
 

 

 

 

 

 

  

 دليل التدقيق الداخلي 

 

 



 

 

 اخلي دقيق الد  ات وإجراءات الت  الفصل األول: عملي  

 : الوكالة اليمنية الدولية للتنمية لمحة عاّمة عن مهّمة الّتدقيق الّداخلي في   1.1

 : المقّدمة  1.1.1

هو ُكتّيب يستخدمه المدقِّقون الّداخليُّون    الوكالة اليمنية الدولية للتنميةدليل الّتدقيق الداخلي الخاّص ب 

عند تقديم خدمات التَّدقيق الدَّاخلي في جميع اإلدارات. ويوضِّح هذا الدَّليل أدوار ومسؤوليات المدقِّقين 

ويَقدِّرون خدمات   يفهُمون  الرئيسيِّين  المصلحة  أصحاب  جعِل  كبيرًا في  إسهامًا  ممَّا سيسهم  الداخليِّين، 

 اخلي بشكٍل أكبر. الّتدقيق الد

والّرقابة   المخاطر  إدارة  عملّيات  فعالّية  مراجعة  هي  الدَّاخلي  التَّدقيق  لقسم  الرئيسيَّة  المهّمة  وإّن 

 والعملّيات اإلدارّية في اإلدارات بهدف:

هذه العملّيات تسير على الّنحو المرجوِّ منها ومن أنَّها تمكِّن اإلدارة ذات الّصلة    ضمان أنّ  ▪

 .ا االستراتيجيَّة والتَّشغيلّيةمن تحقيق أهدافها وغاياته 

الفّعال  ▪ االستخدام  لضمان  اإلدارة  عملّيات  تحسين  كيفيَّة  حول  المشورات  إعطاء 

 واالقتصادّي والكفء للموارد.

 امتثال اإلدارات للقوانين واألنظمة والمبادئ الّتوجيهّية المعمول بها. التأّكد من  ▪

أصول   ▪ حماية  واالستخدام   الوكالةضمان  االستحواذ  عملّيات  من  االقتصادّية  ومواردها 

 والتخّلص غير القانونّية أو غير المناسبة أو غير المصرَّح بها.

يضمن حصول  سوالمساءلة عند استخدام الموارد العاّمة، والّشفافّية  وسيعزِّز ما ورد أعاله اإلدارة الّرشيدة  

 .الفائدة على  المستفيدين



 

 

المتعلِّقة   الّتالية  المحدَّدة  للمجاالت  الّتفصيلّية  الّتوجيهات  تقديم  سيتم  الّدليل،  من  الجزء  هذا  وفي 

 بالّتدقيق:

 تدقيق دورة الميزانّية.  •

 تدقيق العملّية اإلدارية للموارد البشرية.  •

 وسائل الّدفع والبنوك.و باألموال النقديةلعمل تدقيق ا •

 تدقيق العمل مع اإليرادات والمتطّلبات.  •

 تدقيق عملّيات الّشراء والمدفوعات. •

 تدقيق أنظمة األسهم والممتلكات. •

 تدقيق ترتيبات الّرواتب والمصروفات.  •

 تدقيق إجراءات الشِّراء. •

 بالمخزونات.تدقيق المعلومات المتعلِّقة  •

سيتم شرح أهداف الّتدقيق والضوابط الّرقابية لكلِّ مجاٍل من المجاالت اّلتي سيتمُّ تدقيقها. ويجب على 

إلى   باالستناد  الكافية، وذلك  والمعلومات  األدّلة  الداخليِّين تقديم االستنتاجات حالما يجمعون  المدقِّقين 

ن االستبيانات واالختبارات اّلتي يتّم إجراؤها. وبالنِّسبة لبعض مجاالت الّتدقيق، سيتمُّ  اإلجابات الواردة م

تدقيق   برامج  الّتوجيهات    تتضمنتقديم  تنفيذ  أيًضا  الداخليِّين  المدقِّقين  على  ويجب  تدقيق.  اختبارات 

برامج التَّدقيق.    علىوالعمل  وإنجاز جداول العمل الخاصَّة باالستنتاجات على الّتسلسل المنصوص عليه  

على خصائص األنظمة ونطاق   اً اعتماد  وكذلك يمكن تغيير وتعديل التَّوجيهات الخاّصة ببعض المجاالت

   التَّدقيق.

 . أفضل الممارسات المتَّبعة في عمليَّة التَّدقيق الدَّاخليّ  كذلك ويتضمَّن هذا الدَّليل



 

 

 تها: الغرض من وظيفة التَّدقيق الدَّاخليِّ ومسؤوليَّا  1.1.2

لعمليَّات    القيمة  إلى إضافة  الدَّاخليِّ هو نشاٌط استشارٌي مستقلٌّ وموضوعيٌّ يهدف  التَّدقيق  الوكالة  إن 

للتنمية الدولية  أنَّه يساعد    اليمنية  نهجٍ الوكالة  وتحسينها؛ حيث    على تحقيق أهدافها من خالل تقديم 

والعمليات اإلدارية.   تقييم وتحسين فعاليَّة عمليَّات ومنضبط يعمل على  منظَّمٍ  والّرقابة  المخاطر  إدارة 

والّضوابط   المخاطر  إدارة  إجراءات  لمعرفة فعالّية  إجراء تقييٍم مستقلٍّ  الدَّاخلّي في  المدقِّق  ويتمثَّل دور 

تي ، ومن ُثمَّ تقديم المشورة إلدارتها والموظَّفين بشأن المجاالت الَّ الوكالةالرَّقابيَّة وعمليَّات اإلدارة داخل 

 إجراءات إدارة المخاطر الجديدة اّلتي يجب إدراجها.  وبشأن هايجب تحسين

 أدوار رئيس التَّدقيق الدَّاخلي:  1.1.3

 الّتدقيق الّداخلي: (وحدة يجب على رئيس قسم )أو 

 التَّدقيق الدَّاخلي. (وحدة ات المختلفة لقسم )وضع خطط لتنفيذ المسؤوليَّ  .1

 موظَّفي التَّدقيق الدَّاخلي.تقديم إجراءات كتابيَّة لتوجيه  .2

 وضع برنامج لتنمية قدرات موظَّفي التَّدقيق الدَّاخلي. .3

 تنسيق جهود التَّدقيق الدَّاخلي. .4

 

 : معايير الممارسة ومدّونة قواعد الّسلوك  1.2

 مدّونة أخالقيَّات المدقِّق الدَّاخلي:  1.2.1

يحصلون   اّلتي  المعلومات  جميع  مع  الّتعامل  في  حِذرين  الّداخلي  التَّدقيق  موظَّفو  يظلَّ  أن  المتوقَّع  من 

يجب    .الوكالةعليها أثناء عملّية التَّدقيق. وعند مناقشة األمور المتعلِّقة بالتَّدقيق أو أي مسائَل ُأخرى في  



 

 

  اً صر هذه المحادثات حصرين وأن يكونوا على يقيٍن من قَ متحفِّظي اً اخلي دائمأن يظلَّ موظَّفو التَّدقيق الدّ 

موظَّفي   تمَّ  الوكالة  على  معلوماٍت  أيِّ  مناقشة  بعدم  الّداخلي  التَّدقيق  موظَّفو  ويلتزم  المناسبين. 

أو خارجها. ويجب على الوكالة  الحصول عليها أثناء تأدية مهام المراجعة بطريقٍة غير الئقٍة، َسواء داخل  

ال إدارة  موظَّفي  ِقَبل  من  عليها  المنصوص  بالسِّياسات  االلتزام  الّداخلي  يلتزم  الوكالةّتدقيق  وسوف   .

 موظَّفو التَّدقيق الدَّاخلي أيضًا بما يلي:

 النَّزاهة: -أ

الثِّقة   ببناء  منقم  اآلخرون  يتمكن  الّداخليا   حتى  الّتدقيق  حكم  على  تقدمه  العتماد  . الذي 

لوكالة اليمنية  وذو مصداقيٍَّة في جميع العالقات بصفتك ممثِّاًل ل  وموضوعّياً   اً  وصادقاً قوُكن َلبِ 

 . الدولية للتنمية

 الموضوعّية:  -ب

قم بإظهار أعلى مستوى من الموضوعّية المهنّية أثناء جمع المعلومات وتقييمها وتوصيلها.  

ٍل غيُر مبرٍَّر بالمصالح  متوازنة لجميع الّظروف ذات الصِّلة وال تتأثَّر بشك  وقم بإجراء تقييماتٍ 

 الفردّية أو باآلخرين عند تكوين األحكام. 

 السريَّة: -ت

إذنٍ  المعلومات دون  عن  وال تفصح  وملكيَّتها.  الواردة  المعلومات  قيمة  إذا    اَحِترم  إال  مناسب 

 قانوني أو مهني للقيام بذلك. كان هناك التزاٌم

 الكفاءة: -ث

الم والخبرة  والمهارات  المعرفة  بتطبيق  وقم  الداخلّي  التَّدقيق  خدمات  أداء  عند  قم طلوبة 

 بتحسين كفاءة وفعالّية وجودة الخدمات المقدَّمة باستمرار.

 



 

 

 معايير السُّلوك:  1.2.2

 تلتزم عملية الّتدقيق الّداخلّي بمعايير الّسلوك الّتالية: 

 :الوكالة االلتزام بتنفيذ جميع المسؤوليَّات مع اتِّخاذ موقف يتمثَّل بخدمة أعضاء    الخدمة

 وكريم.  مخلصٍ  مع الحفاظ على موقفٍ  اليمنية الدولية للتنمية

 :تقديم الخدمات وااللتزام بالجودة في عند    من األداء  مستوى عالٍ بإظهار  التمسُّك    التميُّز

 أداء جميع المشاريع والمهام. 

 تقديم أمثلة جديرة بالمالحظة تؤكِّد المعايير األخالقّية واألدبّية العالية.  ة:القياد 

 :ب  االحتراف إيجاب  بطريقةٍ االستشارية  األعمال  القيام  والتمتُّع الوكالةعلى    اً تنعكس   .

 ضج واللَّباقة في جميع العالقات.بالمهارة والنزاهة والنّ 

 نطاق مهّمة التَّدقيق الّداخلي:  1.2.3

الدّ  الّتدقيق  بواجباتهم مسؤوليَّة استخدام نهٍج منظٍَّم ومنضبطٍ   اخلييتحمَّل موظَّفو  عند    أثناء قيامهم 

 تقييم وتحسين فعالية الّضوابط الداخلّية ويجب أن يتضمَّن هذا الّنهج ما يلي:

المحاسبة  -أ لمعايير  االمتثال  لضمان  ضرورياًّ  ُيعتبر  واّلذي  شامل  تدقيق  برنامج  وضع 

 . الوكالة اليمنية الدولية للتنميةياسات واإلجراءات الّلازمة لحماية موارد والسّ 

التَّقارير في الوقت المناسب،   -ب الّتدقيق والمراجعات من خالل إعداد  اإلبالغ عن نتائج عملّيات 

المالية   والسِّياسات  اإلدارة  ممارسات  تعديل  حول  والمشورات  التَّوصيات  ذلك  في  بما 

 يَّة على النَّحو الذي تقتضيه نتائج التَّدقيق. واإلجراءات المحاسب

 تقييم عمليَّات التَّدقيق الّداخلي.الذي يمكن من خالله وضع برنامج ضمان الجودة  -ت



 

 

يجب أن يشمل هذا البرنامج: اتِّساق إعداد أوراق العمل، وأخذ عيِّنات التَّدقيق، ومراجعة أوراق  -ث

 التقارير وإصدارها واالحتفاظ بالّسجّلات. العمل، وإعداد الّتقارير ومراجعتها، وإبالغ 

 المسؤوليَّة عن كشف األخطاء أو المخالفات:  1.2.4

عن وضع الّضوابط الّرقابية والحفاظ عليها لتثبيط االحتيال. والّتدقيق الّداخلي    مسؤولٌةالوكالة  إنَّ إدارة  

الّضوابط.    مسؤوٌل الّتدقيق وحدها    ولكنعن فحص وتقييم مدى كفاية وفعالّية تلك   ال تكفي إجراءات 

 لضمان الكشف عن االحتيال. 

 دور التَّدقيق الّداخلي في منع وكشف االحتيال:  1.2.5

مسؤوليّ  رؤساء  تقع  عاتق  على  االحتيال  مخاطر  إدارة  إدارة    اإلداراتة  على  يجب  ذلك،  ومع  الصِّلة.  ذات 

 الّتدقيق الّداخلي:

تواجهها   • اّلتي  المخاطر  إجراء المعن  اإلدارة تقييم  مع  التَّدقيق  خطط  إلى  باالستناد  ّية 

 االختبار المناسب. 

 . الوكالةاالنتباه لعالمات وإمكانيَّات حدوث االحتيال داخل أقسام  •

الّضوابط   • وفعالّية  كفاية  مدى  وتقييم  فحص  خالل  من  االحتيال  ردع  في  المساعدة 

الّتدقيق   قسم  يساعد  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  وضع  الّداخلية.  في  اإلدارة  الّداخلي 

 . الوكالةفّعالة لمنع االحتيال من خالل معرفة نقاط القّوة والّضعف في  تدابيرٍ 

في   المكتَشفة  أو  بها  المشتبه  االحتيال  حاالت  بجميع  الّداخلي  الّتدقيق  إدارة  إبالغ  وعند  اإلدارة يجب   .

 استالم هذه المعلومات، يجب على المدقِّق الّداخلي:



 

 

دى كفاية الّضوابط الّرقابية ذات الصِّلة؛ أي ما إذا كان االحتيال قد حدث بسبب عدم  الّنظر في م -أ

 كفاية الضَّوابط أو عدم االمتثال للضَّوابط الحالية.

 الّتوصية بضوابٍط إضافيٍَّة لمعالجة الثَّغرات في هياكل الّرقابة الّداخلّية القائمة.  -ب

إجراء   -ت ينبغي  كان  إذا  فيما  أو  الّنظر  التَّنفيذّية  اإلدارة  على  ينبغي  كان  إذا  وما  مفصَّلة  تحقيقات 

 إدارة الّتدقيق الّداخلي إجراء الّتحقيقات. 

 

 ة: تقييم العمليات اإلداريّ  1.3

 دور الّتدقيق الّداخلي:  1.3.1

يجب على إدارة الّتدقيق الّداخلي تقديم المشورات المناسبة لتحسين العملّيات اإلدارّية وبالّتالي تحقيق 

 المعنّية. ويجب أن تتبّنى العملّيات اإلدارّية الفّعالة المبادئ الّتالية:  للوكالةدف العام اله

يتمُّ التحّكم فيها ويتم حسابها وإدارتها بشكل جّيد من خالل  الوكالة اليمنية  التأّكد من أنَّ أموال   -أ

 ضمان أّن األموال قد تّم: 

 الّتعامل معها بشكٍل صحيٍح وصادٍق. -

بشكلٍ  - ووفق  إنفاقها  الّتخصيص،   اً مسؤول  وأحكام  والّتنظيميَّة  القانونيَّة  لألحكام 

 وأنّها لم ُتْسَتخدم لتحقيق مكاسَب شخصّية.

بشكٍل   - اإلدارّية  األهداف  تلبِّي  برامج  لتقديم  وفّعال  اقتصادّي  بشكل  استخدامها 

 فعال.

 سريعة وفّعالة ومّتسقة.  بطريقةٍ الوكالة   ضمان تنفيذ سياسات ومعايير  -ب

 دعم الّتركيز على المخرجات والّنتائج وخطط الخدمة وتقارير األداء. -ت



 

 

 . الوكالةتعزيز االنفتاح واإلنصاف والشفافّية في إدارة أنشطة  -ث

 . لوكالةإدارة اأفضل الممارسات في اتِّباِع  تعزيز الممارسات المتَّسقة والتشجيع على -ج

 قيق الّداخلي: الخدمات اّلتي يقدِّمها الّتد  1.3.2

الّتدقيق برامج  تنفيذ  في  الّداخلي  للتَّدقيق  األساسي  الّنشاط  على    يتمثَّل  الوكالة  عمليَّات  المنتظمة 

، كما هو موضٌَّح أدناه. ومع ذلك، فإّن المجموعة الكاملة من الخدمات اّلتي يقدِّمها  اليمنية الدولية للتنمية

 .الوكالة لتوجيهات مدير اً ة واستشارات وفقخاصّ مشروعات   اً اخلي قد تشمل أيضالّتدقيق الدَّ 

الّتشغيلي: - الّتدقيق  لعملّيات    عملّيات  ناقدٍة  مراجعاٍت  من  التَّشغيلّية  التَّدقيق  عمليَّات  تتكوَّن 

المحدَّد.  المجال  مخاطر  حّدة  من  تخّفف  اّلتي  الدّاخلّية  الّرقابّية  والّضوابط  الّتشغيل  وإجراءات 

وتتفّحص عملّيات الّتدقيق هذه استخدام الموارد لتحديد ما إذا كان يتّم استخدامها بأكثر الطُّرق 

 وأهدافها.الوكالة الّيًة وكفاءًة لتحقيق مهام فع

.  الوكالةتحّدد عمليات الّتدقيق هذه درجة االمتثال لسياسات وممارسات    عملّيات تدقيق االمتثال: -

أيضو المشورات  اً يتم  وتتطّلب  االمتثال.  تدقيق  عملّيات  األخرى في  الّتنظيمّية  الهيئات    تضمين 

تحس  الناتجة  والتوصيات إجراء  وذلك عادًة  المستخدمة  الّرقابّية  والّضوابط  العملّيات  على  ينات 

 لضمان االمتثال لألنظمة.

