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مقدمة:
يه ددد

تط ددوير مظ ددام حوكم ددة مت ام د للجه دداإل ارداري دي دول ددة لد د ض ددماأ مةسا ددة العم د الحع ددومي ور ددع

كفاءته وتاهي تنادديا الجهددود اددين الجهددات الحعوميددة ،ات العتقددة حيددا يددت تطددوير
بارضا ة ل التةكد من مدى التزام الجهات اتحقيا ادهدا

ددار لتعزيددز الاددفا ية والمادداءلة

الو نية.

ولعد د مد ددن أهد د أسد ددباب االهتمد ددام بالحوكمد ددة د ددي القطد ددا الحعد ددومي – دي دولد ددة -تد دددمي ماد ددتوى أداء الجهد ددات

الحعومي ددة وت ددداخ ال ددتحيات والما ددؤوليات وض ددعا ارمتاجي ددة وضي دداب الما دداءلة بارض ددا ة لد د ض ددعا المنظوم ددة
الرقااية كع

وتدمي ماتوى ار

ومفهددوم الحوكمددة يهددد

اح والافا ية وظهور حاالت للفااد المالي وارداري.

لد

خ ددا مادداك الجهدداإل الحعددومي لد مجمواددة مددن ادمظمددة والقدوامين والاياسددات

والمعددايير وارج دراءات التددي تحقددا االم ددباك المؤساددي ددي دارة الجهددة الحعوميددة مددن خددتل تحديددد ماددؤوليات وواجبددات

الماؤولين ي اردارة العليا والتنفيذية.
وتهد

"ا لحوكمة" ي القطددا الحعددومي لد المحا ظددة الد المددال العددام ل ومدده وسدديلة الدولددة ددي تقدددي وتحاددين

جددودة الخدددمات المقدمددة للم دوا نين وضددماأ حقددوقه بحيددا ت ددوأ الخدددمات الحعوميددة متمي دزة بالوضددوح والتحديددد وااليددة
الجددودة م ددن خددتل التخط دديا ومراجعددة الق د اررات وتحدي ددد ددر قي ددا
والتطوير بارضا ة ل

ادداء والتعددر ال د اراء النددا

بح ددر

التحا ددين

يجاد معايير وقوامين ثااتة واادلة تتميز بالافا ية والوضوح.

أما بخ وص ار

اح والافا ية والمااءلة تمث أهد المبددادال التإلمددة لتحقيددا وتطبيددا مظددام حوكمددة الجهددات

الحعوميددة مددن خددتل تددو ير المعلومددات الماليددة وضيددر الماليددة المتومددة وجعلهددا متاحددة للنددا

بالدقددة و ددي الوقد

المناسد

ماهيك ان مار التقارير الرقااية و ا أسس ومعايير محددة.
كما يحدد مظام الحوكمة ماؤوليات اردارة العليددا ددي الجهددة الحعوميددة وسددب المتابعددة الفعالددة لددلدارات التنفيذيددة
مددن خددتل أمظمددة الرقابددة الداخليددة التددي تددو ر المعلومددات ل ا ددة الماددتويات ارداريددة بالاددع الددذي ي ددمن ادداء ادمث د
وإضفاء الم داقية والثقة ي التقارير المالية واردارية.

ويحتددا ضددماأ تطبيددا الحوكمددة وجددود تقيددي ماددتق مددن جهددة رقاايددة اليددا تهددد

ل د التحقددا مددن وجددود وتقيددي

مظام الحوكمة المطبا بالجهات الحعومية ومدى التزامها بالمعايير ال ادرة ان الجهات المخت ة بالدولة.

وا ددادة م ددا يع ددول ال د وح دددات المراجع ددة الداخلي ددة ددي تحقي ددا الحوكم ددة الفعال ددة خاص ددة م ددع م ددا تواجهد ه الجه ددات

الحعوميددة مددن تحددديات ضددخمة كالتره د ارداري وت ددارب الم ددال

وم ددادات الاددلوخ ادختقددي بجام د

التحددديات

الت نولوجية وتحديات اناء القدددرات .واددادة مددا يعددوأ ادمد معقددودا الد وحدددات المراجعددة الداخليددة ددي تحقيددا مقلددة موايددة
محو حوكمة اردارة الحعومية بما ينععس ال كفاءتها و عاليتها لتحقيا أهدا ها التنموية.

وتعد المراجعة الداخلية هي الركيزة ادساسددية التددي يمعنهددا تحقيددا ضددمامات كا يددة ردارة القطددا العددام والحعددومي

بعفاءة و االية؛ و،لك من ختل تقدي تقيي حيادي وموضددواي امددا ،ا كامد

المدوارد العامددة قددد تمد

دارتهددا واسددتحتلها

بطريقددة ما د ولة و عالددة لتحقيددا النتدداو المرجددوة و ددي هددذا ار ددار ياددااد القدداوموأ اوظيفددة المراجعددة بالجهددات الحعوميددة
2019/10/26

Page 2 of 31

(و اإلرة هي ة محا ظة  )...ي تحقيا مبادال المادداءلة والن ازهددة وتحاددين العمليددات وضددر الثقددة اددين هددذ الوحدددات وبددين
الموا نين واد ار
ومن ث

،ات ال لة.

إأ مفهوم المراجعة الداخلية أشم وأا من مفهوم المراجعة المالية ويمعددن أأ يعددوأ بمثابددة أداة جيدددة

لتحاددين وضددع االسددتراتيجية وامليددة صددنع الق درار واردارة والعمليددات اليوميددة للجهددات الحعوميددة و ددي هددذا ار ددار تقددع
ما ولية مااء مظام للمراجعة الداخلية وإدارته لتحديد مخا ر ادامددال والددتحع يهددا بفااليددة ددي المقددام ادول الد ادداتا
اردارة التنفيذية للجهة.

وب فة اامة يدا دور المراجع الداخلي ي القطا الحعومي مبادال الحوكمة كما ياددااد ددي التةكددد مددن قيددام

الجهددات الحعوميددة ادددورها ل اددا ورد الفادداد وممارسدداته وتددو ير تقيددي حيددادي وماددتق للب درام والاياسددات والعمليددات
والنتاو

وكذلك التنبؤ باالتجاهات العامة والتحديات التي قد تظهر ماتقبت.

وللو دداء اه ددذ اددوار ا ددادة م ددا يا ددتخدم الق دداوموأ الد د المراجع ددة الداخلي ددة بالجه ددات الحعومي ددة مجموا ددة واس ددعة

ومتنواة من اددوات مث المراجعة المالية ومراجعة ادداء والتحقيقات وإاداء الرأي.

 -1المنهجية المستخدمة:
تعددددت التجددارب الناحجددة ددي المراجعددة الداخليددة قليمدي دا ودولدي دا وقددد ارتددةى انددد اددداد هددذ الورقددة البندداء ال د

التراك العلمي والعملي ي هذا الخ وص؛ باتبا خطوات متتابعة ومت املة ال النحو التالي:

أ-ما المي لبعض اددايات المتعلقددة اوحدددة المراجعددة الداخليددة سدواء مد ن ،لددك الد ارسددات ادكاديميددة الرصددينة كال تد
والبحوث والرساو واد روحات العلمية أو الوثاوا الفنية ال ادرة ان مؤساات متخ

ة منها:

▪ معه د ددد المد د دراجعين ال د ددداخليين ادمريع د ددي ( )Institute of Internal Auditors-IIAوال د ددذي يع د ددد الجه د ددة الدوليد د ددة
الماؤولة اددن وضددع رشددادات ومعددايير المراجعددة الداخليددة حيددا يددو ر لمهنييالمراجعددة الداخليددة ددي جميددع أمحدداء
العد د ددال رشد د ددادات رسد د ددمية معتمد د دددة ينظمهد د ددا ار د د ددار الد د دددولي للممارسد د ددة المهنيد د ددة دامد د ددال المراجعد د ددة الداخليد د ددة

) (International Professional Practices Framework-IPPFكإرشادات لزامية أو رشادات موص اها
▪

منظمددة التعدداوأ االقت ددادي والتنميددة Organization for Economic Co-operation and Development

) ،(OECDوالبرمددام ارممدداوي لامد المتحدددة ) United Nations Development Programme (UNDPوهددي
جهات معرو ة باسددتقاء د ارسدداتها مددن خددتل تجددارب تطبيقيددة والد مطددا دولددي واسددع؛ ممددا يجعد االسددتناد ليهددا
أمر مهما
ا

▪ مراجعة بعض التجارب ارقليمية والدولية:
 التجارب الدولية ومنها :الممل ةالمتحدة وكندا وجنوب أ ريقيا والفلبين والهند وروامدا التجارب ارقليمية ومنها :تجربة الممل ددة العربيددة الاددعودية (التوحددة الموحدددة لوحدددات المراجعددة الداخليددة دديادجه دزة الحعوميددة والمؤساددات العامددة) وتجربددة دولددة االمددارات العربيددة المتحدددة (ميثددا ومنهجيددة المراجعددة

الداخلية للحعومة االتحادية) وتجربة ادردأ(الدلي الموحد للمراجعة الداخلية).
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▪ مراجعة التاريعات الم رية ،ات ال لة ومنها :القاموأ رق ( ) 54لانة  1964باةأ اادة تنظي هي ددة الرقابددة
اردارية والمعدل بالقاموأ رق ( )207لانة  2017وقاموأ رق ( )53لانة  1973باةأ المواإلمة العامددة للدولددة
وتعديتته وقاموأ ( )127لانة  1981باددةأ المحاسددبة الحعوميددة والوحتدده التنفيذيددة ال ددادرة بقدرار وإليددر الماليددة

رق د ( )181لا ددنة  1982وتعديتتدده وق دداموأ رق د ( )144لاددنة  1988با ددةأ ص دددار قدداموأ الجه دداإل المرك ددزي

للمحاسبات والمعدددل بالقدداموأ رقد ( )157لاددنة  1998وقدداموأ التعاقدددات الحعوميددة رقد ( )182لاددنة 2018
وق دداموأ الخدم ددة المدمي ددة رق د ( )81لا ددنة  2016والوحت دده التنفيذي ددة ال ددادرة بقد درار رو دديس مجل ددس ال ددوإلراء رقدد

( )1216لانة .2017

أوالا -المراجعة الداخلية في الخبرة الدولية:
أماطة المراجعة الداخلية امتقالها من مجرد حص النااك المال
يؤكد التطور الملمو
التاحيل

كما امتقل

من تقيي أداء دارة النااك ل

االستثمار والتموي من ماحية ومدى القدرة
وقد اذل

تقيي القيمة االقت ادية للمنظمة اداللة مدى عالية ق اررات

التعام مع المخا ر المالية ومخا ر ادامال من ماحية أخرى.

