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 كلمة الشكس والحقدًس

 

 

الاسخاذة املشسفت على هره السسالت السدة  اجقدم بالشكس الجصيل لطاقم الاساجرة  كافت

  .بسداث كسيمت: املحترمت

هجاش املساعداث والامكاهياث الالشمت ل اشكسها جصيل الشكس للوقوف معي ومساهدحي وجوفير كل 

 بحثىا املخواضع .

وعلى زاسها السيد املدًس العام  ، الى مصالح الوكالت العقازيت للدسيير الحضسيين لوالًت مسخغاهم 

وال هيس ى السيد سيستر خالدي الري قام بخقدًم لي جميع املعلوماث ، وزئيس مصلحت املوازد البشسيت 

 وجميع املوظفين العاملين بها.، التي احخجتها 

 جمام بحثىا املخواضع .ً بعيد لمً ساعدوي مً قسيب او م الى كل

 فائق الشكس والف جحيت لكل هؤالء .

 

ثحياجيثقبلىا   

 

 

 



داءــــــــــــــــــــــــــــإه  

 بسم هللا الىاحد ألاحد،

 الفسد الصمد، زافع السماء بال عمد،

 و باسط ألازض على ماء جمد،

 فحنزهت زبي عن الشسك و الصحابة و الىلد،

زبي حمدا ال بلىغ ملىتهاه، و أصلي و أسلم على من أحبه زبه و اصطفاه. أحمدك  

 إلى كل من اضاء بعلمه عقل ػيره، أو هدي بالجىاب الصحيح حيرة سائليه،

 فأظهس بسماححه ثىاضع العلماء و بسحابحه سماحة العازفين.

إلى أػلى إوسان  أهدي هرا العمل إلى من زبحني و أهازت دزبي و أعاهحني بالصىات و الدعىات،

في هرا الىجىد، أمي الحبيبة، من عملت بكد في سبيلي و علمحين معنى الكفاح و  أوصلحني إلى ما أها 

 عليه.

إلى من ثمىيت أن ٌشازكني لحظات حياجي، إلى من افحقدثه في مىاجهة الصعاب و لم ثمهله 

  -زحمه هللا –الدهيا ألزثىي من حىاهه أبي 

 سسوز قلبي: ابني املدلل.إلى فسحتي و بمهجي و 

ص حفظه و زعاه هللا.  إلى من سادوي في إثمام و إهجاش هرا العمل، شوجي العٍص

 إلى من حبهما ًجسي في عسوقي: أختي فاطمة و أخير املحبىب محمد ألامين.

 إلى عائلتي الثاهية و الد و والدة شوجي أطال هللا في عمسهما

 إلى أخي شمس الدًن.

مة.إلى حبيباجي حىان   و كٍس

 إلى كل عائلي كبيرا و صؼيرا: جدي و جدجي، و خاالجي

 كل من سقط القلم سهىا عن ذكسهم.
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 المقدمة العامة
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 :مقدمة

دًد مظخمس، خيث أنها مظذ جميع و في ججٌعيش العالم في زىزة جكىىلىجيت إلكتروهيت مدظازعت 

بياهاث اللؼاعاث و املىظماث و الىظائف، إذ اصبذ الحاطىب في وكخىا الحالي الىطيلت السئيظيت في معالجت 

ىل على ؤطظت،  و الح بياهاث امل أطلىب إدخال البياهاث و معالجت املؤطظت، مما أدي إلى حغيير ػبيعت و 

 معلىماث.

يفت ظجساءاث السكابيت وجلييمها ,فى د عليه الادازة ,ومدي التزام بال ٌعبر الخدكيم هى الىطيلت التي  حعخم

لى مهام بها شخص ًؼلم عليه املدكم الداخلي الري ًخى  الخدكيم وشاغ جلييمي مظخلل وظبيا باملؤطظت, ًلىم

وكرلك الالتزام بالظياطاث واللىائذ واللىاهين املىطىعت  ها جلع جدذ مظؤوليخه,نجلييم هؼام السكابت الداخليت أل

 كد من صحت املعلىماث واكخمالها.أالخ وجميع الاجساءاث والعملياث, للخدلم من مدي كفاًتها واهخظامها و

هرا املىؼلم أصبذ من الظسوزي مىاكبت مهىت الخدكيم لهره الخكىىلىجيا و ما أخدزه على الىظم و من 

املداطبيت من حغيراث، خيث اصبذ هظاما جكىن مخسجاجه في شكل إلكترووي غير ملمىض، كما أن هره املخسجاث 

س مهىت حعخمد بشكل كبير خىل جىدة املدخالث و كىة و جىىع الظىابؽ السكابيت، و هرا ًفس  ض طسوزة جؼٍى

هره الخكىىلىجيا، و ذلك من خالل حغيير الخدكيم ملظاًسة الخؼىزاث و الخغيراث الحاصلت هديجت اطخخدام 

 أطاليب، جلىياث الخدكيم و اطخخدام جكىلىجيا في عمليت الخدكيم.
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 أهمية الدراسة: .1

 هخجلى أهميت هره الدزاطت في:

املىاطيع الحدًثت و طىداول إلاخاػت باملىطىع من خالل الخؼسق لبعع ٌعخبر مىطىع الدزاطت أخد 

الجىاهب الهامت التي جخص الخدكيم في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث املداطبيت و اوعكاطاتها على الخدكيم         

 و السكابت، و معسفت مدي مظاًسة الخدكيم للخؼىزاث الخاصت في الخدكيم.

ملعلىماث عدة مصاًا و التي ما إذا اطخغلذ بالشكل الجيد من ػسف املؤطظت فئنها جلدم جكىىلىجيا ا

 حظخدم كيمت مظافت.

 .معالجت البياهاث أخد العىامل الهامت التي حظاعد املدكم ألداء مهامه بكفاءة عاليت

 أهداف الدراسة: .2

 تهدف هره الدزاطت للىصىل إلى الىخائج الخاليت:

 املعلىماث في عمليت الخدكيم في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث. إبساش مدي أهميت جكىىلىجيا 

 .إبساش أزس املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث على هظام السكابت الداخليت 

      ،معسفت دوز الخدكيم في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث املداطبيت في جفعيل السكابت الداخليت

فعاليت الخدكيم و كرا أهميت اطخخدام جكىىلىجيا املعلىماث في و ما إذا كاهذ حظاعد في جدليم 

 .عمليت الخدكيم لخدليم ألاهداف

 .جددًد العساكيل و ال عىباث التي جىاجه املدكم في ظل بيئت الدشغيل إلالكترووي 

 إلاشكالية: .3

 من خالل امللدمت، ًمكن صياغت إلاشكاليت الخالي: 

 ؟الخدكيم في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث املداطبيت في جفعيل السكابت الداخليت ف ٌظاهم كي .1

 الخاليت:بؼسح الاطئلت ، كمىا البدث إشكاليتجابت على لل و 

 ماهيت جكىىلىجيا املعلىماث؟ .2

 ما هى إلاػاز املفاهيمي للخدكيم و السكابت في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث املداطبيت؟ .3

ت يت الداخلطبيت على الخدكيم في جفعيل السكابهاث املدااهى واكع جأزير املعالجت إلالكتروهيت للبيما  .4

ت؟  في املؤطظاث الجصائٍس
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 الفرضيات .4

 الخاليت:ًمكن صياغت الفسطياث الفسعيت   من خالل إلاشكاليت

الىطيلت لً ال املعلىماث في املؤطظاث و لألػساف املظخخدمت  هي املعلىماث جكىىلىجيا .1

 )الداخليت و الخازجيت(.

ٌظدىد الخدكيم إلى جملت من املسجكصاث في بيئت هظم املعالجت إلالكتروهيت، و التي لها ازس على  .2

 و السكابت الداخليت.الىظام املداطبي 

ملداطبيت من خيث أطاليب و إلاجساءاث في جفعيل ًؤزس الخدكيم في ظل املعالجت إلالكتروهيت للبياهاث ا

 السكابت الداخليت و جىدة املدكم.

 أسباب اختيار املوضوع: .5

 اخخياز لهرا املىطىع كان هديجت العخبازاث هي:

 ال جىجد دزاطاث جىاولذ هرا املىطىع في الجامعت. -

 كىن املىطىع ًدظم بالحدازت. -

 .جىفس مساجع جثري هرا املىطىع -

 الخدكيم و مساكبت الدظيير(.خكم الخخ ص ) -

 السغبت و امليىل في البدث في مثل هرا املىطىع. -

 منهج الدراسة: .6

 املىهج الري طيدبع في الدزاطت هى مىهج جدليلي الري ًخالءم مع البدث.

 :لدراسة ثقسيمات ا .7

 طيخم جلظيم مىطىع البدث إلى زالر ف ىل:

  جكىىلىجيا املعلىماث.: مدخل إلى الخدكيم و السكابت و الفصل الاول 

 إلاػاز املفاهيمي و الىظسي للسكابت الداخليت: الفصل الثاني 

 دزاطت امليداهيت من خالل التربص.الفصل الثالث : 

 

 

 



 المقدمة العامة
 

4 
 

 

 راقيل:عالصعوبات و ال .8

 خالل معالجخىا لهره الدزاطت، واجهىا مجمىعت من ال عىباث، جمثلذ في:

 .طيم الىكذ 

  جلىم باملعالجت إلالكتروهيت للبياهاث، إال أنها ال جلىم بالجساءاث املؤطظت التي كمىا بها بالتربص

 السطميت فيما ًخص الخدكيم و الىكاًت الداخليت.

  بالسغم من أهه لها طىابؽ زكابت جدكمها في املؤطظت، إال أنها أوشئذ من ػسف مظسول

 امل لحت فلؽ.
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 : جمهيد

زير في دساظت وجلُُم هكام ىىلىحُا اإلاهلىماث وإلاا لها مً جإجضاًذ الاهخمام في مهىت الخذكُم بذوس  جى

نملذ الهذًذ مً ، ومو جىامي اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث، الشكابت الذاخلُت في الششواث اإلاخخلفت

جىىىلىحُا اإلاهلىماث حضءا مً بِئت  ذبدُث اضبد، الششواث نلي الاظخفادة مً اإلاهالجت الىتروهُا

اإلاخخلفت ومهالجت بُاهاتها ًفشع نلى ان جىاضل جىىىلىحُا اإلاهلىماث حضءا مً بِئت الششهت  و، الششهت

 اهكمت الشكابت الذاخلُت مىاهبت هزه الخؿىساث .

 : ظىدىاٌو في هزا الفطل

  الخذكُم: اإلابحث الاول 

 ت الذاخلُت بالشكا: اإلابحث الثاوي 

 جىىىلىحُا اإلاهلىماث  : اإلابحث الثالث 
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 مدخل إلى الخدقيق اإلابحث ألاول: 

للذ حهذدث الجىاهب التي جم الخؿشق بلحها في حهشفي الخذكُم و هزا باخخالف الهُئاث و الاؾشاف 

 الطادسة نجها سغم الاخخالف و الشىلي بين هزه اإلافاهُم بال ؤجها جطب في هفغ الهذف

 ألاول: مفهىم الخدقيق و حعريفاتها  اإلاطلب

ف مخخلفت و بمفاهُم مخىىنت للخذكُم  خُث نشف الخذكُم بإهه نملُت مىخكمت وسدث نذة جطاٍس

لت مىغىنُت  للحطٌى نلى اللشاثً اإلاشجبؿت بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار الاكخطادًت و جلعُمها بؿٍش

ير اإلاىغىنُت، و مً جم جىضُل هخاثج رلً لألؾشاف لغشع الخإهذ مً دسحت اإلاعاًشة هزه الهىاضش للمهاً

و معخلل للبُاهاث و اللىام و السجالث و الهملُاث و  . هما نشف الخذكُم نلى ؤهه فدظ مىكم1اإلاهىُت

الفهالُت )اإلاالُت و غير اإلاالُت( ألي ششهت و ؤن ًلىم اإلاذكم بجمو ألادلت و اللشاثً و جلعُمها و ببذاء الشاي 

شه الفني مً خالٌ و ًمىً ؤن ٌهشف بمفهىم بعُـ مً خالٌ مجمىنت ؤلاحشاءاث و الخؿىاث التي  .2جلٍش

ه مً بُاهاث و مهلىماث للخدلم مً بنذادها وفلا  ًخخزها اإلاذكم لفدظ الذفاجش و السجالث و ما جدٍى

نً هدُجت  للمبادت اإلاداظبُت مً احل ببذاء سؤي فني مداًذ في مذي جديز جلً الحعاباث و البُاهاث اإلاالُت

 ألانماٌ جلً اإلايشإة و مشهضها اإلاالي. 

و هزلً نشف الخذكُم بإهه فدظ للذفاجش و السجالث و اإلاعدىذاث جمىً مً الخدلم بإن اإلايزاهُت 

، و هى اًػا فدظ اللىاثم اإلاالُت بدُث 3الهمىمُت جمثل بطىسة نادلت و صحُدت اإلاشهض اإلاالي للميشإة

م و جدلُل للسجالث و ؤلاحشاءاث و هىاحي الشكابت مو جدلُل اهخلادي لألدلت  ٌشخمل نلى بدث و جلٍى

اللىاثم اإلاالُت  داللتاإلاعخخذمت في جلخُظ الهملُاث اإلاخخلفت للخشوج بشؤي في مداًذ فني مداًذ نً مذي 

دظ للمهلىماث و البُاهاث اإلاالُت مً كبل شخظ معخلل و مداًذ ألي خالٌ فترة مهُىت. هما ؤهه ٌهخبر ف

 ميشإة.

فدطا ، و اًػا ٌهخبر 4الىكش نً هذفها ؤو حجمها ؤو شيلها اللاهىويهما اهه ٌهخبر فدظ ًخظ 

لألهكمت الشكابُت الذاخلُت و البُاهاث و اإلاعدىذاث و الحعاباث و الذفاجش الخاضت باإلايشإة جدذ الخذكُم 

هخلادًا مىكما بلطذ الخشوج بشاي فني مداًذ نً مذي داللت اللىاثم اإلاالُت لىغهها اإلاالي لفترة فدطا ا

                                                           
1  
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         و هزا بىكش البهؼ  بلى الخذكُم نلى ؤهه نلم له كىانذه و ؤضىله، و فً له اظالُبه  .1صمىُت مهُىت

و بحشاءاجه حهخم بالفدظ الفني اإلاداًذ للحعاباث و سجالث الىخذة اإلاداظبُت مدل اإلاشاحهت بلطذ ببذاء 

، هما ؤن فدظ 2 ةاإلايشىسة لهزه الىخذالشاي في مذي صحت و نذالت ألاسكام الىاسدة باللىاثم اإلاالُت 

الفني اإلاداًذ نلى ضذق و ظالمت اليافُت و اإلاالثمت إلبذاء الشؤي اللىاثم اإلاالُت و الحطٌى نلى ألادلت 

 .3اللىاثم اإلاالُت

          فدظ مىخكم مً كبل شخظ فني مداًذ للذفاجش هما ًمىً ؤن ٌهشف الخذكُم نلى ؤهه  

و اإلاعدىذاث و الحطٌى نلى ألادلت و اللشاثً الالصمت إلبذاء الشاي الفني اإلاداًذ نً مذي نذالت  و السجالث

. هما ًمىً اللٌى باهه ؤظلىب مً اظالُب 4ؤلاداسة في اظخغالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت لذحهاو هفاءة  اللىاثم اإلاالُت،

 الشكابت التي حشمل نلى مجمىنت ؤلاحشاءاث ًخخزها اإلاذكم بهذف فدظ ؤنماٌ الغير.

 اإلاطلب الثاوي: أهميت الخدقيق و أهدافه

 اهميت الخدقيق: -أ.

جمىنت مخهذدة مً الجهاث التي حهخمذ جخمثل ؤهمُت الخذكُم نلى انخباسها وظُلت جخذم م

انخمادا هبيرا نلى البُاهاث اإلاداظبُت للميشإة في قل اجخار اللشاساث ؤو سظم العُاظاث اإلاعخلبلُت و 

مما ًذنم  ،ُت مً كبل حهت مداًذة ؤو معخللت نً بداسة اإلاششوما ما جم انخماد البُاهاث اإلاداظبخاضت بر

 التي جخمثل في ما ًلي:ا مً كبل جلً الجهاث هالثلت فح

  إدارة اإلاشروع: -.1

حهخمذ بداسة اإلاششوم نلى البُاهاث اإلاداظبُت التي جخذم في الشكابت و الخخؿُـ للمعخلبل لخدلُم 

ؤهذاف اإلايشإة بىفاءة نالُت و اللشاساث اإلاخهللت بالخخؿُـ. خُث ؤجها حهخمذ انخمادا اظاظُا نلى 

لخؿـ و العُاظاث بشيل مدىم و دكُم، و لِغ هىان مً غمان البُاهاث اإلاداظبُت الصحُدت لشظم ا

م فدطها مً كبل هُئت فىُت مداًذة  .5لصحت و دكت البُاهاث اإلاداظبُت بال نً ؾٍش
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 البىىك و الجهاث اإلااهحت للقروض: -.2

 ٌ  خُث حهخمذ انخمادا مؿللا نلى البُاهاث الىاسدة في اللىاثم اإلاالُت و نلى ساي اإلاذكم الخاسجي خى

كذسة و ملذسة جلً اإلايشإة نلى وغهها الاثخماوي لعذاد و حغؿُت كشوغها اإلامىىخت مً كبل جلً الجهاث 

 .1اإلااهدت لها

 رحال الاعمال و اإلاسدثمرون: -.3

ه مً بُاهاث مداظبُت في جدلحها و جلذًش الذخل  اصداد اهخمام باللىام اإلاالُت اإلاهخمذة و ما جدٍى

الاكخطادًت، خُث حهخمذ الذكت في جلذًشاتهم و هفاءة بشامجهم نلى دكت  اللىمي  و سظم بشهامج الخؿـ

البُاهاث اإلادابُت اإلاهخمذًً نلحها، و رلً مً خل جىحُه مذخشاتهم و اظدثماساتهم ليي جدلم لهم ؤنلى 

 .2ناثذ ممىً جدلُله

 الىفقاث العماليت: -.4

خُث حهخمذ نلى البُاهاث اإلاداظبُت في اللىاثم اإلاالُت اإلاهخمذة في مفاوغاتهم مو ؤلاداسة لشظم 

 العُاظت الهامت لألحىس و الحلىق الهمالُت، و لخدلُم ؤفػل اإلاضاًا الهمالُت.

 الجهاث الحكىميت: -.5

ت و فشع خُث حهخمذ نلى اللىاثم اإلاالُت اإلاذكلت في ؤغشاع نذًذة، مجها ما ًخظ الشكاب

 .3و الشظىم و جلذًش الذنم لبهؼ الطىاناث      الػشاثب

 أهداف الخدقيق: -ب.

ٌهذ الخؿىس الزي خطل في بِئت الانماٌ و الاهفخاح الاكخطادي الذولي و ازش الهىإلات نلى 

اكخطادًاث الذولت فلذث حغيرث الىكشة للخذكُم مما جؿلب مً اإلاذكم جلذًم خذماث جخماش ى مو 

ها مً ألاهذاف الخللُذًت، لُلىم بهملُت ر ألاهثر ؤهمُت مً اهدشاف ألاخؿاء و الغش و غيالخؿىساث 

ت التي جخالءم و جداوي الخلذم الخىىىلىجي في بِئت ألانماٌ الخذكُم مً ؤحل جدلُم ألاهذاف  الهطٍش

 اإلافخىخت.
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       إلاداظبُت هزا و جىدطش ؤهذاف الخذكُم الخللُذي في الخدلم مً صحت و دكت و ضذق البُاهاث ا

و ببذاء الشاي فني مداًذ خٌى البُاهاث و حهذدث هزه ألاهذاف لخطل بلى ؤهذاف ؤخشي مخفشنت نً هزه 

 ألاهذاف ألاظاظُت.

  و تهذف نملُت الخذكُم بلى:

مشاحهت نىاضش اللىاثم اإلاالُت و هكام الشكابت الذاخلُت وفلا لبرهامج خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاهذة 

شهت وفلا للعُاظاث اإلاداظبُت اإلادذدة، و هزلً برا ما واهذ اإلاطشوفاث التي ؤهفلذ و اإلابالغ مً كبل الش

بطىسة صحُدت، و ما برا واهذ ألاضٌى كذ كُمذ جلُما صحُدا و بطىسة التي خطلذ ملُذة بالذفاجش 

ش ما برا واهذ الششهت جدفل خعابتها و بُاهتها و جمعً دفاجشها و سجالتها وفل ا للمبادت ؤشمل، جلٍش

اإلاداظبت اإلالبىلت كبىال ناما و ما برا واهذ هزه الحعاباث و البُاهاث جمثل وغو الششهت اإلاالي بطىسة 

 صحُدت و نادلت، لزلً فةن دوس الخذكُم هى بمثابت ببذاء سؤي ؤهثر مً وىهه جإهُذ للحلاثم ؤو شهادة.

 اإلاطلب الثالث: أهىاع الخدقيق

 : ًمىً الخمُيز بين هىنين:زاويت ؤلالسام القاهىوي من -.9

 Audit obligatoire الخدقيق ؤلالسامي -أ.

و هى جذكُم بحباسي جلتزم به بهؼ ؤهىام اإلااظعاث بلىة اللاهىن، مثلما هى الحاٌ باليعبت 

لىظ اإلاادة سكم للششهت اإلاعاهمت في الجضاثش التي جلتزم بخهُين مىذوب الحعاباث في كاهىجها الخإظِس ي وفلا 

 مً اللاهىن الخجاسي الجضاثشي، الزي ًخىلى جذكُم خعاباتها. 901

 Audit facultatifالخدقيق الاخخياري  -ب.

هى ًخم دون الضام كاهىوي، بل بؿلب مً الششواء ؤو اإلاالن كطذ الاؾمئىان نلى الحالت اإلاالُت 

ش التي ال ًلضمها اللاهىن بؾالكا بخهُين مذكم للماظعت، مثلما هى الحاٌ باليعبت لششهت الخػامً في الجضاث

ت الاخخُاس في رلً ؤو الششواث راث معاولُت مدذودة كبل ضذوس كاهىن اإلاالُت   6009بل ًترن لها خٍش

 الزي جػمً بلضام هزه الششهت بخهُين مىذوب للحعاباث.
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 : و ًىلعم بلى ما ًلي:من حيث هدف الخدقيق -.2

 Audit financierالخدقيق اإلاالي  -أ.

