
 

 

 

وصف الوظيفة بطاقة  
المراقبة و التدقيق و التفتيشيرية دم  

 

 تإعداد و تنفيذ البرامج و المخططات االستراتيجية و العملية في مجاال
ن لمحاسبيلبالمهام و المهن المخولة  ةالمرتبط و التدقيق و التفتيش المراقبة 

  الترابية.و الجماعات  دولةالعموميين بالنسبة لل
                                                                    

 وصف عام للوظيفة

 

حسابات المحاسبين  مراقبة و تدقيق و تفتيشاإلشراف على عمليات  -
  ؛العموميين المتعلقة بالمحاسبة العامة للدولة و الجماعات الترابية

وصف موجز للمهام 
 المنوطة بالوظيفة

      للقوانين و األنظمة  المحاسبين العموميينمراقبة  مدى مطابقة تدبير  -
   و المساطر المعمول بها في مجال النفقات و المداخيل والدين العمومي 

 ؛  ط البنكي والمحاسبة العموميةو النشا

 

      المملكة وسيططرف المعالجة و التتبع المنتظم للقضايا المعروضة من  -
   ؛بالخزينة العامة للمملكةو المتعلقة بالمهن المنوطة 

المساعدين  ينلح اآلمرااإلشراف على مهام تدقيق القدرة التدبيرية لمص -
  ؛ في هذا المجالالمعمول به و على نظام اليقظة  بالصرف

      المعروضة على المحاكم  للملفات القضائيةالمعالجة و التتبع المنتظم  -
المنوطة بالخزينة و المتعلقة بالمهن و على الوكالة القضائية للمملكة 

    ؛ العامة للمملكة
المهن المنوطة في مجال نجاعتها  منظومة المراقبة الداخلية وتقييمتطوير  -

الخزينة بمهن  مراعاة لخريطة المخاطر الخاصة  المحاسبين العموميينب
  ؛العامة للمملكة

 

الخزينة نجاعة تدبير محاسبي و تقييم وتتبع نسب إنجازها وضع األهداف  -
 ؛ العامة للمملكة

 

 لخزينة العامة للمملكةالجهوية التابعة ل ةالتفتيشي المصالح تأطير و تطوير -
  ؛في المجاالت المتعلقة بالمحاسبة العامة للدولة و الجماعات الترابية

 العامة للمملكةخزينة معالجة و تتبع مآل الشكايات الموجهة لل -
  ؛لشكاياتتدبير االلكتروني لال على اإلشرافو  والمحاسبين التابعين لها

العامة تدقيق سالمة األنظمة المعلوماتية للخزينة  وضع و تنزيل منظومة -
  و تحليل المخاطر المتعلقة بهذه األنظمة؛ للمملكة

و تنزيل آليات  بالطلبيات العمومية المتعلقة وضع و تنزيل خريطة المخاطر  -
   .تدبيرها

  
 

 

 الكفاءات المطلوبة  المنوطة بالخزينة العامة للمملكة ؛دراية واسعة بالمهن  -
        باألنظمة و القوانين و المساطر المتعلقة بتنفيذ تامو إلمام معرفة  -

  و مراقبة و تتبع العمليات المالية للدولة و الجماعات الترابية؛
 

             الدولة حساباتتدقيق و تفتيش و  إلمام واسع بتقنيات مراقبة -
    و الجماعات الترابية؛

 

الوظيفية لألنظمة المعلوماتية المعمول بها في  الخصائصبكافي إلمام  -
  ؛الخزينة العامة للمملكة

المحاسباتية ووثائق حصر  البياناتبتقنيات فحص و تحليل  كافيةمعرفة  -
 .الحسابات

 

 


