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 ( 15)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية

 ِ اهلل ايسمحٔ ايسذِٝبط

 مقدمة :

 هلل ٚذدٙ ٚبعد..  اذتُد

         ( /د28( َٔ ايال٥ر١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ادتُعٝات ٚ املؤضطات األ١ًٖٝ ٚ املاد٠ )23اْ٘ بٓا٤ً ع٢ً املاد٠ )

         َٔ ايال٥ر١ األضاض١ٝ بإٔ ٜضع زتًظ اإلداز٠ أْع١ُ ٚ ضٛابط يًسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚ اإلغساف عًٝٗا 

ٚإجسا٤ َساجع١ دٚز١ٜ يًتركل َٔ ؾاعًٝتٗا ٚ َا تكضٞ ب٘ َعاٜري ذٛن١ُ ادتُعٝات األ١ًٖٝ ٚاييت تعد 

 تايٞ : ع٢ً ايٓرٛ اي املداطس ذيوَٓع ٚقٛع أضاضًٝا يضبط َطازات ايعٌُ ٚ َطًبًا

 أواًل:  اليطاق :

           طٛع١ٝقات تعاقد١ٜ ٚتالَٔ هلِ عٚحتدد ٖرٙ ايطٝاض١ املطؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناؾ١ ايعاًَني 

 يألْع١ُ ٚ ايًٛا٥ح ٚ ايعكٛد املرب١َ . يف ادتُع١ٝ ٚ ٜطتج٢ٓ َٔ ذيو َٔ تصدز هلِ ضٝاضات خاص١ ٚؾكًا

 : مكوىات مبادئ الرقابة الداخلية : ثاىيًا

 :         ( َهْٛات أضاض١ٝ يتركٝل األٖداف ايسقاب١ٝ 5ٜػتٌُ أٟ ْعاّ زقابٞ ع٢ً ) 

األْػط١ ايسقاب١ٝ أٚ إجسا٤ات  -.2              تكِٝٝ املداطس  -3              ايسقاب١  ب١٦ٝ  -1      

 ايسقاب١  

 . املتابع١ ٚ َساقب١ ايٓعاّ . 5        املعًَٛات ٚ االتصاٍ       -4      

   :لشرح ا

   :بيئة الرقابة   (1)

ٚأُٖٝت٘ يف  ، دزانِٗ ٚأؾعاهلِ املتعًك١ بٓعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝإتعين املٛقـ ايعاّ يًُدزا٤ ٚ اإلداز٠ ٚ 

 املٓػأ٠ . 

  -العوامل املكوىة لبيئة الرقابة :

 .  دٚزٙ يف ايع١ًُٝ ٚ َػازنت٘ ٚ أدا٤ زتًظ اإلداز٠ ٚ ايًحإ ايتابع١ ي٘ -

  ٚأضًٛب ايعٌُؾًطؿ١ اإلداز٠  –

 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًُٓػأ٠ ٚ إْاط١ ايصالذٝات ٚ املطؤٚيٝات . -

 ْعاّ ايسقاب١ اإلداز١ٜ ٚ املتضُٔ ٚظٝؿ١ ايتدقٝل ايداخ١ًٝ . –
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  ٚاالجسا٤ات ٚؾصٌ ايٛاجباتايطٝاضات املتعًك١ باملٛظؿني  –

 ( تقييه املداطر :2)

اذتُاٍ  ٚايتعسف ع٢ًاملتعًك١ بتركٝل أٖداف املٓػأ٠  ٚحتًٌٝ املداطسٜٗتِ ٖرا املهٕٛ بتردٜد 

 .ذد٠ تأثريٖا اىل َطتٜٛات َكبٛي١ ٚستاٚي١ ختؿٝضذدٚثٗا 

 خطوات عنلية تقدير املداطر :

 داز٠ ارتطس    إ –        ارتطس ٚ اذتُاٍ ذدٚث٘ حتدٜد -     حتدٜد اهلدف   -

 إجراءات الرقابة  (3)

داز٠ إضاؾ١ يب١٦ٝ ايسقاب١ يػسض حتكٝل ٚاإلجسا٤ات اييت اعتُدٖا زتًظ اإل تعين نٌ ايطٝاضات

 األٖداف ارتاص١ باملٓػأ٠ ٚتتضُٔ إجسا٤ات ايسقاب١ َا ًٜٞ :

