
الفصل الثاني
 نظم الرقابة الداخلية 

   المبحث األول

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية 
  

هي مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض  
تاجية حماية الموجودات ، واالطمئنان إلـى دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية ، ولتحقيق الكفاية اإلن

 . القصوى ، ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط اإلدارية المرسومة 
  -: و يمكن تحديد أهم وسائل تحقيق وظائف الرقابة الداخلية بما يلي 

 الضبط الداخلي    -١
 والقيود المتعلقة بها بطريقة  ويقصد به تحديد إجراءات معينة تتبع إلتمام وتنفيذ العمليات    

 . ومستمرة  تلقائية

 التدقيق الداخلي     -٢
 . ويقصد به وجود مجموعة معينة من موظفي المنشأة تقوم بتدقيق العمليات بقصد خدمة اإلدارة    

ل دراسة                      -٣ ة األخرى مث الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية ، التكاليف المعيارية ، الوسائل الفني
اج ، ة ودراسة جودة اإلنت ي الوقت والحرآ تثمارات ، واستعمال الطرق الرياضية ف يم االس  وتقي

 . اإلدارة آالبرمجة الخطية والتحليل الشبكي 
  

 المبحث الثاني 

 أهداف تقييم نظام الرقابة الداخلية 

إن محاولة الرقيب القيام برقابة تفصيلية عملية باهظة ومكلفة ، ولوجود رقابة داخلية في المنشأة    -١
وري أجراء رقابة تفصيلية شاملة ، إال انه أصبح من واجب الرقيب القيام أصبح من غير الضر

بفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية لغرض تكوين رأي عن مدى آفايته وإمكانية االعتماد عليه 
بقصد تحديد نوع وحجم اإلجراءات التي ينبغي أداؤها لكي يتمكن من تقييمه لمستوى أداء المنشأة 

 . قوائم المالية لها وإبداء رأيه بال

أن        -٢ ا ف وقاية المنشأة من الغش والخطأ والخسائر والتبذير ، فإلى جانب توفير الحماية على موجوداته
ة وبالتوقيت الزمني                  ا بدق ى اإلدارة العلي ات إل نظم الرقابة الداخلية تؤمن انسياب المعلومات والبيان

ي ال    ع ف أ المتوق االت الخط ن احتم د م وب والح ل المطل الخطط   . عم وظفين ب زام الم ن الت د م والتأآ
 التنظيمية واإلدارية المعتمدة من قبل اإلدارة 

                  رفع الكفاية اإلنتاجية       -٣
 .  إن االلتـزام بنـظم الرقابة الداخلية يـؤدي إلى اإلقالل مـن الكلف والوقت والجهد المبذولين 

  
 
 
 



 المبحث الثالث 

  نظام الرقابة الداخليةطرق تقييم 

 يلجأ الرقيب الخارجي في فحصه ودراسته ألنظمة الرقابة الداخلية والحكم على مدى آفايتها لعدة        
 -:وسائل أهمها 

 وسيلة الملخص التذآيري     -١
داخلي ،                              ام سليم للضبط ال ا نظ ز به  وهذا الملخص عبارة عن بيان عام بالطرق والوسائل التي يتمي

ا تعطي          . ويستخدم في المنشآت الصغيرة وذات الطبيعة المتشابهة         ذا الملخص آونه وأهم مميزات ه
ذولين                     د المب قدر مناسب للهيئة بالتصرف في تقييم نظم الرقابة الداخلية واختصارًا في الوقت والجه

ا التعطي للمراقب                         ة أنه ذه الطريق ى ه اب عل اط الرئيسية ويع ات  وعدم إغفال أي نقطة من النق  اإلثب
ة                    الكتابي لما سيضمنه من مالحظات حول النظام في تقريره ، وال تستخدم إال في المنشأة ذات الطبيع

 . المتشابهة ، وال تدع مجاًال للرقيب في تطوير معلوماته إذا ما تضمنت تفاصيل آثيرة 

 وسيلة التقرير الوصفي    -٢
لمسح تقديم تقرير خاص يشرح اإلجراءات المتبعة في         وفق هذه الطريقة يطلب إلى القائمين بعملية ا             

اط                  المنشأة لكل عملية من العمليات مع وصف نظام الضبط وخط سير المستندات ، وينهي التقرير بنق
ام            ام ومحاسن النظ دًا              . الضعف الموجودة في النظ ة في المنشآت الصغيرة ج ذه الطريق وتستخدم ه

 .يها محددًا وبسيطًا والتي يكون عادة نظام الضبط الداخلي ف

 وسيلة دراسة الخرائط التنظيمية    -٣
تم         ث ي تندية حي دورات المس رائط ال أة وخ ة للمنش ة العام ة التنظيمي م الخريط ة برس ذه الطريق تم ه  ت

خاص           ماء األش أة وأس ة للمنش ام التابع د اإلدارات واألقس مل تحدي يلية تش ة تفص يرها بطريق تحض
ائفهم واألع ات المسؤولين ووظ ى معلوم ى ضرورة الحصول عل ا باإلضافة إل ي يقومون به ال الت م

ة      . دقيقة للنظام المحاسبي والدورة المستندية لكل عملية من عمليات المنشأة            ذه الطريق يؤخذ على ه
 . صعوبة رسم الخرائط واستنتاج نظم الضبط الداخلي من واقعها 

  وسيلة فحص النظام المحاسبي -٤
ية نظم الضبط الداخلي وفق هذه الطريقة عن طريق الحصول على قائمة بالدفاتر  تتم دراسة آفا     

المحاسبية وأسماء المسؤولين عن إنشائها وتدقيقها ، وقائمة بأسماء األشخاص المسؤولين عن 
االحتفاظ بعهدة األصول وقائمة تبين طبيعة المستندات المثبتة لحرآة األموال الواردة للمنشأة 

 ودورة تلك المستندات ، ويتم إجراء دراسة مقارنة لهذه القوائم لغرض التأآد من والصادرة منها
فصل وظيفة أداء العمليات عن وظيفة االحتفاظ باألموال وعن وظيفة المحاسبة عن العمليات 

