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حعد املؤطظاث املصسفيت عصب الحياة الاكخصادًت، فهي املدسن ألاطاس ي ألي هظام اكخصادي،             

هما جلعب دوز هبير في جدليم الخىميت الاكخصادًت مً خالٌ ججميع املىازد املاليت وجىحيهها إلى املجاالث 

يع املجاالث طىاء جلىيا أو مادًا املخخلفت لالطدثماز،  فاليىم ٌشهد املجاٌ املصسفي جطىز مظخمس في حم

ل العمل املصسفي وخلم شبىت الاهترهذ  وذلً مىاهبت الخطىز الخىىىلىجي الهائل خاصت املصسي مىه، فخدٍو

حعل الظسعت والجىدة في جلدم الخدماث املصسفيت الظبيل الىخيد لىظب العمالء ، ومىه إكبالهم على 

س أطعاز الف  ائدة، وهى ما ًترجب عليه إعادة جىظيف جلً ألامىاٌ. الىدائع كصيرة ألاحل بغسض جدٍس

ً في علىم الصازف عبئ البدث في طبل مىاحهت   وللد أللى ذلً على مجمىع الباخثين واملفىٍس

م بدث  البىىن لخلً الخددًاث بشيل ًظمً اطخمسازها، وكد أدلى املداطبىن في هرا املجاٌ عً طٍس

ها هظام املعلىماث املداطبي بالبىىن بشيل ًمىىه مً جلبيت أفظل امللىماث التي ًمىً أن ًسجىص علي

د مً ملدزة البىً على  س املداطبيت داخل وخازج البىً وفي هفع الىكذ ًٍص اخخياحاث مظخخدمي الخلاٍز

ل أو ألاحل اللصير، إدازة أصٌى  جدكيم وزكابت مظخىٍاث إلاهفاق والخدصيل طىاء في ألاحل الطٍى

دز مً الىفاءة، جىفس مؤشساث هاجحت للياض دزحت فاعليت السكابت الداخليت، والتزاماث البىً بأهبر ك

 إلافصاح أو الشفافيت عً هخائج ألاعماٌ واملسهص املالي.

ومً هرا املىظىز جبدو الحاحت إلى مهمت الخدكيم خخميت ال غنى عنها في جصوٍد مخخلف ألاطساف  

كت وذاث مصداكيت، فالخدكيم أصبذ ًدظا طىاء واهذ داخليت أو خازحيت بمعلىماث دكيلت ومىزى 

باهخمام هبير ومتزاًد لدي وافت ألاوطاط املاليت والاكخصادًت واللاهىهيت. ملا له أزس على اجخاذ اللسازاث مً 

كبل ألاطساف  املخخلفت املظخخدمت لللىائم املاليت، ومىه جخعدد جطبيلاث الخدكيم املداطبي مً خطىاث 

 م في جلظيم العمل وإجمامه دون عىاء وعدم الظهى واهدشاف ألاخطاء .وبسامج التي حظاعد املدك

 إشكالية البحث: 

ومً هىا طىطسح إلاشياليت التي طىداٌو إلاحابت عنها مً خالٌ الدزاطت التي ًمىً صياغتها على الىدى 

 الخالي: 

 ما مدي جأزير جطبيلاث الخدكيم املداطبي على اجخاذ كسازاث البىً؟      -

 وجخمدىز جدذ هره إلاشياليت عدة أطئلت فسعيت: 

 ما هي املفاهيم ألاطاطيت للخدكيم؟     -

 هيف جدلم املؤطظت أهدافها؟     -

 هيف ٌظاهم الخدكيم الداخلي داخل البىً؟    -

 فرضيات املوضوع:

على طىء العسض الظابم إلشياليت البدث، ًمىً جصميم وصياغت الفسطياث الخاليت بهدف  

 عً أحىبت مىطىعيت وملىعت إلشياليت هره الدزاطت.  لبدث

 ًلعب الخدكيم املداطبي دوز مهم في املؤطظت بالخصىص الخدكيم الداخلي. -

 ًجب على املؤطظت اجخاذ اللسازاث التي جخماش ى مع أهدافها.  -

 ٌظاهم الخدكيم الداخلي في اجخاذ اللسازاث . -
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 أهداف البحث: 

 إبساش أهميت مهىت الخدكيم املداطبي في البىىن.  -

 الىصٌى إلى املدي جأزير الخدكيم املداطبي على البىىن.   -

 جىطع مجاٌ البدث العلمي.  -

 أهمية البحث:

ت فعالت ال ًمىً الاطخغىاء عنها،   جىمً أهميت املىطىع املخخاز عل أن الخدكيم املداطبي أداة إداٍز

جدظين أدائها مً خالٌ عمليت الخدكيم املداطبي للمدافظت على أصىلها وطمان  خيث حظعى البىىن إلى

ت، هما جدلم لها ميزة جىافظيت، ومدي مظاهمت  الخدكيم املداطبي في جدليم الفاعليت.  الاطخمساٍز

 املنهج املتبع:

 للىصٌى إلى إحابت املشيلت البدث التي جم طسخها وهرلً الخأهد مً صحت الفسطياث وجدليم 

ألاهداف جم اطخخدام املىهج الىصفي الري باطخعاب الجاهب الىظسي بديث كمىا بخددًد إلاشياليت، 

ووطع الفسطياث، وحمع البياهاث واملعلىماث مً مصادز مخخلفت وباألطاليب التي جم جددًدها وجفظيرها، 

 وبالخالي الىصٌى إلى الىخائج والخىصياث:

 أسباب اختيار البحث: 

 خخياز املىطىع فيما ًلي:جخلخص مبرزاث ا

 عالكت املىطىع بخخصيص الخدكيم املداطبي .  -

 الخخصص الري هدزض فيه.  -

 كابليت املىطىع للبدث والدزاطت. -

 :ثقسيم املوضوع

كمىا في الفصل ألاٌو والري حاء بعىىان " عمىمياث خٌى الخدكيم املداطبي" جم جلظيمه إلى زالر  -

: مباخث خيث جىاولىا في املبد  ث ألاٌو

خي للخدكيم وألاهداف وألاهميت، وجطسكىا في املبدث الثاوي: إلى أهىاع  - ماهيت الخدكيم والخطىز الخاٍز

 وخصائص وطسق ومخاطس الخدكيم، أما باليظبت إلى املبدث الثالث: فيان خٌى معاًير الخدكيم.

ي البىىن" جم جلظيمه إلى زالزت أما الفصل الثاوي والري وان جدذ عىىان "جطبيلاث الخدكيم املداطبي ف -

 مباخث، خيث جطسكىا في املبدث ألاٌو إلى: 

املظاز الخىفيري في العمليت الخدكيم مً خالٌ الخطىاث والبرامج، واملبدث الثاوي مظاهمت الخدكيم  -

املداطبي في البىىن مً خالٌ الدوزة وألاهميت في جدليم فعاليت أداء البىىن ، أما املبدث الثالث فيان 

 خٌى الخدكيم املداطبي وإحساءاجه امليداهيت. 
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 جمهُد

ال٘بير الزي شهذجه اإلاؤظعت نبر الضمً ٖزا الخؿىس في مجاٛ الهالْاث الاْخطادًت  إن الخؿىس                

ــــذة ؤؾشاٍ مخخلُت، مما ؤوحب  ـــ ــ ـ ــــل مو نــ ـــ ت وحشاب٘ها حهل اإلاؤظعت جخهامــ وجىظُو هؿاّ اإلابادالث الخجاٍس

 ذُْٔ.نلى اإلاؤظعت جبني وقُُت حذًذة داخل هُٙلها الخىكُمي والتي جمدىسث خٛى الخ

ـــذًذ  ــــم اإلاخهاٍس نليها رلٚ مً ؤحل جدــ ــ ـــاث واإلاُاهُــ ــ ـ ــ ــ ـ ولزلٚ خىلىا ؤن وعلـ الػىء نلى بهؼ نمىمُـ

ؤلاؾاس الهام للمىغىم ال٘لي وجىاٛو حىاهبه اإلاخخلُت في زالزت مباخث، اهؿالْا مً اإلابدث ألاٛو الزي 

ت البذ مً اإلا  شوس هها. ٌشـمل ماهُت الخذُْٔ وهي خؿىة غشوٍس

ــش  ــ ــ ــ ــ ؤما اإلابدث الثاوي ؤهىام وخطابظ ومخاؾش الخذُْٔ وضىال إلى اإلابدث الثالث الزي ًػم مهاًُــــ

 الخذُْٔ اإلاخهاٍس نليها.
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 ماهُت التدقُق : املبحث ألاول 

ٗاهذ الهملُاث  خ الخذُْٔ إلى الهطىس الٓذًمت، التي جمخذ إلى ما ْبل مُالد، خُث  ًشحو جاٍس

ٗان الُشد ْادس نلى جُٓذ ؤنماله بىُعه ت ضًيرة حذا بدُث   .1الخجاٍس

زلٚ  خي للخذُْٔ ومُهىمه ٖو ت الخؿىس الخاٍس ٗان جؿّش إلى مهَش والىُت ألاظاظُت لهزا اإلاىغىم 

ه باإلغاَت إلى ألاه  ذاٍ التي ًشمى إلى جدُٓٓها.ؾْش

خي للتدقُق : املطلب ألاول   التطوز التاٍز

حعخمذ مهىت الخذُْٔ وشإتها مً خاحت ؤلاوعان إلى الخدٓٔ مً صخت البُاهاث اإلاداظبُت التي                

ذ قهشث هزه الخاحت ؤو  ال لذي ٌهخمذ نليها في اجخار ْشاساجه، والخإٖذ مً مؿابٓت جلٚ البُاهاث للىاْو. ْو

ين والُىهان ٗاهذ حعخخذم  خُت نلى ؤن خٙىماث ْذماء اإلاطٍش ـــث جذٛ الىزابـــــٔ الخاٍس ــ الخٙىماث، خُــ

ـــا ٌعخمو الى الُٓىد تهــ ٗان اإلاذْٔ ْو اإلاثبخت بالذَاجش  اإلاذْٓين للخإٖذ مً صخــــت الخعاباث الهامت. و

ـــٍى نلى مذي صختها. وه٘زا هجذ ؤن ٗل "مشخٓت مً الٙلمت  Auditingمت جذُْٔ "والسجالث للىْـ

 .2""ومهىاها "ٌعخمو Audireالالجُيُت "

شهذ الخذُْٔ نذة جؿىساث التي خذزذ في نلم اإلاداظبت بئجبام هـــــكام الُٓذ اإلاضدوج التي وسدث في   

اغُت للهالم الاًؿالي لىْا ـــت الٍش ـــ ــ م،وهى الانتراٍ بػشوسة وحىد ؤهكمت 4141نام  باشُلُى  اإلاىظىنـ

 .3مداظبُت ظلُمت إلاىو ألاخؿاء والًش

ــــت، 4854ولٓذ قهشث ؤو مىكمت مهىُت في مُذان الخذُْــــٔ في َُيعُا باًؿالُا نام  ـــ م. خُث جإظعذ ٗلُــ

ـــان الخامغ لُطبذ الصخ يُه بجاهب الىجاح في الامخدــــ ٗاهذ جخؿلب ظذ ظىىاث جمٍش ــش و ـــ ظ خبُـ

 م ششؾا مً ششوؽ مضاولت مهىت الخذُْٔ. 4664اإلاداظبت. وفي نام 

ؿاوي نام  ــاث البًر ذ حاء ْاهىن الشٖش ـــًـ 4561ْو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ م ًىظ نلى وحىب الخذُْـــــٔ بٓطذ خماًت اإلاعدثمٍش

ٗاهذ في هزا العُاّ ٙاث بإمىالهم. ومً بين الذٛو التي   : مً جالنب الشٍش

ُ٘ت نام 4554َشوعا نام  ٗاهذ ــــاث اإلاخدذة ألامٍش ــ ـــًـ 4551م، الىالًـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ٙي للمداظبُــ م)اإلاههذ ألامٍش

ــــاهُا نام 4446الٓاهىهُين  ــ ــ ــ ىذا نام 4546م(، وؤإلاــــ ىلىذا نام 4491م، وؤظترالُـــا نام 4491م، ٖو م، َو

 في ناإلاىا الخاغش. م، ه٘زا ختى ؤضبذ ال ًخلى منها بلذ4444

ــــت اإلاهىت َيها دون جىكُم،  ؤما في الشّش الهشبي، َٙان إلاطش َػل العبٔ في هزا اإلاجاٛ، خُث بذؤث مضاولــ

م)4494وفي نام   ( اإلاىكم إلاضاولت مهىت جذُْٔ الخعاباث.4م ضذس ْاهىن ْس

ــــو اإلاطشي  ــ ــ ــ ـ ــ ذ اٖدعب اإلاذْٔ اإلاعخٓل جٓذًشا ٖبيرا في الدشٍش . 4488إلى  4489خالٛ الُترة بين نام ْو

ـــذ ألاخذار الثالزت الخالُت دلُال نلى انخماد العلؿاث الشظمُت نلى اإلاذْٔ اإلاعخٓل بشٙل م٘ثِ ــ ـــ ٗاهــ   : و

م ) : أوال الزي خطش خٔ الذخىٛ في اإلاهىت لألشخاص الزًً لذحهم  4484( 411ضذوس ْاهىن الخذُْٔ ْس

 خذ ؤدوى مً اإلاؤهالث؛

م ) : ثاهُا ٗاث بشٙل جهاةي؛ 4481( لعىت 16ضذوس ْاهىن ْس و خاص بالشش  جىكُم الدشَش

                                                           
ت اإلاشاحهت، الؿبهت ألاولى، ميشىساث الذاس ألاٗادًمُت، 1  . 11، ص 1944ؾشابلغ،  هطش ضالح مدمذ، هكٍش
، داس وابل ليشش، الؿبهت ألاولى،  2  .41، ص 1941خالذ ؤمين نبذ هللا، الخذُْٔ وسْابت في البىٕى
ومشاحهت في جششُذ الٓشاساث، مزٖشة مٓذمت لىُل شهادة اإلااظتر في الهلىم ؤلاْخطادًت   ؤهمُت الخذُْٔ اإلاداظبي  مدمذ الؿاهش ظالمي، 3

ت ونلىم الدعُير، حامهت الشهُذ خمه لخػش بالىادي،   . 1، ص 1948والخجاٍس
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بت الذخل ظىت : ثالثا ـــل لٓاهىن غٍش ــ ــ ــــب  4481ضذوس حهذًــــ ــ والزي هظ نلى وحىب مطادَت مداظــــ

 معخٓل؛  

ت " ظىت  ذ وشإث "حمهُت اإلاداظبين واإلاشاحهين اإلاطٍش ٗان مً ؤيشاغها الشب4416ْو ـــــعت مداولت ، و ــ ُــ

ـــاف باإلاعخىي الالبٔ لها. وفي ظىت  ــ ــ ــىلذ "الجمهُت" إلى "هٓابت"  4488جىكُم اإلاهىت في مطش، والاخخُـــ ــ جدــــ

م ) ــى الٓاهىن ْس ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ  (.141بمٓخػـ

ــــٔ ًىكم ؤنماٛ  4485ؤضذسث الىٓابت ظىت   * ــ ـ ــ ـ وآداب ظلٕى اإلاهىت، دظخىسا إلاهىت اإلاداظبت والخذُْـ

ـــاث وخّٓى ومعؤولُاث اإلاداظبين.  واحبـ

م )* ـــاث" الزي ٌهــمل في  4461( لعىت 414ضذوس ْاهىن ْس ـــ ــ ضي للمداظبـــ اإلاشخظ بئوشاء "الجهاص اإلاٖش

ابت اإلاالُت واإلاداظبُت وجذُْٔ الخعاباث. ـــاٛ الْش ــ ـ ــ  مجــ

هاث مهىُت مخٓذمت في الهشاّ ظىت  ٖما ؿاوي، 4444ٗاهذ هىإ حشَش ــاث البًر  معخمذة مً ْاهىن الشٖش

ؿاوي  ٗاهذ نليها اإلاهىت في مىاؾٔ الخ٘م البًر ؤما في لبىان وظىسٍا َلم ًً٘ إلاهىت الخذُْٔ جلٚ اإلاٙاهت التي 

ذُْٔ مخؿىسة في َشوعا رلٚ هكشا لىْىم هزًً البلذًً جدذ الاظخهماس الُشوس ي، خُث لم جً٘ مهىت الخ

 الىْذ.

