
 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلي الرقابت نظام

  



 

 

 :ادلقدمت
اعتُاد ْعاّ زقاب١ داخ١ًٝ يًذُع١ٝ يتكِٝٝ ايطٝاضات  اإلداز٠ٜتعني ع٢ً زتًظ 

ارتاص١  قٛاعد اذتٛن١ُٚاّ هٚاإلدسا٤ات املتعًك١ بإداز٠ املداطس ٚتطبٝل أس

بادتُع١ٝ اييت مت اعتُادٙ َٔ قبٌ ٚشاز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، ٚايتكٝد 

باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ذات ايص١ً، ٚجيب إٔ ٜطُٔ ٖرا ايٓعاّ اتباع َعاٜري ٚاضش١ 

األطساف ذات  عاَالتَيًُطؤٚي١ٝ يف مجٝع املطتٜٛات ايتٓفٝر١ٜ يف ادتُع١ٝ، ٚإٔ 

  ألسهاّ ٚايطٛابط ارتاص١ بٗا.ايعالق١ تتِ ٚفكًا ي

ٚمتجٌ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ زتُٛع١ االدسا٤ات املهتٛب١ يف غهٌ خط١ ستدد٠ تٗدف إىل 

محا١ٜ َٛازد ٚممتًهات ٚأصٍٛ ادتُع١ٝ َٔ أٟ تصسفات غري َسغٛب فٝٗا ٚحتكٝل 

ذٗا ايٓعاّ احملاضيب يف ادتُع١ٝ ٚحتكٝل ٗدق١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املاي١ٝ اييت ٜٓت

٠٤ اضتدداّ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ بطسٜك١ َج٢ً يف ْطام االيتصاّ بايطٝاضات نفا

 ٚايٓعِ ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايٞ حتهِ طبٝع١ ايعٌُ داخٌ ادتُع١ٝ. 

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٚبعد االطالع ع٢ً ْعاّ ادتُعٝات ٚتعدٜالت٘ ٚبعد االطالع ع٢ً ْعاّ 

ضاضٞ قسز زتًظ ادتُع١ٝ األ بعد االطالع ع٢ً ْعاّسٛن١ُ ادتُعٝات ٚيٛا٥ش٘، ٚ

  .إداز٠ ادتُع١ٝ مبا ي٘ َٔ صالسٝات إصداز ال٥ش١ ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ

 :ادلادة االوىل: تعرف الرقابت الداخليت

ميهٔ تعسٜف ايسقاب١ ايداخ١ًٝ بأْٗا عبازٙ عٔ زتُٛع١ َٔ ارتطط ايتٓع١ُٝٝ ايٞ 

اضتدداَٗا، َٚسادع١ صُُت َٔ أدٌ احملافع١ ع٢ً أصٍٛ ادتُع١ٝ ٚايسقاب١ ع٢ً 

ٚشٜاد٠ ٚحتفٝص ايهفا٠٤ ايتػػ١ًٝٝ يًذُع١ٝ،  َد٣ دق١ ٚتٛثٝل ايبٝاْات احملاضب١ٝ.

ٚمجٝع ايعاًَني يف ادتُع١ٝ ع٢ً إتباع ٚايتكٝد بطٝاضتٗا، ٚحتطني اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

  .ٚايعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف ادتُع١ٝ

ادتُع١ٝ بفعاي١ٝ ٚنفا٠٤  نُا ميهٔ تعسٜفٗا اٜطًا بأْٗا ْعاّ يطُإ حتكٝل أٖداف

ٚإصداز تكازٜس َاي١ٝ َٛثٛم بٗا، ٚاالَتجاٍ يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايطٝاضات. فايسقاب١ 

