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 المقدمة 

المعد من قبل  (( للدليل االسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات ))  يمثل هذا الدليل التعديل االول
ان الهدف االساسي  ، 2007دائرة الشؤون الفنية والدراسات والصادر عام  / ديوان الرقابة المالية االتحادي

والمعايير المعتمدة  واألساليبمن هذا التعديل مساعدة المدقق الداخلي في اداء مهامه وفق احدث الطرق 
في مرحلة التدقيق الداخلي ضمان جودة و تطبيق افضل الممارسات في تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية و 

الوحدات الحكومية الممولة من الموازنة العامة ويشمل نطاق تطبيق الدليل  ،  التقارير وأعداد تنفيذالو التخطيط 
ضمن الدليل للتعبيرعن  (  الوحدات الحكومية وقد وردت عبارة ) للدولة ووحدات القطاع العام الممولة ذاتيًا 

الفصل االول المبادئ والمفاهيم المتعلقة بنظام الدليل ضمن يتناول و ،  الوحدات الداخلة ضمن نطاق التطبيق
تم المستجدات  ه ، وسعيًا لتقديم احدثتقييموإجراءات لنظام لاالساسية  يعرض المقوماتو الرقابة الداخلية 

الذي يربط عناصر الرقابة بالمبادئ وفقًا لما اقرته عام للرقابة الداخلية على وفق المخاطر ال طارتقديم اال
وقد تم تخصيص الفصل الثاني لبحث مفهوم للتدقيق الداخلي وما اقرته ، ( COSOنظمات ) لجنة دعم الم

كيفية تشكيل وحدات التدقيق الثالث لبيان الفصل  ويتبعه ،المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 
الرابع االجراءات العملية لتنفيذ ابرز الفصل  ويستعرض، الصادرة عنها تقارير ال أنواعوإدارة انشطتها و الداخلي 

ان هذا الدليل يعرض الحد االدنى من االجراءات التي تتطلبها ونود التنويه الى  ، مهام التدقيق الداخلي
تكييف هذه االجراءات بما الوحدات الحكومية وعلى وال يعفي المدققين الداخليين من المساءلة عملية التدقيق 

، كما سيتم اخضاع هذا الدليل للتطوير المستمر تبعًا  وبيئة العمل المحيطة بهم يتناسب مع طبيعة نشاطهم
الوحدات الحكومية لتطور االساليب والممارسات المعتمدة من قبل المنظمات الدولية وبما يخدم عمل 

االمر ، وقد شارك في اعداد الدليل وتقديمه بصيغته الحالية اعضاء اللجنة المشكلة بموجب المستفيدة منه 
                                                                     .  2019/ 1/ 14( في 898واألمر الديواني رقم )  2017/ 11/ 2( في 24517الديواني رقم ) 
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 الفصل االول 
 نظام الرقابة الداخلية 

 والمفاهيم                                                                       المبادئ 1-1
يسهم في تحقيق اهداف تلك الوحدات  فاعلداخلية الناجحة نظام رقابة الوحدات الحكومية تضم 

، وعليه فان االجراءات الرقابية تصمم  التاذ تستخدم الرقابة الداخلية لوقف اوالحد من المشك
عالة قد ينحرف االفراد والجماعات فال، وفي غياب الرقابة  المشكالتتصحيح اكتشاف او لمنع او 

 . بسهولة عن االهداف والمهام المحددة في تلك الوحدات
 AICPA) تقرير لجنة اجراءات التدقيق المنبثقة عن معهد المحاسبين القانونيين االمريكي   عرف

الوحدة نظام الرقابة الداخلية بأنه » الخطة التنظيمية والوسائل واإلجراءات الموضوعة من قبل  ( 
 ياساتالسعمال وتطبيق االأهداف اإلدارة والتأكد من سالمة وكفاءة تنفيذ  للمساعدة في تحقيق

من صحة  واكتشاف الغش والخطأ وكذلك التأكدوالمحافظة على األموال والممتلكات ومنع 
ومن ،  « واكتمال السجالت المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها

 -: االتيالتعريف يتضح أن الرقابة الداخلية تهدف الى تحقيق 
من الضياع والسرقة واالختالس والتزوير  الوحدة الحكوميةحماية موجودات وسجالت  .أ

 وسوء االستخدام .
الوحدة توفير الدقة والثقة في البيانات المحاسبية التي تتضمنها دفاتر وسجالت وحسابات  .ب

 . الحكومية
وادارتها كل على حدة أوألقسامها ككل الحكومية التشغيلية أواالنتاجية للوحدة  ةرفع الكفاء . ج

. 
 االدارية في الطريق المرسوم لها .السير بالسياسات  التشجيع على . د

 
 أهمية الرقابة الداخلية  1-2

 -:  بالرقابة الداخلية لألسباب اآلتيةالوحدات الحكومية اهتم المدققين وإدارات 
اإلدارة تعتمد على التقارير والتحليالت  األعمال االمر الذي جعلشعب نطاق تعقد وت .أ

 . إلحكام الرقابة على العمليات
التقليل من مخاطر  المتأصل في الرقابة الداخلية الى يؤدي الضبط الداخلي والفحص .ب

 . الضغط البشري واحتمال األخطاء والغش
 االعتماد على الرقابة الداخلية. اقتصادية بدون  بطريقةالوحدات صعوبة التدقيق داخل  . ج
لتحقق من التزامها لالحكومية ابة الداخلية للوحدات زيادة اهتمام الجهات الرقابية بالرق . د

 باللوائح والقوانين ذات العالقة .
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تتحمل االدارة مسؤولية المحافظة على موجودات الوحدة الحكومية ومنع االخطاء هـ. 
اليمكن أمر واكتشاف االختالسات ومن ثم فأن االحتفاظ بنظام كفوء للرقابة الداخلية 

 االستغناء عنه وتعتمد عليه االدارة في الوفاء بهذه المسؤولية .
 
 الداخلية  اقسام الرقابة 1-3
 الرقابة المحاسبية 1-3-1

والتحقق من صحة البيانات المحاسبية المثبتة  الوحدة الحكوميةف إلى حماية موجودات تهد
الهدف األول والثاني  بتحقيق ما يختص االعتماد عليها ، وهذا يةبالدفاتر والسجالت ومدى إمكان

    -االتـي:  تحقيق بة الداخلية ويضمنمن أهداف الرقا
 ٠محدد من قبل االدارة تفويض عام أو طبقا لترخيص أو  لتأكد من تنفيذ العملياتا .أ

وبطريقة تساعد على  لمعايير المحاسبية المعتمدةا وفق علىمليات العتسجيل  التأكد من .ب
 .عن األصول الحفاظ مسؤولية تحديد 

 .ترخيص أواعتماد من قبل االدارة  وفق علىبها التصرف التأكد من حيازة الموجودات أو  . ج
واتخاذ الوحدة الموجودة فعال ب الموجودات يه الموجودات المثبتة بالسجالتالتأكد من  . د

 .االجراءات الالزمة حال حدوث اختالفات بينهما 
 

 الرقابة االدارية  1-3-2
لخطط ا وفق علىن تنفيذ السياسات اإلدارية تحقيق الكفاية اإلنتاجية القصوى وضما تهدف إلى

الهدفان الثالث ، وهى ما يختص بتحقيق  ق الداخليإدارة التدقي عن طريقلموضوعة ويتم ذلك ا
 -: ة االدارية تحقيق األهداف االتيةالرقاب والرابع من أهداف الرقابة الداخلية ، ويضمن نظام

 تحقيق كفاءة العمليات . .أ
 واالجراءات االدارية .تنفيذ السياسات  .ب

 
 -الرقابة االدارية :  ائقأهم وسائل وطر  منو 

 . الموازنات التخطيطية •
 .   التكاليف المعيارية •
 . الرسوم البيانية •
 . التقاريرالدورية •
 . دراسة الوقت والحركة •
 
  الضبط الداخلي  1-3-3
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، ويمكن  الوحدة الحكوميةوليات بين العاملين في ه تنظيم خطوات العمل وتحديد المسؤ يقصد ب
 -تحقيق الضبط الداخلي من خالل مجموعة القواعد االتية : 

ــي أن يكــــون دــــخص محــــدد مســــؤ  .أ عــــن عمليــــة معينــــة بالكامــــل مــــن بــــدايتها الــــى  والا الينبغـ
 نهايتها. 

 من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض .إجراء الجرد المادي للموجودات  .ب
ف الكتشـا عمليـاا  تناوب األفراد على الوظيفة المعينة أوالعمل المعين كلما كان ذلك ممكنـاا   . ج

 . االخطاء اوعدم االنتظام اوالقصور
على إجازة سنوية على أن يقوم دخص آخر بعمله خالل  أن يحصل كل فرد في الوحدة . د

 .تغيبه
الخريطــة ولياته بــأكثر ممــا هــو مســمو  بــه فــي يعهــد ألي دــخص بأعمــال تزيــد عــن مســؤ ال ـهــ. 

 التنظيمية . 
 .تلك الموجودات  الموجودات عن السجالت الخاصة بحركة فصل حيازة .و
تدفق العمل ، بمعنى أن االنتهاء من مهمة أحد األدخاص تكون بمثابة ادارة  اعتماد .ز

 .البدء لمهمة دخص آخر 
عدم السما  ألي موظف باالحتفاظ بأكثر من عهدة أو بأكثر من نوع من الموجودات  .  

أمين الصندوق الرئيس  مهام القابلة لالحالل ، ومن تطبيقات هذه القاعدة الفصل بين
 . مصروفات النثريةوأمين صندوق ال

 
 مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال 1-4
  ةوجود خطة تنظيمية سليم 1-4-1

تكفل و مع حجم وطبيعة نشاطها  خطة تنظيمية سليمة تتناسبالحكومية يجب أن يكون للوحدات 
تطورات أو  ووضو  وأن تكون مرنة لمواجهة أي تحديد االختصاصات والمسئوليات بدقة

 تعديالت في المستقبل .
 
 دقة توزيع العمل وتحديد المسئوليات 1-4-2

، وبدون ة وفي داخل اإلدارة ذاتها توزيعاا دقيقاا يجب أن يكون توزيع العمل بين اإلدارات المختلف
وليات بحيث اليشترك والمسؤ  اتأي تداخل أوتعارض فيما بينها ويتم ذلك بتقسيم االختصاص

مراجعة نفس العمل الذى قام به بدون تدخل من دخص آخر حتى نضمن نفس الشخص في 
  .  االخطاءوبذلك نقلل من فرص حدوث الغش او  وجود ضبط ذاتي أثناء تنفيذ العملية

  
 

 حسن اختيار العاملين ووضعهم في المكان المناسب 1-4-3
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اختيـار العــاملين علــى أسـاس تحليــل دــامل للوظـائف المختلفــة وتحديــد المـؤهالت العلميــة المطلوبــة 
 الوحـدة الحكوميـةلها ثم وضعهم في الوظائف التي تتناسـب مـع اسـتعدادهم وتـأهيلهم ولكـي تضـمن 

هم سياسـة مرسـومة تمكـنعلى وفق دورات تدريبية للعاملين بها تنفيذ هذا المبدأ يجب أن تقوم بعمل 
 . من أداء أعمالهم بكفاءة ودقة

 
  وجود نظام محاسبي سليم 1-4-4

يتضمن هذا النظام تصميم السـجالت والـدفاتر المسـتخدمة وتحديـد المسـتندات الالزمـة وخـط سـيرها 
ــابات ، وهنــــاك  ــوب للحسـ ــل مبـ ــع دليـ ــات ووضـ ــة مــــن العمليـ ــل عمليـ ــة ألداء كـ ــل المختلفـ ــي المراحـ فـ
مجموعـة مــن األســس العامـة التــي يجــب أخــذها بنظـر االعتبــار عنــد اعـداد النظــام المحاســبي علــى 

   -وحجم عملياتها وهي :  الوحدة الحكوميةعة نشاط اختالف طبي
وبما يضمن سهولة فهم  اا بسيط مستندات والسجالت والدفاتر واضحاا أن يكون تصميم ال .أ

 .هايمستخدم
 من األغراض التي تريد اإلدارة تحقيقها. اا  نافعاا أن يخدم المستند أو السجل غرض .ب
 أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم المستندات كافة االستخدامات المتوقعة.  . ج
اعداد المستند الواحد من عدة صور حتى يمكن إرسال صورة إلى كل من اإلدارات   . د

 المختصة .
أن يعد المستند بحيث يمكن تحقيق الرقابة في المراحل المختلفة التي يمر بها كأن هـ. 

 المكلف بالمراجعةموظف الذى حرره والموظف الذى تخصص فيه عدة خانات لتوقيع ال
  .والموظف الذى اعتمده

أن يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة من الدورات المستندية التي تربط المستند من  .و
 .بدء اعداده لحين إثباته بالدفاتر وتحكم الرقابة عليه في كافة المراحل التي يمر بها

الرقابة الذاتية كإعداد موازين مراجعة في فترات زمنيه أن يتوافر في الدفاتر نوع من  .ز
 .متقاربه واستخدام الحسابات اإلجمالية

أن يحتوى النظام المحاسبي على دليل مبوب للحسابات بما يكفل السرعة في التعرف  .  
 .على الحسابات وتسجيل العمليات في الدفاتر

 
 وجود نظام دقيق للتأكد من تنفيذ اإلجراءات الموضوعة 1-4-5
لدورتها  اا ذ كل عملية من العمليات تنجز طبققصد بذلك التأكد من أن اإلجراءات المرسومة لتنفيي

تجميع هذه اإلجراءات ضمن التعليمات المحددة وتتابعها الصحيح ويتم ذلك عادة عن طريق 
 .زينة..الخالخاصة بكل عملية مثل لوائح المشتريات والمبيعات والمخازن والخ

 
 ألداءيم لو وتق تدقيق داخلي  وجود 1-4-6
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التأكـد مـن دقـة العمـل الـذي تـم انجـازه ، إذ أن الموظـف الـذى يعلـم أن  التـدقيق الـداخلي الـى يهدف
ألن العامـل النفسـي لـه أثـر كبيـر فـي  هناك من يراجع عمله البد وأن يؤدى هذا العمـل بدقـة وإتقـان

يم األداء فيعنــى التحقــق مــن االلتــزام بمســتويات األداء الموضــوعة ثــم تحديــد و ، أمــا تقــ  هــذا الصــدد
 والبحث عن أسبابها ووسائل عالجها. االنحرافات عنها 

 
 اتخاذ اإلجراءات الوقائية الكافية  1-4-7

تســــتوجب الرقابــــة الداخليــــة الســــليمة اتخــــاذ كافــــة اإلجــــراءات الوقائيــــة الضــــرورية للمحافظــــة علــــى 
لضياع أوالتلف وذلك باستخدام األقفال وإحكام غلـق األبـواب امن السرقة أو األصول او الموجودات 

كـذلك التـأمين عليهـا ضـد أخطـار المخـازن والتفتـيش الـدوري عليهـا، وترتيـب  الحراسة عليهـاوتشديد 
 .  الخ ..ةضد خيانة األمان قة والحريق والتأمين على اصحاب الذمةالسر 

 
 تقييم نظام الرقابة الداخلية                                 1-5

   عرف معهد المدققين الداخليين األمريكي عملية التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية على انه
)عملية من خاللها يتم اختبار وتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية بهدف الحصول على تأكيد 

وقبل البدء بعملية تقييم نظام الرقابة هداف التشغيلية قد تم تحقيقها( ، معقول بأن كافة األ
 -:  لتطبيق هذا التقييم من حيث االساسالداخلية يجب العمل على تحديد المتطلبات 

 .تحديد الهدف من عملية التقييم .أ
 .تحديد دور اإلدارة في عملية التقييم .ب
 .الوحدةتقييم ثقافة  . ج
 .تحديد إطار الرقابة . د

 .تحديد درجة أتمتة عمليات التطبيقهـ. 
 .المركز األولي في التطبيق ُيعداختيار مركز العمل الذي  .و
 .تصميم إستراتيجية التطبيق .ز
 تطبيق اإلستراتيجية. .  

 
 مزايا تقييم نظام الرقابة الداخلية  1-5-1

 -:  أهمها األتيهناك مجموعة من المزايا التي توفرها عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من 
لواجباتهم في الفهم السليم اإلدارية  المستوياتكافة  في الرئيسيين الموظفين مساعدة .أ

 ومسؤولياتهم تجاه تفعيل الرقابة وإدارة المخاطر.
زيادة فاعلية اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة نقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية  .ب

بتصميم نظام الرقابة الداخلية هو الشخص المطلوب منه اتخاذ السيما وان الذي يقوم 
 اإلجراءات التصحيحية.
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اهتمامهم الذين ينصب الخبراء وفرق العمل مما يساعد  لجوانب الهامةالتقييم ايغطي  . ج
 .الرقابيةعلى المخاطر الهامة والضوابط 

 .إلدارية العمل على تحسين االتصال بين كافة المستويات ا . د
 مساعدة األفراد على عملية التحليل ورفع تقارير عن نظام الرقابة الداخلية.هـ. 
ودور نظام الرقابة الداخلية في  هاحول فهم أهدافالحكومية  الوحدةزيادة الوعي داخل  .و

 تحقيق األهداف.
 حث األفراد على تصميم وبناء عمليات الرقابة والتحسين المستمر لهذه العمليات. .ز
التقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية في تقييم الضوابط غير الملموسة والتي يوجد يساعد  .  

 صعوبة كبيرة في تقييمها من خالل التدقيق التقليدي.
 
 وضع التوصيات عن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية  1-5-2

ثم يتم وضع توصيات إن النتاج النهائي ألي عملية تقييم هو معرفة مقدار اإلخفاق بالنظام ومن 
   . لغرض معالجة حاالت الضعف بالنظام التي نتج عنها هذا القصور

 
 متابعة تنفيذ التوصيات  1-5-3

تحول عملية التقويم من بعدها النظري يتم بموجبها من عملية التقويم والتي مهمة مرحلة وهي 
إذ يتم معالجة اإلخفاقات الناتجة عن ضعف نظام الرقابة الداخلية من خالل  ، إلى بعد تطبيقي

 .لمعالجة تلك اإلخفاقات تطبيق التوصيات التي تم وضعها
 
 تقييم رقابة أنظمة العمل            1-6

، ويفضل تبدأ عملية بناء نظام الرقابة على أنظمة العمل بتحديد األهداف الرقابية لنظام العمل 
، وان  المدراء األهداف الرقابية على المخاطر الن األهداف الرقابية ايجابية والمخاطر سلبية

بير من يعتمد على الحس العام فأن كان لدينا مستوى ك في معظمهتصميم نظام الرقابية الداخلية 
 التعرض للخطر فأننا بحاجة إلى مراقبته.

 
 مفهوم الرقابة على أنظمة العمل 1-6-1

وتراقب معامالت التلك التي تحكم معالجة الوحدات الحكومية تنفيذاا في إن الرقابة األكثر 
  -: اإلجراءات الرقابية إلى نوعينتلك وتقسم ،  توالمعلومات واالتصاال اإلجراءات

 . النظام نفسهالرقابة على  .أ
 . الرقابة على معالجة المعامالت االفرادية .ب
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و النشاط المستخدم من قبل الوحدة للقيام بجزء من عملها ويأتي توضيح مصطلح النظام ه
 تحقيق  ضمانل ام هي تلك الرقابة المصممةالنظ والرقابة على، انجازه ضمن نشاط معين تم 

ضرورية فهي الرقابة على معالجة المعامالت أما ،  أهداف النظام والمعايير واالمتثال لها
 لضمان إن المعالجة تتوافق مع المعايير التي قام النظام بوصفها.

 
 أهداف رقابة معالجة المعامالت 1-6-2

 . دقة البيانات .أ
 . اكتمال البيانات .ب
 .   توقيت البيانات . ج
 . )ترخيص االعتماد على تلك البيانات( إجازة البيانات  . د

 . وفق المبادئ المحاسبية المقبولةعلى المعالجة هـ. 
 .  الوحدةاالمتثال لسياسات وإجراءات عمل  .أ

  . الدليل الداعم الفعال .ب
 والمتسمة بالكفاية. الرقابة الكفؤة . ج

 
 إجراءات الرقابة على معالجة المعامالت 1-6-3
  الرقابيةأنواع الضوابط  1-6-3-1

: يــتم مــن خاللهــا اكتشــاف األخطــاء قبــل حــدوثها ومــن األمثلــة عليهــا  الضوووابط الوقائيووة .أ
، أجهـزة اإلنـذار  ، اإلدراف المبادر من قبـل المسـئولين )الفصل بين الوظائف المتعارضة

 .  ، أرقام سرية للدخول إلى أنظمة الحاسوب(  الخاصة بالسرقة
خاللهـــا اكتشـــاف األخطـــاء واالنحرافـــات عنـــد وقوعهـــا ومـــن : يــتم مـــن  الضووووابط الكا وووفة .ب

ــابات األمثلــــة ــين الحســ ــراء المطابقــــات بــ ــوابط )إجــ ــى تلــــك الضــ ــز  ،  علــ ــادقات لتعزيــ المصــ
 . ، كاميرات مراقبة(  ، الجرد الفعلي األرصدة

تعمـل علــى التأكـد مــن إن اإلجــراءات التصـحيحية لالنحرافــات قــد  :  الضوووابط التصووحيحية . ج
 األمثلة عليها )وجود أنظمة وإجراءات لمعالجـة األخطـاء التـي تـم اكتشـافهاتم تنفيذها ومن 

 .  ، وجود خطة طوارئ( 
لقيــامهم بــأي انحرافــات او تجــاوزات وأمثلــة  لألفــراد منعــاا  رادعــاا  تشــكل :  الضوووابط الرادعووة . د

 . ذلك )الئحة اإلجراءات، وضع إجراءات على مناطق معينة بعدم الدخول إليها( 
 

 األهمية النسبية  1-6-3-2
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كلما تطلب ذلك من محددات الرقابة أهمية المعامالت فكلما زادت األهمية للعنصر محل الرقابة 
المعايير األساسية المستخدمة في تحديد األهمية النسبية ومن وهناك بعض مزيداا من الرقابة ، 

 -:  أهمها
 . الوحدةدرجة المحافظة على الموظفين في  .أ

 . الميزة التنافسية .ب
 . سرعة الخدمة  . ج
 . إجراءات السالمة . د

 
 الحساسية 1-6-3-3

تخص المعامالت الحساسة هي المعامالت التي يجب إن تحظى باهتمام رقابي اكبر حيث إنها 
أطراف ذات عالقة مهمة مثل العمالء أوالموظفين أو العتبارات قانونية أو سياسية أو تنظيمية 

، خصوصية  ، سجالت العمالء ، سياسات التسعير تتطلب معالجة خاصة ومنها )أسرار العمل
 ، معلومات الحاسوب(. الموظف

 
 كفاءة التكاليف  1-6-3-4

 المفاضلة بين الكلفة والمنفعة المتعلقة بوضع ضوابط رقابية خاصة بالخطر هاتتم من خالل
 -والمنفعة وذلك لعدة أسباب منها:  وهناك صعوبة في جمع المعلومات الالزمة حول الكلفة

 خل الرقابة باإلجراءات التشغيلية وبالتالي من الصعب تتبعها ضمن اإلجراءات.اتتد .أ
في العديد من الحاالت ال يوجد إجراء رقابي و قد تضم األنظمة مئات اإلجراءات الرقابية  .ب

 وحيد يتم التعامل مع المنفعة المتأتية منه.
 . تخدم اإلجراءات الرقابية العديد من األنشطة . ج
إن الكلفة التشغيلية صعبة التقدير إذ إن الرقابة مصممة للوقاية من المخاطر وان  . د

 أثير الضوابط الرقابية في الخطر صعبة للغاية.احتساب كلفة ت
 ال ينظر إلى الكلفة كمحدد لوضع ضابط رقابي إذا كان تصنيف اثر الخطر كارثي.هـ. 
 
                                                الحاكمية 1-7

المؤسسية هناك حقيقتان حول الحاكمية المؤسسية هما ليس هناك وصف متفق عليه للحاكمية 
 ، وتتمثلالوحدات الحكومية سية لدى كافة وليس هناك منهجية واحدة لعمل الحاكمية المؤس

 -بمجموعتين :  الحاكمية
 . اعضاء مجلس االدارة .أ

 . الوحدة الحكوميةراء العامون في المد .ب
 -ان سياسات الحاكمية المؤسسية صممت لتحقيق االهداف اآلتية  : 
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 .لقوانين والتشريعات ل الحكوميةالوحدة تأكيد امتثال  •
 .مع اجراءات المحاسبة المقبولة  الوحدة الحكوميةتأكيد امتثال  •
 تأكيد فاعلية نظام الرقابة الداخلية. •
  .تقييم ادائهم بشكل يمكنهم من الوحدة الحكوميةاالفصا  عن المعلومات للمساهمين في  •
 ادارة المخاطر بكفاءة.  •

 
          االنسيابخرائط  1-8

إن خرائط االنسياب هي تقنية تحليلية تستخدم لوصف بعض مظاهر النظام بشكل واضح 
ان هذه الخرائط كما ،  ومنطقي حيث تشمل مخطط تدفق المستندات والنظم والبرامج وموجز

لعمليات المستخدمة من تستخدم مجموعة محددة )معيارية( من الرموز لوصف إجراءات معالجة ا
  -: االتي   وتشتمل على الوحدة قبل
 خرائط تدفق المستندات 1-8-1
 الوحدةإن خرائط تدفق المستندات تعني تدفق المستندات والمعلومات بين مواقع المسؤولية داخل  

المستند األصلي وموضحة توزيع  مشيرة إلى موقع تها حتى نهايتهابع المستندات من بدايافهي تت
تحدد الغرض الذي من اجله تستخدم المستندات وموقعها و النسخ األخرى للمستند األصلي 

 النهائي وكل ديء يحدث عند تدفقها خالل النظام.
 مخططات سير النظام الحاسوبي 1-8-2

هذه المخططات تصور حركة البيانات المعالجة في النظام الحاسوبي مستخدمة ثالث مكونات 
 الغرض منها عرض العالقة بين تلك المكونات.و تمثل المدخالت والمعالجة والمخرجات 

 مخطط سير البرنامج 1-8-3
نامج يوضح هذا المخطط النتاج المنطقي للعمليات التي يجب أن ينفذها الحاسب أثناء تنفيذ البر 

من إحدى العمليات في مخطط سير النظم( ويستخدم هذا المخطط في إعداده  )أي يمثل جزءاا 
 . ، خطوط سير العمليات( ، القرار لجة، المعا أربعة رموز هي )اإلدخال واإلخراج

 
 اطار الرقابة الداخلية على وفق المخاطر 1-9

 بما الداخلية للرقابة االطارالمتكامل 2٠13/  مايس في( COSO) المنظمات  دعم لجنة اصدرت
 دامالا  نموذجاا يمثل  والذي المحدثة ضمن نسختهاوذلك  به المتعلقة والمبادئ العناصر ذلك في

 كما ربحية غير ام ربحية كانت سواء الوحدات وصنوف انواع دتى على يطبق ان يمكن وعاماا 
 وحدة بين والفروقات االختالفات مراعاة مع المجاالت كل وفيالوحدات الحكومية  على يطبق

 بيئة) وهي 1992 الصادرعام لالطاراالصلي االساسية العناصر االطار تضمن وقد ، وأخرى 
سبعة ترتبط بها ( المتابعة ،  واالتصاالت المعلومات ،  الرقابة انشطة، المخاطر تقدير ،  الرقابة
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مستويات لتفصيلية ال واإلجراءاتتوجيهات المجموعة من وتتفرع من تلك المبادئ عشر مبدأ 
 االتي والجدول بلورة مفهوم دامل ومتكامل للرقابة الداخلية ،و لتحقيق تلك المبادئ  كافة االدارة

 -: المتعلقة بها المبادئ عناصر الرقابة و  يبين
 

 المبادئ عنصر الرقابة 
 .بالنزاهة والقيم االخالقية اا الوحدة إلتزام ُتظهران  (1 بيئة الرقابة

 ر الرقابة الداخلية.يعن اإلدارة ويمارس اإلدراف على تطو  همجلس اإلدارة استقالل ان يبدي (2
ات والمسؤوليات المناسبة في سبيل والسلطالهياكل  (مجلس اإلدارة بادراف من )  اإلدارة ان تحدد (3

 .السعي لتحقيق األهداف
 بجذب األفراد األكفاء وتطويرهم واإلحتفاظ بهم في دكل متسق مع األهداف. اا الوحدة إلتزام تبديان  (4
 ة في السعي لتحقيق األهداف.ليالرقابة الداخمساءلة االفراد عن مسؤولياتهم تجاه  (5

 تقييم المخاطر
 

بهذه  قةالمتعل تمكن من تشخيص وتقدير المخاطرتبوضو  كاٍف ل هاأهدافتحديد  الوحدة على (6
 .األهداف

تحقيق أهدافها وتحلل المخاطر كأساس لتحديد كيف ينبغي إدارة  التي تهدد مخاطرالالوحدة ان تحدد  (7
 .المخاطرتلك 

 ها.تحقيق أهدافعند تقييمها للمخاطر التي تهدد تدرس الوحدة إحتمال اإلحتيال ان   (8
 .في الرقابة الداخلية ةكبير  درجةتؤثر بيم التغيرات التي يمكن أن يوتقبتحديد الوحدة ان تقوم  (9

تحقيق التي تهدد المخاطر في الحد من ساهم يرها بما يأنشطة الرقابة وتطو  اختيار الوحدةعلى  (1٠ انشطة الرقابة
 .مستويات مقبولةالى األهداف 

 .أنشطة الرقابة العامة للتكنولوجيا لدعم تحقيق األهدافنشر  الوحدة على (11
 .واإلجراءات التي تضع السياسات موضع التنفيذالسياسات تنشر الوحدة أنشطة الرقابة من خالل ان  (12

المعلومات 
 واالتصاالت

 .لرقابة الداخليةاستخدامها لدعم عمل او المفيدة والمهمة معلومات الد يولقوم بتتحصل الوحدة أو تان  (13
مسؤوليات الهداف و البما في ذلك أ داخلياا الالزمة لدعم الرقابة الداخلية توصل الوحدة المعلومات ان  (14

 .الرقابة الداخليةعن 
 .لرقابة الدخليةاالتي تؤثر في أداء  مسائلتتواصل الوحدة مع األطراف الخارجية فيما يتعلق بالان  (15

 المتابعة
 

عناصر الرقابة كانت مستمرة و/ أو منفصلة للتحقق مما إذا  تقييماتتختار الوحدة وتطور وتنفذ ان  (16
 منفذه وتعمل بفاعلية .الداخلية 

االطراف الوقت المناسب إلى وتقوم بتوصيلها في لرقابة الداخلية اوجه القصور في ا وحدةليم ايان تق (17
التصحيحية، بما في ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة حسب  جراءاتالمسؤولة عن إتخاذ اال

 .اإلقتضاء
 

الرقابة وتنفيذ فرها عند تصميم االحد االدنى من المتطلبات الواجب تو الطار هذا ا ويعرض
 وحدات ام ذاتياا  ممولة عامة دركات كانت سواء عام بشكلالوحدات الحكومية الداخلية في 

بكفاءة وفاعلية تنفيذ عملياتها  علىوبما يساعدها  للدولة العامة الموازنة من ممولة خدمية حكومية
وبالتالي الوحدات  تلك في واإلداري قدر من المخاطر وتقليل حاالت الفشل والفساد المالي  وبأقل
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م ءبما يتال يتعين على كل وحدة تطوير هذا االطار بأنهمراعاة  مع تحقيق اهدافها المنشودة
 واإلجراءاتتلك العناصر مع المبادئ  يأتي ماوفي،  لزيادة فاعليته ة انشطتهاوأهدافها وطبيع

  -المرتبطة بكل عنصر : 
 
 بيئة الرقابة  1-9-1

التي توفر االساس الستمرار وفاعلية  التنظيمية والهياكل واإلجراءاتهي مجموعة من المعايير 
الرقابة الداخلية والتي تعكس سياسة االدارة وموقفها تجاه الرقابة الداخلية وتشمل النزاهة والقيم 
االخالقية والعوامل التي تمكن مجلس االدارة من تنفيذ مسؤولياته والهيكل التنظيمي وتوزيع 

العنصر  هذاوالحفاظ عليهم ويتضمن  هموير السلطات والمسؤوليات وعملية جذب الموظفين وتط
 -المبادئ االتية: 

 
 االلتزام بالنزاهة والقيم األخالقية 1-9-1-1

األخالقية يتم إبالغها لجميع مستويات الوحدة لتوجيه المعايير السلوك و ب الئحةوجود  .أ
والتصرفات وضع معايير لما يجب أن تكون عليه القيم من خالل ين سلوكيات الموظف

 السلوك الئحة على ان تعكسا هبابالغ عموم الموظفين و  داخل الوحدة األخالقية
 وغيرها. والمعايير واللوائح والقواعد المحلية القوانين

 واجراءات التزامهم بسياساتتبين  الموظفين منعلى اقرارات تحريرية دورية  الحصول .ب
 الحالية الفترة خالل ممنوعة باعمال قيامهم بالوحدة وعدم الخاصة السلوك ومعايير

 بها. العلم حال االخرين من المرتكبة الممنوعة االعمال عن اوالسابقة واالبالغ
اتخاذ إجراءات سريعة و  التحقيق في مزاعم عدم امتثال الموظفين لمعايير سلوك الوحدة . ج

السلوك من خالل وضع عقوبات صريحة وواضحة وتبليغ  الئحةبشأن اإلنحراف عن 
اإلجراءات التأديبية التي أتخذت نتيجة المخالفات على نطاق واسع داخل الوحدة بحيث 

الموظفون أنهم إذا ضبطوا متلبسين بمخالفة المعايير السلوكية سيتحملون عواقب رف يع
 مماثلة .