ؤما باليعبت للممل٘ت الهشبُت العهىدًت َٙان لها َػل العبٔ في الخلُج الهشبي في دَو اإلاهىت إلى 

ــــي  ــ ــ ــ ٗاث الخذُْٔ مً الهالم الهشبـــ خدها اإلاجاٛ واظها لشش هاث خذًثت في هزا اإلاجاٛ َو ألامام بئضذاس حشَش

ذ جبهها  ٗاإلماساث الهشبُت اإلاخدذة، وظلؿىت نمان، ْؿش، إلاماسظت اإلاهىت، ْو رلٚ بُٓت دوٛ اإلاىؿٓت 

ً إلى ؤن وضلذ اإلاهىت في هزه الذٛو مشاخل البإط هها مً الخٓذم. و ًطذّ هُغ الٓٛى نلى دوٛ  والبدٍش

ٗاهذ ا ــــإ مهً مخٓذمت في ٗل مً اإلاًشب الهشبي والجضابش ولبُا، وان  ـــ ــ ــ ــ ـ إلاهىت ماصالذ اإلاًشب الهشبي َهىـــ

ــــا في دٛو نشبُت ؤخشي بعبب ٗىجها خذًثت الاظخٓالٛ ؤو ؤضاب الخإخش ال٘ثير مً  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ جخؿى ؤولى خؿىاتهـ

 مشآَها ومنها مهىت جذُْٔ الخعاباث.

خي إلاهىت جذُْٔ لذًىا ماًلي:   مً بين الهىامل الهامت التي ظانذث الخؿىس الخاٍس

ادة حجم اإلاششوناث مً_   خُث الهمل َيها ووشاؾاتها. ٍص

ؼ العلؿاث للًير اْخطادًا._   جٍُى

ٗاث ألامىاٛ )اإلاعاهمت( مما ؤدي إلى َطل اإلالُ٘ت نً ؤلاداسة  _  قهىس شش

بت الذخل والعّى اإلاالُت وييرها مما خذا باإلاششوناث إلى _  هاث ٖٓاهىن غٍش ضذوس بهؼ الٓىاهين الدشَش

 متهم .جىقُِ اإلاذْٓين واصدًاد الؿلب نلى خذ

 مفهوم التدقُق املطلب الثاوي:

ابت الذاخلُت والبُاهاث واإلاعدىذاث والخعاباث                  ًٓطذ بخذُْٔ الخعاباث َدظ ؤهكمت الْش

ـــــا،بٓطذ ــ ـ ــــٔ َدطا إهخٓادًا مىكمــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ الخشوج بشؤي َني مداًذ نً  والذَاجش الخاضت باإلاششوم جدذ الخذُْـ

شها  ـــشوم في جهاًت َترة صمىُت مهلىمت، ومذي جطٍى ــ ـ ــ مذي داللت الٓىابم اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لزلٚ اإلاشـــ

 .1لىخابج ؤنماله مً سبذ ؤو خعاسة نً جلٚ الُترة
  

                                                           
ٗلُت الهلىم  بً هاضش مدُىف، ؤهمُت الخذُْٔ اإلاداظبي في مؤظعت اْخطادًت، جدذ إششاٍ بً خلُمت ظلُمت مزٖشة لىُل شهادة اإلااظتر  1

ت خطظ جذُْٔ مداظبي حامهت معخًاهم،  .8، ص 1941-1944الخجاٍس
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شابً إزباث باظخهماٛ الىظابل الُىُت بمىغىنُت  َالخذُْٔ إرن نملُت مىكمت للخطٛى نلى ؤدلت ْو

للخإٖذ مً دسحت الخمازل بين ما هى مثبذ في الذَاجش والسجالث خٛى ألاخذار الاْخطادًت للمششوم وهزه 

ٔ مٓاًِغ مهُىت زم هٓل الىخابج إلى ألاؾشاٍ اإلاهىُت   . 1ألاخذار َو

 : ل هر  التػاٍز  أه  جودد غىاضس أساسُت يي غملُت التدقُقهالحظ مً خال

ٔ بشهامج مدذد معبٓا ًٓىم  * إن الخذُْٔ نملُت مىكمت جخم مً خالٛ مىهج ٌهخمذ نلى الخخؿُـ َو

 بئنذاد اإلاذْٔ الخاسجي اإلاعخٓل.

بُنها وبين إن نملُت الخذُْٔ حهخمذ نلى َدظ ألادلت وجُُٓمها بمىغىنُت لخدذًذ مذي الاجُاّ * 

 الخإُٖذاث ؤلاداسة مً حهت ومذي جىآَها مو مهاًير ؤلابالى اإلاالي الذولُت مً حهت ؤخشي.

ش جهاةي ًىضح هخابج هزه الهملُت ومذي حهبير الٓىابم اإلاالُت نً *   إن نملُت الخذُْٔ جيخهي بئضذاس جٍٓش

ش إلى الجهاث اإلاه  . 2ىُت التي حهخمذ نليها خُٓٓت اليشاؽ خالٛ َترة مدذدة وإًطاٛ هزا الخٍٓش

 أهداف وأهمُت التدقُق. : املطلب الثالث

 أهداف التدقُق : الفسع ألاول 

ـــٔ ومػمىهه اإلانهي ؤن ًالخل الخًير                 ــ ـــ ــ ـ خي ألهذاٍ الخذُْــ ٌعخؿُو الباخث في الخؿىس الخاٍس

ــــلت الٖدشاٍ ما ْذ ًىحذ  ـ ــ ــ ــــٔ مجشد وظُــ ــ ــ ــ الهابل الزي ؾشؤ نلى ألاهذاٍ ،َٓذًما ٗاهذ نملُت الخذُْـــ

ـــــالث مً ؤخ ــ ـــاجش والسجـ ــ ــ ؿاء ؤو يش وجالنب وجضوٍش ولً٘ هزه الىكشة لهملُت الخذُْٔ حًيرث نىذما بالذَــ

إن اٖدشاٍ الًش وألاخؿاء لِغ هذَا مً ؤهذاٍ نملُت  4541ْشس الٓػاء ؤلاهجليزي ضشاخت نام 

 الخذُْٔ.

 َُمً٘ بىحه ؤلاحماٛ خطش ألاهذاٍ الخٓلُذًت والخذًثت في الشٙل الخالي:

 التقلُدًت وحدًثت لػملُت التدقُق( : ألاهداف I- 10الشكل زقم ) 

 

 ألاهداف الحدًثت ألاهداف التقلُدًت

الخإٖذ مً دْت وصخت البُاهاث اإلاداظبُت اإلاثبخت  -

ش مذي الانخماد نليها بذَاجش  وسجالث اإلاششوم،  وجٍٓش

الخطٛى نلى سؤي َني مداًذ خٛى مؿابٓت الٓىابم -

 اإلاالُت إلاا هى مُٓذ بالذَاجش والسجالث

 اٖدشاٍ ما ْذ ًىحذ بالذَاجش مً ؤخؿاء ؤو يش -

-  ٔ جٓلُل َشص اسجٙاب ألاخؿاء ؤو الًش نً ؾٍش

اساث اإلاذْٔ اإلاُاحئت.  ٍص

 

 مشاْبت الخؿـ اإلاىغىنُت ومخابهت جىُُزها -

جُُٓم هخابج ؤنماٛ اإلاششوم باليعبت إلى ألاهذاٍ  -

 اإلاشظىمت

الٓػاء نلى ؤلاظشاٍ مً خالٛ جدُٓٔ ؤْص ى  ُٖاًت -

 خاحُت مم٘ىت في حمُو هىاحي اليشاؽإه

اهُت لألَشاد اإلاجخمو -  جدُٓٔ ؤْص ى ْذسة مً الَش

 

 

 
 .11، 14املسدؼ: خالد أمين غبد هللا، مسدؼ سبق ذكس ، ص 

 

                                                           
 .44، 45، 41، 46، 48، 41، 41خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  1
 .6مدمذ الؿاهش ظالمي، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  2
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 أهمُت التدقُق. : الفسع الثاوي

ــــلت إلى خذمت نذة ؾىابِ             ـ ــ ــ ــ ـ ـــٔ إلى ٗىهه وظُلت ال ياًت، تهذٍ  هزه الىظُــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ حهىد ؤهمُت الخذُْــ

ـــا وسظم ظُاظاتها ومً ألامثلت نلى هزه  ــ ــ حعخخذم الٓىابـــم اإلاالُت اإلاذْٓت  وحهخمذها في اجخار ْشاساتهـ

ــــاث ؾابُت اإلا ،الؿىابِ والُئـ ـــًـ ــ ـــًـ واإلاعخٓبلُـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ً الخالُُـ ً ،اإلاعدثمٍش والبىٕى سحاٛ اإلااٛ والْخطاد،  ذٍس

ـــت اإلاخخلُت، وهٓاباث الهماٛ وييرها  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــاث الخٙىمُــ  . 1والهُئـــ

ــــاث  ــ ــ ـ ــــٔ في اجخار الٓشاساث وسظم العُاظـــ ــ ــ ش النهاةي لهملُت الخذُْـــ خُث حهخمذ هزه الُئاث نلى الخٍٓش

 : ووغو الخؿـ اإلاعخٓبلُت لها. ومً هزه الُئاث ماًلي

 إداسة اإلاششوم التي حهخمذ انخماد ٗلُا نلى البُاهاث اإلاداظبُت اإلاذْٓت  -

ـــت اإلاذْٓت في اجخار الٓشاساث التي حعخخذ - ــ ـ ــ ـــٍشً الزًً ٌهخمذون نلى الٓىابم اإلاالُـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ م اإلاعدثمـ

 الخىحُه مذخشاتهم اظدثماساتهم بدُث جدٓٔ لهم ؤٖبر نابذ ممً٘.

ابت الجهاث الخٙىمُت التي حهخمذ نلى الٓىابم اإلاذْٓت في ؤيشاع ٖثيرة، منها ال - ـــــ والْش ــ ــ ــ خخؿُـــ

شع الػشابب ويير رلٚ.  َو

اإلآشغىن والبىٕى الزًً ٌهخمذون نلى الٓىابم اإلاالُت مً ْبل هُئت َىُت مداًذة، بدُث  -

 .2حعانذهم في الخهٍش نلى الىغو اإلاالي للميشأث التي جٓىم بخٓذًم ْشوع ؤو حعهُالث ابخماهُت لهم

خُث حهخمذ جلٚ  نلما احخمانُا ًخذم َئاث اإلاجخمو اإلاخخلُت،ومجمل الٓٛى ؤن اإلاداظبت ْذ ؤضبدذ 

ـــت  ــ ــ ــ ـ ـــُت اإلاسجلت بالذَاجش، ؤو الكاهشة بالٓىابم اإلاالُــ ــ ـــاث اإلاداظبـــ الُئاث في ْشاساتها الاْخطادًت نلى البُاهــ

ـــادسة نً اإلاششوناث اإلاخخلِ. ـــ  الطـ

  

                                                           
 .11خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  1
 .6صمدمذ الؿاهش ظالمي، مشحو ظبٔ رٖشه،  2
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 أهواع وخطائظ وطسق ومخاطس التدقُق : املبحث الثاوي

 أهواع التدقُق: املطلب ألاول 

 أوال: التدقُق مً حُث الىطاق

وهىا ًٓىم اإلاذْٔ بُدظ الُٓىد واإلاعدىذاث والسجالث بٓطذ الخىضل إلى  : التدقُق الكامل -0

ٗامال جُطُ ٗان هزا الىىم جذُْٓا  ذ  لُا، ؤي ًٓىم الشؤي الُني اإلاداًذ خٛى صخت الٓىابم اإلاالُت ٖٙل. ْو

و التي  %499اإلاذْٔ بُدظ الُٓىد والسجالث اإلاخخلُت واإلاعدىذاث وييرها  ٗاهذ اإلاشاَس ورلٚ الُىم 

جذْٔ خعاباتها ضًيرة الدجم، ونملُاتها ْلُلت لهذد. وجدٛى هزا إلى الخذُْٔ الٙامل إخخباسي إي ْابم 

نماٛ وما ضاخب رلٚ في وشىء نلى ؤظلىب الهُىت ؤلاخطابُت هدُجت الخؿىس الزي خذر في دهُا ألا 

ٗاث اإلاعاهمت بدُث لم ٌهذ مً اإلاهٓٛى ؤن ًٓىم اإلاذْٔ بخذُْٔ حمُو  الطىاناث ال٘بيرة والشش

ٗاَت السجالث واإلاعدىذاث ابت 1اإلاهلىماث ،و ادة الاهخمام بإهكمت الْش ذ ظانذ هزا الاججاه نلى  ٍص .ْو

الهُىت التي جخػو لهملُت الخذُْٔ حهخمذ  الذاخلُت ووغو ألاهكمت الذُْٓت لها، ومً هىا ؤضبذ حجم

ابت الذاخلُت هالُت ألاهكمت الْش  .2انخمادا ٖبيرا نلى مذي دْت ومخاهت َو

وهىا ًٓخطش نمل اإلاذْٔ نلى بهؼ الهملُاث ؤو البىىد دون ييرها ٖإن ٌههذ  التدقُق الجصئي: -2

هزه الخالت ال ًمً٘ الخشوج بشؤي َني خٛى الٓىابم  بخذُْٔ الىٓذًت َٓـ ؤو حشد اإلاخاصن...... الخ. وفي

اإلاالُت ٖٙل، وإهما ًٓخطش اإلاذْٔ نلى ما خذد له مً مىاغُو. ومً اإلاشيىب َُه هىا ؤن ًدطل اإلاذْٔ 

ىلت إلُت ختى ال ًيعب إلُه إهماٛ ؤو جٓطير في الُٓام  نلى نٓذ ٖخابي ًىضح هؿاّ نملُت الخذُْٔ اإلاٗى

 .3ُعه بىاظؿت الهٓذ مً ؤًت معؤولُاث ٖهزهبالخذُْٔ، وبزلٚ ًدمي ه

 ثاهُا: التدقُق مً حُث التوقُت

ًٓطذ به الخذُْٔ في جهاًت العىت اإلاالُت للميشإة، بهذ جٙىن السجالث والُٓىد التدقُق النهائي:  -0

مخاص هزا الىىم مً الخذُْٔ ت ْذ ؤنلٓت، وجم إنذاد الٓىابم اإلاالُت للميشإة. ٍو ُىد الدعٍى  اإلاداظبت ْو

بهذم خذور ؤي حهذًل في البُاهاث اإلاثبخت في الذَاجش، ؤو حًير في ؤسضذة الخعاباث. وٍؿلٔ نلى هزا الىىم 

هاب نلى هزا الطًير و  مً الخذُْٔ، جذُْٔ اإلايزاهُت الهمىمُت، وهى ًالبم اإلايشأث اإلاخىظؿت الدجم. َو

 الخذُْٔ ماًلى:

 ىنها  الُشل  في اٖدشاٍ ما ْذ جم ًىحذ بالذَاجش والسجالث مً ألاخؿاء ؤو يش خاٛ ْو

 .ْذ ًؤدي إلى جإخش جٓذم الٓىابم اإلاالُت في اإلاىانُذ اإلادذدة ْاهىهُا 

 .ْذ ًؤدي إلى الخطخُت بالذْت الالصمت لخدُٓٔ ظشنت إهجاص الهمل 

 جش في اإلايشأث.ْذ ًؤدي إلى اسجبإ الهمل بم٘خب الخذُْٔ لتزامً إُْاٛ الذَا 

شابً ؤلازباث الالصمت   .4ْذ ًؤدي إلى جىِْ الهمل بم٘خب الخذُْٔ ختى ًدعنى للم٘خب حمو ؤدلت ْو

                                                           
 . 19خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص 1

 . 11، ص 1996مهُب العاعي، وهُب نمىس، نلم جذُْٔ الخعاباث، ضُاء ليشش وجىصَو، نىان،  2
 14، 19خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  3
 ،.11مهُب العاعي، وهُب نمىس،مشحو ظبٔ رٖشه، ص  4
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وهىا ًٓىم اإلاذْٔ بخذُْٔ الخعاباث واإلاعدىذاث بطُت معخمشة بدث ًٓىم التدقُق املستمس:   -2

اساث مخهذدة للميشإة مىغىم الخذُْٔ ؾىاٛ الُترة التي ًذْٓها، زم  ُٔ ًٓىم في جهاًت الهام بخذْبٍض

 .1الخعاباث الخخامُت واإلايزاهُت

ٓت الخذُْٔ  ومً الىاضح ؤن هزا الىىم ًطلح في جذُْٔ اإلايشأث ال٘بير خُث ًطهب جذُْٓها نً ؾٍش

مخاص هزا الىىم مً الخذُْٔ بالخطابظ الخالُت:  النهاةي. ٍو

ذ ٗاٍ لذي اإلاذْٔ مما ًم٘ىه مً الخهٍش نلى اإلايشإة   بطىسة ؤَػل.وحىد ْو

 .ظشنت اٖدشاٍ الًش والخؿإ في وْذ ْطير 

 .ْٔاهخكام الهمل بم٘خب اإلاذ 

 . جٓلُل َشص الخالنب بالذَاجش 

 .اتها دون إهماٛ ؤو جإخش  إهجاص ألانماٛ في ؤْو

 ولكً بالسغم مً هر  املصاًا ٌػاب غلى هرا التدقُق املستمس كالتالي:

 ام ؤو ُْىد في اإلاعدىذاث والسجالث بهذ جذُْٓها. اخخماٛ مىقُي  اإلايشإة بخًُير ؤو خزٍ ؤْس

  اسة اإلاذْٔ لخذُْٔ ما ًٙىن ْذ حهؿُل نمل مىقُي ْعم الخعاباث بين الُترة و ألاخشي نىذ ٍص

 ؤزبذ بذَاجش والسجالث.

 .اسة له ها مُخىخت في آخش ٍص  اخخماٛ ظهى اإلاذْٔ نً إجمام بهؼ ألامىس التي جٖش

 وشىء ضالث الخهاٍس وضذاْت بين اإلاذْٔ ومىقُي اإلاششوم.اخخما ٛ 

 ثالثا: التدقُق مً حُث الهُئت

ًٓىم ههزا الخذُْٔ هُئت داخلُت ؤو مذْٓين جابهين للميشإة، ورلٚ مً ؤحل التدقُق الداخلي:   -0

ت وإهخاحُت مم٘ىت للمششوم، و  حصجُو خماًت اإلايشإة، ولخدُٓٔ ؤهذاٍ ؤلاداسة ٖخدُٓٔ ؤٖبر ُٖاًت إداٍس

ت  .2الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

ش ؤن الب التدقُق الخازجي: -2 ُاهاث اإلاالي جمثل الىغو حهذٍ الخذُْٔ الخاسجي بشٙل ؤظاس ي إلى جٍٓش

يشإة ؤو اإلاؤظعت خالٛ الُترة اإلاالُت اإلابيُت في البُاهاث اإلاالي، َئن وحىد الخذُْٔ ألنماٛ اإلا الخُٓٓي

 .3الذاخلي ال ًٌني بإي خاٛ مً ألاخٛى نً وحىد اإلاذْٔ الخاسجي

ت العابٓت بين الخذُْٔ الخاسجي والخذُْٔ الذاخلي ؤن هىإ ؤوحه حشابه ًمً٘ خطشها  خطح مً الخُْش ٍو

 ًلي: َُما

ت والتي ًمً٘ الثٓت َيها والانخماد ٗل منهما ًم - ثل هكام مداظبي َهاٛ حهذٍ إلى جىَير اإلاهلىماث الػشوٍس

ش مالُت هاَهت.   نليها في إنذاد الخٓاٍس

ابت الذاخلُت إلاىو ؤو جٓلُل خذور ألاخؿاء والخالنب والًش. -  ٗل منها ًخؿلب وحىد هكام َهاٛ للْش

  4مً خُث الهذٍ -

                                                           
 .46، ص 1996للخذُْٔ الخعاباث، داس الجامهت ؤخمذ خلمي حمهت، مذخل خذًث  1
 .11،11،14خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  2
 .16مهُب العاعي، وهُب نمىس، مشحو ظبٔ رٖشه، ص 3
 .46، ص1996ؤخمذ خلمي حمهت، مذخل خذًث للخذُْٔ الخعاباث، داس الجامهت، 4
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 ةمً خُث الهالْت باإلايشإ -

 مً خُث هؿاّ وخذود الهمل  -

 مً خُث الخىُْذ اإلاىاظب لألداء -

 ذًًُمً خُث اإلاعخُ -

                والجذٛو آلاحي ًىضح رلٚ: 

 (: املقازهت بين التدقُق الداخلي والخازجيI-10الجدول زقم)                      

 التدقُق الخازجي التدقُق الداخلي البُان

 الهدف

 

 

 

 

ت  وإهخاحُت مً   - جدُٓٔ ُٖاءة إداٍس

 خالٛ الٓػاء نلى ؤلاظشاٍ واٖدشاٍ

 ألاخؿاء والخالنب والًش        

الخإٖذ مً صخت اإلاهلىماث اإلآذمت   -

لإلداسة لإلظترشاد هها في الخؿـ واجخار 

 الٓشاساث وجىُُزها.

إبذاء الشؤي الُني اإلاداًذ نً مذي 

ش اإلاالُت نً َترة مهُى ت ونذالت الخٓاٍس

 وجىضُل الىخابج إلى اإلاعخُُذة منها.

 

 شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي منهي مً خاسج  ىقِ مً داخل اإلايشإة )جابو(  م غالقت القائم بػملُت التدقُق  

 اإلايشإة )معخٓل( بامليشأة

 هطاق حدود التدقُق         

 

جدذد ؤلاداسة هؿاّ نمل اإلاذْٔ له 

الذاخلي ٖما ؤن ؾبُهت نمله ٌعمذ له 

نملُاث الُدظ والاخخُاساث إلاا بخىظُو 

لذًه مً وْذ وإمٙاهُت حعانذه نلى 

           .الخذُْٔنملُاث جذُْٔ 

 الذاخلي ٖما ؤن ؾبُهت نمله ٌعمذ 

ٓا للهٓذخً   دذد هؿاّ وخذود الهمل َو

 اإلايشإة واإلاذْٔ الخاسجياإلاىْو بين 

ًير الخذُْٔ والهٍش العابذ واإلاها

نليها وما جىظ نلُه مً  اإلاخهاٍس 

ويالبا ما  خذُْٔاإلاهىت الْىاهين مىكمت 

الخاسجي جُطُلي ؤو  الخذُْٔ ًٙىن 

ٓا لؿبُهت وحجم نملُاث  اخخُاسي َو

  .اإلايشإة مدل الخذُْٔ

ًخم الُدظ بطىسة معخمشة ؾىاٛ  - التوقُت املىاسب لألداء      

 العىت اإلاالُت

ٓا لدجم اإلايشإة اخخُاسي   -  َو

ًخم الُدظ مشة واخذة )جهابُت( ؤو  -ؤ

خالٛ َترة دوسٍت ؤو يير دوسٍت ؾىاٛ 

 العىت اإلاالُت )معخمشة(

ٗامل ؤو حضةي  - ب  ْذ ًٙىن 

ٓا للٓاهىن العابذ  -  ث  إلضامُت َو

ش  اإلاالُت -ؤ      إداسة اإلايشإة املستفُد  ْشاءة لخٓاٍس

 ؤصخاب اإلاطلح - ب     

 إداسة اإلايشإة -  ث     
 

 .49، ص 2111املسدؼ: محمد إبساهُم، املدخل الحدًث املدخل لتدقُق الحساباث، داز الطفاء لليشس والتوشَؼ، غمان، 
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 التدقُق مً حُث الالتزام زابػا:

هى رلٚ الخذُْٔ الزي هظ الٓاهىن نلى وحىب الُٓام به َٓذ هظ ْاهىن التدقُق إلالصامي:  -0

ٗاث ألاسدوي  م )الشش ٗاث اإلاعاهمت َإضبذ إلضامُا. 4441( لعىت 11ْس  نلى وحىب جذُْٔ خعاباث الشش

وهى رلٚ الزي ًؿلبه ؤصخاب اإلايشإة دون إلضام ْاهىوي نلى وحىب الُٓام  التدقُق الاختُازي : -2

ٗاث ألاشخاص.  به، وجلٚ هي الخاٛ باليعبت للمششوناث الُشدًت والشش

 1خامسا: التدقُق مً حُث الشمولُت

ظبٓذ ؤلاشاسة مً ؤهه َدظ البُاهاث اإلاثبخت بالسجالث و الذَاجش  وهى ماالػادي: التدقُق  -0

ض اإلاالي، وإبذاء سؤي اإلاذْٔ الُني  الخإٖذ مً صخت الٓىابم اإلاالُت ومذي داللتها لىدُجت ألانماٛ واإلاٖش

 اإلاداًذ خٛى رلٚ.

لخٓابٔ مهُىت والىضىٛ ًٙىن هزا الىىم مً الخذُْٔ ههذٍ البدث نً ا الفحظ لغسع مػين: -2

ذ جٙىن الخعاباث والبُاهاث مىغىم الخذُْٔ ْذ ظبٔ جذُْٓها  إلى هخابج مدذدة ٌعتهذَها َدظ. ْو

ض اإلاالي وهخابج ألانماٛ. ومً ألامثلت نلى "الُدظ  جذُْٓا نادًا ههذٍ الخشوج بشؤي مداًذ خٛى اإلاٖش

 لًشع مهين"َدظ السجالث ههذٍ اٖدشاٍ يش ما.

 ىام لخذُْٔ ؤخشي ظِخم إدساحها في الجذوٛ الخالي:هىإ ؤهسادسا: 

 (: أهواع التدقُق ألاخسى I-12الجدول زقم)

 مػمون الىوع أهواع التدقُق ألاخسى 

ابت الذاخلُت والبُاهاث واإلاعدىذاث والخعاباث والذَاجش  التدقُق املالي ًٓطذ به َدظ ؤهكمت الْش

 مىكماالخاضت باإلاششوم جدذ الخذُْٔ َدطا اهخٓادًا 

ت للمششوم لخإٖذ مً ؤن ؤلاداسة التدقُق إلادازي   ًٓطذ به جذُْٔ الىىاحي ؤلاداٍس

 حعير باإلاششوم هدى جدُٓٔ ؤْص ى مىُهت ؤو نابذ ممً٘ ألْل جٙلُت مم٘ىت جدقُق ألاهداف

ًٓطذ به الخدٓٔ مً ؤن ألاهذاٍ اإلاؤظعت اإلاشظىمت ظلُا واإلاخؿـ لها ْذ جدٓٓذ 

 َهال

ت  التدقُق القاهووي ًٓطذ به جإٖذ اإلاذْٔ مً اإلايشإة ْذ ؾبٓت الىطىص الٓاهىهُت وألاهكمت اإلاالُت وؤلاداٍس

 ٛ هُت ؤو الخىُُزًت في الذو  التي ؤضذستها ظىاء العلؿت الدشَش

اهُت للمجخمو الزي حهمل َُه جلٚ اإلاؤظعت التدقُق إلادتماعي  حهذٍ إلى جدُٓٔ الَش

ض في جذُْٔ الىىا التدقُق املستىدي ذة للهملُاث ًتٖر حي الشٙلُت واإلاىغىنُت والٓاهىهُت للمعدىذاث اإلاٍؤ

ت  الخجاٍس

ض في البدث خٛى ُْام اإلاؤظعت ؤو نذم ُْامها بخؿبُٔ اإلابادا اإلاداظبُت اإلآبىلت  التدقُق الفني ًٖش

 ْبىال نام
 

 .77املطدز: خالد أمين غبد هلل، مسدؼ سبق ذكس ، ص 

 

                                                           
، 1991لخعاباث ؤلاؾاس الىكشي واإلاماسظت الخؿبُُٓت دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، مدمذ الشامي ؾاهش، معهىد ضذًٓي، اإلاشاحهت وجذُْٔ ا 1

 14ص
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 املطلب الثاوي: خطائظ التدقُق 

الخذُْٔ نملُت حهخمذ نلى الُ٘ش واإلاىؿٔ لزلٚ َهى ٌهخبر وشاؾا ًجب الخخؿُـ له معخٓبل ٖما أوال_ 

ٓت نشىابُت.  ًجب ؤن جٙىن نملُت الخىُُز بإظلىب منهجي ولِغ بؿٍش

ٓت مىغىنُت ٌهخبر رلٚ حىهش نملُت الخذُْٔ  ثاهُا_ خم جُُٓمها بؿٍش شابً ٍو غشوسة الخطٛى نلى ؤدلت ْو

 لزي ٌهخمذ نلُه اإلاذْٔ في إبذاء سؤًه نً الٓىابم اإلاالُت للمؤظعت.وهى ألاظاط ا

ٌشمل الخذُْٔ نلى إبذاء الشؤي ؤو إضذاس الخ٘م ومً زم َمً الػشوسي وغو مجمىنت مً اإلاهاًير ثالثا_ 

التي ًخم اظخخذامها ٖإظاط لخُُٓم وإضذاس الخ٘م الصخص ي ومً حملت هزه اإلاهاًير اإلابادا اإلاداظبي 

 نليها التي حعخخذم ٖمهُاس للخ٘م نلى مذي ظالمت البُاهاث مدل الذساظت.الخهاٍس 

إًطاٛ هخابج الخذُْٔ إلى ألاؾشاٍ اإلاهىُت ورلٚ َئن الخذُْٔ ًمثل وظُلت مً وظابل الاجطاٛ زابػا_ 

ش الزي  خُث ٌهخمذ اإلاذْٔ في نشع هدُجت الُدظ والذساظت وإًطالها إلى الجهاث اإلاهىُت نلى الخٍٓش

 .1ؤي َني مداًذًخػمً س 

 املطلب الثالث : طسق التدقُق ومخاطس .

 الفسع ألاول: طسق التدقُق.

 جخػمً نملُت الخذُْٔ اظخهماٛ الؿّش الخالُت نلى ظبُل اإلاثاٛ ال الخطش:

وجؿبٔ في الخ٘م نلى ضالخُت الؿشابٔ اإلاداظبُت اإلاعخهملت بمششوم الهمُل، ومذي  املالحظت : .0

ابت الذاخلُت.  ُٖاءة هكام الْش

ش وحىدها الُهلي.التفتِش:  .2  وجؿبٔ في جذُْٔ الاظدثماساث اإلاالُت ألاضٛى ألاخشي الشبيهت لخٍٓش

ص(:  .7 ت مو ؤؾشاٍ وجؿبٔ في الخإٖذ مً ؤسضذة الخعاباث، ومبالٌ الهالتثبُت )التػٍص ملُاث الخجاٍس

 خاسج اإلاششوم.

