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 هكتب الرقابة والتذقيق الذاخلي
 

 هقــذهة :أواًل
 

عرثش يكرة انشلاتح وانرذليك انذاخهي يٍ أهى انذوائش اإلداسيح انري ذخذو ي
إداسج انجايعح ويًكُها يٍ اإلششاف انًثاشش عهى أوجه األَشطح انًانيح 
واإلداسيح و يٍ اذخار انمشاساخ انًُاسثح تشأَها وتزنك فاٌ يكرة انشلاتح يمذو 

 : نإلداسج انعهيا خذياخ عهى انُذى انراني 
 
 .ذرًيض تطاتع انذًايح  خذياخ . أ

 .خذياخ نها خصائص انثُاء واإلصالح  . ب
 

 :أهذاف هكتب الرقابة والتذقيق الذاخلي  :ثانيًا
 

ذًكيٍ اإلداسج يٍ ذذميك انشلاتح عهى أوجه انُشاطاخ في انجايعح  .1
. 
 

اسرخذاو ذماسيش انرذليك في أغشاض انرخطيط وسسى انسياساخ  .2
 .ذفيذ في ذمييى األَظًح انًرثعح كًا أَها انًُاسثح، واذخار انمشاساخ

 
 .كشف انثغشاخ وَىادي انضعف في أَظًح انضثط انذاخهي انًرثعح  .3

 
االَرظاو في اَجاص األعًال وإَهائها أوال تأول يٍ لثم انًىظفيٍ  .4

 .انًسؤونيٍ في انجايعح
 

فشض انشلاتح عهى أعًال انًىظفيٍ نهرأكذ يٍ ساليح ليايهى  .5
ًىضىعح ونهًذافظح عهى أصىل تىاجثاذهى طثما نهسياساخ ان
 .ويًرهكاخ انجايعح تفاعهيح اكثش 

 
انرذمك يٍ ذطثيك لىاعذ انًذاسثح انذونيح في األعًال انًانيح  .6

 .وانًذاسثيح في انجايعح 
 
 :ههام هكتب الرقابة والتذقيق الذاخلي  :ثالثًا
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إعذاد وذُفيز انثشايج انخاصح تانرذليك انذاخهي نهرأكذ يٍ انرميذ  .1

ساخ واألَظًح وانهىائخ وانرعهيًاخ انري ذضعها إداسج تانسيا
 .انجايعح وانري نها عاللح تاألَشطح انًانيح واإلداسيح

إعذاد واخرياس انًعاييش انخاصح تعُاصش انرذليك انذاخهي ويماسَح  .2
 .انًرذمك فعاًل وتياٌ االَذشافاخ عٍ انًعاييش انًىضىعح

وتياٌ انًالدظاخ  ذُظيى إجشاء عًهياخ جشد األصىل انًخرهفح .3
 .انًرعهمح تذانرها 

واألَظًح وانهىائخ  خإعذاد انًالدظاخ انًرعهمح تانسياسيا .4
وانرعهيًاخ وذعذيالذها انًمرشدح وتياٌ انرىصياخ انًُاسثح تشأَها 

 . وانري نها عاللح تًعاييش انرذليك انذاخهي انًعرًذج
 
 

قبل هكتب هلخص أهن الوهام التي تنجز بشكل دوري هن : رابعًا
 : الرقابة والتذقيق الذاخلي

 
 . انرذليك انساتك نهصشف .1
 (. تذسة انىلد انًراح)ذذليك انًعايالخ انًانيح ذذليمًا يسرُذيًا  .2
 .ذذليك كشىفاخ انشواذة واألجىس عهى أسس اخرياسيح  .3
 .إداسج انًىاصَح انعايح نهجايعح وانشلاتح عهى تُىد انُفماخ فيها  .4
 .انذوسيح انخاصح تأداء تانًىاصَح انعايح نهجايعح إعذاد انرماسيش انًانيح .5
سئاسح نجاٌ انجشد انذوسيح وكزنك نجاٌ اسرالو انهىاصو وكيم األعًال  .6

 . اإلَشائيح وغيشها يٍ انهجاٌ
 .انًشاسكح في عضىيح انعذيذ يٍ انهجاٌ انًخرهفح في انجايعح  .7

 
 : تطلعات وخطط الوكتب الوستقبلية : خاهسًا 

 
اتح وانرذليك انذاخهي ترىسيع َطاق أعًانه يٍ خالل صيادج يأيم يكرة انشل

 .انكادس انىظيفي نذيه تذيث يرى ذغطيح يعظى األَشطح انًانيح في انجايعح 


