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 اإلاقذمت الفامت

ا ما مً الخدضي ل٩ل مً الباخثحن في مجا٫  أنبذ الخ٣ضم ومىا٦بت اخخُاحاث اإلاجخم٘ ٌك٩ل هٖى

الٗال٢اث الا٢خهاصًت، ٣ٞض ؾاَم َظا الخ٣ضم الظي قهضٍ الٗالم ٖلى مغ الٗهىع ج٣ضما واؾٗا ٖلى مؿخىي 

ت مما أصي ئلى حٗل  ت، وجىؾُ٘ هُا١ اإلاٗامالث الخجاٍع حجم ووكاَاث اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

غاٝ والهُئاث التي لها مهالح أو مىاٞ٘ بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ في  اإلاإؾؿت جخٗامل م٘ مسخل٠ ألَا

اإلاإؾؿت،ٞاهخ٣لذ مً ٧ىجها ميكاة نٛحرة طاث مٗامالث بؿُُت ئلى ميكاة ضخمت طاث ٖملُاث 

ظا ما أصي ئلى وحىص هٕى مً الغ٢ابت مً احل الخٟاّ ٖلى أمىا٫  ٦بحرة،جىٟهل اإلال٨ُت ًٖ الدؿُحر َو

اإلاؿاَمحن لهظا اوحب ٖلى اإلاإؾؿت أن حٗخمض ٖلى الخض٤ُ٢ الخاعجي إلباٙل اإلاخٗاملحن ب٩ل الخُىعاث صازل 

مىزى٢ت وطاث مهضا٢ُت  اإلايكاة، ول٣ض ْهغث الخاحت في ْل َظٍ الخُىعاث ئلى وحىص مٗلىماث ص٣ُ٢ت و

 .باٖخباع أن اإلاٗلىماث اإلاالُت طاث أَمُت بالٛت باليؿبت للمإؾؿت

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي مهم حضا في خُاة اإلاإؾؿت وباألزو إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث مً احل اجساط 

ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ومهىت الخض٤ُ٢ جخمثل في الٗمل أالهخ٣اصي لم ٢ام به اإلاداؾب بمٗنى ًبضأ ٖمل اإلاض٤٢ 

ٖىضما ًيخهي ٖمل اإلاداؾب وجسً٘ ٦ظل٪ لاللتزام بخُب٤ُ اإلاٗاًحر الضولُت واإلاخٗاٝع ٖليها ٖلى اإلاؿخىي 

ى ئبضاء الغأي خى٫ ال٣ىاةم اإلاالُت، ومً َىا حاءث الخاحت  اإلادلي والضولي لًمان جد٤ُ٣ الهضٝ الغةِس ي َو

ئلى اإلاض٤٢ الخاعجي ٞهى شخو مؿخ٣ل طو ٦ٟاءة ٖالُت ٣ًىم بمهمت الخض٤ُ٢ الخاعجي مً احل َمأهت 

أصخاب عأؽ اإلاا٫ ًٖ أمىالهم،باإلياٞت ئلى اهه له ٖضة يىابِ وأؾـ جًبِ مهىخه مً بُنها ألازال٢ُاث 

التي ًخه٠ بها لُخم٨ً مً أصاء ٖمله ٖلى أ٦مل وحه ومً َىا ْهغ حض٫ واؾ٘ ًٖ صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في 

٨ُت و بٗض ٧ل َؼة جخٗغى لها الكغ٧اث هجض  اإلاكا٧ل والهؼاث لبتي جخٗغى لها الكغ٧اث الٗاإلاُت بما ٞيها ألامٍغ

أن ٧ل أناب٘ الاتهام مىحهت يض صوع مض٤٢ الخؿاباث ٞه بًغوعة ًجب ٖلُه جدمل اإلاؿإولُت خُث بضا 

غ اإلاالُت، وفي النهاًت ٣ًضم  الخضًث ًٖ مهىتي اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ اللخان زُبذ آما٫ اإلاؿخُٟضًً مً الخ٣اٍع

غ جهاتي مخًمً اإلاٗلىماث التي جىنل ئليها مً زال٫ ٢ُامه بمهىت الخض٤ُ٢ ٩ٞلما ٧اهذ  اإلاض٤٢ الخاعجي ج٣ٍغ

مله وختى ٢ُمخه  .اإلاٗلىماث طاث حىصة ٧لما ػاصث في حهضٍ ٖو

ٌٗض مُٗاع صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً اإلاٗاًحر اإلاهىُت والخانت بالخض٤ُ٢ الخاعجي ٟٞي 

آلاوهت ألازحر ٢ض ػاص الاَخمام بهظا الىٓام هٓغا في الخىؾ٘ في مٟهىمها،٦ما هجض هجاح ٖملُت الخض٤ُ٢ ًخى٠٢ 

ٖلى جٟاٖل ئحغاءاجه م٘ يىابِ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞأي زلل أو ؾىء الدؿُحر ًإصي بالًغوعة ئلى َظا 

 .الىٓام بالٟكل في ٖملُت الخض٤ُ٢

 :ؤلاشكاليت*

 َل ٌؿاَم أصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت؟

 ُت  :لإلحابت ٖلى ألاؾئلت الٟٖغ
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 ٠ُ٦ ٌؿاَم  اإلاض٤٢ الخاعجي في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت؟-1

 ما هي آلُاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت والجىصة الخ٣ُ٣ُت للمٗلىمت اإلاالُت؟-2

 :فزضياث البحث*

 ٌؿاَم اإلاض٤٢ الخاعجي في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت-1

 آلُاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت والجىصة الخ٣ُ٣ُت للمٗلىمت اإلاالُت-2

 :أَميت البحث*

 ؛ةحؿلُِ الًىء ٖلى صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في اإلاإؾـ-1

 ئبغاػ مضي جُٟٗل أصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في هٓام الغ٢ابت الضازلُت؛-2

 الخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت؛-3

 .ا٦دكاٝ اإلاض٤٢ الخاعجي خاالث الٛل والخالٖب واإلاسالٟاث صازل اإلاإؾؿت-4

 :أَذاف البحث*

 جىيُذ مضي مؿاَمت اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت؛-1

ضالت ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت؛-2  ئبضاء اإلاض٤٢ الخاعجي عأًه ًٖ نض١ ٖو

ت الٗال٢ت اإلاىحىصة بحن الخضقي-3  . الخاعجي وهٓام الغ٢ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت١مٗٞغ

 :أسباب اخخيار  مىضىؿ البحث*

يت: أوال  ألاسباب اإلاىضـى

مً ألاؾباب التي صٞٗخني ئلى الاَخمام بىٓام الغ٢ابت الضازلُت هي ْهىعَا في الٗضًض مً اإلاإؾؿاث 

ت الخاحت ئلى اإلاٗلىماث مً احل خماًت أنى٫ اإلاإؾؿت ئط حٗض مً أَم اإلاٗاًحر اإلاهىُت  اإلاالُت م٘ اؾخمغاٍع

ظا ماػاوي ئلى الخىؾ٘ في مٟهىمه وصعاؾخه بك٩ل حُض ٧ىهه ًخه٠ باإلاهضا٢ُت  الخانت بالخض٤ُ٢ الخاعجي َو

 .مً خُث اؾخسضام أصلت ئزباجاث مُٗىت

 ألاسباب الذاجيت: ثاهيا

مُىلي الصخص ي في الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت اٖخماص اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت في ئحغاء 

 .ٖملُت الخض٤ُ٢

 :مىهجيت البحث*
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خماص ٖلى ألاؾلىب الىنٟي في الجاهب الىٓغي ألَم ما وعص في ال٨خب واإلاغاح٘  ؾِخم في َظا البدث الٖا

أما في الجاهب الخُب٣ُي أي الجاهب الٗملي ٢ض جًمً صعاؾت خالت .الٗغبُت والبدىر الٗلمُت في مجا٫ البدث

 .مداٞٔ الخؿاباث اٖخماصا ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الىنٟي للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الالػمت 

 :الذراساث السابقت*

مً أَم الضعاؾاث الٗلمُت اإلاغجبُت بالبدث ،صعاؾت الُالب مدؿً باب٣ي ٖبض ال٣اصع اخمض، وهي عؾالت - 1

مضي اٖخماص مغا٢ب الخؿاباث ٖلى ٖىانغ الغ٢ابت "حامُٗت في اإلااخِؿتر بجامٗت نىٗاء، الُمً بٗىىان 

 .2002الضازلي لؿىت 

ب٣ُإ الكغ٧اث " صوع الغ٢ابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت"صعاؾت  بٗىىان - 2

 .(م2016)الهىاُٖت،

يب جدذ ٖىىان - 3 صعاؾت - الخض٤ُ٢ الخاعجي وجأزحٍر ٖلى ٞٗالُت ألاصاء في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت" بى٢ابت  ٍػ

 3،مظ٦غة ماحِؿتر، حامٗت الجؼاةغ  (NCA-ROUIBA)خالت مإؾؿت اإلاٗمل الجؼاةغي الجضًض للمهبراث 

2012/2011. 

مضي ج٣ُُض مض٣٢ىا الخؿاباث الخاعحُحن ب٣ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي في "اقٝغ ٖبض الخلُم مدمىص ٦غاحت، - 4

 .2005/2004الاعصن ألاعصن والىؾاةل التي حصجٗهم ٖلى الالتزام بها، عؾالت الض٦خىعاٍ، حامٗت ٖمان،

غ اإلاالُت" ،بٗىىان(الؿامغاتي)صعاؾت- 5 صعاؾت جدلُلُت ٖلى - ازغ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى حىصة الخ٣اٍع

ت ألاعصهُت اإلاضعحت في بىعنت ٖمان،  .(م2016)قغ٧اث نىاٖت ألاصٍو

م مدمض ؾلمان- 6 ُت للمٗلىماث ،ٖبض ال٨ٍغ  مضي صوع مغا٢بي الخؿاباث في الخد٤٣ مً الخهاةو الىٖى

 (.2012)اإلاداؾبُت في ال٣ىاةم اإلاالُت،

غ اإلاداؾبُت"صعاؾت بٗىىان- 7 ا في حىصة مٗلىماث الخ٣اٍع صعاؾت مُضاهُت " ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وأزَغ

ذ، ت في صولت ال٩ٍى  .(م2013)في البىى٥ الخجاٍع

 (.2010)مضي التزام مغا٢بي الخؿاباث بأزال٢ُاث مهىت الخض٤ُ٢،  وؾً ٢اؾم ٢انض الضًغاوي - 8

ولُض زالض خمُض ،ازغ مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي في جدؿحن مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في بِذ الؼ٧اة - 9

تي،  (.2012)ال٩ٍى

صعاؾت الُالب مدؿً باب٣ي ٖبض ال٣اصع اخمض، وهي عؾالت حامُٗت في اإلااحِؿتر بجامٗت - 10

 2002 مضي اٖخماص مغا٢ب الخؿاباث ٖلى ٖىانغ الغ٢ابت الضازلُت،لؿىت"  نىٗاء،الُمً،بٗىىان

 

 :صفىباث البحث*
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 ٢لت اإلاغاح٘ خى٫ َظٍ الضعاؾت؛- 

ً ٖلى ال٣ُام بالتربو-   .٢لت الى٢ذ هٓغا لخٟص ي ْاَغة ٧ىعوها حٗلىا ٚحر ٢اصٍع

 :جقسيماث البحث*

 :ٞهى٫ 3ل٣ض ٢مىا بخ٣ؿُم َظا البدث ئلى 

اع الىٓغي والٗملي للمض٤٢ الخاعجي و٢ؿمىاٍ ئلى مبدثحن جىاولىا في : الٟهل ألاو٫  ٢مىا بالخُغ١ ئلى ؤلَا

اع اإلاٟاَُمي والخىُٓمي إلاهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي أما في اإلابدث الثاوي ٖال٢ت الخض٤ُ٢ الخاعجي  اإلابدث ألاو٫ ؤلَا

 .باإلاداؾبت والخض٤ُ٢ الضازلي

جُغ٢ىا ئلى أصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٣ٞض ٢ؿمىاٍ ئلى : الٟهل الثاوي

مبدثحن، اإلابدث ألاو٫ جىاولىا ُٞه اإلاهام ألاؾاؾُت للمض٤٢ الخاعجي وأصاةه ٖلى مؿخىي الغ٢ابت الضازلي 

 واإلابدث الثاوي جُغ٢ىا ئلى صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت

ت مضي : الٟهل الثالث ٣ٞض زهو لضعاؾت خالت م٨خب مداٞٔ الخؿاباث بمؿخٛاهم مً احل مٗٞغ

مؿاَمت مداٞٔ الخؿاباث في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت في م٨خب مداٞٔ الخؿاباث مً زال٫ حم٘ 

 .اإلاٗلىماث الالػمت
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 ؤلاظار الىؽزي والفملي للمذقق الخارجي : الفصل ألاول 

ت في البِئت الضازلُت والخاعحُت ٞأنبذ ًدخاج مؿخسضمى  أنبذ الٗالم الُىم ٌِٗل حٛحراث مدؿاٖع

غ مً مؿإولُت اإلاض٤٢ الخاعجي،وان بغوػ  مهىت  غ مىجؼة مً أَغاٝ زاعحُت َظٍ الخ٣اٍع ال٣ىاةم اإلاالُت ئلى ج٣اٍع

الخض٤ُ٢ في نىعجه الخضًثت ٧ان هدُجت لخُىع الكغ٧اث واإلاإؾؿاث مً خُث احؿإ حجم وكاَها وحٗضص 

 .أق٩الها

 :وللخىيُذ أ٦ثر خى٫ الخض٤ُ٢ الخاعجي في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت جُغ٢ىا ئلى مبدثحن َما          

 ؤلاظار أإلافاَيمي والخىؽيمي إلاهىت الخذقيق الخارجي: اإلابحث ألاول 

 ـالقت الخذقيق الخارجي باإلاحاسبت والخذقيق الذاخلي :اإلابحث الثاوي 

  ؤلاظار أإلافاَيمي والخىؽيمي إلاهىت الخذقيق الخارجي:اإلابحث ألاول 

ل٣ض ها٫ الخض٤ُ٢ اَخماما واؾٗا في ألاوؾاٍ اإلاالُت والا٢خهاصًت وال٣اهىهُت وختى الاحخماُٖت منها 

ٞٗملُت الخض٤ُ٢ في اهخٓام خؿاباث الكغ٦ت باث أمغ ملؼم ٖلى بٌٗ الكغ٧اث ٦كغ٧اث اإلاؿاَمت ٞهى ٌٗخبر 

 .ق٩ل مً أق٩ا٫ الغ٢ابت

 مفهىم الخذقيق الخارجي وأهىاـه:اإلاعلب ألاول 

أن مهىت الخض٤ُ٢ الخاعجي هجض أجها حؿخمض وكاَها مً خاحت ؤلاوؿان  ئلى الخأ٦ض مً صخت البُاهاث 

والسجالث اإلاداؾبُت التي حٗخمض ٖليها في اجساط ال٣غاعاث ٞمً احل ٞهم ٖملُت الخض٤ُ٢ الخاعجي خىلىا 

 . الٛىم والخىؾ٘ في مٟهىمه وأَمُخه وأهىاٖه

 مفهىم الخذقيق الخارجي : الفزؿ ألاول 

 : للخض٤ُ٢ الخاعجي منها َٝىا٥ ٖضة حٗاع ي

َى الخض٤ُ٢ الظي ًخم بىاؾُت َٝغ مً زاعج اإلايكاة أو الكغ٦ت خُث ٩ًىن مؿخ٣ال، ًٖ ئصاعة *

غ اإلاالُت للميكاة زال٫ ٞترة  مُٗىت ضالت الخ٣اٍع  1.اإلايكاة، وطل٪ بهضٝ  ئبضاء الغأي الٟني اإلاداًض ًٖ نض١ ٖو

٨ُت ٖلى اهه * الٟدو أالهخ٣اصي اإلاداًض "ٌٗٝغ الخض٤ُ٢ الخاعجي مً ٢بل حمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ

ت بِىه وبحن ئصاعة  لضٞاجغ وسجالث اإلايكاة ومؿدىضاتها بىاؾُت شخو زاعجي خُث ال جىحض ٖال٢ت أمٍغ

ت إلصاعة اإلايكاة في ق٩ل  ت ٖباعة ًٖ ج٣ضًم اؾدكاعاث ئصاٍع اإلايكاة، بل أخُاها ج٩ىن َىا٥ ٖال٢ت اؾدكاٍع

                                                           
٣ا للمٗاًحر الضولُت،الُبٗت ألاولى،  صاع الجىان،  1  15، م2015 اخمض ٢اًض هىع الضًً، الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٞو
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ههاةذ لِؿذ بهاوٗت ٢غاع، ًخم الٟدو بمىحب ٣ٖض وجدضص ألاحٗاب ٖلى خؿب ٦مُت الٗمل اإلاىجؼ 

 1.والى٢ذ اإلاؿخٛغ١ و٢ىة وي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت

٨ُت للخض٤ُ٢ ٖلى اهه  *  ٖملُت مىخٓمت "ًم٨ً جدضًض مٟهىمه مً زال٫ حٍٗغ٠ حمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ

مها ُٞما ًخٗل٤ خى٫ و٢ات٘ وأخضار ا٢خهاصًت وطل٪ للخد٤٣ مً  ُت للخهى٫ ٖلى أصلت ئزباث وج٣ٍى ومىيٖى

صعحت الخُاب٤ بحن الخ٣اة٤ واإلاٗاًحر اإلادضصة  وئًها٫  الىخاةج ئلى مؿخسضمي اإلاٗلىماث اإلاهخمحن بظل٪ 

 2.الخد٤٣

َى الظي الظي ٣ًىم به مض٤٢ زاعجي ٌُٗىه اإلاؿاَمىن بمىحه ٣ٖض ًخ٣اض ى ًٖ ئحٗاب بهضٝ ئبضاء *

اصة ما ًخم أصاء َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ في جهاًت الٟترة اإلاالُت   3.عأًه بٗضالت ٖغى ال٣ىاةم اإلاالُت ٖو

ت مً اإلاباصب و اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض وألاؾالُب التي ًم٨ً * الخض٤ُ٢ الخاعجي َى ٖلم ًخمثل في مجمٖى

بىاؾُتها ال٣ُام بٟدو اهخ٣اصي مىٓم ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت واإلاٗلىماث اإلاثبخت في السجالث وال٣ىاةم 

ما٫ مً عبذ أو زؿاعة  4.اإلاالُت بهضٝ ئبضاء عأي ٞني مداًض في مضي حٗبحر ال٣ىاةم اإلاالُت ًٖ هدُجت ألٖا

و٢ض ٖٝغ أًًا مً ٢بل زبراء الٗامل الخ٩ىمي اإلاٗني باإلاٗاًحر الضولُت للخض٤ُ٢ وؤلاباٙل الخاب٘ لألمم *

ا مً ألاصلت الضاٖمت ب٣هض ئبضاء الغأي ٖما ئطا ٧اهذ البُاهاث "اإلاخدضة اهه حَر صعاؾت السجالث اإلاداؾبُت ٚو

 5.واإلاٗلىماث م٣ضمت بهىعة صخُدت

جم حٍٗغ٠ الخض٤ُ٢ الخاعجي اهه ٖملُت ٞدو ال٣ىاةم اإلاالُت والسجالث مً ٢بل اإلاض٤٢ الخاعجي *

إلبضاء عأي ٞني مداًض مؿخ٣ل وئبغاػ الث٣ت ٖلى البُاهاث اإلاالُت التي ج٣ضمها الىخضة الا٢خهاصًت وبُان مضي 

ج٣ُضَا بما جىو ٖلُه اإلاٗاًحر و اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما والُغ١ والؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت 

 6.مً ٢بلها

ٖملُت مىٓمت للخجمُ٘ والخ٣ُُم اإلاىيىعي لألصلت الخانت بكان هخاةج ألاخضار "ٖٝغ ٦ظل٪ بأهه*

اث الا٢خهاصًت وجىنُل الىخاةج إلاؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت،أصخاب اإلاهلخت ٝ  اإلاكغوٕ،وحاءث أَم يوالخهٞغ

غ  ؾماث الخض٤ُ٢ الخاعجي في الخٍٗغ٠ أن الخض٤ُ٢ الخاعجي ٖملُت مىٓمت، وان ججمُ٘ وج٣ُُم ألاصلت َى حَى

                                                           
. 213ػاٍَغ ٖا٠َ ؾىاص، مغاحٗت الخؿاباث والخض٤ُ٢، الُبٗت ألاولى، ٖمان، صاع الغاًت، م  1
 الىجٟي أباصي، م٩ي قهض صخام  خؿىن، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في جُب٤ُ ٢ىاٖض ؤلاٞهاح والكٟاُٞت في ال٣ىاةم اإلاالُت للمهاٝع  ميّ مهُٟى ٧ا2

 .298الٗغا٢ُت الخانت، حامٗت اإلاهُٟى الٗاإلاُت، مغ٦ؼ  بدىر الجامٗت، م
 في الىخضاث الخ٩ىمُت، بدث ج٨مُلي لىُل وؤلاصاعي ٖضهان مهُٟى خمىص، ج٣ُُم صوع اإلاض٤٢ الخاعجي الخ٩ىمي في الخض مً خاالث الٟؿاص اإلاالي   3

 .30، م2018صعخت اإلااحِؿتر في اإلاداؾبت، الٗغا١، حامٗت الىُلحن، 
 .34-33 ٖضهان مهُٟى خمىص، مغح٘ ؾاب٤، م 4
 .34 ٖضهان مهُٟى خمىص، مغح٘ ؾاب٤، م5
 .34مهُٟى خمىص، مغح٘ ؾاب٤، م  ٖضهان6
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ٖملُت الخض٤ُ٢، واهه ًلؼم وحىص مٗاًحر ٢ُاؽ وأزحرا ًجب أن ًيخهي الخض٤ُ٢ بخىنُل هخاةجها ئلى أصخاب 

 1.اإلاهلخت في اإلاكغوٕ

 :ومً زال٫ َظٍ الخٗاٍع٠ وؿخيخج 

الخض٤ُ٢ الخاعجي َى جض٤ُ٢ ٣ًىم بالٟدو أالهخ٣اصي اإلاداًض لضٞاجغ وسجالث اإلايكاة بىاؾُت َٝغ 

اصة الث٣ت ٞيها غ اإلاالُت لٍؼ ضالت الخ٣اٍع  .مً زاعج الكغ٦ت بهضٝ ئبضاء الغأي الٟني اإلاداًض ًٖ نض١ ٖو

 2:وجبٗا لظل٪ جٓهغ أَمُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ُٞماًلي

 إدارة اإلاؤسست : أ

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي مهم إلصاعة اإلاكغوٕ، خُث أن اٖخماص ؤلاصاعة في ٖملُت  الخسُُِ واجساط 

ال٣غاعاث الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت والغ٢ابت ٖلى الخسُُِ ًجٗل مً ٖمل اإلاض٤٢ خاٞؼا لل٣ُام بهظٍ اإلاهام، ٦ظل٪ 

 .ًإصي جض٤ُ٢ ال٣ىاةم اإلاالُت ئلى جىحُه الاؾدثماع إلاثل َظٍ اإلاإؾؿت

 ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الخاعجي طا أَمُت زانت إلاثل َظٍ اإلاإؾؿاث خُث أجها حٗخمض : والخجاريت اإلااليت اإلاؤسساث-

 ٤ في ٖملُت اجساط ٢غاع مىذ ال٣غى مً ٖضمه ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاض٣٢ت بدُث جىحه أمىالها ئلى الٍُغ

 .الصخُذ والظي ًًمً خهىلها ٖلى ؾضاص جل٪ ال٣غوى في اإلاؿخ٣بل

غاى مثل الغ٢ابت :الحكىميت الجهاث-   حٗخمض الجهاث الخ٩ىمُت ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاض٣٢ت في ال٨ثحر مً ألٚا

مىذ ال٣غوى والضٖم لبٌٗ اليكاَاث باإلياٞت ئلى الاجداصاث والى٣اباث . والخسُُِ، ٞغى الًغاةب

حٗخمض ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاض٣٢ت في خالت وكىب زالٝ بحن اإلاإؾؿت وأي َٝغ أزغ، و٢ض بُيذ لجىت 

أن أَمُت الخض٤ُ٢ ج٨مً في مغاحٗت الخؿاباث اإلاؿخ٣لىن ٌؿاٖضون في اإلاداٞٓت ٖلى أماهت "الاجداص الضولي 

و٦ٟاءة البُاهاث اإلاالُت و٦ظل٪ مؿاٖضة زبراء الًغاةب في بىاء الث٣ت وال٨ٟاءة ٖىض الخُب٤ُ الٗاص٫ للىٓام 

بي، ٦ما اهه ٌؿاٖض ٖلى اجساط ت الؿلُمت الًٍغ  ".ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 امثال وب٨ٟاءة اجم٨نهم مً الى٢ٝى ٖلى ممخل٩اتهم ويمان اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت اؾخسضام: اإلاساَمين- 

إل ٖلى ٧ل ما ًجغي صازل اإلاإؾؿت  .ٖالُت ٞالخض٤ُ٢ الخاعجي ٌؿاٖض اإلاؿاَمحن في الَا

اء بااللتزاماث اإلاؿخد٣ت ٖليها:الذااىىن -  ت ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الٞى م٨نهم مً مٗٞغ  . أي اإلاىعصون ٍو

ني بهٟت ٖامت :الىظني لالقخصاد الخارجي الخذقيق أَميت  -ب  ًسضم الخض٤ُ٢ الخاعجي لال٢خهاص الَى

٦ىدُجت لخضمتها وأَمُتها للٟئاث ؾاب٣ت الظ٦غ، مً زال٫ مؿاَمتها ال٨بحرة والٟٗالت في جىمُت اإلاجخمٗاث إلاا 

                                                           
 .298، ماإلاغح٘ الؿاب٤ مهُٟى ٧اْمي الىج٠ أباصي، م٩ي قهض صخام خؿىن، 1

غ الخض٤ُ٢ الخاعجي في ْل  2  جُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت في الجؼاةغ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، مؿخٛاهم، ئلؼامُت جماع زضًجت، ج٣اٍع

 .46-45، م2017حامٗت مؿخٛاهم، 
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ٗخبر اإلاض٤٢ زحر ٖىن للضولت لخىُٟظ زُُها وال٨ك٠ ًٖ  جإصًه مً زضماث في مجا٫ خماًت الاؾدثماعاث َو

ت اإلام٨ىت لخىمُت الا٢خهاص مه بالؿٖغ  .أي اهدغاٝ مالي ومٗالجخه وج٣ٍى

 أهىاؿ الخذقيق الخارجي:الفزؿ الثاوي 

 :ؾيخُغ١ ئلى اهىإ الخض٤ُ٢ الخاعجي

، مؿإو٫، ٠٦ء ومؿخ٣ل بٛغى : الخذقيق اإلاالي-1 َى ازخباع لجىصة اإلاٗلىمت اإلاالُت، ٣ًىم بها شخو مدتٝر

اع ال٣اهىهُت َىا٥   1:ئبضاء عأي خى٫ اخترام اإلاٗاًحر ومهضا٢ُت ال٣ىاةم اإلاالُت ومؿدىضاث وو٤ٞ ؤلَا

ت التي ٣ًىم بها مداٞٔ الخؿاباث بدُث أن : القاهىوي الخذقيق-أ ت ؤلاحباٍع ًخمثل في أٖما٫ اإلاغا٢بت الؿىٍى

 2.َظا الخض٤ُ٢ ًٟغيه ال٣اهىن 

ًخمحز َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ اهه ازخُاعي وخؿب الُلب ج٣ىم ئصاعة اإلايكاة بُلب :  الخفاقذي الخذقيق -ب

٤ ٣ٖض ًخًمً قغوٍ مؿب٣ت َظٍ ألازحرة التي جىضح الهضٝ مً مهمت الخض٤ُ٢  زضماث اإلاض٤٢ ٞو

ان ال٣ٗض ٩ًىن الهضٝ ٖمىما ازخباعا إلاهضا٢ُت  (اإلاإؾؿت)وزهاةو الٗال٢ت بحن اإلاض٤٢ والؼبىن  َُلت ؾٍغ

ت مً الخؿاباث  3.مجمٖى

:  ٣ًىم بها مدتٝر زاعجي ًُلب مً اإلاد٨مت أن ألاهىإ التي جسً٘ لها اإلاإؾؿت :القضاايت الخبرة -ج

 4.ال٣اهىهُت،الخٗا٢ضًت،الضازلُت،الخبرة ال٣ًاةُت

ه ٖلى اهه :الفملياحي  الخذقيق -2 ٤ مكغوٕ مٗحن مً َٝغ مسخهحن وو٤ٞ " َىا٥ مً ٖٞغ ٖملُت جضزل ٞو

 5:ج٣ىُاث ووؾاةل زانت بهضٝ 

  ت مؿب٣ا ٤ زُت مىيٖى ُٟت ٩٦ل وطل٪ ٞو ٤ خلىال مُٗىت مً جدؿحن أصاء الْى جم٨حن ؤلاصاعة ٞو

 :ًجخم٘ خىلها أعاء حل اإلاخضزلحن 

  زل٤ صًىام٨ُُت جُىعٍت صازل الكغ٦ت مً زال٫ مؿاعاث جصخُدُت مىحبت، ئطن ًم٨ً ال٣ى٫ أن

اة٠  الهضٝ وعاء الخض٤ُ٢ ألٗملُاحي َى ئًجاص خلى٫ للهٗىباث التي حٗاوي منها مسخل٠ الْى

٤،جىػَ٘)واإلاهالح التي جدىحها الكغ٦ت   (ئهخاج،حؿٍى

 :ومً ممحزاث أهىإ الخض٤ُ٢ الخاعجي هجض*

                                                           
.  18، م2018 ِٖؿاوي، الخض٤ُ٢ اإلاالي،نههغا لضي  1 

اث، م  2 ت ئلى الخُب٤ُ، صًىان اإلاُبٖى .  16مدمض بىجحن، اإلاغاحٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ
 .18عح٘ ؾاب٤، مالم ههغ الضًً ِٖؿاوي،  3
. 16 ؾاب٤، ماإلاغح٘ مدمض بىجحن،  4
. 19عح٘ ؾاب٤، مالم ههغ الضًً ِٖؿاوي،  5
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 أهىإ الخض٤ُ٢ الخاعجي: (I-1) الجضو٫ ع٢م

