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 نظام الرقابة الداخلية
 للحد من الغش واالحتيال والفساد المالي واإلداري 

  
 .مفهومًالرقابةًالداخلية:ًلاًأو• 

 .المقوماتًاألساسيةًلنظامًالرقابةًالداخلية:ًثانيااً•

 .وسائلًالرقابةًالداخلية:ًثالثااً•

 المراجعةًالداخليةً:ًرابعااً•

 .تقييمًوفحصًهيكلًالرقابةًالداخلية:ًخامسااً•

ً



 :الرقابة مفهوم :أوال•
 :بأنهاًالرقابةًالباحثينًبعضًعرف•
ًعلىًويركزًوالسياسات،ًالخططًتنفيذًعملياتًبمواكبةًيختصًإنسانيًنشاط•

ًالمحققةًالنتائجًقياسًطريقًعنًمقدماا،ًتجنبهاًومحاولةًاألخطاء،ًحدوثًتوقع
ًالختالفاتًلتحديدًمقدماا،ًالموضوعةًبالمعاييرًثمًمنًومقارنتهاًبأول،ًأولاً

ًطبيعةًالعتبارًفيًتأخذًبطريقةًأسبابهاًمعرفةًإلىًإضافةًبينها،ًفيماًوالتمييز
ًطريقًعنًالتنفيذًمسارًتصحيحًعلىًوالعملًمراقبتها،ًتتمًالتيًالمنشأةًوحجم
ًتحسينًإلىًالعاملينًيدفعًبأسلوبًاليجابيات،ًوتنميةًالنحرافاتًمعالجة
 ً.المرجوةًاألهدافًتحقيقًأجلًمنًبينهمًفيماًالتعاونًوتحقيقًوتطويره،ًاألداء

ًإنًحيثًالحساباتًمراقبًفكرًتشغلًالتيًالموضوعاتًأهمًمنًالرقابةًُتعدً و•
ًالحساباتًمراقبًلدىًالطمأنينةًبثًفيًيساعدًالمنشأةًأعمالًعلىًرقابةًوجود
 .الماليةًالقوائمًبياناتًسالمةًعن



 :يلي بما القيام الرقابة وتتضمن•
ًوالمخططةًالفعليةًاألرقامًبينًفيماًوالمطابقاتًالمقارناتًإجراءً–1ً•

ًإليهاًتنتميًالتيًالصناعةًبياناتًأوًالماليةًالقوائمًببياناتًيتعلقًفيما
 .المنشأة

ًتتبينًالتيًالقصورًألوجهًالتصحيحيةًواإلجراءاتًالقراراتًاتخاذً–2ً•
ًالخاصةًالمنشأةًأهدافًتحقيقًإلىًيؤدىًوبماًالسابقةًالمقارناتًمن

 .بكفاءةًأعمالهاًتنفيذًفيًالمنشأةًواستمرارًللربحيةًمعدلتًأعلىًبتحقيق
ًمرحلتينًعلىًالحكوميةًاإلداريةًالوحداتًنشاطًعلىًالرقابةًتتحقق-3•

ًوتشملًوالثانيةًالصرفًقبلًالرقابةًمجالًوتشملًاألولىًرئيسيتين
ًوإجراءاتًوسائلًالصرفًقبلًالرقابةًوتضمًالصرفًبعدًالرقابةًمجال
ًمجموعةًاتباعًطريقًعنًوذلكًالتنفيذ،ًأثناءًتتحققًالتيًالداخليةًالرقابة

 .الماليةًوالتعليماتًوالنظمًاللوائحًمن
ً



  

ًوالرقابةًالداخليةًالمراجعةًفتشملًالصرفًبعدًالرقابةًأما•

ًخارجية،ًأجهزةًوبواسطةًاألداءًبعدًتتحققًالتيًالخارجية

ًوإعدادًالتفتيشًأسلوبًالحكوميًالمجالًفيًغالباًويتبع

ًالجهاتًإلىًوترفعًالتفتيش،ًهذاًنتائجًعنًالتقارير

ًنفسًتتبعًوربماًالخارجية،ًاألجهزةًتتعددًوقدًالمختصة،

ًأوًهدفًتحقيقًإلىًيسعىًجهازًكلًأنًإلًالفنيةًالوسائل

 .األهدافًمنًمجموعة



ًاإلداريةًالوظيفةًوتطورًالمشروعاتًحجمًتطورًمع الداخلية الرقابة مفهوم تطورًوقدً•
ًكانتًالصناعيةًالثورةًقبلًالمرحلةًففيًتدريجياا،ًالسنينًعبرًالتطورًهذاًوكانًفيها

ًحاجةًهناكًتكنًلمًلذلكًواحد،ًفردًويديرهاًيملكهاًماً؛غالبااًًالحجمًصغيرةًالمنشآت
ًأدىًالصناعيةًالثورةًقيامًأنًإلً.إجراءاتهًبعضًوجدتًوإنًالداخليةًللرقابةًنظامًلوجود

ًأوًفرديةًمنشآتًمنًالقانونيًشكلهاًوتغييرًوالمنشآتًالمشروعاتًحجمًاتساعًإلى
ًعنًالملكيةًانفصالًمعهًاستوجبًالذيًاألمرًأموالًشركاتًإلىًأشخاصًشركات
ًاإلداريةًالمستوياتًإلىًومسؤولياتهاًسلطاتهاًتفويضًإلىًاإلدارةًهذهًواضطرارًاإلدارة
ًواألقسامًالمديرياتًهذهًمنًكلًعملًتحديدًَثمً ًومنًأقسام،ًأوًمديرياتًمنًاألدنى

ًمطلعًمنذًبدأتًالتطورًهذاًفيًاألهمًالفترةًأنًإلً.عنهاًالمسؤولينًواألشخاص
ًقويةًدوافعًظهرتًحيثًوبعدها،ًالثانيةًالكونيةًالحربًإبانًالقرنًهذاًمنًاألربعينات

 :أساسيينًمصدرينًعنًناجمةًالتطورًلهذا
ًوالمنشآتًللمشروعاتًالعلياًاإلدارةًاهتمتًفقدًالخارجيون،ًوالمراجعونًاإلدارةًهما•

ًالمراجعونًأماًلمسؤولياتها،ًالفاعلًالتنفيذًفيًمهمةًأداةًأنهاًأساسًعلىًالداخليةًبالرقابة
ًالساهرةًالعينًلتكونًالداخليةًالرقابةًتحسينًعلىًمجهوداتهمًفيًشددواًفقدًالخارجيون
ًالمعقولًالحدًإلىًمراجعتهمًعمليةًتخفيضًفيًالفرصةًتتيحًولكيًجهةًمنًلعمالئهم

 ًً.المحاسبيةًوقيودهاًالمنشأةًعملياتًتجاهًالالزمةًالموثوقيةًلهمًيوفرًالذي



ًالرقابةًنظامً.A.I.C.P.Aًاألمريكيينًالقانونيينًالمحاسبينًمجمعًعرفًوقد•
 :بأنه1926ًًًًًًبعامًالداخلية

ًالنقديةًعلىًالحفاظًأجلًمنًالمشروعًفيًالمستخدمةًوالطرقًاإلجراءات"•
 "الدفاترًمسكًلعمليةًالكتابيةًالدقةًمنًالتأكدًبجانبًاألخرىًواألصول

ًوكلًالتنظيميةًالخطةًهيًالداخليةًالرقابةً"ًبأنًأضافًفقد1949ًًعامًفيًأما•
 :بقصدًالمنشأةًداخلًمستخدمةًمقاييسًأوًوسائلًمنًبهاًيرتبطًما

ًفيًالمسجلةًللبياناتًالمحاسبيةًالدقةًاختبارً-2ًالمنشأةًأصولًحمايةً-1•
ًوتشجيعًاإلنتاجية،ًالكفاءةًتحقيقً-3ً.عليهاًالعتمادًدرجةًوتحديدًالدفاتر
 ."المرسومةًاإلداريةًالسياساتًبحسبًالسير

ًتحقيقًفيًالداخليةًالرقابةًاهتمامًهيًالتعريفًهذاًفيًأهميةًاألكثرًوالفقرة•
ًتتجاوزًوبذلكً.الموضوعةًالخططًبتنفيذًواللتزامًاإلنتاجيةًالكفاءة

ً.والكفايةًباألداءًلتضطلعًوالمشروعيةًالمحاسبيةًالدقةًاختصاصاتها



ًالمشروعًيضعهاًالتيًالرقابةًنظمًبهاًيقصدًالداخليةًالرقابةًنظمًفإنً•
ًخاللًمنًذلكًويتحققً.وأنشطتهًأعمالهًعلىًالذاتيةًالرقابةًبغرض
ًوهماًالمنشأةًداخلًإداريًمستوىًلكلًوالمسئولياتًالسلطاتًتحديد
ًأنشطةًتنفيذًالعلياًلإلدارةًتضمنًالتيًاألساسيةًالعناصرًأهمًمنًيعّدان

ًتقديمًعلىًيساعدًومحددًواضحًرقابةًنظامًظلًفيًالمنشأةًومعامالت
ًفيًسواءًقراراتهمًلتخاذًالمختلفةًاإلداريةًللمستوياتًالبياناتًكافة
ًمجالتًفيًالستثمارًأوًالمنشأةًلمعامالتًواإلدارىًالمالىًالتقييمًمجال
 .ربحيةًمعدلتًألقصىًالمنشأةًتحقيقًعلىًتساعد

ًوهوًللمنشأةًواإلداريًالماليًالنظامًعناصرًبتوفرًمرتبطًهذاًولكن•
ًأفراد،ًمنًالمنشأةًمواردًجميعًفيهًتستخدمًالذىًاإلطارًعنًعبارة

ًخاصة)ًالمدخالتًتحويلًأجلًمنًالخً..ًوأموالًوأجهزة،ًومعدات،
ًً.المنشأةًأهدافًتحقيقًأجلًمنًوذلكً(معلومات)ًمخرجاتًإلىً(البيانات



 :وتتمثلًاألهدافًالمرتبطةًباحتفاظًالمنشأةًبنظمًماليةًوإداريةًعلىًدرجةًمنًالكفاءةًوالفعاليةًفيماًيلى•
تقديمًبياناتًيمكنًالعتمادًعليهاًمنًقبلًالمديرينًوأعضاءًاإلدارةًالعلياًبالشركةًفيًاتخاذًالقراراتًً–1ً•

ًتتطلبهوغيرهاًمماً..ًالتيًتتعلقًبالحصولًعلىًقروضًأوًتسعيرًمنتجاتًالمنشأةًفيًاألسواقًالمختلفة
 .أعمالًالمنشأة

تقديمًالمعلوماتًالمؤيدةًلمعامالتًالمنشأةًاليوميةًوأنشطتهاًالمختلفةًوذلكًمنًخاللًعملياتًتسجيلًً–2ً•
 .المعامالتًفيًالدفاترًبناءًعلىًمجموعةًمنًالمستنداتًالمؤيدةًلها

ًالوصائيةالجهاتً)تقديمًالمعلوماتًوالبياناتًالتيًيحتاجهاًمستخدموًالقوائمًالماليةًمنًالخارجًً–3ً•
لتقييمًأداءًالمنشأةًومحاسبةًالمسؤولينًعلىً(ًالخ..ًوالرقابيةًفيًالدولة،ًمساهمون،ًمستثمرون،ًدائنون

 .إدارتها
وتتمثلًالمواردًالخاصةً.ًهذاًوتحتاجًنظمًالمعلوماتًبالمنشأةًإلىًالمواردًالالزمةًلتحقيقًالمنشأةًألهدافها•

بنظامًالمعلوماتًفيًالبياناتًالتيًتعبرًعنًمعامالتًالمنشأةًوذلكًمنًخاللًطلباتًالبيع،ًالشيكاتً
المسحوبةًعلىًالمنشأة،ًوأوامرًشراءًالموادًالخامًالتيًتحتاجهاًوالمعداتًالتيًتستخدمهاًفيًتصنيعً

أعمالًتسجيلًمعامالتهاًوتتمثلًفيًاألجهزة،ًواآللتًالكاتبة،ًًتتطلبهمنتجاتهاًأوًتقديمًخدماتهاًوكلًماً
وتوظيفًاألفرادًالذينًسوفًيستخدمونًالمعداتًواآللتًلتحقيقًأهدافًالمنشأةً..ًوالحاسباتًاآللية

،ًباإلضافةًإلىًاألموالًسواءًكانتًاألرباحًالمحققةًمنًعملياتهاًأوً(الخ..فنيينعاملين،ًمديرين،ًخبراء،ً)
القروضًالتيًتحصلًعليهاًالمنشأةًمنًالدولةًأوًالمؤسساتًالمصرفيةًأوًالتسهيالتًالتيًتمنحًلهاًمنً

 .الموردين
ً



العديدًمنًاألسبابًالتيًتحتمًضرورةًتوافرًنظامًمحكمًللرقابةًالداخليةًفيًالوحداتًاإلداريةًهناكًو•
 :الحكوميةًمنًأهمهاًماًيلي

إنًنموًحجمًالوحداتًاإلدارية،ًوتزايدًأنشطةًالحكومةًفيًالمجالتًالمختلفةًوتشعبًعملياتهاًً–1ً•
والحتفاظًبالعهدًواألصولًفيًيدًالعديدًمنًالموظفين،ًوجودًالوحداتًاإلداريةًفيًأماكنًمتباعدةًوتعذرً
تحقيقًالرقابةًالمباشرةًعليها،ًباإلضافةًإلىًتفويضًالسلطاتًإلىًالمستوياتًاإلداريةًاألدنى،ًوالحاجةً