ت بمٓاسهتها مو بُاهاث شبيهت ؤو  املقازهت : .9 وجؿبٔ نلى ؤسضذة الخعاباث والبُاهاث اإلاالُت الجاٍس

 اإلامازلت.

ش مذي الانخماد نليها وضالخُت وششها  التحلُل: .5 ت لخٍٓش وجؿبٔ نلى الخعاباث والبُاهاث الجاٍس

 ٖمهلىماث نً اإلاششوم اإلاهني.

ٗاخدعاب بػانت آخش اإلاذة .حتساب : الا  .6 مُت اإلآذمت مً الهمُل   وجؿبٔ نلى البُاهاث الْش

وجؿبٔ نلى ظُاظاث اإلاششوم اإلاهني، وألامىس والٓػاًا التي ال ًمً٘ ؤلاَطاح ننها في  الاستفساز: .7

الالتزاماث الهشغُت، الخؿـ اإلاعخٓبلُت......الخ. خُث ًخم اظخخذام هزه  الٓىابم اإلاالُت اإلايشىسة. مثل

الؿّش نلى ؤظاط اخخُاسي ًٓشس مذاه نلى غىء ُٖاًت الؿّش اإلاداظبُت اإلاعخخذمت باإلاششوم، ومذي 

ابت الذاخلُت  .2ُٖاًت ؤهكمت الْش

 الفسع الثاوي : مخاطس التدقُق .

ؿُـ ألادلت والٓشابً مً ؤحل إنؿاء سؤي نادٛ وظلُم خٛى إن اإلاذْٔ ٌهخمذ نلى حمو وجخ           

ٗاألحي: ذ خاولىا الخىغُذ   الٓىابم اإلاالُت ول٘ىه ْذ ًخإزش بمخاؾش الخذُْٔ ْو

                                                           
 .1941بً دادة ؤمُىت، ؤهمُت الخذُْٔ اإلاداظبي في اجخار الٓشاساث اإلاؤظعت، مزٖشة لىُل شهادة اإلااظتر مههذ الهلىم الاْخطادًت، معخًاهم،  1
 .14،15خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  2
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بإهه خؿش الىاجج نً َشل اإلاذْٔ بذون ْطذ في حهذًل سؤًه في الٓىابم أوال_ مفهوم الخطس التدقُق: 

ٗا  لخالي:اإلاالُت خُث جخمثل ؤهىام مخاؾش الخذُْٔ 

وهى الخؿش الىاجج نً ألاوشؿت واإلادُـ الذاخلي َطال نً بُٓت الخطس الىوعي أو الخاص:  .0

ألاخؿاس ألاخشي الىاججت نً اإلادُـ الخاسجي باإلغاَت إلى ألاخؿاس الىاججت نً الهملُاث التي ًٓىم هها 

 اإلاعير.

ء ولهم إمٙاهُت ألاخؿاء إن مً ًٓىم بطُايت الٓشاس هم ؤَشاد لهم ؤسامخاطس السقابت الداخلُت:  .2

َاإلاعير ال ٌعخؿُو اظخذسإ والخًؿُت الٙاملت حًير اإلادُـ، ومىه َُجب دابما الخىَُٔ بين ما َهله وما 

 . 1ًجب َهله ألن هىإ دابما مىؿٓت لألخؿاس التي ال ًمً٘ حًؿُتها

اإلاذْٔ ٌهمل  ر جىجشا وهزا ما اظخذعى رٖشه خُث ؤنهى الىاجج نً نُب وهى ألاٖثخطس التدقُق :  .7

غمً مجاٛ وعبي َهى ٌعاهم في جخُُؼ مىؿٓت الخؿش ل٘ىه ال ٌعخؿُو خزَها، نلى اإلاذْٔ ؤن ًإخز 

ت في اإلاعخٓبل  .² بهين الانخباس مذي إمٙاهُت وحىد اإلاشاٗل نامت، مثل مشاٗل العُىلت ؤو لالظخمشاٍس

جذس بىا مالخكت اإلاهُاس"  ي :ًل الخذُْٔ َُما" ْذ ؤوضح اإلاٙىهاث الثالزت إلاخاؾش 44ٍو

 .) مخاؾش مشجبؿت بالخعاباث ) مخاؾش مادًت ًُترع خذوثها 

 .)مخاؾش مشاْبت )هكام الذاخلُت ال ًمىو ؤو ًصدح جلٚ ألاخؿاء 

  2مادًت يير م٘دشُت مً ْبل اإلاذْٔمخاؾش نذم الاٖدشاٍ )مخاؾش ؤخؿاء. 

 املبحث الثالث: مػاًير التدقُق

 املطلب ألاول: مػاًير الػامت

ٙي للمداظبين الٓاهىهُين مجمىنت مً اإلاهاًير التي ؤلٓذ ْبىال ناما مً ْبل  ؤضذس اإلاههذ ألامٍش

اإلاماسظين إلاهىت الخذُْٔ، لذسحت ؤجها ؤضبدذ وماصالذ اإلاشحو ألاظاس ي لٙل مً مضاولي اإلاهىت وحشمل زالر 

ش مهاًير هي: اإلاهاًير الهامت )الصخطُت(، الهمل اإلاُذاوي، مهاًير إنذاد الخ  .3ٓاٍس

ً الزاحي ؤو الصخص ي إلاً  أوال: املػاًير الػامت )الشخطُت(: وهي مجمىنت مً اإلاهاًير جخهلٔ بالخٍٙى

 ظيزاولىن مهىت الخذُْٔ، ومً هىا ؤؾلٔ نليها البهؼ مهاًير الصخطُت، َُما ًلي

 :4ششح مىحض لها 

 املػُاز ألاول: التأهُل الػلمي والػملي للمدقق الحساباث -0

اإلاهُاس ؤن ًٙىن اإلاذْٔ خاضال نلى اإلاؤهالث نلمُت مىاظبت بجاهب خطىله نلى ْذس ًخؿلب هزا 

ٛى إلُه بُ٘اءة. ب الهملُت في مماسظت اإلاهىت، ختى ٌعخؿُو إهجاص الهمل اإلاٗى  ٗافي مً الخذٍس

 املػُاز الثاوي: استقالل )حُاد( املدقق -2

 الخذُْٔ بدُث ًٙىن: ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًٙىن معخٓال اظخٓالال جاما في حمُو مشاخل

  .الاظخٓالٛ في إنذاد بشهامج الخذُْٔ دون جذخل ؤلاداسة 

                                                           
 . 11، ص 1991نبذ الُخاح مدمذ الصخً، َخخي سصّ العىاسي، اإلاشاْبت واإلاشاحهت الذاخلُت، داس الجامهت، مطش،  1

ًت  2 بلخاط ٗىزش، ؤهمُت الخذُْٔ اإلاداظبي في اجخار الٓشاس إلاؤظعت اْخطادًت، مزٖشة جخشج لىُل شهادة اإلااظتر، ٗلُت الهلىم الاْخطاد

ت ونلىم الدعُير، حامهت  . 41، ص  1941معخًاهم،  والخجاٍس
ذ الصخىت، جذُْٔ الخعاباث، الؿبهت ألاولى، داس وابل ليشش، نمان، ألاسدن،  3  .414، ص 1994سصّ ؤبى ٍص
 .  19خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  4
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 .الاظخٓالٛ في مجاٛ الُدظ دون حهشع ألًت غًىؽ ؤو جذخل 

 . ش  الاظخٓالٛ في مجاٛ إنذاد الخٓاٍس

  .الاظخٓالٛ اإلاادي ؤي وحىد مطالح مادًت للمذْٔ في اإلايشإة 

 .الاظخٓالٛ الزاحي ؤو الزهني 

 الثالث: برل الػىاًت املهىُت املػقولت  املػُاز  -1

ًجب نلى اإلاذْٔ بزٛ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهٓىلت في حمُو مشاخل الخذُْٔ ختى ًبهذ هُعه نً 

 معاءلت ْذ ًخهشع لها إرا ما ْطش في رلٚ.

 .ُْٔبزٛ  ْطاسي حهذه خالٛ مشخلت الخخؿُـ لهملُت الخذ 

  الالصمت لهملُت الخذُْٔ.بزٛ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهٓىلت خالٛ الُدظ 

 ش، ؤي إبذاء سؤي إال بهذ جُُٓم ألادلت  .1بزٛ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهٓىلت خالٛ مشخلت الخٍٓش

 هي مجمىنت مً اإلاهاًير اإلاخهلٓت بئحشاء جىُُز نملُت الخذُْٔ. املطلب الثاوي: مػاًير الػمل املُداوي: 

 املػُاز ألاول: التخطُط وإلاشساف .0

وهىا ًُترع ؤن ًٙىن الخخؿُـ العذًذ الهابذ إلاهىت الخذُْٔ ًىَش جىكُما صخُدا في م٘خب 

 اإلاذْٔ وبين مىقُُه ورلٚ لػمان خعً العير الهمل. 

 املػُاز الثاوي: الػبط الداخلي)هظام السقابت الداخلُت( .2

 وهىا ًدب نلى اإلاذْٔ ماًلي:

  لخٓذًش اإلاذْٔ وخ٘مه الصخص ي. دساظت الىكام اإلاؿبٔ وجُُٓمه. جدذًذ الىؿاّ نابذ 

  .ت ؤلاحشاءاث  جٓذًش ُٖاًت هكام الػبـ الذاخلي َُخؿلب مهَش

  ش مذي ؤلاخخباساث جدذًذ دسحت الثٓت التي ًمً٘ وغهها في هكام غبـ الذاخلي نىذ جٍٓش

 التي ًجب ؤن جٓخطش نليها إحشاءاث الخذُْٔ ، بذاًت نملُت الخذُْٔ.

 ثباثاملػُاز الثالث: أدلت وقسائً إلا .7

اث،  ٔ اإلاهاًىت واإلاالخكت، والخدٍش وهىا ًجب الخىضل إلى نىاضش إزباث حذًشة بالثٓت نً ؾٍش

 واإلاطادْاث، وييرها.

مً٘ جٓعُم هزه ألادلت والٓشابً بىحه نام إلى َئخين داخلُت وخاسحُت:  ٍو

  :الصخً، مثل دَاجش الخعاباث، والشُٙاث، واإلاعدىذاث الُٓذ، وؤوامش مً الىاحُت الداخلُت

، الهٓىد، وملُاث خُل الشظابل،  ىابم خعاباث البىٕى وؾلباث البػاةو، بؿاْاث الهمل، ْو

 ومداغش حلعاث مجلغ ؤلاداسة ؤو الهُئاث الهمىمُت للمعاهمين، ومخخلِ اللجان.

 :َدشمل ٗل مً اإلاطادْاث مً الهمالء واإلاىسدًً، وهخابج ؤلاؾالم ؤو  مً الىاحُت الخازدُت

 خُعاساث التي ججشي خاسج اإلاششوم جدذ الخذُْٔ.اإلاالخكت والاظ

 

 

                                                           
 . 41، 41مدمذ الؿاهش ظالمي، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  1
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س(:  س)املػاًير إغداد التقاٍز ش املطلب الثالث: وغؼ التقٍس وهي مجمىنت مً اإلاهاًير اإلاخهلٓت بئنذاد الخٍٓش

 النهاةي.

 املبادئ املحاسبُت املتػازف غليها : .0

ٗاهذ الٓىابم اإلاالُت ْذ ؤنذث ؾبٓا للمبادا اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها  ًجب ش ما إرا  ؤن ًبين الخٍٓش

 ومٓبىلت ْبىال ناما.

 ثباث )اهتظام( جطبُق املبادئ املحاسبُت: .2

ٗاهذ هزه اإلابادا ْذ ؾبٓذ في الُترة الخالُت اإلاهمٛى ننها الخعاب بىُغ  ش ما إرا  ًجب ؤن ًبين الخٍٓش

ٓت الُتر   ة العابٓت.ؾٍش

س(:  .7  كفاًت املػلوماث )إظهاز الوقؼ يي التقاٍز

ُصح نً ٗل واْهت  وهىا نلى اإلاذْٔ ؤن ًخإٖذ مً ؤماهت اإلاهلىماث اإلآذمت في البُاهاث اإلاالُت، ٍو

ت ْذ ًؤدي إيُالها إلى جػلُل الٓاسا. خُث ٗاَُا  حىهٍش حهخبر البُاهاث الىاسدة بالٓىابم اإلاالُت مهبرة حهبيرا 

ش ما ًُٓذ خالٍ رلٚ  1نما ج٘ىه هزه الٓىابم اإلاالُت مً مهلىماث ما لم ًزٖش في الخٍٓش

 

  

                                                           
 . 11، 18، 11، 11، 19خالذ ؤمين نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٖشه، ص  1
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 خالضت الفطل:

في الُطل ألاٛو مً هزه الذساظت الخهٍش إلى الخذُْٔ بشٙل نام ورلٚ بئبشاص نمىمُاث  جم

الخذُْٔ الىاسدة في هزا الُطل، وهي بمثابت الذنابم لهملُت الخذُْٔ اإلاداظبي والتي مً شإجها ؤضبذ 

 الخذُْٔ ًدكى بإهمُت بالًت في قل الكشوٍ الاْخطادًت الخالُت.

الخذُْٔ مً ؤظالُب الخذُْٔ الخٓلُذًت إلى ألاظالُب الخذًثت،  لٓذ جؿىسث إحشاءاث ونملُاث

يز حهىد إداسة الخذُْٔ في اإلاجاالث راث  والتي مً ؤهمها جخؿُـ وجىُُز ؤوشؿت الخذُْٔ، بدُث ًخم جٖش

ٔ ما جُشغه  ألاهمُت ال٘بري ، مثل البىٕى وهي ؤٖثر اإلايشأث اخخُاحا إلى جؿبُٔ إحشاءاث الخذُْٔ َو

ولزلٚ ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًدبو خؿىاث  ولُت التي هطذ نليها اإلاىكماث اإلاهىُت الهاإلاُت.اإلاهاًير الذ

ىانذ إلاماسظت مهىت الخذُْٔ وهزا ما ظيخؿّش إلُه في الُطل الثاوي.  ْو
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ثاويالفطل ال
لبىىنجطبيلاث الخدكيم املداسبي في ا
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 جمهيد:

ي جىفُز ظُاظتها، وألجل ججىب كخطادًت مشجبؿت بمذي جدلُلها فبن اظخمشاس وهجاح ؤي ماظعت ا 

هؿالكا اإلاداًذ بيل هضاهت واظخلاللُت، اهدشاف ًدبؼ اإلاذكم خؿىاث مىخظمت مً ؤجل ببذاء سؤًه الفني ؤي ا

ادة الاهخمام بها ما ًبرس الا مً جلُُم ؤهظمت الشكابت الذاخلُت التي واه غخماد غلى مجمىغت مً ألادلت ذ ٍص

 واللشاثً،

اإلاداظبي وؤهمُخه في جدلُم ؤداء البىىن، ظىؿشق في هزا الفطل بلى اإلاعاس الخىفُزي لػملُت الخذكُم 

 وؤلاجشاءاث اإلاُذاهُت اإلاخبػت، وجىدة الخذكُم اإلاداظبي وؤزشاه غلى اللىاثم اإلاالُت.
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 املبدث ألاول: املساز الخىفيري لعمليت الخدكيم

ًجب  هىا، و ؤو جىفي غىذ البذء في جىفُز غملُت الخذكُم جذًذة ؤو بذٌ اإلاذكم ظبم ؤن بظخلاٌ

غلى اإلاذكم بجخار خؿىاث جمهُذًت غىذ البذء في غملُت الخذكُم مً سظم خؿت للػمل وبشهامج وؤوساق 

 .1ومزهشاث

 املطلب ألاول: خطىاث جمهيدًت لعمليت الخدكيم

 غىذما ًخم حػُين مذكم جذًذا غلُه الخإهذ مً الخؿىاث الخالُت:

للً ألن الخػُين ًخخلف مً مششوع آلخش، لزا مً صحت حػُِىه مذكلا للحعاباث، ور الخإهذ .1

 جخخلف ؾشق الخإهذ. لزا ًجب ؤلاؾالع غلى كشاس حػُىه.

