بسم اهلل الرمحن الرحيم
قانون المراجعة الداخلية ألجهزة الدولة القومية لسنة 2010
الفصل األوؿ
أحكاـ دتهيدية
اسم القانون
1ػ
2ػ

يسمى ىذا القانوف " قانوف ادلراجعة الداخلية ألجهزة الدولة القومية لسنة . " 2010
إلغاء واستثناء

تلغى الئحة ادلراجعة الداخلية لسنة  ، 1997على أف تظل مجيع األوامر واإلجراءات الىت أختذت مبوجبها سارية اىل أف
تلغى أو تعدؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف .

3ػ

تفسير

ىف ىذا القانوف ما مل يقتض السياؽ معىن آخر :
" أجهزة الدولة القومية " يقصد هبا أى مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة اجلمهورية  ،رللس
الوزراء  ،الوزارات القومية والوحدات التابعة ذلا  ،ادلؤسسات الدستورية واألجهزة التابعة
ذلا  ،السلطة القضائية واألجهزة التابعة ذلا  ،القوات ادلسلحة  ،الشرطة  ،األمن ،
اذليئات العامة  ،الشركات الىت دتتلكها احلكومة القومية بنسبة  ، %100الشركات الىت
تساىم احلكومة فيها بنسبة أكثر من  %50أو ادلشروعات الىت دتوذلا وزارة ادلالية
واالقتصاد الوطىن  ،ادلفوضيات ادلنشأة وفقاً التفاقيات السالـ  ،بنك السوداف ادلركزى
وادلصارؼ احلكومية التجارية القومية وادلتخصصة ،
يقصد هبا وظيفة ختصصية  ،تقوـ بنشاط تقييمى مستقل  ،يهدؼ اىل
" ادلراجعة الداخلية "
" اإلدارة العامة "

فحص ومراجعة التصرفات ادلالية واحملاسبية واإلدارية داخل الوحدة ،
يقصد هبا اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية ألجهزة الدولة القومية
ادلنصوص عليها ىف ادلادة ، )1(4

يقصد بو ادلدير العاـ لإلدارة العامة  ،ادلنصوص عليو ىف ادلادة ، )1(7
" ادلدير العاـ "
" مكتب ادلراجعة الداخلية " يقصد بو أى من مكاتب ادلراجعة الداخلية التابعة لإلدارة العامة
وادلوجودة بأى وحدة من الوحدات ،
يقصد بو أى شخص يشغل وظيفة ادلراجعة الداخلية ىف ىيكل اإلدارة
" ادلراجع الداخلى "
" الوحدة "

العامة ،
يقصد هبا أى جهاز من أجهزة الدولة القومية ،

" رئيس الوحدة "
" الوزارة "

يقصد بو ادلسئوؿ التنفيذى األوؿ بالوحدة ،
يقصد هبا وزارة ادلالية واالقتصاد الوطىن ،

يقصد بو وزير ادلالية واالقتصاد الوطىن ،
" الوزير "
يقصد بو الوزير ادلسئوؿ عن الوزارة ادلعنية أو الوحدة التابعة ذلا .
" الوزير ادلختص "
الفصل الثاىن
اإلدارة العامة  ،اإلنشاء  ،التبعية واذليكل التنظيمى
4ػ

5ػ

( )1
()2

تنشأ بالوزارة إدارة عامة للمراجعة الداخلية ألجهزة الدولة القومية .
تتبع اإلدارة العامة للوزير مباشرة  ،وتكوف مسئولة لديو عن أعماؿ ادلراجعة الداخلية .

()3

تتبع مكاتب ادلراجعة الداخلية بالوحدات إدارياً لرئيس الوحدة ومهنياً وفنياً للمدير العاـ .

( )1

يكوف لإلدارة العامة ىيكل وظيفى وإدارى يتكوف من ادلدير العاـ ونائبو ومساعديو وادلراجعني الداخليني

()2

6ػ

إنشاء اإلدارة العامة وتبعيتها

( )1

الهيكل التنظيمى لإلدارة العامة

باإلضافة اىل الكوادر ادلساعدة .
يكوف اذليكل الوظيفى واإلدارى لإلدارة العامة مستقالً عن مكونات ىيكل الوزارة وخيضع وشاغليو للنقل أو
الرتقى وفقاً للكشوفات الىت يصدرىا األمني العاـ .
الفصل الثالث
اختصاصات وسلطات اإلدارة العامة