 بذاء ساي مبرس و ًفترع فدظ اإلاذكم هىا نلىبو هى فدظ ًلىم به منهي هفئ و معخلل بغشع 

إلاالُت ؤو الحعاباث الكاهشة و بمذي حهبيرها نً وغهُت ق اللىاثم اببذاء سؤي فني مداًذ خٌى مذي ضذ

خ اإلايزاهُت وهخاثجها باليعبت للعىت اإلاهىُت بالخذكُم بر ٌهخ مذ نلى حمو ألادلت و اللشاثً اإلااظعت في جاٍس

هاث و اإلاماسظاث اإلاهمٌى بها في البلذ الزي ًىحذ  اإلابرسة التي ًذنم بها سؤًه و رلً في بؾاس اللىاهين و الدشَش

 و ًلعم الخذكُم اإلاالي بلى جذكُم مالي خاسجي و جذكُم مالي داخلي.      به ملش اإلااظعت 

 :ؤمثلت نلى نملُاث الخذكُم اإلاالي

  جذكُم مالي إلاداظبت ألانماٌ الاحخمانُت بغشع الخدلم مً ؤن اللىاهين الاحخمانُت

 مدترمت.

 بت نلى ؤسباح جذكُم مالي للىزاثم الجباثُت بغشع الخد لم مً ؤن صحت خعاب الػٍش

 .1الششواث

  جذكُم مالي لحعاباث الهمالء بغشع الخدلم مً ان جلُُم الهمالء اإلاشيىن فحهم جم

لت خزسة.  بؿٍش

ً خالٌ هزه ألامثلت ًمىً ؤن هالخل بإن ول جدلُل، فدظ، جدلُم، دساظت ليل ؤو حضء مً م

الىكام اإلاداظبي ؤو اللىاثم اإلاالُت إلااظعت مهُىت ًمىً ؤن وهخبره جذكُم مالي. هما ًمىً ؤن وهخبر ؤن مهمت 

 الخذكُم اإلاالي هي ملعمت إلاهمت الخذكُم نملُاحي ؤو جذكُم الدعُير.

 Audit opérationnel لياحي جدقيق عم -ب.

ت في مخخلف وشاؾاث اإلااظعت، ًذسط مذي  هزا الىىم مً الخذكُم و الزي حهخم بالىاخُت الدعيًر

اث الهشم الخىكُمي بخدالُل              شجانت جؿبُم ظُاظت ؤلاداسة، و ًضود مخخز اللشاساث نبر مخخلف معخٍى

ش اإلااظعت، و بالخالي فةن الخذكُم الهملُاحي ًخهذي الىىاحي  و اكتراخاث كطذ جدعين جلً اإلايشأث و جؿٍى

 اإلاالُت لِشمل حمُو الهملُاث، خُث ًشجىض نلى جذكُم الىفاءة و الفهالُت و ٌشمل الىلاؽ الخالُت:
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 .جلعُم الهُيل الخىكُمي للماظعت هيل ؤو ألخذ ؤكعامه 

 ُاظاث اإلاىخهجت.اخخُاس الخؿـ و الع 

 .ت و اإلاادًت اإلاعخخذمت في جىفُز الهملُاث  جلُُم مذي هفاءة اإلاىاسد البشٍش

 Domaine d’investigationمن حيث ميدان الخدقيق  -.3

 و ًىلعم بلى:

 Audit socialالخدقيق الاحخماعي  -أ.

نباسة نً فدظ و جلُُم ألاداء الاحخماعي للماظعاث و رلً بغشع الخدلم مً مذي جىفُز  و هى 

ش الاحخمانُت نً رلً.  اإلااظعاث الاحخمانُت اإلاللاة نلى ناجلها و مذي حهبير اللىاثم اإلاالُت و الخلاٍس

 Audit environnementalب. الخدقيق البيئي 

نلى ؤجها حضء مخيامل مً هكام ؤلاداسة البُئُت، و مً خالله نشفها مههذ اإلاشاحهين الذاخلُين 

      جدذد بداسة اإلااظعت ما برا واهذ هكم البُئُت بها وافُت و مالثمت و جػمً ؤلالضام باإلاخؿلباث اللاهىهُت 

هُت باإلغافت بلى مخؿلباث العُاظت الذاخلُت للماظعت.  و الدشَش

 Audit de la stratégieجدقيق الاستراجيجيت  -ج.

و ًخم بخذكُم الاظتراجُجُت اإلاخبهت مً ؾشف اإلااظعت و هي الخغيراث التي ًجب بدخالها فحها كطذ 

 مشاحهت اإلادُـ اإلاهلذ و اإلاعُؿش و الغامؼ سغبت في الخؿىس ؤو البلاء نلى ألاكل.

 Audit qualité جدقيق الجىدة  -د.

باالنخماد نلى مهاًير حىدة مهُىت  هى نباسة نً فدظ مجهجي معخلل ليشاؽ و هخاثج اإلااظعت

لُخم ببذاء ساي خٌى ما واهذ هزه الىخاثج و اليشاؾاث كذ جم بهجاصها بفهالُت، باإلغافت بلى جذكُم مذي 

 الالتزام بمهاًير الجىدة اإلاؿبلت في اإلااظعت.

 :Audit Fiscalالخدقيق الجبائي  -هـــ

 و ًمىً جلعُمه بلى هىنين:
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الزي جلىم به مطلحت الػشاثب نلى السجالث و الذفاجش اإلاداظبُت  الىىم ألاٌو هى الخذكُم

داث الجباثُت اإلاهمٌى بها.للماظعاث معدىذة في رلً   نلى الدشٍش

ؤما الىىم الثاوي فهى الزي ًلىم به اإلااظعت راتها بىاظؿت مخخظ ظىاء داخلي ؤو خاسجي مً ؤحل 

 ؤحل حعُير الحػش الجباجي للماظعت.الفدظ الاهخلادي للىغهُت الجباثُت للماظعت و رلً مً 

 Audit informatiqueجدقيق ؤلاعالم آلالي   -و.

و حاء هزا مً الخذكُم هدُجت لخؿىس الحاضل في مهالجت البُاهاث باظخخذام ؤلانالم آلالي و ماله 

 مً خطىضُاث، ًجب نلى اإلاذكم ؤخزها بهين الانخباس ؤزىاء جإدًت مهامه.

  جقىم بالخدقيق :من حيث الجهت التي  -.4

 و ًىلعم بلى هىنين:

 Audit Externeالخدقيق الخارجي  -أ.

         ًخخظ به شخظ منهي ماهل مً خاسج اإلااظعت بغُت الىكىف نلى جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت

و فدظ السجالث اإلاداظبُت مً ؤحل ببذاء سؤًه الفني خٌى مذي خٌى مذي حهبير اإلاهلىماث اإلاالُت نلى 

اإلاشهض اإلاالي الحلُلي للماظعت، و الزي جبنى نلُه كشاساث داخلُت خٌى مذي حهبير اإلاهلىماث اإلاالُت نلى 

ً( و خاسحُت اإلاشهض اإلاالي الحلُلي للماظعت، و الزي جبنى نلُه كشاساث داخلُت )اإلا عاهمين و اإلاعيًر

 .)البىىن، مطلحت الػشاثب، البىسضت..(

 و ًىلعم بذوسه الخذكُم الخاسجي بلى زالزت ؤهىام:

  الخدقيق القاهىويAudit légal 

ت التي  ت ؤلاحباٍس ؤو مدافكت الحعاباث: ؤي الزي ًفشغه اللاهىن و ًخمثل في ؤنماٌ اإلاشاكبت العىٍى

 .1ًلىم بها مدافل الحعاباث
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   الخدقيق الخعاقديAudit contractuel  أو الاخخياريFacultatif 

ًلىم به شخظ مدترف خاسجي و معخلل بؿلب مً بداسة اإلااظعت ؤو ؤخذ ألاؾشاف اإلاخهاملت 

ا.   مهها،   و الزي ًمىً ججذًذ معخٍى

  الخبرة القضائيتExpertise judiciaire 

شه في خل هضام بين  ًلىم بها شخظ مدترف خاسجي بؿلب مً اإلادىمت، و رلً لالظخهاهت بخلٍش

 اإلااظعت مهُىت و ؾشف آخش مخهامل مهه.

 Audit Interneالخدقيق الداخلي  -ب.

و هى وقُفت داخل اإلااظعت ظُىلى اللُام بها شخظ ًيخمي للماظعت، و هي وقُفت معخللت نً 

في الهُيل الخىكُمي للماظعت جدذ ظلؿت ؤلاداسة الهلُا فلـ، و في معخىي باقي الىقاثف ألاخشي، و جلو 

 ؤنلى مً الىقاثف ألاخشي.
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 و ظىمثل ؤهىام الخذكُم في اإلاخؿـ الخالي:

 هىاع الخدقيقل مخطط :  (Iالشكل )

  

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 ما سبقعلى  الطالبت اسدىادااإلاصدر: من إعداد 

 

 

 

 

 

 

 انواع التدقٌق      

من زاوٌة اإللزام 

 القانونً

من حٌث هدف 

 التدقٌق

من حٌث مٌدان 

 التدقٌق

من حٌث الجهة 

 التً تقوم بالتدقٌق

 تدقٌق مالً

التدقٌق 

 اإللزامً
 التدقٌق

عملٌاتًتدقٌق  االختٌاري  

االجتماعًتدقٌق   

بٌئًتدقٌق   

استراتٌجًتدقٌق   

الجودةتدقٌق   

الجبائًتدقٌق   

اإلعالم تدقٌق 

 اآللً

 خارجًتدقٌق  داخلًتدقٌق 

 قانونً

 تعاقدي

 الخبرة القانونٌة
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 للىقاًت الداخليت:اإلابحث الثاوي: ؤلاطار اإلافاهيمي و الىظري 

و اإلادىم للماظعاث الاكخطادًت، ذ هكام الشكابت الذاخلُت رو ؤهمُت لخدلُم العير العلُم هٌ

هما ؤهه ألاظاط اي حهخمذ نلُه في مخابهت جىفُز الخؿـ اإلاشظىمت بلى ججعذ ظُاظتها مً ؤحل الىضٌى 

 بلى ألاهذاف التي حععى بلى جدلُلها.

 اإلاطلب ألاول: مفهىم هظام الىقاًت الداخليت

ف التي جىاولذ هكام الشكابت الذاخلُت و هزا بعبب حهذد مشاخل الخؿىس التي  للذ حهذدث الخهاٍس

 مشث بها و حهذد   مهشفحها:

 مراحل جطىر مفهىم الرقابت الداخليت: -.1

خُا لِعاًش الخؿىس الىبير في اليشاؽ الاكخطادي               للذ جؿىس حهٍشف الشكابت الذاخلُت جاٍس

و و الىخذاث الاكخطادًت، احعام هؿاكها و مىاهبت الخؿىس  و الخجاسي، و ما وافله مً همى في حجم اإلاشاَس

 الذاخلُت هما ًلي:في نلم ؤلاداسة و بطىسة نامت ًمىً جلخُظ و بقهاس اإلاشاخل التي مشث بها الشكابت 

 :اإلارحلت ألاولى 

للشكابت الذاخلُت، و الزي جىاظب مو هي مشخلت الشكابت الصخطُت و كذ جػمىذ اإلافهىم الػُم 

فها نلى ؤجها مجمىنت الىظاثل  ؾبُهت اإلاششوناث الفشدًت الطغيرة التي ظادث آهزان، و فحها اخخطش حهٍش

التي جىفل الحفاف نلى الىلذًت مً الششكت و الاخخالط، جم امخذث لدشمل بهؼ اإلاىحىداث ألاخشي مثل 

 .1اإلاخضون

 :اإلارحلت الثاهيت 

ادة ؤوشؿتها       هي مشخلت الػبـ  الذاخلي، و كذ شىهذ في هزه اإلاشخلت همى في حجم اإلااظعاث و ٍص

و نملُاتها هما احعو هؿاكها الجغشافي، و بمىحب رلً انخبرث الشكابت الذاخلُت بمثابت مجمىنت مً 

لهملُاث اإلاثبخت في الحعابُت لالىظاثل التي جخبىاها اإلااظعت لحماًت مىحىداتها و هزلً لػمان الصحت 

يي للمداظبين نام  الذفاجش  ف هزه اإلاشخلت ما ضىس نً اإلاههذ ألامٍش ، 9139و السجالث، و مً ؤهم حهاٍس
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مجمىنت مً ؤلاحشاءاث و الؿشق اإلاعخخذمت في اإلااظعت مً ؤحل خُث نشف الشكابت الذاخلُت نلى ؤجها 

 .1ذكت الىخابُت لهملُت معً الذفاجشلحفاف نلى الىلذًت و ألاضٌى ألاخشي، بجاهب الخإهذ مً ال

  :اإلارحلت الثالثت 

الذاخلُت لِشمل اظالُب الاسجلاء بالىفاءة هي مشخلت الىفاءة الاهخاحُت، احعو فحها مفهىم الشكابت 

ت، و بلى حاهب  م الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاخاخت و الاهخمام بالجىاهب الخىكُمُت ؤلاداٍس الاهخاحُت نً ؾٍش

ش الزي ؤضذسه  الحفاف نلى اضٌى اإلااظعت و غمان الذكت اإلاداظبُت في حسجُل الهملُاث و ًمثل الخلٍش

يي للمداظبين نام  الاظاط لهزه اإلاشخلت، خُث نشف الشكابت الذاخلُت نلى ؤجها حشمل  9191اإلاههذ ألامٍش

غبـ و مشاحهت الخؿت الخىكُمُت وظاثل الخيعُم و اإلالاًِغ اإلاخبهت في اإلااظعت بهذف خماًت ؤضىلها و 

 .2و الخإهذ مً دكتها و مذي الانخماد نلحها و الشجلاء بالىفاءة الاهخاحُت البُاهُاث اإلاداظبُت

 :اإلارحلت الرابعت 

مشخلت هكام الشكابت الذاخلُت، و هي جخػمً اإلافهىم الحذًث للشكابت الذاخلُت، و فحها جم اظدبذاٌ 

اهثر شمىال، و كذ وغو حهٍشف حذًذ لها وانخبرث  مطؿلح الشكابت الذاخلُت بانخباس ؤن هزه ألاخيرة

بمىحب نلى ؤجها مجمىنت مً العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت بما ًىفش جإهُذ مهلٌى بإن ؤهذاف 

اإلااظعت ظىف ًخم جدلُلها و ًشجىض مبذؤ الىكاًت الذاخلُت نلى ؤهه ألداء اي وشاؽ معاولُاث ؤظاظُت 

لت مهُىت و بذسحت مً ًخدملها اإلاعاوٌ نً هزا اليشاؽ، و  بالخالي نلُه جإدًت مهامه الخاضت بؿٍش

 .3الىفاءة

         و مً ؤهم الخهاٍسف الحذًثت و اإلاهاضشة لىكام الشكابت الذاخلُت ما ضذس نً اإلاهاهذ و اإلاىكماث 

 و الهُئاث الذولُت اإلاخخطت في هزا اإلاُذان، و مجها:

 :الخعريف ألاول 

يي للمداظبين اللاهىهُين  نلى ؤجها  AICPAنشفتها لجىت ؾشاثم الخذكُم اإلاىبثلت نً اإلاههذ ألامٍش

       جخمثل في جلً الخؿت الخىكُمُت و الاظالُب اإلاخبهت مً كبل ؤلاداسة في اإلااظعت، بهذف خماًت ؤضىلها 
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ادة الىفاءة و مشاحهت البُاهاث اإلاداظبُت و الخإهذ مً دكتها و مذي بمياهُ  و غبـ  ت الانخماد نلحها و ٍص

ت اإلاىغىنت    الاهخاحُت   .1و حصجُو الهاملين نً الخمعً بالعُاظاث ؤلاداٍس

 لخعريف الثاوي:ا 

نلى ؤجها هكام في اإلااظعت مدذد و مهشف         IFCIنشفها اإلاههذ الفشوس ي للمشاحهت و الشكابت الذاخلُت 

          و ًػو جدذ جطشفه مجمىنت مً اإلاعاولُاث، و ٌشمل مجمىنت مً اإلاىاسد و العلىهُاث و ؤلاحشاءاث

       و الانماٌ التي جىاظب مو خطاثظ ول ماظعت، هما ؤهه ٌعاهم في العُؿشة نلى ؤوشؿتها بفهالُت، 

لت مىاظبت ليافت  ألاخزإلاىاسد اإلاخاخت مً حهت و ًمىجها مً و ًػمً هفاءة اظخخذام ا في الحعبان و بؿٍش

 .2دشغُلُت و اإلاالُت مً حهت ؤخشي اإلاخاؾش اإلاازشة نلحها بما فحها ال

 :الخعريف الثالث 

، الطادس 900نشفها اإلاهُاس الذولي إلاماسظت ؤنماٌ الخذكُم و الخإهذ و كىانذ ؤخالكُاث اإلاهىت سكم 

نلى ؤجها وافت العُاظاث و ؤلاحشاءاث التي جخبىاها اإلااظعت إلاعانذتها  IFACنً الاجداد الذولي للمداظبين 

نالُت باإلغافت بلى الالتزام  كذس ؤلاميان في الىضٌى بلى ؤهذافها مو غمان بداسة مىكمت و هفاءة نمل

، مىو اهدشاف ألاخؿاء، و الخدلم مً دكت واهخماٌ السجالث اإلادابُت و تهُئت  بعاظت خماًت ألاضٌى

 .3مهلىماث مالُت مىزلت في الىكذ اإلاىاظب

 :الخعريف الرابع 

          نلى ؤجها: نملُاث وغهذ مً كبل مجلغ بداسة اإلااظعت COSOهما نشفتها لجىت خماًت اإلاىكماث 

ً، لخإمين و جىفير الحماًت اليافُت و الخإهذ مً بمياهُت جدلُم اإلااظعت ألهذافها و اإلاخمثلت  و مىقفين آخٍش

 :4في

 ،هفاءة الهملُاث الدشغُلُت 

 ،ش اإلاالُت  اإلاىزىكُت في الخلاٍس

                                                           
1 

2
http/www.IFACI.com/IFACI/connaitre-P-audit-at-le-contrôle-interne/definition-de-l’-audit-et-de-control-

interne-htmL 05-02-2017, 14 00. 
3 Mohamed hamzaoui audit gestion des audit d’entreprise et contrôle interne, village mondial, 1er 

édition,  France, p.80. 
4 
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 .الالتزام بخؿبُم اللىاهين و الخىكُماث 

ًمىً جلذًم حهٍشف شامل للشكابت الذاخلُت نلى ؤجها رلً الىكام الزي  و مً خالٌ هزه الخهاٍسف

ً، و العلؿاث اإلاهىُت  ًػم مجمىنت مً العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً ؾشف مجلغ ؤلاداسة، اإلاعيًر

  في اإلااظعت مً ؤحل غمان جدلُم ؤهذافها بذسحت مً الاهخكام و الىفاءة مو الحفاف نلى ؤخىالها.