 . واألصول بشكل يؤدي إلى التأآد من توفر نظام سليم للضبط الداخلي 
طولة خاصة في المنشأة الكبيرة وان النظام المحاسبي ال يؤخذ على هذه الطريقة إنها قد تصبح م

 . يشتمل على جميع المعلومات الخاصة بنظم الضبط الداخلي في المنشأة 
  وسيلة االستقصاءات النموذجية -٥

 وفق هذه الطريقة تحضر قائمة استقصاءات نموذجية تشمل األنشطة المختلفة في المنشأة ، وعند      
بة يفصح عن مدى قوة أو ضعف نظام الضبط الداخلي ، ويجب أن تكون األسئلة الحصول على اإلجا

واضحة واإلجابة مختصرة ويجب اختبار صحة اإلجابات من قبل الرقيب بأجراء عدة عمليات فحص 
 . واختبار للتأآد من تطبيق النظام المشار إليه في اإلجابة 



 بأجراء تغيرات طفيفة عليها وان اعتمادها تتميز هذه الطريقة بأنه يمكن استخدامها لعدة منشآت
يساعد على عدم إغفال أي جانب من جوانب الضبط الداخلي ويجب إعادة النظر فيها دوريًا بإضافة 
ما يستجد على وضعية الضبط الداخلي وهذه الطريقة من أآثر الطرق استخدامًا في استقصاء نظام 

 . الضبط الداخلي
  

 المبحث الرابع 

 قييم نظام الرقابة العامة متطلبات ت 
  -:قبل تواجد الرقيب فـي اإلدارة المراد إجراء المسح الميـداني األولى فيـها يقتضي قيام المكلف بما يلي 

بهدف ) قوانين وأنظمة وآراسات وآتب عن اإلدارة ( دراسة آافة ما متوفر من بيانات ومعلومات        -١
 . بي المنشأة تكوين فكرة واضحة قبل االتصال بمنتس

 استنادًا إلى الفقرة أعاله يتم استنباط الحلقات الرئيسية التي يسأل عنها الرقيب         -٢

إجراء عملية االستقصاء من القاعدة اإلدارية والتنظيمية ، أي ابتداء يكون من الشعب واألقسام     -٣
 . ة العليا والمديريات لغاية الوصول إلى مرحلة مناقشة المعلومات مع اإلدار

لغرض اختبار صحة المعلومات التي تم الحصول عليها على الرقيب خلق الفرص التي تكشف له     -٤
دقة المعلومات وذلك بإعادة توجيه نفس األسئلة إلى أشخاص آخرين في نفس الشعبة أو القسم أو 

 . الحصول على شيء مكتوب عن تلك المعلومات 

 بلغة سلسة ومبسطة وواضحة وعدم افتراض إن األشخاص الذين على الرقيب توجيه األسئلة    -٥
 . يقابلهم في عملية المسح هم بنفس المستوى المهني الذي هو عليه 

على الرقيب استصحاب مرافق أو مساعد له لغرض تثبيت أحداث المناقشة لكي يتم االسترسال     -٦
 . قشة بغية الحفاظ على أجواء المناقشة بالحديث ويتم أعاده صياغة ما آتب بعد االنتهاء من المنا

على الرقيب إيضاح الهدف من المسح لجميع األشخاص الذين يتم االستفسار منهم لغرض خلق         -٧
 . الثقة بينه وبين موظفي المنشأة 

األسئلة واالستفسارات التي يتم توجيهها من قبل الرقيب ألغراض المسح 
  -:ستفسارات هوأن الهدف من توجيه األسئلة واال

 . الحصول على إجابات دقيقة وسريعة على تلك االستفسارات    -١

 .إثارة أجواء المناقشة العلمية والحصول على معلومات أخرى غير موجه بشأنها استفسار              -٢
  -:وأهم الميادين التي يتم توجيه األسئلة بشأنها هي 

  العنصر البشري -أ
اة من الحصول على هذه المعلومات ، هو الحصول على إجابات حول الجهد إن األهداف المتوخ

البشري ومدى مالءمته مع العمل الذي يقوم به ، أو مع المسؤولية المناطق به ، ومقارنة ذلك 
مع المتطلبات القانونية والتعليمات ذات العالقة آقانون وتعليمات المالك مثًال ، إن ذلك يعطي 

وأهم المعلومات .  انسجام المؤهالت المطلوبة لألعمال التي يقوم بها صورة للرقيب عن مدى
العناوين الوظيفية والمؤهالت وتاريخ التعيين في الخدمة : التي تطلب حول هذا العنصر هي 

والخبرات السابقة والواجبات التي يقومون بها ، وواجباتهم وفق أوامر تقسيم العمل ، وأية 
 . ن قد تظهر الحاجة أليها خالل المناقشة معلومات أخرى تخص العاملي

 



  السجالت والمستندات -ب
 إن الهدف من طلب المعلومات المتعلقة بالسجالت والمستندات هو التعرف على حقيقة               

السجالت الممسوآة ومقارنة ذلك مع النظم المتبعة وما يرد فيها من تحديدات سواء آانت 
يستفسر الرقيب . حصائية وحسب احتياجات وطبيعة عمل آل شعبة محاسبية أو إدارية أو إ

في هذا الميدان عن أنواع السجالت الممسوآة ، ويالحظ سالمة التسجيل فيها وان التسجيل 
يتم فيها أوال بأول سواء آانت تلك السجالت لألغراض اإلدارية أو المحاسبية أو 

النماذج المستخدمة والربط بينها وبين  آما ويستفسر الرقيب عن االستمارات و اإلحصائية
 . السجالت 

  الدورة المستندية وإجراءات الضبط الداخلي -ج
 إن توفر المعلومات حول هذا الموضوع يؤشر لدى الجهاز الرقابي سالمة إنجاز األعمال من      

اخلية أو حيث الوقت المالئم لإلنجاز وما يتعلق بتأثيرها بجهات تسبقها أو تليها سواء آانت د
خارجية ، وبذلك يتعرف الرقيب على مواقف تلك الجهات وتحديد مسؤوليتها بشكل صريح ، 