التّ  - المالي:عملّيات  التّ   دقيق  عمليات  المالية  تقوم  والمعامالت  الحسابات  بمراجعة  هذه  دقيق 

واإلبالغ عنها  لتحديد ما إذا كانت االلتزامات والّتراخيص واستالم األموال وصرفها قد تّم تسجيلها 

التّ  من  الّنوع  هذا  ويحّدد  ودقيق.  صحيٍح  أيضبشكٍل  رقابّية    اً دقيق  ضوابط  هناك  كانت  إذا  ما 

على   النقديةكافية  على    األموال  مناسبة  ضوابط  هناك  وأّن  األخرى   الموارد   شراءواألصول 



 

 

الّتد واستخدامها عملّيات  تقوم  ال  الخارجي،  المالي  الّتدقيق  عملّيات  عكس  وعلى  المالي  .  قيق 

 ة بشأن نزاهة البيانات المالية. مهنيّ  التعبير عن آراء  بالّداخلي 

التّ   :القضائيتدقيق  العمليات   - ة،  دقيق هذه لتحديد نقاط ضعف الرقابة الحاليّ يتم إجراء عمليات 

الخسارة  مقدار  تحديد  في  ب والتّ   ،والمساعدة  الخسائر  التّ إجراء  وصية  لمنع  التصحيحية  دابير 

ة لتحديد ما إذا كان سوء السلوك  مع الوكاالت الخارجيّ   اً دقيق الّداخلي أيضوسيعمل التّ   ة.اإلضافيّ 

حقيقات إساءة استخدام أموال أو أصول . ويمكن أن تشمل هذه األنواع من التّ الوكالةقد حدث في  

 أو االحتيال أو تضارب المصالح المحتمل. الوكالة

  ةالرقابيّ مراجعات  الكنولوجيا عادًة من  تتكون عمليات تدقيق التّ   عمليات تدقيق نظام المعلومات: -

التّ  الكوارثلخطط  من  للنّ   ؛عافي  االحتياطي  النسخ  للبيانات  ؛ظاموإجراءات  العام    ؛واألمن 

التّ والمختبرات ة وكفاءة أنظمة المعالجة دقيق هذه هو تقييم دقة وفعاليّ . والغرض من عمليات 

 .الوكالةة الخاصة بة والمعلوماتيّ لكترونيّ اإل

  الوكالةعمليات لتحديد ما إذا كانت موارد  مراجعة ال  :(األداءالقيمة مقابل المال )أو    عمليات تدقيق -

 .ة واقتصادقد تم استخدامها بكفاءة وفعاليّ 

 

 : دقيق الداخلي عملية الت   1.4

 : تنفيذها كيفية  دقيق و عامة على عملية التَّ   لمحة  1.4.1

دقيق متشابهة في عملية التّ   ا أنّ ، إلّ من نوعه  أن كل مشروع تدقيق يكون فريداً   على الرغم من

من خالل هذه اخلي  دقيق الدّ التّ   وسيقدم معظم عمليات المراجعة وتتكون عادًة من تسع مراحل.  

دقيق إلى  ستؤدي عملية التّ و.  المجال المعنيلتقليل المخاطر وزيادة الكفاءة داخل    اً طرقالمراحل  



 

 

ل  قدرٍ   تحييد المعتاد  الروتين  الوقت عن  الرئيسيّ و.  لموظفينمعين من  ة هو تقليل  أحد األهداف 

 األنشطة الجارية. عرقلةوتجنب  الروتيني هذا الوقت

وضع   -أ التّ   الخطة:مرحلة  إدارة  جميع ستضع  مراجعة  إلى  تستند  تدقيق  خطة  الداخلي  دقيق 

، على سبيل المثال ال الحصر: تقييم  ستخدمةالُم  رقد تشمل المصادوالمعلومات ذات الصلة.  

 وتوجيهات اإلدارة.  ؛ةة والخارجيّ قييمات الداخليّ والتّ  ؛المخاطر

التّ   اإلخطار:مرحلة   -ب إدارة  اجتماعستحدد  الداخلي  وكبار    اً دقيق  الوحدة  مدير    المدراء مع 

عن تدقيقها.  ا  المسؤولين  المراد  المرحلة  ستقومولعملية  وأهداف   هذه  نطاق  بتحديد 

ة  جميع األطراف في عمليّ وما هي مسؤوليات    تستغرقها،توقع أن  ، والمدة التي من الُمدقيقالتّ 

  تشمل ودقيق في هذا الوقت.  تؤثر على التّ   من شأنها أن ي عوامل  أل  التطرقيجب  ودقيق.  التّ 

 العوامل اإلجازات ومتطلبات إعداد تقارير نهاية السنة المالية وما إلى ذلك. هذه

واألدلّ   سيشمل   االختبار:مرحلة   -ت اإلجراءات  ومراجعة  الموظفين،  مع  المقابالت  ، ةاالختبار 

لسياسات  واال وأنظمة    الوكالةمتثال  وقوانين  الوكالة،  بها  تنشط  التي  مدى    ،الدول  وتقييم 

 ة.الداخليّ  ةابيّ الرق كفاية الضوابط

 خاصةً   دقيقالتّ دائم بحالة    دقيق على اطالعٍ إبقاء اإلدارة التي تخضع للتّ أي    واصل:التَّ مرحلة   -ث

 تائج على الفور.قد تكون هناك حاالت يمكن فيها معالجة النّ وإذا كانت هناك أي نتائج. 

إعداد   -ج التّ ستتضمن مسو  المسودة:مرحلة  التّ دة  والملخص واآلراءقرير نطاق وأهداف  ، دقيق، 

 . دقيقالتَّ  ومشوراتوالنتائج 

  لتوصياتواالستجابة    للتأكد من الوقائع  دقيق التَّ ستتلقى اإلدارة مسودة    اإلدارة:  ودردمرحلة   -ح

ستهدف  تاريخ مُ   هناكوأن يكون    ة إسناد المسؤولياتردودهم كيفيّ يجب أن تحدد  و.  دقيقالتّ 



 

 

التصحيحية.  ُم اإلجراءات  الستكمال  يحدد  ما  الزمنيكون  وعادًة  اإلدارة    اإلطار   21الستجابة 

 .اً يوم

دقيق وحل جميع المشكالت من قبل ة من التّ ستتم مراجعة النسخة النهائيّ   المراجعة:مرحلة   -خ

 اخلي. دقيق الدّ رئيس التّ 

التّ اإلبالغمرحلة   -د إرسال  يتم  بعد ذلك  إلى  :  وللتّ   ةالخاضع  اإلدارةقرير  التنفيذي دقيق    المدير 

الو التّ وكالةمدير  لجنة  إلى  رفعها  يتم  كما  كجزء  .  االجتماعات    دقيق  في  األعمال  جدول  من 

 ة حسب الطلب. الدوريّ 

نتائج وتوصيات  ردود اإلدارة على  بمتابعة    اخلي عادةً دقيق الدّ تقوم إدارة التّ   تحقق:مرحلة ال -ذ

 معقولة. ةٍ زمنيّ  دقيق في غضون فترةٍ التّ 

 : اخلي دقيق الدَّ لتّ خطيط ل التّ  1.4.2

التّ  يكون  أن  التّ   خطيط يجب  الدّ ألنشطة  فيدقيق  وأهدافها    اً متسق  الوكالة  اخلي  ميثاقها  مع 

شغيل والميزانيات  حقيق ضمن خطط التّ يجب أن تكون األهداف والغايات قابلة للتّ كما  وغاياتها.  

 للقياس.المحددة ويجب أن تكون قابلة 

 دقيق:ة التّ عمليّ ة لتخطيط الخطوات الرئيسيّ 

التّ ي قسم  يتأكد  أن  الدّ جب  لعملية  دقيق  تخطيطه  أن  من  مفصٌلتّ الاخلي  كاف.    بشكلٍ   دقيق 

 خطيط ما يلي: من عملية التّ  ة التي يجب اتخاذها كجزء  تشمل الخطوات الرئيسيّ و

 دقيق. بالتّ االتصال باإلدارة المختصة لالتفاق على األمور المتعلقة   -

 دقيق.التّ إرسال خطاب تخطيط  -

 . البيانات للحصول علىة مع اإلدارة إجراء مشاورات أوليّ  -



 

 

 . المستوى مع اإلدارة  رفيعحقق من النطاق التّ  -

 دقيق. للتّ وضع برنامج عمل أولي  -

 . اخليدقيق الدّ واالتفاق عليه مع فريق التّ   دقيقللتّ فصيلي هج التّ حقق من صحة النَّ التّ  -

 . ةوضع الميزانيّ  -

 . لوضع برنامج عمل مفصَّ  -

 .طاقبرنامج العمل يتماشى مع النّ  حقق من أنّ التّ  -

 وقعات من حيث:إلى تحديد وفهم التّ   اً دقيق الّداخلي أيضالتّ  قسمسعى يجب أن ي

 . الوكالةأهداف  -

 .دقيق الداخلينهج التّ  -

 .أصحاب المصلحةتوقعات  -

 .عاقديةالمتطلبات التّ  -

 . متطلبات تقديم الخدمة -

 .ةمؤشرات األداء الرئيسيّ  -

 : دقيق أنواع خطط التّ  1.4.3

 اخلي إلى ثالثة أنواع:دقيق الدّ يمكن تصنيف خطط التّ 

 . ةاالستراتيجيّ الخطط  -أ

 .  التشغيليةالخطط  -ب

 . كليفالتّ خطط  -ت

 : ةالخطط االستراتيجيّ  .أ



 

 

  ةٍ زمني  اخلي وذلك لمدةٍ دقيق الدّ التّ لعمليات قسم    اً أساس  ملتقدِّ   ةاالستراتيجيّ تم تصميم الخطة  

 اورسالته  الوكالة/اإلدارة تحدد الخطة رؤية  وفي الثالث إلى الخمس سنوات القادمة.    ، عادةً أطول

الرئيسيّ   ةالجوهريّ والقيم   الوالموضوعات  أنشطة  محور  أن تكون  المحتمل  من  التي  قسم في ة 

 لإلدارة وكيفية تحقيقها.  معينة اً  أهدافاً تحدد الخطة أيضوالخطة.  إعداد فترة 

ة األحداث الخارجيّ  ، على الرغم من أنّ ثالث سنواتة ومراجعتها كل االستراتيجيّ يتم وضع الخطة و

 مختلفة. ةً زمنيّ  قد تملي فترةً  اً ياجات البرنامج المعترف بها حديث أو احت

التوجيه  توفير  وذلك من أجل    الوكالةاإلدارات في  ة من قبل مدراء  الخطة االستراتيجيّ يتم تنفيذ  و

 .ة للمنصبخطيط االستراتيجي باعتبارها واحدة من المسؤوليات الرئيسيّ لجهود التّ  العام

 : التشغيليةالخطط  .ب

خطة   تقديم  للسنة    المدراءإلى    دقيقالتّ يجب  السابق  األخير  الربع  في  عليها  للموافقة  العامين 

عاجلة( على الخطة إلى  صة أومهمة )أي طلبات تدقيق خاالغييرات تّ وسيتم تقديم جميع الالتالية. 

شهرٍ  غضون  في  عليها  للموافقة  العام  التّ   المدير  التّ ُتونفيذ.  قبل  خطة  السنويّ لخص  ة  دقيق 

 يث: من ح السنوية لخطةل أنشطة القسم 

 لكل زيارة.  دقيقالتّ العمليات واألنشطة التي سيتم تدقيقها ونطاق عمل  -

 دقيق.توقيت زيارات التّ  -

المطلوبة - المقدرة  لها  الموارد  المخطط  المراجعات  ومستوى  إلجراء  عدد  أي   ،

 الموظفين والموارد األخرى.

 : توزيع المهامأو  كليفالتّ خطط   .ت

خطة   التّ   كليفالتّ تصف  مراجعة  إجراء  وأهداف  تدقيقه،  سيتم  الذي  والموارد النشاط  دقيق، 

للمشروع المخصصة  إلى ذلك(  التّ ، ومن)الموظفين وما  اعتمادهاهجية  التي سيتم  هات  ، وج دقيق 



 

 

الرئيسيّ  العمالءاالتصال  مع  الزمنيّ ة  والجداول  الميداني،  للعمل  التّ ة  وإعداد  يتم  وإلخ.    قارير...، 

 .أدناه ة كما هو موضٌحمراحل أساسيّ  4من خالل  مةالمنظّ  وزيع المهامة تعمليّ تنفيذ 

 :دقيقة التّ عمليّ يشمل تخطيط وخطيط لكل زيارة تدقيق. اخليين التّ يجب على المدققين الدّ 

 كليف.التّ : 1المرحلة  -

 الوفاء بالمهام. : 2المرحلة  -

 كليف.اإلبالغ عن نتائج التّ : 3المرحلة  -

 . راقبة: الُم4المرحلة  -

 :التكليف: 1المرحلة 

 :المخاطرالقائمة على دقيق التّ  لتكليف مهامخطيط يستلزم التّ 

 . الوكالةفهم أهداف وعمليات  -

 . الوكالةدقيق الخاصة بتحديد أهداف ونطاق عملية التّ  -

 ة. الرقابيّ  حقيق والضوابطة للتّ تحديد المجاالت الرئيسيّ  -

 . تدقيقوضع خطة وبرنامج  -

 : بالمهامالوفاء : 2المرحلة 

 بما يلي:دقيق الداخلي في هذه المرحلة يقوم رئيس التّ 

 عقد اجتماع افتتاحي مع المدراء.  -

 تحديد المصادر. -

 دقيق. التّ أدلة تحديد  -

 دقيق.التّ جمع أدلة  -

 دقيق. التّ تحليل أدلة  -



 

 

 دقيق األولية. التّ نتائج  تشكيل -

 اإلنهاء. عقد اجتماع  -

 كليف:اإلبالغ عن نتائج التّ : 3المرحلة 

دارة العليا على  دقيق إلى اإلبإبالغ نتائج التّ دقيق الداخلي في ظل هذه المرحلة  سيقوم رئيس التّ 

 النحو التالي:

 . اخليدقيق الدّ إعداد وتقديم مسودة تقرير التّ  -

 .ةعقد الجلسة الختاميّ  -

 ة. على تعليقات اإلدارة الكتابيّ  الحصول -

 . ةإعداد وتقديم المراجعة الداخلية النهائيّ  -

 : : المراقبة4المرحلة 

 إجراء االختبارات ومسوحات المتابعة. -

 .نفيذالتّ  وضعاإلبالغ عن  -

 : دقيق قائمة على المخاطر تّ لل خطط    وضع  1.4.4

التّ  وحدة  تضع  أن  الدّ يجب  على  دقيق  قائمة  تدقيق  خطط  التّ اخلي  أجل  من  على المخاطر  ركيز 

التّ  وموارد  الدّ خدمات  أكبر  دقيق  فائدة  ذات  ستكون  التي  المجاالت  في  أولوياتها  وتحديد  اخلي 

ن عوامل ، من بيكليفالتّ دقيق وتحديد أولويات  تّ يجب أن تستند خطط عمل الو.  المعنية  للوكالة

المخاطر  أخرى أهمية  تقييم  إلى  التّ ،  لها واحتماالت  عملياتال  عرض  على  يؤثر    الوكالة   ذي 

الضروريو.  هاوبرامج  وأنشطتها التّ   من  الدّ لقسم  التّ   اخليدقيق  نهج  على  في  القائم  دقيق 



 

 

ي  المخاطر في    ستشيرأن  العليا  الرئيسيّ   الوكالةاإلدارة  األهداف  والمخاطر    للوكالة ة  لتحديد 

 ة التي قد تؤثر على تحقيق األهداف.الرئيسيّ 

 

 : هداففهم العمليات واأل .1

للتّ الدّ   دقيقالتّ   قسميتعين على   الخاضعة  المجاالت  العليا بشأن  اإلدارة  دقيق  اخلي استشارة 

الرئيسيّ  والمخاطر  واألهداف  تواجهة  أيضو.  الوكالة  التي  الّداخلي  المدقق  على  توثيق   اً يجب 

للتّ   الهيئاتجميع   الرئيسيّ الخاضعة  والرسائل  اإلدارة    المستمدة   ة دقيق  مع  المقابالت  من 

 العليا. 

 :تحديد عوامل الخطر .2

 من خالل:  الوكالة يجب على المدقق الداخلي جمع المعلومات حول المخاطر التي تؤثر على

 . يا للحصول على الرسائل الرئيسيةمقابالت مع اإلدارة العل -

 . الخارجي دقيقعمليات التّ التشاور مع  -

 . األخيرة دقيق التّ مراجعة تقارير  -

 . ة وما إلى ذلكوالخطة االستراتيجيّ خطيط مثل الميزانيات وثائق التّ  -

 . ةالبيئة الخارجيّ  -

 أصحاب المصلحة اآلخرين.  -

 : المحتمل األثرتقييم  .3

 ظهرخطر إلى النتيجة إذا  ال  من عوامل  يجب أن تستند الطريقة التي يتم بها تقييم كل عامل

 الخطر وأثر الخطر. 