المستمرةًإلىًمعلوماتًمختلفةًعنًمجرياتًاألمورًفيًتلكًالوحدات،ًكلًذلكًأدىًإلىًزيادةًأهميةًتوافرً
 .نظامًمحكمًللرقابةًالداخليةًفيًالوحداتًاإلداريةًالحكومية

إنًتوافرًنظامًمحكمًللرقابةًالداخليةًفيًالوحداتًاإلداريةًالحكوميةًيضمنًللمستوياتًاإلداريةًاألعلىًً–2ً•
التزامًالوحداتًاإلداريةًالتابعةًلهاًبالمتطلباتًواللتزاماتًالقانونيةًوالتنظيميةًالمتعددةًالتيًتحكمًعملياتها،ً

ويحققًالحمايةًلمواردًوممتلكاتًالوحدة،ًباإلضافةًإلىًالستخدامًالرشيدًلهذهًالمواردًبصورةًتؤدىًإلىً
 .تحقيقًأهدافًالوحدةًبطريقةًاقتصاديةًوبكفاءةًوفعالية

وكافياًاً–3ً• يهتمًالمراجعًالحكوميًالخارجيًبمدىًكفايةًنظامًالرقابةًالداخليةًللوحدة،ًفإذاًكانًالنظامًسليماًا
عنً فإنهًيقللًمنًحجمًاختباراته،ًوإذاًكانًالنظامًغيرًكافًفإنهًيوسعًمنًحجمًاختباراته،ًويعدًمسؤولًا
 .لفتًنظرًإدارةًالوحدةًإلىًضعفًالنظامًوتقديمًالمقترحاتًوالتوصياتًلتالفىًأوجهًالنقصًوالقصورًفيه

فيًحالةًوجودًنواحيًقصورًفيًنظامًالرقابةًالداخلية،ًيزدادًالعبءًعلىًأجهزةًالرقابةًالخارجيةًفيً –4ً•
تقييمًكفاءةًالعملياتًواقتراحًاألساليبًالتيًيمكنًعنًطريقهاًتحقيقًمستوىًأفضلًلألداء،ًومهماًكانتً
درجةًالتفصيلًوالتعمقًفيًالرقابةًالخارجية،ًفلنًتصلًإلىًرقابةًتفصيليةًكاملة،ًوبالتاليًلنًتعوضً

 .النقصًفيًكفاءةًنظامًالرقابةًالداخليةًالمطبقًداخلًالوحدةًاإلدارية
ً



يعتمدًالنظامًً:المقوماتًاألساسيةًلنظامًالرقابةًالداخلية:ًثانيااً•

السليمًللرقابةًالداخليةًعلىًتوافرًمجموعةًمنًالمقوماتً

والدعائمًاألساسية،ًوقدًحددتًلجنةًإجراءاتًالمراجعةً

التابعةًلمجمعًالمحاسبينًالقانونيينًاألمريكيينًمقوماتً

ً:التاليتحقيقًرقابةًداخليةًجيدةًعلىًالنحوً



  

 :اإلدارية للوحدة والفرعية الرئيسية لألهداف الواضح التحديد (1)•

ًيجبًكماًتام،ًبوضوحًاإلداريةًالوحدةًأهدافًنحددًأنًيجبً•

ًاألهدافًمعًمتفقةًأنهاًمنًوالتأكدًالفرعية،ًاألنشطةًأهدافًتحديد
 .تحقيقهاًفيًوتساهمًالرئيسية

ًوالقوانينًالتشريعاتًمنًعادةًللوحدةًالرئيسيةًاألهدافًوتشتق•

ًالمعتادًومنًالنيابية،ًالمجالسًجلساتًومحاضرًالوزاريةًوالقرارات

ًعامةًبتعبيراتًالحكوميةًالوحداتًفيًاألهدافًعنًالتعبيرًيتمًأن

ًالمصاغةًلألهدافًوليسًعامة،ًخدمةًتقديمًأوًالرفاهيةًتحقيقًمثل

ًبينها،ًوالمفاضلةًالبدائلًعنًالبحثًفيًعلميةًقيمةًأيًالنحوًهذاًعلى

ًفيًفائضًمقابلًالخدماتًبعضًفيًاختناقاتًوجودًإلىًتؤديًقدًكما
 .اآلخرًالبعض

ً



  

ًاألهدافًوتعدًمعينة،ًلسياسةًطبقااًًالحكوميةًالوحداتًأنشطةًمسارًتحديدًفيًلألهدافًالدقيقًالتحديدًويفيد•

ًالوحدةًداخلًالمختلفةًالمسؤولياتًوتوزيعًتحديدًيمكنًطريقهاًوعنًاألجلًطويلًللتخطيطًاألساسيةًالركيزة

 .الحكومية

 :اآلتيةًالعتباراتًمراعاةًيتطلبًالحكوميةًالوحداتًأهدافًوتحديد•

ًبالوقوفًإلًالقراراتًهذهًإلىًالوصولًيمكنًلًأنهًإلًسياسية،ًقراراتًوليدةًاألمرًحقيقةًفيًاألهدافً–1ً•

ًتحقيقًعلىًالمترتبةًوالسياسيةًوالجتماعيةًالقتصاديةًبالنتائجًتتعلقًنوعيةًأوًكميةًموضوعيةًدلئلًعلى

 .األهدافًهذه

 .ذلكًإلىًتدعوًظروفًحدثتًكلماًصياغتهاًوإعادةًسنويااًًاألهدافًمراجعةًيجبً–2ً•

ًحياةًتوقعًمثلًعملي،ًغيرًعامًشكلًفيًتصاغًلًأنًفيهًُيراعىًمحددًبأسلوبًاألهدافًعنًالتعبيرًيتمً–3ً•

ًيوضحًأنًيجبًحيثًتحقيقها،ًوسائلًوبينًبينهاًيخلطًشكلًفيًتصاغًألًيجبًكماًللمواطنين،ًأفضل
 .تحقيقهًوأساليبًطرقًالوسائلًتوضحًبينماًالنهائي،ًالمنتجًأوًالخدمةًطبيعةًالهدف

 .منهاًالمستفيدينًحاجةًومعًالحكوميةًالخدميةًاألنشطةًمخرجاتًمعًاألهدافًتتوافقًأنًيجبً–4ً•

ًالوحدةًداخلًللعاملينًومفهومةًواضحةًالحكوميةًالوحدةًأهدافًتكونًأنًالضروريًمنًأخرىًناحيةًمن•

ً.الحكوميةًالخدميةًاألنشطةًوأداءًتنفيذًمنًتحقيقهًينتظرًعماًوتعبر



 :الحكومية اإلدارية الوحدة داخل تنظيمية خطة توافر (2)•

ًالمستوياتًجميعًفيًوالوظائفًالواجباتًوتوزيعًالتنظيميةًاألقسامًللوحدةًالتنفيذيةًالخطةًتتضمن•

ًأخرىًوثائقًفيًالتنظيميةًالخطةًعنًالتعبيرًيتمًوبالتاليًالكافية،ًالداخليةًالرقابةًتؤكدًبصورة

ًالتنظيميةًللوحداتًالوصفيًوالتعبيرًاإلجراءاتًدليلًذلكًفيًبماًالتنظيميةًالخريطةًإلىًباإلضافة

 .ووظائفها

 :اآلتيةًالعناصرًتوافرًمنًبدًلًاإلداريةًالوحداتًداخلًالتنظيمًفعاليةًولضمان•

ًاتجاهاتًوتوضيحًوالمرؤوسين،ًالرؤساءًبينًالعالقةًتوضيحًبمعنىًهرميًتسلسلًوجودً–1ً•

 .كافيةًوسرعةًبمرونةًوتدفقهاًاألوامرًبانسيابًيسمحًبماًألسفلًأعلىًمنًالسلطةًخطوط

ًفيًالتغيراتًتتطلبهاًالتيًالتعديالتًبإدخالًتسمحًكافيةًبدرجةًالتنظيمًفيًالمرونةًتوافرً–2ً•

 .التنظيميًالهيكلًعلىًواألهدافًوالسياساتًالعملياتًخطط

ًمعهًويتعاملًفقطًواحدًلرئيسًالمرؤوسًيخضعًأنًالسليمًالتنظيمًيقتضىًحيثًالقيادةًوحدةً–3ً•

 .الرؤساءًمنًغيرهًدون

ً



ًمهامهمًأداءًمنًالعاملونًيتمكنًحتىًبينهماًالتوازنًيتمًبحيثًالمسؤوليةًمعًالسلطةًتكافؤً–4ً•

 .صحيحةًبصورةًووظائفهم

ًفيًالمتشابهةًالوظائفًأوًاألعمالًتجميعًطريقًعنًوذلكًاألعمالًفيًالزدواجًتجنبً–5ً•

 .وحدهًبهًيختصًمميزًبعملًالتنظيمًفيًعضوًكلًوتكليفًواحدًجهاز

ًإلشرافًيخضعونًالذينًاألفرادًعددًيزيدًأنًيجوزًلًأنهًبمعنىًالمناسبًاإلشرافًنطاقً–6ً•

 .ومكانتهًوجهدهًوقتهًبهًيسمحًالذيًالقدرًعنًواحدًرئيس

ًكلًيفهمًوحتىًالنشاطًنواحيًفيًتضاربًحدوثًلتجنبًالمسئولياتًتحديدًفيًالوضوحً–7ً•

 .المقصرًومحاسبةًالمجدًمكافأةًمنًاإلدارةًوتتمكنًووضوح،ًبدقةًعملهًموظف

ًيتفرغًحتىًمساعديهًمنًعددًإلىًسلطاتهًببعضًالمديرًيعهدًأنًبمعنىًالسلطة،ًتفويضً–8ً•

ًفيًالبتًوسرعةًالقيادةًعلىًالتدريبًلممارسةًللمساعدينًالفرصةًويتيحًالمهمة،ًللموضوعات

 .بالعملًالمتعلقةًاليوميةًالمشاكل

ًومرونةًبسرعةًوبالعكسًألسفلًأعلىًمنًالمعلوماتًتدفقًتكفلًلكيًالتصالًشبكةًفعاليةً–9ً•

 .المناسبًالشخصًوإلىًوالمكانًالوقتًفيًالمعلوماتًانسيابًأمامًتقفًعقباتًدون

•ً 

ً



 :سليم محاسبي نظام (3•

ًغرسًإلىًباإلضافةًبالعمليات،ًالترخيصًنظامًوضعًفيًالحرصًالداخليةًالرقابةًتتطلبً•

 .العملياتًهذهًنتائجًعنًرسميةًبصورةًللمحاسبةًسليمةًوسجالتًإجراءات

 :اآلتيًعلىًفعالةًداخليةًرقابةًتوفيرًفيًيساهمًوالذيًالسليمًالمحاسبيًالنظامًويعتمد•

ًتحقيقًفيًوتساهمًوالوضوحًالبساطةًفيهاًتتوافرًوالسجالتًالدفاترًمنًمتكاملةًمجموعةً–1ً•

 .النظامًمنًالمرجوةًاألغراض

ًووفقااًًالحكومي،ًالمجالًفيًالماليةًالقوائمًإعدادًلمتطلباتًوفقااًًتبويبهًيتمًللحساباتًدليلً–2ً•

ًبالمواردًالعاملينًتربطًالتيًوالحساباتًواألنشطةًالبرامجًعنًالتنظيميةًالوحدةًرؤساءًلمسؤولية

 .إنفاقهاًأوًتحصيلهاًأوًإدارتهاًأوًحمايتهاًعنًالمسؤولين

ًمستنداتًبهاًتمرًالتيًواألقسامًعملية،ًكلًمراحلًتوضحًالمستنديةًالدوراتًمنًمجموعةً–3ً•

ًتنفيذًبمجردًالتلقائيةًالرقابةًتتحققًبحيثًبهاًتقيدًالتيًوالدفاترًتعتمدهاًالتيًوالجهاتًالعملية

 .المستنديةًالدورة

ًمنًومجموعةًالعمليات،ًتسلسلًوخرائطًواإلجراءات،ًالسياساتًيتضمنًإجراءاتًدليلً–4ً•

ًلتحقيقًالمستوياتًلكافةًالالزمةًالمعلوماتًمنًكافًقدرًتوافرًفيهاًيراعىًالدوريةًالتقارير

ًتؤديهاًالتيًبالخدماتًالتكاليفًربطًتكفلًوالقواعدًاإلجراءاتًمنًومجموعةًالفعالةًالرقابة

 .الحكوميةًاإلداريةًالوحدة



 :األعمال لتنفيذ سليمة إجراءات (4)•

ًإلىًتؤديًوالتيًاألعمالًلتنفيذًالسليمةًاإلجراءاتًبتبنيًتنظيميةًوحدةًكلًتقومًأنًيجبً•

 :يليًماًالسليمةًاإلجراءاتًعلىًاألمثلةًومنًالفعالةًالداخليةًالرقابةًتوافر

 .موظفًكلًبهاًيلتزمًالتيًوالواجباتًاألعمالًوحصرًوظيفةًكلًتوصيف•

ًتجزأًبلًمراحلها،ًبجميعًكاملةًبعمليةًواحدًموظفًقيامًعدمًالعملًإجراءاتًتحديدًفيًيراعى•