 .ايداخ١ًٝ َفّٗٛ ٚاضع، ٜتطُٔ نٌ َا ٜطٝطس ع٢ً املداطس احملت١ًُ يًذُع١ٝ

 :ادلادة الثانيت: أهداف الرقابت الداخليت

 :داخ١ًٝ تتُجٌ فُٝا ًٜٕٞ األٖداف املساد حتكٝكٗا َٔ ْعاّ ايسقاب١ ايإ



 

 

َٔ أدٌ ايتشهِ باألْػط١ املتعدد٠ يًذُع١ٝ ٚعٛاٌَ إْتادٗا  :ايتشهِ يف ادتُع١ٝ

ٚيف ْفكاتٗا ٚتهايٝفٗا ٚعٛا٥دٖا ٚشتتًف ايطٝاضات ايٞ ٚضعت بػ١ٝ حتكٝل َا تسَٞ 

إي١ٝ، ٜٓبػٞ عًٝٗا حتدٜد أٖدافٗا، ٖٝانًٗا، طسقٗا ٚإدسا٤اتٗا، َٔ أدٌ ايٛصٍٛ 

٢ َعًَٛات ذات َصداق١ٝ عهظ ايٛضع١ٝ اذتكٝك١ٝ هلا، ٚاملطاعد٠ ع٢ً ٚايٛقٛف عً

 .خًل زقاب١ ع٢ً شتتًف ايعٓاصس املساد ايتشهِ فٝٗا

َٔ خالٍ ايتعازٜف ْدزى إٔ أِٖ أٖداف ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٖٛ  :محا١ٜ األصٍٛ

مجٝع ع٢ً محا١ٜ أصٍٛ ادتُع١ٝ َٔ خالٍ فسض محا١ٜ َاد١ٜ ٚمحا١ٜ ستاضب١ٝ 

أصٛهلا َٔ نٌ  ٢ًاألصٍٛ، ٚاييت متهٔ ادتُع١ٝ َٔ ايبكا٤ ٚاحملافع١ ع عٓاصس

األخطاز املُه١ٓ ٚنريو دفع عذًتٗا اإلْتاد١ٝ مبطا١ُٖ األصٍٛ املٛدٛد٠ يتُهٝٓٗا 

 .َٔ حتكٝل األٖداف املسض١َٛ

بػ١ٝ ضُإ ْٛع١ٝ دٝد٠ يًُعًَٛات ٜٓبػٞ اختٝاز دق١ ٚدزد١  :ضُإ ْٛع١ٝ املعًَٛات

ٜعاجل ايبٝاْات َٔ أدٌ  َعًَٛاتٞايبٝاْات احملاضب١ٝ يف ظٌ ْعاّ  االعتُاد ع٢ً

   .ايٛصٍٛ إىل ْتا٥ر َعًَٛات١ٝ صشٝش١ ٚدقٝك١

إٕ أسهاّ ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ بهٌ ٚضا٥ًٗا داخٌ ادتُع١ٝ  :تػذٝع ايعٌُ بهفا٠٤

ميهٔ َٔ ضُإ االضتعُاٍ األسطٔ ٚايهف٤ ملٛازد ادتُع١ٝ، َٚٔ حتكٝل فعاي١ٝ 

  .ْػاطاتٗا َٔ خالٍ ايتشهِ يف ايتهايٝف بتدفٝطٗا عٓد سدٚدٖا ايدْٝا

إٕ االيتصاّ بايطٝاضات اإلداز١ٜ املسض١َٛ َٔ قبٌ  :تػذٝع االيتصاّ بايطٝاضات اإلداز١ٜ

ٚاسهاّ ايطٝاضات اإلداز١ٜ َٔ غأْ٘ قٛاعد تكتطٞ تطبٝل أٚاَسٖا ألٕ مجٝع  اإلداز٠

بٛضٛح إطاز ارتط١ ايتٓع١ُٝٝ َٔ أدٌ ايتطبٝل إٔ ٜهفٌ يًذُع١ٝ أٖدافٗا املسض١َٛ 

  .األَجٌ يألٚاَس

 :ادلادة الثالثت: عناصر الرقابت الداخليت

َٔ خالٍ تعسٜف ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚأٖدافٗا ميهٔ حتدٜد أِٖ ايعٓاصس ايٞ ٜتطُٓٗا 

