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مـا المـقـصـود بالمعـاييـر المهنية

:تشتمل أية معايير مهنية على ثالثة عناصر أساسية

بما ، هم لعملهمتحقيقها أو تنفيذها أثناء أدائيُتوقع من األفراد هي الضوابط والمقاييس واإلجراءات التي 

.بفاعليةألداء العمل والمهارات التي يحتاجونها في ذلك المعارف 

1

األنشطة القيم والسلوكياتاإلطار العام



أبـرز خصائص الـمعاييـر

02

قواعددددد عامددددة تودددددد ال طددددوط العري ددددة دو  

.تفصيل أو إسهاب في اإلجراءات

سدددهلة الفهدددم ول توتمدددل التبويدددل  وقابلدددة

.للتطبيق من الناحية العملية

01

2



الهدف من وضع المعايير
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لتنظيم وتحسين العم

إطار لتقييم األداء

ةتعزيز الثقة والموضوعي

االلتزام بأفضل الممارسات



أهمية المعايير بالنسبة للمدقق

ت األسدداا الددست يسددتند إليدد  المدددقق إلثبددا✓

.التزام  بالعناية المهنية

.قمؤشر قابل للقياا لجودة أعمال التدقي✓

إطددددار عددددام ألدددددرال التدددددري  والتنميددددة ✓

.المهنية

. حماية ودعم المدقق وتعزيز استقالليت✓
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معايير التدقيق بوس  النطاق الجغرافي

معايير موليةمعايير دولية
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:رزهامعايير تطبق في مختلف دول العالم، وأب

.معايير التدقيق الدولية-

.اإلنتوسايمعايير -

تددقيق المعايير الدولية للممارسات المهنية لل-

.الداخلي

فددي معددايير تطبددق فددي نددم  النطددا  ال  را

لدول معنية، منها على سبيل المثال

-GAASيةفي الواليات المتعدة األمريك.

-SOCPAيةفي المملكة العربية السعود.

-AUASBفي أستراليا.



الدوليةمعايير التدقيق

معايير التدقيق الدولية اإلنتوساتمعايير 

المعايير الدولية 

للممارسة المهنية 

للتدقيق الداخلي
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 (ISSAIs)اإلنتوساتمعايير 

الفـئة المـستهـدفـةجــهــة اإلصــدار
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مالية المنظمة الدولية لأل هزة العليا للرقابة ال

(اإلنتوساي)العامة والمحاسبة 

International Organization of 
Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI)

مدددة األ هددزة العليددا للرقابدددة الماليددة العا-

.والمحاسبة

.المدققي  العاملي  في هذه األ هزة-

وحدددات الرقابددة علددى ال ددودة فددي هددذه -

.األ هزة



اإلنتوساتاإلطار العام لمعايير 
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مـبـادئ

قواعدددد عامدددة تتنددداول 

يددا تنظدديم األ هددزة العل

ها للرقابددددة وتاددددريعات

مهددددا واسددددتقهليتها وقي

.وأنظمتها اإلدارية

مـعـايـيـر

اول قواعد إ رائية تتن

مهام الرقابة الماليةة 

ورقابةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ا   

ورقابةةةةةةةة ا ل ةةةةةةة ام  

وكذلك إطار القددرات

.للمدققي 

إرشادات

ة إرادددددادات ت  ددددديلي

ق تسددداعد علدددى تطبيددد

المعدددايير فدددي بعددد 

ع الحاالت أو المواني

.  الخا ة

اختياريةُمــلزمةُمــلزمة



اإلنتوساتاإلطار العام لمعايير 
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مبادئ

معايير

إرشادات



اإلنتوساتأهم مبادئ 

السممليتين يتضمممن المبممادئ األساسممية السممتقهلية األجهممز  الرقابيممة وأنممواق رقابتهمما، وعهقتهمما ب

.التشريعية والتنفيذية، وتنظيم اختصاصاتها
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(1)المعيار رقم 

إعه  ليما 

.قابيةيتضمن المبادئ واألسس والجوانب الهزم توفيرها بما يكفل استقهلية األجهز  الر
(10)المعيار رقم 

