
 

 ביקורת פנימית, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים

  

 ביקורת מערכות מידע

להערכת יעילות כלי ניהולי בלתי תלוי 
  תהליכי העבודה והבקרות הקיימות

 שיפור פעילות הארגון •
  סיוע בהשגת יעדי הארגון •
ווידוא מתאם וסנכרון בין תהליכי  •

  העבודה למדיניות ההנהלה
ביקורות מיוחדות )ביקורת  •

 .)חקירתית ועוד

המידע והתוכן תופסים מקום חשוב 
בניהול העסקים המודרני, לצורך 

 . באפשרותנו להציעקבלת החלטות
שירותים הנותנים פתרון כולל 

 :לניהול המידע בארגון
הבקרות הפנימיות של בחינת  •

   .מערכות המידע
  , בחינת אבטחת המערכות •
בחינת תהליכי פיתוח ותחזוקת  •

המערכות מול דרישות 
 . המשתמש

פיתוח מערכות וניהול ליווי  •
 .שינויים

  

 ביקורת פנימית וניהול סיכונים
and interests 

הביקורת הפנימית המודרנית מהווה כלי ניהולי ומטרותיה הן, בין השאר, לבחון 
את קיומן של הבקרות הפועלות בארגון ויעילותן וכן לסייע לארגון להשיג את 

תורמת העיקרית לסביבת ה הינההביקורת הפנימית ביצועיו. לשפר את ויעדיו 
 בקרה פנימית נאותה ואפקטיבית.

ביקורת מערכות ביקורת פנימית, בביצוע שנה  30-של למעלה מלפירמה ניסיון 
ניהול סיכונים וזאת תוך שימוש במתודולוגיות חדישות ובהובלת צוות מידע ו

 מומחים ממגוון דיסציפלינות.  שותפים ו
 

הבטחת איכות הביקורת הפנימית 
QAR 

להערכה מקצועית של מחלקת  סקר
תורם  הביקורת הפנימית בארגון

הגדלת היעילות והאפקטיביות של ל
אופטימיזציה של ול פעילות המחלקה
 עלויות הביקורת

QAR –  ביצוע סקר בקרת איכות על

 מערך הביקורת הפנימית בארגון.
Internal QAR –  סיוע בהיערכות

כוללת לקראת סקר בקרת איכות 
שתבוצע על ידי גורם חיצוני וסיוע 
ליחידת הביקורת הפנימית בהכנה 
ובגיבוש מתכונת עבודה נכונה, נהלים, 

 תוכנית הבטחת איכות ועוד.
 

הגברת האכיפה של 
 דיני העבודה

 

 בין התקשרויות אוסר החוק
 לבין קבלנים שירות מזמיני
 תנאי מבטיחים שאינם בחוזים

 לעובדים שכר בסיסיים
בדיקות  - בדיקת תלושים

מדגמיות של תלושי השכר של 
עובדי הקבלן לבחינת שמירה 

 . על זכויות העובדים
קביעת מנגנון לפיקוח ומניעת 
הפרה של הוראות שונות 

 בחוקי דיני העבודה 
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 הטמעת הוראות רגולציה
SOX ,ISOX -  עמידה בדרישות בקרות לצורך תהליכים, סיכונים ומיפוי

 לרבות: בדבר אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי
 תיעוד התהליכים והבקרות •
 )טסטים( הבדיקות הנדרשות ביצוע •
 שיפור איכות תהליכי העבודה •
 שיפור נוהלי עבודה •

שירותי אכיפה מנהלית ניתנים 
במענה לצרכים העולים מחוק ייעול 

 :ע”אכיפה ברשות לני הליכי
מיפוי ודירוג סיכונים אפשריים  •

 להפרת דיני ניירות ערך
בניית תוכנית אכיפה פנימית  •

 יעודית לחברה
  כתיבת נהלים לגידור החשיפה •

 להפרות
 הסיוע בהטמע •
 

 עוצמתםאיתור סיכונים, קביעת מיפוי וכלי ל
גיבוש מענה  וההסתברות להתרחשותם,

 הולם עבורם
עריכת סקר סיכונים מקיף לאיתור ומיפוי  •

 הסיכונים בארגון
 סיוע בגיבוש מתודולוגיה לניהול הסיכונים  •
 כתיבת מסמכי מדיניות ונהלים •
ביקורת יישום מדיניות ניהול הסיכונים  •

 בארגון

 

  

 ERM ניהול סיכונים

 

ת בעלו חשיפותלמיפוי  עריכת סקר
  :השלכה עסקית

 :מטרת הסקר הינה
בחינת היתכנות התממשות  •

תרחישים להונאות ומעילות 
 בארגון.

מעילות אפשרויות איתור וצמצום  •
  בנכסי החברה

 תפקידים הפרדת בחינת •
 בתהליכים רגישים.

בחינת היבטי מערכות מידע  •
 הקשורים למעילות והונאות.

 סייבר

  פגישה לאיסוף נתונים
וביצוע סקר באתר הלקוח 
לאיתור פוטנציאל 

 החיסכון.

  בחינת הנתונים עפ"י
 סדורה מתודולוגיה

 ובחירת ספקים מתאימים.

  בחינת העלויות והכדאיות
הכלכלית, הכנת דוח טכנו 
כלכלי על ידי מומחים 

 ורואה חשבון. 

  פגישה עם הלקוח להצגת
הממצאים והמלצות 
אופרטיביות וסקירת 

 אפיקי המימון השונים.

  ביצוע הפרויקטים
הכדאיים ביותר עבור 
הלקוח, ליווי פיקוח, 

  .מדידהו

  הגשת הפרויקט לקבלת
 מענקי מדינה.

 

 פתרונות להתייעלות

 אנרגטית
 

את מירב הנזק  גורם  איום הסייבר
המגזר העסקי  –" בטן הרכה"ב

מגזר זה סובל מניסיונות . הפרטי
פוליטיים ועסקיים להשבתת 

גניבת מידע מסחרי , שירותים
 .וריגול תעשייתי

בנושא הסייבר עוסקים  הפתרונות
בזיהוי הצרכים והפתרונות 
בראייה עסקית מקצועית 
וטכנולוגית ומספקים פתרון שלם 

 .לתוכנית לביצוע ומימוש בפועל
 

  

   ומעילות איתור הונאות

 אכיפה מנהלית
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