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 مقدمة:
ضدددماأ مةسادددة العمددد  الحعدددومي  ور دددع للجهددداإل ارداري دي دولدددة  لددد  تطدددوير مظدددام حوكمدددة مت امددد   يهدددد  

تعزيددز الاددفا ية والمادداءلة  لكفاءته  وتاهي  تنادديا الجهددود اددين الجهددات الحعوميددة ،ات العتقددة  حيددا يددت  تطددوير   ددار 
 .بارضا ة  ل  التةكد من مدى التزام الجهات اتحقيا ادهدا  الو نية

تدددددمي ماددددتوى أداء الجهددددات  -دي دولددددة –مددددن أهدددد  أسددددباب االهتمددددام بالحوكمددددة  ددددي القطددددا  الحعددددومي ولعدددد  
الحعوميدددة  وتدددداخ  ال دددتحيات والمادددؤوليات وضدددعا ارمتاجيدددة  وضيددداب الماددداءلة  بارضدددا ة  لددد  ضدددعا المنظومدددة 

   .وارداري  ور حاالت للفااد الماليالرقااية كع   وتدمي ماتوى ار  اح والافا ية  وظه
ومفهددوم الحوكمددة يهددد   لدد   خ ددا  مادداك الجهدداإل الحعددومي  لدد  مجمواددة مددن ادمظمددة والقددوامين  والاياسددات 
والمعددايير وارجددراءات التددي تحقددا االم ددباك المؤساددي  ددي  دارة الجهددة الحعوميددة مددن خددتل تحديددد ماددؤوليات وواجبددات 

 .الماؤولين  ي اردارة العليا والتنفيذية
لحوكمة"  ي القطددا  الحعددومي  لدد  المحا ظددة الدد  المددال العددام ل ومدده وسدديلة الدولددة  ددي تقدددي  وتحاددين وتهد  "ا

الخدددمات المقدمددة للمددوا نين  وضددماأ حقددوقه  بحيددا ت ددوأ الخدددمات الحعوميددة متميددزة بالوضددوح والتحديددد وااليددة  جددودة 
والتعددر  الددد  اراء النددا  بحدددر  التحادددين  الجددودة  مدددن خددتل التخطددديا ومراجعددة القدددرارات وتحديدددد  ددر  قيدددا  ادداء

 .والتطوير  بارضا ة  ل   يجاد معايير وقوامين ثااتة واادلة تتميز بالافا ية والوضوح
أهدد  المبددادال التإلمددة لتحقيددا وتطبيددا مظددام حوكمددة الجهددات   تمث أما بخ وص ار  اح والافا ية والمااءلة  

وضيددر الماليددة المتومددة وجعلهددا متاحددة للنددا  بالدقددة و ددي الوقدد  المناسدد    الحعوميددة مددن خددتل تددو ير المعلومددات الماليددة
 .ماهيك ان مار التقارير الرقااية و ا أسس ومعايير محددة 

  وسددب  المتابعددة الفعالددة لددلدارات التنفيذيددة ردارة العليددا  ددي الجهددة الحعوميددةكما يحدد مظام الحوكمة ماؤوليات ا
الداخليددة التددي تددو ر المعلومددات ل ا ددة الماددتويات ارداريددة بالاددع  الددذي ي ددمن ادداء ادمثدد   مددن خددتل أمظمددة الرقابددة 

 .وإضفاء الم داقية والثقة  ي التقارير المالية واردارية
ضددماأ تطبيددا الحوكمددة وجددود تقيددي  ماددتق  مددن جهددة رقاايددة اليددا تهددد   لدد  التحقددا مددن وجددود وتقيددي  ويحتددا  

 .لجهات الحعومية ومدى التزامها بالمعايير ال ادرة ان الجهات المخت ة بالدولةمظام الحوكمة المطبا با
الجهدددات  هتواجهددد خاصدددة مدددع مدددا ادددادة مدددا يعدددول الددد  وحددددات المراجعدددة الداخليدددة  دددي تحقيدددا الحوكمدددة الفعالدددة و 
  وم ددادات الاددلوخ ادختقددي  بجامدد  التحددديات ت ددارب الم ددال   و الترهدد  ارداري كتحددديات ضددخمة مددن الحعوميددة 

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

هي الركيزة ادساسددية التددي يمعنهددا تحقيددا ضددمامات كا يددة ردارة القطددا  العددام والحعددومي ية الداخلالمراجعة وتعد 
بعفاءة و االية؛ و،لك من ختل تقدي  تقيي  حيادي وموضددواي امددا  ،ا كامدد  المددوارد العامددة قددد تمدد   دارتهددا واسددتحتلها 

 الجهددات الحعوميددةد القدداوموأ اوظيفددة المراجعددة ببطريقددة مادد ولة و عالددة لتحقيددا النتدداو  المرجددوة  و ددي هددذا ار ددار يادداا
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...(  ي تحقيا مبادال المادداءلة والنزاهددة  وتحاددين العمليددات  وضددر  الثقددة اددين هددذ  الوحدددات وبددين  محا ظة)وإلارة  هي ة 
 الموا نين واد را  ،ات ال لة.

يمعددن أأ يعددوأ بمثابددة أداة جيدددة ومن ث    إأ مفهوم المراجعة الداخلية أشم  وأا  من مفهوم المراجعة المالية  و 
  و ددي هددذا ار ددار تقددع للجهددات الحعوميددةلتحاددين وضددع االسددتراتيجية  وامليددة صددنع القددرار  واردارة والعمليددات اليوميددة 

ما ولية  مااء مظام للمراجعة الداخلية وإدارته لتحديد مخا ر ادامددال والددتحع   يهددا بفااليددة  ددي المقددام ادول الدد  ادداتا 
 .  للجهةاردارة التنفيذية 

 مددن قيددام   ددي التةكدددوب فة اامة  يدا  دور المراجع الداخلي  ي القطا  الحعومي مبادال الحوكمة  كما ياددااد 
ادددورها ل اددا ورد  الفادداد وممارسدداته  وتددو ير تقيددي  حيددادي وماددتق  للبددرام  والاياسددات  والعمليددات  الجهددات الحعوميددة

 والنتاو   وكذلك التنبؤ باالتجاهات العامة والتحديات التي قد تظهر ماتقبت .
مجموادددة واسدددعة  الحعوميدددة الجهددداتوللو ددداء اهدددذ  اددوار ادددادة  مدددا يادددتخدم القددداوموأ الددد  المراجعدددة الداخليدددة ب

 .وإاداء الرأي  ومراجعة ادداء  والتحقيقات  ةالمالي مراجعةومتنواة من اددوات مث  ال
 المنهجية المستخدمة:  -1

ا  وقددد ارتددةى انددد  اددداد  ا ودوليددد البندداء الدد   هددذ  الورقددةتعددددت التجددارب الناحجددة  ددي المراجعددة الداخليددة  قليميددد
 التراك  العلمي والعملي  ي هذا الخ وص؛ باتبا  خطوات متتابعة ومت املة ال  النحو التالي:

ن ،لددك الدراسددات ادكاديميددة الرصددينة كال تدد   ما  المي لبعض اددايات المتعلقددة اوحدددة المراجعددة الداخليددة  سددواء مدد -أ
 والبحوث  والرساو  واد روحات العلمية  أو الوثاوا الفنية ال ادرة ان مؤساات متخ  ة منها:

والدددددذي يعدددددد الجهدددددة الدوليددددددة  (AII-Auditors Internal of Institute) معهدددددد المدددددراجعين الدددددداخليين ادمريعدددددي ▪
 ددي جميددع أمحدداء  المراجعددة الداخليددةومعددايير المراجعددة الداخليددة  حيددا يددو ر لمهنييالماؤولة اددن وضددع  رشددادات 

  العددددددال   رشددددددادات رسددددددمية معتمدددددددة ينظمهددددددا ار ددددددار الدددددددولي للممارسددددددة المهنيددددددة دامددددددال المراجعددددددة الداخليددددددة

)IPPF-International Professional Practices Framework( كإرشادات  لزامية أو  رشادات موص  اها  
 operation and Development-Economic CoOrganization for  منظمددة التعدداوأ االقت ددادي والتنميددة ▪

)OECD( ، البرمددام  ارممدداوي لامدد  المتحدددة و (UNDP) United Nations Development Programme  وهددي
معرو ة باسددتقاء دراسدداتها مددن خددتل تجددارب تطبيقيددة والدد  مطددا  دولددي واسددع؛ ممددا يجعدد  االسددتناد  ليهددا  جهات

 أمر ا مهم ا  
 التجارب ارقليمية والدولية:مراجعة بعض  ▪

  ريقيا  والفلبين  والهند  وروامدا أ التجارب الدولية ومنها: الممل ةالمتحدة  وكندا  وجنوب -
التجارب ارقليمية ومنها: تجربة الممل ددة العربيددة الاددعودية )التوحددة الموحدددة لوحدددات المراجعددة الداخليددة  ددي  -

المراجعددة ربددة دولددة االمددارات العربيددة المتحدددة )ميثددا  ومنهجيددة تجو ادجهددزة الحعوميددة والمؤساددات العامددة(  
 تجربة ادردأ)الدلي  الموحد للمراجعة الداخلية(.و للحعومة االتحادية(   الداخلية
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باةأ  اادة تنظي  هي ددة الرقابددة  1964( لانة  54القاموأ رق  )ومنها: مراجعة التاريعات الم رية ،ات ال لة  ▪
باةأ المواإلمة العامددة للدولددة  1973( لانة 53  وقاموأ رق  )2017لانة  (207والمعدل بالقاموأ رق  )اردارية 

والوحتدده التنفيذيددة ال ددادرة بقددرار وإليددر الماليددة  باددةأ المحاسددبة الحعوميددة 1981( لانة 127وتعديتته  وقاموأ )
 صددددار قدداموأ الجهددداإل المركدددزي  بادددةأ 1988( لاددنة 144  وقددداموأ رقددد  )وتعديتتدده 1982( لادددنة 181رقدد  )

