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  :وسائل الرقابة الداخلية: ثالثا   •

خلط كثير من المحاسبين والمراجعين، ورجال اإلدارة في التعبير عن مفهوم الرقابة الداخلية خالل مراحل  •

تطورها في الماضي بإطالق اصطالحات وعبارات تتضمن في حقيقة األمر جزءاً من متمماتها أو بعضاً من 

إال أنه بعد  Internal Auditingأو المراجعة الداخلية  – Internal check" الضبط الداخلي" أغراضها مثل 

اكتمال نمو الرقابة الداخلية واستقرار مفهومها، ووضوح أهدافها، أمكن التمييز مابين ثالثة أقسام للرقابة 

   :الداخلية هي

  Internal Administrative Control:الرقابة الداخلية اإلدارية -1 •

  Internal Accounting Control: الرقابة الداخلية المحاسبية -2 •

   Internal check:الضبط الداخلي -3 •

وتتضمن خطة التفويض  ،وُتعنى بالنواحي التي ليس لها تأثير على القوائم المالية : الرقابة الداخلية اإلدارية •

واإلجراءات والقيود المستخدمة في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ممارسة الصالحيات اإلدارية للعمليات، وإن 

التفويض هو وظيفة إدارية متالزمة بشكل مباشر مع مسؤولية تحقيق أهداف المنشأة، وُتعدُّ نقطة البداية مثل هذا 

  .من أجل إقامة رقابة محاسبية عبر العمليات

  .تتحقق هذه الرقابة بوساطة عدة وسائل نذكر منها  •

  Budgetary Controlالموازنات التخطيطية -أ •

 Standard Costsالتكاليف المعيارية  -ب •

 chartsالرسوم البيانية  -ج •

 Statistical schedules and periodic Reports.الكشوف اإلحصائية وتقارير الكفاية الدورية-د •

 Time and Motion studyدراسة الوقت والحركة -ه •

  .البرامج التدريبية للموظفين والعمال-و •

الحسابات / بأقسام التشغيل األصلية وتتركز في هذه األقسام وُيالحظ أن معظم أساليب الرقابة اإلدارية ترتبط  •

واإلدارة المالية أي أنها تعنى بصفة خاصة بكفاية التشغيل والتأكد من السير بحسب السياسات اإلدارية للمنشأة، 

يير أن تضًمن القائمة األولية لمعا A.A.Aوهذا ما حدا بلجنة المراجعة التابعة لجمعية المحاسبة األمريكية 

أن خطة التنظيم وكل الطرق المتناسقة التي يتم اختيارها من قبل "اقتراحاً مفاده  1791المراجعة في عام 

ية يمكن عنونتها ، المنشأة بهدف الدخول في تنافس ذي فاعلية  باإلضافة إلى تشجيع التقيد بتحقيق السياسات الحدِّ

 .بالرقابة الداخلية اإلدارية

دارية على مجموعة أساليب وطرق وإجراءات تستخدم داخل الوحدة الحكومية بهدف تشتمل الرقابة اإل وبذلك •

رفع كفاءة أداء الخدمة والعمل على تحقيق األهداف والسياسات التي ترغب فيها اإلدارة، وتمارس الرقابة 

  .اإلدارية في كافة المستويات اإلدارية

  :الرقابة الداخلية المحاسبية •

بهدف اختبار دقة البيانات ، رقابة على الدفاتر المحاسبية والموظفين الذين يعملون فيهاوينصب هذا النوع من ال •

وتتضمن خطة التفويض واإلجراءات والقيود المتعلقة  ،المحاسبية المسجلة في الدفاتر ودرجة االعتماد عليها



محاسبية، لذلك فهي تصمم باألهداف العريضة التي من شأنها الحفاظ على األصول وتعزيز الموثوقية بالقيود ال

                                                                :األهداف الفعالة اآلتيةمن أجل توفير توكيد مقبول لمقابلة 

  .إن العمليات منفذة طبقاً للتفويضات اإلدارية العامة أو الخاصة-آ •

أو طبقاً ألية معايير قابلة ، دئ المحاسبية المقبولة عموماً إن العمليات مسجلة في القيود المالية طبقاً للمبا-ب •

  .بهدف الحفاظ على الموجودات ومحاسبتها، للتطبيق في مثل هذه القيود

  .إن الوصول إلى الموجودات رهين فقط بتفويض اإلدارة-ج •

وتؤخذ ، لةإن التسجيل المحاسبي للموجودات يجب أن يتقابل مع جرد فعلي لها ضمن فترات زمنية مقبو-د •

  .االختالفات باالعتبار مع اتخاذ اإلجراء المناسب بشأنها

إن نظام الرقابة المحاسبية ليس واحد في جميع المنشآت ألن كل منشأة تصمم النظام الذي يلبي حاجتها ويالئم  •

نظراً لقدرة ومثل هذا النظام يكون أكثر دقة وتفصيالً في المنشآت الكبيرة عنه في المنشآت الصغيرة ، نشاطاتها

األولى على تحمل أعباء تكاليف األدوات واألجهزة واألمكنة والموظفين الالزمة لتطبيق نظام الرقابة 

