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باسم اّلذي جعل العلم عبادة يجزي من أتقنه ومن أتّمه، 

باسم صاحب الهداية والفضل في البداية والّنهاية، 

هذا العمل   هديأ

من ووض المملل سببااه وتعالل الجنة تبحة  دممها ومن أأوعحني   لل  
البب والبناا،  لل أمز البب وبللم اللففاا،  لل القفلب الناصض بالبماا  

 .{أمي الببمبة}

 لل من ججر اللكأ ففاأرا لملقمني  قجة حب،  لل من  لل أاامله لمقدد  
لنا لبحة سعادة، لل من ححد ااألماا عن دأبي لممهد لي  جيي العلم  

 .{أبي العزيز  } لل القفلب اللبمج  

 لل القفلمو القاهجة الج مقة والنفمأ البجيية،  لل أياحمن حماتي  
 .{ خمتي}

 .{ وجي الببمب  } لل الجوو الحي سلنل  أوحي  

 لل  مملحي في المذ جة و ل ااصد فاا، و لل  ل من سااداا من  جيب  
 .أو بعمد

 

 

 جنــــاة
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                                                                                                                                                    :ثمهيد 

ًاهذ ؾاةضة نبل طلَ            مً ,  ئن ظهىع الخؿىع الػلمي أصي ئلى حؿحر ًل ألاقٍاع و اإلاباصب الانخطاصًت التي 

ًان ؾابها قلم ٌػض للمالَ  جىظُمها وغملها بدُث ًظهغ َظا حلُا مً زالُ اهكطاُ اإلالٌُت غً الدؿُحر زالف ما 

و مً َىا ,أي صزل في حؿُحر اإلاإؾؿت بل له الحو في حػُحن شخظ مؿخهل ًمثله في جضنُو خؿاباث اإلاإؾؿت

ئن                                                                                                       .ظهغ الخضنُو مماأصي ئلى ظهىع مداقظ الحؿاباث 

مداقظ الحؿاباث ًباشغ مجمىغت مً ؤلاحغاءاث الػُيُت ًؿلو غليها الخضنُو اإلاداؾبي للمؿدىضاث والسجالث 

  مما ؾبو جم جهؿُم َظا الكطل ,والهىاةم اإلاالُت لُخمًٌ مً ئبضاء عأًه الكني واإلاداًض غً مؿابهت جلَ البُاهاث

: يما ًلي 

غموميات حوو مبافظ  لحصابات :  املبح  ألاو 

خصائص مبافظ  لحصابات :  املبح  لثاوي 

إجز ء ت  االية ألا للاهوهية محػللة بمبافظ  لحصابات :  املبح  لثالح 
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 غموميات حوو مبافظ  لحصابات:  املبح  ألاو 

كها خؿب  ًسخظ َظا اإلابدث باغؿاء هظغة غلى ألاوغاع الحالُت إلاهىت مداقظت الحؿاباث مً هاخُت حػٍغ

لت له غبر الؿىحن ومضي ما جخمخؼ به اإلاهىت مً اؾخهالُ ؼ الجؼاةغي ويظلَ يُكُت جؿىع اإلاهمت اإلاًى وحػخبر . الدشَغ

ا خُث ٌػخبر زاضت زطىضُاث اإلاغاحػت في الجؼاةغ . َظٍ الضعاؾت أمغا غغوٍع

ًاهذ َظٍ  ئال أن الجؼاةغ جأزغث في مجاُ جىظُم مهىت اإلاغاحػت واإلاداؾبت ئطا ما نغعث بالضُو اإلاخهضمت قهض 

ػاث وأخٍام مخػلهت باإلاهىت 08-91اإلاهىت ؾحر مىخظمت ئلى أن حاء الهاهىن   الظي نام باضضاع حشَغ

مفهوم مبافظ حصابات :  اعلل  ألاو 

 غلى اهه الصخظ الظي ًضنو في صحت 4 مٌغع 715غغف الهاهىن الخجاعي مداقظ الحؿاباث خؿب اإلااصة 

ً خؿب الحالت و في الىزاةو اإلاغؾلت ئلى اإلاؿاَمحن  غ مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ الحؿاباث اإلاهضمت في جهٍغ

طاصف غلى هظام الجغص وخؿاباث اإلاإؾؿت و اإلاىاػهت وصحت لظلَ , خُى الىغػُت اإلاالُت للمإؾؿت وخؿاباتها ٍو

جىػ لهإالء أن ًجغوا ؾُلت الؿىت 1ًخدهو مىضوبى الحؿاباث ئطا ما جم اخترام مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاَمحن ٍو

 الخدهُهاث أو الغنابت التي ًغوجها مىاؾبت                                      

وئطا لم ًخم حػُحن الجمػُت الػامت إلاىضوبي ,    يما ًمًٌ اؾخضغاء الجمػُت الػامت لالوػهاص في خالت الاؾخعجاُ

ًخم اللجىء ئلى حػُُنهم أو . أو في خالت وحىص ماوؼ أو عقؼ واخض أو أيثر مً مىضوبي الحؿاباث اإلاػىُحن. الحؿاباث

 ً اؾدبضالهم بمىحب أمغ عةِـ اإلادٌمت الخابػت إلاهغ الشغيت بىاء غلى ؾلب مً مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ

ًاث التي جلجأ غلُىا لالصزاع بىاؾؿت الؿلؿت اإلاٍلكت بدىظُم  ًمًٌ أن ًهضم َظا الؿلب ًل مػني وفي الشغ

 غملُاث البىعضت ومغانبتها                                                              

ل27 اإلاإعر في 08-91مً ناهىن 27خؿب اإلااصة  - :                                                                                        جىظ َظٍ اإلااصة غلى ما ًلي1991 أقٍغ

ٌػض مداقظ الحؿاباث في مكهىم َظا الهاهىن ًل شخظ ًماعؽ بطكت غاصًت باؾمه الخاص وجدذ مؿإولُت -

ًاث ألامىاُ وقها ألخٍام  ت بما قيها شغ ًاث و الهُئاث الخجاٍع مهىت الشهاصة بصحت واهخظامُت خؿاباث الشغ

:                ًطؿلح مداقظ الحؿاباث باإلاهام الخالُت28الهاهىن الخجاعي ويظا لضي الجمػُاث خؿب اإلااصة

ت مىخظمت وصحُدت وهي مؿابهت جماما لىخاةج الػملُاث التي جمذ في الؿىت     -         ٌشهض بأن الحؿاباث الؿىٍى

 2اإلاىطغمت ويظا ألامغ باليؿبت للىغػُت اإلاالُت وممخلٍاث الشغيت والهُئاث اإلاظًىعة ؾابها في جهاًت الؿً

                                                           
1 .188ص ,715اإلااصة ,الطاصع ,الهاهىن الخجاعي -
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غ الدؿُحر الظي ًهضمه اإلاؿحرون للمؿاَمحن - ت ومؿابهتها للمػلىمت اإلابِىت في جهٍغ ًكدظ صحت الحؿاباث الؿىٍى

أو اإلاشتريحن ًهضع شغوؽ ئبغام الاجكانُاث بحن الشغيت التي ًغانبها واإلاإؾؿاث أو الهُئاث التي جدبػها أو بحن 

ً للشغيت اإلاػىُت مطالح مباشغة أو ؾحر مباشغة . اإلاإؾؿاث التي ًٍىن قيها للهاةمحن باإلصاعة واإلاؿحًر

لت بٍل ههظ نض ًٌدشكه واؾلؼ غلُه ومً ؾبُػخه - ً والجمػُت الػامت أو الهُئت اإلاضاولت اإلاَإ ٌػلم اإلاؿحًر

.                                  اؾخمغاع اؾخؿالُ اإلاإؾؿت

ٌػض مداقظ الحؿاباث في 2010حىان29 اإلاإعر في01-10مً الهاهىن 22وخؿب ما هطذ غلُه اإلااصة    –          

مهمت اإلاطاصنت غلى ,مكهىم َظا الهاهىن ًل شخظ ًماعؽ بطكت غاصًت وباؾمه الخاص وجدذ مؿإولُخه

ؼ اإلاػمُى به,صحت خؿاباث اإلاإؾؿاث والهُئاث واهخظامها  3ومؿابهتها ألخٍام الدشَغ

 حػخبر مداقظت الحؿاباث هىع مً أهىاع اإلاغاحػت التي حػض ئلؼامُت بهىة الهاهىن باليؿبت لبػؼ أهىاع اإلاإؾؿاث-

ل ومؿخهل الخػبحر غً عأًه .                                              التي خضصَا اإلاشغع في ًل بلض ًخىلى مً زاللها شخظ منهي مَإ

ل غلمُا وغملُا لخضنُو                مً زالُ َظٍ اإلاكاَُم ٌؿخسلظ أن مداقظ الحؿاباث َى شخظ مَإ

خمخؼ باؾخهاللُت جامت ,الحؿاباث اإلاإؾؿت هىم غاصة بخضنُو هظام الغنابت الضازلُت والسجالث اإلاداؾبُت ,ٍو ٍو

.                                                                                                     جضنُو اهخهاصي نبل ئبضاء عأًه في غضالت اإلاغيؼ اإلاالي

مهام مبافظ  لحصابات                             :  اعلل  لثاوي 

ٌػمل مداقظ الحؿاباث غلى الخأيض مً مضي اخترام اإلاإؾؿت للىطىص الهاهىهُت و الخىظُمُت وطلَ مً             

ئطن ًماعؽ مداقظ الحؿاباث وظُكخه في َظا الاججاٍ مىكظا مهامه , زالُ ئزباث شغغُت وضضم الىخاةج اإلاالُت 

-1.                                                                                                           اإلاخمثلت في مهام صاةمت غامت واؾخثىاةُت زاضت 

ئغاقت ئلى مهمخه ألاؾاؾُت اإلاخمثلت في ئزباث شغغُت وضضم الحؿاباث قاإلاداقظ ملؼم : غامة -مهام د ئمة

بكدظ ًل ما ًهضم مً مػلىماث ئلى اإلاؿاَمحن والػهىص اإلابرمت الخاضت باإلاإؾؿت مىغىع اإلاغانبت و قُما ًلي 

       :                                   جكطُل لهظٍ اإلاهام 

وهي أَم ش يء ًتريؼ غلُه : إثملات شزغية ألاصدق  لحصابات مؼ ثلديم  لصورة  لحليلية للىحائج  االية 1 -1   

:                                                                           غمل مغاحؼ  مغاغُا ما ًلي

شهض   : از جػة  لجدية ألا  لكافية ألحل أن ٌؿخؿُؼ مداقظ الحؿاباث الخطضًو بٍل زهت غلى الىزاةو اإلاغانبت َو

ًاقت ,بأجها حػبر خهُهت غً وانؼ اإلاإؾؿت قمً اإلاهم أن ًٍىن جدهُهه مػمها ومخػضصا ئطن ًجب أن ٌؿخسضم 

 .ئمٍاهُاجه ويكاءاجه ختى ًهىم بػمله غلى أجم وحه 

                                                           
ضة الغؾمُت , اإلاخػلو بمهً زبحر اإلاداؾب ومداقظ الحؿاباث واإلاداؾب اإلاػخمض ,3-01 73ص , 22اإلااصة,11/06/2010الطاصع في 42الػضص, الجٍغ

 



 اإلطار ألمفاهيمي لمحافظ الحسابات              :الفصل األول

    أن غملُت ؤلازباث وؿبُت قهي ال جػمً أن ًٍىن ضضم الىزاةو اإلاغانبت مؿلها ألهه ويما :إلاثملات ش يء وصبي

 .                                                                             مػُىت4أشغها مً نبل اإلاغاحػت حػخمض غلى الػُىاث وهي ال جىضل ئلى الخأيض الخام وئهما ئلى صعحت زهت

   ختى ٌؿخؿُؼ مداقظ الحؿاباث مغانبت الهىاةم اإلاالُت بشٍل حُض قمً : 5أن يكون إثملاثه مو فم للملاييض

ومً ,اإلاهم أن جٍىن َظٍ ألازحرة مىجؼة وقو اإلاباصب اإلاداؾبُت قمً حهت ًجب أن ناهىهُت أي مىاقهت للهىاهحن

ًمًٌ جلخُظ مهاًِـ شغغُت ,حهت أزغي ًجب أن جٍىن ضاصنت مً خُث أجها حػبر خهُهت غً وغػُت اإلاإؾؿت

 :                                      الحؿاباث قُما ًلي 

 _ جٍىن مىاقهت لىطىص الهاهىن الخجاعي             . 

 –  جٍىن مىاقهت للمباصب اإلاداؾبُت الػامت اإلاهبىلت                            . 

 _حضاُو خؿاباث الاؾخؿالُ ويظا حضاُو خؿاباث الىخاةج,زباث ؾغم وغؼ اإلاحزاهُاث                                                                            .

 .                     مبضأ مؿاًغة الهىاةم اإلاالُت للػملُاث صازل اإلاإؾؿت_

 _مبضأ وغىح الهىاةم اإلاالُت ويكاًتها                                                          . 

ًاء و َى  ًػمً خهىم :  ثدكيم  اػلومات  اػعاة للمصاهمين1-2   ظا لٍىهه خاعؽ مؿاواة بحن الشغ َو

غ مجلـ ؤلاصاعة و :                                                                                    *اإلاؿاَمحن وبظلَ قهى ملؼم بكدظ ما ًلي جهٍغ

ًاث باعؾاُ بػؼ الىزاةو ئلى 678ًلؼم الهاهىن الخجاعي في اإلااصة: الىزاةو اإلاغؾلت ئلى اإلاؿاَمحن  ًل ئصاعاث الشغ

ؿا لحههم اإلاشغوع في اإلاإؾؿت مً أَمها :                                                                                                             اإلاؿاَمحن جٌَغ

  _ غ مجلـ ؤلاصاعة ومجلـ اإلاغانبت  .                                                جهاٍع

  _           حضاُو خؿاباث الاؾخؿالُ وخؿاباث الىخاةج واإلاحزاهُاث 

 _ ؾىىاث ألازحرة5هخاةج اإلاإؾؿت اإلاسجلت غلى مضي . 

  _حضاُو الكغوع و اإلاؿاَماث                                                                        .                                    

غ الخاص بمضي ي ًهىم مداقظ الحؿاباث بخضنُو ومغانبت َظٍ الىزاةو نبل ئعؾالها ئُ اإلاؿاَمحن بمػُت جهٍغ

وعؾم أن الهاهىن الجؼاةغي وال ًجبر ضغاخت غلى جضنُو َظٍ الىزاةو ئال اهه اؾخجابت ئلى اإلاػاًحر . صحتها وشغغُتها 

صحة مجاميؼ *.                                                                              اإلاهىُت الػاإلاُت قهى ملؼم بمغاحػتها ئزالء إلاؿإولُاجه

قاهه غلى مداقظ ,مً الهاهىن الخجاعي 819 ؾبها للماصة : جػاب  لتي ثبصل غليها  شخاص  غلى رثملة

وغىض َإالء ألاشخاص ًتراوح بحن ,الحؿاباث أن ًطاصم غلى ئحمالي ألاحىع اإلاضقىغت لألشخاص ألاغلى أحىعا

. ؤلاحمالي6خؿب غضص الػؿل 10و05

                                                           
4
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غىض اخدؿاب الىدُجت ًخم زطم بػؼ اإلاطاٍعل الػامت : إغادة دمج بػض  اصاريف غىد حصاب  لىخيجة* 

ًاث و اإلاإوهاث وطلَ خؿب اإلااصة  اصة  عأؽ اإلااُ و يظا ؤلاَخال ألاولُت يمطاٍعل جأؾِـ الشغيت و مطاٍعل ٍػ

.  مً الهاهىن الخجاعي 720

ًدضر أن ًهىم بمغانباث زاضت حؿخضغيها , أزىاء جأصًت مداقظ الحؿاباث إلاهامه:  از كملات  لخاصة_ 3_1

: ًمًٌ أن هلخطها قُما ًلي, ظغوف وشاؾه

 غلى أهه مً اإلاهم أن جٍىن وغػُت 04  مٌغع 715ًىظ الهاهىن الخجاعي في اإلااصة : اإلاؿاواة بحن اإلاؿاَمحن _

ًاهذ أو ؾحر  اإلاؿاَمحن ممازلت اججاٍ اإلاإؾؿت ئطا ال ًجب أن ًدطل أخضَم غلى الامخُاػاث ؾحر مبرعة مباشغة و

ئغاقت ئلى اإلاؿاواة في خهىم ألاؾهم خُث أن الػملُاث سحب أو جسطُظ أو زكؼ خهىم بػؼ , مباشغة 

ذ في الجمػُت الػامت للمؿاَمحن وجدضًض أو  ئلؿاءٍ و ًجب أن  جسػؼ للمػاًحر  , ألاؾهم  ئغاقت ئلى خو الخطٍى

. الهاهىهُت 

ًجب أن ًٍىن مجلـ ؤلاصاعة مالي ليؿبت جمثل ,  مً الهاهىن الخجاعي 628 و619ؾبها للماصجحن : أؾهم الػمان _

 باإلااةت مً أؾهم عأؾماُ الشغيت وجسطظ َظٍ ألاؾهم بأيملها لػمان حمُؼ أغماُ الدؿُحر بما 20غلى ألانل 