  2018( لاددنة 182التعاقدددات الحعوميددة رقدد  )قدداموأ و   1998( لاددنة 157والمعدددل بالقدداموأ رقدد  ) للمحاسبات
بقدددرار روددديس مجلدددس الدددوإلراء رقددد      والوحتددده التنفيذيدددة ال دددادرة 2016( لادددنة 81الخدمدددة المدميدددة رقددد  )وقددداموأ 

 .2017( لانة 1216)
 الدولية: الخبرةداخلية في المراجعة ال -أوالا 

 النااك  حص  ل  المال  النااكص  ح مجرد منامتقالها  الداخلية المراجعة أماطة    الملمو  التطور يؤكد
 قرارات  عالية مدى اداللة للمنظمة االقت ادية القيمة تقيي    ل  النااك  دارة داءأ تقيي   من متقل ا كما التاحيل 
 .أخرى  ماحية من ادامال ومخا ر المالية المخا ر مع التعام     القدرة  ومدى ماحية من والتموي  االستثمار
 الداخلية المراجعة أماطة قيمة لتعظي  المهنية والمنظمات العلمية لمعاهدا قب  من جادة  محاوالت اذل  قدو 

 للممارسات والتقيي   والتحلي  الفحص مخرجات    مقبولة جودة  تحقيا ل ماأ الداخل  للمراجع التقليدى الدور وتطوير
والتي  بةمريعا الداخليين المراجعين معهد قرهاأ الت  الداخلية المراجعة مهنية معايير  مجمواة   ار    و،لك اردارية

 .الداخلية المراجعة وظيفة وإدارة العم  داءأو  العم  ومطا  المهنية وال فاءة  االستقتل حول تدور
 سيا  الخبرة الدولية للمراجعة الداخلية  متعر  لعدة مقاك روياة كما يلي:و ي  

 :من وحدة المراجعة الداخلية الغرض -1
دراسة ماتقلة وموضواية داخ  الجهة الحعومية  لفحص و  تقييميةتقوم وحدة المراجعة الداخلية اوظيفة 

اردارات للقيام بماؤولياته  ادرجة االية من ال فاءة والفاالية؛ و،لك مااادة الماؤولين  ي كا ة أماطتها المختلفة؛ ل
   والتوصيات  والماورة  والمعلومات التي تتعلا بمراجعة ادماطة التي يت   ح ها. التقيي ان  ريا تو ير: التحلي   و 

ضا ة قيمة لها  وضماأ وتاااد المراجعة الداخلية اذلك الجهة الحعومية  ي تحقيا أهدا ها وحماية أصولها  وإ
وبذلك تعد المراجعة الداخلية الوسيلة التي يطم ن ان  ريقها واردارية والمالية وكفايتها؛  ارداريةلية العمليات ا ع

 ة الحعومية ال  حان سير أامالها.الماؤول ادول  ي الجه
أموال الدولة  وتعزيز مبادال الافا ية وب فة اامة  يهد  التقاي  التنظيمي للمراجعة الداخلية  ل  حماية 

 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 الحوكمة  -
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 تطبيا قي  ومعايير المراجعة الداخلية. -
تقيي   دارة المخا ر بع   ي أهمية المراجعة الداخلية  اتوحد  مااءالمنطا ادساسي  ي يتمث  وب فة اامة  

ث  االستحتل ادمات ومنع حاالت الفااد قب  وقواها  وتفعي  الرقابة المامعة بما ينععس  ي الثحر  جهة  واكتاا 
للاياسات والخطا والقوامين واللواو  والتعليمات المنظمة للعم  داخ  والتحقا من التطبيا الفعال   للموارد المتاحة

أحد خطوك الد ا  الروياة لحماية ادموال والموارد العامة  وأحد  هي المراجعة الداخلية . وهعذا  الجهاإل الحعومي
 اددوات الفاالة  ي تطوير الاياسات وإليادة ال فاية ارمتاجية بما يعود بالنفع ال  تحقيا أهدا  الجهة.

 لوحدات المراجعة الداخلية: القيم األساسية-2
 :(ECOII) والتي تمث  مبادال ،هبية له المراجعة الداخليةقوااد الالوخ  ي وحدات يلخص الاع  التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعة الداخلية( منظومة قيم وحدات  1 شكل  )

 

E 

Effeicency 

I 

Integrity 

 

C 

Confidentiality 

 

O 

Objectivity 

التإلمة دداء المهام تاام بالمهارات وتعني اال الكفاءة،
 باحترا ية  مع المااادة  ي مق  الخبرة لاخرين.

وتعني األمانة واإلنصاف، بما يبني جسور الثقة بين   :النزاهة

 الوحدة، وكافة األطراف املعنية. 

 

  خالل  املتحصل عليها املعلومات حماية وتضمن  :السرية

طلب رقابي، أو قانوني، ملإال ها، اإلفصاح عنوعدم املراجعة 

 .ذلكأو منهي يستوجب 

 

بيانات  تصريحات أو تقديم أية عدم وتفر   ،الموضوعية

أو ادلة  أو إصدار أي أحكام دون اثباتات ، غير مسؤولة

 كافية،

 

I 

Independence 

 

على اإلبالغ عن الحقائق  الوحدة بقدرة  وتتحقق االستقاللية،

 . خوفتأثر بأي عملية محاباة أو واألرقام الجوهرية دون ال
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ول ماأ ادم التةثير  ي استقتلية  قرارات المراجع وأسالي  اراتغ  تؤثر اتقة التبعية اردارية  يوقد 
االشتراخ  ي ا وية اللجاأ ال  المراجعين الداخليين ادم المااركة  ي أية أماطة  دارية )مث   المراجعين  يتعين
لتجن   يقوموأ بمراجعتهاللتقايمات التي ضع  جراءات الحاابات أو الرقابة  أو  اداد الاجتت( التنفيذية  أو و 

 تعار  الم ال .
 حص التي تاتهد  المراجعة الداخلية وحدة ام  تنطبا منظومة القي  هذ   ي ك  مجاالت بطبيعة الحال  و 

 .ميةالجهة الحعو وتقيي  كفاءة و عالية منظومة ال وابا الداخلية  ي 
 :مزايا وجود وحدات المراجعة الداخلية  -3

 من المزايا الروياة لوجود وحدات المراجعة الداخلية ما يلي:
تحم  الحعومات ماؤولياتها تجا  الموا نين ان  ريا قيا  مدى التزامها  مااك المراجعة الداخلية من ي −

 .ارداريةبالقوامين  واللواو   وال وابا المقررة و عالية واقت ادية وكفاءة املياتها 
يتي  مااك المراجعة ضمامة موضواية للجهات الرقااية حول م داقية وصحة التقارير المالية وتقارير ادداء  −

 ا اردارة.التي ت دره
 ي تحقيا ضاياتها وأهدا ها ان  ريا تحاين النظ  الجهات الحعومية المختلفة ياااد مااك المراجعة  −

 والخدمات المؤساية.
يمعن أأ ياااد الح ور الدوري للمراجعين  ي حماية ادصول الحعومية ان  ريا منع االحتيال  وإهدار  −

 تلك ادصول أو  ساءة استحتلها.
 والتزامه  بال وابا المقررة.  لمهامه  داوه  دالموظفين  ي تحاين المراجعة  متحظاتتاه   −

 :مخرجات وحدة المراجعة الداخلية  -4
 من المخرجات الروياة لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:

   والمااهمة  ي تحاين  دارتهاالتي تواجه الجهة  للمخا ر  تحديد وتقيي  الموا ن الجوهرية ▪
 :العمليات المختلفة داخ  الجهات الحعومية المختلفة والتي تام تقيي   ▪

 صحة ودقة المعلومات المالية  −
  اردارية عالية العمليات كفاءة و  −
 االلتزام بالقوامين  واللواو   والعقود. −

 بمفرداتها المختلفة داخ  الجهات الحعومية.  تحاين املية الحوكمة ▪
 لداخلية:المهام الرئيسة لوحدة المراجعة ا -5

 يوض  الجدول التالي المهام التي تتوالها وحدة المراجعة الداخلية:
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 ( مهام وحدة المراجعة الداخلية1جدول ) 
 

 مهام خاصة  مهام تخطيطية
   بالمراجعة الفنية واإلدارية

 ومراجعة االلتزام

 مهام خاصة 
 بالمراجعة المالية

 مهام خاصة 
 بإعداد التقارير

 مهام خاصة 
 بوحدة المراجعة ذاتها

وضع خطة سنوية للمراجعة  -أ
الداخلية تعتمدها الالطة 
 المخت ة  تت من مجال المراجعة

وأموا  المراجعة  الزمامي والمعامي 
وأي تف ي  اخر من المناس  

 ضمن الخطة. دراجه 
التعاوأ مع اردارة المخت ة  -ب

اتقيي  الخطا االستراتيجية 
والتنفيذية والتاحيلية للوحدة للتةكد 

 من مدى كفايتها ومتءمتها 
تحديد وتقيي  الموا ن الجوهرية - 

للمخا ر المختلفة التي تواجه 
 الجهة  وإاداد مقترحات ردارتها 

مدى كفاية الخطا تقيي   -د
االستراتيجية والتنفيذية للجهات 

القوامين ب الجهةالتةكد من التزام  -أ
  وكذلك تعليمات الالطة اللواو و 

  المخت ة وجهات االخت اص
 کفايتها ومتءمتها.  والتحقا من

التةكد من صحة تطبيا  -ب
القرارات اردارية وال ت  والمناورات 

 الدورية 
التةكد من امتظام  جراءات  - 

العم  الاارية والتحقا من مدى 
 كفايتها ومتءمتها 

 جراء الفحص الدوري والمفاجئ -د
ال  كا ة أماطة الجهة للتةكد من 

 حان سير العم  
المراجعة الدورية والفجاوية ال   -هد

أامال الا وأ الوظيفية والاجتت 

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

مراجعة ال  اردارات ادخرى داخ  
الجهة الحعومية  ومتابعة التوصيات 

تنفيذها الواردة  ي تقاريرها للتةكد من 
النتاو  والمتحظات التي أسفرت  وأه  

انها أامال المراجعة الداخلية. مع 
توضي  مدى التعاوأ والح ول ال  
البيامات واري احات المطلوبة من 

وتقيي  رات وادقاام المختلفة. اردا
ماتوى  مجاإل الجهة الحعومية 

أمظمة المراجعة وتقيي  دهدا ها  
 الداخلية لها. 