 .أتهم مكافاو  تهمترقي وقرارات ء الموظفيناداراعاة النزاهة والقيم األخالقية في تقييم م . د
) مثل  التي تدفع الموظفين لالدتراك في االعمال غير القانونية لفرصتخفيف الدوافع واهـ. 

عدم وجود انشطة رقابية او وجود انشطة ضعيفة ،  غير واقعية بأهدافالضغوط للوفاء 
، عدم فرض عقوبات على السلوك غير السليم اوعدم االعالن عنها ، المركزية واسعة ، 

 .(  السلوكية والمهنية تدريب الموظفين الجدد على األخالقياتعدم 
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 هاتصميم الرقابة الداخلية وتطوير و  الوحدةعمل ا راف مجلس االدارة على  1-9-1-2
 )مخصصة للشركات العامة(

والمصادقة على  الوحدةيتولى مجلس االدارة رسم ووضع السياسات الالزمة لسير نشاط  .أ
 تحقيق اهدافها.لالخطط االدارية والمالية والتنظيمية والفنية 

 ( المعدل 1997 لسنة 22 رقم العامة الشركات قانون  من 2٠ المادة) االلتزام بما ورد في  .ب
 .تشكيل مجلس االدارة عند 

للتأكد من أن لديهم ورفعها الى الوزير  يتم تقييم تشكيلة ومهارات اعضاء المجلس دوريا  . ج
 الخبرة الكافية.

عقد اجتماع استثنائي بدعوة  يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه ويجوز . د
 اعضائه.من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من 

ادراك أعضاء مجلس اإلدارة في التدريب وحسب الحاجة للحفاظ على مهاراتهم وخبراتهم هـ. 
 لة .ءلتمكينه من تحقيق المساالحالية ذات الصلة 

المالية والرقابة الداخلية للوحدة من حيث البيانات عل على عملية إعداد ااإلدراف الف .و
 قابة الداخلية الخمسة.التصميم والتنفيذ والتي تغطي جميع عناصر الر 

المالية والعقود المهمة  بياناتيتلقى المجلس بانتظام المعلومات المهمة مثل ال ان .ز
والمعلومات االخرى في الوقت المناسب والتي تمكن أعضاء مجلس اإلدارة من اتخاذ 

 القرارات.
 المسؤوليات التنظيمي المناسب وتوزيع السلطات و  الهيكلباعداد اإلدارة  قيام 1-9-1-3
القانوني بالشكل الذي وضع هيكل تنظيمي للوحدة مالئماا لطبيعة عملياتها وحجمها ودكلها  .أ

 يمكن اإلدارة من تنفيذ مسؤولياتها.
في ضوء التغيرات عند  ههناك إمكانية تعديلان ان تتوافر بالهيكل التنظيمي المرونة ، أي  .ب

 الضرورة .
لة على الوحدات التشغيلية وان ءأن تكون خطوط اإلتصال واضحة ومناسبة لتمكين المسا . ج

  عبر أنشطة الوحدةالمسؤوليات وتدفق المعلومات تتيح تلك الخطوط تنفيذ السلطات و 
 .هاجميع

 الجهات المخولة بذلك. لدنان تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي من  . د
تقوم االدارة ومجلس االدارة بتفويض السلطات والمسؤوليات والفصل بين الواجبات على هـ. 

 .المستويات المختلفة بالوحدة 
وفق الهيكل التنظيمي واتباع على تخويل الصالحيات بما يتفق مع المسؤوليات المحددة  .و

 .نظام محاسبة المسؤولية في تحديد والمسؤوليات
 السلطة والمسؤولية لتعكس التغيرات الحاصلة في الهيكل التنظيمي.تحديث سياسات منح  .ز
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إصدار أوامر إدارية تحريرية بالواجبات والصالحيات الخاصة بكل موظف وأن إجـراء أي  .  
 تبديل عليها يتم بأوامر إدارية أيضاا .

 
 ين  وئالكف على الموظفينالوحدة باجتذاب وتطوير والمحافظة  التزام  1-9-1-4
الذين تحتاجهم الوحدة ووضع اهداف التوظيف وتحديد مؤهالت موظفين التخطيط العداد ال .أ

 العاملين في مجال التوظيف.
وضع معايير لتوظيف األدخاص وتحديد الصفات المطلوبة في الموظفين الذين سيتم  .ب

تعيينهم من حيث )التحصيل الدراسي ، عدد سنوات الخبرة، العمر، الجنس، المؤهالت 
 ى مثل اللغة والحاسوب(.االخر 

مجلس الوزراء االخذ بعين االعتبارالمتطلبات القانونية ) قانون الخدمة المدنية ، اعمامات  . ج
 .عند اجراء التعيين ( وزاة المالية و 

تحديد عدد الموظفين الالزم لكل قسم ولكل عملية وان تكون هناك تقييمات دورية  . د
 الحتياجات األقسام من الموظفين. 

دعارهم بمسؤولياتهم ابرامج توجيهية للموظفين الجدد لغرض تعريفهم بمهام وظائفهم و  وضعهـ. 
 وتوقعات اإلدارة منهم .

 .وضع برامج وخطط تدريبية سنوية متكاملة  .و
مام الى عضوية ضتشجيع المشاركة في البرامج الخارجية للتعليم المهني المستمر واالن .ز

والندوات وتوفير بيئة العمل المالئمة التي تشجع الموظفين المنظمات المهنية والمؤتمرات 
 على المبادرة واالبداع .

 تشجيع الحصول على الشهادات المهنية واألكاديمية وحسب االختصاص ومجال العمل. .  
مع تغييـر واجبات الموظفين  هاالبديلة ولكافة أقسام الوحدة ودوائر  المالكاتاعتماد مبدأ خلق  .ط

للتخفيف من أي مخاطر ناتجة عن ما ال يتعارض مع متطلبات العمل بين فترة وأخرى ب
 اإلنتقال أو ترك العمل في المستقبل.

تحدد اإلدارة وبشكٍل وان  وضع دليل الوصف الوظيفي والمهارات المطلوبة لشغل الوظائف .ي
 بما في ذلك مسؤولياتهم في الرقابةكاٍف المعرفة والخبرات المطلوبة للقيام ببعض الوظائف 

 الداخلية.
واعتماد الشفافية في اتخاذ  االحتفاظ بنظام متكامل للمعلومات خاص بالموارد البشرية .ك

 . القرارات المتعلقة بالموارد البشرية ) ترقيات ، نقل ، تدريب....( 
ترقيه الموظفين بما يحقق لوضع سياسات سليمة ومالئمة ومتفقة مع االنظمة والقوانين  .ل

 ادائهم لمهامهم واعمالهم.كفاءة وفاعلية 
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 موظفينال ألداءوضع معايير نموذجية  بتقدمهم من خالل وأدعارهمتقييم اداء الموظفين  . م
 وتوضيح بتقييمهم الموظفين ، وادعار وكفايتها مالءمتها من للتأكد دوري  ومراجعتها بشكل

 لهم . الوظيفي التقييم اهداف
 المطبوعات المهنية والعلمية ومطبوعات الوحدة المتعلقة بنشاطها. تضماالحتفاظ بمكتبة  . ن
 
 لة موظفيها عن مسؤولياتهم المتعلقة بالرقابة الداخلية ءمسابالوحدة  قيام 1-9-1-5
 تنفيذ المساءلة الفردية عن األداء لمسؤوليات الرقابة الداخلية . .أ

 إرداد الموظفين وبشكل دوري بأهمية الرقابة الداخلية ورفع مستوى فهمهم للضوابط.  .ب
 على الرقابة الداخلية وذلك االدراف عقد اجتماعات دورية بين الموظفين القائمين على . ج

 لمراجعة االداء والحصول على مقترحاتهم من اجل التحسين.
، بما في ذلك التقيد بمعايير السلوك ومستويات  تقييم األداء لمسؤوليات الرقابة الداخلية . د

تنجم عن مثل هذه التقييمات مناسبة التي الكفاءة وان تكون المكافآت أو اإلجراءات التأديبية 
 لذلك. 

المتعلقة  تصحيحية مالئمة نتيجة لعدم التقيد بالسياسات والمبادئ القائمةاتخاذ اجراءات هـ. 
 .بالرقابة الداخلية

 
  المخاطر ادارة 1-9-2

تحديد وتحليل  ويجبتحقيق االهداف،  فيحدث ما يؤثر سلباا  تحققالمخاطر هي احتمال 
المخاطر ذات الصلة بتحقيق االهداف وتحديد الكيفية التي ينبغي ان تدار بها هذه المخاطر 

 -:  وتشمل على المبادئ االتية
 
 األهداف بتلكالمتعلقة  المخاطر تشخيص وتقديرلأهدافها بوضوح الوحدة د دتح 1-9-2-1
 الرئيسة للوحدة والجدول الزمني لتنفيذها. اإلستراتيجيةتحديد االهداف  .أ

 وضع األهداف لألنشطة الرئيسة والفرعية للوحدة واألنشطة الداعمة لها . .ب
اعتماد اإلدارة أسس سليمة في وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقق بحيث ال تمثل ضغطاا  . ج

 على الموظفين.
 هداف المرسومة.وضع خطة داملة لجميع االنشطة وعلى مستوى كل قسم لتحقيق اال . د
على مستوى الوحدة والخطط  واألهدافالربط بين االهداف على مستوى االنشطة هـ. 

 .اإلستراتيجية
 يجب ان تكون الخطط واألهداف مكممة وقابلة للقياس . .و
 (.ة، متوسطة ، طويل ة)قصير  الىالخطط   تقسيم .ز
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 ادراك المستويات كافة في وضع الخطط ومناقشتها. .  
 وتحديد االنحرافات عن الخطط وبيان اسبابها وابالغ االدارة العليا بذلك.متابعة  .ط
 توفير الموارد الضرورية )مادية وبشرية ( لتحقيق االهداف. .ي
متمثلة بـ ) االهداف التشغيلية ، اهداف التقارير  يجب ان تعكس االهداف مجموعة اعتبارات .ك

 ال ( .الخارجية ، اهداف التقارير الداخلية ، اهداف االمتث
هذه بتحقيق إيصال المعلومات عن أهداف الوحدة الى الموظفين لفهم كيفية َتعلُّق وظائفهم  .ل

 األهداف .
االدارة العليا لمدى فاعلية تحقيق االهداف ضمن االطار الزمنى  لدن التقويم المستمر من . م

 المحدد. 
 
تحقيق أهدافها وتحليل تلك المخاطر  دون  تحديد الوحدة المخاطر التي تحول 1-9-2-2

 تهاكأساس لتحديد كيفية إدار 
استراتيجية واضحة إلدارة المخاطر من خالل  ىبنتتاستحداث دعبة او قسم الدارة المخاطر  .أ

 تحديد )خطط وأهداف واستراتيجيات ونطاق ومسؤوليات وموارد( أنشطة إدارة المخاطر .
وعلى  منها واألثر المتوقع هامع بيان إحتمالية حدوث تحديد المخاطر التي تواجه الوحدة .ب

 أساس مستمر. 
عداد لقبولها )نزعة المخاطرة( في سبيل تحديد مستوى المخاطر التي تكون الوحدة على است . ج

 تحقيق أهدافها .
 إدارة المخاطرو تحديد أسلوب تقييم بالمخاطر و تجميع وتحليل المعلومات ذات العالقة  . د

  . المسؤولين عنهاوتحديد 
تخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها وتحديد طريقة االستجابة للخطر اهـ. 

 ر ، تقليل الخطر، تجنب الخطر ، قبول الخطر( .) مشاركة الخط
 أعطاء أولوية في معالجة المخاطر المهمة .  .و
بعد إختيار طريقة العالج يتم وضع خطة لتنفيذها يوضح فيها )أسباب إختيار بديل معين،  .ز

 ، الموارد الالزمة ، التوقيت والجدول الزمني( .التنفيذالمسؤولين عن 
 إعادة النظر في تقييم المخاطر على فترات مناسبة. .  
 
عند تقييمها للمخاطر المتعلقة  احتيال وجود حاالت الوحدة احتمالية دراسة 1-9-2-3

 بتحقيق األهداف
يجب ان يراعى عند تقييم مخاطر االحتيال )الفرص المتاحة ، تقييم الحوافز والضغوط  .أ

والفرص والمواقف والمبررات الرتكاب الغش ، االستحواذ غير المصر  به، استخدام أو 
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مدة للقوانين واألنظمة التخلص من الموجودات، تغيير السجالت ، فرص االنتهاكات المتع
 الحكومية (. 

على االدارة تحليل مخاطر الغش والفساد واالستجابة لها لغرض تخفيضها الى ادنى حد  .ب
 ممكن. 

 وجود مكان مخصص الستقبال المراجعين بغرض تقليل احتكاك المراجع بالموظف. . ج
 تطبيق أساليب الحكومة االلكترونية لتقليل احتكاك المراجع بالموظف . . د

 وحاالت الفساد والردوة. ى انشاء موقع الكتروني وصندوق مغلق الستقبال الشكاو هـ. 
 أثناء أوقات الدوام الرسمي .في إلزام الموظفين بوضع بطاقات تعريفية بأسمائهم  .و
ة زمنية معينة النجاز معامالت المراجعين وبعكسه يتعرض الموظف إلى عقوبة مدتحديد  .ز

 إدارية. 
فتح  نةلج)إصدار تعليمات بمنع دخول األدخاص إلى أماكن تواجد اللجان المهمة مثل  .  

 .، لجنة التعيينات، اللجان التحقيقية (  العطاءاتنة تحليل لج، العطاءات
 إحالة قضايا الفساد إلى الجهات المختصة بشكل فوري . .ط
( من 18نادا الى المادة ) ابالغ ديوان الرقابة المالية االتحادي بحاالت الفساد والردوة است .ي

 )المعدل(. 2٠11( لسنة 31قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم ) 
 متابعة قضايا الفساد اوالا بأول واتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها. .ك
 تثقيف المدققين بأحدث المستجدات والوسائل التي تساعدهم على كشف الفساد. .ل
 . الفقداو التالعب  لحمايتها منود والمستندات المهمة آلية معتمدة لحفظ أوليات العق وجود . م
إدراك القسم القانوني فـي إعـداد وصـياغة وإبـرام العقـود واالتفاقيـات المهمـة لضـمان حقـوق  . ن

 الوحدة. 
منفصـلين عـن لجنـة  الفنيـة المواصـفات وأعـداداالدـخاص المسـؤولين عـن دراسـة  يكون  ان . س

 العقود.  وإحالةتحليل 
متخصصــة الســتالم المــواد المتعاقــد عليهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصــفات تشــكيل لجــان  . ع

 المطلوبة. 
 إدراك أعضاء من مكتب المفتش العام في لجان فتح وتحليل العطاءات بصفة مراقبين.  .ف
 مراعاة استبدال أعضاء لجان فتح وتحليل العطاءات بشكل دوري. .ص
تهم ذمة مالية او مخزنية منح اجازات اجبارية لبعض الموظفين الذين تكون بحوز  .ق

 اوانشطة حساسة اخرى.
 
 الرقابة الداخلية  فيقيام الوحدة بتحديد وتقييم التغييرات التي تؤثر بشكل كبير   1-9-2-4
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ن عن تحديد التغييرات ذات اآلثار المهمة على و يجب ان يكون هناك ادخاص مسؤول .أ
ووضع اجراءات إلبالغ (  او السياسية القتصاديةا الوحدة مثل )التغيرات التنظيمية او

 المستويات المناسبة من اإلدارة بتلك التغييرات مع آثارها المحتملة على الوحدة.
 الكبيرة التغييرات ، الجديدة  لكل من )األعماليجب ان تراعي الوحدة التأثير المحتمل  .ب

 التكنولوجيا ، الجغرافية المناطق على االعتماد تغييرات السريع، النمو ، القائمة لألعمال
على الرقابة الداخلية  وفلسفتها( واتجاهاتها االدارة في المنافسين ، التغيير ، الجديدة

 للوحدة .
تعديل العمليات والسياسات واإلجراءات الرقابية لتعكس المخاطر الجديدة أو التغييرات  . ج

 بالمخاطر أو أوجه القصور التشغيلية .
 

 ادارة المخاطر أنموذج  1-9-2-5
وفــق اسـتمارة ومصــفوفة معـدة لهــذا علـى ليــة تحديـد االهــداف والمخـاطر وكيفيــة ادارتهـا فيمـا يـأتي آ

 . الغرض
 تي : مجموعات رئيسة على النحو االوتتكون من أربعة  -تحديد االهداف  :  .أ

وتكـون مــن مسـؤوليات االدارة العليــا وتمثـل االهــداف طويلــة  االهووداف االسووتراتيجية:  -اوالا 
حقــق هـذه االهـداف علــى االدارة ان تضـع سـبال متعــددة النجازهـا وتحديــد تاالجـل   ولكـي ت
 . المالئمة لتحقيقهاوصياغة االستراتيجية المحيطة بها وتقييم المخاطر 

كـد مـن ان أالفاعليـة التشـغيلية والتبالكفـاءة و وتعنـى  اهداف تشووغيلية ) العمليووات (:  -ثانياا 
   . من تحقيق اهدافهاها التمنع الوحدةالمخاطر التي تواجه 

 الوحـــدة: وتســـاعد علـــى ضـــمان صـــدق وعدالـــة وموثوقيـــة تقـــارير ريرااهوووداف التقووو  -ثالثووواا 
فر الخصــــائص النوعيــــة للمعلومــــات لتحقيــــق هــــذا االداخليــــة والخارجيــــة وينبغــــي مراعــــاة تــــو 

 . الهدف
وتتعلـــق بــااللتزام بانظمـــة الرقابـــة الداخليــة والسياســـات واالنظمـــة  أهوووداف االلتوووزام:  -رابعووواا 

االدارة وكذلك االلتزام بالقوانين النافـذة والتعليمـات والتـي غالبـاا مـا تضـعها  لدنالمحددة من 
 . اطراف خارجية 

 تتم ادارة المخاطر من خالل تشكيل ادارة خاصة تكـون بمسـتوى مناسـب -ادارة المخاطر:  . ب
اختيـار المــوظفين فيهـا علــى اسـاس الخبــره  يكـون  ضـمن الهيكـل التنظيمــي للوحـدة علــى ان

 -تم ادارة المخاطر على مرحلتين: تواالختصاص و 
 

 المخاطر تحديد  -المرحلة االولى: 
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على تتطلب عملية تقدير المخاطر تحليل العوامل المنشئة لها وتحديد احتمالية حدوثها 
 -: المثال  لسبي

 مثال الخطر

 خطر االنظمة : ويتصل مبادرة بتقنية المعلومات.  - خطر تشغيلي
خطــر المــوظفين : يتضــمن احتماليــة ارتكــاب المــوظفين لالخطــاء قــد تنــتج  -

الســــرقة او الفســــاد واالحتيــــال او تســــريب عــــن ســــوء اســــتغالل االصــــول او 
 االسرار. 

 سوء تقدير في تحديد المؤهالت البشرية المطلوبة.  -
 خطأ في توزيع المهام والمسؤوليات.  -
 وضع أهداف صعبة التحقيق .  -
خطــأ فــي تقــدير حجــم المــوارد المطلوبــة لتحقيــق الهــدف )المــوارد البشــرية،   -

 الموارد المالية... الخ(. 
 

 االستجابة للمخاطر : التقييم و  -المرحلة الثانية : 
يتم في هذه المرحلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية للتحكم في المخاطر وأدارتهـا لتخفـيض  

 -حدة تأثير حدوثها إلى مستويات مقبولة من خالل اتخاذ الخطوات االتيه: 
 يتم إدراج كل خطر متوقع في نموذج التقييم والتحكم بالمخاطر .   •
تم تقييم مدى احتماليـة حـدوث الخطـر وذلـك باالعتمـاد علـى الخبـرة السـابقة فـي تنفيـذ ي  •

) كبيـر ، متوسـط ، ضـعيف ، نـادر(  ةتيـ برامج مشابهة ويكـون التقيـيم أحـد الحـاالت اال
 الموجود في العمود االول في الجانب االيسر من المصفوفة )الموضوع تحته خط(. 

الحـاالت  ىتحقيـق األهـداف ويكـون التقيـيم أحـدفـي يتم تقييم مدى تأثير حدوث الخطر  •
 -: تيةاال

)كبير ، متوسط ، قليل ، ضعيف( الموجـود فـي الصـف السـفلي فـي المصـفوفة )الموضـوع 
 تحته خط(. 

يــتم تقــدير مــدى أهميــة الخطــر وضــرورة اتخــاذ إجــراء بخصوصــه بعــد تحديــد احتماليــة   •
 والحدوث ضمن المصفوفة.  حدوث الخطر وتاثيره من خالل تقاطع حقلي االحتمالية
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 كبير كبير متوسط  متوسط 
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 متوسط 

 

 كبير متوسط  متوسط  قليل

 ضعيف

 

 متوسط  متوسط  قليل ضعيف

 نادر

 

 متوسط  قليل ضعيف ضعيف

 

 

 كبير متوسط  قليل ضعيف

  

 التأثير

 
 -: على النحو االتييتم إتباع إجراءات مختلفة حسب أهمية الخطر وذلك  •

: ضرورة أن يكـون هنـاك إجـراءات مراقبـة صـارمة علـى هـذا الخطـر وتقريـر دوري كبير
عن سير العمل وتوثيق لكل اإلجراءات الالزم إتباعها لمنـع حـدوث هـذا الخطـر وإجـراء 

 مراجعة دورية على سير تحقيق الهدف. 
بد من وجود إجراءات متابعة للخطـر وعمـل تقـارير دوريـة عـن سـير العمـل : ال متوسط

 متابعته بشكل مستمر. و لتحقيق الهدف 
: ال بد من اخذ الحيطـة والحـذر مـن الوقـوع فـي الخطـر وقـد يكـون هنـاك متطلبـات قليل

 يجب تنفيذها لمنع وقوعه وال حاجة لمراجعة مكثفة لسير العمل. 
ذه الحالـة بحاجـة لمتابعـة أو اتخـاذ إجـراءات محـددة : قد ال يكون الخطر فـي هـ ضعيف

تحقيق الهدف وقد يكون بحاجـة إلـى متابعـة محـدودة  في اا بخصوصه كون تأثيره ضعيف
 جدا لعدم حدوثه. 

 
 
 
 نموذج الدارة المخاطر يستخدم على مستوى جميع انشطة الوحدةأ

  الوحدةاسم 

  ادارة املخاطرمنوذج أ

    الوحدة هدف  
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 انشطة الرقابة 1-9-3

التي تساعد على ضمان تنفيذ التوجيهات التي تصدرها االدارة  واإلجراءاتالسياسات  هي
 -لتخفيف المخاطر التي تهدد تحقيق االهداف وتشمل على المبادئ االتية : 

 
على الوحدة اختيار أنشطة الرقابة وتطويرها وبما يساهم في الحد من المخاطر  1-9-3-1

 التي تهدد تحقيق األهداف الى مستويات مقبولة

   وصف الخطر  

 مصفوفة تقييم اخلطر
على  تأثير الخطر 
 تحقيق الهدف 

 

 
 كبري متوسط متوسط كبري كبري

ث
دو

حل
ة ا

لي
ما

حت
ا

 

دوث حاحتمالية 

 اخلطر

 متوسط قليل متوسط متوسط كبري نادرا      ⃞ ضعيف      ⃞ متوسط      ⃞   كبري      ⃞

        ⃞ كبري      ⃞ مدى تأثري اخلطر 

 متوسط

 ضعيف ضعيف قليل متوسط متوسط   ضعيف      ⃞ قليل       ⃞

 قيمة اخلطر 

 

        ⃞ كبري       ⃞

 متوسط
 نادر ضعيف ضعيف قليل متوسط   ضعيف      ⃞   قليل      ⃞

  ضعيف قليل متوسط كبري 

هل هناك حاجة التخاذ إجراءات لمواجهة  
 لخطر ا هذا 

 التأثير                       ال      ⃞ نعم      ⃞

 
 اإلجراءات المقترحة 

التاريخ المخطط النتهاء   المسؤولية اإلجراء
 اإلجراء

 اإلجراءالتاريخ الفعلي النتهاء  

    
    
    
 

 ال        ⃞ نعم          ⃞ هل الخطر بحاجة إلى متابعة وتقييم 

 مالحظات 
 ............................................................................................................................. .. 
 ............................................................................................................................. .............

 مسؤولية المتابعة الدورية ) مدير القسم او التشكيل ( :  .... ......................................................................................................................

 توقيع المسؤول عن المتابعة 

 الفترة الزمنية المحددة للمتابعة الدورية : 

 نصف سنوية      ⃞سنوية ربع          ⃞ هرية      ⃞
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سياسات وإجراءات مالئمة ومحددة بوضو  فيما يتعلق بكل نشاط من أنشطة وضع  .أ
 .هاالوحدة لتحقيق اهداف

بطريقة تساعد على التقليل بعد تحديد المخاطر المتوقعة وتقييمها تصمم انشطة الرقابة  .ب
 المخاطر.تلك من 

يجب ان يشارك الموظفون في عملية تصميم الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر  . ج
 محددةال

المصـادقة علـى المعـامالت، التسـجيل فـي السـجالت، ) مثل الفصل المناسب بين الوظائف  . د
 (.  وغيرها من الوظائف المتعارضةمعامالت ، حيازة الموجودات ال  تدقيق

 تسجيل المعامالت اوالا بأول للحفاظ على اهمية وقيمة المعلومات في اتخاذ القرارات. هـ. 
 األحداث بطريقة تسمح بفحصها بأي وقت. التوثيق المناسب للمعامالت و  .و
 توفير المستلزمات من موارد ومعدات للموظفين والتي تمكنهم من القيام بمهامهم.  .ز
 تقييد الوصول الى المستندات او السجالت اال بواسطة المخولين.  .  
وانظمــة للتـــأمين علـــى الموجـــودات وكـــامرات للمراقبـــة وجــود أجهـــزة إنـــذار للســرقة والحريـــق  .ط

 وغيرها.  الثابتة والمخزنية
 ين. موظفوجود أنظمة وتعليمات تفصيلية مكتوبة ومعروفة لدى ال .ي

اســــب علــــى تنفيــــذ االنشــــطة مــــن خــــالل قيــــام االدــــخاص الــــذين لــــديهم نوجــــود ادــــراف م .ك
مــــن ان  التأكــــدو  مراقبــــة تقــــدم العمــــلو تنفيــــذ العمليــــات بالتاكــــد مــــن مســــؤوليات االدــــراف 

يفهمــون و  المهــارات والكفــاءة الالزمــة النجــاز االعمــال الموكلــه الــيهمن يمتلكــون يالمســاعد
 التوجيهات الصادرة اليهم. 

 

وجيا العالية لدعم تحقيق التكنول علىوتطوير أنشطة الرقابة  بوضعقيام الوحدة  1-9-3-2
 األهداف

وأن للوحدة  اإلستراتيجيةهداف االوجود ربط بين اهداف نظم المعلومات المؤتمتة مع  .أ
مع مراعاة الكلفة  تكون التكنولوجيا المستخدمة في الوحدة مالئمة لطبيعة نشاطها

 . والمنفعة
البرمجيات والمكونات المادية على وفق متطلبات نظم المعلومات  المتالكوجود خطط  .ب

 المؤتمتة  .
 المؤتمتة .المعلومات  لك الوحدة ضوابط رقابية على الوصول إلى نظمان تمت . ج
 . الكومبيوتر لتخفيض احتمالية مخاطر توقفها ألجهزةوضع برامج صيانة وقائية  . د

تحديد خطوات وإجراءات ومسؤوليات تصميم وتنفيذ البرامج المحوسبة بشكل واضح ومفهوم هـ. 
 للعاملين .
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فشل في و  الحرائقو اجراءات لحماية االجهزة والبرامج من التلف الناتج من الرطوبة  وجود .و
 الطاقة واالخطار البيئية .