محاوالت جادة من قب المعاهد العلمية والمنظمات المهنية لتعظي قيمة أماطة المراجعة الداخلية

وتطوير الدور التقليدى للمراجع الداخل ل ماأ تحقيا جودة مقبولة
اردارية و،لك

ل

حص النااك

مخرجات الفحص والتحلي والتقيي للممارسات

ار مجمواة معايير مهنية المراجعة الداخلية الت أقرها معهد المراجعين الداخليين بةمريعا والتي

تدور حول االستقتل وال فاءة المهنية ومطا العم وأداء العم وإدارة وظيفة المراجعة الداخلية.
و ي سيا الخبرة الدولية للمراجعة الداخلية متعر

لعدة مقاك روياة كما يلي:

 -1الغرض من وحدة المراجعة الداخلية:
تقوم وحدة المراجعة الداخلية اوظيفة تقييمية ماتقلة وموضواية داخ

الجهة الحعومية لفحص ودراسة

أماطتها المختلفة؛ لمااادة الماؤولين ي كا ة اردارات للقيام بماؤولياته ادرجة االية من ال فاءة والفاالية؛ و،لك
ان ريا تو ير :التحلي

والتقيي والتوصيات والماورة والمعلومات التي تتعلا بمراجعة ادماطة التي يت ح ها.

وتاااد المراجعة الداخلية اذلك الجهة الحعومية ي تحقيا أهدا ها وحماية أصولها وإضا ة قيمة لها وضماأ

عالية العمليات اردارية واردارية والمالية وكفايتها؛ وبذلك تعد المراجعة الداخلية الوسيلة التي يطم ن ان

ريقها

الماؤول ادول ي الجهة الحعومية ال حان سير أامالها.
وب فة اامة يهد

التقاي التنظيمي للمراجعة الداخلية ل

حماية أموال الدولة وتعزيز مبادال الافا ية

والنزاهة والمااءلة والمحاسبية ي أامال الوحدات المختلفة و،لك من ختل:

 حماية ممتل ات وموارد الجهة بمختلا أموااها و التةكد من دارتها واستخدامها بعفاءة و عالية -مراجعة الا وأ الفنية والمالية واردارية والتاحيلية

 تقدي المتحظات والتوصيات ل الالطة المخت ة لتطوير وتحاين مختلا ش وأ الوحدة دا مبادال الحوكمة2019/10/26
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 -تطبيا قي ومعايير المراجعة الداخلية.

وب فة اامة يتمث المنطا ادساسي ي مااء وحدات المراجعة الداخلية ي أهمية تقيي دارة المخا ر بع
جهة واكتاا

الثحرات ومنع حاالت الفااد قب وقواها وتفعي الرقابة المامعة بما ينععس ي االستحتل ادمث

للموارد المتاحة والتحقا من التطبيا الفعال للاياسات والخطا والقوامين واللواو والتعليمات المنظمة للعم داخ
الجهاإل الحعومي .وهعذا المراجعة الداخلية هي أحد خطوك الد ا

الروياة لحماية ادموال والموارد العامة وأحد
الجهة.

اددوات الفاالة ي تطوير الاياسات وإليادة ال فاية ارمتاجية بما يعود بالنفع ال تحقيا أهدا

-2القيم األساسية لوحدات المراجعة الداخلية:

يلخص الاع التالي قوااد الالوخ ي وحدات المراجعة الداخلية والتي تمث مبادال ،هبية له (:)ECOII

E

الكفاءة ،وتعني االتاام بالمهارات التإلمة دداء المهام
باحت ار ية مع المااادة ي مق الخبرة لاخرين.

Effeicency

السرية :وتضمن حماية املعلومات املتحصل عليها خالل
املراجعة وعدم اإلفصاح عنها ،إال ملطلب رقابي ،أو قانوني،
أو منهي يستوجب ذلك.

C
Confidentiality

الموضوعية ،وتفر عدم تقديم أية تصريحات أو بيانات
غير مسؤولة ،أو إصدار أي أحكام دون اثباتات أو ادلة
كافية،

O
Objectivity

االستقاللية ،وتتحقق بقدرة الوحدة على اإلبالغ عن الحقائق
واألرقام الجوهرية دون التأثر بأي عملية محاباة أو خوف.

I
Independence

النزاهة :وتعني األمانة واإلنصاف ،بما يبني جسور الثقة بين
الوحدة ،وكافة األطراف املعنية.

I
Integrity

شكل (  ) 1منظومة قيم وحدات المراجعة الداخلية
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وقد تؤثر اتقة التبعية اردارية ي ق اررات المراجع وأسالي

المراجعين يتعين ال

اراتغ ول ماأ ادم التةثير ي استقتلية

المراجعين الداخليين ادم المااركة ي أية أماطة دارية (مث االشتراخ ي ا وية اللجاأ

التنفيذية أو وضع جراءات الحاابات أو الرقابة أو اداد الاجتت) للتقايمات التي يقوموأ بمراجعتها لتجن

تعار

الم ال .

وبطبيعة الحال تنطبا منظومة القي هذ ي ك مجاالت ام وحدة المراجعة الداخلية التي تاتهد

حص

وتقيي كفاءة و عالية منظومة ال وابا الداخلية ي الجهة الحعومية.

 -3مزايا وجود وحدات المراجعة الداخلية:
من المزايا الروياة لوجود وحدات المراجعة الداخلية ما يلي:
 −ي من مااك المراجعة الداخلية تحم الحعومات ماؤولياتها تجا الموا نين ان
بالقوامين واللواو

وال وابا المقررة و عالية واقت ادية وكفاءة املياتها اردارية.

ريا قيا

مدى التزامها

 −يتي مااك المراجعة ضمامة موضواية للجهات الرقااية حول م داقية وصحة التقارير المالية وتقارير ادداء
التي ت درها اردارة.

 −ياااد مااك المراجعة الجهات الحعومية المختلفة ي تحقيا ضاياتها وأهدا ها ان

ريا تحاين النظ

والخدمات المؤساية.

 −يمعن أأ ياااد الح ور الدوري للمراجعين ي حماية ادصول الحعومية ان ريا منع االحتيال وإهدار
تلك ادصول أو ساءة استحتلها.

 −تاه متحظات المراجعة ي تحاين الموظفين دداوه لمهامه والتزامه بال وابا المقررة.

 -4مخرجات وحدة المراجعة الداخلية:
من المخرجات الروياة لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:
▪ تحديد وتقيي الموا ن الجوهرية للمخا ر التي تواجه الجهة والمااهمة ي تحاين دارتها
▪ تقيي العمليات المختلفة داخ الجهات الحعومية المختلفة والتي تام :
 −صحة ودقة المعلومات المالية

 −كفاءة و عالية العمليات اردارية
 −االلتزام بالقوامين واللواو

والعقود.

▪ تحاين املية الحوكمة بمفرداتها المختلفة داخ الجهات الحعومية.

 -5المهام الرئيسة لوحدة المراجعة الداخلية:
يوض الجدول التالي المهام التي تتوالها وحدة المراجعة الداخلية:
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جدول (  )1مهام وحدة المراجعة الداخلية

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام تخطيطية

بالمراجعة الفنية واإلدارية

بالمراجعة المالية

بإعداد التقارير

بوحدة المراجعة ذاتها

ومراجعة االلتزام
أ -وضع خطة سنوية للمراجعة أ -التةكد من التزام الجهة بالقوامين
الداخلية

تعتمدها

الالطة واللواو

وكذلك تعليمات الالطة

المخت ة تت من مجال المراجعة المخت ة وجهات االخت اص

الزمامي والمعامي وأموا المراجعة
وأي تف ي

اخر من المناس

دراجه ضمن الخطة.

والتحقا من کفايتها ومتءمتها.
ب -التةكد من صحة تطبيا
الق اررات اردارية وال ت

والمناورات

ب -التعاوأ مع اردارة المخت ة الدورية
االستراتيجية
الخطا
اتقيي
 التةكد من امتظام جراءاتوالتنفيذية والتاحيلية للوحدة للتةكد
العم الاارية والتحقا من مدى
من مدى كفايتها ومتءمتها
كفايتها ومتءمتها
تحديد وتقيي الموا ن الجوهريةد -جراء الفحص الدوري والمفاجئ
للمخا ر المختلفة التي تواجه
ال كا ة أماطة الجهة للتةكد من
الجهة وإاداد مقترحات ردارتها
حان سير العم
د -تقيي مدى كفاية الخطا
هد -المراجعة الدورية والفجاوية ال
االستراتيجية والتنفيذية للجهات
أامال الا وأ الوظيفية والاجتت

أ-اتخا،
ل ماأ

التإلمة

التدااير

استخدام

كفاءة

الموارد المالية والعينية؛ بما
يعف حماية أموال وممتل ات

الجهة من سوء استخدامها أو
ادم

ار ادة

االختت
التتا

ومن

منها

أو ال يا

أو

ومحو ،لك

ب-التةكد من ستمة وصحة
جراءات

المراجعة

أثناء وبعد ال ر
أسلوب
الاام

العينات
،ا اقت

المالية

باستخدام
والفحص

ال رورة

أ -اداد تقارير انتاو أامال المراجعة أ-تقدي
الدورية والفجاوية ي مهاية ك

املية الالطة المخت ة توض

اردارات ادخرى داخ

مراجعة ال

تقارير

دورية

ل
يها

أامال وحدة المراجعة ان المدة

الجهة الحعومية ومتابعة التوصيات التي يحطيها التقرير

الواردة ي تقاريرها للتةكد من تنفيذها ب-تنظي العم داخ اردارة
وأه النتاو والمتحظات التي أسفرت وإاداد دلي جراءات العم

انها أامال المراجعة الداخلية .مع يام
توضي مدى التعاوأ والح ول ال وتنظي وحفظ أو ار المراجعة
البيامات واري احات المطلوبة من وت نيفها وترتيبها بالطر
اردارات وادقاام المختلفة .وتقيي اآللية المناسبة وإاداد النما،
كا ة أامال اردارة

ماتوى

مجاإل

دهدا ها

وتقيي

الداخلية لها.