يكوف لإلدارة العامة االختصاصات والسلطات اآلتية :
( أ) مراجعة األداء ادلاىل واحملاسىب ألجهزة الدولة القومية لضماف سالمة االستخداـ األمثل
للموارد وفقاً ألساليب ادلراجعة الداخلية ادلنصوص عليها ىف ىذا القانوف أو اللوائح الصادرة
مبوجبو ،
(ب) التأكد من توافق ادلعامالت احملاسبية والسجالت والدفاتر ألوجو الصرؼ ادلخصصة وفقاً
للقوانني واللوائح وادلوازنات اجملازة ،
(ج ) مباشرة مهامها الرقابية ىف إطار ادلراجعة الداخلية ادلسبقة وادلصاحبة والالحقة ألنشطة
أجهزة الدولة القومية مبا فيها حسابات االستثمار ومشروعات التنمية ادلمولة من القروض
واذلبات وادلنح وادلوجودات الثابتة واألصوؿ ادلتداولة للوحدات ،
(د )

إعداد تقارير ادلراجعة الداخلية ألى وحدة على أف تتضمن نتائج وحتليل ادلراجعة الداخلية
ورفعها لرئيس الوحدة بصورة للمدير العاـ ومدير عاـ ديواف احلسابات ،

(ىػ) القياـ بأى مهاـ أو أعباء يكلفو هبا الوزير ىف حدود اختصاصاهتا ،
(و ) توفري ادلراجعني الداخليني ألجهزة الدولة القومية ،
(ز ) الدخوؿ ألى مكاف تابع للوحدة بغرض القياـ بادلراجعة الداخلية بإخطار أو بدوف إخطار
مسبق مبا ىف ذلك أماكن وجود اخلزف وادلخازف والغرؼ احملصنة وجرد زلتوياهتا أو معاينتها أو
فحصها أو طلب ادلستندات اخلاصة هبا ،
(ح ) اإلطالع على ادللفات وادلكاتبات وادلستندات والوثائق والسجالت والدفاتر ادلالية واإلدارية
العامة والسرية ،
(ط ) االتصاؿ مباشرة بأى من العاملني بالوحدة ألى غرض من أغراض ادلراجعة الداخلية  ،كما
جيوز ذلا أف توصى لرئيس الوحدة ادلعنية باختاذ أى إجراء يتطلبو عمل ادلراجعة الداخلية مبا ىف
ذلك إيقاؼ أى موظف أو عامل يعيق وجوده عمل ادلراجعة الداخلية وذلك حلني اإلنتهاء
من عمل ادلراجعة الداخلية ،
(ى ) اإلعرتاض كتابة على أى تصرؼ ماىل بالوحدة مىت ما رأى أى من ادلراجعني الداخليني أنو
يتضمن سلالفة مالية للقوانني أو اللوائح وادلنشورات  ،وىف حالة عدـ إستجابة الوحدة لذلك
اإلعرتاض أو إزالة ادلخالفة  ،جيب على مكتب ادلراجعة الداخلية إخطار ادلدير العاـ الختاذ
ما يراه مناسباً ،
(ؾ ) التبليغ الفورى لرئيس الوحدة ىف حالة اكتشاؼ أى اختالس أو تزوير أو سلالفات مالية أو

(ؿ )

(ـ )
()2

تبديد ألمواؿ وأصوؿ وموجودات وموارد أى من أجهزة الدولة القومية وعلى رئيس الوحدة
إخطار ديواف ادلراجعة القومى والنيابة ادلختصة ،
اختاذ اإلجراءات الالزمة حفاظاً على ادلاؿ العاـ وذلك إذا تقاعس رئيس الوحدة عن اختاذ
اإلجراءات القانونية ضد أى من العاملني الذى يثبت ارتكاهبم دلخالفات مالية خالؿ فرتة ال
جتاوز شهراً ،
العمل مع جهات االختصاص إلنشاء معهد للمراجعة الداخلية لبناء القدرات وتطوير
ادلهارات ىف رلاؿ ادلراجعة الداخلية .

ىف حالة إرتكاب أى وحدة سلالفة ألحكاـ ىذا القانوف أو اللوائح أو القواعد أو األوامر الصادرة مبوجبو ،
يقوـ مكتب ادلراجعة الداخلية بتوجيو الوحدة ادلعنية بإزالة ادلخالفة ىف مدة ال جتاوز  48ساعة  ،وإذا مل تزؿ
ادلخالفة بعد ذلك التوجيو يرفع األمر للمدير العاـ ليقوـ برفع األمر مشفوعاً بالتوصية للوزير الختاذ ما يراه
مناسباً من إجراءات مع إخطار ديواف ادلراجعة القومى.

