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 مقدمة

ً مالذ كفت الاكخصاد اللالمي بصىزة  بلد نهاًت الحسب اللاملُت الثاهُت وخسوج دول الحلفاء مىخصٍس

كُتواضحت للىالًاث املخددة  فسض مبادئ ومفاهُم  ئلىوبمسوز الىكذ جسحمذ هره الظُؼسة   ألامٍس

وبرلك ؿهس خىف صاخب املال مً كدم جؼبُم املظير  إلادازةحدًدة منها اهفصال امللكُت كلى 

انهمك اهى بداحت ماطت لسأي مداًد لشخص  ئالاجددًد مظإولُت كل ػسف  وزغم إلادازةحللُماث 

ب الشمين ملساكبت وجلُُم حمُم   املالُت واملداطبُت وختى  ألامىزامظخلل ًخمخم بالخبرة واملهازة وجدٍز

ت التي لها كالكت باملإطظت  ألاػسافمً احل الحفاؾ كلى مصالح  زةالداالتي ًلىم بها مجلع  إلاداٍز

اومىه بدأث جـهس الحاحت ملدافف الحظاباث هـسا لخبرتهم في الفدص واملصادكت كلى الحظاباث.

بالخلسف  أوالاكمله فُبدأ  إلجمامكىدما ًلىم مدافف الحظاباث بمهمخه كلُه املسوز بمساخل ملُىت 

س  ئصدازاإطظت ومدُؼها ثم جلُُم هـام السكابت الداخلُت وبلدها كً ػٍسف ملسفت امل بمهمخه الخلٍس

مسخلت جلُُم هـام السكابت الداخلُت التي حلخبر بمثابت وؿُفت  وأدكهاالنهائي وللل أهم هره املساخل 

املإطظت مً خُث اكخبازها هـاما لظبؽ  وشاغدائمت ومظخمسة ًيبغي اللُام بها في كافت املجاالث 

مً مان جدلُم السكابت الداخلُت ختى ًخمخم هـام املللىماث بخاصُتي الظالمت واملصداكُت وط ألاداء

اخالل فسض ألادواث السكابُت.

لسف هـام السكابت الداخلُت   إلامكاناملإطظت ملظاكدتها كدز  ئدازةالتي جخبىاها  إلاحساءاث بأههَو

املإطظت  ئدازة جخبىاهاالتي  باإلحساءاثهدفها الري هى اللمل بشكل مىـم والالتزام  ئلىللىصىل 

وخماًت  باإلحساءاثهدفها الري هى اللمل بشكل مىـم والالتزام  ئلىللىصىل  إلامكانملظاكدتها كدز 

في الىكذ  مىثلتمللىماث مالُت  وئكدادومىم واكدظاب الخؼأ واكخمال السجالث املداطبُت  ألاصىلا

حظاباث الالتزام بدزاطت وجلُُم هـام السكابت الداخلُت املىاطب ومً هرا ًمكً اللىل أن ملدافف ال

جددًد دزحت الدكت والاكخماد كلى البُاهاث املالُت وكرالك جددًد الاخخبازاث والفدىصاث  ئلىطُإدي 

أزصدة الحظاباث املثبخت  صحتمً  للخأكدالالشمت  باإلحساءاثالتي طُجسبها بالدفاجس والسجالث واللُام 

كلى طالمت وصدق اللىائم  زأًهالكافُت ومالئمت التي جبرز  ألادلتبلد خصىله كلى باللىائم املالُت 

 أػسافخدمت كدة  ئلىالخدكُم الخازجي الري هى وطُلت تهدف  ئلياملالُت وبالخالي جـهس الحاحت 

احظخخدم اللىائم املالُت املدكلت وحلخمدها في اجخاذ كسازاتها.
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كلى ػسخها داول إلاحابت كليها مً خالل هرا البدث ًمكً كلى هرا ألاطاض فان إلاشكالُت التي ه

 الىدى الخالي:

 ؟ كيف يساهم محافظ الحسابات في ثقييم نظام الزقابة الداخلية         

اًخؼلب مىا جلظُمه ئلى ألاطئلت الفسكُت الخالُت : الدظاؤلائن إلاحابت كلى هرا 

 ما هي مىهجُت مدافف الحظاباث مً أحل ئكمال مهمخه؟ 

 الري ًللبه هـام السكابت الداخلُت مً خالل الخدكُم الخازجي؟ الدوزا ىما ه 

 كُف ًلُم مدافف الحظاباث هـام السكابت الداخلُت للمإطظت؟ 

 ماهي ػسق و أطالُب جلُُم هـام السكابت الداخلُت باملإطظت؟ 

افزضيات البحث

اًىؼلم البدث مً الفسطُاث ألاطاطُت و املخمثلت في:   

 الفني. زأًه ئبداءمدافف الحظاباث مىهجُت واضحت جمكىه مً  ئجباق 

  الخدكُم الخازجي يهدف ئلى ئثباث صحت املللىمت املالُت املصسح بها مً ػسف املإطظت, وجلُُم

وطُلت لخددًد هؼاق الخدكُم الري ًلىم به مدافف  ئالاهـام السكابت الداخلُت ماهى 

 الحظاباث.

 كابت الداخلُت باملإطظت مً خالل ػسق و أطالُب ملُىت.ًلُم مدافف الحظاباث هـام السا 

  ال ًدبم مدافف الحظاباث في الجصائس ئال الؼسق الخللُدًت)كىائم ألاطئلت( في جلُُمه لىـام

 السكابت الداخلُت بالجصائس.

اأسباب اختيار املوضوع

ائن اخخُازها لهرا املىطىق كان للدة أطباب منها:      

 املوضوغية: ألاسباب -1

 .حلخبر دزاطت الخدكُم بمثابت املسخلت النهائُت في مجال الدزاطاث املداطبُت 
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 وهرا ال املإطظت ملُئت باملخاػس مما أدي ئلى الاهخمام باملللىمت مً خُث دكتها ,

ًخدلم ئال مً خالل هـام السكابت الداخلُت الفلال خُث ٌلمل مدافف الحظاباث 

 الُت.كلى الخأكد مً طالمت ودكت البُاهاث امل

 ألاسباب الذاثية: -2

 ملازف حدًدة والخخصص في مجاالث املخلللت باملداطبت والخدكُم. السغبت في اكدظاب 

 .السغبت في الخلسف أكثر كلى كمل مدافف الحظاباث ومدي جؼبُم هـام السكابت الداخلُت 

 ."الاهخمام الشخص ي باملىطىق هـسا الزجباػه بمجال جخصص " جدكُم مداطبي 

 ىاصلت البدث في هرا املىطىق.السغبت في م 

 أهمية البحث

جكمً أهمُت البدث في الدوز الهام ملدافف الحظاباث في جلُُم هـام السكابت الداخلُت وفم مفاهُم   

حدًدة,وأهمُت الخدكُم الري هى باكخبازه السكيزة ألاطاطُت في الخدلم مً صحت ودكت املللىماث 

طالمت مسكصها املالي, وبالخالي فاالهخمام بىـام السكابت املداطبُت, وكرالك أهمُت خاصت مً احل 

االداخلُت ٌظاهم في جدظين ألاداء الدظُير للمإطظت.

 أهداف البحث:

اجخمثل ألاهداف املخىخاة مً دزاطت هرا املىطىق في:

 .ئبساش أهمُت هـام السكابت الداخلُت في الظير الحظً لألوشؼت 

 اث في جلُُم هـام السكابت الداخلُت.ئبساش الدوز الري ًللبه مدافف الحظاب 

 .بُان مدي مظإولُت مدافف الحظاباث مً خُث ألاداء زاًت في هـام السكابت الداخلُت 

 املنهج املستخدم:

مً احل إلاحابت كلى الدظاؤالث ًخم الاكخماد كلى املىهج الىصفي للدزاطت, ئطافت ئلى ألاطلىب 

مً خالل وصف مهىت مدافف الحظاباث وهـام السكابت الخدلُلي لكىهه مً أكثر املىاهج اطخخداما 

الداخلُت, وكرا الدوز الري ًللبه مدافف الحظاباث في جلُُم هـام السكابت الداخلُت, كما طىلخمد 
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كل مىهج دزاطت خالت مً احل ئطلاغ ما جم الخؼسق ئلُه في الجاهب الىـسي كلى مكخب مدافف 

االحظاباث.

اأدوات البحث:

لكي هدىاول هره الدزاطت , كمىا باطخخدام بلع ألادواث املهمت وللل أبسش هره ألادواث الاطخلاهت 

بالكخب املخخصصت في مجال الخدكُم )كسبُت, فسوظُت( السطائل املسجبؼت باملىطىق, ئطافت ئلى مىكم 

لُت التي جىـم مهىت مدافـت الحظاباث, ب  ئلىاإلطافت الاهترهِذ, وكرا اللىاهين والىصىص الدشَس

اذالك ئحساء جسبص في مكخب مدافف الحظاباث.

 خطة وهيكل البحث:

ثالثت فصىل, هبدأ بامللدمت وهىهي بالخاجمت الخاصت بالبدث  ئلىالهجاش هرا البدث كمىا بخلظُمه     

الخىـُمي  باإلػازاككل, جخظمً جلخُص كام واخخباز للفسطُاث, خُث جؼسكىا في الفصل ألاول امللىىن 

مدافـت الحظاباث ثم جىاولىا الجاهب اللاهىوي ملهىت مدافف الحظاباث والري ٌشمل شسوغ ممازطت 

شمل حلُِىه ومهامه ومظإولُاجه, وفي ألاخير خصصىا الخخؼُؽ للملُت الخدكُم وحمم أدلت  مهىخه, َو

س التي ًدخاج  ئكدادإلاثباث ثم  بلمله , أما الفصل الثاوي كُامه  أثىاءمدافف الحظاباث  ئليهاالخلاٍز

كان الاهخمام بخلُُم أهـمت السكابت الداخلُت الري جىاولىا فُه مدخل لدزاطت هـام السكابت الداخلُت 

مخخلف الخصائص وامللىماث كما جىاولىا  ئلىئطافت  وأهمُتهاجددًد مخخلف مفاهُم السكابت الداخلُت 

سض مظإولُت مدافف الحظاباث في جلُُم هـام هـام السكابت الداخلُت, وفي الخخام جم ك ئحساءاث

 وألاخيرا, ومخخلف ػسق جلُُم أما في الفصل الثالث  ألاخؼاءالسكابت الداخلُت, وأهمُتها في اكدشاف 

 ئطلاػهفلد جؼسكىا مً خالله دوز مدافف الحظاباث في جلُُم هـام السكابت الداخلُت للمإطظت وجم 

ابدزاطت مُداهُت.

الخاجمت اللامت واملخظمىت مجمىكت مً الىخائج والاكتراخاث الخاصت بمىطىق  لىئجىصلىا  ألاخيراوفي 

االبدث.
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 ملدمت الفصل: 

ٔاهذ ؾاةضة ُبل طلٗ مً  ألاًٖاع حوُير ٔل  ئلى أصيؿهىع الخؼىع الللمي  ئن    واإلاباصب الاُخصاصًت التي 

ٔان ؾابِا ًلم  كلىوكملها بدُث ًـهغ حلُا مً زال٘ اهٌصا٘ اإلالُٕت كً الدؿُير  جىـُمها  زالي ما 

ٌلض للمالٗ أي صزل في حؿُير اإلاإؾؿت بل له الخّ في حلُين شخص مؿخِل ًمثله في جضُُّ خؿاباث 

 اإلاإؾؿت ومً هىا ؿهغ الخضُُّ مما أصي ئلى ؿهىع مداًف الخؿاباث.

ئن مداًف الخؿاباث ًباشغ مجمىكت مً ؤلاحغاءاث الٌىُت ًؼلّ كليها الخضُُّ اإلاداؾبي للمؿدىضاث 

 اإلاالُت لُخمًٕ مً ئبضاء عأًه الٌجي واإلاداًض كً مؼابِت جلٗ البُاهاث .والسجالث والِىاةم 

 مما ؾبّ, جم جِؿُم هظا الٌصل ٓما ًلي: 

: ؤلاػاع الخىـُمي إلاداًف الخؿاباث. -  اإلابدث ألا٘و

ِت كمل مداًف الخؿاباث. -  اإلابدث الثاوي: ػٍغ
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: إلاظاز الخىظيمي ملدافظ الحساباث. -  املبدث ألاٌو

هظا اإلابدث يهضي ئلى جىطُذ مسخلٍ الجىاهب الِاهىهُت إلاهىت مداًف الخؿاباث مً زال٘ ئن 

ظالٗ مهامه ومؿإولُاجه.  مٌهىمه وشغوغ مماعؾت اإلاهىت, حلُِىه ومىاوم حلُِىه ٓو

 شسوط ممازست املهىت :  .املعلب ألاٌو

غ الشغوغ آلاجُت  :1إلاماعؾت مهىت مداًف خؿاباث ًجب أن جخًى

 حؼاةغي الجيؿُت,أن ًٖىن  –أ  -

 أن ًدىػ شهاصة إلاماعؾت اإلاهىت كلى الىدى آلاحي: -ب -

  ت للخبرة اإلاداؾبُت أو باليؿبت إلاهىت الخبير اإلاداؾب, أن ًٖىن خاةؼ كلى شهاصة حؼاةٍغ

ا بملاصلتها.  شهاصة ملتًر

  ت إلاداًف باليؿبت إلاهىت مداًف الخؿاباث, أن ًٖىن خاةؼ كلى شهاصة حؼاةٍغ

ا بملاصلتها.الخؿاباث أو شهاصة   ملتًر

 أن ًخمخم بجمُم الخَِى اإلاضهُت والؿُاؾُت. -ج -

 حىدت مسلت بشغي اإلاهىت. أو أن ال ًٖىن ُض صضع في خِه خٕم باعجٖاب حىاًت  -د -

ًٖىن ملخمضا مً الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت وأن ًٖىن مسجل في اإلاصىٍ الىػجي للخبراء  أن -ٌ -

ّ الشغوغ اإلاىصىص كليها في الِاهىن. ت الىػىُت إلاداًـي الخؿاباث ًو  اإلاداؾبين أو في الوًغ

ت الىػىُت أو في  -و - بل الدسجُل في أإلاصٍ الىػجي أو في الوًغ أن ًإصي الُمين بلض الاكخماص ُو

بل الُِام بأي كمل, الُمين أمام اإلاجلـ الِظاتي اإلاسخص ئُلُمُا إلادل اإلاىـم ت الىػىُت ُو

 جىاحض مٖاجبهم باللباعاث الخالُت:

أكسم باهلل الػلي الػظيم أن أكىم بػملي بأخسً كيام و أحػهد أن أخلص في جأدًت ) 

سيف، وهللا وظيفتي وان اهخم سس املهىت واسلً في ول ألامىز سلىن املخصسف املدترف الش

 .(غلى ما أكٌى شهيد
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 .املعلب الثاوي: حػيين مدافظ الحساباث 

م 26,27خؿب اإلاىاص  حلين الجملُت اللامت أو الجهاػ اإلاٖلٍ باإلاضاوالث بلض  01-10مً الِاهىن ُع

, وكلى أؾاؽ صًتر الشغوغ, مداًف الخؿاباث مً بين اإلاهىُين اإلالخمضًً واإلاسجلين مىاًِتها ٓخابُا

 ٘ ّ الخىـُم وجدضص كهضة مداًف  في حضو ت الىػىُت ,جدضص ٌُُٓت جؼبُّ هظه اإلااصة كً ػٍغ الوًغ

( ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة, ال ًمًٕ حلُين هٌـ مداًف الخؿاباث بلض 03الخؿاباث بثالر)

( ؾىىاث في خالت كضم اإلاصاصُت كلى خؿاباث اإلاإؾؿت أو 03كهضجين مخخالُخين ئال بلض مض ي زالر)

ُل 02ئت اإلاغاُبت زال٘ ؾيخين )الهُ ( مالُخين مخخالُخين , ًخلين كلى مداًف الخؿاباث ئكالم ٓو

 الجمهىعٍت اإلاسخص ئُلُمُا بظلٗ.

م  ِا لضًتر الشغوغ ٓما ًلي 32-11وصضع مغؾىم الخىٌُظي ُع  :1حلين مداًف الخؿاباث ًو

ؿاباث, ًخلين زال٘ أحل أُصاه شهغ بلض ئٌُا٘ أزغ صوعة للهضة مداًف أو مداًـي الخ -1

كلى مجلـ ؤلاصاعة أو اإلإخب أو اإلاؿير أو الهُئت اإلاإهلت إلكضاص صًتر الشغوغ بوُت حلُين 

 مداًف أو مداًـي الخؿاباث مً ػغي الجملُت اللامت.

 ًجب أن ًخظمً صًتر الشغوغ كلى الخصىص ما ًأحي: -2

 غوكها في ا لجؼاةغ وفي كغض كً الهُئت أو اإلاإؾؿت وملخِاتها اإلادخملت ووخضاتها ًو

 الخاعج.

  ملخص اإلالاًىاث واإلاالخـاث والخدٌـاث الصاصعة كً خؿاباث الضوعاث الؿابِت التي

ظا مداًف أو مداًـى  أبضاها مداًف أو مداًـى الخؿاباث اإلاىتهُت كهضتهم, ٓو

ٔان الُٕان ًِىم باصماج الخؿاباث.  الخؿاباث للٌغوق ئطا 

 غ الىاحب ئكضاصها.اللىاصغ اإلاغحلُت اإلاٌصلت إلاىطىق مهمت ال  خؿاباث والخِاٍع

 .ت الىاحب جِضًمها  الىزاةّ ؤلاصاٍع

 .همىطج عؾالت الترشر 

 .ذ الشغفي بلضم وحىص ماوم ًد٘ى صون مماعؾت اإلاهىت  همىطج الخصٍغ

                                                           
1
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 .اإلاإهالث وؤلامٖاهُاث اإلاهىُت و الخِىُت 

م ًخدصل مداًف الخؿاباث اإلاغشر مً الُٕان كلى جغزُص مٕخىب لخمُٕىه مً الُِا -3

 بخُُِم مداًـت الخؿاباث ٌؿىذ له باالػالق كلى ما ًلي:

 .غوكه  جىـُم الُٕان ًو

 .غ مداًـي الخؿاباث للؿىىاث اإلاالُت الؿابِت  جِاٍع

 . ت لخُُِم اإلاهمت  مللىماث أزغي مدخملت طغوٍع

وسخها زال٘ أحل ًدضصه  ًخم ؤلاػالق كلى اللىاصغ اإلاظٔىعة أكاله في كين اإلاٖان, صون هِل الىزاةّ او 

 صًتر الشغوغ.

ًلؼم مداًف الخؿاباث ومؿاكضوه بالؿغ اإلانهي كىض ئػالكهم كلى الىزاةّ وكلى وطلُت  -4

 الُٕان الظي ٌلتزمىن ئزظاكه إلاهمت مدخٌـت الخؿاباث.

 ًىضر مداًف الخؿاباث في اللغض, اؾدىاصا ئلى اللىاصغ اإلاظٔىعة في اإلااصة أكاله, ما ًأحي: -5

 اإلاغصىصة. اإلاىاعص 

 .اإلاإهالث اإلاهىُت للمخضزلين 

 .بغهامج كمل مٌصل 

  غ  الخاصت والخخامُت الىاحب جِضًمها. الخمهُضًت,الخِاٍع

 .غ  أحا٘ ئًضاق الخِاٍع

ًجب أن جخىاًّ آلاحا٘ والىؾاةل التي ًجب أن ًغصضها مداًف الخؿاباث للخٌٕل باإلاهمت  -6

( ؾىىاث مالُت 03مهمت إلاضة زالر ؾىىاث)مم ألاحلاب اإلاىاؾبت التي جٖىن مدل جُُِم مالي لل

مخخالُت مىاًِت للهضة مداًـت الخؿاباث مم مغاكاة الخٌاؾ كلى اإلالاًير الِاكضًت التي جم 

 كلى أؾاؾها الخُُِم اإلابضتي.

ًمًٕ أن جغجب كلى كضم اخترام الالتزاماث مً ُبل مداًف الخؿاباث اإلالين في ئػاع اللغض  -7

 إلاىصىص كليها في صًتر الشغوغ.الخِجي اللِىباث اإلاالُت ا

ين  ػبُلُينًجب أن ًدضص صًتر الشغوغ ئمٖاهُت جغشر اإلاهىُين ٓأشخاص  -8 أو أشخاص ملىٍى

خاالث الخىافي ومبضأ الاؾخِاللُت ٓما ٌشترغ  اخترامٓما ًجب كلى الخصىص جىطُذ ئلؼامُت 
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هىُت ػبِا لألخٖام هٌـ الشبٕت اإلا ئلىأن ال ًيخمي اإلاخلهضون اإلالىُىن ئلى هٌـ اإلإخب أو 

لُت اإلالم٘ى به.  الدشَغ

في خالت ججضًض كهضة مداًف الخؿاباث اإلاىتهُت كهضجه, ال جلؼم الهُئت أو اإلاإؾؿت باكضاص  -9

 صًتر الشغوغ حضًض.

ًجب أن ًخظمً صًتر الشغوغ ٔل الخىطُداث التي حؿمذ بدىُِؽ اللغض الخِجي واللغض   -10

 اإلاالي مً أحل ازخُاع مداًف الخؿاباث.

 ( ؾلم الخىُِؽ ؤلاحمالي.2/3هير اهه, ًجب أال ًِل اللغض الخِجي كً زلثي)

جِىم الهُئاث واإلاإؾؿاث اإلالؼمت بخلُين مداًف الخؿاباث أو أٓثر بدشُٕل لجىت جُُِم  -11

 اللغوض.

  ِب الخىاػلي كلى حهاػ ججِىم اللجىت بلغض هخاةج جُُِم اللغوض, خؿب التر

وكغطها كلى الجملُت اللامت ُصض الٌصل في  بملاًىتهاالدؿُير اإلاإهل للُِام 

 حلُين مداًف الخؿاباث أو مداًـي الخؿاباث اإلاىخِين مؿبِا.

  هير أهه ًجب أن ٌلاص٘ كضص مداًـي الخؿاباث اإلاؼمم اؾدشاعتهم كلى ألاُل

 ( مغاث كضص مداًـي الخؿاباث اإلاؼمم حلُُنهم.03زالر)

هضة للجملُت اللامت للهُئت أو اإلاإؾؿت ًغؾل مداًف الخؿاباث اإلاِب٘ى عؾالت ُب٘ى الل -12

ش وصل اؾخالم جبلُى حلُىه.08اإلالىُت, زال٘ أحل أُصاه زماهُت )  ( أًام,بلض جاٍع

مً الِاهىن الخجاعي, ئطا ًشلذ اإلاشاوعاث أو لم جخمًٕ  4مٕغع  715ػبِا ألخٖام اإلااصة -13

ٔان, ٌلين مداًف ا لخؿاباث الجملُت اللامت مً حلُين مداًف الخؿاباث ألي ؾبب 

بمىحب أمغ مً عةِـ مدٕمت مِغ الهُئت أو اإلاإؾؿت بىاء كلى كٍغظت مً اإلاؿإو٘ ألا٘و 

 للُٕان.

