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 أ 

  التقديم:

م و ه كالم جىاحه اإلاإطظاث الاكخصادًت اللدًد مً الخحدًاث هدُجت ما ٌشهد ألاكمال مً جؼىز طَس

كل  ق جفى الخكىىلىحُت و التي  �الظُاطُت�الاحخماكُت� كمُم في مجاالث كدة بظبب الخغيراث الاكخصادًت

 ججدخس و األاخيرة بشكل أو به الخأكلم مم الىطم الجدًد. و جخأزس هرحتى للخحكم أو  ئمكاهُاتهاو  جىكلاتها

ىافظت أشد. و بلد أن بم هفظها مجبرة كلى الخلامل مم ملؼُاث حدًدة و محُؽ ًخميز ًىما بلد ًىم

هره كلى بلائها. و  ؾبالخفا لهاح د حلىل حظمًجاهمها ئح كان هدف اإلاإطظت هى جحلُم جلدمها أصب

اإلاللىماث و جكىىلىحُا  بمجال ؿهىز مىازد حدًدة كلى اإلاإطظت الخحكم فيها و اإلاخلللت ججلل ألاحىاء

اث هاو ما طاًس � اإلاللىماث اإلاإطظاث أن مىزد اإلاللىماث ًمثل  ذو جفهم �مً حغير في اإلافاهُم و ألاولٍى

مىزدا اطتراجُجُا في  هاوحه لخحلُم أهدافها باكخباز ت و كليها اطخغالله كلى أحظً بحالىزكت السا

بين ججاوظكما اهه ًخؼلب فلالُت و كفاءة في الخلامل مله ال جخحلم ئال بخىفس جكامل و  �كملُت حظُيرها

اتهاحمُم   .و بين كل أهـمتها الىؿُفُت مظخٍى

كافت  لالُتمً خالل طمان ف و ذلك ،جخكىن اإلاإطظت مً كدة هـم وؿُفُت حلمل في جىاطم جام

ً  �الظُؼسة كلى الكم الهائل مً اإلاللىماث الىاجج كنها مً حهتاللملُاث وألاوشؼت و  و جصوٍد اإلاظيًر

بالشكل اإلاىاطبين الجخاذ اللسازاث اإلاالئمت مً حهت أخسي  بهدف جحلُم و  بمللىماث دكُلت في الىكذ

 .ألاهداف اإلاظؼسة مً ػسف ؤلادازة

هجد هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي الري ًحخل مىكم مخميز في  الىؿُفُتألاهـمت  و مً أهم و أكدم هره

التي و � اإلاإطظت هـسا للالكخه اإلادشابكت مم مخخلف ألاهـمت الىؿُفُت ألاخسي كىنها مصدزا إلادخالجه

 �بملالجتها و ًلدمها في شكل مللىماث ٌلخمد كليها اإلاظيرون في اجخاذ اللدًد مً اللسازاث ًلىم

كلى صخت و دكت هره اإلاللىماث اإلاحاطبُت و كً مدي حلبيرها كً الىطلُت الخلُلُت و لكً الخأكُد 

للمىـمت ًخؼلب مساكبت الظير اللادي لللملُاث اإلاسجبؼت باألهـمت الىؿُفُت و جلُُم دائم لإلحساءاث و 

اإلاحخىاث في  ألاخيرة بالسحىق ئلى مصادز البُاهاث بهره الظُاطاث التي تهدف ئلى حظُير البُاهاث اإلاخلللت

 .الىزائم اإلاحاطبُت

بغُت ؤلاإلاام بهرا اإلاىطىق والخىض فُه بخفصُل أكثر ، طىحاول مً خالل هرا  اشكالية البحث:-1

 :اللمل ؤلاحابت كلى طإال ؤلاشكالُت الخالُت

 .ثقييم نظام املعلومات املحاسبية اليات املزاجعة الداخلية املتخذة فيماهي 

 :ؤلاشكالُت ئلى ألاطئلت الجصئُت الخالُت جخفسق هره الاسئلة الفزعية:-2
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 التي ًسجكص كليها هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي.  ما هي ألاطع -

 ما هي اللالكت التي جسبؽ بين هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي و ألاهـمت الىؿُفُت ألاخسي. -

 اإلاحاطبي .أهمُت هـم اإلاساحلت الداخلُت في جحلُم فلالُت هـام اإلاللىماث  ما مدي -

 ئحاباث كلى الدظاؤالث الظابلت في شكل فسطُاث كما ًلي: ًمكً جلدًم الفزضيات:-3

هـام ملالجت البُاهاث ًسجكص كلى  للمإطظت م صىزة كً الىطلُت الاكخصادًت و اإلاالُتًخلدل -

 اإلاللىماث اإلاحاطبُت  اإلاخمثل في

لمل اإلاساحلت الداخلُت كلى اكدشاف و ئبساش هلاغ اللىة و الظلف لىـم اإلاللىماث اإلاحاطبُت و جصخُح و -

  ألاخؼاء لخحلُم أهداف اإلاإطظت

 : ًلي ما  اإلاىطىق هرا اخخُاز ئلى بىا أدث التي ثاز  اإلابر أهم مً :املوضوع اختيار رتامبر -4

 مجال في حدًدة ملازف اكدظاب في كرلك السغبت الشخص ي اإلاُل و الاهخمام :الذاثية تّرااملبر -ا

 الخدكُم اإلاحاطبي.

  اإلاإطظت مكاهت جحدًد في اإلاللىماث اإلاحاطبي هـام ًللبه الري الكبير الدوز  املوضوعية: تّرااملبر-ب

 الظائد الاكخلاد جصخُحو  تالاكخصادً اإلاإطظت في الداخلُت اإلاساحلت بها جحـى التي اإلاكاهت  كرلك

 الللىباث واهصال ألاخؼاء بخللب فلؽ تهخم الداخلُت اإلاساحلت أن كلى

 أهمية البحث:-5

مً خالل حظلُؽ الظىء كلى أهمُت جلُُم هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي اإلاالي في  جخجلى أهمُت البحث

و ما ًىجس كىه مً مساكبت إلاخخلف ألاهـمت  �طمان كدز اكبر مً الثلت و الدكت في اإلاللىماث اإلاحاطبُت

الىؿُفُت في اإلاىـمت باكخبازها اإلاصدز السئِس ي لخدفلاث البُاهاث و التي حلخبر مدخالث لىـام 

اإلاللىماث اإلاحاطبي و هى ما ٌظخلصم الخلمم في دزاطت اللالكاث و ؤلاحساءاث التي جخحكم في حظُير جىلل 

 .حلت الداخلُتالبُاهاث و اإلاللىماث فُما بُنها و هرا اكخمادا كلى أدواث كالسكابت و اإلاسا

 و مً ألاهداف التي ٌظعي ئليها البحث:هداف البحث: أ-6

 .�ئػاز ؿهىز مفهىم هـام اإلاللىماث اإلاحاطبيش محاولت ئبسا -

 ئلى اللالكت بين هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي و ألاهـمت الىؿُفُت ألاخسي  محاولت الخؼسق  -

 إلاخخلف مكىهاث هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي . محاولت كسض -

ئلى دوز و أهمُت هـم السكابت و اإلاساحلت الداخلُت في مساكبت اإلاللىماث اإلاحاطبُت في  الخؼسق  -

ت أو آلالُت  .الىـم الُدٍو
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 :املتبع املنهج-7

 كُفُت الى الخؼسق  طِخم حُث اإلاىطىق ئشكالُت كلى لإلحابت الخحلُلي الىصفي اإلاىهج ئجباق طِخم

لت وكرلك الاكخصادًت اإلاإطظت في هـام اإلاللىماث اإلاحاطبي جلُم  . الداخلي اإلاساحم كمل ػٍس

 :البحث ثقسيم-8

 ئلى لبحثا هرا جلظُم جم الفسكُت والدظاؤالث اإلاؼسوحت ؤلاشكالُت ملالجت و البحث أهداف لخحلُم

 وأهم للبحث شامل ملخص جخظمً والتي كامت خاجمت وجليهم كامت ملدمت جخلدمهم زالر فصىل 

 .الخىصُاث بلع وكرا ئليها اإلاخىصل الىخائج

هـسا ألهمُت هرا و "  ؤلاػاز اللام لىـام اإلاللىماث اإلاحاطبُت "كىىان جحذ ألاول  للفصل باليظبت

وطسوزة ألاوشؼت اإلاحاطبُت التي ًلدمها كظم اإلاحاطبت، فاهه ال جكاد جخلى مإطظت مً اإلاإطظاث 

الاكخصادًت مً جىاحد هـام للمللىماث اإلاحاطبُت كلى مظخىاها، فهى ٌلمل كلى ئهخاج مللىماث 

هـام  ىل وهخلسض في هرا الفصل ئلى مفاهُم مخخلفت حمخخلفت: محاطبُت، مالُت واكخصادًت 

اإلاللىماث اإلاحاطبُت، وذلك مً خالل اإلاباحث الثالزت الخالُت: اإلابحث ألاول: كمىمُاث حىل اإلاللىماث 

اإلاحاطبُت. اإلابحث الثاوي: مفاهُم حىل هـام اإلاللىماث اإلاحاطبُت اإلابحث الثالث: أطع هـام 

 اإلاللىماث اإلاحاطبُت

حلمل اإلاساحلت   "الداخلية الزقابة ونظام يةالداخل املزاجعة"باليظبت للفصل الثاوي جحذ كىىان 

س وجحُين أهـمت السكابت الداخلُت التي حلخبر اللين الظاهسة كلى اإلاإطظت ووطُلت  الداخلُت كلى جؼٍى

ئدازتها وحظُيرها، حُث حلخبر اإلاساحلت الداخلُت وشاغ مظخلل وظبُا في  لخحكم مظإولُاتها ومىاحهت

اإلاإطظت، ٌلخبر حجس ألاطاض الري ًىؼلم مً اإلاساحم كىد اكداده لبرهامج اإلاساحلت، فكلما كان هرا 

ل جلك اإلاساحم مً حجم اللُىت الخاطلت للدزاطت للخصىل كلى ألادلت 
 
اال كلما كل الىـام طلُما وفل 

لإلزباث، وكلما كان طلُفا اطؼس اإلاساحم ئلى جىطُم حجم اللُىت. وكد جم جلظُم هرا  واللسائً

ساحلت الداخلُت الفصل ئلى زالزت مباحث اإلابحث ألاول: ماهُت اإلاساحلت الداخلُت اإلابحث الثاوي: آلُت اإلا

 اإلابحث الثالث: مدخل كام حىل هـام السكابت الداخلُت. وهماذج جلظُمها.

 زأي اطخلصاءو  ملابلت خاللها مً جم مُداهُت دزاطت"كً كبازة فهى الثالث الفصل ًخص فُما

 خخام وكان"اإلاللىماث اإلاحاطبي في اإلاإطظاث الاكخصادًت  الُاث  جلُُم هـام كً محافف الخظاباث

 مىاطبت إلاىاصلت البحث في ازجأًىاها التي وؤلاكتراحاث ئليها اإلاخىصل الىخائج أهم ظمًجخ خاجمت البحث

ً  .اإلاظخلبل مً ػسف ػلبت اخٍس



 

 

 الفصل ألاول 
  إلاطار العام لنظام املعلومات املحاسبي
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 جمهيد:

ٌلخبر هـام اإلاللىماث اإلاداطبي مً ؤٌو وؤهم ألاهـمت التي ؿهسث في اإلاؤطظاث، باكخبازه الىـام ألاطاس ي    

 الري واهب جؼىز اإلاؤطظاث، زم ؿهسث بلده ألاهـمت اإلاخخلفت ألاخسي.

اإلاداطبُت التي ًلدمها كظم اإلاداطبت، فئهه ال جياد جخلى مؤطظت مً وهـسا ألهمُت وطسوزة ألاوشؼت 

اإلاؤطظاث الاكخصادًت مً جىاحد هـام للمللىماث اإلاداطبُت كلى مظخىاها، فهى ٌلمل كلى إهخاج مللىماث 

مخخلفت: مداطبُت، مالُت واكخصادًت تهم اإلاخلاملين الداخلُين والخازحُين للمؤطظت، هما ًخميز هرا الىـام 

د مً فلالُخه.  بلدة ميىهاث وخصابص جٍص

 ٌ هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت، وذلً مً خالٌ اإلاباخث  وهخلسض في هرا الفصل إلى مفاهُم مخخلفت خى

 الثالزت الخالُت:

 املبحث ألاول: عمومياث حول املعلوماث املحاشبيت.

 مفاهيم حول هظام املعلوماث املحاشبيت املبحث الثاوي:

 الثالث: أشض هظام املعلوماث املحاشبيت املبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلاطار العام لىظام املعلوماث املحاشبيت                  الفصل ألاول                        

 

 5 

 الفصل ألاول: إلاطار العام لىظام املعلوماث املحاشبيت

 املبحث ألاول: عمومياث حول املعلوماث املحاشبيت

ت طمً هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت في اإلاؤطظت، بدُث لِع        للمللىماث اإلاداطبُت مياهت هامت ومسهٍص

افُت واإلاىاطبت، خُث ؤن اإلاللىماث اإلاداطبُت باإلميان اجخاذ كساز فّلاٌ وجىفُره ما لم ًخم حمم اإلاللىماث الي

لت جللل مً خؼس اجخاذ اللسازاث الخاػئت.  الصحُدت والظَس

 املطلب ألاول: مفهوم املعلوماث املحاشبيت ومصخخدميها

 الفزع ألاول: مفهوم املعلوماث املحاشبيت

ف للمللىمت اإلاداطبُت طيظخلسض بلظها:      هىان كدة حلاٍز

كلى ؤنها البُاهاث التي ًمىً ؤن حغير مً جلدًساث مخخر اللسازاث، هما كسفذ اإلاللىماث بإنها حلسف اإلاللىماث 

البُاهاث التي ًمىً ملالجتها لخصبذ بشيل ؤهثر هفلا في اإلاظخلبل، والتي لها كُمت في الاطخخدام الحالي ؤو في 

 .1يشإةاجخاذ كسازاث مظخلبلُت، إذن حلخبر اإلاللىماث مىزدا مهم مً مىازد ؤي م

 .2كسف دًمىس ي اإلاللىماث كلى ؤنها :" البُاهاث التي ًمىً ؤن حغير مً جلدًساث وؤخر اللسازاث"

لت جىلُفُت مىاطبت، بدُث حلؼي ملنى  اإلاللىماث حلسف ؤنها :" مجمىكت مً البُاهاث اإلاىـمت واإلاظبلت بؼٍس

 .3خاص جسهُبت مخجاوظت مً ألافياز واإلافاهُم جمىً ؤلاوظان مً الاطخفادة منها للىصىٌ إلى اإلالسفت"

ىُت للمداطبت   اإلاللىماث بإنها "اإلالسفت اإلاظخلاة مً جدلُل البُاهاث التي  (aaa)هما كسفذ الجملُت ألامٍس

 .4جخىلد مً ألاوشؼت"

فاث الظاب لت وظخيخج ؤن :" اإلاللىماث اإلاداطبُت هي بُاهاث جم جىـُمها وملالجتها ليي جصبذ ذاث ومً الخلٍس

س  ملنى للمظخخدم، ًدخاج اإلاظخخدمين لخلً اإلاللىماث مً ؤحل اجخاذ اللساز اإلاىاطبت ؤو مً ؤحل جؼٍى

مىاطب ؤهثر وجدظين كملُت اجخاذ اللساز، وبشيل كام فئن اإلاظخخدمين للمللىماث ًخمىىىن مً اجخاذ كساز 

 .5كىدما جصداد همُت وهىكُت اإلاللىماث اإلاخىفسة

 

 

 

                                                           
 .25، ص 2003الفىسي والىـم الخؼبُلُت، الداز الجاملُت، مصس،  ؤخمد خظين كلي خظين، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت ؤلاػاز  - 1
ت،  مكبد اإلاىلم مبازن، اكخصادًاث هـ صالح الدًً - 2 ت، داز الجاملت الجدًدة لليشس، مصس، ؤلاطىىدٍز ، ص 2001اإلاللىماث اإلاداطبُت وؤلاداٍز

23. 
 . 34، ص 2017داز الابخياز لليشس والخىشَم، كمان، لى، الؼبلت ألاو مصؼفى ًىطف وافي، هـم اإلاللىماث الصحُت اإلادىطبت،  - 3
ت،  - 4  .168، ص 2009خظين بلعجىش، هـام اإلاللىماث اإلاداطبي ودوزه في اجخاذ اللسازاث ؤلاهخاحُت، مؤطظت الثلاف الجاملُت لليشس، ؤلاطىىدٍز
، 2011داز اإلاظيرة لليشس والخىشَم والؼباكت، كمان، ؼبلت ألاولى، الهظاٌ مدمىد السمجي ونهاد كبد الحلُم الرًبت، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت،  - 5

 .17ص 
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 الفزع الثاوي: مصخخدمي املعلوماث املحاشبيت

تهخم اإلاداطبت بخىفير اإلاللىماث اإلاالُت كً اإلاىـمت وؤلافصاح كنها لألػساف اإلاظخفُدة مً اإلاىـمت، والتي     

تهخم بشؤونها طىاء مً داخل اإلاىـمت ؤو مً خازحها، وبىاًء كلى ذلً ًمىً جلظُم مظخخدمي اإلاللىماث 

 :1اإلاداطبُت إلى مجمىكخين

اتها اإلاللىمتد: حظخخدم ؤلا املصخخدمون الداخليون -1 مخابلت اإلاداطبُت في مجاالث جخؼُؽ و  ازة بيافت مظخٍى

ؤوشؼتهم، ولخدلُم ذلً فئن ؤلادازة جدخاج إلى مللىماث جفصُلُت في ؤوكاث وزكابت وجلُُم ؤداء وافت 

مدددة، وبصفت كامت تهخم ؤلادازة ؤًظا بميىهاث هُيل زؤض اإلااٌ اإلاىـمت والخغيراث والاججاهاث في 

وذلً إلاظاكدتها كلى الخيبؤ والخخؼُؽ واجخاذ اللسازاث التي طخؤزس كلى اللملُاث اإلاظخلبلُت  ؤلاًساداث،

س داخلُت إلاظاكدة إدازة اإلاىـمت في الحصٌى كلى إحاباث  للمىـمت، لىم اإلاداطبت بئكداد جلاٍز ٍو

 لالطخفظازاث وغيرها.

 للمللىمت ًمىً جلظُمها إلى هىكين: : جىحد كّدة ؤهىاق للمظخخدمين الخازحُين2املصخخدمون الخارحيون -2

 :الفئاث التي لها مصالح ماليت مباشزة في املؤشصت-أ

اإلاظدثمسون الحالُىن واإلاسجلبىن: وهم ٌظخخدمىن اإلاللىماث اإلاداطبُت في اجخاذ كسازاث بشساء الاطهم -

ت والاخخفاؾ بها ؤو بُلها، ويهخم هؤالء بالخلسف كلى مدي جلدم اإلاؤطظت  وكُاض هدُجت ؤكمالها في والاطخمساٍز

 السبذ والخظازة.

اإلالسطىن الحالُىن واإلاسجلبىن )البىىن وخاملى الظىداث لدًً(: وهم ٌظخخدمً اإلاللىماث اإلاداطبُت -

 لخلُُم مخاػس مىذ الابخمان واللسوض والخيبؤ كلى طداد دًىنها والتزاماتها.

اإلاداطبُت إلالسفت اإلاسهص اإلاالي للمؤطظت ومدي  اإلالاملىن الحالُىن واإلاسجلبىن: فهم ٌظخخدمىن اإلاللىماث-

ت جلً اإلاؤطظت.  كدزتها كلى جدلُم ألازباح بغسض الحىم كلى اطخمساٍز

اث ألازباح اإلادللت في اإلاؤطظت للدفاق - الىلاباث اللمالُت: فهي جدخاج إلى مللىماث كً الىطم اإلاالي ومظخٍى

 كً خلىق اللماٌ.

 شزة في املؤشصت:الفئاث التي لها مصالح غير مبا-ب

 الفئاث ذاث اإلاصالح اإلاالُت غير اإلاباشسة، وجخمثل في ألاػساف الخالُت:

الدوابس والظلؼاث الحيىمُت ذاث اللالكت منها: مصلحت الظسابب، مصلحت الاخصاءاث )تهخم باللىابم اإلاالُت -

 الصادزة كً شسواث اإلاظاهمت(.

 الظلؼاث اللظابُت: فهي جدخاج إلى اللىابم اإلاالُت واإلاللىماث اإلاداطبُت للفصل في ؤمىز ؤلافالض واإلاىاشكاث.-

                                                           
ت، بدون ػبلت، هاصس هىز الدًً كبد اللؼُف، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت،  - 1  .48 -47، ص 2011/ 2010الداز الجاملُت، مصس، حاملت ؤلاطىىدٍز
اإلاداطبُت، مرهسة ماطتر، جخصص الخدكُم ومساكبت الدظُير، ولُت الللىم مدمد ألامين خمُدة، دوز اإلاساحلت في جدظين حىدة اإلاللىماث  - 2

ت وكلىم الدظُير، حاملت كبد الحمُد ابً بادٌع، مظخغاهم،   .37، ص 2018/ 2017الاكخصادًت والخجاٍز
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اإلادللىن اإلاالُىن والىطؼاء اإلاالُين: فهم ًدخاحىن إلى البُاهاث واللىابم اإلاالُت بغسض إحساء الخدلُالث -

ت.اإلاالُت وجلدًم الاطدثمازاث الجخاذ اللسازاث الاطدثما  ٍز

ً فىسة كامت كىد مدي كدزة اإلاؤطظت كلى الاطخمساز بتزوٍدهم - اإلاظتهليىن ؤو اللمالء: خُث يهخمىن بخيٍى

 بالظللت وفم حىدة وهىكُت حُدة.

اإلاخؼؼىن الاكخصادًىن: فهم ًدخاحىن إلى اإلاللىماث اإلاداطبُت لخدلُل اليشاغ الاكخصادًت والخيبؤ -

 بخؼىزه واججاهاجه.

 مصخخدمي املعلومت املحاشبيت(: 1الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47هاصس هىز الدًً كبد اللؼُف، مسحم طبم ذهسه، ص  املصدر:

 إلاحزاءاث املحاشبيت

 الخعزيف باألحدار

 كياس ألاحدار

 حسجيل وجلخيص ألاحدار

 إعداد الخلاريز

 املصخخدمون الداخليون 

 إدازة اإلاىـمت

 الخخؼُؽ

 السكابت

 اجخاذ اللسازاث

 املصخخدمون الخارحيون 

 الاهخمام غير املباشز            :    الاهخمام املباشز

 اإلاظدثمسون                       مصلحت الظسابب

 اإلالسطىن                        الهُئاث الحيىمُت

 الحالُىن واإلادخملىن              اللمالء

 الىلاباث اللمالُت                                     

 اإلاخؼؽ الاكخصادي                                    
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 املطلب الثاوي: أهواع وجصييفاث املعلوماث املحاشبيت

 الفزع ألاول: أهواع املعلوماث املحاشبيت

لت مىـمت مً ؤحل مخابلت مخخلف وؿابفها واللملُاث التي جددر      حظخخدم في اإلاؤطظت اإلاللىماث بؼٍس

مىً جصيُف اإلاللىماث إلى ما ًلي  :1في مدُؼها الداخلي والخازجي، هرا ما ًؤدي إلى صلىبت فصلها، ٍو

 : هجد ما ًلي:مً حيث املعلوماث التي جخعامل بها املؤشصت-1

هي اإلاللىماث التي جخللم بمشيلت ملُىت، وكد حملذ وكدمذ مً ؤخد ألافساد ألٌو  شاشيت:املعلوماث ألا -أ

مسة، فئذا حملذ اإلاؤطظت اإلاللىماث بىفظها او اطخإحسث مىخب اطدثمازاث ألداء اللمل هُابت كنها، جيىن 

 للىماث.هره اإلاللىماث باليظبت للمؤطظت مللىماث ؤولُت ختى ولى كامذ شسواث ؤخسي بخجمُم هفع اإلا

نها في ميا: هي اإلاللىمااملعلوماث الثاهويت-ب كابل للىصىٌ إلُه، وغالبا ما ًدخاج  ن  ث التي جم حملها وجخٍص

ن إلى هرا الىىق مً اإلاللىماث وألاحهصة اإلاخخلفت التي ًمىً السحىق إليها للحصٌى إلى اإلاللىماث خٌى لى اإلاظؤو 

 الظيان، الطتهالن، ؤلاهخاج...الخ

لصد بها اإلاللىماث التي جخدصل كليها اإلاؤطظت مً خالٌ  مً-2 خُث الخلظُم الىؿُفي للمللىماث: ٍو

 الىؿابف اإلاخخلفت لها، وجخمثل فُما ًلي:

: حشمل البُاهاث واإلاللىماث الىمُت وؤلاخصابُت التي جىؼبم كليها اإلابادا املعلوماث املاليت واملحاشبيت-أ

ُل وجددًد مخخلف الىخابج وبصفت كامت جىؼبم كليها ػسق اإلالالجت في اإلاداطبُت الخاصت بالدسجُل والترخ

 هـام اإلاللىماث اإلاداطبي.

