المقدمة

تعتبر الرقابة الداخلٌة من انظمة الظرورٌة والمهمة والمهمة ألستمرار المنظمات
فً اعمالها لتحقٌق االهداؾ المرسومه .
وتعتبر الرقابة الداخلٌة من الوسائل المتبعة للحفاظ على موجودات المنظمة
والسٌطرة على االنشطة المختلفة من ناحٌة ومن ناحٌة اخرى ان الرقابة الخارجٌة
تعتمد اعتماداً كلٌا ً على نظام الرقابة الداخلٌة  ,وبما ان الرقابة الخارجٌة توجهت
نحو اسلوب العٌنات فً اجراءات الرقابة بحٌث تعتمد على كفاءة نظام الرقابة
الداخلٌة المطبق فكلما كان نظام الرقابة الخارجٌة وبالعكس فضال عن حاجة ادارة
المنظمة الى المعلومات الظرورٌة ألؼراض التخطٌط واتخاذ القرارات وحاجة
جهات خارجٌة اخرى الى معلومات ألنجاز اعمالها كالضرٌبة والتسجٌل العقاري
وؼٌرها ...

وهللا ولً التوفٌق

1

منهجٌة البحث
المشكلة
تكمن مشكلة البحث فً عدم اهتمام وحدات القطاع الحكومً فً بؤنظمة الرقابة
الداخلٌة وبالتالً عدم  ,تطور هذه االنظمة مما ٌإثر سلبؤ على اداء تلك القطاعات
وبالتالً فقدان ثقة العمالء ..

الهدؾ
ٌهدؾ البحث الى تقٌٌم انظمة الرقابة الداخلٌة فً وحدات القطاع الحكومً للوقوؾ
على بعض المشاكل ووجود الحلول بها .

الفرضٌة
مفهومها بؤنها فرضٌات تابعة عن كٌفٌة التحقق من الدور الفاعل للرقابه الداخلٌة
فً الحد من الفساد  ..الداخلٌة ذات المساس بموضوع البحث
العٌنة
المصرؾ الزراعً فرع الهاشمٌة
طرٌقة البحث
أعتمد الباحث فً تناوله الجانب النظري على الكتب والبحوث المنشورة
اما الجانب التطبٌقً تم االعتماد على المالحظة المقابالت الشخصٌة جدول البٌانات
المتعلقة بؤنشطة المصرؾ ..
المبحث االول
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الرقابة الداخلية
تمهٌد
ازداد االهتمام بالرقابة الداخلٌة وذلك نتٌجة لكبر حجم المنشؤت وتعود عملٌاتها
وصعوبة االتصال الشخصً بٌن ادارة المنشؤت ومالكٌها .
فؤصبح االعتماد على التقارٌر والكشوؾ االحصائٌة واتحوٌه من بٌانات محاسبٌة
خٌر وسٌلة ٌعتمد علٌها فً رسم الخطط تنفٌذها  .ومن ثم ظهرت الحاجة الى التؤكد
من صحة اما نحوٌة هذه التقارٌر والكشوفات من بٌانات او ارقام
ان اهم واجبات ادارة المنشؤت المحافظة على حماٌة موجوداتها  ,لذلك نشؤت فكرة
تفوٌض السلطة واالحتصاصات الى مستوٌات االدارٌة المختلفة ٌ ,ضاؾ الى ذلك
حاجة الجهات الحكومٌة الى بٌانات دقٌقة ودورٌة لمتابعة نشاط المنشات واثارها فً
االقتصاد القومً  ,وهذه الحاجة الٌمكن القٌام بها اال فً حالة توفر نظام تحكم
للرقابة الداخلٌة
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تعرٌؾ الرقابة الداخلٌة
لقد تطور فكرة الرقابة ومقصودها مع تطور المنشات ونموها ومع تطور الوظٌفة
االدارٌة ففً بادء االمر كان ٌقصد ( بالرقابة الداخلٌة ) ( مجموع المقاٌس والطرق
التً تتبناها المنشات بقصد حماٌة اصولها من نقدٌة وؼٌرها واالختبار دقة التسجل
المحاسٌب فً الدفاتر ) ( ( )1عبد المنعم محمود  ,د  ,عٌسى او طبل ) 1792 ,
حٌث كان موضوع الرقابة الداخلٌة ففً هذه المرحلة متخصراً على االجراءات
والحتاط ضد الخطؤ وتالعب فً القٌود المحاسبٌة او فً عرض المنشات وبالتالً
فً انشطتها تبعا ً تطور فً الرقابة الداخلٌة ٌشمل مجموعه من الوسائل واالجراءات
التً تساعد على تقلٌل احتماالت الخطاء والؽش باالضافة الى حماٌة النقدٌة
والموجودات الخرى وفً هذا المرحلة اطلبق المحاسبون على الرقابة الداخلٌة
اضبط الداخلً ( )Internal Checkوبٌدو هذا واضح التعرٌؾ الذي اورده
المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن فً عام  1736حٌث عرؾ الرقابة الداخلٌة ( مجموعه
من الطرق والمقاٌس التً تتبنها المنشؤت بقصد حماٌة النقدٌة والموجودات االخرى
وكذلك بضمان الدقة المحاسبٌة للعملٌة المشتبه فً الدفاتر ) ()2
( عبد الرزاق محمد عثمان  ,اصوال التدقٌق والرقابة الداخلٌة )
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وكان هدؾ الرقابة الداخلٌة فً ذلك الوقت هو ( ( )1محمد نصر الهادي  ,محمد
توفٌق محمد . ) 1795 ,
 – 1حماٌة موجودات المنشؤت من السرقة واالختالس أو سوء االستعمال .
