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الرقابة المالية  سياسة   
 

            

 الرقابة على أموال الجمعية 

 سياسة الرقابة الداخلية على أموال الجمعية    

للجمعية القرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية على أموال الجمعية،   لمدير التنفيذييصدر ا

وأوجه استخدامها في كل عملية، على أن تشمل هذه القرارات بصفة خاصة قواعد الرقابة على  

 اإلنفاق، وتداول النقدية، وأوراق القبض واألجور والمرتبات وغيرها من أوجه اإلنفاق.  

مادة 

(01 ) 

 تقارير الرقابة المالية   

اإلدارة المالية تقوم بتقديم تقرير دوري كل ثالثة أشهر إلى األمين العام العتماده وعرضه 

بما كان مقدراً من  به اإليرادات والمصروفات الفعلية، ومقارناً  على مجلس اإلدارة مبيناً 

 قبل.   

ار الفائض أو العجز النقدي كما يقوم بإعداد تقرير نصف سنوي يبين به وضع الجمعية ومقد

 في نهاية كل فترة، ومقترحاته على مجلس إدارة الجمعية بهذا الصدد.   

 

 الرقابة على الخزينة  

 مادة

(02 ) 

 سياسات الرقابة على الخزينة )الصندوق(    

تخضع الخزائن للمراجعة والجرد الدوري والمفاجئ، وكما يجب أن يتم الجرد الدوري مرة  .1

على األقل شهرياً، ويكون الجرد شامالً لكافة محتويات الخزينة بحضور مندوب المراجعة 

ومندوب من اإلدارة المالية يختاره المراجع الداخلي مع أمين الخزينة )أمين الصندوق(، 

كل مرة يوضح نتيجة الجرد باختصار ويوقع عليه أمين الخزينة في    ويحرر به محضر في

 نهاية المحضر باستالم ما في الخزينة من محتويات.   

في حال ظهور أي فروقات بالعجز أو الزيادة في رصيد الخزينة يرفع األمر إلى المراجع   .2

 مين الخزينة.   الداخلي لتحديد المسؤولية، وعلى أن يتم توريد الزيادة وسداد العجز من أ

يقوم المحاسب بإعداد إشعارات الخصم واإلضافة للعمليات اليومية، ويجب أن تكون هذه  .3

اإلشعارات متسلسلة وموضح بها طرفيها المدين والدائن، وأن يتم اعتمادها من قبل مدير  

   اإلدارة المالية.

 مادة

(03 ) 
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 أحكام عامة  

 أحكام عامة    (04مادة )

المحافظة على  .1 ما من شأنه  الجمعية وكل  المالية في  المعامالت  كافة  الالئحة على  أحكام هذه  تسري 

وقواعد   االعتماد  وجهات  والتحصيل  الصرف  قواعد  تنظم  كما  بها،  الداخلي  الضبط  ونظام  أموالها 

 المراجعة والحسابات المالية والقواعد الخاصة بالميزانية العمومية.  

راجع الداخلي ومدير اإلدارة المالية مسؤوالن عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه الالئحة، وكافة القرارات  الم .2

التنفيذية الخاصة بها ومراقبة القواعد المالية المنصوص عليها في باقي لوائح الجمعية، ويعتبر مدير  

أحكام هذه الالئحة وعن مراقبة عن تنفيذ    لمدير التنفيذي اإلدارة المالية والعاملون معه مسؤولون أمام ا 

األحكام المالية في اللوائح األخرى في حدود اختصاصهم ويعتبر مدير اإلدارة المالية مسؤوالً أمام األمين 

 العام عن ذلك.   

تكون صالحيات عمليات الصرف المالية من بنود الموازنة المختلفة بناًء على طلب اإلدارة المعنية طبقاً   .3

 المالية واإلدارية المعتمدة في الجمعية.     لالئحة الصالحيات
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 : الحسابات الختامية والتقارير الدورية   ألولالفصل ا

 الحسابات الختاميـة 

 إعداد الحسابات الختامية   

يتولى مدير اإلدارة المالية إصدار التعليمات الواجب اتباعها إلقفال الحسابات في موعد أقصاه   .1

 ثالثون يوماً قبل نهاية السنة المالية للجمعية.   