 وقوع الخطر: ة إثبات احتماليّ  .4



 

 

 ، يجب أخذ جميع عوامل الخطر في االعتبار. طرالمخا قوع ةعند تقدير احتماليّ 

 :تقييم العمليات وتحديد أولوياتها .5

 حسب درجة الخطر. هافي كل عملية تصنيف لتحديد درجة المخاطر

 : دقيق التَّ اختبارات   1.4.5

قياس   أو  تقييم  يعني  أو  الاالختبار  بها  عمليات  المعامالت  تقوم  أو   الوكالةالتي  لتحديد صفاتها 

اختباره  وخصائصها.   المراد  المعين  العنصر  أو  المعاملة  وضع   وضعيتم  و جربة".  تّ ال"  موضعيتم 

 حو التالي:حقق الموضوعي على النّ وإجرائها إما ألغراض االمتثال أو التّ  دقيقالتّ اختبارات 

المحددة في    ةالرقابيّ   ضوابطالة  لتقييم مدى كفاية وفعاليّ   اختبارات االمتثال: وهي مصممة عادةً  -1

 . الوكالة عمليات

تارة  ل للمعامالت المخمفصَّ   أخرى إلجراء فحصٍ   مصممة من ناحيةٍ وهي    :ةاالختبارات الموضوعيّ  -2

، قد يتضمن االختبار الموضوعي تقييم جميع المدفوعات التي  معين. على سبيل المثال  لغرضٍ 

صحيح.    تم الدفع بشكلٍ قد    اء معين والملفات ذات الصلة لتحديد ما إذا كان تتم مقابل عقد شر

 .دقيقتستخدم هذه االختبارات لتقليل مخاطر التّ ُو

 استخدام "أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر":  1.4.6

لي الداخليين  المدققين  على  وأ  لوكالةجب  أدوات  الكمبيوتراستخدام  بمساعدة  التدقيق    ساليب 

  هذا  يعد برنامج التدقيقوحوسبة.  ، أو لتحديد خصائص معينة للمعلومات الُمناتالستخراج العيّ 

على    اً مثالي تحتوي  التي  الكبيرة  البيانات  قواعد  بفحص  المدقق  فيها  يقوم  التي  المواقف  في 

المشتركةبعض   شيوعو.  المعايير  األكثر  المهام  باستخدام    اً تشمل  إجراؤها  يتم  أدوات التي 

 :دقيق بمساعدة الكمبيوترالتّ 



 

 

 استخراج البيانات وتحليلها.  -

 . ومنعهكشف االحتيال  -

 بكة. تقييم أمان الشّ  -

 دقيق. إدارة التَّ  -

 إدارة وتحليل المخاطر. -

 دقيق هي:المسبقة لتحديد احتياجات برامج التَّ  الشروطو

 دقيق وأهدافه وأولوياته. مهمة التّ  ▪

 ذة.دقيق المنفّ أنواع ونطاق عمليات التّ  ▪

 .الوكالةي تمتلكها ، أي أنواع األجهزة والبرامج وأنظمة الشبكات التكنولوجيابيئة التّ  ▪

 .دقيقبرنامج التّ  التي يتم الحصول عليها من فوائدالكلفة مقابل التّ  ▪

الستخدام  وبالتالي التّ ،  الكمبيوترأدوات  بمساعدة  الدّ دقيق  المدقق  لدى  يكون  أن  يجب  حق ،  اخلي 

إلى جهاز ك ببرنامج تدقيق مناسبالوصول  التي سيتم  مبيوتر مزود  البيانات  أن تكون  بينما يجب   ،

اإلجر ثمتنفيذ  ومن  محوسب.  شكل  في  عليها  استخدام  اءات  يكون  لن  التَّ ،  بمساعدة  أدوات  دقيق 

اإل  اً ممكنالكمبيوتر   تقوم  عندما  ذلكإال  بعد  عملياتها.  بحوسبة   شروط ، سيتم تطبيق ثالثة  دارات 

 :وهي دقيق بمساعدة الكمبيوترأدوات التّ قبل استخدام ة سبقة مهمّ ُم

برامج  اختيار/ -أ أنسب  على  التّ والحصول  بأدوات  الكمبيوتر  متعلق  بمساعدة  يتم  لدقيق 

 استخدامها.

 اخليين وخاصة أجهزة الكمبيوتر.دّ توفير األدوات الالزمة للمدققين ال  -ب

 اخليين. الدَّ  المدققينتدريب   -ت



 

 

استخدام   التّ يعمل  عمليّ أدوات  كفاءة  تحسين  على  الكمبيوتر  بمساعدة  التّ دقيق  من ،  دقيقة  وذلك 

  استخالص المعلوماتاخلي  يتعين على المدقق الدّ ،  حليل. ومع ذلكخالل االختيار اآللي للبيانات والتّ 

 وصل إلى استنتاجات حول البيانات التي تم تحليلها. والتّ 

 : ة تدقيق دورة الميزانيّ  1.4.7

وصيات والمشورات  وتقديم التّ قييم  مفيد في التّ   اخلي أن يساعد اإلدارة بشكلٍ دقيق الدّ يمكن للتَّ 

تحسيناتٍ حول   ميزانيّ   إدخال  ترتيبات  إرشاداتٍ و.  الوكالةة  على  القسم  هذا  لمساعدة    يقدم 

 دقيق الداخلي في مراجعة ترتيبات الميزانية. التّ 

 في عملية المراجعة: ةالتالي باألهدافاخلي االلتزام  ضمن المدقق الدّ سيَ و

 ة.وقعات الماليّ ورؤيتها والتّ  الوكالةيتم وضع الميزانيات المناسبة التي تتفق مع مهمة  •

 .ة تم وضع إطار مناسب للرقابة على الميزانيّ  •

 .بتقارير اإلنفاق المناسبة تزويد المدراء •

التّ إعداد حسابات اإلدارة المناسبة )نظام إعدا  • مراقبة الوضع  من    قارير( لتمكين المدراءد 

 فعال. بشكلٍ  لإلدارة المالي 

  مناسب.بشكلٍ  ومراقبتها  بها حكموالتّ لجميع اإليرادات والنفقات خطيط يتم التّ  •

 : دقيق التّ أدلة   1.4.8

 : ةاإلثباتيّ  المسائل المتعلقة باألدلة

الميداني   العمل  سير  أثناء  عليها  الحصول  تم  التي  األدلة  المدقق    موثقاً   أساساً توفر  آلراء 

التّ   كما هو مذكوٌر  ومالحظاته التّ دقيق.  في تقرير  إدارة  الدَّ وتلتزم  المعايير  دقيق  اخلي، بموجب 



 

 

بالتّ ةالمهنيّ  بموضوعيّ ،  المهنيّ صرف  العناية  وبذل  معلوماتٍ ة  وجمع  الالزمة  صلة  ك   ة  وذات  افية 

 دقيق. مالحظات وتوصيات التَّ سليم تقوم عليه  لتوفير أساسٍ 

 تقرير  وإنَّ فعال.    دقيق بشكلٍ يجب على المدققين الحصول على جميع األدلة الالزمة إلكمال التّ و

الذي يستند  المدقق    رأي ممارسة  يتطلب  مقدار األدلة الكافية ونوع البحث الذي يجب السعي إليه  

والتّ إلى   والحدس.  علالخبرة  بالمفاهيم    إنّ وم  الدقيقة  عليهاالمعرفة  تقوم    دقيق التّ أدلة    التي 

ة  لمهنيّ تتطلب معايير الممارسة اوة.  دقيق وكفاءة العمليّ ستساعد المدقق على تحسين جودة التّ 

سليم تقوم عليه مالحظات    مل سمات معينة لتوفير أساسٍ وراق العيكون أل  اخلي أندقيق الدّ للتّ 

 هذه السمات هي:و. متعلقة باألدلةمسألة دقيق ولكي يتم اعتباره وآراء التّ 

تكون   -أ واقعيّ أن  والُمالمعلومات  الحكيم  الشخص  يتوصل  بحيث  وكافية  نفس طّ ة  إلى  لع 

 . االستنتاجات التي توصل إليها المدقق

أفضل ما يمكن الحصول عليه من خالل استخدام  أن تكون هي المعلومات موثوقة وأن تكون   -ب

 . المناسبة دقيقالتّ تقنيات 

 دقيق.التّ تتوافق مع أهداف أن دقيق وتدعم المعلومات ذات الصلة نتائج وتوصيات التّ أن  -ت

  دلُمعِ للشخص ا  اً وفر مرجعا تتحقيق أهدافها. كما أنه  على  الوكالةالمعلومات المفيدة  تساعد   -ث

 عند استدعائه لإلجابة على األسئلة. للبيانات

، فيمكن استخدامه لدعم نتائج  ساسي للكفاية والكفاءة والمالءمةاالختبار األ  يؤيدليل  إذا كان الدّ 

 : دقيقالتّ تم الحصول عليها أثناء يالتي اإلثبات أدلة ضح ما يلي األنواع المختلفة من يوو. المدقق

 ليها من خالل المراقبة واالستفسار.تم الحصول ع: التي يةديالما األدلة 



 

 

  أي الشهود:  شهادات  من  المستمدة  والبيانات  بناء    األدلة  المقابالت  من   المستمدة   على 

 .األشخاص المعنيين

  ّتكون من تشريعات وتقارير ومحاضر ومذكرات وعقود ومقتطفات من ة: تاألدلة الوثائقي

المحاسبيّ  الرسميّ السجالت  والمخططات  التّ ة  تدفقات  النّ ة ومواصفات  وتصميم  ظم وثيق 

 .نظيميوالهيكل التّ 

 المدقق تحليل المعلومات التي يجمعهامضمونة من خالل   ة:حليليّ األدلة الت. 

 ة: توثيق المسائل المتعلقة باألدلة اإلثباتيّ 

ب   معاييرال تتطلب   المهنيّ المتعلقة  للتَّ الممارسة  الدّ ة  أن  دقيق  عمل    تتضمناخلي    دقيق التّ أوراق 

المدقق.   عليها  اعتمد  التي  األدلة  الدّ وتفاصيل  المدقق  على  بوثا يجب  االحتفاظ  كافية  اخلي  ئق 

سيسمح  و.  ونواتجه  دقيقنجز ونتائج التّ خطيط والعمل الُمأساس ومدى التّ ، بما في ذلك  دقيقللتّ 

العمل   بمثابة  ذلك ألوراق  أداء عمله وكدليلٍ بأن تكون  المدقق في  على    كتابي  أدوات لمساعدة 

يجب أن تكون المعلومات الواردة في أوراق العمل كافية  وتقرير المدقق.    مما يدعم العمل المنجز  

 .دقيق وتوصياتهالتّ سليم لنتائج  ساسٍ وذات صلة لتوفير أ

المدقق  وسُي اختبار    ةيّ اإلثبات  مسائل األدلةفي عملية جمع  طلب من  لدعم جميع   دقيقللتّ إجراء 

 المجتمع بأكمله. أن يختبرأثناء إجراء هذا االختبار طلب من المدقق وال ُيالمالحظات واآلراء. 

 : دقيق تسجيل أعمال التَّ  1.4.9

أ  دقيقالتّ يجب تضمين أدلة   التي تم   دقيقالتّ ، والتي يجب أن تسجل جميع أدلة  وراق العملفي 

دقيق بأكملها  لعملية التّ   اً واضحيجب أن تمثل أوراق العمل سجاًل  و.  دقيقالتّ جمعها أثناء مراجعة  



 

 

الوقوف بمفردها دون يجب أن تكون أوراق العمل قادرة على  وقارير.  لنتائج واالستنتاجات والتّ ول

  المدقق، يجب أن يكون  ذي قام بالعمل. وبالتاليإضافي من المدقق الّ   شفهيٍ   الحاجة إلى أي شرحٍ 

ل االستثناءات وغيرها  ة ح، والنتائج وكيفيّ ذة دقيق المنفَّ فهم جميع أعمال التّ على    اً ادرالمستقل ق

 االستنتاجات المستخلصة من العمل.فهم ، ومن القضايا

 أوراق العمل: مراجعة   1.4.10

التّ مسؤوليّ   الوكالةتتحمل   عمل  أوراق  مراجعة  ضمان  تقارير  ة  إصدار  قبل  الوحدة  في  دقيق 

 دقيق على األهداف التالية: يجب أن تركز مراجعة أوراق عمل التّ ودقيق ذات الصلة. التّ 

الجودة: -أ أنّ   تدقيق مراقبة  المراجعة دلياًل على  أن تقدم  دقيق قد تم اإلشراف عليه  التّ   يجب 

 .ة الالزمةكما هو مطلوب وأنه قد تم ممارسة العناية المهنيّ 

أي أنه قد تم إجراء كل اختبار    ؛لها  دقيق قد اكتملت كما هو مخطٌطالتّ أعمال    أكيد على أنّ التّ  -ب

 دقيق.التّ تدقيق وتناول كل هدف من أهداف 

حليالت التي تم إجراؤها تدعم االستنتاجات التي تم األدلة التي تم جمعها والتّ  يد على أنّ أكالتّ  -ت

 دقيق الصادر.تقرير التّ تدعم صل إليها ووالتّ 

على  التّ  -ث التّ   أنّ أكيد  عن  الناشئة  مخالفاتالقضايا  أي  ذلك  بما في  مناقشتها  دقيق،  قد تمت   ،

 عامل معها. دقيق وأنه تم التّ لخاضعة للتّ كاف مع إدارة الوحدة ا  بشكلٍ 

دريب  للتّ   للمدققين  مراجعة أوراق العمل توفر فرصةً   ا أنّ إلّ   ،اً على الرغم من كونه هدفًا ثانويّ  -ج

 أثناء العمل وتحديد احتياجات التدريب.



 

 

الفريق   قائد  قبل  من  العمل  أوراق  مراجعة  تتم  ما  التّ عادًة  اورئيس  ذلكاخليلدّ دقيق  ومع   .  ،

 ما   شخصٍ اخلي" أو ل دقيق الدّ لرئيس التّ ، يجوز لـ "ة المخاطرة للوحدة المدققةى أهميّ عل  اً اعتماد

 دقيق. تّ ال من مهام مراجعة أوراق العمل ألي مهمة اً تحديد يفوضه الرئيس

المراجع • أسئلة  تلخيص  التّ   ةيتم  أعمال  في  أو  المطلوبة  اإلضافية  عمل "دقيق  ورقة 

المراجعة تسل"مالحظات  يتم  ثم  المدقق  .  إلى  العمل  ورقة   معالجة بعد  و .  لمعالجتهايم 

  اجع رمقابل كل مالحظة مراجعة( إلى ُم، يشير المدقق )تأدية العمل اإلضافياألسئلة أو  

ثم يعيد تقديم ،  أسئلة المراجعة  كل سؤال من  معالجةورقة العمل الذي تم على أساسه  

 . "التي تم مسحها" مالحظات المراجعةراجع. ثم يوقع المراجع على ورقة العمل إلى الُم

 دقيق: التّ ة والوصول إلى أوراق عمل  الملكيّ  1.4.11

ملٌك هي  العمل  التّ   أوراق  الدّ لقسم  فيدقيق  رئيس و.  الوكالة  اخلي  عهدة  في  تكون  أن  يجب 

يتطلب إصدار أوراق عمل  ون المصرح لهم.  ولموظفإال ا  إليهاأن يصل  اخلي وال يمكن  دقيق الدّ التّ 

 . الوكالةمدير ة أخرى موافقة مات خارجيّ دقيق إلى أي منظّ التّ 

 دقيق: التّ تقرير  تائج/ عن النّ   بالغ اإل  1.4.12

أي  تقع مسؤوليّ  "  إبالغة  أي وحدة تدقيق داخلي على عاتق  التّ صادر عن  الدّ رئيس  ".  اخليدقيق 

التّ   وإنّ  إعداد  التّ   حولقارير  مرحلة  ا  دقيقعمليات  أن تعطي  شأنها  الفرصة لتّ من  الداخلي  دقيق 

 األهداف التالية:  دقيقالتّ تقارير ل  وإنّ . الوكالةدقيق الخاصة بعن نتائج مهام التّ  بالغإلل

   المعايير على  و  دقيقالتّ إطالع القراء المحتملين على الظروف التي تم العثور عليها أثناء

 لتي تم على أساسها تقييم الظروف. ا

 ط وتأثيرها الفعلي أو المحتمل. إقناع اإلدارة بصحة الشرو 



 

 

  َّبن توصيات  وعمليّ تقديم  التخااءة  لإلدارة  التصحيحيّ ة  اإلجراءات  وبالتالي ذ  المناسبة  ة 

 معالجة القضايا التي تحتاج إلى تحسين.

