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 اإهداء
 

 أهدي  مرة جهدي إ رسو وشفيعي ونور طريقي حمد صلى اه عليه وسلم.
. كما أهدي مرة جهدي إ من قال فيهما الرحــــمن: 

اح الذل من الرمة وقل ري ارمهما كما ربياي  :"وأخفض هما ج قال تعا
 ."صغرا

طوي ذكرها، ومن حن القلب إ تقبيلها  هد امبذول إ من ا ي اهدي هذا ا
 وتشتاق اأذان لسماعها والعن لرؤيتها .
ة"  "روح أمي الغالية اللهم اجعل مثواها ا

ياة وناضل أجلي وتعب ارتاح، إ نراس العطاء  إ من علمي أجديات ا
 ا  والتقدير.امبذول، ومعلمي اأول، رمز ااحت 

" بيب أطال اه ي عمر  "أي ا
 إ بلسم روحي وحياي إخواي وأخواي اأعزاء "تركية ،مزة،بسملة،حمد"

 وا كل العائلة.
ساهم قلي  إ اعز اأصدقاء وزمائي الذين أحجم عن كتابتهم قلمي وم ي

هد امتواضع  إ هؤاء ميعا اهدي  مرة هذا ا
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 الشكر والتقدير
 

 
ان لأستاذ امشرف بن "شي  ا يسعى بعد إما  هذ امذكرة إا أن نوجه جزيل الشكر واامت

 .يوسف"
ا الصر والثبات، وأمدنا بالقوة والعز  على مواصلة مشوارها الدراسي  مد اه عز وجل الذي أهم
حمدك اللهم از هذا العمل،ف ا على ا وشكرك على نعمتك وفضلك ونسألك الر والتقوى  وتوفيقه ل

 ومن العمل ما ترضى ويا  على حبيبه  وخليله اأمن عليه أزكى الصاة والسا .
اقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم هذ امذكرة ة ام وميع أساتذة العلو  ااقتصادية  كذلك 

 .اسبةدون أن أنسى مصلحة مالية وحوالتجارية وعلو  التسير و 
كما أتقد  بامي معاي التقدير والعرفان إ ميع اأساتذة الذين تتلمذت على يدهم طوال مشواري 

د، وم يبخل علي  حمد أمن" ةالدراسي خاصة اأستاذ بن" طاط الذي  أمدي بيد العون وكان  س
از هذا   . عي على كل خرالعمل فجزا اهتوجيهاته السديدة الي كان ها بليغ اأثر ي ا
حاسية بغليزان كما احي كل عمال امؤسسة شودرال وحدة اهي خاصة السيد اكل امعدنية وال

 .بلقاسم
از هذا العمل امتواضع ولو  ونتقد  بالشكر والتقدير إ كل من ساهم من قريب أو بعيد على ا

 بكلمة آو دعوة صادقة.
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يات  قائم امحت

 

 
 الصفح امحت 

تقدير   تشكرا 
  ااهداءا

  قائم امحتويا
ل  الجدا   قائم اأشكال 

  مقدم عام
اخلي قيق امحاسبي ال ل:اإطا النظري للت   الفصل اأ

م الفصلب   مق
قيق امحاسبيب خل مفاهيمي للت ل:م   امبحث اأ

ل:التط  بامطل اأ أهميت م  مفه قيق امحاسبي  يخي للت   التا
يخي للتدقيق امحاسبيب ل:التطو التا   الفرع اأ
ب أهميت   الفرع الثاني:مفهوم التدقيق امحاسبي 

قيق امحاسبيب جراءات الت اهم مصاد  اف    امطل الثاني:أه
ل:أهداف التدقيق ب   الفرع اأ

  جراءا الحصول على أدل التدقيقبالفرع الثاني:مصاد 
ب اع أن قيق    امطل الثالث:مسا تنفي عملي الت

ل:مسا تنفي عملي التدقيقب   الفرع اأ
  الفرع الثاني:أنواع التدقيق امحاسبيب

قيق امحاسبي ب معايير الت   امطل الرابع:فر 
ل:فر التدقيقب   الفرع اأ

  الثاني:معايي التدقيقالفرع 
اخلي قيق ال ل الت ميات ح   امبحث الثاني:عم

اخليب قيق ال ل:ماهي الت   امطل اأ
ل:مفهوم التدقيق الداخليب   الفرع اأ

ب اه أهداف   الفرع الثاني:أهمي التدقيق الداخلي 
ب أساليب اخلي  قيق ال اع الت   امطل الثاني:أن

ل:أنواع التدقيق امحاسبيبالفرع    اأ
  الفرع الثاني:أسالي التدقيق الداخليب



اخليب قق ال صاحيات ام قيق    امطل الثالث :مبادئ الت
ل:مبادئ التدقيق ب   الفرع اأ

  الفرع الثاني:صاحيا امدقق الداخليب
اخليب قيق ال معايير تنفي الت   امطل الرابع:تقنيات 

ل :تقنيا التدقيقبالفرع    اأ
  الفرع الثاني:معايي تنفي التدقيق الداخليب

  خاص الفصل
ب ات امالي اخلي في اتخا القرا قيق ال   الفصل الثاني:مساهم الت

م الفصل   مق
ب ات امالي ل:عملي اتخا القرا   امبحث اأ

ب ات امالي خصائ القرا ل:تعريف    امطل اأ
ا امالي ل:تعريف القرا   الفرع اأ

ا امالي   الفرع الثاني:خصائ القرا
ب ات امالي اع القرا   امطل الثاني:أن

ب ل:حس امد   الفرع اأ
  الفرع الثاني:حس النشاط ااستغاليب

ب ات امالي اف القرا أه   امطل الثالث:مبادئ 
ا  ل:مبادئ القرا بالفرع اأ   امالي

ب ا امالي   الفرع الثاني:أهداف القرا
ير اماليب ليات ام مس   امطل الرابع:مراحل صنع القرا 

ليا امدير اماليب ل :مس   الفرع اأ
  الفرع الثاني:مراحل صنع القرا اماليب 

ات امالي مساهمت في اتخا القرا اخلي  قيق ال   امبحث الثاني:الت
اخلي في اتخا القرا اماليب قيق ال ل:اثر الت   امطل اا

اخلي في اتخا القرا اماليب قيق ال بات الت   امطل الثاني:صع
ب سس اخلي في ام قيق ال   امطل الثالث:د الت

اخليب قيق ال ات عملي الت خط   امطل الرابع:مراحل 
  خاص الفصل

سس  اس حال م النحاسيالفصل الثالث:د ني  ني  الهياكل امع ح الهياكل امع
 النحاسي ب

 

م الفصل   مق
سس  يم م ل:تق النحاسيامبحث اأ ني    الهياكل امع



سس  تعريف م ل:نشأ  النحاسيامطل اأ ني    بالهياكل امع
سس  ل:نشأ  م النحاسيالهياكل الفرع اأ   بامعدني 

سس  الفرع الثاني: النحاسيتعريف م   بالهياكل امعدني 
ب سس   امطل الثاني:الهيكل التنظيمي للم

سس  مصالح م النحاسيامطل الثالث:مهام  ني    بالهياكل امع
سس  اني م اس حال مي اخلي د قيق ال الهياكل امبحث الثاني:منهجي سير عملي الت

النحاسي ب ني   امع
 

سس ب اخلي في ام قيق ال ل:منهجي سير عملي الت   امطل اأ
سس  ل:خطوا التدقيق الداخلي في م النحاسيالفرع اأ   بالهياكل امعدني 

سس  النحاسيالفرع الثاني:مضمو تقرير امدقق الداخلي في م   بالهياكل امعدني 
ياتالثاني :امطل  ل عم سس  ال النحاسيامحاسبي في م ني    بالهياكل امع

اني خصوم امي ل:أصول    الفرع اأ
ل نتائج الحسابا   الفرع الثاني:جد

اس حال الزبائن ح   9ت4/ امطل الثالث:د
  خاص الفصل

  خاتم عام
  قائم امراجع
  قائم اماحق
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ت ا التط في مجا العاقا ااقتصادي   التط الكبيڇ ال شه ك من  سس عبڇ ال ام
هيئا لها  اف مختلف  سس تتعامل م ع أط تشابكها جعل ام ي  سي النطا امبادا التجا ت
ي داخل هيكلها  ظيف ج سس تبني  ج عل ام سس مما ا مصالح بشكل مباش  غيڇ مباش في ام

م بهاب تسمح التنظيمي، ا النشاطا التي تق سس  ك ا داخل ام ا امتعاملي بكل التط  لها بإبا كل ه
يصا  عي في  ض ه امهم بصف الحياد  ام ج أ تتمت ه ج  ه امهم عل أكمل  م به لكي تق

سس قي مساع ام ا اأسا نش الت عل ه  ، ي من يهمه اآم ه  مختل  التقا عل تلبي ه
ب  امتطلبا

ا للمحاسب  أ امحاسب نظام  في مسا م ا مستم  قي امحاسبي تط لق شه الت
ل عملي فح  قي امحاسبي ال يت اي للت ما ااقتصادي لتك نقط ب فيڇ امعل ف ت ه

ج اا  ي د تح ك من صحژها  ا للت امستن ،الحسابا  ائ امالي  البيانا م دال الق عتماد عليها 
سياسژها امتبع ،  افها  سس سعيا لتحقي أه قي بمثاب العي الساه عل كل ما يتعل بام فالت
ها  م ا علمي  ف أشخا كفا قاب من ط ال اجع  ا يج القيام بمهم ام همي بالغ ل يضطل ب

اته ل امتيا خاص  فني باإضاف  ي  ا ما نقص ب الحياد كما يج أ تتص التقا ه بااستقالي 
ائ  مي الق ف مستخ نها اأسا ال يعتم علي من ط عي ك ض ام اقي  نها بامص امالي التي يح

ابب الص شاد  ا تتص بال ا ل من اجل اتخا ق  امالي 
ظائ ا اخلي من أه ال قي ال تطبي  يع الت سسا ما ل من اث في تصمي  تك عليها ام لتي ت

اخلي  قي ال ظيف الت ل  داد الحاج  لق ا د امتاح  ا تقيي كفا ام قيا  اخلي  قاب ال نظام ال
ما العا ل اأ ها  د ب التي  كا العامي ، د كبيڇ من الش دياد الفضائح امالي التي ه ع مي م ا

بي منهاب  اأخيڇ التي أث عل اقتصاديا ال الكبڇ في العال خاص اأ
ي  ا يع م الح عل البقا  ااستم ا نم س ل تحقي مع سس اقتصادي معاص تسع   أ م

ا اأدا م كفا ه ا امسع اب من امتابع الجي أدا امهام  ل ه ص  التحق من االتڈام  لل
ه الحاجا  ل ه ائ امالي باإضاف  دق الق ك من صح البيانا  ا الت ك بتنفي السياسا امسط 
سس من )مساهمي ،بن  اف امتعامل م ام جي من اأط ج متطلبا خا قي امحاسبي ت اخلي للت ال

بببببالخ(ب ائ ،نقابا العما  دا الض
ثبا عن م ف ائن  ق ع باأدل  أ محاي م عطا  خل ه  ق أثنا ت ف ام ا كا ه إ

د أف  امتع ،فامجا امختلف  ني ما امحاسبي ق قان ص الحسابا ال يعطي امعل عي  ش
عناص اميڈاني ل مجا الحسابا الختامي  قي ليصل  اع الت اختاف في أن د  م تع الخص  من اأص 

الكفاي  ا " ا ف امست اإدا "اتخا الق العمل عل  أسبابها  افا  ي اانح ل تح ف  ال يه
ب  ااقتصادي

اخلي( في  قي امحاسبي )ال ع د الت ض ل م ا  ف نتط في بحڙها ه من خا ما سب  س
ح ال اس حال   ا امالي )د ا شي الق النحاسي  ت ني  ( chaudralهياكل امع اي غليڈا  بب

ئيسي كاأتي: لنا صياغ اإشكالي ال اضح عن فق حا إعطا ص  ع  ض ا ام  معالج ه
ا امالي ما م مساهمت في اتخا القرا اخلي  قيق ال  ؟ ما ه د الت
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ض بع الل   ه اإشكالي فق قمنا ب عي التاليإجاب عل ه ا الف    :تسا

 ؟ اف ما هي أه اخلي؟  قي ال م الت  ما ه مفه

 ؟ احل ما هي م ا امالي ؟  د باتخا الق  ما امقص
  ا امالي اخلي في اتخا الق قي ال  ؟ما اث الت

  سس ااقتصاديكي ا امالي في ام ا اخلي في اتخا الق قي ال  ؟ يساه الت
 :البحث فرضيا 

ضيا التالي نا في بحثنا عل الف معالجژها، اعتم تحليل اإشكالي  ع  ض اس ام    :ل
  ا امالي بام ا اخلي د فعا في اتخا الق قي ال بللت  سس

 اخليب قي  ال ا  امالي عل نتائج الت  يعتم متخ الق

 ا سس  ا امالي في ام ا ي كبيڇ بتعتبڇ عمالي اتخا الق ل   أ
  :أهمي البحث

 ، ائ مالي خلي من اأخطا سس للحص عل ق سيل تعتم عليها ام اخلي ه  قي ال  الت
ا عليها في عملي اتخا  سس فا امسيڇين يعتم ضعي امالي للم ائ امالي تعبڇ ال ه الق باعتبا أ ه

عل  سس  ا لتسييڇ ام ا بالق سس امعني اخلي في ام ق ال مها ام  ااقتڇاحا التي يق
اف البحث     :أه

 اخلي قي ال م الت ا مفه  بب

 ا امالي م اتخـــــــــــــا الق ا مفه  بب

 سس ا امالي بام اخلي في تفعيل عملي اتخا الق قي ال د الت ا م أهمي   بب
  ظها كيفي اتخا ل  اقتڇاحاتمحا اخلي  ق ال ي ام ا باعتماد عل تقا  بالق

ع  ض    :أسباب اختيا ام

 اضي ه ام اس مثل ه غب الشخصي في د  بال

 سس ا بالنسب للم عملي اتخا الق اخلي  قي ال  بأهمي الت
 خل في صمي التخصص ي ع ي ض ا ك ام اخلي في اتخا الق قي ال  بد الت

اس  ه ال اجهتها أثناء القيام به با التي   صع
 ب ب استڇداد بيانا ااستبيا  صع
  اس سس محل ال في للم اصل م امش ب الت  صع

: اس  منهج ال
قي  صيل النظ للت صفي عن ع الت ب ال تباع اأسل اس الطبيع امحاسبي يت  ل

ا امفاهي العام  ك اخلي  سس ااقتصادي ،حي يت ال ا امالي داخل ام ا امتعلق باتخا الق
د  ج ي  بغي تحليل العاق ام ائ سسا الج اخلي للم ق ال سمي صاد عن ام ي  ااستعان بتقا

ب ا امالي ا بي اتخا الق  بينها 
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سس محل ال  اني للم اس الحال في العمل امي ام د ما يت استخ ي جم امعل اس عن ط
ا  اف  ا امالي لأط ا اخلي في اتخا الق قي ال ضيح د الت سس ث التڇكيڈ عل ت امتعلق بنشا ام

 العاق
اس  دا ال  مح

د امكاني اي غليڈا بالح ني  النحاسي ب طني للهياكل امع سس ال  :  ام
: د الزمني يل  ة2ل ما ة2من الح  ب9تة2اف

: اسا السابق  ال
ك منها: اسا سابق ن ا البح عل د  ت ااعتماد في ه

سس ااقتصادي ،عبا عن  اخلي امالي في تقيي اأدا في ام اجع ال ش معم سعاد:د ام
د م ق ب سس ،جامع أمحم ب ع مالي ام م التسييڇ ف ك اماجستيڇ في عل ،حي ت 9ةة2ا ،سنم

: ا البح ح فعالي  شكالي ه اخلي امطبق في تسهيل د  قا ال ا ال ا ج ل أ م تساه 
نلغا بصف  سس س في ام سس ااقتصادي بصف عام ، اخلي امالي في تقيي اأدا في ام اجع ال ام

ا ف د ام ل مع اس  ه ال فت ه قت خاص ،ه سس حي تط اخلي في تقيي اأدا امالي في ام جع ال
تحق اح معاييڇها  ي  ي ظيف تابع للم اخلي هي  اجع ال ع من النتائج أهمها : ام  ل مجم

م كج من متطلبا نيل  ك مق ا ،عبا عن م اخلي في تفعيل اتخا الق قي ال : د الت فاطم بع
امحاسبي ،تخص فح محاسبي ،جامع محم خيض بسك ،سن امستڇ في ،حي 4تة2العل امالي 

شكالي البح كالتالي :  كانت 
سس  ا بام اخلي في تفعيل اتخا الق قي ال  ما ه د الت

قي  ل أ الت خلصت  ا  اخلي في تفعيل اتخا الق قي ال ل تبيي د الت اس  ه ال فت ه اخلي ه ال
سيل امثل في  اخلي ال قي ال سس ،كما يعتبڇ الت ي العام للم ي تابع للم ظيف مستقل نسبيا 
الحفاظ عل ممتلكا  قت امناس  ل معالجژها في ال محا اع الغ  كل أن افا  اانح اكتشاف اأخطا 

ب سس  أص ام
ائمابن يخل  اخلي في الج اجع ال  : ام

ائ  م ااقتصادي بجامع الج م لكلي العل ك لنيل شهاد اماجيستڇ مق ه 2ةة2م ،حي اشا ه
اس  اخلي  لال اجع ال د نظام للم ج ا  جي ، اجع الخا ام اخلي  اجع ال د تكامل بي ام ج

اج  اخلي يمكن للم اجع ال د نظام جي للم ج جي ،كما أ  اجع الخا سس ا يعني عن ام بام
ه فضا من كفا النظام ا جه قت  فيڇ  بالتالي ت ات  جي من تخفي حج اختبا  لكليبالخا

اس   تقسيما ال
: ح ت ااعتماد خط تتضمن ثاث فص اإجاب عل اإشكالي امط اس  ع ال ض  لتجسي م

ل  ا الفصل مبحثي هما:الفصل اأ لنا في ه اخلي بتنا ال قي امحاسبي   : اإطا النظ للت
اخلي أما امبح الثاني قي ال خل مفاهيمي للت :م في  امبح اأ اخلي ، قي ال ميا ح الت :عم

ا الفصل  الفصل الثاني: لنا في ه ا امالي حي تنا ا اخلي في اتخا الق قي ال ل مساهم الت قنا  تط
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اخلي في اتخا  قي ال ا أما البح الثاني مساهم الت مبحثي يمثل امبح اأ في عملي اتخا الق
ب ا امالي ا  الق

اخلي في اتخا الثالثالفصل  قي ال سس التي تبي د الت اني عل مست ام اس امي : يتعل بال

طني  سس ال ي بام ل مبحثي يتمثل اأ في التع سس ااقتصادي حي ينقس  ا امالي للم ا الق

اخل قي ال امبح الثاني يتمثل أهمي الت ني  النحاسي  ا امالي للهياكل امع ي في تفعيل عملي اتخا الق

 ب
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 :تمهيٖ
ٚث للتطٙڤ ثلتكنڤلڤجي ڣثاقتصإ ٙها   ڬنظ سساػ ڣثنتشا جږ ثم لګ تطٙڤ  ثل٘ڬ شهٖه ثلعالږ إٔڥ 

ٚثفيًا ڣتعٖٕ نشاطها ڣڣظائفها ڣأهٖثفها، ه٘ث ما ف٩ٚ عليها ضماڗ حسن ثلتسييڇ ڣفعاليغ  نشاطاڴها جغ
ثػ ثلتنظيميغ ٕثخل أقسامها ٚث ٙثػڣثاهتمام بالعملياػ ڣثإج ٚث سسغ  كاڗ نڤعها ، ڣثتخاٗ ثلق )ڣثلت تمكن ثم

ٜم  سسغ في نشاطها ثستل ٚيغ ثمتاحغ بها، ڣمن أجل أڗ تتحكږ ثم من ثستغاڋ مختلڀ ثلڤسائل ثمإيغ ڣثلبش
ٚث يجإ ڣسائل أڣ تقنياػ تساعٖ علګ ثتخاٗ ثلق ٚ عليها  ٙ ڣمن بيڗ أهږ ه٘ه ثلڤسائل ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي حين ظه

ڣٝ  سساػ ثاقتصإيغ ٙڣ جږ ثم ثػ ڣثلتغيڇثػ ثلت شهٖها ثاقتصإ ثلعالم ڣكبڇ  ه٘ث ثأخيڇ مٸ ثلتطٙڤ
ٚػ تخڤفاػ أصحاب ثأمڤثڋ من عٖم تطبيڄ ثمسيڇ  لګ ثنفصاڋ ثماليغ عن ثلتسييڇ ڣظه لڊ ما إٔڥ  أمڤثلها ٗڣ

لګ ما يسم بامٖقڄ ليطمئڗ ثماتعليماػ ثإٕث لڊ ما تطلظ لجڤ أصحاب ثأمڤثڋ  ڊ عن نتيجغ أمڤثڋ لٙع ٗڣ
لګ ڣظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلت تساعٖ في  سسغ في حاجغ ملحغ  ٚع، ڣمن ه٘ه ثأخيڇع أصبحـ ثم ثمستثم

ثػ مصٖثقيغ تمكنهږ من ثتخاٗ  ٚثف ثمعنيغ بمعلڤماػ ٕقيقغ ٗڣ ٜڣيٖ مختلڀ ثأط ٙثػ علګ أس٠ ت ٚث ثلق
ئمعينغ

ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
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 امبحن اأڣڋ :مٖخل مفاهيمي للتٖقيڄ امحاسبي
ٙيخي للتٖقيڄ امحاسبي ڣمفهڤمڢ ڣأهميتڢ  امطلظ اأڣڋ: التطٙڤ التا

ٚع  ٙيخي للتٖقيڄ امحاسبي اأڣڋ الف  : التطٙڤ التا
ٙئ ثلتٖقيڄ  ٚجٸ تا ٙيغ  لګثلت تمتٖ ثلقٖيمغ ثلعصٙڤ  لګي ما قبل ثميإ حين كانـ ثلعملياػ ثلتجا

ٙ علګ تفقٖ  ٕٚ قإ ئبنفسڢب أعمالڢصغيڇع جٖث بحين كاڗ ثلف
ٙڬ ڣثلصناعي ، ثإقطاٵففي ثلعصٙڤ ثلڤسطى حين كاڗ يسٕڤ نظام  ٚ  أهميغ أڬلږ يكن للنشا٭ ثلتجا ت٘ك

قطعغ ث٩ٙ ثلت  أڬ ڣل٘لڊ فاڗ ڣحٖع ثلنشا٭ ثاقتصإڬ ثلت كانـ سائٖع في ٗلڊ ثلڤقـ هي ثلضيعغ
ٚيايمتلكها ثلنبا  ٚيڄ ثستٖعا ثلقائميڗ بالعمل في ه٘ه ثلضياٵ من قبل  ،ڣثأث ڣبطبيعغ ثلحاڋ تتږ عن ط

خا٥ ٚث شفهيا عما  أ ٚي ئبڢب قامڤثٗڣڬ سلطغ عليهږ ليقٖمڤث تق
ٙيخيغڣتشيڇ ثلڤثائڄ  ٚثجعيڗ  أڗ لګ ثلتا ٚييڗ ڣثليڤناڗ كانـ تستخٖم ثم كٖحكڤماػ قٖما ثمص  للت

ٚثجٸ ڣقتها يستمٸ  جاػ للڤقڤف علګ  لګمن صحغ ثلحساباػ ثلعامغ، ڣكاڗ ثم ٚ ڣثل ثلقيٕڤ ثمثبتغ في ثلٖفات
ثستماٵ ثلشخ٨ ثل٘ڬ يقڤم به٘ه ثلعمليغ للحساباػ ثلت كانـ تتلګ عليڢ ڣثستعماڋ  أڬ،مٖڥ صحتها 

ٚثجعغ  ٚفغ مٖڥ ٕقغ ما كاڗ يسمعڢ ڣهك٘ث نجٖ كلمغ م ٚبتڢ مع      Audir ثلاتينيغمشتقغ من ثلكلمغ ، Auditتج
ئڣمعناها يستمٸ

ٜٕڣه ثلت  ٚتظ علګ ظهٙڤ ثلقيٖ ثم ها فقٖ ت ٚ ثلبالغ علګ تطٙڤ ثػ كاڗ لها ثث شهٖ ثلتٖقيڄ عٖع تطٙڤ
ٚياضيغ للعالږ ثايطالي لڤكا  ٕػ في ثمڤسڤعغ ثل ئبا١ يلڤٙڣ

ٙع ڣجٕڤ  ٚڣ ئبثأخطا ڣ ثلغ٤محاسبيغ سليمغ منٸ  أنظمغڣهڤ ثاعًڇثف بض
ٙڬ ڣثاقتصإڬ ٚثقبغ تطٙڤ ثلنشا٭ ثلتجا ٚثجعغ ڣثم ٙيغ  ،فقٖ صاحظ تطٙڤ ثم فمن٘ ثلنهضغ ثلتجا

ٚنيڗ  سساػ  ،تت لګ 5تبايطاليا في ثلق ٚ ثل٘ڬ تبٸ تطٙڤ ثمنشاػ ڣثم  لګفلږ تكن ثلحاجغ ،ڣثلتطٙڤ مستم
ٕٚيغ ثلصغيڇع  سساػ ثلف ٙجيغ قڤيغ في ثم ٚثقبغ ثلخا  أڗغيڇ ،كاڗ ثمالڊ مالكا ڣمسيڇث في نف٠ ثلڤقـ  ٗثثم

ٚڗئ ع ثلصناعيغ في ثلق ٝڣ  8تظهٙڤ ثلثٙڤ ٚكظ فكانـ  أمڤثڋتميڈ بالحاجغ ٙ ٚع ثل علګ  ثأمڤثڋكبيڇع مساي
ٚثٕمستڤڥ  ٚع بها مما  ثأف ٙع ڣك٘ث ثمتناٵ ثلبع٬ عن ثمخاط ٚكاػ  لګ إٔڥنإ ه  إٔڥه٘ث ڣئ ثأمڤثڋظهٙڤ ش بٖٙڣ

ٙيجيا ثملكيغ عن ثلتسييڇ لګ ئبثنفصاڋ تٖ
ٜمن ثنڢ من ثمستحيل   ٙ ثل ٚڣ ٙڅ كل ثمساهميڗ في ثلتسييڇ أڗلقٖ لڤحٴ مٸ م ڣعليڢ فاڗ ثنفصاڋ ملكيغ  ،يشا

ٝڣ  ٙڴهاعن  ثأمڤثڋٙ خ٨ محًڇف متخص٨ يكڤڗ  ٕث ٚثقبغ ثلت يقڤم بها  ٚثجعغ ڣثم كاڗ سبظ ظهٙڤ ثم
ٚڣه ڣ عن عٖم ثلتاعظ فيڢعن نت ثأمڤثڋ أصحابكڤسيلغ تطمئڗ  ئ1ب يجغ ما ثستثم

ٙع  ٚڣ ٚغبغ في ض ٚكاػ  خضاٵڣباستجابغ ثلقڤثنيڗ ثانجليڈيغ لاعتقإ ثلعام ڣثل س٦  ثلش ٚفاػ م تص
ٚف ثالن مستقل يقڤم بفح٨ ڣئ ٚقابغ ط ٚها ل ٚأڬ بٖث أعمالهامٖي ٗلڊ بصفغ ڣئ ،في نتيجغ ه٘ث ثلفح٨ ثل

يغ في نهايغ كل سنغ ماليغ خصڤصا بعٖ ثلنمڤ ثاقتصإڬ ثلعظيږ ثل٘ڬ  ٚيطانيا ڣ ظهٙڤ  شهٖنڢٕٙڣ  ثإنتاهب
ع ثلصناعيغ  ،ثلكبيڇ ٚكاػ ثمساهمغ ڣئڣئ ،ڣتعاظږ ثلثٙڤ ٙ ش ٙعثنفصاڋ ثنتشا عن ملكيغ فقٖ ن٨ قانڤڗ  ثإٕث

ٚكاػ لسنغ  ٚكاػ ثمساهمغ من ق م2ت8تثلش ٚثجعغ ثلش ٙع م ٚڣ ٚثجعي ثلحساباػ علګ ض ڣثڗ يتضمن ،بل م
                                                           

ٜثئٚ،1 ٚيغ ثلګ ثلتطبيڄ ،ثلطبعغ ثلثالثغ،ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ،ثلج ٚثقبغ ثلحساباػ من ثلنظ ٚثجعغ ڣم  5٥،8ةة2 :محمٖ بڤتيڗ ،ثم
ٚف( ئب)بتص
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ٚهږ  ٚي ٚأڬتق ڣتشمل جميٸ ثلبياناػ ثلت يطلبها ثلقانڤڗ  ،شكلها ثلقانڤني أكملكانـ ثميڈثنيغ قٖ  ٗثثلفن  ثل
ٚكاػ لسنغ   نكانـ تعبڇ تعبيڇث صإقا ڣصحيحا ع ٗثڣما  ٚكغ ڣجا قانڤڗ ثلش  م ةة9تثلحالغ ثماليغ للش

ٚثجعغ عملي ٜثميغغ ليجعل من عمليغ ثم ٚيطانيا  ل ٚكاػ ثمساهمغ في ب تضمن ثلقانڤڗ بكافاڴهږ مما ڣئ،لكل ثلش
ٚ  أعطى ج ٚثجعغ لقٖ ثعتبڇ ه٘ث ثلقانڤڗ بمثابغ  ٚ مهنغ ثم ٙئ  أڣئ ثأسإٝفعغ قڤيغ لتطڤي ٙع في تا ثلعامغ ثلبا

ٚثجعغ  ئبتطٙڤ مهنغ ثم
ٚثجعغ بتلڊ  ٜمنيغ من عمٚ ثم ٚحلغ ثل ٛمغفي ه٘ه ثم ٚفـ ثلا ٛمغ ثلكسإ ثلعظيږ  ثلت ع ٙئ ب ثلت ،في ثلتا

ٚڣعاػ ثمختلفغ فكانـ  لګ إٔڥ مة93تز929تغ ثماليغ سن ثأسڤثځسإػ  ثحتٖثم ثمنافسغ بيڗ ثمش
ٚڣعاػ ثلصغيڇع ڣئ طائفغ  لجاڗفي حيڗ  فاسهاثلكثيڇ منها  أعلنـحين ،ثمتڤسطغ هي كب٤ ثلفٖث فيها ثمش

ٚڥئ ٕڬ  أخ ٙ سياساػ محاسبيغ ت ٚث ق ٚيڄ  لګ ثلتضليل عن ط ٛي ثأصڤڋئٙفٸ قيمغ  لګمنها  ٙباٍ بشكل ڣ  إع ثأ
ٚضڤڗ ڣئڣ مغايٚ للحقيقغ ٚڣف لجا ثمق ٚث ه٘ه في ظل ه٘ه ثلظ ٚٙػ مصالحهږ ج ثمساهمڤڗ ثل٘ين تض

ٚفاػ  لغ كل  لګثلتص ٙع ڣئثلقضا مسا ٚثجٸ ڣثإٕث ا  حكامثأئكثيڇث ما كانـ من ثمحاسظ ڣ ثم ٙ لصالح ه تصٖ
ٚضيڗ  ها ه٘ه ثلتحٖياػ أخ٘ػ ثمنظماػ ثمهنيغ ڣ ثمحاسبيغ  أمامثمساهميڗ ڣ  ڣئثمق تعمل علګ ف٩ٚ ڣجٕڤ

فٸ ثلڤعي ثمحاسب ،ثمجتمٸ ثمالي من خاڋ تمتعها بالٖٙڣ ثلطبيعي في تڤجيڢ ثلعمل ثمحاسب ڣئعلګ ثلٖڣلغ  ٙڣ
ٙساػ ثمحاسبيغ ثلعمليغ ڣڣضٸ ثلضڤثبٰ لسلڤڅ ثمن بحين أصبح في أڣسا٭ ثمجتمٸ ڣمحاڣلغ تڤحيٖ ثمم ا

 بثمحاسظ يعتمٖ علګ تڤجيهاػ مهنيغ عنٖ معالجتڢ 

ٙع ثلت يعمل م أڬ ڤظفا لٖيها في مجتمٸ ملت مشكلغ تقابلڢ في ثلحياع ثلعمليغ ٕڣڗ ثاكتفا بتعليماػ ثإٕث
ٚثجٸ ڣئثبالغ٤ ڣثلتاعظ ڣئ صٖثٙ ثمجتمٸ لعاحتياڋ ثلحاڋ بالنسبغ للم ٚحلغ  ل من أهږ أحٖثف ه٘ه ثم

ٚيكي للمحاسبيڗ ثلقانڤنييڗ في سنغ  ٚثجعغ ڣئ م 954تثأم ٙها تصٙڤ معاييڇ ثم ٙسغ  أساساثعتبا يحكږ ثمما
ئبثلعمليغ فيها 

ٚع الثاني :مفهڤم التٖقيڄ امحاسبي ڣأهميتڢ ئالف
 أڣاة امفهڤم: 

كٖثلتٖقيڄ معناه لغڤيا هڤ  عإع،بفحصڢ  ثأعماڋعمل من  أڬمن صحغ  ثلت ٙثستڢ لكن هناڅ  ڣ ٕ 
ٙثساػ ثمحاسبيغ ڣئف ٚڣٵ ثلٖ ٚثجعغ في ه٘ه ثلحالغ تكتسظ ه٘ه ثلكلمغ ٚٵ من ف ثماليغ يسم عإع باسږ ثم

ٚثجعغ ثلحساباػ ڣ ثلفن ثل٘ڬ تستخٖمڢ في   إٔثمعن خا٥ هڤ ثلٖالغ علګ ثمهنغ ثمسماع به٘ث ثاسږ ڣ هي م
ئبمهمتها 
ثلت يمكن بڤثسطتها ثلقيام بفح٨ ، ڣثأساليظثلقڤثعٖ ڤ علږ يتمثل في مجمڤعغ ثمبإ ڣثمعاييڇ ڣئڄ هثلتٖقي

ٚقابغ ثلٖثخليغ أنظمغثنتقإڬ منظږ  جاػڣثلبياناػ ثمثبتغ في ثلٖ ،ثل ٚڣٵ ڣئ فاتٚ ڣثل ثلقڤثئږ ثماليغ للمش
ٙبح  أعماڋفن محايٖ في تعبيڇ ثلقڤثئږ ثماليغ ثلختاميغ عن نتيجغ  ٙأڬ بٖثبهٖف  ٚڣٵ من  ٙع  أڣئثمش خسا

ٜه ثمالي في نهايغ فًڇع محٖٕعب  ٚك ئ1ڣعن م

                                                           

1
ٚثجعغ بيڗ   ٚسڤڗ هنكي، ثم يغ، : ڣليږ تڤماٝ، ثم ٚئ، ثلسعٕڤ ٙ ثم جاه، كماڋ ثلٖين سعيٖ، ٕث ٚيظ: أحمٖ حامٖ  ٚيغ ڣثلتطبيڄ، تع ثلنظ

ئبت2، 989٥ت
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ٙف عليها بيڗ  أڗڣمنڢ يتضح  غ حاڣلـ ثمنظماػ مه٘ه ثمه أصحابثلتٖقيڄ لڢ مبإ ڣمعاييڇ متعا
ٚثجع،ثمهنيغ ڣثلجمعياػ ثلعلميغ للمحاسبيڗ  ٜمن كما  ٙسالهايڗ ڣثم ٚقڢ  أڗخاڋ حقبغ من ثل للتٖقيڄ ط

ثتڢ،ڣئ ڣأساليبڢ ٚث ٚقابغ ثلٖثخليغ أنظمغثلت تنظږ عمل ثمٖقڄ في فحصڢ ج جاػ ڣئٚ ڣمحتڤياػ ثلٖفات ،ثل ثل
ٙبح  أعماڋفي ثلحكږ علګ مٖڥ تعبيڇ ثلقڤثئږ ثماليغ عن نتيجغ  أهٖثفڢثماليغ كما تتمثل  ٚڣٵ من   أڣئثمش
ٜه  ٚك ٙع ڣعن م ئ1في نهايغ مٖع محٖٕع ب ثماليخسا

ئڣتشمل عمليغ ثلتٖقيڄ :
كٖڣهڤ الفح٨:  جيلها ڣ تحليلها ڣ تبڤيبها  ثلت ئبمن صحغ قياٝ ثلعملياػ ثلت تږ ت
ئبخاڋ فًڇع معينغ ثأعماڋثلحكږ علګ صاحيغ ثلقڤثئږ ثماليغ كتعبيڇ سليږ لنتائٌ  مكانيغڣهڤ  التحقيڄ :

ٚيٚ: ٙئ ڣهڤ التق ٚ مكتڤب يقٖم مستخٖمي ثلقڤثئږ ثماليغ ثباڴهانتائٌ ثلفح٨ ڣثلتٖقيڄ ڣ  تبلڤ ٚي ئ ببتق
ٚف ٚتبطغ  إٔلغلتٖقيڄ ثنڢ عمليغ منتظمغ ڣ مڤضڤعيغ للحصڤڋ علګ ث  boynton كما ع كيٖثػم  بت

ٙع ٚيقغ مڤضڤعيغ من مٖڥ مطابقغ ه٘ه  ثإٔلغتقييږ ه٘ه ڣئ،عن ثلبياناػ ثماليغ للمنشاع  ثإٕث كيٖثػبط  ثلت
ئ بثلجهاػ ٗثػ ثلعاقغ لګللمعاييڇ ثمحٖٕع ثږ تڤصيل ثلنتائٌ 

كيٖثػ ڗ ٙع ت ٙجي في شكل  لګثلت تقٖمها  ثإٕث ٙثػثمٖقڄ ثلخا ٚث ٚيحغ ڣقڤثئږ ماليغ تمثل  ق ٚيحغ ڣ غيڇ ص ص
ٙعثعًڇثفا من  ڣليتها عن  تقٖيږ ه٘ه ثلقڤثئږ ثماليغ ثإٕث ئب2بمس

ئالتٖقيڄ امحاسبي  أهميغثانياة 
ٙه ثمنشاع  أڣئثلتٖقيڄ من كڤنڢ ڣسيلغ ا غايغ ڴهٖف ثلګ خٖمغ عٖع فئاػ سڤث كانـ ٕثخل  أهميغتنبٸ  خا

ٙسږ  ٙثػ ڣ  ٚث ٚ ثلنهائي لعمليغ ثلتٖقيڄ في ثتخاٗ ثلق ٚي ٚبطهږ عاقغ بها حين تعتمٖ ه٘ه ثلفئاػ علګ ثلتق ڣت
ئلفئاػ ما يلي :ثلسياساػ ڣڣضٸ ثلخطٰ ثمستقبليغ لها ڣمن ه٘ه ث

ٙع أهميغ ةت ٚڣع:  دا ٚقابغ امش ثلت تعتمٖ ثعتمإث كليا علګ ثلبياناػ ثمحاسبيغ ثمٖققغ ثلت تخٖم في ثل
ٙثػ ثمتعلقغ بالتخطيٰ  أهٖثفڣثلتخطيٰ للمستقبل لتحقيڄ  ٚث ٚڣٵ بكفايغ عاليغ ڣ ثلق تعتمٖ  نماثمش

ٚسږ ثلخطٰ ڣثلسياساػ بشكل محكږ ڣ ٕقيڄ ڣ لي٠  أساسياثعتمإث  حيحغ ل علګ ثلبياناػ ثمحاسبيغ ثل
قغ ثلبياناػ ثمحاسبيغ  حغ ٕڣ ٚيڄ فحصها من قبل هيئغ فنيغ محايٖع  ائهناڅ من ضماڗ ل ئعن ط

ياناڴها ثلقڤثئږ ثماليغ ثمعتمٖع ڣيسًڇشٖڣڗ بب لګ:تلجا ه٘ه ثلطائفغ  التٖقيڄ للماڅ ڣامستخٖميڗ أهميغة 2
ٚفغ ثلڤضٸ ثمالي للڤحٖثػ ثاقتصإيغ ٚثڴهږ  ،مع ٙثػ تڤجيڢ مٖخ ٚث ٜها ثمالي اتخاٗ ق ٚك ڣمٖڥ متانغ م

ٚين فيحتږ  ٚثػ ثمستثم ٙثڴهږ للڤجهغ ثلت تحقڄ لهږ ثكبڇ عائٖ ممكن ڣ لضماڗ حمايغ مٖخ تكڤڗ  أڗڣثستثما
حغ بالقڤثئږ ثماليغ ٕقيقغ ڣ صحيحغب  ئثلبياناػ ثمڤ

سساػ  أهميغة 3 ٚا٩التٖقيڄ للبنڤڅ ڣم ٚڥ  اإق ث هاما في ثلتمڤيل قصيڇع : اأخ  ثأجلتلعظ ه٘ه ٕٙڣ
ٚڣعاػ مقابلغ ثحتياجاڴها  نهاله٘ث  ڣتڤسعاڴهاللمش ٙثسغ  ف ٚيٚ ثمٖقڄ لٖ ڣ تحليل ،تعتمٖ ثلقڤثئږ ثماليغ تق

ٚڣ٩  ٚڣٵ في نه ثائتماڗ ثمصٚفي ثلق ساٝڣ تعتمٖ ،ثلقڤثئږ ثماليغ قبل ثمش عنڢ  ثأحكام أڣللتڤسٸ فيڢ  ك
ٚ في منح ثائتماڗ ثمصٚفيب  ٙجغ ثلخط ٚيڄ تقييږ ٕ ئعن ط

                                                           

1
ٜثئٚ،   ٚثجعغ ڣثلتٖقيڄ ثلحساباػ، ٕيڤثڗ ثمطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج ئب9، ٥ 3ةة2: محمٖ اڴهامي طڤثهٚ، مسعٕڤ صٖيقي، ثم

2
ٛيٖ ثلشحنغ، تٖقيڄ ثلحساباػ، ثلطبعغ ثأڣلګ،  ٙٛځ أبڤ  ٕٙڗ،  :  ٙ ڣثئل للنشٚ، عماڗ، ثأ ئبت2-25، ٥ 5تة2ٕث
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ٜع:تعتمٖ بع٬ التٖقيڄ في الهيئاػ الحكڤميغ  أهميغة 4 ٚڣعاػ  أجه ٙها ثمش ثلٖڣلغ علګ ثلبياناػ ثلت تصٖ
ٚث٩في ثلعٖيٖ من  ٚثقبغ ثلنشا٭ ثاقتصإڬ  ثأغ ف٩ٚ  ڣئ،ٙسږ ثلسياساػ ثاقتصإيغ للٖڣلغ  ڣئمنها م

ٚثئظ ڣ ه٘ه جميعا تعتمٖ علګ بياناػ ڣثقعيغ سليمغ لبع٬   بع٬ ثلٖڣڋ تقڤم بتحٖيٖ  أڗ لګ باإضافغثلض
سساػ  عاناػتقييږ  ڣئ،بع٬ ثمنتجاػ  أسعاٙئ ڣيمكن للٖڣلغ ثلقيام ب٘لڊ ٕڣڗ بياناػ ،ماليغ لبع٬ ثم

بٖثيٖع تقڤم بفح٨ ه٘ه ثلبياناػ فحصا ٕقيقا مڤثڤځ فيها معتمٖع من جهاػ محا عن مٖڥ صحغ  ٙأيها ڣ
ٚڣعاػ علګ تبعيغ  ٙجغ ثاعتمإ عليها ڣمٖڥ ٕالغ ثلقڤثئږ ثماليغ للمش ٜ ثماليب أعماڋثلبياناػ ٕڣ ٚك ئڣثم

دين : أهميغة 5 ٚ ثمٖقڄ بسامغ ڣصحغ ثلقڤثئږ ثماليغ ڣ يق التٖقيڄ للٖائنيڗ ڣامٙڤ ٚي ڤمڤڗ يعتمٖڣڗ علګ تق
ٙڬ ڣثلتڤسٸ فيڢ ڣ  ٚڣٵ في منح ثائتماڗ ثلتجا ٙع علګ ثلڤفا باالًڈثم قبل ثلش ٜ ثمالي ڣثلقٖ ٚك ٚفغ ثم بتحليلها مع

سسغب ٜ ثمالي للم ٚك ئ1تفاڣػ نسظ ثلخصڤماػ ثلت تمنحها ثلقڤع للم
ٚجاڋ ااقتصاد أهميغة ت ٕٛثٕ ثاهتمام بالقڤثئږ ثماليغ ثمعتمٖع التٖقيڄ ل ڣ ما تخڤيڢ من بياناػ ،: ث

ٚ ثلٖخل ثلقڤمي  ٚنامٌ ثلخطٰ ثاقتصإيغ محاسبيغ في تحليلها ڣ تقٖي سږ ب ع ڣئ،ٙڣ ٚثڴها ڣكفا تعتمٖ ٕقغ تقٖي
ٚثمجهږ علګ ٕقغ ثلبياناػ ثمحاسبيغ ثمعتمٖين لٖيها  ئبب

عتمٖع في مفاڣضاڴهږ : تعتمٖ علګ ثلبياناػ ثمحاسبيغ في ثلقڤثئږ ثماليغ ثم التٖقيڄ مقابلغ العماڋ أهميغةث
ٙعمٸ  ٚسږ ثلسياساػ ثلعامغ  ثإٕث ٙئل ٜثيا ثلعماڋ لأجڤ ئبڣ تحقيڄ م

ٙد أهميغة 8 ٕٙ ثمتاحغ  :يساعٖ ثلتٖقيڄ في تخصيصاالتٖقيڄ في تخصي٨ امڤا فضلمڤث كفايغ ممكنغ  ب
ٜيٖ ثلطلظ عليها إنتاه ٙع تجٖها ثلڤحٖثػ ثاقتصإ ،ثلسلٸ ڣ ثلخٖماػ ثلت ي ٕٙ ثلنإ ٙع علګ فامڤث يغ ثلقإ

فضلثستخٖثمها  ٚع في ثلقڤثئږ ثماليغ ثمعتمٖع ڣئ ،كفايغ ب ٚها ثلبياناػ ثمحاسبيغ ثلظاه  أڗ ٗثلت تظه
ٚ ثمحاسبيغ غيڇ ثلٖقيقغثلبياناػ ڣ  ٙي ٚثفاثلت لږ تخضٸ للتٖقيڄ تخفي في طياڴها ڣئ ،ثلتقا  كفايغڣئڣسڤ ، س

ٙشيٖع  ٚيقغ  ٙع بط ٕٙنا ثلنإ ئبتحڤڋ ٕڣڗ تخصي٨ مڤث
 أهميغ:يخٖم ثلتٖقيڄ ثاقتصإ ثلقڤمي بصفغ عامغ كنتيجغ لخٖماڴها ڣ التٖقيڄ لاقتصاد القڤمي أهميغة9

ٚيقغ في ثلٖڣڋ ثمتقٖمغ  ڣقٖ ساهمـ مساهمغ كبيڇع ،للفئاػ ثلسابقغ ثل٘كٚ فمهنغ ثلتٖقيڄ من ثمهن ثلع
ٕيڢ من خٖماػ في مجاڋ حمايغ ثاستثڣئ ٙثػ ڣتڤضيح حااػ فعالغ في تنميغ ثمجتمعاػ ما ت ٚثفما  ثإس
ٚثػ ثلتڣئ ٙ ثمٖخ ٙع ڣيعتبڇ ثلتٖقيڄ من عڤثمل ثلنهضغ ڣئ،اعظ ڣ تڤجيڢ ثستثما ٕٙ ثمتاحغ ثلقإ  ثاقتصإيغثمڤث

