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مقدمـــــة-:  
بقصــد التأكــد مــن صحــة وواقعيــة القوائــم املاليــة للجمعيــة يقــوم املحاســب بتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك جمــع أدلــة 
اإلثبــات لكــي يتســنى لــه التأكــد مــن أن نظــام العمليــات ال يتضمــن نقــاط ضعــف تــؤدي إلــي تضليــل القوائــم املاليــة للمركــز املالــي 
 ويمكــن االعتمــاد عليــه عندهــا يمكــن 

ً
ونتائــج اعمــال الجمعيــة، فــإذا كان نظــام الضبــط الداخلــي » الرقابــة الداخليــة »  جيــدا

للمحاســب التخفيــف مــن عمليــة جمــع أدلــة اإلثبــات والعكــس صحيــح .

تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة باإليرادات واملصروفات للجمعية حسب اآلتي:-   
)أ( تقيم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة اإليرادات.  

)ب( تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة املصروفات .

دورة اإليرادات-:  
تتكون دورة اإليرادات من الخطوات التالية-:  

تلقى أمر التبرع من املانح . 	
تسجيل أمر التبرع . 	
تحصيل مبلغ التبرع. 	

مدخل العمليات : »الخطوات التمهيدية  ملراجعة العمليات بدورة اإليرادات« .
قبــل البــدء بعمليــة املراجعــة البــد للمحاســب مــن التعــرف علــى طبيعــة عمــل الجمعيــة والعامليــن فيهــا، وكذلــك القوانيــن التــي 
تخضــع لهــا الجمعيــة، وكذلــك التعــرف علــى سياســة التســويق العمــال وانشــطة ا لجمعيــة وتحديــد أثــر ذلــك علــى سياســة جمــع 

التبرعــات ونلخصهــا فيمــا يلــي:

أ/ سياسة التسويق:
إن استيعاب خطة التسويق أمر ضروري للمحاسب وذلك لفهم آلية حدوث اإليرادات التي تنتج عن تسويق أنشطة الجمعية  

، كما تخدم في الوقت نفسه عملية إعداد خطة  التسويق.

ب/ اإللتزامات القانونيــة:
يجب على املحاسب التأكد من التزام الجمعية بالقوانين واألنظمة املعمول بها.

ج/ تدفق العمليات وعناصر الرقابة:
يقصــد بتدفــق العمليــات الصيغــة التــي يتــم بهــا تتابــع العمليــات والتــي يمكــن مــن خاللهــا للمحاســب الحكــم بشــكل أولــي علــى 

 لتاريــخ ورودهــا   
ً
إجــراءات نظــام الرقابــة الداخليــة فــإذا كانــت ســندات القبــض والشــيكات تســجل تبعــا

 مسلســلة فمــن خــالل هــذا اإلجــراء يمكــن للمحاســب التأكــد مــن أن جميــع عمليــات التبــرع   قــد 
ً
وتحمــل هــذه الســندات   أرقامــا

ســجلت حســب تسلســلها ووفــق الشــيكات ، وهــذا مــا يدفــع باملحاســب إلــي اختيــار عينــة صغيــرة للتأكــد مــن ســالمة هــذه العمليــة 
ودقتهــا ، ومــن ثــم يمكــن لــه االنتقــال إلــي مرحلــة املطابقــة مــا بيــن قيــم هــذه الســندات اليوميــة أو الشــهرية مــع القيــم املســجلة فــي 

الحســابات البنكيــة لقيمتهــا املحــددة .



4نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم - روماتيزم
-CARD

إن تدفق العمليات الخاصة بدورة اإليرادات يمكن أن يتضمن مجموعة من اإلجراءات الرقابية داخل الجمعية بحيث يمكن 
تقسيمها على النحو التالي :-

إجراءات الرقابة الداخلية:
تبــدأ إ الجــراءات بتلقــي املبلــغ مــن املتبــرع أو املانــح أو العضــو  ويقــوم قســم املحاســبة بنــاًء علــى ذلــك باصــدار ســند اســتالم املبلــغ 
  حيــث يكــون الســند مــن عــدة نســخ مــع العلــم بــأن مســتند القبــض  يحمــل رقــم متسلســل بشــكل مســبق 

ً
ســواء كان شــيك او نقــدا

بحيــث يســمح ذلــك بتســهيل إجــراءات الرقابــة علــى املســتندات املفقــودة ، وتوزيــع نســخ مســتند القبــض كمــا يلــي :-
النسخة األولى : ترسل إلي العميل إلعالمه بالحصول على املبلغ مع خطاب شكر . 

