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الشركة القابضة لكهرباء مصر
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

ميثاق ادارة املراجعة الداخلية
بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
-1املقدمة :
ميثاق المراجعة الداخلية هو وثيقة رسممممممممية معتمدة من مجلس اإلدارة توضممممممم

هدا

وصممممم وياؤ ومسممممم ولياؤ نشمممممار المراجعة الداخلية  ،ويودد ميثاق المراجعة الداخلية
موقع نشار المراجعة الداخلية داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ،
وتكون متسقة مع المعايير الدولية للممارسة المهنية .
-2اهلدف والرسالة:
أ -اهلدف :
تهدف ادارة المراجعة الداخلية الى دعم وتحسيييييييا عملي
خدم

تأ يد موضوعي لمجلس اإلدارة وتقديم خدم

الشيييييير ة ما خالل تقديم

استش رية مستقلة وموضوعية

إلدارة الشيير ة التيذيةية األمر الةي يس ي عد ي تحقيا ااداف الشيير ة ما خالل اتب ع
أسييييييلوي ميهجي مييم لتقييم وتحسيييييييا ي علييية عملي ي

قدارة الم ي ر والر ي يية

والحو مة.
ب -الرسالة :
التأ يد على د ة ومصيييييييدا ية واعتم دية التق رير والمعلوم

الم لية واير الم لية

المتعلقة أنشييييلة الشيييير ة الق تيييية وبيييير ته الت عة ما خالل دعم أنيمة الر ة
الداخلية م ي دم تحقيا رس لة ورؤية الشر ة الق تة وبر ته الت عة .
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-3اإلرتباط االداري :
يرتبط مدير ع م المراجعة الداخلية يي ً وابييييييرا ي ً لجية المراجعة الت عة لمجلس اإلدارة
مب بييييييرة واداري ً بق للهيكل التيييمي المعتمد ما مجلس قدارة الشيييييير ة  ،ويحقا اةا
اإلرتب

اإلداري تعزيز اسييييييتقاللية نشيييييي

المراجعة الداخلية م يحقا أاداف نشيييييي

المراجعة الداخلية موضييييييوعية ( مر ا  -1-الهيكل التيييمي إلدارة المراجعة الداخلية
لشر ة الق تة لكهر ء مصر والشر

الت عة ) .

-4االستقاللية والصالحيات :
تعتبر المراجعة الداخلية نشييي

ً مسيييتقالً تب بييير اختصييي جييي ته وواجب ته وجيييال ي ته

المرتبلة ه و ق لليصييييييور الوارد هةا الميو ل  ،وعلى مدير ع م المراجعة الداخلية
تأ يد استقاللية نش

المراجعة الداخلية علي األ ل سيوي ً للجية المراجعة ومجلس اإلدارة

ولتحقيا اةا الهدف ال د ما اإللتزام م يلى :
أوالً  :االستقاللية :
أ -عالقة املراجع الداخلي بلجنة املراجعه :
يرتبط مدير ع م المراجعة الداخلية لجية المراجعة الت عة لمجلس اإلدارة مب برة وتشمل
جييييييال يي

لجيية المراجعيع يمي يتعلا يجدارة المراجعية اليداخليية ( بقي لميوي ل لجيية

المراجعع المعتمد ما مجلس قدارة الشر ة) م يلي :
 تعييا مدير ع م المراجعة الداخلية ويحا للجية اسييييتبدالع أو ق لتع أو نقلع وتقوم اللجيةتقييم أداء قدارة المراجعة الداخلية شييييييكل دوري والموا قة على األجور والمك آ
لمدير اإلدارة والع مليا ه وتقييم برو التعييا والمزاي الم صصة إلدارة المراجعع
الداخلية هدف مراجعته وتحسييييييييه للحذ ا على الكوادر المدر ة والماالة والحد ما
تسر ه .
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 ق رار مي و ل قدارة المراج عة ا لداخل ية بل ت قدي مع لمجلس اإلدارة لإلعت م د  ،وا رارالهيكل التيييمي  ،الكوادر الع ملة ه ومع يير ي س األداء إلدارة.
 ق رار ال لة السيوية للمراجعة الداخلية وجميع التعديال التي تلرأ عليه وتقييم مديتيذية عملية المراجعة الداخلية مق رنة ل لة التي أ ر ومت عة م تم ات ذ ما بل
الشر ة وقداراته شأن مال ي

وتوجي

قدارة المراجعة الداخلية.

 -التأ د ما أن ال شر ة تو ر إلدارة المراجعة الداخلية

ة الت سهيال ال ترورية للقي م

عملهي وعييدم وجود أي عواما تميع العي مليا ي إلدارة ما قتم ي م مه ي مهم على أ مييل
وجع.
 اال الع على تق رير المراجعة الداخلية وتقديم التوجيييييييتيذية الشر ة للتوجي

المتتمية ي تلك التق رير وق

لمجلس اإلدارة ومرا بة

ة المجلس مدي علية تيذية

تلك التوجي .
 -عقد اجتم ع

دورية مع قدارة المراجعة الداخلية لمي شييييييية جميع األمور المتعلقة

عملية المراجعة الداخلية.
 يتولى مدير ع م المراجعة الداخلية مسييييةولية اإلبييييراف اإلداري والمهيي على اإلدارةويجب عليع أن يدير اليشيييييي

ذع لية لتييييييم ن تحقيا يمة متيييييي ة للشيييييير ة و يتبع

المراجعيا الداخلييا مدير ع م المراجعة الداخلية ي ل نشييي هم  ،ويجب أن تشيييتمل
التق رير الدورية التي يقدمه مدير ع م المراجعة الى لجية المراجعة تقريرا عا تلور
اداء وخبرا مواذي المراجعة الداخلية.
ب -حمظورات تؤثر على استقاللية املراجعه الداخلية :
يحير على ميدير عي م المراجعيية اليداخلييية واأل راد اليةيا يقومون يأنشييييييليية المراجعية
الداخلية القي م ألعم ل اآلتية قال اذا ورد م او خالف ذلك :
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 -تأدية اية واجب

الشييقيقة او الت عة له وذلك

تشييليلية لصيي لش الشيير ة او الشيير

يم يتعلا ألنشيييييلة التى يقومون لمراجعة عليه و بق لةلك جنع ال يجب تكليذهم
أي عمل تيذيةي م ي ذلك العمل ي اللج ن التيذيةية الداخلية لشيييييير ة أو القي م
تيذية أو تلوير اجراءا الر ة الداخلية أو اعداد سييييييجال  ،وذلك تي يمكيهم
لتع رض المص لش أو التعرض

مم رسة مه مهم المو لة اليهم دون وجود أية ببه

لتلو قدارية تاثر على استقالليتهم أو كمهم المهيي .
 -القي م أية مع مال خ رج نل ل نش

المراجعة الداخلية  ،او المص د ة عليه .

 -التحكم أنشييلة اي مواف ي الشيير ة اير ت ع ليش ي

المراجعة الداخلية اال اذا تم

تعييا المواف صورة رسمية ضما ريا المراجعة او لمس عدة المد قيا الداخلييا
صورة م .
 ال يجوز مراج عة أع م ل ريا ادارة المراج عة ا لداخل ية ما بل أ راد ي تييييييعونليل ل مراجعة أعم ل اإلدارة .
ثانياً  :املوضوعية :
 على المراجعيا الييداخلييا تبيى مو ف ييي دو واير متحيز ويجييب عليهم تجييييبتع رض المص لش .
 على المراجعيا الداخلييا ااه ر أعلي درجوتبليغ المعلوم

الموضيييييوعية المهييع ي جمع وتقييم

صور األنشلة والعملي

التى يتم مراجعته .

ثالثاً  :احلقوق والصالحيات:
للمراجعع الداخلية

ة السييييييلل

والصييييييال ي

والحرية الك ملة واير المحدودة التى

تمكيه ما مب برة اختص ج ته و واجب ته م ي ذلك :
-

ا الوجول المللا الى ل م يلزم ألداء مه مه سواء ما األ س م او السجال او
اال راد او الممتلك

م ي ذلك اإل الع على
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مجلس اإلدارة واللجي ن الميبوقيية عيييع والجمعييية العمومييية وال لط اإلسييييييتراتيجييية
والسيوية وموازن

الشر ة التقديرية والتق رير الم لية واإل الع على د تر الشر ة

و ة السيييجال والمسيييتيدا اإللكترونية واليدوية والحصيييول على نسييي ميه و ق
لمتللب

مه م المراجعع و ةلك لب البي ن

واإليتيييي

والتذسيييييرا المتعلقة

جميع أنشلة الشر ة ومواذيه .
 اإل الع على التق رير الصييييييي درة عا الجهوالقل ع

الر ية ا لداخلية (مول  :اإلدارا

الم تصيييييية لر ة على األداء سييييييواء يي أو م لى أو اداري  ...ال )

وال ي رجييية (موييل  :المراجع ال ي رجي – جه ي ز تيييم مر ا الكهر ي ء و م ي ييية
المستهلك  -الر ة اإلدارية  .... -ال ).
 يحا للمراجعع الداخلية دون اإلخالل أنيمة األما الصييييييي عي الدخول الى األم االت عة للشر ة جخل ر أو دون اخل ر مسبا وذلك لرض أداء المراجعع .
 يحا للمراجعة الداخلية تييييييور اللج ن التيذيةية لشيييييير ة وذلك ي ا ر خلةاإلدارة لتقييم اجراءا الر ة الداخلية .
-

ا الوجول المللا والك مل الى لجية المراجعة ومجلس اإلدارة.

 الحصول على المس عدة واإلستش رة الالزمة ما الع مليا ي الشر ة إلض ة قلىال دم

الت صصية األخرو ما داخل الشر ة .

 الحصول على استش را ما مص در خ رجيع وذلك عد موا قة لجية المراجعة. يحتيييييير مدير ادارة المراجعع الداخلية اجتم عاللجية للب عدم تور ألسب ي خ جة .
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 -5نطاق مهام ومسؤوليات إدارة املراجعة الداخلية
أوالً  :نطاق مهام ومسئوليات فريق ادارة املراجعه الداخلية يف ال شركة القاب ضة لكهرباء
مصر:

يتمتع ريا ادارة المراجعع الداخلية ي الشر ة الق تة لكهر ء مصر ك ة الصال ي
الواردة ي اةا الميو ل ويلتزم ك ة المسيييةولي

الوارد ع وذلك على مسيييتوي الشييير ة

الق تيييية لكهر ء مصيييير ويمتد الى الشيييير

الت عة ما خالل اإلبييييراف على أعم ل

قدارا المراجعع الداخلية لشييير

الت عة او م د يكلف ع ما أعم ل أخري ما لجية

المراجعع لشر ة الق تة لكهر ء مصر.
ت تييع ادارة اإللتزام الت عة لإلدارة الع مة للمراجعة الداخلية لشيير

الت عة للشيير ة

الق تييية لكهر ء مصييير أيتييي ً الى ابيييراف اإلدارة الع مة لإللتزام لشييير ة الق تييية
لكهر ء م صر وعليه اإللتزام م ورد سي سة ودليل اجراءا اإللتزام المعتمدة ي اةا
الشأن يم لم يرد شأنع نص خ ر ي اةا الميو ل .
ثانياً  :نطاق مهام ومسئوليات فريق ادارة املراجعه الداخلية يف الشركات التابعة:

يتمتع ريا ادارة المراجعع الداخلية ي الشر ة الت عة ك ة الصال ي
الدليل ويلتزم ك ة المساولي
الت عة األخري ي

الواردة ي اةا

الوارد ع وذلك ي نل ل بر تع و د تمتد الى الشر

لة التكليف ةلك رسيمي ً ما خالل لجية المراجعع لشير ة الق تية

لكهر ء مصر بق ً ليل ل األعم ل المحدد هة التكليذ

-7-

.

الشركة القابضة لكهرباء مصر
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

-6املسؤوليات والواجبات :
ان جوار عمل نشييييييي

المراجعة الداخلية او تحديد م اذا ن ني م الر ة الداخلية

والحو مة وقدارة الم

ر ،م جيييممته و ددته قدارة الشييير ة  ،وا ية وتعمل لريقة

تكذل تحقيا أاداف الشر ة .
أوالً  :مسؤوليات مدير عام املراجعة الداخلية :

يتولى مدير ع م المراجعة الداخلية مسةولية م يلي :
 -1تقييديم خليية المراجعيية الييداخلييية للجييية المراجعيية سيييييييوي ي على األ ييل لمراجعته ي
واعتم دا .
 -2ق الغ لجيييية المراجعييية  /مجلس اإلدارة تيييأثير القيود على الموارد على خلييية
المراجعة الداخلية.
 -3مراجعة وتعديل خلة المراجعة الداخلية ،سيييب التيييرورة اسيييتج ةً للتليرا
عمل الميشأة والم

ر والعملي

ي

والبرامج واألنيمة والتوا ط ه .

