[الالئحة املوحدة]

إدارة املراجعة الداخلية  -جامعة اجملمعة

الالئحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلٌة في األجهزة الحكومٌة
والمؤسسات العامة
المادة األولى :
ٚمظذ ثبنًظغهذبد انٕاسدح أدَبِ انًؼبَ ٙانًٕضذخ أيبو كم يُٓب يب نى ٚمزض ٙعٛبق انُض خالف رنك :
انجٓخ :كم جٓبص دكٕي ٙأٔ يؤعغخ ػبيخ راد شخظٛخ اػزجبسٚخ يشًٕنخ ثبنًٛضاَٛخ انؼبيخ نهذٔنخ .
انًغؤٔل األٔل :أػهٗ عهغخ إداسٚخ ف ٙانجٓخ .
انٕدذحٔ :دذح انًشاجؼخ انذاخهٛخ ف ٙانجٓخ .
أَظًخ انشلبثخ انذاخهٛخ :يجًٕػخ انٕعبئم ٔاإلجشاءاد ٔاألعبنٛت انز ٙرغزخذو ثمظذ دًبٚخ انُمذٚخ ٔغٛشْب يٍ

األطٕل ٔضًبٌ انذلخ انًذبعجٛخ ٔرًُٛخ انكفبٚخ اإلَزبجٛخ ٔرشجٛغ االنزضاو ثبنغٛبعبد اإلداسٚخ انًشعٕيخ .

المادة الثانٌة :
رزٕنٗ كم جٓخ إَشبء ٔدذح نهًشاجؼخ انذاخهٛخ ف ٙانًمش انشئٛظ ٚشرجظ يذٚشْب ثبنًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ ،أيب
انفشٔع فزُشئ انٕدذح -ػُذ انذبجخ -ثمشاس يٍ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ .

المادة الثالثة :
رشكم انٕدذح يٍ يذٚش رذذد يشرجزّ ثذغت انزشكٛم اإلداس٘ نهجٓخ ،ثذٛث ال رمم يشرجزّ ػٍ انذبدٚخ ػششح أٔ
يب ٚؼبدنٓب ف ٙانًمش انشئٛظ -أيب انفشٔع فزذذد انًشرجخ ٔفك دجى انفشع ٔيًٓبرّ ٔأػًبنّ ٔػذد يٕظفٔ ّٛانًغزٕٖ
انٕظٛف ٙنشئٛغّ ٔ-ػذد كبف يٍ انًٕظف ٍٛيٍ رٔ٘ االخزظبص نهمٛبو ثؼًهٓب ٔرذمٛك أْذافٓبٚٔ ،ظذس ثزشكٛهٓب
لشاس يٍ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ .
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المادة الرابعة :
ٚشزشط فٚ ًٍٛؼ ٍٛيذٚشاً نهٕدذح  -ثبإلضبفخ إنٗ انششٔط انؼبيخ نهزٕظٛف  -أٌ ٚكٌٕ عؼٕد٘ انجُغٛخٔ ،أٌ
رزٕافش ف ّٛانكفبٚخ انًُٓٛخ يٍ دٛث انزأْٛم انؼهًٔ ٙانخجشح انؼًهٛخٔ ،أال ٚمم يؤْهّ انزؼه ًٙٛػٍ انشٓبدح انجبيؼٛخ
ف ٙانًذبعجخ أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙانزخظض ،كًب ٚجت أال رمم خجشرّ انؼًهٛخ ػٍ عجغ عُٕاد ف ٙيجبل انًشاجؼخ ٔرنك فٙ
انًمش انشئٛظ  -أيب انفشٔع فزذذد انخجشح ٔفك دجى انفشع ٔيًٓبرّ ٔأػًبنّ ٔػذد يٕظفٔ ّٛانًغزٕٖ انٕظٛف ٙنشئٛغّ -
ٔال ٚزى رؼ ُّٛٛأٔ رشلٛزّ أٔ َمهّ أٔ إػبسرّ أٔ ركهٛفّ إال ثًٕافمخ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ .

المادة الخامسة :
ٚشزشط فٚ ًٍٛؼ ٍٛثبنٕدذح يٍ انًٕظف ٍٛانًزخظظ- ٍٛإضبفخ إنٗ انششٔط انؼبيخ نهزٕظٛف -أٌ ٚكٌٕ
دبطالً ػهٗ شٓبدح جبيؼٛخ أٔ دثهٕو ف ٙانًذبعجخ أٔ يب ٚؼبدنًٓب ف ٙانزخظض ،أٔ ف ٙرخظض ٔثٛك انظهخ ثُشبط
انجٓخٔ ،خجشح ػًهٛخ ف ٙأدذ ْز ٍٚانًجبن. ٍٛ

المادة السادسة :
ٚزٕنٗ يذٚش انٕدذح رُظًٓٛب ٔاإلششاف ػهٓٛبٚٔ ،كٌٕ يغؤٔالً ػٍ دغٍ عٛش انؼًم فٓٛب ٔػٍ إَجبص جًٛغ
اخزظبطبرٓب ثفؼبنٛخ .

المادة السابعة :
ٚضغ يذٚش انٕدذح خغخ عُٕٚخ نهًشاجؼخ انذاخهٛخ ٚؼزًذْب انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ ،رزضًٍ يجبل انًشاجؼخ
انضيبَٔ ٙانًكبَٔ ٙأ٘ رفظٛم آخش يٍ انًُبعت إدساجّ ضًٍ انخغخٔ ،نًذٚش انٕدذح رؼذٚم انخغخ يزٗ يب سأٖ ضشٔسح
رنك ػهٗ أٌ رؤخز يٕافمخ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ .

المادة الثامنة :
نًذٚش انٕدذح دك االرظبل انًجبشش ثبنًغؤٔن ٍٛانًخزظ ٍٛثبإلداساد ٔاأللغبو انًخزهفخ ثبنجٓخٔ ،االعالع ػهٗ
جًٛغ انذفبرش ٔانغجالد ٔانًغزُذادٔ ،أ٘ ٔثٛمخ أخشٖ رغزهضو أػًبل انًشاجؼخ انذاخهٛخ االعالع ػهٓٛبٔ ،عهت انجٛبَبد
ٔاإلٚضبدبد انالصيخ فْ ٙزا انشأٌٔ ،ػهٗ جًٛغ يٕظف ٙانجٓخ انزؼبٌٔ انزبو يؼّ ٔرمذٚى جًٛغ انزغٓٛالد انز ٙرًكُّ
يٍ إَجبص يًٓبرّ .
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المادة التاسعة :


ٚؼذ يذٚش انٕدذح اإلجشاءاد انخبطخ ثأػًبنٓبٔ ،رنك ثبنزؼبٌٔ يغ انجٓخ انًخزظخ ثبنزغٕٚش ٔانؼًم ػهٗ
رغٕٚشْب .



يغ ػذو اإلخالل ثأَظًخ انزذسٚت انًزجؼخٚ ،زؼ ٍٛػهٗ يذٚش انٕدذح إػذاد خغخ رذسٚجٛخ نًٕظف ٙانٕدذح
ٚؼزًذْب انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ ،رذذد فٓٛب انجٓبد انز ٙعٛزذسثٌٕ فٓٛب ٔيذح انزذسٚتٚٔ .شاػٗ ف ٙانخغخ
أٌ ٚكٌٕ انزذسٚت ٔفم ًب الدزٛبجبد انٕدذح .

المادة العاشرة :
يغ ػذو اإلخالل ثإَٔاع انًشاجؼخ األخشٖ انًمشسح َظبيبً ،رخزض انٕدذح ثًب ٚه: ٙ


رمٕٚى أَظًخ انشلبثخ انذاخهٛخ ،ثًب ف ٙرنك انُظبو انًذبعج ،ٙنهزذمك يٍ عاليزٓب ٔيالءيزٓبٔ ،رذذٚذ أٔجّ
انمظٕس فٓٛب إٌ ٔجذدٔ ،الزشاح انٕعبئم ٔاإلجشاءاد انالصيخ نؼالجٓب ثًب ٚكفم دًبٚخ أيٕال انجٓخ ٔيًزهكبرٓب
يٍ االخزالط أٔ انضٛبع أٔ انزالػت َٔذٕ رنك .