 :ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ يف ادتُع١ٝ فُٝا ًٜٞ

: الرقابة المحاسبية
ً
  :اوال

تٗدف اىل اختٝاز ايدق١ احملاضب١ٝ يًُعًَٛات َٚد٣ االعتُاد عًٝٗا. ٚتعتُد ٖرٙ ايسقاب١ 

ًشاضب اآليٞ ٚإتباع طسٜك١ ايكٝد املصدٚز ٚسفغ سطابات يع٢ً االضتدداّ األَجٌ 



 

 

تِ ١ٜ ٚعٌُ ايتدقٝل ايدٚزٟ ٚغريٖا، ٜٚٙ َٛاشٜٔ املسادع١ ايدٚزاجتااملساقب١ االمجاي١ٝ ٚ

  :ايسقاب١ عٔ طسم ادتٛاْب ايتاي١ٝ حتكٝل ٖرا ايٓٛع َٔ

 .ٚضع ٚتصُِٝ ْعاّ َطتٓدٟ َتهاٌَ َٚال٥ِ يعًُٝات ادتُع١ٝ .1

 .ٚضع ْعاّ ستاضيب َتهاٌَ ٚضًِٝ ٜتفل ٚطبٝع١ ْػاط ادتُع١ٝ .2

ٚفكًا يًكٛاعد احملاضب١  ٚضع ْعاّ ضًِٝ دتسد أصٍٛ ٚممتًهات ادتُع١ٝ .3

 .املتعازف عًٝٗا

ٚأصٛهلا ٚممتًهاتٗا َٚتابعتٗا يًتأند َٔ ٚضع ْعاّ ملساقب١ ٚمحا١ٜ ادتُع١ٝ  .4

ٚدٛدٖا ٚاضتدداَٗا فُٝا خصصت ي٘ َٚٔ ذيو إَها١ْٝ اضتدداّ سطابات 

 .املساقب١ املال١ُ٥ يريو

اضب١ املطؤٚي١ٝ عٔ أصٍٛ ادتُع١ٝ احملٚضع ْعاّ َال٥ِ ملكاز١ْ بٝاْات ضذالت  .5

ضاع دٚزٟ، سٝاش٠ ادتُع١ٝ ع٢ً أيف َع ْتا٥ر ادتسد ايفعًٞ يألصٍٛ املٛدٛد٠ 

تبع ذيو ضسٚز٠ فشص ٚدزاض١ أضباب أٟ اختالفات قد تهػفٗا ٖرٙ ٜٚ

 .املكاز١ْ

ًتشكل َٔ دق١ َا مت تطذًٝ٘ يٚضع ْعاّ إلعداد َٛاشٜٔ َسادع١ بػهٌ دٚزٟ  .6

 .َٔ بٝاْات َٚعًَٛات َاي١ٝ خالٍ ايفرت٠ املعد عٓٗا َٝصإ املسادع١

بدا١ٜ ايفرت٠ َٔ َطؤٍٚ  ٚضع ْعاّ العتُاد ْتٝذ١ ادتسد ٚايتطٜٛات ادتسد١ٜ .7

 .ٚاسد أٚ أنجس يف ادتُع١ٝ

: الرقابة اإل
ً
  ية:دارثانيا

ٚتٗدف إىل زفع ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ ٚإتباع ايطٝاضات املسض١َٛ. ٜٚطتٓد إىل حتطري 

١ ٚاملٛاشْات ايتكدٜس١ٜ ٚايدزاضات اإلسصا١ٝ٥ ٚتكازٜس االْتاز ٜايتكازٜس املاي١ٝ ٚاإلداز

