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 التعريفات

ياق النص سفي ميثاق التدقيق الداخلي يقصد بالكلمات واملفردات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها مالم يقض 

 بغير ذلك:

 التعريف املصطلح

 .حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة الحكومة

 .مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة مجلس الوزراء

 وفق القانون االتحادي رقموزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة،  وزارة التربية والتعليم

 .الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته تاختصاصابشأن  1972( لسنة 1)

 وزير التربية والتعليم اإلدارة العليا

 ارةالوز الوكيل أو أي من األشخاص التابعين له بشكل مباشر أو من في حكمهم في  اإلدارة التنفيذية

وهي املسؤولة عن تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية لتحقيق األهداف 

 .االستراتيجية

 بوزارة التربية والتعليم.مكتب التدقيق الداخلي  املكتب

 .الوزارةبالتدقيق الداخلي مدير مكتب  مدير املكتب

الوحدة التنظيمية الجهة/ 

 املختصة/اإلدارة املعنية

تحقيق هدف ما من خالل املبادرات واألنشطة والعمليات هي الوحدة املسؤولة عن 

 .واملشروعات التي تنفذها

 أسلوب ممارسة نشاط التدقيق الداخلي في الحكومة االتحادية منهجية التدقيق 

خطة التدقيق االستراتيجية 

 )الشاملة(

خطة استراتيجية تتضمن املواضيع الرئيسة دون الدخول في تفصيالت يتم إعدادها 

( 5( أو )3بناًء على نتائج أعمال تقييم املخاطر من منظور استراتيجي على مدى )

، ومراجعتها وتحديثها بشكل سنوي، عند  الوزارةسنوات، بحسب ما تراه 
ً
مناسبا

 .الضرورة

 لها مع خطة  خطة التدقيق السنوية
ً
تفصيلية منبثقة من الخطة االستراتيجية )الشاملة( وتأتي تطبيقا

وتعميمها على  إضافة التعديالت، إذا تطلب األمر، ويتم اعتمادها بشكل سنوي 

 .اإلدارات املعنية

عملية فحص لألدلة بغرض تقديم تقييم مستقل وموضوعي لكل من مسار الحوكمة  خدمات التأكيد

 والرقابة، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل املثال مهمات تدقيق ماليةوإدارة املخاطر 

 ظم املعلومات.ون ،واالمتثال ،واألداء وإدارية،

خدمات املشورة والخدمات املتصلة بها حيث يتم االتفاق على طبيعتها ونطاقها من  الخدمات االستشارية

شارة االست ف خدمات، وتهدمع الجهة طالبة االستشارة التدقيق الداخليقبل مكتب 
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 التعريف املصطلح

إلى إضافة قيمة وتحسين إطار الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة وذلك دون أن 

 .يضطلع املدقق الداخلي بأي مسؤوليات في التنفيذ

عمليات وإجراءات تتخذها اإلدارة العليا، وأي جهة تابعة لها، بهدف إدارة املخاطر  الرقابة

هة بفعالية وكفاءة، وإصدار تقارير يمكن وضمان تحقيق األهداف التي وضعتها الج

الوثوق بها واالمتثال للقوانين واللوائح والسياسات والقرارات والتعاميم الصادرة 

 .بمقتض ى أي منها

الخطر هو تهديد أو حالة عدم تأكد متعلقة بالنتائج املستقبلية ألحداث حالية،  خطر

أو يحول دون  يعوق  أو ضرر وبالتالي فإن الخطر هو احتمالية حدوث تأثير سلبي 

ألهدافها االستراتيجية والتشغيلية واالمتثال والتقارير، كما يمكن أن  الوزارةتحقيق 

ي والتوزارة يشمل تعريف الخطر األثر الناتج عن وجود أخطاء مادية وجوهرية لدى ال

لم يتم اكتشافها بعد انتهاء عملية التدقيق مما قد يسبب أضرار تتعلق بفقدان 

 .كان يمكن تحقيقها فرصة

سياسات وإجراءات منظمة لتحديد وتحليل وتقييم للمخاطر ومراقبة األحداث  إدارة املخاطر

الكامنة املحتملة أو العوامل التي تساعد في الحد منها أو التقليل من تأثيرها ملستوى 

 على مقدرة 
ً
على تحقيق أهدافها  الوزارةيمكن قبوله، بحيث ال يؤثر سلبا

املخاطر على عاتق الوحدة التنظيمية املختصة  االستراتيجية، وتقع مسؤولية إدارة

 .واإلدارة املعنية التابعة لإلدارة التنفيذية

 .عملية تحديد شدة تأثير املخاطر واحتمالية حدوثها ودرجتها ومصادرها، إن أمكن تقييم املخاطر

خاذ تدابير وقائية ل
ّ
 املخاطر املحتملةمن أثر  دلحبهدف ات

حالة ذهنية غير متحيّزة بحيث يكون املدققون الداخليون قادرون على أداء املهمات  املوضوعية