 – 2التؤكد من الدقة الحسابٌة للبٌانات المحاسبة المسجلة بالدفاتر اي التاكد من صح
البٌانات وخلوها من الخطاء او التالعب ومن االهداؾ الرئٌسٌة للرقابة الداخلٌة
التحقق من الصحة القوائم المالٌة وتحدٌد درجة االعتماد علٌها () 2
) (J – A – Silvose FR.D.Bauer , Auditing scath – westerm,
وفً عام  1747تم تعرٌؾ الرقابة الداخلٌة من قبل اللجنة اجراءات الدقٌقه المنبثقة
عن المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن على انهاء تشؽٌل الرقابة الداخلٌة  ,الخطة
التنظٌمٌة كل من ماٌرتبط بها من وسائل او مقاٌس البٌانات المحاسبة المثبته فً
الدفاتر و تحقٌق الكفاءة االنتاجٌة والسٌر بموجب السٌاسات االدارٌة الموضوعه
()3
(H . Wu . Frederick , Accounting Lnfomatiom systeme ,
)mccarw
وفً عام  1753اصدر معهد محاسبٌن القانونٌن فً انكلترا تعرٌفاص للرقابة
الداخلٌة على انه ( نظام ٌتظمن مجموع عملٌات المراقبة المختلفة من مالٌة
وتنظٌمٌه ومحاسبٌه وصٌؽتها االدارة ضمانا ً لحسن سٌر العمل فً المنشات ()4
محمد محم د الجزاز  ,المرقبة الداخلٌة  ,اسلوب تحقٌق النهائٌة الوقائٌة وتسمة
الكفاءة )
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كما عرفت الرقابة الداخلٌة بؤنها ( تنظٌم الفعالٌات فً المإسسة ومواكبتها لتفسٌرها
ضمن الخطة للوصول الى الهدؾ المرسومه فً تلك الخطة والرقابة بهذا المعنى
تعنً متبعة الخطط وتحفٌز العاملٌن فً المإسسه على تنفٌذ المقرر والوصول الى
المطلوبة فً االداء والعمل تحقٌق االهداؾ منع واالنحرافات اتخاذ االجراءات
االزمة حال حدوث المشكلة ولٌس بعد حدوثها (  ( ) 1عزٌز حافظ  ,بؽداد 1792
)
كذلك عرفت الرقابة الداخلٌة بؤنها خطة التنظٌم وكل الطرق واالجراءات المنسقة
التً ٌستخدمها ادارة المنشات لحماٌة اموالها ولضمان دقة سالمة البٌانات المحاسبة
وزادٌة درجات االعتماد علٌها ولزٌادة كفاءة التشؽٌلة وضمان االلتزام والسٌاسات
االدراٌة الموضوعٌة ومن خالل هذه التعارٌؾ ٌمكن التوصل الى الرقابة الداخلٌة
هً عبارة عن مجموعه من االجراءات من الوسائل التً تسبقها ادارة المنشات فً
خاللها حماٌة اموالها وتؤكٌد من صحة البٌانات والمعلومات المحاسبٌة التً تحتوٌها
الدفاتر والسجالت بما ٌضمن الرفع الكفاء النتاجٌة وااللتزام وبالسٌاسات
المرسومة.