. قيها ألاغماُ الخاضت بأخض الهاةمحن باإلصاعة وهي ؾحر نابلت للخطغف قيها 

مً الهاهىن الخجاعي قان اإلاداقظ جٌمً مهمخه َىا قدظ و 628و672ؾبها للماصجحن : قدظ الػهىص الخاضت*

ًاث الخابػت للشغيت  جهضًغ شغوؽ ئبغام َظٍ الػهىص الهاةمت بحن اإلاإؾؿت مىغىع اإلاغانبت و اإلاإؾؿاث و الشغ

حن نطض الخأيض مً شغغُتها و مضي اخترامها للهاهىن قمً زالُ ,ألام ً و ؤلاصاٍع مً حهت بُنها وبحن اإلاؿحًر

وان الػهىص اإلابرمت مؼ اإلاإؾؿاث ,ًخأيض مً ؾبُػت و هىغُت َظٍ الػهىص عأي الجمػُت الػامت قيها,جدهُهاجه

ًان الهاةمىن ,ومً حهت أزغي ,ألازغي لِؿذ غلى غالنت شغايت أو ملٌُت مؼ أخض الهاةمحن باصاعة الشغيت ئن 

ًاهذ  باصاعة الشغيت نض اؾخكاصوا مً أي نغوع مً اإلاإؾؿت و لم ًدطلىا غلى قخذ خؿاب حاعي ئطن مهما 

غا مكطال خىلها وختى في خالت غضم وحىص اجكانُاث ناةمت بحن  الػهىص اإلابرمت قمداقظ الحؿاباث ًهضم جهٍغ

غ ئلى حمػُت اإلاؿاَمحن بحن قيها غضم وحىص أي اجكانُت,اإلاٍلكحن باإلصاعة والشغيت . ًهىم بخهضًم جهٍغ

ًلل اإلاشغع الجؼاةغي مداقظ الحؿاباث بمهام غضًضة و اؾخثىاةُت مً زاللها ٌػخبر : خاصة_مهام  شحثىائية_2

: مداقظ الحؿاباث بمثابت ممثل ناهىوي و خاعؽ الػضالت صازل اإلاإؾؿت وغلُه أن بأزظ بػحن الاغخباع ما ًلي 

:  في َظٍ الحالت همحز غضة خاالث أزغي :حالة جػديل رأشماو  لشزكة_1_2

مً الهاهىن الخجاعي قاهه ًجب غلى مداقظ 702و700 ؾبها للماصجحن:إلغاء حلوق  فضلية لالكححاب*

و ئلؿاء خو  ًاهذ الػىاضغ التي جضزل في الػملُت عقؼ عأؾماُ الشغيت غً ؾٍغ الحؿاباث أن ًكدطها ئطا 

ألاقػلُت في الايخخاب للمؿاَمحن شغغُت وصحُدت ئط ًجىػ خؿب الهاهىن ئن جلغي الجمػُت الػامت خو 

. ألاقػلُت في الايخخاب اإلاؿاَمحن لطالح شخظ أو أيثر و طلَ بػض مىدهم مضة جطل ئلى زالزحن ًىما

مً الهاهىن الخجاعي ًجب أن ًخأيض 688وقها للماصة: رفؼ رأس  ااو بملاصة بين  شهم ألا ديون مػىية  الد ر*

مداقظ الحؿاباث مً اهكػاالث خؿاباث الضًىن خُث جطبذ ألاؾهم الجضًضة مؿضصة الهُمت باإلاهاًػت مؼ 

 .صًىن مػُىت اإلاهضاع ومؿخدهت ألاصاء غلى الشغيت
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ا خؿب بىىص اإلاىاص:إهلاص رأس  ااو* مً 713و712 غلُه أن ًخأيض أوال مً مبرعاث الػملُت زم شغوؽ ؾحَر

. الهاهىن الخجاعي 

 مداقظ الحؿاباث مؿلب باغؿاء عأًه خُى الػملُت جسكُؼ عأؽ :كيام  اؤشصة بشز ء أشهمها بهدف إلغائها*

هت و َظٍ الؿٍغ . مً الهاهىن الخجاعي الجؼاةغي 715و714وبىىص اإلااصجحن , اإلااُ غً ؾٍغ

ل ؾىضاث :شىد ت الاشحبلاق  للابلة للحبوو إلى أشهم* ٍغ أؾـ جدٍى  غلى مىضوب الحؿاباث أن ًضعج في جهٍغ

. مً الهاهىن الخجاعي الجؼاةغي 16مٌغع 715اؾخدهام ئلى أؾهم ؾبها للماصة 

ل بىاء غلى 16مٌغع 715 هطذ اإلااصة :حالة ثبويل  لشزكة_2_2 مً الهاهىن الخجاعي غلى أهه ًخسظ نغاع الخدٍى

ل غ مىضوبي الحؿاباث الظًً ٌشهضون أن عؤوؽ ألامىاُ حؿاوي غلى ألانل عأؾماُ الشغيت غىض الخدٍى . جهٍغ

جهضًغ الانتراخاث الخاضت بخػضًل ئشٍاُ و ؾغم جهُُم الحؿاباث "ئغاقت ئلى اإلاهام التي طيغهاَا قاإلاداقظ ًمٌىه

ى ملؼم أًػا بكدظ ًل ؤلانخىاءاث الجضًضة مً اإلاؿاَماث 717خؿب اإلااصة"الاحخماغُت  مً الهاهىن الخجاعي َو

ٍغ ؾبها للماصة  ًاث أزغي مؼ ؤلاشاعة ئليها في جهٍغ . مً الهاهىن الخجاعي 731في شغ

ًلؼم الهاهىن مداقظ الحؿاباث بغقؼ الىناتؼ ؤلاحغامُت التي : رفؼ  لوكائؼ إلاجز مية إلى رئيض  لجمهورية_3_2

ؼ له غضة أوحه ؾبها للمىاص , ًٌدشكها أزىاء مماعؾخه لىظُكخه مً الهاهىن 14و13مٌغع 715و830َظا الخكٍى

: الخجاعي التي هطذ غلى أهه ًجب أن ًٍىن يما ًلي

 _الؿبػت الهاهىهُت لهظٍ اإلاهمت الخاضت .

 _الىناتؼ ؤلاحغامُت التي ًجب أن جغقؼ ئلى ويُل الجمهىعٍت .

 _َمػغقت أيُضة بالىناتؼ ؤلاحغامُت بالشٍل الظي ًضع مجاال للش .

 _شٍل وأحاُ عقؼ الىناتؼ ؤلاحغامُت .

ئن مهمت عقؼ الىناتؼ ؤلاحغامُت ئلى ويُل الجمهىعٍت هي مهمت زاضت مغجبؿت بؿبُػت وظُكت مداقظ             

ؼ َظٍ وللمداقظ مؿإولُت يبحرة ؾىاء ئػاء للشغيت أو ئػاء الؿحر غً ألاغغاع ,الحؿاباث مً زالُ غملُت الخكٍى

غلى مداقظ الحؿاباث أن ًضغم ,الىاحمت غً ألازؿاء التي ًٍىن نض اعجٌبها اإلاؿإولىن أزىاء أصائهم لىظاةكهم

مهمخه َظٍ بأصلت ئزباث ختى ٌػؿيها الشغغُت ألاػمت ئال أن ًالخظ َى الكغاؽ الهاهىوي الظي ًسظ يُكُت عقؼ َظٍ 

بهى مداقظى الحؿاباث ٌؿخػملىن غٍغػت مٌخىبت جىضح هىغُت الجغاةم . الجغاةم ئلى ويُل الجمهىعٍت ٍو
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 خصائص مبافظ  لحصابات:  املبح  لثاوي

الث غلمُت وغملُت زم  البض غال مداقظ الحؿاباث أن ًبحن أَم شغوؾه اإلاخػاعف غليها مً اإلاَإ

ًامل في  اإلاغوع بأحػاب ويُكُت غؼله وفي ألازحر مػغقت ما َم خهىنه وواحباجه ختى ًٍىن مبدثىا 

 .ما ًخػلو بمداقظ الحؿاباث 

 شزألاط ممارشة مهىة مبافظ  لحصابات :  اعلل  ألاو 

 :إلاماعؾت مهمت مداقظ خؿاباث ًجب أن ًخىقغ غلى الشغوؽ آلاجُت

   للشغوؽ آلاجُت 1_10مً ناهىن 8هطذ اإلااصة :  الشغوؽ الػامت

 أن ًٍىن حؼاةغي الجيؿُت _  1

 :أن ًدىػ غلى شهاصة للمماعؾت اإلاهىت غلى الىدى الخالي _  2

ت للخبرة اإلاداؾبُت أو _  باليؿبت إلاهىت الخبحر اإلاداؾبي ًجب أن ًٍىن خاةؼ غلى شهاصة حؼاةٍغ

 .شهاصة مػترف بمػاصلتها 

 .أن ًخمخؼ بجمُؼ خهىم الؿُاؾُت واإلاضهُت _ 3

 .أن ال ًٍىن نض ضضع في خهه خٌم باعجٍاب حىاًت أو حىدت مسلت بشغف اإلاهىت _  4

أن ًٍىن مػخمض مً الىػٍغ اإلاسخلل باإلاالُت وأن ًٍىن مسجال في أإلاطل الىؾني للخبراء _ 5

اإلاداؾبحن أو في الؿغقت الىؾىُت إلاداقظي الحؿاباث أو في اإلاىظمت الىؾىُت للمداؾبحن 

 اإلاػخمضًً وقو الشغوؽ اإلاىطىص غلُه في َظا الهاهىن 

أن ًإصي الُمحن بػض الاغخماص ونبل الدسجُل في اإلاطل الىؾني أو في الؿغقت الىؾىُت في _  6

 .اإلاىظمت الىؾىُت نبل الهُام بأي غمل 

الث الػلمُت  :اإلاَإ

 .شهاصة حامػُت جسطظ اإلاداؾبت _  

 .شهاصة مضعؾُت الػلُا للخجاعة قغع اإلاالُت واإلاداؾبت أو قغع الخضنُو _  

شهاصة حامػُت في أي مً الخسططاث طاث الػالنت باإلاهىت غلى أن جخػمً الحض ألاصوى مً _ 

خم جدضًض َضٍ الشهاصاث والحض ألاصوى اإلاؿلىب بمهخض ى هظام  اإلاىاص اإلاخػلهت باإلاداؾبت ٍو

 .مؼاولت مهىت اإلاداؾبت الهاهىهُت
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شهاصة في مهىت مً اإلاػاَض اإلاهىُت للمداؾبحن الهاهىهحن أو ما ًمازلها ومػترف بها مً الهُئت _ 

ًان خاضال غلى شهاصة الجامػُت  ا لهضٍ الؿاًت ئطا   .الػلُا بمىحب الخػلُماث جطضَع

الث الػملُت  :اإلاَإ

أن ًٍىن مضنو الحؿاباث وانػُا في غمله وغىض ؾلبه ألي بُاهاث أو مػلىماث وقها لخهضًٍغ _ 

 .الصخص ي 

اعة إلاىانؼ _  و الهُام بالٍؼ ًٍىن ملما باإلاػلىماث الكىُت الخاضت باإلايشأة مدل الكدظ غً ؾٍغ

و اإلاسخطحن   .ؤلاهخاج والخضماث ؤلاهخاحُت والحطُى غلى اإلاػلىماث الكىُت غً ؾٍغ

ٍغ في ظغوف ؾحر مالةمت للميشأة_   .أن ال ًهىم بابضاء مالخظاث في جهٍغ

 الهُئاث و الجمػُاث واإلاىػماث الػلمُت الضولُت ٌأن ًٍىن مخابؼ لحاالث الخؿبُهُت وما جيشغ_ 

غ غً جؿبُهاث للمماعؾت الكػلُت   .في جهاٍع

 جػيين مبافظ  لحصابات ألاغزله :  اعلل  لثاوي 

 حػُحن مداقظ الحؿاباث : أوال 

 _  َ ًسػؼ حػُحن مضنو الحؿاباث في اإلاشغوغاث الكغصًت لطاخب اإلاشغوع الكغصي أو للشٍغ

ًاء ألاشخاص ًاث اإلاؿاَمت قهض خضص الهاهىن ؾغم حػُحن اأم, اإلاضًغ أو مجلـ الشغ  في الشغ

 :مضنو الحؿاباث غلى الىدى الخالي

 :الخػُحن بىاؾؿت الهُئت الخأؾِؿُت _أ

ًاث مؿاَمت جماعؽ أخض ااإلاإؾؿىن َم مجمىغت ألاشخاص الضًً نامى-  بالخكٌحر في ئوشاء شغ

 بجمُؼ الضعاؾاث والخطغقاث بػض صلَ ختى حسجل الشغيت األاوشؿت الانخطاصًت ونامى

ًاث زم ًخم ؾغح أؾهمها لاليخخاب الػام   .واإلاىاقهت غليها مً نبل الشغ

ً احخماع الهُئت الخأؾِؿُت بدػىع مٌخدبحن 5ب غض اهتهاء غملُاث الايخخاب ًخم زالُ شهٍغ

خُث ًخم اهخساب مجلـ ؤلاصاعة ألاُو للشغيت ,ًدملىن هطل ألاؾهم اإلاٌخدب بها غلى ألانل 

 .ويضاى مداقظ الحؿاباث 

( 192)وجىظ اإلااصة , الخػُحن مً نبل الهُئت الػامت وصلَ مً زالُ خُاة اإلاشغوع الؿبُػُت : ب

جيخسب الهُئت الػامت لٍل مً الشغيت اإلاؿاَمت الػامت وشغيت الخىضُت باألؾهم "غلى   (أ)قهغة 

والشغيت اإلادضوصة اإلاؿإولُت مضنها  أو أيثر مً بحن مداقظي الحؿاباث اإلاغزظ لهم بمؼاولت 

ؼ مجلـ ؤلاصاعة بخدضًض  اإلاهىت إلاضة ؾىت واخضة نابلت للخجضًض وجهغع بضُ أحػابهم أو جكٍى

 .ألاحػاب 
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ًاث :-ج بىاءا غلى جيؿِب زالزت أؾماء مً نبل مجلـ ؤلاصاعة :ًخم الخػُحن مً نبل مغانب الشغ

هىم بازخباع واخض أو أيثر للهُام بػملُت الخضنُو وصلَ في خالت ئَماُ  ًاث ٍو اإلايشأة إلاغانب الشغ

 .الهُئت الػامت للمؿاَمحن مً اهخساب مضنو أو اغخظاع اإلاضنو اإلاػحن 

ًاث ومىاقهت ال ًهل غً -  الخػُحن مً نبل وػٍغ الطىاغت والخجاعة بىاءا غلى جيؿِب مغانب الشغ

هجض مما ؾبو أهه ًمًٌ حػُحن مضنو أو  (1.25) باإلااةت مً اإلاؿاَمحن أو عبؼ مجلـ ؤلاصاعة 20

أيثر للهُام بأغماُ الخضنُو ونض أغؿى اإلاشغع الحو في حػُحن للهُئت اإلاؿاَمت زالُ خُاة 

اإلايشأة ولِـ بُض ؤلاصاعة  خكاظا غلى اؾخهاللُت اإلاضنو في غمله وأزىاء ئبضاء الغأي وهالخظ أن 

غملُت حػُحن اإلاضنو لِـ باألمغ الؿهل وصلَ لحؿاؾُت اإلاهمت و أَمُتها لألؾغاف اإلاؿخكُضة مً 

ٍغ   .جهٍغ

 غُؼ مداقظ الحؿاباث : زاهُا 

خم حػُحن مضنو الحؿاباث أزغ لُهىم  ًخم غُؼ مضنو الحؿاباث في اإلايشأة لػضة أؾباب ٍو

و الهُئت الػامت للمؿاَمحن ًىن اإلاضنو ٌػخبر , بػملُت الخضنُو  خم غُؼ اإلاضنو غً ؾٍغ ٍو

دو لهضٍ الهُئت غؼله أُو ئغاصة حػُِىه ومً  الىيُل غً اإلاؿاَمحن للهُام بمهمت الخضنُو ٍو

ممًٌ أن ًخم غُؼ اإلاضنو زالُ الؿىت اإلاالُت ختى ال ًٍىن َىاى غُؼ حػؿكي ئال أن صلَ ال 

جب غلى الشغيت جىغُذ أؾباب الػُؼ  ًاث بخؿُحر مضنو الحؿاباث ٍو ٌػني غضم الهُام الشغ

وئغؿاء خو للمضنو للضقاع غً هكؿه أمام الجمػُت الػمىمُت للمؿاَمحن ونض اجكهذ غضص مً 

صعاؾاث اإلاُضاهُت غلى حؿُحر مضنو الحؿاباث ًمًٌ أن ًغحؼ ئلى واخض أو أيثر مً أؾباب الخالُت 

: 

 : أؾباب مغجبؿت بشغيت _ 1

 .حؿُحر ؤلاصاعة_أ

 ,الحاحت ئلى الخضماث ئغاقُت _ب

ًاث الخابػت بمٌخب واخض _ج  . جغيحز أغماُ الخضنُو للشغ

 .حجم الشغيت _ ص

 .الػالنت بحن ئصاعة الشغيت و اإلاضنو _ٌ

 .الخػثر اإلاالي _و

 .أؾباب مغجبؿت بخؿبُو مػاًحر الخضنُو ونىاغض الؿلىى اإلانهي _ 2

  الخالف خُى جهُُم ألاضُى الثابخت. 