النسخة الثانية : ترسل إلي قسم املحاسبة . 
النسخة الثالثة : تبقى في االدارة  .

يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية ما يلي :- 
وجود إدارة مستقلة أو قسم مستقل له صالحية اتخاذ القرار في عملية تلقي التبرعات ، حيث يقوم هذا القسم بإجراء دراسة 
موســعة ألوضــاع املانحيــن ، وبالتالــي فــإن الشــخص املختــص الــذي يقــوم بالتســجيل فــي الدفاتــر ال يجــوز لــه التدخــل فــي عمليــة 

إعــداد املســتندات والتقاريــر للتبرعــات املتلقــاه.
إجراءات الرقابة الداخليـة على أوراق القبض:

 واضحا. 
ً
تحديد سلطة من له حق في اصدار سندات القبض  وتحديديها تحديدا

الفصل التام بين من بعهدته هذه األوراق وبين االختصاصات األخرى التي تتعارض مع طبيعة عمله مثل أمين الصندوق   .  
املحافظة على أوراق القبض وذلك بوضعها في مكان أمين وفي حيازة موظف مسئول

تخصيص يومية خاصة ألوراق القبض تسجل فيها جميع البيانات الخاصة باملستندات التي تسجلها الجمعية على  املتبرعين 
واالعضاء ، وأهم ما يجب أن تتضمنه هذه اليومية من بيانات :

· اسم الحساب 	
· اسم املسحوب منه 	
· تاريخ السحب 	
· مبلغ التبرع.  	
· عمل جرد دوري مفاجئ بين  كشف البنك وبين ما هو مدون بيومية أوراق القبض	
· إعداد التقارير الدورية عن مبالغ االيرادات .	

إجراءات الرقابة الداخلية على المقبوضات النقدية:
تعتبــر هــذه اإلجــراءات جــزء هــام مــن أجــزاء الرقابــة التــي إن اتصفــت بالقــوة أدت إلــي تســهيل عمليــة املراجعــة ، حيــث أن أهــم 

اإلجــراءات الواجــب توفرهــا فــي نظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص باملقبوضــات النقديــة هــي :-
تقسيم العمل وفصل االختصاصات املتعارضة ، وتقسيم العمل يعني توزيع نشاط استالم النقدية على أكثر من  	

شخص بحيث يتولى األول تنظيم مستند القبض والثاني يقوم بقبض املبلغ املحدد  املبالغ املقبوضة  أما الثالث 
 والرابع يتولى إيداع املبلغ في حساب الجمعية بالبنك. 

ً
فيقوم بتسجيل ذلك محاسبيا

طبع اإليصاالت »إشعار القبض« التي تحمل أرقام متسلسل .  	
فصل إجراءات القبض عن الدفع 	
الجرد املفاجئ 	
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تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على اإليردات:
 قبــل فريــق املحاســبة، يقــوم  رئيــس املراجعــة بتقييــم دورة 

ً
عنــد انتهــاء توصيــف إجــراءات الرقابــة علــى اإليــرادات ، ويتــم غالبــا

الرقابــة علــى اإليــرادات لتحديــد درجــة االعتمــاد علــى الرقابــة املســتخدمة عــن طريــق مــدى تحقيقهــا لألهــداف املتوقعــة كمــا 
 لعمليــة اســتالم النقديــة.

ً
 مماثــال

ً
يجــري تقييمــا

 علــى املديــر العــام التنفيــذي أن يقــرر مــا هــي اإلجــراءات فــي نظــام الرقابــة علــى دورة اإليــرادات التــي تعــد قويــة بشــكل كافــي إلمــكان 
االعتمــاد عليهــا ومــا هــي نقــاط الضعــف الناتجــة عــن غيــاب بعــض اإلجــراءات املرغوبــة التــي يجــب أن يقيــم مــدى تأثيرهــا القيمــي 

فــي القوائــم املاليــة.

