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الٗامت امل٣ضمت  
 



 هقذهة
 

 
  أ

 م٣ضمت

بٗض الخدىالث ال٢خهاصًت التي َغؤث ٖلى الٗالم و الخُىعاث التي َغؤث ٖلى مؿخىي املدُِ املالي و الٗالمي، 

و ٢ض ناخب الخُىع الظي قهضٍ الٗالم جُىع ٖلى مؿخىي حجم و وكاَاث املاؾؿاث الا٢خهاصًت، خُح 

ذ الغ٢ابت الضازلُت اَخماما ٦بحرا مً ٢بل امليكأث في صو٫ الٗالم و ٢ض ناخب طل٪ الٗضًض مً  ٖٞغ

الدؿائالث خى٫ صوع الىٓم الغ٢ابُت في الخض مً َظٍ  ػماث مما ؤصي بالٗضًض مً امليكأث بلى جهمُم هٓم 

ع٢ابُت صازلُت جخماش ى م٘ بيُت و ز٣اٞت امليكأث، لًمان الؿحر الخؿً ملهالخها و خماًت ممخل٩اتها و يمان 

 .ؤنىلها

بن َظا الخُىع الا٢خهاصي جٗل لل٣ىاثم املالُت ؤَمُت بالٛت صازل املاؾؿت بدُح حكمل ال٣ىاثم املالُت و 

ملخ٣اتها ٖلى ٧اٞت املٗلىماث املداؾبُت التي جم٨ً مؿخسضمي َظٍ ال٣ىاثم مً الاٖخ٣اص بإجها جمثل بٗضالت 

ما٫ للماؾؿت، ٦ما ججٗل مؿخسضمها ًث٤ بإجها جخًمً مٗلىماث حؿاٖضٍ في ج٣ُُم  املغ٦ؼ املالي، وهخاثج ٖ 

ب في اجساط ٢غاع اؾدكاعي في قاجها . ؤصاء املاؾؿت التي ًٚغ

خماص ٖليها في ٖملُاث الخيبا و الخسُُِ  و هٓغا ألَمُت ال٣ىاثم املالُت باليؿبت ملؿخسضميها و مضي الٖا

املؿخ٣بلي و اجساط ال٣غاعاث ٧ان البض لإلصاعة مً بجبإ وؾاثل ؤو إلاجغاءاث التي حؿمذ لها بخدؿحن مً جىصتها 

لى يىء ما ج٣ضم ٞان     :يٌطٍ الضعاؾت ٌ املُغوخت في الغثِؿُت إلاق٩الُتٖو

ة؟  ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي في جدـالضازلُت الغ٢ابت جإزحرما مضي   

غي طا الدؿائ٫ ٌو   ُت بلى َغح الدؿائالث ٣ًىصها الجَى :آلاجُت الٟٖغ  

 ة ؟  ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي الغ٢ابت في جدـبِئت٫ جازغ ٌ -1

 ة ؟  ين جىصة ال٣ىاثم املا٫يع املساَغ في جدـيئزغ ج٣ضي٫ ٌ -2

  ؟  الضازلُتن جىصة الغ٢ابت يع  وكُت الغ٢ابت و الاجها٫ في جدـيما مضي جإر -3

 ة ؟    ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي٫ جازغ ؤهٓمت املٗلىماث و الاجها٫ في جدـٌ -4

   ة ؟  ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي٫ جازغ املغا٢بت في جدـٌ -5

  



 هقذهة
 

 
  ب

: الٟغيُاث   

 .ةين جىصة ال٣ىاثم املا٫يثت الغ٢ابت في جدـيجازغ ب -1

 ن جىصة ال٣ىاثم املالييع املساَغ في جدـيجازغ ج٣ض -2

 .  الضازلُتن جىصة الغ٢ابت يجازغ  وكُت الغ٢ابت و الاجها٫ في جدـ -3

  املالُت ال٣ىاثم جىصة جدؿحن في اجها٫ و املٗلىماث اهٓمت جازغ -4

 ال٣ىاثم املالُت جىصة جدؿحن في املغا٢بت جازغ -5

 :   ؤَمُت الضعاؾت

اصة هُا١ ية ٖلى مؿخىي املاؾؿاث هٓغا لؼية الغ٢ابت الضازليمٌة البدح مً زال٫ ؤيمٌج٨مً ؤ

 و الخٗغى الضازلُتطٍ الضعاؾت ؤهٓمت الغ٢ابت ٌر ؾىدىاو٫ زال٫ ي املاؾؿاث، حجماعؾها وكُت التي 

.ةية و الٟٗا٫ي ال٣ىالضازلُتا الغ٢ابت ًهم الخهاثو التي مً املٟترى ؤن ج٩ىن ٖلٌأل  

:  ؤَضاٝ البدح  

: ٌامٌصاٝ ؤ١ٌ جملت مً  يمً زال٫ صعاؾدىا ؾىداو٫ جد٤  

 .  ة ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي في جدـالضازلُتة الغ٢ابت يمٌصٝ إلبغاػ ؤًه -

 .  ةين جىصة ال٣ىاثم املا٫ية في جدـيع٢ابت الضازلللام ٌجاص هٓام الضوع ا٫يصٝ بلى بًه -

اع الىٓغي للغ٢ابت يمداولت ب -  .  الضازلُتان إلَا

 .   ة ية وجىصة ال٣ىاثم املا٫ين الغ٢ابت الضازليان الٗال٢ت بيصٝ بلى بًه -

 :       ؤؾباب ازخُاع َظا املىيٕى

اٌ   زغي هظ٦غ مًالا٢خهاصًتٕ يـٍغ مـً املىاىيطا املىيٕى صون ٌٙاع ي  جىجض ٖضة ؤؾباب صٞٗخىا الزذ

:    الخهىمٌٖلى وج  

 .  طا املىيٕى م٘ جسهص ي الضعاس يٌمالثمت  -



 هقذهة
 

 
  ج

ة ية زانـــــت بٗض الخدىالث الا٢خهاصي١ الٟٗا٫ية ٢هض جد٤ية للغ٢ابت الضازليخاجت املاؾؿاث الجؼاثغ -

 .  حهاٍ الظي جيكِ ٝيا املذٌٌصالتي ف

بت مًيٕ الخض١يو٫ الصخص ي للُالب ملىاىيالم - إل في َا١ و ٚع  .  زو املىيــٕىيص يو جضٌ ٖلى ٧ل ما الَا

:الضعاؾت مىهجُت  

٫ مسخل٠ املٗلىماث املخٗل٣ت بمىيٕى يطا مً زال٫ جم٘ و جدلٌلي و يج الىنٟي الخدلٌؾىٗخمض ٖلى املً

  .ةين جىصة ال٣ىاثـم املا٫ية و جدـيالغ٢ابت الضازل

  :البدح نٗىباث

 .  ١ الى٢ـذيى- 

غث ل٩اهذ بمثابت اهُال٢ت ٖمل٢ٌلت الضعاؾاث الؿاب٣ت املكاب-  صة ملىيٕى ية م٠ية للمىيٕى و التي لى جٞى

  . الباخح

 حجغ نحي هدُجت وباء ٧ىعوها

: ٩َُل البدح  

اث امل٣ترخت ٣ٞض ياع صخت الٟغىيطا البدح و إلاجابت ٖلى  ؾئلت املُغوخت م٘ ازذٌمداولت مىا إلهجاػ   

 :    ٧الخالي ٞهلحنطا الباخح بلى ٌم يها ج٣ـياعجإ

جض ال٣اعت يبط  ة،ير جىاولىا في الٟهل  و٫ هٓام الغ٢ابت الضازليح م البدح بلى زالزت ٞهى٫،يجم ج٣ـ

ؤما املبدح  م ًٖ الغ٢ابت بهٟت ٖامت،هيجًمً بٌٗ املٟاي الظي الضازلُتٖغيا لإلَاع الٗام لىٓام الغ٢ابت 

 الثالح م٣ىماث هٓام الغ٢ابت  مبدح فيوجىاولىا  ،الضازلُتالغ٢ابت  ومباصت م٩ىهاث بلى ُٞهالثاوي ٞخُغ٢ىا 

 .  الضازلُت الغ٢ابت  هماطج ًهطا الٟهل ٢ضمىا ٌٝوؤزغ مبدح في  ،الضازلُت

ىا ٖلى ٌة و الظي زال٫ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي في جدـالضازلُت الغ٢ابت صوع وفي الٟهل الثاوي الظي ٖىىن   حٗٞغ

وم و ٌة مً م٠ي جىصة ال٣ىاثم املا٫ًهؤما الثاوي ٞخىاولىا ٝ  في املبدح  و٫،ؤَمُتهاا و ٌم٩ىهاث ة،يال٣ىاثم املا٫

ا ٖلى ٌعية و جإري بجغاءاث الغ٢ابت الضازلًهؤما في املبدح الثالح ٣ٞض صعؾىا ٝ ا،ًهزهاثو و الٗىامل املازغة ٝ

 .  ةيجىصة ال٣ىاثم املا٫
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  :جمهُض

اثٟها وحٗضص مجاالث وكاَها، ٞهظا ما ؤصي بلى  ما٫ ؤنبدذ في و٢خىا جخمحز ب٨بر حجمها و ح٣ٗض ْو مىٓماث ٖ 

ا مً امل٣ىماث ؤالاَخمام املتزاًض و ال٨بحر بالغ٢ابت الضازلُت ألَمُتها البالٛت في الخٟاّ ٖلى امليل ة باٖخباَع

ا في ؤي جىُٓم بصاعي ؾلُم في امليل  .ةؤ ؾاؾُت التي البض مً جىاَٞغ

ت مً الًماهاث التي حؿاَم في ٖملُت الخد٨م صازل املاؾؿت و َضٞها مً  باٖخباع الغ٢ابت الضازلُت مجمٖى

ت و  جهت الخٟاّ ٖلى املمخل٩اث و ص٢ت املٗلىماث و مً جهت الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الخٗلُماث و  وامغ إلاصاٍع

. الدصجُ٘ ٖلى جدؿحن  صاء

و هٓغا لألَمُت البالٛت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت زههىا َظا الٟهل لخىاوله بالخٟهُل خُح جم ج٣ؿُمه 

: مىهجُا بلى ؤعبٗت مباخح

 ماَُت الغ٢ابت الضازلُت: املبدح  و٫ 

ا : املبدح الثاوي م٩ىهاث و مباصت الغ٢ابت الضازلُت و مٗاًحَر

امل٣ىماث  ؾاؾُت للغ٢ابت الضازلُت : املبدح الثالح

هماطج الغ٢ابت الضازلُت  : املبدح الغاب٘
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  .مضزل بلى الغ٢ابت الضازلُت: املبدح  و٫ 

ًمثل هٓام الغ٢ابت الضازلُت مدىع الاعج٩اػ الظي حؿدىض ٖلُه بصاعة املاؾؿت للخإ٦ض مً ؤن  صاء الٗملي ًخم 

ا و ه٣اٍ ال٠ًٗ  َؼ ت مً اجل الى٢ٝى ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة لخٍٗؼ ٤  َضاٝ املؿُغة و املٗاًحر املىيٖى ٞو

ت  ؾباب التي ؤصث بلى طل٪ و جدلُلها و مً زم اجساط إلاجغاءاث الخصخُدُت و ججىب الى٢ٕى ٞيها  ملٗٞغ

مؿخ٣بال، ٞىٓام الغ٢ابت الضازلُت حهضٝ بلى الخد٨م في املاؾؿت و خماًت ممخل٩اتها مً الًُإ و الخل٠ و 

.   الازخالؾاث

الضازلُتماَُت الغ٢ابت : املُلب  و٫   

وكإة الغ٢ابت الضازلُت  : ؤوال

هٓغا الػصًاص ؤَمُت الغ٢ابت الضازلُت بٗض خضور جل٪ الاجهُاعاث املالُت أل٦بر الكغ٧اث في الٗالم ٣ٞض اػصاص 

ٗاث ٖليها و بُٖائها ؤَمُت بالٛت ملا لها مً صوع ٦بحر ج٣ىم به في ٖضة مجاالث ، ٦ما ؾاَم في 1جغ٦حز الدكَغ

ا ٦ما ًلي اصة الاَخمام بها ٖضة ٖىامل هىجَؼ :  ٍػ

 في الخُاة الا٢خهاصًت الخضًثت، بلى الخض الظي ؤنبذ مٗه مً املخٗظع ٖلى بصاعة امليكأث٦بر حجم  -

٤ الاجها٫ الصخص ي لظل٪  امليكاة الخٗٝغ ٖلى ؤوجه وكاَاتها املسخلٟت و هخاثج ؤٖمالها ًٖ ٍَغ

ه  بغػث ؤَمُت جىاجض الغ٢ابت الضازلُت ٦إصاة حؿخسضمها إلاصاعة ب٣هض الخإ٦ض مً صخت ما جدخٍى

ا مً ؤي زُا ؤو جالٖب غ مً بُاهاث و زلَى . 2ال٨كٝى و إلاخهاءاث و الخ٣اٍع

بتها في الخإ٦ض مً ٢ُام بصاعة امليل - ة بدىُٟظ املسُِ لهم لخد٤ُ٣  َضاٝ ؤاَخمام إلاصاعة الٗلُا و ٚع

الٗامت، في خضوص الازخهاناث املٟىيت لهم و الخإ٦ض مً خماًت ؤمىا٫ امليكاة مً ٞغم الٛل و 

 .الخالٖب

 التي لها مؿاؽ بمهالخها و مغا٣ٞها الٗامت، و خاجت الخ٩ىمت التي لها امليكأثبقغاٝ الضولت ٖلى  -

غ الالػمت للخسُُِ ال٣ىمي  3. خ٤ إلاقغاٝ ٖلى البُاهاث و املٗلىماث و الخ٣اٍع

الخدى٫ الظي َغا ٖلى ٖملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي، بط بٗض بن ٧اهذ جخم بك٩ل قامل جٟهُلي، ؤنبدذ  -

ج٣ىم و حٗخمض ٖلى ؤؾلىب الازخباعاث و الُٗىاث، و َظا ًخدضص ٖلى يىء هخاثج ٢ُام املض٤٢ الخاعجي 

 . بٟدو و ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الىخضة الا٢خهاصًت مىيٕى الخض٤ُ٢

اصة  - اصة الاَخمام بالغ٢ابت الضازلُت ملىا٦بت الخُىعاث الخ٣ىُت و اؾخسضام الخاؾباث الال٨تروهُت و ٍػ ٍػ

 . 1مهمت و مؿاولُاث الغ٢ابت الضازلُت 

                                                           
ٗذ ؤبى حجغ وبًمان ؤخمض مدمض عوٍدت،  1 م هٓم الغ٢ابت الضازلُت في ْل جُب٤ُ "  ؾامذ ٞع  الكغ٧اث في خى٦متصوع املغاجٗت الضازلُت ٦ألُت لخ٣ٍى

 . 8، بدح م٣ضم بلى املاجمغ الؿىىي الخامـ ل٣ؿم املداؾبت ٧لُت الخجاعة، جامٗت ال٣اَغة، م "مهغ
ت و الخُب٤ُ" خؿام ببغاَُم،  2 ، 2010، الجؼء  و٫، الُبٗت  ولى، صاع البضاًت هاقغون و مىػٖىن، ٖمان،  عصن، "جض٤ُ٢ الخؿاباث بحن الىٍٓغ

 . 99م 
ت الٗاملُت لليكغ والخىػَ٘، "صعاؾاث مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث" الخٌُُب،  عاٚب وزالض مؿٗض ًٞل  مدمض 3 ، الُبٗت  ولى، صاع ٦ىىػ املٗٞغ

 . 191، م2009ٖمان،  عصن، 
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ٞهضا الاَخمام املتزاًض بالغ٢ابت الضازلُت ؤصي جُىع مٟهىمها و حٛحر مدخىاٍ و مًمىهه مً ٞترة بلى  -

 : ؤزغي، ؾىداو٫ ط٦غ َظٍ املغاخل بك٩ل مً إلاًجاػ

هي مغخلت الغ٢ابت الصخهُت و ٢ض جًمىذ املٟهىم ال٤ًُ للغ٢ابت الضازلُت، و الظي جىاؾب : املغخلت  ولى

ت مً  ٟها ٖلى ؤجها مجمٖى م٘ َبُٗت املكغوٖاث الٟغصًت الهٛحرة التي ؾاصث آهظا٥، و ٞيها ا٢خهغ حٍٗغ

الىؾاثل التي ج٨ٟل الخٟاّ ٖلى الى٣ضًت مً الؿغ٢ت و الازخالؽ، زم امخضث لدكمل بٌٗ املىجىصاث  زغي 

 مثل املسؼون

اصة : املغخلت الثاهُت ض في َظٍ املغخلت همى في حجم املاؾؿاث و ٍػ هي مغخلت الًبِ الضازلي و ٢ض قَى

ت مً الىؾاثل  ؤوكُتها ٦ما احؿ٘ هُا٢ها الجٛغافي، و بمىجب طل٪ اٖخبرث الغ٢ابت الضازلُت بمثابت مجمٖى

التي جخبىاَا املاؾؿت لخماًت مىجىصاتها و ٦ظل٪ لًمان الصخت الخؿابُت للٗملُاث املثبخت بالضٞاجغ و 

٩ي للمداؾبحن ٖام   خُح ٖٝغ 1936السجالث، و مً ؤَم حٗاٍع٠ َظٍ املغخلت ما نضع ًٖ املٗهض  مٍغ

ت مً إلاجغاءاث و الُغ١ املؿخسضمت في املاؾؿت مً اجل الخٟاّ ٖلى "الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ؤجها  مجمٖى

"  الى٣ضًت و  نى٫  زغي، بجاهب الخإ٦ض مً الض٢ت ال٨خابُت لٗملُت بمؿا٥ الضٞاجغ 

هي مغخلت ال٨ٟاءة إلاهخاجُت، احؿ٘ ٞيها مٟهىم الغ٢ابت الضازلُت لِكمل ؤؾالُب الاعج٣اء : املغخلت الثالثت

ت، بلى  ٤ الاؾخسضام  مثل للمىاعص املخاخت و الاَخمام بالجىاهب الخىُٓمُت و إلاصاٍع بال٨ٟاءة إلاهخاجُت ًٖ ٍَغ

غ الظي  جاهب الخٟاّ ٖلى ؤنى٫ املاؾؿت و يمان الض٢ت املداؾبُت في حسجُل الٗملُاث، و ًمثل الخ٣ٍغ

٩ي للمداؾبحن ٖام    ؾاؽ لهظٍ املغخلت ، خُح ٖٝغ الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ؤجها 1949ؤنضٍع املٗهض  مٍغ

حكمل الخُت الخىُٓمُت و وؾاثل الخيؿ٤ُ و امل٣اًِـ املخبٗت في املاؾؿت بهضٝ خماًت ؤنىلها و يبِ 

خماص ٖليها و الاعج٣اء بال٨ٟاءة إلاهخاجُت . مغاجٗت البُاهاث املداؾبُت و الخإ٦ض مً ص٢تها و مضي الٖا

مغخلت هٓام الغ٢ابت الضازلُت و هي جخًمً املٟهىم الخضًح للغ٢ابت الضازلُت، و ٞيها جم : املغخلت الغابٗت

اؾدبضا٫ مهُلر الغ٢ابت الضازلُت بىٓام الغ٢ابت الضازلُت و باٖخباع ؤن َظٍ  زحرة ؤ٦ثر قمىال، و ٢ض وي٘ 

غ جإ٦ُض  ت بما ًٞى ت مً الؿُاؾاث و إلاجغاءاث املىيٖى حٍٗغ٠ جضًض لها و اٖخبرث بمىجبه ٖلى ؤجها مجمٖى

م٣ٗى٫ بان ؤَضاٝ املاؾؿت ؾٝى ًخم جد٣ُ٣ها، و ًغج٨ؼ مبضؤ الغ٢ابت الضازلُت َىا ٖلى اهه ألصاء ؤي وكاٍ 

٣ت مُٗىت و  مؿاولُاث ؤؾاؾُت ًخدملها املؿاو٫ ٖلى َظا اليكاٍ، و بالخالي ٖلُه جإصًت مهامه الخانت بٍُغ

. بضعجت مً ال٨ٟاءة

ا في الجضو٫ الخالي  :وؿخسلو ؤن مٟهىم الغ٢ابت الضازلُت مغ جُىعَا بٗضة مغاخل ًم٨ً اهجاَػ

 

                                                                                                                                                                                     
، 2010، الُبٗت  ولى، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  عصن، "(1)جض٤ُ٢ الخؿاباث" وصًان،  مدمض ولاي  الى٢اص مدمض  ؾام 1

 . 169م
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ة يوم الغ٢ابت الضازلٌ مغاخل جُىع م1٠)-(1الجضو٫ ع٢م 

 مٟهىم الغ٢ابت الضازلُت  ون٠ الغ٢ابت الضازلُت املغاخل

ت مً الىؾاثل التي ج٨ٟل  الغ٢ابت الصخهُت املغخلت  ولى  مجمٖى

الخٟاّ ٖلى الى٣ضًت ؤو الازخالؽ زم 

امخضث لدكمل لبٌٗ  نى٫  زغي 

 .مً ؤَمها املسؼون

ت مً الىؾاثل التي جخبىاَا  الًبِ الضازلي املغخلت الثاهُت مجمٖى

املاؾؿت الا٢خهاصًت لخماًت الى٣ضًت 

و  نى٫  زغي و ٦ظل٪ لًمان 

الض٢ت الخؿابُت و الٗملُاث املثبخت في 

 . الضٞاجغ

الخُت الخىُٓمُت و جمُ٘ الُغ١ و  ال٨ٟاءة إلاهخاجُت املغخلت الثالثت

إلاجغاءاث التي جًٗها املاؾؿت 

الا٢خهاصًت لخماًت ؤنىلها و ٞدو 

صخت البُاهاث املداؾبُت و صعجت 

خماص ٖليها  . الٖا

غ جإ٦ُضا مى٣ُُا م٣بىال بان  ٩َُل لخد٤ُ٣  َضاٝ املغخلت الغاب٘ ًٞى

 َضاٝ التي جسو املاؾؿت 

 . الا٢خهاصًت ؾٝى ًخم جد٣ُ٣ها

ٖملُاث لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  املغخلت الخامؿت

 مُٗىت

ٖملُت جخإزغ بةصاعة املاؾؿت 

غاٝ و  الا٢خهاصًت و بالٗضًض مً َ 

ًخم مً زال٫ ج٪ الٗملُت الخهى٫ 

ٖلى جإ٦ُض مىاؾب و لِـ مُل٤ ُٞما 

الث٣ت في : ًخٗل٤ باألَضاٝ الخالُت

غ املالُت و الالتزام بال٣ىاهحن و  الخ٣اٍع

اللىاثذ املالُت و ٞاٖلُت و ٦ٟاءة 

 . الٗملُاث

مجلت - صوع الغ٢ابت الضازلُت في ْل هٓام املٗلىماث-زاثغي نبري مدمض ٚبان: املهضع

 9 م 2009-45الٗضص -  الٗلىم إلاوؿاهُت
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٠ الغ٢ابت الضازلُت : زاهُا حٍٗغ

ٟاث التي ٢ضمذ مً مسخل٠  ت مً الخٍٗغ و لإلخاَت باملٟهىم الٗام للغ٢ابت الضازلُت ؾى٣ىم بٗغى مجمٖى

 .الهُئاث واملىٓماث املهىُت و بٌٗ املالٟحن املهخمحن بمجا٫ الغ٢ابت الضازلُت

بإجها الخُت الخىُٓمُت و إلاجغاءاث و الىؾاثل املخبٗت مً ٢بل بصاعة امليكاة "حٗٝغ الغ٢ابت الضازلُت 

اصة الالتزام  اصة ال٨ٟاءة إلاهخاجُت، و ٍػ للمداٞٓت ٖلى ؤنىلها، و الخإ٦ض مً صخت البُاهاث املداؾبُت، و ٍػ

. 1"بالؿُاؾاث املداؾبُت

ٖملُت نممها و َب٣ها و جمؿ٪ بها " و ٖٝغ املجلـ الضولي ملٗاًحر املغاجٗت و الخإ٦ُض، املغا٢بت الضازلُت بإجها 

حر جإ٦ُض  م مً  شخام، مً اجل جٞى غ و ٚحَر املؿئىلىن ًٖ بصاعة امليكاة التي جخٗل٤ بمهضا٢ُت الخ٣اٍع

خماص ٖليها، و ٞٗالُت  غ املالُت و بم٩اهُت الٖا م٣ٗى٫ بكان جد٤ُ٣ ؤَضاٝ امليكاة التي جخٗل٤ بمهضا٢ُت الخ٣اٍع

.  2"و ٦ٟاءة الٗملُاث، و مضي الالتزام بال٣ىاهحن وال٣ىاٖض الخىُٓمُت املُب٣ت

٩ي  هي زُت للخىُٓم و ٧ل الُغ١ الخانت "  الغ٢ابت الضازلُت بإجها (GAO)و ٖٝغ م٨خب املداؾبت الٗام  مٍغ

باؾخٗما٫  نى٫ التي جمخل٨ها الىخضة و املداٞٓت ٖليها، و مغاجٗت مضي ص٢ت و جىز٤ُ البُاهاث املداؾبُت 

و جدؿحن اله٩ُل الخىُٓمي والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخُت و إلاهخاجُت، البرمجُت،  (الغ٢ابت املداؾبُت)

ت املىاؾبت  الغ٢ابت )ال٨ٟاءة، الا٢خهاص والٟاٖلُت، وحصجُ٘ الخٗاون بحن الٗاملحن و اجساط الؿُاؾاث إلاصاٍع

ت . 3"(إلاصاٍع

الٗملُت املهممت و املىٟظة مً ٢بل ؤولئ٪ " الى ؤن الغ٢ابت الضازلُت حٗني  315ٌكحر مُٗاع الخض٤ُ٢ الضولي 

حر جإ٦ُض م٣ٗى٫ بكان جد٤ُ٣ ؤَضاٝ امليكاة ُٞما ًخٗل٤  ً لخٞى ٟحن آلازٍغ امل٩لٟحن بالغ٢ابت و إلاصاعة و املْى

:   بما ًلي

غ املالُت - . مىزى٢ُت ج٣ضًم الخ٣اٍع

 .ٞٗالُت و ٦ٟاءة الٗملُاث -

 . 4"الامخثا٫ لل٣ىاهحن و  هٓمت املُب٣ت -

و ٦سالنت ملا ؾب٤، ًم٨ً حٍٗغ٠ الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ؤجها هٓام صازلي ٌٗمل ٖلى وي٘ زُِ جىُٓمُت و 

 .اؾخسضام ٧ل الُغ١ و إلاجغاءاث التي تهضٝ بلى الخد٨م في املاؾؿت مً زال٫ خماًت ؤنى٫ املاؾؿت

                                                           
ت" ٚؿان ٞالح املُاعهت،  1 ، 2009، الُبٗت الثاهُت، صاع املؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان،  عصن، "جض٤ُ٢ الخؿاباث املٗانغة الىاخُت الىٍٓغ

. 207م
م و جدؿحن الغ٢ابت الضازلُت "  الاجداص الضولي للمداؾبحن جغجمت الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهحن،  2 صلُل املماعؾاث الجُضة الضولُت ج٣ٍى