بما يتفق مع املعايير العلمية والقانونية على نحو يجعلهم مقتنعين بنتائج أعمالهم 

أو غيرها،  ،عائليةأو  ،نفعيةأو  ،شخصيةدون التأثر بأي اعتبارات أخرى سواء 

الداخليون أحكامهم إلى أحكام أو توجيهات  وتتطلب املوضوعية أال ُيخِضع املدققون 

 .أي طرف ثالث

التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على االضطالع  االستقاللية

 .بمسؤولياته بدون تحيز

سم بالخداع أو باإلخفاء أو بانتهاك الثقة، وهذه األعمال ال  االحتيال
ّ
أي عمل غير قانوني يت

رتكب عمليات االحتيال من قبل أفراد 
ُ
تعتمد على التهديد بالعنف أو القوة املادية، وت

 لتجّنب دفع مبالغ، أو أو الخدمات، أو  ،املمتلكاتأو  ،املالأو منشآت للحصول على 

ل ضمان الحصول على مزايا شخصية أو تجارية للنفس فقدان خدمات، أو من أج

 .أو للغير
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 التعريف املصطلح

مجموعة من الضوابط واملبادئ العامة واألسس واإلجراءات املثلى التي تحقق  الحوكمة

 .االنضباط املؤسس ي لنظام العمل في الجهات االتحادية

أهدافها وحماية أصولها  النظم التي تعتمدها إدارة الجهة املعنية بهدف تحقيق نظام الرقابة الداخلية

وضبط ومراجعة البيانات املحاسبية والتأكد من دقتها ومدى إمكانية االعتماد عليها 

وزيادة الكفاءة والفعالية لعملياتها ووظائفها وااللتزام بالقوانين واللوائح املنظمة 

 .ألعمالها

ي يجب اتباعها من قبل مجموعة القواعد التي تحدد املسؤوليات واملمارسات الت السلوك املنهي

 .موظفي الجهة املعنية

الجهة الدولية هو ( Institute of Internal Auditors( )IIA) معهد املدققين الداخليين معهد املدققين الداخليين

معهد املدققين الجديرة بالثقة واملسؤولة عن وضع اإلرشادات، بحيث يوفر 

التدقيق الداخلي في جميع أنحاء العالم إرشادات معتمدة ينظمها  ملنهيّ  الداخليين

ات داإلطار الدولي للممارسة املهنية ألعمال التدقيق الداخلي كإرشادات إلزامية وإرشا

 .موص ى بها

اإلطار الدولي للممارسة 

املهنية ألعمال التدقيق 

 (IPPF) الداخلي

  (IIA) الداخليينهو إطار مفاهيم ينظم اإلرشادات التي يصدرها معهد املدققين 
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 مقدمة 

 دديح هكما أن، إن ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية تحدد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي

دير مبما في ذلك طبيعة عالقة التبعية الوظيفية التي تربط بين  الوزارةاملوقع الوظيفي لنشاط التدقيق الداخلي ضمن 

على السجالت والوصول الى املوظفين واألصول  واالطالع، ويحدد حق الوصول مكتب التدقيق الداخلي واإلدارة العليا

 التدقيق، كما يحدد نطاق عمل أنشطة التدقيق الداخلي.  املادية ذات الصلة ألداء مهام
 

 التوجيهات اإللزاميةاملرجعية و 

دليل ميثاق ومنهجية التدقيق اعتماد بشأن  2019( لسنة 3)الوزراء رقم مجلس  وفقا لقرار تم إعداد هذا امليثاق 

 سيلتزم التيو  يعتبر اإلطار املرجعي الرئيس ي ملهام ومسؤوليات مكتب التدقيق الداخلي والذي الداخلي للحكومة االتحادية

لتدقيق ا املدققين الداخليين، والتي تتضمن تعريف معهدالتوجيهات اإللزامية الصادرة عن  باإلضافة الى بهااملكتب 

األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ومبادئ أخالقيات املهنة، واملعايير الدولية  املبادئو  ورسالته الداخلي

 املدققين الداخليين املتطلبات معهدادرة عن للممارسة املهنية التدقيق الداخلي. وتشكل التوجيهات اإللزامية الص

 .دقيق الداخليالت مكتبتقييم فعالية أداء  هاالداخلي واملبادئ التي سيتم من خالل األساسية للممارسة املهنية للتدقيق
 

 التدقيق الداخليمهمة 

 للمعايير املهنية الصادرة عن هيئات دولية، ويقدم تأكيدات 
ً
يقوم التدقيق الداخلي بأداء نشاط مستقل وموضوعي وفقا

 وزارةالوتحسين عملياتها، حيث يساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف  للوزارةوخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة 

 لية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة.من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاع
 

 رسالة التدقيق الداخلي

التأكيد واملشورة املوضوعية  خدمات من خالل تقديملوزارة تهدف رسالة التدقيق الداخلي إلى تعزيز وحماية قيم ا

 .املستندة إلى تقييم درجة املخاطر
 

 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

االلتزام باملبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي املنصوص الوزارة التدقيق الداخلي في مكتب ب على يج

عليها في اإلطار الدولي للممارسة املهنية ألعمال التدقيق الداخلي الصادر عن معهد التدقيق الداخلي وهي على النحو 

