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فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. دليــل استرشــادي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة والتدقيــق فــي األجهــزة األمنيــة. رام اللــه- فلســطين. 

تــّم إعــداد هــذا الدليــل لصالــح وزارة الصحــة، وقــد بــذل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( جهــوًدا 
فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فيــه، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات 

ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدليــل بعــد نشــره.
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◄ مقدمة:

يعــرف املعهــد الدولــي للمدققــن الداخليــن التدقيــق الداخلــي علــى أنــه نشــاط مســتقل وموضوعــي، يقــدم تأكيــدات وخدمــات 
استشــارية، بهــدف إضافــة قيمــة للمؤسســة وحتســن عملياتهــا. ويســاعد هــذا النشــاط يف حتقيــق أهــداف املؤسســة، مــن 
ــة  ــرز أهمي ــة.  وتب ــات احلوكمــة وإدارة اخملاطــر والرقاب ــة عملي ــم وحتســن فاعلي ــاع أســلوب منهجــي منظــم لتقيي خــال اتب
الرقابــة الداخليــة والتدقيــق بشــكل خــاص بعــد الفشــل املالــي واالنهيــار لبعــض املؤسســات يف أكثــر مــن بلــد، خــال العقديــن 

املاضيــن؛ ممــا تطلــب وجــود حوكمــة رشــيدة، وإدارة مخاطــر، ورقابــة داخليــة جيــدة، لنجــاح املؤسســة ودميومتهــا.

ــا، يقــوم علــى املعرفــة التنظيميــة الشــاملة، مــن خــال تطبيــق مبــادئ املراجعــة  توفــر عمليــة التدقيــق الداخلــي رأًيــا موضوعّيً
والتقييــم، واملبــادئ االستشــارية الســليمة لتقــدمي الدعــم والتوصيــات املناســبة للمؤسســة واجلهــات املعنيــة بالرقابــة فيهــا. وفــق 
املعيــار )2040( الصــادر عــن املعهــد الدولــي للمدققــن الداخليــن، وهــو اخلــاص بالسياســات واإلجــراءات؛ فإنــه يجــب علــى 
مديــر التدقيــق الداخلــي وضــع السياســات واإلجــراءات الكفيلــة بتوجيــه نشــاط التدقيــق الداخلــي يف مؤسســته، لتمثــل األســس 
املرجعيــة إلدارة عمليــة التدقيــق، فهــي متثــل موقــف اجملموعــة بشــأن املواضيــع التــي تشــملها عمليــة التدقيــق، وتعمــل علــى 
فــرض القيــود، وحتــدد املســؤوليات، وتبــن املعاييــر والضوابــط التــي تعمــل مبوجبهــا إدارة التدقيــق. وعلــى نطــاق أوســع، ميكــن 
ــات وتعليمــات  ــدم توجيه ــا اإلجــراءات فتق ــا. أم ــا ووظائفه ــق وأهدافه ــإدارة التدقي ــة ب ــات املتعلق اعتبارهــا القواعــد والتوقع
ــّم تشــكل هــذه  ــة لتنفيــذ السياســات، وتوضــح تسلســل األنشــطة يف ســبيل تفســير تلــك السياســات. ومــن ث تدريجيــة مفصل
السياســات واإلجــراءات دليــل التدقيــق املكتــوب والــذي يوضــح الصاحيــة ونطــاق وظيفــة التدقيــق الداخلــي، ويوثــق املعاييــر، 

ويوفــر مبــادئ توجيهيــة، وإجــراءات متماســكة.

يف الغالــب يشــتمل دليــل التدقيــق علــى حملــة عامــة عــن برتوكــول عمليــة املراجعــة، واألدوات واملنهجيــات املســتخدمة إلجــراء 
ــة  ــل عملي ــك يســّهل الدلي ــم االتصــال بهــم. وبذل ــن يت ــا، واألشــخاص الذي ــي ينبغــي تعبئته ــق، واالســتمارات الت ــة التدقي عملي
ــا علــى نشــاط التدقيــق، وميكــن للمدققــن بــدء مهــام  التوجيــه، ويوفــر الوقــت املســتغرق يف تدريــب املوظفــن املعينــن حديًث

التدقيــق مباشــرة.

وعلــى الرغــم مــن أن دليــل التدقيــق عبــارة عــن جتميــع شــامل للمــواد املرجعيــة التــي وِضعــت ليســتخدمها موظفــو التدقيــق 
الداخلــي، فإنــه ميكــن اعتبــاره دليــلًا استرشــادّيًا لتحســن العمليــات يف األجهــزة األمنيــة، مــن خــال اإلعــداد أو التحديــث يف 

الدليــل اخلــاص بهــا ومــا لديهــا مــن سياســات وإجــراءات وممارســات. 

تعــّد أجهــزة الرقابــة الداخليــة أجهــزة إنــذار مبكــر للتعــرف علــى األخطــاء واخملالفــات، فهــي الرقابــة التــي تتــم مــن داخــل 
املؤسســة األمنيــة نفســها علــى الدوائــر التابعــة لهــا، ومتارســها مــن خــال الوحــدات املشــّكلة لهــذا الغــرض، فاألجهــزة األمنيــة 
مطالبــة باحتــرام مبــدأ املشــروعية، وهــذا يفــرض عليهــا أن تقــوم برقابــة داخليــة علــى أعمالهــا؛ حتــى ال تكــون عرضــًة 
ــة أخــرى، كالقضــاء  ــات رقابي ــل جه ــا مــن قب ــا أو إســاءة اســتخدام الســلطة املمنوحــة له ــر يف عمله للمحاســبة عــن التقصي
والســلطة التشــريعية، عنــد اكتشــاف تلــك األخطــاء مــن قبــل األجهــزة املتخصصــة بالرقابــة اخلارجيــة. لذلــك مت إعــداد هــذا 
ــق  ــة والتدقي ــى مأسســة عمــل وحــدات الرقاب ــم عل ــة القائ ــق يف األجهــزة األمني ــة والتدقي ــة الداخلي ــي للرقاب ــل اإلجرائ الدلي

الداخلــي، ومبــا يتناســب مــع أحجــام األجهــزة األمنيــة.
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◄ األحكام العامة للدليل:

أهداف الدليل

ا ويهدف إلى: ميثل الدليل إطاًرا استرشادّيًا عاّمً
1. تطوير إجراءات الرقابة الداخلية مبا يتاءم مع عمل األجهزة األمنية.

2. تطوير إجراءات الرقابة الداخلية؛ مبا يؤدي إلى  مأسسة عملية الرقابة الداخلية داخل األجهزة األمنية.
3. تطوير هيكلية عمل وحدة الرقابة الداخلية أو عمل املدقق )املراقب( الداخلي.
4. مأسسة نظام التقارير والتوصيات والبرامج املتعلقة بعملية الرقابة الداخلية.

5. إيجاد نوع من الثقة يف إجراءات عمل األجهزة األمنية لدى اجلهات الرقابية اخملتلفة.
 6. تطويــر إجــراءات تتصــف بالســهولة وإمكانيــة التطبيــق، مســتندة إلــى القوانــن واألنظمــة والتعليمــات التــي حتكــم عمــل 

   األجهزة األمنية. 

املستفيدون من الدليل

يســتهدف هــذا الدليــل جميــع العاملــن يف وحــدات الرقابــة الداخليــة والتدقيــق يف األجهــزة األمنيــة، بحيــث يتــم الرجــوع إليــه 
لاسترشــاد بــه، علــى أن تقــوم األجهــزة األمنيــة بعمليــة مراجعــة دوريــة لهــذا الدليــل واإلجــراءات التــي يتبناهــا، وذلــك بهــدف 
تقييــم مــدى ماءمتهــا وقابليتهــا للتطبيــق، أو حاجتهــا للتعديــل وفقــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى األجهــزة األمنيــة أو البيئــة 

احمليطــة بهــا. 

استعمال الدليل

● يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل يف األجهزة األمنية، بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العاقة منه لاسترشاد به.

 ●  هــذا الدليــل موحــد قــدر اإلمــكان، بحيــث ميكــن تطبيقــه يف أي جهــاز مــن األجهــزة األمنيــة، مــع إجــراء بعــض التعديــات 

  لكل جهاز، لتتناسب مع خصوصيته وقدراته وحجمها.
ــق أو  ــه للتطبي ــه وقابليت ــم مــدى ماءمت ــك بهــدف تقيي ــل؛ وذل ــة لهــذا الدلي ــة دوري ــة مراجع ــاز بعملي  ●  يجــب أن يقــوم كل جه

  حاجته للتعديل، وفًقا للتغيرات التي قد تطرأ. 

التعديل على الدليل

املراجعــات التــي تطــرأ علــى هــذا الدليــل هــي الطريقــة األساســية لتطبيــق وإيصــال التغيــرات التــي قــد تنشــأ للتجــاوب 
ــل هــذه  ــث تعمــل مث ــة، حي ــزة األمني ــي يف األجه ــق الداخل ــة والتدقي ــرة يف وحــدات الرقاب ــات املتغي مــع االحتياجــات واملتطلب
املراجعــات علــى توفيــر املرونــة، وتســاعد علــى إبقــاء الدليــل مائًمــا يف كل األوقــات. والهــدف مــن إضفــاء الصبغــة الرســمية 
علــى املراجعــات التــي تتــم علــى الدليــل هــو ضمــان أن كافــة التعديــات أو اإلضافــات أو احملذوفــات يتــم توثيقهــا وإجازتهــا 

واملصادقــة عليهــا حســب األصــول، وأنــه مت تعميمهــا علــى كافــة دوائــر التدقيــق.

حدود تطبيق الدليل

يطبــق هــذا الدليــل علــى جميــع النشــاطات التــي يقــوم بهــا املدققــون الداخليــون يف األجهــزة األمنيــة، وعليهــم االلتــزام بــه عنــد 
قيامهــم بواجباتهم.

املسؤولية جتاه هذا الدليل

تتحّدد املسؤولية جتاه الدليل لدى قيادات األجهزة األمنية ووحدات الرقابة والتدقيق الداخلي بااللتزام مبا ورد فيه.



6

دليل استرشادي إلجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق في األجهزة األمنية

تعريف املصطلحات

الرقابــة: إجــراء تتخــذه قيــادة اجلهــاز أو أي جهــات أخــرى بهــدف زيــادة احتماليــة حتقيــق الغايــات واألهــداف املوضوعــة، مــن 
خــال تطبيــق اإلجــراءات الكفيلــة لتقــدمي تأكيــدات معقولــة بأنــه ســيتم حتقيــق االهــداف والغايــات املوضوعــة.

اخلطــر: احتمــال حصــول أي حــدث ســيكون لــه تأثيــر علــى حتقيــق األهــداف، يقــاس اخلطــر مــن حيــث تأثيــره واحتماليــة 
حدوثــه.

ــاز وحتســن  ــة قيمــة للجه ــى اضاف ــة استشــارية، يهــدف إل ــد موضوعــي ذو طبيع التدقيــق الداخلــي: »نشــاط مســتقل وتأكي
عملياتــه، ويســاعد التدقيــق الداخلــي اجلهــاز علــى حتقيــق أهدافــه، مــن خــال انتهــاج مدخــل موضوعــي لتقــومي وحتســن 

ــة إدارة احلوكمــة«.   ــة عملي ــة وفعالي ــة الرقاب فعالي

اجلهة اخلاضعة للتدقيق: إدارة اجلهاز واألفرع )ان وجدت( والعمليات اخلاضعة لنطاق عمل وحدة التدقيق الداخلي.
دليــل سياســات واجــراءات التدقيــق الداخلــي: الدليــل الــذي يــزود جميــع املدققــن الداخليــن يف اجلهــاز باإلرشــادات الازمــة 
التــي متكنهــم مــن أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه، ويغطــي جميــع جوانــب التدقيــق الداخلــي مثــل: التخطيــط 

وتنفيــذ التدقيــق واعــداد التقاريــر وادارة نشــاط التدقيــق. 

إضافــة قيمــة: تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بإضافــة قيمــة للجهــاز عندمــا تقــدم تأكيــدا موضوعًيــا ووثيــق الصلــة، وتســاهم 
فاعليــة وكفــاءة نظــام احلوكمــة وادارة اخملاطــر وعمليــات الرقابــة.

االمتثال: االلتزام بالسياسات واخلطط واإلجراءات والقوانن والتعليمات والعقود أو أي متطلبات أخرى

أهداف مهمة التدقيق: ما يراد حتقيقه والذي يحدد اإلجنازات املنشود حتقيقها أثناء مهمة التدقيق.

برنامــج عمــل مهمــة التدقيــق: مجموعــة اإلجــراءات املقــرر اتباعهــا أثنــاء تنفيــذ مهمــة التدقيــق بهــدف إجنــاز خطــة مهمــة 
التدقيــق.

ــة واملتعلقــة بأهــداف  ــق الفردي ــج مهمــة التدقي رأي مهمــة التدقيــق: التصنيــف واالســتنتاجات أو أي إيضاحــات أخــرى لنتائ
هــذه املهمــة ونطاقهــا.