واهم المعلومات التي يطلبها الرقيب في هذا الميدان هو الدورة المستندية حيث يتحسس 
  .  الرقيب مدى توفر عناصر الضبط الداخلي في هذه الدورة وتحديد الحلقات الضعيفة فيها

 ال الموقوفة والمتراآمة  األعم-د
 إن الهدف من الحصول على معلومات بهذا الشأن تتجلى في آونها خلل يتطلب تشخيص      

أسبابه ميدانيًا بغية وضع المقترحات والتوصيات بشأنها ، يستفسر الرقيب فيما إذا آانت 
ب حذرًا في هناك أعمال موقوفة ومتراآمة ، وحجم المعامالت الموقوفة ويجب أن يكون الرقي
 . طلبه لهذه المعلومات ألن الموظفين يترددون عادة في تقديم مثل هذه المعلومات 

  المشاآل الفنية واإلدارية -هـ
 على الرقيب المكلف بالمسح أن يسأل العاملين بأن يعرضوا عليه مشاآلهم اإلدارية والفنية     

 بإعادة توجيه السؤال بشأنها إلى مباشرة ويعمل الرقيب على إغناء هذه اإلجابات وتعميقها
أآثر من موظف وان يستنبط مدى تأثير تلك المشاآل على أداء األعمال وموقف اإلدارة العليا 

 . تجاهها ومدى اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لحلها وتالفيها 
  التقارير اإلحصائية والدورية وخطط العمل السنوية -و

ي بالحصول على نسخ من التقارير واإلحصائيات ويتم االستفسار  يقوم فريق المسح الرقاب     
عن الجهات التي ترسل أليها ومواعيدها ، و إجراء االختبار الالزم للتأآد من صحة وسالمة 

المعلومات الواردة فيها ومدى المالئمة بين الخطط الموضوعة واإلنجاز الوارد في تلك 
 . التقارير 

وفر من إحصائيات ومعلومات للسنوات الخمس األخيرة لغرض  على الرقيب دراسة ما مت-ز
 . التعرف على التطور التاريخي لإلدارة وعمل أرشيف بذلك يسهل الرجوع أليه 

 يجب أن تنتهي أعمال المسح بتقرير مفصل يتضمن الوصف والمعلومات المطلوبة واإلجابات –ح 
 . ثم التوصيات واالستنتاجات والمقترحات

 
 
 
 



 لخامس المبحث ا

 إجراءات وبرنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية 

    للتنظيم اإلداري والمالي

ات واختصاصات وصالحيات               -١ دد واجب ذي يح داخلي الخاص بالمنشأة ال ام ال داد النظ د من إع التأآ
 .مجلس اإلدارة وآذلك مديريات وأقسام المنشأة 

ة مفصلة       -٢ ر إداري د من إصدار أوام ك  التأآ أة وخاصة أولئ وظفي المنش ات م دد واجب ة تح ومكتوب
الموظفين المسؤولين عن أعمال ائتمانية لغرض فرض السيطرة المطلوبة وتطبيق مبدأ محاسبة            

 .المسؤولية 

ازاتهم                         -٣ تعهم بإج د تم ا الموظفين عن التأآد من وجود خطة لدى المنشأة بتوزيع األعمال التي يؤديه
 . ، وعدم السماح بتراآم تلك األعمال االعتيادية والمرضية 

ع المستندات                         -٤ التأآد من وجود دليل يتضمن نماذج تواقيع وأسماء الموظفين المسؤولين عن توقي
 . التي لها أهمية محاسبية 

ال المنشأة بشكل                           -٥ امج يغطي أعم التأآد من وجود قسم تدقيق داخلي في المنشأة يعمل بموجب برن
 . ا القسم مرتبط باإلدارة العليا عام وان هذ

 . التأآد من إن واجبات قسم التدقيق الداخلي مبينة بصورة واضحة وحسب تعليمات موضوعة له           -٦

د                                    -٧ ا عن أوراق عمل منتظمة يسهل الرجوع إليه اظ ب داخلي باالحتف دقيق ال ام قسم الت التأآد من قي
 . الحاجة 

و       -٨ ن وج د م ي      التأآ ة ف ة العامل ة المالي ة الرقاب داخلي وهيئ دقيق ال م الت ين قس يق ب اون وتنس د تع
 . المنشأة والتأآد من تزويد هيئة الرقابة المالية بكافة التقارير والبرامج المعدة من قبل القسم 

اول          -٩ ا بمتن ابات وإنه م الحس ا قس ل بموجبه ددة يعم ة ومح ابية ثابت ات حس ود تعليم ن وج د م التأآ
 . الموظفين المعينين في قسم الحسابات وقسم الرقابة الداخلية لمراقبة عملية تنفيذها 

التأآد من وجود جدول زمني معد مسبقًا لغرض تحضير الحسابات الختامية للمنشأة بحيث تكون                   -١٠
ن           ؤولين ع خاص المس مية األش ددة وتس رة المح ي الفت اهزة ف ات ج ل والمطابق ع التحالي جمي

 ٠إنجازها 
تها        -١١ تم دراس ه ي اة وان ة المنش ي بحاج اة تف ي المنش ة ف ابية المتبع ات الحس ن أن التعليم د م التأآ

 ٠وإدخال التعديالت الناشئة عن صدور قوانين وتعليمات وأنظمة بين فترة وأخرى عليها
ا -١٢  د راء الحسابات المختصون لدراسة م ا م اة يشترك فيه ل المنش ود خطة من قب د من وج   التأآ

 .تظهره الحسابات المالية من نتائج فصليا وسنويا والتأآد من اتخاذ المعالجات الالزمة بشأنها 
ة للمنشأة                   -١٣ ة التخميني ا وضع الميزاني تم بموجبه  التأآد من وجود خطة شاملة ومدروسة ودقيقة ي

   . المقصرين والتأآد من آونها إدارة فعالة للرقابة الداخلية على نشاطات المنشاة وأداة لمحاسبة
 التأآد من وجود متابعة فعالة من قبل أال دارة العامة على عملية أعداد موازين المرتجعة -١٤

