
2011) لسنة 3نظام الرقابة الداخلية وهتعديلهته رقم (

1المادة 

) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .2011يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة الداخلية لسنة 

2المادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينللة علللى

غير ذلك:
وزارة المالية.الوزارة

وزير المالية.الوزير

الللللللللوزير
المختص

رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء، والوزير فيما يختص بللوزارته والللدوائر المرتبطللة بلله
ورئيس اي دائرة يمارس صلحيات الوزير.

اي وزارة او دائرة او سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.الدائرة

الوحللللللللدة
الحكومية

اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مسللتقلة ماليللاا ول تللدخل موازنللة
اي منها ضمن الموازنة العامة للدولة واي شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

مجلس الدارة او مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال.المجلس

الرقابللللللللة
الداخلية 

مجموعة الطرق والوسائل والرجراءات التي تتبناها الدائرة أو الوحدة الحكوميلة لتحقيلق أغراضلها
في حماية الصول والمللوال العاملة وحسللن اسلتخدامها بالشلكل المثللل وضللمان تنفيلذ السياسلات

والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية وفقا للتشريعات المعمول بها. 

التللللللللدقيق
الداخلي 

دة الحكوميلة الجلودة فلي عملياتهلا وبملا النشاط الموضوعي المسلتقل اللذي يحقلق لللدائرة أو للوح
يمكنها من تحقيق أهدافها باعتماد نهج منظم لتقييم فاعلية عمليلات إدارة المخلاطر وتطويرهلا وفلق

 ضوابط الحوكمة المؤسسية.

3المادة 
على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية.

4المادة 

ة والتلدقيق أ . ة) تتلولى الرقابلة الداخلي ة الداخلي دة الرقاب دة الحكوميلة وحلدة تسلمى (وح دائرة والوح تنشأ في ال
الداخلي للمعاملت المالية والدارية والفنية وفقا لحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة الداخلية تسمى (وحدة الرقابة الداخلية المركزية) تتولى متابعة الللتزام وحللدات ب .
الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

5المادة 
يرتبط رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس.

6المادة 
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة الداخلية) برئاسة امين عللام الللوزارة او احللد كبللار

موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :
احد كبار موظفي الوزارة، يسميه الوزير. .1
ممثل عن ديوان المحاسبة من كبار موظفيه يسميه رئيسيه ويكون نائباا لرئيس اللجنة. .2



ممثلين اثنين ممن يشغلن وظيفة رئيس وحدة رقابة داخلية يتم اختيارهما من الدوائر. .3
داخلية يتم اختيارهما من الوحدات الحكومية. ممثلين اثنين ممن يشغلن وظيفة رئيس وحدة رقابة .4
. احد المختصين في المحاسبة والتدقيق من الجامعات الرسمية يسميه الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة.5
 . ممثل عن رجمعية المحاسبين القانونيين يسميه رئيسها.6

ب. يكون رئيس وحدة الرقابة الداخليللة المركزيللة فللي الللوزارة امينللاا لسللر اللجنللة يتللولى اعلداد رجللداول اعمالهللا
وتدوين محاضر رجلساتها.

ج. تتولى اللجنة المهام والصلحيات التالية:
وضع اسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة الداخلية وانجازاتها. .1
وتحديثها. رسم السياسة العامة ذات العلقة بالرقابة الداخلية .2
تطوير معايير الرقابة الداخلية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر والوحدات الحكومية. .3
تصنيف وحدات الرقابة الداخلية. .4
الداخلية. دراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدات الرقابة .5
اعداد دليل ارجراءات اعمال الرقابة الداخلية. .6

د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على القل كل شهر ويكون ارجتماعها قانونيا بحضللور
اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين

على القل.
هل. تكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد.

7المادة 

الداخلية والشروط الوارجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة الداخليللة بمقتضللى تحدد معايير الرقابة
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزيللة لمعللايير الرقابللة

الداخلية.

8المادة 
دات الحكوميلة اللى المحافظلة عللى الملال العلام والمورجلودات أ. تهدف وحدة الرقابة الداخلية في اللدوائر والوح

العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل المثل.
ب. تتلللللللولى وحلللللللدة الرقابلللللللة الداخليلللللللة، فلللللللي سلللللللبيل تحقيلللللللق اهللللللدافها، المهلللللللام التاليلللللللة:

التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية. .1
التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها. .2
حماية الموارد المالية والصول من سوء الستعمال. .3
التأكد من مدى اللتزام بالتشريعات النافذة للحد من الخطاء واكتشافها في حال وقوعها. .4
اللتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية. .5
دائرة والوحلدة الحكوميلة للهلداف والسياسلات6 . ممارسة الرقابة الدارية والرقابة الفنية والتأكد ملن تحقيلق ال

العامة للدائرة والوحدة الحكومية من خلل مرارجعة القرارات الدارية الصادرة بهذا الشأن.
9المادة 

تلتزم وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي:
اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصللادقة عليهلا، وذللك قبللل نهايلة  أ.

شهر تشرين الثاني من كل سنة.



تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحارجة عن اعمال الرقابة الداخليللة والنجللازات والملحظللات بمللا فللي ذلللك  ب.
الملحظات التي لم تصوب الى الوزير المختص او المجلس، علللى ان يقللدم تقريللر سللنوي مماثللل للللوزير خلل

الشهر الربعة الولى من السنة التالية.
اعداد دليل ارجراءات التدقيق المالي ورفعه للوزير للمصادقة عليه.  ج.

10المادة 
يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية، تحت طائلة المسؤولية القانونيللة، بتسللهيل مهمللة مللوظفي وحللدة الرقابللة

الداخلية وتقديم البيانات والمستندات والسجلت والدفاتر والمعلومات اللزمة لتمكينهم من اداء وارجباتهم.
11المادة 

يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراا سنوياا يلخص فيه تقارير الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية.
12المادة 

يصدر الوزير التعليمات اللزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
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