مديــر التدقيــق الداخلــي: هــو رئيــس الوحــدة اإلداريــة اخلاصــة بالتدقيــق الداخلــي يف اجلهــاز، وهــو الشــخص املســؤول عــن 
ــي واملعاييــر املهنيــة ملمارســة  ــي وتعريــف التدقيــق الداخل ــا لنظــام التدقيــق الداخل ــة، وفًق ــي إدارًة فعال إدارة التدقيــق الداخل

التدقيــق الداخلــي، واملبــادئ املهنيــة، واالعتبــارات األخاقيــة التــي يلتــزم بهــا املدققــون الداخليــون يف اجلهــاز.
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◄ اإلطار القانوني:

أنشــأت األجهــزة األمنيــة ضمــن تشــكياتها اإلداريــة دوائــر رقابــة ماليــة أو إداريــة داخليــة، تقــوم مبراقبــة اإلجــراءات والتصرفات 
املاليــة. ومتثلــت هــذه الدوائــر يف مســتويات متعــددة، األول: اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية التــي تتبــع وزارة املاليــة، 
ومهمتهــا بســط رقابتهــا املاليــة علــى كافــة األجهــزة األمنيــة، والثانــي: وحــدات التدقيــق املالــي داخــل كّل جهــاز أمنــي، وتكــون 
ــى  ــة عل ــة للرقاب ــة إداري ــث: وحــدات رقاب ــه، والثال ــى في ــع املســؤول األعل ــاز، وتتب ــات اجله ــى تصرف ــة عل ــة املالي ــا الرقاب مهمته
عمــل الدوائــر والعاملــن بالتزامهــم باملهمــات واالختصاصــات املكلّفــن بهــا وحســن أدائهــم، وتتبــع املســؤول األعلــى منــه.
صــدرت مجموعــة مــن التشــريعات واملراســيم الرئاســية والقــرارات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء لتنّظــم عمل األجهــزة األمنية اخملتلفة.

 ● القانــون األساســي: منــح القانــون األساســي رئيــس الســلطة الوطنيــة صفــة القائــد األعلــى للقــوات الفلســطينية1، وصاحيــة 
   إعــان حالــة الطــوارئ عنــد وجــود تهديــد لألمــن القومــي2، وأعطــى مجلــس الــوزراء مســؤولية حفــظ النظــام العــام واألمــن 

  الداخلي3. كما عّرف القانون األساسي قوات األمن والشرطة بأّنها »قّوة نظامية وهي القوة املسلحة يف الباد«.

 ● قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: نــّص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2015 علــى خضــوع كافــة 
  مؤسسات السلطة الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

ــن يف مؤسســات  ــة العامل ــى خضــوع كاّف ــم )1( لســنة 2005 عل ــون مكافحــة الفســاد رق ــّص قان  ● قانــون مكافحــة الفســاد: ن
   الســلطة الفلســطينية التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة والقطــاع األهلــي للقانــون، وحــدد األشــخاص اخلاضعــن لتقــدمي 

  الذمة املالية للهيئة.

● القوانني اخلاصة بالقطاع األمني: هناك مجموعة من القوانن اخلاصة يف القطاع األمني وهي: 
- قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998.

- قانون اخلدمة يف قوى األمن يف املادة )3( لسنة 2005.
- قانون اخملابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.

- القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم )11( لسنة 2007 اختصاصات.
- القرار بقانون بشأن الضابطة اجلمركية رقم )2( لسنة 2016.

- القرار بقانون بشأن الشرطة رقم )23( لسنة 2017. 

 ● إضافــة إلــى مــا ســبق توجــد العديــد مــن القوانــن مثــل قانــون الشــراء العــام وتعدياتــه، إضافــة للمراســيم الرئاســية 
   والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء التــي تشــكل إطــاًرا مرجعًيــا لعمــل األجهــزة األمنيــة. وهنــاك أخــرى تتعلــق بالرقابــة 
   والنزاهــة وتضــارب املصالــح، ومنهــا علــى ســبيل املثــال قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2011 اخلــاص بنظــام التدقيــق 
   املالــي الداخلــي4، وقــرارات مجلــس الــوزراء اخلاصــة بنظــام الهدايــا رقــم )10( لســنة 52019، ونظــام اإلفصــاح عــن تضــارب 

  املصالح رقم )1( لسنة 62020 ، ونظام حماية املبلغن والشهود واخملبرين رقم )7( لسنة 72019 .

 ● مدّونــات الســلوك املعتمــدة يف القطــاع األمنــي الفلســطيني: أقــّرت احلكومــة الفلســطينية يف عــام 2018 مدّونــة األخاقيــات 
   وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية، وتســري أحكامهــا علــى كاّفــة منتســبي قــوى األمــن الفلســطيني. 
   وكانت بعض األجهزة األمنية الفلســطينية قد اعتمدت مدّونات ســلوك خاصة بها يف الســنوات الســابقة، مثل مدّونــــة قواعــــد 
   ســــلوك وأخاقيــــات الشــــرطة الفلســــطينية التي اعتمدت يف 2012، كذلك مدّونة السلوك اخلاصة بجهاز اخملابرات العامة 
   التــي مت اعتمادهــا يف 2010، ومت التعديــل عليهــا يف 2015. كمــا اعتمــد الدفــاع املدنــي مدّونــة ســلوك خاصــة بــه يف بدايــة عــام 

  2015، وكذلك األمر يف جهاز االستخبارات العسكرية وجهاز األمن الوطني اللذيْن مت اعتماد مدّونات سلوك خاصة بهما.

1 القانون األساسي املعّدل املادة )39(.
2 نفس املصدر املادة )101(.
3 نفس املصدر املادة )69(.

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16310 4 انظر
 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17255 5 انظر

 .https://bit.ly/34ydKwU 6 انظر
 .https://www.pacc.ps/library/index/1 7 هيئة مكافحة الفساد
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◄ اإلطار المؤسساتي:
توجد وحدات إدارية تقوم بالرقابة الداخلية على أداء املؤسسة األمنية على النحو اآلتي:

الرقابة الداخلية يف جهاز الشرطة )املفتش العام للشرطة الفلسطينية(
يقوم مكتب املفتش العام من خال طاقم التفتيش الذي يصل عدده إلى 30 ضابًطا مبا يأتي:

● التفتيش اإلداري
● التفتيش املالي
● التفتيش الفّني

● التفتيش القضائي
وترفع التقارير للمفتش العام الذي بدوره يرفعها ملدير عام الشرطة )رئيس اجلهاز(.

الرقابة يف اخملابرات العامة
يف عــام 2007 مت اعتمــاد منصــب املفتــش العــام داخــل جهــاز اخملابــرات العامــة، وأعطــي الصاحيــات الرقابيــة علــى كافــة 
إدارات اجلهــاز وفروعــه. وقــد تطــور هــذا االســم وجــرى منحــه صاحيــات أوســع، فأصبــح االســم الرســمي »املراقــب العــام«، 
ومتــت إضافــة وحــدة الشــكاوى ملرتــب املراقــب العــام. ويقــوم مرتــب املراقــب العــام برقابــة االمتثــال واألداء، يف حــن أّن الرقابــة 

املاليــة تتــم مــن خــال املراقــب املالــي للمخابــرات الــذي يُعــَنّ بقــرار مــن الرئيــس، وتنســيب مــن مديــر اخملابــرات.

الرقابة الداخلية يف األمن الوقائي
لَت إدارة عامــة علــى رأســها املراقــب العــام  بــدأ العمــل الرقابــي يف جهــاز األمــن الوقائــي منــذ الســنوات األولــى إلنشــائه، فُشــكِّ
للجهــاز، ينقســم العمــل الرقابــي إلــى إدارتــْن، األولــى: إدارة الرقابــة العامــة علــى إجــراءات العمــل حســب القوانــن واألنظمــة، 
وتعنــى بالرقابــة علــى اإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة واملهنيــة واإللكترونيــة، والثانيــة الرقابــة علــى أمــن اجلهــاز، ومهمتهــا تنفيــذ 

التوصيــات الرقابيــة إلــى جانــب مهمــات أخــرى8.

الرقابة يف األمن الوطني
تقــوم دائــرة الرقابــة والتفتيــش يف األمــن الوطنــي مبتابعــة كّل مــا يتعلــق باألمــور الرقابيــة والقانونيــة املتعلقــة بــأداء الضبــاط 
واألفــراد مــن قــوات األمــن الوطنــي، ســواء مــن ناحيــة العمــل وااللتــزام بــه أو مــن نواحــي اخملالفــات بشــكل عــام. وهــي مرتبطــة 
بقائــد اجلهــاز الــذي منحهــا صاحيــات واســعة، باإلضافــة إلــى ارتباطهــا مبديــر الرقابــة والتفتيــش، وهــو أحــد مســاعدي 

قائــد اجلهــاز.

الرقابة الداخلية يف جهاز االستخبارات
تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز مباشــرة، وينقســم عمــل الرقابــة يف جهــاز االســتخبارات العســكرية إلــى الرقابــة اإلداريــة 
والرقابــة املاليــة التــي تقــوم بأعمــال التدقيــق املالــي علــى جميــع العمليــات املاليــة للجهــاز مــن شــراء وصــرف وغيــره، كذلــك 

الرقابــة علــى اإلجــراءات والتفتيــش اإللكترونــي

الرقابة الداخلية يف احلرس الرئاسي
تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز، ولكــن يتداخــل عمــل الرقابــة الداخليــة مــع عمــل أمــن اجلهــاز، وعليــه فهــي تقــوم بأعمــال 

تنفيذيــة، مــا يتنافــى مــع فلســفة الرقابــة الداخليــة. 

الرقابة الداخلية يف الدفاع املدني
تتبــع وحــدة الرقابــة والتفتيــش يف الدفــاع املدنــي لقائــد اجلهــاز، ومــن مهامهــا التأكــد مــن مطابقــة عمــل إدارات الدفــاع املدنــي 

تبًعــا للقواعــد والقوانــن التــي متثــل أحــد أعمــدة عمــل إدارة الرقابــة والتفتيــش، إضافــة للحفــاظ علــى املقتنيــات واملعــّدات. 
الرقابة الداخلية يف الضابطة اجلمركية

تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف الضابطــة اجلمركيــة لقائــد اجلهــاز، وتضــم وحــدة الشــكاوى، وهــذا يــؤدي إلــى تداخــل يف 
املهــام والقيــام بأعمــال تنفيذيــة.

8 نفس املصدر.
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الرقابة الداخلية يف القضاء العسكري
تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف هيئــة القضــاء العســكري رئيــس الهيئــة، وتتنــوع دوائــر الرقابــة يف هيئــة القضــاء العســكري، فمثــلًا 
تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي برقابــة األداء ومهمــات أخــرى، إلــى جانــب إدارة الرقابــة واألمــن التــي تعمــل علــى تعزيــز قــوة النظــام 
والضبــط والربــط، وتفعيــل الرقابــة واألمــن الداخلــي، باإلضافــة إلــى الرقابــة املاليــة واإلداريــة التي تكون بتشــكيل جلان متخصصة.

الرقابة الداخلية يف االرتباط العسكري
تتبــع وحــدة الرقابــة قائــد اجلهــاز، ولكنهــا ال تقــوم بالتدقيــق علــى الدائــرة املاليــة ووضــع التوصيــات ورفــع التقاريــر حــول مــدى 
التــزام اإلدارة باألنظمــة املاليــة. كمــا ال تتــم الرقابــة علــى دائــرة املــوارد البشــرية للتأكــد مــن مــدى التــزام الدائــرة بالقوانــن 

واألنظمــة املتعلقــة باملــوارد البشــرية، كالــدوام واإلجــازات وغيرهــا. 

الرقابة الداخلية يف الهيئات العسكرية
توجد العديد من الهيئات واإلدارات العسكرية التي شملتها الدراسة وهي:

 1- اإلدارة املاليــة العســكرية: تتبــع وحــدة الرقابــة الداخليــة يف اإلدارة املاليــة العســكرية ملديــر عــام اإلدارة، وهــي تقــوم بأعمــال 
    الرقابة اإلدارية واملالية واألداء على وحدات اإلدارة املالية العسكرية، وترفع التقارير ملدير عام اإلدارة.

 2- هيئــة التدريــب العســكري: توجــد وحــدة رقابــة تتبــع رئيــس الهيئــة، ويحكــم عمــل الوحــدة دليــل إجــراءات وتشــمل الرقابــة 
    املالية واإلدارية والفنية. 

 3- هيئــة اإلمــداد والتجهيــز: توجــد وحــدة رقابــة تتبــع رئيــس الهيئــة، تقــوم بأعمــال الرقابــة اإلداريــة املاليــة، والرقابــة الفنيــة، 
    وضبط اجلودة، وتشارك وحدة الرقابة يف جميع اللجان التي يتم تشكيلها يف الهيئة.

4- هيئة التنظيم واإلدارة: ال توجد وحدة رقابة داخلية.

 5- اخلدمــات الطبيــة العســكرية: تتبــع وحــدة الرقابــة لقائــد اجلهــاز، وتقــوم بالرقابــة اإلداريــة والرقابــة علــى األعمــال الطبيــة 
    اخلاصة يف القطاع األمني، يف حن تقوم اإلدارة املالية العسكرية بالرقابة املالية.

 6- التســليح املركــزي: تتبــع وحــدة الرقابــة والتفتيــش نائــب رئيــس الهيئــة، وتقــوم بأعمــال الرقابــة اإلداريــة وأعمــال التفتيــش 
    الفنية املتعلقة بالساح والذخيرة، بينما تقوم اإلدارة املالية العسكرية بأعمال الرقابة املالية. 

