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  بسم هللا الرحمن الرحيم
 

فندق  في 14/03/2022المنعقدة يوم االثنين الموافق  والتدقيق الداخليالداخلية ورشة عمل الرقابة 

  -وبحضور: عمان – الشميساني /نسكيكمبال

 الرقم االسم المسمى الوظيفي

 01 المهندسة عبير خير الدين .مياهنا - شركة مياه االردن /مدير التدقيق الداخلي

 02 انـــــــــمحمد السلم سيدال .مياهنا - شركة مياه االردن /مدير الرقابة الداخلية

 03 يـــــــالسيد نضال الكيالن .شركة مياه العقبة /التدقيق الداخليمدير 

 04 ودـــــــــــالسيد حسين حم .شركة مياه العقبة /مدقق مالي 

 05 ات ــــــــالسيد محمد الحج .شركة مياه اليرموك /داخليمدير التدقيق ال

 06 رس ـــــــالسيد محمد االخ .للشؤون المالية والعطاءات امين عام سلطة المياه مساعد

 07 نــــــــالسيد رامي القطافي .سلطة المياه /ر وحدة الرقابة والتدقيق الداخليمدي

 08 مــــــــــــالسيد خالد االدغ .سلطة المياه /مدير الحسابات التجارية

 09 هــــــالسيد بسام ابو حفيظ .سلطة المياه /وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في مدقق اداري

 10 اهرــــــــــعماد الظالسيد  .سلطة المياه /وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي فيمدقق مالي 

 11 المهندس احمد مشايــــــخ مدقق فني في وحدة الرقابة الداخلية/ سلطة وادي االردن.

 12 زامــــــــالدكتور احمد الع .(UPMUمدير وحدة مراقبة اداء الشركات )

 13 المهندس جمال الناعوري  .(UPMUوحدة مراقبة اداء الشركات ) العمليات/خبير 

 14 ي ـــــــالسيد حسين السرخ .(UPMUوحدة مراقبة اداء الشركات ) /خبير مالي

 15 ي ـــــــــالسيد جمال الدجان .(UPMUوحدة مراقبة اداء الشركات ) /خبير اقتصادي

 16 ى ــــــــالسيده دعاء الموس (UPMUوحدة مراقبة اداء الشركات ) -ITخبيرة 

 17 ادـــــــــــــنايف حم السيد .GIZ -التنظيم ومشاركة القطاع الخاص  مشروعمسؤول  

 18 ةــــــالمهندس زياد شواقف .GIZ -خبير فني رئيسي 
 

تحسين الخدمات و روبهدف تطوي 2020ء الشركات للعام بناء على التوصيات الواردة في تقرير مراقبة ادا

فقد جاء  ،المياهالمقدمة لمتلقي خدمات المياه والصرف الصحي من خالل رفع كفاءة وتحسين اداء شركات 

الوكالة وبدعم من   نعما /في فندق الكمبنسكي 14/3/2022 يوم االثنين الموافقفي عقد هذه الورشة  

حيث تم  ،المهندس محمد النجاررعاية معالي وزير المياه والري تحت و (GIZ)االلمانية للتعاون الدولي 

ه، امين عام سلطة الميا /طاينةبعطوفة المهندس بشار افتتاح الورشة من قبل مندوب معالي الوزير 
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مياهنا،  –الثالث )شركة مياه االردن  شركات المياهالداخلي في  عنيين من وحدات الرقابة والتدقيقالموبحضور

لداخلية في الشؤون المالية ووحدة الرقابة ا بة ومياه اليرموك( باالضافة الى مندوبين من دائرةمياه العق

 اتلغايمانية للتعاون الدولي لوالخبراء من الوكالة االمراقبة اداء الشركات وحدة  وكافة موظفيسلطة المياه 

وحدة كل من "من قبل تم تقديمها خالل عروض تقديمية تبادل الخبرات من و قيم الشراكة والحوكمة تعزيز