: حشمل البُاهاث واإلاللىماث خٌى مخؼلباث الظىق وزغباث اإلاظتهلىين واإلاللىماث املعلوماث الدصويليت-ب

لُت للىخدة. له، وهرا الظُاطت الدظٍى  الخاصت باإلاىخج اإلاساد حظٍى

س وطابل ؤلاهخاج إلاهخاحيتاملعلوماث -ج : هي اإلاللىماث التي جفُد في إحساء البدىر الخؼبُلُت في جؼٍى

واطدثماز اإلاىازد الؼبُلُت وؤلامياهُاث اإلاخاخت بشيل ؤفظل: مثل اإلاللىماث الخاصت بؼسق ؤلاهخاج ؤو 

 اإلاللىماث الالشمت لإلهخاج طللت ملُىت.

التي تهخم بدىـُم وحظُير شؤون اللماٌ، وهرا اإلاللىماث خٌى  : هي اإلاللىماثاملعلوماث الخاصت باألفزاد-د

ب وجدفيز اللماٌ.  اإلاشاول التي ٌلاوي منها اللماٌ مثال: اإلاللىماث الخاصت بخدٍز

 

 

 

 

                                                           
 .41، ص 1990هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت في اإلايشأث اإلاالُت، داز الجاملت، لبىان، مدمد مدمد اللُىمي،  - 1
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 الفزع الثاوي: جصييفاث املعلوماث املحاشبيت

مىً ؤن ًخخلف جصيُف اإلاللىماث وفلا للىـسة التي ًىـس بها      جدخاج اإلاؤطظاث إلى مللىماث مخىىكت، ٍو

 : 1إلى هره اإلاللىماث فىجد كّدة جصيُفاث مً بُنها

 : خظب مظخخدمي اإلاللىماث اإلاداطبُت جىلظم إلى:الخصييف ألاول -1

ىن آلاخسون -اإلاىزدون  -اإلالسطىن  -اإلاىؿفىن  -اإلاظدثمسون )اإلاظاهمىن( الحيىماث  -الصبابً -الدابىىن الخجاٍز

 الجمهىز.–وووالتها )مصلت الظسابب( 

 : خظب ؤلالصامُت اللاهىهُت جىلظم اإلاللىمت اإلاداطبُت خظب هرا الخصيُف إلى:الخصييف الثاوي-2

ف : خُث جلصم اإلاؤطظت الاكخصادًت بلىة اللاهىن كلى مظً الدفاجس، خف*معلوماث محاشبيت إحباريت

 السّجالث، اإلاظدىداث، إكداد اللىابم اإلاالُت الالشمت.

س ؤلادازة الداخلُت، وهرا الىىق مً اإلاللىماث  *معلوماث محاشبيت اخخياريت: ت، جلاٍز مثل اإلاىاشهاث الخلدًٍس

 اإلاداطبُت طسوزي للدظُير الجُد للمؤطظاث الاكخصادًت.

في اجخاذ اللسازاث جىلظم اإلاللىماث اإلاداطبُت خظب دزحت  خظب دزحت الاطخفادة منهاالخصييف الثالث: -3

 الاطخفادة إلى:

خُت  *اإلاللىماث اإلاداطبُت الحالُت   *اإلاللىماث اإلاداطبُت اإلاظخلبلُت.  *اإلاللىماث اإلاداطبُت الخاٍز

 خظب مصدز الحصٌى كلى اإلاللىماث اإلاداطبُت جصىف إلى: الخصييف الزابع:-4

مثل في اإلاللىمت الخاصت بيشاغ اإلاؤطظت اإلاخىلدة كً اللملُاث التي جلىم بها مثال: جخ *املعلوماث الداخليت:

 زكم ألاكماٌ، الخيالُف...الخ.

: هي مللىماث جإحي مً الخازج وجيىن مخلللت باإلادُؽ مثل: مللىماث خٌى الصبابً، *املعلوماث الخارحيت

 اإلاىزدون...الخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لىم خفاوي وهُبت، دوز السكابت الجبابُت في جدظين حىدة اإلاللىماث اإلاداطبُت، مرهسة ماطتر، جخصص جدكُم مداطبي ومساكبت الدظُير، ولُت الل - 1

ت وكلىم الدظُير، حاملت مظخغاهم،   .05، ص 2016/ 2015الاكخصادًت والخجاٍز
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 الثالث: خصائص وأهميت املعلومت املحاشبيت املطلب

 الفزع ألاول: خصائص املعلومت املحاشبيت

ليي جيىن اإلاللىمت اإلاداطبُت مفُدة ومؤزسة كىد اجخاذ اللسازاث، ومً زم ًدلم هـام اإلاللىماث      

ىماث وهي اإلاداطبُت ما ًصبىا إلى جدلُله مً ؤهداف، البد مً جىافس مجمىكت مً الخصابص في جلً اإلالل

 :1والخالي

 :الخصائص الزئيصيت-1

اإلاالءمت، لخيىن مفُدة فئن اإلاللىماث ًجب ؤن جيىن مالبمت لحاحاث مخخري اللسازاث، وجمخلً اإلاللىماث -ؤ

خاصُت اإلاالبمت كىدما جؤزس كلى اللسازاث الاكخصادًت للمظخخدمين بمظاكدتهم في جلُُم ألاخدار وجددد 

 بثالزت كىاصس:

س، فئن اإلاللىماث كد جفلد مالءمتها، لرا املىاشب*الخوكيذ  : إذا خدر جإخير غير طسوزي في جلدًم الخلاٍز

س في لىكذ اإلاىاطب وجىفير اإلاللىماث اإلاىزىكت.  فاإلدازة بداحت إلى اإلاىاشهت بين ميزة دفم الخلاٍز

حلت إلاخخر اللساز ًبني كليها إذا جىفسث اإلاللىمت بالىكذ اإلاىاطبت فخلد هي ذاتها حغرًت زا *الخغذيت الزاحعت:

 كسازه.

بدصٌى مخخر اللساز كلى اإلاللىمت بالخىكُذ اإلاىاطب، طِخمىً مً اجخاذ اللساز اإلاظخلبلي، ؤي  *الخيبؤ:

 الخيبؤ باللساز وؤزسه.

 :2املصداكيت-ب

 بملنى إمياهُت الاكخماد كليها ولها زالزت كىاصس وهي:

 ي اللسض.  *اللابلُت للخدلم.*الحُاد وكدم الخديز. *ألاماهت ف

 :3الخصائص الثاهويت-2

: ًلصد برلً ؤن جيىن اإلاللىماث في صىزة كابلت للملازهت، ختى ٌظخؼُم مظخخدمىها اللابليت للملارهت-أ

خخرون كسازاث طلُمت في طىء ما ًلىمىن به مً ملازهاث بين اإلاللىماث التي ًدصلىن  الاطخفادة منها، ٍو

 ًخؼلب الاحظاق والاوسجام.كليها، وهرا ألامس 

  :4الثباث-ب

ًلصد به الثباث والاهخـام في جؼبُم ألاطالُب واللىاكد اإلاداطبُت مً فترة ألخسي داخل الىخدة 

 الاكخصادًت، وهرا بدوزه ًدلم امياهُت اإلالازهت بين هخابج الىخدة كلى مس الصمً.

                                                           
 .29، ص 2011زدن، ألا داز اإلاظيرة لليشس ولخىشَم، كمان، الؼبلت ألاولى، بت اإلاخىطؼت، كبد الىاصس إبساهُم هىز وإيهاب هـمي إبساهُم، اإلاداط - 1
ت،  -مؤطظت شباب الجاملت، مصسبدون ػبلت، مجدي ؤخمد كبد الباقي، اإلاداطبت اإلاالُت اإلاخلدمت،  - 2  .42، ص 2017ؤلاطىىدٍز
ت،  - 3  .30، ص 2014لىزاق لليشس والخىشَم، كمان، االؼبلت ألاولى، طلُمان مصؼفى الدواهمت، اإلاداطبت ؤلاداٍز
لً إلى البىزصت،  - 4  .140، ص 2000الداز الجاملُت لليشس والخىشَم والؼباكت، مصس، الؼبلت ألاولى، مدمد مدمىد كبد زبه مدمد، ػٍس
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 خصائص املعلومت املحاشبيت (:2)الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىاصس إبساهُم هىز وإيهاب هـمي إبساهُم، مسحم طبم ذهسه.: مً إكداد الؼالبخين اكخمادا كلى كبد املصدر

 الفزع الثاوي: أهميت املعلوماث املحاشبيت

مً  ٌلىد جىافس اإلاللىماث اإلاداطبُت الالشمت الجخاذ كسازاث الاطدثماز في ألاوزاق اإلاالُت بالفابدة كلى ول    

ماث كً اإلاسهص الشسهت ًؤدي بث الاػمئىان لدي وزاق واإلاجخمم، فخىافس اإلاللى اإلاظدثمس والشسهت اإلاصدزة لأل 

اإلاظدثمس مما ًدفله إلى جىحُه اطدثمازاجه هدى الاطدثماز ألامثل، وهرا ٌظاكد الشسهت في ججمُم ألامىاٌ 

ادة ملدٌ الىمى الاكخصادي في اإلاجخمم، وجسحم  الالشمت لها، مما ًىلىع كلى فاكلُتها، ألامس الري ًؤدي إلى ٍش

 :1ث اإلاداطبُت مً وحهت هـس اإلاظدثمس في هرا اإلاجالي إلى ما ًليؤهمُت اإلاللىما

ًؤدي جىافس اإلاللىماث اإلاداطبُت إلى جخفُع دزحت كدم الخإهد اإلادُؼت باجخاذ اللسازاث، مما ٌظاكد كلى -

 اجخاذ اللساز الظلُم الري ًدلم اإلاىفلت اإلاؼلىبت.

 للىامل الاطاطُت، وذلً للخيبؤ بلُمت ألاطهم.حظخخدم اإلاللىماث اإلاداطبُت همدخالث لىماذج جدلُل ا-

ٌظاكد جىافس اإلاللىماث اإلاداطبُت كً الشسهت اإلاصدزة لألوزاق اإلاالُت اإلاظدثمس كلى اجخاذ كسازه باالطدثماز -

 في ألاوزاق اإلاالُت كً كدمه، وبما ًدلم له اهدافه مً هرا الاطدثماز.

                                                           
ومساكبت الدظُير، ولُت الللىم غىاز هدلت، الخدكُم الداخلي واإلاللىماث اإلاداطبُت في اإلاؤطظت، مرهسة ماطتر، جخصص جدكُم مداطبي  - 1

ت وكلىم الدظُير، حاملت مظخغاهم،   53، ص 2016/ 2015الاكخصادًت والخجاٍز

 خصائص رئيصيت

األمانة في 

 العرض
التغذية  التنبؤ

 الراجعة

التوقيت 

 المناسب

قابلية 

 التحقق

الحياد وعدم 

 التحية

 المالئمة المصداقية

 الخصائص الثانوية

 القابلية للمقارنة الثبات
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ت مدفـت  ٌظاكد جىافس اإلاللىماث اإلاداطبُت اإلاظدثمس في- الاخخُاز ألامثل إلادفـت ألاوزاق اإلاالُت وجىضح هـٍس

ً اإلادفـت اإلاثلى والفّلالت.  ألاوزاق اإلاالُت هُفُت اطخخدام هره اإلاللىماث في جيٍى

وجخخلف اإلاللىماث اإلاداطبُت باخخالف ػبُلت الشسواث اإلاصدزة لألوزاق اإلاالُت مً خُث وىنها شسواث كابمت 

وشاء، فئذا واهذ الشسهت جدذ ؤلاوشاء هجد ؤن اإلاظدثمس ًدخاج اإلاللىماث اليافُت بالفلل ؤو شسواث جدذ ؤلا

والىاضحت كىد الدكىة لالهخخاب، وذلً كً ػبُلت وشاغ الشسػت وؤهدافها، ؤما إذا واهذ الشسهت كابمت 

ه كلى بالفلل ًخؼلب اللساز اللدًد مً اإلاللىماث واإلاؤشساث كً اإلااض ي والحاطس واإلاظخلبل ليي حظاكد

 اجخاذ اللساز.

 املبحث الثاوي: مفاهيم حول هظام املعلوماث املحاشبيت

لتزوٍد ؤلادازة باإلاللىماث اإلاىاطبت التي حظاكد ؤلادازة كلت زطم الخؼؽ ٌلد الىـام اإلاصدز السبِس ي     

ام والظُاطاث الصحُدت، وهرا ما ٌظاكد كلى اجخاذ اللسازاث السشُدة، وؤخد اإلايىهاث ألاطاطُت لىـ

ت هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت الري يهخم بيل ما ًخللم بالبُاهاث واإلاللىمت اإلاداطبُت.  اإلاللىماث ؤلاداٍز

 املطلب ألاول: مفهوم هظام املعلوماث املحاشبي

 :1للد حلددث اإلافاهُم التي جىاولذ مفهىم هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت ومنها     

يشس اإلاللىماث اإلاداطبُت لألػساف اإلاهخمت، خُث  ٌلسف ؤهه- لالج بُاهاث اللملُاث ٍو الىـام الري ًجمم َو

 جخخلف هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت مً شسهت ألخسي.

هـام اإلاللىماث اإلاداطبي هى هـام مللىماحي منهجي، فهى ٌشمل ول الخصابص واإلاساخل واإلاظخخدمين -

 . 2ـام اإلاللىماث باإلاشسوق لُلؼي اإلاللىماث ليل اإلاظخخدمينواإلاىازد، باإلطافت إلى ذلً ًدظم ه

كسف ؤهه  هـام ٌظخخدم هإداة لخىفير اإلاللىماث إلدازة هره اإلاىـماث ؤو اإلاهخمين بها طىاء واهذ هره -

ت هادفت  اإلاىـماث جإخر شيل اإلالىُت الفسدًت ؤو شسهت ألاشخاص ؤو اإلاظاهمت وطىاء واهذ صىاكُت ؤو ججاٍز

 . 3غير هادفت له للسبذ ؤو 

هـام اإلاللىماث اإلاداطبي هى ذلً الجصء ألاطاس ي والهام مً هـام اإلاللىماث ؤلادازي في الىخدة الاكخصادًت -

في مجاٌ ألاكماٌ الري ًلىم بدصس وحمم البُاهاث اإلاالُت مً مصادز داخل وخازج الىخدة الاكخصادًت، زم 

لها إلى مللىما  .4ث مالُت مفُدةًلىم بدشغُل هره البُاهاث وجدٍى

 

 

                                                           
 .09، ص 2010زدن، لبداًت لليشس والخىشَم، كمان، ألا داز االؼبلت ألاولى، مصؼفى صالح طالمت، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت،  - 1
ت،  زىاء - 2  .21، ص 2003/ 2002كلي اللباوي، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت، الداز الجاملُت، مصس، ؤلاطىىدٍز
ت،  - 3  .10، ص 2002طُد كبد اإلالصىد بُان وآخسون، مدخل إلى هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت، داز الجاملت الجدًدة لليشس، مصس، ؤلاطىىدٍز
 .47ؤخمد خظين كلي خظين، مسحم طبم ذهسه، ص  - 4
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 املطلب الثاوي: مكوهاث هظام املعلوماث املحاشبيت

 :دة وخداثىن هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت مً كًخي     

م وحدة ججميع البياهاث-1 : هرا الجصء ًلىم بخجمُم البُاهاث مً البِئت اإلادُؼت باإلاشسوق ؤو كً ػٍس

الخغرًت اللىظُت باإلاالخـت والدسجُل، وجخمثل هره البُاهاث في ألاخدار والىكاةم التي يهخم بها اإلاداطب، 

جب الحصٌى كليها وحسجُلها. ولؼبُلت ؤهداف اإلاشسوق وػبُلت اإلاخسحاث اإلاؼ سي انها مفُدة ٍو لىبت جثير ٍو

 هبير كلى هىق البُاهاث التي جم ججمُلها وحسجُلها في الىـام.

فالبُاهاث التي ججمم بىاطؼت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي لبىً ججازي جخللم بإوشؼت ؤلاًداكاث واللسوض 

ظا ث وؤلادخاز، ؤما باليظبت لشسهت الخإمين فئن البُاهاث اإلاجملت جخللم بإوشؼت حمم ألاكظاغ ودفم الخلٍى

 وخظاب الاخخُاػاث.

هما ؤن ػبُلت اإلاخسحاث جؤزس كلى هىق البُاهاث اإلاجملت، فاللسازاث غير السوجُيُت مثل اإلايزاهُت السؤطمالُت  

وكسازاث الصىم ؤو الشساء جدخاج إلى بُاهاث غير زوجُيُت جىاطب ػبُلت اللسازاث اإلاخلللت بها، بِىما اللسازاث 

 خاج إلى بُاهاث زوجُيُت هرلً.السوجُيُت اإلاخلللت بالدشغُل جد

: البُاهاث اإلاجملت بىاطؼت هـام اإلاللىماث كد ًخم اطخخدامها في الحاٌ إذا ما وحدة حشغيل البياهاث-2

ـهس ذلً الظهم اإلاىصل بين وخدة ججمُم البُاهاث  وحد ؤنها مفُدة إلاخخر اللساز في لحـت ججمُلها، ٍو

اث، ولىً في غالب ألاخُان جيىن هره البُاهاث ألاولُت في خاحت إلى وكىىاث اإلاللىماث اإلاىصلت إلى مخخر اللساز 

ً في  حشغُل وإكداد لخيىن مللىماث مفُدة إلاظخخدمي اللسازاث، وبالخالي فئنها جسطل ؤوال إلى وخدة الخخٍص

 هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت.

ً البُاهاث في خالوحدة جخزيً واشترحاع البياهاث-3 ت كدم اطخخدامها مباشسة : جخخص هره الىخدة بخخٍص

 والحفاؾ كليها لالطخخدام في اإلاظخلبل ؤو إلدخاٌ بلع اللملُاث كليها كبل إزطالها غلى مخخري اللسازاث

هي الىطُلت التي ًخم بها هثل وجىصُل البُاهاث واإلاللىماث وحدة جوصيل املعلوماث )كىواث املعلوماث(: -4

ت، وكد جيىن كىىاث الاجصاٌ مً وخدة ألخسي داخل الىـام اإلاداطبي ختى  جصل إلى مخخري اللسازاث ؤلاداٍز

ت كلى شاشاث ؤو كلى وزق خظب الغسض وؤلامياهُاث اإلاخاخت للمشسوق.  هره آلالُت ؤو ًدٍو

لىم مخخر اللسازاث بمساحلت ؤهداف اإلاشسوق، دورة اللزاراث إلاداريت-5  ما جيىن اخخاز بين البدابل، ٍو
ً
: كادة

لت التي جؤدي غلى جدلُم ؤفومً زم جىشَم اإلاىا ظل الىخابج اإلامىىت، وفي زد اإلاخاخت لخدلُم هرا الهدف بالؼٍس

دُجت اللسازاث الحالُت كد جيىن ؤطاطا لخلدًم بُاهاث ؤو مللىماث هطىء اإلاددداث واللُىد اإلافسوطت، فئن 

 جفُد مخخري للسازاث في الدوزة الخالُت وهي فىسة الخغرًت اللىظُت.
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 فكزة الخغذيت العكصيت (: 3)الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 .51مسحم طبم ذهسه، ص د. هماٌ الدًً الدهساوي،  املصدر:

 املطلب الثالث: أهداف هظام املعلوماث املحاشبيت

إن الغسض السبِس ي ألي هـام مللىماث مداطبُت هى جىفير مللىماث مداطبُت إلاخخلف اإلاظخخدمين     

الداخلُين واإلدازة والخازحُين والصبابً، وجىحد زالزت ؤهداف ملُىت ًمىً جددًدها إلاظاكدة إهجاش الغسض 

 :1بِس ي اإلاشاز إلُه ؤكالهالس 

 الدكم الُىمي لللملُاثالهدف ألاول: 

إن ؤي وخدة اكخصادًت جلىم ًىمُا بلدد مً ألاوشؼت وألاخدار لتي حظمى كملُاث، واللملُاث إلاداطبُت     

لصد باللملُاث اإلاداطبُت هي اللملُاث اإلاالُت اإلاخبادلت ؤي اهخلاٌ كُمت ؤو مىفلت بين ػسفين هدُجت كساز ؤو  ٍو

لالجها هـم خوالتي ؤطاطا ًد كمل إدازي وجخظمً ؤخدار ؤو كملُاث جبادٌ اللُمت الاكخصادًت ىيها َو

ومً الجدًس بالرهس ؤن وشير إلى اللملُاث غير الحظابُت ألنها هرلً ٌلالجها هـم  اإلاللىماث اإلاداطبُت،

 اإلاللىماث اإلاداطبُت لخإزيرها كلى اللملُت الحظابُت.

 دكم اجخاذ اللسازالهدف لثاوي: 

ؤي جىفير مللىماث للملُت اجخاذ اللساز الري كادة ما ًجب ؤن ًخخر بالخىاطب مم كملُاث الىخدة     

 الاكخصادًت الخخؼُؼُت والسكابُت، ًؼلم كلُه غالبا بملالجت اإلاللىماث.

                                                           
، نُت لليشس والخىشَم، كمان، ألازدداز الُاشوزي الللم ،الؼبلت اللسبُتإبساهُم الجصزاوي وكامس الجىابي، ؤطاطُاث هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت،  - 1

 .28 -27، ص 2009

قنوات معلومات 

 داخلية

قنوات معلومات 

 داخلية

تخزين استرجاع 

 البيانات

 تشغيل البيانات

قنوات معلومات 

 خارجية
 تجميع البيانات

 معلومات متخذي القرارات
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اطبُت كدة ما ًىفس بلع اإلاللىماث اإلاؼلىبت للملُت اجخاذ اللساز فمثال هـام إن هـام اإلاللىماث اإلاد

للىماث ًىفس اإلاللىماث خٌى اججاه ؤلاًساداث للظىت اإلااطُت واإلاظخىي الحالي لها واطدىادا لرلً جلىم اإلا

ؤلادازة باجخاذ اللسازاث اإلاؼلىبت، ففي الىخداث الاكخصادًت الطخمت ًيىن بلع اإلاىؿفين السبِظُين زبما 

 مشترهين ؤو طمً كملُت اجخاذ اللساز.