 زبرة ٢ًاةُت جض٤ُ٢ صازلي جض٤ُ٢ حٗا٢ضي جض٤ُ٢ ٢اهىوي اإلامحزاث

مإؾؿاجُت،طاث  َبُٗت اإلاهمت

 َاب٘ ٖمىمي

ُٟت صاةمت في  حٗا٢ضًت ْو

 اإلاإؾؿت

جدضص ب٩ل ص٢ت  

 َٝغ اإلاد٨مت

اإلاهاص٢ت ٖلى  الهضٝ

ُت ونض١  قٖغ

الخؿاباث 

والهىع 

غاُٞت  الٟىجٚى

الهاص٢ت بمجلـ 

اإلاهاص٢ت ٖلى 

 ؤلاصاعة 

اإلاهاص٢ت ٖلى 

ُت ونض١  قٖغ

 الخؿاباث 

جدؿحن الضوعة 

ت ا٢تراح  ؤلاصاٍع

قغوٍ جدؿحن 

الخىُٓم ومٗاملت 

 اإلاٗلىماث ؤلاصاعة

ئٖالم الٗضالت 

وئعقاصَا خى٫ 

أويإ مالُت 

 ومداؾبُت

مهمت صاةمت حُٛي  الخضزل

 مضة الخُٗحن

مهمت مدضصة 

 خؿب الاجٟا٢ُت

مهمت جدضصَا 

ت الٗامت  اإلاضًٍغ

ُت  مهمت ْٞغ

ًدضص ال٣اض ي 

 مضتها 

جامت اججاٍ مجلـ  الاؾخ٣اللُت

 ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن

جامت مً خُث 

 اإلابضأ

ٖضم الخًٕى 

ؾلمُا ووُُْٟا 

ئال لإلصاعة 

 الٗامت

جامت اججاٍ 

غاٝ   ألَا

مبضأ ٖضم 

 الخضزل

ًجب اخترامه 

 جماما

ًدترم مبضةُا 

 ل٨ً له

جضزل مباقغ في 

 الدؿُحر

 ًيبػي اخترامه

  .41، اإلاغح٘ الؿاب٤، م01-10ال٣اهىن ع٢م : اإلاهضع

حن مً الخض٤ُ٢ الخض٤ُ٢ اإلاالي والخض٤ُ٢ الٗملُاحي ٞالخض٤ُ٢ اإلاالي           مً أهىإ الخض٤ُ٢ الخاعجي ًىحض هٖى

ًخ٩ىن مً الخض٤ُ٢ ال٣اهىوي والخض٤ُ٢ الخٗا٢ضي والخبرة ال٣ًاةُت أما الخض٤ُ٢ الٗملُاحي ٦ما ٌؿمى أًًا 

 .بالدكُٛلي ٞهى ٖملُت ًسل٤ صًىام٨ُُت جُىعٍت صازل الكغ٦ت إلًجاص الخلى٫ اإلام٨ىت إلاىاحهت الهٗىباث

 مفهىم اإلاذقق الخارجي ومسؤولياجه : اإلاعلب الثاوي 

اٖلُت ُٞيبػي أن ٩ًىن  ٌٗخبر اإلاض٤٢ الخاعجي شخو مؿخ٣ل طو اؾخ٣اللُت ٞٗىض جأصًت مهامه ب٨ٟاءة ٞو

 .طو مؿإولُت و ٦ٟاءة للخد٤٣ مً صخت ال٣ىاةم اإلاالُت

 مفهىم اإلاذقق الخارجي : الفزؿ ألاول 
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 :للمض٤٢ الخاعجي ٖضة حٗاٍع٠

ٍغ *  ل واإلاؿخ٣ل الهجاػ جض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت وج٣ضًم ج٣ٍغ اإلاض٤٢ الخاعجي َى طل٪ الصخو اإلاَإ

لى ؾبُل اإلاثا٫  ٍغ : خىلها ئلى الجهت التي ُٖيخه ٖو مض٤٢ خؿاباث الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت والظي ٣ًضم ج٣ٍغ

ئلى الهُئت الٗامت التي ُٖيخه ٦ما في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت أو ئلى مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمىن ٦ما ٞػي بٌٗ 

 1.البلضان ألازغي 

ت مً ألاشخام الظًً ٣ًىمىن بمهىت الخض٤ُ٢ * اإلاض٤٢ الخاعجي اإلاؿخ٣ل َى الصخو أو مجمٖى

ب  غ بهم حمُ٘ ما جُلبه ٢ىاٖض الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها واإلاخٗل٣ت بصخو اإلاض٤٢ وهي الخضٍع ُت أن جخٞى قٍغ

 2.اإلانهي وال٨ٟاءة اإلاهىُت والاؾخ٣ال٫ وبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت اإلاىاؾبت وال٩اُٞت

في ال٣اهىن الاهجلحزي "مغاح٘ الخؿاباث "ٌؿمى اإلاض٤٢ الخاعجي بدؿمُاث مخٗضصة ئط ًُل٤ ٖلُه *

في ال٣اهىن "مٟدل الخؿاباث"في ال٣اهىن اللبىاوي و"مٟىى مغا٢بت"في ال٣اهىن ألاعصوي و "مض٤٢ الخؿاباث "و

وهي "مغا٢ب الخؿاباث "الؿىعي،و٢ض جبنى ٢اهىن الكغ٧اث الٗغاقي و ٢اهىن الكغ٧اث اإلاهغي الدؿمُت ألاولى 

ُٟخه،ٞٗمل اإلاض٤٢ الخاعجي ال ٣ًخهغ ٖلى جض٤ُ٢ الخؿاباث بل ٌكخمل أًًا ٖلى مغا٢بت  ألا٦ثر قمىال لْى

مً ٢اهىن الكغ٧اث الٗغاقي 117جُب٤ُ الىٓم وال٣ىاهحن ٖلى أٖما٫ الكغ٦ت وبمىحب الخٗضًل ألازحر للماصة 

 1997.3لؿىت 21ع٢م

ٖٝغ أًًا مً ٢بل اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن ٖلى اهه طل٪ الصخو الُبُعي أو اإلاٗىىي *

خمخ٘ باألَلُت والاؾخ٣ال٫ وحىصة ال٨ٟاءة والظي ًجم٘ ألاصلت ال٣ابلت لل٣ُاؽ  الظي ًماعؽ مهىت الخض٤ُ٢ ٍو

ت التي  ت أو اإلاىيٖى غ خى٫ صعحت الخُاب٤ بحن اإلاٗلىماث ال٣ابلت لل٣ُاؽ وبحن اإلاٗاًحر اإلاكٖغ لٛغى أٖضاص ج٣ٍغ

ا ملُا لخض٤ُ٢ الخؿاباث الىخضاث . ال جسغج ًٖ ئَاَع ل ٖلمُا ٖو و ٦ظل٪ ٖٝغ  بأهه الصخو اإلاَإ

ٟحن أو اإلاؿاَمحن ٞيها وؾِخمذ ٩ل٠ مً ٢بل اإلاؿاَمحن أو مً ٕالا٢خهاصًت مً ٚحر اإلاْى  باالؾخ٣اللُت جامت ٍو

ا الىخضة الا٢خهاصًت  ٣ىم اإلاض٤٢ الخاعجي بابضاء عأًه في مضي نض١ ال٣ىاةم اإلاالُت التي جيكَغ ٢بل الضولت ٍو

ضالت و جىنل َظا الغأي ئلى الجهت التي حٗا٢ضث مٗه، ول٩ي ًدؿنى له طل٪ ُٞجب ٖل  وأجها حٗبر بهض١ ٖو

اإلاض٤٢ الخاعجي جض٤ُ٢ هٓم الغ٢ابت الضازلُت وال٣ُىص والسجالث اإلاداؾبُت جض٤ُ٢ اهخ٣اصي ٢بل ئبضاء عأًه في 

ضالت ال٣ىاةم اإلاالُت  4.نض١ ٖو

                                                           
ت والٗملُت، الُبٗت الثالثت،  1 . 25، م2006، ٖمان، صاع واةل، ألاعصن َاصي الخمُمي، مضزل ئلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
. 194 الؿاب٤، ماإلاغح٘ ػاٍَغ ٖا٠َ ؾىاص،  2
 .42 ؾاب٤، ماإلاغح٘ ٖضهان مهُٟى خمىص،  3
4
 .43ٖضهان مهُٟى خمىص، اإلاغح٘ ؾاب٤، م  
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 :مً زال٫ َظٍ الخٍٗغ٠ وؿخسلو أن

ملُا لخض٤ُ٢ البُاهاث اإلاالُت ًٖ حم٘ ألاصلت  ل ٖلمُا ٖو اإلاض٤٢ الخاعجي َى ٧ل شخو مؿخ٣ل ومَإ

 .ال٣ابلت لل٣ُاؽ بهضٝ ئبضاء عأًه بٗضالت ٚغى ال٣ىاةم اإلاالُت

 مسؤوليت اإلاذقق الخارجي: الفزؿ الثاوي

ُلب مىه بظ٫  ا ولها أصاة ؾلى٥ جهاةُت ٍو ئن مض٤٢ الخؿاباث شخو ًيخمي ئلى مهىت لها مٗاًحَر

جب أن ال ًخأزغ  لُه أن ًإصي ٖمله باؾخ٣ال٫ وخُاص جام ٍو الٗىاًت اإلاهىُت ال٩اُٞت واإلاالةمت ٖىض أصاء ٖمله ٖو

٩ىن مؿدىض ٖلى خ٨مه اإلانهي وجم جدضًض مؿإولُاث للمض٤٢ الخاعجي مً ٢بل  ً ٍو عأًه بمى٠٢ آلازٍغ

 :اإلاىٓماث اإلاهىُت وؾٝى هخُغ١ ئلى

 :مسؤوليت القاهىهيت-1

يبػي ٖلى مماعس ي اإلاهىت أصاء مؿإولُاتهم  ج٣ضم مهىت اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ مىاٞ٘ ا٢خهاصًت للمجخم٘ ٍو

 1:بمؿخىي ٖالي مً الٗىاًت اإلاهىُت وجى٣ؿم اإلاؿإولُت ال٣اهىهُت ئلى

 :(الفقذًت)اإلاسؤوليت اإلاذهيت-ا

ٌ اإلاًغوع  ا حٍٗى مً زال٫ زمت يغع أناب أشخام هدُجت زُا أو ئَما٫ ًهضع مً اإلاض٤٢ وحؼاَؤ

 :ٖما أنابه مً يغع ماصي و٦ظل٪ الًغع ألاصبي وجى٣ؿم اإلاؿإولُت اإلاضهُت بضوعَا ئلى

 :مسؤوليت اإلاذقق اججاٍ الفميل*

 .مؿإولُت ٣ٖضًت وأؾاؾها ئزال٫ اإلاض٤٢ بااللتزام بال٣ٗض الخام بالخض٤ُ٢ اإلابرم م٘ الٗمالء

 :مسؤوليت اإلاذقق اججاٍ الغير*

غاٝ اإلاخى٢٘ اٖخماصَا ٖلى البُاهاث التي ٞدهها  ل٣ض ٖٝغ ال٣ًاء الُٝغ الثالث بأهه ٌكخمل ٖلى ألَا

اإلاض٤٢، وان مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي اإلاؿخ٣ل ٌٗخبر مؿإوال في خالت و٢ٕى أيغاع ماصًت هاججت ًٖ ئَما٫ 

م مً ٖضم وحىص ٣ٖض بِىه وبُنهم  وج٣هحر مىه اججاٍ الُٝغ الثالث اإلاؿخُٟض واإلاؿخسضم لل٣ىاةم اإلاالُت بالٚغ

وفي مٗٓم الخاالث التي ًخٗغى ٞيها اإلاض٣٢ىن للمدا٦مت هدُجت ٖضم ا٦دكاٝ الخالٖب والازخالؽ في ٖملُت 

 .الخض٤ُ٢ ٞان الؿبب الغةِس ي َى ٞكل اإلاض٤٢ في بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت اإلا٣ٗىلت لل٣ُام باإلاهام اإلاى٧لت ئلُه

                                                           
. 45-44عح٘ ؾاب٤، مالم ٖضهان مهُٟى خمىص،  1
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ُما ًلي بٌٗ الخاالث التي جخمثل ٞيها مؿإولُت اإلاض٤٢ اججاٍ الُٝغ الثالث  :ٞو

 ضم بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت اإلا٣ٗىلت؛  ئَما٫ اإلاض٤٢ في ٢ُامه بأصاء ٖمله، ٖو

 و٢ٕى اإلاض٤٢ في بٌٗ ألازُاء أزىاء جض٣ُ٢ه؛ 

  مؿإولُت اإلاض٤٢ ًٖ مضي صخت ونض١ اإلاٗلىماث اإلاالُت زال٫ الٟترة الالخ٣ت وهي الٟترة مابحن

ا ش نضوعَا ووكَغ ش أٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت وجاٍع  .جاٍع

 : اإلاسؤوليت ألادبيت -2

ئن الضوع اإلاهم اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلاض٤٢ الخاعجي، حٗله ًمثل يمحر اإلاجخم٘ و الخاعؽ الىا٢عي مً 

الغقىة أو الٟؿاص أو ئؾاءة الاؾخٗما٫ وبالخالي ٞان ؾ٩ىجه ًٖ مسالٟاث أو ؾغ٢اث أو ٖضم ؤلاقاعة ئليها في 

غاى ؤلاصاعة، ئهما ٌٗغيه ئلى ٣ٞضان اإلاغ٦ؼ ألاصبي الظي ًخمخ٘ به  مُت إٚل ٍغ أو مىا٣ٞخه ٖلى جىػَ٘ أعباح َو ج٣ٍغ

 1.َظا اإلاض٤٢ الخاعجي

غ ع٦ىحن  2:ٞهظٍ اإلاؿإولُت ال ج٣ى م ئال بخٞى

 ًخمثل في الٗامل الاًجابي أو الؿلبي الظي ًهضع مً اإلاض٤٢ ٞاطا لم ًىحض زُا ولم : الغ٦ً اإلااصي

مت الخأصًبُت  ُٟي أو التزامه اإلانهي ٞال ًم٨ً مؿاءلخه جأصًبُا وج٣ىم الجٍغ ًثبذ ئزالله بىاحبه الْى

لى طل٪  ُٟي واإلانهي وان لم ٣ً٘ يغع ٞٗلي ًترجب ٖلُه مؿإولُت جأصًبُت ٖو بمجغص و٢ٕى الخُأ الْى

 .ٞان الًغع لِـ ع٦ىا في اإلاؿإولُت الخأصًبُت بسالٝ اإلاؿإولُت اإلاضهُت

 ًال ٨ًٟي نضوع الخُأ مً اإلاض٤٢ ختى ًدا٦م جأصًبُا بل البض أن ًهضع الٟٗل الخاَئ : اإلافىىي  الزك

ًٖ ئعاصة آزمت وال ٌٗني أن الخُأ الخأصًبي ٩ًىن صاةما مخٗمضا ٞهى ٢ض ٩ًىن ٖمض ًا أو ٚحر ٖمضي ٦ما 

ا مكضصا ٖىض ج٣ضًغ ال٣ٗىبت  .اهه ئطا زبذ الخٗمض أنبذ َٞغ

 :اإلاسؤوليت اإلاهىيت -3

ئن ال٣بى٫ الاحخماعي لضوع اإلاض٣٢حن وضخامت اإلاؿإولُت الاحخماُٖت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣هم صٞٗهم ئلى 

جىُٓم أهٟؿهم في مىٓماث مهىُت في مٗٓم صو٫ الٗالم و٢ض ٢امذ َظٍ اإلاىٓماث بىي٘ صلُل الؿلى٥ اإلانهي 

 3.الظي ًخىحب ٖلى أًٖاء الالتزام به خغنا ٖلى ٦غامت اإلاهىت

                                                           
اٖه،  1 ض ٞع . 27، صاع اإلاىاهج، مألاعصن جض٤ُ٢ الخؿاباث وجُب٣ُاجه ٖلى صواةغ الٗملُاث في اإلايكاة، بضون َبٗت، ٖمان، أنى٫  جامغ مٍؼ
، مظ٦غة ألاعصهُت، مضي مؿإولُت اإلاض٤٢ الخاعجي في ا٦دكاٝ خاالث الٟؿاص اإلاالي في الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت يٝ قٟا ٖمغ ًُٞل مهُٟى ًىؽ 2

. 31،م2014هُل قهاصة ماحِؿتر، حامٗت الكغ١ الىؾِ، ٫جسغج 
اٖه،  3 ض ٞع . 28عح٘ ؾاب٤ ، م الم جامغ مٍؼ
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 :اإلاسؤوليت الجىاايت -4

  هي مؿإولُت هاججت ًٖ ٞٗل مجغما بمىحب هو ٢اهىوي ؾاعي ٣ًىم به مض٤٢ الخؿاباث ا زىاء 

مماعؾت ٖمله بمىحب صٖىي ٖامت جدغ٦ها الىُابت الٗامت ولِـ اإلاخًغعًٍ ٦ىا في اإلاؿإولُت اإلاضهُت، ئط أن 

 1.الٟٗل ؤلاحغامي ًإصي ئلى ئلخا١ ألايغاع باإلاجخم٘ ولِؿذ أيغاعا ٞغصًت مدضوصة

اث الًاعة بمهلخت الكغ٦ت ًٖ ٖمض ومً  وهي التي جخمثل في اعج٩اب مض٤٢ الخؿاباث لبٌٗ الخهٞغ

اث هجض  2:َظٍ الخهٞغ

اجٟا١ مض٤٢ الخؿاباث م٘ ؤلاصاعة ٖلى جىػَ٘ أعباح نىعٍت ٖلى اإلاؿاَمحن ختى الجٓهغ هىاحي ال٣هىع - 

 وؤلاَما٫ في ئصاعة الكغ٦ت؛

ا أجها مهلخت الكغ٦ت ول٨ً -  جأمغ مض٤٢ الخؿاباث م٘ مجلـ ؤلاصاعة في مجا٫ اجساط ٢غاعاث مُٗىت في ْاََغ

 في خ٣ُ٣تها ٞيها ٧ل الًغع بمهلخت الكغ٦ت أو اإلاؿاَمحن؛

ا في -  ضم في ط٦َغ حٛاض ي مض٤٢ الخؿاباث ًٖ بٌٗ الاهدغاٞاث التي اعج٨بها بٌٗ اإلاؿإولحن في الكغ٦ت ٖو

غاٝ في الكغ٦ت؛ ا مً مهلخخه الصخهُت صون مهلخت باقي ألَا ٍغ زٞى  ج٣ٍغ

ٍغ ٖلى أمىع غي صخُدت،وطل٪ -  ج٣ضًم اإلاض٤٢ قهاصة ٧اطبت أمام الجمُٗت الٗامت للمؿاَمحن أو اخخىاء ج٣ٍغ

 ٖىض مىا٢كخه حىاهب َامت وزُحرة باليؿبت ليكاٍ الكغ٦ت ومهالح اإلاؿاَمحن؛

اعج٩اب ألازُاء واإلاسالٟاث الجؿُمت بما ًًغ بمهالح الكغ٦ت ومً طل٪ ئٞكاء بٌٗ أؾغاع الكغ٦ت في - 

  لٛغى ًسو مض٤٢ الخؿاباث شخهُا؛ةمجاالث مسخلٟت ئلى الكغ٦ت اإلاىاٞـ

اث حٗغى مض٤٢ الخؿاباث للمؿاءلت الجىاةُت واجساط ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت ٖىض -  والق٪ أن مثل َظٍ الخهٞغ

اث والخأ٦ض مً أجها اعج٨بذ ًٖ ٖمض مً ٢بل مض٤٢ الخؿاباث  .ا٦دكاٝ َظٍ الخهٞغ

 ـالقت الخذقيق الخارجي باإلاحاسبت والخذقيق الذاخلي  :اإلابحث الثاوي 

غ اإلاض٤٢ الخاعجي ئط ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الٗملُت اإلاىٓمت  اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ الضازلي ًلٗبا صوعا َاما في ج٣ٍغ

لُه ٢مىا بالغبِ بحن اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ الضازلي  للخهى٫ ٖلى ألاصلت الضالت ٖلى ألاخضار الا٢خهاصًت ٖو

 .باليؿبت للخض٤ُ٢ الخاعجي
                                                           

اٖه،  1 ض ٞع . 30 ؾاب٤، ماإلاغح٘ جامغ مٍؼ
 الىٗؿان، الٗىامل اإلاإزغة ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ مً وحهت هٓغ مض٣٢ي الخؿاباث الخاعحُحن صعاؾت مُضاهُت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة أؾامت ؾماح  2

. 36،م2018، ؤلاؾالمُتماحِؿتر، الجامٗت 
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 مذي ارجباط هؽام الخذقيق الخارجي بالىؽام اإلاحاسبي و هؽام الذاخلي :اإلاعلب ألاول 

 ومٗىاَا ٌؿم٘ ٞاإلاداؾبت (AUDIRE)مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت (AUDIT)هجض أن ٧لمت الخض٤ُ٢ 

غ اإلاض٤٢ الخاعجي ً مهمحن لهما صوع وم٩اهت واؾٗت في ئصاعة اإلاإؾؿت وختى في ج٣ٍغ  .والخض٤ُ٢ الضازلي ٖىهٍغ

 ـالقت اإلاحاسبت بالخذقيق الخارجي : الفزؿ ألاول 

ان مسخلٟان أي أن َىا٥  البٌٗ ًضٖىن بان الخض٤ُ٢ َى هٕى مً اإلاداؾبت وباٖخ٣اصي أجهما مىيٖى

غاى جدًحر  ت بُنهما ئطن اإلاداؾبت جمثل ئحغاءاث حم٘ وجهي٠ُ و٢ُض اإلاٗلىماث اإلاالُت إٚل ٖال٢ت ٢ٍى

البُاهاث اإلاداؾبُت مً ٢بل اإلاإؾؿت هٟؿها مً اجساط ال٣غاعاث ومً ٢بل ئصاعة َظٍ اإلاإؾؿت أو مً ٢بل 

ٟي الكغ٦ت هٟؿها أما الخض٤ُ٢  غاٝ ألازغي ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ أن اإلاداؾبت ٖمل ئوكاتي مً ٢بل مْى ؤلَا

ًخٗل٤ باإلحغاءاث اإلاسخلٟت التي ٣ًىم بها اإلاداؾب ال٣اهىوي اإلاؿخ٣ل واإلاداًض مً احل الخىنل ئلى الغأي ُٞما 

ئطا ٧اهذ اإلاٗلىماث اإلاسجلت في الضٞاجغ ح٨ٗـ وبٗضالت ألاخضار الا٢خهاصًت وان َظٍ البُاهاث اإلاداؾبُت جم 

ا وخؿب اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ئط ال ًم٨ً أن ٩ًىن مض٣٢ا حُضا بضون أن ٩ًىن مداؾبا  جدًحَر

٣ىم به شخو مؿخ٣ل ومداًض  1.حُضا ٞالخض٤ُ٢ ٖمل اهخ٣اصي مىٓم ًبضأ ٖىضما ًيخهي اإلاداؾب مً ٖمله ٍو

خمثل الازخالٝ بُنهما ُٞما ًل  2:ي ًىحض اعجباٍ وز٤ُ بحن اإلاداؾبت والخض٤ُ٢ الخاعجي ٍو

 ٝتهضٝ اإلاداؾبت ئلى حسجُل الٗملُاث بالضٞاجغ والسجالث بك٩ل ًم٨ً في النهاًت مً أٖضاص : الهض

ال٣ىاةم اإلاالُت بِىما الخض٤ُ٢ ئلى الخأ٦ض مً صخت حسجُل َظٍ الٗملُاث في الضٞاجغ والسجالث 

 .وصخت أٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت في يىء اإلاٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها

 ٟا في اإلاإؾؿت ًىٟظ الؿُاؾاث وال٣غاعاث التي جًٗها اإلاإؾؿت بِىما : الخبُٗت ٌٗخبر اإلاداؾب مْى

 .ٌٗخبر اإلاض٤٢ الخاعجي حهت مؿخ٣لت ًٖ ئصاعة اإلاإؾؿت ٣ًىم بٗمله باؾخ٣ال٫ وخُاص جام

 مً حسجُل الٗملُاث أي ًٕبضأ اإلاداؾب ٖمله مً بضاًت الؿىت ختى جهاًتها، وما ًيب: جى٢ُذ الٗمل 

أن ٖمل اإلاداؾب ٌؿخمغ َى٫ الٟترة اإلاداؾبُت ئما اإلاض٤٢ الخاعجي ٞان جى٢ُذ الٗمل ًبضأ ٖىضما 

 .ًيخمي ٖمل اإلاداؾب

ُٗت اإلاخٗل٣ت بالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي   SCF:3ومً الىهىم الدكَغ

                                                           
. 23-22 َاصي الخمُمي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
. 2017حامٗت مدمض بىيُاٝ، ،اإلاؿُلت ، اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر أصاءهبُل، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في جدؿحن   بى٢غة 2
ت،مُظاوي بً بلُٛث ،   3  حامٗت صعوؽ في اإلاداؾبت اإلاالُت خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض، أولى ٖلىم ا٢خهاصًت ٖلىم الدؿُحر ٖلىم ججاٍع

. 3 م،2010وع٢لت، 
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  حهضٝ ئلى جدضًض الىٓام اإلاداؾبي :اإلاخضمً الىؽام اإلاحاسبي اإلاالي25/11/2007بخاريخ 11-07القاهىن -1

اإلاالي الظي ًضعى في نلب الىو باإلاداؾبت اإلاالُت و٦ظا قغوٍ و٦ُُٟاث جُب٣ُه وجُب٤ أخ٩ام ال٣اهىن ٖلى 

٧ل شخو َبُعي أو مٗىىي ملؼم بمىحب هو ٢اهىوي أو جىُٓمي بمؿ٪ مداؾبت مالُت ٖلى اٖخباع أجها هٓام 

غى ٢ىاةم ح٨ٗـ  ب،جغجِب،ج٣ُُم،حسجُل مُُٗاث أو بُاهاث ٖضصًت ٖو لخىُٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت ٌؿمذ بدبٍى

اع الخهىعي للمداؾبت  نىعة ناص٢ت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت وجًمً ٦ظل٪ ال٣اهىن ألاو٫ مغة مهُلح ؤلَا

ضاص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ٦ما جًمً ٖكغ خاالث ٖلى ههىم جىُٓمُت ج٩ىن مدل وكغ في  باٖخباٍع  صلُال إٖل

 :أو٢اث الخ٣ت جخٗل٤

 التي حٗالج اإلاداؾبت اإلاالُت اإلابؿُت؛:5اإلاادة رقم *

اع الخهىعي؛:7 ماإلاادة رر *  التي جىاولذ ؤلَا

 خى٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ؛: 8اإلاادة رقم *

ا ؛:9اإلاادة رقم *   مضوهت الخؿاباث ومًمىجها و٢ىاٖض ؾحَر

 مؿ٪ الًبِ الُىمي للى٣ٟاث وؤلاًغاصاث ؛: 22اإلاادة رقم *

الم آلالي ؛:4اإلاادة رقم * ٤ ؤلٖا   مؿ٪ اإلاداؾبت ًٖ ٍَغ

غ١ أٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ؛:25اإلاادة رقم *   مدخىي َو

 قهغ ؛12 الخاالث الاؾخثىاةُت التي جسخل٠ ٞيها الؿىت ًٖ :30اإلاادة رقم *

غ١ وئحغاءاث أٖضاص ووكغ الخؿاباث اإلاضمجت:36اإلاادة رقم *   قغوٍ و ٦ُُٟاث َو

خباع يمً ال٣ىاةم اإلاالُت: 40اإلاادة رقم *  .٦ُُٟاث ازظ حُٛحر الخ٣ضًغ والُغ١ اإلاداؾبُت بٗحن الٖا

اإلاخًمً الىٓام 07/11 اإلاخًمً جُب٤ُ أخ٩ام ال٣اهىن :2008ماي26بخاريخ 156-08مزسىم جىفيذي -2

ماصة ههذ ألاولى ٖلى أن اإلاغؾىم حهضٝ ئلى جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ اإلاىاص  44حاء اإلاغؾىم في :اإلاداؾبي اإلاالي

 َظٍ اإلاىاص التي ٧اهذ مىيٕى ئخاالث ئلى ههىم جىُٓمُت 11-07مً ال٣اهىن  (5-7-8-9-22-25-30-36-40)

اإلاخٗل٣ت بمؿ٪ مداؾبت بىاؾُت ئٖالم ألي جىاو٫ َظا اإلاغؾىم ٦ظل٪ ال٨ثحر مً اإلاىايُ٘ 24ماٖضا اإلااصة 

 :اإلاخٗل٣ت باإلاداؾبت اإلاالُت لل٨ُاهاث وجىاو٫ بٌٗ اإلاباصب اإلاداؾبُت 

 مبضأ ألاَمُت اليؿبُت ؛-
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 مبضأ الخُُت ؛-

سُت؛-  مبضأ الخ٩لٟت الخاٍع

 مبضأ حٛلُب الىا٢٘ الا٢خهاصي ٖلى اإلآهغ ال٣اهىوي؛-

  .مبضأ الهىعة الهاص٢ت-

زضها وكذلك 2008حىيليت26القزار اإلاؤرخ في _3 اإلاحذد لقىاـذ الخقييم واإلاحاسبت والكشىف اإلااليت ـو

ا مذوهت  ٌٗخبر َظا ال٣غاع الغحعي مً خُث اهه ٌٗخبر أ٦ثر الىزاة٤ قمىلُت وجٟهُال :الحساباث وقىاـذ سيَر

 :إلاىيٕى اإلاداؾبت اإلاالُت وحاع ال٣غاع في أعب٘ أبىاب 

باء،ؤلاًغاصاث وئصعاحها في الخؿاباث؛ : الباب ألاول *  ٢ىاٖض ج٣ُُم ألانى٫ والخهىم،ألٖا

 ٖغى ال٨كٝى اإلاالُت؛ : الباب الثاوي*

ا؛: الباب الثالث*  مضوهت الخؿاباث وؾحَر

اإلاداؾبت اإلابؿُت اإلاُب٣ت ٖلى ال٨ُاهاث الهٛحرة ٦ما جىاو٫ َظا ال٣غاع في زاجمخه معجما حؿ٘ : الباب الزابق*

ُت للكغح  .وحؿٗىن مهُلخا مً اإلاهُلخاث اإلاداؾبُت مؿخٞى

 ـالقت الخذقيق الذاخلي بالخذقيق الخارجي: الفزؿ الثاوي

ظا ماؾى١ هخُغ١ الُه  .َىا٥ ٖال٢ت بحن الخض٤ُ٢ الضزلي والخض٤ُ٢ الخاعجي َو

 حفزيف الخذقيق الذاخلي : أوال

البا هي ئصاعة اإلاغاحٗت   ٟحن مً صازل اإلايكاة ٚو الخض٤ُ٢ الضازلي َى اإلاغاحٗت التي جىٟظ بىاؾُت مْى

الضازلُت والتي حٗخبر مً أَم زهاةو ومباصب هٓم الًبِ الضازلُت، خُث ج٣ىم بمخابٗت جىُٟظ ئحغاءاث 

ٞاإلاغاحٗت الخاعحُت ٖباعة ًٖ ٞدو لٗملُاث اإلايكاة والهضٝ مً الٟدو َى .الغ٢ابت اإلاداؾبُت وؤلاصاعة