 .املعلب الثالث: مهام مدافظ الحساباث 

 :1جخمثل مهام مداًف الخؿاباث ًُما ًلي

ت مىخـمت وصخُدت ومؼابِت جماما لىخاةج كملُاث الؿىت  ٌشهض - أ بأن الخؿاباث الؿىٍى

ظا ألامغ باليؿبت للىطلُت اإلاالُت وممخلٖاث اإلاإؾؿاث و الهُئاث.  اإلاىصغمت ٓو
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غ الدؿُير الظي  - ب ت ومؼابِتها للمللىماث اإلابيُت في جٍِغ ًٌدص صخت الخؿاباث الؿىٍى

ٔاء أ  و خاملي الخصص.ًِضمه اإلاؿيرون للمؿاهمين أو الشغ

ابت الضازلُت اإلاصاصَ كليها مً مجلـ  - ث غ زاص خ٘ى ئحغاءاث الُغ ًبضي عأًه في شٖل جٍِغ

.ً ً أو اإلاؿيًر  ؤلاصاعة ومجلـ اإلاضًٍغ

ًِضع شغوغ ئبغام الاجٌاُُاث بين مإؾؿت التي ًغاُبها و اإلاإؾؿاث أو الهُئاث الخابلت لها  - ر

ً للمإؾؿت اإلالىُت أو بين اإلاإؾؿاث والهُئاث التي جٖىن ًيها الِ اةمين باإلصاعة أ, اإلاؿيًر

 مصالر مباشغة أو هير مباشغة.

ً والجملُت أو الهُئت اإلاضاولت اإلاإهلت اإلاإهلت بٖل هِص ُض ًٕدشٌه أو اػلم  - ج ٌللم اإلاؿيًر

ل اؾخمغاع اؾخوال٘ اإلاإؾؿت أو الهُئت, وجسص هظه اإلاهام  كلُه, ومً ػبُلخه أن ٌلُغ

و الهُئت ومغاُبت مضي مؼابِت اإلاداؾبت للِىاكض اإلالم٘ى ص ُُم ووزاةّ اإلاإؾؿت أًد

 بها, صون الخضزل في الدؿُير.

مداًف  , ًصاصَكىضما حلض اإلاإؾؿت أو الهُئت خؿاباث مضمجت أو خؿاباث مضكمت - ح

الخؿاباث أًظا كلى صخت واهخـام الخؿاباث اإلاضكمت واإلاضمجت وصىعتها الصخُدت 

غ مداًـي الخؿاباث لضي الٌغوق أو الُٕاهاث وطلٗ كلى أؾاؽ الىزاةّ اإلاداؾبُت و  جٍِغ

ؼ الِغاع.  الخابلت لىٌـ مٓغ

 ًترجب كً مهمت مداًف الخؿاباث ئكضاص: - ر

  ت وصىعتها غ اإلاصاصُت بخدٌف أو بضون جدٌف كلى اهخـام وصخت الىزاةّ الؿىٍى جٍِغ

ع اإلاصاصُت اإلابرع.  الصخُدت, أو كىض الاُخظاء, ًع

 .غ اإلاصاصُت كلى الخؿاباث اإلاضكمت أو الخؿاباث اإلاضمجت, كىض الاُخظاء  جٍِغ

 .غ زاص خ٘ى الاجٌاُُاث اإلاىـمت  جٍِغ

 .ظاث غ زاص خ٘ى جٌاصُل أكلى زمـ حلٍى  جٍِغ

 .ابت الضازلُت غ زاص خ٘ى ئحغاءاث الُغ  جٍِغ

 .غ زاص في خالت مالخـت تهضًض مدخمل كلى اؾخمغاع  جٍِغ

 

 



                                                                                    الفصل ألاٌو : مدافظ الحساباث

                                   

 

7 
 

 

 

 لت غمل مدافظ الحساباث.: ظسياوياملبدث الث -

ُبل أن ًصاصَ مداًف الخؿاباث بدىٌُظ مهمخه كلُه أن ًجمم بمسخلٍ حىاهب كمله, خُث أهه 

ًباشغ مهمخه باجباق مىهجُت البض مً الُِام بها وهي الخسؼُؽ للملُت الخضُُّ وحمم أصلت ؤلازباث 

غ النهاتي الظي ًٕمل مهمخه, وهى ما ؾيخؼَغ ئلُه في   هظا اإلابدث.وئكضاص الخٍِغ

 .الخخعيغ لػمليت الخدكيم :  املعلب ألاٌو

خا ملُىا إلكضاص والخسؼُؽ للملُت الخضُُّ, الن الخسؼُؽ اإلاالةم  ًسصص مداًف الخؿاباث ُو

للمل مداًف الخؿاباث ٌؿاكض في الخأٓض مً ئن اللىاًت اإلاالةمت ُض أكؼُذ مجاالث هامت في كملُت 

ؿاكض كلى جىػَم ألاكما٘  بشٖل مالةم كلى اإلاؿاكضًً وجيؿُّ اللمل الظي ًخم مً ُبل الخضُُّ َو

ً والخبراء ئن مضي الخسؼُؽ ًسخلٍ اؾدىاصا ئلى حجم اإلاإؾؿت وحلُِضاث الخضُُّ  اإلاداًـين آلازٍغ

خه بؼبُلت اللمل.  وزبرة مداًف الخؿاباث مم اإلاإؾؿت وملًغ

لجي الخسؼُؽ: وطم ئؾتراججُت كامت ومىهج جٌصُلي لؼبُلت ئحغاء ُلها َو لت وجُى اث الخضُُّ اإلاخُى

ٖىن  ذ اإلاىاؾب, ٍو سؼؽ مداًف الخؿاباث لخأصًت كملُت الخضُُّ بٌٕاءة وفي الُى ومضها ٍو

ٔان الخضُُّ ًخم أل٘و مغة  .1الخسؼُؽ واؾلا في خالت ما ئطا 

 أوال: خعت الخدكيم. -

كملُت الخضُُّ  واصٌا اإلاضي اإلاخىُم مً الشاملتكلى مداًف الخؿاباث وطم وجىزُّ زؼت الخضُُّ 

ٔاًُت  ٌُُت جىٌُظها وفي الىُذ الظي ًجب أن جدخىي مظٓغة زؼت الخضُُّ الشاملت كلى جٌاصُل  ٓو

 ئلى ئؾىاصالالؾترشاص بها كىض وطم بغهامج الخضُُّ ًان الخدضًض الضُُّ لشٖل ومظمىن الخؼت 

لت مً ُبل مداًف حجم اإلاإؾؿت , وحلُِضاث كملُت الخضُُّ, واإلاىهجُت الخِىُت الخاصت اإلاؿخلم

 الخؿاباث.

                                                           
1
 .929حسٌن أحمد دحدوح وحسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابق ، ص   
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التي ًإزظ بلين الاكخباع كىض ُُام مداًف الخؿاباث بىطم زؼت الخضُُّ الشاملت  ألامىع  وبالخالي 

 :1هي

 املػسفت بعبيػت الػمل: - أ

  ٘اللىامل الاُخصاصًت اللامت وؿغوي الِؼاكاث الاُخصاصًت التي جإزغ في أكما

 اإلاإؾؿت

 اإلاميزة للمإؾؿت وألكمالها وألصائها اإلاالي واإلاخؼلباث ؤلاًصاح, ومً طمنها  الصٌاث

ش الخضُُّ الؿابّ.  الخويراث مىظ جاٍع

 .اإلاؿخىي اللام لٌٕاءة ؤلاصاعة 

 فهم الىظام املداسبي وهظام السكابت الداخليت: - ب

 ت كلى جلٗ الؿُاؾ  اث.الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاؼبِت مً ُبل اإلاإؾؿت والخويراث الجاٍع

  ,ت اإلإدؿبت إلاداًف الخؿاباث للىـام اإلاداؾبي ولىـام الظبؽ الضازلي اإلالًغ

ت. ابت وؤلاحغاءاث الجىهٍغ م وطلها كلى ازخباعاث الُغ  والخأُٓضاث اإلاىاؾبت اإلاخُى

 .ُُّجأزير ؤلاُغاعاث الجضًضة في مجالي اإلاداؾبت والخض 

 املخاظس وألاهميت اليسبيت:  - ث

  لت للمساػغ ابت, وجدضًض مىاػّ الخضُُّ اإلاهمت. الخِضًغاث اإلاخُى  الالػمت ومساػغ الُغ

  ًت وم وطم مؿخىٍاث لألهمُت اليؿبُت ألهغاض الخضُُّ ئمٖاهُت وحىص أزؼاء حىهٍغ

 طمنها الخبرة مً الٌتراث الؿابِت أو الاخخُا٘.

 .جدضًض مجاالث مداؾبُت ملِضة ومً طمنها جلٗ التي جدخىي كلى جِضًغاث مداؾبُت 

 إلاحساءاث وجىكيتها:ظبيػت  - ث

 .ُُّئمٖاهُت حوُير الخأُٓضاث كلى مجاالث زاصت الخض 

 .كمل الخضُُّ الضازلي وجأزيره كلى ئحغاءاث الخضُُّ الخاعجي 

 .ُُّجأزير اإلاللىماث كلى كملُت الخض 

 :الخيسيم والخىحيه وإلاشساف واملخابػت - ج

                                                           
1
 http://www.sqarra.wordpress.com:isas2000/11/02/2012.13:01. 
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 ت ً في جضُُّ ألاُؿام الخابلت مثال: اإلاإؾؿاث الخابلت أو الٌغوق أو  مشآع مداًـين آزٍغ

 ألاُؿام.

 .ٍُمخؼلباث الخىؿ 

 .ئشغاْ الخبراء 

 .كضص اإلاىاُم 

 ألامىز ألاخسي: - ح

 .ئمٖاهُت الشٗ في ًغطُت اؾخمغاع اإلاإؾؿت 

 .غ أو وؾاةل ؤلابالن ألازغي في اإلاإؾؿت  ػبُلت وجىُُذ الخِاٍع

 جخؼلب اهخمام زاص مثل وحىص أػغاي طاث كالُت. ؿغوي 

وكىضما ٌؿخضعي ألامغ الاؾخلاهت بمؿاكضًً في كملُت الخضُُّ ًجب كلى مداًف 

 الخؿاباث.

  اعاتهم ُذ ٍػ أن ًأزظ في الاكخباع كضص وهىكُت مِضعة بمؿاكضًً اإلاؼلىبين لللمل وجُى

ُذ ئكضاص الِىاةم اإلاالُت بىاؾؼت ئصاعة  اإلاُضاهُت للمإؾؿت, أزظا في الخؿبان جُى

 اإلاإؾؿت.

  أن ًصٍ اإلاإؾؿت ووشاػها وجىـُمها وأهضاي الخضُُّ و أؾالُب وػَغ وئحغاءاث

ّ الخضُُّ الظًً جخم الاؾخلاهت بهم.  التي ؾِخم ئجباكها مً ُبل أًغاص ًٍغ

  الخضُُّ بلض ألازظ في الخؿبان ّ أن ًدضص مضي ؤلاشغاي الالػم كلى أكظاء ًٍغ

ّ.صلىبت ألاكما٘ ا  إلاٖلٍ بها ٔل كظى مً أكظاء الٌٍغ

ٔان هىاْ مداًف خؿاباث أزغ ٌشاْع في كملُت الخضُُّ, ًُجب كلُه:  وئطا 

 أن ًٖىن كلى صعاًت جامت بىؼاَ و مؿإولُت مهمخه. -

الدشاوع مم مداًف الخؿاباث ألازغ لخدضًض مؿإولُت ٔل منهما وئحغاءاث الخضُُّ  -

 الخٌصُلُت.

كلى مداًف الخؿاباث ئكاصة الىـغ في زؼت الخضُُّ وبغهامج الخضُُّ ٔلما صكذ  ًجب -

 الخاحت لظلٗ زال٘ ًترة الخضُُّ.

 ثاهيا: بسهامج الخدكيم.
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ًدخاج مداًف الخؿاباث كىض الُِام بالخسؼُؽ للملُت جضُُّ البُاهاث اإلاالُت ئلى جصمُم   

هضي الىخاةج التي جىصل ئليها مداًف  :" زؼت مغؾىمت كلىبأههبغهامج الخضُُّ لظالٗ ٌلغي 

ابت الضازلُت وطلٗ بهضي جضُُّ البُاهاث اإلاالُت  ."1الخؿاباث بلض صعاؾخه وجُُِمه لىـام الُغ

مًٕ أن ٌلض بغهامج الخضُُّ اإلإخىب في شٖل كام ألًت كملُت جضُُّ الخؿاباث  مإؾؿت  أليٍو

ٔان بلع اإلاداًـين ًغون اهه لِـ مً الظغوعي ئكضاص بغهامج  بوع الىـغ كً حجمه , وان 

جضُُّ الخؿاباث عؾمي باليؿبت لٌدص اإلاإؾؿاث الصويرة, ئال أن هىاْ اجٌاُا كام بين 

اإلاداًـين كلى أن البرهامج الغؾمي لخضُُّ الخؿاباث ًٖىن طا ًاةضة ٓبيرة باليؿبت للمإؾؿاث 

ٖىن هظا البر  ا باليؿبت للملُاث جضُُّ الخؿاباث الٕبيرة واإلاخىؾؼت الدجم , ٍو هامج أمغا طغوٍع

خؼلب كضص ٓبير مً اإلاؿخسضمين  ٔاهذ كملُاث اإلاإؾؿت مىدشغة بشٖل ٓبير ٍو الٕبيرة وزاصت ئطا 

مًٕ الِ٘ى اهه مٌُض باليؿبت ألي هىق مً اإلاإؾؿاث هـغا ألهه ًىًغ الخؼىغ ألاؾاؾُت لللمل  ٍو

صجم كلى ًهم جى ؿاكض هظا ـُم الظي ًيبغي الُِام به َو اإلاإؾؿت والـغوي التي ٌلمل ًيها, َو

غ سجال  ًى غ طبؼا جلِاةُا لألزؼاء اإلامٕىت ٍو ًى ابت اللمل وجدضًض اإلاؿإولُت, ٍو البرهامج كلى ُع

مًٕ الِ٘ى  دص كملُت جضُُّ الخؿاباث طاتها ن ٍو لمل كلى جضُُّ الخؿاباث ًو لللمل اإلاىجؼ َو

ت للملُت الٌدص ًهى ًسضم ٓمىحه أن بغهامج جضُُّ الخؿاباث هى بمثابت ا إلاىاػهت الخِضًٍغ

مًٕ أن ٌشخمل كلى زاهت ًـهغ  ىًغ ألاؾاؽ للمِاعهت مم ألاصاء الٌللي, ٍو مغشض لألصاء الٌللي ٍو ٓو

ش الُِام بظالٗ  ُم ٔل مً ُام بأصاء كملُت ملُىت مً ألاكما٘ الىاعصة في البرهامج وجاٍع بها جُى

 ًـهغ ًِؽ ألاكما٘ التي ًيبغي الُِام بها وئهما ًـهغ أًظا ألاصاء اللمل, ولهظا ًان هظا البرهامج ال 

الٌللي باليؿبت للمهام اإلاسخلٌت باليؿبت للمهام اإلاسخلٌت, ولهظا ًاهه ًٌُض في جدضًض مضي الخِضم 

لض بغهامج جضُُّ الخؿاباث مخاخا الؾخسضام مداًف الخؿاباث ومىؿٌي  في كملُت الخضُُّ َو

يبغي أن مٕخبه ًِؽ, بملجى اه ه ال ًيبغي أن ًٖىن مخاخا لللاملين باإلاإؾؿت التي ًخم ًدصها ٍو

لا مً مداًف الخؿاباث الظي ُام باكضاصه  ًٖىن هظا البرهامج مٕخىبا كلى آلالت الٖاجبت و مُى

ُلاث ُم مً جلٗ الخُى ش ٔل جُى ُم مً ُام بخضُُِه واإلاؿئ٘ى الظي اكخمضه مم  جاٍع ظالٗ جُى  .2ٓو

                                                           
1
 .979نص9119دٌث، دار الصفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن الح والتأكٌدالتدقٌق  إلىأحمد حلمً جمعة، مدخل   

2
 .022.021رأفت سالمة محمود وآخرون ، مرجع سابق ، ص ص   
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 : 1ضي جصمُم بغهامج الخضُُّ ًخظمً اللىاصغ الخالُتلظالٗ ًخطر أن ه

جدضًض زؼىاث الٌدص الظي ٌوؼُه بغهامج الخضُُّ ًيبغي أن ٌوؼى ؤلاحغاءاث اإلاخللِت  -1

جب  ابت الضازلُت وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت بىاؾؼت اإلاإؾؿت, ٍو بخُُِم هـام الُغ

 ت ممٕىت.أن جيخج بيخاةج مغطُت في هظا اإلاجا٘ بأُل حهض وجٖلٌ

ُذ أصاء واهجاػ ٔل زؼىة مً هظه الخؼىاث. -2  جُى

 هضي ٔل زؼىة وئحغاء مً زؼىاث وئحغاءاث الخضُُّ. -3

ذ مداًف الخؿاباث. -4  جدضًض هؼاَ و ئػاع اللمل اإلاؼلىب خٌاؿا كلى ُو

جدضًض مؿإولُت ٔل مداًف مً اإلاؿاكضًً كً جىٌُظ مغخلت مً اإلاغاخل التي ًخٖىن منها  -5

ِا مً اإلاداًـين.البرهامج كىضما   ًخىلى جىٌُظه ًٍغ

 ثالثا: أوزاق الػمل.

حلغي أوعاَ اللمل كلى ئنها : السجالث التي ًدخٌف بها مداًف الخؿاباث والتي حشمل ؤلاحغاءاث التي 

جم جؼبُِها, واإلاللىماث التي جم الخص٘ى كليها, والاؾخيخاحاث طاث الصلت التي جم الخىصل ئليها زال٘ 

 .2ّأصاء كملُت الخضُُ

ًخمثل الهضي اللام ألوعاَ اللمل في مؿاكضة مداًف الخؿاباث كلى جِضًم جأُٓض مىاؾب بأن 

ِا إلالاًير الخضُُّ اإلاخلاعي كليها وجدضًضا جىًغ أوعاَ اللمل التي جخللّ  الخضُُّ ُض جم أصاةه ًو

ها وهخاةج بمغاحلت الِىاةم اإلاالُت في اللام الخالي, أؾاؾا للخسؼُؽ سجال لألصلت التي جم حمل

غ الخضُُّ  ٔاء الازخباعاث بُاهاث جدضص هىق جٍِغ ىن والشغ اإلاالةم, وأؾاؾا للٌدص الظي ًِىم به اإلاشًغ

ّ, كىضما ًسؼؽ مداًف الخؿاباث ألصاء الخضُُّ كً الؿىت الخالُت كلى هدى  للمل أكظاء الٌٍغ

ت التي حؿخسضم ٓاػاع مغحعي مغحعي في ألاوعاَ اللمل,  مالةم , ًجب أن جخاح اإلاللىماث الظغوٍع

ذ اإلاىاػهت في ٔل حاهب بالخضُُّ,  ابت الضازلُت, ُو وجخمثل هظه اإلاللىماث في مللىماث وصٌُت كً الُغ

 .3بغهامج الخضُُّ, وهخاةج الخضُُّ كً الؿىت الؿابِت

 وجخٖىن أوعاَ اللمل مً ملٌين عةِؿين ملٍ صاةم وملٍ ؾىىي:
                                                           

1
 .929محمد السٌد سراٌا ، مرجع  سابق ص   

2
 .211،ص 9119، دار المرٌخ للنشر ، السعودٌة  ألفٌن أرنٌز وجٌمس لوبك المراجعة مدخل متكامل ، ترجمة محمد محمد عبد القادر الدٌسطً  

3
 .210المرجع نفسه ، ص   
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ابت : ًدخىي هظا اإلالٍ كلى امللف الدائم - أ كمىمُاث خ٘ى اإلاإؾؿت , وزاةّ جخللّ بىـام الُغ

غ, الخدالُل الضاةمت للخؿاباث, ٔل ما ًخللّ بالجاهب  ت والخِاٍع الضازلُت, الخؿاباث الؿىٍى

بي والاحخماعي والِاهىوي, والخصىصُاث الاُخصاصًت.  الظٍغ

امج : ًدخىي هظا اإلالٍ كلى مصاصُاث اللمالء وشهاصاث البىْى , بغهامللف السىىي  - ب

الخضُُّ, أي البُاهاث زاصت بخدلُل الخؿاباث اإلاسخلٌت , البُاهاث اإلاؿخسغحت مً اللِىص 

واإلاداطغ والاعجباػاث, الخؿاباث الخخامُت واإلايزاهُت اللمىمُت كً الٌترة الخالُت, خُث 

ت  . 1اإلاللىماث اإلادخىًاث في ملٌاث اللمل ًجب أن جٖىن ؾٍغ

 املعلب الثاوي: حمؼ أدلت إلاثباث. 

م  أن اإلاهم في كملُت ؤلازباث التي جىؼىي كليها كملُت الخضُُّ 500هص كلُه ملُاع الخضُُّ الضولي ُع

جىاًغ الاعجباغ بين الاصلىت اإلاسخلٌت وبين الوغض اإلاؼلىب ئزباجه , وأن وؿٌُت ؤلازباث ال جىؼىي كلى 

 الضعاؾت والخُُِم. ججمُم ألاصلت ًدؿب بل جلٗ ألاصلت التي ًيبغي أن جسظم باؾخمغاع للملُاث

 أوال: ظبيػت أدلت إلاثباث

ٍ ألاصلت لٕنها حمُلها حشتْر في أنها: "خص٘ى الخؿاباث كلى  ٍ التي جىاولذ حلٍغ للِض حلضصث الخلاٍع

 ".2أصلت جمٕىه مً اؾخسالص عأي ًجي مداًض كلى الِىاةم اإلاالُت التي ًِىم بخضُُِها

ض ًخظمً صلُل  , مثل كىض ُُام مداًف ؤلاُىاقفي جضُُّ الخؿاباث كلى صعحت كالُت مً  ؤلازباثُو

ٔاالؾدثماعاث, ٓما ًىؼىي الضلُل كلى  ألاوعاَالخؿاباث بىٌؿه بدصغ كضص  ت للمإؾؿت  اإلاالُت اإلاملٓى

أؾئلت مىحهت لللاملين في  ئحاباثلضًه مثل خالت الاكخماص كلى  ؤلاُىاقمً ُىة  مىسٌظتصعحت 

مًٕ  مداًف الخؿاباث في الِىاةم اإلاالُت جىِؿم  عأيالتي جضكم  ؤلازباث أصلتالِ٘ى أن اإلاإؾؿت ٍو

٘ ُؿمين عةِؿين  ئليبصٌت كامت  الثاوي ًُخظمً ٔل  ئما ألاؾاؾُتٌشخمل كلى البُاهاث اإلاداؾبُت  ألاو

ٔاًت البُاهاث اإلاخللِت بالضًاجغ  ألاؾاؾُت, ًالبُاهاث اإلاداؾبُت  ألازغي  ؤلازباثمللىماث  جىؼىي كلى 

ًظال كً ٔل السجالث الغؾمُت اإلاسخلٌت لضي اإلاإؾؿت , ًهي سجالث جضكم  بأهىاكهااإلاداؾبُت 

ًهي الػمت أًظا لخضكُم الِىاةم اإلاالُت هـغا الن  ألازغي  ؤلازباثأصلت  ئماالِىاةم اإلاالُت بصىعة مباشغة 

                                                           
1
 .221محمد السٌد سراٌا، مرجع سابق ، ص   
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جضكم بصىعة  أنًالِىاةم اإلاالُت ًجب  الشأن جٌٕي وخضها في هظا ال  ألاؾاؾُتالبُاهاث اإلاداؾبُت 

 إلحغاءاثمسخلٌت ًخم حملها بىاؾؼت مداًف الخؿاباث مً زال٘ جؼبُِه  ئزباث أصلتآبر مً زال٘ 

 .1الخضُُّ

جب كلى مداًف الخؿاباث أن ًدصل كلى أصلت   ٔاًُت ومالةمت لٖي ٌؿخؼُم أن ًخىصل ئلى ئٍو زباث 

 ؤلازباثاإلانهي, خُث ًخم الخص٘ى كلى أصلت  عأًهِىلت لخٖىًٍ ألاؾاؽ الظي ًبجي كلُه اؾخيخاحاث مل

ابت  ج مىاؾب مً ازخباعاث الُغ ت وحشمل أصلت  وؤلاحغاءاثمً مٍؼ مصاصع اإلاؿدىضاث  ؤلازباثالجىهٍغ

ضة مً اإلاصاصع  بازخباعاث وولجي  ألازغي والسجالث اإلاداؾبُت اإلاخظمىت للبُاهاث اإلاالُت واإلاللىماث اإلاٍإ

ابت الازخباعاث اإلاىجؼة للخص٘ى كلى أصلت  اإلاخللِت بمالةمت والدشوُل الٌلا٘ للىـام  ؤلازباثالُغ

ت الازخباعاث التي جىجؼ للخص٘ى كلى اإلاداؾبي  وهـام الظبؽ الضازلي, ٓما حلجي ؤلاحغاءاث الجىهٍغ

ت في البُاهاث اإلاالُت وهي   : 2كلى هىكينأصلت ؤلازباث التي جٕدشٍ ألازؼاء الجىهٍغ

 الازخباعاث الخٌصُلُت للملامالث وألاعصضة. -

ت. -  ئحغاءاث جدلُلُت حىهٍغ

 ثاهيا: هفاًت ومالئمت أدلت إلاثباث

ٌاًت  ًِصض بٌٕاًت ألاصلت حجم ألاصلت أو ٓمُت ألاصلت التي ًجملها مداًف الخؿاباث لخضكُم عأيهً ٓو

ألاصلت ًخم ُُاؾها بذجم اللُىت التي ًسخاعها, خُث اهه ٔلما ػاص حجم اللُىت اإلاسخاعة كىض جىٌُظ 

ٔاهذ ألاصلت أٓثر ٌٓاًت أي اهه جىحض كالُت ػغصً ت بين حجم اللُىت ئحغاء ما مً ئحغاءاث الخضُُّ 

ُض زاص و  ٌاًت ألاصلت , ئما مالةمت ألاصلت ًُِصض بها الُِاؽ الىىعي ألصلت ؤلازباث ومضي صلتها بخٓى ٓو

ُتها, ئن مالةمت ألاصلت ال جخأزغ بذجم اللُىت أو بمٌغصاث اإلاجخمم التي سخبذ مىه اللُىت, وئهما  مىزُى

كضه كلى جدُِّ زاصُت أو أٓثر مً زصاةص جخأزغ بازخُاع مداًف الخؿاباث إلحغاءاث ملُىت حؿا

غ ًُه الشغوغ الخالُت  :3الضلُل اإلاالةم ولٖي ًخصٍ صلُل ما بأهه مالةم ًجب أن جخًى

                                                           
1
 .072، 072رأفت سالمة محمود واخرون ، مرجع سابقن ص ص   

2
 http//www.sqarra.wordpress.com/isas2000K 11/03/2012K 14 :20.  مدونة صالح محمد القرا 
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ًجب أن ًدىاؾب الضلُل مم هضي الخضُُّ الظي ًِىم مداًف الخؿاباث بازخُاعه ختى  -1

 ًمًٕ ان ًخدِّ الاُخىاق به.