 -4ق الغ اإلدارة العلي و ولجية المراجعة  /مجلس اإلدارة أي تلييرا مر لية مهمة
على خلة المراجعة الداخلية.
 -5التأ د ما تيذية ل مهمة ما خلة المراجعة الداخلية ،م ي ذلك تحديد األ اداف
واليل ل ،وت صيص الموارد المي سبة واإل براف عليه اإل براف المالمم ،وتوثيا
رامج العمل ونت مج االختب ر  ،وق الغ نت مج المهمة مع االسييتيت ج

والتوجييي

المالممة لأل رف المي سبة.
 -6مت عة اليت مج التي تم التوجييييييل قليه ي المهمة واإلجراءا التصييييييحيحية وا الغ
اإلدارة العلي و لجية المراجعة أي قجراءا تصحيحية لم يتم تيذيةا ذ علية.
 -7التأ د ما تلبيا مب دئ اليزااة والموضوعية والسرية والكذ ءة وااللتزام ه .
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 -8التييأ ييد ما امتالص و صييييييول ادارة المراجعيية الييداخلييية على المعر يية والمه ي ر
والكذ ءا األخرئ الالزمة لتلبية متللب
 -9التأ د ما مراع ة أية م ستجدا

ميو ل المراجعة الداخلية.

د تاثر على المي شأة وق الاه لإلدارة العلي و لجية

المراجعة عيد اللزوم.
 -10التأ د ما مراع ة المستجدا والمم رس
 -11وضيييع السيييي سييي

الي جحة ي عمل المراجعة الداخلية.

واإلجراءا التي تقدم اإلربييي د المراجعة الداخلية والتأ د ما

االلتزام ه .
 -12التأ د ما االلتزم سييييي سيييي
السييييييي سيييييي

واجراءا الشيييير ة ذا الصييييلة ،قال قذا ن اة

واإلجراءا تتع رض مع ميو ل المراجعة الداخلية  ،ويتم مع لجة أي

تع رض ما اةا القبيل أو ق الغ اإلدارة العلي ولجية المراجعع ع.
 -13التأ د ما التزام ادارة المراجعة الداخلية لمع يير الدولية للمراجعة ا لداخلية وأية
متللب

أو واعد وتعليم

محلية ي اةا المج ل .

ثانياً  :مسؤوليات وواجبات ادارة املراجعة الداخلية :

تشيييمل مه م المراجعة الداخلية مراجعة أعم ل الشييير ة و ق لقواعد ومع يير واجراءا
وأس ي ليب المراجعة الداخلية المتع رف عليه هدف التأ د ما تحقيا األاداف الم للة
ما الجه

و بق لم يصيييييييدر ما مع يير و واعد وتعليم

الق ممة على تيييم مه ية

المراجعة الداخلية محلي ً ودولي ً والتى تتتما م يلي :
 -مرا بة وتقييم علية عملي

ادارة الم

ر  ،وتقييم مدي التعرض للم

ر يم

يتعلا تحقيا األاداف اإلستراتيجية للشر ة .
 تيذية خلة مراجعع سيوية مرنة ست دام ميهجية مي سبة مبيية على تقييم الم -تقييم د ة وسييييييالمة المعلوم

ر.

والوسيييييي مل المسييييييت دمة لتحديد و ي س وتصييييييييف

المعلوم .
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 -تقييم الييم لتم ن اإللتزام لسي س

وال لط واإلجراءا والقوانيا والت شريع

والتى د تكون له تأثير بير على الشر ة .
 التحقا ما وجود أجول الشر ة وتقييم وس مل م يته . تقييم ع لية و ذ ءة است دام الموارد . -تقييم العملي

والبرامج للتأ د مم قذا ن اليت مج تتم بى مع األاداف الموضوعة

وتيذة بق ً لل لط المعتمدة .
 مرا بة وتقييم عمليويتم تيذية مسيييييياولي

الحو مة .
ادارة المراجعة الداخلية بق للميهجية اآلتية ( مر لة الت ليط –

مر لة األداء – مر لة التقرير – مر لة اإلنه ء – مر لة المت عة ) :
 -مر لة الت ليط  :تتتيييييما تأ يد تو ي مهمة المراجعة وم

بة اإلدارا المعيية

والتيسيا وتيييم ريا المراجعة واعداد خلة التيذية.
 -مر لة األداء  :تتتما الحصول على برح وا ى لليش

أو العملية محل المراجعة

وتقييم اجراءا الر ة وتوثيا اليت مج .
 -مر لة التقرير  :تتتييما اعداد مسييودا التوجييي

لموضييوع

المراجعة واعداد

مسييودة تقرير المراجعة واجراء اجتم ع تأ يد الرأي مع اإلدارة الم تصيية واج يدار
التقرير اليه مي .
 -مر لة اإلن ه ء  :تتتييييييما ان ه ء ومراج عة اورال الع مل واجراءا

الر ة على

الجودة.
 -مر لة المت عة  :تتتيييييما مت عة تلبيا التوجيييييي

واإلجراءا التى يتم اإلنته ء

اليه ي التق رير و ل وجود اسييييييتوي ءا يتم تقديم تقرير عيه للجية المراجعع و
مجلس اإلدارة .
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-7معايري املمارسة املهنية :
قن اإللتزام مع يير المم رسييييييية المهيية التى تييم مهية المراجعة الداخلية تمول اإل ر
المرجعي آلداء أنشييييييلة المراجعة الداخلية والو ء مسييييييةولي ته  ،ويلتزم ريا ادارة
المراجعة الداخلية تلبيا المع يير الدولية للمم رسيييية المهيية للتد يا الداخلي الصيييي درة
عا معهيد الميد قيا ا لداخلييا ي الوال ي

المتحيدة األمريكيية و ة لك مبي دئ أخال يي

المهية مع اإللتزام أيت قواعد السلوص المهيي للشر ة الق تة لكهر ء مصر وبر ته
الت عة ( مر ا  -2-نسيييييي ة مترجمة ما المع يير الدولية للمم رسيييييية المهيية  ،نسيييييي ة
مترجمة ما مب دئ أخال ي

المهية المعتمدة ما معهد المد قيا الداخلييا ي الوالي

المتحدة األمريكية).
-8التقارير
ت تييييييع مهمة اعداد تق رير المراجعة الداخلية لمجموعة ما المع يير الموضييييييوعية
والشكلية التي تتما أن يتو ر لتقرير القدر الك ي ما المعلوم

الالزمة التي تعرض

رأي المراجع وتوجي تع شكل واضش ود يا .
وفيمااالي اليراملرااااميراعدااااقييرااامرايعهل ليراملر ااا يراااامر اياااقياا لضيراىياجناااقي
راملر ق:ي ي
 يتم اعداد واجدار تق رير المراجعة ما بل رل عمل المراجعة عد انته ء ل مهمةسواء تأ يدية أو استش رية ليتتما أاداف عملية المراجعة ونل ه واليت مج التي تم
التوجل اليه .
 يتم ارسيييي ل التقرير الي رميس مجلس اإلدارة واأل راف المسيييياولة (عتييييو مجلساإلدارة المتذرغ  /رميس القل ع
المال ي

الم تص) لجه

التي تم مراجعته للرد علي

الواردة لتق رير متتيييمي االجراءا التصيييحيحية الالزمة مع توضييييش

جدول زميي لإلنته ء ما تيذية اإلجراءا التصحيحية.
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 يتم مت عة التوجيييية التوجي
-

ي

الواردة تق رير المراجعة الداخلية للتأ د ما تيذيةا مع اعتب ر

التى لم يتم تيذيةا يودا ً معلقة لحيا تيذيةا .

لة عدم تيذية التوجييي

و بوله لم

المشيي ر قليه ما الجه

ال ضييعة ألعم ل المراجعة

ر المتعلقة موضييييييوع المراجعة يتم تقييم درجة الم

ر ما ج نب

ادارة المراجعة الداخلية جذا ن له تأثير م لى أو تشييييليلي ماثر ير ع األمر لرميس
مجلس اإلدارة والعتييييييو الميتدي  /عتييييييو مجلس اإلدارة المتذرغ الم تص إلت ذ
الالزم شييييييأنه مع ضييييييرروة عرض اة المال ي

على لجية المراجعة شييييييكل

ميذصل .
و هومي ام ليرلميراملر قيرامر ايقيبإرمرايعهل لياورييربعيساااااانوييوساااااانوييو تمي
عهم م يرالياجنقيراملر قي اخصيفي يرألرملليونتلئجيراملر قيرامر ايقيو تضاااااامني
راتهل لي :ي
 -أام المال ي

ونق

ضيييييعف اليي م الر ي المكتشيييييذة وم يرتبط ه ما م

ر

يمكا تحققه او تم تحققه ونتج عيه خس مر م لية لشر ة.
 االجراءا التي تم تيذيةا لمع لجة م تم رجيييييييد ما مال يتوجي
 المعوتو يرا

وم تم تحديد ما

لتلوير اليي م الر ي لشر ة.
التي تواجهه المراجعة الداخلية او اإل تي ج

والموارد اله مة المللو ة

تي يمكا للمراجعة الداخلية اسييييييتكم ل تيذية مه مه المو لة اليه كذ ءة

و ع لية.
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-9ضمان اجلودة وبرامج التحسني :
على المراجعة الداخلية القي م م يلي للحذ ا على المستوي المهيي المالمم للقي م أعم له :
 -1قعداد وتلوير البرامج الالزمة لر ع مستوو المراجعة وتحسيا

ة جوانب مه م

المراجعة الداخلية و ي س ع ليته ستمرار.
 -2تلوير والمح ية على رن مج لتأ يد وتحسييييييا الجودة حيي يللي
نشييييييي
تقييم

المراجعة الداخلية  ،ويتتييييييما ذلك تقييم
خ رجية  ،على أنع ي

ة جوانب

ذاتية داخلية ويجوز اجراء

لة اجراء التقييم ال رجي يكون مرة ل خمس

سيوا على األ ل ما بل جهة ماالة أو ريا مت صص ما خ رج الشر ة ويتم
ر ع نتي مج التقييم ال ي رجي للجييية المراجعيية  ،وتتم التقييمي
ميتيمة عيد نه ية ل مهمة و ةلك صذة دورية (سيوي ً) لليش
 -3تدعيم أعم ل نش

الييداخلييية صييييييذيية
كل.

المراجعة الداخلية عا ريا تو ير واست دام رامج الح سب

اآللي المرتبلة مهية المراجعة الداخلية وقدارة أعم له .
 -4مراجعة وتقييم سييي س ي

وأنيمة المراجعة الداخلية دوري ً للو وف على سييالمته

و علية قجراءاته ي تحقيا أاداف المراجعة الداخلية.
 -5قعداد ووضييع المابييرا القي سييية (مابييرا األداء) لمت عة وتقييم أداء اليش ي
يم يتعلا تحقيا األاداف الم للة.
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-10صالحية امليثاق
يتقدم مدير ع م المراجعة الداخلية ميو ل المراجعة الداخلية لعرضع على لجية المراجعة
للموا قة عليع بل تقديمع لإلعتم د ما مجلس قدارة الشر ة  ،ويتم اع دة الدراسة وتلوير
محتوي

الميو ل شكل دوري ل سيتيا علي اال ل او م يتذا مع م يستجد ما تليرا

وتعديال

ي المع يير الدولية للمم رسييية المهيية للمراجعة الداخلية او بق ً للمسيييتجدا

ي األنشلة الحيوية للشر ة الق تة و بر ته الت عة.
ويمول اعتم د لجية المراجعة ومجلس اإلدارة للميو ل نقلة البدء ي تذع يل جييييييال ي
ومساولي

المراجعيا الداخلييا لمم رسة مه مهم المكلذيا ه لشر ة.
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مرفق ( ) 1
الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمراجعة الداخلية :
 الهيكل التنظيمي لإلدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر . -الهيكل التنظيمي لإلدارة بالشركات التابعة .

