبروتوكول المتفق عليه في منهجيات وظيفة التدقيق الداخلي.  

لكبيرة أو األهداف اإلستراتيجية الهامة. إذا  تشمل األمثلة على التعديالت المهمة إلغاء أو تأجيل المهمة المتعلقة بالمخاطر ا



نشأت مخاطر تجعل من الضروري مراجعة الخطة قبل مناقشتها رسميا" مع مجلس اإلدارة، يجب إبالغ مجلس اإلدارة 

 .على الفور بالتعديالت ويجب أن تحدث الموافقة الرسمية في أقرب وقت ممكن

 التقيد إثبات 

 .خطة التدقيق الداخلي المعتمدة •

 .قييم / تحديد أولويات المخاطر الموثق، بما في ذلك االسهامات التي تستند إليها الخطةت •

محاضر االجتماعات التي ناقش فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عالم نشاط   •

مقاييس والبروتوكول للتعامل مع  التدقيق، وتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة، وخطة التدقيق الداخلي، وال

 .التعديالت المهمة في الخطة

 .مالحظات توثق النقاشات لجمع المعلومات إلبالغ تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة وخطة التدقيق الداخلي •

 .قائمة موثقة لمن وزعت عليهم خطة التدقيق الداخلي  •

 .كول التعامل مع التغيرات الهامةمنهجيات موثقة لتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة وبروتو •

 

 التنسيق واالعتماد  9.6المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ينسق مع مقدمي خدمات التأكيد الداخليين والخارجيين وأن يفكر في  

 .االعتماد على عملهم

الفجوات في تغطية المخاطر الرئيسية، ويعزز القيمة يقلل تنسيق الخدمات من ازدواجية الجهود، ويسلط الضوء على 

 .اإلجمالية المضافة من قبل جميع مقدمي الخدمات

منهاج لتقييم مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات اآلخرين والتي تتضمن  اليجب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

عتبار أدوار مقدمي الخدمات، ومسؤولياتهم، واستقالليتهم أساًسا لالعتماد على عملهم. يجب أن يأخذ التقييم في اال

التنظيمية، وكفاءتهم، وموضوعيتهم، فضالً عن العناية المهنية الواجبة المطبقة على العمل. يجب أن يدرك الرئيس  

 .التنفيذي للتدقيق الداخلي نطاق وأهداف ونتائج العمل المنجز

مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين، يظل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي   عندما تعتمد وظيفة التدقيق الداخلي على عمل

مسؤوالً عن االستنتاجات التي توصلت إليها وظيفة التدقيق الداخلي ويكون مسؤوالً عن ضمان دعم االستنتاجات  

 .بمعلومات كافية

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

للتدقيق الداخلي تحديد مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات في المؤسسة من خالل التواصل  على الرئيس التنفيذي  ينبغي

مع اإلدارة العليا ومراجعة هيكل التبعية التنظيمي وجداول أعمال أو محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة. يشمل مقدمو 

ارة العليا أو تكون جزًءا منها، مثل االمتثال، قد ترفع تقاريرها إلى اإلد خدمات التأكيد والمشورة الداخليون الوظائف التي

والرقابة البيئية، والرقابة المالية، والصحة والسالمة، وأمن المعلومات، والقانونية، وإدارة المخاطر، وتأكيد الجودة. قد  

ئيس التنفيذي أو أصحاب المصلحة الخارجيين أو الر يقدم مقدمو خدمات التأكيد الخارجيون تقاريرهم إلى اإلدارة العليا

 .للتدقيق الداخلي

 :تتضمن أمثلة التنسيق ما يلي

 .مزامنة طبيعة ومدى وتوقيت العمل المخطط له •

 .وجود فهم مشترك لتقنيات وطرق ومصطلحات التأكيد •

 .إتاحة الوصول إلى برامج العمل وأوراق العمل والتقارير الخاصة ببعضهم البعض •

 .باإلدارة لتقديم تقييمات مشتركة للمخاطراستخدام معلومات إدارة المخاطر الخاصة  •



 .تنسيق جدولة المهام •

 .خلق عالم مخاطر مشترك •

 .الجمع بين النتائج إلعداد التقارير المشتركة •

تختلف عملية تنسيق أنشطة التأكيد حسب المؤسسة، من المؤسسات غير الرسمية في المؤسسات الصغيرة إلى الرسمية 

أو المؤسسات المنظمة. يراعي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي متطلبات السرية للمؤسسة  والمعقدة في المؤسسات الكبيرة 

قبل االجتماع مع مختلف مقدمي الخدمات لجمع المعلومات الالزمة لتنسيق الخدمات. في كثير من األحيان، يشارك مقدمو  

ا يناقشون إمكانية االعتماد على عمل بعضهم الخدمات أهداف ونطاق وتوقيت المهام القادمة ونتائج المهام السابقة. كم

 .البعض

تتمثل إحدى طرق تنسيق تغطية التأكيد في إنشاء خريطة تأكيد من خالل ربط فئات المخاطر الهامة المحددة بمصادر  

ف عن  التأكيد ذات الصلة وتصنيف مستوى التأكيد المقدم لكل فئة من فئات المخاطر. نظًرا ألن الخريطة شاملة، فإنها تكش

الثغرات واالزدواجية في تغطية التأكيد، مما يمّكن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من تقييم مدى كفاية خدمات التأكيد في 

كل مجال من مجاالت المخاطر. يمكن مناقشة النتائج مع مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق 

عمليات التأكيد لوظيفة  هج التأكيد المشترك، ينسق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخليحول كيفية تنسيق األنشطة. في ن

التدقيق الداخلي مع مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين لتقليل طبيعة و وتيرة وتكرار االرتباطات ، وزيادة كفاءة تغطية  

 .التأكيد

مي الخدمات اآلخرين ألسباب مختلفة، مثل تقييم مجاالت  قد يختار الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي االعتماد على عمل مقد

التخصص خارج خبرة وظيفة التدقيق الداخلي، لتقليل مقدار االختبارات الالزمة إلكمال المهمة، وتعزيز تغطية المخاطر 

 .إلى ما بعد خطة التدقيق الداخلي

أن تأخذ المنهجية في االعتبار ما  مة آخر، ينبغيلتحديد ما إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي قد تعتمد على عمل مزود خد

 :يلي

 .تضارب المصالح المحتمل أو الفعلي وما إذا كان قد تم اإلفصاح عنها •

 .اإلبالغ عن العالقات والتأثيرات المحتملة لهذا الترتيب •

 .مالءمة وصحة الخبرة المهنية والمؤهالت والشهادات واالنتماءات •

 .ي التخطيط واإلشراف والتوثيق والمراجعة للعملالمنهجية والعناية المتبعة ف •

 .النتائج وما إذا كانت تستند إلى أدلة كافية وموثوقة وذات صلة وتبدو معقولة •

بعد تقييم عمل مقدم تأكيد آخر، قد يقرر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن وظيفة التدقيق الداخلي ال يمكنها االعتماد  

المدققون الداخليون إما بإعادة اختبار العمل وجمع معلومات إضافية أو أداء خدمات التأكيد بشكل  على العمل. قد يقوم 

 .مستقل

إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي تعتزم االعتماد على عمل مقدم تأكيد آخر على أساس مستمر أو طويل األجل، فينبغي  

مة التأكيد التي سيتم تقديمها واالختبارات واألدلة المطلوبة  على األطراف توثيق العالقة والمواصفات المتفق عليها وخد

 .لدعم التأكيد

 إثبات التقيد 

االتصاالت المتعلقة بأدوار ومسؤوليات التأكيد واالستشارة المتميزة، والتي يمكن توثيقها في المالحظات من  •

تماعات مع اإلدارة العليا ومجلس االجتماعات مع مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات الفرديين أو في محاضر االج

 .اإلدارة

 .خرائط التأكيد و / أو خطط التأكيد المجمعة التي تحدد المزود المسؤول عن خدمات التأكيد في كل منطقة •

توثيق المنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد ما إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي قد تعتمد  •

 .الخدمة على عمل مقدم

 .اتفاقيات مع موفري تأكيد آخرين، مثل الميثاق، تؤكد مواصفات أعمال التأكيد التي سيقومون بتنفيذها •

 



 دإدارة الموار 10المبدأ 

يدير الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الموارد الالزمة لوظيفة التدقيق الداخلي، وذلك لتنفيذ االستراتيجية، وإتمام الخطة،  

 .وتحقيق التفويض المناط اليها

 .تتطلب إدارة الموارد الحصول على الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية وتوزيعها بشكل فعال

يتبع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عمليات المؤسسة للحصول على الموارد المطلوبة ألداء مسؤوليات التدقيق الداخلي  

 .يات الموضوعة لوظيفة التدقيق الداخليوتوزيع الموارد وفقًا للمنهج

 

 إدارة الموارد المالية  10.1المعيار 

 المتطلبات 

 .يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إدارة الموارد المالية لوظيفة التدقيق الداخلي

لتفويض وخطة التدقيق الداخلي.  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع ميزانية تمكنه من اإلنجاز الناجح  

تتضمن الميزانية الموارد الالزمة لتشغيل الوظيفة، بما في ذلك التدريب والحصول على التكنولوجيا واألدوات. يجب على  

 .اليومية لوظيفة التدقيق الداخلي بفعالية وكفاءة، بما يتماشى مع الميزانية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إدارة األنشطة

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقديم الميزانية إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. يجب أن يبلغ الرئيس  

 .التنفيذي للتدقيق الداخلي تأثير الموارد المالية غير الكافية إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة في الوقت المناسب

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة الميزانية المخطط لها مقابل الميزانية الفعلية   شهريًا على األقل، ينبغي

وتحليل الفروقات المهمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديالت. قد تتضمن الميزانية احتياطيات للتغييرات الغير 

 .التدقيق الداخليمتوقعة ولكنها ضرورية في خطة 

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي   إذا كانت هناك حاجة إلى موارد إضافية كبيرة بسبب ظروف غير متوقعة، ينبغي

 .مناقشة هذه الظروف مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة

 القطاع العام 

ئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تحديد كيفية عندما يتم تحديد الميزانية بموجب قانون أو أنظمة، ال يزال يتعين على الر

تخصيص موارد وظيفة التدقيق الداخلي ضمن الميزانية المحددة ويجب عليه إخطار مجلس اإلدارة واإلدارة عندما 

 .كافية تكون الموارد المالية المدرجة في الميزانية غير

 وظائف التدقيق الداخلي الصغيرة الحجم 

لوظيفة التدقيق الداخلي ضمن ميزانية أكبر يديرها قسم آخر أو وحدة عمل أو سلطة   إذا تم إنشاء ميزانية صغيرة

أخرى، فال يزال يتعين على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي معرفة األموال المخصصة لوظيفة التدقيق الداخلي،  

 .مجلس اإلدارة وتتبع اإلنفاق، ومراقبة كفاية الموارد المالية في وظيفة التدقيق الداخلي، وإطالع

 االستعانة بمصادر خارجية 

بالنسبة للمؤسسات التي تستعين بمصادر خارجية للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي، ال يزال يتعين وضع ميزانية وافية  

وشاملة لوظيفة التدقيق الداخلي )بدالً من ميزانيات المشاريع الفردية( ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من أنها كافية،  

 . على مجلس اإلدارة الدعوة لتوفير موارد كافية عند الضرورة ينبغيو 

 إثبات التقيد 



 .توثيق خطة التدقيق الداخلي مقابل الميزانية والتوقعات والمصاريف الفعلية •

محاضر االجتماعات التي ناقش فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ميزانية التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا   •

 .لس اإلدارةومج

 .محضر اجتماع مجلس اإلدارة يبين مناقشة ميزانية وظيفة التدقيق الداخلي والموافقة عليها •

 

 إدارة الموارد البشرية  10.2المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يضع برنامًجا للتوظيف وللتطوير وللمحافظة على المدققين الداخليين  

 .المؤهلين والمطلوبين وذلك للوفاء وتحقيق النجاح لكل من ميثاق التدقيق الداخلي وخطة التدقيق الداخلي

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن الموارد البشرية مالئمة وكافية وموزعة بشكل فعال لتحقيق خطة 

المعرفة والمهارات والقدرات؛ كافية تشير إلى كمية الموارد؛ التوزيع  التدقيق الداخلي المعتمدة. المالئمة تشير إلى مزيج

 .الفعال تشير إلى تخصيص الموارد بطريقة تؤدي الى تحقيق خطة التدقيق الداخلي بالنحو االمثل

وكفاية  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التواصل مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالءمة 

  التدقيق الداخلي الموارد البشرية لوظيفة التدقيق الداخلي. يجب أن يوافق المجلس على خطة الموارد. إذا كانت وظيفة

تفتقر إلى الموارد البشرية المناسبة والكافية لتحقيق خطة التدقيق الداخلي، فيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  

 .رد أو التبليغ عن تأثير القيود الى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة في الوقت المناسبتحديد كيفية الحصول على الموا 

 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقييم كفاءة المدققين الداخليين ضمن وظيفة التدقيق الداخلي وتشجيع التطوير  

قين الداخليين لمساعدتهم على تطوير كفاءاتهم الفردية  المهني. يجب أن يتعاون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع المدق 

 .من خالل التدريب، وتلقي المالحظات اإلشرافية، و / أو التوجيه

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

واألهداف  أن يتماشى هيكل ونهج توفير الموارد مع ميثاق التدقيق الداخلي ودعم تحقيق خطة التدقيق الداخلي  ينبغي

 .االستراتيجية

 :عند صياغة برنامج إدارة الموارد البشرية لوظيفة التدقيق الداخلي، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

أن يضع في االعتبار الخصائص التنظيمية، مثل الهيكلية ودرجة التعقيد، والمناطق الجغرافية للعمليات، وتنوع   •

 .ئة المخاطر التي تعمل فيها المؤسسةالثقافات واللغات، وتقلب بي 

أن يضع في االعتبار ميزانية التدقيق الداخلي والفعالية من حيث التكلفة والمرونة لمختلف منهجيات التوظيف  •

 .)على سبيل المثال ، تعيين موظف مقارنة بالتعاقد مع مزود خدمة خارجي(

اء بميثاق التدقيق الداخلي وتحقيق خطة التدقيق  أن يدرك خيارات الحصول على الموارد البشرية الالزمة للوف •

 .الداخلي

 .أن يتواصل مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة لالتفاق على منهجية معينة •

 :مدققين الداخليين المؤهلين، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أناللدعم برنامج تعيين 

  3.1لتطوير مواصفات أو خصائص وظيفية تتوافق مع متطلبات المعيار يتعاون مع قسم الموارد البشرية  •

 .للكفاءات وأطر الكفاءات المهنية



يضع في االعتبار فوائد تعيين مدققين داخليين من خلفيات وخبرات ووجهات نظر متنوعة وخلق بيئة عمل  •

 .شاملة تسمح بالتعاون الفعال ومشاركة وجهات النظر المتنوعة

التوظيف، مثل معارض الوظائف، وفعاليات الطالب، وفرص التواصل المهني، والمقابالت   يشارك في أنشطة •

 .مع المرشحين المحتملين للتوظيف

 :لتطوير المدققين الداخليين والمحافظة عليهم، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن

 .داف اإلستراتيجية لوظيفة التدقيق الداخلي يطبق أنشطة المكافآت والترقية والتقدير التي تدعم تحقيق األه •

 .يطبق منهجيات للتدريب وتقييم األداء وتعزيز التطوير المهني للمدققين الداخليين •

يضع في االعتبار أهداف الموارد البشرية لوظيفة التدقيق الداخلي والمؤسسة، مثل مشاركة المعرفة بين   •

 .الوظائف المتعددة والتخطيط لتعاقب الموظفين

رس بيئة أخالقية ومهنية والتأكد من أن المدققين الداخليين مدربون تدريباً كافياً ويتعاونون بشكل فعال. )انظر  غ •

 أيًضا المجال الثاني. القواعد األخالقية والمهنية.(

خلي أن يأخذ في  على الرئيس التنفيذي للتدقيق الدا لتقييم ما إذا كانت الموارد البشرية مناسبة وكافية لتحقيق الخطة، ينبغي

 :االعتبار

 .كفاءة المدققين الداخليين والكفاءات الالزمة ألداء خدمات التدقيق الداخلي •

 .الوقت الالزم إلتمام الخدمات •

 .طبيعة الخدمات ومدى تعقيدها •

 .عدد المدققين الداخليين وساعات العمل المنتجة والمتاحة •

 .المدققين الداخليين ومعلومات المؤسسة واألشخاص والممتلكاتالقيود على الجدولة، بما في ذلك توفر  •

 التنسيق واالعتماد.(   9.6القدرة على االعتماد على عمل مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين. )انظر أيًضا المعيار  •

ات وظيفة قد يستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إطار عمل للكفاءات لتحديد وتقييم وإنشاء جردة لكفاءات وخبر

التدقيق الداخلي. يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بمراجعة الكفاءات الالزمة لتحقيق خطة التدقيق الداخلي. )انظر  

 .الكفاءة(  3.1أيًضا المعيار 

، بناًء باإلضافة إلى الكفاءات، يأخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في االعتبار توقيت أو جدول مهام التدقيق الداخلي

على جداول عمل االفراد وتوافر الموظفين المسؤولين عن النشاط قيد المراجعة. قد يلزم حدوث ارتباطات معينة خالل  

 .كما ينبغي أن تكون الموارد الالزمة إلتمام المهمة متاحة أيًضا في ذلك الوقت فترة زمنية محددة من العام،

لمخططة، يجوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي توفير التدريب للموظفين إذا كانت الموارد غير كافية لتغطية المهام ا

الحاليين، وطلب خبير من داخل المؤسسة للعمل كمدقق ضيف، وتعيين موظفين إضافيين، واالعتماد على موفري التأكيد  

الخدمات الخارجيون   أو التعاقد مع مزود خدمة خارجي. قد يوفر مقدمو لتناوب المدققين  اآلخرين، وتطوير برنامج

 .مهارات متخصصة، أو يقومون بمشاريع خاصة، أو يؤدون عدًدا محدوًدا من المهام

عندما يتم االستعانة بمصادر داخلية لوظيفة التدقيق الداخلي، يمكن استكمال طاقم التدقيق الداخلي بنموذج التوظيف  

بالتناوب، حيث ينضم مؤقتًا الموظفون من وحدات األعمال األخرى إلى وظيفة التدقيق الداخلي ثم يعودون الحقًا إلى 

وظيفة التدقيق الداخلي مهارات ومعارف متخصصة باإلضافة إلى وجهات   . قد يوفر الموظفون الذين ينتقلون إلىوحداتهم

نظر ورؤى فريدة. باإلضافة إلى ذلك، عندما ينتقل الموظفون مرة أخرى إلى وحداتهم، فإن خبراتهم في التدقيق الداخلي  

أن يكون   التناوب، ينبغيتساهم في فهم أعمق لحوكمة المؤسسة، وإدارة المخاطر، وعمليات الرقابة. عند استخدام نموذج 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على دراية بالعوائق المحتملة في مجال الموضوعية والضمانات المطلوبة. )انظر أيًضا  

 حماية الموضوعية.( 2.2المعيار 



اءات لتقييم  في حين أن المدققين الداخليين مسؤولون عن ضمان تطويرهم المهني الفردي وقد يستخدمون إطار عمل للكف

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيًضا دعم التطوير المهني للمدققين  مهاراتهم وفرص التطوير الخاصة بهم، ينبغي

أن يشجع السعي   الداخليين. يجوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع حد أدنى من التوقعات للتطوير المهني وينبغي

التمويل الالزم للتدريب والتطوير  أن يدرجعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  ة. ينبغيللحصول على المؤهالت المهني

المهني في ميزانية التدقيق الداخلي، وتوفير الفرص داخليًا وخارجيًا من خالل التعليم والتدريب المهني المستمر 

 موارد المالية.( إدارة ال  10.1الكفاءة والمعيار  3.1والمؤتمرات. )انظر أيًضا المعيار 

أن يشمل منهاج اإلشراف على المهام فرًصا كافية للمدققين الداخليين لتلقي مالحظات بناءة من المدققين الداخليين   ينبغي

األكثر خبرة في األدوار اإلشرافية؛ يمكن تقديم هذه التعليقات من خالل تعليقات مكتوبة أو شفهية في المراجعات 

غيرها من المراسالت. تقدم برامج اإلرشاد الخبرات أثناء العمل ويستطيع من خاللها المدققون  و اإلشرافية ألوراق العمل

إن االشراف المستمر الداخليون األقل خبرة متابعة ومراقبة الموظفين المطلعين الذين يؤدون مهامهم بشكل مباشر. 