 : ذيو. ٚحتكل ٖرا ايٓٛع َٔ ايسقاب١ َٔ خالٍ ادتٛاْب اآلت١ٝٚايرباَر ٚايتدزب ٚغري 

ٚنريو األٖداف ايفسع١ٝ ع٢ً  حتدٜد األٖداف ايعا١َ ايس٥ٝط١ يًذُع١ٝ .1

حتكٝل األٖداف ايعا١َ ايس٥ٝط١ٝ، يف طاعد ت يتازات ٚاألقطاّ ٚايدَطت٣ٛ اإل

  .َع ٚضع تٛظٝف دقٝل ميجٌ ٖرٙ األٖداف ست٢ ٜطٌٗ تٛظٝفٗا

ا دا٤ بٗا َٔ اب١ ارتط١ ايتٓع١ُٝٝ يف ادتُع١ٝ يطُإ حتكٝل َٚضع ْعاّ يسق .2

 .تشكٝل األٖداف املٛضٛع١يإدسا٤ات ٚخطٛات 



 

 

ادتُع١ٝ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا بػهٌ بٚضع ْعاّ يتكدٜس عٓاصس ايٓػاط  .3

د املكازْات ١ٝٓ يتهٕٛ ٖرٙ ايتكدٜسات األضاع عدٚزٟ بدا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي

 .اص١ٚحتدٜد االضتسافات ايطًب١ٝ بصف١ خ

ٚضع ْعاّ خاص يع١ًُٝ اختاذ ايكسازات ٜطُٔ ضال١َ اختاذٖا مبا ال ٜتعازض  .4

َع َصاحل ادتُع١ٝ َٚا ٜٗدف إىل حتكٝك٘ َٔ أٖداف َٚا ٜصٌ إىل َٔ ْتا٥ر 

أٚ ع٢ً أضاع إٔ أٟ قساز ال ٜتدر إال بٓا٤ ع٢ً أضظ َٚعاٜري َع١ٓٝ ٚبعد دزاض١ 

 .ٚاف١ٝ تربز ضسٚز٠ اختاذ ٖرا ايكساز

 :
ً
  ي:الضبط الذاخلثالثا

ٜٚػٌُ ارتط١ ايتٓع١ُٝٝ ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايتٓطٝل ٚاإلدسا٤ات اهلادف١ إىل محا١ٜ أصٍٛ 

ادتُع١ٝ َٔ االختالع ٚايطٝاع أٚ ض٤ٛ االضتعُاٍ، ٜٚعتُد ايطبط ايداخًٞ يف ضبٌٝ 

حتكٝل أٖداف٘ ع٢ً تكِٝٝ ايعٌُ َع املساقب١ ايرات١ٝ سٝح خيطع عٌُ نٌ َٛظف 

زن٘ تٓفٝر ايع١ًُٝ، نُا ٜعتُد ع٢ً حتدٜد االختصاصات ملسادع١ َٛظف آخس غا

  .ٚايطًطات ٚاملطؤٚيٝات

  :ادلادة الرابعت: مكىناث ومبادئ الرقابت الداخليت

ٜػتٌُ أٟ ْعاّ زقابٞ ع٢ً َهْٛات أضاض١ٝ ال بد َٔ االٖتُاّ بٗا أٚ دزاضتٗا بعٓا١ٜ 

إ َعكٍٛ يتشكٝل عٓد تصُِٝ أٚ تٓفٝر أٟ ْعاّ زقابٞ، سٝح ميهٔ ايٛصٍٛ إىل ضُ

  :األٖداف ايسقاب١ٝ ٚتػتٌُ ٖرٙ املهْٛات األضاض١ٝ يٓعاّ ايسقاب١ ع٢ً َا ًٜٞ

: بيئة الرقابة
ً
 :أوال

تعترب ايب١٦ٝ ايسقاب١ٝ االجياب١ٝ أضاضا يهٌ املعاٜري سٝح إْٗا تعطٞ ْعاَا ٚب١٦ٝ تؤثس 