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ظهور الرقابة الداخلٌة واهمٌتها
كانت المنشات صؽٌرة ومملوكه من قبل شخص واحد هو القائم بؤدارتها ورقابتها
حٌث كانت لدٌه معلومات التفصٌلٌة لكافة النواحً الفنٌة نظرا لضالة حجمها .
ونظراً التساع نطاق اعمال وواجبات القائمٌن بؤدارة الحداث القتصادٌة نتٌجة
توسعها بظهور االقسام والفروع االمر الذي ادى صعوبة لقٌام بجمع االعمال
والوظائؾ بؤنسجم وتفوٌض السلطات الٌهم منحهم بعضها من اختصاصتهم االم ر
الذي ادى الى ضرورة وجود نظام فاعل للرقابة الداخلٌة ٌساعد لالدارة فً التؤكد
من سالمة قٌام هوالء الشخاص بواجباتهم طبقاص للسٌاسات المرسومه لهم
وان من اهم العوامل التً ساعدت على ضهور الرقابة الداخلٌة والتساع اهٌته هً
 – 1كبر حجم المنشات وتعدد عملٌاتها  - :ان تساع حجم المنشؤت وتنوع اعمالها
جعل من صعوبه االعتماد على االتصال الشخصً فً ادارة المنشؤت فادى على
اعتماد على الرقابة الداخلٌة المتضمنه للكشوفات التحلٌلٌة والموازنات وتقسٌم العمل
وؼٌرها .
 – 2اضطرار االدارة الى تفوٌض السلطات والمسإولٌات الى بعض االدارات
الفرعٌة للمنشات :
وهذا واضح تماماص فً الشركات المساهمة حٌث ان انفصال اصحاب رإإس
االموال عن االدارة الفعلٌة لهاذا بسبب كثرة عددهم وتباعدهم لذا تفوض السلطات
والمسإولٌات الى دائرة المنشؤت  ,علٌها ٌقوم مجلس االدارة بتخفٌؾ الرقابة على
اعمال هذه االدارة المختلفة عن طرٌق وسائل والمقاٌس واجراءات
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الرقابة الداخلٌة التً تإدي الى اطمئنان مجلس االدارة الى سالمة العمل ومن هنا
جاء االهتمام بالرقابة الداخلٌة ووضع الوسائل واالجراءات التً تكفل المجلس
االدارة اهدافه الرقابٌة ( ( )1خالد امٌن عبدهللا  ,عمان االردن . ) 1799 ,
 – 3اشراؾ الدولة المتزاٌد على المنشؤت التً لها مساس بمصالح ومرافق الدوله
العامة وتعدد هٌئات الرقابة الحكومٌة كدٌوان الرقابة المالٌة فقد اصبح الزاما ً على
المنشؤت ان تمد هذه الهٌئات الرقابة المختلفة الى الوفاء الهٌئات من حٌث دقة
البٌانات التً تقدمها لها ازدادت عتابها بؤنظمة الرقابة الداخلٌة ( ( )2عبد الرزاق
محمد عثمان اصول التدقٌق والرقابة الداخلٌة )
 – 4تطور اجراءات التدقٌق  -:لقد تحولت عملٌة التدقٌق من التدقٌق الكامل
والتفصٌلً الى التدقٌق االختباري الذي ٌعتمد فً تقدٌر حجمة وكمٌته اختباراته على
درجة متانه نظام الرقابة الداخلٌة المستعمل فً المنشؤت العٌنة .
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اهداؾ الرقابة الداخلٌة
ان الرقابة الداخلٌة اهدافا ً واضحة ومحددة ومن هذه االهداؾ ما جاء فً التعرٌؾ
الذي اورده المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن الخاص بالرقابة الداخلٌة  .حٌث تشؽل هذه
االهداؾ االتً .
 – 1المحافظة على اصول المنشؤت وضمان كفاءة استخدافها
 – 2التؤكد من صحة البٌانات المحاسببة االزمة لعملٌة اتخاذ القرارات على كافة
المستوٌات االدارٌة وفً داخل مركز النشاط المختلفة
 – 3رفع الكفاءة االنتاجٌة لكافة العملٌات المنشآت بما ٌضمن تحقٌق اهداؾ
المنشآت بؤقل كلفة ممكنة .