يتولى مدير اإلدارة المالية اإلشراف على االنتهاء من إعداد ميزان المراجعة السنوي والقوائم   .2

الجمعية خالل شهر  مراجع حسابات  مع  ومناقشتها  التفصيلية  بمرفقاتها  مؤيدةً  الختامية  المالية 

 واحد من انتهاء السنة المالية للجمعية.  

داد التقرير المالي السنوي موضحاً نتائج أعمال كافة يتولى مدير اإلدارة المالية اإلشراف على إع  .3

أنشطة الجمعية وإرفاقه مع القوائم الختامية وتقرير المراجع الداخلي وعرضه على األمين العام  

 بهدف استكمال إجراءات مناقشته خالل شهر ونصف من انتهاء السنة المالية للجمعية لالعتماد.   

برفع   المالية  اإلدارة  مدير  عليها  يقوم  تعليقه  مع  الختامية  بالحسابات  الخاصة  التقارير  كافة 

إلى   الماليومقترحاته حيالها  اإلدارة وذلك بموعد   المشرف  العتمادها وعرضها على مجلس 

   أقصاه شهرين من انتهاء السنة المالية.

 مادة

(05 ) 

 التقـاريـر الـدوريـة  
 

   :إعداد التقارير الدورية 

يتولى مدير اإلدارة المالية مراجعة واعتماد التقارير الدورية المالية والتأكد من صحة البيانات   .1

 المدرجة فيها وعرضها على الجهات اإلدارية الُمعدَّ ة من أجلها وفي مواعيدها المحددة.    

البيانات   .2 تحليل  المالية  اإلدارة  مدير  الختامية يتولى  والحسابات  المالية  التقارير  في  الواردة 

التحليل ومدلوالتها  بنتائج هذا  تقريراً  المتعارف عليها ورفع  المالي  التحليل  أساليب  باستخدام 

   والذي يقوم بتقديمها للجنة التنفيذية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. للمشرف المالي

 مادة

(06 ) 

 اعتماد التقارير الدورية  

أو من ينوب عنه في نهاية كل ثالثة أشهر بمراجعة واعتماد التقارير   لمدير التنفيذي يقوم ا 

 المالية الصادرة عن اإلدارة المالية ويجب أن تشتمل هذه التقارير كحٍد أدنى على ما يلي:   

 ميزان المراجعة اإلجمالي عن الفترة المنتهية بتاريخ تقديم التقارير.    .1

 المركز المالي للجمعية.    .2

 . مقارنة اإلنفاق الجاري الفعلي مع االعتمادات المخصصة له في الموازنة التقديرية .3

 مادة

(07 ) 
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   :تأميـن الخدمـات واعتمادها

    : التبرعات والهدايا نيلفصل الثاا

 تقديم التبرعات والهدايا للغير   

 التبرعات  

  أو   الخيرية  األعمال  أو  البر   مجال  في  العاملة  الجهات  إلحدى  التبرع  لمدير التنفيذيا   صالحيات   من  إنَّ 

 . التنفيذية اللجنة وبموافقة الرياضي  أو االجتماعي أو الثقافي أو العلمي النشاط أو المجتمع خدمة

مادة 

(11 ) 

 الهدايا  

تقديم الهدايا العينية للغير باسم الجمعية بما ال يتجاوز خمسمائة لاير لكل حالة وعلى    للمدير التنفيذي يحق  

ال يتجاوز إجمالي الهدايا المقدمة خالل السنة المالية عن عشرة آالف لاير، ويجب الحصول على موافقة  أ

 اللجنة التنفيذية على هذه المبالغ.

 ادةم

(12 ) 

 ا قبول التبرعات والهداي 

ال يحق قبول التبرعات أو الهدايا العينية أو النقدية المقدمة للموظف في الجمعية بصفته الشخصية أو بصفته  

على    لمدير التنفيذيالوظيفية أو المقدمة للجمعية كشخصية اعتبارية أو أحد إداراتها إال بموافقة خطية من ا

الموظف   ويعتبر  حينها  ذلك،  ويخضع  الجمعية  ألنظمة  مخالفاً  الهدايا  أو  التبرعات  هذه  مثل  يقبل  الذي 

 للمساءلة. 

ادة م

(13 ) 

 تأمين الخدمات   

يتم تأمين احتياجات الجمعية من الخدمات حسب ما يوصي به مدير الجهة المختصة ويقره المخول   .1

 بذلك حسب الئحة الصالحيات المعتمدة في الجمعية.   

