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  بةةةدي انةةةراا الاقمبةةة  الدملدةةة   ا اا نةةةالعالقةةة  

  حةةة ال اليةةة قدخ الةةة اات  بملموةةةمل الد ةةةدرل  

الةام   عتة منوم، ه  عالق  حيدد  الب ّ باقمبيه 

مةي  وةةرا اا ا  مفيتوةة   ملة ام لمةة  منودةةم،  ال 

اا الوةةةة ج المدةةةةمع  هةةةةر ب ةةةةم  عةةةةم   ع نةةةة  

المدة م مةي اةةالم الدةةمهد  اة    ممدةة  اللركدة 

اسةةيف ا  الدةةرا ا العممةة     ةةمد  ا اا م العممةة 

. الي   لقخ المومءم  الوعملد   االقيصما
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(9150)اإلنتوسايإرشادات 

ألوو م بدي ا ا وه الينةدخ   اليعم ا  يضدي   شماال عمم  ب أا اسس 

اقمب ، العتدم لتاقمب    ح ال الي قدخ ال اات  ا  المومل الد درل  بمل

.ا ب عتدهبم ضما  لتورائ  الداورم مي هذا الينةدخ  الدفمطا الي  ق   ي
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آلد  العد  بمل نراا

التخطيط السنوي

مي ( 44) قيض  الدمام 

قةةةةم را الةةةة نراا عتةةةة  

 ضةةة   ئةةةدس الةةة نراا 

لفطةةة  عدةةة   لد مشةةةام 

 اا ال الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نراا 

   الايصمصةةةةم وم،  نةةةةي

   ل نةةة  الدوةةةم  الاقمبدةةة

بنةةمءع عتةة  عةة م عرامةة  

 قدةةةد  الدفةةةمطا،: منوةةةم

دةةة  ال ااتالاقمبةةة   بدئةةة  

.ادوم

مهام الرقابة

نةةةةةةةي    مةةةةةةةم  العدةةةةةةة  

:بلةب

قم را ال نراا •

معةةةةمندا األووةةةة م •

العتدةةةةةةةةم لتاقمبةةةةةةةة  

الدملدةة   الدلمسةة   

(INTOSAI)

االةةةةةةةةة  الاقمبةةةةةةةةة  •

الفمص  بمل نراا

ااض  الددم سمل•

إصدار تقارير الرقابة

:عت اليقم نا ليري

الاقمب منومد •

الاقمب  طمق•

الدالح مل•

اليرصدمل•

المو  ا•

( و  ا)اليعقدب•

إصدار التقرير السنوي

نري نليري اليقانا الةة

:عت 

اللةةةةةةمت الفيةةةةةمم  •

الدرح  لت  ل 

حةةةةةةةمت احيدةةةةةةمط  •

األودمم القمام 

 قم نا الاقمب •

ميمبعةةةةةةةةةةةة   نودةةةةةةةةةةةةذ •

اليرصدمل
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إجراءات بدء المهام الرقابية للديوان

خطاب من معالي 

رئيس الديوان إلى

الوزير المعني

تحديد منسقي

الجهة

عقد اجتماع مبدئي مع 

المنسقين والمعنيين

بنطاق المهمة

ئية تحديد الطلبات المبد

الالزمة لبدء المهمة 

الرقابية

ذ البدء في تنفي

المهمة الرقابية
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منهجية إعداد التقرير

بدء العمل الميداني

إرسال النتائج األولية للجهة

المعنية

مناقشة مسودة التقرير مع

مسئولي الجهة وإجراء 

التعديالت الالزمة بناء على

ما توفر من بيانات

ير إرسال مسودة التقرير للوز

المعني أو رئيس الجهة 

إصدار التقرير

السنوي

استالم ردود الجهة بشكل

مكتوب وتضمينها في 

التقرير 

الداخجيالة مسئولي الديوان سواء داخل اإلدارات المعنية أو من خالالل الجاالانقبلمنالتقرير جميع المراحل السابقة مراجعة يتم خالل 
ي 
ي صالةة ودقالة ال ي،بغرض إخراج تقارير الديوان بالصورة المثىليتم تشكيجها لجديوان والت 

 
ي ذلك النظر ف

 
انالات والمعجومالات الالواردة بما ف

.فيها
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أسس التعاون مع وحدات التدقيق الداخلي

