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 مقدمـــــة:

 

بقصد التأكد من صحة وواقعية القوائم املالية للجمعية يقوم احملاسب بتقييم نظام الرقابة الداخلية 

وكذلك مجع أدلة اإلثبات لكي يتسنى له التأكد من أن نظام العمليات ال يتضمن نقـا  عـعت دـ د     

لضبط الداخلي" الرقابة إىل دضليل القوائم املالية للمركز املالي ونتائج اعمال اجلمعية. فإذا كان نظام ا

الداخلية "جيدًا وميكن االعتماد عليـه عنـد ا ميكـن للمحاسـب الت ميـت مـن عمليـة مجـع أدلـة اإلثبـات           

 والعكس صحيح. 

 

 دقييم إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة باإليرادات واملصروفات للجمعية حسب اآلدي:   

 اإليرادات.  )أ*( دقييم إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة بدورة

 )ب*( دقييم إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة بدورة املصروفات. 

 دورة اإليرادات:

دتكون دورة اإليرادات من اخلطوات التالية: دلقي أمر التربع من املانح، دسجيل أمر التربع، حتصيل مبلغ 

 التربع. 

 مدخل العمليات: اخلطوات التمهيدية ملراجعة العمليات بدورة اإليرادات 

قبل البدء بعمليـة املراجعـة البـد للمحاسـب مـن التعـرط علـى مبيعـة عمـل اجلمعيـة والعـامل  فيهـا               

وكذلك القوان  الـ  ضضـع  ـا اجلمعيـة، وكـذلك التعـرط علـى سياسـة التسـويا شعمـال وان ـطة            

 ذلك على سياسة مجع التربعات وسوط نل صها فيما يلي: اجلمعية وحتديد أثر

  



     
     
    

 

   )دنمية املوارد(:سياسة التسويا 

 

إن استيعاب خطة التسويا أمر عـرور  للمحاسـب وذلـك لمهـم  ليـة حـدوا اإليـرادات الـ  دنـتج عـن           

 دسويا ان طة اجلمعية، كما ضدم يف الوقت نمسه عملية إعداد خطة دسويا. 

 

 ونيــة:  االلتزامـات القان

 

 جيب على احملاسب التأكد من التزام اجلمعية بالقوان  واشنظمة املعمول بها.  

     

 ددفا العمليــات وعناصر الرقابـــة:  

 

يقصد بتدفا العمليات الصيغة ال  يتم بها دتابع العمليات والـ  ميكـن مـن خ  ـا للمحاسـب ا كـم       

ب كل أولي على إجراءات نظام الرقابة الداخلية فإذا كانت سندات القبض وال يكات دسجل دبعًا لتاريخ 

التأكـد مـن أن    ورود ا وحتمل  ذه السندات أرقامًا مسلسـلة فمـن خـ ل  ـذا اإلجـراء ميكـن للمحاسـب       

مجيــع عمليــات التــربع قــد ســجلت حســب دسلســلها ووفقــًا لقيمتهــا احملــددة يف ال ــيكات، و ــذا مــا يــدفع    

باحملاسب إىل اختيار عينة صغرية للتأكد من س مة  ذه العملية ودقتها، ومن ثم ميكن له االنتقال إىل 

 القيم املسجلة يف ا ساب البنكي.  مرحلة املطابقة ما ب  قيم  ذه السندات اليومية أو ال هرية مع 

 

إن ددفا العمليات اخلاصة بدورة اإليرادات ميكن أن يتضـمن مموعـة مـن اإلجـراءات الرقابيـة داخـل       

 اجلمعية حبيث ميكن دقسيمها على النحو التالي: 

 إجراءات الرقابة الداخلية:  

بناء على ذلك يقوم قسم احملاسبة بإصدار سند دبدأ اإلجراءات بتلقي املبلغ من املتربع أو املانح أو العضو و

است م املبلغ سواء كان شيكًا أو نقدًا حيث يكون السند من عدة نسخ مع العلم بأن مستند القبض حيمل 

رقمًا متسلسً  ب كل مسبا حبيث يسمح ذلك بتسهيل إجراءات الرقابة على املستندات املمقودة، ودوزيـع  

   " كما يلي:نسخ مستند القبض "صورة ال يك

   النس ة اشوىل: درسل إىل العميل إلع مه با صول على املبلغ مع خطاب شكر. 



