
الداخليّة في القطاع العامبةرقاال
رانية عويضة المارديني

3.3.2020



الخاطئةبعض المفاهيم 

مسؤولية /مسك الدفاتر = المحاسبة •

المحاسبين

ة مسؤولي/التدقيق = الرقابة الداخلية •

المدققين

قيق ال حاجة للتدقيق الداخلي بوجود التد•
الخارجي



:تصويب المفاهيم
العامالرشيدة في القطاع اإلطار الدولي للحوكمة 

الحوكمة 
الرشيدة في 
القطاع العام

اإلدارة المالية 
(PFM)العامة 

الرقابة 
الداخلية 

ة التخطيط والميزنة ، والمحاسب▪

ة، اإلدارية ، وإعداد التقاريرالمالي

والضوابط المالية ، والتدقيق

الداخلي والخارجي

نظام لتخطيط وتوجيه ومراقبة➢

الموارد المالية لتحقيق األهداف

أهداف الخدمة العامة 

االلتزام + بكفاءة وفعالية +

باألخالقيات والقوانين 

المساءلة + والسياسات
العامة القوية

التي من خاللها المنظومة 

أنشطتها تضبط المنظمة 

. هذه األهدافتحقيق بهدف 



الداخليةالرقابة 

ية المالواإلدارة أنشطة المنشأة ضمنمندمجة اندماجا كامالً عملية متكاملة 

مجرد إضافةليست -العامة 

االدارة بمختلف مستوياتهامسؤولية 

:  بان األهداف العامة التالية يتم تحقيقها ضماناً معقوالً توفر 
عّال، ومؤثرتنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي، أخالقي، اقتصادي، ف• 

مقتضيات المساءلة• 

االلتزام بالقوانين • 

المحافظة على الموجودات • 



 (COSO)المنظماتلجنة رعاية نموذج : الداخليةالرقابة 

:وقائيةمقاربة 

ويكشف األخطاء نظام يردع ➢
واالحتيال والفساد وتضارب 

وكل ما قد يغير مسار المصالح 
ها المؤسسة ويحول دون تحقيق أهداف



 CONTROL ENVIRONMENTالرقابيةالبيئة 
األساسيةالهيكلية 

المبلغين حماية :  السياسات/ التشريعات ➢

:التي توجه تصرفات الموظفين العمومييناألخالقيات /مدونة السلوك ➢

إجراءات وتبعات: االمتثالنظمةأ➢

التوعية والتدريب والتواصل➢

اللتزام بالكفاءة: سياسات و ممارسات الموارد البشرية➢

:شملأسلوب المنشأة وي/Tone at the top))الطابع العام ➢

الموظفينالشخصية و المهنية و القيم األخالقية لإلدارة و النزاهة ▪

فلسفة اإلدارة و أسلوبها التشغيلي▪

الداخليةالداعمة للرقابة المواقف ▪



RISK ASSESSMENTالمخاطرتقييم 

تحديد مخاطر داخلية ▪

يق بتحقوخارجية المتعلقة 

أهداف المنشأة 

ةتقييم األهمية واالحتمالي▪

مدى ميل المنشأة تقييم ▪

المخاطرللوقوع في 

عملية مستمرة▪



CONTROL ACTIVITIESالضوابط /الرقابية األنشطة 
واإلنهاءالمعالجةأنواع من حلول مواجهة المخاطر و هي النقل ،التحمل ، أربعة ➢

ضوابط وقائية وضوابط كاشفة➢

الضوابط /األنشطة الرقابية 

الموافقاتالصالحيات وإجراءات . 1

(، التسجيل و المراجعة المعالجة التفويض ، ) الفصل بين المهام الوظيفية . 2

و السجالتالولوج الى األصول . 3

(التشغيلياألداء مراجعة /الحسابات أرصدة مطابقة : )التحققعمليات . 4

الوثائق والسجالت. 5



 INFORMATION AND COMMUNICATIONوالتبليغالمعلومات 
إطار زمني في وبها موثوق والصلةذات معلومات / إعداد تقارير

التخاذ القرارات واصدارالبياناتمقبول
:نظام محاسبة فعال

(اكتمال)المعامالت الصالحة جميعيسجل ➢

(التواجد والحدث)المعامالت الصالحة فقطيسجل➢

و الكيان أحقوقيضمن أن األصول والخصوم المسجلة هي نتيجة ➢
التزامات

بشكل صحيح قيمة المعامالتيقيس➢

الفصاحاتيلتقط تفاصيل كافية للسماح بما يكفي من ➢



 MONITORINGالمراقبة 

وإشرافيةدورية إدارية من خالل أنشطة : المستمرةالمراقبة 
:مهامهم الوظيفية خالل أداء بها الموظفون وإجراءات يقوم 

مخالفات➢

الميزانيةالتباين في تحليل ➢

استثناءات➢

الهيئات التنظيميةتقارير ➢

شكاوى من العمالء➢

الفعل الموظفينردود ➢

عمليات التقييم المنفصلة



 INTERNAL AUDITالتدقيق الداخلي

االدارةالتدقيق الداخلي

الفريق المؤتمن
على الحوكمة

يعاون االدارة▪

يقيم أنظمة ادارة المخاطر والضوابط▪
عنها وظيفيا  مستقل▪

استشاري ورقابي نشاط ▪

ئحلوا/تشريعاتبموجب ينشأ ➢

مخاطر :  Mandateالمهمة➢
ميرسبشكل الفساد واالحتيال  

تشكل: سياسة مكافحة فساد➢
ال مراجعة االمتث/ أساس تدقيق 

خطوط :اساس االستقاللية➢
البالغ

وضع خطة : فياستقالل ➢
ارير، التق، اعداد التنفيذالعمل، 

التعيين والتوظيف

المقيد الوصول غير حرية ➢
الوظائف والسجالت لجميع 

والممتلكات والموظفين



 EXTERNAL AUDITالخارجيالتدقيق 

التدقيق الداخلي
االدارة

التدقيق الخارجي

اصحاب المصلحة 

الخارجيين

الفريق المؤتمن
على الحوكمة

يمال/اداري/وظيفي استقالل-

التقرير المالي: رأي رسمي-

نفاق وفعالية االكفاءة / السنوي

جهات خارجية : المرجع-

رقابية/



ISO 37001 - 2016

.مستمربشكل ومراجعته الرشوةإدارة مكافحة نظام وتوثيق إنشاء ➢

.واكتشافهاوتقييم مخاطر الرشوة ومنعها النظام على إجراءات لتحديد يحتوي ➢

.اجراءات المنظمةالنظام في يدمج➢

Anti-bribery Compliance Function:الرشوةاالمتثال لمكافحة وظيفة ➢

تقديم ، ووتقديم المشورة على تصميم وتنفيذ نظام إدارة مكافحة الرشوة ، تشرف:▪
.عن األداء إلى مجلس اإلدارةتقرير

الداخليللتدقيق تخضع ▪



!  شكرا  

أسئلة؟

((INTOSAIالعليا المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية :المصدر

معايير الرقابة الداخليةإرشادات حول 

الحكوميفي القطاع 

INTOSAI GOV 9100 & 9140

ISSAI 1610

ينطبق على القطاع الخاص أيضا  COSOنموذج : مالحظة