ر ع التقارير التإلمة للالطة  -ب
المخت ة  ور اكتاا  ادخطاء 

تقدي  تقارير دورية  ل  -أ
الالطة المخت ة  توض   يها 

المدة  أامال وحدة المراجعة ان
 التي يحطيها التقرير  

تنظي  العم  داخ  اردارة  -ب
وإاداد دلي   جراءات العم  
يام  كا ة أامال اردارة  
وتنظي  وحفظ أورا  المراجعة 
وت نيفها وترتيبها بالطر  

المناسبة  وإاداد النما،  اآللية 
 التإلمة لاير ام  اردارة.

متابعة ما ي در ان  - 
الهي ات الدولية وارقليمية 
والمحلية  يما يتعلا بمعايير 
المراجعة الداخلية وادخذ اها 

اتخا، التدااير التإلمة -أ
ل ماأ كفاءة استخدام 
الموارد المالية والعينية؛ بما 
يعف  حماية أموال وممتل ات 
الجهة من سوء استخدامها أو 
ادم ار ادة منها  ومن 
االختت  أو ال يا  أو 

   التتا  ومحو ،لك
التةكد من ستمة وصحة -ب

المالية   جراءات المراجعة
باستخدام   أثناء وبعد ال ر 

أسلوب العينات والفحص 
 الاام   ،ا اقت   ال رورة 

 
 
 



   

 

Page 8 of 31 26/10/2019               
 

 

 مهام خاصة  مهام تخطيطية
   بالمراجعة الفنية واإلدارية

 ومراجعة االلتزام

 مهام خاصة 
 بالمراجعة المالية

 مهام خاصة 
 بإعداد التقارير

 مهام خاصة 
 بوحدة المراجعة ذاتها

الحعومية  من حيا وضوح 
 ال تحيات والماؤوليات و   
االخت اصات المتعارضة  وضير 

 ،لك من الجوام  التنظيمية.
 

والملفات والد اتر الخاصة اها  
والتحقا من مدى ستمة تطبيا 

 أحعام القوامين المعمول اها 
مراجعة وتدقيا االلتزام بالعقود  -و

واالتفاقيات المبرمة وبروتوكوالت 
 التعاوأ التي ت وأ الجهة  ر  ا  يها

  ن مدى التقيد اهاللتةكد م
تقيي  مدى كفاية الهيع   -إل

التنظيمي بالجهة  من حيا وضوح 
والف   الالطات  والما وليات  

  اين االخت اصات المتعارضة
ماتوى  مجاإل الجهة تقيي   -ح

الحعومية دهدا ها الموضواة  
  توجد النقص  أ وتحلي  أسباب

المااركة  ي تقيي  المخا ر  -ك
اردارية التي تواجه الوحدة  ور ع 
مقترحات بعيفية التعام  معها  

والمخالفات المالية واردارية التخا، 
التإلم حيالها والتحري ان أسبااها لمنع 

اءات ت رارها مت منة ارجر 
 الت حيحية 

والمعلومات تقدي  اررشادات  - 
المتعلقة بعيفية سير ادامال المالية 
واردارية  والتاحيلية بالجهة و ق ا 

 للاياسات المتبعة 
تقدي  مقترحات ت حيحية لاامال  -د

الفنية والمالية واردارية والتاحيلية 
لتت ي حدوث أخطاء أو مخالفات بما 

 يعف  تحاين ماتوى وكفاءة ادداء 
ومتحظات ادجهزة تلقي تقارير  -هد

الرقااية والهي ات الماتقلة ودراستها 
وإاداد وتجميع الردود اليها  وإاتضها 

 للالطة المخت ة 
القيام بعا ة البحوث والدراسات  -و

الفنية والمالية واردارية الخاصة 

 ي ضوء ظرو  الجهة وبعد 
 الالطة المخت ة. موا قة

 

الجرد الدوري والمفاجئ  - 
ال  المخاإلأ والعهد  
والماتوداات والحملة 
الميعاميعية و حص د اترها 
وسجتتها وماتنداتها 
وارجراءات  المطبقة 

 ب ددها 
تقيي  مدى كفاءة وكفاية  -د

مظ  الرقابة المالية المطبقة 
 بالجهة 
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 مهام خاصة  مهام تخطيطية
   بالمراجعة الفنية واإلدارية

 ومراجعة االلتزام

 مهام خاصة 
 بالمراجعة المالية

 مهام خاصة 
 بإعداد التقارير

 مهام خاصة 
 بوحدة المراجعة ذاتها

 وإاداد خطا لمواجهتها. 
تقيي  مدى كفاءة وكفاية مظ   -خ

    .بالجهةالمطبقة الرقابة اردارية 
 

 بالمراجعة الداخلية 
 اتغ الالطة المخت ة  ور  -إل

اكتاا  أي جريمة جناوية أو مخالفة 
مالية أو  دارية أو حاالت ضش أو 

وإاتغ استيتء ال  المال العام  
الجهات الواج   اتضها بجراو  العدواأ 

 ال  المال العام 
متابعة ما ي در ان الهي ات  -ح

المحلية وارقليمية  والدولية  يما يتعلا 
بمعايير المراجعة الداخلية والحوكمة 

 لتسترشاد اها.
تقدي  تقرير  ل  الالطة المخت ة -ك

ان الموضواات أو الظواهر التي 
  ح ها.تطل  

 اتغ الالطة المخت ة  -هد
وكذلك هي ة الرقابة اردارية  

المركزي للمحاسبات   والجهاإل
ومباحا ادموال العامة اوإلارة 
الداخلية  ووإلارة المالية  ور 
اكتاا  أي مخالفات  أو 
حاالت ضش  أو استيتء ال  

 المال العام.

 



   

 

Page 10 of 31 26 /10 /2019               
 

 

وله   ي  باشرة أاماله  وأداء واجباته  بموضواية وتجرد تام  ويعوأ رويس وأا اء الوحدة ماتقلين  ي م
حا اال ت  ال  كذلك االت ال المباشر بالما ولين المخت ين بعا ة التقايمات التنظيمية التابعة للجهة  و سبي  ،لك 

ا  ل  البيامات الد اتر والاجتت والماتندات  وأية وثاوا أخرى تاتلزمها أامال المراجعة الداخلية  وله   أي  
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 

 ويحظر اليه  استخدام تلك المعلومات دي ضر  شخ ي أو خار  مطا  العم  بالوحدة.بمناسبته  
 المراجعة الداخلية في الحالة المصرية: -ثانياا

مظددر ا دهميددة دور المراجعددة الداخليددة وأثرهددا اريجددااي الدد  ادداء الحعددومي  ددي الدددول ،ات الخبددرة  ددي تطبيقهددا  
ا  ولحاجددة الجهدداإل ارداري للدولددة  لوجددود مثدد  هددذ  الوحدددات  ددي ظدد  ضددعا مظدد  التوجيدده المددالي وارداري المطبقددة حاليدد 

والخدداص باسددتحداث تقادديمات تنظيميددة  ددي الجهددات  2018( لاددنة 1146و ددي ضددوء قددرار  رودديس مجلددس الددوإلراء رقدد  )
 .الحعومية جاء منها المراجعة الداخلية

 لدد  قدداموأ الخدمددة المدميددة رقدد  الجهاإل ارداري الم ري   يياتند استحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية و 
  حيددا ورد التةكيددد 2017( لاددنة 1216  والوحتدده التنفيذيددة ال ددادرة بقددرار رودديس مجلددس الددوإلراء رقدد  )2016لاددنة  81

 ال  تحديا الهياك  التنظيمية للجهات الحعوميةالمختلفة تحقيق ا لل فاءة والفعالية.
 ماير  ل  ادة مقاك روياة كما يلي:و ي هذا الايا   

اللجهةمن الهيكل التنظيمي  )المراجعة الداخلية( وحدةموقع   -1  : وزارة التخطيط نموذجا
ياتهد  الهيع  التنظيمي دي جهة تحديد االخت اصات الدقيقة ل ا ة التقايمات التنظيمية بالجهة  مع تحديد  

طات الخطية التنفيذية  أو الالطات االستاارية  او الالطات الوظيفية  خطوك الالطة والما ولية لها  سواء منها الال
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.
   إمه يج  ال  ك  وإلارة أو م لحة أو جهاإل حعومي أو هي ة اامة أو 2018لانة  1146وو ق ا لقرار  

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

  كما خطيا والمتابعة وارصتح ارداري؛ حيا ت وأ تبعيتها للالطة المخت ة مباشرة تفعيت  لها وتحقيق ا الستقتليتهاالت
 مع هي ة الرقابة اردارية.ا تتعاوأ  نيد 
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 الداخليةموقع تقسيم المراجعة  ( 2شكل )

اوالمتابعة واإلصالح اإلداري من الهيكل التنظيمي للوحدة: وزارة التخطيط    نموذجا
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 الهيكل التنظيمى لوحدة المراجعة الداخلية: -2

ا لعدددد العدداملين بالجهددة  يمعددن أأ يعددوأ التقاددي  التنظيمددي للمراجعددة الداخليددة بماددتوى  دارة مركزيددة  كمددا يمعددن أأ يعددوأ بماددتوى  دارة اامددة  و،لددك  و قدد 
 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(

 مركزية( )الوحدة بمستوى إدارة  1نموذج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا( 3شكل )  الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية بمستوى إدارة مركزية: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري نموذجا

 الهيكل التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية
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 )مثال وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري(

 ( عامة)الوحدة بمستوى إدارة  2نموذج 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ا( 4شكل )  الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية بمستوى إدارة عامة: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري نموذجا
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 ويتحظ ال  الهيع  التنظيمي لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:
حيا تتعدد مامياتها اتعدد التجارب؛ حيا  ارداريةتعدد ماميات بعض التقايمات الفراية خاصة المراجعة  -أ