 . الشهرية والتأآد من دراسة تلك الموازين بهدف معالجة الموقوفات 
 المقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة   التأآد من احتواء موازين المراجعة الشهرية ألرقام-١٥

 .آذلك األرقام التخمينية لها ليتم مراقبة ما تم تحقيقه منها فعال ومقارنة ذلك بالفترات السابقةو
 .  التأآد من إجراء التامين على خيانة األمانة للمسؤولين الماليين في المنشاة-١٦
 . التأآد من إجراء التامين على موجودات المنشاة ضد الحريق -١٧



حقاق النتهاء وثائق التامين الخاصة بالمنشاة ليتم بموجبه المباشرة  التأآد من وجود سجل است-١٨
 .بتجديدها في الوقت المناسب للمحافظة على أموال المنشاة

  
 المبحث السادس

 إجراءات وبرنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 للموجود النقدي
ى ا       -١ يطرة عل ة للس دفاتر ذات األهمي ة ال جل لمتابع ك س ن مس د م ون     التأآ ن آ د م تخدامها والتأآ س

  ٠وصوالت القبض ذات أرقام متسلسلة ومطبوعة
 -: لغرض ضمان الرقابة على المقبوضات يتم التأآد مما يلي -٢

 استالم النقدية من قبل أمين الصندوق بناء على إشعار إذن قبض يحرره المحاسب ويذآر فيه             -أ
 ٠التبويب المحاسبي

 ٠ض مع ذآر رقم الدليل المحاسبي تحرير أمين الصندوق وصل القب-ب
 مسك محاسب المنشاة سجل لتثبيت إشعارات إذن القبض المحررة من قبله ومبالغها على أن               - ج  

 ٠تجرى مطابقة دورية بين هذا السجل وقسيمة إيداع المبالغ في المصرف
ى أمين الصندوق                      -د ر أمين الصندوق وتسلم إل  مسك سجل بدفاتر وصوالت القبض من قبل غي

 حسب الحاجة

 ٠التأآد من تحرير وصل قبض عن آل مبلغ يرد إلى الصندوق مهما صغر   -٣
 .عدم جواز توقيع الشيكات على بياض    -٤

ا      -٥ ة اعتراف ن ذوي العالق ذ م ي تؤخ تندات الصرف باإليصاالت الت ة مس ز آاف اة تعزي ن مراع د م التأآ
 ٠بالتسليم

 ٠الترحيل إلى السجالت أوال بأول التأآد من أجراء القيد في الدفاتر و   -٦
التأآد من اتخاذ االحتياطات الالزمة بخصوص النقدية الواردة إلى المنشاة عن طريق البريد وذلك   -٧

 -:عن طريق 
 وجود موظف يتولى عملية فتح البريد الوارد وان ال تكون له عالقة بالحاسبات أو النقدية أو -أ

    ٠بدفاتر األستاذ العام
غير (ان البريد يحتوي على حواالت أو شيكات يتم تظهيرها باسم الدائرة وتختم بختم إذا آ-ب

 ٠)قابل للتحويل
يتم تنظيم آشف بها ومن عدة نسخ منها إلى الحسابات والى الصندوق ويتم إيداع هذه -ج

 ٠الشيكات من قبل أمين الصندوق وحسب ما ورد في الكشف
 ٠ع النسخة المرسلة لها من الكشف تقوم الحسابات بمطابقة اإليداعات م-د



ر أمين الصندوق                    -٨  التأآد من أن مطابقة آشوفات المصرف تتم من قبل موظف في قسم الحسابات غي
 ٠وماسك يومية النقدية

ك       -٩ ر بكشف البن م تظه ي ل ررة والت يكات المح ة بخصوص الش راءات الالزم اذ اإلج ن اتخ د م  التأآ
 ٠ومضت عليها المدة القانونية 

الغ                         ا -١٠ ى دمج مب ل شيك وعدم اللجوء إل غ آ لتأآد من اعتماد التسجيل في السجالت على أساس مبل
 ٠عدة شيكات بقيد واحد

دة               -١١  التأآد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستالم المبالغ التي لم يراجع أصحابها الستالمها خالل الم
 ٠القانونية وذلك بأخذها إيرادا إلي الخزينة

رفاق الشيكات الملغية بالكعب الثابت في دفتر الشيكات آما يراعى تثبيت المعلومات في               التأآد من إ  -١٢
 .آعب الشيك 

ه أسماء                -١٣ ى الصندوق يوضح في ادة إل  التأآد من وجود تحليل وافي لحساب الرواتب واألجور المع
م م     ير رق تم تأش ى أن ي هر عل ل ش ب لك دار الروات ي الصندوق ومق بهم إل دت روات ذين أعي تند ال س

 . الصرف وتاريخه عند إعادة صرف الراتب 

التأآد من وجود نظام دقيق لمراقبة تحويل المبالغ من مصرف إلى أخر في حالة تعامل المنشأة مع                     -١٤
 .عدة مصارف 

رادات لتسديد                    -١٥  رادات وعدم جواز استخدام اإلي التأآد من عزل حساب المصروفات عن حساب اإلي
 . مصروفات المنشأة 

تم إجراء                         -١٦ م ي ا ل نفس الغرض م ع سلفه ل ع السلف وعدم دف ة دف  التأآد من وجود رقابة على عملي
 .الالزم بشأن تصفية السلفة األولي 

د        -١٧  يم قي ى تنظ ة إل دم الحاج جالت وع ي الس جيل ف اس للتس بض آأس ل الق اد وص ن اعتم د م التأآ
 .مقبوضات بوصل القبض 

در            التأآد من عدم احتفاظ أمين الصند     -١٨ وق بمبالغ تزيد عن الحد المقرر وإجراء إيداع المبالغ يوميًا ق
 .اإلمكان بالمصرف 

وال الخاصة                  ١٩  لغرض ضمان الرقابة والمتابعة على السلف نرى عدم الخلط بين أموال المنشأة واألم
 .بالمستلف 

ود أو الطو      -٢٠ بض وصرف النق ا ق ب واجباته ة تتطل ل وظيف مان لك راء الض تم إج رى أن ي ع أو  ن اب
ة            ذآرات          األوراق ذات الثمن أو حفظها أو تسلم وحفظ أموال الدولة المنقول  أو تنظيم الشيكات أو م

