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ا تقييم المخاطر، ويفس ر كيفية االستعانة بهذ على أساس التدقيق يهدف هذا الدليل إلى شرح مفهوم
في مرحلة الحقة. من خالل حل  مكانها يول قوم بدوٍر مكم ٍل لعمليات التفتيش التقليدية الحالية،يل باألسلو 

بمثل للقيام  لمعايير الواجب اتباعها، واالمخاطر تقييم التدقيق على أساسد ئوافبحث في  نهذا الدليل، 
لکيفية ، فضالا عن ه العمليةذھ من خالل هذا كبر على تقييم المخاطر. بشكٍل أ نظام يستندلی إ التحو 

يوف ر الدليل أفكاراا تساعد  .للمعاييرخطوة  تفسيراتو قوائم مرجعية مفيدة، ين مفت شالدليل، نقد م كذلك لل
لعلى  طر، على تقييم المخاعلى يستند إلى نهٍج  تيشلتفامن النهج الحالي القائم على عمليات  التحو 

 .النحو المعتمد في الخارج

 

لتفتيش المركزياعمل  منهجية دليل  
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 هذا الدليل  من الغرض

 
 ةد من نظم اقتصاديالبالاستجد  على ما  ففي ظل   ،سريعةالت بتحو   اليوم اإلدارة العامة في لبنان تمر  

 عملال ساليبأ تحديث باتت الحاجة إلى ،شبابية عصرية تطل عاتتواكبها  ،حديثةتكنولوجيات و  معق دة
بعض  على اعتمادبشكٍل تدريجي تيش المركزي التفعمل ، يالعوامل المؤثرةلهذه  واستجابةا  ،أكثر إلحاحاا 

المرعي ة القوانين بموجب  حالياا  المت بعة ، إلى جانب إجراءات التفتيشالحديث التدقيق الداخلي جوانب
 . اإلجراء

 
ين مدق قتيش المركزي والالتف فيموظ   المطلوبة منمن الممارسات  كبير عدد هذا الدليل إلىيتطر ق 
 ،دمةالقا ث إلى الخمسالثالالسنوات  في الوظيفة العامة مجاالت كافةفي  اعتمادها ت مسي، والتي اآلخرين

تقوم  جهةٍ  من لسيتحو   إذ ،التفتيش المركزيمهم على دور  تغيير سيطرأ، خالل هذه الفترة االنتقاليةففي 
التفتيش كي يحفاظ لو  ،الوظيفة العامةفي  ينمدق قم للقي  صديق و  شريكبعمليات تفتيش" بسيطة إلى "

عها قوانين تشج   الحديثة  نشطةأل اإلعداد عليه، على مكانته كأحد األجهزة العليا للرقابة في لبنانالمركزي 
 في. حالياا المعمول بها تدقيقالتفتيش وال

 :غرضينهذا الدليل  يخدم
ين مفت شتهيئة الباع نظم التدقيق على أساس تقييم المخاطر بغية على ات  ة يالحكومالجهات العمل مع أ( 

 ، والالزمة ت المستقبليةللحصول على الكفاءا
 التدقيق الحديثمجال في  الضرورية المعارف والمهاراتالمركزي وامتالكه التفتيش  جهوزيةضمان ب( 
 .بشكٍل جذري قانون التفتيشتحديث مجلس النو اب  يقر  حين 
 . على سبيل المثالالتي قد تطرح ساسيةاألتساؤالت ال إجابات على هذا الدليل ن الفصل األول منيتضم  

تقييم  على أساسهذا الدليل على طريقة عملك اآلن؟ ما هو "التدقيق  محتوىر ؤث  ، كيف يال الحصر
 القطاع العام؟ موظفي  مراقبة أداءالحالي في األسلوب  رأن تغي   التدقيق يمكن لعملياتالمخاطر"؟ كيف 
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 للممارسة الدولية المعايير من الرئيسةاألجزاء على  الضوء الدليل يسل طالثاني والثالث، الفصلين في 
تنظيم أعمال ب المتعلق ةالعامة  نفس ر المسائلففي الفصل الثاني، . 1"لمعاييرا أو " يللتدقيق الداخل المهنية
ويوف ر . ةالميدانيالتدقيق  القيام بعملياتعند التي يجب اتباعها معايير ال الفصل الثالث يحد د، فيما التدقيق

المهارات الهامة في  حول اتإلجراء مزيد من الدراس المفيدة فكاراألنترنت و اإلوابط ر بعض الفصل الرابع 
 مدى قياسفيديو تشرح كيفية مقاطع ل روابط  األخير القسم  يقد معلى سبيل المثال، ف ،مجال التدقيق

الفصل أما   ، Microsoft Excelبرنامجباستخدام صاءات أخرى إحكيفية إجراء و  ،يار يالمعف االنحرا
وكي يتمك ن . منهجية عمل التفتيش الجديدةإلى  لتحو لل المفيدة بعض األفكار فيتضم ن ،واألخير الخامس

وضرورة قوانين، في ال عديلت فال بد  من ، القطاع العام في لبنان من ممارسة التدقيق الداخلي بشكٍل أوسع
المعلومات نظم أجهزة و  على وتقنيات التدقيق ،تكنولوجيا المعلوماتب إضافيةمعرفة بتمت ع المفتشين 

  .من الخطواتذلك ، وغير توفر ةمال
هم المخاطر يس تقييم ساسعلى أالتدقيق ف   ،مزايا عديدة لتفتيش المركزياالتدقيق الداخلي الحديث  يمنح
صداقة مع ثقة/عالقة بناء كما يتيح  ،ينمفت شال على عمل ويضيف متعةا الموارد، من هدر  الحد   في

للسلطات  مفت شأهمية الظهار إ فرصةالتدقيق الداخلي  يتيح عن ذلك، الا فض. الجهات الحكومية األخرى
  .أستناداا إلى تقييمات كمية ،لمجتمع ككلول ،الحكومية
ا ،التدقيق الحديث نظام ل إلىالتحو  بمجرد إال أنه و  على ه، إلغاء سُيصار إلىو  ،سيصبح هذا الدليل متقادما
 معايير المماثلة.أو  الداخلي للتدقيقالمعايير الدولية للممارسة المهنية استبداله ب أن يتم  

 
 كان ذلك أفضل.كل ما ، م هذا الدليلتقادُ تسارع  ماكل  و 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 ھذه صفن ،الدليل ھذا فيداخل الحكومة وخارجها.  المتّبع في مجال التدقيق معيارال للتدقيق الداخلي المهنية للممارسة الدولية المعايير تشّكل  

 . (IIA) بالتفصيل، ونعّرف كذلك عن جمعية المدقّقين  المعايير
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 متكّررةأسئلة الفصل األول: 
 
 ؟باستمرار التي أسمع عنها االخاصة به معاييرالو ( IIAين الداخليين )مدّققلا جمعية يما ه .1

لمهنة  مستقل ةهيئة  الجمعية هشك ل هذت ،ين الداخليينمدق قلل ةالدولي الجمعيةإلى  IIA مختصر يشير
 للتدقيق الداخليالمعايير الدولية للممارسة المهنية على  الداخليون ونمدق ق، ويرتكز الالداخلي التدقيق
 .المهام الموكلة إليهم لتنفيذ

 رابط:ال هذا نك معرفة المزيد عن هذه المعايير علىيمك 
-https://global.theiia.org/standards

guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf 
 امتالِكك من إثبات نكيمك  ، (CIA)داخلي معتمد مدق قحصولك على شهادة ، و هذه المعاييرإن تقي دك ب 

 .عالمياامعترف بها  اتٍ ومهار  مؤهالتٍ 
  

 ؟ناعملأساليب تغيير نسعى إلى  لم   .2
ينصب  في المقابل،  ،مهاراتنا الكاملة مناالستفادة تتيح لنا فرصة وال  ة،ممل  و  مكلفةالتفتيش ُتعد  عمليات 

موظ في تمنح فالممارسات المهنية الحديثة  على النتائج وليس على اإلجراءات، العالم الحديث تركيز
تعكس أنشطة  أنال بد  بالتالي و  ،همل قون األهداف المحد دةيحق   ما دامواحرية تنظيم عملهم  القطاع العام

 المتغي ر. عالمناالتي يشهدها حداثة ال بها التفتيش التي نقوم
 
  يختلف التفتيش عن التدقيق؟كيف . 3
 ،بالقوانين واألنظمةوالمديرين  موظ في القطاع العامإلى التحق ق من مدى تقي د  عمليات التفتيشتهدف  

فيما ف ؟أم ال قاموا بهذا العمل، هل الشكل التالي: نعم/الات االختيار على خانعمليات الوتستخدم هذه 
ما هي  على سبيل المثال، ،المخاطر على تقييمالتدقيق بطابع المواجهة، يرك ز عمليات التفتيش تتصف  

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf
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إجراء مساعدة المديرين على  ينمدق قللعملهم؟ كيف يمكن ل يرى فيها المديرون تهديدااالمشاكل التي 
 مديرين؟تسهيل حياة ال التفتيش المركزيي مدق قعمليات التفتيش بأنفسهم؟ كيف يمكن ل

 
 
 ؟ما هي األمور التي نتحّقق منها. 4

كما  ،أنفسهمبالتي يقوم بها المديرون  ق من عمليات التفتيشنتحق  و  ،المخاطروجود ق من نحن نتحق  
مرور الوقت، نقوم بتخفيض مع و  ،الفضلى الدولية للممارساتمطابقة  بعةالمت   الممارساتمن أن  قنتحق  
 ة.المهم   األمور فقط في لندق قخانات االختيار،  عدد

 
 تفتيش بعد اآلن؟نجري عمليات  لن. هل هذا يعني أننا 5
 لكن مع إضافةو  ،هانفسبالطريقة نواصل العمل حيث س القادمة 12 إلى 6خالل األشهر  ال، وال سيماك 

التغييرات التي على أصحاب الشأن  إطالعلى إأوالا  سنعمد خالل كل عملية تفتيش،ف.  إثنين نتفصيلي  
أثناء  مرافقتناإلى  الوظيفة العامةمن  أشخاصٍ  سنحرص على دعوة ، كماالتفتيشنظام  ستطرأ على

عالمهمعمليات التفتيش، و  ق تطر  . سنفي المستقبل اإلجراءهذا مثل ب القيامبأنهم سيتولون بأنفسهم مهم ة  ا 
في المرحلة و . "ميثاق التدقيق الداخلي"ما ُيعرف بـد عتمااعلى  حث همنو، المحتملةطرلمخااإلى كذلك 
وهي ، جمعية المدق قين الداخليين معاييرو  بما يتماشى يالداخلالتدقيق  تقرير صدارإسنعمل على الثانية، 

 قيمةا  تمنحإعطاء توصيات بهدف  في المخاطر، والبحث مع اإلدارة اتجتماععقد ا خطوة تتطل ب
 المخاطر. وتسهم في الحد  من ،الطرف المعني( أو)إلى المؤسسة مضافة 

 
 المخاطر عن طريقة العمل الحالية؟ على أساس تقييم. كيف يختلف التفتيش 6

أكبر دوراا ولي سيالجديدة،  نشاط التدقيق، بصيغته ناليومية، غير أ األعمال لن يطرأ تغييراا كبيراا على
 على تحديدمع اإلدارة  تعمل. بمعنى آخر، سإلى المؤسسة المعنيةقيمة إضافة  إلى الجهد الذهني وأهمية

بعمليات تقوم و ، ءالالعم يتقي د بهاالتي يجب أن  قواعدالعلى بشكٍل أكبر تتعرف ، و المحتملة المخاطر
لتفكير لاا وقت صخص  تو  (،الرقابة)م بالمهام المناطة به هممدى اضطالع للتحق ق منعشوائية تفتيش 

 . األداءالكفيلة بتحسين  سبلبال
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 طريقة العمل هذه غير قانونية؟  تعتبر. أال7
 تلزمناعلى أن القوانين ال نص  ت 1959عام للمرسوم اإلشتراعي الصادر  ةقانونيت التحليالال ىفأحدكال، 

على شراكة مع المؤسسات التي ا لو كن  و ، هامسؤولون عن أننا غيربأنفسنا، عمليات التفتيش  كافةإجراء ب
 صاريل ،أهمية التدقيق الداخلي عونالمشر   كل ما فهمالمنهجيات،  هذه فناألِ كل ما و . عملياتنا تخضع لنطاق

على تفاصيل إضافية في هذا  مكانك الحصولوبإ طبيعة عملنا. بشأنقوانين واضحة  صياغة إلى حينها
 رؤسائك.الخصوص من خالل 

 
 القوانين؟ من يخالف مخوّلة بأتخاذ إجراءات تأديبية بحقّ  . أال نحتاج إلى سلطات  8

يتأكدون بشكل مالئم من  ال ذين الالمديرين  على ةتأديبي عقوباتفرض  يجبو ن هم المسؤولون. المديرو 
التي تشوب  القصور أوجه هؤالء المديريننبي ن ل، يجب أن هم "عمالءنا"وبوصف . سير األعمال حسن

رئيس التفتيش المركزي أو السلطات األمنية إبالغ نضطر أحياناا إلى قد لتحقيق هذا الهدف، نظمهم. 
ة بال وليس نكون مستشارين موثوق بهم  أنفي  نرغب في الواقع لكنناو التي تعترضنا،  مشاكلالمختص 

 .مخبرين
 
 ؟إضافي د عملمجرّ  ذلك يعتبر . أال9

من فهم عملية التدقيق  المعنيةة يالحكوم فحالما تتمك ن الجهات ،فقط على المدى القصيرنعم، ولكن 
 .المهنيةن حياتنا تحس  ما سيفضي إلى  ،ق من الوثائق ستنخفضالتحق  ، فإن حاجتنا إلى الحديث

 
 ؟أمرًا غير قانونيالمعايير  تضّمنت. ماذا لو 10
ذا طرح هذه المعايير ككل، و أن ن علينا  إلى أن تتحد ث عليكف ،هافي بأن ثمة ما هو غير قانونيشككت ا 
أو  ،ضكتعر  أن من دون ، مع المعايير تتالئمأساليب عمل إيجاد  فيالهدف يتمث ل . بهذا الشأن مديرك