يق الداخلي يوفران فرًصا إضافية للمدققين الداخليين التقييم الدوري للذات والتي تشتمل على التقييم الداخلي لوظيفة التدقو

التقييمات الداخلية.( إن تقييمات األداء الفردية  12.1لتلقي التعليقات واالقتراحات لزيادة فعاليتهم. )انظر أيًضا المعيار 

التطوير المهني  يالتي يتم إجراؤها على فترات منتظمة، مثال سنويًا، هي مصدر آخر لالسهامات التي يمكن أن تسهم ف

 .للمدقق الداخلي 

 القطاع العام 

في القطاع العام ، قد ال يتمتع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بسلطة اتخاذ القرار بالنسبة لموضوع التعويضات ولكن ال  

سبة للمدققين يزال يتعين عليه التعاون مع وظيفة الموارد البشرية للتأكد من أنه تم تحديد الكفاءات والمؤهالت المنا

 .الداخليين في تصنيفات الوظائف وأن الجهود المتعلقة بالتوظيف واالحتفاظ بالموظفين تشمل التقييم لتلك الكفاءات

 إثبات التقيد 

 .تحليل موثق للفجوات بين الكفاءات الحالية للمدققين الداخليين وتلك المطلوبة •

 .الوصف الوظيفي •

 .عاملين بالمؤسسةالسير الذاتية للمدققين الداخليين ال  •

 .خطط التدريب الموثقة •

 .دليل موثق على التدريب المنجز •

 .تقييمات األداء •

 .العقود مع مزودي الخدمة الخارجيين والسير الذاتية للمدققين الداخليين الذين تم تعيينهم من قبل المزود •

 .محاضر االجتماعات التي توثق النقاشات المتعلقة بميزانية التدقيق الداخلي •

 .ة التدقيق الداخلي، مع الجدول الزمني التقديري للمهام والموارد المخصصةخط •

 .فور االنتهاء من المهمة، مقارنة بين ساعات العمل التي تم التخطيط لها وساعات العمل الفعلية •

 .تقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي وافراد التدقيق الداخلي •

 

 التكنولوجية الموارد  10.3المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي لديها التقنية المناسبة لدعم عملية التدقيق  

 .الداخلي



ابعة يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقييم التقنيات المستخدمة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي بشكل منتظم ومت

 .الفرص لتحسين الفعالية والكفاءة

التقنيات الجديدة، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التأكد من أن المدققين الداخليين قد نالوا   اعتماد وتطبيقعند 

سم  التدريب المناسب الستخدام الموارد التقنية بشكل فعال. يجب أن يتعاون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع ق

تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات في المؤسسة لضمان تنفيذ الموارد التكنولوجية بشكل صحيح وأن الضوابط  

 .المناسبة تعمل بشكل فعال

يجب أن يبلغ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عن تأثير القيود التقنية على فعالية أو كفاءة 

 .يق الداخليوظيفة التدق

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

 :أن تستخدم وظيفة التدقيق الداخلي الوسائل التقنية لتحسين فعاليتها وكفاءتها. من أمثلة هذه الوسائل التقنية ما يلي ينبغي

 .أنظمة إدارة التدقيق •

 .التطبيقات الخاصة برسم الخرائط العملية •

 .علوم البيانات والتحليالتاألدوات التي تساعد في  •

 .األدوات التي تساعد في التواصل والتعاون •

لضمان امتالك وظيفة التدقيق الداخلي للموارد التقنية المناسبة ألداء مسؤولياتها، ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق  •

 :الداخلي

 .عمليات وظيفة التدقيق الداخليتقييم جدوى الحصول على التحسينات التي تدعمها التكنولوجيا وتنفيذها عبر  •

 .تقديم طلبات تمويل التكنولوجيا المدعومة بشكل كاٍف إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للموافقة عليها •

أن تتضمن الخطط تدريب المدققين الداخليين وإظهار الفوائد  وضع وتنفيذ الخطط إلدخال التقنيات المعتمدة. ينبغي •

 .مجلس اإلدارةالمحققة لإلدارة العليا و

تحديد المخاطر التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيا واالستجابة لها، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمن المعلومات   •

 .وخصوصية بيانات االفراد

 إثبات التقيد 

 .النقاشات أو الخطط الموثقة المتعلقة بطلبات وتنفيذ التقنيات التكنولوجبة •

 .ة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي قائمة التطبيقات التقنية المستخدم  •

سجالت تنفيذ الوسائل التقنية والتدريب واالستخدام، بما في ذلك أوراق العمل التي تثبت استخدام التكنولوجيا أثناء   •

 .مزاولة المهمة

 .أسماء المدققين الداخليين وشهاداتهم ومؤهالتهم التقنية •

ات األخرى ذات الصلة باستخدام وظيفة التدقيق الداخلي  أمن المعلومات وإدارة السجالت والسياسات واإلجراء •

 .للموارد التفنية

 

 التواصل بشكل فعال 11المبدأ 

 يضمن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن تتواصل وظيفة التدقيق الداخلي بشكل فعال مع أصحاب المصلحة.

والتأكد من استفادة أصحاب المصلحة من نتائج خدمات التدقيق  فعال بناء العالقات وبناء الثقة التواصل بشكل  يتطلب

الداخلي. الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن مساعدة وظيفة التدقيق الداخلي في إقامة اتصاالت مستمرة مع  

خلي على  أصحاب المصلحة لبناء الثقة وتعزيز العالقات. باإلضافة إلى ذلك، يشرف الرئيس التنفيذي للتدقيق الدا

االتصاالت الرسمية لوظيفة التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة لضمان الجودة وتقديم رؤى تستند إلى نتائج 

 خدمات التدقيق الداخلي. 



 بناء العالقات والتواصل مع أصحاب المصلحة  11.1المعيار 

 المتطلبات 

لوظيفة التدقيق الداخلي لبناء العالقات والثقة مع أصحاب المصلحة   يجب أن يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نهًجا

الرئيسيين، بما في ذلك مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا، اإلدارة التشغيلية، الجهات التنظيمية، ومقدمي الخدمات الداخليين  

 والخارجيين.

لرسمي بين وظيفة التدقيق الداخلي وأصحاب  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تعزيز التواصل الرسمي وغير ا

 المصلحة، مما يساهم في التفاهم المتبادل لما يلي: 

 .االهتمامات والمخاوف التنظيمية •

 .منهجيات لتحديد وإدارة المخاطر وتقديم التأكيد •

 .أدوار ومسؤوليات جميع األطراف وفرص التعاون •

 .المتطلبات التنظيمية ذات الصلة •

 .الهامة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية  العمليات التنظيمية •

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

يساهم التواصل المنتظم والمستمر في فهم مشترك بين اإلدارة العليا، مجلس اإلدارة، ووظيفة التدقيق الداخلي ألولويات 

تضمين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في قنوات   ينبغيمخاطر المؤسسة والتأكيد ويعزز التكيف مع التغييرات. 

رئيسية واألنشطة المخطط لها التي يمكن أن تؤثر على أهداف ومخاطر التواصل الخاصة بالمؤسسة لمواكبة التطورات ال

أن يحضر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيًضا اجتماعات مع مجلس اإلدارة ولجان الحوكمة الرئيسية،  ينبغيالمؤسسة. 

مثل االمتثال، إدارة المخاطر،   باإلضافة إلى اإلدارة العليا والمجموعات التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى اإلدارة العليا،

 وضبط الجودة.

أن يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي منهجية للتواصل مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة  ينبغيباإلضافة إلى ذلك، 

ر  لتحديد المقاييس التي تحدد القضايا المهمة التي تتطلب التواصل الرسمي، وشكل ومحتوى التواصل الرسمي، وتوات

 حصول هذا التواصل. 

الداخلي  ببناء   االجتماع بشكل مستقل مع كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة يسمح للرئيس التنفيذي للتدقيق

عالقات معهم والتعرف على اهتماماتهم ووجهات نظرهم. لفهم أهداف وعمليات العمل بشكل أفضل، قد يجتمع المدققون  

األعضاء الرئيسيين في اإلدارة التشغيلية، مثل رئيس وحدة األعمال والموظفين الذين يؤدون المهام  الداخليون مع  

التشغيلية. في بعض الصناعات أو القطاعات عالية التنظيم، قد تكون االجتماعات بين الرئيس التنفيذي للتدقيق والمدققين  

 الخارجيين والجهات الناظمة مناسبة.

التنفيذي للتدقيق الداخلي والمدققين الداخليين مناقشات مع اإلدارة ومجلس اإلدارة حول االستراتيجيات،  قد يبدأ الرئيس 

األهداف، والمخاطر باإلضافة إلى أخبار مجال العمل، االتجاهات، والتغييرات التنظيمية. مثل هذه المناقشات، إلى جانب  

وات مفيدة للحصول على المدخالت، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر  االستبيانات، المقابالت، ورش العمل الجماعية، هي أد

الناشئة ومخاطر االحتيال. يمكن أن تكون مواقع الويب، النشرات اإلخبارية، العروض التقديمية، وأشكال التواصل  

 . األخرى طرقًا فعالة لمشاركة دور وظيفة التدقيق الداخلي وفوائدها مع الموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين

في وظائف التدقيق الداخلي الكبيرة، قد يفوض الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المدققين الداخليين األفراد ليكونوا 

مسؤولين عن الحفاظ على التواصل المستمر مع إدارة الوظائف الرئيسية مثل العمليات العالمية، تكنولوجيا المعلومات،  

 التنسيق واالعتماد.(  9.6ا المعيار االمتثال، والموارد البشرية. )انظر أيضً 

أن يتضمن التواصل فرًصا للتفاعل المستمر وغير الرسمي بين المدققين الداخليين وموظفي المؤسسة. عندما تحدث   ينبغي

التفاعالت غير الرسمية باستمرار، يكتسب الموظفون الثقة في المدققين الداخليين، مما يزيد من احتمالية المناقشات 



التي قد ال تحدث في االجتماعات الرسمية. كجزء من بناء العالقات، قد يعزز التفاعل غير الرسمي فهم    الصريحة

المدققين الداخليين الشامل للمؤسسة وبيئة الرقابة الخاصة بها. إن تناوب المدققين الداخليين على المهام في وحدات عمل  

 والحاجة إلى حماية موضوعية المدققين الداخليين. أو مواقع محددة يوازن بين مزايا االتصال غير الرسمي 

 القطاع العام 

على المدققين الداخليين اعتبار الجمهور بشكل عام من أصحاب المصلحة المباشرين في المؤسسة. لخدمة   ينبغي

الجمهور، قد تأخذ وظيفة التدقيق الداخلي بعين االعتبار المدخالت من الجمهور ، مثل مستخدمي الخدمات بما في ذلك  

قد يشمل أصحاب المصلحة اآلخرون المسؤولين المنتخبين؛  المرافق، أنظمة النقل العام، والمتنزهات والمرافق الترفيهية.

على المدققين الداخليين إشراك اإلدارة ومجلس اإلدارة قبل أخذ التوجيهات من المسؤولين الذين ال  ينبغيومع ذلك، 

 يقدمون حوكمة مباشرة للمؤسسة.

 إثبات التقيد 

 .الخطة الموثقة إلدارة العالقات لوظيفة التدقيق الداخلي •

 .اول األعمال أو محاضر االجتماعات بين أعضاء وظيفة التدقيق الداخلي وأصحاب المصلحةجد •

االستبيانات، المقابالت، وورش العمل الجماعية التي يطلب المدققون الداخليون من خاللها مدخالت من أصحاب   •

 .المصلحة الداخليين

ديمية، والطرق األخرى التي تتواصل من  مواقع الويب أو صفحات الويب، النشرات اإلخبارية، العروض التق •

 .خاللها وظيفة التدقيق الداخلي مع أصحاب المصلحة في المؤسسة

 

 التواصل الفعال 11.2المعيار 

 المتطلبات 

يجب أن يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أن اتصاالت التدقيق الداخلي دقيقة، موضوعية، واضحة، موجزة، 

 كاملة، وفي الوقت المناسب.بناءة، 

 يجب أن يكون التواصل: 

 دقيق: خاٍل من األخطاء والتحريفات ومخلص للحقائق األساسية. •

 .موضوعي: منصف، غير متحيز، ونتيجة لتقييم عادل ومتوازن لجميع الحقائق والظروف ذات الصلة •

 .اللغة التقنية غير الضروريةواضح: منطقي ويسهل فهمه من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، مع تجنب  •

 موجز: مختصر وخالي من التفاصيل واإلسهاب غير الضرورين. •

 .بناء: مفيد ألصحاب المصلحة والمؤسسة ويتيح التحسين عند الحاجة •

 .كامل: معلومات وأدلة ذات صلة، موثوقة، وكافية لدعم نتائج خدمات التدقيق الداخلي  •

ا ألهمية القضية، مما يسمح لإلدارة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب: توقيته مناسب، وفقً  •

 .المناسبة

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

لضمان أن تكون اتصاالت التدقيق الداخلي دقيقة، موضوعية، واضحة، موجزة، بناءة، كاملة، وفي الوقت المناسب، يضع  

د تتضمن سياسات، مقاييس، وإجراءات لتوجيه اتصاالت وظيفة التدقيق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي منهجيات ق



أن تأخذ منهجية االتصال بعين االعتبار توقعات اإلدارة العليا، مجلس اإلدارة، وأصحاب   الداخلي وتحقيق االتساق. ينبغي

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  المنهجيات القياسية.( قد يوفر  9.4المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. )انظر أيًضا المعيار 

التدريب على االتصاالت للمدققين الداخليين، مثل التدريب على كتابة تقارير المهام  أو إعداد العروض التقديمية 

 لالتصاالت النهائية. 

 تضمن المراجعات اإلشرافية التحقق من اتصاالت المهمة للخصائص واالعتبارات التالية:

على المدققين الداخليين استخدام مصطلحات وأوصاف دقيقة، مدعومة بالمعلومات   ينبغي عند التواصل،  –دقيقة  •

على المدققين الداخليين أيًضا مراعاة المعايير األخرى المتعلقة بالدقة، بما في ذلك المعيار  التي تم جمعها. ينبغي

 .األخطاء والسهو 11.4

تاجات، والنتائج األخرى لخدمات التدقيق الداخلي إلى  يجب أن تستند النتائج، التوصيات، االستن –موضوعية  •

أن تركز اإلبالغات على تحديد الوقائع وربط المعلومات  تقييمات متوازنة لجميع الظروف ذات الصلة. ينبغي

على المدققين الداخليين تجنب المصطلحات التي قد يُنظر إليها على أنها متحيزة. )انظر أيًضا  باألهداف. ينبغي

 الموضوعية الفردية.(  2.1الحفاظ على الموضوعية والمعيار  2 المبدأ

يزداد الوضوح عندما يستخدم المدققون الداخليون لغة تتوافق مع المصطلحات المستخدمة في   –واضحة   •

على المدققين الداخليين تجنب اللغة الفنية غير   المؤسسة ويسهل فهمها من قبل الجمهور المستهدف. ينبغي

أو فريدة للتقرير أو العرض   يف المصطلحات المهمة غير الشائعة أو المستخدمة بطريقة محددةالضرورية وتعر

التقديمي. يحسن المدققون الداخليون وضوح اتصاالتهم من خالل تضمين تفاصيل مهمة تدعم النتائج،  

 .التوصيات، واالستنتاجات

المعلومات غير الضرورية، غير المهمة، أو على المدققين الداخليين تجنب التكرار واستبعاد  ينبغي –موجزة  •

 .غير المرتبطة بالمهمة أو الخدمة 

على المدققين الداخليين التعبير عن المعلومات بلهجة متعاونة ومفيدة تسهل التعاون مع النشاط قيد  ينبغي –بناءة  •

 .المراجعة لتحديد فرص التحسين وخطط العمل

االستنتاجات التي توصل إليها المدققون الداخليون. يقوم المدققون  تمّكن القارئ من الوصول إلى نفس  –كاملة  •

الداخليون بإعداد اإلبالغات لمختلف المتلقين و ينبغي تكييف طبيعة اإلبالغات لكل مجموعة متلقية. على سبيل 

ط قيد المثال، قد تختلف اإلبالغات مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عن تلك التي يتم تسليمها إلدارة نشا 

المراجعة. لضمان االكتمال، يأخذ المدققون الداخليون بعين االعتبار المعلومات الالزمة للمتلقي التخاذ  

 .اإلجراءات التي يتحملون مسؤوليتها

 .قد يختلف التوقيت المناسب لكل مؤسسة ويعتمد على طبيعة المهمة –في الوقت المناسب  •

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مؤشرات أداء رئيسية لقياس ومراقبة   باإلضافة إلى اإلشراف على المهمة ، قد يضع

  8.3فعالية تواصل التدقيق الداخلي، والتي يمكن استخدامها كجزء من برنامج تأكيد وتحسين الجودة. )راجع أيًضا معيار 

 والمعايير ذات الصلة.( Kتعزيز الجودة 12الجودة، والمبدأ 

 إثبات التقيد 

 .المشاركة في تدريب أو اجتماعات على مهارات التواصل الفعالسجالت  •

اإلبالغات النهائية والوثائق األخرى المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، باإلضافة إلى المستندات  •

 .الداعمة التي توضح خصائص اإلبالغات الفعالة

 .خصائص اإلبالغات الفعالةالعروضات التقديمية أو محاضر االجتماعات التي توضح  •

 .سجل يوضح توقيت اإلبالغات •

 .أوراق عمل توضح خصائص اإلبالغات الفعالة •

 .أوراق عمل مع مالحظات المراجعة اإلشرافية حول تحسين فعالية اإلبالغ •



 .نتائج استبيانات أصحاب المصلحة فيما يتعلق بجودة اتصاالت التدقيق الداخلي  •

 .لجودةنتائج برنامج تأكيد وتحسين ا •

 

 النتائج إبالغ  11.3المعيار 

 المتطلبات 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إبالغ نتائج خدمات التدقيق الداخلي بشكل دوري. يجب أن يفهم الرئيس 

 التنفيذي للتدقيق الداخلي توقعات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بطبيعة وتوقيت اإلبالغات.

 نتائج خدمات التدقيق الداخلي ما يلي: تشمل 

 استنتاجات المهام.  •

 الموضوعات مثل الممارسات الفعالة أو األسباب الجذرية.  •

 االستنتاجات مثل على مستوى وحدة العمل أو المؤسسة. •

 استنتاجات المهام 

لمن وكيف سيتم نشره قبل  يجب أن يراجع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ويوافق على اإلبالغ النهائي للمهمة ويقرر

إصداره. إذا تم تفويض هذه المهام إلى مدققين داخليين آخرين، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يحتفظ بالمسؤولية 

العامة. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي طلب المشورة من المستشار القانوني و/أو اإلدارة العليا قبل إصدار  

النهائية ألطراف خارج المؤسسة، ما لم يكن هناك أمر رسمي أو تقييد بخالف ذلك بموجب قانون أو الئحة.  اإلبالغات 

 اإلبالغ عن قبول المخاطر.( 11.5األخطاء والسهو والمعيار  11.4)راجع أيًضا المعيار 

 الموضوعات 

أنماط أو اتجاهات، مثل األسباب الجذرية.   قد تكشف نتائج واستنتاجات المهام المتعددة، عند النظر إليها بشكل شامل، عن

عندما يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الموضوعات المتعلقة بحوكمة المؤسسة، إدارة المخاطر ، وعمليات الرقابة ،  

مجلس يجب التبليغ عن الموضوع في الوقت المناسب، إلى جانب الرؤى، المشورة، و/أو االستنتاجات، إلى اإلدارة العليا و

 اإلدارة. 

