مقدمة:

لقد أولـى الديوان اهتمامه باملراجعة الداخلية منذ انطالق ندوته السنوية األولـى التـي عقدها
عام 1424هـ ،بمشاركة الـجهات املشمولة برقابته ،وذلك فـي إطار تعزيز التعاون مع تلك الـجهات،
حيث اشتملت توصيات هذه الندوة علـى اقتـراح "تأسيس وحدات للرقابة الداخلية فـي كـل جهة
مشمولة برقابة الديوان ،يرتبط رئيسها بالـمسؤول األول فـي الـجهاز ،وذلك لتوفير مقومات الرقابة
الذاتية والـحماية الوقائية للمال العام ،وترشيد استخداماته ،واإلسهام فـي رفع كفاية األداء فـي
ً
األجهزة الـحكومية" ،وتم اعتماد ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم ( )235وتاريخ 1425/8/20هـ .وتأكيدا
لذلك قام الديوان بإعداد مشروع الئحة موحدة لوحدات املراجعة الداخلية وفق األصول واملعايير
املهنية املعتمدة بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة ،وتم الرفع بهذا الـمشروع للمقام السامي ،الذي
ّ
وجه بدراسته فـي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )129وتاريخ
1428/4/6هـ ،القاضـي بالـموافقة على "الالئحة الـموحدة لوحدات املراجعة الداخلية فـي األجهزة
الـحكومية واملؤسسات العامة".
ً
كما أنه وفقا لـما تضمنته املادة (الثانية والعشرون) من هذه الالئحة بأن يقوم الديوان بمتابعة
ّ
تنفيذها فقد حرص الديوان علـى املتابعة والتواصل مع جميع األجهزة الـحكومية املشمولة برقابته ،ونظم
عدد من الندوات للتعريف بدور وحدات املراجعة الداخلية والهدف من إنشائها وسبل تفعيلها ،كما بادر
ً
ّ ً
مفصال لـمواد الالئحة واإلجراءات العملية التـي يجب القيام بـها لتنفيذ
دليل إرشادي يتناول شرحا
بإعداد ٍ
ً
مهام الـمراجعة الداخلية ،وكيفية إعداد تقاريرها ،وفقا لـمعايير الـمراجعة الـمهنية املعتمدة ،وتم تزويد
جميع الـجهات الحكومية املشمولة برقابة الديوان بأعداد كافية من هذا الدليل ،لالستفادة منه فـي
التنفيذ السليم لـمهام وحــدات املراجعة الداخليــة.
ويأتي تنظيم الـمنتدى األول للمراجعة الداخلية فـي الـجهات الـحكومية" :دور املراجعة الداخلية فـي
ً
تعزيز آليات الرقابة والـحوكمة فـي القطاع العام" ،إيمانا من الديوان بأهمية تحسين دور وفاعلية إدارات
الـمراجعة الداخلية في األجهزة الـحكومية ،وتعزيز العمل الـمشترك لتطوير مهنة الـمراجعة والوقوف على
أبرز الـجوانب العلمية والعملية الـحديثة في العمل الرقابـي ،حيث تعد الـمراجعة الداخلية أحد أهـ ـم الرك ـائ ـز
األساسيـ ـة فـي منظوم ـة العم ـل الرقابـي فـي منـشآت القطاع العام ،والتـي أصبح دورها ال ينحصر فـي
ً
الكشف عن األخطاء والتج ـاوزات ومعالـجتـها فحسب ،وإنما للرفع من مستوى األداء أيضا ،حيث أنـها
ً
ً
ً
تـلعـب دورا حيوي ـا وفاعال فـي تحسيـن آليات الرقابة والـحوكـمة من خ ـالل مراجعـة األنشطة والعمليات
الـمرتبطة بإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية والـمعلومات وعمليات الـحوكمة من خالل الفحص الدوري،
والوقوف علـى الـممارسات الـمختلفة.
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ويـجدر التنويه هنا إلـى الدور البارز الذي يقوم بـه الديوان العام للمحاسبة فـي تطويرالعمل الـمحاسبـي
والرقابي لألجهزة الـحكومية املشمولة برقابته من خالل ما يقدمه من برامج تدريبية فـي مجال الـمراجعة
الداخلية ،وغيـرها من البرامج والندوات وورش العمل ذات الصلة بمهنة الـمحاسبة واملراجعة.
أهداف املنتدى:

يـه ـدف الـمنتدى إلـى اإلسهام في إثـ ـراء املعرفة العلمية والعملية للمشـ ـاركين من خالل ما يقدمه من
ورش العمل الـمختلفة من ِق َبل نخبة من الـخبراء وأصـحاب الكفاءة فـي القطاعين العام والـخاص ،والتـي
ترتكـزعلـى نقل الـخبـرات وتبادل الـمعارف والتجارب الـمهنية بين الـمشاركيـن.
ويتطلع الديوان العام للمحاسبة إلـى االستفادة من هذا الـمنتدى فـي تحقيق اآلت ــ ـي:
 -1إبراز أهمية الـمراجعة الداخلية ودورها الـحيوي والفاعل فـي تعزيز قيـم ومفاهـيم الرقـاب ـة
والـحوكمة فـي القطاع الحكوم ـ ـي.
 -2تعزيزالتعاون والعمل الـمشترك مع الـجهات الـحكومية فـي الـمجاالت الـمحاسبية والرقابيـة.
 -3نقل الـخبـرات وتبادل الـمعارف والتجارب الـمهنية بيـن الـمشاركيـن فيما يتعلق بأنشطة ومهام
الـمراجعة الداخلية.
أهمية املنتدى:

سوف يتيح هذا الـمنتدى فرصة لتحسين مخرجات أعمال إدارات الـمراجعة الداخلية فـي األجهزة
الـحكومية وتفعيل دورها بالكفاءة والـجودة الـمطلوبة ،كما أن ذلك سيحقـق مقتضـى قرار مجلس الوزراء
رقم ( )201وتاريخ 1432/7/4هـ ،الـمتضمن التأكيد علـى تفعيل دور إدارات املراجعة الداخلية فـي األجهزة
الـحكومية من خالل دعمها بما تحتاج إليه لتتمكن من تبنـي أساليب إدارية حديثة لتحسيـن األداء وتطوير
قدرات العامليـن ،مما يمكنـها من تطويرخدماتـها وتقديمها بجودة عالية.
الفئة املستهدفة:

مدراء وموظفو إدارة الـمراجعة الداخلية باألجهزة الـحكومية الـمشمولة برقابة الديوان.
*ملحوظة:

 -يحصل املشارك على شهادة حضور املنتدى.
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جدول أعمال املنتدى
◄ 9.00 - 8.00

االستقبال والتسـجيل للمشاركيـن

(االفتتاح)

كلمة ترحيبية ملديرعام املركزالسعودي للمراجعة املالية والرقابة على األداء د .سالم بن علي الغامدي

◄ 9.10 -9.00

افتتاح وكلمة معالي رئيس الديوان د .حسام بن عبداملحسن العنقري

(الـجلسة األولـى)
◄ 9.50-9.10

(الـجلسة الثانية)
◄10,30-9.50

الـمراجعة الداخلية  -مشاكل معاصرة وسبل تطويرها
د .سلطان بن فارح القحطاني
عضو مجلس الشورى -عضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد
تجربة شركة الكهرباء السعودية فـي تفعيل الرقابة الداخلية وتطبيق نظام اإلبالغ عن حاالت الفساد
األستاذ /عبدالوهاب بن حمزة خشيم
نائب رئيس أول للمراجعة الداخلية واملراجع العام بشركة الكهرباء
( 11-10.30استراحة الشاي)

(الـجلسة الثالثة)
◄ 11.40-11.00

جودة أداء وحدات املراجعة الداخلية يف منشآت القطاع العام
األستاذ /يوسف حممد املبارك
األمني السابق للهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني واملستشار بوزارة املالية
 12.30 -11.40فتـرة أداء صالة الظهر

(الـجلسة الرابعة)
◄ 1.10-12.30

(الـجلسة الـخامسة)
◄ 1.50-1.10

(الـجلسة السادسة)
◄ 2.30-1.50

سبل تطويرورش العمل والتدريب التي يقوم بها الديوان ملنسوبي إدارات املراجعة الداخلية
األستاذ /عبدهللا بن أحمد الثبيت
مدرب معتمد بالديوان -ومديرعام التطويراإلداري
دور املراجعة الداخلية في تفعيل آليات الحوكمة
الدكتور /سالم بن علي الغامدي
االستاذ املشارك في املحاسبة وحوكمة الشركات
ابرازالتحديات التي تواجه إدارة املراجعة الداخلية والتوصيات املقترحة (حوارمفتوح)
األستاذ /أحمد بن سعد النصــار
املستشاراملالي واملشرف العام على مكتب التقاريربالديوان
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لـمزيد من الـمعلومات عن الـمنتدى والتسـجيل:
يمكنكم زيارة الـموقعwww.gab.gov.sa :
أو التواصل بالبريد اإللكتـرونيSCFPA@gab.gov.sa :
ً
أو التواصل هاتفيا )011 - 4041124( :تحويلة ( )3372أو ()3368
أو مديرعام الـمركز السعودي للمراجعة الـمالية والرقابة علـى األداء
د /سالم بن علـي الغامـدي)0555916595( :

* السلولي.
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