اًت قغ٦ت ٖؿحر، "ثبامليكئا . 13، م2013، بنضاعاث باللٛت الٗغبُت بٖغ
ت، "ؤنى٫ و ٢ىاٖض املغاجٗت و الخض٤ُ٢ الكامل"  مدمض الؿُض ؾغاًا،  3 . 78،  م2007، الُبٗت  ولى، امل٨خب الجامعي الخضًح، إلاؾ٨ىضٍع
، الُبٗت  ولى، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  عصن، "جُىع مٗاًحر الخض٤ُ٢ و الخإ٦ُض الضولُت و ٢ىاٖض ؤزال٢ُاث املهىت" ؤخمض خلمي جمٗت،  4

. 98، م2009
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اصة ال٨ٟاءة  خماص ٖليها، باإلياٞت بلى ٍػ اصة صعجت الٖا و يمان صخت و ص٢ت البُاهاث املداؾبُت، مً اجل ٍػ

اث٠ إلاجغاثُت صازل  ت، و جمثل جؼء مخ٩امل مً الْى ت املىيٖى إلاهخاجُت و يمان الالتزام بالؿُاؾاث إلاصاٍع

املاؾؿت، و حٗخبر بجغاءاتها ؤ٦ثر ٞاٖلُت بطا ما ج٩املذ م٘ بيُت و ز٣اٞت املاؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها مما ًجٗل 

". املاؾؿت ؤ٦ثر مغوهت جىاٞؿُت

ؤهىإ الغ٢ابت الضازلُت : املُلب الثاوي  

٣ا للخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًم٨ً جدضًض نىٟحن منها ٧التي :  ٞو

: الغ٢ابت املداؾبُت .1

و هي مىيٕى صعاؾدىا، بط حٗبر ًٖ الخُت الخىُٓمُت و ٧اٞت إلاجغاءاث الهاصٞت بلى ازخباع ص٢ت البُاهاث 

خماص ٖليها و الى٢ٝى ٖلى ؾالمت املٗالجت املداؾبُت مً  املداؾبُت املثبخت بالضٞاجغ و الخؿاباث و صعجت الٖا

 .جهت، و مً جهت ؤزغي الٗمل ٖلى خماًت ؤنى٫ املاؾؿت

: ٖىانغ الغ٢ابت املداؾبُت

. وي٘ و جهمُم هٓام مؿدىضي مخ٩امل و مخالثم لٗملُاث املاؾؿت - ؤ

 .وي٘ هٓام مداؾبي مخ٩امل و ؾلُم ًخ٤ٟ و َبُٗت وكاٍ املاؾؿت - ب

٣ا ل٣ىاٖض املداؾبت املخٗاٝع ٖليها - ج  .وي٘ هٓام ؾلُم لجغص ؤنى٫ و ممخل٩اث املاؾؿت ٞو

وي٘ هٓام ملغا٢بت و خماًت املاؾؿت و ؤنىلها و ممخل٩اتها و مخابٗتها للخإ٦ض مً وجىصَا و  - ص

 .اؾخسضامها ُٞما زههذ له و مً طل٪ بم٩اهُت اؾخسضام خؿاباث املغا٢بت املالثمت لظل٪

وي٘ هٓام مالثم مل٣اعهت بُاهاث سجالث املداؾبت املؿئىلت ًٖ ؤنى٫ املاؾؿت م٘ هخاج الجغص  -ٌ 

الٟٗلي لألنى٫ املىجىصة في خُاػة املاؾؿت ٖلى ؤؾاؽ صوعي، و ًدب٘ طل٪ يغوعة ٞدو و 

 .صعاؾت ؤؾباب ؤي ازخالٞاث ٢ض ج٨كٟها َظٍ امل٣اعهت

ً مغاجٗت بك٩ل صوعي قهغي مثال للخد٤٣ مً ص٢ت ما جم حسجُله مً  - و ضاص مىاٍػ وي٘ هٓام إٖل

 .بُاهاث و مٗلىماث مالُت زال٫ الٟترة املٗض ٖنها محزان املغاجٗت

اث الجغص في جهاًت الٟترة مً مؿاو٫ واخض ؤو ؤ٦ثر في  - ػ خماص هدُجت الجغص و حؿٍى وي٘ هٓام اٖل

 .1املاؾؿت

ت .2  : الغ٢ابت إلاصاٍع

٘ ال٨ٟاءة إلاهخاجُت و بجبإ الؿُاؾاث املغؾىمت ت و . و تهضٝ بلى ٞع غ املالُت و إلاصاٍع و ٌؿدىض بلى جدًحر الخ٣اٍع

ب و ٚحر طل٪ غ إلاهخاج و البرامج و الخضٍع ت و الضعاؾاث إلاخهاثُت و ج٣اٍع و ًخد٤٣ َظا الىٕى . املىاػهاث الخ٣ضًٍغ

 : مً الغ٢ابت مً زال٫ الجىاهب آلاجُت

                                                           
1
م ،صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة املٗلىماث املداؾبُت ،مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر ،جامٗت مىخىعي ، ٖاًضة ٚاقىف   ل٣هحر مٍغ

 14،م٢2011ؿىُُىت ،
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ت :  ٖىانغ الغ٢ابت إلاصاٍع

ُت ٖلى مؿخىي إلاصاعاث و  - ؤ جدضًض  َضاٝ الٗامت الغثِؿُت للماؾؿت و ٦ظل٪  َضاٝ الٟٖغ

٠ُ ص٤ُ٢ ًمثل َظٍ  َضاٝ ختى   ٢ؿام و التي حؿاٖض في جد٤ُ٣  َضاٝ، م٘ وي٘ جْى

ُٟها . ٌؿهل جْى

وي٘ هٓام لغ٢ابت الخُت الخىُٓمُت في املاؾؿت لًمان جد٤ُ٣ ما جاء ٞيها مً بجغاءاث و  - ب

ت  .زُىاث و بالخالي جد٤ُ٣  َضاٝ املىيٖى

وي٘ هٓام لخ٣ضًغ ٖىانغ اليكاٍ في املاؾؿت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها بك٩ل صوعي في بضاًت ٧ل ؾىت  - ج

 :مالُت لخ٩ىن َظٍ الخ٣ضًغاث  ؾاؽ في ٣ٖض امل٣اعهاث و منها

 .٢ىاٖض و ؤؾـ ج٣ضًغ املبُٗاث -

 .٢ىاٖض و ؤؾـ ج٣ضًغ إلاهخاج -

 .٢ىاٖض و ؤؾـ ج٣ضًغ املهغوٞاث  زغي  -

 .٢ىاٖض و ؤؾـ ج٣ضًغ إلاًغاصاث  زغي  -

:   وي٘ هٓام زام للؿُاؾاث و إلاجغاءاث املسخلٟت و منها - ص

 .ؾُاؾاث و بجغاءاث الكغاء -

 .ؾُاؾاث و بجغاءاث البُ٘ -

 .ؾُاؾاث و بجغاءاث إلاهخاج -

٠ُ و التر٢ُت باليؿبت للٗاملحن -  .ؾُاؾاث الخْى

 .بجغاءاث و ٢ىاٖض جىُٟظ الؿُاؾت املالُت في املاؾؿت -

وي٘ هٓام زام لٗملُت اجساط ال٣غاعاث ًًمً ؾالمت اجساطَا بما ال ًخٗاعى م٘ مهالر املاؾؿت و ما - ٌ

حهضٝ بلى جد٣ُ٣ه مً ؤَضاٝ و ما ًهل بلُه مً هخاثج ؤو ٖلى ؤؾاؽ ؤن ٢غاع ال ًخسظ بال بىاءا ٖلى ؤؾـ و 

 .1مٗاًحر مُٗىت و بٗض صعاؾت واُٞت جبرع يغوعة   اجساط َظا ال٣غاع

:  الًبِ الضازلي .3

و ٌكمل الخُت الخىُٓمُت و جمُ٘ وؾاثل الخيؿ٤ُ و إلاجغاءاث الهاصٞت بلى خماًت ؤنى٫ املكغوٕ مً 

الازخالؽ و الًُإ ؤو ؾىء الاؾخٗما٫، و ٌٗخمض الًبِ الضازلي في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤَضاٞه ٖلى جد٤ُ٣ 

٠ ؤزغ ٌكاع٦ه جىُٟظ الٗملُت، ٦ما  ٠ ملغاجٗت مْى الٗمل م٘ املغا٢بت الظاجُت خُح ًسً٘ ٖمل ٧ل مْى

 .2ٌٗخمض ٖلى جدضًض الازخهاناث و الؿلُاث و املؿاولُاث

 

 

                                                           
ت ،  الغ٢ابت ومغاجٗت الضازلُت ٖلى املؿخىي ،مدمض ؾغاًا  ٖبض الٟخاح الصخً،  1 .  87م،2004 الجؼجي وال٨لي ،الضاع الجامُٗت  ، الاؾ٨ىضٍع
ت، َبٗت 2 . 170، م2004صاع النهًت الٗغبُت، بحروث، لبىان، ،  الاولى ، ٖبض الغئٝو جابغ، الغ٢ابت املالُت و املغا٢ب املالي مً الىاخُت الىٍٓغ
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  ؤَضاٝ الغ٢ابت الضازلُت: املُلب الثالح

 1:ؤجمٗذ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت للغ٢ابت الضازلُت ؤن ؤَضاٞها جخمثل ُٞما ًلي

. صخت و هؼاَت املٗلىماث و البُاهاث الالػمت الجساط ال٣غاعاث مً ٢بل إلاصاعة .1

ت ؤو مؿخسغجت مً ؤجهؼة الخاؾب  و حكمل املٗلىماث املالُت و املٗلىماث الدكُٛلُت ؾىاء ٧اهذ ًضٍو

 . آلالي، و َظٍ املٗلىماث مُٟضة لإلصاعة و حٗخبر ؤؾاؾا لل٣غاعاث املخسظة مً ٢بل إلاصاعة

. الالتزام بالؿُاؾاث، الخُِ، إلاجغاءاث، ال٣ىاهحن و  هٓمت .2

إلاصاعة مؿاولت ًٖ وي٘  هٓمت، الخٗلُماث و اللىاثذ و صاثغة الخض٤ُ٢ مؿاولت ًٖ ٞدو، ج٣ُُم و 

ت و الخإ٦ض صاثما مً مضي الالتزام صاثما مً جل٪ الؿُاؾاث و  ٢ُاؽ مضي الالتزام باألهٓمت املىيٖى

غ ًٖ طل٪ بطا ما ٧اهذ  الخُِ و إلاجغاءاث و ال٣ىاهحن طاث الخإزحر الهام ٖلى ؤٖما٫ امليكاة و الخ٣ٍغ

ت و ٞٗالت و ؤن الالتزام ًخد٤٣  . هٓمت ؾاٍع

.  خماًت  نى٫ و املىجىصاث و املمخل٩اث .3

و طل٪ مً زال٫ ٢ُام الخض٤ُ٢ الضازلي بٟدو مضي ٦ٟاًت وؾاثل املداٞٓت ٖلى  نى٫ و خماًتها مً 

٧اٞت ؤهىإ الخؿاثغ و ٦جؼء مً َظٍ الٗملُت و مً خحن بلى ؤزغ ًجب ٖلى املض٣٢حن الخإ٦ض مً صخت 

 . وجىص َظٍ املىجىصاث و املمخل٩اث ؤزىاء الؿىت و املكاع٦ت في ؤٖما٫ الجغص الؿىىي 

. اؾخسضام املىاعص با٢خهاص و ٞٗالُت .4

خُح حٗخبر ٧ل صاثغة في امليكاة مؿاولت ًٖ وي٘ املٗاًحر املىاؾبت ل٣ُاؽ مضي الا٢خهاص و الٟٗالُت في 

اؾخسضام املىاعص املخاخت و جدضًض ٦ُُٟت اؾخسضام َظٍ املىاعص و املؿاٖضة في زٌٟ الخ٩ال٠ُ بلى خضٍ 

 .  صوى

.  ج٣ضًغ مضي جد٤ُ٣  َضاٝ املغجىة .5

ت للٗملُاث  مً وي٘ البرامج و  وكُت الخانت بالخىُٓم و ٦ظل٪ مضي اهجاػ  َضاٝ املىيٖى

غ إلاجغاءاث الغ٢ابُت  الدكُٛلُت خُح حٗخبر إلاصاعة الٗلُا مؿاولت ًٖ وي٘  َضاٝ و الٛاًاث و جٍُى

جب ٖلى املض٣٢حن الضازلحن ٢ُاؽ مضي جد٣ُ٣ها و جماقيها م٘  َضاٝ  .املىاؾبت، ٍو

 

 

 

                                                           
ت والخُب٤ُ ،ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ،الاعصن ،،    زل٠ ٖبض هللا الىعصاث 1 . 144 ،م2006الخض٤ُ٢ الضازلي  بحن الىٍٓغ
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ا: املبدح الثاوي م٩ىهاث و مباصت الغ٢ابت الضازلُت و مٗاًحَر  

ٌكمل ؤي هٓام ع٢ابي ٖلى م٩ىهاث ؤؾاؾُت البض مً الاَخمام بها و صعاؾتها بٗىاًت ٖىض جهمُم ؤو جىُٟظ ؤي 

. هٓام ع٢ابي، خُح ًم٨ً الىنى٫ بلى يمان م٣ٗى٫ لخد٤ُ٣  َضاٝ الغ٢ابُت

م٩ىهاث الغ٢ابت الضازلُت : املُلب  و٫   

  1:و حكخمل َظا امل٩ىهاث  ؾاؾُت لىٓام الغ٢ابت ٖلى

بِئت الغ٢ابت  : ؤوال

:  حٗخبر البِئت الغ٢ابُت  عيُت التي ج٣ىم ٖلُه امل٩ىهاث  زغي و ؤؾاؽ جد٤ُ٣ هٓام ع٢ابي ٞٗا٫ و حكمل ٖلى

. ٞلؿٟت إلاصاعة و ؤؾلىب الدكُٛل و حؿلؿل الازخهاناث -

٤ صلُل مُبٕى جهضٍع امليكاة ل٩ُىن مغجٗا  - ؤؾالُب إلاصاعة بمىذ الهالخُاث و املؿاولُاث ًٖ ٍَغ

 .و مغقضا

ٟحن و جإَُلهم - ب املْى  .جضٍع

 .مضي الخضزل و إلاقغاٝ يمً إلاصاعة الٗلُا -

 ج٣ُُم املساَغ: زاهُا

مالها  بط البض لها مً  (...مساَغ حكُٛلُت، ٢اهىوي )جخٗغى الٗضًض مً املاؾؿاث للمساَغ ٖىض مؼاولتها أٖل

اث م٣بىلت، و ًم٨ً ط٦غ ؤَم َظٍ  ا بلى مؿخٍى جدضًض و جدلُل َظٍ املساَغ و مداولت جس٠ُٟ خضة جإزحَر

: املساَغ ُٞما ًإحي

ت الٗال٢ت بحن اخخُاجاث البى٪ مً الؿُىلت مل٣ابلت  - مساَغ الؿُىلت و التي جخدضص مً زال٫ مٗٞغ

اصة في ال٣غوى ل الٍؼ . مسخىباث الىصاج٘ و جمٍى

 .مساَغ مٗل٣ت باالثخمان مثل ٣ٞضان ٧ل ؤو جؼء مً الٟىاثض املؿخد٣ت ؤو انل الضًً -

  مباصت الغ٢ابت الضازلُت: املُلب الثاوي

غ الخامحن المخضاص جُض  ت مً املباصت  ؾاؾُت التي مً قاجها ؤن جٞى جغج٨ؼ الغ٢ابت الضازلُت ٖلى مجمٖى

:   و جخمثل في الخاليًت عالدس يلألٞٗا٫ 

الضلُل امل٨خىب   :ال٣اٖضة  ولى .1

٣ت ؾهلت في خالت الخاجت لالؾخٗما٫ و ٦ظل٪  الىز٣ُت ًجب ؤن ج٩ىن مٟهلت جٟهُال ص٣ُ٢ا و حؿترص بٍُغ

. ًجب ؤن ج٩ىن مسؼهت و مىٓمت

                                                           
ت، ي عؾىاٝ ٞخحي عػ١ ا٫ 1 . 12، م2002 و آزغون، الاججاَاث الخضًثت في الغ٢ابت و املغاجٗت الضازلُت، الضاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، إلاؾ٨ىضٍع
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: و مً جاهب آزغ، الىز٣ُت ًجب جمٗها في ؤعب٘ قغوٍ هي

ج٩ىن م٨خىبت   . ؤ

غ بضون قُب و ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر جٟهُال . ب  .جدٍغ

 .إلامًاء مً َٝغ املؿاو٫ . ث

ش . ر  .الخاٍع

٘:ال٣اٖضة الثاهُت .2 ً الؿَغ   الخسٍؼ

ت ؤي ال ًخم جغ٦ها ُٞيخج ًٖ طل٪ جغا٦م في الٗملُاث و ٦ظل٪ ًجب ؤن  ً الٗملُاث الخؿابُت بؿٖغ جسٍؼ

 .ج٩ىن مٗالجت

 ج٣ؿُم الٗمل و ع٢ابت جباصلُت :ال٣اٖضة الثالثت .3

ت مً املغاخل خُح ؤن ٧ل شخو  ال ًجب ٖلى ٧ل شخو ؤن ًدهل ٧لُا ٖلى املؿاولُت لدؿُحر مجمٖى

 .ًغا٢ب شخو آزغ مً زال٫ ج٣ؿُم الٗمل

 الخسهو و الغ٢ابت الصخهُت  :ال٣اٖضة الغابٗت .4

ل و ؤ٦ثر جسهو في مىهب الٗمل، ؤي ؤن ٩ًىن ٖلى صعاًت ٧اُٞت ًٖ املؿاولُت  .ؤن ٩ًىن الصخو مَا

الم ملٗالجت املٗلىماث  :ال٣اٖضة الخامؿت .5  وي٘ إلٖا

ٗت مما ٌؿهل ونىلها ملخسظي ال٣غاع ٣ت ؾهلت و ؾَغ  1. ًخم مٗالجت املٗلىماث و املُُٗاث ؤلُا بٍُغ

 مٗاًحر الغ٢ابت الضازلُت: املُلب الثالح

 2: جخمثل مٗاًحر الغ٢ابت الضازلُت ُٞما ًلي

الغ٢ابت الٗامت  : ؤوال

: و حكمل ٖلى

حر صلُل م٣ٗى٫ بان ؤَضاٝ امليكاة ؾِخم جد٣ُ٣ها - . الخى٦ُض امل٣ٗى٫ ٖلى الغ٢ابت لخٞى

ٟحن املدخٟٓت ٖلى مى٠٢ اًجابي -  .املى٠٢ الاًجابي مً هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ٞٗلى املضعاء و املْى

 .الاؾخ٣امت و ال٨ٟاءة، ٖلى املٗىُحن الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣امت املهىُت و الصخهُت و ال٨ٟاءة الٗملُت -

 املٗاًحر الخٟهُلُت : زاهُا

:  و حكمل ٖلى

                                                           
1  Haminialel, le contrôle interne et l’élaboration du biloncomptital office du publications universitaires, 2003, p23. 

ت والخُب٤ُ ،ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ،الاعصن ، 2  136،م 2006 زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ، الخض٤ُ٢ الضازلي  بحن الىٍٓغ
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ً  خضار الهامت و الٗملُاث - . الىزى١ و جضٍو

 .حسجُل الٗملُاث و  خضار بك٩ل مىاؾب و ٞىعي -

 .نالخُت جىُٟظ الٗملُاث و املهماث -

 .ًٞل املهام -

.امل٣ىماث  ؾاؾُت للغ٢ابت الضازلُت: املبدح الثالح  

ُٟت الغ٢ابت، بهما جيكا هدُجت وجىص اخخما٫ لىجىص ؤزُاء ٝ ت يبن الخاجت لْى  جىُٟظ  َضاٝ املىيٖى

ُٟتي الخسُُِ و الخىُٓم، َاملا ؤجها جصدر  ُٟت الغ٢ابت و ٧ل مً ْو مؿب٣ا و بالخالي ًىجض اعجباٍ جام بحن ْو

ٟاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت الؿاب٣ت ٞاهه ًخطر وجىص جىاهب  ما جم جسُُُه و جىُٓمه، و مً زال٫ حٍٗغ

ت و ؤزغي مداؾبُت ٦م٣ىماث لىٓام الغ٢ابت الضازلُت الؿلُم، ؤًً ًخى٠٢ هجاخه و ٞاٖلُخه ٦ىٓام في  بصاٍع

ٗا٫  ت الالػمت لخل٤ هٓام ؾلُم ٞو ؤي ماؾؿت ٖلى مضي جىاٞغ َظٍ امل٣ىماث و الضٖاثم  ؾاؾُت الًغوٍع

. للغ٢ابت الضازلُت

. امل٣ىماث املداؾبُت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت: املُلب  و٫ 

ت مً الُغ١ و الىؾاثل التي ًم٨ً جىاولها ٖلى  ًخًمً الك٤ املداؾبي مل٣ىماث هٓام الغ٢ابت الضازلُت مجمٖى

:  الىدى الخالي

: الضلُل املداؾبي .1

ب للخؿاباث بما ًخالءم م٘ َبُٗت الىخضة الا٢خهاصًت مً هاخُت و  ًىُىي الضلُل املداؾبي ٖلى ٖملُاث جبٍى

هٕى الىٓام املداؾبي املؿخسضم م هاخُت ؤزغي و  َضاٝ التي ٌؿعى لخد٣ُ٣ها مً هاخُت ؤزغي، خُح ًخم 

ُت ٦ما ًخم قغح ٦ُُٟت حكُٛل َظا الخؿاب و بُان َبُٗت  ج٣ؿُم الخؿاباث بلى خؿاباث عثِؿُت و ٖٞغ

ب الخؿاباث املؿخسضمت ٖلى صعجت مُٗىت م  الخٟهُل ج٩ىن نالٗملُاث التي حسجل ُٞه، و ٌٗخمض جبٍى

لها بلى مٗلىماث ج٩ىن مُٟضة  ا ؤو ال٨تروهُا و ؤًًا لخدٍى ت لجم٘ البُاهاث لدكُٛلها في مغخلت جالُا ًضٍو يغوٍع

 .لٗملُت اجساط ال٣غاعاث بىاؾُت بصاعة املاؾؿت

٤ َبُٗت و  بالُب٘ ٞال ًىجض صلُل مداؾبي ًهلر ل٩اٞت املاؾؿاث، بل ًسخل٠ مً وخضة بلى ؤزغي ، ٞو

ت، ٞٗىض بٖضاص الضلُل املداؾبي ًجب  وكاٍ َظٍ املاؾؿاث، ؾىاء ٧اهذ ؤو نىاُٖت ؤو زضماجُت ؤو ججاٍع

: مغاٖاة ما ًلي

ا املالي -  1.ؤن ٨ٌٗـ الضلُل املداؾبي بما ٌكمله مً خؿاباث، هخاثج ؤٖما٫ املاؾؿت و مغ٦َؼ

                                                           
، م 1 . 25 ٞخحي عػ١ الؿىاٞغي و آزغون، مغج٘ ؾ٤ُ ط٦ٍغ
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ُت بضٞاجغ  ؾخاط، ٞهظٍ  - يغوعة جىاٞغ خؿاباث مغا٢بت بجمالُت، َضٞها يبِ الخؿاباث الٟٖغ

٤ خؿاباث  الخؿاباث ج٣ىم ب٨ك٠ خاالث خضور  زُاع ٚحر املٗخمضة ُٞهٗب ا٦دكاٞها ًٖ ٍَغ

 .املغا٢بت الن مغج٨بيها ٖاصة ما ٌٗخمضون حُُٛتها مً زال٫ وجىص جىاػن مداؾبي

 : املؿدىضًتالضوعة  .2

 ٖلى صعجت ٖالُت مً ال٨ٟاءة ٌٗخبر مً  ؾاؾُاث للىنى٫ بلى هٓام جُض للغ٢ابت مؿدىضًتبن وجىص صوعة 

ا املهضع  ؾاس ي لل٣ُض و ؤصلت إلازباث، ٞٗلى الىٓام املؿدىضي ؤن ًخمحز ب  :الضازلُت باٖخباَع

ٖىض جهمُم املؿدىضاث ًجب مغاٖاة الىىاحي ال٣اهىهُت و الك٩لُت باإلياٞت بلى ؤن ًخد٤٣ املؿدىض  -

. املٗحن الهضٝ مً جهمُمه و جضاوله

جغ٢ُم املؿدىضاث لدؿهُل ٖملُاث الغ٢ابت و يمان ٖضم اػصواجُت املؿدىضاث جد٣ُ٣ا للغ٢ابت مً  -

 .هاخُت

الٗمل ٖلى ج٣لُل املؿدىضاث املُلىبت ل٩ل ٖملُت بلى اصوي خض مم٨ً ختى ًخم جبؿُِ الٗمل إلاصاعي  -

 .و امل٨خبي و حؿُحر إلاجغاءاث في املاؾؿت

ت .3  :املجمىٖت الضٞتًر

ت خؿب َبُٗت املاؾؿت و زهاثو ؤوكُتها زانت صٞتر الُىمُت الٗامت و ما ًغجبِ  ت الضٞتًر حٗخبر املجمٖى

ت ت الضٞتًر  :بها مً ًىمُاث مؿاٖضة، ٦ما ًجب مغاٖاة ما ًلي ٖىض بٖضاص املجمٖى

ت لٛغى الغ٢ابت - ت الضٞتًر . جغ٢ُم الهٟداث ٢بل اؾخٗما٫ املجمٖى

 .بزباث الٗملُت ٢بل خضوثها ٧لما ؤم٨ً طل٪ -

ت ٖىض جهمُمها ب٣هض ؾهىلت الاؾخسضام و  - ت الضٞتًر إلجبؿُِ املجمٖى  و الٟهم و ٢ضعتها ٖلى الَا

حر البُاهاث املُلىبت  1. جٞى

 : الىؾاثل آلالُت و الال٨تروهُت املؿخسضمت .4

حٗخبر الىؾاثل آلالُت املؿخسضمت يمً ٖىانغ الىٓام املداؾبي صازل املاؾؿت مً الٗىانغ الهامت في يبِ 

ما٫ و ؤخؿً مثا٫ ٖلى طل٪ آالث و ٖض و حسجُل  وعا١ الى٣ضًت املدهلت، بضون وس ي  انو اهجاػ ٖ 

الخاؾىب الال٨ترووي الظي ؤنبذ قاج٘ الاؾخسضام في الٗملُاث املداؾبُت، و ٦ظل٪ مسخل٠ البرامج 

املٗلىماجُت ؤًً ًخم حسجُل مسخل٠ البُاهاث املداؾبُت و مٗالجتها، ٦ما حٗخبر َظٍ الىؾاثل مً ؤهجٗها في 

 .املغا٢بت و الخض مً خضور  زُاء

: الجغص الٟٗلي لألنى٫  .5

جخمحز بٌٗ ٖىانغ  نى٫ اململى٦ت للماؾؿت بةم٩اهُت جغصَا الٟٗلي مثل الى٣ضًت التي بدىػة املاؾؿت، و 

مٗٓم الاؾدثماعاث مً آالث و ؾُاعاث و ؤعاض ي و مباوي و ؤزار، ٞٗملُت الجغص َظٍ حؿمذ بٗملُت الغ٢ابت ًٖ 

٤ م٣اعهت ما َى مسجل في السجالث املداؾبُت م٘ ما َى مىجىص ٞٗال  .ٍَغ

                                                           
. 26 ٞخحي عػ١ الؿىاٞغي وآزغون، م 1



  الذاخلية الرقابة نظام                                                                        االول الفصل
 

 
14 

:  املىاػهاث الخسُُُُت .6

ًخمثل الضوع الغ٢ابي للمىاػهاث في بجغاء م٣اعهت بحن  َضاٝ املسُُت و الىخاثج الٟٗلُت و بُان ؤؾباب 

الاهدغاٞاث ملداولت جٟاصحها، و جخُلب ٖملُت الغ٢ابت باؾخسضام املىاػهاث، جدضًضا ص٣ُ٢ا للخىُٓم و ؤَضاٞه و 

اثٟه، و ٦ظل٪ جدضًض زٍُى الؿلُت و املؿاولُت و وجىص هٓام مداؾبي ؾلُم، و وي٘ مٗاًحر ٖملُت  ْو

ص٣ُ٢ت، ل٨ً ما ًجب إلاقاعة له َى ؤن املىاػهاث الخسُُُُت ال حٗخبر هٓاما ٧امال للغ٢ابت و ل٨ً جؼءا مىه 

ِ٣ٞ. 