 االستنتاجات على مستوى وحدة العمل أو المؤسسة 

قد يُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يتوصل إلى استنتاج على مستوى وحدة العمل أو المؤسسة حول فعالية  

اللوائح، أو توقعات اإلدارة العليا،   الحوكمة، إدارة المخاطر، و/أو عمليات الرقابة، بسبب متطلبات الصناعة، القوانين أو  

مجلس اإلدارة، و/أو أصحاب المصلحة اآلخرين. يعكس هذا االستنتاج الحكم المهني للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بناًء 

 على مهام متعددة ويجب أن يكون مدعوًما بمعلومات كافية، موثوقة، وذات صلة. 

رة العليا أو مجلس اإلدارة، يجب أن يضمنه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ما  عند إبالغ مثل هذا االستنتاج إلى اإلدا

 يلي:

 .ملخص طلب االستنتاج •

 .االستنتاج، الذي يمكن التعبير عنه كتقييم، رأي، أو وصف آخر  •

 .المقاييس المستخدمة كأساس لالستنتاج، على سبيل المثال إطار عمل للحوكمة أو إطار عمل للمخاطر والرقابة •

 .النطاق، بما في ذلك القيود والفترة الزمنية التي يتعلق بها االستنتاج •

 .ملخص للمعلومات التي تدعم االستنتاج •

 .اإلفصاح عن االعتماد على عمل مقدمي خدمات تأكيد آخرين، إن وجد •

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 



المهام الفردية، المهام المتعددة، والتفاعالت المستمرة مع اإلدارة العليا ومجلس  قد تستند نتائج خدمات التدقيق الداخلي إلى 

 اإلدارة. 

 استنتاجات المهام 

"اتصاالت المهمة" من المدققين الداخليين التواصل طوال المهمة مع المسؤولين عن النشاط  13.1بينما يتطلب المعيار 

داخلي مسؤوالً عن ضمان نشر بالغ أو تقرير المهمة النهائي إلى  قيد المراجعة ، يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق ال

األطراف المناسبة. قد تشمل األطراف المناسبة اإلدارة العليا، مجلس اإلدارة، و/أو المسؤولين عن تطوير وتنفيذ خطط  

 إبالغ المهمة النهائي.( 15.1اتصاالت المهمة والمعيار  13.1عمل اإلدارة. )راجع المعيار 

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشجع المدققين الداخليين على اإلقرار باألداء المرضي واإليجابي في   ينبغي

اتصاالت المهمة. قد تكون أمثلة الممارسات الجيدة التي تم تحديدها عبر المهام قابلة للتحويل إلى أجزاء أخرى من  

 اء المؤسسة. المؤسسة أو تكون بمثابة معيار مرجعي في جميع أنح

 الموضوعات 

قد يتيح تتبع النتائج، التوصيات، واالستنتاجات المتعلقة بالمهام المتعددة تحديد االتجاهات، مثل تحسن أو تدهور الظروف  

 مقارنة بالمقاييس، أو السبب الجذري الكامن وراء الظروف، أو فرصة لمشاركة ممارسة تزيد الفعالية أو الكفاءة.

 تصاالت مع اإلدارة العليا والمجلس ما يلي: أن تتضمن اال ينبغي

 .نقاط ضعف كبيرة في الضوابط وتحليل قوي لألسباب الجذرية •

القضايا الخاصة بموضوع معين أو القضايا الشاملة، اإلجراءات، أو تقدم سير العمل عبر مهام أو وحدات عمل   •

 .متعددة

ا من مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين في عين االعتبار.  عند تحديد الموضوعات، يمكن أخذ الرؤى التي تم الحصول عليه

 التنسيق واالعتماد.( 9.6)انظر أيًضا المعيار 

 االستنتاجات على مستوى وحدة العمل أو المؤسسة 

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي   عند إبالغ االستنتاجات على مستويات وحدة العمل أو المؤسسة بشكل عام، ينبغي

على الرئيس التنفيذي  يأخذ في االعتبار كيفية ارتباط االستنتاج باستراتيجيات، أهداف، ومخاطر المؤسسة. ينبغيأن 

للتدقيق الداخلي أيًضا النظر فيما إذا كان االستنتاج سيحل مشكلة ما، ويضيف قيمة، و/أو يزود اإلدارة أو أصحاب  

 عام.المصلحة اآلخرين بالثقة فيما يتعلق بموضوع أو ظرف 

يأخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في االعتبار أيًضا الفترة الزمنية التي يتعلق بها االستنتاج وأي قيود على النطاق  

لتحديد المهام التي ستكون ذات صلة باالستنتاج العام. يتم النظر في جميع المهام أو المشاريع ذات الصلة، بما في ذلك تلك  

 التنسيق واالعتماد.(   9.6ت تأكيد داخليون وخارجيون آخرون. )انظر أيًضا المعيار التي أنجزها مقدمو خدما

على سبيل المثال، قد يعتمد االستنتاج العام على استنتاجات المهام اإلجمالية على المستويات المحلية، اإلقليمية، والوطنية  

ألطراف الثالثة المستقلة أو الهيئات التنظيمية. يوفر للمؤسسة، إلى جانب النتائج المبلغ عنها من الكيانات الخارجية مثل ا

بيان النطاق سياق االستنتاج العام من خالل تحديد الفترة الزمنية، األنشطة، القيود، والمتغيرات األخرى التي تصف حدود  

 االستنتاج.

اج العام وتحديد المخاطر ذات  على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تلخيص المعلومات التي يستند إليها االستنت ينبغي

أن يوضح الرئيس التنفيذي للتدقيق  الصلة أو أطر الرقابة أو المقاييس األخرى المستخدمة كأساس لالستنتاج العام. ينبغي

الداخلي كيفية ارتباط االستنتاج العام باستراتيجيات، أهداف، ومخاطر المؤسسة. عادةً ما يتم اإلبالغ عن االستنتاجات  

 كتابيًا ، على الرغم من عدم وجود متطلبات في المعايير للقيام بذلك.العامة 

 القطاع العام 



عندما يكون التواصل مع الجمهور أو أصحاب المصلحة الرئيسيين خارج المؤسسة جزًءا من موجبات وظيفة التدقيق 

النحو المحدد في القوانين، اللوائح، أو  أن تكون اتصاالت المشاركة النهائية متاحة في الوقت المناسب على  الداخلي، ينبغي

 السياسات ذات الصلة. 

في كثير من األحيان، يُطلب من وظائف التدقيق الداخلي في القطاع العام تقديم نتائج التدقيق الداخلي في االجتماعات 

سمح لهم بنشر النتائج دون العامة. إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة أو هيئة منتخبة، فقد يُ 

طلب مشورة اإلدارة العليا والمستشار القانوني، على الرغم من أنه ال يزال يتعين عليهم إبالغ النتائج إلى اإلدارة خالل  

 اتصاالت المهمة. 13.1اإلبالغات النهائية، كما هو مطلوب في المعيار 

 إثبات التقيد 

 في ذلك نتائج، توصيات، واستنتاجات المهمة.اتصاالت أو بالغات المهمة النهائية، بما  •

مخطط، محاضر اجتماعات، مالحظات المحادثات، عروضات تقديمية، أو مستندات الرئيس التنفيذي للتدقيق   •
 .الداخلي التي تشير إلى التواصل مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة 

 .انية التي تبين االتجاهاتالتحليالت بما في ذلك تقارير البيانات، المخططات، والرسوم البي •

 .أطر المخاطر والرقابة ذات الصلة أو المقاييس األخرى المستخدمة كأساس لالستنتاج العام •

 

 األخطاء والسهو  11.4المعيار 

 المتطلبات 

إذا كان إبالغ المهمة النهائي يحتوي على خطأ أو إغفال مهم، فيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إرسال  

 لومات المصّححة في الوقت المناسب إلى جميع األطراف الذين استلموا اإلبالغ األصلي. المع

 يتم تحديد األهمية وفقًا لمقاييس متفق عليها مع مجلس اإلدارة.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

تشير الى متى يكون الخطأ أو اإلغفال مهم  أن يتفق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة على مقاييس  ينبغي

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقييم ما إذا كانت  وعلى بروتوكول لإلبالغ عن التصحيح. لتحديد األهمية، ينبغي

نتاجات،  المعلومات الخاطئة أو المحذوفة يمكن أن يكون لها عواقب قانونية أو تنظيمية أو أنها يمكن أن تغير النتائج، االست

 التوصيات، أو خطط العمل. 

يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أنسب طريقة لإلبالغ لضمان تلقي المعلومات المصّححة من قبل جميع األطراف  

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تحديد   التي تلقت اإلبالغ األصلي. باإلضافة إلى إبالغ المعلومات المصّححة، ينبغي

 لخطأ أو اإلغفال واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنع حدوث موقف مشابه في المستقبل.سبب ا

 إثبات التقيد 

 .سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي للتعامل مع األخطاء والسهو •

المقاييس المتفق عليها مع مجلس اإلدارة والتي يستخدمها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد مستوى   •

 .األهمية

المراسالت والسجالت األخرى التي توضح كيف حّدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أهمية وسبب الخطأ أو   •

 .اإلغفال

جدول أعمال الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، مجلس اإلدارة أو محاضر االجتماعات األخرى، والمذكرات  •

 .طأ أو اإلغفالالداخلية، ومراسالت البريد اإللكتروني حيث تمت مناقشة الخ



 .وثائق اإلبالغ النهائية األصلية والمصّححة •

 .ألي إبالغات تم تصحيحها توثيق استالم جميع األطراف المعنية •

 

 اإلبالغ عن قبول المخاطر  11.5المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اإلبالغ عن مستويات المخاطر غير المقبولة. 

يستنتج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن اإلدارة قبلت مستوى من المخاطر يتجاوز قدرة المؤسسة على تحمل  عندما 

المخاطر، يجب مناقشة األمر مع اإلدارة العليا. إذا قرر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن األمر لم يتم حله من قبل  

 إلدارة. ليس من مسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حل المخاطر. اإلدارة العليا، فيجب تصعيد األمر إلى مجلس ا

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

يكتسب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فهًما لمخاطر المؤسسة قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر من خالل المناقشات 

التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة، ونتائج خدمات التدقيق الداخلي.  مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، العالقات و

  11.1فهم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة؛ والمعيار  9.1تفاعل المجلس؛ المعيار  8.1)راجع أيًضا المعيار 

اخلي منظوًرا حول مستوى  بناء العالقات والتواصل مع أصحاب المصلحة.( يوفر هذا الفهم للرئيس التنفيذي للتدقيق الد

المخاطر الذي تعتبره المؤسسة مقبول. إذا كان لدى المؤسسة عملية رسمية إلدارة المخاطر، فقد تتضمن سياسة قبول  

 على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فهمها. المخاطر، والتي ينبغي

موافقة مجلس اإلدارة على منهجيات التوثيق واإلبالغ  قد يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ويسعى للحصول على  

أن تأخذ المنهجيات في االعتبار متطلبات   بقبول المخاطر التي تتجاوز مستوى تحمل المخاطر المعلن للمؤسسة. ينبغي

المعايير وعملية، سياسات، وإجراءات إدارة المخاطر في المؤسسة. قد تشتمل عملية إدارة المخاطر على نهج مفضل  

لإلبالغ عن قضايا المخاطر الهامة. قد تشمل المواصفات التوقيت المناسب للتواصل، هيكلية عملية التقرير، ومتطلبات  

أن تتضمن منهجية التدقيق الداخلي أيًضا إجراءات   التشاور مع المستشار القانوني للمؤسسة أو رئيس االمتثال. ينبغي

في ذلك وصف المخاطر، سبب القلق، وسبب اإلدارة لعدم تنفيذ توصيات  لتوثيق المناقشات واإلجراءات المتخذة ، بما 

 التدقيق الداخلي أو اإلجراءات األخرى، واسم الفرد المسؤول عن قبول المخاطر، وتاريخ المناقشة. 

لمهمة  قد يدرك الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن اإلدارة قد قبلت المخاطر من خالل مراجعة رد اإلدارة على نتائج ا

ومراقبة تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع اإلدارة. يعتبر بناء العالقات والحفاظ على التواصل مع أصحاب المصلحة من  

 الوسائل اإلضافية للبقاء على اطالع بأنشطة إدارة المخاطر بما في ذلك قبول اإلدارة للمخاطر. 

 حمل المخاطر تلك التي قد تؤدي إلى: تتضمن أمثلة المخاطر التي قد تتجاوز قدرة المؤسسة على ت

 .اإلضرار بسمعة المؤسسة •

 .إلحاق الضرر بموظفي المؤسسة أو أصحاب المصلحة اآلخرين •

 .غرامات تنظيمية كبيرة أو قيود على السلوك التجاري أو عقوبات مالية أو تعاقدية أخرى •

 .التحريفات الجوهرية •

 .ك من األعمال غير القانونيةتضارب المصالح أو االحتيال أو غير ذل •

 .معوقات كبيرة أمام تحقيق األهداف اإلستراتيجية •

يساهم الحكم المهني للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في تحديد ما إذا كانت اإلدارة قد قبلت مستوى من المخاطر يتجاوز 

خطط العمل المتفق عليها مسبقًا، على سبيل قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر. إذا أحرزت اإلدارة تقدًما غير كاٍف في 



المثال، فقد يخلص الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى أن اإلدارة قد قبلت مستوى من المخاطر يتجاوز قدرة المؤسسة  

 على الرئيس التنفيذي للتدقيق على تحمل المخاطر. قبل تصعيد المخاوف إلى اإلدارة العليا و/أو مجلس اإلدارة، ينبغي

الداخلي مناقشة المسألة مباشرة مع اإلدارة المسؤولة عن منطقة المخاطر لمشاركة المخاوف، فهم منظور اإلدارة، 

 واالتفاق على حل قد يتضمن خطة عمل. 

يتم تنفيذ متطلبات هذا المعيار فقط عندما يتعذر على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة 

عن إدارة المخاطر. إذا ظلت المخاطر التي تم تحديدها على أنها غير مقبولة دون حل بعد مناقشتها مع اإلدارة  المسؤولة

العليا، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتصعيد المخاوف إلى مجلس اإلدارة. مجلس اإلدارة مسؤول عن اتخاذ قرار  

 بشأن كيفية معالجة المخاوف مع اإلدارة. 

 ع العام القطا

عندما يتم تمويل وظيفة التدقيق الداخلي من قبل سلطة أو هيئة إشرافية خارج المؤسسة، فقد تتطلب اللوائح من الرئيس 

 التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يخطر سلطة أو هيئة التمويل باإلضافة إلى مجلس اإلدارة. 

 إثبات التقيد 

 اإلدارة على منهجيات اإلبالغ عن مخاوف المخاطر. توثيق المناقشات واالتفاق مع مجلس 

توثيق المناقشات حول المخاطر واإلجراءات الموصى بها لإلدارة التشغيلية واإلدارة العليا، بما في ذلك محاضر   •

 .االجتماعات

توثيق يوضح مخاوف المخاطر وإجراءات التدقيق الداخلي المتخذة لمعالجة االمر، بما في ذلك عملية تصعيد  •

 .المناقشة من اإلدارة التشغيلية إلى اإلدارة العليا

الوثائق من االجتماعات مع مجلس اإلدارة، بما في ذلك الجلسات الخاصة أو المغلقة التي تم خاللها تصعيد   •

 .المخاوف إلى مجلس اإلدارة

 

 

 تعزيز الجودة 12المبدأ 

المعايير العالمية للتدقيق الداخلي ويحسن أداء وظيفة التدقيق  يضمن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التطابق مع 

 الداخلي باستمرار.

الجودة هي مقياس مشترك للتطابق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي وتحقيق أهداف أداء وظيفة التدقيق الداخلي. تم  

داخلي مع المعايير، لتحقيق أهداف األداء،  تصميم برنامج تأكيد وتحسين الجودة لتقييم وضمان تطابق وظيفة التدقيق ال

الجودة والمعيار  8.3وللسعي إلى التحسين المستمر. يتضمن البرنامج تقييمات داخلية وخارجية. )راجع أيًضا المعيار 

 تقييم الجودة الخارجي.(  8.4

الداخلي. يتطلب ذلك وضع مقاييس الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن ضمان التحسن المستمر لوظيفة التدقيق 

لتقييم أداء مهام التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين ووظيفة التدقيق الداخلي. تشكل هذه المقاييس األساس لتقييم التقدم نحو  

 أهداف األداء. 

 

 تقييم الجودة الداخلي  12.1المعيار 

 المتطلبات 

إجراء تقييمات داخلية لتقدم وظيفة التدقيق الداخلي نحو أهداف األداء  يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير و

 والتطابق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي. 



 يجب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي منهجية للتقييمات الداخلية تشمل: 

 .توافقها مع المعاييرالمراقبة المستمرة لتقدم وظيفة التدقيق الداخلي نحو أهداف األداء ومدى  •

التقييمات الذاتية الدورية أو التقييمات من قبل أشخاص آخرين داخل المنظمة لديهم معرفة كافية بممارسات   •

 .التدقيق الداخلي لتقييم التوافق مع جميع عناصر المعايير

 .التواصل مع مجلس اإلدارة سنويًا على األقل حول نتائج التقييمات الداخلية •

وضع خطة عمل لمعالجة حاالت عدم   الداخلي تائج التقييم الذاتي الدوري، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيقبناًء على ن

التطابق مع المعايير وفرص التحسين، بما في ذلك جدول زمني مقترح لإلجراءات. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

تفاعل المجلس   8.1مل إلى مجلس اإلدارة. )راجع أيًضا المعيار الداخلي إبالغ نتائج التقييمات الذاتية الدورية وخطط الع

 المنهجيات القياسية.( 9.4والمعيار 

يجب توثيق التقييمات الداخلية وإدراجها في التقييم الذي يجريه طرف ثالث مستقل كجزء من تقييم الجودة الخارجي  

 تقييم الجودة الخارجي.(  8.4للمؤسسة. )راجع أيًضا المعيار 

كان عدم التطابق مع المعايير يؤثر على النطاق العام أو وظيفة التدقيق الداخلي ، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق إذا 

 الداخلي أن يصّرح لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عن عدم التطابق وتأثيره. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

 المراقبة المستمرة 

المستمرة هي جزء ال يتجزأ من اإلشراف، المراجعة، والقياس اليومي لوظيفة التدقيق الداخلي. يتم دمج المراقبة  المراقبة 

المستمرة في السياسات والممارسات الروتينية المستخدمة إلدارة وظيفة التدقيق الداخلي وتشمل العمليات، األدوات،  

 المعايير. والمعلومات التي تعتبر ضرورية لتقييم التطابق مع 

تتم مراقبة تقدم وظيفة التدقيق الداخلي نحو أهداف األداء والتطابق مع المعايير بشكل أساسي من خالل األنشطة المستمرة 

مثل تخطيط المهمة واإلشراف عليها، منهجيات التدقيق الداخلي المعمول بها، إجراءات أوراق العمل والتوقيعات،  

المهمة واإلبالغات النهائية. تشمل هذه األنشطة تحديد أي نقاط ضعف أو مجاالت والمراجعات اإلشرافية ألوراق عمل 

تحتاج إلى تحسين وخطط عمل لمعالجتها. قد يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتطوير نماذج أو أوراق عمل للمدققين  

 طبيق ممارسات العمل. الداخليين الستخدامها خالل المهام، مما يضمن التوحيد القياسي واالتساق في ت

يعتبر اإلشراف المناسب عنصًرا أساسيًا في أي برنامج لتأكيد وتحسين الجودة. يبدأ اإلشراف بالتخطيط ويستمر طوال 

المهمة. قد يشمل اإلشراف تحديد التوقعات، تشجيع التواصل بين أعضاء الفريق خالل المهمة، ومراجعة أوراق العمل  

 : ضمان وتحسين أداء المهمة.(12.3مناسب. )راجع أيًضا المعيار والتوقيع عليها في الوقت ال

 تشمل اآلليات اإلضافية الشائعة االستخدام للمراقبة المستمرة ما يلي:

قوائم المراجعة أو أدوات التشغيل اآللي لتوفير تأكيدات بشأن امتثال المدققين الداخليين للممارسات واإلجراءات  •

 في تطبيق معايير األداء. المعمول بها ولضمان االتساق

المدخالت من أصحاب المصلحة في التدقيق الداخلي فيما يتعلق بكفاءة وفعالية فريق التدقيق الداخلي. قد يتم   •

طلب المدخالت فور إنهاء المهمة أو على أساس دوري )على سبيل المثال، نصف سنوي أو سنوي( من خالل  

 التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة. أدوات االستبيان أو المناقشات بين الرئيس 

القياسات األخرى التي قد تكون ذات قيمة في تحديد كفاءة وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي و تشمل المقاييس التي  •

تشير إلى كفاية تخصيص الموارد )مثل التباين بين الميزانية والفعلية(، توقيت إنجاز المهمة، وتحقيق خطة 

 لدراسات االستبيانية لرضا أصحاب المصلحة. التدقيق الداخلي، وا 



باإلضافة إلى التحقق من التطابق مع المعايير، قد تحدد المراقبة المستمرة فرًصا لتحسين وظيفة التدقيق الداخلي. في مثل  

هذه الحاالت، قد يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بمعالجة هذه الفرص ووضع خطة عمل، بما في ذلك مؤشرات  

 األداء الرئيسية. بمجرد تنفيذ التغييرات، يمكن استخدام المؤشرات لرصد النجاح. 