 . أذن الدفع والقبض أو اإلشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات اآلنفة الذآر 
  -: لغرض ضمان الرقابة على حرآة النقدية نرى أن يقوم قسم التدقيق بما يلي -٢١

 .فحص العمليات والسجالت للتأآد من سالمة إجراءات التنفيذ     - أ 
 القيام بالجرد المفاجئ للعهد النقدية   - ب
 . طلب تأييد رصيد الحساب مع المصرف الذي تتعامل معه المنشأة -ج
ات القبض والصرف ومراجعتها على دفتر الصندوق إضافة إلى إجراء التدقيق فحص مستند  - د

 ٠الحسابي له
 . متابعة األرقام المتسلسلة لمستندات القبض أو الصرف والشيكات -هـ 
 .  جرد الدفاتر غير المستخدمة من وصوالت القبض والشيكات والمستندات المهمة -و 



 سالمة حفظ النقد في المنشأة ولدى أمين الصندوق والنقد التأآد من اإلجراءات المتخذة لضمان-٢٢
 .بالطريق 

 . التأآد من اإلجراءات المتخذة في األقسام التي يتم بها البيع بالنقد آالحانوت أو المطعم التعاوني -٢٣
التأآد من منح الصالحيات الالزمة لألشخاص الذين يصادقون على منح السماحات والعموالت -٢٤

 . المستقطعة 
 . التأآد من الترتيبات واإلجراءات المتخذة لمعالجة الصكوك الناقصة أو غير المقبولة -٢٥
 . التأآد من صحة تسجيل أوراق القبض واإلجراءات المتخذة الستالمها بتاريخ االستحقاق -٢٦

 . التأآد من وجود أآثر من شخص مخول لتوقيع الشيكات الصادرة -٢٧ 
ندات المعززة والتي يتم إبرازها عند التوقيع على الصكوك والتأآد من وجود التأآد من وجود المست-٢٨

 . ما يثبت إن موقع الصك قد اطلع عليها عند التوقيع آتوقيعه على المستندات مثًال 
 التأآد من أن آافة الصكوك ترسل إلى البنك بصورة فورية والتحري عن أسباب التأخير -٢٩

 .على الصكوك لحين إرسالها واإلجراءات المتخذة للسيطرة 
 .  التأآد مـن اإلجراءات المتخذة بخصوص السيطرة على ماآنة الطوابع ان وجدت -٣٠

 المبحث السابع 

 إجراءات وبرنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 للرواتب واألجور

 يثبت بموجبها وقت التأآد من وجود رقابة فعالة على دوام العاملين واستخدام آالت ضبط الوقت التي   -١
الحضور واالنصراف أو استخدام أي وسيلة أخرى آمسك سجل يوقع فيه عند الحضور واالنصراف 

والتأآد بأن سجالت األفراد تحفظ بصورة مستقلة عن قسم الرواتب واألجور واالستعانة بإضبارة . 
 . قيد المنتسب في حالة الحاسبة اإللكترونية 

ام           -٢ وائم بأسماء                      التأآد من وجود نظ وم أحدهم بأعداد ق أن يق دقيقها آ وائم األجور وت سليم ألعداد ق
الي وتثبيت االستقطاعات وصافي       وم باحتساب اإلجم ات الرواتب واألجور واألخر يق املين وفئ الع

 . الراتب أو األجر المستحق ثم تخضع تلك القوائم للتدقيق الداخلي 

ظفين أو أجور العمال يذآر فيه االسم والوظيفة واالستقطاءات   يتم فتح سجل أو آارتات لرواتب المو          -٣
دقيق وإجراء                          د الت ك أيضا عن د ذل ى أن يعتم ات عل ويراعى إعداد القوائم من واقع السجل أو الكارت

 .المطابقة بين القوائم والسجل أو الكارتات 

وائم الرواتب واألجور وآ                      -٤ دقيقها وعدم       مراعاة عدم إشراك أمين الصندوق في تحضير ق ذلك في ت
 . إشراك من يقوم بأعداد قوائم الرواتب واألجور بصرفها إلى مستحقيها 

  -: مراعاة ما يلي بخصوص العمال الوقتيين        -٥
 .  الموظف الذي يوافق على تشغيل العمال غير الموظف الذي يدفع األجور  – أ  

 . عها  الموظف الذي يحتسب األجور غير الموظف الذي يدف-ب
 . الزيارات المفاجئة أو الدورية للمواقع والقيام بالتحقق من عدد العمال وعمل محضر بذلك  -ج 

  -:يكون نظام دفع األجور آما يلي        -٦
 .وضع المبالغ المستحق في ظرف مكتوب عليه االسم ومحتوياته        - أ
 . امل أو ختمه على قائمة اآلجر  يتم توزيع األجور بحضور رئيس القسم ويثبت توقيع الع-ب
 . عدم دفع أجور العمال الغائبين إال بناءًا على وجود تخويل رسمي -ج



ة أصحاب  -د دم مراجع ة ع ي حال ى الصندوق بموجب آشف وف تلمة إل ر المس اد الظروف غي  تع
ة  العـالقة الستالم األجر خالل األيام المحددة بموجب التعليمات تعاد إلى المصرف وتسجل أما             ن

 . 

