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نشـــاط مســـتقل وموضوعـــي يقـــدم تأكيـــدات وخدمـــات استشـــارية بهـــدف إضافـــة 
ـــم  ـــاع أســـلوب منهجـــي منظـــم لتقيي قيمـــة للجهـــة، وتحســـين عملياتهـــا مـــن خـــال اتب

وتحســـين فعاليـــة العمليـــات الرقابيـــة.

أهداف المراجعة الداخلية

ماهي المراجعة الداخلية؟

تعزيـــز وحمايـــة قيمـــة الجهـــة مـــن خـــال 
توفيـــر ضمانـــات ومشـــورة ورؤيـــة قائمـــة 

علـــى المخاطـــر والموضوعيـــة

والتعليمـــات  باألنظمـــة  التقيـــد  تحقيـــق 
ــة؛  ــة للجهـ ــط الملزمـ ــات والخطـ والسياسـ
وبطريقـــة  بكفايـــة  أهدافهـــا  لتحقيـــق 

منتظمـــة

ضمـــان فاعليـــة وكفـــاءة العمليـــات اإلدارية 
االســـتغال  إلـــى  يـــؤدي  بمـــا  والماليـــة 
األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة وحمايـــة األمـــوال 

والممتلـــكات العامـــة 

التحقـــق مـــن أن اإلدارة العليـــا تقـــوم بإدارة 
المنشـــاة بشـــكل فّعـــال نيابـــة عـــن أصحـــاب 

المصلحـــة فيهـــا

نشرة المراجعة الداخلية

مهام إدارة المراجعة الداخلية
تقييـــم فعاليـــة أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة للتحقـــق مـــن ســـامتها وماءمتهـــا، 
وتحديـــد أوجـــه القصـــور فيهـــا -إن وجـــدت- واقتراح الوســـائل واإلجـــراءات الازمة 

لعاجهـــا.

التأكــد مــن التــزام الجهــة باألنظمــة واللوائــح والتعليمات واإلجراءات الماليــة، 
والتحقــق مـن كفايتهـا وماءمتها.

تقييم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة.

تقييـــم مســـتوى إنجـــاز الجهـــة ألهدافهـــا الموضوعـــة، وتحليـــل أســـباب االختـــاف 
-إن وجدت-.

مراجعـــة األداء وتحديـــد مواطـــن التحســـين لتعزيـــز فعاليـــة اســـتخدام المـــوارد 
الماديـــة والبشـــرية.

مراجعـــة التقاريـــر الماليـــة والحســـابات الختاميـــة التـــي تعدهـــا اإلدارة الماليـــة، 
والتعليمـــات  واللوائـــح  لألنظمـــة  موافقتهـــا  ومـــدى  دقتهـــا  مـــن  والتأكـــد 

والسياســـات التـــي تطبقهـــا الجهـــة.
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تســـعى وزارة الماليـــة مـــن خـــال مبـــادرة دعـــم وتطويـــر أعمـــال الرقابـــة الماليـــة إلـــى 
ـــة الماليـــة ضمـــن أســـس وضوابـــط تســـتند علـــى عـــدة ممكنـــات تســـاهم  تطبيـــق الرقاب
ــاعد إدارة  ــة. وتسـ ــات الحكوميـ ــي الجهـ ــة فـ ــة داخليـ ــر رقابيـ ــة وأطـ ــر أنظمـ ــي تطويـ فـ

المراجعـــة الداخليـــة فـــي رحلـــة التحـــول مـــن خـــال:

مسؤوليات منسوبي اإلدارات في نطاق المراجعة الداخلية

دور إدارة المراجعة الداخلية في رحلة تحول الرقابة المالية

تقييـــم أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة، والتوصيـــة بالتحســـين المســـتمر ألنظمـــة 
الرقابـــة الداخليـــة ممـــا يســـهم فـــي رفـــع مســـتويات الكفـــاءة الرقابيـــة للجهـــة

مـــع  منظـــم  وبشـــكل  المســـتمر  التعـــاون 
المراجعيـــن الخارجيـــن والجهـــات الرقابيـــة األخـــرى

التأكد من االلتزام باألنظمة
والقوانين واللوائح

تقديـــم الدعـــم المعرفـــي وتعزيـــز الوعـــي 
بمتطلبـــات أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة

المهنـــي  الســـلوك  ميثـــاق  وضـــع 
لمنســـوبيها، للعمـــل بالطريقـــة الســـليمة

يجـــب علـــى مديـــري اإلدارات والمســـؤولين عـــن العمليـــات الخاضعـــة للمراجعـــة 
وضـــع خطـــة لتنفيـــذ ماحظـــات وتوصيـــات المراجعـــة الداخليـــة، والمتابعـــة عليهـــا.

قدمــت النشــرة معلومــات عامــة عــن مفهــوم االلتــزام كجزء من الحملــة التثقيفية بمفاهيم 
الرقابة المالية، ونأمل أن يكون في ســياقها معلومات توضيحية عن أهداف ودور االلتزام 

وأهميتــه فــي تعزيــز التحول وتبنــي الرقابة الذاتية.

في حال وجود أي استفسارات، يسعدنا تواصلكم معنا عبر البريد اإللكتروني للرقابة المالية 
sdfci@mof.gov.sa

للمزيد من المعلومات حول الرقابة المالية
يرجى مسح الرمز عبر الهاتف

ــد  ــرات لتحديـ ــة والخبـ ــاركة المعرفـ مشـ
علـــى  والتحســـين  التطويـــر  مواضـــع 

واإلجـــراءات. العمليـــات 

تزويد المراجعين الداخليين بالمتطلبات 
والوثائق الازمة إلنجاز مهامهم.

تقديـــم الدعـــم لتحديـــد المخاطـــر لبنـــاء 
المبنيـــة  الداخليـــة  المراجعـــة  خطـــة 

ــر. علـــى المخاطـ

ممارســـة أعمالهـــم وفـــق المســـؤوليات 
مـــن  المقدمـــة  الرقابيـــة  والضوابـــط 

المراجعـــة الداخليـــة.


