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اإن�شاء وحدات املراجعة 
الداخلية

�ــشــدر قـــرار جمل�س الـــــوزراء رقــم 
على  باملوافقة  1425/8/20هـــــ  يف   235
املــراجــعــة الداخلية يف  اإنــ�ــشــاء وحـــدات 
الأجهزة احلكومية واملوؤ�ش�شات العامة 
رقم  الــــوزراء  جمل�س  قــرار  �شدر  كما 
بــاملــوافــقــة على  129 يف 1428/4/6هـــــــ 
املراجعة  لــوحــدات  املــوحــدة  الــائــحــة 

الداخلية.

اإن�شاء الوحدة بالوزارة
�ــشــدر قــــرار مــعــايل الـــوزيـــر رقــم 
11736 يف 1428/9/18هـ باإن�شاء وحدة 
املراجعة الداخلية بالوزارة وارتباطها 
من  الثانية  للفقرة  ا�شتناداً  مبعاليه 
ـــــــوزراء رقــــم 235 يف  قـــــرار جمــلــ�ــس ال
1425/8/20هــــــــ ولــلــمــادة الــثــانــيــة من 
املراجعة  لــوحــدات  املــوحــدة  الــائــحــة 
الـــداخـــلـــيـــة يف الأجـــــهـــــزة احلــكــومــيــة 

واملوؤ�ش�شات العامة.

اأهداف وحدة املراجعة 
الداخلية

لأهــداف  الإر�ــشــادي  الدليل  �شدر 
الوحدات ويت�شمن ما يلي:

العامة واحلد  املمتلكات  1-حماية 
من وقوع الغ�س والأخطاء واكت�شافها 

فور وقوعها.
2- �ــشــمــان دقـــة الــبــيــانــات املــالــيــة 

وال�شجات املحا�شبية واكتمالها.
الــعــمــلــيــات  فـــاعـــلـــيـــة  �ـــشـــمـــان   -3
يــوؤدي  مبا  وكفايتها  واملالية  الإداريـــة 
اإلــــــى ال�ـــشـــتـــغـــال الأمــــثــــل لـــلـــمـــوارد 

املتاحة.
4- حتــقــيــق الــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات 
للجهة  امللزمة  واخلطط  وال�شيا�شات 
وبطريقة  بكفاية  اأهــدافــهــا  لتحقيق 

منتظمة.
الـــرقـــابـــة  اأنــــظــــمــــة  �ـــشـــامـــة   -5

الداخلية وفاعليتها.

م�شاركة الوحدة
الــتــي  الـــــنـــــدوة  يف  ـــاركـــة  ـــ�ـــش امل  -1
�شنوياً  العامة  املراقبة  ديــوان  ينظمها 
بعنوان: "�شبل تعزيز التعاون لتحقيق 
والــرقــابــة  ال�شاملة  املــراجــعــة  اأهــــداف 

على الأداء".
الــتــي  ــــدوات  ــــن ال املـــ�ـــشـــاركـــة يف   -2
تــنــظــمــهــا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة 

الف�شاد.

اإجنازات الوحدة
1- عمل خطة لعمل الإدارة لل�شنة 
ومــبــا�ــشــرة  1435ه   - 1434هـــــــ  املــالــيــة 

تنفيذها ح�شب اإمكانيات الإدارة.
الــــوزارة  اأقــ�ــشــام  عــلــى  التعميم   -2
من  ب�شور  الــوحــدة  بتزويد  والــفــروع 
الــــقــــرارات والــتــعــامــيــم والــتــعــمــيــدات 
واملناف�شات لتخاذ ما يلزم حيالها من 

اإجراءات تخ�س الوحدة.
3- مــراجــعــة الـــقـــرارات الــ�ــشــادرة 
منها  ب�شور  الوحدة  تزويد  مت  والتي 
وتوجيه  النظامية  املاحظات  واإبــداء 

اجلهات مباحظة ذلك.
4- فــتــح مــلــفــات جــمــيــع الـــفـــروع 

ملتابعة �شري الأعمال فيها.
ملتابعة  جــهــة  لــكــل  مــلــف  فــتــح   -5
يرد  ملــا  وفــقــاً  اجلــهــة  على  امل�شتجدات 
لـــــاإدارة مــن �ــشــور تخ�شها �ــشــواء يف 

العمل اأو تنظيم اجلهة اإدارياً.
الــتــنــظــيــمــيــة  الـــهـــيـــاكـــل  6- طـــلـــب 
لا�شرت�شاد  للوزارة  التابعة  للجهات 
بكل  اخلا�شة  التقارير  و�شع  عند  بها 

جهة.
7- مراجعة التعاميد ال�شادرة من 

الوزارة والفروع.
8- مــراجــعــة احلــ�ــشــاب الــ�ــشــهــري 
لل�شنة  لـــلـــوزارة واحلــ�ــشــاب اخلــتــامــي 

املنتهية 1433هـ - 1434هـ.
لــلــمــراجــعــة  دلــــيــــل  اإ�ــــــشــــــدار   -9
الــداخــلــيــة بـــالـــوزارة لإيــ�ــشــال مفهوم 
وحـــدة املــراجــعــة الــداخــلــيــة لــــاإدارات 
مهمة  ولت�شهيل  والــفــروع  والأقــ�ــشــام 
املــــراجــــع عــنــد الـــقـــيـــام مبــهــمــة لــهــذه 
اجلهات ا�شتناداً على الدليل الإر�شادي 

ال�شادر من ديوان املراقبة العامة.
وبــنــاًء عــلــى املــــادة الــرابــعــة ع�شر من 
الـــائـــحـــة املــــوحــــدة لــــوحــــدات املــراجــعــة 
للوزير  �شتقدم  الإدارة  فـــاإن  الــداخــلــيــة، 
تقريراً عن ال�شنة املالية يت�شمن ما يلي:

1-بيان باأعمال الوحدة.
التي  واملاحظات  النتائج  اأهم   -2
اأ�شفرت عنها اأعمال املراجعة الداخلية 
ومـــــــدى احلــــ�ــــشــــول عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات 
الإدارات  مــن  املطلوبة  والإيــ�ــشــاحــات 

والأق�شام املختلفة.
الــوزارة  اإجنــاز  3- تقومي م�شتوى 

لأهدافها.
الــــرقــــابــــة  اأنــــظــــمــــة  تـــــقـــــومي   -4

الداخلية للوزارة.
5- مدى التزام الــوزارة بالأنظمة 
والـــلـــوائـــح والــتــعــلــيــمــات والإجـــــــراءات 

املالية.
6- مــدى الــتــزام الـــوزارة بالأ�ش�س 
اإعـــداد  وقــواعــد  املحا�شبية  والــقــواعــد 
احلــ�ــشــاب اخلــتــامــي والــتــقــاريــر املالية 

بالوزارة.
الإدارة  تــخــ�ــس  مــعــلــومــات   –  7
وموظفيها فيما يخدم الوزارة وي�شهل 

مهمة الوحدة واملراجع الداخلي.
ملا  اجلــمــيــع  يــوفــق  اأن  اهلل  ــاأل  نــ�ــش
يــعــيــنــنــا عــلــى ما  يــحــب ويــر�ــشــى واأن 

كلفنا به.

الإدارة العامة لوحدة املراجعة الداخلية