تند الصرف      -٧ م مس ت رق ى أن يثب ى الصندوق عل ادة إل ب المع ة الروات ود سجل لمتابع ن وج د م التأآ
 . وتاريخه في حالة إعادة صرف الراتب غير المستلم 

التأآد من قيام دائرة الشؤون اإلدارية بأخبار شعبة الرواتب واألجور عن حاالت االنقطاع عن العمل                     -٨
تعجلة تال  ورة مس تحقاق     بص دون اس ور ب ب واألج رف الروات ة ص ًا لعملي ن   . في ار ع ذلك اإلخب وآ

 . عمليات التعيين الجديد والتعديالت على الراتب 

حتها      -٩ ن ص د م ور والتأآ ب واألج يل الروات ص تفاص وم بفح تقل ي خص مس ود ش ن وج د م التأآ
 .ومطابقتها مع سجالت األفراد دوريًا 

 . ة على ساعات العمل اإلضافية وأسس احتساب األجر اإلضافي التأآد من وجود سجل للسيطر -١٠

ة         -١١ املين من اإلجازات االعتيادي التأآد من اإلجراءات المتخذة بخصوص السيطرة على استحقاق الع
 . والمرضية 

 .التأآد من سالمة نظام الحوافز والمكافآت المعمول به   -١٢

ذة بخصوص ت     -١٣ راءات المتخ ن اإلج د م ات    التأآ ى المعلوم ات عل آت والموافق وائم المكاف ير ق حض
 . المطلوبة ألغراض قسم األجور والرواتب 

ل صفحة من                              -١٤ ى آ وائم الرواتب واألجور عل وم بأعداد ق ذي يق ع الشخص ال التأآد من وجود توقي
وائم                        ع الق ا مي ة صافي مج دوير ومطابق ات الجمع والت د من عملي صفحات الرواتب واألجور والتأآ

 . ك الرواتب واألجور لص

التأآد من قيام قسم التدقيق بأجراء مقارنة لقوائم الرواتب واألجور من شهر إلى آخر للتحري عن           -١٥
 . أسباب الزيادة والنقص 

تعملة  -١٦ ع اآلجر المس ة دف د من سالمة طريق دفع ( التأآ ك ، ال ى البن ـل المباشر إل الصكوك ، التحوي
 ) . النقدي في ظروف 

ب      -١٧ وائم الروات ل أن ق ور وه ب واألج ى صافي الروات ع عل الزم للتوقي ل ال ود التخوي ن وج د م التأآ
 .واألجور تقدم مع الشيك آمستندات تعزيزية عند التوقيع 

ا                            -١٨ اريخ السحب ولحين فرزه ود من ت ى سالمة النق اظ عل ة للحف التأآد من احتياطات اآلمان المتبع
 . دفعها وتحضيرها وتقسيمها للدفع ثم 

التأآد من آون من يقوم بتحضير ظروف الرواتب واألجور مستقل عن موظفي األجور والرواتب                       -١٩
ة                  ال مختلف والتوزيع وقسم الصندوق وهل يتم تبديل واجباتهم بين فترة وأخرى بحيث يقومون بأعم

 . في قسم الرواتب واألجور 

 ظروف األجر أو الراتب وقيام قسم التدقيق بمطابقة التأآد من أن صافي المبلغ المدفوع مبين على           -٢٠
ة مع       . مجموع الظروف مع المبلغ المبين على قوائم الرواتب واألجور           ويتم فحصها بصورة انفرادي

 . قوائم الرواتب وقت الدفع 

دفع                              -٢١ ز ال ون من حضور مراآ ذين ال يتمكن دفع األجور لألشخاص ال التأآد من الخطوات المتخذة ل
 .موظفي الوجبة المسائية آ



 . التأآد من الترتيبات المتخذة في حالة االعتراض على محتويات ظروف األجر        -٢٢

 .التأآد من اإلجراءات المتخذة للسيطرة على األجور غير المطالب بها        -٢٣

رك العمل                    -٢٤ د ت ة عن واستحقاق اإلجازات    التأآد من الخطوات المتخذة لدفع األجور والرواتب النهائي
 . االعتيادية وإجراءات تحضير شهادة آخر راتب 

وم بتحضير                       -٢٥ ذي يق التأآد من أن الشخص الذي يقوم بترحيل االستقطاعات مستقل عن الشخص ال
 . قوائم الرواتب واألجور

 .التأآد من أن عملية تنظيم قوائم الرواتب واألجور تتم مرة واحدة في آل شهر  -٢٦

ة لحساب                    -٢٧ التأآد من أن آافة االستقطاعات من الرواتب واألجور مستحقة بصورة صحيحة ومطابق
 . السيطرة في األستاذ العام وإنها خاضعة للتدقيق من قبل التدقيق الداخلي 

  
 المبحث الثامن 

 إجراءات وبرنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمشتريات
 . ن بإصدار طلبيات الشراء  التأآد من وجود أشخاص مخولي-١
  التأآد من وجود حدود خزين معينة يتم على ضوئها إصدار طلبيات الشراء -٢
 التأآد من وجود أشخاص مخولين بالمصادقة على أوامر الشراء وأسلوب إصدار تلك األوامر وحدود -٣

 . صالحيتهم 
شراء بصورتها النهائية وان من  التأآد من وجود عروض مستلمة من المجهزين قبل تقديم طلبات ال-٤

 .يقوم بفحص هذه العروض مستقل عن الشخص المخول بإصدار أوامر الشراء 
 .  التأآد من قيام المختصين باالستفسار عن مصادر جديدة للبضاعة باستمرار -٥
م  التأآد من طريقة تسجيل أوامر الشراء الموقوفة لغرض متابعتها ومراقبتها وان الشخص الذي يقو-٦

بالمراقبة والتحري عن تلك األوامر مستقل عن الشخص الذي يقوم بإصدار الطلب وعن الموظفين 
.المسؤولين عن مسك سجل المشتريات 

. التأآد من اإلجراءات المتخذة للحصول على الخصم لقاء المشتريات -٧
ستالم البضاعة والتأآد  االطالع على مراآز استالم البضاعة واإلجراءات المتخذة في تلك المراآز ال-٨

.من فحصها آما ونوعًا عند االستالم وان يشمل آافة البضائع 
 التأآد من عدد النسخ التي يتم بها تنظيم مستند استالم البضاعة والجهات التي توزع عليها تلك -٩

.المستندات 
. زة من قبل الغير التأآد من طريقة معالجة البضاعة التالفة والفرو قات بالنسبة للبضاعة المجه-١٠
. التأآد من التسجيالت المستعملة بالنسبة للبضاعة المعادة -١١
التأآد من أن الشخص المسؤول عن مراجعة ومتابعة سير تسجيل البضاعة غير المطابقة والبضاعة -١٢

المرجعة مستقل عن األشخاص الذين يستلمون ويسيطرون على البضاعة وآذلك موظفي حسابات 
 .المشتريات