  إلى المشاكل. ،ض التفتيش المركزيتعر  
 

 . كيف يرتبط هذا العمل بالتدقيق الخارجي؟11
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/ وحدة ا واحدااكيانا  تشك ل التي بعمل الحكومة خاصة مسألةعند التدقيق بأي التدقيق الداخلي  قيتحق  
المؤسسة  داءأ علىتدقيق بإجراء عمليات جهة خارجية  بقيامالتدقيق الخارجي يتمثل  في المقابل، ،دةح  مو 

 .العامة
 بشكلٍ تتولى   Ernst & Youngو PriceWaterhouseCoopersدور التدقيق العالمية مثل باتت 
أن التدقيق الداخلي ومن شأن  ،اخارجيا  اتدقيقا  أنها تجري أي، لحسابات الحكوميةاالتدقيق في  ةمهم   متزايد

أن  فقط ، عليكهذه الحالةفي ف ،تقوم بها بنفسك ، ألنكهذه الخارجية عمليات التدقيق ةفل من تكليقل  
  أدائك.  منكي يتحق قوا النتائج  تطلعهم على

مع جهات معنية ن ون الداخليو مدق قال مع جهات معنية خارجية، فيما يتعاملن ون الخارجيو مدق قيعمل ال 
 .داخلية

 
 وخططه؟  ،هبرامجو  ،مواثيق التدقيق ما الصلة بين. 12

 
 ؟طيخطتوال ،وبرامج العمل ،ما هو الفرق بين مواثيق التدقيق

 التدقيقخطة  برنامج العمل ميثاق التدقيق
 ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟

هو بمثابة "دستور" ينّظم 
 .عمل المؤسسة

هو بمثابة برنامج سنوي 
تنفيذها وقع تلألعمال الم
 خالل السنة

تسّوق" " قائمة هي بمثابة 
تنفيذها د المهام الواجب تحدّ 
 محّددة عملية تفتيشفي 

 من يستخدمها؟ من يستخدمه؟ يستخدمه؟من 
تحتفظ المؤسسة التي 
تخضع إلى التدقيق بهذه 

وتعمل بموجبها الوثيقة، 
 .لطويلعلى المدى ا

 عنالرئيس المسؤول 
 التدقيقفريق 

 

 فريق التدقيق

 متى ُتستخدم؟ متى ُيستخدم؟ متى ُيستخدم؟
 لمهّمة تدقيق واحدة سنوًيا على الدوام
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 .التدقيقوخطط  ،العمل برامجو  ،مواثيق التدقيق البياني أعاله أوجه الترابط بينيوضح الرسم 

 ،منلكل مؤسسة أن تحد د ، و تدقيق"تقوم مقام "دستور ل هو وثيقة  تضعها المؤسسة ميثاق التدقيقإن   
  .التدقيق الداخلي ما، تقوم بمه، ولماذا، وكيفومتى ،وماذا
وهو ، أو المؤسسة بأكملها، سنوياا  التدقيقفريق عادةا يقوم بها عمليات التدقيق التي  برنامج العملد يحد  

 . التدقيق فريق أو رئيسون مدق قالبرنامج يضعه 
 .خالل نشاط تدقيق معي ن المعنيفريق ال التي يضطلع بها ماالمه التدقيقخطة تشرح و 

 الدليل؟ هذا لتدقيق المذكور فيالتنفيذي لرئيس ال. من هو 13
،. إن الرئيس الرئيسي/ العام مدق قال -المباشر، هو رئيسك للتدقيق، الرئيس التنفيذي الحاضرفي الوقت 

 التنفيذي للتدقيق هو الشخص المشرف على فرق التدقيق في كل وزارة أو مؤسسة أو دائرة.
 المعاييرد بعليهم بالتالي التقي  و  التفتيش المركزي، خارج ين منمدق قعلى  تدريجياا تطبيق هذا الدليلسيبدأ  

 .تلتزمون أنتم بهاالتي  نفسها
 

 الداخلي؟ . ما هو ميثاق التدقيق14
بمثابة الذي هو ، بموجب هذا الميثاقف ،بمساعدتكمة مدق قهو وثيقة تعد ها المؤسسة الميثاق التدقيق 
إحدى في  إجرائه يةوكيف وأسبابه، يتم  تحديد موقع نشاط التدقيق، وتوقيته،بحيث ، ر""دستور مصغ  

ميثاق يتوافق ويجب أن  ،(2 في الفصل نورد أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع )مؤسسات القطاع العام 
 التدقيق مع المعايير،

 .بالفعل(ُأِعد  قد مماثل )ما لم يكن ميثاق إلى وضع أيضاا  التفتيش المركزي وسيعمد 
 

 والرقابة الداخلية؟ الداخلي التدقيق. ما الفرق بين 15
تي ة اليالثقافالبيئة لقواعد والتعليمات و اأي مسؤولية تحديد الرقابة الداخلية،  يةمسؤول المديرونيتول ى 
 .أنت التدقيق الداخلي على عاتقك تقع مسؤوليةفي المقابل،  ،مؤسساتهمإدارة ب نير يلمدتسمح ل

 الضمان/تقديم "من خالل  في مؤسساتهم الرقابةن على تحسين بيئة المديرو  الذي ينفذهيساعد التدقيق  
 .لآلخرين التأكيد"
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يمكنك  ،حاالتبعض الفي و  ،المخاطر الحد  منب تسمح لهمتقديم توصيات  عن طريقيمكنك مساعدتهم 
ا مساعدتهم من خالل  ذا كنت تتمت ع بال ، ُسمح لك)إذا  ةاالستشاري الخدماتتقديم أيضا كافية المعرفة وا 

 للقيام بذلك(.
 

 هذا الدليل؟ ماذا يتضّمن. 16
الجزء  تجدر اإلشارة إلى أن  إال أنه  ،المعايير أو الداخلي الحديث التدقيقمبادئ  على هذا الدليل ُيعر فنا

كما  عملك ميلك تنظ   ترك هامش يتيحفي ل الفكري المبذول في إعداد هذا الدليل، يتمث   األكبر من الجهد
النتائج التي يجب  على نحرص فقط على إطالعك نحد د لك طريقة عمل بلال  ، نحنلذلك ،مناسبااتراه 
 عملك. قها من خاللتحق  أن 
 
 
 صل الثاني: خصائص التدقيق الداخليلفا
 

والتفتيش المركزي، والجهات الحكومية ن، و مدق قال بها يتمت عأن التي يجب  الخصائص الفصلهذا يتناول 
عنى يُ كما بشكل أساسي،  ،باعها لتنظيم أعمال التدقيقالواجب ات   األساليبالتي يتعاون معها، فضالا عن 

 .ينمفت شمن ال ل فهمهسهُ ي   على نحو المعايير وشرح بتقديمهذا الفصل 
 
 داخلي  تدقيق على وضع ميثاق الخاضعة للتدقيق المنظمات حثّ . 1

ل إلى نظام قائم على تقييم المخاطر، وهو  يهدف هذا اإلجراء إلى تهيئة أجهزة التفتيش في لبنان للتحو 
ين القيام مفت شعلى اليجب  تفتيش،عملية في كل ف. ينمدق قلمديرين والالذاتية لمسؤولية العلى  نظام يرتكز
 بما يلي: 

عمل  أساليب، و مبدأ التدقيق على أساس تقييم المخاطرللتدقيق على المؤسسات الخاضعة  تعريفأ( 
 ين الداخليينمدق قجمعية ال

 ،بأنفسهم التفتيشعمليات بإلى المديرين حول كيفية قيامهم  ب( تقديم المشورة
 .التفتيش المركزيموظفي  تها من قبلمراجعمكانية إت لضمان كيفية االحتفاظ بالسجال   شرحج( 

 و ،إعداد ميثاق التدقيق الداخلي حول كيفيةد( تقديم المشورة 
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قة المتعل   المسائلفين( للتعامل مع موظ  ف )أو موظ   تعيينعلى المؤسسات الخاضعة للتدقيق هـ( تشجيع 
 بالتدقيق الداخلي.

 
 والمسؤولية والسلطة، الغرض،. 2

 يجب أن: ، كما ميثاق  تدقيق داخلي العامة اللبنانيةواإلدارات المؤسسات  يجب أن تضع
  .المعنيةمؤسسة ال فيالتدقيق  نشاطوسلطة، ومسؤولية  ،غرض ميثاقالحد د يُ )أ( 
 فيه اإللزامية وبالعناصر، اإلطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي مبادئب الميثاق يتقي د ب(
يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بمراجعة هذا الميثاق كل سنتين، وعرضه على الوزير، أو رئيس ج( 

    .للموافقة عليه ،الرئيس المباشر المعني القسم، أو
  

 :ما يلي ميثاق التدقيق الداخلي يحد د
 ،عمليات التدقيقب القيامأسباب  - 
 بشكٍل مستمر، ض لها المؤسسةالتي قد تتعر  بعض المخاطر  - 
لة  -   ،المؤسسةتلك ين في مدق قللالسلطة إعطاء الجهة المخو 
 ،واألطراف األخرى التفتيش المركزيموظ في  عمله مع خالل مدق قمسؤوليات ال - 
 ،بالتدقيق الداخلي المرتبطةعن المسائل  ةالمسؤول الجهة - 
األصول المادية ذات الصلة الوصول إلى و  ،الموظفينبواالتصال  ت، السجال  على االط الع حق  - 
 عمليات التدقيق،ب
 التدقيق نطاق عمليات - 
 ،)وبشأن أي  مسائل؟(استشارية خدمات تقديم  ينمدق قالما إذا كان بإمكان  - 
 إمكانية تقديم خدمات استشارية من المدققين. - 
 وااحتاج إذا ،اإلنترنتمواقع على بهذا الخصوص مثلة بعض األ الع علىين والمديرين االط  مدق قيمكن لل 

 مزيد من التوضيح: إلى 
-Charter-Audit-content/uploads/2012/06/Internal-http://www.gov.ms/wp1. 
 Final.pdf-GOM 

http://www.gov.ms/wp-content/uploads/2012/06/Internal-Audit-Charter-GOM-Final.pdf
http://www.gov.ms/wp-content/uploads/2012/06/Internal-Audit-Charter-GOM-Final.pdf
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-http://phx.corporate2. 
ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE1MTQ3fENoaWxkSUQ9LTF8V

 HlwZT0z&t=1 
  c/pdf/audit/InternaAuditCharter.pdfcounty.org/actt-http://www.sonoma3.  

http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s79007/Internal%20Audit%4.
 %20appendix.pdf-0revision%202017%2020Charter%2 

الوزير إذا كان الميثاق ، المعنية المؤسسةرئيس  علىتقع مسؤولية الموافقة على ميثاق التدقيق الداخلي 
 .وما إلى ذلكما،  مديريةإذا كان الميثاق يخص   العام مديرأو ال ،ما وزارةيخص  

 
 
 والموضوعية ية. ضمان االستقالل3

شكل مستقل، وهذا ما ينبغي أن ينص  عليه بموضوعية، وبأعمالهم  أداء الداخليين ينمدق قال على يجب
 وبناءا عليه:  ،امرا أة تتضمن تكليفاا أو قوثيوأي  ،ميثاق التدقيق، وعقود العملكل من 

أو طلب  ينمدق قللوامر األإعطاء  ،للتدقيق، وال للتفتيش المركزي الخاضعةالمؤسسة  لمديري حق  يال  - 
 وجود أخطاء فنية، ، إال في حالتغييرات في وثائق التدقيقإجراء 

 ،طائفية أسسٍ  مهام التدقيق على وأين مدق قخاذ قرار بشأن الات  بأي شكل من األشكال  يجوزال  -
 ، والعليا " إلى اإلدارةوبدون أي  قيودالوصول "المباشر  بإمكانيةالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ع يتمت   -
عمل، إلخ( على أساس النتائج المنتظرة عقد عقد )عقد خدمات، أو  يجب تحديد أهداف األداء في أي    -

 فقط.وليس على العمل المنجز أو ساعات العمل 
 الستقاللية أو الموضوعية:ا لتهديدا  شك لفي ما يلي بعض سبل التص دي لكل ما قد يو 

 ،عليك الذين يمارسون ضغوطاا يرينلمدا معث أ( التحد  
 ،الضغوط هخاذ الخطوات الالزمة بشأن هذب( الطلب إلى رئيسك المباشر ات  

من هذا  تحرير الصيغة النهائية ةمهم   على أن يتول وا بأنفسهم، يصف حقيقة الوضع تقرير ةج( كتاب
 ،التقرير

 ،القصوىحاالت الوفي 
 / أود( حجب تقرير التدقيق و

http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE1MTQ3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE1MTQ3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE1MTQ3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1
http://www.sonoma-county.org/acttc/pdf/audit/InternaAuditCharter.pdf
http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s79007/Internal%20Audit%20Charter%20revision%202017%20-%20appendix.pdf
http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s79007/Internal%20Audit%20Charter%20revision%202017%20-%20appendix.pdf


12 

 

 ه( االستقالة
 ةالتنظيمي يةاالستقالل ضمان. 4

 ستقالليةاالسنوياا يثبتوا أن  ،التفتيش المركزيفي وجميع موظ  على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، 
 .لرئيسهم المباشر، ولمديريهم الداخلي، التدقيق لنشاط التنظيمية

 :التاليةنشطة ق االستقاللية من خالل األتتحق  و 
في  القطاع العامفي والعمل مع موظ  ، 2ميثاق التدقيق الداخليالتفتيش المركزي على  "مصادقة )أ( "

 ،التدقيق الخاصة بهممواثيق صياغة  على  الرسميةاإلدارات 
 المؤسساتوالعمل مع  ،لمخاطرل مبنية على أساس تقييم داخليتدقيٍق  خطة   كزير التفتيش الموضع ب( 

 ،بها الخاصةخطط السنوية ال إعدادية على الحكوم
 ،القانون ُيجيزهمع االلتزام بما ، هلعم وخطط على مواثيق التدقيق الداخليالجمهور  إطالعج( 