دورة المصروفات:
يقصــد بــدورة املصروفــات كافــة العمليــات املتداخلــة فيمــا بينهــا والتــي تهــدف إلــي الحصــول علــى أصــول ثابتــة أو شــراء مــواد 
باإلضافة إلي العمليات الناتجة عن ذلك والتي تزامن بدفع مبالغ اقتناء أصل أو شراء مواد للجمعية وتبدأ دورة املصروفات 
بإعــداد طلــب شــراء داخــل الجمعيــة ، ثــم يلــي ذلــك االتصــال باملورديــن وبحــث موضــوع األســعار واملواصفــات األخــرى وتحديــد 
الجهة التي يراد الشراء منها ، وبعد ذلك يتم استالم البضاعة أو األصل  وتنتهي دورة املصروفات بدفع ثمن الشراء وتسجيله 

فــي دفاتــر الجمعيــة.

حيازة األصول الثابتة:
البــد للمحاســب مــن تحديــد نــوع األصــل املشــترى واســتعماالته وبرامــج الصيانــة املتعلقــة بــه وذلــك بقصــد الفصــل وتحديــد 
املصروفــات اإليراديــة والرأســمالية املتعلقــة بــه، كمــا أنــه مــن الضــروري الفصــل بيــن ا ألصــول الثابتــة التــي تملكهــا الجمعيــة  
وتســتثمرها وبيــن تلــك التــي تســتثمرها وال تملكهــا )أصــول مســتأجرة( ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عمليــات محاســبية خاصــة بــكل 
منهما ، فاألولى تظهر في الدفاتر والسجالت ويسمح باستهالكها بينما ال تظهر الثانية في السجالت والدفاتر وال يسمح باستهالكها 

وإنمــا يســمح بتســجيل جميــع املصروفــات املتعلقــة بهــا باإلضافــة إلــى بــدل ايجارهــا الســنوي.

تدفق العمليات:
يقصــد بتدفــق العمليــات الخــاص بــدورة الحيــازة واملصروفــات آليــة تسلســل العمليــات التــي تجــري أثنــاء شــراء املــواد واقتنــاء 
األصــول الثابتــة باإلضافــة إلــي مجموعــة املســتندات التــي ترافــق ذلــك واإلجــراءات الخاصــة بالرقابــة الداخليــة املعتمــدة من قبل 

الجمعيــة ، حيــث يمكــن للمحاســب معرفــة ذلــك مــن خــالل املقارنــات أو املالحظــات املباشــرة.

إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشراء:
تبدأ عملية الشراء عادة من خالل إعداد طلب الشراء من صاحب الصالحية بذلك )املدير التنفيذي أو من يفوضه(.

ينظــم طلــب شــراء ، وبعــد هــذه العمليــة يتــم االتصــال باملورديــن وتحديــد نــوع ومواصفــات البضاعــة وكذلــك تحديــد أســعارها 
واختيــار املــورد املناســب فــي حــال تعــدد املورديــن ، ثــم ينظــم أمــر شــراء ، وعنــد اســتالمها يتــم التأكــد مــن مطابقــة مواصفاتهــا 
للمواصفات املذكورة في أمر الشراء حيث ينظم مذكرة استالم »مذكرة إدخال بضاعة«.  كما تتلقى دائرة الحسابات مستند 
البيــع »الفاتــورة« الــذي ينظمــه املــورد ممــا يمكــن دائــرة الحســابات مــن إجــراء الربــط واملطابقــة بيــن أوامــر الشــراء وأوامــر البيــع 
الخاصــة بهــا، وفــي نهايــة العــام تشــكل املطابقــة املســتندية أداة هامــة يســتخدمها املحاســب ، حيــث أن توافــر أوامــر الشــر اء لــدى 
دائرة الحسابات دون أن ترفق بمذكرة إدخال يشير إلي إن البضاعة ال تزال بالطريق ، وبالتالي فإن إدراجها ضمن املشتريات 
 بالنســبة 

ً
اآلجلــة يحتــم إظهارهــا ضمــن بضاعــة آخــر املــدة ، وفــي حــال عــدم إثباتهــا بالدفاتــر يجعــل أثــر هــذه العمليــة  معدومــا