  الخالف خُى الػغع و الاقطاح. 
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  غ مخدكظ  .ئضضاع اإلاضنو جهٍغ

 ت ػت وصنُهت غً مشٌالث الجاٍع  .غضم عغا ؤلاصاعة غً مهضعة اإلاضنو في جهضًم مػلىماث الؿَغ

  جدكظ اإلاضنو في جكؿحر وجؿبُو اإلاػاًحر اإلاداؾبُت. 

  الخالف خُى هؿام وئحغاء غملُت الخضنُو. 

  بت  .الخالف خُى جهضًغ الضزل الخاغؼ للػٍغ

  جسكُؼ ألاحػاب . 

 .أؾباب مغجبؿت بمٌخب الخضنُو _ 3

  الغؾبت في اؾخسضام مٍاجب جضنُو طاث ؾمػت وشهغة. 

  اؾخسضام مٌخب يبحر لٌؿب زهت اإلامىلحن. 

  ًاث  . جسطظ اإلاضنو في نؿاع مػحن مً الشغ

  غضم عغا ؤلاصاعة غً حىصة أصاء اإلاضنو . 

 حلوق مبافظ  لحصابات ألاألا جملاثه :  اعلل  لثالح 

  :حلوق مبافظ  لحصابات

م مً صوي  ًان اإلاضنو الغنُب غلى أغماُ ؤلاصاعة والحاعؽ غلى خهىم اإلاؿاَمحن وؾحَر إلاا 

ٍغ خٌمه غلى جطغقاث ؤلاصاعة , الػالنت بالشغيت  ٌدشل للمؿاَمحن هخاةج , هغاٍ ًطضع في جهٍغ ٍو

 .عنابخه وما اؾخسلطه أزىاء نُامه بػملُت الخضنُو 

ئال قػلُه ,هجضٍ مخمخػا ببػؼ الحهىم التي جمٌىه مً صلَ , ومً أحل الهُام بمهمت َضٍ 

ٍغ أما مهابل َضٍ الحهىم  والبض أن هظيغ أن , قهىاى واحباث مػُىت ,واحب  ئزباث صلَ في جهٍغ

ًاث ألاشخاص حػخمض غلى ؾبُػت اإلاهمت في  خهىم اإلاضنو وواحباجه في اإلاشغوغاث الكغصًت وشغ

غهض اجكام بِىه وبحن أصحاب الشأن في َضٍ اإلايشأث أما الشغيت اإلاؿاَمت قهض هطذ غلى صلَ 

ػاث والهىاهحن اإلاسخلكت قهض وعصث بػؼ الحهىم مداقظ الحؿاباث في اإلااصة  مً  (193)الدشَغ

ًاث عنم   : خُث ٌؿخسلظ منها الحهىم الخالُت 1997لؿىت  (22)ناهىن الشغ

ت : خو الاؾالع في أي ونذ غلى صقاجغ الشغيت وسجالتها ومؿدىضاتها - ؾىاء منها ئلؼامُت أم ازخُاٍع

 الخهُُض ةويظلَ مداغغ حلؿاث اإلاجلـ ؤلاصاعة والهُئت الػامت إلاغاغا,التي جمؿٌها الشغيت 

ًاث ولُخمًٌ أزحرا مً ئغؿاء عأًه الكني اإلاداًض خُى  بىظام الشغيت وما ًخؿلبه ناهىن الشغ

غ الهىاةم اإلاالُت لىخاةج أغماُ الشغيت ووغػها اإلاالي   .غضالت جطٍى

التي ًغي اإلاضنو غغوعتها للمؿاغضة غلى الهُام بػمله وغلى :خو ؾلب البُاهاث وؤلاًػاخاث -

 .مجلـ ؤلاصاعة جؼوٍضٍ بضلَ ًله 
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ًاث و أنؿامها وقغوغها ويظلَ الىظام -  يما ٌشمل صلَ الاؾخكؿاع غً وشاؽ التي جماعؾه الشغ

ت لخمٌُىه مً نُام بمهمخه أو حؿهُل  الضازلي لها وأًت مػلىماث ًغاَا مداقظ خؿاباث غغوٍع

 .الهُام بها 

 :جدهُو مىحىصاث الشغيت والتزاماتها - 

ضا الحو مٌمل للحو الؿابو ألهه ًدُذ للمضنو ئحغاء جدهُو للمىحىصاث واإلاؿلىباث في أي  َو

ا  و حغص َضٍ اإلاىحىصاث حغصا قػلُا ًلما عأًىا صلَ غغوٍع ونذ والخأيض مً وحىصَا غً ؾٍغ

 .بالخىكُظ واحباجه 

قلمداقظ الحؿاباث خو الهُام بأغماُ الجغص الطىضوم بدػىع اللجىت مً مىظكي اإلاشغوع 

يما أهه له خو في خػىع غملُت الجغص اإلاسؼون وئحغاء الازخباعاث جؿُىه ئلى ؾالمت غملُاث 

 .الجغص 

 :مىانشت الانتراح اإلاهضم بػؼله _ 

ًاث ئلى خو اإلاضنو في مىانشت الانتراح  لم ٌشغح ناهىن مؼاولت مهىت الخضنُو ويظلَ ناهىن الشغ

ئال أن صلَ ٌػخبر مً الحهىم التي ًجب أن ًخمخؼ بها مداقظ الحؿاباث ,اإلاهضم بػؼله مً غمله 

وصلَ منها للػُؼ الخػؿكي الظي ًهىم به أغػاء مجلـ ؤلاصاعة في خالت امخاليهم باليؿبت يبحرة 

ويظلَ نض ًإصي غُؼ اإلاضنو ئلى ؤلاؾاءة ئلُه والى ؾمػخه ئطا لم ًخم , مً أؾهم عأؽ اإلااُ 

 .الاؾخماع ئلي صقاع مداقظ الحؿاباث وخهه في اإلاىانشت انتراح الػُؼ 

  خو اخخجاٍػ لألوعام و اإلاؿدىضاث ختى ًدطل غلى أحػابه: 

  ًدو إلاضنو الحؿاباث ناهىها أن ًدخجؼ ألاوعام واإلاؿدىضاث للمؿالبت بأحػابه والحطُى غليها

 .ًاملت وال ًهىم بغصَا ئلى اإلايشاة ختى ًدطل غلى أحػابه وجٍالُل اؾخسغاج جلَ اإلاؿدىضاث 

 باإلااةت 15ًدو للمضنو الحؿاباث صغىة الهُئت الػامت بىاءا غلى ؾلب : خو صغىة الهُئت الػامت 

ػخبر احخماع َضٍ الهُئت احخماغا ؾحر غاصي, مً اإلاؿاَمحن ئطا وحض طلَ  .َو

  يما ًدو للمضنو أن ًؿلب ئلى اإلاجلـ ؤلاصاعة الضغىة َُئت الػامت لالحخماع في مىاغُض مهغعة في

يما ًدو للمضنو أو للمضنهحن ,هظام الشغيت ئطا أَمل عةِـ مجلـ ؤلاصاعة جىحُه جلَ الضغىة 

مىكغصًً أو اإلاجخمػحن أن ًؿلب والى عةِـ مجلـ ؤلاصاعة صغىة الهُئت الػامت في أي ونذ ئطا عأو 

 .صلَ مكُضا 

  خػىع الاحخماغاث الهُئت الػامت الػاصًت وؾحر الػاصًت: 

ٍغ غً غملُاث للمضنو _ ًدو للمضنو خػىع الاحخماغاث الهُئت الػاصًت وؾحر الػاصًت لخالوة جهٍغ

أو ئبضاء وحهت هظٍغ في ًل ما ًخػلو بػمله وله أًػا الحو الحطُى غلى ضىعة مً , التي نام بها 

 ,ؤلازؿاعاث و البُاهاث التي ًغؾلها مجلـ ؤلاصاعة للمؿاَمحن 

 :خو الامخىاع غً ئبضاء عأًه في الهىاةم اإلاالُت _
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ًاقت البُاهاث والاًظاخاث ًغاَا _ ًدو إلاداقظ الحؿاباث ئطا وحض أهه ٌؿخؿُؼ الحطُى غلى 

ت إلاؼاولت غمله أو في خالت اعجٍاب الػضًض مً ألازؿاء أو غضم اهخظام الضقاجغ مً نبل  غغوٍع

ً عأي بشأجها ألهه ؾبب مً  الشغيت لالمخىاع غً ئبضاء عأًه في الهىاةم اإلاالُت ئطا لم ٌؿخؿُؼ جٍٍى

 .أؾباب الؿابهت 

 :ألا جملات مبافظ  لحصابات_

ًخمثل في ًجب أن ًهىم اإلاضنو به مً أغماُ مسخلكت الهجاػ بغهامج مغاحػت غلى أيمل وحه _

 :ومً أَم َظٍ الىاحباث ما بلي , وبشٍل مىغىعي وقػاُ 

ه مً _1-  ا بما جدخٍى ًجب غلُه أن ًهىم بالكدظ و الخضنُو الكػلي لحؿاباث الشغيت وصقاجَغ

نُىص ًىمُت وخؿاباث أؾخاط بكغع الخدهُو مً صحتها وؾالمتها ويشل أي أزؿاء الػمل غلى 

 جصحُدها بالخػاون مؼ مداؾبي الشغيت

 ًجب غلى اإلاغاحؼ الخدهُو مً الهُم اإلاسجلت لػىاضغ ألاضُى والالتزاماث اإلاسخلكت بأي _2

هت مً الؿغم الخدهو التي ًغاَا مىاؾبت باليؿبت لٍل غىطغ مً َظٍ الػىاضغ  مًٌ في ,ؾٍغ ٍو

 .َظا اإلاجاُ اؾخسضام بػؼ أصواث وأؾالُب اإلاغاحػت الكىُت 

  ًجب غلى اإلاغاحؼ أن ًخأيض مً مضي نىة هظام الغنابت الضازلُت بخهُُمه ختى ٌؿخؿُؼ 3_

هظي مػظم غملُاث الشغيت   .ازخباع غُِىاث اإلاغاحػت بشٍل مالةم وؾلُم ٍو

  ًجب غلى اإلاغاحؼ أن ًهضم الخىضُاث والنتراخاث اإلاالةمت بما ًلي _4

 .مػالجت وجصحُذ ألازؿاء التي جم ايدشاقها _أ 

 .غضم الىنىع في ألازؿاء مؿخهبال ما أمًٌ طلَ _ ب

 .خؿً ؾحر اإلاػاملت في أنؿام وؤلاصاعاث الشغيت _ج 

ت أن الشغيت جهىم بخؿبُو _5 ًجب غلى اإلاغاحؼ الخأيض ئلى حاهب الكدظ واإلاغاحػت الضقتًر

هت ؾلُمت  يما جلتزم بىطىص بىىص الػهىص , الهىاهحن واللىاةذ وألاهظمت اإلاسخلكت وجلتزم بها بؿٍغ

 .اإلاسخلكت التي نبلتها وونػذ غليها 

ًجب غلى اإلاغاحؼ أزىاء نُامه بمهمخه الخدهو مً أن الشغيت جلتزم بخؿبُو الهىاغض _ 6

 :اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها ومً أمثلت َظٍ الهىاغض ما ًلي 

سُت _  .حسجُل ألاضُى الثابخت في صقاجغ بخٍلكتها الخاٍع

اخدؿاب الاَخالى لهظٍ ألاضُى الهابلت لالَخالى وقها لؿغم و اإلاػضالث اإلاػمُى بها قيها في _

ا الا بأؾباب مػُىت جهخىؼ بها اإلاغاحؼ ووقها لها حغي  الشغيت في الؿىىاث الؿابهت صون حؿحَر
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ًاث وألاوشؿت اإلامازلت  ازباث ؾغم للخهُُم مسؼون _.            غلُه الػغف اإلاداؾبي باليؿبت للشغ

هت جهُُم وقها لؿػغ الؿىم أو الخٍلكت أحهما أنل   .الؿلمي مثل ؾٍغ

ً بػؼ اإلاسططاث اإلاالةمت لخؿبُو َظا اإلابضأ مثل _ و جٍٍى ئجباع مبضأ الحُؿت والحظع غً ؾٍغ

ٍغ ومضي مالةمت مػضله لغضُض اإلاضًىىن في الشغيت  اإلاسطظ الضًىن اإلاشٍىى قيها وأؾاؽ جٍٍى

. 

ً اإلاسططاث بطكت غامت والتي ًخم جدطُلها غلى خؿاب الضزل ختى ال _ غضم اإلابالؿت في جٍٍى

اصتها غً الالػ  : جسكُؼ ألاعباح وبالخالي مًترجب غليها غضص ٍػ

 .جسكُؼ هظ اإلاؿاَمحن مً ألاعباح التي ًخهغع جىػَػها _

و جسكُػها ألجها ؾىف جددؿب غلى أؾاؽ أعباح غئُلت ؾحر _ التهغب مً الػغاةب غً ؾٍغ

 .خهُهُت 

ا لخضغُم اإلاغيؼ اإلاالي في شٍل اخخُاؾاث مسخلكت _  .جسكُؼ ألاعباح التي ًمًٌ اخخجاَػ

 .غضم ئظهاع اإلاغيؼ اإلاالي الحهُهي للشغيت _

للخدهو مً أهه ًظهغ  (ألاعباح و الخؿاةغ )ًجب غلى اإلاغاحؼ قدظ الػىاضغ ناةمت الضزل _ 7

 .الىدُجت الحهُهُت ليشاؽ الشغيت مً أعباح أو الخؿاةغ غً الؿىت اإلاالُت 

لخدهُو مً  (أو اإلاحزاهُت الػمىمُت  )ًجب غلى اإلاغاحؼ قدظ غىاضغ الهاةمت اإلاغيؼ اإلاالي _   8 

أجها حػخبر حػبحرا صحُدا غً الهُم الحهُهُت لػىاضغ ألاضُى والالتزاماث وبالخالي غً اإلاغيؼ اإلاالي 

 .للشغيت في جهاًت الؿىت اإلاالُت 

ًجب غلى اإلاغاحؼ أن ًدػغ َى أو أخض مؿاغضًه احخماع الجمػُت الػامت للمؿاَمحن في _  9

ٍغ   .الشغيت إلاىانشت جهٍغ

غلى اإلاغاحؼ غىض خػىعٍ احخماع الجمػُت الػامت للمؿاَمحن أو احخماع مجلـ ؤلاصاعة في _  10

ًاث اإلاؿاَمت  غا شامال غلى , ؾحر الشغ خلٍى غليهم بدُث ًٍىن جهٍغ ٍغ الى ألاغػاء ٍو أن ًهضم جهٍغ

 : التي حػبر غً ةحمُؼ البُاهاث الهامت والالػم

ًان اإلاغاحؼ نض خطل غلى ًل البُاهاث واإلاػلىماث و السجالث و الضقاجغ الالػم_ أ  الاهجاػ ةما ئطا 

 .غمله 

ًاهذ الحؿاباث والضقاجغ و السجالث ؾلُمت ومىخظمت _ ب  .ما ئطا 

غ و _ ج ًاهذ الحؿاباث الخخامُت واإلاحزاهُت جىكو مؼ البُاهاث اإلاسجلت في الحؿاباث وجهاٍع ما ئطا 

 .اإلالخطاث اإلاسخلكت 
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اث الجغ صي_ ص ًان الجغص و الدؿٍى  التي نامذ بها الشغيت نض ووعي قيها الهىاغض اإلاخػاعف ةما ئطا 

 .غليها 

ًاهذ ونػذ مسالكاث مػُىت لألخٍام بػؼ الىظم و الهىاهحن واللىاةذ التي جدٌم _ ٌ  ما ئطا 

 .ؾبُػت وشاؽ الشغيت

ًاهذ ناةمت الضزل جظهغ هدُجت الحهُهُت مً ألاعباح أو الخؿاةغ واإلاحزاهُت الػمىمُت _ و  ما ئطا 

 . جظهغ اإلاغيؼ اإلاالي الحهُهي للشغيت 
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  حلوق ألاألا جملات مبافظ  لحصابات : لجدألاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لو جملات  لحلوق 