.التأآد من طريقة معاملة الفوارغ القابلة لإلرجاع -١٣
. االطالع على اإلجراءات المتبعة في حفظ الفواتير المستلمة لحين تسجيلها في السجالت -١٤
التأآد من قيام قسم التدقيق الداخلي من مقارنة الفواتير مع أوامر الشراء والفواتير مع البضاعة -١٥

.  المقدمة ، والتدقيق الحسابي والمستندي المستلمة أو سجل الخدمات
. ز البضائع من قبل فروع المنشأة إلى المنشأة ـة المستعملة عند تجهيـالتأآد من الطريقة المحاسبي-١٦



. التأآد من طريقة معاملة البضاعة المستلمة للبيع أو اإلرجاع-١٧
تم الرجوع إلى هذا السجل عند التأآد من وجود سجل للمجهزين حسب النوع آو الموقع وانه ي-١٨

 .إصدار طلبات الشراء 
التأآد من مطابقة أستاذ المشتريات مع إجمالي الحساب بصورة دورية وان األشخاص المسؤولين -١٩

عن أستاذ المشتريات مستقلين عن األشخاص المسؤولين عن الدفع والتأآد من اإلجراءات المتخذة 
 . الفروقات بصدد تسوية 

د توقف التعامل                       التأآد م  -٢٠ ة في أستاذ المشتريات عن ن اإلجراءات المتخذة لتحصيل األرصدة المدين
    .التجاري مع المجهز 

  
 المبحث التاسع 

 إجراءات وبرنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية للموجود المخزني
 ٠ التأآد من وجود جرد دوري ومستمر على الموجود المخزني-١
األمان المتبعة وان المواد المخزنية محفوظة ومصانة من الحريق والسرقة  التأآد من احتياطات -٢

 ٠والتلف وإساءة االستعمال
 التأآد من الطريقة المتبعة بخصوص اإلخبار عن المواد التالفة والبطيئة الحرآة والمتقادمة ، -٣

 ٠واإلجراءات الالزمة لبيع أو تصريف هذه المواد أو استعماالتها البديلة 
 ٠تأآد من طريقة تسليم المواد إلى المخازن أو مواقع العمل ال-٤
 ٠ التأآد من اإلجراءات المتخذة بالوصول إلى المواد المخزنية من قبل المخولين-٥
 التأآد من وجود بطاقات خانات مخزنيه محفوظة في المخازن ويتم الترحيل أليها أوال بأول من -٦

  ٠مستندات اإلدخال واإلصدار والمردودات
 التأآد من اإلجراءات المتبعة لتعديل أرصدة البطاقات عندما تظهر اختالفات أثناء الجرد المستمر أو -٧

 ٠الدوري
 التأآد من وجود سجل أستاذ فرعي أو أي تسجيالت أخرى للمواد األولية ،األجزاء المشتراة ، المواد -٨

لة لإلرجاع ، مواد مخزنيه محتفظ بها ، المستهلكة ، البضاعة تحت الصنع ، سلع منتجة ، الفوارغ القاب
 وان الشخص المسؤول عن حفظها ومسكها مستقل ٠والتأآد من أنها تظهر األرصدة باال قيام والكميات 

 ٠عن األشخاص الذين يسيطرون على المواد المخزنية وجردها
 إعادة طلب  إن التسجيالت المخزنية تراجع بصورة منتظمة لتبيان آفاية مستوى الخزين ولضمان-٩

  ٠شراء المواد المخزنية في الوقت المناسب
 -:التأآد من أن المعلومات المثبتة على البطاقات تبين -١٠

 ٠ مواصفات المواد المخزنية -أ 

 ٠ رقم الجزء أو المادة-ب
 ٠ محل الخانة-ج
 ٠ وحدة االصدار-د
 ٠ سعر الوحدة القياسي وتواريخ تعديله-ه
لدنيا للمخزون ، والتأآد من وجود صٍالحيات محددة لتغيير أو إضافة أو  الحدود العليا والحدود ا-و

 ٠حذف هذه المعلومات 



التأآد من إجراء مطابقات بين أرصدة بطاقات الخانات وبطاقات الحسابات المخزنية وإنها تتم من -١١
قبل أشخاص مستقلين عن األشخاص المسؤولين عن مسك السجالت المخزنية وعن األشخاص 

 ٠ؤولين عن الجرد والفحص الفعلي المس
التأآد من سالمة أجزاء الجرد عن طريق االطالع على برنامج الجرد للمواد الخام واألجزاء -١٢

المشتراة والمواد المستهلكة والبضاعة تحت الصنع والبضاعة الجاهزة والفوارغ المخزنية 
دى المنشاة والتي تعود إلطراف المحفوظة أمانة عند أطراف ثالثة والمواد المخزنية المحفوظة ل

 ٠أخرى والمواد التالفة
 التأآد من أن برنامج الجرد يشمل ترتيب الموجود المخزني قبل العد والمناطق الواجب تغطيتها من -١٣

) الوزن ( قبل آل لجنة من لجان الجرد والتعرف على الموجود المخزني وتحديد آميات مثال العدد أو
جودات المخزنية ، تعليمات وإجراءات القطع وشموله آافة المواد وحرآة  والحالة المادية للمو–

  ٠المواد أثناء الجرد وتسجيل نتائج الجرد وتمييز المواد المخزنية المستعملة عن الجديدة
 إذا آان نظام الجرد جردًا مستمرًا فيجب التأآد من ضمان أن آافة المفردات تعد بصورة منتظمة -١٤

 .د دوري يجب ضمان أن آل مادة يتم عدها مرة واحدة وإذا آان نظام جر
ستشهادات تتم مطابقتها مع بطاقة إ التأآد من ان الكميات بموجب جداول الجرد أو بطاقات العد أو ال-١٥

 .الخانة وأستاذ المخازن 
 . االطالع على صالحيات تسوية الفرو قات واألشخاص القائمين بها -١٦
 .ت سيطرة إضافية للمواد ذات القيمة العالية واألحجام الصغيرة  التأآد من وجود إجراءا-١٧
 .  االطالع على أية أصناف من الموجود المخزني يتم تسعيرها باستمرار بأقل من الكلفة -١٨