أو المراجعة  قد تام : مراجعة العمليات  أو المراجعة اردارية  أو مراجعة ادداء  أو مراجعة البرام  
   اختت  مامياته المتبناة ول ن ب فة اامة تتاابه اخت اصات هذا التقاي  الفراي ال التاحيلية  

اختت  التقايمات التنظيمية التف يلية من تجربة دخرى بحا  حج  الوحدة ،اتها  ومدى تاابك وتعدد  -ب
"  وقد ترتقي اهذ  المهمة وحدة أخرى بةأ مراجع ماليمهامها؛  قد ت تف  وحدة اوجود مام  وظيفي باس  "

 .وهعذا (عة المالية دارة المراجتجعله تقاي  تنظيمي  راي باس  )
 ي الحالة الم رية  قد ياتحدث التقاي  التنظيمي للمراجعة الداخلية  ي بعض الجهات  وقد يعوأ تطوير ا  - 

لتفتيش المالي وارداري  أو التوجيه المالي وارداري  أو الرقابة المالية لتقايمات تنظيمية موجودة بالفع   كا
تتقدم الالطة المخت ة للجهاإل المركزي للتنظي  يج  أأ واردارية  أو ما يعادلها من تقايمات تنظيمية؛ واليه 

 داثه بحا  ادحوال.واردارة باقتراح تعدي  مام  التقاي  التنظيمي  ل  المراجعة الداخلية  أو باقتراح استح
ال  الالطة المخت ة موا اة الجهاإل المركزي للتنظي  واردارة بخطة العم  كما ال  الالطة المخت ة كذلك 

ا   مقرراته الوظيفية.به وار ار الزمني التإلم لتطبيا التقاي  التنظيمي للمراجعة الداخلية  موضح 

 :(*)للمراجعة الداخليةمهام واختصاصات التقسيم التنظيمي الرئيسي  -3
رويس الم لحة/ رويس  /و من ال  درجتهأ الالطة المخت ة )الوإليرللمراجعة الداخلية يتبع التقاي  الروياي 

  وتتعاوأ مع هي ة الرقابة اردارية من الناحية الفنية ( من الناحية ارداريةالجهاإل الحعومي/رويس الهي ة العامة/المحا ظ
 .تقارير دورية انتاو  أداوها لمهامها.وتقدم لها 

 االختصاصات اآلتية:للمراجعة الداخلية بويقوم التقسيم التنظيمي الرئيسي 
 

 

 
الوحدة، الهيكل التنظيمي، عدد يمكن أن تكون املراجعة الداخلية في مستوى تنظيمي )إدارة عامة، أو إدارة( وفًقا  لقرار السلطة املختصة استناًدا ملعايير منها: حجم  (*)

 سم بحسب الحالة.العاملين...إلخ، وبطبيعة الحال سيتتبع ذلك أن تكون التقسيمات التنظيمية الداخلية لها في مستوى إدارة أو ق
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 للمراجعة الداخلية التقسيم التنظيمي الرئيسي( اختصاصات 2جدول )
 المضمون  االختصاص م
وضع خطة ام  سنوية  لنادداك  -1

المراجعدددددددددددة الداخليدددددددددددة بالجهدددددددددددة 
 الحعومية

و ي ضددوء الخطددة االسددتراتيجية للوحدددة   تخطيا أماطة ومهام الفحص والمراجعة الداخلية ال  أسا  تقيي  المخا ر  ▪
 وحج  ادامال المزمع خ واها للمراجعة  والقوة العددية التإلمة للقيام اهذ  ادامال اردارية  

 وااتمادها.للتوا ا حولها  الالطة المخت ة يلي ،لك مناقاة الخطة مع  ▪
وضع منهجية واضددحة لمنظومددة  -2

 بالجهدددددددددددةالمراجعدددددددددددة الداخليدددددددددددة 
 الحعومية

 ت مي  معايير موضواية واضحة للمراجعة    ▪
 تقيي  المعايير وتطويرها باع  ماتمر  ي ضوء متاو  امليات الفحص والمراجعة    ▪
 التحقا من التزام الوحدات التنظيمية مح  المراجعة بالمعايير المقررة. ▪

التواصددددد  المنددددددتظ  مددددددع الوحدددددددة  -3
 التنظيميددددددة المادددددد ولة اددددددن  دارة 

 .المخا ر 

 :أ هذا من شةمه تنايا الجهود وتبادل المعلومات والتقارير  يما يتعلا اتحديد المخا ر وتقييمها  حيا 
 تعزيز كفاءة أماطة المراجعة الداخلية  وخفض الت اليا    ▪
 تفادي االإلدوا   ي تنفيذ االخت اصات    ▪
مادد وليات باددةأ  دارة المخددا ر أو تنفيددذ الحفاظ ال  استقتل وموضواية المراجعين الداخليين متيجة ادم تحمله  أي  ▪

  مهام ،ات ال لة بإدارة المخا ر والتي قد تؤثر  ي استقتله  اند تقيي   عالية ترتيبات  دارة المخا ر
 تحديد المخا ر وتقييمها  ▪

 عاليددة مظدد  المراجعددة تقيددي  مدددى  -4
ومراجعدددددددددددة  ارداريدددددددددددةالماليدددددددددددة و 

 االلتزام.

 :الحعومية تقوم باآلتيالتةكد من أأ الجهة 
 تقيي  مدى كفاءة  دارة الجهة الحعومية ▪
 لقوامين واللواو  وادمظمة والتعليمات ارداريةتنفيذ ا ▪
   وتحقيا ادهدا  والنتاو  المخططة ي   ار من ال فاءة والفعالية واالقت ادأداء المهام وادماطة  ▪
 االحتيال والهدر  وسوء المعاملة  وسوء اردارة من سوء االستخدام وادم ار ادة منها  وكذلك من حماية ادصول  ▪
  صدار البيامات والتقارير  ي الوق  المناس  ▪
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 المضمون  االختصاص م
تقيددي  ارجددراءات الماليددة والنظددام  -5

 بالجهة الحعومية. المحاسبي
 الجهة الحعومية   ارجراءات المالية  ي التحقا من ستمة ومتءمة  ▪
 تحديد أوجه الق ور ) أ وجدت(    ▪
 اقتراح الوساو  وارجراءات التإلمة لعتجها بما يعف  حماية ادموال والممتل ات من االختت  وال يا  والتتا . ▪

مددددددددن كفدددددددداءة و االيددددددددة  التحقددددددددا -6
 ارمددددام  ددددي تنفيددددذ  اردارة العليددددا
 .  دارة المخا ر

 التنايا مع اردارة العليا راداد سج  داو  للمخا ر  ▪
 متابعة تنفيذ ارمام   دارة المخا ر  وتقييمه دوريدا وتاجي  ما يت  اتخا،  من  جراءات للحد من أثرها. ▪

اسدددتخرا  مؤشدددرات قيدددا  وتقيدددي   -7
 للجهة الحعومية. ادداء

 تطبيا مؤشرات القيا   ▪
  النتاو تحلي   ▪
 .اتخا، ارجراءات التإلمة لترتقاء بماتوى ادداء ▪

 تام  خطة المراجعة: ل   املية مراجعة خطةوضع  -8
 الهد  من املية المراجعة    ▪
  والمنهجيددة والقددوى العدديددة التإلمددة مطددا  امليددة المراجعددة  والمدددة الزمنيددة  والمددوارد المطلوبددة لتنفيددذ امليددة المراجعددة ▪

 وادسالي  الماتخدمة  ومواها وحجمها  والعينات المطلوب  ح ها.
 يام  ،لك: المراجعة    امليات جراء  -9

 ضرورة أأ ت وأ العينة المختارة للمراجعة كا ية ومعبرة    ▪
 المراجعة.أأ يت  تحليلها وتقييمها وتوثيقها لت وين رأي موضواي بالمقارمة بادهدا  الاااا وضعها لعملية  ▪

 اردارة / التقاددددددددددددددددددددي  متابعددددددددددددددددددددة  -10
التنظيمي الذي ت   حص أامالدده 
 ي تنفيذ  للتوصيات التي امتهددي 

 المراجعة. ليها تقرير 

ضددرورة  اددداد الجهددة لخطددة امدد  أو اتخددا، مددا يلددزم مددن  جددراءات محددو تنفيددذ التوصدديات الددواردة  ددي تقريددر وحدددة المراجعددة  ▪
 الداخلية   

 اردارية بالجهة.الرقابة  ر ع تقرير دوري بمدى التقدم  ي تنفيذ التوصيات للالطة المخت ة  وصورة منه لما ول هي ة ▪
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 المضمون  االختصاص م
ادددددددددددتغ  ددددددددددددور اكتاددددددددددددا  أي ار -11

خطيرة أو حاالت ضش  مخالفات
 .أو استيتء ال  المال العام 

  ووإلارة الماليددددة  ووإلارة الاددددلطة المخت ددددة  هي ددددة الرقابددددة ارداريددددة الجهاإل المركددددزي للمحاسددددبات) مددددن الجهددددات الواجدددد   اتضهددددا:
 الداخلية(.

 التقارير.  اداد -12
 

 المراجعة الداخلية  و يما يلي تف ي  ،لك:هو اخت اص ختامي مه  لوحدة 
تقددوم الوحدددة  ددي مهايددة كدد  امليددة مددن امليددات المراجعددة  بإاددداد تقريددر بحيددا يععددس: المنهجيددة الماددتخدمة أثندداء امليددة  ▪

  والنتددداو   واالسدددتنتاجات  والعقبدددات التدددي صددداد   امليدددة المراجعدددة المراجعدددة  والمتحظدددات التدددي أسدددفرت انهدددا المراجعدددة
والتوصيات  وما  ،ا ت  الح ول الدد  كدد  اري دداحات والبيامددات التددي كدداأ هندداخ ضددرورة الح دددول ادددليها  كمددا يجدد  أأ 

 يت من جميع اددلة الوثاوقية التإلمة  ال  أأ يراا  اآلتي:
o يجدد  أأ تتندداول مددا يت اددا مددن مقدداك ضددعا أو ثحددرات أسددفرت انهددا  لي:بالناددبة لتقددارير مراجعددة ادداء الددداخ

 امليات المراجعة.
o :يج  أأ توض  مدا  ،ا كدددام  الميزاميدددة والحاددابات الختاميددة تعبددر اوضددوح اددن  وبالنابة لتقارير المراجعة المالية

 حقيقة المركز المالي للوحدة اردارية وان حقيقة  او ها أو اجزها  ي مهاية العام.
o :يجدد  أأ تت ددمن التقددارير  ريقددة الجددرد والتقيددي  التددي اتبعتهددا الوحدددة ومدددى التحقددا مددن  وبالناددبة لتقددارير الجددرد

ها وموا قتها للجراءات وادصددول المرايددة  كمددا ينبحددي ارشددارة  ددي التقريددر  لدد  كدد  تحييددر يطددرأ الدد  أسددس ستمت
 و ر  التقيي  أو الجرد  وأثر ،لك ال  متاو  الحاابات.