  الثاوي: العىامل اإلاساعدة على جطىير هظام الرقابت الداخليت اإلاطلب

 حعدد أهىاع اإلاؤسساث: -.1

ت، ضىانُت،  جميزث اإلااظعت بهذة ؤضىاف و جلعُماث ظىاء مً هاخُت ؾبُهت ؤوشؿتها )ججاٍس

)ضغيرة، خذماجُت     و فالخُت( ؤو مً هاخُت ؾبُهتها اللاهىهُت )خاضت الهمىمُت(، ؤو مً هاخُت حجمها 

ً مجلغ  مخىظؿت، هبيرة(    و هدُجت لهزه ألاضىاف و الخلعُماث مً الػشوسي نلى اإلاعاهمين جيٍى

ؤلاداسة إلاىاكشت ول الامىس اإلاخهللت باإلااظعت و لخلُُم نمل الهُئاث اإلاعيرة لها، و هزا الخلُُم ًيىن 

مه في الخؿت الخىكُمُت، و هزا بملاسهت ما جىضلذ بلُه الهُئاث مً هخاثج مبرسة ليشاؾاتها بما جم سظ

م ما ٌعمى بالشكابت الذاخلُت  .1الخلُُم ًيىن نً ؾٍش
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 ( ًمثل أهىاع اإلاؤسساث حسب جقسيمهاIIشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 -ؤلاؾاس الىكشي و اإلاماسظت الخؿبُلُت –مدمذ التهامي، ؾىهش معهىد ضذًلي، الشاحهت و جذكُم الحعاباث    : اإلاطذس

 13، ص 6009دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الؿبهت الثالثت، الجضاثش، 

 حعدد العملياث: -.2

داخل ول و  ،جلىم اإلااظعت بهذة وقاثف، خُث ؤجها حعدثمش، حشتري، جيخج و جبُو في هفغ الىكذ

وقُفت مً هزه الىقاثف جلىم اإلااظعت بهذة نملُاث جخفاوث مً وقُفت غلى ؤخشي، و في بؾاس هزه 

الىقُفت ًجب نلى الهُئت اإلاششفت نلى اي وقُفت ؤن جخلُذ بما هى مشظىم في الخؿت الخاضت بها، و التي 

ُت هى اإلاؿالب باإلاعانذة نلى هي مثبخت في الخؿت الخىكُمُت ؤلاحمالُت للماظعت، و هكام الشكابت الذاخل

 .1جدلُم رلً

 جفىيض السلطاث: -.3

داسة الفهلُت اهفطاٌ ؤصحاب سئوط ألامىاٌ نً ؤلا ًيىن هزا واضحا في ششواث اإلاعاهمت، و هزا ب

لها، بعبب هثرة نذدهم و جبانذهم، و بالخالي ٌعىذون رلً بلى حضء مىخخب مجهم.، و مجلغ ؤلاداسة 

                                                           
 .13نفس المرجع السابق، ص 1

 أنواع المؤسسات 

 من ناحٌة
 طبٌعتها

 من ناحٌة
 القانونٌة طبٌعتها

 من ناحٌة
 حجمها

 تجارٌة

 صناعٌة

 خدماتٌة

 فالحٌة

 خاصة

 عمومٌة

 صغٌرة

 متوسطة

 كبٌرة
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ؼ العلؿاث بلى ؤلا الفهلُت هى بذوسه غير  داساث اإلاخخلفت في كادس نلى بداسة اإلااظعت بمفشده فُلىم بخفٍى

امام اإلاعاهمين مو غماهه جدلُم الشكابت نلى ؤنماٌ هزه ؤلاداساث اإلااظعت و ؤلاخالء بمعاولُاجه 

م وظاثل و ملاٌغ و بحشاءاث الشكابت الذاخلُت و هزا مً ؤحل الاؾمئىان نلى ظالمت  اإلاخخلفت نً ؾٍش

 .1الهمل داخل اإلااظعت

 جطىر إحراءاث الخدقيق الخارجي: -.4

بن نملُت جدٌى الخذكُم الخاسجي مً جذكُم جفطُلي بلى جذكُم اخخُاسي ًلىم نلى اظاط 

ليافت الهملُاث اإلاذوهت في الذفاجش و  الهُىت، بعبب نذم بمياهُت اإلاذكم الخاسجي اللُام بالخذكُم الخفطُلي

ٌهخمذ نلُه اإلاذكم الخاسجي في جدذًذ  غشوسة وحىد هكام فهاٌ للشكابت الذاخلُتالسجالث، ؤدي بلى 

 .2الهُىت اإلاىاظبت لللُام بهملُت الخذكُم الخاسجي

 حاحت ؤلادارة إلى البياهاث: -.5

ش دوسٍت مهبرة نً ؤوحه مخخلفت ليشاؾاتها، مً ؤحل  البذ إلداسة اإلااظعت مً الحطٌى نلى جلاٍس

ىاظبت و الالصمت، و جصحُذ الاهدشافاث و سظم ظُاظت اإلااظعت اإلاعخلبلُت و مً هىا البذ اجخار اللشاساث اإلا

ش التي ٌهخمذ نلحها في  مً وحىد هكام سكابت داخلُت ظلُم و مخين و ًؿمئن ؤلاداسة نلى صحت جلً الخلاٍس

 .3اجخار هزه اللشاساث

 حاحت الجهاث الحكىميت و غيرها إلى بياهاث دقيقت: -.6

الجهاث الحيىمُت بلى بُاهاث دكُلت خٌى اإلااظعاث اإلاخخلفت الىاشؿت داخل البلذ، و رلً جدخاج 

الظخهمالها في نملُت الخخؿُـ الاكخطادي، الشابت الحيىمُت، الدعهير و غير رلً، فةرا ما ؾلب هزه 

الم ًىً لها البُاهاث مً اإلااظعت ًجب ؤن جلذمها هزه ألاخيرة بعشنت، و هزا ألامش الزي ال ًدعنى لها م

              .4ت فهاٌ و فىسيُهكام سكابت داخل

 الرقابت الداخليت و أهدافها:اإلاطلب الثالث: أهىاع الىظام 

ت التي ًىكش مجها بلى هكام الشكابت الذاخلُت جلعم هزه ألاخيرة بلى زالر ؤهىام  هدُجت اخخالف الضاٍو

 هما ؤجها حععى بلى جدلُم ؤهاف مخىىنت.

 هظام الرقابت الداخليت أهىاع -.1

                                                           
1  
2 
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 جخمثل الاهىام الثالزت لىكام الشكابت الذاخلُت في:

 هظام الرقابت ؤلاداريت: -1.1

هي حشمل الخؿت الخىكُمُت وظاثل الخيعُم و ؤلاحشاءاث الهادفت التي حعخهملها اإلااظعت لخدلُم 

م غمان الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس ت، الاظخخذام ؤهبر كذس ممىً مً الىفاءة ؤلاهخاحُت نً ؾٍش

الاكخطادي الىفء للمىاسد و الخىصَو اإلاىاظب للمعاولُاث و الطالخُاث، لخدلُم رلً فهي حهخمذ نلى 

ش الاداء، سكابت الجىدة، اإلاىاصهاث وظاثل مخهذدة مثل الىشىف ؤلاخطاثُت ، دساظت الىكذ، الحشهت، جلاٍس

ت. اظخخذام الخشاثـ و الشظىم  ت و الخيالُف اإلاهُاٍس بُت اإلاخىىنت الخلذًٍش البُاهُت و بشامج الخذٍس

لت غير مباششة بالسجالث اإلاداظبُت و اإلاالُت  .1للمعخخذمين و هي مخهللت بؿٍش

 هظام الرقابت اإلاحاسبيت: -2.1

اإلاخبهت و اإلاعخخذمت  ث اهي جلً الخؿت الخىكُمُت التي جػهها اإلااظعت و التي جبين فحها ؤلاحشاء

مً ؤحل خماًت ؤضىلها، و الخإهذ مً صحت بُاهاتها و مهلىماتها اإلاداظبُت اإلاالُت لخدذًذ دسحت بمياهُت 

لت سثِعُت في هُفُت  ،الانخماد نلحها و ليل ماظعت، ظىاء واهذ بهخاحُت ؤو خذماجُت جىفُز و حسجُل ؾٍش

يىن ألاؾشاف اإلاعاولت نً رلً نلى نلم بإهمُت و وقاثف مداظبُا، و ًجب ؤن ج وبزباتهاؤوشؿتها اإلاخخلفت 

ؼ العلؿاث و مىذ الطالخُاث و هزلً  الىكام اإلاداظبي، و جخػمً اظالُب الشكابت اإلاداظبُت هكما لخفٍى

ش اإلاداظبُت و جلً التي جخهلم  الفطل بين اإلاعاولُت الىقُفُت التي جخهلم بةمعان السجالث و الخلاٍس

. جخمثل وقاثف رلً الىكام فيبالهملُاث ؤو الاخخف  :2اف باألضٌى

  ُو اإلاهلىماث و ألاسكام مً ؤحل اهجاص اللشاساث الاكخطادًت و اإلاالُت.حسجُل و ججم 

  ع الشكابت و العُؿشة و مىو الغش و الخالنباث.فش 

 .ش اإلاالُت ألغشاع الخدلُل اإلاالي  بنذاد الجذاٌو و الخلاٍس

 هظام الضبط الداخلي: -3.1

ٌشمل الخؿت الخىكُمُت و حمُو وظاثل الخيعُم و ؤلاحشاءاث الهادفت بلى خماًت ألاضٌى اإلااظعت 

مً اخخالط وغُام ؤو ظىء اظخهماٌ، و ٌهخمذ الػبـ الذاخلي في جدلُم ؤهذافه نلى جلعُم الهمل مو 
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ٌهخمذ نلى  الشكابت الزاجُت، خُث ًخػو نمل ول مىقف إلاشاحهت مىقف آخش ٌشاسهه جىفُز الهملُت، هما

 .1جدذًذ الاخخطاضاث، العلؿاث و اإلاعاولُاث

 أهداف هظام الرقابت الداخليت: -.2

          لىكام الشكابت الذاخلُت الهذًذ مً ألاهذاف، بدُث ؤن ول هذف ٌععى بلى خذمت اإلااظعت 

و معانذتها بالشيل الزي ًمىجها مً جدلُم الاهذاف الهامت و اإلاعؿشة، و كذ جؿىسث هزه الاهذاف 

 :2و ؤضبدذ ؤوظو و ؤشمل مما واهذ نلُه في العابم و جخمثل في بخؿىس مفهىم الشكابت 

 حماًت أصىل اإلاؤسست: -1.2

ممخلياث اإلااظعت و هزا الىكام الفهاٌ للشكابت الذاخلُت البذ ؤن حهذف بلى اإلادافكت نلى بن 

الهذف ال ٌشمل فلـ الاضٌى اإلاادًت )اإلاخضون، الخثبُخان، اإلاهذاث و ألادواث( بل البذ مً ؤن ًػمً 

 ظالمت بهؼ الهىاضش ألاخشي اإلاخمثلت في:

  الهىطش البششي، و هى ؤهم نىطش باإلااظعت و بالخالي ًجب الحفاف نلُه و جللُل وعبت

 الخؿش التي كذ ًخهشع لها.

  سة اإلااظعت اججاه مدُؿها الخاسجي و التي كذ ججهاس بعبب خادر مفاجئ ساحو بلى ضى

 الغذاسة و الخدىم الس يء في اإلاهلىماث التي جلىم بها.

 ضمان مصداقيت ودقت اإلاعلىماث اإلااليت و الدشغيليت: -2.2

هذة مً كبل جػمً الشكابت الذاخلُت دكت و هىنُت اإلاهلىماث اإلاالُت، اإلاداظبُت و الدشغُلُت اإلا

مىقفحها و اإلاهبرة نً وشاؾاث اإلااظعت و هزا بىحىد اظخثىاء هاالء اإلاىقفين نلى مجمىنت مً اإلابادت 

الاظاظُت في رلً، هما ؤن ضىسة اإلااظعت حهىغ مهلىماتها اإلاالُت اإلالذمت إلادُؿها الخاسجي، و اإلاخهللت 

       ب ؤن جيىن هزه اإلاهلىماث خالُت مً ألاخؿاء بالهملُاث التي جلم بها باإلغافت بلى سبدحها، و بالخالي ًج

     و الغش و الخالنباث.
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 :1و نلى الشكابت الذاخلُت الخإهذ مً ؤن هزه اإلاهلىماث جخمخو بالخطاثظ الخالُت 

 أن جكىن صادقت و حقيقيت: -1.2.2

و ًخإهذ مً  الىكاًت الذاخلُت ؤن ًفدطهاال ًىفي ؤن جيىن اإلاهلىماث حُذة بل ًجب نلى هكام 

دكتها هما ًجب ؤن ًخػمً ول هكام سكابي نلى هكام بزباث ٌهمل نلى بزباث ضذق اإلاهلىماث اإلاخدطل 

 نلحها.

 أن جكىن مفهىم و واضح: -2.2.2

ال ًىفي ؤن جيىن اإلاهلىمت دكُلت ما لم جىً واملت و مفهىمت، و رلً فهلى الشكابت الذاخلُت 

بلحها كذ اظخخشحذ مو ألاخز بهين الانخباس ول الهىاضش التي كذ جإزش فحها  الخدلم مً ؤن اإلاهلىماث اإلاخىضل

 ؤي دون بهماٌ ؤي بُان مهما واهذ دسحت ؤهمُخه.

 مالئمت و وفرة اإلاعلىماث: -3.2.2

هىان مهلىماث جطل مخإخشة و مهلىماث ال جطل بعهىلت، و نلى هكام الشكابت الذاخلُت ججىب 

إلاهلىماث آلاجُت و التي جطل في الىكذ اإلاىاظب هما ًجب نلى اإلاهلىماث اإلاالُت هزه ألاهىام و الانخماد نلى ا

 ؤن جيىن مىُفت و مخالثمت مو ؤهذاف اإلااظعت.

 :2هما تهذف الىكاثُت الذاخلُت ؤًػا بلى

 الارجقاء بالكفاءة ؤلاهخاحيت: -3.2

م ًدبو اي الهمل نلى ججىب هىاحي ؤلاظشاف في اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت، و هزا  ول ؾٍش

ت و دساظت  مجمىنت مً الاظالُب و لؿشق و التي حعانذ في رلً مً اإلاىاصهاث الخخؿُؿُت، الخيالُف اإلاهُاٍس

 الضمً و الحشهت.

 الالتزام باإلحراءاث و السياساث ؤلاداريت اإلارسىمت: -4.2

ت اإلاخياملت و ب ن ؤهذاف اإلاششوم ًخم جشحمتها في شيل مجمىنت مً العُاظاث و ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

التي حغؿي حىاهبه اإلاخخلفت ؤو حهمل الشكابت الذاخلُت نلى غمان الالتزام بهزه العُاظاث و ؤلاحشاءاث ؤزىاء 

 .الاداء

 

                                                           
1
  Jaques renard, Théorie et pratique de l’audit interne, groupe Eyrolles, 7

ème
 édition, Paris, France, 2010, p.p 

145-146.  
 .919، ص مرجع سابقتامر محمد مهدي، آثار استخدام الحاسب اإللكترونً على أنظمة الرقابة الداخلٌة،   2
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 جىفير مصادر اإلاعلىماث: -5.2

ت اإلامىىت جىفش الىكم الشكابُت مطادس هامت  فاث الجىهٍش للمهلىماث بشإن ؤهىام و مخاؾش الخهٍش

فاث ؤلاداسة التي ًمىً ؤن جدذر في جإهُذ اللىاثم اإلاالُت هما حهذ اًػا اإلاطذس الشثِس ي  مخػمىت حهٍش

شها اإلاالُت. ش التي حعخخذمها اإلااظعت إلنادة جلاٍس  للمهلىماث الخاضت بالهملُاث و السجالث و الخلاٍس

 الرقابت على اإلابيعاث:أهداف  -6.2

للهمُل  الاثخمانغمان بنذاد فىاجير صحُدت للمىخجاث اإلابانت ؤو الخذماث اإلالذمت، فدظ مىذ 

 كبل اإلاىافلت نلى ؾلبُت مهُىت و اإلاىافلت نلى اإلاشدوداث مً الهمالء.

 أهداف الرقابت على ؤلاهخاج: -7.2

وى مً ول مخلفاث الدشغُل و الفاكذ مً و هزا بةهخاج الىمُاث اإلاىاظبت و الهمل نلى الحذ ألاد

 اإلاىخىج.

 اإلاطلب الرابع: مقىماث هظام الرقابت الداخليت:

ذاخلُت نلى مجمىنت ملىماث و الشواثض التي مً خاللها ٌعخؿُو جدلُم ًبنى هكام الشكابت ال

م مجمىنت مً ؤلاحشاءاث.  ألاهذاف التي وغو مً ؤحله و رلً نً ؾٍش

 هظام الرقابت الداخليت: مقىماث -.1

بن وحىد هكام كىي للشكابت الذاخلُت ٌهخمذ نلى ول مً الىمىرج اإلاداظبي و ؤلاداسي الفهاٌ 

ٌعمذ بخىلُذ مهلىماث مهبرة بطذق نً الىغهُت الحلُلُت للماظعت مً حهت، و ًمىجها مً جدلُم 

 الاهذاف اإلاعؿشة مً حهت ؤخشي، و جخمثل هكام الشكابت الذاخلُت في:

 اإلاقىماث ؤلاداريت: -1.1

ت ًجب جىافشها لػمان الىفاءة الهالُت في  لىكام الشكابت الذاخلُت مجمىنت مً اإلالىماث ؤلاداٍس

 و هي:   هزا الىكام، 

 هيكل جىظيمي لفئ: -1.1.1

بن وحىد هُيل جىكُمي هفئ ٌهذ هلؿت البذاًت لىكام سكابت فهاٌ، و خاضت برا وان جدذًذًت 

  للمعاولُاث دكُم و واضح و الهُيل الخىكُمي ًخخلف مً ماظعت ألخشي وفلا لحجمها و احعام ؤنمالها 

و جىغُذ  و ؾبُهت وشاؾها، و ختى ًيىن هزا الهُيل الخىكُمي هفئ البذ مً مشاناة حعلعل الاخخطاضاث

ؤن جادي الخؿت الخىكُمُت في اإلااظعت بلى و اإلاعاولُاث التي جلو نلى ناجلها، هما ًجب  العلؿاث
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لت جمىجها مً جدذًذ اإلاعاوٌ نً اسجياب ؤي خؿإ  ؤو اي اظخغالٌ ؤلاداساث و جىغُذ خؿىؽ العلؿت بؿٍش

مخالفت، و ؤن ًيىن هىان فطل واضح بين ؤلاداسة التي جلىم بدىفُز الهملُت و ؤلاداسة اإلاعاولت نً 

الاخخفاف باألضٌى و بداسة الحعاباث، و هىا مً ؤحل خلم سكابت كعم مهين للعم آخش للحذ مً اسجياب 

 .1جدذًذ اإلاعاوٌ نجها بن وحذث ألاخؿاء و الغش و 

ؤن ٌعانذ نلى جدبو الهملُاث في ول جُذ و مبذت مداظبت اإلاعاولين ًمىً بن الهُيل الخىكُمي ال

ادة اهخمام  و الهىاًت  الهاملينهاخُت مً اإلااظعت مما ٌهني سبـ الىخاثج باألفشاد و الزي ًادي بذوسه بلى ٍص

ًداظبىن نلى ألاخؿاء التي بما ًلو نلى ناجلهم مً معاولُت، خاضت نىذما ٌشهشون بإجهم ظىف 

 و ؤجهم ظىف ًجاصون في خالت نذم اسجيابهم لهزه ألاخؿاء. ًشجىبىجها 

 ٌشمل: الىفءو بالخالي ًمىً اللٌى ؤن الهُيل الخىكُمي 

  الشكابت الذاخلُت نلى الهملُاث و رلً بإن ال ًثىم اإلاىقف واخذ و بداسة واخذة بالهملُت

 مً بذاًتها بلى جهاًتها.

  معاولُت حسجُل البُاهاث و جذاولها و معاولُت اإلادافكت نلى ألاضىٌ و ؤن جدذد

 جذاولها.

  م جدذًذ ظلؿاث ول بداسة و معاولُتها و جىكُم الاظخلالٌ الخىكُمي و رلً نً ؾٍش

 الهالكت بُجها.

 لفاءة اإلاىظفين: -2.1.1

ىاظب في اإلايان حهخمذ فهالُت هكام الشكابت الذاخلُت نلى هفاءة اإلاىقفين و وغو اإلاىقف اإلا

بهم  مً الهىاضش التي ًجب ؤخزها اإلاىاظب، لزلً حهخبر نملُت اخخُاس اإلاىقفين روي الىفاءة الهالُت و جذٍس

بهين الانخباس نىذ جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت، و بالخالي ًجب ؤن جيىن اإلااظعت ظُاظت ظلُمت في حهُين 

 .2ليل وقُفتاإلاىقفين الحالُين مو مشاناة اإلااهالث الالصمت 

 وحىد مسخىياث و معاًير أداء سليمت: -3.1.1

      بن ظالمت الىاحباث و الىقاثف في ول كعم ًازش بذسحت هبيرة نلى فهالُت هكام الشكابت الذاخلُت 

و نلى هفاءة الهملُاث الىاججت نلى هزا ألاداء، و بالخالي ًجب نلى ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت بقهاس الخؿىاث 

،التي ًخم بملخ اث  ػاها انخماد الهملُاث و حسجُلها و اإلادافكت نلى ألاضٌى هما ًجب نلحها بقهاس معخٍى

                                                           
1  
2 
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و الىظاثل التي جػمً دكت اجخار اللشاساث، هما ؤن هفاءة الهاملين باإلااظعت ال ٌهني الخخلي نً  داءألا 

خؿـ و جدذًذ مهاًير كُاط ؤداءهم و رلً مً ؤحل مداولت اإلالاسهت بين ألاداء الفهلي و الاداء اإلا

 .1الاهدشافاث الىاحب اجخارها لخصحُذ هزه الاهدشافاث

 وحىد مجمىعت من السياساث و ؤلاحراءاث لحماًت ألاصىل: -4.1.1

ضٌى و السجالث مً الحماًت الالصمت لأل  ًجب ؤن ًيىن لذي اإلااظعت ظُاظاث و بحشاءاث لخىفير 

ش صحُدت، هما ًجب نلحها الاخخفاف بالسجالث    الخلف و الػُام و الاخخالط ختى جيىن  اإلاهلىماث و الخلاٍس

و اإلالفاث في ؤماهً جللل مً اخخماالث بدخاٌ حهذًالث نلحها و بجالفها، و اجبام ظُاظاث لعلُمت لخىفير 

الحماًت اإلاادًت لألضٌى هخخطُظ ؤماهً خاضت بها، و اظخخذام ألاهكمت ؤلالىتروهُت لحمُاتها، جدذًذ 

اص اإلاعمىح لهم الذخٌى بلى هزه الاماهً، الاخخفاف باألكشاص اإلاذمجت و ؤششؾت السجالث في ألاشخ

ذ ؤماهً مىُفت ختى ال جخلف، هما ًجب  م الخطٍش ؤن ًخم بضذاس و اظخالم جلً ألاششؾت و ألاكشاص نً ؾٍش

 .2و بزباث جلً الهملُاث

 وحىد قسم الخدقيق الداخلي: -5.1.1

الذاخلُت، وحىد كعم جىكُمي بداسي داخل اإلااظعت ًؿلم نلُه اظم  مً مخؿلباث هكام الشكابت

 .3الخذكُم الذاخلي، مهمخه الشثِعُت في الخإهذ مً جؿبُم هكام الشكابت الذاخلُت

 اإلاقىماث اإلاحاسبيت: -2.1

ت ًلىم هكام الشكابت الذاخلُت الفهاٌ نلى مجمىنت مً الذنم و  باإلغافت بلى اإلالىماث ؤلاداٍس

 :4اإلالىماث اإلاداظبُت و اإلاالُت، جخمثل في ما ًلي

 هظام محاسبي سليم: -1.2.1

ٌهخبر وحىد هكام مداظبي ظلُم ًػمً لإلداسة جدلُم الػبـ اإلاداظبي مً ؤبشص ملىماث هكام 

 ُت اإلاداظبُت، و ٌهخمذ هزا الىكام نلى مجمىنت مً العُاظاث، هي:الشكابت الذاخل

ت: -1.1.2.1  اإلاجمىعت الدفتًر

                                                           
معة الجزائر، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم شعبانً لطفً، المراجعة الداخلٌة و مساهمتها فً تحسٌن تسٌٌر المؤسسة، مذكرة ماجستٌر، جا 1

 .901، ص 6009التسٌٌر، 
2
 .66، ص نفس المرجع السابقغسان فالح مطارنة،  

3
، مجلة بغداد للعلوم االقتصادٌة و اإلدارٌة، COSOعلً حسٌن الدوغجً، إٌمان مؤٌد الخٌرو، تحسٌن فعالٌة نظام الرقابة الداخلٌة وفق نموذج   

 .901، العراق، ص 10العدد ، 91المجلد 
4
 901-906نفس المرجع السابق، ص ص    
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و هي جخخلف خعب اخخالف ؾبُهت اإلااظعاث و ؤوشؿتها، و ًجب ؤن جيىن هزه اإلاجمىنت 

ت مخياملت و مشانُت للىىاحي اللاهىهُت و الشيلُت.  الذفتًر

 الدورة اإلاسخدىدًت: – 2.1.2.1

لُم هكام حُذ للشكابت الذاخلُت وحىد دوسة معدىذًت نلى دسحت نالُت مً الىفاءة ًخؿلب جد

ؾاإلاا جمثل اإلاطذس الاظاس ي لللُذ و ؤداة ؤلازباث، و بالخالي نىذ جطمُم اإلاعدىذاث ًجب مشاناة الىىاحي 

 و الشيلُت.           اللاهىهُت 

 الدليل اإلاحاسبي: -3.1.2.1

بُاهاث بحمالُت لها اهمُتها في مجاٌ الخدلُل و اإلالشهت الالصمت ألغشاع ٌهني وحىد اظاظا لخلذًم 

 الشكابت، خُث ًخم جلعُم هزه البُاهاث بلى مجمىنت مً الحعاباث الشثِعُت جخفشم مجها خعاباث فشنُت.