ًيسبقه،ًالذيًللعملًتلقائيةًمراقبةًبمنزلةًواحدًكلًعملًيكونًبحيثًموظفًمنًأكثرًعلىًالعملية

 .العمديةًوغيرًالعمديةًواألخطاءًوالغشًالتالعبًتفاديًإلىًذلكًويؤدي

ًللصرف،ًقابالاًًيصبحًحتىًالشيكًعلىًتوقيعًمنًأكثرًوجودًحالةًفيًكماًالمزدوجة،ًالرقابةًنظام•

 .المفتاحينًذاتًالحديديةًوالخزائن

 .والمخازنًالنقديةًلخزائنًالمفاجئًالجردًنظام•

ًمنًالخروجًعندًوالتفتيشًالبوابةًمالحظةًذلكًمثالًمعينةًمواقعًفيًالشخصيةًالمالحظةًنظام•

ًحالةًفيًآخرًلزميلًموظفًيوقعًلًحتىًوالخروجًالدخولًأوقاتًتسجيلًآلتًمالحظةًالعمل،

 .تأخره

 .فورااًًالبنكًفيًالنقديةًوإيداعًالبنك،ًعلىًبشيكاتًالمدفوعاتًسداد•

ً



 :األداء لقياس مالئمة معدالت توافر (5)•

ًوضعًحالةًفيًفعاليةًأكثرًالداخليةًالرقابةًتصبحً•

ًيتمًوقدًالوحدة،ًإدارةًجانبًمنًاألداءًلقياسًمالئمةًمعدلت

ًالعملًوخططًالعملياتًموازنةًفيًالمعدلتًهذهًتحديد

ًهذهًتكونًأنًالضروريًومنًالفني،ًوالدليلًالميداني

ًمراجعتهاًيتمًوأنًالوحدة،ًداخلًللعاملينًواضحةًالمعدلت

ًالموضوعة،ًاإلجراءاتًوإتباعًبهاًاللتزامًمنًللتأكدًدوريااً

ًإليجادًأسبابهاًعلىًوالتعرفًعنها،ًالنحرافاتًوتحديد

 .النحرافاتًهذهًلتصحيحًالالزمةًاإلجراءات

ً



 :الوحدة داخل العاملين لدى الالزمة الكفاءة توافر (6)•

ًاألعباءًمعًتتناسبًالتيًالكفاءاتًاختيارًحسنًإنً•

ًالدعائمًمنًيعتبرًلها،ًالمفوضةًوالسلطاتًوالمسؤوليات

ًشامالاًًتحليالاًًذلكًويتطلبًالداخلية،ًالرقابةًلنظامًاألساسية

ًالعلميةًالمؤهالتًوتحديدًالوحدة،ًداخلًالمختلفةًللوظائف

ًإلىًذلكًويؤدىًيشغلها،ًفيمنًتوافرهاًيجبًالتيًوالعملية

ًواإلجراءاتًوالسياساتًللخططًالصحيحًالفهمًضمان

ًبالصورةًالسليمًالتنفيذًضمانًثمًومنًبها،ًالخاصةًالتنفيذية

 .فيهاًالمرغوب

ً



 :يليًماًمراعاةًيجبًالالزمةًالكفاءاتًولتوفير•

ًالمهاراتًتوافرًومراعاةًالتعيين،ًعندًالموظفينًاختيارًسالمة•
 .الوظيفةًاحتياجاتًتقابلًأنًيمكنًوالتيًلديهمًالالزمة

ًورفعًالعاملينًكفاءةًعلىًللمحافظةًالدوريةًالتدريبيةًالبرامجًتنفيذ•
 .مستواها

ًفيًالمناسبًبالتوجيهًوالقيامًآلخرًوقتًمنًالموظفينًعملًمراجعة•
 .قصورًأيًاكتشافًحالة

ًيؤديًبماًبكفاءةًعملهًيؤديًمنًمكافأةًفيًيساهمًالحوافزًنظامًتوافر•
 .المرجوةًاألهدافًلتحقيق

ً



 :الداخلية للمراجعة كفء جهاز توافر (7)•

ًللمراجعةًكفءًجهازًوجودًالداخليةًالرقابةًلنظامًاألساسيةًالدعائمًمنً•

ًللوحدةًالداخليةًالرقابةًنظامًوتقييمًفحصًاألساسيةًمهمتهًتكونًالداخلية

ًبالتحسيناتًتوصياتًوتقديمًبهًتوجدًقدًالتيًالقصورًنواحيًواكتشافًاإلدارية،
 .المطلوبة

ًليسًالداخليةًللمراجعةًجهازًوجودًبدونًالداخليةًللرقابةًنظامًوجودًإنً•

ًولًالتنفيذًكفايةًعلىًدليالاًًليسًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًوضعًمجردًألنًكافياا،

ًمدىًتقييمًمهامهاًمنًيكونًالداخليةًللمراجعةًإدارةًتوجدًلمًماًاألداء،ًجودة

ًهوًلماًوفقااًًوأهدافهًأغراضهًتحقيقًفيًالداخليةًالرقابةًنظامًوفعاليةًكفاءة
 .ومحددًمخطط

ً



تسلسل سليم  -

 لالختصاصات

 تحديد واضح للواجبات  -

تعارض / عدم تداخل  -

 للمسئوليات

 تحليل وتوصيف دقيق  -

تحديد المواصفات  -

 والمؤهالت 

وضع الرجل المناسب  -

 في المكان المناسب 

برامج تدريبية مستمرة  -

 ولكل المستويات
   تقييم للبرامج التدريبية -

مجموعة متكاملة من  -

 .الدفاتر 

 دليل حسابات -

 نظام دقيق للتميز -

مجموعة متكاملة من  -

 المستندات

 دورات مستندية محكمة -

مجموعة من التقارير  -

  المالية

وضعععععععع مؤ ععععععععرات  -

لتقيععيم اادال لجميععع 

  المستويات
تقييم فعلى لألدال في  -

ضعععععول المؤ عععععرات 

 السابقة 

 مراجعة قبل الصرف  -

 مراجعة بعد الصرف -

 مراجعة إدارية --

 الوسائل اآللية  -

   الحاسب اإللكتروني -
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للوظائف وللبرامج 
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نظام محاسبي 

 متكامل
ستخدام ا

 الوسائل اآللية 

معدالت لتقييم 

اادال وتقييم 

 فعلى لألدال

مراجعة داخلية 

 دقيقة

 :المقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية بالشكل التالي 

 
          

 



 :الداخلية الرقابة وسائل :ثالثا  ً•

ًمفهومًعنًالتعبيرًفيًاإلدارةًورجالًوالمراجعين،ًالمحاسبينًمنًكثيرًخلط•

ًوعباراتًاصطالحاتًبإطالقًالماضيًفيًتطورهاًمراحلًخاللًالداخليةًالرقابة

ًالضبطً"ًمثلًأغراضهاًمنًبعضااًًأوًمتمماتهاًمنًجزءااًًاألمرًحقيقةًفيًتتضمن
ًأنهًإل Internal Auditingًالداخليةًالمراجعةًأوً– Internal checkً"الداخلي

ًأمكنًأهدافها،ًووضوحًمفهومها،ًواستقرارًالداخليةًالرقابةًنموًاكتمالًبعد
 ً:هيًالداخليةًللرقابةًأقسامًثالثةًمابينًالتمييز

  Internal Administrative Control:اإلداريةًالداخليةًالرقابةً-1•

  Internal Accounting Controlً:المحاسبيةًالداخليةًالرقابةً-2•

Internal checkًً:ًالداخليًالضبط-3•



وتتضمنًخطةًً،وُتعنىًبالنواحيًالتيًليسًلهاًتأثيرًعلىًالقوائمًالماليةً:ًالرقابةًالداخليةًاإلدارية•

التفويضًواإلجراءاتًوالقيودًالمستخدمةًفيًاتخاذًالقراراتًالتيًتؤديًإلىًممارسةًالصالحياتً

اإلداريةًللعمليات،ًوإنًمثلًهذاًالتفويضًهوًوظيفةًإداريةًمتالزمةًبشكلًمباشرًمعًمسؤوليةً

ًنقطةًالبدايةًمنًأجلًإقامةًرقابةًمحاسبيةًعبرً  .العملياتتحقيقًأهدافًالمنشأة،ًوُتعد 

 ً.تتحققًهذهًالرقابةًبوساطةًعدةًوسائلًنذكرًمنهاً•

  Budgetary Controlالموازناتًالتخطيطيةً-أ•

 Standard Costsالتكاليفًالمعياريةًً-ب•

 chartsالرسومًالبيانيةًً-ج•

 Statistical schedules and periodic.الكشوفًاإلحصائيةًوتقاريرًالكفايةًالدورية-د•
Reports 

 Time and Motion studyدراسةًالوقتًوالحركةً-ه•

 .البرامجًالتدريبيةًللموظفينًوالعمال-و•

ً



ًالتشغيلًبأقسامًترتبطًاإلداريةًالرقابةًأساليبًمعظمًأنًوُيالحظ•

ًأنهاًأيًالماليةًواإلدارةًالحساباتً/ًاألقسامًهذهًفيًوتتركزًاألصلية

ًالسياساتًبحسبًالسيرًمنًوالتأكدًالتشغيلًبكفايةًخاصةًبصفةًتعنى

ًالمحاسبةًلجمعيةًالتابعةًالمراجعةًبلجنةًحداًماًوهذاًللمنشأة،ًاإلدارية
نًأن A.A.Aًاألمريكية ًًعامًفيًالمراجعةًلمعاييرًاألوليةًالقائمةًتضما

ًيتمًالتيًالمتناسقةًالطرقًوكلًالتنظيمًخطةًأن"ًمفادهًاقتراحاا1974ًً

ً،ًفاعليةًذيًتنافسًفيًالدخولًبهدفًالمنشأةًقبلًمنًاختيارها

يةًالسياساتًبتحقيقًالتقيدًتشجيعًإلىًباإلضافة ًعنونتهاًيمكنًالحدِّ

ً.اإلداريةًالداخليةًبالرقابة

ًوطرقًأساليبًمجموعةًعلىًاإلداريةًالرقابةًتشتملًوبذلك•

ًأداءًكفاءةًرفعًبهدفًالحكوميةًالوحدةًداخلًتستخدمًوإجراءات

ًفيهاًترغبًالتيًوالسياساتًاألهدافًتحقيقًعلىًوالعملًالخدمة
 .اإلداريةًالمستوياتًكافةًفيًاإلداريةًالرقابةًوتمارسًاإلدارة،



 :المحاسبيةًالداخليةًالرقابة•

ًالمحاسبيةًالدفاترًعلىًالرقابةًمنًالنوعًهذاًوينصب•

ًالبياناتًدقةًاختبارًبهدفً،فيهاًيعملونًالذينًوالموظفين

ًً،عليهاًالعتمادًودرجةًالدفاترًفيًالمسجلةًالمحاسبية

ًالمتعلقةًوالقيودًواإلجراءاتًالتفويضًخطةًوتتضمن

ًاألصولًعلىًالحفاظًشأنهاًمنًالتيًالعريضةًباألهداف

ًمنًتصممًفهيًلذلكًالمحاسبية،ًبالقيودًالموثوقيةًوتعزيز

          :اآلتيةًالفعالةًاألهدافًلمقابلةًمقبولًتوكيدًتوفيرًأجل
                                                      

ً



 .الخاصةًأوًالعامةًاإلداريةًللتفويضاتًطبقااًًمنفذةًالعملياتًإن-آ•

ًطبقااًًأوً،عمومااًًالمقبولةًالمحاسبيةًللمبادئًطبقااًًالماليةًالقيودًفيًمسجلةًالعملياتًإن-ب•

 .ومحاسبتهاًالموجوداتًعلىًالحفاظًبهدفً،القيودًهذهًمثلًفيًللتطبيقًقابلةًمعاييرًألية

 .اإلدارةًبتفويضًفقطًرهينًالموجوداتًإلىًالوصولًإن-ج•

ًفتراتًضمنًلهاًفعليًجردًمعًيتقابلًأنًيجبًللموجوداتًالمحاسبيًالتسجيلًإن-د•

 .بشأنهاًالمناسبًاإلجراءًاتخاذًمعًبالعتبارًالختالفاتًوتؤخذً،مقبولةًزمنية

ًالذيًالنظامًتصممًمنشأةًكلًألنًالمنشآتًجميعًفيًواحدًليسًالمحاسبيةًالرقابةًنظامًإن•

ًالمنشآتًفيًوتفصيالاًًدقةًأكثرًيكونًالنظامًهذاًومثلً،نشاطاتهاًويالئمًحاجتهاًيلبي

ًاألدواتًتكاليفًأعباءًتحملًعلىًاألولىًلقدرةًنظرااًًالصغيرةًالمنشآتًفيًعنهًالكبيرة

ًالقولًيمكنًأنهًإل.المحاسبيةًالرقابةًنظامًلتطبيقًالالزمةًوالموظفينًواألمكنةًواألجهزة

 :اآلتيًمراعاةًيوجبًالمحاسبيةًللرقابةًمعقولًنظامًتوفيرًبأن

ً



ًالعملًمستوياتًضمنًالموظفونًينجزهاًالتيًالمحاسبيةًلألعمالًوالدقيقةًالفنيةًالمراقبة•

 .المختلفة

ًحدودًفيًوالمحاسبيةًالحسابيةًالعملياتًإلتمامًواللكترونيةًاآلليةًالوسائلًمنًالستفادة•

