
 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
فتحي محادين  -مدير المديرية :  

 
-االستراتيجية: هداف  األ  

 رفع كفاءة األداء المؤسسي  .1

 

 للوحدة  -النشاط  أهداف المديرية 
مؤشرات قياس  

  -األداء  
 للوحدة 

 اإلجراءات التنفيذية 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

 
الرقابة والتدقيق المالي واإلداري 
والفنيييي وال ييي م تلييي    تلييي  
األنشييييييييذة واد ييييييييا  التييييييييدا ير 
الوقائيييييية وال لتيييييية لت يييييو   
الم الفيييييياا وشييييييق التشيييييير  اا 

 السار ة 
  

 
.دحيييدوت ودذيييو ر 1

 ال مل
  شي وحدة الرقابة  

 
 
 

تيييييدد الت يييييار ر 
 ال ادرة

 
  

. رات يييييية دليييييييل  تييييييرا اا 1
التييييدقيق المييييالي شييييي وحييييدة 

 الرقابة الداخلية  

الربييييخ األخييييير  يييي  
 السنة المالية 

 دليل التدقيق المالي   بشر ة،  رشية، د نية  دور الوحده

. تييييداد خذيييية تمييييل وحييييدة 2
 الرقابة الداخلية  

الربييييخ األخييييير  يييي  
 السنة المالية

 خذة ال مل   بشر ة،  رشية، د نية  دور الوحده

  

 للوحدة  -النشاط  أهداف المديرية 
مؤشرات قياس  

  -األداء  
 للوحدة 

 اإلجراءات التنفيذية 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

 
 

 
 
. الرقابييية الماليييية 1

 تل  النف اا

 
 

الوشييوراا  نسيي ة
الماليييييييييييييييييييييييييية 

.الرقابيييييية تليييييي   تذل يييييياا 1
 اإلنفاق  

األ ر المالي ال يا،، األ ير  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق  رب ي
 المالي ال اص 

 شهري  .الرقابة تل  أدواا اإلنفاق  2
 

الحوالة الماليية، المناقلية،  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق 
حوالييييييية ن يييييييل ال هيييييييدة، 



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
 للوحدة  -النشاط  أهداف المديرية 

مؤشرات قياس  
  -األداء  
 للوحدة 

 اإلجراءات التنفيذية 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

المتح  يييية  يييي  
المسييييييييييييييتنداا 
المالية التي دي  

 د و  ها
 
 

 السق  المالي 
.ديييييدقيق  سيييييتنداا  ييييير  3

 النف اا   
 شهري 

 
 يييييييييييييييييييييييدقق 

 2/ دقق1
  ستنداا  ر  النف اا  بشر ة،  رشية، د نية

 .ددقيق ال ندوق 4
  

 شهري 
 

 ضم  الت ر ر الشهري   بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق

 شهري  .ددقيق حساب ال نك 5
 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق

 شهري  .ددقيق التحاو ل المردج ة 6
 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

 شهري  .ددقيق سجل التأدية 7
 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

.الرقابييييييية تليييييييي  2
 اإلوراداا 

.دييييييدقيق دشتيييييير ال ييييييندوق 1 
وأرو ييييييية تليييييييود الو يييييييلا 

 والفيش ال نكية 

 شهري 
 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق 

 شهري  .ددقيق ال ندوق 2
 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

 شهري  .ددقيق التحاو ل 3
 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

.الرقابييييييية تليييييييي  3
 ددقيق األ اناا

 شهري  .ددقيق  ندوق األ اناا 1
 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 

 شهري  .ددقيق سجل األ اناا 2
 

 الت ر ر الشهري ضم   بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
 للوحدة  -النشاط  أهداف المديرية 

مؤشرات قياس  
  -األداء  
 للوحدة 

 اإلجراءات التنفيذية 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

.ديييييدقيق  سيييييتنداا  ييييير  3
 األ اناا 

 شهري 
 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 

.الرقابييييييية تليييييييي  4
 السلفاا 

 شهري  
 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 

.الرقابييييييية تليييييييي  5
 اللواز،

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق رب ي  .ددقيق سجل اللواز،1
.ديييدقيق  سيييتنداا اإلدخيييا  2