 – 4االلزام بالسٌاسٌات المرسومه والتً تضمن القواعد واالجراءات التً تصفها
االدارة للوصول الى االهداؾ المرجوه ( ( . )1محمود جودي شركس ) وهذه
االهداؾ تلقً الضوء على طبٌعة الوسائل واالجراءات التً ٌنطوي علٌها نظام
الرقابة الداخلٌة بحث تحقق هذه الوسائل واالجراءات الرقابة الوقائٌة لمنع حدوث
االخطاء واالختالس وسرعة اكتشاؾ مثل هذه  :الظواهر عند حدوثها باالضافة الى
تجنب نواحً االسراؾ فً استخدام الموارد المتاحة وتحقٌق الكفاءة فً استخدامها
فٌما ٌلً عجز موجز لهذه االهداؾ .
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 – 1المحافظة على اصول المنشاة وضمان كفاءة استخدمها  .طبقا ً لرأي لجنة
.اجراءات التدقٌق المنبثقة من المعهد االمرٌكً للمحاسبة ٌعنً كلمة ( حماٌة ) او
المحافظة على اصول المنشاة من الخسائر والتً قد تتنج عن االخطاء المستعرة
وؼٌر المعتمدة واالمور االخرى ؼٌر المرؼوب فٌها وٌستند هذا الرأي الى التوسع
فً مفهوم كلمة ( حماٌة ) بؤعتبار ان ادارة المنشاة مسإولٌة عن الحماٌة المادٌة
للموجودات ما ٌرتبط بها من استخدام ( ( )1محمد نصر الهادي  ,محمد توفٌق
محمد  ) 1795 ,فؤن ارتكاب االخطاء عن طرٌق االهمال فً اثبات قٌد محاسبً
بالكامل او عن طرٌق التمرٌض فً السجالت كما هو الحال فً حالة تسجٌل
معروؾ اٌرادي على انه رأسمالً ٌإدي الى تضخٌم االرباح وزٌادة قٌمه
الموجودات .
 – 2التاكد من صحة البٌانات الحاسبٌة  -:ان كال من ادارة المنشات واالطراؾ
الخارجٌة تعتمد على البٌانات المحاسبٌة الى حد كبٌر وان كانه درجة اعتماد االدارة
على هذه البٌانات تقتضً ان تكون هذه البٌانات تفصٌلٌة طبقا ً لمراكز المسإولٌة
ومثل هذه التفاصٌل ؼٌر المطلوبة من قبل االطراؾ الخارجٌة ..
 – 3رفع الكفاءة االنتاجٌة  -:ان اهم اهداؾ المنشاة هو العمل على استخدام
مورادها بشكل جٌد والتقلٌل من االسراؾ فً استخدام هذه الموارد ومن االسالٌب
الرقابة على الجوده و ؼٌرها من االسالٌب .
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 – 4االلتزام بالسٌاسات المرسومة  :ان االهداؾ المنشاة ٌتم ترجمتها فً تشكل
مجموعه من السٌاسات المتكاملة والتً تعطً الجوانب المختلفة لنشاط المنشؤت
ومن ثم فؤن درجة االلتزام بهذه السٌاسات سوؾ تنعكس على مدى تحقٌق اهداؾ
المنشاة وعند وضع اي سٌاسة ٌرتبط االمر بتحٌد الواجبات والمسإولٌات
واالجراءات التً اتباعها عند تنفٌذ السٌاسات .
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مقومات نظام الرقابة الداخلٌة
مقدمة
ان المفهوم الشامل للرقابة الداخلٌة ٌعبر عنه بخطة التنظم واالجراءات المنسقة التً
تستخدمها ادارة المنشاة لحماٌة اصولها ولضمان سالمة البٌانات المحاسبٌة وزٌادة
الكفاءة االنتاجٌة وضمان االلتزام بالسٌاسات االدارٌة الموضوعٌة .
فٌما ٌلً اهم هذه المقومات -:
اوال  - :الهٌكل التنظٌمً -:
ٌعرؾ الهٌكل التنظٌمً على انه عبارة عن تنسٌق مخطط لالنشطة التً ٌقوم بها
عدد من االفراد النجاز بعض االهداؾ العامة الواضحة المحدد وذلك من خالل
تقسٌم العمل والوظائؾ بٌنهم ومن خالل التسلسل الهرمً للصالحٌات والمسإولٌات
 ( )1(.عبد الرزاق محمد عثمان  ,اصول التدقٌق والرقابة الداخلٌة ) .
وتعد دراسة الهٌكل التنظٌمً ووجوده بشكل سلٌم نقطة البدء لتحقٌق الرقابة االدارٌة
والمحاسبة الفعالة على انشطة المنشاة فالهٌكل التنظٌمً ٌحدد بوضوح المسإولٌات
والواجبات المختلفة بذمة علٌها كما كانت الواجبات محددة بذمة والعالقات بٌن
المستوٌات المختلفة كما كان من السهل الحصول على نظام جٌد للرقابة ..
