
  م:2021من أهم اإلنجازات لوحدة الرقابة الداخلية خالل عام 

ابةالداخليةالصادرعنحصولوحدةالرقابةالداخليةعلىثناءعاليفيتقييمفاعليةوحداتالرق -أ

جميع على وتفوقها المحاسبة وديوان المركزية الداخلية الرقابة وحدة / المالية المؤسساتوزارة

 م.2021الرسميةوالوزاراتالحكوميةلعام

المتميزبالحصولعلى -ب الشكروالتقديرمنقبلرئيسوأعضاءمجلسالمفوضينعلىإنجازها

 ةوحداتالرقابةالداخليةعلىمستوىالمؤسساتوالوزراتالحكومية.ثناءعاليفيتقييمفاعلي

حصوووووووووووووووووووووووولوحووووووووووووووووووووووودةالرقابوووووووووووووووووووووووةالداخليوووووووووووووووووووووووةعلوووووووووووووووووووووووىايوووووووووووووووووووووووزوفووووووووووووووووووووووويإدارةالمخوووووووووووووووووووووووا ر -ت

(ISO 31000: Risk Managementوهووووويأولوحووووودةرقابيوووووةتحصووووولعلوووووى،)

 هذهالشهادةعلىمستوىالوزارات/المؤسسات/الدوائرالحكومية.

موحدةالرقابةالداخليةمنقبلرئيسوأعضاءمجلسالمفوضينلحصولهاعلىشهادةاأليزوتكري -ث

علىمستوىالوزارات/المؤسسات/الدوائروتفوقهالتكونأولوحدةرقابيةحاصلةعلىهذهالشهادة

 الحكومية.

التعليما -ج كمراجعة محاور علىعدة خاللها اعتمدتمن للرقابة جديدة منهجية توالقراراتاتباع

أخرى، تعليمات أي التعارضمع وأوجه والمالي اإلداري أثرها براز وا  تنفيذها حسن من والتأكد

بأنظمتها التزامها من للتأكد المختلفة والدوائر والمراكز للوحدات الميدانية الزيارات إلى إضافة

وتق الم ابقة، اإلجراءاتوكشفحاالتعدم منسالمة والتأكد التوصياتالالزمةوتعليماتها ديم

 لمعالجةمواقعالخللإنوجدتوتحسينها.

 .العملبروحالفريقالواحدبمايتناغموأهدافورسالةالهيئة -ح



ت ويروتحديثالخ ةالتشغيليةلوحدةالرقابةالداخليةوالمصادقةعليهامنقبلمجلسمفوضين -خ

 الهيئةحسباألصول.

 زمني(لكلقسم)الرقابةالمالية،الرقابةاإلدارية،الرقابةالفنية(.إعدادالخ  السنوية)البرنامجال -د

 ت ويروتحديثنماذجب اقاتمؤشراتاألداء. -ذ

عدادتقريرحسبالنموذجالمعتمدفيالوحدة. -ر  متابعةأعمالاللجانالدائمةوالمؤقتهوا 

 ت ويروتحديثدليلاإلجراءاتللوحدة. -ز

 دة.ت ويروتحديثمنهجياتالعملللوح -س

 ت ويروتحديثعملياتكلقسمفيالوحدة. -ش

اعدادالتقاريرالشهريةللوحدة. -ص

مراجعةوتقييمخ ةإدارةالمخا ر. -ض

 المشاركةفياعدادالخ ةاالستراتيجيةللهيئة. - 

اجراءتقييمالنظمةالرقابةالداخليةلعددمناالنش ةوالعمليات. -ظ

 لمراكزالحدوديةوالمح اتالرقابيةالتابعةللهيئة.القيامبالجوالتالميدانيةالتفتيشيةعلىا -ع

 إعدادسجلمتابعهشهريلكلقسملمعامالتالرقابةالداخليه. -غ

 ترميزملفات،نماذج،تقاريرالوحدةحسبنظاماأليزو. -ف

 المشاركةفياللجانالمؤقتةكعضومراقب/مندوبوحدةالرقابةالداخلية. -ق

 تيتقومبهاالهيئةللتوعيةوالترشيد.المشاركةبالحمالتالميدانيةال -ك

اإلشرافعلىإعدادالموازنةالخاصةبالهيئة. -ل



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

 )معتمدالصرف،أمينالصندوق(.