فٸ  غڣخاص،ثلقڤميغ  أهٖثفهاعڤڗ للٖڣلغ في سبيل تحقيڄ  ڣخيڇ ،ڣثماليغ ما يتصل بتنميغ ثقتصإها ٙڣ
ٚفاه ئبثاجتماعيغ لهږڣئ  ثاقتصإيغيغ مستڤڥ معيشغ مڤثطنيها ڣ تڤفيڇ ثل

ٙ التٖقيڄ امحاسبي  أهٖافامطلظ الثاني:   ڣمصاد
ٚع اأڣڋ: أهٖاف التٖقيڄ امحاسبي:  الف

ٚجڤ تحققها من نشا٭ معيڗ ثأهٖثفتمثل  ٚثجعغ كثيڇع  أهٖثفڣ  ،بصفغ عامغ ثلغاياػ ثم ثم
ٚثجعغ في بٖثيتها  ٜمن فقٖ كانـ ڴهٖف ثم ٚثجعغ عبڇ ثل ها صاحظ تطٙڤ ثم  ثأخطاٙئثكتشاف  لګڣمتعٖٕع ڣ تطٙڤ

ٚ  أعماڋڣئ ، جلغ بالٖفات جاػ ثلعملياػ ثم ٜ ثلت قٖ تڤجٖ في ثل ٜي ثلقڤثئږ ثماليغ تبيڗ  ڗڣ ،ثلغ٤ ڣ ثلتع
ٜ ثمالي ثلناتٌ عن ه٘ه ثلعملياػ  ٚك ٙثسغ  أهٖثفهامن  أصبحثږ ببصٖځ ثم ٚڣٵ  أنظمغ ثنتقإيڢثلقيام بٖ ثمش

                                                           

1
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥   ٛيٖ ثلشحنغ، ثم ٙٛځ أبڤ  ئب28: 
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ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣمٸبما  ٚثجعغ  فيها نظام ثل ٚثجعغ هڤ  أصبحتطٙڤ ثم ٚئي٦  للم فن محايٖ  ٙأڬ بٖثثلهٖف ثل
ٛثٕػ عٖثلغ ع٩ٚ ثلقڤثئږ ثمحڤڋ مٖڥ صحغ ڣئ ٚقابغ ثلٖثخليغب تقييږڣئ ٨فح أهميغاليغ كما  ئ 1نظام ثل
 ٚ ٚ بال٘ك ٚجٸ  أهٖثفتطٙڤ  أڗڣ ثلجٖي ٚثجعغ ي ع للقاٿ      ثلقضا ثانجليڈيغ من خاڋ ثل لګثم ٙع ثمشهٙڤ عبا

ٚثجٸ ڣئ، م ت89ت عام نڢثلت تصڀ فيها ثم ٚث ب  أثاٙئحاسغ شږ قڤيغ اقتفا  سغ ڣ لي٠ كلظ ٗثكلظ ثلح
ٙع  ٚميڗ حين تشيڇ ه٘ه ثلعبا ٚثجعغ لي٠ ثكتشاف ثلغ٤ ڣئ ثأساس ثلهٖف  لګثمج ٙئ نماڣ  ثأخطاللم  ظها

ٚثجٸ بمهمتڢ  ثأخطاه٘ه  ئبڣ ثلغ٤ عنٖ قيام ثم
ٚ منها ما يلي : أهٖثفا أضيفـڣ قٖ  ٚثجعغ في ثلڤقـ ثلحٖين ن٘ك ئعٖيٖع للم
 ٚثقبغ ٚف علګ ما حققتڢ من متابعغ تنفي٘ها ڣئڣئ ثلخطٰ م ٙثسغ ڣئ ،أهٖثفثلتع ثلت حالـ  ثأسبابٕ

ئ بثمحٖٕع ثأهٖثف لګٕڣڗ ثلڤصڤڋ 
  ٌئبما كاڗ مستهٖفا منها لګبالنسبغ  ثأعماڋتقييږ نتائ
  ٚثفثلقضا علګ ئممكنغ في جميٸ نڤثحي ثلنشا٭ نتاجيغكفايغ  أقپ من خاڋ تحقيڄ  ثإس
 ٚثجعغ  قليل من تثل ٚ ثم  خط

  ٚفاهيغ  أقپ تحقيڄ ٙ من ثل ٚثٕقٖ  2ثمجتمٸ أف
ٚع الثاني : ٙ  أهږالف اػ مصاد ٚا ج ئالتٖقيڄ  أدلغالحصڤڋ على  ڣ
 ثباػ إٔلغيحصل عليڢ ثمٖقڄ من  أڗكل ما يمكن  نهاتيقصٖ  :ةة5التٖقيڄ معياٙ  أدلغأڣاة مفهڤم 

ٚثئن محاسبيغ تساعٖه في   ٚثئن ثلتٖقيڄ  إٔلغت ڣل٘لڊ يجظ علګ ثمٖقڄ جمٸ ثكبڇ عٖٕ من  ٙأيڢ بٖثڣق ڣق
ئبٙأيڢثستنتاجاػ معقڤلغ ليبن عليها  لګڣثمناسبغ حت يستطيٸ ثلتڤصل 

ٙ في : ئتتمثل ه٘ه ثمصإ
جاػ ڣثمستنٖثػ أڣ  : سننٖ امة الفح٨ ت ٙ ثل ٚ ه٘ث ثلفح٨  ،ثملمڤسغ ثأصڤڋئيقصٖ بڢ ثختبا ڣيڤف

ٙها إٔلغ ٙجغ ثعتمإ عليها حسظ طبيعتها ڣمصٖ ڣك٘لڊ علګ فعاليغ ثلضڤثبٰ ثلٖثخليغ ثلت يتږ  ،تختلڀ ٕ
ئبڣتشغيلها  عٖثٕهاتنفي٘ها عنٖ 

ٙثتڢ ثميٖثنيغ منشاع ثلعميل أثناثماحظغ من خاڋ ما يشاهٖ ثمٖقڄ  تبٖأ ة اماحظغ :2 ڣيطلٸ خالها  ،ٛيا
ثػ أڬعلګ عمليغ ثلتشغيل أڣ  ٚث ٚينتتږ بڤثسطغ مڤظفي ثلعميل أڣ  ج  إٔثفعلګ سبيل ثمثيل ماحظغ  ثآخ

ٚ  أنشطغ ٚقابغ يڤف ٜمنيغ ثلت تمـ فيها  ثماحظغب  إٔلغثل ئثلتٖقيڄ ڣلكنها تكڤڗ محٖٕع بالنقطغ ثل
ٙاػ :3 ٙثػ ثلبحن عن ثمعلڤماػ من  ة ااستفسا خا٥تتضمن ثاستفسا ٚفغ سڤث من ٕثخل  أ ٗڣڬ مع

ٙجها  ٙسميغ مكتڤبغ ،ثمنشاع أڣ خا ٙثػ  ٚيقتها من تقٖيږ ثستفسا ٙه ثمنشاع أڣ  لګڣتتفاڣػ ط ٚف ثلثالن خا ثلط
ٙثػ شفهيغ عإيغ مڤجهغ  خا٥ لګثستفسا ٚ ،ٕثخل ثمنشاع  أ ٙثػ معلڤماػ  ثإجابغڣقٖ تڤف علغ ثاستفسا

ٙعللمٖقڄ خاصغ بتجاٛڣ  ٚقاب ثإٕث ئبغ ثلٖثخليغ لنظام ثل
ثلنقٖيغ  ڣثآاػ ٜڣناػثمخثملمڤسغ مثل  ثأصڤڋئڣيقصٖ بڢ قيام بفح٨ أڣ جٕڤ  ة الفح٨ الفعلي :4

ڣلكن يجظ علګ ثمٖقڄ ثلتحقڄ من كمياػ ،ٕثخل ثمنشاع ا يعن ملكيغ ثمنشاع  ثأصڤڋئفڤجٕڤ مثل ه٘ه 
ٕٚ ثمخ ثأصڤڋئڣمڤثصفاػ ه٘ه  ها ثلفعلي فج ٜڣڗ يعن ثلتحقڄ من ڣجٕڤ ثلبضاعغ ڣتقييږ حالتها أڣ ڣجٕڤ

                                                           

1
ٙ ثلجامعيغ، مصٚ،   ٚثجعغ، ثلٖث ٚيڀ علي حسن، أس٠ ثم ئ42، ٥ 4ةة2: عبٖ ثلفتاٍ محمٖ صحن، محمٖ سميڇ ثلصباڗ، ش

2
ٚجٸ نفسڢ، ٥   ئب45: ثم
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ٛڗئ ٕٚ تخ٨ ثلفًڇع ثمحاسبيغ  أڗڣلكن يجظ علګ ثمٖقڄ ثلتحقڄ من  ،بامخا ٚ ثلج ع بمحاض ثلبضاعغ ثمڤجٕڤ
نهاتحـ ثلتٖقيڄ  ئ 1ملڊ للمنشاعب ڣ

ٙ ثلتٖقيڄ ثلٖڣلي  مڣفقا ة امصادقاػ : 5 كتابيغ أڣ شفڤيغ يحصل  جاباػفاڗ ثمصإقغ هي  ةة5ا جا بمعيا
ٚثفعليها ثمٖقڄ من  ٙجيغ أط ٙصٖعحين يتږ ثمصإقغ علګ  ،خا ع لٖڥ  أ ٚثفمعينغ مڤجٕڤ ٙه ثمنشاع  أط خا

ٚث  إٔلغمصٖثقيغ من غيڇها من  أكٌڇئڣتعتبڇ ثمصإقاػ  ٙهاڣ  عٖثٕهايتږ  أنڢثلتٖقيڄ نظ ٙه  صٖث من جهغ خا
ئبثمنشاع 

ٚف بالتٖقيڄ الحسابي : عادعة ت فح٨ عينغ من ثلعملياػ ثلحسابيغ  عإعيقصٖ بها  ااحنساب أڣ ما يع
جيلها في ثلٖفاتٚ خاڋ ثلفًڇع ثلت يتږ ثلتٖقيڄ عنها فح٨  عإعڣقٖ تشمل  ،ثلت قام ثمحاسبڤڗ بت

ٚحيل فڤثتيڇ ثلبيٸ ڣثمخ ٙ ثلٖقغ ثلحسابيغ مثل ثلتحقڄ من ت ڣ ك٘لڊ عملياػ  ،ٜڣڗثلعملياػ ثلحسابيغ ثختبا
جاػ ڣثلتحقڄ من صحغ ثمستنٖثػ له٘ه ثلعملياػ  ٚ ڣثل فح٨ ثلعملياػ ثلحسابيغ  ڣأيضاثلجمٸ في ثلٖفات

ٙيڀ  ٙيڀ ثمٖفڤعغ مقٖما ثامتاڅمصا ئبڣثمصا
اػة ث ٚا ٙئ التحليليغ: اإج ٙ ثلٖڣلي   أشا ثػ أڗ لګ ةة5ثمعيا ٚث  ثلتحليليغ هي تعمليغ تقييږ ثمعلڤماػ ثإج

ٙثسغ ثلعاقاػ بيڗ كل من ثلبياناػ ثماليغ ڣغيڇ ماليغ ڣتشمل ه٘ه  ثػثماليغ من خاڋ ٕ ٚث حين ب ثإج
ٚڥئثلتقلباػ ڣثلعاقاػ ثلت تږ تحٖيٖها ڣثلت ا تتفڄ مٸ ثمعلڤماػ  ٚف ، ثمناسبغ ثأخ حٖ كبيڇ  لګأڣ ثلت تنح

ٚف  ثػعن ثمبالغ ثلت يتږ ثلتنب بها كما يمكن تع ٚث نهاثلتحليليغ  ثإج ٙناػ ڣثلعاقاػ ب ت ثستخٖثم ثمقا
ٙصٖع)كالنسظ مثا( لتقييږ مٖڥ معقڤليغ  ٚڥئمعينغ أڣ بياناػ  أ ٚع في ثلقڤثئږ ثماليغ م أخ ٙنغ  ثاظاه مقا

ٚبح في ثلسنغ ثلحاليغ مٸ مثيلڢ في ثلسنغ ثلسابقغ  ئ بثلهام٤ ثل
ٙاػة ااستعانغ 8 ٚا ق ٙع ب ٙئ : اإدا ٙقږ )  أشا ٙع حصڤڋ ثمٖقڄ علګ  لګ(  ةة5معياٙ ثلتٖقيڄ ثلٖڣلي  ٚڣ ض

ٙثػ ٚث ٙعمناسبغ من  ق ٙثػحين تمثل ه٘ه  ثإٕث ٚث ٙعثعًڇثف من  ثإق ڣليتها عن تقٖيږ ثلبياناػ  ثإٕث بمس
ٙئثماليغ بشكل عإڋ ڣيتما٧  مٸ  ٙيٚ ثماليغ ثإطا  ،قامـ بامڤثفقغ علګ ه٘ه ثلبياناػ نهاڣئ ،ثمناسظ للتقا

ٙعڣيستطيٸ ثمٖقڄ ثلحصڤڋ علګ ٕليل ثعًڇثف  ڣليتها عن ه٘ه  ثإٕث ٙثػبمس ٚث ٙعڣثمڤثفقغ عليڢ من  ثإق  ثإٕث
ئمن خاڋ :

  ثجتماعاػ مجل٠ ٚ ٙعمحاض ئبأڣ ثلهيئاػ ثمشابهغ  ثإٕث

  ٙئثلحصڤڋ علګ ٚث ٚڬ من  ق ٚي ٙعتح خغ مڤقعغ من ثلبياناػ ثماليغ ،؟ ثإٕث  أڣ باستام ن

  ٙثػثلحصڤڋ علګ ڣيستطيٸ ثمٖقڄ ٚث ٚيغ من  ق ٚي ٙعتح ٙئحڤڋ  ثإٕث ٚيغ للبياناػ ثماليغ في  أمڤ جڤه
ٚڥئ إٔلغحالغ تڤقٸ عٖم ڣجٕڤ  ٙثػيكڤڗ  أڗڣا يمكن ،كافيغ ڣمائمغ  أخ ٚث ٙع ق  إٔلغبٖيا عن  ثإٕث

ٚڥئ ثإثباػ ٚها بشكل معقڤڋئ نڢبثلت يتڤقٸ ثمٖقڄ  ثأخ  بمن ثممكن تڤف

 

ئ
ئ
ئ

                                                           

1
ٚڣڗ،   خ ٙجيغ، ثمكتظ ثلجامعي ثلحٖين، مصٚ، : عبٖ ثلفتاٍ صحن، أحمٖ عبيٖ ڣ ٚثجعغ ثلخا ئب85، ٥ ثةة2أس٠ ثم
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ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ

ٙ تنفي٘ عمليغ التٖقيڄ ڣ    أنڤاعڢامطلظ الثالن : مسا
ٚع  ٙ تنفي٘ عمليغ التٖقيڄ  اأڣڋ الف  : مسا

 إٔثتسبڇ عمليغ ثلتٖقيڄ ڣفڄ خطڤثػ تضمن ثلسيڇ ثلحسن لها ڣتساعٖ علګ تحصيل ثكبڇ فعاليغ في 
لڊ بغ٩ٚ ثلڤصڤڋ  ٚجڤع من ه٘ه ثلڤظيفغ  ثأهٖثف لګثلقائميڗ بها ٗڣ ٚع ڣثم ئبثمسط

 ڄڤڋ امهمغ ڣ تخطيط عمليغ التٖقية قبأڣا

ثلعمليغ ڣثمتمثلغ في  ٚ لٖيڢ ثلنيغ في ثلقيام به٘ه تتڤف أڗيقڤم ثمٖقڄ بتخطيٰ عمليغ ثلتٖقيڄ ا بٖ  أڗقبل 
ٚ هي: ٚ٭ ڣفڄ مجمڤعغ من ثلعناص ئقبڤلڢ ثمهمغ ڣيتحقڄ ه٘ث ثلش

 ة الخطڤاػ التمهيٖيغ: ت
ٚڣٵ في تنفي٘  ٚثعاڴها قبل ثلش ثػهناڅ عٖٕ من ثلخطڤثػ ثلتمهيٖيغ ثلت يتعيڗ علګ ثمٖقڄ م ٚث  ج

ئثلتٖقيڄ ڣثمتمثلغ فيما يلي : 
 سسغ مڤضڤٵ ثلتٖقيڄب ئ1ثلتحقڄ من صحغ تعيينڢ ڣثل٘ڬ يتږ ڣفقا للشكل ثلقانڤني للم

  ٖٚڥ منڢ عن سبظ عٖم ثلسلڤڅ ثمن ف ٕثبثاتصاڋ بامٖقڄ ثلسابڄ ڣهي قاعٖع من قڤثع يتح
ٜلڢ أڣ ثستقالتڢ  ما يمنعڢ كمن محايٖ من قبڤڋ  ثأسبابفقٖ يجٖ من ثمبڇٙثػ ڣئ،تجٖيٖ تعيينڢ أڣ ع

ٚڣضغ عليڢ ئ بثمهمغ ثمع
 ٖك ئبمن نطاځ عمليغ ثلتٖقيڄ  ثلت

  سسغ محا ثلتٖقيڄ  أڣلګثتصااػ ٚف ٗمن ثم ڣلي ڣ مسيڇڬ مختلڀ ثمصالح كما يقڤم  يتع علګ مس
ٚف علګ  ٙثػ ميٖثنيغ للتع ٜيا سسغ ڣ نشاطاڴها ڣڣحٖثڴها  ماكنب ئبثم

 سسغ ٙثسغ ثلنظام ثمحاسب ثمطبڄ فعا في ثم ئفح٨ ڣتقييږ ثلنظام ثمحاسب حين يقڤم ثمٖقڄ بٖ

  ٚ ٚي ٚف علګ تق ئثمٖقڄ ثلسابڄب ثاطاٵ علګ ثلقڤثئږ ثماليغ لسنڤثػ سابقغ مٸ ثلتع

  ٙڬئفح٨ ثلتنظيږ ڣلياػ بينهږب  ثإٕث يٸ ثلسلطاػ ڣثمس سسغ ڣ تٛڤ ٚف علګ مڤظفي ثم ئ2حين يتع
ٚيبي: 2  ة النظام الض

                                                           

1
ٚثجعغ ثلحساباػ ڣثلتٖقيڄ، ثلطبعغ   ٚ عاطڀ سڤثٕ، م ٛثه ٕٙڗ، ت:  ٙ يايا للنشٚ، ثأ ئب9ث، ٥ 9ةة2، ٕث

2
ٚجٸ سابڄ، ٥   ئب9ت: محمٖ اڴهامي، م
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ٚيبيغ ليسـ ثلًڈثما مباشٚ للمٖقڄ  أڗٙغږ  ٚيبيغ  أائثلناحيغ ثلض ثنڢ يتعيڗ عليڢ ثاطاٵ علګ ثلناحيغ ثلض
ٚيبيغ للسنڤثػ ثلسابقغ ڣ عليڢ  ٚ ثلض ٙي سسغ محل ثلتٖقيڄ ڣك٘ث معانغ ثلتقا كٖ أڗ أيضاللم من سٖثٕ  يت

ٚثئظ ثمستحقغ  ٗثثلض ٚيب  ڣ ئلږ تسٖٕ هل تږ تكڤين مخص٨ كافي يعإڋ ه٘ث ثالًڈثم ثلض
 ثانياة مخطط التٖقيڄ:  

ئمنڢ ما يلي :ڣمن بيڗ ما يتض
 ئثلڤثجظ تحقيقهاب  ثأهٖثف

  ثػثلخطڤثػ ڣ ٚث ئ ثأهٖثفلتحقيڄ  تباعهاثلفنيغ ثلڤثجظ  ثإج

  ٛم لانتها من كل خطڤع ڣ ٚڬ ثلا ٚثتحٖيٖ ثلڤقـ ثلتقٖي ئ ج
  ٚثتحٖيٖ ثلڤقـ ثمستنف٘ فعا في كل خطڤع ڣ ئ ج

  ٛ ڣڋ عن ثنجا ٚثثإئماحظاػ ثلشخ٨ ثمس ئ بج
ٕٚث لخطڤثػ بل هڤ خطغ محكمغ  ٚثفثلبڇنامٌ لي٠ س محٖٕع ڣفڄ مبإ مستڤياػ  أهٖثفلتحقيڄ  ثأط

ٙف عليها ڣ  ٚث٩يخٖم عٖع  ثلبڇنامٌمهنيغ متعا يقڤم بڢ ثمٖقڄ ڣ تعليماػ فنيغ ڣ  أڗفهڤ ملخ٨ ما يجظ  أغ
 بلتنفي٘ها  مساعٖيڢتفصيليغ 

ٚاف ةثالثا  على مهمغ التٖقيڄ:  اإش
ٚثفمعن  ٚقتڢ كل حسظ  أعضافي ثلتٖقيڄ هڤ متابعغ ثمٖقڄ لعمليغ ثلتٖقيڄ ڣتقسيمڢ للمهام بيڗ  ثإش ف

ٚفهږ بل هڤ مطالظ بااطاٵ  ٛ ثمهمغ كاملغ من ط تڢ ڣتخصصڢ ٕڣڗ تفڤي٬ ثلسلطغ لهږ أڣ ثنجا خبڇتڢ ڣ كفا
ٙه ثمس ثأعماڋثمستمٚ علګ   أهږغ ثلتٖقيڄ يمكن تلخي٨ بعملي ثأڣڋئڋ ڣثمعن ڣئئثلت يقڤمڤڗ بها باعتبا

ٚثفنقا٭  ئ1يلي : ما ثإش
  ئثلتٖقيڄب  أهٖثفتڤجيڢ ثمٖققيڗ نحڤ تحقيڄ

  ٚصڢ علګ عب  لګتسنٖ كل مهمغ من مهام ثلتٖقيڄ  أڗح ٛها بكفا ٙ علګ ثنجا ئثلشخ٨ ثلقإ

 ٚيڄ ثلتٖقيڄب  ٛثلغ ٚ بيڗ ف ئما قٖ ينشا من ثختاف في ڣجهاػ ثلنظ

  ٚتيظ ثمهام حسظ ٚثٕثليڤمي  ثإٔثفح٨ ثلعمل ثمنته ڣفح٨ ڣتحليل  ثأڣلڤياػت ٚقغ  أف ف
ئللطاقاػب  ثأمثلثلتٖقيڄ بغ٩ٚ ثاستغاڋ 

  ٜيإعب ٜ أڣ ثل ٚصڢ علګ تڤظيڀ ثلعٖٕ ثمائږ للمساعٖين لتفإڬ ثلعج ئح

  للمساعٖين لتفإڬ تماطلهږ ٚ ٚصڢ علګ ثحًڇثم عاملي ثلڤقـ ڣثلتكلفغ من خاڋ ثلتڤجيڢ ثمستم ح
ئمهامهږب  إٔثفي 

هاڴهږ ٍٚ عاملي ثلتحفيڈ ثمإڬ ڣثمعنڤڬ )ثلًڇقيغ( علګ ثمساعٖين بغ٩ٚ ثاستفإع من كل م  بط
اځٙابعاة   العمل  أٙڣ

ثځ جاػ أڣ ثملفاػ ثلت يحتفٴ أٙڣ تڤقيـ بها ثمٖقڄ للتٖليل علګ طبيعغ ڣئ ثلعمل ثلتٖقيڄ هي ثل
ٙثػ ثمنف٘ع خاڋ عمليغ ثلتٖقيڄ من  ثػڣمٖڥ ثاختبا ٚث ثمتبعغ ثمعلڤماػ ثلت تږ ثلحصڤڋ عليها  ثإج

ئبثالًڈثم بالسياساػ ڣ نتيجغ عمليغ ثلتٖقيڄ 
                                                           

1
، ثأصڤڋ ثلعلميغ لتٖقيڄ   ٙفيعي خليل محمٕڤ ٙثغظ،  ٕٙڗ، : ثلخطيظ خالٖ  ٙ ثمستقبل، ثأ ئبث2، ٥ 998تثلحساباػ، ٕث
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ثځمن  ثأساس ثلهٖف  ٙسغ ثلفح٨ ڣئڣئ  ڤ مساعٖع ثمٖقڄثلتٖقيڄ ه أٙڣ ٚشيٖه عنٖ مما  ثإٔلغتڤفيڇ ت
ئب ٙأيڢثلت تٖعږ  ثإثباتاػڣئ

ٚقابغ الٖاخليغ  ثانياة تقييږ نظام ال
ٚف ثمجم ٚيكيٸ لقٖ ع ٚقابغ ثلٖثخليغ  ثأم نڢللمحاسبيڗ ثلقانڤنييڗ نظام ثل ت ڣظيفغ ثلتقييږ ثمستقلغ ثلت ب

ڣثماليغ   ،ثاقتصإيغ ثأنشطغڣتقييږ  ،يتږ ثستحٖثڵها ٕثخل ثمنظماػ ثاقتصإيغ للعمل علګ فح٨
ٙيغ ٚ بما تږ من فح٨ ڣتقييږ  ڣثإٕث ٚي فٸ تق ٙعبها ٙڣ ٙثػ  لإٕث ٚث ٚثه مناسبا من ق ثلعليا للمنظمغ لكي تتخ٘ ما ت

ئبٗلڊت لګكانـ هناڅ حاجغ  ٗث
ٚقابغ ثلٖثخليغ فيما يلي : ٙثسغ نظام ثل ئيمكن تلخي٨ كيفيغ قيام ثمٖقڄ بٖ

ٚقابغ الٖاخليغ ت  ة الفح٨ امبٖئي لنظام ال
ٚقابغ ثلٖثخل ٚف بالفح٨ ثمبٖئي لنظام ثل سسغ بغ٩ٚ يهتږ ثمٖقڄ في ثلبٖثيغ بما يع  ثإماميغ في ثم

ٚقابغ من ناحيغ ڣ طبيعغ تٖفڄ ثلعملياػ ثماليغ من  بامعلڤماػ ثلكافيغ علګ ثلبيئغ ثلت يعمل فيها نظام ثل
سسغ من ناحيغ  ٚ ثلنظام ثمحاسب في ثم ٚڥئخاڋ عناص ئڣ يساعٖ ثمٖقڄ علګ ما يلي :  أخ

ع  سسغ ڣالٖٙڣ  من خاڋ :فيها بيغ التي تحكږ طبيعغ العمل امحاسأة طبيعغ النظام امحاسبي في ام
  سسغ ڣثمستنٖثػ ع ثمستنٖيغ لعملياػ ثم ٚف علګ طبيعغ ثلٖٙڣ فيها ڣ طبيعغ  ثمستخٖمغثلتع

ٚ ثمٖخاػ في ثلنظام  أڗ أساٝڣڣظيفغ كل مستنٖ علګ  ٚ ثلهام من عناص ع تمثل ثلعنص ه٘ه ثلٖٙڣ
سسغ  ئبثمحاسب للم

 ٚحلغ تشغي ٚف علګ م ٚيقغ معالجتها ڣ تحليلها يٖڣيا أڣ ثلتع ٕٙع في ه٘ه ثمستنٖثػ ڣط ل ثلبياناػ ثلڤث
ئب1ثلكًڇڣنيا

ٚقابيغ التي يعمل فيها امٖقڄ بما  سسغ ڣ البيئغ ڣ ال ٚقابغ الٖاخليغ امطبڄ في ام بة طبيعغ نظام ال
 يساعٖه على:

  ٚف علګ طبيعغ ٚثفثلتع ٙعڣ  ثإش سسغ  ثإٕث ٚقابغ ثلٖثخليغ ثمطبڄ في ثم ئببالنسبغ لنظام ثل

 ٚقابغ ها في تحقيڄ ثل ٙڣ سسغ ڣطبيعغ عملها ٕڣ ٚف علګ ڣظائڀ ڣخٖماػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثم ئبثلتع

  ڣلغ ٕثخل ه٘ه ثمستڤياػ ڣ طبيعغ خطڤ٭ ثاتصاڋ فيها يٸ ثلخطڤ٭ ثمس ٚف علګ تٛڤ  أفقياثلتع
ثسيا ئبٙڣ

  ٚف علګ جيلها ثمعام أنڤثٵثلتع ٚيح بها ڣتنفي٘ها ڣت سسغ ڣ كيفيغ ثلتص اػ ثلت تقڤم بها ثم
ئبڣمعالجغ بياناڴها 

ئ ة ننيجغ الفح٨ امبٖئي :2
سسغ يمكن ثڗ يصل ثلګ ثحٖ ثاستنتاجيڗ  بعٖ ثلفح٨ ثمبٖئي ثل٘ڬ يقڤم بڢ ثمٖقڄ لنظام ثلٖثخليغ في ثم

ئثلتالييڗ:
ٚقابغ الٖاخليغ : عٖم ااعتماد على نظاماأڣڋ أة ااستنتاه   ال

                                                           

1
ٚجٸ، ٥   ٙثغظ، نف٠ ثم ئب28: ثلخطيظ خالٖ 
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ٙثسغ ڣ تق ثنڢ به٘ث ثلشكل ا يصلح بصفغ عامغ في مجاڋ ييږ ثلنظام ثلقائږ بشكل تفصيلي ڣئا جٖڣڥ من ٕ
ٙثػ  ئبللتٖقيڄ  ثأساسيغتحٖيٖ نطاځ ثاختبا

ٙثسغ  ڗ ٙ ثالًڈثم بتطبيقڢ سڤف تتكلڀ نفقاػ  ضافيغعمليغ تقييږ تفصيلي أڣ ٕ للنظام متضمنغ ثختبا
ٙثسغ تفڤځ بكثيڇ ث ئمنافٸ ثمتڤقعغ من ه٘ث ثلفح٨ أڣ ه٘ه ثلٖ

ٚثڣباڗ علګ هاتيڗ ثلنتيجتيڗ يتڤقڀ ثمٖقڄ عن  ٙثسغ أڣ تقيي أيغ ج ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣئٕ ب٘لڊ ږ جٖيٖ لنظام ثل
ٙثػ  ٚنامٌ ثاختبا ٚث ڬبٖڣڗ ثاعتمإ كليغ علګ  ثأساسيغيقڤم ثمٖقڄ بتصميږ ب ثػمن  ج ٚث ٚقابغ ج  ثل

سسغ ثلٖثخليغ ثلت  ٙثسغ  ثأسبابفي ه٘ث ثمجاڋ يع٩ٚ ثمٖقڄ ڣ،تتبعها ثم ٚئيسيغ لعٖم قيامڢ بٖ ثل
ٚقابغ ثلٖثخليغ  ئب1تفصيليغ لنظام ثل

                                                           

1
ٚثجعغ ڣثلتٖقيڄ ثلشامل ثمكتظ ثلجامعي ثلحٖين، مصٚ  ٚثيا، أصڤڋ ڣقڤثعٖ ثم ئ88-ت٥،9 ثةة2:محمٖ ثلسيٖ س

ئ
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ٚقابغ الٖاخليغ  بة ااستنتاه الثاني: ااعتماد على نظام ال

سسغ يمكن  أڗ لګه٘ث ثاستنتاه عنٖما يتڤصل  لګڣيصل ثمٖقڄ  ٚقابغ ثلٖثخليغ ثمطبڄ في ثم نظام ثل
ٙ في فح٨ ڣتقييږ ثلنظام لتحٖيٖ مٖڥ  ٚث ٚنامٌ عملڢ ڣ ل٘لڊ فعليڢ ثاستم ثاعتمإ عليڢ في مجاڋ ڣضٸ ب

ع  ثػڣ  أساليظكفا ٚث ٙجغ معقڤلغ من  ج ٜڣيٖه بٖ ٚقابغ في ت كٖثل ٚيغ  أخطابعٖم ڣجٕڤ  ثلت ئڣ مخالفاػ جڤه
ٚقابغ الٖاخليغ ثالثاة التقييږ النه  ائي لنظام ال

ٚثيقڤم ثمٖقڄ  ج سسغ علګ ضڤ تقييمڢ ثمبٖئي له٘ث ثلنظام  ب ٚقابغ ثلٖثخليغ في ثم ثلتقييږ ثلنهائي لنظام ثل
ٙثػ ثالًڈثم  ثػڣ نتائٌ ثختبا ٚث ٚقابيغ ڣ بنا علګ ثلتقييږ ثلنهائي يستطيٸ ثمٖقڄ ثڗ  باإج ڣ ثلسياساػ ثل

ٚين من عناص ئٚ ثلتٖقيڄ هما :يحكږ علګ عنص

  ٙ ٙصٖعثمفصلغ ثلت تتعلڄ  ثإٔلغتحٖيٖ مقٖث ٛمغ  ثلقڤثئږ ب عليها ڣ يكڤڗ ه٘ث  للحصڤڋئثماليغ ثلا
ٙ ٗڣ  ئبٙئيسيغ لعمليغ ثلتٖقيڄ  أهميغثمقٖث

 ٚف علګ مڤثطن ضعڀ ثلنظام ڣئ ٙعثلت يجظ تبليغها ثلتع ٙ من نتائٌ  إٕث ٚث سسغ ڣ يعتبڇ ه٘ث ثلق ثم
ثػ  ٚقابغ ثلٖثخليغ حين ينبغي علګ ثمٖقڄ عنٖ ثكتشاف مڤثطن ثلضعڀ ٗڣ ٙ نظام ثل عمليغ ثختبا

باٹيقڤم  ڗ أهميغ ٙع ب ٛمغ ڣ ثمائمغ  ٕث ٚ يضمنڢ بع٬ ثلتڤصياػ ثلا ٚي سسغ ب٘لڊ كتابغ تق ثم
ئب1للقضا علګ مڤثطن ثلضعڀ ه٘ه عنٖ ثلتنفي٘

ٙجي /اٙابع ٚ امحيطغ بعمليغ التٖقيڄ الخا  امخاط
ٚقابغ ثلٖثخليغ من خاڋ  ثلتٖقيڄ ثلګ تحقيڄ  إٔلغخطغ مائمغ لجمٸ  عٖثٕيهٖف ثمٖقڄ من خاڋ تقييږ ثل

ٚ ثمتعلقغ  بٖثبع٬ ثاطمئناڗ نحڤ نڤعيڗ من ثمخاط ئبخصڤ٥ ثلقڤثئږ ثماليغ : ٙأيڢ ب
ٚ ڣجٕڤ  جاػ ثمحاسبيغ أخطامخاط ٚيغ في ثل ئبجڤه

ٙثػ ثلتٖقيڄ اكتشاف تلڊ  ٚ ثحتماڋ عٖم كفايغ ثختبا ئبثأخطامخاط
ٚع الثاني:   التٖقيڄ أنڤاعالف

ٚ  هاتبڤيبأڣ  أنڤثٵعٖع  لګتنقسږ عمليغ ثلتٖقيڄ ثلحساباػ  ٜثڣيغ ثلت ينظ ڣ بالتالي  ليهاڣ ل٘لڊ باختاف ثل
ٚ  أنڤثٵنستطيٸ ثلقڤڋ باڗ للتٖقيڄ  ٚ ،من حين ثلحٖٕڣ ڣمٖڥ ثلفح٨  ليڢمتعٖٕع فقٖ ينظ  ليڢڣ قٖ ينظ

ٚ ،من حين ثلتڤقيـ ڣ ثاستقاڋ  ٚڥئٛڣثيا  لګ باإضافغمن حين ثالًڈثم  ليڢكما قٖ ينظ ث  أخ مختلفغ ڣ بنا
ٚڣٵ ثلتالي: ٜڣثيا في ثلف ئعلګ ما سبڄ يمكن تڤضيح ه٘ه ثل

 أڣاة التٖقيڄ من حين الحٖڣد 
ٜئي لګڄ من حين ثلحٖٕڣ ينقسږ ثلتٖقي ئ:ثلتٖقيڄ ثلكامل ڣثلتٖقيڄ ثلج

ٙثڣهڤ ثلتٖقيڄ ثل٘ڬ يحڤڋ للمٖقڄ  ة التٖقيڄ الكامل:ت ٕيڢ ڣ ا يعن فح٨  طا غيڇ محٖٕڣ للعمل ثل٘ڬ ي
ٙف عليها ڣ يتعيڗ علګ  نمال عمليغ تمـ خاڋ فًڇع محاسبيغ ڣئك يخضٸ ثلتٖقيڄ للمعاييڇ أڣ ثمستڤياػ ثمتعا

                                                           

1
ٙسغ ثمهنيغ،  ٚيغ ڣثمما ٚثجعغ ثلنظ ٙثهيږ طڢ عبٖ ثلڤهاب،ثم ٙع، قسږ ثمحاسبغ، ثلطبعغ ثأڣلګ، :ث ع ،مصٚ، كليغ ثلتجا  جامعغ ثمنصٙڤ

ئ 5ث4٥،2ةة2
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ٚأڬيقٖم  أڗ ثأمٚفي نهايغ ثمٖقڄ  ٚ ثلفن ثمحايٖ عن مٖڥ عٖثلغ ڣئ ثل ٚ ثماليغ ككل بغ٬ ثلنظ ٙي صحغ ثلتقا
ٕٚثػ ثلت شملتها  ٙثتڢعلګ نطاځ ثلفح٨ ڣ ثمف ئ1ب ثختبا

ٜئي : 2  أڗ أڬ،ڣ هڤ ثلتٖقيڄ ثل٘ڬ يقتصٚ فيڢ عمل ثمٖقڄ علګ بع٬ ثلعملياػ ثمعينغ ة التٖقيڄ الج
ٚثعي ثمجاڋ ڣئ أڣئ ،ثلتٖقيڄ يتضمن ڣضٸ قيٕڤ علګ ثلنطاځ ثمطلڤب ثلجملغ ثلت تعيڗ ثمٖقڄ هي ثلت  أڗي

ڣليغ ثمٖقڄ في مجاڋ أڣ ڣ ،مطلڤب تٖقيقها علګ سبيل ثلحصٚتحٖٕ ثلعملياػ ث ٚ مس في ه٘ه ثلحالغ تنحص
ٚئل٘لڊ يتطلظ ڣئ ،أڣ حٖٕڣ ثلتٖقيڄ ثمكلڀ بڢ ،طاځن ٙتبا٭ بيڗ حٖٕڣ  أڬ ،تابيهنا ڣجٕڤ ثتفاځ ك ثأم ٙسالغ ث

ٚ عن ثلخطڤثػ ثلت ثتبعـ ڣ ثلنتائٌ ثلت تڤصل ثلتٖقيڄ ڣئ ٚي كي  ليهاثلهٖف منڢ حت يتمكن ثمٖقڄ من ثلتق
ٜئي ما يلي : أمثلغعليڢ في ثاتفاځ ڣمن  بن٨لږ  بش ثلتقصيڇ في ثلقيام  ليڢينسظ  ئثلتٖقيڄ ثلج
  ئبڣ مٖفڤعاػ  مفڤضاػثاتفاځ علګ تٖقيڄ ثلعملياػ ثلنقٖيغ من

  ئ2بمعينغخاڋ فًڇع  ثآجلغثاتفاځ علګ تٖقيڄ ثلعملياػ

 ٰثمالي فق ٜ ٚك ٚ قائمغ ثم ئبثاتفاځ علګ تٖقيڄ عناص

  ٙع ثمنشاع علګ سٖثٕ ثلًڈثماڴها ٙثسغ قٖ ئبثاتفاځ علګ ٕ
 ثانياة التٖقيڄ من حين الڤقـ

 النهائي:ةالتٖقيڄ ت
ٚ ڣئثلٖف قفاڋعملڢ بعٖ  يبٖأثمتڤسطغ ثلحجږ ڣ ٗلڊ اڗ ثمٖقڄ يعٖ مناسبا للمنشاػ ثلصغيڇع ڣئ ٚصيٖ ات ت

ٕڬ  أڬف ساباػ ڣ في ه٘ث ثلضماڗ لعٖم حٖڣئثلح عٖم حٖڣف  لګتعٖيل للبياناػ بعٖ تٖقيقها كما ثنڢ ي
ٙتباڅ في ثلعمل ٕثخل ثمنشاع  ٕٕٚ ثمٖقڄ ،ث لڊ لعٖم ت ٕڬ  لګ بالصافغعلګ ثمنشاع  مساعٖيڢ ڣئٗڣ  لګثنڢ ي

خ٘ علګ ثلتٖقيڄ ثلنهائي ثاحتمااػ  تخفي٬ ثحتمااػ ثلسهڤ من جانظ ثلقائميڗ بعمليغ ثلتٖقيڄ ڣ لكن ي
ئثلتاليغ:
ٚئ (ت خ ئبثلنتائٌ  ت
ٙتباڅ في مكاڗ  (2 ئثمٖقڄبحٖڣف ث
ئثلتاعظبڣئڣ ثلغ٤  ثأخطاعٖم ثكتشاف  (3
ٚغڤبعٖم قيام ثمٖقڄ بالفح٨ علګ ثمستڤڥ  (4 ئبثم

 ة التٖقيڄ امستمٚ:2
ٕ علګ ثمنشاع من ڣقـ  ٚئيعٖ ثل٘ڬ يقڤم فيڢ مٖقڄ ثلحساباػ بالًٕڇ يغ  أخ يغ أڣ غيڇ ٕٙڣ أڣ علګ فًڇثػ ٕٙڣ

ٚ ثلتٖقيڄ ثل٘ڬ يتږ  أخٚبمعن ڣئ ،٨ ثلعملياػ ثمحاسبيغ ثلت تمـللقيام بفح ڣڋئ أڣايعٖ ثلتٖقيڄ ثمستم  ب
ئبخاڋ ثلسنغ ثماليغ 

 ٚ ٜثيا ثلتٖقيڄ ثمستم ٚغږ من م ئ: أهمهاثنڢ يبڇٛ بع٬ ثلعيڤب  ائڣ علګ ثل

                                                           

1
ٙجيغ ثمفاهيږ   ٚثجعغ ثلخا ٚ علي ،ثم ٙف عليها ڣثمعاييڇ  ثأساسيغ:محمٖ سميڇ صباڗ،عبٖ ثلڤهاب نص ڣثلياػ ثلتطبيڄ ڣفقا للمعاييڇ ثمتعا

ٙ ثلجامعيغ،مصٚ، ئة2٥،3ةة2ثلٖڣليغ،ثلٖث
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ٙتباڅ ثلعمل في ثمنشاع محل ثلتٖقيڄ  (ت ئبث
ئمتصلبثنڢ تٖقيڄ غيڇ  (2
ئثمنشاعببيڗ ثمٖقڄ ڣ مڤظفي  ثإنسانيغتڤطيٖ ثلعاقاػ  (3

عٖثٕڣلكن يمكن معالجغ ه٘ه ثلعيڤب من خاڋ قيام ثمٖقڄ  ٚنامٌ ثلتٖقيڄ علګ  ب مڤثعيٖ ڣك٘لڊ  أساٝب
ٚمٛڤ ڣئ ٚثػ ڣئ ،ماػ للعملياػ ثلت تږ تٖقيقهاثلعائثستخٖثم ثل ٙصٖعك٘لڊ يمكن للمٖقڄ عمل م٘ك  ب

ٚ  ڣ ما ،ثلحساباػ ثلت تږ تٖقيقها ٚ بال٘ك ٕيها كل من ثلتٖقيڄ ثلنهائي ڣئ أڗهڤ جٖي ٚ يمكن للمٖقڄ أڣ ي ثمستم
ٙڬئ أساٝعلګ  ئ1بتفصيلي أڣ ثختيا
 ة التٖقيڄ من حين ااستقاڋ ثالثا

جاػ بڤثسطغ  ثمنتظږ:ڣهڤ عمليغ ثلفح٨  التٖقيڄ الٖاخلي ةت ٚ ڣ ثل جلغ في ثلٖفات سسغ ثم لعملياػ ثم
سسغ ،جهغ ٕثخليغ  سساػ ،أڣ مٖققيڗ تابعيڗ للم جږ ثم ٚث لكبڇ  ٚئڣقٖ نشا ه٘ث ثلنڤٵ من ثلتٖقيڄ نظ  ثأم

ٜم ڣجٕڤ  ٚڣٵ  إٔثعثل٘ڬ ثستل ٙقابغ تضمن ثلتحقڄ من عملياػ ثمش ئبڣقايغ ڣ 
ٙجي:ة 2 ٚف  التٖقيڄ الخا نڢيع مستنٖثڴها بڤثسطغ ثمحايٖ لٖفاتٚ ڣسجاػ ثمنشاع ڣئ أانتقإڬثلفح٨  ب

ٙجي بمڤجظ عقٖ  لڊ بهٖف  تعابعنڢ  يتقاٿ خ٨ خا ٚأڬ بٖثلنڤعيغ ثلفح٨ ثمطلڤب منڢ ٗڣ ثلفن  ثل
ٚ ثماليغ للمنشاع خاڋ فًڇع معينغ  ٙي ئبثمحايٖ عن صٖځ ڣ عٖثلغ ثلتقا

ٚق ٙجي غ ثلسابقغ بيڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣئڣيتضح من ثلتف ٚها فيما يلي: أڣجڢهناڅ  أڗثلخا ئتشابڢ يمكن حص
ٙيغ ڣ ثلت يمكن ثلثقغ فيها  لګكل منها يمثل نظام محاسب فعاڋ يهٖف  (ت ٚڣ تڤفيڇ ثمعلڤماػ ثلض

ٚ ماليغ نافعغ  عٖثٕاعتمإ عليها في ڣث ٙي ئبتقا
ٚقابغ ثلٖثخليغ منٸ أڣ تقليل حٖڣف  (2 ڣثلتاعباػ ڣثلغ٤  ثأخطاكل منها يتطلظ ڣجٕڤ نظام فعاڋ لل

ئتتعاڣڗ بينهما يمكن تڤضيحڢ في ثلنقا٭ ثلتاليغ: أيضاكما يڤجٖ 
  ٙجي لكميغ ث قاڋڣجٕڤ نظام جيٖ للتٖقيڄ ثلٖثخلي يعن ٙثػ ثلت يقڤم بها عنٖ ثمٖقڄ ثلخا اختبا

ئبثلفح٨ ڣ بالتالي تڤفيڇ ثلڤقـ ڣ ثلجهٖ للمٖقڄ فضا عن كفايغ ثلنظام ثمالي للتٖقيڄ 

 كٖ ڣجٕڤ ڗ ٙجي ڣ ه٘ث ي ئبصفغ ثلتكامل  نظام للتٖقيڄ ثلٖثخلي ا يعن ثلتٖقيڄ ثلخا
ٚغږ من ثلتشابڢ ڣ ثلتكامل بيڗ  ٙجي  ثلتٖقيقييڗڣعلګ ثل هناڅ ثختافاػ بينهما يمكن  أڗ اثلٖثخلي ڣ ثلخا

ٛها فيما يلي : ئثنجا

  ئبمن حين ثلهٖف
  ئبمن حين ثلعاقغ بامنشاع

 ئبثلعمل من حين نطاځ ڣحٖٕڣ
  

                                                           

1
ٚ علي: محمٖ سميڇ صباڗ،عبٖ ثلڤهاب   ٚجٸ ثلسابڄ،٥ ،نص ئ32نف٠ ثم
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ٚڣ٩ ڣ معايي التٖقيڄ امحاسبي  ٚابع: ف  امطلظ ال
ٚع  ٚڣ٩ التٖقيڄ امحاسبي  اأڣڋ الف  1:ف