خو الاؾالع في اي ونذ غلى صقاجغ الشغيت -

 .وسجالتها و مؿدىضاتها

الهُام بالكدظ و الخضنُو الكػلي -

ه ا بما جدخٍى  .لحؿاباث الشغيت و صقاجَغ

الخدهو مً الهُم اإلاسجلت لػىاضغ الاضُى - .خو ؾلب البُاهاث و الاًػاخاث-

 ..........و الالتزاماث اإلادخلكت

الخايض مً مضي نىة هظام الغنابت الضازلُت - .جدهُو مىحىصاث الشغيت و التزاماتها-

بخهُمه ختى ٌؿخؿُؼ ازخُاع غُىاث اإلاغاحػت 

 .بشٍل مالةم

 .جهضًم الخىضُاث والاانتراخاث اإلاالةمت- .مىانشت الانتراح اإلاهضم بػؼله-

خو اخخجاٍػ لالوعام و اإلاؿدىضاث ختى -

 ًدطل غلى احػابه

الخايض الى حاهب الكدظ و اإلاغاحػت _

ت ان الشغيت جهىم بخؿبُو الهىاهحن و  الضقتًر

هت ؾلُمت  اللىاةذ بؿٍغ

الخدهو مً ان الشغيت جلتزم بخؿبُو _ .خو صغىة الهُئت الػامت _

 الهىاغض اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها

خػىع احخماغاث الهُئت الػامت الػاصًت و _

 .ؾحر الػاصًت

قدظ غىاضغ ناةمت الضزل للخدهو مً _

 .اهه ًظهغ الىدُجت الحهُهُت

خو الامخىاع غً ابضاء عاًه في الهىاةم -

 اإلاالُت

ًجب ان ًدػغ َى  او اخض مؿاغضًه -

احخماع الجمػُت الػامت للمؿاَمحن في 

ٍغ  الشغيت إلاىانشت جهٍغ

غلى اإلاغاحؼ غىض خػىعٍ احخماع مجلـ - 

ًاث اإلاؿاَمت ان ًهضم  الاصاعة في ؾحر شغ

ٍغ الى الاغػاء  جهٍغ
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 إجز ء ت  االية ألا  للاهوهية محػللة بأغماو مبافظ  لحصابات:   املبح  لثالح 

جخمثل الاحغاءاث اإلاالُت في ألاغباء التي جخدطل غليها اإلاغاحؼ مً حغاء نُامه بػمله ونض وغؼ  

اإلاشغع الجؼاةغ ي بػؼ الهغاعاث التي جؿبو غلُه في ئؾاع اإلاهام الػاصًت التي حؿدىض ئلُه ئلى 

حاهب َظٍ ؤلاحغاءاث َىاى أخٍام ناهىهُت جخػلو مً حهت بمؿإولُاجه غً غمله وأمام اإلاجخمؼ 

ت لليشاؽ و اإلاالخظاث و  ٍغ خُى مغانبت الحؿاباث الؿىٍى ومً حهت أزغي جخػلو باضضاع جهٍغ

داث خُى صنتها وشغغُتها  ئلى حاهب َظا قان غلى اإلاغانب ئبالؽ لظوي  (أو غضمها  )الخطٍغ

 .والؿش  اإلاٌدشكت زالُ مماعؾخه اإلاهىت , الحهىم غلى ألازؿاء 

 أجػاب مبافظ  لحصابات ألا أشكاله : اعلل  ألاو 

حػغف أحػاب مضنو الحؿاباث بأجها اإلابالـ وألاحىع أو الغؾىم التي ًخهاغاَا هظحر : أحػابه: أوال 

خم جدضًض ألاحػاب بمىحب الػهض الظي ًخم بحن , نُامه بػملُت الخضنُو لحؿاباث ميشأة ما  ٍو

اإلايشأة مدل الكدظ وبحن اإلاضنو وقها للؼمً الظي جخػغغه غملُت الخضنُو والخضمت اإلاؿلىبت 

مىه وخاحت غملُت الخضنُو للمؿاغضًً والبض إلاداقظ الحؿاباث أن أزظ غضص مً الػىاضغ غىض 

 : نبىله لألحػاب 

 .حؿؿي جٍالُل اإلاباشغة مثل عواجب اإلاؿاغضًً في غملُت الخضنُو_

 .مطاٍعل الخىهل للمضنو ومؿاغضًه إلجمام غملُت الخضنُو _

 .مطاٍعل ؾحر مباشغة مثل هطِب غملُت الخضنُو للػمُل مثل مطاٍعل اإلاٌخب _

جب أن جٍىن ألاحػاب يوال جيـ_  أن جدضًض ألاحػاب ًخم مؿبها نبل البضء بػملُت الخضنُو ٍو

غاصلت و مخىاؾهت مؼ الجهض الظي ؾىف ًبظله ومؼ ؾمػت مٌخبه والخبرة اإلاهىُت ويظلَ صعحت 

 .اإلاساؾغ التي جخػغع لها 

َىاى غضص مً الاغخباع التي غلى مداقظ الحؿاباث أن ًأزظَا بػحن الاغخباع غىض جدضًض ألاحػاب 

: 

 .الىنذ اإلاؿلىب الهجاػ الػمل اإلاؿلىب مىه _ 1

 لٍل قئت منهم ةالظي ؾُهىمىن بمػاوهت اإلاضنو وألاحىع الالػم (اإلاؿاغضًً )غضص اإلاىظكحن  _2

  .(مبخضةحن , مضنُهحن , مضنو اإلاؿاغض )

ًان َىاى زضماث ئغاقُت مؿلىبت مثل ةالػمل اإلاؿلىب مً اإلاضنو واإلاهاعة الالػم _3  وئطا 

بت ت أزغي , اؾدثماعاث غٍغ  .أو أمىع ئصاٍع

, الخٍالُل اإلاباشغة لػملُت الخضنُو مثل ألاحىع ومطاٍعل الخىهل لخضنُو أغماُ الكغوع  _4

ا   .مطاٍعل الهغؾاؾُت وؾحَر
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 .ؾمػت مٌخب الخضنُو وؾىىاث الخبرة  _5

 .ونذ الخضنُو مؿلىب في جهاًت الؿىت اإلاالُت أو في ونذ آزغ _ 6

غ اإلاضنو له  _7  .نضعة الػمُل غلى صقؼ ومضي أَمُت جهٍغ

 :أشٍاُ ألاحػاب : زاهُا 

 ألاحػاب التي ًخهاغاَا مداقظ الحؿاباث مً الػمُل جسخلل وقها للشٍل الظي جأزظٍ 

اصة في اإلاؿخهبل : ألاحػاب الثابخت  _1 ٍىن زابخا ؾحر نابل لٍؼ , وهي اإلابلـ الظي ًدضص مؿبها  ٍو

 ولًٌ ًجب أن ًٍىن اإلابلـ مخىاؾب مؼ اإلاهمت اإلاؿلىبت مؼ اإلاضنو 

ظٍ ألاحػاب جدضص مً نبل اإلاضنو وقها للىنذ الظي ؾىف حؿخؿغنه : ألاحػاب اإلاخؿحرة _ 2 َو

مًٌ أن ًدضص ألاحغ لٍل ؾاغت غمل ؾىف حؿخؿغم  غملُت الخضنُو والجهض الظي ؾىف ًبظله ٍو

أو لٍل ًىم غمل ٌؿخؿغم في , غملُت الخضنُو والجهض الظي ؾىف حؿخؿغم في غملُت الخضنُو 

ت مً نُمت اإلاىكػت التي جهىص غلى , غملُت الخضنُو  ومً اإلامًٌ أن جٍىن في شٍل وؿبت مئٍى

 .الػمُل ولًٌ َظا الىىع مً ألاحػاب ٌػخبر مسالل ألحػاب 
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 ممللغ أجػاب مبافظ  لحصابات  (2) لجدألاو 

هو ثج +مجموع  ايز هية

 الاشحغالو

 {*}دج 1000 لوحدة  غدد شاغات  لػمل

 

 120الى انل مً 80مً  240الى انل مً 160مً  ملُىن صج100ختى انل مً 

ملُىن 200 الى انل مً 100مً

 صج

 170 الى انل مً 120مً  340 الى انل مً 240مً 

 ملُىن 400 الى انل مً 200مً 

 صج

 230 الى انل مً 170مً  460 الى انل مً 340مً 

 ملُىن 800 الى انل مً 400مً 

 صج

 300 الى انل مً 230مً  600 الى انل مً 460مً 

 ملُىن 1600 الى انل مً 800مً 

 صج

 380 الى انل مً 300مً  760 الى انل مً 600مً 

 3200 الى انل مً 1600مً 

 ملُىن صج

 515 الى انل مً 380مً  1030 الى انل مً 760مً 

 6400 الى انل مً 3200مً 

 ملُىن صج

 700 الى انل م515ًمً  1400 الى انل مً 1030مً 

 12800 الى انل مً 6400مً 

 ملُىن صج

 900 الى انل مً 700مً 1800 الى انل مً 1400مً 

 25600 الى انل مً 12800مً 

 ملُىن صج

 1200 الى انل مً 900مً  2400 الى انل مً 1800مً 

 ملُىن صج ًػاف 25600ايثر مً 

 48 اي 2 ؾاغت ب2400الى 

ؾاغت لٍل خطت اغاقُت 

 ملُىن صج ختى الحض 5000ب

  ؾاغت4500الانص ى 

 2250خض انص ى   ؾاغت4500خض انص ى 

 صج                                                    500ًدطل غليها بػغب غضص الؿاغاث مً مػضُ الؿاغاث بمبلـ  {*} 

 مً اغضاص الؿالبخحن : اإلاطضع

 

 

 



 اإلطار ألمفاهيمي لمحافظ الحسابات              :الفصل األول

 مصؤألاليات مبافظ  لحصابات :  اعلل  لثاوي 

جخٍىن َظٍ اإلاؿإولُاث مً زالر أهىاع أو أقغع جٍىن مػا اإلاؿإولُت الهاهىهُت والتي ًمًٌ أن _ 

ظٍ هي , غضص مماعؾتهم إلاهىتهم  (ومنهم اإلادامىن واإلاغاحػىن )ًخػغع لها اإلاهىُىن غمىما   : َو

 .اإلاؿإولُت الجىاةُت _

 .اإلاؿإولُت اإلاضهُت _

 اإلاؿإولُت الػامت_

 .إلاؿإولُت الخأصًبُت _

قهض ًطبذ اإلاغاحؼ غغغه للمؿإولُت الجىاةُت ئطا ما انترع ئخضي الجغاةم اإلاىطىص غليها 

 .ناهىها باغخباع أجها جلحو أغغاع باإلاجخمؼ  يٍل 

ا أن َىاى غغع نض أضاب شخظ  لخؿأ أو ئَماُ - يما نض ًخػغع للمؿإولُت اإلاضهُت باغخباَع

ًان لهظا الصخظ غالنت حػانضًت مػه أم ال وأًػا قهض ًٍىن في ئزالُ  مً اإلاغاحؼ ؾىاء 

 أمام الخىظُماث ةاإلاغاحؼ بهىاغض وآصاب الؿلىى اإلانهي أؾاؾا لخػغغه للمؿإولُت الخأصًبي

 .الىهابُت التي ًيخمي ئليها 

ومما َى حضًغ باإلاالخظت َىا أهه مؼ الدؿلُم باؾخؿالُ ًل مؿإولُت مً َظٍ اإلاؿإولُت غً 

ئال أهه ال جىاقغ ئؾالنا بُنها خُث ًجىػ الجمؼ , ألزغي قال ًخىنل الكطل في أخضَا غلى أزغي 

 .بُنها حمُػا أو بحن ازىحن منها صون أن ًكهم مً طلَ أن َظا الجمؼ بُنهما غغوعي 

قان اإلاغاحؼ ًمًٌ أن ٌؿاءُ حىاةُا و جأصًبُا في هكـ الىنذ غً هكـ الكطل , ومً زم 

ًان اوػهاص ًل مؿإولُخه نض جدههذ   . ماصامذ شغوؽ وأع
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خمل اإلاشغع الجؼاةغي مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت الػامت في اإلااصة :  اصؤألالية  لػامة _1     

ش01, 10مً الهاهىن 59 خُث ًخدمل مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت الػامت غً 2010حىان29بخاٍع

لتزم بخىقحر الىؾاةل صون الىخاةج  الػىاًت بمهمخه ٍو

ػه :  اصؤألالية  ادهية_2 خما اإلاشغع الجؼاةغي مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت اإلاضهُت و طلَ بدشَغ

ش 01_10مً الهاهىن 61للماصة  ٌػض مداقظ "و التي جىظ غلى 2010حىان29الإعر بخاٍع

 غً ألازؿاء التي ًغجٌبها أزىاء جأصًت مهامه,الحؿاباث مؿإوُ ججاٍ الٌُان اإلاغانب

 .و ٌػض مخػامىا ججاٍ الٌُان أو ججاٍ الؿحر غً ًل غغع ًيخج غً مسالكت أخٍام َظا الهاهىن 

وال ًخبرأ مً مؿإولُخه قُما ًسظ اإلاسالكاث التي لم ٌشترى قيها ئال ئطا أزبذ أهه نام باإلاخؿلباث 

وأن لم جخم مػالجتها بطكت مالةمت زالُ ,الػاصًت لىظُكخه أهه بلـ مجلـ ؤلاصاعة باإلاسالكاث

ًثبذ أهه أؾلؼ ويُل الجمهىعٍت ,وفي خالت مػاًىت مسالكت,أنغب حمػُت غامت بػض اؾالغه غليها

 لضي اإلادٌمت اإلاسخطت

 جهىم غلى أؾاؽ ؤلازالُ بالتزام غهضي: مؿإولُت غهضًت*

ت* جهىم غلى أؾاؽ ؤلازالُ بالتزام ناهىوي ًخمثل في الالتزام بػضم ؤلاغغاع :مؿإولُت جهطحًر

 بالؿحر

 :شزألاط كيام  اصؤألالية  ادهية1     _2

 :                               جثاع بمجغص ؤلازالُ بأخض شغوؽ : شزألاط كيام  اصؤألالية  لػلدية                *

 : شزألاط كيام  اصؤألالية  ادهية ابافظ  لحصابات*                   

ًان مماعؾا :  لخعأ/أ ٌػض مداقظ الحؿاباث مؿإوُ غً ألازؿاء الصخطُت التي ًغجٌبها ؾىاء أ

بطكت قغصًت أو بطكت حماغُت وال ٌػض مؿئُى غً ألازؿاء التي ًغجٌبها الهاةمىن غلى ؤلاصاعة و 

للجمػُت الػامت أو لىيُل الجمهىعٍت بىاء غلى هظ .ئال ئط لم ًٌشل غنها في جهضًٍغ ,اإلاؿحرون

 .مً الهاهىن الخجاعي الجؼاةغي 14/2مٌغع 715اإلااصة 

 اإلاخػلهت باإلاهً الثالر الجضًضة أغؿذ الحو إلاداقظ 01_10مً الهاهىن 52وبما أن اإلااصة

الحؿاباث باالؾخػاهت في ئؾاع شغيت مضهُت بسبراء مهىُحن لحؿابه وجدذ مؿإولُخه قُػض ئطن 

بمىحب طلَ مؿئُى مضهُا ئطا اعجٌب قغص مً مجمىغخه أو أخض أغىاهه زؿأ جيخج غىه 

 .اإلاؿإولُت اإلاضهُت

مًٌ زؿأ مداقظ الحؿاباث في  :ٍو
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لت ئليهم أو _ غ اإلاؿلىبت مً مداقظ الحؿاباث أو بالخأزغ في ئجمام اإلاهام اإلاًى ئما بالىهظ في الخهاٍع

ػت للهىاهحن والسجالث  .الايخكاء باإلاغانبت الؿَغ

 .الامخىاع غً مغانبت الحؿاباث إلاضة حؿػت أشهغ_

 .غضم ئقشاء التزوٍغ اإلاسجل في الحؿاباث وغضم اهخظامها_

 ...............الهُام بمغانبت بؿُؿت و ؾؿدُت للحؿاباث_

وبالخالي غلى مداقظ الحؿاباث أن ًهىم بمغاحػت الػملُاث الضزلت غمً مجاالث ازخطاضاجه 

الالتزام ًبضُ الػىاًت وجىقحر "وأن ًبدث غً ألازؿاء اإلادخمل ونىغها والازخالف بحن اإلابضأ

ًمًٌ في ضىع ألازؿاء التي ًغجٌبها مداقظ " الالتزام بخدهُو هدُجت"و الاؾخثىاء"الىؾاةل

و ؾبها للهىاغض الػامت ال ًمًٌ اغخباع مداقظ الحؿاباث مؿإوُ مضهُا بمجغص ونىع ,الحؿاباث

 .الخؿأ لًٌ ًجب أن ًدؿبب َظا الخؿأ في خضور غغع أيُض

ت إلاداقظ الحؿاباث ئال في ونىع غغع للشغيت أو للؿحر : لضزر /ب ال جىػهض اإلاؿإولُت الخهطحًر

هؼ غلى غاجو ؾالب , اإلاخػلو باإلاهً الثالر الجضًضة01_10مً الهاهىن 610/02ؾبها للماصة  ٍو

ؼ ئزباث الػغع الظي ًجب آن ًٍىن قػلُا و نابال للخهُُم أي ئن الػغع طو ؾبُػت  الخػٍى

ػُت ئغاقت لٍىهه مباشغ وشخطُا و أيُض ًمـ خها مػىُا للشغيت أو للؿحر و بطكت غامت , حػٍى

 .الػغع له ضكت ماصًت بدُث ًغجب زؿاعة مالُت للشغيت أو للؿحر الظي ًخػامل مػها

نض جىحض الؿببُت صون وحىص الخؿأ و نض ًىحض الخؿأ صون وحىص الؿببُت :  لػالكة  لصملبية /ج

و ًغاص بها نُام غالنت مباشغة ما بحن الخؿأ الظي اعجٌبه اإلاؿئُى و بحن الػغع الظي أخضزه و 

قلهض أحمؼ الكههاء غلى أهه مً الطػب ئزباث َظٍ الػالنت الؿببُت ألن ,.الظي أضاب اإلاػغوع

اإلاؿإولُت جهىم أؾاؾا غلى زؿأ الامخىاع أي أن غضم نُام اإلاداقظ بػمله أصي ئلى ونىع الخؿأ 

ؼ ئزباث  و يظلَ لطػىبت ؤلازباث الؿابؼ الؿلبي لهظٍ الػالنت قاطا اؾخؿاع ؾالب  الخػٍى

ؼ حؼاء الػغع الظي أضابه وباإلاهابل , الخؿأ و الػغع والػالنت الؿببُت بُنهما قله ؾلب الخػٍى

إلاداقظ الحؿاباث جكي اإلاؿإولُت غىه ئطا أزبذ أهه نض ًضُ غىاًت مداقظ الحؿاباث 

 :يما جىكي مؿإولُت مداقظ الحؿاباث في أؾاع زالر خاالث وهي,الػاصي

 .في خالت غضم وحىص زؿأ_

 .في خالت زؿأ الؿحر_

 . في خالت وحىص نىة ناَغة_

 ": اهىية" اصؤألالية  لحأديبية_ 3
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و طيغ 63 اإلاخػلو باإلاهً الثالر الجضًضة في اإلااصة 01_10لهض هظم اإلاشغع الجؼاةغي في الهاهىن 

الػهىباث الخأصًبُت والتي حؿلـ غلى مداقظ الحؿاباث وأخالىا ئلى الخىظُم بسطىص جدضًض 

ًخدمل مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت الخأصًبُت :"صعحاث ألازؿاء والػهىباث التي جهابلها لهىله

غً ًل مسالكت , أمام اللجان الخأصًبُت للمجلـ الىؾني للمداؾبت ختى بػض اؾخهالخه مً مهامه

 .أو جهطحر جهني أو أزالقي في الهىاغض اإلاهىُت غىض مماعؾت الىظُكت 

خُث اغخبر اإلاشغع الجؼاةغي بان ًل مسالكت أو جهطحر جهني أو أزالقي في الهىاغض اإلاهىُت غىض 

كا صنُها للخؿأ  مماعؾت مداقظ الحؿاباث وظُكخه وباغخباع ئن اإلاشغع الجؼاةغي لم ٌػؿي حػٍغ

 :الخأصًبي قُمٌىه بمىحب طلَ ئن ًمخض لِشمل الحاالث الخالُت

 :غدم  حتر م  لضو بغ  احػللة بااللتز مات  لو جل  حتر مها  ثجاه  لغزفة  لوظىية

ٌػخبر طلَ هدُجت لػضم اخترام اإلاداقظ إلاسخلل الػالناث التي جغبؿه بالؿغقت يأن ال ًهىم 

 باغالمها في أحل نضٍع شهغ واخض بٍل الخؿحراث التي نض جؿغأ أزىاء خُاجه اإلاهىُت 

 : خعاء  لحأديبية  لىاجمة غن غدم  حتر م حاالت  لحىافي  اىصوص غليها كاهوهيا

باإلغاقت ئلى اإلاؿإولُت الجىاةُت اإلامًٌ اوػهاصَا غض مداقظ الحؿاباث الظي لم ًدترم خاالث 

ًمًٌ ًمًٌ ئن جىػهض مؿإولُت اإلاداقظ الخأصًبُت وقو ما ,الخىافي اإلاىطىص غليها في الهاهىن 

 . اإلاهً الثالرثاإلاخػلو بأزالنُا163_96جىظ غلى اإلاىاص التي جػمنها اإلاغؾىم الخىكُظي 

 : خعاء  لىاجمة غن غدم  حتر م كز مة ألا شزف  اهىة

 لظلَ ةغلى مداقظ الحؿاباث غضم اإلاؿاؽ بٌغامت اإلاهىت و شغقها و الخدلي بالغضاهت الالػم

قمداقظ الحؿاباث الظي ًغجٌب جطغقا مسلت بالشغف و الجزاَت ختى زاعج مماعؾخه للمهىت 

 .جىنؼ غلُه غهىباث جأصًبُت

 : احابػة  لحأديبية ابافظ  لحصابات_2

ػاث لم جهم بدىظُم الىظام الخأصًبي مثلما ًخؿلب ألامغ قهى ٌػخبر أغػل  ئن جسخلل الدشَغ

ىالَ ئحغاءاث مخسظة اججاٍ مداقظ الحؿاباث و يظا  ههؿت لخىظُم مهىت مداقظ الحؿاباث َو

 .جبُحن الػهىباث الخأصًبُت اإلامًٌ جىنُػها غلُه

 :إلاجز ء ت  احخذة /1_2

جخمثل الهُئاث الخأصًبُت الخاضت  بالخىظُم اإلانهي إلاداقظ الحؿاباث في الجؼاةغ في اللجىت 

الخأصًبُت للمجلـ الىؾني للمداؾبت التي جهغع الػهىباث الخأصًبُت في خو اإلاداقظحن ؾبها 

بِىما هطذ الكهغجحن الثالثت و ,01_10مً الهاهىن 63للخىظُم و َظا خؿب ماهطذ غلُه اإلااصة 

 الؿالكت الظيغ غلى خو مداقظ الحؿاباث في الؿػً غض َظٍ الػهىباث 63الغابػت مً اإلااصة 
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أمام الجهت الهػاةُت اإلاسخطت ؾبها لإلحغاءاث الهاهىهُت اإلاػمُى بها غلى أن ًخٌكل الخىظُم 

 .بخدضًض صعحاث ألازؿاء وغهىبت ًل واخضة منها

اإلاخػلو باإلاهً الثالر الجضًض 01_10مً الهاهىن 63/2 خضر اإلااصة : لػلوبات  لحأديبية/2_2

جخمثل الػهىباث الخأصًبُت التي "الػهىباث الخأصًبُت اإلامًٌ اجساطَا غض مداقظ الحؿاباث بهىله

 :ًمًٌ اجساطَا وقو جغجُبها الخطاغضي خؿب زؿىعتها في

 ,ؤلاهظاع

 ,الخىبُش

 ,الخىنُل إلاضة أنطاَا ؾخت أشهغ

 ُ  , الشؿب مً الجضو

اإلاخػلو باإلاهً الثالر الجضًض 01_10  ئن اإلاشغع الجؼاةغي جضاعى هكؿه زالُ الىظ في الهاهىن 

غلى الػهىباث الخأصًبُت التي جىنؼ غلى مداقظ الحؿاباث وقخذ بابا الؿػً قُه أمام الجهت 

الهػاةُت اإلاسخطت ؾبها للهىاغض الػامت في خحن أهه أخالىا ئلى الخىظُم الظي ًخٌكل بخدضًض 

 .صعحت ألازؿاء والػهىباث التي جهابلها

 : اصؤألالية  لجز ئية _4

ال جهخطغ مهمت مداقظ الحؿاباث غلى الجاهب اإلاالي للمإؾؿت قهـ و الخضماث التي ًهضمها 

غامىا بظلَ الامخثاُ لهاهىن أزالنُاث اإلاهىت و ,بل ٌؿاَم أًػا في زلهه للحُاة الانخطاصًت,لها

أي  أن مداقظ الحؿاباث له صوع غمان اإلاطلحت الػامت ,حصجُؼ شكاقُت اإلاػلىمت اإلاالُت 

وبظلَ قان مداقظ الحؿاباث الظي ًخؿاقل غً أصاء َظا الضوع أو الظي ًسالل الهىاهحن في ,

قاهه ًهؼ غلى غاجهه مؿإولُت حؼاةُت و ًخدمل الػهىباث اإلاغجبؿت بهظا الىىع مً ,خض طاجه 

 .اإلاؿإولُاث

خدمل مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت الجؼاةُت في خالت اعجٍابه لجغاةم ٌػانب غلُه الهاهىن  يما ,ٍو

ًخدمل مداقظ الحؿاباث اإلاؿإولُت الجؼاةُت "غلى أهه 10/01مً الهاهىن 62حاء في هظ اإلااصة

كها بىاءا غلى طلَ بأجها اإلاؿإولُت التي  مًٌ حػٍغ غً ًل جهطحر في الهُام بالتزام ناهىوي ٍو

مت و  ًخدملها مداقظ الحؿاباث بدٌم الهاهىن ئطا جىقغ الهطض الجىاتي أي غلمه بالجٍغ

 :مشاعيخه قيها 

وما ًمحز اإلاؿإولُت الجىاةُت غً اإلاؿإولُخحن اإلاضهُت و الخأصبُت  َى أها َظا ألازحر  ال ًٍىن 

 مً ناهىن 01مؿإوُ غً الخؿأ اإلايؿىبت ئلُه ئال ئطا جىقغ الغيً الشغعي وقو هظ اإلااصة 

مت غهىبت أو جضابحر أمً بؿحر ناهىن  ًاث , الػهىباث ال حٍغ و بازخالف الجغاةم اإلامًٌ ئعجٍابها الشغ
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جسخلل وغػُت مداقظ الحؿاباث ججاَها ئط مً اإلامًٌ اغخباٍع قاغال  أضلُا قيها يما ًمًٌ 

ٍا قيها  ومً َىا ؾىهىم بضعاؾت الجغاةم اإلامًٌ أن ًغجٌبها مداقظ الحؿاباث ؾىء , اغخباٍع شٍغ

ٍا قيها  ًان شٍغ ًاهذ زاضت أم   .أ

 : لجز ئم  لخاصة بمبافظ  لحصابات _ 

ػاث غلى مجمىغت مً  ًا  لخؿىعة صوع مداقظ الحؿاباث قلهض هطذ مسخلل الدشَغ ئصعا

قالجغاةم التي جهؼ مً ؾغف مداقظ الحؿاباث ئما , الجغاةم ًغجٌبها ئزالال بىاحباجه الغنابُت 

 . إلاسالكخه الهىاغض الالػمت إلاماعؾخه للمهىت أو إلاسالكخه الهىاغض اإلاىظمت ألصلت لىظُكخه 

ا قمً  غلما أن مماعؽ مهىت مداقظ الحؿاباث نض ًٍىن لصخطا ؾبُػُا أو شخطا مػىٍى

البضًهي مؿاءلت الصخظ الؿبُعي وقها للهىاغض الػامت أما الدؿاُؤ اإلاؿغوح باليؿبت للصخظ 

 .اإلاػىىي َل ًجىػ مؿاءلخه حؼةُا ؟

 لم جخػمً 62 لم ٌشغ ئلى ئمٍاهُت مؿاءلت الصخظ اإلاػىىي خُث أن اإلااصة  10/01ئن الهاهىن 

دت بامٍاهُت مؿاءلخه لًٌ في ئؾاع جدضثها غً اإلاماعؾت ؾحر الشغغُت اإلااصة   مً 74ئشاعة ضٍغ

الهاهىن هكؿه  لهظٍ اإلاهىت أو اهخداُ ضكت مداقظ الحؿاباث مً ؾغف شغيت زبحرة في 

 .اإلاداؾبت أو مإؾؿت خؿابُت أشاعث ئلى الػهىبت التي حؿلـ غلى َظٍ اإلاهىت 

 : لجز ئم  احػللة بممارشة  اهىة_

لهض وغؼ اإلاشغع الجؼاةغي غىابـ لهظٍ اإلاهىت و ضىل حغاةمها و أونؼ غهىباث غلى ًل مسالل 

 :الهىاهحن غلى الىدى الخالي 

 :جزيمة  امارشة غير  لشزغية اهىة مبافظ  لحصابات _1    

ٌػانب ًل مً ًماعؽ " اإلاخػلو باإلاهً الثالر غلى أهه 01_10 مً الهاهىن 73لهض هطذ اإلااصة 

هت ؾحر شغغُت بؿغامت مالُت جتراوح مً .......ومداقظ الحؿاباث........مهىخه  ئلى 500000بؿٍغ

وفي خالت الػىص ٌػانب مغجٌب َظٍ اإلاسالكت بالحبـ جتراوح مضجه مً ؾخت أشهغ , صج2000000

ال ًمًٌ مماعؾت مهىت مداقظ الحؿاباث ئال مً ؾغف " ئلى ؾىت واخضة و بػػل الؿغامت

 01_10أشخاص ؾبُػُحن ومسجلحن في حضُو الؿغقت مؼ الشغوؽ اإلاىطىص غليها في الهاهىن 

 :جزيمة  هحباو صفة مبافظ  لحصابات _2   

مت بهىلها 01_10 مً الهاهىن 74/2خُث هطذ اإلااصة  ػض يظلَ مماعؾا ؾحر " غلى َظٍ الجٍغ َو

شغعي اإلاهىت اإلاداؾبُت و مداقظ الحؿاباث و اإلاداؾب اإلاػخمض ًل مً ًيخدل ئخضي َظٍ 

الطكاث أو الدؿمُاث شغيت زبرة في اإلاداؾبت و مداقظ الحؿاباث أو شغيت اإلاداؾبت أو أًت 

مت لم ًغجٌب "ضكت جغمي ئلى زلو حشابه أو زلـ مؼ َظٍ الطكاث أو الدؿمُاث  أن َظٍ الجٍغ
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صاةما ئط أجها جهؼ بمجغص اصغاء شخظ ضكت مداقظ الحؿاباث غلى زالف الحهُهُت أو 

و جٍىن غهىبت ًل مً نام بها خؿب ما , أؾخسضمه ضكت شبيهت بطكت مداقظ الحؿاباث

ًل مً اؾخػمل لهب مخطلب مهىت " مً ناهىن الػهىباث و التي جىظ غلى أهه 243حاءث اإلااصة 

مىظمت ناهىها أو ٌؿخىفي الشغوؽ اإلاكغوغت لحملها ٌػانب بالحبـ مً زالزت أشهغ ئلى ؾيخحن و 

 "صج أو باخضي َاجحن الػهىبخحن5000 ئلى 500بؿغامت مً 

 :جز ئم غدم  االئمة  للاهوهية_3

 مً الهاهىن الخجاعي غلى الشغوؽ الهاهىهُت الالػمت لخكاصي 6 مٌغع 175لهض هطذ اإلااصة 

 .الىنىع في غضم اإلاالةمت

 اإلاخػلو باإلاهً الثالر الجضًضة خاالث الخىافي و اإلاىاوؼ خُث ًخػغع 01_10يما جػمً الهاهىن 

:  مً الهاهىن الخجاعي التي جىظ غلى 829ًل مً ال ًدترمها الى مخابػت حؼاةُت ؾبها لىظ اإلااصة 

ً الى ؾخت أشهغ و بؿغاقت مً " صج أو باخضي 200000صج ألى 20000ٌػانب بالحبـ مً شهٍغ

َاجحن الػهىبخحن قهـ ًل شخطُت ًهبل غمضا أو  ًماعؽ أو  ًدخكظ بىظاةل مىضوبي 

 الحؿاباث بالحؿاباث بالغؾم مً غضم اإلاالةماث الهاهىهُت 
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 مصؤألالية مبافظ  لحصابات:  لشكل 

     

 اصؤألالية 

  ادهية

 اصؤألالية 

  لحأديبية

 اصؤألالية 

  لجز ئية

:        جىهؿم ئلى نؿمحن

جثاع بمىاؾبت :مؿإولُت غهضًت 1

ؤلازالُ بشغوؽ ومخؿلباث 

-2.                                          الػهض

ت جثاع غىض : مؿإولُت جهطحًر

وحىص غغع ٌؿببه مداقظ 

 الحؿاباث ًخؿلب الجبر                      

جٍىن َظٍ اإلاؿإولُت مً ازالُ 

مداقظ الحؿاباث بىاحباجه 

اإلاهىُت مما ًإصي الى خالخه غلى 

اللجىت الخأصًبُت للمجلـ 

الىؾني للمداؾبت يمسالكت 

أخٍام الهاهىن الظي جىاُو 

.                                          شغف اإلاهىت

مً بحن ألامثلت التي ٌػانب غليها 

ئقشاء :                             -الهاهىن 

اإلاػلىماث وؤلاؾغاع التي اؾلؼ 

ئجباع –.                         غليها

أؾلىب مخػاعع مؼ ألاماهت و 

 شغف اإلاهىت

وهي التي جٍىن بمىاؾبت 

اعجٍاب مداقظ الحؿاباث 

 حغاةم أو حؿتٍر غليها

 

 مً اغضاص الؿالبخحن: اإلاطضع 
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  :ثلزيزمبافظ  لحصابات :  اعلل  لثالح 

            ان الهضف الغةِس ي للمغاحػت الخاعحُت َى قدظ بُاهاث اإلاداؾبت للشغيت 

ا مً الاصلت بما ًدبؼ للمغاحؼ اًضاء عاًه  وبالخالي جدضًضمضي هجاخاالصاعة في , وؾحَر

ًاإلاشغوع  ًالتاإلامىىختلها هُابت غً مال  .جمثُلها لالمالى اومضًىطىص الاصاعة بالى

غ  بمثابت الضلُل غلى نُام  ػخبر َظا الخهٍغ غ اإلاغاحػت َو ػبر اإلاغاحؼ غً عاًه في جهٍغ َو

 .اإلاغاحؼ بالػمل 

ولهضا ًيبغي ان ًدضص قُه بىغىح وضغاخت هؿام الكدظ الظي نام به وما ًغاٍ 

 .باليؿبت جطضم الهىاةم اإلاالُت 

غاإلاغاحؼ غلى مضي اجباع اإلاغاحؼ إلاػاًحر اإلاغاحػت اإلاهبىلت نبىال جاما   .حػخمض نُمت جهٍغ

ػاث اإلاالُت واإلاػمُى بها جلؼم مداقظي الحؿاباث في اؾلب الحاالث جهضًم هخاةج  الدشَغ

غ هاجح ومهبُى  غ  غلم او , اغمالهم في جهٍغ لت الُه ؾىاء جهٍغ وطلَ خؿب اإلاهمت اإلاًى

غ زاص   .(مهمت زاضت )جهٍغ

ا غً الاشٍاُ الازغي  ا او غغوٍع غ في شٍله  الػام ولِـ احباٍع , بُان )الا ان الخهٍغ

خُث َىاى بػؼ الحاالث الاؾخثىاةُت هطذ غليها الىطىص الهاهىهُت    (غغع خاُ 

غ وهي زاضت باإلاهام الخالُت   :ًمًٌ ان جهضم في شٍل ازغ ؾحر  الخهاٍع

  اؾخضغاء الجمػُت الػامت للمؿاَمحن في خالت ؾُاب مجلـ الضاعة 

  اإلاطاصنت غلى اإلاىدت اإلابلـ الاحمالي الغلى زمؿت احىع الاُو. 