 واإلخراج 
 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق رب ي

.تييييييييييييييرد المسييييييييييييييتودتاا 3
 وال رطاسية 

 ضم  الت ر ر الرب ي بشر ة،  رشية، د نية 1 دقق رب ي/ شجائي

.دييييييييدقيق شييييييييا ل لحر يييييييية 4
والمحروقيييييييييييياا المر  يييييييييييياا 

 .وال يانة واست دا ادها
 

    

.الرقابييييييية تليييييييي  6
 ال ذا اا

/ يييدق1 يييدقق رب ي  ذا اا ال.ددقيق  فاالا 1
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

.دييييدقيق  فيييياالا تذييييا اا 2
 ال د اا الفنية 

/ يييدق1 يييدقق رب ي
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

.دييييييييدقيق أتمييييييييا  لجييييييييا  3
 ال ذا اا

/ يييدق1 يييدقق رب ي
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

/ يييدق1 يييدقق سنوي ن    .ددقيق  لفاا ال ذا اا4
 2ق

ضم  د ر ير الربيخ النياني  بشر ة،  رشية، د نية
 والرابخ

 ضم  د ر ر الربخ األو   بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق شهري    .ددقيق  فاالا 7
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 للوحدة  -النشاط  أهداف المديرية 

مؤشرات قياس  
  -األداء  
 للوحدة 

 اإلجراءات التنفيذية 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

  الموظفي  الماليي  
  

مؤشرات قياس   النشاط للوحدة  أهداف المديرية 
 اإلجراءات التنفيذية  للوحدة  -األداء 

 اإلطار الزمني 
مسؤولية  

تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 
 البدء 

تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
ال يييراراا .التح يييق  ييي   يييحة 1

ت ذة شيي واإلترا اا اإلدار ة الم
الييييييييدائرة واسييييييييتناد ا ألح ييييييييا، 
ال ييييواني  واألنوميييية والت ليميييياا 

  اا ال لقة حس  األ و   
 
 
 
. التح ييييييق  يييييي  االسييييييت ل  2

األ نييييييييييل للمييييييييييوارد ال شيييييييييير ة 
 للمواطني  وال دالة شي دوز  ها  

 
 
 

 
 
  . الرقابيييييية تليييييي1

ال يييييراراا المت يييييلة 
 بشؤو  الموظفي   

 
تيييييدد الت يييييار ر 

 المنجزة
 
 

نسييييييييييييييييييييييييييييي ة 
االستشيييييييييييياراا 

 الم  ولة
 
 

تيييييدد الت يييييار ر 
 المنجزة

 

خييييييل   أسيييييي وتي   .ددقيق قراراا الت ييناا   1
 الت يي      قرار 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

. دييييييدقيق قييييييراراا الترشيييييييخ 2
الوتيييييوبي والجيييييوازي ود يييييدول 
األوضيييياش ولشيييي ا  الوظييييائ  

 االشراشية   

/ يييدق1 يييدقق ق ل  دور ال رار 
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

ديييييييدقيق قيييييييراراا الن يييييييل  .3
واالنتيييداب واإلتيييارة والتكليييي  

 والو الة   

ق ييل أو ب ييد  ييدور 
 ال رار 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية

 ددقيق الز اداا السنو ة   .4
  

سيينو ا وب ييد  ييدور 
  را ة التش يلا 

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 

سيينو ا وب ييد  ييدور  ددقيق  را اا التش يلا  .5
  ا را ة التش يل

ضييم  د ر يير الربييخ األو   بشر ة،  رشية، د نية 2 دقق 
 والناني  

دييدقيق ال ييلواا الشييهر ة  .6
والم اشآا )تلوة الن يل وبيد  
التيييين لا وال ييييلوة اإلشييييراشية 

/ يييدق1 يييدقق سنو ا 
 2ق

 ضم  الت ر ر الشهري  بشر ة،  رشية، د نية



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
مؤشرات قياس   النشاط للوحدة  أهداف المديرية 

