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األسئلة الشائعة

س1: فــور اكتشــاف إدارة المراجعــة لمخالفــة أو اجــراء 
غيــر نظامــي او خطــأ فــي الجهــة محــل المراجعــة تقــوم 

برفــع تقريــر بذلــك لــإدارة العليــا؟ هــل هــذا صحيــح؟

س٥: هل تعمل إدارة المراجعة وفق خطة محددة؟

س٧: ماهي أنظمة الرقابة الداخلية؟

اصــدار  بعــد  المراجعــة  إدارة  دور  ينتهــي  هــل  س٢: 
النهائــي؟ تقريرهــا 

س٦: ماهــو مســتوى الســرية المتبــع فــي أعمــال إدارة 
المراجعــة الداخلية؟

االطــالع  الداخليــة  المراجعــة  إلدارة  يحــق  هــل  س٣: 
والمســتندات  والســجالت  الوثائــق  جميــع  علــى 
والكشــوفات والعقــود والفواتيــر وخالفــه فــي الجهــة 

المراجعــة؟ محــل 

المراجعــة  هــو  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  دور  س٤: 
صحيــح؟ هــذا  هــل  فقــط؟  الماليــة 

بمناقشــة  تبــدأ  المراجعــة  إدارة  إن  ال.  بالطبــع  ج1: 
لمعرفــة  المخالفــة  او  بالخطــأ  قامــت  التــي  اإلدارة 

معالجتــه. ثــم  لــه  الحقيقــي  الســبب 

ج٥: بالتأكيد. لدى إدارة المراجعة الداخلية خطة ســنوية 
تــم مناقشــتها واعتمادهــا مــن معالــي مديــر الجامعــة 
ــدء فــي اعمــال المراجعــة  ــذي يســبق الب فــي العــام ال

الفعليــة ويتــم العمــل وفــق الخطــة ومتطلباتهــا.

ج٧: هــي مجموعــة الوســائل واإلجــراءات واألســاليب 
الماديــة  المــوارد  لحمايــة  تســتخدم  التــي  والنمــاذج 
للمنظمــة كمــا تعمــل علــى ضمــان ســير العمــل بصــورة 

نظاميــة.

ج٢: ال. حيــث تبــدأ بعــد التقريــر مرحلــة متابعــة تنفيــذ 
التوصيــات الــواردة بالتقريــر.

إدارة  يلتــزم جميــع منســوبي  جــدًا. حيــث  عالــي  ج٦: 
المراجعــة الداخليــة بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات 
وأال  مهامهــم،  تنفيــذ  اثنــاء  عليهــا  يحصلــون  التــي 
المراجعــة  ألغــراض  إال  المعلومــات  هــذه  تســتخدم 
فقــط، كمــا ان اســتخدامها فــي أغــراض غيــر المراجعــة 
يعــرض المســرب للمعلومــات للمســائلة القانونيــة.

ج٣: نعــم. وذلــك وفــق المــادة الثامنــة مــن الالئحــة 
األجهــزة  فــي  الداخليــة  المراجعــة  لوحــدات  الموحــدة 

العامــة. والمؤسســات  الحكوميــة 

ج٤: بالطبــع ال. إن دور إدارة المراجعــة هــو المراجعــة 
الماليــة واإلداريــة والتشــغيلية وااللتــزام أي انه يشــمل 

جميــع أنشــطة المنظمــة.



أهداف المراجعة الداخلية

المساعدة على حماية األموال 
والممتلكات العامة

المساعدة على ضمان دقة 
البيانات المالية والسجالت 

المحاسبية وإكتمالها

المساعدة على ضمان فاعلية 
العمليات اإلدارية والمالية 

وكفايتها.

العمل على تحقيق التقيد 
باألنظمة والتعليمات الملزمة 

للجهة.

العمل على التأكد من سالمة 
أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها.

 تمهيد 

اكتســبت مهنــة المراجعــة الحكوميــة فــي الســنوات 
األخيــرة أهميــة متزايــدة فــي المملكــة باعتبارهــا أداة 
ــى المــال العــام ، ودعــم  ــة عل هامــة مــن أدوات الرقاب
مســيرة اإلصــالح االقتصــادي والمالــي واالداري ، لمــا 
توفــره مــن بيانــات ومعلومــات تســاهم فــي وضــع 
خطــط التنميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقويــم نتائجهــا ، 
ــذي تشــهده المملكــة  ــي ال الســيما فــي الوضــع الحال
المجــاالت  فــي  متزايــد  ونمــو  شــاملة  نهضــة  مــن 

كافــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

هو المفهوم الخاطئ 
عن دور المراجعة 

الداخلية

إضافة قيمة وتحسين 
العمليات

تقديم خدمات 
استشارية

تصّيد األخطاء

المفهوم الصحيح

إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة 

الداخليــة فــي جامعــة اإلمــام  المراجعــة  إدارة  تعمــل 
ــى  ــن فيصــل بشــكل مســتقل يهــدف إل عبدالرحمــن ب
والقيــام  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  وتقييــم  فحــص 
بالمراجعــة الماليــة واإلدارية والتشــغيلية وتقييم األداء 
والتأكــد مــن اســتخدام المــوارد بكفــاءة وفعاليــة ، كمــا 
تهــدف إلــى مســاعدة الجهــات فــي تحقيــق رســالتها 
األهــداف  إنجــاز  مــن  التأكــد  خــالل  مــن  وأهدافهــا 

المقــررة وفقــًا لمــا خطــط لــه.

التميــز والريــادة بأعمــال ومهــام المراجعــة الداخليــة فــي 
المؤسســات الحكومية

التأكد من ســالمة األداء المالي واإلداري والتشــغيلي 
فــي الجامعــة، مــن خــالل رقابــة فعالــة وفقــا ألفضــل 

الممارســات المحليــة والعالميــة.

الرؤية

الرسالة