6

اليومه  الد ياك

اليراص  الدةيدا

ال الثق  الدي م

االلي ا   اليعم ا



أسس التعاون مع وحدات التدقيق الداخلي

االلتزام والتعاونالتواصل المستمر

7

 ناالتصاااالمناظم ااااتتمن اظم ااااتم ن اااا  ناظ اااا   

جاااا ل ونظل صاااا منسظاااالناظت  اااا  ن اظت اااال   ن

تن  جااأن  ن ت صااىنسظاالن راامنمقاات  نظت   اا

.      ةنمثمنلذهناالتصلالت

ظجرال ناظت ل  ناظف لمن   ناظماق  ناظاقايلون ا

ذانكال ناألعللنظل  ل ةن مك ن  ن تحقا ن قا نس

   نكاامنمااا ناظ اا    ن ال ااال ن ملت ماال ن ت ااا

.يقملتن  ل ةنم  قةن   لظة



أسس التعاون مع وحدات التدقيق الداخلي

الثقة المتبادلةالتفاهم المشترك

8

  ن فرااامنكااامن ااا نن لاااقانن   ااال ن جاااأن

عماامن  اا  ن   االظ أن مصاا لحلتنعماامن

اظ  نناآلي نظت ار مناعتمالقن حاقلملنعلال

.عممناآلي 

  نتكاااا  نل اااال نثقااااةنمت لقظااااةن اااا  نجااااأن 

 التناظ     ن لئمةنعلالناالعتا انن اع نعمل

ظلم ال   ناظ  ل ةناظقايل ةن اظيل ج ةنتتمن  قل ن

م ل ماااالتن   ن  ااااةناظمر  ااااةنذاتناظصاااالة ن

.   الة مر  ةن ت لممنمت لقظةن



أوجـه التنسـيق والتعاون

02

طنط التواصل بشأن التخطيط السننوي وإعنداد خ

.الرقابة

عقنند اجتماعننات منتلمننة لمناقشننة األمننور  ات 

.االهتمام المشترك

01

9

04

تبننادل المعلومننات  ات العالقننة بنطنناق عمننل  ننل

.طرف

ية تبننادل التقننارير الرقابيننةم  مننع مراعنناة السننر

.في التعامل معها
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أوجـه التنسـيق والتعاون

06

فننني المنننواد التدريبينننةم ومنهجيننناتالشنننتراك ا

.الرقابةم وبرامج العمل الرقابي

ادل برامج تندري  ودورات مشنتر ة وتبنتنليم 

.المواد التدريبية

05

10

08

ة طبيعنناالسننتناد ألعمننال الطننرف احخننر لتحدينند 

.الرقابةوتوقيت ونطاق إجراءات 

ل مثننفنني بعننر إجننراءات التنندقيقم الشننتراك ا

.أدلة االثبات أو فحص البياناتجمع 
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فوائد التنسيق والتعاون