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ثالثا ً  :نظام محاسبي سليم
ٌمكن تعرٌؾ النظام المحاسبً بؤنه ( مجموعه من النظرٌات واالسس العلمٌة )
لطرق واالسالٌب واالجراءات الفنٌة التً تتبع لتحقٌق العلمٌات المالٌة وقٌاس
نتائجها وعرض ألؼراض تقٌٌم االداء وترشٌد االدارة فٌما تتخذه من قرارات )
( ( )1ابراهٌم علً عثماوي ) .
وعلٌة فؤن اجراءات الرقابة الدخلٌة بصٌؽة عامة تهدؾ الى المحافظة على اصول
المنشاة وحماٌتها من التالعب واالختالس واستخدام هذه االصول بكفاءة وكذلك
توفٌر التقه فً البٌانات المحاسبٌة وامكانٌة االعتماد علٌها االلتزام بالسٌاسات
االدارٌة
رابعا ً  :اجراءات وقائٌة :
ٌتظمن نظام الرقابة الداخلٌة عادة الكثٌر من الوسائل واالجراءات التً تتخذ لمنع
وقوع الخسائر والوقائٌة منها او الحد من اثارها قدر االمكان وامثلة االجراءات
الوقائٌة التً تتخذها المنشاة ماٌلً ( ( )2المصدر نفسه )
 - 1التؤمٌن على المنشاة ضد االخطاء المختلفة قتل الحرٌق و السرقة والجرد
وخٌانة االمانة.
 – 2الجرد المفاجئ الً الذي ٌتم دون سابقة اخطارة مثل الجرد المفاجئ للصندوق
 ,الجرد المفاجئ للمخازن .
 – 3الرقابة المزدوجة ونتحقق هذه الرقابة عن طرٌق اثبات العملٌة فً اكثر من
سجل من نفس المنشد او صورة منه .
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خامسا ً  :االفراد .
اثبتت الدراسات السلوكٌة على اهمٌة العنصر البشري فً تحقٌق الرقابة الداخلٌة
للمنشات  .حٌث ان االختبار الصحٌح لالفراد الذٌن ٌستطٌعون انجاز العمل افضل
من ؼٌرها ووضعهم فً المكان المناسب له االثر كبٌر فً انجاز االعمال بصورة
حقٌقٌة حٌث ان وضع االجراءات الخاصة بنظام جٌد للرقابة الداخلٌة الٌكون فعاالً
مالم ٌرتبط هذا النظام بكفاءته العاملٌن عند اختبارهم او عدم وجود ترتٌب كان لهم
او عدم امانة المسإولٌن عن حٌازة موجودات المنشاة والتً تكون اكثر عرضه
لالختالس كالنقد او المخزون ومن االمور المهمة هً توفٌر بٌئة العمل المناسبة
وتزوٌد العاملٌن بؤدوات المناسبة التً ساعدهم على القٌام بعملهم بكفاءة وباقل
الجهود وان االهتمام بمسائلة تدرٌب العاملٌن على كافة المستحدثات فً طرق العمل
له اثر الكبٌر فً سلوكٌة االفراد بالتالً على انجاز االعمال التقلٌل من االخطاء ؼٌر
المعتمدة وبما للعنصر البشري من دورهم فً اداء االعمال المحاسبٌة وكذلك فً
تطبق الرقابة الداخلٌة فال بد من االشارة الى دور الحوافز والعقوبات التً تعرؾ
بانها عبارة عن قواعد توضع واجراءات تتبع االثارة حماس العاملٌن لعمل وتدفعهم
الى زٌادة انتاجهم كما ونوعا ً باقل تكلفة وفً حدود البرامج الزمنٌة المقررة وذلك
فً حدود قدراتهم وامكانٌاتهم  .ومنها الحوافز المادٌة واالدبٌة ..
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االقسام الرئٌسٌة فً المصرؾ الزراعً من فرع  /الهاشمٌة .
 – 1االدارة  :وتتكون من مدٌر المصرؾ ووكٌلة حٌث ٌتولى االشراؾ على كافة
االنشطة التً ٌقوم بها المصرؾ .
 – 2شعبة التخطٌط  :وتتكون من لجنة مكونة من مدٌر شعبة التخطٌط واعضاء
عدد ( )3ومن سهامها وضع الخطط وااللٌة لعمل المصرؾ بهدؾ تحقٌق اعلى
ربحٌة .