الشركة القابضة لكهرباء مصر
االدارة العامة للمراجعة الداخلية
الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس اإلدارة
قطاع الحوكمة والعالقات

وشئون مكتب رئيس مجلس اإلدارة

اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية
إدارة

المتابعة

إدارة

مراجعة العمليات المالية واالدارية

ادارة

مراجعة العمليات التشغيلية

الهيكل التنظيمي المعتمد لإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالشركة القابضة لكهرباء مصر

الشركة القابضة لكهرباء مصر
شركة .........................
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

إدارة

المتابعة

إدارة

ادارة

ادارة

مراجعة العمليات المالية واالدارية

مراجعة العمليات التشغيلية

مراجعة االلتزام

الهيكل التنظيمي المعتمد لإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر

مرفق ( ) 2
نسخة مترجمة من :
 المعايير الدولية للممارسة المهنية . مباااادخ قخاتياااات المهناااة المعتمااادة من معهاااد المااادتقينالداخليين في الواليات المتحدة األمريكية.

المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي
(المعايير)



قام بترجمة هذه المعايير الى اللغة العربية :فريق عمل من مجلس حكام جمعية المدققين الداخليين في لبنان مؤلف من كارين
أسو ،وفاء عابد و ناجي فياض

مدخل الى معايير التدقيق الداخلي
مدخل الى المعايير
تتم ممارسة التدقيق الداخلي في بيئات قانونية وثقافية مختلفة ومتنوعة ،لـ أو لـصـالح منشآت تختلف من ناحية األهداف
والحجم والتعقيد والهيكلية ،كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص من داخل المنشأة أو من خارجها .ومع أن تلك
اإلختالفات قد تؤثر في ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة على حدة فإن التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق
الداخلي (المعايير) يش ّكل امرا ً أساسيا ً لكي يتم ّكن المدققون الداخليون ونشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بمسؤلياتهم.
يتمثل الغرض من المعايير في :
 .1تـوجـيه اإللـتزام بالعناصر اإللزامية من اإلطار الدولي للممارسات المهنية .
 .2توفير إطار مرجعي آلداء وتطوير مجال واسع للقيمة المضافة لـنشـاطـات التدقيق الداخلي.
 .3إرساء األسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي.
 .4تعزيز تحسين عمليات ومسارات المنشأة.
تتـكون مـن:
تـستند المعايير عـلى مجموعة مـبادئ ومتطلبات الزامية
ّ
• "تصريحات" تحدد المتطلبات ا الـجوهــرية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي القابلة للتطبيق وتقييم فعالية أداءها دوليا ً
وعلى المستوى التنظيمي والفردي.
• "تفسيرات" تُوضّح العبارات والمصطلحات الواردة في المعايير .

,إن المعايير و مـيـثاق األخالقـيات  ,تحتوي على جميع الـعـناصر االلزامية مـن اإلطار الدولي  ،وبناء" عـلى ذلك
فإن التقيد بميثاق األخالقـيات وبالمعايير يـعتبرتقيّدا ً بجـميعالعناصر اإللزامية لإلطار المهني الدولي لممارسة اعمال
التدقيق الداخلي.

وتستخدم المعايير عبارات كـما هـي مـحذدة في قائمة ا الـمصـطالحـات .ومن الضروري اعتماد ا التفسيرات المحدّدة في
قـائـمـة الـمصـطالحـات لفهم وتطبيق المعايير بشكل سليم .باإلضافة الى ذلك ،ت َستخدم المعايير كلمة "يجب" للداللة على
تبرر اإلنحراف عن المعايير .
ُمتطلّب يُتوقع اإللتزام به ما لم تكن مسألة عدم تطبيقه هي نتيجة لحكم مهني أو ظروف ّ

تـتألف المعايير مـن قسمين أسـاسيين :معايير الصفات ومعايير األداء .معايير الصفات تحدد الخصائص التي يجب توفُرها في
المؤسسات واألفراد الذين يمارسون التدقيق الداخلي .معايير اآلداء تتناول طبيعة التدقيق الداخلي وتحدّد معايير الجودة لقيس
أداء الخدمات المقدّمة .هذا وتُطبّق معايير الصفات ومعايير اآلداء على جميع خدمات التدقيق الداخلي .
إن معايير التنفيذ تحدد المتطلبات لتطبيق معايير الصفات واآلداء حسب نوعية الخدمة المقدّمة ،سواء كانت خدمات تأكيد (ت)
أو خدمات إستشارية (إ)
تشمل خدمات التأكيد تقييما ً موضوعيا ً لألدلّة من طرف المدقق الداخلي وذلك لتقديم أراء أو إستنتاجات بشأن كيان أو عملية
أو وظيفة أو مسار أو نظام أو غيرها من الموضوعات .يتم تحديد طبيعة ونطاق مهمة التأكيد من قبل المدقق الداخلي وبصفة
عا ّمة تـشترك ثالثة أطراف في خدمات التأكيد )1( :الشخص أو المجموعة التي هي في عالقة مباشرة بالكيان أو بالعملية أو
بالوظيفة أو بالمسار أو بالنظام أو بغيرها من الموضوعات (مالك المسار) )2( ،الشخص أو المجموعة التي تقوم بإجراء هذا
التقييم (أي المدقق الداخلي) )3( ،الشخص أو المجموعة التي تستخدم هذا التقييم (أي المستَخدم) .
.

الخدمات اإلستشارية هي خدمات إرشادية وتُنفّذ بصفة عامة بنا ًء على طلب محدّد من عميل المه ّمة .وتخضع طبيعة ونطاق
المهمات اإلستشارية لإلتفاق مع عميل المهمة .وتتضمن هذه الخدمات بصفة عامة طرفين وهما )1( :الشخص أو المجموعة
التي تقدّم المشورة (أي المدقق الداخلي) ،و( )2الشخص أو المجموعة التي تبحث عن المشورة وتتلقاها (العميل) .وعند تنفيذ
الخدمات اإلستشارية ينبغي أن يحافظ المدقق الداخلي على الموضوعية وال يضطلع بأي مسؤولية إدارية .
تنسحب المعايير على المدققين الداخليين منفردين وأيضا ً على نشاط التدقيق الداخلي .جميع المدققين الداخليين مسؤولون عن
تطبيق المعايير المتعلقة بالموضوعية الفردية وبالمهارات وبالعناية المهنية الالزمة و المعايير ذات صلة بأداء مسؤولياتهم
المهنية .الرؤساء التنفيذيين للتدقيق مسؤولون أيضا ً عن التزام نشاط التدقيق الداخلي الكامل بالمعايير .
إذا تعذّر على المدققين الداخليين أو على نشاط التدقيق الداخلي ا ببعض أجزاء المعايير بسبب قانون أو نظام فيتعيّن التقيّد
باإلجراءات األخرى من المعايير معاإلفـصـاحات الـمـنـاسبة.
إذا تم استعمال المعايير بالتزامن مع متطلبات أ صادرة عن جهات رسمية أخرى فيمكن لـلـتدقيق الداخـلي ذكر إستعمال هذه
الـمتـطلبات  .عندها ،وفي حال أشار نشاط التدقيق الداخلي التقيّد "بالمعايير" وكان هناك إختالف بين "المعايير" و المتطلبات
األخرى فيجب على المدققين الداخليين ونشاط التدقيق الداخلي أن يتقيدوا "بالمعايير" كـما بإمـكانهم اإللـتزام بالمـتـطلـبات
األخرى إذا كــانت أكـثر تـقـييدا" .إن مراجعة وتطوير المعايير هي مسار مستمر .ويقوم المجلس الدولي لمعايير التدقيق
الداخلي بمشاورات مستفيضة ومناقشات قبل إصدار المعايير .ويشمل هذا الطلب مالحظات العموم في جميع أنحاء العالم في
خصوص المسودة المعروضة .يت ّم نشر المسودات على موقع اإلنترنت للمعهد الدولي للتدقيق الداخلي كما يت ّم توزيعها على
معاهد التدقيق في مستوى كل بلد .
ويمكن إرسال اإلقتراحات والتعليقات بشأن المعايير الى:

The Institute of Internal
Auditors
Standards and
Guidance
1035 Greenwood Blvd. Suite 401
Lake Mary, FL 32746, USA
E-mail: guidance@theiia.org

Web:
http://www.theiia.org

معايير الصف ات
 -1000األهداف ،الصالحيات ،المسؤوليات
يجب تحديد أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي تحديدا ً رسميا ً ضمن ميثاق التدقيق الداخلي ،بما يتماشى مع رسالة
التدقيق الداخلي والعناصر االلزامية من اإلطار الدولي للممارسات المهنية  (،الـمـبادئ الـجوهرية لـلممـارسة الـمهنية لـلتدقـيق الـداخـلي,
ميث اق األخالقيات  ،المعاييروتعريف التدقيق الداخلي .يجب أن يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة دورية لميثاق التدقيق الداخلي وعرضه
على اإلدارة العليا .,

التفسير:
إن ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية تحدد هدف و صالحيات و مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي .إن ميثاق التدقيق الداخلي تضع
األسس لموقع التدقيق الداخلي في المنشأة بما في ذلك طبيعة مرجعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الوظيفية لمجلس اإلدارة؛ حق
الوصول واإلطالع على السجالت ،والوصول الى الموظفين ،واألصول المادية ذات الصلة ألداء مهام التدقيق ؛ وتحدد نطاق أعمال
التدقيق .إن الموافقة النهائية على ميثاق التدقيق الداخلي هي من صالحيات مجلس اإلدارة .

.1000ت -1.يجب تحديد طبيعة الخدمات التأكيدية التي تقدّم الى ال ُمنشأة تحديدا ً واضحا ً في ميثاق التدقيق الداخلي .وإذا كانت
الخدمات التأكيدية تقدم الى جهات خارج ال ُمنشأة فيجب أيضا ً تحديد طبيعتها في ميثاق التدقيق الداخلي.

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

 -1010اإلقرار بالتوجيهات اإللزامية في مـيثاق الـتدقـيق الداخـلي.
الطبيعة اإللزامية للمبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وميثاق األخالقيات والمعايير وتعريف التدقيق الداخلي يجب اإلقرار
بها في ميثاق التدقيق الداخلي .يجب على الرئيس التنفيذي مناقشة رسالة التـدقيق الداخـلي والعناصر اإللزامية من اإلطار الدولي
للممارسات المهنية مع اإلدارة العـلـيا و مـجلـس اإلدارة

 -1100اإلستقاللية والموضوعية
يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقالً ،ويجب على المدققين الداخليين آداء أعمالهم بموضوعية.

التفسير:
اإلستقاللية هي التحرر من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على اإلضطالع بمسؤوليات
التدقيق الداخلي على نحو غير متحيّز .لكي يتسنى تحقيق درجة اإلستقاللية الالزمة لآلداء الفعّال لمسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي يكون
للمسؤول التنفيذي للتدقيق الداخلي إمكانية الوصول المباشر وبدون أي قيود الى اإلدارة العليا والمجلس ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل ارتباط
مزدوج .ويجب أن يتم التحكم في المصادر التي تهدد اإلستقاللية على مستوى المدقق الداخلي منفردا ً وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى
المستويين الوظيفي والتنظيمي.

يخول المدققين آداء مهمات التدقيق الداخلي على نحو يجعلهم يعتقدون في سالمة نتائج
أما الموضوعية فهي نمط ذهني غير متحيّز بحيث ّ
وجودة أعمالهم دون شائبة .وتقتضي الموضوعية عدم تبعية أحكام المدققين الداخليين بشأن مسائل التدقيق آلراء اآلخرين .ويجب أن يتم
التحكم في المصادر التي تهدد الموضوعية على مستوى المدقق الداخلي منفردا ً وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى المستويين الوظيفي
والتنظيمي.

 -1110يجب أن يرتبط الرئيس التنفيذي للتدقيق بأعلى مستوى في الهيكل اإلداري للمنشأة وذلك لتمكين نشاط التدقيق الداخلي من اإلضطالع
بمسؤولياته على أكمل وجه .ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقدم للمجلس على األقل سنويا ً التأكيد على اإلستقاللية التنظيمية لنشاط
التدقيق الداخلي.

