
  م:2020من أهم اإلنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خالل عام 

الداخلية -أ الرقابة وحدات فاعلية في تقييم درجة أعلى على الداخلية الرقابة وحدة حصول

على وتفوقها وديوانالمحاسبة المركزية الداخلية الرقابة وحدة / المالية الصادرعنوزارة

 .2019%(لعام100المؤسساتالرسميةوالوزاراتالحكوميةبعالمة)جميع

حصولوحدةالرقابةالداخليةعلىالشكروالتقديرمنقبلرئيسوأعضاءمجلسالمفوضين -ب

الداخلية تقييمفيفاعليةوحداتالرقابة المتميزبالحصولعلىأعلىدرجة علىإنجازها

 لحكومية.علىمستوىالمؤسساتوالوزراتا

التعليمات -ت كمراجعة محاور عدة على خاللها من اعتمدت للرقابة جديدة منهجية اتباع

أي التعارضمع وأوجه والمالي اإلداري أثرها براز وا  تنفيذها حسن من والتأكد والقرارات

تعليماتأخرى،إضافةإلىالزياراتالميدانيةللوحداتوالمراكزوالدوائرالمختلفةللتأكدمن

المطابقة،ا اإلجراءاتوكشفحاالتعدم سالمة من والتأكد وتعليماتها بأنظمتها لتزامها

 وتقديمالتوصياتالالزمةلمعالجةمواقعالخللإنوجدتوتحسينها.

 .العملبروحالفريقالواحدبمايتناغموأهدافورسالةالهيئة -ث

والمص -ج الداخلية الرقابة لوحدة السنوية الخطة وتحديث مجلستطوير قبل من عليها ادقة

 مفوضينالهيئةحسباألصول.

 إعدادالخططالتنفيذيةلكلقسم)الرقابةالمالية،الرقابةاإلدارية،الرقابةالفنية(. -ح

 تطويروتحديثنماذجبطاقاتمؤشراتاألداء. -خ

عدادتقريرحسبالنموذجالمعتمدفيالوحدة. -د  متابعةأعمالاللجانالدائمةوالمؤقتهوا 



 ويروتحديثدليلاإلجراءاتللوحدة.تط -ذ

 تطويروتحديثمنهجياتالعملللوحدة. -ر

 تطويروتحديثعملياتكلقسمفيالوحدة. -ز

اعدادالتقاريرالشهريةللوحدة. -س

مراجعةوتقييمخطةإدارةالمخاطر. -ش

المشاركةفياعدادالخطةاالستراتيجيةللهيئة. -ص

 المراكزالحدوديةوالمحطاتالرقابيةالتابعةللهيئة.القيامبالجوالتالميدانيةالتفتيشيةعلى -ض

 إعدادسجلمتابعهشهريلكلقسملمعامالتالرقابةالداخليه. -ط

 ترميزملفات،نماذج،تقاريرالوحدةحسبنظاماأليزو. -ظ

 المشاركةفياللجانالمؤقتةكعضومراقب/مندوبوحدةالرقابةالداخلية. -ع

 لتيتقومبهاالهيئةللتوعيةوالترشيد.المشاركةبالحمالتالميدانيةا -غ

اإلشرافعلىإعدادالموازنةالخاصةبالهيئة. -ف

الرئيسية -ق والصناديق الحدودية بالمراكز الخاصة الفرعية الصناديق على والجرد التدقيق

 الخاصة)معتمدالصرف،أمينالصندوق(.