 التالي:

 بنزاهة. العملأداء  -

 اءة الالزمة وبذل العناية املهنية الالزمة.امتالك الكف -

 املوضوعية والتحرر من أي تأثيرات على استقالليته "أي يكون مستقل". -
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 .الوزارةالتوافق مع استراتيجيات وأهداف ومخاطر  -

 وامتالك املوارد الكافية. املوكلةتناسب املركز الوظيفي مع املهام  -

 لعمل.الجودة والتحسن املستمر في أداء ا -

 التواصل بشكل فّعال باستخدام كافة قنوات التواصل املتاحة. -

 املخاطر. تقييمعلى  ةتأكيد مرتكز خدمات تقديم  -

 ستقبلية، أي بعد النظرة وأخذ األمور املستقبلية باالعتبار.والنظرة امل واملبادرةبصيرة، ال -

 الوزارة.دعم تطوير وتحسين  -
 

 الداخليتدقيق للالدولية للممارسة املهنية  املعايير 

 ، وتتمثل في: أعاله املعايير هي مجموعة من املتطلبات اإللزامية املستندة إلى املبادئ

تصريحات توضح املتطلبات األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ولتقييم فعالية األداء، وهي متطلبات  –

 ملؤسسات واألفراد على السواء.واجبة التطبيق دوليا على مستوى ا

وّضح املصطلحات واملفاهيم الواردة في املعايير. –
ُ
 تفسيرات ت

معايير الصفات التي تحدد الخصائص في املؤسسات واألفراد الذين يمارسون هما  وتنقسم املعايير الى قسمين رئيسين

تحّدد معايير الجودة لقياس أداء الخدمات التدقيق الداخلي، ومعايير األداء التي تتناول طبيعة التدقيق الداخلي و 

املقّدمة، وسيتم تطبيق هذه املعايير على جميع خدمات التدقيق الداخلي إال أنه لن تتم اإلشارة الى أن خدمات التدقيق 

 .الداخلي قد "تم إجراؤها وفقا للمعايير" إال في حال كانت نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة تؤيد هذه اإلفادة

 

 هداف التدقيق الداخليأ

اسات عن كفاءة وفعالية السي بالوزارةإن األهداف الرئيسية ملكتب التدقيق الداخلي هي تقديم تأكيدات لإلدارة العليا 

واإلجراءات املتبعة إلدارة املخاطر الرئيسية إضافة لتقييم كفاءة إدارة املخاطر، والضوابط الرقابية، وعمليات الحوكمة 

 وتقديم التوصيات واالستشارات املستقلة ملساعدتها على االضطالع بواجباتها ومسؤولياتها.
 

 الفنية واإلدارية ةالتبعي

  اإلدارة العلياب التدقيق الداخلي يتبع مكت
ً
 .للهيكل التنظيمي املعتمد للوزارةمباشرة وذلك وفقا

 لوزارةاالتقارير اإلدارية فيتم رفعها إلى اإلدارات املختصة في  ا، أمالعليااإلدارة يتم رفع كافة التقارير الفنية إلى  –

 الختصاصات كل إدارة.
ً
 وفقا

ام وفق أحك اإلدارة العليااختصاص  الداخلي منمدير مكتب التدقيق دمة، تكون سلطة تعيين وفصل، أو إنهاء خ –

 قانون املوارد البشرية في الحكومة االتحادية.
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 تحرص اإلدارة العليا على ضمان تمتع مكتب التدقيق الداخلي بصالحيات كافية للوفاء بواجباته من خالل:

 اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي  –

 اعتماد خطة التدقيق الداخلي املبينة على املخاطر  –

 اعتماد موازنة التدقيق الداخلي وخطة موارده  –

ي ف فيما يتعلق بخطته واملسائل األخرى املكتب بشأن أداء  التواصل الدوري مع مدير مكتب التدقيق الداخلي –

 واملوارد. الوقت املناسب، ومناقشة ما إن كانت هناك أي قيود غير مناسبة على النطاق

 .واعتماد أجره التدقيق الداخليمكتب مدير  تعيين وفصل، أو إنهاء خدمةب املوافقة على القرارات املتعلقة –
 

 صالحيات التدقيق الداخلي

 العليا والتواصل والتفاعل املباشر معها بدون وجود اإلدارة التنفيذية. املقيد لإلدارةملدير املكتب حرية الوصول غير  –

كتب التدقيق الداخلي صالحية غير مقيدة وغير محددة لالطالع على كافة األنشطة، والسجالت، والوثائق واألصول مل –

واملمتلكات واألنظمة اإللكترونية بصورة فعلية، واالتصال املباشر بكافة املستويات اإلدارية بما يمكنه من أداء 

 .مهمته على أكمل وجه

تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق الداخلي املختلفة وفق صالحية ملكتب التدقيق الداخلي  –

  نطاق العمل املشار إليه أدناه.