التفسير:
تتحقق اإلستقاللية التنظيمية فعليا ً حين يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق مرتبطا ً وظيفيا ً بالمجلس .من أمثلة اإلرتباط الوظيفي بالمجلس قيام هذا
األخير بما يلي:
-

المصادقة على ميثاق التدقيق.
المصادقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر.
المصادقة على ميزانية وموارد التدقيق.
تلقّي التبليغات والتقارير من الرئيس التنفيذي للتدقيق بشأن أداء نشاط التدقيق الداخلي فيما هو بعالقة الخطة المعتمدة وأي مسائل
أخرى.
المصادقة على قرار تعيين وعزل المسؤول التنفيذي للتدقيق.
المصادقة على راتب ومكافآت المسؤول التنفيذي للتدقيق.
سيّرين والرئيس التنفيذي للتدقيق لتحديد ما إذا كان النطاق غير مالئم او إذا كانت هناك
طلب المعلومات المناسبة من ال ُم َ
قيودٌمفروضة على الموارد.

.1110ت -1.يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي في مأمن من أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وإنجاز أعماله وإبالغ النتائج .يجب
على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الـتصريح عـن أي تدخل من هذا النوع لمجلس اإلدارة ومناقشة وتداعياته.

 -1111التفاعل المباشر مع المجلس
يجب على المسؤول المباشر على التدقيق الداخلي أن يتواصل ويتفاعل بشكل مباشر مع المجلس.

 -1112دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق الداخلي
عندما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي أدوار أو مـسؤلـيات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي ،أو عندما يتوقع حدوث هذه األدوار
 ،فيجب أخذ اإلحتياطات الالزمة لـلحد من حجم التأثر السلبي على اإلستقاللية والموضوعية.

التفسير:
يمكن أن يُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أخذ أدوار أو مسؤوليات إضـافية تقع خارج إطار التدقيق الداخلي ،كمسؤولية نـشاطـات
اإللتزام أو إدارة المخاطر .إن هذه األدوار أو المسؤوليات قد تؤثر سلبا ً في الواقع أو في الظاهر على اإلستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق
الداخلي أو على الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي .إن اإلحتياطات هي تلك اإلجراءات اإلشرافية المأخوذة عادة من قبل مجلس اإلدارة،

للتعامل مع التأثيرات السلبية المحتملة ،ويمكن أن تشمل تقييما ً دوريا ً لصالت التبعية والمرجعية والمسؤوليات ،واستحداث إجراءات بديلة
للحصول على تأكيدات بخصوص مجاالت المسؤوليات اإلضافية.
 -1120الموضوعية على المستوى الفردي
يجب أن يتصف المدققون الداخليون بالحياد وعدم اإلنحياز ،وأن يجتنبوا كل ما من شأنه أن يجعلهم في وضعية تضارب المصالح.

التفسير:
تضارب المصالح هو موقف معيّن يكون فيه المدقق الداخلي في وضعية تنافس بين المصالح المهنية أو الشخصية في حين أنه وبحكم طبيعة
عمله في وضعية تجعله محل ثقة .وحالة المنافسة هذه تجعل من الصعب أن يقوم المدقق الداخلي بواجباته بشكل عادل وغير منحاز .ويمكن
تنجر عنه وضعية
أن يحدث تضارب المصالح حتى لو لم يترتب عليه أي تصرف غير أخالقي او غير سليم .إن تضارب المصالح يمكن أن
ّ
من شأنها أن تتسبب في إضعاف الثقة في التدقيق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي ومهنة التدقيق الداخلي ككلّ .إن تضارب المصالح يمكن
أن يؤثّر على قدرة الفرد على آداء واجباته ومسؤولياته بصفة موضوعية.

 -1130التأثير على اإلستقاللية
إذا حدث ما من شأنه أن يؤثّر في الواقع أو في الظاهر على اإلستقاللية أو الموضوعية فإنه يجب اإلفصاح عن تفاصيل ذلك لألطراف
المعنيّة .على أن يُراعى في نوعية وطريقة اإلفصاح درجة التأثير على اإلستقاللية أو الموضوعية.

التفسير:
من بين العوامل التي تؤثر على اإلستقاللية التنظيمية أو الموضوعية الفردية على سبيل الذكر ال الحصر :تضارب في المصالح الشخصية،
والحد من نطاق عمل التدقيق ،والقيود المفروضة التي تمنع من الحصول أو اإلطالع على السجالت واإلتصال بالموظفين والدخول الى
مختلف مواقع المنشأة ،والقيود المفروضة على الموارد كالتمويل مثالً.
تحديد األطراف التي يجب اإلفصاح لها بك ّل ما من شأنه أن يؤثّر على اإلستقاللية أو الموضوعية يكون على ضوء ما هو منتظر من نشاط
التدقيق الداخلي من ناحية ،وعلى ضوء المسؤوليات المنوطة بعهدة الرئيس التنفيذي للتدقيق تجاه اإلدارة العليا والمجلس كما هو منصوص
عليه في ميثاق التدقيق من ناحية أُخرى.

.1130ت -1.يجب أن يمتنع المدققون الداخليون عن تقييم العمليات التي كانوا مشرفين عليها فيما سبق .ومن المتوقع أن تتأثر
موضوعية المدقق الداخلي إذا ما قدّم خدمات تأكيد متعلّقة بنشاط كان مسؤوالً عنه خالل السنة المنصرمة.
.1130ت -2.المهمات التأكيدية المتعلّقة بوظائف هي تحت إشراف الرئيس التنفيذي للتدقيق يجب أن تُوضع تحت إشرافطرف من
خارج نشاط التدقيق الداخلي.
.1130ت -3.يمكن للتدقيق الداخلي أن يقدم خدمات تأكيد في المجاالت التي سبق له أن قدم فيها خدمات استشارية ،بشرط أن تكون
تلك الخدمات اإلستشارية لم تؤثر سلبا ً على موضوعيته ،وبشرط أن يتم التعامل بطريقة مناسبة مع الموضوعية الفردية عند تخصيص
الموارد الالزمة للمهمة الجديدة.
.1130أ -1.يمكن للمدققين الداخليين أن يقدموا خدمات إستشارية متعلقة بعمليات كانوا مشرفين عليها فيما سبق.
.1130أ -2.إذا ُوجد ما من شأنه أن يؤثّر على إستقاللية أو موضوعية المدققين الداخليين أثناء مه ّمات إستشارية مقترحة ،فإنه يجب
عليهم اإلفصاح عن ذلك للعميل الذي أمر بهذه المه ّمة قبل قبولها.

 -1200المهارات والعناية المهنية الالزمة
يجب إنجاز مه ّمات التدقيق الداخلي بمهارة وتوخي العناية المهنية اللالزمة.
 -1210المهارة
يجب على المدققين الداخليين أن يمتلكوا المعارف والمهارات والكفاءات األخرى الضرورية لإلضطالع بالمسؤوليات الفردية المنوطة بعهدة
كل منهم .ويجب على نشاط التدقيق الداخلي أن يمتلك جماعيا ً أو يحصل على المعارف والمهارات والكفاءات األخرى الضرورية لإلضطالع
بالمسؤوليات المنوطة بعهدته.
التفسير:
المهارة هي عبارة مشتركة تشير الى المعارف والمهارات والكفاءات األخرى المطلوب تو ّفرها لدى المدققين الداخليين لإلضطالع
بمسؤولياتهم المهنية بفعالية .وتشمل المهارة مراعاة األنشطة الحالية ،واإلتجاهات والقضايا الناشئة التي تم ّكن من إعطاء النصح والتوصيات.
المدققون الداخليون مدعوون إلثبات مهاراتهم بالحصول على الشهادات والمؤهالت المهنية المناسبة مثل شهادة المدقق الداخلي المعتمد من
تنظيم المعهد الدولي للتدقيق الداخلي أو شهادات أخرى في نفس اإلختصاص من تنظيم منظمات مهنية أخرى.

.1210ت -1.يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الحصول على المشورة والمساعدة من أشخاص مؤهلين إذا كان المدققون الداخليون
يفتقدون الى المعارف والخبرات ومختلف المهارات الالزمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة التدقيق.
.1210ت -2.يجب أن يتمتع المدققون الداخليون بالمعرفة الوافية التي تُم ّكنهم من تقييم مخاطر اإلحتيال والكيقية التي تُدير بها المؤسسة
تلك المخاطر .ولكن ليس متوقعا ً منهم أن تكون لديهم نفس خبرة الشخص الذي تكون مسؤوليته الرئيسية إكتشاف اإلحتيال والتحقيق
فيه.
.1210ت -3.يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين معرفة وافية بأه ّم مخاطر تكنولوجيا المعلوماتية والضوابط الرقابية المتعلقة بها،
وكذلك تكون لديهم معرفة بتقنيات التدقيق المعتمدة على التكنولوجيا المتوفرة من أجل إنجاز أعمالهم .ولكن ليس من المتوقع أن يكون
لدى جميع المدققين الداخليين نفس الخبرة التي يتمتع بها المدقق الداخلي الذي تكون مسؤوليته األساسية تدقيق نظام المعلومات.
.1210أ -1.إذا كان المدققون الداخليون ال يمتلكون المعارف أو المهارات أو الكفاءات التي يتطلبها أداء مهمة إستشارية معينة أو
جزء منها ،ففي هذه الحالة يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق إما أن ال يقبل تلك المهمة أو ان يسعى الى الحصول على مشورة
ومساعدة أشخاص مؤهلين.
 -1220العناية المهنية الالزمة
صر
يجب على المدققين الداخليين بذل مستوى من العناية والمهارة المتوقع أن يكون عليه أي مدقق داخلي يتحلى بمستوى معقول من التب ّ
واالقتدار .بيد أن بذل العناية ال يعني العصمة.
.1220ت -1.يجب على المدققين الداخليين أن يبذلوا العناية الالزمة في أعمالهم وذلك باألخذ باإلعتبار العناصر التالية:






مدى العمل الالزم لتحقيق أهداف المهمة.
درجة التعقيد أو األهمية النسبية أو أهمية المسائل التي يتم تطبيق إجراءات التطمين عليها.
ُمال َءمة وفعالية مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
إحتمال حدوث أخطاء جسيمة أو اإلحتيال أو عدم االمتثال.
تكلُفة أعمال التطمين مقارنة بالمنافع الكامنة.

.1220ت -2.في سياق بذل العناية المهنية الالزمة يجب أن يأخذ المدققون الداخليون في اإلعتبار استخدام التدقيق المعتمد على
التكنولوجيا وغيرها من تقنيات تحليل البيانات.
.1220ت -3.يجب ان يتنبّه المدققون الداخليون الى المخاطر الهامة التي قد تؤثّر على األهداف أو العمليات أو الموارد .هذا وإن
إجراءات التطمين حتى ولو ت ّمت بالعناية المهنية الالزمة ال تضمن وحدها أن جميع المخاطرالهامة سيت ّم تحديدها.
.1220أ -1.يجب على المدققين الداخليين ان يبذلوا العناية المهنية الالزمة أثناء إنجاز مهمات إستشارية بمراعاة ما يلي:





احتياجات وانتظارات العمالء بما في ذلك طبيعة وتوقيت وتبليغ نتائج المهمة.
درجة التعقيد ومدى العمل الضروري لتحقيق أهداف المهمة.
تكلفة المهمة االستشارية مقارنة بالمنافع الكامنة.

 -1230التكوين المهني المستمر
يجب على المدققين الداخليين تحسين معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم األخرى عن طريق التكوين المهني المستمر.

 -1300برنامج ضمان وتحسين الجودة
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ ويحافظ على برنامج ضمان وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي.

التفسير:
يت ّم تصميم برنامج ضمان وتحسين الجودة بحيث يُم ّكن من تقييم مدى توافق نشاط التدقيق الداخلي مع المعايير ،كما يُم ّكن أيضا ً من تقييم
مدى التزام المدققين الداخليين بميثاق الواجبات األخالقية .ويتض ّمن هذا البرنامج تقييما ً لفعاليّة وكفاية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد فرص
التحسين .يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تشجيع المجلس على اإلشراف على ومراقبة برنامج ضمان وتحسين الجودة.

 -1310متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة
يجب أن يحتوي برنامج ضمان وتحسين الجودة على تقييمات داخلية وخارجية على السواء.

 -1311التقييمات الداخلية
يجب أن تتضمن التقييمات الداخلية ما يلي:



اإلشراف المستمر على آداء نشاط التدقيق الداخلي.
ّ
عمليات دورية عن طريق التقييم الذاتي أو بواسطة أشخاص آخرين من داخل المنشأة على أن تتوفر لديهم معرفة كافية بممارسات
التدقيق الداخلي.