 ث اإلاخلللت باإلدازة: اهجاش الالتزاماالهدف الثالث

الالشمت إلى اإلاظخخدمين الخازحُين كً الىخداث  إن ؤهمُت الالتزاماث جخددد بخىفير اإلاللىماث     

الاكخصادًت، فللى طبُل اإلاثاٌ الىخداث الاكخصادًت، اإلاىدمجت ؤو ذاث اإلالىُت اللامت لها التزاماث هبيرة هما 

في الىخداث الاكخصادًت الصىلُت ذاث الىفم اللام، جلً الىخداث الاكخصادًت مؼلىب ؤن جىفس مللىماث إلى 

ح فيها الرًً ٌشملىن إطافت غلى اإلاالىين، الدابىين، اجداداث اللمل، اللجان الخىـُمُت، اصحاب اإلاصال

 ما ًؼلم اإلاظاهمت فهي اإلادلل
ً
ين اإلاالُين، وختى الجمهىز اللام، ؤما الىخداث الاكخصادًت ألاصغس والتي كادة

س  بت كادة ما جصدز كىابم مالُت دوزٍا غلى اإلاظاهمين، وهي ًجب ؤن جىفس الخلاٍز كىد الدخل الخاطم للظٍس

 إلى الجهاث الحيىمُت.

 املبحث الثالث: أشض هظام املعلوماث املحاشبيت

ٌلد هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت ؤخد الىـم الفسكُت في اإلاؤطظت، والري ًللب دوزا هاما في كملُاث اجخاذ     

ت، والهامت في ا لىكذ اإلاىاطب، مً خالٌ هرا اللسازاث مً خالٌ جصوٍد مظخخدميها باإلاللىماث الظسوٍز

 اإلابدث ًخم الخلسض ليل مً وؿابف الىـام اإلاللىماحي اإلاداطبي وخصابصه وملىماجه.

 املطلب ألاول: وظائف هظام املعلوماث املحاشبيت

ل بُاهاث ألاخدار اإلاالُت الخاصت      ًلىم هـام اإلاللىماث باللدًد مً الىؿابف مً خالٌ كملُت جدٍى

س اإلاالُت اإلاداطبُت، والري ًؤدي مجمىكت مً الىؿابف طمً اإلاىـمت باإلاؤطظت إلى ملل ىماث جخظمنها الخلاٍز

 :1جخلخص فُما ًلي

 ججميع بياهاث العملياث بواشطت الوزائم ألاصليت:-1

حشمل هره اإلاسخلت والتي ًؼلم كليها كملُت إدخاٌ البُاهاث الحصٌى كلى البُاهاث مً هـام اللملُاث 

البُاهاث في اإلاظدىداث والىزابم الالشمت، الخدلم مً البُاهاث وحسجُلها كلى اإلاظدىداث، الخإهد وحسجُل هره 

مً شمىلُت اإلاظدىداث وهمالها، ًلىم الىـام اإلاداطبي باطخالم اإلاظدىداث ألاطاطُت الىاحمت كً هـام 

لبُاهاث واإلاظدىداث كلى اللملُاث مثل الفاجىزة...الخ وكبر مجمىكت ؤلاحساءاث ًخم الخإهد مً صحت هره ا

 ؤن السكابت 
ّ
السغم مً إمياهُت حسجُل البُاهاث اإلاخلللت بإوشؼت اللملُاث كلى ؤوزاق فازغت في الدفاجس، إال

 والدكت ألافظل جخدلم كىد اطخخدام هماذج خاصت للدسجُل حظمى الىزابم ألاصلُت.

                                                           
 .47 -46، ص 2009ن، كبد السشاق مدم كاطم، جدلُل وجصمُم هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت، داز الثلافت لليشس والخىشَم، كمان، ألازد - 1
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 عملياث املعالجت:-2

 ملُاث اإلالالجت كلى اإلاظدىداث التي جم الحصٌى كليها مثل:ًخم في هره اإلاسخلت إحساء مجمىكت مً ك    

اإلاظدىداث التي جم الحصٌى كليها وفلا إلالاًير مدددة مظبلا مثل ملف فىاجير اإلابُلاث ؤو ملف  *جصيُف

 الصسف...الخ.

اث فاجىزة  *هلل مدخىي اإلاظدىداث إلى مظدىداث ؤخسي مثل إكداد ؤمس الصسف، الري ًخظمً هثل مدخٍى

س الاطخالم وؤمس الشساء إلى اإلاظدىد الجدًد ؤمس الصسف.الشسا  ء  وجلٍس

*جسخُل مدخىي الىزابم واإلاظدىداث إلى السّجالث اإلاداطبُت اإلاالبمت مثل جسخُل فىاجير اإلابُلاث آلاحلت إلى 

 خظاباث اإلادًىين ذاث اللالكت وحسجُل اللملُت في الُىمُت وجسخُل اللملُت إلى خظاباث ألاطخاذ اللام.

*إحساء مجمىكت اللملُاث الحظابُت كلى البُاهاث هلملُاث الجمم والؼسح... بغسض خظاب ؤزصدة 

 الحظاباث ومجمىق اللملُاث اإلاسجلت في الُىمُت...الخ

*إحساء بلع كملُاث اإلالازهت بين مدخىي السجالث اإلاخخلفت للخإهد مً صحت الدسجُل والترخُل إلى 

 السجالث اإلاخخلفت.

 :1وماثجوليد املعل-3

الىؿُفت الثالثت لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي هى جىفير اإلاللىماث اإلافُدة لإلدازة الجخاذ اللسازاث     

س جصىف فئخين  ت ًخم جإمين جلً اإلاللىماث كلى شيل جلاٍز وللمظخفُدًً الخازحُين، ففي ألاهـمت الُدٍو

 زبِظِخين:

طلظلت مً اللملُاث جبدؤ بئكداد ميزان اإلاساحلت، خُث ًخم : ًخظمً إكداد اللىابم اإلاالُت اللوائم املاليت-أ

دعى هرلً ؤن إخدي ؤهدافه هى الظماح للمداطب، الخإهد  جصيُف ؤزصدة الحظاباث في ألاطخاذ اللام، ٍو

ت لألصدة الدابىت ؤلاحمالُت ل اإلاخىىكت  حظاباثلمً ؤن ألازصدة اإلادهُت ؤلاحمالُت للحظاباث اإلاخىىكت مظاٍو

ت لألزص دة الدابىت ؤلاحمالُت لحظاباث ؤخسي. وخاإلاا ًخم إكداد ميزان اإلاساحلت وجدكُله، ًخم وطم كُىد مظٍى

ت الالشمت ومً زم إكداد ميزان مساحلت آخس وهى ميزان مساحلت آخس  وهى ميزان اإلاساحلت اإلالدٌ.  الظىٍى

يب ؤن ًيىن هـام اإلاللىماث كادزا : ًجالخلاريز إلاداريت-ب ن باإلاللىماث الدشغُلُت كلى جصوٍد ؤلاداٍز

س خٌى خالت اإلاخصون، السبدُت اليظبُت للمىخجاث ألاداء اليظبي ليل  الخفصُلُت خٌى ؤداء الشسهت مثال: جلاٍز

 اإلابُلاث، اإلاخدصالث الىلدًت...الخمً مىدوبين 

ىمً ؤ طاض جخظمً ملـم الىزابم ألاصلُت ول مً البُاهاث اإلاالُت والدشغُلُت خٌى كملُاث الشسهت ، ٍو

س، وكد  لت جبظؽ الخيامل في الخلاٍز ً هىعي اإلابُلاث بؼٍس جصمُم هـام اإلاللىماث اإلاداطبي في إمياهُت جخٍص

  فشلذ ملـم ؤهـمت اإلاللىماث اإلاداطبُت الخللُدًت في هرا اإلاجاٌ.

                                                           
 .50 -49كبد السشاق مدمد كاطم، مسحم طبم ذهسه، ص  - 1
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 املطلب الثاوي: خصائص هظام املعلوماث املحاشبي

ا في اإلاؤطظت اإلاخىاحدة        لىـام اإلاللىماث اإلاداطبُت كّدة خصابص إذا ما جىفسث فُه ججلله هـاما خٍُى

 :1فيها وهي

لها إلاللىماث -1 ًجب ؤن ًدلم دزحت كالُت مً الدكت والظسكت في ملالجت البُاهاث اإلاالُت كىد جدٍى

 مداطبُت.

ت-2 وفي لىكذ اإلاالبم الجخاذ كساز اخخُاز بدًل مً لبدابل  ؤن ًصود ؤلادازة باإلاللىماث اإلاداطبُت الظسوٍز

 اإلاخىفسة لإلدازة.

 ؤن ًصود ؤلادازة باإلاللىماث الالشمت لخدلُم السكابت والخلُُم ألوشؼت اإلاؤطظت الاكخصادًت.-3

ل  ؤن ًصود ؤلادازة باإلاللىماث الالشمت إلاظلدتها في وؿُفتها اإلاهمت،-4 وهي الخخؼُؽ اللصير وإلاخىطؽ الؼٍى

 ألاحل ألكماٌ اإلاؤطظت اإلاظخلبلُت.

لا ودكُلا في اطترحاق اإلاللىماث الىمُت والىصفُت اإلاخصهت في كىاكد بُاهاجه، وذلً كىد -5 ؤن ًيىن طَس

 الحاحت إليها.

سه لُخالءم مم اإلاخغيراث الؼازب-6  ت كلى اإلاؤطظت.ؤن جخصف باإلاسوهت اليافُت كىدما ًخؼلب ألامس جؼٍى

 إلى خصابص الىـم ألاخسي بـ:
ً
 هما ًخميز هـام اإلاللىماث اإلاداطبُت إطافت

فمللىماجه ًجب ؤن جخىفس فيها صفت إمياهُت ملازهتها بمللىماث ؤخسي كبر الصمً، وهرلً  اللابليت للملارهت:-أ

 ملازهت هخابجها في اللىابم اإلاالُت.

س اإلاداطبُت وجلدًساتها بدُؼت وخسص جام.الحُؼت والحرز: فالبد ؤن جىطم -ب  الخلاٍز

 : بدُث جيىن اإلاللىماث اإلاداطبُت مفهىمتاللابليت للفهم-ج

ت.الجوهز فوق الشكل-د  : فال يهم شيل اإلاللىماث اإلالسوطت بإي شيل والهم هى ؤن جيىن حىهٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د وىزجل وخالد الخؼُب، هـم اإلاللىماث اإلاداطبُت واجخاذ اللسازاث،  - 1  -66، ص 2015كمان، ألازدن، ،  شمصم هاشسون ومىشكىن  ،الؼبلت ألاولىفٍس

67. 
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 املطلب الثالث: ملوماث هظام املعلوماث املحاشبيت

اإلاللىماث اإلاداطبي كلى مجمىكت مً اإلالىماث التي جخيامل فُما بُنها مً ؤحل الحصٌى كلى ٌلخمد هـام      

 :1حُت، ومً ؤهم هره اإلالىماث ما ًليز مللىماث فّلالت في مخخلف الاطخخداماث طىاء الداخلُت ؤو الخا

 املصدىداث:-1

لخبر جمثل اللملُاث اإلاالُت مدخالث هـام اإلاللىماث اإلاداطبي، والتي ًخم حسج ُلها في السجالث اإلاداطبُت، َو

ا في وىنها هي التي ًخم الدشغُل ؤو اإلالالجت بمىحبها، بدُث حلخبر ؤداة هامت لىـام  جىفس اإلاظدىداث طسوٍز

اإلاللىماث اإلاداطبي، خُث ٌلخمد كليها في حمم البُاهاث واإلاللىماث، وجسجىص اإلاظدىداث كلى مجمىكت مً 

 وهي: اإلابادا

 د مً اإلاظدىداث.*اطخخدام ؤكل كد

 ي مً اإلاللىماث.داث وإهماٌ ول ما هى غير طسوز *الخبظُؽ والىطىح في جصمُم اإلاظدى

 .*اطخخدام كدة صىز مً هفع اإلاظدىد

 *مىم ؤلاشدواج في حمم البُاهاث وحسجُل اللملُت.

 *ًجب ؤن حظخجُب هره اإلاظدىداث إلاخؼلباث السكابت.

ف الترميز كلى ؤهه الترميز-2 وطم ؤزكام ؤو خسوف هجابُت ؤو كالماث ؤو صىز ؤو ؤلىان لخمّيز : ًمىً حلٍس

دلم الترميز ألاغساض الخالُت:  مفسداث ول كىصس مً غيره، ٍو

 *حظهُل كملُت ججمُم اإلاللىماث.

 *حظهُل كملُاث الاجصاٌ والشسكت في إهجاش اللملُاث.

 *جللُل اخخماالث الىكىق في الخؼإ.

 ماد كىاكد البُاهاث.*حظهُل إدخاٌ ؤهـمت الحاطىب واكخ

 :دليل الحصاباث-3

ٌلّسف الدلُل اإلاداطبي كلى اهه كملُت اخخُاز وجددًد ؤطماء الحظاباث اإلالّبرة كً اإلالامالث اإلاالُت، التي جخم 

بها في مجمىكاث زبِظُت وفسكُت مخجاوظت، زم وطلها في إػاز كام،  بالىخدة اإلاداطبُت وججمُلها وجبٍى

 م مميزة ليل منها.وإكؼائها زمىش، ؤو ازكا

الحظاباث هى كبازة كً حدٌو ؤو كابمت جظم حمُم الحظاباث التي وزدث في اللملُاث اإلاالُت ؤي ؤن دلُل 

ىت ومبىبت للمؤطظت، والتي كد جيشإ فُما بلد، وكد جيىن هره ألاطماء ممثلت في زمىش ؤو ؤزكام ذاث داللت  ُّ مل

 لِشير  في مجمىكت مً الحظاباث ذاث الؼبُلت اإلاشترهت،
ً
ىا ُّ  مل

ً
فلد جيىن ول مجمىكت مً الحظاباث زكما

 إلى مجمىكت مً الحظاباث اإلاخجاوظت.

                                                           
جلُُم حىدة اللىابم اإلاالُت، مرهسة اإلااطتر ، جخصص الدكُم اإلاداطبي ومساكبت الدظُير، ولُت هاصح خىزٍت، ؤهمُت هـام اإلاللىماث اإلاداطبي في  - 1

ت والدظُير، حاملت مظخغاهم،   .23 -21 -20، ص 2017/ 2016الللىم الاكخصادًت الخجاٍز



 إلاطار العام لىظام املعلوماث املحاشبيت                  الفصل ألاول                        

 

 19 

 الزكابت الداخليت:-4

ت اإلاخلللت بىُفُت جصمُم      ُّ هي إخدي ملىماث الىـام اإلاداطبي في اإلاؤطظت، وحلني ؤلاحساءاث اإلاداطب

الخاصت بخلً اإلامخلياث وإحساء اإلاساحلت الداخلُت والخازحُت اإلاخابلت  اإلاظدىداث اإلاداطبُت والدوزة اإلاظدىدًت

ت، وطمان اإلادافـت كلى ؤصٌى اإلاؤطظت.  ُّ  للخإهد مً صحت الدسجُل بالدفاجس اإلاداطب

س إخدي-5 س: حلد الخلاٍز الىطابل التي حظخلمل في السكابت، إذ حلخبر ؤداة الاجصاٌ بين مخخلف  الخلاٍز

تاإلا اث ؤلاداٍز جب ؤن جيىن اظخٍى س ملسوطت بلغت واضحت، وكابلت للفهم ، ٍو إلاللىماث الىازدة في هره الخلاٍز

 وؤن جدظم بخمُيز مالبم ًجللها ؤهثر وطىخا دون إخفاء جفاصُل مهمت.

ون للىظام:-6
ّ
 املىفذ

اإلاداطبي في هم مجمىكت اإلاداطبين الرًً ًخىلىن جىفُر خؼىاث الدوزة اإلاداطبُت التي ًظمنها الىـام        

اإلاؤطظت، ومخابلت إحساءاجه الخاصت باإلادافـت كلى ؤصٌى اإلاؤطظت والسكابت كليها، وجلُُم ؤداء اللاملين 

بها  فيها، واإلالصىد بالدوزة اإلاداطبُت لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي جخابم إحساءاث حسجُل اللملُاث اإلاالُت وجبٍى

 مجمىكت مخياملت. وجدلُلها في الدفاجس والّسجالث اإلاداطبُت طمً
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 خالصت الفصل ألاول:

مً خالٌ ما جؼسكىا إلُه في هرا الفصل، فئن هـام اإلاللىماث إلاداطبي مً ؤهم هـم اإلاللىماث اإلاخىاحدة      

س طىاء  اث الخىـُمُت للمؤطظت كلى اإلاللىماث والخلاٍز كلى مظخىي اإلاؤطظاث الاكخصادًت، وحلخمد اإلاظخٍى

مالُت، مداطبُت ؤو اكخصادًت التي ًخىصل إليها هرا الىـام مً خالٌ حشغُله مداطبُا، وهـسا إلاا ًلدمه 

 هـاماه الفسكُان: ول مً هـام اإلاللىماث اإلاداطبي اإلاالي وهـام اإلاللىماث اإلاداطبي ؤلادازي.

ت مً خالٌ جىفير البُاهاث هرلً ًخطح ؤن لىـام اإلاللىماث اإلاداطبي دوز هبير في الحفاؾ كلى مياهت اإلاؤطظ

واإلاللىماث بدكت والظسكت اإلاؼلىبت، بدُث ًخخص هـام اإلاللىماث بخىفير ملـم اإلاللىماث الاكخصادًت التي 

ًمىً الخلبير كنها مالُا، وحظاكد بال شً في خل هثير مً اإلاشىالث واللسازاث إلاالُت إدازاث اإلايشأث بل 

 وؤػساف ؤخسي كدًدة.

 

 



 

 

 الفصل الثاني
  املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية
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 جمهيد:

ابت الداخلُت التي حهخبر الهين الظاهسة نلى       س وجدُين أهكمت الْس حهمل اإلاساحهت الداخلُت نلى جؿٍى

ئدازتها وحظُيرها، خُث حهخبر اإلاساحهت الداخلُت وشاؽ مظخٓل  اإلاإطظت ووطُلت لخد٘م مظإولُاتها ومىاحهت

ابت الداخلُت مو مخؿـ له مظبٓا.وظبُا في اإلاإطظت، ٌهمل نلى َدظ وجُُٓم مدي جماش ي هكام   الْس

ابت الداخلُت أخد أهم ؤلاحساءاث التي جخخرها اإلاإطظت في مىاحهت اإلاخاؾس والخد منها، خُث أن  حهخبر الْس

ابت داخلُت ًمخاش بالُ٘اءة والُهالُت ًخم جؿبُٓه مً ْبل الاَساد وؤلادازة وبشٙل خماًت مً  وغو هكام ْز

ابت الداخلُت اإلاظخهمل في اإلاإطظت ٌهخبر اإلاخاؾس التي جىاحهها ومما  الشٚ َُه أن دزاطت وجُُٓم هكام الْس

ّهاال  ٗان هرا الىكام طلُما َو حجس ألاطاض الري ًىؿلٔ مً اإلاساحو نىد انداده لبرهامج اإلاساحهت، َٙلما 

ل جلٚ اإلاساحو مً حجم الهُىت الخاغهت للدزاطت للخطٛى نلى ألادلت والٓساةً لإلزباث
ّ
ٗان ٗلما ْل لما  ، ٗو

 غهُُا اغؿس اإلاساحو ئلى جىطُو حجم الهُىت.

د جم جٓظُم هرا الُطل ئلى زالزت مباخث زةِظُت هي:  ْو

 : ماهُت اإلاساحهت الداخلُتاملبحث ألاول 

 : آلُت اإلاساحهت الداخلُت وهماذج جٓظُمها.املبحث الثاوي

ابت الداخلُت.املبحث الثالث  : مدخل نام خٛى هكام الْس
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 ل الثاوي: املراحعت الداخليت وهظام الرقابت الداخليتالفص

 املبحث ألاول: عمىمياث حىل املراحعت الداخليت

ابُت اإلاؿبٓت في اإلاشسوم، َُي أي      حهخبر اإلاساحهت الداخلُت أداة ؤلادازة ونُنها في ُْاض َانلُت الىطاةل الْس

لخأُٖد مو الهمل الخىُُري، أي للخأٖد مً مشسوم مىكم جىكُما حُدا البد أأن جخىاَس لدًه ؾّس لًسع ا

انلُتها، ونلى هرا َان اإلاهمت الاطاطُت للمساحهت الداخلُت هي اخخُاز الجهت الخاغهت  ابت الداخلُت َو الْس

 خير الاهؿالْت السطمُت لهملُت اإلاساحهت الداخلُت.لهمل اإلاُداوي الري ٌهخبر هرا ألا للمساحهت وا

 ألاول: مفهىم املراحعت الداخليت املطلب

ُاث التي ْدمذ للمساحهت الداخلُت وهي:      طىداٛو في هرا إلاؿلب جٓدًم أهم الخهٍس

 التعريف ألاول:-

ابت  .1نّسٍ البهؼ اإلاساحهت الداخلُت بأجها ئدازة لخُُٓم ُُُٖت ممازطت أَساد ؤلادازة الخىُُرًت ألهكمت الْس

 :التعريف الثاوي-

مي مظخٓل ًيشأ داخل نٍس مجمو اإلا ُ٘ين اإلاساحهت الداخلُت نلى أجها :" وشاؽ جٍٓى ساحهين الداخلُين ألامٍس

ت حهمل نلت ُْاض وجُُٓم َهالُت  مىكمت ألانماٛ إلاساحهت الهملُاث ٖخدمت ؤلادازة، وهي وطُلت ْابت ئداٍز

ابت ألاخسي   .2وطاةل الْس

 :التعريف الثالث-

ٗاَت نملُاث اإلاساحهت الداخلُت: أداة مً أدواث ا ابت الداخلُت، َهي حظاند ؤلادازة نلى مخابهت ومساْبت  لْس

س ًٓدم إلاجلع ؤلادازة أو لجان اإلاجلع مباشسة،  س أو جٓاٍز وأْظام ومساٖص وأوشؿت اإلاشسوم ومخسحاتها جٍٓس

خدٓٔ هرا الاطخٓالٛ بدبهُت ئدازة  والٓاةم بها مىقِ باإلاشسوم، واطخٓالله اطخٓالٛ جىكُمي َٓـ، ٍو

 .3ساحهت الداخلُت إلاجلع ؤلادازة مباشسةاإلا

 :التعريف الرابع-

مي واطدشازي مً شأهه جٓدًم  ابي مظخٓل، مىغىعي جٍٓى حهٍس اإلاساحهت الداخلُت نلى أجها وشاؽ ْز

د مً َهالُت اإلايشأة وجإدي ئلى جدظين  الخأُٖداث الالشمت وابداء الخىضُاث التي جدٓٔ ُْمت مػاَت، وجٍص

ظاند هرا اليشاؽ نلى جدُٓٔ أهداٍ اإلايشأة، ًىغو أطالُب مىهجُت مىكمت لخُُٓم وجدظين  أداءها َو

ٗاث مت الشس ابت وخٖى  .4َهالُت ٗل مً ئدازة اإلاخاؾس، الْس

                                                           
ت،   - 1 ت اإلاساحهت وآلُاث الخؿبُٔ، الداز الجامهُت لليشس والخىشَو، مطس، ؤلاط٘ىدٍز  .154، ص 2003/ 2002مدمد طمير الطبان، هكٍس
ت، - 2 ابت الداخلُت نلى اإلاإطظاث، ميشىزاث للمىكمت الهسبُت للخىمُت ؤلاداٍز مت نلي حىهس وآخسون، الخدُْٔ والْس ، ص 2012مطس، الٓاهسة،  ٍٖس

149. 
ت،  - 3 ابت واإلاساحهت الداخلُت الخدًشت، الداز الجامهُت، ؤلاط٘ىدٍز  .496، ص 2006/ 2005نبد الىهاب هطس وشخاجه الظُد شخاجه، الْس
ت،  - 4  .460 ، ص2011مدمد طامي زاض ي، مىطىنت اإلاساحهت اإلاخٓدمت، داز الخهلُم الجامعي لليشس والخىشَو، مطس، ؤلاط٘ىدٍز
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 املطلب الثاوي: أهميت وأهداف املراحعت الداخليت