التقسيم الواضح لخطوط السلطة والمسؤولية بين وظائف كل من مصممي األنظمة  .ز
 . والمبرمجين والمشغلين

شغيل الجهاز ، توجد تعليمات لدى إدارة الحاسبة لضمان حسن األداء مثل )تعليمات ت .  
نظام الموافقة على تعديل البرامج( والتحقق من ما اذا كان مشغلي االجهزة يتبعون 

 اجراءات التشغيل المعتمدة.
 تحديد المؤهالت الالزمة للعاملين في الوظائف المختلفه للكومبيوتر. .ط
 ان تتضمن برامج التدقيق الداخلي فحص لبرامج الكومبيوتر المستخدمة . .ي
 للمصادقة على المعامالت التي يتم ادخالها في النظام.وضع هيكلية  .ك
 واألقسامفحص تقارير ومستندات مخرجات مركز الكومبيوتر قبل توزيعها على االدارات  .ل

 المستفيدة.
 تقديم المخرجات الى الموظفين المخولين المالئمين وفي الوقت المناسب. . م
 المؤتمتة بشكل مستمر.تقييم للمخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات  . ن

 وضع معايير لتقويم اداء نظم المعلومات المؤتمتة. . س
 .رفع تقارير مراقبة وتقويم اداء نظم المعلومات المؤتمتة الى المستويات االدارية العليا . ع

 متابعة المالحظات الواردة في تقارير تقويم االداء من لدن االدارة والعمل على معالجتها. .ف
 
أنشطة الرقابة واإلجراءات و سياسات الو تحدد الوحدة مؤ رات االداء المطلوبة  1-9-3-3

 التنفيذ التي تضع تلك السياسات موضع 
مؤدرات األداء  تحديدسلسلة من االجراءات المتضمنة ) على  ان تشمل سياسات الوحدة . أ

واستخدامها كأداة  إعداد الموازنة التخطيطية،  عنهاد االنحرافات يبانتظام وتحد الرئيسة
،  إعداد موازين المراجعة الشهرية في مواعيدها المقررة،  للرقابة على نشاطات الوحدة

األداء المخطط له يقدم الى االدارة او مجلس اإلدارة على  عناعداد تقرير باالنحرافات 
 .( األقل كل ثالثة أدهر

زالت تلك السياسات فيما اذا مامراجعة السياسات وإالجراءات بشكل دوري لتحديد  .ب
 واإلجراءات مالئمة ألنشطة الوحدة وتحديثها عند الحاجة.

يؤدي الموظفون االنشطة الرقابية في االوقات المقررة التي تنص عليها السياسات  . ج
 واالجراءات.

 
 المعلومات واالتصاالت  1-9-4
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تحصل االدارة على المعلومات المتعلقة بالوحدة من مصادر داخلية وخارجية ويجب القيام  
بتطويرها واستخدامها لدعم العناصر االخرى للرقابة الداخلية ، ويجب ان يتدفق االتصال الفاعل 

بالكامل من خالل قنوات اتصال مفتوحة  وأجزاءهاعبر الوحدة صعوداا ونزوالا ويتخلل هيكلها 
 -وتشمل على المبادئ االتية :  ،  ح بتدفق تلك المعلوماتتسم

 
 جودة لدعم أداء الرقابة الداخلية تستخدم الوحدة معلومات مالئمة وذات   1-9-4-1
 عناصــرتحديـد متطلبــات المعلومــات الالزمـة لــدعم التشــغيل الفعــال للضـوابط الرقابيــة ضــمن ال .أ

 الخمسة للرقابة الداخلية. 
ــد أن يؤخــــــذ .ب ــداد عنــــ ــد بعــــــين التقــــــارير اعــــ ــر الجيــــ ــائص التقريــــ ــار خصــــ ــمل  االعتبــــ ــي تشــــ  التــــ

)المالئمة، التمثيل الصـادق، قابليـة المقارنـة، القابليـة للحقـق، التوقيـت المناسـب، قابليـة الفهـم، 
 السرية، النزاهة (  

 المراجعة الدورية لنوعية المعلومات وتقييم موثوقيتها وتوقيتها المناسب.  . ج
، يجــــب ضــــمان  فيمــــا يتعلــــق بالمعلومــــات التــــي يــــتم الحصــــول عليهــــا مــــن مصــــادر خارجيــــة . د

 التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن المصـدراألدلـة بدعـم المعلومـات و  ة المصادر الخارجيـةوثوقيم
 لدعم التشغيل الفعال للرقابة.  تلك المعلوماتجودة مع مراعاة 

 
ان تنشر الوحدة داخلياا المعلومات الالزمة لدعم الرقابة الداخلية بما في ذلك  1-9-4-2

 االهداف والمسؤوليات عن هذه الرقابة  
ان يكون الموظفون على علم بأهداف النشاط الخاص بهم والمخاطر التي تواجه تحقيق هذه  .أ

 واجباتهم في تحقيق هذه األهداف.  ةساهمم يةاألهداف وكيف
تقارير إلى المديرين بالمعلومات المالئمة التي يحتاجون اليها للقيام بمسؤولياتهم رفع  .ب

  .بفاعلية
وجود قنوات اتصال مفتوحة بين إدارة الوحدة والموظفين بحيث يتمكن الموظفين من ايصال  . ج

 المعلومات الهامة إلى اإلدارة.
بين اعلى وادنى لالتصال وتبادل االراء  وظفينعقد اجتماعات منتظمة ودورية للم . د

 المستويات .
 ان يكون هناك تقييم دوري لفاعلية االتصاالت للتحقق من عملها.هـ. 

ــروعة  .و ــن الحـــــــاالت غيـــــــر المشـــــ ــور تمكـــــــنهم مـــــــن التبليـــــــغ عـــــ  انشـــــــاء قنـــــــوات اتصـــــــال للجمهـــــ
 . وتحديد ضوابط تنظيمها والموظفين المسؤولين عنها )بريد الكتروني ، صندوق دكاوى( 
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اداء في تواصل الوحدة مع األطراف الخارجية فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر   1-9-4-3
 الرقابة الداخلية 

 مثـــــــل  توصـــــــيل المعلومـــــــات ذات الصـــــــلة وفـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب إلـــــــى األطـــــــراف الخارجيـــــــة .أ
 . مكتب المفتش العام ، وزارة المالية .... وغيرها( )ديوان الرقابة المالية االتحادي ، 

لالتصـال مـع الجهـات الخارجيـة المتمثلـة بـالمجهزين  مالئمـة يجب ان تكون لدى الوحدة قنـوات .ب
 والعمالء والجهات الحكومية.  

 
 المتابعة  1-9-5

مــن عمــل الضــوابط الرقابيــة كمــا هــو مخطــط لهــا وانــه يــتم تعــديل تلــك  التأكــدتهــدف المتابعــة الــى 
الضـوابط بشــكل مالئــم كلمـا تغيــرت الظــروف ويتحقـق ذلــك مــن خـالل انشــطة المراقبــة المســتمرة او 

، وتحــدث المراقبــة المســتمرة فــي ســياق التشــغيل الطبيعــي  اعمــال التقــويم المنفصــلة او مــزيج منهمــا
ت التشـــغيلية للوحــدة ، بينمــا تأخـــذ عمليــات التقـــويم المنفصــلة دـــكل فـــي العمليــا وتتأصــلوالمتكــرر 

التقويم الذاتي ومراجعة تصـميم الضـوابط الرقابيـة وعمـل اختبـارات مبادـرة للضـوابط الرقابيـة بمعنـى 
،  بط التــي تــم تصــميمها تعمــل بفاعليــةمــا اذا كانــت الضــوا) ينبغــي ان تقــوم عمليــة المتابعــة بتقيــيم 

ــا اذا كانـــت االدا ــوم مـ ــادةرة تقـ ــة بإعـ ــوابط الرقابيـ ــميم الضـ ــي تصـ ــر فـ ــى (  النظـ ــة علـ ــمل المتابعـ وتشـ
 -المبادئ االتية : 

 
و / أو منفصوولة  تقييمووات مسووتمرةالتوودقيق الووداخلي وعموول تطوووير بقيووام الوحوودة  1-9-5-1

 لةاعللتأكد مما إذا كانت عناصر الرقابة الداخلية موجودة وف
وجود رقابة دورية ومستمرة تتمثل في أنشطة إدارية وإدـرافية منتظمـة وإجـراءات أخـرى يـتم  .أ

ــين فـــي اتخاذهـــا  ـــ )الفصـــل بـ ــق ـب ــامهم وواجبـــاتهم فيمـــا يتعلـ ــام المـــوظفين بـــأداء مهـ أثنـــاء قيـ
، نظـام المصـادقات، الواجبـات التـدقيق الـداخليالمسـؤوليات، الموجـودات وحمايتهـا، أعمـال 

 والصالحيات(. 
جهــة ضــمن الوحــدة مــن الناحيــة  بــأعلى مرتبطــاا جــب ان يكــون التــدقيق الــداخلي مســتقالا و ي .ب

 ة. داريالناحية االمن  بالوزير المختص مرتبطاا ة و فنيال
 .على تعهد يضمن استقالليتهم يوقعوا سنوياا و  ع المدققين الداخليين باالستقالل ، ان يتمت . ج
بإمكانية الوصول  الداخليين المدققينن يتمتع او ان يغطي التدقيق جميع االنشطة  . د

 كافة. مرافق الوحدةو المبادر إلى االدارة العليا 
 .ةاءة والنزاهاختيار المدققين الداخليين بناءاا على مواصفات خاصة من الخبرة والكفهـ. 
 ان يتناسب عدد موظفي التدقيق الداخلي مع طبيعة وحجم وهيكل الوحدة. .و
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برامج التدريب  من خاللتحسين مهارات وكفاءات المدققين الداخليين بشكل مستمر  .ز
والندوات والمؤتمرات وتثقيف المدققين بأحدث المستجدات والوسائل التي تساعدهم على 

 .واألخطاءكشف االحتيال 
تنسيق نشاطات التدقيق مـع الجهـات الخارجيـة بضـمنها )ديـوان الرقابـة الماليـة االتحـادي ،  .  

يئـــة النزاهـــة العامـــة ، مكتـــب المفـــتش العـــام فـــي الـــوزارة المختصـــة( وذلـــك لضـــمان تبـــادل ه
تنظـــيم ، تبـــادل بـــرامج التـــدقيق، تبـــادل التقـــاريرعـــن طريـــق ) بـــرات وتقليـــل المجهـــودات الخ

شـترك فـي ادعـاءات التحقيـق الم، عقـد اجتماعـات دوريـة منتظمـة ، مشـتركة  بـرامج تـدريب
 (. فكار والمعرفة تبادل اال، التحايل والفساد

خطـة سـنوية لممارسـة اعمالـه ومتابعـة تلـك الخطــة  بأعـدادان يقـوم جهـاز التـدقيق الـداخلي  .ط
 بشكل دوري وتحديد االنحرافات وبيان اسبابها. 

ان يــتم تحديــد اهــداف ونطــاق وخطــوات وإجــراءات ومســؤوليات تنفيــذ مهمــة التــدقيق بشــكل  .ي
 . برنامج واضح ومفهوم للعاملين

والمـــوارد الالزمـــة  هـــااعـــداد خطـــة لكـــل مهمـــة تـــدقيق تتضـــمن اهـــداف المهمـــة ونطاقيجـــب  .ك
اهـداف النشـاط الـذي يـتم اجـراء التـدقيق عليـه والوسـائل )  نجازها وان يؤخذ بعين االعتبارال

المعلومــات المطلوبــة ،  المخــاطر المتعلقــة بهــذا النشــاط،  هئــ اقبــة ادار التــي يســتعملها فــي م
 . ( اعداد برنامج عمل، الموارد الالزمة ،  المهمة ذات الصلة بتحقيق اهداف

االدــراف المســتمر مــن مــدير التــدقيق علــى اعمــال مســاعديه وبمــا يكفــل تحقيــق االهــداف  .ل
 وضمان الجودة وتطوير كفاءات الفريق. 

 
 قيام الوحدة بتقييم أوجه القصور في الرقابة الداخلية وإبالغها في الوقت  1-9-5-2

 لة عن اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةاألطراف المسؤو المناسب إلى 
 وإرفاقـهعلى االدارة تقويم فاعلية الرقابة الداخلية عند نهاية كل سنة بموجب تقريـر مسـتقل  .أ

 الى ديوان الرقابة المالية االتحادي. المقدمة البيانات المالية  اعدادضمن متطلبات 
 الــوزير المخـــتصان يرفــع بصــورة دـــهرية تقــارير الــى  الــداخلي يجــب علــى مــدير التـــدقيق .ب

خطـة عملـه وان يتضـمن التقريـر المخـاطر المرتفعـة علـى وفـق حول اداء التدقيق الـداخلي 
 .  التي تتعرض لها الوحدة مع بيان المخالفات المكتشفة وطرق عالجها

يما هم فان تستجيب اإلدارة في الوقت المناسب وبشكل مالئم لنتائج المدققين وتوصيات . ج
 يتعلق بالرقابة الداخلية وسياسات وإجراءات الوحدة وتصحيح اوجه القصور.

من ان اإلجراءات التصحيحية الالزمة ألوجه القصور في الرقابة  للتأكدوجود متابعة  . د
 . قد اتخذت ونفذت بشكل صحيح  الداخلية

 ل التحسينات.وإدخا التصحيحيةيم النتائج والتوصيات للبت في اتخاذ اإلجراءات يتقهـ. 
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 اني الثالفصل 
 االطار المفاهيمي للتدقيق الداخلي 

   مفهوم التدقيق الداخلي  2-1
ان التـــدقيق الـــداخلي أصـــبح أمـــراا حتميـــاا تقتضـــيه اإلدارة العلميـــة الحديثـــة للمحافظـــة علـــى المـــوارد 

بيانــات دوريــة دقيقــة لمختلــف النشــاطات المتاحــة وطمأنــة اإلدارة إلــى ســالمة العمــل وحاجتهــا الــى 
وكنتيجــة حتميــة  ،  مــن اجــل اتخــاذ القــرار الــالزم لتصــحيح األنحرافــات ورســم السياســات المســتقبلية
 أن هـذا التطـور،  للتطورات األقتصادية فقد ُعدت وظيفـة التـدقيق الـداخلي كنشـاط مضـيف للقيمـة
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ة لشــخص المــدقق الــداخلي التــي تمكنــه يتطلــب تطــوراا موازيــاا فــي الســلطات والصــالحيات الممنوحــ 
 .  من أداء وظيفته دون عوائق وبتعاون مع جميع الجهات ذات العالقة

 

  تعريف التدقيق الداخلي  2-1-1
ُعرف التدقيق الداخلي على أنُه " نشاط أستشاري موضوعي مستقل ، مصـمم لغـرض أضـافة قيمـة 

ــدة  ــغيلية للوحـ ــات التشـ ــين العمليـ ــة وتحسـ ــاللالحكوميـ ــن خـ ــه مـ ــاز أهدافـ ــي إنجـ ــيم فـ ــاعد التنظـ  ، ويسـ
 . استعمال مدخل منظم لتقييم فاعلية اإلدارة في مواجهة المخاطر، وفرض الرقابة ، والحوكمة"

 

 الفرق بين المدقق المالي والمدقق الداخلي  2-1-2
اال ان  الوحــدة الحكوميــةرغم مــن ان المــدقق المــالي والمــدقق الــداخلي كالهمــا يعمــالن فــي نفــس البــ 

مــدى قبـل وبعـد الصـرف للتحقـق مـن ينحصـر عملـه علـى تـدقيق المعـامالت الماليـة المـدقق المـالي 
ــة ،  ــة والقانونيـ ــب الفنيـ ــتكمال الجوانـ ــتندات وأسـ ــالمة المسـ ــة وسـ ــات الماليـ ــحة العمليـ ــتم صـ ــدقيق ويـ تـ

القـوائم الماليــة لتحديــد مـا أذا كانــت القــوائم الماليـة تتفــق مــع المعـايير والمبــادئ المحاســبة المتعــارف 
سـتخدام األفضـل منهـا التحقـق مـن األمدقق الـداخلي العديـد مـن االنشـطة في حين يغطي ال عليها ، 
لمعـايير المحـددة وتحديـد األنحرافـات ا وفـق علـىالتحقق من تنفيذ الخطـط و  الوحدة الحكوميةلموارد 

ــا  ــل ، وهـــي ومتابعـــة معالجتهـ ــاص بالجانـــب تمثـ ــة الخـ ــداف ودراسـ ــاز األهـ ــاس مـــدى إنجـ كشـــف وقيـ
ــا ــرا  الحلــــول لهــ ــكالت واقتــ ــى المشــ ــي أدت الــ ــى ،  المتغيــــرات التــ ــز علــ ــة إدارة والتركيــ ــويم عمليــ تقــ

بــاختالف نــوع التــدقيق المنفــذ مــن قبلــه ، و ، والــنظم الرقابيــة وفاعليــة العمليــات التشــغيلية  المخــاطر
مايــة األصــول ومــن ضــمنها فعنــد التــدقيق المــالي يــتم التركيــز علــى تقــويم نظــم الرقابــة الخاصــة بح

الــدفاتر ومــدى دقــة عمليــات القيــد المحاســبي باألضــافة الــى درجــة اكتمالهــا ، أمــا فــي  نظــام مســك
تدقيق االلتزام فيتم التركيز على النظم الكفيلة بالتزام العاملين بكافة القـوانين والـنظم واللـوائح ، وفـي 

شـطة الوحـدة تدقيق األداء أو التدقيق التشغيلي يـتم التركيـز علـى نظـم الرقابـة التـي تتضـمن تنفيـذ أن
المخـاطر والتأكيـد تجـاه  توقعـاتالوتزويـد اإلدارة ب األقتصاد والكفـاءة والفاعليـة بأكبر قدر ممكن من

الوسـائل ستسـتخدم الدارة وتقليـل هـذه كافـة وأن  المخـاطرتلك على كون أنظمة الرقابة كافية لتقليل 
 . المخاطر 

  اهداف التدقيق الداخلي  2-1-3
 -االتي : بلتدقيق الداخلي اهداف ا  (IIA)لقد حدد معهد المدققين الداخليين 

 . زيادة القيمة للوحدات وتحسين عملياتها .أ

 . تقويم وتحسين فاعلية ادارة المخاطروالرقابة والحوكمة .ب

 . تقويم االلتزام بالسياسات واالجراءات والخطط الموضوعة . ج

 .تقويم مدى سالمة وكفاية اجراءات المحافظة على االصول في الوحدة  . د
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مدى جودة اداء المهام المطلوب تنفيذها من قبل العاملين في الوحدة على كافة المستويات هـ. 
. 

 تقديم التوصيات التي من دأنها تطوير وتحسين االداء الفعلي . .و

الصادر عن مجلس معايير التدقيق الدولي  ISA( 61٠كما اضاف معيار التدقيق الدولي رقم ) 
(IAASB)  االهداف التالية :  2٠1٠عام- 

 اعادة النظر بالنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية . .أ

 وكفائتها وفاعليتها .فحص الجدوى االقتصادية للعمليات  .ب

 تعزيز اداء المدقق الخارجي . . ج

 الكيان وبيئته .تقييم مخاطر االخطاء المادية من خالل فهم  . د

 
  أهمية وظيفة التدقيق الداخلي  2-1-4

تتــأتى أهميــة وظيفــة التــدقيق الــداخلي مــن كونهــا نشــاط يــتم داخــل الوحــدة ، فضــالا عــن كونــه أداة 
العــاملين فــي تأديــة وظــائفهم بطريقــة فعالــه ويعــد التــدقيق الــداخلي عامــل مســاعد فــي  رقابيــة تســاعد

 : االتيوتتمثل اهمية التدقيق الداخلي من خالل  كفاية ممكنة بأفضلتخصيص الموارد المتاحة 
 واتخــــاذحاجــــة اإلدارات والجهــــات الحكوميــــة الــــى معلومــــات دوريــــة دقيقــــة لرســــم الخطــــط  .أ

 القرارات. 

 . واألخطاءالحكومية من الغش والسرقة  ةاإلدارات الى حماية وصيانة أموال الوحدحاجة  .ب

اهتمــــــام اإلدارة بنتــــــائج األداء أول بــــــأول والعمــــــل علــــــى متابعتهــــــا نظــــــراا لتعقــــــد العمليــــــات  . ج
 التشغيلية.    

 
 التدقيق الداخلي  اساليب 2-1-5

اثنـاء التـدقيق  هـذه األنـواع عـن بعضـهارغم تعدد أنواع التدقيق الداخلي إال أنُه من الصـعوبة فصـل 
، فمن الصعب ان يتم التدقيق تشـغيلي دون األخـذ بعـين األعتبـار األثـر المـالي أواألثـر اإلداري أو 

التــدقيق الــداخلي الــى  وقــد قســم معهــد المــدققين الــداخليينااللتــزام باألنظمــة والتعليمــات  قيــاس مــدى
     -: وكاالتيعدة اقسام ألجل تحقيق اهداف التدقيق 

ويقصد به الفحص المـنظم للقـوائم الماليـة والسـجالت والعمليـات المتعلقـة  :  المالي  التدقيق . أ
بهــــــا لتحديــــــد مــــــدى تطبيــــــق المبــــــادئ المحاســــــبية المتعــــــارف عليهــــــا والقــــــوانين واألنظمــــــة 
والسياسات الماليـة وأي متطلبـات اخـرى ، ويتضـمن ايضـا تـدقيق الكشـوفات الماليـة المعـدة 

ألسس المحاسبية التي تتناسـب مـع عمـل الوحـدة ، هـذه الكشـوفات تتضـمن فـي ا وفق على
الغالب قائمة المركز المالي ، كشف الدخل ، وقائمـة التـدفق النقـدي ، كشـف بالمالحظـات 

 المرفقة مع هذه الكشوفات.  
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عمليـــة التــدقيق التـــي تهـــدف الـــى التحقــق مـــن مـــدى االلتـــزام باألنظمـــة  :  تووودقيق االلتوووزام . ب
والقوانين المعمول بها والحكـم علـى جـودة ومالئمـة اإلجـراءات الموضـوعة مـن قبـل الوحـدة 

  . 

عمليـــة التـــدقيق التـــي تشـــمل علـــى تجميـــع وتحليـــل وتفســـير المعلومـــات  :  اإلداري  التووودقيق .ج 
جل التزويد بالحقائق والتفسـيرات لتخطـيط ومراقبـة من ا لضرورية المتعلقة بعمليات الوحدةا

عمليـــات بشـــكل فعـــال وتقـــع علـــى عـــاتق المـــدقق الـــداخلي ممارســـة مهـــام التـــدقيق اإلداري ال
بغيــة فحــص وتحليــل األهــداف والخطــط والسياســات والــنظم ووســائل الرقابــة والتقريــر عنهــا 

 .   ورفعها الى مجلس االدارة  
هذا النوع من التدقيق يتعلق بالتدقيق الذي يقوم به  :  الغراض خاصةالتدقيق الداخلي  .د

المدقق الداخلي حسب ما يستجد من موضوعات تكلفه اإلدارة العليا للقيام بها ويتفق من 
حيث االسلوب اوالنطاق مع النوعين السابقين ولكنه يختلف من ناحية التوقيت أذ انه 

 خطة التدقيق الداخلي.غالبأ ما يكون فجائياا وغير مدرج ضمن 

عمليــة تقـويم مـنظم لتحديــد مـدى توافــق نظـام اإلدارة البيئيــة للمؤسسـة مــع  التدقيق البيئووي : هووو. 
البــــرامج المخططــــة وتحديــــد مــــدى فاعليــــة ذلــــك النظــــام إلنجــــاز السياســــة البيئيــــة للوحــــدة 

ــوث الموقــــع  ــيم تلـ ــي تقيـ ــدقيق البيئـ ــمن التـ ــي ، ويتضـ ــر البيئـ ــيم االثـ ــدقيقات ال ، تقيـ قانونيــــة التـ
 تقارير االداء البيئي للوحدة ، تدقيق االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.  ، البيئية 

التحقــق مــن الكفــاءة والفاعليــة واالقتصــادية فــي األنشــطة المــراد  التشووغيلي : االداء توودقيق  .و
ــيات ، وقــــد يشــــمل تــــدقيق  ــد االنحرافــــات وتقــــديم توصـ ــدقيقها لمســــاعدة اإلدارة علــــى تحديـ تـ
العمليات تقويماا كامالا لنظاماا ما وقد يكشف عن مشاكل هامة علـى سـبيل المثـال تـدقيق ) 

( ، فمـثالا تــدقيق اإليـرادات اليتوقــف عنـد تــدقيق المشـتريات ، االصــول الثابتـة ، االيــرادات 
حســــابات النقديــــة فــــي الصــــندوق والمصــــرف فحســــب ، بــــل يتعــــداه الــــى تقــــويم العائــــد مــــن 

 اإليداعات النقدية ومجال األستثمار األفضل للنقدية المعطلة.                                      
 
  خدمات التدقيق الداخلي  2-1-6

  -االتية : لكون وظيفة التدقيق الداخلي استشارية أكثر منها تنفيذية تعمل على تقديم الخدمات 
تتمثــل تلـك الخــدمات فــي مجموعـة مــن اإلجــراءات التـي يضــعها المــدقق  خوودمات وقائيووة :  . أ

لتحقيـــــق الحمايـــــة لألصـــــول والممتلكـــــات مـــــن الســـــرقة الوحـــــدات الحكوميـــــة  الـــــداخلي فـــــي
الماليـة واإلداريـة واالنتاجيـة مـن وحماية السياسات المختلفة  أوالهدر)االسراف(  أواالختالس
 التحريف . 

تتمثـل تلـك الخـدمات فـي األسـاليب واإلجـراءات التـي يسـتخدمها المـدقق  خدمات تقويمية :  . ب
الـــداخلي فـــي مجـــال تقـــويم مـــدى فاعليـــة نظـــم وإجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة المطبقـــة وتقـــويم 
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األداء بــالتحقق مــن حصــول الوحــدة علــى مواردهــا بصــورة اقتصــادية ، فضــالا عــن تحديــد 
 حجم الفاعلية في تحقيق اهداف الوحدة. 

ــى  استشوووارية :  خووودمات .ج  ــينات علـ ــات بالتحسـ ــادات والمقترحـ ــيات واألردـ ــي التوصـ ــل فـ تتمثـ
ــل  ــوعة داخـ ــة الموضـ ــةاألنظمـ ــدة الحكوميـ ــلطة  الوحـ ــاع ذوي السـ ــد أقتنـ ــة بعـ ــون ملزمـ ، وتكـ

 أوالشأن بها.  

األسـاليب واإلجـراءات التـي يسـتخدمها المـدقق فـي مجـال تصـحيح تمثل  :  خدمات عالجبة .د
لتوصيات التي يتضـمنها تقريـره والخاصـة باصـال  ايـة اخطـاء األخطاء التي قد أكتشفها وا

 أوعالج اوجه القصور . 

تزويد رأي مستقل أو أستنناجات متعلقة بالعمليات واألنظمة  خدمات التوكيد الموضوعي :هو. 
، وفي سياق األنشطة التشغيلية فاّن خدمات التوكيد تتمثل في تقويم مدى دقة اإلجراءات 
الرقابية على األنشطة والتأكيد على ضرورة االلتزام بالمؤدرات المالية والتشغيلية للتعرف 

 ءات الرقابة في تحسين تلك األنشطة. على مستوى التقدم باتجاه توظيف إجرا
 
  االطراف المستفيدة من خدمات التدقيق الداخلي  2-1-7

أن المدقق الداخلي مطالب بمعاونة اإلدارة على ترديد قراراتها عن طريق االدارة العليا :  . أ
من خالل القيام  سياساتالخطط و اليدات عن كيفية تنفيذ تحديد األنحرافات وتوفير توك

 باالتي : 
التأكد من أّن تعليمات اإلدارة يتم تنفيذها من قبل العاملين ، وهذا يتطلب فحص  •

وتقويم اإلجراءات والسياسات المتعلقة بأستخدام )مؤدرات األداء ، توثيق المعلومات 
الحماية المادية لالصول ، فصل الوظائف  الرقابة على تشغيل المعلومات ،  ، 

 ة (.  المتعارض
الكفاءة في أستخدام الموارد المتاحة ، األمر الذي يتطلب توفير معايير  التحقق من •

 مدروسة.                                                                                                                     
نشاط معين قد أستخدم الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة  اذا كانأبداء الرأي فيما  •

 ق أهداف النشاط المحددة مسبقاا.يحقوتمكن من ت
التأكيد في األعتماد على التقارير التي تعدها الجهات التنفيذية واألدرافية داخل  •

األنشطة ، حيث تعتمد بعض اإلدارات على نظام التقارير للحكم على كفاءة أداء 
 ومدى فاعليتها . األنشطة 

 .  الحاجة إلى تحديد العمليات واألنشطة غير الفعالة •
التأكـــد مـــن أعـــادة تقيـــيم العمـــل وتوزيـــع المســـؤوليات بـــين دـــاغلي الوظـــائف بمـــا يكفـــل   •

 اإلفادة من الطاقات والقدرات البشرية غير المستغلة .  
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 لـم ما لن تتحقق أهداف األنشطة إنّ : اإلدارات التشغيلية والعاملين على تنفيذ األنشطة  . ب

 لتطبيـق إلتـزامهم وتقيـيم اإلداريـة ،  والتعليمـات واألنظمـة القـوانين بتطبيـق العـاملين يلتـزم
 -: االتي يتطلب من المدقق الداخلي  ، وان ذلك المسؤولية محاسبة

 التحقق من وجود معايير مالئمة لقياس إنجاز العاملين .   •
 التحقق من توفير مستلزمات العمل .  •
 تمييز االفراد الذين تزيد إنجازاتهم الملموسة على مستويات االنجاز المقررة لألنشطة.   •
                                     .  التحقق من وجود نظام حوافز وترقيات للعاملين لدفعهم للتقدم في العمل •
 كسب المهارات في عملهم.عمل برنامج دوري لتدريب العاملين ل التحقق من •
قق من وجود نظام اتصال فعال لنقل المعلومات عبر المستويات واألنشطة التح •

 المختلفة .
 وأدلة عمل وتجهيزات تتعلق باعمالهم. من تعليمات العملتعريف العاملين بأدوات  •

 
نوع من المساءلة  ان تواجد نظام فعال وكفوء لإلدارة الحكومية يتطلب توافر:  الحكومة .ج 

في االستحواذ على الموارد وتخصيصها الوحدات الحكومية لقياس وتقويم أداء إدارات 
 -: االتي على األهداف المنوطة بها وان ذلك يتطلب من المدقق الداخلي

الحكومية للقوانين والنظم التي تحكم استخدام األموال  التحقق من خضوع االدارات •
 اإلنفاق غير الضروري لألموال .العامة لتجنب 

تحديد ما أذا كانت الوحدة الحكومية محل الرقابة تستغل الموارد المخصصة لها  •
 واالفراد واالمكانيات المتاحة لها بشكل أقتصادي يعكس كفاءة أداء هذه الوحدة . 

               .متابعة األنشطة برفع تقارير دهرية وسنوية لالبالغ عن البيانات الهامة  •
 لتمويل االعمال المتعلقة بتنفيذ الخطط . متابعة االحتياجات المالية •
 

إنَّ المقصود بالمستفيدين من الخدمات هم  :  المستفيدون من خدمات االدارات الحكومية .د
لتقديم الخدمات لهم الوحدات الحكومية يمثلون الشريحة الرئيسة في المجتمع التي تسعى 

، وهنا يكون للمدقق دور مهم في متابعة إجراءات عمل الجهات المسؤولة عن التعريف 
ومتابعة أتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتلك الخدمات وبحقوق المستفيدين من الخدمات 

 بشكاوى المواطنين من خالل المتابعة والتنسيق مع  قسم العالقات وقسم الشكاوى . 
  