 .حاجتهاًأوًالمنشأةًطاقة

 .المتوازنةًاألستاذًدفاترًأوًوالدائنين،ًالمدينينًإجماليً:مثلًاإلجماليةًالحساباتًاستخدام•

ًإلىًتهدفًالتيًالمحاسبيةًاألساليبًمنًمجموعةًيضمًالمحاسبيةًالرقابةًنظامًفإنًبذلكو•

 .والعرضًوالتلخيصًوالتحليلًالتسجيلًناحيةًمنًالماليةًالبياناتًوسالمةًدقةًضمان

ًعلىًمباشرًبشكلًتؤثرًالتيًالمنشأةًعملياتًعلىًالرقابيةًوالقواعدًاإلجراءاتًوتمثل•

ًالتنظيميةًالخطةًفيًالمحاسبيةًالرقابةًوتتمثلًالماليةًالقوائمًوإعدادًالمحاسبيةًالدورة

ًحمايةًبهدفًالمنشأةًتطبقهاًالتيًوالدفاترًوالسجالتًوالمستنداتًاإلجراءاتًوكافة

ًبهذهًاألخطاءًومنعًالمحاسبيةًالسجالتًفيًالبياناتًودقةًسالمةًمنًوالتأكدًأصولها

 .السجالت

ً



ًمراقبًلمساعدةًالمنشأةًنشاطًلطبيعةًومالئمةًكافيةًمحاسبيةًرقابةًبنظمًالمنشأةًوتحتفظ•

 :بأنًاإلدارةًتأكيداتًسالمةًمنًالتحققًفيًالحسابات

ًتتفقًلًوهميةًمعامالتًوليستًحقيقيةًمعامالتًعنًتعبرًتسجيلهاًتمًالتيًالمعامالتًجميعً–1ً•

 .المنشأةًنشاطًطبيعةًمع

ًبمعرفةًسلفااًًالمحددةًالعتمادًوسلطاتًإلجراءاتًوفقااًًتنفيذهاًتمًقدًالمنشأةًعملياتًجميعً–2ً•

ًقبلًعليهاًوالموافقةًاعتمادهاًتمًقدًالمعامالتًجميعًأنًمنًالتحققًيتعينًحيثًالمنشأةًإدارة

ًمنًاعتمادهاًتمًالتيًالسلطاتًلجداولًووفقااًًالمناسبةًاإلداريةًالمستوياتًقبلًمنًوذلكًتنفيذها

ًأوًبالبيعًسواءًاألصولًفيًالتصرفًأنًمنًالتحققًالهدفًهذاًويشملًللمنشأة،ًالعلياًاإلدارة

 .المختلفةًاإلداريةًللمستوياتًالممنوحةًللتفويضاتًوفقااًًتمًقدًاإلعدام

ًتسمحًبطريقةًوالسجالتًالدفاترًفيًتسجيلهاًتمًقدًالمنشأةًبهاًقامتًالتيًالمعامالتًجميعً–3ً•

ًالعتمادًيمكنًوالدفاترًالسجالتًوأنًعليها،ًالمتعارفًالمحاسبةًلمبادئًطبقاًالماليةًالقوائمًبإعداد

ًبغرضًمعامالتًأيةًحذفًعدمًمنًالتحققًويتعينًهذاًالمنشأة،ًأصولًفيًالتغيراتًلتتبعًعليها

 .المنشأةًأعمالًنتائجًعلىًالتأثير

ً



ًفيًأخطاءًوجودًدونًوتقييمهاًقياسهاًتمًقدًالمنشأةًبهاًقامتًالتيًالمعامالتًجميعًأنً–4ً•

ًفتراتًعلىًتمًقدًاألصولًجردًأنًمنًالتحققًالهدفًهذاًتحقيقًويشملًوالتقييمًالقياسًعمليات

 .والسجالتًبالدفاترًمثبتًهوًوماًالفعلىًالجردًنتائجًبينًالنحرافاتًأسبابًدراسةًوتمًدورية

ًالمحاسبةًلمبادئًوفقااًًالسليمًالتبويبًتبويبهاًتمًقدًالمنشأةًبهاًقامتًالتيًالمعامالتًجميعً–5ً•

 .بالمنشأةًالمطبقًالحساباتًدليلًمعًيتفقًوبماًعليهاًالمتعارف

ًبالدفاترًتسجيلهاًوكذلكًطبيعتهاًعنًتعبرًالتيًبالمستنداتًإثباتهاًتمًقدًالمعامالتًجميعً–6ً•

ًحدوثًمنًيقللًوبماًالمناسبًالوقتًفيًوذلكًالغرضًلهذاًالمنشأةًبهاًتحتفظًالتيًوالسجالت

 .المعاملةًطبيعةًتناسيًأوًالمستنداتًضياعًواحتمالتًالتسجيلًفيًللتأخيرًنظرااًًاألخطاء

ًتمًقدًأنهًكماًبهاًالخاصةًالتخزينًوأماكنًالملفاتًفيًمستنداتهاًحفظًتمًقدًالمعامالتًجميعً–7ً•

ًعلىًتساعدًالتيً(المراجعةًموازين)ًوالكشوفًالمساعدةًالدفاترًفيًوتلخيصهاًبياناتهاًترحيل

 .النهائيةًصورتهاًفيًالماليةًالقوائمًإعداد

ًالتحديدًوجهًعلىًتهتمًالمنشأةًلمعامالتًالمحاسبيةًالرقابةًبأنًالقولًيمكنًتقدمًومماً•

ًالمحاسبيةًالسجالتًعلىًالعتمادًمدىًتقريرًعلىًمباشرًبشكلًتؤثرًالتيًوالقواعدًباإلجراءات

ًتقومًمعاملةًلكلًبالنسبةًاألهدافًلهذهًالمنشأةًتطبيقًمنًالتحققًويتعينً.الماليةًالقوائمًوإعداد

ًالمنتجاتًلقيمًالنقديًالتحصيلًأوًالشراء،ًأوًالبيع،ًبعملياتًتتعلقًكانتًسواءًبإجرائهاًالمنشأة

ًواألجورًللموردينًالنقديًالسدادًأوًالغيارًوقطعًالخامًالموادًمنًالمشترياتًأوًللعمالء،ًالمباعة

 ًً.ًبالمنشأةًللعاملينًتصرفًالتيًوالحوافزًوالمرتبات



ًأوًالمنشأةًأصولًحمايةًإلىًيهدفًوهوً:الداخليًالضبط•

ًسوءًأوًسرقةًأوًضياعًأوًاختالسًأيًمنًموجوداتها
 :الداخليًبالضبطًويقصدًاستعمال؛

ً،ومقاييسًوسائلًمنًبهًيرتبطًماًوكلً،الموضوعًالنظام"•

ًتلقائيةًبصورةًومراقبتهاًالمنشأةًعملياتًضبطًإلىًتهدف

ًقبلًمنًُيراجعًفيهاًموظفًكلًعملًبجعلًوذلكً،مستمرة

ً،العملًسيرًلحسنًضمانااًًيؤمنًماًوهذاً.غيرهًآخرًموظف

 .وحساباتهاًالمنشأةًأصولًفيًتالعبًأوًأخطاءًوقوعًوعدم

ً



 :هوًالداخليًالضبطًنظامًإليهًيستندًالذيًواألساس•

ًالمختلفة،ًالوظيفيةًالمستوياتًبينًوالفصلً،والمسؤولياتًالختصاصاتًوتحديدً،العملًتقسيم•

ًآلخرها،ًأولهاًمنًكاملةًعمليةًبإجراءًواحدًموظفًإلىًيعهدًلًبحيثًالفصلًهذاًتنفيذًوترتيب

ًللتنظيمًمناسبةًأنظمةًعلىًوالحفاظً،معالجتهًثمًومنًوقوعهًمنًخيرًالخطأًوقوعًمنعًإنًحيث

ًتعرضًأوًباألخطاءًالوقوعًاحتمالتًفيًالمنشأةًوضعًمنًبكثيرًأفضلًهوًالداخليًوالضبط

ًفيًبلًفحسبًالخطأًاكتشافًفيًتكمنًلًالمهمةًالنقطةًأنًكماًوالختالسات،ًللتالعبًأصولها

 .حدوثهًكيفيةًإلىًالوصول

ًمنًكبيرًعددًاستخدامًيتطلبًُذكرًالذيًالنحوًهذاًعلىًالداخليًالضبطًتطبيقًأنًفيًشكًول•

ًالعددًهذاًفيهاًيتوافرًالتيًالكبيرةًالمنشآتًفيًإلًالشكلًبهذاًومنفذااًًقائمااًًنجدهًلًلذلكًالموظفين،

 الداخليةًالرقابةًنظامًفعاليةًبينًماًالباحثينًبعضًربطًوقدًالالزمةًالتكلفةًعبءًتحملًوتستطيع
ًبيانيةًبعالقةًالتطبيقًفيًوضعهًتكاليفًوبين-الداخليًالضبطًأقسامهًفيًيتضمنًالذي–

ًالحجمًعلىًتدلًتعادلًنقطةًتحقيقًإلىًالوصولًسبيلًفيًإحصائيةًجداولًالغايةًلهذهًواستخدموا

ًالغشًعملياتًمنعًعنًالناجمةًاألموالًمنًيوفرهًماًمعًبالمقارنةًالنظامًهذاًمثلًلتكاليفًاألمثل

 .والمخالفاتًواألخطاء



وبشكلًعامًفإنًالنظامًالسليمًللضبطًالداخليًيهدفًإلىًتحقيقًعدةًأغراضً•
 :أبرزها

 .الوقايةًمنًالغشًوالخطأًواكتشافهماًبسرعةًإنًوقعاً-1•

إتقانًكلًموظفًلعمله،ًبسببًتقسيمًالعمل،ًوشعورًالموظفًأنًعملهًمراجعً-2•
 .منًغيرهًلذاًفإنهًلبدًمنًاكتشافًخطئه

 .تحديدًالمسؤولية،ًومساءلةًالمسببًعندًوقوعًالخطأًأوًالغش-3•

اطمئنانًإدارةًالمنشأةًإلىًصحةًالبياناتًالواردةًفيًالسجالتًمهماًكانًً-4•
 .نوعهاًومالءمةًالمعلوماتًواإلحصاءاتًالمأخوذةًمنها

تمكينًالمنشأةًمنًمواجهةًالتوسعًفيًأعمالهاًوذلكًبالسرعةًالممكنةًدونً-5•
 .حدوثًخللًعندًالشروعًبهذاًالتوسع



 :وهيًالداخليًللضبطًنظامًلوضعًأساسيةًمبادئًتحديدًمتًوقد•

ًوتحديدًعملهاًطبيعةًبدراسةًالقيامًيجبًمنشأةًأيةًفيًالداخليًللضبطًنظامًأيًوضعًقبل-1ً•

ًقرابةًودرجةًوخبراتهمًمؤهالتهمًعلىًوالتعرفًموظفيهاًوإحصاءً،نشاطاتهاًوحصرًأهدافها

 .وجدتًإنًببعضًبعضهم

 .العملياتًتنفيذًفيًتأخيرااًًأوًللعملًتقييدااًًالنظامًوضعًنتيجةًتكونًأنًيجوزًل-2•

ًباستمرارًمراقبتهًاإلدارةًوعلىًالمنشأةًعملياتًكافةًاحتواءًعلىًقادرااًً،مرنااًًالنظامًيكونًأن-3•

 .لتعديله

ًذاتًالمنشأةًموجوداتًأوًأصولًعلىًالحفاظًبينًماً،عملهمًفيًالموظفينًيجمعًأنًيجوزًل-4•

 .ومراقبتهاًضبطهاًسجالتًومسكًالقيمة

ًمنهاًيخرجًوماًإليهاًيدخلًماًكلًوتسجيلًالمنشأةًإلىًوالخروجًالدخولًحركةًضبطًمراعاة-5•

ًيحققًبشكلًالمكاتبًوتنظيمً،الحاجةًعندًإليهاًللرجوعًأصوليةًسجالتًفيًوأفرادًآلياتًمن

ًأعمالهمًوممارسةًالموظفينًتواجدًعلىًالمستمرةًالرقابةًوتأمينًوالوقتًالجهدًفيًالختصار



ًغيابهًحالًفيًعنهًبديلًوتكليفًمسؤولًموظفًمنًالعملياتًاعتماد-•

 .خطيةًبأوامرًوذلك

ًحدودًفيًبينهمًفيماًالتنقالتًوإجراءًالموظفينًتبديلًسياسةًمراعاة-7•

ًوإجراءًوتعميقهاًالخبراتًمنًالستفادةًبينًماًوالتوازنًالمنشأةًفعالية

 .البدلءًبإحاللًاإلجازاتًوتنظيمًالتبديل

ًهذاًلتنفيذًالممنوحةًوالسلطةًالمطلوبًالعملًبينًماًالتوازنًمراعاة-8•

ًفيًضعفًوتوليدًالعملًتنفيذًإعاقةًإلىًيؤديًالتوازنًعدمًألنًالعمل

 .المعنويةًالروح

ًوغيرًالمحاسبيةًاإلجراءاتًمنًمجموعةًهوًالداخليًالضبطًنفإًوبذلك•

ًوأصولهاًالحكوميةًالوحدةًموجوداتًحمايةًإلىًتهدفًوالتيًالمحاسبية

 .لألموالًتبديدًأوًاختالساتًأوًأخطاءًوقوعًومنع

ً



 :مع بيان أهدافها وأساليب تحقيقها بالشكل التالي( اإلدارية والمحاسبية والضبط الداخلي)يتم التعبير عن فروع الرقابة الداخلية أن ويمكن 
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 :الداخليةًالمراجعة:رابعااً•