 : دقيق تقرير التّ   مسودة 

راجع المسؤول عن مهمة المراجعة إعداد  ، يجب على الُماإلنهاء""اجتماع    عقد  قصير من  بعد وقتٍ 

اإلنهاء". باإلضافة  فسيرات الواردة في "اجتماع  "نسخة مسودة" من تقرير المراجعة مع مراعاة التّ 

 . هوتوصيات الّتدقيق وآراءه ، يجب أن تحتوي نسخة المسودة على استنتاجاتإلى ذلك

التّ و والموافقة عليها من قبل "قربعد مراجعة مسودة  التّ ير  الدّ رئيس  إرسالها  اخلي"دقيق  ، يجب 

دقيق. يوم عمل بعد االنتهاء من اختبارات التّ   15للتعليق الرسمي في غضون    المعنيةدارة  اإلإلى  

التّ ثم   مسودة  من  نسخة  التّ تودع  لملف  اإلداري  القسم  في  وقرير  بأوراق تجري  دقيق  مقارنتها 

 .ةالثبوتيّ دقيق عمل التّ 

 : دقيق محتويات تقرير التّ 

ق المناسبة.  دقيدقيق كتابًة من خالل تقارير التّ نتائج واستنتاجات وتوصيات التّ   عن  بالغاإليجب  

ذلك الشفويّ ومع  المناقشة  إجراء  ينفي  ال  المطلب  هذا  فإن  لنتائج  ،  الوحدة   دقيقالتّ ة  إدارة  مع 

 ".اإلنهاء المدققة أثناء "اجتماع 

التّ تعتمد فعاليّ و الدّ ة  التّ دقيق  التاخلي على جودة  ، يجب  ي ينتجها وحسن توقيتها. وبالتاليقارير 

اءة وكاملة وفي الوقت ة وواضحة وموجزة وبنَّ اخلي دقيقة وموضوعيّ دقيق الدَّ أن تكون تقارير التّ 

 المناسب. 

 قرير: هيكل التّ 

 دقيق الداخلي للمهمة المحددة بالهيكل التالي:يتم إعداد تقارير التّ 

 قديم. خطاب التّ  -أ



 

 

ة  ومرجع المهمّ   دقيقالتّ وفريق    دقيقالتّ وتاريخ تقرير    دقيقالتّ صفحة غالف تشير إلى عنوان   -ب

التّ  سبيل  ورقم  على  الوحدة قرير.  اسم  الوحدة/  رمز  العمل   فيه  بدأ  الذي  الشهر  /المثال، 

 . السنة/ المهامالميداني/ 

 اآلراء.أو تنفيذي و/ ملخص  -ت

 جدول المحتويات.  -ث

 داف المراجعة ونطاقها ومنهجها.أه تشملمقدمة  -ج

 دقيق. ة للتّ نتائج وتوصيات تفصيليّ  -ح

 المجاالت التي تتضمن أفضل الممارسات. -خ

 .حسينمجاالت التّ  -د

 لخالصة. ا -ذ

 .الملحقات -ر

 ة: الجلسة الختاميّ 

اإلحالة خطاب  إرسال  الذي  يجب   ،" يوقعه  أن  التّ يجب  الدّ رئيس  لطلباخليدقيق  اجتماع    "  عقد 

القسم رئيس  مع  غضون    ختامي  تقويميّ   5في  التّ أيام  لمناقشة  محضر وقرير.  ة  تحضير  يجب 

 االجتماع وملؤه.

 تعليقات اإلدارة: 

اإلدارة   تعليقات  تقديم  المدققة  الوحدة  رئيس  من  ُيطلب  أن  غضون    ةالكتابيّ يجب  أيام    5في 

عليقات اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ توصيات  يجب أن تتضمن التّ وعمل بعد االجتماع الختامي.  

استالمو.  دقيقالتّ  عدم  حالة  النهائيالتّ   في  الموعد  بحلول  إرسال ف،  عليقات  المدقق  على  يجب 

يجب أن ينص  وأيام عمل أخرى.    3ذكير إلى المدير العام للوحدة وتمديد الموعد النهائي لمدة  ت



 

 

التّ  بعد  خطاب  أنه  التّ   3ذكير بوضوح على  يتم  أيام سيصدر  لم  لو  النهائي حتى  قرير في شكله 

التّ  إلوعليقات.  استالم  متوفرة  المدققة  الوحدة  تكن  لم  ظروفٍ إذا  بسبب  التعليقات  ، غريبة  بداء 

" تحديد مقدار الوقت الذي يجب منحه للوحدة المدققة قبل  اخليدقيق الدّ رئيس التّ يجب على "ف

 نهائي.قرير الإصدار التّ 

 هائي: تقرير المراجعة النِّ 

التّ  تقرير  إصدار  مسودة  يجب  في  المدرجة  القضايا  على  اإلدارة  رد  استالم  فور  النهائي  دقيق 

التّ وقرير.  التّ  تقارير  إرسال  الدّ دقييجب  النهائيّ ق  الوحدة  اخلي  والمسؤول عن  العام  المدير  إلى  ة 

التّ  يتضمن  أن  يجب  مراجعتها.  تمت  لتنفيذ  التي  مستهدفة  ومواعيد  عمل  خطة  النهائي  قرير 

التّ إذا تم  ووصيات.  التّ  عة  ة موقّ االحتفاظ بنسخة ورقيّ   اً ، فيجب أيضاً دقيق إلكتروني توزيع تقارير 

 اخلي.دقيق الدّ التّ قرير في إدارة من التّ 

 : دقيق التَّ مراجعة تقارير  

" التَّ يراجع  الداخليرئيس  عنه  دقيق  ينوب  من  أو  عليهالتّ "  ويوافق  النهائي  اإلصدار   كليف  قبل 

قرير قرير أعلى من المدقق الذي أعد التّ يجب أن يكون مراجعو التّ وويقّرر لمن وكيف سيتم نشره.  

 مراجعة ما قبل اإلصدار. لمراقبة الجودة ب  المتعلق قسمال ويجب أن يكمل 

التّ و من  بنسخة  االحتفاظ  يظهر  يجب  والذي  مراجعته  تمت  الذي  على عالمات  القرير  تدل   التي 

 دقيق.راجع في قسم اإلدارة في ملف التّ لُمالمراجعة واألحرف األولى من اسم ا

 : إتمام المهمة  1.4.13

 قائمة مراجعة إنجاز المشروع:



 

 

لدى   يكون  أن  التّ   الوكالةيجب  فريق  ستساعد  والتي  المهمة"  إتمام  مراجعة  في "قائمة  دقيق 

 يجب أن يشمل ذلك: ودقيق. دقيق كما هو محدد في خطة التّ ضمان تحقيق أهداف ونطاق التّ 

 . (متابعة مدققي الحسابات لتقارير أي طرف ثالث )مثل تقارير المدقق الخارجي -أ

متابعة   -ب من توثيق  تأكد  سابق.  داخلي  تدقيق  تقرير  أحدث  في  الواردة  للقضايا  المدققين 

 دقيق الحالي. تضمين أي مشكالت لم يتم حلها في تقرير التّ 

 .ةالثبوتيّ اخلي وإحالتها إلى أوراق العمل دقيق الدّ التأكد من تنفيذ جميع خطوات برنامج التّ  -ت

 تأكد من مسح جميع مالحظات المراجعة. -ث

 مناسب.  بشكلٍ  خلص من هذه الوثائقوالتّ تائج )واالستثناءات( ضمان توثيق الن -ج

على   -ح األوراق  أعد  الذي  الشخص  توقيع  من  قبل التأكد  من  ومراجعتها  العمل  أوراق  جميع 

 المشرف المعني.

 دقيق.مع اإلدارة العليا لمناقشة نتائج التّ  إنهاءعقد اجتماع  -خ

 : اإلنهاء اجتماع  

الدّ  يجب أن يتم ذلك فور و.  دقيقالتّ ة  مع اإلدارة العليا نتيجة مهمّ اخلي  يجب أن يناقش المدقق 

اخلي هذا االجتماع ومناقشة  دقيق الدّ االنتهاء من العمل الميداني. يجب أن يحضر رئيس وحدة التّ 

  اإلنهاءالغرض من مؤتمر  و.  إذا لزم األمر  ة والتوصيات المقترحة مع فريق اإلدارة النتائج الرئيسيّ 

 هو:

 اخلي وتوصياته المؤقتة.مدقق الدّ عرض آراء ال 

  ّالد يجب و.  دقيقالتّ ة وتوضيح أي مفاهيم خاطئة قد تكون نشأت أثناء  قة الواقعيّ ضمان 

ذلك يؤخذ  االعتبار  أن  أنّ   بعين  من  حٌلالتّ   للتأكد  هي  المقترحة  لنقاط    وصيات  عملي 

 ظام.الضعف المحددة داخل النّ 



 

 

ة التي قد  يتعين عليها قبول المخاطر اإلضافيّ س،  دقيقالتّ في حالة عدم تنفيذ السلطة لتوصيات  

المناقشةتحدث.   التّ وبعد  المدققين تحديد  التي سيتم تضمينها في مسودة ، يجب على  وصيات 

 يجب أن تشير هذه إلى:وقرير. التّ 

حددها المدققون في   ضعف  جديدة أو بديلة لتصحيح أو تخفيف أي نقاطة  رقابيّ ضوابط   -

 قرير.التّ 

الضوابط - تطبيق  عدم  حالة  بشكلٍ الرقابيّ   في  اتخاذ،  فعال  ة  الالزمة   فيجب  اإلجراءات 

 لضمان االمتثال. 

 الحاجة التي ينبغي وقف تطبيقها. ة أو الزائدة عنغير الضروريّ ة الرقابيّ الضوابط  -

اإلدارة  أنه   - تتخذه  أن  يجب  إجراء  أي  استغالل  يتم  في لم  الضعف  نقاط  من  للتحقق 

 تقليل أي خسارة قد تكون حدثت.  السيطرة أو لتصحيح أو استرداد أو

 أي اقتراحات أو نقاط ممارسات جيدة يمكن اعتمادها.  -

دقيق في االعتبار دقيق حول استنتاجات أو توصيات التّ ؤخذ آراء الجهة الخاضعة للتّ أن ُت اً يجب أيض

التّ  تقرير  مسودة  تجميع  وقت  مستدقفي  المدققون  يكون  أن  يجب  كما  لتعيق.  ديل  عدين 

 ، بسبب ردود اإلدارة. اً توصياتهم، إذا كان ذلك مناسب

دقيق وخطة عمل لتحسين تّ اخلي محاولة الحصول على اتفاق بشأن نتائج اليجب على المدقق الدّ 

 من المناقشات مع اإلدارة.  العمليات حسب الحاجة وذلك كجزء  

 : دقيق التَّ متابعة تقرير  

ل  الداخليون  المدققون  وفعاليّ   لوكالةيحدد  كفاية  اإلدارة  مدى  تتخذها  التي  اإلجراءات  وتوقيت  ة 

التّ  الُمبشأن نتائج  التّ وغ عنها.  بلّ دقيق  نتائج  التقد تتضمن  النتائج  المبلغ عنها  ي توصلت دقيق 

متابعة في ميثاق ة اليجب تحديد مسؤوليّ و، مثل المدققين الخارجيين.  إليها أطراف مستقلة أخرى



 

 

التّ  الداخلي.  إدارة  التّ ودقيق  رئيس  على  الدّ يجب  ومدى  دقيق  وتوقيت  طبيعة  تحديد  اخلي 

يدونوا تاريخ اتخاذ اإلجراء ة أن  يجب على المدققين الذين يقومون بالمتابعة الفعليّ كما  المتابعة.  

التّ صحيحيالتّ  أن تستخدم  صحيحي.  ، ووصف وتقييم اإلجراء  الة  متابعة فعّ عملية    الوكالةويجب 

 حو التالي:على النّ 

نتائج تقرير -أ اتخاذ اإلجراءات   دقيقالتّ   توجيه  المسؤولة عن  المناسبة لإلدارة  المستويات  إلى 

 ة.التصحيحيّ 

التّ  -ب نتائج  على  اإلدارة  ردود  وتقييم  أثناء  تلقي  فترةٍ   دقيقالتّ دقيق  غضون  في    منيةٍ ز  أو 

 قرير.دار التّ معقولة بعد إص

  



 

 

 ة الداخلي    ة وابط الرقابي  الض صل الثاني:  الف  

 : ة الداخليّ   ة وابط الرقابيّ الض    من   هدف ال   2.1

ة. ها في هياكلها اإلداريّ دمج  الوكالةالمتطلبات األساسية التي يجب على  ة من  قابة الداخليّ تعد أنظمة الرَّ 

 سيحدد فعاليتها في تحقيق األهداف.، فإن مدى جودة تصميمها وتنفيذها هو الذي ومع ذلك

الرقابيّ الضّ ويتم تعريف   لتوفير ضمان معقول    ةالداخليّ   ةوابط  أنها عمليات مصممة  تحقيق  بشأن  على 

  "أي إجراء تتخذه اإلدارة ومجلس اإلدارة واألطراف األخرى لتعزيز   اعلى أنه  اً أيضويتم تعريفها  األهداف.  

 ة تحقيق األهداف والغايات المحددة".إدارة المخاطر وزيادة احتماليّ  عملية 

: وهي  ة للشركاتة من األهداف المهمّ ة لتلبية ثالث فئات رئيسيّ قابة الداخليّ تم تصميم أنظمة الرّ ولقد  

واالمتثال.  التّ  والمعلومات  الدّ الضّ وشغيل  تتبعها  وابط  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  هي    الوكالة اخلية 

بللتّ باستمرار   ُصمسك  التي  أجلها.  األهداف  من  أساسٍ وممت  على  األنظمة  هذه  وتقييم  مراقبة   يجب 

بشكلٍ  تعمل  أنها  من  للتأكد  الرقابيّ الضّ ستخدم  تَ وصحيح.    منتظم  مكونات  الداخليّ   ة وابط  خمسة  ة 

هذه   لتحقيق  الرقابيّ   األهدافمختلفة  البيئة  المخاطروهي:  وتقييم  وة،  والمعلومات  ،  الرقابة،  أنشطة 

 ، والمراقبة.واالتصاالت

 ة: الداخليّ   ة وابط الرقابيّ مكونات الض    2.2

 :كالتاليهي  لوكالةالجيد ل  ةالرقابة الداخليمكونات نظام 

الرقابيّ  • داخل    -  ةالبيئة  لألفراد  الرقابي  بالوعي  الرقاب وال .  الوكالةتتعلق  هي يّ بيئة  ة 

 ة.األساس لجميع المكونات األخرى للرقابة الداخليّ 



 

 

المخاطر • تحديد    -  تقييم  إلى  ا  الوكالةيشير  للمخاطر  وإدارتها  بإعداد وتحليلها  لمتعلقة 

المالية الماليّ البيانات  البيانات  مع مبادئ ومتوافق    نزيه  ة بشكلٍ ، من أجل ضمان تقديم 

 . اً المحاسبة المقبولة عموم

الرَّ  • وإجراءات    -  قابةأنشطة  اإلجراءات    الوكالةسياسات  اتخاذ  ضمان  على  تساعد  التي 

أهدافها.   تحقيق  عليها  ينطوي  التي  المحتملة  المخاطر  لمواجهة  تكمل  كما  الالزمة  أنها 

وأنظمة الحالية  واإلجراءات  ا  السياسات  األخرى  أمور الرقابة  بين  من  مثل،  بها  لمعمول 

وج أخرى و،  السلطة،  وتفويض  لإلبالغ،  وخطوط  بوضوح  محدد  هيكل  السياسات  ود 

والسجالت المناسبة،   المحاسبية  وماديّ الوابط  ضّ وال  والعمليات  لألصول قويّ الة  بيئيّ الة  ة 

و المعلوماتالملموسة  أصول  إلى  الوصول  للوظائف  ضوابط  المناسب  والفصل  ؛ 

 المتضاربة. 

واالتصاالت • الفعّ   -  المعلومات  للرقابة  الالزمة  المعلومات  وجودة  "طبيعة  على  الة، تركز 

والتّ  المعلومات،  هذه  لتطوير  المستخدمة  هذه واألنظمة  عن  لإلبالغ  الالزمة  قارير 

بشكلٍ  و  المعلومات  نظام  فعال.  الرقابيّ الضّ يتطلب  الفعّ الداخليّ   ةوابط  بيانات  ة  وجود  ال 

خارجية حول   ، فضاًل عن معلوماتٍ شغيل واالمتثالشاملة وبيانات التّ ة كافية وداخليّ   ة ماليّ 

الوقت ، وفي  ويجب أن تكون المعلومات موثوقةباتخاذ القرار.   المتعلقةاألحداث والظروف  

إليها الوصول  ويمكن  وُمالمناسب،  لدى  و.  ةتسقُم  بصيغةمة  قدَّ ،  يكون  أن    الوكالةيجب 

موثوق   المعلوماتنظام  الهامّ   جميع  يغطي  إلدارة  على  األنشطة  القدرة  ولديه    إنتاجة 

الرّ  عمل  لدعم  والجودة  الصلة  ذات  الداخليّ المعلومات  اتصال وة.  قابة  قنوات  إنشاء  يتم 

أنَّ فعّ  لضمان  تمامجمي  الة  ويلتزمون  يفهمون  الموظفين  واإلجراءات  بالسّ   اً ع  ياسات 



 

 

المعلومات ذات الصلة تصل إلى   بواجباتهم ومسؤولياتهم وأنَّ   المتعلقة  ةالرقابيّ دابير  تَّ الو

 الموظفين المناسبين.

وفعاليّ   -  راقبةالُم • جودة  تقييم  عمليّ تتضمن  الوقت.   للوكالةاخلية  الدّ   قابةالرّ ة  ة  بمرور 

الضّ  تصميم  طريقة  تقييم  المراقبة  الدّ وتشمل  تشغيلهاوابط  وطريقة  وتقييم  اخلية   ،

تاال كما  واإلجراءات.  للسياسات  عند  المراقبة  نص  متثال  المناسبة  اإلجراءات  تنفيذ  على 

كاٍف، كما يجب أن   وأنشطتها بشكلٍ   تحديد وظائف المراقبة  على اإلدارة   يجبوالضرورة.  