  الٌشل غً اإلاسالكاث الجؼاةُت. 

داث الخالُت   :وما ًجضع الاشاعة الُه ان مداقظ الحؿاباث ملؼم باضضاع اخضي الخطٍغ

  ذ والبؿُـ بضون جدكػاث  الخطضًو الطٍغ

 الخطضًو مؼ الخدكظ. 

  عقؼ اإلاطاصناث مؼ اغؿاء اإلابرعاث. 

  غضمالهضعةغلى اإلاطاصنت. 

َظا الشٍل مً اإلاطاصناث  ٌػبر غلى ان الهىاةم اإلاالي : بضوهخدكظ (الشهاصة)اإلاطاصنت  -1

مما ٌؿخىحب غلى .   التي جم قحجطها جمثل مؿخىي حُض مً الىخػامُت والصحت 

مداقظ الحؿاباث في َظٍ الحالت الهُام بغنابت مػمهت ختى ٌػمل الى الخايض مما 

 ؾِشهض غلُه وختى ًٍىن له الاصلت الٍاقُت البضاء الغاي 

 :بخدكظ (الشهاصة )اإلاطاصنت  -2
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َى الخهضًغ الظي ًظيغ قُه مداقظ الحؿاباث  بان الهىاةم اإلاالُت للمإؾؿت مػىُت 

جخمثل بطىعة غاصلت والىغؼ اإلاالي و هخاةج الاغماُ مؼ طًلغبػؼ الخدكظاث ومً بحن 

 :الحاالث التي ًمًٌ قيها إلاداقظالحؿاباث مً اغؿاء وزؿـ غلى ؾبُل اإلاثاُ ما ًلي 

  و الخهُُم  (جهُُماإلاسؼون مثال )وحىصاغماُ اواغؿاء شان الخؿحرث الحاضلت في ؾٍغ

  غمجلـ الاصاعة  .   قُما ًسظ اإلاػلىماث اإلاهضمت في جهٍغ

 اؾخدالت الهُامببػؼ الكدىضاث 

  الشٍل الظي نضمذ قُه اإلاحزاهُت 

  (مثال قُما ًسظ جىػَؼ الىدُجت)غضم جؿبُو الاخٍام الهاهىهُت. 

  الهاةمت في جهاًت الؿىت وال حػغف هخاةجها وال , الاخضار اإلادخملت وؾحر اإلاإيضة

ا بضنت  .ًمٌىخهضبَغ

 :(شهاصة )عقؼ اإلاطاصنت  -3

في َظا الىىع مً اإلاطاصناث مداقظ الحؿاباث ًغقؼ اإلاطاصنت غلى الهىاةم الخالُت 

التي ال جمثل الىغؼ اإلاالي وال هخاةج الاغماُ خُث اغضث صون اجباع  اإلاباصب اإلاداؾبُت 

 .اإلاهبىلت واإلاخػاعف غليها 

ظا الغقؼ ضاصع  غً غضة ازؿاء وبشاغت اإلاسالكاث اإلاغجٌبت مؼ غغوعة طيغ اؾباب  َو

مًٌ طيغ غلى ؾبُل  (ؾبب عزطت اإلاطاصنت )التي اصث الى اضضاع مثل َظا الغاي  ٍو

 :اإلاثاُ بػؼ خاالث اإلاسالكاث 

  وحىصغىاةو وغملُاث ال حؿمذ إلاداقظ الحؿاباث بالغنابت. 

  وحىص مساالقاث مإزغة ؾىاء في شٍل اومػمىن الهىاةم اإلاثالُت. 

  ت وظبـ الحؿاباث خؿب الخىضُاث وجىغُداث ً مً الدؿٍى عقؼ غضص مً اإلاؿحًر

 مداقظ الحؿاباث 

 :(الشهاصة)غضم الهضعة اإلاطاصنت  -4

ًطاصع غلى مداقظ الحؿاباث الاوالء الضولُت واإلاطاصنت غلى الهىاةم اإلاالُت التي جمثل 

هت يػضم جؿبُو اخضي مػاًحر =الىغؼ اإلاالي للمإؾؿت و لَ إلاا جٍىن غملُاث في ؾٍغ

ا ال  غخبت اإلاغاحػت او غضم جؿبُو الاخٍام الهاهىهُت اإلاخػلهت باإلاهىت قهظٍ الاؾُاث وؾحَر

حؿمذ له بخاصًت مهمخه ومىه ال ًٍىن له الازباث والاصلت الٍاقُت للمطاصنت وبالخالي قان 

مداقظ الحؿاباث ًٍىن ؾحر ناصع غلى الشهاصة بخؿبُو اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخػاعف 

ل الُه  غ التي ٌػضَا مغانب الحؿاباث بخػضص اإلاهام التي جًى غليها قخػضص اهىاع الخهاٍع

غ الى هىغحن ونؿمحن َما  مًٌ جهؿُم َظٍ الخهاٍع غ زاص:  ٍو غ غام وجهٍغ  .جهٍغ

  :ثلزيز غام لشهادة  لحصابات
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 غلى ان مهمت مداقظ الحؿاباث جإصي الى اغضاص 00- 99الكهغة 29          جىظ اإلااصة 

غ ًخػمً شهاصة جدكظ او بضون جدكظ واطا انخض ى الامغ عزظ مبرع لشهاصة  جهٍغ

ت  غ الػام إلاداقظ الحؿاباث الى الخػبحر بطكت واضحت وؾحر .خؿاباث الؿىٍى ًإصي جهٍغ

اإلاالخو , الىخاةج ,محزاهُت حضُو خؿاباث )مشبه مً عاًه خُى امىاُ اإلاالُت في مػملبها 

 (اإلاؿابهت للملخظ,

غ اإلاإعر في  . واإلاخػلو بٌُكُاث جؿبُو اإلاسؿـ الىؾني اإلاداؾبي 1975 حىان 25الخهٍغ

غ الػام غلى اإلاػلىماث الخُت  :ًجب ان ًخػمً الخهٍغ

ش حػحن مداقظ الحؿاباث  - أ  جظيحر غً يُكُت وجاٍع

و الشغيت ووشاؽ اإلاغانب  - ب  حؿٍغ

غ مؼ جاشحرة مداقظ  - ث اإلاغاحػت اإلاالُت التي حػُبر مىغىع اإلاغانبت واجها مالخػت الى جهٍغ

 الحؿاباث 

اخترام الاحغاءاث اإلاؿخػملت في مجاُ مداقظ الحؿاباث والاشاعاث خُى ؾبػخه  - ر

ذ   . والاغضاص والاغماُ التي احٍغ
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 :خالصة  لفصل 

             ان اإلاهمت الغةِؿُت للمغاحؼ هي قدظ الحؿاباث والهىاغض اإلاالُت بهطض الخدهو مً جؿبُو 

ٍىن الؿغع مً الهُام  هت ؾلمٌُت ومخجاوؿت مً ؾىت الى ازغي ٍو اإلاباصب واإلاػاًحر اإلابيُت والاحغاءاجبؿٍغ

غ ًخػمً عاًه اإلابني غلى الهىاةم اإلاالُت ًىغؼ جدذ جطغف مؿخسضمي  َظٍ  بهظٍ اإلاهمت َى اغضاص جهٍغ

قبىحىص َظا الغاي اإلانهي وزاضت اهه ضاصع غً حهت زاعحُت . الهىاةم واإلالحهاث ؾىاء صازل او زاعحها 

غقؼ مً صعحت الثهت  ض مً امٍاهُت الاغخماص غلى الهىاةم اإلاالُت ٍو جخىاقغ لها الخبرة واإلاػغقت اإلاىاؾبت ًٍؼ

ياصاعة اإلاإؾؿت التي جغي في . وبالخالي ًٍىن اإلاغاحؼ نض زضم حهاث غضًضة هدُجت نُامه بكدطه.  قيها  

لت اليها مً مالى اإلاشغوع  غ اإلاغاحؼ الحؿاباث الخاعجي اإلاداًض شهاصة لها بدؿً نُامها باإلاهام  اإلاًى جهٍغ

يما ًسضم مغاحؼ الحؿاباث البىىى غلى ازخالف ؾبهاتهم وطلَ بخأيضَم مً ان عبدُت الشغيت ناصعة . 

ا اإلاالي مم ٌؿمذ بخىؾُؼ أحجام مىذ  غلى الىقاء بالتزاماتها وان اإلاحزاهُت حػؿي ضىعة ضاصنت مً مغيَؼ

 والخأيض للػاملحن بالشغيت نيما ان شهاصة اإلاغاحؼ جمىذ الاؾمئىا. الاةخمان مً نبل اإلاإؾؿاث اإلاالُت 

مىذ يظلَ الصحاب عاؽ اإلااُ الغاخت  دهو لهم غمالت مؿخهغة ٍو بان مشغوغهم ٌؿحر ؾحرا خؿىا ٍو

والػمان مً ان الاصاعة نض خاقظذ غلى امىالهم واؾخسضمتها الاؾخسضام الؿلُم في ؾبُل جدهُو 

في خحن الؿلؿاث الجباةُت والغنابُت جغي في جهي اإلاغاحؼ جايُضا غلى الالتزام اإلاإؾؿت . اَضاف اإلاشغوع 

واغاقت الى ًل َظا الخدهو مً غضم , بما جسػؼ له مً نىاهحن وما جكغغه مً حػلُماث وجىحيهاث 

 .ؾش او ازخالؾا في َظٍ اإلاإؾؿت , وحىص جالغب 

هت في الضُو اإلاخهضمت  قىدُجت إلاا جإصًه مً زضماث الى جلَ ,             حػخبر مهىت  اإلاغاحػت مً اإلاهً الػٍغ

الجهاث الػضًضة قاجها جسضم الانخطاص الىؾني وحؿاَم بشٍل يبحر في جىمُت اإلاجخمػاث هظغا إلاا جإصًه مً 

 .زضماث في مجاُ خماًت الاؾدثماعاث وجىغُذ خاالث الاؾغاف والخالغب
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    :جمهيد  

                ًغثٌؼ  صوع مداقظ الحؿابات في اإلاإؾؿات غلى الهُام بػضة مها م ؾىاُ الؿىة اإلاالُة 

غ الظي ٌػضه مداقظ الحؿابات هى اإلاىحج , وقو بغهامج غمل ٌؿؿغه نبل مباشغة غمله  ػحبر الحهٍغ َو

ة للمشغوع    .النهائي لػملُة مغاحػة الهىائم اإلاالُة الؿىٍى

 ,            و غلى هظا ألاؾاؽ ؾىهؿم صعاؾة هظا الكطل ئلى مبدثين

  إلافصاح غً  لقو ئم  االيت ألا جقرير مدافظ  لحضاباث:     املدح  ألاو 

 .دألار مدافظ  لحضاباث خوو جقارير خاصت للمؤصضت:    املدح  لثاوي
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 إلافصاح غً  لقو ئم جقرير مدافظ  لحضاباث                                                                                  :      املدح  ألاو 

 : جمهيد 

ًافي لُحمًٌ مً الحػبير غً عأي مبرع خُى الهىائم         الهضف مً هظه اإلاهمة هى حمؼ أصلة واربات 

 .باثباع ثهىُات الكدظ و الحدلُل , اإلاالُة ومنها الحطُى غلى مػغقة غامة للشغية 

 ُ غ مداقظ الحؿابات خُى أضُى اإلاإؾؿة : اإلاؿلل ألاو  ثهٍغ

ة و الػُيُة و اإلاالُة :فدص  صوو غير  لجاريت _1  .ثحمثل في قدظ الحثبُحات اإلاػىٍى

 : لخثبيخاث  لػيييت ألا  اػىويت_1_1            

ًجل أن ثٍىن وغػُة خؿابات الحثبُحات مضغمة بجغص ماصي مىجؼ مً ؾغف الشغية مدل _

 .مغانبة

غ لػضص رابد لضزُى و زغوج ويظا غهىص اإلالٌُة لبػؼ _ ًمًٌ إلاداقظ الحؿابات أن ًؿلل ثبًر

 .الحثبُحات

 .ًجل ئغالم الجمػُة الػامة بٍل جؿُير في ؾغم خؿاب الاهحالى

 : لخثبيخاث  االيت _ 2_1       

ًحم ئرباتها بىحىصها اإلااصي في زؼهة اإلاإؾؿة أو شهاصة مً غىض اإلاإؾؿة التي : صىد ث  اضاهمت*

ثحم ئًضاغها قيها أو بأي وؾُلة أزغي الحأيض مً أنها مضعحة غمً أضُى اإلاإؾؿة بحٍلكتها التي هي 

 .الهُمة الحهُهُة

, التي ثبين مىغىغها  (مهغعات الهُئات اإلاؿئىلة,غهىص)ثبرع وغػُتها بٍل الىرائو :  لقرألاض *

ًات ,مبلؿها وشغوؽ غىائضها و ؾضاصها يهحم مداقظ الحؿابات زاضة بالهغوع اإلامىىخة للشغ

ً مطلحة مباشغة أو ؾير مباشغة قيها  أي الهغوع التي ًمًٌ , اإلاؿاهمة أو اإلاشاعية و التي للمؿيًر

ًاء  .أن جػحبر نغوع مبالـ قيها ثإصي ئلى غضم اخترام مبضأ اإلاؿاواة بين الشغ

 :فدص  صوو  لجاريت _2

 :  اخسألاهاث_1_2      

الش يء الظي ًطػل يثيرا في , غلى مداقظ الحؿابات الحأيض مً صحة و غض و ثهُُم اإلاسؼوهات_

 .خالة يبر حجم اإلاسؼون و ٌػضص ؾغم ثهُُمه

لًٌ خػىعه أرىاء غملُة الجغص ,  ال ًمًٌ إلاداقظ الحؿابات الهُام بجغص اإلاسؼون بىكؿه_ 

 .غغوعي 
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و الحأيض ,غلى مداقظ الحؿابات قدظ مجمىغة ئحغاءات مؿَ اإلاسؼون و ئخطائه زالُ الجغص_ 

 .مً الحؿبُو الجُض لها

و الاؾالع غلى الىرائو اإلادضصة ,غلى مداقظ الحؿابات اؾحسضام ثهىُات الؿغ الزحباع اإلاىحىصات_

 .لألؾػاع اإلاأزىطة

 : لسبائً ألا  لحضاباث  الحقت_2_2     

 .ًؿلل مداقظ الحؿابات يشىف خؿابات الكغصًة اإلاىجؼة مبضئُا باإلابالـ و لِـ باألعضضة_

ًمًٌ أن ثدحمل خهىم مشٍىى قيها ًجل جسجُل , الحؿابات التي لم ثجغي غليها أًة غملُات_ 

 .زؿاعة نُمة غليها

ة بؿبل صقؼ مً ؾغف الؼبائً إلابالـ _ ًجل الاهخباه ئلى خؿابات الؼبائً التي جػمل يدؿابات حاٍع

 .ثسحلل غً مبالـ الكىاثير

 :أألار ق  لقملض_3_2     

ش الاؾحدهام_ غلى أرغها , ًجل أن ثٍىن وغػُة الحؿابات مبرعة بهائمة ألاوعام مػُكة خؿل ثاٍع

 .ًهىم مداقظ الحؿابات باالزحباعات الالػمة

 .ًجل الاهخباه بشضة ئلى ألاوعام الهضًمة و ئلى ألاوعام اإلاسحىبة غلى أشخاص مً ؾير الؼبائً_

 : لقيم  لجاهسة_4_2       

 .ًجل أن ثبرع وغػُة هظه الحؿابات بمجاالت الحهاعب و يشىف مؿحسغحة مً اإلاإؾؿات اإلاالُة_

غ وغػُة الطىضوم بمدػغ الطىضوم ممض ي مً ؾغف أمين الطىضوم و مً ؾغف عئِـ _ ًجل ثبًر

 .اإلاطلحة الظي عانبه ئن وحض

ًات بين البىَ و الطىضوم ًجل أن جشير ئلى اخحُاحات الاؾحؿالُ قهـ_ ً الطىضوم )الحغ , ثمٍى

 .(ئًضاع خطُلة الطىضوم في البىَ 

و الشغية _  مً البىىى و اإلاإؾؿات اإلاالُة نائمة , ًؿلل مداقظ الحؿابات بىكؿه أو غً ؾٍغ

السحل غلى اإلاٌشىف و الػماهات اإلاحدطل , و يظلَ الٌكالة ,ألاشخاص الظًً لهم خو ؤلامػاء 

 .غليها مً الشغية

 جقرير مدافظ  لحضاباث خوو خصوم  اؤصضت:  اطلب  لثاوي

 :خضاباث  لخصوم_

 : مو و  لخاصت ألا الاخخياطاث

 :ًجل أن ثثبد خغية هظه الحؿابات بهغاعات مً الجمػُة الػامة للمؿاهمين مؼ اخترام

 _نىاغض الايححاب في عأؽ اإلااُ ويُكُة صقػه. 

 ُؤلاحغاءات الهاهىهُة لغقؼ أو زكؼ عأؽ اإلاا. 

 الهىاغض اإلاؿبهة في خالة بلىؽ ضافي ألاضُى عبؼ عأؽ اإلااُ الاححماعي. 
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 ل  .الهىاغض اإلاحػلهة بكىائؼ الهُمة غلى اإلاضي الؿٍى

 الهىاغض اإلاحػلهة باالخحُاؾات الهاهىهُة. 

 :مؤألاهاث  اخاطر ألا  غملاء*   

  ثضعج في الحؿابات آلاثُة  . مإوهات ألاغباء هي زطىم ًٍىن اؾحدهانها أو مبلؿها ؾير مإيض 

  ًهاثج غً خاصذ مض ى (ناهىوي أو غمني)أن ًٍىن للمإؾؿة التزام عاه. 

  ا إلؾكاء هظا الالتزام  غىضما ًٍىن مً اإلادحمل أن ًٍىن زغوج مىاعص أمغا غغوٍع

 :ال ثٍىن الخؿائغ الػملُاثُة اإلاؿحهبلُة مدال إلاإوهات ألاغباء 

  ال ٌؿحػمل أي مإوهة , ًٍىن اإلاإوهات مدال لحهضًغ حضًض غىض ئنكاُ ًل  ؾىة مالُة

 .لألغباء ئال في الىكهات التي مً أحلها ثم ئصعاحه أضال في الحؿابات

 :خضاباث  صوو  لد ئىت*  

غلى مداقظ الحؿابات الاؾالع غلى ؾبل ظهىع هظه الحؿابات اإلاضًىة و الحأيض مً أنها ال جؿؿي أي 

 .هاثجة غً غضم الحؿبُو الجُض للمداؾبة (اهدغاقات)ازحالالت 

 : لقرألاض ألا  لخصوم  االيت  خرر * 

ًحم ثهُُم الهغوع و الخطىم اإلاالُة ألازغي في ألاضل خؿل ثٍلكتها التي هي الهُمة الحهُهُة _

ثهىم ,للمهابل الطافي اإلاؿحلم بػض ؾغح الحٍالُل الحابػة اإلاؿحدهة غىض ثىكُظها و بػض الانحىاء

ة خؿل الحٍلكة  الخطىم اإلاالُة مً ؾير الخطىم ثلَ التي ثمد خُاػتها ألؾغاع مػاملة ثجاٍع

 .اإلاهحلٌة باؾحثىاء الخطىم التي ثمد خُاػتها ألؾغاع الحػامل الحجاعي و التي ثهُم بهُمتها الحهُهُة

 : اوردألان ألا  لحضاباث  الحقت* 

  ًؿلل مداقظ الحؿابات يشىف الحؿابات الكغصًة اإلاىجؼة مبضئُا باإلابالـ و لِـ

 .باألعضضة

 تها  .الحؿابات التي لم ًؿغأ غليها أًة غملُة ًمًٌ أن ثدخؿل صًىن البض مً جؿٍى

 ًجل الاهخباه ئلى خؿابات اإلاىعصون بؿبل صقػهم ئلى مبالـ ثسحلل غً مبالـ الكىاثير. 
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 جقرير مدافظ  لحضاباث خوو خضاباث  لىخائج :  اطلب  لثالح

 :  خضاباث  غملاء ألا  اىخوجاث

 : غملاء_1

 :ألاغباء اإلاسجلة في خؿاب الىحائج جؿخثنى منها

  ألاغباء ؾير اإلاحػلهة بالضوعة الحالُة. 

 ألاغباء التي جشٍل ثثبُحات. 

  ألاغباء الخاعحة غً اإلاإؾؿة(  ً  .(اإلاطاٍعل الخاضة باإلاؿيًر

ً غلى مداقظ * بػؼ ألاغباء ًجل أن ثسػؼ لهغاعات زاضة مثل اإلاحػلهة بمٍاقأة اإلاؿيًر

الحؿابات الحأيض مً الخسجُل اإلاداؾبي اإلاىاؾل لٍل هىع مً ألاغباء خؿل ؾبُػتها مػحمضا غلى 

 .ألاوعام الثبىثُة

 : اىخجاث_2

 :الحأيض1 غلى مداقظ الحؿابات

 قهـ اإلاىحجات اإلاحػلهة بالضوعة الحالُة مسجلة في خؿاب الىحائج. 

 _خهُهة وثهُُم ًل مىطل مً مىاضل اإلاىحجات. 

 _ًل ما ثم جسجُله مبرع و مضغم باألوعام الثبىثُة. 

 _ مؿابهة مىحجات الضوعة الحالُة مؼ الضوعة الؿابهة و الحؿيرات اإلاػحبرة ًمًٌ أن ثإصي ئلى

 .ازحالالت

 دألار مدافظ  لحضاباث خوو جقارير  اؤصضت:  املدح  لثاوي

غ الخاضة التي ًهىم بها مداقظ الحؿابات التي ثأجي بػض  نمىا في هظا اإلابدث بضعاؾة خُى الحهاٍع

غ الػام للحػبير غً عأًه خُى الهىائم اإلاالُة  .الحهٍغ

  لخقارير  لخاصت:  اطلب  ألاو 

غ الحػبير غً الغأي خُى الهىائم اإلاالُة     اصة غلى ئغضاص ثهٍغ ًترثل غً مهمة مداقظ الحؿابات ٍػ

غ زاضة ثم ثدضًض مدحىاه في الهغاع عنم   ًحؿغم لها 24/06/2013 اإلاإعر في 126ئغضاص ثهاٍع

 :بازحطاع

 : لخقرير  لخاص خوو الاجفاقياث  اىظمت     _

                                                           
1
جامعة , 16العدد,2017-01,مجلة االقتصاد الجديدة,مهام و تقارير محافظ الحسابات في الجزائر, كنوش عاشور- سفاجلو رشيد_ 

 95/98ص.2017, جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف- خميس مليانة
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ً الاححماغين  أرىاء ئغضاص عؾالة مهمة االؾُم,           ًحػين غلى مداقظ الحؿابات ثظيير اإلاؿيًر

مً الهاهىن الحجاعي و ًدهو مً ثؿابو هظه اإلاػلىمات مؼ 628خؿل مكهىم أخٍام اإلااصة 

 .الىرائو ألاؾاؾُة التي اؾحسغحد منها

ة و ثٍىن مباشغة أو  جػض اثكانُات مىظمة ًل الاثكانُات غضا ثلَ اإلاحػلهة بالػملُات الجاٍع

و وؾُـ بين الشغية و ألاشخاص اإلاػىُين   ؾير مباشغة أو غً ؾٍغ

غػى مً أغػاء _ أخض محطغقيها _ الغئِـ اإلاضًغ الػام للشغية _ عئِـ مجلـ ئصاعة الشغية _

 . الخ....................اإلاٌحل اإلاؿير

 :حػويضاث (10)أألا غشر (05) لخقرير  لخاص خوو  امللغ إلاجمالي ألغلى خمط  _

ػات  أشخاص ألاغلى أحغا ًحم جؿلُمه إلاداقظ  (10)أو(05)    ًحم ئغضاص يشل مكطل غً الحػٍى

 :الحؿابات ًحػمً

  ػات اإلادطلة ػات الخام التي جشمل ًل الامحُاػات و الحػٍى باؾحثىاء جؿضًض ,الحػٍى

 .ةاإلاطاٍعل ؾير الجؼافي

  هة صائمة و ألاحغاء الػاملين ػات اإلاضقىغة لألشخاص ألاحغاء الػاملين بؿٍغ الحػٍى

ػات ًحؿابو مؼ ,بالحىنُد الجؼئي ًحأيض مداقظ الحؿابات مً أن اإلابلـ اإلاكطل للحػٍى

 .اإلاػلىمات اإلاحدطل غليها

 : لخقرير  لخاص خوو الامخياز ث  لخاصت  امىوخت للمضخخدمين_

 .ًكدظ مداقظ الحؿابات حمُؼ الامحُاػات الخاضة اإلاػحبرة اإلامىىخة إلاؿحسضمي الٌُان اإلاػني 

اإلامىىخة إلاؿحسضمي الٌُان في ثلَ التي ال ثحػلو , الىهضًة أو الػُيُة ,ثحمثل الامحُاػات الخاضة 

ؼ الػاصي أو اإلاػحاص للخضمات اإلاهضمة  ثحم اإلاطاصنة غلى مبلؿها ؤلاحمالي مً ؾغف مداقظ ,بالحػٍى

ًدطل مداقظ الحؿابات مً الجهاػ , الحؿابات غىض بضاًة مهمة الغنابة غلى خؿاب الٌُان 

 مً الامحُاػات الخاضة اإلاىطىص غليها أو ؾير ااإلاؿير للٌُان غلى نائمة اإلاؿحسضمين الظي اؾحكاصو

 .اإلاىطىص غليها في غهض الػمل

 خيرة ألا  لىديجت خضب  لضهم أألا  (05) لخقرير  لخاص خوو جطور هديجت  لضىو ث خمط_  

 : لحصت

        ًهىم مداقظ الحؿابات باغضاص ثؿىع الىخُجة للمإؾؿة غلى شٍل حضُو غلى مضي 

 :ؾىىات ألازيرة ٌػغع الػىاضغ الحالُة05

بة بة غلى ألاعباح, الىخُجة نبل الػٍغ غضص ألاؾهم أو الحطظ الاححماغُة , الطاقُةةالىخُج, الػٍغ

مؿاهمات الػماُ في ,الىخُجة خؿل الؿهم أو الحطة الاححماغُة, اإلاٍىهة لغأؽ اإلااُ الاححماعي 

 .الىخُجة

 : لخقرير  لخاص خوو  صخمر ريت الاصخغالو_   
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ة  و التي ,غلى الىنائؼ أو ألاخضاذ التي هي غلى صعاًة بها,ًؿلؼ مداقظ الحؿابات غلى مؿحىي اإلاضًٍغ

ة الاؾحؿالُ,ممًٌ أن ثحضزل الخها في الكترة التي شملها ثهُُمه مًٌ أن ثإرغ غلى اؾحمغاٍع  .ٍو

ة الاؾحؿالُ قان مداقظ ,غىضما ثدضص الىنائؼ أو ألاخضاذ التي ًمًٌ أن ثإرغ غلى اؾحمغاٍع

 :الحؿابات

ة إلاىاحهة اإلاشاًل الىاثجة_  . محابػة الاؾحؿالُفبهض, ًضعؽ زؿـ غلى اإلاضًٍغ

ًجمؼ الػىاضغ ألاؾاؾُة اإلاهىػة الٍاقُة و اإلاالئمة لحأيُض أو هكي وحىص شَ مػحبرة بشأن _

ة الاؾحؿالُ  .اؾحمغاٍع

ة ًحػلو بسؿـ أغمالها في اإلاؿحهبل_ ذ يحابي مً اإلاضًٍغ  .ًدطل غلى ثطٍغ

 مً الهاهىن الحجاعي غىضما ثإيض 11مٌغع 715ًحسظ ئحغاء ؤلاهظاع اإلاىطىص غلُه في أخٍام اإلااصة 

شٍا بلُؿا خُى , بىاء غلى خٌمه الخاص, الىنائؼ و ألاخضاذ اإلادللة مً ؾغف مداقظ الحؿابات

ة الاؾحؿالُ  .اؾحمغاٍع

ة الؾُما , غىضما ًالخظ مداقظ الحؿابات ثأزغ مػحبرا و ؾير اغحُاصي في غبـ الحؿابات الؿىٍى

مً الهاهىن الحجاعي التي ثىظ غلى الؿلل مً الجهة الهػائُة 676غىض ثؿبُو أخٍام اإلااصة 

التي ثبث بىاءا غلى غٍغػة لحأحُل مىغض اوػهاص الجمػُة الػامة الػاصًة و الجهاػ الحضاولي , اإلاسحطة

 .قاهه ٌؿحكؿغ غً ألاؾباب التي أصت ئلى طلَ,اإلاإهل

 : لخقرير  لخاص  اخػلق بديازة أصهم  لضمان_  

اخترام ألاخٍام الهاهىهُة و الهاهىن ألاؾاس ي اإلاحػلهة , ًكدظ مداقظ الحؿابات ثدد مؿإولُحه

جل أن ثمثل هظه ألاؾهم غلى ألانل ,بأؾهم الػمان   باإلائة  مً عأؽ اإلااُ الاححماعي وقها 20ٍو

ئلى اإلاسالكات اإلاٌخشكة في أنغب , مً الهاهىن الحجاعي يما ٌشير غىض الانحػاء619ألخٍام اإلااصة 

 .حمػُة غامة و حهاػ ثضاولي مإهل

ئال غىضما ٌؿحسغج ئزحالالت ًجل أن ًبلؿها , الًطُـ مداقظ الحؿابات زالضات خُى أشؿاله  

 .ئلى ألاحهؼة اإلاسحطة اإلاإهلة وئلى الجمػُة الػامة

ًإصي ؾُاب ؤلاشاعة لالزحالُ ئلى اغحباع غمىُا أن مداقظ الحؿابات التي ًٌخشكها أرىاء الهُام 

 .بىاحباثه

غىضما ًالخظ مداقظ الحؿابات مسالكات مغثبؿة بدُاػة ألاؾهم مً ؾغف اإلاحطغقين و أغػاء 

 .خؿل الحالة, ٌػلم مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاغانبة بظلَ, مجلـ اإلاغانبة

ات اإلاالئمة  .ًدو للمجلـ ئحغاء الخؿٍى

ٌشير مداقظ الحؿابات غىض الانحػاء ئلى ,  مً الهاهىن الحجاعي 660الؾُما ألخٍام اإلااصة ,  ثؿبُها

غ  .في أنغب اححماع للجمػُة الػامة, اإلاسالكة في شٍل ثهٍغ

ال ثؿبو أخٍام هظا الكطل غىضما ًٍىن عأؽ اإلااُ الاححماعي للٌُان ًلُا أو باألؾلبُة مً خُاػة 

غ, الضولة ػكى مداقظ الحؿابات مً ثهضًم ثهٍغ  .َو
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 : لخقرير  لخاص  اخػلقت برفؼ رأش  ااو  

غ الهُئة اإلاسحطة اإلاهضم للجمػُة الػامة  ًحأيض مداقظ الحؿابات مً أن اإلاػلىمات الىاعصة في ثهٍغ

 :ُجشم, اإلاؿحضغاة لترزُظ غملُات عقؼ عأؽ اإلااُ

  _اإلابلـ و أؾباب عقؼ عأؽ اإلااُ اإلاهترح. 

 _أؾباب انتراح ئلؿاء الحو الحكاغلي في الايححاب. 

غ مداقظ الحؿابات اإلاهضم للجمػُة الػامة ؾير الػاصًة الظي ًغزظ عقؼ عأؽ اإلااُ , ًحػمً ثهٍغ

 :الؾُما اإلاػلىمات الحالُة

  _ػُة و الحىظُمُة اإلاؿبهة  الحظيير بالىطىص الخشَغ

قهغة ثحػمً الكدىضات اإلاىجؼة و الؾُما خُى يُكُات ثثبُد ؾػغ ؤلاضضاع وخُى اخترام الحو   _

 الحكاغلي لاليححاب

  _ُاؾحيحاحات جشير للمالخظات أو لؿُاب اإلاالخظات خُى غملُة عقؼ عأؽ اإلاا 

 .ال ًضُ مداقظ الحؿابات بمالئمة غملُة عقؼ عأؽ اإلااُ

 _لخقرير  لخاص  اخػلق بػمليت جخفيض رأش  ااو : 

ًاهد و شغوؽ ثسكُؼ عأؽ اإلااُ اإلاهغع جؿخىض ئلى الهاهىن و ًحأيض  ًضعؽ مداقظ الحؿابات ئطا 

 :الؾُما

 أن غملُة الحسكُؼ ال ثسكؼ مبلـ عأؽ اإلااُ أنل مً الحض الهاهىوي ألاصوى. 