 مددنأسددبو  خددتل  التقريددر الدد  الددرد الوحدددة  والدد    اددداد   مددن سددااة 48خددتل   رسددال التقريددر  لدد  الوحدددة محدد  المراجعددة ▪
 لهي ددة الوحدددة  ترسددلها التددي الاددهرية التقددارير ضددمن اليدده الوحدات وردود المراجعة تقرير م موأ  ويدر    ليها ورود   تاريخ
 .اردارية الرقابة

 ي حالة ورود ردود/متحظات ال  التقرير مددن الوحدددة التددي تمدد  مراجعتهددا  تددت  دراسددة الددردود والتحقددا منهددا  ددي ض ددوأ  ▪
الددد  سدددبي  المثدددال(  واقدددد اجتمدددا  مدددع الوحددددة التدددي تددد   ح دددها  ويمعدددن  ادددادة صدددياضة النتددداو   أيدددام ثتثدددة مددددة معيندددة )
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 المضمون  االختصاص م
 والتوصيات ) ،ا دا  الحاجة(.

ا ▪ بدده متدداو  االجتمددا   لدد  الاددلطة المخت ددة لمناقاددته وإقددرار   ومددن ثدد  يددت   رسددال صددورة مندده   رسددال التقريددر النهدداوي ملحقدد 
 جهة.لما ول هي ة الرقابة اردارية بال

  اداد تقرير سنوي ان امليات المراجعة التي مفذتها الوحدة  ال  أأ يام : ▪
o  امليات 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 (.
o ومراجعددة االلتددزام داخدد  ارداريددةنظ  المراجعة الماليددة  و اتت/االستنتاجات المتعلقة المتحظات/التحديات/الماع   

 الجهة الحعومية  ومقترحات التحاين.
o   ارجدددراءات المتخدددذة لتنفيدددذ التوصددديات الدددواردة  دددي التقدددارير التدددي تعددددها الوحددددة بعدددد امتهددداء كددد  امليدددة مراجعدددة

 ك.والتوصيات التي ل  يت  تنفيذها  وأسباب ،ل
o  أو التزوير أو التتا  قوامين واللواو   وأي دالو /مؤشرات ال  الحشادم االلتزام بالحاالت. 
o .مقترحات/توصيات لتطوير منظومة المراجعة الداخلية بالجهة 
o .مقترحات /توصيات لتحاين تنفيذ ادماطة بالجهة الحعومية 
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 :إلدارات المراجعة الفنيةالتابعة  اختصاصات التقسيمات الفرعية -4
ة( توجددد تقادديمات كما تبدى من الهيع  التنظيمي   إمه اددادة بعددد التقاددي  التنظيمددي الروياددي للمراجعددة الداخليددة )ماددتوى  دارة مركزيددة  أو ماددتوى  دارة اامدد  

مراجعددة االلتددزام  ويوضدد  الجدددول التددالي   و ارداريددةلمراجعددة المراجعددة الماليددة  و اهددي: تقادديمات  رايددة ثددتث  نيددة بحادد   بيعددة كدد  جهددة  ثدد  يلددي كدد  تقاددي   نددي 
ا الخت اصات كٍ  منها:  ارض 

 للمراجعة الداخليةالتقسيمات التنظيمية الفرعية ( اختصاصات 3جدول )
 مراجعة االلتزامظيمي الخاص بنالتقسيم الت اإلدارية لمراجعةظيمي الخاص بانالتقسيم الت لمراجعة الماليةظيمي الخاص بانالتقسيم الت

التةكد من صر  ااتمادات المواإلمددة  ددي ادضددرا   -
المخ  دددة لهدددا  والتةكدددد مدددن اددددم تجددداوإل ااتمدددادات 

واتخددددا، ارجددددراءات  أي بدددداب مددددن اداددددواب المختلفددددة 
أو مددن انددد  لدد  انددد  التإلمة للنقدد  مددن بدداب  لدد  بدداب 

مددع التةكددد مددن موا قددة وإلارة الماليددة داخ  مفس البدداب  
  ي حالة استحداث مفقات ضير واردة بالمواإلمة.

اردارات الماليددددددددددة واردارات التةكددددددددددد مددددددددددن التددددددددددزام  -
بعدد  المخت ة بالتعاقدات الحعومية والمخاإلأ وضيرهددا 

    والقرارات ادمظمةاللواو  و ما تنص اليه القوامين و 
ددددددود ادصددددددول الظدددددداهرة بالددددددد اتر  - ددددددن وجد التحقددددددا مد

والاجتت ومدن حقيقة قيمتها  وأمها كام  قدددد سددجل  
ددددر  المناسددد   بادددعر الت لفدددة وأمددده يجدددرى  هتكهدددا بالقد

وكددددذلك التحقددددا مددددن صددددحة اريددددرادات والم ددددرو ات 
 وااللتزامات وجديتها.

مراجعددددددددددددة الحاددددددددددددابات مددددددددددددن حيددددددددددددا اريدددددددددددددرادات -

مراجعددددة أداء اردارات وادقاددددام المختلفددددة  والتةكددددد  -
مددن أأ أداوهدد  وتنفيددذه  لاامددال يددت  و ددا الاياسددات 

 والمعايير المهنية. وارجراءات
ادماددددطة والعمليدددات للتحقددددا مدددن كفايتهددددا  مراجعدددة -

وإادددداد تقريدددر ادددن كفددداءة  تقييمهددداذلك كددد وامتظامهدددا  و 
و عاليدددددددددددة التنفيدددددددددددذ  وتقددددددددددددي  التوصددددددددددديات التإلمدددددددددددة 
للدارةلتحديد الطر  التي تتمعن اها من العم  باددع  

 .أ    وبت لفة أق 
تاددددددخيص المادددددداك  الفنيددددددة التخ  ددددددية بحادددددد   -

  بيعة الجهة  وتقدي  الحلول والمقترحات المناسبة 
قددددي  متابعدددة ت دددوي  الخلددد  ،ي الطدددابع الفندددي  وت -

 الماورة الفنية التإلمة.
تاددددخيص الماددددعتت ارداريددددة وتقدددددي  التوصدددديات  -

 بارجراءات الت حيحية والحلول المقترحة.
التددي تواجدده ارداريددة المادداركة  ددي تقيددي  المخددا ر  -

تق دددي أثدددر القدددرارات ال دددادرة ادددن الادددلطة  -
 ارشدددددددددددددددرا  الددددددددددددددد  تددددددددددددددددقياالمخت دددددددددددددددة  و 

 صددددددددحةالقرارات المتخددددددددذة  وإجددددددددراءات العمدددددددد 
التاكدددمن مطابقتهددا لا ددر  اهددد  اهددا المعمول

 .القامومية الحاكمة
التةكدددد مدددن صدددحة وسدددتمة  جدددراءات العمددد   -

 ي كا ة  دارات الوحدة و ا الخطددا وادهدددا  
ا للقددوامين واللددواو  والتع ليمددات المرسددومة  و بقدد 

ولهددا  ددي سددبي    التددي تحعدد  العمدد   ددي الوحدددة 
ارجددراءات التددي  ،لددك الح ددول الدد  ماددخ مددن

تتبعهددددددا اردارات المختلفددددددة؛ لتحددددددري مقارمتهددددددا 
أي  بادمظمدددة المقدددررة والتةكدددد مدددن اددددم وجدددود

  .امتهاخ لها
التدددددي تقدددددوم اهددددددا مراجعدددددة  جدددددراءات الجدددددرد  -

بالجهددددددددددددددة الحعوميددددددددددددددة  اردارات المخت ددددددددددددددة 
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 مراجعة االلتزامظيمي الخاص بنالتقسيم الت اإلدارية لمراجعةظيمي الخاص بانالتقسيم الت لمراجعة الماليةظيمي الخاص بانالتقسيم الت
والم ددددرو ات اددددن  ريددددا المراجعددددة والتفتدددديش الدددد  
ماتندات ود اتر وسددجتت المتح ددتت والماددتحقات 
العامدددددددددة  والم دددددددددرو ات العامدددددددددة  والتةكدددددددددد مدددددددددن أأ 

لمحاسددددددددبية الخاصددددددددة الت ددددددددر ات الماليددددددددة والقيددددددددود ا
بالتح دددددي  أو ال دددددر  تمددددد  بطريقدددددة سدددددليمة و قدددددا  
ددد  ددررة والقوااد دد  المحاسددبية والماليددة المقد ددين واللواود للقوامد
دددددا وقدددداوع االخدددددتت   ددددة للمواإلمدددددة العامددددة  وكاد العامد
وارهمددال والمخالفدددات الماليدددة وبحددا اوااثهدددا وأمظمدددة 
العمددددددد  التدددددددي أدت  لددددددد  حددددددددوثها  واقتدددددددراح وسددددددداو  

 .اتجها
مراجعدددة مددددى التدددزام اردارات بال دددر  مدددن المدددن   -

 مفاقهددا والهبات والتبراات الممنوحة... لخ؛ للتةكددد من:
 ددي ادضددرا  المخ  ددة لهددا  واتفاقهددا مددع القددوامين 
واللددددواو  المنظمدددددة  ومراااتهددددا للقواادددددد المعمددددول اهدددددا 

 والاروك الواردة  ي اتفاقاتها وتعاقداتها 
الماددداك  الماليدددة التدددي قدددد ت ددداد  بحدددا ودراسدددة  -

تنفيذ انود االتفاقيات التي تبرمها الدولة وت ددوأ الجهددة 
  ر  ا  يها 

 مراجعة الحاابات الختامية للوحدة اردارية. -
 خطار ك  من وإلارة المالية  وهي ة الرقابة ارداريددة  -

الوحدددة  ور ددع مقترحددات بعيفيددة التعامدد  معهددا  وإاددداد 
 تها.  خطا لمواجه

ة بددددددارجراءات التةكددددددد مددددددن قيددددددام اردارات المختلفدددددد  -
 الت حيحية الواردة  ي تقارير المراجعة.