 اإلجراءات التنفيذية  للوحدة  -األداء 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

غل  الم يشية تلوة  والفنية و  
 ال ائلية( ال لوة و 
 تييييداد  ييييذ رة دوضيييييحية  .7

لكيييل وزارة أو دائيييرة أو وحيييدة 
ح و ييييية   ينييييا شيهييييا تميييييخ 
الت ييييدولا التييييي دميييي  تليييي  

 دش يلدها

خييييل  أسيييي وش  يييي  
  دور ال رار 

/ يييدق1 يييدقق
 2ق

 الشهري ضم  الت ر ر  بشر ة،  رشية، د نية

     .ددقيق دفو ض ال لحياا  8
.ديييييييييييييييدقيق سيييييييييييييييجل دوا، 9

 الموظفي  
    

.ديييييييييييييدقيق الم يييييييييييييادراا 10
 واإلتازاا بأنواتها 

    

.د ر يييييييير حييييييييو  حر يييييييية 11
الوظييييائ  الشيييياغرة والم   يييية 
والميييييييييييييوظفي  المن يييييييييييييولي  
والمنتييييييييييييييد ي  والم ييييييييييييييار   
والمت اتييدو  والمحييالي  تليي  

والمجيييياز    ييييدو  االسيييتيداش 
 راد  ...(

    

 .ددقيق األنومة7
 المحوس ة الجدودة  

 
 

ن يي  سيينوي وق ييل  
 وب د دف يل النوا، 

 يييييييييييييييييييييييييدور 
الوحده/ ييدقق

1 

ضم  د ر ير الربيخ النياني  بشر ة،  رشية، د نية
 والرابخ 



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
 

 

 للوحدة  –النشاط  أهداف المديرية 
مؤشرات قياس  

  –األداء 
 للوحدة 

 التنفيذية اإلجراءات 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

 
 
.التح ييييق  يييي   ييييد  الكفييييا ة 1

والفاتلييييية شييييي  نجييييازاا  هييييا، 
و  رتيييييييياا وأ ييييييييدا  دائييييييييرة 

 الموازنة ال ا ة 
 
 
 

 
 
 . الرقابة الفنية   1

 
تدد الت ار ر  

 المنجزة 
 

.المسيييييييا مة شيييييييي ديييييييدقيق 1
 شروش قانو  الموازنة ال ا ة 
و شييييييروش قييييييانو   وازنيييييياا 
الوحييييييداا الح و ييييييية شيييييي ل 

 -و  مونا: 
التأكييييييييد  يييييييي  التح ييييييييير  -

المسيي ق للم لو يياا المت ل يية 
بمشيروتي الموازنيية  يي  حيييت 
اإلنفييييييياق الف ليييييييي والم يييييييدر 

 ولتادة الت دور 
التأكييد  يي  االلتييزا، بأسيي   -

وني  يييلع  تيييداد  شيييروش قيييان
الموازنيية ال ا يية السيينوي تنييد 
د ييييدور الم   يييياا اللز يييية 
لكيييييل  ييييي  النف ييييياا الجار ييييية 
والرأسيييييييمالية  يييييييخ دوضيييييييي  

   رراا الز ادة    

دشييييييييييييييييير   األو / 
 الناني 

قييييانو  الموازنيييية ال ا يييية  بشر ة،  رشية، د نية  دور الوحده
وقانو   وازنياا الوحيداا 
الح و يييية / د ر ييير الربيييخ 

 النالت للرقابة  

.المشيييييييار ة شيييييييي ديييييييدقيق 2
 شييييييييروش نوييييييييا، دشيييييييي يلا 
الييييوزاراا والييييدوائر الح و ييييية 

نويييا، دشييي يلا اليييوزاراا  بشر ة،  رشية، د نية  دور الوحده آب / أولو  
والييييييييييييدوائر الح و ييييييييييييية 
ودشيييييييييي يلا الوحييييييييييداا 
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 للوحدة  –النشاط  أهداف المديرية 