 1.جدضًض ٞٗالُت و٦ٟاءة هٓم اإلاٗلىماث الضازلُت

أصاة مؿخ٣لت حٗمل مً صازل اإلاكغوٕ للخ٨م والخ٣ُُم لخضمت أَغاٝ "٦ما ٌٗٝغ أًًا ٖلى اهه*

٤ جض٤ُ٢ الٗملُاث الخؿابُت واإلاالُت ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ أن الخض٤ُ٢  ؤلاصاعة في مجا٫ الغ٢ابت ًٖ ٍَغ

                                                           
. 213 ػاٍَغ ٖا٠َ ؾىاص، اإلاغح٘ ؾاب٤، م 1
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الضازلي ًمثل اخض خل٣اث الغ٢ابت الضازلُت وأصاة في ًض ؤلاصاعة حٗمل ٖلى مض ؤلاصاعة باؾخمغاع باإلاٗلىماث ُٞما 

 1: بالىىاحي١ًخٗل

 ص٢ت الغ٢ابت الضازلُت؛-1

 .ال٨ٟاءة التي ًخم بها الخىُٟظ الٟٗلي للمهام صازل ٧ل ٢ؿم مً أ٢ؿام اإلاكغوٕ-2

 اإلاقارهت بين الخذقيق الذاخلي والخارجي: ثاهيا

 :ًمكً حصز أوحه الدشابه-ا

خماص -ا ت التي ًم٨ً الث٣ت ٞيها والٖا حر اإلاٗلىماث الًغوٍع ٧ل منهما ًمثل هٓام مداؾبي ٞٗا٫ حهضٝ ئلى جٞى

غ مالُت هاٞٗت  .ٖليها في ئٖضاص ج٣اٍع

 .٧ل منها ًخُلب وحىص هٓام ٞٗا٫ للمغا٢بت الضازلُت إلاى٘ أو ج٣لُل خضور ألازُاء والخالٖب والٛل-ب

ا- ب  :أوحه الاخخالف ًمكً إًجاَس

 ٖال٢ت الخض٤ُ٢ الضازلي بالخض٤ُ٢ الخاعجي: (I-2) الجضو٫ ع٢م

 الخض٤ُ٢ الخاعجي الخض٤ُ٢ الضازلي البُان

ت وئهخاحُت -1 مً خُث الهضٝ جد٤٣ أٖلى ٦ٟاًت ئصاٍع

مً زال٫ ال٣ًاء ٖلى ؤلاؾغاٝ 

وا٦دكاٝ ألازُاء والخالٖب في 

 الخؿاباث

الخأ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث -2

لالؾترقاص بها في عؾم الخُِ 

 .واجساط ال٣غاعاث وجىُٟظَا 

ئبضاء الغأي الٟني ًٖ مضي نض١ -1

غ اإلاالُت ًٖ ٞترة مداؾبُت  ٖضالت الخ٣اٍع

مُٗىت وجىنُل الىخاةج ئلى الٟئاث 

 .اإلاؿخُٟضة منها 

٠ صازل اإلايكاة-1 مً خُث الٗال٢ت باإلايكاة   أو مٗىىي منهي يشخو مؿخ٣ل َبُ٘-1 مْى

 .مً زاعج اإلايكاة 

جدضص ؤلاصاعة ٖمل اإلاض٤٢ ٦ما أن -1 مً خُث هُا١ وخضوص الٗمل 

َبُٗت ٖمل اإلاض٤٢ الضازلي ٌؿمذ 

له بخىؾُ٘ ٖملُاث الٟدو 

والازخباعاث إلاا لضًه مً و٢ذ 

٣ا -1 ًخدضص هُا١ وخضوص الٗمل ٞو

لل٣ٗض اإلاى٢٘ بحن اإلايكاة واإلاض٤٢ 

البا ما ج٩ىن  الخاعجي ومٗاًحر الخض٤ُ٢ ٚو

٣ا  ت ٞو الخاعحُت جًُٟلُت أو ازخُاٍع

                                                           
. 17-15 اخمض ٢اًض هىع الضًً، اإلاغح٘ ؾاب٤، م 1
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وئم٩اهاث حؿاٖضٍ ٖلى مغاحٗت 

 ،ٖملُاث اإلايكاة

لُبُٗت وحجم الٗملُاث اإلايكاة مدل 

 .الخض٤ُ٢

مً خُث الخى٢ُذ اإلاىاؾب 

 لألصاء

ًخم الٟدو بهىعة مؿخمغة َى٫ -1

 .الؿىت اإلاالُت 

٣ا لدجم اإلايكاة- 2 ت ٞو  .ازخُاٍع

ًخم الٟدو بهىعة جهاةُت َىا٫ -1

 .الؿىت اإلاالُت

 ٢ض ٩ًىن ٧امل أو حؼتي-2

٣ا لل٣اهىن الؿاةض-3  .ئلؼامُت ٞو

غ اإلاالُت -1 ئصاعة اإلايكاة-1 مً خُث اإلاؿخُٟضًً  ٢غاء الخ٣اٍع

 أصخاب اإلاهالح -2

 ئصاعة اإلايكاة-3
 .15اخمض ٢اًض هىع الضًً، اإلاغح٘ الؿاب٤: اإلاهضع

 اإلافاًير والخقاريز اإلاىؽمت إلاهىت الخذقيق الخارجي: اإلاعلب الثاوي

غ الىز٣ُت اإلا٨خىبت مً احل جدضًض مؿإولُت اإلاض٤٢ الخاعجي ٞهى خىنلت ما جىنل ئلُه مً         ٌٗخبر الخ٣ٍغ

ُٟت، وحٗخبر أصاة  زال٫ الخض٤ُ٢،وأًًا مٗاًحر الخض٤ُ٢ الخاعجي التي جد٨م ال٨ُُٟت التي جماعؽ بها َضٍ الْى

 .للخ٨م ٖلى مؿخىي ألاصاء اإلانهي

 مفاًير الخذقيق الخارجي  : الفزؿ ألاول 

غ  .      جخمثل مٗاًحر الخض٤ُ٢ الخاعجي في اإلاٗاًحر الٗامت،ومٗاًُحر الٗمل اإلاُضاوي، ومٗاًحر الخ٣ٍغ

 اإلافاًير الفامت أو الشخصيت: أوال

 1:       جخ٩ىن مً زالر ٖىانغ

ُٟتهم -1 ملُا جم٨نهم مً أصاء ْو لحن ٖلمُا ٖو ٤ شخو أو أشخام مَإ ٖملُت الٟدو جخم ًٖ ٍَغ

 .٦مض٣٢حن

 .ًجب الاؾخ٣ال٫، الخُاص،في أي ٖمل ًى٧ل للمض٤٢ ال٣ُام به-2

غ-3 لتزم ب٣ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي ٖىض أٖضاص الخ٣ٍغ  .ًجب أن ًبظ٫ اإلاض٤٢ الٗىاًت اإلاهىُت اإلاالةمت ٍو

 الخأَيل الفلمي والفملي للمذقق : اإلافيار ألاول 

ى٣ؿم ئلى  :    ٍو

                                                           
. 22 اخمض ٢اًض هىع الضًً، اإلاغح٘ ؾاب٤، م 1



اع الىٓغي والٗملي للمض٤٢ الخاعجيالٟهل ألاو٫                                                                                   ؤلَا

19 
 

 الخأَُل الٗلمي أو الضعاس ي ؛*

 الخأَُل الٗلمي والخبرة اإلاهىُت؛*

 .الغبِ بحن الخأَُل الٗلمي والٗملي ومخُلباث ألاصاء اإلانهي*

 مفيار الاسخقالل : اإلافيار الثاوي

 1:     للمٗاًحر أَمُت ٦بحرة في أصاء ٖمل اإلاض٤٢ الخاعجي

حن مً الاؾخ٣ال٫ ألاو٫ ًسو  غ الاؾخ٣ال٫ وخُاصًت اإلاض٤٢ في ئبضاء عأًه وبجضع الخٟغ٢ت بحن هٖى يغوعة جٞى

ى يغوعي إلاماعؾت اإلاهىت وجد٨مه مٗاًحر طاجُت مما ًإصي ئلى الخدغع مً الغ٢ابت والثاوي  الاؾخ٣ال٫ اإلانهي َو

ُت  زام باالؾخ٣ال٫ الخض٤ُ٢ ٞهى مغجبِ بٗملُت ئبضاء الغأي في ال٣ىاةم اإلاالُت ٌٗني التزام اإلاض٤٢ باإلاىيٖى

ضم الخدحز ٖىض ئبضاء عأًه  .ٖو

 مفيار الفىاًت اإلاهىيت اإلاالامت : اإلافيار الثالث

ؿترقض اإلاض٤٢ في جدضًض        جخٗل٤ َظٍ ال٣اٖضة بما ٣ًىم به اإلاض٤٢ وجخى٠٢ ٖلى صعحت ص٢ت ال٣ُام بمهامه َو

اث ؤلاقغاٝ ٖلى الٗمل ظٍ الٗىاًت جخُلب ٞدو اهخ٣اصي ل٩ل مؿخىي مً مؿخٍى  .مؿخىي الٗىاًت اإلاهىُت،َو

 مفاًير الفمل اإلايذاوي: ثاهيا

      مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي ٞهي مٗاًحر جسو الٗمل اإلاُضاوي واإلاٗاًحر اإلاُب٣ت واإلاٗخمضة مُضاهُا أزىاء ٖملُت 

 :الخض٤ُ٢ وجى٣ؿم ئلى

 مفيار الخخعيغ السليم للفمل وؤلاشزاف اإلاالام ـلى اإلاساـذًً : اإلافيار ألاول *

٣ا لخُت مالةمت لحن زم جىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ ٞو  .ًخُلب ازخُاع مؿاٖضًً مَإ

 مفيار فحص وجقييم هؽام الزقابت الذاخليت إلايشاة الفميل :اإلافيار الثاوي*

ئن ي٠ٗ أو ٢ىة الىٓام الغ٢ابت الضازلُت ال ًدضص ٣ِٞ َبُٗت أصلت الخض٤ُ٢ وئهما ًدضص مضي الٟدو 

اإلاُلىب والى٢ذ اإلاىاؾب لل٣ُام باحغاءاث الخض٤ُ٢ واؾخمغاع اإلاض٤٢ في ٞدو هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

مغ ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت بسُىاث  :يغوعي لُخم٨ً مً ؤلاإلاام باإلحغاءاث وألاؾالُب ٍو
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٤ اإلاخابٗت واإلاالخٓت واؾخسضام ٢اةمت الاؾخ٣هاء الىمىطحُت : ٞهم بِئت الغ٢ابت الضازلُت-  ًخد٤٣  ًٖ ٍَغ

 .لخدضًض ال٨ُُٟت التي ٌٗمل بها هٓام الغ٢ابت الضازلُت

ا ول٨ً ٚحر مُب٤ وا٢ُٗا: جدضًض ال٨ُُٟت التي ٌؿحر ٖليها هٓام الغ٢ابت الضازلُت-   .٢ض ٩ًىن مخحن هٍٓغ

ت واإلاؿخسضمت باإلا٣اعهت بالىمىطج ألامثل لخل٪  ؤلاحغاءاث-   .ججضًض مضي مالةمت وص٢ت ؤلاحغاءاث اإلاىيٖى

ت ألاٞغاص باإلاإؾؿت-   .الخأ٦ض مً وحىص ٩َُل جىُٓمي ؾلُم زام بخىػَ٘ اإلاؿإولُاث بحن مجمٖى

لحن -  ت مً ألاٞغاص مَإ الخأ٦ض مً وحىص هٓام مداؾبي ؾلُم لخجمُ٘ البُاهاث والخأ٦ض مً وحىص مجمٖى

ملُت لل٣ُام بىاحباتهم ٞيها ًخٗل٤ بىٓام الغ ٢ابت الضازلُت  .بهىعة ٖلمُت ٖو

 قاـذة كفاًت ومالءمت أدلت ؤلاثباث والخىثيق:اإلافيار الثالث*

      يغوعة خهى٫ اإلاض٤٢ ٖلى ٢ضع ٧اٝ مً أصلت و٢غاةً ؤلازباث اإلاالةمت لخ٩ىن أؾاؽ ؾلُم ًغج٨ؼ ٖليها ٖىض 

٤ الٟدو اإلاؿدىضي والخض٤ُ٢ الخؿابي والاهخ٣اصي واإلاالخٓت  ظا ًٖ ٍَغ غ اإلاالُت،َو الخٗبحر ًٖ الخ٣اٍع

جب ٖلى اإلاض٤٢ جىز٤ُ ٖمله صوما بملٟاث الٗمل ًخم مؿ٨ها بهظٍ ٚغى جضُٖم الىخاةج  والاؾخٟؿاعاث ٍو

 .اإلاخىنل ئليها َظٍ اإلالٟاث حؿمذ بدىُٓم أًٞل للمهىت

 مفاًير الخقزيز : ثالثا

م٨ً جلخُو َظٍ ال٣ىاٖض غ اإلاض٤٢ ٍو غ هي ٢ىاٖض التي ًجب أن ًدبٗها اإلاض٤٢ ٖىض أٖضاص ج٣ٍغ  :     مٗاًحر الخ٣ٍغ

  غ اإلاالُت للٗمُل م٘ اإلاباصب كحر بك٩ل واضح مضي اجٟا١ الخ٣اٍع غ اإلاض٤٢ َو ًجب أن ًبحن ج٣ٍغ

٨ُت أو اإلادلُت؛  اإلاداؾبُت اإلا٣غع جُب٣ُها ؾىاء ٧اهذ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت أو ألامٍغ

  ت اؾخسضام وجُب٤ُ هٟـ اإلاٗاًحر والؿُاؾاث غ مضي الثباث في اؾخمغاٍع ًجب أن ًبحن الخ٣ٍغ

اإلاداؾبُت مً ؾىت ئلى أزغي في خا٫ وحىص ازخالٝ ًجب ٖلى مض٤٢ الخؿاباث ؤلاقاعة ئلى طل٪ في 

ٍغ وجدضًض مضي جأزحر طل٪ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي؛  ج٣ٍغ

 غ اإلاالُت جدخىي ٖلى : مضي ٦ٟاًت ؤلاٞهاح ال٩افي غ ُٞما ئطا ٧اهذ الخ٣اٍع ًجب أن ًبحن الخ٣ٍغ

ٍغ ئلى الجىاهب التي ًغي أن  ُما ٖضا طل٪ ًجب أن ٌكحر في ج٣ٍغ ت وال٩اُٞت ٞو الاٞهاخاث الًغوٍع

 ؤلاٞهاح خىلها ٚحر ٧افي؛

 غ : ئبضاء الغأي ؤلاحمالي في ال٣ىاةم اإلاالُت غ اإلاض١ ٖلى عأًه بك٩ل واضح في الخ٣اٍع ًجب أن ًدخىي ج٣ٍغ

اإلاالُت مأزىطة ٧ىخضة واخضة وطل٪ اؾدىاصا ئلى أٖما٫ الخض٤ُ٢ الظي ٢ام به،وغي خا٫ ٖضم ئبضاء 

 .عأًه ًجب ٖلُه ط٦غ ألاؾباب اإلاهىُت التي أصث ئلى طل٪
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 مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها: (I-3)الك٩ل ع٢م

  

 

 

                   

 

 

 

 

خماص ٖلى مٗاًحر الخض٤ُ٢: اإلاهضع  .مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

 إـذاد جقاريز اإلاذقق الخارجي : الفزؿ الثاوي

غ اإلايكىعة للمإؾؿاث وؾُلت أؾاؾُت ًخم مً زال٫ ؤلاٞهاح ًٖ هخاةج أٖمالها إلاضة مالُت  حٗخبر الخ٣اٍع

غ زاعحُحن ٧اهىا أو  ا اإلاالي ٖىض جهاًت جل٪ الٟترة خُث أن حل اإلاؿخُٟضًً لخل٪ الخ٣اٍع مدضصة وئْهاع مغ٦َؼ

صازلُحن ٌٗخمض بضعحت ٦بحرة ٖلى مدخىاَا ومًىجها إلاً احل اجساط ٢غاعاتهم اإلاسخلٟت وجى٢ٗاتهم اإلاؿخ٣بلُت 

ظا مخا ًجٗل ةخى٫ مؿخ٣بل اإلاإؾـ ا في ٢غاعاث اإلاؿخسضمحن َو ٍغ غ جلٗب صوع مهما وحَى  وبالخالي ٞان الخ٣اٍع

ض مً مهضا٢ُتها وج٨ؿب ز٣ت مؿخسضميها،ل٩ي  اإلاض٤٢ ملؼم باُٖاء مٗلىماث مىٓمت ومغجبت جمخاػ بسىام جٍؼ

ت،و َىا٥ مُٗاع صولي للخض٤ُ٢ ع٢م  ٌكحر في ٣ٞغجه الثاهُت ئلى أَمُت مغاٖاة 560جلبي حجاتهم اإلاسخلٟت واإلاخىٖى

غ اإلاض٤٢ وبما ًلي ؾىٗٝغ ألاخضار الالخ٣ت لى ج٣ٍغ  .جأزحر ألاخضار الالخ٣ت ٖلى البُاهاث اإلاالُت ٖو

 :مفهىم ألاحذاث الالحقت:  أوال

ش اإلاحزاهُت بأجها غ " حٗٝغ ألاخضار الالخ٣ت لخاٍع ش ج٣ٍغ ألاخضار التي جٓهغ بحن جهاًت الٟترة اإلاالُت وجاٍع

ىبت التي ٢ض ج٣٘  ىبت أو ٚحر اإلاٚغ غ مض٤٢ أو أجها جل٪ ألاخضار اإلاٚغ ش ج٣ٍغ اإلاض٤٢ والخ٣اة٤ اإلا٨دكٟت بٗض جاٍع

ش اإلاهاص٢ت ٖلى ئنضاع ال٣ىاةم اإلاالُت ش اإلاحزاهُت الٗمىمُت وجاٍع غ اإلاض٤٢ ووكغ حٗضًله)بحن جاٍع ش ج٣ٍغ أي  (اجاٍع

 معايير التدقيق المتعارف عليها 

 المعايير العامة 

 التدريب والكفاءة -1

 التأهيل العلمي-

 التأهيل العملي -

 االستغالل- 2

 بذل العناية  المهنية الالزمة- 3

 

 

 

 معايير العمل المهني 

تخطيط عملية -1

التدقيق واإلشراف 

 على المساعدين 

حراسة وتقييم نظام -2

 الرقابة الداخلية 

الحصول على أدلة -3

 اإلثبات الالزمة 

  التقرير أعدادمعايير 

مدى اتفاق القوائم المالية -1

مع مبادئ المحاسبة المتعارف 

 عليها 

مدى إثبات تطبيق مبادئ -2

 المحاسبة المتعارف عليها 

مدى كفاية األخطاء -3  

إلمام تقرير المدقق لجميع -4

 القوائم  
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غ اإلاض٤٢ الخاعجي، ٞهظٍ ألاخضار ٢ض جدضر حُٛحر أو  ش اإلاإعر به ج٣ٍغ ش اإلاحزاهُت والخاٍع أجها خضر ٣ً٘ بحن جاٍع

 1:حٗضًال في ألانى٫ والخهىم وجلؼم ؤلاٞهاح ٖنها منها

غ لها ألاصلت * ها يمً ألاخضار الالخ٣ت، ئطا جٞى مً ألانى٫ والخهىم التي ٌؿخىحب حٗضًلها  ًٖ و٢ٖى

ت اإلاإؾؿت أو اخض  ال٩اُٞت التي حؿاٖض في ج٣ضًغ اإلابالٜ اإلاخٗل٣ت بها، أو ئطا أقاعث ئلى خضور زلل في اؾخمغاٍع

ٞغوٖها،ومثا٫ طل٪ ئحغاء حٗضًل ٖلى عنُض اخض الٗمالء هدُجت زؿاعة جم جأ٦ُضَا جإصي ئلى ئٞالؾه بٗض 

ش اإلاحزاهُت الٗامت؛  جاٍع

٦ما ًجب حٗضًل ما ًخٗل٤ بأعباح ألاؾهم في الٟترة التي حُٛيها ال٣ىاةم اإلاالُت أو ؤلاٞهاح ٖنها ئطا جم *

؛ ٍغ ش الظي ٌٗض ُٞه اإلاض٤٢ ج٣ٍغ ش اإلاحزاهُت الٗامت و٢بل الخاٍع  ئٖالجها أو ا٢تراخها بٗض جاٍع

َىا٥ بٌٗ ألاخضار حٗض الخ٣ت ل٨نها جٓهغ في ال٣ىاةم اإلاالُت بؿبب مخُلباث ٢اهىهُت أو بؿبب *

َبُٗتها الخانت في بٌٗ البلضان، ٦ما جىحض أخضار الخ٣ت جدخاج ئلى حٗضًل وهي أخضار جسو ْغوٝ لم 

ش أٖضاص اإلاحزاهُت الٗامت ٦انضاع أؾهم أو ؾىضاث حضًضة؛  ج٨ً مىحىصة أنال في جاٍع

َىا٥ أنى٫ وزهىم ألخضار الخ٣ت اإلاحزاهُت ال ًجب حٗضًلها ما لم جإزغ أخضار َظٍ ألانى٫ أو *

ش اإلاحزاهُت الٗامت، ئط ًجب ؤلاٞهاح ٖنها ٣ِٞ في الخالت التي جغح٘ ٞيها ٞاةضة ؤلاٞهاح ٖلى  الخهىم بخاٍع

٢غاعاث مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت ا٦بر مً ٞاةضة ٖضم ؤلاٞهاح ٖنها و ٖاصة  ما ج٩ىن َظٍ ألاخضار ٚحر ٖاصًت 

ش اإلاحزاهُت الٗامت ٤ بٗض جاٍع  .مثل ال٣ًاء ٖلى مهى٘ بٟٗل الخٍغ

لى أَمُت ئٞهاخه ٞهىا٥ خ٣اة٤  وبالخالي ٞان حٗضًل ألاخضار الالخ٣ت ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت الخضر ٖو

ىا٥ خ٣اة٤ ال جخُلب حٗضًل ل٨ً ًجب ؤلاٞهاح ٖنها  .جدخاج ئلى حٗضًل وال جخُلب ئلى ؤلاٞهاح ٖنها َو

 حفزيف جقزيز اإلاذقق الخارجي: ثاهيا

ت مٗلىماث مغجبت بك٩ل ٢اهىوي،ئال أن َظٍ اإلاٗلىماث جمثل ػبضة  غ ٖباعة ًٖ مجمٖى م أن الخ٣ٍغ ٚع

غ الىؾُلت الىخُضة للمض٤٢ للخٗبحر ًٖ عأًه اإلاداًض والٟني ًٖ مضي صاللت ال٣ىاةم اإلاالُت  ٖمل اإلاض٤٢، ٞالخ٣ٍغ

للمإؾؿت لىيُٗتها اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت لٛغى الاؾخٗاهت به في اجساط ال٣غاعاث مً ٢بل الجهاث التي وحه ئليها 

غ  .الخ٣ٍغ

                                                           
غ اإلاض٤٢ ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ، اصعاع،  1 ٤ أزال٢ُاث اإلاهىت في جدؿحن حىصة مٗلىماث ج٣ٍغ  أؾُا َبري، ٞٗالُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ٞو

.  95-94، م2018الجؼاةغ، حامٗت اخمض صعاًت، 
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غ اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى اهه  الىؾُلت التي ٌٗبر  بها اإلاض٤٢ ًٖ عأًه في ال٣ىاةم اإلاالُت أو ٖىض "ٖٝغ ج٣ٍغ

غ  .اللؼوم ًمخى٘ ًٖ ئبضاء عأًه في ال٣ىاةم اإلاالُت ٌٗخبر َظا الخٍٗغ٠ مسخهغ ًٖ الخ٣ٍغ

ٝغ أًًا بأهه زالنت ما جىنل ئلُه مض٤٢ الخؿاباث ومً زال٫ جض٣ُ٢ه والخٍٗغ٠ ٖلى أوكُت "ٖو

غ  ٗخبر الخ٣ٍغ ت، َو ضة ألازغي التي ًغاَا يغوٍع دو ألاصلت واإلاؿدىضاث واإلاالخٓاث وألاصلت اإلاٍإ اإلاإؾؿت ٞو

اإلاىخج النهاتي لٗملُت "الىز٣ُت اإلا٨خىبت التي البض مً الغحٕى ئليها لخدضًض مؿإولُت اإلاض٤٢ ٦ما ٖٝغ بأهه

ى وؾُلت أو أصاة لخىنُل الغأي الٟني اإلاداًض إلاض٤٢ الخؿاباث  ت للمإؾؿت،َو مغاحٗت ال٣ىاةم اإلاالُت الؿىٍى

 1.ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت مدا٫ الخض٤ُ٢ الخاعجي

 خصااص جقزيز مذقق الحساباث: ثالثا

غ خ٣ُ٣ُت ومضٖمت بأوعا١ الٗمل التي ًدخٟٔ  ٖىضما ج٩ىن حمُ٘ اإلاٗلىماث الٗباعاث الىاعصة في الخ٣ٍغ

خمحز بالجىصة لظا  غ حُض ٍو ٣ت جمى٘ أي جدٍغ٠ ٚحر م٣هىص ًم٨ً ال٣ى٫ أن الخ٣ٍغ بها اإلاض٤٢ ومٗغويت بٍُغ

غ ُت الخ٣ٍغ ً هٖى  2:ًىحض بٌٗ الخهاةو التي جبَر

 ؤلاًجاػ؛*

 الىيىح؛*

 ألاَمُت؛*

 الصخت والض٢ت؛*

 الترابِ؛*

 .الهض١ وألاماهت*

 :ؤلاًجاس- 1

غ مُىال أ٦ثر مً الالػم وان ٩ًىن َىا٥ حمل أو ٧لماث ٚحر مترابُت ٦ظل٪ أن ال٩ًىن         ًجب أال ٩ًىن الخ٣ٍغ

 ًخًمً الخٟانُل ال٨ثحرة التي ج٣ٟضٍ التر٦حز

 :الىيىح- 2

                                                           
. 87-86عح٘ ؾاب٤، مالم، َبري  أؾُا  1
 بىب٨غ ٖمحروف، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم اإلاساَغ وجدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت لٗملُاث اإلاسؼون صازل اإلاإؾؿت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة  2

.  44، م2011ماحِؿتر، ؾ٠ُُ، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، 
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٠ُ البُاهاث بك٩ل واضح غ،ختى ًخم جْى اث الخ٣ٍغ  .ًجب أال ٩ًىن َىا٥ أًت ٚمىى في مدخٍى

 :ألاَميت- 3

غ طاث أَمُت للُٝغ اإلاؿخُٟض وان ًخم الابخٗاص ًٖ الجمل  ًجب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث الىاعصة في الخ٣ٍغ

 .التي مً اإلام٨ً أال ج٩ىن طاث أَمُت

 :الصحت والذقت-4

غ ص٣ُ٢ت ختى ًدؿنى لألَغاٝ اإلاٗىُت الاؾخٟاصة مً جل٪  ًجب أن ج٩ىن اإلاٗلىماث الىاعصة في الخ٣ٍغ

 .اإلاٗلىماث

 :الترابغ- 5

غ صون  غ ٖلى ئ٦ما٫ الخ٣ٍغ غ مترابُت وان حصج٘ الصخو ال٣اعب للخ٣ٍغ ًجب أن ج٩ىن الجمل في الخ٣ٍغ

 .حكدذ في ألا٩ٞاع الىاعصة ُٞه

 : الصذر وألاماهت- 6

غ ب٩ل  غاٝ وان ًىضح الىخاةج في الخ٣ٍغ ٍغ ألي َٝغ مً ألَا ًجب أن ال ٩ًىن اإلاض٤٢ مخدحزا في ج٣ٍغ

 .نض١ وأماهت

 ـىاصز جقزيز اإلاذقق الخارجي : رابفا

غ  اإلاالُت ٌ  جم٨حن مض٤٢ الخؿاباث مً ئبضاء عأي خى٫ وًخمثل الهضٝ ألاؾاس ي مً جض٤ُ٢ الخ٣اٍع

٩ىن طل٪ مً زال٫ ٢ُام اإلاض٤٢ باٖضاص  ت، ٍو ٖضالت َظٍ ال٣ىاةم اإلاالُت ومضي مُاب٣تها للمٗاًحر اإلاىيٖى

غ الخض٤ُ٢ خُث ًىضح ُٞه عأي ُٞما ئطا  1:ج٣ٍغ

غ اإلاالُت ٢ض أٖضث باؾخسضام ؾُاؾاث مداؾبُت م٣بىلت وان َظٍ الؿُاؾاث زابخت؛-1  ٧اهذ الخ٣اٍع

غ اإلاالُت جخماش ى م٘ الىٓم واإلاخُلباث ال٣اهىهُت؛- 2  ٧اهذ الخ٣اٍع

غ اإلاالُت م٘ مٗلىماث مض٤٢ الخؿاباث ًٖ وكاٍ الىخضة؛-3  ٧ان الك٩ل الٗام الظي جٓهٍغ الخ٣اٍع

غ اإلاالُتة٧ان َىا٥ ئٞهاح مىاؾب ًٖ الىىاحي الهام-4  . . واإلاخٗل٣ت بالٗغى الؿلُم  للخ٣اٍع

                                                           
اٖه، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1 ض ٞع . 130-129 جامغ مٍؼ
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غ اإلاض٤٢ ٖلى البُاهاث ألاؾاؾُت الخالُت غ اإلاض٤٢، ًجب أن ًدخىي ج٣ٍغ اث ألاؾاؾُت لخ٣ٍغ  :اإلادخٍى

غ مض٤٢ الخؿاباث مؿخ٣ل"ًجب اؾخسضام ٖىىان مىاؾب مثل : الفىىان-1 ؿاٖض َظا في الخٗٝغ ٖلى " ج٣ٍغ َو

ً مثل مضًغ الخض٤ُ٢ الضازلي ئلى عةِـ  غ أزغي جهضع مً آزٍغ لى الخٟغ٢ت بِىه وبحن أًت الخ٣اٍع غ ٖو َظا الخ٣ٍغ

 .لجىت الخض٤ُ٢ أو ؤلاصاعة مثال

غ ئلى الجهت اإلاُلىب جىحيهه ئليها َب٣ا لٓغوٝ الخُٗحن أو :  الجهت اإلاىحهت لها الخقزيز- 2 ًجب جىحُه الخ٣ٍغ

غ ئلى اإلاؿاَمحن أو ئلى مجلـ ئصاعة اإلايكاة  ال٣ىاهحن اإلادلُت، ٖضة ما ًىحه الخ٣ٍغ

خًمً َظا اؾم : جذقيق الخقاريز اإلااليت اإلاذققت- 3 غ ال٣ىاةم اإلاالُت التي جم جض٣ُ٢ها ٍو ًجب أن ًدضص الخ٣ٍغ

ش  .اإلايكاة أو الخاٍع

٣ا ل٨خاب اعجباٍ ؤلاصاعة هي اإلاؿإولُت :مسؤوليت كل مً اإلاذقق وؤلادارة-4  ًخم جدضًض في َظٍ الٟترة اهه ٞو