ت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت   بٗضما جُغ٢ىا للم٣ىماث املداؾبُت، ؾٝى هخُغ١ ُٞما ًلي بلى امل٣ىماث الاصاٍع

ت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت: املُلب الثاوي .امل٣ىماث إلاصاٍع  

ض مً ٦ٟاءجه و التي ًم٨ً ٖغيها ٖلى  ت مً الُغ١ و الىؾاثل و التي جٍؼ ت في مجمٖى جخمثل امل٣ىماث إلاصاٍع

: الىدى الخالي

:  ت٩َُل جىُٓمي ٠٦ .1

جسخل٠ الخُت الخىُٓمُت مً ماؾؿت بلى ؤزغي، ٩ٞل ماؾؿت ًجب ؤن ٩ًىن لها ٩َُل جىُٓمي ًخالءم م٘ 

 َضاٝ املؿُغة مً ٢بلها، ٦ما ًجب  زحرة ؤن جخمحز بالبؿاَت و الىيىح ختى ٌؿهل ٞهمها، ٞالٗىانغ التي 

 :ًجب ؤن جخًمنها الخُت الخىُٓمُت جخمثل في

. جدضًض  َضاٝ الضاثمت للماؾؿت -

جدضًض اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت م٘ مسخل٠  جؼاء امل٩ىهت لها، و ببغاػ الٗال٢ت الدؿلؿلُت و املهىُت  -

 1.بحن مسخل٠  وكُت

 .جدضًض املؿاولُاث بحن ٧ل وكاٍ -

 .حُٗحن خضوص صعجاث املؿاولُت باليؿبت ل٩ل شخو -

 : ٦ٟاءة  ٞغاص .2

بن ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه، ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى جىُٓم مداؾبي ؾلُم و جىُٓم بصاعي 

ٟحن و عئؾاء إلاصاعاث الٗاملحن باملاؾؿاث طاث  ت مً املْى غ املاؾؿت ٖلى مجمٖى مالثم، و ل٨ً ًجب ؤن جخٞى

 .صعجت ٖالُت مً ال٨ٟاءة

: مٗاًحر ؤصاء ؾلُمت .3

بن وجىص ٩َُل جىُٓمي ٠٦ء و ٖمالت مضعبت و طاث ٢ضعاث و ٦ٟاءاث ٖالُت ال ٌٗني الخسلي ًٖ جىاٞغ 

مٗاًحر ل٣ُاؽ ؤصاء َاالء الٗاملحن، و طل٪ في م٣اعهت  صاء الٟٗلي، الاهدغاٞاث و إلاجغاءاث الىاجب 

 .اجساطَا لخصخُذ َظٍ الاهدغاٞاث
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: ؾُاؾاث و بجغاءاث لخماًت  نى٫  .4

حر الخماًت ال٩املت لها و مى٘  ت مً الؿُاؾاث و إلاجغاءاث لخماًت  نى٫ ب٣هض جٞى ٌٗخبر وجىص مجمٖى

غ املالُت و املداؾبُت مً الضٖاماث الغثِؿُت لىٓام  حؿغبها او ازخالؾها و لًمان صخت البُاهاث للخ٣اٍع

 .الغ٢ابت الضازلُت مً جاهبه إلاصاعي 

٦ظل٪ ٦بر حجم املاؾؿاث و اهدكاع وخضاتها ًدخم ٖلى املؿاولحن وي٘ وؾاثل ع٢ابُت للخإ٦ض مً اهجاػ 

اث، ٞتزصاص ؤَمُت الؿُاؾاث و إلاجغاءاث ٧لما ون٠  ال٣غاعاث و اللىاثذ املسخلٟت و ٖلى ٧اٞت املؿخٍى

ت و مً الىؾاثل الخانت بدماًت  نى٫ هظ٦غ الخامحن يض الؿغ٢ت و  جىُٓم املاؾؿت بالالمغ٦ٍؼ

 1.ال٩ىاعر

: ٢ؿم املغاجٗت الضازلُت .5

مً مخُلباث الغ٢ابت الضازلُت الجُضة، وجىص ٢ؿم جىُٓمي بصاعي صازل الىخضة ًُل٤ ٖلُه ٢ؿم 

ت مً َٝغ  املغاجٗت الضازلُت حهضٝ َظا ال٣ؿم بلى الٟدو املؿخمغ للؿُاؾاث و إلاجغاءاث املىيٖى

ا الىٓام،  َغ إلاصاعة، و ٦ظا الخإ٦ض و بك٩ل مؿخمغ مً مضي ص٢ت و ؾالمت البُاهاث املداؾبُت التي ًٞى

ؤًًا الخد٤٣ مً ٖضم وجىص ؤوجه جالٖب ؤو مسالٟاث، و بهىعة مسخهغة ٞان املهمت الغثِؿُت ل٣ؿم 

 2. املغاجٗت الضازلُت هي الخإ٦ض مً جُب٤ُ مهام الغ٢ابت الضازلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 29 ٞخحي عػ١ الؿىاٞغي وآزغون،  1
ت،  2   .34، م1989 ؤخمض هىع و آزغون، الغ٢ابت و مغاجٗت الخؿاباث، ماؾؿت قباب الجامٗت، إلاؾ٨ىضٍع
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. م٣ىماث هٓام الغ٢ابت الضازلُت (01-01)الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، م: املهضع  .36ٞخحي عػ١ الؿىاٞغي، مغج٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

. إلاجغاءاث الىاجبت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الغ٢ابت الضازلُت: املُلب الثالح

ٌؿخٗمل هٓام الغ٢ابت الضازلُت وؾاثل مخٗضصة بُٛت بخ٩ام الٗمل املداؾبي و جد٤ُ٣  َضاٝ املؿخىخاة 

حر مٗلىماث  مىه و جٗل هٓام املٗلىماث املداؾبُت ٌؿخجُب لألَغاٝ املؿخٗملت للمٗلىماث مً زال٫ جٞى

طاث مهضا٢ُت حٗبر ًٖ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت، لظل٪ وجب ٖلى الىٓام ؾً بجغاءاث مً قاجها ؤن 

جضٖم امل٣ىماث الغثِؿُت له، و حٗخبر بمثابت حجغ  ؾاؽ للمبنى، لظا ؾيخُغ١ في َظا البىض بلى إلاجغاءاث 

 :املسخلٟت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ الٗىانغ الخالُت

 

م٣ىماث هٓام الغ٢ابت 

 الضازلُت

 الجاهب إلاصاعي 

 ٩َُل جىُٓمي ٠٦ء -

ت مً الٗاملحن  - مجمٖى

  ٦ٟاء 

 مٗاًحر ؤصاء ؾلُمت  -

ت مً الؿُاؾاث و  - مجمٖى

 إلاجغاءاث لخماًت  نى٫ 

 ٢ؿم املغاجٗت الضازلُت -

 الجاهب املداؾبي

 الضلُل املداؾبي  -

ت  - ت الضٞتًر  املجمٖى

 الضوعة املؿدىضًت  -

الىؾاثل الال٨تروهُت  -

 املؿخٗملت 

 الجغص الٟٗلي لألنى٫  -

 املىاػهاث الخسُُُُت -
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ت .1 : بجغاءاث جىُٓمُت و بصاٍع

جسو َظٍ إلاجغاءاث ؤوجه اليكاٍ صازل املاؾؿت، ٞىجض بجغاءاث جسو  صاء إلاصاعي مً زال٫ 

ت بما ًًمً ٞغم ع٢ابت ٖلى ٧ل شخو  جدضًض الازخهاناث، ج٣ؿُم واجباث الٗمل صازل ٧ل مضًٍغ

ت خضوص اليكاٍ ل٩ل مؿاو٫ ومضي التزامه  صازلها جىػَ٘ و جدضًض املؿاولُاث بما ًدُذ مٗٞغ

باملؿاولُاث املى٧لت بلُه، و بجغاءاث ؤزغي جسو الجاهب الخُب٣ُي ٦ٗملُت الخى٢ُ٘ ٖلى املؿدىضاث مً 

٠ الظي ٢ام بةٖضاصَا، و اؾخسغاج املؿدىضاث مً انل و مً ٖضة نىع، و بجغاء خغ٦ت  َٝغ املْى

ٟحن، بما ال ًخٗاعى م٘ خؿً ؾحر الٗمل و ٞغى بجغاءاث مُٗىت ال٢خىاء الٗاملحن و  الخى٣الث بحن املْى

٠ الخهٝغ الصخص ي  ضاص ٖملُت مُٗىت، بدُح ال ًتر٥ بلى ؤي مْى يبِ الخُىاث الىاجب بزباتها إٖل

 1.بال بمىا٣ٞت الصخو املؿاو٫

: بجغاءاث جسو الٗمل املداؾبي .2

ٌٗخبر هٓام املٗلىماث املداؾبُت الؿلُم مً ؤَم امل٣ىماث املضٖمت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت الٟٗا٫، لظل٪ 

 مً الىاضر ؾً بجغاءاث مُٗىت جم٨ً مً بخ٩ام ع٢ابت صاثمت ٖلى الٗمل املداؾبي مً زال٫ ثبا

الدسجُل الٟىعي للٗملُاث، الخإ٦ض مً صخت املؿدىضاث، بجغاء مُاب٣اث صوعٍت، ال٣ُام بجغص مٟاجئ و 

٠ في مغا٢بت ٖمل ٢ام به  .ٖضم ا٦دكاٝ مْى

بن َظٍ إلاجغاءاث الؿاب٣ت جم٨ً مً صٖم امل٣ىماث التي ٣ًىم ٖلُه هٓام الغ٢ابت الضازلُت الٟٗا٫، لظل٪ 

 :ؾيخُغ١ في َظا الجؼء بلى ؤَم إلاجغاءاث التي جسو الٗمل املداؾبي في الى٣اٍ الخالُت

ٟحن املؿاولحن و  - بنضاع حٗلُماث بىجىب بزباث الٗملُاث ؤي مؿدىض ما لم ٨ًً مٗخمضا مً املْى

ضة  زغي  . مغا٣ٞخه بالىزاث٤ املٍا

ً املغاجٗت الٗامت و خؿاباث املغا٢بت إلاجمالُت -  .اؾخسضام وؾاثل الخىاػن الخؿابي الضوعي مثل مىاٍػ

بجغاءاث مُاب٣اث صوعٍت بحن ال٨كٝى الىاعصة مً الخاعج وبحن  عنضة في الضٞاجغ و السجالث ٦ما  -

 الخ... في خالت البىى٥ و املىعصًً و مهاص٢ت الٗمالء

ت -  .ال٣ُام بجغص مٟاجئ صوعٍا ملجمٕى  نى٫ و الخهىم و مُاب٣ت طل٪ م٘  عنضة الضٞتًر

 :بجغاءاث الٗامت .3

بٗض الخُغ١ بلى إلاجغاءاث املخٗل٣ت بالجاهب الخىُٓمي و إلاصاعي و إلاجغاءاث التي جسو الٗمل املداؾبي، 

ؾىدىاو٫ في َظا البىض بجغاءاث ٖامت ج٩ىن م٨ملت لؿُا٢ها، و بخٟاٖل جمُ٘ َظٍ إلاجغاءاث ٌؿخُُ٘ 

 :هٓام الغ٢ابت الضازلُت جد٤ُ٣ ؤَضاٞه املغؾىمت لظل٪ ؾىمحز بحن إلاجغاءاث الخالُت

                                                           
. 129، م1998 زالض ؤمحن ٖبض هللا، الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت في البىى٥، صاع واثل، ٖمان، الُبٗت  ولى،  1
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ت التي ًخم  - الخامحن ٖلى املاؾؿت يض ٧ل  زُاع املدخملت، ؾىاء ٧اهذ َبُُٗت ٧األزُاع الجٍى

ً الجُض للمىاص الؾدبٗاص الخٟاٖل الظاحي لها ؤو بٟٗل  ا بالخامحن ٖلى املمخل٩اث و الخسٍؼ اؾخٗاص ؤزَغ

٤ . ٞاٖل ٧الؿغ٢ت، الخٍغ

اؾخسضام وؾاثل الغ٢ابت املؼصوجت ُٞما ًخٗل٤ بالٗملُاث الهامت في املاؾؿت ٦خى٢ُ٘ مضًغ املالُت  -

واملداؾبت ٖلى الكُ٪، بن َظا إلاجغاء مً قاهه ؤن ٌٗمل ٖلى جٟاصي الخالٖب و الؿغ٢ت و بوكاء 

 1.ع٢ابت طاجُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اث الجامُٗت،  1 اع الىٓغي و املماعؾت الخُب٣ُُت، صًىان املُبٖى ، 2003 مدمض الخىَامي َىاَغ، مؿٗىص الهض٣ًي، املغاجٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث إلَا

. 105م
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 بجغاءاث الغ٢ابت الضازلُت : (01-02)الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، م: املهضع امي َىاَغ، مؿٗىص نض٣ًي، مغج٘ ؾب ط٦ٍغ  .123مدمض الخَى

 

 

 

 إلاجغاءاث

ت بجغاءاث ٖامت  بجغاءاث جىُٓمُت و بصاٍع

بجغاءاث جسو الٗمل 

 املداؾبي
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هماطج الغ٢ابت الضازلُت املكهىعة  : املبدح الغاب٘

ا في الخُب٣ُاث الٗملُت هي جل٪ الىماطج الهاصعة ًٖ بٌٗ الهُئاث الغؾمُت و  بن الىماطج  ٦ثر قُٖى

ُاهُا ٩ا و ٦ىضا وبٍغ :  ، ٞٗلى ؾبُل املثا٫ لضًىا1املؿخسضمت في الضو٫ املخ٣ضمت منها ؤمٍغ

، و Cobit للغ٢ابت في البىى٥، و الغ٢ابت الخانت بىٓم املٗلىماث  Basel ، بَاع  COCOصلُل الغ٢ابت ال٨ىضي 

اًت املىٓماث  . Cosoبَاع لجىت ٖع

 Guidance on control (coso 1995)  2 صلُل الغ٢ابت ال٨ىضي :املُلب  و٫ 

 و ٢ض ونٟذ الغ٢ابت الضازلُت في َظا الضلُل 1995ؤنضع املٗهض ال٨ىضي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن صلُل الغ٢ابت 

و التي جضٖم  (مخًمىت مىاعصٍ و ؤهٓمتها و ٖملُاتها و ز٣اٞتها و ٩َُلها و مهماتها )جل٪ الٗىانغ مً املىٓمت : بإجها

. مجخمٗه،  ٞغاص في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ املىٓمت

غ : و ٢ض خضص صلُل الغ٢ابت ال٨ىضي ؤًًا زالزت ؤَضاٝ جمثلذ في ٞٗالُت و ٦ٟاءة الٗملُاث، مىزى٢ُت الخ٣اٍع

ٗاث و الؿُاؾاث الضازلُت املٗىُت  (coco1995)٦ما خضص . الضازلُت و الخاعجُت، إلاطٖان لل٣ىاهحن و الدكَغ

ً مُٗاع للغ٢ابت الضازلُت يمً ؤعبٗت مجاالث هي :  ٖكٍغ

غ ٞهما الججاٍ امليكاة جمثلذ في ؤَضاٝ امليكاة، و املساَغ و الٟغم، و :الهضٝ -1  و ٢ض جًمً مٗاًحر جٞى

. الؿُاؾاث، و الخسُُِ، و ؤَضاٝ و ماقغاث  صاء

ت ووخضة امليكاة و ٢ُمتها، جمثلذ في ال٣ُم  زال٢ُت، و :الالتزام -2  و ٢ض جًمً مٗاًحر زانت بٟهم ٍَى

ت، و الهالخُاث و املؿاولُاث، و ؤزحرا ال٣ابلُت للمداؾبُت و الث٣ت املخباصلت  .ؾُاؾاث املىاعص البكٍغ

ت و املهاعاث و  صواث و :ال٣ضعة -3  و ٢ض قملذ مٗاًحر حٗبر ًٖ ٢ضعة امليكاة و ٦ٟاءتها، جمثلذ في املٗٞغ

 .ٖملُاث الاجها٫ و املٗلىماث و ؤزحرا الخيؿ٤ُ و ؤوكُت الغ٢ابت

 و ٢ض جًمىذ مٗاًحر زانت بىمى و جُىع امليكاة بما ٞيها مغا٢بت البِئاث الضازلُت :املغا٢بت و الخٗلُم -4

و الخاعجُت و مغا٢بت  صاء، و ازخباع الاٞتراياث، و بٖاصة ج٣ُُم الخاجت للمٗلىماث و  هٓمت، بجبإ 

 .إلاجغاءاث و ج٣ُُم ؤوكُت الغ٢ابت

                                                           
اع " ؾلُمان ؾىض الِؿٕى و آزغون،  1 ٣ا إَل ً للبدىر و  " cosoجىصة َُا٧ل الغ٢ابت الضازلُت في الكغ٧اث الهىاُٖت  عصهُت ٞو ، مجلت جامٗت حكٍغ

. 37،م1،2010، الٗضص32الضعاؾاث الٗلمُت، ؾلؿلت الٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت، املجلض
.  هٟـ الهٟدت  ؾلُمان ؾىض الِؿٕى و آزغون، هٟـ املغج٘، 2
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 .  The Basel Framework (1998) بَاع باػ٫ للغ٢ابت في البىى٥: املُلب الثاوي

ُت جضًضة لم ج٨ً  زال٫ ٞترة الؿبُٗىاث مً ال٣غن املاض ي و بؿبب اجهُاع بٌٗ البىى٥ ْهغث مساَغ مهٞغ

ت و مساَغ إلاخال٫)مٗغوٞت في الؿاب٤  و اػصاصث املساَغ الاثخماهُت بك٩ل ٚحر مؿبى١  (مثل مساَغ الدؿٍى

ُت جدذ مؿمى . 1مما ؤصي بلى بٞالؽ و اجهُاع البىى٥ ال٨بحرة لجىت "لظا، جإؾؿذ لجىت باػ٫ للغ٢ابت املهٞغ

ُت و املماعؾاث الغ٢ابُت  ت الضو٫ الهىاُٖت " هٓمت املهٞغ ت ملجمٖى ، ب٣غاع مً مداٞٓي البىى٥ املغ٦ٍؼ

ؿغا1974 ال٨بري م٘ جهاًت الٗام (G10)الٗكغ  اث الضولُت بمضًىت باػ٫ بؿَى ، و 2، جدذ بقغاٝ بى٪ الدؿٍى

ت لخل٪ الضو٫  ُت، و مً مداٞٓي البىى٥ املغ٦ٍؼ ا ٖلى مؿاولحن مً َُئاث الغ٢ابت املهٞغ ٢ض ا٢خهغ ؤًٖاَئ

، مخمثلت في ٧ل مً بلج٩ُا، ٦ىضا، ٞغوؿا، ؤملاهُا، اًُالُا، الُابان، َىلىضا، ( صولت 13و التي ؤنبدذ )

٨ُت  ُاهُا، اؾباهُا، لى٦ؿمبىعٙ و الىالًاث املخدضة  مٍغ ض، بٍغ ؿغا، الؿٍى . (OECD)ؾَى

ت ٞىُت ال حؿدىض بلى ؤي اجٟا٢ُت ؤو مٗاَضة صولُت، ٞهي جىُٓم  ُت لجىت اؾدكاٍع و حٗخبر لجىت للغ٢ابت املهٞغ

. ٚحر عؾمي ٢اثم ٖلى جٟاَم و جيؿ٤ُ في املىا٠٢ بحن مداٞٓي بىى٥ الضو٫ الهىاُٖت

ُت و بًجاص ٨ٞغ مكتر٥  و ٢ض اؾخُاٖذ َظٍ اللجىت ؤن حؿاَم ب٣ضع ٦بحر في بُٖاء بَاع صولي للغ٢ابت املهٞغ

ت في صو٫ الٗالم املسخلٟت ٣ًىم ٖلى الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الؿلُاث الغ٢ابُت، و ٦ظل٪  بحن البىى٥ املغ٦ٍؼ

. الخ٨ٟحر في بًجاص آلُاث ملىاجهت املساَغ التي جخٗغى لها البىى٥ بصعا٧ا منها بإَمُت و زُىعة ال٣ُإ املهغفي

ا، ٌؿاٖضَا ٖضص مً ٞغ١ الٗمل الٟىُت لضعاؾت مسخل٠ جىاهب  خُح ججخم٘ َظٍ اللجىت ؤعب٘ مغاث ؾىٍى

. الغ٢ابت ٖلى البىى٥، و بظل٪ ؤنبدذ َظٍ اللجىت جمثل حجغ  ؾاؽ للخٗاون الغ٢ابي الضولي

جخًمً ٢غاعاث و جىنُاث اللجىت وي٘ املباصت و املٗاًحر املىاؾبت للغ٢ابت ٖلى البىى٥، م٘ إلاقاعة بلى هماطج 

املماعؾاث الجُضة في مسخل٠ البلضان بٛغى جدٟحز الضو٫ ٖلى بجبإ جل٪ املباصت و املٗاًحر و الاؾخٟاصة مً 

.  3َظٍ املماعؾاث

اجٟا٢ُت باػ٫  ولى و : و بٗض طل٪ ؾاَمذ اللجىت الٗلُا للغ٢ابت ٖلى البىى٥ في وي٘ اجٟا٢ُخحن مخمثلخحن في

ت مً الاجخماٖاث و 1988 ؤ٢غتها اللجىت ؾىت 1باػ٫ الثاهُت، خُح ؤن اجٟا٢ُت باػ٫  بٗض ٢ُامها بمجمٖى

بمٗنى وي٘ خض ؤصوى . املكاوعاث مً زال٫ ٞغ١ ٖمل مخسههت لىي٘ ٢ىاٖض ل٨ٟاًت عاؽ املا٫ لضي البىى٥

غ لضًه بيؿبت  ى %8لغؤؽ املا٫ املخٞى ٌٗض  م٣ابل ال٣غوى و الدؿهُالث الاثخماهُت التي ًمىدها للٗمالء، َو

ت ز٣ت  مُٗاعا مىخضا ل٨ٟاًت البىى٥ الٗاملت في اليكاٍ املهغفي للضاللت ٖلى املغ٦ؼ املالي للبى٪، و لخ٣ٍى

                                                           
ض ٧امل آ٫ قبِب،  1 . 306، م2012، الُبٗت  ولى، صاع املؿحرة لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  عصن، "بصاعة البىى٥ املٗانغة" صٍع
ما٫" نالح خؿً،  2 .  594، م2010، الُبٗت  ولى، صاع ال٨خاب الخضًح، ال٣اَغة، مهغ، "الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ البىى٥ ومىٓماث ٖ 
ُت، الؿلؿلت الخامؿت، الٗضص الغاب٘، "باػ٫  ولى و باػ٫ الثاهُت" بياءاث،  3 ا مٗهض الضعاؾاث املهٞغ ت ًهضَع ٍى .  3-2، م2012، وكغة جٖى
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 ج٣ضمذ لجىت باػ٫ بم٣ترخاث ؤ٦ثر 2001و بٗض طل٪ و في ؾىت . املىصٖحن ُٞه م مىٓىع حٗم٤ُ مالءة البى٪

ُت، و َلبذ بعؾا٫ الخٗل٣ُاث ٖليها مً  اع الجضًض الؿاب٤ ملٗض٫ املالءة املهٞغ جدضًضا و جٟهُال خى٫ إلَا

 2005املٗىُحن و املسخهحن و الهُئاث، ول٨ً ٦ثرة الغصوص و املالخٓاث جٗلها جمضص مهلت الخُب٤ُ ختى ٖام 

خه باػ٫ 21الظي ْهغث ُٞه لجىت باػ٫  غ هىوي و ٦مي ملا ٖٞغ  ، خُح ج٩اص حٗنى 1، التي هي ٖباعة ًٖ جٍُى

:  بمؿخىي عؤؽ املا٫ ٣ِٞ و هي جٓم زالر ٖىانغ مخمثلت في

ت 1 ٦ٟاًت عؤؽ املا٫ و َى بك٩ل ٖام قبه عؤؽ املا٫ املُلىب في باػ٫  :ؤوال  م٘ وجىص بٌٗ الازخالٞاث الجظٍع

. جبٗا للضولت املُٗىت

 إلاقغاٝ املهغفي مً زال٫ الغ٢ابت ٖلى البىى٥ بهضٝ ٢ضعة الهُئاث املسخهت ٖلى إلاقغاٝ ٖلى ؤهٓمت :زاهُا

. بصاعة املساَغ في البىى٥

ض مً الكٟاُٞت في :زالثا  ع٢ابت الؿى١ التي حٗني جإ٦ُض الؿى١ مً خؿً بصاعة البىى٥، و الظي ًخُلب املٍؼ

. 2املٗلىماث التي حٗغيها َظٍ البىى٥

:  3ؾى٣ىم بٗغى ؤَم ؤَضاٝ لجىت باػ٫ و املخمثلت في

ت اؾخ٣غاع الىٓام املهغفي الضولي -1 . املؿاٖضة في ج٣ٍى

جد٤ُ٣ ا٦بر ٢ضع مً الخىاؾ٤ في ال٣ُىص املٟغويت ٖلى الٗمل املهغفي الضولي بٛغى وي٘ البىى٥  -2

 .الضولُت ٝ ؤويإ جىاٞؿُت مخ٩اٞئت

ُت جخالءم م٘ الخٛحراث الا٢خهاصًت في الٗالم وفي م٣ضمتها اهدكاع  مٓاَغ الٗىملت  -3 بًجاص آلُاث مهٞغ

غ  ؾىا١ الى٣ضًت، م٘  غ املالي و جدٍغ ٗاث صولُت جلؼم الضو٫ بالخدٍغ املالُت والتي اٖخمضث ٖلى حكَغ

ت؛   احؿإ وحٗم٤ُ اليكاٍ املهغفي للبىى٥ ٖبر ؤهداء الٗالم في ْل الثىعة الخ٨ىىلىجُت و املٗٞغ

 جدؿحن  ؾالُب الٟىُت للغ٢ابت ٖلى البىى٥ و حؿهُل ٖملُت جضاو٫ املٗلىماث بحن الؿلُاث  -4

 ، 4املسخلٟت

 

 

 