الفصل الرابع
التعيني وادلهاـ واالختصاصات
7ػ

تعيين المدير العام ونائبو

( )1
()2
()3

يعني ادلدير العاـ بقرار من رللس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
يعني الوزير بقرار منو نائباً للمدير العاـ للمراجعة الداخلية .
جيب أف يكوف كل من ادلدير العاـ ونائبو خريج جامعة معرتؼ هبا ىف ختصص ذى صلة خبربة ال تقل عن

()4

مخسة عشر عاماً وأف يكوف حسن السرية .
يؤدى ادلدير العاـ ونائبو عند التعيني القسم أماـ الوزير بالصيغة الواردة باجلدوؿ (أ ) ادللحق هبذا القانوف .
مهام واختصاصات المدير العام

8ػ

تكوف للمدير العاـ ادلهاـ واالختصاصات اآلتية :
( أ) اإلشراؼ اإلدارى وادلهىن والفىن على أعماؿ ادلراجعة الداخلية ودتثيل اإلدارة العامة لدى
ادلؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة والوقوؼ أماـ األجهزة العدلية وإبراـ
العقود ،
(ب) إعداد اخلطط العامة والربامج واجلداوؿ الزمنية ألعماؿ اإلدارة العامة ورفعها للوزير إلجازهتا
،
(ج ) إعداد اخلطط التفصيلية وبرامج ادلراجعة الداخلية ونظم وإحكاـ الرقابة واإلشراؼ على أداء
(د )

ادلراجعني الداخليني ،
إعداد مقرتحات ادلوازنة السنوية لإلدارة العامة ورفعها للوزير العتمادىا ضمن موازنة الوزارة
،

(ىػ) التحقق من وجود واستمرار وفعالية نظاـ الرقابة الداخلية بالوحدات ،
(و ) إصدار القرارات اخلاصة بتكوين فرؽ ادلراجعة الداخلية للقياـ مبراجعة أى من األنشطة بأى
وحدة مىت اقتضت الظروؼ ذلك ،
(ز ) التنسيق والتشاور والتعاوف مع ديواف ادلراجعة القومى ىف إطار ادلراجعة الداخلية منعاً
لإلزدواجية ،
(ح ) التوصية للوزير أو الوزير ادلختص ىف حالة وجود سلالفات مالية متعلقة بادلاؿ العاـ أرتكبت
بوساطة أى من رؤساء الوحدات وإخطار ديواف ادلراجعة القومى أو النيابة ادلختصة حسب
احلاؿ  ،الختاذ التدابري واإلجراءات القانونية الالزمة ،

(ط ) زلاسبة ادلراجعني الداخليني والكوادر ادلساعدة وفقاً ألحكاـ قانوف زلاسبة العاملني باخلدمة
ادلدنية القومية ،
(ى ) وضع األسس والضوابط الىت تنظم تنقالت ادلراجعني الداخليني وترقياهتم وفقاً لألسس
ادلتبعة ىف قوانني ولوائح اخلدمة ادلدنية القومية .
9ػ

شروط تعيين المراجعين الداخليين

( )1

مع مراعاة ما تنص عليو قوانني ولوائح اخلدمة ادلدنية القومية من شروط للتعيني جيب أف يكوف الشخص

()2

الذى يتم تعيينو كمراجع داخلى حاصالً على درجة ال تقل عن البكالوريوس ىف احملاسبة أو العلوـ ادلالية أو
التجارية أو التخصصات ذات الصلة من جامعة معرتؼ هبا ىف السوداف .
حتدد لوائح اخلدمة ادلدنية القومية شروط تعيني حاملى درجات الزماالت ادلهنية العليا وذوى اخلربة وفقاً

دلؤىالهتم وخرباهتم .
10ػ ()1
()2
()3

تعيين المراجعين الداخليين

يتم تعيني ادلراجعني الداخليني بقرار من ادلدير العاـ وفقاً لألسس ادلتبعة ىف اخلدمة القومية .