المراقبة   التّ تكون  بيئة  في  ُممتكاملة  تقارير  تنتج  أن  ويجب  للُمشغيل  راجعة. نتظمة 

مستوياو جميع  توثيق  بشكلٍ يجب  المراجعة  الوقت   ت  في  نتائجها  عن  واإلبالغ  كاٍف 

  ةالرقابيّ   وابط ة العامة للضَّ يتم مراقبة الفعاليّ و المناسب إلى المستوى اإلداري المناسب.  

 مستمر.  ة على أساسٍ الداخليّ 

 : بل المدقق ة من ق  الداخلي    ة وابط الرقابيّ الض    مراجعة  2.3

ال غنى عنه   ة هو جزٌءالداخليّ   وابط الرقابيةالضَّ ، فإن فحص وتقييم نظام  بالمدققطالما أن األمر يتعلق  

 ة المدقق من معرفة ما يلي:الداخليّ  ةوابط الرقابيّ الضّ  تمكن مراجعةودقيق العام. من برنامج التّ 

 . الوكالةي السياق العادي لعمليات حتمل اكتشاف األخطاء وعمليات االحتيال فما إذا كان من الُم -أ

الداخليّ  -ب الرقابة  نظام  كان  إذا  مخططما  هو  كما  ويعمل  االستخدام  قيد  المناسب  قبل    له  ة  من 

 اإلدارة. 

 .قيد االستخداماخلي دقيق الدّ الة للتّ ما إذا كان هناك إدارة فعّ  -ت

 كاٍف.   تحمي األصول بشكلٍ  ةالرقابيّ  وابطما إذا كانت الضَّ  -ث



 

 

أي   -ج بشكلٍ إلى  وظيفتها  اإلدارة  تؤدي  وكيف  بالتَّ   عندما مناسب    مدى  األمر  السليم  سجيل  يتعلق 

 . للمعامالت

 إلدارة؟قارير والسجالت والشهادات بالنسبة لة التّ يّ ما مدى موثوق -ح

 ه في مجاالت محاسبية مختلفة. إجراؤمدى وعمق الفحص الذي يجب على المدقق  -خ

 معينة. اسبة في ظل ظروفٍ المن دقيقالتَّ  وإجراءات ما هي أساليب  -د

هي   -ذ فيها    المجاالتما  تكون  و  قابة الرّ التي  الرقابةضعيفة  فيها  تكون  التي  المجاالت  هي    ما 

 فرطة؟ ُم

 . الرقابةما إذا كان يمكن تقديم بعض االقتراحات الجديرة باالهتمام لتحسين نظام  -ر

التالية لمساعدته على معرفة واستيعاب   الخيارات  أحد  للمدقق استخدام  الضَّ يمكن  الرقابيّ نظام    ةوابط 

 وتقييمه: 

 يتجلى في عمليات المدققين. ام وشامل للنظّ  كامٌل هو وصٌف ردي:السجل السَّ  -أ

التَّ   :حققالتَّ قائمة   -ب من  سلسلة  و/وهي  التَّ عليمات  فريق  عضو  على  يجب  التي  األسئلة  دقيق  أو 

 ابة عليها.  اتباعها واإلج 

المتعلقة    وهي  االستبيانات: -ت األسئلة  من  شاملة  الرقابيّ بالضَّ سلسلة  هذه هي وة.  الداخليّ   ةوابط 

ة  الداخليّ   ةالضوابط الرقابيّ لجمع المعلومات حول وجود وتشغيل وكفاءة    اً الطريقة األكثر استخدام

يتم    عادةً و.  الوكالةفي   إلى  ما  االستبيان  حيث  تقديم  التّ   يطلب العميل  نفيذيين  المدراء 

 ملؤه. والموظفين المعنيين منه



 

 

عرضٍ   :ةاالنسيابيّ مخططات  ال -ث عن  عبارة  جزء    وهي  لكل  وابط  الضَّ نظام    أجزاء  من  رسومي 

لتسجيل مراجعة   اً االنسيابي هو الطريقة األكثر إيجازمخطط  ال عتبر  ُيو.  وكالةة للالداخليّ   ةالرقابيّ 

 وضيحية. التَّ  الشروحيقلل من مقدار وهو ظام. المدقق للنّ 

 : ة ة على اإلدارة الماليّ ة التفصيليّ الداخليّ   ة وابط الرقابيّ الض    2.4

 : إدارة الميزانية   2.4.1

لتخطيط   اإلدارة  تستخدمها  أداة  أهم  هي  وأداء  الميزانية  وضبطها  الوكالةأنشطة  توجد و.  ومراقبتها 

ال  الميزانية  عددٍ   ة وكالداخل  قسم.    لة المفصّ مستويات  المن    في  لكل  المعتمدة  النفقات  أن  ومثل  يجب 

بميزانيا   الميزانية   تكون الفرديّ   تٍ مدعومة  لألنشطة  قسممفصلة  لكل  من  و  ة  بند  لكل  يكون  أن  يجب 

يجب  و.  وضبطها  فقاتحكم في تلك النّ عن التّ   مسؤوالً يكون  ميزانية  ال  عن   مسؤوٌل  شخٌصبنود اإلنفاق  

 .  الوكالةة وأهداف االستراتيجيّ بالخطة ربط ميزانيات كل قسم   اً أيض

 اإلجراءات: 

متوافقي .1 الميزانية  وضع  يكون  أن  الخطط    اً جب  استراتيجيتها  مع  و  للوكالة  ةاالستراتيجيّ مع 

 ة. الماليّ 

ج  .2 وضع  إلعداد  يجب  مناسب  زمني  الميزانية  الميزانيةدول  صياغة  عملية  مع  يتكامل  بحيث   ،

 مجلس األمناء.إلى الجدول الزمني يجب إبالغ هذا و. للوكالةالعامة 

الماليّ  .3 الشؤون  مدير  على  واإلداريّ يجب  ميزانيّ ة  مشروع  إعداد  النّ ة  مع  يتماشى  المتوقعة  ة  فقات 

 . للوكالةة المالية االستراتيجيّ مع ة و، بما يتوافق مع الخطة االستراتيجيّ للوكالة



 

 

في تطويرها والموافقة على    -الذين سيتحكمون في الميزانيات-  المدراءيجب أن يشارك جميع   .4

النهائيّ  أو على األقل تزويدهم بشرحٍ الميزانية  الميزان   ة  الذي تم االتفاق عليه  يّ كاٍف لمستوى  ة 

 . اً أخير

 مناسب.   حكم فيها بشكلٍ التّ  على األقل لضمان اً يجب مراجعة الميزانيات شهري .5

على    لمدراء ينبغي   .6 اإلشراف  بينالتّ عملية  اإلدارات  الميزانية    نسيق  عن  المسؤولين  األفراد 

التأكد من اتخاذ اإلجراء  ؛ وواكتشاف المشاكل الناشئة؛  ال للمواردوتعزيز االستخدام الفعّ ،  ةالفرديّ 

 . المناسب

ة في الفترة السابقة  فعليّ فقات الشرح الفروق بين ملف الميزانية المتفق عليه والنّ   المدراءعلى   .7

الفرق كان  من    إذا  التّ وة.  الميزانيّ   المدرجة  رقاماألمن    % 10أكثر  تقديم  ذلك  بعد  فسيرات  يجب 

 . ار المدراءلكب

التّ  .8 تشير  الخعندما  مستوى  تقديم  في  االستمرار  الممكن  من  يكون  لن  أنه  إلى  دمة  وقعات 

لمدير    يقوم مسؤول المحاسبة بإعداد اقتراحٍ س،  وال العام ضمن الميزانية الحاليةالمخطط له ط

 مناسب.  مكملٍ يسعى للحصول على سو الوكالة

الميزانيّ  .9 مراقبة  مدمٌجنظام  الماليّ   ة  المحاسبة  نظام  مجموعة  أنه  أو    ةمع  نفس  يستخدم 

 . الخاصة بهذا النظام ةالمعلومات األساسيّ 

نظام   .10 إلى  اإلنترنت  عبر  الوصول  أو  المعامالت  قوائم  على  الحصول  الميزانية  ألصحاب  يمكن 

 ة.الدخل الفرديّ  بنود هذا يسمح بتحديد وفحص بنود اإلنفاق أوو. عند الطلب المعلومات

 : والمشتريات   العقود   2.4.2



 

 

و للسلع  العامة  المشتريات  الدليل  من  القسم  هذا  ينظمها  يغطي  التي  المشترياتالخدمات  في  و.  دليل 

، بحيث ال يمكن المفروضة على القيمة وإجراءات الشراء  حدودالمن األحيان يتم إجراء تغييرات في    كثيرٍ 

التّ  هذه  مع  استخدام  دمجها  يتم  أن  بعد  إال  اللوائح وجيهات  أهداف  والحالية.    تحديثات    دقيق التّ تتمثل 

في  ال العامة  المشتريات  أنّ   الوكالةعامة ألنظمة  على  التأكيد  بشكلٍ   في  تتم  الشراء    اقتصاديٍ   عمليات 

 ال. وفعَّ  وكفء  

العمليّ ةيّ االقتصاد المدخالت في  يتم توفير جميع  أكبر حدٍ   بطريقةٍ ة  :  إلى  يتعلق    فيما  ممكن  اقتصادية 

 كلفة والجودة.بمواصفات التّ 

 ية. بأكثر الطرق فعالّ المدخالت  يتم نقل الكفاءة:

 . لوكالةالعملية مصممة لتكون متوافقة قدر اإلمكان مع األهداف العامة ل الصادرة عنالنتائج  ة:الفعاليّ 

هو   المشتريات  تدقيق  من  النتائجالهدف  واكتمال  كفاية  مدى  وليستقييم  الضّ   تقييم  ،    وابطعمل 

المثال سبيل  على  كانت  الرقابية.  إذا  مما  المدققون  يتحقق  تم  التفصيليّ   األنظمة،  قد  للمشتريات  ة 

  كلما احتاجوا إلى وقت أطول ،  ا تم تفصيل االختبارات أكثركلممحددة. وبالتالي،    تطبيقها على مشترياتٍ 

، فإن األخطاء التي  ذلكع  تحقيق نفس المستوى من الضمان. ومأكبر من العينات وبالتالي    لتحقيق عددٍ 

( لوكالةلظهر في الغالب خسارة  ها ُتألن)  ةة تكون أكثر أهميّ االختبارات الموضوعيّ يتم اكتشافها من خالل  

اختبارات   خالل  من  اكتشافها  تم  التي  األخطاء  ُت  الرقابةمن  أنّ التي  تعمل    ةالرقابيّ   وابط الضّ   ظهر  ال 

 :مما يليتأكد وحدث خطأ. قد  وليس أنهصحيح  بشكلٍ 

ال  أنّ  .1 المشتريات  واضحة وشاملة )محدثة( سواٌء  ة سياسة شراءوكاللدى  ة  الخدمات مركزيّ /كانت 

 ة. ختلفالم اإلدارات عبرالخدمات تتم أن المشتريات/ الخدمة أو/في قسم الشراء



 

 

 صحيح. اخلي والموافقة عليه بشكلٍ صحة طلب الشراء الدّ  (حقق منالتّ يتم فحص)أو أنه  .2

الدّ يَ   أن .3 المراد شراؤها وكذلك تاريخ   ة المواد/الخدماتكميّ اخلي بوضوح مواصفات وذكر الطلب 

 وريد.التّ 

ة كما وردت من اثنين أو  تنافسيّ   إلى عروض أسعارٍ   تستند  والمشترياتعمليات شراء الخدمات    أنّ  .4

 أكثر من الموردين.

 الخدمة.موضوعة قبل الموافقة على الشراء/ ما إذا كانت ورقة تحليل األسعار المقارنة .5

يتم .6 لم  أسعار،    إذا  عرض  أدنى  قد  قبول  كان  إذا  ما  المشترياتفانظر  على  الموافقة    /تمت 

 كبير.   الخدمات من قبل مسؤولٍ 

الشراء/ .7 أوامر  كانت  إذا  مسبقما  مرقمة  النّ   اً الخدمة  على  صارمة  رقابة  غير  وتوجد  ماذج 

 المستخدمة.

، مرة واحدة  الخدمة المعلق بواسطة قسم الشراء/الخدمةأمر  ميع قائمة الشراء/إذا كان يتم تج  ما .8

 على األقل كل ربع سنة. 

 من البائعين المسجلين.  الوكالةلسياسة  اً وفق ما إذا كان يتم استدعاء عروض األسعار  .9

 ما إذا تم فتح عروض األسعار وتسجيلها وإعداد مخطط مقارن وترخيصه. .10

الش .11 أمر  إعطاء  يتم  العروضالخدمة  راء/أنه  الشروط/  شريطةَ   ألرخص  جميع  المواصفات  تلبية 

 األخرى. 

الشراءأنه   .12 أمر  إصدار  الدّ   اً وفقالخدمة  /يتم  الطلب  التوريدمع  اخلي  لمتطلبات  تاريخ  . أيضاً   ذكر 

لشروط ومواصفات أمر   اً الخدمة وفقجزائي، إذا لم يتم التوريد/  على شرطٍ   اً توي أيضيجب أن تح

 الشراء.

 : ة األموال النقديّ إدارة    2.4.3



 

 

.  الوكالةة التي تديرها  ة األساسيّ ة هي واحدة من أكثر األنظموالترتيبات المصرفيّ   قديةاألموال النّ إدارة  

تعتمد القدرة على دفع األجور والدفع وة.  ة األكثر أهميّ األصول الماديّ   إحدى  ة هياألموال النقديّ   كما أنّ 

النقديّ للموردين على توافر   النّ وُت.  ةاألموال  األصل    اً أيض  قدية )بصفتها أصل من األصول(عتبر األموال 

إنفاقه. لذلك    وبسبب سهولة، حيث قد يكون من الصعب تتبعه  لمخاطر االحتيال والفساد  اً تعرض  األكثر

للغايةمن   ل  للوكالة  المهم  يكون  وإدارة وصرف  أن  لتحصيل  جيدة  أنظمة  النقديّ ديها  يتمثل  و.  ةاألموال 

النظا النقديّ هدف  بالترتيبات  يتعلق  فيما  والمصرفيّ م  الة  اإليرادات  جميع  تحصيل  ضمان  في  قدية  نّ ة 

 ة المناسبة. ؛ وأن يتم الحصول على الخدمات المصرفيّ وسريع مالئمٍ  وتسجيلها بشكلٍ 

 :ةإدارة المصروفات النثريّ  -أ

 ة هو التأكد من: الغرض من إجراء المصروفات النثريّ 

حكم فيها وتسجيلها وحسابها  ة يتم التّ جميع المصروفات المتعلقة بالمصروفات النثريّ   أنّ  •

 بالكامل. 

النثريّ   أنّ  • للمصروفات  المخصصة  األموال  الكامل  ةجميع  والحساب  للرقابة  وتخضع  أن ، 

 كاف.   بشكلٍ  ةبحيث تكون محميّ ة نثريّ االحتفاظ بها في صندوق مصروفات يتم 

 ة هي كما يلي:ة الرقابة التي يجب وضعها لحماية المصروفات النثريّ آليّ 

 ة عندما يتم سداد مبالغ السلف. يجب إعداد مطابقات المصروفات النثريّ  •

النثريّ  • المصروفات  الماليّ يجب مراجعة تسويات  إدارة  والتّ ة من قبل  أنهة  تمت   وقيع على 

 .مراجعتها

 .المصروفاتكلما تم سداد  قودالنّ يجب احتساب  •

 .طلب الدفع لسداد التكاليف إجراء هذه الحساباتوقع على يجب على الشخص الذي ُي •



 

 

اإل • والمسؤول  المالي  المدير  يقوم  أن  قِ يجب  من  مفوض  شخص  أو  بحساب    بلهداري 

النثريّ  الُمالمصروفات  وة  تسجيإجراء  فاجئة  تم  والتي  المفاجئة  سجل الفحوصات  في  لها 

 ة. المصروفات النثريّ 

على إلدارة    سيتوجب ،  عن المكتب  اً ة بعيدصروفات النثريّ عندما ُيتوقع أن يكون أمين الم •

  معين. ة إلى شخصٍ تسليم المصروفات النثريّ  المالية 

النثريّ  • المصروفات  جرد  إجراء  والتّ يجب  الماليّ ة  الشؤون  إدارة  قبل  من  عليه  ة  وقيع 

 لتولي الوظيفة. والشخص المعين 

النثريّ  • المصروفات  أمين  النثريّ يجب على  المصروفات  أن يسلم مفاتيح صندوق  ة فقط ة 

 بعد الحصول على توقيعي الطرفين المذكورين أعاله. 