 ،نشطة العام المقبلوخطط الموارد الالزمة أل ،موازنة التدقيق الداخليد( وضع 
مدى تطابق واإلبالغ عن  ،(تهأنشطوليس ) التدقيقالتفتيش المركزي ونتائج أداء بشأن  تقارير إعداده( 
 ،التدقيقخطط  معنتائج الهذه 

 اإلفصاح عن النتائج إلىب مديريهمين و مدق قال تحول دون قيامقواعد أو قوانين  أي   و( ضمان عدم وجود
 ،ومبدأ السر ية ،القانونيسمح به بما مع االلتزام أو األطراف الثالثة،  ،أصحاب الشأنأو ، الجمهور
ين على إنجاز عملهم، على مدق قنطاق عمليات التدقيق أو من قدرة ال منتحد  قد  قيودعن أي  بالغز( اإل

من  ذلك وغير ،تالسجال  االط الع على  وألى بعض المناطق نهم من الوصول إعدم تمك  سبيل المثال، 
 ، والقيود
ود ما يكفي من الوقت أو المال مثل عدم وج نشاط التدقيق، مواردعلى  مفروضة اإلبالغ عن أي قيودح( 
 جيد. تفتيش أو بتدقيقللقيام  الموظ فينأو 
 
 "العمل اإلضافي"في المؤسسات الحكومية و اإلدارة العـلـيامع  االجتماع. 5

التواصل مع اإلدارة العـلـيا في المؤسسات الحكومية المسؤولة عن  الجهةهم ون ورؤساؤ مفت شال يحد د
اإلدارة العـلـيا وفي حال طلبت  ،كيفية القيام بذلك، و قضايا التدقيقمشاكل أو بشأن ، ( وممثليهم )الوزراء

                                                 
 

2
، بطبيعة الحالوناء ميثاقه الخاص. باستثأمر، رسميًا على أي  التفتيش المركزيمبني على الثقة والتعاون، ال يوافق وفي نظام قائم على النتائج   

 .الوضع الراھن عنال شيء يتغير ف، التي يُلزمنا القانون بإجراءھاعمليات التفتيش في ما يختص ب
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بات متطل  ب عندئٍذ إعالمهميجب ، مثالا  الضمانالتأكيد/خدمات أو  يةستشار اال خدمات إضافية، كالخدمات
 في هذا الدليل.الواردة االستقاللية والموضوعية 

 
 تضارب المصالح منع. 6

ة الموكلة احتمال وجود تضارب في المصالح في المهم   ن اإلفصاح عنيمدق قالين و مفت شال يتوج ب على
في الحاالت في المصالح  تضاربٍ ويمكن التحد ث عن وجود  ،التنح ي عن القيام بهذه المهم ةأو ليهم، إ

 :التالية
قد عالقات صداقة  ، أوين والجهة الخاضعة للتدقيقمدق قمشتركة بين ال عند وجود استثماراتأ( 

 هم، ون شخصياا، أو قد يستفيد منها أصدقاؤهم أو أسرِ مدق قيستفيد منها ال
ا معي نينيعملون بطريقة  ونمدق قون والمفت شفي حال كان ال ب( ، على العكس أو قد تخدم أشخاصا

 ،الشخصية همانتماءات وأالدينية  هممعتقدات بسبب بهم، تضر   قد ،من ذلك
حياتهم التأثير على  مهيمكن أشخاصون يعملون لصالح أو مع مدق قون والمفت شكان ال في حال ج(

 مصالحهم. على أو  ،همرِ أس  هم أو صدقائالمهنية أل الحياةالمهنية، أو على 
المحسوبية، على سبيل المثال، بيوحي  عمل قد ون يقومون بأي  مدق قون والمفت شفي حال كان الد( 

 ، وما إلى ذلك.للتدقيق الجهة الخاضعةغداء من دعوات لتناول الال قبول وأ، العمل مع األصدقاء
 المؤسسة الخاضعة للتدقيق،كل من   ين بإعالممدق قين والمفت شضرورة قيام ال "إفصاح" بكلمة قصدويُ 

  البدء على موافقة الطرفين قبل حصولهم ضرورةو  ،تضارب في المصالح بوجود ،م المباشرورئيسه
 .بعملية التدقيق

عالنو هم، نع بدالا  بالمهم ةلقيام ا ين من زمالئهممدق قين أو المفت شال طلب تنّحي"قصد بكلمة "ويُ  رفضهم  ا 
 المصالح.في تضارب وجود بسبب  لهذه المهم ة

 ،وتضارب المصالح ،ة الخاصة بقبول الهدايايقوانين الحكوماليرجى االطالع على وفي هذا السياق، 
 النفوذ. استغاللو 
 
 الظاهر وأ تضارب المصالح المحتملإلفصاح عن ا. 7

عن أي عالقة أو  ،(ها)أو لرئيس الخاضعة للتدقيق للجهةو  ،ح لرئيسهفصأن يُ  مدق قالأو  مفت شعلى ال
 .على العكس من ذلك، قد تضر به، أوفي عمله يستفيد منها مصلحة قد 
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 أنمن شأنه مصالح في ال وجود تضاربٍ احتمال  ، فأنمصالح الداخلي أي   المدق ق لدى ال يجوز أن يكون
وبالتالي، يجب الحرص على عدم وجود أي  موضوعية، بصفة واجباته أداء على المدق ق قدرةيشك ك في 

خارجي مط لع بوجود أي أنواع  شخص أياشتبه إذا  الجهة الخاضعة للتدقيق.و  ينمدق قمنفعة بين ال
 .عن األمر إلى الجهات المعنيةأن يفصح  مدق قال/مفت شالالمحسوبية، فيجب على 

 
 التفتيش المركزي لجهات خارجالتأكيد والخدمات االستشارية الضمان/تقديم خدمات . 8

إلى المؤسسات الحكومية خارج التفتيش  التدقيق الداخلي مفهوم شرح ، بعدالتفتيش المركزي يمدق قعلى 
باستخدام  أداءهم يحرصوا على استعراضأن بها،  خاص تدقيقٍ نظام إنشاء  على تهاساعدمو  ،المركزي
 التدقيق الداخلي.العادية المت بعة في ساليب األ وهي، في هذا الدليلالواردة  المعايير

 عامينال خاللقاموا بها  تقييم أي  خدمات إستشارية  عن الداخليون ونمدق قال يمتنع أن يجبولكن،  
 .  معينةلمؤسسة أو  لوحدةشورة تقديم المعلى  الفترةفي هذه  عملهمإقتصر حيث  ،المنصرمين

 
 
 المهارة. 9

ة مهم   لتنفيذبالكفاءة التي تؤهله التفتيش بأكمله، أن يتمتع  وأالتدقيق فريق  أو ،مفت ش وأ مدق قكل على 
 .الموكلة إليه التدقيقأو  التفتيشالتقييم أو 
 .هذا المجالفي ى خر أ خبرة أو أي   ،النظرية أو المعرفة، السابقة العملية الخبرة فيالكفاءة  تتمث ل هذه
. أي، الالزمةبالكفاءة  يتمت ع ،أو فريقه، مدق قما إذا كان ال" إلى تحديد رشيدال"اختبار الشخص  ويهدف

ا إذا بمعنى آخر،   أنب هذا الشخص سيقتنع، فهل السابقة ومعارفه مدق قخبرة العلى  رشيدااأطلعت شخصا
 ؟المسندة إليه التفتيش التدقيق أوبمهمة   المطلوبة للقيام مؤهالت ال يمتلك مدق قال
 شخاصٍ على تعيين أ يحرصأن  المدير، يهبما فل، ککق قيدلتق ايرعلی فيتوج ب إلضافة إلى ذلك، اب

جراء عمليات إل المطلوبةات ر لخبالی إ ريفتقن کاإذا  ،الوظيقة العامة التفتيش المركزي أورج خامن 
  التدقيق أو التفتيش.

 الدليل.وبهذا  المعاييربن و الخارجين و مدق قال أو نو مفت شالأن يلتزم يجب و 
 

 عمليات االحتيالالتعامل مع . 10
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لذلك حصولها، و  بمجر داحتيال على عمال التي تنطوي األ على نو مدق قون والمفت شال يتعر فيجب أن  
 يجب أن:  

 ،يلبنانللقانون الوفقاا  فعال المحظورةاألو ل االحتياعريف تبيلم وا أ( 
 ،عمليات االحتيال كشف يةكيف يعرفواب( 
الجهة المسؤولة ب والقواعد المتعل قةاالحتيال،  حاالت اإلبالغ عن عند القواعد الواجب اتباعهاب يلم واج( 

 االحتيال. عند كشفب المسؤولية القانونية تجن  وكيفية  ،اإلبالغعن تلق ي هذا 
، االحتيالعمليات ي ص  تقفي  نو صمتخص  ون مدق قال يكونأن تجدر اإلشارة إلى أنه من غير الضروري و 

خالل  بخبراتهيستعينوا أو  ،تهمشور يطلبوا  لهذه المهم ة، وأن المناسبالشخص  معرفة ال بد  منلكن 
 .أو التدقيقالتفتيش 
حصول ، بما ال يدع مجاالا للشك، وامتى اكتشف إبالغ رئيسهمن أن يسارعوا إلى يمدق قن أو اليمفت شعلى ال

إلى األطراف الخاضعة  المعلوماتتسريب  يعمدوا إلىقد أشخاص  وجود جنائي، أوعملية احتيال 
 .للتدقيق

تشمل ال عملية احتيال جنائي  ميزان األرجحية"،"  ، على أساسونمدق قال ون أومفت شفي حال اكتشف الو 
بناءا على إبالغ اإلدارة العليا  ثم ،إلى رئيسهم المباشر فوري ريرتقديم تق ب عليهمتوج  ي ،علياالدارة اإل

 .نصيحته
" ميزان األرجحية"،  إلى استناداا المكتشفة، عمليات االحتيال المدنيعن اإلبالغ يمكن حسب االقتضاء، 
مدى  عد ة منهاعلى عوامل العمليات  هاإلبالغ عن مثل هذ ث فيالتري  قرار  يستندو  .في تقرير التدقيق

من ه تأثير و ، مخاطرلجهة ما ينطوي عليه من لهذا اإلبالغ  النسبيةواألهمية أرجحية حصول االحتيال، 
 وما إلى ذلك. ،األذى البيئي وأ ،الضرر على األفراد وأ ،التكلفةحيث 

 
 تكنولوجيا المعلومات استخدام. 11

تفتيش ال لتنفيذ مهامكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات المهارات أن يمتلكوا الين مدق قجميع العلى 
 المعلومات، بما في ذلك: نظام التدقيق التي تطالو 

  الالزمة، السجالت اإللكترونية البحث والعثور على تقنياتأ( 
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م كلمات استخداإخفاء المعلومات مثل إلى  والت الراميةالمحالتفاف على االب تسمح تقنيات ب( 
، وما خارجية أو عبر البريد اإللكترونيالمعلومات إلى وسائط  ، ونقللحماية المعلوماتالمرور 
 إلى ذلك،

عد مثل جدران مخالفة القوافي تكنولوجيا المعلومات استخدام  تمنعالبرمجيات التي ب اإللمامج( 
 ، إلخ.وبرامج الكشف، الحماية

ون متخص صون في تكنولوجيا المعلومات، لكن مدق قيكون الوتجدر اإلشارة إلى أنه من غير الضروري أن 
الشخص المناسب لهذه المهم ة، وأن يطلبوا مشورته أو يستعينوا بخبراته خالل تنفيذ  معرفةال بد  من 

 عملية تفتيش أو تدقيق.
 

 . رفض التفتيش12
 إذا يتقديم احتجاج خط  فعليهم  ، ورئيسه/أو رئيسته القيام بعملية تفتيش أو تدقيق مفت شإذا ُطلب من ال 

 :واجتهم المواقف التالية
 ، األفتقار إلى الكفاءات الالزمة أو األشخاص ذوي المهاراتأ( 

 .(كافيةالموارد ال االفتقار إلىبما في ذلك )لية الستقاو  ةموضوعيبف التصر  عدم القدرة على ب( 
 

 الالزمة. العناية المهنية 13
 به أي مدق ق داخلي يتمت ع ىيتحل  ع أن مستوى العناية والمهارة المتوق  ين الداخليين بذل مدق قيجب على ال"

إنجاز عملية التدقيق  ضمانال يعني أن بذل العناية المهنية  غير. "صر واالقتداربمستوى معقول من التب
 عراقيل. مشاكل أو أو التفتيش من دون 

 :)في حال وجود نزاع أو مشاكل( التاليةالمسائل  ق منالتحق   يقتضي المهنية الالزمةالعناية اختبار 
تفضي األعمال المنجزة بحيث  ،التخطيطتحليل و ال بالقدر الكافي من قام المعنيالشخص إذا كان ما أ( 
 ؛التدقيق أو تحقيق أهداف التفتيشإلى 
   مدى خطورتها، أو "النسبية أهميتها أو"، القضية موضوع التدقيق يدعقت درجةب( 

دارة المخاطر ،الحوكمةوفعالية أساليب  مالئمةج( مدى   الخاضعة للتدقيق الرقابةو  ،وا 
 ؛ واحتيال أو عدم امتثالحاالت  أومهم ة أخطاء  حدوثد( احتمال 

 المحتملة. بالفوائد مقارنةا ه( تكلفة الضمان 
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العميل على أهداف ة بالمخاطر الكبيرة التي قد تؤثر قائم إعداد فائدة في قد يجد المفت شون/المدق قون 
 .هامواردو عمليات التدقيق الخاصة بهم أهداف وعلى وعملياته، 

 
 . التطوير المهني المستمر14 

 تتعل قمواضيع  حولمستمر التدريب ال من سنويااساعة  40ن و مدق قيجب أن يتل قى ال ، في البلدان األخرى
 ق.بالتدقي

ين مراجعة الفصل الرابع من هذا الدليل )خاصة مفت شليتعي ن على افي إطار التحضير لهذا المطلب، و 
 التدريب(. تتطر ق إلى مسألةالقوائم المرجعية التي 