إعه  المكسيك 

.يتناول مبادئ وأساسيات أخهقيات المهنة بالنسبة لمدققي القياق العام (30)المعيار رقم 

.يتناول المبادئ األساسية المتعلقة بنظام رقابة وضمان جود  أعمال الرقابة (40)المعيار رقم 



اإلنتوسـاتأهـم معـاييـر 

200

ي للرقابددة الماليددة فددالقواعددد األساسددية القواعد األساسية لرقابة القطاع العام

القطاع العام

100

11

400

فددديلرقابدددة األداء القواعدددد األساسدددية 

القطاع العام

ي لرقابددة اللتددزام فددالقواعددد األساسددية 

القطاع العام

300



اإلنتوساتأهم معايير 

لتقمارير بالنسمبة معايير تتناول اإلجراءات والمتيلبات العامة المتعلقمة بمالتيييط والتنفيمذ وإعمداد ا

(.ISAمرتبطة مع معايير التدقيق الدولي )للرقابة المالية 
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2000-2899

لتقدارير بالنسدبة معايير تتناول اإل راءات والمتطلبات العامة المتعلقة بالتخطيط والتن يذ وإعدداد ا
(.اإلن وسايخاصة بمعايير )لرقابة األداء

3000-3899

لتقدارير بالنسدبة معايير تتناول اإل راءات والمتطلبات العامة المتعلقة بالتخطيط والتن يذ وإعدداد ا

(.اإلن وسايخاصة بمعايير )االلتزاملرقابة 
4000-4899



(ISA)معايير التدقيق الدولية 

الفـئة المـستهـدفـةجــهــة اإلصــدار
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االتحاد الدولي للمحاسبي 

International Federation of 
Accountants (IFAC)

through the 
International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB)

 دذو  المدققي  فدي القطداا الخدال الدذي  ين

وائم مهددام التدددقيق المددالي القددانوني علددى القدد

الماليدددددة بمو دددددت التادددددريعات المنظمدددددة، 

وتعتبدددر هدددذه المعدددايير المر دددع األساسدددي

.للتدقيق المالي في العديد م  الدول



(ISA)مـعاييــر التدقيق الدولية 

مضافة تهدف معايير التدقيق الدولية إلى مساعد  المدققين لتقديم قيمة

تعزيز لعمهئهم من خهل تنفيذ مهام التدقيق المالي، كما تهدف أيضاً إلى

.الثقة في عمل المدققين ورفع جود  اليدمات المقدمة من قبلهم
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معايير التدقيق الدولية

المعايير

200-299

ك األممور تتناول همذ  المعمايير المسميوليات األساسمية للممدقق الممالي، بمما فمي ذلم

دار ، المتعلقممة بجممود  أعمممال التممدقيق، واالتفمماء مممع العمممهء، والتواصممل مممع اإل

.واإلجراءات الهزمة بشأن شبهات االحتيال
9

1
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• ISA 200 - Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance 
with International Standards on Auditing

• ISA 210 - Agreeing the Terms of Audit Engagements

• ISA 220 - Quality Control for an Audit of Financial Statements

• ISA 230 - Audit Documentation

• ISA 240 - The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements

• ISA 250 - Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

• ISA 260 - Communication with Those Charged with Governance

• ISA 265 - Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and 
Management

• ISA 299 - Responsibility of Joint Auditors



معايير التدقيق الدولية

المعايير

300-3304

1
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• ISA 300 - Planning an Audit of Financial Statements

• ISA 315 - Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the 
entity and its environment

• ISA 320 - Materiality in planning and performing an audit

• ISA 330 - The auditor's responses to assessed risks

المعايير

402-450

تتنمماول هممذ  المعممايير بعممر االعتبممارات الياصممة الواجممب مراعاتهمما مممن قبممل

.المدقق المالي 2

لمق بمرجراءات تتناول هذ  المعايير المسميوليات األساسمية للممدقق الممالي فيمما يتع