 الىسائل آلاليت ؤلالكتروهيت اإلاسخعملت: -2.2.1

اإلاداظبي داخل الىخذاث الاكخطادًت ؤضبدذ الهىاضش آلالُت اإلاعخهملت غمً نىاضش الىكام 

مً الهىاضش الهامت في غبـ و بهجاص ألانماٌ و جضاًذ ؤهمُت اظخخذام الحاظىب في بهجاص الهذًذ مً 

 الهملُاث خالٌ الذوسة اإلاداظبُت و جدلُل البُاهاث و اإلاهلىماث ظىاء بغشع بنذادها ؤو ؤلافطاح نجها.

 لألصىل:الجرد الفعلي  -3.6.9

          ،ش ألاضٌى اإلااظعت بةمياهُت حشدها الفهلي و ملاسهتها بالجشد اإلاداظبي و نملُت الجشدجخميز نىاض

حعمذ بخىفير الحماًت اليافُت لهزه ألاضٌى و غمان مؿابلتها إلاا هى مسجل مداظبُا، هما ؤن  و اإلالاسهت 

ىد خالٌ الجىسة اإلاالُت نملُت الجشد الذوسٍت جخمىً مً اهدشاف الفىاسق بين ما هى مسجل و ما هى مىح

 لُخم مهالجت لً في الىكذ اإلاىاظب.

 اإلاىازهاث الخخطيطيت: -4.2.1

ت ؤداة سكابُت، فهلى ؤظاظها ًخم اإلالاسهت        بما ؤهجض فهال بما هى مخؿـ، حهخبر اإلاىاصهاث الخلذًٍش

اجخار ؤلاحشاءاث الخصحُدُت و ًجب ؤن جلىم ؤلاداسة بخدلُل الاهدشافاث الهامت الىاحمت نً هزه اإلالاسهت و 

 الالصمت إلاىو الاهدشافاث الطادسة و الاظخفادة مً الاهدشافاث اإلاىحبت.
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 هظام الخكاليف اإلاعياريت و هظام الخكاليف على اساسا ألاوشطت: -5.2.1

ت هي جيالُف مدذدة معبلا ليا ًجب ؤن جيىن نلُه جيلفت وخذة اإلاىخج خالٌ  الخيالُف اإلاهُاٍس

إلالبلت، و ًخم جدذًذها نادة باظخخذام ؤظالُب الهلمُت. و تهذف بلى معانذة ؤلاداسة في ؤغشاع الفترة ا

 . 1الخخؿُـ و الشكابت و اجخار اللشاساث

و جمىىجها مً الىشف نً نىاضش نذم الىفاءة اإلاىحىدة في الخيالُف الفهلُت جم اللُام بهملُت 

حعمذ للماظعت بخدذًذ الخيلفت الفهلُت اإلاشجبؿت  جدلحها، و هكام الخيالُف نلى اظاط ألاوشؿت التي

هزه الخذماث و هى نلى اإلاىاسد اإلاعتهلىت مً بلل الاوشؿت التي جم اللُام بها إلهجاص  ابالخذماث و رلً بىاء

 ث ما فحها ًخظ الخخؿُـ و الشكابت.اؤداة حعخخذمها ؤلاداسة لترضُذ كشاس 

 

 اريت لىظام الرقابت الداخليت(: ًمثل اإلاقىماث اإلاحاسبيت ؤلادIIIالشكل )

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الطالبت اسدىادا على ما سبقاإلاصدر: من إ

                                                           
1  

 مقومات نظام الرقابة الداخلٌة

اإلدارةمقومات  المحاسبة مقومات   

 نظام محاسبً سلٌم

 الوسائل اآللٌة اإللكترونٌة المستعملة

 الجرد الفعلً لألصول

نظام التكالٌف المعٌارٌة و التكالٌف لى 

 اساس األنشطة

 هٌكل تنظٌمً كفئ

 كفاءة الموظفٌن

سٌاسات و إجراءات حماٌة 

 األصول

 مستوٌات و معاٌٌر أداء سلٌمة

 وحدة قسم التدقٌق الداخلً
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 جكىىلىحيا اإلاعلىماث  اإلابحث الثالث:

 ألاول: مفهىم جكىىلىحيا اإلاعلىماث و جطىرها الخاريخي اإلاطلب

لىحُا اإلاهلىماث نلمُا ؤو نملُا، نلى ججذس ؤلاشاسة نلى ؤهه ال ًىحذ حهٍشف مدذد إلاطؿلح جىىى 

اث الهاإلاُت ؤو الهشبُت ؤو اإلادلُت، و رلً لخدذد البُاهاث و ألانماٌ التي ؤوشاءها جىىىلىحُا  اإلاعخٍى

ؤجها حهخمذ في ول مشاخلها نلى الحاظب آلالي بال ؤن البهؼ ًشي ؤن اظخخذامها هى  اإلاهلىماث و بالشغم مً

، و لزا فلذ نشفذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى اجها جلىُت 1نباسة نً اظخخذام لخىىىلىحُا الحاظب آلالي

لت، و لزا فةن اإلافهىم الجذ شها نبر العىىاث الؿٍى ًذ دانمت للجهذ البششي و الاجطاالث و جم جؿٍى

ل و جىصَو  ً و ججمُو و اخخُاس و جدٍى لخىىىلىحُا اإلاهلىماث ًيىن نلى ؤجها جىىىلىحُا ؾبلذ مً احل جيٍى

اإلاهلىماث مً مخخلف اإلاجاالث. را، فةن وقُفت جىىىلىحُا اإلاهلىماث جخمثل في بوشاء و ججمُو و اخخُاس و 

ً و نشع حمُو اإلاهلىماث و مهالجتها و جخٍض ل و جخٍض اضال نلى شها، و هزه الخىىىلىحُا مبيُت جها و وشجدٍى

مخضهت بلىتروهُا نلى شيل آخاد و ؤضفاس و جخػمً ميىهاث الىمبُىجش اإلاادًت و  اظاط مهلىماث سكمُت

 .2البرمجُاث و شبىت اإلاهلىماث

ً ناما  و هجمو مشوس الىكذ جؿىسث جىىىلىحُا اإلاهلىماث بذسحت هبيرة و مخفاهُت خالٌ الهشٍش

صاد نذد اإلاىكماث التي حهخمذ بذسحت نالُت نلى ؤهكمت نلى اهكمت الحاظب آلالي في الدشغُل اإلااغُت، هما 

و نىذ بذء اظخخذام الحاظباث آلالُت لدشغُل البُاهاث في اإلاداظبُت و مهالجتها وان ، 3ؤلالىترووي لبُاهاجه

حجم هبير، و وان ًىحذ نذد اإلاىكماث التي حعخخذم جلً الحاظباث غئُال و واهذ اغلب الحاظباث جخميز ب

البُاهاث بإغلب جلً اإلاىكماث بداسة ًؿبم نلحها بداسة الحاظب آلالي خُث ًلىم الهاملىن بها بخجمُو 

لها بلى ضىسة  ت و ألاكعام ألاخشي جم ًلىم بخدٍى يىن مفهىمت مً كبل الحاظب خشي جؤاإلاالثمت بطىسة ًذٍو

ادة هبيرة في ختى ًمىً جىغُذ الخؿىساث الزي خذزذ في جىىآلالي،  ىلىحُا اإلاهلىماث و رلً مً خالٌ الٍض

كذسة الحاظباث آلالُت نلى الدشغُل و خفل البُاهاث و الخىظو في شبياث الىمبُىجش، مما ٌعمذ 

باالجطاٌ اإلاباشش بين احهضة الحاظب ببهػها البهؼ مما ٌعمذ بدبذًل اإلاذخالث و اإلاخشحاث خالٌ جلً 

ىىلىحُا اإلاهلىماث و ضاخب هزا الخؿىس اهخلاٌ مً هكم اإلاهلىماث الشبىت، مو مشوس الىكذ جؿىسث جى

 ؤلالىتروهُت بلى هكم مهلىماث ؤلالىتروهُت الشبىُت مً خالٌ مشهض جبادٌ اإلاهلىماث "ألاهترهذ".

و مً اإلافهىم العابم هجذ ؤن جىىلىحُا اإلاهلىماث جشجىض نلى هىنين مً الخىىىلىحُا، و ٌهخبران مً 

 ت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث.اإلايىهاث الاظاظُ

                                                           
1 S- atyananyana, p.41. 
2
 Duncombe and Heaks, p.23. 
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 جكىىلىحيا الحاسب: -أ.

ٌهخبر الحاظب آلالي هى اللانذة الشثِعُت التي جىؿلم مً خاللها جىىىلىحُا اإلاهلىماث، و جبنى نلحها 

اظاظاتها و هزلً ؤنؿى الهذًذ مً اإلاضاًا لألنماٌ في وافت حىاهبها، خُث لم ٌهذ هىان ميشإة اًً واهذ 

ت الهمل، خُث جخػمً هزه الخلىُت هىنين مً ضفاتها جخلى مً هزه  ألاحهضة ألجها اضبدذ مً غشوٍس

.ً  الخىىىلىحُا هما جىىىلىحُا اإلاهالجت و جىىىلىحُا الخخٍض

 جكىىلىحيا الاجصاالث: -ب.

         جىىىلىحُت هاثلت مً خالٌ الخؿىساث الهاثلت في وافت اإلاجاالث شهذ كؿام الاجطاالث زىسة 

الىظاثل، مما ؤدي بلى قهىس هىم حذًذ مً وظاثل الاجطاٌ مما ٌهشف بشبىت الاهترهذ، و التي و الؿشق و 

كامذ باخخطاس اإلاعافاث و الىكذ الي وان ٌعخغشق في بسظاٌ  واظخلباٌ اإلاهلىماث و البُاهاث، و الامش الزي 

ىلىحُت اإلاهلىماث، خُث ؤدي بلى قهىس هىم حذًذ مً هزه الانماٌ و الخجاسة التي بذوسها فحها وظاثل جىى

جخػمً هزه الخلىُت جىىىلىحُا مخهذدة و هي جىىىلىحُا الىلل و اإلاىاضالث الشبىُت )ألاهترهذ( و 

 جىىىلىحُا اإلاهذاث الؿشفُت.

 :1اإلاطلب الثاوي: مجاالث اسخعمال جكىىلىحيا اإلاعلىماث

 مجال الخعليم و الخعلم: -.1

       مجاٌ الخهلُم بذءا باخترام الىسق بلى مشخلت الؿبانتللذ كعمذ الخىىىلىحُا خخمُت هبيرة في 

ش، و آلان اضبذ الحاظىب مً اكىي الىظاثـ اإلاعخخذمت في مجاالث الخهلُم،  و مشخلت الدسجُل و الخطٍى

بغافت بلى اظخخذام شاشاث الهشع اإلاخخلفت و الفُذًى و غيرها في الخهلُم، حهذدث التي وقفذ بها 

في مجاٌ الخهلُم و الخهلم فاظخهملذ الىظاثـ اإلاخهذدة، ختى اضبذ بةمياهىا مشاهذة جىىلىحُا اإلاهلىماث 

             فُلم وزاثلي نً هثير مً الكىاهش للؿبُهت والضالٌص و الشخالث الفػاثُت، و همى الىباجاث و الياثىاث الحُت، 

ت التي جكهش مداواة الىاكو الزي جخم به ال           خفانالث اإلاخخلفت بين الزساث و اظخخذمذ البرامج اإلاخبًر

ب البهُذ و جطغير الىبير و جىبير الطغير، و بقهاس ؤدق و الجضثُاث. و نملذ الخىىىلىحُا  بزلً نلى جلٍش

ؤو غشس، و هزلً الخهلم نً بهذ خس ي ًمىً للمخهلم في بلذ ما ؤن ٌعمو و ًىاكش  الخفاضُل دون خىف

     الهىىبىجُت مطذس اظاظُا مً مطادس الخهلُم ال غنى نىه للؿالب و اضبدذ الشبىت مداغشا في بلذ آخش،

 و اإلاهلم و مطذس للمهلىمت ألي شخظ آخش.

 

                                                           
1 www.feedo.ment information Technology du 23/01/2016 11 :00 
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 مجال الاجصاالث: -.2

لم ٌهذ نؤضبذ ممىىا في هزه ألاًام ؤن حشاهذ ؤو حعمو ما ًدذر في ابهذ ميان في هزا الهالم، 

ذ ؤلالىترووي و الذسدشت ؤلالىتروهُت  ذًت ؤو اإلاياإلااث الهاجفُتـ فهىان البًر     الاجطاٌ ملخطش نلى الىظاثل البًر

ً نبر الللاءاث اإلاشثُت،         و غيرها مً الىظاثل و هزلً التراظل الفىسي للمهؿُاث ؤو الخدذر مو آلاخٍش

ت ضغيرة و مً  ظىب ختى ؤضبذ الهالمجىىىلىحُا الاجطاٌ و شبياث الحاو رلً بفػل  ؤشبه بلٍش

اإلاعخجذاث بمياهُت اظخخذام شبىت ألاهترهذ إلحشاء الاجطاالث الهاجفُت بخيلفت كلُلت مً خالٌ ما ٌعمى 

 .VOIPالطىث نبر بشوجىوٌى الاهترهذ 

 الخجارة ؤلالكتروهيت: -.3

شم للعلو و الخذماث و اإلاهلىماث ًلطذ بالخجاسة ؤلالىتروهُت اللُام بهملُاث الهشع و البُو و الش

م ؤهثر فانلُت نبر هكام  بلىترووي مً اإلاىخج و اإلاىسد و اإلاعتهلً، بدُث جدلم ششواث فىاثذ نذة مجها: حعٍى

ت و الحعاباث و الخىاضل الفهاٌ مو بخللُل نذد اإلاىقفين، الزي لم ٌهذ لهم خاحت،  في ألانماٌ ؤلاداٍس

 وحذوا.الششواث ألاخشي و الضباثً اًىما 

  اإلاجال ؤلاداري: -.4

ت          حعخخذم اإلااظعاث و الحىاظب و الشبياث الذاخلُت و الخاسحُت في حعُير شاوجها ؤلاداٍس

و لم ٌهذ مطؿلح اإلاىخب بال وسق الزي و هزلً في التراظل بين فشوم اإلااظعت التي كذ جيىن مخبانذة 

اإلاىاٌ، هما اضبدىا وعمو في الىكذ الحاغش مطؿلح ًيخج فُه اإلاهلىماث و ًخم جبادلها بلىتروهُا بهُذ 

، خذًثا، بلى هكام ؤلاداسة ؤلالىتروهُت  الحشهت ؤلالىتروهُت ًتردد هثيرا في ظاثل ؤلانالم. للذ لجإث الذٌو

الزي ٌهخمذ نلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاالث في بداسة وشاؾاتها اإلاخخلفت و مً خالٌ ؤهكمت 

ىاء في اإلاعخىي ؤلانالمي ؤو الخفانلي في الخىاضل مو ألافشاد و بشيل ًػمً خماًت ظ اإلاهلىماث اإلادىظبت

اإلاهلىماث و ؤمجها و ٌعهل بهجاص الخذماث و اإلاشاظالث بين الجهاث الشظمُت مً حهت، و اإلااظعاث و 

 اإلاىاؾىين مً حهت ؤخشي بما ًىفش الىكذ و الجهذ و اإلااٌ.

اث: معخىي بنالمي: ًخم  و الظخخذام ت للذولت نذة معخٍى جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الهملُاث ؤلاداٍس

فُه وشش البُاهاث و اإلاهؿُاث مثل اللىاهين، معخىي جفانلي:  ًلىم اإلاىؾً بةدخاٌ البُاهاث الالصمت خىٌ 

ذ حىصا مىغىم مهين واإلخطاءاث، معخىي مهامالث: مهلىماث إلضذاس شهادة اإلاُالد و الؿلب ججذً

 العفش.
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 الصحت و الطب: -.5

للذ جم جىقُف جىىىلىحُا اإلاهلىماث في مجاٌ الصحت و الخؿبِب نً بهذ بهذف سفو اإلاعخىي 

اف، مما ًللل مً هفلاث الهالج و العفش و جدلُم ساخت اإلاٍشؼ مً  الطخي لعيان اإلاىاؾم الىاثُت و الاٍس

ىبري، و هزلً الخبادٌ اإلاهشفي بين اإلاشاهض الؿبُت اإلاىدششة نىاء للىضٌى إلاشاهض الهالج اإلاجخمهت في اإلاذن ال

م نبر ماجمشاث نلمُت و ؾبُت اإلاشثُت، و الشبـ بين اإلاعدشفُاث البهُذة نً بهػها البهؼ بشبىت لي الهاف

ش و جلذًم ميشىساث ؾبُت في اجطاٌ  جمىً ألاؾباء مً حصخُظ ألامشاع مً خالٌ جبادٌ ضىس الخلاٍس

اإلاهلذة، بغافت إلاا ظبم جم بوشاء ما ٌهشف بالطُذلُت ؤلالىتروهُت التي تهخم بخلذًم  الحاالث اإلاشغُت،

تمهلىماث مدذدة  لها نبر ألاهترهذ، هما ًخم نبر البؿاكاث ؤلالىتروهُت الخاضت  خٌى الادٍو و حعٍى

خ الؿبي للصخظ. و ؤضبذ الاهترهذ مطذسا اظاظاي للمهلىمت الصحُت.  بدسجُل الخاٍس

 ؤلاعالم و الثقافت:مجال  -.6

    ؤظهمذ الخىىىلىحُا في جلذًم خذمت هبيرة في سفو اإلاعخىي الثلافي للشهىب، فالىسق زم الؿبانت 

و هخاحها  مً مؿبىناث و هخب  و صحف و مجالث و الىزاثلُاث اإلاطىسة خىٌ شتى اللػاًا و اليشش مً 

ظهت، و مىىذ هزلً مً اليشش بخيلفت خالٌ ألاهترهذ ؤظهمذ حمُها في بًطاٌ اإلاهشفت بلى كؿاناث وا

ب مً  ملبىلت. و كذ لهبذ وظاثل ؤلانالم، و ماصالذ، دوسا ؤظاظُا في هلل اإلاهلىمت و بًطالها في وكذ كٍش

ؤو معمىنت مشثُت نبر البث الخلفاصي و ؾشق الدسجُل خذوثها، ظىاء واهذ معمىنت نبر ؤلارانت ؤو الهاجف 

و مهالجتها و بثها في  و كذ اظهمذ الخىىىلىحُا في ظهىلت جىفير اإلاهلىمت ألاخشي و خذًثا مً خالٌ ألاهترهذ،

 وكذ كطير و جشحمتها لهذة لغاث.

 اإلاجال العسكري: -.7

اظخخذم ؤلاوعان الخىىىلىحُا في الحشوب فياهذ ألاظلحت مخخلفت نامال ؤظاظُا في هعب 

جىضُل الشظاثل و اإلاهلىماث بشيل ظشي  الحشوب كذًما و خذًثا، و وان دوس جىىىلىحُا اإلاهلىماث مهما في

بين اللُادة و اإلاُذان، و هزلً ألغشاع الخجعغ خذًثا دخلذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث اإلاجاٌ الهعىشي 

خ اإلاىحهت بالحاظىب و ؤهكمت الاجطاٌ الحذًثت و غشحها، مما ازش بشيل هبير  بشيل ؤوظو، فهىالً الطىاٍس

 نلى ؤداء الجىىد في اإلاهاسن.

 جال الترفيهي:اإلا -.8

هىان هثير مً ؤلهاب الحاظىب التي حهخمذ بهػها نلى الشظىماث زالزُت الابهاد و الطىث، هما 

          و الخإزيراث الخاضت اإلاطاخبت لها حُا اإلاهلىماث في بهخاج اإلاىظُلى الافالم، لى ٌعخخذم في بهخاج جىىى 

 اإلاىخجاث اإلاخهذدة ألاوظاؽ مما ٌعانذ نلى اهدشاسها.و حسجُلها و نشغها، هما حعخخذم ألاهترهذ لخىصَو 



 الذاخلُت وجىىىلىحُا اإلاهلىماثالفطل الاٌو :                                               الخذكُم والشكابت 

 

33 
 

 :اإلاجال الصىاعي -.9

، و كذ  اظخخذم ضىانت جىىىلىحُا اإلاهلىماث حشيل كؿانا مهما في اكخطاد هثير مً الذٌو

م  الحاظىب اًػا في جطمُم و فدظ همارج آلاالث اإلاهلذة والعُاساث و الؿاثشاث، هما شام اظخخذا

اظىب و ؤلاوعان آلالي في الطىاناث الخؿشة مجها، و ؤضبذ هثير مً ألاحهضة حعخخذم آلاالث اإلاىحهت والح

خىاظب مطغشة إلاشاكبت نملها، فمثال اضبذ في العُاسة الحذًثت نذد مً الحىاظب الطغيرة جخدىم في 

 ؤحضائها اإلاخخلفت.