     
     
    

   النس ة الثانية: درسل إىل قسم احملاسبة. 

 النس ة الثالثة: دبقى يف االدارة. 

 وبهذا الصدد فإن نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتضمن ما يلي: 

وجود إدارة مستقلة أو قسم مستقل له ص حية اضاذ القرار يف عملية دلقي التربعات، حيث يقوم  ذا 

القسم بإجراء دراسة موسعة شوعاع املاحن ، وبالتالي فإن ال  ص امل تص الـذ  يقـوم بالتسـجيل يف    

  قاة.    الدفادر ال جيوز له التدخل يف عملية إعداد املستندات والتقارير للتربعات املتل



     
     
    

 

 إجراءات الرقابة الداخليـة على أوراق القبض:   

 .حتديد سلطة من له حا يف اصدار سندات القبض وحتديد ا حتديدًا واعحًا 

          المصل التام ب  من بعهدده  ـذه اشوراق وبـ  االختصاصـات اشخـريت الـ  دتعـارب مـع مبيعـة

 عمله مثل أم  الصندوق.

 وذلك بوععها يف مكان  من ويف حيازة موظت مس ول. احملافظة على أوراق القبض 

        ضصــيص يوميــة خاصــة شوراق القــبض دســجل فيهــا مجيــع البيانــات اخلاصــة باملســتندات الــ

دســجلها اجلمعيــة علــى املتــربع  واشعضــاء  وأ ــم مــا جيــب أن دتضــمنه  ــذه اليوميــة مــن بيانــات: اســم   

 التربع.ا ساب، اسم املسحوب منه، داريخ السحب، مبلغ 

 .عمل جرد دور  مماجئ ب  ك ت البنك وب  ما  و مدون بيومية أوراق القبض 

  .إعداد التقارير الدورية عن مبالغ االيرادات 
 

 إجراءات الرقابة الداخلية على املقبوعات النقدية:  

عملية املراجعة، دعترب  ذه اإلجراءات جزءاً  امًا من أجزاء الرقابة ال  إن ادصمت بالقوة أدت إىل دسهيل 

 حيث أن أ م اإلجراءات الواجب دوفر ا يف نظام الرقابة الداخلية اخلاص باملقبوعات النقدية  ي:

     دقسيم العمل وفصل االختصاصات املتعارعة، ودقسيم العمل يعين دوزيع ن ـا  اسـت م النقديـة

املبلـغ احملـدد  أمـا     على أكثر من ش ص حبيث يتوىل اشول دنظيم مستند القبض والثاني يقـوم بقـبض  

الثالث فيقوم بتسجيل ذلك حماسبيًا والرابع يتوىل إيداع املبالغ املقبوعة يف سند القبض يوميًا يف حساب 

  البنك.  

    .مبع اإليصاالت" إشعار القبض" ال  حتمل أرقام متسلسلة 

  .فصل إجراءات القبض عن الدفع 

  .اجلرد املماجئ 

 اخلية على اإليرادات:  دقييم إجراءات الرقابة الد

عند انتهاء دوصيت إجراءات الرقابة على اإليرادات، ويتم غالبًا احملاسبة من قبل فريـا احملاسـبة، يقـوم    

رئيس املراجعة بتقييم دورة الرقابة على اإليرادات لتحديد درجة االعتماد على الرقابة املسـت دمة عـن   

دقييمًا مماثً  لعملية است م النقدية  وعلى املـدير  مريا مديت حتقيقها لأل داط املتوقعة كما جير  

أن يقرر ما  ي اإلجراءات يف نظام الرقابة على دورة اإليرادات ال  دعد قوية ب كل كاٍط إلمكان االعتماد 

عليها، وما  ي نقا  الضعت الناجتة عن غياب بعض اإلجراءات املرغوبة ال  جيب أن يقيم مديت دأثري ا 

 وائم املالية.القيمي يف الق



     
     
    

     

 

 دورة املصروفات:  

يقصد بدورة املصروفات كافـة العمليـات املتداخلـة فيمـا بينهـا والـ  دهـدط إىل ا صـول علـى أصـول           

ثابتة أو شراء مواد باإلعافة إىل العمليات الناجتة عن ذلك وال  دتزامن بدفع مبالغ اقتناء أصل أو شراء 

 مواد للجمعية.  