ًٖىن مصضع الضلُل مؿخِل, ًالضلُل الظي ًدصل كلُه مداًف الخؿاباث مً  أن -2

 ألاػغاي الخاعحُت أٓثر مالةمت مً الضلُل الظي ًدصل كلُه مً صازل اإلاإؾؿت.

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت ًلالت, خُث ًٖىن الضلُل الظي ًخم الخص٘ى كلُه  -3 أن جٖىن الُغ

لخمض كلُه وال ًىـغ ئلُه كلى ا به َو  اهه صلُل طلٍُ. مىزُى

ئن ًدصل مداًف الخؿاباث كلى الضلُل مباشغة الن الضلُل الظي ًدصل كلُه مباشغة  -4

ِت هير مباشغة.  ًٖىن أٓثر صالخُت مً الضلُل الظي ًدصل كلُه بؼٍغ

 ً ُبل أشخاص ِمهلين للُِام بظالٗ.مصضع الضلُل م ًٖىن  ئن -5

ُذ الخص٘ى كلى الضلُل مالةما, ؾىاء في ما  -6 ًخللّ بجمله أم الٌترة الؼمىُت أن ًٖىن جُى

ٖىن الضلُل  لخؿاباث اإلايزاهُت كىضما ًخم  ئُىاكا أٓثرالتي حوؼيها أكما٘ الخضُُّ, ٍو

ب مً أكضاص اإلايزاهُت بِضع  ش ٍُغ  .ؤلامٖانالخىصل ئلُه في جاٍع

م  ًأزظأن  -7 مداًف الخؿاباث ألازغ اإلاشتْر لهظه الشغوغ , خُث اهه ًمًٕ أن ًخم جٍِى

٘ الضلُل ًِؽ بلض صمج أزغ ٔل مً الشغغ  ئُىاقمضي  ُذ ملا, ولًٕ  ألاو والٌٕاًت والخُى

جٖىن اللُىت طاث الدجم الٕبير والصالخُت اللالُت مِىلت ما لم جًٕ مىاؾبت لهضي 

 الخضُُّ الظي ًخم ازخُاعه.

هاصه وفي الخخام جبِى كملُت جدضًض ٌٓاًت ومالةمت ألاصلت مغجبؼت باحتهاص مداًف الخؿاباث وأن احت

 :1ًخأزغ بما ًلي

    التي جيخج مً الخؼأ وهظه الخؼىعة جخأزغ بؼبُلت البىض ػبُلت وشاغ اإلاإؾؿت  صعحت الخؼىعة

ؼ اإلاإؾؿت اإلاالي الخاالث التي ًٖىن لها جأزير هير كاصي كلى ؤلاصاعة. ابت الضازلُت مٓغ  ؾالمت الُغ

 .ألاهمُت اليؿبُت للبىض ميؿىب ئلُه الِىاةم اإلاالُت ٖٓل 

 .ّالخبرة اإلإدؿبت كً البىض مً زال٘ الخضُُّ الؿاب 

 .ُُّهخاةج  ئحغاءاث الخض 

                                                           
1
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 هىق البُاهاث اإلاخاخت 

 .ًجب أن ًٖىن هىاْ جُُِم لخٖلٌت الخص٘ى كلى صلُل الخضُُّ باليؿبت لٌاةضجه 

  كىض وحىص شٗ لضي مداًف الخؿاباث باليؿبت إلاىطىق هام ومإزغ ًجب كلُه اللمل للخص٘ى كلى

غه بضون أصلت ؾلُم ٔاًُت إلػالت هظا الشٗ وان لم ٌؿخؼُم ًُجب كلُه كضم ئصضاع جٍِغ ت و

 جدٌـــاث.

 ثـــالثا: إحساءاث الحصـٌى غلى أدلت إلاثباث

ًدصل مداًف الخؿاباث كلى أصلت ؤلازباث بمؼاولخه لٖل مً  ئحغاءاث مضي الالتزام وئحغاءاث الخص٘ى كلى 

 أصلت ؤلازباث آلاجُت :

٘ : هى ازخباع السجالث واإلاؿدىضاث   الفدص املادي -أ ىًغ طلٗ  وألاصى جسخلٍ في صعحت  أصلتاإلالمىؾت ٍو

ابت الضازلُت اإلاؼبّ  في   ئكضاصهاالاكخماص كليها بدؿب ػبُلتها ومصضعها ومضي ًاكلُت هـام الُغ

غ الٌدص  ًى ٘ وحشوُلها ٍو  ال ولٕىه ألاصلاإلالمىؾت  صلُال ًمًٕ الاكخماص كلُه باليؿبت لىحىص  لألصى

مًٕ الِ٘ى بصٌت كامت  أو ُىي باليؿبت للملُٕت  ئزباثًِضم بالظغوعة صلُل  الٌدص  أنالخُُِم ٍو

ٓما اهه في بلع  ألاصلاإلااصي وؾُلت مىطىكُت للخدِّ مً اإلاؼاكم خ٘ى ٔل مً مِضاع ووصٍ 

 .1ألاصلالخالــت الخــي  كليها  أو الخاالث ًٌُض في جُُِم الجىصة 

ت ؾىاء مً صازل اإلاإؾؿت  أشخاصهى الخص٘ى كلى مللىماث ؾلُمت مً  املصادكــاث: -ب طوي اإلالًغ

ًخم الخص٘ى كلى اإلاصاصُاث مً مصضع مؿخِل كً مداًف الخؿاباث ًىـغ  ألههمً زاعحها وهـغا   أو 

خم اؾخسضامه ٓثيرا بىاؾؼت اإلاداًـين  وجٖىن اإلاصاصُاث صلُال مٖلٌا وؿبُا  أنهاكلى   ئليها صلُل ُىي ٍو

ض  ئلُهىض الخىصل ك الغص كلى اإلاصاصُاث .لظلٗ ال  ًخم  ألاًغاصًؼلب مً بلع  أنًٖىن مالةما  ال  ُو

خُث ًِىم كاصة بالخص٘ى كلى  ,ًصلر جؼبُِها ًيها اؾخسضام اإلاصاصُاث في  ٔل الخاالث التي ال

ٔان طلٗ ممًٕ ًاإلاصاصُاث اإلإخىبت ٌؿهل ًد ت ٔلما  صها ًظال اؾخجابت ٓخابُت ولِـ اؾخجابت شٌٍى

ا جىطُذ اإلاللىماث الىاعصة  أنهاكً  ٔان طغوٍع وكىض اؾخسضام  بشأنهاحلؼي جضكُما أٓثر له متى 

ابت الضازلُت لللمُل  ألازظفي جضُُّ الخؿاباث ًال بض  ئزباثاإلاصاصُاث ٓأصلت  في الاكخباع هـام الُغ

مثمً اإلاصاصُاث ًمًٕ إلاداًف الخؿاباث اؾخسضامها  أهىاقوجدضص زالزت  ٘ الىىق  لٍو في اإلاصاصُت  ألاو

ٔاًت   خمثل الىىق الثاوي في اإلاصاصُت , ألاخىا٘الاًجابُت مم ػلب مللىماث  مً اإلاصاصَ  والتي ًخم في  ٍو
                                                           

1
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لخمض مداًف الخؿاباث كلى هظا الىىق بضعحت اُل مً الىىق   الاًجابُت  مللىماث ًجب اإلاصاصُت كليها َو

 ٘ لُضها صون  أنخُث ًمًٕ إلاؿخلم اإلاصاصُت  ألاو م كليها َو  وأؿهغثيهخم بٌدص اإلاللىماث  أنًُى

٘ ملضالث الاؾخجابت للىىق  أنالبدىر  ًبظ٘ حهضا  أنجخؼلب مً مؿخلم اإلاصاصُت  ألنهاجٖىن ُلُلت  ألاو

خمثل الىىق الثالث  وئجمامالؾخٌاء  خم ًيها الؼلب مً اإلاؿخلم في اإلاصاصُت ٍو ًغص  أناإلاصاصُت الؿلبُت ٍو

كضم صخت اإلاللىماث وهـغا الن اإلاصاصُاث حلخبر صلُال ًإزظ به ًِؽ في خالت الغص حلض  ًِؽ في خالت

 . 1اإلاصاصُاث الؿلبُت اُل صالخُت مً اإلاصاصُاث الاًجابُت

ًخمثل الخىزُّ في ُُام مداًف الخؿاباث بٌدص مؿدىضاث و صًاجغ اللمل التي جضكم  الخىثيم:  -ت

ٔاًت السجالث التي ٌؿخسضمها و للىماث اإلاضعحت بالِىاةم اإلاالُت, اإلا ٍخمثل الخىزُّ الظي ًِىم بٌدصه 

خم اؾخسضام الخىزُّ ’اللمل ُض جم في صىعة مىخـمت  أصاة أن ئلىاللمُل لخِضًم اإلاللىماث التي حشير  ٍو

ٔان هظا اإلاؿدىض ُض  ئُىاكا ألآثر ألاصاةٓىىق مً  كلى هؼاَ واؾم في ٔل كملُت جضُُّ .ٓما  اوشأمما لى 

ابت الضازلُت وفي خا٘ اؾخسضام الخىزُّ مً ُبل مداًف الخؿاباث ٌشاع  ئهٌا٘ ًجب كضم  ئلىهـام الُغ

 .2أإلاؿدىضيطلٗ كاصة بالٌدص 

ًمً ُبل  أصاؤهًخم  ئحغاء أوجخٖىن اإلاالخـت مً مشاهضة كملُت  :املالخظت -ث غ اإلاالخـت , آزٍغ  أصلتجًى

 آنلٕنها مدضوصة بالىِؼت الؼمىُت التي جمذ ًيها ٓظلٗ بدُِِت ئحغاء,  أوكملُت  أصاةالخضُُّ بشان 

ٔاًُت إلاداًف  طاتها اللملُت و كمىما ًان اإلاالخـت في خض أصاءاإلاالخـت ُض ًإزغ كلى ٌُُٓت  ئحغاء ال حلخبر 

ؾىي ًدظغ إلاالخـت ما  بأههاللمُل ًٖىهىن كلى كلم  أًغاص ئنإلاا ًدُؽ بها مً مساػغ في  الخؿاباث

 أكمالهمًلال ًىٌظون  بأنهمجىهم  ئطاجظلُل مداًف الخؿاباث  ئلىمما ُض ًإصي  أكما٘به مً ًِىمىن 

ِا للؿُاؾاث اإلاىطىكت بِىما هم في الخُِِت كٕـ طلٗ  .3ًو

مؼللين في صازل  أشخاصًخٖىن الاؾخٌؿاع مً ػلب مللىماث مالُت وهير مالُت مً  :الاسخفساز -ج

ثيرا ئزىاءٌؿخسضم كلى هؼاَ واؾم  ئحغاءزاعحها والاؾخٌؿاع هى  أو اإلاإؾؿت  ما ًٖىن مٕمال  الخضُُّ ٓو

ض جتراوح الاؾخٌؿاعاث مً عؾمُت ٓخابُت  ألازغي الخضُُّ  ئحغاءاث ألصاء ت وجُُِم  ئلىُو هير عؾمُت شٌٍى

مً كملُت الاؾخٌؿاع وبلض ما ًدصل مداًف الخؿاباث كلى  ًخجؼأالاؾخجاباث لالؾخٌؿاعاث حؼء ال 
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ابت الضازلُت وطلٗ  ؤلاحغاءاثًسخبر هظه  أنػمت البض الال  ؤلاحاباث ىي كلى مضي ًاكلُخه في الُغ للُى

 .1أزغي  ئزباث أصلتباؾخسضام 

مًٕ  أو جخظمً ًدص الضُت الخؿابُت للمؿدىضاث  :الاخخباس إغادة -ح  ئكاصة ئحغاءالسجالث ٍو

 .2الخضُُّ بمؿاكضة الخاؾب لٌدص صُت جلخُص اإلالٍ أؾالُبالخؿاب مً اؾخسضام 

الخدلُلُت اليؿب و اإلاإشغاث اإلاهمت ومً طمنها هخاةج البدث  ؤلاحغاءاثحشمل  :الخدليليت إلاحساءاث -خ

 ؤلاحغاءاثطاث اللالُت وحؿخسضم  أزغي في الخِلباث و اللالُاث التي جٖىن مخلاعطت مم مللىماث 

 .3أهمُت وؿبُتالخدلُلُت بشٖل ٓبير في خالت الخؿاباث التي لِـ لها 

 

 

 الخلازيس. إغدادلثالث:ظلب االم 

غ  والظي ٌلخبر كً :"وزُِت مٕخىبت صاصعة كً ’مً مغاخل مداًف الخؿاباث في كمله أزغ ٌلض الٍِغ

اإلاإؾؿت  أكضتهأاهذ البُاهاث اإلاالُت التي  ئطاًجي مداًض كً ما  عأي إلبضاء أهالشخص منهي ًٖىن 

ؼ اإلاالي لها وهخاةج   ".4في الؿىت اإلاالُت مدل الخضُُّ ئكمالهاحلؼي صىعة صخُدت كاصلت كً اإلآغ

ُما ًلي هبين  غ, وألاهىاق ئكضاصًو  .الخٍِغ

غ اإلاداًف الخؿاباث ٌلخمض كلى ًغض اللغض اللاص٘ والصاصَ  ئكضاصكىض  :الخلسيس إغداد -1 جٍِغ

 :5للِىاةم اإلاالُت وهظا ٌلجي ماًلي

 ومباصب اإلاداؾبت اإلاخلاعي كليها. ٌلجي طمىُا اؾخسضام ُىاكض - أ

 مٌهىم اللغض الصاصَ و اللاص٘ .  - ب

 الِىاةم اإلاالُت في: أماهتاإلاىاؾب صضَ و  ؤلاًصاحٌلجي  - ث

 ,الخلبير كً خُِِت اإلاىاعص اإلاالُت للمإؾؿت 

 ,الخلبير كً الالتزاماث الخُِِت لخـت ملُىت 

                                                           
1
 .203المرجع نفسه، ص  

2
 .220حسٌن أحمد دحدوح وحسٌن ٌوسف القاضً، مرجع سابقن ص   

3
 .220المرجع نفسه، ص  

4
 .211أحمد حلمً جمعة، مرجع سابق، ص   

5
 .228.229ٌد سراٌا، مرجع سابق، ص ص محمد الس  
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 .الخويراث التي خضزذ في هظه اإلاىاعص أو الالتزاماث زال٘ ًترة ػمىُت ملُىت 

 في: وؤلازالص ألاماهتضُُّ و الخ التزاماثٌلجي  - ر

  ,بظ٘ اللىاًت اإلاهىُت الىاحبت 

   ؤلاًصاح اإلاالةم للبُاهاث اإلاالُت.جدمل مؿإولُت الخٕم كلى 

الىخاةج الاُخصاصًت إلاا جم مً كملُاث وأوشؼت حلٕؿها البُاهاث الاُخصاصًت وأنها  - ج

ومِبىلت مً  صازل الُِىص والخضوص اإلاٌغوطت ػبِا للِىاكض اإلاداؾبُت بصىعة ملِىلت

وحهت هـغ مداًف الخؿاباث في ئػاع هظه الُِىص , وهظا ٌلجي أن الِىاةم اإلاالُت ال 

ٔاملت  ًمًٕ اكخباعها صُُِت جمام في الخلبير كً هظه الىخاةج الاُخصاصًت بصىعة 

 ومثالُت.

غ: أهىاع الخلازيس -2  :1هىالٗ هىكين مً الخِاٍع

غ ما السىىيتالخلسيس الػام خٌى املصادكت غلى الحساباث  - أ : ًخظمً هظا الخٍِغ

 ًلي:

 ,ش حلُين مداًف الخؿاباث  الخظٓير بٌُُٕت وجاٍع

 ,ُُّالخلغي كلى اإلاإؾؿت والضوعة مىطىكت الخض 

  غ ّ بالخٍِغ الىزاةّ اإلاالُت التي زظلذ للخضُُّ والتي ًجب أن جمض ي وجًغ

 ٓمالخّ,

  هظه اإلاهمت.الخظٓير بملاًير ألاصاء اإلانهي و أهضاًها , ومضي اخترامها في 

  ام أزاعهاو الىِاةص اإلإدشٌت بٖل وطىح مم طٓغ  لألزؼاءكغض كلى  باألُع

 الىدُجت.

  والخالًاث اإلادخمل  ؤلاصاعةاإلاصاصُت كلى اإلاللىماث اإلاِضمت مً ػغي مجلـ

 التي ػلبها مً هظا اإلاجلـ. ؤلاطاًُتجٖىن خ٘ى اإلاللىماث  أن

 الِىاةم  ئؿهاع الخلضًالث اإلادخملت والتي جسص الؼَغ اإلاخبلت في  أؾباب

 طلٗ كلى هظه الِىاةم. أزاع اإلاالُت مم جبُان 

                                                           
1
 .19-28محمد بوتٌن، مرجع سابق، ص ص   



                                                                                    الفصل ألاٌو : مدافظ الحساباث

                                   

 

19 
 

  ,زاجمت واضخت إلاداًف الخؿاباث ًصاصَ ًيها كلى الخؿاباث بضون جدٌف

ع اإلاصاصُت بأصلت. أو بخدٌف  أو   ًًغ

 ت في اليشاغ. ألاوطاق  اإلامًٕ أن تهضص الاؾخمغاٍع

  التي ُامذ بها اإلاإؾؿت أن  ألازغي مإؾؿاث  ألامىا٘في عؤوؽ اإلاؿاهماث

 وحضث.

  مىؿٍ في اإلاإؾؿت التي  وأياإلاسالٌاث اإلاغجٕبت مً ػغي أكظاء اإلاجلـ

ُل الجمهىعٍت. ذ بها لٓى  ًيبغي الخصٍغ

صٍ كلى مداًف الخؿاباث في خالت اإلاصاصُت بضون جدٌف أن الِىاةم اإلاالُت التي جم جضُُِها ًخ

ّ هظا الىىق مً اإلاصاصُت بمالخـاث بهضي  مً الشغكُت والصضَ, بمؿخىي كا٘ مًٕ أن ًًغ ٍو

 الشغح أٓثر للمؿاهمين وبضون أن ًٖىن لهظه اإلاالخـاث ازغ كلى خُِِت الخؿاباث.

 

 

 

 : همىذج جلسيس شهادة بدون جدفظ.10الشيل زكم 

 

 

  

 

 

 

أن أقدم لكم تقرير حول احلسابات السنوية  تطبيقا للمهمة اليت كلفت هبا من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة ب .........يشرفين
 الذي يغطي الفرتة من.........إىل..........

 تقريرحولالمراقبةوالشهادة: -1
 قمت مبراقبة احلسابات السنوية ملؤسستكم هلذا النشاط. - أ

 مالحظات وتصرحيات حول احتمال عدم الدقة وعدم شرعية اللتني ال تعارضا الشهادة.    

ذوي  إىلل مصداقية املعلومات املتعلقة باحلالة املالية وباحلسابات املعطاة يف املستندات املوجهة قمت بالتحقيق حو  - ب
 األسهم ووضعت حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعة العامة.

 "مالحظات ومعلومات إضافية حمتملة".

الشهادة بان احلسابات السنوية كما تظهر يف الصفحات  بإمكايننظرا لالجتهادات اليت قمت هبا وفقا لتوصيات املهنة،  - ت
احلالة  إىل باإلضافةتعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط املاضي،  أهنا... هلذا التقرير شرعية وذات مصداقية كما 

 املالية وممتلكات مؤسستكم يف هناية النشاط.
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ت اللامت للمداؾبت, اإلاجلـ الىػجي للمداؾبت, مجمىكت الىصىص املصدز : الىػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ

لُت الِاهىهُت اإلاخللِت بظبؽ مهىت اإلاداؾبت, ميشىعاث الؿاخل, الجؼاةغ,   .84, ص2002الدشَغ

بخدٌف أن ألازؼاء والىِاةص التي جم الىُىي كليها مً ػغي اإلاغاُب ال جمـ بشغكُت وصضَ  واإلاصاصُت

الخؿاباث كلى أن ًظٓغ بىطىح ٔل جدٌف واُتراح الخل٘ى ختى ًخالش ى أزغها كلى خؿاباث الضوعة 

 وهدُجتها.

 : همىذج جلسيس شهادة بخدفظ.2الشيل زكم

 

 

 

 

 

 

ن أقدم لكم تقريري حول احلسابات السنوية يشرفين أطبقا للمهمة اليت كلفت هبا من طرف اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ.....
 ......إىل.للنشاط املغطى للفرتة من.....