 ذكُم فلذ جيىن شاملت ؤو جضثُت.الخإهذ مً هؿاق غملُت الخذكُم، ًجب جدذًذ هؿاق غملُت الخ .2

خػشف الحطٌى غلى مػلىماث جمهُذًت غً اإلاششوع، ًجب ؤن ًد .3 طل اإلاذكم غلى مػلىماث ٍو

 غلى اإلاششوع.

اسة ا .4 ًضوس اإلاششوع لُؿلؼ غلى ظير الػمل والىىاحي  ظخؿالغُت للمششوع، ًجب غلى اإلاذكم ؤنٍص

 الفىُت.

ت لُػشف مشاخل والا فدظ الىظام اإلاداظبي للمششوع، غلُه دساظت الىظام اإلاداظبي  .5 خخُاٍس

 الدسجُل والترخُل.

لُخػشف غلى اإلاشهض اإلاالي وهىغُت غلى الحعاباث الخخامُت واللىاثم اإلاالُت لفتراث ظابلت  ؤلاؾالع .6

ش.  الخلاٍس

 الخػشف غلى الػاملين في اإلاششوع و معاولُت ول منهم. .7

بُت. .8  فدظ الىاخُت الػٍش

 تظت وجلُُم هظام الشكابت الذاخلُدسا .9

 .2الخدلم مً ملىُت مششوع لؤلضٌى الشابخت .11

 املطلب الثاوي: بسامج الخدكيم وأهىاعه

 الفسع ألاول: بسامج الخدكيم

ظهش في هزه الخؿـ ألاهذاف  كُمؿـ غمل اإلاذكم التي ظُدبػها في جذهي خ للػملُت اإلاالُت ٍو

 التي ظخدلم، والضمً اإلادذد إلهجاص الخؿت وهزلً الخػلُماث الفىُت.

 ُم بشهامج الخذكُم ومً ؤهمها:ؤما الاغخباساث الىاجب ؤخزها في الحعبان غىذ جطم

 الخلُذ بىؿاق غملُت الخذكُم واملت واهذ ؤم جضثُت. .1

 مذي هفاًت الىظام الذاخلي وغلى غىثه ًخدذد هؿاق غملُت الخذكُم. .2

 ألاهذاف التي ًشمي بلى جدلُلها ألن الخذكُم وظُلت ولِغ غاًت. .3

 ظخخذام وظاثل الخذكُم.ا .4

 ول خالت.بجباع ؾشق اإلاشاجػت التي جالثم ظشوف  .5

                                                             
 .126،ص 2119الؿبػت ألاولى، صهير خذسب، غلم جذكُم الحعاباث، داس البذاًت هاششون ومىصغىن، 1
 .113ؤمين العُذ ؤخمذ لؿفي، ؤظالُب اإلاشاجػت إلاشاكبي الحعاباث اللاهىوي، ص  2
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خُت التي جلُذ ؤلاداسة في اجخار اللشاساث معخلبال.  الشيل الخالي ًىضح الخلفُت التي الخاٍس

 : الخلفيت الخازيخيت لخلييم ألاداء داخل املؤسساث(II-10الشكل زكم)

 

 

 

  

        

 

 

 

   

 

، اللاهسة ، 0املطدز: مدمىد عبد الفخاح زغىان، جلييم أداء املؤسساث في ظل معاًير ألاداء املخىاشن، مجمىعت العسبيت للخدزيب واليشس ط

 .02، ص 2102 -2102مطس، 

 الثاوي: أهىاع بسامج الخدكيم الفسع

بشامج جذكُم مشظىمت ملذمت وزابخت، وهي بشامج مػذة ومؿبىغت زابخت جدخىي غلى ول الخؿىاث، 

 بها، ومً غُىب هزا الىىع مً البرامج: ٍخؿلب مً اإلاعاغذًً الخلُذو 

 .ؤجها جدٌى غملُاث الخذكُم بلى غمل سوجُني 

  جمذ الا  بخياس والخجذًذ.ٍو

 مضاًا هزا الىىع مً البرامج: ؤما

 .دت وواضحت لخؿىاث الػمل  حػخبر حػلُماث مٍش

 .ؼ الىبيرة اإلاخدبػت ألخيام خؿت الػمل ت في اإلاشاَس  غشوٍس

 .حعاغذ غلى جلعُم الػمل بين اإلاذكم ومعاغذًه 

 .اإلاذكم بلى غذم العهى 

 1ن ًخم الػمل بذون غىاء للمعاغذًًحعاغذ غلى ؤ. 

                                                             
 .127صهير خذسب، مشجؼ ظبم رهشه، ص  1

 غمل لآلحي:

 مػشفت هلاؽ اللىة-1

 جدلُل هُفُت الىضىٌ لؤلهذاف  اإلاخؿؿت-2

 جلذًش وميافإة اللاثمين بخدلُم ألاهذاف-3

 جلييم أداء املؤسس ي

للىخاثج  دساظت جدلُلُت ومخػملت

الفػلُت

 الىخاثج اإلاخؿؿت
 اإلالاسهتخؿت

 الىدُجت

 بًجابُاث فشص الخؿىس 

 خؿت غمل لآلحي

    جدلُل ؤظباب الػػف-1

 مػشفت هلاؽ الػؼ -2

اجخار ؤلاجشاءاث الصحُدت واإلاخابػت -3  
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دخىي غلى الخؿىؽ  بشامج ػذ هزا الىىع مً البرامج ؤزىاء جىفُز غملُت الخذكُم، ٍو الخذكُم مخذسجت، َو

ػت لػ خميز هزا الىىع مً فخلشس ؤزىاء اللُام خخباساث ملُت الخذكُم، وؤما الخفاضُل والا الػٍش بالخذكُم، ٍو

 ظخخذام خبرتهم ودساًتهم الفىُت.مجاال ال البرامج ؤهه ًترن إلاىظفي اإلاىخب 

 املطلب الثالث: أوزاق وعالماث الخدكيم

 الفسع ألاول: أوزاق الخدكيم

 هي ول البُاهاث التي حعاغذ اإلاذكم غلى بهجاص اإلاػلىماث في ملفين:

خػمً ماًلي:وفُه بُاهاث غً اإلاششوع  امللف الدائم:أوال_   مىغىع الخذكُم ٍو

ً مياجبه اإلاسجلت ومطاوػه وفشوغه. .1  بظم الػمُل وغىاٍو

خ الخإظِغ وؾبُػت اليشاؽ. .2  هىع الششهت اللاهىوي وجاٍس

 الىظام الذاخلي وغلذ الخإظِغ. .3

 الىظام ؤلاداسي اإلاعخػمل في اإلاششوع مؼ الخاسؾت الخىظُمُت. .4

 دلُل اإلاداظبت وهظامها والخػلُماث. .5

 كاثمت السجالث والذفاجش اإلامعىهت. .6

 وسخت غً كشاساث الهُئت الػامت ومجلغ ؤلاداسة. .7

 الخخامُت لػذة ظىىاث مؼ ضىسة غً جىكُػاث اإلاعاولين باإلاششوع.الحعاباث  .8

 لتزاماث اإلاشجبـ بها اإلاششوع.ملخظ باال .9

11. .  بُان بشؤط اإلااٌ والعىذاث وملخظ ألاضٌى

ت وجخػمً ماًلي:امللف الجازي:   -ثاهيا  وفُه البُاهاث الجاٍس

 وسخت مً هخاب الخػُين وؤظماء اإلاذكلين العابلين. .1

 ضىسة غً الخؿاباث اإلاخبادلت بين الػمُل واإلاذكم. .2

ش اإلاذكم غً هدُجت فدطه لىظام الشكابت الذاخلي. .3  جلٍش

 بشهامج الخذكُم للػام الحالي.

 ميزان اإلاشاجػت. .4

 جدلُل اإلاطشوفاث وؤلاساداث بلى غىاضشها اإلاخخلفت. .5

 ملخظ ٌسجل اإلاالخظاث وكُىد الدعىٍت الالصمت. .6

 ؿلىباث.اإلاىجىداث واإلا .7

 غاث الهُئت الػامت ومجلغ ؤلاداسة.اجخمملخظ غً ا .8

شمداغش ال .9  .1جشد اإلاخخلفت وضىسة غً الخلٍش

الهذف ألاظاس ي مً ؤوساق الخذكُم هى معاغذة اإلاذكم وجششُذه غىذ مماسظت الفدظ، وجىفير ألادلت 

 . 2وؤلازباجاث التي جذغم سؤًه

 الفسع الثاوي: عالماث الخدكيم

                                                             
 .131، 131، 129صهير خذسب، مشجؼ ظبم رهشه،ص  1
 81، ص 2119ألاسدن، صاهش غاؾف ظىاد، مشاجػت الحعاباث الخذكُم، الؿبػت ألاولى، داس الشاًت ليشش،  2
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لخذكُم ختى ًاشش غالماث ؤو سمىص مخخلفت ؤزىاء اللُام بػملُت ا ًجب غلى اإلاذكم ؤن ٌعخخذم

ت بين مىظفي اإلاياجب مشل "بالػالمت غىذ الا  شترؽ ؤن جيىن هزه الػالماث ظٍش الشُفشة" هتهاء مً غمله، َو

تها، و و  بها وال ًبىح جب ؤن جىغؼ كذ ًلىم اإلاذكم بابال فلذث ظٍش ظخػماٌ ؤلىان مخخلفت لخلً الشمىص، ٍو

 لذفاجش بػىاًت جامت.في ا

 ومً ؤمشلت غً جلً الشمىص وؤلاشاساث، التي كذ جخخلف مً مىخب ألخش:

 للذاللت غلى مشاجػت اإلاجمىع الشؤس ي. - =

 للذاللت غلى الىلل مً ضفدت ألخشي. -م

X- .للذاللت غلى مشاجػت اإلاجمىع سؤظُا وؤفلُا 

V - .للذاللت غلى الخذكُم معدىذًا 

 .1هشف جدلُليللذاللت غلى وجىد  - ن

 الفسع الثالث: مرهساث الخدكيم

ذ لها بًػاخاث ؤو اهي ألامىس التي حػت ٍض ظخفعاساث، ومً اإلاالخظاث التي ًذوجها في رع اإلاذكم ٍو

 السجل والخالي:

 عخىفاة.بُان باإلاعدىذاث اإلافلىدة ؤو غير اإلا 

 سضذة الحعاباث التي ًخص ى اإلاذكم الخالغب بها.ؤ 

  غليها. هشف ألاخؿاء التي غثر 

 ذ اعهشف باإلا  ظخىمالها في اإلاشاث اللادمت.اثل التي ًٍش

 .هشف بما وجذه مً سغشاث في ؤهظمت الشكابت الذاخلُت 

 .ذ الشجىع فيها بلى اإلاذكم الشثِس ي  هشف باإلاعاثل التي ًٍش

  خشس بها اإلاذكم مشاظالث مؼ الششوع.هشف باإلاعاثل التي 

 اإلاذكم غشوسة بدخالها. كتراخاث والخػذًالث التي ًشاهاالا 

 شه النهاجي. تي ًشي اإلاذكم وجىب بزباتها فيث الالخدفظا  جلٍش

 2ً بُاهاث شفىٍت مً مذًشي اإلاششوعًدطل غلُه اإلاذكم م ما. 

 

  

                                                             
 131،131،129صهير خذسب، مشجؼ ظبم رهشه ص  1
ت وفلا إلاػاًير الخذكُم الذاخلي الذولُت، ماظعت الىساق ليشش الخىصَؼ،الؿبػت ألاو  2 لى، خلف غبذ هللا الىسداث، الخذكُم الذاخلي بين الىظٍش

 .95، ص 2115غمان، ألاسدن، 
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 املبدث الثاوي: مساز الخىفيري

اإلاداظبي جخذم غذة ؤؾشاف بإغشاغهم اإلاخخلفت، فهي حػخبر بمشابت غمان بغافي بن غملُت الخذكُم 

جخار اللشاساث وجششذ ألاداء الخللُل الخؿش، وهزلً حعاغذ في ا إلاشاكبت جىدة اإلاػلىماث ومً زم

 للماظعت.

 املطلب ألاول: أهميت الخدكيم املداسبي في جدليم أداء البىىن

لى ظخخذام غير اإلاشغىب به بغافت بت ؤمىاٌ اإلايشإة غذ العشكت ؤو الا بن معاولُت ؤلاداسة غً خماً

سجيابها. وليي جخلي ؤلاداسة هفعها مً هزه اإلاعاولُت فةن غليها جىفير الغش وجللُل فشص ا مىؼ ألاخؿاء

د الىظاثل ها، هزلً بًجالخذكُم الذاخلي مً شإهه الخإمين غلى ألامىاٌ وخماًتهظام ظلُم للشكابت وا

 هدشاف ؤًت ؤخؿاء ؤو جالغب في خاٌ خذوثها وختى ال جتراهم ؤزاسها.الالصمت ال

سجبؿت بإغلى معخىٍاث سصة في مػظم اإلااظعاث والششواث بث وظُفت الخذكُم الذاخلي مياهت باللذ جبىؤ

ُمي لخذكُم وفدظ وافت ألاوشؿت والػملُاث الخىظُم لِغ هإداة سكابُت فدعب، بل هيشاؽ جلُ

لىال اإلاخخلفت بهذف جؿىٍشها وجدلُم ؤكص ى هفاًت بهخاجُت منها، وما واهذ لخبلغ هزه اإلاشجبت الخىظُمُت 

 صدًاد ؤهمُتها.التي ظاغذث غلى همىها وجؿىسها وا جػافش الػذًذ مً الػىامل

خمشل  كخطادًت التي جيخج مً الىظام اإلاداظبي إلاطلحت ا في ؤهه ًػُف كُمت للمػلىماث الادوس اإلاذكم هىٍو

مىً وضف هزه اللُمت بالشكابت والشلت.  معخخذمي هزه البُاهاث لترشُذ ؤخيامهم وكشاساتهم، ٍو

جخارهم للشاساتهم غلى ظلىن معخخذمي اإلاػلىماث في ا بن ؤهمُت غملُت جذكُم الحعاباث وؤزاسها

 جخطح مً خالٌ ماًلي:

 م جضوٍذهم باإلاػلىماث اليافُت  جخفُؼ ملذاس غذم الخإهذ لذي معخخذمي اإلاػلىماث غً ؾٍش

 جخار اللشاساث.وبالخالي ججىبهم مخاؾش ا

 ش ٌعخلضم ا جخار كشاس مػين، ورللً مً خالٌ اإلاػلىماث راث اللُمت التي ًدطلىن غليها مً جلٍش

 .1الخذكُم التي جشجبـ بخدلُم ؤهذاف مػُىت

 املطلب الثاوي: دوز الخدكيم املداسبي في جدليم فعاليت أداء البىىن

 .2معاولُتها بخلذًم الخذماث ألاجُتًلىم الخذكُم بمعاغذة ؤلاداسة في جدمل 

 أوال_ جددًد هفاءة وفعاليت هظام السكابت الداخليت في امليشأة:

يي للمداظبين اللاهىهُين هظام الشكابت الذاخلُت  بإهه " وظُفت الخلُُم للذ غشف اإلاجمؼ ألامٍش

اإلاعخللت، التي ًخم اظخخذامها داخل اإلاىظماث الاكخطادًت غلى فدظ وجلُُم ألاوشؿت الاكخطادًت 

                                                             
ت والخؿبُم وفلا إلاػاًير الخذكُم الذاخلي الذولي، ماظعت الىساق ليشش والخىصَؼ،خلف غبذ هلل الىسداث، الخذكُم الذاخلي  1 ، 2119بين الىظٍش

 .39ص 
ت والخؿبُم، ماظعت الىسق ليشش والخىصَؼ، الؿبػت ألاولى، غمان، 2 ، ص 2118ألاسدن،  ًىظف مدمذ الجشبىع، مشاجػت الحعاباث بين الىظٍش

256. 
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ت به ش بما جم مً فدظ وجلُُم لئلداسة الػلُا للمىظمت ليي جخخز ما جشاه مىاظبا واإلاالُت ؤلاداٍس ا، وسفؼ جلٍش

 .1مً كشاساث برا واهذ هىان خاجت بلى رلً

 :ثاهيا_ كابليت املعلىماث لالعخماد عليها 

ًجب ؤن جيىن اإلاػلىماث اإلاالُت والدشغُلُت اإلالذمت لئلداسة دكُلت وواملت ومفُذة، وؤن جيىن 

 غخماد غليها في اجخار اللشاساث اإلاىاظبت.ىكذ اإلاىاظب ختى ًمىً لئلداسة الا ال كذمذ في

 خماًت ألاضىل:-ثالثا

ًاهذ اإلاذكم الذاخلي غلى غشوسة بدث الخعاثش الىاججت غً العشكت والحشق، الخطشفاث غير 

ألاضٌى وخماًت  اللاهىهُت في ممخلياث اإلايشإة، ولزلً فةن الشكابت الدشغُلُت الجُذة جػؼ ظىء اظخخذام

 ضٌى مً اإلاخاؾش اإلادخملت ورلً مً خالٌ الخإمين غليها غذ هزه اإلاخاؾش.ألا 

 لتزام بالسياساث وإلاجساءاث املىغىعيت:زابعا_ الا

اإلايشإة ًلىمىن بما هى مؿلىب منهم اللُام مً بجباع مىدعبي بلى  ًخدلم الخذكُم الذاخلي مً ؤن

وفي خالت غذم التزام اإلاىظفين بزلً فػلى اإلاذكم  والخػلُماث، العُاظاث والخؿـ وؤلاجشاءاث وألاهظمت

اإلاعاوٌ غً رلً لِغ اإلاىظف ًمىً جؿبُلها و  كذ جيىن ؤلاجشاءاث خاؾئت وال رلً، بر جدذًذ ؤظباب

لت التي جدلم فلـ، هما ًجب غلُه جدذًذ الخيلفت الىاججت واإلاخاؾش الىاجمت غً غذم الا لتزام والؿٍش

 باإلجشاءاث والعُاظاث اإلادذدة.الترام الػاملين 

 ف والغاًاث:اهد_ الىضىل إلى ألا خامسا

لىم اإلاذكم الذاخلي بخدذًذ فيها  ًخم وغؼ ألاهذاف والغاًاث وبجشاءاث الشكابت مً كبل ؤلاداسة ٍو

برا واهذ مخىافلت مؼ ألاهذاف وغاًاث اإلايشإة، وجلؼ معاولُت وغؼ ألاهذاف اإلايشإة غلى غاجم ؤلاداسة 

 ؤو مجلغ ؤلاداسة، وغلى اإلاذكم الخإهذ مً ؤن البرامج ؤو الػملُاث كذ هفزث هما خؿـ لها. الػلُا

 سادسا_ جددًد مىاطً الخطس:

غلى اإلاذكم الذاخلي جدذًذ اإلاىاؾم وألاوشؿت التي جخػمً مخاؾشة غالُت، وبغالم ؤلاداسة غنها 

خم جدذًذ مىاؾً الخؿش مً خبرة اإلاذكم العابلت في  لخدذًذ فُما برا جؿلب ألامش بخػاغها للخذكُم ٍو

مً مطادس ؤخشي، ؤو مً مشاول مىجىدة في ششواث ؤخشي راث وشاؽ  اإلالخلاةػلىماث اإلااإلايشإة، ؤو مً 

 مشابه للميشاة الخاغػت للخذكُم ؤو مً خبرة اإلاذكم ومػشفخه الػامت.

 الاخخيال: و  الغشهدشاف سابعا_ مىع ا

فدظ وجلُُم هفاًت سة اإلايشإة ،وغلى اإلاذكم الذاخلي غلى بداجلؼ معاولُت مىؼ الغش والاخخُاٌ 

هدشاف ولِغ مً معاولُت اإلاذكم الذاخلي ادون وكؼ غش، جشاءاث اإلاؿبلت مً كبل ؤلاداسة وفػالُت ؤلا 

ى جدذًذ ؤماهً خخُاالث الغش لُيىن كادسا غلؤن ًيىن لذًه مػشفت وافُت بؿشق وبلغش، ولىً غلُه 

خخُاساث ػف في هظش الشكابت الذاخلُت غمل اهدشافه غاخخُاٌ وغلى اإلاذكم غىذ خذور الغش والا 

 بغافُت للخإهذ مً غذم خذور الغش.

 ثامىا_ الشك املنهي:

                                                             
ت واإلاماسظت اإلاهىُت، الؿبػت ألاولى، كعم اإلاداظبت، ولُت الخجاسة، جامػت اإلاىطىسة، مطش، ببشاهُم ؾه غبذ الىهاب،  1 ، 2114اإلاشاجػت الىظٍش

 .275ص 
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فُذ ؤغماٌ الخذكُم باًجب غلى اإلاذكم الذاخل اإلانهي، برا ال ًجب غلى  غخباس الشًي ؤن ًخؿـ ٍو

فترع ألاماهت اإلاؿللت، وبال مً رلً ُم هما لِغ له اهاث الخاغػت للخذكفتراع غذم ألاماهت للجاإلاذكم ا

هخمام بالظشوف وألاخىاٌ التي بن وجذث، خُث كشاثً الخذكُم بمىغىغُت، وغلُه الا اإلاذكم جلُُم  غلى

 .1ؤخز الحُؿت الحزس في  جؿبُم بجشاءاث الخذكُم

 ( : مساخل جطىز أهداف الخدكيمII-10الجدول زكم )

 الهدف مً الخدكيم الفترة

 

 أهميت السكابت الداخليت مسخىي الخدلم أو الفدظ

 

 غير مهمت جفطُلي اهدشاف الغش والاخخالط م1851ما كبل غام 

بػؼ الاخخباساث جفطُل  اهدشاف الغش الخؿإ والاخخالط      م1915-1851ما بين 

 مُذاوي     

 غير مهمت

جدذًذ غذالت اإلاشهض اإلاالي واهدشاف  م      1933 -1915ما بين 

 الغش وألاخؿاء

 دسجت اهخمام بعُؿت فدظ اخخباسي جفطُلي      

 

جدذًذ غذالت اإلاشهض اإلاالي واهدشاف  م     1941 -1933ما بين 

 الغش وألاخؿاء

 بذاًت الاهخمام اخخباسي 

جدذًذ غذالت اإلاشهض اإلاالي واهدشاف  م      1961 -1941ما بين 

 وألاخؿاءالغش 

 اهخمام كىي وجىهشي  اخخباسي   

مشاكبت الخؿـ، جلُُم هخاثج  ختى آلان    -1961ما بين 

بػملُت  ألاغماٌ، جدلُم الشفاهُت 

 الخذكُم الاجخماغُت وغيرها

ت للبذء اخخباسي   ؤهمُت جىهٍش

 

 .01، ص 2112، عمان، ألازدن، 0طلخىشيع، املطدز: غسان فالح املطازهت، جدكيم الحساباث املعاضس، داز املسيرة لليشس وا

 بالخدكيم الداخلي املطلب الثالث: أهميت وعالكت معاًير الخدكيم املداسبي

 جىمً غالكت الخذكُم اإلاداظبي بالخذكُم الذاخلي والشكابت الذاخلُت واألحي:

خُث ًخم  خخباساث،الهذف مً بجشاء الا ًخمشل الفشق الشثِس ي بين الخذكُم الذاخلي والخذكُم اإلاداظبي في 

خُت، كذ جم حسجُلها بؿشكت صحُدت بِىما  في الخذكُم اإلاداظبي الترهيز غلى ما واهذ اإلاػلىماث الخاٍس

ش الخذكُم الزي بىجه بلى الخذكُم الذاخلي ًشجىض غلى الفػالُت والىفاءة، خُث ٌشتر  وان في غىاًت الخلٍش

ش مىخذ مً ؾشف ا إلاذكم الذاخلي ٌشمل الجىاهب اإلاداظبُت وغير ؤلاداسة الػلُا، وهما ًخم هخابت جلٍش

ش الخذكُم الذاخلي بػىاًت شذًذة ش ًخم  اإلاداظبُت خُث ًجب ضُاغت جلٍش ألن هزا الىىع مً الخلاٍس

 جخار  اللشاساث.اظخػماله مً ؤجل ا

                                                             
ت،  1 الطُان مدمذ ظمير، جمػت بظماغُل ببشاهُم، الشكابت الذاخلُت واإلاشاجػت الذاخلُت، مذخل هظشي جؿبُلي، الذاس الجامػت ؤلاظىىذٍس

 .12، ص 1997مطش،
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كبت وله غذة ااإلاش  خُث الخذكُم الذاخلي ًلام به في مطلحت داخل اإلااظعت، ًخٌى له مهام الخلُُم و

هىاع مً بُنها الخذكُم اإلاداظبي الزي ٌععى لخلُُم الػملُاث اإلاداظبُت، خُث ؤن الخذكُم الذاخلي هى ؤ

ت بما  غباسة غً وظُفت داخلُت جابػت إلداسة اإلايشإة، لخػبر غً وشاؽ داخلي معخلل إلكامت الشكابت ؤلاداٍس

ا لػمل غلى خعً اظخخذام اإلاىاسد بمجماش ي الىظام مؼ ما جخؿلبه ؤلاداسة ؤو لفيها اإلاداظبُت لخلُُم مذي 

 .1ًدلم الىفاًت ؤلاهخاجُت اللطىي 

 ىاغه،هومً هىا ًخطح لىا ؤن الخذكُم اإلاداظبي جضء مً الخذكُم الذاخلي ؤو باألخشي هىع مً ؤ 

هزا ألاخير ٌػخمذ غلى وظُفخين ؤظاظِخين جخمشالن في الفدظ والخلُُم إلاشاكبت مذي هفاًت  خُث ؤن

هخلادي اإلاىخظم اوفػالُت ؤهظمت الشكابت الذاخلُت واإلاداظبُت وغلُه الخذكُم اإلاداظبي ًخمشل في الخدلم 

ظبُت مخػاسف غليها مً ألدلت وكشاثً بزباث إلاا جدىٍه دفاجش وسجالث اإلايشإة مً بُاهاث في بؾاس مبادت مدا

ش اإلاالُت للش  اء خالٌ بشهامج مدذد ملذما بهذف ببذاء الشؤي الفني اإلاداًذ غً ضذق وغذالت الخلاٍس

ش  .2ومعخخذمي هزه الخلاٍس

  

                                                             
ت، 1  .2117مدمذ ظمير الطُان غبذهللا هالٌ، ألظغ الػلمُت للمشاجػت الحعاباث، داس الجامػت ؤلاظىىذٍس
 3بلحاس ي وىزش، مشجؼ ظبم رهشه،ص 2
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 املبدث الثالث: الخدكيم املداسبي وإجساءاث امليداهيت

ألاخذار الاكخطادًت ٌػخبر الخذكُم اإلاداظبي غملُت مىخظمت للحطٌى غلى اللشاثً الذالت غلى 

التي كامذ بها اإلااظعت، غلُه فةن اإلاذكم ملضم بةجباع مجمىغت مً ؤلاجشاءاث في معاس غملُت الخذكُم 

 اإلاداظبي.

 املطلب ألاول: الخدكيم املداسبي لللىائم املاليت

ت باليعبت للماظعاث، فهى ٌعاغذ غلى جدلُم ألاهذاف  الخذكُم اإلاداظبي غملُت مهمت وغشوٍس

كُت والخإهذ مً صحت اللىاثم اراجُجُت واإلاخىظؿت اإلاذي هظشا إلاا جػُفه غملُت الخذكُم مً مطذؤلاظت

هى مخالف للمبادت واإلاػاًير  هدشاف الغش وول ماا اإلاالُت لػمان خلىق ؤصحاب اإلاطالح وهزا

 واللىاغذ اإلاخػاسف غليها.

 أوال_ الخدكيم املداسبي:

شمل غلى بدث وجلُُم  ومعخلل لللىاثم اإلاالُتًخمشل الخذكُم اإلاداظبي في فدظ مىظم  َو

هخلادي لؤلدلت اإلاعخخذمت في جلخُظ ، مؼ جدلُل ا1هخلاد للسجالث وؤلاجشاءاث وهىاحي الشكابتوجدلُلي وا

 للىاثم اإلاالُت.الػملُاث اإلاخخلفت إلبذاء الشؤي اإلاداًذ مذي داللت ا

إلاىخظم ألدلت وكشاثً ؤلازباث إلاا جدىٍه هخلادي اان الخذكُم اإلاداظبي هى الخدلُم ًمىً اللٌى ؤ

دفاجش وسجالث اليشإة مً بُاهاث في بؾاس مبادت مداظبُت مخػاسف غليها مً خالٌ بشهامج مدذد ملذما 

ش. ش اإلاالُت للشاء ومعخخذمي هزه الخلاٍس  بهذف ببذاء الشي الفني اإلاداًذ غً ضذق وغذالت الخلاٍس

داظبي ختى ًطل بلى هذفه الشثِس ي سهض غلى زالر _ مً خالٌ الخػٍشف هالخظ ؤن الخذكُم اإلا

 هلاؽ ؤظاظُت وهي واألحي:

ًلطذ به فدظ البُاهاث والسجالث للخإهذ مً صحت وظالمت الػملُاث التي جم الفدظ:  -0

 حسجُلها وجدلُلها وجبىٍبها الخاضت بيشاؽ اإلااظعت.

النهاثُت، والخإهذ الفػلي مً ًلطذ به بمياهُت الحىم غلى مذي ضالخُت اللىاثم اإلاالُت الخدلم:  -2

ؼ اإلاداظبي. خم حسجُلها حسجُال ًىافم الدشَش  وجىد الػىاضش اإلاالُت للماظعت ٍو

ش ًلذم بلى ألاؾشاف اإلاػىُت داخل الخلسيس:  -2 ًلطذ به بلىسة هخاثج الفدظ والخدلم في شيل جلٍش

ش اإلاذكم هى الػملُت ألاخيرة مً الخذكُم  ػخبر جلٍش  .2اإلااظعت وخاسجها َو

 حهذف الخذكُم اإلاداظبي بلى الخدلم مً بػؼ ألامىس هىجض ؤهمها فُماًلي:

  ؤن الىظام اإلاداظبي ظلُم والػبـ الذاخلي هفئ والسجالث مالثمت ألغماٌ اإلايشإة وما ًخؿلبه

 اللاهىن.