 مبادئه و  كتروويالالاإلاطلب الثالث: مفهىم الخدقيق 

للذ ؤدي الخؿىس الخىىىلىجي بلى بدخاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث في وافت اإلاجاالث ختى ؤغخى 

جإزش نلى اظخخذام الخىىىلىحُا ميزة جىافعُت لذي بهؼ الششواث جخميز بها نً هكيراتها مً الششواث، هما 

اف ألاهكمت و ؤهذاف اإلاداظبت و الخذكُم هما باقي اإلاجاالث، و لىً البذ مً ألاخز بهين الانخباس ؤن ؤهذ

ت ؤو بلىتروهُت، و اًػا فةن هؿاق  لت حشغُل البُاهاث، ظىاء واهذ ًذٍو الخذكُم هي هفعها ال جخإزش بؿٍش

لت الخذكُم و حمو ألادلت كذ جخخلف ولُا        الخذكُم ال ًخغير في قل الدشغُل ؤلالىترووي للبُاهاث و لىً ؾٍش

ً اإلاهلىماث اإلاداظبُت. و هزا الاخخالف كذ ٌهىد بلى اخخالف بحشا ب و جخٍض  ءاث و جبٍى

و ًلطذ بالخذكُم ؤلالىترووي نملُت جؿبُم اي هىم مً الاهكمت باظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

إلاعانذة اإلاذكم في الخخؿُـ و الشكابت و جىزُم ؤنماٌ اإلاهلىماث في نملُت الخذكُم إلاعانذة اإلاذكم نبر 

 .1و سكابت و جىزُم مشاخل الخذكُم اإلاخخلفت مىه جخؿُـ

ٍشف آخش للخذكُم ؤلالىترووي "نملُت حمو و جلُُم لخدذًذ ما برا وان اظخخذام و هىان حه

ذ ظالمت بُاهاتها و ًدلم ؤهذافها بفهالُت و ٌعخخذم  الحاظىب ٌعاهم في خماًت ؤضٌى اإلايشأث و ًٍا

 مىاسدها بىفاءة.

ً بر          اإلاهلىماث اإلاالُت و كذ ًازش نلى الىكام اإلاداظبيؤن اظخخذام الحاظىب بهير مهالجت و جخٍض

و هكام الشكابت اإلاعخهمالن مً كبل الششواث بةدخاٌ الخدعِىاث نلى هزه ألاهكمت و بدخاٌ بهؼ اإلاخاؾش 

التي ًيبغي نلى اإلاذكم الخهامل مهها، و لزا فةن هكام اإلاهلىماث بالحاظىب د ًازش نلى بهؼ ألامىس التي 

إلاذكم الخهامل مهها، و لزا فةن هكام اإلاهلىماث بالحاظىب كذ جازش نلى بهؼ ألامىس التي ًلىم ًلىم بها ا

بها اإلاذكم ظىاء ما ًخهلم مجها بهملُت الخذكُم ؤو نملُت الخىفُز اخخباساث الخذكُم اإلاخخلفت، فهىذ اللُام 

 بهملُت الخخؿُـ لهملُت الخذكُم البذ ؤن ًإخز اإلاذكم بهين الانخباس:

                                                           
1  
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طٌى نلى فهم الاهكمت اإلاداظبُت و الشكابت لهمل خؿت جذكُم فهالت و رلً وفم الح .9

 إلاخؿلباث مهاًير الخذكُم الذولُت.

 الحطٌى نلى فهم خٌى ؾبُهت و حهلُذ ألاوشؿت في الىكام اإلادىظب. .6

فهم اإلاذكم ًجب ؤن ٌشمل ؤهمُت و حهلُذ الدشغُل بالحاظىب و ليل نملُت مداظبُت  .3

 راث ؤهمُت مادًت.

لت حشغُل البُاهاث اإلاداظبُت و ب ن معاولُت ببذاء الشاي ال جخغير ؤو جدبذٌ جبها لخغير ؾٍش

مهىُا باجبام مهاًير الخذكُم اإلاخهاسف نلحها ظىاء واهذ كىاثم السجالث، بمهنى ؤن اإلاداظب اللاهىوي ملضم 

ا او الىتروهُا. شها مً بُاهاث و سجالث جم بنذادها ًذٍو  اإلاالُت كذ جم جطٍى

 مبدأ أسريت معلىمت الشرلت: -.9

ت اإلاهلىمت الخاضت  هشف هزا اإلابذؤ نلى ؤهه مجمىنت ؤلاحشاءاث التي حعهم في الحفاف نلى ظٍش َو

جها، بدُث البذ مً وغو ظُاظاث و بحشاءاث مً شإجها  للششهت، ظىاء بهملُت حمهها ؤو مهالجتها ؤو جخٍض

ت اإلاهلىماث مو جىزُلها و جدذًذ معا  ولُت ضُاهت الىكام، و آلالُت اإلاخبهت لزلً باإلغافت الحفاف نلى ظٍش

 بلى حغُير هزه آلالُاث مً فترة بلى ؤخشي.

 معلىماث السبائن مبدأ خصىصيت  -.2

و هي مجمىنت ؤلاحشاءاث التي جػمً خطىضُت اإلاهلىمت الخاضت بضباثً الششهت خالٌ مشاخل 

جها مً خالٌ جدذًذ  اإلاعاولين نً جىفش هزه الخطىضُت مو الخىزُم حمو اإلاهلىماث و جطيُفها و جخٍض

 الذكُم لزلً ؤلاحشاءاث التي مً شإجها جلبُت الىكام لحاحاث الضباثً اإلاخجذدة.

 مبدأ سالمت العملياث: -.3

وهشف ظالمت نملُاث هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت بيىجها دسحت جمام و دكت و وكخُت و ششنُت 

اإلاهلىماث اإلاداظب، و في الغالب جىضف ظالمت الىكام اإلاهلىماث نملُاث اإلاهالجت للبُاهاث في هكام 

اإلاداظبي بيىجها حُذة برا وان كادسا نلى جىفُز ظلعلت نملُاث اإلاطالحت اإلاخؿؿت غمً حذاٌو الضمً 

اإلاىغىنت مً هاخُت، مو غمان نذم الحطٌى نلى اي وضٌى و اظخخذام مىاسد الهملُاث مً هاخُت 

 ؤخشي.

 الىظام:مبدا حاهسيت  -.4

ت  بمذي كذسة اإلاعخخذم الجهاجي نلى اظخخذام  according information system (AIS)جطشف حاهٍض

الىكام غمً اإلاىكىمت الىكذ اإلاىاظب لخىفُز مخؿلباث نمل مىكمت ألانماٌ و ًىؿىي مفهىم اظخخذام 
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و بنذاد  ًٍ و مهالجت الىكام نلى اللذسة نلى جىفُز ألاوشؿت الذوسة مهالجت البُاهاث مً بدخاٌ و جخض 

اث الىفاءة اإلامىىت. ش بإهبر معخٍى  الخلاٍس

 اإلاطلب الرابع: مداخل الخدقيق ؤلالكترووي:

هىان زالر ؾشق نىذ جذكُم الاهكمت اإلاداظبُت الخذكُم خٌى الحاظىب ؤو مً خالٌ الحاظىب 

 .1ؤو باظخخذام الحاظىب و فُما ًلي بُان لهزه الؿشق 

 الخدقيق حىل الحاسىب: -.1

بما ًجشي داخل ًلىم هزا اإلاذخل نلى اهخمام اإلاذكم باإلاذخالث و اإلاخشحاث دون اهخمام 

الحاظىب في نملُاث حشغُل ًلىم اإلاذكم مً اإلاذخالث هما في الىكام الُذوي و بالشحىم بلى اإلاعدىذاث 

خشحاث مو الاضلُت و الخدلم مً صحتها و دكتها و مذة جىفش الششوؽ اللاهىهُت فحها و مً اوسجام اإلا

ؤن ألامىس الشكابُت الهامت حعانذ في غبـ اإلاذخالث و اإلاخشحاث، و نىذ اظخخذام هزا اإلاذخالث، بافتراع 

اإلاذخل البذ مً جىفش معدىذاث الخاضت باإلاذخالث و اإلاخشحاث في الىكذ اإلاىاظب و بالىمُت اليافُت و 

ت اإلاهلذة التي هي بداحت بلى خبراث في بعبب ألاهكمالخفهُل لزي ًفي بغشع الخذكُم و ان ًخم الاخخفاف 

مجاٌ الحاظىب و بداحت بلى الخدلم مً صحت الدشغُل باإلغافت بلى ؤن هزا اإلاذخل ٌهخبر ميلفا للهمُل 

و بهه ًػو نلى اإلاذكم فىاثذ اظخخذام الحاظىب في جىفُز الاخخباساث و الزي ٌعانذ في جدعين و هفاءة و 

 فانلُت نملُت الخذكُم.

 الخدقيق من خالل الحاسىب: -.2

ؾبلا لهزا ًلىم اإلاداظب اللاهىوي باظخخذام حهاص الىترووي نىذ جؿبُم اخخباساث الشابت و 

الاخخباساث الاظاظُت، بن مذخل الخذكُم مً خالٌ الجهاص ؤلالىترووي ًلىم نلى اخخُاساث الشكابت 

ى مفهىم مفاده ؤهه برا واهذ البُاهاث ألاظاظُت، بر مذخل الخذكُم مً خالٌ الجهاص ؤلالىترووي ًلىم نل

اإلاذخالث صحُدت و واهذ نملُت حشغُلها صحُدت، فةن اإلاخشحاث بالػشوسة جيىن صحُدت. بن هزا 

اإلافهىم ًمىً ؤن ًبرص لىا ظبب جشهيز اهخمام اإلاداظبين اللاهىهُين، نىذ اجبام هزا ألاظلىب نلى بُاهاث 

ىحذ نذة ؾشق )وظاثل( الظخخذام الجهاص ؤلالىترووي في نملُت هزا  و ج، اإلاذخالث و نلى نملُاث حشغُلها

 الخذكُم.

ث ًجذ اإلاذكم بإهه ال ًمىً الاهخفاء بالخذكُم خٌى الحاظىب و ؤهه البذ مً في هثير مً اإلاجاال 

، و لزلً البذ مً جذكُم اإلاذخالث و اإلاخشحاث باإلغافت بلى الاهخمام بالشكابت الذاخلُت داخل ألاحهضة

                                                           
1  
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دشغُل و بشيل نام فةن كُام اإلاذكم بالخذكُم مً خالٌ الحاظىب ًطبذ غشوسي بعبب ألامىس نملُت ال

 الخالُت:

 حضء مهم مً الشكابت الذاخلُت مىحىد في بشهامج الحاظىب. .9

 وحىد الفجىاث راث ألاهمُت في معاس الخذكُم اإلاشجي. .6
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 : خالصت 

حي الحُاة ًمىً الاظخفادة مجها في جدعين الهذًذ ىاف هلمخخحُا اإلاهلىماث في لى ىى ان اظخخذام جى

 وفي مخخلف الانماٌ.، مً الجىاهب نلى اإلاعخىي الفشدي ونلى معخىي اإلاجخمو

وكذ ، واضبدذ الهذًذ مً الششواث حعخخذم جىىىلىحُا اإلاهلىماث إلاهالجت بُاهاتها بشيل الىترووي

الخؿىساث في جىىىلىحُا اإلاهلىماث لذي جلً الششواث او  متزاًذة إلاىاهبتشهذث نملُت الخذكُم  اظخجاباث 

 ٌعمى الخذكُم الالىترووي. ث وهدُجت لزلً قهش ماأاإلايش
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 جمهُد:

بن الخؿىس الىبير الزي ٌشهذٍ مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث و جىظو اظخهمالها مً ؾشف الششواث      

و جىقُفها بها ًخذم وقاثفها و الاظخفادة مً  اإلاضاًا التي جلذمها لدعهُل مهالجت بُاهاتها بالعشنت و الذكت 

حذًذة حهشف ببِئت هكم اإلاهالجت ؤلالىتروهُت الالصمت و العُؿشة نلى الىم الهاثل مً البُاهاث، خلم بِئت 

 للبُاهاث اإلاداظبُت، و التي لها جإزير نلى هكام الشكابت الذاخلُت و ًدىم نالكت الخذكُم.

 َزا الىكام ؤدي بلى جإزير بِئت هكم اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت نلى مهىت اإلاذكم.

 فطل مً خالٌ زالر مباخث هي هما ًلي:و ظىداٌو ببشاص جلً الخإزيراث في َزا ال

 ؤظالُب الخذكُم في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت،: اإلابحث ألاول  .1

 الشكابت في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت،: اإلابحث الثاوي .2

جفهُل  لىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت في: دوس الخذكُم في قل اإلاهالجت ؤلااإلابحث الثالث .3

 مً الجاهب الىكشي(الشكابت )
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 حقق في ظل اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث اإلاحاسبُتخاإلابحث ألاول: اسالُب ال

ادة جدلُم هكم اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث ؤضبذ اظخخذام ؤظالُب الخذكُم اللاثمت نلى  مو ٍص

ا ألداء الخذكُم بطىسة الخعاباث ال ًادي بلى جذكُم مشجفو الىفاءة فدعب،  و بهما ٌهخبر نىطشا غشوٍس

فهالت، و ؤدي َزا الخدٌى في مذخل اإلاشاحهت بلى اظخخذام ؤظالُب الخخُاس البُاهاث، الىكم، البرامج، و 

 هدىاٌو الاظالُب هما ًلي:

 اإلاطلب ألاول: اسالُب الخحقق من صحت البُاهاث

 بزامج الخدقُق )بزامج اإلازاحعت( العام: -.1

ي البرامج التي ًخم جطمُمها، بدُث ًمىً للخذكُم اظخخذامها في مشاحهت مخخلف البُاهاث و ه

ؤلالىتروهُت، و بطشف الىكش نً هىم الخىكُم ؤو الطىانت، و ًلىم بةنذاد َزٍ البرامج الهذًذ مً ششواث 

البُاهاث ؤلالىتروهُت اإلاداظبت و مىسد و البرامج و الخعاباث، و جمىً للمشاحو بللُل مً الخبرة في مهالجت 

ؤن ٌعخخذم َزٍ البرامج بطفت معخللت نً بشامج الهمُل، في الىضٌى بلى البُاهاث و بحشاء اإلاهام اإلاخخلفت 

 :1مثل

اخخباساث الخذكُم نلى ظبُل اإلاثاٌ )الخدلم مً صخت الهملُاث الخعابُت، بحشاء  .أ 

 .و جدلُل البُاهاث(     اإلاجامُو، 

للبُاهاث ألغشاع الخذكُم نلى ظبُل اإلاثاٌ )اخدعاب حجم اإلاخضون بحشاء جدلُل بغافي  .ب 

ادة في الؿلب(.  الىاحب الاخخفاف به إلاىاحهت الٍض

الاخخُاس الاهخلادي للبُاهاث اإلاىحىدة باإلالفاث نلى ظبُل اإلاثاٌ )الخطم غير الهادي،  .ج 

خ غير صخُذ(.  ألاوساق اإلاالُت، اإلاطذس بخاٍس

ش الخاضت .د   باإلاذفو و مداواة اإلاهالجت لبهؼ البُاهاث و ملاسهت الىخاثج. بنذاد و ؾبو الخلاٍس

و نلى الشغم مً ؤن َزٍ البرامج كذ ؤنذث خطُطا لِعخخذمها اإلاشاحو رو الخبرة اإلادذودة في 

مهالجت البُاهاث، بال ؤنها كذ حهؿي هخاثج ؤهثر هفاءة و فهالُت لى اظخخذمها مذكم مخخطظ في مجاٌ 

ذس ناٌ مً الخبرة و اإلاهشفت، و ًشحو العبب في رلً بلى ؤن اإلاذكم للخعاباث الخعاباث و ًىفش لذًه ك

مشاكبت جىفُز البرامج الهامت و ال ٌهخمذ نلى مىقفي الهمُل في الخدلم مً  ىن كادسا نلىياإلاخخطظ ً

 .2صخت بحشاءاث اإلاهالجت

                                                           
1
 Av venk atesh. Audit of EDB based accounts, computer assisted audit technique, the management 

accountant, Octobre 1994, p. 609. 
2
 Paul Okkerse, Computer the audit challenge, the Australian accountant (July 1980, P. 391) 
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 بزامج الخدقُق الخاصت: -.2

نلى الشغم مً ؤن بشامج الخذكُم الهامت ًمىً اظخخذامها في مشاحهت مهكم اإلالفاث، بال ؤن 

اإلاذكم ًيىن في خاحت بلى بشامج إلاشاحهت خاالث خاضت، و حعمى َزٍ البرامج بشامج الخذكُم الخاضت. و هي 

ام الخذكُم لهزا البرامج التي ًخم جطمُمها وفلا لؿبُهت بِئت الدشغُل في هكام مهين لللُام ببهؼ مه

الىكام، و ال جطلر ؤو ال ًىً اظخخذام بشامج الخذكُم الهامت إلاشاحهت هكام اإلاهالجت. فمثال جيىن بشامج 

اث مخشحاث  لت جخخلف نً بشامج الخذكُم الهامت ؤو ؤن اشياٌ و مدخٍى مهالجت البُاهاث مطممت بؿٍش

ت ؤن جلذم مثلها، ؤو ؤن الهملُاث الخعابُت هكام اإلاهالجت مخخططت حذا و ال ًمىً لبرامج الخذكُم الهام

لت مهلذة غير مبرمجت في بشامج الخذكُم الهامت، و جشحو اإلايزة ألاظاظُت لهزٍ البرامج الخاضت في  جخم بؿٍش

          ؤنها بشامج مهذة بما ًخفم مو مخؿلباث الخذكُم لىكام مهالجت مهين بال ؤهه ٌهاد نليها اسجفام الخيلفت،

ل في نملُاث الخطمُم و الخجاسب و الخىفُز هما ؤنها جخطف بهذم اإلاشوهت ألي و اخخُاحات ها بلى وكذ ؾٍى

 .1حغيراث جدذر في بشامج اإلاهالجت الهادًت

      و ٌعخؿُو اإلاذكم باظخخذام اي مً البرامج الهامت ؤو الخاضت و اللُام باخخُاساث هخاثج الهملُاث، 

نذم كبٌى الهملُاث و الاسضذة للكاَشة في اللىاثم اإلاالُت، و بمجشد ججمُو الادلت التي جذنم كبٌى ؤو و 

ججمُو َزٍ الادلت ٌعخؿُو اإلاذكم ؤن ًيىن ساًه في مذي دكت و صخت اللىاثم اإلاالُت في الخهبير نً الىاكو 

ش(.  ، و مً جم ًطذس سؤًه في خؿاب الخذكُم اإلاىحه لئلداسة )الخلٍش

 هظام الخدقُق اإلاجهشة مسبقا: -.3

هبير مً نمُل آلخش اغف بلى رلً خُث ؤن الهذًذ مً اخخُاساث الخذكُم حهذ مدشابهت بلى خذ 

وحىد حىاهب مدشابهت بىكم الهمالء، لزا ًمىً للمذكم اظخخذام هكم الخذكُم اإلاجهضة معبلا ألغشاع 

ادة هفاءة و فهالُت نملُت الخذكُم، و حهذ َزٍ الىكم إلالابلت مجمىنت مً ؤَذاف الخذكُم  .ٍص

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ة ابو سعد، ماجدة حسنً سعٌد، أثر استخدام نظم تدعٌم القرار و نظم الخبرة، مفاهٌم عملٌة التدقٌق )رسالة ماجستٌر(، كلٌة التجارة، جامع  

 .02-74، ض 0222القاهرة، مصر، 
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 من خالل الدراست السابقت ًمنن وطع منىهاث اسالُب الخحقق من صحت البُاهاث

 ( اسالُب الخحقق من صحت البُاهاثIVحشهل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبت اإلاصدر: من

 مثل: 

خُاس اإلافشداث التي ججشي نليها و ظذاد الخعاباث، جدلُل ؤنماٌ الخعاباث، اخمشاحهت جدطُل 

بضذاس الخؿاباث اإلاطادق نليها، مهالجت الىكام ًلىم اإلاذكم بخدلُل ملفاث البُاهاث خُاساث الخذكُم، اخ

 بدىفُز البرامج اإلاجهضة معبلا.الهمُل بلى همـ ًخالءم مو هكام الخذكُم، جم ًلىم بهذ رلً 

 اإلاطلب الثاوي: اسالُب الخحقق من صحت البرامج )الخاصت بالخدقُق(

ت  -.1  Test data techniqueأسلىب البُاهاث الاخخُاٍر

ت مً مجمىنت مً البُاهاث الافتراغُت التي ًلىم بها اإلاذكم بةنذادَا، و  جخيىن البُاهاث الاخخُاٍس

لجت للششهت و جدذ سكابتها، و ًخم ملاسهت الىخاثج اإلادذدة معبلان و رلً بغشع حشغُلها مو بشامج اإلاها

 الخىم نلى مذي و صخت و هفاءة نملُت اإلاهالجت.

 اساليب التحقق من صحة البيانات

 برامج التدقٌق العام

 برامج التدقٌق الخاص

 برامج التدقٌق العام
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ت نُىت مً البُاهاث الفهلُت مىذ واكو سجالث الهمُل، و ًفُذ َزا  و كذ جيىن البُاهاث الاخخُاٍس

ا مً  الهملُاث و اًػا الخدلم مً مذي دكت و صخت الاظلىب في فدظ ؤلاحمالُاث، ألاسضذة و غيَر

ا  .1ؤلاحشاءاث للشكابت اإلابرمجت التي ًشغب اإلاشاحو في اخخباَس

ب  و و بعُـ وعبُا، خُث ال ًلخض ي غشوسة جذٍس و ًخميز َزا ألاظلىب بإهه غير ميلف و ظَش

با وافُا نلى الىاخُت الفىُت للخاظب بال ؤهه ٌهُبه ما ًلي  :2اإلاذكم جذٍس

 اس بشامج الهمُل نىذ هلؿت صمىُت مهُىت، و لِغ نً فترة الخذكُم باليامل.ًخم اخخب .أ 

 ال ٌهذ اخخباسا وافُا لخىزُم اإلاهالجت الفهلُت للىكام. .ب 

ت مما ًىهىغ نلى فهالُت ألاظلىب. .ج   كذ ٌهلم اإلاعخهملىن بالبُاهاث الاخخباٍس

 داخل الىكام.جخدذد مجاٌ الاخخباس إلاذي جخُل و مهشفت اإلاشاحهت إلحشاءاث الشكابت  .د 

 في خالت اظخخذام بُاهاث افتراغُت، ٌهخبر ألاظلىب اخخباس غير مباشش للىكام. .ه 

ت الشاملت و التي مً خاللها ًمىً اخخباس مهكم حىاهب الىكام،  .و  جدخاج البُاهاث الاخخباٍس

 بلى وكذ هبير في حشغُلها مما ًجهلها ميلفت للغاًت.