انزأكذ يٍ انزضاو انجٓخ ثبألَظًخ ٔانهٕائخ ٔانزؼهًٛبد ٔاإلجشاءاد انًبنٛخٔ ،انزذمك يٍ كفبٚزٓب ٔيالءيزٓب .



رمٕٚى يذٖ كفبٚخ انخغخ انزُظًٛٛخ نهجٓخ يٍ دٛث ٔضٕح انغهغبد ٔانًغؤٔنٛبد ٔفظم االخزظبطبد
انًزؼبسضخ ٔغٛش رنك يٍ انجٕاَت انزُظًٛٛخ .



رمٕٚى يغزٕٖ إَجبص انجٓخ ألْذافٓب انًٕضٕػخٔ ،رذهٛم أعجبة االخزالف إٌ ٔجذ .



رذذٚذ يٕاعٍ عٕء اعزخذاو انجٓخ نًٕاسدْب انًبدٚخ ٔانجششٚخٔ ،رمذٚى يب ًٚكٍ انجٓخ يٍ يؼبنجزٓب ٔرالفٓٛب
يغزمجالً .



فذض انًغزُذاد انخبطخ ثبنًظشٔفبد ٔاإلٚشاداد ثؼذ ارًبيٓب نهزأكذ يٍ كَٕٓب طذٛذخ َظبيٛخ .



فذض انغجالد انًذبعجٛخ نهزأكذ يٍ اَزظبو انمٕٛد ٔطذزٓب ٔعاليخ انزٕج ّٛانًذبعج. ٙ



يشاجؼخ انؼمٕد ٔاالرفبلٛبد انًجشيخ انز ٙركٌٕ انجٓخ عشف ًب فٓٛب نهزأكذ يٍ يذٖ انزمٛذ ثٓب .



يشاجؼخ أػًبل انظُبدٚك ٔفذض دفبرشْب ٔعجالرٓب ٔيغزُذارٓبٔ ،انزذمك يٍ أٌ انجشد لذ رى ٔفمبً نهمٕاػذ
ٔاإلجشاءاد انًمشسح .



يشاجؼخ أػًبل انًغزٕدػبدٔ ،فذض دفبرشْب ٔعجالرٓب ٔيغزُذارٓبٔ ،انزذمك يٍ أٌ انجشد ٔانزمٕٚى ٔأعبنٛت
انزخض ٍٚلذ رًذ ٔفمبً نهمٕاػذ ٔاإلجشاءاد انًمشسح .
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يشاجؼخ انزمبسٚش انًبنٛخ ٔانذغبثبد انخزبيٛخ انز ٙرؼذْب انجٓخ ٔانزأكذ يٍ دلزٓب ٔيذٖ يٕافمزٓب نألَظًخ
ٔانهٕائخ ٔانزؼهًٛبد ٔانغٛبعبد انز ٙرغجمٓب انجٓخ .



رمذٚى انًشٕسح ػُذ ثذث يششٔع انًٕاصَخ انزمذٚشٚخ نهجٓخ .



لٛبو انٕدذح ثبألػًبل انزٚ ٙكهفٓب ثٓب انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ ٔرنك ف ٙيجبل اخزظبطبرٓب انًشبس إنٓٛب فٙ
ْزِ انالئذخ .

المادة الحادًة عشرة :


رُؼذ انٕدذح رمبسٚش ثُزبئج أػًبل انًشاجؼخ فَٓ ٙبٚخ كم ػًهٛخ يشاجؼخ انز ٙرمٕو ثٓب ػهٗ اإلداساد األخشٖ داخم
انجٓخٔ ،يٍ ثى رجهٛغٓب ثزهك انُزبئج ٔانزٕطٛبد انًزؼهمخ ثٓبٔ ،يزبثؼخ انزٕطٛبد انٕاسدح ف ٙرمبسٚشْب نهزأكذ
يٍ رُفٛزْب .