الجهة الحعومية التإلمة لاير ام اردارة.
أمظمة المراجعة
 -متابعة ما ي در ان

ب -ر ع التقارير التإلمة للالطة
المخت ة

ور

اكتاا

ادخطاء
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مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام تخطيطية

بالمراجعة الفنية واإلدارية

بالمراجعة المالية

بإعداد التقارير

بوحدة المراجعة ذاتها

ومراجعة االلتزام
الحعومية

من

حيا

وضوح والملفات والد اتر الخاصة اها

ال تحيات والماؤوليات و

والتحقا من مدى ستمة تطبيا

االخت اصات المتعارضة وضير أحعام القوامين المعمول اها

،لك من الجوام

التنظيمية.

 -الجرد الدوري والمفاجئ

ال

المخاإلأ

والماتوداات

والعهد

والحملة

و -مراجعة وتدقيا االلتزام بالعقود

الميعاميعية و حص د اترها

التعاوأ التي ت وأ الجهة ر ا يها

المطبقة

واالتفاقيات المبرمة وبروتوكوالت

للتةكد من مدى التقيد اها
إل -تقيي

التنظيمي بالجهة من حيا وضوح
الالطات

والف

اين االخت اصات المتعارضة
ح -تقيي
الحعومية

ماتوى مجاإل الجهة

دهدا ها

الموضواة

وتحلي أسباب النقص أ وجدت
ك -المااركة ي تقيي المخا ر
اردارية التي تواجه الوحدة ور ع
مقترحات بعيفية التعام

وارجراءات
ب ددها

مدى كفاية الهيع
والما وليات

وسجتتها

وماتنداتها

معها

د -تقيي مدى كفاءة وكفاية
مظ الرقابة المالية المطبقة
بالجهة

والمخالفات المالية واردارية التخا،

ي ضوء ظرو

الجهة وبعد

التإلم حيالها والتحري ان أسبااها لمنع موا قة الالطة المخت ة.
ت رارها

ارجراءات

مت منة

الت حيحية
-

تقدي

والمعلومات

اررشادات

المتعلقة بعيفية سير ادامال المالية
واردارية

والتاحيلية

للاياسات المتبعة

بالجهة

و قا

د -تقدي مقترحات ت حيحية لاامال
الفنية والمالية واردارية والتاحيلية
لتت ي حدوث أخطاء أو مخالفات بما

يعف تحاين ماتوى وكفاءة ادداء

هد -تلقي تقارير ومتحظات ادجهزة
الرقااية والهي ات الماتقلة ودراستها
وإاداد وتجميع الردود اليها وإاتضها

للالطة المخت ة
و -القيام بعا ة البحوث والدراسات
الفنية

والمالية

واردارية

الخاصة
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مهام تخطيطية

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

مهام خاصة

بالمراجعة الفنية واإلدارية

بالمراجعة المالية

بإعداد التقارير

بوحدة المراجعة ذاتها

ومراجعة االلتزام
وإاداد خطا لمواجهتها.
خ -تقيي مدى كفاءة وكفاية مظ
الرقابة اردارية المطبقة بالجهة.

هد -اتغ الالطة المخت ة
وكذلك هي ة الرقابة اردارية
والجهاإل المركزي للمحاسبات
ومباحا ادموال العامة او اإلرة
الداخلية وو اإلرة المالية ور
اكتاا

أي مخالفات

أو

حاالت ضش أو استيتء ال
المال العام.

بالمراجعة الداخلية
إل-

اكتاا

اتغ الالطة المخت ة

ور

أي جريمة جناوية أو مخالفة

مالية أو دارية أو حاالت ضش أو
استيتء ال

الجهات الواج

المال العام

وإاتغ

اتضها بجراو العدواأ

ال المال العام

ح -متابعة ما ي در ان الهي ات
المحلية وارقليمية والدولية يما يتعلا
بمعايير المراجعة الداخلية والحوكمة
لتسترشاد اها.
ك-تقدي تقرير ل

الالطة المخت ة

ان الموضواات أو الظواهر التي

تطل

ح ها.
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ويعوأ رويس وأا اء الوحدة ماتقلين ي مباشرة أاماله وأداء واجباته بموضواية وتجرد تام

وله

سبي ،لك االت ال المباشر بالما ولين المخت ين بعا ة التقايمات التنظيمية التابعة للجهة وكذلك حا اال ت ال
الد اتر والاجتت والماتندات وأية وثاوا أخرى تاتلزمها أامال المراجعة الداخلية وله أي ا

ل

ي

البيامات

واالي احات التإلمة ي هذا الاةأ وال جميع العاملين بالجهة التعاوأ التام وتقدي جميع التاهيتت التي تمعنه من
مجاإل أاماله .

ويلتزم رويس الوحدة والعاملوأ اها بالحفاظ ال سرية المعلومات التي يح لوأ اليها أثناء تةديته امله أو
شخ ي أو خار مطا العم بالوحدة.

بمناسبته ويحظر اليه استخدام تلك المعلومات دي ضر

ثانيا -المراجعة الداخلية في الحالة المصرية:
ا
در دهميددة دور المراجعددة الداخليددة وأثرهددا اريجددااي ال د ادداء الحعددومي ددي الدددول ،ات الخب درة ددي تطبيقهددا
مظ د ا
ولحاجددة الجهدداإل ارداري للدولددة لوجددود مث د هددذ الوحدددات ددي ظ د ضددعا مظ د التوجيدده المددالي وارداري المطبقددة حالي دا
و ددي ضددوء ق درار رودديس مجلددس الددوإلراء رق د ( )1146لاددنة  2018والخدداص باسددتحداث تقادديمات تنظيميددة ددي الجهددات
الحعومية جاء منها المراجعة الداخلية.

وياتند استحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية ي الجهاإل ارداري الم ري لد قدداموأ الخدمددة المدميددة رقد

 81لاددنة  2016والوحتدده التنفيذيددة ال ددادرة بق درار رودديس مجلددس الددوإلراء رق د ( )1216لاددنة  2017حيددا ورد التةكيددد
ال تحديا الهياك التنظيمية للجهات الحعوميةالمختلفة تحقيقا لل فاءة والفعالية.
و ي هذا الايا

ماير ل ادة مقاك روياة كما يلي:

نموذجا
 -1موقع وحدة (المراجعة الداخلية) من الهيكل التنظيمي للجهة :وزارة التخطيط
ا
ياتهد

الهيع التنظيمي دي جهة تحديد االخت اصات الدقيقة ل ا ة التقايمات التنظيمية بالجهة مع تحديد

خطوك الالطة والما ولية لها سواء منها الال طات الخطية التنفيذية أو الالطات االستاارية او الالطات الوظيفية

مع ض أية اشتباكات قد تناة اين التقايمات بع ها البعض .وبطبيعة الحال ،ا ت ت مي الهيع التنظيمي بجودة
االية؛ ينععس ،لك ال كفاءة و عالية أداء الجهات المختلفة.
وو قا لقرار  1146لانة 2018

إمه يج

ال

ك و اإلرة أو م لحة أو جهاإل حعومي أو هي ة اامة أو

وحدة محلية أأ تتخذ ارجراءات التإلمة لتطوير أو استحداث تقاي تنظيمي للمراجعة الداخلية ي هيعلها التنظيمي.
ويوض الاع التالي موقع وحدة المراجعة الداخلية من الهيع التنظيمي للجهة الحعومية بالتطبيا ال و اإلرة

التخطيا والمتابعة وارصتح ارداري؛ حيا ت وأ تبعيتها للالطة المخت ة مباشرة تفعيت لها وتحقيقا الستقتليتها كما

تتعاوأ نديا مع هي ة الرقابة اردارية.
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شكل ( )2موقع تقسيم المراجعة الداخلية
من الهيكل التنظيمي للوحدة :وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
نموذجا
ا
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 -2الهيكل التنظيمى لوحدة المراجعة الداخلية:
يمعددن أأ يعددوأ التقاددي التنظيمددي للمراجعددة الداخليددة بماددتوى دارة مركزيددة كمددا يمعددن أأ يعددوأ بماددتوى دارة اامددة و،لددك و ق دا لعدددد العدداملين بالجهددة
و بيعة مهامها ومدى تاابعها والاعتأ التالياأ يوضحاأ الهيع التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية ي الحالتين:
الهيكل التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية
(مثال وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري)
نموذج ( 1الوحدة بمستوى إدارة مركزية)

شكل ( )3الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية بمستوى إدارة مركزية :وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
نموذجا
ا
الهيكل التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية
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(مثال وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري)
نموذج ( 2الوحدة بمستوى إدارة عامة)

شكل ( )4الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية بمستوى إدارة عامة :وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
نموذجا
ا
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ويتحظ ال الهيع التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:
أ -تعدد ماميات بعض التقايمات الفراية خاصة المراجعة اردارية حيا تتعدد مامياتها اتعدد التجارب؛ حيا
قد تام  :مراجعة العمليات أو المراجعة اردارية أو مراجعة ادداء أو مراجعة البرام
التاحيلية ول ن ب فة اامة تتاابه اخت اصات هذا التقاي الفراي ال اختت
ب -اختت

التقايمات التنظيمية التف يلية من تجربة دخرى بحا

مهامها؛ قد ت تف

أو المراجعة

مامياته المتبناة

حج الوحدة ،اتها ومدى تاابك وتعدد

وحدة اوجود مام وظيفي باس "مراجع مالي" وقد ترتقي اهذ المهمة وحدة أخرى بةأ

تجعله تقاي تنظيمي راي باس ( دارة المراجعة المالية) وهعذا.
 ي الحالة الم رية قد ياتحدث التقاي التنظيمي للمراجعة الداخلية ي بعض الجهات وقد يعوأتطوير
ا
لتقايمات تنظيمية موجودة بالفع

كالتفتيش المالي وارداري أو التوجيه المالي وارداري أو الرقابة المالية

واردارية أو ما يعادلها من تقايمات تنظيمية؛ واليه يج
واردارة باقتراح تعدي مام

التقاي التنظيمي ل

أأ تتقدم الالطة المخت ة للجهاإل المركزي للتنظي

المراجعة الداخلية أو باقتراح استحداثه بحا

ادحوال.

