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 فهرس الدليل

 الرقم قائمة المحتويات الصفحة
 1 مهام ومسؤوليات وحدة الرقابة الداخلية 3
 2 مصفوفة ارتباط عمليات وحدة الرقابة الداخلية باألهداف المؤسسية 3
 3 مصفوفة معايير عمليات وحدة الرقابة الداخلية 4
على األنشطة المالية والضبط  الرقابة والتدقيقبطاقة وصف عملية  5  4 
على األنشطة المالية والضبط  الرقابة والتدقيق مخطط سير عملية 6  5 
على األنشطة اإلداريةوالضبط الرقابة والتدقيق بطاقة وصف عملية  7  6 
على األنشطة اإلداريةوالضبط الرقابة والتدقيق  مخطط سير عملية 8  7 
إبداء الرأي في أي موضوع متصل بالتشريعات المالية أو االدارية أو الفنيةبطاقة وصف عملية  9  8 
إبداء الرأي في أي موضوع متصل بالتشريعات المالية أو االدارية أو الفنية مخطط سير عملية 01  9 
احتساب الوفورات المالية الناجمة عن عملية التدقيق الرقابيبطاقة وصف عملية  00  11 
احتساب الوفورات المالية الناجمة عن عملية التدقيق الرقابي مخطط سير عملية 01  11 
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 مقدمة
دارة دائرة الموازنة العامة رقم ) 03تضمنت المادة  ( من نظام التنظيم 00صادرة بموجب أحكام المادة ) 104( لسنة 0من تعليمات تنظيم وا 

 : التالية والمسؤوليات المهاموحدة الرقابة الداخلية  تتولى أن ،اإلداري 
 .الناظمة التشريعات مع يتوافق بما سنويا   وتحديثه الداخلية الرقابة وحدة عمل اءاتر واج قواعد دليل جعةرام - أ

  .وفاعلية بكفاءة الداخلية الرقابة مهام بجميع القيام -ب
  .المالية والسقوف واالدارية المالية المعامالت وصحة بسالمة المتعلقة النشاط اوجه لكافة والتقييم والتحقق الفحص  - ج
 .لها المخطط االوجه في واستخدامها االصول حسب بالسجالت وتوثيقها مواعيدها في تحصيلها تم قد راداتياإل أن من والتأكد التحقق  - د
  . والوثائق والمستندات السجالت وأصولية صحة من والتأكد التحقق  -ه
 .بها المعمول االدارية التشريعات تطبيق صحة من والتأكد التحقق  -و
  .الوحدة بها ترتبط التي الجهة من بتكليف اللجان اعمال في المشاركة  -ز
  .المطلوب االداء مستوى  عنرفات االنح لتحديد واالقسام المديريات كافة في االنجاز مستوى  عن الدوريه التقارير اعداد  - ح
 .االدارية او المالية الناحية من سواء يكشف تجاوز او ةمخالف أي عن شامل تقرير وتقديم المفاجيء الجرد بعمليات القيام  -ط
 

 الهدف االستراتيجي هدف المديرية العملية الرقم
مساعدة اإلدارة العليا بالتأكد من أن األهداف  على األنشطة المالية والضبط  الرقابة والتدقيق 0

المحددة قد تم إنجازها وفقا  للخطط المرسومة 
 والتشريعات النافذة

تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء 
 على األنشطة اإلداريةوالضبط الرقابة والتدقيق  1 بمستوى اداء الدائرة.

إبداء الرأي في أي موضوع متصل بالتشريعات  3
 المالية أو االدارية أو الفنية

الوفورات المالية الناجمة عن عملية احتساب  4
 التدقيق الرقابي
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 وحدة الرقابة الداخليةصفوفة معايير عمليات م
 
 

  X مؤشرات االداء عمليات المديرية الرقم
011% 

 معادلة القياس
X 011% 

دورية 
 القياس

مسؤولية القياس  مصادر التحقق القيمة المستهدفة
 واالعتماد

موقع تقديم 
 العملية

 الرقابة والتدقيق  .0
على  والضبط 

 األنشطة المالية

عدد الحاالت التي 
تم تصويبها من 
عدد الحاالت 
 المدققة الكلية

عدد الحاالت التي تم 
  تصويبها

                  عدد الحاالت المدققة

 

 

تصويب الحاالت بنسبة  شهري 
111% 

 المعامالت المستلمة 
مستندات الصرف مع كافة 

 المرفقات
القوانين واالنظمة 

 والتعليمات.