إنَّ كالا من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ينفذان التدقيق المالي  قق الخارجي : المدهو. 

أن المدقق  بإعتباروهذا االمر يتطلب دوام التعاون بينهما  االلتزام وتدقيق األداء وتدقيق
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الخارجي يمكن أن يعتمد على تقارير المدقق الداخلي عند فحص نظام الرقابة الداخلية 
كما يتطلب من المدقق الداخلي تنسيق مجهودات التدقيق ، وتقويم أداء الوحدة الحكومية 

الداخلي والخارجي لضمان تدقيق كاٍف وتقليل الجهود الى أقل حد وبيان نقاط الضعف 
 االخطاء  وأوجه االختالف مع اإلدارة ومع مسؤولي األنشطة.في األنشطة و 

 
 الدولية الداخلي معايير التدقيق  2-2

مستوى جيد ، وترتكز المعايير على عدد من ب التدقيق عملية تنفيذهي معايير مهنية هدفها 
اعمال التدقيق الداخلي وفي الوقت نفسه هي  ( ألداء وتعزيز منهج المبادئ وتشكل اطار عمل )

، وتتوقف درجة تطبيق المعايير على الظروف المحيطة وحجم س جودة االداء مهمة لقيا وسيلة
 االتي المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليماتتضمنه  وابرز ،  ونوع عملية التدقيق

 :- 
 

 :  ( 1300 -1000)  الخصائصمعايير   2-2-1
وهي مجموعة من المعايير التي تحدد الخصائص من الصفات والمؤهالت المهنية الواجب 
توافرها في كل من ادارة او قسم التدقيق الداخلي في الوحدة والقائمين بممارسة انشطة التدقيق 

 الداخلي وهي تتضمن كال من المعايير االتية : 
 (1000)  المسؤوليةو السلطة و  الغرض . أ

نشاط التدقيق الداخلي بوثيقة رسمية تعرف بـ )  غرض وسلطة ومسؤوليةيجب تحديد 
ميثاق التدقيق الداخلي ( وعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق 

 التدقيق ، ويتضمن ميثاقوعرضها على االدارة العليا ومجلس االدارة للموافقة عليه دورياا 
 سس لكل من االتي :تحديد األ الداخلي

 للتدقيق التنفيذي الرئيس مرجعية طبيعة ذلك في بما الوحدة في الداخلي التدقيق موقع •
 .اإلدارة  لمجلس الوظيفية الداخلي

 مهام ألداء الصلة ذات المادية واألصول السجالت على واإلطالع حق الوصول  •
  . التدقيق

 .الداخلي التدقيق عمل انشطة نطاق •
 خارج جهات اوالى الوحدة الى تقّدم التيواالستشارية  التأكيدية الخدمات طبيعة تحديد •

 الوحدة .
وإلزامية تطبيق المبادئ االساسية وأخالقيات المهنة  تعريف التدقيق الداخلي •

  . والمعايير
 

  ( 1100)  االستقاللية والموضوعية . ب
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ــدقيق نشـــاط قـــدرة تهـــدد التـــي والظـــروف الشـــروط مـــن التحـــرر هـــي باالســـتقاللية يقصـــد  التـ
 أمــا، متحيــز غيــر نحــو بمســؤولياته علــى القيــام علــى للتــدقيق التنفيــذي أوالــرئيس الــداخلي

 التــــدقيق مهمــــات أداءمــــن  المــــدققين نيمّكــــ  زمتحيــــ  غيــــر ذهنــــي نمــــط فهــــي الموضــــوعية
بشـأن مسـائل أحكـامهم  تبعيـة وعدم أعمالهم النتائج وجودة يؤمن سالمة نحو على الداخلي

 .   آراء اآلخرين التدقيق الى
    
  (1200)  المهارات والعناية المهنية الالزمة .ج 

مهام التدقيق بمهارة مع توخي العناية المهنية الالزمة ، وتشير عبارة  ىيجب ان تؤد
 المدققين لدى توّفرها المطلوب األخرى  والكفاءات والمهارات المعارف الى المهارة

الالزمة  المهنية علية ، والمقصود بالعنايةابف المهنية بمسؤولياتهملالضطالع  الداخليين
 مدقق أي من ةالمتوقع والمهارة العناية من مستوى  بذل الداخليين المدققين على ان

 العصمة اليعني العناية بذل أنإال  ، واالقتدار التبّصر من معقول بمستوى  يتحلى داخلي
 .عن الخطأ 

 
 ( 1300)  الجودة وتحسين تأكيد برنامج .د

لتأكيــــد برنــــامج  ويحــــافظ علــــى يتطلــــب مــــن الــــرئيس التنفيــــذي للتــــدقيق الــــداخلي ان يضــــع
ان الــذي يغطــي جميــع اعمــال التــدقيق الــداخلي ومــن متطلبــات البرنــامج وتحســين الجــودة 

 . على السواء خارجية داخلية وتقييمات تقييمات يحتوي على 
مراجعـة دوريـة اقبـة مسـتمرة الداء نشـاط التـدقيق ، و مر  اعمال التقييم الداخلي وتشمل :  •

تنفــذ باســلوب التقيــيم الــذاتي اوبواســطة ادــخاص مــن داخــل الوحــدة ممــن تتــوافر لــديهم 
 التدقيق الداخلي .  الكافية بممارساتالمعرفة 

 بواســطة األقــل علــى ســنوات خمــس كــل واحــدة يــتم اجراءهــا مــرةالخارجيــة :  التقييمــات •
 . الوحدة خارج من ومستّقل مؤّهل مراجعة فريق أو مراجع

 
 : ( 2600 – 2000)  معايير االداء  2-2-2

المقدمة اداء الخدمات لقياس لجودة وتحدد معايير اتصف طبيعة انشطة التدقيق الداخلي 
 : االتيوتتضمن 

 (2000)  ادارة نشاط التدقيق الداخلي  .أ
للوحدة ، وتتحقق  اضافة قيمةلضمان  بفاعلية التدقيق اوجب المعيار ان يتم ادارة نشاط

 :عندما  الداخلي الفاعلية في ادارة التدقيق
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 التدقيق ميثاق فيالداخلي غاياته ومسؤولياته المحددة التدقيق يحقق نشاط  •
 .الداخلي

 .المعايير معتتوافق انشطة التدقيق الداخلي  •
 .والمعاييرالمهنة  أخالقياتبمبادئ  األفراد يلتزم •
 أن يمكن التي النادئة والقضايا باالعتبار االتجاهاتلداخلي نشاط التدقيق ا يأخذ •

 .الوحدة على تؤثر
االعتبار ياخذ نشاط التدقيق في  عندما المعنية واألطراف اضافة القيمة للوحدةوتتحقق 

 الحوكمةاالستراتيجيات واالهداف والمخاطر، ويعمل على توفير سبل تحسين عمليات 
  . ، ويقدم تاكيدات موضوعية وذات صلة  والرقابة المخاطر وإدارة

خطـة مبنيـة علـى المخـاطر بوضـع الرئيس التنفيـذي من موجبات ادارة نشاط التدقيق قيام و 
يجـب ان و يحدد بموجبهـا اولويـات نشـاط التـدقيق الـداخلي بمـا يتمادـى مـع اهـداف الوحـدة  

لفهــم مــع االدارة العليــا ومجلــس االدارة  الخطــة واعــداد وضــع عنــديتشــاور الــرئيس التنفيــذي 
وان  ر، استراتيجيات واهداف العمل الرئيسة والمخـاطر المرتبطـة بهـا واسـاليب ادارة المخـاط

يتأكــد مــن ان مــوارد التــدقيق الــداخلي كافيــة ومناســبة ويــتم توظيفهــا بفاعليــة النجــاز خطــة 
وان يشـــــارك المعلومـــــات وينســـــق النشـــــاطات مـــــع الجهـــــات الداخليـــــة  التـــــدقيق المعتمـــــدة ، 

طيـــــة المالئمـــــة وتالفـــــي غوالخارجيـــــة التـــــي تقـــــدم خـــــدمات التأكيـــــد واالستشـــــارة لضـــــمان الت
ــود ،  ــتجابةا ازدواجيـــة الجهـ ــة اسـ ــديل الخطـــة حســـب الحاجـ ــة وتعـ ــتم مراجعـ ــرات فـــي  ويـ للتغيـ

   عمال ومخاطر وعمليات وبرامج ونظم الوحدة والضوابط الرقابية فيها . أ 
 ( 2100)  طبيعة العمل . ب

بتقييم عمليات الحوكمة وادارة المخاطروالرقابة والمساهمة في يقوم نشاط التدقيق الداخلي 
، ويجب على نشاط التدقيق تحسينها باتباع اسلوب منهجي ومنظم وقائم على المخاطر 

تقييم احتمال حدوث عمليات احتيال وكيفية ادارة الوحدة لمخاطراالحتيال والمساعدة في 
فاعليتها وكفاءتها والدفع لتحسينها  الحفاظ على ضوابط رقابية فعالة من خالل تقييم

 المستمر .
 

  ( 2200ي ) تخطيط مهمة التدقيق الداخل . ج
، تتضمن  وضع وتوثيق خطة عمل لكل مهمة من مهام التدقيق الداخليين المدققينعلى 

اهداف المهمة ونطاقها وتوقيتها والموارد المخصصة لها وان تأخذ في االعتبار 
، ويجب ان يتأكد المدققون استراتيجيات واهداف ومخاطر الوحدة ذات الصلة بالمهمة 

من قيام االدارة بوضع مقاييس كافية لتحديد ما اذا كانت االهداف والغايات قد تم 
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تلك المقاييس في تقييمهم للمهام اما اذا كانت تلك المقاييس  تحقيقها وان يتم استعمال
 غير كافية فيجب مناقشة ذلك مع االدارة وتشمل انواع مقاييس التقييم االتي :

 داخلية مثل سياسات واجراءات المؤسسة . •
 خارجية مثل االنظمة والقوانين المفروضة من جهات رسمية . •
 هات المهنة .الممارسات الرائدة مثل اردادات وتوجي •

 
 ( 2300ي ) الداخل التدقيق مهمة تنفيذ . د

 بها والموثوق  على المدققين الداخليين تحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات الكافية
 على استنتاجاتهم يؤسسوا المهمة ، اي يجب ان أهداف لتحقيق والمفيدة الصلة وذات

 ان المهمة ويجب ونتائج استنتاجات لدعم المعلومات مناسبة وتوثيق وتقييمات تحليالت
 الجودة وضمان األهداف تحقيق يكفل بما مالئم إدراف محل التدقيق مهمات تكون 

 .فريق العملكفاءة  وتطوير
 
 (2400ج ) تبليغ النتائ هو.

 التبليغات تكون  ان يجبو  مهام التدقيقالداخليين ايصال اوتبليغ نتائج  المدققين على
أوانها ، وان تتضمن  وفي وكاملة وبّناءة وموجزة وواضحة وموضوعية صحيحة

 إذاو  لتنفيذ التوصيات الصلة ذات العمل وخطط والتوصيات للتطبيق القابلة االستنتاجات
 التنفيذي الرئيس على يجب فإنه جسيمين أوسهو خطأ على النهائي التبليغ احتوى 

 األصلي المستلمة للتبليغ األطرافجميع  الى تصحيح المعلومات بإبالغ يقوم أن للتدقيق
، كما يجب ان يفصح التبليغ عن حاالت عدم التقييد بأخالقيات ومبادئ المهنة 

 .اوالمعايير
 

 (2500ل ) مراقبة سير العم .و
على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع والمحافظة على نظام لمراقبة متابعة النتائج  يجب

ن أ أو ، تنفيذها بشكل فعالاالدارة قد تم والتاكد من ان توجيهات  التي تم ابالغها لإلدارة
 االدارة قد قبلت المخاطر المترتبة عن عدم اتخاذ االجراءات الالزمة .

 
 (2600) لمخاطرالتبليغ عن قبول ا .ز

غير  عندما يعتقد الرئيس التنفيذي للتدقيق ان االدارة قد قبلت مستوى مرتفع من المخاطر
المسألة فعليه اذ لم يتم حل هذه و  العلياعليه مناقشة االمر مع االدارة فمقبول للوحدة 

 مجلس االدارة إليجاد الحل .الى بالغ عن ذلك اال
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 الثالث لفصل ا
 وادارة نشاطها  تشكيل وحدات التدقيق الداخلي

 أهمية  تحديد موقع التدقيق الداخلي في الوحدات التنظيمية  3-1
ــتقاللية  ــق اإلسـ ــدرة تحقيـ ــى قـ ــة علـ ــدات التنظيميـ ــي الوحـ ــداخلي فـ ــدقيق الـ ــي للتـ ــع التنظيمـ ــؤثر الموقـ يـ
ــدة  ــة مـــن وحـ ــي بيئـــة الرقابـ ــدقيق الـــداخلي فـ ــع التنظيمـــي للتـ ــه ويختلـــف الموقـ والموضـــوعية فـــي عملـ

األمثل هو تبعية التدقيق الـداخلي بـأعلى مسـتوى إداري فـي  والوضع الطبيعي ، تنظيمية إلى أخرى 
أن يـتمكن المـدقق الـداخلي القيـام  والهـدف مـن ذلـك ، الوحدة وهذا ما أكدته معـايير التـدقيق الدوليـة 

ــه ــة  بعملـ ــدة التنظيميـ ــام الوحـ ــع اقسـ ــي جميـ ــن  ، فـ مـ ــال   ــالم خـ ــح المعـ ــي واضـ ــل تنظيمـ ــود هيكـ إن وجـ
كل الصـــالحيات المناســـبة الممنوحـــة لقســـم أو)دـــعبة(التدقيق التـــداخل فـــي العمـــل يتحـــدد بموجبـــه دـــ 

 الداخلي للبحث والفحص. 
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 الهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي  3-2
يحدد الهيكل التنظيمي ألي وحدة فرعيـة أو رئيسـية السـلطات والمسـؤوليات والممارسـات واألسـاليب 

والهيكل التنظيمـي هـو عامـل مهـم للتـدقيق الـداخلي ويتطلـب ذلـك تقسـيم  ، المتعلقة بالموارد البشرية 
ــدقيق ،  ــاط التـ ــة فــــي نشـ ــين المســــتويات االداريـ ــات بـ ــي لل الواجبـ ــد الهيكــــل التنظيمـ تــــدقيق ويــــتم تحديـ

، والشـكل التـالي  ومـدى انتشـار فروعهـا وحجمهـا الحكوميـةالداخلي تبعاا لألساس التنظيمـي للوحـدة 
 يوضح الهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي وآلية تبليغ التقارير كل يوضح 
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 إستقاللية التدقيق الداخلي  3-3
عنصــر الجــودة األكثــر أهميــة للتــدقيق لــذا اليجــب أّن يكــون المــدقق مســؤوال عــن االســتقاللية  دعـّـ ت

تصـحيح أوجـه القصـور ، ولكـن مـن المقبـول أن يوصـي بـإجراء  القيام بوظائف تشغيل العمليات أو
بقبــول تلــك التوصــيات ،  اإللــزامتغييــرات بالعمليــات التشــغيلية إلــى اإلدارة العليــا دون تــوافر ســلطة 

فر تلــك الســلطة ســيكون المــدقق مســؤول عــن هــذا العمــل خــالل عمليــة التــدقيق األنــُه فــي حــال تــو 
 قاللية المدقق الداخلي. التالية وبالتالي سينخفض مقدار أست

ووضع معهد المدققين الداخليين قائمة بالمسؤوليات الخاصة بالتدقيق الداخلي تتضمن متطلبات 
 -خاصة عن األستقالل و كما يأتي : 

يجب أّن يستقل المدققون الداخليون عن األنشطة التي يقومون بتدقيقها ، بما يسمح لهم  .أ
 متحيز.بالتوصل الى حكم نزيهه وغير 

 يجب ان ترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها الى مجلس اإلدارة . .ب

 جملس االدارة 

 

 االدارة العليا

 اختاذ قرارات تصحيحية 

 ر، االستجابة للمخاط

 

 لسلطات االخرى يف حال عدم االستجابة ا

 تدقيق اداري تدقيق فين

 ابالغ اجلهات املعنية ،اقرار التقارير 

 تدقيق مايل

 مدير التدقيق               

 تنفيذ ، اعداد تقارير أشراف ،توجيهختطيط ، 

اجلهات املعنية 
 متابعة  داخل الوحدة 
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حول  تحيزةمغير  تتطلب طبيعة عمل المدقق الداخلي تقديم معلومات وتوصيات . ج
 النشاطات الحكومية ، وتوفير توكيد من أن الموارد تدار على نحو فعال. 

 
 الداخلي  استقاللية التدقيق كل يوضح 

 

 
 
 اإلستقاللية التنظيمية 3-3-1

ــدد ــدقيق حـ ــايير التـ ــرة ت معـ ــداخلي الفقـ ــذي 111٠) الـ ــرئيس التنفيـ ــب الـ ــون منصـ ــه يجـــب أن يكـ ( بأنـ
ه مســؤولياتنشــاط التــدقيق الــداخلي لللتــدقيق الــداخلي تابعــاا لمســتوى تنظيمــي فــي الوحــدة يكفــل أداء 

مــدير التــدقيق الــداخلي أن يؤكــد لمجلــس اإلدارة أواإلدارة العليــا علــى كمــا يجــب  ،  علــى اكمــل وجــه
وبـالرغم مـن إن االسـتقالل  ،  لداخلي بصفة سنوية على األقلاألستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق ا

 -التنظيمي يتطلب هذا االنفصال إال إن : 
عمــل األقســام جميعهــا يجــب إن ينســق بشــكل يــؤدي إلــى تــدفق منــتظم للعمــل مــع تحقيــق  •

 كفاءة عالية له . 
وأن تحــدد  بجانــب المســؤولية يجــب أن تّســير تفــويض الســلطة حتــى تبادــر هــذه المســؤولية •

 بصورة واضحة في هياكل تنظيمية فتعارض االختصاصات يجب تجنبها. 
إن مســاندة اإلدارة العليــا تمكــن نشــاط التــدقيق الــداخلي مــن الحصــول علــى التعــاون الــالزم  •

 . بالمهمة التي هم بصددها  من جانب االفراد والجهات المعنية
داخــــل الوحــــدة يعــــزز مــــن إن تبعيــــة رئــــيس التــــدقيق الــــداخلي لشــــخص يتمتــــع بالســــلطات  •

 جهوده في تحقيق تغطية واسعة للنواحي التي يلزم تدقيقها.   يساندإستقاللية التدقيق و 
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/ ثانيــاا( مـــن 31ضــمن المــادة )  2٠19( لســنة 6قــانون االدارة الماليــة االتحــادي رقــم ) وقــد اوجــب 
تشــكيالت الرقابــة والتــدقيق الــداخلي العاملــة فــي وحــدات ارتبــاط  الرقابــة والتــدقيق/  الفصــل الخــامس

اذا وقــــع خــــالف بــــين االمــــر بالصــــرف والموظــــف فنيــــاا بــــوزارة الماليــــة االتحاديــــة ، و االنفــــاق كافــــة 
المســؤول عـــن الصــرف فيحســـم االمــر تحريـــري يصـــدره اآلمــر بالصـــرف وتتــولى تشـــكيالت الرقابـــة 

( خمســة عشــر 15ة االتحــادي بــرآي الطــرفين خــالل ) والتــدقيق الــداخلي ابــالغ ديــوان الرقابــة الماليــ 
 يوماا من تاريخ أمر الصرف كحد اعلى . 

 
 جوانب االستقالل التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي  3-3-2

 الوحدة الحكوميةإن قسم التدقيق الداخلي يجب إن يقدم تقريره للمستوى اإلداري داخل  .أ
ويتمثل ذلك المستوى  ،  مسؤولياتهتدقيق الداخلي إن يؤدي بالشكل الذي يسمح لنشاط ال

 بمجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو لجنة التدقيق.
إن رئيس قسم التدقيق الداخلي يجب إن يكون لديه الحق للحضور المبادر إلجتماعات  .ب

 على االستقاللية  . نظيمية األخرى بشكل يكفل مساعدتهمجلس اإلدارة أوالمجالس الت
 عزل رئيس قسم التدقيق الداخلي.مع مسألة تعيين أو يجب إن يتعاون إن المجلس  . ج
 إن اإلدارة أو مجلس اإلدارة يستلم التقاريرالمنتظمة حول أنشطة التدقيق الداخلي. . د

 
 اإلستقالل الموضوعي 3-3-3

حيث  ،والموضوعية  االستقاللالُتعد الخدمات التدقيقية والرقابية ذات قيمة بعيداا عن مفهوم 
أي تضارب  اتوجهات غير منحازة وغير متحيزة وأن يتجنبو يجب أن يتصف المدققين الداخليين ب

اا ويتعلق مفهوم الموضوعية بنوعية التقديرات والقرارات واألحكام وجودتها انطالق ، في المصالح 
 من الحالة الذهنية التي يمر بها المدقق واال يشعر من خاللها بتضارب المصالح .

 
 يس استقاللية وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي يمقا 3-3-4

 يتم تأسيسها بموجب تشريع أو لوائح نظامية. .أ
 تخضع للمسألة امام اإلدارة العليا مثل رئيس أو نائب رئيس الجهة الحكومية. .ب
 والىترفع التقاريرعن نتائج التدقيق الى كل من اإلدارة العليا أو نائب الجهه الحكومية  . ج

 المسؤولين في الحوكمة.
اليسمح لموظفي التدقيق بتدقيق العمليات التي كانوا مسؤولين عنها في السابق لتفادي  . د

 أي تضارب في المصالح.
 

 
 -األتي:  علىالوحدات الحكومية تشمل مقاييس أستقاللية المدقق الداخلي في و 
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 .لعالقات الشخصية التي تحد من استفسارات المدقق ا •
 .وجود أفكار مسبقة عن االفراد أو أهداف برنامج معين التي تجعل التدقيق متحيزاا  •
 .المسؤولية السابقة ألتخاذ قرار •
 .الحد من نطاق التدقيق بشكل غيرمقبول وغير مالئم أو تؤدي إلى تعديالا فيه  •
 . تدخالت في أختيار أوتطبيق إجراءات التدقيقهـ.  •
 محددات فيما يتعلق بالزمن المسمو  به الستكمال عمليات التدقيق . •

 
 وتقتضي الموضوعية من المدققين االلتزام بمايلي :

النحو الذي يتكون لـديهم إعتقـاد أمـين ونزيـه بسـالمة وصـحة نتـائج أداء مهام التدقيق على  •
كمـا ينبغـي عـدم أقحـام المـدققين  ، وان اليحدث تهاون أوتساهل في جودة عملهم  ، اعمالهم

ــام مهنيــــة  ــى تبنــــي آراء واحكـ ــر قــــادرين علـ ــم غيـ ــعرون فيهــــا أنهـ ــي مواقــــف يشـ ــداخليين فـ الـ
 موضوعية. 

قيام الـرئيس التفيـذي للتـدقيق الـداخلي بتنظـيم مهـام العـاملين فـي التـدقيق علـى النحـو الـذي  •
ات التــي مــن خــالل الحصــول علــى المعلومــ  ، يجنــب حــدوث تضــارب محتمــل فــي المصــالح

 حياز أو تضارب في المصالح. نتتعلق باحتمال حدوث أ
راجعــة نتـــائج اعمــال التـــدقيق الـــداخلي قبــل ان يـــتم اصـــدار التقــارير اوالبالغـــات المتعلقـــة م •

 للوصول إلى تأكيد معقول من إنه تم أداء تلك األعمال بموضوعية.  ، بها
تتعلــــق بالرقابــــة علــــى  تتــــأثر موضــــوعية المــــدقق الــــداخلي ســــلبياا عنــــدما يقــــدم توصــــياتال •

وانمــا تعتبـر مــن معوقـات الموضــوعية القيــام  ، االنظمـة اومراجعــة االجـراءات قبــل تطبيقهـا 
                بتصميم وصياغة االجراءات المتعلقة باالنظمة وتشغيلها. 

 
 معوقات االستقاللية والموضوعية 3-3-5

وفي حال تبين لمدير التدقيق الداخلي  ،مواقف تنطوي على تضارب مصالح اوتحيز .أ
 عليه إعادة توزيع المهام المسندة للمدققين. ، وجود معوق 

تقييد اوتحديد لنشاط التدقيق الداخلي التي ينشئ عنها إعاقة نشاط التدقيق الداخلي في  .ب
 -: ها االتي انجاز اهدافه وخططه ومن

 يق الداخلي.تقييد نشاط التدقيق الداخلي عما معرف في ميثاق التدق  •
تحديد الحصول اواالطالع على السجالت والممتلكات المادية واالفراد وغير ذلك   •

 من مستلزمات اداء مهام التدقيق.
 اعاقة تنفيذ إجراءات برنامج العمل المعتمدة لتنفيذ التدقيق.  •

االدارة عنها وعن آثارها المحتملة ويفضل تبليغها كتابياا الى  التبليغ حالة تقييد للنطاق يتم . ج
 العليا او مجلس االدارة.
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 مهام مدير التدقيق الداخلي  3-4

 علــىعــن إدارة نشــاط التــدقيق الــداخلي ادارة فعالــة المســؤول شــخص المــدير التــدقيق الــداخلي هــو 
 مهـــام وتتمثــلهنــة والمعـــايير المهنيــة الدوليـــة ، ميثــاق التـــدقيق الــداخلي وميثـــاق اخالقيــات الم وفــق
 -:  باآلتي الداخلي التدقيق مدير
 التخطيط  3-4-1

يجـب علــى مـدير التــدقيق أن يضــع خطـة علــى أســاس المخـاطر يحــدد فيهــا أولويـات عمــل التــدقيق 
ويعــد مـدير التـدقيق الـداخلي مسـؤول عـن إعــداد  ، بـالتوافق مـع أهـداف الوحـدة التنظيميـة  ،  الـداخلي

يأخـذ مــن خاللهـا بنظـر االعتبـار إطـار عمـل إدارة المخــاطر  ، خطـة عمـل لنشـاط التـدقيق الـداخلي 
 في الوحدة التنظيمية . 

 
 االتصال والمصادقة  3-4-2

يجب على مدير التـدقيق الـداخلي إيصـال خطـة عمـل التـدقيق الـداخلي ومتطلبـات المـوارد بمـا فيهـا 
كمـــا يجـــب  ، التغيــرات الوقتيـــة المهمـــة لــإلدارة العليـــا ومجلـــس اإلدارة لغـــرض المراجعــة والمصـــادقة 

ــدقيق ــى مــــدير التـ ــاان يبلــــغ  علـ ــوارد علــــى نشــــا اإلدارة العليـ ــأثير محدوديــــة المـ ط ومجلــــس اإلدارة بتـ
 التدقيق. 

 
 إدارة الموارد  3-4-3

ــة ويــــتم  ــة وكافيـ ــدقيق الــــداخلي مالئمـ ــوارد التـ ــد مــــن أن مـ ــداخلي التأكـ ــدير التــــدقيق الـ ــى مـ ــب علـ يجـ
لـى خلـيط المعرفـة ا يشـير مصـطلح ) مالئمـة (  ، تحشيدها بكفاءة  لتحقيق الخطة المصـادق عليهـا 

لـــى كميــة المــوارد المطلوبـــة اوتشــير) كافيــة (  المهــارة والكفــاءات األخـــرى المطلوبــة لتنفيــذ الخطـــةو 
لتحقيــق الخطــة ويــتم تحشــيد المــوارد بصــورة فعالــة عنــدما تســتعمل بطريقــة تعظــم االنجــازات ضــمن 

مـن خـالل تـوفير المالكـات مـن اصـحاب المـؤهالت العلميـة التـي تناسـب  ،  الخطة المصادق عليها
 نشاط التدقيق الداخلي وتساهم في تحقيق اهدافه. 

 
 اسات واإلجراءات السي 3-4-4

ــدقيق  ــة بتوجيـــه نشـــاط التـ ــع السياســـات واإلجـــراءات الكفيلـ ــدير التـــدقيق الـــداخلي وضـ يتعـــين علـــى مـ
دــكل ومحتــوى السياســات واإلجــراءات علــى حجــم وهيكــل عمــل التــدقيق الــداخلي   الــداخلي، ويعتمــد

ــه  ــد عملـ ــى تعقيـ ــافة إلـ ــتلزمات اداء مهمـــ  ، باإلضـ ــدقيق ومسـ ــرامج التـ ــة بـ ــي تهيئـ ــل فـ ــدقيق وتتمثـ ة التـ
 ين حسب خطة العمل المرسومة مسبقاا. قوتقسيم االعمال بين المدق

 التنسيق  3-4-5
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بغــي علــى مــدير التــدقيق الــداخلي أن يتبــادل المعلومــات وينســق النشــاطات مــع الجهــات الداخليــة ني
 ، الـداخليوالخارجية التي تقـدم خـدمات التأكيـد واالستشـارات المرتبطـة بمجـال أعمـال نشـاط التـدقيق 

 تقليل ازدواجية الجهود . و وذلك لضمان التغطية الالزمة لألعمال 
 
 رفع التقارير لإلدارة العليا و مجلس اإلدارة  3-4-6

يجــب علــى مــدير التــدقيق أن يقــوم بصــفة دوريــة بــإبالغ اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة عــن غــرض 
لخطــة الموضـــوعة لــه والتزامـــاا بمبــادئ ميثـــاق ا وفـــق علــىوأداء نشـــاط التــدقيق الـــداخلي ولية ومســؤ 

االخالقيــات المهنيـــة والمعـــايير، ويجـــب أن يشـــتمل ذلــك اإلبـــالغ علـــى الحـــاالت الهامـــة والمخـــاطر 
تقـارير ومراسـالت مــدير التـدقيق الـداخلي إلــى اإلدارة  ترفـعويجــب أن ، المحتملـة والمسـائل الرقابيـة 

 . ا و/أو المجلس العلي
 
 التفاعل مع مجلس االدارة  3-4-7

الن التـــــــدقيق الـــــــداخلي مـــــــع مجلـــــــس االدارة بشـــــــكل مبادـــــــر  يتواصـــــــل ويتفاعـــــــل مـــــــدير يجـــــــب ان
ــور  ــديرحضـ ــيح التقـ ــا يتـ ــاركته فيهـ ــور االجتماعات ومشـ ــائب لألمـ ــر والصـ ــة  المبكـ ــتراتيجيةالمتعلقـ  بإسـ

وتحقــق هــذه الفرصــة أيضــاا امكانيــة تبــادل المعلومــات   ، الوحــدة التنظيميــة أوتطــورات التشــغيل فيهــا 
 فضالا عن تحقيق التفاعل بين مدير التدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة . 