ٙع عن معتقٖثػ مسبقغ علګ  ٚڣ٩ عبا ٙئ أساسهاثلف ٙئفي  ثأفكا عمليغ ثلتحليل حت تكڤڗ ممنهجغ  طا
ٚڥئحل مشكلغ ثلتٖقيڄ هي  طاٙئڣمبسطغ ڣ في  ٚ علګ مجمڤعغ من ثافًڇثضاػ  أڗيجظ  ثأخ ٚيغ  إيجإتتڤف نظ

ئ: كاآتيشاملغ لها ڣهي 
ئ: البياناػ للفح٨ قابليغأڣاة 

كٖ مكانيغيعن ه٘ث  ٚضيغ ٗلڊ مما تحتڤيڢ ثلقڤثئږ ثماليغ فعمليغ ثلتٖقيڄ قائمغ علګ ه ثلت ٘ه ثلف
ٚيغ ثمطلقغ في أڗثنڢ يشًڇ٭ لقيام ثمٖقڄ بمهمتڢ  ينبٸ ه٘ث ڣئ،ثاطاٵ علګ ثلبياناػ ثماليغ  تتڤفٚ علګ ح

ئثلف٩ٚ من ثمعاييڇ ثمستخٖمغ لتقييږ ثلبياناػ ثمحاسبيغ فه٘ه تتمثل في :
ٙع مائمغ ثمعلڤماػ ثمحاسبيغ ائ ة امائمغ :ت ٚڣ ٙتباطها ثمحتمليڗ ڣئ حتياجاػ ثمستخٖميڗيعن ض  باأحٖثفث

ئبثلت تعبڇ عنها 
خصاڗ أڣ  القابليغ للفح٨: ة2 نهمابفح٨ ثمعلڤماػ نفسها  أكٌڇئمعن ثنڢ قام   لګيصا  أڗا بٖ  ف

ئ بليهاثمقايي٠ أڣ ثلنتائٌ نفسها ثلت يجظ ثلتڤصل 
3 : ٚيقغ عإلغ ڣ مڤضڤعيغ ة البعٖ عن التحي جيل ثلحقائڄ بط ئببمعن ت
ئبتتحلګ بها ثمعلڤماػ ثمحاسبيغ  أڗ: هي خاصيغ يجظ القابلغ للقياٝ الكمي ة4

ٙعثانياة عٖم ڣجڤد تع٩ٚ حتمي بيڗ امصلحغ كل من امٖقڄ ڣ   : اإدا
ٙعيف٩ٚ عٖم ڣجٕڤ تعا٩ٙ في مصالح بيڗ ثمٖقڄ من جهغ ڣ  ٚڥئثلڤحٖع ثاقتصإيغ من جهغ  ٕث  أخ

ٚعغ ڣ بسهڤلغ  ٛ عمليغ ثلتٖقيڄ بس ٚفيڗ يساعٖ علګ ثنجا ٙ من ثلتعاڣڗ بيڗ ثلط ئبڣ هڤ ما يعن ضمنا ڣجٕڤ قٖ
ٚڥ معلڤماػ  يغثالثاة خلڤ القڤائږ اماليغ ڣ   غي عاديغ: أخطا يغتقٖم للفح٨ من  أخ

مكاڗفي حالغ حٖڣف تڤثط قٖ ا يكڤڗ  بالتالي ڣئ،من خاڋ ثلقڤثئږ ثماليغ  ثأخطاثمٖقڄ ثكتشاف  ب
ٜٵ ثلشڊ ثمن لعلڢ يكشڀ  أڗعلګ ثمٖقڄ  ٙثػ  ثلتاعظيحافٴ علګ ن ٚڥئمن خاڋ ثختبا ئبڣثسعغ  أخ

ٚقابغ الٖاخليغ يلغي احتماڋ حٖڣف  ئ: أخطاٙابعاة ڣجڤد نظام سليږ لل
ٙقابغ ٕثخليغ سليږ قٖ  أڗيعن ه٘ث ثلف٩ٚ  ٜٛ من ٕقغ ثلبياناػڣجٕڤ نظام  بالتالي ڣئ ،ثماليغ  يع

ٙڬ بٖا من ثلشامل مكانيغ ئبثاعتمإ علګ ثلتٖقيڄ ثاختبا
د  لقڤائږ ماليغ سليمغ :  ٙف عليها ي  خامساة التطبيڄ امناسظ مباد امحاسبغ امتعا

ٜٛ  أڗ أڬ كٖثسًڇشإ ثمٖقڄ في عمليغ بامبإ ثمحاسبيغ سيع من مٖڥ سامغ تمثيل ثلقڤثئږ  ثلت
ٙها ثمٖقڄ ستكڤڗ  ثأحكامفي حالغ غياب أڣ قصٙڤ ه٘ه ثمبإ فاڗ ڣ، ثأعماڋثماليغ لنتائٌ  ثلت سيصٖ

ٚثػ مڤضڤعيغ لګخصيغ  ئبحٖ كبيڇ ڣ ٕڣڗ تبڇي
ٚداػ التي كانـ صحيحغ في اماض ي ستكڤڗ ك٘لڊ في امستقبل :  ٚ ڣ امف  سادساة العناص

ٚڣٵ ڣه٘ث يعن ثنڢ  ٚثٙ ثمش ٚڣ٩ ثمحاسبيغ ڣ هڤ ف٩ٚ ثستم  ٗثه٘ث ثلف٩ٚ مستمٖ من ثحٖ ف
ٙع أڗثتضح للمٖقڄ  ٚقابغ ثلٖثخليغ فانڢ يفًڇ٩ ث ڣقڤفڢڣ ك٘ث ڣ  ،ٙشيٖع ثإٕث ٙ علګ سامغ نظام ثل ٚث ستم
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ٙعميڤڋ  أڬثتضح عك٠ ٗلڊ  ٗثڣئثلڤضٸ ك٘لڊ في ثمستقبل  أڣ ثماحظغ لضعڀ علګ  ،ثلتاعظ لګ ثإٕث
ٙ مستقبا  ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣجظ ثلح٥ٚ ڣ ثخ٘ ٗلڊ بعيڗ ثاعتبا ئبثمستڤڥ نظام ثل

ٜاڣڋ عملڢ كمٖقڄ فقط: ٚاقبغ الحساباػ ي  سابعاة م
ٚثقظ ثلحساباػ  يلًڈم  أڗحڤڋ مصٖثقيغ ثلقڤثئږ ثماليغ فاڗ عليڢ  ٙأيڢ بٖثفي حالغ ثلطلظ من م

ٙغږ ثمهمغ ثمڤكل طاٙئب٘لڊ في  ٚڥئقيامڢ بخٖماػ  مكانيغغ لڢ  ئب أخ
اماػ مهنيغ عليڢ  م بها  أڗثامناة القڤانيڗ امهنيغ تف٩ٚ على امٖقڄ الت  يلت

ٚځ ه٘ث ثلف٩ٚ  ٜ  لګيتط ٚك ٚضها م ڣلياػ ثلت علګ ثمٖقڄ ثالًڈثم بها ثتجاه عمائڢ ڣ ثلت يف مجمڤٵ ثمس
ٚثقظ ثلحساباػ  ئم

ٚع الثاني : معايي  التٖقيڄ امحاسبي  الف
ٚيكيثصٖٙ ثمعهٖ  قبڤا عاما من قبل  ألقـللمحاسبيڗ ثلقانڤنييڗ مجمڤعغ من ثمعاييڇ ثلت  ثأم

ٙسيڗ مهنغ ثلتٖقيڄ  ٚجٸ  أصبحـ أنهاثمما ٛثلـ ثم ٜثڣلي ثمهنغ ڣ تشمل ثاف معاييڇ : ثأساس ڣ ما ئلكل من م
 1أڣاة امعايي العامغ )الشخصيغ(

 :مٖقڄ الحساباػ العلمي  التأهيلة ت
 ٙ ٙ كيكڤئ أڗيتطلظ ه٘ث ثمعيا هل علم مناسظ بجانظ حصڤلڢ علګ قٖ افي من ڗ ثمٖقڄ حاصا علګ م

ٙيظ ثلعمليغ في مم ٙسغثلتٖ ٛ ثلعمل ثمڤكڤڋ  ا ع  ليڢثمهنغ حت يستطيٸ ثنجا ڬثلڤفا ڣئ،بكفا ٚڥئثلًڈثماػ  ب  أخ
ٚڥئيكڤڗ ملما ببع٬ ثلعلڤم  أڗقٖ تطلظ منڢ ڣ في ه٘ه ثلحالغ تتطلظ مهنغ من ثمٖقڄ  ٚتبطغ بعملڢ ث ثأخ م

ٙعمثل علڤم  ٙع علګ ثلتحليلڣئ ثإحصا  ثإٕث فيما  ٙأيڢ بٖثڣ ثاستنتاه عنٖ  ،غيڇها ثلت يعتمٖ عليها في ثلقٖ
ٚطا تمثل متطلباػ ه٘ث ثمقڤثئږ ماليغ ڣئعليڢ من بياناػ ڣئ يع٩ٚ للحصڤڋ علګ ثلًڇخي٨  أساسياعياٙ ش

ٚع ثم ٛم مباش ٚڣ٭ ثلا ٜثڣلغ ثمهنغ  ثأساسيغثمتطلباػ  ڣئهنغ ڣ تحٖٕ كل ٕڣلغ ثلش ٛم م ئبمنح ثلًڇخي٨ ثلا
 :ة استقاڋ حياد امٖقڄ2

ٚثحل ثلتٖقيڄ بمعن  أڗيجظ علګ ثمٖقڄ   مينايكڤڗ محايٖث ڣئ أڗيكڤڗ مستقا ثستقاا تاما في جميٸ م
ئفي عملڢ ڣ مڤضڤعيا غيڇ متحيڈ خاڋ تنفي٘ عمليغ ثلتٖقيڄ بحين يكڤڗ :

  ٚنامٌ ثلتٖقيڄ ٕڣڗ تٖخل  عٖثٕاستقاڋ في ٙعب ئبتعٖيل علګ ه٘ث ثلبڇنامٌ  أڬفي  ثإٕث

  ٚضڢ ٙ ثمجااػ ڣئضغڤ٭ أڣ  آيغثاستقاڋ في مجاڋ ثلفح٨ ٕڣڗ تع  ثأنشطغتٖخل في عمليغ ثختيا
ٕٚثػ ثلت تخضٸ لع ئبمليغ ثلفح٨ ڣ ثمف

  ٕڣڗ تٖخل أڣ ضغڤ٭  عٖثٕثاستقاڋ في مجاڋ ٚ ٙي ثيڇئثلتقا ثلحقائڄ ثلت تږ ثكتشافها  ظهاٙئعلګ  للت
ثيڇئ ،أڣخاڋ عملياػ ثلفح٨  ٚأڬعلګ  ثلت ئثلتٖقيڄبثلنهائي بالقڤثئږ ثماليغ محل  ثل

ئكما يمكن تحٖيٖ ثستقاڋ ثمٖقڄ في مجاليڗ هما : 

 :  ئببمعن ڣجٕڤ مصالح مإيغ للمٖقڄ في ثمنشاع ثلت تقڤم بتٖقيڄ عملياڴها ااستقاڋ اماد
 : ضغڤطاػ أڣ  يغبمعن ثستقاڋ ثمٖقڄ مهنيا من خاڋ عٖم ڣجٕڤ  ااستقاڋ ال٘اتي أڣ ال٘هني

ئ بتٖخل من جانظ ثلعميل
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 ة ب٘ڋ العنايغ امهنيغ امعقڤلغ : 3
لغ قٖ  ٚثحل ثلتٖقيڄ حت يبعٖ نفسڢ عن مسا يجظ علګ ثمٖقڄ ب٘ڋ ثلعنايغ ثمهنيغ ثمعقڤلغ في جميٸ م

ٚ في ب٘ڋ ه٘ه ثلعنايغ ڣ في ه٘ه ثلحالغ يتعيڗ عليڢ:  ٗثيتع٩ٚ لها  ئما قص
  ٚحلغ ثلتخطيٰ لعمليغ ثلتٖقيڄ حت يتمكن من ٙڥ جهٖه خاڋ م ئبخطغ تٖقيڄ مائمغ عٖثٕب٘ڋ قصا

 ٛمغ لعمليغ ثلتٖقيڄ ملًڈما ف ثلفح٨ايغ ثمهنيغ ثمعقڤلغ خاڋ ب٘ڋ ثلعن ي ٗلڊ بمعاييڇ ثلتٖقيڄ ثلا
ٙ ثلعينغ ڣ جمٸ ثلٖڣليغ ڣئ ٙ ثمن عنٖ ثختيا ئبڣ تقييمها  ثإٔلغثتخاٗ ثلح٘

ٚيٚ ٚحلغ ثلتق بٖثبحين ا يقڤم ثمٖقڄ  ،ب٘ڋ ثلعنايغ ثمهنيغ ثمعقڤلغ خاڋ م ڣ  ثإٔلغبعٖ تقييږ  ائ ٙأيڢ ب
ح ئبتحٖيٖ ثلنتيجغ ثلنهائيغ بشكل ڣث

ئثانياة معايي العمل اميٖاني: 
ٚتبٰ ه٘ه ثمعاييڇ بتنفي٘ عمليغ ثلتٖقيڄ حين تشمل ثاف معاييڇ هي: ئت

  :ة التخطيط امائږ لعمليغ التٖقيڄت
ٚنامٌ تٖقيڄ أڗيجظ علګ ثمٖقڄ  ٚجمتها في ب يمكن تنفي٘ها  يعٖ خطغ مائمغ لتنفي٘ عمليغ ثلتٖقيڄ يتږ ت

ح ه٘ث ثلبڇنامٌ ما يلي: أڗعمليا ڣ يجظ  ئيڤ
 ٙثػ ثمطلڤبغ يٸ ثلڤقـ ثمتاٍ لعمليغ ثلتٖقيڄ علګ ثاختبا ئبتٛڤ

 ٚفيڗ بمكاتظ ثلتٖقيڄ علګ ڣئ،ي٨ ثلعماڋ ثمساعٖين تخص ئبثلتٖقيڄ ثمختلفغ  أعماڋثمش

 ٚثف ٚفيڗ علګ عمليغ ثلتٖقيڄ  ثإش ئ1بثمناسظ علګ ثمساعٖين ڣثمش
ٚقابغ الٖاخليغة 2 ٙاسغ ڣ تقييږ نظام ال   :د

ٙقږ    أشاٙئڣ قٖ  ٙ ثلتٖقيڄ  ٚقابغ ثلٖثخليغ بما فيها فهږ ثمنشاع ڣئ أڗ لګمعيا ٙثسغ ڣ تقييږ نظام ثل ٕ 
ٚ بيئتها يساعٖ ثمٖقڄ في تحٖيٖ ڣئ ٚيغ سڤث كانـ بسبظ ثلغ٤ أڣ  ثأخطاتقييږ مخاط ڣ علګ  ثلخطثلجڤه

كيٖثػګ مستڤڥ مستڤڥ ثلبياناػ ثماليغ أڣ عل ٚ  أساسابما يڤفٚ  بثلت لتصميږ ڣ تطبيڄ ثاستجاباػ مخاط
ٚ  ثأخطا ٚيغ ثلت تږ تقييمها ڣ ه٘ث من شانڢ في تخفي٬ ه٘ه ثمخاط ئثلجڤه

  :كافيغ ڣ مائمغ ثباػ أدلغة الحصڤڋ على 3
ٙ ثلثال ٙجي علګ  نيتطلظ ه٘ث ثمعيا ٙع حصڤڋ ثمٖقڄ ثلخا ٚڣ  ثباػ إٔلغمن معاييڇ ثلعمل ثميٖثني ض

ٚأڬ بٖثمائمغ بحين تساعٖه في كافيغ ڣئ كما تٖعږ ثلثقغ في عٖثلغ ،في ثلقڤثئږ ثماليغ للمنشاع ثلعميل  ثل
ٚع بالثقغ من خاڋ عٖع ڣ سائل كما في حالغ ڣئ ثإٔلغ لګڣ ل٘لڊ يجظ ثلتڤصل  ،ه٘ه ثلقڤثئږ ٚثئن ثلجٖي ثلق

ٚ ثلحساباػ ڣ مستنٖثػ ثلقيٖ ڣ غيڇها أڣ  إٔلغحصڤڋ ثمٖقڄ علګ  ٙه  إٔلغمن ٕثخل ثمنشاع مثل : ٕفات من خا
ٙجيغ ڣ غيڇها  ٙثػ ثلخا  بثمنشاع مثل: ثمصإقاػ ڣ ثاستفسا

ٙيٚ عٖادثالثاة  معايي   التقا
ٚ ثمٖقڄ ث ٚي ٚحلغ يعٖ تق  ٙأڬثمعلڤماػ ڣئ يصاڋلتٖقيڄ ڣ هڤ ڣسيلغ مكتڤبغ لنقل ڣئفي عمليغ ث ثأخيڇعم

ح ڣ مفهڤم ڣ مڤثڤځ فيڢ  كما يعٖ ڣثيقغ تمكن قيام ثمٖقڄ بتنفي٘ ، ثمستفيٖينجميٸ  لګثمٖقڄ بشكل ڣث
ئ بڣثجباتڢ
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ٙئ ٙقږ   ڣأشا ٙ ثلتٖقيڄ ثلٖڣلي  ٙه في نهايغ عملڢ ڣ  لګ  ثمعيا ٚ ثمٖقڄ ثل٘ڬ يصٖ ٚي شكل ڣ محتڤڥ ڣ تق
ح فيڢ  ٚيٚ ڣفقا ما جا بمعاييڇ ثلتٖقيڄ  عٖثٕڣ يحكږ  ،عن ثلقڤثئږ ثماليغ ٙأيڢيڤ ٙبعغه٘ث ثلتق معاييڇ  أ
ٙعمهنيغ يجظ  ٚ ڣهي: ليها ثإشا ٚي ئ1في ثلتق

ٙف عنهت  ا :ة مٖڥ اتفاځ القڤائږ اماليغ مع مباد امحاسبغ امتعا
ٚه  أڗيجظ  ٚي ٙف عنها ڣفقا  عٖثٕهاثلقڤثئږ ثماليغ للعميل تږ  أڗ لګيشيڇ ثمٖقڄ في تق مبإ ثمحاسبغ ثمتعا

ئبثل٘ڬ يقاٝ عليڢ صٖځ ڣ ع٩ٚ ثلقڤثئږ ثماليغ  ثأساٝحين تعتبڇ ه٘ه ثمبإ هي ،ثمقبڤلغ قبڤا عاما ڣئ
ٙف عليها ڣ ثمقبڤلغ قبڤا عاما  محاسبيغ  أصڤڋئتطبيڄ قڤثعٖ ڣ  تباٵيتږ  أڗڣ يقصٖ بامبإ ثمحاسبيغ ثمتعا

ثلت صإف عليها ثمختصيڗ في مجاڋ ثمهنغ ڣ يعن ٗلڊ ڣئ ،ثلت يڤثجهها ثمحاسظ في عملڢ في مختلڀ ثلحااػ
ٙعثلًڈثم  بما يضمن صٖځ ه٘ه ثلقڤثئږ ڣ خلڤها من ،ږ ثماليغ ع٩ٚ ثلقڤثئڣئ عٖثٕبامبإ ثمحاسبيغ في  ثإٕث

ٚيفاػ متعمٖع أڣ غيڇ متعمٖع  ٚيغ سڤث كانـ تح ٚيفاػ ثلجڤه ئبثلتح
ٙف عليها : 2  ة مٖڥ ثباػ امنشاع في تطبيڄ امباد ڣ السياساػ امحاسبيغ امتعا

ڇثػ ثماليغ بهٖف ثمبإ ڣ ثلسياساػ ثمحاسبيغ من خاڋ ثلفً تباٵڣيعن ٗلڊ ثباػ ثمنشاع في 
ٙنغ بيڗ ثلقڤثئږ ثماليغ لنف٠ ثمنشاع عبڇ ثلسنڤثػ أڣ بينها ڣ بيڗ ثمنشاػ  ثإبقا ٚڥئعلګ سامغ ثمقا مماثلغ  ثأخ

ٙئتتبٸ نف٠ ثمبإ ثمحاسبيغ ڣ لعٖم  ئقڤثئږ ماليغ مضللغ في حالغ عٖم ثلثباػ في تطبيڄ ه٘ه ثمبإ  ظها
 :اإفصاٍةمٖڥ كفايغ ڣ مناسبغ  3

ٕٙع في ثلقڤثئږ ثماليغ تعبيڇث كا أڗيجظ  فيا ڣمناسبا عما تحڤيڢ من معلڤماػ تعبڇ ثلبياناػ ثلڤث
ٚه  أڗبخاف ٗلڊ يجظ ڣئ ٚي ئ بثإفصاٍعٖم كفايغ ڣ مناسبغ  لګيشيڇ ثمٖقڄ في تق

ٚٙ ثمٖقڄ مٖڥ ك أڗڣل٘لڊ يجظ   ٗثفيها ڣ  ٙأيڢمٖڥ صحتها حت يبٖڥ ڣئ،فايغ  ثلبياناػ ثلت حصل عليها يق
ٚه  ثإفصاٍهناڅ قصٙڤ في كږ أڣ نڤٵ أڣ محتڤڥ ه٘ث  أڗثمٖقڄ  ٙأڥ ٚي ئبٗلڊ  لګفسڤف يشيڇ في تق

ٚأ  بٖاة 4 ٚأ في القڤائږ اماليغ كڤحٖع ڣاحٖع أڣ اامتناع عن  ال ٚ  ال  : اأسبابمع ٗك
بٖثيقڤم  أڗيجظ علګ ثمٖقڄ  ٚع خاصغ  ٙثبڢ ب ٚ مكتڤب ڣ في فق ٚي ثلنهائي في ثلقڤثئږ ثماليغ في تق

ٚع  ٚأڬتسم فق أڣ فيها معبڇث عن ه٘ه ثلقڤثئږ كڤحٖع ڣثحٖع ڣ ا يعن ٗلڊ ثمڤثفقغ ثلتامغ  ٙأيڢڣ يكڤڗ  ثل
ٚف٬ ثلكلي للقڤثئږ ثماليغ  ٙثبصفغ عامغ يمكن تقسيږ  ڣئثل ئثلتاليغ : ثأنڤثٵ لګثلت يبٖيها ثمٖقڄ  ثآ

 ئبتعٖياػ أڣ تحفظاػ  أڬبٖڣڗ  ٙأيڢفيڢ يبٖڬ ثمٖقڄ نظيڀ ڣئ ٙأڬ

 ئبمتضمنا بع٬ ثلتحفظاػ  ٙأيڢفيڢ يبٖڬ ثمٖقڄ غيڇ نظيڀ ڣئ ٙأڬ

 ٚفغ أڣ مضللغ كليغ بمعن  ثعتمٖث ٗثمعاك٠ ڣ فيڢ يبٖڬ ثمٖقڄ عكسيا فقٰ  ٙأڬ ثلقڤثئږ ثماليغ مح
ٚڣٵ  أنها ٜ ثمالي للمش ٚك ٙف عليها ڣئ أعمالڢئٌ ڣنتا،ا تعبڇ بڤضٍڤ عن ثم ئبفقا للمعاييڇ ثمحاسبيغ ثمتعا

 ٚأڬ بٖثسلب ثامتناٵ عن  ٙأڬ فيما يتعلڄ بالقڤثئږ ثماليغ  ٙأيڢ بٖثفيڢ يمتنٸ ثمٖقڄ عن ڣئ ثل
ٙ ه٘ث ڣئ ٚأڬيصٖ ٚثئن  إٔلغ لګعنٖما ا يصل ثمٖقڄ  ثل ئب ٙأيڢ إبٖثكافيغ  ثباػڣ ق

  

                                                           

1
ٚجٸ ،٥ ،ثميڗ ثلسيٖ ثحمٖ لطفي :  ئ538نف٠ ثم
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 امبحن الثاني : عمڤمياػ حڤڋ التٖقيڄ الٖاخلي 
 : ماهيغ التٖقيڄ الٖاخلي  اأڣڋ امطلظ 

ٚع  ٚيڀ التٖقيڄ الٖاخلي اأڣڋ الف  : تع
نڢ: تڣظ ٚف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ب ٚئيع  ٵ لفح٨ ڣتقييږ أنشطتڢ ثلتڣئيفغ تقييږ مستقلغ يقڤم بها ثمش

ٚڣٵ ئ".تقٖم ٕثخل ثمش
ٚف أيضا  ٚعهڤ تٖقيڄ للعملي " ڣيع ع مستم جاػ بصٙڤ ٚڣٵ  يتږ ،اػ ڣثل بڤثسطغ جهاٛ ڣظيفي ٕثخل ثمش

لګمعن للقيام ه ٕڬ  ٛ ثلڤظيفي ي ضماڗ أڗ ثلنظام ثمحاسب كاف ڣ يتږ  ٘ث ثلعمل ڣڣجٕڤ مثل ه٘ث ثلجها
ثػطبقا  تنفي٘ه ٚث ٚقابغ ثلٖثخليغ أهٖثفعليڢ تسهيل تحقيڄ  يًڇتظكما ، ثمخططغ لإج " . نظام ثل

ئ1
ليڢ مساعٖع   نڢ نشا٭ مستقل للتقييږ يتږ ثللجڤ  ٚف ب ٙعكما ع ٙع ثلعليا في ثمنشاػ ث ثإٕث ٕث لكبيڇع علګ 

ٚڣٵ مستقلغ عن ڣهڤ ڣظيفغ من ڣئ،فعاليغثلأعمالها  ڣڋ ثتجاه ثظائڀ ثمش ٙعلڤظائڀ ثمحاسبيغ  ڣمس   ثإٕث
ٚع  بثلعليا مباش

ٚف معهٖ ثمٖققيڗ ثلٖثخليڗ في  ٚ تنشا ٕثخل ثلتنظيږ بهٖفت أنڢ عمليغ تقي ثنجلًڇثڣيع خٖمغ ه٘ث  يږ مستم
ٚيڄ فح٨ ڣتقييږ  ،ثلتنظيږ لڊ عن ط  بثمختلفغ ڣتڤصيل نتائٌ ه٘ث ثلتٖقيڄ ثأنشطغٗڣ

نڢت ڣسيلغ تقييږ لعمليغ تٖفڄ ثلبياناػ ڣثمعلڤماػ ڣثلحكږ علګ نڤعيتها ڣكمالها ب   ٚف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ب ڣيع
ٚ ثلتجان٠ ثل٘ثتي ڣثمتبإڋ للبياناػ ڣيتږ ثلتحقڄ من ٗلڊ عن ٚيڄ ثلتحقڄ من تڤثف  ت2ط

نڢ  ٚيڀ ثلتٖقيڄ ب ٙعمن أڣجڢ ثلنشا٭ ثمستقلغ ثلت تنشاها   كما يمكن تع ثلتحقڄ  بخٖمتها في  للقيام ثإٕث
كٖ من كفايغ  ڣثإحصائيغمن ثلعملياػ ڣثلقيٕڤ بشكل مستمٚ لضماڗ ٕقغ ثلبياناػ ثمحاسبيغ  ڣثلت

ع ثمخصصاػ ع للسياساػ ڣثلخطٰ  ،ثمعٖع لحمايغ أصڤڋ ڣأمڤثڋ ثمنش تباٵ مڤظفي ثمنش ڣثلتحقڄ من 
ثػ ٚث ٙيغ ڣثإج ٚثقبغ  ثإٕث ٚ في قياٝ مٖڥ صاحيغ تلڊ ثلخطٰ ڣثلسياساػ ڣجميٸ ڣسائل ثم ٚسڤمغ ڣأخ ثم

ٚڥئ ٚثضها إٔثفي  ثأخ ٛمغ ، أغ ٚڣٵ ٕخالهاڣثقًڇثٍ ثلتحسيناػ ثلا ٙجغ لګ عليها حت يصل ثمش ثلكفايغ  ٕ
 بثلقصڤڥئ ثإنتاجيغ

ٚف معهٖ  ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ في  ٚيكاڣيع ٚئ أم ضافاػثلتعٖياػ  أخ ٙسغ ثمهن ڣ يغ في علګ ثمعاييڇ ثلٖڣليغ للمما
كما قام بتعٖيلها في 4ةة2/ت/تناف٘ع باعتباٙ من  أصبحـڣثلت  3ةة2/2تثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في

ٙ في 4ةة4/2ة/5ت لڊ ثستنإث للمفهڤم ثلحٖين ثلجٖيٖ ثلصإ ٚف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي   999ت/تة،ٗڣ ڣثل٘ڬ يع
نڢ ٜيإع قيمغ ثمنظمغ ڣتحسيڗ عملياڴها ،ڣيساعٖ ثلتٖقيڄ   تنشا٭ مستقلب ٙڬ مصمږ ل ڣمڤضڤعي ڣثستشا

ٙعمن خاڋ ثنتهاه مٖخل مڤضڤعي ڣمنظږ لتقييږ ڣتحسيڗ فعاليغ  أهٖثفهاثلٖثخلي ثمنظمغ علګ تحقيڄ   ٕث
ٚقابغ،ڣعملياػ ثلتحكږت ٚ ،ثل ئ   ثمخاط

كيٖبينما ثمفهڤم ثل٘ڬ ڣضعتڢ مجل٠ معاييڇ ثلتٖقيڄ  ( ةتتي ڣفقا معاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖڣلي )ثلٖڣل ڣثلت
ٙف عليها كخٖمغ للمنشاع   غأنشطثلتٖقيڄ ثلٖثخلي هڤ تتقڤيږ  أڗ لګيشيڇ  4ةة2 سنغ ثمعٖڋ ثلعام ثمتعا

ٚڥئ أشياڣمن ضمن ڣظائفها من بيڗ ، ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣفعاليتڢ أخ ئبنظام ثل

                                                           

1
ٙيغ ،  ٙ ثلجامعيغ ،ثإسكنٖ ٚثجعغ تشغيل ثلبياناػ ثلكًڇڣنيا،ٕث ئ5ت،8٥ةة2:ثنا علي ثلقباني ،م

2
ٙ صفا   ،ثمنشاػ ثلصغيڇع(،ٕث ٙڬ،ثلخا٥،ثلبيئ كيٖ )ثلٖثخلي،ثلحكڤمي،ثإٕث ٚع في ثلتٖقيڄ ڣ ثلت :ثحمٖ حلم جمعغ،ثاتجاهاػ ثمعاص

يٸ،عماڗ، ٚ ڣثلتٛڤ ئث9٥،2ةة2للنش
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ٙيڀ ثلسابقغ يمكن تلخي٨ بنٕڤ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي كما يلي : ئمن خاڋ ثلتعا

عماڋيقڤم  بت ٙع أڣثلتٖقيڄ ثلٖثخلي قسږ  ب ٚع  ڣئ ٕث ٚيڄ  ڣئڣحٖع  ڣئٕثئ ٙسيڗ  ڣئمماٝٙ  ڣئف مما
ٚكغ  ،للتٖقيڄ ثلٖثخلي ٙجيغ أڬ جهغ  ڣئڣقٖ يكڤنڤث مڤظفي في ثلش قٖ يقڤم بالعمل ڣثمهمغ جهغ خا

ٚكغ  ئبمستقلغ عن ثلش
ٙيغ  ،يقٖم ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي خٖماػ ثلتٖقيڄ باستقاليغ ڣمڤضڤعيغ ب2 ٙعڣك٘لڊ خٖماػ ثستشا  إٕث

ٚكغ تصمږ بهٖف  ٚكغ  ضافغثلش ٚ ڣتحسيڗ عملياػ ثلش ئبقيمغ ڣتطڤي
ٚكغ في  ب3 من خاڋ تڤفيڇ منهجيغ منتظمغ  أهٖثفهاتحقيڄ تساعٖ خٖماػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلش

ٙعڣمنطقيغ لتقييږ ڣتحسيڗ فعاليغ  ٚ ڣعملياػ ثلضبٰ  ٕث ٙعثمخاط ٕث ئبثلعملياػ ڣ
ٚفغيجظ علګ من يقڤم بالتٖقيڄ ثلٖثخلي  ب4 معاييڇ ڣتقنياػ ثلتٖقيڄ ڣثلتحلي بااستقاليغ  مع

ٚأڬڣثمڤضڤعيغ  ئبثمن كڤنڢ تقييږ مڤضڤعي منتظږ ڣمستقل ڣثل
عماڋيقڤم  ب5 بمعن عٖم تحٖيٖ نطاځ ثلعمل ڣيشمل جميٸ ،ثلتٖقيڄ لجميٸ ثلعملياػ ڣثلضڤثبٰ  ب

ڣفي مختلڀ ثمستڤياػ  ،جميٸ ثمڤظفيڗ لګثلعملياػ ثماليغ ڣغيڇ ماليغ ڣلڢ صاحيغ ثلڤصڤڋ 
ثػ بما فيها ث ڣثأنشطغثلڤظيفيغ ثمنتجاػ  جاػڣثمڤجٕڤ ٙثػ ڣك٘لڊ ثل ئ بلبناياػ ڣثلعقا

ٚع الثاني :    أهٖافڢڣاهږ  الٖاخليالتٖقيڄ  أهميغالف
 1التٖقيڄ الٖاخلي  أهميغة أڣا

تحتڤڬ ثلعٖيٖ من ثمنظماػ ثلكبيڇع علګ قسږ للتٖقيڄ ثلٖثخلي حين يكڤڗ لٖڥ ه٘ه ثمنظماػ عملياػ 
 أهميغڣينا٭ به٘ث ثلقسږ ثلعٖيٖ من ثمهماػ ثلت من خالها تتضح ،تعقيٖث من ثمنظماػ ثلصغيڇع  أكٌڇئماليغ 

ٚيڄ ثلتٖقيڄ  ٚثجعغ ثلٖثخليغ علګ جٖڣلغ ثمهام ثلت يخت٨ بها ف ٚثجعغ ثلٖثخليغ ڣيعمل مٖيٚ قسږ ثم ثم
ٚثجعغ علګ ثلنحڤ ثمطلڤبثلٖثخلي كي تسيڇ عم ٚثجعغ ثلٖثخليغ من خاڋ ما  أهميغ جماڋيمكن ڣئ ليغ ثم ثم

تي ئ:  ي
يإع ثلڤعي لٖڥ  أصڤڋئعمل ما هڤ ممكن من ثجل حمايغ  بت ٚكغ ڣ ممتلكاڴها ٛڣ ٙعثلش ثمنظمغ من  ٕث

ٚقابغ ثلٖثخليغ علګ كل ما يتعلڄ بامنظمغ ماليا ڣ  ع ثل ٙفٸ كفا ٙياثجل  ئب ٕث
ٙيغ في ثمنظمغ  ب2 كٖمتابعغ ثلعملياػ ثلجا ٚځ في ثلعملياػ ثمحاسبيغ من خاڋ  ڣثلت من عٖم ڣجٕڤ خ

ٚثفثالًڈثم بالقڤثنيڗ  جاػ ثماليغ ڣئثماليغ ڣثلتنظيميغ ڣتطبيقها علګ كاف ڣثأع ثمحاسبيغ في غ ثل
ئبثمنظمغ 

ٚ ڣ ثاحتياڋ ثمحاسب ثلت ڴهٖف  ب3 تضليل من  لګثلكشڀ عن ڣجٕڤ عملياػ ثلغ٤ ڣثلخٖثٵ ڣثلًڈڣي
ٚ أڣ ثاحتياڋ ثمالي بياناػ  ليهږتقٖم  كٖبعٖ  ائ،ثماليغ تخت٨ بعملياػ ثلًڈڣي من حتميتها من  ثلت

ئبثجل ثلقب٬ علګ ثلجناع 
ٚ ثمحتمل حٖڣڵها في ثمنظمغ  أس٠ڣضٸ  ب4 عطاتقييږ ثمخاط ٚ ثماليغ ٗثػ  ثأڣلڤيغ ڣ  ثأهميغللمخاط

ئثلنسبيغب
                                                           

1
ٜع في ظل معاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي :عصام محمٖ   ٜع ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثلجامعاػ ثلفلسطينيغ بقطاٵ غ ثلطڤيل،مٖڥ فعاليغ ثجه

ٜع،فلسطيڗ، ٙع ثلجامعغ ثاساميغ غ ٚع من متطلباػ شهإع ثماجسًڇ في ثمحاسبغ ڣثلتمڤيل من كليغ ثلتجا ئ34ز9٥،32ةة2ثلٖڣليغ ،م٘ك
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ٚقابغ ثماليغ ثلكافيغ علګ كافغ  ب5 ٚيڄ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثمنظمغ من  أقسامڣضٸ ثل كيٖقبل ف علګ  ڣثلت
ٙع متابعغ  ٚڣ ٙ خاصغ في  أعماڋض ثلت تكڤڗ مستهٖفغ بشكل ثكبڇ في  ثأقسامثلتٖقيڄ ثلٖثخليغ بح٘

 ثأقسامعمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي حين يتږ جمٸ كافغ ثمستنٖثػ ثماليغ ڣثمحاسبيغ ثمتعلقغ بتلڊ 
كٖثلكشڀ عليها ڣئ ٙب أڣ خلل في ثلبياناػ ثماليغ  للت مما يسهل ثلكشڀ عن ،من عٖم ڣجٕڤ تضا

ٙجي عليها  أڗمن قبل ثمٖقڄ ثلٖثخلي قبل  ثأخطا ٙجيغ ،يطلٸ ثمٖقڄ ثلخا ٚثجعغ ثلخا ڣقٖ تتږ ثم
ٚڬ أڣ سنڤڬئ أسبڤعيبشكل يڤمي أڣ  ئ1 بأڣ شه

ثلتٖقيڄ  أهميغ أڗعلګ  بنيـ 2ةة2 سنغثمعاييڇ في  صٖثٙئلجنغ ثاتحإ ثلٖڣلي للمحاسبيڗ عنٖ  أڗ كما
ئتمثل فيما يلي : ثلٖثخلي

  ع ثلبياناػ ثماليغ ثمقٖمغ  أمانغيساعٖ مٖققڤ ثلحساباػ ثمستقلڤڗ علګ ثلحفاٱ علګ  لګڣكفا
ٚڣ٩ ڣحاملي  ٜئي للق لڊ كٖعږ ج سساػ ثماليغ ٗڣ ئثماڋ  ٙأٝللحصڤڋ علګ  ثأسهږثم

  ٙث ثماليڤڗ في ٙثػيعمل ثمٖ سساػ ڣئ ثماليغ ثإٕث ٕٙ ثمختلفغ في ثم يساهمڤڗ باستقاڋ مڤث
ئبفعاليغ ب سساػ ئثم

  ٚيب ع عنٖ ثلتطبيڄ ثلعإڋ للنظام ثلض ٚثئظ في بنا ثلثقغ ڣثلكفا ئبيساعٖ خبڇث ثلض
  ٙثػ ثماليغ ٚث ئبثلسليمغ  ثأڣلڤيغيساعٖ في ڣضٸ ثلق

ٜعثلهيئاػ ثلحكڤميغ  أما ٚث٩ثلٖڣلغ ثمختلفغ فتعتمٖ علګ ثلقڤثئږ ثمٖققغ في  ڣأجه كثيڇع منها ثلتخطيٰ  أغ
ٚثئظ ڣتحٖيٖ  ٚقابغ ڣ ف٩ٚ ثلض ٚيٚ  ثأسعاٙئڣثل ك٘لڊ تعتمٖ عليها نقاباػ ثلعماڋ في ،لبع٬  ثإعاناػڣتق

ٙعمفاڣضتها مٸ  ٙئبشاڗ  ثإٕث ٙكغ في  ثأجڤ ٙباٍڣثمشا ئبڣ ما شابڢ  ثأ
 2أهٖافڢثانياة 

ٚ ما يلي : أهٖثفمن بيڗ   ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ن٘ك

  ٚيڄ تقييږ نظږ ٚقابغ ثمحاسبيغ ڣثماليغ ڣثلتشغيليغ عن ط فح٨ ڣ تقييږ مٖڥ مائمغ تطبيڄ ثل
ٚقابغ ثمختلفغ   بثل

  ٰثػثلتحقڄ عن مٖڥ ثلًڈثم ثلعامليڗ بالسياساػ ڣثلخط ٚث ثيڇئٗثػ  ڣثأنظمغڣثلقڤثنيڗ  ڣثإج  ثلت
سسغ أعماڋثلهام علګ  ئبثم

 ثػٖيٖ مٖڥ مائمغ تح ٚث ئ بثأصڤڋئلتلڊ  ڣثأماڗڣمٖڥ كفايغ ثلحمايغ  ثأصڤڋئثمحاسبغ عن  ج

 ٖڣ قياٝ  ثلتحقڄ من مٖڥ مصٖثقيغ ڣسامغ ثمعلڤماػ ڣ فح٨ ثلڤسائل ثمستخٖمغ في تحٖي
ٚ مثل  ه٘ه ثمعلڤماػڣئ ٚي ئبتبڤيظ ڣتق

  عن ٚ ٚي سسغ ڣثلتق ٕٙ ثم ٚثفاػ عن ثمعاييڇ ثلعمليغ تقييږ مٖڥ كفايغ ڣثقتصإيغ ثستخٖثم مڤث ثانح
ئبأڣجٖػ ڗ

  ٙثػ ثلثم لګتحليل ڣ تڤصيل ٗلڊ ٚث ڣليڗ من ثجل ثتخاٗ ثلق ئبحيحيغ س

  ع ڣلياػ ثمحٖٕع  ثإٔثتقييږ نڤعيغ ڣ جٕڤ ئبفي تنفي٘ ثمس
                                                           

1
ٚجٸ ثل ،عصام محمٖ ثلطڤيل :  ئ35سابڄ،٥نف٠ ثم

2
ٛڬ ،  جا ٙيغ،مصٚ، أصڤڋئ:ڣجٖڬ حامٖ  ٙ ثلتعليږ ثلجامعي،ثاسكنٖ ٚثجعغ ثلٖثخليغ مٖخل عملي تطبيقي،ٕث ئبتت٥ةتة2ثم
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  ثلتڤصيغ بالتحسيناػ ثلتشغيليغ 

  سسغ علګ ثٕث مهامهږ بفعاليغ ئمساعٖع ثعضا ثم

  سسغ لتحٖيٖ ما ئثلتنظيميغ  أهٖثفڢكاڗ ثلقسږ يحقڄ  ٗثتقييږ فعاليغ ثلقسږ ثلتشغيلي في ثم

 ٖك ئب ڣثأنظمغمن ثلتقيٖ بالقڤثنيڗ  ثلت
  ئ بڣ ثلغاياػ ثأهٖثفتقييږ

ٙعيماٝٙ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي بنا علګ طلظ  أڗكما يمكن  ئثلنشاطاػ ثلتاليغ : ثإٕث

  ٙعمساعٖع ٚقابغ ثمحاسبيغ  أنظمغفي تصميږ ڣ تطبيڄ  ثإٕث ئبثل

  سسغ ٙ ڣ تقييږ نظام ثمحاسبغ في ثم ئبثختبا
  ٙجي سسغ لصالح للمٖقڄ ثلخا ٚقابغ ثلٖثخلي للم ٚثقبغ نظام ثل ئبم

  ٙجي بهٖف تخفي٬ ثلتكاليڀ ٚثمساعٖع ثمٖقڄ ثلخا ٙثساػ ڴهٖف بمهام ثلتحقيڄ لصالح لجنغ  ج ٕ
سس أصڤڋئحمايغ  ڣئ ثلتٖقيڄ ئغبثم

ئ ڣأساليبڢ التٖقيڄ الٖاخلي  أنڤاع:امطلظ الثاني 
ٚع   التٖقيڄ الٖاخلي  أنڤاع: اأڣڋ الف

ٙه تحـ  ثأنڤثٵهناڅ ثلعٖيٖ من ئ ٙئثلت تنٖ ئثلتٖقيڄ ثلٖثخلي تتمثل فيما يلي : طا
ام :  أڣاة تٖقيڄ االت

ثػڣ ثلقڤثنيڗ ثمعمڤڋ بها  باأنظمغثلتحقيڄ من مٖڥ ثالًڈثم  لګيهٖف   ٚث سسغ ڣ تقٸ  ڣثإج ثمڤضڤعغ في ثم
ٙععلګ عاتڄ  ئثلتٖقيڄ ثلٖثخلي عبئ : ٕث

 ٖك سسغ  ثلت ٙها ثم ئبمن تطبيڄ ثلقڤثنيڗ ڣثللڤثئح ڣ ثلتعليماػ ثلت تصٖ
 ئبثلكامل بالقڤثنيڗ ڣثللڤثئح ڣ ثلتعليماػ ثلعامغ  ثإمام

  ٙثػٙقابغ مٖڥ ثلًڈثم ٙڴهږثمختلفغ بتطبيڄ ثلنظام ثلٖثخلي في  ثإٕث ئب ٕث
 ثانياة التٖقيڄ النشغيلي :

ٚڣٵ لغ٩ٚ  ٚف ثلتٖقيڄ ثلتشغيلي علګ ثنڢ ثلفح٨ ڣثلتقڤيږ ثلشامل لعمليغ ثمش ٙع عاميع  ٗث أما ،ثإٕث
ٚع  هٖثفكانـ ثلعملياػ ثمختلفغ قٖ نف٘ػ طبقا للسياساػ ثمڤضڤعيغ ڣثمتعلقغ مباش ٙع ب كما يشمل ، ثإٕث

ٚيغ  ع ثستخٖثم ثمڤثٕ ثمإيغ ڣثلبش ثػ تقڤيږ لګ باإضافغثلتٖقيڄ تقڤيږ كفا ٚث مختلڀ ثلعملياػ ڣيجظ  ج
ٚبحيغ  أيضايتضمن ثلتٖقيڄ  أڗ ع ڣثل ٜيإع ثلكفا ٚځ ل ٛمغ معالجغ ثمشاكل ڣثلط ئبثلتڤصياػ ثلا

 ثالثاة التٖقيڄ امالي :

ئ ثأصڤڋئثاعتمإ علګ ثمعلڤماػ ثماليغ ڣك٘لڊ ثمحافظغ علګ  ثلتحقڄ من ٕقغ ثلبياناػ ڣمٖڥ لګيهٖف 
ئتخضٸ ثلكافغ عملياػ ثماليغ للتٖقيڄ ثمالي ڣثمستنٖڬ ڣ ثلت تقڤم علګ :

 ٖك ٚف يتما٧  مٸ ما تسمح بڢ ثللڤثئح  ثلت ٙع ثمعمڤلغ بها  ڣثلقڤثعٖمن ثلص ئڣثلتعليماػ ثلصإ

 ٖك ثػمن سامغ  ثلت ٚث ٚف ڣفي  ج ٚف ڣثلتثبـ من ثعتمإ ثلسلطغ ثمخڤلغ لها ثعتمإ ثلص ثلص
ئبحٖٕڣ صاحيتها 
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ٚف  ٚثجعغ ثمستنٖيغ لعمليغ ثلص كٖثم كالفڤثتيڇ  ثأساس مستنٖ ثلصٚف  أصلمن ثستكماڋ  ڣثلت
ئثأصليغبڣثلكشڤف  ڣثاتصااػ

ئ: علڤماػ امنظږ  ڣ تكنڤلڤجي التٖقيڄ ٙابعاة ال
 ثأنظمغأڬ نڤٵ من  تطبيڄنظږ ثمعلڤماػ عمليغ  ڣئتكنڤلڤجيا )ثالكًڇڣني (يقصٖ بالتٖقيڄ 