7- هيئة التوجيه السياسي والوطني: تتبع الوحدة لرئيس الهيئة، وتقوم بأعمال الرقابة اإلدارية واملالية والفنية. 

بنــاء علــى مــا تقــدم، حــول واقــع وحــدات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي لألجهــزة األمنيــة؛ فإنــه مــن الضــروري لتطويــر العمــل يف 
وحــدات الرقابــة الداخليــة، تطويــر وحــدة الرقابــة الداخليــة لبعــض األجهــزة األمنيــة، مــن خــال أمريــن:

   1. تطوير هيكلية وحدة الرقابة الداخلية للمستويات اخملتلفة بحسب أحجام األجهزة األمنية.
    2. تطويــر األوصــاف الوظيفيــة لوحــدة الرقابــة/ املدقــق )املراقــب( الداخلــي، والوظائــف املقترحــة داخــل هــذه الوحــدات 

       التي تظهر يف امللحق رقم )1(. 
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ــة حســب أحجــام  ــة الداخلي ــه لوحــدات الرقاب ــى اإلطــار الوظيفــي املعمــول ب ــاء عل ــة العامــة املقترحــة بن ــي الهيكلي ــا يل وفيم
ــة: ــة اخملتلف ــزة األمني األجه

أمــا يف الشــرطة والتــي تعمــل حاليــا علــى تطويــر نظــام تفتيــش قائــم علــى اخملاطــر، فيوجــد فريــق خــاص يقــوم بالتفتيــش 
القضائــي، باإلضافــة إلــى التفتيــش املالــي واإلداري والفنــي.  كذلــك تقــوم أجهــزة مثــل األمــن الوقائــي واالســتخبارات العســكرية 
ــى مســتوى  ــق عل ــة والتدقي ــا. وميكــن أن تكــون وحــدات الرقاب ــة عمله ــي وهــذا مــا يتناســب وطبيع ــق اإللكترون ــة والتدقي بالرقاب
وحــدات أو إدارات عامــة أو دوائــر أو أقســام، وفًقــا حلجــم اجلهــاز، وذلــك ملمارســة الرقابــة والتدقيــق اإلداري واملالــي علــى األقــل.  

وبالنســبة لألجهــزة الصغيــرة احلجــم، فيمكــن أن تكتفــي بوجــود مدقــق إداري وفنــي، ومدقــق مالــي، وعليــه يســتطيع أي جهــاز 
تكييــف الهيكليــة املقترحــة؛ لتتناســب وحجمــه وطبيعــة عملــه ملمارســة التدقيــق اإلداري واملالــي والفنــي، وميكــن االســتفادة مــن 

امللحــق رقــم )1( الــذي يحــدد املهمــات الرئيســة لهيكليــة وحــدة الرقابــة والتدقيــق.
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◄ دورة عمل وحدة الرقابة الداخلية:

تتكــون  دورة العمــل يف وحــدة الرقابــة الداخليــة مــن  مجموعــة مــن اإلجــراءات، تبــدأ بالتخطيــط للعمــل وتنتهــي بإعــداد تقاريــر 
الرقابــة، ومناقشــتها مــع قيــادة اجلهــاز، واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لزيــادة كفــاءة عمــل اجلهــاز، وتتمثــل هــذه اإلجــراءات مبــا يأتــي:

1. إعداد برنامج الرقابة الداخلية.
2. توزيع األعباء على املدققن حسب التخصص.

3. االطاع على األنظمة والقوانن واملواد ذات العاقة.
4. مراجعة اإلجراء املتعلق بالفقرة )اجملال( موضوع التدقيق.

5. حتديد نطاق التدقيق شاملًا عينات.
6. حتديد العينات وطريقة الوصول إليها.

7. جمع البيانات.
8. القيام بعملية التدقيق.

9. تعبئة مناذج تدقيق الفقرات حسب اإلجراءات.
10. إعداد التقرير لكل فقرة )مجال مت التدقيق عليه(.

11. إعداد منوذج متابعة تدقيق الفقرات )اجملاالت( لتحديد مدى اكتمال عملية التدقيق.
12. مراجعة تقارير تدقيق الفقرات )اجملاالت( من قبل مسؤول وحدة الرقابة/ املدقق )املراقب( الداخلي.

13. إعداد التقرير اإلجمالي لكل الفقرات )اجملاالت( مع حتديد نقاط القوة والضعف.
14. مراجعة التقرير بوجود جميع املدققن املشاركن.

15.  إرسال التقرير إلى قيادة اجلهاز.
16. مناقشة التقرير مع قيادة اجلهاز.

17. إقرار التوصيات واإلجراءات الواجب اتخاذها على مستوى الوحدات اخملتلفة يف اجلهاز.
18. حتديث برنامج الرقابة الداخلية حسب التوصيات.

أما املسؤوليات داخل هذه الوحدة فتتمثل مبا يأتي:

املسؤولإدارة وحدة الرقابةالرقم
املدققون/ مسؤول الوحدةإعداد برنامج الرقابة الداخلية 1
مسؤول الوحدة/ املدقق )املراقب( الداخليتوفير املواد من األنظمة والقوانن واألدلة والتعليمات 2
مسؤول الوحدةتوزيع األعباء حسب البرنامج3
املدققون/ مسؤول الوحدةإجراء عمليات التدقيق4
مسؤول الوحدة متابعة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية 5
املدققون/ مسؤول الوحدة إعداد التقارير للفقرات )اجملاالت(6
مسؤول الوحدة إعداد التقارير اإلجمالية 7
مسؤول الوحدة مراجعة تقارير الفقرات )اجملاالت(8
مسؤول الوحدة مراجعة التقارير اإلجمالية9
مسؤول الوحدةمناقشة التقرير النهائي مع قيادة اجلهاز10
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◄ اختيار العينات في التدقيق:

ثّمة قواعد عامة يحب أن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد احلجم املناسب للعينة، وهي:
 I. أّن حجــم العينــة املناســب يعتمــد علــى الغــرض الــذي جتــري مــن أجلــه عمليــة املعاينــة، وعلــى طبيعــة مجتمــع البحــث 

    باإلضافة إلى متغيرات البحث، ومنط العاقات التي يرغب يف الكشف عنها.
 II. أّنــه ميكــن اختيــار العينــة وحجمهــا باالعتمــاد علــى التجــارب واخلبــرات الســابقة إن وجــدت، وال ســّيما تلــك التجــارب التــي 

    لها التصميم ذاته.
 III. أّنــه كلمــا ازداد حجــم العينــة ازدادت درجــة متثيــل خصائــص مجتمــع التدقيــق، ومــن ثــّم تعميــم أصــدق للنتائــج، ولكــن ذلــك 

    يتطلب زيادة التكلفة.

متر عملية اختيار العينة بعدة خطوات ميكن توضيحها على النحو اآلتي:
ــه عــن  ــز مفردات ــي متي ــص الت ــث التســمية والســمات واخلصائ ــن حي ــات بشــكل واضــح ودقيــق، م ــع البيان ــد مجتم  1. حتدي

   غيرها، ليتبن حجم اجملتمع ومدى جتانسه؛ ألن ذلك يؤثر يف عدد مفردات العينة ونوعية العينة التي سيتم اختيارها.

 2. حتديــد مفــردات اجملتمــع األصلــي وترتيبهــا يف جــداول بأرقــام متسلســلة إن أمكــن؛ ألن ذلــك يســهل يف اختيــار عينــة ممثلــة 
   للمجتمع بشكل أفضل )مثل أرقام السندات(.

 3. حتديــد العــدد املناســب ألفــراد العينــة، وذلــك بنــاء علــى حتديــد نســبة اخلطــأ املتوقــع واســتخدام برمجيــات حســاب عــدد 
    أفراد العينة sample size calculator9، ومن ثم اختيار مفردات العينة عشوائًيا، إذا كان عدد مفردات البيانات كبيًرا، 

   أو اختيار العينة بشكل قصدي بناء على تقدير املدقق للجوانب التي ينبغي التركيز عليها.

يُحتسب حجم العينة من خال املعادلة اآلتية:
حجم العينة = مجتمع التدقيق/ ]1+}مجتمع الدراسة * )نسبة اخلطأ(2{[

حيــث ان نســبة اخلطــأ املتعــارف عليهــا هــي 5% عندمــا يكــون مجتمــع الدراســة كبيــًرا، والنســبة املقبولــة عملّيًــا يف التدقيــق 
هــي %10.

مثــال: مجمــوع ســندات الصــرف خــال الفتــرة = 360 وصــلًا، نســبة اخلطــأ تســاوي 10%، وعليــه وباســتخدام املعادلــة الســابقة 
فإن عدد الوصوالت الواجب فحصها = 360/ ] 1+ } 360 * )0,1(2[ { = 360/ )1+ 3,6( = 360 / 4,6 = 78 وصلًا.

9 https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html.
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◄ الملفات:

لكــي يقــوم املدقــق بتوثيــق جميــع العمليــات واالحتفــاظ بــكل متعلقــات عمليــة التدقيــق؛ فــإن عليــه تنظيــم امللفــات التــي تثبــت 
بــذل العنايــة املهنيــة الكافيــة، إضافــة إلــى اإلحاطــة بــكل مســتلزمات عمليــة التدقيــق، مــن تقاريــر وقوانــن وأنظمــة وتعليمــات، 
وعقــود ممتــدة ألكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة، وتداخــل عمليــات ماليــة ألكثــر مــن ســنة، وعليــه فــإن ذلــك يتطلــب تقســيم امللفــات 

وتنظيمهــا يف أربعــة أنــواع، كمــا هــي موضحــة أدنــاه:
 أ. امللــف الدائــم للتدقيــق: يتضمــن امللــف الدائــم للتدقيــق أوراًقــا ذات صلــة مســتمرة باجلهــاز األمنــي، ونســًخا مــن املســتندات 
التــي قــد يســتمر التعامــل معهــا ألكثــر مــن ســنة، كالعقــود وتقاريــر اخلطــط اإلســتراتيجية واألصــول الثابتــة وغيرهــا، وحتليــلًا 
للحســابات ذات االســتمرارية املهمــة للمدقــق خــال الســنوات الاحقــة، ونتائــج اإلجــراءات التحليليــة مــن عمليــات التدقيــق 
لســنوات ســابقة. ويجــب مراجعــة محتوياتــه وحتديثــه بشــكل دوري، أو وفًقــا للمســتجدات التــي تــرد خــال مهــام التدقيــق، وقــد 

تتضمــن احملتويــات أيًضــا مــا يأتــي:
    ●  الهيكليات التنظيمية.

    ●  الوصف الوظيفي وجدول الصاحيات.

    ●  تقارير التدقيق السابقة.

    ●  اخلطة اإلستراتيجية

    ●  تقارير أخرى، على سبيل املثال الصادرة عن املدقق اخلارجي أو هيئات مراجعة أو حتقيق أخرى.

    ●  أدلة سياسات وإجراءات العمل إلدارات/ عمليات اجلهاز.

ــات  ــى بيان ــوي عل ــة، ويحت ــق معين ــق األوراق املتعلقــة مبهمــة تدقي ــف اجلــاري للتدقي  ب. امللــف اجلــاري للتدقيــق: يتضمــن املل
ومعلومــات متعلقــة بالســنة موضــوع التدقيــق، مثــل: برنامــج التدقيــق، وميــزان املراجعــة، وقيــود التســوية، وإعــادة تبويــب 
احلســابات ضمــن هيــكل احلســابات، واجلــداول التحليليــة الداعمــة لعمليــة التدقيــق، واملدفوعــات )املصروفــات(، وعمليــات 
التحليــل، والتســويات اخلاصــة بالقيــم املاليــة التــي مت القيــام بهــا، وملخص لإلجــراءات، واختبار املســتندات الدائمة واملعلومات 

األخــرى اخملتلفــة التــي مت احلصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق. وقــد  تتضمــن احملتويــات أيًضــا مــا يأتــي:
    ●  تقرير التدقيق السابق والردود وماحظات العمل احملالة من مدة التدقيق السابقة.

    ●  الوصف التفصيلي للعمليات.

    ●  التقارير اخلاصة بتنفيذ برامج الفحص.

    ●  سجل املاحظات األولية )املشاكل، واالستثناءات الناشئة عن اختبارات التدقيق(.

    ●  مسودة تقرير التدقيق.

    ●  تفاصيل مناقشات ما بعد التدقيق.

    ●  تقرير التدقيق املرسل لقيادة اجلهاز.

    ●  تقرير التدقيق النهائي.

    ●  أوراق عمل ومراسات املتابعة.

ــة، كرســائل  ــة أو اخلارجي ــات الداخلي ــع اجله ــق جلمي ــة التدقي ــة بعملي ــع املراســات املتعلق  ج. ملــف املراســات: ويشــمل جمي
ــة العســكرية. ــة املركزي ــوك والــذمم واملراســات مــع املالي املصادقــات للبن

 د. ملف التقارير: ويحوي نسخ جميع التقارير مبوبة يحسب التاريخ.