 8تقريرالمراقبةوالشهادة -1
قمت مبراقبة احلسابات السنوية ملؤسستكم هلذا النشاط." مالحظات وتصرحيات حول عدم الدقة وعدم شرعية احملتملني  - أ

 اللتني ال تعارضا الشهادة".
بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة باحلالة املالية وباحلسابات املعطاة يف املستندات املوجهة إىل ذوي  قمت - ب

 األسهم أو اليت وضعت حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعية العامة." مالحظات ومعلومات إضافية حمتملة".
 8اآلتيةجيب على أن أبدي حتفظات حول النقاط  - ت

الشهادة أن  بإمكاينطبقا لتوصيات املهنة ، أقدر انو  أديتهاونظرا لالجتهادات اليت  أعاله إليهاحتت التحفظات املشار 
التقرير، منتظمة وصادقة و مصداقية، وتعطي صورة وفية لنتيجة  احلسابات السنوية كما ىي مقدمة يف الصفحات ...هلذا

 عمليات النشاط السابق أيضا احلالة املالية وممتلكات مؤسستكم يف هناية النشاط.
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 .85وػاعة اإلاالُت, مغحم ؾابّ, صاملصدز: 

ع اإلاصاصُت ٌلجي ألازؼاء والىِاةص التي جم آدشاًها زؼيرة مما ًٌِض الخؿاباث شغكُتها  أما ًع

ع اإلاصاصُت كلى الخؿاباث  ض ًأحي ًع مً ػغي مداًف الخؿاباث, وبالخالي ًجب كلُه في وصضُها, ُو

ل مللىماث بالخٌصُل وطلٗ ختى ًدؿجى للمؿاهمين  ع اإلاصاصُت جِضًم ألاؾباب و البراهين ٔو خالت ًع

ت الخُِِت و اجساط الِغاعاث الالػمت.  ملًغ

 : همىذج زفض الشهادة لػدم الدكت والشسغيت.3الشيل زكم

 

 

 

 

 

من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة ب .........يشرفين أن أقدم لكم تقرير حول احلسابات السنوية  تطبيقا للمهمة اليت كلفت هبا
 الذي يغطي الفرتة من.........إىل..........

 تقريرالمراقبةوالشهادة: -1
 قمت مبراقبة احلسابات السنوية ملؤسستكم هلذا النشاط. -أ

".تملني اللتني ال تعارضا الشهادةمالحظات وتصرحيات حول عدم الدقة وعدم الشرعية احمل"

 التالية8 املالحظاتقيامي بعمليات املراقبة بانتقاء أثناء

تعطي ، واليت الووصف عدم الدقة والشرعية ومصداقية احلسابات السنوية، كما ىي مقدمة يف الصفحات....هلذا التقرير اإلشارة"
 املالية، وممتلكات مؤسستكم يف هناية النشاط.صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط السابق، أيضا احلالة 

قمت بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة باحلالة املالية وباحلسابات املعطاة يف املستندات املوجهة إىل ذوي األسهم  - ب
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 .86وػاعة اإلاالُت, مغحم ؾابّ, ص املصدز:

غ اجٌاُُت مم اإلاإؾؿت, ومً بين  باإلطاًت ئلى هظه الىماطج ًِىم أًظا مداًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ

 هظه الىماطج:

 : همىذج زفض إلادالء بالشهادة بسبب غائم في املهىت.4الشيل زكم 

 

 

 

 

تطبيقا للمهمة اليت كلفت هبا من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة ب .........يشرفين أن أقدم لكم تقرير حول احلسابات السنوية 
 فرتة من.........إىل..........الذي يغطي ال

 تقريرالمراقبةوالشهادة: -3
 قمت مبراقبة احلسابات السنوية ملؤسستكم هلذا النشاط.   - أ

 اللتني ال تعارضا الشهادة. احملتملني مالحظات وتصرحيات عدم الدقة وعدم شرعية    

 اليت اعتربهتا ضرورية نظرا لتوصيات املهنة ما عدا النقاط اآلتية8 تضمن فحصي املراقبني

 " وصف حدود لنشاط املهمة اليت تعارض الشهادة".
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 .87: وػاعة اإلاالُت, مغحم ؾابّ ,ص املصدز

 : همىذج غياب اجفاكياث غير مىدشفت.5الشيل زكم

 

 

 

 

واملتضمن  1752سبتمرب  28واملؤرخ يف  27-52رقم  لألمر، املعدل واملتمم 1773أفريل 22ل 86-73من املرسوم التارخيي رقم  826إن املادة 
، سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة أو عن طريق شخص معرتض، اإلدارينيالقانون التجاري، ينص على ان كل اتفاقية بني مؤسسة واحد متصرفيها 

 اجلمعية العامة العادية للمسامهني. ألؤذنتعرض مسبقا  نجيب أ

 داريني أو مديرين.إ متصرفنيوشريك ،  اإلدارينيبالنسبة لالتفاقيات املربمة بني الشركة ومؤسسة أو احد متصرفيها  اإلجراءيطبق نفس 

اتفاقية  أية إىل، مل يشري يل  اإلدارةأن جملس  إليهاعلما باالتفاقيات املنصوص عليها يف املادة املشار  أحاطلن  بأنين أعلمكم،  األحكامطبقا هلذا 
 .                                                           اإلطارذا تدخل يف ى

 .........حرر يف ..                                                      

 .........يوم.

 ....اإلمضاء.
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 .88وػاعة اإلاالُت, مغحم ؾابّ, ص  :املصدز

 : همىذج اجفاكياث مبرمت أثىاء اليشاط واجفاكياث مبرمت أثىاء وشاظاث سابلت والتي6الشيل زكم

 جىفيرها.اسخمس 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .89مغحم ؾابّ, ص  اإلاالُت,: وػاعة املصدز

غ الخاص ًُخللّ باالجٌاُُاث اإلابرمت, زال٘ الضوعة واإلاؿمىح بها ُاهىها بصٌت الخلسيس الخاص - ب : أما الخٍِغ

خظمً  مباشغة أو هير مباشغة مم اإلاؿإولين في اإلاإؾؿت ومم الوير , التي صغح بها إلاداًف الخؿاباث , ٍو

 هى ألازغ ما ًلي:

 الاجٌاُُاث, ػبُلتها ومىطىكها, اإلاِضمت للمصاصُت كليها مً ػغي الجملُت اللامت  ُاةمت

 للمؿاهمين,

 ,ُاةمت اإلاؿخٌُضة منها 

 .اإلدارياليت مت ترخيصها من قبل جملسكم  باالتفاقياتحنيطكم علما  أعاله إليواملرسوم التشريعي املشار  ألحكامطبقا 

 النشاط8  إثناءمربمة  اتفاقيات -1

 )ترقيم وحتديد كل اتفاقية(.

 النشاط8 أثناءالنشاطات السابقة واليت استمر تنفيذىا  أثناء اتفاقيات -2

 النشاط(. أثناء) التذكري باالتفاقيات وطرق لتنفيذ      

 .......حرر يف ..

 ...........يوم...

 ......اإلمضاء...



                                                                                    الفصل ألاٌو : مدافظ الحساباث

                                   

 

25 
 

 ,شغوغ ئبغامها 

 .الغأي خىلها 

غ الخاص الخأٓض مً كضم وحىص اجٌاُُاث أزغي لم ًسبر بها  كلى مداًف الخؿاباث ُبل ٓخابت الخٍِغ

ت, وفي خالت وطلٗ بلض اػالكه كلى مداطغ مجلـ ؤلا  ظا خؿاباث الِغوض والخؿاباث الجاٍع صاعة , ٓو

غه اللام الؿابّ خ٘ى الخؿاباث , ومهما  كثىعه كلى اجٌاُُاث مبرمت ممىىكت كلُه جبُان طلٗ في جٍِغ

غ الخاص وطٓغ هُابها ًُه,  ًًٕ ًدتى في خالت هُاب الاجٌاُُاث كلى مداًف الخؿاباث ٓخابت الخٍِغ

غ زاص غ  كلُه ٓخابت جٍِغ اصة عأؽ اإلاا٘, جٍِغ غ خ٘ى ٍػ ٔالخٍِغ لٖل خضر هاجج كً ُغاعاث اؾخثىاةُت 

غ خ٘ى حوُير الشٖل الِاهىوي للمإؾؿت...الخ.  خ٘ى جىػَم حؿبُِاث ألاعباح , جٍِغ

غ أزغي:  ئلى باإلطاًت غ الخاص ًٕخب مداًف الخؿاباث جِاٍع غ اللام والخٍِغ  الخٍِغ

 ,غ خ٘ى اإلاغاُبت الضازلُت  جٍِغ

  مداًف الخؿاباث,جأشيرة 

 .غ خ٘ى الخؿاباث اإلاجملت  جٍِغ

 

 

 

 

 :خالصت الفصل

مً زال٘ هظا الٌصل وؿخيخج أن مهىت مداًف الخؿاباث هضًها ألاؾاس ي هى الخدِّ مً صخت 

 ّ كؼاء عأي ًجي مداًض خ٘ى الِىاةم اإلاالُت ئوصضَ البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبُت ن وطلٗ كً ػٍغ

ؼ اإلاالي وهخاةج ألاكما٘ للمإؾؿت وطلٗ مً ػغي مداًف الخؿاباث الظي  ومضي كضالخه في جمثُل اإلآغ

ٌشترغ ًُه أن ًٖىن مؿخِال و مداًضا كً اإلاإؾؿت وطو ٌٓاءة مهىُت وزبرة , وال بض كلُه أزىاء جأصًت 
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ليها في الخضُُّ مما ٌؿهل للمداًف الُِام بمهمت الخضُُّ , مهامه أن ًدترم اإلالاًير اإلاخلاعي ك

 طاث اإلاصالر بىطلُت اإلاإؾؿت. ألاػغاي ئُىاق ئلىوالىص٘ى 
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 مقدمت الفصل:

و الفدظ و الخدلُم أغماٌ مدافظ الحظاباث دزاطت و جلُُم هظام السكابت الداخلُت  أهمئن مً 

الداخلي، هما حػخبر هلؿت الاهؿالق الري ًسهص غليها مدافظ الحظاباث غىد ئغداده لبرهامج الخدكُم 

جب غلُه أن ًخدلم مً ألاهداف التي وغػتها غدازة اإلاإطظت في هظام  السكابت الداخلُت وهي خماًت ٍو

أضىلها و غمان صحت البُاهاث اإلاالُت، وهرلً التي لها غالكت بصحت اللىاةم اإلاالُت وبالخالي هي واحبت 

 الفدظ.

مؼ ول هرا ختى ًخمىً فهم ؾبُػت هظام السكابت الداخلُت الظلُم البد مً جىغُذ اإلافاهُم التي جخظ 

 اش اإلالىماث ألاطاطُت و ؤلاحساءاث اإلاىغىغت مً ؾسف اإلاإطظت.هظام السكابت الداخلُت، ئلى ذالً ئبس 

 وإلخاؾت أهثر طِخم جلظُم الفطل ئلى مبدثين هما ًلي:

: السكابت الداخلُت. -  اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: دوز مدافظ الحظاباث في غملُت السكابت الداخلُت. -
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 املبحث ألاول: السقابت الداخليت 

 ألاول: أهىاع السقابت الداخليت املطلب -

 ًمىىىا جددًد هىغين مً السكابت الداخلُت:

خماًت ألاضٌى و غمان دكت البُاهاث و  ئلى: حهدف هرا الىىع مً السكابت السقابت املحاسبيت -1

 ئلىاإلاػلىماث اإلاداطبُت اإلاسجلت بالدفاجس، وحظخخدم حمُؼ الىطاةل التي مً شأجها جإدي 

 :1جدلُم الهدف اإلاروىز، وهرهس مً هره الىطاةل ما ًلي

 .اطخخدام خظاباث اإلاساكبت ؤلاحمالُت 

 .الخدكُم بطفت دوزٍت ً  ئغداد مىاٍش

 .ت اإلاطسوف دوزٍا  غمل مرهساث حظٍى

 .ئجباع هظام الجسد اإلاظخمس ومؿابلخه مؼ الجسد الفػلي مً وكذ ألخس 

 ظت.وحىد دوزة مظدىدًت ليل وشاؽ مً أوشؿت اإلاإط 

  الخىضُف الىظُفي الىاضح وجددًد اإلاظإولُاث بدُث ال ًىفسد شخظ مػين بدىفُر

 غملُت بياملها.

ت وؤلاحساءاث الظابم وغػها السقابت إلادازيت -2 خػمً هرا الجاهب زكابت الظُاطاث ؤلاداٍز : ٍو

ت، وخؿىؽ  ت والىظاةف ؤلاداٍز مً خالٌ الخؿت الخىظُمُت التي جىضح اإلاظخىٍاث ؤلاداٍز

الظلؿت واإلاظإولُت ، هرا ئلى حاهب مدي طالمت اللسازاث التي جم اجخاذها غلى اإلاإطظت، 

وجلُُم مدي هفاءة أداء الاغخماٌ وألاوشؿت التي جمازطها ومً ألادواث الهامت في هرا اإلاجاٌ 

 :2اطخخدام

 .اإلاىاشهاث الخخؿُؿُت 

 .مىاشهاث البرامج و ألاداء 

 .ت  أهظمت الخيالُف اإلاػُاٍز

 ُالث ؤلاخطاةُت.الخدل 

 .دزاطاث الصمً و الحسهت 

                                                           
1
 .25،25ادريس عبد السالم اشتوين مرجع سابقن ص ص   

2
 .522عبد الفتاح ومحمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص   
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  .س الدوزٍت  الخلاٍز

 .املطلب الثاوي: خصائص هظام السقابت الداخليت -

ًمخاش هظام السكابت الجُد و الفػاٌ جطمُما خاضا وهرا الخطمُم ًىحد له مظخلصماث ومخؿلباث مػُىت 

مً الخطاةظ ججػل مً الىظام الاغخباز هره اإلاخؿلباث جمثل بمجمىغت  غينومدددة ًيبغي أن جأخر في 

 :1السكابي في الشسوع أهثر بفػالُت وهفاءة وهي 

: ًيبغي أن ًيىن هظام السكابت الداخلُت مىاطبا لحجم املالئمت لطبيػت اليشاط و احتياحاجه -1

هظام السكابت ًخخلف  ئلىوهىع اإلاإطظت هيل ولؿبُػت اليشاؽ، فاإلاإطظاث الطغيرة جدخاج 

اإلابُػاث جخخلف غً جلً  إلدازةفي اإلاإطظاث الىبيرة، هما أن أطالُب السكابت اإلاػخمدة 

 اإلاالُت. ؤلادازةاإلاظخخدمت في 

ئن الىظام السكابي الفػاٌ هى ذالً الىظام الري ًمىىه اهدشاف الاهدسافاث  :الفػاليت -2

 كبل خدوثها فػال. وألاخؿاء

لت مىغىغُت  ألاهظمت: جخميز املىضىغيت -3 السكابُت باإلاىغىغُت بدُث جيىن مدددة بؿٍس

واًجابُت ذاث مػاًير مىغىغُت، وبىاء غلى ذالً طخيىن زدة فػل اإلاسؤوطين مسغُت وهم 

شخطُت وغير مىغىغُت فان شخطُت مدافظ  ألاهظمتواهذ جلً  ئذازاغىن بِىما  أهفظهم

 غير طلُم.وججػله خىما  ألاداءالحظاباث كد جإزس غلى خىم 

: ًيبغي أن ًيىن الىظام السكابي كادزا غلى الاطخمساز في الػمل غىد مىاحهخه للخؿـ املسوهت -4

اإلاخغيرة وللظسوف الغير اإلاخىكػت خُث ٌػمل هظام السكابت الفػاٌ ًجب أن ًددد مثل جلً 

بلغ غنها.  اإلاخغيراث ٍو

للمإطظت بدُث  الخىظُمي: ًيبغي غلى هظام السكابت أن ٌػىع الىمىذج تىظيمهمىذج ال -5

 ًيىن مدافظ الحظاباث هى مسهص السكابت جماما هما هى مسهص جىشَؼ اإلاهام وجفىٍؼ الظلؿت.

ا لخيلفخه وفي الىاكؼ هره الخاضُت لىظام  أن : ًجبالاقتصاد -6 ًيىن هظام السكابت مظاٍو

 فت.السكابت حػخبر وظبُت هظسا لخفاوث فىاةد السكابت ومصاًاها في اليشاؾاث اإلاخخل

وؾسق السكابت اإلاظخخدمت واضحت وكابلت  أطالُب: مً الىاحب أن جيىن سهىلت الفهم -7

اغُت  للخؿبُم دون اًت غىاةم ولىً بؿبُػت بػؼ اإلاػاًير السكابُت مثل اإلاػدالث الٍس
                                                           

1
علم وتطبيق، دار مسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة، عمان  اإلدارةوجميلة جاد هللا،  محمد رسالن الجيوسي  

 .520،525، ص ص 5002،األردن، 
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 أنوخساةـ الخػادٌ ووطاةل السكابت اإلاالُت مً الطػب فهمها وفلا لؿبُػتها الفىُت ًجب 

 .اإلادزاء ئلىاص والخبراء مً احل جلدًم اإلاػلىماث ٌظخػان بجهاث الاخخط

الىشف غً الاهدسافاث أن  ئلى باإلغافت: ًيبغي غلى هظام السكابت التصحيحيت ألاغمال -8

لت   .ألامىز الىاحب ئجباغها لخصحُذ هره  وألاغماٌ لإلحساءاثجبين الؿٍس

 بػؼ اإلاجاالثرة في : كد جيىن الاطخثىاءاث الطغيالاستثىاءاث والتػامل مػها إلى إلاشازة -9

اإلاػُىت أهثر أهمُت وخؿىزة مً الاهدسافاث الىبيرة، لرالً ًيبغي غلى هظام السكابت الفػاٌ 

ىع السكابت وكُاض ألاداء ذاث الػالكت بمىغ اإلاىظمته حمُؼ مجاالث غملُاث ػأن ًخػامل م

 والػمل.

 املطلب الثالث: إحساءاث هظام السقابت الداخليت. -

وذلً جبػا لؿبُػت وحجم اليشاؽ  أخسي  ئلىهظام السكابت الداخلُت جخخلف مً مإطظت  ئن ئحساءاث

في حمُؼ اإلاإطظاث فما ًطلح  ئجباغهفلِع هىان في الىاكؼ هظام زابذ ومددد للسكابت الداخلُت ًمىً 

 .1ألاخسي إلاإطظت مػُىت ال ًمىً جؿبُله بالػسوزة في اإلاإطظاث 

مىً جطيُف ئحساءاث السكابت الد  :2آلاجُتاإلاجمىغاث  ئلىاخلُت ٍو

اليشاؽ داخل اإلاإطظت فىجد  أوحه ؤلاحساءاث: جخظ هره وإدازيتإحساءاث جىظيميت  -1

مً خالٌ جددًد الاخخطاضاث، جلظُم وحباث الػمل داخل  ؤلادازي  ألاداءجخظ  ئحساءاث

ت بما ًػمً فسع زكابت غلى ول شخظ داخلها ، وجىشَؼ وجددًد اإلاظإولُاث بما  ول مدًٍس

ٌ ًدُذ مػسفت خدود اليشاؽ ليل   وئحساءاث، ئلُهومدي التزامه باإلاظإولُاث اإلاىولت  مظئى

كام   ىداث مً ؾسف اإلاىظف الريجخظ الجاهب الخؿبُلي هػملُت جىكُؼ غلى اإلاظد أخسي 

خسهت الخىلالث بين اإلاىظفين  وئحساء، واطخخساج اإلاظدىداث مً أضل وغدة ضىز ، باغدادها

مػُىت الهخلاء الػاملين، وغبـ  ئحساءاثبما ال ًخػازع مؼ خظً طير الػمل وفسع 

ف مىظف الخطس  أي ئلىغملُت مػُىت، بدُث ال ًترن  إلغدادالخؿىاث الىاحب ئزباتها 

ٌ بمىافلت الصخظ  ئال الصخص ي   .اإلاظئى

                                                           
1
 .25ادريس عبد السالم اشتوي، مرجع سابق، ص  

2
 .502،551طواهر محمد التهامي وصديقي مسعود، مرجع سابق، ص ص   
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اإلالىماث اإلادغمت  أهم: ٌػخبر هظام اإلاػلىماث اإلاداطبُت الظلُم مً بين إحساءاث محاسبيت -2

 أخياممػُىت جمىً مً  ئحساءاثلىظام السكابت الداخلُت الفػاٌ لرلً باث مً الىاضح طً 

زكابت داةمت غلى الػمل اإلاداطبي مً خالٌ الدسجُل الفىزي للػملُاث الري هلىم به 

ًلىم بدسجُل الػملُت بػد خدوثها مباشسة  ئذاإلاإطظت مً بين وظاةف مدافظ الحظاباث، 

غلى  ئًجابابغُت جفادي جساهم اإلاظدىداث وغُاغها ، خُث الدسجُل الفىزي للػملُاث ًإزس 

ًيخظس مً وزائها الحطٌى غلى مػلىماث هامت ومػبرة غً الىغػُت  مػالجت البُاهاث التي

مً صحت اإلاظدىداث التي حشمل غلى  والخأهدالحلُلُت ومالةمت الجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت ، 

 ألاطاطُتمً البُاهاث التي حػبر غً غملُاث كامذ بها اإلاإطظت، ومً بين اإلابادب مجمىغت 

غً هُفُت اطخخدامها وجىغُذ  ئزشاداثغمان جىفير غىد جطمُم هره اإلاظدىداث البظاؾت 

التي جفسع غلى الػمل  ؤلاحساءاث أهممؿابلاث دوزٍت التي هي مً بين  وئحساءخؿىاث طيرها، 

به مً الىاكؼ ، الن الػمل اإلاداطبي ٌػخمد  غلى  أطاطااإلاداطبي داخل اإلاإطظت لخلٍس

اللُام بمجسد مفاجئ وغدم  أمات ، اإلاظدىداث الداخلُت والخازحُت والتي هي مىغىع اإلاساحػ

هبري،  أهمُتئشسان مىظف في مساكبت غمل كام به خُث ٌػخبر هرا الػىطس داخل الىظام 

ئحساء ًلض ي بػدم ئشسان مىظف في مساكبت غمله  اوحب غلى هظام السكابت الداخلُت طً

خدزذ أزىاء  داخل هظام اإلاػلىماث اإلاداطبُت، هظسا الن اإلاساكبت جلخض ي هشف ألاخؿاء التي

اإلاػالجت اإلامىً ووكػها ، فػىد خدور خؿأ مً مدافظ لحظاباث غً حهل الؿسق واللىاغد 

دُذ  اإلاداطبُت فال ٌظخؿُؼ هشف خؿأه فىغؼ هرا ؤلاحساء لُلض ي غلى هره ألاشياٌ ٍو

 مػالجت خالُت التي حس يء ئلى اإلاػلىماث اإلاداطبُت.

اإلاخػللت بالجاهب الخىظُمي وؤلادازي ، وؤلاحساءاث : بػد الخؿسق ئلى ئحساءاث إحساءاث غامت -3

التي جخظ الػمل اإلاداطبي ، طىدىاٌو في هرا البىد ئحساءاث غامت التي جيىن مىملت لظابلتها، 

 :1لرلً طىميز بين ؤلاحساءاث الخالُت

 التي كد جخػسع لها خظب ؾبُػتها:  ألاخؿاز الخأمين غلى ممخلياث اإلاإطظت مً ول  - أ

 ٌػمل غلى: ألههللمإطظت  آلالي ؤلاغالمئدخاٌ  - ب

 ،حجم غدد الػملُاث 

 ،الظسغت في مػالجت البُاهاث 

                                                           
1
 .562والرقابة في البنوك، مرجع سابق، ص خالد أمين عبد هللا، التدقيق   
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  ،جخفُؼ وظبت الخؿأ في اإلاػالجت 

 .ئمياهُت السحىع أو اطدشازة اإلاػؿُاث بظسغت 

 اطخخدام وطاةل السكابت اإلاصدوحت مثل جىكُؼ الشُياث. - ث

د الىازد والطادز. - ر  وغؼ هظام إلاساكبت البًر

ت أو الخامين غلى اإلاىظف - ج ين الرًً في خىشتهم غهد هلدًت أو بػاتؼ أو أوزاق مالُت أو ججاٍز

 غيرها غد خُاهت ألاماهت.