تعلموه من خالل إلظهار ما على جهوزية تامة  ئهمرؤساون و مدق قال، ينبغي أن يكون 2020بحلول عام 
 الستعراض األداء. صالمخص   أثناء اجتماعهم السنويوذلك  ،هذا التدريب السنوي

 أي فيالطريقة المت بعة بنفس الحكومية من هذه المتطلبات التدريبية  مؤسساتوال التفتيش المركزي يتحق ق
 ضوابط صارمة.أخرى، أي بإجراء تدقيق وليس من خالل وضع تدقيق  عملية

التدريب  ساعات يتم  أن قبل تدقيق /تفتيش بإجراء عملياتي شخص يكذب بشأن تدريبه ال يسمح أل
بة عليه من ال أو  ،التشكيك بأعمال التدقيق التي يقوم بها الشخص يجوزال  ، ولكنعام السابقالمتوج 

 .التدريب الالزم يتلق   لم ألنه ،إعادة النظر فيها
 

 ها. برنامج ضمان الجودة وتحسين15
عمل أقرانهم في جودة عملهم و  أن يضمنوا ،التفتيش المركزي يمفت شلو  ،للتدقيق التنفيذي للرئيسيمكن 

 القطاع العام من خالل القيام بالخطوات التالية: 
عن ون الداخليون في المؤسسات العامة األخرى، وذلك مدق قال ينفذ هاالتدقيق بعمليات التدقيق التي أ( 

 .بالتفتيش المركزيالخاصة  التدقيق السنويةخطة  اإلجراءات فيطريق إدخال مثل هذه 
هذه  نهج على للتعليق االجتماعات الموسعة للمجموعةأثناء  تدقيق/تفتيشعمليات العشوائي لختيار االب( 

 فرض االنضباط،جل من أوليس  ،التعل مالتدريب و  ألغراض، وذلك ها، ونتائجها، وأساليبالعمليات
للمشاركة  ومن البلدان األجنبية ،شهورين من القطاع الخاص اللبنانيمالكبار وال ينمدق قبعض الج( دعوة 

 ، وفي بعض عمليات التدقيق
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وما  ، ونتائج هذا العمل،عمله تنظيم يةكيفلتقييم التفتيش المركزي أعمال على تدقيق خارجي د( إجراء 
 إلى ذلك.

 
المؤسسات ومستخدمو  ،و القطاع العامفوموظ   ،)الوزراء التفتيش المركزي"مستخدمو" تدقيقات  يؤدي

ين التفكير في االستطالعات التي مفت شيجب على جميع الو  ،عملية مراقبة الجودةفي حيوياا  دورااالعامة( 
 .األداء وسير األعمال تحسينالكفيلة ب نصائحوالاآلراء حول جمع المعلومات قد تسهم في 

 خارجية.على تقييمات داخلية و  هاتحسينيشتمل برنامج ضمان الجودة و يجب أن 
ش المركزي )وليس فقط ، كما أن تقارير عمل التفتيا في تحسين الجودةالتقييم الخارجي عنصرا حيويا  يمث ل

التعليقات بشأنها في  ودعوته إلى إبداء التي يتيح التفتيش االط الع عليها للجمهور (عدد التقارير
 لتحسين األداء. ةالرئيسي لن السبشك الي، الموس عةاالجتماعات 

 
 

 الجودة وتحسين ضمان ببرنامج قةالمتعلّ  التقارير. 16
 ضمان برنامج نتائجحول إلى البرلمان  تقاريربتقديم البلدان مختلف في األجهزة العليا للرقابة معظم  تقوم

في  التفتيش المركزي في ن مساعدة اإلدارة العليايمفت شوفي هذا السياق، يتعي ن على ال ،الجودة وتحسين
عن المسائل  سنوياً الموافقة على اإلفصاح  وتشمل هذه المساعدة ،إلى أصحاب الشأن النتائجإيصال 
 :التالية

 ،التقييمات الداخلية والخارجية وتيرةأ( نطاق و 
في  تضاربإحتمال وجود  ، بما في ذلكأو فريق التقييم (أو المقِيمين)م ب( مؤهالت واستقاللية المقي  

 ،المصالح
  ،نالمقي ميج( استنتاجات 

 ،التصحيحية اإلجراءاتد( خطط 
اينطوي هذا التبليغ على أي تمويه أأن  يجوزال  بالحاجة  و إغفال، بل يجب أن يتضمن إعترافاا صريحا

التفتيش  ومفت ش يعترف بهاالتي  والعيوباألخطاء ال يجوز أن تشك ل فضالا عن ذلك،  .إلى التحسين
 داء.األجزءاا من تقييمات ون اآلخرون، ألغراض التدريب أو أثناء التدريب، مدق قأو ال المركزي
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 مماثلة(القواعد ال. فحص المعايير )أو 17
، أو ين الداخليينمدق قال جمعيةمعايير حول   اختبارات إجراءين مفت شعلى ال يتوج ب، 2022حلول عام ب

في أو لالختبارات  (Pearson Vue)سون في مركز بير  ،مماثلة أي هيئة أخرى معنية بوضع معايير
 الخاصة(. وضع اختباراته التفتيش المركزي)في حال قرر مركز مالئم آخر 

 للتدقيق المهنية للممارسة الدولية بالمعايير متقي د"عبارة ين باستخدام مفت شالن/يمدق قلل اتاالختبار تسمح هذه 
مدق ق داخلي أسمائهم )مثل  جانب إلى هممؤهالتإضافة كما تمنحهم إمكانية ، الداخلي" في تقاريرهم

 (.معتمد
 

 التقّيدعدم  حاالت عناإلفصاح . 18
 أثناءالتدقيق أو  لمهم ة عداداإل خاللتظهر بالمعايير  تقي دعدم حالة  يجب إبالغ اإلدارة العليا بأي  

 .تنفيذها
 

 المهنة أخالقياتقة بالمتعلّ  مع المشاكل ؤ أو التحضير للتعاملالتهي. 19
 يستندوا إلىأن  من فال بد  ، ياا من الناحية الفكريةأكثر تحد   مهام تنفيذحرية ون بمفت شيتمت ع العندما 

ين مدق قال جمعيةمعايير جزءاا من  المهنة أخالقياتل مبادئ تشك  و  ،توجيهات أخالقي ة في أدائهم المهني
 الداخليين.

-of-guidance/pages/code-guidance/mandatory-https://na.theiia.org/standards
ethics.aspx 
 ،مدقق داخلي معتمد تسمية ويستخدم ،وفقاا للمعايير عمليات التدقيقتنفيذ  يد عي مفت ش يتوج ب على كل

  ها.يتقي د بأن و  ،المهنة أخالقيات مبادئب ةجيدمعرفة يكون على أن 
أن يبلغوا التفتيش آلخرين لو  لعامة الجمهور يمكن، ين الداخليينمدق قال كما هو الحال بالنسبة إلىو 

ذا كان الات المهنة ألخالقيعن أي انتهاك المركزي  جمعية إبالغ  يمكنه ،التفتيش المركزيمن  مفت ش)وا 
 (.مثل هذه االنتهاكاتعن المدق قين الداخليين 

 
 . مراجعة هذا الدليل20

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/pages/code-of-ethics.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/pages/code-of-ethics.aspx
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إلضافة ا، بعلى أرض الواقعتطبيق هذه المعايير  المشاكل التي تعترضهم عندون مفت شال يدو نيجب أن 
مجاالت ين في مدق قين والمفت شمع جميع ال بالتعاون التفتيش المركزي،على و . المقترحة لحلولا إلى

 .2020ديسمبر  كانون األول/ 31مراجعة هذا الدليل بحلول  ،كافة الوظيفة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في لبنان عمليات تدقيقتنفيذ الفصل الثالث: 
 
 . الغرض من التدقيق الداخلي1

دارة المخاطر، عمليات الحوكمة، يجب أن يهدف نشاط التدقيق الداخلي إلى تقييم  الرقابة في المؤسسة و وا 
 على مبنيو  ،ومنضبط ،ممنظ   ات باع نهجٍ  من خاللهذه العمليات  م في تحسينسهيأن  كما يجبلعامة، ا

زالمخاطر.  تقييم ، باالستباقية ونمدق قال يتمت ع مصداقيته عندماو  الداخلي التدقيق نشاط أهمية وتتعز 
التي قد تترت ب عن هذه  المستقبلية اآلثارفي الحسبان  تأخذ، و جديدة تقييماتهم رؤى عندما تحملو 

 .التقييمات
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 لتدقيق الداخليالمؤسسات لعمليات االوزارات و  تهيئة. 2
 لتفكير فيلحث هم على بدء ا الجهات الخاضعة للرقابة  رؤساءمع  والمفتشون ونمالمفتشون العا جتمعي

 وتهدف هذه االجتماعات إلى: التدقيق.  نشاط
 ،يشك ل قيمة مضافة بالنسبة إلى المؤسسةف أن التدقيق أ( شرح كي

ال ، )القمعيةتجن ب التدابير و  الرقابة في ما يخص   ذاتيةال تهمال مسؤوليب( مساعدة المديرين على تحم  
 ،نيالمدير هؤالء الخاصة بالرقابة على أساليب  التفتيش المركزي يشرف
 ،الجميعمن شأنها مساعدة  المعاييرب تتقي دكيف أن عمليات التدقيق التي  ثباتج( إ

 ، باإلضافة إلى عملياتوالمخاطر ،واألهداف ،االستراتيجياتبعلى التفكير اإلدارة العليا د( مساعدة 
دارة المخاطر ،الحوكمة  والرقابة. ،وا 

 ،على صياغتها المديرينمواثيق التدقيق الداخلي، ومساعدة  تعريفه( 
 .التاليةلسنة ميزانية ا دعم المدراء في طلباتهم بشأنو( 
 
 . التخطيط السنوي والشهري3

 - أو خارجه التفتيش المركزيفي  -لتدقيق نفيذي لتالرئيس ال على مساعدة ونمدق قوالون مفت شال يحرص
 :في
أهداف و بما يتماشى  يد أولويات نشاط التدقيق الداخليالمخاطر لتحدأساس تقييم . وضع خطة على 1

 ،بهذه الخطوة(على القيام  المؤسساتات مع تساعد االجتماع)و المؤسسة المعنية، 
والمجتمع  ،خرىاأل األقسام رؤساءاآلخرين في التخطيط، مثل شخاص من األممكن  أكبر عدد إشراك. 2

 ،قدر اإلمكاني المدن
 ،لسنةخالل االمقد مة  المشورة،طلبات  وأ، المعلومات الجديدة وأ ،لشكاوىاو  بما يتناسبخطة ال. تعديل 3
 ، العامة المؤسسة خارجالتدقيق من  راءخبين و مدق قال مة بينءالموا. 4
 ، هذه العمليات نتائجقيق ولعمليات التد الالزمة. جمع الوثائق 5
عمليات ب القرارات المتعل قة اتخاذعند  المحتملة بالمنافع مقارنة المهمة تكلفةار يمع إلستناد علىا. 6

 .المخص صة لها التدقيق والموارد
 
 . التنسيق واالعتماد4
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كافة جوانب ق من ( أن يتحق  التفتيش المركزيفي  العام مفت شالأو ) للتدقيق التنفيذي لرئيسل يجوز
 فرق التدقيقالعتماد على عمل ، وأن يحد د معايير االعامة و المؤسسةموظ ف هاي يقوم بالتتدقيق عمليات ال
  والداخلية. الخارجية

ين الخارجيين، مدق قالو  المؤسسة العامةفي موظ  مسؤوالا عن عمل كل من  للتدقيق التنفيذي لرئيسا يبقى
 في هذا الشأن.وهو يخضع للمساءلة 

 
 الوظيفة العامةاإلدارة العليا في  إبالغ. 5

العليا في الوزارات، أو المؤسسات العامة، إلبالغها بما  التفتيش المركزي تقديم التقارير إلى اإلدارة على
 يلي: 

 ضمن التدقيق الداخليُتعنى بوحدات  استحداثعلى تشجيعهم ل شاط التدقيق الداخلينأهمية . 1
 ،مؤسساتهم

 هاوغير  الحوكمة، ومسائل االحتيال، مخاطر ذلك في بما بالرقابة، قةالمتعل   والقضايا الهامة المخاطر. 2
  العليا،  اإلدارة تتطل ب انتباه التي المسائل من
على أن  المعنية، المؤسسةو  للتدقيق التنفيذي لرئيسا بينبالتعاون التبليغات وتيرة ومحتوى تحديد . 3

 :ما يلي تتضم ن
 .التدقيقعلى ميثاق تم إدخالها  التي تعديالتال -   
 ،الداخلي نشاط التدقيقلضمان استقاللية اإلجراءات المت خذة  -   
 ،الموضوعة الخطة مع مقارنة حرزالمُ  موالتقد   التدقيق،خطة  -   
 ،الموارداالحتياجات إلى  -   
 ، والتدقيق عملياتنتائج  -   
رأي  بحسب، المعنية المؤسسة بالنسبة إلى ةغير مقبول كونتي قد تطر المخالاإلدارة ل استجابة -   
 .للتدقيق التنفيذي لرئيسا
 
 الحوكمة. تقييم 6

الحوكمة، مع كل ما  أساليب بالمخاطر منتنتج كافة القضايا المتعل قة المؤسسات العامة، عادةا ما في 
  يتضمنه األمر من نتائج سلبية أو إيجابية.
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يكفل بما المؤسسة العامة  في حوكمةالون توصيات تهدف إلى تحسين أساليب مدق قالم يقد  يجب أن  
 :تحقيق ما يلي

 القرارات االستراتيجية والتشغيلية.اتخاذ  - 
 .والرقابةإدارة المخاطر  عمليات اإلشراف على - 
 .المؤسسةداخل  المالئمةتعزيز األخالقيات والقيم  - 
 د المؤسسيصعيالوالمساءلة على ضمان فعالية إدارة األداء  -  
 .في المؤسسةالجهات المناسبة إلى  الرقابةالمخاطر و ب المتعل قة معلوماتال إيصال -  
الخارجيين والداخليين، ومقدمي  ينمدق قوال، اإلدارة المعلومات بين مجلس تبادلنشطة، و األتنسيق  -  