 ًً:وتطورهاًالداخليةًالمراجعةًنشأة•

ًمنًأصبحًدرجةًعلىًبسرعةًتطورًالداخليةًالمراقبةًفروعًمنًحديثًفرعًالداخليةًالمراجعة•

 .اإلدارةًمساندةًإلىًتهدفًفعالةًوسيلةًأنهًبهًالمعترف

ًفبعدًالداخليةًالرقابةًبإجراءاتًاألخيرةًالحلقةًتمثلًالداخليةًالمراجعةًأنًالباحثينًبعضًوَعدً •

 .ًلتقييمهاًفعالةًأداةًوجودًمنًلبدًاألنظمةًوضع

ًمستقلًمعهدًأمريكاًفيًوتكون1940ًًسنةًحواليًالداخليةًالمراجعةًفيًالسريعًالتطورًبدأًوقد•

ًبتدريسًتقومًالجامعاتًوأخذتInstitute of Internal Auditorًًالداخلينًالمراجعينًلتأهيل

 .خاصةًبرامجًفيًالداخليةًالمراجعة

ًالمتوسطةًالوحداتًإلىًتزحفًوبدأتًالكبرىًالوحداتًفيًمكانتهاًالداخليةًالمراجعةًاحتلتًوقد•

ًيلمسًأنًبعدًالمنشآتًمنًالنوعًهذاًفيًمكانتهاًتحتلًوسوفًواسعاا،ًأمامهاًيزالًلًالمجالًحيث

ًفإنهًالصغيرةًالمنشآتًأماًالداخلية،ًللمراجعةًإدارةًلوجودًنتيجةًعليهمًتعودًالتيًالفوائدًمديروها

ًنواحيهًبجميعًملمااًًيكونًعادةًالمنشأةًصاحبًأنًحيثًالداخليةًللمراجعةًإدارةًلوجودًداعيًل

 .إداراتهًفيًالمختلفةًوالكشوفًواإلحصائياتًالبياناتًوساطةًإلىًيحتاجًلًَثمً ًومن

ً



ًأهدافًتحديدًصعوبةًفيًسببااًًاألخيرةًالفترةًخاللًالداخليةًللمراقبةًالسريعًالتطورًكانًوقد•

ًتطورهاًفيًالتاليةًالعواملًساعدتًوقدًلهاًمستقرًتعريفًوضعًوبالتاليًالداخليةًالمراجعة

 :السريع

ًأنشطتها،ًوتنوعًالمشروعات،ًحجمًكبرًأنًحيث:جغرافيااًًوانتشارهاًالمشروعاتًحجمًاتساع-1•

ًالموضوعةًوالسياساتًالخططًتنفيذًتفاصيلًعنًللمشروعًالعلياًاإلدارةًوابتعادًعملياتها،ًوتضخم

ًً.وجديتهاًالمشروعًعملياتًمنًالتحققًتضمنًورقابيةًوقائيةًأداةًعنًالبحثًالضروريًمنًجعل

ًًوذلكًجغرافيااًًوالمنتشرةًالكبيرةًالمشروعاتًفيًالداخليةًالمراجعةًلوظيفةًملحةًحاجةًفهناك

ًالنظم،ًهذهًتولدها التيًوبالمعلوماتًالداخليةًالرقابةًبنظمًالثقةًالمشروعاتًهذهًإلدارةًتوفرًألنها

 .المناسبًالوقتًوفيًالعلياًاإلدارةًحاجةًحسبًفيهاًوالموثوقًالمدققةًالبياناتًتوفيرًإلىًباإلضافة

 :عليهاًالعتمادًيمكنًومعلوماتًبياناتًإلىًالعلياًاإلدارةًحاجةً-2•

ًوموضوعيةًدقةًأكثرًومعلوماتًبياناتًعلىًالعلياًاإلدارةًتحصلًأنًالضروريًمنًأصبحًحيث•

ًهيًالداخليةًالمراجعةًتقاريرًفكانتًالخارجي،ًالمراجعًغيرًومنًالتنفيذيةًاإلدارةًغيرًمنًتأتي

 .والموضوعيةًوالدقةًاألكبرًالمصداقيةًوذوًالمحايدًالمصدر



 :الداخليةًالمراجعةًعلىًاريةيالختًالخارجيةًالمراجعةًاعتماد-3•

ًوأخذًالكاملةًبالمراجعةًالقيامًدونًمهمتهًأداءًالخارجيًالمراجعًعلىًتسهلًوسيلةًفيًالتفكيرًإلىًالحاجةًظهرت

ًدقةًعلىًاريةيالختًالمراجعةًنجاحًيتوقفًحيثً،اريةيالختًالمراجعةًنظامًإلىًتدريجيااًًيتحولونًالمراجعون

ًواعتباراتًألسسًالعيناتًارياختًويخضعًاإلحصائي،ًللمجتمعًممثلةًتكونًبحيثًحجمهاًوتحديدًالعيناتًاختيار

 .ًعليهًالعتمادًومدىًبالمؤسسةًالداخليةًالرقابةًنظامًأهمها

ًاإلداراتًمواقعًزيارةًتتطلبًجغرافيااًًالمنتشرةًالفروعًأداءًتقييمًعمليةًأنًبماً:الالمركزيةًأسلوبًاتباع-4•

ًالقيامًتستطيعًلًالعلياًاإلدارةًأنًوبماًعملياتهاًومراجعةًومستنداتهاًسجالتهاًوفحصًالمختلفةًالفروعًفي

ًًاسمًعليهمًأطلقًالمراجعةًفيًمتخصصينًآخرينًأشخاصًعلىًالعتمادًالضروريًمنًكانًبنفسهاًبذلك
 ًً:يليًبماًيقومواًلكيًالداخليينًالمراجعين

 .العلياًاإلدارةًتضعهاًالتيًالعامةًوالسياساتًبالخططًالمختلفةًالفروعًإداراتًالتزامًمدىًمنًالتحققً-

ً.والسياساتًالخططًتنفيذًأساليبًعلىًالتحسيناتًإلدخالًاألداءًتقييم-

ً.ًًتقديمًالتوصياتًلإلدارةًالعلياًبهدفًرفعًكفاءةًالقائمينًعلىًالتنفيذًعنًطريقًتدريبهمًلزيادةًمهارتهم-

 .ظهورًالبنوكًوشركاتًالتأمين(ًالعاملًالرابع)-5•

تتطلبًطبيعةًهذاًالنوعًمنًالوحداتًاتصالًدائمًمستمرًبالغيرًاألمرًالذيًأصبحًيتطلبًعدمًانتظارًالمراجعً

الخارجيًللتحققًمنًالدقةًالحسابيةًوتقديمًتقريرًسنويًعنًمراجعته،ًوهناًظهرتًالحاجةًإلىًإدارةًمراجعةً

بأولًوبصفةًمستمرةًخاصةًوأنًالوقوعًفيًأخطاءًيؤثرًعلىًسمعةًالوحدةً داخليةًتقومًبمراجعةًالعملياتًأولًا

 .بالعمالءوعالقتهاً

 



 :الداخليةًالمراجعةًتعريف•

ًأهدافًتبلورًفيًسببااًًالتوصياتًلبعضًوإصدارهًبأمريكاًالداخليينًللمراجعينًمعهدًظهورًكان•

 .الداخليةًالمراجعة

ًإيجادًعلىًساعدًمماًالداخليةًالمراجعةًوواجباتًلمسئولياتًالعريضةًالخطوطًالمعهدًوضعًوقد•

 .لهاًتعريف

ًمنًفئةًبهاًيقومًواإلجراءاتًالنشاطًأوجهًمنًمجموعةً"ًأنهاًهوًالداخليةًللمراجعةًتعريفًوخير•

ًالموضوعةًالضبطًوسائلًأنًعلىًوطمأنتهاًبخدمتهاًللقيامًاإلدارةًتنشئهاًالوحدةًداخلًالموظفين

ًالمحاسبيةًالبياناتًدقةًلضمانًمستمرًبشكلًوالقيودًالعملياتًتحقيقًطريقًعنًوكافيةًمطابقة

ًالمتخذةًالحتياطياتًكفايةًمنًوالتأكدًواإلحصائية ًمنًوالتحققًالمنشأة،ًوأموالًأصولًلحمايةً

ًإلىًباإلضافةًلهم،ًالمرسومةًاإلداريةًواإلجراءاتًوالخططًللسياساتًالمنشأةًموظفيًتطبيق

ًواقتراحًغرضهاًأداءًفيًاألخرىًالمراقبةًوسائلًوجميعًوالسياساتًالخططًتلكًصالحيةًقياس

 "القصوىًاإلنتاجيةًالكفايةًدرجةًإلىًالمشروعًيصلًحتىًوذلكًعليهاًإدخالهاًالالزمةًالتحسينات

ً(وقائيةًخدمات)بأنهاًوصفهاًيمكنًالداخليةًالمراجعةًخدماتًأنًالتعريفًهذاًمنًويتضح•

ًالنحراف،ًضدًاإلداريةًالخططًوتحمىًالمنشأةًأموالًتحمىًألنهاًوقائيةًفهيًلإلدارة،ًوإنشائية

ًألنهاًالعاملةًالسياساتًتوجيهًفيًاإلدارةًتستخدمهاًالتيًالبياناتًدقةًتضمنًألنهاًإنشائيةًوهى

 .الجاريةًالتطوراتًلتالحقًوالرقابيةًاإلداريةًالطرقًعلىًالتحسيناتًتدخل

ً



 الداخليةًالمراجعةًأهداف*•

ًالواسع،ًالنشاطًذاتًالكبرىًالشركاتًفيًاإلدارةًاحتياجاتًعلىًبناءًاًنشأتًالداخليةًالمراجعةًنإ•

ًمحاسبيةًبياناتًمنًلهاًيقدمًماًعلىًكليااًًاعتمادااًًللعملياتًوتوجيههاًرقابتهاًفيًاإلدارةًتعتمدًحيث

 .وإحصائية

 :اآلتيةًاألمورًإلىًطريقهاًعنًالطمئنانًيمكنهاًالتيًالوسيلةًإيجادًإلىًاإلدارةًاضطرتًولذلك•

 .سليمةًالمحاسبيًوالنظامًالداخليًالضبطًنظم•

 .األعمالًإلنجازًكافيةًاإلدارةًرسمتهاًالتيًالتنفيذيةًواإلجراءاتًالسياسات•

 ًًالمرسومةًالتنفيذيةًواإلجراءاتًالسياساتًعنًينحرفونًلًالموظفين•

 .المنشأةًألصولًكافيةًرقابةًأوًحمايةًهناك•

ًعلىًالعتمادًيمكنًالمنشأةًألعمالًتلخيصااًًلإلدارةًتقدمًالتيًواإلحصائيةًالمحاسبيةًالبيانات•

 .المنشأةًسياساتًرسمًفيًالسليمةًاإلداريةًللقراراتًكأساسًواتخاذهاًصحتها

ًبأعمالًالمتصلةًالضروريةًاألغراضًفيًإلًًّتنفقًلًالمصروفاتًأنًمنًالتأكدًإلىًباإلضافة•

 .الحساباتًفيًأدرجتًقدًالمستحقةًاإليراداتًجميعًوأنًالوحدة

ًخدمةًفيًالرئيسيةًبوظائفهاًقامتًقدًتكونًفإنهاًاألمورًهذهًالداخليةًالمراجعةًحققتًومتى•

 .اإلدارة

ً



ًالداخليًالمراجعًيؤديهاًأنًيمكنًالتيًالفرعيةًاألخرىًوالوظائفًالوظائفًتلكًتفصيلًيليًوفيما•

 .المنشأةًفي

 :والحساباتًالداخليًالضبطًنظامًتقييم•

ً:يليًماًتحقيقًإلىًالوظيفةًهذهًوتهدف•

ًفيًوكذلكًوالسلطاتًالمسؤولياتًوتوزيعًأساسهًفيًسليمًالداخليًالضبطًنظامًأنًمنًالتأكدً(أ)•

ًأوًبالمنشأةًالعملًسيرًحسنًعلىًتطمئنًأنًيمكنًحتىًبذلكًاإلدارةًإفادةًعلىًوالعملًتطبيقه،

 .إليهاًتقدمًالتيًالمعلوماتًصحةًمدىًعلى

ًالمبادئًمراعاةًوفيًتطبيقهًكيفيةًوفيًأسسهًفيًسليمًالمتبعًالمحاسبيًالنظامًأنًمنًالتأكدً(ب)•

ًتقدمًالتيًالدوريةًوالتقاريرًالمحاسبيةًالمعلوماتًصحةًمنًالتحققًكذلكًبها،ًالمعترفًالمحاسبية

 .لإلدارة

ًمعًوالكفاية،ًوالمجهودًالوقتًتوفيرًحيثًمنًاألنسبًهيًالسابقةًالطرقًأنًفيًالرأيًإبداءً(ج)•