                                                           
. 4 بياءاث، املغج٘ الؿاب٤، م 1
ض ٧امل ؤ٫ قبِب، املغج٘ الؿاب٤، م 2 . 309-209 صٍع
. 308 املغج٘ هٟؿه، م 3
.  2 بياءاث، املغج٘ هٟؿه، م  4
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  cobitالغ٢ابت الخانت بىٓم املٗلىماث : املُلب الثالح

The Control Objectives for Information and Related Technology 

َى بَاع ٖمل مٟخىح، و ؤصاة حؿخسضم للغ٢ابت والؿُُغة ٖلى ج٨ىىلىجُا املٗلىماث، و ٢ض َىع َظا  امل٣ُاؽ 

٨ُت ؾىت  و ًدضص بَاع الٗمل . 1992بىاؾُت مٗهض خى٦مت ج٨ىىلىجُا املٗلىماث في الىالًاث املخدضة  مٍغ

غ َظا امل٣ُاؽ مُٗاعا ٖاما 34َظا   َضٞا طاث مؿخىي ٖا٫ للغ٢ابت ٖلى ٖملُاث ج٨ىىلىجُا املٗلىماث، ٦ما ًٞى

٢ابال للخُب٤ُ، وم٣بىال مً اجل ؤمان جُض لخ٨ىىلىجُا املٗلىماث، و مماعؾاث للغ٢ابت مً اجل جضُٖم 

اخخُاجاث إلاصاعة في جدضًض و مخابٗت املؿخىي املىاؾب لخامحن ج٨ىىلىجُا املٗلىماث، ٦ما ًؼوص مض٣٢ي 

ت مً ال٣ُاؾاث، و املاقغاث امل٣بىلت، للخهى٫ ٖلى خى٦مت جُضة حؿاَم في ببضاء عؤحهم  الخؿاباث بمجمٖى

 بَاع ٖمل إلصاعة مساَغ ج٨ىىلىجُا املٗلىماث التي جسو قغ٧اتهم، و ٦ظل٪ (COBIT)و ٌٗخبر . في املاؾؿاث

ت لخماًت ؤنى٫  غ همىطج الخى٦مت، و ًغقض بلى ازخُاع مؿخىي  مان، و الؿُُغة الًغوٍع ٌؿاٖض في جٍُى

 .1، بك٩ل ٠٦ء و ٞٗا٫|الكغ٧اث

َى ٖباعة ًٖ بَاع  " 1955 في ٖام  (ITIG)ؤنضع َظا املُٗاع مً َٝغ مٗهض خى٦مت ج٨ىىلىجُا املٗلىماث 

للؿُُغة ؤو الخد٨م، ًغبِ ج٣ىُت املٗلىماث بمخُلباث الٗمل، و الخىُٓم ألوكُت ج٨ىىلىجُا املٗلىماث في 

ت التي ؾِىٓغ  همىطج الٗملُت امل٣بىلت، و جدضًض املىاعص الغثِؿُت لخ٨ىىلىجُا املٗلىماث و ؤَضاٝ الغ٢ابت إلاصاٍع

 2".ٞيها

زم اليكغة الثالثت ٖام 1998 جليها اليكغة الثاهُت ٖام 1996ٖام  (COBIT)ل٣ض ٧اهذ ؤو٫ وكغة نضعث مل٣ُاؽ 

 و َى آلان في اليسخت الغابٗت، و جخ٩ىن مً ؾبٗت 3، 12/2005 زم بٗض طل٪ اليكغة الغابٗت في قهغ 2000

 4: ؤجؼاء عثِؿُت

     Executive overviewالىٓغة الخىُٟظًت  -1

  COBIT framework ث يبَاع ٧ىب -2

  Plan and Organizeالخسُُِ و الخىُٓم  -3

   Acquire and Implementالا٦دؿاب و الخىُٟظ  -4

 Deliver and support الدؿلُم و الضٖم  -5

                                                           
ت، املجلض"ج٣ُُم مؿخىي خا٦مُت ج٨ىىلىجُا املٗلىماث في جامٗت الُاث٠ باؾخسضام م٣ُاؽ ٧ىبِذ" الٗخُبي،  مدمىص  1 ، 41، صعاؾاث، الٗلىم إلاصاٍع

 .97، م2014، 1الٗضص
2  ، . 4، وع٢ت ٖمل، مغ٦ؼ الخمحز ألمً املٗلىماث،م"املٗاًحر الٗاملُت ألمً املٗلىماث"  ٞهض ٞاًؼ املضٕع
 97 مدمىص الٗخُبي، مغج٘ ؾاب٤، م 3
، مغج٘ ؾاب٤، م 4  4 ٞهض ٞاًؼ املضٕع
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  Monitor and evaluateالغنض و الخ٣ُُم  -6

   Appendicesاملالخ٤، بما في طل٪ املعجم ؤو املهُلخاث  -7

 1: جخًمً ٧ىبِذ امل٩ىهاث الخالُت

 و ٌٗمل ٖلى جىُٓم  َضاٝ و املماعؾاث املىاؾبت إلصاعة ج٣ىُت املٗلىماث، مً زال٫ :بَاع الٗمل •

ما٫ . مجاالث و ٖملُاث ج٣ىُت املٗلىماث، وعبُها بمخُلباث ٖ 

ُت الٗملُاث :ون٠ الٗملُاث •  ًمثل ٖملُت مغجُٗت و لٛت ٖامت ل٩ل ٞغص بالجهت، و بىاءا ٖلى زٍغ

 .ًخم جىػَ٘ املؿئىلُت ًٖ الخسُُِ و البىاء و الدكُٛل و املغا٢بت

ت ٧املت مً املخُلباث الهامت الىاجب ٖلى بصاعة الجهت صعاؾتها، و طل٪ :ؤَضاٝ الغ٢ابت •  ٖغى مجمٖى

ت ٖلى ٖملُاث ج٣ىُت املٗلىماث  .لًمان ٞاٖلُت الًىابِ الغ٢ابُت الؿاٍع

 حؿاٖض في جىػَ٘ املؿاولُاث و املىا٣ٞت ٖلى  َضاٝ و ٢ُاؽ  صاء وجىيُذ :بعقاصاث إلاصاعة •

 .الٗال٢اث املخضازلت م٘ الٗملُاث  زغي 

٣ا ل٩ل ٖملُت و املؿاٖضة ٖلى ؾض الٟجىاث:هماطج ال٣ضعاث •  . لٛغى ج٣ُُم ال٣ضعاث ٞو

اًت املىٓماث : املُلب الغاب٘   COSOبَاع لجىت ٖع

 مً َٝغ جمُٗاث و مٗاَض مداؾبُت في 1992 لجىت مؿخ٣لت ٚحر َاصٞت للغبذ ؤؾؿذ ؾىت COSOحٗخبر 

٨ُت، ٞإنضعث ٖضة مٗاًحر للخد٨م الجُض في الغ٢ابت الضازلُت في ٧ل صو٫ الٗالم زانت  الىالًاث املخدضة  مٍغ

منها جل٪ التي جخمخ٘ بىجىص ؤؾىا١ مالُت جمخاػ بالخغ٦ُت، و ٢ضمذ ؤًًا حٍٗغ٠ جضًض للغ٢ابت الضازلُت و طل٪ 

اًت املىٓماث 2بٛغى ج٣ُُم ٞاٖلُتها،  غا ؤ٦ضث ُٞه ؤَمُت الضوع الظي COSO َظا و ٢ض ؤنضعث لجىت ٖع  ج٣ٍغ

غ املالُت الاخخُالُت صازل امليكإة ، و وضخذ 3ًم٨ً ؤن جاصًه الغ٢ابت الضازلُت في الى٢اًت مً بٖضاص الخ٣اٍع

 4: اللجىت امل٩ىهاث  ؾاؾُت للغ٢ابت الضازلُت ٖل ي الك٩ل الخالي

و جخًمً الالتزام بالجزاَت و  زال٢ُاث،  و إلاقغاٝ ٖلى الغ٢ابت الضازلُت مً ٢بل مجلـ بصاعة : بِئت الغ٢ابت

مؿخ٣ل ًٖ إلاصاعة، وي٘ َُا٧ل و ؾلُاث و مؿاولُاث لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ إلاصاعة التي ٌكٝغ ٖليها املجلـ، و 

                                                           
 صلُل الخض٤ُ٢ ٖلى ج٣ىُت املٗلىماث لألجهؼة الٗلُا للغ٢ابت و املداؾبت لضو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت، مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج  1

اى، . 124، م2013الٗغبُت،  ماهت الٗامت، الٍغ
ني الثامً خى٫ مهىت الخض٤ُ٢ في الجؼاثغ بحن "  ٖبض الغخمان الٗاًب،  2 وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىا٢٘ الجؼاثغي و املماعؾاث الضولُت، امللخ٣ى الَى

 ؤ٦خىبغ 12-11، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر،1955اوث 20، ميكىعة، جامٗت "الىا٢٘ و  ٞا١ في ْل املؿخجضاث الٗاملُت املٗانغة

. 5، م2010
، مجلت جامٗت صمك٤ "صعاؾت مُضاهُت: صوع لجىت املغاجٗت في جدؿحن ٦ٟاًت هٓم الغ٢ابت الضازلُت و ٞٗالُتها في الكغ٧اث"،  خؿحن ؤخمض صخضوح 3

. 267، م2008، 1، الٗضص24للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت، املجلض
ا في الكغ٧اث املضعجت في ؾى١ صمك٤ " عقا بؿحر الجغص،  4 صعاؾت مُضاهُت في :  املالُتلألوعا١ؤزغ ج٣ُُم م٩ىهاث الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ج٣ضًغ زَُغ

. 226، م2013، 15، الٗضص3، املجلت الجامُٗت، املجلض "ؾىعٍا
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غ و الاخخٟاّ باألٞغاص  ٦ٟاء ، و مؿاثلت  ٞغاص خى٫ مؿاولُاتهم ًٖ الغ٢ابت الضازلُت  الالتزام بجظب و جٍُى

. في الؿعي لخد٤ُ٣  َضاٝ

 و جدخىي جدضًض  َضاٝ بك٩ل واضر بما ُٞه ال٨ٟاًت لخدضًض وج٣ُُم املساَغ، وجدضًض و :ج٣ُُم املساَغ

جدلُل املساَغ لخدضًض ٦ُُٟت بصاعتها، و اٖخباع بم٩اهُت وجىص ٚل ؤو اخخُا٫، و جدضًض و ج٣ُُم الخُٛحراث التي 

. ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت بك٩ل ٦بحر

غ الًىابِ التي حؿاٖض في الخس٠ُٟ مً خضة  جخ٩ىن مباصئها  ؾاؾُت مً ازخُاع: ؤوكُت الغ٢ابت و جٍُى

غ ؤوكُت الغ٢ابت الٗامت ٖلى الخ٨ىىلىجُا، و وكغ ؤوكُت الغ٢ابت  املساَغ ٖلى مؿخىي م٣بى٫، و ازخُاع و جٍُى

. ٦ما َى مدضص في الؿُاؾاث و إلاجغاءاث طاث  الٗال٢ت

 و مباصئها  ؾاؾُت هي اؾخسضام مٗلىماث مالثمت طاث جىصة ٖالُت لضٖم الغ٢ابت :املٗلىماث و الاجهاالث

غاٝ الضازلُت و الخاعجُت . الضازلُت، و جباص٫ املٗلىماث م٘ َ 

غ  وجىُٟظ ٖملُت الخ٣ُُم املؿخمغة و املىٟهلت :  و جخًمً مبضؤًً ؤؾاؾحن َما:املخابٗت و إلاقغاٝ ازخُاع وجٍُى

مل٩ىهاث الغ٢ابت الضازلُت، و ج٣ُُم الُٗىب و ال٣هىع و بًهالها ًٖ املؿئىلحن ًٖ اجساط إلاجغاءاث 

الخصخُدُت بما في طل٪ إلاصاعة الٗلُا و مجلـ إلاصاعة ٧لما ٧ان طل٪ مىاؾبا 
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 زالنت الٟهل  

ت إلاجغاءاث و الضازلُتان هٓام الغ٢ابت   املاؾؿت للمداٞٓت ٖلى جًٗها التي الؿُاؾاث ھى مجمٖى

تبالؿُاؾاث الٗاملحن وصخت املٗلىماث و الخإ٦ض مً مضي التزام ممخل٩اتها و ؤنىلها  .   املىيٖى

ا و ١ٌي إلاجغاءاث و صخت جُبٞٗالُتا ازخباع ٌصٌٝام املض٤٢ و ٌ مً مالضازلُتم هٓام الغ٢ابت َيان ج٤

 .  طا الىٓامٌة و مغاخل مدضصة للى٢ٝى ٖلى جىاهب ال٠ًٗ و ال٣ىة في يجٌطل٪ بةجبإ مً

 في ٌطا ما ؾىدىاو٫ ٌة ويم لجىصة ال٣ىاثم املا٫َي حٗخبر ٦إصاة ج٤الضازلُت ؤن وؿخيخج بان الغ٢ابت بم٨ًٌ ومً

 .  الٟهل الثاوي

 



 

 

 

 

 

 الغ٢ابت صوع :الثاوي الٟهل

 جىصة جدؿحن في الضازلُت

 املالُت ال٣ىاثم
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 جمهُض 

 زال٫ مً بليها الخىنل جم مداؾبي ٨ٞغ هخاج املداؾبي، ٞهي الىٓام مسغجاث ؤَم مً املالُت ال٣ىاثم حٗض

ت الخاجت ُٟتها ، باٖخباعاملداؾبت مهىت ملماعس ي ْهغث التي واملاؾت الًغوٍع  بمٗلىماث الغثِؿُت هي التزوٍض ْو

غاٝ  الٟهم ٞان بهم، لظل٪ جخٗل٤ التي ال٣غاعاث اجساط جغقُض ٖملُت اجل مً املاؾؿت، م٘ املخٗاملت َ 

الىٓغ  ٣ًخط ي املالُت لل٣ىاثم الًغوعي 

 . بُنهما املخباصلت الٗال٢اث بد٨م واخضة مٗلىماث ٧ىخضة بليها

٘ في حؿاَم ؤَم الٗىامل التي حٗخبر الجىصة  املسخلٟت، و لهظا ػاص الاَخمام املاؾؿاث نيب املىاٞؿت عوح ٞع

 ةيزا٫ ناص٢ت ةيما٫ ٢ىاثم بٖضاص في املؿاٖضة اجل مً املالُت و املداؾبُت الىاخُت مً زانت و الضازلُت بالغ٢ابت

 ما ٖلى  بىاءاو املالُت، ال٣ىاثم جخًمنها التي املداؾبُت املٗلىماث جىصة جد٤ُ٣ هدى الؿعي  زُاء، وبالخالي مً

 :بلى الٟهل  َظافي ؾيخُغ١  ؾب٤

  ماَُت ال٣ىاثم املالُت : و٫  املبدح

 املالُت  ال٣ىاثم جىصة :الثاوي املبدح

ا ٖلى جىصة ال٣ىاثم املالُت: املبدح الثالح  .بجغاءاث الغ٢ابت الضازلُت و جإزحَر   
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ماَُت ال٣ىاثم املالُت : املبدح الاو٫   

جىنُل  ًخم زاللها مً التي املداؾبي الىٓام مسغجاث املالُت ؤَم ال٣ىاثم حٗخبر

غاٝ بلى املٗلىماث جب َ  ضاص مىزى٢ت و مالثمت ج٩ىن  ؤن املٗىُت، ٍو  مالي حصخُو إٖل

 .املىاؾبت الا٢خهاصًت ال٣غاعاث اجساط في املؿاٖضة و للماؾؿت

٠: و٫  املُلب . وزهاثهها املالُت ال٣ىاثم  حٍٗغ

غاٝ الخاعجُت، و التي  املالُت ال٣ىاثم حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت التي ًخم مً زاللها جىنُل املٗلىماث بلى َ 

ت مً الخهاثو غ ٞيها مجمٖى ت جخه٠ املهضا٢ُت، لظا ًجب ؤن جخٞى  .جؼوصَم بمٗلىماث يغوٍع

٠ ال٣ىاثم املالُت  :ؤوال  حٍٗغ

غ املالُت و ٦ظا الىؾاثل : " حٍٗغ٠ ال٣ىاثم املالُت خؿب املٗاًحر الضولُت- 1 جمثل الجؼء املدىعي للخ٣اٍع

:  ؾاؾُت لخىنُل املٗلىماث املداؾبُت لألَغاٝ الخاعجُت و حكمل ال٣ىاثم املالُت

 .املالي املغ٦ؼ املحزاهُت •

 .الضزل ٢اثمت •

 .املدخجؼة  عباح ٢اثمت •

 1."الى٣ضًت الخض٣ٞاث ٢اثمت •

ُت ، الىيُٗت املالُت لل٨ُان و "  اث املالُت التي ًجب ؤن حٗغى بهٟت ٞو  و ٧ل حُٛحر هجاٖخههي جل٪ ال٨كٞى

ً، حٗض في اجل ؤ٢هاٍ  ش ب٢ٟا٫ الؿىت  ( اقهغ4)ًُغؤ ٖلى خالخه املالُت جًبِ جدذ مؿاولُت املؿحًر مً جاٍع

ىُت  "2املالُت، و ًخم ٖغيها بالٗملت الَى

و مً ؤَم مٗاًحر املداؾبت الضولُت التي جُغ٢ذ لل٣ىاثم املالُت، هجض ٧ل مً املُٗاع املداؾبي الضولي  و٫ 

(IAS1) و املُٗاع الضولي الؿاب٘ "ٖغى ال٣ىاثم املالُت"  و الظي جىاو٫ ،(IAS7)  بُان الخض٤ٞ "  و الظي جُغ١ بلى

". الى٣ضي

٠ ال٣ىاثم املالُت خؿب الىٓام املداؾبي املالي - 2 حك٩ل ال٣ىاثم املالُت في مجملها مسغجاث  " :(SCF)حٍٗغ

: هٓام املٗلىماث املداؾبي و جى٣ؿم َظٍ املسغجاث بلى ٢ؿمحن

هي ال٣ىاثم التي حٗحن ٖلى الىخضاث، ؤن ج٣ىم بةٖضاصَا و إلاٞهاح ٖنها بك٩ل : ٢ىاثم مالُت ؤؾاؾُت •

صوعي ختى جسضم ؤصخاب الهلت و املؿخُٟضًً و حكمل الضزل، الىي٘ املالي، الخض٤ٞ الى٣ضي و 

. الخُٛحر في خ٣ى١ املل٨ُت

                                                           
ت خماص الٗا٫ ٖبض َاع١   1  .207،م 2006الكمـ،إلاؾ٨ىضعیت، نيٕ الٗلىم ةي،٧ل املداؾبت عَيمٗا ،مىؾٖى
، 2014/2015ي ٞاعؽ املضًت ، يحي الض٦خىع  ،جامٗت ةياملا٫ ال٣ىاثم جىصة ٖلى إلازباث ألصلت الخاعجي املغاج٘ مَيج٤ ازغ صي،يؾ٘ مدمض و یغقي مهيببغا  2

  .35م 
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 ".1هي ٢ىاثم حٗض بك٩ل ازخُاعي مً َٝغ املاؾؿت بىاءا ٖلى ْغوٝ مُٗىت: "٢ىاثم م٨ملت •

ٟاث مً ت مً الىزاث٤ جدمل مٗلىماث مالُت مخٗل٣ت  ال٣ىاثم ؤن وؿخسغج الؿاب٣ت الخٍٗغ املالُت هي مجمٖى

املحزاهُت، جضو٫ خؿاباث الىخاثج، جضو٫ حٛحراث عئوؾا  مىا٫ و جضو٫  ): باملاؾؿت و في ؤق٩ا٫ مدضصة

ىت و حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت إلًها٫ املٗلىمت املالُت بلى مسخل٠ مؿخٗمليها الضازلُحن و . (جض٣ٞاث الخٍؼ

. الخاعجُحن ٖىض ب٢ٟا٫ الخؿاباث

: وؿخسلو مً َظٍ الخٗاٍع٠ جملت مً الخهاثو هي

الخهاثو الىىُٖت لل٣ىاثم املالُت  : زاهُا

ُت نٟاث ججٗل املٗلىماث الىاعصة في ال٣ىاثم املالُت مُٟض للمؿخسضمحن و ٦ؿب  حٗخبر الخهاثو الىٖى

 3:، و جخمثل ؤَم الخهاثو  ؾاؾُت في2ز٣تهم

 ٣ًهض بها زلى البُاهاث مً الٛمىى خُح ٌؿهل ٞهمها لخد٤ُ٣ الٟاثضة منها، بمٗنى :ال٣ابلُت للٟهم •

. البُاهاث املٗبر ٖنها بال٣ىاثم املالُت ًجب ؤن ج٩ىن بؿُُت، واضخت، زالُت مً الخ٣ُٗضاث

 ًجب ؤن ج٩ىن املٗلىماث امل٣ضمت في ال٣ىاثم املالُت مالثمت الخخُاجاث مخسظي ال٣غاع في :املالثمت •

الى٢ذ املىاؾب، وه٣هض باملالثمت ال٣ضعة ٖلى بخضار ٞغ١ في ال٣غاع بدُح حؿاٖض املؿخسضمحن ٖلى 

 .بجغاء جيبااث

٣ت مخىاؾ٣ت بما ٞيها ال٨ٟاًت :ال٣ابلُت للم٣اعهت •  ج٩ىن املٗلىماث ٢ابلت للم٣اعهت ٖىضما ج٣ضم بٍُغ

 .لدؿمذ للمؿخسضمحن بال٣ُام بم٣اعهاث لها مٗنى في الى٢ذ و بحن املاؾؿاث

ا، وبطا جم : املهضا٢ُت • ج٩ىن املٗلىمت ناص٢ت بطا ٧اهذ زالُت مً  زُاء و ًث٤ ٞيها مؿخسضمَى

ا خؿب الهىعة الهاص٢ت   (حٛلُب الخ٣ُ٣ت الا٢خهاصًت ٖلى الجاهب ال٣اهىوي )جدًحَر

م٩ىهاث ال٣ىاثم املالُت : املُلب الثاوي

جخًمً ال٣ىاثم املالُت الٗىانغ  ؾاؾُت التي ج٣ضم مً زاللها خىنلت وكاٍ املاؾؿت في ق٩ل وزاث٤ 

ت ج٣ضم في جهاًت ٧ل صوعة مداؾبُت   :5، جخًمً ال٣ىاثم املالُت امل٩ىهاث الخالُت4قاملت و بجباٍع

 (املغ٦ؼ املالي  )املحزاهُت : ؤوال

ت جمُ٘ الىاعص التي جمل٨ها :مٟهىم املحزاهُت -1  حٍٗغ٠ املحزاهُت ٖلى ؤجها الىز٣ُت التي حؿمذ بمٗٞغ

ٖمىص زام باألنى٫ : املاؾؿت و جمُ٘ الاؾخسضاماث امل٣ابلت لها في و٢ذ مٗحن، وهي جًم ٖمىصًً

. و ؤزغ زام بالخهىم، و ًجب ؤن ج٩ىن املحزاهُت ماعزت بك٩ل ص٤ُ٢ و بال ؾخ٣ٟض مٗىاَا

                                                           
 .28،م  مظ٧ىعة عيٙ ،الؿىت ٕيالخىػ  و لليكغ عةياملـ صاع ةياملا٫ ال٣ىاثم ٫يجدل زىٟغ، عاض ي صيما   1
، ؾب٤ ،مغج٘ي صيؾ٘ ومدمض ًغقي ببغاَُم  2  .36م  ط٦ٍغ
 3، م2013/2014مغباح،وع٢لت، يال٣انض ،جامٗت ةياملا٫ ال٣ىاثم جىصة ٖلى املداؾبي ١يالخض١ ،ازغي مدضاص لبنى.    3
 . 55، م2012الُبٗت  ولى،  عصن، لليكغ، عانٌػ صاع املالي، إلاباٙل ةيالضو٫  عَيللمٗا َب٣ا ريالخض املالي ٫يالخدل قىىٝ، بيق٘  4
، بىمغصاؽدمحم،جامٗت ؤ ةيع إلاباٙل املالي الضو٫ َية م٘ مٗاية  في املاؾؿاث الجؼاثغيمضي جىا٤ٞ ال٣ىاثم املا٫ صة،يف ؾ٘يعح  5  .29،م/2013 بى٢ٍغ
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 1:حٗخبر املحزاهُت مً ؤَم ال٣ىاثم املالُت التي ج٣ىم املاؾؿت بةٖضاصَا خُح جد٤٣ املؼاًا الخالُت

ش بٖضاص املحزاهُت خُح جًمً ما لها مً خ٣ى١ و ما ٖليها مً  • بُان املغ٦ؼ املالي للماؾؿت في جاٍع

. التزاماث

٣ا ملا ٌٗٝغ بيؿبت الخُُٛت •  .ج٣ُُم ال٣ضعة الاثخماهُت مً زال٫ م٣اعهت التزاماتها بد٣ى١ مل٨ُتها ٞو

 .بُان مضي التزام املاؾؿت بال٣ىاهحن املدلُت و مٗاًحر إلاباٙل الضولُت •

ت ؾُاؾاث املاؾؿت ججاٍ اؾدثماعاتها املالُت •  .مٗٞغ

ا في: ٖىانغ املحزاهُت -2  :جخمثل ٖىانَغ

  ٣ا  نى٫  حٗٝغ : نى٫ غي ملٗاًحر إلاباٙل املالي الضولُت ٖلى ؤجها مىعص جمل٨ه املاؾؿت  لإلَاع ٞو الخهٍى

. هدُجت ؤخضار و٢ٗذ ؤو ٖملُاث جمذ في املاض ي، و جى٢٘ ؤن جد٤٣ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت مً زاللها

 :زال٫ مً لألنل املؿخ٣بلُت الا٢خهاصًت املىاٞ٘ وجخض٤ٞ

. اؾخسضامه مىٟغصا ؤو مجخمٗا م٘ ؤنى٫ ؤزغي إلهخاج ؾل٘ ؤو زضماث مىجهت للبُ٘ مً ٢بل املاؾؿت •

 .اؾدبضاله م٘ ؤنى٫ ؤزغي  •

 .اؾخسضامه لؿضاص التزام  •

 .جىػَٗه ٖلى مال٩ي املاؾؿت •

: و جى٣ؿم  نى٫ بك٩ل ٖام بلى ٞئخحن عثِؿخحن

  ت غث ٞيها الكغوٍ الخالُت: (املخضاولت ) نى٫ الجاٍع ت بطا جٞى  :جهى٠  نى٫ ٖلى ؤجها جاٍع

. (الؿُىلت)الى٣ضًت  •

 . نى٫ املخى٢٘ جد٣ُ٣ها، بُٗها ؤو اؾتهال٦ها زال٫ الضوعة الدكُٛلُت الٗاصًت للماؾؿت •

 . نى٫ امل٣خىاة لٛغى املخاجغة •

ش بٖضاص املحزاهُت12 نى٫ التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها زال٫  •  .قهغا بٗض جاٍع

ت الٗىانغ الخالُت  :و جخًمً  نى٫ الجاٍع

.  ٦ثر ؾُىلت و هي البى٪، الهىضو١، الك٩ُاث: الى٣ضًت •

 وعا١ املالُت املدخٟٔ بها ٖلى ق٩ل ؤؾهم و ؾىضاث بهضٝ جد٤ُ٣ : الاؾدثماعاث ٢هحرة  جل •

 .ٖاثض

 .هي ما للماؾؿت ٖلى الٛحر و جخمثل في ؤوعا١ ال٣بٌ، ال٣غوى املمىىخت: الظمم املضًىت •

 .و َى الغنُض املخب٣ي مً البًاٖت في جهاًت الٟترة املالُت: املسؼون •

اث م٣ضما • هي املهاٍع٠ التي جضٞ٘ م٣ضما للخهى٫ ٖلى زضمت مثل م٣ضماث الخامحن، : املضٖٞى

 إلاًجاع، الضٖاًت

  ت هي  نى٫ التي حؿخٛغ١ ٖملُت جدىلها بلى ه٣ضًت ؤ٦ثر مً ٞترة  ): (ٚحر مخضاولت ) نى٫ ٚحر الجاٍع

 :مالُت و جًم ما ًلي

                                                           
 113/114،م 2008 ولى، الُبٗت ٕ،يالخىػ  و لليكغ بزغاء ة،يالضو٫  ةياملا٫ عيالخ٣اع عَيمٗا جما٫، زالض الجٗاعاث  1
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لت  جل • ٚالبا ما ج٩ىن ٖلى ق٩ل ؤؾهم و ؾىضاث، الهضٝ مً ا٢خىائها الخد٨م و : الاؾدثماعاث ٍَى

 .الؿُُغة ٖليها

 .حكمل  عاض ي، املباوي، املٗضاث، آلاالث:  نى٫ املاصًت •

ت • ت:  نى٫ املٗىٍى  .و حكمل بغاءة ازترإ، الكهغة، الٗالمت الخجاٍع

  تها بلى : (الالتزاماث )الخهىم الخهم َى التزام خالي لل٨ُان هاش ئ ًٖ ؤخضار ؾاب٣ت و الظي جاصي حؿٍى

 .الخسلي ًٖ مىاعص جخجؿض ٞيها مىاٞ٘ ا٢خهاصًت

 :و جى٣ؿم الخهىم بلى ٢ؿمحن ٦ما ًلي

  ت  1:ًبىب الالتزام ٖلى اهه مخضاو٫ ٖىضما: (مخضاولت)الخهىم الجاٍع

تها زال٫ صوعة الدكُٛل املٗخاصة للماؾؿت •  .٩ًىن مخى٢٘ حؿٍى

 .ب٩ىن بٛغى املخاجغة •

ت زال٫ • ش املحزاهُت (12)٩ًىن الالتزام مؿخد٤ الدؿٍى  .قهغا مً جاٍع

  ت و هي التي ًُلب حؿضًضَا بٗض ؾىت مالُت واخضة و حكمل : (ٚحر مخضاولت )الخهىم ٚحر الجاٍع

لت  جل،  مىا٫ الخانت   .(عاؽ املا٫،  عباح املدخجؼة، الاخخُاَاث )الؿىضاث، ال٣غوى البى٨ُت ٍَى

 (٢اثمت الضزل )جضو٫ خؿاباث الىخاثج : زاهُا

٠ جضو٫ خؿاباث الىخاثج .1 ُٟتها، و :حٍٗغ باء خؿب َبُٗتها ؤو ْو  َى ٖباعة ًٖ جضو٫ جغجب ُٞه ٖ 

ت ، و َى بخضي ال٣ىاثم 2َى ًدخىي ٖلى ؤعنضة الؿىىاث الؿاب٣ت ومُُٗاث الؿىت املالُت الجاٍع

باء  املالُت التي جبحن ٢ضعة املاؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ امل٩اؾب إلاًغاصًت و جبُان م٣ضاع إلاًغاصاث و ٖ 

. للماؾؿت املغاص خؿاب نافي صزلها ؤو زؿاعتها زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت

ُٟت التي  و ًم٨ً للماؾؿت ؤن ج٣ضم خؿاب الىخاثج بخهي٠ُ إلاًغاصاث و الى٣ٟاث ٖلى ؤؾاؽ َبُٗتها ؤو الْى

٣خحن ٤ ٍَغ  :3جغجبِ بها، و مً زم ًم٨ً بٖضاصٍ ٞو

 خؿاب الىخاثج خؿب الُبُٗت .