 :أُٖٗا ؛ َٔع٢ً دٛد٠ األْع١ُ ايسقاب١ٝ ٖٚٓاى عٛاٌَ نجري٠ تؤثس عًٝٗا

 .ٚايعاًَني ٚايكِٝ األخالق١ٝ اييت حيافعٕٛ عًٝٗا اإلداز٠ْصا١ٖ  .1

بايهفا٠٤ عٝح حيافعٕٛ ع٢ً َطت٣ٛ َعني َٔ  اإلداز٠ايعاًَني يف ايتصاّ  .2

ايهفا٠٤ مما ٜطُح هلِ ايكٝاّ بٛادباتِٗ إضاف١ إىل فِٗ أ١ُٖٝ تطٜٛس تطبٝل 

 .أْع١ُ زقاب١ داخ١ًٝ فعاي١

احملاضب١ٝ ٚإداز٠ األفساد  إىل ْعِ املعًَٛات اإلداز٠، ٚتعين ْعس٠ فًطف١ اإلداز٠ .3

 ا.ٚغريٖ



 

 

هلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًذُع١ٝ ايرٟ حيدد إطاز يإلداز٠ يتدطٝط ٚتٛدٝ٘ ٚزقاب١ ا .4

 .ايعًُٝات اييت حتكل أٖداف ادتُع١ٝ

 .أضًٛب إداز٠ ادتُع١ٝ يف تفٛض ايصالسٝات ٚاملطؤٚيٝات .5

ب ٜايتٛظٝف ٚايتدز ايطٝاضات ايفاع١ً يًك٣ٛ ايبػس١ٜ َٔ سٝح ضٝاضات .6

 .ٚغريٖا

  .عالق١ أصشاب املصًش١ بادتُع١ٝ .7

: تقيين المخاطر
ً
   :ثانيا

تٛادٗٗا ادتُع١ٝ ضٛا٤ قد تفصح أْع١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ اجملاٍ يتكِٝ املداطس ايٞ 

ناْت َٔ املؤثسات ايداخ١ًٝ أٚ ارتازد١ٝ، نُا ٜعترب ٚضع أٖداف ثابت١ ٚٚاضش١ 

املداطس يريو فإٕ تكِٝ املداطس عباز٠ عٔ حتدٜد ٚحتًٌٝ  يًذُع١ٝ غسطا أضاضٝا يتكِٝ

املداطس ذات ايعالق١ ٚاملستبط١ بتشكٝل األٖداف احملدد٠ يف خطط األدا٤ ايط١ًٜٛ األدٌ 

ٚذتع١ حتدٜد املداطس فإْ٘ َٔ ايطسٚزٟ حتًًٝٗا يًتعسف ع٢ً آثازٖا ٚذيو َٔ سٝح 

  .طٛات ايٛادب ايكٝاّ بٗاأُٖٝتٗا ٚتكدٜس استُاٍ سدٚثٗا ٚنٝف١ٝ إدازتٗا ٚارت

: النشاطات الرقابية
ً
  :ثالثا

ٚتطُٔ  اإلداز٠ايٓػاطات ايسقاب١ٝ عباز٠ عٔ ضٝاضات ٚإدسا٤ات ٚآيٝات تدعِ تٛدٗات 

ايكٝاّ بإدسا٤ات ملعادت١ املداطس، َٚٔ أَج١ً ٖرٙ ايٓػاطات: املصادقات، 

ع٢ً ايطذالت  ٚاذتفاظ ،اذتفاظ ع٢ً إدسا٤ات األَٔ ،ايتأنٝدات، َسادع١ األدا٤

 .بصف١ عا١َ

: المعلوهات واالتصاالت
ً
  :رابعا

ٚذيو  داخٌ ادتُع١ٝ  ٚإىل َٔ حيتادْٛٗا اإلداز٠ جيب تطذٌٝ املعًَٛات ٚإٜصاهلا إىل 

شَين ٜطاعدِٖ ع٢ً ايكٝاّ بايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚاملطؤٚيٝات األخس٣   بػهٌ ٚإطاز