 اآلخرين، واإلدارة.خدمات الضمان 
اإلدارة أو المؤسسة المعلومات في  تكنولوجيايجب أن يقي م نشاط التدقيق الداخلي ما إذا كانت حوكمة 

 .اإلدارة أو المؤسسة المعنية وأهدافهاتدعم استراتيجيات  العامة
من هذه  المنافع المنتظرة تفوقأن الحرص على  ، يجبت بشأن أساليب الحوكمةعند تقديم التوصياو 

 .الناتجة من تنفيذها ةفالتكلالتوصيات 
 
 مؤسسة ال. تقييم األخالقيات في 7

 تحليالا التي يقومون بها التدقيق  كي تتضمن عمليات ين بذل جهد إضافيمدق قين والمفت شليجب على ا
في هذه الحالة، يجب أن ُيعنى الجزء األخالقي من . تطبقها المؤسسة المعنيةالتي  لألخالقيات والثقافة

مدى فضالا عن  األهداف والبرامج ذات الصلة باألخالقيات، وتنفيذ تصميمالتدقيق في تقييم كيفية  ةمهم  
 .فعاليتها

 
 التدقيقف عمليات اهدأأحد إدارة المخاطر ك. 8
 : أنمن التحق ق  يرك زوا من خالل مهامهم على أن نيمدق قالين و مفت شعلى ال  

 ؛معها وتنسجمالمهام التي تضطلع بها هذه المؤسسة تدعم المؤسسة أهداف  - 
 ؛هاوتقييمالمخاطر الهامة تحديد  يتم   - 
المؤسسة  قابلية معالمخاطر  مستوى ميتالءبحيث  لمخاطرلالمناسبة  االستجابةاختيار  يتم   - 

 ؛المخاطر للتعرض إلى
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 المؤسسة في الوقت المناسب عبر اإلبالغ عنهاو بالمخاطر،  المرتبطةمعلومات الالتقاط  يتم   - 
 من تحم ل مسؤولياتهم.  اإلدارة مجلسواإلدارة، و  ،تمكين الموظفينبغية المعنية، وذلك 

نو . من خالل عمليات التدقيقبمعنى آخر، على المديرين قياس المخاطر التي تم تحليلها   ، ذلك تعذ ر ا 
 .رصدنظام إعتماد ون مفت شقد يقترح الف
ذا و  جمع المعلومات عندئذ ، يجوز بالكامل المخاطر أو قياسهالتحديد كافياا  التدقيقعملية نطاق لم يكن ا 

 .دةمتعد   / تفتيشعمليات تدقيق في خالل
 
 .التدقيق. أنواع 9
 التالية: ُتعنى بالمسائل تدقيقٍ المخاطر من خالل عمليات  ونمفت شالقي م ي

 األهداف االستراتيجية للمؤسسة، مدى تحقيققياس  أ( األداء:
 ،لتشغيليةالمالية وا البيانات مصداقيةموثوقية و  إثباتضمان: الب( 

 ،وكفاءة العمليات والبرامجفعالية  قياس المال: لقاءج( القيمة 
 و الحفاظ على األصول، :الماليالجانب د( 

 والسياسات واإلجراءات والعقود. األنظمةلقوانين و التقي د با قياس مدى ه( االمتثال:
عادةا تتكو ن ر أن فرق التدقيق ذك  ن، و ديوان المحاسبةماليين من ن يمدق قمع  العمليجب  للتدقيق المالي،

في  التدقيقالمكل ف ب فريق الفقد يتضمن فعلى سبيل المثال،  ،مهارات مختلفةب يتمت عونأشخاص من 
الفريق المكل ف بالتدقيق في األداء خبراء في هذا  مليش، فيما قد محاسبين جنائيينعمليات االحتيال 

 إلخ. المجال،
 

 عمليات االحتيالالتدقيق في . 10
ا يأخذ ين أنمفت شيجب على ال  ، سواء قام المديرون بتسليطحتيالا عملياتوجود خطر  اعتبارهم فيوا دائما

 من مخاطر االحتيال. مون خدمات استشارية تهدف إلى الحد  قد يقد  و  ،أم الالضوء على مثل هذا الخطر 
في تدقيق للاالستشارات  االستعانة بأي من المعلومات التي حصلوا عليها من خاللين مفت شيمكن لل

 .وتقييمها حتيالعمليات اال
 

 تنفيذية  صالحياتقاعدة ال . 11
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إجراءات تجعلهم  ، كما ال يجوز لهم إتخاذتنفيذ التدابير التي يقترحونهاين مفت شالن/يمدق قال يجوز لل
 .التي قد موها توصياتالمسؤولين عن 

تدقيق في ال قسمإلى أو  التفتيش المركزي،إلى  ،ما عميل ون من العمل معمفت شالون/مدق قنتقل الا متى
 .لمدة عام واحدالسابقة  على مهامهم إجراء أي نشاط تدقيق يجوز لهمال ف، مؤسستهم

      
  الضوابط الرقابية في المؤسسة. تقييم 12

في ما يتعل ق وتحديداا الرقابية في المؤسسة،  الداخلي تقييم فعالية وكفاءة الضوابط مدق قيجب على ال
 بالتالي: 
 ؛لمؤسسةاالستراتيجية ليق األهداف أ( تحق

 ،الضرورة( عندديوان المحاسبة المالية والتشغيلية )العمل مع  بياناتالمصداقية ب( موثوقية و 
 ،الرامية إلى تحقيق نتائج معينة/ تنفيذ المهام د القواع تطبيقج( استخدام الموارد في 

 ،حماية األصول د(
 ، ووالعقود ،واإلجراءات ،والسياسات األنظمة،و  ،ه( االمتثال للقوانين

 . تعزيز التحسين المستمرالسابقة في المؤسسة لمشاكل واألخطاء المن  المستفادةالدروس و( 
 
 
 

 التدقيقتخطيط مهّمة . 13
من  كل هدف وتحقيق ين بدراسةمفت شالين/مدق قلكيفية قيام ال توثيًقاوصفاا و خطة التدقيقتتضمن يجب أن 

 جراءاتاإلتصف خطة التدقيق و . مسموح بها( ة )إذا كانيستشار الخدمات اإلأو أهداف عمليات التدقيق 
 .هاوتوثيق ها،وتقييم ها،وتحليل، أثناء التدقيق الالزمة المعلوماتتحديد ات باعها ل الواجب
 تضمن:تتدقيق ة مهم  خطة لكل وتوثيق  إعدادن ين الداخلييمدق قال على
  ،ةمهم  ال هدافأ --
 ،هانطاق --
 ، وهاتوقيت -
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ت اوقأو ة، والمواد األخرى مثل الرحالت في السيارا ،واأليام ،ينمفت شعدد اللها، ) المخص صة الموارد -
 المكاتب، وما إلى ذلك(.

ذات  المخاطرو  ،وأهدافها ،المؤسسةاستراتيجيات االعتبار  األخذ فييجب `، وعند وضع خطة التدقيق
 .الصلة بالمهم ة

قد  كما يجب الموافقة فوراا على أي تعديل، خطة قبل تنفيذهاهذه الفقة على يجب المواباإلضافة إلى ذلك، 
 .يطرأ عليها
بحيث  ،، ومقنعةووافيةواقعية، أي ومات مهمة، معل التعويل على ال بد  من، التدقيقخطط عند إعداد 

 .مدق قل إليها الالتي توص   اجاتتاالستنإلى نفس  يتوص لأن من  "رشيدشخص " ين أ  مك  ت
بالتالي أن وال يجوز ، موضوعيةبال ، ال تتّسمالشفوية، واألدلة ت، وبيانات المقابالالشخصية اآلراءإن  

 .3حصرًيا على هذه العناصر التحليالت  في تستند
 

 خطة التدقيق مضمون. 14
 أدائهلمراقبة  النشاط  يستعين بها هذاالتي والوسائل  اضع للتدقيق،الخستراتيجيات وأهداف النشاط اال. 1

 ،الذاتي
الوسائل  ، فضالا عنوعملياته ،وموارده ،النشاطأهداف هذا تحقيق الهامة التي قد تعترض مخاطر ال. 2

 ،مقبولالمستوى ال ضمنلمخاطر ة لهذه االمحتمل التداعياتعلى  إلبقاءل المستخدمة
دارة المخاطر، والرقابة عمليات الحوكمة،مدى كفاية وفعالية  -3 أو النموذج  المرجعي باإلطار مقارنةا  ،وا 
 الصلة، اتذ
دارة المخاطر، والرقابة هامة علىجراء تحسينات . الفرص السانحة إل4  .عمليات الحوكمة، وا 
 

 المؤسسة  خارج لجهات تدقيقال لعمليات. التخطيط 15
اتفاق كتابي  وضعين مدق قين والمفت شعند القيام بمهم ة تدقيق لجهات خارج المؤسسة العامة، يجب على ال

باإلضافة إلى  بكل طرف، والمسؤوليات الخاصة ،والنطاق ،األهداف هذه الجهات لتحديد مع أو عقد
مكانية  ،التدقيقعملية نتائج  نشربما في ذلك القيود المفروضة على  ،هذه األطراف الخارجيةعات توق   وا 

 ت التدقيق.سجال   االط الع على
                                                 

3
 .التدقيقمعظم التقييمات التي يقوم بها "الخبراء" الدوليون الذين يجرون مقابالت مع أشخاص ال تعتبر مناسبة ألغراض  
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  .العقود برامإ قدرتك علىة حول توجيهات منفصلتمتلك مؤسستك 
 

 . أهداف التدقيق16
 ين:مدق قالتدقيق، يجب على المهام لتحديد أهداف 

 -)ولألهداف التي تعكس هذا التقييم(  للتدقيقالخاضع بالنشاط  المت صلةلي للمخاطر أ( إجراء تقييم أو  
 "التجربة" تسمية اإلجراءون المحترفون على هذا مدق قيطلق الو 

حاالت عدم تقي د، وغير ذلك من و االحتيال، عمليات أخطاء كبيرة، و  وجودفي احتمال  النظرب( 
 ،المخاطر

دارة المخاطر ،الحوكمةعمليات  لتقييمالواجب اتبعاعها  المقاييسج( االتفاق مع اإلدارة على   ،وا 
   الرقابية والضوابط

جراءات )على سبيل المثال المؤسسةن داخل مـتأتي  المقاييس د مم ا إذا كانت هذهالتأك  د(  ، سياسات وا 
الممارسات من  وأ ،(اسيمالمر واألنظمة التي تفرضها التشريعات/ خارجها )من القوانينمن  وأ( المؤسسة

 ،وتوجيهات القطاع المهنية الرائدة
 ، ولقبول المخاطرمدى قابلية المؤسسة  عناإلدارة  االستعالم منه( 

 .خدمات استشارية تنفيذ أيتقديم/و( تحديد ما إذا كان سيتم 
 
 
 

 . تحديد نطاق التدقيق17
المنشودة. هداف األتحقيق بحيث يسمح بة التدقيق مهم  ل كافٍ  نطاقٍ  تحديد ون علىمدق قفق الب أن يت  يج 

ذا تعذ ر ذلك، فعليهم أن ي . همرير اتقاإلفصاح عن القيود التي تعترضهم في أو  ،مهم ةالالقيام ب وارفضوا 
 ما يلي: التدقيق يشمل نطاقيجب أن 

 األنظمة ذات الصلة -
 ،تالسجال   -
 ، والموظفون -
 )بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة أطراف ثالثة(. الممتلكات المادية -



28 

 

  .ةاالستشاريالخدمات ينطبق هذا األمر كذلك على و 
 من هذه األهداف.كل ب صلةالمت  )القواعد( الرقابية ين تحديد الضوابط مفت شين والمدق قعلى ال

 
 . الموارد18

أو األشخاص المقدار الالزم والكافي من الوقت، والقوى العاملة، و/الداخليين  ينمدق قلل صُيخص  يجب أن 
ذا تعذ ر ذلك، فعليهم أن يرفضوا القيام بالمهم ةفي الفريق   .إلنجاز مهم ة التدقيق. وا 

إنجاز دراساتهم، ين "العناية المهنية المعقولة" في مدق قبذل الموارد لضمان ال ما يكفي من صيخصتيجب 
 وتحليالتهم، وتقاريرهم.