من حيث توزيع العمل والتطوير والتدريب  للمكتبإدارة املوارد البشرية ملدير مكتب التدقيق الداخلي حرية  –

 ك.لتشريعات املنظمة لذلر، بما يتوافق مع حاجة العمل، وفقا للقواعد والقوانين وااملستم
 

 التدقيق الداخليمكتب  استقاللية وموضوعية

عدم الخضوع للشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو مدير مكتب التدقيق االستقاللية هي  –

زمة ال على االضطالع بمسؤوليات التدقيق الداخلي على نحو غير متحيز، وحتى يتسنى تحقيق درجة االستقاللية ال

لألداء الفعال ملسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي يكون ملدير مكتب وفريق عمل التدقيق الداخلي إمكانية الوصول 

نيا ف التدقيق الداخلييتبع مكتب  أناملباشر وبدون أي قيود إلى اإلدارة العليا، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

 و 
ً
 لإلطار الدولي للم الوزارةعلى منصب إداري في أل إداريا

ً
يق ارسات املهنية الخاص بالتدقم"اإلدارة العليا" وذلك وفقا

 وعلى  حيث الداخلي،
ً
يجب أن يتم التحكم في املصادر التي تهدد االستقاللية على مستوى املدقق الداخلي منفردا

في شأن االستقاللية  1100معيار رقم حسب  والتنظيمي املستويين الوظيفي على مستوى مصالح مهمات التدقيق و 

 واملوضوعية.

يعتبر مفهوم االستقاللية بشكل عام حجر الزاوية في أي عملية رقابية أو تقييمية، حيث يشير مفهوم االستقاللية  –

 عن األنشطة التي يقوم بالتدقيق 
ً
إلى البعد عن تضارب العالقة أو املصالح التي تتطلب من املدقق أن يكون مستقال
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 عن تأثير مصالحه الشخصية عليها وأن يكون ب
ً
 عن تأثير الجهة التي يتولى مراجعة عملياتها وأن يكون بعيدا

ً
عيدا

في الجهة، وهذا يعني شعور املمارسين بأنهم قادرين على اتخاذ قراراتهم بدون ضغوط أو انصياع ملن تكون القرارات 

 لها تأثير عليهم.

الداخليون عن تقييم العمليات التي كانوا مسؤولين عنها فيما سبق وبناًء على ما سبق فإنه يجب أن يمتنع املدققون  –

بحيث أنه من املرجح أن تضعف موضوعية املدقق الداخلي عندما يكون بصدد تقديم خدمات تأكيد تتعلق بنشاط 

 عن أدائه خالل السنة السابقة، كما أنه يجب أن يقوم طرف خارجي عن نشاط التدقيق الداخلي 
ً
كان مسؤوال

 شراف على أي مهام تأكيد تتعلق بالوظائف التي كان مدير مكتب التدقيق الداخلي يتولى مسؤولية ما تتعلق بها.باإل 

بالرغم مما سبق فإن ذلك ال يمنع املدققين الداخليين أن يقدموا خدمات استشارية تتعلق بالعمليات التي كانوا  –

ة الستقاللية وموضوعية املدققين الداخليين تتعلق مسؤولين عنها فيما سبق، إال إذا كانت هناك معوقات محتمل

 بخدمات استشارية مقترحة، فيجب في هذه الحالة إبداء اإلفصاحات الالزمة لإلدارة العليا.

ال تحول استقاللية مكتب التدقيق الداخلي عن خضوع جميع موظفيه إلى قانون املوارد البشرية والئحته التنفيذية  –

في هذا الشأن، هذا فضال عن التزامهم بالقوانين والتشريعات والنظم املالية واإلدارية  والقواعد والنظم السارية

 والفنية السارية.

في حال ورود بالغ عن مخالفة في حق مكتب التدقيق الداخلي أو أحد موظفيه، يتم رفع البالغ لإلدارة العليا والتي  –

، وفي حال صحة البالغ يتم التحقيق فيه وفقا تقوم بدورها بتشكيل فريق للتحقق من صحة البالغ من عدمه

 
ً
 للقواعد والنظم السارية في هذا الشأن. لإلجراءات التي نص عليها قانون املوارد البشرية ووفقا

 

 نطاق عمل التدقيق الداخلي

امل، و ؛ ويعتمد نطاق عمليات التدقيق وتكرارها على عدة عالوزارةالتدقيق الداخلي بتغطية جميع أنشطة  مكتبقوم ي

ملختلفة، ا باألنشطةاملرتبطة  األعمالعلى سبيل املثال: نتائج عمليات التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة، مخاطر 

 .النسبية، كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، واملوارد املتاحة للتدقيق الداخلي األهمية

 االستشارية، وفيما يلي أمثلة على كل منها:كما يشتمل نطاق عمل التدقيق على العديد من خدمات التأكيد والخدمات 

  خدمات التأكيد – 1

 وتتضمن على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 تدقيق االلتزام -أ

ع بغرض تحديد مدى توافقها مللوزارة تدقيق االلتزام إلى مراجعة بعض األنشطة املالية أو التشغيلية هدف ي

لتدقيق الداخلي تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية شروط وقواعد وأنظمة محددة، ومن مسؤوليات ا

كافية وفعالة، والتحقق من التزام اإلدارات التي يتم التدقيق عليها باملتطلبات التشريعية والقوانين ذات 

 العالقة.
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 التدقيق التشغيلي "تقييم األداء" -ب

 بيلية يهدف هذا النوع من التدقيق إلى مراجعة منهجية األنشطة التشغ
ً
بأهداف محددة،  الوزارة مقارنة

ويمكن أن يعبر عنها كتدقيق القيمة املضافة املحصلة مقارنة باملوارد املستخدمة أو التدقيق اإلداري، ويسمح 

 هذا النوع من التدقيق بتقييم األداء وتحديد الفرص املتاحة بغرض التطوير وإصدار التوصيات بهذا الشأن.

