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 تاءافكلا ليهأت يف جمانربلا اذه نم ةيــــسيئرلا فادهألا نمكت :جمانربلا فادهأ� •
		:لالخ نم ةيلخادلا ةعجارملا ةنهم تالاجم يف ةيبساحملا
	.ةيلخادلا ةعجارملا تايساسأو ميهافمل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملاب مهديوزت •
 ةـيلخادـلا ةـعجارملل ةـيلودـلا ريياـعملاـب ةـيقيبطتلاو ةـيــــساــــسألا ةـفرعملاـب مهدـيوزت •

		.(IIA)	نييلخادلا نيعجارملل يلودلا دهعملا نم ةرداصلاو ةينهملا اهتاسراممو
	.ةيلخادلا ةعجارملا ةنهم تايقالخأب ةيقيبطتلاو ةيساسألا ةفرعملاب مهديوزت •
 ةـباـقرلاو ةـمكوحلا مظن مييقتو مهف يف ةـيراـهملاو ةـيفرعملا مهتاردـق ريوطت •

	.ةيلاع ةيلاعفو ةءافكب تامظنملل رطاخملا ةراداو ةيلخادلا
	(Audit	Operational)	ةيليغشتلا ةعجارملا تاءارجإ ذيفنت يف مهتاردق ريوطت •

	.ةيلاع ةيلاعفو ةءافكب تامظنملل
	اــهريراــقتو ةــيلاــملا ةــعجارملا تاءارجإ ذــيفنت يف مهتاردــق ريوطت • (Financial	

Audit)	ةيلاع ةيلاعفو ةءافكب تامظنملل.	
	نـيـناوـقـلاو ةــمـظـنألـل لاــثـتـمالا ةــعـجارـمـلا تاءارـجإ ذــيـفـنـت يـف مـهـتاردــق رـيوـطـت •

(Compliance	Audit)	ةيلاع ةيلاعفو ةءافكب تامظنملل.	
 تاـمظنملاـب ةـيلخادـلا ةـباـقرلا ةـمظنأ ميوقت يف تاءارجإ ذـيفنت يف مهتاردـق زيزعت •

 قيقحت يف اــهتيلعاــفو اــهتياــفك ىدــم ىلع فوقولاو ةـــــصاــخلاو ةــيموكحلا
	ةيلعافو ةءافكب اهل ةططخملا فادهألا
 ةـعجارملا تادـحول يرادإلاو يميظنتلا لـكيهلا ةرادإو بـيترتل ةـمزاللا تاءارجإلا ذـفني •

	.ةيلعافو ةءافكب ةصاخلاو ةيموكحلا تامظنملاب ةيلخادلا
 ءادألا ساـيق تاـيجيتارتــــساو ةـمكوحلا تاـيلآ تاءارجإ قيبطت يف مهتاردـق زيزعت •

	.ةصاخلاو ةيموكحلا تامظنملاب ةيلاملا ريغو ةيلاملا رطاخملا ةرادإو
 تايلمعو رطاخملا ةرادإو ةمكوحلا ةيلاعف نيـــسحتو مييقت يف مهتاردق ريوطت •

 هاجت مهتابجاوو مهتايلوؤــسمب ءافولا ةرادإلا سلاجم ءاــضعأل نمــضي امب ةباقرلا
	.ةحلصملا باحصأو ةمظنملا
 ةءاــفكب اــهمييقت تاءارجإو ةــينقتلا تاــمولعملا مظنو مهفب مهتاردــق ريوطت •

		.ةيلاع ةيلاعفو
 نم ةدـمتعملاو ةـيلخادـلا ةـعجارملا لاـجم يف ةـينهملا تاراـبتخالل نيجيرخلا لـيهأـت •

	.(IIA)	نييلخادلا نيعجارملل يلودلا دهعملا لبق
 يــــساـــــسألا يـمـلـعـلا يـثـحـبـلا لاــجـمـلا يـف نـيـجـيرـخـلا تاراــهـمو تاردــق ةــيـمـنـت •

	.ةيلخادلا ةعجارملا لاجم يف يقيبطتلاو
 

 ةـينطو رداوك جيرخت :لـمعلا قوــــسل جماـنربلا تاـجرخم
 ةـيلخادـلا ةـعجارملا لاـجم يف اـيلمعو اـيملع ةـلهؤم
	:لثم صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف لمعلا عيطتست
	ةيلاملا ةرازو •
	ةيلاملا قوسلا ةئيه •
	رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو •
	يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم •
		ةبساحملل ماعلا ناويدلا •
 تاـسـسؤملاو نيمأتلا تاكرـشو يفرـصملا عاطقلا •

	ىرخألا ةيلاملا
 ةمهاسملا تاكرشلا •

 ال ماع ريدقتب سويرولاـكبلا ةجرد ىلع لوــــصحلا
	.ةبساحملا صصخت يف ديج نع لقي
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