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א א א אא
  المدقق الداخلي א

א א   االدارة العلياא
  رئيس مجلس االدارة

  مدققون مساعدون في حالة وجودهم א
   التحقيق من صحة تطبيق سياسات وأنظمه واجراءات العمل المتبعه في كل الدوائر -א

  .   وأقسام الشركة والتأكد من فعاليتها 
   مراجعة دقة واثبات صحة العمليات الماليه والمحاسبيه والتقارير المالية والحسابات -

  .   الختاميه واطالع المدير العام على نتائج أعمال التدقيق 
א א מ א

א
  . وضع برنامج التدقيق االدارى والمالي على نشاطات الشركة وموجوداتها -

   توزيع الخطوات المحددة في برنامج التدقيق على مدار السنه بينه وبين المساعدين -
  .   التابعين له في حالة وجودهم 

  محاسبية واالدارية في ما يتعلق بسالمتها وكمالها  مراجعة وتقييم الرقابه المالية وال-
  .   ودقة تنفيذها 

  . تطوير أنظمة الرقابه والعمل على ادخال وسائل ضبط جديده ومتطورة -
   التأكد من سالمة تطبيق وتنفيذ السياسات واالنظمه واالجراءات واالساليب المعتمده في  -

  .   كافة المجاالت االدارية والمالية 
   القيام بأعمال وواجبات المراجعة الماليه التفصيلية ، كتدقيق السجالت والقيود مراجعة-

  .   ترحيل الحسابات ، واالبالغ عن االنحرافات وتقديم التوصيات بشأن تصحيحها 
   فحص المستندات واالجراءات المتبعة في عمليات القبض والصرف ، والقيام بمطابقة -

  .يه    حسابات البنوك بصورة دور
   التأكد من أرصدة وحركة الحسابات المدينه ، وابداء الراى حول متابعة التحصيل من -

  .   العمالء وأثر ذلك على الديون المشكوك في تحصيلها 
   التأكد من صحة طلبات الشراء والعقود وجميع أنواع المستندات التى تربط الشركة -

  .   بالغير ، ومن أنها تمت ضمن االجراءات القانونية السليمه 
   التأكد من حسابات االحتياط واالستدراكات ، وابداء الراى في ما يختص بالنسب -

  .   المستعملة لكل منها 
   القيام بعمليات الجرد الفعلي المفاجئ على المخازن والموجودات الثابته والنقد فى -

  .   الصندوق ، وتسجيل فروقات الجرد ومتابعة عملية معالجتها 
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א מ א
א

  للمدقق الداخلي
   التأكد من وجود تغطيه شاملة لجميع موجودات وممتلكات الشركة من خالل بوالص -

  .   تأمين ساريه المفعول 
   التأكد من طريقة حفظ الملفات ومن أن المراجع والمستندات الثبوتيه محفوظه بشكل -

  ) .الخ ..    سليم وبخاصة العقود ودفاتر الشيكات والمستندات المهمه 
   التأكد من أن كافة ممتلكات الشركة وجميع المستوجبات الناتجه عن استخدام الطاقة -

  .قود التأمين المناسبة   البشرية واالالت هى مغطاه بع
   التأكد من أن متطلبات السالمه واحتياطات العمل معمول بها لحماية العنصر البشرى -

  .   في الشركة 
   توجيه أى من العاملين الى االلتزام بالقواعد واآلسس واالجراءات الموضوعه ومتابعة -

  .  تسوية كل من هذه المخالفات 
   القيام بالتحقيقات وبالدراسات التحليلية الخاصه بناء على طلب المدير العام أو مجلس -

  .   االدارة ورفع التقارير عنها 
   رفع التقارير الخطية الى المدير العام عن عمليات التدقيق وعن آخر االوضاع الماليه -

  .   في الشركة ، بما فيها تحليل اتجاه السيوله والنقد 
א   تمر بجميع المسؤولين والعاملين في الشركة خاصة المدير المالي  على اتصال مس-א

     ورئيس المحاسبه ، للتحقيق من االلتزام بالسياسات واالنظمة واالجراءات المعتمده ، 
  .   ولتقديم المشوره لهم في كافة النواحي الضرورية الحكام الضبط الداخلي 

   هذه االتصاالت التعطي المدقق الداخلي اي سلطه تنفيذيه علي اي من العاملين في -
     الشركه باستثناء المدققين المساعدين التابعين له مباشره ، حيث يتم رفع مالحظاته 

     وتوصياته بشان اي انحراف أو مخالفه لم تتم تسويتها مع أصحاب العالقه الي المدير 
  .   العام التخاذ القرارات المناسبه بشأنها 

  تقل عن خمس سنوات في التدقيق الداخليخبرة الالخبرة
الدراسة والتدريب 

  والمهارات
  .بكالوريوس محاسبه أو ما يعادلها 

  اتقان اللغة العربية وااللمام باللغة االنجليزية  اللغات
  اجادة أستخدام الكمبيوتر  الكمبيوتر

  
  
  

  

 
  