غ  غ اإلاالُت وان مؿإولُت اإلاض٤٢ جىدهغ في ئبضاء الغأي خى٫ ٖضالت ووا٢ُٗت جمثُل الخ٣اٍع اًٖ ٖضاص الخ٣اٍع

 .اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي للميكاة

غ مٗاًحر الخض٤ُ٢ التي اجبٗذ : فقزة حشير إلى مفاًير الخذقيق اإلاخبفت مً قبل اإلاذقق-5 ًجب أن ًبحن الخ٣ٍغ

خماص ٖلى مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلا٣بىلت ٖمىما،أم مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت،أم  ًٖ ال٣ُام بالخض٤ُ٢، َل ًخم الٖا

 .مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلادلُت للبلض اإلاىحىصة ُٞه اإلايكاة

غ اإلاالُت إلاغ٦ؼ :الزأي حىل الخقاريز اإلااليت-6  ًجب أن ًبحن عأي مض٤٢ الخؿاباث ٖلى مضي جمثُل الخ٣اٍع

ً هدُجت وكاَها وال٩لماث اإلاترحم  . عأي مض٤٢ الخؿاباثء البخضاةاإلايكاة اإلاالي ٖو

غ باؾم مإؾؿت الخض٤ُ٢ أو الخى٢ُ٘ باؾم الصخو اإلاض٤٢:الخىقيق-7   ًجب الخى٢ُ٘ ٖلى الخ٣ٍغ

غ م٩ان مدضص ٦ٗىىان والظي ٩ًىن ٖاصة اؾم اإلاضًىت التي :ـىىان مذقق الحساباث-8  ًجب أن ًبحن الخ٣ٍغ

 .ٞيها م٨خب مض٤٢ الخؿاباث

ٍغ :جاريخ الخقزيز-9 ظا ًبحن أن مض٤٢ الخؿاباث ٢ض ازظ في اٖخباٍع ٖىض أٖضاص ج٣ٍغ غ َو ش الخ٣ٍغ  ًجب جاٍع

ش غ اإلاالُت ختى ط٥ الخاٍع  .ألاخضار واإلاٗامالث التي جمذ ئلى ٖلمه ولها جأزحر ٖلى الخ٣اٍع

 : أهىاؿ الخقاريز اإلااليت: خامسا
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غ اإلاالُت مً  1:     جخ٩ىن الخ٣اٍع

 : الخقزيز غير مخحفؽي هؽيف-1

ش اإلاحزاهُت وان خؿاب ألاعباح والخؿاةغ والخض٣ٞاث  غ الظي ًبحن اإلاغ٦ؼ اإلاالي باٖخضا٫ ٦ما بخاٍع         طل٪ الخ٣ٍغ

غ الاؾترقاصي ى الخ٣ٍغ  .الى٣ضًت جبحن اليكاٍ للؿىت َو

 :هؽيف جقزيز-2

ٍغ ألحل حلب اهدباٍ         في خاالث مُٗىت ٣ًىم اإلاض٤٢ باُٖاء عأي ه٠ُٓ ول٨ىه ٠ًًُ ٣ٞغة قغح ئلى ج٣ٍغ

غ في خاالث خم ئُٖاء َظا الىٕى مً الخ٣اٍع  :اإلاؿخٗمل مً البُاهاث اإلاالُت لخالت مُٗىت ٍو

 ٖضم الخمازل أو الثباث في جهي٠ُ اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ؛- 

غ مؼا٫ ه٠ُٓ؛-   الخأ٦ُض ٖلى ش يء مٗحن ٞان الخ٣ٍغ

ا -  ت الكغ٦ت،ومً اإلاٗغوٝ أن البُاهاث اإلاالُت ج٣ىم اصاعة  اإلاإؾؿت بخدًحَر الك٪ ال٨بحر خى٫ اؾخمغاٍع

لى أؾاؽ اؾخمغاع َا في اإلاؿخ٣بل وال جىج   هُت لخهُٟتها أو بُٗها؛صٖو

غ مض٤٢ أزغ-  خماص ٖلى ج٣ٍغ  .الٖا

غ الىمُي:(I-4)الك٩ل ع٢م   خالت الغأي الى٠ُٓ: اله٩ُل الخ٣ٍغ

 .331اخمض خلمي حمٗت، مضزل للخض٤ُ٢ الخضًث، اإلاغح٘ الؿاب٤، م : اإلاهضع

 : رأي مخحفؾ- 3

                                                           
. 176-168 َاصي الخمُمي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1

غ  اؾم الخ٣ٍغ

 

 ال٣ٟغة الخمهُضًت

 ٣ٞغة الىُا١

 ٣ٞغة ئبضاء الغأي

 

 

ش  :الخى٢ُ٘:                                                             الخاٍع
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         طل٪ الغأي الظي ًبحن أن البُاهاث اإلاالُت ٩٦ل أو مً حمُ٘ حىاهبها اإلااصًت لِؿذ بهىعة جًغ اإلاؿخُٟض 

غ في خالت أن البُاهاث اإلاالُت لم جدًغ وخؿب  خم ئُٖاء َظا الىٕى مً الخ٣اٍع مً َظٍ البُاهاث اإلاالُت، ٍو

 .اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖلُه

 : (سلبي)جقزيز مخالف-4

         ًخم ئُٖاء َظا الغأي ٖىضما ال ٣ًخى٘ اإلاض٤٢ مً أن البُاهاث اإلاالُت ومً حمُ٘ حىاهبها اإلااصًت جمثل اإلاغ٦ؼ 

ت مً أن الكغ٦ت لم ج٣م  خم ئُٖاء َظا الغأي ٖىضما ًخىنل اإلاض٤٢ وبٗض اإلاغاحٗت اإلاىؾٗت الًغوٍع اإلاالي ٍو

غ هاصع  بخُب٤ُ أو اؾخٗما٫ ؤلاحغاءاث وبهىعة ٦بحرة للمباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها َظا الىٕى مً الخ٣اٍع

 .الخضور

 : ـذم إـعاء الزأي5

 :ٌٗني اإلاض٤٢ ال ٌُٗي عأًا خى٫ البُاهاث اإلاالُت لىحىص ٢ُىص ماصًت وبك٩ل ٦بحر         

 ال٣ُىص ٖلى هُا١ الخض٤ُ٢ مً ٢بل الٗمُل؛- 

 ال٣ُض ٖلى هُا١ الخض٤ُ٢ بؿبب الٓغوٝ ئطا ٧ان ماصًا ئلى صعحت ٦بحرة؛-

 .في خالت ٖضم اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢-

ٌٗني مداٞٔ الخؿاباث ًبلٜ عةِـ مد٨مت ؤلا٢لُم بان ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿت : محكمت في ؤلاقليم إحزاء- 6

 .ال حٗبر ًٖ وا٢٘
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 :خالصت الفصل

 أَمُت بالٛت في خُاة اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت ٞهى حهخم با٦دكاٝ ألازُاء والاهدغاٞاث، ي       للخض٤ُ٢ الخاعج

غ لضًه . والهضٝ مىه َى ئبضاء الغي الٟني مما ٌؿاٖض اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى ال٣ُام بمهىت الخض٤ُ٢ بكٍغ أن جخٞى

 .ال٨ٟاءة والٗىاًت اإلاهىُت اإلاىاؾبت

      ٦ما ًخُلب وحىص هٓام ٞٗا٫ مً احل اإلاغا٢بت للخض مً الٛل والخالٖب في البُاهاث اإلاالُت،ئياٞت ئلى 

َظا هجض أن مهىت الخض٤ُ٢ هي مهىت حض خؿاؾت ومهمت لظا ًجب ئُٖائها أَمُت زانت ؾىاء حٗل٤ ألامغ 

 .بمماعؾيها أي اإلاض٤٢ الخاعجي أو البِئت واإلادُِ الظي ًماعؽ ُٞه 
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 أداء اإلاذقق الخارجي في جقييم الزقابت الذاخليت : الفصل الثاوي

      جُىع مٟهىم الغ٢ابت الضازلُت جُىعا واؾٗا أصي ئلى جُىع حجم اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت وػٍاصة الاَخمام 

بىٓام الغ٢ابت الضازلُت ٦ما حٗخبر صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً أَم مغاخل ٖمل اإلاض٤٢ الخاعجي 

ٟٞي َظا الٟهل ؾىدىاو٫ . ٞىٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗخمض أ٦ثر ٖلى ٖملُت الٟهل بحن اإلاؿإولُاث في اإلايكاة

ت للغ٢ابت الضازلُت وأصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ومً احل  مٗٓم الجىاهب الىٍٓغ

 :الخىيُذ أ٦ثر ٢مىا بالخُغ١ ئلى مبدثحن

 اإلاهام ألاساسيت للمذقق الخارجي وأدااه ـلى مسخىي الزقابت الذاخليت: اإلابحث ألاول 

 فحص وجقييم أداء هؽام الزقابت الذاخليت:اإلابحث الثاوي

 ةاإلاهام ألاساسيت للمذقق الخارجي وأدااه ـلى مسخىي الزقابت الذاخلي: اإلابحث ألاول 

٘ الجؼاةغي اإلاُٗاع   خؿاباث اإلاض٤٢ الخاعجي، ٦ما اٖخبر أن هٓام الغ٢ابت الضازلُت 210        أُٖى الدكَغ

٤ صازلُا باليؿبت للمإؾؿت والخد٨م في  بمثابت الى٢اًت مً اخخما٫ و٢ٕى ألازُاء واإلاسالٟاث وهي زُت الٍُغ

ظا ما ؾٝى ًخم الخُغ١ ئلُه مً  ٖملُت الخض٤ُ٢ لظا ٣ًىم اإلاض٤٢ بخ٣ُُم الىٓام بٛغى جدضًض ٖمله َو

 .صعاؾدىا

 اإلاهام ألاوليت للمذقق الخارجي وجىؽيم هؽام الزقابت الذاخليت : اإلاعلب ألاول 

        ئن ٖمل اإلاض٤٢ الخاعجي ًب٣ى صاةم ومؿخمغ باألزو ئطا حضص الٗمل م٘ هٟـ اإلاإؾؿت، ٞالجؼء ألا٦بر 

مً و٢ذ اإلاض٤٢ مسهو لخدًحر أوعا١ الٗمل ٞهى بالًغوعة ًدخاج ئلى مؿ٪ َظٍ اإلالٟاث التي حٗخبر اإلااصة 

غ ٦ما هجض أن .ألاولى في جُب٤ُ بغهامج ٖملُت الخض٤ُ٢ وحؿاٖضٍ في جىُٟظ وأصاء مهامه ووكاَه وئٖضاص الخ٣ٍغ

 .اإلاض٤٢ ٌؿخٗمل أوعا١ الٗمل مً احل ئزباث ٖمله

 اإلاهام ألاوليت للمذقق الخارجي:الفزؿ ألاول 

لى أوعا٢ه 210        اإلاُٗاع   قغوٍ اجٟا٢ُت أو ٢بى٫ الخض٤ُ٢ والخام بغؾالت ال٣بى٫ والتي ًغؾلها اإلاض٤٢ ٖو

الخانت وجدخىي ٖلى ألامىع الغةِؿُت ومنها مؿإولُت ؤلاصاعة ًٖ جدًحر وج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت وان اإلاض٤٢ 

ؾ٣ُىم بالخض٤ُ٢ وخؿب اإلاٗاًحر الضولُت التي ًخُلب الخسُُِ للخض٤ُ٢ ألحل الخهى٫ ٖلى أصلت ٧اُٞت 

 .وم٣ىٗت
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 ٣ً:1ىم اإلاض٤٢ الخاعجي بخدًحر ملٟحن

 اإلالف الذاام:أوال

         َى طل٪ اإلال٠ الظي ًدخىي ٖلى مٗلىماث جسو وجُٟض أ٦ثر مً ؾىت مالُت ٖلما أن أ٦ثر َظٍ اإلاٗلىماث 

ىض الخُٗحن ومً َظٍ  اعة ألاولى للميكاة ٖو جم الخهى٫ ٖليها ٖىض البضء في الخض٤ُ٢ أي ٖىض ال٣ُام بٍؼ

 :اإلاٗلىماث

 وسخت مً حسجُل اإلايكاة لضي وػاعة الهىاٖت والخجاعة ووسخت مً عؾالت الؿماح للبضء في الٗمل؛-1

 وسخت مً الىٓام الضازلي وال٣اهىن ألاؾاؽ؛-2

 وسخت مً الىٓام اإلاداؾبي والغمىػ اإلاؿخٗملت في خالت الخاؾىب؛-3

 هٓام الغ٢ابت الضازلُت وئحغاءاجه؛-4

 اله٩ُل الخىُٓمي و جٟانُل اله٩ُل الخىُٓمي ل٣ؿم اإلاالُت؛-5

لت ألاحل؛-6  ال٣ٗىص ٍَى

 هٓام الخ٣اٖض أن وحض؛-7

 ال٣ٗىص م٘ ه٣ابت الٗما٫؛-8

بت الضزل؛-9  اإلاغاؾالث م٘ يٍغ

 .أًت مٗلىماث جسو أ٦ثر مً ؾىت مالُت-10

 2:اإلالف السىىي :ثاهيا

َظا اإلال٠، ٨ٖـ ما َى ٖلُه الخا٫ في اإلال٠ الضاةم ٧ل الٗىانغ اإلاهمت للضوعة الخايٗت           ًخًمً

 :للمغا٢بت وال جخٗضي َظٍ الضوعة، ومدخىاَا ًخمثل في الٟهى٫ الخالُت

 .البرهامج الٗام، ٢اةمت اإلاخضزلحن، الغػهامت الؼمىُت ومخابٗت ألاقٛا٫: وجخعيغ اإلاهمت جىؽيم-

غ : حذول أوقاث اإلاخذخلين- ش ج٣ضًم الخ٣اٍع اعاث وم٩اجها، جىاٍع ش، ٞترة الٍؼ  .جاٍع

                                                           
. 60-35 َاصي الخمُمي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
 .31-30 مدمض بىجحن، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 2
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  قغح ألاهٓمت، :جقييم هؽام الزقابت الذاخليت-

 . هٓام، ئحغاءاث َغ١ اإلاداؾبت:جقييم اإلازاقبت الذاخليت-

  بغهامج ًخماش ى وزهىنُاث وأزُاع اإلاإؾؿت، الىزاة٤ ا اليسخ ٖنها، خىنلت :مزاقبت الحساباث السىىيت-

 .وحٗال٤ُ خى٫ ألاقٛا٫ اإلاىجؼة وألازُاء اإلا٨دكٟت، الخاجمت الٗامت خى٫ اإلاهاص٢ت

جب أن جب٣ى صازل أو زاعج م٨خب اإلاض٤٢ خؿب اإلااصة  ت ٍو  301ئن اإلاٗلىماث اإلادخىاة في ملٟاث الٗمل ؾٍغ

 10 مً حهت أزغي ٖلى أن جدٟٔ َظٍ الىزاة٤ في ألاعق٠ُ إلاضة ال٢ل ًٖ 12مً ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلااصة

 .ؾىىاث

 ؤلاظار أإلافاَيمي والخىؽيمي للزقابت الذاخلي: الفزؿ الثاوي

 . ؾيخُغ١ ئلى مٟهىم الغ٢ابت الضازلُت واهىاٖها، و٦ظا حٍٗغ٠ هٓام الغ٢ابت الضازلُت واَضاٞها

 مفهىم الزقابت الذاخليت وأهىاـها: أوال

      ٢بل أن هخُغ١ ئلى حٍٗغ٠ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞاهه ًخٗبن ٖلُىا ؤلاقاعة ئلى حٍٗغ٠ الغ٢ابت الضازلُت 

 .يوالتي ؾُأحي بُاجها ُٞما ًل

 حفزيف الزقابت الذاخليت-أ

 :حٗضصث اإلاٟاَُم للغ٢ابت الضازلُت

ذ الغ٢ابت الضازلُت مً ٢بل مٗهض اإلاض٣٢حن الضازلُحن * أجها الخُت الخىُٓمُت والسجالث باإلحغاءاث :ٖٞغ

التي تهضٝ للمداٞٓت ٖلى مىحىصاث الكغ٦ت ويمان ٦ٟاًت اؾخسضامها والخأ٦ض مً ؾالمت وص٢ت السجالث 

 .اإلاداؾبُت بدُث حؿمذ باٖضاص بُاهاث مالُت ٌٗخمض ٖليها ومدًغة َب٣ا للمباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها

ذ ٦ظل٪ * حر اإلاالُت التي جًٗها ؤلاصاعة ب٣هض"و٢ض ٖٞغ ت الىٓم الغ٢ابُت اإلاالُت ٚو  1:أجها مجمٖى

٣ت ٞٗالت وؾلُمت؛ -   حؿُحر وكاٍ اإلاإؾؿت بٍُغ

ت وال٣اهىهُت؛-   الخأ٦ض مً الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

اٖلُت؛-   اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىحىصاث وأجها اؾخٗملذ ب٨ٟاءة ٞو

                                                           
. 82-81 َاصي الخمُمي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
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 جامحن ا٦خما٫ وص٢ت السجالث ئلى أ٢ص ى خض مم٨ً ؛- 

حر أؾاؽ م٣ٗى٫ -  خم ئًجاص َظا الىٓام لخٞى حر اإلاالُت، ٍو ئن هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌكمل الغ٢ابت اإلاالُت ٚو

ض ًٖ  للىنى٫ ئلى ألاَضاٝ، أن ٖباعة أؾـ م٣ٗىلت حٗني أن ج٩لٟت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًجب أن ال جٍؼ

غ جأ٦ُض أو يمان مً أن حمُ٘ ألاَضاٝ ؾٝى ًخم  ٞىاةضَا ومىاٞٗها، ٦ما أن هٓام أي ع٢ابت صازلُت ال ًٞى

 .جد٣٣ها بهىعة ٧املت ول٨ً ًخم جد٣٣ها بهىعة م٣ٗىلت

مً احل ٖمل جض٤ُ٢ ٞٗا٫ ٞٗلى اإلاض٤٢ الخهى٫ ٖلى ٞهم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ٦ما أن مٗاًحر الخض٤ُ٢ -

هم للغ٢ابت الضازلُت ٞٗلى اإلاض٤٢ ئجبإ الخُىاث  :الضولُت جخُلب صعاؾت ٞو

 ٞهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت؛- 1

 الخىز٤ُ في أوعا١ الٗمل ٩َُل الىٓم الغ٢ابي؛-2

لى اإلا٣بى٫ مً ٢بله؛-3  جدضًض مؿخىي مساَغ الغ٢ابت اإلاخى٢ٗت مً ٢بل اإلاض٤٢ بمٗنى جدضًض الخض ألٖا

 ٖمل ٞدو لىٓام الغ٢ابت الضازلُت وئٖاصة جدضًض مؿخىي مساَغ الغ٢ابت؛-4

 .جىز٤ُ مؿخىي مساَغ الغ٢ابت-5

دو ص٢ت "٦ما حٗٝغ أًًا ٖلى أجها* حمُ٘ الُغ١ واإلا٣اًِـ اإلاخىاؾ٣ت التي جخبىاَا اإلايكاة لخماًت أنىلها ٞو

خماص ٖليها والاعج٣اء بال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت وحصجُ٘ الالتزام بما ج٣ط ى به  البُاهاث اإلاداؾبُت وصعحت الٖا

ت اإلاغؾىمت  1.الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ها مجم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهيي* ٩ينو٢ض ٖٞغ الخُت لخىُٓم ؤلاحغاءاث :" الغ٢ابت الضازلُت ٖلى أجها (CPA)" ألامٍغ

الالػمت لخماًت ألانى٫ التي جمخل٨ها الىخضة ولخٟٔ السجالث والضٞاجغ اإلاالُت، ومً هاخُت أزغي ٖٝغ م٨خب 

٩ي ٟا قامال ٖلى أجها (GAO)اإلاداؾبت الٗام ألامٍغ زُت للخىُٓم و٧ل الُغ١ الخانت :" الغ٢ابت الضازلُت حٍٗغ

باؾخٗما٫ ألانى٫ التي جمخل٨ها الىخضة واإلاداٞٓت ٖليها وجىز٤ُ البُاهاث اإلاداؾبُت وجدؿحن اله٩ُل الخىُٓمي 

ت  والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ أَضاٝ للخُت وؤلاهخاحُت وحصجُ٘ الخٗاون بحن الٗاملحن واجساط الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 2.اإلاىاؾبت

                                                           
. 93 في اإلاغاحٗت، بضون َبٗت، مثصاعؾا الٗلمي واإلاماعؾت الٗملُت الخأنُل اإلاغاحٗت والغ٢ابت الضازلُت أنى٫ ، وآزغون يالهىا ع مدمض ههغ  1
ت، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت ، وآزغون ٖبض الٟخاح مدمض الصخً  2 . 145، م2006، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع
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       مً زال٫ الخٗاٝع الؿاب٣ت وؿخسلو أن الغ٢ابت الضازلُت هي ؤلاحغاءاث واإلا٣اًِـ والخُت الخىُٓمُت 

التي تهضٝ ئلى خماًت مىحىصاث الكغ٦ت والٗمل ٖلى حصجُ٘ وصٖم الخٗاون بحن الٗاملحن بدُث جًٗها ؤلاصاعة 

 .بٛغى حؿُحر وكاٍ اإلاإؾؿت

 :أهىاؿ الزقابت الذاخليت- ب

 : الزقابت الذاخليت اإلاحاسبيت-1

      حكمل الخُت الخىُٓمُت وؤلاحغاءاث والسجالث التي جخٗل٤ بدماًت ألامىا٫ وص٢ت السجالث اإلاداؾبُت 

خماص ٖليها و بالخالي ٞهي مهممت للخهى٫ ٖلى جأ٦ُضاث م٣ٗىلت  1:وصعحت الٖا

 ذ ٖام أو مدضص مً ؤلاصاعة؛ ٣ا لخهٍغ  ًخم جىُٟظ الٗملُاث ٞو

 2: ًخم حسجُل الٗملُاث ٦ما ًجب وطل٪

٣ا للمباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها أو أي مٗاًحر أزغي ًم٨ً جُب٣ُها - ختى ًدؿنى أٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

 ٖلى َظٍ ال٣ىاةم؛

 و بما ٌؿاٖض ٖلى اإلاؿاءلت اإلاداؾبُت ًٖ ألانى٫؛-

ذ أحاٍػ مً ؤلاصاعة؛-  ال ٌؿمذ بدُاػة ألانى٫ ئال بخهٍغ

ًخم مُاب٣ت ألانى٫ اإلاىحىصة م٘ سجالث َظٍ ألانى٫ ٖلى ٞتراث م٣ٗىلت وجخسظ الخُىاث اإلاىاؾبت في خالت -

 .وحىص أي ازخالٝ

 :الضبغ الذاخلي-2

       ًسخو باإلاداٞٓت ٖلى أنى٫ ومىحىصاث اليكأة مً أي ازخالؽ أو ؾغ٢ت،ؾىء الاؾخٗما٫ ،التزوٍغ 

ٗغ  وأؾالُب تهضٝ ئلى ؽ َظا الىٓام بأهه الظي جًٗه ئصاعة اإلايكاة وما ًغجبِ به مً وؾاةل وم٣اَيَٝو

٠ بىاؾُت  ٤ مغاحٗت ٖمل وأصاء ٧ل مْى ٣ت جل٣اةُت ومؿخمغة وطل٪ ًٖ ٍَغ يبِ ٖملُاتها ومغا٢بتها بٍُغ

٠ أزغ وطل٪ مً احل يمان خؿً ؾحر الٗمل  .مْى

                                                           
ت والخُب٤ُ، الُبٗت ألاولى، ٖمان، مإؾؿت الغا٢ً 1 ، مغاحٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ . 121، م2000 ًىؾ٠ مدمىص حغبٕى
  .100 اإلاغح٘ الؿاب٤، م آزغونو  مدمض ههغ الهىاعي  2
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ى ٌٗخبر  غ صلُال جل٣اةُا ٖلى الض٢ت، َو ٞى ت ٍو ٗخبر الًبِ الضازلي حؼء مً الٗملُاث الغوجُيُت الجاٍع        َو

 1.الجؼء اإلا٩ُاه٩ُي أو آلالي ليكاٍ الغ٢ابت الضازلُت

حن أوال الغ٢ابت اإلاداؾبُت التي حكمل السجالث اإلاخٗل٣ت بدماًت ألامىا٫        الغ٢ابت الضازلُت جخ٩ىن مً هٖى

ا حَر  .وزاهُا الًبِ الضازلي اإلاسخو في اإلاداٞٓت ٖلى مىحىصاث اإلاإؾؿت مً التزوٍغ والؿغ٢ت ٚو

 حفزيف هؽام الزقابت الذاخليت وأَذافها: ثاهيا

 بٗضما جُغ٢ىا ئلى حٍٗغ٠ الغ٢ابت الضازلُت ٞاهىا ؾى٣ىم بخٍٗغ٠ هٓام الغ٢ابت وأَضاٞها

 :حفزيف هؽام الزقابت الذاخليت-أ

ت يماهاث في الخد٨م في اإلاإؾؿت البض مً ج٣ُُم ٧ا٫ َغ١ الٗمل وؤلاحغاءاث :الخفزيف ألاول   َى مجمٖى

ٗٝغ أًًا ٖلى اهه  ا ٖلى الخؿاباث وال٣ىاةم اإلاالُت، َو والخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها ٢هض الى٢ٝى ٖلى أزاَع

 2:الخُت الخىُٓمُت واإلا٣اًِـ ألازغي اإلاهممت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت

 خماًت ألانى٫؛*

خماص ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت؛*  ازخباع ص٢ت وصعحت الٖا

 حصجُ٘ الٗمل ب٨ٟاءة؛*

 .حصجُ٘ الالتزام بالؿُاؾاث اإلاالُت*

ٟها ٖلى أجها: الخفزيف الثاوي أهىإ الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً ٢بل ؤلاصاعة التي ج٨ٟل جد٤ُ٣ "جم حٍٗغ

ت واإلاداٞٓت  أَضاٝ اإلايكاة وجًمً الخىُٟظ اإلاىٓم والٗملي للٗملُاث بما في طل٪ الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ٟها مً ٢بل اإلاىٓمت الضولُت لألحهؼة الغ٢ابُت الٗلُا ."ٚلى اإلاىحىصاث وا٦دكاٝ ومى٘ ألازُاء هي "٦ما جم حٍٗغ

غ  خم جهمُميها بدُث جٞى ٟي ئخضي الجهاث أزىاء ؾٗيها ألصاء مهامها ٍو ٖملُت مخ٩املت ج٣ىم بها ئصاعة ومْى

 3:يماها م٣ٗىال بان ألاَضاٝ الٗامت ًخم جد٣ُ٣ها 

 جٟاصي زؿاعة ألانى٫؛- 

                                                           
غان لليكغ، وآزغون حامض هىع الضًً،  1  .119 م.2016، الخض٤ُ٢ الضازلي للخثبُخاث في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت، َػ
 .61 جماع زضًجت، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 2
 َال٫ مدمض ٖلي الجخاوي، مدِؿً ٖبض الغيا الؼعفي، ئَاع م٣ترح لخى٦مت اإلاإؾؿاث البلضًت للخض مً ٖملُاث الاخخُا٫، جدذ جُب٣ُي في  3

. 46، م2018، 42، الٗضص12اإلاإؾؿاث البلضًت إلاداٞٓت بابل، مجلت صعاؾاث مداؾبُت ومالُت، اإلاجلض
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 خماًت مىحىصاث اإلاإؾؿت؛- 

حر اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت واإلاىزى٢ت؛-   جٞى

اصة ٦ٟاءة الدكُٛل لٗملُاث اإلاإؾؿت؛-   ٍػ

 .الالتزام بال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها- 

ت ؤلاحغاءاث والىؾاةل التي جخبىاَا ئصاعة : الخفزيف الثالث ًخطح مً الخٍٗغ٠ أن مٟهىم الغ٢ابت َى مجمٖى

مئىان ئلى ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت  اإلايكاة في وي٘ الخُت الخىُٓمُت بهضٝ خماًت اإلاىحىصاث والَا

ت اإلاغؾىمت و٢ض  ٟحن بالؿُاؾاث والخُِ ؤلاصاٍع وؤلاخهاةُت وجد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت ولًمان جمؿ٪ اإلاْى

ُاء جأ٦ُض "ٖٝغ أًًا  ٟىن التي جم جهمُمها إٖل اهه ٖملُاث ًىٟظَا مجلـ ؤلاصاعة وئصاعاث اإلايكاة واإلاْى

 1:م٣ٗى٫ بخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت

غ اإلاالُت؛*  الث٣ت بالخ٣اٍع

 الالتزام بال٣ىاهحن وألاهٓمت والخٗلُماث والؿُاؾاث؛*

 .ٞٗالُت و٦ٟاءة الٗملُاث*

ت ؤلاحغاءاث والًماهاث اإلاخسظة مً        مً زال٫ بدثىا َظا جىنلىا ئلى أن هٓام الغ٢ابت الضازلُت َى مجمٖى

حر اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت مً احل ا٦دكاٝ الازُاء والخالٖباث  ٢بل ؤلاصاعة بهضٝ جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت وجٞى

 .والٛل في السجالث والبُاهاث اإلاداؾبُت

 :أَذاف هؽام الزقابت الذاخلي-ب

 2:يج٨مً أَمُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٝ

٣ا لؿلُت : الخفىيض-1 ٟحن اإلاؿإولحن ٞو الخأ٦ض مً أن حمُ٘ اإلاٗامالث جخم اإلاىا٣ٞت ٖليها مً ٢بل اإلاْى

 مدضصة أو ٖامت ٢بل حسجُل اإلاٗاملت؛

  يمان ٖضم خظٝ أي مٗامالث صخُدت مً السجالث اإلاداؾبُت؛:الاكخمال-2

                                                           
م، اإلاغح٘ الؿاب٤،م 1  117-116 حامض هىع الضًً، ٖماعة مٍغ
 .46 َال٫ مدمض ٖلي الجخاوي، مدمض خؿحن ٖبض الغيا الؼعفي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م  2
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خم حسجُل : الذقت-3 الخأ٦ض مً أن حمُ٘ اإلاٗامالث صخُدت وص٣ُ٢ت بما ًخ٤ٟ م٘ بُاهاث اإلاٗامالث الهاصعة ٍو

 اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب ؛

 الخا٦ض مً أن ألازُاء اإلا٨دكٟت في أي مغخلت مً اإلاغاخل اإلاٗالجت جخل٣ى ئحغاءاث :مفالجت ألاخعاء-4