 ادددداد التقدددارير الدوريدددة المتعلقدددة بةامدددال المراجعدددة  -
 الفنية  وتقدي  متاو  المراجعة للرويس المباشر.

 

ا للمقدددرر  وارشدددرا  اليددده ل دددماأ  تمامددده و قددد 
ا  والتةكددد مددن توثيددا  دد  تحييدددر قامومدد  وتطبيددا كد

 يطرأ الد  أسس و در  الجرد.
ح ددددر أصددددول وموجددددودات المخدددداإلأ التددددي  -

تمل هدددا الجهدددة الحعوميدددة  والتةكدددد مدددن  ماددداخ 
سدددج  خددداص لهدددذ  ادصدددول  والتةكدددد مدددن أمددده 

 يت  متابعتها   
بةدلدددددة التةكدددددد مدددددن التدددددزام اردارات المختلفدددددة  -

 .المراجعة ك  بحا   بيعته
ا  وأدلددددددة ارثبددددددات  تطبيددددددا معيددددددار التوثيدددددد  -

واستخدام النما،  المعتمدددة  ددي توثيددا  مجدداإلات 
 اردارات المختلفة.

 اددداد تقددارير بةيددة مخالفددات تقددع  ددي مطددا   -
ا التخددددددددا، ارجددددددددراءات  اخت اصدددددددداتها  تمهيددددددددد 

 الت حيحة التإلمة.
 



   

 

Page 21 of 31 26 /10 /2019               
 

 

 مراجعة االلتزامظيمي الخاص بنالتقسيم الت اإلدارية لمراجعةظيمي الخاص بانالتقسيم الت لمراجعة الماليةظيمي الخاص بانالتقسيم الت
ومباحددددددا ادمددددددوال والجهدددددداإل المركددددددزي للمحاسددددددبات  

االخددددددتت  والاددددددرقة  بمددددددا يقددددددع مددددددن حددددددوادثالعامدددددة 
والحريا وارهمال والتبديددد وارتددت  ومددا  ددي حعمهددا  
يدوم اكتاا ها  وموا اة هذ  الجهات بددالقرارات ال ددادرة 

 باةأ هذ  الحوادث  ور صدورها.
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 لية تقدير األعداد المطلوبةآ -5
المراجعة وتتنو  أامال  ي العادة يقوم  ريا من المراجعين بةامال المراجعة الداخلية )أي أكثر من مراجع واحد(. 

االداخلية   تختلا أحجام  ر  المراجعة الداخلية  واليه حا  حج  الوإلارة التي تتبعها وحدة المراجعةب حجم ا وموضوا 
  .ل   مهمة

ويتول  ماؤولية التخطيا وارشرا  ال    ة )مدير وحدة المراجعة الداخلية(المراجعويترأ  أحد المراجعين  ريا 
 مهام المراجعة والتواص  مع الجهات الخاضعة للمراجعة  اينما يتول  أا اء الفريا تنفيذ أماطة المراجعة.

أا اء  ي الوحدة:  3: )وب فة اامة  تاير الدراسات الدولية  ل  أأ الية تقدير حج   وحدة المراجعة الداخلية هي
المراجعة ات ادد العاملين اوحدتقريب ا   قد تفاوت  ،ات المعادلة الدراسات الماحية الدوليةوتؤكد موظا(.   1000
( ]ادق  حجم ا[  اينما جاء 7و)( ]ادكبر حجم ا  ي الماوح[  32ما اين ) -و ق ا لعدة معايير - المبحوثة الداخلية

 (.19المتوسا )
 للمعايير التي تحدد حج  وحدة المراجعة الداخلية من واقع هذ  الماوح  ةهمها: وبالنابة

 حج  المنظمة  معبر ا انها بحج  أماطتها  ومعامتتها وتفااتتها الداخلية والخارجية  -أ
 أصول وموارد المنظمة  -ب
 التوجه ال بير محو التمركزية  - 
 اد المراجعة الداخلية.اشتمال رسالة المنظمة وأهدا ها االستراتيجية ال  أبع -د

 وبطبيعة الحال  العتقة  ردية اين العوام  الاابقة وحج  وحدة المراجعة الداخلية.
 وحدة المراجعة الداخلية ادد الموظفين  ي واماجام ا  مع الهيع  التنظيمي االسترشادي الاااا ايامه  يمعن تحديد 

 و ق ا للجدول التالي:و،لك 
 عدد الموظفين في  اإلدارة المركزية  للمراجعة الداخلية( آلية تقدير 4جدول )

 التفصيل المراجعة الداخليةوحدة عدد موظفي 
رودديس للوحدددة  وثتثددة بحادد  البعددد الفنددي )مددالي  تاددحيلي   -  7

 التزام(  وثتثة اداو  له  حال ضيااه  دي ظر .
المنظمددة  العدد المحدد هددو أقدد  ادددد مقبددول مهمددا الدد  حجدد   -

 ومهما كام  وضعية المعايير الاااا ايامها.
يتطددددااا هددددذا الددددرق  مددددع أقددددد  ادددددد ظهددددر لوحدددددة المراجعدددددة  -

 الداخلية  ي الدراسات الماحية الاااا ارشارة  ليها.
 موظا بعد ،لك[ 1000]ل     3+ 

 
 [3+7( ]1000أول )-
 [ وهعذا...3( بعد ،لك ]اخر رق +1000ك  )-
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حالة وإلارة التخطيا والمتابعة وارصتح ارداري  ي  إمه ال  الية تقدير أاداد تقاي  المراجعة الداخلية   كمثالو 
ا  قد يعوأ تقاي  المراجعة الداخلية بماتوى  دارة مركزية  أو  دارة اامة:  الاااا ارشارة  ليها امف 

 ( كما يلي:21دد أا اء الفريا )  يعوأ ا ي حالة تقاي  المراجعة الداخلية بماتوى  دارة مركزية -أ
"ادول  اثناأ من مديري العموم + )رويس اردارة المركزية( من شاضلي الوظاوا القيادية وارشرا ية ]9)ادد  -

"ثتثة لقطا  التخطيا   ستة من مديري اردارات) + لقطا  التخطيا  والثامي لقطا  ارصتح ارداري"(
  [ وثتثة لقطا  ارصتح ارداري" (

بدائل لهم   ستةلقطا  ارصتح ارداري" و  ثتثةلقطا  التخطيا  و  ثتثة( من المراجعين  ] "12ادد ) -

 [  حال غيابهم ألي ظرف
 :( كما يلي15 ي حالة تقاي  المراجعة الداخلية بماتوى  دارة اامة  يعوأ ادد أا اء الفريا ) -ب

"ادول  اثناأ من مديري اردارات+ )مدير اردارة العامة( من شاضلي الوظاوا القيادية وارشرا ية ]3ادد ) -
 لقطا  التخطيا  والثامي لقطا  ارصتح ارداري"( 

بدائل لهم   ستةلقطا  ارصتح ارداري" و  ثتثةلقطا  التخطيا  و  ثتثة( من المراجعين  ] "12ادد ) -

 [  ظرفحال غيابهم ألي 
 :عالقات المراجع الداخلي -6

يوض  الجدول التالي اتقات المراجع الداخلي سواء داخ  الوحدة أو خارجها  وقد تبدى امف ا أأ التبعية 
ة؛ لذا يتعين ال  مدير وحدة المراجعة هي ة الرقابة اردارييوجد تعاوأ  ني مع اردارية ست وأ للالطة المخت ة  اينما 

 أي كتاا ا ان التقارير العاجلة  ور امال الوحدة    ت  أ دورية شهرية للهي ة انتاو   تقارير تقدي  الداخلية وموظفيها 
 ... لخ.وارهمال  الحرياو ارتت    والتبديد  و التزوير  و الارقة  و   ارختت  وقاوع مث  انها ارخطار تاتلزم واقعة

لفحص / مراجعة موقا / موضو  محدد  ي  ةكما يتعين كذلك تلبية الت ليفات التي ترد  ليه من ممث  الهي ة بالجه
 . ليه وتاليمه إلم الت التقرير وإاداد حينه

 

 

 

 

 

 



   

 

Page 24 of 31 26 /10 /2019               
 

 

 ( عالقات المراجع الداخلي5جدول )
 العالقة مع السلطة المختصة ممثلي وزارة الماليةالعالقة مع  ممثلي الجهات الرقابيةالعالقة مع 

يجدددددددد  الددددددددد  مددددددددددير وحددددددددددة المراجعدددددددددة 
ممثلدددي الداخليدددة  وموظفيهدددا التعددداوأ مدددع 

مدددددنه : هي دددددة الرقابدددددة الجهدددددات الرقاايدددددة و 
  ارداريددة  والجهدداإل المركددزي للمحاسددبات

ومباحدددددددددا ادمدددددددددوال العامدددددددددة  والجهددددددددداإل 
وتمعيددددنه  مددددن المركددددزي للتنظددددي  واردارة 

اال دددت  الددد  جميدددع التقدددارير والبيامدددات 
 ومتابعة اردارات  التإلمة لعمله   

يتعدددددددين الددددددد  مدددددددددير المراجعدددددددة الداخليددددددددة 
المددددراقبين المدددداليين وموظفيهددددا التعدددداوأ مددددع 

اتزويدددددده  انتددددداو  ادامدددددال داخددددد  الجهدددددة 
الداخلددددددددة ضددددددددمن اخت اصدددددددداته  وباددددددددع  
خاص التي اليها متحظات  وأي معلومددة 

 يمعن أأ تاااده   ي أداء أاماله .