ٚقابغ ڣ تڤثيڄ  ثلتٖقيڄ ل٘ث فاڗ  أعماڋباستخٖثم تكنڤلڤجيا ثمعلڤماػ مساعٖع ثمٖقڄ في ثلتخطيٰ ڣ ثل
ٚثحل  يتمثل في ثستخٖثم تكنڤلڤجيا ثمعلڤماػ في عمليغ ثلتٖقيڄ مساعٖع ثمٖقڄ عبڇئثلتٖقيڄ ثالكًڇڣني  م

قابغ ڣ تڤثيڄ ئب ثلتٖقيڄ ثمختلفغ من تخطيٰ ٙڣ
ٚع الثاني : 1التٖقيڄ الٖاخلي  أساليظالف

 

ئيتعيڗ علګ ثمٖقڄ ثلقيام بما يلي :أساليبڢ لكي يحقڄ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي 
  ٙثسغ ڣتحليل ٚقابغ ڣ ثلضبٰ ثلٖثخلي أنظمغفح٨ ٕڣ ئبڣ تقييږ مٖڥ كفايتها ڣفعاليتها ثل

  أصڤڋئثلتحقڄ من ڣجٕڤ  ٚ سسغ ڣصحغ قيٖها في ثلٖفاتٚ ڣكفايغ ڣسائل حمايتها من ثلخسائ ثم
ئبأنڤثعهابكافغ 

 جاػ ڣفح٨ ثمستنٖثػ اكتشاف ڣثل ٚ ڣثل ٙ حٖڣڵها مستقباتٖقيڄ ثلٖفات ٚث ئبتاعظ ڣمنٸ تك
  ٙقامثلتحقڄ من صحغ ٚع في ثلقڤثئږ ثماليغ ثأ ٙيٚ ثلت تعٖها  ڣئ ،ڣثمعلڤماػ ثلظاه ٙثػثلتقا  ثإٕث

ٙعختلفغ ثم ئبثلعليا ڣثإٕث

  ٚٙع ثإٔثتقييږ نڤعيغ ئبفي تنفي٘ ثلسياساػ ثمق
 ئبثلعمل أساليظثلتڤصياػ لتحسيڗ  بٖث

 ٚثعاع ثلسياساػ ثمڤضڤعي ٚسڤمغ ڣثالًڈثم بهاثلتحقڄ من م ئبغ للخطٰ ثم

  ٙعتحقيڄ ثكبڇ كفايغ نتاجيغ ٕث ٙع أعضاممكنغ بتقٖيږ ثلخٖماػ  ڣ ئ.ثإٕث

  لنظږ ثلضبٰ تقييږ ئبهٖف :ڊ ثلٖثخلي ڣثلحسابي ٗڣ
 ٖك ئبمحاسب ڣنظږ ثلضبٰ ثلٖثخلي سليږثلنظام ث أڗمن  ثلت

 ٖك ئبللمنشاع ثأنسظثلنظږ هي  أڗمن  ثلت

  ئبأڣاثقًڇثٍ ثلتحسيناػ له٘ه ثلنظږ

  ثػبتقييږ ثلخطٰ ڣ ٚث ئثإج
  ٚثعاع ثلًڈثم ثمڤظفيڗ للسياساػ ثػم ٚث ٚسڤمغ ڣثإج ئبثم

  ئ .ثمنشاع أمڤثڋحمايغ
  

                                                           

1
ڬ ،ٕٙڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في  ثإسام:نٙڤ   ٙعثلسعٖٕڣ ٚع استكماڋ متطلباػ شهإع ماسًڇ  ثمخاطٚ ٕث ٚفيغ،م٘ك ،جامعغ ثأكإيمثمص

قلغ،قلصٖڬ  ٚباٍ،ٙڣ ئث،5٥تة2م
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 امطلظ الثالن :  مباد لتٖقيڄ ڣصاحياػ امٖقڄ الٖاخلي  

ٚع   : مباد التٖقيڄ الٖاخلي اأڣڋ الف
ٙع عن معهٖ ثمٖققيڗ  ثآڗأصبح يڤجٖ  معاييڇ خاصغ بڤظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي، ڣتشمل ه٘ه ثمعاييڇ ثلصإ

ٚئيسيغ  IIA ثلٖثخلييڗ ٚئيسيغ للتٖقيڄ علګ خمسغ مجمڤعاػ من ثمعاييڇ تغطي ثلنڤثحي ثل ڣثلڤظائڀ ثل
ٙشإثػ ڣتعليقاػ ٗثػ قيمغ للمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ  ثلٖثخلي، ڣكل مجمڤعغ من مجمڤعاػ تحتڤڬ علګ 

ئ ڣتتمثل ه٘ه ثمبإ  ثلتاليغ في :
 :أڣاة ااستقاليغ

ثيڇ ثلجهغ ثلت يقڤم بتٖقيڄ أعمالها  معياٙ ثاستقاڋ ڣثلحيإ يعن أڗ يكڤڗ ثمٖقڄ بعيٖث عن ت
ٚڥئف ثيڇ عليڢ ڣي معهٖ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ أڗ ثاستقاڋ  يتڤفٚ لڢ ثاستقاڋ ثلتام عنها ڣا يكڤڗ لها أڬ ت

ٚ قسږ ثلتٖقيڄ  ٜ ثلتنظيم للمٖقڄ ثلٖثخلي بحين يكڤڗ مٖي ٚك ثمٖقڄ ثلٖثخلي يقڤم علګ ٕعامتيڗ هما ثم
ٙعثلٖثخلي خٰ ثتصاڋ مباشٚ مٸ مجل٠  خلي ثلٖثعيغ بحين يكڤڗ ثمٖقڄ ضڤئثمڤئڣثللجنغ ثلتٖقيڄ،  ثإٕث

ئبثلت يقڤم بتٖقيقها ثأنشطغمستقا عن 
سسغت (: يجظ أڗ يكڤڗ لقسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣضٸ  ة مكانغ امٖقڄ الٖاخلي في ام )ثلڤضٸ ثلتنظيم

ڣلياڴها ڣيجظ أڗ يحصل ثمٖقڄ ثلٖثخلي علګ ٕعږ من  ٕث مس ٙعتنظيم يسمح لها ب ثلعليا ڣمن مجل٠  ثإٕث
ٙعثإئ لڊ لكي يكڤڗ  ٕث ٚثٕٗڣ ٚ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  ثأف ثلخاضعيڗ للتٖقيڄ متعاڣنيڗ، ڣيجظ أڗ يتمتٸ مٖي

ڣتڤسيٸ نطاځ عمل قسمڢ ڣتنفي٘ تڤصياػ ه٘ث ثلقسږ، كما يجظ أڗ  ثاستقاليغبسلطغ لكي يحقڄ لڢ ٗلڊ 
ٚ مٸ مجلي  ٚ قسږ ثلتٖقيڄ ثتصاڋ مباش ٙعيكڤڗ مٖي حت يستطيٸ تڤصيل ثمعلڤماػ في ثلنڤثحي ثمهمغ ڣ  ثإٕث

ڗ  ٚڥ ف جماٵ بيڗ أعضا   ثاستقاليغمن ناحيغ أخ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يمكن أڗ تًڈثيٖ من خاڋ ڣجٕڤ 
ٙعمجل٠  ڣلياػ  ثإٕث ٚ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣيجظ أڗ يتږ تحٖيٖ سلطاػ ڣأهٖثف ڣمس علګ تعييڗ مٖي

ٕٙ ، كل مكتڤبقسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ش كما يجظ أڗ يتږ ع٩ٚ خطٰ ثميڈثنيغ ثماليغ ڣخطٰ ثمڤث
ٚيغ ثلخاصغ بقسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي علګ  ٙعثلبش ٙعثلعليا ڣمجل٠  ثإٕث للمڤثفقغ عليها يجظ أيضا أڗ  ثإٕث

 ٚ ٚي ٚ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي تق نشطغيقٖم مٖي ٙعثلت تږ ثلقيام بها  ب ٙعثلعليا ڣمجل٠  لإٕث أڗ يتږ علګ  ثإٕث
ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي هڤ أڗ يكڤڗ تابٸ للجنغ  لقسږ ثأمثلٗلڊ سنڤيا أڣ نصڀ سنڤڬ، ڣثلڤضٸ ثلتنظيم 

ٙعثلتٖقيڄ أڣ مجل٠  ٚع ثإٕث ئ1بمباش
يجظ أڗ يكڤڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي مڤضڤعيا عنٖ إٔثئڢ لڤظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣتعتبڇ  امڤضڤعيغ: ة2

ٚثثمڤضڤعيغ  يكڤڗ تابٸ للغيڇ  أڗثمٖقڄ ثلٖثخلي أثنا إٔثئڢ لعملڢ بحين يجظ  ٗهنيا يجظ أڗ يتحقڄ لٖڥ أك
ٚ من أمٙڤ ثلتٖقيڄ ڣيجظ أڗ ا ٚأيڢ في أڬ أم بٖثئڢ ل ٙ علګ  عنٖ  يجعل ثمٖقڄ نفسڢ في ڣضٸ يجعلڢ غيڇ قإ

ٙأڬ مڤضڤعي، ڣيجظ أيضا أڗ يتفإڥ حين أڗ إٔث أڬ من  ،ثمٖقڄ ثلٖثخلي إٔث أڬ مهام تشغيليغ بٖث 
ٚع،  ٚئثمهام ثلتشغيليغ ثلت سيٖققها فيما بعٖ سيجعل من مڤ ضڤعيتڢ غيڇ متڤثف خ٘ في  ثأم ثل٘ڬ يجظ أڗ ي

ٚ ثمٖقڄ ثلٖثخلي ٚي ئبثلحسباڗ عنٖ ثلحصڤڋ علګ تق
  

                                                           

1
ٚثجعغ ثلٖثخليغ ثلحٖيثغ في بيئغ تكنڤلڤجيغ ثمعلڤماػ ڣعڤمغ ثسڤثځ ثماڋ   ٚقابغ ڣثم خاتغ ،ثل حاتغ ثلسيٖ  ٚ علي ، :عبٖ ثلڤهاب نص

 ٚ ٙ ثلجامعيغ ،مص ئبةة٥،5تةة2ز5ةة2)ثلڤثقٸ ڣثمستقبل(،ثلٖث
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ع امهنيغ للمٖقڄ الٖاخلي ئ :ثانياة الكفا
ٙثػ  ٙف ڣثمها ٕٚيغ يجظ أڗ يمتلڊ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ثمعا ڣلياڴهږ ثلف ثػ ثمهنيغ ثمطلڤبغ إٔث مس ڣثلكفا

ٚ ثلتاليغ : ٙ من خاڋ ثلعناص ئڣيتحقڄ ه٘ث ثمعيا
ٙع أڣ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من حين ةت ٕث هاػ ڣ خبڇثػ من يعمل ٕثخل  ئ  :تحٖيٖ مڤثصفاػ ڣم

 ع ثلعلميغ ئب  ثلكفا
 ئب ثلخبڇع ثلعلميغ

 ٙيغ ئبفهږ ثمبإ ثإٕث

  ٙثسغ ڣفهږ ئبثلعلڤم ثلسلڤكيغٕ

 ثلصفاػ ثلخلقيغ ٚ ئبتڤثف
ع ثلعامليڗ في قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣ تحسيڗ ثلعنايغ ثمهنيغ  ة2 ٚفٸ كفا ٚ ل ٙيظ مستم ٚنامٌ تٖ ئبڣضٸ ب

 ثالثاة نطاځ التٖقيڄ الٖاخلي

ثمن للتٖقيڄ ثلٖثخلي علګ أڗ مجاڋ عمل ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ يتضمن فح٨ ڣ  ثإٔثنصـ معاييڇ 
ٚقابغ ثل سسغ ڣئتقييږ سامغ ڣفعاليغ نظږ ثل ع ٖثخليغ ثمعمڤڋ بها في ثم ڣلياػ  ثإٔثجٕڤ في تنفي٘ ثمس

س ائثمحٖٕع فيها  سغ ڣمجل٠ أنڢ يجظ ماحظغ أڗ تحٖيٖ مجاڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي مًڇڣڅ في ثلنهايغ للم
ٙع ڗ ثلتٖقيڄ ڣثلعملياػ ڣ  أعطاحسظ مقتضياػ ثمڤثقڀ  ثإٕث ثلڤثجظ  ثأنشطغثلتڤجيهاػ ثلعامغ بش

ٚثجعتها ئبم
ٙع قسږ التٖقيڄ الٖاخلي دا 1:ٙابعاة 

 

ٚيقغ مناسبغ ڣيكڤڗ  ٙڴها بط ٕث ٙع أڗ يتڤلګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي  ٚڣ تقتض  معاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي بض
ڣا سسغ ب مس ئ :حينعن تلڊ ثم

  ٚث٩تحقيڄ أعماڋ ثلتٖقيڄ ڣلياػ ثلت ثعتمٖڴها   ثأغ ٙعثإئثلعامغ ڣثمس ثلعليا ڣقبلها مجل٠  ٕث
ٙع ئبثإٕث

 ٙع ث ٕٙ ثمتاحغ إٕث ع ڣفاعليغتستخٖم ثمڤث ئبلتٖقيڄ ثلٖثخلي بكفا

 ٙسغ ثمهنيغ للتٖقيڄ ثلٖثخلي  ب تتما٧  جميٸ أعماڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي مٸ معاييڇ ثمما

  ٙڴها بما يحقڄ تلڊ ٕث ٚ من  نڢ يجظ عليڢ أڗ ثأهٖثفڣحت يتمكن ه٘ث ثمٖي تكڤڗ لٖيڢ   :ثلعامغ ف
ڣلياػ  هٖثف ڣسلطاػ ڣمس ٙعائحغ ب ئبثإٕث

  ڣلياػ ٙعيقڤم بڤضٸ خطٰ لتنفي٘ مس ئبثإٕث

  سياساػ ٚ ثػيڤف ٚث ج ٚشٖث ڣ ٙعللعامليڗ معڢ في  مكتڤبغ تكڤڗ م ئب ثإٕث

 ڣتط ٙ ٚنامٌ  اختيا ٕٙ ثليضٸ ب ٚ ثمڤث ٙع ثلتٖقيڄ ثلٖثخليڤي ٕث ٚيغ في  ئببش
  ٙع ٕث ٙجييقڤم بالتنسيڄ بيڗ جهٕڤ كل من  ئبثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثمٖقڄ ثلخا

 سسغ ڣتقييږ أعمالها بصفغ مست ع أعماڋ ثم كٖ من جٕڤ ٚنامٌ للت ٚ عيقڤم بڤضٸ ڣتنفي٘ ب ئبم

                                                           

1
خاتغ :  حاتغ ثلسيٖ  ٚ علي ، ٚجٸ ثلس ،عبٖ ثلڤهاب نص ئتة5ابڄ،٥نف٠ ثم
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  ٚئثلسياساػ ڣ ثػثإج ئبثمناسبغ لطبيعغ أعماڋ ثلقسږ ث

  ٙع ئبثلعامليڗ في ثلقسږٚثٕ ثأفٕث

 ٙجي  بثلتنسيڄ مٸ ثمٖقڄ ثلخا

  ٙتقا بمستڤڥ إٔث ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  ثإضافيغثلضماناػ ع عمل ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي بهٖف ثا لجٕڤ
ٙسغ ثمهنيغ للمٖقڄ  ،مستڤڥ ممكن أعلګ ئبثلٖثخليڣيكڤڗ ٗلڊ بما يتفڄ ڣ معاييڇ ثمما

ٚع الثاني : صاحياػ امٖقڄ الٖاخلي    الف
ڣليتڢ  ع ڣفعاليغ، ينبغي عليڢ أڗ يكڤڗ علګ علږ بكامل مس ٙع عملڢ بكفا ٕث حت يستطيٸ ثمٖقڄ ثلٖثخلي 
ٚئي٦  للتٖقيڄ  ڣصاحياتڢ، ڣفقا ما تقتض  بڢ قڤثعٖ ڣمبإ ڣمعاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣ بما أڗ ثلغ٩ٚ ثل

ٕيغ ڣظائ سسغ علګ ت ٙع ثم ٕث ٚيڄ ثلٖثخلي يتمثل فيت مساعٖع جميٸ أعضا  ٚيقغ فعالغ، عن ط فهږ بط
سسغ ڣحت  ٚ ٕقيقغ ڣصحيحغ عن نشا٭ ثم ٙي ٚڣضغ عليهږ ڣتقا مٖثٕهږ بتحاليل مڤضڤعيغ للبياناػ ثمع

نڢ ابٖ أڗ يكڤڗ مٖيٚ ڣمٖققي قسږ  يتمكن ثلتٖقيڄ ع ڣفاعليغ ف ثلٖثخلي من تحقيڄ ٗلڊ ثلغ٩ٚ بكفا
   :ما يلي ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي متمتعيڗ بمجمڤعغ من ثلصاحياػ أهمها

ٚڣ٭ أڣ ثمقيٖ لجميٸ أنشطغ ڣسجاػ ة ت سسغ ڣممتلكاػثلڤصڤڋ غيڇ ثمش ئبمڤظفي ثم
ڣثلتعليماػ ثمطلڤبغ لتحقيڄ  ثأساليظڣتطبيڄ  ثأنشطغتحٖيٖ نطاځ عمل ثلتٖقيڄ، بما فيها ثختياٙ ة 2

ٙع ثلتٖقيڄ  أهٖثف ثلتٖقيڄ، حين يجظ أڗ يكڤڗ نطاځ أعماڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي غيڇ مقيٖع بمعن أڗ ٕث
ثػثلٖثخلي تكڤڗ لٖيها ثلسلطغ ثلت تحتاجها متابعغ  ٚث ٙع  ثإج ٕث ٚقابيغ في ثلنظام ككل ٕڣڗ تٖخل  ثل

سسغ ئبثم
سسغ في كافغ قطاعاڴها، أڬ أڗ علګ جميٸ مڤظفي  ة3 ثلحصڤڋ علګ ثمساعٖع ثمطلڤبغ من مڤظفي ثم

سسغ مساعٖع ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ڣثلتعاڣڗ معهږ ب إجابغ طلباڴهږ بٖڣڗ  ڣثأڣلڤيغشكل كامل، ڣعطا ثم
سسغ  ٚجڤع من ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثم ئبقيٕڤ تحقيقا للفائٖع ثم

ٜم ة 4 ٗث ل سسغ  ٙه ثم  ثأمٚبثلحڄ في طلظ خٖماػ خاصغ من خا

ٚابع:  تقنياػ ڣمعايي تنفي٘ التٖقيڄ الٖاخلي  امطلظ ال

نڢ ابٖ لڢ   ثإٕالكي يتمكن ثمٖقڄ ثلٖثخلي من  - ٚأيڢ حڤڋ صٖځ ڣعٖثلغ ثلحساباػ ڣثلقڤثئږ ثماليغ، ف ب
تباٵ خطڤثػ منظمغ ڣفي سبيل تحقيڄ ٗلڊ عليڢ ثستخٖثم ڣسائل ڣتقنياػ تمكنڢ من جمٸ   ثإٔلغمن 

ٚأڬ  ثإٕاڣثلبڇثهيڗ ثلت تمكنڢ من  ئ :تقنياػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي.ب٘لڊ ثل
ٚأڬ ڣتقٖيږ ڴهٖف ه٘ه ثلتقنياػ لجمٸ إٔلغ كافيغ ڣصح بٖث ثل يحغ من أجل تٖعيږ عمل ثمٖقڄ من حين 

لګ  ٙعتڤصيتڢ  سسغ، ڣتتحٖٕ ه٘ه ثلتقنياػ حسظ  ثإٕث  ڣثميإين محل ثلتٖقيڄ ڣهي ثأڣضاٵثلعليا للم

ئ:كاآتي
ٙيغ -  ٚثٙ، ڣيمكن أڗ تستخٖم قڤائږ اختيا لياػ نافعغ في تڤفيڇ معلڤماػ تساعٖ علګ ثلتفكيڇ ڣثتخاٗ ثلق : ڣهي 

ثػ معينغ ٚث ج ئ.لفح٨ ثالًڈثم ب
 : ٚ  قڤائږ استقصا ٚنامٌ مستم ٙ عمليغ ثلتٖقيڄ كجٜ من ب ٚث ٚع أڣ عنٖ تك ڣهي إٔڣثػ مفيٖع مڤثقڀ مباش

جاباػ محٖٕ ثأسئلغعٖم تقييٖ  ثأفضلڣمن  ئ .عب
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ٜيإع ڣعي  مقاباػ :  ٍٚ أسئلغ مختلفغ  ثأعضايمكن ثلقيام بتلڊ ثمقاباػ  ل ٚيڄ ط ڣجمٸ ثمعلڤماػ عن ط
ٙعتتعلڄ بنظږ  ٙئڣمختلڀ  ثإٕث سسغ ثأمڤ .ثمتعلقغ بنشاطاػ ثم

ئ1
ثػ محٖٕع  اماحظغ: -  ٚث ج ع أكٌڇ ڣثقعيغ مٖڥ ثالًڈثم ب ٚ ثلعمليغ ثمنف٘ع صٙڤ ٚثقبغ كيڀ يمكن أڗ تڤف م

ٙنغ بما يمكن ثلحصڤڋ عليڢ، ڣتكڤڗ عمليغ ثماحظغ علګ  سسغ صڤڋئثأئمقا ٚفاػ في ثم ئڣثلڤثائڄ ڣثلتص
ٚئيسييڗ امناقشغ: - . ئ .من ثمعتإ أڗ تتږ مٸ ثمڤظفيڗ ثل
ٚيٚ: - ٚ  التق ٚي ليها ڣنڤٵ ثلتق ح ثلنتائٌ ثمتڤصل  ٚيٚ يڤ جيل نتيجغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في تق يتږ تڤثيڄ ڣت

ئ .ڣمختلڀ ثلتفاصيل ثمتعلقغ بعمليغ ثلتٖقيڄ
ٕيتڢ لعملڢ  :ثمٖقڄ ثلٖثخليڣمن ثلصعڤباػ ثلت تڤثجڢ  يڤثجڢ ثمٖقڄ ثلٖثخلي بع٬ ثلصعڤباػ أثنا ت

جماڋ ه٘ه ثلصعڤباػ علګ ثلنحڤ ثلتالي  :ڣيمكن 

 ٚ ه عٖم فهږ بع٬ ثمڤظفيڗ ٕٙڣ ثمٖقڄ ثلٖثخلي في تطڤي ٛ  ڣتحسيڗ أساليظ ثلعمل، ڣأڗ ٕٙڣ ٚث ب ٚ علګ  يقتص
ي لګ  ٚثفاػ، بل يمتٖ  بما يعٕڤ  ڣثاقًڇثحاػجإ ثلحلڤڋ ڣتقٖيږ ثلتڤصياػ ثماحظاػ ڣبياڗ مقٖثٙ ثانح

سسغ ڣعلګ ثلعامليڗ فيهابالفائٖع  ئبعلګ ثم
ع خاطئغ مم ثأخطامحاڣلغ بع٬ ثمڤظفيڗ تبڇيٚ  - ٚثفاػ ثلسلبيغ بصٙڤ لګ تضليل ثمٖقڄ ڣثانح ٕڬ  ا ي

ئبثلٖثخلي
لګ ثكتشاف   - ٕڬ  نجاٛ مهمغ ثلتٖقيڄ مما ي خٚ في  لګ ثلت ٕڬ  ٚڣٵ ي ع  ثأخطاغٰ ثلعمل في ثلف بصٙڤ

ٚع مما يصعظ معالجتها خ ئبمت
ٙثػ ثمتعلقغ باماحظاػ كڤڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي يتعامل - مٸ فئاػ ڣمستڤياػ  ثختياٙ صيغغ ثمخاطبغ ڣثلعبا

ٙيغ مختلفغ ئ بٕث
ٕٙع فيجابغ بع٬ ثمڤظفيڗ علګ مائ - ع مبهمغ ڣأحيانا حظاػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلڤث ٙيٚ بصٙڤ ٚتبٰ  ثلتقا ت

ئبأساسا باماحظغ
ٚثڴها، حين يجٖ ثمٖ ثاستقاليغ ثمٖقڄ ثلٖثخلي قضيغ  ڣمن ثمشاكل ثلت تڤثجڢ - ش قڄ في ظل غمڤ٩ م

ٚع ئبنفسڢ في بيئغ عمل غيڇ مستق
ٙعيشكل حصٚ بع٬ أعضا مجلسا  - العماڋ ثماليغ ڣثمحاسبيغ عائقا في إٔث ثمٖقڄ لعمل ثمٖقڄ ب ثإٕث

ٙڬئثلعماڋ ثلتٖقيڄ  ئبلعٖم ثعًڇثفهږ به٘ث ثلنشا٭ ثإٕث
ٚع الثاني :معايي التٖقيڄ الٖاخلي  ئ2الف
ٙئيتكڤڗ   ٚيكا سنغ  ثإطا م ڣثلت  8ث9تثلعام للمعاييڇ تٖقيڄ ثلٖثخلي ثلت ڣضعها معهٖ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ب

لګ خمسغ معاييڇ عامغ تږ تبڤيبها في مجمڤعاػ ڣتتضمن 993تتږ تعٖيلها في سنغ  ٚعي، ڣقٖ كاڗ  25، ٙ ف معيا
ٚ تعٖيل لها في ٕيسمبڇ ٚٵ في ثلعمل بها في أڣ ڋ جانفي3ةة2خ ثلعام للمعاييڇ ثلتٖقيڄ  ثإطاٙئڣيكڤڗ  . 4ةة2،ڣش

ئ:ثإٔثثلٖثخلي من مجمڤعتيڗ، ڣهما معاييڇ ثلسماػ ڣمعاييڇ 

                                                           

1
ٚثجعغ ثلٖثخليغ اكتشاف   ٚع ثماسًڇ ،قسږ ثلعلڤم ثلتسييڇ ،تخص٨ تٖقيڄ محاسب  ثأخطا:ڣفا شتحڤنغ ،ثلياػ ثم ڣ ثلتاعظ ،م٘ك

ٜ ثلجامعي بالڤثٕڬ ، ٚك ئب4٥،58تة2،ثم
2
ٚع   ٙيغ،م٘ك ٙثػ ثإٕث ٚث ٚثجعغ ثلٖثخليغ في ٕعږ ڣتفعيل ثتخاٗ ثلق ٚعغ عفاف،ٕٙڣ ثم ثماسًڇ،قسږ علڤم ثلتسييڇ ،تخص٨ تٖقيڄ :بڤتل

،جامعغ ثلڤثٕڬ، ئب3٥28تة2محاسب



صل اأول              اإطار النظري للتدقي المحاسبي الداخلي                                  ال

~ 36 ~ 

ٚثٕمعاييڇ ثلسماػ )ثلصفاػ(، تناڣلـ خصائ٨ ثمنظماػ  :اأڣلىامجمڤعغ  - ٕڣڗ أنشطغ   ڣثأف ثل٘ين ي
ئثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣتږ تقسيمها كما يلي:

ٙقږ .  ڣليغ:الغ٩ٚ ڣالسلطغ  ةةةتمعياٙ  ڣلياػ  ڣامس ح ه٘ث ثمعياٙ أڗ ثلغ٩ٚ ڣثلسلطاػ ڣثمس يڤ
ٚف مجل٠  ٙعبثممنڤحغ للمٖقڄ ثلٖثخلي يتږ تحٖيٖها من ط ئثإٕث

ح أڗ أنشطغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ تكڤڗ مستقلغ ڣ ااستقاليغ  ڣامڤضڤعيغ:  ةةتتٙقږ  معياٙ.  يڤ
ٙ علګ ثالثغ من  ثأنشطغإٔث ه٘ه  أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ أڗ يكڤنڤث مڤضڤعييڗ في ڣيشمل ه٘ث ثمعيا

ٚعيغ ئ  :ثمعاييڇ ثلف
 ٙ ٚفٸ ثمٖقڄ ثلٖثخلي  ثأڣڋئمعيا لګ ثمستڤڥ  يتعلڄ بااستقاڋ ثلتنظيم حين يفًڇ٩ أڗ ي ٚه  ٚي ٙعتق  ثإٕث

ٕٙع سسغ بما يضمن تنفي٘ ثلتڤصياػ ثلڤث ئ  .مناسظ ٕثخل ثم
ٙ ثلثاني يتعلڄ بامڤضڤعيغ ثلش ٛ ًڇ٩ بڢ أڗ يكڤڗ محايٖث ڣغيڇ خصيغ للمٖقڄ ثلٖثخلي حين يفمعيا ئ.منحا

ڗ أڬ ضعڀ ثاستقاليغمعياٙ ثلثالن يتعلڄ بمعالجغ ثلضعڀ في  ح ه٘ث ثمعياٙ ب في  ڣثمڤضڤعيغ، ڣيڤ
ٚ يجظ ثلكشڀ عنڢ  ٚ أڣ ثلجڤه ٚثفثاستقاليغ من حين ثمظه ئب غثمعني لأط

ٙقږ .   ٙ ع ڣالعنايغ  ةة2تمعيا ٛمغ:الكفا ٚعيغ  امهنيغ الا ٙ علګ ثالثغ معاييڇ ف  ثأڣڋئحين يشمل ه٘ث ثمعيا
ٙ ثلعنايغ ثمهنيغ ڣثلت تضمن تحقيڄ ثلنتائٌ ڣثلت يتڤقٸ إٔثئها من قبل  ع ثمهنيغ، ڣثلثاني معيا يتعلڄ بالكفا

ح ه هل بنسبغ كافيغ، ڣثلثالن معياٙ يتعلڄ بالتطڤيٚ ثمن ثمستمٚ ڣيڤ ٘ث ثمعياٙ أڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي م
ٙثڴهږ بشكل مستمٚ ٙفهږ ڣمها ٜٛڣث معا ئب ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ عليهږ أڗ يع

ٙقږ .  ٚامٌ التحسيڗ ةة3تمعياٙ  ڣڋ عن قسږ ثلتٖقيڄ تأكيٖ الجڤدع ڣب : ڣيقتض  ه٘ث ثمعياٙ من ثمس
ع ثلتٖقيڄ يغطي كافغ أڣج ميڗ ڣ تحسيڗ ثلجٕڤ ٚنامٌ يضمن ت ڢ ثلنشا٭ ثلٖثخلي أڗ يطٙڤ ڣيحافٴ علګ ب

جام عمل ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي مٸ ثمعاييڇ ڣثلقڤثعٖ  ٙبعغ معاييڇ ثأخاقيغڣضماڗ ثن ٙ علګ أ ، ڣيشمل ه٘ث ثمعيا
ٚعيغ ڣهي ئ:ف

 ٙ ع ث :اأڣڋ معيا ٚثقبغ جٕڤ ٙ م ع ڣيقتض  ه٘ث ثمعيا ٚثمٌ ثلجٕڤ ثيڇ ثلبڇثمٌ ثمطظيتعلڄ بتقييږ ب  لعمل ڣتقييږ ت

ع  سسغ ڣثآخ٘للجٕڤ ٙه قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثم   .باماحظاػ من ٕثخل ڣخا
ئ1

ٙ الثاني: ٚ عن  معيا ٚي ع ڣيتطلظ ٗلڊيتعلڄ بالتق ٚثمٌ ثلجٕڤ باٹ مجل٠  ب ٙععن ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  عن  ثإٕث
ع  ٙجيغ لبڇثمٌ ثلجٕڤ ئ.ثلتقييماػ ثلخا

ٙ الثالن: ٚثقبغ ثتساځ ثلعمل مٸ ثمعاييڇ،  امعيا ٙ  ڣبن٨يتعلڄ بم علګ تشجيٸ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ه٘ث ثمعيا
ٗث ن٨ ميثاځ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي علګ  لګع ٜميڗ ب٘لڊ  لګ أنهږ غيڇ مل ڗ عملهږ يتسڄ مٸ ثمعاييڇ ڣيشيڇ  ٚ ب ٚي ثلتق

ئ  .أڗ ثلتٖقيڄ يتږ ڣفڄ ثمعاييڇ
ٚابع: ما ٙ ال ڣڋ عن  ااػ ين٨ علګ ثلكشڀ عن حعيا عٖم ثالًڈثم ثلكامل بامعاييڇ ڣه٘ث يقتض  من مس

ٙع ثلعليا أڣ مجل٠   ثلتٖقيڄ ث ثإٕث ٙعثلٖثخلي أڗ يكشڀ فٙڤ ٗث  حااػعن  ثإٕث عٖم ثالًڈثم ثلكامل بامعاييڇ 
ٚئكاڗ له٘ث  ٚيغ علګ نتائٌ عمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثأم ثيڇثػ جڤه ئ ب ت
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قياٝ  خالها، ڣهي ثمعاييڇ ثلت تصڀ أنشطغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي، ڣثلت يتږ من ثإٔث: معاييڇ امجمڤعغ الثانيغ
ئبأنشطغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي

ٙقږ .  ٙع أنشطغ التٖقيڄ الٖاخلي ةةة2معياٙ  ٙع قسږ بما دا ٕث : ڣثلت يستڤجظ علګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي 
ٚعيغ سسغ ڣثل٘ڬ يشمل علګ خمسغ معاييڇ ف ئيضمن ثمساهمغ بقيمغ مضافغ للم

ٙ اأڣڋ: مع عٖثٕ خطغ للتٖقيڄ ثلٖثخلييا ڣأڗ تتسڄ  يتعلڄ بالتخطيٰ ڣثل٘ڬ يڤجظ علګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي 
سسغ ئ  .ه٘ه ثلخطغ مٸ أهٖثف ثم

ٙع ثتصاڋ : معياٙ الثاني ٚڣ يتعلڄ بااتصاڋ مٸ ثلجهاػ ثمختصغ ڣحصڤڋ علګ ثمڤثفقغ ڣثل٘ڬ يتعلڄ بض
ٙعثلٖثخلي   ثمٖقڄ ٙعثلعليا ڣمجل٠  باإٕث ٚيغ علګ ثلخطٰ ڣثلحصڤڋ  ڣثلبالغ ثإٕث بالخطٰ ڣثلتغيڇثػ ثلجڤه

ئ .علګ ثمڤثفقغ عليها
ٙ الثالن  ٕٙ  :معيا ٚ ثمڤث كٖ من تڤثف ڗ من ڣثجباػ ثمٖقڄ ثلٖثخلي أڗ يت ٕٙ ڣثل٘ڬ يتعلڄ ب ٙع ثمڤث ٕث حڤڋ 

ٛئ  ثلكافيغ ئ.خطغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي إنجا
ٚابع   ٚثفعلګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي ثاتصاڋ ڣثلتنسيڄ مٸ  حڤڋ ثلتنسيڄ ڣثل٘ڬ يڤجظ :معياٙ ال ثلٖثخليغ  ثأط

ٙجيغ ٙثػ  ڣثلخا سسغ ڣثلخٖماػ ڣثاستشا ئ  .ثلت تقڤم بًڈڣيٖ ثم

ٙ الخامس لګ مجل٠  :معيا  ٚ ٚي ٙعحڤڋ ثلتق ٙع ثإٕث أڗ  علګ أڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي يجظ عليڢ ڣبن٨ثلعليا  ڣثإٕث
يا  ٚه ٕٙڣ ٚي ٚفٸ تق ٙعي ٙعثلعليا ڣمجل٠  ثإٕث ٛه من ثلخطغ ڣيجظ  ثإٕث نجا ڣيتضمن غ٩ٚ ثلعمل ڣنسبغ ما تږ 

ٚقابي فصاٍثإئ ٚ ڣأمٙڤ ثل ئب غڣكشڀ ثمخاط
ٙقږ .  ٙ ئ  :ڣثل٘ڬ يشمل معاييڇ تتعلڄ بما يلي طبيعغ العمل: ةةت2معيا

سسغ علګ تحٖيٖ  :اأڣڋ معياٙ  ٙع ثمخاطٚ ڣين٨ علګ أڗ نشا٭ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ يساعٖ ثم ٕث
ٚ ثلهامغ ڣثلت تتع٩ٚ لها  ڣتقييږ ئ.ثمخاط

ٙ الثاني  سسغ علګ  :معيا ٚقابغ ڣثل٘ڬ ين٨ علګ أڗ نشا٭ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ يساعٖ ثم يتعلڄ بال
ٚقابغ من   ثاحتفاٱ ع ڣفعاليغ ه٘ه ثلنظږ ڣتقٖيږ ثاقًڇثحاػ ثلفعالغ باتجاه  خاڋبنظږ فعالغ لل تقييږ كفا

ئ  .ثلتحسيڗ ثمستمٚ
  يتعلڄ بالحڤكمغ ڣثل٘ڬ ين٨ علګ أڗ نشا٭ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ يقيږ عمليغ ثلحڤكمغ:الثالن معياٙ

سسغ ڣيقٖم ثلتڤصياػ ثمناسبغ لتحسيڗ ثلحڤكمغ ئ.في ثم
ٙقږ .3   ٙ  غ تخطيط امهم ةة22معيا

جيل خطغ عمل لكل مهمغ ڣتحتڤڬ علګ ثلحٖ  ٜم ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ بت علګ نطاځ ثلعمل  ثإٔنىثل٘ڬ يل
ٛ ه٘ث ثلعمل نجا ٚيغ ثلت ستستخٖم في  ٙ ثمإيغ ڣثلبش ئ .ڣأهٖثفڢ ڣثلتڤقيـ ڣثمصإ

ٚعيغ   ٙبعغ معاييڇ ف ٙ علګ أ ئ  :ڣيشمل ه٘ث ثمعيا
 ٙ ئبأهٖثف ثمهمغ ثلت يجظ أڗ تحٖٕ مسبقا :اأڣڋ معيا

ٙ الثاني  ئببشكل كامل ثأهٖثفنطاځ ثمهمغ ڣيشًڇ٭ أڗ يلب نطاځ ثلعمل تحقيڄ  :معيا
ٙ الثالن  ٕٙ  :معيا ٕٙ ثمهمغ ثلت يجظ علګ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ أڗ يحٖٕڣث ثمڤث ٛمغتخصي٨ ثمڤث ٚث ثلا  كل إج
ئثأهٖثفمهمغ من أجل ضماڗ تحقيڄ  
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ٚابع ٚنامٌ ثلعمل بشكل يضمن  :معياٙ ال ڣث ب ٚنامٌ ثلعمل ثل٘ڬ يڤجظ علګ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ أڗ يطٙڤ ب
.ڣثأهٖثفثلخطغ   تحقيڄ

ئ1
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ٙقږ . 4   ٙ  أدا امهمغ  ةة23معيا
جلڤث ثمعلڤماػ  ٛمغين٨ علګ أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ أڗ يحٖٕڣث ڣيحللڤث ڣي لګ  ثلا  ثأهٖثفللڤصڤڋ 

ٚعيغ ٙبعغ معاييڇ ف ئ  :ثمهمغ ڣيشمل أ
 ٙ لګ أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ عليهږ تحٖيٖ ثمعلڤماػ :اأڣڋ معيا  ٙ  تحٖيٖ ثمعلڤماػ حين يشيڇ ثمعيا

ٛ ثلنشا٭ ئ.ثمائمغ ڣثمڤثڤقيغ ڣثلكافيغ انجا
ٙ الثاني   لګ أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ أڗ يبنڤث ثستنتاجاڴهږ :معيا  ٙ  تحليل ثمعلڤماػ حين يشيڇ ثمعيا

ئ  .علګ تقييږ ڣتحليل ثمعلڤماػ بشكل كافي ڣعميڄ
ٙ الثالن جيل ثمعلڤماػ ٗثػ ثلعالقغ  :معيا جيل ثمعلڤماػ يجظ علګ ثمٖققيڗ ثلٖثخليڗ أڗ يقڤمڤث بت ت

ٙث تٖعږ ڣثستنتاجاڴهږ ڣثلت  بتحلياڴهږ ئ .ثلت يتڤصلڤڗ لها ثآ

ٚابع  ٙ ال ٚثف :معيا لګ أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ أڗ يخضعڤث  ثإش  ٙ ٚثفعلګ ثمهمغ حين يشيڇ ثمعيا  إش

لګ  كٖ من ثلڤصڤڋ  ع ثلعمل ثأهٖثفمائږ ڣكافي للت ميڗ جٕڤ ئ .ڣت
ٙ قږ   ٙ ئ تڤصيل النتائٌ ةة24معيا

ح أڗ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ يجظ  لګ ثلجهاػ ٗثػ ثلعالقغ ڣيشمل ه٘ث ڣيڤ أڗ يقڤمڤث بتڤصيل نتائٌ عملهږ 
ٚعيغ ٙبعغ معاييڇ ف ٙ علګ أ ئ:ثمعيا

   ٙ ح  :اأڣڋ  معيا ٚ يجظ أڗ يڤ ٚي ٙ أڗ ثلتق   ڣثلنطاځ ڣثاستنتاجاػ ثأهٖثفمعاييڇ ثلتڤصيل يشيڇ ه٘ث ثمعيا
لګ تطبيڄ ثلتڤصياػ ئ.ڣثلتڤصياػ ڣثلخطٰ ثمائمغ للڤصڤڋ 

ٙ ا   ٚع :لثانيمعيا ٚ يجظ أڗ تكڤڗ ٕقيقغ ڣمڤضڤعيغ ڣمختص ٙي لګ أڗ ثلتقا  ٙ ٚ حين يشيڇ ثمعيا ٙي ع ثلتقا ٗث   جٕڤ
غفاڋ معلڤمغ  ٚيٚ ڣتږ بالخط  ٙفٸ ثلتق لګ جميٸ  هامغ فيجظ علګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي، ڣئما  يصاڋ ثمعلڤمغ 

 ٚ ٚي ئ.ثأصليمستلم ثلتق
ٙ الثالن    لګ أنڢ حيڗ يكڤڗ هناڅ عٖمخا٥ بحااػ عٖم ثالًڈثم :معيا  ٙ   ثلكامل بامعاييڇ حين يشيڇ ثمعيا

ٚيٚ أڗ  نڢ علګ ثلتق ح ثمعياٙ ثل٘ڬ لږ يږ ثلًڈثم ثلكامل بمعاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ف بشكل  بڢ ثالًڈثم يڤ
ثيڇهثالًڈثم ثلكامل ڣسبظ عٖم  ئ.ڣت

ٚابع   ٙ ال لګ أڗ ثمٖقڄ ثل :معيا  ٙ ٚ ثلنتائٌ حين يشيڇ ثمعيا لګ نش ٚثفٖثخلي يجظ أڗ يڤصل نتائٌ عمل    ثأط
.  ثمناسظ

ئ1
ٙقږ   ٙ ٚاقبغ تنفي٘ التڤصياػ ةة25معيا ئم

ٚثقبغ تنفي٘   س٠ ڣيحافٴ علګ ثلنظام ثلخا٥ بم حين يشيڇ ه٘ث ثمعياٙ أڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي يجظ أڗ ي
ٚيٚ ٕٙع في ثلتق ئ. ثلتڤصياػ ثلڤث

ٙقږ   ٙ ٚ امقبڤلغ بعٖ تنفي٘  ةةت2معيا ئالتڤصياػمخاط
ٚ ثمتبقيغ بعٖ تنفي٘ ثلتڤصياػ غيڇ   ٗث ما ڣجٖ مستڤڥ ثمخاط لګ أڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي   ٙ حين يشيڇ ه٘ث ثمعيا

لغ مٸ  ٙعمقبڤڋ، عليڢ أڗ يناق٤ ثمس لګ حل علګ ثمٖقڄ ثلٖثخلي بالتڤثفڄ  ثإٕث ثلعليا ڣعنٖ عٖم ثلڤصڤڋ 
ٙعمٸ  لګ مجل٠  ثإٕث ٙعثلعليا أڗ يتڤجڢ  بائ ثإٕث ئبباآمٚ غڢڣ
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 خاصغ:
ٖما تحڤڋ مفهڤمڢ من مهمغ تقييږ تعتبڇ ڣظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من ثلڤظائڀ ثمهمغ ڣخصڤصا عن

ٚ ڣتنب له٘ه  لګ ثأخطاثلكشڀ عن ڣئ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يساهږ بشكل  أڗ لګ باإضافغ ثأخطاعمليغ تقٖي
ٕٙ ثمتاحغ ب ع ثستخٖثم ثمڤث ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣتقييږ كفا ٚ نظام ثل ئكبيڇ في تصميږ ڣتطڤي

لڊ للحكږ علګ مٖڥ سامغ ثلتنفي٘ ڣفقا  أعماڋڣلقٖ تمثل ثلهٖف ثلعام للمٖقڄ في فح٨  ثلغيڇ ،ٗڣ
ثػللقڤثعٖ ڣثلتعليماػ ڣ  ٚث ٚ ع ثإج ٚي فٸ ثلتق ،ڣلتحقيڄ ثأمٚمن يهمڢ  لګن نتيجغ ثلفح٨ ثمحٖٕع مسبقا ٙڣ

ٚڣ٩ ڣثمفاهيږ  ه٘ه ثلغايغ ثلت ثنشاػ من ثجلها مهنغ ثلتٖقيڄ، فقٖ قامـ ه٘ه ثمهنغ علګ مجمڤعغ من  ثلف
ٚٛػ  ػ  أهميغثلت من خالها ب  لګتبڇٛ ثلحاجغ  ثأهٖثفڣئ ثأهميغڣمن خاڋ  أهٖثفڢثلتٖقيڄ ڣب٘لڊ تطٙڤ

ٕثعثلتٖقيڄ  ٙعثإٕلخٖمغ  ك ٚثفڣ  ث ٚڥئ ثأط ٚػ  ثأخ ثمختلفغ للتٖقيڄ ڣتقسيماڴها حسظ  ثأنڤثٵڣعلګ ٗلڊ ظه
ٚعيغ ثمعلڤماػ بعٖع معاييڇ  كيٖ علګ صحغ ڣ ش ٚثف متعٖٕع كل بحسظ حاجتڢ ڣكلها تصظ في ثلت  لخٖمغ أط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



ا                   الفصل الثاني       ا اخلي في اتخا الق قي ال مساهم الت
 امالي

~ 40 ~ 

: تمهي  ـ
ٚجح  ٙاػ امتعلقغ  أڗمڜ ام ٚا ٚيڜ باتخاٗ الق عمالهږقيام امس سساػ الت يسيڇڣنها  ب الت ڣ ي ام

ٙاػ  ٚا ساسيغدعائږ  لګتستنٖ  أڗتعتبڇ محٙڤ نشاطهږ يجظ علګ ه٘ه الق هٖاف أفضلمڜ اجل تحقيڄ  ا  ا
سسغ ب  للم

ٙاػ مڜ  ٚا سسغ خاصغ  أصعظتعتبڇ عمليغ اتخاٗ الق ي ام ڣلياػ  لڊ فا  اإسًڇاتيجيغامس منها ٗڣ
ٙاػ  ٚا ٚ امعلڤماػ مڤثڤځ منها  لګ تحتاهاتخاٗ مثل ه٘ه الق تيهنا ڣ تڤف سسغ  ي ي ام دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي 

ٙ كبيڇ مڜ  ا علګ قٖ هميغحين يلعظ دٙڣ نڤعيغ  لګ باإضافغمعلڤماػ كميغ ڣبياناػ ماليغ  بما يقٖمڢ مڜ ا
ٙعه امعلڤماػ تتيح امعلڤماػ كل ه٘ سسغ  لإدا ٙاػ امناسبغ  ڣاتخاٗالعليا للم ٚا ع ڣ الق فعاليغ  أكٌڇ بصٙڤ

