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  :نظام محاسبي سليم( 3 •

تتطلب الرقابة الداخلية الحرص في وضع نظام الترخيص بالعمليات، باإلضافة إلى غرس إجراءات   •

  .وسجالت سليمة للمحاسبة بصورة رسمية عن نتائج هذه العمليات

  :رقابة داخلية فعالة على اآلتيويعتمد النظام المحاسبي السليم والذي يساهم في توفير  •

مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت تتوافر فيها البساطة والوضوح وتساهم في تحقيق األغراض  – 1 •

  .المرجوة من النظام

دليل للحسابات يتم تبويبه وفقاً لمتطلبات إعداد القوائم المالية في المجال الحكومي، ووفقاً لمسؤولية رؤساء  – 0 •

التنظيمية عن البرامج واألنشطة والحسابات التي تربط العاملين بالموارد المسؤولين عن حمايتها أو الوحدة 

  .إدارتها أو تحصيلها أو إنفاقها

مجموعة من الدورات المستندية توضح مراحل كل عملية، واألقسام التي تمر بها مستندات العملية  – 3 •

  .ها بحيث تتحقق الرقابة التلقائية بمجرد تنفيذ الدورة المستنديةوالجهات التي تعتمدها والدفاتر التي تقيد ب

دليل إجراءات يتضمن السياسات واإلجراءات، وخرائط تسلسل العمليات، ومجموعة من التقارير الدورية  – 4 •

يراعى فيها توافر قدر كاف من المعلومات الالزمة لكافة المستويات لتحقيق الرقابة الفعالة ومجموعة من 

  .جراءات والقواعد تكفل ربط التكاليف بالخدمات التي تؤديها الوحدة اإلدارية الحكوميةاإل

  :إجراءات سليمة لتنفيذ األعمال( 4) •

يجب أن تقوم كل وحدة تنظيمية بتبني اإلجراءات السليمة لتنفيذ األعمال والتي تؤدي إلى توافر   •

  :ت السليمة ما يليالرقابة الداخلية الفعالة ومن األمثلة على اإلجراءا

  .توصيف كل وظيفة وحصر األعمال والواجبات التي يلتزم بها كل موظف •

يراعى في تحديد إجراءات العمل عدم قيام موظف واحد بعملية كاملة بجميع مراحلها، بل تجزأ العملية على  •

دي ذلك إلى تفادي أكثر من موظف بحيث يكون عمل كل واحد بمنزلة مراقبة تلقائية للعمل الذي يسبقه، ويؤ

  .التالعب والغش واألخطاء العمدية وغير العمدية

نظام الرقابة المزدوجة، كما في حالة وجود أكثر من توقيع على الشيك حتى يصبح قابالً للصرف، والخزائن  •

  .الحديدية ذات المفتاحين

  .نظام الجرد المفاجئ لخزائن النقدية والمخازن •

مواقع معينة مثال ذلك مالحظة البوابة والتفتيش عند الخروج من العمل، مالحظة نظام المالحظة الشخصية في  •

  .آالت تسجيل أوقات الدخول والخروج حتى ال يوقع موظف لزميل آخر في حالة تأخره

  .سداد المدفوعات بشيكات على البنك، وإيداع النقدية في البنك فوراً  •

  :توافر معدالت مالئمة لقياس األداء( 5) •

ح الرقابة الداخلية أكثر فعالية في حالة وضع معدالت مالئمة لقياس األداء من جانب إدارة تصب  •

الوحدة، وقد يتم تحديد هذه المعدالت في موازنة العمليات وخطط العمل الميداني والدليل الفني، ومن الضروري 

 ً للتأكد من االلتزام بها وإتباع  أن تكون هذه المعدالت واضحة للعاملين داخل الوحدة، وأن يتم مراجعتها دوريا

اإلجراءات الموضوعة، وتحديد االنحرافات عنها، والتعرف على أسبابها إليجاد اإلجراءات الالزمة لتصحيح 

  .هذه االنحرافات



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

والسلطات المفوضة لها، يعتبر من  إن حسن اختيار الكفاءات التي تتناسب مع األعباء والمسؤوليات  •

الدعائم األساسية لنظام الرقابة الداخلية، ويتطلب ذلك تحليالً شامالً للوظائف المختلفة داخل الوحدة، وتحديد 

المؤهالت العلمية والعملية التي يجب توافرها فيمن يشغلها، ويؤدى ذلك إلى ضمان الفهم الصحيح للخطط 

  .يذية الخاصة بها، ومن ثم ضمان التنفيذ السليم بالصورة المرغوب فيهاوالسياسات واإلجراءات التنف

  :ولتوفير الكفاءات الالزمة يجب مراعاة ما يلي •

سالمة اختيار الموظفين عند التعيين، ومراعاة توافر المهارات الالزمة لديهم والتي يمكن أن تقابل احتياجات  •

  .الوظيفة

  .لمحافظة على كفاءة العاملين ورفع مستواهاتنفيذ البرامج التدريبية الدورية ل •

  .مراجعة عمل الموظفين من وقت آلخر والقيام بالتوجيه المناسب في حالة اكتشاف أي قصور •

  .توافر نظام الحوافز يساهم في مكافأة من يؤدي عمله بكفاءة بما يؤدي لتحقيق األهداف المرجوة •

  :توافر جهاز كفء للمراجعة الداخلية( 7) •

الدعائم األساسية لنظام الرقابة الداخلية وجود جهاز كفء للمراجعة الداخلية تكون مهمته من   •

األساسية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للوحدة اإلدارية، واكتشاف نواحي القصور التي قد توجد به وتقديم 

  .توصيات بالتحسينات المطلوبة

جهاز للمراجعة الداخلية ليس كافياً، ألن مجرد وضع إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون وجود   •

إجراءات الرقابة الداخلية ليس دليالً على كفاية التنفيذ وال جودة األداء، ما لم توجد إدارة للمراجعة الداخلية 

 يكون من مهامها تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أغراضه وأهدافه وفقاً لما هو مخطط

  .ومحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