 علوماتتدقيق نظم تقنية امل -ج

لحالية االسياسات في إن تدقيق نظم تقنية املعلومات وأمنها قد تم تصميمه ملراجعة مواطن القوة والضعف 

لوزارة اوسائل إخراج النتائج وتحديد أوجه القصور في املهارات واملعرفة بين استراتيجية مراجعة لهذه النظم و 

االستشارات والتوصيات الخاصة بأنظمة الرقابة  تقنية املعلومات، وذلك بغرض تقديم إدارةبوتلك الخاصة 

 التأكيد على توازن املخاطر مع االستثمار في أنظمة 
ً
الداخلية لكل مستويات اإلدارة، إال أنه من املهم أيضا

الرقابة الداخلية في ظل بيئة نظم تقنية املعلومات املليئة باملفاجآت والتغيرات، كما يمكن االستعانة 

 املجال عند الحاجة. بمتخصصين في هذا

 خدمات االستشارات: – 2

ها مع طبيعتها ونطاق ىعلخدمات االستشارات هي عن أنشطة تقدم املشورة والخدمات املتعلقة بها والتي يتم االتفاق 

وتحسين إجراءات الحوكمة وإدارة  الوزارةطالب الخدمة، ويكون الهدف الرئيس ي منها توفير قيمة مضافة لعمليات 

ك مثال ذلو املخاطر والرقابة وذلك دون أن تناط أي مسؤوليات إدارية أو تنفيذية باملدقق الداخلي في هذا السياق، 

 تتضمن تلك الخدمات االستشارية على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: تقديم النصح واإلرشاد والتدريب.

 لعامة، ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة والتعليمات واإلجراءات ذات الصلة.النظم املتبعة في السياسات ا –

 مدى سالمة وتكامل املعلومات والبيانات املالية وغير املالية والتقارير ومدى االعتماد عليها في اتخاذ القرارات. –

ييمها، األسس املتبعة في تق، والتحقق من الوزارةاألساليب والنظم املستخدمة التي تكفل حماية أصول وممتلكات  –

 واإلفصاح عنها في القوائم املالية، والوجود الفعلي لها.

 .للوزارةمدى فاعلية واقتصادية توظيف املوارد املتاحة  –

للتحقيق من سالمة أساليب تحديدها وتقييمها، وكذلك التحقق من  الوزارةاملخاطر في  إدارةمدى فاعلية نظم  –

رة إلى أن مسؤولية إعداد سجل املخاطر وإدارة املخاطر تقع على عاتق اإلدارة املعنية إدارتها بكفاءة )تجدر اإلشا

 (.3/2100اإلرشاد التطبيقي  – الوزارةب

التحقق من كفاية وفاعلية عناصر آليات الرقابة والحوكمة املؤسسية التي تمارس من قبل األطراف ذات العالقة  –

 .الوزارةمع أعمال تساقها او ، الوزارةب

املطبقة، واكتمال وصحة توثيق تلك نظم الحاسب اآللي لتحقق من وجود املستوى املالئم من األدوات الرقابية ال –

 األنظمة، وتحقيقها ألهداف املستخدمين واإلدارة، وكذلك تقييم مدى حسن استخدام املوارد املتاحة.
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مة الحاسوب أو أنظالة للمشاريع الجديدة املشاركة في تقييم املخاطر وإعطاء املشورة بكيفية تطوير الضوابط الفع –

 املعدلة.

 دالعقو  وبعض أنظمة وبرامج الحاسوبالقيام باملراجعة الالزمة قبل القيام وبعد االنتهاء من مشاريع تطوير  –

 الوقت املناسب. الوزارة فياآلثار املهمة على عمل  الوزارية ذاتوالقرارات 

 .وذلك بناًء على تكليف من اإلدارة العليا املشاركة في بعض اللجان بصفة استشارية –

 .موضوعات أخرى محددة ذات عالقة بطبيعة أعمال التدقيق، وذلك بناًء على تكليف من اإلدارة العليا –

 .ويجب إدراج املهمات االستشارية التي تم قبولها ضمن خطة التدقيق السنوية

 ينبغي أخذ بعض املبادئ في الحسبان عند القيام بأي أعمال ا
ً
 1 - 1/أ/11000إلرشاد التطبيقي رقم لستشارية وفقا