اطخخدام هظام الخفخِش بمػسفت كظم خاص باإلاشسوع في الحاالث التي حظخدغيها ؾبُػت  - ح

ػت لالخخالض.  ألاضٌى بدُث جيىن غٍس
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 الثاوي: دوز محافظ الحساباث في غمليت السقابت الداخليت املبحث. 

ئن جلُُم و دزاطت هظام السكابت الداخلُت ٌػخبر الخؿىة ألاولى في غملُت الخدكُم وهلؿت الاهؿالق الري 

ًسجىص غليها مدافظ الحظاباث، فهى ًلىم بالخلُُم مً أحل الىضٌى غلى مػسفت مدي جؿبُم اإلاإطظت 

خُث طىداٌو في هرا اإلابدث ؤلاشازة ئلى مظإولُت مدافظ الحظاباث غً دزاطت  الظُاطاث اإلاىغىغت

 وجلُُم هظام السكابت الداخلُت، أهمُت هظام السكابت الداخلُت في اهدشاف ألاخؿاء و أهم ؾسق الخلُُم.

 .املطلب ألاول: مسؤوليت محافظ الحساباث اججاه هظام السقابت الداخليت -

باث أن ًلىم بدزاطت وجلُُم هظام السكابت الداخلُت وذلً مً أحل مً واحب مدافظ مدافظ الحظا

ٌ وغؼ خماًت وافُت غلى  و ممخلياث هره اإلاإطظاث إلاىؼ الظسكت والاخخالض، ومً أحل الحطٌى  أضى

غلى البُاهاث اإلاالُت الدكُلت الطخخدامها في غملُاث الخخؿُـ و اجخاذ اللسازاث خُث اهفطلذ إلالىُت 

ادة اغخماد مدافظ هره اإلاإ  ئدازةغً  طظاث مما أدي الخؿىز اإلاظخمس للسكابت الداخلُت غلى ٍش

الحظاباث غليها، ئن هخاةج جلُُمه لىظام السكابت الداخلُت جإزس غلى ؾبُػت ئحساءاث الخدكُم اإلاؿلىب 

 .1ؤلاحساءاثاطخخدامها، واإلادي اإلاؿلىب إلاثل هره 

 مً خالٌ ما ًلي:أن مظإولُت مدافظ الحظاباث خٌى هره ألاهظمت جخطح 

: ٌػخبر مدافظ الحظاباث مظئٌى مظإولُت واملت غً فدظ وجلُُم وطاةل السقابت املحاسبيت -1

و أهظمت السكابت اإلاداطبُت وىجها ذاث ضلت بػملُت الخدكُم ومدي دكت البُاهاث اإلاداطبُت 

للىغؼ اإلاالي اإلاسجلت بالدفاجس ومدي ئمياهُت الاغخماد غليها، ومدي داللت اللىاةم اإلاالُت 

للمإطظت غً الفترة اإلاالُت مدل الفدظ، واهدشاف ألاخؿاء ألهه ًإزس جأزير مباشس وواضح 

غلى دزحت ؤلافطاح في الحظاباث الخخامُت واللىاةم اإلاالُت ومدي داللتها غلى اإلاسهص اإلاالي والري 

أن ٌػخبر هدف أطاس ي مً أهداف الخدكُم الخازجي، هرلً ًجب غلى مدافظ الحظاباث 

 .2ًبرٌ غىاًت خاضت لهرا الىظام وىهه ذاث أزس حىهسي في غملُت الخدكُم

الحظاباث مظئٌى غً دزاطت وجلُُم هظام السكابت : ال ٌػخبر مدافظ مدافظ السقابت الداخليت -2

الداخلُت في اإلاإطظت مدل الفدظ، ألهه حهدف أطاض ئلى جدلُم أهبر هفاًت ئهخاحُت ممىىت 

                                                           
1
 .501يوسف محمود جربوع، مرجع سابق،ص  

2
 .555غسان الفالح المطارنة، مرجع سابق، ص   
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ت ؾبلا للخؿت اإلاسطىمت ولىً ئذا جبين له في ظسوف مػُىت أن وغمان جىفُر الظُاطاث ؤلا  داٍز

ت لها غالكت أو جأزير غلى مدي داللت الحظاباث الخخامُت أو اللىاةم  بػؼ وطاةل السكابت ؤلاداٍز

 .1اإلاالُت مىغىع الخدكُم، ًجب غلُه غىدها دزاطت وجلُُم جلً الىطاةل وألاهظمت

باث مظئٌى غً فدظ جلُُم هظام الػبـ الداخلي : ٌػخبر مدافظ الحظاالضبط الداخلي -3

ػىد الظبب في ذالً ئلى أن هرا  وملاًِظه مظخػمله اإلاظخػملت في اإلاإطظت مدل الخدكُم، َو

الفسع مً فسوع السكابت الداخلُت حهدف ئلى خماًت أضٌى اإلاشسوع أ، ومجىداجه غد أي 

هرا الهدف خُث ًؿلب ئلُه اخخالض أو طىء اطخػماٌ، وبالخخالي ٌػخبر مظئىال غً جدلُم 

جدلُم التزاماث ومىحىداث اإلاشسوع، ولهرا هسي ئلصاما غلُه الخللُل مً اخخماالث الغش و 

 .2الاخخالض فيها

 .املطلب الثاوي: طسق جقييم هظام السقابت الداخليت -

الخلُُم الظلُم لىظام السكابت الداخلُت أن ًلىم مدافظ الحظاباث بدزاطت وجدكُم مىخظم،  ًخؿلب

لىم بسطم بسهامج الخدكُم اإلاىاطب مؼ جددًد همُت الاخخبازاث الالشمت وحجم الػُىاث اإلاىاطب.  ٍو

 وجخمثل ؾسق جلُُم هظام السكابت الداخلُت فُما ًلي:

 ألاطئلتٌشمل كاةمت الاطخلطاء غلى مجمىغت شاملت مً : طسيقت الاستقصاء ) الاستبيان( -1

س لهرا اإلادخل في جلُُم هظام السكابت الداخلُت ٌظخخدم بػؼ اإلادافظين ما ٌظمى  وهخؿٍى

التي ًخميز بها الىظام الظلُم للسكابت  وؤلاحساءاثبلاةمت جدكُم حشمل غلى بُان جفطُلي للؿسق 

افظ الحظاباث والخىحُه غىد اللُام بالفدظ، الداخلُت، وحظخخدم جلً اللاةمت لخرهير مد

ة في وكذ خدالخلُُم مسة وا ئحساءاثفػىد اطخخدام كاةمت الاطخلطاء ًخم اطخىماٌ حمُؼ 

 .3واخد أو غلى دفػاث

 :4جأحي البُاهاث الالشمت لإلحابت غلى أطئلت مدافظ الحظاباث مً غدة مطادز مثل

  وخساةـ طير اإلاػلىماث،الىضف اإلاىخىب لىظام السكابت الداخلُت 

 ،اإلاىاكشت مؼ الػاملين لدي الػمُل واإلاطدزان الظابلان مىمالن لبػػهما 
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 .561خالد أمين عبد هللا، مرجع سابق، ص   

2
 .561المرجع يمكنه، ص  
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 .512أحمد نور ، مرجع سابق، ص  
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 .اخخُاز مدي الالتزام بالىظام 

لت بظهىلت  الخؿبُم وجىفير الىكذ خُث ٌظخغني مدافظ الحظاباث غً ئوشاء بسهامج وجخميز هره الؿٍس

بان الػمالء ال ٌػترغىن غً جؿبُلها خُث حدًد ليل غملُت جدكُم مىخد ، وجخميز غً باقي الؿسق 

ٌػخبروجها هجصء مً ئحساءاث الخدكُم، ومؼ ذلً ٌػاب غلى ئجها كد جدخىي غلى الخؿىؽ الػامت التي 

جىؿبم غلى حمُؼ اإلاإطظاث ذاث اليشاؽ اإلادشابه ، وبالخالي ال جساعي الظسوف الخاضت باإلاإطظت ، هما 

السغم مً هره الػُىب فال شاٌ اطخخدامها ًللى كبٌى غاما في ول أجها حظخىفي بشيل ألي دون الاهخمام وب

 ميان.

م وضف ئحساءاث هظام السكابت : التقسيس الىصفي -2 س الىضفي غً ؾٍس لت الخلٍس ًخم اطخخدام ؾٍس

لت بخىفير دزحت مً اإلاسوهت أهبر  الداخلُت اإلاخبػت والخفاضُل غلى الػملُاث، وحظمذ هره الؿٍس

س الىضفي ًطل مدافظ الحظاباث مً هظام الاطخلطاء ، وم هدُجت  ئلىً خالٌ هظام هره الخلٍس

س حمُؼ  أن هظام السكابت الداخلُت كىي أو غػُف وما هي هلاؽ الػػف، ٌشمل هرا الخلٍس

خخلف مً مدافظ  ؤلاحساءاث  أخس  ئلىاإلاظخخدمت في اإلاإطظت ليل غملُت وجساحؼ اإلاظدىداث، ٍو

طىء فهم  ئلىالجُد لىظام السكابت الداخلُت ًإدي وفلا الخخُاحاجه، خُث أن اإلاىضف غير 

 .1الىظام

: هي غبازة غً وطُلت جىغُدُت جبين جدفم ؤلاحساءاث واإلاػلىماث، هلاؽ الخسائط التىظيميت -3

ت ، جلظُم الػمل بين الىظاةف اإلاخخلفت ، ومخسحاث الىظام مً  السكابت اإلاداطبُت وؤلاداٍز

س وغيرها، وهره الخساةـ كد جيىن مىحىدة أضال غمً الىظام اإلاالي وؤلادازي  سجالث وجلاٍز

ى مدافظ الحظاباث دزاطتها وفدطها واخخبازها وذالً بخدبؼ للمإطظت، وفي هره الحالت غل

مظاز ؤلاحساءاث واإلاػلىماث واهدشاف أي هلاؽ غػف بها، وجخميز هره الخساةـ بأجها حػؿي 

ػت غً السكابت الداخلُت وجمىىه بظهىلت مً الحىم غلى مدي حىدجه،  إلاػدها وللازئها فىسة طَس

س الىضفي وك لت أن ئغدادها وهي برلً جخفىق غلى الخلٍس ػاب غلى هره الؿٍس اةمت الاطخلطاء َو

ال، هما أجها كد جيىن ضػبت الفهم ئذا جػمىذ جفاضُل هثيرة، فػال غلى أجها ال  ًخؿلب وكخا ؾٍى

م هظام السكابت الداخلُت  .2جبين ؤلاحساءاث الاطخثىاةُت والتي حػخبر ذا أهمُت هبيرة لخلٍى
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جب مساغاة ما ًلي غىد ئغداد هره الخ  :1ساةـٍو

 ،ؿت أطهل في الفهم  ًجب اطخػماٌ الىخابت بجاهب السمىش والسطىم لخيىن الخٍس

 .ادة ؤلاًػاح ؿت واضحت جماما، ًمىً ئغافت مػلىماث في أطفلها لٍص  ئذا لم جىً الخٍس

  ؿت مطدز ول مظدىد ) ؤلادازة أو اللظم الري أغاله(، والجهت التي ًسطل ًجب أن ًىضح بالخٍس

 ئليها.

 الخالي ًىضح هره ألاشياٌ والسمىش اإلاظخخدمت في زطم الخساةـ:والجدٌو 

 : أهم ألاشكال والسمىش املستخدمت في زسم الخسائط التىظيميت1الجدول زقم

 البيان  السمىش 

 ئدخاٌ وئخساج البُاهاث 

 ميان اإلاػلىماث أو الشيل  أو غملُت مدددة ًيخج غنها حغير في اللُمت  

 أو حػلُلاث ئغافُت مالخظاث 

س   مظدىد أو جلٍس

 اجخاذ كساز 

 زمص الاهخلاٌ مً ضفدت ئلى أخسي  

 آلالتشساةـ ئزباث صحت الػملُاث الحظابُت مثل شساةـ حمؼ اإلابالغ غلى  

 الحاطبت

 دوزان وزاةم 

 دوزان مػلىماث 

 الحفظ الداةم للمظدىداث أو السجالث. 

 .86،86املصدز: إدزيس غبد السالم اشتيىي، مسحؼ سابق،ص ص 

                                                           
1
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: ٌشمل هره اإلالخظ الري ٌػده مدافظ الحظاباث غلى بُان جفطُلي امللخص ألتركيري  -4

لإلحساءاث والىطاةل التي ًخميز بها أي هظام طلُم للسكابت الداخلُت في اإلاشسوع ، فىأن اإلالخظ 

دًد أطئلت مػُىت ًجسي في هؿاكها الفدظ هى أؾاز غام ًجسي في هؿاكه الفدظ بدون جد

لخطس غليها وبرلً ال ٌغفل أي هلؿت زةِظُت في السكابت الداخلُت ، ومما ٌػُب هره الىطُلت  ٍو

هى أهه ال ًيخج غنها حسجُل هخابي لىخاةج الفدظ هما أجها ال جدلم الخيظُم والخىخُد في 

ت اهخخاب   .1الفدظ الري ًسوجهائحساءاث السكابت خُث أهه مترون إلاظاغدًه خٍس
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 خاجمت الفصل: 

مفهىم هظام السكابت الداخلُت حػمل بالدزحت ألاولى غلى  مما طبم ًمىً اللٌى ئن ألاهمُت التي ًدظى بها

خماًت أضىلها وأمىالها، ومظاغدة أغػائها في جىفُر مهامهم، وهرا جصحُذ ؤلاحساءاث السكابُت 

جب أن ٌظخمس في فدظ وجلُُم هظام  اإلاىغىغت مً ؾسف ؤلادازة مً خالٌ جسهيز الحظاباث غليها، ٍو

ؤلاإلاام باألطالُب وؤلاحساءاث التي حظخخدمها اإلاإطظت، فاذا وحد السكابت الداخلُت ختى ًمىىه مً 

مىً الاغخماد غلُه ومؿبم فاهه ًدد مً  مدافظ الحظاباث أن هظام السكابت الداخلُت كىي وفػاٌ ٍو

يىن لدًه أطاض مػلٌى الطخخدام أطلىب الػُىت ؤلاخطاةُت غر أن  خىطؼ في ؤلاحساءاث ٍو الاخخبازاث ٍو

ل وال داعي له ؾاإلاا أن هظام السكابت فدظ الػملُاث اإلا الُت باليامل ٌػخبر ميلف وجدخاج غلى وكذ ؾٍى

 الداخلُت ًمىً الاغخماد غلُه.
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 ملدمة الفصل:

مً زال٘ ابدث مم  ئليهامً أحل جضاْع أي هِص ُض ًلخّ بالبدث، كىض كغض الىخاةج اإلاىصل 

صعاؾت ميضاهيت  باحغاءكلى مسخلٍ الدؿاؤالث اإلاؼغوخت في ئشٖاليت الضعاؾت، خيث ُمىا  ؤلاحابت

ىي كلى مسخلٍ مغاخل  ابت الضازليت مً  أن، وبما الخضُيّبمٕخب مداًف الخؿاباث للُى جِييم الُغ

غ النهاتي الظي ًمًٕ مً جبيان  أهم اإلاغاخل التي ًِىم بها مداًف الخؿاباث مً زال٘ أكضاص الخٍِغ

ابت الضازليت للمإؾؿت.  الضوع الظي ًِىم به مداًف الخؿاباث في جِييم الُغ

 زالر مباخث جخمثل في: ئلىولخدِيّ طلٗ ًخم جِؿيم هظا الٌصل 

 جِضًم اإلإخب مدل الضعاؾت اإلايضاهيت. :ألاول اإلابحث  -

التي ًِىم مداًف الخؿاباث خؿب الِاهىن الخجاعي ومهىت  ؤلاحغاءاث: اإلابحث الثاوي -

 اإلاداؾبت.

غ النهاتي إلاداًف الخؿاباث.اإلابحث الثالث -  : ئكضاص الخٍِغ
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 اإلابحث ألاول: ثلدًم اإلاىحب محل الدراسة اإلايداهية. 

واإلاخمثل في مصلخت اإلاداؾبت إلاِاولت  الضعاؾتؾىي هِىم في هظا اإلابدث بالخؼَغ ئلى اإلإخب مدل 

ٌه، جِضًم الهيٖل الخىـيمي لهظا  ،الى ًىمىا هظا 2011مغخىم كالء الضًً حىان  مً زال٘ حلٍغ

 اإلإخب والخضماث التي ًِىم بها.

 اإلاطلب ألاول: الحؾزيف باإلاىحب. -

مصلخت اإلاداؾبت مداؾبيت بىالًت مؿخواهم للئن مصلخت اإلاداؾبت مدل الضعاؾت كباعة كً مٕخب  

م حسجيله في الجض٘و الىػني إلاداًف  ،الى ًىمىا هظا 2011مغخىم كالء الضًً حىان إلاِاولت  ُع

 .  xxxxالخؿاباث 

 الحالية: اتباالؽحمادالذي ًحمحؿ صاحبه 

1- ِ م مداًف الخؿاباث ومداؾب ملخمض ًو  22/06/2004اإلاإعر في 03/864ا لالكخماص ُع

ث واإلاداؾبين اإلالخمضًً الصاصع كً اإلاصىٍ الىػني للخبراء اإلاداؾبين ومداًـي الخؿابا

 . 2010، خيث جدصل كلى هظا الاكخماص في حىان بالجؼاةغ

) مدٕمت  ئُليمياخأصًت اليمين باإلادٕمت اإلاسخصت بًِىم مداًف الخؿاباث ٓما  -2

الظغاةب بهضي بضاًت كمله بصىعة ُاهىهيت مً  مٌدشيه(، ٓما ٌسجل لضي مؿخواهم

م  مٌدشيهزال٘ ئصضاع عةيـ  ، وعُم  xxxxxxxxxxxx الجىاتيالظغاةب، خيث ًمثل الُغ

اإلالٍ اإلاخٖىن مً هظا الىزاةّ لضي  باًضاقخيث ًِىم مداًف الخؿاباث   xxxxxx اإلااصة

ت الىػىيت إلاداًـي الخؿاباث بالجؼا ِىمةغ ، الوًغ بدؿضًض مبلى الاشتراْ الؿىىي  ٍو

ت الىػىيت. xxxxxxع اإلاِضع  ت ومً هىا ًصبذ مسجل في حض٘و الوًغ  صج لضي الوًغ

ِضمها لؼباةىه وهي طاث حىصة  ٓما ًخميز اإلإخب بالجضًت والاهظباغ والالتزام في الخضماث التي ُضمها ٍو

الىػني للخبراء اإلاداؾبين وشاْع  أإلاصٍاإلإخب بالتربص اإلايضاوي لضي عةيـ  صاخب كاليت، ٓما ُام

 الضوليت. الصيوتطاث  ألاكما٘في ٓثير مً 

يما ًلي هبين جِضًم الهيٖل الخىـيمي إلإخب مداًف الخؿاباث.  ًو
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 : الهييل الحىغيمي إلاىحب محافػ الحسابات8الشيل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئكضاص الؼالب. مًاإلاصدر: 

 اإلاطلب الثاوي: الخدمات التي ًلىم بها اإلاىحب. -

 ئن اإلإخب ًيشؽ في مجا٘ اإلايضان  اإلاالي واإلاداؾبي بديث ًِىم بما ًلي:

ٔاإلادامي و الصيضلي،  الؼبيليينمؿٗ اإلاداؾبت واإلاخابلت الجباةيت واإلاداؾبت لألشخاص  -1

ت ، وأكضاص اإلايزاهياث  وألاشخاص داث الجباةيت الشهٍغ ٔاإلاإؾؿاث، والخصٍغ ين  اإلالىٍى

ل ألاكما٘ الضوعٍت لؼباةىه.  الخخاميت والِىاةم اإلااليت ٔو

ظمً كملياث ػلً لضي مسخلٍ جِضًم زضماث جخمثل في اؾدشاعاث حباةيت ٓما جخ -2

 اللجان ) صاةغة،والًت، وػىيت(.

ٔاهذ مإؾؿت طاث مؿإوليت  -3 ًِىم اإلإخب باإلاصاصُت كلى خؿاباث اإلاإؾؿاث ؾىاء 

 والةيت. مهغحاهاثمدضوصًت أو مإؾؿت أو حملياث زِاًيت، احخماكيت، أو 

اصع مً ًِىم باكضاص زبراث ُظاةيت في مجا٘ مداؾبت وهظا بىاءا كلى خٕم ُظاتي ص -4

 ًخم مً زالله حليين زبير في ُظيت ما. اإلادٕمت أو اإلاجلـ

 مكتب محافظ الحسابات

 مساعد محافظ الحسابات

 األمانة مستشار جبائي

محاسبين في إطار 2

 اإلدماج

معلومات مكتب 

 األرشيف
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ابت الِاهىهيت اإلاؿخِلت وطلٗ باإلصالء بشهاصجه كلى صخت البياهاث  -5 ٓما ًِىم بلمليت الُغ

غ مجلـ ؤلاصاعة الخاص بالدؿيير وطلٗ  ت والخدِّ مً اإلاللىماث اإلالؼاة في جٍِغ الؿىٍى

اًت ئلى زضماث الخصٌيت للمإؾؿاث التي أنهذ صون الخضزل في حؿيير اإلاإؾؿت، باإلط

ٔاإلًالؽ مثال. ا أو ألؾباب أزغي   وشاػها ئصاٍع

  اإلابحث الثاوي: ؤلاحزاءات التي  ًلىم بها محافػ الحسابات حسب اللاهىن الحجاري ومهىة

 .اإلاحاسبة

ظه هىاْ  يل أو ًع يل ولِب٘ى هظا الخٓى ًِىم مداًف الخؿاباث بخضُيّ مإؾؿت مليىت وطلٗ بخٓى

احتهاصاث ًبظلها مداًف الخؿاباث وهظا ما ؾىي هخؼَغ له في هظا اإلابدث وطلٗ في خالت ُبىله 

يل والضز٘ى  يل وبلض طالٗ  وؿيٌتلى كالخٓى ظه للخٓى الاحتهاصاث الضهيا الخاصت  ئلىو في خالت ًع

ِت التي ًدبلها مداًف الخؿاباث. ؤلاحغاءاثبملٍ اللمل ومً زم ئلى   اإلاخللِت بالؼٍغ

 .رفضه أوكبىل الحىهيل  إطار اإلابدئية إلاحافػ الحسابات في  ؤلاحزاءات :اإلاطلب ألاول  -

 .أوال: كبىل الحىهيل 

يل خت ِت كمل مداًف الخؿاباث خظعة وجغجٕؼ كلى مىهجيت مىظ ُب٘ى الخٓى ى ًجب أن جٖىن ػٍغ

غ مصاصُت الخؿاباث الؿىىٍت.  أكضاص جٍِغ

بل البضء في الىؿيٌت ، كلى مداًف الخؿاباث أن ًمخىم مً  يل ُو ُبىله  ئبضاءكىض الاؾدشلاع بالخٓى

 بؿهىلت وهظا ُبل أن ًظم مؿبِا بلع الاحتهاصاث خيز الخىٌيظ التي حؿمذ له بما ًلي:

 الؿِىغ جدذ ػاةلت الخىافي واإلامىىكاث الشغكيت والِاهىهيت. ججىب 

 .ت إلإخبه  الخأٓض مً ئمٖاهيت الِيام باإلاهمت الؾيما ؤلامٖاهياث الخِىيت والبشٍغ

 يل اإلاِترح ال حشىبه مسالٌاث ومً زم ججىب اإلاإؾؿت اإلاغاُبت أزؼاع  الخأٓض مً أن الخٓى

 بؼالن مضاوالث حمليتها للمؿاهمين.

، الاحتهاصاث الضهيا إلاداًف  ان ت اإلاٌل٘ى هظه الخىصيت جضعؽ كلى طىء الِىاهين والخىـيماث الؿاٍع

يل والبضء في الىؿيٌت، خيث ًجب كلى مداًف  بضاء ُبىله ئُبل  الخؿاباثالخؿاباث ُبل ُب٘ى الخٓى

يل الظي ٌؿدشلغ به، أن ًظم خيز الخىٌيظ   الخاليت: الاحتهاصاثللخٓى
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 ىكه جدذ ػاةلت الخىافي واإلامىىكاث الشغكيت الِاهىهيت.ًخأٓض مداًف الخؿا  باث مً كضم ُو

  ً ين أو أكظاء مجلـ اإلاضًٍغ ين ؤلاصاٍع ًؼالب مداًف الخؿاباث الِاةمت الخاليت للمخصًغ

ابت للمإؾؿت اإلاغاُبت واإلاإؾؿاث اإلايؿىبت وئطا اُخض ى آلامغ ُاةمت اإلاؿاهمين  ومجلـ الُغ

 باألمىا٘ الليييت.

 ؾدشلاع بدبضًل مداًف الخؿاباث ملؼو٘ كليه ئن ًخأٓض جمام اإلاإؾؿت والؼميل وفي خالت ا

 اإلالؼو٘ أن ُغاع كؼله لم ًًٕ حلؿٌيا.

  يله كليه الاجصا٘ بالؼميل ع ججضًض جٓى وفي خالت ما ئطا زلٍ مداًف الخؿاباث الظي ًع

يله.  اإلاواصع الؾخلالم كً أؾباب كضم ُبىله ججضًض جٓى

 ئن ًخأٓض مً أن ٌٓاءاث مٕخبه حؿمذ له بالخٌٕل وبدىٌيظ  ًجب كلى مداًف الخؿاباث

ِت صخيدت. يل بؼٍغ  الخٓى

 .ت الؾيما ئػاء مؿيري اإلاإؾؿت  ٓما ًجب كليه أن ًخأٓض مً اهه بامٖاهه جلبيت مهمخه بٖل خٍغ

  الىعيفة. إلىثاهيا: الدخىل 

يل: ألاوليتبلض جلبيت الاحتهاصاث  ب٘ى الخٓى  ُو

   مً شغكيت حلييىه خؿب الخالت مً ػغي اإلاجلـ  ًخأٓض أنًجب كلى مداًف الخؿاباث

الظي ٌليىه، ًمض ي  الخأؾيـوفي خالت خظىعه في اإلاجلـ  الخأؾيس ياللام اللاصي او اإلاجلـ 

جم حلييىه مً ػغي اإلاجلـ اللام اللاصي ًمض ي اإلادظغ مم اإلاالخـت  ئطا ئماالِىاهين اللامت 

يل" و"  ي بِبىله للمإؾؿت ٓخابيا".لم ًدظغ للمجلـ ًضل ئطا"ُب٘ى الخٓى

   ،يل ٓخابيا اهه  ؤلاكالنفي ٔل أشٖا٘ الخليين ًجب كلى مداًف الخؿاباث كىض ُبىله الخٓى

 .جىـيميت أو ليـ في وطليت الخىافي وال في خالت مسالٌت شغكيت 

   عؾالت مظمىهت مم وصل  أنًجب كلى مداًف الخؿاباث ّ الجهت التي  ؤلاًضاقٌللم كً ػٍغ

يل.15ه في ؿغي ُامذ بخلييى  ًىم الخاليت لِبىله الخٓى

   يل ًجب كلى مداًف الخؿاباث اإلاإؾؿت اإلاغاُبت  ئلىًغؾل  أنُبل البضاًت في جىٌيظ الخٓى

يل مداًف الخؿاباث. ئحغاءاث ئلىعؾالت حشير   جؼبيّ جٓى

: مؿإوليت اإلاهمت، اإلاخضزلين، ػَغ اللمل اإلاؿخلملت، ًتراث الخضزل ئلىهظه الغؾالت حشير     

غ،  إلًضاقالِاهىهيت  آلاحا٘الِاهىهيت التي ًجب اخترامها،  وآلاحا٘  .ألاحلابالخِاٍع
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  يله ًجب كلى مداًف الخؿاباث الظي جم حلييىه خضًثا أن ًخصل بؿلٌه كىض جىٌيظ جٓى

ِت صخيدت وشغكيت.في الخٌٕل ب جٌيضهللخص٘ى كلى ٔل مللىمت  يله بؼٍغ  خٓى

  الىؿيٌت وهظا كمال بمبضأ  ئلىٌؿهل لخلٌه الضز٘ى  أنًجب كلى مداًف الخؿاباث اإلاواصع

 الخظامً بين الؼمالء.

  ئليهاوفي خالت حلضص مداًـي الخؿاباث ًلتزم ٔل واخض مً هإالء اخترام ؤلاحغاءاث اإلاشاع 

أهه ًخصغي بمٌغصه. أكاله  ٓو

 لبىل.ثالثا: حالة رفض ال 

ىكه جدذ ػاةلت   يل أو ًداغ كلما بخلييىه عهم ُو اطا جم اؾدشلاع مداًف الخؿاباث بالخٌٕل بخٓى

اإلاإؾؿت بلضم آدؿابه للٌٕاءة الِاهىهيت  باكالمالخىافي أو اإلامىىكاث الِاهىهيت أو الخىـيميت، كليه 

ع مبرع( بىاؾؼت  يل )ًع ًىم مً 15وهظا في ؿغي عؾالت مظمىهت مم مثبذ اؾخالم لِب٘ى هظا الخٓى

ش كمله بهظا ألامغ، ئطا لم ًًٕ مداًف الخؿاباث في خالت الخىافي أو امخىاق ُاهىوي أو جىـيمي  جاٍع

يل كليه باجباق ؤلاحغاء اإلاىصىص في الِاهىن الخجاعي، وئطا ؾبّ وان ُامذ  ع ُب٘ى الخٓى ًًغ

يل.اإلاإؾؿت باحغاء ؤلاشهاع الِاهىهيت والخىـيميت كليه أًظا أن ًؼ ظه لِب٘ى الخٓى  لب في عؾالت ًع

 اإلاطلب الثاوي: الاحتهادات الدهيا الخاصة بملف الؾمل. -

ين  ئن الؼابم الضاةم إلاهمت مداًف الخؿاباث جٌغض كليه مؿٗ مؿدىضًً أؾاؾين ئن لم هِل ئحباٍع

في جىٌيظ احتهاصاجه، ملٍ صاةم ، ملٍ ؾىىي خيث مؿٗ هظه اإلاؿدىضاث ٌؿمذ إلاداًف الخؿاباث 

 ًلي: بما

  ت للخلبير كً عأي مبرع خ٘ى ِت للمغاُبت والخأٓض مً حمم ٔل اللىاصغ الظغوٍع ئجباق ػٍغ

ت اإلالغوطت لٌدصه.  الخؿاباث الؿىٍى

  يل مم أن جٖىن في خىػجه مللىماث طاث ػابم صاةم خ٘ى اإلاإؾؿت اإلاغاُبت ػىا٘ مضة الخٓى

 اخخما٘ ججضًضه.

  ير ئطا اُخض ى ألامغ بضليل كً ألا كما٘ التي أحٍغذ الاحتهاصاث الىؾاةل الاخخٌاؾ وجًى

 اإلاؿخلملت للىص٘ى ئلى ئبضاء عأي خ٘ى مضي شغكيت ومصضاُيت الخؿاباث الؿىىٍت.

 .ِت كمله مؼابِت للٕيٌيت اإلاهىيت اإلاِبىلت كلى الصليض الىػني والضولي  أن جٖىن ػٍغ
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 .ًًؤلاشغاي كلى اللمل الظي أحغي مً ػغي اإلاؿاكض 

 أوال: اإلالف الدائم 

ٌت كلى الشيل و اإلاضمىن  -1 ِت الترجيب ومظمىن اإلالٍ الضاةم مخُى  زصاةص: ػٍغ

اإلاإؾؿت اإلاغاُبت والىـام الضازلي إلإخب مداًف الخؿاباث، ئال أهه ًمٕىه الخمدىع 

 :آلاجيتخ٘ى الٌص٘ى 

 : التي حشير ئلى مإؾؿت ووخضاتها.ميات الخاصة باإلاؤسسة اإلازاكبةاللمى - أ

ًدخىي هظا الٌصل كلى ٔل ؾىض ٌؿمذ بصٌت كامت  : ًمًٕ أناإلازاكبة الداخلية - ب

ابت  ابت الضازليت، واإلاساػغ اللامت ) وصٍ اإلاهام، مجمىق أؾئلت جسص الُغ صخت الُغ

 الضازليت، البياهاث...(.

: الىـام اإلاالي واإلاداؾبي اإلاؿخلمل ،ئحغاءاث مداؾبيت ، مؾلىمات محاسبية ومالية - ث

ِ ا لؼبيلتها، الؿياؾت اإلااليت، ػَغ مسؼؽ مصالر اإلاداؾبت، حجم اللملياث ًو

ت ليشاػاث الثالر ؾىىاث  وئحغاءاث جِضًغ وكغض الخؿاباث، الخؿاباث الؿىٍى

ل. ىت والخمٍى  ألازيرة ، خالت الخٍؼ

: ُىاهين ومغاحم أزغي طاث ػابم ُاهىوي، ُغاع مؾلىمات كاهىهية، ضزيبية واححماؽية - ر

ث الِاهىهيت اإلاخللِت بخلييىه جم حليين مداًف الخؿاباث وألاصلت كلى أن ٔل الىاحبا

مالخـتها، ُاةمت اإلاؿاهمين مم كضص ألاؾهم التي هي في خىػة ٔل واخض منهم ، الىزيِت 

غ  بي والاحخماعي للمإؾؿت، مداطغ الجملياث واإلاجالـ، جٍِغ الخاصت بالىـام الظٍغ

 مداًـي الخؿاباث الؿابِت، اللِىص الهامت واإلاغاحم الِاهىهيت ألازغي.

: ُؼاق اليشاغ، وصٍ الضوعاث ألاؾاؾيت، وصٍ ئص الاكحصادًة والحجاريةالخصا - ج

ت. ، الؼباةً والؿياؾت الخجاٍع ظا كلى مؿخىي الؿَى  اإلاإؾؿت في الٌغق ٓو

: مسؼؽ مصلخت ؤلاكالم آلالي، الخجهيزاث والىـم مؾلىمات حىل ؤلاؽالم آلالي - ح

 اإلاؿخلملت، بغامج ومغاحم ميشىعة.

دصها، ًمًٕ للملٍ الضاةم أن ًىـ -2 م كلى شٖل ملٍ ًغعي ٌؿهل جغجيب اإلاغاحم ًو

 وهٕظا ًجب ًخذ ملٍ ًغعي لٖل ًصل مً الٌص٘ى اإلاظٔىعة أكاله.

 ًمًٕ ئطاًت لٖل ملٍ ًغعي ملخص اإلاظمىن مؼبىكا مؿبِا. -3

 مؿٗ اإلالٍ الضاةم. -4
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الؼابم الضاةم خ٘ى اإلاإؾؿت  ختى ٌشٖل اإلالٍ الضاةم مجمىكت مللىماث مٌيضة طاث

 اإلاغاُبت ٌؿخىحب:

 .حليين اإلالٍ الضاةم باهخـام ٔلما ػغأ حلضًال كلى كىصغ صاةم 

  ًاةضة. أًتاُخظاء اإلاللىماث الِضًمت والتي لم ٌلض لها 

 .الِيام بخلخيص اإلاغاحم طاث الدجم الضخم 

  ثاهيا: اإلالف السىىي 

يل وججضًضه اإلادخمل، ًخظمً هظالظي ٌؿخلمل ػيلت مضة كلى كٕـ اإلالٍ الضاةم  -1  االخٓى

 اإلالٍ ٔل اللىاصغ اإلاغجبؼت باإلاهمت والتي ال ًخجاوػ اؾخلمالها وشاغ اإلاغاُبت.

ًجب أن ًدخىي هظا اإلالٍ كلى مجمىكت ألاكما٘ اإلاىٌظة، اإلاىهجيت اإلاخبلت لخىٌيظ اإلاهمت  -2

٘ى صعحت الشغكيت واإلالخص وكىاصغ اإلاللىماث التي ؾمدذ إلاداًف الخؿاباث بابضاء عأًه خ

ت.  ومصضاُيت الخؿاباث الؿىٍى

ذ  اإلاهمت،ٌلض هظا اإلالٍ طغوعي مً أحل: جدٕم أًظل في  -3 ً ألاكما٘ التي أحٍغ جضٍو

غ الغأي اإلابضي  ئهما٘،مً الخىٌيظ الٕلي للبرهامج بضون  الخأٓضوالازخباعاث اإلالم٘ى بها،  جبًر

غ. غ الخٍِغ  وحؿهيل جدٍغ

لٖل الاحتهاصاث اإلاؼبِت والجضًت التي اجصٌذ بها هظه اإلاهمت  ئزباثبالخالي ٌلخبر طلٗ صليل  -4

 أزىاء أصائها.

 :آلاجيت: ًضوع اإلالٍ الؿىىي خ٘ى الٌىاصل الشيل واإلاضمىن  -5

ذ ومخابلت ألاكما٘، ًىميت ثىغيم وثخطيط اإلاهمة - أ : بغهامج كام، ُاةمت اإلاخضزلين، ميزاهيت الُى

ش  اعاث، مٖان الخضزل، جاٍع ش ومضة الٍؼ غ. ئًضاقاإلاخضزلين، جاٍع  الخِاٍع

: وصٍ ألاهـمت واإلاسؼؽ اإلاؿير ومجمىكت ألاؾئلت الخاصت ثلييم اإلازاكبة الداخلية - ب

ت باإلاغاُبت الضازليت، جِييم اإلاغاُبت الضازليت، ُ ىة وطلٍ ألاهـمت و ئحغاءاث الشٓغ

اإلالم٘ى بها وأزغها  وؤلاحغاءاث لألهـمتاإلاغاُبت، أوعاَ اللمل، اؾخيخاج مضي الثِت اإلامىىخت 

 كلى بغهامج مغاُبت الخؿاباث.

 اإلاإؾؿت،: بغهامج اللمل اإلإيٍ مم زصىصياث وأزؼاع مزاكبة الحسابات السىىية - ث

ذ، مغاحم أو  وسخت مً اإلاغاحم اإلاخدصل كليها مً ػغي اإلاإؾؿت  جٌاصيل ألاكما٘ التي أحٍغ
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ًأو  ام والخؿاباث اإلاٌدىصت، جلخيص ألاكما٘ اإلاىٌظة والخلِيب كليها  آلازٍغ مبرعة ألاُع

 ، زالصت كامت للشهاصة.آدشاًهائطاًت ئلى الىِاةص التي جم 

ث لضي : ًدص الاجٌاُياث الِاهىهيت، الٕشٍ كً اإلاسالٌااإلازاكبات الخاصة أو الشزؽية - ر

يل الضولت، الخضزالث ، حميم مغاحم ألاكما٘ اإلاخللِت بالىاحباث الخاصت اإلاشاع   ئليهآو

 أكاله، ًدص ألاخضار الالخِت كىض ئنهاء اليشاغ.

اإلاغاؾالث اإلاخباصلت مم اإلاإؾؿت، مللىماث خ٘ى الاحخماكاث مجلـ ؤلاصاعة : اإلازاحؿ الؾامة - ج

جإزغ كلى خؿاباث اليشاغ، الخأٓيضاث اإلاخدصل وحمليت اإلاؿاهمين وباألزص الِغاعاث التي 

 كليها مً الوير، وسخ مً اإلاداطغ.

ٓما هى الخا٘ باليؿبت للملٍ الضاةم، ٌؿخدؿً جدظير ملٌاث ًغكيت حؿهل اؾخلما٘  -6

دص اإلالٍ الؿىىي.  ًو

 ثالثا: الاححفاظ بملفات الؾمل 

الؼابم الؿغي للمللىماث التي جخظمنها هظه اإلالٌاث ججبر مداًف الخؿاباث كلى  ئن -1

 مً ُاهىن اللِىباث. 301اإلاداًـت كلى هظا الؼابم زاعج اإلإخب وهظا ػبِا ألخٖام اإلااصة

ت واإلالٍ الضاةم باإلطاًت هلى اإلاغاحم اإلاخللِت باإلاإؾؿت  -2 ًجب  اإلاغاُبت،ئن اإلالٌاث الؿىٍى

ٔالت )اإلااصة10ة الاخخٌاؾ بها مض  مً الِاهىن الخجاعي(. 12ؾىىاث ختى اهتهاء مضة الى

 رابؾا: حالة جؾدد محافغي الحسابات 

مً اإلاداًـين مجبر كلى مؿٗ ملٌاث اللمل في خالت حلضص مداًـي الخؿاباث ٔل واخض  -1

 اإلاشاع ئليها أكاله.

منهم كلى وسخ وفي خالت جِؿيم اللمل بين مؿاكضي اإلاداًـين ًجب أن ًخظمً ملٍ واخض  -2

 مؿدىضاث كمل ػميله.

ٔاملت لخىٌيظ اإلاهمت كلى أخؿً وحه. -3  جبِى مؿإوليت ٔل واخض منهم 

 اإلاطلب الثالث: ؤلاحزاءات اإلاحؾللة بالطزيلة التي ًخبؾها محافػ الحسابات. -

 جخمدىع مهام مداًـي الخؿاباث خ٘ى زالر واحباث شغكيت: 

 .ت  مغاُبت اهخـام ومصضاُيت الخؿاباث الؿىٍى

 .الخأٓض مً اخترام ؤلاحغاءاث الشغكيت والِاهىهيت التي حؿير خياة اإلاإؾؿت اإلاغاُبت 
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  بغأيها ومالخـخه ألحهؼة اإلاإؾؿت اإلاغاُبت وفي بلع ألاخيان للؿلؼاث ٍ اإلاهام الخاصت بالخلٍغ

 اإلاليىت.

  ِضع في أحل مدضوص حضا لٕخلت لبلىن ألاهضاي اإلاؿؼغة كلى مداًف الخؿاباث أن ًخلغي ٍو

 للىماث التي هي حض مهمت ومسخلٌت.اإلا

  ً حجم وحلِض لٕخلت اإلاللىماث، وطيّ الىُذ اإلادضص لها ٓىديجت لظلٗ ًلؼم اإلاهىيين الخظٍع

ِت كِالهيت، والتي حؿمذ له بجمم أٓبر كضص ممًٕ مً ألاصلت الالػمت للخلبير  وهظع باجساط ػٍغ

 كً عأًه.

ؼ كلى ؤلاحغاءاث آلاجيت: ِت جتٓر  هظه الؼٍغ

 اث الضز٘ى ئلى اإلاهىت.ئحغاء - أ

 الخلغي كلى اإلاإؾؿت اإلاغاُبت بصٌت كامت. - ب

 ًدص وجِييم اإلاغاُبت الضازليت. - ث

 مغاُبت الخؿاباث. - ر

 أوال: الحؾزف ؽلى اإلاؤسسة اإلازاكبة بصفة ؽامة 

ت الىُاتم الاُخصاصًت واإلااليت والِاهىهيت  ُبل بضاًت مغاُبت الخؿاباث كلى مداًف الخؿاباث ملًغ

ؾؿت اإلاغاُبت والهضي مً هظه اإلاغخلت هى الخص٘ى كلى اإلاٌاهيم الٖاًيت لخصىصياث اإلاداؾبيت للمإ 

 اإلاإؾؿت اإلاغاُبت ب:

  جدضًض ألازؼاع اللامت اإلاخللِت بسصىصياث اإلاإؾؿت اإلاغاُبت التي بامٖانها الخأزغ كلى

 الخؿاباث أو كلى اججاه وجسؼيؽ اإلاهمت.

  ػبيلت اليشاغ، آلاجيتكلى مداًف الخؿاباث أن ًبدث كً اإلاللىماث التي جسص اإلاجاالث :

واإلاداؾبي،  ؤلاصاعي ُؼاق اليشاغ، هيٖلت اإلاإؾؿت، الخىـيم اللام، الؿياؾاث، الخىـيم 

 والاػالق كلى الِاهىن ألاؾاس ي.

 امت ، كىىان الىخضاث جِضًم اإلاإؾؿت بصٌت كامت: الدؿميت الاحخماكيت، اإلاغاحم ، الهيٖلت الل

سيت، إلادت  ً وألاشخاص التي ًخصل بها في اإلاإؾؿت.جاٍع  ، اإلاؿيًر
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 :ثاهيا: فحص وثلييم اإلازاكبة الداخلية 

تها  ئن ئمٖاهياث مداًف الخؿاباث مدضوصة ماصًا هـغا للضص ألاخضار التي مً الىاحب أن ًظمً شٍغ

ضعتها كلى الِيام ومصضاُيتها ًجب أن ًخدِّ مؿبِا مً ٌٓاءاث اإلاداؾبي  للمإؾؿت اإلاغاُبت ُو

ت(  ٔاًيت مً الجهاػ اإلاداؾبي )أو مىـماث مداؾبيت ئصاٍع بأخىا٘ ماليت هاجخت للخص٘ى كلى طماهاث 

يز كلى الىِاغ الخاليت:  ًيما ًسص شغكيت ومصضاُيت الخؿاباث مً واحب مداًف الخؿاباث التٓر

 اإلاغاُبت الضازليت.اخترام ألاشٖا٘ الشغكيت والِاهىهيت، مؿخىي هىكيت 

 احترام ألاشيال الشزؽية واللاهىهية: -1

  يلاث والخدضًث اإلاؿخمغ للضًاجغ كلى مداًف الخؿاباث أن ًخدِّ مً مؿٗ الخُى

والسجالث الشغكيت والِاهىهيت منها: اليىميت اللامت، صًتر الجغص، صًتر ألاحىع، اليىميت، 

سجل جضا٘و اإلاجالـ اللامت، سجل جضاوالث مجلـ ؤلاصاعة أو الخغاؾت، ٔل السجالث 

م٘ى به، ًخدِّ مً اإلاؿٗ اإلاىخـم لسجل الخظىع اإلاٌغوطت مً ػغي الِاهىن اإلال

 إلاجلـ ؤلاصاعة أو الخغاؾت خؿب الخاالث.

  ًخدِّ مً اخترام الِىاكض الخِضًم والخِييم اإلايشىعة في الىـام اإلاداؾبي اإلاالي و

 اإلاسؼؼاث اإلاهىيت.

  ًخدِّ مً اخترام الِىاكض ألاؾاؾيت اإلاىصىص كليها ؾىاء مً ػغي الىـام اإلاداؾبي

ت اإلاا ، اؾخِالليت اليشاػاث ، اؾخمغاٍع لي او الِاهىن الخجاعي الؾيما: صوام الؼَغ

ع ، الخظع. سيت، كضم الخلٍى  الاؾخوال٘، الخٖلٌت الخاٍع

 :الفحص وثلدًز اإلازاكبة الداخلية -2

  ًِ٘ضع مداًف الخؿاباث ئمٖاهيت ألاهـمت وئحغاءاث اإلاإؾؿت اإلاغاُبت التي ًخىلض منها أخىا

 مؿخىي كالي مً اإلاصضاُيت.ماليت التي جِضم 

  ًّغجبؽ البلع بمباصب الخدِي :ً الخخمياث التي جسظم لها اإلاغاُبت الضازليت جخمثل في أمٍغ

ّ ألاهـمت وؤلاحغاءاث التي بضوعها جأزظ مً حسجيالث واؾتراصاتها الخاصت، البلع  كً ػٍغ

صل اإلاهام واإلاؿإولياث التي ؾخبث للخؼبيّ وال ت وهي ألازغ لِىاكض الخلٍغٍ ًو خِىيت ؤلاصاٍع

 مٕيٌت بذجم اإلاإؾؿاث.
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  اإلاغاُباث الضازليت التي ٍ ئن جِضًغ اإلاغاُبت الضازليت ًجب أن ٌؿمذ إلاداًف الخؿاباث: حلٍغ

ًغجٕؼ كليها، الٕشٍ كً وؿبت الولؼاث في ملالجت اإلالؼياث مً احل جِليص بغهامج مغاُبت 

 الخؿاباث اإلاىاؾبت.