خم ئبالٚها ئلى اإلاؿخىي اإلاىاؾب مً الضاعة؛  جصخُدُت ٞىعٍت ٍو

ت واإلاالُت؛ثحصجُ٘ الالتزام بالؿُاؾاث وال٣غاعا-5   ؤلاصاٍع

٘ مؿخىي ال٨ٟاءة الدكُٛلُت؛-6  ٞع

ت-7 خماص ٖليها في اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  .الث٣ت بالبُاهاث اإلاداؾبُت واإلاالُت للمإؾؿت ختى ًم٨ً الٖا

 اإلاكىهاث ألاساسيت لىؽام الزقابت الذاخليت: اإلاعلب الثاوي

٤ الخىُٓمي أو اإلاؿاع والتي حؿعى حاَضة ئلى الخٟاّ ٖلى مىحىصاث        حٗخبر الغ٢ابت الضازلُت بمثابت الٍُغ

اإلاإؾؿت ٞمً َظا اإلاىبر هجض أجها جدخىي في مًمىجها ٖلى ٖضة ٖىانغ البض مً الاَخمام بها مً َٝغ 

 .اإلاإؾؿت مً احل الخأ٦ُض ٖلى مضي جد٤ُ٣ ٚاًاث وأَضاٝ الىٓام

 اإلاكىهاث اإلاخفلقت ببيئت الزقابت وجقييم اإلاخاظز: الفزؿ ألاول 

لُه 1:      ًخ٩ىن هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً اإلا٩ىهاث الخالُت والتي جمثل اله٩ُل اإلاخ٩امل للغ٢ابت الضازلُت  ٖو

 .ؾيخُغ١ مً زال٫ َظا الٟٕغ ئلى اإلا٩ىهاث اإلاخٗل٣ت ببِئت الغ٢ابت وج٣ُُم اإلاساَغ 

 :بيئت الزقابت: أوال

ا ألاؾاؽ الظي جبنى ٖلُه باقي م٩ىهاث ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت وجخ٩ىن          لبِئت الغ٢ابت أَمُت ٦بحرة باٖخباَع

بِئت الغ٢ابت مً الٗضًض مً الٗىامل بًٗها طاث نلت مباقغة باإلصاعة وبًٗها طاث نلت بدىُٓم اإلايكاة 

 :طاتها وجخ٩ىن مً

 :هشاَت ؤلادارة والقيم ألاخالقيت-ا

                                                           
ىإلات اؾىا١ اإلاا٫ 1 الىا٢٘ و ) ٖبض الىَاب ههغ ٖلمي، شخاجه الؿُض شخاجه، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت الخضًثت في بِئت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖو

ت، الضاع الجامُٗت،  (اإلاؿخ٣بل   .84-77،م2006ؤلاؾ٨ىضٍع
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      ًخم الخٗٝغ ٖلى هؼاَت ؤلاصاعة وال٣ُم ألازال٢ُت لها مً زال٫ وحىص الةدت للؿلى٥ جغ٦ؼ ٖلى الجزاَت وال٣ُم 

ألازال٢ُت،م٘ الخد٤٣ مً ئجبإ َظٍ الالةدت ؾىاء ٧اهذ م٨خىبت أو في نىعة زُاب جغؾله ؤلاصاعة للٗاملحن 

 .باإلايكاة بهٟت صوعٍت 

جب أن جغ٦ؼ َظٍ الالةدت ٖلى يغوعة التزام الٗاملحن بهظٍ ال٣ُم التي جًمً لها خؿً ؾمٗت الكغ٦ت       ٍو

 .ومهضا٢ُتها، م٘ يغوعة التزامهم بال٣ىاهحن واللىاةذ

 : الالتزام بالكفاءة- ب

اث لألصاء صازل اإلايكاة م٘ يمان الالتزام بخل٪  خد٤٣ الالتزام بال٨ٟاءة مً زال٫ وحىص مؿخٍى       ٍو

اث بهٟت صاةمت ومؿخمغة  .اإلاؿخٍى

 :دور ومشاركت مجلس ؤلادارة أو لجىت الخذقيق- ج

     جلٗب لجىت الخض٤ُ٢ صوعا َاما في جضُٖم اؾخ٣ال٫ مض٤٢ الخؿاباث الخاعجي خُث جخ٩ىن َظٍ اللجىت مً 

ً أو أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ٚحر الخىُٟظًً،وج٩ىن أصاة الاجها٫ بحن مجلـ  ؤلاصاعة ومض٤٢ الخؿاباث  اإلاضًٍغ

 .الخاعجي وجمثل لجىت الخض٤ُ٢ ومجلـ ؤلاصاعة حاهبا َاما مً بِئت الغ٢ابت في أي ميكاة

 :فلسفت ؤلادارة  وهمغ الدشغيل-د

٣هض بٟلؿٟت ؤلاصاعة مضي التزامها        حٗخبر ٞلؿٟت ؤلاصاعة وهمِ الدكُٛل حؼء َام مً بِئت الغ٢ابت ٍو

 .بخُب٤ُ اللىاةذ وال٣ىاهحن أو ما ئطا ٧اهذ لضحها الغ ٚبت في ال٣ُام بٗملُاث حكُٛلُت جدؿم باإلاساَغ أم ال

 :الهيكل الخىؽيمي-ر

      ًمثل ألي قغ٦ت حؼء َام مً بِئت الغ٢ابت ألي قغ٦ت ألهه ًخم جسُُِ وجىُٟظ أٖما٫ الكغ٦ت و الغ٢ابت 

ُىبه ت مؼاًاٍ ٖو  .ٖليها مً زال٫ اله٩ُل الخىُٓمي، م٘ يغوعة صعاؾت اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت إلاٗٞغ

 :جحذًذ وجىسيق السلعت واإلاسؤوليت-و

٣ا لله٩ُل الخىُٓمي اإلاُب٤       جخأزغ بِئت الغ٢ابت في أي قغ٦ت بؿلُت ومؿإولُاث ألاٞغاص والتي ًخم جدضًضَا ٞو

 .في الكغ٦ت

 :  سياساث و ممارساث ألافزاد واإلاىارد البشزيت-ي
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بهم والخ٣ُُم اإلاؿخمغ لهم و٦ظل٪  ٠ُ الٗاملحن وجضٍع ٣ت جْى        وجخًمً جل٪ الؿُاؾاث واإلاماعؾاث ٍَغ

 .جدضًض ٦ُُٟت جدضًض مغجباتهم، و٦ُُٟت جغ٢ُتهم وجى٢ُ٘ الجؼاءاث ٖليهم

      والبض مً وي٘ ؾُاؾاث جخٗل٤ بخل٪ الجىاهب حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والؿلى٥ ألازالقي في مماعؾاث 

 .ألاٞغاص، وحٗخبر جل٪ الؿُاؾاث ٖىهغا َاما مً بِئت الغ٢ابت

 جقييم اإلاخاظز: ثاهيا

      جخٗغى أي ميكاة ٖىض مؼاولت أٖمالها للٗضًض مً اإلاساَغ،والبض مً جدضًض وجدلُل اإلاساَغ مً هاخُت 

جدضًض وجدلُل اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ أَضاٝ الكغ٦ت، والخٗٝغ ٖلى اخخما٫ خضوثها ومداولت جسٌُٟ 

اث م٣بىلت ا ئلى مؿخٍى  .خضة جأزحَر

 :جحذًذ ألاَذاف(أ

       ٌٗخبر ججضًض ألاَضاٝ أو٫ زُىة لخ٣ُُم اإلاساَغ، وحٗخبر أَضاٝ لي قغ٦ت بمثابت مٗاًحر حؿخسضم لخ٣ُُم 

غ مؿخمغة  جب ٖلى ؤلاصاعة أن جً٘ الخُِ الالػمت لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ م٘ يغوعة وحىص ج٣اٍع أصاء ؤلاصاعة ٍو

ت جيبه ئلى وحىص أي زُغ ًخٗل٤ بٗضم جد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ اث ؤلاصاٍع  .في حمُ٘ اإلاؿخٍى

 :جحذًذ الخعز واحخمال حذوثه-ب

       جخٗغى أي ميكاة للخُغ الظي ٢ض ًإزغ ٖلى جد٣ُ٣ها ألَضاٞها و٢ض ًدضر َظا الخُغ بؿبب ٖىامل 

 .صازلُت أو زاعحُت

ضم ٞاٖلُت لجىت الخض٤ُ٢ أو       ومً أمثلت الٗىامل الضازلُت للخُغ خضور زلل في ٖملُاث الدكُٛل ٖو

ضم م٣ضعة الٗاملحن في الؿُُغة ٖلى أنى٫ الكغ٦ت مما ًإصي ئلى ئم٩اهُت الخالٖب ٞيها  .مجلـ ؤلاصاعة،ٖو

ٗاث حضًضة جخُلب حُٛحر في       ومً أمثلت الٗىامل الخاعحُت للخُغ هجض ْغوٝ اإلاىاٞؿت،ونضوع حكَغ

أوكُت الكغ٦ت وفي ؾُاؾاتها وئؾتراجُجُتها أو خضور حٛحر في اخخُاحاث الٗمالء بهىعة جإزغ ٖلى ٖملُاث 

لى َبُٗت أوكُتها وخضور جُىعاث ج٨ىىلىحُت جإزغ ٖلى أوكُت الكغ٦ت ومىخجاتها،أو اؾخسضام  الدكُٛل، ٖو

ت و٦ظل٪ ال٩ىاعر الُبُُٗت  .هٓم آلُت في الدكُٛل والغ٢ابت بضال مً الىٓم الُضٍو

تها وجدضًضَا، وبًٗها الًم٨ً           وججضع ؤلاقاعة أن مٗٓم اإلاهاصع الضازلُت للخُغ ًم٨ً لإلصاعة مٗٞغ

٤ الجهاث الخاعحُت مثل ٖضم ٞاٖلُت مجلـ ؤلاصاعة أو لجىت الخض٤ُ٢ تها ئال ًٖ ٍَغ  .مٗٞغ

 :مىاحهت الخعز الذي جىاحهه الشزكت- ج
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       بٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ الضازلُت أو الخاعحُت التي ًم٨ً أن جخٗغى لها الكغ٦ت، ًيبػي اجساط ؤلاحغاءاث 

 .اإلاالةمت إلاىاحهت جل٪ اإلاساَغ اإلادخملت والؿُُغة ٖليها

     بمٗنى اهه البض أن ًٟهم مض٤٢ الخؿاباث حُضا لل٨ُُٟت التي بها ًخم ج٣ُُم ئصاعة الكغ٦ت للخُغ اإلاخٗل٤ 

 .باٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت

     والخُغ ًم٨ً أن ًٓهغ بؿبب الخٛحراث التي جدضر في البِئت الدكُٛلُت أو بؿبب الٗاملحن الجضص، أو 

٘، أو وحىص ٖملُاث أحىبُت،أو اؾخسضام ج٨ىىلىحُا حضًضة،أو أهٓمت مٗلىماث حضًضة أو  بؿبب الىمى الؿَغ

 . مجضصة

  واإلاخابفت واإلافلىماث الزقابت بأوشعت اإلاكىهاث اإلاخفلقت: الفزؿ الثاوي

 :ؾيخُغ١ في َظا الٟٕغ ئلى اإلا٩ىهاث اإلاخٗل٣ت بأوكُت الغ٢ابت واإلاٗلىماث واإلاخابٗت والتي ؾُأحي بُاجها ُٞما ًلي 

 أوشعت الزقابت : أوال

غ جأ٦ُض مىاؾب مً اهه ٢ض جم اجساط ؤلاحغاءاث        حكخمل ٖلى ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث وال٣ىاٖض التي جٞى

الالػمت إلاىاحهت اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها الكغ٦ت و جخٗل٤ أوكُت الغ٢ابت بالغ٢ابت ٖلى الدكُٛل والغ٢ابت 

 ٤ ت ًٖ ٍَغ اث ؤلاصاٍع ٖلى الالتزام خُث تهخم أوكُت الغ٢ابت ٖلى الدكُٛل بخ٣ُُم ألاصاء في حمُ٘ اإلاؿخٍى

٣ا للمىاػهاث الخسُُُُت،اجساط بٌٗ ؤلاحغاءاث  ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي وم٣اعهخه باألصاء اإلاسُِ ٞو

٣ا لىٓام الغ٢ابت اإلاُب٤ ومً هاخُت أزغي  غ الدكُٛل صازل ٧ل ٢ؿم ٞو الخصخُدُت، و٦ظل٪ مخابٗت ج٣اٍع

٦ظل٪ الغ٢ابت ٖلى أهٓمت اإلاٗلىماث في ْل الدكُٛل الال٨ترووي للبُاهاث ؾىاء ٧اهذ ع٢ابت ٖامت ٖلى 

الدكُٛل الال٨ترووي أو ع٢ابت ٖلى بغامج الخاؾب آلالي، و٦ظل٪ الغ٢ابت اإلاخٗل٣ت بالخماًت مً الاؾخسضام ٚحر 

 .اإلاهغح به

      وتهضٝ أوكُت الغ٢ابت ٖلى  الالتزام ئلى الخد٤٣ مً مضي الالتزام بال٣ىاهحن واللىاةذ الخايٗت لها الكغ٦ت، 

بمٗنى أجها جخًمً ألاوكُت الغ٢ابُت اإلاىاؾبت والالػمت لخسُُِ ٖملُت اإلاغاحٗت، وهي ع٢ابت ماصًت و٦ظل٪ 

 .جخًمً الٟهل في اإلاهام ئلى ٞهل الدسجُل ًٖ الؿلُت ًٖ اإلاىا٣ٞت ٖلى الٗملُت ًٖ خٟٔ ألانى٫ 

جب أن حؿعى َظٍ ألاوكُت ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الثالزت ألاؾاؾُت لىٓام الغ٢ابت وهي الخد٤٣ بحن       ٍو

خماص ٖلى ال٣ىاهحن اإلاالُت والخد٤٣ مً الالتزا  بال٣ىاهحن واللىاةذ مٞٗالُت الدكُٛل والخد٤٣ مً ئم٩اهُت الٖا

 .الخايٗت

  والاجصاالث ثاهيا اإلافلىماث
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 ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت بًغوعة جىنُل اإلاٗلىماث اإلاالةمت صازل اله٩ُل ئحغاءًخٗل٤ َظا الجؼء مً      

. للكغ٦ت لًمان جد٤ُ٣ أَضاٝ الكغ٦ت الخىُٓمي

ت بالكغ٦ت ئلى      اث ؤلاصاٍع خم جىنُل جل٪ اإلاٗلىماث إلاسخل٠ اإلاؿخٍى  مً زال٫ ٢ىىاث أؾٟل والى أٖلىٍو

 ٦بحرة لٗملُت أَمُتوالق٪ أن َىا٥   ال٣ىاةم اإلاالُتوئٖضاصاجها٫ مٟخىخت حؿمذ بخض٤ٞ جل٪ اإلاٗلىماث 

ٗالُت ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت . جىنُل اإلاٗلىماث للخ٨م ٖلى ٦ٟاءة ٞو

ت  جب ٖلى مض٤٢ الخؿاباث أن ًخٟهم هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي إلاٗٞغ  :٦الٍو

 الٟئاث اإلاسخلٟت مً الٗملُاث الالػمت لل٣ىاةم اإلاالُت؛*

٦ُُٟت الدكُٛل اإلاداؾبي للٗملُاث مىظ ْهىع ووكأة الٗملُت ئلى أن ًخم ئْهاع ازغ وهدُجت َظٍ الٗملُاث في *

ال٣ىاةم اإلاالُت بدُث ًخًمً طل٪ بُان الىؾاةل الال٨تروهُت التي حؿخسضم لدسجُل جل٪ الٗملُاث 

 والخٟاّ ٖلى اإلاٗلىماث؛

غ  اإلاالُت* غ اإلاداؾبُت وال٨ُُٟت التي ًخم اؾخسضامها لخىنُل الخ٣اٍع  .(٢ىىاث الاجها٫)الخ٣اٍع

 اإلاخابفت  :ثالثا

      ٣ًهض بهظا الجؼء  اإلاخابٗت اإلاؿخمغة والخ٣ُُم الضوعي إلاسخل٠ أحؼاء أو م٩ىهاث ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت 

 .للخد٤٣ مً ٞٗالُت و٦ٟاءة ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت

خى٠٢ مضي ج٨غاع اإلاخابٗت والخ٣ُُم ٖلى هخاةج اإلاخابٗت اإلاؿخمغة واإلاساَغ اإلاغجبُت به٩ُل الغ٢ابت الضازلُت        ٍو

لى َبُٗت أوكُت الكغ٦ت ومً ألاصواث اإلاؿخسضمت إلاخابٗت ٩َُل الغ٢ابت الضازلُت َى وحىص ئصاعة للمغاح٘  ٖو

جب أن جخم ٖملُت اإلاخابٗت بىاؾُت  غ بيخاةج اإلاخابٗت ئلى مجلـ ؤلاصاعة ٍو الخاعحُت والتي ًجب أن ج٣ضم ج٣اٍع

لحن لظل٪ وزانت الٗاملحن باصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت خُث ًىٓغ للم٩ىهاث الخمؿت له٩ُل الغ٢ابت  أٞغاص مَإ

 .الضازلُت ٖلى أجها م٣اًِـ ًم٨ً ٖلى أؾاؾها ج٣ُُم ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت

غ ؤلاصاعة ًٖ مضي ٞٗالُت الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ٖملُت أٖضاص ال٣ىاةم  غ أن ج٣خهغ ج٣اٍع       و٢ض ا٢ترح الخ٣ٍغ

حر جأ٦ُض م٣ٗى٫ ولِـ مُل٤ ًٖ ئم٩اهُت الث٣ت في ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت إلايكىعة  . اإلاالُت وطل٪ لخٞى

 فحص وجقييم أداء هؽام الزقابت الذاخليت في اإلاؤسست: اإلابحث الثاوي

      حٗخبر الضعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً أَم مغاخل ٖمل اإلاض٤٢ الخاعجي وجخماش ى الغ٢ابت 

الضازلُت مٟهىمها وأَضاٞها م٘ اليكاٍ الا٢خهاصي،ٞىٓام ع٢ابت صازلي ٞٗا٫ ٌؿاَم في الى٢اًت مً 

لُه ؾيخُغ١ مً زال٫ َظا اإلابدث ئلى الخٗٝغ ٖلى ع٧اةؼ وأؾاؾُاث وفي ألازحر  الخالٖباث والٟؿاص اإلاالي، ٖو

ت واإلاداؾبُت التي حؿاٖض في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة في َظا الىٓام  .ئلى ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 ركااش هؽام الزقابت الذاخليت و أساسياتها: اإلاعلب ألاول 
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         ل٣ض اَخمذ اإلاىٓماث اإلاهىُت الٗاإلاُت بأَمُت الغ٢ابت الضازلُت واُٖذ هماطج مخُىعة لها بدُث أن 

ت مً ؤلاحغاءاث  ٩ي، انضع ٖضة مٗاًحر لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞهى ٌكمل ٖلى مجمٖى مٗهض اإلاداؾبحن ألامٍغ

 .التي حؿاٖض في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة في َظا الىٓام

 ركااش هؽام الزقابت الذاخليت: الفزؿ ألاول 

ت و اإلاداؾبُت حن  مً الغ٧اةؼ، ؤلاصاٍع  .للىٓام هٖى

 الزكااش ؤلاداريت والخىؽيميت : أوال

ت ت مً الغ٧اةؼ ؤلاصاٍع  هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًغج٨ؼ ٖلى مجمٖى

 : َيكل جىؽيمي كفء-أ

ٌٗخبر وحىص ٩َُل جىُٓمي ٠٦ء في أي مإؾؿت َى أؾاؽ ٖملُت الغ٢ابت واله٩ُل الخىُٓمي ٠٦ء َى 

اله٩ُل الظي ًخم ُٞه جدضًض اإلاؿإولُاث والؿلُاث اإلاسخلٟت ل٩اٞت ؤلاصاعاث وألاشخام بض٢ت وبهىعة 

ضص  غ َبُٗت اله٩ُل الخىُٓمي ٖلى َبُٗت اإلايكاة وحجمها ومضي الاهدكاع الجٛغافي لها ٖو واضخت وجخٞى

٣ُم أصاةه باؾخمغاع  جب أن ٩ًىن ل٩ل شخو في اله٩ُل الخىُٓمي عةِؿا ًخابٗه ٍو  1.ال٣ُاٖاث ٍو

 :اخخيار اإلاىؼفين-ب

خمخٗىن بال٣ضعاث الن الؿحر الجُض ألي  لحن ٍو ٟحن اإلاَإ ًجب وي٘ بٌٗ الترجِباث الالػمت مً أن اإلاْى

ٟحن لظا حك٩ل اإلاهاعاث وال٨ٟاءة واإلامحزاث الٟغصًت ةهٓام ًغجبِ بالًغوعة ب٨ٟاء  وهؼاَت واؾخ٣امت اإلاْى

خُلب ألامغ وحىص مضزل مىٓم الزخُاع  خباع ٖىض وي٘ أي هٓام ع٢ابي ٍو ٖىانغ مهمت ًجب أزظَا بٗحن الٖا

خد٤٣ ٦ما ًلي ٟحن للخهى٫ ٖلى أصاء حُض ٍو ب اإلاْى  2:وجضٍع

 ٟحن؛  وحىص زُت ؾلُمت الزخُاع اإلاْى

 ٟحن؛ ب اإلاْى  جضٍع

 ٟحن  وحىص زُت لخدٟحز اإلاْى

 

                                                           
اب  ههغ ٖلمى، شخاجه الؿُض شخاجه، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1 . 56 ٖبض الَى
 ٖامغ خاج صخى، الخض٤ُ٢ ال٣اةم ٖلى ج٣ُُم مساَغ الغ٢ابت الضازلُت وصوعٍ في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة جسغج اهُل قهاصة  2

. 63، م2018ص٦خىعاٍ، اصعاع، حامٗت اخمض صعاًت، 
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 : رقابت ألاداء-ج

          حٗمل ئصاعة اإلاإؾؿت مً زال٫ جدضًض  أَضاٞها بىيىح في الخُت اإلاغؾىمت ٖلى جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ 

ال مما ٢ض ٌؿبب  اث ألاصاء ٢ض الًضوم ٍَى بٟٗالُت وبما ٨ًٟل الالتزام بؿُاؾتها ٚحر أن الالتزام بمؿخٍى

اث اإلاغؾىمت لظا ًيبػي وي٘ ئحغاءاث ٦ُٟلت في ما ًلي  1:اهدغاٞاث ٖلى اإلاؿخٍى

 :العزيقت اإلاباشزة-1

 .ج٩ىن بالخضزل اإلاباقغ مً اإلاؿإو٫ ٖلى الٗمل الظي ًىٟظٍ أٖىاهه

 :العزيقت غير اإلاباشزة- 2

ت)ج٩ىن باؾخٗما٫ ألاصواث إلاسخل٠ الغ٢ابت  ت،ج٩ال٠ُ مُٗاٍع  .(مىاػهاث ج٣ضًٍغ

 : ؤلاحزاءاث الخفصيليت لخىفيذ الىاحباث-3

٤ حجم ٧ل مإؾؿت،ئط ًجب الخأ٦ض مً أن ٧ل          ئن َظٍ ؤلاحغاءاث جسخل٠ مً مإؾؿت ألزغي وطل٪ ٞو

٠ ٣ًىم بخأصًت ٖمل ًجب أن ٩ًىن ٖلى ٖلم جام باإلحغاءاث التي ًجب ئجباٖها ٖىض جىُٟظ الٗملُت،أن  مْى

ٟحن  وي٘ ؤلاحغاءاث الخٟهُلُت التي جدضص زُىاث أصاء ٧ل ٖملُت ج٣خط ي الخُٛحر في الىاحباث اإلاداَت باإلاْى

ٟىن حؿاٖض في ا٦دكاٝ ألازُاء  .مً و٢ذ ألزغ ،ئن حُٛحر اإلاهام التي ج٩ل٠ ٩ًل٠ بها اإلاْى

 : هؽام لإلشزاف واإلاخابفت-4

          لجمُ٘ أوكُت اإلايكاة مكخمال بهٟت أؾاؾُت ٖلى هٓام اإلاغا٢بت الضازلُت ٞىحىص مثل َظا الىٓام 

 2.يغوعي حضا للخأ٦ض مً جُب٤ُ ألاهٓمت والخٗلُماث

 : إظاراث بشزيت-5

ٟحن أ٦ٟاء مسلهحن يغوعي لىجاح جىُٟظ هٓام الغ٢ابت الضازلُت غ مْى لت جٞى  3.مَإ

 الزكااش اإلاحاسبيت: ثاهيا

 

                                                           
. 64 ٖامغ خاج صخى، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
غ اإلاالُت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى قغ٧اث  اإلاؿاَمت الٗامت اإلاضعحت في بىعنت  2  مدمض خُضع مىس ى  قٗذ، ازغ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى حىصة الخ٣اٍع

 .31ٞلؿُحن، م
 .31 مدمض خُضع مىس ى  قٗذ، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 3
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ت مً الغ٧اةؼ اإلاداؾبُت  1:هٓام الغ٢ابت الضازلُت الٟٗا٫ ٌؿدىض ٖلى مجمٖى

 :هؽام محاسبي سليم -أ

           حىصة هٓام مداؾبي ٌٗخبر مً الغ٧اةؼ ألاؾاؾُت لىٓام الغ٢ابت الضازلُت،خُث ٌؿاٖض في جد٤ُ٣ الًبِ 

ت مً الؿماث الغ٢ابُت وهي ٗخمض الىٓام اإلاداؾبي الؿلُم ٖلى مجمٖى  :اإلاداؾبي، َو

ت-1 ت الذفتًر ت مخ٩املت جغاعي الىىاحي ال٣اهىهُت  : اإلاجمـى ت صٞتًر ٤ َبُٗت اإلاإؾؿت وأوكُتها، حٗض مجمٖى ٞو

 .والك٩لُت

 ًخُلب جد٤ُ٣ هٓام حُض للغ٢ابت الضازلُت،وحىص صوعة مؿدىضًت ٖلى صعحت ٖالُت مً :الذورة اإلاسدىذًت- 2

ال٨ٟاءة ْاإلاا جمثل اإلاهضع ألاؾاس ي لل٣ُض وأصلت الخض٤ُ٢،وطل٪ ًجب ٖىض جهمُم اإلاؿدىضاث مغاٖاة الىىاحي 

 .ال٣اهىهُت والك٩لُت

الم آلالي :اسخخذام كافت الىساال آلاليت-ب  أن اؾخٗما٫ آلالت الخاؾبت وجأصًت الٗمل اإلاداؾبي باصزا٫ ؤلٖا

غ ما ًلي  :مً قاهه ًضٖم هٓام الغ٢ابت الضازلُت خُث أن َظٍ الخأصًت جٞى

ت اإلاٗالجت؛*  ص٢ت ؾٖغ

 ؾهىلت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث؛*

 خماًت ألانى٫ بىحىص بغامج مؿاٖضة؛*

حر الى٢ذ؛*  جٞى

 جضُٖم  الٗمل ب٨ٟاءة؛*

 زٌٟ ج٩لٟت اإلاٗالجت؛*

 .الخد٨م في اإلاٗلىماث*

 : الجغص الٟٗلي للمىحىصاث-ج

     ًخمحز بٌٗ ٖىانغ اإلاىحىصاث للمإؾؿت بام٩اهُت حغصَا الٟٗلي،وان هخاةج الجغص الٟٗلي وم٣اعهتها 

ت ئهما ًىضح هخاةج ٖملُاث الغ٢ابت ٖلى اإلاىحىصاث  .باألعنضة الضٞتًر
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ت واإلاداؾبُت تهضٝ ئلى جد٤ُ٣ الغ٢ابت صازل اإلاإؾؿت  مً زال٫ ما جم جىاوله هالخٔ بان ٧ل مً الغ٧اةؼ ؤلاصاٍع

اًتها  .وحؿاَم في جد٤ُ٣ أَضاٝ الىٓام مما ٌؿاٖض في جد٤ُ٣ أَضاٞها ٚو

 إحزاءاث وفحص وجقييم أداء هؽام الزقابت الذاخليت في اإلاؤسست: اإلاعلب الثاوي

       ٣ًىم اإلاض٤٢ بخ٣ُُم الىٓام بهضٝ جدضًض هُا١ ٖمله بدُث ج٣ىم اإلاإؾؿت بخهمُم هٓام الغ٢ابت 

دو وج٣ُُم  ت مً ٖملُاث اإلاغا٢بت، ٟٞي َظا اإلاُلب ؾيخُغ١ ئلى ؤلاحغاءاث ٞو الضازلُت التي جخًمً مجمٖى

 .أصاء الىٓام

 إحزاءاث هؽام الزقابت الذاخليت : الفزؿ ألاول 

ت،مداؾبُت،  ٟحن البض مً ج٣ُُم ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت ئلى ئحغاءاث ئصاٍع لخد٤ُ٣ أؾـ وزهاةو بحن اإلاْى

 1.ٖامت

 : إحزاءاث جىؽيميت وإداريت-1

* ٠ ٣٘ ٧ل مْى ٟحن بدُث ال ًىٟغص اخضَم بٗملُت ما مىظ البضاًت ئلى النهاًت ٍو جىػَ٘ الىاحباث بحن اإلاْى

٠؛  جدذ ع٢ابت مْى

 .جىػَ٘ اإلاؿإولُاث بك٩ل واضح ٌؿاٖض ٖلى جدضًض هدُجت الخُأ وؤلاَما٫*

اة٠ الخالُت* ٟحن بدُث ًخم الٟهل بحن الْى  :ج٣ُُم الٗمل بحن ؤلاصاعاث واإلاْى

 ذ بالٗملُاث واإلاىا٣ٞت ٖليها ؛ ُٟت الخهٍغ  ْو

 ُٟت جىُٟظ الٗملُاث؛  ْو

 ُٟت ال٣ُض واإلاداؾبت؛  ْو

  ً٠ بالخى٢ُ٘ ٖلى اإلاؿدىضاث ٦ازباث ٖلى ما ٢ام به م دت ل٩ي ٣ًىم ٧ل مْى ئُٖاء حٗلُماث نٍغ

 .ٖمل

 :إحزاءاث محاسبيت-2

ؿاٖض * ئنضاع حٗلُماث بىحىص ئزباث الٗملُاث بالضٞاجغ ٞىع خضوثها الن َظا ٣ًلل ٞغيُت الٛل والاخخُا٫ َو

ضٍ مً ٖملُاث؛  ئصاعة اإلاإؾؿت ٖلى الخهى٫ ٖلى ما جٍغ

                                                           
.  55-52 اخمض ٢اًض هىع الضًً، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1



  أصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت                                                        الٟهل الثاوي 

45 
 

ضة * ا٢ه بالىزاة٤ اإلاٍإ ٟحن اإلاؿإولحن وئٞع ئنضاع الخٗلُماث بٗضم ئزباث أي مؿدىض ما لم ٨ًً مٗخمض مً اإلاْى