  :يوجب مراعاة اآلتيإال أنه يمكن القول بأن توفير نظام معقول للرقابة المحاسبية .المحاسبية

  .ضمن مستويات العمل المختلفة المراقبة الفنية والدقيقة لألعمال المحاسبية التي ينجزها الموظفون •

االستفادة من الوسائل اآللية وااللكترونية إلتمام العمليات الحسابية والمحاسبية في حدود طاقة المنشأة أو  •

  .حاجتها

  .إجمالي المدينين والدائنين، أو دفاتر األستاذ المتوازنة: استخدام الحسابات اإلجمالية مثل •

المحاسبية يضم مجموعة من األساليب المحاسبية التي تهدف إلى ضمان دقة وسالمة فإن نظام الرقابة  بذلكو •

  .البيانات المالية من ناحية التسجيل والتحليل والتلخيص والعرض

وتمثل اإلجراءات والقواعد الرقابية على عمليات المنشأة التي تؤثر بشكل مباشر على الدورة المحاسبية وإعداد  •

ثل الرقابة المحاسبية في الخطة التنظيمية وكافة اإلجراءات والمستندات والسجالت والدفاتر القوائم المالية وتتم

التي تطبقها المنشأة بهدف حماية أصولها والتأكد من سالمة ودقة البيانات في السجالت المحاسبية ومنع 

  .األخطاء بهذه السجالت

وتحتفظ المنشأة بنظم رقابة محاسبية كافية ومالئمة لطبيعة نشاط المنشأة لمساعدة مراقب الحسابات في التحقق  •

  :من سالمة تأكيدات اإلدارة بأن

جميع المعامالت التي تم تسجيلها تعبر عن معامالت حقيقية وليست معامالت وهمية ال تتفق مع طبيعة  – 1 •

  .نشاط المنشأة

ت المنشأة قد تم تنفيذها وفقاً إلجراءات وسلطات االعتماد المحددة سلفاً بمعرفة إدارة المنشأة جميع عمليا – 2 •

حيث يتعين التحقق من أن جميع المعامالت قد تم اعتمادها والموافقة عليها قبل تنفيذها وذلك من قبل المستويات 

دارة العليا للمنشأة، ويشمل هذا الهدف التحقق اإلدارية المناسبة ووفقاً لجداول السلطات التي تم اعتمادها من اإل

من أن التصرف في األصول سواء بالبيع أو اإلعدام قد تم وفقاً للتفويضات الممنوحة للمستويات اإلدارية 

  .المختلفة

جميع المعامالت التي قامت بها المنشأة قد تم تسجيلها في الدفاتر والسجالت بطريقة تسمح بإعداد القوائم  – 3 •

الية طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، وأن السجالت والدفاتر يمكن االعتماد عليها لتتبع التغيرات في الم

  .أصول المنشأة، هذا ويتعين التحقق من عدم حذف أية معامالت بغرض التأثير على نتائج أعمال المنشأة

يمها دون وجود أخطاء في عمليات القياس أن جميع المعامالت التي قامت بها المنشأة قد تم قياسها وتقي – 1 •

والتقييم ويشمل تحقيق هذا الهدف التحقق من أن جرد األصول قد تم على فترات دورية وتم دراسة أسباب 

  .االنحرافات بين نتائج الجرد الفعلى وما هو مثبت بالدفاتر والسجالت



يب السليم وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها جميع المعامالت التي قامت بها المنشأة قد تم تبويبها التبو – 5 •

  .وبما يتفق مع دليل الحسابات المطبق بالمنشأة

جميع المعامالت قد تم إثباتها بالمستندات التي تعبر عن طبيعتها وكذلك تسجيلها بالدفاتر والسجالت التي  – 6 •

ن حدوث األخطاء نظراً للتأخير في تحتفظ بها المنشأة لهذا الغرض وذلك في الوقت المناسب وبما يقلل م

  .التسجيل واحتماالت ضياع المستندات أو تناسي طبيعة المعاملة

جميع المعامالت قد تم حفظ مستنداتها في الملفات وأماكن التخزين الخاصة بها كما أنه قد تم ترحيل  – 9 •

تساعد على إعداد القوائم المالية في التي ( موازين المراجعة)بياناتها وتلخيصها في الدفاتر المساعدة والكشوف 

  .صورتها النهائية

ومما تقدم يمكن القول بأن الرقابة المحاسبية لمعامالت المنشأة تهتم على وجه التحديد باإلجراءات   •

. والقواعد التي تؤثر بشكل مباشر على تقرير مدى االعتماد على السجالت المحاسبية وإعداد القوائم المالية

قق من تطبيق المنشأة لهذه األهداف بالنسبة لكل معاملة تقوم المنشأة بإجرائها سواء كانت تتعلق ويتعين التح

بعمليات البيع، أو الشراء، أو التحصيل النقدي لقيم المنتجات المباعة للعمالء، أو المشتريات من المواد الخام 

 . فز التي تصرف للعاملين بالمنشأة وقطع الغيار أو السداد النقدي للموردين واألجور والمرتبات والحوا

 


