
إنشاء وظائف التدقیق الداخلي  البرنامج 
التدریبي

العربیة لغة البرنامج 

تدریبیةساعة 15 البرنامجمدة 

والمھارات المتعلقة بنشاط التدقیق الداخلي منیھدف البرنامج الى تزوید المشاركین بالعارف
ناحیة المعاییر الدولیة لھذا النشاط والغرض منھ وصالحیاتھ، إضافة الى فھم كیفیة اعداد خطط

.تدقیق التدقیق الداخلي وخطوات تنفیذ مھام التدقیق الداخلي وكیفیة تبلیغ التقاریر الى لجنة ال

اھداف 

البرنامج  

: تتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما یلي
)IPP(أساسیات التدقیق الداخلي واإلطار المھني الدولي لنشاط التدقیق الداخلي •
المعاییر الدولیة لنشاط التدقیق الداخلي•
غرض وصالحیات ومسؤولیات نشاط التدقیق الداخلي  •
استقاللیة نشاط التدقیق الداخلي وخطوط التبعیة الوظیفیة واإلداریة•
اعداد واعتماد میثاق التدقیق الداخلي، ودلیل إدارة التدقیق، والئحة إجراءات التدقیق•
متطلبات إدارة التدقیق الداخلي من الموارد البشریة والمادیة•
.تعریف المخاطر وانواعھا وكیفیة تحدیدھا وإجراء التقییمات المناسبة لھا•
راعداد خطط التدقیق الداخلي، والخطة السنویة للتدقیق الداخلي المبنیة على المخاط•
منھجیة تنفیذ اعمال التدقیق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة •
تبلیغ التقاریر الى مجلس اإلدارة، ولجنة التدقیق •

محتویات 

البرنامج 

: البرنامج، یكون المشاركین قادرین على نھایة

الداخليفھم بشكل مجمل المعاییر الدولیة لنشاط التدقیق الداخلي ، وممارسات التدقیق•

بلیغ التقاریرالتعرف على خطوط التبعیة الوظیفیة واإلداریة لنشاط التدقیق الداخلي عند ت•

الغرض من نشاط التدقیق الداخلي، وصالحیاتھ ومسؤولیاتھ•

.  فھم كیفیة تحدید المخاطر وإجراء التقییمات المناسبة لھا •

اخلي ، وخطة فھم كیفیة اعداد خطط التدقیق الداخلي، بما یشملھ الخطة السنویة للتدقیق الد•

الموارد البشریة والمادیة المرتبطة بھا

مخرجات التعلم 



.یر الدولیة فھم كیفیة إجراء خطوات تنفیذ مھمة التدقیق الداخلي وفقا للمعای•

فھم كیفیة اعداد خطط وبرامج عمل التدقیق وملف أوراق العمل ، وأدلة•

التدقیق

كیفیة تبلیغ التقاریر الى لجنة التدقیق•

ق المدراء، ورؤساء األقسام، ورؤساء الوحدات، والمشرفین بإدارة التدقی•
الداخلي

.  موظفي إدارة التدقیق الداخلي •
المھتمین عموما بمجال التدقیق الداخلي من المدققین ، والمدراء ، •

المستثمرین ، ورجال األعمال ، وأصحاب المھن الحرة ، والمساھمین 
دقیق ، بالشركات العامة ،   والذین یرغبون في تعمیق  المعرفة بمھنة الت

وخصوصا التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر 
.المرشحون للحصول على شھادة المدقق الداخلي المعتمد •
طالب الجامعات والمعاھد  ذات الصلة بمجال التجارة والمحاسبة وإدارة •

.األعمال والتدقیق

الفئة المستھدفة 

:طریقة تقدیم البرنامج 
المحاضرات •
p.pالعرض التوضیحي •
النقاش المفتوح /طرح األسئلة •

:المواد التعلیمة المستخدمة  
 PPمذكرة شرح البرنامج التدریبي    •
یكیة المعاییر الدولیة لنشاط التدقیق الداخلي  صادرة عن الجمعیة األمر•

للتدقیق الداخلي 
اخالقیات المھنة صادرة عن الجمعیة األمریكیة للتدقیق الداخلي•
نماذج عملیة من واقع ممارسة وتنفیذ اعمال التدقیق الداخلي •

/  المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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