 مدير الوحدة
 مالك العملية

الرقابة 
الداخلية 
ونظام 

GFMIS 

الرقابة والتدقيق  .1
على والضبط 

 األنشطة اإلدارية

نسبة األلتزام بتطبيق 
 خطة عمل الوحدة

 رير المنجزةاالتق عدد 
 عدد التقارير المستهدفة

جراءات عمل وحدة  تقرير 12إصدار  سنوي  خطة وا 
 الرقابة الداخلية 

 مدير الوحدة
 مالك العملية

الرقابة 
الداخلية 
ونظام 

GFMIS 
إبداء الرأي في أي   .3

موضوع متصل 
بالتشريعات المالية 
 أو االدارية أو الفنية

كتب إبداء نسبة 
الى الرأي الصادرة  

عدد االستشارات 
 الواردة الكلية

صادرة عدد االستشارات ا
/عدد كتب من الوحدة 

إبداء الرأي لإلستشارات 
 الواردة 

% 111الرد بنسبة  سنوي 
على كتب االستشارات 

 الواردة 

 كتب بيان الراي، المذكرات 
المراسالت الداخلية و 

،القوانين واالنظمة 
 والتعليمات

 مدير الوحدة
 مالك العملية

الرقابة 
الداخلية 
ونظام 

GFMIS 
احتساب الوفورات  .4

المالية الناجمة عن 
عملية التدقيق 

 الرقابي

نسبة الوفرات المالية 
إلى اجمالي مبالغ 
المستندات المالية 
 التي تم تصويبها

الوفرات المالية/المبالغ 
المالية االجمالية 

للمستندات المالية التي تم 
 تصويبها

 حسب مقتضى الحال سنوي 
 
 
 

 مدير الوحدة لوائح التدقيق الرقابية
 العمليةمالك 

الرقابة 
 الداخلية



Page 5 of 12 

 

 

 

 بطاقة وصف العملية
 الرقابة والتدقيق والضبط على األنشطة المالية عملية 1ر.د.ع رمز العملية
 إجازة المعامالت المالية وفق التشريعات النافذة هدف العملية مساندة نوع العملية 

 مدخالت العملية إجراءات العملية مخرجات العملية
المستوفية للتشريعاتاجازة المعاملة   المستندات المالية 1حسب مخطط سير العملية ر.د.ع 
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

  تدقيق المعامالت في الوقت
 المحدد 

 اتباع التشريعات النافذة 
 

  الدقه 
  متطلبات واضحة 

  تعليمات الرقابة الداخلية 
  وتعليماته.النظام المالي 
 .نظام اللوازم 
  نظام الخدمة المدنية 
  قانون الطوابع 
 نظام العطاءات الحكومية 
 نظام االشغال العامة 

 : جهاز حاسوب، النظام المالي  المحوسب  تكنولوجية
  : موظفو الرقابة الداخليةبشرية



Page 6 of 12 

 

 

 

 

 مخطط سير العملية
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 بطاقة وصف العملية
2ر.د.ع رمز العملية: الرقابة والتدقيق والضبط على األنشطة اإلدارية   عملية   

بها المعمول االدارية التشريعات تطبيق صحة من والتأكد التحقق هدف العملية مساندة نوع العملية:   

 مدخالت العملية إجراءات العملية مخرجات العملية
 عمل الوحدة وتقارير الرقابة السابقة خطة 2حسب مخطط سير العملية :ر.د.ع تقارير الرقابة على االنشطة اإلدارية

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة
  تدقيق المعامالت في

 الوقت المحدد 
   اتباع التشريعات

 النافذة

  الدقه 
  متطلبات واضحة 

  تعليمات الرقابة الداخلية 
 .النظام المالي وتعليماته 
 .نظام اللوازم 
  نظام الخدمة المدنية 
  قانون الطوابع 
 نظام العطاءات الحكومية 
 نظام االشغال العامة 

 : جهاز حاسوب، النظام المالي  المحوسب  تكنولوجية
  : موظفو الرقابة الداخليةبشرية
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 بطاقة وصف العملية

 إبداء الرأي عملية  3ع ر.د. رمز العملية

ابداء الرأي في اي موضوع متصل بالتشريعات المالية او االدارية للمساعدة  العملية هدف مساندة نوع العملية: 
 في اتخاذ القرار

 مدخالت العملية إجراءات العملية مخرجات العملية
 كتاب بيان الرأي  3 مخطط سير العملية ر.د.ع التوصيه برأي يستند للتشريعات النافذة

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة النجاح الحرجةعوامل 
 أخطاء وجود عدم 
 التشريعات تطبيق 

 النافذة

 السرعة 
 الدقه 

  تعليمات الرقابة الداخلية 
 النظام المالي وتعليماته 
 نظام اللوازم 
  نظام الخدمة المدنية 
  قانون الطوابع 
 نظام العطاءات الحكومية 
 نظام االشغال العامة 

 تكنولوجية : جهاز حاسوب، النظام المالي  المحوسب 
  بشرية: موظفو الرقابة الداخلية
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 مخطط سير العملية
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 بطاقة وصف العملية
            احتساب الوفورات المالية عملية 4ع ر.د. رمز العملية

المتحققة والناجمة عن عملية التدقيق على بيان حجم الوفورات المالية  هدف العملية مساندة نوع العملية 
 المستندات المالية

 مدخالت العملية إجراءات العملية مخرجات العملية
  لوائح التصويب للمعامالت المالية 4مخطط سير العملية :ر.د.ع قيمة الوفورات المالية السنوي 

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة
 أخطاء وجود عدم 
 التشريعات تطبيق 

 النافذة

 السرعة 
 الدقه 

  تعليمات الرقابة الداخلية 
 النظام المالي وتعليماته 
 نظام اللوازم 
  نظام الخدمة المدنية 
  قانون الطوابع 
 نظام العطاءات الحكومية 
 نظام االشغال العامة 

 : جهاز حاسوب، النظام المالي  المحوسب تكنولوجية 
  الرقابة الداخلية: موظفو بشرية
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