كما ال الالطة المخت ة كذلك ال الالطة المخت ة موا اة الجهاإل المركزي للتنظي واردارة بخطة العم
وار ار الزمني التإلم لتطبيا التقاي التنظيمي للمراجعة الداخلية موضحا به مقرراته الوظيفية.
 -3مهام واختصاصات التقسيم التنظيمي الرئيسي للمراجعة الداخلية)*(:
يتبع التقاي الروياي للمراجعة الداخلية الالطة المخت ة (الوإلير أو من ال درجته /رويس الم لحة /رويس

الجهاإل الحعومي/رويس الهي ة العامة/المحا ظ) من الناحية اردارية وتتعاوأ مع هي ة الرقابة اردارية من الناحية الفنية
وتقدم لها تقارير دورية انتاو أداوها لمهامها..
ويقوم التقسيم التنظيمي الرئيسي للمراجعة الداخلية باالختصاصات اآلتية:

)*( يمكن أن تكون املراجعة الداخلية في مستوى تنظيمي (إدارة عامة ،أو إدارة) ً
ً
استنادا ملعايير منها :حجم الوحدة ،الهيكل التنظيمي ،عدد
وفقا لقرار السلطة املختصة
العاملين...إلخ ،وبطبيعة الحال سيتتبع ذلك أن تكون التقسيمات التنظيمية الداخلية لها في مستوى إدارة أو قسم بحسب الحالة.
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جدول ( )2اختصاصات التقسيم التنظيمي الرئيسي للمراجعة الداخلية

م
-1

االختصاص
وضع خطة ام سنوية لنادداك
المراجع د د د د ددة الداخلي د د د د ددة بالجه د د د د ددة

الحعومية
-2

▪ تخطيا أماطة ومهام الفحص والمراجعة الداخلية ال أسا

تقيي المخا ر و ي ضددوء الخطددة االسددتراتيجية للوحدددة

اردارية وحج ادامال المزمع خ واها للمراجعة والقوة العددية التإلمة للقيام اهذ ادامال

▪ يلي ،لك مناقاة الخطة مع الالطة المخت ة للتوا ا حولها وااتمادها.

وضع منهجية واضددحة لمنظومددة

▪ ت مي معايير موضواية واضحة للمراجعة

المراجع د د د د ددة الداخلي د د د د ددة بالجه د د د د ددة

▪ تقيي المعايير وتطويرها باع ماتمر ي ضوء متاو امليات الفحص والمراجعة

الحعومية
-3

المضمون

التواصد د د المند د ددتظ مد د ددع الوحد د دددة
التنظيميد د ددة الما د د د ولة اد د ددن دارة

المخا ر .

▪ التحقا من التزام الوحدات التنظيمية مح المراجعة بالمعايير المقررة.

تنايا الجهود وتبادل المعلومات والتقارير يما يتعلا اتحديد المخا ر وتقييمها حيا أ هذا من شةمه:
▪ تعزيز كفاءة أماطة المراجعة الداخلية وخفض الت اليا
▪ تفادي االإلدوا

ي تنفيذ االخت اصات

▪ الحفاظ ال استقتل وموضواية المراجعين الداخليين متيجة ادم تحمله أي ماد وليات باددةأ دارة المخددا ر أو تنفيددذ
مهام ،ات ال لة بإدارة المخا ر والتي قد تؤثر ي استقتله اند تقيي عالية ترتيبات دارة المخا ر

▪ تحديد المخا ر وتقييمها
-4

تقيددي مدددى عاليددة مظد المراجعددة
المالي د د د د ددة وارداري د د د د ددة ومراجع د د د د ددة

االلتزام.

التةكد من أأ الجهة الحعومية تقوم باآلتي:

▪ تقيي مدى كفاءة دارة الجهة الحعومية
▪ تنفيذ القوامين واللواو وادمظمة والتعليمات اردارية
▪ أداء المهام وادماطة ي

ار من ال فاءة والفعالية واالقت اد وتحقيا ادهدا

والنتاو المخططة

▪ حماية ادصول من سوء االستخدام وادم ار ادة منها وكذلك من االحتيال والهدر وسوء المعاملة وسوء اردارة
▪

صدار البيامات والتقارير ي الوق

المناس
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-5

-6

المضمون

االختصاص
تقيددي ارج دراءات الماليددة والنظددام

▪ التحقا من ستمة ومتءمة ارجراءات المالية ي الجهة الحعومية

المحاسبي بالجهة الحعومية.

▪ تحديد أوجه الق ور ( أ وجدت)

التحقد د د ددا مد د د ددن كفد د د دداءة و االيد د د ددة

▪ التنايا مع اردارة العليا راداد سج داو للمخا ر

اردارة العليد ددا د ددي تنفيد ددذ ارمد ددام

▪ اقتراح الوساو وارجراءات التإلمة لعتجها بما يعف حماية ادموال والممتل ات من االختت
▪ متابعة تنفيذ ارمام

وال يا والتتا .

دارة المخا ر وتقييمه دوريدا وتاجي ما يت اتخا ،من جراءات للحد من أثرها.

دارة المخا ر .
-7

اس ددتخ ار مؤش درات قي ددا

ادداء للجهة الحعومية.

وتقي ددي

املية مراجعة

-8

وضع خطة ل

-9

جراء امليات المراجعة

-10

متابعد د د د د د د د د ددة اردارة  /التقاد د د د د د د د د ددي

▪ تطبيا مؤشرات القيا
▪ تحلي النتاو

▪ اتخا ،ارجراءات التإلمة لترتقاء بماتوى ادداء.
تام خطة المراجعة:
▪ الهد

من املية المراجعة

▪ مطددا امليددة المراجعددة والمدددة الزمنيددة والم دوارد المطلوبددة لتنفيددذ امليددة المراجعددة والقددوى العدديددة التإلمددة والمنهجيددة
وادسالي

الماتخدمة ومواها وحجمها والعينات المطلوب ح ها.

يام ،لك:

▪ ضرورة أأ ت وأ العينة المختارة للمراجعة كا ية ومعبرة

▪ أأ يت تحليلها وتقييمها وتوثيقها لت وين رأي موضواي بالمقارمة بادهدا
التنظيمي الذي ت حص أامالدده
ي تنفيذ للتوصيات التي امتهددي

الاااا وضعها لعملية المراجعة.

▪ ضددرورة اددداد الجهددة لخطددة ام د أو اتخددا ،مددا يلددزم مددن ج دراءات محددو تنفيددذ التوصدديات ال دواردة ددي تقريددر وحدددة المراجعددة
الداخلية

▪ ر ع تقرير دوري بمدى التقدم ي تنفيذ التوصيات للالطة المخت ة وصورة منه لما ول هي ة الرقابة اردارية بالجهة.

ليها تقرير المراجعة.
2019/10/26

Page 16 of 31

م
-11

المضمون

االختصاص
ارا د د د د ددتغ د د د د د ددور اكتاد د د د د ددا

أي مد ددن الجهد ددات الواج د د

اتضهد ددا( :الاد ددلطة المخت د ددة هي د ددة الرقابد ددة ارداريد ددة الجهاإل المركد ددزي للمحاسد ددبات وو اإلرة الماليد ددة وو اإلرة

مخالفات خطيرة أو حاالت ضش الداخلية).

أو استيتء ال المال العام.
-12

هو اخت اص ختامي مه لوحدة المراجعة الداخلية و يما يلي تف ي ،لك:

اداد التقارير.

▪ تقددوم الوحدددة ددي مهايددة ك د امليددة مددن امليددات المراجعددة بإاددداد تقريددر بحيددا يععددس :المنهجيددة الماددتخدمة أثندداء امليددة
المراجع ددة والمتحظ ددات الت ددي أس ددفرت انه ددا المراجع ددة والعقب ددات الت ددي ص دداد

املي ددة المراجع ددة والنت دداو

واالس ددتنتاجات

والتوصيات وما ،ا ت الح ول الد كد اري دداحات والبيامددات التددي كدداأ هندداخ ضددرورة الح ددول اددليها كمددا يجد

يت من جميع اددلة الوثاوقية التإلمة ال أأ يراا اآلتي:
 oبالناددبة لتقددارير مراجعددة ادداء الددداخلي :يج د
امليات المراجعة.

 oوبالنابة لتقارير المراجعة المالية :يج

أأ

أأ تتندداول مددا يت اددا مددن مقدداك ضددعا أو ثح درات أسددفرت انهددا

أأ توض مدا ،ا كددام

الميزاميددة والحاددابات الختاميددة تعبددر اوضددوح اددن

حقيقة المركز المالي للوحدة اردارية وان حقيقة او ها أو اجزها ي مهاية العام.

 oوبالناددبة لتقددارير الجددرد :يج د

أأ تت ددمن التقددارير ريقددة الجددرد والتقيددي التددي اتبعتهددا الوحدددة ومدددى التحقددا مددن

ستمت ها وموا قتها للجراءات وادصددول المرايددة كمددا ينبحددي ارشددارة ددي التقريددر لد كد تحييددر يطد أر الد أسددس
و ر التقيي أو الجرد وأثر ،لك ال متاو الحاابات.