ات بإعداد ملب شراء داخل اجلمعية، ثم يلي ذلك االدصال باملوردين وحبث موعوع ودبدأ دورة املصروف

اشسعار واملواصمات اشخريت وحتديـد اجلهـة الـ  يـراد ال ـراء منهـا، وبعـد ذلـك يـتم اسـت م البضـاعة أو            

 اشصل، ودنتهي دورة املصروفات بدفع مثن ال راء ودسجيله يف دفادر اجلمعية. 

 بتة:  حيازة ا شصول الثا

البد للمحاسب من حتديد نوع اشصل امل رتيت واستعماالده وبـرامج الصـيانة املتعلقـة بـه وذلـك بقصـد       

المصل وحتديد املصروفات االيرادية والرأمسالية املتعلقة به  كما أنه من الضرور  المصل ب  اشصول 

لكهـا )أصـول مسـتأجرة( ومـا     الثابتة ال  متلكها اجلمعيـة ودسـتثمر ا وبـ  دلـك الـ  دسـتثمر ا وال مت      

يرتدب على ذلك من عمليات حماسبية خاصة بكل منهما، فاشوىل دظهر يف الـدفادر والسـج ت ويسـمح    

باسته كها بينما ال دظهر الثانية يف السج ت والدفادر وال يسمح باسته كها وإمنا يسـمح بتسـجيل   

 السنو . مجيع املصروفات املتعلقة بها باإلعافة إىل بدل إجيار ا 

  



     
     
    

 

 

 ددفا العمليات:  

يقصد بتدفا العمليات اخلاص بدورة ا يازة واملصروفات:  لية دسلسل العمليات ال  جتر  أثناء شراء 

املــواد واقتنــاء اشصــول الثابتــة باإلعــافة إىل مموعــة املســتندات الــ  درافــا ذلــك واإلجــراءات اخلاصــة  

حيث ميكن للمحاسب معرفـة ذلـك مـن خـ ل املقارنـات أو       بالرقابة الداخلية املعتمدة من قبل اجلمعية،

 امل حظات املباشرة. 

 إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات ال راء: 

  

 دبدأ عملية ال راء عادة من خ ل إعداد ملب ال راء من صاحب الص حية بذلك )املدير التنميذ (. 

ينظم ملب شراء، وبعد  ذه العملية يتم االدصال باملوردين وحتديد نوع ومواصمات البضاعة وكذلك 

حتديد أسعار ا واختيار املورد املناسـب يف حـال دعـدد املـوردين، ثـم يـنظم أمـر شـراء، وعنـد اسـت مها يـتم            

ــث يــنظم مــذكر        ة اســت م التأكــد مــن مطابقــة مواصــمادها للمواصــمات املــذكورة يف أمــر ال ــراء حي

 "مذكرة إدخال بضاعة". 

كما دتلقى دائرة ا سابات مستند البيع "المادورة" الذ  ينظمه املورد ممـا ميكـن دائـرة ا سـابات مـن      

 إجراء الربط واملطابقة ب  أوامر ال راء وأوامر البيع اخلاصة بها. 

أداة  امة يست دمها احملاسب، حيث أن دوافر أوامر ال راء لديت  ويف نهاية العام د كل املطابقة املستندية

دائــرة ا ســابات دون أن درفــا إــذكرة إدخــال ي ــري إىل إن البضــاعة ال دــزال بــالطريا، وبالتــالي فــإن  

إدراجها عمن امل رتيات اآلجلة حيتم إظهار ا عـمن بضـاعة  خـر املـدة. ويف حـال عـدم إثبادهـا بالـدفادر         

 عملية معدومًا نسبة للقوائم املالية.جيعل أثر  ذه ال

باملقابــل فــإن اســت م البضــاعة ودنظــيم مــذكرة اســت م وإرســا ا إىل دائــرة ا ســابات دون أن درفــا      