 
 . تخزين المعلومات واالحتفاظ بها19

ت في أي وحدة ،لتدقيقالتنفيذي لرئيس يتول ى ال يجب  إذ التدقيق، مهم ة مراقبة مسألة اإلطالع على سجال 
لمستشارين القانونيين في الحكومة، واالمؤسسة الخاضعة للتدقيق، مديري كل من الحصول على موافقة 

 .باإلطالع على هذه الوثائقالسماح لجهات خارجية قبل 
 ت التدقيق.بكيفية االحتفاظ بتقارير وسجال   المتعل قةالقواعد  أحد أجزائه، ، فيميثاق التدقيق دويحد  

سجالت جب أن يتبعها الموظفون للمحافظة على التي يسياسات اللتدقيق التنفيذي لرئيس ال يجب أن يضع
 .الطالع عليها، ولاالستشاريةالخدمات و  التدقيق

قواعد  لتتجن ب مخالفة لها إلى سلة المحذوفاتنقالمحد د ل التاريخ ىلمدة تتخط  ت سجال  الال تحفظ 
 الخصوصية وحماية البيانات

 
 النتائج . تبليغ20

 التبليغهذا  نيتضم  أن يجب و  ،إلى اإلدارةعملية التدقيق نتائج مسودة بإيصال  نو مدق قالون و مفت شيقوم ال
وفي  .القابلة للتطبيق وخطط العمل ،والتوصيات ،النتائجباإلضافة إلى  هذه العملية، ونطاقها،أهداف 

 عند االقتضاء.ذكر األداء الجيد ين الداخليين على مدق قتشجيع الإطار هذه التبليغات، يجب 
ين إدخال تعديالت مدق قيجوز للو  .هاوردوداإلدارة تعليقات يهم عد تلق  ب النهائيون تقريرهم مدق قيصدر ال

ج التي توصلت نتائالي إلى تعليقات اإلدارة على يشير التقرير النهائعلى المواد الخاطئة فقط، ويجب أن 
 .التي اقترحتهاتوصيات الأو إليها 
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ال تتجاوز السطر أو السطرين، وتحديداا في ما يختص ، رسالة بسيطةب يمكن االكتفاء، لخدمات الضمان
 غير المشروط.  التدقيققرار ب

 التبليغ، يجب أن يتضمن )خارج الحكومة( في ما يتعل ق بتبليغ نتائج مهم ة التدقيق إلى جهات خارجية
الحصول  ونقمدق  العلى سبيل المثال، إذا أراد إذا اقتضت الحاجة. ف واستخدام النتائج، تداولعلى قيوداا 

تضمن وثيقة التبليغ إشارة إلى عدم جواز يجب أن تف، مات غير الحكومية المحليةن المنظ  على تعليقات م
 .على النتائجالجمهور إطالع 

وضع اللمسات  وأم في القيام بذلك، تقد  إحراز بعض ال وأ، ما مهم ةلقيام بوتجدر اإلشارة إلى إن نية ا
 .نتائجكسب تحال تُ  األوراقو  الوثائق ، كما أننتائجفي إطار ال يدخلال عمٍل ما، األخيرة على 

  التبليغات: تكونيجب أن 
  إلى الحقائق وتعرض الحقيقة كاملةتستند أن : دقيقة -
 دون دليل،  من الناس جموعة معينةبمال تمس  و ، اآلراء: ال تعتمد على موضوعية -
 ،معق دةإصطالحات فنية أو كلمات  تتضم ن الواضحة:  -
 قدر اإلمكان: مقتضبة ةموجز  -
 نتقاد،تكتفي باال والواقتراحات مفيدة  اأفكارا  تتضم ناءة: بن   -
 .نتائج التدقيق على قضية قديمةلعكس ال معنى حسنة التوقيت:  -
 
  
 

 "الداخلي للتدقيق المهنية للممارسة الدولية بالمعايير متقّيد" عبارة  استعمال. 21
المبادئ الواردة في هذا  كافةب لعمليات التدقيق التي تتقي د هذه العبارةم استخديجوز أ، النظريةمن الناحية 

ذا كنت و  ،الدليل ا  تتقي دا   .ين الداخليينمدق قجمعية الأخالقيات  بمبادئأيضا
 مدق قال شهادةالحائزين على  ينمدق قلا من قبل من الناحية العملية، ال يمكن استخدام هذه العبارة إال

 .بالمعايير معرفة كافية خارجي على مدق قالتي يشرف عليها لتدقيق أقسام ا المعتمد، وفي  الداخلي
 .أن تستخدم هذه العبارة الجودةضمان وتحسين ل ابرنامجا  تعتمدمؤسسة ال ألي يجوز ال 
 

 التدقيقعن أخطاء  اإلفصاح. 22
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 ذلك عن واح، فيجب أن يفصالمهنة أخالقياتمبادئ لأو  ،لمعاييرل اكا اانتهأو  ،ون أخطاءا مدق قإذا ارتكب ال
 .التدقيق ونتائجهعلى  اآلثار المترتبة عن هذه األخطاءلى ذكر باإلضافة إ ،في تقرير التدقيق

على  التركيزيجب ، بل عن أخطائهم يفصحونن الذين الموظ فياتخاذ إجراءات تأديبية بحق  يجب ال 
عن  إلى اإلحجاماألمر ها، وكي ال يدفعهم هذا منالتعل م ن فيلموظ  ة تلك األخطاء كي يتسن ى لمعالج

 !عن أخطائهم االحقا اإلفصاح 
 

 التبليغعملية لتدقيق في التنفيذي لرئيس ال. دور 23
نحتى  ، رئيس التنفيذي للتدقيقالالتبليغ عن نتائج التدقيق على عاتق  تقع مسؤولية بهذه  الموظفونقام  وا 

ا معقوالا للتدريب والتحق  الرئيس التنفيذي للتدقيق  يتب عأن بالتالي ينبغي  .المهم ة ق من مثل هذه برنامجا
 .التبليغات التي يمكن أن تخضع للتدقيق أيضاا 

المؤسسة  إدارة طلباتاإلفصاح عن معلومات التدقيق، و  ض لها المؤسسة جراءتتعر   قد أن المخاطر التي
 في قرار نشر معلومات التدقيق. واضح ذكر بشكلٍ يجب أن يُ ، نوع من القيود ، وأي  الخاضعة للتدقيق

 
 المحرز م. رصد التقدّ 24

على  ةمعالجب تتطل  أستنتاجات توصيات أو  ةيستشار االخدمات التقرير أو  تدقيقالتقرير ن إذا تضم  
 .لرصد التقد م المحرز في هذا اإلطاربرنامج  وضع يجب، زمنية طويلةمدى فترة 

قد  التي اإلدارة، وعمليات التدقيق اإلضافية حرزهالذي تم تقد  الين من مدق قق الكيفية تحق  البرنامج يصف  
 .ارة في قبول المخاطراإلددور فضالا عن تقوم بها إذا اقتضت الضرورة، 

 
 رئيس المؤسسة  تخّطي. 25

لرئيس التنفيذي فيجوز لتوصيات التي ترفض اإلدارة اإلقرار بها، الأو  باستنتاجات التدقيق في ما يتعل ق
في هذه . رؤساء اإلدارة المسألة معون الرئيسيون في حالة التفتيش المركزي( أن يناقش مفت ش)أو ال للتدقيق
المخاطرة ين مدق قال يمكن للولكن،  .القيام بهمثل هذا اإلجراء قبل ب اإلدارة المعنية تبليغيجب الحالة، 

 . الخطوة هذهمثل اإلقدام على قرار بشأن اتخاذ ب
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 ةيجعالفصل الرابع: قوائم مر 
 

 داخلي تدقيقميثاق القطاع العام على اعتماد  مؤسساتمساعدة 
 :باع الخطوات التالية، يجب اتّ كل عملية تفتيشب عند البدء• 
 ر تطو  في ال ةفي لبنان آخذالتفتيش  أساليبأن ب توضيحال. 1
قواعد ق من االلتزام بي التحق  ين فمفت ش" ال"يحل وا محلأن  من نالمديريمك ن الطريقة التي تُ . وصف 2

 المؤسسة
  التدقيقعملية منها تكو ن تالتي الخطوات األربع . وصف 3
 الطابع التوافقي للعمل التشديد على. 4
 لمساعدة في صياغة ميثاق التدقيق الداخلي. عرض ا5
 
 عودة إلى المكتببمجرد ال• 
  : إلى المؤسسة المعنية . أرسل نموذج الميثاق6
 -https://global.theiia.org/standards 

guidance/public%20documents/modelcharter.pdf 
إدخال على  و ،الميثاقالتي تشوب لء الثغرات معلى  للمساعدةين مفت شإرسال  المؤسسةاقترح على  .7

 في هذا الميثاق غير الواردةوالنقاط  التفاصيل
الحاجة إلى تقليص و ،  رفع مصداقية المؤسسة بالنسبة إلى الجمهور :. تسليط الضوء على فوائد الميثاق8

 عمليات التفتيش القمعية،
 لعمل على التدقيق الداخليالمعنية باتصال ليكون جهة االشخص  تعيين المؤسسة طلب من. أ9

 عمليةعريفه على تلو ، الثقة دعائم رساءإل عمليات التفتيش /جهة االتصال فيالشخص هذا إشراك - 10
 الداخلي التدقيق

 
 لمخاطر النوعي لتحليل ال
على المدارس تعليم  إلى تحقيقه، )على سبيل المثال، المؤسسةإدارة تسعى  الذيهدف بالغاية أو البدأ . إ1

 ،(رسميامتحان  فيح طالب الفصل الدراسي لتمكينهم من النجا٪ من 95

https://global.theiia.org/standards-%20guidance/public%20documents/modelcharter.pdf
https://global.theiia.org/standards-%20guidance/public%20documents/modelcharter.pdf
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: مثالا  تحقيق هذا الهدف، قد تحول دونأهم  المخاطر التي  بشأنالمؤسسة  إدارةمع ل األفكار . تباد  2
كتب ال وأ، لمواد التدريس ، أو قل ة الموارد المالية المخص صةمنخفضةالجور األ وأ، كسولونالن سو مدر  ال
 ...إلخ ،المتقادمةمدرسية ال
 (، وما إلى ذلك 3،  2،  1 حرفياا،)حسب األولوية  ابترتيبه مقخطراا،  30تمكنت من تحديد . إذا 3
مخص صة لمواجهة هذه لاوالميزانية  المتاح، الوقتبما يتناسب و مخاطر حرص على تحديد عدد من الإ. 4

 ،المخاطر
، قد يكون لدى مدير المذكور اعاله)في المثال  المخاطرهذه  واجهةلم المت بعةنظر إلى القواعد . أ5

الميزانية مع عدد الطالب  مةلمواءأساليب معتمدة سلوك المعلمين، أو تحكم المدرسة قواعد أداء 
 ،، إلخ(ستبدال الكتب المدرسيةات محد دة ال، أو سياسالموضوعة

 
 على سبيل المثال، إختر عشوائيااهذه القواعد )الموظفين لاتباع ق من لتحق  طريقة ل إعمل على إيجاد. 6

نجاز لتقييم بعض اإلقياس  سجل  باستخدام وتحق ق من أدائهم  ،13000من أصل  مدر ساا 12
، وما إلى المتقادمة الكتبطالب لمعرفة عدد  7000كتاباا مدرسياا من  15نة من عي  أو ، خصائصهم

 ذلك(.
 ا.سابقا  على النحو الموضح مهاإتمافيجب  عملية التدقيق، اقييتعل ق بب ي ماف
 

 التدقيقتنفيذ عملية كيفية 
 والتقرير. ،واالختبار لرقابة،وا ،نطاقالتحديد  ات:خطو من أربع التدقيق  عملية  تتكو ن

 تحديد النطاق
 التدقيق،عملية ب المؤسسة إلعالمهاإلى ا كتابا  أرسل. 1
 ،المحتملةالمخاطر هم  أ تحديد منهمطلب وأ في هذه المؤسسة، ينالمعنيجتمع مع . إ2
االلتزام  من مدىق للتحق   ات باعهاتفق معهم على القواعد التي يمكنك تحليلها، واألساليب التي يمكنك . إ3
 . المختلفة مراحل التدقيقإلنهاء المناسب القواعد، والجدول الزمني ب
 ح ما ناقشتموه،يتوضل اموجزا  اإلكترونيا  ا. أرسل بريدا 4
 مجموعة من المهارات والخلفيات.ب يتمت عون أشخاصٍ ب مستعيناا تدقيقالر فريق خت. إ5
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بعض األجزاء حسب  إزالة)مع علناا عن تقرير التدقيق على إذن من اإلدارة لإلفصاح  إحصل -6
 الحاجة(.

تمتد  تدقيقعملية بإجراء  ت ِعد  ال : توف رة لديكعلى الموارد الميعتمد وتذك ر دائماا أن تحديد نطاق التدقيق 
 .فقط يومينل تكفيموارد  ُخص صت لكأيام إذا  10 على

 
 ةيالرقابالضوابط 

لتعامل مع المخاطر ل -التي سوف تقوم بتحليلها  لضوابط الرقابيةمن ا ةنسخول على صالحطلب . أ1
 ،رة على تحليلهافقت مع اإلداتالتي ا

غير أو ، نسبًيامهّمة أو  ،مهّمة للغاية: على الشكل التاليحسب أهمي تها  الضوابطهذه صن ف . 2
 .تي بنتائج عكسية بالنسبة إلى المخاطرتأأو ، مالئمة

 تكاليف تطبيقها بشأنتخمينك األولي إلى  ضافةإلبا، عوتأثيرها المتوق   الضوابط. قم بتدوين هذه 3
 ومنافعها،

بها  تستعينالتي قد  المقاييس، وبعض الضوابط الرقابيةالتأثيرات المحتملة لهذه . قم بتدوين بعض 4
 تها. تقييم مدى فعاليل
 

 االختبار
 ،يةاألكثر أهم   لضوابط الرقابيةاحد د الحاالت التي تستوجب اللجوء إلى . 1
 مستعيناا، االلتزام بتلك الضوابطيتم  إذا كان  للتحق ق مما بشكل عشوائيالحاالت بعض ر خت. إ2
 لتدقيق،لمهم ة ا عند التخطيط اقررت استخدامهاييس التي قمالب
 قل أهمية،األ الضوابط فيعند النظر . يمكنك اختيار عدد أقل من الحاالت 3
لفهم نظام بضع الحاالت العشوائية النظر في ، عليك الهامة الضوابط الرقابية غير. حتى بالنسبة إلى 4

 ككل،الرقابة 
 وما إلى ذلك. القضايا،و  ،المشكالتحجم كيفية قياس  حولمع اإلدارة  االتفاقعليك تذك ر دائماا أن . 5
 

 تقرير التدقيق
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ار اختب يةلكل خطر، وكيف الضوابط الرقابية المستخدمة، و فيهاذكر المخاطر التي وافقت على النظر . أ1
 تها،فاعلي

 ،ليه من إستنتاجاتدو ن ما توصلت إ. 2
 ،المقترحة للتعامل بشكل أفضل مع  الخطر/المخاطر توصياتالدو ن . 3
تتجاوز تلك التوصيات  نع الفوائد الناجمةهامة، وبأن د من أن التوصيات تستهدف مخاطر تأك  . 4

 تكاليف تطبيقها
كي تتمك ن اإلدارة من  أو استنتاج مساحة بجانب كل توصية ركأتللتعليق ) مجاالا  إلدارة. إفسح ل5
 لتعليق(ا

اإلدارة  عمدت ، إال في حالاإلدارة تعليقاتإلى  تقّدمها استناًدا التيتوصيات الأو  ستنتاجاتاإلر ال تغيّ 
 تصحيح خطأ ما.إلى 

 ي الذي يتضمن تعليقات اإلدارة إلى المؤسسة الخاضعة للتدقيق.النهائ التدقيقتقرير يمكنك منح 
، والدراسات التي أجريتها ،عملية التدقيق خالل المواد التي جمعتها كافة تجمع وتوضبأن   تنس  ال
 للتدقيق تلك العناصر كل  تخضعقد ف ،في مكان مالئم وآمن هاوتخزينترقيمها ، من خالل العمل" نتائج"و

  في وقت الحق.
 