 الفرع ألاول: أهميت املراحعت الداخليت

، واإلاساحو للخظاباث  زالزُت ألاؾساٍجإدي اإلاساحهت مً خالٛ نالْت        جمشل َيها الًدازة الؿٍس ألاٛو

ت اإلاساحهت الداخلُت مً خالٛ الُٓمت اإلاػاَت  ُّ الؿٍس الشاوي، وأصخاب اإلاطلخت الؿٍس الشالث وجبرش أهم

مً٘  التي جٓدمها إلاخخلِ ألاؾساٍ َُما ًخظ الٓىاةم اإلاالُت للمإطظت التي هم أصخاب اإلاطلخت َيها، ٍو

 :1احهت الداخلُت خالٛ ألاؾساٍ اإلاظخُُدة مً نمل اإلاساحو ٖما ًليجلخُظ أهمُت اإلاس 

ٗان طاةدا في الظىىاث ألاخيرة في -1 خىا الخاغس ونلى ن٘ع ما  أصخاب زأض اإلااٛ )اإلاظاهمين، اإلاالٕ( في ْو

ىن بهػهم البهؼ  ً ٌهَس ٗان اإلاالٕ واإلادًٍس ً، خُث  الٓسن الخاطو نشس والظىىاث ألاولى في الٓسن الهشٍس

ً، قهس ما اضؿلح نلى حظمُخه اإلالُ٘ت الًاةبت هكسا لدشدذ ملُ٘ت و في ٖشير مً ألاخُان اإلاالٕ هم اإلادًٍس

اإلاإطظاث نلى ندد ٖبير مً اإلاالٕ وهصزا لدشدذ ملُ٘ت اإلاإطظاث نلى ندد ٖبير مً اإلاالٕ، وهكسا ل٘بير 

إطظت، وبالخالي أضبدىا ٌهخمدون نلى نددهم واوهدام الخبرة لدحهم حهرز نليهم الاجطاٛ اإلاباشس بهملُاث اإلا

س اإلاساحهت الري ٌهخبر خلٓت وضل بُنهم وبين اإلاإطظت لُؿمئنهم نلى مدي دْت وحهبير الٓىاةم اإلاالُت نلى  جٍٓس

س مً مجلع ؤلادازة في اإلاهلىماث. ص اإلاالي الُهلي، ونلى دْت ما حاء بخٍٓس  اإلاٖس

ٖبيرا بالبُاهاث واإلاهلىماث اإلاداطبُت التي جخػمنها حهخم مظيرو اإلاإطظت اهخماما  مصيروا املؤشصت:-2

ىاةمها اإلاالُت، ئذ ٌهخمدون نليها في زطم الظُاطاث والخخؿُـ للمظخٓبل ومخابهت جىُُر  ّسجالث اإلاإطظت ْو

ٓها الخؿت وجُُٓم أداء الهاملين أداء الهاملين نليها، ٖ ، َهً ؾٍس ما حظاند نلى ال٘شِ نً الخؿأ أٛو بأٛو

د مً مطداُْت اإلاهلىماث.ٌهصش اإلاسا ُمت الٓىاةم اإلاالُت ٖما أهه أًػا ًٍص  حو مً هُهُت ْو

: حهخم اإلاظدشمسون بالٓىاةم اإلاالُت نلى انخباز أجها مسآة ناٖظت لخُٓٓت اإلاإطظت املصتثمرون والبىىك-3

ص اإلاالي، وذلٚ بهدٍ  جٓدًس خدود للخ٘م نلى مهدالث السبدُت واخخماالث جدٓٓها    ومدي اشدهاز اإلاٖس

ت الظلُمت.  اإلاظاهمت في زأض اإلااٛ، وئمٙان اجخاذ الٓسازاث الاطدشماٍز

أما البىىٕ َخهخمد نلى الٓىاةم اإلاالُت اإلادْٓت نىد زيبتها في ئْساع اإلاإطظت نلى أطاض أن هره ألاخيرة 

ُاًت ألازباح في حًؿُت الُىاةد اإلاظخدٓت.  جمشل خُٓٓت ُْمت اإلاىحىداث لٓاء الٓسع ٖو

را اإلابادب اإلاداطبُت اإلآبىلت إدارة الضرائب: -4 هُت ولٓاهىهُت ٖو ئن اإلاطادْت نلى اخترام الىطىص الدشَس

بي وئنؿاء  نمىما جػُي الشٓت في الخظاباث أمام ئدازة الػساةب وزم الخأٖد مً طالمت جددًد الىناء الػٍس

بُت. داث الػٍس  مطداُْت الخطٍس

ىا ز املين مو اإلاإطظت واإلاى باإلغاَت ئلى هإالء الجهاث هجد اإلاخه دون حهخمىن ٖرلٚ هخاةج اإلاساحهت ختى ًخهَس

ص اإلاالي  هم نلى مدي طالمت اإلاٖس ادة زٓتهم في اطترحام خْٓى وشٍادة مهامالتهم مو جلٚ والظُىلت اإلاخاخت لٍص

                                                           
مدمد أمين مدمداججي وطُم بىنشت، دوز اإلاساحهت الداخلُت في جدظين ألاداء في اإلاإطظت الاْخطادًت، جخطظ مالُت اإلاإطظت، ٗلُت الهلىم  - 1

ت ونلىم الدظُير، حامهت ْاإلات،   .12 -11، ص 2017/ 2016الاْخطادًت والخجاٍز
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م اإلاالُت اإلاإطظت، ٖما أن أهمُت اإلاساحهت جكهس مً خالٛ الخىضل ئلى ابداء زأي مداًد نً مدي داللت الٓىاة

سها لىخاةج أنمالها مً زبذ وخظازة  نىد الىغو اإلاالي لرلٚ اإلاشسوم في جهاًت َترة شمىُت مهلىمت، ومدي جؿٍى

 نً جلٚ الُترة.

 الفرع الثاوي: أهداف املراحعت الداخليت

ٙي للمساحهين الدا     خلُين، هى ؾبٓا إلاا وزد في بُان مظإولُاث اإلاساحهت الداخلُت الري اضدزه اإلاههد ألامٍس

ٔ جصوٍدهم بخدلُالث وجٓ ُُم مهاوهت حمُو أنػاء ؤلادازة الهلُا في ؤلابساء الُهلي إلاظإولُاتهم، نً ؾٍس

 وشؿت التي جدىاولها اإلاساحهت.وجىضُاث وحهلُٓاث مسجبؿت باأل

ِ الجمىد، بل ًجب أن جخؿىز مو الصمً لخيسجم مو الخًيراث  يبغي أن ال جِٓ اإلاساحهت الداخلُت مْى التي ٍو

 : 1جؿسأ نلى وشاؽ اإلاإطظت، َٓد خددث أهداٍ اإلاساحهت الداخلُت ٖما ًلي

 هدف الحماًت:-أ

ٗاهذ اإلاساحهت الداخلُت حهٍس نلى أجها ذلٚ       يز في اإلااض ي ًىطب نلى هدٍ الخماًت، خُث  ٗان التٖر

ابت الداخلُت والري اليشاؽ الري حهدٍ ئلى خماًت أضٛى اإلايشأة، ٖما تهدٍ ئلى الخأٖد مً طالمت هكم ا لْس

ٗان دوز اإلاساحو الداخلي ًىطب نلى: ت، ونلى ذلٚ   حهدٍ بدوزه ئلى خماًت اإلايشأة مً الاخخالض والظْس

 اإلاهلىماث اإلاداطبُت اإلاهدة ومدي الانخماد نليها. الخأٖد مً طالمت 

 .خماًت أضٛى اإلايشأة 

  حساءاث والٓىاهين واللىاةذ الخأٖد مً اإلاالءمت بين اطالُب الُٓاض والظُاطاث ولخؿت وؤلا

 اإلاىغىنت.

 .الخأٖد مً الاطخخدام الُ٘أ إلاىازد اإلايشأة 

  ٍللهملُاث الدشًُلُت. اإلاىغىنتالخأٖد مً ئهجاش ألاهدا 

 هدف البىاء:-ب

خدٓٔ هدٍ البىاء مً  ومو جؿىز مُهىم اإلاساحهت الداخلُت قهس هدٍ حدًد لىقُُت اإلاساحهت الداخلُت، ٍو

خالٛ اْتراح الهالج والخىضُاث هدُجت إلاا ْام به اإلاساحو الداخلي مً َدظ، خُث ًخػمً الخهٍسِ ألاخير 

ت للمساحهت الداخلُت جلبًي لخاحاث   ؤلادازة.انتراَا باالججاه هدى الخدماث الاطدشاٍز

 

 

 

 

                                                           
ت، زىاء نلي الٓباوي وهادز شهبان الظىاح، اإلاساحهت  - 1  .30 -29، ص 2006الداخلُت في قل الدشًُل ؤلال٘ترووي، الداز الجامهُت، مطس، ؤلاط٘ىدٍز
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 املطلب الثالث: أهىاع ومعاًير املراحعت الداخليت

 ول: أهىاع املراحعت الداخليتالفرع ألا 

 :1للمساحهت الداخلُت هىنين زةِظُين هما

ت بًسع ئنؿاء مبرز خٛى املراحعت املاليت: -1 هي الُدظ الري ًٓىم به شخظ مإهل للخظاباث الظىٍى

الٓىاةم اإلاالُت، َاإلاساحو الداخلي حهخم بالخأٖد مً أن مجمىم اإلاهؿُاث اهخكامُت هره الخظاباث ومطداُْت 

 اإلاالُت واإلاداطبُت اإلاظخهملت في الدظُير جخمخو بالدْت.

هي الُدظ الىكامي ليشاؾاث اإلاإطظت مو الاخر بهين الانخباز ياًتها املراحعت إلاداريت )التشغيليت(: -2

اؾس والىٓاةظ اإلاىحىدة، ئنؿاء الىطاةذ واْتراح الخىضُاث التي وأهداَها، َهي برلٚ تهدٍ ئلى جدلُل اإلاخ

ًٙىن نلى شٙل خؿـ أو ختى اطتراجُجُاث حدًسة باخخطاز، َاإلاساحهت الهملُت جدخىي نلى ٗل اإلاهام التي 

 مً شأجها جدظين أداء اإلاإطظت.

 الفرع الثاوي: معاًير املراحعت الداخليت

ٗاآلحيْام اإلاجمو بدطس مهاًير اإلاساحهت ا  :2لداخلُت في خمظت مهاًير زةِظُت وهي 

 : مهُاز الاطخٓالٛاملعيار ألاول 

س له مهُاز الاطخٓالٛ والخُاد ٌهجي أن ًٙىن اإلاساحو بهُدا نً جأزير الجهت التي ًٓىم بمساحهت أنمالها ، َُخَى

سي مههد اإلاساحهين الداخلُين الاطخٓالٛ الخام ننه أن اطخٓالٛ اإلاساحو الداخلي ا وال ًٙىن لها اي جأزير نلُه، ٍو

ص لخىكُمي للمساحو الداخلي، بدُث ًٙىن إلادًس ْظم اإلاساحهت الداخلُت خـ  ًٓىم نلى دنامخين هما اإلاٖس

اجطاٛ مباشس مو مجلع ؤلادازة أو لجىت اإلاساحهت واإلاىغىنُت، بدُث ًٙىن اإلاساحو لداخلي مظخٓال نً 

 أوشؿت التي ًٓىم بمساحهتها.

ٗاَت ألاوشؿت للُسى الري ًساحو أنماله ٖرلٚ البد أن  ابت ؤلادازة نلى  ًخأٖد اإلاساحو الداخلي مً َهالُت ْز

ٗاَت أوشؿت الخاطب آلالي.  و

ب والخبرةاملعيار الثاوي  : مهُاز الخأهُل والخدٍز

ئن اطخخدام الخاطب آلالي في مجاٛ اإلاساحهت ًخؿلب مً اإلاساحو أن ًٙىن لدًه خبرة ودزاًت بىكم حشًُل 

شٔ مً هرا اإلاهُاز مهُاز الُ٘اءة واإلاهازة والري ًخؿلب:ال  خاطب آلالي، َو

ت أطاطُت بىكم الخاطىب ومٙىهاتها ووقاةُها وئمٙاهُاتها الدشًُلُت، -أ ًجب أن ًٙىن اإلاساحو لدًه مهَس

ٗاَُت للخخؿُـ للمهمت وأن ًخُهم اإلاساحو ُِٖ جإزس اإلاهالجت ؤلال٘تروهُت للمهلىماث نلى  بدُث جٙىن 

 دزاطت وجُُٓم هكم الػبـ.

                                                           
 . 42، ص 2016ئلهام بسوٍت وأخمد هىز الدًً، اإلاداطبت الخدلُلُت ودوزها في اإلاساحهت الداخلُت، داز ؤلانطاز الهلمي، طىزٍا، الؿبهت ألاولى،  - 1
ت، الداز زىاء نلي الٓباوي وهادز شهبان  - 2 ئبساهُم الظىاح، الىُىذ البالطدُُ٘ت وأزس اإلاهلىماث ؤلال٘تروهُت نلى اإلاساحهت الداخلُت في البىٕى الخجاٍز

ت، بدون ؾبهت،   .152 -151، ص 146 -145، ص 2006الجامهُت، مطس، ؤلاط٘ىدٍز
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ت الٙاَُت في ُُُٖت مهالجت اإلاهلىماث ئل٘تروهُا ختى ًخمً٘ مً جىُُر -ب ًجب أن جخىاَس في اإلاساحو اإلاهَس

 ؤلاحساءاث التي ٌهخمد نلى اإلاىهج اإلاظخخدم في نملُت اإلاساحهت.

ُُُت اإلاساحهت الداخلُت في قل الدشًُل ؤلال٘ترووي للباملعيار الثالث  ُاهاث: هؿاّ ٖو

ص اإلاساحو الداخلي اهخممه في قل الدشًُل ؤلال٘ترووي للبُاهاث وجدلُل اإلاهلىماث نلى الىىاحي آلاجُت:  ًٖس

اإلاساحهت الظابٓت نلى اإلادخالث والهدٍ مً هره اإلاسخلت الخأٖد مً طالمت اإلادخالث واطدُُائها لٙاَت -أ

 الشسوؽ الشٙلُت واإلاىغىنُت اإلاخهاٍز نليها.

ص اإلاساحو نلى:اإلاساحهت نل-ب ٖس  ى البُاهاث الداخلت ئلى ال٘مبُىجس ٍو

  ٛالخأٖد مً صخت البُاهاث اإلآدمت ئلى ْظم ئنداد البُاهاث بٓظم الخظاباث ؤلال٘تروهُت مً خال

 مساحهتها نلى اإلاظدىداث.

 .الخأٖد مً صخت اإلاهلىماث والخهلُماث اإلاؿلىبت اجبهها نىد لُٓام بدشًُل البُاهاث 

 هامج اإلاخصن في ال٘مبُىجس.ر دًالث وؤلاغاَاث في البُاهاث لداخلت ْد أغُُذ ئلى البالخأٖد مً الخه 

اإلاساحهت نلى بسامج ال٘مبُىجس اإلاظخخدمت في حشًُل البُاهاث وجدلُل نسع اإلاهلىماث، نىدما جدخل -ج

هىإ َسضت طاهدت البُاهاث ئلى ال٘مبُىجس، َاهه ًطهب الخهدًل َيها ئال بىاًء نلى بسهامج حدًد، وال ًٙىن 

للمساحو الداخلي الخأٖد مً اإلاهلىماث  للخالنب أو الًش او خدور أخؿاء، ولٓؿو الشٚ بالُٓين ًمً٘

 والبُاهاث اإلاخصهت.

ابت الداخلُت ودوز اإلاساحو الداخلي نىد الدشًُل ؤلال٘ترووي للبُاهاثاملعيار الرابع  :1: الْس

ابت الداخلُت في الدشًُل ؤلال٘ترووي للبُاهاث والري  ًجب أن ًخدٓٔ اإلاساحو الداخلي مً مٓىماث هكام الْس

ابُت وهما:  ٌشخمل نلى هىنين أطاطُين مً الػىابـ الْس

ابت الهامت نلى الدشًُل ؤلال٘ترووي للبُاهاث جخػمً:-أ  الْس

ابت نلى الخىكُم وؤلادازة.  *ْز

س الىكم وخُ ابت نلى جؿٍى  كها.*ْز

ابت آلاالث والبرامج.  *ْز

. ابت ألاضٛى  *ْز

ابت البُاهاث وؤلاحساءاث.  *ْز

ابت نلى الخؿبُٓاث اإلاداطبُت في قل الدشًُل ؤلال٘ترووي للبُاهاث جخػمً:-ب  الْس

ابت نلى اإلادخالث.  *الْس

ابت نلى الدشًُل وملُاث وبُاهاث الخاطب ؤلال٘ترووي.  *الْس

                                                           
 .155 -154زىاء نلي الٓباوي وهادز شهبان ئبساهُم الظىاح، مسحو طبٔ ذٖسه، ص  - 1
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ابت نلى اإلاخسحاث.  *الْس

سالخامضاملعيار   : مهُاز الخٍٓس

ت، أما في الىكام      اث الػسوٍز س وئنداد الدظٍى ذ لخطمُم الخٓاٍز ت ْدزا ٖبيرا مً الْى جخؿلب الىكم الُدٍو

ذ ممً٘ نىد الخاحت  س الالشمتي في أْل ْو الري ٌهخمد نلى الخاطب واإلاطمم حُدا، ًخم جطمُم الخٓاٍز

هُل نملُت الهسع وذلٚ باطخخدام السطىم البُاهُت ئليها، ٖما ًمً٘ اطخخدام ئمٙاهُاث الخاطب لدظ

 واطخخدام بهؼ ألاطالُب ؤلاخطاةُت وبدىر الهملُاث للمظاندة في اجخاذ الٓساز.

 املبحث الثاوي: آلياث املراحعت الداخليت وهماذج جقصيمها

ث التي أدخلذ جخمشل هره الخؿىة في جؿبُٔ ئحساءاث اإلاساحهت ٖما جم جددًدها في بسامجها والخهدًال      

ٓت وأداء اإلاساحو الداخلي جبها الخخالٍ ؾبُهت وشاؽ اإلاإطظت  نليها ئن وحدث ٖمسخلت أولى، وجخخلِ ؾٍس

 وهىنُت اإلاش٘الث التي جإزس نلى أدائها ولىكام ؤلادازي الري حظير نلُه ئدازتها.

 1املطلب ألاول: مكىهاث قصم املراحعت الداخليت

 مً ندد ْلُل وظبُا مً اإلاساحهين ذوي اإلاهازاث الهالُت، وذلٚ      
ً
ًخٙىن ْظم اإلاساحهت الداخلُت نادة

د ًٓخطس ألامس في بهؼ الخىكُماث نلى وحىد مساحو داخلي واخد،  باإلآازهت مو مهكم ألاْظام ألاخسي، ْو

 حو.ٖما ًدظو ْظم اإلاساحهت الداخلُت في جىكُماث أخسي لُخػمً أٖثر مً ماةت مسا

اث مً اإلاساحهين ممازس ي اإلاهىت،  ىؿىي الهُٙل الخىكُمي لٓظم اإلاساحهت الداخلُت ندة نلى زالزت مظخٍى ٍو

م )  (.04وذلٚ ٖما ًخطح مً الشٙل ْز

خُث جٓو نلى اإلاشٍس اإلاظإولُت الهامت لٓظم اإلاساحهت الداخلُت وهى بانؿاء الخىحيهاث الهامت للٓظم، ٖما 

خيظُٔ مو اإلاساحهين وئدازة الهاملين مهه بالٓظم، والث وئحساءاث اإلاساحهت، ًٓىم بالخخؿُـ، ووغو طُاطا

هخبر اإلاشٍس بمشابت خلٓت الىضل مو لجىت اإلاساحهت.  الخازحُين، ووغو بسهامج للخدٓٔ مً حىدة اإلاساحهت، َو

ٓىم مدًس اإلاساحهت الداخلُت بادازة الهملُاث بما ًىؿىي نلُه ذلٚ مً الخخؿُـ وجيظُٔ أنماٛ اإلاساحهت،  ٍو

 خبرة ئشساَُت وخبرة ٖبيرة في مجاٛ اإلاساحهت، و 
ً
ٍخىلى اإلاساحو ألاولى الجىاهب ًٙىن لدي مدًس اإلاساحهت نادة

ٓىم بأداء ٖشير مً ؤلا  نماٛ الُهلُت الخُطُلُت، وجبلٌ خبرة اإلاساحو ألاولى نادة ألا شساَُت ألنماٛ اإلاساحهت، ٍو

إلابخدؤون َاجهم ًٓىمىن بأداء الانماٛ السوجُيُت يير اإلاهٓدة وهى زالزت طىىاث نلى الاْل، أما اإلاساحهىن ا

.ً  نادة مً خدًثي الههد باإلاهىت أو ًٙىهىن جدذ الخمٍس

 

 

 

                                                           
ابت واإلاساحهت الداخلُت،  - 1 ت،  -اإلا٘خب الجامعي الخدًث، مطسبدون ؾبهت، نبد الُخاح مدمد الصخً وآخسون، الْس  -233، ص 2006ؤلاط٘ىدٍز

234. 
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 الىظائف ألاشاشيت في قصم املراحعت الداخليت (:44)الشكل رقم 

 
 .233ذٖسه، ص  مً انداد الؿالبخين انخمادا نلى نبد الُخاح مدمد الصخً وآخسون، مجسم طبٔ :املصدر

 املطلب الثاوي: مىهجيت عمليت املراحعت الداخليت 

ابت ذاجه،       ت إلاخابهت هكام الْس أدي ٖبر حجم الخىكُماث وحهٓد ألاوشؿت داخلها ئلى غسوزة وحىد ئدازة ئداٍز

ٓت مسغُت، ذلٚ أهه مهما أخظيذ ؤلادازة  ابت حهمل بؿٍس ئذ جسيب ؤلادازة داةما في الخدٓٔ مً أن هكم الْس

ٗاهذ ؤلاحسا ٗاهذ ال جىُر الخخؿُـ َان الخىكُم ٖٙل طُٙىن مهسغا للخؿس ئذا  ٗاَُت أو  ابُت يير  ءاث الْس

ٓت طلُمت  .1بؿٍس

ابت الداخلُت نلى ئدازة الخىكُم هُظه، وهي حهخمد في مخابهت أداء هرا الىكام  وجٓو مظإولُت وغو هكام للْس

نلى اإلاساحهين الداخلُين، أي أن اإلاساحهين الداخلُين ٌهخبرون حصءا مً آلُت الخًرًت اله٘ظُت لىقُُت 

 ؤلادازة.