11

.  مام لألامم   الدعاا   الف اال تبادل

. ندد  الق  ال الد ياك  لتطاادي تنمية

الاشد م  الدةمءل اللركد  ع ن  مدم سمل  تعزيز

تحسين  لةدي او  ا اا م لط دع  الي قدخ ال اات



فوائد التنسيق والتعاون

12

ع  اوةةةة  اكثةةةةا  ضةةةةرحم

لةةةةةةةة     ميطت ةةةةةةةةمل 

الاقمبةةةة  الدنوةةةةذم مةةةةي 

ق ةةة  الموةةةم  األعتةةة  

لتاقمبةةةةةةةةةة   كةةةةةةةةةةذل  

ألعدةةةةةةةةةمم اليةةةةةةةةة قدخ 

.ال اات 

ةعمليات رقابية أ ثر فاعلي

ااضةةةة  حةةةةرم حةةةةرا  

الدفةةمطا اليةة   راوةةه

المو  مدةم نةياي  لة  

اع،  قمبةةة  اكثةةةا  اكدةةة 

 بمليةةةةةمل   رصةةةةةةدمل

.اكثا امئ م

  ضاامنماا ن  اام راامن

ماامناظ اا    نظ تاالئ نع

كااامنم رمااال نممااالن اااقن

لن كاا  نظااثنتااعث  نعلاا

ي اااااااااا ن  اااااااااا ام ن

.معملرملن وناظم تق 



فوائد التنسيق والتعاون

13

  اااتدةة    قمبةة قمبةة  

ع ام ود  ااض   نةة دقم

فطدط  يدم   نةدخ الي

 اال صةةةةةةةةةةمم بةةةةةةةةةةدي 

.الطاادي

عمليات رقابية أ ثر  فاءة

دةةة  مةةةي احيدملليقتدةةة  ا

اال ا اودةةةةةةة  مدةةةةةةةا 

الضةةةةا  ن  ألعدةةةةمم 

مةةي  اليقتدةة الاقمبةة ، 

ا عةةةةةةةةةةةم  الموةةةةةةةةةةة  

.الد درل  بملاقمب 

 ىن   عنم تتح   ن

اظتغ  ااااااااةناظ  ل  ااااااااةن

مناظم   ااااةنعلاااالنتق اااا 

اظميااال  ن االي ااال ن

.اظمرمة



المخـــاطر المحـتـملــة

02

بالسننننننننننرية واالسننننننننننتقاللية المسننننننننننا  

.والموضوعية

إمكانيننننة حنننندوم تضننننارب محتمننننل فنننني 

.المصالح

01

14

04

دام تفسننير االسننتنتاجات عننند اسننتخسنناءة إ

.أحد الطرفين عمل احخر

المحتمننننل فنننني االسننننتنتاجاتالخننننتالف ا

. ات الموضوعواحراء حول 
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مراحل التعاون والتنسيق

ماحت  ود  . 1

 الدعترممل األ لد

ماحت  اليفطدط. 2

 نودذ ا وااءال . 3

الاقمبد 

ماحت  اليقانا. 4

م حلةناظمتل  ة. 5
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التعاون في مرحلة جمع المعلومات األولية

ااءال  ع اا اط  الاقمب ، ق  نُقةدّ  الموةم  األعتة   ةأعدا عدة  الدة قخ الة اات  عتة   وةن  ع

.الد م   نودذهمالاقمب  

16

1

 ،  ذل  مي ق   الد قخ ال اات طمق العد  الدنم  ب  اس  نقر  م قخ الموم  األعت  لتاقمب  

.ي  نودذهملالسينما عتده عن   قدد  الدفمطا   ل ن   طمق الاقمب  ألي مود   قمبد  مي الددم
2

تةة  ط دعةة  عدةة  الدةة ققدي الةة ااتددي ق ةة   ل نةة   ةةأعدا  عنمةةب  قدةةد  مةة ن  ممم دةة  اسةةيف ا  

.  رقدت   طمق  وااءال الاقمب  الي  سدي  القدم  بوم
3



التعاون في مرحلة التخطيط

لين ةد  ذل   كالد درل  بملاقمب  عت  او  لتمو  نقر  م قخ الموم  األعت  لتاقمب  بمللصرم 

.ال اات  ح م الي قدخ 

17

1

دملوةم ن نة   ا  ورا االسيقاللد  الدنمس   لرح ال الاقمب  ال ااتد    راا الدرضةرعد  اة  اع

  ميم   ا  دة  مي عق   طدأ دن  م قق  األوو م الاقمبد  ا   يمئج عد  الد ققدي ال ااتددي  ا

.ا   نودذ اعدمم الاقمب عتدوم الاقمب  ال ااتد ،  بمليمل   نمام ا و  اعيدماه  
2



التعاون في مرحلة تنفيذ إجراءات الرقابة

  الموةةماالع ةةمل،  نقةر  اسةيف ا  عدةة  الدة قخ الة اات  لتلصةةرم عتة  وةة ء مةي االة  دمةي ن

ع األعت  بينودذ اعدمم  قمبد   ضماد  لتيأكد  مم  .س خ، كتدم كما ذل  ضا  نم

18

1

اتددي بينودةذهم نةيود  م قق  األوو م الاقمبدة  مةي  يةمئج الدصةماقمل الية  نقةر  الدة ققدي الة ا

.عت  بعض ا ص م اللةمبمل ال نمد 
2

. ااتددينعيد  م قق  األوو م الاقمبد  عت   يمئج اعدمم الماا الي  نقر  بوم الد ققدي ال 3



