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نظام الرقابة الداخلية:
تقوم ال^]كة متمثcd b5 I E8لس اQeدارة 4dعg8د نظام رقابة داخلية ل^]كة إم آي إس وذلك لتقي m5السياسات واQeجراءات
0
0
اKتعلقة 4deدارة ا1Iاطر وتطبيقات أحpم قواعد اNوqة اNIاصة 4dل^]كة ال  s5 8تعتمدها ال^]كة ،التقيد Q4dنظمة واللواw
ذات الص.E8
0
 yيل {I 8م cdلس اQeدارة ل^]كة أم آي إس 4dن يتضمن هذا النظام اتباع معاي {5واIة لسؤولية  d b5 Iيع اKستو45ت
ً 0
0
التنفيذية داخل ال^]كة وأن تعامRت اQطراف ذات العRقة ت m8وفقا Qحpم والضوابط اNIاصة dا.
0
48سيس إدارات أو وحدات مستق:E8
تن ^ 0
 ال^]كة  b5 Iسبيل تنفيذ هذا النظام إدارات أو وحدات لتقي m5وإدارة ا1Iاطر ،وإدارة لراجعة الداخلية.
d 5وز لل^]كة اQستعانة d dهات خارجية Kمارسة Wام واختصاصات إدارة ووحدة تقي m5إدارة ا1Iاطر وإدارة اKراجعة
الداخلية ،وI 5 Qل ذلك /dسؤولية ال^]كة عن تلك اKهام واQختصاصات.

d 5ب الفصل ب W I 5ام إدارة ا1Iاطر وWام إدارة اKراجعة الداخلية /5ا يضمن استقRلية  مIما عن اQخر ولتحقيق
0
أفضل النتا .w
سياسة تكو  HI 5إدارة أو وحدة اKراجعة اNIارجية:
يقوم فر يق مع  I 5من ا1dلس بناء ع X8شيح من Ndنة اKراجعة /dهمة وضع سياسة وWام Uل إدارة اKراجعة الداخلية
8
وتقوم Ndنة اKراجعة ب{8شيح مد X5لReدارة ودد مpفأته ،وتتكون إدارة أو وحدة اKراجعة الداخلية من مراجع داخ5
ً
0
 بتعيينه Ndنة اKراجعة ويكون مسؤو QأماWا ,وX5ا  b5 Iتكو  HI 5وUل إدارة أو وحدة اKراجعة الداخلية
و
ت
ل
ق
Q
ع ا
5
ما ي:5
0 I
 .1توافر الكفاءة واQستقRل والتدر يب اKناسب  b5 Iالعامل d I 5ا ،وعدم ت¢ي£م 4dي أUال اخرى سوى أUال
اKراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
X8 .2تبط اQeدارة أو الوحدة بلجنة اKراجعة وتكون مسؤو §8أماWا ,وX8فع تقارX5ها إ¨ Ndنة اKراجعة.
ﱠ
 .3أن /8كن اQeدارة أو الوحدة من اQطRع ع الو^4ئق واKستندات واKعلومات واNصول ع نسخه عل5ا دون
قيد.
ً
8
 .4ﱠدد مpفآت مد X5إدارة اKراجعة أو الوحدة ،بناًء ع اق{8اح Ndنة اKراجعة وفقا لسياسات ال^]كة.

ضوابط اQستقRلية:
0
d 5 -١ب أن يكون اKراجعون الداخليون مستقلون عن اUQال ال  s5 8يقومون /dراجع8ا dيث يؤدون أUا²م dر ية
0
وموضوعية ح  I 5يتس² sIم حيادية وموضوعية ا ³Nع أداء اUQال موضوع اKراجعة  ،و/5كن ذلك من خRل
0
0
الوضعية اQستقRلية UQال اKراجعة الداخلية وإ/5ان cdلس اQeدارة واQeدارة العليا بدUهم Qداء أUا²م dر ية دون