 اث٠  .خؿاب الىخاثج خؿب الْى

 :٦ما ًد٤٣ خؿاباث الىخاثج الٗضًض مً املؼاًا ؤَمها

 الخٗٝغ ٖلى هخاثج ؤٖما٫ املاؾؿت .

 الخمُحز بحن نافي الغبذ الدكُٛلي و نافي الضزل. 

 الخٗٝغ ٖلى ٦ٟاءة إلاصاعة في ؤصائها املالي. 

 ت بم٩اهُت جىػَ٘ ؤعباح املال٥  .مٗٞغ

                                                           
ت،يالخٗل ،صاع ةياملداؾب عَياملٗا يل في ةياملا٫ ال٣ىاثم ٫ي،جدل حجاػي  خامض  وجضي 1  38، م2011م الجامعي،إلاؾ٨ىضٍع
،م ؾب٤ ،مغج٘ قىىٝ بيق٘  2  .55ط٦ٍغ
 جامٗت ص٦خىعاٍ، ،ؤَغوخت ةي ؾىا١ املا٫ جُىع  و الٗىملت ا١يؽ في ال٣غاع اجساط ةيٖمل صيجغف و الضولي املداؾبي ،الىٓام انيؾ٠ بل٣اؾم  بً 3

  .79، م2010الجؼاثغ،



  الوالية القوائن جودة تحسين في الذاخلية الرقابة دور الثاني                                  الفصل
 

 
33 

 :ٖىانغ جضو٫ خؿاباث الىخاثج و جخمثل في .2

 اصة : إلاًغاصاث اصة في املىاٞ٘ الا٢خهاصًت زال٫ الٟترة املالُت في ق٩ل جض٣ٞاث صازلت لألنى٫ ؤو ٍػ هي الٍؼ

اصة في خ٣ى١ املل٨ُت ما ٖضا جل٪ املخٗل٣ت بمؿاَماث ؤصخاب املاؾؿت  .لها، و التي ًترجب ٖليها ٍػ

 باء جضَىع، اَخال٥ )ٌ اهسٟاى في املىاٞ٘ الا٢خهاصًت زال٫ الٟترة املالُت في ق٩ل جض٣ٞاث زاعجت : ٖ 

، ؤو ؤوكإث زهىم جاصي بلى اهسٟاى في خ٣ى١ املل٨ُت ما ٖضا جل٪ املخٗل٣ت (، ه٣و لألنى٫ 

و . بالخىػَٗاث ٖلى ؤصخاب املاؾؿت، بمٗنى ال ًضزل ُٞما ًىػٕ لهالر املؿاَمحن في  مىا٫ الخانت

 :1ًجب ٖغى مبالٜ الٗىانغ الخالُت في نلب خؿاباث الىخاثج ٦دض ؤصوي

  ت ُٟت الاؾدثماع ) وكُت الاؾدثماٍع ت ال٢خىاء: (ْو لت جخًمً املبالٜ املضٖٞى  و  جل اؾدثماعاث ٍَى

 .الاؾدثماعاث ًٖ الخىاػ٫  مً الىاجج الخدهُل ٦ظل٪

 ل   وكُت ُٟت)الخمٍى ل ْو  ؾىاء  مىا٫ و عئوؽ ال٣غوى بدغ٦ت ٖال٢ت التي لها اليكُت حكمل:(الخمٍى

اصة، م٩اٞئاث ؤو بالى٣هان ت املا٫ عؤؽ بالٍؼ  .املالُت الُبُٗت طاث وخغ٦ت الدؿب٣ُاث املضٖٞى

ىت   : زالثا  ٢اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ  

مخُلباث بٖضاص ٢اثمت الخض٣ٞاث " ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت IAS7 " جىاو٫ مُٗاع املداؾبت الضولي الؿاب٘ 

حر املٗلىماث خى٫ الخٛحراث في الى٣ضًت وما ٌٗاصلها للماؾؿت بىاؾُت َظا  الى٣ضًت خُح  حهضٝ بلى يمان جٞى

 . الجضو٫ 

ىت  - 1 َى ٖباعة ًٖ ٦ك٠ جدلُلي لخغ٦ت الخٛحراث الى٣ضًت التي خهلذ في :مٟهىم ٢اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ

اصة ؤو الى٣هان والخٗٝغ ٖلى ؤؾباب َظٍ الخٛحراث ، ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤجها جضو٫ حهخم  املاؾؿت ؾىاء بالٍؼ

بٗغى الخدهُالث والدؿضًضاث الى٣ضًت في الى٣ضًت ًٖ ؤوكُت الاؾخٛال٫ ، ؤوكُت الاؾدثماع وؤوكُت 

ل للماؾؿت زال٫ الضوعة .الخمٍى  

حر املٗلىماث ًٖ الخدهُالث الى٣ضًت والدؿضًضاث الى٣ضًت للماؾؿت زال٫  بن الٛغى الغثِس ي منها َى جٞى

لُت للماؾؿت زال٫  ت والخمٍى حر املٗلىماث ًٖ  وكُت الاؾدثماٍع الٟترة املالُت ،باإلياٞت بلى ؤجها تهضٝ بلى جٞى

م الٗىانغ مثل  حَر ً في ج٣ُُم بٌٗ ٞةجها والضاثىحن ٚو ٨ظا حؿاٖض املؿدثمٍغ  : الٟترة َو

 .   ٢ضعة املاؾؿت ٖلى جخىلض جض٣ٞاث ه٣ضًت مىجبت في الٟتراث  املؿخ٣بلُت

 .   ٢ضعة املاؾؿت ٖلى م٣ابلت التزاماتها وصٞ٘ الخىػَٗاث

ل الخاعجي    خاجت املاؾؿت بلى الخمٍى

                                                           
،م ؾب٤ ،مغج٘ قىىٝ بيق٘  1  .141ط٦ٍغ
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 .  ؤؾباب الازخالٞاث بحن م٣ضاع نافي الضزل ونافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت  وكُت الدكُٛلُت  

لُت للماؾؿت زال٫   ت والخمٍى حر الى٣ضًت للٗملُاث الاؾدثماٍع  ؤؾباب الخُٛحر في جدضًض الجىاهب الى٣ضًت ٚو

 .  الٟترة 

ىت مؿخسضمي ال٣ىاثم املالُت في ج٣ُُم ٢ضعة ٖلى جضبحر ه٣ضًت املاؾؿت  وبازخهاع ٌؿاٖض جضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

ل .٧اُٞت في  جل ال٣هحر والٍُى  

ىت الٗىانغ الخالُت: م٩ىهاتها  : ًخًمً جضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

ُٟت الاؾخٛال٫) وكُت الدكُٛلُت   باء و الىخاثج و اليكاَاث  زغي التي لِـ لها ٖال٢ت :(ْو جخًمً ٖ 

ل و الاؾدثماع   .بيكاٍ الخمٍى

ت  ُٟت الاؾدثماع) وكُت الاؾدثماٍع لت  جل و ٦ظل٪ :(ْو ت ال٢خىاء اؾدثماعاث ٍَى جخًمً املبالٜ املضٖٞى

 .  الخدهُل الىاجج مً الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث

لُت   ل) وكُت الخمٍى ُٟت الخمٍى حكمل اليكُت التي لها ٖال٢ت بدغ٦ت ال٣غوى و عئوؽ  مىا٫ ؾىاء :(ْو

ت وخغ٦ت الدؿب٣ُاث طاث الُبُٗت املالُت اصة ،م٩اٞئاث عؤؽ املا٫ املضٖٞى   .  بالى٣هان ؤو بالٍؼ

 الخانلت بخدلُل الخغ٧اث ٣ًىم الخانت َى جضو٫   مىا٫ حُٛحراث ٢اثمت :الخانت  مىا٫ حٛحراث ٢اثمت:عابٗا

 .بيكاَها ال٣ُام ؤزىاء للماؾؿت الخانت لألمىا٫ امل٩ىهت الٗىانغ في

 خُح املالُت في ال٣ىاثم مىٟهل ٦جؼء الخانت  مىا٫ حٛحراث ٢اثمت بٗغى املاؾؿت ج٣ىم بن" IAS1"ًخُلب 

ت جخًمً  مً جؼء حٗخبر التي والخؿاثغ لٗىانغ امل٩اؾب بياٞت  و بضاًتها، الٟترة آزغ بحن املل٨ُت الخ٣ى١  حؿٍى

 : الخالُت املؼاًا و َى ًد٤٣ ، الىخاثج خؿاباث في جٓهغ وال املل٨ُت خ٣ى١ 

 ا املل٨ُت خ٣ى١  م٣ضاع ٖلى الخٗٝغ ىانَغ  جدضر الخٛحراث التي ٖنها و٦ظا ؤزغي  جٟهُالث وؤي ٖو

 .الٟترة زال٫ املل٨ُت لخ٣ى١ 

 تراٝ ًجب التي والخؿاثغ امل٩اؾب ٖىانغ ٖلى الخٗٝغ  امل٩اؾب مثل خ٣ى١ املل٨ُت في مباقغة بها الٖا

 .املباٖت املخاخت الاؾدثماعاث ببُ٘ املخٗل٣ت والخؿاثغ

 :ًلي ما نلبها في وجىضر ُٞه حٗغى ؤن املاؾؿت ٖلى ًجب

 الٟترة ًٖ الخؿاعة ؤو الغبذ نافي. 

 باء، إلاًغاصاث، ٖىانغ مً ٖىهغ ٧ل املل٨ُت  خ٣ى١  مباقغة يمً بزباتها جم والتي والخؿاثغ  عباح ٖ 

٣ا ملا  .ؤزغي  مٗاًحر جخُلبه ٞو

 وههِب الكغ٦ت  م مؿاَمي ههِب مىٟهلت بهىعة مىضخا ط٦ٍغ ؾب٤ مما الىاججت الٗىانغ بجمالي 

 ؛  ٢لُت



  الوالية القوائن جودة تحسين في الذاخلية الرقابة دور الثاني                                  الفصل
 

 
35 

 املداؾبُت وجصخُذ  زُاء الؿُاؾاث في الخٛحراث بزباث ًخم املل٨ُت خ٣ى١  ٖىانغ مً ٖىهغ ول٩ل 

 :إلاًًاخاث في ؤو  مىا٫ الخانت حٛحراث جضو٫  يمً ؾىاء ًلي ما ٖغى ًخم ؤن ًجب ٦ما

 ؛ مىٟهلت بهىعة لهم الخىػَٗاث ًٖ إلاٞهاح م٘ املل٨ُت خ٣ى١  ؤصخاب م٘ املٗامالث -

ش وفي الٟترة بضاًت في املغخلت الخؿاثغ ؤو  عباح عنُض -  زال٫ الٟترة؛ والخغ٦ت املحزاهُت جاٍع

 إلاٞهاح م٘ الٟترة ؤو٫ وآزغ في الاخخُاَاث املا٫ ٖىانغ و٧ل عؤؽ املهم مً هٕى ٧ل عنُض بحن ما جدلُل -

لل٣ىاثم  واملىضخت امل٨ملت املالخ٤ بٖضاص ٖلى" IAS1"املداؾبي  املُٗاع هو منها ٦ما ٧ل ًٖ املؿخ٣ل

 :ًلي ٦ما املالُت

٣ت إلاًًاخاث حٗخبر: (إلاًًاخاث ) املالخ٤:زامؿا  ٦بحرة ؤَمُت لها ؤن منها بط ًخجؼؤ ال جؼء املالُت لل٣ىاثم املٞغ

٣ت إلاًًاخاث ٞةن  IAS1وخؿب  ، بصعاجها ٞيها ًهٗب التي املٗلىماث وجىيُذ ٞهمها، ٖلى املؿاٖضة في  املٞغ

 :  َضاٝ  الخالُت جد٤ُ٣ في حؿاَم املالُت لل٣ىاثم

 بٖضاص ال٣ىاثم في املاؾؿت ٢بل مً املؿخسضمت املداؾبُت الؿُاؾاث و  ؾـ ًٖ مٗلىماث ج٣ضًم 

 .املالُت

 ؤو املحزاهُت في نلب جٓهغ وال الضولُت املالي إلاباٙل  مٗاًحرجخُلبها مٗلىماث ؤو بُاهاث ؤي ًٖ إلاٞهاح 

ىت جض٣ٞاث و الخانت  مىا٫ حٛحراث ٢اثمتي الىخاثج، خؿاباث  . الخٍؼ

 ا ؤن بال  ؾاؾُت، املالُت ال٣ىاثم في جٓهغ لم مٗلىماث ؤو بُاهاث ًٖ إلاٞهاح ا وكَغ  ٌٗخبر يغوٍع

حر اتها ٞهم في واملؿاٖضة املالُت لل٣ىاثم الٗاص٫ الٗغى لخٞى  .مدخٍى

ا٦ض ٣ت إلاًًاخاث ٖغى ؤؾلىب ؤَمُت ٖلى املُٗاع ٍو  ٧ان َاملا مىٓم ؤؾلىب ر ج٣ضميبذ ة،ياملا٫ لل٣ىاثم املٞغ

 نلت طاث مٗلىماث ؤًت م٘ املالُت ال٣ىاثم نلب ٖىهغ في ٧ل بحن املغجعي الغبِ ًجب ٦ما ، ٖملُا ؤو مم٨ىا طل٪

 :بما ج٩ىن  إلاًًاخاث زال٫ مً حٗغى التي املٗلىماث َبُٗت ٞةن هٟـ املُٗاع وخؿب مالخ٤، في بها مغجبُت

 املالُت ال٣ىاثم نلب في املٗغويت للمٗلىماث جٟانُل ؤو بياُٞت مٗلىماث . 

 املالُت ال٣ىاثم في الىاعصة  ع٢ام بٌٗ لكغح مدضصة مٗلىماث . 

 خضص  الُاعثت و٢ض الالتزاماث مثل املالُت ال٣ىاثم في بها جخٗل٤ ٖىانغ ؤًت جغص لم بياُٞت مٗلىماثIAS1 

 في املالُت ال٣ىاثم ؾِؿاٖض مؿخسضمي ؤن َظا الترجِب اٖخباع ٖلى إلاًًاخاث لٗغى مدضصا جغجِبا

 :الترجِب الخالي خؿب وطل٪ املسخلٟت م٣اعهتها للماؾؿاث ٖملُت

 .الضولُت املالي إلاباٙل ملٗاًحر املاؾؿت بامخثا٫ جُٟض ٖباعة -

ضة مىضخت مٗلىماث -  الظي الترجِب اؾخسضام هٟـ م٘ املالُت ال٣ىاثم نلب في املٗغويت للٗىانغ ومٍا

 . ةياملا٫ ال٣ىاثم بيجغث وهٟـ ال٣اثمت في الٗىانغ ًٝه ٖغيذ

 املاؾؿت ٢ضمتها والخٗهضاث التي ،  IAS37، بمىجب الُاعثت بااللتزاماث املخٗل٣ت مثل ؤزغي  اٞهاخاث -

 .املالُت ال٣ىاثم في جٓهغ ولم للٛحر

املالُت  ال٣ىاثم مؿخسضمى:الثالح املُلب

 جخم التي و الا٢خهاصًت إلاخضار جسو التي ال٨مُت ٚحر و ال٨مُت املٗلىماث ٧ل ٌابإن املداؾبُت املٗلىماث حٗٝغ

غ و مٗالجتها غ و الدكُٛل زُِ في ، املالُت ال٣ىاثم في ٖنها الخ٣ٍغ  جمثل ٞهي وبظل٪ صازلُا، املؿخسضمت الخ٣اٍع
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حر.اؾخسضامها مً الٟاثضة ًد٤٣ مما املداؾبُت البُاهاث ٖلى ججغي  التي الٗملُاث هاجج  لِـ َضٞا املٗلىماث ٞخٞى

 جاهب مً مىه الاؾخٟاصة ًم٨ً هاٞ٘ بٖالمي مدخىي  طاث املٗلىماث ج٩ىن َظٍ ؤن الًغوعة مً بل طاجه خض في

 .1مؿخسضميها

 :2بلى املالُت ال٣ىاثم مؿخسضمي ج٣ؿُم ًم٨ً و

غاٝ في ًخمثلىن   :املباقغة املهلخت طاث املؿخسضمحن -1 و  ال٣ىاثم مباقغة مً َظٍ مهلخت الظًً لهم َ 

 :َم

  املخٗل٣ت باألؾهم الٗىاثض و باملدايغ حهخمىن  مدخملحن ؤو خالُحن ٧اهىا ؾىاء:املؿاَمىن. 

  الؿضاص ٖلى ال٣ضعة و الاؾخد٣ا١ بأجا٫ املخٗل٣ت باملٗلىماث حهخمىن :الضاثىىن. 

 ت املاؾؿت عبدُت و باؾخ٣غاع املخٗل٣ت باملٗلىماث الٗاملىن  حهخم:الٗما٫  صٞ٘ ٢ضعتها ٖلى ملٗٞغ

ًاث، حر الخٍٗى  .الخ٣اٖض مىاٞ٘ امل٩اٞأث، جٞى

  غ ٌؿخسضمىن :املىعصون  حٗامالث وجىص ٖىض الاؾخمغاع زانت ٖلى املاؾؿت ٢ضعة صعاؾت في املالُت الخ٣اٍع

لت  . جل ٍَى

 :املباقغة ٚحر املهلخت طوي  املؿاَمىن -  2

 غاٝ ٩ٞل املؿاَمحن، و٦ُل املض٤٢ ٌٗخبر:املض٣٢حن ٍغ ٖلى حٗخمض َ   ٣ًىم بمغاجٗت َظٍ الظي ج٣ٍغ

بضي املالُت ال٣ىاثم  املداًض، الٟني عؤًه ٍو

 الا٢خهاصي مٗضالث ؤصائها وهجاح املاؾؿت، في مهلخت ناخبت حٗخبر:الغ٢ابُت و الخ٩ىمُت الهُئاث 

بُت ؾضاص ٖلى املاؾؿت م٣ضعة الجهاث جًمً َظٍ بظل٪ املغجٟ٘،  .مؿخد٣اتها الًٍغ

 و التي جمثلهم، املهىُت الاجداصاث و الى٣اباث و الٗاملحن مً ٧ل الٟئت حكمل َظٍ:الٗمالُت الى٣اباث 

 و بها، ٌٗملىن  املاؾؿت التي مؿخ٣بل ٖلى لالَمئىان الالػمت املٗلىماث ججمُ٘ بمهمت ٣ًىمىن  الظًً

 .صزل ٦مهضع الاؾخمغاع ٖلى ٢ضعتها مضي

  م:املالُىن  املدللىن  صخت ٖلى و ًى٨ٗـ ال٣ىاثم في زلل ؤن ؤي ٖمالئهم، ًمثلىن  الظًً املؿدثمغون  َو

 .الكغاء و البُ٘ في الٗمالء ٢غاعاث ٖلى بالخالي و الخدلُل

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 24ط٦ٍغ ، م ؾب٤ مغج٘ ، صةيؾ٘ فيعح  1
،م ؾب٤ ،مغج٘ مدضاصي  لبنى 2  4ط٦ٍغ



  الوالية القوائن جودة تحسين في الذاخلية الرقابة دور الثاني                                  الفصل
 

 
37 

 .جىصة ال٣ىاثم املالُت: املبدح الثاوي

 املٗلىماث هٓام ٦ٟاءة مضي لخ٣ُُم املىاؾب امل٣ُاؽ املالُت ال٣ىاثم جخًمنها التي املداؾبُت املٗلىماث جىصة حٗض

خماص ٨ًً خُح املداؾبي،  جىصة طاث ٞيها الىاعصة املٗلىماث ٧اهذ بطا ال٣غاعاث ازظ في املالُت ال٣ىاثم ٖلى الٖا

 .املؿخسضمحن لضي ز٣ت ٌُٗي مما ٖالُت

املالُت  ال٣ىاثم جىصة مٟهىم : و٫  املُلب

: 1الضولُت املىٓماث بٌٗ ٢بل مً الجىصة حٍٗغ٠

٨ُت للجىصةث ها الجمُٗت  مٍغ ؤجها الهُئت ؤو الخهاثو ال٩لُت للؿلٗت ؤو الخضمت التي ح٨ٗـ ٢ضعتها ٖلى : ٖٞغ

دت و يمىُت . جلبُت خاجاث نٍغ

ها املىٓمت الضولُت للمٗاًحر  وكاٍ ؤو ٖملُت، ؤو ؾلٗت، ؤو زضمت،  )ؤجها الخهاثو ال٩لُت ملاؾؿت  : ISOو حٗٞغ

دت ؤو يمىُت ج منها، التي ح٨ٗـ في ٢ضعجه ٖلى بقبإ خاجاث نٍغ . (ؤو مىٓمت، ؤو هٓام ، ؤو ٞغص، ؤو مٍؼ

بها املٗلىماث املداؾبُت، واملٗبر ٖنها  جدؿم یجب ؤن التي الخهاثو جل٪ املٗلىماث جىصة بمٟاَُم ٣ًهض

ُت املٗلىماث، التي جيخج ًٖ جُب٤ُ الُغ١ و  ؾالُب  غ املالُت في ج٣ُُم هٖى بالٟاثضة املغجىة مً بٖضاص الخ٣اٍع

، 2املداؾبُت البضًلت

غ املالُت، وما مهضا٢ُت املٗلىماث املجا٫ في َظا الجىصة وحٗني مىٟٗت  مً جد٣٣ه املداؾبُت التي جخًمنها الخ٣اٍع

ت يىء في ولخد٤ُ٣ طل٪ ًجب ؤن جسلى مً الخدٍغ٠ و الخًلُل و ؤن حٗاص للمؿخسضمحن،  املٗاًحر مً مجمٖى

و في يىء َظا املٟهىم ًم٨ً . 3ال٣اهىهُت و الغ٢ابُت و املهىُت و الٟىُت ، بما ًد٤٣ الهضٝ مً اؾخسضامها

: ا٢تراح املٗاًحر الخالُت لخد٤ُ٣ جىصة املٗلىماث املداؾبُت ٦ما ًخطر مً الك٩ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ض  1  28، م2008، عصن، ٖمان الكاملت، الجىصة بصاعة ٢ضاعة، س ىي،ٕ الُاجي هلل ٖبض ٖع
 .73، م2010/2011، 3ؾتر، جامٗت الجؼاثغيماج عؾالت املٗلىمت، جىصة ٖلى ؤزٍغ و ةيالضو٫  املداؾبت عَيمٗا ْل في املداؾبي إلاٞهاح هىا٫،  نباحي 2
، م 3 . 73 نباحي هىا٫، مغج٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ة ياملداؾب املٗلىماث جىصة عَيمٗا: (02-01)ع٢م  الك٩ل

 

نباحي هىا٫، الاٞهاح املداؾبي في ْل مٗاًحر املداؾبت الضولُت و ازٍغ ٖلى جىصة املٗلىمت ،عؾالت : املهضع

 74، م2011-2010، 3ماجؿخحر ، جامٗت الجؼاثغ 

 

 

 

 

 

 

الجىصة  مٗاًحر

مٗاًحر ٞىُت

:وجخًمً

.املالثمت -

.الث٣ت -

وما حكمل ٖلُه  -

زهاثو مً 

ُت .ٖٞغ

مٗاًحر مهىُت 

:وجخًمً

.مٗاًحر املداؾبُت -

.مٗاًحر جض٤ُ٢ -

مٗاًحر ع٢ابُت 

:وجخًمً

.صوع املض٣٢حن -

.صوع لجان الخض٤ُ٢ -

صوع املؿاَمُحن  -

صوع اَغاٝ طاث  -

.الٗال٢ت

صوع الاجهؼة الغ٢ابي -

مٗاًحر ٢اهىهُت

: وجخًمً

الالتزام بال٣ىاهحن  -

.املىٓمت

الالتزام بلىاثذ    -

. املىٓمت



  الوالية القوائن جودة تحسين في الذاخلية الرقابة دور الثاني                                  الفصل
 