 ألازغي؛

 اؾخٗما٫ وؾاةل الخىاػن اإلاداؾبي الضوعي؛*

 اؾخٗما٫ آلاالث اإلاداؾبُت مما ٌؿهل الًبِ الخؿابي؛*

ت*  .ال٣ُام بجغص مٟاجئ وصوعي للبًاٖت والاؾدثماعاث ومُاب٣ت طل٪ م٘ ألاعنضة الضٞتًر

 :إحزاءاث ـامت-3

 الخامحن ٖلى ممخل٩اث اإلاإؾؿت يض حمُ٘ ألازُاع؛*

 وي٘ هٓام ع٢ابي ؾلُم للمغا٢بت؛*

 اؾخسضام وؾاةل اإلاغا٢بت اإلاؼصوحت ُٞما ًخٗل٤ بالٗملُاث الهامت ٦خى٢ُ٘ اله٩ى٥؛*

ت ٢ؿم زام باإلاإؾؿت في الخاالث التي حؿدىض ٖليها َبُٗت ألانى٫ بدُث * اؾخسضام هٓام الخٟخِل إلاجمٖى

 .ج٩ىن ٖغيت للخالٖب والازخالؽ

 فحص وجقييم أداء هؽام الزقابت الذاخليت في اإلاؤسست : الفزؿ الثاوي

دو  ت الٗامت للمإؾؿت، وج٣ُُم الىٓام، ٞو ؾيخُغ١ ئلى ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ اإلاٗٞغ

 .الخؿاباث

 :مفزفت ـامت حىل اإلاؤسست: أوال

أي ٞهمها " خ٣ل الضعاؾت مباقغة"      ٢ض ًًٓ البٌٗ اهه بام٩ان اإلاض٤٢ الخاعجي ٞدو خؿاباث اإلاإؾؿت 

والخ٨م ٖليها، ل٨ً ٠ُ٦ ًدؿنى له طل٪ مهما ٧اهذ ججغبخه و٦ٟاءجه، أي الخ٨م ٖلى اإلاىخج النهاتي اإلاخمثل في 

ال٣ىاةم اإلاالُت، ئط لم ًجم٘ مإقغاث في َظٍ اإلاغخلت مثال لم ًخم٨ً مً مغا٢بت وج٣ُُم اإلاسؼون بكتى أهىاٖه 

 .ئطا ٧ان ًجهل زُىاث ؤلاهخاج ولً ًخم٨ً مً ئُٖاء عأي ناةب خى٫ أزُاع اإلاإؾؿت

ا مً اإلاغاخل جخًمً زُىاث ٦ما ًٓهغ في الك٩ل   1.ئن َظٍ اإلاغخلت، ٦ٛحَر

ت ٖامت خى٫ اإلاإؾؿت-اإلاغخلت ألاولى:-(II-1)الك٩ل ع٢م  الخهى٫ ٖلى مٗٞغ
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 :أقٛا٫ أولُت-1

 الخٗٝغ ٖلى الىزاة٤ الخاعحُت للمإؾؿت؛*

 الخىُٓم اإلانهي؛*

 .ٖىانغ اإلا٣اعهت مابحن اإلاإؾؿاث*

 :اجهاالث أولى م٘ اإلاإؾؿت اإلاض٣٢ت-2

 خىاع م٘ اإلاؿإولحن؛*

اعاث مُضاهُت؛*  ٍػ

 .الخٗٝغ ٖلى الىزاة٤ الضازلُت*

 :اهُال١ ألاقٛا٫-3

ً اإلال٠ الضاةم؛*  ج٩ٍى

  .ئٖاصة هٓغ في بغهامج الخضزل-
  .42مدمض بىجحن،مغح٘ ؾاب٤،م: اإلاهضع

 :ألاشغال ألاوليت -1

      زُىة ًُل٘ ٖليها اإلاض٤٢ مً زاللها ٖلى الىزاة٤ الخاعحُت ًٖ اإلاإؾؿت، مما ٌؿمذ له مً الخٗٝغ 

ت ال٣ىاهحن والخىُٓماث الخانت بال٣ُإ، وما ٦خب خىله وزهىنُاجه وخى٫ مهىت  ٖلى مدُُها ومٗٞغ

 .اإلاإؾؿت أخُاها مما ًم٨ً مً اؾخسغاج مٗاًحر اإلا٣اعهت مابحن مإؾؿاث ال٣ُإ

 : الاجصاالث ألاولى مق اإلاؤسست-2

م        جغي خىاعا مٗهم،أ٦ثر مً ٚحَر مً زال٫ َظٍ الخُىة ٖلى اإلاؿإولحن ومؿحري مسخل٠ اإلاهالح ٍو

اعاث مُضاهُت ًخٗٝغ مً زاللها ٖلى أما٦ً اإلاإؾؿت،وكاَاتها ووخضاتها  أزىاء أصاةه للمهىت ٦ما ٣ًىم بٍؼ

ا اعة الٗمل َظٍ ٣ٞض ًخٗظع ٖلُه ج٨غاَع لُه أن ٌٛخىم الٟغنت والاؾخٟاصة مً ٍػ  .ٖو

 : اهعالر ألاشغال-3

      ًدهل اإلاض٤٢ ٖلى هٓغة ٖامت، قاملت و٧املت خى٫ اإلاإؾؿت بٗض ٢ُ٘ مسخل٠ الخُىاث وحم٘ 

 .اإلاٗلىماث، ٦ما ًم٨ىه في جهاًت َظٍ اإلاغخلت ئٖاصة الىٓغ في بغهامج جضزله اإلاؿُغ

 جقييم هؽام الزقابت الذاخليت: ثاهيا

لُه "       ل٣ض ؾب٤ حٍٗغ٠ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اهه ت مً الًماهاث في الخد٨م في اإلاإؾؿت ٖو مجمٖى

ا ٖلى الخؿاباث  البض مً ج٣ُُم ٧ل َغ١ الٗمل وؤلاحغاءاث والخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها ٢هض الى٢ٝى ٖلى أزاَع



  أصاء اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت                                                        الٟهل الثاوي 

47 
 

وال٣ىاةم اإلاالُت ًيبػي الخأ٦ض َىا ٖلى يغوعة ج٣ُُم َظا الىٓام وطل٪ ختى ًدؿنى للمغا٢بت ٞدو الخؿاباث 

 1:وج٨مً َظٍ الًغوعة في ألاؾباب الخالُت

م مً مغاحٗت ٧ل الدسجُالث -  لِـ في اؾخُاٖت اإلاض٤٢ الخأ٦ض مً أن الدسجُالث ح٨ٗـ ٧ل الٗملُاث بالٚغ

ت أجها زالُت مً ألازُاء وان ٧ل جض٤ٞ صازل  وال ًخأ٦ض مً طل٪ ئال بٗض ج٣ُُم مسخل٠ الىٓم الجؼةُت ومٗٞغ

 أو زاعج البض أن ٌسجل؛

لُه ل٩ي ًث٤ في َظٍ ألازحرة -  ٣ًىم اإلاض٤٢ بمغاحٗت  مؿدىضًت بمٗنى صعاؾت اإلاؿدىضاث اإلابرعة للٗملُت ٖو

أن ٌٗٝغ ٦ُُٟت ئٖضاصَا،جض٣ُ٢ها ٖبر مسخل٠  (مؿدىضاث صازلُت)زهىنا ئطا ٧اهذ جدًغ صازل اإلاإؾؿت

اإلاهالح التي جمغ بها واإلاداٞٓت ٖليها في ألاعق٠ُ،َظا ًجٗله ًخأ٦ض مً أجها جبرع حؼةُا،أوال جبرع الٗملُاث 

البض أن ًخل٣ى أحىبت ٖلى ألاؾئلت الغةِؿُت  ()اإلاسجلت وفي ج٣ُُمه للىٓام في زُىاث ٦ما ًٓهغ في الك٩ل 

 :الثالزت الخالُت

 ماهي ؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها التي الهضٝ منها جد٤ُ٣ ع٢ابت صازلُت ٞٗالت؟*

 َل أن جل٪ ؤلاحغاءاث مُب٣ت ٞٗال؟* 

 َل ؤلاحغاءاث ٧اُٞت لخل٤ ع٢ابت صازلُت خؿىت مما ًإصي ئلى صخت ال٣ىاةم اإلاالُت؟*

 ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت: اإلاغخلت ألاولى  (II-2)الك٩ل ع٢م

 :حم٘ ؤلاحغاءاث -1

 اؾخٗما٫ زغاةِ جخاب٘ الىزاة٤ مابحن اإلاهالح؛-

 .ملخهاث ئحغاءاث ملخهاث ألاصلت ال٨بحرة-

 :(الٟهم)ازخباعاث الخُاب٤ - 2

 .جدب٘ بٌٗ الٗملُاث بهضٝ ٞهم الىٓام وخ٣ُ٣خه-

 :ةج٣ُُم أولي لىٓام اإلاغا٢بت الضازلي- 3

 .ازخباعاث للخأ٦ض مً جُب٤ُ ه٣اٍ ال٣ىة في الىا٢٘-

 :ةازخباعاث الاؾخمغاعي -4

 ه٣اٍ ٢ىة الىٓام؛ -

 .ي٠ٗ في جهىع الىٓام،وزاة٤ الخىنلت -

 
 .45مدمض بىجحن، اإلاغح٘ الؿاب٤، م: اإلاهضع
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 :دراست لىؽام الزقابت الذاخليت-أ

جب أن ًخم  ت ال٩اُٞت والٟهم ال٩امل لىٓام الغ٢ابت الضازلُت، ٍو      ًجب ٖلى اإلاض٤٢ الخاعجي أن ًد٤٣ اإلاٗٞغ

 1:طل٪ ئخضي الؿببحن الخالحن

خماص ٖليها،وبظل٪ ًم٨ً جسُُِ وجدضًض * للخأ٦ض مً أن ئحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت ٧اُٞت بضعحت ًم٨ً الٖا

ئَاع َبُٗت وجى٢ُذ الازخباعاث الخدلُلُت في خالت ٖضم ٦ٟاًت ئحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت اإلاداؾبُت في 

خماص ٖليها  الٖا

ت اإلاداؾبُت والٟهم ال٩افي خى٫ الغ٢ابت الضازلُت ٖلى اإلاض٤٢ أن ٨ًمل  الاؾخ٣هاءاث خى٫ * وال٦دؿاب اإلاٗٞغ

٣ىم بالىن٠ الض٤ُ٢ اإلادضص لٗىانغ َظا الىٓام وم٘ طل٪  ٗض زغاةِ  الخض٤ٞ ألهٓمت ٍو الغ٢ابت الضازلُت َو

خماص ٖلى  ٢ض ًخٗٝغ اإلاض٤٢ في بٌٗ الخاالث زال٫ اإلاغخلت اإلابضةُت مً ٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلى اهه الًم٨ً الٖا

هٓام الغ٢ابت الضازلُت ل٩ىهه يُٟٗا حضا وفي  َظٍ اإلاغخلت ًبرػ الدؿاؤ٫ ٖلى الخض ألاصوى مً الضعاؾت 

والخ٣ُُم الظي ٌٗخبر ٧اُٞا إلا٣ابلت مخُلباث َظٍ الضعاؾت أن َظا الخض ألاصوى َى الظي ًم٨ً اإلاض٤٢ مً 

ت الٗىانغ  م٨ً أن ًخًمً جٟهم البِئت الغ٢ابُت إلاٗٞغ الخهى٫ ٖلى ٞهم بِئت الغ٢ابت وجض٤ٞ  الٗملُاث، ٍو

 :الخالُت

 :الهيكل الخىؽيمي-ب

 الُغ١ اإلاؿخسضمت في ئعؾاء ٖال٢اث الؿلُت واإلاؿإولُت؛*

 .الُغ١ اإلاؿخسضمت في ؤلاقغاٝ ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت*

ت ما ًلي-  :أما باليؿبت لخض٤ٞ اإلاٗلىماث ُٞخًمً مٗٞغ

 أهىإ الٗملُاث التي جىجؼ في اإلاإؾؿت؛*

 .َغ١ جىُٟظ وحسجُل وحكُٛل الٗملُاث*

 2:حمق ؤلاحزاءاث-ج

ىه إلالخهاث لها  اإلا٨خىبت والٛحر )     ًخٗٝغ اإلاض٤٢ ٖلى هٓام الغ٢ابت مً زال٫ حمٗه ؤلاحغاءاث اإلا٨خىبت وجضٍو

ت الٗامت للىٓام ٞاهه ًخ٩ىن مً أهٓمت حؼةُت  (اإلا٨خىبت أن هٓام الغ٢ابت الضازلُت هٓام قامل وخؿب الىٍٓغ

                                                           
.  122 جماع زضًجت، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
.  63-62 اخمض ٢اًض هىع الضًً، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 2
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ت ًم٨ً أن ًجؼا ئلى  زانت بمسخل٠ الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت و٧ل هٓام حؼتي وخؿب هٟـ الىٍٓغ

ج٣ىم اإلاإؾؿت بٗملُت بُ٘ وقغاء، ًجم٘ اإلاض٤٢ ؤلاحغاءاث اإلا٨خىبت أن ٧ان َىا٥ م٨خىب : أهٓمت حؼةُت مثا٫

ا  خى٫ َظٍ الٗملُاث أن بضون ملخو لها بٗض خىاع م٘ ال٣اةمحن ٖلى اهجاَػ

 : اخخباراث الفهم-د

٤ ٢ُامه  لُه ًخأ٦ض مً ٞهمه وطل٪ ًٖ ٍَغ       اإلاض٤٢  ًداو٫ أزىاء َظٍ الخُىة ٞهم الىٓام اإلاخب٘ ٖو

بازخباعاث الٟهم والخُاب٤ بمٗنى ًخأ٦ض اهه ٞهم ٧ل أحؼائها وأخؿً جلخُهه لها بٗض جدبٗه إلحغاءاث ال٣ُام 

بالٗملُت ٞٗال والهضٝ مىه َى جأ٦ُض اإلاض٤٢ مً أن ؤلاحغاء مىحىص واهه أخؿً جلخُهه ولِـ الهضٝ مىه 

 .الخأ٦ض مً خؿً جُب٣ُه

 : الخقييم ألاولي للزقابت الذاخليت-و

      اٖخماصا ٖلى الخُىجحن الؿاب٣خحن ًخم٨ً اإلاض٤٢ مً ئُٖاء ج٣ُُم أولي للغ٢ابت الضازلُت باؾخسغاحه 

ُٖىب ًترجب ٖنها زُغ )وه٣اٍ ال٠ًٗ (يماهاث حؿمذ بالدسجُل الجُض للٗملُاث)مبضةُا لى٣اٍ ال٣ىة

حؿخٗمل َظٍ الخُىة ٚالبا اؾخماعاث مسخلٟت أي اؾخماعاث جخًمً أؾئلت ج٩ىن  (وجؼوٍغ)اعج٩اب أزُاء 

لُه ٌؿخُُ٘ اإلاض٤٢ في جهاًت َظٍ الخُىة جدضًض ه٣اٍ ٢ىة "ال"أي اًجابي أو"بىٗم "ؤلاحابت ٖليها  أي ؾلبي ٖو

ظا مً زال٫ الخهىع أي مً الىاخُت الىٓغي   . للىٓام مدل الضعاؾتةالىٓام وه٣اٍ يٟٗه َو

 :اخخباراث الاسخمزاريت-ٌ

       ًخأ٦ض اإلاض٤٢ مً زال٫ َظا الىٕى مً الازخباعاث مً أن ه٣اٍ ال٣ىة اإلاخىنل ئليها في الخ٣ُُم ألاولي 

ت طاث ثللىٓام ه٣اٍ ٢ىة ٞٗال أي مُب٣ت ٞٗال في الىا٢٘ وبهٟت مؿخمغة وصاةمت  أن ازخباعا  الاؾخمغاٍع

أَمُت ٢هىي م٣اعهت بازخباعاث الٟهم والخُاب٤ ألجها حؿمذ للمض٤٢ أن ٩ًىن ٖلى ٣ًحن بان ؤلاحغاءاث التي 

 .عا٢بها ئحغاءاث مُب٣ت باؾخمغاع وال جدمل زلال

ًدضص حجم َظٍ الازخباعاث بٗض الى٢ٝى ٖلى ألازُاع مدخملت و٢ٕى ٖىض صعاؾت الخُىاث الؿاب٣ت لها، ٦ما *

 .حٗخبر صلُل ٖلى خؿً ؾحر زال٫ الضوعة وفي ٧ل م٩ان

 :الخقييم النهائي لىخااج الذراست واخخبار الىؽام-ر

       بٗض اهتهاء اإلاض٤٢ مً ٞدو وازخباع هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًجب ٖلُه ج٣ُُم جهاتي إلاا جىنل ئلُه 

والٛغى ألاؾاس ي مً َظٍ الخُىة َى وي٘ اللمؿاث ألازحرة للمغخلت ألاولى مً مغاخل الخض٤ُ٢ ٞالٛغى مً 

م اإلاض٤٢ للغ٢ابت الضازلُت َى جدضًض ازغ طل٪ في ازخباعاث جد٤ُ٣ الٗملُاث وألاعنضة، ٞالبيؿبت   ج٣ٍى
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لُبُٗت الازخباع ٢ض ًغي اإلاض٤٢ مثال ئطا ٧اهذ الغ٢ابت الضازلُت يُٟٗت ٞٗلُت أن ًدهل ٖلى ٧اق٠ 

ت التي أٖضَا الٗمُل وباليؿبت للخى٢ُذ  الخؿاب مباقغة مً البى٪ وان ٣ًىم بىٟؿه باٖضاص مظ٦غة الدؿٍى

خماص ٖليها ٣ٞض ًخم جد٤ُ٣ الجؼء ألا٦بر مً  م٨ً الٖا ٞاطا ٧اهذ الغ٢ابت الضازلُت في صوعة ؤلاًغاصاث حُضة ٍو

ً وبال٨ٗـ ئطا ٧اهذ الغ٢ابت الضازلُت  خؿاباث الؼباةً واإلابُٗاث ٢بل جهاًت الؿىت اإلاالُت بكهغ أو قهٍغ

يُٟٗت ُٞجب جد٤ُ٣ أعنضة الؼباةً في جهاًت الؿىت اإلاالُت ومً هاخُت أزغي ًم٨ً إلاض٤٢ الخؿاباث 

ت مضي ا٦خمالها وجُاب٣ها م٘ ماَى واعص في  اث اإلاداؾبُت إلاٗٞغ الخاعجي أن ٣ًىم بازخباع اإلاؿدىضاث و ال٨كٞى

 .السجالث

حٗخبر ازخباعاث هٓم الغ٢ابت ئحغاءاث مغاحٗت تهضٝ ئلى ماطا ٧ان هٓام الغ٢ابت الضازلي للٗمُل ٌٗخبر ٞٗاال - 

تٝي ٍغ ٟاث الجَى  . مى٘ أو ا٦دكاٝ الخدٍغ

خماص ٖلى الىخاةج اإلاخىنل ئليها* ٣ًضم اإلاخضزل خىنلت في وز٣ُت قاملت  (ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ)وبااٖل

مبِىا أزاع طل٪ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاالُت م٘ ج٣ضًم ا٢تراخاث ٢هض جدؿحن ؤلاحغاءاث جمثُل وز٣ُت الخىنلت َظٍ 

غا خى٫ اإلاغا٢بت الضازلُت ٣ًضمه اإلاض٤٢ ئلى ؤلاصاعة ٦ما جمثل اخض الجىاهب الاًجابي  1. إلاهمخهةفي الٗاصة، ج٣ٍغ

 :فحص الحساباث  للمؤسست: ثالثا

ظا خؿب ألاَمُت اليؿبُت ل٩ل خؿاب، و٦ظل٪ ٞدو  حكمل َظٍ اإلاغخلت ٖلى ٞدو خؿاباث اإلاإؾؿت َو

 .ال٣ىاةم اإلاالُت ٧ىخضة واحضة مً خُث الك٩ل واإلاًمىن 

 فحص الحساباث: أ

          ئن الهضٝ مً َظٍ اإلاغخلت َى حم٘ ألاصلت وال٣غاةً ال٩اُٞت التي حؿمذ للمض٤٢ بابضاء عأًه خى٫ 

ت وكحر ئلى الغ٢اباث التي ًجغحها اإلاض٤٢، حٗخمض ٖلى اإلاغخلخحن الؿاب٣خحن، وبُٛت الى٢ٝى ٖلى  الخؿاباث الؿىٍى

مٗلىماث طاث مهضا٢ُت مٗبرة ًٖ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للمإؾؿت، ًدب ٖلى ٧ل ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت أن 

حؿخجُب للمٗاًحر اإلاسخلٟت التي جًمً حىصتها وحؿمذ بظل٪ للمض٤٢ باإلاهاص٢ت ٖليها، وجلخو َظٍ اإلاٗاًحر في 

 2:ألاحي

 :ٌٗني َظا اإلاُٗاع أن ٧ل الٗملُاث التي ٢امذ بها اإلاإؾؿت جُهغ في ال٣ىاةم اإلاالُت طل٪ باخترام ماًلي: الكمال- 

 حسجُل الٗملُاث مىظ وكأتها؛*

                                                           
.  124 جماع زضًجت، اإلاغح٘ الؿاب٤،م 1
. 126-125 جماع زضًجت، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 2
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 حسجُل مل الٗملُاث؛*

 .اخترام اؾخ٣اللُت الضوعاث*

 :ٌٗني َظا اإلاُٗاع: الىحىد- 

 الىحىص الٟٗلي للٗىانغ اإلااصًت مثل الاؾدثماعاث واإلاسؼون؛*

أي الهجض ٖملُاث (أنى٫،زهىم،أٖباء،هىاجج)جغحمت الٗملُاث الخ٣ُ٣ُت للمإؾؿت باليؿبت لباقي الٗىانغ*

مُت؛  َو

 .ٖملُاث الضوعة ٣ِٞ التي جٓهغ في ال٣ىاةم اإلاالُت*

ٌٗني َظا اإلاُٗاع ٖلى أن ٖىانغ ألانى٫ التي جٓهغ في محزاهُت اإلاإؾؿت جغح٘ مل٨ُتها ٞٗال للمإؾؿت، : اإلالكيت-

ٗبر ٦ظل٪  ٖلى أن ٖىانغ الخهىم  حٗبر ًٖ التزاماث ٞٗلُت للمإؾؿت  .َو

٣ا للمباصب :الخقييم-   ٌٗني َظا اإلاُٗاع ٖلى أن الٗملُاث اإلاسجلت في مداؾبت اإلاإؾؿت ٢ض جم ج٣ُُمها  ٞو

٣ت زابخت مً ؾىت ألزغي   .اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٖمىما وبٍُغ

ٌٗني َظا اإلاُٗاع ٖلى أن ٧ل الٗملُاث التي ٢امذ بها اإلاإؾؿت جم حسجُلها مداؾبُا  : لدسجيل اإلاحاسبيا-

٣ا للمباصب اإلاداؾبُت اإلا٣بىلت ٖمىما   .وبك٩ل ؾلُم ٞو

٣ىم اإلاض٤٢ في َظٍ اإلاغخلت بخض٤ُ٢ ٖىانغ ال٣ىاةم اإلاالُت مً زال٫  :ٍو

 الخد٤٣ مً خؿاباث ألانى٫ الثابخت؛*

 الخد٤٣ مً خؿاباث اإلادؼوهاث؛*

 الخد٤٣ مً خؿاباث الخ٣ى١ والضًىن؛*

 الخد٤٣ مً خؿاباث ألامىا٫ اإلاملى٦ت؛*

باء*  .الخد٤٣ مً خؿاباث الىىاجج وألٖا

 :فحص القىاام اإلااليت كىحذة واحذة- ب
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       ئن ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت واإلاغا٢بت خؿاب بدؿاب لِـ ٧اٝ باليؿبت للمض٤٢ إلبضاء الغأي الٟني 

ت والظي  خى٫ ال٣ىاةم اإلاالُت ٧ىخضة واخضة، وبالخالي َىا اإلاض٤٢ ملؼم باحغاء ٞدو جدلُلي للخؿاباث الؿىٍى

٣ت صخُدت ومىٓمت ًٖ ويُٗت اإلاإؾؿت وهدُجت وكاَها  .ٌُُٗه الا٢خىإ بأجها حٗبر بٍُغ

ت الخخامُت في مجملها حهضٝ ئلى-   1:أن ٞدو الخؿاباث الؿىٍى

ت*   :أن الخؿاباث الؿىٍى

 صخُدت ومىٓمت؛- 

 جخ٤ٟ م٘ حمُ٘ اإلاُُٗاث في اإلاداؾبت؛- 

٣ا إلاباصب اإلاداؾبت وال٣ىاهحن و الخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها؛-   م٣ضمت ٞو

ش ئ٢ٟا٫ الخؿاباث؛-  خباع ألاخضار الالخ٣ت لخاٍع  جأزظ بٗحن الٖا

ت م٣ضمت بك٩ل مالةم ٌؿمذ للٛحر باؾخٗمالها ومً احل جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ، -   أن ٧ل اإلاٗلىماث الًغوٍع

 :ًجب ٖلى اإلاض٤٢ الخأ٦ض مً 

 الخىا٤ٞ بحن اإلاحزاهُت وخؿاباث الىخاةج وال٣ىاةم ألازغي اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها؛* 

ما٫ اإلاد٣٣ت*   .أن ال٣ىاةم اإلاالُت ؾاب٣ت الظ٦غ مخىا٣ٞت م٘ ألٖا

 خالصت الفصل

       بىاءا ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ أن هٓام الغ٢ابت الضازلي َى هٓام ٞٗا٫ ومهم لخد٤ُ٣ ٚاًاث وأَضاٝ 

ت في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت،٦ما حٗخبر الغ٢ابت  اإلاإؾؿت ويمان ؾحروعة الٗمل والخٟاّ ٖلى الاؾخمغاٍع

ت مً ألاؾالُب والُغ١  الضازلُت أصاة ؤلاصاعة بدُث ٣ًىم اإلاض٤٢ بٟدو وج٣ُُم الىٓام باؾخٗما٫ مجمٖى

٤ زُت مخبٗت ٞهظا الىٓام حؼء ال ًخجؼأ مً ٧ل هٓام حؿخسضمه اإلايكاة لخىُٓم ٖملُاتها ووكاَها ولِؿذ  ٞو

 .بىٓام مؿخ٣ل بدض طاجه

       ومً َىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ أن اإلاض٤٢ الخاعجي مً زال٫ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ًم٨ىه الخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ 

ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ اإلاىحىصة في َظا الىٓام و٦ظا الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ التي ٌؿببها الىٓام مً احل ج٣ُُم 

مضي ٞٗالُت أو ٖضم ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في جد٤ُ٣ أَضاٝ الخض٤ُ٢

                                                           
. 127-126 جماع زضًجت، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 1
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 دراست حالت مكخب محافؾ الحساباث:  الفصل الثالث 

        ل٣ض ٢مىا باحغاء صعاؾت مُضاهُت إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث للى٢ٝى ٖلى مسخل٠ مغاخل الخض٤ُ٢، وبما أن 

غ النهاتي  ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً أَم اإلاغاخل التي ٣ًىم بها مداٞٔ الخؿاباث مً احل ئٖضاص الخ٣ٍغ

الظي ًم٨ً مً زالله جبُان الضوع الظي ٣ًىم به مداٞٔ الخؿاباث في الخ٣ُُم، ولخد٤ُ٣ طل٪ ٢ؿمىا 

 1:الٟهل ئلى مبدثحن

 جقذًم اإلاكخب محل الذراست: اإلابحث ألاول 

 ؤلاحزاءاث التي ًقىم بها محافؾ الحساباث وإـذاد الخقزيز النهائي: اإلابحث الثاوي

 جقذًم اإلاكخب محل الذراست: اإلابحث ألاول 

       ؾٝى ه٣ىم في َظا اإلابدث بالخٗٝغ ٖلى اإلا٨خب مدل الضعاؾت واإلاخمثل في مهلخت اإلاداؾبت إلا٣اولت 

ٟه، ج٣ضًم اله٩ُل الخىُٓمي لهظا اإلا٨خب، الخضماث التي ٣ًىم بها  .ق٨ُب أًىبي مً زال٫ حٍٗغ

 الخفزيف باإلاكخب والهيكل الخىؽيمي: اإلاعلب ألاول 

ٟحن  . ؾيخُغ١ في َظا اإلاُلب ئلى الخٍٗغ٠ بهظا اإلا٨خب وط٦غ اله٩ُل الخىُٓمي له مما ٌؿهل مهام ٖمل اإلاْى

 الخفزيف باإلاكخب: الفزؿ ألاول 

       َى ٖباعة ًٖ م٨خب للمداؾبت بىالًت مؿخٛاهم، مهلخت اإلاداؾبت للم٣اولت مغخىم ٖالء الضًً، حىان 

ني إلاداٞٔ الخؿاباث  2011  قإع بً ٢اصة َُب 14:،الٗىىان ئلى ًىمىا َظا، ع٢م حسجُله في الجضو٫ الَى

 .مؿخٛاهم

خماص الخالُت  :٦ما ًخمخ٘ ناخبه بااٖل

٣ا لالٖخماص ع٢م *  الهاصع ًٖ 22/06/2004 اإلاإعر في 03/864مداٞٔ الخؿاباث ومداؾب مٗخمض، ٞو

ني للخبراء اإلاداؾبحن ومداٞٓي الخؿاباث واإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً، خُث جدهل ٖلى َظا  اإلاه٠ الَى

خماص في حىان   ؛2010الٖا

                                                           
 قىقت خىان، صوع مداٞٔ الخؿاباث في ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر، مؿخٛاهم،  1

 .65حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ  مؿخٛاهم، م
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محافظ 

 الحسابات

، و٦ظل٪ جم حسجُله (مد٨مت مؿخٛاهم)٦ما ٢ام مداٞٔ الخؿاباث بخأصًت الُمحن باإلاد٨مت اإلاسخهت ئ٢لُمُا*

 .لضي مٟدكُت الًغاةب بهضٝ مباقغة ٖمله بهىعة ٢اهىهُت، جدذ الغ٢م الجباتي 

٣ىم * ىُت إلاداٞٓي الخؿاباث بالجؼاةغ، ٍو ت الَى ئًضإ مل٠ اإلاخ٩ىن مً َظٍ الىزاة٤ حؿضًض لضي الٛٞغ

 .بدؿضًض مبلٜ الاقترا٥ الؿىىي اإلا٣ضع خالُا

ىُت للمداؾبحن اإلاٗخمضًً ٞاهه في َظٍ  ىُت إلاداٞٓي الخؿاباث واإلاىٓمت الَى ت الَى وبما اهه ًيخمي ئلى الٛٞغ

 .الخالت ًضٞ٘ مبلٜ الاقترا٥ و٧لخا الخالخحن

خمحز ٖمله ب٨ثحر مً الالتزام والاهًباٍ والجضًت في الخضماث التي ٣ًضمها والخضماث التي ٣ًضمها والخضماث  ٍو

 . التي ٢ضمها لؼباةىه

 الهيكل الخىؽيمي إلاكخب محافؾ الحساباث : الفزؿ الثاوي

 اله٩ُل الخىُٓمي للم٨خب:(III-1)الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 