التعاون في مرحلة التقرير

تة  لتاقمبة ، مة ققر الموةم  األعنع   عد  الد ققدي ال ااتددي النيمئج الي   رص   لدوم ن مم ع

.اناال اات   ا شم م  لده ا  اليقالعد  الدنوذ مي ق   الد قخ اعن هم ندمي اسيف ا  

19

1

رصة   لدوةم حمم  ورا اايالج بدي النيمئج الي   رص   لدوم الموم  األعتة    تة  الية     ا

. ا ل  الطاادي ال لث ا  األس مت   عمام الن ا ا  االسينيم الد قخ ال اات ، اعت  
2

 الدنمق ةةمل الديعتقةة  مشننار ة المنندقق الننداخلي فنني اجتماعننات خننتم المهمننةمةةي الددمةةي 

.بملدود 
3



التعاون في مرحلة متابعة التوصيات

اة  بملدةةمع منقةر  الدة قخ الة اات ، بمليعةم ا  اليوةمه  مة  الموةم  األعتة ، مي الددمةي اا 

.الموم  نودذ  رصدمل ميمبع  

20

1

لة  بعة  سةن  مةي األ )نقر  انراا الاقمب  الدملد   ا اا ن  بديمبع   نودذ  رصةدم ه اة  مةا دي 

الفطةةط ،  نمةةرا لتدة قخ الةة اات  ا   موةة  اةة   ضةة (صة    اليقانةةا،  الثم دةة  بعةة  سةةنيدي

ل  ميمبعةة  ،  كةةذ(بملينةةةدخ  اليعةةم ا مةة  الموةةمل الدعندةة )الال مةة  لينودةةذ  رصةةدمل الةة نراا 

.بما يكفل رفع نس  تنفيذ التوصياتا وااءال الديفذم ب أ وم، 

2



أوجه استفادة وحدات التدقيق الداخلي

21

مةةة قق  الموةةةم  قدةةةم  

األعتةةةةةةةةة  لتاقمبةةةةةةةةة  

دة  ب  اس    قدةد  ا  

الاقمبةةةةةةةةة  ال ااتدةةةةةةةةة  

اليرصةةةةدمل اقيةةةةاا  

.مالدنمس   لدعملميو

تعزيز أنلمة الرقابة الداخلية

قدةةةةم  الموةةةةم  نةةةةةمه  

 نةةةةةمام اةةةةة  األعتةةةةة  

اليةةةةةةةةةة ا  مةةةةةةةةةةر و  

الموةةةةةةمل بةةةةةةملقرا دي 

 التةةةةةرائن  األ  دةةةةة  

 القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ال 

. اليعتددمل

 ىن   عنم تتح   ن

اظتغ  ااااااااةناظ  ل  ااااااااةن

مناظم   ااااةنعلاااالنتق اااا 

اظميااال  ن االي ااال ن

.اظمرمة



أوجه استفادة وحدات التدقيق الداخلي

22

مةةة قق  الموةةةم  قدةةةم  

األعتةةةةةةةةة  لتاقمبةةةةةةةةة  

قةة    قدةةد  مرب  اسةة  

   ح م الاقمب  ال ااتدة

ضةةةةةةةةةةةدي الودمةةةةةةةةةةة  

د  الين ددةة ،  اليرصةة

.ب أ وم

دعم وحدة التدقيق الداخلي

الدةةةةةةةةةة ققديةةةةةةةةةةةيود  ن

الةةةةةةةةةةةةة ااتددي مةةةةةةةةةةةةةي 

مالح ةةةمل   رصةةةدمل 

الموةةةةةةةةةم  الاقةةةةةةةةةمب ، 

م   نأاذ  وم ا  االعي 

عنةةةةةة   عةةةةةة اا اطةةةةةةط 

.الاقمب  باامج 

ماااق ق ناظجرااال نغ اااون 

اظ  ااااااااااال ون  ااااااااااا ن

 ااوناظم ا اانناظح جااةن

حاااااااااااااالمنا ت اااااااااااااال ن

اظمىحتااااااااااااااااااااالتن  ن

اظتجااااال  اتن ااااال قا  ن

.اظ ل ل



مساعدة الجهاتللديوان في النهج اإليجابي 

ا سة  مةي نعي ا ا   ال نراا ا  الاقمب  عت  األمرام العمم   حةةي  اا  وةم اك ةا بمثدةا  