▪

رسددال التقريددر لد الوحدددة محد المراجعددة خددتل  48سددااة مددن اددداد والد الوحدددة الددرد الد التقريددر خددتل أسددبو مددن

تاريخ ورود ليها ويدر م موأ تقرير المراجعة وردود الوحدات اليدده ضددمن التقددارير الاددهرية التددي ترسددلها الوحدددة لهي ددة

الرقابة اردارية.
▪

ي حالة ورود ردود/متحظات ال التقرير مددن الوحدددة التددي تمد

مراجعتهددا تددت د ارسددة الددردود والتحقددا منهددا ددي ض ددوأ

م دددة معين ددة (ثتث ددة أي ددام الد د س ددبي المث ددال) واق ددد اجتم ددا م ددع الوح دددة الت ددي ت د ح ددها ويمع ددن ا ددادة ص ددياضة النت دداو
2019/10/26
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المضمون

االختصاص
والتوصيات ( ،ا دا

الحاجة).

▪

رسددال التقريددر النهدداوي ملحق دا بدده متدداو االجتمددا

▪

اداد تقرير سنوي ان امليات المراجعة التي مفذتها الوحدة ال أأ يام :

لما ول هي ة الرقابة اردارية بالجهة.

ل د الاددلطة المخت ددة لمناقاددته وإق درار ومددن ث د يددت رسددال صددورة مندده

 oامليات المراجعة التي ت تنفيذها وأي قيود أو تحددديات واجهتهددا الوحدددة وأسددباب ادددم مجدداإل خطددة الاددنوية التددي
سبا أأ وضعتها الوحدة ( ي حالة ادم مجاإل الخطة بال ام ).

 oالمتحظات/التحديات/الماعتت/االستنتاجات المتعلقة انظ المراجعة الماليددة وارداريددة ومراجعددة االلتدزام داخد
الجهة الحعومية ومقترحات التحاين.
 oارجد دراءات المتخ ددذة لتنفي ددذ التوص دديات الد دواردة ددي التق ددارير الت ددي تع دددها الوح دددة بع ددد امته دداء كد د املي ددة مراجع ددة
والتوصيات التي ل يت تنفيذها وأسباب ،لك.

 oحاالت ادم االلتزام بالقوامين واللواو

وأي دالو /مؤشرات ال الحش أو التزوير أو التتا .

 oمقترحات/توصيات لتطوير منظومة المراجعة الداخلية بالجهة.
 oمقترحات /توصيات لتحاين تنفيذ ادماطة بالجهة الحعومية.
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 -4اختصاصات التقسيمات الفرعية التابعة إلدارات المراجعة الفنية:
كما تبدى من الهيع التنظيمي إمه اددادة بعددد التقاددي التنظيمددي الروياددي للمراجعددة الداخليددة (ماددتوى دارة مركزيددة أو ماددتوى دارة اامد ة) توجددد تقادديمات
بيعددة ك د جهددة ثد يلددي ك د تقاددي نددي ثددتث تقادديمات رايددة هددي :المراجعددة الماليددة والمراجعددة ارداريددة ومراجعددة االلت دزام ويوض د الجدددول التددالي
نيددة بحا د
ارضا الخت اصات ك ٍ منها:
جدول ( )3اختصاصات التقسيمات التنظيمية الفرعية للمراجعة الداخلية

التقسيم التنظيمي الخاص بالمراجعة المالية
 -التةكد من صر ااتمادات المواإلمددة ددي ادضد ار

التقسيم التنظيمي الخاص بالمراجعة اإلدارية

التقسيم التنظيمي الخاص بمراجعة االلتزام

 -مراجعد ددة أداء اردارات وادقاد ددام المختلفد ددة والتةكد ددد

 -تق ددي أث ددر القد د اررات ال ددادرة ا ددن الا ددلطة

أي بد دداب مد ددن ادا د دواب المختلفد ددة واتخد ددا ،ارج د دراءات

وارجراءات والمعايير المهنية.

 -مراجع ددة ادماد ددطة والعملي ددات للتحقد ددا م ددن كفايتهد ددا

صد د د ددحةالق اررات المتخد د د ددذة وإج د د د دراءات العم د د د د

المعمول اهددا اهددد

داخ مفس البدداب مددع التةكددد مددن موا قددة و اإلرة الماليددة

وامتظامه ددا وكد د ذلك تقييمه ددا وإا ددداد تقري ددر ا ددن كف دداءة

القامومية الحاكمة.

ي حالة استحداث مفقات ضير واردة بالمواإلمة.

و عالي د د د د ددة التنفي د د د د ددذ وتق د د د د دددي التوص د د د د دديات التإلم د د د د ددة

 -التةك ددد م ددن ص ددحة وس ددتمة ج دراءات العم د

 -التةكد د د د ددد مد د د د ددن الت د د د د دزام اردارات الماليد د د د ددة واردارات

للدارةلتحديد الطر التي تتمعن اها من العم باددع

ي كا ة دارات الوحدة و ا الخطددا وادهدددا

المخ

ددة له ددا والتةك ددد م ددن ا دددم تج دداوإل ااتم ددادات

التإلمة للنقد مددن بدداب لد بدداب أو مددن انددد لد انددد

المخت ة بالتعاقدات الحعومية والمخاإلأ وضيرهددا بعد
ما تنص اليه القوامين واللواو وادمظمة والق اررات

 التحقد د ددا مد د ددن وجد د ددود ادصد د ددول الظد د دداهرة بالد د ددد اتروالاجتت ومدن حقيقة قيمتها وأمها كام

قددد سددجل

مددن أأ أداوه د وتنفيددذه لاامددال يددت و ددا الاياسددات

أ

وبت لفة أق .

 -تاد د ددخيص الماد د دداك الفنيد د ددة التخ

د د ددية بحا د د د

بيعة الجهة وتقدي الحلول والمقترحات المناسبة

 -متابع ددة ت ددوي

الخلد د ،ي الط ددابع الفن ددي وتق دددي

المخت د د د د د د ددة وارشد د د د د د د د ار

الد د د د د د د د ت د د د د د د دددقيا

التاكدددمن مطابقتهددا لا ددر

المرسددومة و بق دا للق دوامين والل دواو والتعليمددات
التددي تحع د العم د

ددي الوحدددة ولهددا ددي سددبي

،لددك الح ددول الد ماددخ مددن ارجدراءات التددي

تتبعهد د ددا اردارات المختلفد د ددة؛ لتحد د ددري مقارمتهد د ددا

با ددعر الت لف ددة وأم دده يج ددرى هتكه ددا بالقد دددر المناس د

الماورة الفنية التإلمة.

بادمظم ددة المق ددررة والتةك ددد م ددن ا دددم وج ددود أي

وكد ددذلك التحقد ددا مد ددن صد ددحة اريد درادات والم د ددرو ات

 -تاد ددخيص الماد ددعتت ارداريد ددة وتقد دددي التوصد دديات

امتهاخ لها .

 -مراجعد د د د د ددة الحاد د د د د ددابات مد د د د د ددن حيد د د د د ددا اري د د د د د درادات

 -المادداركة ددي تقيددي المخددا ر ارداريددة التددي تواجدده

اردارات المخت د د د د د د ددة بالجهد د د د د د ددة الحعوميد د د د د د ددة

وااللتزامات وجديتها.

بارجراءات الت حيحية والحلول المقترحة.

 -مراجع د ددة جد د دراءات الج د ددرد الت د ددي تق د ددوم اهد د ددا
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التقسيم التنظيمي الخاص بالمراجعة المالية

التقسيم التنظيمي الخاص بالمراجعة اإلدارية

التقسيم التنظيمي الخاص بمراجعة االلتزام

والم د ددرو ات اد ددن ريد ددا المراجعد ددة والتفتد دديش ال د د

الوحدددة ور ددع مقترحددات بعيفيددة التعامد معهددا وإاددداد

وارشد د ار

ماتندات ود اتر وسددجتت المتح ددتت والماددتحقات

خطا لمواجهتها.

قاموم دا والتةكددد مددن توثيددا وتطبيددا كد د تحيي ددر

الت د د د ددر ات الماليد د د ددة والقيد د د ددود المحاسد د د ددبية الخاصد د د ددة

الت حيحية الواردة ي تقارير المراجعة.

العام د د د ددة والم د د د ددرو ات العام د د د ددة والتةك د د د ددد م د د د ددن أأ

بالتح د ددي أو ال د ددر تمد د د

بطريق د ددة س د ددليمة و ق د ددا

للقوامد ددين واللواود د المحاسددبية والماليددة المقد ددررة والقوااد ددد
العامد د ددة للمواإلم د ددة العامد ددة وكاد د ددا وقد دداوع االخ د ددتت

وارهمددال والمخالف ددات المالي ددة وبحددا اوااثه ددا وأمظم ددة

 -التةكد د ددد مد د ددن قيد د ددام اردارات المختلفد د د ة بد د ددارجراءات

الي دده ل ددماأ تمام دده و قد دا للمق ددرر

يط أر الد أسس و در الجرد.

 -ح د ددر أصد ددول وموجد ددودات المخد دداإلأ التد ددي

 -ا ددداد التق ددارير الدوري ددة المتعلق ددة بةام ددال المراجع ددة

تمل ه ددا الجه ددة الحعومي ددة والتةك ددد م ددن ما دداخ

الفنية وتقدي متاو المراجعة للرويس المباشر.