 Integrated test facilityاسلىب الاخخبار الشامل:  -.2

ت و في قله ًيش ئ اإلاذكم وخذة  ٌهخبر ؤظلىب الاخخباس اإلاخيامل امخذاد إلاذخل البُاهاث الاخخباٍس

مي ًذخل غمً السجالث الشثِعُت للىخذة  مُت نلى ظبُل اإلاثاٌ، كعم اإلاعتهلً ؤو نامل ؤو باجو َو َو

مُت، لُخم حشغُلها و اكخطادًت مىغىنت للخذكُم و في خالٌ الهام ًذخل اإلاذكم نملُاث جلً  الىخذة الَى

مُت نلى مذاس الهام و في ؤوكاث مخخلفت و  مهالجتها مو الهملُاث الخلُلُت و ًخم الخذكُم في الىخذة الَى

اي اهدشاف نً الىخاثج اإلادذدة معبلا ٌشير بلى اخخماٌ وحىد جالنب ؤو غش في هكام الخاظب و َزا ٌهني 

التي حعخخذم في مهالجت بُاهاث الهمُل و مً جم فةهه ٌهخبر اخخباس  ؤن البرامج مىغىم الاخخباس هي هفعها

 .3مباشش لىكام الهمُل

     و ًخميز اظلىب الاخخباس اإلاخيامل بإهه نملُت الخذكُم جخم بطفت معخمشة ؾىاٌ الفترة اإلاداظبُت

ختى الىخاثج  بذء بالبُاهاث الخام و و بىفغ البرامج اإلاعخخذمت في نملُاث الدشغُل الهادًت، و رلً 

النهاثُت، و ما ٌهُبه ؤهه ًلخض ي غشوسة ؤن ًيىن اإلاشاحو نلى دساًت واظهت بالخعاباث ؤلالىتروهُت، و هما 

           ؤن الخؿىسة ألاظاظُت في َزا الاظلىب جخمثل في نملُت فطل هخاثج بُاهاث الاخخباس نً هخاثج حشغُل 

بهزا الفطل مً خالٌ بحشاء ًخظ اللُىد الهىعُت و ال و مهالجت البُاهاث الاضلُت، خُث ًلىم اإلاذكم 

شً ؤن َىان خؿىسة خذور ؤي خؿإ غير ملطىد مً شإهه ؤن ًلغي بهؼ الهملُاث الاظاظُت للهمُل، 

                                                           
1
 W.G kell and R.E Zigler, Modern Auditing (New York John Willey and son, INC, 1983,p. 162. 

2
 Charmickael j. Willin Ghram, auditing Concepts and methods (Ney Word, MC Graw Hill), Inc, 1989, P. 313. 

3
 A.R Abdel Khalik et al, The effect of certain internal audit variables on the planning of external audit 

programs (April 1983). 
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دون بمياهُت اهدشافه و ختى لى ؤمىً اهدشافه فعخدخاج نملُت ؤلاضالح بلى مجهىد هبير و كذ ًترجب نليها 

ت إلالفاث الهمُل  .1حعٍى

 Tagging and tracingع و اإلاالحقت اسلىب الخدب -.3

اخخُاس البُاهاث مً غمً البُاهاث و ٌهخبر الاظلىب امخذادا ألظلىب الاخخباس الشامل، خُث ًخم 

الاضلُت للهملُاث، و مو وغو نالماث مميزة لهزٍ البُاهاث، و جدبو مهالجتها نىذ ول هلؿت مً هلاؽ 

ٌعخخذم البُاهاث ألاضلُت للهمُل، مو ججىب و حشمل اإلايزة الاظاظُت لهزا الاظلىب في ؤهه    اإلاهالجت، 

اإلاشاول التي جىجم ننها و جضداد هفاءة َزا ألاظلىب غز جم جذنُمه ببهؼ بُاهاث اخخباس خاؾئت ؤو غير 

 نادًت الخخباس خاالث خاضت ؤزىاء نملُت اإلاهالجت.

 :Mappingلُاراث جدبع اإلا اسلىب -.4

يهذف َزا الاظلىب بلى مداولت جدذًذ الخذفلاث اإلاىؿلُت في نملُت اإلاهالجت، بدُث ًمىً 

ا نلى هلاؽ الشكابت ؤو هلاؽ الاخخباس  الخدلم مً كابلُت حمو َزٍ الخذفلاث للمهالجت بما ٌهني مشوَس

خؿُو مً خالله ؤن هفعه و ازىاء نملُت اإلاهالجت، و جخمثل مضاًا الاظلىب في ؤن اإلاذكم ٌع داخل البرهامج

ًدىم نلى هفاءة البرامج و بالخالي هفاءة الىكام هيل، هما ٌعخؿُو مهشفت ما برا واهذ َىان ؤحضاء غير 

، بال ؤهه ٌهاب نلى َزا الاظلىب ؤهه ًخؿلب مهاسة كابلت للمهالجت ؤو وحىد بهؼ الخهاسغاث ؤو ألاخؿاء

نلى جفعير الىخاثج و التي ال ٌعخؿُو اإلاذكم بذونها  اللذسةخاضت في مهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث، مً خُث 

 .2ؤن ٌعخخذم َزا الاظلىب

 Concurrent  processing اسلىب الدشغُل اإلاتزامن  -.5

و َى اظلىب ؤهثر جؿىسا مً الىاخُت الفىُت، خُث ًخم جطمُم بشامج لها ضفت ؤلاششاف نلى 

ش نً َزٍ الهملُاث و البُاهاث  نملُاث اإلاهالجت و وقُفتها غبـ الهملُاث غير الهادًت، و ؾبو الخلاٍس

ب الاظلىب الخاضت بها، و مً جم ًمىً ؤن وعمي َزا الاظلىب باإلاشاحهت اإلاعخمشة باالظخثىاء و ًخؿل

غشوسة مشاسهت اإلاذكم الخاسجي في جطمُم الىكام الذاخلي و في وغو خؿـ الشكابت الخاضت به. همذ 

ش الىاججت  ًخؿلب اًػا الانخماد نلى الخذكُم الذاخلي ألهه ٌعخىلي مخابهت اإلاهالجت للبرامج و ججمُو الخلاٍس

ادة الخهلُذ في هكم اإلاهالجت ننها. و ًضداد الاججاٍ في الىكذ الخاغش هدى اظخخذام َزا الا  ظلىب هكشا لٍض

ؤلالىتروهُت للبُاهاث مو الىم الهاثل مً الهملُاث الىاججت نً اإلاششوم نلى مذي الهام، و هثرة ألاخؿاس 

اإلاطاخبت ألظلىب اإلاهاًىاث ؤلاخطاثُت مما ًدخم غشوسة الانخماد نلى الخذكُم الذاخلي و ألادواث اإلاخاخت 

ش الىا  .3ججت ننهالها، و الخلاٍس

                                                           
1
 James I cash et al, a summary of technique for auditing EDP, bases accounting information systems, the 

accounting review (October)  
2
 Ibid, p ; 609. 

3
 James I cash et al, op. cit, p. 820. 

   Av venkatesh, op cit, P. 609. 
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ت  -.6  Parallel Simulationاسلىب اإلاحاماة اإلاىاٍس

في َزا الاظلىب ٌهذ اإلاذكم مجمىنت مً البرامج الخؿبُلُت التي جداوي بشامج الهملي و ًخم 

ا ؤو باظخخذام الخاظب. و ًخميز َزا  مهالجت البُاهاث الفهلُت للهمُل، باظخخذام َزٍ البرامج بما ًذٍو

ظلىب بإهه فهلي لبُاهاث الهمُل، هما ؤهه ًمىً اإلاذكم مً جدبو جذفم الهملُاث الفهلُت نبر مشاخل الا 

ادة هبيرة في الخيلفت، مو بمياهُت كُام اإلاذكم  ادة حجم نُىه الاخخباس دون ٍص بةحشاء الاخخباس مهالجتها و ٍص

ت. و ما ٌهُب َزا الاظلىب ؤهه ٌشبه بطفت معخللت، َزا باإلغافت بلى فهالُت في اهدشاف البرامج الػشوٍس

الىكام مً دون الىخاثج اظلىب الخذكُم خٌى الخاظب، مً خُث ؤهه يهخم باإلاذخالث ؤو اإلاخشحاث لبُاهاث 

التي جىاحه هفغ الاهخلاداث التي جىاحه اظلىب اث دخُث ؤهه هزلً فهى ًىاحه هفغ الاهخلا الىظُؿُت،

 الخذكُم خٌى الخاظب.

 Controlled في اإلاعالجت أو إعادة اإلاعالجت اسلىب الخحنم  -.7

    ًلطذ بالخدىم في اإلاهالجت ؤن اإلاذكم ًدىم الشكابت نً مهالجت الخؿبُلاث اإلاداظبُت الفهلُت، 

و رلً يهذف الخدلُم مً مذي فالُت بحشاءاث الشكابت نلى اإلاذخالث اإلاهالجت و اإلاخشحاث، و ًلطذ 

بةنادة مهالجت البُاهاث التي ظبم مهالجتها و ملاسهت الىخاثج التي جىضل بةنادة اإلاشاحهت ؤن اإلاذكم ًثىم 

بليها بخلً التي ظبم الخىضل بليها نىذ اإلاهالجت اإلابذثُت، و َذف َزا اًػا بلى الخدلم مً مذي فهالُت 

ىً بحشاءاث الشكابت نلى اإلاذخالث اإلاهالجت و اإلاخشحاث، و مً جم، بال ؤن َزا الاظلىب ٌهخبر وظُلت جم

 .1اإلاذكم مً الخدلم مً مذي ظالمت الهملُاث اإلاعخخذمت ؤزىاء و في نهاًت فترة الخذكُم

 Program code analysis اسلىب جحلُل أوامز البرهامج  -.8

بن الغشع مً جدلُل ؤوامش البرهامج و الخدلم مً وحىد ؤلاحشاءاث الشكابُت اإلابرمجت في البرهامج ؤو 

        ٌعخخذم اإلاذكم َزا ألاظلىب بغشع فهم بشامج ؤو ؤحضاء بشهامج الىكام، في ظلعلت مً البرامج، و كذ

و نلى اإلاذكم ؤن ًخدلم مً خالٌ اخخباس بحشاءاث الشكابت نلى ؤمً البرامج و بحشاءاث الشكابت نلى نملُاث 

 ظبُت.الخاظب مً ؤن البرهامج مىغىم الاخخباس َى هفعه الزي اظخخذم ألغشاع مهالجت البُاهاث اإلادا

و ًدخاج َزا الاظلىب بلى جىافش كذس ناٌ مً الخبرة نىذ اإلاذكم هما ؤهه ؤهثر اظتهالن للىكذ في 

ج بلى  قل الىكم اإلاهلذة، و مً جم فةن شإهه شإن الاظالُب ألاخشي و رلً لغشع الخىضل مً َزا اإلاٍض

 .2اظلىب فهاٌ ًمىً اظخخذامه في قل بِئت الخاظباث ؤلالىتروهُت

 Comparison programsاسلىب بزهامج اإلاقارهت   -.9

ًمىً، في خالت اخخىاء ؤهثر مً ملف نلى البُاهاث مخؿابلت، اظخخذام بشامج اإلالاسهت الجاَضة في 

 :1اخخباس َزا الخؿابم و الخإهذ مً وحىد بهؼ اإلالاسباث ألاخشي، مثل

                                                           
1
 D.A Watne and P.P turney, op cit, p. 402. 

2
 AV Venkastesh, op cit, P. 319. 
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خين مخخ .أ  لفين بخفاضُل البُاهاث ملاسهت الخغيراث في ؤسضذة خعاباث اإلاذًىين بين جاٍس

 الخاضت باإلابُهاث و الىلذًت اإلادطلت و اإلاسجلت في ملف الهملُاث.

ملاسهت البُاهاث الخاضت باإلاخضون و اإلاسجلت في ملفت الفترة الخالُت مو بُاهاث اإلاخضون  .ب 

اإلاسجل نلى ملف الفترة العابلت ورلً يهذف اإلاعانذة في الخهشف نل ؤضىاف بؿُئت 

 الذوسان.ؤو  الخشهت 

 ملاسهت جفاضُل الاحىس مو بُاهاث ؤخشي الخاضت باألفشاد و اإلادخفل بها في ملفاث خاضت. .ج 

هما حعاَم بشامج اإلالاسهت في ملاسهت البُاهاث التي جم الخطٌى نليها مً خالٌ جىفُز بحشاءاث 

 لخذكُم.نملُت الخذكُم مهُىت نلى ظبُل اإلاثاٌ: اإلاطادكاث مو البُاهاث الخاضت بالششهت مدل ا

 Unexcused code analyseأسلىب جحلُل ألاوامز غير مىفذة  -.01

ش نً نذد اإلاشاث التي جم فيها جىفُز  في قل َزا الاظلىب، ًخم مشاكبت جىفُز البرامج و جلذًم جلٍش

ش معانذة هبيرة نىذ اللُام بخدلُل ألاوامش، خُث ؤهه  ول مً ؤحضاء ألاوامش ؤزىاء اإلاهالجت و ًلذم جلٍش

ر ألاحضاء التي ًخم جىفُزَا و مً جم فةهه ًلفذ هكش اإلاذكم واألمش الزي كذ ًيىن مضوسا ؤو فاثػا ؤو ًىض

 خؿإ.

 Flowcharting programme أسلىب بزامج خزائط الخحقق  -.00

وافت الخفاضُل و باللذس الزي ًجهلها ملُذة في الخدلُل ؤو البرامج. و ما ٌهُب َزا  الالصم إلقهاس 

الاظلىب ؤن خشاثـ الخذفم آلالُت نادة ما ال جيىن كادسة نلى جلُم الخفاضُل اليافُت التي ًفشل في 

 جدلُم الهذف منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
1
 Paul Okkesse, op. cit, P.391. 
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 مخطط اسالُب الخحقق من صحت البرامج

 الخحقق من صحت البرامج( أسالُب Vشهل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصدر: من إعداد الطالبت

 

 

 لتحقق من صحة البرامجأسالٌب ا

 أسلوب البٌانات االختٌارٌة

 أسلوب االختبار المتكامل

 أسلوب تتبع المسارات

 أسلوب التشغٌل المتزامن

 أسلوب المحاكات المتزامن

أسلوب التحكم فً المعالجة و 

 إعداد المعالجة

 أسلوب تحلٌل األوامر غٌر منفذة

 أسلوب برامج الخرائط التدفق
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 اإلاطلب الثالث: اسالُب اخخبار رقابت النزاهت

 بزهامج جحلُل سدل حشغُل الحاسب -.0

الخاظب سجل ليافت ألاوشؿت التي جلىم بمهالجت بُاهاتها لزا ًيبغي ؤن ًخم بنذاد البرامج التي 

حعاَم في جدلُل َزا السجل و الخلذًش نً مفلىداث مهُىت، و مو اظخخذام َزٍ البرامج ًمىً للمذكم 

 ؤن ًجشي الهذًذ مً الاخخباساث بغشع الخدلم مً:

 ؤن البرهامج اإلاطذق نليها هي فلـ التي جخىلى بدخاٌ البُاهاث الهامت. .ؤ 

ؤن وظاثل الخذماث اإلاعانذة و التي ًمىً ؤن جادي بلى بفعاد ملفاث البُاهاث ؤو جلف  .ب 

 مىخباث البرامج كذ اظخخذمذ فلـ في ألاغشاع اإلاعمىح بها.

 ؤن ًخم مهالجت البرامج اإلاطذق نليها فلـ نىذ حذولتها. .ج 

 ل اإلالفاث الصخُدت َى فلـ الزي جم بدخاله.ؤن حُ .د 

 :1محلل قاعدة البُاهاث -2

ًمىً بنذاد البرامج بالطىس التي جمىً اإلاذكم مً فهم َُيل كانذة البُاهاث، و جلُُم مذي 

         هفاًت ؤمنها، ففي قل الىكم الخذًثت ًمىً اظخخذام بشامج خاضت الخخباس جىضُف كانذة البُاهاث 

مىخبت البرامج، و رلً إلاعانذة اإلاذكم في فهم و جلُُم بمياهُت الىضٌى للبُاهاث و فهم جذكم و اخخباس 

 و الامً في هكم اإلاهالجت الفىسٍت. بحشاءاث اإلاهالجت

و جمشُا مو جؿىس هكم اإلاهلىماث فلذ بذؤث بهؼ اإلاىكماث في بذاًت العبهُىاث في اظخخذام 

ثر كىة مما ٌعمذ لها بالخهامل و الخفانل الفهاٌ بُنها و بين ؤضغش حجما و ؤههكم دنم اللشاساث ليىنها 

اإلاعخخذم النهاجي، فلذ جم جطمُمها إلاعانذة اإلاعخخذم النهاجي في الاظخفادة مً البُاهاث و الىمارج في 

لت حذًذة وعبُا في الخفىير بشإن  اجخار اللشاساث بشإن شبه الهُيلُت. و حهخبر هكم دنم اللشاساث ؾٍش

لخاظباث ؤلالىتروهُت في مجاٌ ؤلاداسة و اإلاداظبت و اإلاشاحهت، فهي هكم اثمت نلى اظخخذام اظخخذام ا

الخاظباث ؤلالىتروهُت خُث هجذ كانذة البُاهاث مخهللت بىكم اللشاس التي ميىهاتها ؤظاظُت هي هكام 

ين اإلاعخخذم و الىكام، الفشعي إلداسة البُاهُاث و الىكام الفشعي إلداسة الىمارج و الىكام الفشعي لالجطاٌ ب

و ًىضر الشيل اإلاىالي هُفُت جفانل هكم اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث و هُفُت نمل هكام دنم اللشاساث 

 مً خالٌ جفانل ميىهاجه الاظاظُت هما ًلي:

 

 

                                                           
1
 Ibid, P. 392. 
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و ًخطر مً الشيل العابم ؤن معخخذم الىكام ًلىم بةسظاٌ الخهلُماث اإلاؿلىبت بلى الىكام، جم 

ل اللغت اإلاشظلت بلى لغت آلالت، جم جشظل الخهلُماث  ًلىم بشهامج بداسة الخىاس بين اإلاعخخذم و الىكام لخدٍى

مهُىت، خُث ًلىم َزا الىكام بما لىكام الفشعي إلداسة البُاهاث برا وان اإلاؿلىب مجشد اظترحام بُاهاث 

اإلاداوس، ؤما برا وان اإلاؿلىب الفشعي بةسظاٌ البُاهاث بلى معخخذم الىكام مً خالٌ الىكام الفشعي إلداسة 

َى الىضٌى بلى خل إلاشيلت ما باظخخذام همىرج مهين، جشظل حهلُماث اإلاعخخذم بلى الىكام الفشعي إلداسة 

هالجت الىمىرج اإلاؿلىب باظخخذام البُاهاث الالصمت للىمىرج و التي الىمارج و ًلىم َزا الىكام الفشعي بم

ًخم الخطٌى نليها مً كانذة البُاهاث ؤو معخخذم الىكام جم ًشظل ول اإلالترح بلى معخخذم الىكم مً 

 خالٌ الىكام الفشعي إلداسة الخىاس.

 مستخدم النظام

 برنامج إدارة النظام الفرعً لالتصال
 بٌن المستخدم و النظام

إذا كان المطلوب 
مجرد استرجاع بٌانات 

 معٌنة

إذا كان المطلوب 
الوصول إلى حل المشكلة 
ما باستخدام النماذج 

 الموجودة داخل النظام

 
 الحل

 المقترح 

 
البٌانات 
 المطلوبة

 النظام الفرعً إلدارة النماذج النظام الفرعً إلدارة البٌانات

 طلب البٌانات الالزمة
 للنموذج المستخدم من قاعدة البٌانات

 البٌانات
 المطلوبة

 ٌرسل  تعلٌماته إلى النظام ٌتلقى تعلٌماته من النظام
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روهُت للبُاهاث اإلاطلب الزابع: اإلاشامل العامت السخخدام الخدقُق في ظل اإلاعالجت ؤلالنت

 .اإلاحاسبت

مً اإلاشاول نىذ اظخخذام الخذكُم في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت، َىان الهذًذ 

خُث جيخج نً الخاظباث اإلاعخخذمت في هكم اإلاداظباث ؤلالىتروهُت بطفت نامت، و بطشف الىكش نً 

 واآلحي:هىنُتها في مجاٌ بداسة البُاهاث، و جخمثل َزٍ اإلاشاول 

 اخخفاء السجالث اإلاادًت: -.0

نمُت حسجُل و خفل البُاهاث اإلاداظبُت باظخخذام في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث جخم 

الىبػاث ؤلالىتروهُت في الزاهشة الشثِعُت للخاظب او نلى ؤششؾت و اظؿىاهاث ممغىؿت خشاج الخاظب و 

ت غير مشثُت و غير كابلت لللشاءة، هما ًمىً ُاهاث اإلاداظبُبلغت ًفهمها بال الخاظب، و بالخالي اضبدذ الب

ؤو خزف اي بُاهاث دون جشن اي آزش ًذٌ نلى خذور َزٍ الهملُت مما ظهل مً اسجياب  حغُير ؤو بغافت

 .1خاالث الغش و حهل مً الطهب اهدشافها

 عدم وحىد سىد حُد للمزاحعت: -.2

الخىزُم اإلاىؿلي و الزي ًمىً جدبو الهملُت مً  ًلطذ به مجمىنت مشاحو للمهالجت )البُاهاث ؤو 

ا ا و ختى هخاثجها النهاثُت ؤو الهىغ، و بمهنى البذت بالىخاثج النهاثُت للهملُت و الاهتهاء بمطذَس  .2مطذَس

ا و  و َىان مً ًشي ؤن لعىذ اإلاشاحهت نذة ؤغشاع جخمثل في: العماح ًخدبو الهملُت مً مطذَس

هىغ، ؤلاحابت نلى الدعائالث جصخُذ ألاخؿاء، جدذًذ نىاكب ألاخؿاء، الخذ مً ختى هخاثجها النهاثُت ؤو ال

ب ُت، بمياهُت الاظخذناء مشاكبت آلا خاالث الغش، مشاكبت الامً، بنذاد وسخت بغاف داء و بنادة جذٍس

 اإلاعخخذم.