 ضمانالالتأكيد/التدقيق: عمليات دة من التعامل مع أنواع محدّ 
، وتتمحور التي تقوم بها اإلدارة ليغاتبالت مند التأك   أوق التحق   إلىضمان ال تهدف مهام التأكيد/ر: يتذك

 حول البيانات المالية. مهام التأكيد/ الضمانمعظم 
نة من أربع خطواتطريقة النفس  إتبع. 1  ،أو البيانات المالية ،المعلوماتلتحديد  المذكورة اعاله والمكو 
 أعلى،بالغة، أي انها قد تنطوي على مخاطر أهمية التي تمث ل  الوقائعأو 
 وغيرها من المعلومات، ،واألرقام ،دارة للحصول على البياناتاإل السبل التي تتبعهانظر في . أ2
 ،(هم للتقاريرإعدادوكيفية  التي يجب أن يت بعها الموظفون، الضوابطتشمل هذه الخطوة النظر في )و 
تيجة نالصل إلى تو تسإذا كنت  للتثبت مم ا نفسها ر العمليةوكر  همية، األ البالغةالوقائع من  عددااختر . إ3
 ،نفسها جابةاإلأو 
ا بتحف ظ ،  غير مشفوع بتحف ظ، ارأيا أكتب . 4 )كما هو موضح  امتنع عن إبداء الرأيأو أو رأياا مشفوعا

 أدناه(.
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في البيانات أو مشكلة /العثور على خطأ ولم تتمك ن من يعني أنك في "  غير مشفوع بتحف ظ رأي"  -
  .ةاإلدار  عمليات الرقابة التي تقوم بهاب المالية الخاصة

الضوابط لخاطئة والمخاطر التي ال تكتشفها عني أنك وجدت بعض البيانات اي"  مشفوع بتحف ظرأي  " -
 جراءات لحل هذه المشكالت.بعض اإلخاذ ويمكن لإلدارة ات  أو تحد  من تداعياتها.  الرقابية

نشر  عدم أن تقترحعادةا ، يجب التدقيق. بدالا من ذلكمهم ة " في نتائج "ال رأيعبارة  يمكنك كتابةال   -
ال ولكن /المكتشفات، اإلستنتاجاتيمكنك تقديم االقتراحات و و . من المشاكلالكثير ألنك وجدت رأي رسمي 

 األشخاص. أو المهمةأو في نفس المؤسسة  جديدة تدقيقإجراء عملية يمكنك 
، يمكنك بالغة الخطورةل مشاكاكتشفت وجود التدقيق. إذا عملية في نتائج عادةا " رأي""ال تكتب عبارة ال 

 تقديم توصيات لإلدارة.
أو  ،بموجب القانون، و حاالت معينةفي إال  ع أال  تستخدم عبارة " رأي سلبي"،حاول قدر المستطا -

 باالتفاق مع الجهة الخاضعة للتدقيق.
 

 مستقباًل عمليات التفتيش تنفيذ 
 المخاطر؟ أساس تقييم على التدقيق نهجإلى  النهج المت بع حالياا في عمليات التفتيشمن  ننتقلكيف 

 
للتصد ي دارة اإل ات األربع، ولكن مع التركيز على اإلجراءات التي تعتمدهابع طريقة الخطو . ات  1
 ،لمخاطرل
 ،الذاتيذ عمليات التفتيش يتنفلدارات السبل التي تت بعها اإلعلى النظم و  رك ز. 2
 ،خالفاتالم الكتشاف و، أبالضوابط الرقابيةقم باالختبارات الالزمة للتحق ق من مدى اإللتزام . 3
اكل. المش في كشف الرقابية لضوابطا من مدى فعالية وتحق قحالة غير قانونية بشكٍل سر ي  " لأدخِ . "4

إزالة عنصر قم ب، إصدار التراخيص للمباني المعيبة إيقافالموظفين  من ُطلبإذا على سبيل المثال، 
 ،سيالحظون غياب هذا العنصرمعرفة ما إذا كانوا لمادي 

 كالمعتاد. كتقرير . اكتب 5
التفتيش ، الحقاا، ستقع مسؤولية إجراء التفتيش والتدقيق، ولكنمهم ة  حالياا تتول ىال تنس  أن تشرح أنك 
 .اتهاعلى عاتق المؤسسة ذ
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 المعلومات والحصول على موافقة العمالءتبادل  متى يمكن
علينا . وليس العكسنحن نخدمهم،  ،عمالءكمع الجهات الخاضعة للتدقيق  ونمدق قعامل التييجب أن 

 بعد: إذنهم أن ننتظر الحصول علىو المعلومات، معهم نتبادل  أن بالتالي
 
 ،المنتجات المتوقعة(والتقارير/ ،عملنا ةقيوطر  ،)شرح النطاق التدقيق نطاقتحديد  كتاب. إرسال 1
ب تجن  (. لكن المخص ص لتحديد نطاق التدقيقجتماع االالمؤقتة )إذا وافقنا على تقديمها في التقارير . 2

 ،قدر المستطاعذلك 
 ، وتعليقاتهاطلب من الجهات الخاضعة للتدقيق إبداء التي ت  التقرير مسودة . 3
على  هاعتراضات، واوتعليقات اإلدارة ،لوقائعألخطاء في اان تصويب النهائي الذي يتضم   التقرير -4

 .ت في الرأيالفاتخاال والبيانات أ
، وصحائف البيانات، وما إلى تالحظات المقابالمثل مالمواد الوسيطة و  ،العملأوراق  تبادل يجوز ال

 يجب تخزين كل تلك الموادمع العمالء. المستخدمة العمل"  مواد، وغيرها من "الداخلية المراسالت، و ذلك
بعد هذه الفترة، يجب التخل ص )حسب القواعد(.  سنوات تحسباا لخضوعها للتدقيق الخارجي 5-2لمدة 
 !!! منها

 
 بشكل  عشوائياختيار الحاالت 

 ،إلخ.( المنف ذة،ق منه )عدد الملفات، والحاالت، واإلجراءات التحق  ما يمكن قائمة بكل  بإعداد. قم 1
 ،الرقم األخير Xل تمث   على أنم كل عنصر في القائمة، . رق  2
الرقم األخير في  Xل مث  " )حيث يRandbetween ) (1, X " ، استخدم دالةExcelفي برنامج . 3

 ،قائمتك(
ح، إذا عثر على كل رقم )على سبيل المثالأ. 4 ، 104، و3، و26، و84، و14األرقام  Excel رج 

 من هذه الحاالت(حالة ق من كل تحق  
 )ال غيرها(فقط الحاالت  قم بمراقبة هذه. 5
زة بأرقام )على سبيل المثال: األموال، . 6 عدد الثواني التي  وأإذا كان التدقيق يتعل ق ببيانات معز 

القيمة واالنحراف ِجد متوس ط عدد األسطر في نظام محد د، وما إلى ذلك(،  وأإقتضاها إجراء ما، 
 .المعياري



37 

 

 
 عةالفوائد المتوقّ مقارنة ب لتكاليفالتحديد االكّمي للمخاطر ول

 من خالل: ، وذلكما في المستقبل احدثا التي قد ترافق مخاطر ال للمفت شين تحديد يجوز 
 ،اضي )بالنسبة إلى مجموع النتائج(حدث في المال حصول هذامرات  عدد. النظر في 1
 فيها هذا الحدث. وقعطة لكل مرة الفائدة المتوس  تدوين التكلفة مقارنةا ب. 2
 فائدةال/ الكلفةنسبة كل حدث بمتوسط  ضرب. 3
 .ذلككل  جمع. 4

 م الغذائي في بيروت ...على سبيل المثال ، لحساب القيمة الوهمية للتسم  
 

 نسبة الوجبات المنطقة
 الُمسمِّمة

عدد الوجبات في 
 المنطقة

متوسط قيمة كل 
 عالج

اإلنفاق "المتوقع" 
 على العالجات 

 * 2000$   100$  500 %4 الحمرا 
4000$ 100$ 500 %8 األشرفية  
 6,000$ 100$ 500 12% بدارو

 **12,000$    المجموع
 
 .وجبة ُمسم مة 20: ع" متوق  ال"للحصول على العدد وجبة  500بـ  %4 ضربأ* 

 أكثر أو أقل.القيمة الحقيقية تكون  الواقع، يمكن أنفي  .يةتقدير قيمة هي ة المتوقع   ةالقيم إن** 
 

 :الرابط التالي علىالعملية توضح هذه ، يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو جدااوجدت أن هذا التفسير مربك إذا 
h48-https://www.youtube.com/watch?v=_eIZKor 
 : أستاذ الرياضيات واإلحصاء أو مع

https://www.youtube.com/watch?v=DAjVAEDil_Q 
 

 التدقيق مهّمةالخاصة بمستندات الحفظ 

https://www.youtube.com/watch?v=_eIZKor-h48
https://www.youtube.com/watch?v=_eIZKor-h48
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 المسائلفي تحليل وراق هذه األُتستخدم . مهم ة تدقيق بعدد من المستندات أو أوراق العملكل تترافق 
الخطوات عمليات التدقيق المستندات الخاصة بضمن عملية إدارة تتو  مهم ة التدقيق،سياق الناشئة في 

 :التالية
 ،مهم ة تدقيق كلرقم أو تصنيف ل. إعطاء 1
جراءات االختبارو  ،(األنظمة)الرقابية  الضوابط من  نسخٍ بو  التدقيق، نطاقطاب تحديد ك. االحتفاظ ب2  ،ا 

 نب أوراق العمل والدراسات.اا، إلى جوالنتائج والتقارير معا 
 مقفل.حفظها باستخدام كلمة سر محمية أو في مكان و  كل تلك المستندات فحصإن أمكن، . 3
كل هدف مع ملخص يوضح  ،عمليات التدقيقلتدقيق بقائمة رئيسية التنفيذيين لل نيمدير ال احتفاظ. 4

 .منها
 

 التدقيقتقارير تنسيق 
 :جب أن تتضمني معظم التقارير غير أنواحتياجاتك، الئم تي يجب أن تعمل على استحداث نموذج

واالمتناع عن الكتابة مثيرة لالهتمام، صياغة طريقة مع اعتماد ، الخلفية ، إلخ. التدقيقسبب  :مقدمة. 1
 ،بيروقراطيبأسلوب 

 ألهداف،، ولفيهما وافقت على النظر لوصف  :النطاقتحديد . 2
الضوابط أهم  ويحد دون، معاا ينصر ين العنعادةا ما يضع المؤلفون هذ :واالختباراتالرقابية الضوابط . 3

 والنماذج، وما إلى ذلك(. التقي د بها،ويقدمون اختباراتهم ) في القائمة، الرقابية
تعطي معنى لنتائج  أنها ، إذةأكثر من مجر د نتائج بسيطاالستنتاجات تكون  ما عادةا  :االستنتاجات. 4

 بعض اآلراء. لتكوينالبيانات  يجب جمعو االختبار. 
 منافعتتجاوز  ينبغي أنو المخاطر،  الحد  منمن أجل  المؤسسة : هي ما يجب أن تقوم بهالتوصيات. 5

 .تطبيقها تكاليفو التوصيات 
لتحليل األساليب الكمية ، على سبيل المثال، تفاصيل العمل تتضمن المالحقعادة ما  :المالحق
، استخراج /التراجعاتنحداراتاالو ماركوف، وما إلى ذلك(،  ةسلاألساليب االفتراضية، وسل)للمخاطر
)نماذج، وتكاليف المواد، تخطيط السيناريو،  هامنافعالمهم ة و  ةفلتكتفاصيل حول التحليالت و البيانات، 

 ، وما إلى ذلك(.اتستقراءاال، و لتوقعاتوا
 



39 

 

 
 
 
 

 التدقيقفي عمليات  كئأداتحسين 
 
 .التدقيق دراسة. تنظيم عروض شهرية حول 1

من أي مكان في  عمليات تدقيق بشكٍل علنيإجراء  التفتيش المركزي، يمكن لموظفي في هذه العروض 
مدى و  ،ون/المؤلفونمدق قدها القة التي يحد  والجوانب الشي   ،وأهدافها عملية التدقيق،عرض العالم. يمكنهم 

 .التفتيش المركزي التدقيق في إمكانية تطبيق هذا
 
 العروض العلنية للتدقيق. 2
عملية عرض بالمصلحة العامة، يمكن لفريق التدقيق  صلتت  عمليات التدقيق التي تنطوي على قضايا ل

على ل على موافقة اإلدارة، ومع الحرص ه، بعد الحصو وتوصيات، استنتاجات التي خُلص إليهاو  التدقيق،
لحكومية في هذه مات غير االمنظ  من القطاع العام و  ين منمدق قإشراك  إن  المعلومات السرية. إخفاء

 التفتيش المركزي.بالثقة  تعزيزأن يساهم في من شأنه ، العروض
 
 ين في الجهات الحكوميةمدّقق. تدريب ال3

أن  نيمکو. تنفيذهابدالا من عملية إدارة مهام التدقيق،  سيتولى التفتيش المركزي، المطافنهاية في 
 ،طرلمخااتقييم أساس  علی ق قيدالت ةم  منها مه األربع التي تتكو نطوات لخاتدريس لن و لمفتشيتطو ع ا

ين مفت شلمؤسساتهم(. يسمح هذا ل الذاتي ضمنون التفتيش ر يدلما يجريأن  أيخلي )دالا أساليب التفتيشو 
 ومفيدة.مجدية  بوصفه مؤسسة التفتيش المركزيوالنظر إلى ، الدولةبشكٍل أفضل على مؤسسات  بالتعر ف

 
 مسبق. بإذن   المهنيةبالمنشورات . السماح 4
قفد تسهم هذه ، كرؤساؤ لتدقيق؟ إذا وافق تتضمن الدروس المستفادة من تجارب اتصدر منشورات ال  لم  

ا ساعدوت .الجمهورمصداقيتك العامة، والتواصل مع تعزيز في  المنشورات في تدريب  هذه الخطوة ايضا
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حول نشر المقاالت التي  التفتيش المركزيدورات في تنظيم  ن  فضالا عن ذلك، إجدد. ال ينمدق قين/المفت شال
 .  انفسه الغايةتحقيق  يفضي إلىقد ، النظراءستعرضها ي
 
 العالمي على المستوى . تخطيط المخاطر5

القطاع العام بأسره، على نطاق المحتملة لنظر في المخاطر ل ككل على مستوى المؤسسة قم بعقد اجتماع
 كيفية علىمجلس الوزراء أو البرلمان من أجل تعريف أو تحليل  إحاطةجلسة كذلك على عقد  عملوا

تمكنتم إذا ، لجمهورلهذه المعلومات  أتاحةمفيد قد يكون من الو رها. وتغي   ،دهاوازديا ر هذه المخاطر،تطو  
 .مسبق أذنمن الحصول على 

 
 مهارات التدقيقاكتساب 

والقيام بأعمال تدقيق أكثر  ،الحصول على الترقياتون المهتمون بتطوير مهاراتهم من مفت شقد يتمك ن ال
 :يمكن أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق الغاية المنشودةتشويقاا. 