البضاعة تحت الصنع 
 . االطالع على اإلجراءات المتخذة للبدء في أتمر اإلنتاج ومن يخول أمر اإلنتاج -١٩
ـد          االطالع عل  -٢٠ ة      ى اإلجراءات المتخذة ألعداد التخمينات للشغالت والتعهدات والتأآ ة مقابل  من طريق

 .المصروفات الفعلية مع المخمنة 
 الكلف المناسبة      عندما يتم التجهيز من البضاعة تحت الصنع التأآد من اإلجراءات المتخذة لعكس               -٢١

 .آي يكون رصيد البضاعة تحت الصنع صحيحًا 
 . على نسـب التلـف االعتيـادي وغيـر االعتيـادي وأسباب ذلك  االطالع -٢٢
 .  االطالع على إجراءات السيطرة على المواد والمنتجات الثانوية والفضالت والمواد التالفة -٢٣
ة                           -٢٤ ات لغرض مقارن م ومستمر للكمي  التأآد من أن سجالت البضاعة تحت الصنع تعطي تسجيل دائ

 .  األولية المستعملة وان ذلك يتم مراجعته دوريًا  ئية مع آميات الموادالكميات المحولة آسلع نها
د عدم وجود                         -٢٥ ك جرد دوري وعن دما ال يكون هنال  التأآد من صحة تسجيل البضاعة تحت الصنع عن

 . سجالت للبضاعة تحت الصنع تعطي تسجيل دائم ومستمر 
  

 المبحث العاشر

 داخلية للمبيعاتإجراءات برنامج تقييم نظام الرقابة ال
 . التأآد من وجود سجل خاص بطلبيات البيع المستلمة -١
 التأآد من وجود سيطرة على مستندات أوامر طلبيات البيع وتسليم البضاعة آالرقم المتسلسل -٢

 .المطبوع 
 . التأآد من وجود موافقة من قبل مديرية المبيعات على طلبيات البيع قبل قبولها -٣



رجوع إلى حدود االئتمان عند الموافقة على طلبيات البيع وعدم وجود أرصدة قديمة  التأآد من ال-٤
 .موقوفة قبل قبول طلبيات البيع 

 . التأآد من توفر تسجيالت ألوامر طلبيات البيع غير المنفذة -٥
 . التأآد من دراسة ومتابعة شكاوى واستفسارات العمالء -٦
 .لى العمالء  التأآد من إجراءات تسليم البضاعة إ-٧
 التأآد من التسجيالت المحتفظ بها بخصوص البضاعة المرجعة من العمالء ومطالبات العمالء والتأآد -٨

 .من إجراءات تسجيل البضاعة المرجعية 
 .  التأآد من سالمة الخطوات المتخذة لمعالجة إصدار وإرجاع وتسعير الفوارغ -٩
 .ألسعار والمصادقة عليها التأآد من وجود صالحيات واضحة لتحديد ا-١٠
 .التأآد من سالمة تعليمات الخصم وتخويلها -١١
 .ومـن إجراءات توزيع تلك القوائم ) آالرقم المتسلسل (التأآد من وجود سيطرة على قوائم المبيعات -١٢
 . التأآد من أن قوائم البيع تعد من قبل أشخاص مستقلين عن الموظفين المسؤولين -١٣

 .يز واستالم المردودات  عن التجه– أ  
 . استالم النقود - ب 
 .  قبول طلبيات البيع - ج 
التأآد من اإلجراءات المتخذة بخصوص صالحيات إلغاء قوائم البيع إن تعديلها أو إصدار قوائم البيع               -١٤

 .المجاني 
 . التأآد من إجراءات توقيع عقود التجهيز الطويلة وآيفية معالجة المبالغ المحتجزة -١٥
 .التأآد من قيام التدقيق الداخلي بتدقيق قوائم البيع من حيث أسعارها وشروطها وتدقيقها حسابيًا -١٦
التأآد من إجراءات تحضير اإلشعارات الدائنة للبضاعة المردودة والسماحات والمطالبات وادعاءات       -١٧

 . ملة المدينين والتأآد من إجراءات السيطرة على اإلشعارات الدائنة غير المستع
  -:التأآد من أن اإلشعارات الدائنة تحضر من قبل أشخاص مستقلين عن أولئك المسؤولين عن -١٨

  سجل المردودات –أ 
 أستاذ المبيعات -ب

النقد المستلم -ج
التأآد من اإلجراءات المتخذة الحتساب عمولة المبيعات وأن احتسابها قد تم وفق قوائم المبيعات -١٩

.ة واإلشعارات الدائن
.التأآد من اإلجراءات المتخذة بخصوص تجهيز البضاعة إلى الفروع والطرق المحاسبية لتسجيلها -٢٠
.التأآد من تدقيق سجالت المبيعات دوريًا من قبل قسم التدقيق الداخلي -٢١
بخصوص البيع النقدي يراعى ما ورد من إجراءات بخصوص برنامج وإجراءات تقييم نظام الرقابة -٢٢

. لية للنقدية الداخ
.التأآد من تحضير آشف العمالء شهريًا ودراسته دوريًا ومطابقته مع حساب السيطرة -٢٣
التأآد من أن إجراء قيود التسوية التي تخص أستاذ المبيعات تجري من قبل شخص مستقل عن -٢٤

 .ماسك السجل 



ذة بخصوص معالجة األرصدة المستحقة وال-٢٥ راءات المتخ د من اإلج د من إرسال آشوفات التأآ تأآ
 .دورية إلى العمالء 

ا               -٢٦ ا  . التأآد من اإلجراءات المتخذة لشطب دين معدوم واحتساب االحتياطي للديون المشكوك فيه وإنه
 .تتم من قبل شخص مخول ومستقل عن موظفي أستاذ المبيعات وموظفي استالم النقدية 

 .  وتم اعدمها التأآد من صحة تسجيل المبالغ المحصلة والتي سبق-٢٧
 .التأآد من اإلجراءات المتخذة لتسجيل التأمينات المستلمة من العمالء -٢٨
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