 منها على سبيل املثال ال الحصر:و 

 القيمة املضافة واملتوقعة من الخدمة املقدمة. -أ

 التوافق مع مفهوم التدقيق الداخلي. -ب

 خدمات التدقيق الداخلي التي تتعدى خدمات التأكيد والخدمات االستشارية. -ج

 التأكيد والخدمات االستشارية. العالقة بين خدمات -د

 مسؤوليات مكتب التدقيق الداخليو  مهام

يتم االلتزام بمهام واختصاصات مكتب التدقيق الداخلي التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي 

ختصاصات ظيمي للوزارة والوزارة التربية والتعليم، هذا فضال االلتزام بقرار وزير التربية والتعليم بشأن الهيكل التن

 بما يتماش ى مع رسالة التدقيق اإلدارات واألقسام، و 
ً
 واضحا

ً
تحدد مهام ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي تحديدا

ريعات والقوانين والتش، ميثاق التدقيق الداخليضمن  اإللزامية من اإلطار الدولي للممارسات املهنيةالداخلي والعناصر 

 يلي: يمكن إيجازها بماذات الصلة، والتي 

 )التأكيد(  .1
ً
 )التزام( وماليا

ً
 لألسس والقواعد واملعايير املتعارف عليها قانونيا

ً
القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا

 )التشغيل( للتحقق من مدى التزام اإلدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح املالية واإلدارية والتشغيلية 
ً
وإداريا

مؤشرات و ، ووفقا لدليل العمليات املعتمد ملكتب التدقيق الداخلي، والنماذج الجهات االتحاديةاملعمول بها في 

 األداء املرتبطة به.

(، وأي تغييرات ذات IIA) معهد املدققين الداخلييناتباع املعايير املهنية ومعايير أخالقيات املهنية التي يصدرها  .2

.
ً
 عالقة تصدر مستقبال

 اخلي االستراتيجية والسنوية بالتشاور مع اإلدارة العليا.إعداد خطة التدقيق الد .3

إعداد تقييم للمخاطر التي قد تؤثر على أهداف وأنشطة وعمليات املكتب وتطوير السياسات واإلجراءات  .4

 الكفيلة بالحد منها.
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لوائح وال دراسة التقارير املقدمة من الجهات الرقابية للتحقق من مدى التزام اإلدارات بتطبيق كافة النظم .5

 املالية واإلدارية املعمول بها في الحكومة االتحادية.

صها ، ومن ثم فحبذلكتلقي البالغات عن املخالفات عبر القنوات الخاصة و إدارة نظام اإلبالغ عن املخالفات،  .6

 .لياعاإلدارة الوتقييم األدلة، وفي حال وجود أدلة تؤكد احتمالية وقوع االحتيال يتم رفع تقرير مبدئي الى 

ات من اإلدارة العليا وتقديم التوصي كتب التدقيق الداخليملالتدقيق في حاالت االحتيال التي يتم تحويلها  .7

تحويل حالة االحتيال املحتملة مع كافة الوثائق إلى إدارة الشؤون القانونية في حال تم اتخاذ قرار و  بشأنها

 .بفتح تحقيق

نتائج التدقيق ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية األخرى تقديم تقرير شامل لإلدارة العليا حول  .8

 وتقييم كفاءة العمل في اإلدارات وتقديم االقتراحات والتوصيات املناسبة.

مساعدة الجهة على االحتفاظ بنظم فعالة في الرقابة الداخلية من خالل تقييم كفاءة وفعالية هذه النظم،  .9

 باتجاه التحسين املستمر.وتقديم االقتراحات الفعالة 

التنسيق مع اإلدارات خالل مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات واملالحظات الواردة في تقارير ديوان  .10

 املحاسبة.

 اقتراح معايير رقابية إضافية أو أي أمور تؤدي إلى التطوير والتحسين املستمر وإضافة قيمة للجهة. .11

ية أو تنفيذية ذات عالقة بتصميم نظم الرقابة الداخلية أو تنفيذها. االمتناع عن أداء أي مسؤوليات إدار  .12

والتي من شأنها التأثير على استقالليته وموضوعيته تجاهها، كما االمتناع عن تولي أي مسؤولية أو صالحية 

بعد و املشورة حيال النظم قبل إسداء تنفيذية لألعمال التي يقوم بتدقيقها، وال يمنع ذلك من إبداء الرأي و 

، وعلى وجه الخصوص عملية تقييم املخاطر، والتي تعتبر من مسؤولية أو اقتراح معايير رقابية إضافيةتطبيقها 

 اإلدارة املعنية.
 

 املهارة والعناية املهنية الالزمة:

 ية:الليتمكن مكتب التدقيق الداخلي من أداء مهامه وواجباته بالكفاءة املهنية املطلوبة، يجب مراعاة األمور الت

امتالك املدققين الداخليين املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ املسؤوليات املنوطة بكل منهم،  –

ويتعين على نشاط التدقيق الداخلي ككل أن يمتلك أو يكتسب املعلومات واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة 

 في شأن املهارات والعناية املهنية الالزمة. 1200 التدقيق الداخلي رقم معيار حسب  لتنفيذ مسؤولياته

يجب على مدير مكتب التدقيق الحصول على املشورة واملساعدة من أشخاص مؤهلين إذا كان املدققون  –