ولجنةاالدخارولجنةالموارددراسةوتدقيقأعمالاللجانالدائمةمثللجنةالشراءالمحلي -ك

عدادالتقاريرالالزمة.  البشريهواالنتقالوالسفروغيرهامناللجانوا 

 القيامبتدقيقالمستنداتالماليةالمعدةمنقبلقسمالمحاسبةوعلىالنحواآلتي: -ل

 م2019 م2020 نـــوع المستنــــد



 16252223 مستندات الصرف

 818897 مستندات القبض

 9211040 ندات القيدمست

 
واجازتهاحسباالصولصندوق االدخاروتمتدقيقالمستنداتالماليةالخاصةبحساب -

 كماهومبين:

2020عددالمستنداتفينـــوعالمستنــــد

61 مستندات الصرف

38 مستندات القبض

41 3مستندات القيد

المجموع )كامل مستندات 
 (االدخار

140 



قسمالمشترياتوبشكلمسبقمنخاللالتدقيقتم - علىعملياتالشراءالتييقومبها

توقيعكتباالحالةمنقبلقسمالرقابةالماليةقبلتوجيههاالىالمعنيينويتمالتاكدمن

كما2020(كتاباحالةخاللعام468تمتدقيق)انالشراءيتمحسباالصول.

 هومبين:

لمالحظاتالغيرمصوبةاعددكتباالجالةالشهر

 جميع  24  1

المالحظات تصوب اول  16 2



 باول 

  لم يتم انشنتها من الرقابة )حظر شامل (  3

4 
 لم يتم انشنتها من الرقابة 

 )حظر شامل (
 

5 52  

6 53  

7 33  

8 35  

9 47  

10 125  

11 36  

12 47  

المجموع )كامل 
 كتب االحالة(

468 
 

 

 

با - التالقيام المحلي الشراء لجنة اعمال لتدقيقعلى عام تمتخالل هو2020ي كما

 :مبين

القيمةالعدد2020اعمالاللجنةخالل

 94883 8 استدراج عروض 



 57409.850 3 طرح عطاء 

 119561.360 7 تجديد عقود واتفاقيات 

 17810.560 2 تلزيم /وكيل

 289664.770 20 المجموع 


الشراءتمالتاكدمنانالمخصصاتالماليةمتوفرهوانهتمعملااللتزامفيجميععمليات

.تهمنقبلدائرةالموازنةالعامةالماليحسباالصولومصادق
 مالمعدةمنمكتبالتدقيقالخارجيالمستقل.2019مراجعةوتدقيقالبياناتالماليةللعام -م

ا -ن التسويات خالل من البنكية الحسابات على قسمالتدقيق قبل من المعدة الشهرية لبنكية
 المحاسبة.

جميعهاكانتمطابقة.2020(تسويةخاللسنة48عددالتسوياتالتيتمتدقيقها)
.سالمياالردنيجاري/حساباالدخار(تسويةبنكيةلحسابالبنكاال12)
 .مياالردنيوديعة/حساباالدخار(تسويةبنكيةلحسابالبنكاالسال12)
.ةلحساببنكالقاهرةعمانامانات(تسويةبنكي12)
(تسويةبنكيةلحسابالبنكالمركزي/انمائيمكرر.12)

التدقيقعلىمستودعالهيئةومطابقةأرصدتهالفعليةمعاألرصدةالموجودةعلىالنظام -ه

 وتمتصويبجميعالمالحظات.

 -و الترقية،التدقيقعلىالمعامالتاإلداريةوالتيتتعلقبالموارد البشريةمنحيثالنقل،

الضمان والعقوبات،  اإلجازات، المغادرات، السنوية، الزيادة األوضاع، تعديل

 اإلجتماعي،التأمينالصحي،العالوات،التدريب،المتدربين،وأيأمورإداريةأخرى.



وقات،التدقيقعلىالخدماتاإلداريةمنحيثحركةالمركبات،التتبعاإللكتروني،المحر -ي

 صيانةالمركبات،واألعمالالللوجستيةالمقدمةللهيئةوهيالنظافة،األمن،الكافتيريا.

التدقيقعلىكافةالوحداتالتنظيميةالفنيةوفقالخططالتنفيذيةواالهدافالمرسومةوطبقا -ك

بقتهاللقوانينواللوائحوالتعليماتالتيتحكمإجراءاتالعملبهدفالتأكدمنانسجامهاومطا

 معالتشريعاتالمعمولفيها.

الترشيد -ل على تحث والتي وتطبيقها الوزراء رئاسة من الواردة التعاميم بكافة اإللتزام

 وتخفيضفيالنفقات.
 