 
39 

الٗىامل املازغة في جىصة ال٣ىاثم املالُت : املُلب الثاوي  

 :1ًلي املالُت ُٞما ال٣ىاثم جخًمنها التي املداؾبُت املٗلىماث جىصة في املازغة الٗىامل جىيُذ ًم٨ً

البِئاث  جل٪ ْل في حٗمل املداؾبُت الىٓم بن:الخاعجُت بالبِئت املخٗل٣ت الخاعجُت الٗىامل -1

ا و (الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت الاجخماُٖت، الا٢خهاصًت،) ا املؿخمغة الجىاهب مً ٚحَر  البلضان في في حٛحَر

 ٖلى الاجخماُٖت و الا٢خهاصًت وؤن البِئت مخٛحرة بِئت ْل في حٗمل بضوعَا ٞةجها الؼمان بمغوع املسخلٟت

 ؤوكُت مً جخ٩ىن  و البِئت جل٪ وؤن املداؾبُت الهُا٧ل والٗملُاث ٖلى ٦بحر لها جإزحر الخهىم وجه

 . ال٨لي املؿخىي  ٖلى والاجخماُٖت الا٢خهاصًت  وكُت بحن جضازل الٗال٢اث خُح مً الخإزحر مخباصلت

لى َظا  و ا٢خهاصًت، ٢اهىهُت اجخماُٖت، بلى املداؾبُت بالبِئت املخٗل٣ت الٗىامل ج٣ؿُم ًم٨ً  ؾاؽ ٖو

 :ًلي ٦ما ؾُاؾُت

 جدؿحن املداؾبُت، في بالؿُاؾاث املغجبُت لل٣غاعاث الا٢خهاصًت الىخاثج حؿاٖض : الا٢خهاصًت الٗىامل - أ

 ٢غاعاث الىدُجت اجساط ج٩ىن  للمٗلىماث آلازٍغً وللمؿخسضمحن للمؿدثمٍغً املخاخت املٗلىماث

 ٖلى َظٍ الخهى٫  في ؾبُل املٗلىماث مؿخسضمى ًخدملها التي الخ٩ال٠ُ وجسٌُٟ صخُدت ا٢خهاصًت

 . زحرة

ُت جسخل٠ ٦ما غ ج٣ضمها التي املٗلىماث هٖى  ْل ٟٞي الضولت، الؿاثض في الا٢خهاصي الىٓام بازخالٝ املالُت الخ٣اٍع

غ جدٓى الغؤؾمالي الا٢خهاص هٓام  املٗلىماث جىاٞغ يغوعة ٖلى ًخم التر٦حز خُح ٦بحرة، بإَمُت املالُت الخ٣اٍع

 التر٦حز ًخم الاقترا٧ي الا٢خهاص هٓام ْل في بِىما ال٣غاعاث  الا٢خهاصًت، مخسظي الخخُاجاث املالثمت املداؾبُت

ت الغ٢ابت ولٛغى بخ٩ام الضولت في للخسُُِ املداؾبُت املىجهت املٗلىماث ٖلى  .املغ٦ٍؼ

 ملداؾبُت مً املٗلىماث ًجٗل الخطخم مٗض٫ اعجٟإ ْل ٟٞي الخطخم، هجض ٦ظل٪ الا٢خهاصًت الٗىامل ومً

٣ا حٗض التي سُت لخ٩لٟت ٞو مالثمت  ٚحر الخاٍع

ُت الخهاثو جخإزغ: الاجخماُٖت الٗىامل - ب  مثل ال٣ُم الاجخماُٖت ببٌٗ املداؾبُت للمٗلىماث الىٖى

ت الاَخمام هدى املجخم٘ اججاٍ ت هدى الخ، ٞالخىجه...والى٢ذ املالُت ال٣ىاثم في بالؿٍغ  ٖلى ًازغ الؿٍغ

 ؤٖلى ٢ُمت حُٗي التي الضولت ؤن الى٢ذ ٞىجض ٢ُمت ؤما املداؾبُت، املٗلىماث ووكغ ججمُ٘ ٖملُت

ت عب٘ مخ٣اعبت، مالُت زال٫ ٞتراث املالُت البُاهاث وحٗض الضزل، ب٣اثمت تهخم للى٢ذ  وال٨ٗـ مثال، ؾىٍى

 .٣ِٞ املالي املغ٦ؼ ب٣اثمت ؤَمُت تهخم للى٢ذ حُٗي ال التي للضو٫  باليؿبت

                                                           
 .55م، 2014/2015، ؾ٨ُ٨ضة،1955 ؤوث 02 لغ٢ِ ٖبض املهضي ،صوع املغا٢بت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم املالُت، جامٗت  1
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غ مغاخل ؤخضر املؿاولُت ًٖ املداؾبت وحٗبر  ؤؾـ ٖلى مبيُا همىطجا مداؾبُا جخُلب والتي املداؾبي الخٍُى

خُلب وامل٩ان الؼمان في الؿاثضة الاجخماُٖت ال٣ُم مً  ال٣ُاؽ في الخىؾ٘ الاجخماُٖت همىطج املداؾبت ٍو

اث آلازاع لِكمل ًمخض بدُح املداؾبي  ُٞما الخاعجُت آلازاع وجخمثل َظٍ الا٢خهاصًت الىخُضة الخاعجُت لخهٞغ

 .الاجخماوي ؤو الٗاثض الاجخماُٖت بالخ٩لٟت ٌٗٝغ

ت في ؤؾاؾا ال٣اهىهُت الٗىامل جخمثل :ال٣اهىهُت الٗىامل - ج  جازغ التي وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت،  هٓمت مجمٖى

حر مباقغ بك٩ل  ْهىع  م٘ زهىنا ٖلى مماعؾتها وإلاقغاٝ والغ٢ابت املداؾبت مهىت ٖلى مباقغ ٚو

ها مما ؤصي إلاصاعة ًٖ املل٨ُت باهٟها٫ جخمحز التي مؿاَمت الكغ٧اث ٗاث بلى زًٖى  ال٣اهىهُت الدكَغ

بُت نها بضء مىظ الًٍغ  و٦ُُٟت املٗلىماث بها حٗض التي ال٨ُُٟت ٖلى و َظا ًى٨ٗـ جهُٟتها ختى ج٩ٍى

غ في ٖغيها م٨ً املٗلىماث، ملؿخسضمي الث٣ت مً هٕى بهضٝ بياٞت وطل٪ املالُت الخ٣اٍع  ؤن ال٣ى٫  ٍو

حر املٗلىماث امللؼمت ال٣ىاٖض  التي ال٣اهىهُت الٗىامل ؤخض وج٣ضًمها هي بٖضاصَا ًجب التي املالُت بخٞى

ُت بها الخهاثو جخإزغ  .للمٗلىماث الىٖى

 الكغ٧اث املغجبُت ب٣ىاهحن باملىٓماث بكضة املداؾبُت جُب٣ُاتها ؤو منهاجُتها ؾىاء املداؾبُت املماعؾت جخإزغ

ٗاث بُت ٢اهىهُت والدكَغ ٗاث ؤن جل٪ والق٪  زغي، الخىُٓمُت و امل٣اًِـ والًٍغ  مً ػاصث ٢ض ال٣اهىهُت الدكَغ

ٗاث ال٣اهىهُت امل٣اًِـ ُٚاب وال ٌٗخبر املداؾبُت، املٗلىماث جل٪ ومىٟٗت م٣اعهت بم٩اهُت  الخمؿ٪ ؤو والدكَغ

ىبا ؤمغ بها الض٤ُ٢ والالتزام ٗخمض مٚغ ت في املىجىص والاجخماوي الا٢خهاصي الخُىع  مغاخل ٖلى طل٪ ُٞه َو  مجمٖى

ٗاث الضو٫ املسخلٟت  .ال٣اهىهُت الدكَغ

 املداؾبُت الهُا٧ل والٗملُاث ٖلى ٦بحر جإزحر لها املداؾبت لبِئت الؿُاؾُت الٗىامل :الؿُاؾُت الٗىامل - ص

غ املداؾبُت املٗلىماث مً الاخخُاجاث جدضًض جلؼم ألجها   ويإ م٘ جخالءم التي املالُت ملؿخسضمي الخ٣اٍع

 في املؿخسضمحن مً مُٗىت ٞئت هٓغ وجهت ا ٖلُهحٛلب التي البلضان مً بلض ل٩ل الا٢خهاصًت الؿُاؾُت

لى املٗلىماث، وجىػَ٘ بهخاج غ جىجيهه مؿاولُت ج٣٘ واملهىت املاؾؿت ٖو  هدى و٢ضعاتهم بم٩اهُتهم وجٍُى

 ما َى وبحن املٗلىماث مً مُلىب ما َى بحن حٗاعى ؤي ٖلى ال٣ًاء ًخم بدُح الاخخُاجاث جد٤ُ٣ َظٍ

 .الخد٤ُ٣ مم٨ً

 ويىح ؤ٦ثر بهىعة طل٪ ؤ٦ض و٢ض ؾُاس ي، لخهٝغ هخاجا  ولى بالضعجت املداؾبُت َى املٗاًحر وبوكاء وي٘ بن

غ ٩ي الكُىر ملجلـ جابٗت لجىت ج٣ٍغ  ٖلى واخض َٝغ مً الغ٢ابت مماعؾت ُٞه اهخ٣ضث والظي ، 1996 ٖام  مٍغ

خباع ٖحن في جإزظ املٗاًحر لىي٘ اجداصًت بًجاص َُئت يغوعة ٖلى والخإ٦ُض املٗاًحر، وي٘  املخٗضصة املهالر الٖا

غاٝ  منها املؿخُٟضة َ 

 م٘ ؤو ال٣ىمُت  َضاٝ م٘ جىا٣ٞها مضي خُح مً املداؾبُت الؿُاؾت بلى الخ٩ىمُت الجهاث جىٓغ جدحز و٢ض صون 

 .املداؾبُت وإلاجغاءاث الؿُاؾاث بٖضاص في الؿُاس ي الخضزل ؾبب  و َظا َى الجهاث، لهظٍ املٗىُت  َضاٝ
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 الخايغ في الى٢ذ املداؾبُت باملٗلىماث املخٗل٣ت الٗىامل مً  :املداؾبُت باملٗلىماث املخٗل٣ت الٗىامل -2

٘ و الىاؾ٘ و٦ظل٪ الاهدكاع املٗلىماث ٖغى مٗالجت و وجدلُل بصزا٫ في الخاؾىب اؾخسضام  الؿَغ

 :1في ال٨بحر  زغ لهم ٧ان اللظان و لألهترهذ

 .املٗلىماث ٖلى الخهى٫  و إلاهخاج ٧لٟت في املؿخمغ و ال٨بحر الاهسٟاى -1

اصة -2  .واملؿخسضمحن املاؾؿت الخخُاجاث امللبُت املٗلىماث ٦مُت ٍػ

 .املىاؾب الى٢ذ في الٗالم في لها املؿخسضمحن مً ٦بحر لٗضص املٗلىماث جل٪ بجاخت -3

 .للمؿخسضمحن ؤٖم٤ بُاهاث بٖضاص -4

ت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  املٗلىماث َى مً الهضٝ ؤن هجض  ؤن بامل٣ابل ًيبغي التي الاخخُاجاث لخلبُت الًغوٍع

ُت َظٍ ج٩ىن  ت و جُضة، املٗلىماث هٖى ُت ملٗٞغ  التي  بٗاص بٌٗ ٖلى التر٦حز املم٨ً مً ٞةهه املٗلىماث هٖى

 :ًلي ُٞما جلخو

غ - أ  جمثُل وؤن ٩ًىن  ومؿخسضميها املٗلىمت ق٩ل م٘ وا٢٘ الخالئم به ٣ًهض ما  و َى :والخمثُل الخهٍى

. ملؿخٗملُه مٟهىما الىا٢٘

ُت نىعة ٦مٗلىمت املُٗاة  ع٢ام ح٨ٗـ ؤن ًٟترى  :الخإ٦ض - ب  ًاصي ؤن خُح ًيبغي للىا٢٘، مىيٖى

 . لىٟـ آزغ بٖضاص

 ما حؿائ٫  إلاجابت ًٖ ج٩ىن  ٞإهه ل٣غائها مخاخت بُاهاث ٢اٖضة باؾخٗما٫ :املٗلىمت ٖلى الخهى٫  آجا٫ - ج

ت  ..ٖليها والُلب ٖىض الخاجت بليها الىنى٫  ًم٨ً املسؼهت املٗلىمت آزغ بخٗبحر نُاٚتها، بٗض بؿٖغ

 ال٣ُاؽ بدُح ٩ًىن  ؤ٦ثر جٟانُل حُٗي التي املٗلىماث جل٪ بض٢ت هي املدضصة املٗلىماث :الخدضًض - ص

ت  جؼاء مً ال٨ثحر ًدمل مثال الغ٢مي  و٢ض حجم ٦بحر للٟئاث ٩ًىن  الخهيُٟاث ٖضص وبالخالي الٗكٍغ

٘ ؤو الٟهم ٖضم بلى الخٟهُل ًاصي َظا  .الجىاهب ب٩ل الٗىهغ ؤن ًازظ ًدخم ٞهظا الخُإ، اخخما٫ ٞع

ت املٗلىماث ل٩اٞت قاملت نىعة ٖلى الخهى٫ :وجمامها املٗلىمت ٦ما٫ -ٌ   .الًغوٍع

 ٖنها املٗلىمت املٟصر املالثمت " وحٗخبر ما، بيكاٍ ال٣ُام ؤو ال٣غاع الجساط املٗلىماث تهضٝ :املالثمت - و

٣ه حٗض املداؾبت في ومُٗاعا ؤؾاؾُا ٖىهغا  التي باليكاَاث مىٟٗتها وعبُها ؤؾاؽ ٖلى املٗلىماث ٞو

٣ترن  ٖليها، الخهى٫  املىخٓغ الىخاثج ؤو بها جخٗل٤  الىاُٞت والهىعة باملهضا٢ُت ؤؾاؾا مٟهىم املالثمت ٍو

ا ًخُلبها التي للمٗلىماث  .مؿخٗملَى

غ -3 غ ًاصي :(الخاعجي املغاج٘) الخؿاباث مض٤٢ ج٣ٍغ  جىصة املٗلىماث بلى الخؿاباث مض٤٢ ج٣ٍغ

 و بها الىاعصة في املٗلىماث الث٣ت بيٟاء و امليكىعة، املالُت ال٣ىاثم جض٤ُ٢ زال٫ مً طل٪ و املداؾبُت،

٤ جم ٢ض و املالُت، ال٣ىاثم ٖغى و بٖضاص مً الخد٤٣  مخُلباث و٦ظل٪ املٗخمضة، املٗاًحر املداؾبُت ٞو

غ ؤن ٦ما بها، املٗمى٫  ال٣ىاهحن  ًدخل ٞهى الاؾدثماع ٢غاعاث ٖلى ؤ٦بر له جىجُه مض٤٢ الخؿاباث ج٣ٍغ

م، املدللحن لضي مخ٣ضمت مغجبت حَر  ؤجها هالخٔ الضولُت الخض٤ُ٢ مٗاًحر مًمىن  بلى هٓغها وبطا املالُحن ٚو

ٍغ في ًٟصر ؤن مً املض٤٢ جخُلب  جدؿ٤ ٖلى املالُت، ال٣ىاثم في الىاعصة املٗلىماث ٧اهذ بطا ما ج٣ٍغ

                                                           
،م ؾب٤ مغج٘ ،ي ٌصالم ٖبض   لغ٢ِ 1  . 57ط٦ٍغ
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 في املاؾؿت مً زباث املض٤٢ جد٤٣ الخض٤ُ٢ مٗاًحر جخُلب ٦ما ال، ؤم ٖليها املخٗاٝع املداؾبت مٗاًحر

 .ؤزغي  بلى ٞترة مً املداؾبُت املباصت جُب٤ُ

املالُت  ال٣ىاثم جىصة زهاثو :الثالح املُلب

 ختى املالُت ال٣ىاثم الىاعصة في املٗلىماث بها جخمحز ؤن ًجب التي الهٟاث في املالُت ال٣ىاثم جىصة زهاثو جخمثل

 :ًلي ُٞما الخهاثو و جخمثل َظٍ .٢غاعاتهم اجساط في املالُت ال٣ىاثم مؿخسضمي ٖلُه ٌٗخمض ؤؾاؾا ج٩ىن 

 :املالثمت - ؤ

 في التي املٗلىمت املالثمت هي جل٪ طاث املٗلىماث ؤن بلى ؤٚلبها حكحر خُح ، املٗلىمت ملالثمت حٗاٍع٠ ٖضة َىا٥

ا ٖليها ٩ًىن  الخهى٫  خالت  بن . ال٣غاع واجساط املٗلىمت بحن جغابِ مى٣ُي وجىص ؤي ، ال٣غاع اجساط ٖلى جإزحَر

 ججؿُض لًمان مٗحن، مؿخسضم ٢غاع اججاٍ في حُٛحر ٖلى بخضار املٗلىمت ٢ضعة للمالثمت َى الؿلُم الخٍٗغ٠

غ املالُت ًجب املٗلىمت في املالثمت نٟت ُت زالزت جٞى  :زهاثو ٖٞغ

 ا الًغوعي  مً مالثمت املٗلىمت ج٩ىن  ل٩ي:املىاؾب الخى٢ُذ َغ  جإزغ ؤن ، خُح املىاؾب الى٢ذ في جٞى

غ و٢ذ  الترابِ ٖال٢ت وج٨مً ، (بضون مىٟٗت) ٖاصًت مٗلىمت ًجٗلها بليها الخاجت و٢ذ ًٖ املٗلىمت جٞى

 و ػمىُت بمضة مدضصة ج٩ىن  ال٣غاع اجساط ؤن ٖملُت في املٗلىمت ٖلى الخهى٫  وجى٢ُذ ال٣غاع اجساط بحن

غ  .ال٣غاع اجساط ٖلى وجهت جإزغ الٟترة جل٪ زال٫ املٗلىمت جٞى

 ٞيها املدخىاث مالثمت املٗلىمت مضي ٖلى ًازغ مما ، الخإزحر مخباًىت ٞتراث في ٩ًىن  املالُت ال٣ىاثم وكغ و بٖضاص بن

غ يغوعة ٖلى ًىو الظي املداؾبي املُٗاع مً َىا ْهغ ،  بإ٦ثر املٗلىماث وكغ ؤن ٦ما ، مغخلُت بٖالن ج٣اٍع

ت  ..منها الخإ٦ض ٖضم ص٢تها وصعجت خؿاب بَما٫ ٖلى ٩ًىن  ال ؾٖغ

 غ ًٖ ٖباعة الخانُت : الخيبا زانُت خماص املؿخ٣بلُت بالىخاثج الخيبا بم٩اهُت جٞى  ٖلى وطل٪ بااٖل

 ٖملُت بن ، باملؿخ٣بل املايُت والخيبا املٗلىماث بحن ٖال٢ت وجىص ؤي املاض ي، ًٖ ٖبرة له املٗلىماث

إل ،٦ما املاض ي مً مٗلىماث ؤؾاؽ ٖلى ج٩ىن  ال الخيبا  جى٢ُ٘ صون  املايُت املٗلىماث ٖلى ؤن إلَا

 ٖضم صعجت ج٣لُل في ٞخخجؿض بال٣غاع الخيبا ٢ضعة ًٖ ٖال٢ت ؤما منها، جضوي  ال ٖملُت حٗخبر املؿخ٣بل

 .املؿخ٣بلُت جى٢ٗاث للىخاثج وي٘ زال٫ مً ال٣ُحن

 في جصخُذ املٗلىمت اؾخسضام بم٩اهُت  هي: (ال٨ٗؿُت الخٛظًت)للخيبا  الاعجضاصًت ج٣ُُم ٖلى ال٣ضعة 

خماص ًم٨ً بدُح ، مؿخ٣بلُت ؤو خالُت مٗلىماث  وؤن ، ؾاب٣ت صخت جى٢ٗاث مضي ج٣ُُم في ٖليها الٖا

 ، باملؿخ٣بل الٗالُت الخيبا ملايُت و٢ُمت لل٣غاعاث الاعجضاصي الخ٣ُُم ٖلى ٖالُت ب٣ضعة املٗلىمت جخمخ٘

 .الؿاب٣ت ال٣غاعاث وج٣ُُم ٖضم الخإ٦ض صعجت ج٣لُل في الخانُت جبرػ ؤَمُت َظٍ ومً َىا
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 :ملىزى٢ُتا - ب

غ بن غ ًجب طاث مىزى٢ُت املٗلىمت ولخ٩ىن  ال٣غاعاث، بخىجُه یؿمذ املىزى٢ُت زانُت ٖلى املٗلىماث جٞى  جٞى

ت زهاثو زالر غ ؤن و هي ، يغوٍع  في الخٗبحر، في  ماهت و٦ظا خُاصًت وؤ٦ثر مً  زُاء يئُلت وؿبت ٖلى جخٞى

ضم املٗلىماث وكغ في صعجت و  زُاء املىزى٢ُت بذجم صعجت ج٣اؽ املالُت ال٣ىاثم خالت غ ٖو  الهاص١ الخهٍى

 .واملٗامالث الا٢خهاصًت لألخضار

غ ًجب املالُت املٗلىمت في املىزى٢ُت نٟت ججؿُض لًمان ُت زهاثو زالزت جٞى  : ٖٞغ

 املٗلىماث املداؾبُت بحن الخُاب٤ مً ٖالُت صعجت وجىص الخٗبحر َى في الهض١ :الخٗبحر في الهض١ 

و  ، بلُه تهضٝ الظي ًٖ املًمىن  بهض١ مٗبرة املٗلىمت ج٩ىن  ؤن ؤي ال٣ىاثم، في ٖغيها املغاص و خضار

ى٣ؿم و َى الخٗبحر في الهض١ مً ًدض عثِس ي ؾبب َىا٥  :بلى الخدحز ٍو

سُت الخ٩لٟت اؾخٗما٫ مثل :ال٣ُاؽ ٖملُت في جدحز -  .الخاٍع

 .ال٣ُاؽ بٗملُت ال٣اثم مً الخدحز -

 بحن حٗاعى املهالر ؤن ٦ما.ؤزغ خؿاب ٖلى مؿخسضم مٗلىماث ج٩ىن  ال ؤي الخدحز، ٖضم ٌو : الخُاص 

 .صعجت الخُاص ٢لت في الغثِس ي الؿبب ٌٗخبر املاؾؿت في املهلخت ؤصخاب مسخل٠

 امل٩لٟحن املسخلٟحن بحن ال٣ُاؽ هخاثج في ٖالُت الاجٟا١ و الخُاب٤ صعجت ج٩ىن  ؤن هي: الخد٤٣ بم٩اهُت 

 و هي الخد٤ُ٣ ؤزغي ل٣ابلُت مٟاَُم و َىا٥ ال٣ُاؽ، َغ١  و الىؾاثل هٟـ وباؾخسضام ال٣ُاؽ بٗملُت

 .املالُت ال٣ىاثم في  ع٢ام الىاعصة و املٗلىماث مً الخإ٦ض خالت في لها ًغج٘ بزباجاث وجىص

غ َظٍ الخانُت مً الخإ٦ض في جخمثل الخاعجي املض٤٢ صوع  ؤَمُت بن ت جٞى ٍغ  .املٗلىماث ملىزى٢ُت َظٍا الجَى

 املالُت م٘ ال٣ىاثم مُٗىت مالُت لٟترة املالُت ال٣ىاثم م٣اعهت بم٩اهُت الخانُت وحٗني َظٍ :للم٣اعهت ال٣ابلُت -ج

 مالُت ال٣ىاثم م٘ ملاؾؿت مُٗىت املالُت ال٣ىاثم م٣اعهت ؤو طاتها، للماؾؿت ؾاب٣ت ؤزغي  ٞتراث ؤو لٟترة

ؿخُٟض ؤزغي، ملاؾؿاث غاى اجساط املداؾبُت املٗلىماث مؿخسضمى َو  الاؾدثماع ب٣غاعاث املخٗل٣ت ال٣غاعاث أٚل

ل و  ٢ابلت املالُت ال٣ىاثم ج٩ىن  ؤن ًم٨ً طل٪،وال ٚحر و للماؾؿت املالي و  صاء املالي املغ٦ؼ ٖلى الخٗٝغ ؤو الخمٍى

٣ا املداؾبُت املباصت و  ؾـ طاث باؾخسضام جم بٖضاصَا بطا بال للم٣اعهت  .الاحؿا١ و الثباث ملٟهىم ٞو

 املؿخسضمحن مً ٢بل املباقغ للٟهم ٢ابلُتها املالُت هي بال٣ىاثم الىاعصة الخهاثو بخضي بن: للٟهم ال٣ابلت- ص

ت م٣ٗى٫ مً مؿخىي  املؿخسضمحن لضي ٩ًىن  ؤن املٟترى مً ٞاهه الٛغى، لهظا ما٫ املٗٞغ  اليكاَاث و باأٖل

بت لضحهم ؤن ٦ما املداؾبُت، و الا٢خهاصًت لى.الٗىاًت مً م٣ٗى٫  ب٣ضع صعاؾت املٗلىماث في الٚغ  ٞاهه خا٫ ٧ل ٖو

 لخاجاث مالثمت ٧اهذ بن املالُت ال٣ىاثم في بصزالها ًجب التي امل٣ٗضة خى٫ املؿاثل املٗلىماث اؾدبٗاص ٖضم ًجب

 .املؿخسضمحن بٌٗ ٢بل مً ٞهمها الهٗب مً ؤجها بذجت الا٢خهاصًت ناوعي ال٣غاعاث



  الوالية القوائن جودة تحسين في الذاخلية الرقابة دور الثاني                                  الفصل
 

 
44 

ا و الضازلُت الغ٢ابت بجغاءاث:الثالح املبدح ال٣ىاثم املالُت  جىصة ٖلى جإزحَر

غ َظا مى٘ الازخالؽ، ٦ما بالخالي و املاؾؿت ؤنى٫  ٖلى املداٞٓت في الضازلُت الغ٢ابت هٓام ٌؿاَم  الىٓام ًٞى

خماص ًم٨ً املالُت ال٣ىاثم بان ال٩اُٞت الًماهاث ا الٖا  . ٖالُت جىصة طاث ٖليها باٖخباَع

الٛل  مً الخض في الضازلُت الغ٢ابت صوع  :  و٫  املُلب

 آزغ َٝغ ؤو لخًلُل زانت مىاٞ٘ ٖلى الخهى٫  بٛغى البُاهاث حٗضًل ؤو بزٟاء حٗمض بإهه الٛل ٖٝغ ٦ما

ض ًٖ بما جدمُله ؤو املكغوٖت، خ٣ى٢ه ٖلى الخهى٫  وبحن بِىه والخُلىلت  الخهى٫  ؤو الخ٣ُ٣ُت، التزاماجه ًٍؼ

غاى الخانت في الؾخسضامها املاؾؿت ممخل٩اث ٖلى  صازلُت ع٢ابت هٓام بخهمُم املاؾؿت ج٣ىم لظل٪ و .1ٚ 

ت ٞغى زال٫ مً والؿغ٢ت و الٛل  زُاء مً الى٢اًت ٖلى ٌٗمل  الخُغ١  ًم٨ً التي و إلاجغاءاث مً مجمٖى

 :2ُٞما ًلي بليها

ت الخىُٓمُت إلاجغاءاث -1  : ًلي ما بلى إلاجغاءاث جًم َظٍ و  :وإلاصاٍع

 الخضازل ٖضم ًًمً بك٩ل املسخلٟت و ٢ؿام إلاصاعاث ازخهاناث جدضًض. 