 ليت ًغجٕؼ كلى اإلاٖىهاث ألاؾاؾيت آلاجيت: هـام الخىـيم، هـام ئن صعاؾت وجِييم اإلاغاُبت الضاز

 الخىزيّ وؤلاكالم، هـام ألاصلت، الىؾاةل اإلااصًت للخماًت، اإلاىؿٌين، هـام اإلاغاُبت.

ت اإلاهام التي ًجب أن جِىم كلى هغام الحىغيم - أ ٌاث اإلاؿإوليت، جٌُغ  أؾاؽ: ًخمثل في: حلٍغ

ت اإلاهً التي جِىم كلى كضم  بين اللملي مثل اإلاصلخت  ؤلاحماقالخىٌيظ اإلاخباص٘ للمهمت، جٌُغ

ت ومصلخت  ، أمين اإلاسؼن، ؤلاشهاعو  ؤلاهخاجالخجاٍع ، الخماًت أو الاخخٌاؾ مثل أمين الصىضَو

وصٍ اإلاهً التي جخمثل في الضُت مٕخىبت كلى مؿخىي الخىٌيظ ٔل  الدسجيلخاعؽ الصياهت، 

 مصضع اإلاللىماث اإلاؿخىحب ملالجتها، ٓيٌيت ملالجتها، مضة اإلالالجت.مً 

ًخظمً ما ًلي:  أنمِىلا ًجب كليه  وؤلاكالملٖي ًٖىن هـام الخىزيّ هغام ؤلاؽالم والحىثيم:   - ب

 ئحغاءاث مٕخىبت مؿخدضزت ًىميا والتي جدضص بىطىح، الىزاةّ صكاةم ؤلاكالم، وزاةّ ؤلاحغاءاث.

ًجب كلى هظا الىـام أن ٌؿمذ بالخأٓض مً أن ٌؿمذ بالخأٓض مً أن ال ٌؿمذ  هغام ألادلة: - ث

أو بخجىيض وجىٌيظ وحسجيل ئال الصٌِاث الخىـيميت واإلاىاؾبت، ٔل صٌِاث الاهؼالَ والخىٌيظ 

ت في أخؿً   .آلاحا٘الدسجيل مٕشًى

لمهام )ًصل اإلاهام(، هـاما مِىلا: اإلاغاُبت اإلاخباصلت ل ألاصلتئن اللىاصغ الخاليت جٖىن مً هـام 

يم ومغاُبت اإلاِؼٌاث، اإلاغاُبت الخلِاةيت لليؿب آلاليجىـيم اإلاداؾبت، وؾاةل ؤلاكالم  ، شبه جُغ

 .جغجيب الىزاةّ اإلاخِاعباث،

: جخمثل في: الجضعان، ألابىاب، الخىاحؼ، الخؼاةً اإلاسصصت لؿهىلت الىسائل اإلاادًة للحماًة - ر

ت، الخؿاةغ، الخبظًغ...الضز٘ى اإلادمي جٖىن وؾاةل مباشغة   للخماًت طض الؿُغ

ٔل الىؾاةل التي تهضي مباشغة أو هير مباشغة ئلى الخماًت: الىؾاةل الجؿضًت، الىؾاةل  ئطن

 اإلااصًت، الىزاةّ، بؼاُاث ُاكاث ؤلاكالم آلالي.

ض  : اإلاىؿٌين طوي الٌٕاءة واإلاٖىهين للِيام باإلاهام اإلاٖلٌين بها، طوي الظمير اإلانهياإلاىعفين - ج ًٍؼ

مً زِت مداًـي الخؿاباث خ٘ى ألاخىا٘ اإلااليت التي حلغض كليه الٌدص الخأٓض مً 

 ً ٌٓاءاث اإلاىؿٌين، ًجب كلى مداًف الخؿاباث جِييم ما ًلي: ئحغاءاث الخجضًض، الخٍٖى

 ألاولي واإلاؿخمغ، ؾياؾت ألاحىع، اإلاغاُبت والخِييم الضوعي لليشاغ.
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 :هغام ؤلاشزاف ؽلى اإلازاكبة - ح

  الٌهم  جأٓيضاإلاهمت  ألاهـمت: ًهم ووصٍ آلاجيت ألاخىا٘اإلاغاُبت الضازليت ًمغ كلى جِييم

الخدِّ مً ؾير وصوام الىِاغ  ألاهـمت،بىاؾؼت جدليالث، ئبغاػ هِاغ ُىي وطلٍ 

ت، الخِييم النهاتي   خ٘ى مهمت الخلخيص. والخأزغ الٍِى

 ِاةص اإلالخىؿت كلى الؿير ) ٌشير الخلخيص خ٘ى جِييم اإلاغاُبت الضازليت ئلى ما ًلي: الى

خ٘ى ؤلاصعاْ ئطا ما اُخض ى ألامغ( لألهـمت وؤلاحغاءاث ، الخأزيراث اإلامٕىت خ٘ى الخؿاباث 

ت، الخأزير خ٘ى بغهامج مغاُبت الخؿاباث.  الؿىٍى

 غ  ًجب أن جٖىن هخاةج صعاؾت وجِييم اإلاغاُبت الضازليت مسجلت في ملٌاث اللمل، وفي جٍِغ

 مىحه ئلى مؿيري اإلاإؾؿت اإلاغاُبت.

  غ خ٘ى اإلاغاُبت الضازليت اإلاىحه ًجب مؿيري اإلاإؾؿت اإلاغاُبت أن ًبرػ  ئلىكلى الخٍِغ

ٔان طلٗ  والىصاةذ،اُتراخاث الخدؿين  ئلى باإلطاًتاهدال٘ والىِاةص اإلالخىؿت  ٔلما 

ا.  طغوٍع

  ت  وجأزير ٌلالج وصٍ هِاغ الظلٍ هديجت  أنًجب هظا الظلٍ كلى الخؿاباث الؿىٍى

ش  وهصاةذ حؿمذ عأي ّ مدخمل اإلاٖان والخاٍع  .وؤلامظاءالخولب كليها مًغ

  ئلىهظا اإلاؿخىي مً اإلاهمت  ئلىُض ًجض مداًف الخؿاباث هٌؿه ٌؿخسلص كىض وصىله 

ع شهاصة الخؿاباث  اإلااليت  ألاخىا٘ٔاهذ اإلاغاُبت الضازليت جدخىي كلى هِاةع مً  ئطًع

 اإلاصضاُيت.اإلاىخجت كضًمت 

 مزاكبة الحساباتـــــالثا: ث 

 ٔاًيت  ئن خ٘ى الخؿاباث  عأي إلبضاءالهضي مً هظه اإلاغخلت اإلاهمت هى حمم كىاصغ مِىلت 

ت.  الؿىٍى

 ت  ئن امخضاص ػبيلت اإلاغاُباث اإلاؿخلملت في الخؿاباث حلىص للمغخلخين الؿابِخين اإلالًغ

ابت الضازليت.اللامت للمإؾؿت وجِييم هـام   الُغ

  ممخضا خؿب صعحت الثِت التي  أو ًٖىن مسٌٌا  أنًجب كلى بغهامج مغاُبت الخؿاباث

 اإلالم٘ى بها. وؤلاحغاءاث ألاهـمتاإلاداؾب والى  آلت ئلىًمىدها مداًف الخؿاباث 

  غ بغهامج اإلاغاُبت كلى وعُت كمل زاصت ومىـمت ٓما ًلي: ُاةمت اإلاغاُباث لالهجاػ ًمًٕ جدٍغ

غاُباث ملالجت بالخٌصيل ختى ًخمًٕ اإلاؿاكضًً بدىٌيظها امخضاص جٖىن هظه اإلا أنًجب 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات
 

51 
 

جم  أًًت اللمل اهجاػ اإلاغاُبت مغحم في وعُ ئلى ؤلاشاعةالىمىطج مم مغاكاة كخبت اإلاٌهىم 

ت  ئليهااإلاغاُبت  اإلاشأل اإلاخلغض لها  ئلى ئؾىاصه  اإلاغاُبت. أزىاءطغوٍع

  ت للخلبير كً  وألاصلتللخص٘ى كلى اللىاصغ بدىػة مداؾبت الخؿاباث  الغأيالظغوٍع

ها  أنمسخلٍ الخِىياث والتي ًجب كليه  الجؼء اإلاغاُب  أو ًىخضها خؿب الخؿاباث  أو ًتٓر

٘ اإلااصًت واإلاالخـت والتي جِىم بٌدص  شيتاإلاخٌجخمثل في :  مغاُبت  أو والخؿاباث  ألاصى

ِت جىٌيظ  ت اللضصًت الخدليالث جِاعب وجِؿيماث  ؤلاحغاءػٍغ ًذ اإلاؿدىضاث اإلاغاُباث الجبًر

 الٌدص الخدليلي.

  ٔل اللىاصغ صخيدت وصُيِت ومؼبِت  أنكلى  أن حؿمذ مغاُبت الخؿاباث مً الخأٓضًجب

 كليها.خلاعي خؿب اإلاباصب اإلا

  ًت  أنمً  الخأٓضكلى مداًف الخؿاباث  عأًه ئبضاءختى ًخمًٕ م الخؿاباث الؿىٍى

خه باإلاإؾؿت  زالصخهمىاًِت مم  ِت  وأنهاوملًغ ً وحلؼي صجبرػ بؼٍغ خيدت ُغاعاث اإلاؿيًر

 صىعة مسلت ليشاػه وخالخه اإلااليت.

 اإلايزاهيت خؿاباث الىديجت واإلاغاًّ جخؼابّ مم ملؼياث اإلاداؾبت وهي مِضمت خؿب  أن

ش  الؿابِت ألاخضاربلين الاكخباع  ألازظمباصب اإلاداؾبت والِاهىن الؿاعي اإلاٌل٘ى مم  لخاٍع

                                               اهتهاء اليشاغ.

 :ي إلاحافػ الحسابات.الحلزيز النهائ إؽداد اإلابحث الثالث 

مداًف الخؿاباث خؿب الِاهىن الخجاعي ومهىت  الِاهىهيت التي ًدبلها ؤلاحغاءاثبلض اهتهاةىا مً 

جضُيّ  الضًاجغ واللملياث اإلاداؾبيت خيث هىٌظ  باحغاءاثاإلاداؾبت ؾىي هِىم في هظه اإلاغخلت 

ؾليم خ٘ى مضي صخت البياهاث اإلاثبخت  عأي ئبضاءالبرهامج الظي ؾؼغهاه مؿبِا وطلٗ لخمٕييىا مً 

 في الِىاةم اإلااليت.

غ مداًف الخؿاباث  غ جدخىي كلى  ئلىًخظمً جِضًم جٍِغ اث الخٍِغ مؿير اإلاإؾؿت وبالخالي مدخٍى

 ما ًلي:

ت. (1 غ اإلاصاصُت كلى الخؿاباث الؿىٍى  جٍِغ

 جِضًم الِىاةم اإلااليت. (2

 الخلليّ كلى الِىاةم اإلااليت) اإلاالخـت(. (3
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 : ثلزيز اإلاصادكة ؽلى الحسابات السىىية.ألاول اإلاطلب  -

مهمت الخضُيّ اإلاداؾبي لِض ُمىا بٌدص ومغاُبت الِىاةم اإلااليت اإلالخِت بهظا  ئػاع في    

ش: لت بخاٍع غ للمإؾؿت واإلاُى خظمً اإلايزاهيت اإلاداؾبيت وحض٘و خؿاباث  31/12/2011الخٍِغ ٍو

 الىخاةج والجضا٘و اإلالخِت.

ّ ُىاكض مداًف و  ئن كمليت اإلاغاُبت الخؿاباث  اإلاِبىلت كمىما  الٌدص التي ُمىا بها جمذ ًو

تالتي ولخبرها  ألازغي اإلاغاُبت  وئحغاءاثوالتي حلخمض كلى اإلاغاُبت بالليييت   ئلىبالىـغ  طغوٍع

 الخدٌـاثًاهه ًمًٕ جِضًم  عأًىاالِىاكض التي جدٕم كملياث اإلاغاُبت الِاهىهيت وخؿب 

 الخاليت:

ً الاخخياػاث الِاهىهيت  ألاؾاس يالِاهىن  أخٖامكضم جؼبيّ  (1 للمإؾؿت ًيما ًخللّ بخٍٖى

 والىـاميت.

 .2011اإلابرعة اإلاداؾبيت وزاصت لؿىت هياب بلع الضًاجغ اإلاداؾبيت الىـاميت  (2

ما ومإشغا مً ػغي اللضالت. أنهياب صًتر الجغص الظي ًجب  (3  ًٖىن مُغ

 كضم مؿٗ بؼاُاث اإلاسؼوهاث. (4

 داؾبي هاجج كً هِص في مؿٗ بلع الضًاجغ اإلاداؾبيت.هِص في الدؿيير اإلا (5

 الخِيِيت . ألاعصضةاإلاداؾبيت لخؿاباث البىٗ مم  كضم جؼابّ ؤلاصاعة (6

 وجٌصيل بلع خؿاباث اإلاىعصًً . كضم ُيام بخدليل (7

 هياب وزيِت خالت اإلاِاعبت لبلع الخؿاباث البىٕيت. (8

مم الغصيض الـاهغ في   50gيض الغؾم كلى الِيمت اإلاظاًت اإلاىحىصة في صكضم جؼابّ ع  (9

 اإلايزاهيت.

 اإلااليـة.ثلدًم اللىائـم  الثاهــــــــــــي:اإلاطلــب  -
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  31/12/2011( في xميزاهية اإلاؤسسة ) أصىل : 2الجدول ركم                     

 اإلابلغ الصافي الاهحالن اإلابلغ ؤلاحمالي ألاصىل  ركم الحساب

2 

20 

21 

22 

24 

25 

28 

 الاؾدثماعاث

ٍ ئكضاصًت  مصاٍع

ت  الِيم اإلالىٍى

 ألاعاض ي

 ججهيزاث ؤلاهخاج

 ججهيزاث اإلاإؾؿت

ججهيزاث ُيض 

 ؤلاهخاج

- 

- 

- 

- 

172422305.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50234491.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

122187814.11 

- 

- 

 122187814.11 50234491.00 172422305.11 مجمىؼ الاسخثمارات

3 

31 

 اإلاسؼوهاث

 أوليتمىاص 

- 

30111822.00 

- 

- 

- 

30111822.00 

 30111822.00 - 30111822.00 مجمىؼ اإلاخزوهات

4 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 اإلاضًىىن 

 مضًىى الاؾدثماعاث

 مضًىى اإلاسؼوهاث

ٔاث  مضًىى الشغ

ؾلٌاث كلى 

 الخؿاب

ؾلٌاث كلى 

 الاؾخوال٘

 الؼباةً

 خؿاباث بىٕيت

- 

51079962.55 

3000000.00 

- 

8273161.38 

1155567.86 

3131240.40 

3193942.85 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51079962.55 

3000000.00 

- 

8273161.38 

1155567.86 

3131240.40 

3193942.85 

 6698338875.04 - 69833875.04 مجمىؼ اإلادًىىن 

 222222133511.15 50234491.00 272368002.15 مجمىؼ ألاصىل 

 وزاةّ صازليت إلإخب مداًف الخؿاباث.اإلاصدر: 
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 .31/12/2011( فيx: خصىم ميزاهية اإلاؤسسة )3الجدول ركم

 اإلابلغ الخصىم ركم الحساب

1 

10 

12 

13 

 ألامىا٘ الخاصت

 ألامىا٘ الجماكيت

 كالواث اإلاؿاهماث

 الاخخياػاث

- 

50000000.00 

- 

- 

 50000000.00 مجمىؼ ألامىال الخاصة

5 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

 الضًىن 

 ٘  الخؿاباث الضاةىت لألصى

 صًىن الاؾدثماعاث

 صًىن اإلاسؼوهاث

 مبالى مدخٌف بها في الخؿاب

ٔاء  صًىن اججاه الشغ

 صًىن الاؾخوال٘

- 

11602851.68 

- 

130850148.63 

- 

- 

- 

 142453000.31 مجمىؼ الدًىن 

 192453000.31 اإلاجمىؼ

 29680510.84 هخيجة السىة اإلاالية

 222133511.15 الخصىم مجمىؼ

 اإلاصضع: وزاةّ صازليت إلإخب مداًف الخؿاباث.
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 31/12/2011( في x: حدول حسابات الىحائج للمؤسسة )4الجدول ركم 

 مبلغ الدائً  دًً مبلغ م بيان الحساب  ركم الحساب

71 

61 

62 

 مباق  ئهخاج

 مىاص ولىاػم مؿتهلٕت 

 زضماث 

 

285315427.42 

16367665.39 

367585494.36 

  65902401.55 الليمة اإلاضافة  81

81 

63 

64 

65 

66 

68 

 الِيمت اإلاظاًت 

ٍ اإلاؿخسضمين   مصاٍع

 الظغاةب والغؾىم 

ٍ ماليت   مصاٍع

ٍ مسخلٌت   مصاٍع

 مسصصاث الاهخالْ

 

8142591.91 

2063019.62 

720672.14 

534638.92 

24000847.00 

65902401.55 

 30440631.96  هخيجة الاسحغالل  83

79 

69 

 مىخىحاث زاعج الاؾخوال٘ 

 جٖاليٍ زاعج الاؾخوال٘     

 

760121.12 

 

  760121.12 هديجت زاعج الاؾخوال٘   84

84 

83 

 هديجت زاعج الاؾخوال٘ 

 هديجت الاؾخوال٘ 

760121.12  

30440631.96 

 29680510.84  هخيجة السىة اإلاالية  88

 إلإخب مداًف الخؿاباث . صازليتوزاةّ اإلاصدر: 
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 اإلاطلب الثالث: الحؾليم ؽلى اللىائم اإلاالية ) اإلاالحغات(

 :ألاصىل حسابات 

  :الاسخثمارات ( أ

( اعجٌم في  xالِيمت الصاًيت لالؾدثماعاث للمإؾؿت )( ثلدًم حساب الاسخثمارات : 1 ( ب

 .2010دج في سىة  132068954.60 مِابلدج  172422305.11الى  31/12/2011

 : الحغيرات في حساب الاسخثمارات ملارهة باليسبة السابلة5الجدول ركم 

 الاخحالف ةــــــــــلسىا البيـــان ركم الحساب

       2011      2010  

ججهيزاث  24

 ؤلاهخاج

172422305.11 132068954.60 40353350.51 

اإلاجمىق  

 ؤلاحمالي

 لالؾدثماعاث

17242305.11 132068954.60 40353350.51 

ٔاث 29  3714520.00 46519971.00 50234491.00 الاهخال

اإلاجمىق  

الصافي 

 لالؾدثماعاث

122187814.11 85548983.60 3663830.51 

 وزاةّ صازليت إلإخب مداًف الخؿاباث.اإلاصدر:

خ٘ى خؿاب الاؾدثماعاث مً احل جدِيّ  الٌدىصاث التي ُمىا بها اإلازاكبة التي كمىا بها: أهداف(2

 الخاليت: ألاهضاي

  ب الخياػاث الجضًضة لالؾدثماعاث مم الىزاةّ اإلابرعة لها مً جؼابّ الدسجيالث  والخأٓضجٍِغ

 اإلاداؾبيت.

 ِت صخيدت ومضُِت. ئن الخأٓض ٔاث الاؾدثماعاث مدؿىبت بؼٍغ  اهخال

 ت وهِل ملٕيتها  الخأٓض  خؿاباتها الخاصت واإلاىاؾبت. ئلىمً اإلاخابلت الجيضة لالؾدثماعاث الجاٍع

 مغاُبت التي ُمىا بها حؿخضعي الخلليِاث الخاليت: أن خالصة اإلازاكبة: (4
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ذ اعجٌاكا بِيمت xاؾدثماعاث اإلاإؾؿت ) ئنالحغيرات :أ( صج اي حوير بيؿبت 40353350.51( كًغ

وجغحم هظه الخويراث الى جضكيم الخظيرة لخؿاب ججهيزاث الاهخاج  2010مِاعهت بؿىت  23.40%

 وهي مٌصلت ٓماًلي : 2011لؿىت 

 صج40353350.51ًلي: ٓما ؤلاهخاجشغاء ججهيزاث 

 40353350.51اإلاجمىق:                    

 مبييين ٓماًلي: 2009الخياػاث خياػاث لؿىت  ( ث

 صج12671512.90:ؤلاهخاجججهيزاث  ( ر

 صج27681837.61هِل: ملضاث

 صج40353350.51اإلاجمىق:

غها وخؿابها بضُت .  وبالخالي هظه الخياػاث جم جبًر

 2010% مِاعهت بؿىت 47اعجٌاكا بدىالي  ألازغ  : خؿاب الاهخالْ اإلاجمم كغي هى الاهحالوات ( ج

خللّ 24000847.00وجِضع ُيمخه بـ   ؤلاهخاجباهخالْ الاؾدثماعاث الجضًضة لخجهيزاث  ألامغ صج ٍو

 صج 403533350.51اإلاِضعة بــ 

بالجغص  31/12/2011ص( الجغص اإلااصي لالؾدثماعاث : ان مِاعهت الجغص اإلااصي لالؾدثماعاث في 

 ًغوُاث. أياإلاداؾبي ال ًبرع 

 ب( اإلاسؼوهاث:

ٔاًلي  31/12/2010( في xللمإؾؿت ) ألاوليتان مسؼون اإلاىاص : ثلدًم حساب اإلاخزوهات( 1 مِضمت 

: 

 : الحغير في حساب اإلاخزون6الجدول ركم           

 الحغيرات  السىة  البيان   ركم الحساب 

  2011 2010  

 30111822.00 الش يء 30111822.00 مىاص اوليت ولىاػم  31

 30111822.00  الش يء 30111822.00 اإلاجمىؼ  
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 الخؿاباث.وزاةّ صازليت إلإخب مداًف  اإلاصدر:

ىاهامغاُبت التي  ئناإلازاكبات التي كمىا بها : أهداف(2  جدِيّ ماًلي: ئلىتهضي  أحٍغ

  ب الجغص اإلااصي واإلاداؾبي  .31/12/2011في  للمسؼوهاثجٍِغ

  اث اإلاسؼوهاث  ًدص ًىاجير مشتًر

  اث مم الىزاةّ اإلابرعة لها والخدِّ مً جدليلها مداؾبيا وفي خؿاباتها ب اإلاشتًر جٍِغ

 اإلاىاؾبت.