يؤدى ادلراجعني الداخليوف عند تعيينهم القسم أماـ ادلدير العاـ بالصيغة الواردة باجلدوؿ (ب) ادللحق هبذا
القانوف .
خيضع ادلراجعوف الداخليوف للتدريب  ،على أف يراعى ذلك عند إجراء الرتقيات .
األجور والعالوات والبدالت

11ػ ( )1
()2

تكوف أجور وبدالت وعالوات العاملني باإلدارة العامة وفقاً للجدوؿ ادلوحد للعاملني باخلدمة ادلدنية
القومية والتمتع بالعالوات والبدالت هبا وفقاً لقوانني ولوائح اخلدمة ادلدنية القومية .
تدار األجور والعالوات والبدالت ىف كشف موحد باإلدارة العامة .
الفصل اخلامس
أحكاـ عامة
واجبات أجهزة الدولة القومية تجاه المراجعة الداخلية

12ػ جيب على مجيع أجهزة الدولة القومية :
( أ) مساعدة ادلراجعة الداخلية ىف تنفيذ مهامها واختصاصاهتا وتقدمي التسهيالت الالزمة وتوجيو
العاملني هبا للتعاوف مع ادلراجعني الداخليني ومدىم بادلستندات والدفاتر والسجالت ادلطلوبة
،
( ب)
(ج )

الرد على االستفسارات الىت تطلبها مكاتب ادلراجعة الداخلية لديها ،
هتيئة بيئة العمل ادلناسبة للمراجعني الداخليني للقياـ مبهامهم ،

(د )

الرد على تقارير ادلراجعة الداخلية وادلكاتبات الواردة من اإلدارة العامة وتنفيذ التوجيهات
الىت تصدرىا خالؿ فرتة ال جتاوز األسبوع من تاريخ تسلم تلك التقارير أو ادلكاتبات ،

(ىػ) اختاذ التدابري الوقائية لتالىف أى ضرر يتوقع حدوثو ،
(و ) اختاذ اإلجراءات القانونية جتاه كل من تثبت تقارير ادلراجعة الداخلية تورطو ىف أى سلالفات
مالية وإخطار ديواف ادلراجعة القومى والنيابة ادلختصة .
واجبات مكاتب المراجعة الداخلية
13ػ ( )1
()2

على مكاتب ادلراجعة الداخلية إبالغ رئيس الوحدة أو الوزير ادلختص حسبما يكوف احلاؿ  ،كتابة عن أى
إعاقة تعرتضها ىف أداء عملها وأف ترفع صورة لإلدارة العامة .
ترفع تقارير دورية أو استثنائية لرئيس الوحدة توضح فيها نتائج ادلراجعة الداخلية وأف ترفع صورة لإلدارة العامة
.
السرية

14ػ تكوف مجيع أعماؿ وإجراءات اإلدارة العامة ومكاتب ادلراجعة الداخلية سرية وعلى ادلراجعني الداخليني االلتزاـ باحلفاظ
على السرية التامة وحفظ السجالت وادلكاتبات ىف مكاف آمن ومالئم حلفظها .
محاسبة وإيقاف المراجع الداخلى
15ػ ال جيوز زلاسبة أو إيقاؼ أى مراجع داخلى عن العمل فيما يتعلق بادلراجعة الداخلية إال مبوافقة ادلدير العاـ .
تبعية وحدات المراجعة الداخلية
16ػ الشركات الىت تساىم فيها الدولة بأقل من  %50تتبع وحدات ادلراجعة الداخلية هبا جملالس إدارهتا  ،على أف ترفع صورة
من تقاريرىا ادلالية واحملاسبية الدورية لإلدارة العامة .
االسترشاد بأحكام القانون
17ػ تسرتشد مستويات احلكم ادلختلفة بأحكاـ ىذا القانوف عند وضع تشريعاهتا للمراجعة الداخلية .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر
18ػ جيوز للوزير بتوصية من ادلدير العاـ أف يصدر اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف  ،ومع عدـ
اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ جيوز أف تتضمن اللوائح ما يأتى :
( أ) معايري ادلراجعة الداخلية ،
(ب) دليل ومرشد عمل ادلراجعة الداخلية ،
(ج )

قواعد السلوؾ ادلهىن .
اجلدوؿ ( أ)

(أنظر ادلادة ) )4(7
قسم المدير العام ونائبو
( أنا  ....................وقد مت تعييىن  ...............أقسم باهلل العظيم أف أكرس وقىت ألداء مهاـ منصىب وأف أقوـ
بواجباتى وفقاً ألحكاـ القانوف دوف خشية أو زلاباة أو سوء قصد  ،واهلل على ما أقوؿ شهيد ) .
اجلدوؿ (ب)
(أنظر ادلادة ) )2(10
قسم المراجعين الداخليين
( أنا  .....................وقد عينت مراجعاً داخلياً باإلدارة العامة  ،أقسم باهلل العظيم أف أؤدى ما يوكل إىل من واجبات
وظيفىت بأمانة وإخالص وفق أحكاـ القانوف وأف أكرس ىف ذلك جهدى دوف خشية أو زلاباة أو سوء قصد  ،واهلل على ما أقوؿ
شهيد ) .

