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 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 ائرة.فً الدالكوادر البشرٌة 

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن  .رفع كفاءة الموارد البشرٌة  -0
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة

 أوالً: تحديث وتطوير العمل في وحدة الرقابة

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة زوثائق اإلنجا

مرا عة دلٌ    راءات التدلٌك المالً  .0
 فً وحدة الرلابة الداخلٌة .

الربع األخٌر  خلٌ  غ ٌق
 من الس ة المالٌة

التععً تطععر  الالزمععة التغٌععرات اععدق   ععراء  دلٌ  التدلٌك المالً
 الى الدلٌ  بما ٌ س ق والتشرٌعات ال افذة.

ة للمععوا ٌن واأل ةمععة مرا عععة دورٌعع
والتعلٌمعععععععات السعععععععارٌة المفععععععععو  
واكسها العى العدلٌ   و ً بعنو  فعً 

 حا  و ود  ي تعدٌ .

7. 
 اععععداد خطععععة امعععع  وحععععدة الرلابععععة 

 الداخلٌة.
الربع األخٌر  خلٌ  غ ٌق 

 من الس ة المالٌة
خبععععرات ومععععؤهالت الكععععادر اععععدق و ععععود  خطة العم 

 العام  بوحدة الرلابة.
لابعععععة بخبعععععرات تعزٌعععععز وحعععععدة الر
 ومؤهالت متخصصة.

3. 
مرا عععععة وتحععععدٌ  وتطععععوٌر الوصععععل 
العوةٌفً لمسععمٌات الوةععائل فععً الهٌكعع  

 الت ةٌمً لوحدة الرلابة الداخلٌة

الربع األخٌر  خليل غنيم
 من الس ة المالٌة

 موذج الوصل 
 الوةٌفً

التغٌععرات التععً تطعر  الععى الوصععل  همعا  
 الوةٌفً  تٌ ة التحدٌ  والتطوٌر.

ابععععة الحةٌةعععة ألي تغٌعععرات لعععد المت
 تحد .

4. 
اإل عععععراءات الت فٌذٌعععععة إل  عععععاز المهعععععاق 

 والوا بات لوحدة الرلابة الداخلٌة.

الربع األخٌر  خليل غنيم
 من الس ة المالٌة

خطة العم  ودلٌ  
 التدلٌك المالً

اععدق المععدرة الععى ت فٌععذ المهععاق والوا بععات 
 بدلة وكما وردت بالخطة وبالدلٌ .

إلرادة والمعععدرة العععى ٌ عععو تعععوفر ا
   عععاز مهعععاق وحعععدة الرلابعععة بمه ٌعععة 

 وحٌادٌة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف المديرية الهدف الفرعي الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
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تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 األداء الحكومً. المساءلة ولٌاس

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة

 ثانياً: الرقابة المالية

 إلجراءات/النشاطاتا الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز

 النفقاتالرقابة على  .0

 ربعٌاً  فتحً محادٌن الرلابة الى متطلبات اإل فاق  .
 األمر المالً العاق -

 األمر المالً الخاص -

لكعع  شععهر مععن  07/0بة  سعع التطععا  التنخر فً  لرار لا ون المواز ة
 مواز ة الس ة السابمة

 شهرٌاً  فتحً محادٌن الرلابة الى  دوات اإل فاق و.

 الحوالة المالٌة -

 الم اللة -

 حوالة  م  العهدة -

 السمل المالً -

 ادق  رفاق المعززات الالزمة 
  مص بالتوالٌع

  رفاق المعززات كاملة

 مست دات صرل ال فماتتدلٌك  ج.
فتحً محادٌن/ 

  بو رمانسوزان 
 مست دات صرل ال فمات شهرٌاً 

  رفاق المعززات ادق  رفاق المعززات

 شهريالتمرٌر الضمن  شهرٌاً  فتحً محادٌن تدلٌك الص دوق د.
 و ود مبررات لذلن  و ود مبالغ محفوةة

 شهريالتمرٌر الضمن  شهرٌاً  فتحً محادٌن تدلٌك حساو الب ن هـ.
اععدق تطععابك مععا بععٌن خالصععة الب ععن 