 تكدِٜ ايتكازٜس ٚاختباز ٚتأٜٝد املطابكات /1

 يًطحالت ؾرص ايدق١ احملاضب١ٝ  /3

 َجاًل تأضٝظ ضٛابط ع٢ً : ، ْعِ َعًَٛات اذتاضٛبايطٝطس٠ ع٢ً تطبٝكات ٚب١٦ٝ  /2

 ايتػٝري يف بساَخ اذتاضٛب       

 ذس١ٜ ايٛصٍٛ إىل ًَؿات املعًَٛات

 ذؿغ َٚساجع١ اذتطابات اإلمجاي١ٝ َٚٛاشٜٔ املساجع١ . /4

 املٛاؾك١ ٚايسقاب١ ع٢ً املطتٓدات. /5

 َكاز١ْ املعًَٛات ايداخ١ًٝ َع املصادز ارتازج١ٝ يًُعًَٛات  /6

 ْتا٥خ جسد ايٓكد١ٜ ٚاألٚزام املاي١ٝ ٚاملدصٕٚ َع ايطحالت احملاضب١ٝ . َكاز١ْ /7

 حتدٜد ذس١ٜ ايٛصٍٛ ايؿعًٞ املباغس إىل األصٍٛ ٚايطحالت . /8

 َكاز١ْ ٚحتًٌٝ ايٓتا٥خ املاي١ٝ َع َبايؼ املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ . /9

 ( املعلومات واالتصال:4)

أٖداف املٓػأ٠ ، ٚاذتصٍٛ عًٝٗا ٚتػػًٝٗا  بتردٜد املعًَٛات املال١ُ٥ يتركٝلِ ٖرا املهٕٛ تٜٗ

ٚتٛصًٝٗا ملدتًـ املطتٜٛات اإلداز١ٜ باملٓػأ٠ عٔ طسٜل  قٓٛات َؿتٛذ١ يالتصاالت تطُح بتدؾل تًو 

 املعًَٛات ٚإعداد ايتكازٜس املاي١ٝ.
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 عة أو مراقبة اليظاو :( املتاب5)

ِ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٜٚعتُد ملدتًـ َهْٛات ْعايتكِٝٝ ايدٚزٟ ٜٗتِ ٖرا املهٕٛ باملتابع١ املطتُس٠ ٚ

 تهساز ْٚطام ايتكِٝٝ ايدٚزٟ ع٢ً ْتا٥خ املتابع١ املطتُس٠ ٚاملداطس ذات ايص١ً بٓعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ.

ايسقاب١ ٖٚٓاى عٛاٌَ أخس٣ غري َٛضٛع١ٝ بدزج١  ؾعاي١ٝ ْعِ تعترب ٖرٙ املهْٛات أضاض١ٝ يتكِٝٝ

 ٜس ايػدصٞ..٠ َٔ ايتكدتتطًب ممازض١ دزج١ نبريعاي١ٝ ٚ

 ثالجًا: أساليب الرقابة :

سقاب١ ٚاملتابع١ ٚايضبط اإلدازٟ ٚايتكِٝٝ ٚتصرٝح االحنساف ٚتعد ًتتبع يف ادتُع١ٝ عد٠ أضايٝب ي

يطري ايعٌُ ٚايكسازات ٚاملكرتذات ايالش١َ باإلضاؾ١ يعًُٝات ايضبط ٚايسقاب١ األخس٣ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ 

 اذ اإلجسا٤ات ايالش١َ ٚايتٛجٝ٘ ذٝاهلا ٖٚٞ نايتايٞ :ٚتسؾع جملًظ اإلداز٠ الخت

 ايتكازٜس اإلداز١ٜ: /1

ٜعد املدٜس ايتٓؿٝرٟ تكسٜسًا غٗسًٜا عٔ ضري ايعٌُ ٜػٌُ ناؾ١ أقطاّ ٚٚذدات ادتُع١ٝ  -أ 

بٓا٤ ع٢ً ايتكازٜس اي١َٝٛٝ ٚاألضبٛع١ٝ ٚايػٗس١ٜ أٚ ايؿص١ًٝ اييت تًكاٖا َٔ زؤضا٤ األقطاّ 

 املباغس٠ .ٚايٛذدات ٚاملتابعات 

ؾايًحإ جتسٟ ايدزاضات ٚايبرٛث ع٢ً املعاَالت  : تكازٜس ٚستاضس ايًحإ ايدا١ُ٥ -ب 

ٚتسؾع  ٚتتركل َٔ َٛاؾكتٗا يألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚتعد تٛصٝاتٗا عًٝٗاٚايطًبات املكد١َ يًحُع١ٝ 