 
  اإل راف على مهمة التدقيق 3-4-8

   -وتشمل عملية األدراف مايلي: 
المعينين للمهمة يتمتعون بالمعرفة والمهارات الالزمة التأكد من أن المدققين الداخليين  .أ

 ألداء المهمة.
 تقديم التعليمات المناسبة أثناء التخطيط للمهمة والموافقة على برنامج المهمة. .ب
ذلك ما لم تحدث فيه تغييرات مبررة  ، التحقق من برنامج المهمة المعتمد قد تم تطبيقه  . ج

 وموافق عليها.
العمـل تشــكل تأييـداا وافيــاا للمالحظـات واالســتنتاجات والتوصـيات المتعلقــة اوراق التأكـد مــن  . د

 بالمهمة. 
 إن التبليغات المتعلقة بعملية التدقيق دقيقة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة . التأكد من هـ. 
 التأكد من إن أهداف مهمة التدقيق قد تم تحقيقها.  .و
 المدققين وقدراتهم األخرى. طوير معرفة ومهارات تإتاحة الفرص ل .ز

 

 مراقبة سير العمل  3-4-9
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فضالا عن  يجب على مدير التدقيق أن ينشئ ويديم نظاماا لمراقبة حسم النتائج الواصلة لإلدارة
ولكي تتم متابعة تحقيق النتائج متابعة فعالة  ،متابعة ماخلصت أليه نتائج المهمات اإلستشارية  

 -يقوم مدير التدقيق الداخلي بوضع اإلجراءات الالزمة لذلك والتي تشمل: 
اإلطار الزمني الذي يلزم أن تستجيب فيه اإلدارة للمالحظات والتوصيات المتعلقة بمهمة  .أ

 التدقيق. 
مرضية الى المستويات على تصعيد االستجابات/االجراءات غيرال عملية تبليغات تعمل .ب

 المناسبة في االدارة العليا أو مجلس اإلدارة ويشمل ذلك تقييم المخاطر.
إذا كانـــت هنـــاك مالحظـــات وتوصـــيات مهمـــة تســـتلزم إتخـــاذ إجـــراء فـــوري مـــن قبـــل اإلدارة  . ج

يقوم مدير نشاط التدقيق الداخلي بمتابعـة اإلجـراءات التـي يـتم  ، العليا و/أو مجلس اإلدارة 
 لى أن يتم تصحيح األوضاع التي تتعلق بها المالحظات أو التوصيات. إتخاذها إ

 

 قرار اإلدارة العليا بالقبول بالمخاطر  3-4-10
عندما يعتقد مدير التدقيق بأن اإلدارة العليا قـد قبلـت بقـدر غيـر مقبـول مـن المخـاطرة ، يجـب علـى 

بشــأن الخطـــر البـــاقي لـــم يحـــل  القـــرارمــدير التـــدقيق مناقشـــة هـــذا األمــر مـــع اإلدارة العليـــا إذا كـــان 
 يجب على مدير التدقيق أن يعلم األمر إلى مجلس اإلدارة . و 
 

 نشر النتائج  3-4-11
ــدقيق أن  ــى مـــدير التـ ــراف المعنيـــة ، ليجـــب علـ ــائج لألطـ ــائي يوصـــل النتـ ــر النهـ ــة علـــى التقريـ لموافقـ

يصـال النتــائج للعمـل قبـل النشـر ويقـرر لمـن وكيـف يـتم نشـره ، ويكـون مـدير التـدقيق مسـؤول عـن إ
النهائية لإلطراف التي يتأكد من أنها سـتعطي النتـائج المتحصـلة االهتمـام المطلـوب ، فـاذا لـم يكـن 

الوحـدة وفق تعليمات سارية فقبل نشر النتـائج ألطـراف خـارج على  اوهناك إجبار درعي أوقانوني 
 -: االتي يجب على مدير التدقيق مراعاة  الحكومية

 .  الوحدة الحكوميةتقدير المخاطر المحتملة على  .أ
 استشارة اإلدارة العليا و/أو القسم القانوني كما ينبغي . .ب
 السيطرة على عملية النشر بتقييد استعمال المعلومات . . ج

 
  الهدف من اعداد تقارير التدقيق الداخلي  3-5

 -:  االتية تهدف تقارير الرقابة الداخلية إلى تحقيق األغراض
واضح ومفهوم للمشاكل إخبار اإلدارة بما وجده من خالل تحديد وتعريف  اإلخبار : .أ

 .المكتشفة وفرص تحسينهاأوالصعوبات 
إقناع اإلدارة بقيمة وصحة ما تكشف من مالحظات من خالل العرض المقنع  اإلقناع :  .ب

 . لألثر الحقيقي أوالمحتمل للحالة المكتشفة
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تحفيز اإلدارة نحو التغيير والتحسين عن طريق إيضا  سبب المشكلة وتوفير  : التحفيز . ج
 .اقتراحات عملية وبناءة لحل تلك المشكلة

 
 صفات التقريرالجيد 3-6

التقاريرالموضوعية تحتوي على حقائق وتكون غير متحيزة وخالية من  :  الموضوعية .أ
 .ويجب أن تشتمل األسباب والنتائج والتوصيات بدون تحيز التشويهات

التقاريرالواضحة يتم فهمها بسهولة بتجنب أي لغة فنية غير ضرورية وبتوفير  الوضوح : .ب
 . معلومات كافية ومؤيدة

 .التقارير الموجزة تكون في الموضوع وتتجنب التفصيالت غير الضرورية االيجاز : . ج
أي إصدار التقارير بدون تأخير غير مبرر لغرض اتخاذ إجراءات  الوقت المناسب :  . د

 .فورية وفعالة
يجب أن تكون المعلومات الواردة في المالحظة دقيقة وصحيحة مستندة على  :  الدقةهو. 

  التوثيق والدليل الكافي. 
 

 :                                           االتيةعليه مراعاة االمور  ان يكون تقرير التدقيق الداخلي مفيداا  وألجل
اإلدارة كمــــا فــــي حالــــة وضــــع اإلدارة برنامجــــاا لخفــــض االهتمــــام بالموضــــوعات التــــي تهــــم  .أ

زيـادة المبيعـات فـالتقرير يجـب أن يتضـمن نتـائج التنفيـذ  رفع مستوى األداء أو التكاليف أو
 وتقديم التوصيات الالزمة للوصول الى الهدف. 

 .وضع معايير محددة للتقرير مع مراعاة متطلبات المعايير المهنية .ب
للتأكـد مـن عـدم تعـارض طريقـة عـرض نتـائج التـدقيق مـع الـنظم المسئول القانوني مراجعة  . ج

 . الوحدة الحكوميةوالقوانين والتعليمات النظامية السارية في 
أن يبين التقريرمواطن القوة ومواطن الضـعف والخلـل والقصـور فـي أنشـطة العمليـات محـل  . د

 التدقيق. 
قـام بهـا المـدقق الـداخلي وبشـكل أن يوضح التقريـر نطـاق عمليـة التـدقيق أي الخطـوات التـي هـ. 

 تفصيلي . 
 : قها وذلك تحقيقاا للمزايا اآلتيةاألقسام التي قام بتدقي المدقق بمناقشة المسؤولين في يقوم .و

ــن عنــــد  • ــة ولكـ ــر الواقعيــــة أوالمعقولـ ــور غيـ ــدقق ان هنــــاك بعـــض األمـ ــدو للمـ ــد تبـ قـ
 مناقشتها مع المسؤولين قد يجد ان هناك تبريرات عملية لها. 

 التقرير ناقصاا وعند المناقشة يتم تالفي هذا النقص وتثبيته.  قد يكون  •
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عالقة المـدقق الـداخلي مـع المـوظفين عالقـة تعـاون للوصـول الـى الهـدف النهـائي  •
فعنـد المناقشـة يشــعرالموظفون بالطمأنينـة وعـدم وجـود عـداء مــن  لوحـدة الحكوميـةل

 قبل المدقق تجاههم. 
أن المناقشة ووضع المقترحات مقدماا يسـاعد علـى تبنيهـا مـن قبـل المـوظفين ومـن  •

ــل ــم العمـ ــؤولون بالنقــــاط  ثـ ــون المسـ ــم الموظفـ ــل أن يعلـ ــن األفضـ ــا ومـ ــى تطبيقهـ علـ
بــــدالا مــــن أن تصــــل إلــــيهم مــــن الــــواردة فــــي التقريــــر مــــن المــــدقق بصــــورة مبادــــرة 

 .  الوحدة الحكوميةالجهات العليا في 
 

 انواع التقارير      3-7
تتضــمن المشــكالت والمعوقــات التــي صــادفت المــدقق الــداخلي مــع اقتــرا   : تقووارير مؤقتووة .أ

 الواجب أتباعها حاالا ودون انتظار وقت تقديم التقرير النهائي. ات التصحيحية المعالج
تقدم بعد انتهاء المدقق الداخلي من عملية التدقيق وليس لهـا دـكل  محـدد : تقارير نهائية .ب

 وطبيعة نشاطها.  الوحدة الحكومية، بل تختلف باختالف 
 -كما قد يقوم المدقق بإعداد تقارير عن مواضيع خاصة منها : 

التقرير عن مدى أمكانية النظام المحاسبي من تأدية  قارير تقييم النظام المحاسبي:ت .أ
 المهمة التي يقوم بها وتأمينه للضوابط الرقابية ومدى االنسجام مع األنظمة األخرى. 

من واجبات التدقيق  ُيعدقييم نظام الرقابة الداخلية ت تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية:  .ب
ر تأكيد معقول لإلدارة بكفاية التدابير الداخلي حيث يتوجب على التدقيق الداخلي توفي

ليتها لمواجهة المخاطرالمحتملة وتشجيع اعالرقابية المصممة داخل هيكل العمليات و ف
 الممارسات السليمة بين العاملين ونشرها لتحسين التدابير الرقابية وتقويتها.

مختلفة ومدى االلتزام تتعلق بتطبيق العاملين في اإلدارات ال هذه التقارير التقاريراإلدارية:  . ج
 بالتعليمات والضوابط اإلدارية.

مقارنة نتائج األداء الفعلي باألداء المخطط والمستهدف طبقاا لما  تقارير تقييم األداء:  . د
يسمى بتقارير تقييم األداء والتي بأعداد  ماجاء في الموازنة من معايير األداء وتتم  

يمكن من خاللها تحديد انحرافات التنفيذ كما هو مخطط أومستهدف تمهيداا لبحث  
 وضمان لتصحيح التنفيذ الفعليجراءات أسباب هذه االنحرافات واتخاذ ما يلزم من إ

 تحقيق كفاءة وفاعلية النشاط .
 

 عناصر تقرير التدقيق الداخلي  3-8
تعــّد التقــارير اداة او وســيلة لعــرض بيانــات اعــدت لغــرض معــين علــى مســتوى اداري اوجهــة معينــة 

 -:الداخليالتدقيق يلزم أن تكون العناصر التالية جزءاا من تقرير التدقيق وطبقاا لمعايير 
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ــداف  األهوووداف:  .أ ــد األهـ ــتم تحديـ ــب أن يـ ــدقيق ويجـ ــة التـ ــن مهمـ ــا مـ ــو تحقيقهـ ــائج المرجـ والنتـ
 .ُتذكرهذه األهداف بوضو  في تقرير التدقيق الداخلي

العوامــــل أواالعتبــــارات تشــــكل فــــي  يكــــون لكــــل مهمــــة تــــدقيق عــــدد مــــن التوووودقيق:  نطوووواق .ب
التقريـر، كمـا يجـب ذكـر أي مجموعها نطاق التدقيق، ويجب ذكر هذا النطاق بوضو  في 

 محددات لهذا النطاق إن وجدت. 
تعتبــر المالحظـات نتــائج الفحـص التفصــيلية التـي ظلــت محـل اخــتالف بــين  المالحظووات:   . ج

 -:  ويراعى عند عرض المالحظات األموراآلتية  فريق التدقيق واإلدارة المعنية
 .حاالت المكتشفة من خالل عمليات المراجعة واسبابهاال •
 . ر المستخدمة في الحكم على الحاالتمعاييال •
 .آلثارالمحتملة لكل حالة والمخاطرالمرتبطة بهاا •

تكــون التوصــيات عبــارة عــن خطــط العمــل التصــحيحية التــي يوصــي التــدقيق  التوصوويات:  . د
ــالتقرير ــواردة بـــ ــات الـــ ــنخفض أثـــــر المالحظـــ ــى يـــ ــذها حتـــ ــرورة تنفيـــ ــدعو  ،  الـــــداخلي بضـــ تـــ

وربمــا  ،  أن الحــاالت القائمــة أو إلــى تحســين العمليــاتالتوصــيات إلــى اتخــاذ إجــراءات بشــ 
دارة بشــــأن تحقيــــق تقتــــر  هــــذه التوصــــيات أســــاليَب لتصــــحيح األداء أوتحســــينه كــــدليل لــــإل

وبصــفة عامـــة ينبغـــي أن تكــون التوصـــيات محــددة وأن تحـــدد الشـــخص  النتــائج المرجـــوة ، 
 .  الذي يجب عليه اتخاذ اإلجراء وأن تكون موجزة ودقيقة

وهو يشمل  ،  يرد عادة في الصفحة التالية لصفحة خطاب التغطية فهرس المحتويات: هو. 
ا من تقرير التدقيق الداخلي إلى  عنواناا مختصراا لكل قسم رئيسي وفرعي يشكل جزءا

 .جانب أرقام الصفحات ذات العالقة لتيسيرالرجوع إليها
يمكن كتابة مقدمة مختصرة أومعلومات أساسية عن مهمة التدقيق المنفذة مثل  مقدمة:  .و

، أهميتها من حيث  االستراتيجية للكيان باألهدافارتباطها  ،  ، معلومات العمليات القسم
ويمكن أن يرد  ،  القوة العاملة المشاركة وغير ذلك من المعلومات ،  اإلخفاق في تنفيذها

 .هذا القسم في بداية التقرير قبل الشروع في سرد النطاق واألهداف
وهـو يلخـص  عبارة عن قسم موجز يرد قبل البدء بسرد التقريرالمفصـل الملخص التنفيذي:  .ز

النتـــائج والتوصـــيات وخطـــة العمـــل فـــي نـــص قصـــير وتكمـــن فكـــرة الملخـــص التنفيـــذي فـــي 
تلخـيص كـل المالحظـات المتأتيـة مـن مهمـة التـدقيق وإعطـاء رأي دـامل عـن المخــاطرالتي 

ويهـــدف الملخــص التنفيـــذي كـــذلك إلـــى  الوحـــدة الحكوميـــةتفرضــها هـــذه المالحظـــات علــى 
ويجــب أال يقتصــر هــذا القســم علـــى  ،  قيق والمخــاطرإعطــاء رةيــة دــاملة عــن مهمــة التــد

، بل يجـب أن يشـمل كـذلك النقـاط اإليجابيـة كمـا يجـب ذكـر  إبراز أوجه عدم التطابق فقط
أي قيــود أو أوجـــه عـــدم اتفـــاق مـــع الجهـــة الخاضـــعة للتـــدقيق بشـــأن النطـــاق أثنـــاء التـــدقيق 

 .رأي عاماو  ويمكن أن ينتهي هذا الملخص باستنتاج/  ،  بوضو 
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 العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  3-9

ــن  ــارجيين المســـــتقلين عــ ــداخليين والمـــــدققين الخــ ــين المـــــدققين الــ ــة وثيقـــــة بــ ــاك عالقــ الوحـــــدة ان هنــ
وتجــدر االدــارة الــى ان عمــل المــدققين الــداخليين قــد يكــون متممــا ولــيس بــديال لعمــل  ،  الحكوميــة

كمـا ان احـد مسـؤوليات مـدير التـدقيق  ، قوائم الماليـة المدققين الخارجيين عند اداء عملية مراجعة ال
ــتخدم  ، الـــداخليين والمـــدققين الخـــارجيين  المـــدققينالـــداخلي تتمثـــل فـــي التنســـيق بـــين عمـــل  كمـــا يسـ

 التـــدقيق الـــداخلي كوســـيلة رقابيـــة داخليـــة هـــدفها قيـــاس وتقيـــيم فاعليـــة وســـائل الرقابـــة االخـــرى وهـــو
مثـل فـي التحقـق مـن عدالـة القـوائم الماليــة ترج والـذي يالهـدف الـذي يختلـف عـن هـدف المـدقق الخـا

باالضـــافة الـــى  ، ومـــدى تمثيلهـــا للنتـــائج التـــي انجزتهـــا الوحـــدة المحاســـبية خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة
ــد ــى  التأكـ ــدة علـ ــة معـ ــارير الماليـ ــا وان التقـ ــارف عليهـ ــبية المتعـ ــادئ المحاسـ ــق المبـ ــن ســـالمة تطبيـ مـ

علــى فحــص  هاســاس ثابــت ومتماثــل وكمــا هــو معلــوم فــان المــدقق الخــارجي يعتمــد عنــد بــدء عملــ 
بهـدف تكـوين راي فنـي محايـد عـن مـدى  الوحـدة الحكوميـةوتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق في 

ومعرفـة درجــة االعتمـاد عليــة فـي تحديــد نطـاق التــدقيق واالختبـارات الالزمــة وبمــا ان  كفـاءة النظــام
مـــن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة فـــان ذلـــك يتطلـــب مـــن  دائـــرة التـــدقيق الـــداخلي تقـــوم باعمـــال تعـــد جـــزءاا 

   .  المدقق الخارجي ان يتفهم طبيعة العمل في دائرة التدقيق الداخلي
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 اجراءات تدقيق الحسابات الختامية  4-1
 اسلوب عرض الحسابات الختامية 4-1-1

المــــذكور فــــي النظــــام المحاســــبي الموحــــد للوحــــدات  االنمــــوذجوفــــق علــــى تعــــد الحســــابات  .أ
 ق النظام المذكور . بالتي تط الحكومية 

تعتمـد االسـاس التـي  مـن قبـل الـديوان للوحـدات ةدتمـ ذج المعامـ وفـق النعلى تعد الحسابات  .ب
 النقدي في مسك حساباتها . 

ــدة دراســــة . ج ــة الموحــ ــابات الختاميــ ــمن الحســ ــة  يجــــب ان تتضــ ــدات التابعــ ــول الوحــ ــة حــ مقارنــ
 الواحدة .  للمؤسسة

ــالغ يراعـــى  . د ــزان التقريـــب فـــي مبـ ــتعانة بميـ ــة حيـــث يمكـــن االسـ ــابات والكشـــوفات المرفقـ الحسـ
 في سجالت السنة الالحقة . لنقل االرصدة االفتتاحية المراجعة النهائي 

ــ.  المحتملــة( حســـب طبيعتهــا امــا بحســـابات نظاميــة اوبمالحظـــة العرضـــية )  االلتزامــات اظهارـه
 ملحقة بالميزانية العامة او بفقرة في التقرير الخارجي . 

 
 تقرير االدارة  4-1-2

علــــى ان يتضــــمن اعــــداد تقريــــر االدارة قبــــل فتــــرة مناســــبة  الوحــــدة الحكوميــــةيتطلــــب مــــن  .أ
 الخاص بها .  األنموذجة في المعلومات المبين

في التقرير الداخلي  من صحة المعلومات الواردة في تقرير االدارة ويشارالتاكد يتم  .ب
 خلي الى اي حالة غير موضوعية .للمدقق الدا

 تقديم االرقام الضرورية لتقرير االدارة.من خالل تقديم العون الفني الالزم  . ج
 .الحكومية حسابات الختامية للوحدة يرفق مع ال . د

 
  هادة االدارة     4-1-3

اعداد دهادة االدارة وترفق مع الحسابات الختامية لها على الوحدات الحكومية يجب على  .أ
 الخاص بها . األنموذجفي الواردة تضمن المعلومات تان 

 الخاصويشار في التقرير يتم التاكد من صحة المعلومات الواردة في دهادة االدارة  .ب
 الداخلي الى اي حالة غير موضوعية . بالتدقيق

 
 
 
  حسابات الموجودات والمطلوباتتدقيق اجراءات  4-2
 الموجودات الثابتة  4-2-1
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كاملة عن تتضمن المعلومات الكافة نواع الموجودات الثابتة ألالتأكد من مسك سجالت  .أ
 موجود .كل 

 التأكد من القيام بالتامين على الموجودات الثابتة ضد االخطار. .ب
واإلستبعادات على الموجودات الثابتة والتحقق التحقق من وجود صالحيات باإلضافات  . ج

 من صحة تبويب تلك االضافات واالستبعادات.
 . والمعارة للغير الثابتة العائدة للوحدةالتحقق من وجود سيطرة على الموجودات  . د

مــع التأكــد  األوليــات المؤيــدة للشــراءصــحة قــوائم دــراء الموجــودات الثابتــة وكافــة  لتحقق مــناـهــ. 
 من وجود تخصيصات كافية لتلك المشتريات. 

 التأكد من صحة تبويب المصاريف إلى إيرادية أو رأسمالية .  .و
التحقــق مــن صــحة عمليــات بيــع الموجــودات الثابتــة وتنزيــل كلفتهــا وإنــدثارها المتــراكم مــن  .ز

 السجالت والتحقق من صحة معالجة أربا  أوخسائر تلك العمليات. 
لتســـجيل والســـيطرة علـــى الموجـــودات الثابتـــة المعـــادة أوالمســـتعارة مـــن التحقـــق مـــن صـــحة ا .  

 الغير. 
التأكــد مــن مطابقــة ارصــدة الموجــودات الثابتــة بــين ســجل الموجــودات الثابتــة مــع االرصــدة  .ط

 القوائم المالية.  الظاهرة في
 ة نتائج الجردالفعلي مع السجالتومطابق الثابتةالموجودات  القيام بجرد كافة من التأكد .ي
 التحقق من وثائق الملكية للموجودات الثابتة وانها صادرة من الجهات الرسمية .  .ك
ررة فـي النظـام المحاسـبي الموحـد وفـق النسـب المقـ علـى اختبار صحة احتساب اإلنـدثارات  .ل

ــتبدال و  ــاطي اسـ ــاب احتيـ ــي حسـ ــل فـ ــدثرة بالكامـ ــودات المنـ ــدثار للموجـ ــزل االنـ ــن عـ ــد مـ التأكـ
 الموجودات الثابتة. 

 التأكد من عدم احتساب اندثار على الموجودات تحت اإلنشاء .  . م
التأكــد مــن تحويــل الموجــودات التــي تــم إنجازهــا مــن حســاب مشــروعات تحــت التنفيــذ إلــى  . ن

 حساب الموجودات الثابتة .   
   

  الموجودات المخزنية 4-2-2
خارجيـة والحصـول علـى تأييـد مـن  الموجـود المخزنـي المـودع لـدى جهـه التأكد من مطابقة .أ

 تلك الجهة.  
وفق اآللية المعتمدة لتسعير المواد على التأكد من صحة احتساب أقيام المواد المخزنية  .ب

 . المخزنية
بدون تأخير كما إن عملية صرف م الترحيل الى السجالت المخزنية التأكد من انتظا . ج

 .الصالحيات وفقعلى المواد تتم 
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 دراسة ظاهرة تلف المواد وأسبابها ومعالجتها والمواد البطيئة أوالعديمة الحركة. . د
ـــ.  ــن ـه ــع التأكد مـ ــازن مـ ــي المخـ ــي فـ ــود الفعلـ ــة الموجـ ــن مطابقـ ــق مـ ــة والتحقـ ــواد المخزنيـ ــرد المـ جـ

 أرصدتها في السجالت  .                                                      
ص بطاقـات المـواد فـي المخـازن وأسـتاذ المخـازن الفرعـي وحسـابات السـيطرة التأكد مـن فحـ  .و

 . 
   . التأكد من صالحية المخازن ومن االلتزام بشروط السالمة األمنية .ز
التأكد من إجراء المطابقة الدورية مع حسـاب السـيطرة للمـواد المخزنيـة عنـد تسـجيل القيمـة  .  

 المخزنية. فضالا عن الكمية في سجل أستاذ المواد 
 مخازن  التحقق من تنظيم مستندات ادخال واخراج بكافة المواد الواردة والصادرة من ال .ط
التأكد من وجـود لجـان مختصـة تقـوم باسـتالم وفحـص المـواد المخزنيـة الـواردة للتحقـق مـن  .ي

 مطابقتها للمواصفات. 
 

 االعتمادات المستندية والمشتريات 4-2-3
المـراد عـدم وجـود المـادة بالمخـازن  مع وجود تأكيد مـنوجود طلب دراء المواد  التحقق من .أ

 استيرادها . 
 التأكد من تطبيق تعليمات المشتريات وحسب التعليمات والقوانين النافذة.  .ب
 التحقق من وجود متابعة مستمرة للمواد غير الواصلة.  . ج
 ارجية.التحقق من مسك سجل يتضمن تفاصيل االعتمادات والمشتريات الخ . د

ضمان وتأمينات حسب النسب الواردة بالتعليمات والقوانين  التأكد من تقديم المجهز خطابهـ. 
 النافذة.

 التأكد من ابرام عقود اصولية مع المجهزين مع مراعاة صالحيات الشراء. .و
 الحسابات  .  توفر التخصيصات الكافية على ان تكون مؤيدة من قبل من  التحقق .ز
 لشراء حسب الصالحيات .المصادقة على طلب ا .  
 فتح االعتماد ضمن المدة المحددة في العرض . لتأكد منا .ط
 إجراء التأمين بمبلغ االعتماد . التحقق من .ي
 المصادقة على فتح االعتماد حسب الصالحيات الممنوحة .التأكد من  .ك
 مدة االعتماد نافذة لغاية دحن البضاعة . لتأكد من كون ا .ل

 
 

تأمينـــات االعتمـــاد والمصـــاريف األخـــرى فـــي حســـاب االعتمـــاد التأكـــد مـــن صـــحة تســـجيل  . م
 المختص بصورة صحيحة ومطابقة اإلدعارات الواردة من المصرف . 
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 . لشحندات اوقات في مستنر فال مالحظةو ودروط فتح االعتماد  طابقة مستندات الشحنم . ن
 لذلك. بدفع أجورأرضيات عالية ووضع ضوابط  لوحدةالتحري عن أسـباب قيام ا . س
 التدقيق الحسابي لسجالت االعتمادات .   . ع

دراسة غلق االعتماد حسب دحناته أوبالكامل ومالحظـة مسـتندات الشـحن الموقوفـة وعـدم  .ف
 إجراء الغلق األصولي لبعض االعتمادات .  

ين والجهـة الطالبـة تنظيم محضراستالم بالمواد الواردة مع مالحظة توقيع ممثل دركة التـأم .ص
 حول مطابقة المواصفات . 

بالمواد الناقصـة أوالتالفـة فـي حالـة وجودهـا عنـد فـتح البضـاعة ، مـع التأكـد  تنظيم محضر .ق
 من صحة إجراء القيد المحاسبي أي تحميلها على المجهز او دركة التأمين . 

 مستند الوارد المخزني للقائمة التجارية والمستندات األخرى .  التاكد من مطابقة .ر
 تسعير المواد وغلق االعتماد بصورة صحيحة .  التاكد من . ش
 المؤيد من قبل المصرف مع سجالت االعتمادات مطابقة كشف تبعة من التأكد .ت

 . االعتماد
 .واسبابهااألرصدة الشاذة لالعتمادات  تدقيق .ث
للتأخير في تسعير او  بضاعة متضررة مادات بحجة وجودتأخرغلق االعت التحقق من عدم . خ

 المواد بسبب عدم وصول مستندات الشحن وغلق االعتماد .
 

 النقدية  4-2-4
 في السجالت المختصة. كافة الصكوك والنقود المستلمة صحة تسجيل التأكد من  .أ

 بإعداد مستندات الصرف اوالقيد في السجالت.  لم يقم امين الصندوق  التحقق من كون  .ب
 معززة بالوثائق الثبوتيةومستندات صرف معتمدة و  اعتماد وصوالت قبض التحقق من . ج
 . المبالغ النقدية والصكوك لدى المصرفعدم وجود تأخير في عملية ايداع التأكد من  . د

ـــ.  نجـــز ت مطابقـــة المصـــرفتســـوية مـــن  والتاكـــد مصـــرفالصـــندوق مـــع كشـــف ال ســـجلفحص ـه
 .  بصورة منتظمة

 سـجلمرقمة بصورة متسلسلة ومسجلة بصـورة صـحيحة فـي  الوصوالت التأكد من أن كافة .و
 الصندوق .  

 فحص صحة الجمع في سجالت الصندوق .   .ز
 التحويالت النقدية بين الفروع والمركز مسجلة بصورة صحيحة .  من التأكد .  

 
 والتحري عن أسباب التأخير غير االعتيادي .   مصرففحص تسويات ال .ط
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التأكد من سالمة إجراءات الضبط الداخلي كالتأمين ضد خيانة األمانة والفصل بين  .ي
 إجراءات نقل النقد . و عملية التسجيل واالستالم 

 راءات السيطرة على الصكوك المرفوضة.التحقق من صحة اج .ك
القيام بالجرد المفاجئ للنقد والسلف للتحقق من مطابقة الموجود الفعلي مع الرصيد  .ل

 الظاهر في السجالت.
وفق القوانين واالنظمة  على التأكد من كافة المبالغ المدفوعة والمستلمة قد تمت . م

 والتعليمات.
 

 المدينون  4-2-5
 . تهمأرصدصحة ن يؤيدون فيها يعلى تأييدات من المدينالحصول التأكد من  .أ

  دراسة االرصدة المدينة الموقوفة ومتابعة تحصيلها .  .ب
 .  وزارةالتابعة لل وحدةمع الالمتبادلة مطابقة الحسابات الجارية  التحقق من . ج
 . والتحقق من تسويتها دون تاخير وحدةالسلف الممنوحة لمنتسبي ال تدقيق . د

 الحصول على تأييدات بالتأمينات لدى الغير .  هـ. 
 . )المخالفة لطبيعتها( التأكد من صحة معاملة األرصدة الشاذة  .و
 . تأكد من توافر الصالحيات بالشطبديون التي تم دطبها خالل السنة والللإجراء دراسة  .ز

 
 االستثمارات 4-2-6

اسـتثمارات ماليـة طويلـة التحقق من صحة تصنيف االستثمارات المالية في السـجالت الـى  .أ
 االجل وقصيرة االجل. 

 وأيــــة األســــهم دــــهادات بفحــــص وذلــــكللوحــــدة  االســــتثمارات عائديــــة صــــحة مــــن التحقــــق .ب
 . الملكية تؤيد أخرى  مستندات

 .  استالمها تم قد المتحققة االستثمارات إيرادات كافة إن من التأكد . ج
الماليـة فـي نهايـة  االستثمارات بإعادة تقييمالمعالجات المحاسبية المتعلقة  صحة من التأكد . د

 السنة المالية . 
 التأكد من صحة المعالجات المحاسبية المتعلقة ببيع ودراء االستثمارات المالية.هـ. 
 التأكد من جرد االوراق المالية والتأكد من مطابقة نتائج الجرد مع السجالت. .و

 
 القروض 4-2-7

 أوأقساطها واستالم القروض تسديد إن من والتحقق للقروض السنوية الحركة تدقيق .أ
 .   استحقاقها تواريخ في تم قد المستحقة
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 . لصالحياتا وفق على تمت والمستلمة قد الممنوحة القروض إن من التأكد .ب
 .القرض برصيد المقترضة الجهات من مبادرة تأييدات طلب . ج
 . للتحصيل قابلة غير تعتبر التي قروضلل المناسب التخصيص احتساب من التحقق . د

 . المراجعة ميزان في حسابها رصيد يطابق القروض أرصدة مجموع إن من التأكدهـ. 
 التأكد من صحة تبويب القروض الى قروض طويلة االجل وقصيرة االجل. .و
 التحقق من صحة احتساب الفوائد وثبيتها في السجالت. .ز

 
 الدائنون  4-2-8

 اول بأول. المستحقة على الوحدةد االلتزامات التحقق من تسدي .أ
 . رصدة الدائنة من الدائنين صحة األبالحصول على تأييدات  .ب
التحقق من تسوية اوتسديد الحسابات الدائنة المتعلقة بالرواتب المعادة واالستقطاعات من  . ج

 المنتسبين.
الوحدة نشاط عن طبيعة  االرصدة غيراالعتيادية الخارجةطبيعة المعامالت و دراسة  . د

 .الحكومية
مطابقة ارصدة الكشوفات التحليلية للحسابات الدائنة مع االرصدة المقابلة لها في سجل هـ. 