 ن المرا عةومٌزا
 ٌ و التطابك

 تدلٌك التحاوٌ  المرت عة و.
فتحً محادٌن/ 
 سوزان  بو رمان

 شهريالتمرٌر الضمن  شهرٌاً 
 ٌ و  رفاق المعززات ادق  رفاق المعززات

 تدلٌك س   التندٌة ز.
فتحً محادٌن/ 
 سوزان  بو رمان

 شهريالتمرٌر الضمن  شهرٌاً 
اععععدق التطععععابك مععععع المخصصععععات 

 المرصودة
  ن   تت اوز المخصصاتٌ و 

 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي
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تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

ر وتطعوٌالمدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مساادة اإلدارة العلٌا بالتنكد من  ن 
اً األهدال المحددة لد تق    ازها وفم

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة

 

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر اطر المحتملةالمخ وثائق اإلنجاز

 اإليراداتالرقابة على  .7

.  
دفتععر الصعع دوق و رومععة  لععود تععدلٌك 

 الوصو ت والفٌش الب كٌة

تمرٌر الضمن  شهرٌاً  فتحً محادٌن
 شهريال

 ٌ و التطابك ادق تطابمها

 الص دوقتدلٌك  و.
فتحً محادٌن/ 

 سوزان  بو رمان
 شهرٌاً 

ضمن التمرٌر 
 الشهري

   ٌو د  ٌرادات توفر  ٌرادات  ن

 التحاوٌ تدلٌك  ج.
فتحً محادٌن/ 

 سوزان  بو رمان
 شهرٌاً 

ضمن التمرٌر 
 الشهري

 تحاوٌ   تو د   ن و دت

 
 
 

 
 
 
 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
وشفافة وخاضععة مستمرة مالٌاً 

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مساادة اإلدارة العلٌا بالتنكد من  ن 
اً األهدال المحددة لد تق    ازها وفم
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 التشرٌعات ال افذة.و خطط المرسومةلل للمساءلة.

 

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز

 تدقيق األماناتالرقابة على  .3

 شهرٌاً  سوزان  بو رمان ص دوق األما اتتدلٌك   .
ضمن التمرٌر 
 الشهري

 التنكد من و وده  مص بالمعززات

 شهرٌاً  سوزان  بو رمان س   األما اتتدلٌك  و.
ضمن التمرٌر 
 الشهري

 التنكد من حسن التعبئة ادق دلة تعبئة الس  

 شهرٌاً  سوزان  بو رمان مست دات صرل األما اتتدلٌك  ج.
ضمن التمرٌر 
 الشهري

 اكتما  المعززات  مص بالمعززات

 شهرٌاً  و رمانسوزان  ب الرقابة على السلفات .4
ضمن التمرٌر 
 الشهري

 اكتما  المعززات  مص بالمعززات

 
 
 
 

 
 
 
 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 ٌاس األداء الحكومً.المساءلة ول

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة
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 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 ؤولياتمس

 التنفيذ
الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز

 اللوازمالرقابة على  .5

.  
تمرٌر الضمن  ربعٌاً  فتحً محادٌن س   اللوازقتدلٌك 

 شهريال
 التنكد من فتح الس   ادق فتح س   للوازق حسو األصو 

 و.
تمرٌر الضمن  ربعيا   محادٌن فتحً مست دات اإلدخا  واإلخراجتدلٌك 

 شهريال

 التنكد من التعبئة حسو األصو  ادق تعبئة المست دات حسو األصو 

 ج.
فتحً محادٌن/   رد المستوداات والمرطاسٌة

 سوزان  بو رمان
تمرٌر الضمن  ربعٌاً/ف ائً

 الربعً
اععدق ترتٌععو وتصعع ٌل المسععتوداات حسععو 

 األصو 
التنكعععععد معععععن الترتٌعععععو والتصععععع ٌل 

 اإلدخا ت واإلخرا ات وسالمة

 الرقابة على عطاءات األشـغال .6

.  
فتحً محادٌن/  تدلٌك كفا ت اطاءات األشغا 

 سوزان  بو رمان
ضمن التمرٌر  ربعٌاً 

 الشهري

 التنكد من و ود الكفا ت  مص فً الكفا ت

 و.
تععععدلٌك كفععععا ت اطععععاءات الخععععدمات 

 الف ٌة
فتحً محادٌن/ 
 سوزان  بو رمان

ن التمرٌر ضم ربعٌاً 
 الشهري

 التنكد من و ود الكفا ت  مص فً الكفا ت

7. 
فتحً محادٌن/  تدقيق أعمال لجان العطاءات

 سوزان  بو رمان
ضمن التمرٌر  ربعٌاً 

 الشهري

التنكععععععععد مععععععععن و ععععععععود الوةععععععععائك   مص بالوةائك والمعززات
 والمعززات