ي ٗلڊڣ  ٚ امٖقڄ  ٙي ٙاػ اماليغ ااعتماد علګ تقا ٚا ٙاػ امتخ٘ع صحيحغ يجظ علګ متخ٘ڬ الق ٚا  حت تكڤڗ الق
ٙ مڜ بيڗ العملياػ التنظيميغ الهامغ  اتخاٗتعتبڇ عليغ   ٚا ٙعالت تعك٠ عمڤما طبيعغ ڣ الق ٚڣعاػ  اإدا امش
سساػ ااجتماعيغ ڣ  ٙڬ ميكانيڈماػ البنا الٖاخلي  أكٌڇ تكشڀ ڣ ام ال٘ڬ يڤجٖ داخل الڤحٖاػ العامغ  اإدا

سسغ  ٚڣ  ل٘لڊ يجظ علينا امأڣ مڜ ام ٙ ببع٬ ال نتڤصل  أڗش ٚا  امفاهيږ حڤڋ الق
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ا امالي  ا : عملي اتخا الق  امبحث اأ
ا امالياأ امطل  ا خصائص الق يف   : تع

ل  ا امالي أ ا يف الق  : تع
ٚځ  ٚا لګقبل التط ٚيڀ الق ٙ تع ٚا ٚيڀ الق ٚف ڣاعي أڣ سلڤڅ  ڤتهٙ امالي ا بٖ مڜ تع  ڣٗڣ منطقي ڣ تص

ٚف أڣ يمثل الحل ڣ اجتماعي، طابٸ ٙه علګ أڣ التص امفاضلغ بيڗ عٖع بٖائل  أساٝالبٖيل ال٘ڬ تږ اختيا
كٌڇ يعٖ ه٘ا البٖيل ڣ حلڤڋ ممكنغ لحل امشكلغ، ڣ  ع  ا ٙ ڣ كفا ٚا فعاليغ بيڗ تلڊ البٖائل امتاحغ متخ٘ الق
ٙ ڣ  ٚا  خاصتها بتڣ يعتبڇ الناتٌ لعمليغ اتخاٗ الق

ٙ يڀاڅ هن ٙ  تعا ٚا ٙڬ متعٖدع معن الق ٚ  اإدا ٙع ڣ ڣضعها مفك ٙ  اإدا ٚا كٖ علګ الق ٙڬ ڣاڗ جميعها ي يقڤم  اإدا
ٙڅ بيڗ مجمڤعغ بٖائل  قلحلڤڋ )علګ  أڣڋ علګ عمليغ امفاضلغ ڣبشكل ڣاعي ڣمٖ ( متاحغ  أكٌڇ أڣ بٖيليڗ  ا

ٙ ڣاحٖ منها باعتباٙ ٙ اختيا ٚا هٖافأڣ نسظ تحقيڄ ڣسيلغ الهٖف  متخ٘ الق ٙ  ا ٚا ي ڣالت يبتغيها متخ٘ الق
ٙفضا لكل البٖائل  أحياڗ  ٙ ٚا ٙ ڣ معينغ قٖ يكڤڗ الق ڬ عٖم القيامڣ الحلڤڋ امتاحغ لاختيا عمل محٖد ثږ  ب

ٚا ٚاٙ ڤهٙ يكڤڗ الق ٚ ڣ   اإق ٙ  لګالسبظ ال٘ڬ يٖفٸ امٖي ٚا ٚيڜاحٖ  لګبما يعڤد ڣ عٖم اتخاٗ ق  هما: أم
ٙ امفاضلغڣضٍڤ كل البٖائل أڣ عٖم تبييڗ  ـ ت  امتاحغ اختيا
ٙ بٖيل محٖد تفاديا لالًڈام  ـ 2 ي اختيا ٚغبغ  دڬ أڣ عٖ ال ٙتبا٭ بعمل قٖ ي ٙ  لګاا ٚا ٚٙ بمصالح متخ٘ الق  ض
ٙاػ السلبيغ ڣ  ٚا نها ڣيعتقٖ يطلڄ علګ ه٘ا النڤ  مڜ الق ٙڅ الڤاقڀ الت  ب ٚ الكڀ ال٘ڬ يٖ مڜ صفاػ امٖي

ٙ معيڗ لګتٖفٸ بڢ  ٚا  ب1صٖدهاب عٖم اتخاٗ ق
ٜم  ڤڣه ٙڬ التصميږ أڣ الع ٚف أڣ علګ قڤڋ  اإدا ٚ لتص ٙ ح ٙ هأڣ فعل مبن علګ اختيا ٚا ٙ اا  ڤمسلڊ ما ڣالق ختيا

ٚيڜبيڗ  ٙعا ثالن لهما ففي الحالغ الثانيغ تغلظ الحتميغ علګ  أم ٚع  اإدا ي حالغ ڣ الح ٙ البٖائل اممكنغ  اختيا
ڣلګ ٚيغ  ا ٙ بح ٙ علګ ما يختا ٚا  يكڤڗ قابا لتنفي٘ بٖائل مڤضڤعيغ ڣ يقاڋ ق

ٙ ه ٚا ٚيڄ  ڤفالق ٙ ط ٚغڤب  لګسبيل معيڗ للڤصڤڋ أڣ اختيا نڢيحٖده البع٬ ڣ هٖف م ٚف  ب للتفكيڇ ڣ ڣا  للتص
ي  ٚيقغ معينغ  ٚڣف طاٙ بط  بمجمڤعغ متاحغ مڜ الظ

ي  ٙجغ  ي امفاهيږ الٖا ٚاٙ  ڣسا٭الق عالعامغ منظماػ  ا نڢ ماڋا ٙغبغ معينغ لٖڥ  ڣأ ٙادعتعبيڇ عڜ  ب
مكتڤب مڜ اجل بلڤٹ هٖف معيڗ  ڣعڜ ٗلڊ بشكل شفه أ اإعاڗحين يتږ  ،معنڤڬ  ڣخ٨ معيڗ مادڬ أ

ٚ البٖائل ڣ  ي ه٘ه الحالغ تڤاف ٛمغ لبلڤٹ ما يصبڤا ڣ يفًڇ٩  ٙاػ الا ٙ مڜ  ليڢااختبا ٚا  أڗ أهٖافمتخ٘ الق
ٙ بشكل عام يتږ اتخاٗه مڜ قبل الشخ٨ امادڬ  ٚا  ڣفڄ اتجاهيڗ هما : ڬ ڣامعنڤ الق

  ٖٙاڅالتفكيڇ ڣ الحساب ڣ تٖاخل حالغ التمعڜ  لګااتجاه امستن  بالڤاعي  ڣاإد

  ٖڬ تلقائي  لګااتجاه ال٘ڬ يستن  بعفڤڬ ڣ مڤقڀ ا شعٙڤ

ا امالي  /ثانيا ا  :مفهوم عملي اتخا الق

                                                           

1

ٙدڗ،  ٙ ڣائل للنشٚ،اا ٙاػ ،دا ٚا ٙ بحڤف ڣعملياػ مٖخل علګ اتخاٗ الق ٚا ٚ امڤسڤڬ،مفهڤم الق ٜي ٛم  ب3ت،9٥ةة2:منعږ 
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ٙاػ اماليغ علګ  ٚا ٚيغ الق ٚأسماليقاعٖع التقييږ امنبثقغ عڜ النظام  أساٝتقڤم نظ ٚع اقتصاد ڣ  ال فك
سڤاځ ٚع حين يتږ  ا ٙ  خضا الح ٚا ٚاد اتخاٗ الق نڢالحٖف ام ٙاسغ  بش ٚځ التقييږ ڣ للٖ التقييږ باستخٖام ط

ٙ امناسظ بنا علګ نتائٌ التقييږ  ٚا   بامختلفغ ڣصڤا اتخاٗ الق
ٙ بعٖع خصائ٨ ٚا خيڇعمميڈاػ تجعل ه٘ه ڣ  حين تتصڀ عمليغ اتخاٗ الق ڣلګالعمليغ  ا ٜ عليها  ا ٚتك الت ت

ٙاػ اماليغ ٗاػ  ٚا سسغ فالق ٚ ڣ بالغغ لصعڤبغ اتخاٗها  أهميغحياع ام ٚي نهاالتق ٙ ٗ بش ٚا  ڣڣكلما كاڗ متخ٘ الق
ٙاػ  ڊ الشفافيغ كلما كانـ تلڣ فنياػ علميغ جيٖع مٸ تڤافٚ امعلڤمغ السليمغ الت تتميڈ بامصٖاقيغ ڣ مها

ٙاػ صحيحغ  ٚا هٖافتخٖم ڣ الق سسغ حين تتصڀ بعٖع صفاػ  ا  : أهمهاالعامغ للم
 ڣ الشمڤڋ ڣ عمليغ تتصڀ بالعمڤميغ  أنها ٙ ٚا ٙسها جمڣ ااستم ٚيڜ ڣعلګ جميٸ امستڤياػيما  بيٸ امٖي

 بعمليغ قابلغ للًڇشيٖ نها 

 بعمليغ تقڤم علګ الجهڤد الجماعيغ امشًڇكغ  نها 

 ٙاػ  ڗ ٚا ٜڋ مڜ بقيغ الق ٙ امالي ا يتخ٘ بمع ٚا ٙيغالق ٚهاالت سبڄ اتخاٗها كما تعتمٖ  اإدا ث  لګ ب
ٚ فيڢڣ امستقبل  ث  بت

 نها  ٚ ث ٙ ڣ  نسانيغبعڤامل ٗاػ صبغغ  تت ٚا خصيغ متخ٘ الق ال٘يڜ يساهمڤڗ ڣ اجتماعيغ نابعغ مڜ 
ي اتخاٗه  بمعڢ 

ٚيٚ  ٚفنا التق ٚځ عمليغ اڣ    بصفغ عامغ بعٖما ع ٙاػ اماليغ نتط ٚا ٙاػ اماليغ لګتخاٗ الق ٚا ٚيڀ الق  تع
ا امالي  ا يف الق  تع

ٚاٙ امالي انڢ : اختياٙ البٖيل  ٚف الق مثليع ٛيادع ٘الڣ مڜ بيڗ العٖيٖ مڜ امڤاقڀ اماليغ  ا ڬ يًڇتظ عليڢ 
ٛمنيغ معينغ حين يقڤم امحلل امالي )امٖيٚ امالي( بتحليل القڤائږ  سسغ خاڋ فًڇع  القيمغ السڤقيغ للم

ٙيٚ اماليغ ڣ  ٙاػ ڣ تحليلها ڣ اماليغ ڣ البحن عڜ امعلڤماػ امحاسبيغ ڣ التقا ٚا ي اتخاٗ الق تعٖيلها لتساعٖه 
 ب1اماليغ

ا  ا  : اماليالسما اممي للق
ي غالبيغ  بت ٜمغ للمنشاع  ٙاػ اماليغ مل ٚا حڤاڋالق ٚ  ا م ٜم الح٥ٚ الشٖيٖ عنٖ اتخاٗ ه٘ه  ا ال٘ڬ يستل

ٙاػ  ٚا  بالنڤعيغ مڜ الق
ٙاػ اانٖماه أ ب2 ٚا ٙاػ اماليغ مثل ق ٚا سساػ  ڣبع٬ الق ٚا ام ٚڥ ش خ ٙ  ا ي بع٬ نڤعياػ  ڣااستثما

صڤڋ  ي نج ا  ٚ ث ٙاػ مصيڇيغ قٖ ت ٚا سسغ أتعتبڇ ق ي السڤځ  ڣاٍ ام  ٙ ٚا ٙتها علګ ااستم  بقٖ
دڬ  ب3 ٚف عليها مما قٖ ي ٛمنا طڤيا نسبيا حت يمكڜ التع ٙاػ اماليغ  ٚا ٚځ نتائٌ الق صعڤبغ  لګتستغ

ٙكڢ  مكانيغ ڣ الخلل أ صٍا ٙاػ خاصغ  لګما يعك٠ الحاجغ  ڤهڣ تٖا ٙاػ عاليغ ڣ مها  2قٖ
ا امالي  ا  ثانيا : خصائص الق

 ٙاػ اماليغ مصيڇيغ بالبع٬  ڗ ٚا سسغ فنجاٍ نسبغ الق سسغ متڤقڀ علګ تلڊ أڣ للم فشل ام
ٙاػب ٚا  الق

                                                           

1

ٙ حنفي ت  ٙعالتمڤيل  أساسياػ:عبٖ الغفا ٙ الجامعيغ ، ڣاإدا ٙيغاماليغ ت،الٖا  بثة2٥،2ةة2،مصٚ، اإسكنٖ
2

ٙ امالي ،قسږ   ٚا ٙاسغ،صنٸ الق ٚڬ ،د ٙع:محمٖ ڣسام امص يا ،مكتبغ  أعماڋ دا ٙعجامعغ دمشڄ ،سٙڤ  ب3ڣااقتصاد ٥ اإدا



ا                   الفصل الثاني       ا اخلي في اتخا الق قي ال مساهم الت
 امالي

~ 43 ~ 

 دڬ  ڗ ٚځ ڣقتا طڤيا مما ي ٚعغ بل تستغ ٙاػ اماليغ ا تتږ بس ٚا  الخط صٍاصعڤبغ  لګنتائٌ الق
ٙاػ خاطئغب ٗا ٚا  كانـ الق

 

  ي اغلظ الحااػ سسغ  ٜمغ للم ٙاػ مل ٚا ٙاػ اماليغ ق ٚا ٙ الشٖيٖ عنٖ اتخاٗ ه٘ه  ٗاالق يجظ الح٘
ٙاػب ٚا 1الق

 

ا امالي أنواعالثاني:  امطل ا  الق

ع   حس معيا ام :اأ الف
ا امالي طويل  بت ا ٙجغ  ه٘ه :اأجلالق ٙاػ تخ٨ بالٖ ٚا ڣلګالق ٙ  ا ٙاػ ااستثما ٚا هٖف  أڗه٘ا يعن ڣ ق

اػ ااستغاڋ  ڤه اإنتاهماڋ  ٙأٝخلڄ  ٝڣ ڣ ال٘ڬ يسمح بتحقيڄ تٖفڄ نقٖڬ عبڇ دٙڣ خامغ ٙ بسبظ 
مڤاڋ ٙاػ فانڢ يتطلظ اللجڤ  ا ٙ تمڤيل جٖيٖع منها: ااقًڇا٩ مساهماػ  لګامخصصغ له٘ه ااستثما مصاد

ٚا كما  ٚف الش ٙ التمڤيل طڤيل  أڗجٖيٖع مڜ ط ٚا مڤاڋتڤفيڇ  مكانيغ لګيستنٖ  اآجلق ٛمغ مڜ جه ا غ الا
مكانيغ ٚيڄ  ڣ ٚد ڣديغتكلفغ التمڤيل عڜ ط ٙڬ مڜ جهغ  ڣأ م ٚڥ عائٖ استثما ٚب مٖع ممكنغ ڣ  أخ ي اق  ڤهڣ ه٘ا 

 ما يسم بفًڇع ااسًڇداد 
ا امالي قصي ب 2 ا سسغ : اآجلالق ٚتبٰ بحجږ نشا٭ ام ع ااستغاڋ حين ت ٙاػ تخ٨ دٙڣ ٚا هناڅ ق
ٙ التمڤيل قصيڇ امٖڥ علګ مٖڥ تغطيغ احتياجاػ ڣ  ٚا ٚف التمڤيل طڤيل  ٙأٝيتڤقڀ ق اماڋ العامل مڜ ط

جل  2 ا
ع ال  : حس النشا الستغالي  ثانيالف

ا التخطيط الستثما ب ت ا ٙ  ق ٙاػ الت يًڇتظ عليها استثما ٚا مڤاڋ:ڣهي تلڊ الق يتطلظ ڣ ثابتغ  أصڤڋ ي  ا
ٙاػ القيام بالعٖيٖ مڜ  ٚا نشطغاتخاٗ ه٘ه الق ٙ امختلفغ ڣتقييږ البٖائل  أهمهامڜ  ا تحٖيٖ بٖائل ااستثما

 ٙ ٙ ڣمتابعغ تنفي٘ خطغ ااستثما ٚ ااستثما ٚبحيغ ڣقياٝ مخاط ٚاػ الخاصغ بال ش  بباستخٖام العٖيٖ مڜ ام
ا الستثما في ب 2 ا ل اأصو ق ا ٙاػ تتعلڄ  امت ٚا ٙع:ڣهي ق دا ي ضڤ ،اماڋ العامل  ٙأٝ ب ڣهي تتخ٘ 

ٚ التع٩ٚ امالي الفن ٚڣ  مخاط ٚبحيغ ڣالسيڤلغ امطلڤبتيڗ لتجنظ امش  بعاملي ال
ا التمويل:ب 3 ا ي ضڤ  ق ي  ٙ بينها  ٙ التمڤيل الت سڤف يتږ ااعتماد عليها ڣيتږ ااختيا ٜيٌ مصاد ڣتتعلڄ بم

ٙ التمڤيل جږ ااحتياطاػ ام ٙ التمڤيل ڣتكلفغ ااعتماد علګ مصٖ ٚ مصٖ  اليغ امطلڤبغ ڣمٖڥ تڤاف
يع ب 4 ا تو ا باحق يٸ  :اإ ٙاػ امتعلقغ بسياساػ تٛڤ ٚا ٙباٍڣهي الق ي ضڤ  اإ ثيڇ الت يتږ ڣضعها  ٗلڊ  ت

ٚڣ  أ أصحابعلګ  ٚڣ  ڣسلڤكهږ امستقبلي ڣخاصغ فيما يتعلڄ بااحتفاٱ بامش ٚف فيڢ مما يعن  ڣامش التص
حياڗي بع٬  ٚضڢ  ا ٚڣ  ڣتع ٙ قيمغ امش  بلإفاٝانهيا

ل ا الستثما ة أ  :ق
  ا يف ق  : الستثما  تع

                                                           

1

  ٚ ٙاػ اماليغ ،م٘ك ٚا ي اتخاٗ الق ٚ دٙڣ القڤائږ اماليغ ڣفڄ النظام امحاسب امالي  ع مقٖمغ استكماڋ متطلباػ شهادع :محمٖ بڜ عم
 ب4٥،44تة2ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ،قسږ علڤم التسييڇ،جامعغ الڤادڬ،ڇ،كليغ العلڤم ااقتصاديغ ڣالتجااماسً

2

ٚه ،٥  ٚجٸ سبڄ ٗك  بثت:م
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 ٙ ٙ ااستثما ٚا ٙاػ الت تتخ٘ها ڣ  ڣأصعظ أهږيعتبڇ ق ٚا ٚ الق ٙعاخط ثيڇ فه ٗاػ  دا امًڇتبغ ڣ علګ بقائڢ  ت
ٙاػ علګ ،نمڤه ڣ  ٚ ه٘ه ااستثما صڤڋ ڣا تقتص نما،الثابتغ فقٰ  ا ي  أيضا ڣ ٜيادع  صڤڋ ال امتٖاڣلغ  ا
ٙ ڣ  ٚ ڣ نفقاػ البحن ڣ امًڇتبغ علګ ااستثما ي ڣ التطڤي ٙاػ  صڤڋ بصفغ عامغ تشكل ااستثما البحڤف ڣ  ا

كبڇ الجانظ  ٙاػ ا  بمڜ ااستثما
ٙاػ  ٚا ٙ تعتبڇ ق ٙاػ  أهږمڜ  ااستثما ٚا ٙعق ٙيغاعقٖها بسبظ طبيعتها اڣ اماليغ  اإدا  ،استثما

ٙاػ ڣ  ٚا ي ه٘ه الق ٙع أڗالغالظ  ٙ  اإدا ٛيادع العائٖ علګ ااستثما ٙاديغالقڤع أڣ اماليغ تلجا لها بهٖف   اإ
ٚڣع اماڅ  مڜ اجل تعظيږ  ب1تعظيږ القيمغ السڤقيغ للسهږ الڤاحٖ أڣ ث

 ا  أنواع ا  الستثماق

 ٙ ٙاػ ااستثما ٚا ٙيغ قصيڇع  لګي العادع تنقسږ ق ٙاػ ماليغ استثما ٚا مٖق ٙاػ استثماٙ  ا ٚا مٖطڤيلغ  ڣق  ا
ٙيغ ڣ  ٙاػ استثما ٚا  كما يلي : سًڇاتيجيغق

ي القصي  بت ا الستثما ا ي امڤجڤداػ :اأمالق ٙاػ ااستثماٙ  ٚا تعن ه٘ه امجمڤعغ مڜ ق
ٚكاػ ڣ امتٖاڣلغ  ي ش ٙ الٖاخلي  ٚكغ ااستثما ا مهما مڜ ح عماڋالت تشكل جٜ كبڇ الجٜ  أڗبل ، ا  ا

ڣلياػ  ٙعمڜ مس ي امڤجڤداػ امتٖاڣلغ  اإدا جږ ااستثماٙ  ي تحٖيٖ  اماليغ سڤف ينحصٚ 
ٚئيسيغ مثل النقٖ ڣ  ٚاتها ال قتغ ڣ فق ٙاػ ام ٙتبا٭ ه٘ا ڣ ال٘مږ امٖينغ ڣ ااستثما ٜڣڗ السلعي ا امخ

ع التشغيليغ  ٚكغ الٖٙڣ ي تحقيڄ ڣ الجٜ بح ٚكغ  ٙع الش ضماڗ ڣ ي تحٖيٖ ڣتعظيږ عڤائها ڣ بقٖ
ٚاٙ السليږ ه،السيڤلغ امطلڤبغ  جږ ااقتصادڬ  ڤل٘لڊ فالق ٚاٙ ال٘ڬ يضمڜ  مثلالق لحجږ  ا

ي امڤجڤداػ امتٖاڣلغ   ٙ  ب2ااستثما
ي الطويل  ب2 ا الستثما ا ٙاػ  تهتږ:اأمالق ٚا ٙڬ الطڤيل  باإنفاځه٘ه امجمڤعغ مڜ الق ااستثما

مٖ ي امڤجڤداػ الثابتغ ڣ  ا  ٙ ٙاػ انڢ يعتبڇ مڜ ڣ ،امتمثل بااستثما ٚا ٚڣف عڜ ه٘ا النڤ  مڜ الق امع
ٚتبٰ بنڤ  مڜ ااستثماٙ يتصڀ بكبڇ امبالغ الت يحتڤيها  ڣأصعظاخطٚ  ٙاػ اماليغ لكڤنڢ ي ٚا الق

ي امستقبل ڣ  ٚسږ حٖڣد  أڗ لګ ضافغيضمڜ عڤائٖ سنڤيغ لفًڇاػ طڤيلغ  ٙ ي ه٘ا النڤ  مڜ ااستثما
ٚكغ  اإنتاجيغالعمليغ  عماڋي ش ٙ فيڢ ڣ  ا  لي٠ مڜ السهڤلغ التخل٨ منڢ عنٖما تږ عمليغ ااستثما

ي  ب3 ا الستثما ا اتيجيالق سسغ  اإست ٙاػ بالتخطيٰ ااسًڇاتيۑي للم ٚا امتمثل ڣ : تهتږ ه٘ه الق
ٚتها علګڣ  ڤالنمڣ ي التڤسٸ  ي سيط سڤاځ الثباػ  ي ڣ امحليغ  ا سڤاځالتفكيڇ  ٙجيغ  ا ه٘ه ڣ الخا

ٙاػ ا تتضمنها القڤائږ اماليغ  ٚا نماا الكشڤفاػ املحقغ بها ڣ الق ي الفًڇاػ  تبٖأ ڣ بالظهٙڤ 
ٜمن الطڤيل ڣ امستقبليغ  مٖعلګ امٖڥ ال  ب3 ا

ا التمويل ةثانيا   :ق
ٙاػ امتعلقغ بتحٖيٖ  ٚا ٙاػ التمڤيل هي الق ٚا سسغ ڣ ق عماڋصياغغ هيكل التمڤيل م الت تصل ڣ  ا

ٙ هيكل التمڤيل  مثلمڜ خالها اختيا ٚڣع اماڅ  ا  بتعظيږ القيمغ السڤقيغ للسهږ ڣ لتعظيږ ث

                                                           

1

ٙعحنفي، :عبٖ الغفاٙ  ٙاػ ،الطبعغ  اتخاٗاماليغ مٖخل  اإدا ٚا ڣلګالق ٙيغالفنيغ ، اإشعا ،مكتبغ ڣمطبعغ  ا ٚ  اإسكنٖ ،مص
 بت8٥،4ةة2

2

ٚه ٥  ٚجٸ سبڄ ٗك  بث4:نف٠ ام
ٚيڀ 3 ٚڣڗ:علياڗ الش خ ٙع ،ڣ ٙ البڇكغ للنشٚ  اإدا يٸ،عماڗ، ڣ ڣالتحليل امالي ،دا ٙدڗالتٛڤ  ب٥24ثةة2،ا
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ٚ استعماڋ كل بٖيل مڜ بٖائل التمڤيل امتاحغ سڤا  ٙاػ امتعلقغ بتقييږ اث ٚا تشمل ه٘ه الڤظيفغ جميٸ الق
جلكاڗ طڤيل  جلقصيڇ  ڣأ ا سسغ  ا ٙبحيتها ڣ علګ قيمغ ام ٙععنٖما تكڤڗ  اٗعلګ  ٚفـ ،ق اإدا علڤ ٖ تع
ٙ الت تبٖأمڜ التمڤيل  احتياجاتها امناسبغ لسٖ ه٘ه ااحتياجاػ اماليغ ل٘لڊ يجظ  مڤيلبالبحن عڜ مصاد

ٙ التمڤيل  أڗ ٚاعي امائمغ بيڗ مصاد مڤاڋبيڗ استخٖام ه٘ه ڣ ت ٚكيبتڢ ڣ بتكلفغ التمڤيل  أيضاڣاڗ تهتږ ، ا ت
ٜمڜ امناسظ لڢ ڣ  ٙعٗلڊ مڜ اجل تحقيڄ الهٖف العام ڣ ال سسغ  ڤهڣ اماليغ  لإدا تعظيږ القيمغ الحاليغ للم

ٚبحيغ  اماڋ الحص٨ النسبيغ  ٙأٝبالتالي اختياٙ الخليٰ امثالي للتمڤيل مثل تكڤيڜ ڣ مڜ خاڋ تعظيږ ال
ٙ للتمڤيل  أٝللٖيڤڗ الت تحمل فائٖع ثابتغ كمصٖ ال٘ڬ يحمل عائٖ متغيڇ للمساهږ ڣ اماڋ امساهږ بڢ  ٙڣ

ٚفٸ امالي ڣ  ٙجغ ال ٙاػ التمڤيليغ ڣ د ٚا ي التكڤيڜ العام  ڬالق ٙ النسظ امعينغ لكل نڤ   سسغ تتعلڄ باختيا م
ي التكڤيڜ  ٗايمكڜ القڤڋ انڢ ڣ ،امتاحغ  ڋلأمڤا ٚأسماليٛادػ الٖيڤڗ  ٛادػ  ال سسغ  ٙباٍللم عغ علګ  ا امٛڤ

ي نف٠ الڤقـ ام ع  ٙجغ الخطٙڤ ادػ د ٙڬ معاڣ  أيضاساهميڗ ٛڣ ٚڣ حيح لهنا يصبح مڜ الض ٛڗ ال جغ التڤا
ٚيڄ الٖيڤڗ  ٚيڄ امساهمغ ڣ بيڗ التمڤيل عڜ ط ٗلڊ بسبظ ڣجڤد عاقغ متبادلغ بيڗ العائٖ ڣ التمڤيل عڜ ط

ٚبح مڜ جهغ  ٚع مڜ جهغ ڣ ال ٚڥ بيڗ امخاط ٛڬ بيڗ الٖڣ ، أخ حقڤځ امساهميڗ ڣ يڤڗ يطلڄ علګ التكڤيڜ ال٘ڬ يڤا
ٚأسمالياسږ التكڤيڜ  مثل ال مثله٘ا التكڤيڜ ڣ  ا سسغ  ا ٚڥ يختلڀ مڜ م ٗلڊ حسظ ڣ  خٚمڜ ڣقـ ڣ ، خ

ڣضا  ي ڣ  ا ٚڣف السائٖع  سڤاځالظ ٚ امالي  ا ٜ علګ كيفيغ الحصڤڋ علګ  أڗاماليغ ل٘لڊ علګ امٖي ٚك مڤاڋي  ا
ٙاػ  ٙ التمڤيلي  أڗقبل ڣ  أيضايجظ عليڢ ڣ لتمڤيل ااستثما ٚا كٖيتخ٘ الق مڤاڋ أڗمڜ  الت امطلڤبغ يمكڜ  ا

 تڤفيڇها :
 بي الڤقـ امناسظ 

  ٛمنيغ مناسبغ  بخاڋ فًڇع 

 قل  بتكلفغ ممكنغ  ب

  ي امجااػ ٙها  كٌڇ استثما  ب1عائٖا ڣ ٙبحا  ا
ٙ التمڤيليغ ثږ  ٙاسغ الحالغ امتڤقعغ له٘ه امصاد ٙ نڤ  التمڤيل امناسظ يجظ د مڜ هنا فانڢ عنٖ اختيا
سسغ ا يعطي  ٚكٜ امالي الحالي للم ٛمنيغ مقبلغ فام سسغ بعٖ فًڇع  ٙبطها مٸ الحالغ اماليغ امتڤقعغ للم

سسغ علګ الڤفا بالًڈاماتها  ٙع ام  أڗل٘لڊ نجٖ ،ي مڤاعيٖها امستقبليغ مقياسا سليما للحكږ علګ مقٖ
ٚ امالي يقڤم بنڤعيڗ مڜ التنب التنب  ڣڋ امٖي سسغ اماليغ كجٜ مڜ الڤظيفغ كمخطٰ مالي  ا باحتياجاػ ام

ٙ الت يلجا ڣ  ٛم  ليهاالتنب الثاني بمستقبل امصاد  بللحصڤڋ علګ التمڤيل الا
ٜٛ ڣ  ٙعتع ٙع اإدا ٚڣ خ٘ اماليغ نشاطها التمڤيلي بض ٙ جملغ متغيڇاػ تعتبڇ  ا ٙ  أساسيغبعيڗ ااعتبا ٚا ي اتخاٗ الق

 هي:ڣ التمڤيلي 
  بهيكل التمڤيل امطلڤب 

  ٚڣنغ  بام

 بالكلفغ  

                                                           

1

ي اماليغ   ٚع لنيل شهادع اماسًڇ  ٙاػ اماليغ ،م٘ك ٚا ي اتخاٗ الق ها  ڣامحاسبغ ،جامعغ :حامٖڬ نٍڤ ،القڤائږ اماليغ ڣدٙڣ
ٚع،  ب٥،45تتة2بسك
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بعادحين تشكل ه٘ه امحٖداػ  ٙ امالي  ا ٚا ٚئيسيغ اتخاٗ الق 1ال

 

يع  ةثالثا ا تو باحق  :اأ
ٙاػ ااستثماٙ  ٚا يٸ ڣ تصاحظ ق ٙاػ تٛڤ ٚا ٙاػ هي ق ٚا ٙاػ التمڤيل نڤعا ثالثا مڜ الق ٚا ٙباٍق  ا

ٙاػ ه٘ا النشا٭ كافغ ڣ ، ٚا ٙ تتضمڜ مجمڤعغ ق مڤ ٙباٍالت تحٖد النسبغ امئڤيغ  ا النقٖيغ الت تٛڤ  علګ  لأ
سهږامساهميڗ مڜ حملغ  يٸ ه٘ه ڣ العاديغ  ا ٙباٍٛمڜ تٛڤ  ب ا

يٸ ڣ ه٘ا يعن ڣ  ٙباٍيٖ تحٖڣ مڜ خاڋ نسبغ التٛڤ ٙعتحتفظ بها  أڗالت يجظ  ا ٚكغ  اإدا اماليغ داخل ش
عماڋ ٙباٍبشكل مقسڤم  ا ٜ احتياطي  أ ٙباٍمحتج ٙ التمڤيل الٖاخلي ڣ ، ا ٙا مهما مڜ مصاد ال٘ڬ يعتبڇ مصٖ

ٙاػ  ٚا ٜٛ ق ٙعيع ٙ التمڤيل امناسبغ  اإدا  2باماليغ عنٖما تبحن عڜ مصاد
كٖ ڣ  يٸ تكڤڗ مهمغ  أڗمڜ ام ي عمليغ التٛڤ ٙاػ الت تٖخل  ٚا ٙعمجمڤعغ الق ٚا  لإدا اماليغ نظ

ٚيڜ  ٙضغ فيما بيڗ امستثم ٚغباػ امتعا ٙعلل ٛيادع مكاسبهږ النقٖيغ مڜ خاڋ  ڣاإدا ي  ٚغبڤڗ  ٚڣڗ ي فامستثم
يٸ نسبغ اكبڇ مڜ  ٙباٍتٛڤ ي حيڗ تفضل  ا ٙععليهږ  ٜ لضماڗ  اإدا ٚا٩مهمغ  أمڤاڋٛيادع الجٜ امحتج  غ

ٚكغ  ٙڬ داخل ش عماڋالتڤسٸ ااستثما  ب ا
يع  باحالسياسا امتبع في تو  اإ

يٸ  ي تٛڤ ٙباٍيمكڜ تقسيږ السياساػ امتبعغ   ٙئيسيغ هي :  أنڤا ثاف  لګ ا
يعا ثابت : بت سسغ تحافظ علګ نسبغ ثابتغ مڜ  نسب تو ٙباٍحسظ ه٘ه السياسغ فاڗ ام  ا

عغ سنڤيا مثا نسبغ  يعاػ يتغيڇ مڜ سنغ  ،امٛڤ ٚغږ مڜ ثباػ نسبغ التٛڤ ٚڥ  لګڣعلګ ال ٗلڊ ڣ  أخ
ٚبح مڜ سنغ  ي ال ٚڥ بسبظ تغيڇ صا  ب خ

يعا ثاب :  ب2 ثابتا لكل سهږ مڜ ڣ سسغ تٛڤ  مبلغا محٖدا  حسظ ه٘ه السياسغ فاڗ اممبلغ تو
ٚڥ سنغ  يعاػ ڣ  خ ٜيٖ أ أڗيمكڜ مبلغ التٛڤ ٙعاقتنعـ  ٗايقل فقٰ  ڣي نڢ اإدا ا يمكڜ امحافظغ  ب

ي ضل التڤقعاػ القائمغ  يعاػ   بعلګ امستڤڥ الحالي للتٛڤ

 
يعا  ب3 باحادفع تو يعاػ  منخفض القيم : أ ٛمنيغ محٖدع خاڋ العام مڜ دفٸ تٛڤ خاڋ فًڇاػ 

سسغ  ٗاي نهايغ العام  ضافيغ ٙباحاحققتڢ ام خلڄ اانطبا  لٖڥ  لګتهٖف ه٘ه السياسغ ڣ عاليغ  أ
ٚٙع أ يعاػ ليسـ متك ٙبما يكڤڗ مڜ الصعظ  أڗمنتظمغ غيڇ  ڣامستثمٚ باڗ التٛڤ ه٘ا الهٖف 

ع منتظمغ  ٗاتحقيقڢ  يعاػ بصٙڤ ٚ دفٸ التٛڤ  3بتڤقٸ امستثم
افامطل الثالث : مبادئ  ا امالي  أه ا  الق

ي  ٙاػ اماليغ سڤا  ٚا ٙڬ علګ مجمڤ  مڜ امباد  ڣالجانظ التمڤيلي أتشمل الق الجانظ ااستثما
ساسيغ ٜ عليها مثل العائٖ  ا ٚتك ٚع ڣ الت ت ثيڇاػامخاط ٚيبيغ  ڣالت ٚ ،الض م ٙ  ا ٚا ال٘ڬ يستڤجظ علګ متخ٘ الق

ٙه لبٖيل دڣڗ  أڗامالي  ٙكڢ جيٖا عنٖ اختيا ٚ يٖ خ ٜمڜ  ا ٚصغ البٖيلغڣ مٸ حساب عامل ال فكل  ،تكلفغ الف

                                                           

1

ٚجٸ السابڄ،٥  ،نف٠ ام  ت4:حامٖڬ نٍڤ
2

ٚيڀ   ٚڣڗ:علياڗ ش خ ٚه،ڣ ٚجٸ سابڄ ٗك  55،م
3

ٙ الحامٖ،:  ٙاػ اماليغ،دا ٚا ي اتخاٗ الق يٖ الفضل،امنه الكم  ٙدڗم  ب٥،354تةة2،ا
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ٚڣ  معيڗ ڣفڄ مباد  ٙ امش ٙاػ ڣ اختيا ٙ مالي يعڤد  ڤمعينغ ه ڣأس٠اعتبا ٚا ٙع عڜ ق ٚهعبا سسغ  أث  ماعلګ ام
 بسلبيا ڣايجابيا أ

ل ا امالي ة أ ا   :مبادئ الق

ٙاػ اماليغ  ٚا ٚتكٜ عليها الق ٙاػ اماليغ علګ نتائٌ بحين تڤجٖ العٖيٖ مڜ امباد الت ت ٚا تتڤقڀ قيمغ الق
ڣڋ فيكڤڗ الًڇكيڈ  امصاحبغ لها اإضافيغالتٖفقاػ النقٖيغ  ٙاػ اماليغ ا ٚا   بعلګ نتائٌ ه٘ه الق

خ٘يجظ  ثيڇاػبالحسباڗ  ا ٚيبيغ عنٖ الح الت ٙاػ اماليغ الض ٚا ع الق فاڗ التٖفقاػ  التاليبكږ علګ كفا
ٙاػ اماليغ مڜ  أخ٘هاالنقٖيغ الت يجظ  ٚا ٚائظ تختلڀ الق بالحسباڗ هي الت يمكڜ تحقيقها بعٖ خصږ الض

 ٚ ي الحفاٱ علګ مستڤياػ العائٖ ڣ حين مستڤياػ امخاط ٙ يساعٖ  ي مجااػ ااستثما بالتالي فاڗ التنڤيٸ 
 بامتڤقٸ 

اف ةثانيا ا امالي أه ا   :الق
ٙاػ اماليغ بصفغ عامغ  ٚا ي ثتعظيږ  لګتهٖف الق ٚڣ   أڬٚڣع القيمغ الحاليغ لٌڇڣع اماڅ  كاڗ  أڬمش

ٚكاػ  ٚدڬ ش ٚڣ  ف ٚڣ  مش خا٥الشكل القانڤني للمش ٚكاػ  ا مڤاڋش تعظيږ القيمغ البيعيغ  أڬ ،ا
ي الٌڇڣع ڣ  ي الٌڇڣع فالقيمغ ڣ   يتعيڗ عٖم الخلٰ بيڗ القيمغ البيعيغڣ الٖفًڇيغ لصا القيمغ الٖفًڇيغ لصا

ٙ ضئيل مڜ  ي الٌڇڣع لها قٖ هميغالٖفًڇيغ لصا ٚڣ٩ القصيڇع  ا جلالطڤيلغ ڣ ي الحصڤڋ علګ قيمغ الق  ا
ي الٌڇڣع فهڣ  ٚع علګ القيمغ الحاليغ لصا ٚيقغ غيڇ مباش ٚ بط ث ٜ امالي هي خاصغ  ڤت ٚك ٚه بقائمغ ام كما تظه

ٚڣ   ٚ ا ڣ بالش ث ٚ امالي ڣ ،السڤقيغ لحڄ املكيغ  بالقيمغ تت ي  لګب٘لڊ يسعګ امٖي ٙاػ الت تهٖف  ٚا اتخاٗ الق
ٚڣع اماڅ  ڣقٖ ڣجهـ بع٬ اانتقاداػ  لګالنهايغ  ٙئي٦  تسعګ  لګتعظيږ ث ٚبح كهٖف  تحقيقڢ  لګتعظيږ ال

سساػ  عماڋم  هي :ڣ  ا
بح: بت ف تعظيم ال  ه
 ي حٖ ٗاتها تبٖ ڗ ٚبح  ٚبح قصيڇ  ڣكلمغ ال جلكلمغ غامضغ فهل امقصڤد ال ٚبح طڤيل  أم ا  اآجلال

ٚبح معٖڋ العائٖ علګ السهږ أڣ  ٚعالليڇع  ڣهل يقصٖ بال ٚڣ   امستثم  باماڋ امملڤڅ ٙأٝعلګ  أمي الش

  بيڗ بٖيليڗ ٙ ي ااختيا ٚبح قٖ يفشل  ٙبحيڗ أ أڣ مجاليڗهٖف تعظيږ ال ٙاڗ  ٙ يٖ عائٖيڜ  ڣلاستثما
ٚڣعيڗ  اإجماليغالتڤقيـ لكڜ القيمغ ڣ ن القيمغ مختلفيڗ مڜ حي ٚ امتڤقٸ للمش ي نهايغ العم ٚبح  لل

 ب1متساڣيغ 
ٚيقغ القيمغ الحاليغ للمفاضلغ بيڗ بٖائل ااستثماٙ حين يتږ  ،لكڜ يمكڜ مڤاجهغ ه٘ه امشكلغ باستخٖام ط

ٙنغ ڣ خصږ معيڗ  ٙباٍالقيمغ الحاليغ  جماليبمقا ٚڣ  ال٘ڬ يحقڄ  ،لأ ٙ امش ٚڣعيڗ يمكڜ اختيا لكل مڜ امش
ٙباحا  الحاليغببقيمتها  أعلګ أ
  ٍالت ينطڤڬ عليها ااقًڇا ٚ ٙجغ امخاط ٚبح يتجاهل د ٙڬبهٖف تعظيږ ال  ااستثما

  ٚبحهٖف يهٖف غيڇ  تعظيږ ال سعاٙ ٙفٸ ڣ حين ينطڤڬ علګ استغاڋ الجماهيڇ  أخا  أمكڜكلما  ا
 بٗلڊ

ف تعظيم القيم  ب2 : أ تعظيمه   ث اما

                                                           

1

يٖ الفضل،٥:   ٚجٸ السابڄ،م  ة35نف٠ ام
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ٚڣع اماڅ  أڣ تعظيږتعظيږ قيمغ امنشاع  أڗ ٙيغ مڜ  هڤا فضلث ٙاػ ااستثما ٚا ٙ للحكږ علګ الق معيا
ٚڣع امنشاع  أڗڣمما ا شڊ فيڢ ،امالڊ  ڣڣجهغ نظٚ امستثمٚ أ ٛيادع القيمغ السڤقيغ ڣ تعظيږ ث

دڬ  ،ااستخٖام الفعاڋ للمڤاد ااقتصاديغ القڤميغ نيع لأسهږ تنشيٰ النظام ااقتصادڬ  لګڣي
ٙعيعتبڇ تعظيږ كهٖف ڣ تعظيږ الٌڇڣع القڤميغ للمجتمٸ ڣ ككل  ٙنغ بهٖف  أكٌڇ اماليغ  لإدا فعاليغ مقا

ٚبح   هما: ك٘لڊ لسببيڗڣ تعظيږ ال
ل ٙئيسيا طڤيل  :أ جلهٖف تعظيږ الٌڇڣع يعٖ هٖفا  ٙعحين تعمل  ا علګ تعظيږ القيمغ الحاليغ  اإدا

ٜيٖ مڜ القيمغ الس ٙيغ الت ت ٙ امقًڇحاػ ااستثما ٚيڄ اختيا ٙاػ عڜ ط  باماليغ لأمڤاڋ ڤقيغ لاستثما
جمها ڣه أهميغهٖف تعظيږ الٌڇڣع يعطي  ثانيا: ٚ عڜ  ٚف النظ يعاػ النقٖيغ امنتظمغ بص ما  ڤخاصغ للتٛڤ

ي ج٘ب مساهميڗ   بجٖد يساهږ 
ف تعظيم العائ الجتماعي ب3  :  ه

سساػ يجظ  أڗ خ٘ أڗام ثيڇ بعيڗ ااعتباٙ  ت علګ كافغ فئاػ امجتمٸ الت  ڣأنشطتهاسياساتها  ت
سساػ تجاهل ڣاجباتها  ي خٖمغ ٗلڊ ڣ تماٝٙ نشاطها فيڢ بل انڢ يصعظ علګ تلڊ ام ها  دٙڣ

: أماامجتمٸ   بالنسبغ للتحٖياػ له٘ا الهٖف فه

  ببالنسبغ للمجتمٸ  أفضل ڤ ه تحٖيٖ ماصعڤبغ 

  ٙد اماليغ لتحقيڄ امنافٸ  ال٘ڬصعڤبغ تحٖيٖ امصيڇ يٸ امڤا ي تٛڤ ٚكغ منڢ حقها  تستمٖ الش
 بااجتماعيغ

ٚكاػ بتحمل تكلفغ  ڣليتها ااجتماعيغ  أداقيام بع٬ الش ٚ عٖم قيام البع٬ ڣ مس خ ب٘لڊ قٖ يجعل  ا
ڣلګالنڤعيغ  ٚ ملمڤسغ  ا  بالتڤقڀ عڜ امساهمغ ااجتماعيغ ڣ تتحمل تكلفغ خسائ

 بقياٝ العائٖ ااجتماعي  ڣصعڤبغ حساب التكلفغ ااجتماعيغ أ 

ا امالي  احل صنع الق ابع م ي امالي  امطل ال ليا ام  مس
ع  ي امالي :اأ الف ليا ام   مس

ٚ امالي  ٙاػ اماليغ ه٘ه امهام تعٖ ميقٸ علګ عاتڄ امٖي ٚا ٙيغ ڣ  أساسيغجمڤعغ مڜ امهام عنٖ اتخاٗ الق ٚڣ ض
ٙاػ اماليغ  ٚا ٙاسغ الق ي :ڣ يتږ تجسيٖها  لګمن٘ بٖايغ د ڣلياػ   تتلخ٨ ه٘ه امس

ٚ امالي يتعاڣڗ  التخطيط: التنب  ٚكغ عنٖ ڣضٸ الخطٰ ڣ فامٖي ڣلي الش ٙ مس ٚ مٸ كبا يتبادڋ ڣجهاػ النظ
ٛمغ لتح هٖافقيڄ الا  بالعامغ ا

:  أصو هيكل  دا ك ٙاػ امتعلقغ بكيفيغ الحصڤڋ علګ ه٘ه  الش ٚا صڤڋ هي الق مثلااستخٖام ڣ  ا  بلها ا
ٜيٌ  أفضلامنشاع مڜ خاڋ تحٖيٖ  أصڤڋ هي تمڤيل  هيكل التمويل : دا ٙ التمڤيل الٖاخليغ م مڜ مصاد

ٚيقغ الت تمڤڋ بها ڣ  ٙجيغ فالط صڤڋ الخا ٙجغ  أڗتڤثٚ علګ قيمغ امنشاع كما  ا ي د ثٚ  بٖائل التمڤيل ت
ٚع  مڤاڋتكلفغ الحصڤڋ علګ ڣ امخاط  با



ا                   الفصل الثاني       ا اخلي في اتخا الق قي ال مساهم الت
 امالي

~ 50 ~ 

: التنسي  قاب ٚ امالي التنسيڄ مٸ  ال ڣليڗيجظ علګ امٖي ٚيڜ امس كٖبامنظمغ  اآخ ع القيام  للت مڜ كفا
نشطغ ٚكغ لها انعكاساػ ماليغ  ب ٙاػ الت يتږ اتخاٗها بالش ٚا ٚكغ فجميٸ الق  أخ٘هامڜ ثږ يجظ ڣ مختلفغ للش

