دائرة التدقيق الداخلي
تتكون دائرة التدقيق الداخلي من القسمين اآلتيين :
 .1قسم المراجعة الداخليــــــة 0
 .2قسم الرقابة المالية الداخلية 0
اختصاصات الدائرة
 تباشر دائرة التدقيق الداخلي بوزارة المالية االختصاصات المنصوص عليها في الالئحةالتنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم  2001/111وذلك بالنسبة لكل من
 المكاتب والدوائــــــــــر التابعـــــــــــة للوزير 0 المديريات العامة التابعة لوكيل الشئون المالية 0 األمانــــــــة العامــــــــــــة للضرائـــــــــــــب 0 صندوق االحتياطــــــــــــي العام للدولـــــــــة . صندوق االحتياطي النفطي واحتياطي الطوارئ 0 التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم واإلجراءات المالية المقررة ،وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام 0
 مراجعة سندات الصرف التي تخص قبل الصرف  ،وذلك للتحقق من أن اإلنفاق يتم وفقاللقوانين واللوائح والنظم واإلجراءات المالية المقررة  ،ومراجعة القيود المحاسبية 0
 تدقيق اإليرادات الخاصة بالوزارة 0 مراجعة أعمال المخازن والخزائن والسيارات ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائمالختامية الخاصة بالوزارة 0
 اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تحصيل اإليرادات المستحقة للـــــــــــوزارة 0 تخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية بالوزارة 0 اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية لدى الوزارة 0 مراجعة سندات الصرف الخاصة برواتب الموظفين والمصروفات العامة المتكررواالنمائية0
 مراجعة التسويــــــــات والقيـــــــود المحاسبيــــــة 0 مراجعـــــــــــة توصيـــــــــــــــل اإليــــــــــــرادات 0 مراجعة صرف دفاتر تحصيل اإليرادات والطوابع المالية 0 مراجعة السلف المستديمــــــــــة والمؤقتــــــــــــــة 0 فحــــــــــــص وتدقيـــــــــــــق على حركـــــــــــة النقليـــــات 0 فحص القيود المحاسبية التي تجريها المديريات والدوائر وأقسام الوزارة 0 اقتراح البرامـــــــــج التدريبيــــــة لموظفيـــــــــــن الدائـــــــــــرة 0 -أقسام الدائـــــــرة من تنفيـــــــــذ االختصـــــاص المقـــــــــررة لهم 0

 إعداد تقرير شهــــــــري وربـــــــــع سنـــــوي عن أعمال الدائـــــــرة 0 استالم والرد على المراسالت الخاصة بالضمانات البنكية والبريد بصفة عامة 0 االحتفاظ بالمراسالت والتقارير الخاصة بالدائرة 0 يكون لدائرة التدقيق الداخلي أن تعهد إلى موظف او أكثر من بين موظفيها ليباشر أي مناالختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار بمقر المديرية العامة بصاللة 0
 يكون توجيه التقارير والطلبات واإلجراءات واالقتراحات المنصوص عليها فيالمواد أرقام  ( 315الفقرة  ) 4و ( 314الفقرتين  5و  ) 4و  ( 313الفقرتين  1و  )2و
 315من الالئحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها إلى دائرة الرقابة المالية بالمديرية
العامة للتخطيط المالي بالوزارة 0
اختصاصات قسم المراجعة الداخلية
 االختصاصات المتعلقة بالمراجعة والمنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للقانون الماليالمشار إليه 0
 االختصاصات األخرى المتعلقة الفحص المحاسبي والمراجعة  ،والتي تقررها القوانينالمالية وغيرها  ،واللوائح  ،والقرارات  ،والمنشورات المالية الصادرة تنفيذا لها 0
 التحق من تطبيق القوانين  ،واللوائح  ،والقرارات  ،والنظم  ،واإلجراءات المالية المقررة مراجعة سندات الصرف الخاصة بمصروفات الوزارة  ،وسندات المتحصالت الخاصةبإيراداتها 0
 االحتفاظ بالسجالت المخصصة لقيد الدفعات الجزئية واإليجارات 0 إعداد التقرير الشهري عن سندات الصرف من واقع تقرير الحاسب اآللي فحص الدفاتر  ،والحسابات  ،والسجالت  ،والمستندات المالية  ،والمحاسبية وما يرتبط بهاومراجعتها  ،وبصفة خاصة  :اإليرادات  ،الطوابع المالية  ،الرواتب ومستحقات الموظفين
المشتريات  ،القروض والمعونات  ،االستثمارات 0
 مراجعة القيود المحاسبية التي تجريها دائرة الشئون المالية بالوزارة 0 فحص ومراجعة السجالت المعدة لقيد األموال الثابتة المخصصة للوزارة  ،والمنقوالتالمملوكة لها بالتنسيق مع قسم الرقابة المالية الداخلية بالدائرة 0
 مراجعة قوائم الحساب الختامي الخاص بالوزارة 0 إعداد التقارير بنتائج المراجعة  ،والمخالفات  ،او غيرها0اختصاصات قسم الرقابة المالية الداخلية
 االختصاصات المتعلقة بالرقابة المالية والمنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للقانونالمالي المشار إليها 0

 االختصاصات األخرى المتعلقة بالرقابة المالية  ،والتي تقررها القوانين المالية  ،وغيرهاواللوائح  ،والقرارات  ،والمنشورات المالية الصادرة تنفيذا لها 0
 التحقق من تطبيق القوانين  ،واللوائح  ،والقرارات  ،والنظم  ،واإلجراءات المالية المقررة اقتراح إجراءات ترشيد اإلنفاق لدى الوزارة 0 مراجعة أعمال السلف المستديمة والمؤقتة لدى الوزارة 0 مراجعة أعمال مخازن الوزارة  ،وخزائنها  ،ووسائل النقل الخاصة بها 0 إجراء الجرد المفاجئ للمخازن  ،والخزائن  ،والسلف  ،وغيرها من األموال المخصصةللوزارة 0
 إبداء الرأي في شان الطلبات المتعلقة بشطب الخسائر التي تلحق األموال العامةالمخصصة للوزارة 0
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة اكتشاف أي مخالفة مالية بالوزارة 0 اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية وإجراءات الضبط الداخلي لدى الوزارة 0 إعداد التقارير الربع سنوية عن المركز المالي للوزارة بالتنسيق مع قسم المراجعة الداخليةبالدائرة
 التنسيق مع دائرة الرقابة المالية بالمديرية العامة للتخطيط المالي بالوزارة فيما يتعلقبالتقارير التي يعدها جهاز الرقابة المالية للدولة 0