8. 
 تدقيق ملفات العطاءات

فتحً محادٌن/ 
 سوزان  بو رمان

 صل 
 ويس 

ضمن تمرٌر 
الربع الةا ً 
 والرابع

  مص بالوةائك والمعززات
التنكععععععععد مععععععععن و ععععععععود الوةععععععععائك 

 والمعززات

 
 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

مععععة وتفعٌعععع  زٌععععادة كفععععاءة الحكو
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة
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 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز

 الرقابة على عطاءات اللوازم .9

 شهرٌاً  فتحً محادٌن تدلٌك اطاءات اللوازق ال دٌدة  .
تمرٌر الضمن 
 شهريال

 ٌ و اكتما  الوةائك والمعززات   مص بوةائك العطاء

 .و
تدلٌك كفا ت اطاءات الخدمات 

 الف ٌة واللوازق
 ربعٌاً  فتحً محادٌن

تمرٌر الضمن 
 ربعًال

 التنكد من اكتما  الكفا ت  مص بالكفا ت

 ج.
تدلٌك  اما  ل ان اطاءات اللوازق 

 والخدمات الف ٌة
 شهرٌاً  فتحً محادٌن

تمرٌر الضمن 
 الشهري

 اكتما  المعززات  مص بالكفا ت

 ربعٌاً  فتحً محادٌن فات العطاءاتتدلٌك مل د.
تمرٌر الضمن 

 الربعً

 اكتما  المعززات  مص بالكفا ت

01. 
تددددددقيق شدددددامل لحركدددددة المركبدددددات 
والمحروقددددددددددددددددددات وال دددددددددددددددددديانة 

 واستخداماتها

فتحً محادٌن/ 
 سوزان  بورمان

 شهرٌاً 
تمرٌر الضمن 

 الشهري

اععععدق و ععععود سعععع الت للسععععٌارات و مععععص 
 بالمعلومات

 الس التاكتما  المعلومات و

 س وٌاً  سوزان  بورمان تدقيق كفاالت الموظفين الماليين .00
ضمن تمرٌر 

 األو الربع 
اعععدق و ععععود  كفعععا ت للمععععوةفٌن  و  مععععص 

 بمٌمتها حسو األصو 
 التنكد من و ود الكفا ت

 
 
 
 

 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

دارة الحكومٌة لتكون تعزٌز اإل
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة

 ثالثاً: الرقابة اإلدارية
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 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز الفترة الزمنية التنفيذ مسؤوليات اإلجراءات/النشاطات الرقم

 شؤون الموظفينب المت لة قراراتاللى لرقابة عا .0

 التعٌٌ ات لرارات تدلٌك  .
فتحي محاديه/ سوزان 

 رمان أبو
خال   سبو  من لرار 

 التعٌٌن
 ضمن التمرٌر الشهري

اعععععدق  طعععععال  الرلابعععععة العععععى 
 المرارات

 ٌ و ا طال 

 و.
تعدلٌك لعرارات الترفٌعع الو عوبً وال ععوازي 
وتعععععععدٌ  األوضععععععا  و شععععععغا  الوةععععععائل 

 افٌة.اإلشر

فتحي محاديه/ سوزان 

 رمان أبو
اعععععدق  طعععععال  الرلابعععععة العععععى  ضمن التمرٌر الشهري لب  صدور المرار

 ٌ و ا طال   و ً بنو  المرارات

 ج.
تدلٌك لرارات ال م  واإل تداو واإلاارة 

 والتكلٌل والوكالة.