 

مً أٖضاص الُالبت : اإلاهضع  
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 الخذماث التي ًقىم بها اإلاكخب: اإلاعلب الثاوي

       ٣ًىم اإلاض٤٢ الخاعجي في ئَاع جأصًت مهامه بٗضة زضماث، ججٗله ًمؿ٪ اإلاداؾبت مً أحل اإلاهاص٢ت ٖلى 

 .الخؿاباث وئبضاء الغأي، وئٖضاص الخبراث ال٣ًاةُت والغ٢ابت ال٣اهىهُت

 مسك اإلاحاسبت واإلاصادقت ـلى الحساباث: الفزؿ ألاول 

 :ًيكِ اإلا٨خب في مجا٫ اإلاُضان اإلاالي واإلاداؾبي بدُث ٣ًىم بما ًلي

حن  مؿ٪ اإلاداؾبت واإلاخابٗت الجباةُت واإلاداؾبت لألشخام الُبُُٗحن ٧اإلادامي والهُضلي وألاشخام اإلاٗىٍى

ت وئٖضاص اإلاحزاهُاث  الخخامُت وال٣ىاةم اإلاالُت؛ داث الجباةُت الكهٍغ  ٧اإلاإؾؿاث والخهٍغ

 ؛(صاةغة،والًت)ج٣ضًم زضماث جخمثل في اؾدكاعاث حباةُت ٦ما جخًمً ٖملُاث الًُٗ لضي مسخل٠ اللجان *

٣ًىم اإلا٨خب باإلاهاص٢ت ٖلى خؿاباث اإلاإؾؿت ؾىاء ٧اهذ مإؾؿت طاث مؿإولُت مدضوصة او  مإؾؿت *

 مؿاَمت او حمُٗاث ز٣اُٞت احخماُٖت؛

 إـذاد خبراث قضاايت والزقابت القاهىهيت: الفزؿ الثاوي

ظا بىاء ٖلى خ٨م ٢ًاتي ناصع مً اإلاد٨مت او اإلاجلـ * ٣ًىم باٖضاص زبراث ٢ًاةُت في مجا٫ اإلاداؾبت َو

 ًخم مً زالله حُٗحن زبحر في ٢ًُت ما؛

ت والخد٤٣ * ٦ما ٣ًىم بٗملُت الغ٢ابت ال٣اهىهُت اإلاؿخ٣لت وطل٪ باإلصالء بكهاصجه ٖلى صخت الخؿاباث الؿىٍى

غ مجلـ ؤلاصاعة الخانت بالدؿُحر  باإلياٞت ئلى زضماث الخهُٟت للمإؾؿاث  مً اإلاٗلىماث اإلاُٗاة في ج٣ٍغ

ا أو ألؾباب أزغي ٧اإلٞالؽ مثال  .التي أجهذ وكاَها ئصاٍع

 ؤلاحزاءاث التي ًقىم بها محافؾ الحساباث وإـذاد الخقزيز النهائي: اإلابحث الثاوي

ًه َىا٥ احتهاصاث           ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث بخض٤ُ٢ مإؾؿت مُٗىت بخى٦ُل ٢بى٫ َظا الخى٦ُل أو ٞع

ظا ما ؾٝى هخُغ١ له في َظا اإلابدث وطل٪ في خالت ٢بىله الخى٦ُل والضزى٫  ًبظلها مداٞٔ الخؿاباث َو

ًه للخى٦ُل وبٗض طل٪ ئلى الاحتهاصاث الضهُا الخانت بمل٠ الٗمل ومً زم ئلى ؤلاحغاءاث  ُٟت وفي خالت ٞع الْى

٣ت التي ًدبٗها مداٞٔ الخؿاباث  . اإلاخٗل٣ت بالٍُغ
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 ؤلاحزاءاث اإلابذايت إلاحافؾ الحساباث والاحتهاداث والعزيقت التي ًدبفها: اإلاعلب ألاول 

 ٌ ُٟت و٦ظل٪ خالت ٞع       ئن مداٞٔ الخؿاباث ٣ًىم باإلحغاءاث أال وهي ٢بى٫ الخى٦ُل والضزى٫ ئلى الْى

 .ال٣بى٫ و٧ل َظا ٣ًىم بٟٗله ٢بل البضء في الٗمل

 ؤلاحزاءاث اإلابذايت إلاحافؾ الحساباث: الفزؿ ألاول 

 قبىل الخىكيل: أوال

٣ت ٖمل مداٞٔ الخؿاباث خظعة وجغج٨ؼ ٖلى مىهجُت مىظ ٢بى٫ الخى٦ُل ختى  ئٖضاص        ًجب أن ج٩ىن ٍَغ

ُٟت،ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن  ت ٖىض اؾدكٗاع بالخى٦ُل و٢بل البضء في الْى غ مهاص٢ت الخؿاباث الؿىٍى ج٣ٍغ

ظا ٢بل أن ًً٘ مؿب٣ا بٌٗ الاحتهاصاث خحز الخىُٟظ  :ًمخى٘ مً ئبضاء ٢بىله بؿهىلت َو

ُت وال٣اهىهُت؛-أ اث الكٖغ  ججىب الؿ٣ٍى جدذ َاةلت الخىافي واإلامىٖى

ت إلا٨خبه؛-ب  الخأ٦ض مً ئم٩اهُت ال٣ُام باإلاهمت الؾُما ؤلام٩اهُاث الخ٣ىُت والبكٍغ

الخأ٦ض مً أن الخى٦ُل اإلا٣ترح الحكىبه مسالٟاث ومً زم ججىب اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت أزُاع بُالن مضاوالث -ج

 حمُٗتها للمؿاَمحن؛

ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ٢بل ئبضاء ٢بىله للخى٦ُل الظي ٌؿدكٗغ به أن ًً٘ خحز الخىُٟظ الاحتهاصاث -ص

 :الخالُت

ُت وال٣اهىهُت،- 1 اث الكٖغ ه جدذ َاةلت الخىافي واإلامىٖى  الخأ٦ض مداٞٔ الخؿاباث مً ٖضم و٢ٖى

ً ومجلـ الغ٢ابت _ 2 حن أو أًٖاء مجلـ اإلاضًٍغ حن ؤلاصاٍع ًُلب مداٞٔ الخؿاباث ال٣اةمت الخالُت للمخهٞغ

 للمإؾؿت اإلاغا٢بت؛

ٌ ججضًض جى٦ُله، ٖلُه الاجها٫ بالؼمُل اإلاٛاصع _ 3 وفي خالت ماطا زل٠ مداٞٔ الخؿاباث الظي ٞع

 .الؾخٗالم ًٖ أؾباب ٖضم ٢بى٫ ججضًض جى٦ُله

٣ت -و ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن ًخأ٦ض مً أن ٦ٟاءاث م٨خبه حؿمذ له بالخ٨ٟل وبدىُٟظ الخى٦ُل بٍُغ

 .صخُدت

 الذخىل إلى الىؼيفت: ثاهيا

 : بٗض جلبُت الاحتهاصاث ألاولُت و٢بى٫ الخى٦ُل
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ُت حُِٗىه خؿب الخالت مً َٝغ اإلاجلـ الٗام الٗاصي أو * ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن ًخأ٦ض مً قٖغ

اإلاجلـ الخأؾِس ي وفي خالت خًىعٍ في اإلاجلـ الخأؾِس ي الظي ٌُٗىه، ًمط ي ال٣ىاهحن الٗامت ئما أن ٩ًىن 

وئطا لم ًدًغ للمجلـ " ٢بى٫ الخى٦ُل"جم حُِٗىه مً َٝغ مجلـ ٖام ٖاصي ًمط ي اإلادًغ م٘ اإلاالخٓت 

 .ًضلي ب٣بىله للمإؾؿت ب٨خابخه

الن اهه لِـ في ويُٗت الخىافي * في ٧ل ألاق٩ا٫ الخُٗحن ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث ٖىض ٢بىله الخى٦ُل،ؤلٖا

ُت أو جىُٓمُت؛  وال في خالت مسالٟت قٖغ

٤ عؾالت مًمىهت م٘ ونل ئًضإ الجهت التي ٢امذ بخُِٗىه * ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن ٌٗلم ًٖ ٍَغ

  ًىما الخالُت ل٣بىله الخى٦ُل؛15في ْٝغ 

٢بل البضاًت في جىُٟظ الخى٦ُل ًجب ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن ًغؾل ئلى اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت عؾالت حكحر ئلى *

 .ئحغاءاث جُب٤ُ جى٦ُل مداٞٔ الخؿاباث

 حالت رفض القبىل : ثالثا

ه جدذ َاةلت  م و٢ٖى           ئطا جم اؾدكٗاع مداٞٔ الخؿاباث بالخ٨ٟل بخى٦ُل أو ًداٍ ٖلما بخُِٗىه، ٚع

اث ال٣اهىهُت أو الخىُٓمُت، ٖلُه باٖالم اإلاإؾؿت بٗضم ا٦دؿابه لل٨ٟاءة ال٣اهىهُت ل٣بى٫  الخىافي أو اإلامىٖى

ٌ مبرع)َظا الخى٦ُل  ش ٖمله 15بىاؾُت عؾالت مًمىهت م٘ مثبذ اؾخالم َظا في ْٝغ  (ٞع  ًىما مً جاٍع

ٌ ٢بى٫ الخى٦ُل  بهظا ألامغ ئطا لم ٨ًً مداٞٔ الخؿاباث  في خالت الخىافي أو امخىإ ٢اهىوي أو جىُٓمي،ًٞغ

ٖلُه باجبإ ؤلاحغاء اإلاىهىم في ال٣اهىن الخجاعي وئطا ؾب٤ وان ٢امذ اإلاإؾؿت باحغاء ؤلاقهاع ال٣اهىهُت 

ًه ل٣بى٫ الخى٦ُل  .والخىُٓمُت ٖلُه أًًا أن ًُلب في عؾالت ٞع

 الاحتهاداث الذهيا الخاصت بملف الفمل: الفزؿ الثاوي

          ئن الُاب٘ الضاةم إلاهمت مداٞٔ الخؿاباث جٟغى ٖلُه مؿ٪ مؿدىضًً أؾاؾحن َما اإلال٠ 

 :الضاةم،الؿىىي،مؿ٪ َظٍ اإلاؿدىضاث حؿمذ إلاداٞٔ الخؿاباث

ت * ت للخٗبحر ًٖ عأي مبرع خى٫ الخؿاباث الؿىٍى ٣ت اإلاغا٢بت والخأ٦ض مً حم٘ ٧ل الٗىانغ الًغوٍع ئجبإ ٍَغ

 اإلاٗغويت لٟدهه؛

 أن ج٩ىن في خىػجه مٗلىماث طاث صاةم خى٫ اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت َىا٫ مضة الخى٦ُل وم٘ اخخما٫ ججضًضٍ؛*

ني والضولي؛* ٣ت ٖمله مُاب٣ت لل٨ُُٟاث اإلاهىُت اإلا٣بىلت ٖلى الهُٗض الَى  أن ج٩ىن ٍَغ
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 .ؤلاقغاٝ ٖلى الٗمل الظي احغي مً َٝغ اإلاؿاٖضًً*

 اإلالف الذاام : أوال

٣ت الترجِب ومًمىن اإلال٠ الضاةم مخى٢ٟت ٖلى زهاةو اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت والىٓام : الك٩ل واإلاًمىن -1 ٍَغ

 :الضازلي إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث

 . حكحر ئلى اإلاإؾؿت: الٗمىمُاث الخانت باإلاإؾؿت اإلاغا٢بت-ا

ًدخىي َظا الٟهل ٖلى ٧ل ؾىض ٌؿمذ بخ٣ُُم بهٟت ٖامت صخت الغ٢ابت الضازلُت : اإلاغا٢بت الضازلُت-ب

 .(ون٠ اإلاهام، البُاهاث)واإلاساَغ الٗامت

الىٓام اإلاالي واإلاداؾبي اإلاؿخٗمل، ئحغاءاث مداؾبُت، مسُِ مهالح : مٗلىماث مداؾبُت ومالُت-ج

ت لليكاَاث الثالر ؾىىاث ألازحرة ٣ا لُبُٗتها، الخؿاباث الؿىٍى  .اإلاداؾبت، حجم الٗملُاث ٞو

بُت واحخماُٖت-ص ٢ىاهحن ومغاح٘ أزغي طاث َاب٘ ٢اهىوي، ٢غاع حُٗحن مداٞٔ : مٗلىماث ٢اهىهُت يٍغ

الخؿاباث، الخؿاباث وألاصلت ٖلى أن ٧ل الىاحباث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بخُِٗىه زم مالخٓتها، مدايغ 

غ مداٞٔ الخؿاباث الؿاب٣ت  .الجمُٗاث، ج٣ٍغ

ت-ٌ ٢ُإ اليكاٍ، ون٠ اإلاإؾؿت في الٟٕغ و٦ظا ٖلى مؿخىي الؿى١، : الخهاةو الا٢خهاصًت والخجاٍع

ت  .الؼباةً والؿُاؾت الخجاٍع

الم آلالي-و الم آلالي، الخجهحزاث و الىٓم اإلاؿخٗملت: مٗلىماث خى٫ الٖا  .مسُِ مهلخت ؤلٖا

 ًم٨ً للمل٠ الضاةم أن ًىٓم ٖلى ق٩ل مل٠ ٞغعي ٌؿهل جغجِب اإلاغاح٘ و ٞدهها؛-2

 ًم٨ً ئياٞت ل٩ل مل٠ ٞغعي ملخو اإلاًمىن مؿب٣ا؛-3

 .مؿ٪ اإلال٠ الضاةم-4

 :ختى ٌك٩ل اإلال٠ الضاةم اإلاٗلىماث اإلاُٟضة ٌؿخىحب

 حُٗحن اإلال٠ الضاةم باهخٓام ٧لما َغا حٗضًال ٖلى ٖىهغ صاةم؛*

 اا٢خٓاء اإلاٗلىماث ال٣ضًمت والتي لم ٌٗض لها أًت ٞاةضة؛*

 .ال٣ُام بخلخُو اإلاغاح٘ طاث الدجم الطخم*



صعاؾت خالت م٨خب مداٞٔ الخؿاباث                                                                                                      الٟهل الثالث 

  

59 
 

 اإلالف السىىي : ثالثا

ٖلى ٨ٖـ اإلال٠ الضاةم الظي ٌؿخٗمل َُلت مضة الخى٦ُل وججضًضٍ اإلادخمل ًخًمً َظا اإلال٠ ٧ل -1

 الٗىانغ اإلاغجبُت باإلاهمت والتي الًخجاوػ اؾخٗمالها وكاٍ اإلاغا٢بت؛

ما٫ التي أحٍغذ والازخباعاث اإلاٗمى٫ -2 ً ألٖا ٌٗض َظا اإلال٠ يغوعي مً احل جد٨م أًٞل في اإلاهمت،جضٍو

غ؛ غ الخ٣ٍغ غ الغأي اإلابضي وحؿهُل جدٍغ  بها، جبًر

 وبالخالي ٌٗخبر طل٪ صلُل ئزباث ل٩ل الاحتهاصاث اإلاُب٣ت التي اجهٟذ بها َظٍ اإلاهمت أزىاء أصائها؛-3

 :ًضوع اإلال٠ الؿىىي خى٫ الٟهى٫ : الك٩ل واإلاًمىن -4

ش ئًضإ : جىُٓم وجسُُِ اإلاهمت-ا اعاث، جاٍع ش ومضة الٍؼ بغهامج ٖمل،٢اةمت اإلاخضزلحن،ًىمُت اإلاخضزلحن،جاٍع

غ  .الخ٣اٍع

ت ألاؾئلت الخانت باإلاغا٢بت : ج٣ُُم اإلاغا٢بت الضازلُت-ب ون٠ ألاهٓمت و اإلاسُِ اإلاؿحر ومجمٖى

 .الضازلُت،ج٣ُُم اإلاغا٢بت الضازلُت، ٢ىة وي٠ٗ ألاهٓمت وئحغاءاث الكغ٦ت اإلاغا٢بت،أوعا١ لٗمل

ت-ج ما٫ : مغا٢بت الخؿاباث الؿىٍى بغهامج الٗمل اإلا٠ُ٨ م٘ زهىنُاث وأزُاع اإلاإؾؿت، جلخُو ألٖا

ذ ما٫ التي أحٍغ  .اإلاىٟظة والخ٣ُٗب ٖليها ئياٞت ئلى الى٣اةو التي جم ا٦دكاٞها، جٟانُل ألٖا

ُت-و ٞدو الاجٟا٢ُاث ال٣اهىهُت، ال٨ك٠ ًٖ اإلاسالٟاث لضي و٦ُل الضولت، : اإلاغا٢باث الخانت أو الكٖغ

 .ٞدو الالخضار الالخ٣ت ٖىض ئجهاء اليكاٍ

اإلاغاؾالث مخباصلت م٘ اإلاإؾؿت، مٗلىماث خى٫ احخماٖاث مجلـ ؤلاصاعة وحمُٗت : اإلاغاح٘ الٗامت-ٌ

 .اإلاؿاَمحن وباألزو ال٣غاعاث التي جإزغ ٖلى خؿاباث اليكاٍ، وسخ مً اإلادايغ

دو اإلال٠ -5 ُت حؿهل اؾخٗما٫ ٞو ٦ما َى الخا٫ باليؿبت للمل٠ الضاةم ٌؿخدؿً ٦ظل٪ جدًحر ملٟاث ٖٞغ

 .الؿىىي 

 الاحخفاػ بملفاث الفمل: ثالثا

أن الُاب٘ الؿغي للمٗلىماث التي جخًمنها َظٍ اإلالٟاث ججبر مداٞٔ الخؿاباث ٖلى اإلاداٞٓت ٖليها مً -1

ظا َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث؛301زاعج اإلا٨خب َو
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ت واإلال٠ الضاةم ئياٞت ئلى اإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت باإلاإؾؿت اإلاغا٢بت، ًجب الاخخٟاّ بها مضة -2 أن اإلالٟاث الؿىٍى

 .(مً ٢اهىن ججاعي 12ماصة )ؾىىاث ختى بٗض اهتهاء مضة الى٧الت10

 حفذد محافؾ الحساباث : رابفا

 في خالت حٗضص مداٞٓي الخؿاباث ٧ل واخض مً اإلاداٞٓحن مجبر ٖلى مؿ٪ ملٟاث الٗمل اإلاكاع اليها أٖالٍ؛-1

في خالت ج٣ُُم الٗمل بحن مؿاٖضي اإلاداٞٓحن ًجب أن ًخًمً مل٠ ٧ل واخض منهم ٖلى وسخ -2

 مؿدىضاحٗمل ػمُله؛

 .جب٣ى مؿإولُت ٧ل واخض منهم ٧املت لخىُٟظ اإلاهمت ٖلى أخؿً وحه-3

 ؤلاحزاءاث اإلاخفلقت بالعزيقت التي ًدبفها محافؾ الحساباث : الفزؿ الثالث

        جخمدىع مهام مداٞٔ الخؿاباث خى٫ واحباث ٢اهىهُت جخمثل في مغا٢بت اهخٓام ومهضا٢ُت الخؿاباث 

ُت وال٣اهىهُت التي حؿحر خُاة اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت، و٦ىدُجت لخ٣ٗض  ت، والخأ٦ض مً اخترام ؤلاحغاءاث الكٖغ الؿىٍى

٣ت ٣ٖالهُت التي حؿمذ له  ىظع باجساط ٍَغ ً ٍو ٦خلت اإلاٗلىماث،وي٤ُ الى٢ذ اإلادضص ٞاهه ًلؼم اإلاهىُحن الخظٍع

٣ت جغج٨ؼ ٖلى ؤلاحغاءاث  :بجم٘ ا٦بر ٖضص مم٨ً مً ألاصلت الالػمت للخٗبحر ًٖ عأًه َظٍ الٍُغ

 ئحغاءاث الضزى٫ ئلى اإلاهىت؛- 

 الخٗٝغ ٖلى اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت بهٟت ٖامت؛- 

 ٞدو وج٣ُُم اإلاغا٢بت الضازلُت؛- 

 .مغا٢بت الخؿاباث- 

 اإلافزفت الفامت حىل اإلاؤسست اإلازاقبت: اوال

 جدضًض ألازُاع الٗامت اإلاخٗل٣ت بسهىنُاث اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت؛*

َبُٗت اليكاٍ، ٢ُإ "ٖلى مداٞٔ الخؿاباث أن ًبدث ًٖ اإلاٗلىماث التي جسو اإلاجاالث الخالُت*

 اليكاٍ، ٩َُل اإلاإؾؿت؛

سُت: ج٣ضًم اإلاإؾؿت بهٟت ٖامت*  .الدؿمُت الاحخماُٖت، اله٩ُلت الٗامت،إلادت جاٍع
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 فحص وجقييم اإلازاقبت الذاخليت: ثاهيا

يت والقاهىهيت-أ  :احترام ألاشكال الشـز

ُت وال٣اهىهُت منها* الُىمُت : مداٞٔ الخؿاباث أن ًخد٤٣ مً مؿ٪ الخى٢ُٗاث للضٞاجغ والسجالث الكٖغ

 الخ؛......الٗامت،صٞتر الجغص، صٞتر ألاحىع 

 .ًخد٤٣ مً اخترام ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖليها ؾىاء مً َٝغ الىٓام اإلاداؾبي أو ال٣اهىن الخجاعي *

 :الفحص وجقذًز اإلازاقبت الذاخليت-ب

٣ًضع مداٞٔ الخؿاباث ئم٩اهُت ألاهٓمت وئحغاءاث مإؾؿت اإلاغا٢بت التي ًخىلض منها أخىا٫ مالُت التي ج٣ضم -1

 مدخىي ٖالي مً اإلاهضا٢ُت؛

: ئن ج٣ضًغ اإلاغا٢بت الضازلُت ًجب أن ٌؿمذ إلاداٞٔ الخؿاباث حٍٗغ٠ اإلاغا٢باث الضازلُت التي ًغج٨ؼ ٖليها-2

 ال٨ك٠ ًٖ وؿبت الٛلُاث في مٗالجت اإلاُُٗاث مً احل ج٣لُو بغهامج مغا٢بت الخؿاباث؛

 ًغج٨ؼ ٖلى اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت: إن دراست وجقييم اإلازاقبت الذاخليت-3

ٟاث اإلاؿإولُاث، جٟغ٢ت اإلاهً التي ج٣ىم ٖلى ٖضم ؤلاحمإ بحن الٗما٫ مثل :هؽام الخىؽيم*  جخمثل في حٍٗغ

ت ومهلخت ؤلاهخاج،ؤلاقهاع،الخماًت أو الاخخٟاّ مثل أمحن الهىضو١   .اإلاهلخت الخجاٍع

الم والخىثيق* ئحغاءاث م٨خىبت مؿخدضزت ًىمُا :  ل٩ي ٩ًىن َظا الىٓام م٣ىٗا ٖلُه أن ًخه٠ ب:هؽام ؤلـا

 .والتي جدضص بىيىح وزاة٤ ؤلاحغاءاث 

 ًجب َظا الىٓام اهم ٌؿمذ بالخأ٦ض وجىُٟظ وحسجُل ئال اله٣ٟاث،أن الٗىانغ الخالُت ج٩ىن :هؽام ألادلت*

 .اإلاغا٢بت اإلاخباصلت للمهام، جىُٓم اإلاداؾبت، جغجِب الىزاة٤:مً هٓام ألاصلت هٓاما م٣ىٗا

 جخمثل في الجضعان،ألابىاب ،الخؼاةً اإلاسههت للؿهىلت الضزى٫ اإلادمي ج٨ؼن :الىساال اإلاادًت للحماًت*

 .وؾاةل مباقغة للخماًت يض الؿغ٢ت

ض مً ز٣ت مداٞٓي :اإلاىؼفين*  طوي ال٨ٟاءة واإلا٩ىهحن لل٣ُام باإلاهام اإلا٩لٟحن بها، طوي الًمحر اإلانهي ًٍؼ

ٟحن، ًجب ٖلى مداٞٔ  الخؿاباث خى٫ ألاخىا٫ اإلاالُت التي حٗغى ٖلُه للٟدو، للخأ٦ض مً ٦ٟاءاث اإلاْى

 .اإلاغا٢بت والخ٣ُُم الضوعي لليكاٍ: الخؿاباث ج٣ُُم
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ٞهم وون٠ ألاهٓمت اإلاهمت، جأ٦ُض :  ج٣ُُم اإلاغا٢بت الضازلُت ًمغ  ٖلى ألاخىا٫:هؽام ؤلاشزاف ـلى الزقابت-

 الٟهم بىاؾُت جدهُالث، ئبغاػ ه٣اٍ ال٣ىي و ي٠ٗ ألاهٓمت؛

ٍغ مىحه ئلى -  ًجب أن ج٩ىن هخاةج الضعاؾت وج٣ُُم اإلاغا٢بت الضازلُت مسجلت في ملٟاث الٗمل وفي ج٣ٍغ

 مؿحري اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت؛

ت، عأي وههاةذ -  ًجب أن ٌٗالج ون٠ ه٣اٍ ال٠ًٗ هدُجت وجأزحر َظا ال٠ًٗ ٖلى الخؿاباث الؿىٍى

ش وؤلامًاء؛  حؿمذ بالخٛلب ٖليها، اإلا٩ان والخاٍع

ٌ قهاصة -  ٢ض ًجض مداٞٔ الخؿاباث هٟؿه ٌؿخسلو ٖىض ونىله ئلى َظا اإلاؿخىي مً اإلاهمت ئلى ٞع

 .الخؿاباث ئطا ٧اهذ اإلاغا٢بت الضازلُت جدخىي ٖلى ه٣اةو مً ألاخىا٫ اإلاالُت اإلاىخجت ٖضًمت اإلاهضا٢ُت

 مزاقبت الحساباث : رابفا

ت؛-أ  ئن الهضٝ مً َظٍ اإلاغخلت اإلاهمت َى حم٘ الٗىانغ اإلا٣ىٗت ال٩اُٞت إلبضاء عأي خى٫ الخؿاباث الؿىٍى

ت الٗامت للمإؾؿت، -ب ئن امخضاص َبُٗت اإلاغا٢باث اإلاؿخٗملت في الخؿاباث حٗىص للمغخلخحن الؿاب٣خحن اإلاٗٞغ

 ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت؛

ت للخٗبحر ًٖ الغأي،بدىػة مداؾبت الخؿاباث مسخل٠ الخ٣ىُاث -ج الخهى٫ ٖلى الٗىانغ وألاصلت الًغوٍع

والتي ًجب ٖلُه أن ًتر٦ها خؿب الخؿاباث أو الجؼء اإلاغا٢ب في اإلاٟدكُت اإلااصًت، ٞدو اإلاؿدىضاث 

 واإلاالخٓت والتي ج٣ىم بٟدو ألانى٫ والخؿاباث؛

ًجب أن حؿمذ مغا٢بت الخؿاباث مً الخأ٦ض ٖلى أن ٧ل الٗىانغ صخُدت وص٣ُ٢ت ومُب٣ت خؿب اإلاباصب -ص

 اإلاخٗاٝع ٖليها؛

ت مىا٣ٞت م٘ -ع مداٞٔ الخؿاباث ختى ًخم٨ً مً ئبضاء عأًه ًجب ٖلُه الخأ٦ض مً أن الخؿاباث الؿىٍى

٣ت صخُدت ؛ خه باإلاإؾؿت وئجها جبرػ بٍُغ  زالناجه ومٗٞغ

 .وحُٗي نىعة مسلهت ليكاَه وخالخه اإلاالُت-ٌ

 إـذاد الخقزيز النهائي إلاحافؾ الحساباث : اإلاعلب الثاوي
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        بٗض اهتهاةىا مً ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت التي ًدبٗها مداٞٔ الخؿاباث، ؾٝى ه٣ىم في َظٍ اإلاغخلت باحغاءاث 

جض٤ُ٢ الضٞاجغ والٗملُاث اإلاداؾبُت مً احل ئبضاء عأي ؾلُم خى٫ مضي صخت البُاهاث اإلاثبخت في ال٣ىاةم 

 .اإلاالُت

 جقزيز اإلاصادقت ـلى الحساباث : الفزؿ ألاول 

غ للمإؾؿت        في ئَاع مهمت الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٢مىا بٟدو ومغا٢بت ال٣ىاةم اإلاالُت اإلالخ٣ت بهظا الخ٣ٍغ

ش   2017/.25/05واإلاى٢ٗت بخاٍع

٤ ٢ىاٖض مداٞٓت الخؿاباث اإلا٣بىلت ٖمىما وخؿب عأًىا  ئن ٖملُاث اإلاغا٢بت والٟدو التي ٢مىا بها جمذ ٞو

 :ٞاهه ًم٨ً ج٣ضًم بٌٗ الخدٟٓاث

 ُٚاب صٞتر الجغص الظي ًجب أن ٩ًىن مغ٢ما ومإقغا مً َٝغ الٗضالت؛*

 ٖضم ال٣ُام بخدهُل وجٟهُل بٌٗ خؿاباث اإلاىعصًً؛*

 ٖضم جُاب٤ ألاعنضة اإلاداؾبُت لخؿاباث البى٪ م٘ ألاعنضة الخ٣ُ٣ُت؛*

 .ه٣و في الدؿُحر اإلاداؾبي هاجج ًٖ ه٣و في مؿ٪ بٌٗ الضٞاجغ اإلاداؾبُت*

 جقذًم القىاام اإلااليت: الفزؿ الثاوي

 حاصل اإلايزاهيت اإلاحاسبيت: أوال

 

 30.449.731،47صج=مجمٕى الخهىم=مجمٕى ألانى٫ 

 

 حاصل حذول الىخااج: ثاهيا

باء  22.689.950صحضج=مجمٕى ألٖا

 25.170.338صج= مجمٕى اإلاىخىحاث 

 

 الجذاول اإلالحقت: ثالثا

 3.351.876صج=الىدُجت الجباةُت=الىدُجت الٗاصًت ٢بل الًغاةب
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 حذول ألامىال الخاصت: 01حذول رقم

 الغمؼ البُان اإلابالٜ

 101 عأؽ اإلاا٫ الهاصع 12000000،00

 110120 الترخُل مً حضًض 103.870

 120000 هدُجت الؿىت اإلاالُت 2.480.388

  اإلاجمٕى 14.376.517
 الىزاة٤ الضازلُت إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث : اإلاهضع

 ألاصىل غير الجاريت: 02الجذول 

 الغمؼ البُان اإلابالٜ الاَخال٧اث ال٣ُمت الهاُٞت

 211200 ألاعاض ي 10000000  10000000

الخثبُخاث الُٗيُت  1807555 361511 1446044

 ألازغي 

218000 

  اإلاجمٕى 11807555 361511  1446044
 الىزاة٤ الضازلُت إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث : اإلاهضع