 التقييمات الذاتية الدورية 

توفر التقييمات الذاتية الدورية مراجعة أكثر شموالً وكلية للمعايير ووظيفة التدقيق الداخلي. تتناول التقييمات الذاتية 

لمراقبة المستمرة على المعايير ذات الصلة بأداء المهام. يمكن إجراء  الدورية التطابق مع كل معيار، بينما تركز ا

التقييمات الذاتية الدورية من قبل كبار أعضاء وظيفة التدقيق الداخلي، أو فريق تأكيد جودة مخصص، أو أفراد داخل  

غيرهم من متخصصي   وظيفة التدقيق الداخلي ممن لديهم خبرة واسعة في المعايير، أو مدققين داخليين معتمدين، أو

أن يأخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في االعتبار  التدقيق الداخلي األكفاء من أماكن أخرى في المؤسسة. ينبغي

 تضمين المدققين الداخليين في عملية التقييم الذاتي، مما قد يحسن فهمهم للمعايير.

التحقق من تطابقها مع المعايير. عندما يتم إجراء تقييم ذاتي قبل  تتيح التقييمات الذاتية الدورية لوظيفة التدقيق الداخلي

 وقت قصير من إجراء تقييم خارجي، يقّل الوقت والجهد الالزمين إلكمال التقييم الخارجي.

 التقييمات الذاتية الدورية تشمل:

 .مدى كفاية ومالءمة منهجيات وظيفة التدقيق الداخلي •

 .في تعزيز نجاح المؤسسة مدى نجاح وظيفة التدقيق الداخلي •

 .جودة خدمات التدقيق الداخلي المنفذة واإلشراف المقدم •

 .مدى تلبية توقعات أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف األداء •

يقوم الفرد أو الفريق بإجراء التقييم الذاتي عادةً بتقييم تطابق وظيفة التدقيق الداخلي مع كل معيار ويمكنه إجراء مقابالت  

واستبيان رأي أصحاب المصلحة في وظيفة التدقيق الداخلي. من خالل هذه العملية، عادةً ما يكون الرئيس التنفيذي مع 

للتدقيق الداخلي قادًرا على تقييم جودة منهجيات وظيفة التدقيق الداخلي ودرجة التزام الوظيفة بالسياسات واإلجراءات  

 الخاصة بإجراء المهام. 

 تي الدوري، قد تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بما يلي:كجزء من التقييم الذا

يمكن أن تختار وظيفة التدقيق الداخلي عينة من المهام من إطار زمني معين وإجراء  –مراجعة ما بعد المهمة  •

مراجعة لتقييم االمتثال لمنهجيات وظيفة التدقيق الداخلي والتطابق مع المعايير. يتم إجراء هذه المراجعات عادة  

قبل موظفي التدقيق الداخلي الذين لم يشاركوا في المهمة المعنية. في مؤسسة أكبر أو أكثر نضًجا، قد يتم   من

 التعامل مع هذه العملية من قبل أخصائي أو فريق تأكيد الجودة. 

ءة  قد تقوم وظيفة التدقيق الداخلي أيًضا بمراقبة وتحليل مقاييس األداء المتعلقة بكفا –تحليل قياس األداء  •

 ممارسات التدقيق الداخلي. تشمل أمثلة مقاييس األداء ما يلي:

o  .ساعات المهمة الفعلية مقارنة بالميزانية 

o  .النسبة المئوية إلنجاز خطة التدقيق الداخلي 

o .عدد األيام بين االنتهاء من العمل الميداني وإصدار اإلبالغ النهائي للمهمة 

o تنفيذها بعد المهام.  النسبة المئوية لخطط عمل اإلدارة التي تم 

عدد المدققين الداخليين الحاصلين على شهادة اعتماد، وسنوات خبرتهم في التدقيق الداخلي، وعدد ساعات  •

 التعليم المهني المستمر التي حصلوا عليها خالل العام. 

 القطاع العام 

 معمول بها. يجب أن يتضمن نظام التقييم الداخلي أيًضا مراقبة مستمرة للتوافق مع اللوائح ال



 الحجم  وظائف التدقيق الداخلي الصغيرة

قد تواجه وظائف التدقيق الداخلي الصغيرة تحديات في إجراء تقييمات الجودة الداخلية بسبب القيود المالية والقيود المتعلقة 

قليل، قد يحتاج الرئيس بالموظفين. لذلك،  في حالة وظيفة تدقيق داخلي صغيرة، أي إذا كان فريق التدقيق الداخلي عدده 

التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى النظر في طلب المساعدة من اآلخرين داخل المؤسسة إلجراء تقييمات دورية، مثل المدققين  

أن يشرف الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي   الداخليين السابقين أو غيرهم ممن لديهم معرفة مناسبة بالتدقيق الداخلي. ينبغي

 ذه التقييمات.على مثل ه

إلجراء المراقبة المستمرة، قد يحتاج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى زيادة استخدام قوائم المراجعة أو نماذج ووسائل 

 أخرى لمراقبة التطابق مع المعايير أثناء كل مهمة. 

 إثبات التقيد 

قاييس األداء المتعلقة بكفاءة وفعالية قوائم مراجعة مكتملة تدعم مراجعات أوراق العمل، نتائج االستبيان، وم •

 .وظيفة التدقيق الداخلي

 .توثيق التقييمات الدورية المنجزة، والتي تشمل نطاق المراجعة والخطة، أوراق العمل، واالتصاالت •

 .عروض تقديمية إلى مجلس اإلدارة واإلدارة ومحاضر اجتماعات تغطي نتائج التقييمات الداخلية •

 .الموثقة لكل من المراقبة المستمرة والتقييمات الذاتية الدورية، بما في ذلك خطط العمل التصحيحيةالنتائج  •

 .اإلجراءات المتخذة لتحسين تطابق، كفاءة، وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي •

 

 قياس األداء   12.2المعيار 

 المتطلبات 

لتقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي. يجب على الرئيس التنفيذي يجب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أهدافًا 

للتدقيق الداخلي مراعاة مدخالت وتوقعات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عند وضع أهداف األداء. تقع على الرئيس  

 التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولية ضمان تحقيق أهداف أداء وظيفة التدقيق الداخلي. 

التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير منهجية لقياس األداء تتضمن معايير ومقاييس األداء لتقييم التقدم نحو  يجب على الرئيس 

تحقيق أهداف أداء الوظيفة. عند تقييم أداء وظيفة التدقيق الداخلي، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يطلب  

 المالحظات من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 

 على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يضع خطة عمل لمعالجة أي قضايا وفرص للتحسين. يجب 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

يعد إنشاء مقاييس األداء أمًرا بالغ األهمية لتحديد ما إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي تحقق أهداف أدائها وفقًا للمعايير 

خطوة األولى في أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتحديد مقاييس األداء الرئيسية لخدمات وميثاقها. تتمثل ال

التدقيق الداخلي التي يعتقد أصحاب المصلحة أنها تضيف قيمة، تساعد في معالجة المخاطر، تحسن عمليات المؤسسة،  

 وتقوي الضوابط.

ييس األداء الرئيسية لفعالية وكفاءة وظيفة التدقيق الداخلي المعايير تشمل المصادر التي ينبغي مراعاتها عند تحديد مقا

العالمية للتدقيق الداخلي، تفويض وميثاق وظيفة التدقيق الداخلي، القوانين واللوائح المعمول بها، واستراتيجيات وأهداف 

 أداء وظيفة التدقيق الداخلي. قد تكون مقاييس الفعالية والكفاءة كمية أو نوعية. 

أن تتضمن مقاييس أداء وظيفة التدقيق الداخلي نتائج تشغيلية واستراتيجية. ال ينبغي أن يكون تحقيق خطة التدقيق  نبغيي

 الداخلي هو المقياس الوحيد للنجاح. قد تشمل مقاييس األداء ما يلي:



 .مستوى المساهمة في تحسين عمليات إدارة المخاطر، الرقابة، والحوكمة •

 .غايات الرئيسيةتحقيق األهداف وال •

 .تقييم التقدم المحرز مقابل خطة التدقيق الداخلي  •

 .تغطية المخاطر التي تم تحديدها على أنها خطيرة •

 .تحسن إنتاجية الموظفين •

 .الزيادة في كفاءة عملية التدقيق •

 .الزيادة في عدد خطط عمل اإلدارة لتحسين العملية •

 كفاية التخطيط للمهمة واإلشراف عليها. •

 .تقييم مدى تلبية احتياجات أصحاب المصلحة •

 نتائج تقييمات الجودة وبرنامج تحسين الجودة لوظيفة التدقيق الداخلي.  •

 .وضوح االتصاالت مع أصحاب المصلحة  •

 .متوسط الوقت المنقضي بين االنتهاء من عمل التدقيق الميداني وإصدار إبالغ المهمة النهائي •

 .إلدارةنسبة التوصيات المقبولة من قبل ا •

 .العائد على االستثمار •

 مستوى اعتبار اإلنصاف عند إجراء المهام.  •

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إنشاء عملية لمراقبة   بمجرد تحديد مقاييس وأهداف الفعالية والكفاءة الرئيسية، ينبغي

سبيل المثال، الشكل، التوقيت،  تلك األهداف والمقاييس وطريقة للتواصل بخصوصها مع أصحاب المصلحة )على 

أن تحصل وظيفة التدقيق الداخلي على المالحظات والمدخالت من أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن  والمقاييس(. ينبغي

 فعالية التدقيق وإجراء التعديالت عند الحاجة. 

 إثبات التقيد 

 .االتصاالت الداخلية لقياسات األداء المستخدمة لرصد التقدم •

 .صاالت المقدمة إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارةملخص االت •

 

 ضمان وتحسين أداء المهمة  12.3المعيار 

 المتطلبات 

التأكد من اإلشراف على المهام بشكل مناسب، والتأكد من ضمان الجودة،   الداخلي يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق

 وتطوير الكفاءات. 

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يزود المدققين الداخليين باإلرشادات لضمان اإلشراف المناسب، يجب على   •

طوال المهمة، والتحقق من أن برامج العمل مكتملة، والتأكد من أن أوراق عمل المهمة تدعم بشكل كاف النتائج،  

 االستنتاجات، والتوصيات. 

التأكد من تنفيذ المهام وفقًا للمعايير ومنهجيات  لضمان الجودة، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  •

 وظيفة التدقيق الداخلي. 



لتطوير الكفاءات، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يزود المدققين الداخليين بمالحظات حول  •

 أدائهم وفرص التحسين.

خبرة المدققين الداخليين، ومدى تعقيد  يعتمد مدى اإلشراف المطلوب على مدى نضج وظيفة التدقيق الداخلي، كفاءة و

 المهام.

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي هو المسؤول عن اإلشراف على المهام، سواء تم تنفيذ عمل المهمة من قبل موظفي  

التدقيق الداخلي أو من قبل مقدمي الخدمات اآلخرين. قد يتم تفويض المسؤوليات اإلشرافية إلى األفراد المناسبين 

 مؤهلين، لكن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يحتفظ بالمسؤولية النهائية.وال

يجب أن يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أن األدلة المناسبة لإلشراف موثقة ومحفوظة، وفقًا لمنهجية التدقيق 

 الداخلي المعمول بها.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو مشرف المهمة المعين مراجعة   إلشراف على المهمة، ينبغيعند التخطيط ل

أهداف المهمة. قد يشمل اإلشراف فرًصا لتطوير مهارات الموظفين، مثل اجتماعات ما بعد المهمة بين المدققين الداخليين 

 ينوب عنه.  الذين أدوا المهمة والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من

إن تقييم مهارات موظفي التدقيق الداخلي هو عملية مستمرة تمتد إلى ما بعد مراجعة أوراق عمل المهمة. استناًدا إلى  

نتائج تقييم المهارات، قد يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المدققين الداخليين المؤهلين لإلشراف على المهام وتعيين 

 األعمال وفقًا لذلك. 

بدأ اإلشراف على المهمة بالتخطيط ويستمر طوال المهمة. أثناء مرحلة التخطيط، يوافق مشرف المهمة على برنامج  ي

تخطيط المهام بشكل فعال  13عمل المهمة وقد يتولى المسؤولية عن جوانب أخرى من المهمة. )راجع أيًضا المبدأ 

 والمعايير ذات الصلة(. 

برنامج العمل هو ما إذا كان يحقق أهداف المهمة بشكل فعال. يتضمن برنامج العمل  إن المعيار األساسي للموافقة على

تحليل، تقييم، وتوثيق معلومات المهمة. يتضمن اإلشراف على المهمة التأكد من اكتمال برنامج العمل ، إجراءات لتحديد

 والموافقة على التغييرات في برنامج العمل. 

التواصل المستمر مع المدققين الداخليين المكلفين بأداء المهمة ومع إدارة المنطقة أو  أن يحافظ مشرف المهمة على  ينبغي

. يراجع مشرف المهمة أوراق عمل المهمة التي تصف إجراءات التدقيق المنفذة، المعلومات المحددة، التدقيقالعملية قيد 

قوم المشرف بتقييم ما إذا كانت المعلومات،  والنتائج واالستنتاجات األولية التي تم التوصل إليها أثناء المهمة. ي

 االختبارات، واألدلة الناتجة عنها هي ذات صلة، موثوقة، وكافية لتحقيق أهداف المهمة ودعم استنتاجات المهمة.

"التواصل الفعال" أن تكون اتصاالت المهمة دقيقة، موضوعية، واضحة، موجزة، بناءة، كاملة  11.2يتطلب المعيار 

الوقت المناسب. يراجع مشرفو المهمة اتصاالت المهمة وأوراق العمل الخاصة بهذه العناصر ألن أوراق العمل توفر وفي 

 الدعم األساسي التصاالت المهمة.

يلتقي مشرف المهمة و/أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ،طوال المهمة، مع المدققين الداخليين المكلفين بأداء المهمة 

ملية المهمة، ما يوفر فرًصا لتدريب، تطوير، وتقييم المدققين الداخليين. قد يطلب المشرفون أدلة أو توضيحات  ومناقشة ع

إضافية عند مراجعة اتصاالت المهمة وأوراق العمل، والتي توثق جميع جوانب عملية المهمة. قد يكون المدققون 

 ألسئلة التي يطرحها مشرف المهمة. الداخليون قادرين على تحسين عملهم من خالل اإلجابة على ا

يتم عادة إزالة مالحظات مراجعة المشرف من الوثائق النهائية بمجرد تقديم األدلة الكافية أو تعديل أوراق العمل  

بمعلومات إضافية تعالج مخاوف و/أو أسئلة المشرف. وبدالً من ذلك، قد تحتفظ وظيفة التدقيق الداخلي بسجل منفصل  

 شرف المهمة، والخطوات المتخذة لحلها ، ونتائج تلك الخطوات. لمخاوف وأسئلة م

الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي هو المسؤول عن جميع مهام التدقيق الداخلي واألحكام المهنية الهامة التي يتم إجراؤها  

قدمي خدمات التأكيد خالل المهام، بغض النظر عما إذا كان قد تم تنفيذ العمل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي أو م



اآلخرين. يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي سياسات وإجراءات مصممة لتقليل مخاطر قيام المدققين الداخليين  

بإصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات ال تتفق مع الحكم المهني للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وقد تؤثر سلبًا على المهمة.  

للتدقيق الداخلي وسيلة لحل أي اختالفات في األحكام المهنية. قد يشمل ذلك مناقشة الحقائق ذات  يضع الرئيس التنفيذي 

الصلة، متابعة االستفسارات أو بحث إضافي، وتوثيق وجهات النظر المختلفة في أوراق عمل المهمة وكذلك أي  

يتم إحالة المشكلة إلى أفراد في المؤسسة   استنتاجات. إذا كان هناك اختالف في الحكم المهني بشأن مسألة أخالقية، فقد 

 مسؤولين عن المسائل األخالقية. 

 وظائف/أقسام التدقيق الداخلي الصغيرة الحجم )ذات العدد القليل(

يعد ضمان أداء المهمة تحديًا لوظائف التدقيق الصغيرة الحجم حيث قد ال يكون هناك عدد كاف من المدققين لإلشراف  

ستمر. قد ينظر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في استخدام أدوات مثل قوائم المراجعة أو غيرها من  والتقييم الداخلي الم

 الوسائل للمساعدة في ضمان التطابق األساسي مع المعايير في كل مهمة.

 إثبات التقيد 

)إذا تم توثيقها  أوراق عمل المهمة، إما موقعة أو موقعة باألحرف األولى، ومؤرخة من قبل مشرف المهمة  •

 .يدويًا( أو الموافق عليها إلكترونيًا )إذا تم توثيقها ضمن برنامج أوراق العمل(

 .قوائم المراجعة المكتملة التي تدعم مراجعات ورقة العمل •

نتائج المقابالت واالستطالعات التي تتضمن مالحظات حول تجربة المهمة من المدققين الداخليين واألفراد   •

 .ركين بشكل مباشر في المهمةاآلخرين المشا

 .توثيق االتصال بين مشرف المهمة والمدققين الداخليين فيما يتعلق بعمل المهمة •

 

  



 المجال الخامس: أداء خدمات التدقيق الداخلي. 
 

 تخطيط المهام بفعالية  13المبدأ 

 

 يخطط المدققون الداخليون كل مهمة باستخدام نهج منضبط ومنتظم.

المعايير العالمية للتدقيق الداخلي جنبا إلى جنب مع المنهجيات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق أساسا" للنهج  تشكل 

المنضبط والمنتظم للمدققين الداخليين في تخطيطهم للمهام. المدققون الداخليون مسؤولون عن التواصل الفعال في جميع  

 مراحل المهمة. 

وقعات األولية للمهمة وسبب إدراج المهمة في خطة التدقيق الداخلي. عند التخطيط للمهام، يقوم يبدأ تخطيط المهمة بفهم الت

المدققون الداخليون بجمع المعلومات التي ستمكنهم من فهم المؤسسة وفهم النشاط قيد المراجعة وتقييم المخاطر ذات 

لوياتها لتحديد أهداف المهمة ونطاقها. يحدد المدققون  الصلة بالنشاط. يتيح تقييم مخاطر المهمة تحديد المخاطر وتحديد أو

الداخليون أيضا المقاييس والموارد الالزمة ألداء المهمة ووضع برنامج عمل المهمة الذي يصف الخطوات المحددة التي  

 يتعين القيام بها.