يتم التعاقد على تأمين احتياجات الجمعية من الخدمات بموجب عقود سنوية أو خطابات تعميد لهذا   .2

 في الجمعية وطبقاً للصالحيات المخولة إليه.   الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصالحية

   

 ( 08مادة )

 اعتماد تقديم الخدمات   

النظامية  المستندات  بواسطة  سليم  بشكل  تنفيذها  بالضرورة  يستلزم  الخدمات  عقود  اعتماد  إن 

رؤساء  ويعتبر  للجمعية،  الداخلية  األنظمة  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  وطبقاً  المتبعة 

 اإلدارات المعنية بهذه األعمال والخدمات مسؤولين عن صحة تنفيذ هذه العقود.   

   

 مادة

(09 ) 

 تجديد عـقود الخدمات   

يجوز تجديد عقود الخدمات لمدة ال تتجاوز السنة وبذات الشروط المنصوص عليها في العقود  

 المنتهية إذا توفرت فيها الشروط اآلتية:   

 أن يكون المتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي في مدة العقد السابقة على التجديد.   .1

   على فئات األسعار أو األجور موضوع العقد. انخفاض واضحأال يكون قد طرأ  .2

 ادةم

(10 ) 
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 الصرف  وامرأ لمراجعة  الداخلي الرقابة نظام الفصل الثالث: 

 : مقدمـــــة

للجمعية يقوم المحاسب بتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك جمع  الماليةقصد التأكد من صحة وواقعية القوائم ب

  الماليةتضليل القوائم   ىأدلة اإلثبات لكي يتسنى له التأكد من أن نظام العمليات ال يتضمن نقاط ضعف تؤدي إل

ن االعتماد  ويمك  فإذا كان نظام الضبط الداخلي" الرقابة الداخلية "جيداً   الجمعية.ونتائج اعمال    الماليللمركز  

   صحيح. التخفيف من عملية جمع أدلة اإلثبات والعكس   يمكن للمحاسبعليه عندها 

:     إليرادات والمرصوفات للجمعيةباتقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة  ي
 حسب اآلت 

  اإليرادات.م إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة ي)أ( تقي 

  المصروفات.لية الخاصة بدورة  )ب( تقييم إجراءات الرقابة الداخ

 اإليرادات: دورة 

أمر التبرع من المانح، تسجيل أمر التبرع، تحصيل مبلغ    ي: تلقالتاليةتتكون دورة اإليرادات من الخطوات  

 التبرع.  

 دورة اإليرادات بليات عمة العراجمهيدية لمالخطوات الت العمليات: مدخل 

 

وكذلك القوانين  ؛  قبل البدء بعملية المراجعة البد للمحاسب من التعرف على طبيعة عمل الجمعية والعاملين فيها 

جمعية وتحديد أثر ذلك على  الوانشطة    ألعمالالتي تخضع لها الجمعية، وكذلك التعرف على سياسة التسويق  

 يلي:سوف نلخصها فيما وسياسة جمع التبرعات 

 :   مية الموارد()تن سياسة التسويق 

حدوث اإليرادات التي تنتج عن تسويق    آليةإن استيعاب خطة التسويق أمر ضروري للمحاسب وذلك لفهم  

 كما تخدم في الوقت نفسه عملية إعداد خطة تسويق.   الجمعية،انشطة  

امـات القانونيــة:   لاال ز  ت 

 يجب على المحاسب التأكد من التزام الجمعية بالقوانين واألنظمة المعمول بها.  
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 عنارص الرقابـــة:  و ليــات عمق الفتد

يقصد بتدفق العمليات الصيغة التي يتم بها تتابع العمليات والتي يمكن من خاللها للمحاسب الحكم بشكل أولي 

ً   على إجراءات نظام الرقابة الداخلية فإذا وتحمل هذه  دها  ورولتاريخ    كانت سندات القبض والشيكات تسجل تبعا

 ً للمحاسب التأكد من أن جميع عمليات التبرع قد سجلت    مسلسلة فمن خالل هذا اإلجراء يمكن  السندات أرقاما

 ً اختيار عينة صغيرة للتأكد من    ىالشيكات، وهذا ما يدفع بالمحاسب إل  لقيمتها المحددة في  حسب تسلسلها ووفقا

أو    اليومية مرحلة المطابقة ما بين قيم هذه السندات    ىسالمة هذه العملية ودقتها، ومن ثم يمكن له االنتقال إل

 الشهرية مع القيم المسجلة في الحساب البنكي.   