التفسير:
اإلشراف المستمر هو جزء متمم ألعمال المراقبة والمراجعة والمتابعة اليومية لنشاط التدقيق الداخلي .ويتم إدراج اإلشراف المستمر ضمن
السياسات والممارسات العادية إلدارة نشاط التدقيق الداخلي مع إستخدام المسارات واألدوات والمعلومات التي تعتبر ضرورية لتقييم التوافق
مع ميثاق الواجبات األخالقية والمعايير.
أما المراجعة الدورية فهي تقييمات يتم إجراؤها لتحديد مدى التوافق مع ميثاق الواجبات األخالقية والمعايير.
وتتطلّب المعرفة الكافية لممارسة التدقيق الداخلي على األقل فهم جميع عناصر " اإلطار الدولي للممارسات المهنية ألعمال التدقيق
الداخلي ".

 -1312التقييمات الخارجية

يجب إجراء تقييمات خارجية على األقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة مراجع أو فريق مراجعة مؤ ّهل ومستقّل من خارج المنشأة
وفي هذا اإلطار يجب أن يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق مع المجلس النقاط التالية:



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

التفسير:
يمكن إنجاز التقييمات الخارجية عبر تقييم خارجي كامل أو تقييم ذاتي مصحوب بتأكيد خارجي مستقل .ينبغي على المراجع الخارجي أن
يتوصل الى قرار بخصوص التقيّد بمـيـثاق األخالقـيات والمعايير ،ويمكن أن يُض ّمن تعليقات عملية أو استراتيجية.
المراجع أو فريق المراجعة يبرهن عن كفاءته في مجالين اثنين وهما الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ومسار التقييم الخارجي ،ويمكن
البرهنة عن الكفاءة من خالل المزج بين الخبرة والتكوين النظري .التجربة المكتسبة في مستوى منشآت شبيهة من حيث الحجم أو التعقيد
أو قطاع النشاط أو المسائل التقنية تكون لها األفضلية على خبرة أقل ثراءاً .وأما إذا كان المراجع فريقا ً فإنه ال يشترط أن يكون لدى كل
فرد الكفاءات المطلوبة بل يجب أن يكون لدى الفريق كك ّل هذه الكفاءات .ويستخدم الرئيس التنفيذي للتدقيق حكمه المهني لتحديد ما إذا كان
المراجع أو فريق المراجعة يتمتّع بالكفاءة الوافية للقيام بعملية التقييم.

ويُقصد باستقاللية المراجع أو فريق المراجعة عدم وجود تضارب في المصالح ،في الواقع أو في الظاهر ،وأن ال يكون ينتمي أو تحت
تأثير المنشأة التي يوجد بها نشاط التدقيق .يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشجع مراقبة واشراف مجلس اإلدارة على التـقييم
الخـارجـي لتقليل أي تضارب مصالح مـنظور أو مـحتمل.

 -1320التقارير المتعلقة ببرنامج تأكيد وتحسين الجودة
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي رفع نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة الى اإلدارة العليا والمجلس
يجب أن تتض ّمن اإلفصاحات ما يلي:





نطاق ووتيرة التقييم الداخلي والخارجي.
مؤهالت واستقاللية المراجع أو فريق المراجعة بـما فـيها تضارب المصالح المحتمل.
استنتاجات المراجعين.
الخطط التصحيحية.

التفسير:
يت ّم مناقشة شكل ومحتوى وتواتر التقارير حول برنامج تأكيد وتحسين الجودة مع اإلدارة العليا والمجلس مع األخذ بعين اإلعتبار مسؤوليات
نشاط التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي للتدقيق كما هو مدرج في ميثاق التدقيق الداخلي .وللبرهنة على التوافق مع مـيـثاق األخالقـيات
والمعايير يُراعى تبليغ نتائج التقييمات الخارجية والتقييمات الداخلية الدورية حال انتهائها ،في حين يتم تبليغ نتائج المراقبة المستمرة مرة
في السنة على األقل .وتض ّم نتائج هذه التقييمات رأي المراجع أو فريق المراجعة في شأن درجة التوافق.

 -1321استعمال عبارة "مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي"
إن اإلشارة الى أن نشاط التدقيق الداخلي مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي تكون ُمناسبة فقط إذا كـانت مـدعـومة
بنتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة تفيد بذلك.
التفسير:

يكون نشاط التدقيق الداخلي مطابقا لـميثاق األخالقـيات و للمعايير عندما يحقق الغايات المنصوص عنها في هذا الميثاق .إن نتائج برنامج

تأكيد وتحسين الجودة تتضمن نتائج لتقييمات الداخلية و الخارجية .ان جميع نشاطات التدقيق الداخلي تحتوي على نتائج التقييمات الداخلية.
ان جميع نشاطات التدقيق الداخلي الموجودة منذ اكثر من خمسس سنوات تحتوي ايضا على نتائج التقييمات الخارجية .
 -1322اإلفصاح عن عدم التوافق
إذا كان لعدم التوافق مع مـيـثاق األخالقـيات اأو المعايير تأثير على النطاق العام أو عمليات نشاط التدقيق الداخلي فإنه يجب على الرئيس
التنفيذي للتدقيق أن يفصح الى اإلدارة العليا والمجلس عن عدم التوافق والتأثير الناتج عنه.

معايير اآلداء
 -2000إدارة نشاط التدقيق الداخلي
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يدير نشاط التدقيق بفعالية من أجل ضمان أنه يضيف قيمة للمنشأة
التفسير:
تتم إدارة نشاط التدقيق الداخلي بفعالية عندما:





يـحقق األهداف والمسؤوليات الواردة في ميثاق التدقيق الداخلي.
يتوافق مع المعايير.
يـلتزم األفراد بميثاق األخالقيات اوالمعايير.
يأخذ باإلعتبار االتجاهات والقضايا الناشئة التي يمكن أن تؤثر عـلى المـنشأة.

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

 - 2010التخطيط
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يعد خطة مبنية على المخاطر من أجل تحديد أولويات نشاط التدقيق بما ينسجم مع أهداف المنشأة.
التفسير:
من أجل إعداد خطة التدقيق المبنية على المخاطر ،يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التـشاور مع االدارة العليا ومجلس االدارة
وأن يـحصل على مـفهوم إسـتراتجيات المنشأة أهداف العمـل الرئيسية,المخاطر المرتبطة وأسـاليب إدارة المخاطر  .ويجب على الرئيس
التنفيذي للتدقيق مراجعة وتعديل الخطة حسب االقتضاء لإلستجابة للتغيرات في أعمال ومخاطر وعمليات وبرامج ونظم والضوابط الرقابية
في مستوى المنشأة.

.2010ت -1.يجب أن ترتكز خطة مهمات نشاط التدقيق على تقييم موثق للمخاطر ،يتم مرة في السنة على األقل .ويجب أن يؤخد في
إطار هذا المسار رأي االدارة العليا والمجلس.
.2010ت -2.يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يحدد ويأخذ بعين االعتبار انتظارات االدارة العليا والمجلس واألطراف
المعنية األخرى عندما يقدم التدقيق الداخلي آراءه ومختلف استنتاجاته.

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

 -2020التبليغ والموافقة
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي والموارد التي تتطلبها باإلضافة إلى أي تغييرات هما تطرأ
عليها في األثناء إلى االدارة العليا والمجلس للمراجعة والموافقة .كما يجب أن يحيطهم علما ً بتأثيرات محدودية الموارد.

 -2030إدارة الموارد
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مالئمة وكافية وأنها تستعمل بفعالية من أجل إنجاز خطة
التدقيق الموافق عليها.
التفسير:
المقصود بكلمة مالءمة المزج بين المعارف والمهارات والكفاءت األخرى الضرورية إلنجاز خطة عمل التدقيق .والمقصود بكلمة كافية
مقدار الموارد الضرورية إلنجاز خطة عمل التدقيق .وتكون الموارد قد استخدمت بنحو فعال عندما تستعمل بطريقة مثلى لتنفيذ الخطة
الموفق عليها.

 -2040السياسات واإلجراءات
يجب أن يعد الرئيس التنفيذي للتدقيق السياسات واإلجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق الداخلي.
التفسير:
شكل ومضمون السياسات واإلجراءت مرتبط بحجم وهيكل نشاط التدقيق الداخلي ودرجة تعقيد اعماله.

 -2050التنسيق واإلعتماد
ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يتقاسم المعلومات وينسق النشاطات و يرى إمكانية اإلعتماد على عمل أطراف أخرى خارجية
وداخلية التي تقدم خدمات التأكيد واإلستشارةوذلك لضمان التغطية المالئمة والتقليص من إزدواجية المجهودات.
التفسير:
عند تنسيق النشاطات ،يمكن للرئيس التنفيذي للتدقيق اإلعتماد على عـمل جهات أخرى تقدم خدمات تأكيد و خدمات إستشارية .يجب تأسيس
مسار ثابت ومتسق لألسس الواجبة لإلعتماد على عمل اآلخرين ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يأخذ باإلعتبار مهارة وموضوعية
ومدى العناية المهنية الالزمة للجهات األ خرى التي تقدم خدمات التأكيد والخدمات اإلستشارية.

يكون لديه فكرة واضحة عن نطاق وموضوعية ونتائج العمل المنجز من قبل الجهات األخرى .عند اإلعتماد على
ويجب عليه أيضا ً ان ّ
عمل جهات أخرى فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق يبقى للمحاسبة مسؤوالً وعرضة للمحاسبة عن تأمين الدعم الكافي لإلستنتاجات واآلراء
صل اليها نشاط التدقيق الداخلي.
التي تو ّ
 -2060رفع تقارير الى اإلدارة العليا والمجلس
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يرفع بصفة دورية تقاريراً الى اإلدارة العليا والمجلس حول أهداف وصالحيات ومسؤوليات وآداء
ّ
نشاط التدقيق الداخلي وفقا ً
لخطة عمله والتزاما ً بمبادىء ميثاق األخالقيات المهنة والمعايير .ويجب أن تتضمن هذه التقارير المرتفعة
ّ
ّ
المـخاطر والمسائل الرقابية بما فيها مخاطر الغش واإلحتيال والمسائل المتعلقة بالحوكمة وأي مواضيع أخرى تتطلب انتباه اإلدارة العليا
و/أو المجلس.
التفسير:
يت ّم تحديد محتوى وتواتر رفع التقارير بالتعاون بين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي واإلدارة العليا والمجلس .إن محتوى وتيرة رفع
التقارير يتوقف على أهمية المعلومات التي سيتم تبليغها ومدى استعجالية القرارات ذات العالقة التي ستتخذها اإلدارة العليا و/أو سيتخذها
المجلس.
يجب أن تتضمن تقارير ومراسالت الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الى اإلدارة العليا والمجلس الما يلي:








ميثاق التدقيق الداخلي
استقاللية نشاط التدقيق الداخلي
خطة التدقيق وتقدم سير العمل بها
الموارد الالزمة
نتائج نـشاطات التدقيق
مدى التقيّد ببميثاق األخالقـيات و المعايير والخطط الموضوعة لتصحيح أي خلل ذو اهمية عاليةفي قـضاياالتقيّد.
رد اإلدارة على المخاطرالتي قد تكون غير مقبولة للمنشأة بحسب رأي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

هذه المتطلبات وغيرها سوف يتم اإلشارة اليها في المعايير.

مزود الخدمات الخارجي ومسؤوليات المنشأة في مجال التدقيق
ّ -2070
مزود خدمات خارجي بتقديم خدمات بإعتباره نشاط التدقيق الداخلي ،فإنه يجب عليه أن يلفت إنتباه المنشأة الى أنها مسؤولة
عندما يقوم ّ
على الحفاظ على نشاط تدقيق داخلي ف ّعال.

التفسير:
تت ّم البرهنة على هذه المسؤولية من خالل برنامج تأكيد وتحسين الجودة الذي يُم ّكن من تقييم التوافق مع ميثاق األخالقيات والمعايير.
 -2100طبيعة العمل
ي جب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم واإلسهام في تحسين كل من مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في المنشأة ،وذلك بإتباع
مقاربة نظامية ومنهجية ومبنية على المخاطر .إن المصداقية والقيمة المضافة للتدقيق الداخلي تتعززان عندما يكون المدققوت استباقيين
وتعطي تقييماتهم آفاق جديدة وتأخذ اآلثار المستقبلية في اإلعتبار.