0
أي تدخRت dيث تضمن الRة اKالية واQeدار ية تبعية اKراجعة الداخلية للجنة اKراجعة  b5 Iتعيينه وعز§
وX8قياته .
-٢اتباع قواعد وسلوك اKراجعة الداخلية  ،ومIا ع سبيل اKثال  Qا µNما ي:5
أ( تتطلب Wنة اKراجعة الداخلية أن يتصف منسوب5ا Q4dستقامة وأن يكون اKراجع 5XI Iا وعفيفا وصادقا
0
8
وموضوعيا وجادا و8cdدا  b5 Iمل مسؤوليات أداء  EUوان ينحاز ¹م RلRمور اKوضوعية  b5 Iأي موقع يؤدي
فيه هذه اKسئوليات 5 ،و dب ع اKراجع أن  Qيدخل  b5 Iأي Uل غ {5أخ b5 8 Rأو غ {5م^]وع أو فيه أي
شdه.
I
ب( يتوجب ع اKراجع أ Qيدخل وهو يع¾  b5أنشطة cIز ية وفاسدة ت 0
 إ¨ Áعة اKهنة.
ج( عدم دخول اKراجع الداخ b5 I 5أنشطة قد تؤدي إ¨ تورطه أو قد تؤدي إ¨ ظ¾ أو إÄdاف وعليه أن يكون
0
ً
موضوعيا عند قيامه 4dداء أUا§.
د( ال {I 8ام اKراجع 4dل {I Iاهة التامة وعدم اQستفادة من اKوظف  I 5اKراجع عل5م أو من RUء أو ز HI 0 4dأو Åول  I 5أو
^¹Æت أو مؤسسات أو استشار ي  I 5أو مقاول  I 5كعمليات رشوة أو إفساد ذمة أو هدا 45أو منافع.
0
ه( ال {I 8ام اKراجع /dمارسة اUQال ال  s5 8تنطبق عل5ا قواعد وسلوكيات اKهنة واKتطلبات العاKية.
0
8
و( ال {I 8ام اKراجع 14dافظة ع  Æية اKعلومات ال  s5 8صل عل5ا أثناء أدائه UQا§ dيث  Qي m8ت] يب
ً
ً
8
اKعلومات Kنافس  I 5أو خصوم يستفيدون من هذه اKعلومات وال  s5 8قد دث ÊIرا لل^]كة ،وأ Qيكون شاهدا
ً ً
0
ع ة معلومات مضل Eأو مكذوبة  Ëيثبت § التأ كد من 8ا وأن يكون مل {I 8ما /8اما بلوا wاNوqة
اNIاصة 4dل^]كة.
0
ز( ال {I 8ام اKراجع 4dن يكتب  b5 IتقرX5ه  الوقائع وأ Í5 I I 5 Qأي معلومات أساسية وÊIور ية حيث يعت {dذلك
0
خيانة لRمانة.
0
0
0
ح( أن يعمل اKراجع ع تطو X5اKهنة وتقدWا وكفاءة اQداء واNفاظ ع  48كيد اNdودة عند أدائه UQا§.
0
ط( أن يتح اKراجع 4dلو  5الRزم Qداء اKهام ب Ðأمانة ومسئولية dيث تتطابق مع متطلبات وقواعد وسلوك
اKهنة.
نطاق Uل اKراجعة الداخلية:
0
8
الغرض من اKراجعة الداخلية هو التأ كد من ان أنظمة الرقابة الداخلية قق اQغراض اKطلوبة مIا ب Ðكفاءة

0
و4dقل ت¢فة اقتصادية ويتمثل  b5 Iأسس الرقابة الداخلية للتأ كد من ا: Ó5 8 Q
 .1معقولية وتوافق اKعلومات والبيا4Iت .
0
 .2مدى مطابقة السياسات واNIطط واQeجراءات واللوا wوالقوان  I 5والتعلg5ت .
 .3مدى اية أصول وÅتلpت ال^]كة.