 َٟ٘حن بحن الىاجباث جىػ  الغ٢ابت بلى جهاًخه إلخضار بضاًخه مً ما بٗمل ؤخضَم ًىٟغص بال بدُح املْى

 .بُنهم

 َ٘وإلاَما٫ الخُإ اعج٩اب ؤؾباب جدضًض ٖلى ٌؿاٖض واضر بك٩ل املؿاولُاث جىػ. 

ٟحن إلاصاعاث بحن الٗمل ج٣ؿُم - اث٠ بحن الٟهل ًخم بدُح واملْى  : الخالُت الْى

ُٟت - ذ ْو  .ٖليها واملىا٣ٞت بالٗملُاث الخهٍغ

ُٟت -  .الٗملُاث جىُٟظ ْو

 ُٟت  . نى٫  بٗهضة الاخخٟاّ ْو

 ُٟت  . املداؾبت و ال٣ُض ْو

ٟىن  ًجخم٘ بدُح  ٢ؿام جىُٓم - ت في واخض بٗمل ٣ًىمىن  الظًً املْى  .واخضة ٚٞغ

٠ ٞغنت ًتر٥ ال بدُح بالخٟهُل ٖملُت ٧ل زُىاث ًخًمً مٗحن عوجحن بًجاص -  للخهٝغ ألي مْى

 .مؿاو٫ ؤزغ شخو بمىا٣ٞت بال الصخص ي

دت حٗلُماث بُٖاء - ٠ ٧ل ٣ًىم بإن نٍغ  .ٖمل به مً ٢ام ملا ٦ةزباث املؿدىضاث ٖلى بالخى٢ُ٘ مْى

                                                           
ت و الخُب٤ُ الجؼء الاو٫ الُبٗت الاولى ،صاع البلضًت هاقغون ومىػٖىن ،ٖمان،الاعصن،، املُاعهت ٞالح ٚؿان  1 ،م  2010جض٤ُ٢ الخؿاباث بحن الىٍٓغ

51  
  151،م  1998زالض امحن ٖبضهللا ، الخض٤ُ٢ والغ٢ابت في البىى٥ ،الُبٗت الاولى ٖمان ،صاع واثل ،  2
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ضة ؤنل مً املؿدىضاث اؾخسغاج -  .لىن مٗحن طاث بهىعة مُٗىت بصاعة ٧ل جسخو نىع  ٖو

 ٟحن بحن جى٣الث خغ٦ت بجغاء  .الٗمل خؿً ؾحر م٘ طل٪ ًخٗاعى ال بدُح آلازغ خحن مً املْى

 ٠ ٧ل ٢ُام يغوعة ت بةجاػجه مْى  ؤزىاء ٣ًىم بٗمله ملً الٟغنت إلًجاص وطل٪ واخضة، صٞٗت الؿىٍى

 .الٗمل طل٪ في جالٖب ؤي ال٦دكاٝ ُٚابه

 : ًلي ما إلاجغاءاث جًم َظٍ و :املداؾبُت بجغاءاث -2

الٛل  ٞغم مً ٣ًلل ألن َظا خضوثها ٞىع  بالضٞاجغ الٗملُاث بزباث بىجىب حٗلُماث بنضاع -

ؿاٖض والاخخُا٫، ضٍ ما ٖلى الخهى٫  ٖلى املكغوٕ بصاعة َو ت ٖملُاث مً جٍغ  .بؿٖغ

ٟحن مً مٗخمضا ٨ًً لم ما مؿدىض ؤي بزباث بٗضم الخٗلُماث بنضاع - ٣ت به املؿئىلحن، املْى  الىزاث٤ ومٞغ

ضة  . زغي  املٍا

٠ ؤي اقترا٥ ٖضم - ٠ ًغاجٗه ؤن ًجب بل ٢ام به، ٖمل مغاجٗت في مْى  .ؤزغ مْى

٣لل الخؿابي الًبِ ٌؿهل مما املداؾبُت آلاالث اؾخٗما٫ - ٣ىص الخُإ اخخماالث مً ٍو ت ٍو  بلى ؾٖغ

 . الاهجاػ

ً مثل الضوعي املداؾبي الخىاػن  وؾاثل اؾخسضام -  .املغا٢بت إلاجمالُت وخؿاباث الٗامت املغاجٗت مىاٍػ

اث بحن صوعٍت مُاب٣اث بجغاء -  في ٦ما الضٞاجغ والسجالث في و عنضة املاؾؿت زاعج مً الىاعصة ال٨كٞى

 . الؼباثً ومهاص٢اث واملىعصًً البىى٥ خالت

ت م٘ طل٪ ومُاب٣ت والاؾدثماعاث والبًاٖت لى٣ضًت صوعٍا مٟاجئ بجغص ال٣ُام -  . عنضة الضٞتًر

 : ًلي ما إلاجغاءاث جًم َظٍ و: ٖامت جغاءاثب -3

 .ازخالؽ ؤو مً خغ١  َبُٗخه خؿب جخٗغى لها التي  زُاع جمُ٘ يض املكغوٕ ممخل٩اث ٖلى الخامحن -

ض ملغا٢بت ؾلُم هٓام وي٘ -  .والهاصع الىاعص البًر

 الخهٝغ ٦خى٢ُ٘ الك٩ُاث املكغوٕ بالٗملُاث الهامت في ًخٗل٤ ُٞما املؼصوجت الغ٢ابت وؾاثل اؾخسضام -

 . الى٣ضًت في

حر املٗلىماث و املاؾؿت، ؤنى٫  خماًت بلى ًاصي ٞٗا٫ صازلُت ع٢ابت هٓام وجىص ؤن هغي  و  و مىزى٢ُت طاث جٞى

ها الالػمت ٞىع   زُاء ا٦دكاٝ و للماؾؿت الخ٣ُ٣ُت الىيُٗت ًٖ حٗبر  الالػمت إلاجغاءاث اجساط و و٢ٖى

 .لخصخُدها
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الضازلُت  الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم في الخض٤ُ٢ صوع  :الثاوي املُلب

 :1الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم في الضازلي املض٤٢ مؿاولُت -1

 ههذ ل٣ض و بخ٩امها، جدؿُنها ٖلى الٗمل ب٣هض الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت ج٣ضًم و بضعاؾت الضازلي املض٤٢ ٣ًىم

٩ا في املض٣٢حن الضازلُحن مٗهض ًٖ الهاصعة الضازلي للخض٤ُ٢ املهىُت املماعؾت مٗاًحر  ؤن ًجب ؤهه ٖلى ؤمٍغ

ٗالُت وج٣ُُم ٞدو الضازلي املض٤٢ ٖمل مجا٫ ًخًمً  الخ٨م و املاؾؿت في الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت ٦ٟاءة ٞو

 .مخاهتها صعجت ٖلى

 بإهىاٖها الضازلُت الٟٗالت الغ٢ابت مىٓىمت ؤخض ؤَم ٖىانغ حٗض الضازلي الخض٤ُ٢ مهىت ؤن بلى الباخثىن  ٌكحر

ُٟت ؤن بلى واملصدر واملاوٗت الهاصٞت املسخلٟت،   لِـ الضازلي الخض٤ُ٢ ْو
ًا
 الضازلُت الغ٢ابت هٓام مً ٣ِٞ جؼءا

 بٗض  مان باليؿبت له ونمام التر٦حز باعة جمثل ول٨نها
ًا
 املض٤٢ وصوع  صولُا، بها مٗتٝر بلى مهىت جدىلها زهىنا

 ج٣ُُم َظٍ إلاجغاءاث و٦ظل٪ الغ٢ابُت باإلجغاءاث الالتزام مضي في ازخباع املجا٫ في َظا ًىدهغ الضازلي

ا الؿاب٤ الضازلُت، الغ٢ابت هٓام جىاٞغ م٣ىماث مضي ومغا٢بت  .ط٦َغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مًيا٫ في الٗاملت نيالخإم في قغ٧اث ةياملداؾب املٗلىماث لىٓم ةيالضازل الغ٢ابت هٓام نيجدـ في الضازلي املض٤٢ صوع  ميج٣ض الجابغي، مدمض ٖلي مدمض   1

  34، م 2014نىٗاء،  ة،ياملهٝغ و ةياملا٫ للٗلىم ةيالٗغب ةيمي ٧اص ؾتر،يماج عؾالت ،"ةيصانيم صعاؾت"
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 ة  ي١ الضازلي مً الغ٢ابت الضازليوضر الخض١ي(: 02-02)الك٩ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املٗلىماث الضازلُت لىٓم الغ٢ابت هٓام جدؿحن في الضازلي املض٤٢ صوع  ج٣ضًم الجابغي، مدمض ٖلي خمض :املهضع

 للٗلىم الٗغبُت  ٧اصًمُت عؾالت ماجِؿتر، ،"مُضاهُت صعاؾت" الُمً في الٗاملت الخإمحن قغ٧اث في املداؾبُت

ُت، نىٗاء، و املالُت  34، م2014املهٞغ

ت ع٢ابت ًخ٩ىن مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ؤن بما : الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُُم في الخاعجي املض٤٢ صوع  2-  بصاٍع

 :الثالزت الىىاحي ٖلى َظٍ خى٫ َظا الىٓام ج٩ىن  الخاعجي املض٤٢ مؿاولُت ٞةن صازلي ويبِ ومداؾبُت

٩ي املٗهض جُغ١  ٢ض و  وج٣ؿُما جدضًضا املجا٫ مُُٗا في الخاعجي املض٤٢ ملؿاولُت ال٣اهىهُحن للمداؾبحن  مٍغ

 :٧1اآلحي للمؿاولُت

 ت للغ٢ابت باليؿبت املؿاولُت  الغ٢ابت ج٣ُُم هٓام و صعاؾت ًٖ مؿاوال الخؿاباث مض٤٢ ٌٗخبر ال :إلاصاٍع

ت الضازلُت  الؿُاؾاث جىُٟظ بلى الغ٢ابت حهضٝ مً ؤن َظا الىٕى خُح لٟدو مدال املاؾؿت في إلاصاٍع

                                                           
 ع،يماجؿذ عؾالت ،"زال٫ الاؾخبُان مً خالت صعاؾت " ةيالا٢خهاص املاؾؿت في ةياملداؾب املٗلىمت ةيمهضا١ ٖلى ةيالخاعج املغاجٗت ازغ ٖمغ، لمييص  1

 . 30.32،م2009-2008باجىت، لخًغ، الخاج جامٗت

 الغ٢ابت الضازلُت

ت  الًبِ الضازلي ع٢ابت صازلُت بصاٍع

ت  مغاجٗت صازلُت مداؾبُت مغاجٗت صازلُت بصاٍع

 الخض٤ُ٢ الضازلي

 ع٢ابت صازلُت مداؾبُت
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ت ٣ا إلاصاٍع لُه  جًٗها، التي للخُت ٞو ت الضازلُت الغ٢ابت بٟدو هٓام املض٤٢ بلؼام ٞةن ٖو  إلاصاٍع

 الضازلُت الغ٢ابت هٓام وجىص ٖضم ؤو وان وجىص زانت ٦بحرا ٖبئا ٖلُه ًل٣ي و مؿاولُاجه مً ؾُىؾ٘

ت  .الخؿاباث مض٤٢ ٣ًىم بىيٗه الظي الخض٤ُ٢ بغهامج ٖلى ًازغ ال إلاصاٍع

 مؿاوال الخاعجي ٌٗخبر املض٤٢ ٞةن املداؾبُت للغ٢ابت باليؿبت ؤما :املداؾبُت للغ٢ابت باليؿبت املؿاولُت 

 بم٩اهُت مضي و املسجلت بالضٞاجغ املداؾبُت البُاهاث ص٢ت مضي و الخض٤ُ٢ بٗملُت نلت طاث ٧ىهه ٖنها،

خماص  الٟدو، مدل املالُت الٟترة للماؾؿت ًٖ املالي للمغ٦ؼ املالُت ال٣ىاثم صاللت مضي و ٖليها، الٖا

 املض٤٢ ٞةن ٖليها و الخالٖب، و الازخالؽ الى٣ضًت مً ٚحر و الى٣ضًت املاؾؿت ؤنى٫  خماًت بلى باإلياٞت

غي  ؤزغ له ؤن اٖخباع الىٓام ٖلى لهظا زانت ٖىاًت ًبظ٫ ؤن الخاعجي  ٞةن الخض٤ُ٢ لهظا ٖملُت في جَى

 لٛغى الضازلُت الغ٢ابت هٓام و املداؾبي الىٓام ٞهم الخاعجي ٖلى املض٤٢ ؤهه ؤوضخذ الخض٤ُ٢ مٗاًحر

٣ت و املداؾبي الىٓام جهمُم ٖلى الخٗٝغ و لٗملُت الخض٤ُ٢، الخسُُِ جب ، ٖمله ٍَغ املض٤٢  ٖلى ٍو

 :ًلي ما ٞهم و لدصخُو املداؾبي الىٓام ٞهم ٖلى الخهى٫  الخاعجي

 .املاؾؿت لٗملُاث الغثِؿُت املٗامالث َغ١  - -

 .املٗامالث بضؤث َظٍ ٠ُ٦ - -

 .املالُت البُاهاث جخًمنها التي الخؿاباث و املؿاهضة واملؿدىضاث املهمت املداؾبُت السجالث - -

٣ت - غ مٗالجت ٍَغ  جًمُنها  زغي لٛاًت والخاالث الهامت املٗامالث وكىء مىظ املالُت، و املداؾبُت الخ٣اٍع

 .املالُت البُاهاث في

 الضازلي مؿئىال املض٤٢ ُٞٗخبر الضازلي الًبِ هٓام ًسو ُٞما :الضازلي لًبِ باليؿبت املؿاولُت 

 ٖلى الًبِ والغ٢ابت ؤهٓمت الضازلي َى الًبِ ٞىٓام ، الضازلي الًابِ ؤهٓمت ج٣ُُم و ٞدو ًٖ

٠ ؤي ٖمل ؤن بلى ًاصي الظي و للماؾؿت الُىمُت الٗملُاث  مً صخخه مً ب٦مالها والخد٤٣ ًخم مْى

٠ ٢بل  الخاعجي املض٤٢ ؤن بما و الٛل بؿهىلت، و  زُاء ا٦دكاٝ بلى ًاصي طل٪ ؤن خُح آزغ مْى

 الًبِ هٓام ٞدو ًٖ مؿاوال ٌٗخبر ٞةهه و الازخالؽ والٛل  زُاء ا٦دكاٝ ٖملُت ًٖ مؿاو٫

 خماًت ؤجل مً الضازلُت الغ٢ابت هٓام ج٣ُم و صعاؾت املض٤٢ الخاعجي واجب مً ؤن هغي  و .الضازلي

 في اؾخسضامها و املالُت البُاهاث ٖلى الخهى٫  ؤجل مً و و الازخالؽ، الؿغ٢ت مً املاؾؿت ؤنى٫ 

 الخض٤ُ٢ َبُٗت ٖلى جازغ الضازلُت الغ٢ابت لىٓام ج٣ُُمه هخاثج بن ال٣غاعاث، الخسُُِ واجساط ٖملُت

 .إلاجغاءاث ملثل َظٍ املُلىب املضي و املُلىب اؾخسضامها،
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 :الٟهل زاجمت

 وجب لظا مً املؿخسضمحن، الٗضًض باَخمام جدٓى و املٗلىماث، إلًها٫ الىؾاثل مً ؤَم املالُت ال٣ىاثم حٗخبر

٘ بلى الضازلُت الغ٢ابت حٗمل و .للماؾؿت الخ٣ُ٣ُت الىيُٗت ًٖ مٗبرة و مهضا٢ُت طاث ج٩ىن  ؤن  مً الٞغ

 املداؾبُت ؤزُاء مً الى٢اًت ؤجل مً الغ٢ابُت  وإلاجغاءاث الؿُاؾاث زال٫ مً املالُت ال٣ىاثم مهضا٢ُت

 بلى والضازلي الخاعجي املض٤٢ مً ٧ل ٌؿعى و والازخالؽ الؿغ٢ت مً  نى٫  خماًت و مٗخمضة الٛحر و املٗخمضة

 ه٣اٍ و ٢ىتها ه٣اٍ مً والخإ٦ض ج٣ضًمها و صعاؾتها زال٫ مً الضازلُت للغ٢ابت ٞٗا٫ هٓام وجىص مً الخإ٦ض

ضاص الالػمت باملٗلىمت املاؾؿت ًمض و ٞٗا٫ املداؾبي الىٓام ؤن مً الخإ٦ض و يٟٗها املالُت  ال٣ىاثم إٖل

 .الصخُدت

 



 

 

 

 

 

 

 

صعاؾت الٗال٢ت :   الٟهل الثالح 

 و الضازلُت ٖىانغ الغ٢ابت نیب

 صعاؾت ةيجىصة ال٣ىاثم املا٫

ةيصانيم  
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:  جمهُض

حٗخبر الضعاؾت املُضاهُت جضُٖما للجاهب الخُب٣ُي، ألهه املجا٫ الظي ٌؿخُُ٘ الباخح مً زلله الجزو٫ للىا٢٘ 

و ٦ك٠ الخ٣اث٤ و جم٘ املٗلىماث خى٫ املىيٕى للىنى٫ بلى هخاثج بٗض جدلُل َظٍ املٗلىماث و التي جخم٨ً 

ت في بق٩الُت البدح  و لىخم٨ً مً َظٍ الضعاؾت ٢مىا  مً زللها الخإ٦ض مً مضي صخت الٟغيُاث املىيٖى

مبدح ..بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى 

مىهجُت و ٖغى الاؾخبُان : املبدح  و٫ 

مىهجُت الاؾخبُان : املُلب  و٫ 

٤ في البدح  مً اجل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت جم اؾخٗما٫ املىهج الىنٟي الخدلُلي، و الظي ٌٗٝغ بإهه ٍَغ

اتها و ما ٖلى الباخح بال ؤن . جدىاو٫ ؤخضار و ْىاَغ مىجىصة للضعاؾت و ال٣ُاؽ ٦ما هي، صون الخضزل في مجٍغ

و تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى مؿاَمت الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم . ًخٟاٖل مٗها ُٞهٟها و ًدللها

. املالُت

ٖغى الاؾخبُان  : املُلب الثاوي

 حٗخبر الغ٢ابت الضازلُت و جىصة ال٣ىاثم املالُت امل٩ىهاث  ؾاؾُت في حك٨ُل الاؾخبُان

م٩ىهاث الاؾخبُان : ؤوال

 و٫ مخٛحراث الضعاؾت و الثاوي مدىع البُاهاث : الجؼء  و٫ و ٢ؿم بلى مدىعًٍ: ًخ٩ىن الاؾخبُان مً جؼؤًً

: الصخهُت لُٗىت الضعاؾت، ؤما الجؼء الثاوي ًخًمً ؤؾئلت مىيٕى الضعاؾت و ٢ؿم بلى مدىعًٍ

ًدىاو٫ ٖىانغ الغ٢ابت الضازلُت : املدىع  و٫ 

ًدىاو٫ جىصة ال٣ىاثم املالُت : املدىع الثاوي

ازخباع الاؾخبُان : زاهُا

:  ؾالُب إلاخهاثُت املؿخٗملت -1

.  بغهامج بخهاجي ملٗالجت البُاهاثSPSSلخدلُل بُاهاث الضعاؾت و ازخباع الٟغيُاث ٢مىا باؾخسضام 

 م٣ُاؽ ل٨ُغر -2
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٤ جضعج زماس ي خُح جخسظ بخضي  و ٢ض اٖخمضها في الدؿائالث املٛل٣ت للضعاؾت ٖلى م٣ُاؽ ل٨ُغر ٞو

و ٢ض زهو  (ٚحر مىا٤ٞ بكضة – ٚحر مىا٤ٞ – ٚحر مىا٤ٞ – مداًض – مىا٤ٞ – مىا٤ٞ بكضة  )إلاجاباث 

  و ًدضص اججاٍ إلاجاباث بدؿاب00-00ل٩ل خالت مً الخاالث وػن ٦ما َى في الجضو٫ ع٢م 

و َى ًمثل مضي الٟئت، و الظي ًخسظ بياٞت ل٩ل خض  (0.8=4/5)زم ج٣ؿُمه ٖلى ٖضص الٟئاث  (4=1-5)املضي 

.  و َى الخض  صوى للٟئت01اصوي مً الٟئت بالخضعج، ابخضاء مً 

ؤوػان إلاجاباث  ( 1-2 )ع٢م  جضو٫ 

الخهي٠ُ 
ٚحر مىا٤ٞ 

بكضة 
مىا٤ٞ بكضة مىا٤ٞ مداًض ٚحر مىا٤ٞ 

 5 4 3 2 1الىػن 

الاججاٍ 
 1.79 بلى 1مً 

الى 1.80مً 

2.59 

 بلى 2.60مً 

3.39 

 بلى 3.4مً 

4.19 
 5 بلى 4.2مً 

 1  املهضع مً بٖضاص الُالب                                                                   

ٖغى بُاهاث الاؾخبُان : املبدح الثاوي

ٖغى بُاهاث الاؾخبُان  : املُلب  و٫ 

ؾٝى ه٣ىم بخدلُل الاؾخبُان اهُال٢ا مً الىخاثج املخدهل ٖليها مً الخدلُل إلاخهاجي للبُاهاث بدُح ه٣ىم 

 الثاوي ٣ٞغاث الضعاؾت الجؼءبخ٣ؿُم الاؾخبُان بلى جؼؤًً، الجؼء  و٫ مٗلىماث ٖامت، 

مخٛحراث الضعاؾت  : الٟٕغ  و٫ 

: جخمثل مخٛحراث الضعاؾت ُٞما ًلي

. ًخمثل في الغ٢ابت الضازلُت: املخٛحر املؿخ٣ل

. و ًخمثل في جىصة ال٣ىاثم املالُت: املخٛحر الخاب٘

 

  

                                                           
  1 66، م 2016/2017 جب٨ُىث ٖبض الٟٛىع، زضاجي ٞاعؽ ، صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم املالُت ،جامٗت بىمغصاؽ ،
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املخٛحر الخاب٘                                                                                                                       املخٛحر املؿخ٣ل  

 

 

 

 مخٛحراث الضعاؾت  ( 03-01 )ق٩ل ع٢م

 مدىع البُاهاث الصخهُت لُٗىت الضعاؾت : الٟٕغ الثاوي

ُٟي(1-3.)الجضو٫ ع٢م     جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛاًغ املؿمى الْى

ُٟي  ت الخ٨غاع املؿمى الْى اليؿبت املئٍى

 16.7 5مض٤٢ صازلي 

 36.7 11مداؾب 

 26.7 8عثِـ مهلخت 

 3.3 1مضًغ 

 ٠  16.7 5مْى

  %100 30املجمٕى 

 

ُٟي ُٟي لهم % 16.7ًبحن الجضو٫ ؤن : املؿمى الْى  36.7و "  مض٤٢ صازلي"   مً ُٖىت الضعاؾُت  املؿمى الْى

ُٟي لهم  ُٟي لهم 26.7و " مداؾب " مً ُٖىت الضعاؾُت املؿمى الْى عثِـ "  مً ُٖىت الضعاؾُت املؿمى الْى

ُٟي لهم 3.3و  "مهلخت   مً ُٖىت الضعاؾُت املؿمى %16.7و " مضًغ"  مً ُٖىت الضعاؾُت املؿمى الْى

ُٟي لهم  ٠"الْى ، و ٌٗخبر َظا الخىٕى في ُٖىت الضعاؾت ماقغا ٖلى جىجُه الاؾخ٣الت الى الٟئت املؿتهضٞت " مْى

ً ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت  م املؿاولحن املباقٍغ  .باٖخباَع

 

 

 

 

 

 

 الضازلُت الغ٢ابت

 

 

 جىصة ال٣ىاثم املالُت
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ل الٗلمي (01-04)الجضو٫ ع٢م جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر املَا

ل الٗلمي  ت  الخ٨غاع املَا اليؿبت املئٍى

 3.3 1ص٦خىعة 

 3.3 1ماجِؿتر 

 3.3 1ماؾتر 

 86.7 26لِؿاوـ 

 3.3 1ؤزغي 

  %100 30املجمٕى 

 

ل الٗلمي -1 ًدبحن مً الجضو٫ ان اٚلب مؿاولي الغ٢ابت الضازلُت في ُٖىت الضعاؾت ، مً اٞغاص : املَا

 % 3.3 مً اٞغاص الُٗىت ًدملىن قهاصة لِؿاوـ ، %86.7الُٗىت خاملي الكهاصاث الجامُٗت  

 ًدملىن اَغوخت ص٦خىعاٍ في 3.3 مً اٞغاص الُٗىت ًدملىن ماجِؿتر و %3.3ًدملىن قهاصة ماؾتر، 

 مً اٞغاص الُٗىت و ٌٗض طل٪ مً املاقغاث التي حٗاص٫ بان اٞغاص % 3.3خحن قهاصة ازغي جمثل 

الُٗىت ًخمخٗىن بمؿخىي حٗلُمي جُض و ٢اصعون ٖلى الخد٨م في املاؾؿت و الاجابت ٖلى الاؾخماعة 

 1.بمى٤ُ

 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر الخسهو  ٧اصًمي (01-05)الجضو٫ ع٢م 

ت الخ٨غاع الخسهو  ٧اصًمي  اليؿبت املئٍى

 53.3 16مالُت 

 20 6مداؾبت 

 6.7 2حؿُحر  

 3.3 1ا٢خهاص 

 16.7 5ؤزغي 

 %100 30املجمٕى 
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 %20 مً اٞغاص الُٗىت جسهههم مالُت و %53.3ًدبحن مً الجضو٫ ان : الخسهو  ٧اصًمي -2

 مً ُٖىت الضعاؾت جسهههم %3.3 مً اٞغاص الُٗىت جسهههم حؿُحر و %6.7جسهههم مداؾبت و 

 مً اٞغاص الُٗىت جسهههم جسههاث ازغي و حٗخبر َظٍ اليؿب صلُال ٖلى جىٕى %16.7ا٢خهاص و 

الخسههاث و مالثمتها للٟئت املؿتهضٞت مما ٌٗض ماقغا مُٟضا ٨ٌٗـ جسههاث الٗاملحن في مجا٫ 

 .الغ٢ابت الضازلُت

جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر ؾىىاث الخبرة  (01-06)الجضو٫ ع٢م

ت  الخ٨غاع ؾىىاث الخبرة   اليؿبت املئٍى

 10 3 ؾىىاث  5ا٢ل مً 

 43.3 13 ؾىىاث 10 بلى 5مً 

 16.7 5 ؾىت  15 بلى 11مً 

 16.7 5 ؾىت 20 بلى 16مً 

 13.3 4 ؾىت 20ؤ٦ثر مً 

  %100 30املجمٕى 

 