بية داخل الجمعية  إن تدفق العمليات الخاصة بدورة اإليرادات يمكن أن يتضمن مجموعة من اإلجراءات الرقا 

  التالي:بحيث يمكن تقسيمها على النحو 

 إجراءات الرقابة الداخلية:   

سند    بإصداروبناء على ذلك يقوم قسم المحاسبة  بتلقي المبلغ من المتبرع أو المانح أو العضو   اإلجراءاتتبدأ 

ً استالم المبلغ سواء كان شيك ً رقم  القبض يحمليكون السند من عدة نسخ مع العلم بأن مستند    نقداً حيث أو    ا   ا

وتوزيع نسخ مستند   المفقودة،بشكل مسبق بحيث يسمح ذلك بتسهيل إجراءات الرقابة على المستندات   متسلسالً 

   يلي:القبض "صورة الشيك" كما 

    شكر.العميل إلعالمه بالحصول على المبلغ مع خطاب   ىترسل إل األولى:النسخة 

    المحاسبة.ترسل إلى قسم   الثانية:النسخة 

   االدارة.تبقى في  الثالثة:النسخة 

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

وجود إدارة مستقلة أو قسم مستقل له صالحية اتخاذ القرار في عملية تلقي التبرعات، حيث يقوم هذا القسم  

فإن الشخص المختص الذي يقوم بالتسجيل في الدفاتر ال    وبالتالي  المانحين،بإجراء دراسة موسعة ألوضاع  

 .     قاة المتليجوز له التدخل في عملية إعداد المستندات والتقارير للتبرعات 

 القبض:     أوراقإجراءات الرقابة الداخليـة عىل 

•  
 
ي اصدار سندات القبض وتحديدها تحديدا

  تحديد سلطة من له حق فز
 
 . واضحا

ي تتعارض مع طبيعة عمله   •
ز االختصاصات األخرى الت  ز من بعهدته هذه األوراق وبي  الفصل التام بي 

ز الصندوق   . مثل أمي 

ي مكان  •
ي حيازة موظف مس آمنالمحافظة عىل أوراق القبض وذلك بوضعها فز

 . ولؤ وفز

ي تسجلها   •
تخصيص يومية خاصة ألوراق القبض تسجل فيها جميع البيانات الخاصة بالمستندات الت 

ز الجمعية   عي  سم  ا  الحساب،سم  ا  من بيانات:   اليوميةوأهم ما يجب أن تتضمنه هذه    واألعضاء؛  عىل المتتر

ع.  السحب، مبلغتاريــــخ  منه، المسحوب   التتر
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ئ   • ز كشفعمل جرد دوري مفاجر ز ما هو مدون بيومية أوراق القبض بي   . البنك وبي 

 دورية عن مبالغ االيرادات.  ال إعداد التقارير  •

 قبوضات النقدية:   مإجراءات الرقابة الداخلية عىل ال

جزء • اإلجراءات  هذه   تعتتر 
 
 هام  ا

 
عملية    ا تسهيل  إىل  أدت  بالقوة  اتصفت  إن  ي 

الت  الرقابة  أجزاء  من 

النقدية   بالمقبوضات  الخاص  الداخلية  الرقابة  ي نظام 
الواجب توفرها فز المراجعة، حيث أن أهم اإلجراءات 

 :  هي

النقدية   • استالم  توزيــــع نشاط  ي 
يعتز العمل  المتعارضة، وتقسيم  العمل وفصل االختصاصات  تقسيم 

ي يقوم بقبض المبلغ المحدد  عىل أكتر من شخص 
أما الثالث  ؛ بحيث يتوىل األول تنظيم مستند القبض والثاتز

 
 
   فيقوم بتسجيل ذلك محاسبيا

 
ي سند القبض يوميا

ي حساب البنك.     والرابع يتوىل إيداع المبالغ المقبوضة فز
فز

  

ي تحمل  طبع اإليصاالت" إشعار القبض"  •
 .    أرقام متسلسلةالت 

 عن الدفع.  فصل إجراءات القبض   •

ئ  •    . الجرد المفاجر

 :   اإليراداتتقييم إجراءات الرقابة الداخلية عىل 

الرقابة عىل   •  ويتم غ  اإليرادات،عند انتهاء توصيف إجراءات 
 
  المحاسبة،   المحاسبة من قبل فريق  البا

يقوم رئيس المراجعة بتقييم دورة الرقابة عىل اإليرادات لتحديد درجة االعتماد عىل الرقابة المستخدمة عن  