 -2110الحوكمة
يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مسار الحوكمة في المؤسسة وتقديم التوصيات المناسبة لتحسين أساليب الحوكمة المنشأة عبر








أخذ قرارات استراتيجية وعملية
اإلشراف على عمليات إدارة المخاطر والرقابة.
تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في المنشأة.
ضمان فاعلية إدارة اآلداء والمساءلة داخل المنشأة.
إبالغ المعلومات حول المخاطر والرقابة الى الجهات المناسبة داخل المنشاة.
تنسيق األنشطة و تبادل المعلومات بين المجلس والمدققين الخارجيين ومقدمي خدمات التأكيد اآلخرين واإلدارة..

.2110ت -1.يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مستوى تصميم وتنفيذ وفعالية أهداف وبرامج وأنشطة المنشأة المتعلقة بالقيم
األخالقية.
.2110ت -2.يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم ما إذا كانت حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المنشأة تُدعّم وتساند استراتيجيات
وأهداف المنشأة.

 -2120إدارة المخاطر
يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية والمساهمة في تحسين مسار إدارة المخاطر.

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





أن اهداف المؤسسة تساند رسالة المنشأة وتساهم في تحقيقها.
أن المخاطر المرتفعة يت ّم تحديدها وتقييمها.
أن كيفية التعامل مع المخاطر يتم انتقاؤها بشكل مالئم وبحيث يكون مستوى المخاطر في انسجام مع قابلية المنشأة للمخاطر.
أن المعلومات ذات الصلة يتم التقاطها وإبالغها في الوقت المناسب بحيث يتسنى للموظفين واإلدارة والمجلس اإلضطالع
بالمسؤوليات المناطة بعهدتهم.

وإلسناد هذا التقييم يمكن لنشاط التدقيق الداخلي أن يجمع معلومات بالرجوع الى مختلف مهمات التدقيق المنجزة .وعندما يتم النظر الى
نتائج مختلف مهمات التدقيق بطريقة ُمج ّمعة فهذا يو ّفر فهما ً لمسارات إدارة المخاطر ومدى فعاليتها.
وتتم متابعة مسارات إدارة المخاطر من خالل أنشطة اإلدارة المستمرة أو التقييم المنفصل أو كليهما.

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






تحقيق األهد اف اإلستراتيجية للمنشأة.
وثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية.
فعالية وكفاية العمليات والبرامج.
حماية األصول.
اإلمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود.

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

-2120أ -1.أثناء المهمات اإلستشارية يجب على المدققين الداخليين تحديد المخاطر في عالقة بأهداف هذه المهمات ،كما يجب
أن يكونوا على يقظة من وجود مخاطر أخرى مرتفعة.

.2120أ -2.يجب على المدققين الداخليين استعمال معرفتهم بالمخاطر المكتسبة من خالل انجازهم للمهمات اإلستشارية وذلك
عند تقييم مسار إدارة مخاطر المنشأة.

.2120أ -3.عندما يساعد المدققون الداخليون اإلدارة في وضع أو تحسين مسار إدارة المخاطر فإنه يجب عليهم أن يمتنعوا
عمليا ً عن اإلضطالع بأي مسؤولية في إدارة المخاطر.
 -2130الرقابة
يجب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي المنشأة في الحفاظ على ضوابط رقابية فعلية من خالل تقييم فعاليتها وكفايتها ،والدفع لتحسينها
المستمر.
.2130ت -1.يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مدى مال َءمة وفعالية الضوابط الرقابية في التعامل مع مخاطر المنشأ المتعلقة
بالحوكمة والعمليات وأنظمة المعلومات بالنظر الى:






تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنشأة.
وثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية.
فعالية وكفاية العمليات والبرامج.
حماية األصول.
اإلمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود.

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

 -2200التخطيط للمهمة
يجب على المدققين الداخليين أن يعدّوا مخططا ً موثقا ً لكل مهمة تدقيق .ويتضمن المخطط أهداف ونطاق والمجال الزمني والموارد
المخصصة للمهمة .يجب على المخطط أن يأخذ باإلعتبار استراتيجيات المؤسسة واألهداف والمخاطر ذات الصلة بالمهمة.

 -2201اعتبارات التخطيط
عند وضع خطة عمل المهمة يجب أن يأخذ المدققون الداخليون بعين اإلعتبار ما يلي:





استراتيجيات وأهداف النشاط الذي يتم إجراء التدقيق عليه والوسائل التي يستعملها هذا النشاط لمراقبة آدائه.
المخاطر المرتفعة واألهداف والموارد والعمليات الخاصة بهذا النشاط ،باإل ضافة الى الوسائل التي من خاللها يتم اإلبقاء على
التأثيرات الناجمة عن هذه المخاطر في مستوى مقبول.
مدى مالءمة وفعالية مسار الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة في مستوى هذا النشاط وذلك بالمقارنة بإطار أو نموذج ذي صلة.
فرص إدخال تحسينات هامة على مسار الحوكمة وإدار ة المخاطر والرقابة.

.2201ت -1.عند التخطيط لمهمة التدقيق لجهات خارج المنشأة يجب على المدققين الداخليين إعداد إتفاق كتابي معهم بخصوص
األهداف والنطاق ومسؤوليات كل طرف ومختلف اإلنتظارات باإلضافة الى القيود على توزيع نتائج المهمة واإلطالع على وثائقها.
.2201أ -2.يجب على المدققين الداخليين اإلتفاق مع عمالء المهمات اإلستشارية حول األهداف والنطاق ومسؤوليات كل طرف
ومختلف انتظارات العميل .وبالنسبة للمهمات الهامة يجب أن يكون هذا اإلتفاق مكتوباً.

-2210أهداف المهمة
يجب تحديد أهداف كل مهمة تدقيق.
.2210ت -1.يجب على المدققين الداخليين إجراء تقييم ّأولي للمخاطر المتصلة بالنشاط الذي يتم التدقيق عليه .ويجب أن تعكس
أهداف مهمة التدقيق نتائج ذلك التقييم.
.2210ت -2.يجب أن يأخذ المدققون الداخليون في اعتبارهم عند تحديد أهداف مهمة التدقيق احتمال وجود أخطاء هامة أو عمليات
احتيال أو حاالت عدم تقيد أو مخاطر أخرى.
.2210ت -3.وجود مقاييس مالئمة ضروري لتقييم الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية ويجب أن يتأكد المدققون الداخليون
الى أي مدى قامت اإلدارة و/أو المجلس بوضع مقاييس لتحديد ما إذا كانت األهداف والغايات قد تم تحقيقها .وإذا كانت المقاييس
مالئمة فإنه يجب على المدققين الداخليين أن يستعملوها في تقييمهم وأما إذا كانت غير مالئمة فإنه يجب على المدققين الداخليين أن
يحددوا مـقياس التقييم ال ُمناسب من خالل النقاش مع اإلدارة و/أو المجلس.

التفسير:
يمكن ان تكون أنواع مقاييس التقييم:




داخلية (مثال"سياسات وإجراءات
خارجية(مثال" النظم والقوانين المفروضة من الجهات الرسمية)
الممارسات الرائدة (مثال" إرشادات وتوجيهات القطاع أو المهنة)

.2210أ -1.يجب أن تتناول أهداف المهمة اإلستشارية مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وذلك في حدود النطاق المتفق عليه
مع عميل هذه المهمة.
.2210أ -2.يجب أن تكون أهداف المهمة اإلستشارية في انسجام مع قيم واستراتيجيات وأهداف المنشأة.

 -2220نطاق المهمة
يجب أن يكون نطاق مهمة التدقيق كافيا ً بحيث يتم تحقيق أهداف المهمة.

.2220ت -1.يجب أن يشمل نطاق مهمة التدقيق كل ما له صلة من أنظمة ووثائق وسجالت وأفراد وممتلكات مادية بما في ذلك تلك
التي تكون تحت سيطرة أطراف ثالثة.
.2220ت -2.إذا ظهرت أثناء مهمة تطمينية (تأكيدية) فرص هامة لتقديم خدمات استشارية ينبغي التوصل الى إتفاق كتابي خاص
حول أهداف ونطاق ومسؤوليات ومختلف اإلنتظارات ،وأن يتم إبالغ نتائج هذه المهمة اإلستشارية وفقا ً للمعايير المعتمدة فيما يتعلق
بتقديم الخدمات اإلستشارية.

.2220أ -1.عند تنفيذ المهمات اإلستشارية يجب أن يتأكد المدققون الداخليون من أن نطاق المهمة كاف لتحقيق األهداف المتفق عليها
بشأنهاز وإذا ما كانت هناك اي تحفظات لدى المدققين الداخليين بشأن نطاق المهمة أثناء تنفيذها فيجب أن يناقشوا هذه التحفظات مع
العميل المعني بالمهمة لتحديد ما إذا كانوا يستمرون أم ال في المهمة.
.2220أ -2.أثناء المهمات اإلستشارية يجب على المدققين الداخليين تحديد الضوابط الرقابية ذات العالقة بأهداف هذ المهمات ،كما
يجب أن يكونوا منتبهين للمسائل الرقابية الهامة.

 -2230تخصيص الموارد للمهمة
يجب أن يحدد المدققون الداخليون الموارد المناسبة والكافية لتحقيق أهداف المهمة وذلك باإلرتكاز على تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة والقيود
الزمنية والموارد المتاحة.
التفسير:
إ ن عبارة "مناسبة" تشير الى مزيج المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى المطلوبة إلنجاز المهمة .إن عبارة "كافية" تشير الى كمية
الموارد المطلوبة إلنجاز المهمة بالعناية المهنية الالزمة.

 -2240برنامج عمل المهمة
يجب على المدققين الداخليين إعداد وتوثيق برامج عمل لتحقيق أهداف المهمة.

.2240ت -1.يجب أن يتضمن برنامج العمل إجراءات لتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات أثناء إنجاز المهمة .ويجب أن تت ّم
المصادقة على برنامج العمل قبل تنفيذه ،كما تتم المصادقة أيضا ً وعلى الفور على كل تعديل يطرأ على هذا البرنامج.
.2240أ -1.قد يختلف برنامج عمل المهمات اإلستشارية من حيث الشكل والمضمون ،وذلك حسب طبيعة المهمة.

 -2300تنفيذ المهمة
يجب أن يقوم المدققون الداخليون بتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات الكافية لتحقيق أهداف المهمة.

 -2310تحديد المعلومات
يجب على المدققين الداخليين تحديد معلومات كافية وموثوق بها وذات صلة ومفيدة لتحقيق أهداف المهمة.

التفسير:
تكون المعلومات كافية عندما تكون معلومات واقعية ومناسبة ومقنعة بحيث يتوصل شخص حريص ومطلع الى نفس استنتاجات المدقق.
تكون المعلومات موثوقا ً بها إذا كانت أفضل معلومات ت ّم الوصول اليها عبر اسستعمال أنسب تقنيات التدقيق .وتكون المعلومات ذات صلة
إذا كانت معلومات تدعّم مالحظات وتوصيات مهمة التدقيقبما ينسجم مع أهداف هذه المهمة .وتكون المعلومات مفيدة إذا كانت معلومات
تساعد المنشأة على تحقيق أهدافها.

 -2320التحليل والتقييم

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

 -2330توثيق المعلومات
يجب على المدققين الداخليين توثيق معلومات كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة لدعم استنتاجات ونتائج المهمة.

.2330ت -1.يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق مراقبة مسألة اإلطالع على وثائق المهمة .ويجب أن يتحصل على موافقة اإلدارة
العليا و/أو المستشار القانوني عند اإلقتضاء وذلك قُبيل تمكين جهات خارجية من اإلطالع على وثائق المهمة.
بغض النظر عن الوسائل
.2330ت -2.يجب أن يحدد الرئيس التنفيذي للتدقيق قواعد في مجال اإلحتفاظ بملفات المهمة وذلك
ّ
المستعملة لتخزين هذه الملفات .ويجب أن تكون هذه القواعد منسجمة م ع توجهات المنشأة وأي متطلبات تشريعية أو متطلبات أخرى
في الغرض.
.2330أ -1.يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ سياسات للتحكم في حماية واإلحتفاظ بوثائق المهمة اإلستشارية ،وكذلك
الشان بالنسبة لمسألة تمكين جهات داخلية وخارجية من اإلطالع عليها .ويجب أن تكو ن هذه السياسات منسجمة مع توجهات المنشأة
وأي متطلبات تشريعية أو متطلبات أخرى في الغرض.

 -2340اإلشراف على المهمة
يجب ان تكون مهمات التدقيق محل إشراف مالئم بما يكفل تحقيق األهداف وضمان الجودة وتطوير كفاءات الفريق.