0
0
0 ^ 8
 ÔاQنشطة والعمليات وال{dا ÕاKوضوعة مع اQغراض واQهداف ا1ددة واQس{8اتيجية والتأ كد من
 .4مدى /ا 5
0
0
مدى قيام اÖdQزة اÆ^Qeافية بتطبي£8ا وفق اNIطط اKوضوعة واQهداف ا1ددة .
0
0
0
I
 48 .5كيد الرقابة الوقائية وذلك Kنع وقوع اQحداث غ {5اKرغوبة وتصحيح اUQال غ {5السليمة و ×5موÖdه و
I
اd Qازات اKرغوبة وتشجيع تكرار أدا0ا .
 .6القيام 4dلتأ كيد ع سRمة وكفاءة عنا Êالرقابة الداخلية.
Wام إدارة أو وحدة اKراجعة الداخلية:
 .1تقي m5نظام الرقابة الداخلية واÆ^Qeاف ع تطبيقه.
0
0
 .2التحقق من مدى ال {I 8ام ال^]كة Q4dنظمة واللوا wوالتعلg5ت السار ية وسياسات ال^]كة وإجراءا8ا.
0
0
 .3التحقق من مدى ال {I 8ام عامل5ا Q4dنظمة واللوا wوالتعلg5ت السار ية وسياسات ال^]كة وإجراءا8ا.
خطة اKراجعة الداخلية:
تعمل وحدة أو إدارة اKراجعة الداخلية وفق خطة شام E8لراجعة معتمدة من Ndنة اKراجعة ع أن X5ا أن تكون
0
ً
هذه اNIطة cدثة سنو5 ،45و dب مراجعة اQنشطة والعمليات الرئيسية/d ،ا  b5 Iذلك أنشطة إدارة ا1Iاطر – إن وجدت-
0
ً
وإدارة اQل {I 8ام سنو 45ع 5اQقل.
تقر X5إدارة اKراجعة الداخلية:
ً
ً
أ( تعد وحدة أو إدارة اKراجعة الداخلية تقرX5ا مكتو 4dعن أUا²ا وتقدمه إ¨ cdلس اQeدارة وNdنة اKراجعة بشÐ
0
ر بع سنوي ع اQقل5 ،و dب أن يتضمن هذا التقر X5ما ي:5
ً
 تقي g5لنظام الرقابة الداخلية  b5 Iال^]كة.0
 ما ان8ت إليه اQeدارة أو الوحدة من نتا  wوتوصيات.0
8
 بيان اQeجراءات ال  s5 8ا Iذ8ا  إدارة بشأن معاNdة نتا  wوتوصيات اKراجعة السابقة وأي ملحوظاتبشأIا Qس b5 I g5حال عدم اKعاNdة  b5 Iالوقت اKناسب ودوا  5ذلك.
ً
ً ً
ب( d 5ب ع إدارة أو وحدة اKراجعة الداخلية إعداد تقرX5ا عاما مكتو 4dوتقد/5ة إ¨ cdلس اQeدارة وNdنة اKراجعة
بشأن Uليات اKراجعة ال  s5 8أجر يت خRل السنة اKالية ومقارن8ا مع اNIطة اKعتمدة ،وتب  I 5فيه أسباب أي
I
إخRل أو اراف عن اNIطة  -إن وجد  -خRل الر بع التا ¨5لIاية السنة اKالية اKعنية.
ج( 5دد cdلس اQeدارة نطاق تقر X5إدارة أو وحدة اKراجعة الداخلية بناًء ع توصية Ndنة اKراجعة وإدارة أو وحدة
اKراجعة الداخلية ،وع أن يتضمن التقر X5بصورة خاصة ما ي:5
 إجراءات الرقابة واÆ^Qeاف ع الشؤون اKالية واQست^gرات وإدارة ا1Iاطر.0
 تقي m5تطور عوامل ا1Iاطر  b5 Iال^]كة واQنظمة اKوجودة وذلك KواÖdة التغي{5ات اNdذر ية أو الغ{5اKتوقعة  b5 Iالسوق اKالية.

8
 تقي m5أداء cdلس اQeدارة واQeدارة العليا  b5 Iتطبيق نظام الرقابة الداخلية/d ،ا  b5 Iذلك ديد عدد اKراتال  s5 8أخطر ف5ا ا1dلس – وإدارة أو Ndنة ا1Iاطر/d -سائل رقابية والطر يقة ال  s5 8عاd Ùا هذه اKسائل.
 أوجه اQeخفاق  b5 Iتطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف  b5 Iتطبي£8ا أو حاQت الطوارئ ال  s5 8أ^Xت0
أو قد تؤ^ b5 I XاQداء اKا ¨5لل^]كة ،واQجراء الذي اتبعته ال^]كة  b5 IمعاNdة هذا اQeخفاق خاصة
اKشÛت اKفصح عIا  b5 Iالتقار X5السنوية لل^]كة وبيا84Iا اKالية.
0
8
 مدى تقيد ال^]كة Q4dنظمة الرقابية الداخلية عند ديد ا1Iاطر إدار8ا. اKعلومات ال  s5 8تصف Uليات إدارة ا1Iاطر  b5 Iال^]كةc.حفظ تقار X5اKراجعة الداخلية:
يتع  I 5ع ^Æكة إم آي إس حفظ تقار X5اKراجعة ومستندات العمل متضمنه بوضوح:
0
 اUQال اKنجزة.0
8
 -النتا  wوالتوصيات اKتوصل إل5ا وما ا Iذ بشأIا.

ضبط الوثيقة:
اعg8د السياسة:
أعضاء ا1dلس:
صاحب الصRحية:
التوصيات
التوقيع
48ر I 5
 wاQعg8د:

