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 اكخصادي  خُث أهه  ٌػد ٌػخبر هظام  اإلاػلىماث  اإلاداطبت  مً أهم  ألاهظمت  في أي  مإطظت

تها  هما ًلػب  هظام اإلاػلىماث  ها غىصس ما في  جددًد  فػالُت  و هفاءة  اإلاإطظت  ،وطمان  اطمساٍز

 ما بشأّن  حشغل  البُاهاث  اإلاخػللت  بالػملُاث  اإلاداطبت  و جىفير  اإلاػلىماث الالشمت  اإلاداطبت دوزها 

 .اللسازاث  السشُدةو اجخاذ ذلً   لظمان وصٌى مػلىماث  مىزىكت  ودكُلت  و هرا  اطخخدامها  و

السكابت  اإلاالُت  للخأهد  مً  ئلىالحاحت    هخجذوهظسا  لىبر الحجم  اإلاإطظاث  ووظائفها    

فسض  أدواث  زكابُت  في هظام  اإلاػلىماث   ئلىة، وجلجأ  اإلاإطظاث  يصحت  ودكت  اإلاػلىماث  اإلاداطب

مخسحاث  هظام  به السكابت اإلاالُت  خُث  أنها  جمثل طمان  أهبر  خٌى  مصداكُت  ،وهرا  ما جلىم 

ص  طُطسة    .الشسواث  ةمم  ما ٌظمى  بدىنؤلادازة  غلى الشسهت  أو جدعياإلاػلىماث اإلاداطبُت و حػٍص

ذاث   اإلاداطبُتاإلاالُت فػاٌ  في اإلاإطظت ولما  واهذ  اإلاػلىمت السكابت فيلما  وان هظام  

اتها، هما  ًمىً فػالُت جلبي  خاحاث ألاطساف اإلاظخفُدة منها ،مؼ اللدز اإلاطلىب مً الثو كت  في مدخٍى

 .اإلاىاطبينهظام  السكابت اإلاالُت  اإلاإطظت  مً اجخاذ  كسازاث مىاطبت  مً خُث  الخيلفت و الىكذ  

طمان  اإلادافظت غلى الظُىلت اإلاالُت  ، و ئلى يهدفكطاع البىىن كطاغا خظاطا   زباغخبا 

 .أمىاٌ  اإلاىدغين ،فلد  طلطىا الظىء  في دزطىا غلى  هرا اللطاع  غلى وحه  الخصىص 

 :  ما طبم جخجلى  مػالم  اشيالُت  هرا البدث  في الظإاٌ  اإلادىزي الخالي و غلى  طىء  

في جدظين  حىدة  اإلاػلىماث    ٌظاهم أّن ة  اإلاالُت لى أي  مدي  ًمىً  لىظام  السكابئ -

ت ؟ياإلاداطب  ة  في البىىن  الجصائٍس

  : ألاسئلة  الفرعية 

 :غمم  هرا  الظإاٌ  طِخم  طسح  غدة  حظاؤالث  طخيىن مدل  اهخمام  الباخثين   ئلىللىصٌى 

 آلُاث  السكابت  اإلاالُت ؟  ما هي  -

 اإلاداطبت ؟لػىامل  اإلادددة  لجىدة  اإلاػلىماث  ما هي   -

تيالسكابت  اإلاالُت  في جدظين  حىدة  اإلاػلىماث  اإلاداطب  هظام دوز   ًىمً  أًً  -   ؟ة  في البىىن الجصائٍس

 



 مقدمة 

 

2 
 

 :الفرضيات   

 ةلىظُف ةأطاس ي مت اٌ  للبُاهاث و اللىائم  اإلاالُت   بشيل  دعالفدص  اإلاىخظم  و اإلاظخم  

 .السكابت  اإلاالُت

اإلاػلىماث  مً الػىامل  اإلادددة  لجىدة اإلاػلىماث    زىكُتومو حػخبر  خاصُت  مالئمت   

 .اإلاداطبُت

البىىن  حىدة  اإلاػلىماث  اإلاداطبُت  في  خظينمً  دوز هظام  السكابت  اإلاالُت  في ثني 

ت  مً  خالٌ  زكابت  .ألاداء  اإلاالي   و هشف  ألاخطاء  لخفادي  جىسازها   الجصائٍس

 أهمية  البحث 

 .  ثالخالغباو الحد مً   ألاخطاء  اإلاالُت غلى اإلااٌ  الػام  الهدشاف  أهمُت   ئبساش  -

 .اإلاداطبُت  ة  اإلاالُت  في جدلُم  حىدة  اإلاػلىمت كابزمػسفت  مدي مظاهمت  اٌ -

ة  حىاهب  أداء  البىىن  مخابؼ واليشاط  اإلاصسفي    اإلاخخلفت  إلاساكبت   آلالُاثمداولت  مػسفت   -

 . ةالخجازي 

 أهداف البحث 

 .كابُت  اإلاالُت  في جدظين  حىدة  اإلاػلىمت  اإلاداطبي ئلى ئبساش  أهمُت  هظام  السيهدف  البدث   -

الىىغُت  للمػلىماث   الخصائصالخػسف  غلى  الػالكت  بين  حىدة  اإلاػلىمت  بشيل  غام  و بين   -

 .اإلاداطبت 

 .اإلاػلىمت  اإلاداطبُت دة حىالسكابت  اإلاالُت  غلى  هظاممدي  جأزير  هفاءة  غلىوكىف  اٌ -

وهرا مػسفت   الىكىف  غلى مخخلف  الطسق  و ألاحهصة  التي  حسخسها الدولت  للسكابت  غلى اإلااٌ الػام  -

 .ة  اإلاالُت  غملُا ئحساءاث  السكاب

 :أسباب  اختيار املوضوع 

 .دكُم  اإلاداطبي  و مساكبت  الدظُير ص ي  اإلاخمثل في الذمالئمت  مىطىع  البدث  مؼ  جخص  -

 .،وكىاغتي  بظسوزة  طسخه    ةالشخص يع  السكابت  اإلاالُت  طمً  مُىالحي ًىدزج  مىطى -

الىطػُت    دزا  لدوزها  البازش  في جدديهظطظاث  بالسكابت  اإلاالُت  اإلاإ  فالاهخمام  اإلاتزاًد  مً طس -

 .اإلاالُت  للمإطظت 

 .ة يالفػاٌ  الري  جلػبه  مهىت السكابت  اإلاالُت  في طبط  حىدة اإلاػلىماث  اإلاداطبئبساش  الدوز   -

 :  الحدود الدراسة  

  2019الى غاًت  شهس  ماي    2019فسي ز  فيجمذ  الدزاطت  في شه :الحدود  الزمنية
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فُت  فسع  بىكيراث    أملكانيةالحدود   والًت  جمذ  دزاطت  مىطىغىا  في بىً  الفالخت  و الخىمُت  الٍس

 . مظخغاهم

 :الدراسات  السابقة 

   ،  ػت  الاطالمُت  السكابت  اإلاالُت غلى  الىفلاث  الػمى"بً  داوود ئبساهُم مُت  بين  الشَس

ؼ  الجصائسي و    الػمىمُت ولت  واإلاإطظت حظخير  ،فسع  الد،مرهسة لىُل  شهادة ما" الدشَس

 .2003الجصائس  حامػت  

                        غلى الىفلاث الػمىمُت  ًت الدوز  الاًجابي الري جلػبه السكابت اإلاالُت جىاولذ   هره  الدزاطت  اهم

 .مظاغدة  اإلاإطظاث  غلى  اجخاذ  اللسازاث  السشُدة و 

   ٌحىدة هظم  اإلاػلىماث   اإلاالي  غلى  ةئوػياطاث  الىظام  اإلاداطبي:"  مخلىفي  مدمد  غاد

مرهسة  ملدمت  لىُل شهادة  اإلااحظخير ، حامػت  أخمد  ، "اإلاداطب  للمإطظت  الاكخصادًت 

 .2015بىكسة  بىمسداض  

جلدم  هظسة  شاملت   هرا البدث خٌى مخسحاث  هظام  اإلاػلىماث  اإلاداطبي جمدىزث   ئشيالُت 

 .غً الىطػُت  اإلاالُت  للمإطظت 

 الحدًثت  واإلاىظىز  ؤلاطالمي في السكابت غلى اإلااٌ  آلالُاثمً  ةأهمُت  الاطخفاد"،خي طامُت شى

زطت  الدهخىزاه  جخصص  حظُير  دفي ئطاز  م مرهسة ملدمت  لىُل شهادة  اإلااحظخير ، "الػام

 .  2011جلظمان  الجصائس ، ،أبى هبر  بللاًد اإلاالُت الػامت  ، حامػت 

الحدًثت للسكابت  اإلاالُت  في اإلادافظت    لُاثآلازاش  الدوز الفػاٌ الري  جلػبه ئلى ئب هدفذ هره 

م  هظام  اإلاػلىماث  اإلاداطبي  إلاإطظت و جلبُت  ٌغلى  اإلااٌ الػام  وهرلً  دوز  السكابت  اإلاالُت  في جلٍى

 .اللسازاث  اإلاالئمت  الجخاذالحاحاث  اإلاتزاًدة  اإلاػلىماث  ذاث  مصداكُت  صالحت 

  :منهج  البحث 

و ؤلاحابت  غلى ؤلاشيالُت  بػاده الى مخخلف  حىاهبه  و جدلُل  أللد  جطسكىا  في مىطىغىا  

 :ها  غلى اداإلاطسوخت  و ئزباث  مدي  صحت  الفسطُاث  و ذلً  مً  خالٌ  اغخم

 :املنهج الوصفي  

جظمً  الجاهب  الىظسي  لخفظير  اإلاػلىماث  و اطخخالص  الىخائج   و للخأهد  مً صحت    

 .ألاطئلت  الفسغُت  غلىالفسطُاث  و الاحابت  

 

 



 مقدمة 
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 :املنهج التحليلي  

هلصد  به  اطخػماله  الاطخبُان  ،وىطُلت  حمؼ  اإلاػلىماث  و البُاهاث  الالشمت  لدزاطت    

 .و اإلافصل قاكخصادًت بغُت  البدث  اإلاػم  مإطظتخالت  

 هيكل البحث 

ين و فصل جطبُلي  والخالي لىا غلى مع  :هلظم  البدث  الى  زالر  فصٌى  فصلين  هظٍس

مبدث أٌو خٌى  ان  ؤلاطاز  الىظسي للسكابت  اإلاالُت خُث  جظمً غىىجدذ  حاء   :الفصل ألاول  -

غملُت السكابت  اإلاالُت  و مبدث زاوي  خٌى الىظُفت  اإلاالُت  و السكابت  اإلاالُت  أما  اإلابدث  أطاطُاث 

 .السكابت  اإلاالُت  في البىىن   ثاالثالث  فخظمً  ميز

ة  و جظمً  مبدثين  اإلابدث  ألاٌو ياإلاػلىماث  اإلاداطب  ةبػىىان  فلظفت  وحىد :  لثانياالفصل  

ٌشمل اإلاػلىماث  فٌشمل  مفاهُم  أولُت  خٌى  هظام  اإلاػلىماث  اإلاداطبي  أما  اإلابدث  الثاوي  

 .اإلاداطبت  وحىدتها

ًت  خُث  ٌشمل  مبدث  أٌو ًفدزاطت  مُداهُت  لبىً  الفالخت  و الخىمُت الس  :الفصل الثالث  

فُت و مبدث  زاوي  جطبُم  السكابت  اإلاالُت  و جلدي   ةغلى اإلاػلىم  اوػياطهام  بىً الفالخت و الخىمُت الٍس

 .اإلاداطبُت داخل اإلاإطظت
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  : مقدمت الفصل 

اة٠ الاؾاؾُت  في اإلاإؾؿت  الا٢خهاصًت  و التي  حٗمل  ٖلى  حٗض الغ٢ابت  اإلاالُت  مً اَم الْى

الصخُدت ٦ما  جدخل الغ٢ابت اإلاالُت  اَمُت  وجد٤ُ٣ الًمان و الامان في اإلاإؾؿت و اجساط ال٣غاعاث  الؿلُمت 

ت  و حٗض  مً اَم   ُْم  ٖملُت  الغ٢ابت  اإلاالُت  نع٧اةؼ  َظٍ  الٗملُت  و البض  مً ث٦بيرة في  الٗلمُت  الاصاٍع

غ  و جىحُه اليكاٍ  الاصاعي ب٨ُان . اإلاسخلٟت   اجهبك٩ل  ًجٗل  منها  اصاة  ٞاٖلت  في جٍُى

غ اإلاإؾؿاث  مً زال٫  ع٢ابت الاصاء اإلاالي  و ٢ُاؽ مضي يغوعة  جأزغ أحهؼة الغ٢ابت  اإلاالُت  ٖلى جٍُى

و  ع٢ابي ٞٗا٫ في ال٣ُام بمؿإولُاجه و يغوعة  ال٣ُام  بهظٍ  اإلاهام لخد٤ُ٣  الاَضاٝ  و الؿُاؾاثحهاػ  وحىص

ا   . البرامج  ؾب٤  جدضًضَا  ب٣هض  ٦ك٠  مىاًَ  ال٠ًٗ  و الازُاء  لٗالحها  و لخٟاصي ج٨غاَع

مضي وحىص وخضة مسخهت  للغ٢ابت  ٦ما ان مؿخىي  الغ٢ابت  اإلاالُت  الخاعحُت  جإزغ  ٖلى الاصاء اإلاالي  م٣اعهت  ب

غ  اإلآاَغ  اإلاسخلٟت  للغ٢ابت  الضازلُت  و الخ٣ُُم  و اإلاغاحٗت  الضوعٍت . الضازلُت  و جٞى

الخىاؾ٤  بين ٖمل  الغ٢ابت  اإلاالُت الخاعحُت  و هماطج  ٖمل الغ٢ابت  اإلاالُت  الضازلُت   ئنخين ي ٝ 

ٗاث  اإلاىيٕىهين و ااو طل٪ الالتزام بال٣ىاإلاالي للميكأ   ألاصاءًإزغ  اًجابُا  ٖلى  . ةلدكَغ

اإلاالُت  مً زال٫ ج٣ؿُمه  جٟهُل  ؾى٣ى٫  في الٟهل بالخٍٗغ٠ ٖلى الغ٢ابت أ٦ثرو  أٖم٤و لضعاؾت  

ُٟت  اإلاالُت  و الخٗٝغ  ٖلى َُئاث  الغ٢ابت  اإلاالُت   الى ألاو٫ زالر مباخث  خُث ؾيخٗغى في اإلابدث   ئلى الْى

أما في اإلابدث الثاوي  ٞؿى٣ضم قغح  مٟهل  ألؾاؾُاث  ٖملُت  الغ٢ابت  بِىما ؾىسهو الضعاؾت   ٖلى 

. الغ٢ابت  اإلاالُت في البىى٥  ػاثمجا٫ البىى٥  مً زال٫  اإلابدث  الثالث  مي
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السقابت املاليت   الوظيفت املاليت ألا  :  ألاو املبحث 

اة٠  ألاؾاؾُت  ؤلاصاعة  التي حؿعى    ُٟت  اإلاالُت  مً الْى ا و ٫حٗض  الْى إلاداٞٓت  ٖلى اؾخمغاَع

ير   ٪  ٖىانغ ؤلاهخاج ، ألامىا٫جُىعحها  مً زال٫  جٞى غ ال٣ُمت  اإلاالُت  الالػمت  لخدٍغ إلاإؾؿت  ٫ومً  زم جٍُى

. تها  مً زُغ  ؤلاٞالؽ أو الخهُٟتالؿُىلت  لخد٤ُ٣ أٖلى وؿبت  مً ألاعباح او خماي وػٍاصتها في اإلاداٞٓت ٖلى

اث اإلاالُت و اإلاداؾبلُت  و ٢اهىهُت جد٪و البض  مً وحىص ع٢ابت  ما  ة  طاث الُاب٘  يم  َظٍ الخهٞغ

عبدُت  و مضًىهُت    ةالى  ع٢اب  باإلياٞتاإلاالي  مً زال٫  مغا٢بت  ال٣ىاةم  اإلاالُت  و السجالث  اإلاداؾبت  

. اإلاىٓمت  وطل٪  لٛغى الخأ٦ض  مً  مُاب٣تها  لل٣ىاٖض  و ال٣ُىص  و اإلاٗاًير  و الهالخُاث اإلاالُت

: إلاطاز العام  للوظيفت املاليت:املطلب  ألاو 

: حعسيف الوظيفت املاليت -1 

ٟها  البؿُِ   ُٟت  اإلاالُت  في حٍٗغ ت  اإلاهام و الٗملُاث ا٫ الْى ها ئلى هي مجمٖى حي حؿعى في مجمٖى

ا  اإلام٨ىت باليؿبت للمإؾؿت  و في ئَاع مدميها  اإلاالي ، بٗض  جدضًض الخاحاث  البدث ًٖ ألامىا٫ في مهاصَع

لها  وخاحاتها الُىمُت و ٖىض جدضًض الخاحاث وصعاؾت ؤلام٩اهُت للخهى٫ ٖلى ألامىا٫ جأحي  ضَا  جمٍى التي هٍغ

اع أخؿً الخاحاث وصعاؾت  ئم٩اهُاث  التي حؿمذ لها بخد٤ُ٣ زُُها و الٗملُت الخالُت  وهي ال٣غاع بازخب

وكاَها  بك٩ل  ٖاصي و الىنى٫ ئلى أَضاٞها  في حىاهب  ؤلاهخاج و الخىػَ٘ و الىخاةج أو ألاعباح خؿب الٓغوٝ 

ال٢تها  م٘      1. ناإلاخٗاملياإلادُُت بها ٖو

ُٟت اإلاالُت ما ًلي  بينمً    :الخٗاٍع٠ الْى

ُٟت التي جه  - ُٟت اإلاالي هي جل٪ الْى  . ةالى٣ضيجم   الْى

ُٟت  التي تهخم بالخهى٫ ٖلى ألامىا٫ الالػمت  للمإؾؿت و اصاعة  َظٍ الامىا٫ -  .هي الْى

ُٟت جسو باث - ل ٦ما جسو بالخسُُِ اإلاالي و زاط ال٣غاعاث في مجا٫ الاؾدثماع وهي ْو في مجا٫ الخمٍى

 .الغ٢ابت  اإلاالُت

ُٟت  اإلاالُت  زهىنا في ْل جُىع اإلاإؾـهالخٔ بأ و  ةّن  الخٍٗغ٠ الثالث َى حٍٗغ٠ ا٦ثر قمىلي للْى

ُٟت  اإلاالُت صازل أي مإؾؿت   نحكاب٪ ٖال٢تهما م٘ اإلاخٗاملين  الا٢خهاصَي اصة  اَمُتها  الْى و بالخالي  ٍػ

ُٟت اإلاالُت ًجب ٖلى ال٣اةمين ٖليها ألازظ بعية ا٢خهاصي خباع أن أي ٢غاع أو  احغاء وختى ًخم أصاء الْى  ن الٖا

 .2ًجب  ان ٌؿاَم في جد٤ُ٣ الهضٝ الغةِس ي الظي حؿعى ؤلاصاعة ئلى جد٣ُ٣ُه 

 :عالقت الوظيفت املاليت  باملحاسبت  -

غ  َظٍ  الازيرة  اإلاضزالث  الغةِؿُت    َىا٥  ٖال٢ت  وز٣ُت  بين الاصاعة  اإلاالُت  و اإلاداؾبت  خُث  جٞى

ُٟت  الاصاعة  ًدب٘  بضوعٍ  هاةب عةِـ الظي    اإلااليالى ان اإلاداؾبت  جسً٘ للمغا٢ب    باإلياٞتاإلاالُت   لْى

ل   .الخمٍى

وحىص ازخالٞاث واضخت  جخٗل٤ بمٗالجت  اؾلىب جض٤ٞ الامىا٫ و اًًا  ُٞما ًخٗل٤  فينيئال أن ٧ل َظا ال 

 .بٗملُت  اجساط ال٣غاع

                                                           

ت ، - 1 . 214،  م2002هانغ صاصي ٖضون، ا٢خهاص اإلاإؾؿت ، الُبٗت ألاولى،الضاع الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع

م صعو  - 2 ت  و  الخُب٤ُ ، صعاؾت  اإلاؿيرة لليكغ و الخىػَ٘ ، :" ، الاصاعة اإلاالُت ٌلٖبض ال٨ٍغ  .66،م .2008-2007الىٍٓغ
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اإلاضًغ اإلاالي و اإلاداؾبت في مٗالجت  الاًغاص  وو الى٣ٟت خُث ان  مً الخالٝ بين ٥ي :اسلوب معالجت الامواو 

ُٟت الاؾاؾُت  للمداؾب هي اُٖاء البُاهاث  التي حؿاٖض في ٢ُاؽ  اصاء اإلاكغوٕ  و الضزل الخاي٘  الْى

بت وطل٪  في ْل  اٞتراى ان الاًغاصاث  جخد٤٣  لخٓت البُ٘ الى٣ٟت  لخٓت اؾخد٣ا٢ها  و٦ظل٪  ٌسجل للًٍغ

 . باألحله٣ضا او  اإلابُٗاثبهٝغ الىٓغ ًٖ خضور الاهٟا١  الى٣ضي ام ال او جمذ 

اما اإلاضًغ ٞاهه  حهخم باإلاداٞٓت ٖلى ٢ضعة  اإلاكٕغ  في اصاء  ئلؼامه وطل٪ باإلاداٞٓت ٖلى الؿُىلت في اإلاإؾؿت   

ت ألصاء َظٍ الا ير الى٣ٟاث  الى٣ضًت  الًغوٍع ٤ جٞى لتزاماث  و الخهى٫ ٖلى ألانى٫  اإلاخضاولت الثابخت  ًٖ ٍَغ

و مً َىا ٞان اإلاضًغ اإلاالي حهخم بدسجُل  الاًغاصاث  و الىٟا٢اث  لخٓت  .و اإلاُلىبت  لخد٤ُ٣ أَضاٝ اإلاإؾؿت

 .ةر  الخض٣ٞاث  الضازلت  و الخاعجخضو

مٗٓم  و٢خه لخجمُ٘  و ٖغى جسخل٠ مهام  اإلاضًغ اإلاالي  ًٖ اإلاداؾب ٞاالزير  ًسهو  :اجخاذ القساز  

 .باإلم٩انالبُاهاث اإلاالُت  و جٟؿيٍر  لالصاء و ما ًخٗل٤ بالىي٘ الخالي ٢ض ًخُغ١ للمؿخ٣بل  اطا ٧ان  طل٪  

غ التي اٖضَا  اإلاداؾب و البدث ًٖ  اإلاٗلىماث  بِىما ٣ًىم اإلاضًغ اإلاالي بخدلُل ال٣ىاةم  اإلاالُت و الخ٣اٍع

اةٟه  و بهظا الك٩ل  ًخم٨ً  مً اجساط  ال٣غاعاث  ٖلى يىء  ما جم  جدلُله  أفي  الاياُٞت  التي حؿاٖضٍ  صاء ْو

 .1اؾخسالنهو

 :هداف الاساسيت  للوظيفت املاليت   -3

غاٝ اإلاٗىُين بيكاٍ  اإلاإؾؿت  و ؾىداو٫ ابغاػ  أَضاٝ   جخمثل في ألاَضاٝ اإلاؿُغة  و اإلاغحىة  مً ٢بل ألَا

غاٝ  ُٟت  اإلاالُت  باليؿبت  ل٩ل  ألَا  .الْى

 :هدف الادازة  -أ

اًت    ٖاصة  ما حٗخبر الاصاعة الى٦ُل  ألصخاب اإلاإؾؿتاو مال٨ها و لهظا  ٞهي  حؿعى صوما الى زضمت  و ٖع

مهالخهم  و بخالي ٞهي حؿعى  الى جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاؿُغ  مً ٢بل  َإالء  اإلاال٥  و الظي ٌؿٗىن الى جد٣ُ٣ه 

، ومً  زم ٞان  الاصاعة  حؿعى  بضوعَا الى مؿاٖضة اإلاال٪ ٖلى حُٗٓم زغوتهم زهىنا و اطا ٧ان لهم  ههِب 

 .صث اعباح اإلاال٥  ػاصث مٗهم اعباخهم او وؿبت  مُٗىت مً الاعباح الخانت باإلاال٥  و بخالي  ٧لما  ػا

٣ِٞ امام  اإلاال٥ بل هي اًًا حكٗغ باإلاؿإولُت اججاٍ الٗما٫ و اإلاجخم٘ اًًا  ،  ةصاعة لِؿذ مؿإو٫و ؤلا 

ظا  باؾخسضام  اإلاىاعص  اإلاالُت  اإلاخاخت  لضحها  مً احل  جدؿين  ْغوٝ الٗمل و٦ظا أحىع الٗما٫  .َو

غ اإلاإؾؿت  َم  أان اإلاال٥  باٖخباع:   هدف املساهمين -ب                  صخاب اإلاإؾؿت  ٞهم او٫  مؿخُٟض مً جٍُى

اؾخمغاع وكاَها  و بالخالي ٞمً  الًغوعي  ان ًد٤٣ َضٞهم  و ٖمىما  ٞان اإلاال٥ ٌؿٗىن صاةما الى مٗٓم  و

ة  أو حُٗٓم  زغوتها و ال٣ُمت الؿى٢ُت  ألؾهم مإؾؿتهم و َى ما ٌٗبر ٖىه  اخُاها بخُٗٓم  ال٣ُمت  اإلاإؾـ

بالخالي هجض ان مال٥ اإلاإؾؿت حهخمىن بمخٛيراث  ٖضًضة  مثل  م٣ضاع الٟاةضة  اإلاخىلى  ًٖ اليكاٍ  اإلاإؾؿت  

 .، جى٠ُ٢ خضوزه مضي اؾخمغاٍع

 

 

                                                           

. 216ط٦ٍغ ، هانغ صاصي ٖضون ، ا٢خهاص اإلاإؾؿت ، مغح٘ ؾب٤  - 1
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 : هدف العاملين  -ج

ٞا حضًضا لل٣غاعاث  اإلاالُت  ٞاإلاىاعص  اإلاالُت  اإلاخاخت  ال َض ٝ ؾعي الٗاملين الى  حُٗٓم  زغوتهميًٌ 

ً  ٢تراخاثالًيبغي ان جسهو بال٩امل  اإلاال٥ او الاصاعة  او   زغواثتهضٝ ٣ِٞ الى حُٗٓم الغبذ  و  اؾدثماٍع

٘ مؿخىي الاحىع و  ٦الَم بل ًيبغي جسٌُٟ حؼء منها الى مجاالث  حؿاَم في حُٗٓم  زغواث الٗاملين ٦ٞغ

 .جثماع  في بغامج الامً  الهىاُٖين ًًاٝ الى طل٪ مغاٖاة ٖضم الخٗاعى م٘ الاَضاٝ اإلاال٥ الاؽ

 :مافيت سيولت هدف جحقيق  -د

بىا  ؤلاقاعة َىا ئلى ان ؤلاٞغاٍ في الاَخمام  بالغبدُت ًإصي الى الايغاع  بهضٝ الؿُىلت  و  ًجضع  

هه ٖىضما ج٣ىم اإلاإؾؿت  أ لى الايغاع بهضٝ الغبدُت اطؤصي اال٨ٗـ  صخُذ ٞاإلٞغاٍ في الاَخمام بالؿُىلت، ي

ض ًٖ الخض اإلاىاؾب ؾُإصي طل٪ الى اهسٟاى مً اعباخها  هدُجت  ججم ًض الامىا٫ و باالخخٟاّ بأمىا٫  جٍؼ

ا ٦ما أ خباع  مشٖضم اؾدثماَع جل٠ التزاماتها ن  ٢ُام اإلاإؾؿت  باؾدثماع  إلاسخل٠ امىالها  صون الازظ بٗين الٖا

 .ًتؤؾؿت الاةخمانؾُىلتها  و بالخالي الايغاع  بؿمٗت  الم اىٝصي الى اهشؾٝى ًإ

ُٟت اإلاالُت )ن ٖلى الاصاعة اإلاالُت ئط في اإلاإؾؿت ان حؿعى الى حُٗٓم  زغوة اإلاال٥ ٦ما ٖليها الازظ بٗين (الْى

خباع مُٗاع الؿُىلت و جدضًض  مؿخىاَا  الامثل  ٧ىجها  ًدضص  ٖلى اؾاؾها ال٣ضعة   الاةخماةُت  للمإؾؿت  و الٖا

 1 .بالخالي  ؾمٗتها اإلاالُت

 هيئاث السقابت املاليت   : املطلب الثاوي

 :زقابت  املساقب املالي  -1 

ىان اإلا٩لٟين بالغ٢ابت ال٣بلُت ٖلى جىُٟظ الى٣ٟاث الٗمىمُت و ٌٗين ب٣غاع وػاعي  اإلاغا٢ب اإلاالي َى ٖىن مً الٖا

 .مً َٝغ الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت 

٤ جىُٓم  اصاعي جمثل  الاحهؼة  الخالُت ٖلى   سً٘ اإلاغا٢ب اإلاالي للؿلُت اإلاباقغة لىػٍغ اإلاالُت  ،وطل٪  ٞو ٍو

ت  للمىاػهت ، وازيرا اإلاغا٢بت  اإلاالُت  بالىالًت ت  الجهٍى ت  الٗامت  للمىاػهت  زم  اإلاضًٍغ  .الخىالي ، اإلاضًٍغ

ا ٖلى مؿخىي   جىي ٧ل والًت و بلضًت وطل٪  أن ٧ل وػاعة  ومدلُا ٖلى مـو ًىحض حهاػ اإلاغا٢ب اإلاالي مغ٦ٍؼ

١ ٖلى ميزاهُاث  اإلاإؾؿاث  و ؤلاصاعاث  الخابٗت  للضولت  و اإلايزاهُاث  بت  الى٣ٟاث  التي ًلتزم بها جُبع٢ا

البلضًاث و اإلاإؾؿت الٗمىمُت ، طاث  الُاب٘  الاصاعي  ثو ميزاهُاث  الىالًت  و ميزاهُا                      اإلالخ٣ت 

 .2اإلامازل  

ُٟت اإلاغا١ و اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاٗض٫ و اإلاخمم  له   92/414اإلاالي مدضصة  بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي  بئن ْو

ومُت مً ع ال٣غاعاث و الىزاة٤ التي جخًمً التزاماث  بى٣ٟاث  ٖميفجأب، خُث ٣ًىم اإلاغا٢ب  اإلاالي  09/374

 .َٝغ  آلامغ  بالهٝغ ،واإلاجا٫ التي ًدضصَا اإلاغؾىمان  الؿاب٣ان  الظ٦غ

ٞان ال٣غاعاث  اإلاخًمىت التزاماث بالى٣ٟاث  و اإلابيُت  ُٞما  ًلي جسً٘  مؿاب٣ا ٢بل  05ٞدؿب اإلااصة 

 ².الخى٢ُ٘ ٖليها لضي جأقيرة اإلاغا٢ب اإلاالي و هي 

                                                           

م  صعوَل، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  - 1 . 66ٖبض ال٨ٍغ

مبر ؾىت  16اإلاإعر في  09/374اإلاغؾىم الخىُٟظي  ع٢م   - 2 مً  82ًخٗل٤ بالغ٢ابت  الؿاب٣ت  للى٣ٟاث  التي  جلؼم  بها ،الٗضص  2009هٞى

ت  ضة الغؾمُت الجؼاةٍغ  .الجٍغ
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٘  ٢غاعاث  الخُٗين و الترؾُم   - عجباث اإلاؿخسضمين جسو الخُاة  اإلاهىُت و مؿخىي م و ال٣غاعاث  التيمكاَع

 .باؾخثىاء التر٢ُت  في الضعحت

٘ الجضوا٫ الغؾمُت  التي حٗض  ٖىض  ٢ٟل  ٧ل ؾىت  مالُت  -  .مكاَع

خماص  و ٦ظا  الجضاو٫  ألانلُت  اإلاٗضلت  زال - ٘  الجضاو٫  ألانلُت ألاولُت  التي حٗض ٖىض  ٞخذ  الٖا ٫ مكاَع

 .الؿىت اإلاالُت

 .جسً٘ لخأقيرة  اإلاغا٢ب اإلاالي اًًا  الالتزاماث  بى٣ٟاث  الدؿُير  و الخجهيز او الاؾدثماع   -

٘  ال٣ٗض  ٖىضما ال ًخٗضي   - ٧ل الالتزام  مضٖم  بؿىضاث  الُلب و الٟىاجير  الك٩لُت  و ال٨كٝى  او مكاَع

 .اإلاخٗل٤  باله٣ٟاث  الٗمىمُت اإلابلٜ  اإلاؿخىي  اإلادضص مً ٢بل  الخىُٓم  

خماصاث اإلاالُت  - ٌ و حٗضًل الٖا  .٧ل مكغوٕ م٣غع ًخًمً مسههاث ميزاهُت و ٦ظا جٍٟى

٤  الى٧االث و  - ٧ل التزام  ًخٗل٤ بدؿضًض اإلاهاٍع٠ و الخ٩ال٠ُ  اإلالخ٣ت  و ٦ظا الى٣ٟاث  التي جهٝغ  ًٖ ٍَغ

 .1اإلاثبخت  بٟىاجير  جهاةُت 

 :لعمومي زقابت املحاسب ا -2

في جىُٟظ  الى٣ٟاث  و ؤلاًغاصاث  الٗامت  ًإصي  اإلاداؾب  الٗمىمي  صوع ٢ُاس ي مهما    ٌياٞت  الى  صوع ئ 

ُت  الىزاة٤  التي  ناص٢ىا وع  الغ٢ابي في مغا٢بت  أٖما٫ آلامثل  َظا الضثي ً بالهٝغ و الخض٤ُ٢  في قٖغ مٍغ

.مغ بالهٝغماعؾها  اإلاغا٢ب  اإلاالي  ٖلى آلاللغ٢ابت  التي ية ٖليها  و ج٩ىن  ع٢ابت اإلاداؾب  الٗمىمي  مىالي
 2   

 :مً ٢اهىن اإلاداؾبت  الٗمىمُت  و هي جخمثل في  36و ًم٨ً  ان  هخٗٝغ  ٖلى َظٍ  اإلاجاالث  مً زال٫  اإلااصة 

 .مُاب٣ت  الٗملُت  م٘ ال٣ىاهين  و الاهٓمت  اإلاٗمى٫ بها -

 .نٟت  آلامغ  بالهٝغ  اواإلاٟىى له -

ُت ٖملُاث الى٣ٟاث -  .قٖغ

خماصاث - غ الٖا  .جٞى

 .ن الضًىن  ألؾ٣اٍ  آحالها  او اجها  مدل  مٗاعيتأ  -

 .الُاب٘ الابغاتي  للضٖم  -

جأقيراث ٖملُاث اإلاغا٢بت  التي ههذ  ٖليها  ال٣ىاهين  و ألاهٓمت  اإلاٗمى٫  بها  زانت  ما ًخٗل٤  بخاقيرة   -

 .اإلاغا٢ب اإلاالي

 .١3  مً نالخُاث الضًٞ٘ت  للم٨خب  الابغاتي  أي الخد٤نالصخت ال٣اهى -

اط ًجب الخأ٦ض مً الٗىانغ  الؿاب٣ت  التي ًدؿنى للمداؾب  الٗمىمي  ٢بل  مباقغة  احغاءاث  

مً  ن اإلابلٜ  اإلاؿخد٤  مسجل  في الٟهل  و البىض الظي أالضٞ٘  اإلاىحه  الُه  ٌكخ٩ي الُاب٘ الكغعي  و 

ٌ ٢بى٫  الهٝغ  لخل٪ الى٣ٟت  ئال أن ال٣اهىن  ُٞه الضٞ٘  ،أما  اطا عأيقأهه جدغي ٖملُت   مسالٟت  لها  ٞع

                                                           

. مً اإلاغؾىم الؿاب٤  5اإلااصة  - 1

خي  - 2 ؾامُت ،أَمُت  الاؾخٟاصة  مً آلُاث  الخضًثت  و اإلاىٓىع  الاؾالمي  في الغ٢ابت  ٖلى اإلاا٫ الٗام ، مظ٦غة  م٣ضمت  لىُل قهاصة قٍى

،  اإلااحؿخير  في  اَاع  مضعؾت  الض٦خىعاٍ  جسهو حؿُير اإلاالُت  الٗامت  ، حامٗت  او ب٨غ بال٣اؾم  بال٣اًض ، جلمؿان ، الجؼاةغ

. 59،م 2011

ت  35باإلاداؾبت  الٗمىمُت  الٗضص  1990اإلاإعر في اوث  21-90مً ال٣اهىن   36اإلااصة  - 3 ضة الغؾمُت الجؼاةٍغ  .مً الجٍغ
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نالح الٗامت  وؾُلت لم٤ٞ الٗامت  و جلبُت  االخؿً  للمغاالؿير خى٫ لآلمغ بالهٝغ  ٧ىهه  الؿاَغ  ٖلى  

ظا  ما ٌٗٝغم٨ًازغي  ث م اإلاداؾب الٗمىمي   َو غ آلامغ  بالهٝغ ٚع ظا  "الخهٛير اإلا٨خىب " بـ ٌ  مً جمٍغ َو

ب٣ىلها  اهه  314-91و أًًا اإلااصة ألاولى  مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  21-90     مً ال٣اهىن  ٦47ضجه اإلااصة  أما 

وجدذ  ٦خابُاأن ًُلب مىه ٖملُت  صٞ٘  ٝاطا ما ٢ام  اإلاداؾب الٗمىمي با٣ًا ًم٨ً لآلمغ  بالهٝغ

 .مؿإولُخه صٞٗها 

لدسخير  َظا جبرأ طمخه مً اإلاؿإولُت  اإلاالُت  والصخهُت ا عألماطا امخثل  اإلاداؾب الٗمىمي   وبالخالي

ٌ  نٝغ    ممغ  باالؾخسضاأو اإلاالخٔ اهه ختى و ان ٧ان َىا٥   ٞخب٣ى  للمداؾب  الٗمىمي  ؾلُت  ٞع

ٌ الامخثا٫ لآلمغ بالهٝغ  ٌ . الى٣ٟت و ٞع  :اب الخالُتالاؾب بأخضول٨ً ٖلُه ان  ًبرع َظا الٞغ

ذ - غ الٖا ىت  ماصاثٖضم جٞى  .اإلاالُت  ،ما ٖضا  باليؿبت  للضولت،ٖضم جىاٞغ امىا٫ الخٍؼ

 .الخضمت أصاء اوٗضام ازباث  -

 .اإلاٗني  بالضٞ٘  َظا  َى ٚير  الضاةً  الخ٣ُ٣ي    الصخوَاب٘  الى٣ٟت  ٚير الابغاتي  أي   -

ٟت  ا- لت اطا ٧ا  ثو جأقيرة  لجىت اله٣ٟااوٗضام  جأقيرة  مغا٢بت  الى٣ٟاث  اإلاْى طل٪  اإلاىهىم   ناإلاَإ

 .1ٖلُه  في الخىُٓم  اإلاٗمى٫ به 

 :زقابت املفدشيت  العامت  للماليت  -3

مغ  ئطا جُلب ألاجسخو  اإلاٟدكُت  الٗامت  للمالُت  بالغ٢ابت  الالخ٣ت  ،أو  ازىاء الخىُٟظ او في ٧ل و٢ذ  

طل٪  ٖلى  الدؿُير  اإلاالي  و اإلاداؾبي  ل٩ل  الهُئاث  و اإلاإؾؿاث  الخايٗت  ل٣ىاٖض  اإلاداؾبت  الٗمىمُت  

٦ما  جخىلى  ٖملُاث  الخ٣ُُم  ،،و بهٟت  ٖامت  ٧ل  شخو مٗىىي  له خ٤ الخهٝغ في الامىا٫ الٗمىمُت  

الٗامت   ةلُت  الدؿُير وهجاٖخه  و حٗمل  اإلاٟدش يالا٢خهاصي و اإلاالي   للمإؾؿاث الا٢خهاصًت  بهضٝ  ج٣ضًغ ٞ٘

 :للمالُت  ٖلى 

  ال٣ُام بضعاؾاث  و الخدالُل  و الخبراث  الا٢خهاصًت  و اإلاالُت  بُٛت  الىنل  الى ج٣ضًغ  الٟٗالُت و

 .هجاٖت  الدؿُير

  ع٢ابت  ٖلى ال٣ُام ب٩ل الضعاؾاث  اإلا٣اعهت  ألهماٍ  الدؿُير  اإلاالي  و اإلاداؾبي  و اؾالُب  ا٫ 

 .ى مؿاًغة الخُىعاث  الخاعحُتالهُٗضًً  الضازلي و الخاعجي بٛغ

   و ؾلُت  الىػٍغ اإلا٩ل٠  أة  ة  جدذ وناية  و الهُئاث  اإلاىيٕىعاصإلاهالح  ؤلااإلاغا٢بت   الضوعٍت

 .2باإلاالُت  و حٗمل  ٖلى جض٤ُ٢  ومغاحٗت  ٞٗالُت  و ٖمل  مهالح  الغ٢ابت  الخابٗت لها  

    م  الا٢خهاصي  للمإؾؿاث  الٗمىمُت  ٦ما ل  اإلاٟدكُت  الٗامت  للمالُت  لل٣ُام  بالخ٣ٍى جَإ

لت  ٢اهىهُا  ثالا٢خهاصًت  و طل٪  بخضزل  .َا  بىاءا ٖلى  َلب  الهُئاث  و الؿلُاث  اإلاَإ

زبرة  الخانت  ا٫ و الخد٤ُ٣ اوأو جخمثل جضزالث  اإلاٟدكُت  الٗامت  للمالُت  مً احل  جُب٤ُ  مهام  الخض٤ُ٢  

 :بما  ًأحي 

                                                           

مً َٝغ آلامغ  نالٗمىمييالظي  ًدضص احغاءاث  حسخير  اإلاداؾبين   1991ؾبخمبر   07اإلاإعر في  314-91اإلاغؾىم الخىُٟظي ــــ   1

.  بالهٝغ

ىُت  ـــــ  2 َكام ؾلىقي  ، ع٢ابت  اإلاٟدكُت  الٗامت للمالُت  ٖلى اإلاإؾؿاث  الٗمىمُت  طاث الُاب٘  الاصاعي ،مظ٦غة جسغج مً اإلاضعؾت الَى

 . 10،م 2006إلصاعة جسهو ا٢خهاص  و مالُت  الجؼاةغ ، 
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٘ ا إلاالي واإلاداؾبي و - . الاخ٩ام ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي لها أزغ مالي مباقغ  قغوٍ جُب٤ُ الدكَغ

. َا اإلاالُتثهُت وويعيحؿُير اإلاهالح والهُئاث اإلا٘ -

. واهخٓامهانض٢ها وصخت اإلاداؾباث  -

تمُاب٣ت ؤلا - . هجاػاث للىزاة٤ الخ٣ضًٍغ

االا الاؾخٗما٫قغوٍ  - . ٖخماصاث ووؾاةل اإلاهالح والهُا٧ل وحؿُيَر

 1.َظٍ الخضزالث َانيح٘لُت في اإلاهالح والهُئاث التي ع٢ابت الضار٫ؾير ا -

 :زقابت مجلس ا ملحاسبت     -4

ى 1989مً صؾخىع  160، وج٨غؽ بمىحب اإلااصة 1976مً الضؾخىع  190أوكأ بمىحب اإلااصة     ، َو

 .2للغ٢ابت البٗضًت ألمىا٫ الضولت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت واإلاغا٤ٞ الٗمىمُتالٗلُا  اإلاإؾؿُت

٠ُ 1980بماعؽ  80/05بهضوع ألامغ  1980ؽ مجلـ اإلاداؾبي ؾىت جأؽ   جهواإلاخٗل٤ بمماعؾت ْو

سً٘  خالُا في حؿُيٍر  ألغ٢ابُت لُت  17اإلاإعر في  95/20لؤلمغ ع٢م  ٍو اإلاٗض٫ واإلاخمم باألمغ ع٢م ، 1995حٍى

اجه2010أوث  26اإلاإعر في  10/02  .، الظي  ًدضص نالخُاث اإلاجلـ جىُٓمه وؾيٍر وحؼاء جدٍغ

خمخ٘ مجلـ اإلاداؾبي   ٖلى وحه الخهىم  مهامهواؾٗت   في مجا٫ الغ٢ابت وجخمثل  بازخهاناثٍو

ئزخهانه وفي جُا١ ، اإلاىاعص والىؾاةل اإلااصًت  وألامىا٫ الٗامت التي جضزل في  ثفي الخض٤ُ٢ في قغوٍ الهُئا

ا وفي الخأ٦ض مً مُاب٣ت ٖملُاث َظٍ الهُئاث اإلاالُت  واإلاداؾبُت للخىُٓماث وال٣ىا اإلاٗمى٫  ٖضج٣ُُم حؿُيَر

غ ج٣ضًم الخؿاباث  ةبها، والهضٝ مً طل٪ َى حصجُ٘ ؤلاؾخٗما٫ الٟٗا٫ والهاعم وجغ٢ُخه ئحباعي  وجٍُى

ؼ الى٢اًت مً مسخل٠ أق٩ا٫ئَاع ئنالخُاجه اإلاالُت الٗمىمُت ، ٦ما ٌؿاَم اإلاجلـ في ؾير ؽثقٟاُٞت   في حٍٗؼ

ُت  وم٩اٞدتها  ماعؾاث ٚير ال٣اهىهُتالٛل والم  .أو ٚير الكٖغ

٤ ال٣غاعاث   في خالت جهُٟت الخؿاباث ًماعؽ مجلـ اإلاداؾبت نالخُاجه ال٣ًاةُت ًٖ ٍَغ

 اءواإلاالُت باليؿبت لؤلزُاء وألازِفي مجا٫ حؿُير اإلايزاهُت  باٍالٗمىمُت وج٣ضًم الخؿاباث والاهٌ اإلاداؾبين

ُت الدـي الذ ت مً زال٫ مغا٢بت جٖى ماعؽ مجلـ اإلاداؾبت نالخُاجه ؤلاصاٍع ًير مً خُث ًغج٨بها اإلاؿيرون، ٍو

 .صالٟٗالُت وال٨ٟاءة ؤلا٢خها

ني أو عةِـ مجلـ ألامت أو   ًم٨ً  لغةِـ لجمهىعٍت أو الىػٍغ ا ألو٫ أو عةِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

ىُت، ٦ما ًم٨ً  في  الخمهُضًت لل٣ىاهين اإلاخًمىت  جهاؾدكاعمجلـ اإلاداؾبت صعاؾت اإلالٟاث طاث ألاَمُت  الَى

 ٘  .مُت  ة باألمىا٫ الٗمى١الخمهُضًت للىهىم اإلاخٗليمً اإلايزاهُت وفي اإلاكاَع

ب٣ا   ال٣اهىهُت ٢ام مجلـ اإلاداؾبت باوكاء ٖضة ٖال٢اث  لىهىنهوفي ئَاع الخٗاون الضولي َو

اإلاكتر٥ ٖلى جد٤ُ٣ أَضاٝ الخٗاون وجضُٖم  ٞا١ؤلاثمإؾؿاجُت م٘ أحهؼة أحىبُت ٖلُا للغ٢ابت اإلاالُت م٘ 

 :َظٍ الٗال٢اث في  ٖمىمُت و٢ض ججؿضث ال٣ضعاث التي أ٢غتها اإلاىٓمت الضولُت لؤلحهؼة  الٗلُا لغ٢ابت ألامىا٫ ا٫

اإلاهغي اإلاى٢ٗت بال٣اَغة مً  للمداؾباثئجٟا٢ُت الخٗاون بين مجلـ اإلاداؾبت  الجؼاةغي والضًىان اإلاغ٦ؼ  -

ش  ين بخاٍع  .2000ًىاًغ  17الُٞغ

                                                           

ضة الغؾمُت جدضًض ازخهاناث الم 1992ُٟٞغي  22اإلاإعر في  92/78مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  09اإلااصة   - 1 ٞدكُت الٗامت اإلاالُت مً الجٍغ

ت ، الٗضص   . 15ألجؼاةٍغ

ت    39،اإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاداؾبت ، الٗضص  1995ًىلُى  17اإلاإعر في      95/20مً ألامغ ع٢م  02اإلااصة   - 2 ضة الغؾمُت الجؼاةٍغ  .مً الجٍغ
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ش حٗاون بين مجلـ اإلاداؾبت الجؼاةغمظ٦غة ا٫ -  2001.1ماعؽ  15ي وهٓيٍر التر٧ي اإلاى٢ٗت بالجؼاةغ بخاٍع

 :السقابت البرملاهيت – 5

ُٗت والغ٢ابت  البرإلااهُت في الجؼاةغ   خين َما اإلاجلـ الكٗبي ًماعؽ الؿلُت الدكَغ بغإلاان ًخ٩ىن مً ٚٞغ

ني ومجلـ  ٓل ًخدؿـ وواحب البرإلاان ئَاع  أألمتالَى ُا لث٣ت الكٗب ٍو ئزخهاناجه الضؾخىعٍت أن ًب٣ى ٞو

ًغاصاث الٗامت للضولت وفي ئَاع الىٟا٢اث وؤلا جىُٟظجُلٗاجه وبالىٓغ ئلى البرإلاان َى الظي ًغزو للخ٩ىمت 

 :٢ىاهين اإلاالُت وبىاءا ٖلُه ٞان اإلاى٤ُ ٣ًخط ي أن ًماعؽ البرإلاان مغا٢بخه تهضٝ زانت ئلى  

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهماجد٤ُ٣ مً أن  - ىُت وجىُٟظ ال٣غاعاث مُاب٣ا للدكَغ  .مماعؾت اإلاإؾؿاث الَى

ني وبهٟت ٖامت مً نُاهت و - ىُت في  جىمُتالخأ٦ض مً الدؿُير الؿلُم لئل٢خهاص الَى حى ٌؿىصٍ الثروة الَى

 2.الىٓام والىيىح واإلاى٤ُ

 أساسياث عمليت السقابت املاليت : املبحث الثاوي 

ت وحٗض مً أجدخل الغ  ُْم نثَم ع٧اةؼ َظٍ الٗملُت، والبض مً ٢ابت أَمُت ٦بيرة في الٗملُت ؤلاصاٍع

غ و ة بك٩ل ًجٗل  منهاٖملُت الغ٢اب  .اهاجه اإلاسخلٟتجىحُه اليكاٍ ؤلاصاعي ب٩يأصاة ٞٗالت في جٍُى

غ اإلاإؾؿاث ، ٞهي حٗخب٦ما أن الغ٢ابت اإلاالُت جلٗب صوعا   ؤلاؾخٗاهت بها في ع وؾُلت ًم٨ً َاما في جٍُى

ت الىي٘ الخالي للمإؾؿت وحؿاٖض في ٞدو الٗمالُاث ومخابٗت الخُِ وجد٤ُ٣  ئجساط ٢غاع مالي ومٗٞغ

 .ألاَضاٝ

 .املطلب  ألاو ماهيت السقابت املاليت 

ظا اإلاٟهىم ٌٗخمض ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ٌٗني اإلاداٞٓت ٖلى الل :املففوم الللوو  – 1 يء ونىهه وخغاؾخه، َو

 .جغقُض ئهٟا٢هاألامىا٫ و

ُٟت  :املففوم الفني    -2 ٗىص َظا ؤلازخالٝ ئلى الْى التي ًىٓغ بها ئلى الغ٢ابت  ئزخل٠ ال٨خاب ُٞما بُنهم َو

 .وألاَضاٝ التي ًجب أن جد٣٣ها

٤ ما :السقابت بمدلولفا العام  -3 َى م٣غع له ٞالخُت وفي خضوص  الخد٤ُ٣ أوال مً أن الخىُٟظ ًخم ٞو

الحها هىاحي الخُأ والا ا٦دكاٝالخٗلُماث وال٣ىاٖض اإلا٣غعة بُٛت  اث وئًجاص الخلى٫  اإلاىاؾبت لها ٖو هدٞغ

 :ٖاة الكغوٍ الخالُت األازُاء م٘ مغ الى٢ٕى في جل٪ي وجٟاص

اث  ازخالٝة الخايٗت للغ٢ابت ٖلى هاو٫ الغ٢ابت ٧امل أوحه وكاٍ الجهأن جذ - ت َامؿخٍى      .ؤلاصاٍع

ُٟت أؾا - اة٠ ؤلاصاعة حؿاَم في ئٖضاص الؿُاؾُاث  وألاَضاٝ والخُِ والبرامج ًٖ أن ج٩ىن ْو ؾُت مً ْو

٤ الخأ٦ض مً أن الخُِ جترحم أَضاٝ الىخضة أي أن الغ٢ابت ٖملُت مؿخمغة مالػمت إلاغاخل الخسُُِ  ٍَغ

 .والخىُٟظ

اث والٗملُاث بهضٝ الخأ٦ض  اإلاىٓم واإلاىيىعي  هخ٣اصيالا مغاحٗت الخؿاباث والٟدو - مً صخت للخهٞغ

 .3أصائها

 :حٗضصث حٗاٍع٠ الغ٢ابت اإلاالُت وؾىظ٦غ منها  

                                                           

إل   ٖلى   www.comptes/org:مجلـ اإلاداؾبت ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي   - 1 ش ؤلَا  .15:00جاٍع

 . 228،م 2004حما٫ لٗماعة ، مىهجُت اإلايزاهُت الٗامت للضولت في  الجؼاةغ ، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، الجؼاةغ،  - 2

ت واإلاالُت ٖلى الجهؼة الخ٩ىمُت ، ٖمان، م٨خبت صاع الث٣اٞت ،   - 3  .86م،م  1998خمضي ؾلُمان سخُماث، الغ٢ابت ؤلاصاٍع
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ها م٨خب  - ٨ُت،اإلاداؾبت الٗام في الىالًاث ٖٞغ  :َُئت الغ٢ابُت الخاعجي    ٦ما ًلي باٖخباٍع اإلاخدضة ألامٍغ

ٗاث ومغاحٗتها  الالتزامٞدو الٗملُاث اإلاالُت ومضي  – 1  .بال٣ىاهين والدكَغ

 .لٗملُاث ومغاحٗتهااوا٢خهاصًاث ٞدو ٦ٟاءة  – 2

 1.ٞدو ومغاحٗت البرامج – 3

ت الٗغبُت لؤلحهؼة الٗلُا  للغ٢ابت اإلاالُت واإلاداؾبت   ذ  لجىت ألاصلت واإلاهُلخاث لخابٗت للمجمٖى ٖٞغ

 :جأزظ أخض الك٩لين آلاجُين الغ٢ابت التيالغ٢ابُت اإلاالُت في ال٣ُإ الخ٩ىمي بأجها 

 .لت ًٖ الجهاث الخايٗت للغ٢ابتج٣ىم بها وخضاث ع٢ابُت مؿخ٤:زقابت ماليت خازحيت 

ت حٗمل صازل الجهت الخايٗت للغ٢ابت:داخليت  زقابت ماليت   .  ج٣ىم بها وخضاث ئصاٍع

٤ ما وعص بخىنُاث اإلاإجمغ الٗغبي ألاو٫ لؤلحهؼة     ذ الغ٢ابت اإلاالُت ٞو  :الٗلُا للغ٢ابت ٧الخاليٖٞغ

ت   والا٢خهاصًتههج ٖلمي قامل ًخُلب الخ٩امل بين اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت مهي   واإلاداؾبُت وؤلاصاٍع

الىخاةج لُت في إوجد٤ُ٣ ال٠ اؾخسضامهاوحهضٝ ئلى الخأ٦ض مً اإلاداٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامتـ وعٞ٘ ٦ٟاءة 

ُٗت ٚير  زاي٘ للؿلُت   وب ن ٣ًىم بهظٍ اإلاهمت حهاػ مؿخ٣ل ًًاإلاد٣٣ت ٖلى أ ًٖ الؿلُت الدكَغ

 .الخىُٟظًت

ؤلاقغاٝ والخىحُه واإلاغاحٗت مً حاهب ؾلُت زاعحُت مؿخ٣لت ًٖ مكغوٕ للخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت ؾير الٗمل  -

٣ا إلاا َى  اؾخسضمذًت واإلااصًت ٢ض اإلاىاعص اإلاخاخت اإلاالُت والبكغ الخايٗت للغ٢ابت والخأ٦ض مً أنحهت ا٫في  ٞو

 .ا ب٨ٟاًت ومغصوص أ٦برمسُِ له

اث ا٫هي  ت ااإلاالُت واإلاذع٢ابت التي جخم مً ٢بل حهت مؿخ٣لت وحؿتهضٝ يمان ؾالمت الخهٞغ ؾبُت وؤلاصاٍع

ة بيخاةج الخىُٟظ بالخُِ الىاٞظة وم٣اعن  م٘ ألاخ٩ام وال٣ىاهين واجٟا٢هاجأ٦ض مً مكغوُٖت الى٣ٟت وا٫

ما٫ بما ٧اناإلاىيٕى  اببمٗضالث ألاصاء وصعاؾت أؽ واؾخيباٍمؿتهضٞا جد٣ُ٣ه  ة و٢ُاؽ مؿخىي هخاةج ألٖا

اث ومٗالجتها  .2 ؤلاهدٞغ

 :أهواع السقابت املاليت : املطلب الثاوي 

ن واخضة ل٩ل هٕى مً أهىإ الغ٢ابت ٖملُت الغ٢ابت ج٩اص ج٩ى  خ٨مألانى٫ واإلاباصب الٗملُت التي ث ئن 

خميز ٧ل هٕى ًٖ آلازغ ئما  ُٟي أو ونٟاث ألاشخام الظًً ٣ًىم بازخالٍٝو ن بٗملُت الغ٢ابت ومغحٗهم الْى

ج٣ؿم الغ٢ابت في جىُٟظ  ٖملُت الغ٢ابت وبالخالي الُغ١ وألاؾالُب التي ٌؿل٨ها اإلاغا٢بىن  بازخالٝوئما  أل٣اهىوي

 :ئلى ما ًلي 

 :السقابت املاليت مً حيث املكان :أألاال 

 :السقابت الخازحيت   - 1

الؿلُت ٢ابت جب٘ الؿلُت الخىُٟظًت وجخمثل في عالغ٢ابت التي جماعؾها الجهاث التي ال ثهي جل٪  

ُٗت وج٩ىن في ق٩ل أحهؼة ع٢ابُت مخسهوا٫ والغ٢ابت  ع٢ابت صًىان أإلاداؾبت،:مثل  للبرإلاانجابٗت  ةحكَغ

ٟيال٣ًاةُت  بواجساط ٢غاعاث مىاؾبت لخو نوالتي جىٓغ في الك٩اوي التي جغص ٖلى بٌٗ اإلاْى ٚير  اثال٣غاع ٍو

 :اإلاكغوٖت وتهضٝ الغ٢ابت الخاعحُت ئلى ما ًلي 

                                                           

 .    87خمضي  ؾلُمان سخُماث، اإلاغح٘ الؿاب٣ـ،  - 1

ت،  - 2 ت والخُب٤ُ ، مإؾؿت قباب الجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع ت اإلاالُت ، الىٍٓغ  .100م،م 1989ٖٝى مدمض ال٨ٟغاوي، الغ٢ابت ؤلاصاٍع



 الفصل األول                                                             اإلطار النظري للرقابة المالية  
 

14 
 

 :ي ٫وبال٣ىاهين وألاهٓمت ومغا٢بتها مً احل بُان ما ي الالتزامٞدو الٗملُاث اإلاالُت ومضي * 

ُما  ،عةإلصا٫جمثل بهض١ اإلاغ٦ؼ اإلاالي ئطا ٧اهذ ال٣ىاةم اإلاالُت ما الخد٤ُ٣  –أ  ا ٧اهذ هخاةج الٗملُاث ٢ض ٖضٞو

٤ اإلاباصب  .اإلاداؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها جمذ ٞو

ت مضي ٦ٟاءة  –ب   .الٗملُاث اإلاالُت ومغاحٗتها وا٢خهاصًاثمٗٞغ

ٕ التي ؾب٤ جدضًضَا مً ؾلُت هاٝالمٞدو ومغاحٗت هخاةج البرامج مً أحل بُان مضي جد٤ُ٣ الىخاةج أو * 

ُٗت، وما ئطا ٧اهذ الضاةغة،٢ض ٢امذ  1الىخاةج اإلاىحىصة بأ٢ل ج٩لٟتالبضاةل التي ًد٤٣ ....الدكَغ
 

 : السقابت الداخليت – 2

لتي جماعؽ ئخضي ئصاعاث وػاعة اجل٪ الغ٢ابت  هٕى مً الغ٢ابت جماعؽ في مى٢٘ مً الخىُٓم ؤلاصاعي  أو   

ٟىن جابٗىن لئلصاعة هٟؿها التي ججغي أٖما٫ ع٢ابت ٖليها م٣ًىم بها  أو،اإلاالُت ٖلى باقي ألاحهؼة الخىُٟظًت  ْو

ها وجما وا٦دكاٝة ئلى الخىبُه ئلى حمُ٘ اإلاسالٟاث اإلاالُت َظٍ الغ٢اب تهضٝو عؽ مً زال٫ ألازُاء ٢بل و٢ٖى

  :أؾلىبين 

الغ٢ابت ٖلى اإلاإؾؿاث  الخىُٟظًتوحكمل َظا ألاؾلىب مماعؾت الؿلُت : أؾلىب الغ٢ابت الىناةُت –أ 

ت والهُئاث الٗامت في الضولت التي جخمخ٘ بالصخهُت   .اإلااصي  وؤلاصاعي  وباالؾخ٣ال٫اإلاٗىٍى

أو جصخُدها  وبخىحيههاَم يأي ًخىلى الغؤؾاء ؤلاقغاٝ ٖلى أٖما٫ مغؤوؽ :ألدؿلؿلُتأؾلىب الغ٢ابت  –ب 

مها ، وج٩ىن َظٍ الغ٢ابت ؾاب٣ت للخهٝغ اإلاالي أو الخ٤  .أو الٟىُت أو ئصاعي  ةوج٣ٍى

 :حعمل السقابت الداخليت على 

ير ال٣ضع مً  ألاَضاٝصاعة ٖلى مخابٗت الخُِ وجد٤ُ٣ مؿاٖضة ؤلا - للؿلُت ئلى ؾالمت  الاَمئىانوجٞى

 .ئحغاءاث الٗمل وأؾالُب جىُٟظٍ

٤ الخىبُه ئلى ألازُاءمؿاٖضة اإلاؿإولين والم - ٟين ًٖ ٍَغ ها مما ًم٨ً جصخُدها  ْو  واجساطختى ٢بل و٢ٖى

 . لىلت صون الى٢ٕى في ألازُاءما ٨ًٟي للحي

 :الراجيت السقابت _ 3

جمثل مجمٕى الىٓم والًىابِ الخىُٟظًت التي جًٗها ئصاعة الىخضة لخىُٓم ؾير الٗمل صازلها في ٧ل  

ُٟت أو ٖمل مً  ٣ا للخُِ اإلاىيٕى٨ًٟل خؿً س يبما ، ٖما٫ألاْو  2.ة ولًىابِ مٗىُتع الٗمل ٞيها ٞو

 ٌ.الخوقيذ الزمني الرو جقوم بالسقابت املاليت حسب : زاهيا 

 :السقابت السابقت _ 1

ا ما مً الغ١  ت واإلاالُت ٢بل خضور الىا٢ٗت وجخسظ أق٪اجمثل هٖى ما٫ ؤلاصاٍع وهي ٖاصة  ،مخٗضصة الابت ٖلى ألٖا

 اجساطَاصص ؤلاحغاءاث الىاحب جذ الاجٟا١بىىص بو ٢ىاٖض جىُٓمُت مخٗل٣ت أما ج٩ىن ٖلى ق٩ل لىاةذ 

الىخضة صاعة ة باعتهم ٖلى الخهٝغ في الكإون الخاموالؿلُاث اإلامىىخت للمؿإولين ًٖ الخىُٟظ وخضوص ٢ض

ول٨ً ًيبغي أن جخم في و٢ذ مدضص ختى ال  (ٞا١نحهت ؤلاجدهُل اإلاىاعص اإلاىاو ؤلاهٟا١حٗني بأوحه )اإلاىٟظة، 

                                                           

ذ،عؾالت م٣ضمت   - 1 مباع٥ مدمض الضوؾغي ،ج٣ُُم أزغ الغ٢ابت اإلاالُت التي ًماعؾها صًىان اإلاداؾبت ٖلى اإلاإؾؿاث الٗامت في صولت ال٩ٍى

 .   25، م 2014للخهى٫ ٖلى قهاصة اإلااحؿخير في اإلادا ؾبت ، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن 

،م ٖٝى مدمض ال٨ٟغاوي، الغ٢ابت اإلاالُت   ٖلى ألاج   - 2  .95َؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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٢ُام بمهمت الغ٢ابت الؿاب٣ت مىظ ا٫ًٖ  ٝع،ٕاإلاغ٦ؼي  حؿبب في ئٖا٢ت وحُُٗل ؤلاحغاءاث اإلاالُت ، والجهاػث

01/04/1975. 

 

 :السقابت املسخمسة _ 2

 .  1جىُٟظ جخم مً ٢بل أحهؼة صازلُت مىحىصة ٖلى الجهت الخىُٟظًتا٫وهي ع٢ابت جالػم ٖملُت  

 :  (الالحقت) السقابت النهائيت 

ت جبضأ بٗض ئهتهاء الؿىت اإلاالُت و٢ٟل الخؿاباث وئؾخسغاج الخؿاب   الخخامي ، أو ٖباعة ًٖ مجمٖى

٣ا ثن الخىُٟظ الٟٗلي لؤلٖما٫ أالخأ٦ض مً و١ ن ؤلاحغاءاث التي جخم للخد٤م للبرامج والخُِ وألاَضاٝ م ٞو

ت ٖت مالُت لىخاةج الٗملُاجل٣ُام بمغاا: ة مؿب٣ا ويمً ال٣ىاٖض وألاهٓمت ، وال٣هض  منها اإلاىيٕى ث الجاٍع

الخلى٫ اإلاىاؾبت لها ويمان  وا٢تراح ػمىُت ؾاب٣ت بهضٝ ئْهاع الاهدغاٞاث وألازُاء اإلاهاخبت للخىُٟظ في ٞترة

 .ٖضم ج٨غاع خضوثها

و٦ال مً الغ٢ابت الؿاب٣ت والالخ٣ت م٨مال لآلزغ ٞالغ٢ابت الؿاب٣ت و٢اةُت والغ٢ابت الالخ٣ت  ٖالحُت،  

تها  2 .مً زال٫ ٦ك٠ ا ألزُاء وحؿٍى

 السقابت املاليت حسب الخوقيذ الزمني 1.1و زقم كشاو

 

 
 

 

             Feed Forward Control                                 Concurrent Control                               Feed Back Control 

 .ع٢ابت الؿاب٣ت      ع٢ابت النهاةُت                              ع٢ابت مؿخمغة                                   

صمت يمً ، مظ٦غة م٤ ةالا٢خهاصي ةبلٗباس ي أؾماء ، الغ٢ابت اإلاالُت وصوعَا في جُىع اإلاإؾـ: املصدز 

ت  اهم، ، جض٤ُ٢ مداؾبي، حامٗت مؿخٜ وجسهومخُلباث هُل قهاصة ماؾتر قٗبت الٗلىم الخجاٍع

 .16،م 2017-2016الجؼاةغ،

 :السقابت حسب طبيعت ألاهوعيت : زالثا 

ل٣اهىن بمٟهىمه ٫جخم بمىحب َظا الىٕى مً الغ٢ابت مُاب٣ت  الخهٝغ طو آلازاع اإلاالُت : زقابت املشسألاعيت  – 1

ظا ٌكمل اإلاكغوُٖت  اث ٫الك٪الٗام والىاؾ٘ َو ًت التي تهخم بهٟت الًٗى أو الهُئت التي جهضع ٖنها الخهٞغ

ُت اإلاالُت   .م بُبُٗت الخهٝغ ومًمىههثجهاإلاكغوُٖت اإلاىيٖى

 : السقابت املحاسبيت – 2

جُىع َظا الىٕى مً مجغص ع٢ابت خؿابُت ٖلى الخؿاباث الخخامُت ئلى الغ٢ابت ٖلى حمُ٘ اإلاٗامالث  

ومً جىاٞغ اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت  اجبٗذالخأ٦ض مً صخت  ؤلاحغاءاث التي اإلاالُت وجٟانُلها وطل٪ بٛغى 

خماصالهٝغ زم في خضوص  وئ٦خمالها ومً أن  .إلا٣غع  الٖا

                                                           

تواإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م  - 1  .96ٖٝى مدمض ال٨ٟغاوي، الغ٢ابت ؤلاصاٍع

تواإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، اإلاغح٘ هٟؿه،م   - 2  .103ٖٝى مدمض ال٨ٟغواي، الغ٢ابت ؤلاصاٍع

Output Control Inputs Control 
 اإلاضزالث

Trans  Formation  Control 
 ٖملُاث
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 : السقابت على البرامج -3

 .حهخم  َظا الىٕى بمضي جد٤ُ٣ الخُِ والبرامج وألاَضاٝ اإلادضصة ل٩ل حهت ٖامت  

 : (السقابت على  داء)  قييميت ديت أألا الذقخصاالاالسقابت  -4

ما٫ والبرامج والخأ٦ض مً بمخابٗت جىُٟظ  الاَخماملى الغ٢ابت اإلاداؾبُت ئجهى٠ َظٍ الغ٢ابت  ٞاءة ألاحهؼة ٥ألٖا

ت والٟىُت ال٣اةمت بالخىُٟظ  ، وحكمل ٖلى الغ٢ابت  ال٨ٟاءة وهي حٗني جد٤ُ٣ أ٦بر الىخاةج بأ٢ل ما ًم٨ً ؤلاصاٍع

 .وهي الغ٢ابت  ٖلى مضي جد٤ُ٣ الىخاةج اإلاغحىة ،ةمً الخ٩ال٠ُ وع٢ابت الٟٗالي

 :السقابت إلاسخيخاحيت أألا القياسيت _ 5

٣هض بها ئًجاص عبِ بين ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت بمثُال  تها مً الؿىىاث الؿاب٣ت أو هٟـ الؿىت ٍو

ت أي وي٘ ٚير َبُعي  1 .إلاٗٞغ

 .غاياث السقابت املاليت : املطلب الثالث 

 :املاليت  خصائص السقابت -1

اَظٍ بٌٗ الخو  :اةو التي جميز ٖملُت الغ٢ابت الٟٗالت ًٖ ٚيَر

ت ًجب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت  : جقديم معلوماث  الصحيحت _أ صخُدت ٞاإلاٗلىماث الخاَئت أو اإلاكَى

ظا ما ًإصي ئلى هخاةج ؾِئت ٚير مخى٢ٗت ثال٣غاعا اجساط٫ ٖملُت ٫جٔ  .، َو

اةضتها بهٟت حؼةُت أاإلاخأزغة ث ثٞاإلاٗلىما : ملقدمتاحسً جوقيذ املعلوماث  -ب   .و ٧لُت٣ٞض مٗىاَا ٞو

ت لخ٩لٟتها ، ختى جد٤٣  :في الخكاليف الاقخصاد _ج  الا٢خهاصأي ًجب أن ج٩ىن ٖملُت الغ٢ابت مؿاٍو

 .والخ٩ال٠ُ و٢ض ًدضر َظا ٖىض ما جىي٘ الغ٢ابت بك٩ل ًىاؾب ٖمل وحجم اإلاإؾؿت 

بُٗت الىخاةج اإلاىخٓغة منها و٦ظا اإلاٗلماث اإلا٣ضمت لهامٗىاٍ  :سفولت الففم -د   .جٟهم اإلاؿير لٗملُت الغ٢ابت َو

 الجساطبمٗنى أن الغ٢ابت ج٣ىم بخ٣ضًم مٗلىماث واضخت ومدضصة جهلح أؾاؾا  : ثالقسازا اجخاذحسفيل  -ٌ 

ضم جٌ ال٣غاعاث صون الخاحت لخٟؿير أو جدلُل ، وج٩ىن هدُجت  ًُٗه الى٢ذ في ألامىع حؿهُل مهمت اإلاؿير ٖو

 2.ألا٢ل أَمُت

 :أساليب السقابت املاليت – 2

 :ًم٨ً جلخُو ألاؾالُب التي جدبٗها أحهؼة الغ٢ابت اإلاالُت بهٟت ٖامت ُٞما ًلي  

وهي أولى ألاصواث ومً أَمها ٞال ج٣ىم الغ٢ابت ئال بىحىص ههىم ناعمت   :ألااللوائحالقواهين ألاالخعليماث  –أ

 .و٦ُُٟتها وقغوَهاجًبِ ٢ىاٖضَا 

ظا ٦احغاء جُب٣ُي لم :املساحعت ألاالخفخيش –ب  ٩ىن بمغا٢بت الخؿاباث ا أجذ بَو ٌ الىهىم والخىُٓماث ٍو

ظا ما ٣ًى  .مغ الغ٢ابتم به حهاػ أو ٞغص مى٧ل له أبأؾلىب مض٤٢ َو

 

 

                                                           

،م ٖٝى مدمض ال٨ٟغواي، الغ٢ابت ؤلاصا  - 1 ت اإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .112ٍع
 .204أبى ٞخىح ٖلي ًٞالت ، الخدلُل اإلاالي  وئصاعة ألامىا٫، صاع ال٨خب الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، م   - 2
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ظا ختى هجاػي اإلادؿً ًٖ ئخـ : الحوافز ألاالجزاءاث -ج  ؾاءجه ٞال بض مً م٩اٞأة ًٖ ئ اهه واإلاس يءَو

وجٟان في ال٣ُام بسضماث وفي هٟـ الى٢ذ ًجب حؿلُِ أ٢ص ى ال٣ٗىباث ٖلى مً  ألاصاءاإلاغا٢ب بأخؿً 

  1 . تهاون أو أَمل ال٣ُام بٗمله

 

.   2وهي الغ٢ابت جالػم ٖملُت جىُٟظ جخم مً ٢بل أحهؼة صازلُت مىحىصة ٖلى الجهت الخىُٟظًت 

( :  الالحقت) السقابت النهائيت 

ت   جبضأ بٗض ئهتهاء الؿىت اإلاالُت و٢ٟل الخؿاباث وئؾخسغاج الخؿاب الخخامي ، أو ٖباعة ًٖ مجمٖى

٣ا للبرامج والخُِ وألاَضاٝ  مً ؤلاحغاءاث التي جخم للخد٤ُ٣ الخأ٦ض مً ان الخىُٟظ الٟٗلي لؤلٖما٫ زم ٞو

ُت مؿب٣ا ويمً ال٣ىاٖض وألاهٓمت ت : ، وال٣هض  منها  اإلاىيٖى ل٣ُام بمغاحٗت مالُت لىخاةج الٗملُاث الجاٍع

 .في ٞترة وئ٢تراح الخلى٫ اإلاىاؾبت لها ويمان ٖضم ج٨غاع خضوثها

 

و٦ال مً الغ٢ابت الؿاب٣ت والالخ٣ت م٨مال لآلزغ ٞالغ٢ابت الؿاب٣ت و٢اةُت والغ٢ابت الالخ٣ت  ٖالحُت،  

تها  . 3مً زال٫ ٦ك٠ ا ألزُاء وحؿٍى

السقابت املاليت حسب الخوقيذ الزمني  1.1و زقم الشك

 

 

 

             Feed Forward Control                                 Concurrent Control                               Feed Back Control 

. ع٢ابت الؿاب٣ت      ع٢ابت النهاةُت                              ع٢ابت مؿخمغة                                   

، مظ٦غة م٣ضمت يمً  ةالا٢خهاصي ةبلٗباس ي أؾماء ، الغ٢ابت اإلاالُت وصوعَا في جُىع اإلاإؾـ: املصدز 

ت  اهم، ٙوجسهو ، جض٤ُ٢ مداؾبي، حامٗت مؿذمخُلباث هُل قهاصة ماؾتر قٗبت الٗلىم الخجاٍع

. 16،م 2017-2016الجؼاةغ،

حسب طبيعت ألاهوعيت السقابت  : زالثا 

٢اهىن ٫٫ اب٣ت  الخهٝغ طو آلازاع اإلاالُت جخم بمىحب َظا الىٕى مً الغ٢ابت مِ: زقابت املشسألاعيت   –1

ظا ٌكمل اإلاكغوُٖت الك٪ ًت التي تهخم بهٟت الًٗى أو الهُئت التي جهضع ٖنها ٫بمٟهىمه الٗام والىاؾ٘ َو

ُت جه اث اإلاالُت اإلاىيٖى . م بُبُٗت الخهٝغ ومًمىههثالخهٞغ

: السقابت املحاسبيت  –2

ٖامالث جُىع َظا الىٕى مً مجغص ع٢ابت خؿابُت ٖلى الخؿاباث الخخامُت ئلى الغ٢ابت ٖلى حمُ٘ الم 

ومً جىاٞغ اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت  اجبٗذاإلاالُت وجٟانُلها وطل٪ بٛغى الخأ٦ض مً صخت  ؤلاحغاءاث التي 

خماصم في خضوص ثوئ٦خمالها ومً أن الهٝغ  . إلا٣غع  الٖا

                                                           

 .29، م 2006أ٦غم ئبغاَُم خماصة، الغ٢ابت اإلاالُت في ال٣ُإ الخ٩ىمي، حهُىت لليكغ والخىػَ٘ ، ألاعصن،   - 1

،م   - 2  .95ٖٝى مدمض ال٨ٟغواي، الغ٢ابت اإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

،م   - 3  .103ٖٝى مدمض ال٨ٟغواي، الغ٢ابت اإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

Output Control Inputs Control 
 اإلاضزالث

Trans  Formation  Control 
 ٖملُاث
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:  السقابت على البرامج -3

. حهخم  َظا الىٕى بمضي جد٤ُ٣ الخُِ والبرامج وألاَضاٝ اإلادضصة ل٩ل حهت ٖامت 

 

(: السقابت على  داء) قييميت ثأألا اوالاقخصاديت السقابت  -

ما٫ والبرامج والخأ٦ض مً ئٝ َظٍ الغ٢ابت ض يث ألاحهؼة  ة٦ٟاءلى الغ٢ابت اإلاداؾبُت ؤلاَخمام بمخابٗت جىُٟظ ألٖا

ت والٟىُت ال٣اةمت بالخىُٟظ ، وحكمل ٖلى ع٢ابت  ال٨ٟاءة وهي حٗني جد٤ُ٣ أ٦بر الىخاةج بأ٢ل ما ًم٨ً مً  ؤلاصاٍع

. الخ٩ال٠ُ وع٢ابت الٟٗالُت وهي الغ٢ابت  ٖلى مضي جد٤ُ٣ الىخاةج اإلاغحىة

: السقابت إلاسخيخاحيت أألا القياسيت  –5

٣هض بها ئًجاص عبِ بين ٖىانغ ال٣ىا  تها مً الؿىىاث الؿاب٣ت أو هٟـ الؿىت ةم اإلاالُت بمثُالٍو

ت أي وي٘ ٚير َبُعي  1 .إلاٗٞغ

. غاياث السقابت املاليت : املطلب الثالث 

: خصائص السقابت املاليت  -1

ا : َظٍ بٌٗ الخهاةو التي جميز ٖملُت الغ٢ابت الٟٗالت ًٖ ٚيَر

:  جقديم معلوماث  الصحيحت –

ظا ًجب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث الم ت جٓل ٖملُت ئجساط ال٣غاعا، َو ٢ضمت  صخُدت ٞاإلاٗلىماث الخاَئت أو اإلاكَى

. ما ًإصي ئلى هخاةج ؾِئت ٚير مخى٢ٗت

: حسً جوقيذ املعلوماث املقدمت -

اةضتها بهٟت حؼةُت او ٧لُت . ٞاإلاٗلىماث اإلاخأزغة ج٣ٟض مٗىاَا ٞو

: إلاقخصاد في الخكاليف –

ت لخ٩لٟتها ، خُث ، ختى جد٤٣ ؤلا٢خهاصي والخ٩ال٠ُ و٢ض ًدضر َظا أي ًجب أن ج٩ىن ٖملُت الغ٢ابت مؿا ٍو

. ٖىض ما جىي٘ الغ٢ابت بك٩ل ًىاؾب ٖمل وحجم اإلاإؾؿت 

: سفولت الففم -

بُٗت الىخاةج اإلاىخٓغة منها و٦ظا اإلاٗلماث اإلا٣ضمت لها . مٗىاٍ جٟهم اإلاؿير لٗملُت الغ٢ابت َو

:  ث حسفيل إجخاذ القسازا -

بمٗنى أن الغ٢ابت ج٣ىم بخ٣ضًم مٗلىماث واضخت ومدضصة جهلح أؾاؾا إلجساط ال٣غاعاث صون الخاحت لخٟؿير 

ضم ثأو الخدلُل ، وج٩ىن  . 2ًُٗه الى٢ذ في ألامىع ألا٢ل أَمُتىهدُجت  حؿهُل مهمت اإلاؿير ٖو

 

 

 

 

 

                                                           

،م ٖٝى مدمض ال٨ٟغواي، الغ٢ابت اإلاالُت   ٖلى ألاحهؼة الخ٩ىمُت، مغح٘ ؾب٤ ط٥  - 1  .112ٍع
 .204أبى ٞخىح ٖلي ًٞالت ، الخدلُل وئصاعة أألمىا٫ صاع ال٨خب الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘ ال٣اَغة، م   - 2
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: أساليب السقابت املاليت  –2

: الغ٢ابت اإلاالُت بهٟت ٖامت ُٞما ًلي ًم٨ً جلخُو ألاؾالُب التي جدبٗها أحهؼة  

:  القواهين ألاالخعليماث ألااللوائح  –أ

وهي مً أولى ألاصواث ومً أَمها ٞال ج٣ىم الغ٢ابت ئال بىحىص ههىم ناعمت جًبِ ٢ىاٖضَا   

 .و٦ُُٟتها وقغوَها

: املساحعت ألاالخفخيش  –ب

ظا ٦احغاء جُب٣ُي لم   ٩ىن أجذ ب اَو لخؿاباث بأؾلىب مض٤٢ بمغا٢بت اٌ الىهىم والخىُٓماث ٍو

ظا ما ٣ًىم ب . مغ الغ٢ابتأٌ حهاػ او ٞغص مى٧ى٫ له َو

: الحوافز ألاالجزاءاث -ج

ظا ختى هجاػي اإلادؿً ًٖ ئخؿاهه واإلاس ئ ًٖ ئؾاءجه ٞال بض مً م٩اٞأة اإلاغا٢ب بأخؿً ألاصاءاث   َو

مً تهاون أو أَمل ال٣ُام وجٟان في ال٣ُام بسضماث وفي هٟـ الى٢ذ ًجب حؿلُِ أ٢ص ى ال٣ٗىباث ٖلى 

  1. بٗمله

ظا بٛغى جصخُذ ما ج٤:  املالحظت ألا املخابعتـــــــ  د  اث ٕ َو ها أو بٗض ئجمام الخهٞغ ُٞه مً أزُاء ٞىع و٢ٖى

٤ اإلاالخٓت  غ لها ٞغنت الغ٢ابت الٟىعٍت ًٖ ٍَغ ى ألامغ اإلاخاح لؤلحهؼة الخاعحُت اإلاخسههت و التي ال ًخٞى . 2َو

:  أهداف السقابت املاليت   -3

تهضٝ الغ٢ابت اإلاالُت بهٟت ٖامت ئلى اإلاداٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامت وخماًتها مً الٗبث و جخلخو َظٍ  

:  ألاَضاٝ في الى٣اٍ الغةِؿُت آلاجُت 

٣ا لل٣ىاهين و اللىاةذ و ال٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها و ال٨ك٠ ًٖ أي مسال٠الخد٤ - ة ١ مً أن اإلاىاعص ٢ض خهلذ ٞو

. أو ج٣هير 

٣ا إلاا َى م٣غع له ، الخأ٦ض مً خؿً  - غاى  اؾخسضامالخد٤٣ مً أن ؤلاهٟا١ جم ٞو ألامىا٫ الٗامت في ألٚا

. ما ٣ً٘ في َظا الهضص مً مسالٟاث َٕا صون ئؾغاٝ أو ئهدغاٝ و ال٨ك٠ اإلاسهو ٫

ت ، و ج٤ - ٣ا للؿُاؾاث يمخابٗت جىُٟظ الخُت اإلاىيٖى ًم ألاصاء في الىخضاث للخأ٦ض  مً أن الخىُٟظ ٌؿير ٞو

ما٫ و الخٗٝغ ٖلى مضي  ت هخاةج ألٖا ُت و إلاٗٞغ ما ٣ً٘ مً ٕجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت و ال٨ك٠ اإلاىيٖى

٢ض ٩ًىن في ألاصاء  مً ٢هىع و أؾباب طل٪ إلجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت و الخٗٝغ  ئهدغاٞاث وما

. م جدؿين مٗضالث ألاصاء مؿخ٣بالٖلى ٞغ

الخأ٦ض مً جُب٤ُ ال٣ىاهين واللىاةذ والخٗلُماث اإلاالُت و الخد٤٣ مً مضي ٦ٟاًتها و مالةمتها ، و ئ٦دكاٝ  -

ا ؤلا٢تراح وؾاةل الٗالج التي ج٨ٟل أخ٩ام الغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام صون حكضص في ؤلاحغاءاث ٌه٣اٍ ال٠ًٗ في

ت الخىُٟظ أو  . ٦3ؿب ًإصي ئلى يُإ ألامىا٫ و٦ثرة و٢ٕى خىاصر ؤلازخالؽ ٢ض ٤ٌُٗ ؾٖغ

                                                           

 .29، م 2006أ٦غم ئبغاَُم خماصة، الغ٢ابت اإلاالُت في ال٣ُإ الخ٩ىمي، حهُىت لليكغ والخىػَ٘ ، ألاعصن،   - 1
2
 . 27، ص  1997اإلسالم ، مطبعة اإلشعاع الفنية ، مصر ، عوف محمود الكفراوي ، الرقابة المالية في   - 

3
 .  22، ص  1988، مطبعة اإلنتصار  لطباعة األوقست، مصر ،  02عوف محمود الكفراوي ، الرقابة المالية و النظرية و التطبيق ، الطبعة  - 
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. يزاث السقابت املاليت في البىوك م: ر املبحث الثاو

حٗض البىى٥ أَم ٢ىىاث ججمُ٘ ألامىا٫ وجىػَٗها و اإلا٩ان الظي ًدخٟٔ ُٞه اإلاجخم٘ بأمىاله الؿاةلت ، 

ير الخماًت و الًمان و ألامان  . لهظٍ ألامىا٫و ٖلُه ٞاهه مً الًغوعي جٞى

ىا٥ خغ٦ت ٦بيرة ومؿخمغة حي خؿابهم مً ٖملُاث ئًضإ و سخب  . بدُث جخٗامل البىى٥ بأمىا٫ الٛير َو

ظا ًخُلب وحىص هٓام مداؾبي و ع٢ابي ص٤ُ٢ ، ومً أَضاٝ الغ٢ابت اإلاالُت في البىى٥ َى صٖم و  َو

:  الغ٢ابت اإلاالُت ٖلى البىى٥ مً زال٫ ميزاث في َظا اإلابدث الخُغ١ ئلى خماًت الجهاػ البى٩ي و ٖلُه ؾِخم 

( الخض٤ُ٢ الضازلي ) الغ٢ابت الضازلُت : اإلاُلب ألاو٫ 

. الغ٢ابت  البى٪  اإلاغ٦ؼي ٖلى البىى٥ : اإلاُلب الثاوي 

( الخدقيق الداخلي ) السقابت الداخليت : املطلب  ألاو 

: حعسيف السقابت الداخليت  -1

في حمُ٘ ئحغاءاث و ًخٛلٛل م٣ىماث و أؾالُب وئحغاءاث ،   حٗض الغ٢ابت الضازلُت هٓام مخ٩امل 

ُٟت جىُٓمُت إلخضي ؤلاصاعاث وأ٢ؿام و ًخم حٍٗغ٠ الغ٢ابت الضازلُت بأجها جىُٓم قامل  الخىُٓم و لِؿذ ْو

ُت ٢اةمت ٖلى الخُت الخىُٓمُت و الُغ١ واإلا٣اًِـ اإلاخىاؾ٣ت التي جخبىاٍ اإلايكأة  اًخ٩ىن مً أهٓمت ٖٞغ

ير   ولها لخماًت أم خماصة ،وصعحت يالض٢ت للبُاهاث اإلاداؾب وجٞى بال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت  والاعج٣اءٖليها ،  الٖا

ت اإلاغؾىمت  الالتزاموحصجُ٘  ت الىؾاةل   1بما جٟط ى به الؿُاؾاث ؤلاصاٍع ٣هض بالغ٢ابت الضازلُت مجمٖى ٍو

مئىان ئلى وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت صازل اإلاكغوٕ ، بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى  ٢ت بُاهاجه صأنىله ومىحىصاجه وؤلَا

الخاؾىؾُت ،وئ٦دكاٝ ألازُاء والٛل و٦ظل٪ جد٤ُ٣ أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت و حصجُ٘ ص٢ت 

ُت  ت اإلاىيٖى . جىُٟظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ذ لجىت ؤلاحغاءاث الخابٗت إلاجم٘  ٩ي و٢ض ٖٞغ لخىُٓم  لغ٢ابت الضازلُت بأجها لخٓت ااالخاؾبين ألامٍغ

و٧ل الُغ١ واإلا٣اًِـ وؤلاحغاءاث اإلايؿ٣ت التي جمىدها ؤلاصاعة ب٣هض خماًت ألانى٫ ولًمان ص٢ت و ؾالمت 

خماص البُاهاث الم ٖليها ، و لخد٤ُ٣ ال٨ٟاءة الدكُٛلُت و للخد٤٣ مً ئجبإ خاؾبُت وػٍاصة ئم٩اهُت ؤلٖا

ت اإلاىيٕىاإلاؿإو٫ .  2ة بىاؾُت ؤلاصاعةًً للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 

 

 

                                                           

ب ، البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت بجضة،- 1 غ و الخضٍع الغ٢ابت و ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاهاٍع٠ ؤلاؾالمُت ، حامٗت  اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدث و الخٍُى

غ . 31، م 2010ال٣اَغة ، ،ألاَػ

٠ و اإلاإؾؿاث اإلاالُت ، صاع الىؾام للُباٖت و اليكغ ، م يهٓم اإلاداؾبت و الغ٢ابت و ج٤ الؿِؿبينالح خؿً ، - 2 ًم ألاصاء في اإلاهاٍع

179 .
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: ألاسائل السقابت الداخليت   -2

: الضبط الداخلي -أ

ت مً ألاؾـ و ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت التي تهضٝ ئلى يبِ أوكُت اإلاهٝغ ؤلاؾالمي  ًخمثل في مجمٖى

٤ ؾلؿلت مً ؤلاحغاءاث ، و ًد٤٣ َظا  ٠ ٞو ومغا٢بتها جل٣اةُا مً زال٫ ج٣ؿُم الٗمل بين أ٦ثر مً مْى

 ٠ . 1بمهامه ، وججىب الخ٨غاع والخًاصالىٓام يمان ٢ُام ٧ل مْى

:  و ًغاعي في جهمُم هٓام الًبِ الضازلي ما ًلي  

ذ بالٗملُاث و السجالث  - ت لها ؾلُت الخهٍغ اث مؿخ٣لت ٧ل مجمٖى ٟين ئلى مجمٖى . ج٣ؿُم الٗمل بين اإلاْى

. جيؿ٤ُ الٗمل بين ألا٢ؿام اإلاسخلٟت   -

. الٗملُاث جبؿُِ ئحغاءاث الٗمل و جيؿ٤ُ حؿلؿل   -

ٟين  - ب اإلاْى ا و ٖلمُا ) جضٍع ما٫ اإلاسخلٟت بالبى٪  مما ٩ًىن له أزغ ملمىؽ ٖلى ئهخاحُه ( هٍٓغ ٖلى ألٖا

 ٠ . اإلاْى

ت مً ألا٢ؿام اإلاخسههت التي ًؼاو٫ ٧ل منها وكاَا مسهها   ًخم الٗمل في البى٪ مً زال٫ مجمٖى

ير ٧اٞت البُاهاث وحسجُل الٗملُاث أ ىت ، ٢ؿم بهىعة جإصي ئلى جٞى وال بأو٫ ، وأَم َظٍ ألا٢ؿام ٢ؿم الخٍؼ

خماص ت، ٢ؿم ؤلٖا اإلاؿدىضة ، ٢ؿم زُاباث الًمان ، ٢ؿم  اثالىصات٘ ، ٢ؿم اإلا٣انت ، ٢ؿم ألاوعا١ الخجاٍع

. ؤلاةخان ، ال٣ؿم الكإون ال٣اهىهُت 

: وحهضٝ هٓام الضازلي في البىى٥ ئلى ماًلي 

. مً الؿغ٢ت و ؤلابتزاػ و ؤلازخالؽ  اإلاداٞٓت ٖلى مىحىصاث البى٪ وخماًتها -1

ما٫ َب٣ا للىٓم وما في خ٨مها   -2 . ؾالمت و٦ٟاءة جىُٟظ ألٖا

غ ئلى ألاخؿً   -3 . 2ج٣ضًم الخىنُاث للخٍُى

. املساحعت املحاسبت  -ب

غ بهضٝ   ٣ًهض بها الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى الخؿاباث في يىء البُاهاث الىاعصة في اإلاؿدىضاث والخ٣اٍع

. مً صختها  و ؾالمتها مً الىاخُت الخؿابُت  الاَمئىان

: وتهضٝ اإلاغاحٗت اإلاداؾبُت ئلى 

اإلاداٞٓت ٖلى ألامىا٫  -1

يبِ اإلاٗامالث  -2

ا باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الض٣ُ٢ت الالػمت إلجساط ال٣غاعاث الغقُضة   -3 ت و ٚيَر اث ؤلاصاٍع . 3جؼوٍض اإلاؿخٍى

                                                           

ب ، البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م  - 1 غ و الخضٍع  .  34اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدث و الخٍُى
2
 . 229-228،  2011صالح حسن ، أعمال البنوك ومنظمات  األعمال ، دار الكتاب الحديث ،  - 

3
 . 35سبق ذكره ،  ص المعهد اإلسالمي للبحث والتطوير والتدريب ، البنك اإلسالمي للتنمية ، مرجع - 



 الفصل األول                                                             اإلطار النظري للرقابة المالية  
 

22 
 

: ة واملساحعت إلاداز -ج 

غ   ت جٍُى غ الؿغي ٫حٗخبر اإلاغاحٗت ؤلاصاٍع اة٠ إلاغاحٗت اإلاداؾبُت بؿبب الخٍُى ٕ في َبُٗت أصاء الْى

ٗت  ةؤلاصاعي  اإلاسخلٟت وأؾالُبها في ْل الخدضًاث اإلاٗانغة التي جخُلب بُاهاث ومٗلىماث مداؾبُت و مالُت ؾَغ

. ال٣غاعاث  اجساطوص٣ُ٢ت ومدللت بهضٝ الخد٤ُ٣ الغقُض في 

م ألاَضاٝ والؿُاؾاث والخُِ و اإلاغاح٘ والىٓم جسخو   ت بضعاؾت و جدلُل وج٣ٍى اإلاغاح٘ ؤلاصاٍع

غ  وؤلاحغاءاث وألاؾالُب اإلاُب٣ت في اإلاهٝغ بهضٝ ج٣ضًم مٗلىماث وئعقاصاث لئلصاعة، لدؿاٖضَا في جٍُى

 .1ال٣هىي مً ؤلام٩اهُاث و ال٣غاعاث اإلاخاخت  الاؾخٟاصة وجىمُت ألاصاء و

: لشسعيتالسقابت ا -د

دو وجدلُل ٧اٞت اإلاٗامالث التي ج٣ىم بها اإلاهاٍع٠ ؤلاؾالمُت  ُت مخابٗت ٞو ٣ًهض بالغ٢ابت الكٖغ

٣ا أل ٗت ؤلاؾالمُت ،وطل٪ ٝلئلَمئىان مً أجها جخم ٞو ت ألاخ٩ام والٟخاوي خ٩ام ومباصب الكَغ ي يىء مجمٖى

ُت والخ٣ضًغ  الخٗبيراث و ُت و بُان اإلاسالٟاث وألازُاء الكٖغ ٖنها ئلى الجهاث اإلاٗىُت مخًمىت الىهاةذ الكٖغ

غ ألاصاء ئلى ألاخؿً  . 2وؤلاعقاصاث لخٍُى

:  أَضاٝ الغ٢ابت الضازلُت 

.  الخأ٦ض مً صخت و ؾالمت البُاهاث اإلاسجلت في اإلاؿدىضاث والضٞاجغ  -1

ير الخماًت الالػمت ألنى٫ اإلايكأة   -2 . جٞى

ت واإلاخٗاملين اإلاداٞٓت ٖلى أمىا٫ اإلاهٝغ و أصخاب   -3 . الخؿاباث ؤلاؾدثماٍع

ج٣ضًم البُاهاث و اإلاٗلىماث ئلى الجهاث اإلاٗىُت ًٖ اإلاهاٍع٠ إلًًاح صوعَا في مجا٫ الخىمُت الا٢خهاصًت  -4

. وؤلاحخماُٖت 

م ٖمل اإلاهٝغ ٖلى ٞتراث صوعٍت لبُان ؤلاًجابُاث وئبغاع الؿلبُاث  -5 . 3ج٣ٍى

: السقابت الخازحيت : املطلب الثاوي 

:  مففوم السقابت الخازحيت -1

ت الىؾاةل و ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت زاعج البى٪ الخجاعي مً َٝغ   ٣هض بالغ٢ابت الخاعحُت مجمٖى ٍو

ت حـأحل ا َُئاث مىحىصة ٖلى مؿخىي البى٪ اإلاغ٦ؼي ،وطل٪ مً ٣ا للخُت يلخأ٦ض مً أن البىى٥ الخجاٍع ع ٞو

٤اإلاىيٕى ٗاث اإلاىٓمت لؿيروعة ٖملها  ئخترامها  ة مً َٝغ الضولت وطل٪ ًٖ ٍَغ إلاسخل٠ ال٣ىاٖض و الدكَغ

 4 .أي ٖمل البىى٥

                                                           

٠ و اإلاإؾؿاث اإلاالُت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م  الؿِؿبي،نالح خؿً ،  - 1 .  317هٓم اإلاداؾبت و الغ٢ابت و ج٣ؿُم ألاصاء في اإلاهاٍع

ب ، البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م  - 2 غ والخضٍع .   36اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدث والخٍُى

ب ، البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت ، مغح٘ اإلاٗهض ؤلاؾالمي ٫ - 3 غ والخضٍع . 37،  م  هٟؿه لبدث والخٍُى

ُت ، ػمدمض أخمض ٖبض  - 4  .80،  2012،  1مؼم هاقغون ومىػٖىن ، ٍالىبي، الغ٢ابت اإلاهٞغ
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اة٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي ومً بين   ُت ٖلى البى٪ بهٟت ٖامت ، و ، الغ٢ابت الم( مإؾؿت الى٣ض ) ْو نٞغ

ُٟت بهٟت ٖامت ما ًلي ي ُٟت ال٣ىاهين و ال٣غاعاث  و الخٗلُماث اإلاسخلٟت و جخًمً َظٍ الْى :  يبِ َظٍ الْى

. مخابٗت أٖما٫ البىى٥ في ئَاع ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ومخابٗت الىحىص ال٣اهىوي لها  -

ا مً الًىابِ  - يَر . جىُٟظ ومخابٗت ؤلالتزام وؿبت ؤلاخخُاَي الى٣ضي ،و وؿبت الؿُىلت ٚو

٣ا لؿُاؾت  بينئصاعة هٓم جسٌُٟ مساَغ ؤلاةخمان اإلاهغفي خؿبما حٗاٝع ٖليها ُٞما  - الؿ٣ٝى البىى٥ ٞو

. هخماةُت ؤلا

جىُٟظ الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت وال٣ىمُت في الضولت مً خُث الخضزل في حٗضًل ؾٗغ الٟاةضة خؿب   -

 .1خاالث الخضزل وؤلاه٨ماف 

: ألاسائل السقابت الخازحيت -2

ُت ٖلى اإلاهاع مً أَم الىؾاةل التي ٌٗخمض ٖليها البى٪ اإلاغ٦ؼي  :  ٝ ما ًليفي الغ٢ابت اإلاهٞغ

: أسلوب الخفخيش  -

٤ ئعؾا٫ مٟدل ئلى و ًخم   َمئىان ًٖ ٝ ل٣ُىم بٗملُت الخض٤ُ٢ و الٟدو ، لئلناعالمطل٪ ًٖ ٍَغ

. ٝ ، ب٣ىاهين و حٗلُماث و أوامغ البى٪ اإلاغ٦ؼي مضي ئلتزام جل٪ اإلاهاع

:  الاسخبيانأسلوب قوائم  -

ٝ إلؾخٟاء ما بها مً بُاهاث و عئلى اإلاها( ئؾخماعاث او هماطج ) خُث ًغؾل البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ىاةم 

ٖملُت يىء أؾـ ومٗاًير مُٗىت و ٌٗخمض ٖلى جل٪ البُاهاث و اإلاٗلىماث في  مٗلىماث ًٖ خغ٦ت اإلاٗامالث في 

م ألاصاء ،٦ما ألجها مهضع مٗلىماث إلجساط ال٣غاعاث  . اإلاغاحٗت و الغ٢ابت وج٣ٍى

: أسلوب جحليل املسالز املاليت الشفسيت  -

ؾخسضام ئؤلاهخماةُت ، طل٪ بللخد٤٣ مً ئلتزام بيؿبت ؤلاخخُاَي  و وؿبت الؿُىلت ، وؿبت الؿ٣ٝى   

ت مً اإلاٗاًير و اإلاإقغاث الٟىُت  اإلاخٗاٝع ٖليها  . مجمٖى

. حليل القوائم املاليت السبع مسخويت ألا مقوماتها أسلوب جحقيق ألا ث -

ما٫ و أؾـ جىػَٗها إلاسخ٣يها   مئىان مً ؾالمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ، وهخاةج الٖا . طل٪ بهضٝ ؤلَا

: ضبط الداخلي املخخلطت اوأسلوب ألا فحص ألاجقويم هظم -

م الىٓم اإلاداؾبي الاَمئىان بهضٝ وطل٪ مً ؾالمت البُاهاث  لالَمئىان ةئلى صوعَا في خماًت اإلاىحىصاث وج٣ٍى

 .الهاصعة منها 

 

 

                                                           

ب ، البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م  - 1 غ والخضٍع . 41اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدث والخٍُى



 الفصل األول                                                             اإلطار النظري للرقابة المالية  
 

24 
 

.  الاحخماعاثأسلوب حضوز بعض   -

ير طل٪ للخأ٦ض  إل ٖلى مدايغ مجالـ ؤلاصاعة و الجمُٗاث الٗامت ، الٗاصًت و ٚير الٗاصًت ن ٚو و ؤلَا

ُت  ٗاث و ال٣ىاهين و ال٣غاعاث اإلاهٞغ . مً ؤلالتزام بالدكَغ

:  اهداف السقابت الخازحيت   -3

ُت ٖلى البىى٥ ئلى جد٤ُ٣ م  ت مً اإلا٣انض ألاؾاس يتهضٝ الغ٢ابت اإلاهٞغ :  مً أَمها   ةحمٖى

تخماًت أمىا٫ أصخاب الخؿاباث  - ، وما في خ٨م طل٪ ، و٦ظل٪ يمان  و اله٩ى٥ و اإلاىصٖين الاؾدثماٍع

. خ٣ى٢هم ٖىض حٗغيهم  للخُغ 

. ألازغي  ٖلى البى٪ واإلاهاٍع٠ التي جد٤٣ طل٪  الالتزاماثخماًت خ٣ى١ أصخاب   -

( الالتزاماث)والخهىم ( اإلاىحىصاث)اإلاغا٦ؼ اإلاالُت مً خُث الخىاػن بين ألانى٫ اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت  -

. وخ٣ى١ اإلال٨ُت وطل٪ ٖلى يىء اإلاٗاًير واإلاإقغاث اإلاخٗاٝع ٖليها

ُت والغقض في  - ل و  الاؾدثماع٢غاعاث  اجساطؾالمت ألاصاء اإلاهغفي مً خُث أصاء الخضماث اإلاهٞغ والخمٍى

اء باإلاؿإولُاث الاج . جماُٖت والبُئُت وهدى طل٪ الٞى

ٝ إلاا ًد٤٣ اإلاهلخت الٗامت للضولت ، و٦ظل٪ مل و الخٗاون بين البىى٥ واإلاهاعجد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ و الخ٩ا -

ٗاث وال٣غاعاث  والخٗلُماث اإلاىٓمت لظل٪  نٝغماإلاهالح الخانت ب٩ل بى٪ و . في ئَاع الدكَغ

غ الغ٢ابت و للبىى٥ والم واإلاٗلىماثج٣ضًم الضٖم الٟني واإلاالي  - ناٍع٠ ومؿاٖضتها ٖىض الخاحت في يىء ج٣اٍع

م ألاصاء  . ج٣ٍى

ُت  التزاممً  َمئىانالا - . البىى٥ و اإلاهاٍع٠ بال٣ىاهين والخٗلُماث اإلاهٞغ

ال٣غاعاث  اجساطوئوكاء ٢اٖضة بُاهاث ووي٘ هٓم  مٗلىماث ٖلى مؿخىي ال٣ُإ اإلاهغفي حؿاٖض في   -

ُت بهٟت ٖامت، وال٣غاعا ل اإلاهٞغ بهٟت زانت ، بما ًجىب البىى٥  والاةخمان  والاؾدثماعث الخانت بالخمٍى

. واإلاهاٍع٠ اإلاساَغ اإلاسخلٟت 

ت مً ألاَضاٝ الا٢خهاصًت ال٣ىمُت ، والتي منها ٖلى  - جىحُه أوكُت البىى٥ و اإلاهاٍع٠ إلاا ًد٤٣ مجمٖى

:  ؾبُل اإلاثا٫ ما ًلي 

. جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الى٣ضي  -

٢ُمت الى٣ض اإلاداٞٓت ٖلى  -

. الخض مً مٗض٫ الخطخم   -

. الا٢خهاصي  الاه٨مافٖالج   -

اث ال٣ىمُت   - ٤ ألاولٍى ٠ُ الٟهل للمىاعص اإلاالُت وجىحيهاتها ٞو . الخْى

اث  - . اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن في ميزان اإلاضٖٞى

. الغ٢ابت ٖلى ٖغى الى٣ىص والُلب ٖليها   -
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م هٔ  - باألؾـ و  الالتزاممً  والاَمئىانم الًبِ الضازلي و٦ظل٪ اإلاداؾبت و اإلاغاحٗت في اإلاهاٍع٠ اج٣ٍى

اإلاٗاًير اإلاداؾبُت الٗامت الخ٣لُضًت و٦ظل٪ الهاصعة مً اإلاىٓماث اإلاداؾبُت الٗاإلاُت متى ٧اهذ ال جخٗاعى م٘ 

ٗت ؤلاؾالمُت  . أخ٩ام و مباصب الكَغ

جب ٖلى مٟدل  البىى٥ اإلاغ٦ؼي   خباع َظٍ ألاَضاٝ ٖىض ( مإؾؿت الى٣ض) ٍو أن ًأزظوا في ٖين ؤلٖا

وي٘ زُِ و بغامج اإلاغاحٗت و الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٍع٠  و ًغح٘ أَمُت الخض٤ُ٢ والغ٢ابت الخاعحُت في البىى٥ 

ئلى أن ٦ال مً اإلاض٤٢ الخاعجي ومٟدل البىى٥ اإلاغ٦ؼي ٌٗخمضان ئلى ابٗض الخضوص  ٖلى وحىص ٞٗل للخض٤ُ٢ 

غ الى٢ذ والجهض واإلاا٫ ولخجىب  الضازلي الجهىص ٞان ٖلى اإلاض٣٢ين الضازلين  اػصواحُتفي البى٪ مما ًٞى

لتهم  م٘ اإلاض٣٢ين الضازلين أو ااإلاض٣٢ين الخاعحُين وئجو والخاعحين الخٗاون الىز٤ُ وطل٪ بدهغ  أٖما٫

غ ما ئطا ٧اهذ  صاةغة الخض٤ُ٢ الضازلي أو لجىت في البى٪ ، وأن ج٩ىن اإلاهمت الغةِؿُت للمض٤٢ الخاعجي ج٣ٍغ

ؿخلؼم طل٪ هٓغة ٞاخهت وهاٞظة  لؤلويإ اإلاالُت للبى٪ في ًىم جض٤ُ٢  اصلت َو خؿاباث البى٪ صخُدت ٖو

. خؿاباجه 

بضًال للغ٢ابت الضازلُت  و لِؿذو٦ظل٪ ٞان أٖما٫ الغ٢ابُت و الخض٤ُ٢ الخاعجي حٗخبر أٖما٫ م٨ملت  

ٗخبر ٧ىؾُلت ئهظاع مب٨غ لئلصاعة مً زال٫ خُث ًغ٦ؼ الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى الغ٢اب ت الضازلُت َو ة ؤلاصاٍع

ها  ا٦دكاٝ . اإلاكا٧ل ٢بل و٢ٖى

. بِىما ًغ٦ؼ الخض٤ُ٢ الخاعجي ٖلى صخت اإلاٗلىماث و البُاهاث اإلاداؾبُت 

ئن ٖملُت الخ٩امل بين أٖما٫ الغ٢ابُت الضازلُت و الغ٢ابُت الخاعحُت جىُل٤ مً ئنالح اإلاغا٢ب  

ت مضي مالةمت الخاعجي با ل٣ىاٖض اإلاداؾبُت وئحغاء الغ٢ابت الضازلُت اإلاٗخمض مً ٢بل ئصاعة اإلاهٝغ ومٗٞغ

خماصالىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ للخىنل ئلى جدضًض مضي ئم٩اهُت  ٖلى بٌٗ  ئحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت ،  الٖا

خماصبدُث ًم٨ً  اث اإلاالُت ، وأجها ح٨ٗـ  هخاةج و ج٩ىن ال٣اٖضة خى٫ ٖضالت البُان الازخُاعٖلى الُٗىت و  الٖا

. وو٢ات٘ الضٞ٘ اإلاالي اإلاهغفي 

ٗخمض ٖلى  اهُال٢اجهاًت ٞترة مالُت مُٗىت وطل٪ ٧له   مً بغهامج للمغا٢بت ٌٗضٍ اإلاغا٢ب الخاعجي ، َو

غاٝ اإلاداؾبُت الضولُت ، وال٣ىاهين وألاهٓمت اإلادلُت ، لخأحي الىخاةج ًٖ أٖما٫ الغ٢ابت الخاعحُت  ألانى٫ وألٖا

. ، مخمت للغ٢ابت الضازلُت 
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: خاجمت الفصل 

ت ؤلاحغاءاث التي جىي٘ الغ٢ابت المأّن  مً زال٫ صعاؾدىا في َظا الٟهل وحضها   الُت جخمثل في مجمٖى

ت و صعاؾت أؾباب ؤلاهدغاٞاث ختى ًم٨ً ٖالحها  . للخأ٦ض مً مُاب٣ت الخىُٟظ الٟٗلي للخُِ اإلاىيٖى

                                                                            لغ٢ابت اإلاالُت أهىإ ٖضًضة جُب٣ها َُئاث مالُت م٩لٟت  بها مدلُا٦٫ما جبين لىا ئزغ َظٍ الضعاؾت أن 

ظٍ ألاحهؼة جإزغ ٖلى جُىع اإلاإؾؿاث مً زال٫ ع٢ابت ألاصاء اإلاالي و٢ُاؽ مضي يغوعة وحىص  حهاػ  و صولُا َو

. حها ع٢ابي ٞٗا٫ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلادضصة ب٣هض ٦ك٠ مىاًَ ال٣ىة و ال٠ًٗ و٦ك٠ ألازُاء و ٖال

ا مإؾؿاث مالُت و التي  و في ألازير جُغ٢ىا ئلى مىيٕى آلُاث الغ٢ابُت اإلاالُت ٖلى البىى٥ باٖخباَع

ا مً زال٫ وي٘ هٓام مداؾبي و ع٢ابي   ًيبغي مخابٗتها و مغا٢بت أوكُتها بهغامت و ٞٗالُت لًمان ئؾخ٣غاَع

ظا  ما ؾيخُغ١ ئلُه في ص٤ُ٢ زانت الغ٢ابت ٖلى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ختى ج٩ىن طاث حىصة  ومهضا٢ُت َو

. الٟهل اإلاىالي 

 



 

 

 

الفصل الثاني 
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ملذمت الفصل  

خصم املػلىماث  في املؤظعت  هما جلذمه مً مػلىماث   أكذمو   أَمحػذ  املداظبت  مً  

اث   تجدخاحها  وافت املعخٍى غىصشا َماما    أصبدذو الجهاث الخاسحُت  ،فاملػلىماث  املداظبت    إلاداٍس

التي حععى  مػظم  املؤظعاث  للعُؼشة  املىاظب   إلاهخاجمً غىاصش 

املداظبت  وشاػا  خذمُا  يهخم  بخىفير املػلىماث  املداظبُت مىه   أصبدذو مً َزا املىؼلم   

الترهيز  غلى  الىفػُت  همػُاس  للمػلىماث املداظبُت  امللذمت  ملخخلف  املعخخذمين  ملعاغذتهم في غملُت  

. اجخار  اللشاساث

للمػلىماث  ًلىم  غلى مجمىغت  مً  هظام املػلىماث املداظبي  هظاما  مخيامال   أصبذوكذ   

م الدسجُل  و امليىهاث  جخيامل  مؼ  بػظها  البػع لخدلُم  َذف  مػالجت البُاهاث املالُت غً ػٍش

لها الى مػلىماث مدااظبُت معخخلصت  مً اللىابم  املالُت  ب و الخلخُص  لخدٍى . الخبٍى

ػخبر َزا الىظام اخذ  ملؤظعت فهى ًلػب الذوس الشبِس ي  في الفشغُت  للمػلىماث في ا ألاهظمتَو

وجىظُم  جذفم املػلىماث و مػالجتها لخمثل في كىابم املالُت باغخباس  أن  املػلىماث هي املخشحاث   إداسة

. املػلىماث املداظبي النهابُت  لىظام 

مػلىماث راث  حىدة  و مصذاكُت  حػىغ  صىسة   إهخاجو الهذف الشبِس ي للمؤظعاث  َى  

ً داخلُا و خاسحُاصادكت غً  الىطػُت  املالُت  املؤظعاث  بؿُت  اظخلؼاب  الم . ظدثمٍش

مبدثين   إلىباملػلىماث املداظبت  وحىدتها  كمىا  بخلعُم  َزا الفصل  إلاملاموغلُه مً احل  

ٌ سبِعين  خُث ظيخؼشق في املبدث  اث  خٌى هظام املػلىماث املداظبي أما في املبدث الثاوي غمىمي إلى ألاو

 ظىدىاٌو املػلىماث املداظبي و حىدتها

غمىمُاث خٌى هظام املػلىماث املداظبي  : املبدث ألاٌو 

ٌػخبر هظام املػلىماث املداظبي املعؤولُت اهخاج  املػلىماث  املداظبُت  داخل املؤظعت  و ٌػذ  املصذس   

الىاحب  مػالجتها  للحصٌى غلى املػلىماث املداظبُت  و ًشجبؽ َزا الىظام  بجمُؼ الاَم للبُاهاث  

  الىظم الفشغُت للمؤظعت 

جلذًم صىسة واكػُت و صادكت  غً الىطػُت  املالُت  للمؤظعت   ان ؾاًت  هظام  املػلىماث املداظبي  هي  

ومُت  املخػللت  بيشاغ املعخمشة و الي  حت  غً الػملُاثفهى  ٌػخمذ  في رلً  غلى حمُؼ البُاهاث  الىاث

ا ومػالجتها و غشطها في و التي حػخبر مخشحاث ألاهظمت الفشغُت  الاخشي  ،إر ًلىم  بدسجُلهاملؤظعت 

ش طمخعاباث ث . نها الىزابم املداظبُت املعاغذة  في اغذاد اللىابم  املالُت و الخلاٍس

بي  مفهىم  هظام  املػلىماجاملداط:  املؼلب الاٌو 
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هظام املػلىماث املداظبي "  للذ  حػذدث  املفاَُم التي جىاولذ مفهىم  هظام املػلىماث  املداظبُت و منها   

ب ومػالجت  و جدلُل و جىصُل  املػلىماث َى مجمىغت مً ألاهظمت الفشغُت  املعخخذمت في ججمُؼ و جبٍى

". الخاسحُت املالبمت  إلجخار اللشاساث  الى إلاداسة الذاخلُت و الاػشاف 

 باألخذارٌػذ هظام املػلىماث  املداظبي  اخذ الاهظمت  الفشغُت للمػلىماث  في املؤظعت  خُث يهخم 

. الاكخصادًت التي ًمىً الخػبير  غنها بشيل  همي و هلذي 

مً  أَمُخهٌعهل غملُت اداسة املؤظعت  بىفاءة  و فػالُت  و جأحي هظام  املػلىماث  املداظبي َى الزي 

املػلىماث  هفعها  في غملُت  الخخؼُؽ  و الشكابت  و اجخار  اللشاساث  و خلُلت  هفئّن  هجاح بػع  أَمُت

. 1املؤظعاث  الاكخصادًت  أو فشلها  كذ ًشحؼ  اظاظا  الى  مذي هفاءة   هظم  املػلىماث  املداظبُت بها

ت  داخل املؤظعت  في هظام املػلىماث املداظبي َى الجضء الاظاس ي و الهام  في هظم  الم غلىماث الاداٍس

ر ًلىم  بدصش  و ججمُؼ  البُاهاث  املالُت  و املداظبُت  مً مصادس  داخل  خاسج  ‘مجاٌ  الاغماٌ  

لها  الى مػلىماث  مالُت  و مداظبت مفُذة  ملعخخذمي املؤظعت  ، زم  ًلىم بدشؿُل  َزٍ  البُاهاث و جدٍى

. ظتَزٍ  املػلىماث  خاسج  داخل املؤط

مجمىغت الاحشاءاث  املىظمت  التي ًبػها   ٌػشف هظام املػلىماث املداظبي بأهه رلً الاظلىب املىظم أو 

ب  غملُاث املؤظعت  املداظب في حسجُل  ذة  لها في الذفاجش و  و جىبٍى املالُت، مً واكؼ املعدىذاث املٍؤ

أو خعاسة و الىاكف  غلى خلُلت    مً سبذ السجالث املداظبُت  ، لؿشض  بُان  هدُجت وشاغ  املؤظعت

ا  املالُت في نهاًت  فترة مالُت  مػُىت باالطافت الى ان  هظام املػلىماث املداظبي وظُلت  الى جدلُم مشهَض

املػلىماث  إحشاءاث  الشكابت غلى وافت غىاصش  الاهفاق و الاًشاد  و اصٌى وخصىم املؤظعت ، وجىفير 

ت لإلداسة  لترشُذ  كشاساتها  الخاصت بالعخػماٌ  املىاسد املخاخت  و الشكابت  غليها . 2الظشوٍس

: و مً خالٌ الخػاٍسف العابلت  ، ًمىً اظخخالص حػٍشف شامل لىظام املػلىماث  املداظبي  

ت  الزي  يهخم  بجمُؼ  "   ً  و اًصاٌ  َىرلً  الىظام الفشعي مً هظام  املػلىماث الاداٍس مصالحت  جخٍض

املػلىماث  راث  الؼبُػت املداظبت  و اهمالُت الى اػشاف املعخخذمين  لها  داخل و خاسج املؤظعت  ، 

ًطخ املػلىماث  املداظبُت خُث ٌعخمذ  الىيل وشاغ املؤظعت  فهى  ٌشبه  الللب  الىابع  الزي 

ًطخ املػلىماث  لألػشاف الخاسحُت  ، مً خالٌ  لألػشاف املخخلف في الهُيل الخىظُمي للمؤظعت  ، هما  

". اللىابم  املالُت  التي حػذ مً املخشحاث  النهابُت  لهزا  الىظام

 

 

                                                           
عملٌة  اتخاذ القرار فً المؤسسة  ، مذكرة  مقدمة  ضمن  متطلبات  نٌل   امٌنة ربعً ، نظام المعلومات المحاسبً ، ودوره  فً تفعٌل - 1

 .25، ص 2013شهادة  الماستر  ، كلٌة  العلوم  االقتصادٌة  و التجارٌة  و علوم التسٌر  ، جامعة  لبورٌة  الجزائر، 

الطبعة  "  وى االفصاح  فً المعلومات المحاسبة  حكومةالشركات  و اثرها  على مست" غزوبً ولٌد الناجً الجٌالً ،حسن  الجلٌل آل   - 2

 .72،ص 2015االولى ، مركز الكتاب باالكادٌمٌة  ، عمان  
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اسبي  قلب  نظام  معلومات نظام املعلومات املح( Ⅰ-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحاسبة العامة و 

املحاسبة  التحليلية  
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اث املخضوهاث  الخثبُخاث الصُاهت املشتًر
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املعلومة  املحاسبة    في انتاج دور النظام املعلوماتي  املحاسبي : املطلب الثاني 

Ⅰ 

 

خاظبي  للمػلىماث املداظبت في هظام  املػلىماث  الممشاخل دوسٍ البُاهاث  Ⅱ-2الشيل  سكم   
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هظام  املػلىماث املداظبت  هأي  هظام  مً مجمىغت  مً امليىهاث  لخدلُم  َذفه  الزي كام مً  احل  

ب  والخل( املذخالث)  املالُت   و التي  جخمثل  في الاخذار املػالجت  ) خُص                  ن  الدسجُل  والخبٍى

أي هظام ًخألف  مً زالر  مشاخل  هي  مشخلت الادخاٌ  ، مشخلت  املػالجت  ( املخشحاث ) اللىابم املالُت (  

( . املخشحاث) و مشخلت  الاخشاج  
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الؼبُػت  املالُت  التي ًخم  في املؤظعت  و املىزلت  بمعدىذاث   هي غباسة  غً املػلىماث  راث : املذخالث  

خ  مدذدة  . جثبذ  وكىغها  بخىاٍس

مذخالث  هظام  املػلىماث  جخمثل  في البُاهاث  الاولُت  َزٍ  البُاهاث  جخظؼ  للمػالجت  مً خالٌ   

جش  الُىمُت  ،  و ًخم  جشخُل  غملُت  حسجُل  كُىد  جلً  املػامالث  املالُت  في سجل  خاص  بُذعي  بذف

الى خعابتها  املخخصت في دفتر الاظخار الػام زم جشصُذ الحعاباث و  اللُىد  املداظبت  مً َزا  السجل 

ػبُػت ول خعاب ورلً خالٌ فتراث  صمىُت  جدبؼ  لؼبُػت  الحعاب  و اظخخشاج  اسصذتها خعب 

املذخالث الاظاظُت لىظام  املػلىماث املداظبي   ث حػخبر الىاسدة في املعدىذالؼبُػت  املؤظعت  و البُاهاث 

. لزلً  ًجب  جصمُم املعدىذاث و ازباتها بشيل ًظمً  حػلها الذلُل  املىطىعي غلى صحت املذخالث

  ل املذخالث  الى مخشحاث  كابلت  لألظخفادة :  املػالجت  .منها في شيل مػلىماث هي غملُاث  جدٍى

   جخم مً خالٌ  غشض  املػلىماث املداظبت  التي جم  الحصٌى  غليها  مً املشخلت  : املخشحاث

ش  ألاخشي  التي تهذف  مجملها  الى  العابلت  و رلً  مً خالٌ  اغذاد  اللىابم  املالُت  و الخلاٍس

ألاػشاف   جدلُم الهذف   ألاظاس ي  للمداظبت  املخمثل  في جىصُل  املػلىماث  املداظبت  الى 

 ( .املعخخذمين ) راث الػالكت أي  

خُث يهذف هظام املػلىماث  املداظبي الى الىخاج  مػلىماث  غً املؤظعت  جفُذ املعخخذمين  فهى  

منها في مجاالث  الخخؼُؽ  أو الخىفُذ   و ًىفش  بُاهاث  و مػلىماث  جخخلف  مً  خُث الاظخفادة 

. الدشؿُل  و الشكابت  وجلُُم  ألاداء

ش  هي ألاداة  ألاهثر  اظخخذاما لخلذًم  مخشحاث هظام  مػلىماث  مداظبي    إلىهما ان  الخلاٍس

حذولت  خعاباث الىخابج  و  إلى  فباإلطافتالىظام  وحىدجه  املعخخذمين فهي  اخذ  مؤششاث  فاغلُت 

ىت  ًذم  الىظام  ش  التي ًخم  جصمُمها  امليزاهُت  و حذٌو  جذفلاث  الخٍض مجمىغت  مً  َزٍ الخلاٍس

. غلى اظاط مػاًير 

و لخدلُم  هفاءة  الىظام  فئهه  ؾالبا  ما ًظاف  لزلً  غىصش  او وشاغ  آخش  َى وشاغ  الشكابت   

control   او  الخؿزًت  الػىعُت  (feed-back  ) التي حػني  اللذسة  غلى إغادة   الخلُُم  و رلً  هما

ش   جمثله الذولُت اهه  ًجب  غلى  املؤظعت  وكذ سأث  املػاًير  املداظبت  مً اَمُت  في اظخمشاس  و جؼٍى

معخخذمي املػلىماث  اللذسة  غلى ملاسهت  املػلىماث  املداظبت   للمؤظعت  غبر الضمً  مً احل 

. جدذًذ الاججاَاث  في املشهض املالي و في ألاداء

هي ألاخشي  غباسة  غً  مخشحاث  هظام  املػلىماث  املداظبت  أو  ومىه فئّن  الخؿزًت الػىعُت  

مشة زاهُت  في  دوس  حذًذة  الى الىظام  ألظخخذمها همذخالث   مً   إدخالهاٌػاد  املػلىماث  التي 

. 1احل جدعين  معاس  الىظام  و جىُفه  مؼ بِئت  لخدلُم ألاَذاف املشظىمت 

                                                           
1  
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املعلومات  املحاسبي    فروع  نظام:  املطلب الثالث 

) مً املعخخذمين باالغخماد  غلى  ان هظام  املػلىماث  املداظبت ًىفش املػلىماث  الى هىغين  

ًمىً  ان هميز بين فشغين  لىظام  (  معخخذمين  داخل املؤظعت  و معخخذمين  خاسج املؤظعت  

ت  أو الدعُير و الشيل  الخالي  ًىضح املػلىماث املداظبي  َما املداظبت  املالُت  و املداظبت  إلادا ٍس

رلً  

فشوع هظام املػلىماث  املداظبي ( Ⅱ-3) الشيل سكم 

 

حػخبر  بمثابت  ألاصل  الزي  جفشغذ  غىه  الفشوع الاخشي  للمداظبت  و تهخم  بدُل  : املداظبت املالُت  -1 

الُت  التي  جدذر  الفترة  املداظبت  بين  املؤظعت  و الؿير  و حسجُل  و جىبُىب  أو جصيُف  الػملُاث  الم

ش  جدىي   مػلىماث  مالُت  غً  ش  مالُت  خاسحُت  ملعخخذمي  خالٌ  الخلاٍس رلً  كصذ  اغذاد  جلاٍس

ا  املالي  و لزا ًشجىض  الهذف الشبِس ي لهزا  الفشع  مً فشوع املداظبت  هدُجت  اغماٌ املؤظعت  و مشهَض

 1الشبذ و املشهض املالي للمؤظعت  الى  جىفش الخذماث  التي جدمي  أصٌى املؤظعت  غلى  كُاط  الاطافت

 وجخظمً  َزٍ  املداظب  مالي 

 التسيير   إلاداريةاملحاسبة  -2

ت ع بدفظ و جدلُل  و اغذاد و جىفير  املػلىماث  املداظبت  التي جخذم و ًخخص َزا الفش    الػملُت  الاداٍس

للمششوع  في اهجاص  مهام الخخؼُؽ  و الاششاف  و الخىحُه  و املخابػت  و سفؼ  هفاءة  اداء  اليشاغ  مما 

ش املالُت  الذوسٍت  لؿشض  اخيام الشكابت ًخؼلب  مىه املداظبت جىفش املػلىماث هغ ًل مخدلم مً الخداٍس

ت  ؾ، واجخار اللشاساث راث  الؼبُػت  اللصيرة  الاحل   ت  للمششوع   سجؤر التيالاداٍس غلى الػملُاث  الجاٍس

لت  الاحل  التي جؤزش غلى الاظتراجُجُت  املششوع في  ت الى البػُذ و تهذف املدا ألامذو الؼٍى ظبت الاداٍس

م جلُُم  البذابل املخىفشة و  ششوع ماملخاخت  لل   الاكخصادًتجدلُم الاظخخذام الامثل للمىاسد  ، غً ػٍش

اخُاها غلى َزا الفشع مً  ... َا  لخػظُم املىافؼ  التي ًدصل  غليها  املششوع  ولزلً  اخخُاس التي ًمىً 

 . 2املداظبت بمداظبت  املشاكبت

خظمً  َزٍ املداظبت  ما ًلي    :ٍو

مً الاظالُب و الالجشاءاث  املعخخذمت  في حمُؼ  و هي غباسة  غً مجمىغت :  مداظبت  الخيالُف  -2-1 

ب   و حسج و جدلُلها  بهذف  اخدعاب جيالُف الاهخاج او الخذماث  او    الخيالُفًل  بُاهاث  وجبٍى

ت لإلداسة  ألؾشاض الدعػير  و مماسظت  الىطابف   الاوشؼت   املخخلفت  مً احل  جلذًم املػلىماث الظشوٍس

                                                           
دار وائل  للنشر  و   محمد مطر ، مبادئ المحاسبة المالٌة  للدورة  المحاسبٌة  و مشاكل االعتراف و القٌاس و االفصاح ،الطبعة  الرابعة - 1

 .27،ص 2007،  االردنالتوزٌع  ،

هادي رضا  الصفار  ، مبادئ  المحاسبة  المالٌة  ، الجزء  االول و االسس  العلمً  و العملٌة  فً القٌاس  المحاسبً  ندار المسٌرة    2

 .28،ص 2011االرن، للنشر  و التوزٌع  ، عمان  ، االردن  ، 
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ت   ت  لخىفير   و جلُُم الاداء فمداظبت الخيالُف حػخبر اداة  ووظُلت   فػالت  في املداظبت الاداٍس الاداٍس

 .وشاغ املؤظعت وجضوٍذَا لإلداسة  مً احل  اجخار  اللشاس   فصُلُت غًاملػلىماث  الذ

املؤظعت  واَم ميىهاث املعاس الخخؼُؼي   حػخبر املىاصهت مً اَم  مشاخل  جىفُز اظتراجُجُت:  املىاصهت  -2

لها ، فهي الخػبير الىلذي  ملخؼؽ  الػمل لخدلُم َذف مدذد في الىمُت و الضمً و حعاغذوي في غملُت  

 .1الخيعُم  و الشكابت 

فاملىاصهت هي الخؼت او البرهامج الزي ًجب ان حعُير غلُه املؤظعت  في العىت التي اغذث املىاصهت مً احلها  

جي لالظتراجُجُت  املؤظعت  املخىظؼت و  ، لت الاحل في ظبُل الخدلُم  الخذٍس  .ػٍى

لت ألاحل  ان مً  خمعت  الى  خمعت  غشش  ظىت  اللادمت  والتي جيىن   خُث ًمىً وطؼ  مىاصهت  ػٍى

و التي   الشأظمالُت   ، هما  ان َىان  مىاصهت  جفصُلُت  إلزنى غشش شهش  اللادمتغامت  وحعمى  املىاصهت  

 .حعمى  املىاصهت  اللصيرة  لألحلت  و التي جيىن  اهثر  جفصُال  مً الاولى

ً  باملؤظعت  غلى جدبؼ  معاس  اليشاغ  خالٌ  العىت  و جدذًذ  الاهدشافاث   و  حعاغذ  املىاصهت  املعيًر

م اللُام   .الصحُدت   باإلحشاءاثرلً  إلصالتها  غً ػٍش

تهىظام  فشعي مً هظام  املداظبت   ألاخيرةصث  َزٍ  بش :محاسبة املسؤولية  -2-3 ، بهذف  جىفير    إلاداٍس

ش   و    إلاساداثو  ألاكعامسكابت غمل املعؤولين في ، حػمل  غلى   أداءمػلىماث  مداظبُت  بصىسة  جلاٍس

و للمخابػت مً الصالخُاث  املمىىخت  مً كبل   املعؤولُت امليلفين بها إػاسرلً  بخلُُم   ادائهم  طمً  

 .الػلُا  إلاداسة

ين  في فهي هظام ٌؼ ش    ألاكعاممل غلى جىفير املػلىماث املداظبت الخاصت بأداء  املذٍس مً خالٌ  جلاٍس

للىصٌى الى الاهدشافاث  وسبما  مؼ الشخص  الحصصالفصلي مؼ  ألاداءملاسهت باالغخماد  غلى   ألاداء

 2في املؤظعت  املعؤوٌ

ت و املداظبت  املالُت   -3  :أوحه الاخخالف بين املداظبت  الاداٍس

ت  غلى جىفش املػلىماث  الالصمت  و اليافُت  ملماسظت الاوشؼت الخخؼُؼُت و اللابُت   جشهض املداظبت الاداٍس

ش الخاسحُت  :الذاخلُت غلى غىغ املداظبت املالُت التي جشهض اظاظا غلى اغذاد الخلاٍس

ت  جشهض غلى املشاول الحالُت  او املعخلبلُت  غلى غىغ املداظبت  املالُت   - التي جشهض  املداظبت  الاداٍس

خُت  .اَخماما  غلى الاخذار الخاٍس

                                                           
1  

فً المؤسسة  ، مذكرة  مقدمة ضمن  متطلبات  نٌل   المعلومات المحاسبً   محمد مفتاحً ، تكنولوجٌا المعلومات و دورها  فً تفعٌل - 2

،ص 2012، الجزائر   3شهادة الماجستٌر  فً العلوم التجارٌة كلٌة العلوم االقتصادٌة  و العلوم التجارٌة و علوم التسٌٌر  جامعة  الجزائر 

61. 



 الفصل الثاني                                                  فلسفت وجودة المعلوماث  المحاسبت
 

ش الخاسحُت فئّن هظامها ًمىىه اظخخذام   - ت  وىنها ؾير مفُذة بمخؼلباث  اغذاد  الخلاٍس املداظبت الاداٍس

جيالُف  كل  كابلُت  لإلزباث  و الخدلُم ، هما  ان الخيبؤاث و الخلذًشاث بُاهاث  احل مىطىغُت و ا

ت  .الفشصت البذًلتجلػب دوس وسبِغ في مجاٌ املداظبت الاداٍس

ت  جيىن شبه  سوجُيُت  او شبه  مبرمجت او ؾير واضحت    - مػظم املشىالث التي جخػشض لها املداظبت الاداٍس

تهخم باظخخذام  مبادا  و اظالُب  مما ًؤدي الى ًتها  و لزا فئنها املػالم مما ًؤدي الى صػىبت بشمج

 .صػىبت  بشمجيها  و لزا فئنها تهخم  باظخخذام  مبادء  و اظالُب  و افياس  مً غلىم  و هظم  اخشي 

ت  غلى مذي  فلشة  َزا  الىظام  غلى  جدفيز  - معاغذة  الاداسة مؼ ًخىكف  هجاح  املداظبت  الاداٍس

 .1املىاظب  َذاف الخىظُم  بىفاءة  و في الىكذ جدلُم ا

 :ملىماث هظام املػلىماث املداظبي :  املؼلب الشابؼ 

صٌى ٌػخمذ  هظام املػلىماث املداظبي غلى مجمىغت مً امللىماث التي جخيامل فُما بُنها  مً احل  الح 

خاسحُت ، ومً اَم  َزٍ  امللىماث  ما  غلى مػلىماث فػالت  في مخخلف الاظخخذماث  ظىاء  الذاخلُت  او

 :ًلي 

 :املعدىذاث  -1-1 

جمثل  الػملُاث  املالُت  مذخالث  هظام  املػلىماث  املداظبي  و التي  ًخم  حسجُلها  في السجالث   

ػخبر جىفش املعدىذاث طشوسة باقي  وىنها هي  التي  ًخم  الدشؿُل او املػالجت  بمىحبها الم  .خاظبت َو

 :َزٍ املعدىذاث  مجمىغت  مً املبادا و هي  جدىم 

 .اظخخذام  اكل  غذد مً املعدىذاث   -

 .هذاث و اَماٌ ول ما َى ؾير طشوسي مً املػلىماثالخبعِعؽ و الىطىح  في جصمُم  املعذ -

 .اظخخذام غذة صىس مً هفغ املعدىذ  -

 .مىؼ الاصدواج البُاهاث  وحسجُل  الػملُت -

ي املعدىذاث   في دوسَا  املىخظمت  اداة  َامت  للىظام  املداظبي خين  ٌػخمذ  غليها ٌ......... ًجب ان -

 .حمُؼ البُاهاث  و املػلىماث

ًمىً حػٍشف الترميز غلى اهه وطؼ  اسكام او خشوف هجابُت أو غالماث او صىس او الىان  : الترميز  -1-2

دلم  الشمض الاؽ  :ساض الخالُت لخمُيز مفشاداث  ول غىصش  مً ؾيٍر ، ٍو

 .غملُت ججمُؼ املػلىماث حعهُل   -

                                                           
 .28-27،ص 2007المجتمع العربً للنشر و التوزٌع ،االردن ، ٌاسر صادق مطٌع ، نظم  المعلومات المحاسبٌة  ،مكتبة   - 1



 الفصل الثاني                                                  فلسفت وجودة المعلوماث  المحاسبت
 

 .و العشغت  في اهجاص الػملُاث الاجصاٌحعهُل غملُت  -

 .جللُل اخخماالث  الىكىع في الخؼأ -

 .1 الحاظىب ،اغخماد كىاغذ  البُاهاث  أهظمت  إدخاٌحعهُل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شهادة   الستكمالفائدة  لمستخدمٌها ، مذكرة مقدمة    أكثرالمحاسبً  فً جعل المعلومة المحاسبٌة   اإلفصاحمحمد الكامل بلعٌد ،دور  - 1

 .62،ص 2011الماستر  فً العلوم التجارٌة  كلٌة  العلوم  االقتصادٌة  و علوم التسٌٌر  و العلوم  التجارٌة ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، 



 

 

لفصل الثالثا  
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 :ملدمت الفطل 

في الحفاؾ  كلى ؤمالن  البىً  و  ماها ا ثتلع  زوض  ًةبّن  وؿُفة  الطكابة  املالُة  في البىىن  الحجاض 

حلىق  السائىين  مً  مؼاهمين  و مىزكين  و حهات  ملططة  و اللمل   كلى ثىؿُف  و اػخثماض  املىاضز  

لة  حسًة  و ثجىبا  لتمذاػط  املصطفُة  املذحتفة   . بؼٍط

كس  مً يبين امللتىمات   و باكحباض ؤّن الحيؼُم و في  اػاض  ثىػُس  الحيامل  بين  الىـطي  و الحؼبُلي  

ة ات  ، ولحجؼُس واكم  الطكابة   املالُة  في البىىن الجعائٍط ػىلىم  بسضاػة  ثؼبُلُة كلى مؼحىي  : ألاولٍى

فُة  ضكم  . ، والًات مؼحغاهم تفطق  بىكيرا(  874)  بىً  الفالحة  و الحىمُة  الٍط

فُة ،ؤهم ؤهسافه  وو  ٌو مً دالٌ هصا الفصل الحلطف  كلى بىً  الفالحةاحو ػً  املهام الحىمُة  الٍط

. الحىـُمي  له، ومً  ثم الحلطف كلى هًُ بلُهاملىوتة  

 .ماضغ كلى هصه  املاػؼات املالُة و مً ثم  زضاػة  ؤحهعة  الطكابُة  التي ت
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فُت :  اإلابدث  ألاٌو   :جلدًم  بىً  الفالخت  و الخىمُت الٍس

فُة  ماػؼة ثيحمي  الى     ط الفالحة و ثطكُة كؼاق اٌبىً  الفالحة  و الحىمُة  الٍط اللمىمي مهمحه ثؼٍى

في ،فُبساًة    اللمل املشىاض  ثيىن  البىً  مً مئة  و ؤضبلين  ووالة  محىاٌظ  كنها  مً ػطف  البىً  الٍط

فُة  في املطهع ألاٌو  في ثطثِع  البىىن  ف  بىً  الفالحة  و الحىمُة  اٌيالىػجي  الجعائطي  و كس  ثم  ثصً ٍض

 .ًةالحجاض

فُت : اإلاطلب ألاٌو     :حػٍسف بىً  الفالخت  و الخىمُت  الٍس

زت  الى مُالز  بىً  حسًس  محذصص  في العضاكة  ؤبّن  بكازة  الهُيتة  باليؼبة  لتلؼاق  املصطفي  "  

فُة  ،  بش ٌشغل  مياهة  هامة  زادل  الجعائطي  و ًىسضج  طمً  زائطة  لىـام  املصطفي ا و الحىمُة  الٍط

ة    .البىىن  الحجاٍض

متُاض  زًىاض  ؤما  2.2بطؤغ  ماٌ  كسضة  13/03/1982املاضخ في  82/106ثم بوشائه  بمىحع املطػىم 

و كُمة  ول  هاض،  ملطها الطئِس ي بالجعائط  اللاصمةيمتُاض  ز 33فهى ٌلس  شطهة  مؼاهمة  شات ضؤغ ماٌ 

البىً كابل  لتحلسًل ػىاء   ماٌزج  بمؼاهمة صىازًم املؼاهمة  الحابلة لتسولة و ضؤغ  نحصة  هي متُى

ل شطهة  ؤدطي و كس  حسز  هصا   ازة  مبتغ  املؼاهمة بسدٌى  مؼاهمين حسز ؤو  بىلصاهه في حالة  ثحٍى بٍع

ر  والة  محىاٌظ  كنها  مً ػطف  البىً   و  140بساًة املشىاض  ثيىن  البىً  مً في 1995ػبحمبر  25فلال بحاٍض

 1.الجعائط 

ل  هي يومً ؤهم  الىؿائف  ألاػاػُة  التي    :كىم  بها  البىً  في الحمٍى

 .املحلتلة  بهصا  اللؼاق    ألاوشؼةو ول    ؤلفالحي  إلاهحاج  ؤوشؼةول  و االهي  -

 . ةالفالحيول  و اوشؼة  الصىاكات  االهي  -

فُة    اتالصىاقوشؼة  ؤالهُاول     .الحلتُسًة  و الحطف  الٍط

 .2" الى شلً  ًلىم  البىً  بجمُم  اللمالُات  املصطفُة  الحلتُسًة   باإلطافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  BADRالمتضمن انشاء  1982ــ03ـــ13المؤرخ فً   106ـــ  8المرسوم رقم  

. ، مطحم ػابم شهطه 198213ــــــــــ03ــــــــــفي  املاضخ 8/106  ياملطػىم الحىفُص - 2
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فُة  :  املؼتع الثاوي    الهُيل  الحىـُمي  لبىً  الحىمُة  و الٍط

 الهُيل  الحىـُمي  لىوالة  بىكيراغ ( Ⅲ-1)الشيل  ضكم    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فُت  ، ووالت  بىكيراث : اإلاطدز   بىً  الفالخت  و الخىمُت  الٍس

 

 

 

 

 

 

 ألاماهة

ة  املسًٍط

 ووالةاٌ مسًط

 إلازاضة مصلحة  االستغالل  الزبائن

 مصلحة الشبان

مصلحة  الشبان  

 الثاهىي 

 الصىسوق 

محفـة  ألاوضاق   

 املالُة

مصلحة  اللمتُات    

 الخاضحُة 

 مصلحة اللطوض

مصلحة  اللؼم   

 اللاهىوي  و الححصل 

مصلحة  الىزائم و   

 الحؼابات  

مصلحة ألاكماٌ    

 اللامة 

مصلحة  مطاكبة   

 املحاػبة  
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فُت :  اإلاطلب الثالث   مهام  بىً  الفالخت  و الخىمُت  الٍس

فُة ل  الفالحي  و شلً   ٌؼعى بّن  بىً  الفالحة  و الحىمُة  الٍط الى ثحلُم ؤهسافه  املحمثتة  في الحمٍى

مً دالٌ  ثحسًس  مذحتف  املهام  التي جؼاكس  كلى  ثسكُم  هصا اللؼاق  الحُىي  ، ولهصا فةهه  ًمىً  

فُة  فُما ًلي    :  ثلخُص  ؤهم  مهام  بىً  الفالحة  و الحىمُة  الٍط

ة  لحسكُم وطم  إلامياهُات  املالُة  املمىىح    - ثىمُة اللؼاق  الفالحي  ،الطي، ة  مً كبل  السولة  الجعائٍط

 .الصُس  و اليشاػات  الحطفُة 

ة  لتيشاػات  املحلتلة  باملاػؼات  الخاصة  ،وجؼاهم  في ثىمُة    - اللُام  باملؼاكسات  املالُة الظطوٍض

ىن  الحطفُىن ،  و الصىاكات في  واألػباء  و البُؼٍط اكحباضه ب  .الحلتُسًة  ،والحجاضة  الخىاص   اللالم  الٍط

ة  ات الحىمٍى م  الفالحُة املؼؼطة في مذحتف  املؼحٍى  .ؤزاة مً ؤزوات  الحذؼُؽ املالي لتمشاَض

 :الحالُة هصه  املهام ًلىم  البىً  باالكماٌ  بلىوباالطافة   

تة  ومحىػؼة ألاحل -  .مىح  اللطوض ػٍى

ىة) هُةملالجة  حمُم اللمتُات  البن -  (.اللطوض ،صطف،دٍع

 .لحلامل  مم ماػؼات  اللطض اللمىمُة  ألادطي ـا

ل  مذحتف اللمتُات بالحجاضة الخاضحُة -  .ثمٍى

ط الخسمات  اللائمة  -  .بوشاء  دسمات املصطفُة  حسًسة  مم  ثؼٍى

 .3" الاػحفازة   مً الحؼىضات  اللاملُة  فُما  ًذص  الحلىُات  املطثبؼة  باليشاغ املصطفي  -

فُت:  اإلاطلب السابؼ    :أهداف  بىً  الفالخت  و الخىمُت  الٍس

 :زاضة  البىً  ماًلي ألاهساف ملؼؼطة مً  ػطف  ب هم ؤو مً 

م  مجاالت  البىً  هماػؼة  مصطفُة شامتة ثىػُم  و   -  .ثىَى

 .ثحؼين  هىكُة  وحىزة  الخسمات   -

 .ثحؼين  اللالكات  مم  العبائً   -

                                                           
3
 www.badr-bank.net.consultéle 25/04/2016. 

http://www.badr-bank.net.consultéle/
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 .الحصٌى  كلى  ؤهبر  حصة  مً الؼىق  

ط  اللمل  املصطفي  في كصس  ثحلُم  ؤكص ى  مً  الطبحُة   -  4ثؼٍى

 مىهجُت  الدزاطت  اإلاُداهُت :  اإلابدث الثاوي 

بلس  الحؼطق  في الجاهع  الىـطي  الى بلع  املفاهُم  املحلتلة  بىـام  الطكابُة  املالُة ، وهصا   

صحة  و املصساكُة  امللتىمات املحاػبُة  و هُفُة  الحصٌى  كلى هصه  امللتىمات   بسضحة  كالُة  مً اٌ

الجاهع  الىـطي  في صىضة  ثؼبُلُة  كلى كُىة  مً    غاقحتى  ثصبح  شات   حىزة  وان  البس  مً اغ

وحهات هـطهم  حٌى   بكؼاءاملحاػبين  و املالُة  لبلع  البىىن  و هصا  مً احل    ؤكؼاماملىؿفين  في 

زة  امللتىمات املحاػبُة ، وملطفة مسي  التزامهم ومسي مؼاهمة  هـام الطكابة  املالُة في ثحؼين  ج

الفططُات  املحلتلة   الدحُاضالححطي املباشط   ؤػتىباملالُة و هصا  باالكحماز كلى   ةكابهـام الطبةحطاءات  

مىسضحة  ثحد محاوض   ؤػئتةبمىطىق السضاػة ، وهصا مً دالٌ  ثىظَم اػحماضة  اػحبُان  ثححىي  كلى 

 .السضاػة   ضطُاتفي  ؤو هف إلرباتاملؼطوحة و محالة  مىا كلى إلاشيالُات  بحاباتمحسزة هي  في ألاصل  

غُىت الدزاطت  :  اإلاطلب ألاٌو  

الخبرة   ؤفطازها  مً بين  الصًً  ثحىفط  لسيهمًيىن   ؤنضوعي  في ادحُاض كُيُة  السضاػة املُساهُة 

ػين حىزة  امللتىمات املحاػبة  اللتمُة و اللمتُة  وكسضة  الحىم  كلى  زوض  هـام  الطكابة  املالُة  في ثح

فُة  فطق  بىكيراكس  شمتد هصه  السضاػة كُيُة  مً بىً الفالحة  و و والًة  مؼحغاهم  تالحىمُة  الٍط

فُة شلً كمىا  باالثصاٌ ب بلى باإلطافة ة  بىً  الفالحة و الحىمُة  الٍط ً  كلى مؼحىي  مسًٍط حُث كمىا  آدٍط

اػحماضة  مً مجمىق  الاػخثماضات ؤي   21كلى   إلابلاءثلطض  ظ اػحماضة بلس  كمتُات الفط  30بحىظَم  حىالي  

اػخبلست    9باقي  الاػحماضة  امللسضة  بـ   بةكصاءٌ كُىة  الساضػة  بلسما  كمىا  في املائة  لحمثي 70ما ٌلازٌ  

  إلاحصائُاتللسم اػحالمها  ، ًمىً  بزضاج  الجسٌو  الحالي  لحىطُح    3و    إلاحابات منها  لتىلع  في  6

 .اصة  باػحماضة  الاػحبُان الخ

 

 

 

                                                           
4
، مرحلة  مقدمة  فً ملتقى  الوطنً  الثانً  "  ثقافة  االدخار  فً المجتمع  الجزائري  و أثرها  على البنوك  الجزائرٌة"  زهرة  بن ٌخلف ، - 

ل  التحوالت  القانونٌة و االقتصادٌة  ، كلٌة  العلوم  االقتصادٌة  التجارٌة وعلوم  التسٌٌر  ، المركز  فً حول  المنظومة  المصرفٌة  فً ظ

.8،ص  2005افرٌل  ، سنة   25و 24الجامعً  ، بشار  ،ٌومً    
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 ثىظَم  حجم اللُىة (Ⅲ-1) الجسٌو ضكم 

ة  الحىطاض لبُان ا  اليؼع  املئٍى

 70 21 الاػحماضات  الصالحة  لتححتُل 

 20 6 الاػحماضات  املتغاة

 10 3 الاػحماضات  امللصىز  و املمهتة 

 100 30 املجمىق 

 

 باطدثمازة ؤلاطخبُانًىضح ؤلاخطائُاث الخاضت ( Ⅲ.1)الشيل 

 

 .(Ⅲ-1) مً إغداد الطالبت بىاءا غلى  مػطُاث  الجدٌو : اإلاطدز

 :الحلتُم

مً مجمىق   (%70 )هالحف ؤهه  مً طمً  ول الاػحماضات املىظكة  وحسها  وؼبة:   (Ⅲ-1) مً الجسٌو  

رم في ألادير  ثإجي  الاػحماضات   (%20 )الاػحماضات صالحة  لتححتُل  رم  ثتيها  الاػحماضات املتغاة  بيؼبة 

 (.%10)املفلىزة  ؤو املهمتة  بيؼبة  

 

 

70%

20%

10%

للتحلٌلالصالحةاإلستثمارات

الملغاةاإلستثمارات

المهملةوالمفقودةاإلستثمارات
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 الحلىُة  : املؼتع الثاوي 

فهم  بالهسف      اححىي  الاػحبُان  كلى  ملسمة  مً ؤحل  ثلسًم  املىطىق  املؼحلص ى  منهم  و جلٍط

ألاوازًمي  و جصجُلهم  كلى املشاضهة  فُه ،لصلً  ثم  ثلسًم  السضاػة  كلى اػاغ  انها  في بػاض  ؤوازًمي 

ة  الحامة  و لً  جؼحذسم  هما  بِىا اًظا  ان حمُم  امللتىمات  التي ػِحم  الحصٌى  كتيها  شخص   بالؼٍط

 .بال  ألغطاض  البحث اللتمي 

 .كؼمين بلى ػاال  ملؼمة   20هما اححىي  الاػحبُان  كلى رالرة  صفحات  ثحظمً  

   أطئلت  خاضت  5لػُىت  الدزاطت ،بدُث  ًخضمً  خاص  بالبُاث  الشخطُت  : اللظم  ألاٌو

 .طير  الىخائج ن اإلاىً  أن  حظاهم  في جف،والتي  مً  الم

   اللظم الثاوي  ، ًىاكش  فسضُاث  الدزاطت  و جم  جلظُمه  الى  مدىزًٍ  هما ًلي: 

 .ًخضمً  السكابت  اإلاالُت  و اللىائذ  وؤلاجساءاث  اإلادددة  له و فػالُخه: اإلادىز ألاٌو   -

أطئلت  خاضت  بالفضُت  الثاهُت  خٌى  جىدة  اإلاػلىماث   (7)ًدخىي  غلى طبػت :  اإلادىز الثاوي  -

ز ان هظام  اإلاػلىماث  اإلاداطبي  اإلاداطبت  اإلاخػللت  بىفاءة  وفػالُت  هظام  السكابت  اإلاالُت  باغخبا

 :اخد  أهم  ملىماث  السكابت  اإلاالُت 
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 جىشَؼ  الاطخبُان و جفظير  الىخائج  :  الثالث اإلاطلب 

 جىشَؼ  الاطخبُان  :  أوال 

 باليظبت  لخطائظ  مجخمؼ  الدزاطت  :  الفسع ألاٌو 

 :للد  جمذ  دزاطت  خطائظ  أفساد  الػُيُت  خظب  اإلاخغيراث  الخالُت  

 :الجيؽ  -1

 ثىظَم  ؤفطاز  اللُيُة  حؼع  الجيؽ:  (Ⅲ-2) حسٌو  ضكم 

 اليظبت الخىساز  الجيع 

 66,67 14 ذهس 

 33,33 7 أهثى

 100 21 اإلاجمىع

 مً إغداد الطالبت بىاءا غلى ؤلاطخبُان :  اإلاطدز 

 جىشَؼ أفساد الػُىت خظب لجيع(  Ⅲ.2)الشيل 

 

 : (Ⅲ-2) إغخماد  غلى مػطُاث  الجدٌو : مً إغداد  الطالبت  :  اإلاطدز

15%

7%

ذكر

أنثى
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مً ؤفطاز اللُىة حؼع  محغير الجيؽ    (%66,67) هالحف  ؤن وؼبة    (Ⅲ-2) مً حسٌو  ضكم :  الحلتُم  

 .إلاًىاذ مً ؤحماٌ  كُىة  الساضػة ثمثل  ( %33’33)ثمثل  الصوىض  رم ثتيها  وؼبة  

 جىشَؼ  أفساد  الػُيُت  خظب  الىظُفت  اإلامازطت (  Ⅲ- 3)الجدٌو زكم 

ة   الحىطاض اللمط   اليؼبة املئٍى

 % 4,76 1 ػىة  25ؤكل مً 

 52, 9 2 ػىة 35ػىة الى  25مً 

 71,43 15 ػىة   45ػىة الى  36مً  

 14,29 03 ػىة   45ؤهثر  مً  

 100% 21 املىحىق  

 املصسض مً بكساز الؼالبة  اكحماز  كلى  الاػحبُان

 ًىضح الخمثُل البُاوي الفساد الػُىت خظب الػمس(  Ⅲ.3)الشيل 

 

 الجسٌو  حس ؤن ؤكماض  ؤفطاز  اللُيُة  الحالُة    الحلتُم  حؼع

رم ثتيها  % 14,29بيؼبة  [   45ؤهثر  مً  ] رم ثتيها  الفئة    الطابلة    % 71,43همثل  وؼبة   [ 45الى  36مً ] 

 ..% 4,76باليؼبة   [ػىة  25ؤكل  مً  ]  و في ألادير  الفئة  ألاولى   %    9,52بيؼبة  [  35 -25] الفئة  الثاهُة  

 

4,76%

9,52%

71,43%

14,29%

منأقل سنة 25

سنة 35إلى 25من

إلىسنة 36من سنة 45

منأكثر سنة 45
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 اإلاظخىي الخػلُمي   -3

 جىشَؼ  أفساد  الػُيُت  خظب  اإلاظخىي  الخػلُمي (  Ⅲ- 4)  جدٌو زكم   

ة  الحىطاض    املؼحىي الحلتُمي    اليؼبة  املئٍى

 // / ؤكل  مً راهىي 

 19,05 4 راهىي 

 42,86 9 لِؼاوؽ  

 28,57 6 ماػتر 

 9,52 2 زضاػة كتُا 

 / / محذصصة زضاػات

 / / ؤدطي  ًطجى ثحسًسها 

 21 21 املجمىق 

 املصسض  مً اكساز  الؼالبة  بىاءا كلى  إلاػحبُان   

 البُاوي ألفساد الػُىت خظب اإلاظخىي الدزاس ي ًىضح الخمثُل (  Ⅲ.4)الشيل 

 

الخاص بحىظَم  افطاز  اللُىة  حؼع  املؼحىي  الحلتُمي  ؤن   (Ⅲ-4)هالحف  مً دالٌ  الجسٌو :  الحلتُم  

رم  ًلي بلس  شلً  ؤفطاز  (  %42,28) ؤغتبُة  اللُيُة  مححصتين  كلى شهازة لِؼاوؽ ،حُث  ٌغتع وؼبتهم 

ي رم ثتيها  ؤفطاز  اللُىة  الصًً  لسيهم  مؼحى(  %28,57)  اللُيُة  املححصتين  كلى شهازة   ماػتر  بيؼبة  

و هصا   ما (  % 9,53و في  ألادير  ثإجي الفئة  املححصل  كلى زضاػات  كتُا بيؼبة ( % 19,05راهىي  بيؼبة  

19,05%

42,86%

28,57%
ثانويمنأقل

ثانوي

لٌسانس

ماستر

علٌادراسا

متخصصةدراسات
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ًفؼط  ؤن اغتبُة  مً ػتمتهم  السضاػة  ماهتين  ثإهُال  كتمُا  مما  ٌشير  الى  ثىافط  امللطفة  و إلازضان  

 . لسيهم

 ػىىات  الخبرة   -4

 جىشَؼ  أفساد الػُىت  خظب  طىىاث  الخبرة  (Ⅲ-5)جدٌو  زكم   

ة الحىطاض  اليؼع   ػىىات الخبرة     اليؼبة املئٍى

 33,3 7 ػىىات 5ؤكل  مً 

 42,86 9 ػىىات 10الى  5مً 

 19,05 4 ػىة 20الى  10ؤهثر  مً 

 4,76 1 ػىة 20ؤهثر مً 

 100 21 املجمىق  

 :إلاػحبُان  املصسض  مً بكساز  الؼالبة  بىاءكا كلى   

 طىىاث الخبرة الػُىت خظب اٌ ألفسادًىضح الخمثُل البُاوي (  Ⅲ.5)الشيل 

 

 الحلتُم  

مً ؤفطاز  اللُىة حؼع  محغيرة  ػىىات  (% 85, 42) هالحف ؤن  وؼبة  (   Ⅲ-5)مً  الجسٌو  ضكم   

رم  بلس شلً   ثإجي  الفئة  الثالثة   مً  %  33,33ػىىات بيؼبة    5الخبرة  رم  ًتيها  الفئة  ألاولى ؤكل  مً  

33,33%

42,86%

19,05%

4,76%

منأقل سنوات 5

سنوات 10إلى 5بٌن

سنة 20إلى 10من

منأكثر سنة 20
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ػىة  و هي  فئة  طلُفة   20وفي  ألادير  ثإجي   الفئة  الطابلة  ؤهثر  مً ( 19,05) ػىة بيؼبة   20الى   10

 13ص ( .%4,76) حسا  ثمثل   

 ثىظَم  ؤفطاز  اللُىة  حؼع  املطهع  الىؿُفي (  Ⅲ.6)حسٌو ضكم  :  املطهع الىؿُفي     -5

ة   الترهطاض   املطهع  الىؿُفي    اليؼبة املئٍى

 81, 23 5 كىن 

 14,29 3 ثلجي ػامي 

 47,61 10 بػاض 

 / / ؤدطي  ًطجى ثحسًسها 

 100 21 املجمىق 

 ( Ⅲ-6)املصسض  ، مً بكساز  الؼالبة  بىاءا  كلى ملؼُات  ضكم  

 الخمثُل البُاوي ألفساد الػُىت خظب اإلاسهص الىطجي  ًىضح(  Ⅲ.6)الشيل 

 

 الحلتُم 

مً ؤفطاز اللُىة  ثمثل  وؿُفة  اػاض  وثإجي  بلسها  (  61,61) هالحف ؤن وؼبة  (   Ⅲ-6)مً الجسٌو   ضكم   

 (.% 47,61رم ثتيها  وؿُفة  بػاض ػامي  و ثلجي  بيؼبة   (  % 23,81)  وؿُفي  كىن  بيؼبة  

 

23,81%

14,29%

47,61%

14,29%

عون

سامًتقنً

إطار

سامًإطار
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 :  باليظبت  آلزاء  اإلاظخجىبين  خٌى  مداوز  الاطخبُان  :  الثاوي   الفسع  

للُاغ  زضحة  املىافلة   املىافلة  حٌى  اولياػات  الطكابة  كلى  حىزة  امللتىمات  املحؼبُة  ثم اػحذطاج    

بن  كلى حُمم  ؤػئتة  املحىض ًً  باػحذسام  ملاٌؼؽ  ة  إلاحابات  املؼحجٍى  لُياضت  الخماس ي اليؼع  املئٍى

بن  خٌى فلساث  اإلادىز ألاٌو  -1  :آزاء  الاإلاظخجٍى

ػىلىم  ثحتُل  فلطات  املحىض  ألاٌو  مً الاػحبُان  و املحثل  في  اللالكة   بين الىـام  الطكابة  املالُة  و  

 التىائح  و إلاحطاءات  املحسزة  له  و فلالُحه 

 هم  ًىشف  ؤوحه  اللصىض  مً دالٌ  محابلة  ؤوشؼة  املاػؼة هـام  الطكابة  لسي:   الفلسة  ألاولى 

بين  حٌى  الفلطة  ألاولى مً املحىض  ألاٌو ( : Ⅲ- 7...)   الجدٌو  زكم   ثىظَم  آضاء  املؼحجٍى

املىافم   مىافم   البُان   

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / / 2 1 18 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

85,71 4,76 9,53 / / 100 

 املصسض  مً بكساز   الؼالبة  بىاءا  كلى  الاػحبُان    

 جىشَؼ أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة ألاولى مً اإلادىز ألاٌو  (  Ⅲ-7)الشيل 

 

بين(   Ⅲ- 7)هالحف مً دالٌ  الجسٌو  ضكم : الحلتُم   - ؤبسو  ضؤيهم  باملىافلة     ؤن اغتبُة  املؼحجٍى

التي هذص  اثجاه  ( % 9,53) رم  ثإجي  بلسها  وؼبة    ( % 85,71)كلى  الفلطة  ألاولى بيؼبة   

 (.% 4,76) اللُىة  هحى  الحُازًة  في إلاحابة   و ؤديرا  ثإجي  وؼبة  املىافلة  ثماما  و التي  ثمثل  

85,71%

4,76%

9,53%

موافق

تماماموافق

محاٌد
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 ام  زكابت  مالُت  حػخمد  اإلاؤطظت  هظ:  الفلسة  الثاهُت    

بين  خٌى  الفلسة  الثاهُت  مً اإلادىز  ألاٌو ( : Ⅲ-8)الجدٌو زكم    -  جىشَؼ  آزاء  اإلاظخجٍى

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / / 5 11 5 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

23,81 52,38 23,81 / / 100 

 املصسض مً اكساز  الؼالبة  بىاءا  كلى  الاػحبُان  

 اإلادىز ألاٌو   وشَؼ أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة الثاهُت ث(  Ⅲ.8)الشيل 

 

بين( %52,38) ؤن  حىالي  ( Ⅲ.8)هالحف  مً دالٌ  الجسٌو  ضكم  :  جلتُم   -   مً مجمىق  املؼحجٍى

( % 23,81)  ؤبسو  ضؤًه  باملىافلة  ثماما  حٌى  الفلطة  الثاهُة  مً املحىض  ألاٌو  ثم  ثتيها   وؼبة  

 ( . %23,81) هحى اثجاه  مىافم و في ألادير ثإجي وؼبة  غط  محاًسة  ثلسض   

 

 

23,81%

4,76%

23,81% موافق

تماماموافق

محاٌد
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 . ثحالءم   هـام  الطكابة  مم  احُاحاثىم  الىؿُفُة املىوتة  لىم:  الفلطة  الثالثة  

 ثىظَم  آضاء  املؼحجىبين  حٌى  الفلطة  الثالثة  مً املحٌى  ألاٌو ( Ⅲ-9)الجسٌو ضكم   

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / / 5 7 9 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

42,86 33,33 23,81 / / 100 

 

 مً اإلادىز ألاٌو   الثالثتأزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة  جىشَؼ(  Ⅲ.9)الشيل 

 

 الحلتُم  

ؤبسو ضؤيهم  حٌى  املىافلة رم  ثتيها  (  %42,8) هالحف  ؤن   وؼبة ( Ⅲ.9)مً دالٌ  الجسٌو  ضكم   

 (%81’23) و في ألادير ثإجي  راوي ضؤي محاًس بيؼبة  ( %33,33) ضؤي  مىافم  ثمحما  بيؼبة   

 

 

42,86%

33,33%

23,81%

موافق

تماماموافق

محاٌد
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 ًىحس صلىبة  في ثؼبُم  بحطاءات  هـام  الطكابة  املالُة   :  الفلطة  الطابلة 

بين  حٌى   الفلطة  الطابلة  مً املحىض  ألاٌو ( Ⅲ.10)الجسٌو ضكم     ثىظَم  آضاء  املؼحجٍى

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / 3 7 5 6 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

28,57 23،81 33.33 14,29 / 100 

 مً  اكساز  الؼالبة  بىاء  الاػحبُان  : املصسض    

 جىشَؼ أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة السابػت مً اإلادىز ألاٌو  (  Ⅲ.10)الشيل 

 

بين(  Ⅲ-10)الحلتُم  مً  ملؼُات  الجسٌو  ضكم  الصًً  ؤبسو  ضؤيهم    ؤن  وؼبة  املؼحجٍى

) و حُث ؤبست  وؼبة  ( %33,33) باملحاًسة  حٌى  الفلطة  الطابلة  مً املحىض  ألاٌو  كسضت  بـ  

 (.%14,29) مً هم ضؤيهم  باملىافلة  كسم  املىافم  بيؼبة  (  28,57
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و ثؼبُلها  بشيل  ول بحطاءات  الطكابُة  املالُة  املىطىكُة  ًحم  احترامها   : الفلطة  الخامؼة 

  مؼحمط 

بين  حٌى   الفلطة  الخامؼة مً املحىض  ألاٌو ( Ⅲ-11)الجسٌو ضكم     ثىظَم  آضاء  املؼحجٍى

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / 5 6 4 4 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

28,57 19،05 28،57 23،81 / 100 

 مً  اكساز  الؼالبة  بىاء  الاػحبُان  : املصسض    

 مً اإلادىز ألاٌو   خامظتجىشَؼ أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة اٌ(  Ⅲ.11)الشيل 

 

بين   حٌى  الفلطة  الخامؼة  مً (  Ⅲ.11)الحلتُم  مً  ملؼُات  الجسٌو  ضكم  هالحف  ؤن   آضاء املؼحجٍى

هذص ول مً ببساء الطؤي  باملىافلة  و الحُاة  مً احمالي  كسز  ( %57’28 )املحىض  ألاٌو   ثإجي  وؼبة  

 و في ؤدير ثإجي( 23% 81,) املؼحجىبين   ثم  بلس  شلً  ثتيها  كسم  املىافلة  بيؼبة   

 

 

28,57%

19,05%28,57%

23,81%
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ط  الطكابة  املالُة  باػحمطاض  في  ماػؼحىم  : الفلطة  الؼازػة     ًحم  ثؼٍى

  : ؤضاء  املسجىهين  حٌى الفلطة  الؼازػة  مً  املحىض  ألاٌو  ثىظَم  (  Ⅲ.12)الجسٌو ضكم   

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / / 6 9 6 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

28,57 28,57 42,86 28,57 / 100 

 :  مً  اكساز  الؼالبة  بىاءا  كلى  الاػحبُان   :املصسض 

 طت مً اإلادىز ألاٌو  طادأزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة اًٌىضح (  Ⅲ.12)الشيل 

 

بين  حٌى الفلطة  (  Ⅲ.12)الحلتُم  هالحف  مً دالٌ  الجسٌو   الصي ثمثل  ألاضاء  املؼحجٍى

ؤبسو ضؤيهم  باملىفلة  ثماما  ثتيها   ضاي  مىافم  و  (%42,86) الؼازػة  مً  املحىض  ألاٌو  وؼبة  

 (%28,57)  محاًسة  بيؼبة  

 

 

28,57%
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ثم  اػخشاضثىم  في ثحسًس  بحطاءات  هـام  الطكابة  هـام   املالي  املطثبؽ  :  الفلطة  الؼابلة 

 .بىؿُفحىم  

بين  حٌى  الفلطة  الؼابلة مً الم(Ⅲ13)الجسٌو  ضكم     حىض  ألاٌو ثىظَم  ؤضاء  املؼحجٍى

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 4 / 10 / 7 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

33,33 / 74,62 / 19,05 100 

 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة الظابػت مً اإلادىز ألاٌو  ( Ⅲ.13)الشيل 

 

بين حٌى  الفلطة  (  Ⅲ-13)مً دالٌ  امللؼُات    في حسٌو  ضكم   :الحلتُم  - الخاص  بإضاء  املؼحجٍى

 45,62) الؼابلة  م املحىض  ألاٌو  هالحف ؤن  ؤغتبُة  املؼحجىبين   ؤبسو ضؤيهم  بالحُازة  بيؼبة  

و في األخير    (℅33,33) ثن تليهب  اتجبٍ  الوىافقت  على  الفقرة  السببعت   بٌسبت  ( ℅

 (.℅19,05)تأتي  ًسبتعدم   الوىافقت توبهب  و هي  ًسبت  ضعيفت  تقدر بـ  

 

 

33,33%

47,62%

28,57%
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 :الفلطة  الثامىة  ثطوي هـام  الطكابة  ٌؼاهم  في  ثحلُم  ؤهساف  املاػؼة  

بين  حٌى  الفلطة  الثامُىة  مً املحىض  ألاٌو ( Ⅲ.14)الجسٌو     ثىظَم  آضاء  املؼحجٍى

املىافم   فم مىا  البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / 5 9 / 7 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

33,33 / 42،86 23،81 / 100 

 مً اكساز الؼالبة  بىاء ا كلى  الاػحبُان :  املصسض  

 ة مً اإلادىز ألاٌو  زامًًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة اٌ( Ⅲ.14)الشيل 

 

ؤهأضاء  املؼحجىبين  حٌى الفلطة  الثامىة  ( Ⅲ.14)ثبين  لىا  مً دالٌ  ما وضز  في الجسٌو  ضكم  -

) رم ًتيها  ؤبساء  الطؤي  باملىافلة  بيؼع  (  42,86) املحىض  ألاٌو   وان  اثجاه   املحاًسة  وؼبة  

ن  الصًً  ابسو ضؤيهم  التي ثذص  كسة  املؼحجىبي( ℅23,81) و في ألادير  ثطز  وؼبة  ( ℅ 33,33

 .بلسم  املىافلة 
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 آزاء اإلاظخجىبين خٌى فلساث اإلادىز الثاوي  – 2

طىلىم بخدلُل فلساث اإلادىز الثاوي مً ؤلاطخبُان الخاص بالفسص زاهُت خٌى جىدة اإلاػلىماث 

 .اإلاداطبُت اإلاخػللت بىفاءة وفػلُت هظام السكابت اإلاالي

اث اإلاداطبي في مؤطظخىم ببظاطت الخطمُم وطهىلت الفهم مً كبل ًخطف هظام اإلاػلىم: الفلسة ألاولى

 .جمُؼ اإلاظخجىبين

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة ألاولى  مً اإلادىز الثاوي( Ⅲ.15)الجدوزٌ زكم 

املىافم   مىافم   البُان  

 ثماما

غير مىافم   غير مىافم  محاًس

 ثماما

 املجمىق

 21 / 1 3 / 17 الحىطاض  

اليؼبة  

ة    املئٍى

80,96 / 14,29 4,75 / 100 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة ألاولى  مً اإلادىز الثاوي( Ⅲ.15)الشيل 

 

هدى الفلسة ألاولى مً اإلادٌى الثاوي  الري ًمثل أزاء اإلاظخجبىن ( Ⅲ.15)الخػلُم مً خالٌ الجدٌو 

زم جليها زأي اإلاداًدة بيظبت (  %80,96)هالخظ أن غليها اإلاظخجىبين أبدوا زأيهم باإلاىافلت بيظبت 

ا كدزث ب( 24,29%)
َ
  (.%4,75)مً خُث أن وظب غدم اإلاىافلت   واهذ ضئُلت جد

80,96%

14,29%

4,75%

موافق

محاٌد

موافقغٌر
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 الفلطة الثاهُة 

 ػحجسات فةححُاحات امللتىمات املحاػبيًحم ثؼبُم هـام امللتىمات املحاػبُة وفم الم

 تىزيع أراء الوستىجبيي حىل الفقر الثبًيت هي الوحىر الثبًي( III.16)الجسٌو ضكم 

غير هىافق  غير هىافق  هحبيد هىافق توبهب هىافق البيبى

 توبهب 

 هجوىع

 21 / / 6 7 8 التكرار

الٌسبت 

 الوئىيت

38,10 33,33 28,57 / / 100 

 هي إعداد الطبلبت بٌبءا على إستبيبى :الوصدر

 مً اإلادىز الثاوي  زاهُتًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة اٌ( Ⅲ.16)الشيل 

 

جلتُم  

ثبين داصة بحىظَم ؤضاء املؼحجىبين حٌى الفلطة الثاهُة مً املحىض الثاوي في ( Ⅲ.16)مً دالٌ الجسٌو ضكم 

و في ألادير   (%33,33)ًتيها املىافلة ثماما بيؼبة ( %38,10)املؼحجىبين وان هحى املىافلة بيؼبة  ؤن بثجاه

(. %28,57)وؼبة الحُازة التي كسضت ب 
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الفلطة الثالثة  

جلؼي امللتىمات التي هخُجتها هـام امللتىمات املحاػبي ػل ؤو حع اليشاغ املحلتلة باللمل في ماػؼحىم 

 Erreur ! Objetثىظَم ؤضاء املؼحجىبين حٌى الفلطة الطابلة مً املحىض الثاوي ( Ⅲ.17)الجسٌو ضكم 

incorporé incorrect. 

غير مىافم غير مىافم  محاًس مىافم ثماما مىافم البُان 

ثماما  

مجمىق 

 21/  3 6 4 8الحىطاض 

اليؼبة 

ة  املئٍى

38,10 19,05 28,57 14,28  /100 

املصسض مً بكساز الؼالبة بىاءا كلى إلاػحبُان 

 مً اإلادىز الثاوي  زابػتًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة اٌ( Ⅲ.17)الشيل 

 

جلتُم  

هالحف ؤن ؤضاء املؼحجىبين هحى الفلطة الثالثة  مً املحىض الثاوي وان (  Ⅲ .17)ملا وضز في الجسٌو ٌ مً دال

( %28,57)ػحجىبين وان ضؤيهم بثجاه املىافلة رم بلس شلً وؼبة الممً بحمالي كسز ( %38,10)مىظكة والحالي 

38,10%

19,05%

28,57%

14,29%
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وفي ألدير في وؼبة غير املىافم ( %19,05)التي ثذص ببساء الطؤي املحاًسة رم ثتيها بثجاه املىفلة ثماما وؼبة

(. %14,28)ثلسض ب 

الفلطة الطابلة  

م  هـام امللتىمات املحاػبي ًحالئم مم ػبُلة وؿُفحً

ثىظَم املؼحىحبين حٌى الفلطة الطابلة  ( Ⅲ.18)الجسٌو ضكم 

غير مىافم غير مىافم  محاًس مىافم ثماما مىافم البُان 

ثماما  

مجمىق 

 21/  6 11/  4الحىطاض 

اليؼبة 

ة  املئٍى

19,05  /52,38 28.57  /100 

املصسض مً بكساز الؼالبة بىاءا كلى إلاػحبُان 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة السابػت  مً اإلادىز الثاوي (Ⅲ.18)الشيل 

 

الحلتُم 

19,05%

52,38%

28,57%
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ؤن ملـم املؼحجىبين حٌى الفلطة الطابلة  مً املحىض الثاوي ( Ⅲ.18)هالحؽ مً دالٌ الجسٌو ضكم  

 وفي ألادُا( %28,57)رم ثتيها بثجاه املؼحجىبين هحى كسم املىافلة بيؼبة( %52,38)واهد باملحاًسة بيؼبة 

(. %19,05)ثإجي وؼبة املىافلة بيؼبة 

 

الفلطة الخامؼة  

ًىحس بحطاءات تهسف بلى ثحؼين حىزة امللتىمات املحاػبُة  

ثىظَم ؤضاء املؼحىحبين حٌى الفلطة الخامؼة مً املحىض الثاوي  ( Ⅲ.19)الجسٌو ضكم  

غير مىافم غير مىافم  محاًس مىافم ثماما مىافم البُان 

ثماما  

مجمىق 

 21/  6 7/  8الحىطاض 

اليؼبة 

ة  املئٍى

38,10  /33.33 28,57  /100 

املصسض مً بكساز الؼالبة بىاءا كلى إلاػحبُان 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة الخامظت  مً اإلادىز الثاوي( Ⅲ.19)الشيل 

 

الحلتُم 
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الخاص بالحىظَم آضاء املؼحجىبين حٌى الفلطة الخامؼة مً املحىض  (Ⅲ.19)مً دالٌ الجسٌو ضكم  

رم ثتيها ببساء الطؤي بالحُازًة بيؼبة ( %38,10)الثاوي هالحف ان بثجاه  املؼحجىبين هحى املىافم كسض بيؼبة 

. التي ثذص الطؤي املىافلة( %28,10)وفي ألادير في وؼبة ( 33,33%)

 

الفلطة الؼازػة 

مً امللتىمات ثصل بشيل مىرىق وفي الىكد املىاػع   بححُاحاثىم

ثىظَم ؤضاء املؼحىحبين حٌى الفلطة الؼازػة مً املحىض الثاوي  ( Ⅲ .20)الجسٌو ضكم  

غير مىافم غير مىافم  محاًس مىافم ثماما مىافم البُان 

ثماما  

مجمىق 

 21/ /  6 5 10الحىطاض 

اليؼبة 

ة  املئٍى

47,62 23,81 28,57  / /100 

املصسض مً بكساز الؼالبة بىاءا كلى إلاػحبُان 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة الظابػت  مً اإلادىز الثاوي( Ⅲ.20)الشيل 

 

الحلتُم 

47,62%

23,81%

28,57%

موافق

تماماموافق

محاٌد
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هالحف ان بثجاه ؤضاء املؼحىحبين حٌى الفلطة الؼازػة مً املحىض الثاوي فهى ( Ⅲ .20)مً دالٌ السٌو ضكم 

وفي ألادير (  %28,57)فحين وان بثجاه املؼحىحبين هحى الحُازًة ًمثل وؼبة  (%47,62)املىافلة كسض بيؼبة 

( %23,81)ثإجي وؼبة غبساء الطؤي باملىافلة ثماما امللسضب 

 

الفلطة الؼابلة 

مذطحات الىؼام املحاػبي ثفي بححُاحاثىم للمل بثذاش اللطاض في ماػؼحىم 

املؼحجىبين حٌى الفلطة الؼابلة مً املحىض الثاوي   ثىظَم ؤضاء( Ⅲ .21)الجسٌو ضكم  

غير مىافم غير مىافم  محاًس مىافم ثماما مىافم البُان 

ثماما  

مجمىق 

 21/ /  1 9 11الحىطاض 

اليؼبة 

ة  املئٍى

52,38 42,86 4,76  / /100 

املصسض مً بكساز الؼالبة بىاءا كلى إلاػحبُان 

 ًىضح أزاء اإلاظخخدمين خٌى الفلسة الظابػت  مً اإلادىز الثاوي (Ⅲ.21)الشيل 

 

الحلتُم 

52,38%42,86%

4,76%

موافق

تماماموافق

محاٌد
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ؤن إلاثجاه ؤضاء املؼحجىبين هحى ؤضاء املؼحجىبة حٌى الفلطة الؼابلة ( Ⅲ .21)هالحف مً دالٌ الجسٌو ضكم 

وفي ( %42,86)رم ًتيها الطؤي باملىافلة ثماما بيؼبة ( %52,38)مً املحىض الثاوي هحى املىافلة كسئت وؼبة 

 كسضت ب 
َ
(. %4,76)الادير ثإجي وؼبة التي ؤبسو ضؤيهم بالحُازة وهي وؼبة طئُتة حسا

 

 جفظير الىخائج : اهُا  ر

 :جفظير  هخالئج  اإلادىز  ألاٌو الخاص بػالكت  هظام  السكابت و ؤلاجساءاث  اإلادددة لىفاءة  و فػالُخه -1

غلى أطاض   جداٌو  و جىشَؼ  أزاء  اإلاظخجىبين  خٌى  فلساث  اإلادىز  ألاٌو   هالخظ  مػظم  آلازاء    

واهذ  اججاه  اإلاىافلت  و ذلً  مؤشس  غلى جطابم  إجاباث  اإلاظخجىبين  مما  ًدٌ غلى  فهم  جدي  و 

ًت  و الىفاءة  هظام  السكابت  ادزان  هبير  لدي  البىىن  بأهمُت  جددًد  الاجساءاث  اإلادددة  الفػاٌ

 .اإلاالُت 

 :مما طبم ًمىً  اطخخالص الىخائج   الخالُت 

 .وجىد  و ادزان هبير  ووعي  جُد  بأهمُت   وضسوزة  إجساء  هظام السكابت  اإلاالُت  في اإلاؤطظت  -

 .وجىد  غالكت بين  فهم و إدزان ؤلاجساءاث  و هظام  السكابت   

هظام زكابت  مالُت  مىخظم ًضمً  لها جدلُم  أهدافها اإلاظطسة  في ظل الالتزام   إن  اغخماد اإلاؤطظت  -

 باالجساءاث  و الظُاطاث  اإلاظطسة 

جفظير هخائج اإلادىز الثاوي بػالكت  هظام السكابت  اإلاالُت  وجىدة  اإلاػلىماث  اإلاداطبُت ٌظاهم  هظام   -2

اإلاػلىماث  اإلاػلىماث  ذاث  جىدة  غلى  اهجاح   السكابت  اإلاالُت   بشيل  فػاٌ  في حشجُؼ  جىدة 

 مجمىغت  مً مػاًير  هظام  السكابت  اإلاالُت 

الظير وفم  اجساءاث  السكابُت  اإلاالُت  اإلاطبلت  في اإلاؤطظت  ًمىً  هظسا لىظام  السكابت  اإلاالُت  مً  

 اداوث  زكابُت  فئنها  جؤزس  غلى جىدة  اإلاػلىماث اإلاداطبُت
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 ضت الفطل خال

ًل  الىضفي  للخطائظ  الدًملساطُت  ألفساد  الػُيُت  و ٌالخذ إلىفي هرا الفطل  جم الخطسق  

جدلُل  هخائج  الاطخبُان  مً خالٌ  مػسفت  آزاء  أفساد  الػُىت  خٌى  مجمىغت مً  الىلاط  و اإلاخمثلت  

في الػالكت  الاًجابُت  بين هظام  السكابت  الداخلُت  و جىدة  اإلاػلىماث  اإلاداطبُت ، وهرا  مدي  جىفس 

 .جىفس فيهاًت  و الىفاءة  في هظام  السكابت  الداخلُت  مً اجل الحطٌى  غلى مػلىماث  مالفػاٌ

هظام   أنهخائج  الاطخبُان  جم  مالخظت  وجىد  اجفاق  شبه  هلي  غلى    جدلُلو مً خالٌ   

الحلُلُت   بس  غً  الىضفُت وجػلها  حؼ  اإلاداطبتالسكابت  اإلاالُت ٌظاهم  في جدظين  جىدة  اإلاػلىماث  

الظُاطاث  اإلاظطسة  مً كبل  اإلاؤطظت  هرا  ما  و  باإلجساءاثطت  و ذلً  مً خالٌ  الالتزام  للمؤض

 .كسازاث  ضائبت  اجخاذٌظاغد  مؼ 
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مً زالل  دزاسدىا  ملىطىع  اوعكاساث  السكابت  املالُت على جىدة املعلىماث  املدسبت ،وابساش  الدوز  

اسبي وكرا  الخدماث  التي  كابت  املالُت  في جدسين  مسسجاث  هظام  املعلىماث  املذزالفعال  الري  جلعبه  ال

" طسوخت  السكابت املالُت في خماًت  أصىل  املؤسست  مً زالل  مداولت  جاالجابت  عً الاشكالُت  الم ا جلدمه

لىظام  السكابت املالُت أن ٌساهم  في جدسين  جىدة  املعلىماث املداسبت في البىىك  الى  أي مدي  ًمكً 

ت   "الجصائٍس

الُت  للمعلىماث في البىىك  هي في واكع هىع مً فللد  جىصلىا  في ألازير  الى ان  عملُت  السكابت  الم 

 مً  شأـنها التيسير البىك و الاسخلساز  الىظام البىكي  البد مً تهُئت  الظسوف   الحماًت و الظمان  لحسً

هبسوش  هظام  فعال  و  زالل  اللُام  بدزاست  مُداهُت السكابت  الدولُت  الحدًثت  مً   أهظمتٌساًس    هٍص

 .الفسعُت جم ازخُاز  صحت  الفسطُاث  مً عدمها  ألاسئلتئِسُت و الس إلاشكالُتعً  جابتإلاذلك كصد و

و اللىائم  املاجلُت ٌشكل  عامت   والتي جىص  على أن الفدص  املىخظم و املسخلل  للبُاهاث:ألاولى   ةالفسض ي 

الُت  هي عملُت  فدص البُاهاث  أساس ي  لىظُفت  السكابت املالُت  و للد جم  جأكُدها آلّن  السكابت الم

لدي جلُُد  الحساباث   ألاولى املسدىداث الحساباث  فدصا  دكُلا وتهدف  السكابت  املالُت  بالدزجتو

 .و الخالعباث لخجىبها  ومىع  خدوثها   ألازطاء  الاكدشاف جلُُدا  سلُم العملُاثو

وماث  مً العىامل  املدددة لجىدة ثىكت  املعلجاء  فيها أن  زاصُت  مالئمت  و مى: الثاهُت    طُتالفس 

ًّ مفهىم  جىدة املعلىماث  املداسبت  ًسجبط  بالخصائص  التي جدسم   املداسبتاملعلىماث   ،وجم  جأكُدها  آلم

 املعلىماثبها  املعلىماث  املداسبت  املفُدة  أو اللىاعد  ألاساسُت  الىاجب  اسخسدامها  لخلُُم  هىعُت  

 .آلن هره  الخصائص  جكىن فائدة  كبيرة  للمسؤلين  عً اجساذ  اللساز املداسبت  

ًمكً  دوز الىظام  السكابت  في الخدسين  جىدة  املعلىماث  املداسبت  في البىىك  : الفسطُت الثالثت   

ت  مً زالل  زكابت   املالي  و كشف  ألازطاء  لخفادي  جكسازها  ،ثم  جأكُد  هره  الفسطُت  ألّن   ألاداءالجصائٍس

د  مً  هرف  السكابت  املالُت  هى  اكدشاف  عً  ألازطاء  و الغش  و عدم  خدوثه  مسة أزسي  مما ًٍص

 .مصداكُت  املعلىماث  املداسبي 

 :النتائج   

 :الل الجاهب  الىظسي و الخطبُلي  هجد جم الىصىل  اليها  مً رمً اهم الىخائج  التي    

 .السكابت  املالُت  جاءث  بىاءا  على الحاجت  اليها  و جطىزها  بالخىاشن  مع الخطىز  الاكخصادي  -
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املداسبت  بثلت  أكبر  خُث  اجهل  جىفس  لهم   جدُذ  عملُت  السكابت  املالُت  فسصت  اسخسدام  املعلىماث -

ًّ  الى جأكُداث  مىطلُت  جفُد   .جدص ى بصىزة  عادلتعُت  املالُت للمؤسست  ضب

املالُت  التي جيشأ  مً   العمالُاثوسُلت  للخعبير عً الحكم  الهائل  مً   أفظلحعد املعلىماث  املداسبت   -

 . نالاكخصادَيألاعىان  

مسخسدمين   املخسرة مً كبلإّن  دزجت جىدة  املعلىماث املداسبت  لها  جأثير  كبير  على  دكت  اللسازاث   -

 .هره املعلىماث

 :التوصيات 

 .الظسوزة  على جعل  املعلىماث  املداسبت  مفهىمت لكافت  املسخسدمين     -

 .ًجب  جطىز  هظام  السكابت املالُت  ملىاكبت  الخددًاث  املالُت  -

 .ز املعلىماث  للىظام  ألاساس ي العمل  على جىف -

س    -  .الىظام  املداسبي  ملساًسة  الخطىز  املالي  العمل  على جطٍى

 .الخىفُر  الفعلي  لبرامج  السكابت   -

 . صاث  مُداهُت  في مسخلف  البىىك  و املؤسساث  املالُت إجساءاث  جسب 

 .و مؤسساث    أفسادالاخخكاك  بالخبراث  املؤهلت مً  -

 .السكابت  املالُت  إجساءاثفُر  الشفافُت  في جً -

هدفذ  هره  الدزاست  لدي  ابساش  الدوز  الري  جلعبه  السكابت  املالُت  مع  جدسين  "  الدزاس ي   آفاق

جىدة  املعلىماث  املداسبت  ، وجم  الىصىل  الى عدة هخائج  ،مما  ًجعلىا  هطسح مجمىعت مً املىاطُع  

 .أكثر  مً بُنها  اللابلت  للدزاست  للىصل  الى الىخائج

 .املعلىماث   ألاهظمتاملالي  في  الحد  مً املساطس    دوز  هظام  -

  .املالي ألاداء  ءزفع كفامساهمت  هظام  السكابت  املالُت  في  -

  .املداسبت  للمعلىماثطعف  هظام  السكابت  املالُت    أسباب -
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 املراجع باللغة العربية 

 الكتب   

لليشس  و الخوشيع  ،  الىظسيت  و الخطبيم ،  داز  اإلاظيرة "  ؤلادازة  اإلااليت  " عبد  الىسيم  دزويش  ،   -

 .2008-2007مصس  

،ؤلاطىىدًت ،مصس  ، طىت ، الداز الجامعيت 1عدون ، اكخصاد  اإلاؤطظت  ، الطبعت  ديهاصس  دا

الحيوميت  ،مىخبت داز  الثلافت    ألاحهصةو اإلااليت على   ؤلادازيتحمدي طليمان طمحياث  السكابت .2002

 .1998عمان  ، 

،الاطىىدزيت   الجامعت  عوف محمود الىفساوي ، السكابت اإلااليت، الىظسيت و الخطبيم ، مؤطظت شباب -

 .1989مصس ، 

اللاهسة   ،لليشس  و الخوشيع  ةهخب  العلمي،داز اٌ ألامواٌ  إدازةؤبو فخوح  علي فظالت، الخحليل اإلاالي و 

 .مصس

 .1997ًت،مصس  ،ؤلاطالم ، مطبعت  الاشعاع الفً عوف  محمود الىفساوي، السكابت  اإلااليت في -

حس  لليشس  و الخوشيع  الجصائس للدولت  في الجصائس  ، داز  الف  اإلايزاهيت  العامتحماٌ  لعمازة، مىهجيت   -

،2004. 

صالح حظً الظظبي ، هظم  اإلاحاطبت و السكابت  و جلييم  ألاداء في اإلاصازيف و اإلاؤطظاث اإلااليت،  -

 .داز الوطام ،للطباعت و اليشس 

البىً  الاطالمي  للخىميت  بجدة  ، السكابت  و الاطساف   اإلاعهد  الاطالمي  للبحث  و الخطويس و الخدزيب ،-

 .2010على اإلاصازيف  الاطالميت، حامعت  ألاشهس ،اللاهس،

 .2011صالح  حظً  ،ؤعماٌ البىون ومىظماث  الاعماٌ ،داز  الىخاب  الحدًث ،  -

 .2012،  1ن  ،طلىبي السكابت  اإلاصسفيت، شمصم  هاشسون  و موشعومحمد  ؤحمد   عبد ا -

على مظخوى    ؤزسهاحسهت  الشسواث  و "  و ليد هاجي  الحيالي ، حظين  عبد  الجليل  آٌ  غصوى، -

 .2015مي  ، عمان  ،يوادألاالطبعت  ألاولى  مسهص  الىخاب  "  ة  ،يالافصاح  في اإلاعلوماث اإلاحاطب



 قائمة المراجع 

 

81 
 

  ؤلافصاحو اللياض  و  زافألاعمحمد  مطس ،مبادئ اإلاحاطبت  اإلااليت  للدوزة  اإلاحاطبت  و مشاول  

 .2007لليشس  و الخوشيع  ألازدن،   ؤلوائلداز   السابعت، الطبعت 

،عمان، مىخب داز على ألاحهصة الحيوميت حمدي طليمان طميحاث ، السكابت ؤلادازيت و اإلااليت   -

 .1998الثلافت، 

اإلاىظمت    إصداز،    الاكخصادًتالخىميت   إدازةفي   ةالحيومي  ةمحمد  العباس ي  حجاشي  ، اإلاحاطب  -

 .1988العسبيت  للعلوم  ؤلادازيت ، 

 .2007، مصس الجامعي، داز  الفىس   ؤلادازيت، هظم  اإلاعلوماث   خيتؤحمد  فوشي ملو -

 .2006، محاطبت  اإلايشأث الخاصت  ، داز  البرهت ، عمان ،  آلاخسيًعاطف   -

في  ة والعملي  ةاإلااليت ،الجصء  الاٌو ،  ألاطع  العلميهادي  زطا  الصفاز  ، مبادئ  اإلاحاطبت   -

 .2006، داز  الثلافت  لليشس  و الخوشيع ، الازدن ،ي اللياض  اإلاحاطب

  ،ألازدنة ، مىخبت  اإلاجخمع  العسبي  لليشس  و الخوشيع يًاطس صادق  مطبع  ، هظم  اإلاعلوماث  اإلاحاطب  -

2007. 

الىاصس  ابساهيم  هوز  اإلاحاطبت  الادازيت ، داز اإلاظيرة   لليشس  و مؤيد  محمد  الفظل،  عبد  -

 .2002الخوشيع، عمان  ، 

 .2001زاق  لليشس  و الخوشيع  ، عمان  ، الو ًوطف  محمد حسبوع، هظسيت  اإلاحاطبت،-

 ..1996الظيراشي، هظسيت  اإلاحاطبت ، ذاث  الظالطل  للطباعت  و اليشس  اليويذ  ، عباض  مهدي ا -

عبد  الظالم  جسوي  ، جحليل  اللوائم  اإلااليت ، شؤون  اإلاياجب  السياض ، اإلاملىت    إبساهيمد ومحم -

 .1993،الظعودًتالعسبيت 

 .2006حهيىت  لليشس و الخوشيع  ، ألازدن ،حمادة، السكابت  اإلااليت في اللطاع  الحيومي ،   إبساهيماهسم  
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 :طروحات ألا

بلعيد ،دوز  ؤلافصاح  اإلاحاطبي  في حعل  اإلاعلومت  اإلاحاطبت  ؤهثر  فائدة محمد  اليامل    -

إلاظخخدميها  مرهسة  ملدمت ألطخىماٌ  شهادة  اإلااطتر  في العلوم  الخجازيت  ،وليت  العلوم الاكخصاد  و 

 .2011علوم    الدظير  و العلوم  الخجازيت ، وزكلت ، الجصائس ، 

اإلاعلوماث  و دوزها  في جفعيل  هظام  اإلاعلوماث  اإلاحاطبي  في اإلاؤطظت  محمد  مفخاحي  جىىولوحيا  -

مرهسة  ملدمت  طمً  هيل شهادة  اإلااحظخير  في العلوم  الخجازيت ، وليت العلوم  الاكخصادًت  و  

 .2012الجصائس،   3الخجازيت  و علوم  الدظيير ، حامعت  الجصائس ،

اإلاحاطبي  ودوزه  في جفعيل عمليت  اجخاذ  اللساز  في اإلاؤطظت   ؤميىت  زبيعي  ، هظام  اإلاعلوماث  -

مرهسة  ملدمت طمً  مخطلباث  هيل  شهادة  اإلااطتر  ،وليت  العلوم  الاكخصادًت  و الخجازيت  و علوم  

 . 2013الدظيير  ، حامعت  البويسة  ، الجصائس  ،

ؤلافصاح  اإلاحاطبي  ، مرهسة   جدخل    هاجي  بً ًحي  ، دوز  اإلاعلوماث  اإلاحاطبيت   في جحظين  

 .2012طمً  مخلطباث  هيل  شهادة  اإلااحظخير  في علوم  الدظيير  ، جخصص  محاطبت  ،

شويخي  طاميت  ،ؤهميت  الفظاد  مً آلياث  الحدًثت  و اإلاىظوز  ؤلاطالمي  في السكابت  على اإلااٌ   -

في اطاز  مدزطت  الدهخوازه، جخصص حظيير  اإلااليت  العام  ،مرهسة  ملدمت  لىيل  شهادة  اإلااحظخير  

 . 2011العامت،  حامعت  ؤبو بىس باللاًد ـ، جلمظان ، الجصائس  

بالعباس ي  ؤطماء السكابت اإلااليت  ودوزها  في جطويس اإلاؤطظت  الاكخصادًت  مرهسة  ملدمت  طمً   -

جدكيم  محاطبي ، حامعت  مظخغاهم   مخطلباث  شهادة اإلااطتر  ،  شعبت  العلوم  الخجازيت ، جخصص

 .2016،الجصائس ، 

مبازن محمد الدويظسي ، جلييم ؤزس السكابت اإلااليت  التي ًمازطها ،دًوان محاطبت،على اإلاؤطظاث  -

العامت في دولت اليويذ ،زطالت ملدمت  للحصٌو على شهادة اإلااحظخير،حامعت الشسق ألاوطط، 

 .2011ألازدن،

اإلافدشيت العامت للماليت على اإلاؤطظت العموميت ذاث الطابع  ؤلادازي،مرهسة  هشام طلوقي ،زكابت -

 .2006جخسج ،مً مدزطت الوطىيت لإلدازة ، جخصص  اكخصاد وماليت ، الجصائس 
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 :املقالت 

ة  في ظل  يكوزيً  حاج  كويدز،ؤزس  جطبيم  الىظام  اإلاحاطبي  اإلاالي على  حودة  اإلاعلوماث  اإلاحاطب 

 .حامعت  وزكلت ،   10اإلاعلوماث ، مجلت  الباحث ، العدد    جىىولوحيا

ة يدوز حيومت  الشسواث  في جحليم  حودة  اإلاعلوماث  اإلاحاطب"  محمد  احمد  ابساهيم  خليل ، -

 .2005مجلت  الدزاطاث  و البحور  الخجازيت ، وليت  الخجازة  العدد  ألاٌو ،مصس  

 :لتقياتخالت  و المااملد

همت  الشسواث في جحليم  حودة  اإلاعلوماث  اإلاحاطبت  ،ملخلى  وطني  حٌو  وحمعت  ، دوز ح  م هوا   -

ة للمؤطظت  واكع  ، زهاهاث و آفاق  ،  جخصص  ماليت  و محاطبت ، حامعت   يمت  اإلاحاطبنالحو

 .2012العسبي  بً مهيدي  ،ؤم  البواقي ، 

ما على  البىون  الجصائسيت ،    ؤزسهاع  الجصائسي  و زلافت  الادخاز  في اإلاجخم:"  ًخلف   بًشهسة   -

في ظل  الخحوالث  اللاهوهيت  و  مداخلت  ملدمت  في ملخلى  الوطني  الثاوي  حٌو اإلاىظومت  اإلاصسفيت 

و  24وليت العلوم  الاكخصادًت   الخجازيت  و علوم  الدظيير  اإلاسهص  الجامعي  ، بشاز  ًومي    ةالاكخصادي

 .2005افسيل ،  25

 و التىظيمات  نالقواوي

، ًحدد  اخخصاصاث  1992فيفسي   22اإلاؤزخ في    78-92مً  اإلاسطوم  الخىفيري   9اإلاادة    -

 .15زطميت  ،الجصائس  العدد  الخفخيش العامت  اإلااليت  مً  الجسيدة  اٌ

مً  35، اإلاخعلم باإلاحاطبت العموميت، العدد  1990اإلاؤزخ في ؤوث   21-90مً اللاهون  36اإلاادة  -

 .الجسيدة السطميت الجصائسيت 

مً  39اإلاخعلم بمجلع اإلاحاطبت، العدد  1995ًوليو  17اإلاؤزخ في  20 -95مً ألامس زكم  02اإلاادة  -

 . الجسيدة السطميت الجصائسيت 

حظيير  اإلاحاطبين    إحساءاثالري ًحدد   1991طبخمبر   7اإلاؤزخ في   314-91اإلاسطوم  الخىفيري   -

 .العموميين  مً طسف  ألامس  بالصسف  
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ًخعلم  بالسكابت  الظابلت  للىفلاث   2009اإلاؤزخ في  هوفمبر  طىت   374-09وم  الخىفيري  زكم  اإلاسض -

 .ًتالجسيدة  السطميت  الجصائس مً 82التي  جلتزم  بها العدد  

 .  BADR إوشاءاإلاخظمً   13/03/1982اإلاؤزخ في  8/106اإلاسطوم زكم   -

 : املواقع الالكتروهية

www.coomptes/orgمجلع اإلاحاطبت        

     

www.badr-bank.net.consultéle     

    

 

 

  

http://www.coomptes/org
http://www.coomptes/org
http://www.badr-bank.net.consultéle/


 امللخص 

تهدف هره الدزاست  الى ابساش  دوز  السقابت  املالُت  في جحسين  جىدة املعلىماث  و ابساش  معاًير  جىدة    

وماث  املحاسبُت  ،فقصد  جدعُم  الجاهب  ا  جؤدي  الى جحسين  جىدة  املعلهظام  السقابت  التي بدوزه

سُت  لكل  من هظام  األادبُاث  املتعلقت  باملفاهُم  ألاسالنظسي  و إلاملام  باملىطىع  قمنا  باستعساض  

 .السقابت  املالُت  و املعلىماث  املحاسبُت  

و فُما ًخص  الجاهب  التطبُقي  و للىقىف  على العُنت  ،محل  الدزاست  قمنا  بتصمُم  استبُان    

فُت  و في  مست غاهم  ملعسفت  وجهت هظسهم  حىل و جىشَعه  على عُنت  من بنىك  الفالحت  و التنمُت  الٍس

 الدزاست  حُث جىصلنا  الى  ان كما ًلي إشكالُت 

 .هظام  السقابت  املالُت  ٌساهم  بشكل  فعال  في جحسين  جىدة  املعلىماث  املحاسبُت -

 .الحصىل على معلىماث ذاث  جىدة  على اجباع مجمىعت  من معاًير  هظام  السقابت  املالُت  ًتىقف  -

على  معلىماث ذاث  جىدة  السقابت  املالُت  املطبقت  في املؤسست ًمكن  من حصىل    إجساءاثسير  وقف  ال -

 .عالُت  هظسا  ملا  ٌسحبه  هظام  السقابت  املالُت  من أدواث  زقابُت  جؤثس  على جىدة  املعلىماث  املحاسبُت

 :كلماث مفتاحُت 

جىدة  املعلىماث  املحاسبُت  ،جىدة  هظام  السقابت  ، هظام  املعلىماث  هظام السقابت املالُت ،  

 .املحاسبُت 

Résumer :  

cette étude vise à mettre en évidence le role de controle fimancier dans làmélioration de la qulité 

des iforrmation comptalbles, et pour mettre en évidenve les normes les plus improtanters du 

syst"me de controle de la qualité, ce qui à  son tour améliore la qalité des  information comptables, 

il est destiné à renforcer le rol théorique et pour comerennadre le sujet ,  nous avons escamine la 

littérature sur les comcepts de base  pou chaque sustéme de  omtrole  fimancier  et d'information 

comptable et en ce qui comcerne le role appliqué se tehir sur lééchamillom en question nous 

avrons comcçu un questionnaire  que nous distrebué à un échanitllon de banques dedérloppement 

agricole et  roural dans l'état  de mostagane pour commàitre leur point de vuesur létude 

problematique ou nous sommes  parenus à lesysteme de comtrole dimanncre  comtribue 

efficacement a ' améliorer la qualité des informatioms comptables, làcces à une information de 

qulité nepend du respect d'un ensemlble de nomes du systéme de comtrol fimancie,suiver les 

pocéduves de controole financie appliquées dns l'institutioom pour  optenir des  informations de 

haute qualité, comme les systéme  de control fournit des outile  de comtrole qui affevtent la qualité 

des  information  comptables . most-cles: systéme de controle fimancie, information sur la 

comptablité qulité ,systéme  d 'information compable. 

 