يجدددددد  الدددددد  الاددددددلطة المخت ددددددة  ددددددي 
الوحدددددة تددددو ير االسددددتقتل التددددام لمدددددير 
الوحدددددة وموظفيهددددا؛ بمددددا يعفدددد  قيددددامه  
  بةامال المراجعة الداخليددة بموضددواية

بمددا  ددي ،لددك ادددم ت لدديفه  بالقيددام بددةي 
امدد  تنفيددذي أو المادداركة  ددي اللجدداأ 

 التنفيذية.

 

 أنواع المراجعة المطبقة في وحدة المراجعة الداخلية: -7
 المراجعة المطبقة  ي وحدة المراجعة الداخلية:من أموا   

أو اردارة للتةكد من التزامها بالمعايير الداخلية  الجهةهو  حص الاياسات وارجراءات  ي مراجعة االلتزام:  -أ
 والرقااية.

تحلي  تف يلي لاهدا  وامليات التخطيا وارجراءات والنتاو . وت وأ : اإلداريةالفنية و المراجعة  -ب
 ووضع التوصيات لتحاينها. ارداريةالفنية و النتيجة الماتهد ة هي تقيي  العمليات 

 .اتخا، التدااير الممعنة ل ماأ كفاءة استخدام الموارد المالية: الماليةالمراجعة  - 
موضو  معين أو مع شخص معين اندما ت وأ هناخ  بحا ودراسةهي ابارة ان المراجعة التحقيقية:  -د

 شعوخ  ي وقو  أي احتيال أو مخالفات. 
 أنواع عمليات المراجعة -8

 تتعدد أموا  امليات المراجعة منها: 
 عملية المراجعة الوقائية -أ

 لتجن  حدوثها..توقع الماعتت وتقدي  سلالة من التوجيهات وتعن  ا
 عملية المراجعة االستكشافية -ب

 أية مخالفات.ام   ريا المراجعين ال  اكتاا  وتعني 
 عملية المراجعة التصحيحية -ج

أسبااها  بحا ي هذ  الحالة  واند اكتاا  وجود ماعلة ما ختل أامال المراجعة  يتول   ريا المراجعة 
 ح أسالي  لعتجها.القترا
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 :الفعالةالمراجعة متطلبات   -9
 وفي هذا السياق، نشير إلى المتطلبات التالية: 

 إدارة المخاطر: 9-1
 : ما يلي  ي   ار تحديد المخا ر ،اتها  ماير  ل  ▪
أو تعذر قدرة الجهة ال  سداد االلتزامات  تتمث  المخا ر  ي احتمالية  قد ادصول أو ت ررها أو تعطلها  −

  من منظور حجمها  للجهةوال  الجام  اآلخر   رصة اتاحة المزايا والم ال   التي ت منها وإلارة المالية 
 أي: ما هي احتمالية وقو  مخا ر معينة واواق  ،لك؟

 لك  ل  اتاحة الفرص.تجدر ارشارة  ل  أأ مفهوم المخا ر ال يحم  داوم ا معن  سلبي   قد ياير كذ −
 لجهة ول ن  دارة المخا ر هي املية تهد   ل  االستفادة من المزايا والحد من اآلثار الععاية للمخا ر  ي ا −

 من ختل التخطيا  والتنظي   واردارة  والرقابة ال  الموارد البارية أو أماطة العم .
القيمة وهناخ اتقة مباشرة اين المخا ر وحوكمة  أ المخا ر )سواء اريجااية أو الالبية( قد تؤثر  ي  −

 العمليات وااللتزام كما سنرى.
 هي: الالبية التي قد تؤثر  ي أي جهة أه  المخا ر ▪
 أو  عالية مظ  المعلومات مخا ر النظ : ادم كفاءة  −
وتؤثر  ي اي تها الداخلية مث  المناخ  وأاطال البنية التحتية   الجهةمخا ر خارجية: اوام  ال تخ ع لتحع   −

 وادحداث الاياسية  وااللتزامات الدولية  الخ.
 مخا ر بارية: اندما يعوأ الموظفين ضير معدين لتلبية االحتياجات وتحقيا ادهدا  االستراتيجية للمؤساة. −
 دداء المرجوة.مخا ر العمليات: اندما ال تلبي امليات العم  متطلبات ا −
 يلي: بما المخا ر دارة تتعلا  ▪
 المخا ر تحديد −
 المخا ر تحلي  −
 تقيي  المخا ر  −
 المخا ر ومواجهة ات  −
 متابعة  جراءات المواجهة  −
 وضع االستراتيجيات الاليمة وادهدا  لتحقيا القيمة مع مراااة ادحداث المحتم  وقواها )المخا ر(. −
 ادهدا  بادحداث والمواقا أثناء تنفيذ اردارة والموظفين لتستراتيجيات. ه  كيفية تةثر تحقيا  −
موقا قد ينت  انه العم  ال  تعدي  احتمالية وتةثير هذ  ادحداث والمواقا مع  دراخ أأ ك  حدث أو  −

 بع ها  يجااي وبع ها سلبي.اواق  متنواة 
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 ي وضع أو تعدي  االستراتيجيات  أو  ي تنفيذها التةكد من استناد القرارات  ل  المعلومات ال حيحة  سواء  −
 كع   مث  مراااة الماتويات المناسبة للمخا ر المناسبة. الجهةيومي ا من ختل القرارات اردارية ال  ماتوى 

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

 تحليل األسباب الجذرية 9-2
تحلي  ادسباب الجذرية هو أسلوب لح  الماعتت ياتخدم لتحديد ادسباب الجذرية لاخطاء أو الماعتت. 

الماعلة أو الخطة  ل  منع ت رار حدوث النتيجة ويعد اام  ما سبب ا جذري ا  ،ا أدى حذ  هذا العام  من تالا  
النهاوية ضير الماتحبة. أما العام  الاببي  يؤثر  ي متيجة الحدث ول نه ال يعد سبب ا جذري ا. وال  الرض  من أأ حذ  

 العام  الاببي قد يفيد  ي النهاية   إمه من ضير المؤكد أمه يمنع ت رار النتيجة ضير الماتحبة.
 لتحليل في األساس إلى أربعة مبادئ عامة هي:ويستند هذا ا

 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. •
 رية  ل  أسلوب الكتاا  الماعتت.بمجرد تنفيذ  )ومع استمرار التنفيذ(  يتحول تحلي  ادسباب الجذ •
 التخطيط االستراتيجي للمراجعة: تقييم احتياجات المراجعة 9-3

( لتحديد استراتيجية المراجعة ”Auditing Needs Assessment “ANAالحتياجات المراجعة ) يج   جراء تقيي 
ال رورة ليععس احتياجات ضماأ الجودة . ويج  تحديا هذا التقيي  دوري ا وتعديله حا  الجهةالداخلية لتطوير 
 المتحيرة للمؤساة.

يج  تحديا تقيي  احتياجات المراجعة مرة ك  سنة ال  ادق  لوضع استراتيجيات أكثر تطور ا تععس وتيرة التحيير 
،لك مداومة باع  خاص بالتطورات الت نولوجية والمنا اة. ويتطل   –المتااراة التي تواجهها العديد من المؤساات 

 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   ي توجيه موارد المراجعة الداخلية للجوام  المؤساية التي تاع  

 لمااادة اردارة  ي مواجهة تلك المخا ر. الجهةمخا ر أكبر ال  الجهود الرامية لتحقيا أهدا  
 يج  أأ تام  املية تقيي  احتياجات المراجعة ما يلي:و 

 .الجهةمراجعة   ار ضماأ الجودة الخاص ب -أ
 مراجعة ايامات  دارة ادداء. -ب
 مراجعة أامال المراجعة الاابقة وماتويات ارمجاإل المحرإلة  ي تنفيذ ارجراءات. - 
 الخارجية ال برى وضيرها من العوام .الحوادث/ المخا ر  -د
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 التحييرات المؤساية أو المااريع ال برى المخطا لها. -ه
 البرامج التدريبية المطلوبة: -10

 من البرام  التدريبية لوحدة المراجعة الداخلية ما يلي:
 .المراجعة الداخليةتدري  ال  أساسيات  ▪
 : المراجعة الداخليةتدري  متقدم ال   ▪

شهادة متخ ص المراجعة الحعومية المعتمدة يح   المتدرب ال  معتمد  ال تدريبيالبرمام  الوبعد 
(CGAP :والتي يمنحها حالي ا  ي م ر  ) 

 ( NMIالمعهد القومي للدارة ) −
 ( IIA Egypt) معهد المدققين الداخليين  ي م ر −
 ( AUCالجامعة ادمريعية بالقاهرة ) −
 (. .AmChamادمريعية )الحر ة التجارية  −
 (.KPMGکي اي  م جي ) −

 
 العوائد المستهدفة من التدريب على موظفي المراجعة الداخلية: 10-1

 ومن أهمها:
 معالجة مقاك ال عا لدى الموظفين  واكتااب المهارات والمعر ة التإلمة لحان  دارة وحدة المراجعةالداخلية  ▪
ال  الموظا أأ يعوأ ال  واي بعا ة ارجراءات تحاين وضماأ حان أداء الموظا؛ حيا يج   ▪

 ارداريةالمتعلقة بالوحدة وأدوار  و ماؤولياته 
ضماأ رضا موظفي وحدة المراجعة الداخلية  ال  ااتبار أأ  حاا  الموظا بالرضا ان الدور الذي يقوم  ▪

 لمنو ة به به  يالوإلارة والوحدة  من شةمه أأ يؤثر  يجاايدا  ي قدرته ال  تنفيذ المهام ا
تقلي  ارشرا  وتعظي  الثقة؛  من اواود التدري  الفعال أأ ي ب  الموظفوأ أكثر  ستقتلية وثقة بةمفاه   مما  ▪

 .يقل  من الهيراركية ارشرا ية ال  أداوه  لمهامه  
 المعارف والمهارات المتوقع اكتسابها:  10-2