ملفات التدقيق
ملف التقاريرملف املراساتامللف اجلاريامللف الدائم

اسم امللفالرقماسم امللفالرقماسم امللفالرقماسم امللفالرقم
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◄ التقارير:

إن نتــاج عمليــة التدقيــق هــو تقريــر نتائــج عمليــات التدقيــق للبنــود اخملتلفــة، ويأخــذ هــذا التقريــر أشــكالًا متعــددة، بحســب 
الغــرض مــن التقريــر، ومرحلــة إعــداد التقريــر:

 1. منــوذج تدقيــق – تقريــر فقــرة )مجــال(: وميثــل هــذا التقريــر أبســط األنــواع، ويأتــي يف البدايــة، حيــث يتــم الوصــول إلــى 
    نتائــج التدقيــق مــن خــال متابعــة اإلجــراءات املطلوبــة يف تدقيــق الفقــرة )اجملــال(، ويعتبــر هــذا التقريــر مدخــلًا إلعــداد 

   التقرير الكلي، وميثل نتائج عمليات التدقيق مجتمعة.
 2. تقريــر إجمالــي نتائــج عمليــات التدقيــق )ســنوي/نصف ســنوي/ربع ســنوي(: ويعتمــد هــذا التقريــر يف مدخاتــه علــى نتائــج 
    تدقيــق الفقــرات )اجملــاالت( اخملتلفــة، حيــث يتــم جتميــع نتائــج التدقيــق ودمجهــا مًعــا يف التقريــر اإلجمالــي، ويبــن نقــاط 
    القــوة والضعــف يف كل فقــرة يف إعطــاء وزن مــن 100% لــكل فقــرة مــن الفقــرات، ليتــم يف النهايــة حتديــد متوســط القــوة 
    أو الضعــف يف النظــام، باإلضافــة إلــى مراجعــات رئيــس اجلهــاز وتوصياتــه )إن وجــدت(، وميكــن عمــل هــذا التقريــر بشــكل 

   ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، ويفّضل أن يكون هذا التقرير نصف سنوي على األقل.
 3. تقريــر متابعــة تقريــر فقــرة: وهــذا التقريــر بســبب تعــدد حقولــه )يفضــل أن يكــون تقريــًرا محوســًبا )ورقــة إكســل مثــا((؛ 

   ليسهل التعامل معه وطباعته على ورق من احلجم الكبير A3، حيث يوجد لكل فقرة من الفقرات تقرير متابعة.
 4. تقريــر متابعــة برنامــج عمــل التدقيــق: يأتــي هــذا التقريــر ملتابعــة تنفيــذ برنامــج التدقيــق، وحتديــد نســبة اإلجنــاز يف هــذا 

   البرنامج، مع حتديد الفقرات )اجملاالت( التي لم تكتمل.
ــًرا  ــكل النظــام: يفضــل أن يكــون تقري ــي ل ــكل فقــرة واإلجمال ــي ل ــة التفصيل ــة الداخلي ــوة نظــام الرقاب ــر مؤشــرات ق  5. تقري
ــة الداخليــة حتديــد مســتوى قــوة  ــي/ مســؤول وحــدة الرقاب ــب مــن املراقــب الداخل     محوســًبا )منــوذج إكســل(، حيــث يتطل
    كل إجــراء، وحتديــد وزن هــذا اإلجــراء )تــدرج مــن 10 نقــاط(؛ لكــي يتــم مــن خــال البرمجيــة احتســاب قــوة نظــام الرقابــة 

   الداخلية لكل فقرة وجملموع الفقرات.
)1( منوذج تدقيق - تقرير فقرة )مجال(

وحدة الرقابة الداخلية/ املدقق )املراقب( الداخليجهاز............

منوذج تدقيق – تقرير فقرة
مرجعيات اإلجراءالتاريخ:الفقرة
السنة:دققها:
املدة التي تغطيها عملية التدقيق:راجعها
رقم الصفحة:العينة:

املستندات املشمولة:

طبيعة عملية التدقيق: النطاقاإلجراء
نتائج عملية التدقيقآلّية التدقيقسابقة، الحقة

النتائج اإلجمالية لعملية التدقيق:
إجراءات يجب اتخاذها:

الفحص القادم والبنود التي يجب متابعتها
مسؤول وحدة الرقابةاملدقق
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)2( تقرير إجمالي نتائج عمليات التدقيق: )سنوي/نصف سنوي/ربع سنوي(

)3( تقرير متابعة تدقيق فقرة

وحدة الرقابة الداخلية/ املدقق الداخلي جهاز............ 
الفقرة/ الفقرات التي يغطيها التقريرالتاريخ:رقم التقرير السنة:دققها

املدة التي تغطيها عملية التدقيقراجعها

الوحدة اإلدارية املعنيةإجراءات يجب اتخاذهادرجة الضعفنقاط الضعف درجة القوة نقاط القوة الفقرةالرقم

اجملموعاجملموع

درجة ضعف النظام:...... درجة قوة النظام:...........مسؤول وحدة الرقابةاملدققون

رئيس اجلهاز/ إقرار التوصيات املراقب )املفتش( العام/ إقرار التوصيات
11
22
33
44
55

وحــدة الرقابــة الداخليــة/ جهاز......
املدقــق الداخلــي 

تطبيــق  متابعــة 
اإلجــراء 

مرجعيات اإلجراءالتاريخ:الفقرة 
السنة:دققها

املــدة التــي تغطيهــا عمليــة راجعها
التدقيق:

رقم الصفحة: العينة 
أرقام املستندات املشمولة:

رقم 
النطاقاإلجراء 

طبيعة عملية 
التدقيق: 

سابقة، الحقة
آلّية 

التدقيق 
اإلجراءات 
التي متت 

تاريخ 
اإلجراءات تاريخ االنتهاء البدء 

التي لم تتم 
السبب 
يف عدم 
اإلمتام 

اخلطة 
القادمة 
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)4( تقرير متابعة تنفيذ برنامج التدقيق

)5( تقارير تقييم نظام الرقابة )األداء الفعلي(

متابعة تطبيق اإلجراء جهاز........ 
متابعة تنفيذ برنامج التدقيقإعداد: 

رقم )                       (مراجعة:

لسنة )                    (
السنة:

التاريخ:

نطاق الفقرة 
التدقيق 

العينة 
املستهدفة 

حجم 
تاريخ البداية الفعلية العينة 

تاريخ 
االنتهاء 

الفعلي

عدد 
األيام 

الفعلية 
املدقق

احلالة: 
حتسن، 
تراجع 

األسباب

النسبة الكليةفترة التقييمالسنة  الفقرة:

مستوى قوة الفقرةاإلجراء اجملال
مستوى األداءالوزن من 10لغاية 100لغاية 80لغاية 60لغاية 40لغاية 20

اجملموع

%%%%%

تقييم نظام الرقابة – كلي
النسبة الكلية مستوى األداء الكلي املعدل للفقرة مستوى األداء الكلي املعدل للفقرة وزن الفقرة من 10الفقرة الرقم

اجملموع
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◄ برامج الرقابة الداخلية:
كــي تقــوم وحــدة الرقابــة الداخليــة/ املدقــق )املراقــب( الداخلــي مبهــام التدقيــق، يجــب القيــام بإعــداد برنامــج للقيــام بعمليــات 
التدقيــق، مقســم إلــى مراحــل زمنيــة، ومبنــي علــى عــدد األيــام الازمــة لتدقيــق كل فقــرة مــن الفقــرات، إضافــة إلــى متابعــة 
تنفيــذ هــذا البرنامــج، مــع حتديــد نســبة التنفيــذ واإلجنــاز، وأســباب عــدم القيــام مبهــام التدقيــق كاملــة، إضافــة إلــى حتديــد 
الطواقــم البشــرية التــي ســتقوم بعمليــة التدقيــق اعتمــاًدا علــى حجــم اجلهــاز، ومــدى توفــر وحــدة الرقابــة الداخليــة فيهــا. 
وفيمــا يأتــي تصميــم برنامــج التدقيــق الــذي يجــب إعــداده مــن قبــل وحــدة الرقابــة الداخليــة/ املدقــق )املراقــب( الداخلــي 

وبرنامــج متابعــة التنفيــذ للفقــرات اخملتلفــة التــي تظهــر األداء املالــي واإلداري والفنــي للجهــاز.

منوذج برنامج الرقابة الداخلية رقم )       (

منوذج متابعة تنفيذ برنامج الرقابة الداخلية رقم )      (

إجراءات الرقابة الداخلية )بعض اإلجراءات على سبيل املثال والتوضيح(:

جهاز........
برنامج الرقابة الداخليةإعداد:

رقم )              (

لسنة )             (

مراجعة 
السنة

التاريخ
تاريخ إعداد التقريراملدقق عدد األيام تاريخ االنتهاء تاريخ البداية حجم العينة العينة املستهدفةنطاق التدقيق الفقرة 

جهاز..........

متابعة تنفيذ برنامج الرقابة الداخليةإعداد:
رقم )            (
لسنة )           (

مراجعة 
السنة

التاريخ

العينة نطاق التدقيقالفقرة
املستهدفة

حجم 
العينة

تاريخ البداية 
الفعلية

تاريخ االنتهاء 
احلالة )تقدمي/ املدققالفعلي

األسبابتأخير(

اإلجراءرقم اإلجراءاملتسلسل
النقدية 1.1
املصروفات 2.1
العطاءات واملشتريات 3.1
املستودعات 4.1
إدارة املوارد البشرية5.1
املوازنات6.1
نظم املعلومات7.1
اخلطط اإلستراتيجية8.1
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◄ أمثلة توضيحية:

1. الفقرة: النقدية )مثال توضيحي(
الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: يهــدف إجــراء تدقيــق فقــرة النقديــة إلــى مراجعــة العمليــات املتعلقة بالقبض والصــرف، وإثباتها يف 
الســجات احملاســبية، واكتمــال مســتنداتها، باإلضافــة إلــى رصــد املوجــود النقــدي واحملافظــة عليــه، وأن عمليــات املقبوضــات 

واملدفوعــات متــت وفــق القوانــن واألنظمــة والتعليمــات ذات العاقــة التــي حتكــم التصرفــات النقدية.
محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 4. منوذج تدقيق الصندوق.

رقم الفقرة: النقدية 
1.1اإلجراء:

مرجعيات اإلجراء:
معايير احملاسبة الدولية 

دليل اإلجراءات والسياسات احملاسبية.

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: 

سابقة، الحقة
آلّية التدقيق

عامة

مراجعة تكليف العمل/ الدائرة املالية سابقة شامل ماليحتديد واضح ألمن الصندوق
الوجود الفعليسابق/ سنويشامل مالي التأكد من وجود خزنة لدى أمن الصندوق
كتاب تكليف جلنة اجلردسابق/ شهريشامل مالي التأكــد مــن تســمية جلنــة جــرد الصندوق
التأكــد مــن تغييــر اللجنــة شــهريا وكلمــا 

كتاب تكليف جلان اجلردسابق/ شهريشامل مالي دعــت احلاجــة 

املدفوعات 
النقدية

التأكــد مــن أن كل املدفوعــات النقديــة 
ــرة صــرف  ــى مذك ــاء عل الحق حسب عينة مالي جــاءت بن

برنامج التدقيق 
مراجعــة عينــة مــن مســتندات الصــرف 
واملرفقــات  الصــرف  مبذكــرة  مرفقــة 

الثبوتيــة.

التأكــد مــن إصــدار مســتند الصرف جلميع 
الحق حسب عينة مالي الدفعات النقدية 

برنامج التدقيق 
مراجعــة عينــة مــن مســتندات الصــرف 
واملرفقــات  الصــرف  مبذكــرة  مرفقــة 

الثبوتيــة.

الحق حسب عينة مالي مراجعة اكتمال محتويات مستند الصرف 
برنامج التدقيق 

مراجعــة عينــة مــن مســتندات الصــرف 
واملرفقــات  الصــرف  مبذكــرة  مرفقــة 

الثبوتيــة.

التأكد من ختم جميع املســتندات املصروفة 
الحق حسب عينة مالي ومحتوياتها ومرفقاتها بختم “مدفوع”

برنامج التدقيق 
مراجعــة عينــة مــن مســتندات الصــرف 
واملرفقــات  الصــرف  مبذكــرة  مرفقــة 

الثبوتيــة.

