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وهو يهدف إلى حماية أصول المنشأة أو موجوداتها من أي اختالس أو ضياع أو سرقة أو سوء : الضبط الداخلي •

  :استعمال؛ ويقصد بالضبط الداخلي

تهدف إلى ضبط عمليات المنشأة ومراقبتها بصورة , من وسائل ومقاييس وكل ما يرتبط به, النظام الموضوع" •

وهذا ما يؤمن ضماناً . وذلك بجعل عمل كل موظف فيها ُيراجع من قبل موظف آخر غيره, تلقائية مستمرة

  .وعدم وقوع أخطاء أو تالعب في أصول المنشأة وحساباتها, لحسن سير العمل

  :بط الداخلي هوواألساس الذي يستند إليه نظام الض •

والفصل بين المستويات الوظيفية المختلفة, وترتيب تنفيذ , وتحديد االختصاصات والمسؤوليات, تقسيم العمل •

هذا الفصل بحيث ال يعهد إلى موظف واحد بإجراء عملية كاملة من أولها آلخرها, حيث إن منع وقوع الخطأ 

ناسبة للتنظيم والضبط الداخلي هو أفضل بكثير من والحفاظ على أنظمة م, خير من وقوعه ومن ثم معالجته

وضع المنشأة في احتماالت الوقوع باألخطاء أو تعرض أصولها للتالعب واالختالسات, كما أن النقطة المهمة 

  .ال تكمن في اكتشاف الخطأ فحسب بل في الوصول إلى كيفية حدوثه

كر يتطلب استخدام عدد كبير من الموظفين, لذلك وال شك في أن تطبيق الضبط الداخلي على هذا النحو الذي ذُ  •

ال نجده قائماً ومنفذاً بهذا الشكل إال في المنشآت الكبيرة التي يتوافر فيها هذا العدد وتستطيع تحمل عبء التكلفة 

-الذي يتضمن في أقسامه الضبط الداخلي–الالزمة وقد ربط بعض الباحثين ما بين فعالية نظام الرقابة الداخلية 

بين تكاليف وضعه في التطبيق بعالقة بيانية واستخدموا لهذه الغاية جداول إحصائية في سبيل الوصول إلى و

تحقيق نقطة تعادل تدل على الحجم األمثل لتكاليف مثل هذا النظام بالمقارنة مع ما يوفره من األموال الناجمة 

  .عن منع عمليات الغش واألخطاء والمخالفات

  :ظام السليم للضبط الداخلي يهدف إلى تحقيق عدة أغراض أبرزهاوبشكل عام فإن الن •

  .الوقاية من الغش والخطأ واكتشافهما بسرعة إن وقعا -1 •

إتقان كل موظف لعمله, بسبب تقسيم العمل, وشعور الموظف أن عمله مراجع من غيره لذا فإنه البد من -2 •

  .اكتشاف خطئه

  .وقوع الخطأ أو الغش تحديد المسؤولية, ومساءلة المسبب عند-3 •

اطمئنان إدارة المنشأة إلى صحة البيانات الواردة في السجالت مهما كان نوعها ومالءمة المعلومات  -4 •

  .واإلحصاءات المأخوذة منها

تمكين المنشأة من مواجهة التوسع في أعمالها وذلك بالسرعة الممكنة دون حدوث خلل عند الشروع بهذا -5 •

  .التوسع

  :يد مبادئ أساسية لوضع نظام للضبط الداخلي وهيتحد موقد ت •

قبل وضع أي نظام للضبط الداخلي في أية منشأة يجب القيام بدراسة طبيعة عملها وتحديد أهدافها وحصر -1  •

  .وإحصاء موظفيها والتعرف على مؤهالتهم وخبراتهم ودرجة قرابة بعضهم ببعض إن وجدت, نشاطاتها

  .ع النظام تقييداً للعمل أو تأخيراً في تنفيذ العملياتال يجوز أن تكون نتيجة وض-2 •

  .قادراً على احتواء كافة عمليات المنشأة وعلى اإلدارة مراقبته باستمرار لتعديله, أن يكون النظام مرناً -3 •

ما بين الحفاظ على أصول أو موجودات المنشأة ذات القيمة ومسك , ال يجوز أن يجمع الموظفين في عملهم-4 •

  .ضبطها ومراقبتها سجالت



مراعاة ضبط حركة الدخول والخروج إلى المنشأة وتسجيل كل ما يدخل إليها وما يخرج منها من آليات -5 •

وتنظيم المكاتب بشكل يحقق االختصار في الجهد , وأفراد في سجالت أصولية للرجوع إليها عند الحاجة

  رسة أعمالهموالوقت وتأمين الرقابة المستمرة على تواجد الموظفين ومما

  .اعتماد العمليات من موظف مسؤول وتكليف بديل عنه في حال غيابه وذلك بأوامر خطية- •

مراعاة سياسة تبديل الموظفين وإجراء التنقالت فيما بينهم في حدود فعالية المنشأة والتوازن ما بين االستفادة -7 •

  .البدالءمن الخبرات وتعميقها وإجراء التبديل وتنظيم اإلجازات بإحالل 

مراعاة التوازن ما بين العمل المطلوب والسلطة الممنوحة لتنفيذ هذا العمل ألن عدم التوازن يؤدي إلى إعاقة -8 •

  .تنفيذ العمل وتوليد ضعف في الروح المعنوية

ن الضبط الداخلي هو مجموعة من اإلجراءات المحاسبية وغير المحاسبية والتي تهدف إلى حماية فإ وبذلك •

  .موجودات الوحدة الحكومية وأصولها ومنع وقوع أخطاء أو اختالسات أو تبديد لألموال

 

 

 