 اتباع نفس اإلجراء. سيتوجب، ةة إلى أمين المصروفات النثريّ قديّ عند إعادة المبالغ الن  •

النثريّ  • المصروفات  أمين  على  ييجب  أن  النثريّ ة  المصروفات  جميع وازن  تسجيل  ويجب  ة 

 .اً وفات في الحسابات ذات الصلة شهري المصر

ة عن طريق إضافة المصروفات النثريّ قروض  ة تسوية  يجب على أمين المصروفات النثريّ  •

ية  الفعلّ   األموال الّنقديةة الموجودة إلى  ة لنماذج طلب المصروفات النثريّ القيمة اإلجماليّ 

 لصندوق. الموجودة في ا

 .ة فقط في حالة النفقات العامة وحاالت الطوارئيجب استخدام المصروفات النثريّ  •

مع الموافقة الدقيقة    -ةة من قبل إدارة األصول الماليّ ة اليوميّ قارير النقديّ التّ تتم مراجعة   •

الُم المبالغ  لمجموع  بلَّ على  عنها  النّ غ  المرو.  قديالسجل  هذه  تأكيدتتضمن  على   اً اجعة 

واستمراريّ  اليوم  خالل  المستخدمة  النقد  سجالت  لجميع  المجاميع  عن  أرقام  اإلبالغ  ة 

 .اً  كاماًل وتوثيق اً تتطلب أي تناقضات شرحوقد )إن أمكن(. حكم في سجل النّ التّ 



 

 

 : ةنثريّ ال  سلف المصروفات

ما يحد النثريّ غالًبا  المصروفات  أنه عند طلب  بالضبط ةث  المطلوب  المبلغ  ففي غير مؤكد.    نيكو   ، فإن 

 هذه الحالة:

 ة. قد أن يمأل استمارة طلب سلفة نثريّ يجب على الشخص الذي يحتاج إلى النّ  •

في  • تكبدها  سيتم  التي  المصاريف  تفاصيل  إلى  باإلضافة  دفعه  المطلوب  المبلغ  إدخال  يجب 

 . ةإدارة األصول الماليّ  بلة المصرح به حسب األصول من قِ نموذج طلب سلفة المصروفات النثريّ 

طلب   • نموذج  إرسال  ذلك  بعد  النثريّ يجب  ا  ةالسلفة  المصروفات  أمين  إلى  به  ة  لنثريّ المصرح 

المبلغ استالم  يتم  كإيصالٍ وعندما  به  المصرح  النثريات  سلفة  طلب  نموذج  توقيع  يجب  يدل    ، 

 قدي. لمبلغ النّ على استالم ا

الشراء • إتمام  إعادة  بمجرد  يجب  الم  المستلَ واإليصال    الفرق،  المصروفات  من  أمين  إلى  بائع 

م في نموذج طلب سلفة  ستلَ الُم الفرق، الذي يجب عليه إدخال المبلغ الفعلي باإلضافة إلى ةالنثريّ 

 .الفرقتم استالم  هوقيع عليه لتأكيد أن ة والتّ المصروفات النثريّ 

 ة.بل أمين المصروفات النثريّ ة من قِ فات النثريّ يجب بعد ذلك تسجيل المبلغ في سجل المصرو •

 : الدفع المصرفي -ب

ل سجّ ُتوة.  إلى الحسابات المصرفيّ ومن/  التي تتم  مناسب في المدفوعات  حكم بشكلٍ تّ يتم ال •

الدفع   ال  ةالمصرفيّ إيصاالت  األموالة  نقديّ ال  دفوعاتمجميع  يتم تسوية وة.  نقديّ ال  ومجموع 

الدفع   النّ   ةالمصرفيّ قسائم  االستالم  عمليات  اليوميّ مع  والمجاميع  نظام  قدي  على  ة 

 ة. المقبوضات النقديّ 



 

 

شهري   العام على أساسٍ   المحاسبةيقوم المحاسب بتسوية بيانات الحساب المصرفي لدفتر   •

 . ةنقديّ ال  اتحساب ال لجميعباستخدام تحليل حساب 

الموظف   • أن يكون  بإعداد الحسابات مختلفيجب  الذي يقوم    اً الذي يقوم  الشخص  بإجراء عن 

 . المطابقات

بمراجعة • المالية  األصول  إدارة  دفتر    تقوم  على  تعديالت  وأي    العام  المحاسبةالتسويات 

 . والموافق عليها

 .اً ( يوم60المطابقات ألكثر من ستين ) لن يتم ترحيل بنود •

 بل مدققين خارجيين. من قِ  اً قات سنوي المطابتتم مراجعة  •

مصرفيّ  • حسابات  على  للحصول  طلبات  أي  تقديم  للموافقة يتم  العام  المدير  إلى  جديدة  ة 

األوراق الالزمة لفتح الحساب الجديد  ة  حالة الموافقة، ستكمل إدارة األصول الماليّ   فيوعليها.  

 "عام".  البنك يحتفظ باألموال في حسابٍ  والتأكد من أنّ  الوكالةباسم 

للتأكد من دقة الموقعين والضمانات    اً بمراجعة الحسابات سنوية  ستقوم إدارة األصول الماليّ  •

 المناسبة. 

بالموقعين هي ثالثة • الخاصة  البنك  الشيكات    تفويضات  تفويضات  اثنين توقيع  ويمكن ألي 

المصرفي.  والتّ  الموقعيوحويل  تفويض  يكون  أن  محدثيجب  دائماً ن  استبعاد و.  اً   يتم 

 . الوكالةفويض بمجرد مغادرتهم موظفين من التّ ال

غييرات الهامة  التّ مراجعة  للتأكد من مدى معقوليتها و  اً ة رسمييجب مراجعة الرسوم المصرفيّ  •

 مرة واحدة على األقل في السنة.

 : والمدفوعات إدارة المشتريات    2.4.4



 

 

القسم  هذا  والخدمات   ة عمليّ   يغطي  السلع  واستالم  ثمنها  شراء  قبل    ودفع  فهو    وبالتالي.  الوكالةمن 

النّ  الذي تستخدمه  يغطي جميع جوانب  السّ   الوكالةظام  والخدماتللحصول على  التي  لع  ، باستثناء تلك 

 ة.شتريات العامّ يتم الحصول عليها من خالل استخدام إجراءات الُم

تقديم الطلبات واستالم البضائع والفواتير والمدفوعات التي تتم فيما يتعلق    عملية   يغطيمما يعني أنه  

بعد  و.  والدفع مقابلها  الخدماتالمتعلقة بشراء واستالم السلع/  الوكالةبهذه البضائع. كما يغطي سجالت  

النّ  الميزانياتإجراء  افقات وتحديد  الحصول على  المرحلة األولى في عملية  الشراء هو  أمر  لع لسّ ، يكون 

المرحلة  ووالخدمات.   هذه  ما  بتبدأ  وعادة  مستقبليّ بمسؤوليّ   الوكالة  تلتزممعاملة  تكن  وة.  ة  لم  إذا 

 : ضمان الوكالةعلى  اً يصبح من الصعب جدفس، بية كاملة ودقيقة في هذه المرحلةالسجالت المحاس

 . طلبهالع والخدمات التي تتالم كافة السّ اس •

 فقط.يتم إجراء المدفوعات الصالحة أن  •

 . الوكالةوجود سجالت دقيقة اللتزامات  •

 ة على أوامر الشراء هي: بعض الضوابط الرئيسيّ 

 . للوكالةدة جميع األوامر تندرج ضمن الميزانيات المعتمَّ  ▪

 اشئة.وجود موارد كافية للوفاء بااللتزامات النّ  ▪

 ودقيق. كاملٍ   يتم تسجيل جميع الطلبات بشكلٍ  ▪

 .البضائع الواردة والفواتيرتتم مطابقة الطلبات مع  ▪

 : لع والخدماتة على استالم السّ الضوابط الرئيسيّ 



 

 

أمرٌ  هناك  يكون  أن  السّ   يجب  لجميع  تتلقاها  رسمي  التي  والخدمات  أو  .  الوكالةلع  السلع  استالم  وعند 

يجب ولضمان صالحيته.    المدة ومفتوح  صالحشراء  ، يجب مطابقة إشعار استالم البضائع مع أمر  الخدمات

، وقد يؤدي قبول مثل هذه ومفتوح   صالحٍ   شراء  بأمر  اية في البضائع المستلمة غير المرفقة  حقيق بعنالتّ 

 صحيح.  بشكلٍ   الم تتم الموافقة عليه اتٍ التزام الدخول فيالبضائع إلى 

بالغ األهمية لضمان سداد المدفوعات مقابل    اً لع والخدمات أمرسجيل الكامل لجميع السّ ضمان التّ   عتبروُي

د  والمورِّ  الوكالة، وأن تحتفظ من توقيع جميع البضائع المستلمة ُينصح بالتأكدوالبضائع المستلمة فقط. 

 على استالم البضائع والخدمات هي: والضوابط الرقابّيةمن هذا اإليصال.  بنسخةٍ 

تكون   • السّ أن  المُ جميع  والخدمات  مصحوبستللع  البضائع  بمذكرةِ   ةً مة  تحتفظ استالم  والتي   ،

 . منها والمورد بنسخٍ  الوكالة

تكون   • الواأن  البضائع  ألمرِ جميع  مطابقة  شراءردة  قبولها    قبل  على و؛  رسمي  عالمة  وضع  تم 

 ظام.الطلب على أنه مغلق في النّ 

أمرٍ أن   • بدون  استالمها  يتم  التي  البضائع  قبل    يتم فحص  المناسب  اإلذن  على  للحصول  رسمي 

 القبول.

وقيع يتم التّ أن  وة والمواصفات قبل قبولها.  يتم فحص جميع البضائع من حيث الجودة والكميّ أن   •

 معتمد.   على إشعار استالم البضائع من قبل موظفٍ 

 كاٍف.  يتم تسليم البضائع فقط إلى المواقع المعتمدة التي تتمتع بأمانٍ أن  •

 : ة على المدفوعاتلرئيسيّ وابط االضَّ 

السّ  مقابل  الدفع  يتم  نقدقد  والخدمات  المباشر.    اً لع  المصرفي  بالتحويل  عند ويأو  أعلى  األمان  كون 

التّ  المصرفاستخدام  النّ   ة مقارنةً يّ حويالت  بأن تحد  قديةبالتحويالت  لذلك يوصى  من استخدام    الوكالة. 



 

 

ذلكالنقديّ المدفوعات   ومع  ذلك.  أمكن  حيثما  الصغيرة ،  ة  للمدفوعات  للموردين   بالنسبة  والمدفوعات 

النّ ف،  الصغار يكون  الممكنة.  قد  الوحيدة  الدفع  هو طريقة  التّ وقد  هو  األساسي  جميع  الهدف  أن  من  أكد 

التّ  تم  قد  بشكلٍ المدفوعات  وتسجيلها  بها  المورِّ   صريح  إلى  وتقديمها  المعني.  صحيح  هذا د  ولتحقيق 

 ما يلي:، من الضروري التأكد م الهدف

ا  أنّ  • المعتمدة ستَ لمُ الفواتير  لألوامر  مطابقة  ولمة  تم  تم  أنه  ،  أنه  على  تدل  عليها  عالمة  وضع 

 تسليمها. 

 .يتم فحص الفواتير واعتمادها للدفع وختمها على أنها "مدفوعة"أنه  •

 .يتم الدفع للطرف المناسب بالمبلغ المناسبأنه  •

 .الدفع بإيصالالمناسبة مرفقة  ةالثبوتيّ جميع المستندات  أنّ  •

 . صحيح في السجالت المحاسبية يتم تسجيل الدفع بشكلٍ أنه  •

 فقات المناسبة. صحيح في إطار الميزانية والنّ  يتم تسجيل جميع المدفوعات بشكلٍ أنه  •

 ة ما يلي:ة على المدفوعات النقديّ وابط الرئيسيّ تشمل الضّ 

الحدود   • تتجاوز  التي  البنك فقطالمدفوعات  من خالل  تتم  عليها  أنظمة  المنصوص  وتستخدم   ،

 ة. لف لدفع المصروفات النثريّ السّ 

التّ   مناسٌب  فصٌلهناك  أّن   • مسؤولي  المثال،  سبيل  على  الموظفين،  بين  فويض للواجبات 

 . )المحاسبة( سجيلوالموظفين المسؤولين عن التّ الدفع )الصرافين( ومسؤولي 

والمستندات  أن   • الدفع  سندات  فحص  ع  ةالثبوتيّ يتم  والموافقة  السداد  قبل  قبل  من  ليها 

 المسؤولين المعتمدين. 

 قود.لحفظ النّ  المستودعات المقفلةالخزائن أو أن يتم استخدام  •



 

 

 قدية. هناك إجراءات مناسبة للتسجيل الدقيق لجميع المدفوعات النّ أن  •

 ة ما يلي:المدفوعات المصرفيّ ة على وابط الرئيسيّ تشمل الضّ 

  ة الثبوتيّ ، بما في ذلك إرفاق المستندات  ت الدفعاإلجراءات المناسبة إلعداد سندااستخدام  يجب   •

 وما إلى ذلك.  والعائداتالخصومات  واقتطاع

 اإلجراءات المالئمة الستالم وتسجيل وحفظ وإصدار دفاتر الشيكات. استخدام يجب  •

التي    واألنظمةالقواعد  تطبيق  يجب   • المصرفيّ المناسبة  المدفوعات  إعداد طلبات  على تنظم  ة، 

 وما إلى ذلك. وقيع... خولون بالتّ ، والمسؤولون المةسبيل المثال الطباعة اآلليّ 

لإلرسال  استخدام  يجب   • مناسبة  التّ   -طرق  طريق  المباشرعن  المصرفي    حويل  الحساب  إلى 

 إلخ. للمدفوع له..

اإليجب   • والمستندات    جراءاتاستخدام  المدفوعة  الفواتير  جميع  وحفظ  وتخزين  لترتيب  مناسبة 

 لفترة محددة. ةالثبوتيّ 

ال • في  المدفوعات  لجميع  الصحيح  النقديّ التسجيل  والمصرفيّ دفاتر  الشهرية    والمطابقات ،  ةة 

المصرفيةّ ل يتم  لكشوف  لم  بنود  أي  ومتابعة  ومطابقتها،  بشكلٍ أن  ،  الواجبات  جميع    يتم فصل 

 صحيح بين الموظفين.

 : ائنين وااللتزامات الرئيسية على الدَ   ة الرقابيّ   وابط الضَّ   2.4.6

يتم السّ   قد  أو استالمها من قبل  طلب  والخدمات  أي وقتٍ   الوكالةلع  األوقات  في  أن  من  يتم سداد    قبل 

  التي لم يتم دفع ثمنها ستلمة  الُم  فالعناصر؛  الوكالةمن    اً طلبها التزامالتي تم  العناصر  وتتطلب  ثمنها.  

مفيد و .  ديناً تمثل   االلتزامات  تسجيل  التّ   اً يعد  في  لتخطيط  النقدي  أّ الوكالةدفق  من  الرغم  على  ن  ، 

 االلتزامات تقع خارج نطاق نظام المحاسبة العادي.



 

 

ة على  حاجة لرقابة إضافيّ   أن هناك  الوكالةوالمراقبة فقط عندما ترى    لتزاماال  محاسبة  يجب استخدامو

 ، على سبيل المثال إذا كان لديها تاريخ من االلتزامات المتكبدة التي ال تستطيع الوفاء بها.  نفقاتها

 الرواتب والمصروفات:   ات ترتيب  2.4.7

للموظفين.   المصاريف  ومدفوعات  والبدالت  الرواتب  القسم  هذا  عادًة ويغطي  المرتبات  كشوف  تمثل 

ة لمنع االحتيال والفساد. وابط الجيدة ضروريّ الضَّ   مجال تكون فيه، وهي  الوكالةمن نفقات  سبة األكبر  النّ 

التي تتم مباشرةً و المدفوعات  المرتبات عادًة  أنظمة كشوف  الموظفين مثل    تتضمن  من كشوف رواتب 

 ضريبة دخل الموظفين والمساهمات األخرى.

 كشوف المرتبات:  على ةالرئيسي وابطالضَّ 

التّ أن   • التَّ يتم  من  علىغييرات  حقق  طرأت  مقارنةً   التي  المرتبات  كشوف  في  الموظفين    عدد 

عدد    مطابقة، تتم  المرتباتأو في كل قسم من كشوف  في كل كشف رواتب  وبالفترة الماضية.  

غييرات المضمنة في إدخال  التّ مع مع الشهر السابق )أو األسبوع( و الذين تم الدفع لهمالموظفين 

 ح به. البيانات المصرَّ 

بسجلٍ أن   • االحتفاظ  على  يتم  يحتوي  يتم  و.  لمةالمستَ المصروفات  ب  المتعلقة   مطالبات الجميع   

وضع عالمة  ، ويتم  ظام بمجرد استالمهافات على النّ رو المصب   المتعلقة  مطالباتالتسجيل جميع  

 على أنها مدفوعة بمجرد دفعها. تدل

العام من   المحاسبةمن كشوف المرتبات مع مجاميع المدخالت في دفتر    المخرجات  مطابقةيتم   •

 مناسبة. ةضوابط رقابيّ خالل استخدام 

لك التي تم ترحيلها إلى دفتر الدائنين لنظام كشوف المرتبات بتالمدين/تم مقارنة إجمالي  أن ت •

التّ ال    وابطالضَّ إذا كان حساب  والعام.    المحاسبة التّ وازنيبين  حقيق فيه واتخاذ اإلجراء  ، فسيتم 



 

 

ذلك.   تصحيح  لضمان  مراجعة  والمناسب  الفور.    المطابقةيتم  عن على  المسؤولون  يبدأ  حيث 

 . المطابقاتويؤرخون جميع   عملهموالمراجعون  اإلعداد

النقديّ عند   • المدفوعات  نظام  ةاستخدام  في  المسجلة  للمبالغ  المدفوعات  من  عينة  من  تحقق   ،

 كشوف المرتبات. 