 ، اإلاهالجت،مىهه فُػمً ظىذ اإلاشاحهت الدشغُلؤهه مً حهٍشف العابم، بخدذًذ مػ Weberو ًشي 

خي لؤلوشؿت، البُاهاث، الخىزُم اإلاىؿلي، الهملُاث الهامت،         اإلاعدىذاث الاضلُت للمعخفُذًً و نشع جاٍس

و اشاس بلى ؤهه وفلا للمػمىن العابم للعىذ اإلاشاحهت فةهه في قل اظخخذام الخاظباث ؤلالىتروهُت جيىن 

 .3لترهُبـ اإلاهماسي إلابنى الىخذاث آلالُتالبرامج، السجالث و حهذًالث البرام، هكام الدشغُل، الشمىص، ا

و نلى الشغم مً وحىد اجفاق نلى ؤن ظىذ اإلاشاحهت الجُيُغي ؤن ٌسجل ألاخذار بذكت و ؤن جيىن 

اشاس بلى وحىد زالر ؤظباب  Weberَزٍ ألاخذار خلُلُت و دكُلت، و حهبر بطذق و ؤماهت نً الىاكو، بال ؤن 

 جدٌى دون جدلُم رلً، و هي:

                                                           
1
 George H. Bondar, Accounting information système, New York, MC Graw-hill publishing Co, Ltd, 1990, p ; 

760. 
2
 GB Daris DL Adams and C.A schaller, auditing and EDP, AICPA, 1991, p. 8. 

3
أحمد حسٌن علً حسٌن، مشكال الرقابة فً أنظمة التشغٌل اإللكترونً للبٌانات و اثرها على مسؤولٌات المراجع، مجلة كلٌة البحوث   

 63، ص 0222، العدد األول، 36العلمٌة، كلٌة التجارة، جامعة اإلسكندرٌة، المجلد 
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: فهلى ظبُل اإلاثاٌ، كذ ًخم هلل سكم الخعاب ؤو مبلغ في قُمت اإلافزداث العملُت ألاخطاء .1

الهملُت خؿإ مً السجالث ألاولُت، و مً جم جيىن كُمت مفشداث البُاهاث خاؾئت، و جذخل 

غمً ظىذ اإلاشاحهت و بن لم جىشف و جصدر َزٍ ألاخؿاء في الىكذ اإلاالثم فةنها ظخذخل في 

ا العلبُت.آًػانف مً كانذة البُاهاث، مما   زاَس

نلى ظبُل اإلاثاٌ، خؿإ جؿبُم اإلاىؿم كذ جذخل ألاخطاء في دخال البُاهاث للسىد اإلازاحعت  .2

ل البُاهاث ؤو كذ  في ظىذ اإلاشاحهت برا خضن في ميان بهُذ، فلذ جلو ؤخؿاء في هلل ؤو جدٍى

 ًادي جلف بشامج مهذاث الىكام بلى ؤخؿاء في ؤلادخاٌ للعىذ اإلاشاحهت.

ؤي  سهىلت و حافز حزائم الغش في ظل اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث و صعىبت الدشافها: .3

جالنب في بشامج الخاظب، ملفاث البُاهاث، اإلاهذاث و ًادي رلً بلى بلخاق خعاثش بالخىكُماث 

 التي ًلو الغش في مجاٌ اظخخذامها للخاظباث و ًمىً جطيُف الغش وفم الثالر ؤبهاد، هي:

 

 العالقت: .أ 

ًىضر َزا البهذ مً خُث نالكت مشجىبُه بالششهت، فهىان ؤفشاد خاسج الششهت  ًمىنهم اسجياب 

و َم ؤخطاثُىن الخعاباث، خُث ؤَنهم ًلمىن بالىاخُت الفىُت للخعاباث، مما ٌعهل نليهم مهشفت الغش 

ولماث العش و الاجطاٌ و الىكام و اسجياب خاالث للغش التي ًطهب اهدشافها ؤما الفئت الثاهُت فهم 

لى فيها، اإلاعخخذمىن داخل الششهت، و َزا بةدخاٌ نملُاث مدشفت لىكام الخاظب مثل الؿلباث مغا

مُت لطالر مشجىبي الغش، نلى  الخىاؾئ مو الهمالء فُما ًخهلم بالخطم اإلامىىح لهم و بدخاٌ خعاباث َو

مُت في هشف الاحىس و اإلاشجباث، نلى ؤن ًدطل ىبى الغش نلى مشج ظبُل اإلاثاٌ، بدساج ؤظماء نماٌ َو

مُت في هشف ألاحىس و اإلاشجباث، نلى ؤن ًدطل مشجىبى الغش نلى َزٍ  ظبُل اإلاثاٌ بدساج ؤظماء نماٌ َو

 ألاحىس و اإلاشجباث.

 الخبرة: .ب 

و ًىضر َزا البهذ الغش مً خُث معخىي الخبرة و الىعي بالخاظباث الالصم لخىفُزٍ، فهىان 

بهؼ خاالث الغش التي جدخاج بلى مهشفت جفطُلُت بىُفُت نمل الخاظباث، بشامجها، اظالُب بدخاٌ و 

ً البُاهاث      مهالجت  ، و َىان خاالث ؤخشي ال جدخاج ألهثر مً مجشد إلاهشفت بىُفُت اظخخذام و جخٍض

الىكام اإلاىحىد، فلِغ مً الػشوسي ؤن ًيىن مشجىب الغؼ مهذا للبرامج، ؤو ملما بإلااما جاما بالخاظباث 

 ؤلالىتروهُت، ختى ًيىن هاجخا في اسجياب مثل َزٍ الخاالث.

 الدافعُت: .ج 

ذافو الجشو، الاهخلام و خماًت الزاث، فلذ جشجىب في ألاضىٌ مً خاالث الغش ما ًخم اسجيابها ب

فبهؼ خاالث غش ي مً الذوافو الثالزت العابلت، ؤاإلاادًت للششهت ؤو في البُاهاث، و رلً جدذ جإزير 

، و البهؼ آلاخش ًشهض نلى الخذام، الخػلُل و ظشكت و جذمير  الخاظباث جيىن بالخالنب في ألاضٌى
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بلى هخاثج مػللت. و ًخميز الغش في مجاٌ الخاظباث ؤلالىتروهُت مً وحهت هكش مشجىبُه البُاهاث، مما ًادي 

 خطاثظ ال جخىافش في قل الىكام الُذوي، و جخمثل َزٍ الخطاثظ في آلاحي:

فمو الخىظو في اظخخذام  :خخدام الحاسباث ؤلالنتروهُتسهىلت ارجهاب الغش في ظل اس .1

العبب في رلً بلى كطىس الشكابت في هكم ب خاالث الغش، و ًشحو الخاظباث ؤضبذ مً العهل وعبُا اسجيا

ادة الخبرة الهامت بخلً الىكم  .1الخاظباث في الخلذم الفني الىبير، باإلغافت بلى ٍص

: بن اظخخذام صعىبت الدشاف و جدبع الغش في ظل اسخخدام الحاسباث الالنتروهُت .2

الخاظباث ؤلالىتروهُت في بداسة البُاهاث فدعب، بل و حهل مً الطهب اهدشافه فُمىً إلاشجىب الغش 

ً، دون جشن ؤي ملمىط ًىىً جدبهه، و خُث ؤن اسجياب خاالث الغش في مجاٌ  ؤن ٌغير مً وخذاث الخخٍض

، بلى Allenدشافها، و حشير دساظت الخاظباث ًيىن بذكت و بخيام، ا فةن مهكم َزٍ الخاالث كذ ال ًمىً اه

في مذاٌ الخاظباث ؤلالىتروهُت و التي نادة ما ًطهب اهدشافها في َزا  5و م خاالث الغش العاثذة في 

 الخاالث في آلاحي:

َىان الهذًذ مً خاالث الغش في مجاٌ اظخخذام الخاظباث  الغش اإلاخعلق باألحىر: .ؤ 

 ؤلالىتروهُت في اإلاهاشاث )الاحىس(،خُث ًذفو ألاحش ألاشخاص لِعىا نلى كُذ الخُاة.

         : ٌهخبر الغش اإلاخهلم باإلاخضون الغش اإلاخعلق باإلاخشون و ؤلاهفاق في القطاع الحنىمي .ب 

خاظباث ؤلالىتروهُت اإلاعخخذمت في الىخذاث و ؤلاهفاق الخيىمي مً ؤهبر مشاول هكم ال

الخيىمُت، و هزلً في اللؿام الهام، و العبب وساء قهىس َزٍ اإلاشيلت ال ًخم مشاحهتها 

 بطىسة واملت و دكُلت.

ظاث في شزماث الخأمين: .ج  ب، ؤهه ال وان مً اإلاهخلذ  الغش اإلاخعلق بالخعٍى ختى في وكذ كٍش

ي ششواث الخإمين، بال ؤن الىاكو ؤزبذ غير رلً، ًىحذ غش في مجاٌ اظخخذام الخاظباث ف

 فؿبُهت وشاؽ َزٍ الششواث، كذ دنلها نشغت لخاالث الغش التي جلو بها.

: َىان بهؼ الىخذاث الخيىمُت التي جيىن نشغت الغش اإلاخعلق ببرامج ؤلاهفاق الحنىمي .د 

ًيخج َزا نً لىحىد الغش في بشامجها، مثل بشامج الصخت، الخهلُم، الضسانت و الذفام و 

 ظىء الدشغُل الجماعي للبرامج الخيىمُت.

ت .ٌ        : والخالنب في حجم الدعهُالث الاثخماهُت للهُلالغش اإلاخعلق بالقزوض في البىىك الخجاٍر

و التي نلى اظاظها ًخم اخدعاب اللشوع، و ٌشير الخبراء الخاظباث بلى ؤن خاالث الغش 

 مً بحمالي خاالث الغش. % 22 و % 5اإلاىدشفت مً َزا الىىم جتراوح بين 

ادة الغش في قل اظخخذام  الخاظباث ؤلالىتروهُت ؤن الهذًذ مً الششواث التي و مما ًادي بلى ٍص

جلو جدذ ؾاثلخه جفػل ؤن ال جفصر نىه، و رلً للخفاف نلى ظمهتها نىذ الهمالء الذاثىين و 

ش اإلاشهض اللىمي للخاظباث باإلاملىت ً، خُث ؤشاس جلٍش فلـ مً الغش باإلاملىت  %7اإلاخدذة بلى ؤن  اإلاعدثمٍش

اإلاخدذة ًخم ؤلانالن ننها، هما ؤن الغش في قل اظخخذام الخاظباث ًفخلذ ؤدلت ؤلاداهت اإلاباششة، فداالث 

مً بحمالي الخاالث اإلاىدشفت، و ؤن مهكم  %9و  %3الغش اإلاىدشفت التي جم بداهت مشجىبيها جتراوح ما بين 

                                                           
1
 James Essinger, « Fraud prevention is the priority, accounting », September, 2000, P. 64.. 
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اهدشفذ بالطذفت و َزا ٌهني ؤن َىان الهذًذ مً الخاالث ألاخشي التي لم  خاالث الغش اإلاىدشفت كذ

ت، و خاضت جلً التي جبذؤ في  ًخم اهدشافها، غف بلى رلً، ؤن مهكم خاالث الغش جدعم باالظخمشاٍس

 مشخلت مبىشة نىذ جطمُم الىكام.

ا إلازجنبُه مما ٌشجع ارجهابه: -.3  الغش في مجال الحاسباث جحقق عائدا مغٍز

يي بلى ؤن غش الخاظباث ًدلم  ناثذا إلاشجىُه ًتراوح مً خُث ؤشاس مىخب اإلاباخث الجىاثُت الامٍش

ا، و ؤن مخىظـ الهاثذ إلاشجىبي الغش في خاالث الغش اإلاىدشفت كذس بدىالي  5بلى  3 بلُىن دوسا ظىٍى

ا باليعبت للمشجىبي الغش باظخخذام ا 23.222دوالس و رلً ملابل  522.222 تدوالس ظىٍى . هما 1لؿشق الُذٍو

اشاس مشهض اللىمي للخاظباث باإلاملىت اإلاخدذة في مسج ؤخشاٍ بلى ان خاالث الغش الخاظباث جلخم بششهت 

ا، و جادي بلى هلظ في ألاسباح بمهذٌ  2ملُىن بلى  422اإلاملىت اإلاخدذة خعاثش جتراوح بين  بلُىن حىُه ظىٍى

ذ نً   ر ظلبي نً اإلاالن، الهاملين و الذولت.، و َزا الىلظ في ألاسباح له جإزي %12ًٍض

و خالضت اللٌى ؤهه ال ًمىً الخذ مً ٌ=ٌ الخاالث مً الغش بال مً خالٌ بىاء هكام حُذ 

 للشكابت الذاخلُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zesley mall, Fooling the fraudsters », Accountancy, November, 2012, p 57. 
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اإلابحث الثاوي: الىظام اإلاخهامل للزقابت الداخلُت في ظل اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث 

 اإلاحاسبُت:

ت الذاخلُت، ببؾاس لىكام مخيامل للشكابت الذاخلُت، ًلىم نلى اإلافهىم الىاظو للشكاوغو و ًمىً 

ت، الشكابت الدشغُلُت و الشكابت اإلاداظبُت، و ليل هكام  خُث ًلعم بلى زالر هكم فشنُت، هي: الشكابت ؤلاداٍس

         اإلاالثمت، مً َزٍ الىكم الفشنُت َذف ٌععى بلى جدلُله مً خالٌ مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الشكابت 

       و جخيامل َزٍ الىكم الفشنُت لخدلُم في النهاًت الهذف الهام لىكام الشكابت الذاخلُت، و مخو الاخؿاء 

ا. و ظىىضر رلً مً خالٌ َزا  ؤو اهدشاف الشكابت نلى جصخُذ الاخؿاء و اإلاخالفاث و جذهُت خعاثَش

 البدث.

تاإلاطلب ألاول:   الزقابت ؤلاداٍر

ت في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث ًيبغي ؤن جخػمً ما ًلي  :1لخدلُم ؤَذاف الشكابت ؤلاداٍس

 الزقابت الخىظُمُت: -.0

للذ نشف مههذ اإلاداظبين اللاهىهين الىىذي الشكابت الخىكُمُت في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت 

ت، و رلً بهذف جذهُت ألاخؿاء و اإلاخالفاث للبُاهاث مداظبت بإنها جلعُم اإلاهام داخل و خشاج كعم اإلاهالج

في قل اظخخذام َزٍ الىكم. و جلىم الشكابت الخىكُمُت نلى وحىد خؿت جىكُمُت ظلُمت جدذد ؤلاداساث و 

ألاكعام التي حعخلمها اإلايشأث، و جدذد اخخطاضاث و واحباث و معاولُاث ول بداسة ؤو كعم، و هزلً 

ؼ اإلاىاظب للمعاولُاث ا  لىقُفُت.جىضر الخفٍى

 الزقابت على إعداد و جىثُق الىظام: -.2

ٌعهم ؤلانذاد و الخىزُم الجذًذ لىكام اإلاهالجت للبُاهاث في حعهُل نملُت الخذكُم، خُث ًلذمً 

 للمذكم اإلاعدىذاث التي جمثل ظىذا وافُا للخذكُم، و جدىاٌو نلى بنذاد و جىزُم الىكام، هما ًلي:

 الزقابت على إعداد الىظام: -0.2

تهذف الشكابت نلى بنذاد الىكام بلى بىاء هكام ًخػمً بحشاءاث الشكابت اليافُت نلى جؿبُلاث 

الخاظىب و ٌهمل بما ًخفم مو مىاضفاث اإلاهالجت، و ًمىً اخخباٍس و مشاحهخه بطىسة مشغُت، و لخدلُه 

 ًيبغي جؿبُم ؤلاحشاءاث الشكابُت آلاجُت نىذ بنذاد الىكام:

ت وحىد  .1 مىخىبت ألغشاع جخؿُـ و ججهيز الىكام، خُث جادي َزٍ بحشاءاث مهُاٍس

ادة اللذسة نلى الفدظ و الخلعُم اإلاعخمش إلحشاءاث الشكابت ؤزىاء نملُت  ؤلاحشاءاث بلى ٍص

 بنذاد الىكام.

                                                           
1
 Braiatta Luis, Maxi-control objectifs for uni computers, June 2013, p.p 43-46. 
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اشتران ول مً اإلاذكم الذاخلي و الخاسجي اإلاعخفُذًً و ؤفشاد كعم اإلاداظبت في نملُت  .2

 1بنذاد الىكام.

  .مً الخخؿُـ الجُذ للىكام مً خُث جدذًذ ؤَذافه و مجاله الخدلم .3

و رلً مً خُث للخدلُم مً مذي فهالُخه في ملابلت بحشاء الاخخباس اإلابذجي للىكام  .4

 .2اخخُاحاث اإلاعخفُذًً، الاخخُاحاث الفىُت و بمياهُت الخذكُم

ل مً الىكام اللذًم بلى الىكام الجذ .5 ًذ، و رلً لخجىب الشكابت اليافُت نلى نملُت الخدٍى

فلذ البُاهاث ؤو بظاءة مهالجتها هدُجت للفطل في بصالت اظباب اخخالف بين الىكام 

 اللذًم و الجذًذ.

الخإهُذ نلى جىزُم نملُت بنذاد الىكام و رلً إلاا لها دوس َام في مىو اهدشاف و جصخُذ  .6

 ألاخؿاء.

ت لىكذ اهجاص ؤوشؿت بنذاد الىكام، و رلً  .7 ٍش بغشع الشكابت نلى بنذاد حذاٌو جلٍش

 نملُت ؤلاهجاص.

ت، اإلاخخطشاث، و الىمارج في بنذاد الىكام خُث حعانذ في  .8 اظخخذام ؤشياٌ اإلاهُاٍس

 حعهُل مهمت جشميز البرامج.

ا في بنذاد الىكام و الخطذًم نليها، خُث ؤن  .9 الفدظ اإلاعخمش لؤلنماٌ التي جم بهجاَص

 َزا ًفُذ في جلُُم نملُت بنذاد الىكام.

 الزقابت على جىثُق الىظام: -2.2

ش، ؤوساق الهمل، وضف لىكام و بشامجه، خشاثـ الخذكُم  جخػمً الخىزُم، السجالث، الخلاٍس

حهلُماث لدشغُل، و غشيها، و التي حعانذ نلى وضف الىكام و ؤلاحشاءاث اإلاعخخذمت ألغشاع ؤداء مهام 

ادة فهم اإلاذكم للشكابت نلى جؿبُلاث الىكام، و مً  مهالجت البُاهاث و ًادي الخىزُم الجُذ للىكام بلى ٍص

و جيلفت الخذكُم. لزا ًلخض ي وحىد بحشاءاث الشكابت نلى جىزُم الىكام لػمان الثلت و    جم جذهُه وكذ 

 مً ؤَم َزٍ ؤلاحشاءاث ما ًلي:

وحىد مهاًير جىزُم الىكام، خُث ؤن غُاب َزٍ اإلاهاًير ًادي بلى فلذ الثلت في جىزُم  -

الخذكُم الجُذ و ضهىبت الشكابت نلى ت فدظ و الخطذًم نلُه، فلذ ظىذ الىكام، ضهىب

 .3و ؤلالتزام بمهاًير اإلاهالجت اإلاشغُت حهذًل الىكام 

اظخخذام البرامج اإلاعانذة، مثل بشامج خشاثـ الخذكُم، بشامج ؤمىاء اإلاياجب، و التي جخىلى  -

     بلى جذهُت الخيالُف الخىزُم  الخىزُم آلالي للىكام بالذكت و العشنت اإلاالثمت، مما ًادي

 .4و ٌعهل فدطه

                                                           
1
 Ron Weber, E.D.P auditing, conceptual foundation and practice, Mc Graw hill, Ney york, 2004, p. 121. 

2
 E. Churysler & DE Keller, Prevention computer fraud, management accounting, April, 2000, p. 28. 

3
، العدد 76عبد حسٌن شطاه، أثر المعالجة اإللكترونٌة للبٌانات على مقومات الرقابة الداخلٌة، كلٌة التجارة بنً سوٌفن جامعة القاهرة، المجلد   

 .724، ص 0222، 20
4
 Ron Weber ,EPD auditing conceptual foundation and practice, op. cit, p.p 329-332. 
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جىزُم البرامج مً خالٌ بنذاد الخشاثـ جذفم البرامج، جىضُف البرامج و الهذف منها،  -

ششح لشيل اإلاذخالث و اإلاخشحاث ليل بشهامج و ؤلاحشاءاث الشكابُت التي ًخػمنها، بنذاد 

خ  ذ بها و جاٍس ا و الخطٍش سجل بيافت الخهذًالث التي ؤدخلذ نلى البرهامج و ًىضر اخخباَس

ا مو البرامج ا ًيبغي بذء جىفُزَا. هم جىفير وسخت مىخىبت مً البرامج التي ًخم ششاَئ

 بهذف اسشاد اإلاعخخذم بشإن هُفُت الخهامل مو َزٍ البرامج. 

جىزُم حهلُماث اإلاهالجت الالصمت إلاعانذة مشغلي الخاظب بهملُاث اإلاهالجت و حهشف  -

 بذلُل الهملُاث.