إٔ تكّٛ باتصاالت َال١ُ٥ ٚع٢ً  إٔ تعٌُ ٚتساقب عًُٝاتٗا ٚست٢ تطتطٝع ادتُع١ٝ

ميهٔ ايجك١ بٗا ٚايٛقت املٓاضب ٚذيو فُٝا ٜتعًل باألسداخ ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ، أَا 

فُٝا ٜتعًل باالتصاٍ فإْ٘ ٜهٕٛ فعاال عٓدَا ٜػٌُ تدفل املعًَٛات َٔ األع٢ً إىل 

بايتأند َٔ ٚدٛد اتصاٍ  اإلداز٠األضفٌ أٚ ايعهظ بػهٌ أفكٞ إضاف١ إىل قٝاّ 

ألٖدافٗا عال٠ٚ  حتكٝل ادتُع١ٝ َع دٗات أخس٣ خازد١ٝ قد ٜهٕٛ هلا أثسَٓاضب 



 

 

ايفعاي١ يتٓك١ٝ املعًَٛات اهلا١َ يتشكٝل أسطٔ اتصاٍ َِٗ َٚٛثٛم ب٘  اإلداز٠ع٢ً ساد١ 

 .َٚطتُس هلرٙ املعًَٛات

: هراقبة النظام
ً
  :خاهسا

٠ ش١َٝٓ َا، ٚتطُٔ تعٌُ َساقب١ أْع١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ع٢ً تكِٝٝ ْٛع١ٝ األدا٤ يف فرت

إٔ ْتا٥ر ايتدقٝل ٚاملسادع١ األخس٣ مت َعادتتٗا َباغس٠، ٚجيب تصُِٝ أْع١ُ ايسقاب١ 

ايداخ١ًٝ يطُإ اضتُساز عًُٝات املساقب١ نذص٤ َٔ ايعًُٝات ايداخ١ًٝ، ٚجيب إٔ 

ٌُ أْع١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ع٢ً ضٝاضات ٚإدسا٤ات يطُإ إٔ ْتا٥ر ايتدقٝل تتِ تػت

   .ضسٜع ٚٚفل أطاز شَين ستددٌ هػب

 :ادلادة اخلامست: تأسيس وحداث أو إداراث مستقلت باجلمعيت

ٚسدات أٚ إدازات  –يف ضبٌٝ تٓفٝر ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ املعتُد  –تٓػ٧ ادتُع١ٝ 

 .يتكِٝٝ ٚإداز٠ املداطس، ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ

صاصات ٚسدات أٚ إدازات جيٛش يًذُع١ٝ االضتعا١ْ ظٗات خازد١ٝ ملُازض١ َٗاّ ٚاخت

تكِٝٝ ٚإداز٠ املداطس، ٚاملسادع١ ايداخ١ًٝ، ٚال خيٌ ذيو مبطؤٚي١ٝ ادتُع١ٝ عٔ تًو 

 .املٗاّ ٚاالختصاصات

 :ادلادة السادست: مهام وحدة أو إدارة ادلراجعت الداخليت

تتٛىل ٚسد٠ أٚ إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ تكِٝٝ ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚاإلغساف ع٢ً 

تطبٝك٘، ٚايتشكل َٔ َد٣ ايتصاّ ادتُع١ٝ ٚعاًَٝٗا باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات 

 .ايطاز١ٜ ٚضٝاضات ادتُع١ٝ ٚإدسا٤اتٗا

  :ن وحدة أو إدارة ادلراجعت الداخليتيادلادة السابعت: تكى

تتهٕٛ ٚسد٠ أٚ إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ َٔ َسادع داخًٞ ع٢ً األقٌ تٛصٞ بتعٝٝٓ٘ 