 االستاذ العام.
 فحص االرصدة المخالفة لطبيعتها والتحقق من صحة معالجتها. .و
 
 النتيجة حسابات تدقيق إجراءات 4-3
 المتاجرة  االجراءات العامة لتدقيق حساب 4-3-1

 من المخازن  حسابات تظهره ما مع المراجعة ميزان في الوارد المبيعات مبلغ مطابقة .أ
 .مبيعات

 . السنة نهاية في الصادرة بالقوائم البضائع كافة تجهيز من التأكد .ب
  المشتريات. حساب في باألسعارالمقررة المجانية النماذج كلفة تثبيت من التأكد . ج
 . السابقة والسنة الحالية السنة مبيعات بين تداخل وجود عدم من التأكد . د

 . السابقة والسنة الحالية السنة مشتريات بين تداخل وجود عدم من التأكدهـ. 
مجموع يومية الوارد  مع المتاجرة حساب في الظاهرة المشتريات كلفة مطابقة من التأكد .و

 المخزني .
 حساب في وعزلها كلفها وتثبيت أوالناقصة المتضررة البضائع معالجة من التأكد .ز

 . االعتمادات غلق إجراء عند المشتريات
 . القطع إجراءات مالحظة .  
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 . السابقة السنة عن التغيرات أسباب على والوقوف الربح إجمالي نسبة مالحظة .ط
 . المعتمدة الصالحيات وفقعلى  مخولة جهة من تتم التسعير عملية أن مـن التأكد .ي
 اوبينها وبين فروعها. الوحدة الحكومية أقسام بين البضائع تحويل التحقق من عمليات .ك
 كمبيعات والباقية معاملتها يتم لم والتي األمانة برسم المرسلة البضاعة رصيد التاكد من .ل

 .الميزانية تاريخ في لدى الوكالء
 

 والخسائر األرباح  االجراءات العامة لتدقيق حساب 4-3-2
 أوأنظمة بقوانين تحدد والتي الحكوميةالوحدة  تتقاضاها التي العموالت مالحظة .أ

 . التجاري  نشاطها ضمن اليدخل فيما أوتعليمات
 األخرى  للوحدات البضائع بعض خسارة من أجزاء الوحدة الحكومية تحمل مالحظة .ب

 . التقرير في ذلك إلى واإلدارة لها التابعة
 التأخير مدة الى الداخلي التقرير في واإلدارة األربا  حصص تسديد تاخر أسباب دراسة . ج

 . التسديد في
 .باالجل  عمليات البيع عن حققةتالم األربا  حساب في المتبعة الطريقة من التأكد . د

 
 المشتريات  تدقيق إجراءات 4-3-3

 درائها . المراد للمواد التقديرية بالموازنة تخصيصات وجود من التحقق .أ
 ومواصفاتها . دراةها المراد الكميات بتحديد أواإلنتاجي الفني القسم قيام من التحقق .ب
 .المخزون  أونفاذ الطلب إعادة مستوى  إلى درائه المراد الصنف وصول التحقق من . ج
 .بشأنها الصادرة التعليمات وفقعلى  الشراء اتإجراء إتباع من التحقق . د

 الممنوحة . الصالحيات حدود تخطى بغرض المشتريات قيد تجزئة عدم التحقق منهـ. 
ادخالها  ومتابعة والتجارية الفنية للمواصفات مطابقه محاضراالستالم التحقق من ان .و

 المراقبة . وسجالت بالبطاقات والقيد للمخزن المختص
 .بالقائمة  المدرجة البنود بنفس مخازن  إدخال مذكرة يقابلها تجهيز قائمة كل إن التأكد .ز
 . للمخازن  واإلدخال والكميات والسعر االعتماد حيث من المشتريات قوائم بعض مراجعة .  
 لحساب وإثباتها قائمة المشتريات سداد ) ان وجدت ( عند الضرائب خصم من التحقق .ط

 . المختصة الضرائب
 اعتماد من والتأكد الفحص محل المالية الفترة خالل المشتريات مردودات على االطالع .ي

 . المخازن  من خروجها وقوائم المشتريات مردودات
 العروض تلك مطابقة مع الشراء قبل سعر عرض من أكثر على الحصول التحقق من .ك

 . األسعار بين للمفاضلة والقياسية الفنية الناحية من
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 .الضوابط وفقعلى  الشراء وصالحية المشتريات لجنة تشكيل قرارات على االطالع .ل
 
   المبيعات تدقيق إجراءات 4-3-4

 .البيع صالحيات حدود وفى المختصة الجهة من تمت البيع على الموافقة من التحقق .أ
 .والمالي التجاري  القسم لدى معتمدة بيع ودروط أسعار قائمة وجود من التحقق .ب
 .المخزني سجلالو  الصنف وبطاقة اإلخراج سندات مع المبيعات قائمة مطابقة يتم . ج
 .العميل من االستالم لمستندات مطابقتهاو  المبيعات قائمة من التحقق . د

 أجلة ( . ، ) نقدية لتسلسلها طبقا التحليلي المبيعات بدفتر القوائم تسجيل من التحققهـ. 
 والخصم األسعار تثبيت صحة من للتحقق المبيعات ومردودات المبيعات قوائم تدقيق .و

 .الصالحيات السعري وتوفر
 عن المسؤولين الموظفين عن مستقلين موظفين قبل من تعد البيع قوائم إن من التأكد .ز

 .النقود استالم وكذلك المبيعات ومردودات المبيعات تجهيز واستالم
 . حفظال وإجراءات األرقام كتسلسل المبيعات قوائم على سيطرة وجود من التأكد .  
 .ومعالجتها الفروع إلى البضاعة تجهيز بخصوص المتخذة اإلجراءات متابعة .ط
 . والمنتجات الهدايا توزيع عملياتوصالحيات  سالمة من التحقق .ي
 . أوالمعدلة الملغاة المبيعات قوائم على الرقابة إجراءات من التحقق .ك
 . العمالء لحسابات ترحيلها وصحة بالدفاتر المبيعات تسجيل قوائم صحة من تأكدال  .ل
 بيعات .الم يومية في المبيعات قوائم تسلسل صحة التحقق من . م
 . بها الخاص واالعتماد المبيعات على الخصومات والتاكد المبيعات مردودات فحص . ن

 . النقدي والبيع االجل البيع وضمانات دروط فحص . س
 

 المبيعات النقدية اجراءات تدقيق  4-3-5
 التأكد من إن سعر المبيعات قد خول بموجب األنظمة والتعليمات . .أ

 .مستندات البيع النقديةالسيطرة على التحقق من  .ب
 ترحيل القوائم إلى الحسابات المختصة .وتم  تسعيرها تم لتأكد من إن الفواتيرا . ج
 .مة مع حساب السيطرةسجل أستاذ المبيعات يجري مطابقته بصورة منتظ التحقق من . د

 .  ءالتحقق من أن كشوفات الحسابات ترسل بصورة منتظمة إلى العمالهـ. 
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 . تتبع بصورة منتظمة اجعة وجباية الديون المستحقةجراءات مر أالتحقق من  .و

 .صيص للديون المشكوك فيهادطب الديون المعدومة والتخالتحقق من اجراءات  .ز

 .بصورة دورية تظهرالقوائم غير المسددةستاذ مدينو المبيعات تحقق من أن أرصدة أ .  

 صحة الجمع في أستاذ المدينون . التحقق من .ط
 . لمستلمة من قبل العمالء فحص حركة أرصدة التأمينات ا .ي
 . ة في أستاذ المدينين فحص األرصدة الدائن .ك
 تالس .اخ أوحاالت وهمية بيع لقوائم سابقة حاالت التحقق من وجود .ل

 . مغلقة حسابات في اإليرادات إليداع نظام التحقق من وجود . م

 .أوالمستحقة المقبوضة سواءا  السجالت في اإليرادات كافة تثبيتالتحقق من  . ن

 

 اجراءات تدقيق المبيعات االجلة 4-3-6
 يصدرعنها قائمة بيع . مباعةد من أن كافة البضائع الالتأك .أ

 حدود االئتمان وعدم وجود أرصدة قديمة . فيعمالء لل ويل البيع باألجلتخالتاكد من  .ب
ميات والخصم مالحظة الكو عمليات الحسابية في قوائم البيع وال فحص صحة التسعير . ج

 استقطاعات أخرى . والتخويل بالخصم وآي
 .  وأنها مسجلة بصورة صحيحة فحص قوائم البيع . د

 . لمتبعة لمنح عمولة المبيعات فحص اإلجراءات اهـ. 
 لقوائم البيع الملغاة . التأكد من وجود التخويل .و
 استهالك ، التأكد من صحة احتسابها ومعاملتها . في حالة وجود رسوم مكوس او  .ز
  فحص اإلجراءات والتعليمات المتبعة بخصوص بضاعة األمانة.  .  
 معاملتها بصورة صحيحة .التأكد بأن السلع مجهزة بقوائم بيع الى الفروع قد تم  .ط
 فحص صحة الجمع في سجل يومية المبيعات .  .ي

 

 المبيعات  اتمردود تدقيق إجراءات 4-3-7
وجود مبالغ  وعدمزيزها بإدعارات دائنة التأكد من أن كافة السلع المرجعة قد تم تع  .أ

 تستوجب الدفع للعميل . 

دخاص مستقلين تجري من قبل أ نهاوا كافة اإلدعارات الدائنةل ص صحة التسعيرفح .ب
 تاذ المبيعات وسجل النقد المستلمعن سجل المردودات وسجل أس عن أولئك المسؤولين

وأنها معززة  ت والمطالباتلبضاعة المرجعة والسماحاة لفحص اإلدعارات الدائن . ج
 بالمستندات الثبوتية . 

 التأكد من مطابقة قوائم المردودات مع قوائم المبيعات ذات العالقة .  . د
 التحقق من أن معاملة دكاوى العمالء واستفساراتهم تجري بصورة صحيحة . هـ. 
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 التأكد من أن كافة اإلدعارات الدائنة قد رحلت بصورة صحيحة . .و
الى يومية المبيعات  تم الترحيل ات الدائنةالتأكد مستندياا من أن كافة القيود لإلدعار  .ز

 وأستاذ المواد المخزنية وحسابات السيطرة . 

 ورودها من المالية، والتأكد السنة أواخر في تمت التي المبيعات مردودات قيمة تتبع .  
 .المدة آخر مخزون  ضمن وإدراجها

 

 الرواتب  تدقيق إجراءات 4-3-8
 . 2٠٠8 لسنة( 22)  رقم العام والقطاع الدولة موظفي رواتب قانون  تطبيق من التحقق .أ

 لجميع المالك دمول من التأكد بهدف الرواتب قوائم مع المصدق المالك مطابقة .ب
 . الرواتب قائمة في المنتسبين

 المنتسبين. درجات في الحاصلة التعديالت لجميع اوامرادارية اصدار من التحقق . ج
 في مبين هو كما ترفيعاتهم ومدد السنوية وعالواتهم الموظفين درجات مطابقة من التأكد . د

 .2٠٠8 لسنة( 22)  رقم بقانون  الملحق السنوية والعالوات الرواتب جدول
 والمدراء  المستشارين من بدرجتهم ومن الوزارات وكالء رواتب احتساب صحة من التأكدهـ. 

 .2٠٠8 لسنة( 22)  رقم بقانون  الملحق الرواتب جدول وفق على العامين
واالستقطاعات  والمخصصات الرواتب تثبيت صحة من للتحقق الرواتب قوائم تدقيق .و

 . السابق الشهر قوائم مع بالمقارنة
 .صريحة  إدارية أوامر بموجب إال والمخصصات الرواتب صرف عدم من التحقق .ز
 المعيشة . غالء احتساب صحةو  الزوجية اقيام التحقق من بيانات .  
 والضوابط . والتعليمات واألنظمة لقوانينا وفق على المخصصات منح من التحقق .ط
 قيمة احتساب وصحة تأييد وجود من للتحقق اإلضافية األعمال مخصصات تدقيق .ي

 .اإلداري  األمر وفقعلى  اإلضافية الساعات
 عليها المنصوص بالرواتب يعادلها العليا اوما الدراسية الشهادات حملة تعيين من التحقق .ك

 .2٠٠8 لسنة( 22)  رقم بقانون  الملحق السنوية والعالوات الرواتب جدول وفق على
 .عليها المخولين المسؤولين وتوقيع قوائم الرواتب مصادقة صحة من التأكد .ل
 المنتسبين رواتب مجموع ومقارنة الرواتب قوائم مع ومطابقته الشهري  الرواتب قيد تدقيق . م

 السابق . الشهر مجموع مع
 .دهرياا  المستحقة الرواتب حساب تصفية من التحقق . ن

 .رواتبهم  باستالم االستحقاق أصحاب توقيع من التحقق . س
 . الصندوق  الى المدفوعة غير الرواتب اعادة من التحقق . ع

 .العام األستاذ سجل في الحساب رصيد مع ومطابقتها المعادة الرواتب من التحقق .ف
   الصندوق . الى إعادتها سبق التي الرواتب وتسوية صرف صحة تدقيق .ص
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 القوائم مع مطابقتها وتأييد وخالصتها الرواتب وتنظيم إعداد مسؤولية تحديد من التحقق .ق
 . القوائم لمجموع مطابقة الخالصة بتلك المنظمة الصكوك وإن

 الموظف عليها يحصل التي المدخوالت كافة لتجميع للرواتب بطاقات وجود من التأكد .ر
 .توزيعها عن المسؤول هو ليس ومعدها الرواتب منظم إن من التحقق . ش
 جهات المعنية. إلى الرواتب على الجارية اإلستقطاعات تسديد متابعة من التحقق .ت
 . لالستقطاعات النهائية األرصدة التحقق من .ث

 
 جراءات تدقيق حسابات التكاليف ا 4-4
  جراءات عامةإ 4-4-1

يم نظام يالمستخدمة، مع تق التكاليفسجالت وأنواع  الوحدة الحكوميةدراسة طبيعة عمل  .أ
 .الرقابة الداخلية على التكلفة

عملية في  يوفره من بيانات ومعلومات ما دراسة مخرجات نظام التكاليف من حيث .ب
تقييم اإلنتاج التام وتحت التشغيل ومخزون و عناصر التكاليف على رقابة التخطيط و ال

 المواد الخام والتسعير واتخاذ القرارات. 
 تدقيق قوائم وكشوفات التكاليف الفعلية والتأكد من صحة البيانات الظاهرة فيها. . ج
توضيح االختالفات إن و  اإلجمالية الحسابات الماليةمع مطابقة حسابات التكاليف  . د

   . وجدت
استخدام طريقة تحديد التكاليف المتغيرة أوطريقة تحديد التكاليف المبادرة صحة من  التأكدهـ. 

في تسعير المنتجات غراض االستفادة طريقة التكاليف اإلجمالية وذلك أل باإلضافة إلى
 لألجل القصير .

االعتماد على نظام محاسبة التكاليف في تسعير المنتجات وذلك لتجنب  التأكد من .و
  افسةماد على سياسة األسعار المنالخسائرالكبيرة الحاصلة نتيجة إهمال التكاليف واالعت

تشـــغيل المصـــنع )  شـــمل هـــذه البيانـــاتوت حصـــائية المطلوبـــةالبيانـــات اإلالتأكـــد مـــن صـــحة  .ز
المـال الموظـف فـي النشـاط المشـمول بقواعـد السـجالت  ورأسعطل الماكنة  أسبابووقت و 

ــتثمار  ــك االسـ ــي ذلـ ــا فـ ــذ بمـ ــد التنفيـ ــمالية قيـ ــال الرأسـ ــة واألعمـ ــاليف المطلوبـ ــبية للتكـ المحاسـ
 . ( التي لم تسهم في اإلنتاج خالل الفترة المعنية الثابتة األموالالجاري في 

 
 جراءات تدقيق المواد ا 4-4-2

 وفق الصالحيات وبصورة صحيحة.على المواد الخام يتم  صرفالتحقق من أن  .أ
 . بصورة منتظمة ودون التاخير الترحيل إلى السجالت المخزنيةالتأكد من انتظام  .ب
 . المخزنية المخازن الفرعي وحسابات السيطرةلمواد وأستاذ لالبطاقة المخزنية  فحص . ج
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 التأكد من أن القيود االعتيادية في السجالت المخزنية تتم بصورة صحيحة.  . د
بموجــب أذن الصــرف علــى أســاس الطريقــة التــي تتبعهــا  المصــروفةالتأكد مــن تســعير المــواد ـهــ. 

 المصروفة. في تسعير المواد  الوحدة الحكومية
ــدل  .و ــة المعـ ــدةمقارنـ ــنع الوحـ ــي صـ ــتخدمة فـ ــواد المسـ ــاري للمـ ــتج المعيـ ــن المنـ ــدة مـ مــــع  الواحـ

 .  المعدل الفعلي للوحدة ودراسة أسباب االختالف بينهما 
ــدر .ز ــة الهـ ــور والمصــــاريف  دراسـ ــواد واألجـ ــن المـ ــة مـ ــر الكلفـ ــي عناصـ ــل فـ ــياع الحاصـ والضـ

 . اعات مع النسب القياسية الضي ومقارنة هـذه
المحولـة كسـلع نهائيـة  ومقارنـة الكميـات، ع حـت الصـنالتحقق من دقة سجالت البضـاعة ت .  

 .مع كميات المواد األولية المستلمة
 . بطيئة الحركة والعديمة الفائدة المواد األولية المتضررة وال فحص اجراءات .ط
 اختبــــار عمليــــات ســــحب المــــواد مــــن المخــــازن ألغــــراض اإلنتــــاج للتأكــــد مــــن صــــحة هــــذه .ي

 .لكلفتلك المواد على مراكز ا تبويب كلف العمليات ودقة
والتأكـــد مـــن صـــحة  نتـــاجالتحقـــق مـــن صـــحة تقيـــيم المـــواد عنـــد تحميلهـــا علـــى حســـابات اإل .ك

 .وفق األسس المحددة بنظام الكلفة المتبععلى التوزيع 
 .  المخزون من المواد األولية ذلتجنب نفا التحقق من مستوى إعادة الطلب .ل
 حتياجات الفعلية لالقسام المعنيةاال اإلنتاجية ومقارنتها معفحص طلبات المواد لألقسام  . م
 . مدة أخر الاألولية التحقق من صحة تقييم مخزون المواد  . ن

وبما يحقق الفصل الكفوء بين اإلدارات ذات فعال التأكد من وجود نظام رقابة داخلية  . س
 .تداول عنصر المواد الصلة باستخدام و 

الفصل الواضح لوظائف حيازة وحماية عنصر المواد عن وظائف المحاسبة  التحقق من . ع
 عنه كمبدأ رقابي وأساسي في تصميم نظم رقابة المواد. 

 .وعلى مستوى كل صنف مخزني  للتقارير المخزنية الدورية اعتماد نظمالتأكد من  .ف
 .( غير مبادر،  )مبادر تبويب تكلفة المواد المصروفة التحقق من .ص

 
  جراءات تدقيق األجورا 4-4-3

 وانصـراف العـاملين واحتسـاب أجـورحضور  إلظهاراالحتفاظ بسجالت مناسبة  التأكد من .أ
ــوظفين  ــع المـ ــامجميـ ــة  زومراكـــ  واألقسـ ــلو  ، الكلفـ ــكل منفصـ ــر الســـجالت بشـ  يجـــب أن تظهـ

 : االتي 
 . المحصلة اإلضافيالعمل  أجورحساب  •
 . المحصلة بحسب سعر القطعة األجور •
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نظــام آخــر قــائم علــى  أيفــي اطــار أو  إنتــاجكمكافــأة  جماعيــاا أو  فرديــاا  إمــا الحــوافز •
 . اإلنتاج

 اســتخدام المــوارد البشــرية لقــاء  الوحــدة الحكوميــة تكلفــة العمــل التــي تتحملــهحصــر وقيــاس  .ب
 لديها. 

غيـر مبادـرة لغـرض تخصـيص المبادـر منهـا علـى ذه األجـور إلـى أجـور مبادـرة و تحليل ه . ج
 على المراكز المستفيدة.  منها اإلنتاج وتوزيع غير المبادر 

ــق  . د ــرية تتعلـ ــوارد البشـ ــتخدام المـ ــتويات اسـ ــن مسـ ــة عـ ــات تحليليـ ــوفير بيانـ ــائع ) تـ بالوقـــت الضـ
مــع تحديــد أبــرز األســباب التــي تقــف خلــف الوقــت  ( العــادي أوالوقــت الضــائع غيــر العــادي

 .  ادير العالضائع غي
ـ.  المبادـرة باعتبارهــا جــزءاا مـن التكــاليف الصــناعية  غيــر المساعدة فــي تحديــد إجمـالي األجــورـه

 اإلنتاجية المختلفة.  غير المبادرة الواجبة التحميل على األوامر
، والتمويــل باعتبــار إن الجــدول  ، اإلدارة تســهيل عمليــات المحاســبة عــن تكــاليف التســويق .و

 األجورالتسويقية غير المبادرة واألجور والمرتبات اإلدارية. يوضح 
 

ــوا .ز ــص الضـ ــىفحـ ــور واثبــــات  بط علـ ــدالت األجـ ــد معـ ــث تحديـ ــن حيـ ــراألجور مـ ــة عنصـ تكلفـ
ــي اإلنتـــــاج مـــــن حيـــــث الفصـــــل الواضـــــح  ــاعات الفعليـــــة للعمـــــال والوقـــــت المســـــتخدم فــ الســ

 للمسؤوليات الوظيفة. 
 .  الفعلية للسيطرة على ساعات العملالتحقق من استخدام وسائل مناسبة  .  
ــاراته  .ط ــاج ومسـ ــداول االنتـ ــد جـ ــاري لتحديـ ــزمن المعيـ ــل أوالـ ــايير العمـ ــتخدام معـ ــن اسـ ــد مـ التأكـ

 اإلنتاجية . 
ــاج  .ي ــر أنتـ ــل أو أوامـ ــر عمـ ــى أوامـ ــة كانـــت بنـــاءاا علـ ــال اإلنتاجيـ ــة األعمـ ــن أن كافـ التحقـــق مـ

 صادرة من الجهات المخولة . 
 . دد ساعات العمل االضافي يوميا ا ات إدارية تحالتحقق من إصدار أوامر أو قرار  .ك
 التحقق من صحة توزيع تكاليف أجور العمل على مراكز الكلف .  .ل
يجــب أن يــرى مــدقق الكلفــة مــدى مالئمــة النظــام المتبــع فــي تحديــد أجــور العمــال وتثبيــت  . م

 ومقارنة بطاقات العمل مع سجالت العمل.  مالحضور الع
 

 الصناعية غير المبا رةجراءات تدقيق التكاليف ا 4-4-4
تشمل التكاليف الصناعية غير المبادرة عناصر التكاليف غير المرتبطة بالمنتج النهائي مبادرةا 

ويتم تدقيق هذه  (، ...الخ ، مصروفات الصيانة ، أجور المشرفين الوقود، القوى المحركة )مثل
 -:  وفق اإلجراءات اآلتيةعلى األنواع من التكاليف 
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اقع المبادرة التي حدثت فعالا من و  حليل أنواع التكاليف الصناعية غيرت نالتأكد م .أ
األجور الصناعية غير  ،  المواد الصناعية غير المبادرة)  المستندات المؤيدة لها إلى

   ( الخدمات الصناعية غير المبادرة،  المبادرة
المبادرة وذلك بموجب التأكد من أثبات القيود الخاصة بالتكاليف الصناعية غير  .ب

 في السجالت المحاسبية. التسجيلمؤيدة لها مع التأكد من صحة السندات ال
ن التكاليف لم تتحق حميل التكاليف الصناعية غير المبادرة بفقرات متمن عدم  التأكد . ج

 .أصالا 
لتكاليف الصناعية التحري عن أسباب أي إسراف أوسوء استخدام ألي فقرة من فقرات ا . د

 .درة غير المبا
، وذلك ألن التكاليف  اعتماد األساس التقديري في تحديد نصيب الوحدة المنتجةالتأكد من هـ. 

 عة متباينة تجاه الوحدة المنتجةالصناعية غير المبادرة تتكون من أنواع متعددة ذات طبي
. 

ر المبادـرة علـى اعتماد الخطوات الالزمة بتحميل اإلنتـاج بعناصـر التكـاليف غيـ التأكد من  .و
 . أساس تقديري 

مقارنــة التكــاليف الصــناعية غيــر المبادــرة الفعليــة مــع التكــاليف الصــناعية غيــر المبادــرة  .ز
ــر  ــة وغيـ ــا المالئمـ ــات بنوعيهـ ــة االنحرافـ ــتم فيهـــا معالجـ ــي يـ ــة التـ ــة الطريقـ المحملـــة ومالحظـ

 المالئمة. 
ــرات  بعـــــضفحـــــص  .   ــر المبادـــــرة فقـــ ــناعية غيـــ ــروفات الصـــ ــى مـــــن المصـــ ــم علـــ ــة للحكـــ دقـــ

 غير المبادرة ومدى مالئمة تخصيصها لمختلف األوامر أوالمنتجات. ف المصاري
مالحظة مدى معقولية تحميـل اإلنتـاج تحـت التشـغيل واإلنتـاج التـام بحصـته مـن التكـاليف  .ط

غيــر المبادـــرة وهــل أن التكـــاليف غيــر المبادـــرة يــتم اســـتيعابها بشــكل مالئـــم حســب نســـب 
 االنجاز. 

يجب أن يتأكد مدقق الكلفـة مـن وجـود سـجالت مناسـبة  احتساب االندثار: طرق ومعدالت  .ي
وينبغـــي أن تتوافـــق معـــدالت االنـــدثار مـــع  ، بلـــة لالنـــدثارتحتـــوي علـــى كـــل الموجـــودات القا

ــد المتعـــ القو  ــا أن المعــــدالت   ارف عليهــــااعـ ــي أن يالحــــظ أيضـ ــانون ذي العالقــــة وينبغـ والقـ
 . سنة  تبعة بشكل متناسق سنة بعدوالطريقة تكون م

ينبغي على محاسب التكاليف أن يختبر طرق تخصيص التكاليف الصناعية غير  .ك
العائد( وأكثرها عدالة وذلك الن كل / المنفعة  –المبادرة ويختار انسبها من ناحية )الكلفة 

 . قة قد تختلف نتائجها عن األخرى طري
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 جراءات تدقيق الموازنات التخطيطيةا 4-4-5
 دهاأساليب إعداو  الوحدة الحكوميةالمستخدمة في االطالع على أنواع الموازنات التخطيطية 

 . يمات التي تحكم إعدادهاواالطالع على القوانين والتعل
الوحدة بها  التأكد من أنواع المستلزمات السلعية والمنتجات والبضائع التي تتعامل .أ

 نقدية المخططة .وربط ذلك مع التدفقات والمدفوعات ال الحكومية
 .في الموازنات التخطيطية  التأكد من صحة االحتساب لألرقام المعروضة .ب
 االطالع على نسب التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة )أي مستويات اإلنجاز للخطط(. . ج
من صحة توزيع عناصر تأكد للأسبابها و  مقارنة المخطط مع الفعلي لتحديد االنحرافات . د

على  الخ .. يةالرواتب واألجور والمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدم تاالستخداما
 .) اإلنتاجية وخدمات اإلنتاج( مراقبات المراكز

والتحقق من صحة  دراسة عناصر الموجودات الثابتة ) النفقات الرأسمالية المخططة ( هـ. 
والتأكد من تنفيذ تعليمات الموازنة التي تصدرها وزارة المالية ،  لها وحدةاحتياجات ال

 سنوياا . 
المستغل منها ومقدار الطاقات المضافة ة و االطالع على حجم الطاقات اإلنتاجي .و

ومقارنة المنفذ مع المخطط وعالقة ذلك بالطاقة  هاستبعدة ودراسة نسب استغاللوالم
 بها.المتاحة السنوية وتحديد االنحرافات وأسبا

راءات العملية التحقق من أن هدف الموازنات التخطيطية قد تم تحقيقه وأن الجهود واإلج .ز
 الهدف قد تم تحديدها بصورة سليمة. الالزمة لتحقيق

 
 إجراءات تدقيق تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل 4-4-6

 يعرف باإلنتاج تحت التشغيل الحسابات الختاميةاإلنتاج الذي يكون غير متكامٍل في تاريخ إعداد 
للتحقق من قيمته ينبغي اخذ كافة التكاليف التي تم صرفها بصورة مبادرة أوغير مبادرة على 

 -: االتية اإلنتاج تحت التشغيل وينبغي على مدقق الكلفة أن يراعي األمور 
 

حجم مع المدة ليست كبيرةا للغاية مقارنة  تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل أول أنالتأكد من  .أ
 .اإلنتاج خالل السنة

 التأكد من تقييم اإلنتاج تحت التشغيل . .ب
طريقة توزيع التكاليف غير المبادرة ومعدالت التحميل وهل إن اإلنتاج تحت  حقق منت . ج

 لمبادرة أم ال .التشغيل قد تحمل بنصيبه من التكاليف الصناعية غير ا
 التكاليف غير المبادرة مع نسب االنجاز . حتسابمالحظة كيفية ا . د
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التأكد من إن الكلفة اإلجمالية لإلنتاج تحت التشغيل قد تم فصلها عن كلفة البضاعة التامة هـ. 
. 