 ب1بعيڗ ااعتباٙ
سڤاځالتعامل مٸ  ٚ امالي  ا ٚف علګ صياغغ  أڗاماليغ: علګ امٖي لسياساػ الخاصغ بالتعامل مٸ تنفي٘ اڣ يش

أٝالنقٖ  أسڤاځ  باماڋ ٙڣ
: دا ٚنامٌ الخطٚ  ڤامٖيٚ امالي ه امخاط ڣڋ عڜ ب امخاطٚ الت يجظ  أنڤا ال٘ڬ يشمل تحٖيٖ ڣ امس

 بالڤسائل امتاحغ أفضلالعمل علګ تغطيتها باستخٖام ڣ التعامل معها 
ا احل صنع الق ع الثاني: م  امالي الف

ٚاحل مهمغ  ٙاػ اماليغ بم ٚا ٚ عمليغ اتخاٗ الق ٙاػ اماليغ تحٖد فيها  امعلڤمغ  ڣأساسيغتم ٚا ع ڣ لتجسيٖ الق كفا
ٙاػ اماليغ ڣ  ٚا ٙاػ متخ٘ الق ٙد ڣ مها ٛمنيغ معينغڣ امڤا ي فًڇع  ٚڣف امتاحغ   بالظ

  حل البحو اسا م ٙاػ  أساليظتطبيڄ  أڬ:  ال ٚا ٚائي لتحسيڗ نڤعيغ الق امنه ااستق
ساسيغ ٚسم لتحسيڗ نڤعيغ  أڬ ا ااستقصا امنظږ عڜ امعلڤماػ الت يحتڤيها التنظيږ ال

ي ه٘ا امجاڋ ٙاػ الت تتخ٘  ٚا  بالق

 ا حل التحليل لتخا الق اػ: فتحليل البياناػ يخضٸ لنڤعيڗ مڜ  م ٚا ڣڋ يطبڄ  اإج علګ  ا
ساليظالبياناػ امستخلصغ مڜ البحن فتستخٖم  ي التحليل ف ا ساٝبل استخٖامها الكميغ   ك

 ٙ ٚا امعقڤلغ  اافًڇاضاػالبحڤف ااستٖاليغ فيتږ ڣضٸ مجمڤعغ مڜ  ڤالنڤ  الثاني هڣ اتخاٗ الق
ٚع اماليغ ڣ  استخا٥ النتائٌ الت علګ ڣ يهٖف البحن للتحقڄ مڜ صحغ الف٩ٚ ڣ امنطقيغ للظاه

ٙ امالي ٚا  ب2ضڤئها يتخ٘ الق

  حل التخطيط قاب : م كٖ ال ٙ  للت ٚا ٛناػ ڣ مڜ سامغ الق فاعليتڢ ابٖ مڜ ڣجڤد خطغ ڣاقعيغ ڣمڤا
ٚقابغ ڣ  لأداتفصيليغ  ٚڣ  ڣ ال ٚ  مڜ ف ٛناػ لكل ف ٙ هي تطبيڄ نظام امڤا ٚا ٚيقغ امثلګ لتشغيل الق الط

ٚيطغ التنظيميغ  ٚاحل السابقغ ڣ الخ ح ام   :أكٌڇالشكل امڤالي  يڤ

                                                           

1

ٚجٸ السابڄ،٥ : نڀ   55ام
2

سسغ ااقتصاديغ،  ٚاٙ امالي بام ٛغيظ ڣالياٝ بڤجعادع،املتقى الٖڣلي حڤڋ صنٸ الق ٙاسغ:مليكغ  ٚاٙ التمڤيل  أس٠ د صناعغ الق
ٚيل ٜائٚ،اف ٙيغ،جامعغ محمٖ بڤضياف بمسيلغ،الج سسغ ااقتصاديغ كليغ العلڤم ااقتصاديغ ڣعلڤم التسييڇ ڣالعلڤم التجا  ب9ةة2بام
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قم اتة الشكل  احل صنع الق  :  م
 
 
 

اسا   ال حل البحو   م
 
 
 
 

ي    حل التح  م
 

 
قاب                                                        ال حل التخطيط   م

 

 
ٙع اماليغ    امصٖٙ:مڜ اعٖاد الطالظ بااعتماد علګ كتاب اساسياػ التمڤيل ڣاادا

 
ح الشكل  ٚاحلڢ أعاهيڤ ٜ علګ ثاثغ م ٚتك ٙ امالي الت ت ٚا ٚاحل عمليغ اتخاٗ الق  م

ٚحلغ  أساسيغ ڣلګام ٚحلغ البحڤف  ا ٙ ڣ هي م ٚا ٚع الخاصغ بعمليغ اتخاٗ الق ٙاساػ امتعلقغ بالفك البحن ڣ الٖ
ٙاػ الت تتفڄ مٸ امعلڤماػ امتحصل  ٙاػ الت يتږ فيها تحٖيٖ ااختيا ٚا ٚحلغ التحٖيٖ للق عڜ امعلڤماػ ثږ م

ٚحلغ التخطيٰ  ٚقابغ ڣ عليها ثږ م كٖال ٙاػ  لت ٚا ٚاجعتها ڣ مڜ تجسيٖ الق حيح  جلم خطات   ا
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ا امالي امبحث الثاني : ا مساهمت في اتخا الق اخلي  قي ال  الت
ااأ امطل  ا اخلي في اتخا الق قي ال  : أث الت

ٚحلغ، حين أڗ امعلڤمغ الت  ع حسظ كل م ٙ مڜ خاڋ ه٘ه الٖٙڣ ٚا ي عمليغ صنٸ الق يتږ امساهمغ 
ما اكتشاف مشكل أ ليها هي  هيلها ڣالتڤصل  ٙ  ڣالبٖائل أ تحٖيٖ مجمڤعغ مڜ ڣقٖ تږ ت امساعٖ علګ اختيا

ٚاٙ، ڣالت سڤف  ي كل خطڤع مڜ خطڤاػ اتخاٗ الق أفضلها، ه٘ا يعن أڗ هناڅ مساهمغ للتٖقيڄ الٖاخلي 
ليها بالتفصيل مٸ الڤقڤف علګ أ ٚځ  ٚحلنتط ي كل م  غبهميغ التٖقيڄ الٖاخلي 

ٚ مڜ خاڋ الشكل التالي: ٛ ه٘ا ااث ٚا  ڣيمكڜ اب
 

قم : ا امالياث  2ةالشكل  اخلي في اتخا الق قي ال  الت
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

التٖقيڄ الٖاخلي
 

 تحديد المشك

 ايجاد البدائل

 تقيي البدائل

 اختيار البدائل

يذ البدائل  تن

والتقيي  المتابع
 والتقوي

 

 تنقيح
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ٚع نيل شهادع  ٚاٙ ،م٘ك ي دعږ ڣتفعيل الق ٚاجعغ الٖاخليغ  امصٖٙ: احمٖ نقاٛ ،دٙڣ ام
ٚ ،اماجسيًڇ،تخص٨ ماليغ ڣم ٜائ  3ت،٥ثةة2حاسبغ،ااغڤا٭،الج

ي امشكل -ت :تح
1 

ٙ أصلها ڣجڤد مشكلغ ڣبالتالي هي أهږ ٧  يجظ حٖڣثڢ حت يكڤڗ هناڅ  ٚا ڗ عمليغ صنٸ أڬ ق
كيٖ علګ أهميغ  ي نف٠ الڤقـ يجظ الت نها، ڣلكڜ  ٙ بش ٚا هٖافحاجغ لصنٸ الق خيڇع، حين أڗ ه٘ه ا هي  ا

ٙڣتين أم ا، مبڇمٌ ٚاٙ،  جږ امشكلغ، ڣا يمكڜ تحٖيٖ طبيعغ الق أم غيڇ مبڇمٌ، مڜ دڣڗ  الت تحٖد طبيعغ ڣ
جمها ڣطبيعتها ٚفغ   .تحٖيٖ امشكلغ ڣمع

ٙ علګ جميٸ امستڤياػ، ڣه٘ا مڜ خاڋ امساعٖع   ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق هناڅ دٙڣ للتٖقيڄ الٖاخلي 
سسغ حت يتسن لها مڤاجهتها قبل أڗ تصطٖم بها، بمعن أڗ  ي ام ي اكتشاف امشاكل امحيطغ ڣامتڤاجٖع 

ي تحٖيٖ  سسغ  ٙ التٖقيڄ الٖاخلي يساعٖ ام خطا ا مهما كاڗ نڤعها ڣمڜ أڬ جهغ الت مڜ اممكڜ مڤاجهته ا
ٙه )امحيٰ( أ ٚ حسظ نڤعڢ ڣكانـ مڜ الخا ٚف مٸ كل خط ٚيقغ التص  .الٖاخل، كما أنها تحٖد ط

ي مڤاجهغ  ٜيٖ حسظ  –تحٖيٖ ڣاقًڇاٍ -ناحظ أڗ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  سسغ ي ي ام الخطٚ 
ٙجغ  ٚ ڣد ٙجغ احتماڋ ڣقڤ  ه٘ا الخط ٚ عامليڗ أساسيڗ هما د ث ٗا ڣقٸ، ال٘ڬ يم ا  ٚ كڜ أڗ يخلفڢ ه٘ا الخط

ڗ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي يكڤڗ كبيڇا ڣه٘ا  ٚ بالغ يمكڜ أڗ يخلفڢ ف ٗا كاڗ هناڅ احتماڋ قڤڬ لڤقڤعڢ مٸ أث ف
 .مهمغ التٖقيڄ –التفصيل ڣالًڇكيڈ -مڜ خاڋ تكثيڀ 

ٚ )امشكل(ڣالكشڀ عليڢ،  ي تشخي٨ ه٘ا الخط ڣمڜ خاڋ ما  يبٖأ ه٘ا الٖٙڣ مڜ أڣڋ خطڤع ڣالت تتمثل 
ٚحلغ  ي ه٘ه ام ٚاحل عمليغ صنٸ  –تحٖيٖ امشكلغ -سبڄ ناحظ مٖڥ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي  مڜ م

ٚاٙ  .الق

ائل:2 -  يجاد الب
ٙ أڗ يكڤڗ هناڅ مشكلغ تتطلظ حا أمثاا، ڣأڗ يكڤڗ أكٌڇ مڜ    ٚا ٚيغ لڤجڤد الق ٚ الجڤه ڗ مڜ العناص

ٙ الحل  ٙاستها ڣتقڤيمها حت اختيا ٍٚ لنقا١ ڣيتږ د كٌڇ حل، أڬ حلڤڋ متعٖدع تط ڗ ڣجڤد  ا مائمغ، ل٘ا ف
ٙاامشكلغ يقتض  تبايڜ  ي ٗاتها، بل حڤلها، ٗلڊ اڗ امشكلغ الت لي٠ لها سڤڥ حل  اآ ڣاحٖ ا تعٖ مشكلغ 

ٙ أڗ تڤجٖ مشكلغ لي٠ لها سڤڥ حل ڣاحٖ بل أڗ الغالظ  تصبح حقيقغ ابٖ مڜ التسليږ بها، ڣلكڜ مڜ الناد
ٜايا ڣعيڤب ڤڣااهږ ه .ڣجڤد عٖع بٖائل لكل مشكلغ ڣلكل بٖيل منها م

2 
ٚاٙ ڣاإمكاناػمجمڤ  الڤسائل  ڣالبٖائلتعٖ الحلڤڋ    ٙجاػ متفاڣتغ امتاحغ متخ٘ الق ، ڣامائمغ بٖ

ٚاٙ، ڣه٘ه الحلڤڋ أ ٚاٹ  تالبٖائل ال ڣفيما بينها هي لحل امشكلغ محل الق تي مڜ ف نمات هي نتيجغ  ڣ
ػ تلڊ امعل ٙسم أڤ التحمي٨ ڣالتحصيل ڣالتحليل للمعلڤماػ سڤا جا ٚيڄ  ،  ڣماػ عڜ ط ٙسم غيڇ 

يٖ امتڤاني ڣالسليږ له٘ه امعلڤماػ، ڣه٘ا مڜ خاڋ طبيعغ عمل  فيضمڜ ب٘لڊ التٖقيڄ الٖاخلي التٙڤ
ٙسغ شاملغ ڣتشخي٨  التٖقيڄ الٖاخلي ڣأنظمغ امعلڤماػ، فتحٖيٖ البٖائل اممكنغ ا يمكڜ أڗ يكڤڗ دڣڗ دا

 ٚ سسغ،  ڣاإمكانياػڣما هي الڤسائل  امشكل  - للحالغ الجٖيٖع مستم امتاحغ لحل مثل ه٘ا امشكل داخل ام

                                                           

ٚاجعغ الٖاخليغ  :احمٖ نقاٛ،مقٖم عبيڇاػ1 داع،ام ٚاٙ،مجلغ  ك ي اتخاٗ الق كاديميغفعالغ  ٙڅ،العٖد  ا ي الٖنيما ٚبيغ امفتڤحغ  الع
 ب2ث،٥ثةة2الثاني،

2

ٚجٸ السابڄ،٥   3ث: احمٖ نقاٛ،مقٖم عبيڇاػ ،نف٠ ام
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ٚ النهائي  ٚي ي التق ي شكل ااقًڇاحاػ امقٖمغ  يجاد مجمڤعغ البٖائل يكڤڗ  ي  ڣمساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي 
  .بعٖ تحٖيٖ امشكلغ

 
ائل: -3 تقويم الب  تقييم 
ها أهميغ كبڇ    عطا ٚاحل الت يجظ  ٚاٙ، ڗ تقييږ ڣتقڤيږ البٖائل تعٖ مڜ أهږ ام ڥ قبل صنٸ أڬ ق

ي امستقبل، بمعن أنڢ يتږ  ڤٗلڊ اڗ تقييږ البٖائل ثږ تقڤيمها ه ٗا كاڗ سينجح أم ا  ال٘ڬ سيحٖد ما 
ٙ البٖيل امناسظ ڣال٘ڬ  –تحٖيٖ أبعاد كل بٖيل سلبياتڢ ڣايجابياتڢ  ي حل ٗلڊ امشكل، كي يتسن اختيا

ٙع  ٚڣ لګ أهميغ ڣض ي حٖ ٗاتڢ يشيڇ  قل عڤاقظ غيڇ السليمغ، ه٘ا  هٖافسيعطي أفضل النتائٌ ب الت  ا
 ٚ ٙ بٖيل مڜ البٖائل امتاحغ، فالهٖف يجظ م خيڇ اعاتها عنٖ اختيا ٙ ه ا ٚا ي ج٘ٙڣ  ڤلصانٸ الق حٖاف تغييڇ ما 

ي  ٙيڜ ڣامعاڣنيڗ  ٚڣحغ، فالحل ال٘ڬ تږ بعٖ تقڤيږ البٖائل يبڇٛ أهميغ دٙڣ الخبڇا ڣامستشا امشكلغ امط
ٚڣحغ ٙاسغ البٖائل امط  .عمليغ بحن ڣد

ي يبڇٛ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي   ٚاها مناسبغ  ي أنڢ يعمل علګ تقٖيږ ڣاقًڇاٍ البٖائل الت ت ي ه٘ه الخطڤع 
ٙاسغ امشكل ٚ النهائي ڣه٘ا بعٖ د ٚي  .التق

يل أ4 -  :اأمثلالحل  اختيا الب
ي حقيقغ  ٙ يعن  ٚاحل جميعا اڗ ااختيا ٚحلغ أدځ ام ٚ تعتبڇ ه٘ه ام م لګ  ا حسږ امڤقڀ ڣالڤصڤڋ 

ٚاحل السابقغ، ڣه٘ا  ي ام ٚ امحصلغ النهائيغ للجهٖ امب٘ڣڋ  م ع ڣالخبڇع  ا لګ قٖٙ كبيڇ مڜ الكفا يحتاه 
ٙ السليږ، تبقى أفضليغ حل مڜ الحلڤڋ علګ البقيغ مسالغ نسبيغ بيڗ  ٙ علګ ااختيا ٚا ٙع ال٘اتيغ متخ٘ الق ڣالقٖ

ٚه أڗ هناڅ البٖائل امتماثلغ، ڣتحكمها اا  ا انڢ مما يجظ ٗك ي الخطڤع السابقغ   ٚ ٙاػ السابقغ ال٘ك عتبا
ٚڥ سياسيغ  ٙاػ أخ ٙ البٖيل لحل امشكلغ ڣخاصغ فيما يتعلڄ ڣ اجتماعيغ ڣ اعتبا ي اختيا  ٚ ث اقتصاديغ قٖ ت

 . بامشاكل العامغ للبلٖ
ي عمليغ اختياٙ البٖيل   ٜيٖ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  فضي ه٘ه الخطڤع ي ، ڣه٘ا مڜ خاڋ ااقناعاػ لا

ٚ ه٘ا  ٚي ي التق ٙ البٖيل امقًٍڇ  ٚع علګ اختيا ي  نڢامستم  ٙ ٚا ٙاستڢ مڜ جميٸ النڤاےي، ڣأڗ متخ٘ الق تږ د
ٚڥ العادع يستشيڇ امٖقڄ الٖاخلي حڤڋ البٖيل ال٘ڬ يكڤڗ أكٌڇ مڤضڤعيغ ڣأفضل حاڋ حت البٖائل  خ الت  ا

ٚڥ تږ اقًڇاحها مڜ الجهاػ  خ  .التٖقيڄ الٖاخلي غيڇ  ا
ٙ ه٘ا البٖيل أ   ي اختيا يغ يمكڜ اعتمادها  كٌڇ-غيڇه  ڣفيكڤڗ ب٘لڊ للتٖقيڄ الٖاخلي ٙ  – ائمغم  ا

 ٙ ٚا لڊ اڗ صانٸ الق ٙاػ، ٗڣ ٚا لګ البٖائل امثلګ عنٖ صنٸ الق ڣمنڢ نستنتٌ انڢ مڜ الصعڤبغ أڗ يتږ التڤصل 
ٙ  اإماما يستطيٸ  بكل البٖائل، ڣا بالنتائٌ امًڇتبغ علګ كل بٖيل مڜ تلڊ البٖائل، يعن ٗلڊ أڗ اختيا

مثلالبٖيل  ي كل  ا ٚيغ بحتغ  لغ نظ حڤاڋيبقى مس ٚاٙ مڜ العمليغ ها  ڤ، فيكڤڗ ب٘لڊ هٖف متخ٘ الق
قص  ما يمكڜ مڜ  مثلغااقًڇاب ب فضليغيعن البحن عڜ  ا ٜاما علګ متخ٘ ا ي ، ل٘ا كاڗ ل ٙاػ  ٚا الق

ٚاه التٖقيڄ الٖاخلي حڤڋ مشكل ما، علګ  لګ ما ي ٚع  ي كل م ٚجڤ   سسغ ال قلام تعمل علګ تڤجيهڢ  ا
لګ البٖيل  فضلڣبقناعغ   با

ا    :تنفي الق



ا                   الفصل الثاني       ا اخلي في اتخا الق قي ال مساهم الت
 امالي

~ 55 ~ 

ٙ البٖيل   ٚا فضلبعٖ ما أڗ حٖد متخ٘ الق ٚحلغ التنفي٘، ڣه ا لګ م  ڤمڜ بيڗ البٖائل الت تږ تقييمها، يصل 
ٚاٙ ا بٖ مڜ تڤفٚ بع٬ ڣصڤڋ  لګ مڜ سيقڤم بتنفي٘ه علګ أ٩ٙ الڤاقٸ، ڣلنجاٍ عمليغ تنفي٘ الق ٚاٙ  الق

ٙ امتخ٘ ڣهي ٚا ي الق ٚڣ٭   :الش
  ٘قابا للتنفي ٙ ٚا  بامڤجڤدع باإمكانياػأڗ يكڤڗ الق

 ي ٙ مسانٖع ڣت ٚا  بيٖا مڜ قبل ال٘يڜ يقڤمڤڗ بتنفي٘هأڗ يلقى الق

  ح ٙ ڣا ٚا هٖافأڗ يكڤڗ الق لګ تحقيقها ا  بالت يسعګ 
 مڜ معنڤياػ العامليڗ علګ تنفي٘ه ڣمڜ لهږ عالقغ بڢ ٙ ٚا ٚفٸ الق  بأڗ ي

  ٌثاٙ ڣنتائ لګ  لڊ يعڤد أساسا  ٚاٙ قٖ تكڤڗ أكٌڇ امهماػ استهاكا للڤقـ، ٗڣ ڗ خطڤع تنفي٘ الق
ي طياتڢ  ٙ امحكږ لڜ يكڤڗ ٗا أهميغ ڣجٖڣڥ ما لږ يحمل  ٚا ڗ الق سسغ، ڣعليڢ ف التنفي٘ علګ ام

ساٝڣيتضمڜ كيفيغ تنفي٘ه مڜ   .ا
ٚاٙ أڗ مكانيغ نڤعيغ الق ٚاٙ، ڣيمكڜ الحكږتنفي٘ه دليل مبٖئي علګ  ڣ ڗ نڤعيغ  نجاٍ ٗلڊ الق علګ جڤدع علګ 

ٙ ڣ  ٚا ٙ أ الق ٚا   :اآتيغ عٖمها بنا علګ امعاييڇ  ڣالق
  سسغ؛ ٙساػ ام ٙ مٸ السياساػ ڣمما ٚا جام ٗلڊ الق  قياٝ مٖڥ اتفاځ ڣان

  ٚاٙ؛  تڤقيـ الق

 اعتماده ڣتجسيٖه لكميغ امعلڤماػ امثلګ 
  ٙ ٚا ٙ علګ الق ٚا ثيڇ صانٸ الق ٙ علګ النحت ٚا ٚيقغ التنفي٘ الناجح للق    :التالي ڤٗاتڢ، ڣنلخ٨ ط

 عٖم تعا٩ٙ امصلحغ؛ 

   ع؛ ٚ ڣامكاف  يجابيغ عامل الخط

    ٙ ٚا ٙ  كيفيغ ڣمٖڥ فهږ منف٘ الق ٚا يصاڋ الق ڣليڗ عڜ  ٚيڜڣامس خ  بل

  ٗا لږ يتږ تنفي٘ه علګ الڤجڢ امطلڤب ال  ٙ ٚا ڤنڢ يتعٖڥ ك ٘ڬمما سبڄ يمكڜ القڤڋ باڗ الق
ٚاٙ حت يتسن تحقيڄ  ځ فقٰ، ل٘ا يجظ تنفي٘ ٗلڊ الق ٙا علګ الٙڤ ٚا هٖافق الت مڜ  ا

ٙ امتخ٘ جيٖا ه ٚا ليڢ، قٖ يكڤڗ الق ٚيقغ  ا ألفضل،  ڤأجلها تږ صنعڢ ڣالڤصڤڋ  أڗ الط
لګ الحكږ مائمغالت نف٘ بها كانـ غيڇ  دڬ  ڣلي، مما ي نڢ غيڇ جيٖ  ا ٙ امتخ٘ ب ٚا حڤڋ الق

ٙ ڝ غيڇ سليږ، بينما يعڤد عٖم ما  ٚيقغ الت نف٘ بها،  ئمغڣأڗ البٖيل ال٘ڬ تږ اختيا ه٘ه الط
ٙ ڣمڜ اممكڜ أڗ يكڤڗ ٗلڊ بمساعٖع قسږ  ٚا ٚيقغ الت ينف٘ بها ه٘ا الق ٚاعاع الط ل٘ا يجظ م

سسغالتٖقيڄ الٖاخلي ڣه٘ا بحكږ طبيعغ نشاطڢ ڣتعاملڢ مٸ جميٸ ا ي ام  .مستڤياػ 
التقويم  :امتابع 

ٙنتها بالنتائٌ الت كاڗ   - أ ليها ڣمقا يغ للنتائٌ الت يتږ التڤصل  سسغ الفعالغ تتضمڜ قياساػ دٙڣ ڗ ام
ٚج ٗا ما ڣجٖ  ڤام ٚافتحقيقها، ف ٛڗ، ڣمڜ  انح ٚا بع٬ التغيڇاػ  الت تكفل تحقيڄ التڤا ج ڣجظ 

 بهنا تتضح 
هٖافمٖڥ أهميغ تحٖيٖ  داڣالت بمڤجبها يتږ تقييږ مستڤڥ  ا ي حالغ عٖم تڤافڄ النتائٌ امطلڤبغ، ا ، ڣ

ٙ ڝ، أ ي الحل ال٘ڬ تږ اختيا ٙبما  حٖاف تغيڇاػ  ٚاحل تنفي٘ه أڣيجظ  عادع صياغغ أ ڣي م تغييڇ  ڣحت 
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ٙ بالكامل ڤ جڤ الهٖاف ل ٚا عادع صياغغ نسڄ صنٸ الق د أنڢ مڜ غيڇ اممكڜ تحقيقها، ففي ه٘ه الحالغ يجظ 
ٙاتڢ حت يتسن تحقيڄ  حيح مسا هٖافڣت ٜداد دٙڣ التٖقيڄ  ا ي ه٘ه الخطڤع بال٘اػ ي امنشڤدع مسبقاب 

ٚقابي، بحين تعمل علګ تتبٸ تنفي٘ الق ع ڣتعمل علګ تقييږ امتخ٘ٙاػ اٚ الٖاخلي ڣه٘ا لكڤڗ طبيعغ عملها ال
ٚڥ ڣبحكږ  ٚ نهائي ه٘ا مڜ جهغ، ڣمڜ جهغ أخ ٚي ي شكل تق ٙاػ امتخ٘ع لًڇفٸ نتائٌ ه٘ا التقييږ  ٚا تنفي٘ الق

ٚاحل أ ي جميٸ ام ٙكغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙ  ڣمشا الخطڤاػ السابقغ مڜ تحٖيٖ للمشكلغ ثږ للبٖائل ثږ اختيا
فضلالبٖيل  نڢ أڗ يجعل قسږ التٖقيڄ الا ٙ ڣتعمل ، مڜ ش ٚا ٚ علګ التطبيڄ الجيٖ له٘ا الق ٖاخلي أڗ يسه

ٙاػ امتخ٘عب ن ٚا يٖ امتڤاني للمعلڤماػ حڤڋ ه٘ه الق ڋ كل ه٘ه الخطڤاػ أڗ للتٖقيڄ احظ مڜ خا علګ التٙڤ
ي كل خطڤع،  ا أساس   ٚقغ بيڗ امعلڤماػ امختلفغ ڣالت تستخٖم مڜ قبل  ا الٖاخلي دٙڣ أنڢ يجظ التف

ٙعمڜ مستڤياػ مختلفغ  ٙ امتخ٘اإدا ٚا  .، حسظ الطبيعغ الهيكليغ للق
ا امطل الثاني: اخلي في اتخا الق قي ال  صعوبا الت

سسغ  ي ام ٚاٙ امالي  ي عمليغ اتخاٗ الق ا هاما  ي جميٸ مستڤياػ ڣيلعظ التٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ
ٙيغ ٚغږ مڜ  ڣه٘ا الٖٙڣ يكڤڗ محٖڣدا  أڗ أاامختلفغ  اإدا اػمنعٖما بال ٚا السليمغ للتٖقيڄ ڣ العاديغ  اإج

 بالٖاخلي 
ل ي  ةأ كزي الش م التفوي ام   :ع

ٚاطيهناڅ نمٰ  أڗ ٙڬ لسلڤڅ  أڣتڤق ي شٖتڢ بيڗ نقطتيڗ يمثل احٖهما ڣ  اإدا ٙه  ه٘ا النمٰ يتٖ
ٚاطيالسلڤڅ  ڣتڤق ٚاطييمثل النقطغ الثانيغ لسلڤڅ ڣ امتحكږ  أڣامتسلٰ  ا ڣتڤق كما انڢ  اللبڄ ڣامتعامل  ا

ي شٖتڢ بيڗ النمطيڗ السابقيڗ  الصالح  ڤه٘ا السلڤڅ هڣ يتڤسٰ هاتيڗ النقطتيڗ سلڤڅ يكاد يكڤڗ ڣسٰ 
نما٭ي ظل ه٘ه ڣانڢ  ا الخيڇ  ڣ نميڈ بيڗ نڤعيڗ مڜ القيادع امتحكمغ فهناڅ قيادع  أڗالثاثغ يجظ  ا

ٚقابيغ  أسلڤبتعتمٖ كليغ علګ  ٚ ال ٙي ٚفاتڢ بالتقا ي تص ٙقابي يتعامل  الت تڤافيڢ بما تږ عملڢ عنٖ ڣ قيادڬ 
ٚ   صٖاٙ ڣام ا كبيڇا جٖا  ا ي ه٘ا النڤ  يكڤڗ التٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ للمستڤياػ الت تلي امستڤياػ القياديغ 

ٚياػ العملڣ ڣيصبح بمثابغ اليٖ اليمن للقيادع  ي مج سسغ الت يتږ مڜ خالها التحكږ  ه٘ا ڣ ياػ داخل ام
ٚقابيغ الت تحكږ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚ هناڅ نڤ  ڣ ٙاجٸ لصفغ ال ٚف  أخ ٚ  ا مڜ القيادع ال٘ڬ ا يع بڤجهغ نظ

اػ فا تلقى ااقًڇاحاػ الت  لګففي ه٘ا النڤ  مڜ القياداػ يكڤڗ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي محٖڣد  ابعٖ التصٙڤ
ٚ النهائيغ أڬ لٖڥ قياد ٙي ي التقا ٚفٸ  سسغ ت  1باػ ام

ين ةثانيا ي   :ضغوطا ام
ٙاػ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ٚع  ث ٚ كيڀ  ٙأينامڜ خاڋ تناڣلنا للعڤامل ام ث ٚاٙ بعڤامل  يت متخ٘ الق

سسغ ڣ متغيڇاػ نابعغ مڜ البيئغ الٖاخليغ ڣ  ٙجيغ للم ثيڇ انڢ قٖ يكڤڗ مڜ اممكڜ التحكږ ڣ الخا البيئغ  بت
ٚ التحكږ  ي حيڗ يصعظ علګ امٖي ثيڇ الٖاخليغ  ٙجيغ بما فيها مڜ متغيڇاػ سياسيغ  بت اجتماعيغ ڣ البيئغ الخا

ٙاساػ التطبيقيغ  أثبتـاقتصاديغ ڣقٖ ڣ  ٚيڜ  أڗبع٬ الٖ ي الٖڣڋ الناميغ علګ اختاف ڣ امٖي خاصغ 
سسغ  ي ام ٙيغمستڤياتهږ  ٚضڤڗ اامختلفغ أڬ كاڗ نڤعها ڣنشاطها  اإدا جمها يتع ضغڤطاػ عٖيٖع ڣاڗ لڣ

ٚ ال٘ڬ نعي٤ فيڢ كما  أصبحـه٘ه الضغڤ٭  ٙجيغ هي  أڣالبيئغ سڤا داخليغ  أصبحـسمغ مميڈع للعص خا
ٙ ه٘ه الضغڤ٭  ٙاساػ  ڣأثبتـمصٖ ڣلياػ  أڗه٘ه الٖ ٚيڜ ا تتناسظ مٸ امس ٙ السلطغ اممنڤحغ للمٖي مقٖا

                                                           

1

ٙاػ  :  ٚا ٙيغنڤاف كنعاڗ،اتخاٗ الق ٙ الثقافغ،الطبعغ اإدا ٚيغ ڣالتطبيڄ،دا ڣلګ،بيڗ النظ ٙدڗ،عماڗ،ا  بثة9٥،3ةة2،ا
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ٚهاالت تنعك٠ ڣ الضغڤ٭ الت تڤاجههږ ڣ امنا٭ بهږ  ٙاػ الت يتخ٘ڣنها  أث ٚا ه٘ه  أڗعلګ نڤعيغ ڣفعاليغ الق
ٚ الضغڤ٭  ث ٚ  أڣبشكل  ت خ ٚ  ب ٙاػ امتخ٘ع مڜ قبل امٖي ٚا ٚدڣديغ الق  بعلګ م

 ٚ ٙاتڢ ڣ ڣيمكڜ تقسيږ ه٘ه الضغڤ٭ الت يتع٩ٚ لها امٖي ٚا ي ق  ٚ ث الت تحٖ ب٘لڊ مڜ الٖٙڣ ڣ الت ت
ي  ٙ ال٘ڬ يلعبڢ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚا  نڤعيڗ : لګعمليغ اتخاٗ الق

  سا ي ضغڤ٭ ٙ ٚسميغ ڣ ضغڤ٭ داخليغ: تتمثل  ٚاكٜ القڤڥ الت ڣ ضغڤ٭ التنظيماػ غيڇ ال م
ٛمغڣ اماديغ  اإمكانياػالبياناػ ڣنق٨ ڣ تخلقها ڣقصٙڤ نظږ امعلڤماػ  ٚيغ الا  بالبش

  ي ضغڤ٭ ٙجيغ: تتمثل  ٚأڬضغڤ٭ خا الضغڤ٭ ااقتصاديغ النابعغ مڜ العاقاػ ڣ العام  ال
ٙه نطاځ العمل ڣضغڤ٭  ٜعااجتماعيغ للمٖيٚ خا جه ٚقابيغ ڣ  اإعاميغ ا ي ڣ ال ثٚ  كلها عڤامل ت

ٚ أ ٙاػ امٖي ٚا  1 بتحٖ مڜ فاعليتڢ ڣتڤجيڢ ق
اخلي ةثالثا قي ال د للت  :الستقالي امح

ٙ  أكٌڇلعل  مڤ ي التٖقيڄ الٖاخلي هي  ا ع  ٚ امالي مما يع٩ٚ  أڗخطٙڤ ٚتبطغ مٸ امٖي  أهٖافتكڤڗ م
ٚاطيغ بل  لګالتٖقيڄ الٖاخلي  هٖافالګ عٖم تحقيڄ ڣ البيڇڣق اكتشڀ امٖقڄ الٖاخلي  ڤبالكامل فمثا ل ا

خطا ڣهناڅ بع٬ الغ٤ أ أڗ ٚع اماليغ الت  ا ٙجي  يًڇأسهاي الٖائ ٚ امالي فكيڀ للمٖقڄ الخا يقٖم  أڗامٖي
ٚه  ٚي ٚ امالي  لګتق ٚع مڜ هنا  أصا  ڤال٘ڬ هڣ امٖي ڣا عڜ تلڊ الٖائ هميغ أتـمس ٚع  ا علګ استقاليغ دائ

ٚبڤطغ بشكل يڤفٚ لها نڤ  مڜ ااستقاليغ مما دعګ الګ اعتمادها  التٖقيڄ الٖاخلي بشكل تام ڣاڗ تكڤڗ م
ٙسغ امهنيغ   بمعاييڇ امما

 :ٛاڣيتيڗحين تكتمل استقاليغ امٖقڄ الٖاخلي مڜ خاڋ 
ل سمي ةأ   :تنظيما 

سسغ يعن تابٸ لها ڣه أخيڇاڣ  أڣا  ڤبحين امٖقڄ الٖاخلي ه ڋ عڜ  ڤمڤظڀ داخل ام اتجاه  عمالڢمس
ٙعمجل٠  سسغ العليا ڣنجٖ ٗلڊ مڜ خاڋ تږ اإدا ي الهيكل التنظيم للم   بڣضٸ التٖقيڄ الٖاخلي 

سمي ةثانيا  :تنظيما غي 
ٜاڣيغ الثانيغ الت مڜ اممكڜ  أما ٚ منها  أڗال محٖڣديغ ااستقاليغ الڤاجبغ للتٖقيڄ الٖاخلي داخل  لګننظ

سسغ  دڬ ڣ ام ي  أڗ لګالت سڤف ت ٙجغ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي  ي د ٚع سلبا  ث يكڤڗ عاما مڜ العڤامل ام
ٙ ڣهي  ٚا س أڗعمليغ اتخاٗ الق ٚ للمٖقڄ داخل ام ي امڤظفيڗ ڣالعماڋ التڤاجٖ امستم ٚيڜسغ ڣبيڗ با ي  اآخ

ٛ نڤ  ه٘ه امصالح امشًڇكغ بيڗ امڤظفيڗ ڣامٖقڄ الٖاخلي ٚڣ ي ب ٚسميغ تتمثل   امصالح ه٘ه العاقاػ غيڇ ال
سس اخلي في ام قي ال  امطل الثالث: د الت

ٙعيقڤم التٖقيڄ الٖاخلي بمساعٖع  ڣليتها بتقٖيږ الخٖماػ التاليغ: اإدا  ي تحمل مس

  سس اخلي في ام قاب ال فعالي نظام ال ي كفاء   :تح
ٙعتقڤم  ٚافالتنظيږ ڣ بالتخطيٰ  اإدا ٚيقغ تڤفٚ ضماڗ معقڤڋ باڗ  ڣاإش هٖافبط الغاياػ ڣ  ا

 بسڤف يتږ تحقيقها

  : قابلي امعلوما لاعتماد عليها 

                                                           

1

ٚجٸ السابڄ،٥   8ة3: نڤاف كنعاڗ،نف٠ ام



ا                   الفصل الثاني       ا اخلي في اتخا الق قي ال مساهم الت
 امالي

~ 58 ~ 

ٙعتكڤڗ امعلڤماػ اماليغ ڣالتشغيليغ امقٖمغ  أڗيجظ  دقيقغ كاملغ ڣمفيٖع ڣاڗ تكڤڗ قٖ  لإدا
ي الڤقـ امناسظ حت يمكڜ  ٙعقٖمـ  ٙاػ امناسبغ  لإدا ٚا ي اتخاٗ الق  1ااعتماد عليها 

 اأصو   حماي  :  
ٚيڄ  ٚقغ ڣالح ٙع بحن الخسائٚ الناتجغ عڜ الس ٚڣ كٖ امٖقڄ الٖاخلي علګ ض ٚفاػ غيڇ ي ڣالتص

سسغ ي ممتلكاػ ام  القانڤنيغ 
  ام بالسياسا اءااللت  اموضوعي : اإج

سسغ يقڤمڤڗ بما ه منتصب أڗيتحقڄ التٖقيڄ الٖاخلي مڜ   تبا مطلڤب منهږ القيام بڢ مڜ  ڤام
اػالخطٰ ڣ السياساػ  ٚا نظمغ ڣاإج ي حالغ عٖم الًڈام امڤظفيڗ ب٘لڊ فعلګ  ڣا ڣالتعليماػ ڣ

 : ٗلڊ أسبابامٖقڄ تحٖيٖ 

  اف لالوصو  الغايا : اأه

هٖافيتږ ڣضٸ  اػڣالغاياػ  ا ٚا ج ٚقابغ مڜ قبل  ڣ ٙعال فيما  بالتحٖيٖڣيقڤم امٖقڄ الٖاخلي  اإدا
ڣليغ ڣضٸ  أهٖافكانـ متڤافقغ مٸ  ٗا سسغ ڣتقٸ مس سسغ علګ عاتڄ  أهٖافام ٙعام العليا  اإدا

كٖڣعلګ امٖقڄ  ٚامٌ  أڗمڜ  الت  بقٖ نف٘ػ كما خطٰ لها ڣالعملياػب
  : ي مواطن الخط  تح

نشطغعلګ امٖقڄ الٖاخلي تحٖيٖ امناطڄ  ٚ عاليغ  ڣا عامالت تتضمڜ مخاط ٙع ڣ عنها لتحٖيٖ  اإدا
مٚتطلظ  ٗافيما   اطڜ الخطٚللتٖقيڄ ڣيتږ تحٖيٖ مڤ  خضاعها ا

سسغ أ   ي ام عمڜ معلڤماػ ڣ مڜ خبڇع امٖقڄ السابقغ  خٗڤ ٙ  م ٚڥ مڜ مصاد ي ڣ أ أخ مڜ مشاكل مڤجڤدع 
سساػ  ٚڥ م ٚفتڢ العامغ أخ سسغ الخاضعغ مڜ خبڇع امٖقڄ ڣمع  ب2ٗاػ نشا٭ مشابڢ للم

  : الحتيا اكتشاف   منع 
ڣليغ الغ٤ ڣااحتياڋ علګ  ٙعتقٸ مس ع  دا سسغ ڣعلګ امٖقڄ الٖاخلي فح٨ ڣتقييږ كفا ام

اػڣفعاليغ  ٚا ٙعامطبقغ مڜ قبل  اإج ڣليغ امٖقڄ الٖاخلي  اإدا دڣڗ ڣقڤ  الغ٤ ڣلي٠ مڜ مس
ٚځ  أڗاكتشاف الغ٤ ڣلكڜ  ٚفغ كافيغ بط ٙ علګ تحٖيٖ  ڣاحتمااػيكڤڗ لٖيڢ مع الغ٤ ليكڤڗ قاد

ٚقابغ الٖاخليغ عمل  ااحتياڋ ڣعلګ امٖقڄ عنٖڣ حٖڣف الغ٤  أماكڜ ي نظٚ ال اكتشافڢ ضعڀ 
ٙاػ  كٖ ضافيغاختبا  بمڜ عٖم حٖڣف الغ٤ للت

 :الش امني 
 علګ ا يجظ ٗاالتٖقيڄ باعتباٙ الشڊ امن  أعماڋينف٘ ڣ يخطٰ  أڗيجظ علګ امٖقڄ الٖاخلي 

مانغامٖقڄ افًڇا٩ عٖم  مانغللجهاػ الخاضعغ للتٖقيڄ كما لي٠ لڢ افًڇا٩  ا امطلقغ ڣبٖا  ا
ٚڣف  ٚائڜ بمڤضڤعيغ ڣعليڢ ااهتمام بالظ حڤاڋمڜ ٗلڊ علګ امٖقڄ تقييږ ق ڣجٖػ فا  ڗالت  ڣا

ي تطبيڄ   ٙ اػباٝ عليڢ اخ٘ الحيطغ ڣالح٘ ٚا  بالتٖقيڄ  ج

                                                           

ٚع مقٖمغ استكماڋ متطلباػ شهادع ماسًڇ  اإسام: نٙڤ 1 ٚفيغ،م٘ك ٙع امخاطٚ امص ي ادا سعٖڣدڬ،دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي 
كاديم ٚباٍ،ا قلغ، ،جامعغ قاصٖڬ م  بث،5٥تة2ٙڣ
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ابع: الخطوا  امطل ال احل  ا  اأساسيام  امالي لتخا الق
ا هاما سسغ داخل  يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ ي التحكږ الٖاخلي،فيعتام العملياػ  مٖ علګ مساعٖتها 

سسغ ،يتلخ٨ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي داخل  ڣتحسينها حين يم٠ ه٘ا الٖٙڣ جميٸ امستڤياػ نشا٭ ام
ي الشكل التالي: سسغ   ام
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قم اخلي 3ة شكل  قي ال  :طبيع د الت
اخلي  قي ال  د الت

 

 

 
 
 
 

 

  
ٙ اجعغ الٖاخل ٚا ي اتخاٗ الق ٚيغ كاداع فعالغ  ٛ مقٖم عبيڇاػ ،ام ٙ احمٖ نقا  امصٖ

 
مڜ خاڋ الشكل ناحظ اڗ جميٸ امجااػ الت يمكڜ اڗ يكڤڗ للتٖقيڄ الٖاخلي فيها دٙڣ فانڢ  

ٙ السليږ  ٚا ي عمليغ صنٸ الق ٚاجعغ الٖاخليغ  ٚاٙ ،ڣبالتالي فاڗ هناڅ مساهمغ للم يتخللها عمليغ اتحاٗ الق
ٚ ما يسم با ٙ دڣڗ تڤف ٚا ٚع الخلفيغ ه٘ا يعن انڢ الحقيقغ انڢ ايمكڜ التحكږ تماما علګ سامغ ڣجڤد الق لنظ

ٙ ال٘ڬ تږ اتخاٗه كاڗ اافضل  ٚا ا لڤجٖنا اڗ الق اڋ التالي :لڤ عٖنا الګ الٙڤ ٍٚ الس ٙ يتږ ط ٚا ڣضٍڤ نتائٌ الق
ٙ نفسڢ بل علګ الكيفيغ الت  ٚا ي ضڤ امعتبڇاػ الت كانـ ااكٌڇ شيڤعا اا انڢ معناها الحكږ لي٠ علګ الق

ٚيقغ  ٙ بها طبڄ له٘ه الط ٙاػ الجيٖع بامنهجيغ صٖ ٚا  أڬ هناڅ خطڤاػ منطقيغ ينبغي اتباعها للڤصڤڋ الګ الق
ٙاػ حين تساعٖ علګ  ٚا ي كل خطڤع مڜ الخطڤاػ عمليغ اتخاٗ الق ٙا هامغ  يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي ادڣا
ٙ للحصڤڋ  ٚا ي عمليغ صنٸ الق اػ مڤاصفاػ كاملغ ڣكافيغ ليتږ استعمالها   تاهيل امعلڤمغ لتكڤڗ جيٖع ٗڣ

ع  ٙ امالي فاڗ التٖقيڄ الٖاخلي لڢ دٙڣ ٚا ٛاع مٸ خطڤاػ عمليغ اتخاٗ الق ٙاػ ٗاػ جڤدع فعاليغ بامڤا ٚا علګ ق
ٙيغ ب ٙاػ اادا ٚا هلغ اتخاٗ الق ٚها للڤصڤڋ الګ تقٖيږ معلڤماػ م  حياع يكڤڗ اخ
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قم: اخلي 4ةشكل  قي ال  د حيا عملي الت
 

اد  اءا  تأسيساع اخلي ج قي ال  الت
 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

ه،ص ك جع سب  ا ،م م عبي ،مق :احم نقا بثثامص  

اػ التٖقيڄ امناسظ ل٘لڊ  ٚا ج ٚع حڤڋ مڤضڤ  العمليغ ڣ عٖاد  عطا نظ تبٖأ عمليغ التٖقيڄ ب
ٙجغ  امڤضڤ ،فمڜ ٙجيا ڣتحٖيٖ د ٚع اڣ التصٙڤ يتږ تشخي٨ الڤضٸ امحيٰ بامڤضڤ  داخليا ڣخا خاڋ النظ

ٚڣنغ ڣالقابليغ  سًڇاتيجيغ للقيام بعمليغ التٖقيڄ لتليها ڣضٸ خطغ بام الخطٚ الناجږ ڣمڜ ثږ يتږ ڣضٸ 
ٚنامٌ عمليغ م ٚغڤب فيڢ ليبٖ امٖقڄ بتنفي٘ خطغ اڣ ب ي حاڋ أڬ متغيڇ غيڇ م ٚع للتحسيڗ  ي كل م ٸ العمل 

ٚيغ التٖقيڄ الٖاخلي ب ڣڋ علګ مٖي ٚ امس  علګ ضبٰ لأدا ڣيتږ ٗلڊ مڜ قبل امٖي
 

 

 

 

اخلي  قي ال ضع الت جي فحص   الخا
اخلي )تشخيص( قي ال  الت

صياغ استراتيجي 
ي تدقي الداخ  ل

ضبط اداء التدقي 
ي   الداخ
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ي  يذ التدقي الداخ  تن
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 القرار
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  :خاص
 ٙ ٚا سسغ  أنشطغ أهږالي مڜ امتعتبڇ عمليغ اتخاٗ الق نقطغ البٖ ڣاانطاځ بالنسبغ لجميٸ  نهاام