التيييط للمهام الرقابية وإعداد برامج الرقابة

• ISA 402 - Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization

• ISA 450 - Evaluation of Misstatements Identified during the Audit



معايير التدقيق الدولية

المعايير

500-580

لمق بمرجراءات تتناول هذ  المعايير المسميوليات األساسمية للممدقق الممالي فيمما يتع

تنتاجات جمع وفحص وتوثيق أدلمة اإلثبمات، واختيمار العينمات واسمتيه  االسم

.الرقابية
11

1
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• ISA 500 - Audit Evidence

• ISA 501 - Audit Evidence – Additional Considerations for Specific Items

• ISA 505 - External Confirmations

• ISA 510 - Initial Engagements - Opening Balances

• ISA 520 - Analytical Procedures

• ISA 530 - Audit Sampling and Other Means of Testing

• ISA 540 - Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related 
Disclosures

• ISA - 550 Related Parties

• ISA - 560 Subsequent Events

• ISA - 570 Going Concern

• ISA - 580 Written Representations



معايير التدقيق الدولية

المعايير

600-6203
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• ISA 600 - Special Considerations - Audits of Group Financial Statements

• ISA 610 - Using the Work of Internal Auditors

• ISA 620 - Using the Work of an Auditor's Expert

المعايير

700-720

لممق برعممداد تتنمماول هممذ  المعممايير المسمميوليات األساسممية للمممدقق المممالي فيممما يتع

.تقارير الرقابة والرأي المهني 6

ناد إلى أعممال تتناول هذ  المعايير المسيوليات األساسية للمدقق المالي عند االست

.مدققين آخرين

• ISA 700 - Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements

• ISA 701- Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report

• ISA 705 - Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report

• ISA 706, 710, 720 – Specifics matters related to the auditors opinion



معايير التدقيق الدولية

المعايير

800-8103

1
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• ISA 800 - Special Considerations- Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special 
Purpose Frameworks

• ISA 805 - Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, 
Accounts or Items of a Financial Statement

• ISA 810 - Engagements to Report on Summary Financial Statements

اليممة تتنمماول هممذ  المعممايير أممموراً متفرقممة ذات عهقممة بنيمماء أعمممال الرقابممة الم

.ومسيوليات المدقق بشأنها

International Standard on Quality Control (ISQC) 1

Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and 
Other Assurance and Related Services Engagements



((IIAالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

الفـئة المـستهـدفـةجــهــة اإلصــدار
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معهد المدققي  الداخليي 

The Institute of Internal Auditors 
(IIA)

ة م  يمارسو  مهدام التددقيق الدداخلي وإدار

المخددداطر فدددي القطددداعي  العدددام والخدددال 

لددى والمؤسسددات ريددر الربحيددة، باإلنددافة إ

اإلدارة التن يذيدددددددددددة وم دددددددددددال  اإلدارات 

دقيق المسئولة ع  إنااء وتنظيم وحدات التد

.الداخلي



(IIA)المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

من إطار مرجعي ألداء وتعزيز مجال واسعتهدف هذ  المعايير إلى توفير 

يم أداء األسس لتقيالمضافة، وإرساء خدمات التدقيق الداخلي ذات القيمة 

.المؤسساتتحسين عمليات وأعمال الداخلي، وتعزيز التدقيق 
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الداخليالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق 
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معايير ال صائص

تي تحدد الخ ائل ال

ي دددددت توفرهدددددا فدددددي 

المؤسسدددات واألفدددراد

الددددددددذي  يمارسددددددددو  

.التدقيق الداخلي

مـعـايـيـر األداء

اول قواعد إ رائية تتن

مهددام الرقابددة الماليددة،

ورقابددددددددددددددددددة األداء، 

ورقابدددددددة االلتدددددددزام، 

وكذلك إطار القددرات

.للمدققي 



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

(معايير ال صائص–أهم المبادئ )
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ميا ضممن وسلية ومسيولية نشماط التمدقيق المداخلي تحديمداً رسمغرض يجب تحديد 1000

.الداخليميثاق التدقيق 

داخليين أداء ويجمب علمى الممدققين الممستقالً  يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي 1100

.أعمالهم بموضوعية

اء يجممب أن يكممون نشمماط التممدقيق الممداخلي فممي مممأمن مممن أي تممدخل فممي تحديممد نيمم1110