مؤشرات قياس  
  –األداء 
 للوحدة 

 التنفيذية اإلجراءات 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

وتييييدو  دشيييي يلا الوحييييداا 
 -الح و ية ش ل و  مونا: 

التأكييد  يي  االلتييزا، ب تييداد  -
تييييييييدو  التشيييييييي يلا وش ييييييييا 
لت ليميياا وأسيي   ييلع  تييداد 
 شييييييروش الموازنيييييية السيييييينوي 

 وتدو  التش يلا 
التأكييد  يي  االلتييزا، ب ييراراا  -

اللجنييييييية المر ز ييييييية  يييييييدووا  
ال د يييية المدنييييية  يييي  حيييييت 
الت ييييدولا الواتيييي   دخالهيييييا 

 تل  تدو  التش يلا   

الح و يييية / د ر ييير الربيييخ 
 الرابخ للرقابة  

 . تداد الت ار ر2
 الشهر ة والرب ية 
 والسنو ة    

 
 

 

.د ر يييييير حييييييو  الفحييييييوص 1
الفجائيييية للسيييجلا الم تلفييية 
والمسيييييييييييييتودتاا وحر ييييييييييييية 

 المر  اا 

/ 1 يييييييييييييييدقق رب ي
 2 دقق

 ضم  الت ر ر الرب ي بشر ة،  رشية، د نية

.  دا  الرأي شي أي  وضوش 1  .أخر  3 
 ي    ة  الية أو  دار ية أو 

 شنية 

 المذ راا الداخلية  بشر ة،  رشية، د نية  دور الوحده تند الذل  

.أيييييية  هيييييا، أخييييير  وشيييييق 3
 تذل يييييياا ال مييييييل والتكلييييييي  
ال ذييي أو الشييفهي خييل  أو 

تمييييييييييييييييييييييييخ  تند الذل  
 ييييييييييييييييييوظفي 

 الوحده

المييييييييذ راا الداخلييييييييية أو  بشر ة،  رشية، د نية
الكتيييييييييييي  الرسييييييييييييمية أو 

 الت ار ر 



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
 للوحدة  –النشاط  أهداف المديرية 

مؤشرات قياس  
  –األداء 
 للوحدة 

 التنفيذية اإلجراءات 
 اإلطار الزمني 

مسؤولية  
تاريخ  وثائق اإلنجاز  الموارد المطلوبة  التنفيذ 

 البدء 
تاريخ 
 االنتهاء 

 خارج ساتاا الدوا، الرسمي 

 

 

 

 

 مؤشرات عمليات وحدة الرقابة الداخلية 
 المؤشر اسم العملية 

الرقابة والتدقيق والضبط على مختلف األنشطة واتخاذ    .1

اإلجراءات الوقائية أو العالجية لتصويب المخالفات وفق  
 التشريعات سارية المفعول 

نس ة الم ا لا التي د  د و  ها    تدد الم ا لا  
 المدق ة الكلية 



 خطة وحدة الرقابة الداخلية 2022
نس ة الوشوراا المالية المتح  ة    المستنداا المالية  

 التي د  د و  ها 

إبداء الرأي في أي موضوع متصل بالتشريعات     .2

 المالية واإلدارية 
 تدد اإلستشاراا الم  ولة 

اإللتزام بتطبيق خطة عمل وحدة الرقابة    .3

 الداخلية 
 تدد الت ار ر المنجزة 

  

  

 

 

 سجل المخاطر 
 إجراءات الوقاية منها المخاطر المحتملة أهداف المديرية األهداف االستراتيجية

 رشخ  فا ة األدا  المؤسسي 
. سييييييييياتدة اإلدارة ال لييييييييييا 1

بالتأكيييييييد  ييييييي  أ  األ يييييييدا  
المحيييييييييييددة شيييييييييييي ال ذييييييييييية 

.تد،  تيرا  الت يييراا اللز ية التيي دذيرأ تلي  اليدليل 1 
 الناشذةبما ونسج  والتشر  اا 

. رات ة دور ة لل واني  واألنومة والت ليماا السار ة 1
وت سها تل  الدليل أوال بيأو  شيي حيا  وتيود   المف له