بمادورة البيع املرسلة من املورد أو أمر ال راء يعترب دليً  على وصول البضاعة إىل امل ازن وبالتالي البد 

 وإعافتها إىل حساب امل رتيات.من دسجليها يف حسابات املوردين 

  



     
     
    

 

ومما دقدم ميكن للمحاسب التعرط على بعض إجراءات الرقابة الداخلية ال  ضص عملية ال راء  من 

 خ ل:   

   .وجود إدارة/ قسم للم رتيات مستقلة عن إدارة/ قسم الت زين واست م املواد 

 الذ  ال يسمح له بإعداد مستند  المصل ب  االختصاصات املتعارعة مع اختصاص أم  املستودع

 ال راء أو فادورة البيع.   

    .التسجيل يف الدفادر من قبل دائرة ا سابات وبصورة مستقلة 

    .إجراءات املطابقة ما ب  الك ت املرسل من املوردين وب  البيانات املسجلة يف الدفادر 

 ستاذ العام.   مطابقة أرصدة اشستاذ املساعد للموردين مع رصيد م يف اش 

 .درقيم أوامر ال راء بصورة متسلسلة 

 

 إجراءات الرقابة الداخلية على املستودعات:  

 

إن الرقابة الداخلية السليمة على املستودعات جيب أن دتضمن مموعة من اإلجراءات الرقابية ا امة 

 منها: 

 ول  عما يلي: حتديد مس وليات موظمي املستودعات حتديدًا واعحًا حبيث يكونوا مس  

 )أ( است م اشصناط الواردة. 

 )ب( مسك سج ت أو بطاقات يسجل بها الوارد واملنصرط من اشصناط. 

 

   

  



     
     
    

 

 إجراءات الرقابة الداخلية على املدفوعات النقدية:

 

 إن نظام الرقابة الداخلية املتعلا باملدفوعات النقدية جيب أن يتضمن ما يلي:

         المصل ب  االختصاصات املتعارعة  فمثً  موظـت يقـوم بإعـداد أمـر الصـرط، و خـر يـنظم

 ال يك ويوقعه، وثالث يقوم بالتسجيل يف الدفادر.   

  .المصل ب  أمانة الصندوق املتعلقة بالقبض وب  دلك املتعلقة بالدفع 

   ذه ال يكات أرقـام  حماولة االلتزام بإجراء عملية الدفع إوجب ال يكات ب ر  أن حتمل

 متسلسلة.

 .عدم إد ط ومتزيا ال يكات امللغاة واحملافظة عليها يف دفرت ال يكات 

 .ا صول على إشعار من املورد يميد بأن عملية الدفع قد متت 

  .حتديد السقت اشعلى ملوجودات الصندوق وأ  زيادة حتول إىل البنك 

  اشرصدة يف الدفادر.اجلرد املماجئ لصندوق اجلمعية ومطابقته مع 

 

  



     
     
    

 إجراءات الرقابة الداخلية على اشصول الثابتة:  

 

 جيب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على اشصول الثابتة النقا  التالية:

 حتديد املس وليات واالختصاصات املتعلقة باشعمال التالية:    -1

 املوافقة على ال راء.   

 است م اشصول ودركيبها.   

 دفع قيمة اشصول امل رتاة. 

 وعع ميزانية دقديرية لإلعافات الرأمسالية دبعًا لسياسة اجلمعية. -2

 دنظيم سجل للموجودات الثابتة يب  العدد، النوع، داريخ ال راء، التكلمة، كيمية االسته ك. -3

 التأم  على اشصول عد اشخطار امل تلمة.   -4

 الرأمسالية.  المصل التام ب  نمقات الصيانة والنمقات -5

 حتديد اشساس الصحيح السته ك كل نوع من أنواع اشصول الثابتة.  -6

 إحكام الرقابة على قطع الغيار واشدوات واملهمات الصغرية.  -7

 دراسة اجلدويت االقتصادية من اقتناء اشصول أو استئجار ا.  -8

 اجلرد املماجئ للعدد واشدوات ومطابقتها مع أرصددها يف الدفادر.  -9

 

 

 

 