فتحي محاديه/سوزان 

 أبورمان
صدور بعد   ولب   

 المرار
 ضمن التمرٌر الشهري

 طعععال  الرلابعععة العععى  اعععدق
 المرارات

 ٌ و ا طال 

 تدلٌك الزٌادات الس وٌة د.
س وٌاً وبعد صدور براءة  رمان سوزان أبو

 التشكٌالت
 ضمن التمرٌر الشهري

 ادق ا طال  والمتابعة
 ٌ و ا طال 

 تدلٌك براءات التشكٌالت هـ.
س وٌاً وبعد صدور براءة  رمان سوزان أبو

 التشكٌالت

ربع ضمن تمرٌر ال
 األو  والةا ً

 ادق ا طال  والمتابعة
 ٌ و ا طال 

 و.
اعالوة الشعهرٌة والمكافع ت  تدلٌك العالوات 

اإلشعععرافٌة ال مععع  وبعععد  التععع مالت والععععالوة 
 (.والعائلٌةوالف ٌة وغالء المعٌشة 

فتحي محاديه/سوزان 

 رمان أبو
 ً  ادق ا طال  والمتابعة ضمن التمرٌر الشهري س وٌا

 ٌ و ا طال 

 ز.
  ععععععراءات العموبععععععات التندٌبٌععععععة والععععععتةلق 

 ا تهاء الخدمةولرارات 
فتحي محاديه/سوزان 

 رمان أبو
خال   سبو  من صدور 

 المرار
 ادق ا طال  والمتابعة ضمن التمرٌر الشهري

 ٌ و ا طال 

 تدقيق تفويض ال الحيات .7
فتحي محاديه/سوزان 

 رمان أبو
بعد صدور لرار 
 التفوٌض

 شهريضمن التمرٌر ال
 ادق ا طال  الى التفوٌض

 التنكد من و ود التفوٌض

ً  رمان سوزان أبو تدقيق سجل دوام الموظفين .3  التنكد من و ود الس   ادق و ود س   ضمن التمرٌر الشهري  سبواٌا

 تدقيق المغادرات واإلجازات بأنواعها .4
فتحي محاديه/سوزان 

 رمان أبو
 ً  ضمن التمرٌر الشهري شهرٌا

 طال  والمتابعةادق ا 
 المتابعة وا طال 

 

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز الفترة الزمنية التنفيذ مسؤوليات اإلجراءات/النشاطات الرقم

5. 

تقريددددر حددددول حركددددة الوظددددائف الشددددا رة 
والمعبئدة والمدوظفين المنقدولين والمنتددبين 
والمعدددارين والمتقاعددددين والمحدددالين علدددى 

 االستيداع والمجازين بدون راتب...(

فتحي محاديه/سوزان 

 رمان أبو
 ٌ و ا طال  والمتابعة ادق ا طال  والمتابعة ضمن التمرٌر الربعً ربعً

 متابعة التعدٌ   و ً بنو .التغٌععرات التععً تحععد   تٌ ععة  تمرٌر اا   واستة ائً ٌومٌاً  خليل غنيمقواعد مدوندة السدلوو و أخالقيدات الوظيفدة  .6
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 ٌ .التطوٌر والتحد .العامة

7. 
فتحي خليل غنيم/  تدقيق األنظمة المحوسبة الجديدة

 محاديه/سوزان أبو

 رمان

لب  وبعد  صل س وي و
 تفعٌ  ال ةاق

ضمن تمرٌر الربع الةعا ً 
 والرابع

اععععدق و ععععود المععععدرة الف ٌععععة 
 للرلابة

 ٌ و توفر المدرة لهذا العم 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  نيالهدف الوط
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة

: الرقابة الفنية  ٍ ً  رابعا

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

 إجراءات تقليل المخاطر ةالمخاطر المحتمل وثائق اإلنجاز الفترة الزمنية

المتابععععة والت سعععٌك  و ً بعععنو  التغٌعععرات التعععً طعععر ت العععى  ضمن التمارٌر الربعٌة  صل س وي خلٌ  غ ٌقالمسععععاهمة فعععععً لٌعععععاس ومتابععععععة مؤشعععععرات  داء  .0
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 مع المع ٌٌن. المؤشرات. المدٌرٌات والوحدات.

7. 
المساهمة فً تدلٌك مشرو  لا ون المواز ة العامة 

لا ون مواز ات الوحدات الحكومٌة شكالً  ومشرو 
 ً  ومضمو ا

 س وي خلٌ  غ ٌق
لععا ون المواز ععة العامععة ولععا ون 
 مواز ات الوحدات الحكومٌة

التغٌععععرات التععععً تطععععر  الععععى 
 آلٌات  اداد وت فٌذ الما ون.