س ددج خ دداص له ددذ ادص ددول والتةك ددد م ددن أم دده

يت متابعتها

 -التةك د ددد م د ددن الت د دزام اردارات المختلف د ددة بةدل د ددة

العمد د د د الت د د ددي أدت لد د د د ح د د دددوثها واقتد د د دراح وس د د دداو

المراجعة ك بحا

 -مراجع ددة م دددى الت دزام اردارات بال ددر م ددن الم ددن

واستخدام النما ،المعتمدددة ددي توثيددا مجدداإلات

اتجها.

والهبات والتبراات الممنوحة ...لخ؛ للتةكددد من :مفاقهددا
ددي ادض د ار

المخ

ددة لهددا واتفاقهددا مددع الق دوامين

والل د دواو المنظم د ددة ومراااتهد ددا للقواا د ددد المعمد ددول اه د ددا

والاروك الواردة ي اتفاقاتها وتعاقداتها

بيعته.

 -تطبيد د ددا معيد د ددار التوثيد د د ا وأدلد د ددة ارثبد د ددات

اردارات المختلفة.

 اددداد تقددارير بةيددة مخالفددات تقددع ددي مطددااخت اصد د د دداتها تمهيد د د دددا التخد د د ددا ،ارج د د د دراءات

الت حيحة التإلمة.

 -بح ددا ود ارس ددة الما دداك المالي ددة الت ددي ق ددد ت دداد

تنفيذ انود االتفاقيات التي تبرمها الدولة وت ددوأ الجهددة
ر ا يها
 -مراجعة الحاابات الختامية للوحدة اردارية.

 خطار ك من و اإلرة المالية وهي ة الرقابة ارداريددة2019/10/26
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التقسيم التنظيمي الخاص بمراجعة االلتزام

والجهد د دداإل المركد د ددزي للمحاسد د ددبات ومباحد د ددا ادم د د دوال
العام د ددة بمد د ددا يقد د ددع مد د ددن حد د دوادث االخد د ددتت
والحريا وارهمال والتبديددد وارتددت

والاد د ددرقة

ومددا ددي حعمهددا

يدوم اكتاا ها وموا اة هذ الجهات بددالق اررات ال ددادرة
باةأ هذ الحوادث ور صدورها.
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 -5آلية تقدير األعداد المطلوبة
ي العادة يقوم ريا من المراجعين بةامال المراجعة الداخلية (أي أكثر من مراجع واحد) .وتتنو أامال المراجعة

الداخلية حجما وموضواا بحا
ل

حج الو اإلرة التي تتبعها وحدة المراجعة واليه تختلا أحجام ر المراجعة الداخلية

مهمة.
أحد المراجعين ريا المراجعة (مدير وحدة المراجعة الداخلية) ويتول ماؤولية التخطيا وارش ار

ويت أر

مهام المراجعة والتواص مع الجهات الخاضعة للمراجعة اينما يتول أا اء الفريا تنفيذ أماطة المراجعة.

ال

وب فة اامة تاير الدراسات الدولية ل أأ الية تقدير حج وحدة المراجعة الداخلية هي 3( :أا اء ي الوحدة:

 1000موظا) .وتؤكد الدراسات الماحية الدولية ،ات المعادلة تقريبا

قد تفاوت ادد العاملين اوحدات المراجعة

الداخلية المبحوثة  -و قا لعدة معايير -ما اين ([ )32ادكبر حجما ي الماوح] و([ )7ادق حجما] اينما جاء
المتوسا (.)19

وبالنابة للمعايير التي تحدد حج وحدة المراجعة الداخلية من واقع هذ الماوح ةهمها:

معبر انها بحج أماطتها ومعامتتها وتفااتتها الداخلية والخارجية
ا
أ -حج المنظمة
ب -أصول وموارد المنظمة

 التوجه ال بير محو التمركزيةد -اشتمال رسالة المنظمة وأهدا ها االستراتيجية ال أبعاد المراجعة الداخلية.
وبطبيعة الحال العتقة ردية اين العوام الاابقة وحج وحدة المراجعة الداخلية.
واماجاما مع الهيع التنظيمي االسترشادي الاااا ايامه يمعن تحديد ادد الموظفين ي وحدة المراجعة الداخلية

و،لك و قا للجدول التالي:

جدول ( )4آلية تقدير عدد الموظفين في اإلدارة المركزية للمراجعة الداخلية

عدد موظفي وحدة المراجعة الداخلية
7

التفصيل
 -رودديس للوحدددة وثتثددة بحا د

البعددد الفنددي (مددالي تاددحيلي

التزام) وثتثة اداو له حال ضيااه دي ظر .

 العدد المحدد هددو أقد ادددد مقبددول مهمددا الد حجد المنظمددةومهما كام

وضعية المعايير الاااا ايامها.

 يتطد ددااا هد ددذا الد ددرق مد ددع أق د د اد دددد ظهد ددر لوحد دددة المراجع د ددةالداخلية ي الدراسات الماحية الاااا ارشارة ليها.
[ 3 +ل

 1000موظا بعد ،لك]

أول (]3+7[ )1000-ك ( )1000بعد ،لك [اخر رق  ]3+وهعذا...
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وكمثال ال الية تقدير أاداد تقاي المراجعة الداخلية إمه ي حالة و اإلرة التخطيا والمتابعة وارصتح ارداري

الاااا ارشارة ليها امفا قد يعوأ تقاي المراجعة الداخلية بماتوى دارة مركزية أو دارة اامة:

أ -ي حالة تقاي المراجعة الداخلية بماتوى دارة مركزية يعوأ ادد أا اء الفريا ( )21كما يلي:

 ادد ( )9من شاضلي الوظاوا القيادية وارش ار ية [رويس اردارة المركزية( +اثناأ من مديري العموم "ادوللقطا التخطيا والثامي لقطا ارصتح ارداري") ( +ستة من مديري اردارات "ثتثة لقطا التخطيا
وثتثة لقطا ارصتح ارداري" ) ]

 ادد ( )12من المراجعين [ "ثتثة لقطا التخطيا وثتثة لقطا ارصتح ارداري" وستة بدائل لهمحال غيابهم ألي ظرف ]
ب -ي حالة تقاي المراجعة الداخلية بماتوى دارة اامة يعوأ ادد أا اء الفريا ( )15كما يلي:

 ادد ( )3من شاضلي الوظاوا القيادية وارش ار ية [مدير اردارة العامة( +اثناأ من مديري اردارات "ادوللقطا التخطيا والثامي لقطا ارصتح ارداري")

 ادد ( )12من المراجعين [ "ثتثة لقطا التخطيا وثتثة لقطا ارصتح ارداري" وستة بدائل لهمحال غيابهم ألي ظرف ]

 -6عالقات المراجع الداخلي:
يوض

الجدول التالي اتقات المراجع الداخلي سواء داخ الوحدة أو خارجها وقد تبدى امفا أأ التبعية

اردارية ست وأ للالطة المخت ة اينما يوجد تعاوأ ني مع هي ة الرقابة اردارية؛ لذا يتعين ال مدير وحدة المراجعة
الداخلية وموظفيها تقدي تقارير دورية شهرية للهي ة انتاو أامال الوحدة
واقعة تاتلزم ارخطار انها مث وقاوع ارختت

ت ان التقارير العاجلة ور اكتاا

والارقة والتزوير والتبديد و ارتت

أي

والحريا وارهمال ...لخ.

كما يتعين كذلك تلبية الت ليفات التي ترد ليه من ممث الهي ة بالجهة لفحص  /مراجعة موقا  /موضو محدد ي
حينه وإاداد التقرير التإلم وتاليمه ليه.
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جدول ( )5عالقات المراجع الداخلي

العالقة مع ممثلي الجهات الرقابية
يج د د د د

العالقة مع السلطة المختصة

العالقة مع ممثلي وزارة المالية

الد د د الاد د ددلطة المخت د د ددة د د ددي

ال د د د د م د د د دددير وح د د د دددة المراجع د د د ددة يتع د د ددين الد د د د مد د د دددير المراجع د د ددة الداخليد د د ددة يجد د د

الداخلي ددة وموظفيه ددا التع دداوأ م ددع ممثل ددي وموظفيهد ددا التعد دداوأ مد ددع المد دراقبين المد دداليين الوحد دددة تد ددو ير االسد ددتقتل التد ددام لمد دددير
الجه د ددات الرقااي د ددة وم د ددنه  :هي د ددة الرقاب د ددة داخد د د الجه د ددة اتزوي د ددده انت د دداو ادام د ددال الوحد دددة وموظفيهد ددا؛ بمد ددا يعف د د قيد ددامه

ارداريددة والجهدداإل المركددزي للمحاسددبات

الداخلد د د ددة ضد د د ددمن اخت اصد د د دداته وباد د د ددع

بةامال المراجعة الداخليددة بموضددواية

ومباح د د د ددا ادم د د د دوال العام د د د ددة والجه د د د دداإل خاص التي اليها متحظات وأي معلومددة بمددا ددي ،لددك ادددم ت لدديفه بالقيددام بددةي

المركد ددزي للتنظد ددي واردارة وتمعيد ددنه مد ددن يمعن أأ تاااده ي أداء أاماله .

ام د تنفيددذي أو المادداركة ددي اللجدداأ

اال ددت الد د جمي ددع التق ددارير والبيام ددات

التنفيذية.

التإلمة لعمله ومتابعة اردارات
 -7أنواع المراجعة المطبقة في وحدة المراجعة الداخلية:
من أموا المراجعة المطبقة ي وحدة المراجعة الداخلية:
أ  -مراجعة االلتزام :هو حص الاياسات وارجراءات ي الجهة أو اردارة للتةكد من التزامها بالمعايير الداخلية
والرقااية.

ب -المراجعة الفنية واإلدارية :تحلي

تف يلي لاهدا

وامليات التخطيا وارجراءات والنتاو  .وت وأ

النتيجة الماتهد ة هي تقيي العمليات الفنية واردارية ووضع التوصيات لتحاينها.
 -المراجعة المالية :اتخا ،التدااير الممعنة ل ماأ كفاءة استخدام الموارد المالية.