سب ح الداخليون يفتقدون إلى املعرفة والخبرات ومختلف املهارات الالزمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة التدقيق

 .1/ت/1210ي رقم معيار التدقيق الداخل
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أن يتمتع املدققون الداخليون باملعرفة الكافية التي تمكنهم من تقييم مخاطر االحتيال والكيفية التي تدير بها  –

 منهم أن تكون لديهم نفس خبرة الشخص الذي تكون مسؤوليته الرئيسية 
ً
الجهة تلك املخاطر إال أنه ليس متوقعا

 ".2/ت/1210ار التدقيق الداخلي رقم معيحسب  اكتشاف االحتيال والتحقيق فيه

أن يكون لدى املدققين الداخليين معرفة كافية بأهم مخاطر تكنولوجيا املعلومات والضوابط الرقابية املتعلقة  –

تكون لديهم معرفة بتقنيات التدقيق املعتمدة على التكنولوجيا املتوفرة من أجل إنجاز أعمالهم. إال أنه  أنو بها، 

ون التي يتمتع بها املدقق الداخلي الذي تكنفسها أن يكون لدى جميع املدققين الداخليين الخبرة ليس من املتوقع 

 .3/ت/1210معيار التدقيق الداخلي رقم حسب  مسؤوليته األساسية تدقيق نظام املعلومات
 

 محل التدقيق  الوحدة التنظيمية املختصة/اإلدارة املعنيةالجهة/ مسؤولية 

األنشطة، والسجالت، والوثائق يطلبه من  املكتب بماموافاة الوحدة التنظيمية املختصة/اإلدارة املعنية الجهة/ على 

وفي حالة عدم التزام الجهات الخاضعة للتدقيق ، املحددة لذلكاملواعيد  ة فيواألصول واملمتلكات واألنظمة اإللكتروني

اهتمـام  الءإيعـن  هذه الوحدات مسؤولينمديرو  سـيكون و  ،العليابتوفير متطلبات التدقيق يتم تصعيد األمر الى اإلدارة 

وضـع  ليهمععلـى ذلـك، يجـب عالوة التدقيـق الداخلـي. مكتب  التـي يثيرهـا واالهتماماتكبيـر لنتائـج التدقيـق والقضايـا 

 املسـتهدفة لتحقيـق كل خطـة عمـل والتـي املواعيـد توفير ملعالجـة وتصحيـح هـذه النتائـج والشـواغل، وكذلـك  خطـط عمل

التنظيمية  اتالوحدمديرو سـيكون في النهاية  الداخلي. مكتب التدقيـق مـع عليهـا واالتفاقسـيتم مناقشـتها 

تدقيـق علـى نتائـج ال وكيل الوزارة املعني إطالعيجـب و . مسـؤولين عـن تنفيـذ خطـط العمـل هذهاملعنية  اتاملختصة/اإلدار 

الوحدة ـل مـن قب التصحيحيـة فـي املوعـد املحـدد اإلجراءاتيتـم فيهـا تنفيـذ  ال التـي  املجاالت لداخلـي املتنـازع عليهـا أو ا

دارة العليا اإل على هـذه املسـائل  ، يتـم عرضالخالفللتدقيـق. وفـي حـال اسـتمر  محلالتنظيمية املختصة/اإلدارة املعنية 

 فورا.
 

 املنهي للمدققين الداخليينقواعد السلوك 

 2008( لسنة 11على جميع املدققين الداخليين التقيد بقواعد السلوك املنهي الواردة في املرسوم بقانون اتحادي رقم )

( لسنة 3) الوزراء رقموماورد في قرار مجلس وتعديالته بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية 

والذي يعتبر اإلطار املرجعي الرئيس ي  دليل ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة االتحاديةاعتماد بشأن  2019

باعتماد وثيقة مبادئ  2010لسنة ( 15)قرار مجلس الوزراء رقم الداخلي وكذلك ملهام ومسؤوليات مكتب التدقيق 

 بما ال و خالقيات املهنية الصادرة عن املعهد الدولي باإلضافة الى ميثاق األ  قيات الوظيفة العامةالالسلوك املنهي وأخ

 وعليهم بشكل خاص التقيد بما يلي: ،سبق يتعارض مع ما
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تجنب القيام بأي عمل ال يتفق مع موضوعية التدقيق الداخلي ومسؤولياته واالمتناع عن أي تصرف أو إعالن  –

ت االختصاص ما لم يكن هناك التزام عن أي مسألة تقع ضمن نطاق أعمال التدقيق الداخلي إال للجهات ذا

 قانوني أو منهي للقيام بذلك.

 على سمعة التدقيق الداخلي. –
ً
 عدم االشتراك في أي عمل أو نشاط يؤثر سلبا

 امتالك املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ املسؤوليات املنوطة بكل منهم. –

 اية الدائمة في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم.االلتزام بالصدق واألمانة واملوضوعية والعن –

تتنافى مع قواعد السلوك  أعمال وتجنب أي أعمال غير قانونية أو  الوزارةالوالء في كل األمور املتعلقة بمصالح  –

 املنهي واألخالقي.