 مدى تحقيقها لألهداف المتوقعة كما يجري تق  طريق
 
   ييما

ا
عىل المدير أن يقرر  ؛ و لعملية استالم النقدية   مماثل

ي 
ي نظام الرقابة عىل دورة اإليرادات الت 

هي    ، وما إلمكان االعتماد عليها   تعد قوية بشكل كاف  ما هي اإلجراءات فز

ي القوائم  
ها القيمي فز ي يجب أن يقيم مدى تأثت 

نقاط الضعف الناتجة عن غياب بعض اإلجراءات المرغوبة الت 

 المالية. 

 دورة المرصوفات:       

ي تهدف إىل الحصول  •
بينها والت  عىل أصول    يقصد بدورة المرصوفات كافة العمليات المتداخلة فيما 

ي  
اء مواد باإلضافة إىل العمليات الناتجة عن ذلك والت  اء مواد  ت ثابتة أو شر امن بدفع مبالغ اقتناء أصل أو شر ز ت 

    . للجمعية 

اء داخل   • بإعداد طلب شر المرصوفات  بالموردين وبحث    الجمعية،وتبدأ دورة  االتصال  يىلي ذلك  ثم 

اء موضوع األسعار والمواصفات األخرى وتحديد الجهة ا ي يراد الشر
وبعد ذلك يتم استالم البضاعة أو   منها،لت 

ي دفاتر  األصل،
اء وتسجيله فز    الجمعية. وتنتهي دورة المرصوفات بدفع ثمن الشر

 :   الثابتة لصو حيازة ا أل 

ى واستعماالته وبرامج الصيانة المتعلقة به وذلك بقصد   • البد للمحاسب من تحديد نوع األصل المشت 

ز األصول الثابتة  ؛  المتعلقة به  والرأسمالية يرادية  وتحديد المرصوفات اال الفصل   وري الفصل بي  كما أنه من الرصز
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تب عىل ذلك   ي تستثمرها وال تملكها )أصول مستأجرة( وما يت 
ز تلك الت  ي تملكها الجمعية وتستثمرها وبي 

الت 

الدفاتر والسج ي 
بكل منهما، فاألوىل تظهر فز بينما ال  من عمليات محاسبية خاصة  الت ويسمح باستهالكها 

ي السجالت والدفاتر وال يسمح باستهالكها وإنما يسمح بتسجيل جميع  
المتعلقة    المرصوفاتتظهر الثانية فز

   السنوي. بدل إيجارها   إىلبها باإلضافة 

 :  العملياتق فتد

ي تجري أثناء    آلية  : يقصد بتدفق العمليات الخاص بدورة الحيازة والمرصوفات •
تسلسل العمليات الت 

ي ترافق ذلك واإلجراءات الخاصة  
الثابتة باإلضافة إىل مجموعة المستندات الت  اء المواد واقتناء األصول  شر

أو   المقارنات  للمحاسب معرفة ذلك من خالل  يمكن  الجمعية، حيث  المعتمدة من قبل  الداخلية  بالرقابة 

ة.    المالحظات المباشر

 

اء:  مبة الداخلية عىل ع إجراءات الرقا  ليات الشر

 تبدأ عملية الشراء عادة من خالل إعداد طلب الشراء من صاحب الصالحية بذلك )المدير التنفيذي(.  

وبعد هذه العملية يتم االتصال بالموردين وتحديد نوع ومواصفات البضاعة وكذلك تحديد    شراء،ينظم طلب  

من   يتم التأكد وعند استالمها    شراء،ثم ينظم أمر    الموردين، أسعارها واختيار المورد المناسب في حال تعدد  

 ة إدخال بضاعة".  مطابقة مواصفاتها للمواصفات المذكورة في أمر الشراء حيث ينظم مذكرة استالم "مذكر 

كما تتلقى دائرة الحسابات مستند البيع "الفاتورة" الذي ينظمه المورد مما يمكن دائرة الحسابات من إجراء 

  بها.الربط والمطابقة بين أوامر الشراء وأوامر البيع الخاصة  

أوامر الشراء لدى  حيث أن توافر    المحاسب،وفي نهاية العام تشكل المطابقة المستندية أداة هامة يستخدمها  