 %43.3" .  ؾىىاث5ا٢ل مً "  مً اٞغاص الُٗىت جغاوخذ زبرتهم %10ًبحن الجضو٫ ان : ؾىىاث الخبرة -3

 مً ُٖىت الضعاؾت جغاوخذ زبرتهم %16.7و "  ؾىىاث10 الى 5مً " مً اٞغاص الُٗىت جغاوخذ زبرتهم 

 %13.3و "  ؾىت20 الى 16مً "  مً ُٖىت الضعاؾت جغاوخذ زبرتهم %16.7و "  ؾىت15 الى 11مً " 

 ؾىت ًٓهغ الجضو٫ ان جهاث الغ٢ابت الضازلُت لضي املاؾؿاث حٗخمض 20مً ُٖىت الضعاؾت ا٦ثر مً 

 ؾىىاث، مما ٌكحر الى الضوع الظي جلٗبه 5ٖلى ؾىىاث الخبرة خُح ان ٚالبُت زبراجه ال ج٣ل ًٖ 

 1 .الخبرة في جىجهاث الاصاعة هدى وي٘ الغجل املىاؾب في امل٩ان املىاؾب
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ٖغى البُاهاث الىنُٟت  : املُلب الثاوي

 املدىع  و٫ الغ٢ابت الضازلُت

 جدلُل ٣ٞغاث بِئت الغ٢ابت( 01 -07 )جضو٫ ع٢م

ٚحر الٗباعاث 

مىا٤ٞ 

بكضة  

ٚحر 

مىا٤ٞ 

مىا٤ٞ مىا٤ٞ مداًض 

بكضة  

 

الخ٨غاعاث  

الىؾِ اليؿب 

الخؿابي  

الاهدغاٝ 

املُٗاعي 

صعجت 

املىا٣ٞت 

Q1 

جىجض جبُٗت 

ت بدُح ؤن  بصاٍع

 ٠ ٧ل مْى

ًسً٘ ملؿاو٫ 

مٗحن ٌكٝغ 

ٖليهم و ٣ًُم 

 صاء 

مىا٤ٞ  0.791 4.17 10 17 1 2 0

0 6.7 3.3 56.7 33.3 

Q2 

جدىاؾب 

الهالخُاث م٘ 

مؿاولُاث 

ٟحن في  املْى

املاؾؿت 

مىا٤ٞ  0.714 3.8 5 14 11 0 0

0 0 36.7 46.7 16.7 

Q3 

ج٣ىم املاؾؿت 

بخدلُل  زُاع و 

جهيُٟها و 

جدضًض اخخما٫ 

مىا٤ٞ  0.980 3.73 4 13 11 1 1

3.3 3.3 36.7 43.3 13.3 
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خضوثها 

Q4 

ج٣ىم املاؾؿت 

بخ٣ضًغ مساَغ 

اعاث  مٛاصعة إلَا

للماؾؿت  

مىا٤ٞ  1.104 3.42 6 8 10 5 1

3.3 16.7 33.3 26.7 20 

Q5 

جىجض بجغاءاث 

 ٠ جمى٘ اي مْى

مً الخهٝغ 

صون مىا٣ٞت 

مؿاوله املباقغ  

مىا٤ٞ  1.165 3.77 9 11 6 2 2

6.7 6.7 20 36.7 30 

Q6 

وجىص بجغاءاث 

الغ٢ابت في الىٓام 

املداؾبي جمى٘ 

ٖملُاث جيبا 

حسجُلها 

مىا٤ٞ  1.119 3.70 7 13 6 2 2

6.7 6.7 20 43.3 23.3 

Q7 

ج٣ىم املاؾؿت 

بخ٣ُُم مؿخمغ 

لىٓام الغ٢ابت 

الضازلُت و 

ٍغ بدؿب  جٍُى

الخٛحراث 

املؿخمغة في بِئت 

الٗمل  

مىا٤ٞ  0.669 3.97 6 17 7 0 0

0 0 23.3 56.7 20 

خماص ٖلى مسغجاث : املهضع  SPSS  1مً بٖضاص الُلبت بااٖل
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جىصة ال٣ىاثم املالُت : املدىع الثاوي

 جدلیل ٣ٞغاث املالثمت( 08 -01  )جضو٫ ع٢م 

ٚحر الٗباعاث 

مىا٤ٞ 

بكضة  

ٚحر 

مىا٤ٞ 

مىا٤ٞ مىا٤ٞ مداًض 

بكضة  

 

الخ٨غاعاث  

الىؾِ اليؿب 

الخؿابي  

الاهدغاٝ 

املُٗاعي 

صعجت 

املىا٣ٞت 

Q1 

وجىص ٖال٢ت بحن 

املٗلىمت و ال٣غاع 

ٌٗؼػ مً ٢ضعة 

املٗلىمت 

املداؾبُت ٖلى 

الخى٢٘  

مىا٤ٞ  0.788 4 7 18 3 2 0

0 6.7 10 60 23.3 

Q2 

ونى٫ املٗلىمت 

املداؾبُت الالػمت 

ملخسظي ال٣غاع في 

الى٢ذ املىاؾب 

ٌؿاٖض ٖلى 

اجساط ال٣غاع 

مىا٤ٞ  0.817 4.23 13 12 4 1 0

0 3.3 13.3 40 43.3 

Q3 

حٗغى املٗلىمت 

املداؾبُت 

بهىعة ناص٢ت 

الىي٘ املالي 

مىا٤ٞ  0.907 4.07 10 15 2 3 0

0 10 6.7 50 33.3 
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للماؾؿت 

Q4 

جخه٠ ال٣ىاثم 

املالُت بالخُاصًت 

و ٖضم الخدحز  

مىا٤ٞ  0.788 4 9 12 9 0 0

0 0 30 40 30 

Q5 

حؿاَم املٗلىماث 

حر  املداؾبُت بخٞى

بُاهاث ٞٗلُت 

بٛغى امل٣اعهت   

مىا٤ٞ  0.588 4.27 10 18 2 0 0

0 0 6.7 60 33.3 

خماص ٖلى مسغجاث : املهضع  SPSS 1مً بٖضاص الُلبت بااٖل
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: الخاجمت  

ة يومٗالجــت مً زال٫ إلاق٩ا٫" ةين جىصة ال٣ىاثم املا٫ي في جدـالضازلُتالغ٢ابت  صوع " مً جىاولىا املىيٕى 

ٍ الًىء ٖلى ير خاولىا حؿليح" ةين جىصة ال٣ىاثم املا٫ية في جدـيع الغ٢ابت الضازليما مضي جإر: " ةيآلاث

ن لىا ؤن ير جبية حية في ال٣ىاثم املا٫ية في بيٟاء الث٣ت و املهضا١ي الغ٢ابت الضازلٌالضوع الظي جلٗب

ن بلى يغوعة وي٘ يطا ما ؤصي باملؿئى٫ ٌة، ية مغجبُت ب٨ٟاءة وهجاح الغ٢ابت الضازليجىصة ال٣ىاثم املا٫

ا مً قتى ؤٖما٫ الخالٖب ٌطٍ املاؾؿاث وممخل٩اثٌة ؤنى٫ ي٫ بدمايو٠٦. ةيهٓام ٞٗا٫ للغ٢ابت الضازل

   .  عية، مً خاالث  زُاء و الٛل و التزوية والىزاث٤ املا٫يا املداؾبٌاثيع ٖملييمً ؽيما٫، وٌوإلا

اث٠ و جدضيص، وج٣ـيم جيٖخمض ٖلى جىٔيطا الىٓام ٌ  لى هٓام يص املؿاو٫يم بىاء ملسخل٠ الْى اث ٖو

 .  ة مالثمتيلت و ؤصواث ع٢ابٌة مايم و ٖىانغ بكغيمداؾبي ؾل

   

ت ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ وج٣ضٌمَيؾخضوي ج٤يطا الىٓام ٌ بن وجىص  م ي بك٩ل مؿخمغ و طل٪ ملٗٞغ

 .  ًهػ ه٣اٍ ال٣ىة ٝيالا٢تراخاث الالػمت لخجاوػ ه٣اٍ ال٠ًٗ و حٗؼ

 :  اث البدحي هخاثج و ازخباع ٞغى

صٝ يمان ٌا بٌثيا املاؾؿت و حٗمل جدذ مؿاو٫ٌ مجمٕى إلاجغاءاث التي جً٘هية يالغ٢ابت الضازل 

 . ا إلاصاعةٌماث التي جدضصين و ال٣ىاٖض وجُب٤ الخٗليالخُاب٤ م٘ ال٣ىان

ة للخ٨م ٖلى مضي نـــدت  صاء، ية و املداؾبياهاث املا٫ية بلى يمان صخت البيصٝ الغ٢ابت الضازلٌث 

 . ة و املغ٦ؼ املالييو٦ظا هخاثج ال٣ىاثم املا٫

ن يوجض ٖىهغية، ل٨ً ٦م٩ىهاث ية ٩٦ل وجىصة ال٣ىاثم املا٫ين ٖىانغ الغ٢ابت الضازلي  وجىص ٖال٢ت ب 

 . ةين جىصة ال٣ىاثم املا٫يمان في جدـٌؾاي٣ِٞ 

  

ـت جىنلىا بلى ؤن املاؾؿاث ين جىصة ال٣ىاثم املا٫يثت الغ٢ابت في جدـيع بيزو جإريما ٝي: ة  ولىي الٟغى

مي للماؾؿت و الالتزام بال٨ٟاءة و ي٧ل جىٔهية مالثمت مً زال٫ بٖضاص يثت ع٢ابيع بية بخٝىيمٌجىلى ؤ

 . ةيبالخالي ه٣بل صخت الٟغى

  

طا عاج٘ بلى ٖضم ٌة و ين جىصة ال٣ىاثم املا٫يع املساَغ في جدـيع ج٣ضيزو جإريما ٝي: ةية الثانيالٟغى

ا و بالخالي هىٟي صخت ٫ٌ املساَغ بىٟـيع و جدليو بالخالي ال ج٣ىم بخ٣ض ،ياعجباٍ املاؾؿاث بالؿى١ املا٫

 .  ةيالٟغى

ة جىنلىا بلى ؤن ين جىصة ال٣ىاثم املا٫ية في جدـيع  وكُت الغ٢ابيزو جإريما يٝ: ة الثالثتي الٟغى

اث ل٩ل يص للهـــالحيطا عاج٘ بلى ٖضم وجىص جدضٌة وين جىصة ال٣ىاثم املا٫يؤوكُت الغ٢ابت ال جازغ في جدـ

٠ٌام املى٧لت ل٩ل مًٌن، و الميمؿخىي بصاعي م٘ م ٖمل ٌعبِين ين الظيا و املاؾؿاث ال ج٣ىم بةقغا٥ املْى

 .  ةيم في ٢اٖت واخضة وبالخالي هىٟي صخت الٟغىٌمكتر٥ م٘ بٌٗ
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ة جىنلىا ين جىصة ال٣ىاثم املا٫يع ؤهٓمت املٗلىماث و الاجها٫ في جدـيزو جإريما ٝي: ة الغابٗتي الٟغى

 الخاجمت طا عاج٘ بلى ٌة ويبلى ؤن املٗلىماث و الاجها٫ ال جازغ جىصة ال٣ىاثم املا٫

غ الىؾاثل الالػمت لخٝىيا الخضياب اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىجيٙ ة يع املٗلىماث الًغوعيزت و ٖضم جٞى

 .   نيللمؿاو٫

ة جىنلىا بلى وجىص مخابٗت و ين جىصة ال٣ىاثم املا٫يع املغا٢بت في جدـيزو جإريما ٝي: ة الخامؿتيالٟغى

 .   ةية و بالخالي ه٣بل الٟغىيمغا٢بت للماؾؿاث للغ٢ابت الضازل

 :  اثيالخىم

اع الٗام للماؾؿاث مً زال٫ ٌة لضي املاؾؿاث باٖخباعيثت الغ٢ابين البيػ و جدـي  يغوعة حٗؼ  ا إلَا

٠  . ةيم  زال١ير مبضؤ ال٤ي٢ت واضخت و جغؽيم بُغٌن ٖلى ؤصواعياَإل املْى

صص املاؾؿت و ٌع املساَغ التي ثي٫ وج٣ضية املاؾؿاث املغجبُت م٘ املاؾؿت  م في جدلي يغوعة اؾخ٣ال٫ 

 . الٗمل ٖلى عبِ املاؾؿاث بالؿى١ املالي

٠يام املى٧لت ل٩ل مًٌن و المياث ل٩ل مؿخىي بصاعي م٘يص الهالحي وجىب جدض  ن ين الظيا، و بقــغا٥ املْى

 . م في ٢اٖت واخضةٌم ٖمل مكتر٥ م٘ بًٌٗهلض

خماص ٖلى الىؾاثل اؾتراجُجُتع هٓم املٗلىماث و الاجها٫ في املاؾؿاث بةٖضاص ييغوعة جُى   مالثمت والٖا

 . ة في الى٢ذ املىاؾبين باملٗلىماث الًغوعيص املؿاو٫ياملىاؾبت لتزو

  

.   صاٝ املاؾؿت١ٌ ؤية مً ؤجل جد٤يم املؿخمغ لىٓام الغ٢ابت الضازلَيالٗمل ٖلى املغا٢بت والخ٤ 
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:٢اثمت املغاج٘  

ال٨خب : ؤوال

 باللٛت الٛغبُت - ؤ

، الُبٗت "جُىع مٗاًحر الخض٤ُ٢ و الخإ٦ُض الضولُت و ٢ىاٖض ؤزال٢ُاث املهىت"ؤخمض خلمي جمٗت،  -

 .2009 ولى، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  عصن، 

ت،  -  .1989ؤخمض هىع و آزغون، الغ٢ابت و مغاجٗت الخؿاباث، ماؾؿت قباب الجامٗت، إلاؾ٨ىضٍع

 .1998زالض ؤمحن ٖبض هللا، الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت في البىى٥، صاع واثل، ٖمان، الُبٗت  ولى،  -

ت و الخُب٤ُ"خؿام ببغاَُم،  - ، الجؼء  و٫، الُبٗت  ولى، صاع البضاًت "جض٤ُ٢ الخؿاباث بحن الىٍٓغ

 2010هاقغون و مىػٖىن، ٖمان،  عصن، 

   وجضي خامض حجاػي ،جدلُل ال٣ىاثم املالُت في يل املٗاًحر املداؾبُت ، صاع الخٗلُم  -

ت،  ..2011الجامعي،إلاؾ٨ىضٍع

ت والخُب٤ُ ،ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘  - زل٠ ٖبض هللا الىعصاث ، الخض٤ُ٢ الضازلي  بحن الىٍٓغ

 .2006، ٖمان ،الاعصن ،

غ املالُت الضولُت ،بزغاء لليكغ و الخىػَ٘ ،الُبٗت  ولى، -  .2008الجٗاعاث زالض جما٫، مٗاًحر الخ٣اٍع

غان لليكغ ، عصن  - قُٗب قىٝى ،الخدلُل املالي الخضًح َب٣ا للمٗاًحر الضولُت إلاباٙل املالي ،صاع َػ

 .2012،الُبٗت  ولى،

ت مٗاًحر املداؾبت ،٧لُت الٗلىم ٖحن الكمـ،إلاؾ٨ىضعیت، -  .2006َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص ،مىؾٖى

ٖبض الٟخاح الصخً، مدمض ؾغاًا ،الغ٢ابت ومغاجٗت الضازلُت ٖلى املؿخىي  الجؼجي وال٨لي ،الضاع  -

ت ،   .2004الجامُٗت  ، الاؾ٨ىضٍع

ت، َبٗت الاولى، صاع النهًت  - ٖبض الغئٝو جابغ، الغ٢ابت املالُت و املغا٢ب املالي مً الىاخُت الىٍٓغ

 .2004الٗغبُت، بحروث، لبىان ، 

ض ٖبضهللا الُاجي ، ِٖس ى ٢ضاعة ، اصاعة الجىصة الكاملت ، ٖمان، الاعصن، -  28،م2008ٖع

، 1955 ؤوث 02لغ٢ِ ٖبض املهضي ،صوع املغا٢بت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم املالُت ،جامٗت  -

 .2014/2015ؾ٨ی٨ضة،

ت"ٚؿان ٞالح املُاعهت،  - ، الُبٗت الثاهُت، صاع املؿحرة "جض٤ُ٢ الخؿاباث املٗانغة الىاخُت الىٍٓغ

 .2009لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت، ٖمان،  عصن، 
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   ٞخحي عػ١ الؿىاٞغي  و آزغون، الاججاَاث الخضًثت في الغ٢ابت و املغاجٗت الضازلُت، الضاع الجامٗت  -

ت،   .2002الجضًضة لليكغ، إلاؾ٨ىضٍع

ض ٧امل آ٫ قبِب،  - ، الُبٗت  ولى، صاع املؿحرة لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، "بصاعة البىى٥ املٗانغة"صٍع

 .2012 عصن، 

، الُبٗت  ولى، "صعاؾاث مخٗم٣ت في جض٤ُ٢ الخؿاباث" مدمض ًٞل مؿٗض وزالض عاٚب الخٌُُب،  -

ت الٗاملُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  عصن،  .  2009صاع ٦ىىػ املٗٞغ

، الُبٗت  ولى، امل٨خب الجامعي "ؤنى٫ و ٢ىاٖض املغاجٗت و الخض٤ُ٢ الكامل" مدمض الؿُض ؾغاًا،  -

ت،   .2007الخضًح، إلاؾ٨ىضٍع

اع الىٓغي و املماعؾت  - امي َىاَغ، مؿٗىص الهض٣ًي، املغاجٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث إلَا مدمض الخَى

اث الجامُٗت،   .2003الخُب٣ُُت، صًىان املُبٖى

ض عاض ي زىٟغ، جدلُل ال٣ىاثم املالُت صاع املؿحرة لليكغ و الخىػَ٘، الؿىت ٚحر مظ٧ىعة ، -  مٍا

، الُبٗت  ولى، م٨خبت املجخم٘ الٗغبي "(1)جض٤ُ٢ الخؿاباث" ؾام مدمض الى٢اص ولاي مدمض وصًان،  -

. 2010لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  عصن، 

 باللٛت الٟغوؿُت  - ؤ

Haminialel, le contrôle interne et l’élaboration du biloncomptital office du publications 

universitaires, 2003, p23. 

 عؾاثل ص٦خىعة : زاهُا

 ،ازغ ج٣ُُم املغاج٘ الخاعجي ألصلت إلازباث ٖلى جىصة ال٣ىاثم املالُت، ببغاَُم  ًغقي و مدمض ؾُٗضي -

  .2014/2015جامٗت الض٦خىع ًديى ٞاعؽ املضًت ، 

،الىٓام املداؾبي الضولي و جغقُض ٖملُت اجساط ال٣غاع في ؾیا١ الٗىملت و جُىع  بً بل٣اؾم ؾُٟان -

 2010ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، جامٗت الجؼاثغ، ،  ؾىا١ املالُت

 و ماؾتر   مظ٦غاث ماجِؿتر :زالثا

 مظ٦غة جب٨ُىث ٖبض الٟٛىع، زضاجي ٞاعؽ ، صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم املالُت، -

 .2016/2017 ،جامٗت بىمغصاؽ ،جسغج لىُل قهاصة ماؾتر

ت م٘ مٗاًحر الاباٙل املالي الضولُت،  - عخِل ؾُٗضة، مضي جىا٤ٞ ال٣ىاثم املالُت في املاؾؿاث الجؼاثٍغ

 2013/2014جامٗت امدمض بى٢غة،بىمغصاؽ،
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م ،صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة املٗلىماث املداؾبُت ،مظ٦غة  - ٚاقىف ٖاًضة ،ل٣هحر مٍغ

 ،2011جسغج لىُل قهاصة ماؾتر ، جامٗت  مىخىعي ٢ؿىُُىت ،

" صًلمي ٖمغ، ازغ املغاجٗت الخاعجُت ٖلى مهضا٢ُت املٗلىمت املداؾبُت في املاؾؿت الا٢خهاصًت  -

 2009-2008، عؾالت ماجؿخحر، جامٗت الخاج لخًغ، باجىت،"صعاؾت خالت مً زال٫ الاؾخبُان

مدمض ٖلي مدمض الجابغي، ج٣ضًم صوع املض٤٢ الضازلي في جدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت لىٓم  -

، عؾالت ماجِؿتر، "صعاؾت مُضاهُت"املٗلىماث املداؾبُت في قغ٧اث الخإمحن الٗاملت في الُمً 

ُت، نىٗاء،   2014 ٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم املالُت و املهٞغ

، ازغ الخض٤ُ٢ املداؾبي ٖلى جىصة ال٣ىاثم املالُت، جامٗت ال٣انضي     لبنى مدضاصي -

 .2013/2014مغباح،وع٢لت،

نباحي هىا٫، إلاٞهاح املداؾبي في ْل مٗاًحر املداؾبت الضولُت و ؤزٍغ ٖلى جىصة املٗلىمت، عؾالت  -

 2010/2011، 3ماجِؿتر، جامٗت الجؼاثغ

املجالث : عابٗا

صوع لجىت املغاجٗت في جدؿحن ٦ٟاًت هٓم الغ٢ابت الضازلُت و ٞٗالُتها في "خؿحن ؤخمض صخضوح،  -

، 1، الٗضص24، مجلت جامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت، املجلض"صعاؾت مُضاهُت: الكغ٧اث

2008. 

ا في الكغ٧اث املضعجت في "عقا بؿحر الجغص،  - ؤزغ ج٣ُُم م٩ىهاث الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ج٣ضًغ زَُغ

 .2013، 15، الٗضص3، املجلت الجامُٗت، املجلض "صعاؾت مُضاهُت في ؾىعٍا: ؾى١ صمك٤ لألوعا١ املالُت

  "coso جىصة َُا٧ل الغ٢ابت الضازلُت في الكغ٧اث الهىاُٖت        "ؾلُمان ؾىض الِؿٕى و آزغون،        -      

اع ٣ا إَل ً للبدىر و الضعاؾاث الٗلمُت، ؾلؿلت الٗلىم و                            عصهُت ٞو ، مجلت جامٗت حكٍغ

.  2010، الٗضص الاو٫ ،32                الا٢خهاصًت ال٣اهىهُت، املجلض  

ٗذ ؤبى حجغ وبًمان ؤخمض مدمض عوٍدت،  - م هٓم " ؾامذ ٞع صوع املغاجٗت الضازلُت ٦ألُت لخ٣ٍى

، بدح م٣ضم بلى املاجمغ الؿىىي "الغ٢ابت الضازلُت في ْل جُب٤ُ خى٦مت الكغ٧اث في مهغ

 .الخامـ ل٣ؿم املداؾبت ٧لُت الخجاعة، جامٗت ال٣اَغة 

ج٣ُُم مؿخىي خا٦مُت ج٨ىىلىجُا املٗلىماث في جامٗت الُاث٠ باؾخسضام " مدمىص الٗخُبي،  -

ت، املجلض"م٣ُاؽ ٧ىبِذ . 2014، 1، الٗضص41، صعاؾاث، الٗلىم إلاصاٍع

غ، صعاؾاث ،ووكغاث ناصعة ًٖ َُئاث ومىًماث: ؾاصؾا ج٣اٍع  
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صلُل املماعؾاث الجُضة " الاجداص الضولي للمداؾبحن جغجمت الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهحن،  -

م و جدؿحن الغ٢ابت الضازلُت بامليكاث اًت قغ٦ت ٖؿحر، "الضولُت ج٣ٍى ، بنضاعاث باللٛت الٗغبُت بٖغ

2013. 

ُت، الؿلؿلت "باػ٫  ولى و باػ٫ الثاهُت"بياءاث،  - ا مٗهض الضعاؾاث املهٞغ ت ًهضَع ٍى ، وكغة جٖى

 2012الخامؿت، الٗضص الغاب٘، 

صلُل الخض٤ُ٢ ٖلى ج٣ىُت املٗلىماث لألجهؼة الٗلُا للغ٢ابت و املداؾبت لضو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫  . -

اى،  .2013الخلُج الٗغبُت، مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت،  ماهت الٗامت، الٍغ

-  ، . ، وع٢ت ٖمل، مغ٦ؼ الخمحز ألمً املٗلىماث"املٗاًحر الٗاملُت ألمً املٗلىماث"    ٞهض ٞاًؼ املضٕع

مضزالث الٗلمُت في الخٓاَغاث الٗلمُت  : زامؿا

وكاٍ الخض٤ُ٢ الضازلي بحن الىا٢٘ الجؼاثغي و املماعؾاث الضولُت، امللخ٣ى " ٖبض الغخمان الٗاًب،  -

ني الثامً خى٫ مهىت الخض٤ُ٢ في الجؼاثغ بحن الىا٢٘ و  ٞا١ في ْل املؿخجضاث الٗاملُت  الَى

 ؤ٦خىبغ 12-11، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر،1955اوث 20، ميكىعة، جامٗت "املٗانغة

 5، م2010

 

 



 هلخص
 

 
66 

:ملخو  

 صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿبن جىصة ال٣ىاثم املالُت

خماص  تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن جىصة ال٣ىاثم املالُت، و طل٪ بااٖل

ت مً املغاج٘ الخانت باملىيٕى  ا" ٖلى مجمٖى و لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ " ٦خب، مجالث، مىا٢٘ اهترهذ و ٚحَر

الضعاؾت و ازخباع ٞغيُاتها ٢مىا بخهمُم اؾخبُان وػٕ ٖلى املض٣٢حن الضازلحن و املؿاولحن ًٖ ٖملُت الغ٢ابت 

الضازلُت، و مً ؤَم الىخاثج املخىنل بليها َى ؤن هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖامل ؤؾاس ي في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

ت، : امليكاة، حؿخٗملها املاؾؿت مً اجل ج٣ُُم ؤصاء ؤوكُتها املسخلٟت املداؾبُت، املالُت، الدكُٛلُت و إلاصاٍع

ال٨ك٠ ًٖ ه٣اٍ ال٠ًٗ ٞيها و جىبُه إلاصاعة بما ٢ض جىاجهه مً مساَغ مؿخ٣بلُت و ج٣ضًم الخىنُاث 

خماص ٖليها  غ َظا الىٓام الًماهاث ال٩اُٞت بان ال٣ىاثم املالُت ًم٨ً الٖا الالػمت ملٗالجت طل٪، ٦ما ًٞى

ا طاث جىصة ٖالُت . باٖخباَع

:  ال٩لماث املٟخاخُت

 الغ٢ابت الضازلُت، ال٣ىاثم املالُت، املاؾؿاث الا٢خهاصًت

Summary: 

The role of internal control in calculating the quality of financial statements.  

This study aims to identify the role of internal control in improving the quality of financial 

statements, based on a set of references on the subject 'books, magazines, websites, etc.' and to 

achieve the objectives of this study and test its hypotheses we have designed a questionnaire 

which we distributed to the auditors involved and responsible for the internal control process, and 

one of the most important results is that the internal control system is an essential factor in 

achieving the organization’s objectives, used by the institution to evaluate the performance of its 

various activities: 

 accounting, financial, operational and administrative, To detect its weaknesses and alert the 

organization of future risks and make recommendations to address it, this system also provides 

adequate assurances that financial statements can be relied upon as high quality.  

Keywords: 

   Internal control, financial statements, economic institutions 