التأكــد مــن أن الدفعــات النقديــة جــاءت 
الحق حسب شامل مالي وفــق حــدود الصــرف النقــدي 

برنامج التدقيق 
مراجعــة عينــة مــن مســتندات الصــرف 
واملرفقــات  الصــرف  مبذكــرة  مرفقــة 

الثبوتيــة.
التأكــد مــن قيمــة األرصــدة املتوفــرة يف 
ــا  ــوم حســب النظــام ومطابقته ــة الي نهاي

مــع الســجات الرســمية 
كشــوفات أرصــدة الصناديــق/ محاضــر الحقة/ شهرية عينة مالي 

ــوك اجلــرد/ كشــوفات البن

جرد الصندوق

اجلــرد  مواعيــد  حتديــد  مــن  التأكــد 
للموجــود النقــدي )يوميا( ميــا فيها اجلرد 

املفاجــئ
كشــوفات أرصــدة الصناديق/ محاضــر اجلردالحقة/ شهرية عينة مالي 

التأكــد مــن إثبــات محاضر اجلــرد اخلاصة 
باملوجــود النقــدي والتأكــد مــن حضور جلنة 

اجلرد
كشــوفات أرصــدة الصناديــق/ محاضــر الحقة/ شهرية عينة مالي 

اجلــرد 

ــات إن  اتخــاذ إجــراءات معاجلــة الفروق
كشــوفات أرصــدة الصناديــق/ محاضــر الحقة/ شهرية عينة مالي وجــدت 

ــي املوثقــة ــر املال ــات املدي اجلــرد/ متابع
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إثبات العمليات 
املالية

ــات املدفوعــات  ــات عملي ــد مــن إثب التأك
ــا ــى احلســابات اخملصصــة له مراجعــة دفتــر اليوميــة/ االســتاذ للنظــام الحقة/ شهرية عينة مالي عل

اليــدوي أو النظــام احملوســب 
التأكــد مــن إثبــات عمليــات املقبوضات )إن 

مراجعــة دفتــر اليوميــة/ األســتاذ للنظــام الحقة/ شهرية عينة مالي وجــدت( علــى احلســابات اخملصصــة لها 
اليــدوي أو النظــام احملوســب

التأكــد مــن إثبــات عمليــات اإليداعــات 
البنكيــة )إن وجــدت( علــى احلســابات 

اخملصصــة لهــا
مراجعــة دفتــر اليوميــة/ األســتاذ للنظــام الحقة/ شهرية عينة مالي 

اليــدوي أو النظــام احملوســب

تدقيق الصندوق:
رقم احلساب:

دققهاأمنب الصندوق:العملة: 
راجعها السنة:
الشهر:
التاريخ:

كتابًة:رقًما:الرصيد االفتتاحي 
املقبوضات النقدية )إن وجدت(

مجموع املبلغ إلى رقم من رقم دفتر رقم مستندات القبض 

اجملموع

املدفوعات النقدية 
مجموع املبلغإلى رقم من رقم دفتر رقم مستندات الصرف 

اجملموع

الرصيد النقدي
رصيد اجلرد الفعلي محضر جرد رقم ) ....... ...( تاريخ )..............( 

رصيد مطابق . 1مطابقة عملية اجلرد 
رصيد غير مطابق . 2

إذا كان غير مطابق إبداء األسباب: 
اإلجــراء القانونــي الــازم مبــرًرا باالعتماد 

علــى القوانن واألنظمــة والتعليمات: 
املدقق:

التاريخ:

مسؤول وحدة الرقابة 

التاريخ:
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2. الفقرة: املصروفات )مثال توضيحي(

الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: يهــدف إجــراء تدقيــق فقــرة املصروفــات إلــى مراجعــة العمليــات املتعلقــة باملصروفــات، مــن 
حيــث إجــراء الصــرف، وصاحيــات الصــرف، والتأكــد مــن قانونيــة عمليــات الصــرف وأنهــا متــت وفــق األنظمــة والتعليمــات 
والقوانــن احملــددة لذلــك، إضافــة إلــى توجيــه املصاريــف إلــى احلســابات املناســبة، ومراجعــة التقاريــر اخلاصــة باملصروفــات، 

وعاقتهــا باملوازنــات.
محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 4. منوذج حساب مصروفات.

رقم اإلجراء: 2.1  الفقرة: املصروفات 
مرجعيات اإلجراء 

معايير احملاسبة املعمول بها 

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: سابقة، 

الحقة
آلية التدقيق

عامة

التأكــد مــن تصنيــف املصروف حســب 
مراجعة تصنيف املصاريفسابق شاملمالي فقــرات املوازنة

التأكــد مــن أن تصنيــف املصروفــات 
ــكل احلســاب املوحــد  ــق مــع هي مراجعة تصنيف املصاريفسابق شاملمالي متواف

التأكد من استخدام تصنيفات مراكز 
ــف حســب سابق شاملمالي التكلفة ــف املصاري ــة تصني مراجع

مراكــز التكلفــة

إقرار الصرف 
للمصروفات

التأكــد مــن عــدم جتــاوز مخصصــات 
مراجعــة تقاريــر انحرافــات املوازنــة الحق عينة مالي املوازنــة 

شــهرًيا
مبالــغ مرصــودة  وجــود  مــن  التأكــد 

الصــرف  لعمليــة  مراجعــة تقاريــر انحرافــات املوازنــة الحق عينة مالي مســبًقا 
شــهريا باإلضافــة إلــى أرصــدة البنوك

التأكد من أن املصروف متعلق بأنشــطة 
مراجعة مرفقات عملية الصرف الحق عينة مالي اجلهاز 

التأكــد مــن أن املصــروف مت حســب 
اليــة الدفــع املناســبة ) نقدي، شــيكات، 

حــواالت(
ــات الحق عينة مالي  مطابقــة مذكــرة الصــرف مــع آلي

الصــرف املناســبة

التأكــد مــن إقــرار املصــروف مــن خال 
التأكــد مــن وجــود مراحل إقــرار مذكرة الحق عينة مالي مذكــرة الصرف حســب الصاحيات 

الصرف وتسلسلها
التأكــد مــن عــدم صــرف مبالــغ متعلقــة 
بــدون اســتام فعلــي يف  مبشــتريات 

املســتودعات 
مراجعة مرفقات عملية الصرف الحق عينة مالي 

مراجعــة عــدم إقــرار مدفوعــات إال 
مراجعة مرفقات عملية الصرفالحق عينة مالي بعــد اســتام الســلع أو اخلدمــات 

التأكــد مــن أن املصروفــات متوافقــة 
ــدات  ــات نظــام التوري ــع تعليم سابق شامل مالي م

الصــرف  عمليــة  مرفقــات  مراجعــة 
التوريــدات وشــروط  وفــق تعليمــات 

العقــد

التأكــد مــن إقــرار الصــرف للمســتفيد 
الحق عينة مالي األول )صاحــب العاقــة( 

التأكــد مــن وجــود مراحــل إقــرار مذكرة 
الصــرف وتسلســلها، ووجــود املرفقــات 

املناسبة 
التأكــد مــن إرفــاق املســتندات املعــززة 

مراجعة مرفقات عملية الصرف الحق عينة مالي للصــرف كاملــة 

مراعــاة تدقيــق العطــاءات وفــق إجــراء 
العطــاءات والتوريــدات قبــل  تدقيــق 

عمليــة الصــرف 
مراجعــة مرفقات عمليــة الصرف وفق سابق شامل فني 

تعليمات العطاءات وشــروط العقد
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عمليات الصرف

علــى  )مدفــوع(  ختــم  مــن  التأكــد 
املســتندات )املرفقــات( املعززة لصرف 

حتــى ال يتــم صرفهــا مــرة ثانيــة 
الحق عينةمالي 

مراجعــة الســجات احملاســبية اليدويــة 
حســابات  كشــوفات  احملوســب/  أو 
املصروف/ مستندات الصرف واملرفقات 

التأكــد مــن أنه ال يتم إعداد الشــيكات 
مراجعة مراحل إقرار مذكرة الصرف الحق عينة مالي إال بعــد إقرار مذكرة الصرف 

إثبات عمليات 
املصروفات

التأكــد مــن إثبات املصــروف يف النظام 
الحق عينة مالي احملاســبي بشكل صحيح

مراجعة الســجات احملاســبية اليدوية 
حســابات  كشــوفات  احملوســب/  أو 
املصــروف ومقارنتهــا مــع مســتندات 

الصــرف ومذكــرة الصــرف 
التأكــد مــن قيــام املدقــق املالــي الداخلي 
مســتندات  كل  )مبراجعــة  وجــد(  )ان 

املصاريــف
مطابقــة توقيــع املدقــق املالــي الداخلي الحق عينة مالي 

علــى مســتندات الصرف

الحق عينة مالي مراجعة تقارير املصروفات الشهرية 
كشــوفات املصاريــف ومقارنتهــا مــع 
واملبالــغ  واالنحرافــات  اخملصصــات 

املصروفــة فعــا

تدقيق حساب املصروفات 
دققها السنة املصروف 

راجعها الشهر تصنيف املصروف 
التاريخرقم احلساب 

العملة 

توفر مطابقة حدود الصرف مذكرة صرف مصادقة رقم مستند الصرف التاريخ
االعتماد 

آلّية الصرف: شيك، 
نقدي، حوالة 

تصنيف 
ماحظات املصروف

مطابقة اإلجراءات: 1. سليمة                                2. غير سليمة 
توصياتإجراءات غير مطابقة

املدقق: ...........................            التاريخ: .........................
مدير وحدة الرقابة: .....................   التاريخ:......................
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3. الفقرة: العطاءات واملشتريات

الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: تهــدف عمليــة تدقيــق العطــاءات واملشــتريات إلــى مراجعــة عمليــات اقــرار ومتابعــة عمليــات 
الشــراء والعطــاءات، والتأكــد مــن كفايــة املســتندات إلرســاء العطــاءات، وإقــرار الدفعــات، ومتابعــة إجنــاز األعمــال، وتصنيــف 

مصاريــف املشــتريات والعطــاءات بالشــكل املناســب.
محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق  2. متابعة إجراء التدقيق  3. منوذج تدقيق فقرة 

رقم الفقرة: العطاءات واملشتريات
3.1اإلجراء 

مرجعيات اإلجراء 
قانون الشراء العام

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: 

سابقة، الحقة
آلية التدقيق

تصنيف 
العطاءات

ــف العطــاءات واملشــتريات حســب  ــة تصني مراجع
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: سابق شامل فني النظــام

اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: سابقشامل مالي مراجعة توفر اخملصصات الازمة 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

عمليات 
االستدراج

مراجعــة عمليــات االســتدراج حســب النظــام مــن 
ــى  ــى اإلعــان إل ــة العطــاء إل مراحــل وضــع وثيق

ــى حفــظ العــروض اســتقبال العــروض إل
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري 

اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

مراجعــة آلّيــة فتــح العــروض وتوفر اللجــان اخلاصة 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري بذلك

اتفاقيات /أسعار/محاضر استام
مراجعــة آليــة إلغــاء أو تأجيــل العــروض مــع مراجعة 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري األسباب 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري مراجعة آلية إعادة طرح العطاءات 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

التقييم

مراجعة تســمية جلان التقييم حســب النظام واملهنية 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحقشامل إداري يف العمل 

اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري توقيت عمليات التقييم 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل فني تقييم األسعار وجودة اخلدمات 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: الحق شامل إداري مراجعة آلية عمليات التقييم حسب النظام 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

سابق لعملية شامل فني مراجعة تدقيق البنود 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

املدفوعات 

سابق لعملية شامل فني مراجعة تدقيق األسعار 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

سابق لعملية شامل فني مراجعة نسبة إجناز البنود 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

مراجعة تسلســل الدفعات حســب اإلجناز ونصوص 
االتفاقية 

فني/ 
سابق لعملية شامل مالي 

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

سابق لعملية شامل فني مراجعة وجود أي أوامر تغيرية 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

مراجعــة تسلســل تدقيــق الدفعــات خــال اقســام 
سابق لعملية شامل مالي اجلهــاز املعنيــة 

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

سابق لعملية شامل فني مراجعة محاضر االستام األولي والنهائي 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام
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سابق لعملية شامل فني مراجعة وجود التقارير الفنية املعززة للصرف 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

سابق لعملية شامل فني مراجعة وجود غرامات تأخيريه أو خصومات 
الصرف 

تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

يف حالــة املــواد التأكــد مــن اإلدخــال اخملزنــي يف 
املســتودعات وفحــص الكميــات واملواصفــات مــن 

قبــل جلنــة االســتام املكلفــة
إداري/ 
سابق لعملية شامل فني 

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

االستام 
األولي 
والنهائي

مراجعــة إجــراءات االســتام األولــي والنهائــي مــع 
سابق لعملية شامل فني مراجعــة توفــر الكفــاالت الازمــة

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

مراجعــة إجــراءات تســليم العهــدة بحــوزة موظــف 
سابق لعملية شامل فني أو دائــرة أو قســم 

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

مراجعــة ان االســتام النهائــي كان خــال مــدة 
العطــاء احملــددة مــع تدقيــق وجــود ايــة غرامــات 

تأخيريــه أو خصومــات
فني/ 
سابق لعملية شامل مالي 

الصرف 
تدقيق ملف العطاء ووثائقه كاملة: 
اتفاقيات /أسعار/محاضر استام

4. الفقرة: املستودعات

الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: تهــدف عمليــة تدقيــق فقــرة املســتودعات إلــى مراجعة عمليات اســتام املواد وصرفها لاســتخدام، 
إضافــة إلــى عمليــات جــرد اخملــزون، وترتيــب املســتودعات، وتقييــم اخملــزون، ومعاجلــة املــواد التالفــة واملتقادمــة، واحلفــاظ 

علــى اخملــزون مــن مخاطــر اخملــزون، ومراجعــة تقاريــر اخملــزون.
محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة

رقم الفقرة: املستودعات 
4.1 اإلجراء 

مرجعيات اإلجراء 
نظام إدارة املستودعات 

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: 

سابقة، الحقة
آلية التدقيق

تصنيف 
اخملزون

مراجعة تصنيف اخملزون حسب مجموعات 
مراجعة ملفات اخملزون وبطاقة اخملزون الحق عينة فني متجانسة 

اليدوية/ احملوسبة 
مراجعــة إعداد بطاقــات األصناف اليدوية 

مراجعة ملفات اخملزون وبطاقة اخملزون الحق عينة فني أو احملوسبة 
اليدوية/ احملوسبة 

مراجعــة شــمول بطاقــات الصنــف لــكل 
مراجعة ملفات اخملزون وبطاقة اخملزون الحق عينة فني بيانــات الصنــف 