 

  اتصاالت المهمة 13.1المعيار 

 المتطلبات 

 .التواصل بشكل فعال طوال فترة المهمةيجب على المدققين الداخليين 

يجب أن يكون التواصل الفعال دقيقا وموضوعيا وواضحا وموجزا وبناء وكامال وفي الوقت المناسب، على النحو المحدد  

 .التواصل الفعال 11.2في المعيار 

 .ة والختامية والنهائيةيجب أن تتضمن اتصاالت المهمة مع إدارة النشاط قيد المراجعة اإلبالغات األولية والمستمر

 :تشمل اتصاالت المهمة األولية ما يلي

 .اإلعالن عن المهمة •

 .مناقشة تقييم مخاطر المهمة وأهدافها ونطاقها وتوقيتها •

 .طلب المعلومات والموارد الالزمة ألداء المهمة •

 .وضع توقعات لالتصاالت اإلضافية •

المهمة. يعتمد مدى التواصل المستمر على طبيعة المهمة ومدتها. إذا يتطلب التواصل المستمر تقديم معلومات حول تقدم 

  :كان ذلك ممكنا، يجب على المدققين الداخليين التبليغ عن

  .قضايا الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة التي تتطلب اهتماما فوريا •

 .التغييرات في نطاق المهمة أو أهدافها أو توقيتها أو مدتها •

المدققون الداخليون باتصال مع أو تبليغ ختامي إلدارة النشاط قيد المراجعة، عادة ما يكون عبر اجتماع، يجب أن يقوم 

عند اكتمال أعمال المهمة وقبل إصدار التقرير النهائي. يمنح التبليغ الختامي المدققين الداخليين واإلدارة فرصة لحل  

  .تاجات قبل إصدار التقريرالنهائيواالستن الخالفات المتعلقة بنتائج المهمة والتوصيات

  :يجب أن يتضمن اإلبالغ / البالغ الختامي مناقشة لالمور التالية

  .نتائج المهمة والتوصيات واالستنتاجات •

 .خطط عمل اإلدارة لمعالجة النتائج •



 .جدوى التوصيات و / أو خطط العمل •

  .توقيت معالجة كل نتيجة •

 تنفيذ االجراءاتالمسؤول عن  •

يتفق المدققون الداخليون واإلدارة على نتيجة أو توصية أو استنتاج، يجب على المدققين الداخليين مناقشة ومحاولة إذا لم 

التوصل إلى تفاهم مشترك حول المشكلة مع إدارة النشاط قيد المراجعة أثناء اإلبالغ الختامي. إذا تعذر التوصل إلى تفاهم  

ن بأنهم ملزمون بتغيير أي جزء من نتائج المهمة ما لم يكن هناك سبب وجيه  مشترك، يجب أال يشعر المدققون الداخليو

للقيام بذلك. يجب على المدققين الداخليين ذكر كال الموقفين وأسباب االختالفات في اتصال التقرير النهائي. )انظر أيضا 

  اتصال المهمة النهائية.(  15.1المعيار 

 اعتبارات التنفيذ ودليل إثبات التقيد 

 تنفيذ لا

استخدام مجموعة متنوعة من األساليب: الرسمية وغير الرسمية والمكتوبة والشفهية. قد   لضمان فعالية التواصل، ينبغي

تحدث اتصاالت المهمة من خالل االجتماعات المجدولة والعروض التقديمية ورسائل البريد اإللكتروني والمستندات 

يتم تحديد متطلبات جودة ومحتوى اتصاالت المهمة من قبل الرئيس التنفيذي األخرى والنقاشات غير الرسمية. عادة ما 

للتدقيق بما يتماشى مع توقعات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ويتم توثيقها في منهجيات التدقيق الداخلي. )انظر أيضا  

  التواصل الفعال.(   11.2المعيار 

ر بيان إعالن بدء المهمة إلى أصحاب المصلحة المناسبين وهم عادة يقدم المدققون الداخليون إشعارا مسبقا بالمهمة عب

على المدققين   إدارة و/ أو موظفي النشاط قيد المراجعة المعنيين، لوضع األساس للتعاون والحوار المفتوح. ينبغي

مهمة من تاريخ تقديم الداخليين اتباع السياسة التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق لتحديد الفترة الزمنية لمزاولة ال

 .أن يوضح اإلعالن لإلدارة عن سبب المراجعة ووقت المباشرة المقترح والمدة الزمنية التقريبية للمهمة اإلشعار. ينبغي

تتخذ اإلعالنات عن المباشرة بالمهمة أشكاال مختلفة ولكنها عادة ما تكون مكتوبة، مثل رسالة أو إشعار أو مذكرة أو 

ن توقيت المهمة لضمان عدم تعارض العمل المخطط له مع األحداث المهمة األخرى التي تحدث خطاب. يتضمن اإلعال

في النشاط قيد المراجعة. باإلضافة إلى ذلك، يطلب المدققون الداخليون المعلومات والوثائق الالزمة لتقييم المخاطر والبدء 

  .في وضع برنامج العمل

االجتماع االفتتاحي أو االولي، والذي يحدث عادة بعد االنتهاء من تقييم المخاطر هناك اتصال أولي شائع آخر وهو 

ووضع المدققين الداخليين ألهداف المهمة األولية ونطاقها. توفر هذه المناقشة فرصة للمدققين الداخليين للتأكد من أن  

مح االجتماع لألطراف بإجراء تعديالت  إدارة النشاط قيد المراجعة تفهم وتدعم أهداف ونطاق وتوقيت المهمة. كما يس

  .النهائي  تقريروتحديد التوقعات لالتصاالت اإلضافية، بما في ذلك تواتر االتصاالت ومن سيتلقى ال

على المدققين الداخليين إعداد مذكرة تخطيط للمهمة لتوثيق المناقشة. وينبغي إدراج هذه   بعد االجتماع االفتتاحي، ينبغي

 .عمل المهمةالوثائق في أوراق 

يعد التواصل المستمر بين المدققين الداخليين وإدارة النشاط قيد المراجعة طوال فترة المهمة أمرا ضروريا لنقل 

المعلومات التي تتطلب اهتماما فوريا وإطالع األطراف ذات الصلة على تقدم المهمة أو التغييرات في النطاق. يساعد  

النشاط قيد المراجعة على اكتساب الوضوح وتجنب أو حل سوء الفهم   وإدارة التواصل المستمر المدققين الداخليين

 .واالختالفات

الختامي المطلوب )ويسمى أيضا "اجتماع انتهاء المهمة"( هو فرصة مخططة ومنظمة للمدققين الداخليين وإدارة   التواصل

المهمة والتوصيات واالستنتاجات ووضعها النشاط قيد المراجعة وغيرهم من الموظفين المعنيين للتحقق من صحة نتائج 

البيان الختامي أيضا فرصة لإلدارة والمدققين الداخليين لمناقشة   في صيغتها النهائية قبل إصدار التقرير النهائي. يوفر

وحل أي اختالفات أو خالفات حول النتائج والتوصيات و / أو االستنتاجات. في حين أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق،  

دما ال يكون األمر كذلك، يتطلب هذا المعيار إدراج وجهات نظر كل من اإلدارة والمدققين الداخليين في اإلبالغ النهائي عن

 .للمهمة



قد تشمل مناقشة جدوى توصيات المدققين الداخليين تقييم للتكلفة، مثل شدة المخاطر مقارنة بفوائد تنفيذ التوصيات. قد ال  

ة بالكامل قبل اإلبالغ الختامي، ولكن قد يكون لدى اإلدارة أفكار حول اإلجراءات التي  يتم تطوير خطط عمل اإلدار

اإلدارة خطط عمل كاملة، يمكن مناقشة األفكار وتقييمها. بعد المناقشة، يمكن  ستتخذها لمعالجة النتائج. حتى لو لم تضع

 ين الذين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ اإلجراءات.لإلدارة التأكيد على خطط عملها، والتوقيت المتوقع للتنفيذ، والموظف

 دليل إثبات التقيد 

 اإلبالغ األولي 

رسائل البريد اإللكتروني أو محاضر االجتماعات أو وثائق التخطيط التي تم إعدادها قبل المهمة )مثل المالحظات أو  •

  .المذكرات( التي تشير إلى أنه تم اإلعالن عن المهمة مسبقا

  .الفتتاحي للمهمة، بما في ذلك دليل على مناقشة تقييم المخاطر واألهداف والنطاق والتوقيتمحضر االجتماع ا •

 .مذكرة تخطيط المهمة التي توثق االجتماع االفتتاحي •

 .التعليقات او المالحظات )من خالل الدراسات االستقصائية مثال( من إدارة النشاط قيد المراجعة •

 التواصل المستمر

لبريد اإللكتروني أو محاضر االجتماعات أو أوراق العمل أو المالحظات( التي تبين حدوث  الوثائق )رسائل ا •

التواصل طوال فترة المهمة، بما في ذلك التحديثات  عن التقدم واإلخطارات المطلوبة حول المشكل والتغييرات 

 .الملحة والمدخالت من إدارة النشاط قيد المراجعة

  اإلبالغ الختامي

أو مالحظات تبين التواصل المنظم الثنائي االتجاه حول نتائج التدقيق الداخلي والتوصيات  محضر اجتماع •

 .واالستنتاجات وخطط عمل اإلدارة

 .مسودة عن نتائج التدقيق الداخلي وتوصياته واستنتاجاته وخطط عمل اإلدارة مع ردود اإلدارة •

 .المراجعة )مثل الدراسات االستقصائية(توثيق التعليقات المطلوبة والمستلمة من إدارة النشاط قيد  •

 

  تقييم مخاطر المهمة   13.2المعيار 

 المتطلبات 

 .يجب على المدققين الداخليين تطوير فكرة عامة عن النشاط قيد المراجعة وتقييم المخاطر ذات الصلة

  .الكافية وإجراء تقييم لمخاطر المهمةلتطوير الفكرة العامة، يجب على المدققين الداخليين تحديد وجمع المعلومات 

 :يجب أن يدرك المدققون الداخليون

 .استراتيجيات وأهداف ومخاطر المؤسسة ذات الصلة بالنشاط قيد المراجعة •

 .مستوى تحمل المؤسسة للمخاطر  •

  .تقييم المخاطر الذي يدعم خطة التدقيق الداخلي  •

 .أهداف النشاط قيد المراجعة  •

 .الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة للنشاط قيد المراجعةعمليات  •

 .األطر والتوجيهات والمقاييس الرسمية التي يمكن استخدامها لتقييم فعالية تلك العمليات •

 :إلجراء تقييم مخاطر المهمة، يجب على المدققين الداخليين

 .تحديد المخاطر الهامة على أهداف النشاط قيد المراجعة •

 .التي يتحكم النشاط عبرها بمخاطره ومستواها ضمن مستوى تحمل المؤسسة للمخاطر تحديد الوسائل •

 .تقييم أهمية )التأثير واالحتمال( المخاطر •

 .تقييم مدى كفاية تصميم عمليات مراقبة النشاط •



 .النظر في مخاطر محددة بما في ذلك تلك المتعلقة باالحتيال وتكنولوجيا المعلومات واألنظمة •

 تنفيذ ودليل إثبات التقيد اعتبارات ال

 تنفيذ ال

أن يبدأ المدققون الداخليون بفهم خطة   إلعداد الفكرة العامة عن النشاط قيد المراجعة وتقييم المخاطر ذات الصلة، ينبغي

التدقيق التدقيق الداخلي، والنقاشات التي أدت إلى تطويرها، وسبب إدراج المهمة. تنشأ المهام المدرجة في الخطة من تقييم 

عليهم النظر في المخاطر   الداخلي للمخاطر على مستوى المؤسسة. عندما يبدأ المدققون الداخليون في المهام، ينبغي

السارية على المهمة المحددة واالستفسار عما إذا كان قد حدث أي تغييرات منذ وضع خطة التدقيق الداخلي. قد تساعد  

للمخاطر والتي أجريت مؤخرا )مثل تلك التي أعدتها   ة وأي تقييمات أخرىمراجعة تقييم المخاطر على مستوى المؤسس

 .اإلدارة( المدققين الداخليين على تحديد المخاطر ذات الصلة بالنشاط قيد المراجعة

على المدققين الداخليين فحص المواءمة بين المؤسسة والنشاط قيد المراجعة. يقوم المدققون الداخليون بجمع   ينبغي

المعلومات حول استراتيجيات وعمليات المؤسسة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة باإلضافة إلى أهداف  ودراسة 

الداخليون في كيفية ارتباط هذه الجوانب بالنشاط قيد المراجعة   المؤسسة وسياساتها وإجراءاتها. بعد ذلك، ينظر المدققون

  .وبالمهمة عندما يبدأون في إعداد تقييم مخاطر المهمة

 :يمكن العثور على معلومات مفيدة في

 .تقييمات المخاطر التي أجرتها مؤخرا وظيفة التدقيق الداخلي أو اإلدارة •

 .نتائج المهام التي سبق أن قام بها التدقيق الداخلي وغيرها من مقدمي خدمات التأكيد والخدمات االستشارية •

واالستشارات اآلخرين، مثل المالية والبيئية والمسؤولية االجتماعية التقارير الصادرة من قبل مقدمي خدمات التأكيد  •

  .والحوكمة

 .تقييمات المخاطر على مستوى المؤسسة وخطط التدقيق الداخلي •

  .أوراق العمل من مهام سابقة •

 :لجمع المعلومات، قد يقوم المدققون الداخليون بما يلي

لرسمية لمعهد المدققين الداخليين وغيرها من المعايير واإلرشادات  مراجعة المواد المرجعية بما في ذلك اإلرشادات ا  •

 .والقوانين واالنظمة ذات الصلة بقطاع المؤسسة وصناعتها واختصاصها

والوصف الوظيفي لتحديد المسؤول عن المعلومات والعمليات والجوانب األخرى ذات  الخرائط التنظيميةاستخدام  •

  .الصلة بالنشاط قيد المراجعة

 .شف على الممتلكات المادية للنشاط قيد المراجعةالك •

فحص الوثائق من أصحاب المعلومات أو المصادر الخارجية، بما في ذلك سياسات اإلدارة وإجراءاتها والمخططات   •

 .االنسيابية والتقارير

 .فحص مواقع الويب وقواعد البيانات واألنظمة •

 .ستطالعاتاالستفسار من خالل المقابالت أو المناقشات أو اال •

 .مراقبة سير العملية •

 .االجتماع مع مقدمي خدمات التأكيد واالستشارات اآلخرين •

المدققون الداخليون المعلومات التي تم جمعها لفهم كيفية سير العمليات وتحديد المقاييس التي تستخدمها اإلدارة  يراجع

والمقابالت وعمليات الكشف المادية والعمليات  لقياس ما إذا كان النشاط يحقق أهدافه. تسمح الدراسات االستقصائية

على المدققين الداخليين توثيق وتلخيص  للمدققين الداخليين بمراقبة الظروف الحالية في النشاط قيد المراجعة. ينبغي

توثيق  14.6المعلومات ذات الصلة في وثيقة تخطيط واحدة يتم االحتفاظ بها كورقة عمل للمهمة. )انظر أيضا المعيار 

  المهام.(

إلجراء تقييم مخاطر المهمة، يستخدم المدققون الداخليون المعلومات التي تم جمعها لفهم وتوثيق أهداف النشاط قيد  

  .المراجعة، والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على تحقيق كل هدف، والضوابط التي تهدف إلى إدارة كل خطر



جدول بيانات أو أداة مماثلة لتوثيق المخاطر والضوابط المصممة إلدارة هذه   قد يقوم المدققون الداخليون بإنشاء مخطط أو

المخاطر. تمكن هذه الوثائق، التي غالبا ما تسمى مصفوفة المخاطر والرقابة، المدققين الداخليين من اعتماد الرأي المهني 

ة وتقدير أهمية المخاطر من حيث التأثير والخبرة والسبب لألخذ بالمعلومات التي تم جمعها في سياق النشاط قيد المراجع

 واالحتمال وأي عوامل أخرى للخطر.

على المدققين الداخليين النظر في المعلومات الواردة من إدارة النشاط قيد   كجزء من العناية المهنية الالزمة، ينبغي

ت نظر ورؤى إضافية حول أهداف  المراجعة. غالبا ما توفر النقاشات مع إدارة النشاط أو العملية قيد المراجعة وجها

الصلة. إن إنشاء فهم متبادل لمخاطر النشاط يزيد من فوائد  العمل والمخاطر الكامنة والضوابط وأهمية المخاطر ذات

 .على المدققين الداخليين أيضا التشاورمع مشرف المهمة أثناء التخطيط تقييم المخاطر. ينبغي

ضوابط الرقابية خالل المهمة. مع تقدم عمل  المهمة خالل مرحلة االختبار، يمكن عادة ما يتم إعداد مصفوفة المخاطر وال

استخدام المصفوفة لتوثيق االسباب، االحداث الخطرة، والتأثير )النتيجة( ، وتقييم المخاطر الكامنة، والضوابط الرقابية مع 

ات المخاطر التي ينبغي معالجتها أثناء  ذلك تحديد أولوي وصف النوع )أي وقائية أو كاشفة أو تصحيحية(. يمكن بعد

المهمة وفقا لألهمية. غالبا ما يتم توضيح ذلك من خالل رسم المتغيرات على رسم بياني، مثل خريطة الحرارة. وينبغي 

 .االحتفاظ بهذه الوثائق كجزء من اوراق عمل المهمة

لمدققين الداخليين على تحديد الضوابط الرقابية التي  بالنسبة للمخاطرالمهمة، فإن تقييم مدى كفاية تصميم الضوابط يساعد ا

ينبغي مواصلة اختبارها. تشكل المخاطر ذات األولوية القصوى أساس أهداف المهمة ونطاقها، الموصوفة في المعيار 

 أهداف المهمة ونطاقها. عند إجراء تحليالت المهمة، يسعى المدققون الداخليون إلى تحديد المخاطر المتبقية 13.3

  التحليل ونتائج المهمة المحتملة.(  14.2ومالحظة أي مخاطر تتجاوز النطاق المقبول للنشاط. )انظر أيضا المعيار 

 دليل إثبات التقيد 

  :أوراق عمل توثق

 .االستراتيجيات التنظيمية ذات الصلة واألهداف والمخاطر للمؤسسة •

 .أهداف النشاط قيد المراجعة  •

  .وإدارة المخاطر والرقابة على النشاط قيد المراجعةعمليات الحوكمة  •

 .الخرائط التنظيمية والوصف الوظيفي •

  .مالحظات و / أو صور من المراقبة المباشرة أو التفتيش •

  .السياسات واإلجراءات الخاصة بالنشاط •

 .القوانين واالنظمة ذات الصلة وتقييمات االمتثال الموثقة •

 .جمعها من مواقع الويب وقواعد البيانات واألنظمة المعلومات ذات الصلة التي تم •

 .مالحظات من المقابالت أو المناقشات أو االستطالعات •

 .المعلومات ذات الصلة من عمل مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين وتقييمات المخاطر والمهام السابقة •

مية كل خطر وكفاية تصميم الضوابط مصفوفة المخاطر والضوابط الرقابية أو غيرها من الوثائق التي تشير إلى أه •

 .الرقابية

 

 أهداف المهمة ونطاقها  13.3المعيار 

 المتطلبات 

  .يجب على المدققين الداخليين تحديد وتوثيق أهداف ونطاق المهمة

  .يجب أن توضح أهداف المهمة الغرض من المهمة وأن تأخذ في االعتبار نتائج تقييم مخاطر المهمة

تركيز المهمة وحدودها من خالل تحديد األنشطة والمواقع والعمليات واألنظمة والمكونات والعناصراألخرى يحدد النطاق 

التي سيتم مراجعتها والفترة الزمنية التي سيتم تغطيتها. يجب أن يكون النطاق كافيا لتحقيق أهداف المهمة. يجب االفصاح 

 .هائيةعن قيود النطاق في اتصاالت المهمة االفتتاحية والن



 .يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي للتدقيق أو من ينوب عنه على أهداف المهمة ونطاقها

 اعتبارات التنفيذ ودليل إثبات التقيد 

 تنفيذ ال

تمكن أهداف المهمة ونطاقها المدققين الداخليين من تركيز الجهود على المخاطر الكبيرة في النشاط قيد المراجعة،  

مة، والتواصل بوضوح مع اإلدارة ومجلس اإلدارة. أيضا، توفر األهداف والنطاق أساسا  وتطوير برنامج عمل المه

  .لمساعدة المدققين الداخليين على تحديد الجدول الزمني للمهمة والميزانية ومتطلبات الموارد

 :يتطلب تحديد أهداف ونطاق المهمة من المدققين الداخليين جمع المعلومات الالزمة من أجل

 .الغرض من المهمة وسبب إدراجها في خطة التدقيق الداخلي فهم  •

  .االخذ في الحسبان استراتيجيات وأهداف النشاط قيد المراجعة •

تحديد أولويات المخاطر ذات الصلة بالمهمة من خالل إعداد تقييم للمخاطر خاص بالمهمة. )انظر أيضا المعيار   •

 تقييم مخاطر المهمة.(  13.2

الداخليين النظر فيما إذا كانت المهمة عبارة عن طلب للتأكيد أو للخدمات االستشارية، وذلك ألن  على المدققين   ينبغي

توقعات أصحاب المصلحة ومتطلبات المعايير تختلف باختالف نوع المهمة. قد تختلف أهداف ونطاق مهام التأكيد اختالفا 

يد، يتم تحديد األهداف والنطاق بشكل أساسي من قبل  كبيرا عن أهداف ونطاق المهام االستشارية. بالنسبة لمهام التأك

  المدققين الداخليين، في حين يتم تحديد أهداف المهام االستشارية عادة من قبل الطرف الذي يطلب تلك المهام.