 – 3قسم المحاسبٌة  :وٌتكون من كادر متخصص مكون من مدٌر الحسابات وكادر
محاسب ٌقوم بؤجراء المطابقات الٌومٌة لالنشطة التً ٌقوم بها المصرؾ ومعالجة
كافة االخطاء ان وجدت حٌث ٌؽٌر قسم المحاسبة من اهم االقسام الذي ٌعتمد علٌها
المصرؾ فً كافة االعمال التً ٌقوم بها وكشؾ ومعالجة االخطاء .
 – 4القسم المالً  :وهو القسم المسإوله عن تموٌل المصرؾ مالٌا ً والذي ٌموله من
خالل االدارة العامة فً وزارة المالٌة وكذلك من خالل االنشطة التً ٌقوم بها
المصرؾ .
 – 5شعبة الصندوق  :تتولى القٌام بكافة العملٌات الٌومبة من عملٌة سحب وابداع
وؼٌرها من المعامالت النقٌة وٌكون امٌن الصنوق مسإوالً عنها .
 – 6ؼرفة الخزٌنة  :حٌث سٌتم خزن المبالػ التموٌل المستلمة من االدارة العامة (
وزارة المالٌة ) كذلك الفائض من االنشطة الٌومٌة لبقٌة الصندوق وٌوجد لؽرفة
الخزٌنة مفتاحٌن لدى المدٌر ولدى مسإولة ؼرفة الخزٌنة .
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 – 9قسم الموارد البشرٌة  :والذي ٌهتم بالموظفٌن من حٌث التعٌٌنات واالجازات
واالمور االخرى المتعلقة بالموظفٌن ..
 – 9القسم القانونً  :حٌث ٌختص بمصادقة كافة العقود واالتفاقٌات مع الجهات
ذات العالقة لؽرض تسهٌل اعمال المصرؾ وبقٌة االنشطة المتعلقة بالجوانب
القانونٌة .
 – 7قسم المحاسبة  :تتولى عملٌة بتوبً البٌانات لكافة االنشطة بعد التؤكد من
صحتها وخلوها من االخطاء وارسالة نسخ منها الى الجهات المعنٌة خارج الدائرة
ألؼراض المتابعة .
 – 10مخزن االضابٌر ( االرشٌؾ )  :حٌث ٌتم خزن كافة االولٌات المتعلقة
بالعامالت التً ٌتم انجازها من خالل شعب المصرؾ
االنشطة التً ٌقوم بها المصرؾ الزراعً .
 – 1الحسابات الجاري
 – 2خساباات التوفٌر .
 – 3السفاتج .
 – 4المحاسبة
 – 5القروض .
 – 6الحواالت الداخلٌة والخارجٌة .
 – 9الصندوق .
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 – 1شعبة الحسابات الجارية
حٌث تعد شعبة الحسابات الجارٌة من لهم اكبر الشعب فً المصرؾ حٌث تتولى
العدٌد من المهام الٌومٌة المتمثلة بفتح حسابات جارٌة للعمالء  ,كذلك قبوله
االبداعات النقدٌة او المحولة عن طرٌق الشبكات المسحوبة العمالء المقبولة او
قبوله طلبات السحب او التموٌل من حسابات العمالء وؼٌرها من العملٌات ٌتطلب
من هذه الشعبة عمل المطابقات الٌومٌة لها ان عملٌة الرقابة على حركة هذه
الحسابات وضبط اجراءات نعدد من المهام ..
االساسٌة لالدارة المصرفٌة فمن خالل هذه الحسابات ٌتم العدٌد من عملٌات التالعب
واالختالس وارتكاب االخطاء والتً قد ٌإدي الى االضرار بؤمواله البنك او
بسمعه التجارٌة وفقدان ثقته العمالء ان عملٌة الرقابة عل الحسابات الجارٌة
تتطلب عمل المطابقات الٌومٌة لتلك الشعب والتً ؼٌر مجموعها مسندته دفعته
صحٌح ودقٌقته التتم بؤرتكاب االخطاء مسندٌه ودفترٌة صحٌحة ودقٌقة فهناك
المحاسبٌة فٌها مع واقع المستندات المعدة اسواء المدٌنة والدائنة لقرس اجراء
الجارٌة فً سجل الٌومٌة من واقع خالصه الجدواول وفق التسلسل االرقام فً
الدلٌل المحاسبً وبعد التكد من صحة العملٌات السجل الٌومً عن طرٌق عملٌات
المكابقة تم التوحٌد الى سجل االستاذ العام باالعتماد على مجامٌع الحركات الٌومٌة
لكل حساب على حده ٌتم ٌظهر الرصٌد الٌومً لكل حساب بعد اجراء عملٌات
االضافة والطرح بحسب نوعٌة الحركة وطبٌعة الرصٌد للٌوم السابق وتتم مطابقة
االستاذ العام عن طرٌق جمع االرصد المدنٌة والدائنه ان الجدول المحاسبً ٌتضمن
اسم ورقم معٌن ٌختص بشكل متسلسل وٌتضمن خالله الحركة الٌومٌة لتلك الشعبة
لٌتم اساسها الى شعبة الحسابات العامة فً المصرؾ لؽرض الدقٌق والمطابقة
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 – 2شعبة حسابات التوفير .