 .ؤن اإلايزاهُت وجذٌو خعاباث الىخاثج ؤو ؤًت بُاهاث خخامُت ؤخشي جذكم مؼ السجالث ومؿابلت لها 

 .ؤن اإلايشإة جملً وافت ؤضىلها التي جظهش في اإلايزاهُت  وؤن اللُمت التي جظهش بها هي اللُمت الصحُدت 

 .ؤن الخطىم الظاهشة في اإلايزاهُت جظهش بلُمتها الحلُلُت 

                                                             
 .21، ص 2111ظامي مدمذ الشكاد، مدمذ ودًان، جذكُم الحعاباث، مىخبت اإلاجمؼ الػشبي، الؿبػت ألاولى، غمان، ألاسدن، 1

 .19، ص 2111خلُل مدمىد الشفاعي ، ألاضىٌ الػلمُت والػملُت لخذكُم الحعاباث، داس اليشش، غمان، ألاسدن، خالذ ساغب الخؿُب،  2
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 اإلايشإة كذ التزمذ باإلاخؿلباث اللاهىهُت وافت مشال )وجىب كُام اإلايشإة بػملُت الجشد مشة في  ؤن

 العىت غلى ألاكل(.

ومما ظبم جبين لىا ؤن الخذكُم اإلاداظبي هى في خذ راجه جذكُم اللىاثم اإلاالُت، خُث ًخػمً اإلاذكم غلى 

 ت ولخىغُذ ؤهثر ظىف هخؿشق بلى اللىاثم اإلاالُت.اللىاثم اإلاالُت، خُث ٌشير هزا ألاخير بلى مبادت مداظبُ

 اللىائم املاليت:  -ثاهيا

جمشل اللىاثم اإلاالُت جشجمت إلايىهاث ؤًت ماظعت مالُت خُث حػشع ؤضٌى وخطىم جلً اإلااظعت 

ظخػشاع جلً الخطىم ٌ اوبًشاداتها ومطشوفاتها، وبػباسة ؤخشي ًمىً حشخُظ كذسة اإلااظعت مً خال

كخطادي، خُث حشخظ مشهضها اإلاالي ا غلى مىاضلت غملها في اإلاُذان الاتها مً جهت وكذستهللىفاء بالتزاما

 بين اإلااظعاث وهدُجت وشاؾها مً سبذ ؤو خعاسة.

 خطائظ الىىعيت لللىائم املاليت: .0

  :جيىن اإلاػلىماث اإلاداظبُت مالثمت بمذي جإزيرها غلى كشاس اإلاعخخذم، وجيىن غير املالئمت

رلً الخإزير غلى رلً اللشاس وختى جيىن هزه اإلاػلىماث مالثمت ًجب ؤن ًخىفش فيها مالثمت متى غػف 

 سجذادي.الا  اإلاالثمت في الىكذ، اللذسة غلى الخيبا، اللذسة غلى الخلُُم الخطاثظ الفشغُت الخالُت:

  لطذ به الشلت باإلاػلىماث اإلاخىفشة عخماد )الىثىق(:إمكاهيت الا ومطذاكُتها، بالخالي  ٍو

مىً لهزه الخاضُت ؤن جخىفش باإلاػلىماث اإلالذمت للمعخخذم، برا جىفشث بها ُت الا بمياه غخماد غليها، ٍو

الخطاثظ الشاهىٍت الخالُت: وهي بمياهُت الخدلم مً اإلاػلىماث،الطذق في الخػبير غً الظىاهش 

 .1وألاخذار الاكخطادًت، خُادًت اإلاػلىماث

  :مً خالٌ جىفش هزه الخاضُت بلى بجشاء  ٌععى اإلاعخخذمكابليت املعلىماث للملازهت

اإلالاسهاث في اإلايشإة الىاخذة لعىىاث مخػذدة ؤمال في سضذ الخغيراث وجفعيرها، هما ٌععى إلجشاء 

اغؼ ى خلُُم ؤدائها والخػشف غلى مإلايشأث اإلاخخلفت في كؿاع الىاخذ لاإلالاسهاث بين الىخذاث وا

 ة فيها.الػػف واللى 

  :جشاء اإلالاسهاث ‘ازل وهي خاضُت بن جىفشث مياهت اإلاعخخذم مً الخػشف ؤًػا باإلاالثباث

لطذ بالخمازل والشباث جؿبُم هفغ الؿشق وألاظالُب  في اإلايشإة الىاخذة ؤو بين اإلايشأث اإلاخػذدة ٍو

 اإلاداظبُت في اإلايشإة الىاخذة لعىىاث مخػذدة.

  :ًلطذ باللابلُت للفهم البُاهاث مً الغمىع، بدُث ٌعهل فهمها لخدلُم كابليت للفهم

الفاثذة  منها، بمػنى البُاهاث اإلاػبرة غنها باللىاثم اإلاالُت ًجب ؤن جيىن بعُؿت وواضحت وخالُت مً 

 الخػلُذاث.

 

 

                                                             
اس ظػذ بىصاوي، مذاخلت بػىىان، ألاظغ واإلابادت اإلاداظبُت في الىظام اإلاداظبي واإلاالي الجضاثشي، مؼ ؤلاشاسة بلى خاالث الخلاسب مؼ ؤلاؾ 1

 . 21، ص2111جاهفي  18و17ىادي ًىم الفىشي، اإلاشهض الجامعي بال
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 عسع اللىائم املاليت: .0

ش العىىي الع ذاس ي والشالسي، وحشمل غلى جلىم مػظم اإلااظعاث بيشش اللىاثم اإلاالُت خالٌ الخلٍش

ىت، جذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاضت، ملح بين اللىاغذ  اإلايزاهُت، خعاب الىخاثج، وجذٌو لعُىلت الخٍض

 والؿشق اإلاداظبُت اإلاعخػملت.

 :ة الػاهعت للىغؼ اإلاالي للماظعت، هما جىفش مػلىماث ملُذة حػخبر اإلايزاهُت اإلاشآكائمت املسهص املالي

لذحها مً ممخلياث ؤو  مىجىداث وما غليها مً  ض اإلاالي للماظعت لخبين لهزه ألاخيرة ماغً مذي كىة اإلاشه

ججاه الغير، وجظهش ؤزش هدُجت الػملُاث مً سبذ ؤو خعاسة مً خالٌ التزاماث ظىاء مً كبل اإلاالن ؤو ا

 لتزاماث وخلىق اإلالىُت.اإلاداظبُت غلى غىاضش ألاضٌى والا الفترة

 :ظخدلاق وألاسباح، وهى هشف مفهىم الا  جبنى كاثمت الذخل غلى ؤظاط كائمت خساب الىخائج

بجمالي لؤلغباء واإلاىخجاث التي ؤهجضتها اإلااظعت خالٌ مذة مػُىت وجبرص الىدُجت الطافُت لهزه اإلاذة، هما 

غتراف باإلًشاداث والخيالُف غىذ خذور اإلابُػاث ولِغ غىذ دذًذ مشدودًت اإلااظعت، بر ًخم الا ٌعمذ بخ

 ُل الىلذ غىذ الضباثً.جدط

  :اث نها هى جدذًذ مػلىماث غلى اإلالبىغالغشع ألاظاس ي مكائمت  جدول سيىلت الخصيىت

)مطادس العُىلت( واإلاذفىغاث )اإلاخططاث الىلذًت( للماظعت التي جازش غلى الخذفلاث خالٌ الفترة، هما 

شغُلُت غشاع اإلاخخلفت ظىاء واهذ حتهذف هزه اللاثمت بلى بظهاس الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخاسجت لؤل 

لُت.ؤو ا ت ؤو جمٍى  ظدشماٍس

 :الفطٌى ٌو جدلُال للحشواث التي ؤزشث في ٌشيل هزا الجذ كائمت حغيراث ألامىال الخاضت

خالٌ العىت اإلاالُت، هما حػشف غلى ؤجها غباسة غً كاثمت اإلاشيلت لشئوط ألامىاٌ الخاضت في اإلااظعت 

جؿشؤ غلى خلىق اإلالىُت، خُث جػم هزه اللاثمت مخخلف اإلاػلىماث جىضح مخخلف الخغيراث التي 

 اإلاخػللت بالىدُجت الطافُت للفترة وول غىاضش الىىاجج وألاغباء وألاسباح والخعاثش اإلاخػللت باألمىاٌ الخاضت.

  :شممالخم اللىائم املاليت ل ملخطا جخػمً مػلىماث بغافُت إلاا جم غشغه في اللىاثم اإلاالُت َو

ت ؤخشي جخػلم ببىىد اللىاثم اإلااللعُاظاث اإلاداظبُت ومالخظ ُت بغافُت بلى رلً ؤلافطاح اث جفعيًر

لتزاماث وألاضٌى الؿاسثت وؤي بىىد ؤخشي جخػلم بدلُلت اإلاشهض اإلاالي وهدُجت ألاغماٌ وباألخظ غً الا

ت اإلاىملت مً ؤجل فهم ؤخعً للميزاهُت خعاب الىخاثج وجذٌو جذفلاث  جىغُذ اإلاػلىماث الػشوٍس

ىت وجذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاضت.  الخٍض

 املطلب الثاوي: جىدة الخدكيم املداسبي وأثسه على اللىائم املاليت:

ٌػخبر مفهىم جىدة الخذكُم مً اإلافاهُم اإلاشير للجذٌ التي لم ٌعخلش غليها الفىش اإلاداظبي بػذ، 

شجؼ رلً بلى الػذًذ مً ألاظباب ؤهمها غذم كابلُت جى  باششة، فػال دة الخذماث الخذكُم للمالخظت اإلاٍو

خخالف  بدساهها مؿلم بإن اللىاثم اإلاالُت للماظعت  امت بيخاثج غملُت الخذكُم  و غً حػذد ألاؾشاف اإلاهخ

جخػمً ؤخؿاء مادًت ؤو غش، هما ًجب غلى اإلاذكم ؤن ٌػمل غلى جدعين جىدة غملُت الخذكُم بشتى  ال

والخللُل مً غذم سغا الػمالء والحذ مً ألاغشاس اؾش بهذف ججىب الخلاض ي م اإلاخُالؿشق  وؤن ًلىم بخلُ
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ىغت ظ مجملخم راث جىدة مىخفػت، ومما ظبم وعخالتي كذ جلحم بعمػت هدُجت اللُام بػملُاث جذكُ

 :1دة الخذكُم اإلاداظبي ؤزشه غلى اللىاثم اإلاالُتمً الىخاثج خٌى جى 

 لتزام بمػاًير الخذكُم ومػاًير اإلاهىت ًخمشل في الا ظىس اإلاىظماثجىدة الخذكُم اإلاداظبي مً مى

اإلالىماث اثظ و ألاداء باليعبت لؤلفشاد داخل مىخب الخذكُم وجخػلم مػاًير ألاداء بمجمىغت مً الخط

 فشها في الػاملين.الشخطُت الىاجب جى 

 ِىما هظشث جبين بػؼ الذساظاث جىدة الخذكُم جلىم غلى ؤظاط التزام اإلاذكم باإلاػاًير اإلاهىُت، ب

ت فاث الجىهٍش  .2 دساظاث ؤخشي لجىدة الخذكُم غلى ؤجها حػني خلى اللىاثم اإلاالُت مً ألاخؿاء والخػٍش

  وصٍادة الشلت في  بجشاءاث التي ًجب غلى اإلاذكم الحعاباث بجباغها لخدلُم ألاداء الجُذالىظاثل و

ت التي ًىؿىي غليها هدشاف ألاخؿاء الي واإلاخمشلت في مداولت اإلاذكم االلىاثم اإلا واإلاخالفاث الجىهٍش

 اللىاثم اإلاالُت والالتزام باإلاػاًير اإلاهىُت.

 لتزام مذكم الحعاباث باإلاػاًير وؤلاسشاداث اإلاهىُت حػخبر مً الػىامل اإلاازشة غلى جىدة الخذكُم ا

 لىنها في هفغ الىكذ جمشل الحذ ألادوى لجىدة ألاداء.

  ادة مطذاكُت اللىاثم اإلاالُت وبالخالي ٌػجىدة الخذكُم اإلاداظبي جادي بلى خمذ غليها ألاؾشاف ٍص

 جخار اللشاساث.راث اإلاطلحت ال

 املطلب الثالث: إجساءاث ميداهيت للخدكيم املداسبي

بن ؤلاجشاءاث اإلاُذاهُت الخاضت بالخذكُم اإلاداظبي جىدطش في اللىاثم اإلاالُت والحعاباث اإلايىهت 

 الػملي وجؿبُله بىجاح ًلخط ي ؤن جيىن ملما بالجاهب الىظشي ظابلالها، هما جزهش ؤن فهم ؤلاجشاء 

ًخميز جذكُم غىاضش اللىاثم اإلاالي بػذة خطاٌ بغُت الىكىف غلى اإلاػلىماث راث دسجت 

 اإلاطذاكُت لخػبر غً الىغػُت اإلاالُت الحلُلُت للماظعت.

اظعت اإلااسد اإلاخاخت لذي اإلايشإة ؤو اإلاحػخبر اإلايزاهُت هشف مً إجساءاث جدكيم خساباث امليزاهيت:    -أوال

ل هزه اإلاىاسد في هلؿت صمىُت جخيىن اإلايزاهُت مً جاهبين هما ألاضٌى والخطىم مدللت  ومطادس جمٍى

 :3الخىاصن اإلاالي

هى ول  1953لعىت   AICPAٌػشف ألاضل خعب لجىت الطالحاث اإلاداظبُت خساباث ألاضىل:  -0

ما ًمخشل في سضُذ مذًً ًلضم جشخُله للذوسة اللادمت بػذ بكفاٌ الحعاباث ؾبلا لللىاغذ ؤو اإلابادت 

، الشضُذ اإلاذًً اإلاشخل ٌػبر غً كُمت مػُىت ؤو ممخلياث ؤو مطشوفاث غخباسلخػاسف غليها، ورلً باا

 .4ماجلت جخظ دوساث الخلت

 

                                                             
ت 1  غبذ الىهاب هطش غلي، خذماث مشاكب الحعاباث لعىق اإلااٌ اإلاخؿلباث اإلاهىُت ومشاول اإلاماسظت الػملُت في غىء مػاًير  اإلاشاجػت اإلاطٍش

، الذاس الجامػُت، مطش،  ىُت، الجضء ألاٌو  .443، ص 2112والذولُت وألامٍش
مػت ظمير وامل مدمذ غِس ى، ؤزش جىدة اإلاشاجػت الخاسجُت غلى غملُاث بداسة ألاسباح، دساظت جؿبُلُت، مجلت ولُت الخجاسة البدىر الػلمُت، جا 2

ت، اإلاجلذ  لُت 45ؤلاظىىذٍس  .4، ص 2118، الػذد الشاوي، جٍى
 .8، ص 2118، الجصائسخىاط ضالح، اإلاداظبت الػامت، غشهاؾت ليشش والخىصَؼ،  3
 .281، ص 2119سغىان خلىة، جؿىس الفىش اإلاداظبي، داس الشلافت، الؿبػت ألاولى، غمان، ألاسدن،  4
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 :جدكيم خساباث ألاضىل الثابخت 

جذكُم خعاباث ألاضٌى الشابخت غير اإلالمىظت: اللُام بالجشد الفػلي، الخإهذ مً ملىُت ألاضل،  -

 الخإهذ مً صحت الخلُُم

مىظت: اللُام بؿلب هشىف جفطُلُت مً ؤلاداسة اللُام جذكُم خعاباث ألاضٌى الشابخت مل -

.ذالت غلى اإلالىُت اإلايشإة لهزه ألا باإلؾالع غلى اإلاعدىذاث ال  ضٌى

 خساباث ألاضىل املخداولت: جدكيم 

الخإهذ مً ظالمت الجشد الفػلي، جذكُم اخخُاسي بػؼ اإلاعدىذاث جدكيم خساباث املخصون:  -

للميشإة  داث ممً جىدع لذحهم بػاغت مملىهتاالخاضت ببػؼ ألاضىاف ششاء وبُؼ، الحطٌى غلى شه

خ بغذاد ا  إلايزاهُت جفُذ وجىدها وكُمتها.في جاٍس

مىً للمذكم الخدلم مً بىىد الىلذًت ت: جدكيم خساباث الىلدً - حشمل بىىد الطىذوق والبىً ٍو

مً خالٌ جؿبُم ؤلاجشاءاث اإلاخػللت بخذكُم الحعاباث الىلذًت وكُام اإلاذكم بػملُت الجشد الفػلي مؼ 

الذفاجش، جذكُم دفتر الىلذًت خعابُا، جذكُم معدىذي لذفتر الىلذًت الخاضت باللبؼ والطشف مً 

 لُت واإلاىغىغُت، الحطٌى غلى هشف مفطل لحعاب البىً.الىاخُت الشي

 خساباث الخطىم: -2

لتزاماث اإلادللت غلى اإلاششوع هشخطُت مػىىٍت لخطىم جخػمً في اإلاداظبت وافت الابن ا

خ بغذاد كاثمت اإلاشهض اإلاالي، فةهه مً الػشوسي ا بر لخإهذ مً ؤسضذة خعاباث الخطىم حػمعخللت، في جاٍس

خ بغذاد اإلايزاهُت ال ؤهثر وال ؤكل في غىء التزاماث غً ول الا إلابادت الفػلُت اإلادللت غلى اإلاششوع في جاٍس

 .1اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها

 :جدكيم خساباث ألاضىل اململىهت 

ت بالطىذوق فدظ ؤلاغافاث واإلادعىباث التي جؿشؤ غلى سؤط اإلااٌ، جذكُم خعاباث الىلذًت اإلادطل

 ًلتزم مجالغ ؤلاداسة والجمػُاث الػامت، الخإهذ مً بخؿاس الجهاث التي جخماغاثوالبىً، جذكُم دفاجش ا

بخؿاسها بخػذًل سؤط اإلااٌ، جذكُم اإلاعدىذاث التي جخػلم بشؤط اإلااٌ، الخدلم مً ظالمت وزباث بظهاس 

 سؤط اإلااٌ اإلايزاهُت.