املسادع١ ٜٚهٕٛ َطؤٚاًل أَاَٗا. ٜٚساع٢ يف تهٜٛٔ ٚسد٠ أٚ إداز٠ املسادع١ دت١ٓ 

 :ايداخ١ًٝ ٚعًُٗا َا ًٜٞ

إٔ تتٛافس يف ايعاًَني بٗا ايهفا٠٤ ٚاالضتكالٍ ٚايتدزب، ٚأال ٜهًفٛا بأٟ  .1

 .أعُاٍ أخس٣ ض٣ٛ أعُاٍ املسادع١ ايداخ١ًٝ ْٚعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ

زٜسٖا إىل دت١ٓ املسادع١، ٚإٔ تستبط بٗا ٚتهٛ ٕ تكا اإلداز٠إٔ تسفع ايٛسد٠ أٚ  .2

 .َطؤٚي١ أَاَٗا



 

 

د َهافآت َدٜس ٚسد٠ أٚ إداز٠ املسادع١ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح دت١ٓ املسادع١ إٔ حتّد .3

 .ٚفكًا يطٝاضات ادتُع١ٝ

ٔ َٔ االطالع ع٢ً املعًَٛات ٚاملطتٓدات ٚايٛثا٥ل ٚاذتصٍٛ عًٝٗا دٕٚ إٔ ُتُّه .4

 د.قٝ

 :ادلراجعت الداخليت ادلادة الثامنت: خطت

تعٌُ ٚسد٠ أٚ إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ ٚفل خط١ غا١ًَ يًُسادع١ َعتُد٠ َٔ دت١ٓ 

خ ٖرٙ ارتط١ ضًٜٓٛا. ٚجيب َسادع١ األْػط١ ٚايعًُٝات ايس٥ٝط١ ضًٜٓٛا املسادع١، ٚحتّد

 .ع٢ً األقٌ

 :ادلادة التاسعت: تقرير ادلراجعت الداخليت

 اإلداز٠إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ تكسٜسًا َهتٛبًا عٔ أعُاهلا ٚتكدَ٘ إىل زتًظ  تعّد

ٚدت١ٓ املسادع١ بػهٌ زبع ضٟٓٛ ع٢ً األقٌ. ٚجيب إٔ ٜتطُٔ ٖرا ايتكسٜس تكًُٝٝا 

َٔ ْتا٥ر  اإلداز٠يٓعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ يف ادتُع١ٝ َٚا اْتٗت إيٝ٘ ايٛسد٠ أٚ 

اخترتٗا نٌ إداز٠ بػإٔ َعادت١ ْتا٥ر ٚتٛصٝات ٚتٛصٝات، ٚبٝإ اإلدسا٤ات اييت 

املسادع١ ايطابك١ ٚأٟ ًَشٛظات بػأْٗا الضُٝا يف ساٍ عدّ املعادت١ يف ايٛقت املٓاضب 

 .ٚدٚاعٞ ذيو

ٚدت١ٓ  اإلداز٠تعد إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ تكسٜسًا عاًَا َهتٛبًا ٚتكدَ٘ إىل زتًظ 

خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ َٚكازْتٗا َع ارتط١ املسادع١ بػإٔ عًُٝات املسادع١ اييت أدسٜت 

 فٝ٘ أضباب أٟ إخالٍ أٚ اضتساف عٔ ارتط١ إإٕ ٚدد  خالٍ ايسبع نياملعتُد٠ ٚتب

 .ايتايٞ يٓٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ املع١ٝٓ

ْطام تكسٜس إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ دت١ٓ املسادع١  اإلداز٠حيدد زتًظ 

 :٠ خاص١ َا ًٜٞع٢ً إٔ ٜتطُٔ ايتكسٜس بصٛز

 إدسا٤ات ايسقاب١ ٚاإلغساف ع٢ً ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاالضتجُازات ٚإداز٠ املداطس. 