إرا نى رُفز إدذٖ اإلداساد انزٕطٛبد انٕاسدح ف ٙرمبسٚش انٕدذح خالل ثالثٕٚ ٍٛيبً ،يٍ ربسٚخ إثالغٓب ،رمّٕو
انٕدذح دسجخ انًخبعشح .فئٌ كبٌ نٓب رأثٛش يبن ٙأٔ رشغٛهُٚ ٙشفغ األيش نًغزٕٖ إداس٘ أػهٗ (يثم يذٚش ػبو
انمغبع أٔ انفشع أٔ انشئٛظ انزُفٛز٘) فئٌ اػزشع يٍ ًٚثم انًغزٕٖ اإلداس٘ األػهٗ أٔ رأخش ف ٙانشد ػٍ ثالثٍٛ
ٕٚيبً يٍ ربسٚخ إثالغّ فٛشفغ األيش إنٗ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ (يشافمبً نّ االػزشاع إٌ ٔجذ) الرخبر انمشاس
انًُبعت ف ٙشأٌ رنك .

المادة الثانٌة عشرة :
ٚمذو يذٚش انٕدذح رمشٚشاً سثغ عُٕ٘ ػهٗ األلم إنٗ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخٕٚ ،ضخ ف ّٛأػًبل انٕدذح ػٍ
انًذح انزٚ ٙغغٓٛب انزمشٚشٔ ،انًخبنفبد انز ٙاكزشفزٓب انٕدذحٔ ،اإلجشاءاد انز ٙارخزرٓب ف ٙشأَٓب اإلداساد انًؼُٛخ
ٔٚمذو رمشٚشاً رفظٛهٛبً ػٍ يهذٕظبد انًشاجغ انخبسج ٙنهجٓخ انذكٕيٛخ ٚٔ-زًثم ف ٙكم يٍ ٔصاسح انًبنٛخ ٔدٕٚاٌ
انًشالجخ انؼبيخ ْٔٛئخ انشلبثخ ٔانزذمٛك ٔيكبرت انًذبعجخ ٔانًشاجؼخ انمبََٕٛخٔ-يب رى ف ٙشأَٓب .

المادة الثالثة عشرة :
ٚمذو يذٚش انٕدذح رمشٚشاً -يزٗ دػذ انذبجخ إنٗ رنك -إنٗ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخٕٚ ،ضخ ف ّٛأ٘ يخبنفخ أٔ
َزٛجخ رزؼهك ثبنجٓخ ٔانًغؤٔن ٍٛػُٓب .
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المادة الرابعة عشرة :
ٚمذو يذٚش انٕدذح إنٗ انًغؤٔل ف ٙانجٓخ خالل رغؼٕٚ ٍٛيبً يٍ اَزٓبء انغُخ انًبنٛخ رمشٚشًا عُٕٚبًٚ ،شًم يب ٚه: ٙ


ثٛبَبً ػٍ أػًبل انٕدذح .



أْى انُزبئج ٔانًهذٕظبد انز ٙأعفشد ػُٓب أػًبل انًشاجؼخ انذاخهٛخٔ ،يذٖ انذظٕل ػهٗ انجٛبَبد ٔاإلٚضبدبد
انًغهٕثخ يٍ اإلداساد ٔاأللغبو انًخزهفخ .



رمٕٚى يغزٕٖ إَجبص انجٓخ ألْذافٓب .



رمٕٚى أَظًخ انشلبثخ انذاخهٛخ نهجٓخ .



يذٖ انزضاو انجٓخ ثبألَظًخ ٔانهٕائخ ٔانزؼهًٛبد ٔاإلجشاءاد انًبنٛخ .



يذٖ انزضاو انجٓخ ثبألعظ ٔانمٕاػذ انًذبعجٛخ ٔلٕاػذ إػذاد انذغبة انخزبئ ٙانزمبسٚش انًبنٛخ نهجٓخ .



أ٘ يؼهٕيخ أٔ ثٛبٌ أٔ إٚضبح ر٘ أًْٛخ ٚشٖ يذٚش انٕدذح يُبعجخ ركشِ ضًٍ انزمشٚش .