ان التحقق و  التحقق من صحة إجراءات تجميع وبيع مخلفات اإلنتاج التي لها قيمة .و
 .بشكل صحيحالمادي قد نفذ 

 إيوال تعكس  اإلنتاجمتناسبة مع حجم المدة  أخراإلنتاج تحت التشغيل  تكلفة التأكد أن .ز
 اإلنتاج.موازنة أو معوق في موازنة المبيعات أو  إخفاق

كل عمل  إكمالصحيح فيما يتصل بمرحلة اإلنتاج تحت التشغيل تقييم  التأكد من أن .  
 لتقييم اوكشف الكلفة للعملية.بطاقات كلفة عمل االتاكد من صحة اوعملية و 

هناك تقييم مخفض اومبالغ فيه في قيمة العمل قيد االنجاز في اول المدة التأكد انه ليس  .ط
ول وفي اخر المدة ، مما يؤدي إلى زيادة أوهبوط في صافي األربا  أوصافي األص

 .بصورة مصطنعة حسب مقتضى الحال
 
 إنتاج التام آخر المدة  خزينالتأكد من صحة رصيد  4-4-7

الموضحة المعادلة تطبيق من خالل رصيد خزين االنتاج التام اخر المدة  صحة يتم التحقق من
 -:  في الجدول االتي

  
التي تتكون في معامل اإلنتاج ُتعاد إلى والمخلفات أن المواد الفائضة يجب التأكد من  مالحظة :

، يتم إعداد مستند التحويل  أخرى اقسام  ون تأخير في حالة نقلها إلىالمخازن بشكل صحيح وبد
 .الصحيح  وإرسال النسخ إلى الحسابات والمخازن وغيرها

 
 

 المبالغ / دينار التفاصيل
 ××××  الشهر  أولرصيد الخزين في 

 ×××  الكميات المنتجة خالل الشهر  إجمالي يضاف :
 ( ×××)  خالل الشهر  المباعةالكميات  اجمالي ينزل : 

 )×××(  اإلنتاجيةالكميات المستخدمة ألغراض الوحدة الحكومية  اجمالي :  ينزل
 )×××(  اإلنتاجكميات الهدر في  :  ينزل
 )×××(  جراء العمليات التشغيلية االعتيادية اإلنتاجكميات الهدر في  :  ينزل

 ××××  الشهرأخر الخزين في  اجماليالرصيد : 
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 الرقابة والتدقيق على األنظمة المالية الممكنةاجراءات  4-5
 اإلجراءات العامة  4-5-1

التحقق من وضع برنامج للحصول على افراد مؤهلين للعمل في مجال تصميم وتشغيل  .أ
 النظم االلكترونية.

وتشغيل البيانات المالية ة والتنظيمية االدارية على إدارة االجراءات الرقابي تقويم .ب
االلكترونية ذاتياا التي يتم من خاللها تقسيم العمل وتوضيح خطوط السلطة والمسؤولية 
بين مصممي النظم والمبرمجين والمشغلين ومراقبي التشغيل لتجنب ادخال التعديالت 

 غير المشروعة على البيانات واالنظمة.
ــاأ . ج ــنظم االلكترونيـــة والتعـــديالت عليهـ ــع  دـــراك التـــدقيق الـــداخلي فـــي تصـــميم الـ بهـــدف وضـ

 الضوابط الرقابية ونوع التقارير المطلوبة من تشغيل االنظمة. 
تمتــع قسـم الحاســوب باسـتقاللية تامــة ويحـدد الــدخول اليـه مــن قبـل االدــخاص التحقـق مـن  . د

   المصر  لهم فقط مع خضوعه للرقابة والتدقيق . 
ـــ.  ــعـه ــن وضـ ــل ا التحقق مـ ــات الكترونيـــ دليـ ــة البيانـ ــراءات معالجـ ــاد  ةجـ ــق واعتمـ ــن توثيـ ــالا عـ فضـ

   واختبار للبرامج المستعملة في الوحدة واي تعديالت عليها . 
ستعملة مع تـوفير دـروط االمـان تأمين على جميع التقنيات الم التحقق من وضع إجراءات .و

، وجـود كـامرات مراقبـة ، وجـود اجهـزة  كترونيةلوإالمغناطيسية  لألبوابوجود اقفال  )  مثل
 ( . ، وضـع االجهـزة فـي امـاكن بعيـدة عـن مصـادر الميـاه والرطوبـة  انذار واطفـاء الحرائـق

   
ــة الحاســـوب ب .ز ــم انظمـ ــام قسـ ــن قيـ ــق مـ ــل التحقـ ــاهزة للعمـ ــة جـ ــة اواحتياطيـ ــة بديلـ ــوفير انظمـ تـ

 .  مبادرة في حالة حدوث خلل اوعطل
 ،  للنظــام وصــول غيــر المصــر  بــه ســواء ) اللمنــع  وســائل حمايــة كافيــة التحقــق مــن وجــود .  

عـدد محـدد مـن  المتعددة ، وجـودمثـل اسـتعمال )كلمـات السـر  للملفـات(  ،  ، للبرامج لألجهزة
   . (  قراءةكالمحاوالت الدخول للنظام ، الدخول لغرض محدد فقط 

 الت.  في المعام تالب األدخاص المكلفين بمعالجة البيانات يحظر عليهم التحقق من .ط
إدارة والمحافظــة علــى ســالمة قاعــدة البيانــات وتحديــد معــايير عــن مســؤول تعيــين موظــف  .ي

 . النسخ االحتياطي 
اجـراءات رقابيــة علـى عمليـة انتقـال المســتندات والبيانـات مـن موقـع الــى  لتحقـق مـن وجـودا .ك

اخر واليتم ادخالها للحاسـوب اال بعـد التاكـد مـن وجـود توقيـع الموظـف المخـول عليهـا وان 
  ل. اي عملية تحديث او تعديل اال بوجود تخوي ال تتم
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كد من رفض لي للتاتشغيل تجريبي للبرنامج قبل البدء باالستعمال الفع وجودن لتحقق ما .ل
مكتملة واستعمال البرامج التي تحتوي على اجراءات تنقيح الغير البيانات الخاطئة او 

  .( بارات الصحة والمعقوليةالبيانات المبرمجة )اخت
التأكد من ان جميع المخرجات تخضع لعمليات التدقيق قبل تسليمها بالوقت المناسب  . م

 التاكد من وجود نسخ ثانية يمكن الرجوع اليها عندلالطراف المخولة باستالمها مع 
 . منآ مكانالحاجة محفوظة في 

 .وري لتطبيقات أمن المعلومات قيام المدققين الداخليين بالتقييم الد . ن
 اخر ومقارنة النتائج. تكرار نفس العملية على جهازفحص االداء المزدوج من خالل  . س
بالمعلومات المرفوضة المصححة والمعاد ادخالها الكتشاف تدقيق االجراءات الخاصة  . ع

 المفقود من البيانات أوالمعامالت التي لم تتم معالجتها.
 مــــــة بــــــين الحســــــابات المختلفــــــة فــــــي الــــــنظم الماليــــــة المتبعــــــة مثــــــل اجــــــراء المطابقــــــة الالز  .ف

 )نظم الحسابات المخزنية والتكاليف( مع نظام المحاسبة المالية. 
لمستخرجة من نظام التشغيل االلكتروني للتحقق مـن سـالمة عمليـات ادخـال تدقيق التقاريرا .ص

 لعمل وعدم وجود ممارسات غير مصر  بها . البيانات واالطمئنان الى سالمة ا
المعامالت ومقارنتها مـع مخرجـات التشـغيل االلكترونـي  اجراء معالجة يدوية لمجموعة من .ق

 لية للمعامالت المالية. من التطابق في مخرجات العمليات التشغي قللتحق
 
 اجراءات تدقيق الرواتب في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات 4-5-2

اختبــار النظــام باتجــاه التأكــد مــن أن مــا مصــمم وموثــق قــد نفــذ كليــا وان األهــداف المرجــوة  .أ
 . قد تم تحقيقها بالتطبيق الفعلي من النظام

الالزمــة عــن الموظــف ومكــان عمــل وطبيعــة التحقــق مــن تضــمين النظــام كافــة المعلومــات  .ب
العمل المكلف به والتي يتم من خاللها انشاء قاعدة بيانات لكل موظف فضالا عـن تحديـد 

 االستحقاق الفعلي للرواتب . 
التحقق من تكامل النظام وترابط معلوماته بين االقسام المعنيـة التـي يـتم مـن خاللهـا اعـداد  . ج

ــة  ــق مــــن معالجــ ــاليف واالنتــــاج والتحقــ ــاإلدارة والماليــــة والتكــ ــالموظفين كــ التقاريرالخاصــــة بــ
 العمليات اوالا بأول لضمان تغذية التقارير بالمعلومات الدقيقة المحدثة.  

تفويض الممنـو  مـن قبـل االدارة حـول إنشـاء قاعـدة البيانـات وادخـال التحقق من االلتزام بال . د
 المعلومات الخاصة بالموظفين واعداد التقارير المطلوبة . 

التحقق من تخصيص رقم تسلسلي لكل موظف ضمن قاعدة البيانات يتم مـن خاللـه ضـمان هـ. 
 عدم تداخل المعلومات بين الموظفين . 
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مخرجات النظام بموجب قوائم الرواتب الشهرية والتقاريرالمعدة من قبل اجراء المقارنة بين  .و
لتالعب في منع ااالدارة للتحقق من اجراء اضافة اوتعديل اعداد اومؤهالت الموظفين ل

 االستحقاقات المالية.
مقارنة نتائج مخرجات نظام التشخيص االحيائي )البصمة( مع تقارير االدارة الشهرية  .ز

ونظم الحوافز والتحقق من تضمين تلك القوائم االستقطاعات على وقوائم الرواتب 
 الموظفين المتغيبين عن العمل.

تدقيق االوامر الخاصة بالموظفين الصادرة من الجهة المختصة والتحقق من معالجتها  .  
الكترونيا وتغذية النظام بالمتغيرات الحاصلة واعداد التقارير عنها وتزويد االنظمة الفرعية 

 بتقارير المتغيرات فور معالجتها . االخرى 
دارات تبادل المعلومات توضح مسار العمليات من خالل التحقق من تضمين النظام أل .ط

 وضع ادارة تنبيه لعملية ارسال واستالم وتغذية التقارير داخل النظام.
التحقق من تضمين نظام المعلومات االدارية والمالية للقوانين والتشريعات والتغيرات  .ي

اوالا بأول والتي يتم من خاللها تحديد العنوان الوظيفي والمستحقات المالية  هاعلي
 للموظفين ورفض اي زيادة في مقدار المخصصات الممنوحة خارج القوانين النافذة.

اجراء معالجة لبيانات الموظفين من خالل مقارنة معلومات االضبارة الشخصية مع  .ك
ومقارنة مخرجاتها مع تقارير الرواتب الشهرية للتحقق  نياا و قاعدة البيانات ومعالجتها الكتر 

 من درعية العمليات.
مقارنة تقاريرالرواتب االجمالية مع الكشوفات التحليلية وكشوفات توزيع الرواتب على  .ل

 االقسام الفرعية.
التحقق من المعالجة االلكترونية وترحيل مخرجات القوائم الدورية للرواتب واالجور  . م

 تصة والسجالت المالية أوالا بأول.للحسابات المخ
واجراء عملية التدقيق من خالل  جراء مطابقة بين قوائم الرواتب المعالجة الكترونياا ا . ن

الحاسوب مع مخرجات التقارير وصكوك صرف الرواتب وكشوفات المصرف للتحقق من 
 عدم وجود تغيير في مبلغ قوائم الرواتب والمستحقات.

مخططات المسار وان  وفق علىتحقق من انه يقوم بإجراءاته اختبار منطقية النظام وال . س
قدرة النظام  النتائج التي تم الوصول إليها اعتمدت على مسارات منطقية سليمة مثل ) 

رفض  ، للمنتسب والموجودة في قاعدة المعلومات  على استخدام المعلومات االساسية
 النظام المبرمج (.الصحيحة والمخالفة إلجراءات  المعلومات غير

كشوفات  ب وتطابقها معاالستقطاع المثبتة في قائمة الرات دقة تقارير ارباخت . ع
االستقطاعات اإلجمالية والتحقق من تغذية نظام االستقطاعات بالمعلومات التفصيلية 

 عن كل نوع من انواع االستقطاعات.
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واعداد قوائم  خرى فترة ألالتحقق من دقة النظام ومنطقيته في تدوير المعلومات من  .ف
 ملفاتفي ال الرواتب واألجور استناداا إلى البيانات المخزونة في قاعدة المعلومات أو

 الجارية عليها .  والتعديالت
الرواتب في توفير معلومات عن االلتزامات المالية المسجلة بذمة  اختبار قدرة نظام .ص

الموظف لصالح الجهة التي يعمل بها اولصالح جهات أخرى ومبلغ االستقطاع الشهري 
 الواجب االستقطاع من مستحقاته والتحقق من معالجة النظام لتلك المعلومات.

تيجــة لوجــود اخطــاء فــي ظــام نالمعالجــات المرفوضــة مــن قبــل النطلــب التقــاريرالتي توضــح  .ق
المعالجة ودراسة تلـك التقـارير للتحقـق مـن وجـود تخويـل للقـائمين بإدخـال تلـك المدخالت او 

 البيانات والسبب الحقيقي لرفض المعالجة االلكترونية. 
التحقــق مــن مســك ســجل لألخطــاء لمتابعــة االخطــاء التــي لــم يــتم معالجتهــا بهــدف ضــمان  .ر

 عـــــــادة ادخالهـــــــا فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب واعـــــــداد تقريـــــــر باألخطـــــــاء المعلقـــــــة أ معالجتهـــــــا و 
 )غير المعالجة( . 

 
اجوووراءات تووودقيق نظووووام حسوووابات المخووووازن والسووويطرة المخزنيوووة فووووي ظووول التشووووغيل  4-5-3

 االلكتروني للبيانات
التحقق من إكتمال قاعدة البيانات الخاصة بنظام المخـازن مـن حيـث احتـواء القاعـدة علـى  .أ

ــم  ــراء، رقـ ــاريخ الشـ ــة، تـ ــة، الكلفـ ــزي ، الكميـ ــرقم الرمـ ــنف ، الـ ــة ، الصـ ــادة المخزنيـ ــم المـ )اسـ
كميــة وكلفــة  ، لــه المــادة  المخزنــي، القســم االنتــاجي المصــروفمســتند االدخــال واالخــراج 

 البضاعة، مبلغ البيع( ، اسم الجهة المباعة لها ملية االنتاجيةالمواد المصروفة للع
الوحـــدة التحقـــق مـــن تضـــمين النظـــام طريقـــة تســـعير الصـــادر المخزنـــي المعتمـــدة مـــن قبـــل  .ب

 لتحديد كلفة االنتاج وكلفة البضاعة المباعة ومخزون اخر المدة.  الحكومية
 . السيطرة المخزنيةكلفة في حسابات التحقق من تقييم المخزون بال . ج
 هـاخالل يـتم مـن الحكوميـةالتحقق من وضع ادارات تنبيه داخل النظام تحدد كميـة الطلـب  . د

دــارات الــى حســابات الســيطرة المخزنيــة والحســابات الماليــة لغــرض القيــام بعمليــة ارســال ا
 دراء المواد. 

حقــق مــن دقــة مقارنة مخرجــات نظــام حســابات التكــاليف مــع تقــارير الحســابات المخزنيــة للتـهــ. 
 حميــل كــل قســم انتــاجي بكلفــة المــوادتســجيل كلفــة المــواد المصــروفة للعمليــة االنتاجيــة وت

 لداخلة في العملية االنتاجية . ا
 اجراء معالجات داخل النظام للتحقق من منطقية ودرعية العمليات التي تتم بداخله. .و
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ة وتلف المواد التحقق من وضع ادارة تنبيه داخل النظام قبل انتهاء فترة صالحي .ز
فضالا عن المواد  المخزنية إلدعار االدارة باتخاذ االجراءات الكفيلة بتصريف المواد

 بطيئة الحركة واعداد تقارير عنها.
مقارنة تقاريرالمشتريات الظاهرة في نظام الحسابات المخزنية مع تقاريرنظام حسابات  .  

يل العمليات فضالا عن اجراء الدائنين والمدفوعات النقدية للتحقق من دقة ودرعية تسج
معالجة لبعض العمليات ومطابقتها مع االرصدة الظاهرة في نظام المخازن والدائنين 

 والمدفوعات النقدية.
مقارنة تقارير المبيعات الظاهرة في نظام الحسابات المخزنية مع تقارير نظام حسابات  .ط

تسجيل العمليات فضالا عن اجراء والمقبوضات النقدية للتحقق من دقة ودرعية  نالمديني
معالجة لبعض العمليات ومطابقتها مع االرصدة الظاهرة في نظام المخازن والمدينين 

 والنقدية المستلمة.
ضـمن نظـام الحســابات  تمطابقـة للمواصـفاالغير و التحقـق مـن عـدم تسـجيل المـواد المجهـزة  .ي

 المخزنية . 
المخزنية والحسابات المالية للتحقق  حسابات السيطرةتقارير المخزون و  مقارنة مخرجات .ك

بين االنظمة  من مدى دقة سير المعامالت داخل النظام المركزي وتطابق االرصدة
 الفرعية.

االدتراك في عملية الجرد السنوي والدوري للمخازن ومقارنة نتائج الجرد مع تقارير نظام  .ل
 المخزون للتحقق من درعية صحة تسجيل العمليات.

رصيد الحركة  تسجيل القيود المتقابلة ومقارنةطلب تقريراالنتاج بسعر البيع والتحقق من  . م
مع نتائج الجرد في نهاية السنة المالية للتحقق من دقة تسجيل حركة المخزون داخل 

 النظام.
التحقق من تضمين النظام كلفة المواد المخزنية المعارة أو التي بحوزة الغير كالوكالء او  . ن

 ة لغرض اإلكمال .المرسل
مقارنة مخرجات نظام المحاسبة المالية للتحقق من كلفة االعتمادات المستندية الخاصة  . س

م تسجيلها في سجالت المخازن وحسابات ث الوحدة الحكوميةبالمواد المستلمة من قبل 
 السيطرة المخزنية.

مخزون مع مقارنة تقارير نظام المخازن وحسابات السيطرة المخزنية ولجان تسعير ال . ع
وفق على نظام التقاريرالمالية للتحقق من إن البضاعة المثبتة في البيانات المالية كانت 

 قاعدة الكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل.
التحقق من تسجيل قيد خسائر هبوط اسعار المخزون السلعي وترحيله للنظام في حالة  .ف

 على المخزون. نظام الجرد المستمر للسيطرة الوحدة الحكوميةتطبيق 
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واعادة إدخالها وإتمام المعالجة وأسباب رفضها صحة المعالجات المرفوضة من  التحقق .ص
 .وتسجيل المعامالت المعلقة في سجل خاص عليها

دة رصاالتقارير مع ونوع المواد المخزنية األرصدة الفرعية ألصناف المخازن  مطابقة .ق
 .االجمالية للمخزون 

التحقق من تطابق االرقام الرمزية واصناف المخزون بين تقارير نظام المخازن وحسابات  .ر
 . السيطرة المخزنية

الظاهرة في تقارير نظام تطبيق معادلة االنتاج للتحقق من كلفة المخزون اخر المدة  . ش
 المخازن. 

مطابقة االرصدة الظاهرة في البطاقات المخزنية مع االرصدة الظاهرة في نظام المخازن  .ت
 للتحقق من دقة ترحيل العمليات الى النظام.

ــات  .ث تـــدقيق مســـار العمليـــات داخـــل النظـــام للتحقـــق مـــن اجـــراء المعالجـــات الخاصـــة بالعمليـ
المترابطة والتحقق من تسجيل عمليـات بيـع المخـزون خـالل المخزنية بين االنظمة الفرعية 

 الفترة المالية الخاصة بها لغرض تحديد استقالل الفترة المالية. 
المعالجات داخل النظام من خالل مقارنة  التحقق من وجود التفويض الالزم إلجراء . خ

 عمليات المعالجة مع التفويضات المحددة بموجب الالئحة التنظيمية.
 
 ومخرجاته جراءات تدقيق النظام المحاسبي االلكتروني ا 4-5-4

وان األهداف المرجوة من النظام قد  حقق من إنفاذ االجراءات المصممةاختبار النظام للت •
 تم تحقيقها بالتطبيق الفعلي .

التحقق من ترابط عناصر النظام المحاسبي واختبار إجراءات المعالجات المحاسبية من  •
 المتقابلة الظاهرة في كل عنصر من عناصر النظام االلكتروني. خالل مقارنة األرصدة

التحقق من تسجيل وتبويب وتحليل المعامالت المالية حسب متطلبات النظام المحاسبي  •
 المعمول به.

من اجراء المعالجات المالية بموجب االعتماد المصر  به لألطراف المسمو  بها  التحقق •
 واستخدام النماذج المحددة حسب النظام المعمول به .لتشغيل النظام المعني 

إجراءات النظام للمعالجات المحاسبية لكافة أطراف المعامالت المالية  التحقق من •
 وتسجيل تفاصيل المعامالت المالية.

التحقق من توفير النظام السجالت المالية والكشوفات التحليلية المطلوبة عن ارصدة  •
الوقت  طبيعتها المحاسبية للمساعدة في اتخاذ القرارات فيوتفاصيل الحسابات وحسب 

 المناسب.
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التحقق من تضمين النظام وضع إدارات تنبيه للحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية  •
 لغرض تحليل اسباب ذلك واتخاذ القرارات بشأنها.

لجة وتم التحقق من اعداد النظام تقرير يتم بموجبه ارسال ايعاز باكتمال اجراء المعا •
قبولها وترحيلها الى الحساب المختص وفي حالة رفضها يتم ارسال ادعار برفض 

 المعاملة ليتم اعادة معالجتها وادخالها.
التحقـــق مـــن تضـــمين النظـــام ايعـــاز تنبيـــه لـــرفض المعـــامالت التـــي ال تتناســـب مـــع طبيعـــة  •

لمعالجـات الخاصـة المعالجات المحاسبية للنظام المعمول بـه اوفقـدان التفاصـيل المطلوبـة ل
 بالمعامالت المالية. 

المعـامالت المرفوضــة ودراســة سـجل المعــامالت المرفوضـة والمعــاد معالجتهــا  طلـب تقريــر •
 وادخالها للنظام للتحقق من درعيتها. 

ــع امكانيــــة  • ــابقة مـ ــة لســــنوات سـ ــجالت المطلوبـ ــات والسـ ــاظ النظــــام بالبيانـ ــن احتفـ ــق مـ التحقـ
 ليها. استرجاع تلك البيانات عند الحاجة إ

التحقق من قيام النظام بتدويراالرصدة االفتتاحية تلقائيـاا مـن واقـع ميـزان المراجعـة الختـامي  •
 اوميزان بعد الغلق للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد. 

التحقق من استخراج النظام ميزان المراجعة الموحد لغـرض ترحيـل البيانـات ومطابقتهـا مـع  •
 التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي. سجل التوحيد في الدوائر 

من النظام مـع ارصـدة الحسـابات االجماليـة للتحقـق  مقارنة الكشوفات التحليلية المستخرجة •
 اكتمال ودقة العمليات التي تم تسجيلها.  من

التحقــق مــن اجــراء النظــام للمقارنــات بــين البيانــات الماليــة للفتــرات الســابقة والحاليــة للتحقــق  •
 عامالت المسجلة . من منطقية الم

التحقق من تضمين النظام اجراءات لمراقبـة التخصيصـات السـنوية والموازنـات التخطيطيـة  •
ومقارنتهــا مــع المصــروف الفعلــي ووضــع إدــارات تنبيــه فــي حــاالت تجــاوز التخصيصــات 

 السنوية. 
التحقــق مــن اعــداد النظــام لميــزان المراجعــة الموحــدة التــي يتضــمن بيانــات الوحــدة الرئيســية  •

 والوحدات الفرعية التابعة لها. 
 التحقق من توزيع مخرجات النظام لألطراف المخولة لغرض اتخاذ القرارات المتعلق بهم.  •
مقارنــة رصــيد المــدينون مــع حركــة المبيعــات والنقــد المســتلم للتحقــق مــن دقــة تســجيل مبلــغ  •

 المبيعات اآلجلة. 
ــاب الســــــلف والتحقــــــق مــــــن  • ــدم دراســــــة كشــــــف حركــــــة حســــ ــود ســــــلف دالمــــــنح عــــ ون وجــــ

 التخصيصات الالزمة لها. 
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تــدقيق كشــوفات حســابات التكــاليف مــع كشــوفات الرواتــب واالجــور ومقارنتهــا مــع التقــارير  •
 المالية والحسابات الرئيسية للتحقق من اكتمال ودقة وترابط المعالجات داخل النظام. 

ووضـع إدـارة تنبيـه للحسـابات  التحقق من تضـمين النظـام دـروط تسـديد الحسـابات اآلجلـة •
ــر  ــر النظــــام حــــول تلــــك الغيـ ــد االعلــــى لالئتمــــان وطلــــب تقريـ مســــددة اوالتــــي تجــــاوزت الحـ

 الحسابات والتحقق من اتخاذ االدارة االجراءات الالزمة بشأنها.  
 التحقق من تضمين النظام لكافة عناصر القوائم المالية وحسابات النتيجة . •
رة في ميزان المراجعة الختامي والبيانات المالية ومقارنتها مقارنة قيمة الموجودات الظاه •

 مع كشوفاتها التحليلية الممسوكة الكترونياا.
اختبار اجراءات تسجيل القيمة الدفترية للموجودات الثابتة من خالل تنزيل االندثارات  •

يمات وفق التعل على السنوية لها والتحقق من دقة تضمين النظام النسب المحددة لالندثار
 النافذة.

التحقق من تمييز النظام للموجودات الثابتة المستمرة في العمل عن الموجودات المتوقفة  •
 واعداد كشوفات منفصله بها لغرض دقة احتساب اقساط االندثار. 

اختباردقة معالجة تنزيل الموجودات الثابتة المشطوبة وتسجيلها ضمن مخزن المخلفات  •
 والمستهلكات واعداد تقارير عنها.

انتهى عمرها االنتاجي والزالت بالعمل من  قة معالجة النظام للموجودات التياختبار د •
خالل ابقاء قيمتها الدفترية )دينار( واحد ألغراض السيطرة وتسجيل اندثارها السنوي في 

 حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة.
باإليرادات المستحقة وعدم واالعتراف  ةالتحقق من معالجة النظام للقروض غيرالمنتج •

 عليها .
التحقق من تضمين النظام النسب المعتمدة الحتساب مخصص الديون المشكوك في  •

 وفق التعليمات المحددة من قبل االدارة.على تحصيلها 
 
 العقود  تدقيق اجراءات 4-6
 العقود  وأدراج  المصادقة إجراءات تدقيق 4-6-1

( 87)  رقم الحكومية التعاقدات قانون  في ورد ما وفقعلى  عقود دائرة تشكيل من التحقق .أ
 عن مسؤولة تكون  2٠14 لسنة( 2)  رقم الحكومية العقود تنفيذ وتعليمات 2٠٠4 لسنة

 . التعاقدات نشاط
 الخدمات على أوالحصول المشروع ألقامة األصولية الموافقات استحصال من التحقق .ب

 العسكرية اوالمواقع المدن لتخطيط االساسية التصاميم على التجاوزات لحصول منعاا 
 . وغيرها
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 يشيد سوف التي االراضي الستمالك االصولية الموافقات كافة استحصال من لتحققا . ج
 . للتعاقد عنه االعالن قبل المشروع عليها

 استشارية مكاتب قبل من معدة وفنية اقتصادية جدوى  دراسات وجود من التحقق . د
 . المحلية للحكومة السنوية الخطة ضمن المشروع ادراج قبل متخصصة

 التخطـيط وزارة الـى للمشـاريع واالقتصـادية الفنيـة الجـدوى  دراسـات تقـارير ارسـال من التحققهـ. 
ــتناداا  ــات الــــى اسـ ــنة( 1) رقــــم التعليمـ ــن الصــــادرة 1984 لسـ ــيط مجلــــس مـ ( الملغــــى)  التخطـ
( 433)  العــدد ذي التخطــيط ةر وزا مــن الصــادرة التنميــة لمشــاريع الجــدوى  دراســات واســس

 . 2٠12/ 1٠/ 27 في
 المشــروع لتنفيــذ التحضــيرية بالمراحــل الخاصــة المراســالت مــن بنســخ التخطــيط وزارة تزويــد .و

 الــى اســتناداا  االســتثمارية الموازنــة مشــاريع علــى المصــروفة والمبــالغ التنفيــذ واختياراســلوب
 .  االتحادية العامة الموازنة تنفيذ تعليمات

 
 العقود وإحالة وتحليل فتح إجراءات تدقيق 4-6-2

 واالحالـــة التحليـــل ولجـــان العطـــاءات فـــتح لجـــان بتشـــكيل اداريـــة اوامـــر وجـــود مـــن التحقـــق .أ
 رقــم الحكوميــة العقـود تنفيــذ تعليمـات فــي عليهـا المنصــوص االختصاصـات جميــع تتضـمن

 . 2٠14 لسنة( 2) 
 تلــك فــي المطلوبــة لشــروطعلــى وفــق ا العطــاءات وتحليــل فــتح لجــان تشــكيل مــن التحقــق .ب

 .   العامة العقود تنفيذ تعليمات بموجب اللجان
 تعليمــات فـي عليـه المنصـوص القانونيــة المـدة ضـمن وتحليلهـا العطــاءات فـتح مـن التحقـق . ج

 .  الحكومية العقود تنفيذ
 
 التعاقد إجراءات تدقيق 4-6-3

 عــن فضــالا  ،  للمناقصــة عنــه االعــالن قبــل مشــروع لكــل تخمينيــة كلفــة وجــود مــن التحقــق .أ
 لفقـــرات مســعر كميــات وجـــدول للمشــاريع مخططــات المقاولــة الشـــركات تقــديم مــن التحقــق

 . المناقصة مستندات ضمن العقد في المحددة للفقرات الفنية والمواصفات المشروع
 . الالزمة المعلومات لكافة المناقصات عن األعالن تضمين من التحقق .ب
 . عنها االعالن بعد المقاولة دروط على تعديل اي اجراء عدم من التحقق . ج
 .معها التعاقد قبل المقاولة للشركات القانوني الموقف سالمة من التحقق . د

 مشاريع ضمن المدرجة الكلية الكلفة ضمن مشروع لكل التعاقد مبلغ كون  من التحققهـ. 
 .  االستثمارية الخطة

 . القانونية الدائرة وبإدراف المعنية الدائرة قبل من أعد العقد أن من التحقق .و
 -:  الالزمة الضرورية المعلومات كافة العقد تضمين من التحقق .ز
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 .العقد وتأريخ رقم •
 . المتعاقدين الطرفين وعنوان اسم •
 .معه المتعاقد الشركة لصاحب التعريفية الهوية •
 .معها المتعاقد للشركة الجاري  الحساب رقم •
 .وكتابة رقماا  االجمالي العقد قيمة تحديد •
 .تقديمها الواجب والضمانات الكفاالت تحديد •
 . لالستقطاع االعلى والحد التأخيرية الغرامات تحديد •
 .المقاول قبل من تسديدها الواجب الرسوم •
 .المقاولة مبلغ من الضريبية االستقطاعات •
 .العقد طرفي بين تنازع وجود حالة في اليها الرجوع يتم التي المحاكم •
 .الصيانة فترة •
 .العقد ونهاية بداية تأريخ •
 .المقاولة مبلغ تسديد طريقة •
 .بالتنفيذ المبادرة قبل العقد طرفي توقيع •
 التي والجهة المجهزة اوالمواد المشروع في المستخدمة للمواد الفاحصة الجهة •

 .الفحص اجور تتحمل
 .العمل من االنتهاء بعد االنقاض رفع درط العقد تضمين •

 العقود تنفيذ تعليمات وفق على تم المقاولة الشركات مع التعاقد اسلوب من التحقق .  
 المبادرة الدعوة توجيه او المناقصة اسلوب بخصوص 2٠14 لسنة( 2)  رقم الحكومية
 .التخصصية للشركات

 قبل من تنفذ لم التي الفقرات مبالغ باستقطاع المقاولة عقد في درط ادراج من التحقق .ط
 .العقد في عليها المتفق الشروط عن تنفيذها كمية اوتقل المقاولة الشركة