 ذات الصلة والمتطلبات المحددة األخرى.  للقوانين وفقاً تمت جميع المدفوعات  تأكد من أنّ يجب ال •

 تحقق من أي اقتطاعات أخرى من كشوف المرتبات لسجالت المصدر المناسبة. يجب ال •

 : ابتة ة على إدارة األصول الثَّ الرقابة الداخليّ   2.4.8

 أصناف جميع    على  المخازن  وتحتويحكم في إدارة المخازن والممتلكات.  يغطي هذا القسم من الدليل التّ 

بها   تحتفظ  التي  بيع  الوكالةالمخزون  توزيع  هاإلعادة  أخرى.  إلأو    هاأو  وخدمات  سلع  تشمل ونتاج 

الثّ الممتلكات جميع   والمنقولة التي تحتفاألصول  بها  ابتة  : اً ، وهي أساسطويلة األجل  لمنفعةٍ   الوكالة ظ 

والمباني   والتّ   والسياراتاألراضي  والتركيبات  الكمبيوتر  وأجهزة  ة  الرقابيّ وابط  الضّ وجهيزات.  واآلالت 

 هي: هنا ةالرئيسيّ 

  جلبهذا السّ يتم االحتفاظ  وابتة.  مسؤول عن الحفاظ على سجل األصول الثّ ال  هو  الموظف المعين ▪

 للموظفين المعتمدين تعديل البيانات.  كما أنه ال يمكن إالفي نظام كمبيوتر آمن 

 في سجل األصول. صرف فيهاابتة وعمليات التّ شراء األصول الثّ يجب تسجيل جميع عمليات  ▪

 . اتيجب استخدام أنظمة كمبيوتر مناسبة لتسجيل استالم وإصدار جميع المخزون ▪

والسيارات وما  أجهزة الكمبيوتر  أفراد مسؤولين عن  لجميع الممتلكات )  مسؤولة جهة  يتم تعيين   ▪

ذلك.. ل  قسم  إلى  واألراضي(  خاص  والمباني  المسؤوليّ   بحيثآلالت  أمنيتحمل  عن  وإثبات   /ة 

 استخدام ذلك األصل. و/



 

 

جميع ▪ مرجع  ُتمنح  أمني اً الممتلكات  فريد اً   الممتلكات  اً   عليه  سجل  تكتب  في  تسجيله  ويتم   ،

 األصول. 

 ض. مفوّ اللموظف اة مسؤوليّ ، وكل موقع يقع تحت سجل المخزون موقع جميع المخزوناتيسجل  ▪

 حتفظ بها هناك. ة في جميع المواقع مناسبة لقيمة الممتلكات الُميجب أن تكون الترتيبات األمنيّ  ▪

 حقيق فيها على الفور. والتّ  ر يللمديتم اإلبالغ عن خسائر الممتلكات أن  ▪

هنا ▪ يكون  أن  كافٍ يجب  مادي  أمن  التّ   ك  وحدات  اإلنذار  خزينفي  وأجهزة  األقفال  ذلك  في  بما   ،

 . وتقييد إمكانية الوصولوحراس األمن 

يقارن هذا  والمسؤول.  الموظف صحيح من قبل  حكم فيها بشكلٍ ة يتم التّ هناك عمليات جرد دوريّ  ▪

المسجّ  المستوى  مع  المخزن  في  المخزون  أنواع  من  نوع  كل  الكمبيوتر.  مستوى  أنظمة  على  ل 

 صحيح في االختالفات. حقيق بشكلٍ يتم التّ و

اأن   ▪ في  المخزون  المخزونيأخذ  تقييم  والتّ العتبار  وفقً ،  المخزون  تقييم  من  للسياسة  أكد  ا 

 . للوكالةالمحاسبية 

 مستقلة )عادًة  الوكالةبل  ة للمخزون من قِ يتم إجراء عملية جرد سنويّ ف،  زن الكبيرة بالنسبة للمخا ▪

 (. تدقيق خارجي

حقق  ، والتّ وتنفيذ هذا البرنامج   حقق من األصولوجود برنامج متجدد للتّ يجب على اإلدارة ضمان   ▪

 . الوكالةجميع األصول المدرجة في القائمة ال تزال تحتفظ بها  من أنّ 

حسابات  يتم  أن   ▪ على  األصول  قيمة  في  واالنخفاض  والخسائر  الشطب  عمليات  جميع  تحميل 

 القسم المناسب.

ا ▪ في  اإلدارة  تأخذ  أن  بالمخزونيجب  االحتفاظ  تكلفة  الخسارة العتبار  ومخاطر  ومتوسط    ،، 

 مستويات االستخدام، لتحديد الحد األدنى والحد األقصى لمستوى المخزون. 



 

 

للتّ  ▪ األصول  سجل  وبيعها.  خمراجعة  األصول  من  تصريحٍ ولص  وجود  من  كافيين   تأكد  وسبب 

 خلص من األصول.للتّ 

األص ▪ بيع  عائدات  أن  من  بالنّ التأكد  مناسبة  األصلول  قيمة  إلى  وأنّ ظر  ُت  ،  إلى العائدات  ضاف 

 . للوكالةالحساب المصرفي 

 أكد من أن أي انخفاض في قيمة األصل ينعكس في تقييمه.التّ  ▪

أو متقادم وتأكد من وضع عالمة عليه على هذا النحو في أوراق المخزون. فحص أي مخزون تالف   ▪

 مناسب. بشكلٍ  وتأكد من تقييم هذه األوراق

 ة على إجراءات الشراء: الداخليّ   ة وابط الرقابيّ الضَّ   2.4.9

شراء   الدليل  من  القسم  ينظمها    الوكالةيغطي هذا  التي  والخدمات  ينبغي ال  والمشتريات.    دليلللسلع 

ظر إليها على أنها  وإنما ينبغي النّ ،  عة من القواعد التي يجب احترامها اعتبار قواعد الشراء على أنها مجمو

على  للوكالةفرصة   لأل  لتحصل  أعلى  المثالقيمة  سبيل  على  المستثمرة.  من موال  للعديد  يمكن   ،

العام  دينالمورّ  الجماعي    اعتماد  خالل  يقوموا الشراء  معداتٍ ب  اً مع  وأن  موادٍ   شراء    10بقيمة    ة مكتبيّ   أو 

عملية شراء واحدة  ب   للقيام  اً  كبير أن يعمل هؤالء الموردين مع، هناك احتماٌلماليين دوالر. وكمجموعة

 ة هي كما يلي: الرئيسيّ  ةالرقابيّ  وابطالضَّ و. للوكالةبسعر أقل بكثير وبهذه الطريقة لتوفير موارد كبيرة 

 . لع والخدماتالكاملة لشراء السّ  ة للمشتريات تغطي العمليةاستراتيجيّ  تضع لجنةوجود  •

 بمحتواها. جميع الموظفين على درايةٍ أن يكون المشتريات و تغطي ةكتابيّ  اتإجراء وجود •

بأن   • المشتريات  رئيس  للسّ   الوكالةيقوم  شراء  خطة  أموال  بإعداد  لها  يوجد  التي  والخدمات  لع 

 تم وضعها في الميزانية للسنوات التالية.يأن كافية في الميزانية المعتمدة أو 



 

 

و  اً عقود  الوكالة تبرم  أن   • األسعار  لتحديد  الموردينضمناسبة  من  األسعار  استقرار  على مان   ،

لع في مكان آخر بأسعار ى السّ إذا كان من الممكن العثور عل  سبيل المثال للحصول على خصمٍ 

 سم. احسب الموغيير ؛ أو للتأكد من األسعار التي تخضع للتّ أرخص 

لألنشطة األكبر والمواعيد    اً  زمنياً تتضمن الخطة إطارو كبر.  األ  العقود خطط مناسبة إلدارة    وجود •

الرئيسيّ النهائيّ  للنتائج  المخاطر ة  جميع  الخطة  تحدد  كما  المشروع.  في  الرئيسية  واللحظات  ة 

تتضمن و.  هاأو قبول   هاو نقل أ  هاأو تأمين  هذه المخاطر  دابير التي سيتم اتخاذها لتقليلاألكبر والتّ 

الموردين   مع  المبرمة  المورد   شروطاً العقود  فيها  يقوم  ال  التي  الحاالت  في  السعر  لخفض 

 سليم في الموعد النهائي المحدد في العقد.بالتّ 

كافيًا   • تدريبًا  مدربون  مشروع  مديرو  هناك  يكون  أن  بمنهجيّ ويجب  معرفة  إدارة  لديهم  ة 

مشورة خارجية كافية عندما ال يمتلك فريق المشروع المعرفة أو يتم الحصول على  والمشروع.  

 الخبرة الالزمة إلدارة المشروع. 

مواصفات  أن   • إعداد  مالئمًا    المناقصات يتم  تدريبًا  ومدربين  مؤهلين  موظفين  قبل  على ومن 

كافون  مختصون  خبراء    الوكالةعندما ال يكون لدى  وبالسلع والخدمات التي يتم شراؤها.    درايةٍ 

 الكافي. المتخصص ، عندها يتم طلب الدعم إلعداد مواصفات المشتريات

 . ابقة المماثلةلصلة للمشتريات السّ وصيات واألدلة ذات اد والتّ سمعة المورِّ  حقق منالتّ يتم أن  •

 المجالت المناسبة. في الصحف و المناقصاتيجب نشر  •

 ة. ة المعنيّ لة في الهيئات المهنيّ سجَّ عقود مالة التي تحصل على يجب أن تكون الشركات الدوليّ  •

ة متوافقة مع الطريقة المنصوص عليها  ة والماليّ طريقة تقييم وتصنيف العروض الفنيّ أن تكون   •

 . المناقصةفي وثائق 

 دليل المشتريات. وفقًا ألحكام  المناقصات يفضل مقدمألالعقود  منحيجب  •



 

 

 المشاريع طويلة األجل بانتظام من قبل خبراء مستقلين.يتم تقييم أن  •

، يجب إدراج المشتريات  إلعالن عن مناقصة لها خالل العامبالنسبة للمشتريات الكبيرة التي تم ا •

 ة ويجب الموافقة عليها على التوالي.السنويّ ة/االستراتيجيّ في الخطة 

أموال كافأن   • المشتريات فقط عندما يكون هناك  إذا كانت  يتم تنفيذ  أو  الميزانية  لذلك في  ية 

 هناك إمكانيات متوقعة للعام المقبل. 

 أعمال البناء على التوالي من قبل محترفين مؤهلين.أوقات يتم تأكيد أن  •

تحقق  ف،  دليل المشتريات في أحكام  المنصوص عليه    المناقصةفي حالة عدم منح العقد لمقدم   •

 .اً ما إذا كان سبب ذلك مسجاًل ومبررم

 يجب على إدارة المشتريات إعداد وثائق المناقصة الكافية.  •

 : ة على المخزون قابة الداخليّ الرَّ   2.4.10

  أو حساباتٍ   نقدٍ   شكلِ   إلى توقع أن يتم تحويلها خالل عام  المخزونات هي األصول المتداولة التي من الُم

فهي وبالتالي،  القبض.  التجاريّ   جزٌء  مستحقة  الشركات  أصول  من  اة.  مهم  إدارة  تمت   لمخزوناتوإذا 

إطالق  بطريقةٍ  فسيتم  بشكلٍ   جيدة  المال  علىوالرَّ نتج.  ُم  رأس  العمليات    قابة  إدارة  هي  المخزون 

كما كنولوجي والبرامج المبرمجة الالزمة إلدارة المخزون.  وريد والنظام التّ واللوجستيات وإدارة سلسلة التّ 

هو    الغرض من هذه الرقابة   وإنّ المخزون تنسيق مراقبة المواد واستخدامها وشرائها.    ابة علىقتعني الرّ 

المناسب   المكان  في  الصحيح  المخزون  على  المناسب  والحصول  الوقت  ألنه  بالكميّ وفي  المناسبة  ة 

ارة المخزون. مباشر أو غير مباشر بإد  تتأثر بشكلٍ   الوكالة ة  هذا يعني أن ربحيّ ومرتبط مباشرة باإلنتاج.  

 :المخزون  علىة الرئيسيّ  ة الضوابط الرقابيّ فيما يلي و

 .يتم استالم جميع البضائع الواردة في مواقع محددة وموقعة من قبل أمين المخازنأن  ▪



 

 

 . للتأكد من جودتها قبل قبولها الواردة فحص جميع البضائع يتم  نأ ▪

أنّ التّ   ▪ من  البضاعة  أكد  استالم  وذلك  إشعارات  الشراء  ألوامر  البضائع   مطابقة  استالم  لضمان 

 . تم طلبها بالفعل التي

أمين   ▪ يكون  أن  التّ   اً حاضر  المخزنيجب  عمليات  جميع  وأنّ في  يكون هو  سليم  الوحيد    المسؤول 

 عن إشعارات استالم البضاعة.

التّ  ▪ مناطق  تكون  إأن  وأجهزة  الحرائق  بطفايات  مزودة  درجة خزين  مراقبة  وأجهزة  الحريق  نذار 

 ة(. ة ماديّ الحرارة )وهذه جميعها ضوابط رقابيّ 

مناطق المخزون من أن  و   مةالذي يحتوي على بضائع قيِّ المخزون  على  قفال  اإلتم  أكد من أنه  التّ  ▪

 (.ةة ماديّ وهذه جميعها ضوابط رقابيّ أمن ) حارس  فقط فيه اً واحد اً مخرج  تتضمن

، يجب أال يكون األشخاص المسؤولون عن طلب المخزون وتلقيه  حماية المخزونلتعزيز عمليات   ▪

نفس   الذينهم  قاوالطلب.    قدموا  األشخاص  شخٌصإذا  الوظائف  م  هذه  كل  بأداء  فإن  واحد   ،

عنه.   الكشف  المستحيل  من  يكون  ويكاد  بكثير  أعلى  يكون  السرقة  الفصل خطر  غير  ومن 

الواجبات بين  يتزاي الصحيح  أن  يمكن  المالي  ،  الضرر  بالممارسات د  .  كبيرة   بسرعةٍ   المتعلق 

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي دعم جميع معامالت المخزون بالوثائق المناسبة، مثل أوامر الشراء  

 سليم. والفواتير المعتمدة وإشعارات التّ 

الفعاليّ  ▪ مستويات  تحقيق  اإلداريّ يمكن  األنشطة  خالل  من  المرغوبة  اإلشراف وأنشطة    ،ةة 

بالسياسات واإلجراءات، ومراقبالمنتظمة االلتزام  الروتينيّ ة  المقارنات  ة  ، واإلجراءات  األخرى مثل 

ة أو وظائف االمتثال األخرى التي تختبر وتراقب وتقيم  ، التي تكملها المراجعة الداخليّ والمطابقات

 لفة. قييم الذاتي المخت، أو من خالل برامج التّ ةالرقابيّ وابط أداء الضَّ 

 : ة ة على إدارة الموارد البشريّ قابة الداخليّ الر    2.5



 

 

، وهم مسؤولون عن جميع  ما يمثلون غالبية نفقاتها  وعادةً   .للوكالة المخصصة  رد  اموالهم أهم    األفراد

التي    إنَّ و.  نتائجها أمٌر  الوكالةبها    توظفالطريقة  وتكافئهم هي  وتديرهم  وتدّربهم  أساسي    موظفيها 

بأهميّ و.  للوكالةبالنسبة   بصفتهم  ة  االعتراف  الجيدة    أساسي  مورداألفراد  باإلدارة  االعتراف  إلى  يؤدي 

البشريّ  هدفة  للموارد  البشريّ و.  اً رئيسيّ   اً استراتيجي  اً باعتبارها  الموارد  قسم  إنشاء  وإعطاء  يعد  المركز  ة 

 عاماًل أساسيًا لتحقيق رسالتها.   الوكالةإلدارة الموارد البشرية في  المالئم

أخرى ناحية  وظائف  ومن  أهم  من  البشريّ   الوكالة ،  الموارد  إدارة  البشريّ   وإنَّ .  ةهي  الموارد  هي  إدارة  ة 

داء.  التعويضات وتقييم األصرف    إلى  وصوالً تعيين الموظفين وتدريبهم    األمور التي تشمل المسؤولة عن  

ُت  اً غالبو والسّ ما  العمل  عالقات  وإدارة  دار  واألمن  البشريّ   االستحقاقاتالمة  الموارد  إدارة  ة. بواسطة 

آثاٌرو لها  المسؤوليات  هذه  من  كبيرة  قانونيّ   العديد  ودولياة  حاالتمحليا  في  وحتى  االمتثال    ،  عدم 

 لمخاطر كبيرة. الوكالةيمكن أن يعرض  المتعمدة 

البشريّ تشمل  و الموارد  إدارة  أن تسعى  التي يجب  التّ المجاالت  االمتثال تصنيف  ير  مييز غة فيها لضمان 

المستقلين للمتعاقدين  والحد القانوني  اإلضافي(  ،  )والعمل  لألجور  والتّ األدنى  من  ،  . الهويةحقق 

 ة هي كما يلي:ارة الموارد البشريّ ة على إدالرئيسيّ  ةالرقابيّ  وابطالضَّ و

البشريّ استراتي  وضعينبغي   • الموارد  داخل  جية  بشكلٍ الوكالةة  ومراجعتها  ترتبط ومناسب.    ، 

التزام    اً ، وتتضمن بيانةورؤيتها وقيمها الجوهريّ   الوكالةبرسالة    ةاالستراتيجيّ  تجاه    الوكالةحول 

 الموكلة إليهم. المسؤوليات باإلضافة إلى للموظفين و  الذي يتم إبالغهموظفيها 

لدى   • يكون  البشريّ أن  مع  الموارد  يتناسب  بما  المؤهلين  الموظفين  من  المناسب  العدد  ة 

 . الوكالةمسؤولياتها ووضعها داخل 



 

 

، بما في ذلك على ومراقبتها واإلبالغ عنها  الوكالةة في تحديد أهداف  تساعد الموارد البشريّ أن   •

 سبيل المثال:

 .الموظفين تبدلمعدالت  -

 .معدالت الوظائف الشاغرة  -

 .غيب عن العملمعدالت التّ  -

 .الكبيرة  لموظفيناإنجازات  -

البشريّ   أن يضع • الموارد  السياسات والتّ قسم  المناسبة بشأن سلوك تسريح الموظفين  ة  وجيهات 

بمتطلبات حماية    موظفيهايضمن أن يفي  أن  حماية البيانات و  مسائليأخذ زمام المبادرة في  أن  و

 البيانات. 