جنةاالدخارولجنةالمواردالبشريهولالدائمةمثللجنةالشراءالمحليدراسةوتدقيقأعمالاللجان -ن

عدادالتقاريرالالزمة.  واالنتقالوالسفروغيرهامناللجانوا 

 القيامبتدقيقالمستنداتالماليةالمعدةمنقبلقسمالمحاسبةوعلىالنحواآلتي: -ه

 م2020 م2021 نـــوع المستنــــد
 18741625 مستندات الصرف

 818ةتم اخذ عين 180 مستندات القبض

 921تم اخذ عينة 180 مستندات القيد
واجازتهاحسباالصولكماهوصندوق االدخاروتمتدقيقالمستنداتالماليةالخاصةبحساب -

 مبين:

2021عددالمستنداتفينووووعالمستنوووود

60 مستندات الصرف

 

 :كماهومبين2021يتمتخاللعاملجنةالشراءالمحليالتاعمالالقيامبالتدقيقعلى -

القيمةالعدد2021اعمالاللجنةخالل

 0 0 استدراج عروض 

 94474 6 طرح عطاء 

 58972.300 10 تلزيم /وكيل

 153446.300 16 المجموع 




فيجميععملياتالشراءتمالتاكدمنانالمخصصاتالماليةمتوفرهوانهتمعملااللتزامالمالي

.قبلدائرةالموازنةالعامةتهمنحسباالصولومصادق
 مالمعدةمنمكتبالتدقيقالخارجيالمستقل.2020مراجعةوتدقيقالبياناتالماليةللعام -و

 التدقيقعلىالحساباتالبنكيةمنخاللالتسوياتالبنكيةالشهريةالمعدةمنقبلقسمالمحاسبة. -ي

يعهاكانتم ابقة.جم2021(تسويةخاللسنة48عددالتسوياتالتيتمتدقيقها) -ك

.سالمياالردنيجاري/حساباالدخار(تسويةبنكيةلحسابالبنكاال12)
 .مياالردنيوديعة/حساباالدخار(تسويةبنكيةلحسابالبنكاالسال12)
.انامانات(تسويةبنكيةلحساببنكالقاهرةعم12)
(تسويةبنكيةلحسابالبنكالمركزي/انمائيمكرر. 12)

قعلىمستودعالهيئةوم ابقةأرصدتهالفعليةمعاألرصدةالموجودةعلىالنظاموتمتصويبالتدقي -ل

 جميعالمالحظات.

) -م وعدده اإلداري للتدقيق الخاضعة المديريات على المالية6التدقيق الشؤون مديرية وهي: ،)

،مديريةاإلتصالوالتعاونواإلدارية،مديريةالمواردالبشريةوت ويراألداء،مديريةالشوؤنالقانونية

في الواردة المهام تنفيذ من التأكد حيث من وال وارئ المراقبة وحدة الجودة، إدارة وحدة الدولي،

 خ  هموفيب اقاتالوصفالوظيفيلكلمديرية.

تعديل -ن الترقية، النقل، حيث من البشرية بالموارد تتعلق والتي اإلدارية المعامالت على التدقيق

،الزيادةالسنوية،المغادرات،اإلجازات،والعقوبات،الضماناإلجتماعي،التأمينالصحي،األوضاع

 العالوات،التدريب،المتدربين،وأيأمورإدارية/مواردبشريةأخرى.

صيانة -ه المحروقات، اإللكتروني، التتبع المركبات، منحيثحركة التدقيقعلىالخدماتاإلدارية

 لللوجستيةالمقدمةللهيئةوهيالنظافة،األمن،الكافتيريا.المركبات،واألعمالا



التدقيقعلىكافةالوحداتالتنظيميةالفنيةوفقالخ  التنفيذيةواالهدافالمرسومةو بقاللقوانين -و

واللوائحوالتعليماتالتيتحكمإجراءاتالعملبهدفالتأكدمنانسجامهاوم ابقتهامعالتشريعات

 المعمولفيها.

وتخفيضفي -ي الترشيد والتيتحثعلى وت بيقها الوزراء رئاسة من الواردة التعاميم بكافة اإللتزام

 النفقات.

 التأكدمناإللتزاموتنفيذأوامرالدفاعالصادرةوالتيمازالتساريةالمفعول. -ع

 
 

 