اث أطاطُت وهي: وغو  ابت الداخلُت ًىؿىي نلى أزبو مظخٍى س أي هكام للْس وئذا أخرها بهين الانخباز أن جؿٍى

ابُت وجؿبُٓها، واخخُاز مدي الاهخكام بها، وجُُٓمها َان مظإولُت اإلاساحو الداخلي جٓخطس َٓـ  ؤلاحساءاث الْس

ابُت وجُُٓم هره ؤلاح منلى اخخباز الالتزام باإلحساءاث الْس  :05 ساءاث، وذلٚ ٖما ًىضح الشٙل ْز

 

 

 

                                                           
 .227نبد الُخاح مدمد الصخً وآخسون، مسحو طبٔ ذٖسه، ص  - 1

 مراجعو مبتدئون 

 تحقيق الرقابة القاعدية على مستوى القاعدة

 المراجعون في الصف األول

 تحقيق رقابة المراجعة، مباشرة عملية المراجعة

 المديرون

 تسيير مهام المراجعة، برمجة الزيارات

 المشرف

 المصادقة على الحسابات، توجيهات، تنسيق وبامج
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 املصؤولياث لتي ًىطىي عليها جطىير هظام الرقابيت الداخليت (:45)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .227: نبد الُخاح مدمد الطً وآخسون، مسحو طبٔ ذٖسه، ص املصدر

ما ًخطح في الشٙل )  نلى ناجٔ 05ٖو
ً
ابُت جٓو نادة دازة الخ٘خُُ٘ت ؤلا ( َان مظإولُت وغو ؤلاحساءاث الْس

ابُت واخخباز الالتزام بها بطُت ًىمُت،  وؤلادازة الخىُُرًت، وجٓىم ؤلادازة الخىُُرًت بدىُُر جلٚ ؤلاحساءاث الْس

ٓىم ْظم اإلاساحهت الداخلُت باخخباز هر الالتزام ، وجٓى  م ٗل مً ؤلادازة الخ٘خُُ٘ت والخىُُرًت بخُُٓم هكام ٍو

ابت الداخلُت بدشا نً أَػل جدظين ممً٘ َُه، ٖما ًٓىم ْظم اإلاساحهت الداخلُت أًػا بخُُٓم مدي  الْس

ٓت هكامُت وشمىال نً ما جٓىم به ؤلادازة ذاتها. ابت الداخلُت ولً٘ بؿٍس انلُت هكام الْس  ُٖاًت َو

جب أن ًالخل أن نملُتي ابُت وجىُُرها حهخبران حصءا مً وقُُت اجخاذ الٓسازاث  ٍو وغو ؤلاحساءاث الْس

ت وأًػا حصء مً الىقُُت الخىُُرًت، َاذا ئشترإ اإلاساحو الداخلي في أي مً هاجين الهملُخين، َاهه لً  ؤلاداٍز

ابُت بمىغىنُت.  ٌظخؿُو اخخباز وجُُٓم جلٚ ؤلاحساءاث الْس

 وضع اإلجراءات الرقابية

 اإلجراءات التكتيكية

 اإلدارة التنفيذية

 اختبار االلتزام باإلجراءات الرقابية

 تطبيق اإلجراءات الرقابية

 تقييم اإلجراءات الرقابية

 اإلدارة التنفيذية

 المراجعة الداخلية

 اإلدارة التنفيذية

 اإلدارة التكتيكية

 اإلدارة التنفيذية
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ٓىم اإلاساحو الداخلي بخُُٓم  هالُت، ومً اإلاهسوٍ ٍو ابُت الداخلُت، وهما جطمُم الىكام َو بهدًً لىكام الْس

ابت الدا س جأأن الخطمُم الجُد لىكام الْس ٗاَُا بأن أهداٍ الخىكُم خلُت هى ذلٚ الخطمُم الري ًَى ُٖدا 

 طٍى ًخم جدُٓٓها بخٙلُت مهٓىلت، والىكام الُّهاٛ هى الري ًدٓٔ ما جم جطمُمه مً أحله.

 لثالث: خطىاث املراحعت الداخليتاملطلب ا

 ًمً٘ ئقهاز الخؿىاث التي ًخم الُٓام بها نىد أداء مهام اإلاساحهت الداخلُت مً الشٙل الخالي:

 1خطىاث عمليت املراحعت الداخليت :(46)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

مً ئنداد الؿالبخين انخمادا نلى مرٖسة ماطتر ٖدُلي وزدة، آلُاث اإلاساحهت الداخلُت في الىكام  املصدر:

 .2017/ 2016اإلاداطبي اإلاالي 

ت-1 ت ْبل الاهخٓاٛ ئلى الخىُُر، وجخؿلب املرحلت التحضيًر : تهدٍ هره اإلاسخلت ئلى ئنداد ٗل ألانماٛ الخدػيًر

ت الخامت باإلاإطظت لخددًد مٙان وحىد مً اإلاساحو الٓدزة نلى  يز والُهم بالخىضل باإلاهَس الٓساءة، التٖر

م  د خّدد اإلاهُاز ْز ت ًجب البدء بها، ْو مً اإلاهاًير الدولُت  1000اإلاهلىماث اإلاُُدة، وهي مسخلت غسوٍز

ها الصمجي اإلامازطت اإلاهىُت للمساحهت لداخلُت، غسوزة ئنداد خؿت لٙل مهمت، وذلٚ بخددًد هؿاْها، مجال

 واإلاىازد الالشمت لخىُُرها.

ًيخٓل اإلاساحو الداخلي في هره اإلاسخلت ئلى اإلاُدان للُٓام بأنماٛ اإلاساحهت وجبدأ هره اإلاسخلت باالحخمام -2

 الاَخخاحي، زم الدخٛى ئلى الهمل اإلاُداوي.

 مرحلت انهاء مهمت املراحعت:-3

س جهاتي ٌظلم ئلى ألاؾساٍ حهخبر هره اإلاسخلت ٖمسخلت أخيرة ٖمهمت اإلاساحهت ا لداخلُت، والتي جيخهي بانؿاء جٍٓس

 اإلاهىُت.

 

                                                           
ٖسة ماطتر، جخطظ جدُْٔ مداطبي ومساْبت الدظُير، ٗلُت الهلىم رُت في الىكام اإلاداطبي اإلاالي، مٖدُلي وزدة، آلُاث اإلاساحهت الداخل - 1

ت ونلىم الدظُير، حامهت مظخًاهم،   .2017/ 2016الاْخطادًت والخجاٍز

 التحضير لمهمة المراجعة

 مرحلة تنفيذ منهجية المراجعة

 إنهاء مهمة المراجعة
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 املبحث الثالث: مدخل عام إلى هظام الرقابت الداخليت

و وشاؾها وجىىم نملُاتها أدي ئلى جٓظُم وقاةِ       بر حجمها واحظام ْز ئن حهدد أضىاٍ اإلاإطظاث ٖو

اث حًؿى ٗل منها وقاةِ مهُىت،  ئذ باوسجامها وجكاَسها حظخؿُو اإلاإطظاث زطم وشاؾها في شٙل مدًٍس

خؿـ ججّظد طُاطتها، ومخابهت جىُُر هره الظُاطاث بما ًدٓٔ أهداَها، بُد أن جىُُر ما أحى بُاهه ًٙىن 

ابت الداخلُت.  بانخماد هكام للْس

 مفهىم ومكىهاث هظام الرقابت الداخليتاملطلب ألاول: 

 ألاول: مفهىم هظام الرقابت الداخليت الفرع

ين له، لرلٚ طىىزد بهؼ      ابت الداخلُت بخهدد مساخلها وبخهدد اإلاهَس ِ التي جىاولذ الْس حهددث الخهاٍز

ابت الداخلُت.  الخهاٍزِ اإلآدمت لىكام الْس

ٙي للمداطبين الٓاهىهُين - ذ لجىت ؾساةٔ الخدُْٔ اإلاىبشٓت نً اإلاههد ألامٍس ابت الداخلُت  Aicpaلٓد نَس الْس

ع اإلاخبهت في اإلاشسوم بهدٍ خماًت أضىله، وغبـ لخىكُمُت ووطاةل الخيظُٔ واإلآاًِبأجها :" حشٙل الخؿت ا

ومساحهت البُاهاث الخظابُت، والخأٖد مً دْتها ومدي الانخماد نليها وشٍادة الُ٘اًت ؤلاهخاحُت وحصجُو 

ت اإلاىغ  .1ىنت"الهاملين نلى الخمظٚ بالظُاطاث ؤلاداٍز

ٙي للمداطبين نام - ابت الداخلُت نلى أهه :" مجمىنت مً الؿّس واإلآاًِع  1936لٓد نٍس اإلاههد ألامٍس الْس

رلٚ لػمان الدْت اإلاداطبُت للهملُاث  التي جخبىاها اإلايشأة بٓطد خماًت الىٓدًت واإلاىحىداث ألاخسي ٖو

 .2اإلاىبشت في الدَاجس"

ابت الداخلُت - بأهه "الُدظ الداخلي والخدُْٔ الداخلي اإلاؿبٔ مً ْبل اإلايشأة وجمً٘ لٓد نٍس هكام الْس

 .3ئدازة اإلايشأة مً الظُؿسة نلى اليشاؾاث الدشًُلُت واإلاالُت والتي جٙىن مً مظإولُاتها"

ابت الداخلُت - هى جخؿُـ الخىكُم ؤلادازي للمشسوم وما ًسجبـ به مً ونلى خظب "الصخً وهىز": هكام الْس

، اخخباز دْت البُاهاث اإلاداطبُت ومدي وطاةل أو مٓ اًِع حظخخدم داخل اإلاشسوم للمداَكت نلى ألاضٛى

ٓها اإلاسطىم" ت في ؾٍس  .4الانخماد نليها وجىمُت الُ٘اًت ؤلاهخاحُت وحصجُو الظير للظُاطاث ؤلاداٍز

 

 

 

 

                                                           
1 -  ، ابت في البىٕى  .192، ص 2012زدن، ز واةل لليشس والخىشَو، نمان، ألا داالؿبهت ألاولى، خالد أمين نبد هللا، الخدُْٔ والْس
اعي، نلم جدُْٔ الخظاباث، خالد الخؿُب  - 2  .194، ص 2009داز اإلاظخٓبل لليشس والخىشَو، داز البداًت، نمان، ألازدن، الؿبهت ألاولى، وخلُل لَس
 .207، ص 2006يظان َالح، جدُْٔ الخظاباث اإلاهاضسة، داز اإلاظيرة، نمان، ألازدن، الؿبهت ألاولى،  - 3
 .54، ص 2003هت وجدُْٔ الخظاباث، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجصاةس، مدمد التهامي ؾىاهس ومظهىد ضدًٓي، اإلاساح - 4



 الداخليت الرقابت وهظام الداخليت املراحعت                 الثاوي                       الفصل

 

 32 

 الفرع الثاوي: مكىهاث الرقابت الداخليت

ابت الداخلُت جخخلِ مً مإطظت ألخسي، وذلٚ باخخالٍ حجم اإلاإطظت، الهُٙل الخىكُمي  ئن        الْس

ابي داخلُت حُد وهي:اوؾبُهت الهمل، ولً٘ هى س في أي هكام ْز  ٕ نىاضس أطاطُت ًجب أن جخَى

 :1بيئت الرقابت-1

ابت  ابت الداخلُت، َبِئت الْس ابت هي ْاندة ألازبو مٙىهاث ألاخسي للْس ابي لإلدازة بِئت لْس جإزس نلى ؤلادزإ الْس

ابت هي:  والهاملين والهىاضس الهامت لبِئت الْس

 .ألاماهت والُٓم ألاخالُْت لإلدازة 

 .هُٙل اإلاىكمت 

 .ت ولجىت اإلاساحهت ت مجلع ئدازة الشٖس  مشاٖز

 .َلظُت ؤلادازة وأطلىب الدشًُل 

 .ؼ اإلاظإولُاث والظلؿاث  ئحساءاث جٍُى

 اء.ؾّس ؤلادازة في جُُٓم ألاد 

 .الخأزيراث الخازحُت مشاٛ ذلٚ الُدظ بىاطؿت الظلؿاث الخىكُمُت 

 .ت ت في ئدازة اإلاىازد البشٍس  طُاطُاث وممازطاث الشٖس

 :2هظام محاشبي-2

مً ْبل ؤلادازة لخهُين، حمو،  اإلاىغىنتالىكام اإلاداطبي ًخٙىن مً الظُاطاث وؤلاحساءاث وألاطالُب 

س خٛى أوش ابت جدلُل، جطيُِ، ُْد والخٍٓس اخلُت حُد دؿت اإلاإطظت، ولها ال ًمً٘ أن ًٙىن هىإ هكام ْز

 بدون وحىد هكام مداطبي حُد والىكم اإلاداطبي الجُد ٌشمل:

  ظدىداث ٖأطاض للُٓد مً السجالث.مأدلت و 

 اث اإلاخخلُت.هُٙل جىكُمي لٓظم اإلاداطبت ودلُل مداطبت مبىبا خظب ألاْظام واإلا  ظخٍى

  وطُاطاث اإلاإطظت ومظاَاث نملُاث اليشاؽ.ٖخاب )دلُل( ًبين ئحساءاث 

  ت، ومً هره ت وئحساءاث اإلآازهت ما بين ما جم ئهجاشه َهلُا مو اإلاىاشهاث الخٓدًٍس مىاشهاث جٓدًٍس

ت، اإلاىاشهت السأطمالُت،  ِ ؤلاداٍز اإلاىاشهاث، مىاشهاث البُو، ؤلاهخاج، مطاٍزِ البُو والخىشَو واإلاطاٍز

 رلٚ مىاشهت ألازباح والخظاةس واإلايزاهُت الهامت.مىاشهت الخدَٓاث الىٓدًت، ٖو

 

                                                           
ٗامل نِس ى وشخاجت الظُد شخاجت، هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت في بِئت ج٘ىىلىحُا اإلاهل  -1 ت،  -ىماث، داز الخهلُم الجامعي، مطسطمير  ؤلاط٘ىدٍز

 .47-46، ص 2016
 .84 -83ص  بدون طىت، داز واةل لليشس، نمان، ألازدن،الؿبهت الشاهُت، هادي لخمُمي، مدخل ئلى الخدُْٔ، - 2
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 :1إحراءاث رقابيت-3

ابي والىكام الخاط        اباإلغاَت ئلى اإلادُـ الْس ت نلى اليشاؽ، وجخٙىن ببي، نلى ؤلادازة نمل ئحساءاث ْز

ابُت مً الخؿىاث والظُاطاث لتي ًجب اجبانها للخأٖد مً غمان الهملُاث مً خالٛ:  ؤلاحساءاث الْس

جب  ل*الُط بين الىاحباث وذلٚ بهدم الظماح ألي شخظ مً الُٓام بأي نملُت مً أولها آلخسها، ٍو

ابت الداخلُت. ل، الُٓد والاخخُاف، ألامس الري ًإدي ئلى جٓىي هكام الْس  الُطل بين الخخٍى

 *الخدُْٔ نلى ألاوشؿت والخأُٖد مً ُْد الُٓم الخُُٓٓت في السجالث.

ل مً حهت مظإولت ونمل حسد *اإلاداَكت نلى اإلاىحىداث والس جالث وندم الظماح للىضٛى ئليها ئال بخخٍى

 دوزي للمىحىداث ومٓازهت هدُجت الجسد مو ما هى مسجل في الدَاجس والاطخُظازاث نً أًت اخخالَاث.

ل مً حهت مظإولت بشأن حمُو الخهامل.  *وحىد جخٍى

ٗاَُت وجأُٖد الهملُاث اإلآُدة في السجالث.  *أدلت 

 خليتاالثاوي: أهداف وأهميت هظام الرقابت الد املطلب

 الفرع ألاول: أهداف هظام الرقابت الداخليت

ابت الداخلُت مو مىاْشت ألهم اإلاشاٗل اإلاخهلٓت بها         :2طٍى هىضح أهداٍ هكام الْس

 صحت وهزاهت املعلىماث والبياهاث الالمت الجخاذ القراراث من قبل إلادارة:-1

ّهاٛ ومإزس، وأن جٙىن مخىاطٓت مو اإلاهام التي جٓىم ًجب جىُُر الهملُاث بشٙل  هكامي وأخالقي واْخطادي َو

س طىاء للميشأة أو لًيرها اإلاهلىماث الصخُدت  هخبر أهم ألاهداٍ نلى ؤلاؾالّ، بدُث ًَى بها اإلايشأة، َو

اث في هرا والدُْٓت نً اإلايشأة، وبالخالي اجخاذ ْسازاث جٙىن ضاةبت في مهكمها، وبالخالي َىحىد أي سًس 

الىكام ْد ًإزس طلبا لى اإلايشأة ونلى اإلاخهاملين مهها ٖرلٚ، وهرا ما ًإدي ئلى ندم دْت وصخت اإلاهلىماث 

 اإلآدمت، وبالخالي زهً مظخٓبل اإلايشأة.

 القىاهين وألاهظمت: ثالالتزام بالصياشاث، الخطط، إلاحراءا-2

مظإولت نً وغو ألاهكمت والخهلُماث  ةللىاةذ، َاإلداز ًخهين نلى اإلايشأة أن جدبو الهدًد مً الٓىاهين وا     

ُاض مدي الالتزام باألهكمت اإلاىغىنُت والخأٖد داةما  واللىاةذ وداةسة الخدُْٔ مظإولت نً َدظ وجُُٓم ْو

مً مدي الالتزام بخلٚ الظُاطاث والخؿـ وؤلاحساءاث والٓىاهين ذاث الخأزير الهام نلى أنماٛ اإلايشأة 

س نً ذلٚ ّهالت وأن الالتزام ًخدٓٔ. والخٍٓس ت َو ٗاهذ ألاهكمت طاٍز  ما ئذا 

 

 

 

                                                           
 .84هادي الخمُمي، مسحو طبٔ ذٖسه، ص - 1
ٔ اإلاهاًير الدولُت الطادزة، - 2  .322، ص 2014الىزاّ لليشس والخىشَو، الؿبهت ألاولى، خلِ نبد هللا الىزداث، دلُل الخدُْٔ الداخلي َو
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 :1حماًت ألاصىل -3

ٗاملت نلى  ثألاضٛى هي ألابيُت والخجهيزاث وألاضٛى اإلاخداولت مشل الخظابا       اإلادًىت والىٓد وجٓو مظإولُت 

خم ؤلادازة في اإلاداَكت نليها مً الخظاةس التي ْد جيخج نً الًش أو الخؿأ أو ألامىز ألاخسي يي ر اإلاسيىب بها، ٍو

ت مو ألاضٛى اإلاادًت اإلاىحىدة  ٔ مؿابٓت ألازضدة الدَتًر الخدٓٔ مً الخماًت الٙاملت واإلاظخمسة نً ؾٍس

 واجدٓٔ مً الُٓمت واإلالُ٘ت والدْت اإلاداطبُت.

 : 2الاشتخدام الكفء الاقتصادي للمىارد-4

اإلاخاخت والازجٓاء بالُ٘اًت ؤلاهخاحُت في ججىب أوحه الاطساٍ والٓطىز والخبرًس في اطخخدام اإلاىازد      

 اطخخدام جلٚ اإلاىازد، وحهجي الُ٘اًت جدُٓٔ ألاهداٍ اإلاؿلىبت بأْل ٗلُت مم٘ىت.

 :3الاكتمال-5

الهام هىا هى الخأٖد مً أن حمُو اإلاهامالث اإلاىزٓت ْد جم حسجُلها وأهه لِع هىإ خرٍ ألي  والهدٍ     

خم مؿابٓتها(. ام ٍو  مهامالث، مشال )ًجب أن جٙىن مظدىداث مدظلظلت ألاْز

ٗاآلحي:القياس-6 شمل   : َو

 م حسجُلها في الدَاجس.*الدْت: الهدٍ منها هى الخأٖد مً الدْت الخظابُت واإلا٘خبُت لُٓم اإلاهامالث التي ًخ

رلٚ الخأٖد مً الدسجُل  ب(: الهدٍ منها هى الخأٖد مً الخىحُه اإلاداطبي للهملُاث ٖو *الخطيُِ )الخبٍى

ص الخٙلُت.  نلى مٖس

*الُترة اإلاداطبُت: الهدٍ منها هى حسجُل حمُو اإلاهامالث التي جخظ الُترة اإلادابُت اإلاخخطت، ختى ًخم 

رلٚ مٓابلت )مٓازهت( ؤلاًساداث باإلاطسوَاث/ الىُٓاث التي جخظ هُع الُٓاض اإلاداطبي نلى وحه طل ُم، ٖو

 الُترة اإلاداطبُت لتي حهد ننها البُاهاث اإلاالُت.

س والاخخُاف الحىكمت بتحصين ورفع ألاداء: -7 خدٓٔ ذلٚ بخؿٍى باطدُُاء التزاماث مداطبُت اإلاظإولُت ٍو

رلٚ باإلَطاح الهادٛ نً جلٚ اإلاهلىماث في باإلاهلىماث اإلاالُت ويير اإلاالُت نلى أن جً٘ مى  ت ذاث ضلت، ٖو زْى

و الُ٘اءة ؤلاهخاحُت للميشأة في الىضٛى ئلى الهدٍ  س دوزٍت ًخم جٓدًمها ئلى اإلاظخُُدًً ذوي الهالْت لَس جٓاٍز

 ئؾاز وقُُت مهُىت.ي الري خددجه طابٓا ف

 

 

 

 

                                                           
 .62، ص 2009داز ضُاء لليشس والخىشَو، نمان، ألازدن، الؿبهت ألاولى، ُم هكم اإلاهلىماث اإلاداطبُت وجدلُلها، مهىاٍ مدمد نباض السماحي، جط- 1
 .92هىاٍ مدمد ناض السماحي، مسحو طبٔ ذٖسه، ص  - 2
 .323خلِ نبد هللا الىزداث، مسحو طبٔ ذٖسه، ص  - 3
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 1الفرع الثاوي: أهميت هظام الرقاة الداخليت

ت ألهداَها ًخمشل الظبب       ابت الداخلُت في اإلاظاندة نلى جدُٓٔ الشٖس ت هكام الْس وزاء وغو الشٖس

ابت الداخلُت ًمً٘ أن حظاند أًػا  ٔ الًش والىطاةل ألاخسي، أن الْس وزبدُتها ومىو خظازة اإلاىازد نً ؾٍس

س مالي ممً٘ الانخماد نلُه والالتزام بالٓىاهين واللىاةذ، أن هكام ا ابت الداخلُت نلى غمان وحىد جٍٓس لْس

الخاضت اإلاطممت لتزوٍد ؤلادازة بخأٖد مهٓٛى بأن  ثللميشأة ًخٙىن مً ٖشير مً الظُاطاث وؤلاحساءا

اء بها. ت طٍى ًخم الَى  الًُاباث وألاهداٍ التي حهخٓد بأجها هامت للشٖس

ٗاهذ ؤلا  ابت الداخلُت طىاء أ مجلع ؤلادازة أم ازة أم دأن ٗل َسد في اإلاىكمت لدًه مظإولُت في غىابـ الْس

.ً  اإلاساحهين الداخلُين والهاملين آلاخٍس

ير  ابت الداخلُت وجَى ئن اإلادًس الخىُُري ٌهخبر مظإوال جماما ٖما ًجب أن ًخدمل مظإولُت جطمُم هكام الْس

ً اإلاالُين وأنػاء الهاملين اإلاسجبؿين، أن  ً السةِظُين، وبؿبُهت الخاٛ اإلادًٍس الُٓادة والخىحُه نلى اإلادًٍس

مت وؤلازشاد وألاشساٍ، أن اإلاجلع الٓىي الُهاٛ ٌهخبر ْادزا بشٙل أَػل نلى  س الخٖى مجلع ؤلادازة ًَى

ابت الداخلُت ًجب أن جٙىن  ابت الداخلُت، أن الْس جددًد وجصخُذ مداوالث ؤلادازة في جخؿي غىابـ الْس

ت. ذ أو غمجي لخىقُِ وقُُت ٗل َسد في الشٖس  ذاث دوز ضٍس

 أهىاع وإحراءاث هظام الرقابت الداخليتاملطلب الثالث: 

 الفرع ألاول: أهىاع هظام الرقابت الداخليت

ابت اإلاداطبُت والػبـ الداخلي وهي نلى       ت والْس ابت ؤلاداٍز ابت الداخلُت نلى زالزت أهىام: الْس حشمل الْس

 : 2الىدى الخالي

 الرقابت إلاداريت:-1

ُٔ وؤلاحساءاث الهادَت لخدُٓٔ أٖبر ْدز ممً٘ مً الُ٘اًت وحشمل الخؿت الخىكُمي ووطاةل الخيظ      

ت، وهي حهخد في طبُل جدُٓٔ أهداَها وطاةل هؤلاهخاحُت مو حصجُو الا  خكام بالظُاطاث والٓسازاث ؤلاداٍز

ابت نلى الجىدة واإلاىاشهاث  س ألاداء، والْس ت، وجٓاٍز ذ والخٖس اث ؤلاخطاةُت ودزاطاث الْى مخهددة مشل ال٘شَى

ب اإلاخىىنت للمظخخدمين.الخٓدًس  ت واطخخدام الخساةـ والسطىم البُاهُت وبسامج الخدٍز  ٍت، والخٙالُِ اإلاهُاٍز

 الرقابت املحاشبيت:-2

ُاهاث اإلاداطبُت بوحشمل الخؿت الخىكُمُت وحمُو وطاةل الخيظُٔ وؤلاحساءاث الهادَت ئلى اخخباز دْت لل    

ػم هرا الىىم وطاةل مخهددة منها نلى طبُل اإلاشاٛ:  ىبشٓت بالدَاجس والخظاباث ودزحت الانخماداإلا نليها، ٍو

ً اإلاساحهت الدوزٍت واجبام هكام  ئجبام هكام الُٓد اإلاصدوج واطخخدام خظاباث اإلاساْبت )ؤلاحمالُت( واجبام مىاٍش

                                                           
ت، بدون ؾبهت، الظُد أخمد لؿُي، الخؿىزاث الخدًشت في اإلاساحهت،  أمين  -1  .254، ص 2007الداز الجامهُت، مطس، ؤلاط٘ىدٍز
 .136 -135، ص 2012لليشس والخىشَو، نمان، ألازدن،  ةلداز واالؿبهت ألاولى، ي الًسب، جدُْٔ الخظاباث، ئحهاب هكمي وهاو - 2
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ت مً مىقِ مظإوٛ، وحىد هكام مظدىدي طلُم وهكام الخدُْٔ  اإلاطادْاث، وانخماد ُْىد الدظٍى

ً.الداخلي، و   َطل الىاحباث بمىقِ الخظاباث نً الىاحباث اإلاخهلٓت باإلهخاج والخٍص

 الضبط الداخلي:-3

شمل الخؿت الخىكُمُت وحمُو وطاةل الخيظُٔ وؤلاحساءاث الهادَت ئلى خماًت أضٛى اإلاشسوم مً       َو

هخمد الػبـ الداخلي في طبُل جدُٓٔ أهداَه نلى جٓظُم الهمل  الاخخالض والػُام أو طىء الاطخهماٛ، َو

ه جىُُر الهملُت، ٖما ٌهخمد  مو اإلاساْبت الراجُت، خُث ًخػو نمل ٗل مىقِ إلاساحهت مىقِ آخس ٌشاٖز

 نلى جددًد الاخخطاضاث والظلؿاث واإلاظإولُاث.