نراا ممةاا الم ةةن عةةي الدفملوةةمل  ضةة ط الدفةةملودي   قةة ندو  لتع الةة ،  ذ اا مةةةمع م الةة 

لقةةرا دي عتةة  اا  ةة نا شةةئر وم بأسةةترت ميسةةة  نةةةين   لةة  االد ةةدرل  باقمبيةةه لتموةةمل 

طةرنا  ا وااءال الدن د  لوم نعي ا مي الدوم  األسمسد  الية   ةةمع   تة  الموةمل عتة   

.  ع ن  ا  د  الاقمب  ال اات  ادومااائوم 

23



دور الديوان في تفعيل وحدات الرقابة الداخلية

24

تدة  اة  ال نراا اة   ع نة  عقماة  الاقمبة  ال ااسمه  

الموةةمل اللمرمدةة  مةةي اةةالم مالح م ةةه حةةرم هةةذا 

ع منه بأهدد   رادا مقرممل ال اقمب  الدرضرع،  ندم م

ه ال ااتدةة   حدمنةة  الدةةمم العةةم    اشةةد  اسةةيف امم 

.   ا  كومءم األااء ا  األوو م اللمرمد 

تعزيز ثقافة 

الرقابة الداخلية



دور الديوان في تفعيل وحدات الرقابة الداخلية

25

وةت  والةةمبق  مالح ةمل الة نراا  ضدنت  قم نا 

قدخ لةةااا ال العتدةةم بملموةةمل اللمرمدةة  ب ةةأا اليةة 

الةة اات ، بدةةم اةة  ذلةة  حثوةةم عتةة   عدةةدي مااوةة 

دةةةرا ا اااتةةة ،  اليرصةةةد  بمسةةةيقاللديه   ةةةرادا ال

.الال م  ألااء موممه

توصيات بشأن 

التدقيق الداخلي



إجراءات رقابة الديوان بشأن التدقيق الداخلي

01

وحنندة رقابننة داخليننة بالجهننة الحكوميننة وجننود 

(.الوزير)تابعة ألعلى سلطة 
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03

وحننندة الرقابنننة الداخلينننة ضنننمن الهيكنننل وضنننع 

.وظيفيالتنليمي للجهة ووجود وصف 

في دور وحدة الرقابة الداخلية مع األخذتفعيل 

.الجهة وأهدافهاوحجم أهمية االعتبار 

02

التــأ ــد مـــن



إجراءات رقابة الديوان بشأن التدقيق الداخلي

04

م بأينة المدققين الداخليين ومنن عندم قينامهاستقاللية 

م أعمننال تنفيذيننة تتعنناره مننع مهننامهم ومسننئولياته

.الرقابية

27

يننيم المنندقق الننداخلي بفحننص أنلمننة الرقابننة الداخليننة وتققيننام 

.المخاطر على مستوى  افة إدارات وأنشطة وعمليات الجهة

05

التــأ ــد مـــن



إجراءات رقابة الديوان بشأن التدقيق الداخلي

06

خطة رقابية سنوية واعتمادها من أعلىإعداد 

.سلطة بالجهة الحكومية
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08

الخطننة السنننوية ضننمن الجنندول الزمنننيتنفيننذ 

.المحدد

الننننداخليم المننندقق وجنننود متابعنننة لتوصننننيات 

.والتزام الجهة بتنفيذها

07

التــأ ــد مـــن



  بةةملر ا ال  الموةةمل اللمرمدةة  اةةاليةة قدخ الةة اات  ا   الةة نراا  ا    حةة ال نيالقةة  

اةا، العم ، حدث نعي ا عد  ك  طاج ممدالع لعد  الطةاج اآالدةمهد  ا  حدمن  الدمم 

ا حيدةة   بمليةةمل  اةةلا الينةةةدخ  اليعةةم ا بةةدي الةة نراا   حةة ال اليةة قدخ الةة اات  هةةر امةة

.تكامليةفالعالقة بين الطرفين هي عالقةليرحد  المورا   ع ن  الومعتد   المومءم، 
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شـكـراً لـحـسـن اسـتمـاعـكـم