نشطغ ٚڥ  ا خ ٚكيڈع  ا ٙجيغ( اڗ ال ٙجها )البيئغ الخا سساػ ڣخا ساسيغداخل ام ٙعلنجاٍ تسييڇ  ا دا  ڣ
سسغ  ي الڤقـ امناسظ،ڣ ام ٙ امناسظ  ٚا ٙ  أڗڣبما  هڤ اتخاٗ الق ٚا يتع٩ٚ للضغڤطاػ سڤا امالي  متخ٘ الق

ي مس ٚ دٙڣ امٖقڄ الٖاخلي  ٙاتڢ مڜ هنا ظه ٚا ي اتخاٗ ق سسغ  ٙه ام ٙ مڜ داخل أڣ خا ٚا امالي  اعٖع متخ٘ الق
ي  أدا علګ ٚاػ  يجادعملڢ،حين يساعٖ التٖقيڄ الٖاخلي  ڣاقًڇاٍ الحلڤڋ اممكنغ كما يساعٖ علګ الثغ

ٙاػ ،ه٘ا  ٚا ع ه٘ه الق ٙاػ امتخ٘ع بما يضمڜ فعاليغ ڣ كفا ٚا ٚ تنفي٘ الق م  أداعجعل التٖقيڄ الٖاخلي  ا
ٚاٙ  ي اتخاٗ الق ٙاػ اماليغ  أڬمساهمغ  ٚا ٚديغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣاتخاٗ الق ٚػ  ٗاڣجڤد عاقغ ط تڤف

ساسيغامقڤماػ    بللتٖقيڄ الٖاخلي ا
ٙاػ اماليغ أصبح ٚا ٙيڜ لهږ  متخ٘ڣ الق سسغ يعتبڇڣڗ امٖققيڗ الٖاخلييڗ مستشا  يستشيڇڣنهږي ام

ٚځ ڣ  ساليظباقًڇاحاتهږ عليهږ بالنسبغ للط ٚاٙ،فالتٖقيڄ الٖاخلي  ڣ امناه ڣ البٖائل الفعالغ ا حسظ كل ق
ٙاػ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ٚاٙ امالي  يڤفٚ نڤ  مڜ امصٖاقيغ ڣامڤثڤقيغ للبياناػ الت تعتمٖ عليها متخ٘ الق

 اماليغ ب
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 تمهيد: 
ٚع  الجانظ التطبيقي يعتبڇ حلقغ ڗ ي م٘ك ٚفغ تطبيڄ امعلڤماػ الت تحصلـ  أنڢمهمغ  يمكننا من مع

ٚفغ كيفيغ تطبيقها بشكل جيٖ ڣلقٖ  ٚڬ ڣعلګ بيئغ العمل،ڣك٘لڊ استيعابها ڣمع ي الجانظ النظ عليها 
ي مصلحغ اماليغ ڣام تيحـ ٙاسغ تطبيڄ ه٘ا الفصل  ٚصغ من اجل ٕ ٙاڋ لڤحٖع حاسبيغ لي الف شٕڤ

سسغ  ٚفغ كيفيغ تطبيڄ ڣاستخٖام الهياكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ بڤ م ايغ غليڈاڗ حين تمكنـ من مع
ٙشإهاالتٖقيڄ امحاسب الٖاخلي ڣكيڀ  ٙاػ اماليغ ڣ ٚا ٚځ  يتږ اتخاٗ الق ي  ليڢ،ڣه٘ا ما سڤف نتط

 ه٘ا الفصلب
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سس امبح اأول:    الهياكل امعدني والنحاسيتقدي م

سس وتعريفهاامطل اأول : نشأ   ام
ٚكغ  سسغ الڤطنيغ للهيكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ بڤايغ غليڈاڗ، ڣهي ش ڣطنيغ اسمها  ام

ٙقږ ٚيڄ الڤطن  ٚها ڣايغ غليڈاڗ الط ٚكغ تشييٖ مق ٙڬ ش مڤظڀ  حين تتتبن ٕإڣ لٖيها  4ةالتجا
ٚتبغ  ٚيقيا ،3عاميا ڣتتحتل ام ي عٖع ميإينب اف يع منتجاتها  لګ تٛڤ التجهيڈ الصناعي ڣتخ٨ تسعګ 

ي صناعغ ام ٙاڋ  سسغ شٕڤ ٚڥ م ي الصناعاػ اأخ ٛبائنها  ٙجغ اأڣلګ ڣعلګ حساب طلظ  ٚاجل بالٖ
 ڣمنتجاتها كالتالي :

ٚاجل                             CHAYDIERES ام

ٙيغ           GENERATEUR DE VAPEUR مڤلٖاػ البخا

 ECHANGEUR              مبٖاػ                

ٚمٖاػ                           INCINERATEUR           م

 USINAGE استصناٵ                 

ٛ انطاقا من  ٚڣٵ اانجا ي تحقيڄ مش امـ  ة98تكانـ البٖايغ  ٚيل  5 اإشغاڋٕڣ ي  اف سنڤاػ 
ٙ  اأڣلګاانطاقغ  انـك 985ت سسغ علګ مساحغ تقٖ ي بٖ نشاطها الصناعي ڣتًڇبع هياكل ام للڤحٖع 

عغ علګ مساحغ مغطاع تبلغ  ثتب  ٙ مٛڤ ٙ ب غامساحغ ال ماهكتاٙ،  تب4هكتا  4ب2تيڇ مغطاػ فه تقٖ
ضافغ   ٙ ٛڗ الت تبلغ مساحتها حڤالي  لګهكتا ٚيڄ هك 2بتمساحغ امخا ٙ اما فيما يخ٨ مساحغ الط تا

ٚيڄ الشاح) ٙ ب تبةناػ( فه تبلغ حڤالي ط  هكتا
ٙ ب  ٚځ متكڤڗ من  2ثتاڗ القڤع العٖٕيغ الت تشغلها ه٘ه الڤحٖع حاليا تقٖ ي ف عيڗ  عامل مٛڤ

شتيڗب ٙاػ ڣمسيڇين ڣعماڋ منف٘ين، ڣتحتڤڬ ه٘ڬ الڤحٖع علګ ٙڣ  طا
شغ اأڣلګ : ڣهي الجٜ  هميغ كبيڇع ڣ ٗلڊ ما تشتمل من  اأكبڇ الٙڤ ٚاجل الت تږ ڣ  اآاػال٘ڬ لڢ  ام

ٙاڋب ٚكغ  شٕڤ ٚف ش  صناعتها من ط
ي الصناعغ ڣ  شغ الثانيغ : ڣتهتږ بصناعغ التجهيڈاػ ڣ معٖاػ تقطع اميكانيكيغ ڣتستخٖم  الٙڤ

 يانغبصل
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درال  4ةشكل رق : : الثانيامطل  سس ش  الهيكل  التنظيمي م
حدة   مدير ال

 مساعد المدير 

ف باإعا  مك

ني  ممثل القان

التسيير  ح مراقب   مص

اأمن قاي  ح ال  مص

اد البشري مديري ااستثمار المحاسب مديري التجاري  مديري الم  مديري المالي 

 قس اإنتاج

 قس التقني

ح صيان  مص

دة  ح مراقب الج  مص

سائل العام كا ال  قس الممت

ارد البشري  قس تسير الم

ين  التخزين  قس المحاسب قس التم

ح الشراء  مص

ح تسيير  مص
ن  المخز

قس المالي 
 الخزين

 قس التجارة

ف بااعمال   مك

اارسال  ترة   ف

ي التس ار   ااش

 مابعد البيغ

درال يكـــــــــــل التنظيمــــــي لـــمؤسس شــــــــــ  ال
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درال  الثالامطل  سس ش  : مهام و مصالح م
حد :  مدير ال

ٙع الڤحٖعب - ٚف مكلڀ بالتسييڇ إٕا  تسييڇ من ط

سسغب - سسغ ڣتصمن سيڇ نشا٭ ام ٙع جميع مصالح ام ٕا  تعمل علګ 

ٙاػ ب  - ٚا  تح٥ٚ علګ تطبيڄ ڣتنفي٘ القڤانيڗ ڣ الق

ٚاقبغ عمل العماڋ  التهي الڤحٖع  - ي ام سسغب اأمنلها الحڄ   ي ام

يعبا  - ٚ علګ تطبيڄ مخططاػ التنميغ ڣامتعلقغ بعمليغ التٛڤ  لسه

 مساعد امدير :
سسغب - ي ام  تعمل ڣتح٥ٚ علګ التنسيڄ ما بيڗ امصالح 

ٚف امٖيٚب  - ٚسلغ من ط ٙاػ امختلفغ ڣالت تكڤڗ م ٚا  تعمل علګ تطبيڄ الق

سسغ - ٙجيغ للم  مكلڀ بالعاقاػ الخا

يع امهام علګ  - ٙاسغ البڇيٖ ڣتٛڤ جيلڢب يڗامڤظفٕ لڊ مع ت  ٗڣ

 تحضيڇ ااجتماعاػ ڣ امٖاڣاػ ب -

 مصلح امراقب التسيي :
ٚع للبيعب - خ  متابعغ الطلباػ امغلقغ امتڤقعغ ڣم

ٚاجلب -  تعمل علګ تصفيغ ڣ تحليل قيمغ ام

 تقڤم بالتنسيڄ مابيڗ امصالحب -

ٚ ڣسنڤيا  - ٚ التنفي٘يغ كل شه ٙي  ڣالتخطيٰ للمخططاػب ڣاإعٖإتقڤم امصلحغ بتحضيڇ التقا

ٚيغ ب - ٙاساػ حڤڋ امٖي ٙاػ قبل ڣبعٖ استعمااػ الٖ  اإطاٵ علګ ااستثما
سس : قاي واأمن  للم  مصلح ال

خا٥تعمل علګ امن  - من اممتلكاػب اأ  ڣ

سسغ ڣالڤقايغ من اأخطاٙب - ڣلغ عن تنميغ اأمن ٕاخل ام  ه٘ه امصلحغ هي امس

 ب اجتماعيالفعاڋ ڣڣاجظ  اأملتعتبڇ  -

سسغ عليڢ  - ي ام ڣڋ   يحًڇم من قبل الجميعب ڗڣيعمل علګ  لأمنيحسن  ڗكل مس

 : باإعاممكل 
ٜعتعمل علګ تكڤين العماڋ علګ  -  ڣتكڤڗ علګ قڤاعٖ التسييڇب اآلي اإعام جه

ليغ التنفي٘ ڣ  -  صبحالتسييڇ حسظ الحاجياػ ڣالتخصصاػ امتعلقغ بحين تح٥ٚ علګ 
هاتسييڇ  ڗالقلظ الناب٬ للتسييڇ ڣا تستطيع الڤحٖع ڣا امصلحغ   بٖڣنڢب مٙڤ

ليغ التنفي٘ ڣالتسييڇ حسظ الحاجاػ ڣالتخصصاػ امتعلقغ  -  اآلي باإعامتح٥ٚ علګ 
 ڣتح٥ٚ علګ صيانتهاب

 مديري امالي وامحاسب :
سسغبتهتږ بسيڇ امحاسبغ العامغ ڣمعالجغ امشاكل امتعلقغ بامالي -  غ ڣامحاسبغ للم
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ٛڗ مابيڗ النفقاػ  - ٚإاػتصمن التڤا ٚيغ السنڤيغ له٘ه  لګضافغ  ڣاإي تنظيږ اميڈانيغ التقٖي
ٚإاػالنفقاػ  ٚڣاتظب ڣاإي ٚا ڣال  من الش

لڊ مع النفقاػ  - اػ ٗڣ ٚاقبغ الفاتٙڤ ٚإاػم جيلڢب ڣاإي ٜڣڗ ڣتعمل علګ ت ي من امخ  ڣالبا

جي - ٚ الڤحٖع كل الت سسغ ڣ يكڤڗ تقٖم للمٖي ي تسييڇ ام ٙيغ  ٚڣ اػ اماليغ امهمغ ڣالت هي ض
 ٗلڊ طڤڋ السنغب

ٚڣ  - ٚڣ٩ ڣ تقًٍڇ اسًڇاتجياػ للق  طڤيلغ امٖڥ ڣ القصيڇع ب ٩ڗ ه٘ه امصلحغ تعتبڇ مسيڇ للق

ٚف الٖڣلغ ب - جيل جميع العملياػ ااقتصإيغ امستعملغ من ط  ت

ٚيفيغ ڣ  -  البنكيغبالعاقاػ تتابع العملياػ امص

 مديري التجاري :
اػب نهاالت  اأعماڋمن  - ٛ الفاتٙڤ ٛ ٕفًڇ الطلباػ السنڤيغ ڣانجا  تعمل علګ انجا

ٛ مخطٰ  - ٚإاػتقڤم علګ انجا ٜڣناػ الت  اإي من اجل تحصيل الٖيڤڗ ڣتعمل علګ متابعغ امخ
 بنتاجهاتږ 

ڣڋ علګ  - ٙع نشاطها اإنتاه ٙساڋمس ٚاقبغ سيڇڣ امنتڤه ڣ تكڤڗ  ڬ امباٵ مع تنقل ڣم
ٙيغ ٚا ميڗ مكتظ ما باستم ٜبڤڗ ڣه٘ا لت  بعٖ البيعب ڣطلظ من ال

ٚڣف ااستثماٙب اإبٖاٵ سًڇاتجيغيڇ ضتح -  ڣ ظ

ٙيغ بقام تباٵتح٥ٚ ه٘ه امصلحغ علګ  -  اييس التجا

ين : ين والتخ  قس التم
ٚافه٘ه امصلحغ تهتږ بالتنظيږ ڣ  ڗ - ٕٙ  اإش  باأڣليغعلګ التمڤين امڤا

ٙيغب ڗتح٥ٚ علګ  -  تكڤڗ من امقاييس التجا

ٚجاػ ب - ٜڣناػ ڣ امخ ٚكاػ للمٖخڤاػ ڣ امح  تعمل علګ تتابع التح

جيل كل امشًڇياػ الت تقڤم بها من سلع  - ٚا ڣتعمل علګ ت جانظ  لګتتابع طلباػ الش
جيل ٚ ڣستغ  ت شه لڊ كل ثاف  ٜڣناػ ٗڣ ٚ امخ  ڣسنڤياب شه

ارد البشري :  مديري ام
ٚيغ مثل تكڤين ڣالنشاطاػ  - ٕٙ البش ٚتبطغ بسيڇ امڤا ٚاقبغ مجمڤٵ النشاطاػ ام تنظيږ ڣم

 ااجتماعيغب

ٙع من امٖيٚ لګجانظ ٗلڊ تسعګ  لګتسييڇ قسمغ العمل  -  الڤحٖعب تطبيڄ القڤانيڗ الصإ

ٙاػ بالتطلعاػ ڣ التش - ٚا ٛ الق يعاػ للعماڋ من حين  الجانظ امإڬ ڣ امعنڤڬ جتعمل علګ انجا
، الغياب،  ي تسييڇ العماڋ مثا تسييڇ اليڤمي للعامل ) الحضٙڤ سسغ  ڣ تحٖيٖ سياسغ ام

 عقٕڤ التشغيل(ب

سسغ ڣ العماڋب - ٚيغ ڣ ااجتماعيغ للم ٚاقبغ الحاجاػ البش  العمل علګ م

سسغب - مكانيغ حساب متطلباػ ام ٙاسغ طلباػ العمل ڣ التڤظيڀ ڣ   مكلفغ بٖ
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 : اإنتاقس 
ٚ ٕٙڣ ه٘ه امصلح - ٚكغ الخٖمغ التقنيغ ڣ ٗلڊ بتغيڇ من امإع الخام الت يجظ اڗ تم ٚ ح غ تطڤي

ٚاحل  ٚ اإنتاهبجميع م ٚاحل الت يم ٜ للبيع ڣ ام لڊ كلڢ للحصڤڋ علګ منتڤه نهائي ڣ جاه ، ٗڣ
 باإنتاهبها 

ٚحلغ - ٚ من الصفائح امعٖنيغ علګ شكل اسطڤاني كبيڇ ڣتسم ه٘ه ام  oxycoupage تقطيع ٕڣائ

 من تسييڇ العماڋ ب اآاػعتمإ علګ باا 

ٚكيظ القطع مع بعضها البع٬ بڤضع الٖڣائٚ  - ٚحلغ ت ٚحلغ الثانيغ ڣهي م ي الڤجڢ  اأڣلګام
ي الخلڀ ڣ يكڤڗ بالتلحيږ  اأمامي  باآليلاسطڤانغ ڣ الثانيغ 

ي ڣسٰ ااسطڤانغ بيڗ الصفيحغ اأما جانظ التلحيږ عٖٕ من القضباڗ لګ - ميغ ڣالخلفيغ 
تيبعٖها ڣ  ٚحلغ  ت ٛڗ السڤائل ڣالثقل تږ تليها   test hydrostatiqueم ٙاسغ تڤا ڣهنا تكڤڗ ٕ

ٚحلغ  ٙ  اإضافيغامتماػ  ضافغ ڬ  fiction et montage de accessoiresم يا ٛم شٕڤ كلڤا
ٚف  ٚاقبغ من ط ٚفغ ماٗا ڣجٖع هناڅ نق٨  rayons ڣبعٖها يكڤڗ الفح٨ ڣام لڊ مع  ڣ ٗڣ

ٜاب تح امنڣبعٖها يصب خط  ڤه جاه

 : قس التفني
ٚڣٵ هامغ نجٖ منها:  له٘ه القسږ ثاف ف

ٙاساػ:   ٚٵ الٖ ٙاسغ امنتڤه ڣ تغيڇه من حين القيام  ڗف ه٘ا النڤٵ من قسږ التقنيغ يهتږ ڣ يقڤم بٖ
 بالحساباػ ڣامتابعغب

ٚٵ التطبيڄ :  ٙاساػ ڣ ٗلڊ ما تقڤم بڢ من تع ڗف ليماػ ڣ سلږ ال٘ڬ ه٘ا النڤٵ من فعالياػ مكتظ الٖ
ٚسڤمغ ا غيڇب اإتباٵيجظ التقيٖ ڣ   لخطڤاػ ام

من ڣتتبع امستڤياػ   ٚٵ التنسيڄ ڣاانطاځ : ت ٚڥ بحين الڤحٖع تكمل  اإنتاجيغف  ب اأخ
ٙاسغ الفعاليغ  - ٙيغ ڣامتابعغ امستم لإٔڣاػتعمل علګ ٕ ٚع للصناعغ ڣالتقيٖ بالڤقـ التجا

ٙ ضحين تحالتنب لحاجياػ الصناعيغ من ڣ  يا ٛم شٕڤ يڇ امخططاػ الصغيڇع ڣ امتمماػ لڤا
 ب اأڣليغك٘لڊ للمإع  ڣمن التنب

-  ٚ ٜا ڣتعمل علګ صيانغ عناص ٙ ب ج يا ي صناعغ شٕڤ  تساعٖهږ 

 يڇ يڤمي مخطٰ الصناعيغبضتعمل ه٘ا القسږ علګ تح -

ٚڬ  شياتحضيڇ ملفاػ التقنيغ ڣ  -  بخ

 مصلح الصيان :
ي  - ٙڅ  نها تشا  باإنتاهصاحياػ ه٘ه امصلحغ 

ٜعصيانغ جميع امعٖاػ ڣ  - ي  اآاػڣ  اأجه  باإنتاهامستعملغ 

ٚ عليهاب - ٚڣ٭ التعاقٖين ڣ السه  امحافظغ علګ ش

ٚاقبغ  ٙشإ - ٚيغ امفصلغب شغاڋڣ م ٚكيباػ ڣ تثبيـ بالبياناػ التقٖي  ت
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د :  مصلح مراقب و الج
ٚحلغ علګ نڤعيغ تح٥ٚ  - ع بحكږ ڣ بفصل الڤسائل ڣ  اإنتاهه٘ه ام  ب اإنتاجيغالجٕڤ

ٚاقبغ  - ي  اآاػم ٕٙ امستعملغ   ب اإنتاهامنتجغ ڣ امڤا

ٚاقبغ بإشعاعاػ ڣ  - ٚاقبغ لٖڥ تطابڄ امخطٰ ڣ امنتڤه امتحصل عليڢ ڣ تكڤڗ ه٘ه ام  اآاػام
ي  لڊ لتفإڬ الڤقڤٵ  ٚاقبغ ٗڣ ي ام  ڣ االتهابب اأخطاالخاصغ 

سس  الهياكل امعدني امبح الثاني: منهجي سي عملي التدقي الداخلي دراس حال ميداني م

 والنحاسي

سس  امطل ااول:  منهجي سي عملي التدقي الداخلي في ام

سس  بت ا التدقي الداخلي في م   الهياكل امعدني والنحاسيخط

ع ڣالتڤاصل بيڗ الجهغ الخاضعغ  التخطيٰ السليږ ڣجڤ لګل تٖقيڄ ناجح يسنٖ ك ٙكغ البنا من امشا
ٙع التٖقيڄ ا   بٕڣ

 التخطيط:
ي التٖقيڄ علګ تغطيغ جميع  سسغ علګ  نشطغيسنٖ التخطيٰ  ي العام ڣفڄ ما  اأقلام ٚع ڣاحٖع  م

ي ن٨ البنٖ  ٕ  بخاصغ اإٔامن معاييڇ  ةةة2ٙڣ
ٚف علګ امشاكل الهامغ  ٚاحل الهامغ من التٖقيڄ ڣشمل التع فالتخطيٰ يحڤڋ ٕڣڗ تجاهل ام
ڣااستجابغ للمهماػ الت يتږ تكليڀ امڤظفيڗ لها ڣيحڤڋ ٕڣڗ تكليڀ امٖققيڗ بمهماػ ا تتناسظ مع 

ٙاتهږ ڣخبڇاتهږ   اػ التٖقيڄ الٖاخلي مخططا قٖ ٚا ج اػ التٖقيڄ الٖاخلي تتضمن ٕليل  ٚا ٙيبيا ج تٖ
 لعمليغ التٖقيڄ

ڗ يحققها  ي تحٖيٖ نطاځ العمل ڣبياڗ مجاڋ العمل ڣ اأهٖاف الت يجظ  ڣليغ امٖقڄ الٖاخلي  مس
ٚاجعتڢ ڣتقييمڢب ٚئيس  ال٘ڬ يجظ م  التٖقيڄ ڣ امجاڋ ال

ٙ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ بعمليغ  خاڋ الجٜ امتعلڄ بالتخطيٰ من التٖقيڄ، يقڤم امٖقڄ بإخطا
ٙع النشا٭ ڣيجمع امعلڤماػ حڤڋ التٖق ٕا ٙسم مع  ي اجتماٵ  هٖاف الفح٨  يڄ ڣيناق٤ نطاځ ڣ 

 العملياػ الهامغ ڣيقيږ الضڤابٰ القائمغ ڣيخطٰ خطڤاػ التٖقيڄ امتبقيغ ب
عا  :رسال 

ٙ النشا٭ ال٘ڬ سيخضع لعمليغ التٖقيڄ الٖاخلي ،ڣيمكن للمٖقڄ  تبٖ مهمغ التٖقيڄ باختيا
ٙ ه٘ا  ٚغبغ امٖقڄ ڣلكن بطلظ من اختيا ٙ مناطا فقٰ ب ٚ ه٘ا ااختيا م ٚځ مختلفغ ،ڣليس  النشا٭ بط

ٕٙ امناسبغ ڣ  ڗ يحٖٕ امڤا ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي  ٚڥ ٕاخل امنشاع ڣيجظ علګ ال خ جهاػ 
هٖاف مهمغ التٖقيڄ ب ٛمغ لتحقيڄ  ٚيغ (الا  الكافيغ )اماليغ ڣ البش

ڣ الن لګ بعٖ اختياٙ الجهغ  ح اأڣلګ يهٖف  تي الخطڤع التاليغ ڣ هي ام شا٭ الخاضع للتٖقيڄ ت
ٚقابغ الٖاخليغ  نظمغ ال ٚع ڣ النشا٭ الخاضع للتٖقيڄ للحصڤڋ علګ فهږ عام للعملياػ ڣ امخاط
عماڋ النشا٭،ڣلتحٖيٖ امڤاطن الت سيتږ الًڇكيڈ  لڊ لكي يكڤڗ علګ بصيڇع من  ٚتبطغ بالنشا٭ ٗڣ ام

ٙع ڣمڤظفي الجهغ امٖقڄ عليهاعليها ڣك٘لڊ سم ٕا   باٵ اقًڇاحاػ ڣتعليقاػ 
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 :اجتما أولي
ٚإ تٖقيقڢ  ڣ النظام ام خاڋ ااجتماٵ اافتتاحي يصڀ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ الڤحٖع 
ٚافڄ،امعٖاػ،الصنإيڄ(،ڣغيڇها من امعلڤماػ ٗاػ الصلغ ڣيجتمع امٖقڄ  ٚإ ،ام ٕٙ امتاحغ )اأف ،امڤا

ي   الٖاخلي مع ٚغظ  ڬ مڤظڀ ي ٚا٩ ڣ ٚع عن الڤحٖع قيٖ ااستع ڣڋ مباش امڤظڀ اأقٖم امس
ڣ امجااػ ٗاػ اأهميغ الخاصغ الت  ڗ يحٖٕ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ القضايا  ٙاجڢ, ڣمن امهږ  ٕ
لڊ عنٖما تنطڤڬ  ٚا بع٬ امقاباػ ٗڣ ج ع مطلڤبا لٖڥ  ڗ يكڤڗ عامل امفاج ينبغي معالجتها ڣيمكن 

ٚڬ عن ڣجٕڤ احتياڋ ا ڣ للتح  مهمغ علګ تٖقيقاػ متعلقغ بالنقٖيغ 
 :مراجع الرقاب الداخلي

ي ه٘ا النظام ،لتقٖيږ  ٚقابغ الٖاخليغ امعمڤڋ بڢ ڣ من ثږ تحٖيٖ نقا٭ الضعڀ  فح٨ ڣتقييږ ال
ٚقابغ فقٖ ن٨ معياٙ اإٔا يجظ علګ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي  التڤصياػ بهٖف تحسيڗ نظام ال

ٗا مسا  ٚ ٜ التحسيڗ امستم ٜي تها ڣتع ٙقابغ فعالغ بڤاسطغ تقييږ فعاليتها ڣ كفا يجإ  ي  عٖع امنشاع 
ي القيام ب٘لڊ يستخٖم امٖقڄ مجمڤعغ متنڤعغ من اإٔڣاػ ڣ التقنياػ لجمع ڣ تحليل  كانـ كافيغ ڣ

 امعلڤماػ حڤڋ العمليغ 
 جراءا التدقي الداخلي

اػ الت يت ٚا ٙنغ امنظمجمڤعغ من اإج ٙقام ڣ امعٖاػ ڣ النسظ ږ من خالها التحليل ڣ امقا مغ لأ
ٙقام ڣ البياناػ بهٖف الحصڤڋ علګ البياناػ ڣ امعلڤماػ الت قٖ ڣ  ٚڥ بيڗ اأ خ ڬ عاقغ  ڣ  ااتجاهاػ 

ٙقابيغ تٖعږ  ٕلغ  ڣ تعطي  اػ التٖقيڄ بشكل سليږ  ٚا ج ي تڤجيڢ  ٚاػ تساعٖ  ش تعطي م
ٚاحل التٖقيڄ استنتاجاػ امٖقڄ ي جميع م اػ التحليل  ٚا ج  ،ڣ ستخٖم 

 :برنام التدقي 
ثنا  ٚيڀ تحليل ،تقييږ،ڣتٖڣين امعلڤماػ  اػ لتع ٚا ج ٚنامٌ العمل ڣ  علګ امٖققيڗ الٖاخلييڗ تٖڣين ب
ٚنامٌ التٖقيڄ  ٚسږ ب ٚقابغ الٖاخليغ ،يقڤم ب ع ڣفعاليغ ال ٙاسغ ڣ تقييږ مٖڥ كفا امهمغ من خاڋ ٕ

ٚنامٌ التٖقيڄ امناس عٖإ ب جږ العينغ امناسبغ ڣيختتږ  ٛمغ ڣ  ٙاػ الا ظ مع تحٖيٖ كميغ ااختبا
ٚا٩ اأڣلګ ٚحلغ ااستع  م

 :العمل اميداني
اػ  ٚا ٙاػ الضبٰ ڣ اإج ٜيٌ مناسظ من اختبا ٕلغ التٖقيڄ من م ٜ العمل  اميٖاني بالحصڤڋ علګ  ٚك ي

ٚيغ الهامغ   بالجڤه
ٙاػ خاڋ ه٘ه  ٕلغ التٖقيڄ لاختبا اػ التٖقيڄ عنٖ جمع  ٚا ج ي فهږ تطبيڄ  ٙ مهږ  ڗ نڤٵ ااختيا
ٗا كانـ الضڤابٰ الت تږ تحٖيٖها خاڋ التٖقيڄ اأڣلي تعمل بشكل صحيح  ٚحلغ يحٖٕ امٖقڄ ما  ام

ٚيقغ   بامعاماػ اختباٙڣبالط
اػ الضڤابٰ  ٚا ٚنامٌ التٖقيڄ ڣعإع ما تختبڇ ه٘ه اإج ي ب اػ  ٚا يقڤم امٖقڄ بتنفي٘ اإج
اػ الفح٨ التفصيلي للحصڤڋ علګ ٕليل  ٚا ج تها ,ڣتتږ  قغ امعاماػ ڣ ما ٚئيسيغ ٕڣ الٖاخليغ ال

ڣ مكڤناػ   ٚ جلغ بالٖفات يٖ صحغ القيږ ام ٚ العمل ڣ مڤضڤعي ي اف اكتشيغ قيمغ ڣ اكتشاف مخاط
ٚقابغب ٚقابغ ڣ القيام بفح٨ ال ٚ ال  مخاط
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  :مرحل العمل اميداني
ڥ ڣ العمل مع  ڬ نتائٌ هامغ مع الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ  يمكن للجهغ تقٖيږ ٙ يناق٤ امٖقڄ 
ي  ٚسائل شفڤيغ ڣمع ٗلڊ  ٚيقغ لحل اماحظاػ ڣعإع ما تكڤڗ ه٘ه ال فضل ط امٖقڄ لتحٖيٖ 

سائل البڇيٖ االكًڇڣني مكتڤبغ من اجل ضماڗ الفهږ الكامل من الحااػ اأكٌڇ تعقيٖا ،ام ٚاػ ٙڣ ٘ك
ػب  ڬ هٖفنا :ا مفاج  قبل الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ ڣ امٖقڄ 

  :ملخ التدقي
ٛمغ  ڣعنٖ اانتها من العمل اميٖاني ،يلخ٨ امٖقڄ نتائٌ التٖقيڄ ڣ ااستنتاجاػ ڣ التڤصياػ الا

ٚي ع التق ٚڣٵ مناقشغ مسٕڤ  ٚبمش
 :أورا العمل

اځ العمل الت تستعمل كإثباػ  ٙڣ ڗ يقڤم امٖقڄ بإعٖإ  ٕاع حيڤيغ يجظ  اځ العمل  ٙڣ ڣتمثل 
ي نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي ،ڣيجظ  ٙڬ امناسظ  ٚاجعتها من قبل امستڤڥ اإٕا للتٖقيڄ، ڣاڗ يقڤم بم

اځ عمل التٖقيڄب  ٙڣ ٚاقبغ من خاڋ  ٚاجعغ ام ثباتاػ م  تڤثيڄ 
 ملفا وثائ العمل 

  املڀ الٖائږب 
  ٙڬب  املڀ الجا
: تقرير   التدقي

ٙائنا ڣ نع٩ٚ نتائٌ التٖقيڄ،ڣنناق٤  ٚيٚ النهائي ال٘ڬ نعبڇ فيڢ عن  ڗ منتجنا هڤ التق
ٚ النهائي  ٚي ي التق ٕٙع  ڗ التڤصياػ الڤا كٖ من  التڤصياػ امتعلقغ بالتحسيناػ ڣلتسهيل التڤاصل ڣ الت

ٚ النهائيعمليغ،يناق٤ ال ٚي ٙ التق صٖا ٚ مع الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ قبل  ٚي  بتٖقيڄ الٖاخلي التق
 :ااجتما أاختتامي

ٙع الڤحٖع مناقشغ نتائٌ ڣتڤصياػ ڣتعمل امجمڤعغ  ٕا ٚيڄ  يلتقي التٖقيڄ الٖاخلي مع ف
نڢ ا كٖ ب نفاځ علګ نتائٌ التٖقيڄ لت لګ  ڣ سڤ تفسيڇ  للتڤصل  ڬ سڤ فهږ  للحقيقغ  يڤجٖ هناڅ 

مٙڤ معينغ ڣ التعبيڇ عن ٙيهږ  ڣ  ٚاف امٖقڄ عليهږ لتڤضيح بنٕڤ  ٚصغ لأط من خاڋ تقٖيږ الف
  ببالنسبغ للنتائٌ ڣ ااستنتاجاػ ڣ التڤصياػ

د للمناقش  مس
ٚيغ له٘ا النظام ڣمن ثږ  ٙاػ الجڤه ٚا ااختبا ج ٚقابغ الٖاخليغ ڣ تمام تقييږ نظام ال بعٖ 

ٙاه ه٘ه ااستنتاجاػ ڣ عإع تضمينها امٖ ٕ ي ملڀ العمل يتږ  قغ خاصغ  ي ٙڣ لګ ااستنتاجاػ  قڄ 
يصاڋ  عٖإه عن نتائٌ التٖقيڄ ڣيجظ علګ امٖققيڗ الٖاخليڗ  ٚيٚ ال٘ڬ سيتږ  ي التق التڤصياػ 

 ٚ ٚي ي ختام العمل اميٖاني ،يقڤم امٖقڄ بصناعغ التق ٚع ڣ  نتائٌ امهمغ مباش
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  :للتدقي استجاب الجه الخاضع
ڣ  ٙاجڢ  ٕ ٚ النهائي ال٘ڬ يمكن  ٚي ٙ التق صٖا ٕٚ علګ نتائٌ التٖقيڄ قبل  ٚصغ ال ڣيتاٍ للجهغ ف
ٚيٚ ،فاڗ  صٖاٙ التق ٕٚ بعٖ  ٚٙ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ ال ٗا ق ٚنا النهائي ڣمع ٗلڊ، ٚي ٙفاقڢ بتق

ٕٙ الجهغ الخاضعغ للتٖق ٙسالغ تطلظ  ٚ النهائي هي  ٚي يڄ امكتڤب علګ تڤصياػ الصفحغ اأڣلګ من التق
 ٚ ٚي  التق

ٛمن للتنفي٘ ٚ ڣتضميڗ جٖڣڋ  ٚي ٍٚ كيفيغ حل نتائٌ التق ٕٚ يجظ علګ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ ش  ي ال
 تعليقاػ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ 

ٕا التٖقيڄ  خيڇا،ڣكجٜ من نتائٌ التقييږ ال٘اتي للتٖقيڄ الٖاخلي نطلظ من الجهغ التعليڄ علګ  ڣ
نها مفيٖع جٖاالٖاخلي ڣقٖ  ٚتٖع   ثبتـ ه٘ه التغ٘يغ ام

  :متابع التدقي
اػ امتخ٘ع لحل نتائٌ  ٚا ٙ اإج ٚاجعغ خطاب استجابغ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ ڣقٖ يتږ اختبا تتږ م

ٚجڤع كٖ من تحقيڄ النتائٌ ام ٚ التٖقيڄ للت ٚي  تق
ل لجن التدقي امدقتقرير مضم   امطل الثاني : سس  في الداخلي  درال م  ش

ٚيٚ التٖقيڄ  ي ڣقـ سابڄ،فاڗ محتڤياػ تق يع ال٘ڬ تږ مناقشتڢ  لګ التٛڤ ڣباإضافغ 
لګ لجنغ التٖقيڄ التابعغ  يضا  حالتها  ٚيٚ امتابعغ قٖ يتږ  ڣاستجابغ الجهغ الخاضعغ للتٖقيڄ ڣتق

ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي  ٚ الٖٙڣ ٚي ٙع كجٜ من التق  مجلس اإٕا
 :رأ امدق

ٚين تلڊ الخاصيغ من امف ي تعاملڢ مع اآخ ٚاعي  ٚف امٖقڄ الٖاخلي كخبيڇ ي ڗ يتص ٚڣ٩ 
خا٥  سما اأ لګ جانبها   ٚ ٚع ڣ ي٘ك ٚه ماحظاػ عن اأعماڋ الناجحغ ڣ امبتك ٚي ي تق  ٚ ٚيغ في٘ك البش

بٖا الٚڬ باإجمالي عن  النشا٭ ال٘ين قامڤا بها كيڀ ڣ امعاييڇ الٖڣليغ للتٖقيڄ الٖاخلي تطلظ منڢ 
 حيثما كاڗ ٗلڊ مناسبا 

ي مجاڋ التٖقيڄ الٖاخلي فاڗ امٖققيڗ يتعاملڤڗ ٕائما مع الصٙڤ ٗهنيغ ڣعاطفيغ ،ل٘لڊ يجظ  ڣ
نڢ  ي الشعٙڤ ب غبتڢ  ٙه الخاصغ ٙڣ فكا ي التعبيڇ عن  نساڗ يتعاملڤڗ معڢ  ٙغبغ كل  ٙكڤا  ڗ يٖ عليهږ 

ٙاتڢ ا ٚا ي اتخاٗ ق ٚين بإعاڗ قإٙ علګ القيام بعملڢ ڣانڢ حٚ  لګ قيام اآخ ٚاٙ  ل٘اتيغ ڣيتطلع باستم
ٙه  فكا ه ڣ  باعًڇافهږ بجهٕڤ

:أواة   ملخ التدقي
 ٜين، حين ه٘ه ال ماكن التخ ي  ي ما يخ٨ النظافغ  ٚ السابقغ نق٨ ملحڤٱ  ٙي ي التقا ٚػ  حالغ ٗك

خ٘ بعيڗ   ؛ااعتباٙڣلږ ت
  ختام مسيڇ ٚ علګ  ميڗ امبع٬ الڤثائڄ كڤصل الٖخڤڋ مثا ا يتڤف ٜڣناػ،  ڣڋ امخ ٜڣڗ ڣ مس خ

لګامحاسبغ امڤإ ڣ  ٙمغ  حيح اأڣضاٵ ڣاإ عليڢ قمنا بتقٖيږ تعليماػ صا جل ت ڣڋ من  لًڈام امس
اػ الصائبغ ٚا  ؛باإج

  التامغ الصنع غيڇ محميغ حين يتږ امنتجاػ ٚ كياٝ باستيكيغ(ستعماڋ ط  ؛ځ حفٴ تقليٖيغ )

 خطاڗ بع٬ ب ٕٚ تتضمن   ؛ محاسبيغطاقاػ الج
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 ٚڣقاػ عنٖ كل الكميغ امباعغ، حين يجظ ب امائمغ بيڗ الكميغ امحڤلغ ڣ غيا تسڤيغ ه٘ه الف
 ؛ع٩ٚ ڣطلظ للمإع اأڣليغ

 ٜين( فيما يخ٨ امڤإ اأڣ ڄ بيڗ امصالح ) مصلحغ اإنتاه ڣ عٖم التنسي ليغ امستهلكغ مصلحغ التخ
جيل معالجغ فكميغ غيڇ مبنيغ ڣ  ي الڤثائڄ ل٘ا يجظ الت ٚحغ من امصلحتيڗ  ٚڣ قاغيڇ مص  ؛ػالف

 ٙاسغ للعيناػ ال٘ڬ امڤإ اأڣليغ ا يبيڗ الفح٨ ڣ  سجل متابعغ ڗ يكڤڗ عنٖ كل عمليغ الٖ يجظ 
ٚا ڣ  م اٗلڊ من ش ٗا كانـ صالحغ  ٚيح ما  ع ليقڤم بفحصها ڣالتص ٚاقظ الجٕڤ ٚف م  ؛ط

 ي نقا٭ البيع مثا غلقـ :نق٨   ؛نقطغ بيع ت ڣإ ثاغيغ ت 

  تبيڗ فيما يخ٨ تسييڇ ٙ ٚف مصلحغ النقل ڣمصلحغ قطاٵ الغيا ڬ الڤقٕڤ يتږ من ط نڢ ا يڤجٖ 
ي امإع امستهلكغ ڣ احتي ٙاػ الت تخ٨ بع٬ امهام مع عٖم امثبتغ، مع غياب بع٬ امبڇا٭ 

ٚ ڣغ ٜڗ قطاٵ ايحًڇام اأڣام  الغياٙبب النظافغ خاصغ علګ مستڤڥ مخ

:ثانياة    تقيي نظام الرقاب الداخلي

  سسغ ٚيغ العامغ معتام ٚف امٖي لګ ثقافغ جماعيغ من ط ٚ علګ نظام ٕاخلي محكږ بإضافغ   تڤف
ڬ  جل  ي ه٘ا الجانظ ختااتباٵ مختلڀ التعليماػ ڣالتڤصياػ ڣعليڢ لږ ن ڣ مشاكل   ؛ػ 

  ٙڬ فإڗ التٖقيقاػ امتعمن ناحيغ التسييڇ اإ جٙڤ ڣ لقغ باإٕا يغ قتطاعاػ علګ  ٕٕٚڣ قڤائږ منح ام
ٕٚيغ ت اػ ڣ الف مضا نها تحمل  كٖ من  ڬږ الت جل  اػ غيڇ قانڤنيغ ا ت ڣ تجاٛڣ  ؛مخالفاػ 

  ٚٙع ڣ التٖقيڄ من خاڋ عمليغ الفح٨ ڣ ڗ جميع الفڤاتيڇ امح ڬ ا  الطابياػڣصل يبيڗ   يحملڤا 
اػ غيڇ قانڤنيغ  ؛تجاٛڣ

  ي التنظيږ سسغ؛مشاكل   العمل ڣ اأنشطغ ٕاخل ام
 سسغ ي ام ڗ تعييڗ بع٬ العماڋ  هليڗ للمنصظ  تبيڗ  ا تتناسظ مع متطلباػ الڤظيفغ ڣغيڇ م

 ؛مڤاصفاػ امنصظ، الشهإاػ، الخبڇعبببب()

  ٙع التنسيڄ بيڗ ٚڣ سسغض ي ام ثنا العمل   ؛امصالح ڣاأقسام 
 سسغ تسل ٚيغ للم ٙع الحفاٱ علګ الڤثائڄ الس ٚڣ خا٥ التابعيڗ فيهابض  ږ فقٰ لأ

اردو اإدار العام ثالثاة  : ام  البشري
ٙع العامغ ڣ  ٚيغ كاڗ الفح٨ يشمعلګ مستڤڥ اإٕا ٕٙ البش ل مجمڤعغ من الٖفاتٚ القانڤنيغ امڤا

ٙيغ ڣ  جاػ اإجبا ي:ڣال  الت تمثلـ 

 ٚڣاتظ  ؛جٖڣڋ ال

  السنڤيغ؛سجل العطل 
 ؛سجل حڤإف العمل 

  ؛العامغ ڣاأمن ڣامعٖاػ الصناعيغسجل الڤقايغ 

  ؛سجل اأجٙڤ 

 ؛سجل امستخٖميڗ اأجانظ 
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  ٙاػ التنفي٘سجل  ؛شعا

 جيل ڗ هناڅ نق٨ ڣعٖم  فيما يخ٨ نظام ت حًڇامها بالنسبغ لبع٬ العماڋ ڣقاػ العمل تبيڗ 
ٚ النظام ڣ ل٘ا يجظ ف٩ٚ عقڤباػ مشٖٕع اتجاه الع ٚځ ماڋ امهمليڗ مع تطڤي ٚاقبغ ستعماڋ الط م

كٌڇ  ؛حٖيثغ 

  سسغ ڗ ام ٙيغ تبيڗ  جاػ اإٕا ڣ ال ي حفٴ الڤثائڄ تعتمٖ بالنسبغ ملفاػ  ٚځ التقليٖيغ  علګ ط
ي بع٬ اأحياڗ  ٕڬ  سسغ مما ي  ؛لګ ضياعهااأساسيغ للم

 امٖقڄ ٚ ٚي ا علګ تق من تتة2لسنغ  يالخا٥ بثاثي اأڣلڣامطابڄ ڣ  بنا ڗ يحظى بنظام  ، يجظ 
ٍٚ ڣ  ٙييڗببب(بص ٕا ڣليڗ،  ٚ )مس م ٙع تسليږ الڤثائڄ للمعنييڗ ب ٚڣ  بض

ب  تحليل امقابل
ٚيٚ امٖقڄ ا علګ تق ڗ ي الٖاخلي بنا ٚقابغقٖم حكږ مڤضڤعي ڣ ال٘ڬ يستطيع   محٖٕ علګ نظام ال

سسغ ڣ  ي ام ع  جلالٖاخليغ امڤجٕڤ ٙاڋ القيام بتقييمڢ علګ مستڤڥ ڣحٖع  من  خ٘ عينغ شٕڤ قمنا ب
سئلغ ح اإجابغ تبنعږت عن  من  م تا ت تعن امقابلغ، حين تڤ حتماڋ ضعڀ الحالغ اإيجابيغ 

ٚقابغ الٖاخليغ ڣ  فهڤ ب٘لڊ يسهل عملڢ  من القيام بالتٖقيڄ اميٖاني الٖاخلي من تږ يتمكن امٖقڄال
 منڢ نستخل٨ التحليل التالي:ڣ 

 نقاط اإيجابي :أواة ال
  ٚقږ التسلسلي لڤصل ع  ااستامال ٜٕڣه ي عتمإباا يتناسڄ مع الفاتٙڤ لي م سمح بتحٖيٖ علګ نظام 

ي نفس الڤقـ ع بنفس امعطياػ ڣ  ؛كل من ڣصل ااستام ڣالفاتٙڤ

 ع لحظغ ااستامالكميغ ام ي الفاتٙڤ ٜبڤڗ هي الكميغ امباعغ ڣتٖڣڗ   ؛سلمغ لل

 ٙئ حت تك ثباػ تسلسليغ حسظ التڤا جيل محاسب يتطلظ ڣثائڄ  ڬ ت ڗ لٖينا معلڤماػ ڤ ڗ 
 ؛محاسبيغ صحيحغ ڣمنظمغ

  كٖ من ڣجٕڤ الكميغ  ؛بل التنفي٘قامطلڤبغ فعا مع الًڇخي٨ عليها تتږ عمليغ البيع بعٖ الت

 سع ٚيغ ڣ تتږ امصإقغ علګ  ٙ بيع منتجاػ من قبل امٖي ڣ تجٖيٖبا  ٗلڊ عنٖ كل تغييڇ 
 النقاط السلبي :ثانياة 

  يغ ٚاقبغ ٕٙڣ لګ م ٜينغ  ٚكغ حساباػ الخ لڊ لضيڄ ا تخضع ح جيل امحاسب ٗڣ ٚاقظ عنٖ الت بل ت
نهږ يعالڤقـ ڣ  ي ه٘ه العمليغكٌڇع اأنشطغ كما   تمٖڣا علګ امٖقڄ 

  لڊ لكٌڇع العملياػ الڤثائڄ امحاسبيغ الخاصغ بتسٖيٖاػ جيل فقٰ ٗڣ ٚاقظ عنٖ الت ٜبائن ت ال
لاليڤميغ ڣ  ٕڬ  ي بع٬ اأحياڗ ګه٘ا ما ي  ؛حٖڣف اأخطا 