المتابععععة والت سعععٌك  و ً بعععنو  
 مع المع ٌٌن.

 . 
 التنكععد مععن التحضععٌر المسععبك للمعلومععات المتعلمععة

المواز عععة معععن حٌععع  اإل فعععاق الفعلعععً  ًبمشعععروا
 والممدر و اادة التمدٌر.

 خلٌ  غ ٌق
تشرٌن األو / 
 الةا ً

 للرلابة تمرٌر الربع الةال 
 

التغٌععععرات التععععً تطععععر  الععععى 
 آلٌات  اداد وت فٌذ الما ون.

المتابععععة والت سعععٌك  و ً بعععنو  
 مع المع ٌٌن.

 .و

رو  التنكععد مععن ا لتعععزاق بنسععس بعععال   اععداد مشععع
المواز ععععة العامععععة السعععع وي ا ععععد تمععععدٌر  ًلععععا و 

المخصصععات الالزمععة لكعع  مععن ال فمععات ال ارٌععة 
 والر سمالٌة مع توضٌح مبررات الزٌادة.

 خلٌ  غ ٌق
تشرٌن األو / 
 الةا ً

التغٌععععرات التععععً تطععععر  الععععى  للرقابة  تمرٌر الربع الرابع
 آلٌات و سس بال  المواز ة.

 المتابععععة والت سعععٌك  و ً بعععنو 
 مع المع ٌٌن.

3. 
المشعععاركة فعععً تعععدلٌك مشعععرو   ةعععاق تشعععكٌالت 
الععوزارات والععدوائر الحكومٌععة و ععدو  تشععكٌالت 

 ً  الوحدات الحكومٌة شكالً ومضمو ا
 س وي خلٌ  غ ٌق

 ةععععععاق تشععععععكٌالت الععععععوزارات 
والععدوائر الحكومٌعععة وتشعععكٌالت 

 الوحدات الحكومٌة

التغٌععععرات التععععً تطععععر  الععععى 
 ٌالت.آلٌات  اداد وت فٌذ التشك

المتابععععة والت سعععٌك  و ً بعععنو  
 مع المع ٌٌن.

.  
التنكععد مععن ا لتععزاق بجاععداد  ععدو  التشععكٌالت وفمععاً 
لتعلٌمععات و سععس بععال   اععداد مشععرو  المواز ععة 

 الس وي و دو  التشكٌالت.

التعدٌالت التً تطر  فً  اداد  تمرٌر الربع الرابع للرلابة شهر آو/  ٌلو  خلٌ  غ ٌق
 لتشكٌالت.وت فٌذ  دو  ا

 المتابعة والت سٌك مع المع ٌٌن.

 و.
التنكعععد معععن ا لتعععزاق بمعععرارات الل  عععة المركزٌعععة 
بدٌوان الخدمة المد ٌة من حٌ  التعدٌالت الوا عو 

  دخالها الى  دو  التشكٌالت.

التععععدٌالت التعععً تطعععر  العععى  تمرٌر الربع الرابع للرلابة شهر آو/  ٌلو  خلٌ  غ ٌق
درة اعن تعدٌ  المرارات الصعا

 الل  ة المركزٌة.

 المتابعة والت سٌك مع المع ٌٌن.

 
 

 
 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون 
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 لحكومً.المساءلة ولٌاس األداء ا

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن  ن 
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة
 
 

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات

 فيذالتن
الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز
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4. 

المشاركة فً ب اء خطعة  دارة المخعاطر للشعؤون 
 المالٌة والرلابة الداخلٌة.

خلٌ  غ ٌق / فتحً 
محادٌن/ سوزان 

 رمان  بو

ا طعال  العى الخبعرات  ادق خطة  دارة المخاطر تشرٌن األو 
ة تحدٌ  متابع وادقاألخرى 

 الموا ٌن  و ً بنو 

ٌ عععو ا طعععال  العععى خبعععرات 
اآلخععععععرٌن وٌ ععععععو المتابعععععععة 

 والتطوٌر

5. 
تطبٌععك م ه ٌععات معععاٌٌر  ععائزة الملععن ابععد   
الةا ً لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة فً  اما  

 الوحدة.