   :عندما يتم تحديد أهداف المهمة ونطاقها بشكل صحيح قبل بدء المهمة، يكون المدققون الداخليون قادرين على 

   .المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها النشاط قيد المراجعة تناول •

   .تجنب تكرار أداء العمل والجهود التي ال تضيف القيمة •

   .تخصيص الموارد المناسبة والكافية إلتمام المهمة •

المقصودة من المهمة. تحدد  أهداف المهمة هي بيانات عامة تم وضعها من قبل المدققين الداخليين والتي تحدد اإلنجازات 

على  األهداف ما يراد إنجازه من المهمة وتساعد المدققين الداخليين على تحديد اإلجراءات التي ينبغي تنفيذها. ينبغي

المهمة تتوافق مع أهداف العمل في المجال أو العملية قيد المراجعة وكذلك أهداف   المدققين الداخليين التأكد من أن أهداف

 .المؤسسة

تركز مهام التأكيد على توفير الضمان بأن الضوابط الرقابية المعمول بها قد تم تصميمها وتعمل بشكل كاف إلدارة 

المخاطر التي يمكن أن تمنع المؤسسة من تحقيق أهداف أعمالها. توجه أهداف هذه المشاركات عملية تحديد األولويات 

 :ء آداء المهمة. وتشمل هذه الضوابط الرقابية على ما يليالختبار الضوابط الرقابية للعمليات واألنظمة أثنا

 .إسناد السلطة والمسؤولية •

 .االمتثال للسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واالنظمة •

 .اإلبالغ عن معلومات دقيقة وموثوقة •

  .استخدام الموارد بفعالية وكفاءة •

 .حماية األصول •

ققين الداخليين استخدام الحكم أو الرأي المهني السليم والتشاور مع مشرف على المد بمجرد تحديد أهداف المهمة، ينبغي

المهمة حسب الضرورة لتحديد نطاق عمل المهمة. ينبغي أن يكون النطاق واسعا بما يكفي لتحقيق أهداف المهمة. عند  

قل لضمان إمكانية تحقيقه  على المدققين الداخليين النظر في كل هدف من أهداف المهمة بشكل مست تحديد النطاق، ينبغي

  .ضمن النطاق

عموما، يقوم المدققون الداخليون بدراسة وتوثيق أي قيود على النطاق وأي طلب من أصحاب المصلحة يتعلق بالعناصر 

 :التي سيتم ادراجها أو استبعادها من النطاق. تتضمن أمثلة قيود النطاق ما يلي

 .مدة المهمة •



 .البشرية والتكنولوجية(القيود على الموارد )المالية و •

  .الوصول إلى البيانات والسجالت والمعلومات األخرى وكذلك األفراد والممتلكات المادية •

توثيق  يقوم المدققون الداخليون بالتبليغ عن أهداف ونطاق وتوقيت المهمة خالل االجتماع االفتتاحي أو االولي. ينبغي

 اتصاالت المهمة.(  13.1ودمجها في أوراق عمل المهمة. )انظر أيضا معيار المعلومات في مذكرة تخطيط المهمة 

 دليل إثبات التقيد 

 .مذكرة تخطيط المهمة •

 .االتصال النهائي للمهمة •

 :أوراق عمل المهمة والتي توثق •

o تناسق األهداف وتقييم المخاطر. 

o النطاق الذي يحقق أهداف المهمة. 

o  على األهداف والنطاقبرنامج عمل المهمة المعتمد الذي يحتوي. 

o محاضر االجتماعات مع أصحاب المصلحة حول األهداف والنطاق. 

o   القيود على النطاق والطلبات وأي طلب من أصحاب المصلحة يتعلق بالعناصر التي سيتم ادراجها أو

 استبعادها من النطاق.

 

 مقاييس التقييم  13.4المعيار 

 المتطلبات 

تقييم جوانب النشاط قيد المراجعة والمحددة في  في ينبغي على المدققين الداخليين تحديد مقاييس قابلة للقياس الستخدامها 

  .أهداف المهمة ونطاقها

ينبغي على المدققين الداخليين التأكد من مدى قيام اإلدارة أو مجلس اإلدارة بوضع مقاييس كافية لتحديد ما إذا كان النشاط 

لمراجعة قد حقق أهدافه وغاياته. إذا كان ذلك مناسبا، يجب على المدققين الداخليين استخدام هذه المقاييس في قيد ا

  .تقييمهم

أما إذا كانت هذه المعايير غير كافية، يجب على المدققين الداخليين تحديد مقاييس التقييم المناسبة ومناقشتها مع اإلدارة و 

  .أو مجلس اإلدارة /

 ن المقاييس:أمثلة ع

  .داخلية )السياسات أو اإلجراءات أو مؤشرات األداء الرئيسية أو أهداف النشاط( •

  .خارجية )القوانين واألنظمة وااللتزامات التعاقدية( •

 .الممارسات الرسمية )األطر والمعايير واإلرشادات والمعايير الخاصة بصناعة أو نشاط أو مهنة( •

 إثبات التقيد اعتبارات التنفيذ ودليل 

 تنفيذ ال

كجزء من جمع المعلومات والتخطيط للمهمة، يحدد المدققون الداخليون المقاييس التي تستخدمها المؤسسة لتقييم فعالية 

وكفاءة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة للنشاط قيد المراجعة. ثم يركز المدققون على معايير التقييم األكثر صلة  

بالمهمة. وينبغي أن تمثل هذه المقاييس الحالة المرغوبة للنشاط وأن توفر مواصفات عملية وقابلة للقياس يمكن على 

أساسها مقارنة الحالة القائمة )الحالة(. على سبيل المثال، إذا كان هدف المهمة هو تقييم فعالية عمليات الضوابط الرقابة  

، أو الحالة المرغوبة قد تمثل النتيجة أو النتائج المتوقعة لعمليات الضوابط الرقابية  في النشاط قيد المراجعة، فإن المقاييس

  .للنشاط، بينما يتم الكشف عن الحالة القائمة من خالل النتائج الفعلية

تحديد   ان المقاييس المالئمة ضرورية لتحديد الفرق بين الحالة المرغوبة والحالة القائمة، والتي تمثل النتائج المحتملة؛

أهمية النتائج ؛ والتوصل إلى استنتاجات ذات مغزى. يستخدم المدققون الداخليون الحكم المهني لتحديد ما إذا كانت معايير  



المؤسسة مالئمة. وتكون المقاييس المالئمة ذات صلة، وتتماشى مع أهداف المؤسسة والنشاط قيد المراجعة، وتنتج 

المقاييس المدرجة في هذا المعيار، قد تتضمن المقاييس الممارسات التنظيمية  مقارنات معتمدة. باإلضافة إلى أمثلة

 .رسميا المعمول بها، والتوقعات القائمة على تصميم عنصر الرقابة، واإلجراءات التي قد ال يتم توثيقها

ضعت مبادئ أساسية حول  على المدققين الداخليين تحديد ما إذا كانت المؤسسة قد و عند تقييم مدى كفاية المقياس، ينبغي

على المدققين الداخليين النظر فيما إذا كانت اإلدارة   ما يشكل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المناسبة. ينبغي

قد صاغت بوضوح مدى تحملها للمخاطر، بما في ذلك الحد االدنى لألهمية النسبية لمختلف وحدات األعمال أو الوظائف  

نبغي للمدققين الداخليين أيضا أن يتأكدوا مما إذا كانت المؤسسة قد اعتمدت تعريفا للرقابة أو صاغته  أو العمليات. وي

بوضوح، وينبغي أن يحددوا مدى إدراك اإلدارة لما يشكل المستوى المرضي للرقابة. فعلى سبيل المثال، قد تعني كلمة  

ف رقابي واحد تتم وفقا إلجراءات الرقابة المعمول بها  مرضية أن نسبة مئوية معينة من المعامالت التي تدخل ضمن هد 

 .أو أن نسبة مئوية معينة من الضوابط عموما تعمل على النحو المنشود

على المدققين الداخليين البحث في الممارسات الموصى بها ومقارنة مقاييس اإلدارة بتلك  باإلضافة إلى ذلك، ينبغي

ضا، يتطلب تحديد المقياس األفضل لتحقيق أهداف المهمة من المدققين  المستخدمة من قبل المؤسسات األخرى. أي

الداخليين تطبيق الحكم المهني. قد يقرر المدققون الداخليون أن السياسات واإلجراءات الموثقة و / أو المقاييس األخرى 

المقاييس المناسبة أو قد يسعون  تفتقر إلى التفاصيل أو أنها غير كافية. قد يساعد المدققون الداخليون اإلدارة في تحديد

مقاييس اإلدارة كافية  للحصول على معلومات من الخبراء للمساعدة في تحديد أو تطوير المقاييس ذات الصلة. قد تبدو

  .بشكل عام، ولكن قد يقترح المدققون الداخليون مقاييس أفضل للمهمة

ة غير مالئمة أو غير موجودة، قد يوصي المدققون الداخليون  عندما تكون المقاييس المستخدمة من قبل النشاط قيد المراجع

بأن تقوم اإلدارة بتنفيذ المقاييس التي حددها المدققون الداخليون. وقد تؤدي المناقشة بشأن عدم وجود مقاييس مالئمة إلى 

  .اتخاذ قرار بتقديم الخدمات االستشارية

النشاط قيد المراجعة تفهم المقاييس التي سيتم استخدامها أثناء المهمة. على المدققين الداخليين التأكد من أن إدارة  ينبغي

ولتجنب سوء التفسير أو الطعن من جانب أي موظف مسؤول عن النشاط قيد المراجعة، ينبغي توثيق المقاييس المتفق  

 .عليها

 دليل إثبات التقيد 

 .ستخدمة لتحديد مدى مالءمة المقاييسأوراق عمل توثق مصادر المقاييس التي تم النظر فيها والعملية الم •

الوثائق، مثل محاضر االجتماعات أو مذكرة التخطيط أو البريد اإللكتروني، التي تشير إلى مناقشة المدققين الداخليين   •

 .للمقاييس مع إدارة النشاط قيد المراجعة و / أو مجلس اإلدارة

  

 موارد المهمة    13.5المعيار 

 المتطلبات 

  .التخطيط للمهمة، يجب على المدققين الداخليين تحديد الموارد الالزمة لتحقيق أهداف المهمةعند 

 :يجب على المدققين الداخليين تحديد أنواع وكمية الموارد التي ستكون مطلوبة ألداء المهمة. يتطلب التحديد النظر في 

 .طبيعة ودرجة تعقيد المهمة •

 .فيه المهمةاإلطار الزمني الذي يجب أن تتم  •

 .ما إذا كانت الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية المتاحة مناسبة وكافية لتحقيق أهداف المهمة •

إذا كانت الموارد المتاحة غير مناسبة أو غير كافية، يجب على المدققين الداخليين مناقشة المخاوف مع الرئيس التنفيذي 

  .على الموارد للتدقيق أو من ينوب عنه المسؤول عن الحصول

 اعتبارات التنفيذ ودليل إثبات التقيد 

 تنفيذ ال



يعد تحديد الموارد وتعيينها خطوة في التخطيط للمهمة التي يتم التعامل معها عادة من قبل المدقق الداخلي الذي تم تعيينه  

مشرف المهمة فهم المعلومات التي على  لقيادة المهمة واإلشراف عليها. لتحديد نوع وكمية الموارد الالزمة للمهمة، ينبغي

تم جمعها وإعدادها خالل التخطيط للمهمة، مع إيالء اهتمام خاص لطبيعة وتعقيد العمل الذي يتعين القيام به. ثم يطبق 

اتخاذها لتحقيق أهداف المهمة والوقت المتوقع أن   المشرف على المهمة الحكم المهني لتحديد الخطوات التي ينبغي

المهمة، مثل عدد الساعات   وة. من المهم أيضا مراعاة المواصفات والقيود الثابتة التي قد تؤثر على أداءتستغرقه كل خط

  .المدرجة في الميزانية للمهمة باإلضافة إلى التوقيت واللغة والخدمات اللوجستية

الية للموارد المالية والبشرية  على المدققين الداخليين النظر في التطبيق األكثر كفاءة وفع عند التخطيط للمهام، ينبغي

والتكنولوجية المتاحة. قد يكون للمشرف على المهمة إمكانية الوصول إلى معلومات الرئيس التنفيذي للتدقيق حول  

الكفاءات المتخصصة التي يشغلها أعضاء وظيفة التدقيق الداخلي. يتطلب تخطيط موارد المهمة تحديد ما إذا كانت 

 .ة وكافية أو إذا كان من الضروري الحصول على موارد إضافية إلتمام المهمةالموارد المتاحة مناسب

عندما تؤثرمحدودية الموارد على قدرة وظيفة التدقيق الداخلي على تحقيق أهداف المهمة، يكون مشرف المهمة مسؤوال  

مناقشة اآلثار المترتبة على   عن تصعيد المخاوف إلى الرئيس التنفيذي للتدقيق. إن الرئيس التنفيذي للتدقيق مسؤول عن

قيود الموارد مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وتحديد مسار العمل الذي ينبغي اتخاذه. على سبيل المثال، عندما يكون 

الرئيس التنفيذي للتدقيق غير قادر على الحصول على الموارد الالزمة، فقد يلزم حصر نطاق المهمة. )انظر أيضا 

 الموارد التكنولوجية(. 10.3إدارة الموارد البشرية والمعيار  10.2رة الموارد المالية والمعيار إدا  10.1المعيار 

لتحسين التطبيق الفعال للموارد، قد يقوم المدققون الداخليون بتوثيق الوقت الفعلي المستغرق في أداء المهمة مقابل الوقت 

 .يط الموارد في المستقبلالمدرج في الميزانية. يمكن مراجعة الوثائق لتحسين تخط

 دليل إثبات التقيد 

 جردة لكفاءات وظيفة التدقيق الداخلي من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق. •

 .سياسات وإجراءات وظيفة التدقيق الداخلي لتوفير الموارد للمهمات •

 .برنامج عمل المهمة المعتمد الذي يوضح استخدام الموارد المناسبة والكافية •

 .)أوراق العمل( التي تحلل احتياجات المهمة من الموارد وتالحظ تخصيص المواردوثائق التخطيط   •

 .دراسة استقصائية، بعد المهمة، إلدارة النشاط قيد المراجعة لالستفسارعن حسن التوقيت وكفاية الموارد •

 .العقود و / أو العالقات مع مقدمي الخدمات الخارجيين •

 

 برنامج العمل  13.6المعيار 

 المتطلبات 

 .يجب على المدققين الداخليين تطوير وتوثيق برنامج عمل المهمة الذي سيحقق أهداف المهمة

يعتمد برنامج عمل المهمة على المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التخطيط للمهمة، بما في ذلك نتائج تقييم مخاطر 

  .المهمة

 :يجب أن يحدد برنامج عمل المهمة

  .يق أهداف المهمةالواجبات لتحق •

 المنهجيات واألدوات ألداء الواجبات. •

 .المدققون الداخليون المكلفون بأداء الواجبات •

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أو من ينوب عنه مراجعة برنامج عمل المهمة والموافقة عليه قبل تنفيذه. يجب مناقشة 

 .من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق أو من ينوب عنه التعديالت الالحقة في برنامج العمل والموافقة عليها

 اعتبارات التنفيذ ودليل إثبات التقيد 

 تنفيذ ال



توثق برامج العمل الواجبات التي يتعين إتمامها في المهمة واألدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل عضو في فريق 

أو مشرف المهمة المعين وعادة ما تتضمن تحديد  المهمة. تتم مراجعة برامج العمل من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق

أسلوب لإلشارة إلى المراجعة والموافقة على الواجبات المختلفة المنجزة، إلى جانب أسماء المدققين الداخليين الذين أكملوا  

 .العمل، وتاريخ االنتهاء من العمل

اء التخطيط للمهمة ويفصل اإلجراءات التي سيتم  يعتمد برنامج عمل المهمة على المعلومات التي تم جمعها وتطويرها أثن

استخدامها لتحليل وتقييم المعلومات حيث يقوم المدققون الداخليون بتطوير نتائج المهمة والتوصيات واالستنتاجات. عادة 

  .ما يتم توثيق العمل المنجز خالل مرحلة التخطيط في أوراق العمل واإلشارة إليه في برنامج العمل

مج العمل، يمكن للمدققين الداخليين توسيع مصفوفة المخاطر والرقابة من خالل ربط المخاطر والضوابط لوضع برنا

بنهج اختبار ليتم تنفيذه. خالل إجراء التحليالت والتقييمات، يمكن توسيع المصفوفة لربط المخاطر والضوابط بالنتائج 

ف االختبار والمقاييس ومنهجياته مثل اإلجراءات التحليلية  أن تحدد برامج العمل أهدا والتوصيات واالستنتاجات. ينبغي

أن  التي سيتم استخدامها الختبار فعالية الضوابط الرئيسية، باإلضافة إلى المواصفات الموضحة في المعيار. ينبغي

 .تتضمن برامج العمل أيضا منهجية أخذ العينات والمجموعة والحجم

ة خالل مرحلة التخطيط حسب وظيفة التدقيق الداخلي والمهمة. غالبا ما يتم يختلف مستوى التحليل والتفاصيل المطبق

االنتهاء من تقييم مدى كفاية تصميم الرقابة كجزء من تخطيط المهمة، ألنه يساعد المدققين الداخليين على تحديد الضوابط  

العمل تقييما موثقا لمدى كفاية تصميم الرئيسية بوضوح ليتم اختبارها بشكل أكبر للتأكد من فعاليتها. قد يتضمن برنامج 

 .التحكم

ومع ذلك ، فإن أنسب وقت إلجراء هذا التقييم يعتمد على طبيعة المهمة. إذا لم يتم إتمامه أثناء التخطيط، فقد يتم تقييم 

ة أثناء إجراء  تصميم الضوابط الرقابية خالل أداء المهمة، أو قد يقوم المدققون الداخليون بتقييم تصميم الضوابط الرقابي

 .اختبارات فعالية الضوابط

 دليل إثبات التقيد 

 .أوراق عمل تدعم إعداد برنامج العمل •

 .مصفوفة المخاطر والضوابط الرقابية مع نهج االختبار •

 .خرائط أو أوصاف عمليات الضوابط الرقابية •

 .مالحظات حول تقييم مدى كفاية تصميم الضوابط الرقابية •

 .االختبارات اإلضافيةخطط  •

 .المحاضر أو المالحظات أو الوثائق من اجتماعات التخطيط التي تم خاللها تحديد المهام واإلجراءات •

 .برنامج عمل المهمة مع توثيق الموافقة عليه •

 .توثيق الموافقة على التعديالت في برنامج العمل •

 

 

  تنفيذ أعمال المهمة 14المبدأ 

 .الداخليون بتنفيذ برنامج عمل المهمة لتحقيق أهداف المهمةيقوم المدققون 

عند التخطيط للمهمة، يقوم المدققون الداخليون بجمع وتنظيم المعلومات إلنشاء برنامج عمل. يصف برنامج العمل المهام  

  .والمنهجيات التي سيتم استخدامها لتحقيق أهداف المهمة

اخليون بجمع المعلومات وإجراء التحليالت والتقييمات. تمكن هذه الخطوات  لتنفيذ برنامج العمل، يقوم المدققون الد 

  .المدققين الداخليين من تحديد النتائج المحتملة. تحديد أسباب النتائج وآثارها وأهميتها؛ ووضع التوصيات واالستنتاجات

 



 جمع المعلومات ألغراض التحليل والتقييم  14.1المعيار

 المتطلبات 

  .يجب على المدققين الداخليين جمع المعلومات ذات الصلة والموثوقة والكافية إلجراء التحليالت والتقييمات

  .يجب على المدققين الداخليين جمع وتحليل المعلومات إلنتاج ودعم نتائج المهمة

ما إذا كانت المعلومات ذات صلة وموثوقة وما إذا كانت كافية بحيث توفر التحليالت  يجب على المدققين الداخليين تقييم

أساسا معقوال لصياغة نتائج المهمة المحتملة. يشار إلى نتائج التحليالت والمعلومات الداعمة مجتمعة باسم "األدلة".  