ًالتحسيناتًإدخالًمنهاًوالغرضًالمحاسبي،ًوالنظامًالداخليًالضبطًبخصوصًتوصياتًإعطاء

 .نفسهاًالمنشأةًتطورًمعًتطويرهماًيتمًوحتىًتطبيقهماًيسهلًحتىًعليهما



ًالداخليةًالمراجعةًإدارةًعلىًالمأموريةًهذهًيسهلًومما•

ًرئيسًيكونًوعادةًاإلدارة،ًهذهًفيًيعملونًمحاسبينًوجود

ًأنًإلىًيدعوًذلكًكلًمحاسباا،ًنفسهًالداخليةًالمراجعةًإدارة

ًاألهدافًمنًوالرقابيةًالمحاسبيةًالنظمًفيًالتحسينًيكون

 .الواضحة

ًمنًمهمًجزءًالداخليةًالمراجعةًأنًالصددًهذاًفيًويالحظ•

ًسليمااًًكانًمهماًالداخليًالضبطًونظامًالداخليةًالمراقبة

ًولذلكًالموظفين،ًبينًتواطؤًوقوعًلمجردًينهارًفقدًومطبقااً

ًالتواطؤًظاهرةًمنًيخففًالداخليةًالمراجعةًإدارةًفوجود

ًخاللًمستمرةًبطريقةًوالقيودًالعملياتًلمراجعةًتهدفًحيث

 .الماليةًالمدة



 :واإلجراءاتًالخططًتقييم-2

ًتستخدمهاًالتيًواإلجراءاتًالنظمًفيًالنقصًأوًالضعفًنقطًاكتشافًهوًالوظيفةًهذهًهدفًإن•
ًنظمًفحصًعلىًالتقييمًفيًاألمرًيقتصرًولًالالزمة،ًوالتحسيناتًالتعديالتًاقتراحًبقصدًالشركة

ًلفحصًالالزمةًالسلطةًالداخليًالمراجعًُيعطىًأنًيجبًبلًالداخلية،ًالمراقبةًنظمًأوًالمحاسبة
ًمعًمناقشاتهاًفإنًتنفيذهاًوكيفيةًاألعمالًبطبيعةًواسعةًخبرةًمنًلهًوبماًالوحدةًنشاطًأوجهًجميع

ًاألقسامًهذهًأعمالًبينًالتنسيقًينقصهاًالتيًللمواطنًومالحظاتهًالمختلفةًاألقسامًفيًالمختصين
 .تكلفةًوبأقلًوسهولةًسرعةًفيًاألعمالًإلنجازًمستمرةًتحسيناتًبتحقيقًكفيل

ًالتوريدًلمواعيدًالموردينًالتزامًعدمًعلىًيترتبًأنًيحدثًماًكثيرًشراء،ًعمليةًبصددًومثالاً•

ًوتتوزعً.كبيرةًخسارةًالوحدةًويحملًالتشغيلًبرنامجًيربكًماًالصناعيةًالعملياتًفيًتعطيل

ًبحكمًالداخليًوالمراجعًالتشغيل،ًوأقسامًالمخازنًوقسمًالمشترياتًقسمًبينًعادةًالمسؤولية

ًأوًخالفاتًأيةًيسويًأنًيمكنهًاإلدارةًلتعليماتًالصحيحًوبالتفسيرًالعملياتًبطبيعةًإلمامه

ًاقتراحًيمكنهًالتنفيذًأثناءًيصادفهاًالتيًالعمليةًللحالتًفحصهًواقعًومنً.التنفيذًعندًعراقيل

ً.المختلفةًلألقسامًاإلدارةًجانبًمنًبهاًجديدةًتعليماتًإصدارًضرورةًيرىًالتيًالتعديالت



 :المرسومةًواإلجراءاتًللسياساتًالموظفينًالتزامًمراعاة-3•

ًالمراجعًفإنًبعنايةًمرسومةًواإلجراءاتًالسياساتًكانتًإذا

ًجانبًمنًتفسيرهاًصحةًمراعاةًعلىًوظيفتهًتقتصرًالداخلي

ًالصادرة،ًالتعليماتًفهمًلسوءًمعرضونًأنهمًخاصةًالموظفين

ًلتحقيقًنيةًبسوءًأوًالعقلياتًاختالفًبسببًنيةًبحسنًإما

ًالذيًهوًالداخليًوالمراجعً.شخصيةًأغراض ًعلىًيعملً

ًعليهًكماً.المرسومةًاإلجراءاتًلجميعًوالتطبيقًالتفسيرًتوحيد

ًباألهدافًالموظفينًتمسكًمدىًفعليًباختبارًيراعيًأن

ًمنًمرحلةًأيًفيًبهاًإخاللهمًوعدمًالسياساتًلتلكًاألساسية
 .العملًمراحل

ً



 :المنشأةًأموالًحماية-4

ًقدًماًضدًأموالهاًحمايةًللوحدةًيكفلًالداخليةًللمراقبةًالسليمةًالنظمًوتنفيذًوضعًإن•

ًمدىًباستمرارًيقومًأنًالداخليًالمراجعًوعلىً.اختالسًأوًتالعبًمنًالموظفونًيرتكبه

ًتقتصرًولًالغش،ًمنهًيتسربًثغراتًأليًيقظااًًيكونًوأنًالنظمًلتلكًالموظفينًتطبيق

ًتفاديًعلىًالعملًفيًأيضااًًتتمثلًبلًتعقبه،ًأوًالغشًاكتشافًمحاولةًعلىًالمنشأةًحماية

ًخسائرًأمثلتهاًومنً.الستعمالًإساءةًأوًالكفايةًعدمًأوًاإلهمالًمنًالناشئةًالخسائر

ًوتداولًللتلف،ًتعرضهاًبطريقةًالمخازنًفيًالبضائعًأوًللمواردًالسليمًغيرًالتخزين

ًالستفادةًمراعاةًوعدمًعليها،ًللمحافظةًالكافيةًالحتياطاتًأخذًبدونًالمصانعًفيًالمواد

ًغضونًفيًالمرودينًفواتيرًلسدادًالالزمةًالنقديةًتوافرًمنًبالرغمًالمكتسبًالخصمًمن

ًلتعويضًالكافيةًبالقيمةًاألصولًعلىًالالزمًالتأمينًإجراءًأيضااًًوتشملً.المحددةًالمهلة

ًاألمانةًخيانةًضدًالتأمينًوإجراءًلها،ًتتعرضًقدًالتيًالحوادثًعنًتنشأًالتيًالخسائر

 .نقديةًشبهًأوًالنقديةًاألصولًيتداولونًالذينًالموظفينًعلى

ً



 :واإلحصائيةًالمحاسبيةًالبياناتًصحةًتحقيق-5

ًلهاًتقدمًالتيًواإلحصائيةًالمحاسبيةًوالتقاريرًالبياناتًعلىًالمختلفةًاإلداريةًالمستوياتًتعتمد•

ًوالمراجعً.للمستقبلًالسياسةًرسمًوفىًالوحدةًأعمالًدفةًلتسييرًالالزمةًالقراراتًاتخاذًعند

ًلكيًوذلكًفيهاًستستخدمًالتيًلألغراضًومالءمتهاًالبياناتًهذهًاستيفاءًدقةًبتحقيقًيقومًالداخلي

ًأنًإليهاًالمشارًالبياناتًتحقيقًويستدعىًالصحيح،ًالطريقًفيًاإلدارةًبمعرفةًالوحدةًتوجيهًيتم

ًالخارجي،ًالمراقبًبهًيقومًماًتفاصيلهاًفيًتشبهًمستمرةًمراجعةًبعمليةًالداخليًالمراجعًيقوم

ًمفاجئااًًجردااًًالنقديةًوجردًالغير،ًمنًالمصادقاتًوطلبًوالحسابيةًالمستنديةًالمراجعةًتشملًفهي

 .الخً...والخصومًاألصولًوتحقيقًوالمخازنًوالستثمارات

 :الداخليةًللمراجعةًأخرىًوظائف-6

ًاألخرىًالنواحيًفيًتخدمًالداخليةًالمراجعةًإدارةًفإنًالسابقةًالرئيسةًالوظائفًإلىًباإلضافة•

 :اآلتية

ًفيهاًيكتسبواًلمًجديدةًوظائفًإلىًالمنقولينًالقدامىًالموظفينًأوًالجددًالموظفينًتدريبً-أ

ًبجميعًالخاصةًواإلجراءاتًبالنظامًتامًعلمًعلىًالداخليةًالمراجعةًإدارةًأنًإذاًالكافي،ًالمران

 .الوظائف

 

ً



ًذاتهًفيًيدعوًوالتحقيق،ًالفحصًبصددًمنهاًالمطلوبةًبالواجباتًتقومًالداخليةًللمراجعةًإدارةًوجودًإن-ب

ًأوًالغشًارتكابًفرصًمنعًإلىًأيضااًًيدعوًكماًتأخير،ًوبدونًعنايةًدقةًبكلًبواجباتهمًالعاملينًقيامًإلى

 .األدنىًالحدًإلىًتقليلها

ًودقةًأعمالًلسالمةًالمراقبًطمأنةًإلىًباإلضافةًالمراجعةًإجراءاتًفيًالخارجيًالمراقبًمساعدة-ج

 .الجهودًمنًكثيرًعليهًيوفرًماًالمنشأةًحسابات

ًالمصروفاتًأرصدةًتحليلًمثلًوذلكًاإلدارةًتطلبهاًبحوثًأوًاستقصاءاتًبأيًالداخليًالمراجعًقوميً-د

ًعنًالستغناءًفيًالتفكيرًحالتًفيًأوًالمنتظرًالتوسعًحالتًفيًللتكاليفًدارسةًوإجراءًالمختلفة،

ًمنًذلكًغيرًإلى...البيعًسياساتًتعديلًآلثارًدراسةًوإجراءًالحديثة،ًاآللتًوشراءًالقديمةًاآللت
 .األمور

ً.خارجيةًأوًداخليةًكانتًسواءًالشكاوىًًجميعًحصفً-و

ًالحساباتًفحصًعليهاًكماًمالحظاتهمًوإبداءًحساباتهمًعلىًللتصديقًبالعمالءًدوريااًًلتصالاً-ًخ

 .أعدمتًأنًسبقًالتيًالديونًتتبعًوكذلكًبواجباتهاًالقيامًعلىًالتحصيلًإدارةًوحثًالمتأخرة

ًعنًإذًاأليمنًساعدهاًوُتعدً ًاإلدارةًلصالحًتعملًالداخليةًالمراجعةًإدارةًأنًيتضحًالسابقةًاألهدافًومن•

ًالمعطاةًواألوامرًاختصاصاتهًحدودًوفيًبهًالمناطًبالعملًيقومًشخصًكلًأنًعلىًاإلدارةًتطمئنًطريقها

 .للتنفيذًإليه

ًمنًإدارةًبكلًاتصالهاًبحكمًوذلكًالمختلفةًاإلداراتًبينًالتنسيقًبعمليةًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتقومًكما•

ًوالماليةًواإلداريةًاإلنتاجيةًالكفايةًإلىًالوصولًفيًاإلدارةًتساعدًسبقًماًكلًفيًوهيً.المشروعًإدارات

 .القصوى



 الداخليةًالمراجعةًإدارةًومسؤوليةًاختصاصات•

ًالمراجعةًإدارة"ًتسمىًالمنشأةًفيًمستقلةًإلدارةًتابعونًموظفونًالداخليةًبالمراجعةًيقوم•

ًتحديدًفيًيليًماًمراعاةًينبغيًأنهًالباحثةًترىًالمطلوبًبعملهاًاإلدارةًهذهًتقومًولكيً."الداخلية

 :للوحدةًالعامًالتنظيمًداخلًوواجباتهاًوضعها

ًتكونًأنًينبغيًلًأنهًبمعنىًاإلداراتًباقيًعنًتامًاستقاللًفيًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتعملً-1•

 .كفايتهاًومصدرًقوتهاًأركانًأحدًهوًالوظيفيًالستقاللًوهذاًأخرى،ًإدارةًأليةًتابعة

ً(ًمثالاًًاإلدارةًمجلس)ًالعلياًاإلدارةًأمامًمباشرةًمسؤولةًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتكونًماًوغالبااً•

ًوأنًخاصةًالوحدة،ًفيًمركزهاًمنًويقويًبسرعةًالمراجعةًإدارةًتوصياتًتطبيقًيكفلًما

 .توصياتهاًشأنًمنًاإلضعافًإلىًيؤديًتنفيذهاًتأخير

ًعلمًعلىًاإلداراتًجميعًوتكونًصريحة،ًسلطاتًعلىًبناءًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتعملً-2•

ًذلكًفيًتتقيدًأنًدونًوالسجالتًوالدفاترًالعملياتًجميعًمراجعةًفيًالمطبقةًوسلطاتهاًبحقوقها

 .معينًبروتين

ًأخرى،ًإدارةًاختصاصاتًفيًأصالاًًتدخلًأعمالاًًالداخليةًالمراجعةًإدارةًإلىًيسندًأنًيجبًول•

ًيحلًأنًينبغيًلًولذلكًالوقتًنفسًفيًوالمراجعةًاألداءًبينًالداخليًالمراجعًيجمعًلًحتىًوذلك

ًبصفةًذلكًكانًولوًحتىًأخرىًإلدارةًتابعًغائبًموظفًأيًمحلًالمراجعةًبإدارةًموظفًأي

 .مؤقتة

ً



ًوبينًبينهاًالخلطًينبغيًلًذلكًومعً.الداخليةًالمراقبةًمنًجزءااًًالداخليةًالمراجعةًتبرتع-3•