التفسير:
يتم تحديد مدى عملية اإلشراف على ضوء كفاءة وخبرة المدققين الداخليين ودرجة تعقيد المهمة .يحتفظ الرئيس التنفيذي للتدقيق بكامل
المسؤوليات لإلشراف على جميع المهمات المنجزة سواء من قبل أو لحساب نشاط التدقيق .ويمكن لهذا األخير أن يك ّلف أحد أعضاء فريق
التدقيق من ذوي الخبرة للقيام بعملية اإلشرافز ويجب التوثيق واإلحتفاظ باإلثبات الدال على عملية اإلشراف.

 -2400تبليغ النتائج
يجب على المدققين الداخليين أن يب ّلغوا نتائج المهمات.

 -2410معايير التبليغ
يجب أن تتض ّمن التبليغات أهداف المهمة ,نطاق المهمة ونتائجها.

.2410ت -1.يجب أن يتضمن التبليغ النهائي لنتائج المهمة اإلستنتاجات القابلة للتطبيق والتوصيات و/أو خطط العمل ذات الصلة.
حينما يكون ذلك مناسبا ً فإن رأي المدققين الداخليين يجب أن يكون موجوداً .وعند صدورأي رأي يجب أن ي يأخذ باإلعتبار
انتظارات اإلدارة العليا والمجلس واألطراف المعنية األخرى ،ويجب أن تكون هذه اآلراء مدعّمة بمعلومات كافية وموثوق بها
وذات صلة ومفيدة.

التفسير:

اآلراء في إطار مهمة تدقيق يمكن أن تكون في شكل س ّلم ترقيمي أو استنتاجات أو أي طريقة أخرى في وصف النتائج .مثل هذه
المهمة يمكن أن تكون في عالقة بمراقبة مسار محدّد أو المخاطر أو وحدة أعمالز إن صياغة هذه اآلراء يتط ّلب األخذ بعين اإلعتبار
نتائج المهمة ومدى أهميتها.

.2410ت -2.إن المدققين الداخليين مدعوون في إطار التبليغات الخاصة بالمهمة الى ذكر النقاط المرضية المسجّلة في اآلداء.
.2410ت -3.عند إبالغ نتائج المهمة الى أطراف خارج المنشأة يجب أن يتض ّمن التبليغ القيود لتداول واستعمال هذه النتائج.
.2410أ -1.تختلف التبليغات المتعلقة بتقدم أشغال ونتائج المهمات اإلستشارية من حيث الشكل والمضمون وبحسب طبيعة المهمة
وحاجيات العميل المعني بها.

 -2420جودة التبليغات
يجب ان تكون التبليغات صحيحة وموضوعية وواضحة وموجزة وبنّاءة وكاملة وفي أوانها.

التفسير:
يكون التبليغ صحيحا ً عندما يكون خاليا ً من األخطاء والتحريف ويكون وفيّا ً للوقائع التي يستند عليها .ويكون التبليغ موضوعيا ً عندما يكون
منصفا ً ومحايداً وغير متحيز ويكون نتاجا ً لتقييم منصف ومتوازن لجميع الوقائع والظروف ذات الصلة .ويكون التبليغ موجزاً عندما يكون
في صلب الموضوع من دون إطالة أو إطناب في ذكر تفاصيل ال طائل من ورائها أو تكرار أو ثرثرة .ويكون التبليغ بنّاءا ّ عندما يساعد
عميل مهمة التدقيق والمنشأة ويفضي الى إدخال التحسينات عند اللزوم .ويكون التبليغ كامالً عندما ال ينقصه أي شيء اساسي للمعنيين بهذا
التبليغ وعندما يحتوي على المعلومات والمالحظات الهامة التي تدّعم اإلستنتاجات أو التوصيات .ويكون التبليغ في أوانه عندما يتم إصداره
في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة وذلك حسب أهمية المسألة ،مما يم ّكن اإلدارة من إتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

 -2421الخطأ والسهو
إذا احتوى التبليغ النهائي على خطأ أو سهو جسيمين فإنه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقوم بإبالغ المعلومات المصحّحة الى جميع
األطراف الذين تل ّقوا التبليغ األصلي.

 -2430استخدام عبارة" :أُنجزت المهمة وفقا ً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي"
يمكن للمدققين الداخليين أن يفيدوا بأن مهماتهم قد ت ّم "إنجازها وفقا ً للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" فقط في حال كانت
نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة يدّعم هذه اإلفادة.

 -2431اإلفصاح عن حاالت عدم التوافق
عندما يؤثّر عدم التوافق مع ميثاق األ خالقيات ا أو المعايير على مهمة محددة فإنه يجب اإلفصاح في مستوى التبليغ على:




المبادئ أو القواعد السلوكية أو المعايير التي لم يت ّم التقيّد بها.
أسباب عدم التقيّد.
تأثير عدم التقيّد على مهمة التدقيق وعلى النتائج التي تم تبليغها.

 -2440نشر النتائج
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق الى األطراف المعنية.

التفسير:
يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق بالمراجعة والموافقة على التبليغ النهائي للمهمة قبل إرساله ،ومع تحديد لمن وكيف سيت ّم توزيعه .وعندما
يفوض الرئيس التنفيذي للتدقيق هذا الواجب فإنه يحتفظ بكانل المسؤولية.
ّ
.2440ت -1.الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن تبليغ النتائج النهائية الى األطراف التي يمكن أن توفّر الضمان بأن هذه
النتائج ستحظى بالعناية المطلوبة.
.2440ت -2.ما لم يوجد نص قانوني أو تشريعي أو نظام داخلي يتعارض مع اآلتي ،فإنه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق قبل
توزيع النتائج الى أطراف ال ينتمون الى المنشأة تنفيذ ما يلي:




تقييم المخاطر المحتملة بالنسبة للمنشأة.
التشاور مع اإلدارة العليا و/أو المستشار القانوني كلما لزم األمر.
الرقابة على نشر النتائج من خالل فرض قيود على استخدامها.

.2440أ -1.الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤول عن إبالغ النتائج النهائية للمهمات اإلستشارية الى العمالء المعنيين بها.
.2440أ -2.أثناء تنفيذ المهمات اإلستشارية قد يتم مالحظة إشكاليات متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة .وكلما كانت هذه
اإلشكاليات جوهرية للمنشأة فإنه يجب إبالغها الى اإلدارة العليا والمجلس.

 -2450اآلراء العامة
عند إصدار آراء عامة يجب األخذ بعين اإلعتبار استراتيجيات أهداف ومخاطر المنشأة ,وإنتظارات اإلدارة العليا والمجلس واألطراف
المعنية األخرى .يجب إسناد هذه اآلراء العامة بمعلومات كافية وموثوق بها وذات صلة ومفيدة.

التفسير:
يتض ّمن التبليغ ما يلي:







النطاق والمجال الزمني الذي يشمله الرأي.
التحديد من النطاق.
األخذ بعين اإلعتبار أشغال أخرى ذات عالقة بما في ذلك النشاطات األخرى التي تو ّفر خدمات تطمينية.
مل ّخص بالمعلومات التي يدعم الرأي.
اإلطار المرجعي للمخاطر أو للرقابة أو أي معيار يت ّم إستعماله كأساس لصياغة الرأي العام.
الرأي العام أو الحكم أو اإلستنتاج الذي ت ّم التوصل اليه.

 -2500متابعة سير العمل
يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يُعدّ ويضع ويقوم بتعيين نظام متابعة النتائج التي تم إبالغها الى اإلدارة.

.2500ت -1.يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقوم بوضع مسار متابعة لرصد وضمان أن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة
قد تم تنفيذها بشكل ف ّعال أو أن اإلدارة العليا قد قبلت المخاطر وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء.
.2500أ -1.يجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقوم بمتابعة ما خلصت اليه نتائج المهمات اإلستشارية وذلك في إطار اإلتفاق
المبرم مع العميل المعني.

 -2600إبالغ قبول المخاطر
عندما يخلص الرئيس التنفيذي للتدقيق أن اإلدارة قد قبلت بمستوى مرتفع للمخاطر غير مقبول بالنسبة للمنشأة ،فعلى الرئيس التنفيذي
للتدقيق أن يناقش األمر مع اإلدارة .وإذا ما ارتأى الرئيس التنفيذي للتدقيق أن اإلشكال لم يُح ّل فإنه يجب عليه إبالغ المجلس بذلك.
التفسير:
تحديد مدى قبول اإلدارة للمخاطر يمكن أن تت ّم مالحظته أثناء مهمة تطمينية أو إستشارية أو متابعة تقدّم تنفيذ اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة على إثر مهمات سابقة .كما يمكن مالحظة ذلك عبر وسائل أخرى.
ليس من ض من مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق إيجاد حل لهذه المخاطر.

ق ائمة التعريف ات
إضافة قيمة
يضيف نشاط التدقيق الداخلي قيمة للمنشأة (أو األطراف المعنية) عندما يوفر تطمينا ً موضوعي وذات صلة ،ويساهم في فعالية وكفاية كل
من مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

الرقابة المالئمة
عندما تكون اإلدارة قد تم تخطيطها وتنظيمها (تصميمها) علن نحو يوفّر ضمانات معقولة بأن مخاطر المنشأة تُدار بفعالية وأن أهدافها
ستتحقّق وبأقل كلفة.

خدمات التأكيد
هي عملية فحص لألدلة بغرض تقديم تقييم مستقل وموضوعي لكل من مسار الحوكمة وإدارة ال مخاطر والرقابة .ويمكن أن يشمل ذلك على
سبيل المثال مهمات تدقيق المالية واآلداء واإلمتثال ونظام األمن والعناية الالزمة.

المجلس
هو أعلى مستوى من هيئة الحوكمة ( مثال" مـجلس اإلدارة ,مجلس اإلشراف ي ,مجلس المحافظين أو األمناء) الذي لديه مسؤولية التوجيه
و/أو اإلشراف على اأنشطة المنشأة ومحاسبة ومساءلة اإلدارة العليا للمنشأة .وبالرغم من أن ترتيبات الحوكمة قد تختلف من قطاع إلى
اّخر الى أخرى ومن دولة الى أخرى فإن المجلس يشمل أعضاء ليسوا جزءا ّ من اإلدارة .وفي حال عدم وجود المجلس فإن كلمة مجلس
في المعايير تشير الى شخص أو مجموعة مكلذفة بحوكمة المنشأة .باإلضافة الى ذلك فإن كلمة "مجلس" في المعايير يمكن ان تشير الى
لجنة أو هيئة أخرى تكون هيئة الحوكمة قد كلّفتها بوظائف مع ّينة (كلجنة التدقيق).

الميثاق
ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية يُوضّح أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي .ميثاق التدقيق الداخلي يحدد موقع
ويخول اإلطالع على السجالت واإلتصال بجميع الموظفين والدخول الى مختلف مواقع المنشأة بما
نشاط التدقيق الداخلي داخل المنشأة،
ّ
يُم ّكن من آداء مهمات التدقيق ،كما يحدد نطاق أنشطة التدقيق الداخلي.

الرئيس التنفيذي للتدقيق
الرئيس التنفيذي للتدقيق هي صفة لدور شخص في منصب رفيع المستوى مسؤول على إدارة نشاط التدقيق الداخلي على نحو فعال وفقا ً
لميثاق التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية في اإلطار الدولي للممارسات المهنية  .يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق واعضاء فريقه
الشهادات والمؤهالت المهنية المناسبة .اإلسم الذي يطلق على الرئيس التنفيذي للتدقيق و/أو مسؤولياته قد يختلف من منشأة الى أخرى.

ميثاق ا األخالقيات
ميثاق الواجبات األخالقية لمعهد المدققين الداخليين هو مجموع المبادئ الوثيقة الصلة بمهنة التدقيق الداخلي وممارستها ،وايضا ً قواعد
التصرف المتوقع من المدققين الداخليين .ويكون ميثاق الواجبات األخالقية ملزم لك ّل األطراف والجهات التي تتولى
السلوك التي تصف
ّ
تفديم خدمات التدقيق الداخلي .إن الغرض من هذا الميثاق هو تعزيز ثقافة أخالقية في وسط مهنة التدقيق الداخلي بصفة عامة.

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

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

الخدمات اإلستشارية
المشورة والخدمات المتصلة بالعميل حيث يت ّم اإلتفاق على طبيعتها ونطاقها مع هذا العميل .تهدف خدمات اإلستشارة الى إضافة قيمة
وتحسين كل م ن مسار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وذلك من دون أن يضطلع المدقق الداخلي بأي مسؤوليات في التسيير .زمن بين
األمثلة لهذه الخدمات تقديم النصيحة والمساعدة والتكوين.