للقوائــم املاليــة.
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باملقابل فإن اســتالم البضاعة وتنظيم مذكرة اســتالم وإرســالها إلي دائرة الحســابات دون أن ترفق بفاتورة  البيع املرســلة من 
املورد أو أمر الشراء يعتبر دليال على وصول البضاعة إلي املخازن وبالتالي البد من تسجليها في حسابات املوردين وإضافتها إلي 

حســاب املشــتريات .   
 و مما تقدم يمكن للمحاسب التعرف على بعض إجراءات الرقابة الداخلية التي تخص عملية الشراء من خالل:

وجود إدارة املشتريات مستقلة عن إدارة التخزين واستالم املواد.. 	
الفصــل بيــن االختصاصــات املتعارضــة مــع اختصــاص أميــن املســتودع الــذي ال يســمح لــه بإعــداد مســتند الشــراء . 	

أو فاتــورة البيــع .
التسجيل في الدفاتر من قبل دائرة الحسابات وبصورة مستقلة.. 	
إجراءات املطابقة ما بين الكشف املرسل من املوردين وبين البيانات املسجلة في الدفاتر.. 	
مطابقة أرصدة األستاذ املساعد للموردين مع رصيدهم في األستاذ العام. 	
ترقيم أوامر الشراء بصورة متسلسلة.. 	

إجراءات الرقابة الداخلية على المخزون السلعي:
إن الرقابة الداخلية السليمة على املخازن يجب أن تتضمن مجموعة من اإلجراءات الرقابية الهامة منها :

 بحيث يكونوا مسئولين عما يلي:
ً
تحديد مسؤوليات موظفي املخازن تحديدا واضحا

أ استالم البضائع الواردة بعد االنتهاء من فحصها 	-
أ مسك سجالت أو بطاقات يسجل بها الوارد واملنصرف من البضائع 	-
أ إعالم املسؤولين بكمية البضاعة املوجودة لديهم كلما قاربت من الحد األدنى 	-

 

اجراءات الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية:
إن نظام الرقابة الداخلية املتعلق باملدفوعات النقدية يجب أن يتضمن ما يلي:

: موظــف يقــوم بإعــداد أمــر الصــرف وآخــر ينظــم الشــيك ويوقعــه . 	
ً
الفصــل بيــن االختصاصــات املتعارضــة فمثــال

وثالــث يقــوم بالتســجيل فــي الدفاتــر .
الفصل بين أمانة الصندوق املتعلقة بالقبض وبين تلك املتعلقة بالدفع. 	
محاولة االلتزام بإجراء عملية الدفع بموجب الشيكات بشرط أن تحمل هذه الشيكات أرقام متسلسلة.. 	
عدم إتالف وتمزيق الشيكات امللغاة واملحافظة عليها في دفتر الشيكات.. 	
الحصول على إشعار من املورد يفيد بأن عملية الدفع قد تمت.. 	
تحديد السقف األعلى ملوجودات الصندوق وأي زيادة تحول إلي البنك. 	
الجرد املفاجئ لصناديق املشروع ومطابقتها مع األرصدة في الدفاتر. 	
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إجراءات الرقابة الداخلية على األصول  الثابتة:
يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على األصول الثابتة النقاط التالية:

تحديد املسؤوليات واالختصاصات املتعلقة باألعمال التالية.. 	
املوافقة على الشراء  	
استالم األصول وتركيبها  	
دفع قيمة األصول املشتراة 	
 لسياسة الجمعية.. 	

ً
وضع ميزانية تقديرية لإلضافات الرأسمالية تبعا

تنظيم سجل للموجودات الثابتة يبين:. 	
العدد 	 
النوع	 
تاريخ الشراء	 
التكلفة	 
كيفية االستهالك	 

التأمين على األصول ضد األخطار املختلفة.. 	
الفصل التام بين نفقات الصيانة والنفقات الراسمالية.. 	
تحديد األساس الصحيح الستهالك كل نوع من أنواع األصول.. 	
إحكام الرقابة على قطع الغيار واألدوات واملهمات الصغيرة. 	
دراسة الجدوى االقتصادية من اقتناء األصول أو استئجارها . 	
الجرد املفاجئ للعدد واألدوات ومطابقتها مع أرصدتها في الدفاتر.. 	

التمييز بين النفقات اإليرادية والنفقات الرأسمالية.. 		

**    **   **