ٗالخالي ابت الداخلُت وهي   :1وهىإ جٓظُماث أخسي للْس

 Preventiveرقابت املىع: -أ

ىنه، مشل ئحساء َطل اإلاهام وؤلاشساٍ.الهدٍ منها مىو الخؿأ أو الًش مً ا ىم ْبل ْو  لْى

 Detective Controlsرقابت الاكتشاف: -ب

ت البىُ٘ت التي ًمً٘ لها اٖدشاٍ  ىنه، مشل الدظٍى مً اطمها ًخطح أن الهدٍ منها و اٖدشاٍ الخؿأ بهد ْو

 أخؿاء مدددة في حسجُل الُٓىد اإلاخهلٓت بالخٓدًس.

 Corrective Controlsرقابت التصحيح:  -ج

ابت الاٖدشاٍ.  وهي مهىُت بخصخُذ الخؿأ الري اٖدشِ بىاطـ ْز

 Derective Controlsرقابت التىحيه -د

 وهرا ؤلاحساء ًطم أطاطا للخطٛى نلى هخاةج ئًجابُت مً بسامج مهين بهرا الًسع.

 الفرع الثاوي: إحراءاث هظام الرقابت الداخليت

  Organization And Administrativeإحراءاث جىظيميت وإداريت: -1

 : 2وجػم الىىاحي الخالُت

 جددًد اخخطاضاث ؤلادازاث وألاْظام اإلاخخلُت شٙل ًػمً ندم الخداخل.-أ

جىشَو الىاحباث بين اإلاىقُين، بدُث ال ًىُسد أخدهم بهملُت ما مً البداًت للنهاًت، وبدُث ًٓو نمل ٗل -ب

اة مىقِ آخس.  مىقِ جدذ ْز

 ظإولُاث بشٙل واضح ٌظاند نلى جددًد جبهت الخؿأ والاهماٛ.جىشَو اإلا-ج

 جٓظُم الهمل بين ؤلادازاث واإلاىقُين، بدُث ًخم الُطل بين الىقاةِ الخالُت:-د

ذ بالهملُاث واإلاىآَت نليها   Initiation And Auhorisation*وقُُت الخطٍس

 Operation*وقُُت جىُُر الهملُاث

                                                           
و، نمان، خلِ نبد هللا الىزداث، الخدُْٔ ال- 1 ت والخؿبُٔ، مإطظت الىزاّ لليشس والخَى  .48، ص 2006داخلي بين الىكٍس
 .235 -234 -233، ص 1999خالد أمين نبد هللا، نلم جُٓٔ الخظاباث، داز واةل للؿبانت واليشس، نمان، ألازدن، البهت ألاولى،  - 2
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 Custosianshipٛ *وقُُت الاخخُاف بههدة ألاضى 

 Keeping  Record*وقُِ الُٓد واإلاداطبت 

 جىكُم ألاْظام بدُث ًجخمو اإلاىقُىن الرًً ًٓىمىن بهمل واخد في حجسة أو ضالت واخدة.-هـ

ئًجاد زوجين مهين ًخػمً خؿىاث ٗل نملُت ألي مىقِ للخطٍس الصخص ي ئال بمىآَت بالخُطُل، -و

 بدُث ال ًتٕر َسضت شخظ آخس مظإوٛ.

ُو نلى اإلاظدىداث ٖازباث إلاا ْام به مً نمل.-ش ذ بأن ًٓىم ٗل مىقِ بالخْى  ئنؿاء حهلُماث ضٍس

اطخخساج اإلاظدىداث مً أضل وندة ضىز، وأخُاها مً ندة ألىان جخخظ ٗل ئدازة مهُىت بطىزة ذاث -ج

 لىن مهين.

ت جىٓالث بين اإلاىقُين مً خين آلخس وخُث ال ًخهازع ذلٚ مو خظً -ؽ  طير الهمل.ئحساء خٖس

ت دَهت واخدة، وذلٚ إلًجاد الُسضت إلاً ًٓىم بالهمل في أزىاء اغسوزة ُْام ٗل مىقِ باحاش -ي ث الظىٍى

 يُابه الٖدشاٍ أي جالنب في ذلٚ الهمل.

 :وجػم الىىاحي الخالُت،  Accountingإحراءاث محاشبيت -2

هرا ًٓلل مً َظ الًش والاخخُاٛ، ئضداز حهلُماث بىحىب ئزباث الهملُاث بالدَاجس َىز خدوثها، ألن -أ

ده مً نملُاث طسنت. ظاند ئدازة اإلاشسوم نلى الخطٛى نلى ما جٍس  َو

ٓت به الىزاةٔ -ب ئضداز الخهلُماث بهدم ئزباث أي مظدىد ما لم ًً٘ مهخمدا مً اإلاىقُين اإلاظإولين، مَس

دة ألاخسي.  اإلاٍإ

  1ساحهه مىقِ آخس.ندم اشترإ أي مىقِ في زاحهت نمل ْام به، بل ًجب أن ً-ج

ٓىد ئلى طسنت اهجاش -د ٓلل مً اخخماالث الخؿأ ٍو اطخهماٛ آلاالث اإلاداطبُت مما ٌظهل الػبـ اإلاداطبي ٍو

 الهمل.

ً اإلاساحهت الهامت وخظاباث اإلاساْبت ؤلاح-هـ  الُت...الخ.ماطخخدام وطاةل الخىاشن اإلاداطبي الدوزي مشل مىاٍش

مؿابٓاث دوزٍت بين ال٘شٍى الىازدة مً الخازج وألازضدة في الدَاجس والّسجالث ٖما في خالت البىٕى  ئحساء-و

 واإلاىزدًً ومطادْاث الهمالء...الخ.

ت. مُاجئالُٓام بجسد -ش  دوزٍا للىٓدًت والبػانت والاطدشمازاث ومؿابٓت ذلٚ مو ألازضدة الدَتًر

 خالُت:: وجػم الىىاحي ال Generalإحراءاث عامت -3

 ُهتها.بالخأمين نلى ممخلٙاث اإلاشسوم نىد حمُو ألاخؿاز التي ْد جخهسع لها خظب ؾ-أ

ت أو ييرها غد خُاهت -ب الخأمين نلى اإلاىقُين الرًً بدىشتهم نهد هٓدًت أو بػاتو أو أوزاّ مالُت أو ججاٍز

 ألاماهت.

                                                           
 .236 -235خالد أمين نبد هللا، مسحو طبٔ ذٖسه، ص - 1
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د الىازد والطادز.-ج ابي طلُم إلاساْت البًر  وغو هكام ْز

ابت الخدًت، ًجهل طلؿاث الانخماد مخمشُت مو اإلاظإولُت، َٓد ًخخظ زةِع اطخخدام -د وطُلت الْس

الٓظم مشال بانخماد الطٍس في خدود نشسة دهاهير، بِىما ًخخظ زةِع الداةسة انخماد الطٍس في خدود 

 ماةتي دًىاز وه٘را.

ابت اإلاصدوحت َُما ًخهلٔ بالهملُاث الهامت في اإلاش-هـ ُو الشُٙاث ونهدة اطخخدام وطاةل الْس سوم ٖخْى

 الخصاةً الىٓدًت ...الخ.

، بدُث  -و ت ْظم خاص باإلاشسوم في الخاالث التي حظخدحها ؾبُهت ألاضٛى اطخخدام هكام الخُخِش بمهَس

 جٙىن نسغت للخالنب والاخخالض، ويالبا ما جىاؽ هره الظلؿت بٓظم الخدُْٔ الداخلي.

 ابت الداخليتإحراءاث هظام الرق (:47)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .123: مدمد التهامي ؾىاهس ومظهىد ضدًٓي، مسحو طبٔ ذٖسه، ص املصدر

 

 

 اإلجراءات

إحراءاث جخص العمل  إجراءات عامة

 املحاشبي

 يةإجراءات تنظيمية وإدار

 جددًد الاخخطاضاث.-

 جٓظُم الهمل-

 جىشَو اإلاظإولُاث-

دت-  ئنؿاء حهلُماث ضٍس

ت الخىٓالث بين - ئحساء خٖس

 الهاملين

 الدسجُل الُىزي للهملُاث.-

 الخأٖد مً صخت اإلاظدىداث-

 ئحساء اإلاؿابٓاث الدوزٍت-

ندم ئشسإ مىقِ في -

 مساْبت

لى ممخلٙاث نالخأمين -

 اإلاإطظت

 الخأمين غد خُاهت ألاماهت-

ابت مصدوحت-  انخماد ْز

 ئدخاٛ ؤلانالم آلالي-
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 خالصت الفصل الثاوي:

ابت الداخلُت ئخدي الهملُاث التي جخم مً ؾٍس اإلاإطظت، وهرا بهدٍ غمان الظير الخظً  حهخبر الْس

را الالتزام بدىُُر حهلُماث  ليشاؾاتها الداخلُت الخُاف نلى ألاضٛى مطداُْت اإلاهلىماث اإلاداطبُت، ٖو

هخاةج الاخخبازاث ومدي الالتزام باإلحساءاث  ؤلادازة، بهدٍ حظهي نمل اإلاساحو الداخلي مً خالٛ جُُٓم

ابُت التي جم وغهها.  الْس

ابُت اإلاىغىنت مً ؾٍس ؤلادازة حهدٍ  ئن نمل اإلاساحهت الداخلُت نلى جدظين وجصخُذ ؤلاحساءاث الْس

بالدزحت ألاولى ئلى خماًت أضىلها وأمىالها ومظاندة أنػائها في جىُُر مهامهم ومظإولُاتهم، وذلٚ بُٓام 

ابت الداخلُت للمإطظت.اإلا  ساحو الداخلي جُُٓم هكام الْس
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 جمهُد

ت بدزاطت مُداهُت خُث  بغسض ؤلاحابت ؽلى ؤلاشهالُت اإلاطسوخت في البدث قمىا بخدؽُم الفصىى الىغٍس

ت بلى  خاصت داخلُت واإلاساحؾت المفاهُم ؽامت خىى هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي جطسقىا في الدزاطت الىغٍس

ت هامت ال ًمنً ؤلاطخغىاء ؽنها هغسا إلاا جقدمه م باؽخبازه ً مؾلىماث ؽً مدي جدنم اإلااطظت في ؤداة بداٍز

 ؽملُاتها و مدي التزام باإلحساءاث والخؾلُماث اإلاىضىؽت مً طسفها .

ؤهم اإلاهام اإلاىىطت للمساحؾت الداخلُت و لهرا  مً اإلاؾلىماث اإلاداطبُتو مً حهت ؤخسي ٌؾخبر جقُُم هغام 

ت في جقُُم هغام  ، و ذلو  وفق آلُاث اإلاساحؾت الداخلُت اإلاؾلىماث اإلاداطبُتفضلىا بطقاط الدزاطت الىغٍس

لدزاطت مخخلف ألادواث السقابُت التي ًمنً لها بلدشاف ألاخطاء و اإلاشامل و جدلُلها مً حهت و بًجاد خلىى 

 مىاطبت مً حهت ؤخسي .

مظىن غمازة ب زكم  66طػد ػاوغ منصىز اليائن ملسه بحي مدافظ الحظاباث نخب و قد جم اخخُاز م

 اإلاساحؾت الداخلُت له مً خبرة في مجاى و هرا   خغانمصالمندز  مظ 2

 و لهرا الغسض قمىا بخقظُم هرا الفصل بلى زالزت مباخث :

 اإلاظخخدمت والىطائل الدزاطت بحساءاث:  اإلابدث ألاول 

 .الاطخبُانهُهلت  اإلابدث الثاني :

 جدلُل هخائج الدزاطت. : اإلابدث الثاني 
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 اإلاظخخدمت والىطائل الدزاطت اثإجساءاإلابدث ألاول: 

حؾخبر مىهجُت الدزاطت واحساءتها مدىزا زئِظُا  ًخم مً خالله ابساش الجاهب الخطبُقي مً الدزاطت قصد       

وصفها وجفظحرها للىصىى الى اطباب هره الدزاطت والؾىامل التي جخدنم فيها واطخخالص الىخائج لخؾمُمها 

ؾلىماث اإلاداطبُت وفق الُاث اإلاساحؾت الداخلُت وهرا مً وحهت هغس خُث جخمدىز الدزاطت في جقُُم هغام اإلا

ؽىاصس الدزاطت التي اخخحرث بىاء ؽلى مالءمتها مؿ اإلاىضىؼ ، و اإلاهىُحن و اإلاخخصحن خُث ٌشمل هرا اإلابدث 

خمثل مجخمؿ الدزاطت ، والجصء مدل الدزاطت واإلااإلامثلت في ؤطباب بخخُاز اإلاىضىؼ و مصادز اإلاادة الؾلمُت و 

 فـي الؾُىـت، باإلضـافت بلـى جىضُذ خدود الدزاطت .

 اإلاطلب ألاول : الطسق اإلاظخخدمت في الدزاطت 

حؾد اإلاالخغت ؤخد الىطائل الهامت لجمؿ اإلاؾلىماث، لما جِظس الحصىى ؽلى النثحـر مـً البُاهـاث  اإلاالخظت: -6

اث، و التــي حظــخؾمل فــي البدــث بؾــد والتــي ال ًمنــً الحصــىى ؽليهــا باطــخخدام الطــسا ألاخــسي لجمــؿ اإلاؾلىمــ

 طسح اإلاشهلت في ؤلاطاز الىغسي.

، لمـا طـىؾخمد نخـبحؾخبر اإلاقابلت مً بحن وطائل الدزاطت اإلاظخخدمت إلاؾسفت طُاطت اإلاخبؾت فـي اإلا اإلالابلت: -2

. والتـي جخـا الدزاطـت نخـبفي بدثىا هرا ؽلـى اإلاقابلـت ، وذلـو لمإلاـام بمجمىؽـت مـً اإلاؾلىمـاث اإلاخؾلقـت باإلا

مـدًس اإلانخـب .لـرلو اإلاـىعفحن باإلانخـب لمـا ماهـذ لىـا فسصـت إلاقابلـت بؾـ  مظـحري  توقد شـملذ هـره اإلاقبلـ

 الشسماث

اطـــــــخمازة  ؤلاطـــــــخبُان ســـــــي الىطـــــــُلت ألاطاطـــــــُت التـــــــي اطـــــــخخدمذ لجمـــــــؿ البُاهـــــــاث   إطتتتتتتتخمازة ؤلاطتتتتتتتخ ُا  : -3

هغـام د الؾُىـت، ههـدف مؾسفـت واإلاؾلىماث وقُاض اإلااشساث ، والتي جخهىن مً مجمىؽت ؤطئلت مىحهـت ففـسا

 الُاث  اإلاساحؾت الداخلُت اإلاؾلىماث اإلاداطبي وما سي 

 اإلاطلب الثاني : خطىاث ؤلاطخ ُا 

 جصمُم ؤلاطخ ُا  -6

في هره اإلاسخلت خاولىا قدز ؤلامهان جصمُم ألاطئلت بصفت بظُطت مؿ ؤلابخؾاد ؽً الخؾقُد ختى جهىن قابلت   

حل الىصىى بلى بحاباث واضحت ودقُقت بؽخمدها ؽلى ؤطئلت مغلقت جخطلب للفهم مً قبل مً ًقسئها ، ومً ؤ

ما سي بخخُاز بحاباث مدددة مظبقا لمحابت ؽلى الظااى اإلاطسوح، و قد جمدىزث ألاطئلت خىى مىضىؼ 

اإلاساحؾت في اإلااطظاث ؤلاقخصادًت ، و قد بطخؾىا في احساءاث جقُُم هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي وفق الُاث 

أزاء بؾ  ألاطاجره ، و لرا بالبدىر و الدزاطاث الظابقت في هرا اإلاجاى ، لما خاولىا قدز ؤلامهان ذلو ب

خالى فترة ؤلاؽداد ؤلابخؾاد ؽً الخؾمق في طسح ألاطئلت ، و الؾمل باإلاقابل ؽلى الدظلظل و الترابط في طسح 

 اث الجادة و اإلاىضىؽُت .ألاطئلت لجلب بهخمام ؤفساد الؾُىت و الحصىى ؽلى ؤلبر قدز مً ؤلاحاب

هرا فضال ؽً الدًباحت التي جخصدز هره ألاطئلت ، و التي جخضمً ؽىىان اإلاىضىؼ مدل الدزاطت مؿ جقدًم 

س القُام ههره ؤلاطدباهت ، مؿ زحائىا لهم ؤلاحابت بهل ؽىاًت و بخاطتهم  للشهادة اإلاساد الحصىى ؽليها وذلو لخبًر
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خدم لغسض البدث الؾلمي فقط ، لما ؤشسها لرلو بلى الجهت ألامادًمُت بإن اإلاؾلىماث اإلادلى هها طىف حظخ

ادة قبىلها و الثقت فيها مً طسف ؤفساد الؾُىت ، و خخم ؤلاطخبُان بشنس  التي ًيخمي بليها الباخث ، و ذلو لٍص

 وجقدًس ؤفساد الؾُىت ؽلى حؾاونهم .

 نؼس و جىشَؼ ؤلاطخ ُا   -2

خصصحن في اإلاُدان البدث الؾلمي م ؽسضه ؽلى مجمىؽت مً اإلادنمحن اإلاخبؾد ؤلاهتهاء مً بؽداد ؤلاطخبُان ج

اإلاساحؾت و قمىا بخؾدًل و جصحُذ ألاطئلت في ضىء اإلاالخغاث الىازدة مً قبلهم لخدازك الىقائا جمهُدا و 

 بطدباهه ؽلى 25( ، زم القُام بؾملُت وشس و جىشَؿ 01لصُاغتها بشهل نهائي لما هى مىضح في اإلالحق زقم )

ًو مداطبحن اإلاساحؿ الؾُىت اإلاقصىدة ، و اإلاخمثلت في  حن و مظحًر باإلؽخماد ؽلى ؽدة قىىاث  و مىعفُحن بداٍز

 مً ؤحل جىطُؿ حجم الؾُىت ، و مً الطسا اإلاؾخمدة في ذلو ما ًلي : 

  .ؤلاجصاى اإلاباشس بإفساد الؾُىت  -

 ؤلاطخؾاهت ببؾ  الصمالء في جىشَؿ ؤلاطخمازاث . -

اإلاؾخمدة ؽليها في جىشَؿ ؤلاطدباهاث ، جىىؽذ ؤطالُب و طسا حمؾها لما اخخلفذ اإلادة  بخؾدد القىىاث

اإلاىخغسة في بطترحاؽها مً ؤفساد الؾُىت خُث جساوخذ مدة الحصىى ؽلى ؤلاحابت مابحن ؤًام و طاؽاث مؾدودة 

ق :  في بؾ  ألاخُان ، و قد جم بطترحاؼ هره ؤلاطخبىاث ؽً طٍس

  .بشهل مباشس مً الفسد اإلاظخقص ىالحصىى ؽلى ؤلاطخبُان  -

 ؤلاجصاى بالصمالء الرًً بطخؾىا ههم إلطترحاؼ ؤلاطخمازاث . -

 : اإلاؼاول و الصػىباث 

منها ، طمدذ لىا باإلؽخماد ؽليها في الدزاطت و فق  15بؾد ؽملُت وشس و جىشَؿ ؤلاطدباهاث جم بطترحاؼ 

اإلاشامل و الصؾىباث خالى ؽملُت حمؿ و بطترحاؼ الاطالُب ؤلاخصائُت اإلاالئمت ، لما ؤهه قد واحهخىا بؾ  

 ؤلاطدباهاث اإلاىشؽت و التي ًمنً جلخُصها فُما ًلي : 

 .الخجاوب الظلبي لبؾ  ؤفساد الؾُىت بسفضهم بطخالم ؤلاطخبُان ؽلى ؤلاطالا  -

 .وحىد بؾ  ؤفساد الؾُىت الرًً ؤحابىا فقط ؽلى بؾ  ألاطئلت و لِع ملها  -

ازاجىا اإلاخنسزة مً ؤحل بطترحاؽه طل بؾ  ؤفساد الؾُىتجما -  .في ؤلاحابت ؽلى بطخبُان زغم ٍش
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 ؤلاخصائُاث اإلاخػللت بئطخمازاث ؤلاطخ ُا : (16) جدول زكم 

 %النظبت  الخىساز البُا 

 100 25 ؤلاطخمازاث اإلاىشؽت

 40 10 ؤلاطخمازاث الىازدة بؾد ألاحل

 60 15 ؤلاطخمازاث الصالحت للدزاطت 

 خي د الطالبإغدامن اإلاصدز : 

 طخ ُا  ألادواث اإلاظخػملت لل اإلاطلب الثالث : 

بخجمُـؿ البُاهاث  قمىابغُت حظهُل ؽملُت الخدلُل ، وؽقب الخدصُل النهائي الطخمازاث الاطخبُان ، 

غها فُهل مً بسهـامج ففُما ًخا حمؿ  . خظب طبُؾت اإلاؾلىمت SPSS 20 وبسهـامج EXEL 2007اإلادصلت وجفَس

ب اإلاؾلى  ماث التي جخا ؽُىت الدزاطت ، جم بؽداد مجمىؽت حـداوى جـم اطخخالصها باالؽخماد ؽلى وجبٍى

، وبىفع البرهامج جم جمثُل جلو الجداوى في ؤشـهاى حؾطي وضىخا ؤلثر وحظهل ؽملُتي  EXEL 2007بسهامج 