الرقابة
أي إجراء تتخذه اإلدارة والمجلس وأي جهة أخرى قصد إدارة المخاطر وزيادة درجة احتمال تحق يق األهداف التي وضعتها المنشأة .إن
ّ
اإلدارة ت ُ ّ
وتنظم وتوجه آداء اإلجراءات الكفيلة بتقديم تطمين معقول أن األهداف سيتم تحقيقها.
خطط

بيئة الرقابة
مواقف وأفعال المجلس واإلدارة فيما يتع ّلق بأهمية الرقابة داخل المنشأة .توفر بيئة الرقابة المنهج واإلطار لتحقيق األهداف األساسية لنظام
الرقابة الداخلية ،وهي تشمل العناصر اآلتية:







المصداقية والقيم األخالقية،
فلسفة اإلدارة وأسلوب العمل،
الهيكل التنظيمي،
تحديد الصالحيات والمسؤوليات،
السياسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية،
كفاءة الموظفين.

مسار الرقابة
السياسات واإلجراءات (على السواء اليدوية واآللية) واألنشطة التي تش ّكل جزءا ّ من إطار الرقابة ،والتي تم تصميمها وتفعليها للتأكد من
أن المخاطر تتواجد ضمن الحدود التي يكون لدى المنشأة اإلستعداد لقبولها.

المـبادئ الجوهرية للـممارسة المهنية لـلتدقيق الداخلي
المـبادئ الجوهرية للـممارسة المهنية لـلتدقيق الداخلي هي اساس اإل طار الدولي للممارسات المهنية و هي تدعم فعالية التدقيق الداخلي.

مه ّمة
مهمة محددة أو عمل محدد أو عملية مراجعة مثل التدقيق الداخلي أو التقييم الذاتي للرقابة أو التقصي في عمليات احتيال أو تقديم استشارة.
ويمكن أن تشمل المهمة أعماالً أو أنشطة متعددة لتحقيق مجموعة محددة من األهداف المتعلقة بها.

أهداف المهمة
إعالنات عامة من صياغة المدققين الداخليين حيث تحدّد األشياء ال ُمنتَظر إنجازها أثناء المهمة.

برنامج عمل المهمة
وثيقة تطرق لإلجراءات التي سيت ّم إتبّاعها أ ثناء تنفيذ مهمة التدقيق بغاية إنجاز خطة المهمة.

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

اإلحتيال
أي عمل غير قانوني يتّسم بالخداع أو باإلخفاء أو بانتهاك الثقة .وهذه األعمال ال تعتمد على التهديد بالعنف او القوة المادية .تُرتكب عمليات
اإلحتيال من قبل أفراد أو منشآت للحصول على المال أو الممتلكات أو الخدمات ،أو لتجنّب دفع مبالغ أو فقدان خدمات ،أو من أجل ضما ن
الحصول على مزايا شخصية أو تجارية.

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

المعوقات
ّ
من بين العناصر التي تؤدي الى تدهور اإلستقاللية التنظيمية والموضوعية الفردية يمكن أن نذكر تضارب في المصالح والتحديد من نطاق
المهنة ومنع اإلطالع على السجالت واإلتصال بالموظفين ودخول مواقع المنشأة وتحديد الموارد (التمويل).

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

ضوابط تكنولوجيا المعلومات
الضوابط التي تدعّم إدارة األعمال والحوكمة فضالً عن توفير الضوابط العامة والتقنية في مستوى البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
مثل التطبيقا ت ،والمعلومات ،والبنية األساسية ،واألفراد.

حوكمة تكنولوجيا المعلومات
دائرة أو قسم أو فريق من المستشارين أو غيرهم ممن يقدمون تطمينات وخدمات إستشارية موضوعية ومستقلة بهدف إضافة قيمة للمنشأة
وتحسين عملياتها .يساعد هذا النشاط المنشأة على تحقيق أهدافها بإعتماد مقاربة نظامية ومنهجية لتقييم وتحسين فعالية كل من مسار إدارة
المخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة المؤسسة.
ا إلطار الدولي للممارسات المهنية
إطار يحتوي على مجموعة تصورات ومفاهيم ّ
ويتكون هذا اإلطار المرجعي من
تنظم اإلرشادات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.
ّ
قسمين ،قسم يض ّم إرشادات إلزامية ( )1وقسم يض ّم إرشادات يوصى بإتباعها (.)2

يجب
ترد كلمة يجب في المعايير لتحديد متطلب يت ّم اتباعه دون شروط.

الموضوعية
حالة ذهنية غير متحيّزة بحيث يكون المدققون الداخليون قادرون على آداء المهمات على نحو يجعلهم مقتنعين بنتائج أعمالهم من دون
شوائب .وتتطلب الموضوعية أن ال يخضع المدققون الداخليون أحكامهم الى أحكان اآلخرين.

الرأي العام
التصنيف و/أو اإلستنتاج و/أو أي وصف آخر للنتائج التي يقدمها الرئيس التنفيذي للتدقيق على مستوى واسع بخصوص كل من مسارات
الحوكمة و/أو إدارة المخاطر و/أو الرقابة داخل المنشأة .الرأي العام هو الحكم المهني للرئيس التنفيذي للتدقيق بناء عللى نتائج عدد من
المه مات منفردة وغيرها من األنشطة أثناء فترة زمنية محددة.

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

قابلية المخاطر
مستوى الخطورة التي تكون المنشأة مستعدة لقبوله.

إدارة المخاطر
مسار لتحديد وتقييم والتصرف ومراقبة األحداث الكامنة المحتملة أو الوضعيات التي تو ّفر تطمينا ّ معقوالً فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنشأة.

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

األهمية
تقدّر األهمية النسبية ألمر أو مسألة ما حسب السياق الذي تؤخذ فيه بعين اإلعتبار بما في ذلك العوامل الكميّة والنوعية مثل حجم وطبيعة
وتأثير وعالقة وأثر هذا األمر أو هذه المسألة .الحكم المهني يساعد المدققين الداخليين عند تقييم أهمية األمور أو المسائل التي تندرج في
سياق األهداف ذات الصلة.
معيار
التصريح المهني الصادر عن مجلس معايير التدقيق الداخلي الذي يحدد مجموعة واسعة من أنشطة التدقيق الداخلي باإلضافة الى تقييم
آدائه.

تقنيات التدقيق القائمة على التكنولوجيا
أي آداة من أدوات التدقيق اآللي ،مثل برمجيات التدقيق العامة وتلك التي تنتج اختبار البيانات وبرامج التدقيق ال ُم َحوسب ووسائل التدقيق
المتخصصة وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب.

المبادئ الجوهرية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي
ّ
وتعزز فاعلية نشاط التدقيق
إن المبادئ الجوهرية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي هي أساس اإلطار الدولي للممارسات المهنيةوهيتدعم
الداخلي .

ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﺑﺸ ﺄن أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ه ﻮ إرﺳ ﺎء وﺗﻌﺰﻳ ﺰ
ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ه ﻮ ﻧﺸ ﺎط ﻣﺴ ﺘﻘﻞ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ،ﻳﻘ ﺪم ﺗﺄآﻴ ﺪات وﺧ ﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﺑﻬ ﺪف إﺿ ﺎﻓﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ  .وﻳﺴﺎﻋﺪ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺗﺒ ﺎع
أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮآﻤﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
إن ﻣﺒ ﺎدىء أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ه ﻲ ﺿ ﺮورﻳﺔ وأﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻣﻬﻨ ﺔ
اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻘ ﻮم أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺄآﻴ ﺪهﺎ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﺑﺸ ﺄن إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ
واﻟﺤﻮآﻤﺔ.
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن ﻣﺒﺎدىء أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻳﻤﺘﺪ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،هﻤﺎ:
 .1اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ.
 .2ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ،
وه ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻋﺎﻣ ﻞ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎدئ إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎت ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ،آﻤ ﺎ أن
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ.
هﺬا ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺄن "اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ" اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﻢ أﻋﻀ ﺎء ﺟﻤﻌﻴ ﺔ
اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ،وآﺬﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ – أو اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ – اﻟﺸ ﻬﺎدات
اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘ ﺪﻣﻮن ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدىء ووﺟﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎدىء أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ
اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻹﺧ ﻼل ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ أﺧﻼﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أﻋﻀ ﺎء ﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ وآﺬﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﺣﺼ ﻠﻮا ﻋﻠ ﻰ – أو اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ – اﻟﺸ ﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل  ،وﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﻪ واﻟﺘﺼ ﺮف إزاءﻩ
وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﺼ ﺎدرة  ،ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺄن ﻋ ﺪم
اﻹﺷﺎرة ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮاردة هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ أن ﺳ ﻠﻮآﺎ ﻣﺤ ﺪدا ﺑﺎﻟ ﺬات ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ
ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺤ ﻮل دون اﻋﺘﺒ ﺎر ذﻟ ﻚ اﻟﺴ ﻠﻮك ﺳ ﻠﻮآﺎ ﺷ ﺎﺋﻨﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن أﻳ ًﺎ ﻣ ﻦ
اﻷﻋﻀﺎء ،أو ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،أو اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺮﺿ ًﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟ ﺮاءات
ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك.
اﻟﻤﺒﺎدئ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ أن ﻳﻄﺒﻘﻮا اﻟﻤﺒﺎدئ اﻵﺗﻴﺔ وﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ :
ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼق اﻟﻤﻬﻨﺔ
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 .1اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺜﻘﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳ ﺎس ﻟﻼﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ
ﺁراﺋﻬﻢ وأﺣﻜﺎﻣﻬﻢ .
 .2اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة أرﻓ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﻊ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ وﺗﺒﻠﻴ ﻎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﺼﺪد ﻓﺤﺼﻪ .وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﻜﻞ اﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﻓﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻨﻬﻢ ﻵراﺋﻬ ﻢ
أو أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺂراء أو ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 .3اﻟﺴـﺮﻳﺔ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ أن ﻳﺤﺘﺮﻣ ﻮا ﻗﻴﻤ ﺔ وﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬ ﺎ أو ﻳﻄﻠﻌ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ،
وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻻ ﻳﻔﺼﺤﻮا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻹذن أو اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﻼزم،
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﻬﻨﻲ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

 .4اﻟﻜﻔـﺎءة
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ أن ﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟﻤﻬ ﺎرات واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أداء ﺧ ﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك

 -1اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ:
1-1

أن ﻳﺆدوا أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﺰاهﺔ وﺣﺮص وﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

2-1

أن ﻳﻠﺘﺰﻣ ﻮا ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ
اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وأﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﺔ.

3-1

أﻻ ﻳﺘﻌﻤﺪوا أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺸ ﺮوع أو ﻳﻘﻮﻣ ﻮا ﺑ ﺄي أﻓﻌ ﺎل أو ﺗﺼ ﺮﻓﺎت
ﺗﺴﻲء إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

4-1

أن ﻳﺮاﻋﻮا – وﻳﺴﻬﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ – اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺔ واﻟﺴ ﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن
ﺑﻬﺎ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

 -2اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ:
1-2

أﻻ ﻳﺸﺎرآﻮا ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط أو ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻲء – أو ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻲء – إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻤﻬﻢ اﻟﻤﺤﺎﻳ ﺪ.
وﻳﺸ ﻤﻞ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪم اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ أو اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
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2-2

أﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮا أي ﺷﺊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻲء – أو ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺴﻲء – إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮهﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

3-2

أن ﻳﻔﺼ ﺤﻮا ﻋ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻨﻬﻢ واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ﻋ ﺪم
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.

 -3اﻟﺴـﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ:
1-3

اﻟﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ.

2-3

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﺟ ﻞ أي ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ أو ﻋﻠ ﻰ أي ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ
اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أو اﻹﺳ ﺎءة إﻟ ﻰ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴ ﺔ أه ﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ أو
ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

-4اﻟﻜﻔـﺎءة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ:
1-4

أﻻ ﻳﺆدوا ﺳﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ.

2-4

أن ﻳﺆدوا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

 3-4أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدونهﺎ.

ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼق اﻟﻤﻬﻨﺔ

ﺻﻔﺤﺔ 3ﻣﻦ 3

ﺻﺎدرة ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009