بعد ان ٌقوم الزبون بتعبته قٌمة االبداع الخاصة بحساب التوفٌر ٌقوم امٌن الصندوق
بفٌض المبلػ وتسلٌم اصل قٌمة االبداع بعد ختمها للعمٌل  ,ثم بعد كشؾ النقدٌة
الخاص وٌرسل الى شعبة الودائع النقدٌة وحساب التوفٌر لؽرض اصدار دفاتر
خاصه بحساب التوفٌر حٌث تقوم هذه الشعبة (حساب التوفٌر بتسجٌل الودائع
وحسابات التوفٌر فً الجداولة المحاسبً الخاص مع اعداد خالصه بالمجامٌع حٌث
ٌجب ان تطابق مجامٌع المقبوضات والمدفوعات لدى امٌن الصندوق او لدى
الحسابات المختصة بالسحب واالٌداع وترسل تلك الخالصة الى قسم الحسابات
العامه فً المصرؾ لؽرض تسجٌلها فً الٌومٌة وترحٌلها الى االستاذ العام على ان
ٌتم الحقا ً اجراء المطابقة بٌن االرصدة الظاهرة فً حسابات التوفٌر ومن ثم ارسالها
الى شعبة المحاسب بعد التؤكد من صحتها .
 – 3السفاتج :
وهً من االنشطة التً ٌقوم بها المصرؾ حٌث ٌتم استالم مبلػ السفتجٌة مع مبلػ
العمولة حٌث ٌتم تحرٌر صك من قبل مسإولٌة السفتجٌة بعد استالم المبلػ نقداص
حٌث تم عملٌة تحرٌر الصك من خالل لجنة مإلفة من ثالث اشخاص حٌث ٌتم
تعكٌر المبلػ القائم االحمر ٌرسل الى امٌن الصندوق ٌحرر الصك معنون الى الجهة
المستفٌدة .

 – 4الرواتب
حٌث ٌقوم المحاسب المختص وفً نهاٌة كل شهر بؤعداد جداولة خاصة برواتب
الموظفٌن مكونه من جانب االستحقاقات وجانب االستقطاع حٌث ٌتم المقارنة بٌنهما
وٌمثل الفرق بٌن المستحقات واالستقطاع او ٌودع فً حسابة الجاري او التوفٌر .
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حٌث ٌتضمن جانب االستحقاقات كل من الراتب االسمً والمرفعات من
مخصصات ومهنة وبقٌة المخصصات اما الجانب االستقطاعات التقاعد
واستقطاعات السلؾ وؼٌرها من بقٌة االستقطاعات حٌث ٌتم تنظٌم الرواتب تبعا ً
للتعلٌقات الصادرة من وزارة المالٌة .

 – 5القروض
حٌث تقٌم القرض الدٌن ٌقدمها المصرؾ الزراعً الى قسمٌن هما القرض
الزراعً والقرض التجاري حٌث ٌتم تروٌج معاملة الحصوله على القرض من
خالل شعبة زراعة الهاشمٌة وٌتم اجراء كشؾ موقعً على المشروع واستحصاله
كافة الموافقات القانونٌة من الجهات ذات العالقة بعدم المعارضة على المشروع ثم
ٌتم صرؾ المبلػ ( مبلػ القرض ) حصراً الى صاحب العالقة بكفالة او ضمان
عقار او كفالة موظفٌن او كمبٌالة  ,ان القروض الزراعً ال تختلؾ فً اجراءتها
عن القرض التجاري تمتع مقابل فائدة مقدارها %00 12
اما القرض الزراعٌة فؤنها تقدم بدون فائدة حٌث ٌتم تسدٌدها على شكل اقساط
سنوٌة اما فً حالة تؤخٌر التسدٌد ٌحمل المقترض فوائد % 00 5

الحوالت الداخلٌة والخارجٌة :
أ – الحوالت الداخلٌة
تقسم الى حوالت داخلٌة مباعة وحوالت داخلٌة مشتراة حٌث ٌقوم المصرؾ بتحوٌل
مبالػ الى جهات معنٌة داخل العراق وذلك مقاب عمولة زنداً اجور برٌد واٌة
مصارٌؾ اخرى حٌث ٌستخدم نموذج خاص ٌدرج فٌه التارٌخ ورقم االحواله واسم
طالب الحوالة واسم المحولة الٌة وتعد خالصة الجداولة المحاسبٌة المدنٌة او الدائن
والتً تكون معززة بالوثائق والمستندة المرتبطة بالحوالت الداخلٌة المباعة
وارسالها الى الفروع بعد استٌفاء العمولة والمصارٌؾ والتً تعبر اٌراداً المصرؾ.