ب بحاباث ؤفساد الؾُىت ف    20ي بسهامج اإلاالخغت والخدلُل .باليظبت إلاداوز الاطخبُان ، جم ججمُؿ وجبٍى

SPSS الري ًدُذ حملت مً ألاطالُب ؤلاخصائُت اإلاظاؽدة ؽلـى الخدلُـل الجُـد واإلاىضـىعي إلاخسحـاث الاطـخبُان

ت  ـت ، اإلاخىطـطاث الحظابُت ، والاهدسافاث اإلاؾُاٍز ، ومـً بـحن هـره ألاطـالُب هجـد :الخنـسازاث ، اليظـب اإلائٍى

 : مها الطالب وفق ما ًلي...الخ ، وسي ألاطالُب التي اطخخد

 ت   : الخىسازاث والنظب اإلائٍى

ق بحن فئاث الؾُىت ، بىاء ؽلى اإلاؾلىماث الشخصُت ففسادهـا ومؾسفت جىحه بحاباث ؤفساد الؾُىت  بغُت الخفٍس

ً في  مافـت ؽبـازاث بلى بحمالي الؾُىت ، وجم اؽخماد هرًً اإلااشٍس

 اإلاخىططاث الحظابُت :  

ت ، جم اطخؾماى اإلاخىطط الحظابي إلاؾسفت الاججاه الؾام إلحاباث ؤفساد باؽخبازه ؤخد مقاًِع  الجزؽت اإلاسلٍص

 ؽُىت الدزاطت ،

 ت  : الاندسافاث اإلاػُاٍز

 .إلاؾسفت دزحت حشدذ القُم ؽً اإلاخىطط الحظـابي
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 هُيلت ؤلاطدبانت :  انياإلابدث الث

ئا ؽُىت الدزاطت باإلضافت بلى بلى بُان هُهلت الاطخبُان ،ومىهجُت و خصاطيخطسا في هرا اإلابدث       

 .هخائج اإلاؾالجت اإلاخىصل اليها

 هُيلت ؤلاطخ ُا   اإلاطلب ألاول :

طااى مىشؼ ؽلى قظمحن ؤطاطُحن ، و قد بؽخمدها ؽلى هىؼ واخد مً ألاطئلت و هى  20جضمً ؤلاطخبُان 

ؿ التي جىاولها ؤلاطخبُان ؤطئلت مغلقت جدمل بحابت مدددة ختى ًدظجى لىا جددًد آزاء الؾُىت خىى ؤهم اإلاىاضُ

 ، و باليظبت فقظام هرا ؤلاطخبُان فهي :

 : ًخضمً بؾ  ألاطئلت اإلاسجبطت باإلاؾلىماث الشخصُت ففساد الؾُىت و اإلاخمثلت في الجيع ،  اللظم ألاول

 اإلاهىُت و الىعُفت . اثالؾمس، اإلااهل الؾلمي ، الخخصا الؾلمي ، الخبرة اإلاهىُت ، الشهاد

 جقُُم هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي وفق الُاث اإلاساحؾت ًخضمً ألاطئلت الخاصت بدزاطت  ي :اللظم الثان

 زالزت مداوز ؤطاطُت  وسي : ى، و هى بدوزه مقظم بل الداخلُت

لىغام مؾالجت البُاهاث للحصىى ؽلى اإلاؾلىماث اإلاداطبُت التي جقدم : جم مً خالله دزاطت  اإلادىز ألاول  -

 .ادًت و اإلاالُتصىزة ؽً الىضؾُت الاقخص

ؽمل اإلاساحؾت الداخلُت ؽلى الدشاف و ببساش هقاط القىة و الضؾف : جم مً خالله دزاطت  اإلادىز الثاني -

 �لىغم اإلاؾلىماث اإلاداطبُت و جصحُذ ألاخطاء لخدقُق ؤهداف اإلااطظت

  لُاث جقُُم هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبيآل: جم مً خالله دزاطت  اإلادىز الثالث -

اض اإلاقترح مً مجمىؽت مً ألاطئلت التي جخخلف بصددها وحهاث الىغس، مظخخدمحن خمظت ًخهىن اإلاقُ

ؤهماط إلحابت خُث جخدزج مً)غحر مىافق بشدة ، غحر مىافق ، مداًد، مىافق، مىافق بشدة( ، خُث 

ث، حؾطى إلحابت التي جمثل ؤؽلى مظخىي إلججاهاث ؤلاًجابُت خمع دزحاث، وإلحاباث التي جليها ؤزبؿ دزحا

  :زالر دزحاث فدزحخحن زم دزحت واخدة وهنرا ،لما ًىضحها الجدوى الخالي

 مجاالث ؤلاجابت غلى اطئلت ؤلاطخ ُا  وأوشانها: )12) جدول زكم

 5 4 3 2 1 الدزحت

 مىافق بشدة  مىافق  مداًد  غحر مىافق غحر مىافق بشدة الخصيُف 

 خي من إغداد الطالب  :اإلاصدز 
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خم بؾد ذلو خظاب  :  اإلاخىطط الحظابي ، زم هددد ؤلاججاه خظب قُم اإلاخىطط اإلاسجح لما ًلي ٍو

 مػاًير جددًد ؤلاججاه(: 13)جدول زكم 

 اإلاظخىي  اإلاخىطط الحظابي

 [6 – 6.79 ] 6 

 [6.81 – 2.6 ] 2 

 [2.66 – 3.4 ] 3 

 [3.46 – 4.26 ] 4 

 [4.22 – 5 ] 5 

 ملُاض لُىسث لىباالغخماد غ خي اإلاصدز: من إغداد الطالب

 منهجُت الدزاطتاإلاطلب الثاني : 

 مجخمؼ الدزاطت الفسع ألاول :

ؽىد اخخُازها إلاجخمؿ الدزاطت وضؾىا اإلااهل الؾلمي ، و الخبرة و الشهادة ذاث الؾالقت باليظبت للمهىُحن ، 

 فهان مجخمؿ الدزاطت ممثال بظبؾت فئاث لما ًلي :

 مساحؾحن  :الفئت ألاولى -6

 مداطبحن: تالفئت الثانُ -2

حن الفئت الثالثت -3  : مىعفحن بداٍز

ً  الفئت السابػت -4  : مظحًر

مان الغسض مً شمىى مجخمؿ الدزاطت للمهىُحن و لرا ألامادًمُحن ، هى اإلاصاوحت بحن آزاء الازىحن مىن 

 .هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُتمىضىؼ ًخؾلق باإلاساحؾت الداخلُت و 

 الفسع الثاني : خدود الدزاطت 

الغسض مً هره الدزاطت هى بطدباهه مدي اإلاالئمت و مدي جطبُق النساحؾت الداخلُت و اإلايانُت : الحدود  -6

ؤزسها ؽلى هغام السقابت الداخلُت ، فةهدصسث الدزاطت باليظبت للحدود الجغسافُت في مدًىت مظخغاهم 

ت .  للجمهىزٍت الجصائٍس

 .05/04/2020بلى غاًت  04/01/2020بمخدث هره الدزاطت للفترة ما بحن الحدود الصمنُت :  -2

ت :  -3 ً ؽلى شهاداث ؽلمُت في اإلاداطبت الحدود ال ؼٍس شملذ هره الدزاطت ألامادمُحن و مهىُحن خائٍص

 واإلاساحؾت ، ؤو بمخاللهم لخبرة مهىُت في هفع اإلاجاى .
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 بهخمذ هره الدزاطت باإلاىاضُؿ اإلاسجبطت ؤطاطا باإلاساحؾت الداخلُت و هغامالحدود اإلاىطىغُت :  -4

 اإلاؾلىماث اإلاداطبُت.

 غُنت الدزاطت الفسع الثالث : غسض خصائص 

غ وحدولت البُاهاث       قبل جدلُل هخائج الدزاطت وجفظحرها البد مً حشخُا ؽُىت الدزاطت مً خالى جفَس

 زاطت .الشخصُت، خُث جضمىذ الدزاطت خمع مخغحراث ؤطاطُت خاصت بإفساد ؽُىت الد

 ع جىشَؼ افساد الػُنت خظب الجن -6

 جىشَؼ افساد الػُنت خظب الجنع(: 14)الجدول 

ت الخنساز الجيع  اليظبت اإلائٍى

 %80 12 ذلس 

 %20 03 اهثى 

 %100 15 اإلاجمىؼ 

 خي من اغداد الطالباإلاصدز: 

 جمثُل جىشَؼ أفساد الػُنت خظب الجنع (:17)ػيل زكم 

 
 SPSS20 من خالل خصمت  باالغخماد جدلُل الاطخ ُا  خي اإلاصدز : من إغداد الطالب

( ؤؽاله، ًخطح ؤن وظبت الرمىز مـً اإلاظـخجىبحن ماهـذ ؤلبـر مـً وظـبت 07و الشهل )( 04) مً خالى الجدوى      

، وذلــو هغــسا لخصــائا اإلاجخمــؿ الجصائــسي الــري ٌؾخبــر  %20و  %80ؤلاهــار، خُــث بلغــذ اليظــب ؽلــى الترجِــب 

 د في مؾغم الحاالث .فُه الرلس الؾىصس اإلامىى وصاخب الدخل الىخُ

 

 

 



 الدزاطت اإلاُدانُت                               الفصل الثالث                                        

 04 

 جىشَؼ أفساد الػُنت خظب الظن: -2

تجىشَؿ افساد الؾُىت خظب (: 05زقم ) الجدوى   الفئاث الؾمٍس

 اليظبت اإلااوٍت  الخنساز الظً

 3333% 5 طىت   30اقل مً 

 %4637 7 طىت  40الى  30مً 

 %20 3 طىت  40التر 

 %100 15 اإلاجمىؼ

 خي اإلاصدز: من إغداد الطالب

ت (:08)م شهل زق  جمثُل جىشَؿ ؤفساد الؾُىت خظب الفئاث الؾمٍس

 
  خي مصدزه : من إغداد الطالب

 40بلــى  30)فــي فئــت ( ؤؽــاله، ًمنــً القــىى ؤن  ؤلبــر وظــبت مــً اإلاظــخجىبحن  08( و الشــهل)05مــً خــالى الجــدوى)

لمــا ًالخــػ ؤًضــا ؤن ؤقــل  ،% 33( بيظــبت  طــىت 30اقــل مــً )فئــت زــم جليهــا  ،%47( ، خُــث بلغــذ اليظــب طــىت

 .%20بيظبت طىت 40لثر ؤوظبت جم حسجُلها سي الفئت 
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 :جىشَؼ أفساد الػُنت خظب اإلاظخىي ألاوادًمي  -3

 اإلاؤهل الػلميجىشَؼ افساد الػُنت خظب  (:16) زكم الجدول 

 

 اإلاظخىي الامادًمي 

ت الخنساز  اليظبتاإلائٍى

 %2637 4 لِظاوع 

 %40 6 ماطتر 

 %3333 5 شهاداث اخسي 

 %100 15 اإلاجمىؼ

 خي من إغداد الطالب :اإلاصدز

 جمثُل جىشَؼ أفساد الػُنت خظب اإلاؤهل الػلمي( : 61ػيل زكم )

 
 باالغخماد غلي نخائج الاطخ ُا  خي اإلاصدز : من إغداد الطالب

جمثـل اليظـبت النبحـرة  سـي التـي شـهادة اإلااطـتر ( ؤؽاله، ًخطـح ؤن فئـت 4 - 3( و الشهل ) 6 – 3مً خالى الجدوى)

 .%26.7، زم % 33بيظبت لِظاوع الشهاداث الاخسي و الفئتي ، زم جإحي %40بـ 
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 جىشَؼ افساد الػُنت خظب الىظُفت الحالُت  -4

 جىشَؼ افساد الػُنت خظب الىظُفت الحالُت  (:17)زكم الجدول 

 

 الىعُفت الحالُت 

 الخنساز اليظبي  الخنساز

 %40 6 ساحؿم

 %3333 5 مداطب

ً  %2636 4  مىعفىن اداٍز

  ً  %0301 1 مظحًر

 %100 15 اإلاجمىؼ 

 SPSS20 باالغخماد جدلُل الاطخ ُا  من خالل خصمت خي من إغداد الطالب اإلاصدز :

 جمثُل جىشَؼ أفساد الػُنت خظب الىظُفت الحالُت(: 66)ػيل زكم 

 
 طخ ُا نخائج الا  باالغخماد غلى خي من إغداد الطالبمصدز : 

جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت وفقا للىعُفت  ؤؽاله  ( 5 – 3)  ( و الشهل 7 – 3) ًىضح لىا الجدوى زقم 

حن و  %33وظـبت  واإلاداطبحن  % 40ب  اإلاساحؾحناإلاشغىلت ، فهاهـذ وظـبت  وباليظبت  27%وظـبت مىعفحن بداٍز

 ً  .%  0301مظحًر
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 :افساد الػُنت خظب الخبرة اإلاهنُتجىشَؼ  -5

 جىشَؼ افساد الػُنت خظب الخبرة اإلاهنُت (:18زكم )الجدول 

 

 الخبرة اإلاهىُت 

ت نسازالخ  اليظبتاإلائٍى

 %0307 1 طىىاث5اقل مً

 %20 3 طىىاث10الى  5مً

 %3333 5 طىت 15الى  10مً

 %40 6 طىت 15التر مً 

 %100 15 اإلاجمىؼ

 SPSS20 خ ُا  من خالل خصمتباالغخماد جدلُل الاط خي اإلاصدز: من إغداد الطالب

 جمثُل جىشَؼ أفساد الػُنت خظب الخبرة اإلاهنُت : (62ػيل زكم )

 
 من إغداد الطالبت باالغخماد غلى نخائج الاطخ ُا مصدز : 

جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت وفق فئاث شمىُت جم جقظُمها وفق ( ؤؽاله 12( و شهل ) 08)ًىضح لىا الجدوى زقم 

حشـهل اإلاهىُت  ةخبر طىت  15لهم الثر مً وظبت ألافساد الرًً  - :راث اإلاهىُت اإلاخىافسة لديهم ، فىجد ؤنالخب

 15الثر مً و  15بلى  10و ما بحن   % 36ًمثلىن  طىىاث15و 10% اما الخبرة ما بحن  43ًمثلىن  البـس فئت

 .%21وظبت ففساد  طىت 
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 جدلُل نخائج الدزاطت : اإلابدث الثالث

ُل هخائج اإلاخىطط الحظابي والاهدساف اإلاؾُازي بغسض جدلُل الىخائج اإلاظخخلصت مً الاطخبُان جدل

بىاء ؽلى الحاحت بلـى دالئلهـا ، واإلاخمثلـت  SPSS، جم الاؽخماد ؽلى بؾـ  الطـسا ؤلاخصـائُت اإلاىخقاة مً بسهامج 

ت ، اإلاخىطط الحظابي ولرا الاهدسا ف اإلاؾُازي واإلاقابلت لهل ؽبازة في الاطـخبُان فـي الخنـسازاث ، اليظـب اإلائٍى

،لمـا جـم حشنُل الؾبازاث في مداوز فسؽُت بىاء ؽلى الاججاه الؾام إلحاباث ؤفـساد الؾُىـت ، وجـم الاطـخؾاهت 

 : هرا القظم و قد قظم بلى زالزت مداوز  باإلاخىطط الحظابي والاهدساف اإلاؾُازي لخدلُل

نظام مػالجت البُاناث للحصىل غلى اإلاػلىماث اإلاداط ُت التي دزاطت  : جم مً خالله اإلادىز ألاول  -

 .جلدم صىزة غن الىطػُت الاكخصادًت و اإلاالُت

غمل اإلاساجػت الداخلُت غلى اهدؼاف و إبساش نلاط اللىة و : جم مً خالله دزاطت  اإلادىز الثاني -

 �إلاؤطظتالظػف لنظم اإلاػلىماث اإلاداط ُت و جصحُذ ألاخطاء لخدلُم أهداف ا

  لُاث جلُُم نظام اإلاػلىماث اإلاداطبيآل: جم مً خالله دزاطت  اإلادىز الثالث -
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 (: نخائج ؤلاطخ ُا  اإلاخػللت باإلادىز ألاول 19الجدول زكم )

 الػبازاث

غير مىافم 

 بؼدة 
 مىافم بؼدة  مىافم مداًد  غير مىافم 
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ؽلى مساحؾت هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت  ٌظاؽد

ت اإلاخخرة وطسؽت جىفُرها  القسازاث ؤلاداٍز
 مىافم 0.704 3.93 21.1 3 53.3 8 26.7 4 - - - -

 جقدًم ؽلى  هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ٌظاؽد

ت ثملىما  مهمت طابقت حظاؽد في حظهُل جيبٍا

 في اإلااطظت القساز اجخاذ

 مىافم 0.655 4 21.1 3 61.1 9 21.1 3 - - - -

حؾمل هغم اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ؽلى جىفحر 

مجمىؽت مً بحساءاث اإلاساحؾت آلالُت جدقق 

 صحت مؾالجت البُاهاث

 مىافم 0.704 4.26 41.1 6 46.7 7 63.3 2 - - - -

م مخسحاث هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ًخطلب فه

 خد ادوى مً اإلاؾسفت بخطبُقاجه
 مىافم  0.507 4.4 41.1 6 61.1 9 - - - - - -

لنظام اإلاػلىماث اإلاداطبي اإلاخىطط الػام 

الري ًلىم بمػالجت البُاناث للحصىل غلى 

اإلاػلىماث اإلاداط ُت التي جلدم صىزة غن 

 مىافم 1.642 4.64                    
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 ظتالىطػُت الاكخصادًت و اإلاالُت للمؤط

 

SPSS20  باالغخماد جدلُل الاطخ ُا  من خالل خصمت خي من إغداد الطالباإلاصدز :   
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 ت اإلاخخرة وطسغت جنفُرهانظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت  ٌظاغد  غلى مساجػت اللسازاث ؤلاداٍز

ؽلى مساحؾت هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ٌظاؽد  مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن  53.3%

ت اإلاخخرة وطسؽت جىفُرها  73.3ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل  بمىافق بشدة % 20و ؤحاب   القسازاث ؤلاداٍز

[ و التي حؾبر ؽً  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]  3.93وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %

و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و  0.704بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  فتبحابت مىافق باإلضا

نظام اإلاػلىماث  ٌظاغدحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت جمسلصها  خىى ؤلا 

ت ملىماث جلدًم غلى  اإلاداط ُت  في اإلاؤطظت اللساز اجخاذ مهمت طابلت حظاغد في حظهُل جنبٍؤ

  %80مىافق بشدة ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   % 20باإلضافت بلى   % 60ذ ؽُىت الدزاطت بيظبت وافق

ت ملىماث جقدًم ٌظاؽد ؽلى  هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُتمما ًدى ؽلى ؤن   مهمت طابقت حظاؽد في حظهُل جيبٍا

ًدخل ضمً الفئت السابؾت ]  و الري 4، و ججلى ذلو في مخىطط خظابي الري بلغ   في اإلااطظت القساز اجخاذ

، و سي قُمت صغحرة جسحؿ  0.655[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41

 لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 ى جىفير مجمىغت من إجساءاث اإلاساجػت آلالُت جدلم صحت حػمل نظم اإلاػلىماث اإلاداط ُت غل

 مػالجت البُاناث

هغم اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ؽلى جىفحر مجمىؽت مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن   46.7%

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت  % 40و ؤحاب  مً بحساءاث اإلاساحؾت آلالُت جدقق صحت مؾالجت البُاهاث

[  5 – 4.22ؤي في الفئت الخامظت   ] 4.26وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %86.7اإلاىافقحن لهل 

، و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع  0.704و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق بشدة باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ؤلاحابت الخامظت مىافق بشدة  ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى 

 ًخطلب فهم مخسجاث نظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت خد ادنى من اإلاػسفت بخطبُلاجه 

فهم مخسحاث هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ًخطلب خد مما ًدى ؽلى ؤن   % 73.3وافقذ ؽُىت الدزاطت بيظبت 

و الري ًدخل ضمً الفئت السابؾت  4و ججلى ذلو في مخىطط خظابي الري بلغ   ، ادوى مً اإلاؾسفت بخطبُقاجه

، و سي قُمت صغحرة  0.535[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41] 

 فساد الؾُىت.دى ؽلى زضا غالبُت ؤجسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ً

   : الخدلُل الػام لػبازاث اإلادىز ألاول 

هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي الري ًقىم بمؾالجت البُاهاث للحصىى ؽلى اإلاؾلىماث ماهذ جخمدىز خىى 

فباليظبت فزاء افساد الؾُىت قدز  اإلاداطبُت التي جقدم صىزة ؽً الىضؾُت الاقخصادًت و اإلاالُت للماطظت

ؤي خصس في الفئت السابؾت و التي حؾبر بافحماى ؽً اإلاىافقت  باإلضافت  4.14ام ب اإلاخىطط الحظابي الؾ
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و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق  بحاباث الؾبازاث  0.642بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  الري قدز ب 

 وجمسلصها خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ؽلى ما ًدى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت  .

 الثاني(: نخائج ؤلاطخ ُا  اإلاخػللت باإلادىز 61الجدول زكم ) 
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لىغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ضمان حظمذ اإلاساحؾت الداخلُت 

 احساءاث زقابُت اللدشاف هقاك الضؾف في اإلااطظت
 مىافق 0.535 4 13.4 2 73.3 11 13.3 2 - - - -

حؾمل اإلاساحؾت الداخلُت ؽلى خماًت اإلاىحىداث واإلالفاث و 

 اإلاؾلىماث مً طىء الاطخخدام
 مىافق 0.640 4.1 2637 4 60 9 13.3 2 - - - -

جدقق الشسوط التي ًخطلبها الىغام وحب احساء للخالد مً 

 الؾدًد مً احساءاث اإلاساحؾت الداخلُت
 مىافق 0.915 3.46 13.3 2 33.3 5 40.0 6 13.3 2 - -

حظمذ اإلاساحؾت الداخلُت باداء الؾملُاث اإلاداطبُت بدزحت ؽالُت 

 مً النفاءة
 مىافق 0.594 3.93 13.3 2 66.7 10 20.0 3 - - - -

احؾت الداخلُت الىضىح وؽدم الغمىض لهي ًخمنً جدُذ اإلاس 

 اإلاظُحرون مً الىصىى الى قسازاث صائبت
 مىافق 0.990 3.53 20.0 3 26.7 4 40.0 6 13.3 2 - -

التزام مدافػ الحظاباث بخقُُم هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ؽً 

د مً زقت الىغام ق اإلاساحؾت الداخلُت مما ًٍص  طٍس
 مىافق 0.640 4.13 26.7 4 60.0 9 13.3 2 - - - -

 مىافق 0.834 3.87 20.0 3 53.3 8 20.0 3 6.7 1 - -جسبط دزحت الثقت باإلاؾلىماث التي ًيخجها هغام اإلاؾلىماث 
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نخائج ؤلاطخ ُا  اإلاخػللت باإلادىز الثاني  ( :61الجدول زكم )

 اإلاداطبي بمدي فؾالُت اإلاساحؾت الداخلُت

سه ؽً فؾالُت هغام اإلاؾلىماث  ًفصح مدافػ الحظاباث في جقٍس

 الداخلُتاإلاداطبُت مً خالى احساءاث اإلاساحؾت 
 مىافق 0.799 3.93 20.3 3 60.0 9 13.3 2 6.7 1 - -

ؾمل اإلاساحؾت الداخلُت ؽلى الدشاف و ببساش اإلاخىطط الؾام ل

هقاط القىة و الضؾف لىغم اإلاؾلىماث اإلاداطبُت و جصحُذ 

 �ألاخطاء لخدقُق ؤهداف اإلااطظت

 

 مىافق 03743 3386                    
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  حظمذ اإلاساجػت الداخلُت لنظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت طما  اجساءاث زكابُت الهدؼاف نلان

  الظػف في اإلاؤطظت

اإلاساحؾت الداخلُت حظمذ لىغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت مما ًدى ؽلى ؤن   % 73.3وافقذ ؽُىت الدزاطت بيظبت 

 4، و ججلى ذلو في مخىطط خظابي الري بلغ   بُت اللدشاف هقاك الضؾف في اإلااطظتضمان احساءاث زقاب

[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف  4.21 – 3.41و الري ًدخل ضمً الفئت السابؾت ] 

سابؾت مىافق ، و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت ال 0.535اإلاؾُازي 

 ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 حػمل اإلاساجػت الداخلُت غلى خماًت اإلاىجىداث واإلالفاث و اإلاػلىماث من طىء الاطخخدام . 