فإن إدراجها   وبالتالي  بالطريق،دائرة الحسابات دون أن ترفق بمذكرة إدخال يشير إلى إن البضاعة ال تزال  

أثر هذه    بالدفاتر يجعلوفي حال عدم إثباتها    المدة.ضمن المشتريات اآلجلة يحتم إظهارها ضمن بضاعة آخر  

 ً  المالية.نسبة للقوائم   العملية معدوما

البيع  بفاتورة  بل فإن استالم البضاعة وتنظيم مذكرة استالم وإرسالها إلى دائرة الحسابات دون أن ترفق بالمقا

البد من تسجليها    وبالتاليوصول البضاعة إلى المخازن    على  المرسلة من المورد أو أمر الشراء يعتبر دليالً 

 المشتريات. في حسابات الموردين وإضافتها إلى حساب 

     الشراء؛ من خالل:ن للمحاسب التعرف على بعض إجراءات الرقابة الداخلية التي تخص عملية  ومما تقدم يمك

 التخزين واستالم المواد.    قسم  /مشتريات مستقلة عن إدارة لل قسم  /وجود إدارة 

الفصل بين االختصاصات المتعارضة مع اختصاص أمين المستودع الذي ال يسمح له بإعداد مستند الشراء 

     البيع.رة  أو فاتو

    مستقلة.التسجيل في الدفاتر من قبل دائرة الحسابات وبصورة 
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    الدفاتر.إجراءات المطابقة ما بين الكشف المرسل من الموردين وبين البيانات المسجلة في 

 مطابقة أرصدة األستاذ المساعد للموردين مع رصيدهم في األستاذ العام.    

 . ترقيم أوامر الشراء بصورة متسلسلة

 :   المستودعاتإجراءات الرقابة الداخلية عىل 

 

  منها:يجب أن تتضمن مجموعة من اإلجراءات الرقابية الهامة  المستودعاتإن الرقابة الداخلية السليمة على 

ً  تحديداً  المستودعات تحديد مسؤوليات موظفي      :بحيث يكونوا مسؤولين عما يلي واضحا

   .الواردة  األصناف)أ( استالم 

   األصناف.)ب( مسك سجالت أو بطاقات يسجل بها الوارد والمنصرف من 

 لمدفوعات النقدية: إجراءات الرقابة الداخلية عىل ا

 

 ي:إن نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمدفوعات النقدية يجب أن يتضمن ما يل

موظف يقوم بإعداد أمر الصرف، وآخر ينظم الشيك ويوقعه،    ؛ فمثالً الفصل بين االختصاصات المتعارضة

 وثالث يقوم بالتسجيل في الدفاتر.   

   .بض وبين تلك المتعلقة بالدفعالفصل بين أمانة الصندوق المتعلقة بالق

 . محاولة االلتزام بإجراء عملية الدفع بموجب الشيكات بشرط أن تحمل هذه الشيكات أرقام متسلسلة

 . عدم إتالف وتمزيق الشيكات الملغاة والمحافظة عليها في دفتر الشيكات

 .الحصول على إشعار من المورد يفيد بأن عملية الدفع قد تمت

   .السقف األعلى لموجودات الصندوق وأي زيادة تحول إلى البنكتحديد 

 . ومطابقته مع األرصدة في الدفاترلصندوق الجمعية الجرد المفاجئ 
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 :   الثابتة األصولإجراءات الرقابة الداخلية عىل 

 : التاليةيجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على األصول الثابتة النقاط  

    التالية:ختصاصات المتعلقة باألعمال تحديد المسؤوليات واال

 الموافقة على الشراء.    

 استالم األصول وتركيبها.    

   المشتراة.دفع قيمة األصول  

ً  الرأسماليةوضع ميزانية تقديرية لإلضافات   جمعية.ال لسياسة  تبعا

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

  المختلفة.التأمين على األصول ضد األخطار  

  الرأسمالية.الفصل التام بين نفقات الصيانة والنفقات  

 تحديد األساس الصحيح الستهالك كل نوع من أنواع األصول الثابتة.  

 . إحكام الرقابة على قطع الغيار واألدوات والمهمات الصغيرة  

 دراسة الجدوى االقتصادية من اقتناء األصول أو استئجارها. 

 الجرد المفاجئ للعدد واألدوات ومطابقتها مع أرصدتها في الدفاتر.  

 
 

 