اليدوية/ احملوسبة 
مراجعــة ترتيــب األصنــاف يف املســتودعات 
الوجود الفعلي الحق عينة فني حســب اجملموعات وســهولة الوصول إليها

أمن وإدارة 
املستودعات

يف  والســامة  األمــن  ظــروف  مراعــاة 
املســتودعات حســب اإلجــراءات الفنيــة 

لذلــك احملــددة 
الوجود الفعلي الحق شامل فني 

الوجود الفعلي الحق شامل فني مراجعة توفر معدات السامة يف املستودعات 

مراجعة تكليف / امن، أمناء املستودعات 
ــى الحق شامل إداري واوقات دوامهم ــوي عل ــي/ ســجات حتت الوجــود الفعل

ــاب التكليــف كت
علــى ممتلــكات  تأمــن  وجــود  مراجعــة 

اخملتلفــة بأنواعــه  سجات التأمينات والكفاالت الحق شامل إداري املســتودعات 

سجات التأمينات والكفاالت الحق شامل إداري مراعاة وجود كفالة ألمن / أمناء املستودعات 
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تقييم اخملزون

محتويــات  تقييــم  عمليــات  مراجعــة 
ملســتودعات  مراجعــة ملفــات اخملزون وبطاقــات اخملزون الحق شامل فني ا

اليدويــة/ احملوســبة/ تقارير اجلرد

ــة أو  ــواد التالف ــة فصــل امل ــة عملي مراجع
ــة لاســتخدام  ــر القابل مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة فني غي

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد

مراجعــة تقاريــر اللجنــة الفنيــة حــول حالة 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق شامل فني املــواد وقابليتها لاســتخدام 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد

مــع  الفعلــي  املوجــود  مواءمــة  مراجعــة 
الســجات احملاســبية وكشــوفات األصول 

واملــواد
فني/ 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة مالي 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد

جرد اخملزون

مراجعــة تقاريــر اجلــرد/ كتــاب تكليــف سابق شامل إداري مراجعة تشكيل جلان اجلرد
جلــان اجلــرد

مراجعــة تقاريــر اجلــرد/ كتــاب تكليــف سابق شامل إداري مراجعة آلية اجلرد
جلــان اجلــرد

مراجعــة تقاريــر اجلــرد/ كتــاب تكليــف الحق شامل إداري مراجعة اكتمال قوائم اجلرد 
جلــان اجلــرد

إداري/ مراجعة نتائج اجلرد وتقارير اجلرد 
مراجعــة تقاريــر اجلــرد/ كتــاب تكليــف الحق شامل مالي 

جلــان اجلــرد

إداري/ مراجعــة منطقيــة توقيــت عمليــات اجلــرد
مراجعــة تقاريــر اجلــرد/ كتــاب تكليــف الحق شامل مالي 

جلــان اجلــرد

عمليات 
املستودعات

مراجعــة عمليــات اثبــات ادخــال االصناف 
إلى املســتودعات 

إداري/ 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة مالي 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد 

مراجعــة عمليــات إثبــات إخــراج األصناف 
إلى املســتودعات 

إداري/ 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة مالي 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد 

مراجعة عمليات حتديث بطاقات الصنف 
لعمليــات اإلدخــال مــن واقع فواتير الشــراء 

أو محاضر االســتام
إداري/ 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة مالي 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد 

مراجعة عمليات حتديث بطاقات الصنف 
لعمليــات اإلخــراج مــن واقــع طلبــات املــواد 

واللــوازم اخملتلفة
إداري/ 
مراجعة ملفــات اخملزون وبطاقات اخملزون الحق عينة مالي 

اليدوية/ احملوســبة/ تقارير اجلرد 

5. الفقرة: إدارة املوارد البشرية

الهدف من تدقيق الفقرة: يهدف إجراء تدقيق فقرة الرواتب واملوارد البشرية إلى متابعة املعامات املتعلقة مبنتسبي 
اجلهاز، منذ التجنيد ولغاية االستغناء عن اخلدمات، مروًرا بعمليات الرواتب وما تتضمن من عاوات واقتطاعات، 

باإلضافة إلى اإلجازات والتدريب وغيرها.
محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 

5.1رقم اإلجراء الفقرة: الرواتب واملوارد البشرية 
مرجعيات اإلجراء 
املرجعية القانونية 

النطاقنوع التدقيقتفاصيل اإلجراءاجملال
توقيت عملية 

التدقيق: 
سابقة، الحقة

آلية التدقيق
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الدوام

مراجعة ســجل الدوام اليدوي أو احملوســب 
احلضــور  مواعيــد  لضبــط  اليومــي 

للمنتســبن  واالنصــراف 
مراجعة سجل الدوام الحق عينة إداري 

مراجعة سجل الدوام الحق عينة إداري مراجعة نتائج كشف الدوام اليومي 
مراجعة االجازات وقانونيتها وترصيدها يف 
مراجعة سجل الدوام/ سجل اإلجازاتالحق عينة إداري ملــف إجــازات املنتســب حســب نــوع االجــازة 

مراجعة سجل الدوام/ سجل اإلجازاتالحق عينة إداري مراجعة املغادرات الرسمية واخلاصة 
مراجعة االنتداب واالستيداع واالستيداع 

مراجعة سجل االنتداب واالستيداعاتالحقعينةإداريالطبي وقانونيته

سجات 
املنتسبني

حيــث  مــن  املنتســبن  ملفــات  مراجعــة 
الواجــب  الوثائــق  واكتمــال  وجودهــا 
االحتفاظ بها يف ملف املنتسب ومطابقتها 

للهيــكل التنظيمــي للجهــاز
مراجعة ملفات املوظفن الحق شامل إداري 

مراجعة املكافآت حسب النظام والقرارات 
واألنظمــة الحق شامل إداري/ مالي ذات الصلة  املنتســبن  ملفــات  مراجعــة 

والقــرارات ذات الصلــة 
مراجعــة اخلصومــات حســب النظــام 

مراجعــة ملفــات املنتســبن واألنظمــة الحق شامل إداري والقــرارات ذات الصلــة
ــة والقــرارات ذات الصل

مراجعــة ســجات املوظفــن حلــاالت 
املنتســبن واألنظمــة الحق شامل إداري الفصــل وإنهــاء اخلدمــات  مراجعــة ملفــات 

الصلــة  والقــرارات ذات 
املنتســبن  تســكن  عمليــات  مراجعــة 
حســب النظــام وإثبــات ذلــك يف ســجل 

كل منتســب 
الحق شامل إداري/ مالي 

مراجعــة ملفات املوظفن/ الية التســكن/ 
التســكن  قــرارات  التســكن/  كشــوفات 

وموازنــة املنتســبن 

جتنيد 
املنتسبني 

احلاجــة  حتديــد  إجــراءات  مراجعــة 
جــدد منتســبن  مراجعة ملفات التجنيد الحق شامل إداري إلــى 

مراجعــة إجــراءات اإلعــان عــن احلاجة 
واضــح  حتديــد  مــع  جــدد  ملنتســبن 

ملواصفــات املنتســبن املعلــن عنهــا
مراجعة ملفات التجنيد الحق شامل إداري 

مراجعة ملفات التجنيد  الحق شامل إداري مراجعة إجراءات تشكيل جلان التجنيد 
مراجعة آلية فحص املتقدمن لانتساب 

مراجعة ملفات التجنيد  الحق شامل إداري واختيارهم 

التجنيــد   إجــراءات  اســتكمال  مراجعــة 
مراجعة ملفات التجنيد  الحق شامل إداري والتدريــب مــع وجود دليل إرشــادي للمجند 

مراجعــة تثبيــت الرتــب عنــد التجنيــد 
مراجعة ملفات التجنيد  الحق شامل إداري حســب النظــام 

التدريب
مراجعــة برامــج تدريــب املنتســبن احملليــة 

ــة  مراجعة برامج التدريب الحق شامل إداري واخلارجي

مراجعة برامج التدريب الحق شامل إداري مراجعة آلية اختيار املنتسبن للتدريب 
مراجعة برامج التدريب الحق شامل إداري مراجعة تقارير االستفادة من التدريب 

إنهاء 
اخلدمات

مراجعــة ملفــات املنتســبن املنــوي إنهــاء 
مراجعة كشوفات الرواتب/ ملفات املنتسبنالحق شامل إداري/ مالي خدماتهــم بــكل طــرق انهــاء اخلدمــات 

مســتحقات  احتســاب  آليــة  مراجعــة 
اخلدمــات  ملفــات الحق شامل مالي إنهــاء  الرواتــب/  كشــوفات  مراجعــة 

املنتســبن/ األنظمــة والقوانــن والقــرارات
مراجعة احتساب الرواتب التقاعدية للمنتسبن 
مراجعــة كشــوفات الرواتــب/ ملفــات املنتســبنالحق شامل مالي املنهــاة خدماتهــم أو املتقاعديــن حســب النظــام 

تقييم أداء 
املوظفني

مراجعة وثائق والية التقييم الحق شامل إداري مراجعة آلية تقييم األداء احلالية 
مراجعة كشوفات نتائج التقييم الحق شامل إداري مراجعة نتائج تقييم أداء املنتسبن

مراجعة اخلطوات التي مت اتخاذها 
الحق شاملإداري بناء على نتائج تقييم األداء 

البشــرية  املــوارد  توصيــات  مراجعــة 
وقــرارات رئيــس اجلهاز بشــأن اخلطوات 

املقــرة بنــاء علــى نتائــج التقييــم 
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6. الفقرة: املوازنات

الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: تهــدف عمليــة تدقيــق فقــرة املوازنــة إلــى مراجعــة إعــداد املوازنــات وفــق األدلــة احملــددة لذلــك، 
إضافــة إلــى مراجعــة خطــوات وتقديــرات وتعديــات ومؤشــرات املوازنــة؛ بهــدف الرقــي يف أداء اجلهــاز.

محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 

رقم الفقرة: املوازنات 
6.1اإلجراء 

مرجعيات اإلجراء 
قانون املوازنة العامة لسنة 

تعليمات املالية املركزية العسكرية

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: 

سابقة، الحقة
آلية التدقيق

كتاب التكليف 

مراجعــة اســتام كتــاب تكليــف إعــداد 
املوازنــة 

إداري/ 
مراجعة بنود كتاب التكليف الحق شامل مالي 

مراجعــة تشــكيل جلنــة إعــداد املوازنــة 
التكليــف  كتــاب  متطلبــات  وحتليــل 

إداري/ 
مراجعــة بنــود كتــاب ومحضــر تشــكيل الحق شامل مالي 

جلنــة املوازنــة 
املوازنــة  إلعــداد  زمنــي  برنامــج  إعــداد 

التكليــف  كتــاب  متطلبــات  علــى  بنــاء 
إداري/ 
مراجعــة البرنامــج الزمني إلعــداد املوازنة الحق شامل مالي 

طريقة إعداد 
املوازنة

مراجعــة تشــكيل جلنــة اعــداد املوازنــة 
وحتديــد مهــام كل جهــة 

إداري/ 
مراجعــة بنــود كتــاب ومحضــر تشــكيل الحق شامل مالي 

جلنــة املوازنــة 

إداري/ مراجعة مراحل جتميع البيانات 
مراجعة مراجل إعداد املوازنة الحق شامل مالي 

مراجعة محاضر مناقشــة تقديرات املوازنة 
مــع الدوائر واألقســام 

إداري/ 
مراجعــة مراحــل إعــداد املوازنة واملذكرات الحق شامل مالي 

الداخلية ذات العاقة 
مراجعــة عمليــة وضــع املوازنــة بشــكلها 

النهائــي مــع مبــررات محتوياتهــا
إداري/ 
مراجعة مسودة املوازنة الحقشامل مالي 

مراجعة 
املوازنة 

مراجعــة املوازنــة بشــكلها النهائــي قبــل 
مناقشــتها مــع املاليــة العســكرية  

إداري/ 
مراجعة هيكلية املوازنة بشكلها النهائي سابق شامل مالي 

مراجعــة املوازنــة بشــكلها النهائــي بعــد 
مناقشــتها مــع املاليــة العســكرية 

إداري/ 
سابق شامل مالي 

مراجعة هيكلية املوازنة بشــكلها النهائي، 
وكتــاب موافقــة املاليــة العســكرية علــى 

املوازنــة 

تقارير املوازنة

تدقيــق بنــود تقاريــر املوازنــة الشــهرية الحق شامل مالي مراجعة تقارير املوازنة الشهرية 
والتعديــات  االنحرافــات  وبنــود 

تدقيــق بنــود تقاريــر املوازنــة الشــهرية الحق شامل مالي مراجعة تقارير املوازنة السنوية 
والتعديــات  االنحرافــات  وبنــود 

مراجعــة حتديــث بيانــات املوازنــة الفعليــة 
تدقيــق بنــود تقاريــر املوازنــة الشــهرية الحق عينة مالي أوال بــأول 

والتعديــات االنحرافــات  وبنــود 
حتديث 
البيانات 

مراجعــة حتديــث البيانــات الفعليــة نهايــة 
الســنة وإرســالها إلــى املاليــة العســكرية 

إداري/ 
تدقيــق بنــود تقاريــر املوازنــة الشــهرية الحق شامل مالي 

والتعديــات االنحرافــات  وبنــود 

تعديل املوازنة 
واملناقلة بني 

البنود

مراجعــة عمليــة تعديــل املوازنــة ومبرراتها 
وتأثيرهــا علــى حجــم املوازنة 

إداري/ 
مراجعة طلب التعديل ومبرراته الحق شامل مالي 

مراجعــة متابعــة عمليــة التعديــل أو النقــل 
ــة  ــات وموافق ــث البيان ــود وحتدي ــن البن ب

اجلهــات اخملتصــة 
إداري/ 
مراجعــة طلــب التعديــل/ وردود اجلهــات الحق شامل مالي 

اخملتصــة وتعديــل بنــود املوازنــة 

عمليــات  أو  التعديــات  تأثيــر  مراجعــة 
مراجعــة طلــب التعديــل/ وردود اجلهــات الحق شامل مالي النقــل على النتائــج اإلجماليــة ألداء املوازنة 

اخملتصــة وتعديــل بنــود املوازنــة 
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حتليل املوازنة

مراجعــة حتليــل مؤشــرات املوازنــة حســب 
تدقيــق بنــود التحليــل وبيانــات ونتائــج الحق شامل مالي كتــاب التكليــف 

التحليــل 
مراجعــة تقريــر تفســير نتائــج التحليــل 

والتوصيــات 
إداري/ 
تدقيــق بنــود التحليــل وبيانــات ونتائــج الحق شامل مالي 

التحليــل 

7. الفقرة: نظم املعلومات 

الهــدف مــن تدقيــق الفقــرة: تهــدف عمليــة تدقيــق نظــم املعلومــات إلــى مراجعــة تقييــم أنظمــة املعلومــات مــن حيــث احلصــول 
عليهــا وتطويرهــا، وأمــن املعلومــات، وســامة الصاحيــات اخلاصــة باســتخدام أنظمــة املعلومــات.

محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 

7.1رقم اإلجراء الفقرة: نظم املعلومات
مرجعيات اإلجراء 

أنظمة التشغيل والصيانة 
معايير تدقيق أنظمة املعلومات التكنولوجية

النطاقنوع التدقيقتفاصيل اإلجراءاجملال
توقيت عملية 

التدقيق: 
سابقة، الحقة

آلية التدقيق

إنشاء 
نظم 

املعلومات

مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني مراجعة احلاجة إلى شراء أنظمة محوسبة يف اجلهاز 
لتقييم األنظمة احلالية 

مراجعة حتديد مواصفات األنظمة املطلوبة
مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني 

لتقييم األنظمة احلالية 

مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني مراجعة آليات الشراء املناسبة 
لتقييم األنظمة احلالية 

مراجعة خيارات التطوير الذاتي 
عليهــا  العمــل  ســيتم  التــي  الفنيــة  اإلجــراءات  مراجعــة 

وتشــغيله النظــام  علــى  احلصــول  مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني لضمــان 
لتقييم األنظمة احلالية 

تقييم 
االستفادة 
من نظم 
املعلومات

مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني مراجعة حداثة أنظمة املعلومات واحلاجة إلى التطوير 
لتقييم األنظمة احلالية 

تقييــم عمــل األنظمــة ســنويا وحتديــد احلاجــة إلــى اضافــات 
مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني جديــدة 

لتقييم األنظمة احلالية 
تقييــم عمليــة احلصــول علــى اإلضافــات مــن حيــث اجلدوى 

مراجعة التقرير الفني سابق شامل فني والتوقيت 
لتقييم األنظمة احلالية 

أمــن نظــم 
املعلومــات 

املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني مراجعة جدولة عمليات النسخ االحتياطي
مشغل النظام

املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني مراجعة جدولة عمليات تغيير كلمات الدخول إلى البرامج
مشغل النظام

املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني مراجعة الصاحيات املتعلقة باستخدام النظام 
مشغل النظام

ــة مــن الفايروســات  مراجعــة توفــر برامــج األمــن واحلماي
ــة  ــة الصاحي ــر منتهي ــراق وأنهــا غي املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني واالخت

مشغل النظام

املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني مراجعة توفر وسيلة االتصال املناسبة/شبكات/ السلكي 
مشغل النظام

املاحظة العينية/ تقارير الحق شامل فني مراجعة وضع السيرفرات الرئيسية يف مكان مناسب
مشغل النظام
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إدامة 
أنظمة 

املعلومات

الحق شامل فني مراجعة اتفاقيات شراء األنظمة وكفالة الصيانة 
مراجعــة االتفاقيات/ تقارير 
كفــاالت  النظــام/  تشــغيل 
الصيانــة/ عقــود الصيانــة 

الحق شامل فني مراجعة عقود الصيانة 
مراجعة االتفاقيــات/ تقارير 
كفــاالت  النظــام/  تشــغيل 
الصيانــة/ عقــود الصيانــة 

مراجعة جدولة عمليات الصيانة والتأكد من تنفيذها يف 
الحق شامل فني مواعيدها 

مراجعة االتفاقيــات/ تقارير 
كفــاالت  النظــام/  تشــغيل 
الصيانــة/ عقــود الصيانــة 

مراجعة حتديد املسؤوليات عن كل جزء من أجزاء 
سابق شامل فني النظام 

مراجعــة تطبيــق إجــراءات 
تشــغيل النظــام وصاحيات 

االســتخدام 

مراجعة مؤهات وخبرات الشخص املسؤول عن تشغيل 
مراجعــة الوصــف الوظيفــي سابق شامل فني وإدارة النظام 

ومطابقته مع املوظف الفعلي 

مراجعة التقارير الشهرية التي يصدرها مشغل النظام 
مراجعة التقارير الشــهرية/ الحق شامل فني حول سامة عمل النظام 

ومقارنة التقارير الشــهرية. 

8. الفقرة: اخلطط اإلستراتيجية

الهدف من تدقيق الفقرة: يهدف هذا اإلجراء إلى مراجعة إمتام مراحل اخلطة اإلستراتيجية، وحتديثها، وربطها مع 
املوازنة، وإجراء عمليات تقييم اخلطة سنويا وفق مبدأ املشاركة.

محتويات اإلجراء: 1. إجراء التدقيق 2. متابعة إجراء التدقيق 3. منوذج تدقيق فقرة 

رقم الفقرة: اخلطط اإلستراتيجية 
8.1اإلجراء 

مرجعيات اإلجراء 
دليل إعداد اخلطط اإلستراتيجية

اخلطة اإلستراتيجية لقطاع األمن املصادق عليها

نوع تفاصيل اإلجراءاجملال
النطاقالتدقيق

توقيت عملية 
التدقيق: سابقة، 

الحقة
آلية التدقيق

اعتماد 
اخلطط

مراجعــة اعتمــاد اخلطــة اإلســتراتيجية 
الحق شامل اداري وفــق دليل إعداد اخلطط اإلســتراتيجية 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 
اخلطــط  حتديــث  اعتمــاد  مراجعــة 
اإلســتراتيجية وفــق دليــل اعــداد اخلطط 

اإلســتراتيجية 
الحق شامل إداري 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 

حتديث 
اخلطط

مراجعــة حتديث اخلطط اإلســتراتيجية 
الحق شامل إداري وفــق دليل إعداد اخلطط اإلســتراتيجية 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 

متــت  التحديــث  عمليــات  أن  مراجعــة 
املشــاركة  مبــدأ  وفــق  الحق شامل إداري ســنويا 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 
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حتديث برامج 
التقييم 
واملتابعة

مراجعة برامج التقييم واملتابعة التي مت 
الحق شامل إداري إعدادها 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 

مراجعة تطبيق برامج التقييم واملتابعة 
الحق شامل إداري بشكل سنوي 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 

مراجعة حتديث برامج التقييم واملتابعة 
الحق شامل إداري بشكل سنوي

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 

عاقة اخلطط 
اإلستراتيجية 

باملوازنة

باخلطــة  املدرجــة  املشــاريع  مراجعــة 
املوازنــة  مــع  ومتاشــيها  اإلســتراتيجية 

إداري / 
الحق شامل مالي 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات 
ملشــاريع  املوازنــة  تضمــن  مراجعــة 
اخلطــة اإلســتراتيجية حســب األولويــات 

التمويــل  وتوفــر 
الحق شامل مالي 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات. 
اخلطة 

اإلستراتيجية 
وخطط 
الدوائر 
واألقسام

للدوائــر  التشــغيلية  اخلطــط  مراجعــة 
واألقســام فيمــا يتعلــق بتطبيــق مشــاريع 
اخلطــة اإلســتراتيجية املدرجــة باملوازنــة 

فني/ 
الحق شامل إداري 

دليــل  اإلســتراتيجية/  اخلطــة  هيــكل 
إعــداد اخلطــة/ محاضــر الورشــات، 

االجتماعــات. 

وميكــن اســتخدام املثالــني اآلتيــني مــن إجــراءات جهــاز الشــرطة فيمــا يخــص اجلانــب القضائــي لــدى قســم التحقيــق، يف 
التعامــل مــع الشــكاوى بــني املواطنــني، ويشــمل التحقــق ممــا يأتــي:

1. طريقة استقبال الشكوى )ضرب/ سرقة....(.
2. تسجيل الشكوى حسب األصول.

3. دراسة وتقييم الشكوى.
4. استدعاء/إحضار املشتكى عليه.

5. اتخاذ قرار حول توقيف املشتكى عليه بعد دراسة الشكوى لتحويله للنيابة العامة خال 24 ساعة.
6. تكييف الشكوى.

7. إرسال املشتكى عليه للنيابة العامة واحلصول على ختم استام من النيابة.
يتم يف هذه احلالة فحص امللفات، والتأكد من القيام بهذه اإلجراءات.

أمــا يف اجلانــب الفنــي فيمكــن اســتخدام فحــص املطابقــة يف العهــدة يف اإلدارة العامــة للتســليح، فيتــم مطابقــة الواقــع مــع 
الكشــوفات مــن خــال مراجعــة مــا يأتــي:

1. كشف عهدة الساح املتوفر من اإلدارة العامة للتسليح
2. مطابقة الكشف مع املوجود فعلًا، من القطع والذخيرة من حيث العدد والنوع 

3. مطابقة تقرير االستخدام أو اإلتاف 
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◄ المالحق:

وظائف وحدة الرقابة الداخلية
وصــف عــام: إن الهــدف مــن عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف جهــاز ......... هــو الرقابــة علــى أعمــال اجلهــاز؛ بهــدف 
التطويــر واالرتقــاء بــاألداء، ومعاجلــة األخطــاء، وإيجــاد نــوع مــن الرقابــة الوقائيــة واملانعــة، باإلضافــة إلــى أعمــال الرقابــة 
الاحقــة، وهــي بذلــك تقــوم بإعــداد برامــج الرقابــة الشــهرية والســنوية، وحتديــد العينــات التدقيقيــة للمســتندات والعمليــات 
اخملتلفــة، مــن ماليــة، وإداريــة، وفنيــة، وأنظمــة معلومــات، ومتابعــة تنفيــذ البرامــج اخلاصــة بهــا، وإعــداد التقاريــر الازمــة 

حــول العمليــات الرقابيــة اخملتلفــة.

التفاصيلاملهام الرئيسة

ممارسة أعمال الرقابة املالية 

تتمثــل مهــام الرقابــة والتدقيــق الداخلــي التــي تقــوم بهــا وحــدة الرقابــة الداخليــة فيمــا يتعلــق 
بالعمليــات واألمــور املاليــة اآلتيــة:

• مراجعة اخلطط املالية السنوية للجهاز.	
• املساهمة يف بلورة األهداف املالية للجهاز.	
• مراجعة مراجل إعداد املوازنة وإقرارها.	
• مراجعة املوازنة السنوية للجهاز.	
• مراجعة اإلجراءات املالية املعمول بها يف اجلهاز.	
• تدقيق عينات من املستندات والقرارات املالية.	
• إعداد التقارير اخلاصة بالنواحي املالية مبا فيها توصيات حتسن األداء.	
• إعداد املؤشرات اخلاصة بالنتائج واألعمال املالية.	

ممارسة أعمال الرقابة اإلدارية

• واملشــتريات، 	 باملنتســبن،  اخلاصــة  اإلداريــة  باألعمــال  اخلاصــة  اخلطــط  مراجعــة 
وغيرهــا. والعطــاءات،  واملشــاريع، 

• مراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة للمعامــات اخلاصــة باجلهــاز حســب القوانــن واألنظمــة 	
الواجــب االلتــزام بهــا.

• مطابقة العمليات اإلدارية مع األهداف املوضوعة واخلطط املعدة من اجلهاز.	
• إعداد التقارير الازمة حول النواحي اإلدارية يف اجلهاز.	
• مراجعة اخلطط اإلستراتيجية.	
• إعداد املؤشرات حول تنفيذ املهام اإلدارية.	

ممارسة أعمال الرقابة الفنية

• مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية اخلاصة بعمل اجلهاز.	
• تدقيق عينات من املستندات ذات العاقة.	
• كتابة التقارير.	
• إعداد املؤشرات حول األداء الفني.	