اإلاساحؾت الداخلُت حؾمل ؽلى خماًت اإلاىحىداث مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن   % 60

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   %26.7و ؤحاب  ء الاطخخدامواإلالفاث و اإلاؾلىماث مً طى

[ و التي  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت         ]   4.1 وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  % 86.7

جىافق ، و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و 0.640حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 للخاهد من جدلم الؼسوط التي ًخطلبها النظام وجب اجساء الػدًد من اجساءاث اإلاساجػت الداخلُت . 

ط التي ًخطلبها الىغام للخالد مً جدقق الشسو مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن    33.3%

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت   %13.3و ؤحاب  وحب احساء الؾدًد مً احساءاث اإلاساحؾت الداخلُت

 4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.46 وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  % 46.6اإلاىافقحن لهل 

، و سي قُمت مالئمت  جسحؿ لخجاوع و 0.915ساف اإلاؾُازي [ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهد

 جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 حظمذ اإلاساجػت الداخلُت باداء الػملُاث اإلاداط ُت بدزجت غالُت من الىفاءة . 

اإلاساحؾت الداخلُت حظمذ باداء الؾملُاث  انمىافق ؽلى مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم   66.7%

و ؤحاب قُام بةخخبازاث الفهم و الخطابق اللما هى مددد له مً خالى  اإلاداطبُت بدزحت ؽالُت مً النفاءة

 وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  % 80بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   13.3%

[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41السابؾت  ] ؤي في الفئت   3.93

ى ، و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًد0.594

 ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 ً خمىن اإلاظُيرو  من الىصىل الى كسازاث جدُذ اإلاساجػت الداخلُت الىطىح وغدم الغمىض ليي

 .صائبت
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اإلاساحؾت الداخلُت جدُذ الىضىح وؽدم مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن   26.7%

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل   %20و ؤحاب   الغمىض لهي ًخمنً اإلاظُحرون مً الىصىى الى قسازاث صائبت

 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.53 ظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادىوبالي  % 46.7وظبت اإلاىافقحن لهل 

، و سي قُمت مالئمت جسحؿ لخجاوع 0.990[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21

 . و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت

  د م اإلاساجػت الداخلُت مما ًٍص التزام مدافظ الحظاباث بخلُُم نظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت غن طٍس

 .من ثلت النظام

التزام مدافػ الحظاباث بخقُُم هغام اإلاؾلىماث مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن   60%

د مً زقت ق اإلاساحؾت الداخلُت مما ًٍص بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل   %26.7و ؤحاب  الىغام اإلاداطبُت ؽً طٍس

 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   4.13 وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  %86.7وظبت اإلاىافقحن لهل 

، و سي قُمت صغحرة  جسحؿ  0.640[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21

 حاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .لخجاوع و جىافق ؤلا 

 جسبط دزجت الثلت باإلاػلىماث التي ًنخجها نظام اإلاػلىماث اإلاداطبي بمدي فػالُت اإلاساجػت الداخلُت. 

ُىت الدزاطت مما ًدى ؽلى ؤن ؽ %20و وظبت اإلاىافقت بشدة  % 53.3بلغذ وظبت الؾُىت الدزاطت اإلاىافقت 

دزحت الثقت باإلاؾلىماث التي ًيخجها هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي جسجبط بمدي ؽلى  ؤن   % 73.3اإلاىافقت  لهل 

 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.87وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  فؾالُت اإلاساحؾت الداخلُت 

، و سي قُمت حُدة جسحؿ لخجاوع و 0.834ؤلاهدساف اإلاؾُازي [ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى  4.21

 جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق  ما ًدى ؽلى زضا ؤفساد الؾُىت .

  سه غن فػالُت نظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت من خالل اجساءاث ًفصح مدافظ الحظاباث في جلٍس

 . اإلاساجػت الداخلُت

مما ًدى ؽلى ؤن ؽُىت الدزاطت  %20.3و وظبت اإلاىافقت بشدة  %60لدزاطت اإلاىافقت بلغذ وظبت الؾُىت ا

سه ؽً فؾالُت هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت ؽلى  ؤن   % 80.3اإلاىافقت  لهل  ًفصح مدافػ الحظاباث في جقٍس

فئت السابؾت  ؤي في ال  3.93وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى  مً خالى احساءاث اإلاساحؾت الداخلُت  

، و سي قُمت حُدة جسحؿ 0.799[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41] 

 لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت الخامظت مىافق  ما ًدى ؽلى زضا ؤفساد الؾُىت

   : الخدلُل الػام لػبازاث اإلادىز الثاني 

ؽمل اإلاساحؾت الداخلُت ؽلى الدشاف و ببساش هقاط القىة و الضؾف لىغم اإلاؾلىماث خىى ماهذ جخمدىز 

فباليظبت فزاء افساد الؾُىت قدز اإلاخىطط الحظابي   �اإلاداطبُت و جصحُذ ألاخطاء لخدقُق ؤهداف اإلااطظت



 الدزاطت اإلاُدانُت                               الفصل الثالث                                        

 
44 

بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  ؤي خصس في الفئت السابؾت و التي حؾبر بافحماى ؽً اإلاىافقت  باإلضافت  3.86الؾام ب 

و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق  بحاباث الؾبازاث وجمسلصها خىى ؤلاحابت  0.743الري قدز ب 

  السابؾت مىافق ؽلى ما ًدى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 الثالثطخ ُا  اإلاخػللت باإلادىز (: نخائج ؤلا 66الجدول زكم )                                                               
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وجقُُم مدي فؾالُخه ٌؾخمد اإلاؾلىماث اإلاداطبُت لدزاطت هغام 

اإلاساحؿ ؽلى الىطائل التي مً شإنها ؤن حظاهم في جقُُم هرا 

 الىغام

 مىافم 1.033 3.73 26.7 4 33.3 5 26.7 4 63.3 2 - -

ٌظخخدم اإلاساحؾىن ؤطالُب مخؾددة لخىزُق هغام السقابت 

 الداخلُت في اإلااطظت مدل اإلاساحؾت
 مىافم 0.884 3.93 33.3 5 2667 4 40.0 6 - - - -

ًجب ؤن ًخإلد اإلاساحؿ مً فهم الىغام وؤن الىغام ًطبق لما 

هى مددد له مً خالى قُامه باخخبازاث الفهم والخطابق بُان 

 ؤوزاا الؾمل،التي جددد هقاط القىة والضؾف

 مىافم 1.082 3.8 20.0 3 60.0 9 6.7 1 6.7 1 6.7 1

 ذ ؤطبابًخطلب مً اإلاساحؿ بحساء فدا مؾمق إلاؾسفت وجىضُ

 الاهدسافاث
 مىافم 0.704 3.73 13.3 2 46.7 7 41.1 6 - - - -

ال ًمنً للمساحؿ الاطخغىاء ؽً بحساءاث فدا الحظاباث ؤو 

اطدبؾادها نهائُا ختى وبن ماهذ اإلااطظت جخمخؿ بىغام 

 مؾلىماث مداطبي فؾاى

 مىافم 0.799 4.06 33.3 5 41.1 6 2667 4 - - - -
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لثت باإلادىز الثا(:  نخائج ؤلاطخ ُا  اإلاخػلل 66 – 3الجدول  ز كم ) 

ق اإلاشاهدة اإلاادًت ًدقق القُام باخخبازاث الخ طابق ؽً طٍس

 هخائج حُدة للمساحؾت
 مىافم 0.915 4.13 40.0 6 41.1 6 63.3 2 6.7 1 - -

في الىغام ؽىد الدشاف  ًقىم اإلاساحؿ بخددًد هقاط الضؾف

 طىء جطبُق ؤو ؽدم جطبُق لىقاط القىة
 مىافم 0.884 3.73 13.3 2 61.1 9 63.3 2 63.3 2 - -

ت للخدقق مً ؤن ؤطالُب السقابت جصمم اخخبازاث ا طخمساٍز

قت التي وضؾذ  لها جطبق بىفع الطٍس
 مىافم 0.799 3.93 20.0 3 61.1 9 63.3 2 6.7 1 - -

 مىافم 0,887 3,88                     اللُاث جلُُم نظام اإلاػلىماث اإلاداطبياإلاخىطط الػام 
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  لدزاطت نظام اإلاػلىماث اإلاداط ُت وجلُُم مدي فػالُخه ٌػخمد اإلاساجؼ غلى الىطائل التي من ػأنها

 .أ  حظاهم في جلُُم هرا النظام

لدزاطت هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبُت وجقُُم مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن   33.3%

  %26.7و ؤحاب  احؿ ؽلى الىطائل التي مً شإنها ؤن حظاهم في جقُُم هرا الىغاممدي فؾالُخه ٌؾخمد اإلاس 

ؤي في   3.73وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %60بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل 

، و سي 1.033 [ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41الفئت السابؾت  ] 

قُمت مقبىلت  جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا 

 غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 ٌظخخدم اإلاساجػى  أطالُب مخػددة لخىثُم نظام السكابت الداخلُت في اإلاؤطظت مدل اإلاساجػت. 

ٌظخخدم اإلاساحؾىن ؤطالُب مخؾددة لخىزُق مىافق ؽلى  ؤن مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم   26.7%

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن   %33.3و ؤحاب  هغام السقابت الداخلُت في اإلااطظت مدل اإلاساحؾت

[ و التي  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.93وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %60لهل 

، و سي قُمت حُدة  جسحؿ لخجاوع و جىافق 0.884بت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي حؾبر ؽً بحا

 ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

  ًجب أ  ًخأهد اإلاساجؼ من فهم النظام وأ  النظام ًطبم هما هى مددد له من خالل كُامه

 . الفهم والخطابم بُا  أوزاق الػمل،التي جددد نلاط اللىة والظػفباخخبازاث 

ًجب ؤن ًخإلد اإلاساحؿ مً فهم الىغام وؤن  همً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤه  60%

الىغام ًطبق لما هى مددد له مً خالى قُامه باخخبازاث الفهم والخطابق بُان ؤوزاا الؾمل،التي جددد 

وباليظبت   %80بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   %20و ؤحاب   قىة والضؾفهقاط ال

[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.8للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى 

اباث و جمسلصها  خىى ، و سي قُمت مقبىلت  جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاح1.082باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

 . ًخطلب من اإلاساجؼ اجساء فدص مػمم إلاػسفت اطباب وجىطُذ الاندسافاث 

ًخطلب مً اإلاساحؿ احساء فدا مؾمق إلاؾسفت  همً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤه  46.7%

وباليظبت   %60بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   %13.3و ؤحاب   هدسافاثاطباب وجىضُذ الا 

[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]   3.73للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى 
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اث و جمسلصها  خىى ، و سي قُمت حُدة  جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاب0.704باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .

  ال ًمىن للمساجؼ الاطخغناء غن إجساءاث فدص الحظاباث أو اطدبػادها نهائُا ختى وإ  وانذ

 . اإلاؤطظت جخمخؼ بنظام مػلىماث مداطبي فػال

ال ًمنً للمساحؿ الاطخغىاء ؽً بحساءاث فدا  همً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤه  40%

  %33.3و ؤحاب   الحظاباث ؤو اطدبؾادها نهائُا ختى وبن ماهذ اإلااطظت جخمخؿ بىغام مؾلىماث مداطبي فؾاى

ؤي   4.06وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %73.3بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل 

، و سي 0.799[ و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي  4.21 – 3.41في الفئت السابؾت  ] 

قُمت حُدة  جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى زضا غالبُت 

 ؤفساد الؾُىت .

  م اإلاؼاهدة اإلاادًت ًدلم نخائج  . جُدة للمساجػتاللُام باخخبازاث الخطابم غن طٍس

ق ًجب  همً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤه  40% القُام باخخبازاث الخطابق ؽً طٍس

بمىافق بشدة  ، ما ًجؾل وظبت اإلاىافقحن لهل   %40و ؤحاب  اإلاشاهدة اإلاادًت ًدقق هخائج حُدة للمساحؾت

[ و التي حؾبر ؽً  4.21 – 3.41الفئت السابؾت  ]  ؤي في  4.13وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   80%

، و سي قُمت مالئمت  جسحؿ لخجاوع و جىافق ؤلاحاباث و 0.915بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًدى ؽلى ز 

 ام غند اهدؼاف طىء جطبُم أو غدم جطبُم لنلاط ًلىم اإلاساجؼ بخددًد نلاط الظػف في النظ

 . اللىة

ًقىم اإلاساحؿ بخددًد هقاط الضؾف في الىغام  مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن  60%

، ما ًجؾل وظبت بمىافق بشدة   %13.3و ؤحاب  ؽىد الدشاف طىء جطبُق ؤو ؽدم جطبُق لىقاط القىة 

[  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]  3.73وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %73.3اإلاىافقحن لهل 

، و سي قُمت حُدة  جسحؿ لخجاوع و جىافق 0.884و التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ُىت .ى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق ما ًد

 لت التي وطػذ ت للخدلم من أ  أطالُب السكابت جطبم بنفع الطٍس   لها جصمم اخخبازاث اطخمساٍز

ت للخدقق مً ؤن  مً ؤفساد ؽُىت الدزاطت ماهذ بحابتهم مىافق ؽلى  ؤن  60% جصمم اخخبازاث اطخمساٍز

قت التي وضؾذ ما ًجؾل وظبت بمىافق بشدة  ،   %20و ؤحاب  لها ؤطالُب السقابت جطبق بىفع الطٍس

[ و  4.21 – 3.41ؤي في الفئت السابؾت  ]  3.93وباليظبت للمخىطط الحظابي هجده ٌؾادى   %80اإلاىافقحن لهل 
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، و سي قُمت حُدة  جسحؿ لخجاوع و جىافق 0.799التي حؾبر ؽً بحابت مىافق باإلضافت بلى ؤلاهدساف اإلاؾُازي 

 ما ًدى ؽلى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت  ؤلاحاباث و جمسلصها  خىى ؤلاحابت السابؾت مىافق

   : الخدلُل الػام لػبازاث اإلادىز الثالث 

فباليظبت فزاء ؤفساد الؾُىت قدز اإلاخىطط  الُاث جقُُم هغام اإلاؾلىماث اإلاداطبيماهذ جخمدىز خىى 

بلى ؤلاهدساف  ؤي خصس في الفئت السابؾت و التي حؾبر بافحماى ؽً اإلاىافقت  باإلضافت 3.88الحظابي الؾام ب 

و سي قُمت صغحرة جسحؿ لخجاوع و جىافق  بحاباث الؾبازاث وجمسلصها خىى  0.887اإلاؾُازي  الري قدز ب 

ؤلاحابت السابؾت مىافق ؽلى ما ًدى زضا غالبُت ؤفساد الؾُىت .
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 : الفصل اجمتخ        

 ػاوغ منصىز مدافظ الحظاباث طػد منخب اإلاالخػ مما طبق ؤن الدزاطت الخطبُقُت  التي طبقذ في 

 ممثلت في اطخمازة الاطخبُان شملذ  صالمندز  مظخغانم 2مظىن غمازة ب زكم  66اليائن ملسه بحي 

   في القظم ألاوى ؽُىت مً اإلاجخمؿ مً ؤمادًمُحن ومهىُحن مً ذوي الخخصا في اإلاداطبت والخدقُق ؽلـى اخـخالف  

م هغام السقابت الداخلُت وز اإلاساحؾت الداخلُتاطئلت خىى دوخبراتهم  و في القظم الثاوي  تهمؤؽمـازهم ومـاهال ، في جقٍى

 ولخصذ هره الدزاطت بلى :

مىهجُـت القُـام باإلاساحؾـت الداخلُت جـخم وفقـا لخطـىاث مىخغمـت ، فدـا وجقُـُم هغـام السقابـت الداخلُـت باإلااطظـت  -

 . ُت للماطظتبحـساء الاخخبـازاث الالشمـت، وذلو قصد بصداز زؤي ؽلى الىضؾُت اإلاال

ًخطح ؤن لىغام اإلاؾلىماث اإلاداطبي دوز لبحر في الحفاظ ؽلى مهاهت اإلااطظت مً خالى جىفحر البُاهاث واإلاؾلىماث  -

بدقت والظسؽت اإلاطلىبت، بدُث ًخخا هغام اإلاؾلىماث بخىفحر مؾغم اإلاؾلىماث الاقخصادًت التي ًمنً الخؾبحر ؽنها 

 خسي.ازاث اإلايشأث بل وؤطساف ؤإلاالُت بدااإلاشنالث والقسازاث مالُا، وحظاؽد بال شو في خل لثحر مً 



 

 

  الخاتمة
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 جقييم هظام املػلىماث املحاسبيت وفق آلياث املساحػت الداخليت حاولنا ابساش من خالل دزاسدنا ملىضىع 

الدوز الري جلػبه املساحػت الداخليت وغالقتها بنظام املػلىماث املحاسبيت الري ًحخل مىقؼ مخميز في 

و التي  �املؤسست هظسا لػالقخه املدشابكت مؼ مخخلف ألاهظمت الىظيفيت ألاخسي كىنها مصدزا ملدخالجه

و لكن  �الػدًد من القسازاث ًقىم بمػالجتها و ًقدمها في شكل مػلىماث ٌػخمد غليها املسيرون في اجخاذ

الخأكيد غلى صحت و دقت هره املػلىماث املحاسبيت و غن مدي حػبيرها غن الىضػيت الحقيقيت 

للمنظمت ًخطلب مساقبت السير الػادي للػملياث املسجبطت باألهظمت الىظيفيت و جقييم دابم لإلحساءاث و 

ألاخيرة بالسحىع إلى مصادز البياهاث املحخىاة في  السياساث التي تهدف إلى حسيير البياهاث املخػلقت بهره

 التي هي غبازة غن مدخالث غمليت املساحػت الداخليت  .الىثابق املحاسبيت

واملاما بمخخلف النقاط قمنا باسقاط الجاهب النظسي غلى الدزاست امليداهيت التي كاهذ بمكخب محافظ 

ت ما بين هظام املػلىماث املحاسبيت واملساحػت الحساباث بمسخغاهم حيث جىصلنا الى وحىد غالقت طسدً

 الداخليت من خالل اخخباز الفسضياث الى:

ًسجكص هظام املػلىماث املحاسبي املالي غلى قىاغد و مبادا محاسبيت مخػازف غليها  الفرضية الاولى:

 وهى ما ًؤكد صحتها. جخحكم في غمله

هابل من البياهاث من ألاهظمت الىظيفيت  ًخلقى هظام املػلىماث املحاسبي كم الفرضية الثانية:

بمػالجتها للحصىل غلى املػلىماث املحاسبيت التي جقدم صىزة غن الىضػيت  ألاخسي و التي ًقىم

 وهى ما ًؤكد صحتها. الاقخصادًت و املاليت للمؤسست

حػمل املساحػت الداخليت غلى اكدشاف و إبساش هقاط القىة و الضػف لنظم  الفرضية الثالثة:

 �وهى ما ًؤكد صحتها. املػلىماث املحاسبيت و جصحيح ألاخطاء لخحقيق أهداف املؤسست

 النتائج املتوصل اليها:

 ٌػمل غلى اهخاج املػلىماث الالشمت لػمل املساحؼ الداخلي.هظام املػلىماث املحاسبي  -

املػلىماث املحاسبي غلى اسس ومبادا سليمت ٌسمح بخىليد مػلىماث ذاث  جصميم هظام -

 مصداقيت ومػبرة غن الىضغيت الحقيقيت للمؤسست.

هظام املػلىماث املحاسبيت له اهميت بالغت لكن ليس له مصلحت خاصت في اغلبيت املؤسساث  -

ليت اجخاذ لكن هى ضمن مخخلف املصالح وان اسخخدام هظام مػلىماث فػال ٌساغد في غم

 القسازاث السليمت.

املساحػت الداخليت غبازة غن فحص الهظمت السقابت الداخليت و التي من بينها هظام املػلىماث  -

 املحاسبيت والري ٌسمح لها بئبداء زأي محاًد غن الىضؼ املالي للمؤسست.
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من صحت البياهاث واملػلىماث التي ًفسشها هظام  حساهم املساحػت الداخليت في جقييم وجاكد -

املػلىماث املحاسبي والخاكد من ان السياساث و الاحساءاث املىضىغت خاليت من الاخطاء 

 للحصىل غلى مػلىماث محاسبيت مىثىقت.

 :الدراسة آفاق

 اهميت هظام املػلىماث املحاسبيت في جحسين الاداء املالي للمؤسست -

 املحاسبيت و دوزه في اجخاذ القساز.هظام املػلىماث  -

 هظام املػلىماث املحاسبيت واملساحػت الالكتروهيت -
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 امللخص:

 املزاجػة الداخلية آلياتثقييم نظام املػلىمات املحاسبية وفق جػالج هذه الدراسة مىضىع 

الىظيفية في املنظمة باغحبارها أهمية في مزاقبة ملخحلف ألانظمة ملا يكخسيه هذا النظام من 

و من  املصدر الزئيس ي لحدفقات البيانات و التي جػحبر مدخالت لنظام املػلىمات املحاسبي

حاولة الػالقة بن  نظام خالل دراسة حالة في مكحب محافظ الحسابات بمسحغانم وهذا مل

غالقة طزدية مد  حيث ثبن  لنا انه هناك املػلىمات املحاسبي و ألانظمة الىظيفية ألاخزي 

في النظم اليدوية سىاء مزاقبة املػلىمات املحاسبية و نظم الزقابة و املزاجػة الداخلية بن  

 .أو آلالية

 

نظام املػلىمات املحاسبي,الزقابة الداخلية,املزاجػة الداخلية,محافظ  :الكلمات املفتاحية

 .الحسابات

ABSTRACT: 

This study addresses the topic of evaluating the accounting information system 

according to the internal audit mechanisms of the importance of this system in 

monitoring various functional systems in the organization as the main source of data 

flows, which are inputs to the accounting information system and through a case study 

in the office of the governor of accounts in Mostaganem and this is to try to 

relationship Between the accounting information system and other functional systems 

where we have found that there is a direct relationship between the control and internal 

audit systems and the control of accounting information, whether in manual or 

automated systems. 

 

Key words: accounting information system, internal control, internal audit, accounts 

portfolio. 


	page de garde.pdf (p.1)
	المذكرة 2020 ناصر باشا فضيلة+منداس خيرة-2-93.pdf (p.2-93)
	شكر.pdf (p.2)
	اهداء 2.pdf (p.3)
	إهداء.pdf (p.4)
	الفهرس.pdf (p.5-6)
	TABLEU.pdf (p.7-8)
	????? ???????.pdf

	ABRIV.pdf (p.9)
	????? ????????? ???????.pdf

	FOSOL.pdf (p.10-87)
	????? ???????.pdf
	??????? ??????.pdf
	????? ????? 1.pdf
	????? ?????.pdf
	????? ????? 2.pdf
	????? ?????? (Enregistré automatiquement).pdf
	????? ????? 3.pdf
	????? ?????? nbf.pdf
	????? ???????.pdf
	???????-??????.pdf
	????? ????? ??????? ????????.pdf
	????? ??????? ????????.pdf

	ANNEX.pdf (p.88-92)
	????? ???????.pdf
	???????.pdf

	RESUME.pdf (p.93)
	??????.pdf