 جملًظ اإلداز٠ العتُادٖا . َٙا تكسز

 َٚتابع١ ضري ايعًُٝات اإلداز١ٜ ربٚتعد بصٝؿ١ دٚز١ٜ يط تكازٜس ايؿرص ٚحتايٌٝ املداطس -د 

 ٚاملاي١ٝ ٚتسؾع جملًظ اإلداز٠ الختاذ ايكسازات املٓاضب١ 

ٚتعد بصؿ١ َٓتع١ُ َٔ اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتدزع َٔ قبٌ  : قٝاع نؿا٠٤ ايعاًَنيتكازٜس  -د 

ايًح١ٓ اإلداز١ٜ ٚيف ذاٍ َٛاؾكتٗا تسؾع جملًظ اإلداز٠ العتُادٖا ٚذؿغ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

 املتابع١ ٚايتكِٝٝ .ٚ

ٚتتِ  ٚتهٕٛ بني اإلدازات ٚاألقطاّ ٚايٛذدات اإلداز١ٜاملرنسات ٚايسضا٥ٌ املتبادي١:  -ٙ 

 ٚذؿغ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملتابع١ ٚايتكِٝٝ . يضبط ايعًُٝات ٚتصرٝح بعض املطازات
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تعد َٔ املػسف املايٞ ٚاحملاضب غٗسًٜا عٔ ذسن١  ايتكازٜس احملاضب١ٝ ايػٗس١ٜ : -ٚ 

ٜساٙ َٔ اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات خالٍ ايػٗس  ٚتسؾع جملًظ اإلداز٠ يالطالع عًٝٗا ٚاختاذ َا 

 تٛصٝات ذٝاهلا 

تعد َٔ املػسف املايٞ ٚستاضب ادتُع١ٝ نٌ ثالث١  : ايتكازٜس ايسبع١ٝ َٚٛاشٜٔ املساجع١ -ش 

 ُادٖا ٚزؾعٗا يًٛشاز٠ ذطب ايتعًُٝات .أغٗس ٚتسؾع جملًظ اإلداز٠ العت

ستاضس يًُصسٚؾات  ايداخ١ًٝتعد دت١ٓ ايتدقٝل ٚاملساجع١  : تكازٜس ٚستاضس ايصسف -ح 

املاي١ٝ بعد ايتركل َٔ َٛاؾكتٗا يألْع١ُ ٚايًٛا٥ح املعتُد٠ َٔ زتًظ اإلداز٠ بصؿ١ َٓتع١ُ 

 ٚتسؾعٗا جملًظ اإلداز٠ العتُادٖا .

 ايكسازاتدت١ٓ ايتدقٝل ٚاملساجع١ ايداخ١ًٝ تعد  :ايٓكد١ٜ  ادتٛا٥صستاضس صسف  -ط 

 ٚاإلذٕ بصسؾٗا ايالش١َ ٚتسؾعٗا جملًظ اإلداز٠ العتُادٖا  ٚاحملاضس

بعد ايتركل َٔ املػرتٜات  ايداخ١ًٝتعد دت١ٓ ايتدقٝل ٚاملساجع١  زقاب١ املػرتٜات : -ٟ 

٠ يًطًب ٚتسؾعٗا ٚأصٓاؾٗا ٚعسٚض األضعاز ٚذاج١ ادتُع١ٝ إيٝٗا احملاضس ٚايكسازات املؤٜد

 . ٖاجملًظ اإلداز٠ العتُاد

بصؿ١ دٚز١ٜ بؿرص  ايداخ١ًٝ: تكّٛ دت١ٓ ايتدقٝل ٚاملساجع١  ؾرص ايطحالت احملاضب١ٝ -ى 

ايطحالت احملاضب١ٝ ٚبٝاْات اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ٚايطٓدات املاي١ٝ ٚإعداد ايتكازٜس عٓٗا 

 ٚزؾعٗا جملًظ اإلداز٠ .

ٜكّٛ ستاضب ادتُع١ٝ ٚاملػسف املايٞ بعًُٝات املطابك١ املاي١ٝ  إجسا٤ات املطابك١ املاي١ٝ : -ٍ 

 زصد٠ ٚايتأند َٔ تطابكٗا .غٗسًٜا بني ايدؾاتس احملاضب١ٝ ٚايبٝاْات ايبٓه١ٝ َٚساجع١ األ

مبساجع١  ايداخ١ًٝٚاملساجع١  تكّٛ دت١ٓ ايتدقٝل َساجع١ املٛاشْات ايط١ٜٛٓ ٚايتكدٜس١ٜ : -ّ 

 ايتكازٜس عٓٗا ٚزؾعٗا جملًظ اإلداز٠ . ٚؾرص املٛاشْات ايط١ٜٛٓ ٚإعداد

ٚؾل َساذٌ ايعٌُ ٚادتدٍٚ ايصَين احملدد هلا ٚؾرص عٝٓات  : َساقب١ تٓؿٝر املػازٜع -ٕ 

 املٛاد ٚايتركل َٔ َطابكتٗا يًُٛاصؿات ايؿ١ٝٓ ٚإعداد تكازٜس عٓٗا ٚزؾعٗا جملًظ اإلداز٠ .