: هِصان بؼاُاث اإلاسؼون وصًتر الجغص اإلااصي للمىاص واللىاػم ٓما وحضها مشٖل اإلازاكباتخالصة ( 3

ب في ُيمت اإلاسؼوهاث بين الجغص اإلااصي والجغص اإلاداؾبي وطلٗ الؾخيخاج الٌغوُاث الخِيِيت .  الخٍِغ

 دج69833875.04ُيمخه  ما ئلى 31/12/2009اإلاضًىىن بلوذ في  ئحمالي: اإلادهيىن ج( 

 : اإلادهيىن  7ركم  الجدول 

 الحطــىر  السىــــــــــــة  البيان  ركم الحسـاب

2011 2010 

 51079962.55 - 51079962.55 مضًىى الاؾدثماعاث  42

 30111822.00 - 30111822.00 حؿبيِاث للمىعصًً  43

حؿبيِاث كلى  45

 الخؿاب

8273161.38 - 8273161.38 

 1155567.86 - 1155567.86 حؿبيِاث الاؾخوال٘  46

 3131240.40 - 3131240.40 الؼباةً  47

 3193942.85 - 3193942.85 الىِضًاث  48

 69833875.40 - 69833875.40 اإلاجمىؼ                          

 إلإخب مداًف الخؿاباث. صازليتوزاةّ اإلاصدر: 

 جؾليم ؽلى حسابات اإلادًىىن:

وحؿخلاص  2009اإلاىجؼة زال٘ ؾىت  ألاشوا٘عصيض هظا الخؿاب )ٌٓاالث( لصالر  ئن (مدًىى الاسخثمارات:1

 2012.في ؾىت 
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اث للمىاص واللىاػم اإلاخللِت باإلاىعصًً وحؿىي  ( جسبيلات للمىردًً :2 الغصيض ًخمثل في حؿبيِاث كلى مشتًر

 .2012في ؾىت 

اث  رص( اإلاؿتTVAًت )لى الِيمت اإلاظاخؿابي للغؾم كالغصيض ال ( جسبيلات ؽلى الحساب :3 كلى اإلاشتًر

 2011لشهغ صٌؿمبر    g50مسجل كلى وزيِت  ماهغ مم  ًخؼابّ والظي ال  31/12/2011والخضماث بلى في 

 g50  =198240.00اإلابلغ اإلاسجل في 

 8273161.38اإلابلغ اإلاسجل في اإلايزاهية = 

 2012ًجب ان ٌؿىي زال٘ ؾىت  8074921.3الفارق =                      

حؿبيِاث الظغاةب والغؾىم ب  464لخؿاب  31/12/2011:الغصيض في  جسبيلات الاسحغالل(4

ٍ في اهخـاع الخدميل ب  469صج وخؿاب 1055887.00 جب ان جىضر في 99680.86مصاٍع صج ٍو

 .2012ؾىت 

 وهى ما ٌلني ان 2011اهلب عصيض الؼباةً ُضجم جدصيله زال٘ ؾىت  : وؿخيخج في الزبائً (5

م xاإلاإؾؿت ) اإلادِّ ػيلت هظه  ألاكما٘( اؾخسضمذ مجهىصاث ٓبيرة لخدصيل الؼباةً مِاعهت بُغ

 صج367585494.36الؿىت وهى 

ش :لىلدًات ( ا6 صج 3193942.85اعجٌلذ الى مبلى  31/12/2011الىِضًاث الـاهغة في اإلايزاهيت بخاٍع

 ٘  واإلالخت في الجضو

 : حسابات الىلدًة8الجدول ركم       

CPA  مؿخواهم  

 BDL351220.89 مؿخواهم  

BNAمؿخواهم  

 2842721.96 صىضَو الدؿيير

 3193942.85 اإلاجمىق 

 إلإخب مداًف الخؿاباث. صازليتوزاةّ اإلاصدر: 
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ش  اث الخؿاباث البىٕيت في جاٍع اعجٌلذ الى مبلى  31/12/2011الىِضًاث الـاهغة كلى ٓشًى

 ًـلي: وهي ملخصت ٓمادج 4495218.38

 : هشىفات الحسابات البىىية 9الجدول ركم

CPA  3996.55 مؿخواهم 

 BDL116518.64 مؿخواهم 

BNA4374703.18 مؿخواهم 

 4495218.38 اإلاجمىؼ 

 اإلاصدر: وثائم داخلية إلاىحب محافػ الحسابات 

( ًبرػ الٌغوُاث بين ميزان x)الحسابات الىلدًة: ثحليل الحسابات الىلدًة للمؤسسة 

تها في ؾىت الخؿاباث  اث البىٕيت والتي ًجب حؿٍى  2012والٕشًى

 البىىية  والىشىفات:الفزق بين ميزان الحسابات و 10الجدول ركم 

 مالحغات  الحغيرات                     الحساب 

  هشىفات بىىية  ميزان الحسابات  

CPA  234702.45 116518.44 351220.89 مؿخواهم+ 

 BDL434703.18 4374703.18 الش يء مؿخواهم- 

BNA3996.56 3996.56 الش يء مؿخواهم- 

 اإلاصدر: وثائم داخلية إلاىحب محافػ الحسابات.

ش ت بخاٍع ًى الىخاةج  ئلىًِض جىصلىا  31/12/2011مً زال٘ ًدص الخؿاباث الىِضًت اإلاُى

 الخاليت:

ش  أعصضةكضم جؼابّ  (1 ت بخاٍع ًى ميزان اإلاغاحلت  أعصضةمم  31/12/2011الخؿاباث اإلاُى

ىي بىٌـ  ش.اإلاُى  الخاٍع

 ألاعصضةهياب وهِص ٓشىي اإلاِاعبت للخؿاباث البىٕيت والتي جـهغ ًغوُاث صويرة  (2

 الخِيِت واإلاداؾبيت .

 bnaو  x( )cpa)هياب مخابلت وحسجيل اللملياث كلى ٓشٍ الخؿاب البىٖي للمإؾؿت  (3

4)  َ ىي في  هياب مدظغ خؿاب الصىضَو والظي ًبرع عصيض الصىضو   .31/12/2011اإلاُى
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 الخصىم:حسابات 

ىي في  ألامىاً٘خٖىن خؿاب الخاصة : ألامىالمزاكبة  ( أ مً  31/12/2011الخاصت اإلاُى

 الخؿاباث الٌغكيت اإلاىضخت في الجض٘و .

 الخاصة  لألمىال:الحسابات الفزؽية 11الجدول ركم 

ركم 

 الحساب 

 الحطىر  السىة البيان 

  2011 2010      - 

امىال  10

 حماؽية

50190000.00 190000.00 5000000.00 

 -        -     ال ش يء الاححياطات 13

 -     -   ال ش يء  

 5000000.00 190000.00 50190000.00 اإلاجمىؼ

 الخؿاباث.وزاةّ صازليت إلإخب مداًف اإلاصدر:

م  2011الخاصت كغي جؼىعا مهما زال٘ ؾىت  ألامىا٘خؿاب  ئن  عأؽوطلٗ هاجج كً ًع

 ما٘ اإلاإؾؿت 

(x )اللِض  5000اإلاِضمت مً اإلاؿاهمين ب  باألؾهم ّ ش  ألخىزيِيؾهم ًو اإلادغع بخاٍع

  24/11/2011و  04/11

ش ٌ( الدًىن : ت بخاٍع ًى  صج . 142453000.31ما ُيمخه  31/12/2011بلوذ الضًىن اإلاُى

 :الدًىن 12الجدول ركم 

 الحغيرات  البيان البيان ركم الحساب

  2011 2010  

الخؿاباث  50

٘ الضاةىت   لألصى

11602851.68 0.00 11602851.68 

 130850148.63 0.00 130850148.63 صًىن اإلاىعصون  53

 142453000.31 0.00 142453000.31 اإلاجمىؼ       

 الخؿاباث.وزاةّ صازليت إلإخب مداًف اإلاصدر:
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ض كلى      وطليت  ئلى أؾاؾيتمبلى الضًىن ًغحم بصٌت  أنبلض الٌدص  و اإلاغاُبت هٓإ

٘ الخؿاباث الضاةىت  ظا خؿاب صاةىى اإلاىعصون ، ولم جِضم اإلاإؾؿت ) لألصى  أي( xٓو

 .2012حؿىي زال٘ ؾىت  أنجٌصيالث لهظه الخؿاباث و التي ًجب 

ت لللملياث اإلاسجلت كلى هظا :لألصىل الحسابات الدائىة  (1 ٍغ ًـهغ هياب الىزاةّ الخبًر

ض اهه لم  , الخؿاب جىطيداث  أيكلى  جخدصلوجبلا للمغاُبت التي ُمىا بها هٓإ

 بسصىص اإلابالى اإلاسجلت كلى هظا الخؿاب .

جٖىن مٌصلت بما ًيه  أناإلابالى اإلاسجلت في هظا الخؿاب ًجب  ئندًىن اإلاىردون : (2

 ًجب جِضًم ٓشٍ جٌصيلي إلاٖىهاث هظا الخؿاب. أي’الٌٕاًت 
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 :خالصة الفصل 

في مٕخب مداًف الخؿاباث ؾاكضها في الخلغي كلى  الضعاؾت اإلايضاهيت باحغاءمً زال٘ ُيامىا     

ِت كمله و ٓيٌيت  ابت الضازليت مً احل جدِيّ  ئكضاصػٍغ  ألاهضايالِىاةم اإلااليت و جِييم هـام الُغ

ابت اإلاؿؼغة ، الضازليت وهظا ما و وحىص مداًف الخؿاباث الظي ؾاكض اإلاإؾؿت في جِييمها لىـام الُغ

ابت الضازليت و ٓظا  أٓثر لالؾخٌاصة  ألاؾئلتمً زال٘ ػغح  ئليهولىا الخؼَغ اخ ت طىابؽ الُغ مً ملًغ

ت ٓيٌيت  ابت الضازليت خيث ؾاكضها في ملًغ غ خ٘ى الُغ غ للمإؾؿت. ئكضاصخصىلىا كلى الخٍِغ  الخِاٍع
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 ئلىمن خالٌ بدثىا املخىاضؼ دوز مدافظ الحساباث في جلييم هظام السكابت الداخليت خيث سػيىا 

الري ًإدي  مدافظ الحساباث ألاساسيت أظسافهاوالترهيز غلى اخد  ىظام السكابت الداخليتبــ إلاخاظت

وهرا بالخػسف غلى هظام السكابت الداخليت ومخخلف الػىاضس التي جسجىص غليها  جلييمهادوزا فػاال في 

نمدافظ الحساباث وواهذ هره الدزاست مداولت للخىافم بين   إلاجابتالىظسي وامليداوي من اجل  إلاظاٍز

 والدساؤالث املسفلت بها. ألاساسيت إلاشياليتغلى 

ٌ البدث بدىاٌش فطلين ًخمثل  باشياليت إلاملامالىظسي خاولىا  خيث الجصء  أملفاهيمي إلاظازفي  ألاو

خي للخدكيم ومخخلف   ألاهداف وأهميت الخػاٍزفملدافظت الحساباث الري جىاولىا فيه الخعىز الخاٍز

ًخػلم مىه  للخدكيم وهرا الخعسق للجاهب اللاهىوي ملهىت مدافظ الحساباث خطىضا ما وألاهىاع

الخػسف غلى مىهجيت مهمخه من  ئلى باإلضافتيىه مهامه ومسإولياجه شسوط املهىت حػييىه و مىاوؼ حػي

س  وأغداد إلاثباث أدلتخالٌ الخخعيغ وجمؼ  الفطل الثاوي خاولىا فيه وشأة هظام السكابت  أماالخلاٍز

جددًد  ئلىمخخلف خطائطها وملىماتها ثم اهخللىا  ئلى باإلضافت وأهدافها وأهميتهاالداخليت ومفهىمها 

وهرلً جىثيم وجفهم  وئجساءاتها وأهىاغهاهظام السكابت الداخليت من خالٌ جىضيذ ميىهاتها  أساسياث

كمىا بخىضيذ دوز مدافظ الحساباث في جلييم هظام  وأخيراالداخليت  السكابتمدافظ الحساباث لىظام 

لداخليت مسإوليت مدافظ الحساباث في جلييم هظام السكابت ا ئلى إلاشازةالسكابت الداخليت من خالٌ 

 كمىا بخبيان مخخلف ظسق الخلييم. وأخيرا ألاخعاءفي اهدشاف  وأهميتها

الفطل الثالث ًخمثل في دزاست ميداهيت بمىخب مدافظ الحساباث كمىا بالخػسف غلى مىخب  أما  

س النهائي. وئغدادالتي ًلىم بها  إلاجساءاثمدافظ الحساباث ومخخلف   الخلٍس

 :النتـــائج -

 الخاليت:الىخائج  ئلىلىا ضوجدليلىا ملخخلف جىاهب املىضىع في فطىله الثالثت جى فبػد مػالجخىا 

ًدبؼ مىهجيت غمله خيث ًخعلب وجىد جخعيغ الخدكيم وخطٌى  أنغلى مدافظ الحساباث  -1

س همسخلت النهائيت  وئغدادخٌى اللىائم املاليت  زأًه إلبداءاليافيت  ألادلتمدافظ الحساباث غلى  الخلٍس

 ائج الخدكيم.جبين هخ
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مدي فػاليتها  وبالخالييهدف الخدكيم الخازجي غلى اهدشاف هلاط غف وكىة هظام السكابت الداخليت   -2

جددًد دزجت الدكت غلى البياهاث املاليت وجددًد الاخخبازاث والفدىضاث التي ًجسها  ئلىوهرا ما ًإدي 

 من صحت اللىائم املاليت. للخأهد باإلجساءاثمدافظ الحساباث بالدفاجس والسجالث والليام 

ًلىم مدافظ الحساباث بدزاست  أنًخعلب الخلييم السليم لىظام السكابت الداخليت بالضسوزة   -3

مػظم املػلىماث املخػللت بالسكابت الداخليت سيخم الحطٌى غليها غن  أنمىخظمت للىظام وغلى السغم 

 .أساليبو غليها من خالٌ ظسق  أجىبتوالحطٌى غلى  أسئلتظسق 

وظسق غالجها من  وأسبابهامهىت مدافظت الحساباث في الجصائس جخعلب الخػسف غلى مشيلتها  ئن  -4

ضػف  أبسشهافي غملهم مشاول غدًدة مشيل مدافظي الحساباث ًىاجهىن  أنخالٌ هرا البدث ظهس 

 هظام السكابت الداخليت في الشسهت التي ًلىم مدافظ الحساباث بخلييمها.

س مدافظ الحساباث الري ٌػخمد غليه من  أنٌ دزاسدىا لىظام السكابت الداخليت هجد ومن خال -5 جلٍس

 املداًد خٌى مدي غدالت اللىائم املاليت. زأًه ئبداءاجل 

 :الاقتراحــــات -

املهىيت التي جخظ جىظيم مهىت الخدكيم ) وهي الغسفت الىظىيت ملدافظي جسكيت الهيئت  -1

 الحساباث(

ادة مسإوليت -2  .وألاخعاءمدافظ الحساباث الخاضت في اهدشاف الغش  ٍش

س الخاص بىظام السكابت الداخليت -3 س التي مدافظ الحساباث خاضت الخلٍس  الاهخمام بالخلاٍز

س مػازف املدافظين من خالٌ  البد غلى -4 مىخب مدافظ الحساباث جىفير فسص لخىميت وجعٍى

 الىظىيت.بسامج الخػليم املنهي املسخمس واملىظم من ظسف الغسفت 

 الخدكيم الدوليت خاضت فيما ًخظ هظام السكابت الداخليت.هيئت وظىيت جبنى مػاًس  ئوشاء -5

 الترهيز غلى مىهج الخػليم الػالي وخاضت منها الخدكيم املداسبي. -6

مما ٌساغد مدافظ الحساباث  ئجبازي مدكلين داخليين ليل مإسست ًيىن بشيل  جىظيف -7

 الجيد. أداءهغلى 
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 البحث: آفاق -

بالغت هما  أهميتٌػخبر مىضىع دوز مدافظ الحساباث في جلييم هظام السكابت الداخليت ذاث 

كىاغد مهمت مدافظ الحساباث التي جإثس في جلييم هظام السكابت الداخليت مما ًجػل  أهمجم 

بالدفاجس والسجالث املداسبيت  وألاخعاءالغش  أهىاعهىان ضسوزة لىجىده في املإسست ملىؼ 

 بػض الاكتراخاث منها  لرا هلترح

 مدي كد ٌساغد الخدكيم الخازجي في جلييم هظام السكابت الداخليت. أي الىى -1

 مساهمت الخدكيم الخازجي في اهدشاف هلاط اللىة والضػف لىظام السكابت الداخليت. -2

 

 

 

 

 

 

 



 قـــائمـــت املــراجع 

 قائمت املراجع بالغت العربيت: (1

 اوال : الكتـــب

دار النهضت العزبُت للطباعت  املراجعت معاًير وإجراءاثاشدُىي ادرص عبذ الطالم  -1

 .1966واليشز الطبعت الزابعت لبىان

 دار وائل لليشز الطبعت الثاهُت عمان ألاردنعلم جدقيق الحساباث أمين عبذ هللا خالذ  -2

2001 

 .2006دار وائل لليشز عمان ألاردن  التدقيق والرقابت في البىوكأمين عبذ اله خالذ  -3

نز ألفين لىبك جُمظ -4 جزجمت محمذ عبذ اللادر الذٌططي دار املراجعت مدخل متكامل  اٍر

خ لليشز اململكت العزبُت الطعىدًت   .2002املٍز

ي ضوء املعاًير وعىاصر املحاسبت واملراجعت فاالبُىمي محمىد محمذ عبذ الطالم  -5

ت مصز إلافصاح في القوائم املاليت   .2003ميشأة املعارف إلاضكىذٍر

 .2000الطبعت الثاهُت دار وائل لليشز عمان ألاردن مدخل الى التدقيق الخمُمي هادي  -6

دًىان املطبىعاث املراجعت وجدقيق الحساباث  التهامي طىاهز محمذ صذًلي مطعىد -7

 .2003الجامعُت الجشائز 

دار مطيرة لليشز والخىسَع إلادارة علم وجطبيق الجُىس ي رضالن محمذ جاد هللا جمُلت  -8

 .20008والطباعت الطبعت الثاهُت عمان ألاردن 

ت املراجعت بين الىظريت والتطبيق الطُذ الىاغي لطفي أمين  -9 الذار الجامعُت إلاضكىذٍر

 .2006مصز 

دار اليشز املىصىرة  املراجعت جحليل وإطار للتطبيقاملعاًير الدوليت (الطُذ الىاغي محمىد 10

 .2000جلمطان 

ت  أصول قواعد املراجعت والتدقيق (الطُذ ضزاًا محمذ11 دار املعزفت إلاضكىذٍر

 .2002مصز

 .1985بيروث لبىان أصول املراجعت الداخليت والخارجيت (الصحً عبذ الفخاح 12



ت مصزاخليت الرقابت الد الصحً عبذ الفخاح الطُذ محمذ( 13  .الذار الجامعُت إلاضكىذٍر

فت (14 الذار  أسس املراجعتالصحً عبذ الفخاح ضمير الصبان محمذ علي حطً شٍز

ت مصز   .2004الجامعُت إلاضكىذٍر

ت مصز  أصول املراجعتالفُىمي محمذ لبِب عىض ( 15  .1998املكخب الجامعي إلاضكىذٍر

 في ظل املعاًير ألامريكيت والدوليتأساسياث التدقيق اللاض ي حطين دحذوح حطين ( 16

 .1999مؤضطت الىراق عمان ألاردن 

أصول املراجعت  اللاض ي حطين ًىضف دحذوح حطين احمذ وعمت كٍزط عصام( 17

 2008-2007ميشوراث دمشق سوريا 

ط عصام   اللاض ي حطين ًىضف دحذوح( 18 ميشىراث التدقيق الداخلي احمذ وعمت كٍز

 .2008-2007دمشم ضىرٍا 

الذار الجامعُت  الرقابت املحاسبيت في الىظامين اليدوي والالكترووياللباوي ثىاء على (19

ت مصز   .2005إلاضكىذٍر

الذار الجامعُت  املراجعت الداخليت في ظل التشغيل الالكترووياللباوي ثىاء على (20

ت مصز   .2006إلاضكىذٍر

دار لليشز والخىسَع عمان ألاردن  جدقيق الحساباث املعاصرةاملطارهت غطان الفالح ( 21

2006. 

دًىان املطبىعاث  املراجعت ومراقبت الحساباث مً الىظريت إلى التطبيقبىجين محمذ ( 22

 .2005الجامعُت الطبعت الثاهُت الجشائز 

مؤضطت الىراق  مراجعت الحساباث بين الىظريت والتطبيقجزبىع ًىضف محمىد ( 23

 .2000ألاردن 

دار صفاء لليشز والخىسَع عمان  مدخل إلى التدقيق والتألد الحدًثذ حلمي جمعت احم(24

 .2009ألاردن 



دار الثلافت  مراجعت الحساباث املتقدمتدحذوح حطً احمذ اللاض ي حطين ًىضف ( 25

 .2009لليشز والخىسَع عمان ألاردن 

الذار  ألاسس العلميت والعمليت ملراجعت الحساباثضمير الصبان محمذ عبذ اله هالل ( 26

ت مصز   .1998الجامعُت إلاضكىذٍر

لم الحطبان عطا هللا احمذ 27 دار الزاًت عمان ألاردن  الرقابت الداخليت والتدقيق(ضٍى

2009. 

الذار الجامعُت الجشء الثاوي  موسوعت معاًير املراجعت( طارق حماد عبذ العال 28

ت مصز   .2007إلاضكىذٍر

 علم جدقيق الحساباثسرٍلاث عمز محمذ محمىد رأفذ ضالمت كلبىهت احمذ ًىضف ( 29

 .2011دار املطيرة لليشز والخىسَع والطباعت عمان ألاردن 

الذار الجامعُت  الرقابت واملراجعت الداخليت الحدًثت شحاجتهصز عبذ الىهاب الطُذ (30

ت ،مصز،  .2006-2005إلاضكىذٍر

ت مصز  مراجعت الحساباثهىر احمذ (31  .1992مؤضطت الشباب إلاضكىذٍر

 ثــاهيــا: الىصوص التشريعيت والتىظيميت 

ت العامت للمحاضبت املجلظ الىطني للمحاضبت مجمىعت الىصىص  (1 وسارة املالُت املذًٍز

عُت اللاهىهُت املخعللت بضبط مهىت املحاضبت ميشىراث الطاحل الجشائز   .2002الدشَز

 الجشائز . 20008-2007لللاهىن ميشىراث بيرحي الطبعت اللاهىن الخجاري الىص الكامل  (2

ت العذد (3 ذة الزضمُت للجمهىرٍت الجشائٍز جىان 29املؤرخ في  01-10اللاهىن ركم  42الجٍز

2010. 

ت العذد (4 ذة الزضمُت للجمهىرٍت الجشائٍز املؤرخ في  32-11املزضىم الخىفُذي ركم  07الجٍز

 .2011جاهفي  27

 ئلوالرسا ألاطروحاثثــالثا: 

مذكزة جخزج لىُل شهادة املراجعت الداخليت بين الىظريت والتطبيق ،صالح ربُعت  (1

 .2004جامعت الجشائز  ماجطخير 



مذكزة جخزج لىُل دراست وجقييم فعاليت هظام الرقابت في البىوك بىطىرة فضُلت  (2

 .2007جامعت مطُلت  ماجطخير شهادة 

مدى جطبيق معاًير التدقيق الداخلي املتعارف عليها في كمال محمذ كاما الىىهى  (3

غير ميشىرة جامعت غشة  ماجطخير مذكزة البىوك إلاسالميت العاملت في قطاع غزة 

 .2009إلاضالمُت فلططين 

 قــــــائمت املراجع بالغـــت الفروسيت : (2

 MOKHTAR BELAIBOUD BRATIQ DE L’AUDIT BERTI EDITIONS ALGER2005. 

 MOKHTAR BELAIBOUD BRATIQ DE L’AUDIT BERTI EDITIONS ALGER 2011 

 قــــــائمت املواقع الالكتروهيــــــــــــــــت : (3
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