المادة الخامسة عشرة :
ٚجت ػهٗ يذٚش انٕدذح ٔيٕظفٓٛب انزؼبٌٔ ٔثشكم يُزظى يغ انًشاجغ انخبسج ٙنهجٓخ انذكٕيٛخ ٚٔ -زًثم فٙ
كم يٍ ٔصاسح انًبنٛخ ٔدٕٚاٌ انًشالجخ انؼبيخ ْٔٛئخ انشلبثخ ٔانزذمٛك ٔيكبرت انًذبعجخ ٔانًشاجؼخ انمبََٕٛخ ٔ -رًكُّٛ
يٍ االعالع ػهٗ جًٛغ انزمبسٚش ٔانجٛبَبد انالصيخ ألداء ػًهّ ٔكزنك يزبثؼخ اإلداساد انًؼُٛخ رُفٛز يهذٕظبرّ .

المادة السادسة عشرة :
ٚزؼ ٍٛػهٗ يذٚش انٕدذح ٔيٕظفٓٛب انزؼبٌٔ يغ انًشالت انًبن ٙانزبثغ نهجٓخ أٔ نٕصاسح انًبنٛخ ٔرضٔٚذِ ثُزبئج
األػًبل انذاخهخ ضًٍ اخزظبطّ ٔثشكم خبص انز ٙػهٓٛب يهذٕظبدٔ ،أ٘ يؼهٕيخ ًٚكٍ أٌ رغبػذِ ف ٙأداء أػًبنّ .

المادة السابعة عشرة :
ٚجت ػهٗ انًغؤٔل األٔل ف ٙانجٓخ رٕفٛش االعزمالل انزبو نًذٚش انٕدذح ٔيٕظفٓٛب ثًب ٚكفم لٛبيٓى ثأػًبل
انًشاجؼخ انذاخهٛخ ثًٕضٕػٛخ ثًب ف ٙرنك ػذو ركهٛفٓى ثبنمٛبو ثأ٘ ػًم رُفٛز٘ أٔ انًشبسكخ ف ٙانهجبٌ انزُفٛزٚخ .
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المادة الثامنة عشرة :
ٚجت ػهٗ يذٚش انٕدذح ٔيٕظفٓٛب االنزضاو ثبنذٛبد ٔرفبد٘ رضبسة انًظبنخ ٔاالنزضاو كزنك ثبإلفظبح ػًب ٚؤثش أٔ
ٚضؼف يٕضٕػٛخ أداء ػًهٓى ٔااليزُبع ػٍ يشاجؼخ األػًبل انز ٙرفمذْى اعزمالنٓى ػُذ يشاجؼزٓب .

المادة التاسعة عشرة :
ٚهزضو يذٚش انٕدذح ٔيٕظفْٕب ثبنذفبػ ػهٗ عشٚخ انًؼهٕيبد انزٚ ٙذظهٌٕ ػهٓٛب أثُبء رأدٚزٓى نٕاججبرٓىٔ ،إال عزخذو
رهك انًؼهٕيبد أل٘ غشع شخظ ٙأٔ ف ٙغٛش ادزٛبجبد انؼًم داخم انجٓخ أٔ خبسجٓب .

المادة العشرون :
ٚجت ػهٗ يذٚش انٕدذح ٔيٕظفٓٛب ثزل انؼُبٚخ انًُٓٛخ انالصيخ ػُذ يجبششح االخزظبطبد انًُٕعخ ثٓى
ثًمزضٗ ْزِ انالئذخ يغ يشاػبح خغٕاد انؼًم اٜرٛخ :


انزخغٛظ انذلٛك ٔانًُبعت نجًٛغ خغٕاد ػًم انًشاجؼخ .



رٕثٛك إجشاءاد انؼًم ٔاالنزضاو ثٓب ٔدفظٓب ضًٍ أٔساق انؼًم .



انذظٕل ػهٗ لشُٚخ اإلثجبد انز ٙرذػى يب ٚزٕطم إن ّٛيٍ َزبئج .

المادة الحادًة والعشرون :
ٚؼذ يٕظفٕ انٕدذح -كم ف ٙيجبل اخزظبطّ-يغؤٔن ٍٛػٍ رُفٛز أدكبو ْزِ انالئذخ .

المادة الثانٌة والعشرون :
ٚمٕو دٕٚاٌ انًشالجخ انؼبيخ ثًزبثؼخ رُفٛز ْزِ انالئذخ .
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