 : ار:من أه  المعار  والمهارات المتوقع اكتاااها  ي هذا ار
 اكتااب المعر ة ادساسية بالحوكمة وتطبيقاتها   ▪
   المراجعة الداخليةاكتااب المعر ة ادساسية بمهام وحدة  ▪
 ت ريس الحوكمة الاليمة وال فاءة والفعالية للمااادة  ي سير العم    ▪
   2018إليادة الواي: قوااد الالوخ المحدثة للعام   ▪
 رستراتيجية التنمية   2030الواي: رؤية م ر  ▪
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   2017( لانة 1216  والوحته التنفيذية رق  )2016( لانة 81موأ الخدمة المدمية الجديد رق  )التعريف بقا ▪
   2022-2019التعريف بارستراتيجية الو نية لمعا حة الفااد  ▪
 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.. ▪

ا  ويقتر  ح هنا أن يتم البرنامج التدريبي املوجه للعاملين بوحدة املراجعة الداخلية على غرار املعايير واملهارات املقررة دوليًّ

 والتي تتكون من ثالثة أجزاء على النحو التالي: (Certified Internal Auditor - CIA)ملنح شهادة املراجع الداخلي املعتمد

 ( محتويات البرنامج التدريبي الموجه للمراجع الداخلي  6جدول )

 المحتوى التفصيلي وصف عام المحور م

أساسيات  -الجزء ادول -1
 المراجعة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجددع  شددهادة  مددن ادول الجددزء مواضدديع تاتم 
 ار ددددددار مددددددن االلزامددددددي الددددددي المددددددنه  الددددددداخلي
المراجعدددددة المهنيدددددة دامدددددال  للممارسدددددات الددددددولي
 الداخلية

International Professional Practices 

Framework (IPPF) 

وهو   ار مفاهيمي يددنظ  اررشددادات التيي دددرها 
 معهد المراجعين الداخليين

Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

 اررشادات ارلزامية: 1-1

مبددادال أختقيددات -]تعريف المراجعة الداخلية
ضدددددر  ماددددداك المراجعدددددة الداخليدددددة -المهندددددة

 وسلطته وما وليته[

 المراجعة الداخلية والمخا ر: 1-2

خطدددددددددددر -]المفددددددددددداهي  المتعلقدددددددددددة بالمخدددددددددددا ر
 االحتيال[

تنفيدددذ مهدددام المراجعدددة الداخليدددة "أدوات  1-3
 وتقنيات المراجعة":

-تحليدددد  وتفاددددير البيامددددات-]جمددددع البيامددددات
-عمدد خددراوا ال-أورا  العمدد -تبليدد  البيامددات

 اددلة[

ممارسددددددة  -الجددددددزء الثددددددامي -2
 المراجعة الداخلية

 شددهادة المراجددع مددن الجزءالثددامي مواضدديع تاددتم 
  ريددا اددن المراجعددة الداخليددة الددي  دارة  الداخلي
المراجعدددددة ة والتادددددحيلي ردار  االسدددددتراتيجي الددددددور

أسدددا  الددد   مراجعدددة مبنيدددة الداخلية وإادادخطدددة
 امليددددددات ردارة  التإلمددددددة والخطددددددوات المخددددددا ر 

 دارة مادداك المراجعددة الداخليددة ]اددوار  2-1
لنادددددددداك المراجعددددددددة  ارداريددددددددةاالسددددددددتراتيجية و 

وضدددددع خطدددددة المراجعدددددة الداخليدددددة -الداخليدددددة
تي  مهددام المراجعددة تر -ال  أسا  المخا ر

متطلبددددات مادددداك -الداخليددددة حادددد  ادولويددددة
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 المحتوى التفصيلي وصف عام المحور م

المراجعددددددددددددددددددددددددددة )التخطدددددددددددددددددددددددددديا  ارشدددددددددددددددددددددددددددرا   
 مخددددا ر وتوصدددديتلنتاو  ومتابعة التنفيذ( وكددددذلك

 به.وال وابا الخاصة  االحتيال

أمدددوا  مهدددام -المراجعدددة الداخليدددة مدددن المدددوارد
المراجعدددة الداخليدددة "مهدددام التةكيدددد  والتقيدددد أو 

 االلتزام  والمهام االستاارية"[ 

 دارة مهدددددددددددددام المراجعدددددددددددددة الداخليددددددددددددددة:  2-2
ارشددددددددرا  الدددددددد  مهددددددددام -]تخطدددددددديا المهددددددددام 

مراقبة متدداو  -مراجعةتبلي  مهمة ال-المراجعة
 المهمة[ 

مخدددددددا ر االحتيدددددددال والرقابدددددددة ]وضدددددددع  2-3
تحديددد - معاميددة حدددوث احتيددال  ددي االاتبددار

 أ كددددداأ احتمدددددال حددددددوث احتيدددددال يادددددتداي 
اسدددتخدام اختبدددارات المراجعدددة -انايدددة خاصدددة

تعزيددز ثقا ددة الددواي -لتحددري وجددود االحتيددال
تقنيدددددددددات االسدددددددددتجواب -بماددددددددداو  االحتيدددددددددال

 القامومي[ مراجعةال-والتق ي

اناصدددددر  -الجدددددزء الثالدددددا -3
المعر دددددددددددددددددددددة الخاصدددددددددددددددددددددة 

 بالمراجعة الداخلية

 المراجددع شددهادة  مددن الثالدداالجزء مواضدديع تاددتم 
 مبادىءالحوكمددددددددة  وأختقيدددددددداتالدددددددد   الددددددددداخلي

 والهيعدددددددد  التنظيمددددددددي  المخددددددددا ر  العمدددددددد  وإدارة 
الماددددتندية  واالت ددددداالت   الددددددورات ،لددددك بمددددا ي

 المعلومددددات والقيددددادة؛ وت نولوجيددددا اردارة  ومبددددادال
 والبي ددددددة الماليددددددة  ادامددددددال  واردارة  واسددددددتمرارية

 العالمية. التجارية

 الحوكمة/أختقيات العم   -
  دارة المخا ر  -
 الهيع  التنظيمي وبناء المنظمات  -
 االت ال  والقيادة  -
 ت نولوجيا المعلومات  -
 المالية المحاسبة  -
 اي ات العم  العالمية. -

 المراجعة الداخلية:نجاح وحدة معايير ومؤشرات   -11
تتعددمعايير ومؤشرات مجاح وحدة  المراجعة الداخلية  وإأ كاأ يمعن  جمالها  ي تحقيا مهامها الاااا ايامها بعفاءة 

مدختت الوحدة  وأماطتها  ومخرجاتها  و عالية  ومن المه  أأ ينظر  ل  معايير النجاح باع  شام  بحيا يت من 
 واواودها  واثارها كما يتبدى من الجدول التالي: 
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 نجاح وحدة المراجعة الداخلية ومؤشرات ( معايير 7جدول )
 اآلثار المخرجات والعوائد: األنشطة والمهام معايير المدخالت

يتعلددا هددذا المعيددار بددالموارد داخدد  
الماليددة  الوحدددة سددواء الباددرية  أو 

 أو العينية
 المدختت البارية: -أ

ومددددددددن المعدددددددددايير الروياددددددددة هندددددددددا: 
ال فايددة العدديددة  وال فدداءة المهنيددة  

 وال فاءة ادختقية.
المدددددددددختت الماليددددددددة: ومددددددددن  -ب

المعددددددددددددددددددددايير الروياددددددددددددددددددددة هنددددددددددددددددددددا 
 ال فاية والتنو .

الموارد العينية: ومن المعايير  - 
الرويادددددة هندددددا الحداثدددددة  والجدددددودة  

   والمتءمة البي ية.وال فاءة 

ومددددددددن المعددددددددايير الروياددددددددة لتقيددددددددي  
 أماطة وحدة المراجعة الداخلية:

االلتددددددددددددزام المددددددددددددالي  ويقدددددددددددددا   -أ
بارمفددددددا  الفعلددددددي للوحدددددددة مقارمددددددة 

 بارمفا  المقدر  ي المواإلمة 
االلتدددددددددزام الزمندددددددددي  ويقددددددددددا   -ب

بالتنفيددددذ الفعلددددي لاماددددطة مقارمددددة 
ا  ددددددي الخطددددددة  بمددددددا كدددددداأ موجددددددود 

 التنفيذية 
االلتزام الفنددي  ويقددا  بالتنفيددذ  - 

الفعلدددددددددددي مقارمدددددددددددة بالمواصددددددددددددفات 
 المحددة للنااك.   

 المخرجات: -1
 والمعيار الرويس هنا:

مادددددددددبة المهدددددددددام المنجدددددددددزة مدددددددددن  -
  جمالي  المهام الماتهد ة 

 العواود:-2
 والمعيار الرويس هنا:

المخرجددددات المقبولددددة مددددن  جمددددالي 
 الفعلية للوحدة.المخرجات 

وهدددو يقدددا  بالنتددداو  الددد  النطدددا  
الواسدددع  والدددذي ال يظهدددر  ال بعدددد 
 ترة إلمنية  ويلة من ام  الوحدددة 

 سنوات  ةكثر(    5)اادة 
 ومن المؤشرات الروياة هنا:

 متاجية الجهة الحعومية بعد امدد  
وحدددة المراجدددع بفتدددرة إلمنيدددة  ويلدددة 
مقارمدددددددة بإمتاجيتهدددددددا قبددددددد  خمدددددددس 

 ق .  سنوات ال  اد
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 :خاتمة-12
وت ريس الممارسات ادختقية والمهنية    تحاين المااءلة  ةيترت  ال  وجود منظومة  عالة للمراجعة الداخلي

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

 الخدمات العامة.
باستخدام اددوات واآلليات المختلفة: مث  تحلي  اواود اديدة ستاتطيع وحدات المراجعة الداخلية تحقيا و 

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

أداة مااادة لوضع وتنفيذ منهجيات متاقة ومظ  موحدة تعتبر وحدات المراجعة الداخلية وهعذا يتبدى جليدا أأ 
 .2030عومية الواردة  ي رؤية م ر قياسية ردارة الجودة من أج  تنفيذ ادماطة الح

 

 

 

 

 