تقدمي املشورة الفنية 
• تقدمي املشورة الفنية حيث يلزم يف نواحي )املالية، اإلدارية، الفنية(	
• التنســيق مــع املاليــة العســكرية ودائــرة الرقابــة املاليــة العســكرية يف وزارة املاليــة وديــوان 	

الرقابــة املاليــة واإلداريــة لطلــب املشــورة حيــث يلــزم مــن خــال رئيــس اجلهــاز.

إعداد التقارير 
• إعــداد التقاريــر الشــهرية ونصــف الســنوية والســنوية حســب اإلجــراءات املقــرة يف دليــل 	

الرقابــة والتدقيــق الداخلــي.
• تقدمي التقارير العاجلة والطارئة، حيث يلزم.	

عضويــة اللجــان التاليــة )التخطيــط، املشــتريات، والعطــاءات، جلــان اجلــرد، جلــان اإلتــاف، عضوية اللجان 
التعيــن، اســتام املشــاريع، املشــاركة يف كافــة اللجــان الدائمــة(.

•العاقة مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية  متابعة املاحظات التي يبديها ديوان الرقابة، والعمل على حتسن آلية الرقابة، بناء عليها.	
• طلب املشورة، حيث يلزم، مبراسات رسمية. 	

•تدقيق أنظمة املعلومات  التأكد من سامة أنظمة املعلومات يف اجلهاز سواء األنظمة املالية أو اإلدارية أو الفنية.	
• طلب املشورة الفنية الازمة من متخصصن يف أنظمة املعلومات حيث يلزم. 	
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املهام الرئيسة ملسؤول وحدة الرقابة الداخلية 

وصــف عــام: يقــوم مســؤول وحــدة الرقابــة الداخليــة يف جهــاز............ بــإدارة أعمــال الرقابــة علــى أعمــال اجلهــاز واملشــاركة 
يف تلــك الرقابــة؛ بهــدف التطويــر واالرتقــاء بــاألداء، ومعاجلــة األخطــاء، فيقــوم بإعــداد برامــج الرقابــة والتدقيــق الشــهرية 
والســنوية والعاجلــة واالســتثنائية، وحتديــد العينــات التدقيقيــة للمســتندات، والعمليــات اخملتلفــة، مــن ماليــة وإداريــة وفنيــة 

وأنظمــة معلومــات، واملتابعــة والتنفيــذ للبرامــج اخلاصــة بهــا، وإعــداد التقاريــر الازمــة حــول العمليــات الرقابيــة اخملتلفــة.

الوصف الوظيفي 
مسؤول وحدة الرقابة الداخلية املسمى الوظيفي 

الدائرة 
القسم 

املراقب العام/ املفتش العام/ رئيس اجلهاز التبعية اإلدارية 

التفاصيلاملهام الرئيسة

ممارسة أعمال الرقابة املالية 

• متابعة اخلطط السنوية للجهاز ومراجعتها.	
• مراجعة اخلطط املالية السنوية للجهاز.	
• املساهمة يف بلورة األهداف املالية للجهاز.	
• مراجعة مراحل إعداد املوازنة وإقرارها.	
• مراجعة املوازنة السنوية للجهاز.	
• مراجعة اإلجراءات املالية املعمول بها يف اجلهاز.	
• تدقيق عينات من املستندات والقرارات املالية.	
• إعداد التقارير اخلاصة بالنواحي املالية مبا فيها توصيات حتسن األداء.	
• إعداد املؤشرات اخلاصة بالنتائج واألعمال املالية.	

ممارسة أعمال الرقابة اإلدارية

• واملشــتريات، 	 باملنتســبن،  اخلاصــة  اإلداريــة  باألعمــال  اخلاصــة  اخلطــط  مراجعــة 
وغيرهــا. والعطــاءات،  واملشــاريع، 

• مراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة للمعامــات اخلاصــة باجلهــاز، حســب القوانــن واألنظمــة 	
الواجــب االلتــزام بهــا.

• مطابقة العمليات اإلدارية مع األهداف املوضوعة واخلطط املعدة من اجلهاز.	
• إعداد التقارير الازمة حول النواحي اإلدارية يف اجلهاز.	
• مراجعة اخلطط اإلستراتيجية.	
• إعداد املؤشرات حول تنفيذ املهام اإلدارية.	

ممارسة أعمال الرقابة الفنية

• مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية بعمل اجلهاز.	
• تدقيق عينات من املستندات ذات العاقة.	
• كتابة التقارير.	
• إعداد املؤشرات حول األداء الفني.	

•تقدمي املشورة الفنية  تقدمي املشورة الفنية حيث يلزم، يف النواحي املالية، واإلدارية، والفنية.	

•إعداد التقارير  إعداد التقارير الشهرية ونصف السنوية والسنوية.	
• تقدمي التقارير العاجلة والطارئة حيث يلزم.	

عضويــة اللجــان اآلتيــة: )التخطيــط، املشــتريات، العطــاءات، جلــان اجلــرد، جلــان اإلتــاف، عضوية اللجان 
التعيــن، اســتام املشــاريع، املشــاركة يف كافــة اللجــان الدائمــة (.

العاقة مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
• ــة 	 ــة الرقاب ــى حتســن آلي ــل عل ــة، والعم ــوان الرقاب ــا دي ــي يبديه ــة املاحظــات الت متابع

ــاء عليهــا. بن
• طلب املشورة، حيث يلزم، مبراسات رسمية.	

العاقة مع املدقق اخلارجي

• تقدمي التقارير التي يطلبها املدقق اخلارجي واملتعلقة بعمليات الرقابة.	
• ــاء علــى ماحظــات املدقــق )املراقــب اخلارجــي مــع 	 تطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة بن

ــادل مناقشــة النتائــج(. تب
• متابعة االلتزام بتطبيق التوصيات التي يقدمها املدقق )املراقب( اخلارجي.	
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املهام الرئيسة للمدقق املالي 

العاقة مع اجمللس البلدي 
• إطاع اجمللس البلدي على نتائج التدقيق والرقابة.	
• املشاركة يف االجتماعات حيث يلزم.	
• التنسيق مع اجمللس البلدي لعمليات املتابعة. 	

العاقة مع رئيس البلدية 
• إطاع رئيس البلدية على نتائج الفحص. 	
• التنسيق مع رئيس البلدية بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها. 	
• متابعة النتائج. 	

تدقيق أنظمة املعلومات 

• التأكد من ماءمة أنظمة املعلومات املستخدمة يف اجلهاز لعملياتها.	
• ــة أو 	 ــاز، ســواء األنظمــة املالي التأكــد مــن ســامة إجــراءات أنظمــة املعلومــات يف اجله

ــة. ــة أو الفني اإلداري
• إعداد التقارير حول عمل أنظمة املعلومات.	
• طلب املشورة الفنية الازمة من متخصصن يف أنظمة املعلومات حيث يلزم. 	

الوصف الوظيفي 
مدقق مالي املسمى الوظيفي 

الدائرة 
القسم 

مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التبعية اإلدارية 

التفاصيلاملهام الرئيسية

ممارسة أعمال الرقابة املالية 

• مراجعة اخلطط املالية السنوية للجهاز.	
• مراجعة املوازنة السنوية للجهاز.	
• مراجعة مراحل إعداد املوازنة السنوية وتقديراتها.	
• املساهمة يف بلورة األهداف املالية للجهاز.	
• تدقيق عينات ممثلة من املستندات املالية. 	
• إعداد التقارير اخلاصة بنتائج تدقيق العمليات املالية.	
• إعداد التوصيات املناسبة لتحسن إجراءات األعمال املالية.	
• إعداد املؤشرات املالية لقياس األداء املالي للجهاز.	

•تقدمي املشورة الفنية  تقدمي املشورة الفنية يف النواحي املالية، وأنظمة املعلومات املالية.	

•إعداد التقارير  أعداد التقارير الشهرية، ونصف السنوية، والسنوية. 	
• تقدمي التقارير العاجلة والطارئة حيث يلزم.	

عضوية اللجان حسب ما يقرره مدير وحدة الرقابة الداخلية.عضوية اللجان 

العاقة مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
• متابعــة املاحظــات التــي يبديهــا ديــوان الرقابــة، والعمــل علــى حتســن آليــة الرقابــة بنــاء 	

. عليها
• طلب املشورة حيث يلزم مبراسات رسمية. 	

تدقيق أنظمة املعلومات 

• التأكد من ماءمة أنظمة املعلومات املستخدمة يف اجلهاز لعملياته. 	
• التأكد من سامة إجراءات أنظمة املعلومات املالية يف اجلهاز.	
• إعداد التقارير حول عمل أنظمة املعلومات املالية.	
• طلب املشورة الفنية الازمة من متخصصن يف أنظمة املعلومات املالية حيث يلزم.	



33

دليل استرشادي إلجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق في األجهزة األمنية

املهام الرئيسة للمدقق اإلداري 

الوصف الوظيفي 
مدقق إدارياملسمى الوظيفي 

الدائرة 
القسم 

مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التبعية االدارية 

التفاصيلاملهام الرئيسة

ممارسة أعمال الرقابة اإلدارية 

• مراجعــة اخلطــط الســنوية اخلاصــة باألعمــال اإلداريــة، ال ســيما أعمــال شــؤون 	
وغيرهــا. واملســتودعات،  والعطــاءات،  واملشــتريات،  املنتســبن، 

• مراجعــة اإلجــراءات اإلداريــة للعمليــات اخلاصــة باجلهــاز، حســب القوانــن واألنظمــة 	
الواجــب االلتــزام بهــا.

• مطابقة العمليات اإلدارية مع األهداف املوضوعة واخلطط املعدة من قبل اجلهاز.	
• إعــداد التقاريــر الازمــة والتوصيــات املائمــة لتطويــر األعمــال اإلداريــة، وتــايف 	

األخطــاء.
• بناء املؤشرات اخلاصة باألعمال اإلدارية، ومتابعتها.	

•تقدمي املشورة الفنية  تقدمي املشورة الفنية يف النواحي اإلدارية، وأنظمة املعلومات.	

•إعداد التقارير  إعداد التقارير الشهرية، ونصف السنوية، والسنوية.	
• تقدمي التقارير العاجلة والطارئة حيث يلزم.	

حيث يلزم، بتوصية من مدير وحدة الرقابة الداخلية.عضوية اللجان 

العاقة مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
• متابعــة املاحظــات التــي يبديهــا ديــوان الرقابــة، والعمــل علــى حتســن آليــة الرقابــة 	

بنــاء عليهــا.
• طلب املشورة، حيث يلزم، مبراسات رسمية. 	

تدقيق أنظمة املعلومات 

• التأكد من ماءمة أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة يف اجلهاز,	
• التأكد من سامة إجراءات أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة يف اجلهاز.	
• إعداد التقارير حول عمل أنظمة املعلومات اإلدارية.	
• ــة حيــث 	 ــة الازمــة مــن متخصصــن يف أنظمــة املعلومــات اإلداري ــب املشــورة الفني طل

يلــزم 
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دليل استرشادي إلجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق في األجهزة األمنية

املهام الرئيسة للمدقق الفني 

الوصف الوظيفي 
مدقق فني املسمى الوظيفي 

الدائرة 
القسم 

مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التبعية اإلدارية 

التفاصيلاملهام الرئيسية

ممارسة أعمال الرقابة الفنية 

• مراجعة العمليات املتعلقة بالنواحي الفنية اخلاصة بعمل اجلهاز.	
• تدقيق عينة من املستندات ذات العاقة ممثلة لعمليات اجلهاز.	
• إعداد التقارير.	
• إعداد املؤشرات.	

•تقدمي املشورة الفنية  تقدمي املشورة الفنية يف النواحي الفنية، وأنظمة املعلومات اخلاصة بعمل اجلهاز.	

•إعداد التقارير  إعداد التقارير الشهرية، ونصف السنوية، والسنوية.	
• تقدمي التقارير العاجلة والطارئة حيث يلزم.	

عضوية اللجان حسب ما يقرره مدير وحدة الرقابة الداخلية.عضوية اللجان 

تدقيق أنظمة املعلومات 

• التأكد من ماءمة أنظمة املعلومات املستخدمة يف اجلهاز لعملياته.	
• التأكد من سامة إجراءات أنظمة املعلومات الفنية اخلاصة بعمل اجلهاز.	
• إعداد التقارير حول عمل أنظمة املعلومات الفنية.	
• طلب املشورة الفنية الازمة من متخصصن يف أنظمة املعلومات حيث يلزم. 	



المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع األمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع االمــن، ائتــاف عــدد مــن المنظمــات األهلية التي 
عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني، 
وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم فــي تحصيــن مؤسســات األمــن مــن 
جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة األجهــزة األمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمل 
التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون 
واحتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة 

امنيــة وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع األطــراف. 

بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
2013 واســتند قــرار تأســيس  العــام  ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع األمــن الفلســطيني فــي 
ــورة السياســات  ــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع األطــراف الرســمية والشــعبية لبل المنتــدى علــى مب
العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع األمــن فــي 
فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــددًا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق االنســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــاالت عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة 
التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث  الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا  »مفتاح«، مؤسســة 
والدراســات االســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق اإلنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، المركز الفلســطيني لقضايا الســام والديمقراطية، مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية، 
القضــاء  األهليــة الســتقال  الهيئــة  »مــدى«،  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
 وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  واالئتاف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا التنفيذية 

للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق اإلنســان )عضو مراقب(.