 ّٛ ز عٛاٌَ املداطس يف ادتُع١ٝ ٚاألْع١ُ املٛدٛد٠؛ ملٛاد١ٗ ايتػٝريات تكِٝٝ تط

 .ادترز١ٜ أٚ غري املتٛقع١



 

 

  يف ١، مبا ايعًٝا يف تطبٝل ْعاّ ايسقاب١ ايداخًٝ اإلداز٠ٚ اإلداز٠تكِٝٝ أدا٤ زتًظ

ذيو حتدٜد عدد املسات ايٞ أخطس فٝٗا اجملًظ مبطا٥ٌ زقاب١ٝ إمبا يف ذيو 

 .إداز٠ املداطس  ٚايطسم اييت عاجل بٗا ٖرٙ املطا٥ٌ

  ٚأٚد٘ اإلخفام يف تطبٝل ايسقاب١ ايداخ١ًٝ أٚ َٛاطٔ ايطعف يف تطبٝكٗا أ

ٚاإلدسا٤ ايرٟ ساالت ايطٛاز٨ اييت أثست أٚ قد تؤثس يف األدا٤ املايٞ يًذُع١ٝ، 

ح عٓٗا يف اتبعت٘ ادتُع١ٝ يف َعادت١ ٖرا اإلخفام إالضُٝا املػهالت املفَص

 .)ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ يًذُع١ٝ ٚبٝاْاتٗا املاي١ٝ

 ّٝد ادتُع١ٝ بأْع١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ عٓد حتدٜد املداطس ٚإدازتٗاَد٣ تك. 

 املعًَٛات اييت تصف عًُٝات إداز٠ املداطس يف ادتُع١ٝ. 

   :ادلادة العاشرة: حفظ تقارير ادلراجعت الداخليت

ٜتعني ع٢ً ادتُع١ٝ سفغ تكازٜس املسادع١ َٚطتٓدات ايعٌُ َتط١ُٓ بٛضٛح َا أصتص 

 .َٚا خًصت إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات َٚا قد اختر بػأْٗا

 (ادلادة احلاديت عشرة: األحكام اخلتاميت )النشر والنفاذ والتعديل
تطبل ٖرٙ ايال٥ش١ ٜٚتِ االيتصاّ ٚايعٌُ بٗا َٔ قبٌ ادتُع١ٝ اعتبازًا َٔ تازٜذ اعتُادٖا 

 .اإلداز٠َٔ زتًظ 

ٚتٓػس ٖرٙ ايطٝاض١ ع٢ً َٛقع ادتُع١ٝ اإليهرتْٚٞ يتُهٔ مجٝع أصشاب املصاحل 

 .َٔ االطالع عًٝٗا

 َٔ قبٌ دت١ٓ ايسقاب١-عٓد اذتاد١ –ٜتِ َسادع١ ٖرٙ ايطٝاض١ بصف١ دٚز١ٜ 

 اإلداز٠ايداخ١ًٝ، ٜٚتِ عسض أٟ تعدٜالت َكرتس١ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ع٢ً زتًظ 

 .العتُادٖا

تعد ٖرٙ ايطٝاض١ َه١ًُ ملا ٚزد يف أْع١ُ ٚيٛا٥ح ادتٗات ايتٓع١ُٝٝ يف املًُه١ 

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚال تهٕٛ بد١ًٜ عٓٗا ٚيف ساٍ أٟ تعازض بني َا ٚزد يف ايال٥ش١ 

 .١ُٝٝ فإٕ أْع١ُ ٚيٛا٥ح ادتٗات ايتٓع١ُٝٝ تهٕٛ ايطا٥د٠ٚأْع١ُ ٚيٛا٥ح ادتٗات ايتٓع

 :االعتماد

املٛافل  .  يف ّٜٛ 3زقِ إ ًظ  بادتُاع اجمل3مت اعتُاد ٖرٙ ايطٝاض١ بايكساز زقِ إ
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