 الشبااً والاسخفماالث ألاخزي : 03الجذول 

 الغمؼ البُان اإلابالٜ

 411 الؼباةً 1000000

ما٫:الضولت 254.612  445 الًغاةب ٖلى ع٢م ألٖا

  اإلاجمٕى 1254612
 الىزاة٤ الضازلُت إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث: اإلاهضع

 الخصىم الجاريت: 04الجذول 

 الغمؼ البُان اإلابالٜ

الضولت والجماٖاث  1574530

الٗمىمُت،والهُئاث الضولُت 

 والخؿاباث اإلالخ٣ت

44 

  الضًىن ألازغي  14498683

  اإلاجمٕى 16073213
 الىزاة٤ الضازلُت إلا٨خب مداٞٔ الخؿاباث: اإلاهضع
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 الخفليق ـلى القىاام اإلااليت و الخفقيب ـلى دراست حالت محافؾ الحساباث: الفزؿ الثالث

 الخفليق ـلى القىاام اإلااليت: أوال

 ألامىال الخاصت- أ

صج ومبلٜ هدُجت 103870صج ٦ما أن لها مبلٜ مً حضًض ٢ضع ب12000000      اإلاإؾؿت لها ما٫ ناصع اإلا٣ضع ب

صج ل٨ً مً زال٫ اإلاغا٢بت الخٓىا أن اإلاإؾؿت الًىحض لضحها اخخُاٍ 2480388الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت ٢ضع ب

ها  .٢اهىوي إلاىاحهت اإلاساَغ اإلادخملت و٢ٖى

 ألاصىل غير الجاريت- ب

ت اإلابيُت في الىزاة٤ اإلا٣ضمت واإلاخمثلت في ألاعاض ي بمبلٜ م٣ضعب صج 1000000      للمإؾؿت أنى٫ ٚحر حاٍع

صج ئما ٢ُمتها الهاُٞت م٣ضعة 361511صج واإلا٣ضع اَخال٦ها ب1807555والخثبُخاث الُٗيُت الازغًب

٤ خؿاب1446044ب  :صج وطل٪ ًٖ ٍَغ

 الاَخال٧اث ومىه-مبلٜ الا٢خىاء=ال٣ُمت الهاُٞت

1807555-361511=1446044 

 الشبااً والاسخفماالث ألاخزي - ج

 . صج1000000 ًٓهغ في الىزاة٤ اإلا٣ضمت بغنُض مضًً ب411مً زال٫ اإلاغا٢بت هالخٔ أن الخؿاب

 الخصىم الجاريت- د

ت واإلاخمثلت في الضًىن بمبلٜ ئحمالي ٢ضع ب صج والتي ٖليها حؿضًضَا في ٞترة 16073213للمإؾؿت زهىم حاٍع

 .الجخجاوػ الؿىت اإلاالُت

 الخفقيب ـلى دراست حالت محافؾ الحساباث: ثاهيا

 :ؤلاحزاءاث اإلابذايت إلاحافؾ الحساباث : أوال

  قبىل الفهذة أو اإلاهمت:أ

 .ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة٢03بل البضء البض مً الخظ٦حر أن مداٞٔ الخؿاباث جدضص ٖهضجه ب 

 ًجب أن ًخأ٦ض مداٞٔ الخؿاباث مً أن  م٨خبه لضًه ٧امل ؤلام٩اهُاث ألصاء مهمخه ٖلى أخؿً وحه؛*
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 ٖلُه بالخد٤٣ بان مهمخه ؾخإصي بدُاص واؾخ٣اللُت؛* 

 .حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث وؾالمخه مً خاالث اإلاىاو٘ والخىافي اإلاىهىم ٖليها في ال٣ىاهحن*

 الذخىل في الفمل:ب

ت الىاحب الٗمل بها؛*  ًجب جظ٦حر مؿإولي اإلاإؾؿت باإلحغاءاث الاقهاٍع

 ٦ُُٟت جدضًض مضي ال٣ُام بمهمت الغ٢ابت ال٣اهىهُت للخؿاباث؛*

 .الاجها٫ بمداٞٔ الخؿاباث الؿاب٤ بهضٝ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث التي حؿاٖضٍ في أصاء مهمخه أزىاء الٗمل*

 حالت ـذم قبىل الفهذة أو اإلاهمت : ج

       في خالت و٢ٕى مداٞٔ الخؿاباث في خاالث الخىافي واإلاىاو٘ ال٣اهىهُت والخىُٓمُت ٖلُه أن ًسبر اإلاإؾؿت 

ٌ مبرع)بٗضم ٢بى٫ الٗهضة ش جل٣ُه َظا الٗمل في احل أ٢هاٍ  (الٞغ ج٩ىن بغؾالت مىص ى ٖليها مً جاٍع

م مً ٖضم وحىص في خاالث الخىافي أو اإلاىاو٘ ال٣اهىهُت والخىُٓمُت . ًىما15 ٌ َظٍ اإلاهمت بالٚغ ئما ئطا ٞع

 ،ٞٗلُه ال٣ُام بىٟـ ؤلاحغاءاث

 :الاحتهاداث الذهيا الخاصت  بملف الفمل- ثاهيا

 .اإلال٠ الضاةم،الؿىىي أو مل٠ اإلاغاحٗت ٖىض مباقغة مهامه: ٣ًىم مداٞٔ الخؿاباث بخدًحر ملٟحن

 اإلالف الذاام -ا

 :ًدخىي ٖلى

جابٗان لخهىنُاث الكغ٦ت مدل الخض٤ُ٢ والخىُٓم الضازلي إلا٨خب مداٞٔ : ق٩ل ومدخىي اإلال٠ الضاةم-1

خًمً الٟهى٫ الخالُت  :الخؿاباث ٍو

 ٖمىمُاث خى٫ الكغ٦ت مدل اإلاغاحٗت؛-ا

 الغ٢ابت الضازلُت؛-ب

 مٗلىماث خى٫ اإلاٗلىماجُت؛-ج

ُت حؿاٖض في حؿهُل جغجِب الىزاة٤  ومغاحٗتها خُث : مؿ٪ اإلال٠ الضاةم-ص ٣ًؿم َظا اإلال٠ ئلى ملٟاث ٖٞغ

اث ُت جخسللها وع٢اث ٖاػلت جدخىي ٖلى ٞهغؽ اإلادخٍى  .ًم٨ً ٞخذ ملٟاث ٖٞغ
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 إلالف السىىي -ب

 :  ج٨مً أَمُخه في-1 

 ًدب الخد٨م حُضا في اإلاهمت؛*

ما٫ اإلاىجؼة؛*  الخأ٦ض مً الخىُٟظ ال٨لي للبرهامج وجىز٤ُ ألٖا

غ الغأي الهاصع* غ وجبًر  .حؿهُل ٦خابت الخ٣اٍع

ُت جخسللها وع٢اث ٖاػلت :مؿ٪ اإلال٠ الؿىىي -2 م٨ً ٞخذ ملٟاث ٖٞغ ُت ٍو ٦ظل٪ ٣ًؿم ئلى ملٟاث ٖٞغ

اث  .جدخىي ٖلى ٞهغؽ اإلادخٍى

 :الاحخفاػ بملفاث الفمل:ثالثا

 .أن اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في ملٟاث الٗمل جلؼم مداٞٔ الخؿاباث ٖلى  ئب٣ائها ؾىاءا صازل أو زاعج م٨خبه

٣ت التي ًدبٗها مداٞٔ الخؿاباث-3  ":مؿل٪ مداٞٔ الخؿاباث"ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالٍُغ

 جخًمً ه٣ُخحن أؾاؾِخحن: ألاولى اإلازحلت*

ت إلاباقغة مهامه؛-   ؾالمت حُٗحن مداٞٔ الخؿاباث وجىاٞغ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

ت ٖامت خى٫ اإلاإؾؿت وجسخو-   :الخهى٫ ٖلى مٗٞغ

حن مً زاعج اإلاإؾؿت؛*   جىاحض مدتٞر

 ٦ما ٣ًىم بخدضًض اإلاجاالث وألاهٓمت؛* 

ً مل٠ صاةم*   .٣ًىم باحغاء زُت ألصاء اإلاهمت ئياٞت ئلى ج٩ٍى

 جقييم وفحص هؽام الزقابت الذاخليت: اإلازحلت الثاهيت

      جب٣ى مهمت اإلاض٤٢ الخاعجي نٗبت خُث ًخم الخٗٝغ ٖلى اإلاإؾؿت اإلاٗىُت باإلاغا٢بت بمٗنى ٖلُه الخأ٦ض أن 

الخ .....اإلاإؾؿت جمؿ٪ الضٞاجغ، مثل صٞتر الُىمُت، صٞتر ألاحىع، صٞتر الجغص، سجل مضاوالث الجمُٗت الٗامت

ت الُغ١ اإلاٗمى٫ بها، : و٦ظل٪ ٖلُه الخأ٦ض مً اخترام ماحاء به اإلاسُِ اإلاداؾبي مً مباصب أَمها اؾخمغاٍع

الخ أي ٖلُه الخأ٦ض أن هٓام الغ٢ابت الضازلُت َظا ٌؿمذ له باٖضاص .....الخُُت والخظع،اؾخ٣اللُت الضوعاث
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ٌ اإلاهاص٢ت ٖلى  ال٣ىاةم اإلاالُت طاث حىصة ٖالُت مً الث٣ت وفي خالت ال٨ٗـ ًم٨ً للمغا٢ب أن ًٞغ

 .الخؿاباث

 فحص الحساباث: اإلازحلت الثالثت

ظا ًإصي ئلى ئُٖاء عأي      ٖلى اإلاغا٢ب أن ًغاح٘ في َظٍ اإلاغخلت ٖىانغ اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاةج َو

 .خى٫ نض١ الخؿاباث التي ج٩ىن مضٖمت بأصلت ئزباث

 :الخفليق ـلى فحص الحساباث:رابفا

 :فحص ألاصىل غير الجاريت-1

 :جخمثل في ٞدو الخثبُخاث الُٗيُت

 ويُٗت خؿاباث الخثبُخاث ًجب أن ج٩ىن مضٖمت بجغص ماصي ٩ًىن مدًغ مً َٝغ الكغ٦ت؛*

 ؛ط"زابذ،مخىا٢و،متزاًض:"ئٖالم الجمُٗت الٗامت في ٦ُُٟت خؿاب الاَخال٥ وهٕى الاَخال٥ اإلاُب٤*

 .٦ما ًم٨ً أن ج٩ىن َظٍ الخثبُخاث مسجلت في الضٞاجغ اإلاداؾبُت*

 :الشبااً والحساباث اإلالحقت بها-2

     مداٞٔ الخؿاباث ٖلُه أن ًُلب ٦كٝى الخؿاباث الٟغصًت،ل٨ً اإلاىجؼة باإلابالٜ ولِـ باألعنضة،٦ما 

ًجب الاهدباٍ ئلى خؿاباث الؼباةً ُٞم٨ً أن ج٩ىن َىا٥ خؿاباث لم ججغي ٖليها أًت ٖملُاث ٞهىا ًدخمل 

 .خ٣ى١ اإلاك٩ى٥ ٞيهم،ُٞجب حسجُل زؿاعة ٢ُمت ٖليها

  :فحص حساباث الخصىم-3

 :ألامىال الخاصت والاحخياظاث-ا

٘ أو زٌٟ عأؽ اإلاا٫  ًجب اخترام ٢ىاٖض الا٦خخاب في عأؽ اإلاا٫ وؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت التي حؿاَم في ٞع

ل  .باإلياٞت ئلى وحىص ٢ىاٖض مخٗل٣ت باالخخُاَاث ال٣اهىهُت واإلاخٗل٣ت ٦ظل٪ بٟىاةٌ ال٣ُمت ٖلى اإلاضي الٍُى

باء واإلاىخىحاث-4   :فحص حساباث ألـا

باء-ا  :ألـا
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باءالتي ٚحر  ظا عاح٘ ئلى اؾخثىاءا الٖا باء ا٢ل مً اإلاىخىحاث في َضٍ الخالت َو       ًىحض ٞاع١ ٦بحر، هجض ألٖا

باء خؿب  مخٗل٣ت بالضوعة الخالُت ٞٗلى مداٞٔ الخؿاباث الخأ٦ض مً الدسجُل اإلاداؾبي ل٩ل هٕى مً ألٖا

 .َبُٗتها مؿدىضا باألوعا١ الثبىجُت

 :اإلاىخجاث-ب

ظا عاح٘ ئلى مُاب٣ت مىخجاث الضوعة الخالُت م٘ الضوعة الؿاب٣ت  باء َو      هالخٔ اإلاىخجاث ا٦بر مً ألٖا

ٞمداٞٔ الخؿاباث ٖلُه الخأ٦ض مً أن اإلاىخجاث اإلاخٗل٣ت بالضوعة الخالُت مسجلت في خؿاب الىخاةج وان ٧ل 

 ماجم حسجُله مبرع ومضٖم بأوعا١ زبىجُت

 حىصلت

٣ىم  ا ما خى٫ الخٗبحر ًٖ الغأي ُٟٞه ًخم أصاء ٖمله ٍو غ جهاتي هٖى       مداٞٔ الخؿاباث ٣ًىم باٖضاص ج٣ٍغ

غ الٗام ًجب ان ًيخهي بالخٗبحر ًٖ عأي مداٞٔ  غ ئلى الجمُٗت الٗامت الٗاصًت،ٞهظا الخ٣ٍغ باعؾا٫ َظا الخ٣ٍغ

الخؿاباث باإلاهاص٢ت بخدٟٔ أو بضون جدٟٔ ٖلى صخت ال٣ىاةم اإلاالُت،ٞمداٞٔ الخؿاباث مً زال٫ َظا 

ت  الغأي ٌٗبر ٖلى اهه اصي مهمخه الغ٢ابت اإلاؿىضة ئلُه، واهه جدهل ٖلى يماهاث ٧اُٞت بان الخؿاباث الؿىٍى

غ  :صخُدت وزالُت مً ازخالالث مٗخبرة ُٞجب أن ًخًمً َظا الخ٣ٍغ

ىىان مداٞٔ الخؿاباث وع٢م ٖمله وع٢م الدسجُل في الجضو٫ -  .اؾم ٖو

      ٞمً زال٫ َظٍ الضعاؾت جىنلىا ئلى أن مداٞٔ الخؿاباث في حٗبحٍر ًٖ الغأي خى٫ ال٣ىاةم اإلاالُت اهه 

ت بغأي ال٣بى٫ أي ًخم َظا الغأي مً زال٫ اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت  ٖبر ًٖ عأًه خى٫ الخؿاباث الؿىٍى

٣ا للمباصب وال٣ىاٖض اإلاداؾبُت،٦ما ٣ًضم نىعة ناص٢ت خ٣ُ٣ُت  أجها ناص٢ت ومىخٓمت في حمُ٘ أَغاٞها ٞو

ىت الكغ٦ت ٖىض جهاًت الضوعة  . للىيُٗت اإلاالُت وزٍؼ

 خالصت الفصل

مً زال٫ ئحغاةىا لضعاؾت مُضاهُت في م٨خب مداٞٔ الخؿاباث ل٣ض ؾاٖضجىا، في الخٗٝغ ٖلى ٖمل 

ومهام مداٞٔ الخؿاباث، و٦ُُٟت أٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

ظا ما خىلىا  اإلاغحىة، ٦ما ؾاٖضها أًًا وحىصٍ في اإلاإؾؿت مً احل الخ٣ُُم لىٓام الغ٢ابت الضازلُت َو

غ النهاتي  .الخىنل ئلُه و٦ُُٟت أٖضاص الخ٣ٍغ

ظا عاح٘ ئلى ٖضم  ت بك٩ل مباقغ، َو ٞمداٞٓي الخؿاباث ًُب٣ىن في الجؼاةغ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الجؼاةٍغ

وحىص َُئاث ع٢ابُت مُضاهُت ج٨ٟل الخُب٤ُ الغؾمي واإلاباقغ لهظٍ اإلاٗاًحر، ئياٞت ئلى ُٚاب بٌٗ الىهىم 
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الخىُٓمُت و٦ظا ز٣اٞت َلب زضمت مداٞٔ الخؿاباث مً َٝغ اإلاإؾؿاث، ٦ما اهه ًىاحه نٗىباث ٖلى 

 .اعى الىا٢٘ مداوال الخٛلب ٖليها ب٨ٟاءجه وزبراجه
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 الخاجمت

ظا مً احل  جٓهغ أَمُت الخض٤ُ٢ الخاعجي في اإلاإؾؿاث التي حؿعى حاَضة ئلى خماًت ممخل٩اتها َو

الخٟاّ ٖلى ب٣ائها واؾخمغاع َا، ٞىجض لها جأزحر مباقغ ٖلى الؿحر الخؿً ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت  اإلاُب٣ت، 

ظا ما أصي باإلاؿإولحن ئلى يغوعة وي٘ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞٗا٫ ٦ُٟل بدماًت خ٣ى١ َظٍ اإلاإؾؿاث  َو

 .وأنىلها مً قتى أٖما٫ ؤلاَما٫ والخالٖب والٛل

ٞمً زال٫ َظا البدث اجطح لىا أن الاَضٝ ألاؾاس ي للمض٤٢ الخاعجي َى الخد٤٣ مً صخت ونض١ 

٤ ئبضاء عأي ٞني مداًض خى٫ ال٣ىاةم ال٣ىاةم اإلاالُت ومضي ٖضالتها في  البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبُت ًٖ ٍَغ

غ اإلاض٤٢ الخاعجي والظي ٌٗخبر  زالنت لٗملُت الخض٤ُ٢  جمثُل اإلاغ٦ؼ اإلاالي وئبضاء َظا الغأي ًٓهغ في ج٣ٍغ

 .الخاعجي في اإلاإؾؿت بدُث ٌكتٍر أن ٩ًىن اإلاض٤٢ الخاعجي مؿخ٣ل ومداًض ًٖ اإلاإؾؿت

٦ما جىاولىا ج٣ُُم و  ٞدو هٓام الغ٢ابت الضازلُت الظي ٌٗخبر أمغ يغوعي باليؿبت لضوع اإلاض٤٢ 

الخاعجي ئياٞت ئلى مٗاًحر الخض٤ُ٢ وبالًبِ مٗاًحر الٟدو اإلاُضاوي الظي ع٦ؼ ٖلى ج٣ُُم مضي ئم٩اهُت 

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞمً زال٫ َظا الخ٣ُُم هجض اهه ًدضص لىا ئَاع ٖملُت الخض٤ُ٢ وهُا١  الٖا

ٗخمض اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى الخ٣ُُم بُٛت ج٣ُُم مساَغ  ُت ؤلاحغاءاث التي ًجب ٖلُه ئجباٖها، َو الٟدو وهٖى

 .الغ٢ابت الضازلُت اإلادخملت

ؼ اإلاٟاَُم التي حٗغيىا لها في  أما صعاؾدىا اإلاُضاهُت ٣ٞض حاءث بم٨خب مداٞٔ الخؿاباث مً احل حٍٗؼ

 .الجاهب الىٓغي و٦ُُٟت جُب٣ُها مُضاهُا

 :أما ُٞما ًسو ازخباع الٟغيُاث

جىنلذ "ٌؿاَم اإلاض٤٢ الخاعجي في جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت "التي جىو ٖلى أن: الٟغيُت ألاولى

ت اإلاإؾؿت اإلاغا٢بت  الضعاؾت ئلى أن اإلاض٤٢ الخاعجي ٌؿاَم  جُٟٗل هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ مٛٞغ

ت والخ٣ُُم ألاولي والخ٣ُُم  وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت أي حم٘ ؤلاحغاءاث وازخباع الٟهم وازخباع الاؾخمغاٍع

دو الخؿاباث وال٣ىاةم اإلاالُت وبالخالي اؾخسغاج ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ لىٓام  النهاتي لىخاةج الضعاؾت ٞو

ىا ٖلى صخت الٟغيُت  .الغ٢ابت الضازلُت وبالخالي بَغ

" آلُاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت والجىصة الخ٣ُ٣ُت للمٗلىمت اإلاالُت"التي جىو ٖلى أن : الٟغيُت الثاهُت

امت ومً زال٫ و َظٍ آلالُاث ًم٨ً جصخُذ مؿاع  خُث اؾخسلهىا وحىص ئحغاءاث جىُٓمُت ومداؾبُت ٖو

ظا ما ًثبذ الٟغيُت الثاهُت ت صخت ومهضا٢ُت اإلاٗلىمت اإلاالُت اإلا٣ضمت َو  .وأصاء اإلاإؾؿت وبالخالي مٗٞغ
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 :مً زال٫ صعاؾدىا جىنلىا ئلى الىخاةج

ظا ما ًإصي ئلى          * حهضٝ الخض٤ُ٢ الخاعجي ئلى ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت َو

جدضًض الض٢ت ٖلى البُاهاث اإلاالُت وجدضًض الازخباعاث التي ًجغحها اإلاض٤٢ الخاعجي بالضٞاجغ والسجالث للخأ٦ض 

 مً صخت ال٣ىاةم اإلاالُت؛

ٌٗخبر عأي اإلاض٤٢ الخاعجي بمثابت ال٣ُمت اإلاًاٞت لٗملُت الخض٤ُ٢ مما ٌؿاٖض مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت         *

 ٖلى اجساط ال٣غاعاث الصخُدت اإلاىاؾبت؛

للمض٤٢ الخاعجي صوع مهم في جد٤ُ٣ ألاصاء مً زال٫ ٢ُامه بخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت أي اؾخسغاج        *

 ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ لهظا الىٓام؛

 ًدؿم اإلاض٤٢ الخاعجي في الجؼاةغ باالؾخ٣امت في ٖمله؛      *

خمخ٘ بال٣ضعاث جم٨ىه مً ئج٣ان      * لخهذ هخاةج البدث أن اإلاض٤٢ الخاعجي بالجؼاةغ ًخمحز بال٨ٟاءة اإلاهىُت ٍو

 ٖمله ٖلى أخؿً وحه؛

غ الٗىاًت ال٩اُٞت *   .جإ٦ض هخاةج البدث ٖلى يغوعة جٞى

 :ومً زال٫ َظٍ الىخاةج التي جىنلىا ئليها ه٣ضم بٌٗ الخىنُاث

ُت؛ *  يغوعة التزام اإلاض٤٢ الخاعجي بمٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها والضولُت لًمان التزامه بالجزاَت اإلاىيٖى

ٗاث الخانت بىاحباث وخ٣ى١ اإلاض٤٢ الخاعجي؛*  جُٟٗل ال٣ىاهحن والدكَغ

غ اإلاض٤٢ الخاعجي؛* ٘ والاؾدثماعاث التي تهخم بخ٣ٍغ  ئوكاء اإلاكاَع

 اؾخٗما٫ هٓام ع٢ابي ٌؿاَم في جدؿحن ؾحر اإلاإؾؿت؛*

٠ُ مض٣٢حن صازلُحن ل٩ل مإؾؿت بدُث ٩ًىن بك٩ل ئحباعي،مما ٌؿاٖض اإلاض٤٢ الخاعجي مً أصاء * جْى

 .ٖمله
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 قاامت اإلازاحق

 الكخب: أوال

٣ا للمٗاًحر الضولُت، الُبٗت ألاولى،ٖمان،صاع الجىان،-1  .2015اخمض ٢اًض هىع الضًً،الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ٞو

اٖه،أنى٫ جض٤ُ٢ الخؿاباث وجُب٣ُاجه ٖلى صواةغ الٗملُاث في اإلايكاة،بضون -2 ض ٞع جامغ مٍؼ

 .َبٗت،ٖمان،ألاعصن،صاعا إلاىاهج

م، الخض٤ُ٢ الضازلي للخثبُخاث في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت، ػاَغان لليكغ، -3  .2016حامض هىع الضًً،ٖماعة مٍغ

 .ػاٍَغ ٖا٠َ ؾىاص، مغاحٗت الخؿاباث والخض٤ُ٢، الُبٗت ألاولى، ٖمان، صاع الغاًت- 4

ت، - 5 ٖبض الٟخاح مدمض الصخً وآزغون، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت،اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع

2006. 

اب ههغ ٖلمي، شخاجه الؿُض شخاجه، الغ ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت الخضًثت في بِئت ج٨ىىلىحُا -6 ٖبض الَى

ىإلات أؾىا١ اإلاا٫ ت، الضاع الجامُٗت،  (الىا٢٘ و اإلاؿخ٣بل)اإلاٗلىماث ٖو  .2006ؤلاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت- 7 ت ئلى الخُب٤ُ، صًىان اإلاُبٖى  .مدمض بىجحن، اإلاغاحٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ

٤ُ مدمض، أنى٫ اإلاغاحٗت والغ٢ابت الضازلُت، الخأنُل الٗلمي واإلاماعؾت -8 مدمض ههغ الهىاعي، مدمض جٞى

 .الٗملُت، صعاؾاث في اإلاغاحٗت، بضون َبٗت

 .2018ههغ الضًً ِٖؿاوي، الخض٤ُ٢ اإلاالي، - 9

ت والٗملُت، الُبٗت الثالثت، ألاعصن، ٖمان،صاع -10 َاصي الخمُمي، مضزل ئلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ

 .2006واةل، 

ت والخُب٤ُ، الُبٗت ألاولى، ٖمان، مإؾؿت - 11 ، مغاحٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ ًىؾ٠ مدمىص حغبٕى

 .2000الىعا١، 

مضاوي بً بلُٛث، صعوؽ في اإلاداؾبت اإلاالُت خؿب الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض اولى ٖلىم ا٢خهاصًت، - 12

ت، حامٗت وع٢لت،   .2010ٖلىم الدؿُحر، ٖلىم ججاٍع
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 :اإلاجاالث و اإلاقاالث: ثاهيا

َال٫ مدمض ٖلي الجخاوي، مدمض مدِؿً ٖبض الغيا الؼعفي، ئَاع م٣ترح لخى٦مت اإلاإؾؿاث البلضًت -1

للخض مً ٖملُاث الاخخُا٫ جدذ جُب٣ُي في اإلاإؾؿاث البلضًت إلاداٞٓت بابل، مجلت صعاؾاث مداؾبُت 

 .42،2018  ، الٗضص12ومالُت، اإلاجلض

مهُٟى ٧اْمي الىج٠ أباصي، م٩ي قهض صخام خؿىن، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في جُب٤ُ ٢ىاٖض ؤلاٞهاح - 2

 .والكٟاُٞت في ال٣ىاةم اإلاالُت للمهاٝع الٗغا٢ُت الخانت، حامٗت اإلاهُٟى الٗاإلاُت، مغ٦ؼ بدىر والجامٗت

 الزساال الجامفيت: ثالثا

غ اإلاض٤٢، صعاؾت -1 ٤ أزال٢ُاث اإلاهىت في جدؿحن حىصة مٗلىماث ج٣ٍغ أؾُا َحري، ٞٗالُت الخض٤ُ٢ الخاعجي ٞو

ت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ،اصواع، حامٗت اخمض صعاًت ،  ُٖيُت مً اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

2018. 

بىب٨غ ٖمحروف، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في ج٣ُُم اإلاساَغ وجدؿحن هٓام الغ٢ابت الضازلُت لٗملُاث اإلاسؼون -2

 .2011صازل اإلاإؾؿت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماحِؿتر، ؾُب٠، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، 

بى٢غة هبُل، صوع اإلاض٤٢ الخاعجي في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة - 3

 .2017ماؾتر،اإلاؿُلت، حامٗت مدمض بىيُاٝ، 

غ الخض٤ُ٢ الخاعجي في ْل ئلؼامُت جُب٤ُ مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت في الجؼاةغ، مظ٦غة - 4 جماع زضًجت، ج٣اٍع

 .2017لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ، مؿخٛاهم، حامٗت مؿخٛاهم، 

ؾماح أؾامت الىٗؿان، الٗىامل اإلاإزغة ٖلى حىصة الخض٤ُ٢ مً وحهت هٓغ مض٣٢ي الخؿاباث الخاعحُحن، - 5

 .2018مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماحِؿتر، ٚؼة، الجامٗت ؤلاؾالمُت، 

ٖامغ خاج صخى، الخض٤ُ٢ ال٣اةم ٖلى ج٣ُُم مساَغ الغ٢ابت الضازلُت وصوعٍ في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت - 6

 .2018الا٢خهاصًت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ،اصواع، حامٗت اخمض صعاًت، 

ٖضهان مهُٟى خمىص، ج٣ُُم صوع اإلاض٤٢ الخاعجي الخ٩ىمي في الخض مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في - 7

 .2018الىخضاث الخ٩ىمُت، بدث ج٨مُلي لىُل قهاصة اإلااحِؿتر، حامٗت الىُلحن، 

ًُٞل مهُٟى ًىؾ٠ قٟا ٖمغي، مضي مؿإولُت اإلاض٤٢ الخاعجي في ا٦دكاٝ خاالث الٟؿاص اإلاالي في - 8

 .2014الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت ألاعصهُت، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماحِؿتر، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، 
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غ اإلاالُت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى - 9 مدمض خُضع مىس ى قٗذ، ازغ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٖلى حىصة الخ٣اٍع

 .    قغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت اإلاضعحت في بىعنت ٞلؿُحن

 

 

 

  

 

 

  

 

  

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعزف على أهمية املدقق الخارجي ومسؤولياثه والتقاريز الخاصة به ودوره في ثقييم 

هظام الزقابة الداخلية للمؤسسة بحيث يعتبر فحص وثقييم هظام الزقابة الداخلية من أهم مزاحل عمل 

 .املدقق الخارجي

وثناولت هذه الدراسة الىصفية مفهىم التدقيق الخارجي وأهىاعه،و معايير التدقيق الخارجي الخاصة به وثقزيز 

ولخصت الدراسة إلى أن . املدقق الخارجي ثم املهام ألاولية للمدقق،كما ثطزقنا إلى إلاجزاءات في التقييم

ملحافظ الحسابات دور فعال ومهم في ثقييم أداء هظام الزقابة الداخلية بحيث ثىصلنا إلى أن املعلىمات التي 

 .ثكىن في ثقزيزه ثكىن لها قيمة ثنبؤية وهي احد أهم الشزوط في ثىفز خاصية املالءمة

 :الكلمات املفتاحية

 . التدقيق الخارجي، املدقق الخارجي، أداء هظام الزقابة الداخلية

Abstract 

This study to identify the importance of the external auditor his responsibilities and reports and his 

role in evaluating the internal control system of the institution.  So that the examination and 

evaluation of the control system is one of the most important stages of the work of the external 

auditor. This descriptive study dealt with concept of external audit its types audit standards and the 

external auditors report.  Then the preliminary tasks of the external auditor as we covered the 

procedures and evaluation of the internal control system.  And finally a field study in the external 

auditors office which dealt with various procedures in the evaluation. The study concluded that the 

external auditor played an important and effective role in evaluating the performance of the 

internal control system. We concluded that the information contained in the external auditors 

report has predictive value and is one of the most important conditions for providing an 

appropriate functionality. 

Key words: The external audit, The external auditor, The performance of the internal control 

system.  
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