تعتُد ادتُع١ٝ يف اذتطابات املاي١ٝ ع٢ً بسْاَخ ستاضيب ستهِ  بسْاَخ اذتطابات : -ع 

يضبط ايعًُٝات املاي١ٝ ؾٛز ذدٚثٗا ٜتِ ؾٝ٘ إعداد ايكٝٛد اي١َٝٛٝ مبطتٓداتٗا ٚذسن١ 

اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ٚاذتطابات ايبٓه١ٝ َٚٛاشٜٔ املساجع١ ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ َٚسانص 

 ايتهًؿ١ ٚناؾ١ ايعًُٝات احملاضب١ٝ .
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صدٚز قساز َٔ زتًظ اإلداز٠ مبٛاؾك١ اجملًظ  : ط يًصسف َٔ أَٛاٍ ادتُع١ٜٝػرت -ع 

 عًٝ٘ ٚتٛقٝع ايس٥ٝظ أٚ ْا٥ب٘ َع املػسف املايٞ ع٢ً ايػٝو .

ٜكّٛ املساجع ارتازجٞ مبساجع١ َٛاشٜٔ املساجع١ ايسبع١ٝ ٚاملٝصإ  املساجع ارتازجٞ : -ف 

تكسٜس عٓٗا ٚتتِ َساجعت٘ َٔ دت١ٓ  ارتتاَٞ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاذتطابات ارتتا١َٝ ٚإصداز

 ٚاعتُادٙ َٔ زتًظ اإلداز٠ َٚصادقت٘ َٔ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ . ايداخ١ًٝايتدقٝل ٚاملساجع١ 

 رابعًا : املبادئ العامة : 

تهاٌَ ايسقاب١ ٚأضايٝبٗا َٔ األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ٚارتطط  ايتها١ًَٝ : -أ 

 ادتُع١ٝ .االضرتاتٝح١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايتػػ١ًٝٝ يف 

ضٗٛي١ ٚٚضٛح ْعاّ ايسقاب١ ٚبطاطت٘ ٚؾِٗ ايعاًَني ي٘ ٜطِٗ يف  ايٛضٛح ٚايبطاط١ : -ب 

 ضٗٛي١ ايتطبٝل ٚايٓحاح ٚاذتصٍٛ ع٢ً ايٓتا٥خ املطتٗدؾ١ .

: إٔ ْعاّ ايسقاب١ ٚؾاعًٝت٘ يف ادتُع١ٝ  بالؽ عٔ األخطا٤ضسع١ نػـ االحنساؾات ٚاإل -د 

بطسع١ ٚحتدٜد أضبابٗا ملعادت١ ٚتصرٝح تًو  خطا٤ ٚايتبًٝؼ عٓٗايهػـ االحنساؾات ٚاأل

 االحنساؾات ٚتكًٌٝ املداطس .

ْٗا  تطاعد ع٢ً ضسع١ صٓع إٕ دق١ املعًَٛات َٚصدزٖا ٖاّ يإلداز٠ ايعًٝا أل ايدق١ : -د 

ادتُع١ٝ يًُداطس ٚتأخس ايكساز ٚاختاذ االجسا٤ات ٚايتٛجٝ٘ املٓاضب ٚعدّ ايدق١ يف ذيو ٜعسض 

 املعادت١ 

 ؤوليات :خامسًا : املس

ٜطبل ٖرا ايٓعاّ ع٢ً مجٝع َٔ ٜعٌُ يصاحل ادتُع١ٝ يف ٖرا اجملاٍ ضٛا٤ ناْٛا أعضا٤ زتًظ إداز٠ 

 أٚ َطؤٚيني تٓؿٝرٜني أٚ َٛظؿني أٚ َتطٛعني بصسف ايٓعس عٔ َٓاصبِٗ يف ادتُع١ٝ.

 ؛؛ ٚاهلل املٛؾل
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 ( 15)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية
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