 بفقــــرات االلتــــزام الــــى تشــــير فقــــرة المشــــاريع بتنفيــــذ الخاصــــة العقــــود تضــــمين مــــن التحقــــق .ي
 المقاولـة ودـروط المدنيـة الهندسـة العمـال المقاولة ودروط الحكومية العقود تنفيذ تعليمات
 ضــمن بخصوصـها نــص يـرد لـم التــي والكيمياويـة والميكانيكيـة الكهربائيــة الهندسـة العمـال
 .  العقد دروط

 دركات الى االستثمارية المشاريع اعمال بأحالة المحلية الحكومة قيام عدم من التحقق .ك
 . االسعار اوطأ كانت وان حتى متخصصة غير

 الي لالحالة المردحين االوائل الثالث للمناقصين االولية بالتأمينات االحتفاظ من التحقق .ل
 .االول المردح مع التعاقد اجراءات اتمام حين
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 العاملــة للكــوادر العــراق خــارج التــدريب تكــاليف المســتفيدة الجهــة تحمــل عــدم مــن التحقــق . م
 وعلــى المســتفيدة الجهــة كــوادر تــدريب دــرط العقــد تضــمين يــتم وان المشــروع تشــغيل علــى
 .  لذلك الفعلية الحاجة وجود حالة في المقاولة الشركة نفقة

 عــن مصـدق صــك او مصـرفية اوكفالــة ضـمان خطــاب المقاولـة الشــركة تقـديم مــن التحقـق . ن
 . العقد توقيع قبل فيذنالت حسن كفالة

   
 العقود تنفيذ إجراءات تدقيق 4-6-4

   -: تنفيذها ليةآو  بالعقود الخاصة والصالحيات بالتعليمات األلتزام من التأكد .أ
 . السنوية العامة الموازنة تنفيذ وصالحيات تعليمات •
 .  المبادر التنفيذ حالة في 2٠11 لسنة( 3)  رقم المبادر التنفيذ تعليمات •
 . 2٠٠1 لسنة( 8)  رقم الحسابية التعليمات •
 . 2٠18 لسنة( 1)  رقم( امانة)  التنفيذ تعليمات •
 . 1997 ةلسن( 7)  رقم امانة وتنفيذ المبادر التفيذ لجان تمويل تعليمات •
 أألول بقســميها والميكانيكيــة والكهربائيــة المدنيــة الهندســة ألعمــال المقاولــة دــروط •

 .  والثاني
 . 2٠٠9 لسنة( 1)  رقم العراقيين المقاولين وتصنيف تسجيل تعليمات •

 يجــب الــذي واالســلوب المراحــل ترتيــب فيــه يبــين عمــل منهــاج المقــاول تقــديم مــن التحقــق .ب
 .  المشرف المهندس قبل من ومصادقته االعمال تنفيذ في اتباعه

 قـوائم علـى واالطـالع الغيـر عـن المسـؤولية عـن بالتـأمين المقاولـة الشـركة قيـام من التحقق . ج
ــأمين ــة العمــــــال المقاولــــــة لشــــــروط تنفيــــــذاا  التـــ  والضــــــمان العمــــــل وقــــــانون  المدنيــــــة الهندســـ

 . االجتماعي
 .  العقد في عليها المنصوص الفترة ضمن بالمقاولة المبادرة من التحقق . د

 االسـتثمارية الموازنـة مشـاريع على واالدراف للعمل المؤقتين الموظفين تعيين ان من التحققهـ. 
 العاملـــة االيـــدي لتلـــك المشـــروع حاجـــة مراعـــاة مـــع للمشـــروع الفعليـــة لحاجـــةا وفـــق علـــى تـــم

 .  المشروع استمارة وحسب
 وعن لذلك فعلية حاجة وجود دون  المقاولة للشركات اضافية مدد منح عدم من التحقق .و

 انتهاء من فترة وقبل التأخير سبب نشوء اثناءالشركة  صاحب قبل من طلب تقديم طريق
 . االضافية المدد منح على يخوله من او المحافظ موافقة من والتحقق العقد مدة

 مــدة تتناســب أن يجــب تغييــر،  أمــر أو إضــافية أعمــال بســبب المقاولــة مــدة تمديــد حالــة فـي .ز
 .     األصلية العمل مدة مع اإلضافي العمل
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 الحديثـة التخصصـية المشـاريع تنفيـذ او لالستشارة االجنبية بالخبرات االستعانة من التحقق .  
ــي الكبيـــرة والمشـــاريع ــرات التســـتطيع التـ ــذها العراقيـــة الخبـ ــق لضـــمان تنفيـ ــي الجـــودة تحقيـ  فـ

 .  العمل
 .  والمقاوالت العقود وتنفيذ إعداد مراحل جميع في الداخلي التدقيق قسم إدراك من التحقق .ط
ــالع .ي ــى االطـ ــة الفحوصــــات علـ ــواد الدوريـ ــي المســــتخدمة للمـ ــروع فـ ــن والتأكــــد المشـ  نتــــائج مـ

 تنفيــذ فــي للمواصــفات مطابقــة غيــر مــواد  اســتخدام عــدم مــن والتحقــق المختبــري  الفحــص
 .   المشروع

ــق .ك ــين مــــن التحقـ ــرف مقــــيم مهنــــدس تعيـ ــتعانة المشــــروع علــــى مشـ  الجهــــة بمهندســــي اواالسـ
 .  المشروع من المستفيدة

 المطلوبـة المسـتندات كافـة علـى احتوائهـا من والتحقق االستثمارية المشاريع اضابير تدقيق .ل
 .  االحالة وقرار العطاءات وتحليل فتح لجان ومحاضر المناقصة مستندات بموجب

 وحـاالت العمـل سـير عـن المشروع على المشرف للمهندس دورية تقارير وجود من التحقق . م
والشــــركة  المشــــرف المهنــــدس بــــين والمخاطبــــات الفقــــرت بعــــض تنفيــــذ علــــى االعتراضــــات

 .  المحلية والحكومة المستفيدة الجهة مع وكذلك المقاولة
 المستفيدة الجهة وتمثل تنفيذه من االنتهاء حال العمل استالم لجان تشكيل من التحقق . ن

 مدى وبيان العمل استالم محضر اعداد يتم ان على والنهائي االولي االستالم لجنة في
 . العقد دروط بموجب المطلوبة الفنية للمواصفات مطابقته

 -وكاالتي :  المقاولة للشركات المستحقة الدفعات تدقيق . س
 . االستالم لجنة تشكيل امر وجود •
 اوعدم  مطابقة متضمناا  المقيم المهندس وتقرير المستلمة للجنة تقرير وجود •

 .عليها المنصوص للمواصفات المستلمة المادة مطابقة
 للمواصفات مطابقتها تؤيد المستلمة والموادأالمنجز  بالعمل فحص دهادة وجود •

 . المستحقة اوالدفعة الذرعة مبلغ صرف لغرض
 . المنجزة الذرعة في المثبت السعر مع العقد فقرات سعر مطابقة •
 كونها حالة في المستلمة بالكميات مخزني ادخال مستندات وجود من التأكد •

 . تجهيز عقود
 ،  الشــــراء قــــوائم )  المجهــــزة بــــالمواد الخاصــــة والمســــتندات الوثــــائق المجهــــز تقــــديم •

 ( .  النوعية والسيطرة الفحص تقرير ،  المنشأ دهادة
 .   الخارج من التجهيز حالة في الكمركي االخراج مستندات •
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 السـلفة مبلـغ مقارنـة االستالم حالة وفي اولية سلفة المجهز استالم عدم من التأكد •
 او الذرعــة مبلــغ مــن االوليــة الســلفة اســتقطاع مــن والتحقــق المســتحقق المبلــغ مــع

 .  الدفعة
 بأســــم امانــــة وتســــجيلها العقــــد فــــي عليهــــا المنصــــوص التأمينــــات مبلــــغ اســــتقطاع •

 .  المجهز
 القـوانين فـي عليهـا المنصـوص النسـب وفـقعلـى  الضرائب امانات مبلغ استقطاع •

 .  السارية والتعليمات
 .  المقاول استحقاق قيد تدقيق •
 الشــخص باسـم الصــك تحريـر مــن والتحقـق المســتحق المبلـغ صــرف مسـتند تـدقيق •

 .  قانوناا  يخوله من او معه المتعاقد
 . اوالذرعة الدفعة صرف مستند على بالصرف اآلمر توقيع من التحقق •
 وجـود عـدم مـن والتحقـق للعقـد المـالي التنفيـذ نسـبة مـع المادي التنفيذ نسبة مقارنة •

 .   ذلك اسباب عن البحث النسبة في فرق  وجود حالة وفي فروقات
 يقوم الذي الشخص غير الصك بأعداد يقوم الذي الشخص كون  من التحقق •

 .  المهام بين الفصل لتحقيق بتسليمه
 مـن الفتـرة تلـك تجـاوز عـدم مـن والتحقـق التعاقدية الفترة مع العقد تنفيذ فترة مقارنة •

 احتســاب دقــة مــن التحقــق الفتــرة تلــك تجــاوز حالــة وفــي للعقــد المنفــذة الشــركة قبــل
 مــن واســتقطاعها الشــركة علــى المفروضــة التأخيريــة الغرامــات ومبلــغ التجــاوز فتــرة
 .  المقدمة الذرعة مبلغ

 المدرجـة الكميـات جـدول علـى ومصـادقته المقـيم المهنـدس تقريـر وجـود من التأكد •
 .  والمواصفات الشروط حسب العمل إنجاز وتأييد الذرعة في

 مشــاريع مبــالغ مــن وتغطيتهــا التخصــيص مبلــغ مــن أكبــر مبــالغ صــرف عــدم مــن التحقــق . ع
 .  أخرى 

 التأخيريــة الغرامــات مبلــغ تجــاوز حالــة فــي المقــاول مــن العمــل بســحب القيــام مــن التحقــق .ف
ــن( %1٠)  نســـبة ــد مبلـــغ مـ ــدة مـــن( %25)  أو العقـ ــا العقـــد مـ ــة أقـــرب أيهمـ ــى العقـــد وإحالـ  إلـ
 .   األخرى  األدارية والتحميالت البدلين فرق  الناكل وتحميل اخر مقاول

 إدراجهـا التخطـيط وزارة مـن والطلـب الناكلـة الشـركات علـى قضائية دعوى  رفع من التحقق .ص
 .   السوداء القائمة ضمن

 اليد ووضع الناكلة الشركة من المستلمة التنفيذ حسن تأمينات بحجز القيام من التحقق .ق
 . الناكل المقاول حساب تصفية لحين العمل في المستخدمة معداتال على
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 دـــركة الـــى واحالتهـــا العمـــل ســـحب عنـــد البــدلين فـــرق  الناكلـــة الشـــركة تحميـــل مـــن التحقــق .ر
 يعـاد فـال المتبقيـة االعمـال قيمـة مـن اكبـر بمبلـغ التنفيـذ حسـن كفالة كون  حالة وفي اخرى 

 .  العامة للخزينة ايراداا  وتعتبر مبلغ اي للمقاول
 بــراءة وتقـديم اللتزاماتـه المقـاول تنفيـذ بعـد اال المحجـوزة التأمينـات صـرف عـدم مـن التحقـق . ش

 .  المعنية الجهات من ذمة
 والضـــمان العمـــل دائـــرة مـــن تأييـــد جلـــب بعــد الـــى المقاولـــة مبلـــغ صـــرف عـــدم مـــن التحقــق .ت

 .  عليه المستحقة المبالغ بتسديد االجتماعي
 لجنــــة وتقــــديم الصــــيانة فتــــرة انتهــــاء بعــــد الــــى الصــــيانة تأمينــــات صــــرف عــــدم مــــن التأكــــد .ث

 .   للمشروع صيانة الجراء حاجة وجود عدم يؤيد تقرير النهائي االستالم
 اواي والهندسـية الفنيـة االختصاصـات تتـألف للمشـروع اولي استالم لجنة وجود من التحقق . خ

ــرى  اختصاصــــات ــا اخــ ــروع يتطلبهــ ــا ممثــــل المشــ ــن اعضــــاء فيهــ ــتفيدة الجهــــة مــ ــن المســ  مــ
 .  المشروع

 عليهـا المنصـوص االعمـال اكمـال فيـه تؤيـد االولـي االسـتالم لجنـة محضـر علـى االطالع . ذ
 كشــفاا  يتضــمن ان علــى نــواقص هنــاك كانــت اذا فيمــا وبيــان المواصــفات وحســب العقــد فــي

 إلكمــال المتخــذ االجــراءات بيــان مــع ،  فقــرة كــل تنفيــذ ونســب العقــد فــي المدرجــة بالكميــات
 . وجدت ان النواقص

 المقــــاول التمــــام مقاربــــة زمنيــــة فتــــرة وضــــمن للمشــــروع نهــــائي اســــتالم وجــــود مــــن التحقــــق .ض
 .  استالمه طلب وتقديم للمشروع

 تؤيـــد اســـتالم لجنـــة تشــكيل االبعـــد للمشـــروع النهـــائي االســتحقاق صـــرف عـــدم مـــن التحقــق .ظ
 .   المقاولة عقد في عليها المتفق الشروط مع العمل مواصفات مطابقة

 
 االعتمووادات طريووق عوون اجنبيووة  ووركة مووع عموول تنفيووذ او مووواد  ووراء علووى التعاقد 4-6-4-1

  المستندية
 لحين المناقصة مراحل وتدقيق المبادر أواالتصال المناقصة إعالن إجراءات تدقيق •

 . اإلحالة
 .مستندي اعتماد فتح لغرض اجنبية دركة معها المتعاقد الشركة كون  من التحقق •
 . وتأريخه االعتماد رقم ، للنقض قابل غير يكون  وان االعتماد دروط من التأكد •
 .  العرض في المحددة المدة ضمن االعتماد فتح •
 تسديدها يجوز وال المصرفية أوالحواالت المستندية االعتمادات طريق عن الدفعات تسديد •

 . الخارج أو الداخل في نقدا
 . معه المتعاقد لغير مستندية اعتمادات فتح يجوز ال •
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 االعتماد كتاب مع والمطابقة التجهيز عروض بموجب األخرى  والشروط المواد مواصفات •
 . 

 . االعتماد بمبلغ التأمين إجراء •
 .  المواد دحن لغاية نافذة االعتماد مدة •
 .  العراقي بالدينار األجنبية العملة من االعتماد مبلغ كل سحب من التأكد •
 االعتماد حساب في األخرى  والمصاريف االعتماد تأمينات تسجيل صحة من التأكد •

 . المصرف من الواردة اإلدعارات ومطابقة صحيحة بصورة المختص
 . الضرورة عند االعتماد مبلغ زيادة على المصادقة •
 . االعتماد فتح ودروط األولى للعرض الشحن مستندات مطابقة •
 مالحظة يجب المحلية الحكومة وتقبلتها الشحن مستندات في فروقات وجدت إذا •

 . بذلك المخولة الجهة من المصادقة
 وعدم ضرر دون  المواد وصول ضمانل (CIP) تجهيز درط على التعاقد من التحقق •

 . اوالتأمين النقل عن اضافية تكاليف تحمل
 الجهة مخازن  الى وصوالا  المواد دحن طريقة الى تشير العقد في فقرة ادراج من التحقق •

 . المستفيدة
 .  االعتمادات لسجالت الحسابي التدقيق •
 وعدم  الموقوفة الشحن مستندات ومالحظة أوبالكامل دحناته حسب االعتماد غلق دراسة •

 .  االعتمادات لبعض األصولي الغلق إجراء
 والجهة التأمين دركة ممثل توقيع مالحظة مع الواردة بالمواد استالم محضر تنظيم •

 . المواصفات مطابقة حول الطالبة
 مع المواد، وصول عند وجودها حالة في أوالتالفة الناقصة بالمواد نقص محضر تنظيم •

 .  التأمين اودركة المجهز على تحميلها أي المحاسبي القيد إجراء صحة من التأكد
 ( . وسيط بحساب المتضررة المواد تسجيل)  المتضررة المواد قيد أسلوب مالحظة •
 .  األخرى  والمستندات التجارية للقائمة ومطابقته المخزني الوارد مستند مالحظة •
 . صحيحة بصورة االعتماد وغلق الواردة المواد تسعير مالحظة •
 . الوصول المتأخرة للمواد المتابعة  وجود مالحظة •
 . الموقوفة الكمركية التعهدات تصفية •
 .  االعتماد سجالت مع المصرف من المؤيد االعتمادات تبعة كشف مطابقة •
 وفي المصرف وكشف المستندية االعتمادات سجالت بين فروقات وجود عدم الحظةم •

 .الفروقات تلك لتسوية المحلية الحكومة من اجراءات وجود من التحقق فرق  وجود حالة
 . لالعتمادات الشاذة األرصدة مالحظة •
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 .المستندية االعتمادات غلق في التأخر سبب مالحظة •
 تبعة كشف مع االعتمادات المراجعة ميزان مطابقة من الناتجة االختالفات إلى اإلدارة •

 .المصرف من المؤيدة االعتمادات
 . العام األستاذ في الخاصة السيطرة حساب مع االعتمادات مراجعة ميزان مطابقة •
 للتجارة العراقي المصرف من الشحن مستندات بتخليص المحلية الحكومة على التأكيد •

 والمدة الموقوفة الشحن مستندات بخصوص مالحظة ذكر مع المواد اقيام وتسديد
 .فيها المتأخرة

 . موادها وصول رغم االعتمادات لبعض األصولي الغلق إجراء عدم أسباب عن التحري  •
 نهاية لغاية دحنها مستندات ترد ولم المستلمة بالمواد محاسبي قيد اجراء من التحقق •

 مستندات استالم عند المخصص لرصيد التسوية اجراء من التحقق مع ،  المالية السنة
 . الشحن

 . داذة ُتعدّ  التي االعتمادات لبعض الدائنة األرصدة إلى اإلدارة •
 
 االستثمارية الخطة لمشاريع المحاسبية االجراءات تدقيق 4-6-4-2

 الضمان خطاب وتأريخ رقم يحمل الواردة الضمان لخطابات سجل مسك من التحق •
 عليها للسيطرة المحاسبية القيود واجراء نفاذه وتأريخ الضمان لخطاب المقدمة والجهة
 .االستحقاق تأريخ قبل نفاذيتها فترة وتجديد

 ومالحظة السنة خالل والحركة واألمانات السلف ألرصدة التحليلية الكشوفات تدقيق •
 . ذلك سبب ومعرفة الموقوفة ةداالرص

 األرصدة لتصفية اإلجراءات وإتخاذ المصرف لدى الجاري  الحساب كشف مطابقة إجراء •
 . الموقوفة

 . الكلي العمل قيمة الستخراج فقرة كل على الحسابية العمليات إجراء •
 وتسجيلها الذرعة مبلغ إجمالي من العقد في عليها المنصوص التأمينات مبالغ إستقطاع •

 . اخرى  تأمينات وأية( التنفيذ حسن تأمينات)  المقاول باسم أمانات
 الذرعة مبلغ من تستقطع أن ،  العمل بداية في أولية سلفة المقاول منح حالة في التأكد •

 . السلفة تلك منح دروط وحسب
 ، المقاولة مبلغ)  كافة الالزمة المعلومات فيه تسجل للمقاولة سجل مسك من التأكد •

 لغرض(  الخ....  التأمينات ، االستقطاعات ، المقدمة الذرعات ،  المدفوعة السلف
 . مقاولة كل على السيطرة

 مع اإلجمالي التخصيص مبلغ مقارنة يتم سنة من ألكثر تستمر عقود وجود حالة في  •
 تخصيص إعادة إجراءات متابعة مع العقد على المصروفة والمبالغ سنة لكل التمويل
 . ألخرى  سنة من وتدويرها المبالغ
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 االنجـــاز قيـــد والمشــاريع الســـنة خـــالل المنجــزة االســـتثمارية الخطـــة بمشــاريع كشـــف طلــب  •
 ،  للمشــــــروع الكليــــــة الكلفــــــة ،  العقــــــد مــــــدة ،  المنفــــــذة الشــــــركة ،  المشــــــروع اســــــم)  يتضــــــمن

 مبلــــغ ،  الســــنة خــــالل المصــــروفة المبــــالغ ،  الســــنة خــــالل التمويــــل ،  الســــنوي  التخصــــيص
 المقارنــة لغــرض( المــادي التنفيـذ نســبة ،  المــالي التنفيــذ نسـبة ،  للمشــروع الكلــي المصـروف

 التمويــــــل مــــــن اعلــــــى مبــــــالغ عليهــــــا المصــــــروفة اوالمشــــــاريع المتلكئــــــة المشــــــاريع ومعرفــــــة
 ومعرفــة للعقــد الكليــة الكلفــة تنفيــذها كلفــة تجــاوزت التــي اوالمشــاريع الســنوي  اوالتخصــيص

 .  ذلك اسباب
ــن التحقــق •  ، صـــندوق  ســجل)  االســتثمارية الموازنـــة تخــص كاملــة دفتريــة مجموعـــة مســك ـم

    . ( التخصيصات سجل، واالمانات السلف سجل ،  الحسابات توحيد سجل،  عامة يومية
 وزارة الى وارسالها االستثمارية الموازنة لحسابات دهرية مراجعة موازين اعداد من التحقق •

 .  مراجعتها لغرض المالية
 تدوير من التأكد وكذلك التوحيد سجل في االفتتاحية االرصدة تدوير صحة من التحقق •

 . الفرعية السجالت في والدائنة المدينة االرصدة
 والسجالت لعامةا اليومية سجل مع ومطابقته والختامي الشهري  المراجعة ميزان تدقيق •

 . الفرعية
 له المخصص للحقل االول كانون  لشهر المراجعة ميزان من الترحيل صحة من التحقق •

 . التوحيد سجل في
 ميزان اعداد لغرض الحسابات على اجريت التي القيدية التسويات ترحيل من التحقق •

 . الختامية الحسابات لفترة النهائي المراجعة
 . الخرى  سنة من السجل في االفتتاحية تدويراالرصدة دقة من التحقق •
 االستثمارية الموازنة مشاريع حسابات كشف بأعداد المحلية الحكومة قيام من التحقق •

 المراجعة وميزان العامة اليومية سجل ارصدة مع الكشف في المثبتة االرصدة ومطابقة
 ، المصارف لدى النقدية ، المدور النقدي الرصيد)  الكشف في الظاهرة الحسابات لكل

 (. االمانات ، السلف ، االيرادات ،   المصروفات
 في الظاهرة المبلغ مع االستثمارية الموازنة لمصروفات االجمالي مطابقة من التحقق •

 . المالي المركز قائمة
 مع االستثمارية الموازنة مشاريع كشف في االفتتاحية تدويراالرصدة صحة من التحقق •

 . السابقة للسنة المالية البيانات في ألظاهر 12/ 31 في الكشف رصيد
 المراجعة وميزان العامة اليومية سجل في النقدي الرصيد تدوير صحة من التحقق •

 المالية والكشوفات المحاسبية السجالت في الموجود النقد لرصيد مطابق وانه االفتتاحي
 . السابقة للسنة
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 خالل تصرف لم والتي االستثمارية المشاريع تخصيصات بتدوير القيام عدم من التحقق •
 . المالية وزارة موافقة على الحصول دون  اخرى  سنوات الى السنة

 في ارصدتها مع االستثمارية الموازنة كشف في الظاهرة واالمانات السلف ارصدة مطابقة •
 .  واالمانات السلف سجالت

 المستندات وتوفر درعيتها من والتحقق واالمانات السلف لحساب السنوية الحركة تدقيق •
 . السجالت في دقيق بشكل مسجلة وانها للصرف المعززة

 . بصددها المتخذة واالجراءات الموقوفات ومتابعة المصرف كشف مطابقة تدقيق •
 .  المالية وزارة في المحاسبة دائرة قبل من مصادقته بعد التوحيد سجل تدقيق •
 . التشغيلي االنفاق ألغراض االستثمارية الخطة تخصيصات استخدام عدم من التحقق •
 لغرض للمشاريع المنفذة الجهات من المستلمة االمانات اموال استخدام عدم من التحقق •

 . االستثمارية الموازنة مشاريع تمويل في العجز تغطية
 من والتأكد الجارية الموازنة اموال مع االستثمارية الموازنة اموال تداخل عدم من التحقق •

 خاصة قاصة وتخصيص االستثمارية الموازنة بحسابات خاصة دفترية مجموعة مسك
 . االستثمارية الخطة صندوق  المين

 اطالق ودرعية دقة من والتحقق االمانات لحساب المحاسبية القيود حركة تدقيق •
 عدم من والتأكد التأخيرية الغرامات امانات حساب في المثبتة المبالغ وخاصة االمانات

 دون  التعاقدية التزاماتهم تنفيذ في المتأخرين والمقاولين للشركات االمانات تلك اعادة
 .األمانات تلك صرف قانونية مايؤيد وجود

 . المالية وزارة قبل من االستثمارية الموازنة مشاريع تمويل كتب دقيقت •
 االستثمارية الموازنة مشاريع عقد فقرات على تعديل اي اجراء ان من التحقق •

 وزارة واعالم للمشروع االحتياطي المبلغ من توفيره ويتم للمشروع الكلية اليتجاوزالكلفة
 . بذلك التخطيط

 في عليها المتفق الصيانة مدة انتهاء قبل التنفيذ حسن كفالة صرف عدم من التحقق •
 . العقد

 الكفالة نفاذية انتهاء قبل اخرى  كفالة اوجلب التنفيذ حسن كفالة فترة تجديد من التحقق •
 . المقاولة الشركة قبل من المقدمة

 عن مصدق اوصك مصرفية اوكفالة ضمان خطاب المقاولة الشركة تقديم  من التحقق •
 . ملحق عقد اوابرام االصلي العقد على مبلغ اي اضافة حالة في فيذنالت حسن كفالة

 مشروع كل من معينة وبنسبة والمراقبة االدراف مبلغ احتساب في الدقة من التحقق •
 .العامة الموازنة تنفيذ تعليمات حسب استثماري 
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 مشروع كل من والمراقبة لألدراف المحتسب المبلغ من %25 نسبة استقطاع من التحقق •
 . االستثمارية الخطة مشاريع متابعة لغرض التخطيط وزارة الى وتحويله

 تعليمـات حـددتها التي الصرف اوجه على والمراقبة االدراف مبالغ صرف دقة من التحقق •
 ذلـك علـى الصـرف يجيـز التعليمـات فـي نـص ورود دون  مبالغ صرف وعدم الموازنة تنفيذ

 .  الباب
 
 المشاريع تنفيذ حسن على لالطالع العمل لمواقع الميدانية بالزيارات القيام 4-6-4-3

 الجهــات مــع المبرمــة بــالعقود المرفــق الكميــات جــدول مــع المنفــذة الفعليــة الكميــات مطابقــة •
 .   المحلية الحكومة في العليا الجهات إلى عنها التقارير ورفع االنحرافات وتحديد األخرى 

 .  العمل موقع في المشروع على المشرف المهندس تواجد من التحقق •
 الـذرعات كشـف فـي عليها المبالغ صرف تم والتي للعقد المنجزة للفقرات الكشوفات مطابقة •

 وجـــدت ان الفروقـــات وتحديـــد الحـــال واقـــع مـــن فعـــالا  المنجـــزة الفقـــرات كميـــات مـــع المنجـــزة
 .  بذلك محضر وعمل

ــة • ــواد اســــتالم محضــــر مطابقـ ــع التجهيــــز بعقــــود الخاصــــة المـ  بالعقــــد المرفقــــة الكشــــوفات مـ
 حيـث مـن العقـد دروط بموجب المطلوبة والمواصفات بالكميات المواد تجهيز من والتحقق

 .  االخرى  والمواصفات والمنشأ والنوع العدد
 الزيــارات الجــراء المنفــذ العمــل بنــوع عالقــة لهــا التــي المطلوبــة باالختصاصــات االســتعانة •

 خبـراتهم مـن لالسـتفادة العمل على المشرفة الجهة موظفي غير من العمل لمواقع الميدانية
 فـي الخبـرة اصـحاب، كهربـائي مهنـدس ، مـدني مهنـدس)  العمـل ومواصـفات بنـوع ومعـرفتهم

 ومواصــفات نــوع تطــابق مــدى وتحديــد( الــخ...  والطبيــة الكهربائيــة واالجهــزة المــواد تجهيــز
 .  العقد في المطلوبة الشروط مع التنفيذ

 الماليــة المسـتحقات صـرف او عليهــا التسـليف جـرى  التــي المـواد ونوعيـة كميــة مـن التحقـق •
 .  العمل موقع في والمطروحة لها

ــالها المشــــاريع تنفيــــذ فــــي المســــتخدمة المــــواد مــــن عينــــة اخــــذ • ــوطني المركــــز الــــى وارســ  الــ
 التـدقيق فريـق من الفحص نتائج واستالم عليها الفحص اجراء لغرض االنشائية للمختبرات

    العقد لشروط مطابقتها مدى لمعرفة
ــد • ــن التأكـ ــوظفين تواجــــد مـ ــرفين المـ ــاريع علــــى المشـ ــذين المشـ ــة عينــــتهم الـ  المحليــــة الحكومـ

 االدـــراف مبـــالغ مـــن اجـــورهم تصـــرف التـــي االســـتثمارية الموازنـــة مشـــاريع علـــى لالدـــراف
 اثنـاء فـي فعـالا  الموجـودين مـع المشرفين قوائم مطابقة خالل من العمل مواقع في والمراقبة

 . الزيارة
 المشــروع فـي للعمـل والهندسـية الفنيــة المالكـات معهـا المتعاقـد الشــركات تهيئـة مـن التحقـق •

 .  الحكومية العقود تنفيذ تعليمات متطلبات وحسب
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 وجود دون  المشروع فقرات بعض اوتغيير بحذف المنفذة الشركة قيام عدم من التحقق •
 . التعاقد جهة من تحريري  امر

 للجهـــــات الميدانيـــــة الزيـــــارات ومحاضـــــر المشـــــرف المهنـــــدس مالحظـــــات علـــــى االطـــــالع •
 .  المنفذة الشركة من معالجتها تم وهل المثبتة المالحظات واهم المشروع من المستفيدة

 فيـــذهانت فتـــرة تجــاوزت والتـــي المتلكئــة للمشـــاريع الميدانيــة بالزيـــارات والقيــام الضـــوء تســليط •
 .  االنجاز في والتأخير التلكوء سبب ومعرفة انجازها يتم ولم التعاقدية الفترة

 للتحقـق المحليـة الحكومـات مـن حـديثاا  والمستلمة المنفذة للمشاريع الميدانية بالزيارات القيام •
 انشـأت الـذي الهـدف وتحقـق بكفـاءة تعمـل وان المطلوبة مواصفاتلا وفق على تنفيذها من
 .   العامة والحدائق الطرق  وتعبيد المجاري  مشاريع وخاصة اجله من

 من المشروع لتشغيل الكافية المستلزمات توفير على للتعرف للمشاريع الميدانية الزيارة •
 والتحقق ذلك الى تحتاج التي للمشاريع الكهربائي والتيار الماء وايصال واجهزة معدات

 . تشغيله مستلزمات توفير دون  وتركه مشروع انشاء عدم من
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