خلٌ  غ ٌق / فتحً 
محادٌن/ سوزان 

 رمان  بو

العععى  ععععاٌٌرالم كٌعععتطب اعععدق وةائك التطبٌك ٌومٌاً 
  رض الوالع

 ٌ و التطبٌك

 ربعً فتحً محادٌن لٌاس مؤشرات  داء وحدة الرلابة الداخلٌة. .6
حسععو  سععراة تغٌععر المؤشععر ضمن التمارٌر الربعٌة

 المهاق واألاما 
 ةبات المؤشر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف اإلستراتيجي محور العمل الحكومي  الهدف الوطني
 

 هدف المديرية الهدف الفرعي

عزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون ت
مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضععة 

 للمساءلة.

زٌععععادة كفععععاءة الحكومععععة وتفعٌعععع  
 المساءلة ولٌاس األداء الحكومً.

وتطعوٌر المدرات المؤسسعٌة تعزٌز  -
 فً الدائرة.الكوادر البشرٌة 

ٌن بٌئة العمع  الداخلٌعة فعً ستح  -7
 الدائرة.

 ن  مسععععاادة اإلدارة العلٌععععا بالتنكععععد مععععن
اً األهعععدال المحعععددة لعععد تعععق    ازهعععا وفمععع

 التشرٌعات ال افذة.و للخطط المرسومة
 

 اإلجراءات/النشاطات الرقم
 مسؤوليات
 التنفيذ

الفترة 
 الزمنية

 إجراءات تقليل المخاطر المخاطر المحتملة وثائق اإلنجاز

 إعداد التقارير الشهرية والربعية والسنوية .7

.  
 ائٌعععععة تمرٌعععععر حعععععو  الفحعععععوص الف

للسعععع الت المختلفععععة والمسععععتوداات 
خلٌ  غ ٌق / 
فتحً محادٌن/ 

 ربعً
ضمن التمرٌر 
 الربعً

الوالعٌععععة فععععً   ععععراء الفحوصععععات  المبالغة فً التمدٌر
 الف ائٌة
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 سوزان  بورمان وحركة المركبات.

 و.

 اعععداد تمرٌعععر شعععهري/ ربعً/سععع وي 
للمعععدٌر الععععاق/الوزٌر/ووزارة المالٌعععة 

الرلابععة  حععو  مخر ععات امعع  وحععدة
 الداخلٌة.

خلٌ  غ ٌق / 
فتحً محادٌن/  
 سوزان  بورمان

 ربعً
ضمن التمرٌر 
الشهري والربعً 
 والس وي

 ٌ و دلة المعلومات ادق دلة المعلومات الواردة

 أخــــرى .8

.  
 بععععداء الععععر ي فععععً  ي موضععععو  ذي 

 صبغة مالٌة  و  دارٌة  و ف ٌة .
ٌ ععو  ةهععار  همٌععة الععر ي الرلععابً  ادق الحا ة لر ي الرلابة المذكرات الداخلٌة ا د الطلو خلٌ  غ ٌق

المب عععً العععى  سعععس لا و ٌعععة سعععلٌمة 
 %( وحسو األصو .011 

 و.

توةٌك كافة متطلبات ومخر ات ام  
وحعععدة الرلابعععة  التشعععرٌعات  خطعععط 
العمعععع   لععععوائح التععععدلٌك  التمععععارٌر  
 وراق العمعععع   الوصععععل الععععوةٌفً  
 و ٌة معززات  خرى متصعلة بن شعطة

 التدلٌك والرلابة.

خلٌ  غ ٌق / 
 فتحً محادٌن/
 سوزان  بورمان

 التوةٌك ادق التوةٌك لك  مخر ات العم  الرلابً الملفات ٌومٌاً 

 ج.
 ٌة مهاق  خرى وفك متطلبات العم  
والتكلٌل الخطً  و الشفهً خال   و 

 خارج سااات الدواق الرسمً.

خلٌ  غ ٌق / 
 فتحً محادٌن/
 سوزان  بورمان

 الطلوا د 
المذكرات الداخلٌة 
 و الكتو الرسمٌة 
  و التمارٌر

ٌ و التنكد من  ةهار لدرة الرلابة  ادق الحا ة لخدمات الرلابة
 الى ت فٌذ المهاق حسو األصو 

 