د  -المراجعة التحقيقية :هي ابارة ان بحا ودراسة موضو معين أو مع شخص معين اندما ت وأ هناخ
شعوخ ي وقو أي احتيال أو مخالفات.
 -8أنواع عمليات المراجعة
تتعدد أموا امليات المراجعة منها:
أ -عملية المراجعة الوقائية

وتعن اتوقع الماعتت وتقدي سلالة من التوجيهات لتجن

حدوثها..

ب -عملية المراجعة االستكشافية
وتعني ام

ريا المراجعين ال اكتاا

أية مخالفات.

ج -عملية المراجعة التصحيحية
ي هذ الحالة واند اكتاا

القت ارح أسالي

لعتجها.

وجود ماعلة ما ختل أامال المراجعة يتول

ريا المراجعة بحا أسبااها
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 -9متطلبات المراجعة الفعالة:
وفي هذا السياق ،نشير إلى المتطلبات التالية:
 1-9إدارة المخاطر:
▪

ي

ار تحديد المخا ر ،اتها ماير ل ما يلي:

 −تتمث المخا ر ي احتمالية قد ادصول أو ت ررها أو تعطلها أو تعذر قدرة الجهة ال سداد االلتزامات
التي ت منها و اإلرة المالية وال الجام

اآلخر رصة اتاحة المزايا والم ال للجهة من منظور حجمها

أي :ما هي احتمالية وقو مخا ر معينة واواق

،لك؟

 −تجدر ارشارة ل أأ مفهوم المخا ر ال يحم داوما معن سلبي قد ياير كذلك ل اتاحة الفرص.
 −ول ن دارة المخا ر هي املية تهد

ل االستفادة من المزايا والحد من اآلثار الععاية للمخا ر ي الجهة

من ختل التخطيا والتنظي واردارة والرقابة ال الموارد البارية أو أماطة العم .

−

أ المخا ر (سواء اريجااية أو الالبية) قد تؤثر ي القيمة وهناخ اتقة مباشرة اين المخا ر وحوكمة

العمليات وااللتزام كما سنرى.

▪ أه المخا ر الالبية التي قد تؤثر ي أي جهة هي:
 −مخا ر النظ  :ادم كفاءة أو عالية مظ المعلومات

 −مخا ر خارجية :اوام ال تخ ع لتحع الجهة وتؤثر ي اي تها الداخلية مث المناخ وأاطال البنية التحتية
وادحداث الاياسية وااللتزامات الدولية الخ.

 −مخا ر بارية :اندما يعوأ الموظفين ضير معدين لتلبية االحتياجات وتحقيا ادهدا

االستراتيجية للمؤساة.

 −مخا ر العمليات :اندما ال تلبي امليات العم متطلبات ادداء المرجوة.
▪ تتعلا دارة المخا ر بما يلي:
 −تحديد المخا ر

 −تحلي المخا ر
 −تقيي المخا ر

 −ات ومواجهة المخا ر
 −متابعة جراءات المواجهة

 −وضع االستراتيجيات الاليمة وادهدا
−

ه كيفية تةثر تحقيا ادهدا

 −العم ال
اواق

لتحقيا القيمة مع مراااة ادحداث المحتم وقواها (المخا ر).

بادحداث والمواقا أثناء تنفيذ اردارة والموظفين لتستراتيجيات.

تعدي احتمالية وتةثير هذ ادحداث والمواقا مع دراخ أأ ك حدث أو موقا قد ينت انه

متنواة بع ها يجااي وبع ها سلبي.
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 −التةكد من استناد الق اررات ل المعلومات ال حيحة سواء ي وضع أو تعدي االستراتيجيات أو ي تنفيذها
يوميا من ختل الق اررات اردارية ال ماتوى الجهة كع

مث مراااة الماتويات المناسبة للمخا ر المناسبة.

 −الرقابة وإاداد التقارير ل ماأ استيعاب أا اء مجلس اردارة واردارة العليا ليس قا ماتويات م ادر
المخا ر الفردية ول ن أي ا مدى قدرة الجهة (أو ادم قدرتها) ال تحقيا تلك ادهدا .

 2-9تحليل األسباب الجذرية
تحلي ادسباب الجذرية هو أسلوب لح الماعتت ياتخدم لتحديد ادسباب الجذرية لاخطاء أو الماعتت.
ويعد اام ما سببا جذريا ،ا أدى حذ

هذا العام من تالا الماعلة أو الخطة ل

منع ت رار حدوث النتيجة

النهاوية ضير الماتحبة .أما العام الاببي يؤثر ي متيجة الحدث ول نه ال يعد سببا جذريا .وال الرض من أأ حذ
العام الاببي قد يفيد ي النهاية إمه من ضير المؤكد أمه يمنع ت رار النتيجة ضير الماتحبة.
ويستند هذا التحليل في األساس إلى أربعة مبادئ عامة هي:
•

تحديد ووصا الحدث أو الماعلة باع سلي .

•

وضع جدول إلمني ادء من الوضع الطبيعي حت حدوث ادإلمة أو العط النهاوي.

•

التمييز اين ادسباب الجذرية والعوام الاببية.

•

بمجرد تنفيذ (ومع استمرار التنفيذ) يتحول تحلي ادسباب الجذرية ل أسلوب الكتاا

الماعتت.

 3-9التخطيط االستراتيجي للمراجعة :تقييم احتياجات المراجعة
يج

جراء تقيي الحتياجات المراجعة (” )Auditing Needs Assessment “ANAلتحديد استراتيجية المراجعة

الداخلية لتطوير الجهة .ويج

المتحيرة للمؤساة.
يج

تحديا هذا التقيي دوريا وتعديله حا

تحديا تقيي احتياجات المراجعة مرة ك سنة ال

ال رورة ليععس احتياجات ضماأ الجودة

تطور تععس وتيرة التحيير
ا
ادق لوضع استراتيجيات أكثر

المتااراة التي تواجهها العديد من المؤساات – مداومة باع خاص بالتطورات الت نولوجية والمنا اة .ويتطل

،لك

المتابعة الماتمرة للبي ة الداخلية والخارجية.

يمث تقيي احتياجات المراجعة معوما جوهريا ل ماأ أداء امليات مراجعة داخلية متومة ،ات صلة ي المواايد

المحددة أو المناسبة .ويج

استخدام هذا التقيي

مخا ر أكبر ال الجهود الرامية لتحقيا أهدا

ويج

ي توجيه موارد المراجعة الداخلية للجوام

المؤساية التي تاع

الجهة لمااادة اردارة ي مواجهة تلك المخا ر.

أأ تام املية تقيي احتياجات المراجعة ما يلي:

أ -مراجعة

ار ضماأ الجودة الخاص بالجهة.

ب -مراجعة ايامات دارة ادداء.

 -مراجعة أامال المراجعة الاابقة وماتويات ارمجاإل المحرإلة ي تنفيذ ارجراءات.

د -الحوادث /المخا ر الخارجية ال برى وضيرها من العوام .
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ه -التحييرات المؤساية أو المااريع ال برى المخطا لها.

 -10البرامج التدريبية المطلوبة:
من البرام التدريبية لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:
▪ تدري

ال أساسيات المراجعة الداخلية.

▪ تدري

متقدم ال المراجعة الداخلية:

وبعد البرمام

التدريبي المعتمد يح

( )CGAPوالتي يمنحها حاليا ي م ر:

المتدرب ال

شهادة متخ ص المراجعة الحعومية المعتمدة

 −المعهد القومي للدارة ()NMI

 −معهد المدققين الداخليين ي م ر ()IIA Egypt
 −الجامعة ادمريعية بالقاهرة ()AUC

 −الحر ة التجارية ادمريعية (. .)AmCham
 −کي اي م جي (.)KPMG
 1-10العوائد المستهدفة من التدريب على موظفي المراجعة الداخلية:
ومن أهمها:

▪ معالجة مقاك ال عا لدى الموظفين واكتااب المهارات والمعر ة التإلمة لحان دارة وحدة المراجعةالداخلية
▪ تحاين وضماأ حان أداء الموظا؛ حيا يج
ارداريةالمتعلقة بالوحدة وأدوار و ماؤولياته

ال

الموظا أأ يعوأ ال

▪ ضماأ رضا موظفي وحدة المراجعة الداخلية ال ااتبار أأ حاا

واي بعا ة ارجراءات

الموظا بالرضا ان الدور الذي يقوم

به يالو اإلرة والوحدة من شةمه أأ يؤثر يجاايدا ي قدرته ال تنفيذ المهام المنو ة به

▪ تقلي ارش ار

وتعظي الثقة؛ من اواود التدري

الفعال أأ ي ب الموظفوأ أكثر ستقتلية وثقة بةمفاه مما

يقل من الهيراركية ارش ار ية ال أداوه لمهامه .
 2-10المعارف والمهارات المتوقع اكتسابها:
من أه المعار والمهارات المتوقع اكتاااها ي هذا ار ار::

▪ اكتااب المعر ة ادساسية بالحوكمة وتطبيقاتها

▪ اكتااب المعر ة ادساسية بمهام وحدة المراجعة الداخلية

▪ ت ريس الحوكمة الاليمة وال فاءة والفعالية للمااادة ي سير العم
▪ إليادة الواي :قوااد الالوخ المحدثة للعام 2018
▪ الواي :رؤية م ر  2030رستراتيجية التنمية
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▪ التعريف بقاموأ الخدمة المدمية الجديد رق ( )81لانة  2016والوحته التنفيذية رق ( )1216لانة 2017
▪ التعريف بارستراتيجية الو نية لمعا حة الفااد 2022-2019
▪ ار
▪

الدلي التاحيلي /أدوات وحدة المراجعة الداخلية ال المرشحين للعم بالوحدة

اادة الفحص واالختيار النهاوي لموظفي وحدة المراجعة الداخلية

▪ التدريبات المتقدمة :شهادة المراجع الداخلي المعتمد..