 أي د دول 
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االسيييييييييييييييتراديجية للييييييييييييييييدائرة 
( قييييييييد ديييييييي  2018-2020)

 نجاز ييييييييييا وش ييييييييييا لل ذييييييييييم 
 المرسو ة والتشر  اا الناشذة 

.تيييد، وتيييود خ يييراا و يييؤ لا الكيييادر ال ا يييل  وحيييدة 2
 الرقابة 

 .د ز ز وحدة الرقابة ب  راا و ؤ لا  ت   ة 1

.  ميييا  الت يييييراا التيييي دذيييرأ تلييي  الو ييي  اليييوظيفي 3
 نتيجة التحدوت والتذو ر 

 .المتاب ة الحنينة ألي د ييراا قد دحدث 1

والوات يياا  دقيية و مييا .تييد، ال ييدرة تليي  دنفيييذ المهييا، 4
 وردا بال ذة وبالدليل

.دوشر االرادة وال درة تلي   نجياز  هيا، وحيدة الرقابية 1
 بمهنية وحيادية 

.تد،  تاب ة الت يراا التي قد دحدث شي قواتد المدونة 5
 نتيجة التذوراا والتحدوناا

 . تاب ة الت دولا اوال بأو 1

شيييي الميييواد .تيييد،  تاب ييية الت ييييراا التيييي قيييد دحيييدث 6
الناظميييية لمنوو يييية النزا ييييية الوطنييييية نتيجيييية التذيييييو ر 

 والتحدوت

 .  تاب ة الت دولا اوال بأو 1

.ضيييييما  المحاشوييييية تلييييي  1
 الما  ال ا،  

.التح ق    سل ة ال ر  2
 حس  األ و  

.التأكييييد  يييي  دقيييية ال يانيييياا 3
واإلتييييييييييييرا اا المحاسيييييييييييي ية 

 الم مو   ها شي الدائرة  

التأكيييد والتيييدقيق  ييي  دذ ييييق األنومييية والت ليمييياا -1 تد، الت يد بال واني  واألنومة والت ليماا المالية-1
 المالية

  
 المتاب ه والتدقيق الدوري ل ملياا ال ر  -1 تد، االلتزا، ب ملياا ال ر  حس  اال و -1
  
 التدقيق الدروي تل  سير االترا اا المحاس ية -1 تد، دذ يق االترا اا المحاس ة حس  اال و -1
  
  

.التح ق  ي   يحة ال يراراا 1
 المت يييذةواإلتيييرا اا اإلدار ييية 

شييي الييدائرة واسييتناد ا ألح ييا، 
ال ييواني  واألنوميية والت ليميياا 

تييييد، دذ يييييق ال ييييراراا واالتييييرا اا االدار يييية حسيييي  -1
 اال و 

 تاب يية ودييدقيق  اشيية ال ييراراا واالتييرا اا االدار يية -1
 المت ذة.

  
  تاب ه دذ يق التشر  اا حس  اال و  اوال باوال تد، دذ يق التشر  اا الناشذه  
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  اا ال لقة حس  األ و   
.التح يييييق  ييييي  االسيييييت ل  2

األ نييييييييل للمييييييييوارد ال شيييييييير ة 
 المتاحة  

 
 

الت يناا ال شوائيه ال ير  ؤ له ، تد، اسيت ل  ال  يراا 
 لد  الموظفي  ،تد،  فاية الدوراا التدر  يه الموتودة 

 
 

الت ينيياا حسيي  الكفييا ة وال  ييراا ،اسييت ل  ال  ييراا 
الموظفي  ،اسيت ل  اليدوراا التدر  ييه والمؤ لا لد   

 ل  ل  هاراا الموظفي .
.التح ييق  يي   ييد  الكفييا ة 1

والفاتلييية شييي  نجييازاا  هيييا، 
و  رتيييييياا وأ ييييييدا  دائييييييرة 

 الموازنة ال ا ة 

    
التاكييد  يي  دذ يييق  اشيية التشيير  اا التييي دح يي  تمييل  تد، دذ يق التشر  اا الناشذة 

 الدائرة
  

 