 
 ين الداخليين في لبنان: مدّققجمعية ال. قراءة المعايير واإلرشادات على موقع 1
-https://global.theiia.org/standards

guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf 
 .م اإلحصائيات عبر اإلنترنت. تعلّ 2

 Excelعلى نظام  التاليةبالعمليات يجب أن تكون قادراا على القيام 
 ،المعياريةواألخطاء  المعياري، واالنحراف ة،المتوسطالقيمة حساب  - 

https://www.youtube.com/watch?v=efdRmGqCYBk  
 ،الترابطومعرفة كيفية قراءة معامل  ،حساب العالقة بين مجموعتين من األعداد -

lcA-https://www.youtube.com/watch?v=sGlsdHD  
 .االنحدار/ التحو ف، وكيفية قراءة جدول / التحو فمعرفة ما هو االنحدار -
Q-https://www.youtube.com/watch?v=o86xvmUYo  
 ،في هذه القيموكيفية إصالح المشكالت  للقيم المتطر فة،تعلم االختبارات الرئيسية  -

https://www.youtube.com/watch?v=Fw3BYBxoVbE  
 االستطالعاتإجراء  أساليبم . تعلّ 3

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=efdRmGqCYBk
https://www.youtube.com/watch?v=efdRmGqCYBk
https://www.youtube.com/watch?v=sGlsdHD-lcA
https://www.youtube.com/watch?v=sGlsdHD-lcA
https://www.youtube.com/watch?v=o86xvmUYo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=o86xvmUYo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Fw3BYBxoVbE
https://www.youtube.com/watch?v=Fw3BYBxoVbE
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 أخذ العينات العشوائية ية، وكيفاالستطالعمعرفة ما هو  -
88U-https://www.youtube.com/watch?v=70qEBD3  

 )المجموعات( ، وكيفية اختيار الطبقاتاالستطالعب استخدام التقسيم الطبقي في اسبأمعرفة  -
https://www.youtube.com/watch?v=sYRUYJYOpG0 

 ،تقليل الخطأوسبل ، االستطالعتقديرات معرفة الخطأ في  -
atch?v=vU5bqe3IJlghttps://www.youtube.com/w 

 التحيزتجن ب و االستطالع أسئلة وضع ، االستطالعمشاكل تصميم  -
fIpB4D50-https://www.youtube.com/watch?v=Rf  

 اكل. مهارات التفاوض وحل المش4
 "ثالث خيار"التفاوض كطريقة إليجاد  -

pLlGzk-https://www.youtube.com/watch?v=d219  
 المحاورين االتفاق مع -

https://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm 
 عملية التدقيق االبالغ عن -

https://www.youtube.com/watch?v=fSGgrpYdfYs 
 . التواصل مع "العمالء"5
 اإلعالنية التصميم الجرافيكي للملصقات والنشرات -

https://www.youtube.com/watch?v=6H88nig65tE 
 إجراء المقابالت --

AHrIi3MM8-https://www.youtube.com/watch?v=Y 
 

 ين الداخليينمدّققفي جمعية ال مدّققكيف تصبح 
 لجمعية المدققين الداخليينموقع اللبناني الالتدقيق الداخلي من خالل االطالع على  أكثر علىف . تعر  1

https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/Pages/default.aspx 
م ، أو تعل  Morganي مثل محل  معهد تدريب من  داخلي معتمد مدق ق شهادةل للحصول على سج  ت. 2

 الكتببواسطة بنفسك 
you-for-right-cia-https://www.morganintl.com/cia/?swCountry=LB#is 

https://www.youtube.com/watch?v=70qEBD3-88U
https://www.youtube.com/watch?v=70qEBD3-88U
https://www.youtube.com/watch?v=sYRUYJYOpG0
https://www.youtube.com/watch?v=sYRUYJYOpG0
https://www.youtube.com/watch?v=vU5bqe3IJlg
https://www.youtube.com/watch?v=vU5bqe3IJlg
https://www.youtube.com/watch?v=Rf-fIpB4D50
https://www.youtube.com/watch?v=Rf-fIpB4D50
https://www.youtube.com/watch?v=d219-pLlGzk
https://www.youtube.com/watch?v=d219-pLlGzk
https://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fSGgrpYdfYs
https://www.youtube.com/watch?v=fSGgrpYdfYs
https://www.youtube.com/watch?v=6H88nig65tE
https://www.youtube.com/watch?v=6H88nig65tE
https://www.youtube.com/watch?v=Y-AHrIi3MM8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-AHrIi3MM8
https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/Pages/default.aspx
https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/Pages/default.aspx
https://www.morganintl.com/cia/?swCountry=LB#is-cia-right-for-you
https://www.morganintl.com/cia/?swCountry=LB#is-cia-right-for-you
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 Pearsonفي مركز اختبار  داخلي معتمد مدق قللحصول على شهادة  اختبار قم بإجراء. 3
https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/certification/Pages/default.aspx 

حرص على تلبية شرط إتمام و  داخلي معتمد، مدق قتقد م للحصول على شهادة . 4 ساعة من التدريب  40ا 
 كل عام.

 
 المخاطر على تقييممبني الفصل الخامس: االنتقال إلى نظام 

 
ل التفتيش المركزي  ون مفت شقد يرغب الف، نحو اعتماد نظام حديث للرقابة الداخلية تدريجيبشكٍل مع تحو 

 إلى المخاطرتقييم  أساس على مبدأ التدقيق تحويلإلى  الراميةفي المشاركة في الخطوات واألنشطة 
 حقيقة ملموسة:

 
 المخاطر تقييم أساس على التدقيق التخاذ قرار بشأن  التفتيش المركزيجتماع في اال. 1

)أو مجموعة اجتماعاا أن يعقد  التفتيش المركزي، على من خالل هذا الدليلين مفت شتدريب ال بمجر د
قرار بأساليب العمل هذه رسمياا ) يمكننا اعتمادما هي األسئلة المتبقية؟ كيف  ته:اجتماعات( لمناقش

 ، والمشاكل التي قد تعرقلفي هذا المجال خبراتكعلى   نود  االط العبإعالن عام؟(. داخلي من الرئيس؟ 
 التدقيق.هذا النهج من  تطبيق

 
)وبدء عمليات  الموظفين العامينإلى تقييم المخاطر  أساس التدقيق على. تنظيم جلسات لشرح 2

 اجتماعات "تحديد النطاق"(بالتفتيش الحالية 
مبدأ باإلدارة لشرح ولقاءات ، عملية التفتيش جلسات إعالمية. خاللب مهام التفتيش تترافقيجب أن 
، وكيفية وهي بالطبع اختيارية() ق التدقيق الداخليالتعريف عن ميثاالمخاطر، و  تقييم أساس علىالتدقيق 

في تقييم المخاطر أساس التدقيق على  لحداثة نهجونظراا عمليات التفتيش في بلدان أخرى. بقيام المديرين 
 الصبر والتفسيرلذا، فإن التفتيش.  مثل هذاتكون المرة األولى التي يسمع فيها الكثيرون عن قد ، فلبنان

 .نجاح هذا المسعىالسبيل إلى إهما  المستمر
 
 وغيرها من المواد إلى اللغة العربية ين الداخليينمدّققجمعية ال معايير. ترجمة 3

https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/certification/Pages/default.aspx
https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/certification/Pages/default.aspx
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غير أن الكثير من المواد األخرى ما  لعربية،على مواد باللغة اين الداخليين مدق قجمعية اليحتوي موقع 
، فلماذا ال تترجم بعض المواد نجليزية )أو الفرنسية( والعربيةترجمة. إذا كنت تتحدث اإلإلى ال زالت تحتاج

براز و ، في العمل كئزمالمن مساعدة بذلك ستتمك ن ؟ التفتيش المركزيإلى  في الترويج لهذا النهج  دوركا 
، فإن هذه ين الداخليينمدق قجمعية المن داخلي معتمد  مدق قشهادة . إذا قررت الحصول على الحديث

ا ضمن متطل  الترجمات تُ   ساعة في السنة(. 40)م المستمربات التعل  حتسب أيضا
 
 عمليات التدقيقل على النتائج األولية الحصول. 3

يطلبون تقارير التدقيق األولى من العمالء الذين  خالل فترة شهرين من بداية اإلنتقال يصار الى إعداد
، وفي الوظيفة العامة على أوسع نطاق، المركزيفي التفتيش تقديم هذه النتائج يمكن . داخليإجراء تدقيق 
 مديرو العمالء.يعد موافقة 

 
 
 المخاطر تقييم ى أساسعل  ساليب التدقيقأل الترويج.4

. الجمهورين العام نموظفيلالمخاطر إلى ا تقييمأساس على ون دوراا هاماا في تفسير التدقيق مفت شال يؤد ي
 يمكن أن، مع مرور الوقتو األداء.  تدقيقعمليات األداء و  على القائمةاإلدارة  أساليبفيقومون بالتعريف ب

توضيح  كما يمكن تطويرها. جرى التقنيات الجديدة التي  الرامية إلى شرحالداخلية  لمراسالتاعبر تساهم 
الوثائق بسبب مبدأ  الحصول على بعضتطلب  اذا لملم ة )تدقيق معين عملية  بشأن ستنتاجاتاال
ا،  مفيدةو العمل الجديدة هذه ممتعة  أساليبوما إلى ذلك(. يجب أن تكون  ،"النسبيةاألهمية " يجب و أيضا

 .عليهاالجميع ف عر  تي أن
 
 الحكومية األخرى المؤسساتو  التفتيش المركزي. اتفاقيات بين 5

ا اآلخرون  ن العامونموظفو الو  التفتيش المركزيموظفو  يصبح إلى أن التدقيق في تطبيق نهج أكثر ارتياحا
هذه المؤسسات  إحدى الحكومية؟ إذا أبدت المؤسساتمع  ةفاقيإلى توقيع ات ُيصار ال ، فلم  الداخلي

في  هامساعدت يةإلى اتفاق يوضح: أ( كيف يمكن التوص ل معها، الذاتيجراء عمليات التفتيش استعدادها إل
حسن أدائهم من التحق ق  يةكيف ج(، ب( كيفية إجراء عمليات التفتيش  ميثاق التدقيق الداخلي،إعداد 
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إلى النظام الجديد )دعوة زمالئنا  التحو لفوائد  يثبتالقيام بتدقيق كما يمكن ين(. مفت شال التدقيق في أداء)
 .أنفسهم(المخاطر بتقييم  أساس كيفية إجراء تدقيق على علم  نوا من تيتمك   كيللمشاركة في التدقيق 

 
 
 . قانون تفتيش جديد6

 تشيريجب أن و  ، 1959موارد كافية إلجراء تعديالت على قوانين عام النأمل أن يجد االتحاد األوروبي 
هذه  عن اإلعالنويشك ل المخاطر.  التدقيق على أساساعتماد مبدأ إلى بشكل صريح  التعديالتهذه 

 ان.أساليب التفتيش الجديدة في لبنتطبيق تشجيع الكفيلة ب السبلأفضل  أحدالتعديالت 
 
 . عرض الفوائد العامة من التدقيق7

العتماد توصياتنا. لماذا ال تعمل مع اإلدارة العليا  الماليةالجديدة المكاسب  التدقيقد أساليب ستحد  
فالمكاسب التقديرية الكبيرة من طرق،  ؟الجمهورتقاسم هذه المكاسب مع على  لـلتفنيش المركزي

دارات  ،مدارس، مستشفيات . باإلضافة إلى ذلك، فإن دعم لـلتفنيش المركزيال توفيرل تساعد على أفضوا 
 على فهم "تكلفة الفرصة البديلة" يمكن أن تساعد الجميع. مساعدة الجمهور
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هذا مواكبة ل الجهد الكافي نو مدق قال فال بد  من أن يبذل، إلدارة العامة في لبناناالحوسبة في  اعتمادومع 
من في الحصول على مؤهالت  ،يش المركزيتالتفعلى األقل في ، ينمدق ق. قد يرغب بعض الالتطور

 (ISACA)ومراقبة نظم المعلومات  رابطة مراجعة
-Systems-Information-Certified-a.org/Certification/CISAhttp://www.isac

Auditor/Pages/default.aspx  
على التعامل مع المخاطر (  (CISAشهادة مراجع نظم معلومات معتمدتساعد المؤهالت مثل كما وقد 

 .الناجمة عن المعلومات اإللكترونية

http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx
http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Pages/default.aspx