ًتلقائيةًبطريقةًفيتمًالداخليًالضبطًأماًوالقيود،ًالعملياتًإتمامًبعدًتتمًالداخليةًفالمراجعةًالضبط،

 .قيدهاًيتمًأوًالعمليةًفيهًتتمًالذيًالوقتًفي

ًأيًإعطاءًولًسياساتًأيةًوضعًولًالمديرينًمراقبةًمهمتهاًمنًليسًالداخليةًالمراجعةًإدارة-4•

ًالتأكدًهوًالمعروفًواجبهاًإنًإذًاإلدارة،ًتضعهاًالتيًالسياسةًتحديًواجباتهاًمنًوليسًأوامر،

 .اإلدارةًتضعهاًالتيًالسياسةًتنفيذًمن

ًتكونًأنًوينبغيًالموظفينًشؤونًفيًالمباشرةًبطريقةًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتتدخلًل-5•

ًهدفًإلىًالوصولًلغرضًالتعاونًأساسهاًالموظفينًوباقيًالمراجعةًإدارةًموظفيًبينًالعالقة

ًفيًيساعدًالداخليًالمراجعًبأنًالموظفينًإقناعًاألمرًويتطلبًالمنشأة،ًكفايةًرفعًوهوًمشترك

ًيشعرًألًوينبغيًإلزالتها،ًتوطئةًيواجهونهاًًالتيًالصعوباتًعلىًويتعرفًمهمتهمًإدارة

ًفيهاًيقعًالتيًاألخطاءًواكتشافًالمشاكلًوراءًالبحثًهوًالداخليةًالمراجعةًهدفًبأنًالموظفون

ًفيًمالحظاتهًالداخليًالمراجعًيعرضًأنًيستحسنًولذلك.معاقبتهمًلغرضًوتصيدهاًالموظفون

ًيكونًقدًالمختصًالمديرًتخطيًألنًالموظف،ًيتبعهًالذيًالمختصًاإلدارةًمديرًعلىًاألمرًبادئ

ًعنًالمسؤولًالمديرًتعطيًالطريقةًوهذهً.الداخليًالمراجعًضدًعداءًحالةًظهورًفيًسببااً

ًعرضًقبلًوهذاًالنظرًوجهةًوبيانًالرأيًوإبداءًللمناقشةًفرصةًنفسهًالموظفًأوًالموظف

 .العلياًاإلدارةًعلىًمباشرةًالتقرير



ًمهنيااًًمؤهلينًموظفوهاًيكونًأنًينبغيًبهاًالمنوطًبعملهاًالداخليةًالمراجعةًإدارةًتقومًلكي-6•

ًواإلدارةًًوالمراجعةًالمحاسبةًأعمالًفيًومدربين

ًلهمًباإلدارةًعاملينًوجودًاألمرًيتطلبًماًكثيرااًًالداخليةًالمراجعةًأهدافًفيًللتوسعًوكنتيجة•

 .الخً...والهندسيةًاإلحصائيةًالنواحيًفيًخبرة

ًموقعًالتاليًالرسمًويبينًالمنشأةًفيًالداخليةًبالمراجعةًيتعلقًماًلكلًتعرضناًقدًنكونًوبذلك•

 :الداخليةًالمراجعة

ً



ًالمراجعة المحاسبية 
                                                       

ًالمراجعة اإلدارية

ً  المراجعة الداخلية

ً ضبط داخلي

 الداخلية الرقابة

ًاالدارية رقابةالًالمحاسبية رقابة ال





 .الداخلية الرقابة هيكل وفحص تقييم :خامسا  •

ًالخارجيةًالمراجعةًتحتاجًحيثً)(خارجيةًومراجعةًداخليةًمراجعةًإلىًالمراجعةًالباحثونًقسمًً•

ًتعبرًأنهاًمنًللتأكدًالتدقيقًوإلىًالمحاسبيًالمعلوماتًنظامًيوفرهاًالتيًالمحاسبيةًالمعلوماتًإلى

ًارتفعتًكلماًضرورةًالتدقيقًعمليةًوتصبحًلهاًالماليًوالمركزًالقتصاديةًالوحدةًأداءًنتائجًعن

ًالمراجعًجانبًمنًالتدقيقًعمليةًوتتمًالمعلوماتًتلكًإعدادًمراحلًفيًأخطاءًوجودًاحتمالًنسبة

ًصدقًمدىًنحوًبرأيهًالخارجيًالمراجعًيبديًحيثًالداخليًالمراجعًإلىًباإلضافةًالخارجي

ًفحصًبعمليةًهدفهًلتحقيقًالخارجيًالمراجعًويقومًذلك،ًعنًالتعبيرًفيًوعدالتهاًالماليةًالقوائم

ًعلىًالعتمادًمعًالماليةًوالقوائمًالتحليليةًوالكشوفًوالمستنداتًوالسجالتًللدفاترًحسابي

ًالوحدةًلدىًواألرصدةًالعملياتًصحةًعلىًالحكمًمنًتمكنهًإثباتًأدلةًجمعًيتمًحيثًالعينات

 .القتصادية

ًفالوحداتًلألخرًمنافسااًًأحدهماًُيعدً ًلًحيثًوالخارجيًالداخليًالمراجعًبينًتكاملًوجودًوُيالحظ•

ًبهًيقومًالذيًالفحصًنتائجًعلىًالخارجيًالمراجعًيعتمدًوقدًمعااًًلمجهودهماًبحاجةًالقتصادية

 ًً.الداخليًالمراجع

ً



ًلألسبابًالخارجيًالمراجعًقبلًمنًالداخليةًالرقابةًهيكلًوفحصًتقييمًأهميةًالباحثةًوترىً•

 :التالية

ًأوًاألخطاءًتجنبًفيًعليهاًالعتمادًيمكنًالتيًالفعالةًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًتحديدً–1ً•

ًمنًللتأكدًعليهاًاللتزامًاختباراتًتطبيقًالحساباتًلمراقبًيمكنًوالتيًوقوعهاًعندًاكتشافها

 .تطبيقهاًسالمة

ًوبالتاليًعليهاًالعتمادًيمكنًلًالتيًالفعالةًغيرًأوًالضعيفةًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًتحديدً–2ً•

 .عليهاًاللتزامًاختباراتًتطبيقًعدمًالحساباتًمراقبًيقرر

ًالخاصةًالعتمادًعدمًالحساباتًمراقبًيقررًالتيًالفعالةًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًتحديدً–3ً•

ًهذهًبأنًالحساباتًمراقبًلعتقادًأوًتنفيذهاًمنًالمتوقعةًالفائدةًعنًتطبيقهاًسالمةًمنًبالتأكد

 .المنشأةًبأنشطةًالخاصةًالعملياتًدورةًمراحلًإحدىًفيًلستخدامهاًنتيجةًمتكررةًاإلجراءات

ًيقررًالداخلية،ًالرقابةًلنظامًفحصهًمنًالحساباتًمراقبًإليهاًيتوصلًالتيًالنتائجًعلىًبناء•

ًمنًللتحققًالالزمةًالختباراتًببعضًالقيامًعلىًالموافقةًعدمًأوًالموافقةًالحساباتًمراقب

 Complianceًاللتزامًباختباراتًُيسمىًماًوهوًبالمنشأةًالداخليةًالرقابةًلنظمًدراستهًسالمة
Test. 

ًً



  

ً:ًيليًمافيًاللتزامًاختباراتًتطبيقًأهدافًتتمثل

ًوفقااًًتطبيقهاًيتمًعليهاًالعتمادًقررًالتيًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًأنًمنًالحساباتًمراقبًتحققً-1

 .بالمنشأةًالخاصةًالعملًونظمًاللوائحًفيًلهاًمقررًهوًلما

ًللمنشأةًالتجاريًللنشاطًالمنظمةًالقوانينًمتطلباتًبتطبيقًالمنشأةًقيامًمنًالحساباتًمراقبًتأكدً–2ً

ًالمهنيةًأوًالحكوميةًالهيئاتًعنًالصادرةًالتنظيميةًأوًاإلداريةًأوًالوزاريةًالقراراتًإلىًباإلضافة

ًاألنشطةًكافةًلتشملًتمتدًقدًوالتيًللمراجعةًالخاضعةًالمنشأةًعلىًإشرافيهًأوًإلزاميةًسلطةًلهاًالتي

 .بإصدارهاًتقومًالتيًوالبياناتًالتقاريرًأوًالمنشأة،ًبهاًتقومًالتيًوالعمليات

ًباختباراتًالخاصةًسواءًاألساسيةًالختباراتًومدىًوتوقيتًطبيعةًتحديدًفيًنتائجهاًتساعدً–3ً

ًإذاًالمثال،ًسبيلًفعلىً.الحساباتًأرصدةًاختباراتًأوًالتحليليةًالختباراتًمتضمنةًالعملياتًتفاصيل

ًاآلجلًبالبيعًالخاصًالئتمانًلمنحًالداخليةًالرقابةًبإجراءاتًالخاصةًاللتزامًاختباراتًأوضحت

ًمراقبًفإنًبتطبيقهاًوالئتمانًالتحصيلًبإدارةًالعاملينًوالتزامًاإلجراءاتًهذهًوفعاليةًسالمة

ًبعضًبإجراءًالكتفاءًاآلجلةًالمبيعاتًرصيدًعلىًاألساسيةًالختباراتًتطبيقًعندًيقررًقدًالحسابات

ًيتعلقًآخرًمثالً.الصناعةًونسبًالسابقةًالسنواتًأرصدةًمعًومقارناتًنسبًمنًالتحليليةًالختبارات

ًفيًالمخزونًجردًبمالحظةًوالكتفاءًالمخزونًرصيدًعلىًاألساسيةًالختباراتًحجمًبتخفيض

ًلعملياتًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًفعاليةًالحساباتًلمراقبًاللتزامًاختباراتًتبينًالتيًالحالت

 .السلعيًالمخزونًأصنافًوحفظًوالصرفًاإلضافة

ً



 :فيًاللتزامًاختباراتًإجراءاتًبتنفيذًالخاصةًالمعلوماتًمصادرًوتتمثل•

 .ألعمالهمًأدائهمًكيفيةًعنًبالمنشأةًالعاملينًمنًالستفسار•

ًوأرقامًبياناتًمنًتتضمنهًوماًإعدادهاًسالمةًمنًللتحققًوالتقاريرًوالدفاترًالمستنداتًفحص•

 .ونتائجًومالحظاتًوتوصياتًوتوقيعات

ًتحقيقًبغرضًلواجباتهمًالفعليًالعاملينًألداءًومساعديهًالحساباتًمراقبًقبلًمنًالمشاهدة•

 .المنشأةًأهداف

 .واجباتهمًلمتطلباتًتنفيذااًًبأدائهاًالعاملينًبعضًقامًالتيًاإلجراءاتًبعضًتنفيذًإعادة•

ًالتأكدًعليهًيتعينًبالمنشأة،ًالداخليةًالرقابةًنظامًعناصرًتوثيقًمنًالحساباتًمراقبًانتهاءًوبعد•

ًمنًالتأكدًاختبارًبتطبيقًالمنشأةًداخلًالعملًوخطواتًإجراءاتًوصفًوكفايةًسالمةًمن

ًتنفيذًلبدايةًالمستخدمةًالمستنداتًمنًأكثرًأوًواحدًباختيارًالحساباتًمراقبًيقومًحيثًالدراسة

ًتنفيذًإجراءاتًخاللًإعدادهاًيتمًالتيًالمستنداتًوباقيًالمستندًهذاًتتبعًثمًالمنشأةًأنشطةًأحد

ًيتمًأنًعلىًالمعاملةًهذهًأوًالنشاطًهذاًتنفيذًمراحلًمنًمرحلةًكلًفيًالمعاملةًأوًالنشاط

ًوالمسؤولياتًالواجباتًبأداءًقيامهمًأثناءًللعاملينًالحساباتًمراقبًقبلًمنًوالمشاهدةًالستفسار

 .بهاًالمكلفين

ً



وتهدفًاختباراتًالتأكدًمنًدراسةًوتقييمًعناصرًالنظامًالماليًواإلداريًللمنشأةًونظمًالرقابةً•

منًخاللًفحصًعمليةًأوًأكثرًمنًكلًدورةًً–الداخليةًالمطبقةًبهاًإلىًتحققًمراقبًالحساباتً

منًأنًتتابعًإجراءاتًنظمًالعملًونظمًالرقابةًالداخليةًالمطبقةًفيًالواقعًالفعليًهيًً–عملياتً

بوصفهاًفيًأوراقًالعملًأوًتقريرًالرقابةًالداخليةًوقيامهًبإجراءًالتعديلًالمناسبً التيًقامًفعالًا

 .علىًماًتتضمنهًهذهًاألوراقًأوًالتقريرًفيًحالةًوجودًاختالفًبينًالواقعًالفعليًعماًتمًوصفه

وعلىًسبيلًالمثال،ًيمكنًلمراقبًالحساباتًالتحققًمنًسالمةًإجراءاتًدورةًاألجورًوالمرتباتً•

منًخاللًاختبارًعددًساعاتًالعملًلبعضًالعاملينًبالمنشأةًثمًيقومًبتتبعًاإلجراءاتًالفعليةً

إلىًمرحلةًاكتمالًالدورةً المتتاليةًلحتسابًاألجرًأوًالمرتبًاإلجماليًوالستقطاعاتًوصولًا