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ان النموذج اعاله ٌعتبر بمثابة سجل ارقاما ً متسلسلة للحوالت لؽرض المراقبة
لالستسالم والدفع والتً تسجل فً الٌومٌة العامة ثم ترحل الى استاذ العام .
اما بخصوص الحوالت الداخلٌة المسحوبة والتً تشمل الحوالت المسحوبة من قبل
الدوائر الحكومٌة الى الخزائن ومسحوبات العمالء على حساباتهم فً التوفٌر عندما
ٌتقدمون السحب من فروع اخرى فٌوجد لها نموذج ٌتضمن التسلسل ورقم الصك
وتارٌخ الصك الساحب كما ٌتضمن النموذج تؤثٌر الشعبة وموقؾ مدٌر الشعبة
وموافقة المدٌر على االتبٌاع ..
ب – اما بخصوص الحوالت الخارجٌة فان المصرؾ الٌتعامل بها
 - 9شعبة امانة الصندوق
وٌتعلق انشطة امانة الصندوق باالنشطة الٌومٌة التً ٌقوم بها المصرؾ والمتعلقة
بكافة العملٌات النقدٌة من عملٌات اٌداع وسحب للمبالػ حٌث بها المصرؾ امٌن
الصندوق بتسدٌد النقص فوراً او اتخاذ اجراءات وابالغ االدارة العامة بالنقص حٌث
ٌقسم سجل الصندوق الى جهة المطبوعات وجهة المدؼوعات وٌتم التوصل الى
الرصٌد الفعلً من خالل المعادلة التالٌة
الرصٌد االنتاجً  +المقبوضات – المدفوعات اول المدة = الرصٌد الفعلً اخرة
المدة .
حٌث ٌتم ارساله تلك التفاصٌل الظاهرة فً ٌومٌه الصندوق الى شعبة الحسابات
الخاصة بالمصرؾ ألؼراض المتطابقة وترحٌلها الى سل االستاذ العام .
ومن خالله متابعة لكل االنشطة نالحظ المصرؾ ٌطبق عدة انواع من الرقابة
الداخلٌة ٌتم تطبٌقها من خالله النماذج المحاسبٌة المستخدمة فً كل االنشطة والتً
تساعد على امكانٌة اجراء المقارنات للعملٌة الواحدة واكتشاؾ االخطاء بسهولة ,
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ومن ناحٌة اخرى فان كل نشاط من االنشطة التً ٌقوم بها المصرؾ ٌتم تؤدٌبها من
قبل عدة موظفٌن حٌث الٌكلؾ موظؾ واحد بؤنجاز عملٌة بالكامل مماٌإدي الى
قٌام موظؾ بؤكتشاؾ خطؤ موظؾ اخر وهذا ٌسمى بالرقابة الذاتٌة هذا على مستوى
الشعبة اما على مستوى انشطة المصرؾ فان كل الشعب ٌتم تدقٌق ومطابقة
حساباتها من قبل شعبة الحسابات الرئٌسٌة فً المصرؾ والتً تمثل العمود الفقري
من حٌث خاللها ٌتم الجزم معالجتها محاسبٌا ً من قبل مسإوله شعبة الحسابات والذي
ٌقوم بدوره بعد التؤكد من صحة االنشطة بؤرسالها الى الحاسبة لؽرض التوقٌؾ .
اما نسٌان الرقابة الخارجٌة فهناك عدة جهات تتولى القٌام بعملٌة الرقابة على انشطة
المصرؾ ومنها .
 – 1شعبة الرقابة الداخلٌة التابعة للوزارة .
 – 2دٌوان الرقابة المالٌة .
 – 3مكتب المفتش العام .
 – 4هٌئة النزاهة .
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