 :جدكيم خساباث الالتزاماث 

خ ا اث ؾىٍلتلتزاماث ؤو الذًىن مً ضىفين التزامجخيىن الا ظخدلاكها دوسة مالُت ألاجل التي ًفىق جاٍس

خ التزاماث كواإلاخمشلت غمىما في العىذاث واللشوع، ؤما الشاوي هي  طيرة ألاجل التي ال جخػذي جاٍس

ظخدلاكها دوسة مالُت واخذة هجذ منها خعاباث الذاثىين ؤوساق الذفؼ بًشاداث مدطلت معبم، غلُت ا

خ الا جخخلف مً ضىف بجشاءاث الخذكُم   ظخدلاق.لؤلخش خعب جاٍس

 ثاهيا: إجساءاث جدكيم خساباث الدسيير:

هتهاء مً جذكُم الػىاضش اإلايىهت للميزاهُت ٌششع اإلاذكم في مفشداث جذٌو خعاباث الىخاثج بػذ الا 

ف وؤلاًشاداث، غلما ؤن هزه الحعاباث جخميز غً ظابلاتها شلت في خعاباث الدعُير بماإلاخ طىفيها اإلاطاٍس

                                                             
 .58 -57، ص 2114خالذ ؤمين غبذ هللا، غلم جذكُم الحعاباث الىاخُت الػلمُت، داس واثل ليشش، الؿبػت الشاهُت، غمان، ألاسدن،  1
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خعاباث مخىاظشة وجفخذ غً بذاًت ول دوسة مداظبُت وجلفل في جهاًتها، وليي ًذلي اإلاذكم بشؤًه ليىجها 

 بادت اإلاداظبُت ًجب بجباع الخؿىاث الخالُت:لتزاماث باإلاق هزه الحعاباث بػذ اخٌى ضذ

 باث املطازيف:جدكيم خسا -0

 مً جذكُم خعابي ومعدىذي وملاسهاث. ظخخذام وافت ألاظالُب الفىُت اإلاخػاسف غليهاا 

  الخدلم مً داسظت ألاخذار الالخلت لخإهذ مً ظالمت بػؼ البُاهاث ؤو الخىضل بلى خلُلت بػؼ

 الخطشفاث التي وكػذ خالٌ العىت.

 ساداث:ًجدكيم خساباث إلا  -2

 .بجشاء دساظت ملاسهت لػىاضش وبىىد ؤلاًشاداث الحالُت مؼ جلً اإلاخػللت بالػام اإلااض ي 

 .اللُام بذساظت ألاخذار الالخلت وهي ألاخذار التي جلؼ في بذاًت العىت الخالُت لعىت الفدظ 

  اللُام بةجباع وافت الىظاثل الفىُت اإلاخػاسف غليها للحطٌى غلى ؤدلت وكشاثً مً جذكُم خعابي

 معدىذي.

 ثالثا: إجساءاث جدكيم خساباث الىخائج:

  غلى الىدُجت ألاولُت اإلادلم مً اليشاؽ الخجاسي الخإهذ مً الهامش ؤلاجمالي الزي ٌػبر 

 .الخإهذ مً صحت خعاب اللُمت اإلاػافت 

  ظخغالٌ اإلاػبرة غنها هدُجت اليشاؽ الػادي للماظعت لخدٌى بلى هدُجت الخإهذ مً هدُجت الا

 الذوسة.

 ًػخبر اإلاذكم هدُجت الذوسة  الخإهذ م  ا.برا ضادق غليهمعاوال غلى ؤجها خلُلُت ولِغ ضىسٍت، َو

 1ظخمشاس كىاهين اإلاالُتلػشاثب غلى ألاسباح الزي ٌػخبر باالخإهذ مً ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت بلى الخؿبُم، دًىان اإلاؿبىغاث الجامػت الجضاثش، مدمذ بىجين، اإلاشاجػت ومشاكبت الحعاباث مً  1  .184، ص 2113الىظٍش
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 ( : اللىائم املاليت امللازهتII-12الجدول زكم )

 %2001/12/31 %2000/12/31 %1999/12/13 %1998/12/31 %1998/12/31 البيان

 ٌ  6 5 6 5 5 الىلذًت وؤوساق اللبؼ ألاضى

 24 24 23 23 24 ضافي خعاباث اللبؼ

 25 24 21 19 21 اإلاخضون

ت  55 53 51 47 49 بجمالي ألاضىٌ الجاٍس

 76 79 84 88 85 ألاضىٌ الشابخت

 31 32 34 35 34 حجم الاهخالواث

 45 47 51 53 51 ضافي ألاضىٌ الشابخت

 ٌ  100% 100% 100% 100% 100% بجمالي ألاضى

 11 11 9 9 8 الخطىم و سؤط اإلااٌ ؤوساق الذفؼ     

 13 13 14 15 14 الػشاثب اإلاعخدلت

ت  31 28 25 24 22 الخطىم الجاٍس

 11 9 7 4 7 اللشوع ؾىٍلت ألاجل

 11 11 9 9 8 اخخُاؾي اإلاػاشاث

 51 47 41 37 37 ؤلاجمالي

 24 28 34 39 44 سؤط اإلااٌ

 25 25 25 24 19 ألاسباح اإلادخجضة

 100% 100% 100% 100% 100% خلىق اإلاالن
 

 .22 ، صدمىد عبد الفخاح زغىان، مسجع سبم ذهسهاملطدز: م
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 خالضت الفطل:

مً خالٌ دساظدىا لهزا الفطل وعخيخج ؤن الخذكُم الذاخلي ٌػمل غلى خماًت ؤضٌى اإلااظعت 

وؤمىالها وهزا جصحُذ ؤلاجشاءاث الشكابت اإلاىغىغُت مً ؾشف ؤلاداسة مً خالٌ كُام اإلاذكم الذاخلي 

بمجمىغت مً الىظاثل وفم مشاخل وضىال بلى الخلُُم ظخػاهت وجلُُم هظام الشكابت الذاخلُت باال بفدظ 

 النهاجي لها .

خُث ؤن الخذكُم الذاخلي ًخإهذ مً جىدة وفػالُت هظام الشكابت الذاخلُت خاضت، وؤن اإلاذكم 

اإلاداظبي ًلىم بالذسجت ألاولى بفدظ ومشاجػت اللىاثم اإلاالُت، خُث ؤن ضذق اللىاثم اإلاالُت ًخإزش بمذي 

لُت فةهه ٌعاغذ غلى فػالُت الشكابت الذاخلُت، فاإلاذكم اإلاداظبي ًخإهذ مً كىة فػالُت الشكابت الذاخ

 سجُاخا.الخدلم مً اللىاثم اإلاالُت ؤهثر ا
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للد خاولىا في هرا البدث إبساش الدوز الهام الري ًلعبه الخدكيم اإلاداسبي، وبالخطىص الخدكيم  

الداخلي في عمليت اجخاذ اللسازاث مً خالل جؿسكىا إلى الجىاهب العامت للخدكيم اإلاداسبي ،خيث وحدها 

الحدًث بل ظهس مىر اللدم، ثم أخر ًىاهب مخخلف الخؿىزاث أن الخدكيم اإلاداسبي لم ًىً وليد العطس 

والخدىالث الاكخطادًت، خاضت مع جؿىز علم اإلاداسبت وظهىز بعؼ اإلاىظماث اإلاهىيت التي تهخم بشؤون 

الخدكيم ،والتي ساهمذ بشيل هبير في جؿىز اإلاهىت، إلى أن أضبدذ هىان معاًير دوليت للخدكيم التي 

 ت.جطف عمليت الخدكيم بدك

هما خاولىا أًػا إبساش مخخلف الجىاهب العامت لعمليت الخدكيم في اجخاذ اللساز خيث أبسشها الدوز الفعال 

 الري ًلعبه الخدكيم اإلاداسبي في عمليت اجخاذ اللساز.

 نتائج اختيار الفرضيات.

 جىضلىا أثىاء اخخباز الفسوع إلى هخائج البدث وواهذ على الىدى آلاحي:

الفسغيت ألاولى التي حشير إلى أن الخدكيم اإلاداسبي ًلعب دوز مهم في اإلاؤسست  بخطىص 

س التي  بالخطىص الخدكيم الداخلي، فلد أثبدذ هخائج الدزاست أن مخخر اللساز ٌعخمد بشيل هبير على جلاٍز

ىا ٌعدها مدكم الحساباث لخدليم الهدف اإلايشىد في اإلاؤسست. أما الفسغيت الثاهيت مً خالل دزاسد

فخبيىا لىا أنها صحيدت خيث ًجب على اإلاؤسست اجخاذ اللسازاث التي جخماش ى مع أهدافها. باليسبت 

ت لجميع اإلاؤسساث الاكخطادًت ٌساعد على اجخاذ  للفسغيت الثالثت الخدكيم الداخلي وظيفت غسوٍز

 اللسازاث وفلا اإلاعاًير التي ًدبعها اإلادكم.

 نتائج البحث:

عمليت فدظ وجدليم وجمديظ في الىثائم والدفاجس اإلاداسبيت باإلغافت إلى  الخدكيم اإلاداسبي هى  -

 الخدكيم في مخخلف الىكائع اإلاسجبؿت باإلايشأة ؛

 ًلعب الخدكيم اإلاداسبي دوز مهم في اإلاؤسست بالخطىص الخدكيم الداخلي؛ -

 لخدليم أهداف اإلاؤسست ًجب اجخاذ اللسازاث التي جخماش ى معها؛ -

 لداخلي بشيل هبير وفعال داخل اإلاؤسست؛ٌساهم الخدكيم ا

 اقتراحات:

د جسهيزهم وفعاليتهم عىد الليام  - جىفير اإلاىازد اإلاادًت وألادواث اإلاخخلفت التي حساعد اإلادكلين وجٍص

 بمهامهم.

مداولت الاهخمام بالخدكيم اإلاداسبي وجفعيل دوزه على الىحه الري ٌسمذ بجعله أداة جلدم معلىمت  -

 .مىثىكت ماليت

 غسوزة وحىد ؤلافطاح اليافي عً اإلاعلىماث الطادكت واإلاعبرة على الىغع اإلاالي للمؤسست. -

سعي إلى جبني ؾسق وهماذج زكابيت خدًثت، حساعدهم على الخلليل مً الثغساث وأعمال الغش والخىفيم  -

 في الليام بأداء أوشؿتهم بطىزة فعالت.

 بلىغ ألاهداف بدزحاث عاليت مً الفاعليت الىفاءة.جىفير الجى السكابي الفعال ٌساعد على  -

 أفاق املوضوع:

 ًمىً بنهاًت هرا البدث أن هلفذ الىظس لبعؼ الىلاؽ الجدًس بالدزاست وهي:

 أثس الخدكيم الداخلي في الخلليل مً اإلاخاؾس اإلاىاحهت. -
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ازة اسخلالليت الخدكيم الداخلي، ومدي اسخفادة اإلاؤ  -  سست منها.دوز لجان الخدكيم في ٍش

 هيفيت اسخخدام الخدكيم وىسيلت مً الىسائل الخدليم الجمسوي . -
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 امللخص:

في ظل الخطىزاث الساهنت واملليئت بالفسص والتهدًداث، شادث حاجت املؤسساث إلى الحصىل  

على املعلىمت الاقخصادًت الدقيقت في الىقذ املناسب من أجل اجخاذ القسازاث املناسبت التي جحقق 

 لها الخميز عن املنافسين،

بين أهم ألاساليب التي حساعد في الخأكد من دقت املعلىماث هى الخدقيق املحاسبي،   ومن 

 وبالخصىص الخدقيق الداخلي.

و من خالل هره الدزاست  جىصلنا إلى معسفت كيف ٌعمل الخدقيق بجميع مقىماجه في جسشيد  

اخلي الري عمليت اجخاذ القساز في املؤسست، حيث حعخمد املؤسساث على وظيفت الخدقيق الد

ٌساعدها على الخحكم في إدازتها بشكل فعال، فدسعى دائما إلى جبني أهظمت زقابيت جؤهلها إلى جحقيق 

أهدافها إلاستراجيجيت، حيث كان لخدقيق املحاسبي دوز كبير في عمليت صنع القسازاث بمخخلف 

 أهىاعها وأساليبها في املؤسساث، ألامس الري جعلها جحقق هخائج مخالحقت.

ال أن ذلك ال ًنفي وجىد هقائص ًجب على املؤسساث العمل على جدزكها، بحيث أهه ال جصال إ 

ت والخقنيت.  وظيفت الخدقيق مطبقت بصىزة غير مكخملت من حيث املىازد املادًت والبشٍس
 

Summary:  

 

In light of the current developments, which are full of opportunities 

and threats, the institutions have increased the need to obtain accurate 

economic information in a timely manner in order to take the appropriate 

decisions that are distinguished from their competitors, Among the most 

important methods that help in ensuring the accuracy of the information 

is accounting audit, especially internal audit. 

And through this study, we came to know how auditing works in 

all its components to rationalize the decision-making process in the 

institution, where the institutions rely on the internal audit function that 

helps them to control their management effectively, so they always seek 

to adopt control systems that qualify them to achieve their strategic goals, 

where The accounting audit had a major role in the decision-making 

process of various types and methods in the institutions, which made it 

achieve successive results. However, this does not deny the existence of 

deficiencies that the institutions must work to realize, as the auditing 

function is still being implemented incomplete in terms of material, 

human and technical resources. 
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