 .بتسليمًالمرتباتًواألجورًللعاملينًوتسجيلهاًبسجالتًوكشوفًالمرتبات

ًالرقابةًإجراءاتًكانتًإذاًماًتقريرًهوًاللتزامًاختباراتًنتائجًتقييمًمنًالرئيسيًالهدفًوإن•

ًإجراءاتًإنً.بإتباعهاًالعاملينًالتزامًذلكًفيًبماًومرضيةًكافيةًُتَعدً ًعملياتًدورةًلكلًالداخلية

ًالتيًالحالتًبعضًتظهرًلًالختباراتًنتيجةًكانتًإذاًومرضيةًكافيةًُتَعدً ًالداخليةًالرقابة

ًالرقابةًإجراءاتًبعضًكانتًماًإذاًذلكًويتحققًجسيمااًًضعفااًًتمثلًأنهاًالحساباتًمراقبًيعتبرها

ًالمادية،ًباألخطاءًالخاصةًاألدنىًالحدًإلىًالمخاطرةًاحتمالتًتقللًلًبإتباعهاًاللتزامًدرجةًأو

ًالعاملينًبواسطةًالمناسبًالوقتًفيًاكتشافهاًيمكنًوالتيًمقصودة،ًغيرًأوًمقصودةًكانتًسواء

 .واجباتهمًبأداءًقيامهمًأثناء

ً



ًوتحديدهًالداخليةًالرقابةًنظمًوتقييمًدراسةًمنًانتهائهًبعدً–ًالحساباتًمراقبًعلىًويتعينًهذا•

ًالنظمًلهذهًتقييمهًبنتائجًالمنشأةًإدارةًإخطارً–ًالرقابةًإجراءاتًفيًالجسيمةًالضعفًلنواحي

ًفيًوأدلتهًالرقابةًإجراءاتًفيًالضعفًنواحيًكافةًعلىًيحتويًمكتوبًتقريرًصورةًفيًوذلك

ًويمكنً.اكتشافهاًتمًالتيًالضعفًنواحيًلعالجًيقترحهاًالتيًالتوصياتًإلىًباإلضافةًذلك،

ًهوًيقومًبملخصًالستعانةًالداخليةًالرقابةًنظمًتقريرًإعدادًعمليةًيسهلًحتىًالحساباتًلمراقب

ًالمنشأة،ًعملياتًدوراتًمنًدورةًبكلًالخاصةًالرقابةًإجراءاتًفيًالضعفًنواحيًعنًبإعداده

ًالذيًاألمرًالعيوب،ًلتالفيًوتوصياتهًبتطبيقهاًقامًالتيًالختباراتًطبيعةًبهًيوضحًأنًعلى

 .لهًالنهائيًالتقريرًفيًالرقابةًإجراءاتًفيًالضعفًنواحيًتجميعًعلىًيساعدهًسوف

ًتوافرًينفىًلًالختالفًوهذاًمنشأةًكلًعملياتًطبيعةًباختالفًالداخليةًالرقابةًإجراءاتًتختلف•

ًودقةًسالمةًمنًوللتأكدًالمنشأةًأصولًعلىًللمحافظةًتوافرهاًيتعينًللرقابةًأساسيةًمقومات

 ً.للمنشأةًالماليةًالقوائمًتتضمنهاًالتيًالمحاسبيةًالبيانات

ًكثيرًفيًتتوافرًالتيًالرئيسيةًالعملياتًمنًلعددًالداخليةًالرقابةًوقواعدًبإجراءاتًبيانًيليًوفيما•

 .الربحًتعظيمًإلىًتهدفًالتيًالمنشآتًمن

ً



 :النقديةًعملياتًعلىًالداخليةًالرقابةًإجراءاتً(1•

 .النقديةًمعًيتعاملونًالذينًالعاملينًجميعًعلىًاألمانةًخيانةًضدًبالتأمينًالمنشأةًقيامًمنًالتحقق•

 .البريدًطريقًعنًالواردةًالشيكاتًبجميعًكشفًبإعدادًالمنشأةًقيامًمنًالتحقق•

 .اليوميًالنقديةًحركةًكشفًخاللًمنًالمدينةًالحساباتًأرصدةًتسويةًمنًالتحقق•

 .المساعدةًاألساتذةًودفاترًالمقبوضاتًيوميةًبدفترًالنقديةًالمتحصالتًبإثباتًالمنشأةًقيامًمنًالتحقق•

 .يوميااًًبالبنكًبالخزينةًتحصيلهاًيتمًالتيًالنقديةًإيداعًمنًالتحقق•

ًالنقديةًإيداعًقسيمةًواقعًمنًبالبنكًالمودعًالمبلغًإجماليًمعًالخزينةًحركةًبكشفً(للبنكًالخزينةًمن)ًالتحويالتًإجماليًمطابقةًمنًالتحقق•
 .اإليداعًيفيدًمماًالبنكًمنًختمهاًتمًوالتيًبالبنك

 .األرقامًمسلسلةًقبضًإيصالتًواستخدامCash Registerًًالنقديةًإثباتًآلةًباستخدامًالنقديةًالمبيعاتًإثباتًمنًالتحقق•

ًبالتعاملًعالقةًلهًليسًموظفًطريقًعنًوذلكًالبنكًحسابًبكشوفًالظاهرةًلألرصدةً(شهرًكلًنهايةًفيًعادة)ًالدوريةًالتسوياتًإجراء•
 .النقديةًدفاترًأوًالنقديةًمع

ًبمراجعة؛ًالمقبوضاتًيوميةًدفترًأوًالخزينةًحركةًبكشفًالتسجيلًأوًبالنقديةًبالتعاملًمباشرةًعالقةًلهًليسًموظفًقيامًمنًالتحقق•

 .نقديةًإثباتًآلةًلكلًالمحصلةًالنقديةًمجموع

ًشيكاتًإصدارًطريقًعنً(ليرة50000ًًإلى5000ًًبينًيتراوحًكأنًمثالاً)ًمناسبًرقمًعنًتزيدًالتيًالمنشأةًمدفوعاتًإتمامًمنًالتحقق•
 .بقيمتها

ًالتوقيعًعندً(دفع)ًبخاتمًالمستنداتًهذهًختمًمنًالتحققًكذلكًبشيكاتًالمدفوعاتًأوًالنقديةًللمدفوعاتًالمؤيدةًالمستنداتًوجودًمنًالتحقق•

 .الصرفًيتكررًلًحتىًقيمتهاًبدفعًالخاصةًالشيكاتًعلى

 .النقديةًدفاترًأوًالنقديةًمعًبالتعاملًمباشرةًعالقةًلهًليسًإداريًمسؤولًبواسطةًالشيكاتًاعتمادًمنًالتحقق•

ًوالمكافآتًوالحوافزًوالمرتباتًاألجورًصرفًبعملياتًللقيامًالمنشأةًمعهاًتتعاملًالتيًالبنوكًأوًبالبنكًمستقلًحسابًوجودًمنًالتحقق•
 .بالمنشأةًبالعاملينًالخاصة

ً

ً



 :إجراءاتًوقواعدًالرقابةًعلىًعملياتًالشراء(2ً)•

التحققًمنًاعتمادًطلباتًالشراءًالصادرةًعنًاإلداراتًواألقسامًالمختلفةًبالمنشأةًمنًاألشخاصًالمسؤولينًعنًهذهً•
 .اإلداراتًواألقسام

 .التحققًمنًاعتمادًطلباتًالشراءًالصادرةًمنًالمخازنًمنًالشخصًالمسؤولًعنًالمخازن•

 .التحققًمنًاحتفاظًالمنشأةًبملفاتًللموردينًفيًأماكنًآمنةًأوًخزائنًحديدية•

 .أمرًالتوريدًإلًبموجبًطلبًشراءًمعتمد/ًالتحققًمنًعدمًقيامًإدارةًالمشترياتًبإعدادًأمرًالشراء•

 .التحققًمنًوجودًترقيمًمسلسلًفيًنماذجًطلباتًالشراءًوأوامرًالشراء•

التحققًمنًاستالمًقسمًالمخازنًالمختصًأوًقسمًالستالمًوالفحصًبالمنشأةًلصورةًمنًأمرًالشراءًحتىًيقومًبالستعدادً•
 .لفحصًالبضاعةًواستالمها

التحققًمنًقيامًإدارةًالمخازنًبإعدادًمحضرًفحصًوتوريدًبضاعةًعندًورودًالبضاعةًومنًوجودًتوقيعاتًاألقسامً•
 .الفنيةًوأمناءًالمخازنًتفيدًفحصًواستالمًالبضاعةًالواردة

 .التحققًمنًوجودًترقيمًمسلسلًفيًنماذجًمحاضرًالفحصًوالتوريد•

بمقارنةًفاتورةًالموردًمعًأمرًالشراءًمعًمحضرًالفحصًً-قسمًحساباتًالموردينً–التحققًمنًقيامًإدارةًالحساباتً•

 .والتوريد

ًالتحققًمنًوجودًترقيمًمسلسلًفيًنماذجًأذونًاإلضافةًوالصرفًمنًالمخازن•



 :والمرتباتًاألجورًعملياتًعلىًالداخليةًالرقابةًوقواعدًإجراءاتً(3)•

ًالوقتًوبطاقاتًوالغيابًالحضورًكشوفًفيًوالخروجًالدخولًمواعيدًإثباتًطريقةًعلىًمستمرةًرقابةًوجودًمنًالتحقق•
 .العاملينًبهؤلءًالخاصةًالعملًساعاتًوصحةًفيهاًإثباتهاًيتمًالتيًالبياناتًسالمةًمنًللتأكدًبالعاملينًالخاصة

ًالعملًساعاتًومطابقةًإشرافًتحتًيعملونًالذينًبالعمالًالخاصةًالوقتًبطاقاتًبمراجعةًالعمالًرئيسًقيامًمنًالتحقق•
 .أداؤهاًتمًالتيًالفعليةًالعملًلساعاتًبالنسبةًالمتوقعةًاإلنتاجًبمعاييرً-المثالًسبيلًعلىً–ًللوردية

ًمنًومراجعتهاًبالمنشأةًالعاملينًبياناتًعلىًإدخالهاًيتمًتغييراتًأليةًالمناسبًاإلداريًالمستوىًاعتمادًوجودًمنًالتحقق•
 .العاملينًشؤونًبقسمًالعاملين

 .للتوقيعًواعتمادهاًاألجورًشيكاتًبإعدادًاألجورًقسمًقيامًمنًالتحقق•

ًلًالذيًالخزينةًأمينًقبلًمنًذلكًيتمًأنًويراعىًبالمنشأةًللعاملينًاألجورًشيكاتًتسليمًعلىًرقابةًوجودًمنًالتحقق•
 .األجورًبحساباتًعالقةًلهًيكون

ًالمختلفةًبأنواعهاًوالستقطاعاتًاإلجمالياتًحيثًمنًوالمرتباتًباألجورًالخاصةًالبياناتًكافةًإثباتًسالمةًمنًالتحقق•

ًبدفترًاألجورًحسابًإلىًباإلضافةًالتشغيلًمصروفاتًأوًالعملياتًبحسابًتسجيلهاًصحةًمنًكذلكًوتأميناتًضرائبًمن
 .العامًاألستاذ

ًتمًأنهًمنًوالتحققًمتابعتهاًعلىًتساعدًكشوفًفيًمواعيدهاًفيًبالمنشأةًللعاملينًتسلمًلمًالتيًالشيكاتًإثباتًمنًالتحقق•
 .بهمًالخاصةًالشيكاتًلستالمًللحضورًالعاملينًإخطار

ًمستحقيهاًتقدمًبدونً(التقادمًمدة)سنواتًعدةًعليهاًمضتًالتيًالشيكاتًبإلغاءًالخاصةًالقواعدًتطبيقًمنًالتحقق•
 .لستالمها

ًعنًمستقلًشخصًطريقًعنًذلكًيتمًأنًعلىًباألجورًالخاصًالبنكًحسابًألرصدةًالدوريةًالتسوياتًإجراءًمنًالتحقق•
 .وتوزيعهاًاألجورًاحتسابًعمليات

 



ًالمراجعًفيًوالمهاراتًوالقدراتًالسماتًمنًمجموعةًتوفرًضرورةًمنًولبد•
 :وهيًسواءًحدًعلىًوالخارجيًالداخلي

 .التفكيرًالبتكاريًوالنتقاديًوالتحليلي•

 .القدرةًعلىًالفهمًوالتوصيل•

 .إدارةًوتقييمًالمخاطر•

 .معرفةًاألساليبًالكميةًواإلحصائية•

 .ًًالقدرةًعلىًالتصالًوتطويرًقوىًلإلقناع•

 .الصفاتًاألخالقيةًفيًممارسةًالمهنة•

 .فهمًوتبنيًوتحليلًوتقييمًالستراتيجيات•

 .المعرفةًالتامةًبتكنولوجياًالمعلوماتًالحديثة•

 .القدرةًعلىًالحكمًوبناءًالرأيًالفنيًالمحايد•

ً



ًمفهومًإلىًبالتفصيلًتعرضناًقدًالفصلًهذاًفيًنكونًوبذلك•

ًووسائلهًالداخليةًالرقابةًنظامًومقوماتًالداخليةًالرقابة

ًالداخليةًللمراجعةًإدارةًوجودًأهميةًبيانًإلىًإضافةًالمختلفة

 .الخارجيةًبالمراجعةًوعالقتها

ً.والخارجيًالداخليًالمراجعًفيًتوفرهاًالواجبًوالسمات•