 ، بشكلوزارةأو أي شخص له مصالح عمل مع ال ،مّوردأو  ،عميلأو  ،موظفعدم قبول عطايا أو هدايا من أي  –

 قد يخل بحيادهم أو يؤثر على القرارات املهنية املتعلقة بمهامهم.

 بإعالم مدير املكتب في حال وجود دالئل لدى املدققون الداخليون بأن حيادهم قد يتأثر، سواء  –
ً
املبادرة فورا

جوز لهم، ال يبسبب مصالح تابعة لهم في األعمال التي يجري التدقيق عليها أو خالف ذلك، مع األخذ باالعتبار أنه 

في أي حال من األحوال، أن يحتفظوا بصفتهم الشخصية بأصل البيانات واملستندات واملعلومات التي تمت 

مراجعتها أو جمعها خالل تأدية مهامهم، كما ال يجوز لهم حفظ البيانات واملستندات واملعلومات املذكورة في أماكن 

لتزام بسرية هذه البيانات وعدم اإلفصاح عنها ألي شخص غير غير مناسبة أو بشكل غير مناسب، كذلك عليهم اال

مخول باالطالع عليها أو استالمها أو حفظها، وال يجوز لهم، في أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك خالل فترة 

 خدمتهم أو بعد انقضائها، نشر هذه البيانات، بغض النظر عن مرور الزمن عليها.

 تنبوا كل من شأنه أن يجعلهم في وضعية تضارب املصالح.الحياد وعدم االنحياز، وأن يج –

امتناع املدققون الداخليون عن تقييم العمليات التي كانوا مشرفين عليها فيما سبق. ومن املتوقع أن تتأثر  –

 عنه خالل السنة السابقة.
ً
 موضوعية املدقق الداخلي إذا ما قدم خدمات تأكيد متعلقة بنشاط كان مسؤوال

التأكيدية املتعلقة بوظائف تحت إشراف مدير مكتب التدقيق تحت إشراف طرف من خارج نشاط  وضع املهمات –

 التدقيق الداخلي.

تقديم خدمات تأكيد في املجاالت التي سبق أن قدم فيها خدمات استشارية، بشرط أال تؤثر الخدمات االستشارية  –

 على موضوعيته وبشرط أن يتم التعامل بطريقة تتناسب مع 
ً
ة املوضوعية عند تخصيص املوارد الالزمة للمهمسلبا

 الجديدة.

تقديم خدمات استشارية متعلقة بعمليات كانوا مشرفين عليها فيما سبق شرط عدم توليهم أي مسؤوليات إدارية  –

أو تنفيذية، باملقابل، وفي جميع الحاالت ال يجوز للمدققين تقديم خدمات استشارية في حالة اعتماد قرار اإلدارة 

لعليا بشكل أساس ي على توصياتهم فقط، وفي جميع األحوال يجب مراعاة االستقاللية واملهنية والعناية الالزمة ا
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عند تقديم أي خدمات استشارية تطلبها اإلدارة العليا وتوضيح دور التدقيق الداخلي واستقالليته بشكل واضح 

 عند تقديم التوصيات بذلك الشأن.
 

 دةوتحسين الجو  تأكيدبرنامج 

طة املكتب، كافة أنشسيتضمن البرنامج تقييم ، و ويعمل على الحفاظ عليه تأكيد وتحسين الجودةبرنامج  املكتبيضع 

. سيقوم يقواعد السلوك املنهبملتزمين توافق التدقيق الداخلي مع املعايير وتقييم ما إذا كان املدققون الداخليون ومدى 

مع  واصلاملكتب بالتمدير تدقيق الداخلي وتحديد فرص التحسين. وسيقوم البرنامج أيًضا بتقييم كفاءة وفعالية ال

لداخلية ا بما في ذلك نتائج التقييمات، الجودة الخاص بالتدقيق الداخليوتحسين  تأكيداإلدارة العليا بشأن برنامج 

مالخارجية التي يتم إجراؤها مرة واحدة على األقل كل خمس  )الجارية والدورية( والتقييمات  و أ سنوات بواسطة مقِيّ

 الوزارة.من خارج  مؤهلين ومستقلين تقييم فريق
 

 املراجعة واالعتماد 

 ويقيم الغـرض بمراجعة امليثاق بصورة مستمرة وتحديثه إن دعت الحاجةمكتب التدقيق الداخلي مدير  يقوم –

ين كافية لتمكتـزال  ال نها أ للتحقق من والسـلطة واملسـؤولية بشـكل دوري كمـا هـو محـدد فـي هـذا امليثـاق، وذلـك

 مـن تحقيـق أهدافه املكتب

 اإلدارة العليا.تقع مهمة املوافقة النهائية على ميثاق التدقيق الداخلي على عاتق  –

، ويحدد مدير ملكتب يطلع كافة املوظفين في ا –
ً
لتدقيق ا مكتبعلى هذا امليثاق أو أية تعديالت تدخل عليه الحقا

 وب الذي يكفل ذلك.الداخلي األسل

 

 

 

 يعتمد ،،                                                                                                                               

 

 

 الحمادي محسين بن إبراهي

 وزير التربية والتعليم                                                                                                                                             