فاعلة من مشاركة بووشركة مياه العقبة" مراقبة اداء الشركات وشركة مياه االردن وشركة مياه اليرموك 

والتدقيق في سلطة المياه مما اثرى النقاش وعزز مفهوم الرقابة  الداخليةوحدة الرقابة والشؤون المالية  ادارة

 ة.بين الشركات وسلطة الميا تعزيز العالقة ماباالضافة الى  ،ماالداخلي والعالقة بينه

وحدة مراقبة اداء الشركات بمندوب معالي وزير المياه والري المهندس بشار  في بداية الورشة رحب مدير

( السيد نايف GIZ) ة للتعاون الدوليااللماني الوكالةلرعاية الورشة وممثلي  امين عام سلطة المياه /البطاينة

لقطاع المياه ووحدة مراقبة  ا( ورعايتهGIZ) والخبير الفني المهندس زياد شواقفة مشيدا  بدعم الحماد 

 بالمشاركين من سلطتي المياه و وادي االردن وشركات المياه الثالث.ومرحبا كذلك ( UPMU)اداء الشركات 

ة الداخلية والتدقيق للورشه على اهمية دور الرقابة ياالفتتاحاكد عطوفة امين عام سلطة المياه خالل كلمته 

ية والحوكمة فرقابي وتعزيز قيم الرقابة والشفاالرتقاء بمستوى اداء الشركات وتحسين دورها اللالداخلي 

منوها بضرورة تاهيل وتفعيل  ،بما ينعكس على تطوير وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنيين واالرتقاء بها

 .التدقيق لما لها من اهمية في الحد من االخطاء البشرية ومحاربة الفساد والرشوةدور وحدات الرقابة و

التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية  اهيميان مفلبقبل وحدة مراقبة اداء الشركات  حيث جاء العرض المقدم من 

الرقابة دور بشكل عام والعالقة بين المحاسبة والتدقيق وفرص التحسين التي يمكن االستثمار فيها لتعزيز 

واعطاء اصحاب القرار المعلومات الموثوقة  المنشودةهداف اللشركات لغاية تحقيق اوالتدقيق الداخلي في ا

 .التخاذ القرارات المناسبة

اء العرض التقديمي المقدم من قبل مدير إدارة التدقيق الداخلي في شركة مياهنا مفصالً وشامالً , ومبيناً وج

طبيعة المهام واالعمال المناطة بإدارة التدقيق الداخلي في شركة مياهنا وتم توضيح الفرق بين الرقابة 

قيق الداخلي كنشاط موضوعي ومستقل الداخلية كنظام و يقع ضمن مسؤوليات اإلدارة التنفيذية وبين التد

حيث  التنفيذي حسب ماتقتضيه معايير التدقيق الداخلي الدولية   يتبع لهيئة المديرين وظيفياً وإدارياً للرئيس

، حيث عكس العرض واقع دقيق )المالي و الفني و اإلداري(تمارس إدارة التدقيق الداخلي جميع أنواع الت

كما بين آلية وضع خطط  ،قة بينه و بين الرقابة الداخليةهنا ووضح العالالتدقيق الداخلي في شركة ميا

 تحليل المخاطر المستنبطة من التحضير المسبق والنقاش مع االدارات التنفيذية.

وتم استعراض سياسة مخاطر شركة مياهنا وربط ذلك بإعداد الخطة السنوية المبنية على المخاطر للتدقيق 

 مصفوفات تحليل المخاطر وآليات االستجابة لها .الداخلي و إعداد 
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ض استعرال ل مدير التدقيق والرقابة الداخلية في شركة مياه العقبةبمن قالمقدم العرض التقديمي  جاءو 

شطة الشركة نحيث تم التركيز في العرض على اهمية الوزن النسبي لكل نشاط من ا ية،مديرانشاء التطور 