 اخترام اإلاؿاواة بين اإلاؿاهمين و اإلاشاعيين. 

 اخترام مجمل ألاخٍام الهاهىهُة و الحىظُمُة بطكة غامة. 

غ مداقظ الحؿابات اإلاهضم للجمػُة الػامة ؾير الػاصًة الظي ًغزظ      ًحػمً ثهٍغ

 :الؾُما اإلاػلىمات الحالُة,ثسكُؼ عأؽ اإلااُ

 ػُة و الحىظُمُة اإلاؿبهة  الحظيير بالىطىص الخشَغ

  زالضات ثحػمً مالخظات أو جشير ئلى ؾُاب مالخظات خُى غملُة ثسكُؼ عأؽ

 .اإلااُ

 .الًطغح مداقظ الحؿابات بمالئمة غملُة ثسكُؼ عأؽ اإلااُ

ًحأيض ,     غىضما ًهىم مجلـ ؤلاصاعة و حهاػ الخؿُير اإلاإهل بحسكُؼ عأؽ اإلااُ ؾير اإلاؿبل بسؿائغ

مداقظ الحؿابات مً أن هظه الػملُة ثم ثغزُطها مً ؾغف الجمػُة الػامة و الجهاػ الحضاولي 

 .اإلاإهل

إلاجلـ ؤلاصاعة أو حهاػ الخؿُير اإلاإهل ,    في خالة ؾماح الجمػُة الػامة و الجهاػ الحضاولي اإلاإهل

لخؿهُل عقؼ عأؽ اإلااُ أو ئضضاع ؾىضات , بشغاء غضص نلُل مً ألاؾهم نطض ئلؿائها, خؿل الحالة

ل ئلى أؾهم أو الضمج أو الاههؿام  .ًطغح مداقظ الحؿابات بىظامُة الػملُة اإلاهغعة, نابلة للحدٍى
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  في خالة ما ئطا هحج ثسكُؼ عأؽ اإلااُ غً ئلؿاء ألاؾهم اإلاٌخؿبة ثبػا لىهل الظمة بطكة شاملة أو 

غه أؾباب الػملُة اإلاغثهبة و ٌشير قُما ئطا لم , ثبػا لهغاع نػائي ًدضص مداقظ الحؿابات غمً ثهٍغ

 ثًٌ مً الىىع الظي ًمـ باإلاؿاواة بين اإلاؿاهمين

 : لخقرير  لخاص  اخػلق بئصد ر قيم مىقولت أخرر   

      ئطا ؾلل مً الجمػُة الػامة ؾير الػاصًة أن ثكىع للهُئة اإلاسحطة ؾلؿات ثدضًض يُكُات 

ة و , ئضضاع الهُم اإلاىهىلة أو ؾىضات الايححاب ًحدهو مداقظ الحؿابات مً أن اإلاػلىمات الػغوٍع

غ الهُئة اإلاسحطة  ًان ثهضًمها مً شأهه ثىغُذ , الٍاقُة نض ثم ئصعاحها في ثهٍغ و ًهضع ما ئطا 

و يظا خُى أؾباب انتراح ئلؿاء خو الحكاغل في الايححاب غىض , الػملُة اإلاهترخة للمؿاهمين

 الانحػاء

غ أُو ًغؾله ئلى الجمػُة الػامة ؾير الػاصًة و ئلى حهاػ      ًهىم مداقظ الحؿابات باغضاص ثهٍغ

ًحػمً مالخظاثه خُى يُكُات ثدضًض ؾػغ ئضضاع  ؾىضات عأؽ اإلااُ الىاحل , الحضاولي اإلاإهل

غً اؾحدالة ئبضاء الغأي غً الشغوؽ النهائُة التي ًمًٌ مً زاللها ,  و ٌػبر غً الانحػاءائضضاعه

 .الهُام باضضاع الخها

غ الجهاػ اإلاسحطة غلى ًل البُاهات اإلاكُضة خُى ؾير     ًكدظ مداقظ خؿابات اخحىاء ثهٍغ

ة و يظا ئطا لم جػهض بػض الجمػُة الػامة , الشإون الاححماغُة مىظ بضاًة الؿىة اإلاالُة الجاٍع

 .الػاصًة أو الجهاػ الحضاولي اإلاإهل اإلاؿحضعي للبث في الحؿابات زالُ الؿىة اإلاالُة الؿابهة 

ػُة و    ًكدظ مداقظ الحؿابات اخترام ألاخٍام اإلاىطىص غليها في الىطىص الحىظُمُة و الخشَغ

ًاف زطىضا خُى أؾباب ؤلاضضاع و غىض الانحػاء خُى انتراح  غ واضح بشٍل  ًحأيض مً أن الحهٍغ

ئلؿاء خو الحكاغل في الايححاب و يظا خُى يُكُات ثدضًض ؾػغ ئضضاع ؾىضات عأؽ اإلااُ الىاحل 

 .ئضضاعها

والجهاػ الحضاولي , ًحأيض مداقظ الحؿابات في خالة وحىص انتراح ئلؿاء خو الحكاغل في الايححاب

 : الحالُةتاإلاػلىما, اإلاإهل الظي ًغزظ ؤلاضضاع اإلاكىع للهُئة اإلاسحطة

ػُة و الحىظُمُة اإلاؿبهة   _  .الحظيير بالىطىص الخشَغ

قهغة ثحػمً الكدىضات اإلاىجؼة ئشاعة ثبين أن الىحبات نض ثمثلد في الحدهو مً يُكُات   _

غ اإلاىجؼ مً ؾغف ,ثدضًض ؾػغ ئضضاع  ؾىضات عأؽ اإلااُ الىاحل ئضضاعها مثلما هي مبيُة في الحهٍغ

 .الهُئة اإلاسحطة

غىض الانحػاء بمالخظات خُى يُكُات ثدضًض ؾػغ ئضضاع ؾىضات عأؽ اإلااُ , اؾحيحاحات مغقهة  _

 , الىاحل ئضضاعها ؾىضات عأؽ اإلااُ الىاحل ئضضاعها

غ ثٌمُلي غىض   _  ؤلاشاعة ئلى اؾحدالة ئبضاء عأي خُى الشغوؽ النهائُة لإلضضاع و أهه ؾِحم ثهٍغ

 .ثدهُو ؤلاضضاع
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ًدغع زالضة خُى ضضم اإلاػلىمات اإلاهضمة باألعنام اإلاهضمة مً خؿابات الشغية و الىاعصة في   _

غ حهاػ اإلاسحظ  .ثهٍغ

غ الجهاػ اإلاسحظ خُى غىاضغ خؿاب , ًهضم مالخظات  _  الؾُما في خالة ههظ اإلاػلىمة في ثهٍغ

 .ؾػغ ئضضاع ؾىضات عأؽ اإلااُ الىاحل ئضضاعها أو خُى مبلؿه

غا ثٌمُلُا مً زالله  :        غىض الاهتهاء مً الػملُة ًدغع مداقظ الحؿابات ثهٍغ

غ الجهاػ اإلاسحظ للجمػُة الػامة _  ًهضع اإلاػلىمات اإلاهضمة  في ثهٍغ

ذ اإلامىىح مً نبل _ ًبين قُما ئطا وحضت مالخظات خُى مؿابهة شٍل الػملُة بالىظغ ئلى الحطٍغ

 الجمػُة و البُاهات اإلاهضمة لها أو ال

خُى اإلابلـ النهائي و يظا خُى ثأرير ؤلاضضاع غلى , ًضلي بغأًه بالىظغ ئلى الشغوؽ النهائُة لإلضضاع

اإلاهضع مهاعهة بغؤوؽ , وغػُة أصحاب الؿىضات و الهُم اإلاىهىلة التي جؿمذ بضزُى عأؽ اإلااُ

 .ألامىاُ الخاضة

 : لخقرير  لخاص مخػلق بخوزيؼ  لدضبيقاث غلى أرباح  صهم_   

  ًحدهو مداقظ الحؿابات مً أن اإلايزاهُة اإلاىجؼة مً ؾغف اإلاإؾؿة نطض ثىػَؼ جؿبُو غلى 

 يما هى مدضص في الهاهىن , ثظهغ اخحُاؾات و هحائج ضاقُة نابلة للحىػَؼ, أعباح ألاؾهم

غا ًطاصم مً زالله غلى مؿابهة مبلـ الخؿبُهات غلى أعباح ألاؾهم   ًدغع مداقظ الحؿابات ثهٍغ

 اإلاهغع 

غ  , بمىاؾبة نغاع مترنل لضقؼ الخؿبُهات غلى أعباح ألاؾهم. ًهىم مداقظ الحؿابات باغضاص ثهٍغ

 :ًحػمً البُاهات الحالُة

 .أهضاف ثضزل مداقظ الحؿابات         _

الجهاػ اإلاسحظ لػبـ الحؿابات نطض ئحغاء ثىػَؼ ألاعباح غلى ألاؾهم و ثدضًض مبلـ هظه         _

 .الخؿبُهات

 .زالضة خُى غملُة الحىػَؼ اإلاغثهبة       _

غ      _  .ثغقو الهىائم اإلاالُة اإلاىجؼة بهظه اإلاىاؾبة بالحهٍغ

 : لخقرير  لخاص مخػلق بخدويل  لشركاث ذ ث  صهم  _

ل زالُ الضوعة ًحم غبـ خؿابات وؾُؿة مً ؾغف الجهاػ اإلاسحظ       ئطا ثمد غملُة الحدٍى

غ مداقظ الحؿابات, للٌُان  .ثٍىن هظه الحؿابات مىغىع ثهٍغ

ًات طات ألاؾهم ل الشغ غ خُى ثدٍى ًحػمً اإلاػلىمات ,        ًهىم مداقظ خؿابات باغضاص ثهٍغ

 :الحالُة

 قهغة خُى الىحبات اإلاىجؼة _
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زالضة مطاؾة في شٍل وحىص أو غضم وحىص مالخظات مػبر غنها مؼ الحأيض مً أن مبلـ ألاضُى _ 

 .الطاقُة ٌػاصُ غلى ألانل عأؽ اإلااُ الاححماعي اإلاؿلىب للشٍل الجضًض للشغية

 :  لخقرير  لخاص مخػلق بالفرألاع ألا  اضاهماث ألا  لشركت  ار قملت _

غ محػلو بىغػُة اإلاؿاهمة أو  غه الػام للحػبير غً الغأي بحهٍغ  ًلؼم مداقظ الحؿابات بالحام ثهٍغ

 :زالُ الضوعة و طلَ بابغاػ, ايخؿاب أيثر مً هطل عأؽ اإلااُ لشغية

 .الاؾم و اإلاهغ الاححماعي-

 .الحطة اإلاٌخؿبة مً عأؽ ماُ الٌُان_

 .عأؽ اإلااُ الاححماعي_

 .ثٍلكة الايخؿاب بالػملة الىؾىُة و بالػملة الطػبة غىض الانحػاء_

 :مد خلت مدافظ  لحضاباث في  لجمػيت  لػامت بما ًخػلق بأد ء مهمخه**

غه و ًدحكظ , مدػغ مداقظ الحؿابات الجمػُات الػامة ًلما جؿحضعي للمحضاُو غلى أؾاؽ ثهٍغ

 خُث جؿؿي مضازلحه اإلاظاهغ آلاثُة, بدو الحضزل في الجمػُة اإلاحػلهة بأصاء مهمحه

 .و الحهىُات و الىؾائل اإلاؿحػملة, الىحبات اإلاهىُة اإلاإصاة  _

 ,الىهائظ اإلاٌخشكة في الغنابة الضازلُة  _ 

 .الحؿابات أو مىاضل الهىائم اإلاالُة الىاحل ئصزاُ غليها جؿيرات  _

ة اإلاكػُى في الشغية  _  .مالخظات خُى ؾغم الحهُُم اإلاؿحػملة و ؾغم غغع الهىائم اإلاالُة الؿاٍع

 .اإلاسالكات و ألازؿاء اإلاٌخشكة  _ 

 .الطػىبات و الهُىص التي ضضند ثىكُظ اإلاهمة  _

 .الخالضات اإلاؿحيحجة مً اإلاالخظات الؿابهة و أرغها غلى الىخُجة   _

 هظام  لرقابت  لد خليت:   اطلب  لثاوي

 :إجر ء ث  لرقابت  لد خليت       

ًؿلؼ مداقظ الحؿابات غلى غىاضغ الغنابة الضازلُة اإلاؿبهة مً نبل , في ئؾاع مهمحه الػامة

ويظا ؤلارباثات اإلاحػلهة بحضقهات , الٌُان نطض ثجىل مساؾغ ألازؿاع اإلاػحبرة في مجمل الحؿابات

 الػملُات و ألاخضاذ اإلاداؾبُة للكهغة و أعضضة  خؿابات نهاًة الكهغة

 ,و يظا غغع الهىائم اإلاالُة و اإلاػلىمات اإلاهضمة غمً ملحو الحؿابات

غ خُى ئحغاءات الغنابة الضازلُة التي , بمىحل ألاخٍام الحىظُمُة,   غىضما ًهىم الٌُان باغضاص ثهٍغ

غ زاص  لها ثأرير مػحبر غلى مػالجة اإلاػلىمة اإلاالُة اإلاداؾبُة ًهىم مداقظ الحؿابات بحهضًم ثهٍغ

غ اإلاغؾل مً نبل الٌُان للجمػُة الػامة ة الجهاػ الحضاولي اإلاإهل  ًهضع مً زالله ضضم الحهٍغ

 .اؾخىاصا لألشؿاُ اإلاىجؼة مً ؾغقه
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غ الٌُان و لِـ خُى ؤلاحغاءات في خض  غ ثهُُمه لطضم اإلاػلىمات الىاعصة في ثهٍغ ًحػمً هظا الحهٍغ

 .طاتها

غ الخاص إلاداقظ الحؿابات  الظي ًحم ئعؾاله ئلى , خُى ئحغاءات الغنابة الضازلُة1ًحػمً الحهٍغ

 :الجمػُة الػامة

غ_   .غىىان الحهٍغ

 اإلاغؾل ئلُه _

ش ثضازالثه_  ثاٍع

 أهضاف اإلاضازلة_

غ الٌُان_  .قهغة ثحػمً وضكا للىحبات اإلاؿبهة مً أحل ئبضاء الغأي خُى اإلاػلىمات الىاعصة في ثهٍغ

غ الٌُان_  .زاثمة غلى شٍل مالخظات أو بضون مالخظات خُى اإلاػلىمات الىاعصة في ثهٍغ

 اإلاإعر هظام مالي ثهىم اإلاإؾؿة و ثدد مؿإولُتها باغضاص ثىظُم مداؾبي الظي 11-07    اإلااصة 

 .ٌؿمذ لها بحهُُم الىظام الضازلي و الخاعجي 

 : لخىظيم  االي ة إلاد ري له  هد ف  لخاليت

 عبذ الىند_ 

 غضم غُاع اإلاؿخىضات_ 

 الحكظ غلى ممحلٍات اإلاإؾؿة _

 ئثباع الؿير الضنُو للمإؾؿة

 .ثجىل الػىائو الاححماغُة و الجبائُة_ 

 جقارير خاصت خوو فرألاع  اؤصضت:    اطلب  لثالح 

 غىضما ثأزظ شغية زالُ ؾىة مالُة مؿاهمة في شغية ًىحض مغيؼها 1 مٌغعة 732     اإلااصة 

ًاء و  غ الظي ثهضمه لشغ بالجؼائغ أو ثدطلد غلى أيثر مً هطل عأؽ مالها ًظيغ طلَ في الحهٍغ

غ مداقظ الحؿابات, اإلاحػلو بالػملُات التي ثم ئحغاءها زالُ الؿىة اإلاالُة  .في ثهٍغ

غه ئلى وشاؽ الشغية الحابػة خؿل مجاُ اليشاؽ  ً في ثهٍغ     ٌشير مجلـ ئصاعة أو مجلـ اإلاؿيًر

 .يما ًظهغ في الىحائج اإلادطلة غليها

ًاهد أنل مً  (مػضلة )732    اإلااصة   باإلائة ثدىػ شغية اإلاغانبة بأنها 10جػحبر أًة مؿاهمة ختى لى 

 .مديزة بطكة ؾير مباشغة مً ؾغف الشغية التي ثغانبها 

       

 

                                                           
1
-106-105-104-103-102ص , مرجع سابق, مهام و تقارير محافظ الحسابات في الجزائر, كنوش عاشور- سفاجلو رشيد_ 

107-108. 
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 :         خالصت  لفصل

        ئن اإلاهمة الغئِؿُة إلاداقظ الحؿابات هي قدظ الحؿابات و الهىائم اإلاالُة و ًٍىن الؿغع 

غ و بالحالي ثىضلىا ئلى أن مداقظ الحؿابات له صوع يبير بػض الهُام  مً هظه اإلاهمة هى ئغضاص ثهٍغ

غ ووضىله ئلى الحهُهة مً زالُ ثىغُده ئلى خاالت الحالغل و الؿش و هظا ًسضم الانحطاص  بحهاٍع

                                                                                               .    الىؾني بطكة غامة و  ثىمُة اإلاجحمػات
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