الموارد  أن   • التَّ البشريّ تراقب  العاة  الموظفينصور  وأنشطة  السلطة  لموظفي  وم  تستجيب  أن  ، 

 ، بما في ذلك:وظيفمسائل التّ  حول مناسب للتغطية الصحفية بشكلٍ 

 الفائض في العمالة. -

 .مزاعم الفساد -

 . ةادعاءات المحسوبيّ  -

 . ومدفوعات المصروفات ،، ومنح البدالتمخاوف بشأن مستويات الرواتب -

كما  ويسعى للمحافظة عليها، ة أفضل الممارسات في أنشطته يحدد قسم الموارد البشريّ يجب أن  •

إلى  أنه الخارجيّ   إجراء  يسعى  ذلك.  المراجعات  لتأكيد  ألنشطته  تبنية  يتم  علم  التَّ   ثقافة  وأن 

 .تعزيزهاو الوكالةعبر المستمر 

ة أو يتم إنتاج وظيفة رسميّ ة. وأن ستراتيجيّ مدفوعة بالخطة االوظيف جميع احتياجات التّ أن تكون  •

شخصيّ  شغلها  ةمواصفات  يتم  وظيفة  الداخليّ ُيو.  لكل  اإلعالنات  لتصميم  هذا  أو  ستخدم  ة 



 

 

، بما في ذلك وظيفحكام التّ تنص إعالنات الوظائف على طبيعة وشروط وأوالخارجية للوظيفة.  

 . اً أو الراتب إذا كان ذلك مناسب المنصب

بالنسبة لجميع الوظائف    ةعادلة وموضوعيّ   يتم إجراء مقابالت مع المرشحين البارزين بطريقةٍ أن   •

ة  يتم الحصول على المراجع الرسميّ كما  وعادلة.    مفتوحةٍ   عيين بطريقةٍ تتم عملية التّ و.  الشاغرة 

 وظيف. التّ بدء واألدلة على المؤهالت ذات الصلة قبل 

مقارنةيأن   • عبر  ا  تم  المقدرة  باالحتياجات  الحالية  ترتيب و .  ةرسميّ   بطريقةٍ   الوكالة لقدرات  يتم 

ة من  سيستفيد قسم الموارد البشريّ ودريب.  خطط التّ   إلعدادالنتائج حسب األولوية واستخدامها  

الُم واالحتياجات  الحالية  المهارات  لتحديد  الموظفين  احتياجات  وتصورة.  استبيانات  تلبية  تتم 

 دريب أثناء العمل.ة والتّ دريب الرسميّ مناسب بين برامج التّ  توازنٍ  خلق ن خاللدريب مالتّ 

بسجالتٍ أن   • الموظفون  المو  يحتفظ  لمؤهالت  التّ كافية  وسجالت  واحتياجاتهمظفين  ،  دريب 

 ة.لمواصفات الوظيفة الحاليّ  اً المصممة وفق 

تقوم • التّ   الوكالة  عندما  لموظفيهابرعاية  المهني  أن  ،  دريب  الالزمة    تتخذ فبجيب  الترتيبات 

 معينة بعد التأهيل. خالل فترةٍ  الوكالةستثمار إذا ترك الموظف السترداد تكاليف هذا اال

 ، مثل:الوكالةوتعزيز االمتثال لسياسات  من إدراك المدراءة الموارد البشريّ  إدارة  نتمكّ أن  •

 .سياسات اإلبالغ عن المخالفات -

 . ظلمإجراءات التَّ  -

 . قواعد السلوكمدونات  -

 . سياسات تكافؤ الفرص -



 

 

البشريّ أن  يجب   • الموارد  موظف  التّ يتولى  مسؤولية  من ة  الرئيسيين  للموظفين  الوظيفي  طوير 

داخل   الرئيسية  المناصب  يحدد  أنه  التّ   الوكالةحيث  تخطيط  لتطوير ويستخدم  الوظيفي  عاقب 

 في المستقبل. وترقيتهمالموظفين المبتدئين 

ة  ة واإلعارة إلى مناصب وظيفيّ تناوب الواجبات وخبرة العمل اإلضافيّ   ء علىالمدرايشجع  أن  يجب   •

طوير  ة ويكون ذلك كجزء من التّ ستحتاجها في أدوارهم المستقبليّ   أخرى بهدف جمع المعرفة التي

 الوظيفي.

 الموظفين.ة مع واصل بكفاءة وفعاليّ يجب تطوير قنوات االتصال المناسبة للسماح لإلدارة بالتّ  •

ونطاق   • الوظيفي  بالرضا  يتعلق  فيما  الموظفين  رأي  على  الحصول  إلى  اإلدارة  تسعى  أن  يجب 

 غذية الراجعة المناسبة مثل االستبيانات. غيير وما إلى ذلك من خالل آليات التّ التّ 

البشريّ  • الموارد  قسم  على  لتحديد  ة  يجب  يستخدم  الذي  األداء  مراجعة  نظام  األهداف تصميم 

 حسين.غذية الراجعة لتحفيز التّ ، ومراقبة األداء وتقديم التّ والغايات لجميع الموظفين

دقيق  أن   • اهتمام  إيالء  التّ ليتم  والجماعيّ تحقيق  الفردية  األهداف  بين  مراجعة  وازن  نظام  في  ة 

 األداء. 

 خالل حوار ثنائي االتجاه بين الموظفين واإلدارة.  يتم إنشاء أهداف األداء منأن  •

 حسينات. تستخدم اإلدارة نظام مراقبة األداء لتحديد األداء الضعيف والبحث عن التّ أن  •

على   • آليات    الوكالة يجب  الوظيفيّ إنشاء  الرتب  ت  ة لتخفيض  أو  النقل  كان  أو  إذا  الموظفين  سريح 

 ويجب االلتزام بذلك.  اً ذلك مناسب

البشريّ   أن  يجب • الموارد  دوريّ تجري  مراجعات  للرواتب  ة  ومقارنتهاة  المماثلة    واألوضاع  بالهيئات 

 ، من أجل تحسين معدالت االحتفاظ بالموظفين.والقطاع الخاص



 

 

 ، زيادة افأة األداء المتميز أو االبتكار، على سبيل المثالة منفتحة وشفافة لمكآليّ   أن يكون هناك •

 ة.ة أو المكافآت الرسميّ دفع الرواتب أو المكافآت الماليّ 

الحوافز • ُتستخدم  أن  عند  يجب  الموظفين/و،  لمكافأة  أهدافهم الحاجة،  تحقيق  على  الفرق 

 باستمرار.

 رقية بنظام تقييم األداء.ربط قرارات التّ يجب  •

 : على كشوف المرتبات   الرقابية   وابط ضَّ ال  2.5.1

 المستندات التالية:تأكد من توفر 

 األخرى للموظفين واإلفصاح عنها.  واالستحقاقاتالمكافآت ما إذا كان قد تم توثيق الحوافز/ ▪

إذا   ▪ الرئيسيّ ما  البيانات  للموظفينكانت  والعنوة  االسم  ذلك  في  بما  والتّ ،  تتحملها  ان  التي  كلفة 

 لذلك. اً دقيق فيها وفق، قد تمت صيانتها والتّ والراتب والحضور وما إلى ذلك الوكالة

تحد ▪ يتم  كان  إذا  حديثما  المنضمين  الموظفين  قائمة  النّ   اً يث  أو  الملف  التّ في  مع  فويض ظام 

 لإلجراء المنصوص عليه.  اً المناسب ووفق

،  الحاليين والجدد موجودة في الملفة المتعلقة بالموظفين  ما إذا كانت جميع المستندات الضروريّ  ▪

 اتات الهوية وما إلى ذلك. مثل شهادات التأهيل وإثب 

التّ  ▪ شروط  وخطاب  الخدمة  واتفاقية  االنضمام  خطاب  كان  إذا  بشكلٍ ما  إصداره  تم  قد    وظيف 

 صحيح واالحتفاظ به في الملف. 

 أو في الكمبيوتر. اً ور والدفع يتم االحتفاظ بها يدويما إذا كانت سجالت الوقت والحض ▪

 : اإلجازات سياسة  ة على  الرقابيّ وابط  ضَّ ال  2.5.2



 

 

 : تحقق مما يلي

، أو ةالعرضيّ جازة  اإل، أو  المستحقةجازة  اإل  من أنه تم تمييز إجازات الموظفين وفصلها من حيث •

أو  ةمرضيّ الجازة  اإل و  ،ةتعويضيّ الجازة  اإل ،  األحكام  أخرى حسب  إجازات  أي  وفقأنه  أو  منحها    اً تم 

 لذلك.

 في الوقت المحدد. اإلجازاتما إذا تم تحديث بطاقات  •

والتَّ  • اإلجازات  كانت  إذا  ضوابط ما  على  والحفاظ  صحيح  بشكل  بها  التصريح  تم  قد  عويضات 

 كافية. 

 .غيابغير المصرح بها على أنها   اإلجازات وضع إشارة علىما إذا تم  •

 نفيذ. ة تعديل اإلجازات المسبقة قيد التّ ما إذا كانت عمليّ  •

 اإلجازات والحساب الصحيح.  ما إذا كان قد تم فحص إجراءات صرف •

 محددة.  ة بعد فترةٍ في حالة اإلجازة المرضيّ  ا كان يتم الحصول على تقرير طبيما إذ •

 ما إذا تم اتباع السياسات في حالة وقوع حادث للموظفين.  •

 على أنها إجازات.  ائيةالواجبات النّ ما إذا لم يتم وضع عالمة على  •

 : وتجهيز المدفوعات كشوف المرتبات    2.5.3

 وتأكد مما يلي:  تحقق

الوقت إلى بيانات كشوف المرتبات  المتعلقة ببيانات  العملية تحويل   حقق منما إذا كان قد تم التّ  ▪

 . لعثور على أي تناقضاتوبالتالي ا



 

 

ولكن قبل إرسالها إلى المكتب الرئيسي أو   جهيزالتّ ما إذا تم تعديل بيانات كشوف المرتبات بعد   ▪

تحقق مما إذا كان ملف الدفع الذي تم إنشاؤه ليس في شكل قابل  و.  ة الدفعإلتمام عمليّ البنك  

 .ة الدفعإلتمام عمليّ عديل قبل إرساله إلى البنك للتّ 

التّ  ▪ تم  قد  كان  إذا  عي حما  من  تجهيزها  قق  تم  التي  البيانات  من  كشوف  نة  برنامج  بواسطة 

 .إثبات حضور الموظفين وبرنامج المرتبات 

بشكلٍ  ▪ المرتبات  كشوف  تحديث  تم  قد  كان  إذا  غادروا   ما  الذين  األشخاص  أسماء  إلزالة  صحيح 

 . الوكالة

 ما إذا تم تحديث الزيادات ودفعها في الوقت المحدد. ▪

 الدفع. ةإتمام عمليّ  االستقطاعات من الراتب قبلما إذا كان قد تم إجراء جميع  ▪

 ما إذا كان الشخص الصحيح قد أخذ الشيك في حالة دفع الراتب بشيك.  ▪

ما إذا كان قد تم االحتفاظ بالسجل الصحيح وتوقيعه من قبل الموظفين بعد استالم الشيك أو  ▪

 النقد. 

 السداد. صحيح أثناء صريح بالسلف والقروض بشكلٍ ما إذا كان قد تم التّ  ▪

 : ة سوية الكاملة والنهائيّ التّ   2.5.4

 مما يلي: تحقق 

 . المدير التنفيذيما إذا كان خطاب االستقالة قد تم قبوله حسب األصول من قبل  •

 ة إلدراجه في ملف الموظف. ما إذا كان قد تم إرسال خطاب االستقالة إلى موظف الموارد البشريّ  •

التّ  • كانت  إذا  نموذج    المذكورة فاصيل  ما  الخدمة   اإلخالءفي  إشعار  فترة  مع  تتماشى 

 الحد األدنى لفترة السند.عاقدية/التّ 



 

 

 .اإلدارات المعنيةما إذا كان قد تم الحصول على "شهادة عدم وجود مستحقات" من جميع  •

 قة.مع البدالت المعلَّ   إنهاء الخدمةما إذا كان قد تم تحديث نموذج تصريح  •

 : ة نظام المعلومات اإلداريّ ة على  الرقابيّ   وابط قائمة الض    2.6

ة نظام المعلومات اإلداريّ تجاه    مسؤوليات األفرادنظيمي الذي يحدد  ما إذا كان تصميم الهيكل التّ  ▪

 أم ال.  اً مع المسمى الوظيفي متاح

 صحيح.  ما إذا كان يتم االحتفاظ بمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بشكلٍ  ▪

العليا   ▪ اإلدارة  كانت  إذا  المالتّ   م لتقدّ المستوى    يرفيع  استشاريينتعين  ما  ألنظمة  وجيه  ناسب 

 . الوكالةالمعلومات يتماشى مع أهداف  ، وأن نشر تكنولوجياتكنولوجيا المعلومات

المعلومات وما إذا كان  لخططما إذا كان هناك توثيق   ▪ بالكفاءة   هذه الخطط تتسم  تتكنولوجيا 

 ة. والفعاليّ 

 .اً سياسات إدارة المخاطر متاحتوثيق ما إذا كان  ▪

 . اإلدارة داخل  جميع الوظائف إلى المعنيينالكتابي الخاص بالوصف الوظيفي  يتم إبالغ ما إذا كان ▪

للواجبات   ▪ الصحيح  الفصل  كان  إذا  الموظفين  مطبقاً ما  البدء  بين  ومثل  المعامالت،  ،  تسجيل 

 ، وما إلى ذلك.وحماية األصول

 : القانوني االمتثال    2.6.1

 التأكد من وجود دليل مستندي لتأكيد االمتثال لما يلي: يجب 

 ما إذا كانت االتفاقيات المناسبة بين البرامج أو األجهزة أو مزود خدمة الشبكة متاحة.  ▪



 

 

حقق من جميع تّ ال تحقق من اتفاقية الخدمة وحابية. والتستخدم الحوسبة السّ   الوكالة  ما إذا كانت ▪

 ا. المخاطر المرتبطة به

 ما إذا كان سيتم عقد اجتماع مجلس اإلدارة المناسب لتعيين اللجان المذكورة أعاله.  ▪

 : إدارة البيانات   2.6.2

 وتأكد مما يلي:  تحقق

 وأنهم يقومون باتباعها. ما إذا كان يتم إبالغ سياسة أمن البيانات لجميع األفراد  •

الُم  وذلك  الوصولإمكانية    وابط علىوضع الضَّ ما إذا كان قد تم   • صرح للحماية من العرض غير 

 مثل كلمة مرور تسجيل الدخول.   الوكالة، وتدمير بيانات االسترداد، وبه

 ل. مخوَّ  ة مناسبة لتعديل كلمة مرور الوصول بواسطة شخصٍ ما إذا كانت هناك آليّ  •

 . عن مستخدم البيانات اً ا كان فريق إدارة البيانات مختلفما إذ •

 اسب للنسخ االحتياطي للبيانات. التأكد من وجود نظام من •

 خلصوالتّ ،  اتيجيات نسخ احتياطي مناسبة مثل التسجيل المزدوج للبياناتما إذا كانت هناك استر •

 ة. لبيانات في حالة أي وصول غير مصرح به أو كارثة ماديّ من االدوري 

 : ة الرقابيّ   وابط األمن والضَّ   2.6.3

 وتأكد مما يلي:  تحقق

األ • كان  إذا  موجودمن  ما  الكمبيوتر  لنظام  من  مثل  اً المادي  الحرائق التّ   الحماية  عن  الناتج  لف 

 اقة. ر مصدر الطّ واألضرار الناجمة عن المياه وتغيّ 



 

 

المراقبة  و ةعريف الشخصيّ المرور وأرقام التّ   كلمات   مثل  اً ما إذا كان أمان البرامج والبيانات موجود •

 بعد ساعات العمل. 

 دقيق ألنشطة الشبكة الهامة. مثل مسارات التّ  اً كان أمن اتصاالت البيانات موجود ما إذا •

 إلنترنت واإلنترانت بما في ذلك القيود المفروضة على ة على ارقابيّ   ما إذا كانت هناك ضوابط •

 الوصول إلى مواقع مختلفة.  إمكانية

التّ  • ذلك القيود المفروضة على ة بما في  حكم في أجهزة الكمبيوتر الشخصيّ ما إذا كانت عناصر 

موجودة مثل الشراء المركزي لألجهزة والبرامج واستخدامات برامج مكافحة البرامج    USBمنافذ  

 الضارة وما إلى ذلك. 

 

 

 