 التحليالت والنتائج المحتملة للمهمة(  14.2)انظر أيضا المعيار 

لومات ذات صلة عندما تكون متسقة مع أهداف المهمة، وتكون ضمن نطاق المهمة، وتساهم في تطوير نتائج تكون المع

 .المهمة والتوصيات واالستنتاجات 

تكون المعلومات موثوقة عندما تكون واقعية وراهنة. يستخدم المدققون الداخليون الشك المهني لتقييم ما إذا كانت 

 :الثقة عندما تكون المعلومات المعلومات موثوقة. يتم تعزيز

 .قد تم الحصول عليها مباشرة من قبل المدقق الداخلي أو من مصدر مستقل •

  .مؤيدة و موثقة •

  .تم جمعها من برنامج يتمتع بعمليات حوكمة وإدارة مخاطر ورقابة فعالة  •

والتقييمات الكاملة. تكون األدلة كافية عندما  تكون المعلومات كافية عندما تمكن المدققين الداخليين من إجراء التحليالت 

يتمكن شخص متعقل ومطلع ومختص من تكرار برنامج عمل المهمة والوصول إلى نفس االستنتاجات مثل المدقق 

الداخلي. عندما ال تكون األدلة كافية إلنتاج أو دعم نتائج المهمة، يجب على المدققين الداخليين جمع معلومات إضافية 

 .والتقييمللتحليل 

 اعتبارات التنفيذ ودليل إثبات التقيد 

 تنفيذ ال

خطوات برنامج عمل المهمة، يركز المدققون الداخليون على المعلومات ذات الصلة بأهداف   لتنفيذعند جمع المعلومات 

لتحديد ما إذا  على المدققين الداخليين إجراء تقييم نقدي  المهمة وضمن نطاق المهمة. عند تطبيق الشك المهني، ينبغي

عليها مباشرة )مثل المالحظة( أو من مصدر مستقل عن المسؤولين عن   كانت المعلومات واقعية وحديثة ويتم الحصول

  .النشاط قيد المراجعة. يعد تأييد المعلومات من خالل مقارنتها بأكثر من مصدر واحد طريقة أخرى لزيادة الموثوقية

 :حليل ما يليقد تشمل إجراءات جمع المعلومات للت

 .إجراء مقابالت مع، أو إستبيان األفراد المشاركين في النشاط •

 .المراقبة المباشرة لعملية ما، والمعروفة أيضا باسم إجراء جولة ميدانية •

 .الحصول على ضمانة أو التحقق من المعلومات من فرد مستقل عن النشاط قيد المراجعة •

 .ثائق أو المخزون أو المعداتالكشف على أو فحص األدلة المادية مثل الو •

 .الوصول المباشر إلى برامج المؤسسة لمراقبة البيانات أو استخراجها •

 .العمل مع مستخدمي البرامج والمسؤولين للحصول على البيانات •

يلية. عند جمع المعلومات، يأخذ المدققون الداخليون بالحسبان فيما إذا كانوا سيختبرون مجموعة بيانات كاملة أو عينة تمث

 .إذا ارتأو اختيارعينة، فينبغي عليهم، قدر اإلمكان، تطبيق وسائل للتأكد من أن العينة تمثل المجموعة اإلحصائية بأكملها

 دليل إثبات التقيد 

  .برنامج عمل المهمة، والذي يتضمن إجراءات لجمع البيانات ذات الصلة بأهداف المهمة •

 .مصدرها، وتاريخ جمعها، والفترة التي تتعلق بها وصف المعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك •

  .شرح موثق لكيفية تحديد المدقق الداخلي أن المعلومات التي تم جمعها كانت كافية إلجراء التحليل •



 

 التحليالت ونتائج المهمة المحتملة  14.2المعيار 

 المتطلبات 

 الموثوقة، والكافية لتطوير نتائج المهمة المحتملة. ، يجب على المدققين الداخليين تحليل المعلومات ذات الصلة

يجب على المدققين الداخليين تحليل المعلومات لتحديد ما إذا كان هناك اختالف بين مقاييس التقييم والحالة القائمة للنشاط 

ون الداخليون الحالة  مقاييس التقييم.( يحدد المدقق 13.4قيد المراجعة، والمعروفة باسم "الحالة". )راجع أيًضا المعيار 

باستخدام المعلومات واألدلة التي تم جمعها أثناء المهمة. يشير االختالف بين المقاييس والحالة إلى نتيجة مهمة محتملة 

يجب مالحظتها وتقييمها بشكل أكبر. تشمل األمثلة الشائعة لنتائج المهمة المحتملة األخطاء، المخالفات، األفعال غير  

 تحسين الكفاءة أو الفعالية.  القانونية، وفرص

إذا لم تقدم التحليالت األولية أدلة كافية لدعم نتيجة مهمة محتملة، يجب على المدققين الداخليين ممارسة العناية المهنية 

الالزمة عند تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تحليالت إضافية. عندها، يجب تعديل برنامج العمل وفقًا لذلك والموافقة  

 يه من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من ينوب عنه. عل

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

 قد يتضمن برنامج عمل المهمة قائمة بالتحليالت المحددة التي يمكن إجراؤها، مثل: 

 .اختبارات دقة أو فعالية عملية أو نشاط •

 .اختبارات المعقولية •

 .واالنحدارتحليالت النسبة، االتجاه،  •

 .مقارنات بين معلومات الفترة الحالية مع الميزانيات والمعلومات المتوقعة أو المعلومات المماثلة من الفترات السابقة •

تحليل العالقات بين مجموعات المعلومات )على سبيل المثال، المعلومات المالية، مثل مصاريف الرواتب المسجلة،   •

 .يرات في متوسط عدد الموظفين(والمعلومات غير المالية، مثل التغ

 .المقارنة المعيارية الداخلية، أو مقارنات المعلومات من مناطق مختلفة داخل المؤسسة •

 المقارنات المعيارية الخارجية، أو المقارنات باستخدام المعلومات من المؤسسات األخرى.  •

تحسين كفاءة وفعالية التحليالت، مثل تطبيقات   ينبغي أن يفهم المدققون الداخليون ويستخدمون التقنيات التي تعمل على 

 البرامج التي تمكن من اختبار مجتمع بأكمله بدالً من مجرد عينة.

أن تسفر التحليالت عن مقارنة مفيدة بين مقاييس التقييم والحالة. عندما تشير التحليالت إلى وجود اختالف بين  ينبغي

مهمة الالحقة لتحديد سبب وتأثير االختالف وأهمية النتائج المحتملة. قد  استخدام إجراءات ال المقاييس والحالة، ينبغي

 تسمى النتائج أيًضا "مالحظات"، ال سيما في المهام االستشارية.

يمارس المدققون الداخليون العناية المهنية الالزمة لتحديد مدى ونوع اإلجراءات اإلضافية التي ينبغي استخدامها لتقييم  

وتحديد سببها، تأثيرها، وأهميتها. قد يوفر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومنهجيات التدقيق الداخلي   النتائج المحتملة

 إرشادات لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تحليالت إضافية. تشمل االعتبارات ما يلي:

 .نتائج تقييم مخاطر المهمة، بما في ذلك مدى كفاية عمليات الرقابة •

 .المراجعة والنتائج المحتملة أهمية النشاط قيد •

 .مدى دعم التحليالت لنتائج المهمة المحتملة •

 .توافر وموثوقية المعلومات لمزيد من التقييم •

 .تكاليف مقابل فوائد إجراء تحليالت إضافية •

 إثبات التقيد 



التطبيقات المستخدمة، أوراق العمل التي توثق التحليالت التي تم إجراؤها )بما في ذلك برامج تحليل البيانات أو  •

 .ومجموعات االختبار، وعمليات أخذ العينات، وطرق أخذ العينات(

 .برنامج العمل و/أو اإلبالغ النهائيالمربوطة ب أوراق العمل •

 .الوثائق المتعلقة باإلبالغ النهائي •

 .المراجعات اإلشرافية للمهمة •

 تقييم الجودة الداخلي.(  12.1الجودة الخارجي والمعيار تقييم  8.4نتائج التقييم الخارجي والداخلي. )راجع المعيار  •

 

 تقييم النتائج   14.3المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين تقييم كل نتيجة مهمة محتملة لتحديد أهميتها. 

اآلثار المحتملة، وتقييم أهمية عند تقييم نتائج المهمة المحتملة، يجب على المدققين الداخليين تحديد السبب الجذري، تحديد 

المشكلة. لتحديد أهمية المخاطر، يأخذ المدققون الداخليون في االعتبار احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها المحتمل على  

 المؤسسة أو عمليات الحوكمة، إدارة المخاطر، أو الرقابة. 

 ثيق المشكلة واإلبالغ عنها على أنها نتيجة.إذا قرر المدققون الداخليون أن المؤسسة معرضة لخطر كبير، فيجب تو

يجب على المدققين الداخليين تقديم تصنيف، ترتيب، أو أي إشارة أخرى لألولوية لكل نتيجة مهمة، بناًء على أهمية  

 النتيجة، باستخدام المنهجيات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. 

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 ذ التنفي

من أجل التوصل الى ووضع نتائج المهمة، يبدأ المدققون الداخليون بمقارنة المقاييس الموضوعة مع الحالة القائمة للنشاط  

التحليالت ونتائج المهمة المحتملة.( إذا كان هناك فرق بين االثنين، يقوم  14.2قيد المراجعة. )راجع أيًضا المعيار 

 نتيجة المحتملة بشكل أكبر والبحث بما يلي:المدققون الداخليون بالتحقيق في ال

السبب الجذري لالختالف، والذي يرتبط عادةً بنقص ضوابط. بشكل بسيط، غالبًا ما يتضمن تحديد السبب الجذري   •

 .طرح سلسلة من األسئلة حول سبب وجود االختالف

ت، قد يكون التأثير قابالً للقياس تأثير أو وقع االختالف، ما يفسر سبب كون الحالة مدعاة للقلق. في بعض الحاال •

الكمي بشكل موضوعي، ولكن في كثير من الحاالت سيكون مدى التأثير عبارة عن تقدير مدروس من خالل العناية 

ممارسة   4المهنية الالزمة من قبل المدققين الداخليين مع مدخالت من إدارة النشاط قيد المراجعة. )انظر أيًضا المبدأ 

 الالزمة.( العناية المهنية

لتحديد أهمية النتيجة، يستخدم المدققون الداخليون المنهجيات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي و يحددون  

ويقيمون الضوابط الحالية لكفاية وفعالية التصميم، ثم يحددون مستوى المخاطر المتبقية ، أو المخاطر المتبقية على الرغم  

 ل بها. من وجود الضوابط المعمو

يقوم المدققون الداخليون بتعيين تصنيف بناًء على المنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، والتي تضمن  

 على المدققين الداخليين مراعاة ما يلي:  االتساق في جميع عمليات التدقيق الداخلي. عند تحديد التصنيف، ينبغي

 .تأثير واحتمالية المخاطر •

 .قابلية المؤسسة لتحمل المخاطر •

 .المنهجيات التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي •

 .أي عوامل إضافية مهمة للمؤسسة •

يمكن أن يكون التصنيف أداة اتصال فعالة لوصف أهمية كل نتيجة وقد يساعد اإلدارة في تحديد أولويات خطط العمل 

 ، متوسطة، عالية، وحرجة. الخاصة بهم. أمثلة على التصنيفات: منخفضة



قد يوفر الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نماذج للمدققين الداخليين الستخدامها في توثيق نتائج المهمة، وضمان التوثيق 

 المناسب للعناصر المختلفة مثل:

 المقياس  •

 الحالة  •

 السبب •

 التأثير •

 .تصنيف األهمية •

 التوصيات وخطط العمل.( 14.4توصيات لحل النتائج. )انظر أيًضا المعيار  •

أن توضح  كتابة النتائج بإيجاز، بلغة بسيطة، بحيث تفهم إدارة النشاط قيد المراجعة تقييم المدققين الداخليين. ينبغي ينبغي

النتائج الفرق بين الحاالت والمقاييس و ينبغي أن ترتبط باألدلة الموثقة التي تدعم تقييم المدققين الداخليين وحكمهم على 

 أهميتها. 

 إثبات التقيد 

 .أوراق عمل توضح المقاييس المستخدمة لتقييم النتائج •

ورقة عمل تسرد المقاييس، الحالة، السبب الجذري، والتأثير )الخطر أو التعرض المحتمل(، وتصنيف األهمية لكل  •

 .نتيجة

تحليل للتكلفة والعائد التي  تحمل المخاطر، وعناصر أي قابلية ورقة عمل أو وثائق أخرى تشرح األهمية النسبية،  •

 .استخدمت كأساس للوصول للنتيجة 

 .سياسات التدقيق الداخلي، النماذج، والتوجيهات ذات الصلة  •

 .الوثائق المتعلقة باإلبالغ النهائي للمهمة •

 

 التوصيات وخطط العمل  14.4المعيار 

 المتطلبات 

 خطط عمل اإلدارة إذا كان ذلك ممكنا.يجب على المدققين الداخليين صياغة التوصيات، والحصول على  

 التوصيات هي إجراءات مقترحة من أجل: 

 .تسوية الفرق بين المقاييس الموضوعة والحالة القائمة  •

 .التخفيف من حدة المخاطر المحددة •

 .تعزيز أو تحسين النشاط قيد المراجعة •

 راجعة. يجب على المدققين الداخليين مناقشة التوصيات مع إدارة النشاط قيد الم

بالنسبة لعمليات التأكيد، يجب على المدققين الداخليين الحصول على خطط عمل اإلدارة لمعالجة السبب الجذري لكل  

 نتيجة. 

إذا اختلف المدققون الداخليون واإلدارة حول التوصيات و/أو خطط العمل ولم يتم التوصل إلى حل، فيجب أن يوضح  

 اتصاالت المهمة.( 13.1الخالف. )راجع أيًضا المعيار اإلبالغ النهائي كال الموقفين وأسباب 

على الرغم من أنه يجب على المدققين الداخليين تقديم توصيات بشأن اإلجراءات التصحيحية، فإن مسؤولية اإلدارة هي  

هائي.( ال إبالغ المهمة الن  15.1تحديد مسار العمل المناسب وتنفيذ خطط العمل لمعالجة النتائج. )راجع أيًضا المعيار 

 تتطلب المشاركات االستشارية خطط عمل.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 



مطلوب من المدققين الداخليين أن يكون لديهم اتصاالت مستمرة مع اإلدارة طوال فترة المهمة. )راجع أيًضا المعيار 

والتوصيات مع إدارة النشاط قيد المراجعة طوال   على المدققين الداخليين مناقشة النتائج  اتصاالت المهمة.( ينبغي 13.1

فترة المهمة. عادة ما يكون اإلبالغ الختامي المطلوب، والذي يجب أن يحدث قبل إصدار اإلبالغ النهائي، فرصة رسمية  

م  على المدققين الداخليين استخدا اتصاالت المهمة.( ينبغي  13.1أو منظمة، مثل تداول ختامي. )راجع أيًضا المعيار 

 المنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد النتائج التي تتطلب التصعيد.

توجيه التوصيات إلى األطراف التي لديها السلطة الكافية إلجراء التغييرات واإلشراف عليها في النشاط قيد   ينبغي

دات لمساعدة المدققين الداخليين على تحديد األطراف  المراجعة. قد يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي سياسة أو إرشا

المناسبين. على سبيل المثال، قد تنص سياسة التدقيق الداخلي على أن مستوى معينًا فقط )مثل المدير أو نائب الرئيس(  

 أن يستجيب لتوصيات التدقيق الداخلي ويضع خطط عمل.  ينبغي

على المدققين الداخليين اإلبالغ عنها كتوصية. بدالً من  نتائج، فينبغيإذا تم تحديد إجراء تصحيحي معين يعالج إحدى ال

ذلك، قد يقدم المدققون الداخليون عدة خيارات لكي تأخذها اإلدارة في االعتبار. في بعض الحاالت، قد يوصي المدققون  

عدة إجراءات تصحيحية موصى الداخليون اإلدارة ببحث خيارات وتحديد مسار العمل المناسب. قد يكون للنتيجة الواحدة 

 بها. 

إذا اختلف المدقق الداخلي وإدارة النشاط قيد المراجعة حول نتائج المهمة أو التوصيات، ينبغي على الرئيس التنفيذي 

اتصاالت  13.1للتدقيق الداخلي أن يعمل مع مستويات أعلى من اإلدارة لتسهيل التوصل إلى حل. وفقًا لمتطلبات المعيار 

على المدققين الداخليين تقديم ابالغ نهائي يوثق مواقف  ندما يتعذر الوصول إلى مثل هذا القرار، ينبغيالمهمة، ع

 الطرفين. باإلضافة إلى ذلك، يمكن إرفاق بيان رسمي من كل طرف كملحق باإلبالغ. إذا لم يتم إرفاقه كملحق، فينبغي

 توفير التعليقات الكاملة لكل طرف عند الطلب.

المدققين الداخليين تقييم ومناقشة جدوى ومعقولية التوصيات وخطط العمل مع اإلدارة. يشتمل التقييم والمناقشة  على  ينبغي

عادةً على تحليل التكلفة والعائد وتحديد ما إذا كانت خطط العمل ستعالج المخاطر بشكل مرٍض وفقًا لقابلية المؤسسة  

 لتحمل المخاطر.

 القطاع العام 

لقوانين واللوائح من المدققين الداخليين العاملين في القطاع العام اإلفصاح عن جميع تعليقات اإلدارة غالبًا ما تتطلب ا

 في اإلبالغ النهائي.

 إثبات التقيد 

 .أوراق عمل لكل نتيجة، مع المقاييس، الحالة، التأثير، السبب الجذري، والتوصية )التوصيات( المدرجة •

 .التدقيق الداخلي ذات الصلةسياسات، إجراءات، نماذج، وإرشادات  •

مالحظات، أوراق عمل، أو وثائق أخرى تثبت المناقشات مع اإلدارة فيما يتعلق بالنتائج وجدوى التوصيات وخطط  •

 .العمل

 .وثائق متعلقة باإلبالغ النهائي •

 

 تطوير استنتاجات المهمة   14.5المعيار 

 المتطلبات 

 تطويراستنتاج المهمة. يجب على المدققين الداخليين 

استنتاج المهمة هو حكم المدقق الداخلي حول األهمية العامة لنتائج المهمة عند عرضها بشكل جماعي. يجب أن يشتمل  

 على ملخص لنتائج المهمة المتعلقة بأهداف ونطاق المهمة.

 يجب تطوير االستنتاج وفقًا لمنهجيات التدقيق الداخلي المعمول بها.



استنتاج المهمة، يجب على المدققين الداخليين إصدار تصنيف، ترتيب، أو أي مؤشر آخر لألهمية المجمعة  بناًء على 

 للنتائج.

بالنسبة لمهمة التأكيد، يجب أن يتضمن استنتاج المهمة حكم المدققين الداخليين فيما يتعلق بفعالية الحوكمة، إدارة  

 جعة. المخاطر، و/أو عمليات الرقابة للنشاط قيد المرا

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

تجميع التصنيفات الفردية لنتائج المهمة لتحديد استنتاج أو ملخص مهمة شامل حول النشاط قيد المراجعة. توفر   ينبغي

الية منهجيات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، المحددة مسبقًا، مقياًسا يوضح ما إذا كان هناك تأكيد معقول بشأن فع

الضوابط. على سبيل المثال، قد يشير المقياس إلى مرضي/مقبول، مرضي جزئيًا، يحتاج إلى تحسين، أو غير مرضي  

 اعتماًدا على تقييمات المدققين الداخليين.

عادة، يستخدم المدققون الداخليون المقاييس والمنهجية، بما في ذلك نظام تصنيف، الذي تم تطويره من قبل الرئيس  

أن يعتمد نظام التصنيف  ذي للتدقيق الداخلي ومراجعته مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة قبل حدوث المهمة. ينبغيالتنفي

على استعداد المؤسسة العام للمخاطر وقابلية النشاط قيد المراجعة لتحمل المخاطر، و ينبغي أن يوفر األساس لتطوير 

تدقيق الداخلي. إن وجود تصور مسبق متفق عليه لالستنتاجات استنتاجات وتقييمات المهمة عبر جميع عمليات ال

 والتصنيفات يوفر االتساق خالل المهام.