ت وتوزيع ساعات التدقيق وترتيب االولويا هليتم بناء علية عمل خط ،المناطة بكل نشاطلتحديد درجة المخاطر 

بهيئة وحدة الرقابة والتدقيق في شركة مياه العقبة ترتبط  وتجدر االشارة الى ان ،للتدقيق المطلوبةالعمل 

 المالي. مستندات الصرفبما فيه اجازة وتشمل ايضا التدقيق المالي  المديرين

وحدة الرقابة حيث بين ان لعرض التقديمي االخير فقدمه مدير التدقيق الداخلي في شركة مياه اليرموك ، اما ا

 تدقيقللوحدة ، كما يوجد هناك وتتبع للمديرالعام "ادارية ومالية وفنية"م امن ثالثة اقستتكون الداخلية 

حيث  ،الوحدة مديرباستثناء  ةالمطلوبادر وكالولكنها غير فعالة نتيجة عدم توفر  لهيئة المديرينالداخلي تتبع 

عمل الا ونطاق مهداف كل منهالعالقة يبن الرقابة والتدقيق الداخلي واركزهذا العرض على الجانب النظري و

 .في الشركة الرقابيةوبعض االمثلة العملية 

 الشركاتومندوبي الحضور  على (UPMU) الشركات اداء مدير وحدة مراقبة تمنىوفي نهاية الورشة  

المواضيع الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي وتبادل في والحوار  النقاشوديمومة التواصل الفعال استمرارية 

توصيات لالرتقاء العصف ذهني لتقديم اجراء لب من الحضور القيام بط   ،اثراء الورشة اتلغاي، والخبرات

 :ت هذه التوصيات كما يليءوقد جا اتوحدات الرقابة الداخلية واثرها في تحقيق اهداف الشرك عزيزوت

 دورها.وتفعيل تعزيز ل المتخصصةوالتدقيق الداخلي بالكوادر الداخلية رفد وحدات الرقابة  .1

للتاكد من جاهزيتها لدى الشركات  المحوسبة والمستخدمة ةمفهوم تدقيق االنظمة المعلوماتيادخال  .2

 اصول الشركة وحمايتها.ادامة بما يحقق ودقة عملها ومواكبتها للتطورات المطلوبة و

عدم تداخل لضمان الشركات  الدوائر المالية في الموظفين العاملين فيواعمال فصل مهام  .3

مما  ،ه وحسب الوصف الوظيفيوبيان دور ومهام كل موظف على حد ،المسؤوليات والصالحيات

 نظام الرقابة الداخلية. تعزيز دورالمسائلة والمحاسبة و اتل عملييسهسيساهم في ت

التدقيق المسبق وتحديد  لغاياتالشركات  نشاطاتتدقيق سنوية لتغطية كافة  طالعمل على اعداد خط .4

 ساعات العمل لكل نشاط وترتيب االولويات.

لرفع كفاءة ورفدها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في الشركات االنظمة المعلوماتيه وتكامل تفعيل  .5

االخطاء البشرية وتقديم التقارير الموثوقة لالدارة العليا والعمل وتقليل الوقت والجهد والعمل الورقي 

 .اتعلى اداء الشرك ايجابا  بما ينعكس التخاذ القرارات الصائبة وفي الوقت المناسب 
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باالضافة الى  الشركاتفي الرقابة الداخلية وحدات التدقيق و التنظيمي لوحداتهيكل التوحيد امكانية  .6

ت العمل والمفاهيم وااللتزام بمعايير التدقيق العالمية والمحلية واالنظمة والقوانين اجراءاتوحيد 

 السارية المفعول مع مراعاة خصوصية كل منها.

 بالتعاون مع الشركاءووحدة مراقبة اداء الشركات  من قبلعمل الالمواظبة واالستمرار في عقد ورش  .7

 ومناقشة كافة المواضيع التي تهم الشركات وسلطة المياه.والخبرات ونقل المعرفة تبادل االفكار ل

 