  ٙاػ ٚا ي ما يخ٨ الق ليڢ سابقا  ٚقنا  ڗ التٖقيڄ الٖاخلياماليغ  باعتمإ علګ ما تط قٖ تمكن  نجٖ 
ضافغ العٖيٖ من التحسيڗ  سسغ الڤطنيغ لالتطڤ من  ي ام ٙاڋٙاػ الهامغ  ها ، ڣ شٕڤ ه٘ا ٕٙڣ

 ٙ ٚا ثيڇ علګ متخ٘ڬ الق ي الت س امالي الفعاڋ  ڣ ٕاخل ام ي اأخيڇ  هٖافها  سغ بما يسمح بتحقيڄ 
ٚ ڣ امستقبلب ٚ بالحاض   تجاٛڣ امشاكل سڤا تعلڄ اأم
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  الهياكل امعدني والنحاسيسس العمليا امحاسبي في م:  امطل الثال
ل الفر اأ  م ول: أو انيو خص  وجدول نتائجها امي

ل :تجدول رقة اوا اني أو  امي

سسغ  ٙ : م  الهياكل امعٖنيغ ڣ النحاسيغامصٖ
 
 

  

 6تة2النشاط الساب 7تة2النشاط  اهتا الرويد القيم الصافي البيا
ٙيغ       اصڤڋ  غيڇ جا

ٚا ٙځ الش      فا
 ةةبةة2253 ةةبةة2ة5ت ةةبةة2253 ةة,ةة55ث3 تثبيتاػ معنڤيغ
 3تب45ث8ت2ت4ث 95بثتثت35ت3ث 9ثب4ث992948ث 4ث,42تت5ت535ت تثبيتاػ عينيغ

٩  ةةبةةةةةة282 ةةبةةةةةة282  ةة,ةةةةة282 اٙأ
اػ  ة5ب5ةت2982ت4 ة5ب5ةت2982ت4 ة5بتتةث4ت4ث3 تث,559452ث82 البنا

ٚڥ تثبيتاػ عينيغ   3تبة4تت28ت 9تبت44438ت 29ب8ة8ث4ت424 89,98ت92ةت42  خ
ٚڥ       اهتاڅ تثبيتاػ عينيغ اخ

ٛها  ٙيغ انجا      تثبيتاػ جا
     
     
     
     

ٚڣ٩ ڣاصڤڋ ماليغ غيڇ ه  94بت43تت3 94بت43تت3  94بت43تت3 ق
جلغ علګ ااصل ٚائظ ام  2ثب232ةث32ت ثثب5ة35تة2ت  ثثب5ة35تة2ت الض
ل غي جاري  29ب5ت757ةة76 66بةت9ت74883 79ب74تة79952 45ب85ة548352ت مجم ااو

ٙيغ    ب   اصڤڋ جا
ٜڣناػ ڣمنتجاػ قيٖ التنفي٘  39بث22ت38ث5 ثب3ثت9ث8ت3ث تتب85ثة3ث4 48ب2ةث8ت84ث مخ

     حساباػ ٕائنغ ڣاستخٖاماػ 
ٜبائن  ة5ب3ة95ت382 ث2بةتثت9ت52 35بتت54ةثت3 2تبت2تث8889 ال

ٚڣڗ  ت4بثة4تتت32 32ب8تت33939 54بتةت534ت ت8ب4ث42ث354 امٖينڤڗ ااخ
ٚائظ  3ثبث435تةث 2ثب892ت89  2ثب893ت89 الض

ٙيغ  ٚڥ اصڤڋ جا      خ
     

اامڤاڋ امڤظفغ ڣااصڤڋ اماليغ 
ٙيغ  ٚڥ الجا  اأخ

    

 4تبتت28ت8ت 93ب23399824  93ب23399824 
ٙيغ   ثتب2ت5993ت3ت تتب3تةتتت84ت ةةب8ة8ةث429 تتبت82ت8ةث22 اصڤڋ غيڇ جا

 ب ب   
 تب4ث2ة5ثتت89 ثب9242ث93294 9ثب982ة84249 تةبثة54389ثثت لأصڤڋ مجمڤٵ العام 
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م :2جدول رق ةثانيا اني خص  امي
 6تة2الساب النشاط 7تة2النشاط نقاط البيا

    خاصغ  مڤاڋ
 ةةبةةةةة2ت29 ةةبةةةةة2ت29  اماڋ الصإٙ ٙٝ
 ةةبةةةتث ةةبةةةتث  اماڋ الغيڇ مطلڤب ٙٝ

    العاڣاػ ڣااحتياطاػ
ٙځ      التقييږ  عإعفا

ٙځ امعإلغ     فا
 23ب3454ث982 34ب225تث92ت  نتيجغ الصافيغ
ٚ من جٖيٖ ٚي  ثثب935ثت92ث ت4ب8ت555ة9ت  تق

    
    
    

 54بت548ت22ث2 88بتةثت49ت29  خاصغ  مڤاڋمجمڤٵ 
ٙيغ     خصڤم غيڇ جا

ٚڣ٩ ڣالٖيڤڗ اماليغ  5ثب282ةث823 9ثب885ة984ت3  الق
ٚائظ  الض

ٙيغ ٚڥ جا  ٕيڤڗ اخ
   

ڣناػ ڣ ي الحساباػ ام ٙجغ   ة9ب9ة55ت224ت 54بث5تت585تت  امنتڤجاػ امٖ
    
    

ٙيغ  5تب338ت483ة2 33ب43ة92ت485  مجمڤٵ الخصڤم الجا
ٙيغ  خصڤم جا

 
ٕڣڗ ڣ الحساباػام ٚتبطغ ٙڤ  م

  
 8تب989ت4ةة3

 
 59ب8ت5ثتث3

ٚائظ  4ةب2ة54ت48ت ت4بت442898ث  الض
ٚائظ  ٚڥ الض  تتب3535ثت9ت ث4ب3ة2932ت5  اأخ

ٜينغ الخصڤم  5تب958583ث24   خ
   

 
 

 

 ث2بثة232ت9ت4 تةب4ثت4تث55ت  مجمڤٵ الخصڤم
    

 ت4بث2ة5ثتت89 ث2ب924ث93294  للخصڤم ممجمڤٵ العا

سسغ الهياكل امعٖنيغ ڣ النحاسيغ ٙ : م  امصٖ
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 جدول حساب النتائ:3جدول رق  ثالثاة

 تتة2النشا٭ السابڄ ثتة2 النشا٭ نقا٭ البياڗ
 29ب92تت93ت4 32ب9ت92ة55ةت  ٙقږ ااعماڋ 

ٜڣڗ امنتٌ النهائي ڣااڣلي ٚځ بيڗ امخ  ة5بة258ت55 85بتث59ثة5ت  الف
    اانتاه

    ااستغاڋ
ٙيغ  9ثبتتت8ت44ت4 ثتبث8ت585ة2ت  انتاه السنغ الجا

ٚا امستهلڊ  ت8بةةتتت222 98ب8تث588ث2  ش
ٙجيغ  ٚڥ امصلحغ الخا    تةبت5ةث434 ثثب8تت5453  ڣاستهاكاػ اخ

 ث8بت5ت558ت2 5ثبث4233ة33  مصلحغ ااستهاڅ
 92ب459ةت48ت 42ب542849ث8  القيمغ امضافغ لاستغاڋ

خصيغ  ث5بث43تتتت5 ة5ب323888ةث  تكاليڀ 
سڤم ٚائظ ٙڣ  ت5ب9ت833ث 93بثتث2259  ض

 تتبث4253434 99ب4959242ت  فائ٬ اجمالي لاستغاڋ
ٚڥ   ة8ب425ت2ثت ة4ب93992ة4  منتڤجاػ عمليغ اخ

ٚڥ   9ةبثثث495ة2 ت2بت4329ثت  تكاليڀ عمليغ اخ
 8تبة3ث3ث3ت2 8تب9ث2تت85ت  ڣالتقإيٚااهتاكاػ 

ٚيغ  ثثب8ت4ث ت2ب2ت52ت4ت  اسًڇجاٵ قيمغ الضائعغ ڣالتقٖي
 ت3بةتةث5تثث تتبت25892  نتيجغ عملياتيغ

  تتب2تة5ة5ة2  منتڤه مالي 
 ث8ب598443ة2 89بت98ة23  تكاليڀ ماليغ
 ث8ب598443ة2 3تب25ة4ث2ة2  نتيجغ ماليغ

ٚائظ  23ب3454ث982 29ب532952ة2  نتيجغ عإيغ قبل الض
ٚيبغ علګ النتيجغ العإيغ   95بت2ثت25ت  ض

ٚيبغ متعٖٕع  ت3بت45ث4ت48 39ب49454تت5ت  ض
 59بةت9ة42ت4ت 5ةب3229ث323ت  مجمڤٵ اانتاه للنشا٭ العإڬ

    مجمڤٵ التكاليڀ 
 23ب3454ث982 34ب225تث92ت  نتيجغ صافيغ علګ النشا٭ العإڬ

ٚ اانتاه امحٖٕ     عناص
ٚ التكاليڀ للتحٖيٖ     عناص

    نتيجغ صافيغ
 23ب3454ث982 34ب225تث92ت  نتيجغ صافيغ

    
 23ب3454ث982 34ب225تث92ت  نتيجغ صافيغ مجمڤٵ امستهلكغ

 : ٙ سسغ الهياكل امعٖنيغ ڣ النحاسيغامصٖ  م
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 ااقتصاد للشرك فبل وبعد عملي امراجع اأداءتقيي 

شرا الكلي   :ام

ٚجاػ بڣتقاٝ  لګالت تحڤڋ بها امنشاع امٖخاػ هي مقيا للكفاء  :اإنتاجيتعري   بت امخ

ٚجاػ بمقا اإنتاجيغ ي من السلع ڣ الخٖماػ بكميغ امٖخاػ امستخٖمغ ٙنغ كميغ امخ

 ب نتاجها

ٙع : اإنتاجي ب2 اكبڇ كميغ ممكنغ من  نتاهااقتصإ القڤمي علګ   ڣ امنشاع هي مقياٝ لقٖ

 مٖخاػ معينغب

 اآاػ)عمل،مڤإ،خام، امٖخاػ مقياٝ للكيفيغ الت تعمل بها امنشاع لتحڤيل  كما هي ب3

٩ڣالطاقغ  ٚڬ( لګ باإضافغ اإنتاجيغڣامباني  اٙأ سلع ڣخٖماػ،ڣه٘ا ما  لګ العنصٚ البش

ٚجاػ  لګيعبڇ عنڢ عإع بنسبغ امٖخاػ   بمخ

 اإنتا جماليقيم                                    
 ج اإنتاجيقان 

 التكالي جماليقيم                                                 

سن  4تبتج7تة2نتاجي

 32بةج6تة2 نتاجي سن 

 القيم امضاف

ٚ البيع ڣتكلفغ :  تعرف القيم امضاف ٚځ بيڗ سع ٙيا، اإنتاههي الف ٙبح  ماتجا اقتصإيا فه مجمڤٵ 

تكلفغ ڣحٖع العمل هي القيمغ امضافغ ڣالقيمغ امضافغ تعطي الڤحٖع ڣتكلفغ استهاڅ الڤحٖع ،

ٚكاػ ٗاػ امنتجاػ  ٜ تنافسيغ للش ٙ ما سيفعلڢ  ڗتكلفغ، اأكٌڇ حڤاف ٜ علګ امنتٌ بقٖ ٚك امستهلڊ ا ي

ي التسڤيڄ من خاڋ  ڣلقيمغامنتٌ لڢ، ٙيغ  ضافغامضافغ   فإٗاالشعاٙ علګ امنتٌ  ڣ العامغ التجا

ٚ  قيمغ مضافغ فتبيع منتٌتشكل  فإنهاقڤيغ  كانـ العامغ  ٚغږ من  اعليما بسع تكاليڀ  ڗعلګ ال

ٙه ااقتصإ  نتاجها ٚ  ڣاأعماڋمشابهغ للمنافسيڗ ،خا القيمغ امضافغ الت تتجاٛڣ التڤقعاػ ڣتڤف

 بكٌڇ ضافياشيئا 
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(+اعانا 73)مثبت نتا+(72) و مخ  نتا+(ة7)امبيعا )قان القيم امضاف ج

يا مستهلك  ) -((74)ااستغال  +الخدما الخارجي (ت6)  الخارجي+الخدما (ة6)مشت

 (ب(62) اأخر 

 42ب87542849ج7تة2لسن  القيم امضاف

 92ب459ة486تجلسن6تة2 القيم امضاف

ٚإاػهڤ فائٖع ماليغ تتحقڄ عنٖما يتجاٛڣ مبلغ الربح:  ٙيڀ  اإي ٙڬ امصا امكتسبغ من عمل تجا

ٙبح مكتسظ  ڬ  ٙهب يعٕڤ  ٚا ٛمغ استم ٚائظ الا ٚٙڣا  صحاب لګڣالتكاليڀ ڣالض  ڣا العمل ال٘ين قٖ يق

ٙيغب اأعماڋعلګ  نفاقڢ  التجا

 التكالي -اإيراداالربحج

 63ب2ة8ة57تج7تة2الربحج

 63بتة57ت59ج 6تة2الربح

شرا  بت  قبل عملي امراجع اأداءعر ام

شرا  4جدول رق )فبل عملي امراجع  اأداء:م  (6تة2سن

شر  6تة2سن اس ام
 32بة اإنتاجي
 63بتة57ت59 الربحي

 92ب459ة486ت القيم امضاف
 بااعتماد عل تقارير امدق الداخليالطالب  عدادامصدر:من 

شرا  ب2  بعد عملي امراجع اأداءعر م

شرا 5جدول رق  ) اأداء:م  (7تة2بعد عملي امراجع سن

شر  7تة2سن اس ام
 4تبت اإنتاجي
 63ب2ة8ة57ت الربحي

 42ب87542849 القيم امضاف
عداد الطالب بااعتماد عل تقارير امدق الداخلي  امصدر:من 

 



صل  النحاسي      الثالثال ياكل المعدني   دراس حال مؤسس ال

~ 80 ~ 

 قبل وبعد عملي امراجع اأداءمقارن  ب3

): مقارن اأداء قبل وبعد عملي امراجع 6جدول رق  (7تة2-6تة2سن

شر   7تة2ز6تة2 اس ام
 82بة اإنتاجي
 9بت5655 الربحي

 5ب72682389 القيم امضاف
 الطالب بااعتماد عل تقارير امدق الداخلي  عدادامصدر:من  

:  التعلي

: :  ناح  من خال الجدول رق

ي سنغ  سسغ  ٙبحيغ ام ٙنغ بسنغ  ثتة2ٛيإع  ڣه٘ا ٕليل علګ        9بت5655بقيمغ   تتة2مقا

ي  ٙتها علګ تسٖيٖ معظږ ٕيڤنها ٕائهاالتحسن   ڣقٖ

ٙنغ بسنغثتة2ٛيإع القيمغ امضافغ لسنغ ڗ ٙقږ  لګعائٖ 5ب72682389بقيمغ  تةت2مقا  اأعماڋٛيإع 

سسغ ڣجٖػ  ڗڣه٘ا ٕليل  32ب9ت92ة55ةت لګ 29ب92تت93ت4من  كثيڇع منتجاتها مما  سڤاقاام

ٚضغ للكسإ  نهايجعلنا لبقڤڋ  ي نشاطها  آڬ ڣغيڇ مع ٙيغ  ٚا ٙتها علګ ااستم ٚ مالي ڣبالتالي قٖ  خط

 النتيجغ

  ٚاػ  النتائٌمن خاڋ ش ٙنغ بيڗ م ي امقا  ياحٴلسنتيڗ متتاليتيڗ  اإٔاامتمثلغ 

ي  لڊ لتحقيقها  ٕاتحسنا  سسغ ٗڣ ي تعظيږ هام٤  أهٖافام ٚجڤع ڣامتمثلغ  ام

ٚبح ڣهڤ الهٖف  ٙع علګ الڤفا بالًڈاماتها تجاه  نهامن نشاطها ڣه٘ا يعن  اأسمال قإ

 من السنغ اماضيغ ب فضلالغيڇ 

 امٖقڄ  42ب542849ث8 لګ 92ب459ةت48تمن  باإضافغ ٚ ٙي لڊ ااستعانغ بتقا ٗڣ

سسغ الٖاخلي  بنصائحڢ حڤڋ التخفي٬ من استهاڅ خٖماػ الغيڇ  ڣاآخ٘للم

ٙجيغ ڣغيڇها  ڣاستبٖالها بتڤظيڀ مستخٖميڗ لسٖ الحاجغ من ٗلڊ الخٖماػ الخا

ي القيمغ امضافغب ٜيإع الكبيڇع  ٚ ال  ڣه٘ا ما يفس

  ٙقږ ٛيإع  ي  ٛيإع عٖٕ امستخٖميڗ  لګ ثتة2 لګ تتة2من  اأعماڋيعٕڤ الفضل 

ٛيإع   ي   ٚ السنغ اماليغ ڣالنتيجغ الصافيغ ال٘ڬ  نتاهال٘ين ساهمڤا بشكل مباش
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جږ القيمغ  ثتة2سنغ  استهاكاػ تمـ بڢ تغطيغ جميع  ڣه٘ا ما نتٌ عن كبڇ 

 امضافغ 

  ٙيغ+ڣ الخصڤم  اأصڤڋ جڣخصڤم اميڈانيغ  لأصڤڋ مجمڤٵ العام  اأصڤڋ الجا

ٙيغغيڇ ڣالخصڤم ال  جا

ٛيإع نا   ث2ب924ث93294 لګ تتة2سنغ ت4بث2ة5ثتت89اميڈانيغ من  صڤڋ حٴ 

 ثتة2سنغ 

ٚ مساهمغ  هميغمن هنا تظه ي تحسيڗ  ڣ سسغ ااقتصإيغ  ٕاامٖقڄ الٖاخلي  ام

ٙاڋ ي ااستغاڋ من خاڋ اكتشافڢ للمشاكل الت يتمتع بها  )شٕڤ  ٙ ٚا فعها لاستم (ٕڣ

 ڗفشل مالي متڤقع  ڣ مشكل اقتصإڬ  أڬڣحلڤا  ٙشإاػ عطاامٖقڄ يمكن لڢ 

ٙاػ ماليغ صائبغ من اجل هٖف  ٚا ٚضها لڢ ،كما انڢ يتخ٘ ق سسغ قبل تع تقع فيڢ ام

سسغب  ام

بائن الدائن  الفر الثاني:  9ت4دراس حال ال

ٚاقبغ  ڗ جاػ امحاسبيغ ڣم  اأصڤڋ نشا٭ امٖقڄ الٖاخلي يخت٨ بالفح٨ ال٘ڬ يشمل ال

سسغ كڤڗ  ي ام ٚ فاعليغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚ ڣتظه ٙي ٚڣٵ  ڗڣالتحقڄ من التقا ٙع الف ٜيا امٖقڄ يقڤم ب

ٚكٜ  تطٚ سسلبعٖها عن ام ٜيغ للم ٚك ٙع ام ٚئيس  ڣاإٕا حٖ كبيڇ  لګتعتمٖ  اأخيڇعغ،حين ه٘ه ال

ٚ لتسييڇ النڤاحي التشغيليغ ڣاتخ ٚي ي التق ٕٙع  سسغ معلڤماػ ڣالبياناػ الڤا ي ام ٚشيٖع  ٙاػ ال ٚا اٗ الق

ٙاػ اماليغ فه  ٚا ي كل  خطڤع من خطڤاػ عمليغ اتخاٗ الق ا مهږ  ،اڗ التٖقيڄ الٖاخلي يلعظ ٕٙڣ

هلغ ڣصائبغ ل٘لڊب  تقٖم امعلڤماػ م

ٙاسغ حالغ ا           ا علګ ما سبڄ يمكننا ٕ سسغ الڤطنيغ بنا ا علګ ڣ  للهياكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ م بنا
ڗ التٖقيڄ ه ٜبائن بقسږ اماليغ ڣمحاسبغ كڤڗ  ٚ امٖقڄ تږ اكتشاف مشكل تسبيقاػ ال ٚي ٙ تق ي مصٖ

سسغ  ٚ امصال عتمإباا اكتشاف امشاكل امحيطغ ڣامتڤاجٖع بام ٙي ساس  مٖخاػ علګ تقا  ٙ ح كمصٖ
ٜبائن الٖائنڤڗ حـةالتٖقيڄ ڣ  ٙع تسڤيغ حساب ال ٚڣ ٍٚ امٖقڄ بض جمالي ال٘ڬ يحمل 9ت4عليڢ ص  مبلغ 

ٙه اػ تخ٨ الحساب من٘ سنغ ةث3بت2ت559 قٖ ٚا ج ڬ  ٚع  الجٖڣڋ  5تة2ٕه حين لږ يتږ مباش
ٜبائن، ڣ يب ٛبائن الت تشمل يڗ تسبيقاػ مجمڤعغ من ال ٙصٖع ثاف  ڗ  ٚه  ٚي ي تق  ٚ كبڇ ثاثغ قٖ ٗك

ي التسبيقاػ ڣ  ما بنسبغ  %8تالت تمثل مبالغ  ٜبائن فه تمثل ق %32من مجمڤٵ الحساب  ي ال يمغ با
ي الجٖڣڋ امڤالي:  كما هڤ مبيڗ 
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بائن بالجدول رق :                تسبيقا ال
ب  ي امبلغ اس ال  النسب امئ

ٜبڤڗ   %45 ةةبةةثة25 محمٖال
ٜبڤڗ   5ت% ث2بة29ت8 يڤسڀال

ٜبڤڗ طاهٚ  %8 ةة242ت4 ال
ٚين خ  %32 2ب5889ثت ٛبائن 

عٖإ الطالبغ ٙ : من   بااعتمإ علګ الڤثائڄب امصٖ

ڣڋ عن اتخاٗ             ٙيغ )قسږ ااستغاڋ( أڗ امس ل٘ا ڣجظ تسڤيغ الحساب بمساعٖع امصلحغ التجا
سسغ هڤ امسيڇ فامٖ ي ام حيحيغ  ٙاػ الت ٚا ڣڋ عن الق هڤ مستقل التڤصياػ فڣ  ااقًڇاحاػقڄ مس

ٚ با يملڊ ي تنفي٘ مهام ڣظيفتڢ ڣ  عطا اأڣام عليڢ تتږ معالجغ ه٘ه امشكلغ ڣ  ،صفغ ٕائمغسلطغ 
اػ التاليغ: ٚا  باإتباٵ اإج

ٜبڤڗ  ٙه يڤسڀ ٕفع ال سستنا مبلغ قٖ  ٕه )بشيڊ بنكي(، ڣ سجلبث2بة29ت8م
 فتعال محاسبيا كالتالي:

  2ت5
 
 

 ة92ت4

 البنڊ
 
 

 ٛبائن ٕائنڤڗ 
 

ٙقږ بب  شيڊ 

  ث2بة29ت8
 
 

 ث2بة29ت8

ٜبائن ا تٖقيڄ ڣبعٖ القيام بالبعٖ انقضا سنغ ماليغ كاملغ  ڗ حساب ال لږ يتږ  9ت4لٖائنڤڗ حــةتبيڗ 
ا علګ ماحظاػ ڣتڤصياػ ام ي اميڈانيغ ڣبنا ٚصيٖه ڣظهٚ  ٚ  ٖقڄ ت ٙع تسڤيغ ٗلڊ قام مٖي ٚڣ بض

اػ التاليغ: ٚا  امصلحغ باإج
ٙساڋ  ٚ امصلحغ بإ ٜبڤڗ ال٘ڬ يتضمن  سـ ٕعاڣا: يقڤم مٖي ٜبڤڗ ل ٙساڋ سږ ڣعنڤاڗ ال ٙئ  ڣتا

 بستٖعااا 
ٙين هما: ڣ  ٚا ٚ امصلحغ يتخ٘ ق  عليڢ مٖي

ب ب  القرار اأول: في حال قدوم ال
 سسغ بتسليږ ا ٜبڤڗ مقابل مبلغ التسبيڄتقڤم ام  ؛لبضاعغ ل

 ٖي ڣح ٙاڋ ع تتږ عمليغ البيع  سسغ شٕڤ لڊ للتسييڇ اأمثل للم سس قانڤنيغ ٗڣ  ؛حسظ قڤاعٖ ڣ
  ٕيٖاٵ مڗ عمليغ بيع امڤا ٚيڄ  ٜبڤڗ تتږ عن ط  لڀ مصلحغ البيع لتلبيغ الطلظ ،التامغ لل

   ٵ ي امصلحغيٕڤ  ؛الطلبيغ لتلبيغ حاجتڢ 

  لڊ بإتباعڢ خطڤع بخطڤع اتجاه امصالح حين ٜبڤڗ ٗڣ تقڤم مصلحغ البيع بتڤفيڇ الجڤ امائږ لل
ل  ؛ګ منتٌ مصنعتقٖم لڢ ڣصل تسليږ البضاعغ، حت تقڤم امصلحغ بتحڤيل امڤإ اأڣليغ 
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  ڗ ي النهايغ بعمليغ ٛڣ ٜبڤڗ لتقڤم  ٚف ال ٚفقغ بالڤثائڄ امعمڤلغ من ط ٜين م ثږ تقڤم مصلحغ التخ
ٜبڤڗ، ثږ تقڤم مصلحغ اأمن الٖاخلي  ع لل الحمڤلغ امنتجغ ثږ تقڤم مصلحغ البيع بإعٖإ فاتٙڤ

سسغب ٵ من ام ٚ كل ما يٛڤ ٚي  بتح

 تتږ معالجغ ه٘ه الحالغ محاسبيا كالتالي:
 9ت4

 
 

 تت4
 

 
 تت4

 
 
 

 تةث

ٜبائن الٖائنڤڗ   ال
ٜبائن   ال

 ث2بة29ت8
 
 

 ث2بة29ت8

 
 ث2بة29ت8

 
 
 

 ث2بة29ت8

ٜبائن   ال
 

 مبيعاػ البضائع
ٙقږ ببب ع   فاتٙڤ

ب ب  القرار الثاني: في حال عدم قدوم ال
ٙساڋ اأ  ستٖعااا بعٖ  ٚ امصلحغ بإ ٗا لږ  3ةالثاني بعٖ انقضا مٖع  ستٖعااا ڣڋ يقڤم مٖي  ٚ شه

 ٙ ٜبڤڗ ااستٖعا الثاني يقڤم بإ يضا  3ةخيڇ بعٖ انتها مٖع  ساڋ استٖعا ثالن ڣ يستجيظ ال  ٚ شه
ٛمغ  بعٖ اػ الا ٚا ٙيغ ڣالقانڤنيغ ڣ  ٖامستخڣاتطبيڄ جميع اإج ٙاسغ ملفڢ كل ڣسائل اإعام اإٕا بعٖ ٕ

ٕځ، تجتم ٚئبشكل  سسغ ب ٚيها ڣبحضٙڤ امعنييڗ ع لجنغ ام ڗ التسڤيغ ڣ  اتخاٗاسغ مٖي ٙ بش ٚا ٙ الق ٚا ق
سسغ ب ٚإ للم ٙ مبلغ التسبيڄ كاإي  هڤ اعتبا

ٚيقغ التاليغ:  ڣ تعال ه٘ه الحالغ محاسبيا بالط
  9ت4

 
 8ث

ٜبائن الٖائنڤڗ   ال
 

ڣناػ اإ  ٚ القيمغ ڣ ام  سًڇجاعاػ خسائ

  ث2بة29ت8
 

 ث2بة29ت8
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 :خاو

ٚقنا  سسغ  مفهڤمتبياڗ  لګه٘ا الفصل  لګلقٖ تط ٙاڋ  )ڣحٖعالهياكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ م  (شٕڤ

 ٛٚ ٙيخي ڣاب ها التا هٖف  ڗتحقيقها باعتباٙ  لګالت تسعګ  اأهٖافڣتڤضيح مختلڀ فًڇاػ تطٙڤ

سسغ هڤ تحقيڄ  ي امجتمع بصفغ عامغ ڣااقتصإ خصڤصا حين تبيڗ لنا ام ها  ٙڣ ٚبح ٕڣ ه٘ه  ڗال

ٚاقبغ  لڊ من خاڋ م ٙاتها،ٗڣ ٚا )الٖاخلي(لتفعيل ق سسغ تعتمٖ علګ التٖقيڄ امحاسب اػام ٚا  اإج

بمٖڥ مساهمغ  ساساتتعلڄ  اإحصائياػامختلفغ مصالحها ،كما تعتمٖ علګ جملغ من امعطياػ ڣ 

يإع معٖڋ ااستثماٙ  ٚفع من القيمغ امضافغ ٛڣ ٚكغ ڣال ٬ الجڤانظ بع لګ باإضافغه٘ه الش

ٚڥ ااقتصإيغ  ع ڣالٖخڤڋ  اأخ سساػ الكبڇڥ  اأسڤاځبع٬  لګكتحسيڗ الجٕڤ الت ا يمكن للم

 اقتحامها ب
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لڊ حفاظا  سساػ أهميغ كبيڇع لحمايغ ممتلكاتها ڣحقڤقها، ڣخصڤصا مٸ كبڇ حجمها، ٗڣ تمنح ام

ڣليڗ ٙيتها، ه٘ا ما أدڥ بامس ٚا ٙع تبن ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي  داخل الهيكل  علګ بقائها ڣاستم ٚڣ لګ ض

سساػ ڣمڤجڤداتها من شت أعماڋ التاعظ ڣاإهماڋ ٚاقبغ ڣ حمايغ حقڤځ ه٘ه ام ، ڣكيفيغ م ، التنظيم

لڊ من خاڋ الفحص الٖائږ لها، من ڣ  تضمن سيڇ عملياتها ڣسامغ العملياػ امحاسبيغ ڣالڤثائڄ اماليغ ٗڣ

غش ڣالًڈڣيٚ، فه٘ه الڤظيفغ تعتمٖ علګ تنظيږ جيٖ ڣتقسيږ الڤظائڀ ڣتحٖيٖ حااػ اأخطا ڣال

ٚفـ مهنغ ه٘ا  ٙقابيغ مائمغ ،حين ع هلغ ڣأدڣاػ  ٚيغ م ٚ بش ڣلياػ، ڣعلګ نظام محاسب سليږ ڣعناص للمس

ٚفڢ سڤځ اماڋ ڣاأعماڋ اليڤم حين  ٙا في الڤقـ الحالي كنتيجغ للتطٙڤ ااقتصادڬ ال٘ڬ يع نشهٖ اأخيڇ انتشا

ٚاف الٖاخليغ من ماڅ،مسيڇين، ٙجيغ من بنڤڅ،مساه طلظ مًڈايٖ سڤا من اأط ٚاف خا  ميڗ ببببالخ،أڣ أط

دين، ، مٙڤ ٚائظبببالخب  عما ٙع الض  دا

ٙاػ اماليغ قمـ  ٚا ٚيغ مڤضڤع دٙڣ التٖقيڄ امحاسب الٖاخلي في اتخاٗ الق ٙاسغ النظ من خاڋ الٖ

ٙ ال٘ڬ جعل من التٖق ٙاػ اماليغ بتڤضيح اإطا ٚا يڄ امحاسب امٚع العاكسغ ڣالبڤصلغ امساعٖع اتخاٗ الق

ٚشيٖهاب  ڣت

سسغ  ٙاسغ التطبيقيغ الت قمـ بها علګ مستڤڥ م الهياكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ ما بالنسبغ للٖ

ٙاڋ ڣحٖع  ٛ مختلڀ الجڤانظ العامغ امتعلقغ بالتٖقيڄ الٖاخلي ڣمٖڥ مشڤد ٚا ب ساهمتڢ ڣايغ غليڈاڗ ،حاڣلـ 

سسغ تعتمٖ علګ نتائٌ التٖقيڄ الٖاخلي في تحسيڗ مختلڀ اأنشطغ ڣمنٸ  ٙاػ اماليغ فام ٚا في اتخاٗ الق

ٙأڬ فن محايٖ  عطا  ليهږ ،ڣ ٚافاػ امحتملغ الڤقڤع أثنا أدا العامليڗ مهام امسنٖع  حٖڣف اأخطا ڣاانح

لڊ بتطبيڄ حڤڋ مٖڥ مصٖاقيغ القڤائږ اماليغ ڣحڤڋ جميٸ امصالح ڣ  سسغ،ٗڣ ٚڣع ڣالڤظائڀ في ام الف

ٚف امٖقڄ الٖاخليب ٙف عليها من ط  مختلڀ مبادئ ڣمعاييڇ التٖقيڄ امتعا

 اختبار الفرضيا : 

ٙاسغ  ٚيغ ڣالٖ ٙاسغ النظ ٚيقغ امعالجغ الت اعتمٖنا عليها ڣالت جمعـ بيڗ الٖ انطاقا من ط

لګ :  التطبيقيغ تڤصلنا 

ٙاػ اماليغ :صحيحغ من الفرضي اأولى ٚا ٚشيٖ ڣاتخاٗ الق ا مهما ڣفعاا في ت ثباػ أڗ للتٖقيڄ دٙڣ خاڋ 

سسغب   بام

: ٙ امالي )امسيڇ( يعتمٖ بشكل كبيڇ الفرضي الثاني ٚا ٙاسغ أڗ متخ٘ الق تعتبڇ صحيحغ كما أثبتـ نتائٌ الٖ

ٙاػ الصائبغ الت تحقڄ ال ٚا ٚ الت يعٖها مٖقڄ الحساباػ اتخاٗ الق ٙي سسغ بعلګ التقا  هٖف امنشڤد في ام

سسغب : ثالثالفرضي ال ٙاػ اماليغ اڣلڤيغ كبيڇ في ام ٚا  تعتبڇ صحيحغ اڗ لعمليغ اتخاٗ الق

 النتائج:

لګ النتائٌ التاليغ:  من خاڋ ما تقٖم يتږ التڤصل 

 سسغب ٙع العليا للم  التٖقيڄ الٖاخلي ڣظيفغ مستقلغ نسبيا تابعغ لإدا
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  سسغ سڤا كانـ خاصغ أڣ عامغ ڣه٘ا من خاڋ ٙع حتميغ ا بٖ في أڬ م ٚڣ ڗ التٖقيڄ امحاسب ض

سسغ كڤنڢ يتصڀ بااستقاليغ  ٚ ال٘ڬ يعٖه امٖقڄ حڤڋ الحساباػ اماليغ ڣامحاسبيغ للم ٚي التق

 ،امصٖاقيغ،ڣالحيادب

  ٗا يتږ من خاڋ تقييږ مختلڀ اأساليظ ڗ للتٖقيڄ امحاسب أهميغ كبيڇع علګ مستڤڥ الٖاخلي  

ٚقابيغ ٙاتهاب ال ٚا سسغ في اتخاٗ ق ٙسها ام  الت تما

  ٙاػ ٚا ٚاػ ڣاقًڇاٍ الحلڤڋ اممكنغ، كما يساعٖ علګ تنفي٘ الق يجاد الثغ يساعٖ التٖقيڄ الٖاخليغ في 

ٙاػب ٚا ع ه٘ه الق  امتخ٘ع بما يضمن فعاليغ ڣكفا

 في ا ٚ ٙاػ اماليغ من أ هږ العناص ٚا ٗ علګ أساسها يتحٖد مستقبل ه٘ه اأخيڇع، تعتبڇ الق سسغ،  م

ٚف  ٚاد تحقيقها من ط لګ اأهٖاف ام ٙشيٖا كلما أدڥ ه٘ا للڤصڤڋ  ٙ امالي امتخ٘  ٚا فكلما كاڗ الق

سسغب  ام

  ٙيٚ تساعٖ علګ ٚڣه بتقا يب٘ڋ امٖقڄ الٖاخلي العنايغ ڣالڤاجبغ عنٖ قيامڢ بعملڢ من أجل الخ

ٙاػ  اتخاٗ ٚا  اماليغبالق

 ٙع بأهميغ ٙاػ اماليغ علګ مٖڥ اقتناع اإدا ٚا ٙجغ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي في اتخاٗ الق  تتڤقڀ د

  .التٖقيڄ الٖاخلي كأداع فعالغ في التسييڇ

:  النتائج التطبيقي

سسغ  ٙاڋڗ م ٙه كبيڇع علګ عمليغ التٖقيڄ  الهياكل امعٖنيغ ڣالنحاسيغ ڣحٖع شڤد تهتږ بٖ

ٚيٚ النهائي للمٖقڄ الٖاخلي بصفغ امحاسب عامغ ڣ  التٖقيڄ الٖاخلي خاصغ ،كما أنها تعتمٖ علګ التق

ضفا امصٖاقيغ ڣالتماثل للمعلڤماػ امحاسبيغ الت  مطلقغ،ڣه٘ا دعما اكتشاف اأخطا ڣااختاٝ ڣ

ٚيٚ ڣااعتماد عليڢ في  هږ من نفس التق ٚاف ڣال٘ين يستفيٖڣڗ بٖٙڣ اتخاٗ يستفيٖ منها العٖيٖ من اأط

ٙاتهږب ٚا  ق
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:  التوصيا وااقتراحا

ٙاسغ يمكن أڗ نقٖم التڤصياػ التاليغ ٙ ه٘ه الٖ طا    :في 

  ٙيغ تٖعيږ مقڤماػ استقاليغ امٖقڄ الٖاخلي لكي يتمكن من القيام بأدا مهامڢ ٚا العمل علګ استم

 علګ أكمل ڣجڢب

 ٚيعاػ بمهنغ التٖقيڄ الٖاخلي من ناحيغ استقا ٙع اهتمام التش ٚڣ هاػ ض ليغ أقسام التٖقيڄ ڣم

 العامليڗ بهاب

 ٙيبيغ للمٖققيڗ الٖاخلييڗب اػ تٖ  تنظيږ دٙڣ

  ٚيغ بما ٜائ سسغ الج ٚ في تمڤضٸ خليغ التٖقيڄ الٖاخلي ضمن الهيكل التنظيم للم عادع النظ يجظ 

 يعطيها أكٌڇ استقاليغب

  ٙيغ الت تتتأهيل ٙاػ ليتمكنڤا من معالجغ امڤاقڀ اإدا ٚا ٙاػ صعبغبمتخ٘ڬ الق ٚا  طلظ ق

 ٙاػ اماليغب ٚا سسغ بأهميغ ڣدٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي في اتخاٗ الق ڣليڗ في ام ٙع تڤعيغ امس ٚڣ  ض

 بااعتماد علګ امعاييڇ الٖڣليغ للتٖقيڄ الٖاخلي ڣمختلڀ اأساليظ الحٖيثغ لڢ 

 ٚاػ ڣأعماڋ الغش  لګ  السعي ٙقابيغ حٖيثغ تساعٖهږ علګ التقليل من الثغ ٚځ ڣنماٗه  تنب ط

ع فعالغب  ڣالتڤفيڄ في القيام بأدا أنشطتهږ بصٙڤ

 ٚقابغ الفعاڋ )غي ٙجاػ عاليغ من الفعاليغ  ڇ تڤفيڇ جڤ ال ٚقل للنشاط (يساعٖ علګ بلڤٹ اأهٖاف بٖ مع

عب  ڣالكفا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 



 قائمة امراجع

 ا: الكتب

ي  اقب الحسابا من النظ م اجع  تي ،ام عا  لمحم ب ا امطب ي ، التطبي ،الطبع الثالث
 ، ائ ،الج  ب5ةة2الجامعي

ين  ، كمال ال جا : أحم حام  ي ، تع التطبي ي  اجع بي النظ س هنكي، ام ، ام ما لي ت
 ، ي ا ام  ، ، سعي ي  ب989تالسع

 ، ائ ، الج عا الجامعي ا امطب ي  ، قي الحسابا الت اجع  يقي، ام ، مسع ص اه محم اتهامي ط
 ب3ةة2

 ، ، اأ ، عما ائل للنش ا   ، ل ، الطبع اأ قي الحسابا ، ت ي الشحن  ب5تة2 أب 
ي علي حسن ، ش ، عب الفتاح محم صحن، محم سمير الصبا ، مص ا الجامعي ، ال اجع ، أسس ام

 ب4ةة2
 ، ، مص ي ، امكت الجامعي الح جي اجع الخا ، أسس ام خ  ب7ةة2عب الفتاح صحن، أحم عبي 

، الطبع  قي الت اجع الحسابا  ، م ا ، تاه عاط س ، اأ ا يايا للنش  ب9ةة2، 
، اأص فيعي خليل محم  ، اغ ، الخطي خال  ا امستقبل، اأ  ، قي الحسابا  ب998تل العلمي لت

، مص ي قي الشامل امكت الجامعي الح الت اجع  اع ام ق ل  ايا، أص  ب7ةة2محم السي س
،  اهيب ، كلي التجا ، قس امحاسب ل ، الطبع اأ س امهني امما ي  اجع النظ هاب،ام ط عب ال

 ،  ب4ةة2جامع امنص ،مص
فقا  اليا التطبي  جي امفاهي اأساسي  اجع الخا هاب نص علي ،ام ،عب ال محم سمير صبا

،ال لي امعايير ال ف عليها  ،للمعايير امتعا ،مص  ب2ةة2ا الجامعي
ما  أمي خ جع  م في ام اسا متق ،مص ،التأكيالسي احم لطفي، ا الجامعي  ب7ةة2،ال

ي ، ا الجامعي ،اإسكن نيا، اجع تشغيل البيانا الكتر  ب8ةة2ثنا علي القباني ،م
اخلي،ا التأكي )ال قي  ،ااتجاها امعاص في الت مي،احم حلمي جمع ، لحك ا  البيئي، الخاص، اإ

،) يع، امنشا الصغير الت ب ا صفا للنش   عما
يل،م فعالي  اخلي في الجامعا الفلسطيني بقطاع غ في ظل  أجهعصام محم الط قي ال الت

يل م التم ك من متطلبا شها اماجستر في امحاسب  لي ،م اخلي ال قي ال ن كلي التجا معايير الت
، اإسامي الجامع ،فلسطي  ب9ةة2غ

ب ،مص ي ا التعلي الجامعي،ااسكن خل عملي تطبيقي، اخلي م اجع ال ل ام جا ،أص  ج حام 
جي  ل يث في بيئ تكن اخلي الح اجع ال ام قاب  هاب نص علي ،شحات السي شخات ،ال عب ال

ا م اس ع ما  ا الجامعي ،مص امعل امستقبل(،ال اقع   ب6ةة2_5ةة2 امال )ال
يل  اعب الغفا حنفي "أساسيا التم ا الجامعي ، اإ يامالي "،ال ، اإسكن  ب7ة2،ص2ةة2،مص

ا امالي ،قس  ،صنع الق اس سام امص ، ا  أعمال امحم  يا ،مكتب اا مش ،س جامع 
ب ائل  ااقتصا ا  ا ، ا خل عل اتخا الق عمليا م ث  ا بح م الق ،مفه س ي ام م منع 

،  ب9ةة2،األلنش



مطبع اإشعاع الفني  ل ،مكتب  ا ،الطبع اأ ا خل اتخا الق ا امالي م عب الغفا حنفي،اإ
ي ،مص   ب8ةة2،اإسكن

ا ، اا خ ي  ،  عليا الش ،اأ يع،عما ا البرك للنش  الت  ب7ةة2التحليل امالي ،
، ،اأ ا الحام ، ا امالي ا ي الفضل،امنه الكمي في اتخا الق  ب6ةة2م

اس أسس  ، ي سس ااقتصا ا امالي بام ل صنع الق لي ح ،املتقى ال جعا اليا  ب غي  مليك 
يل بام ا التم ،جامع صناع الق ي م التجا العل م السسيير  عل ي  م ااقتصا ي كلي العل سس ااقتصا

يل ،اف ائ ،الج ضياف بمسيل  ب9ةة2محم ب
، ،اأ ،عما ل ،الطبع اأ ا الثقاف ، التطبي ي  ،بي النظ ي ا ا اإ ا ،اتخا الق اف كنعا  ب9ةة2ن

: ا ك  ب:م
ن ، م السسيير، ليافا شتح ك اماستر ،قس العل اخلي اكسشاف اأخطا  التاع ،م اجع ال  ام

ا ، ك الجامعي بال قي محاسبي ،ام  ب4تة2تخصص ت
ت م ب ك اماستر،قس عل ،م ي ا ا اإ ا تفعيل اتخا الق ع  اخلي في  اجع ال ع عفاف، ام

قي محاسبي،جامع ،السسيير ،تخصص ت ا  ب3تة2 ال
م  ك مق ا امالي ،م ا ف النظام امحاسبي امالي في اتخا الق ائ امالي  محم بن عم  الق
م  م السسيير،قس عل عل ي  التجا ي  م ااقتصا استكمال متطلبا شها اماستر،كلي العل

، ا  ب4تة2السسيير،جامع ال
ائ امالي  ح ،الق امحاسب حام ن ك لنيل شها اماستر في امالي  ا امالي ،م ا ها في اتخا الق

،  بتتة2،جامع بسك
اخلي في  قي ال ، الت م استكمال متطلبا  ان اإسام سع ك مق ،م في امخاط امص

، قل باح،  يمي،جامع قاص م   ب5تة2شها ماستر اأكا
يل،م فعالي عصام محم ا اخلي في الجامعا الفلسطيني بقطاع غ في ظل  أجهلط قي ال الت

يل من كلي التجا  التم ك من متطلبا شها اماجستر في امحاسب  لي ،م اخلي ال قي ال معايير الت
، اإسامي الجامع ،فلسطي  9ةة2غ

:  امجاا
م عبيرا ،مق ح  احم نقا بي امفت يمي الع ،مجل اأكا ا ا فعال في اتخا الق اخلي كأ اجع ال ،ام

،الع الثاني، نيما  ب7ةة2في ال
 



 

 

  

 
 

 



 

 املخص:

سس   ا امالي في ام اخلي في اتخا القرا قيق ال لى معرف د الت صل  استنا الت لنا من خال  د حا

م على أساسها  البيانا التي يق ما  اقي للمعل ضفاء امص ه في  ، حيث يتضح د ااقتصادي الجزائري

اخلي أهمي كبير  قيق ال ، حيث يحتل الت ا امالي اخلي،  يتم من خال اتخا القرا على امست ال

اتها امالي سس في اتخا قرا سها ام قيق  .تقييم مختلف اأسالي الرقابي التي تما لى الت اس  خلصت ال

سس  ه اأخير ، فيساع ام د مستقبل ه سس  على أساس يتح اخلي يعتبر من أهم العناصر في ام ال

اقتر  يجاد الثغرا  بفي  فعالي ا مالي بكفاء  ل اممكن التي تضمن اتخا قرا  اح الحل

: سس اقتصادي الكلما امفتاحي ، م ا امالي اخلي، القرا قيق ال  .الت

 

Résumé : 

 A travers cette étude, nous avons essayé de connaitre le rôle de l'auditeur 

interne dans la prise des décisions financières au sein de l'entreprise, son rôle 

apparaitre dans la crédibilité des informations et données base de prise de 

décision financière, l'audit interne occupe une place importante au niveau 

interne, pour l'évaluation des méthodes de contrôle que l'entreprise exercice dans 

la prise de ses décisions financières. Le résultat de cette étude, l'audit interne est 

l'élément essentiel de dans l'avenir de l'entreprise, il l'assiste dans la 

détermination des carences et propose des solutions possibles qui assure une 

prise de décisions financières avec efficacité et efficience  

Mots Clés: Audit interne, Décisions financière, Entreprise économ 

 