قد يضيف االستنتاج سياقًا فيما يتعلق بتأثيرات النتائج داخل النشاط قيد المراجعة والمؤسسة. على سبيل المثال، قد يكون  

المخاطر على المستوى الجزئي، ولكن ليس على المستوى الكلي  لبعض النتائج تأثير مادي على تحقيق األهداف أو إدارة  

)على سبيل المثال، قد يكون الفشل في إدارة المدفوعات المكررة المحتملة جوهريًا لشركة تابعة ولكن ليس للمؤسسة  

دد تحقيق أهداف ككل(. ينبغي على المدققين الداخليين النظر في كيفية إدارة الضوابط المطبقة بشكل جيد للمخاطر التي ته

 اإلدارة. 

 إثبات التقيد 

ورقة عمل توضح أساس استنتاج المهمة العام و التوافق مع نظام التصنيف الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق 

 الداخلي. 

مقتطفات من سياسة موضوعة أو من محضر اجتماع توضح التوافق بين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، اإلدارة،  

 جلس على نظام التصنيف الذي ستستخدمه وظيفة التدقيق الداخلي. والم

 

 توثيق المهمة   14.6المعيار 

 المتطلبات 

 يجب على المدققين الداخليين توثيق المعلومات واألدلة لدعم نتائج، توصيات، واستنتاجات المهمة.

بالمهمة بحيث يمكن لمدقق داخلي مطلع، ومتعقل، أو يجب توثيق التحليالت، التقييمات، والمعلومات الداعمة ذات الصلة 

 شخص مطلع وكفوء بصورة مماثلة، أن يكرر العمل ويستنبط نفس النتائج، التوصيات، واالستنتاجات.

 يجب أن تتضمن وثائق المهمة ما يلي:

 .تاريخ أو فترة المهمة •

 برنامج العمل. •

 .تقييم مخاطر المهمة •

 .أهداف المهمة ونطاقها •

 .التحليالت، بما في ذلك تفاصيل اإلجراءات ومصدر )مصادر( البياناتوصف  •



 .النتائج، التوصيات، واالستنتاجات •

 .دليل اإلبالغ باألطراف المناسبة •

 .أسماء أو األحرف األولى من اسم األفراد الذين أدوا العمل وأشرفوا عليه •

تأكد من دقتها، مالءمتها، واكتمالها. يجب على الرئيس يجب على المدققين الداخليين التأكد من مراجعة وثائق المهمة لل

 التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من ينوب عنه مراجعة وثائق المهمة والموافقة عليها.

يجب على المدققين الداخليين االحتفاظ بجميع وثائق المهمة وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة وكذلك سياسات وإجراءات 

 اخلي والمؤسسة.وظيفة التدقيق الد

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

يعد توثيق مهمة التدقيق الداخلي من خالل أوراق العمل جزًءا مهًما من العملية المنهجية والمنضبطة ألداء المهمة ألنه  

لتوثيق األساس  ينظم معلومات المهمة بطريقة تمكن من إعادة أداء العمل وتدعم استنتاجات المهمة ونتائجها. يوفر ا

لإلشراف على المدققين الداخليين الفرديين ويسمح للرئيس التنفيذي التدقيق الداخلي واآلخرين بتقييم جودة عمل وظيفة 

 التدقيق الداخلي. يعمل التوثيق المناسب أيًضا على إثبات تطابق وظيفة التدقيق الداخلي مع المعايير.

لمنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتوثيق المهمة، بما في ذلك  ينبغي على المدققين الداخليين استخدام ا

الخطوات والشكل المطلوب استخدامه. قد يشمل ذلك نماذج أو برامج لتطوير أوراق العمل ونظام لالحتفاظ بالوثائق.  

 ة.تظهر أوراق العمل المعلومات المستخدمة لتحديد نتائج، توصيات، واستنتاجات المهم

بشكل عام، يتم تنظيم أوراق العمل وفقًا للبنية التي تم تطويرها في برنامج العمل وربطها بأجزاء معلومات ذات الصلة.  

والنتيجة النهائية هي مجموعة كاملة من وثائق اإلجراءات المكتملة، المعلومات التي تم الحصول عليها، االستنتاجات التي  

نتجة، واألساس المنطقي لكل خطوة من الخطوات. تشكل هذه الوثائق المصدر األساسي تم التوصل إليها، التوصيات المست

لدعم تواصل المدققين الداخليين مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وإدارة النشاط قيد  

ة من شأنها أن تمكن شخص  المراجعة. ولعل األهم في ذلك، أن أوراق العمل تحتوي على معلومات كافية وذات صل

متعقل، مطلع، وكفوء، مثل مدقق داخلي أو مدقق خارجي آخر، من الوصول إلى نفس االستنتاجات التي توصل إليها  

 المدققون الداخليون الذين أجروا المهمة.

 الشكل األساسي ألوراق العمل: 

 .فهرس أو رقم مرجعي •

 .عنوان الذي يحدد النشاط قيد المراجعة •

 .ترة المهمةتاريخ أو ف •

 .نطاق العمل المنجز •

 .بيان الغرض من الحصول على البيانات وتحليلها •

 .وثائق التخطيط •

 .خريطة عملية، مخطط تصويري، أو وصف سردي للعمليات الرئيسية •

 .ملخصات المقابالت التي أجريت أو االستطالعات الصادرة •

 .مصفوفة المخاطر والرقابة •

 .المشمولة في ورقة العملمصدر )مصادر( البيانات  •

الذين تم تقييمه، بما في ذلك حجم العينة وطريقة االختيار المستخدمة لتحليل البيانات )نهج  اإلحصائي وصف المجتمع  •

 .االختبار(

 .تفاصيل االختبارات والتحليالت التي أجريت •

 .االستنتاجات بما في ذلك ربطها بورقة العمل الخاصة بمالحظات التدقيق •

 .عملية المتابعة المقترحة التي يتعين القيام بها •

 .اإلبالغ النهائي للتدقيق الداخلي مع ردود اإلدارة •

 .اسم المدقق )المدققين( الداخليين الذين قاموا بعمل المهمة •



 .تدوين المراجعات واسم المدقق )المدققين( الداخليين الذين راجعوا العمل •

الداخلي وضع منهجية لمراجعة أوراق العمل. ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق 

، المالحظات والمدخالتالداخلي إنشاء عملية موثوقة لضمان تحقيق المدققين الداخليين ألهداف المهمة وتلقي التدريب، 

 والنصح لضمان تطوير وظيفة التدقيق الداخلي وتحسين جودة أدائها باستمرار. 

 اع العام القط

يجب أن يفهم المدققون الداخليون العاملون في القطاع العام كيف يمكن للقوانين واللوائح ذات الصلة بالنطاقات 

القضائية التي تعمل فيها المؤسسة أن تؤثر أو تفرض متطلبات إصدار أوراق العمل. في بعض النطاقات القضائية، 

عمل علنًا، بينما في نطاقات قضائية أخرى، قد تخضع بعض أو جميع يُحظر على المدققين الداخليين إصدار أوراق ال

 أوراق العمل لإلفصاح العام بمجرد استالم اإلدارة لمسودة تقرير أو عند إصدار اإلبالغ النهائي. 

 إثبات التقيد 

معلومات  منهجية التدقيق الداخلي والنماذج أو البرامج المعتمدة إلعداد، محتوى، مراجعة، وحفظ أوراق العمل و •

 .المهمة

 .أوراق العمل بحسب المنهجية •

 .نتائج مراجعات تقييم الجودة الداخلية للتحقق من التطابق مع أوراق العمل وسياسات اإلشراف •

 

 

 

 اإلبالغ عن استنتاجات المهمة ومراقبة خطط العمل  15المبدأ 

األطراف المناسبة ومراقبة تقدم اإلدارة نحو استكمال يقوم المدققون الداخليون بإبالغ نتائج المهمة واالستنتاجات إلى 

 خطط العمل.

المدققون الداخليون مسؤولون عن إصدار إبالغ نهائي بعد االنتهاء من المهمة والتواصل مع اإلدارة بشأن النتائج، 

مراجعة للتأكد من  التوصيات، االستنتاجات، وخطط العمل. يواصل المدققون الداخليون التواصل مع إدارة النشاط قيد ال

 تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها.

 

 إبالغ المهمة النهائي  15.1المعيار 

 المتطلبات 

لكل مهمة، يجب على المدققين الداخليين تطوير إبالغ نهائي يتضمن أهداف، نطاق، واستنتاجات المهمة. كما يجب  

 تضمين التوصيات و/أو خطط العمل المتفق عليها. 

 أكيد، يجب أن يتضمن اإلبالغ النهائي أيًضا: بالنسبة لعمليات الت

 الترتيبات، أو غيرها من المؤشرات على أهمية النتائج.، النتائج والتصنيفات •

 .شرح لقيود النطاق، إن وجدت •

يجب أن يحدد اإلبالغ النهائي األفراد المسؤولين عن اتخاذ إجراءات بشأن النتائج، باإلضافة إلى التاريخ المتفق عليه  

اإلجراءات. عندما يدرك المدققون الداخليون أن اإلدارة قد بدأت أو أكملت إجراءات لمعالجة نتيجة معينة قبل  إلكمال

 اإلبالغ النهائي، يجب اإلشارة الى إجراءات المعالجة في اإلبالغ.



سب، كما هو موضح في يجب أن يكون اإلبالغ النهائي دقيقًا، موضوعيًا، واضًحا، موجًزا، بناًء، كاماًل، وفي الوقت المنا

التواصل الفعال. يجب على المدققين الداخليين التأكد من مراجعة اإلبالغ النهائي والموافقة عليه من قبل    11.2المعيار 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من ينوب عنه قبل إصداره. 

ئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فيما يتعلق يجب على المدققين الداخليين اتباع السياسات واإلجراءات التي وضعها الر

بإصدار اإلبالغ النهائي. يجب االحتفاظ بأوراق العمل التي تدعم اإلبالغ النهائي للتمكن من الوصول إليها من قبل  

 المؤسسة ووظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك عندما يتم تنفيذ المهمة من قبل مزود خدمة متعاقد معه.

يفيد بأن المهمة تم إجراؤها وفقًا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي في اإلبالغ النهائي بالمهمة وذلك في  يجب تضمين بيان 

 حال اتبع المدققون الداخليون المعايير ونتائج أحدث برنامج تأكيد وتحسين الجودة تدعم هذا البيان.

 خليين اإلفصاح عن التفاصيل التالية حول عدم التقيد:إذا لم يتم إجراء المهمة وفقًا للمعايير، يجب على المدققين الدا

 .المعيار )المعايير( التي لم يتم تحقيق التطابق معها •

 .سبب )أسباب( عدم التطابق •

 .تأثير عدم التطابق على نتائج المهمة واالستنتاجات •

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

للمهمة عبر المؤسسات ولكن يتم تحديدها عادةً من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق يختلف أسلوب وشكل اإلبالغ النهائي 

 الداخلي. قد يقدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي نماذج وإجراءات.

قد يتم إصدارصيغ متعددة من اإلبالغ النهائي، من حيث الشكل، المحتوى، ومستوى التفاصيل التي تكون مخصصة  

لقية لإلبالغ. ينبغي صياغة إبالغ المهمة النهائي بشكل يكون مخصصا لكل مجموعة متلقية بحسب المجموعات المت

لإلبالغ كل على حدى وبناًء على مدى معرفة كل مجموعة بالنشاط قيد المراجعة، كيف تؤثر النتائج واالستنتاجات عليها،  

 وكيف تخطط الستخدام المعلومات.

 إلبالغ النهائي المكونات التالية: عند إصداره كتقرير، غالبًا ما يتضمن ا

 عنوان.  •

 .األهداف )الغرض من المهمة( •

 .النطاق )األنشطة، طبيعة ومدى العمل، حدود النطاق( •

 .معلومات أساسية )نبذة مختصرة عن النشاط الجاري مراجعته أو شرح للعملية( •

 .تنويه )الجوانب اإليجابية للنشاط الجاري مراجعته و/أو تقدير التعاون( •

 :نتائج الفردية مجمعة حسب المنطقة أو العملية، إن أمكن، ومدرجة بترتيب األهميةال •

o عنوان ومرجع. 

o  ،بيان الحقائق )الحالة، المقاييس، السبب، والنتيجة/المخاطر(، والتي يمكن إثباتها باألمثلة، البيانات

 .التحليالت، الجداول، أو الرسوم البيانية ذات الصلة

o يف، الترتيب، أو أي مؤشر آخر ألهمية النتيجة(أهمية النتيجة )التصن. 

o )التوصيات )إجراء تصحيحي لتقليل المخاطر المحددة في النتيجة. 

 .خطط عمل اإلدارة )اإلجراء التصحيحي، المسؤول عن النشاط، والتاريخ المحدد لإلنجاز( •

 .يدة األهمية(استنتاج المهمة )تقييم موجز للمهمة، غالبًا ما يسلط الضوء على النتائج الشد •

 .تقييم المهمة ككل )بناًء على االستنتاج، على سبيل المثال، مرٍض، هامشي، غير مرض، ناجح، أو فاشل( •

 قائمة التوزيع. •

 .البيان المتعلق بالتطابق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي •

 تتضمن مراجعة اإلبالغ النهائي عادةً التأكد من أن: 



  8.3والموثق متسقًا مع أهداف ونطاق المهمة والمعايير )عند اإلعالن بالتطابق(. )انظر أيًضا معيار العمل المنجز  •

 تقييم الجودة الداخلي.(  12.1الجودة والمعيار 

النتائج، التوصيات، االستنتاجات، وخطط العمل مذكورة بوضوح ومدعومة بمعلومات مناسبة، موثوقة، وكافية.   •

 جمع المعلومات للتحليالت والتقييم.(  14.1)راجع أيًضا المعيار 

 .تتم معالجة المجاالت التي تحتاج إلى توضيحات أو وثائق إضافية •

 .تم استيفاء متطلبات التواصل مع النشاط قيد المراجعة •

 .تم تضمين كافة المعلومات الضرورية وحذف التفاصيل الزائدة •

الوسائل التي يتم من خاللها نشر إبالغ المهمة النهائي. عادةً ما  يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أو من ينوب عنه

 يتم دعم العروض التقديمية الشفوية بنسخة رقمية أو مطبوعة من العرض التقديمي و/أو تقرير مكتوب.

أو مجال  ينبغي على المدققين الداخليين االمتثال ألية قوانين ولوائح إضافية ذات صلة بقطاع معين، مثل القطاع العام، 

 العمل، مثل الخدمات المالية، لنشر اإلبالغ النهائي للمهمة. 

 إثبات التقيد 

 .االبالغات النهائية المكتوبة •

 .نسخ العروض التقديمية و/أو مالحظات االجتماع للعروض التقديمية عندما يكون اإلبالغ النهائي شفهيًا •

 .لنهائيالوثائق التي تشير إلى أنه تمت مراجعة واعتماد اإلبالغ ا •

 .توثيق استيفاء متطلبات التواصل بالنشاط قيد المراجعة •

 

 تأكيد تنفيذ خطط العمل   15.2المعيار 

 المتطلبات 

 يجب أن يؤكد المدققون الداخليون أن اإلدارة قد نفذت خطط العمل المتفق عليها.

 إجراءات لمعالجة نتائج المهمة.يجب أن يتبع المدققون الداخليون منهجية محددة للتأكد من أن اإلدارة قد نفذت 

 تشمل المنهجية: 

 .االستعالم عن التقدم المحرز في خطط العمل •

 إجراء تقييمات وتحليالت للمتابعة.  •

 .تحديث حالة خطط العمل في نظام تتبع •

المراجعة والتي  يجب أن يطلب المدققون الداخليون أن يتم إخطارهم من قبل اإلدارة بأي تغييرات تطرأ على النشاط قيد 

تتسبب في عدم تطبيق نتائج وخطط العمل المهمة. يجب على المدققين الداخليين التحقق من التغييرات التي أبلغت عنها 

اإلدارة وتحديد وقت إجراء التغييرات. إذا اعتقد المدققون الداخليون أن النتائج ال تزال قائمة وال تزال هناك حاجة إلى  

 وثيق المعلومات وإبالغ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي. خطط عمل، فيجب عليهم ت

إذا لم تنفذ اإلدارة خطط العمل المتفق عليها وفقًا لتواريخ اإلنجاز المحددة، يجب على المدققين الداخليين الحصول على  

تدقيقالداخلي، وهو المسؤول  تفسير من اإلدارة وتوثيقه. يجب على المدققين الداخليين مناقشة المسألة مع الرئيس التنفيذي لل

اإلبالغ عن   11.5عن تحديد ما إذا كانت اإلدارة العليا قد قبلت مخاطر التأخير أو عدم اتخاذ اإلجراءات. )راجع المعيار 

 قبول المخاطر(.

 اعتبارات التنفيذ وإثبات التقيد 

 التنفيذ 

ة قيام المدققين الداخليين بمراقبة التقدم وضمان  تنص المنهجية التي وضعها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على كيفي

 التنفيذ الفعال لخطط عمل اإلدارة.



يستخدم المدققون الداخليون عادةً برنامًجا، جدول بيانات، أو نظاًما لتتبع ما إذا كان يتم تنفيذ خطط العمل وفقًا للجداول  

راءات ال تزال مفتوحة أو فات موعد استحقاقها ويوفر أداة الزمنية المحددة. يشير نظام التتبع أيًضا إلى ما إذا كانت اإلج

مفيدة للمدققين الداخليين للتواصل مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، قد يقوم برنامج أو نظام بالتشغيل  

يشتمل سير العمل على   األوتوماتيكي لسير العمل من تقييم المخاطر إلى إكمال خطة العمل. على سبيل المثال، يمكن أن

فيما يتعلق باإلجراءات التي تقترب من تواريخ االنتهاء  أوتوماتيكيًا رسائل بريد إلكتروني تُعلم األطراف المناسبة 

 المستهدفة.

يتتبع المدققون الداخليون حالة خطط عمل اإلدارة ويتواصلون مع إدارة النشاط قيد المراجعة ومجلس اإلدارة والرئيس 

للتدقيق الداخلي كما هو موضح في منهجية التدقيق الداخلي. تحدد المنهجية كيف ومتى يتم متابعة اإلجراءات التنفيذي 

المفتوحة وتتضمن مقاييس لتحديد وقت إجراء تقييمات وتحليالت للمتابعة للتأكيد بأن خطط العمل قد عالجت النتائج بشكل 

ات وتحليالت المتابعة لجميع خطط العمل المكتملة على أساس  فعال وخففت من المخاطر الكبيرة. يمكن إجراء تقييم

انتقائي، اعتماًدا على أهمية المخاطر. في ظل ظروف معينة، قد تطلب الجهات التنظيمية الحصول على خطط عمل  

 اإلدارة. 

طلبوا من اإلدارة تقديم عند االستفسار عن التقدم المحرز، إذا لم يتم تنفيذ اإلجراءات، ينبغي على المدققين الداخليين أن ي

تفسير. إذا قررت اإلدارة خطة عمل بديلة واتفق المدققون الداخليون على أن الخطة البديلة مرضية أو أفضل من خطة  

 العمل األصلية، فينبغي تتبع التقدم في الخطة البديلة حتى اكتمالها.

 القطاع العام 

 اخليين إصدار تقرير عام عن حالة تنفيذ التوصيات.في بعض النطاقات القضائية، قد يُطلب من المدققين الد 

 إثبات التقيد 

نظام تتبع استثنائي محدث بشكل روتيني )على سبيل المثال، جدول بيانات، قاعدة بيانات، أو أداة أخرى( يحتوي  •

 .على مالحظات التدقيق السابقة، خطة العمل التصحيحية المرتبطة، الحالة، وتأكيد التدقيق الداخلي

 .ير حالة اإلجراءات التصحيحية المعدة لإلدارة العليا ومجلس اإلدارةتقار •

 .دليل على التقارير الدورية للمجلس حول حالة التنفيذ •

 .السجالت العامة لتقارير حالة التنفيذ •

 