ويقترح هنا أن يتم البرنامج التدريبي املوجه للعاملين بوحدة املراجعة الداخلية على غرار املعايير واملهارات املقررة ًّ
دوليا

ملنح شهادة املراجع الداخلي املعتمد()Certified Internal Auditor - CIAوالتي تتكون من ثالثة أجزاء على النحو التالي:
جدول ( )6محتويات البرنامج التدريبي الموجه للمراجع الداخلي

م
-1

المحور

المحتوى التفصيلي

وصف عام

الجزء ادول -أساسيات تاتم مواضدديع الجددزء ادول مددن شددهادة الم ارجددع  1-1اررشادات ارلزامية:
المراجعة الداخلية

الد د ددداخلي الد د ددي المد د ددنه االل ازمد د ددي مد د ددن ار د د ددار
ال د دددولي للممارس د ددات المهني د ددة دام د ددال المراجع د ددة

الداخلية

المهن د ددة-ض د ددر

ما د دداك المراجع د ددة الداخلي د ددة

وسلطته وما وليته]

Practices

وهو

[تعريف المراجعة الداخلية-مبددادال أختقيددات

Professional

International

) 2-1 Framework (IPPFالمراجعة الداخلية والمخا ر:

ار مفاهيمي يددنظ اررشددادات التيي دددرها [المف د د د د دداهي المتعلق د د د د ددة بالمخ د د د د ددا ر-خط د د د د ددر

معهد المراجعين الداخليين

االحتيال]

) 3-1 Institute of Internal Auditors (IIAتنفي ددذ مه ددام المراجع ددة الداخلي ددة "أدوات
وتقنيات المراجعة":
[جمد ددع البيامد ددات-تحلي د د وتفاد ددير البيامد ددات-
تبليد البيامددات-أو ار العمد -خدراوا العمد -
اددلة]
-2

الجد د ددزء الثد د ددامي -ممارسد د ددة تاددتم مواضدديع الجزءالثددامي مددن شددهادة الم ارجددع  1-2دارة مادداك المراجعددة الداخليددة [اددوار
المراجعة الداخلية

الداخلي الددي دارة المراجعددة الداخليددة اددن ريددا االسد د د ددتراتيجية وارداريد د د ددة لناد د د دداك المراجعد د د ددة
ال د دددور االس د ددتراتيجي والتا د ددحيلي ردارة المراجع د ددة الداخلي د ددة-وض د ددع خط د ددة المراجع د ددة الداخلي د ددة
الداخلية وإادادخط ددة مراجع ددة مبني ددة الد د أس ددا

ال أسا

المخا ر-ترتي

المخد د ددا ر والخط د د دوات التإلمد د ددة ردارة امليد د ددات الداخليد ددة حا د د
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م

المحور

المحتوى التفصيلي

وصف عام
المراجعد د د د د د د د د د د د ددة (التخطد د د د د د د د د د د د دديا ارش د د د د د د د د د د د د د ار

المراجع ددة الداخلي ددة م ددن المد دوارد-أمد دوا مه ددام

االحتيال وال وابا الخاصة به.

االلتزام والمهام االستاارية"]

وتوصد دديتلنتاو ومتابعة التنفيذ) وكد ددذلك مخد ددا ر المراجع ددة الداخلي ددة "مه ددام التةكي ددد والتقي ددد أو
 2-2دارة مه د د د د د ددام المراجع د د د د د ددة الداخليد د د د د د ددة:
[تخطد د د دديا المهد د د ددام-ارشد د د د ار

الد د د د مهد د د ددام

المراجعة-تبلي مهمة المراجعة-مراقبة متدداو
المهمة]

 3-2مخ د د ددا ر االحتي د د ددال والرقاب د د ددة [وض د د ددع
معاميددة حدددوث احتيددال ددي االاتبددار-تحديددد
أ ك د دداأ احتم د ددال ح د دددوث احتي د ددال يا د ددتداي

اناي ددة خاص ددة-اس ددتخدام اختب ددارات المراجع ددة

لتحددري وجددود االحتيددال-تعزيددز ثقا ددة الددواي
بما د د د دداو االحتي د د د ددال-تقني د د د ددات االس د د د ددتجواب
والتق ي-المراجعة القامومي]
-3

الج د ددزء الثال د ددا -اناص د ددر تاددتم مواضدديع الجزءالثالددا مددن شددهادة الم ارجددع  -الحوكمة/أختقيات العم
المعر د د د د د د د د د ددة الخاص د د د د د د د د د ددة الد د د ددداخلي ال د د د د مبادىءالحوكمد د د ددة وأختقيد د د ددات  -دارة المخا ر
بالمراجعة الداخلية

العمد د د د وإدارة المخد د د ددا ر والهيعد د د د التنظيمد د د ددي

 -الهيع التنظيمي وبناء المنظمات

بمد ددا ي ،لد ددك ال د دددورات الماد ددتندية واالت د دداالت

 -االت ال والقيادة

ومبد ددادال اردارة والقيد ددادة؛ وت نولوجيد ددا المعلومد ددات  -ت نولوجيا المعلومات
واسد د ددتم اررية ادامد د ددال واردارة الماليد د ددة والبي د د ددة  -المحاسبة المالية

التجارية العالمية.

 -اي ات العم العالمية.

 -11معايير ومؤشرات نجاح وحدة المراجعة الداخلية:
تتعددمعايير ومؤشرات مجاح وحدة المراجعة الداخلية وإأ كاأ يمعن جمالها ي تحقيا مهامها الاااا ايامها بعفاءة
و عالية ومن المه أأ ينظر ل معايير النجاح باع شام بحيا يت من مدختت الوحدة وأماطتها ومخرجاتها

واواودها واثارها كما يتبدى من الجدول التالي:

2019/10/26

Page 29 of 31

جدول ( )7معايير ومؤشرات نجاح وحدة المراجعة الداخلية

معايير المدخالت

األنشطة والمهام

اآلثار

المخرجات والعوائد:

يتعلددا هددذا المعيددار بددالموارد داخد

ومد د د ددن المعد د د ددايير الروياد د د ددة لتقيد د د ددي

 -1المخرجات:

وه ددو يق ددا

الوحدددة س دواء البا درية أو الماليددة

أماطة وحدة المراجعة الداخلية:

والمعيار الرويس هنا:

الواس ددع وال ددذي ال يظه ددر ال بع ددد

أو العينية

أ -االلت د د د د د دزام المد د د د د ددالي ويق د د د د د ددا

 -ما د د د ددبة المه د د د ددام المنج د د د دزة م د د د ددن

ترة إلمنية ويلة من ام الوحدددة

-2العواود:

ومن المؤشرات الروياة هنا:

أ -المدختت البارية:

بارمفد د ددا الفعلد د ددي للوحد د دددة مقارمد د ددة

ومد د د ددن المع د د د ددايير الروياد د د ددة هن د د د ددا :بارمفا المقدر ي المواإلمة

جمالي المهام الماتهد ة

والمعيار الرويس هنا:

بالنت دداو ال د النط ددا

(اادة  5سنوات ةكثر)

ال فايددة العدديددة وال فدداءة المهنيددة

ب -االلتد د د د دزام الزمن د د د ددي ويقد د د د ددا

وال فاءة ادختقية.

بالتنفيد ددذ الفعلد ددي لاماد ددطة مقارمد ددة المخرجد ددات المقبولد ددة مد ددن جمد ددالي وحدددة الم ارج ددع بفت درة إلمني ددة ويل ددة

ب -المد د د دددختت الماليد د د ددة :ومد د د ددن بمد د ددا كد د دداأ موجد د ددودا د د ددي الخطد د ددة المخرجات الفعلية للوحدة.
المعد د د د د د د د د ددايير الروياد د د د د د د د د ددة هند د د د د د د د د ددا التنفيذية

ال فاية والتنو .

 -االلتزام الفنددي ويقددا

متاجية الجهة الحعومية بعد امد

مقارم د د ددة بإمتاجيته د د ددا قبد د د د خم د د ددس

سنوات ال ادق .

بالتنفيددذ

 -الموارد العينية :ومن المعايير الفعل د د د د ددي مقارم د د د د ددة بالمواصد د د د د ددفات

الرويا د ددة هن د ددا الحداث د ددة والج د ددودة

وال فاءة والمتءمة البي ية.

المحددة للنااك.
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-12خاتمة:
يترت

وت ريس الممارسات ادختقية والمهنية

ال وجود منظومة عالة للمراجعة الداخلية تحاين المااءلة

واردارة الفعالة للمخا ر وتحاين جودة المخرجات ودا امليات صنع القرار ومتابعة ادداء .يعد مااء وحدات
أمر هاما و ا جراءات الحوكمة الرشيدة ومعايير الفعالية وال فاءة ي تقدي
المراجعة الداخلية ي جميع الو اإلرات ا

الخدمات العامة.

وستاتطيع وحدات المراجعة الداخلية تحقيا اواود اديدة باستخدام اددوات واآلليات المختلفة :مث

تحلي

المخا ر والتحلي والرقابة المالية والحوكمة ومعا حة الفااد والمتابعة والتقيي :

• تحديد اوام المخا ر ووضع معايير وإجراءات الحد منها (تحلي وتخطيا المخا ر).
• التةكد من استخدام ادموال ي تحقيا ادهدا

وتعزيز الرقابة اردارية ( اداد المواإلمات والرقابة المالية).

• ضماأ المااءلة ان النتاو (متابعة مؤشرات ادداء الروياية).
• معا حة االحتيال والفااد.
• تعزيز قوااد الالوخ ادختقي والافا ية.

• ضماأ االلتزام بالمعايير المهنية وادختقية.
وهعذا يتبدى جليدا أأ وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مااادة لوضع وتنفيذ منهجيات متاقة ومظ موحدة

قياسية ردارة الجودة من أج تنفيذ ادماطة الحعومية الواردة ي رؤية م ر .2030
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