.التدقيق وإنجاز أعماله وإبهغ النتائج



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

(معايير ال صائص–أهم المبادئ )
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أت ا يجمممب أن يتصمممق الممممدققون المممداخليون بالنزاهمممة وعمممدم التحيمممز، وأن يجتنبمممو1120

.ت ارب في المصالح

ألخمر  يجب على المدققين الداخليين أن يمتلكوا المعمارف والمهمارات والكفماءات ا1210

.الهزمة لتنفيذ المسؤوليات الفردية المنوطة بكل منهم

  عمن يجب على الممدققين المداخليين تعزيمز معمارفهم ومهماراتهم وكفماءاتهم األخمر1230

.التطوير المهني المستمرطريق 



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

(معايير األداء–أهم المبادئ )

25

 ددافة تقددديم قيمددة ملضمممان بفعاليممة وكفمماء  نشمماط التممدقيق الممداخلي إدار  يجممب 2000

.للمؤسسة

مممن أجممل تحديممد أولويممات نشمماط التممدقيقخطددة مبنيددة علددى الم دداطروضممع يجممب 2010

.الداخلي، بما يتماشى مع أهداف المؤسسة

غمممرض وسمممليةدوريمممة بمممربهغ اإلدار  العليممما ومجلمممس اإلدار  عمممن القيمممام بصمممفة 2060

.لهوأداء نشاط التدقيق الداخلي وفقاً لليية الموضوعة ومسيولية 



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

(معايير األداء–أهم المبادئ )
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اقتممرا  فممي المؤسسممة والووكمددةتقيدديم عمليددات يجممب علممى نشمماط التممدقيق الممداخلي 2110

.في المؤسسةالحوكمةالتوصيات المناسبة لتحسين أساليب 

لمسماهمة واتقيديم فعاليدة عمليدات إدارة الم داطريجب على نشاط التمدقيق المداخلي 2120

.في تحسينها

رقابيدة ضدواب يجب أن يسماعد نشماط التمدقيق المداخلي المؤسسمة فمي الحفما  علمى 2130

.من خهل تقييم فعاليتها وكفاءتها، والدفع لتحسينها المستمرفعالة



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

(معايير األداء–أهم المبادئ )
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2450
، عنممدما يممتم إصممدار رأي كلممي عممام، يجممب أن يؤخممذ فممي االعتبممار اسممتراتيجيات

وأهداف، وميماطر المؤسسمة، وتوقعمات اإلدار  العليما ومجلمس اإلدار  واألطمراف 

ة، ويجممب أن يكممون الممرأي الكلممي العممام مؤيممداً بمعلومممات كافيمم. المعنيممة األخممر 

.وموثوقة، وذات صلة، ومفيد 

2600
ر اإلدار  قمد قبلمم مسمتو  ممن الميماطر غيمإلمى أن المداخلي المدقق عندما ييلص 

ق الداخلي أن يناقش مقبول بالنسبة للمؤسسة، فرنه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقي

أن المسمالة وإذا ما ارتأ  الرئيس التنفيذي للتدقيق المداخلي. األمر مع اإلدار  العليا

.تبليغ المسبلة إلى مجلس اإلدارةلم تحل، فرنه يجب عليه 



المواقع الرسمية للمعايير

28

www.issai.orgاإلنتوساتمعايير 

معايير التدقيق الدولية

ةالمهنيالمعايير الدولية للممارسة 

الداخليللتدقيق 

www.iaasb.org

na.theiia.org



اللتزام بالمعايير المهنية للتدقيق

ية وجود  يعتبر التزام المدققين بالمعايير المنظمة ألعمالهم مؤشراً على موضوع

عملهم، وعليه فرنه من الضروري أن تكون أدلة اإلجراءات الياصة بـأعمال 

توفير التدقيق معد  على أساس المعايير المهنية، عهو  على أهمية التركيز على

.التدريب المهني المستمر للمدققين بما يساعد على االلتزام بالمعايير
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شـكـراً لـوـسـن اسـتمـاعـكـم