 الزقابت على جىسَع اإلاخزحاث: -3.2

ت نلى جىصَو اإلاخشحاث بلى الهمل نلى جىصَو اإلاخشحاث تهذف الشكاب هكم اإلاهالجت ت ؤلاداٍس

ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت نلى الاشخاص اإلاطشح لهم بزلً، و جىصَهها في الخىكُذ اإلاىاظب، و ليي 

 جدلم َزا الهذف ًيبغي ؤن جخػمً ؤلاحشاءاث آلاجُت:

إلحشاءاث جىصَو مخشحاث ول جؿبُم نلى خذٍ، ًيبغي ؤن جخػمً وزاثم اإلاهالجت وضف  .1

بلى الخذ الزي ًمىً جىصَو وافت اإلاخشحاث نلى الاشخاص اإلاطشح لهم بزلً، و جخػمً 

 َزٍ ؤلاحشاءاث ما ًلي:

مت فدظ الخىصَو: و التي جدذد اإلاعخلم اإلاطشح به ليل مفشدة مً مفشداث ثكا .ؤ 

 اإلاخشحاث.

ش في ألاوكاث اإلاىاظبت. حذٌو الخىصَو: و ًبين جخابو .ب   بنذاد و جىصَو الخلاٍس

ش، اظم  .ج  ل: و التي ًخم بلخاكها بيسخ اإلاخشحاث، و جدذد اظم الخلٍش كىاثم الخدٍى

ذي.  اإلاعخخذم، اللعم الخابو له، و الهىىان البًر

خ الخىصَو ول وسخت  .د  ، اإلاعخلم و جاٍس سجل الخىصَو: و حسجل فُه حهت الىضٌى

ن ًىكو اإلاعخفُذ بما ًفُذ اظخالم اإلاخشحاث الخاضت مً اإلاخشحاث، هما ًيبغي ؤ

 به.

الخدلم مً مذي جىافم سجل الخىصَو و كاثمت فدظ الخىصَو، و رلً للخإهذ مً ؤن  .2

 اإلاخشحاث هما ًيبغي، ؤن ًىكو اإلاعخفُذ بما ًفُذ اظخالم اإلاخشحاث الخاضت به.

ل، للخإهذ مً ان اإلاخشحاث التي اظخلمتها ألاك .3 عام اإلاعخفُذ هي فدظ كاثمت الخدٍى

لها مً كعم اإلاهالجت.  هفعها التي جم جدٍى

ش و إلاعدىذاث كذ جم  .4 فدظ حذٌو الخىصَو و رلً للخإهذ مما برا واهذ وافت الخلاٍس

 اظخالمها في الخىكُذ اإلادذد لها.
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ت على أمن الىظام: -4.2  الزقابت ؤلاداٍر

ت نلى مهكم اإلاخالفاث الخاظباث مً خالٌ الخخؿُـ ؤلاداسي الجُذ ألمً  ًمىً الخغلب ؤلاداٍس

الىكام، و الزي ٌهمل نلى جدلُم ؤكص ى مىافو ممىىت مً ؤمً الىكام، و ًيبغي ؤن ًخػمً الخخؿُـ و 

ت نلى ؤمً الىكام ما ًلي:  الشكابت ؤلاداٍس

ًير لخلُُم ؤمً الىكام فُما بهذ، و جدذًذ ؤَذاف ؤمً الىكام، و التي حهخبر بمثابت مها .1

جخمثل َزٍ الاَذاف في خماًت ججهيزاث و بشامج الىكام مً اإلاخاؾش البُئُت و مخالفاث 

 الخاظباث.

و اإلاخمثلت في اإلاخاؾش  و الخيالُف اإلاشجبؿت بمخاؾش ؤمً مهالجت البُاهاثجلذًش الاخخماالث  .2

خُث حعهم َزٍ الخلذًشاث في  البُئُت، و اإلاخاؾش الىاججت نً مخالفاث الخاظباث،

 اخخُاس ؤلاحشاءاث اإلاالثمت للىكام.

بنذاد خؿت جػمً معخىي ملبىال مً ألامً و بخيلفت مهلىلت، و جطف َزٍ الخؿت وافت  .3

ؤلاحشاءاث الشكابُت التي ظِخم جؿبُلها و ؤَذاف َزٍ ؤلاحشاءاث. و َزا ًيبغي ؤن ًخم 

 ز.فدظ الخؿت و الخطذًم نليها كبل مىغو الخىفُ

، و التي جخػمً اإلاعاولُاث نً وغو الخؿت مىغىم جدذًذ اإلاعاولُاث نً ؤمً الىكام .4

 .1الخىفُز، و اإلاشاكبت اإلاعخمشة ألمً الىكام

و رلً للخدلم مً مذي فهالُتها في جدلُم  اخخباس بحشاءاث الشكابت نلى امً الىكام .5

اإلاعاولُاث، فهم ؤلاحشاءاث و ؤَذافها اإلاشحىة، خُث ؤن َزا الاخخباس ًاهذ نلى جدذًذ 

 جىفُزَا و جىقُف ؤظالُب الشكابت بطىسة مالثمت.

 و مً خالٌ الذساظت العابلت ًمىً جطمُم اإلاخؿـ الخالي:

تVIIشهل رقم )  ( منىهاث الزقابت ؤلاداٍر

 

 

 

 

 

 

 مطذس : مً بنذاد الؿالبت

                                                           
1
 Romney M.B and K. Stoks, Microcomputer controls, The internal auditor, June 1990, P.p. 18,22 
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 اإلاطلب الثاوي: الزقابت الدشغُلُت

لخدلُم ؤَذاف َزٍ الشكابت الدشغُلُت في قل هكم اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت جيبغي 

 جخػمً ما ًلي: ؤن

 ن خالل الىحداث آلالُت و البرامجالزقابت م -.1

كذ ؤضبذ مً الػشوسي ؤن ًيىن لطاوعي الخاظباث و مهذي البرامج دوسا بًجابُا في الشكابت نلى 

الدشغُل و اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث، و رلً مً خالٌ جلذًم الىخذاث آلالُت و البرامج التي ًمىً 

 هالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت، مً خالٌ ول مً الىخذاث آلالُت و البرامج.جؿبُلها نلى اإلا

 الزقابت من خالل الىحداث آلالُت: -0.0

و هي مجمىنت مً بحشاءاث الشكابت اإلابيُت داخل الخاظباث، و التي ًدذَا ضاوهىا الخاظباث 

 بغشع غمان دكت مهالجتها، و جخػمً ما ًلي:

 فحص الحزف الشائد: -ؤ.

ً ؤو ؤهثر، ًخم بلخا ها بدشف ؤو ولمت ؤو مجمىنت مً البُاهاث كو الخشف الضاثذ َى وخذة جخٍض

ل البُاهاث بين وخذاث الخاظب  بغشع اهدشاف الاخؿاء ؤلالىتروهُت و ألاخؿاء التي جلو ازىاء نملُت جدٍى

 :1اإلاخخلفت، و مً ؤَم ؤهىام َزا الفدظ ما ًلي

 :فحص الخماثل الشوجي 

( ضفش برا وان مجمىم ألاسكام الثىاثُت صوحُا 2الخاظب الشكم الثىاجي الخمازلي )خُث ًػُف 

( واخذ برا وان مجمىم الاسكام الثىاثُت فشدًا، و بزلً ًطبذ ألاسكام الثىاثُت 1بؿبُهخه، و ًػُف الشكم )

ا ؤن مجمىم داثما صوحُا، و ًفُذ َزا في اخخباس صوحُت ألاسكام في ول مشخلت مً اإلاشاخل، فةرا اهدشفى

 ألاسكام الثىاثُت فشدي في ؤي مشخلت وان رلً دلُال نلى فلذ سكم.

 :فحص الخماثل الفزدي 

( برا وان مجمىم ألاسكام الثىاثُت فشدًا، ؤو بغافت الشكم الثىاجي 2خُث ًخم بغافت الشكم الثىاجي )

اثُت داثما فشدًا، مما ًفُذ في و َزا ًجهل مجمىم ألاسكام الثى( برا وان مجمىم ألاسكام الثىاثُت صوحُا، 1)

 اهدشاف ؤي فلذ في ألاسكام.

 

 

                                                           
1
 Wante. D. A and P.B Turney, Auditing EDP systems, New Jersey, Prentice, Hall Inc., 2000, P. 240. 
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 فحص ألاداء اإلاشدوج:  -ب

              ٌهخمذ فدظ ألاداء اإلاضدوج نلى مبذؤ اإلاهالجت اإلاضدوحت ؤو الخىمُلُت الهدشاف ألاخؿاء

ؤو باظخخذام آلت  و جصخُدها، و جخم اإلاهالجت اإلاضدوحت باظخخذام آلخين في هفغ الىكذ ألداء هفغ اإلاهمت،

 .1واخذة في ؤداء هفغ مهمت مشجين و ملاسهت الىخاثج في الخالخين بهذ الىخابت لخذكُم و مشاحهت ما جم هخابخه

 الفحص الارجدادي: -ج

و يهذف الفدظ الاسجذادي بلى الخإهذ مً ؤن الاوامش اإلاشاظلت للىخذاث ؤو الخجهيزاث نً بهذ كذ 

البُاهاث في ضىسة صخُدت، فهلى ظبُل اإلاثاٌ الخإهذ مً اظخالم البُاهاث هفزث، و ؤهه كذ جم حعلُم 

 .      2الصخُدت في بخذي الىخذاث

 فحص ألاحهشة: -د

      مً ؤلاحشاءاث الشكابُت اإلابيُت في دواثش الخاظب، بهذف فدظ الذواثش و ألاحهضة، وهي مجمىنت 

لت صخُدت، و لللُام  بالخصخُذ آلالي نىذ اللضوم ؤي ؤن الهذف منها َى و رلً للخإهذ مً ؤنها حهمل بؿٍش

 .3الدصخُظ و الخصخُذ آلالي لؤلخؿاء

 فحص الشزعُت: -هـ

بهذف بلى الخإهذ ؤن الخاظب ًلىم بإنماٌ ششنُت و صخُدت و َىان زالر ؤهىام الفدظ 

 الششعي، هي: فدظ ششنُت الدشغُل، فدظ ششنُت الخشف، فدظ ششنُت الهىىان.

 الزقابت على الىصىل للىظام:إحزاءاث  -و

ا داخل هكم الخاظباث الخذًثت  َىان الهذًذ مً بحشاءاث الشكابت نلى الىضٌى للىكام جم بىاَئ

ا.  مثل ولمت العش للخدلم مً الصخص ي، ظىاء خالٌ بطمت البذء ؤو خالٌ ؤظلبي ضىجُت و غيَر

 الزقابت من خالل البرامج: -2.0

بإداء بهؼ الىقاثف الهامت نلى معخىي الىكام هيل، مثل  جىحذ مجمىنت مً البرامج التي جلىم

وقُفت ؤلاداسة، دنم البرامج الخؿبُلُت و الشكابت، و ًمىً جلعُم الشكابت مً خالٌ البرامج لخغؿي الجىاهب 

 آلاجُت:

 

 

                                                           
1
 D.A Wante & P.B Turney, op cit. P. 204. 

2
 .726عبده حسٌن شطا، مرجع سابق، ص   

3
 Willigham, Charmicheal, J. Auditing concepts and Methods, New york, Mc. Graw- hill Inc., 2000, P. 313. 
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 1الخعامل مع ألاخطاء: 

         جخميز هكام اإلاهالجت بلذس آلخه الاهدشافُت و الخصخُدُت الىاججت نً مشاول في الىخذاث آلالُت 

ؤو البرامج، و مً ؤَم َزٍ اللذساث ما ًلي: ؤهماؽ كشاءة ؤو الىخابت ألاخؿاء، فدظ ؾٌى السجل، فدظ 

.ً  وظاثل الخخٍض

 :حماًت البرامج 

اًت، و رلً بمىو جذاخل ؤزىاء اإلاهالجت، و مىو الخهذًالث ًىمً دوس البرامج في دوسا َاما في الخم

غير اإلاطشح بها، و ًخم رلً مً خالٌ بهؼ الاظالُب الشكابُت، مثل: خماًت الخذود اإلاخضن نليها البرامج 

الخؿبُلُت، بهذف مىو جذاخلها، بنذاد سجل ًىضر اظخخذام بشامج اإلاىخبت، جىكُم و ضُاهت مىخبت 

 و الشكابت نلى بشامج حهذًل الىكم. البرامج الخؿبُلُت 

 :حماًت اإلالفاث 

ًخم خماًت اإلالفاث بهذف اظخخذام ؤو الخهذًل غير مطشح به للبُاهاث، ظىاء واهذ البُاهاث مخضهت 

ً معانذة. و ًلىم َزا الىكام  م بهؼ في راهشة الخاظب ؤو نلى وظاثـ الخخٍض بدماًت اإلالفاث نً ؾٍش

ً، مسر الزاهشة، ملاسهت الاظالُب الشكابُت، هي: فدظ ال ً الذاخلُت للملفاث، خماًت الخخٍض هىاٍو

.ً  الهىاٍو

 :حماًت ألامن 

جدلُم رلً مً خالٌ ٌى غير مطشح به للىكام و ًخم ضو رلً مً خالٌ مىو ؤو اهدشاف الى 

ألاظالُب الخالُت: ضُاهت السجالث و مهلىماث اليشاؽ التي ًفدطها ًمىً اهدشافها ؤي مداوالث الىضٌى 

         غير مطشح به لبرامج ؤو ملفاث الىكام، جدلُل اليشاؽ و السجالث و الزي ًمىً مً اهدشاف الاظخخذام 

ادة فهالُتها في مىو الىضٌى غير ؤو الخهذًل غير مطشح به للبرامج ؤو اإلالفاث، مش  اكبت ولمت العش بغشع ٍص

 مطشح به للىكام.

 :الحماًت الذاجُت 

 لبرامج الىكام منها: َىان مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الشكابت التي تهذف بلى الخماًت الزاجُت

الشكابت نلى اكخىاء و حهذًل بشامج الىكم، و رلً بةخػام نملُت اكخىاء ؤو الخهذًل بشامج  -

 م لىفغ بحشاءاث الشكابت نلى بنذاد و جىزُم الىكم.الىك

فطل اإلاهام بين بنذاد سجل ًبين الخهذًالث في بشامج الىكم، و اظخخذام بشامج اإلاىفهت  -

 التي جفدظ هكام الدشغُل بغشع اهدشاف الخهذًالث غير مطشح بها.

                                                           
1
عوض أسامة محً الدٌن، المعاٌٌر الكمٌة للبٌانات المحاسبٌة ألغراض الرقابة على التشغٌل اإللكترونً، مجلة البحوث العلمٌة، كلٌة   

 .006-743، ص.ص 0220، 20لد السابع، العدد التجارة، جامعة المنحورة، المج
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نلى البرامج حهذًل الىكام و الخدلم مً ؤن هكام اإلاهالجت بهمل وفلا ألظلىب  الشكابت -

خم الامخُاص و رلً ختى ًلخطش اظخخذامه نلى ألاغشاع اإلاطشح بها و الخذ مً بمياهُت 

 الخهذًل غير اإلاطشح بو في وقاثفه.

الت َزٍ جشميز البرامج بشمىص آلالت مما ًجهل غير مً اإلامىً حهذًل البرامج بال بهذ بص  -

 و بنادتها بلى لغت البرمجت.     الشمىص 

 و مً خالٌ دساظت َزا اإلاؿلب، ًمىً اظخخالص مخؿـ الشكابت الدشغُلُت.

 (  مخطط الزقابت الدشغُلُتVIIIهل )  ش

 

 

 

 

 

 

 اإلاطذس: مً بنذاد الؿالبت

 اإلاطلب الثالث: الزقابت اإلاحاسبُت

نلى الشغم مً اظخخذام الخاظباث في حشغُل البُاهاث كذ اكخض ى غشوسة وحىد  مجمىنت حُذة 

مً بحشاءاث الشكابت اإلاداظبُت، بال ؤن الهذف مً الشكابت اإلاداظبُت لم ًخغير، و هشي ؤهه لخدلُم َزا 

 اظبت ما ًلي:في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت: ًيبغي ؤن ًخػمً الشكابت اإلادالهذف 

 :1الزقابت على إعداد البُاهاث -.0

ًلطذ بةنذاد البُاهاث ججهيز و فدظ و الخطذًم نلى اإلاعدىذاث الاضلُت للهملُاث، و َزٍ 

وقُفت ألاكعام اإلاعخفُذة و تهذف الشكابت اإلاداظبُت نلى بنذاد البُاهاث بلى الخدلُم مً دكت البُاهاث 

بالهمل نل مىو ألاخؿاء و اإلاخالفاث و اهدشافها ؤو الشكابت نلى كبل بدخالها لىكام الخاظب، و رلً 

ا.  جصخُدها و جذهُه خعاثَش

 

 
                                                           
1
 Charmicheal, J. William ghram, op. cit, P. 268. 

 الرقابة التشغيلية

الشكابت مً خالٌ الىخذاث آلالُت و 

 البرامج
 على أمن النظامالرقابة 

من خالل الرقابة 
 الوحدات اآللٌة

من خالل الرقابة 
 البرامج

على الرقابة 
أمن 

 التجهٌزات

على الرقابة 
أمن البرامج 

 و البٌانات
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 : 1الزقابت على اإلادخالث -.2

لت ؤلادخاٌ الفىسي للبُاهاث،  لت ؤلادخاٌ الجماعي و ؾٍش لخان إلدخاٌ البُاهاث، َما ؾٍش     جىحذ ؾٍش

لت ألاولى ًخم ججمُو البُاهاث مً اإلا عدىذاث الاضلُت و جصخُدها، و هللها نلى وظاثل ًمىً و في قل الؿٍش

لت ؤلادخاٌ الفىسي  كشاءتها بىاظؿت الخاظب، جم ًخم بدخالها للخاظب في مجمىناث، ؤما في قل ؾٍش

فخيىن الىخذاث الكشفُت نلى اجطاٌ مباشش بالخاظب، خُث ًخم بدخاٌ الهملُاث للخاظب بمجشد الاهتهاء 

 منها.

 البُاهاث: الزقابت على حشغُل -.3

ٌهخبر حشغُل وقُفت داخلُت ًلىم بها الخاظب و رلً وفلا ألوامش بشامج حشغُل، و ًػمً 

الدشغُل واخذ ؤو ؤهثر مً الهملُاث آلاجُت: بحشاءاث الهملُاث اإلاداظبُت، نلذ اإلالاسهت، الخلخُظ، 

 ألاخؿاء.جدذًث اإلالفاث، ضُاهت اإلالفاث، الاظخفهام، الخدلم مً صخت البُاهاث و جصخُذ 

 مً خالٌ الذساظت، ًمىً اظخخالص اإلاخؿـ الخالي:

 ( منىهاث هظام الزقابت اإلاحاسبُتIXشهل )

 

 

 

 

 

 

 اإلاطذس: مً بنذاد الؿالبت

 

 

 

 

 

                                                           
1
 J. Wilkinson, Accounting information system, New york, Jhon Wiley & sons, Inc., 2009, P. 390. 

 الرقابة المحاسبية

الرقابة على إعداد 
 البٌانات

التشغٌل الرقابة على  المدخالتالرقابة على 
 البٌانات
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في ظل اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث اإلاحاسبُت في الالنترووي  دور الخدقُق اإلابحث الثالث:

 جفعُل الزقابت الداخلُت:

بن اظخخذام الخاظىب في مهالجت البُاهاث ؤدي بلى الخإزير نلى نملُت الخذكُم و ًخهلم ألامش 

للبُاهاث اإلاداظبُت و التي باإلحشاءاث و ؤظالُب الخذكُم الىاحب جؿبُلها في ؤهكمت اإلاهالجت ؤلالىتروهُت 

ت للبُاهاث، و هزلً نلى اإلاذكم امخالن  جخخلف نً جلً التي جؿبم في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت الُذٍو

 اإلاهاسة و الخبرة و الالصمت في مجاٌ ألاهكمت ؤلالىتروهُت متى ًلىم بإداء مهامه بىفاءة نالُت.

 الجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث اإلاحاسبُتاإلاطلب ألاول: إحزاءاث و أدلت الخدقُق في ظل اإلاع

 أوال: النفاءة و اإلاهارة

ًيبغي نلى اإلاذكم نىذ كُامه بهملُت الخذكُم في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث ألاخز بخىضُت 

يي(  الزي ؤوص ى بإن ًيىن لذي اإلاذكم الىفاءاث الخالُت  :1)مجمو اإلاداظبين اللاهىهُين ألامٍش

  الىمبُىجش ميىهاتها و وقاثفها و بمياهُتها الدشغُلُت.مهشفت ؤظاظُت ًىكم 

 .خبرة نامت بلغاث البرحمت حعمذ للمشاحو بىخابت بشامج بعُؿت 

 .ؤلاإلاام بإظالُب اإلاشاحهت باظخخذام الىمبُىجش 

و ال ًيبغي نلى اإلاذكم ؤن ًيىن مدلل للىكام ؤو مهذا للبرامج ؤو مهىذظا بل ًجب ؤن جخىفش لذًه 

 إلاام بىكام اإلاهالجت ؤلالىترووي.اليافُت و ؤلابرة اإلاهاسة و الخ

ً إلاثل َزٍ  و في خالت الخاحت بلى مهشاث مخخططت، فةن اإلاذكم ظىف ًؿلب ؤخذ اإلاهىُين الخاثٍض

 اإلاهاساث الزي كذ ًيىن ؤخذ مىقفي اإلاذكم.

ملُت و نلى اإلاذكم ؤن ًدطل نلى ؤدلت بزباث وافُت و مالثمت بإن مثل َزا الهمل مىاظب لغشع ن

 (، الاظخفادة مً نمل الخبير.622الخذكُم و ًخماش ى مو مهاًير الخذكُم الذولي )

 ثاهُا: إحزاءاث الخدقُق في ظل اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث اإلاحاسبُت:

جخخلف بحشاءاث الخذكُم التي ٌعخخذمها اإلاذكم في قل الىكام الُذوي نً جلً التي ٌعخخذمها 

 ساحو لؤلظباب الخالُت:في قالٌ هكم ؤلالىتروهُت 

بهؼ ؤلاحشاءاث الشكابُت اإلاعخخذمت في ت ًمىً كشاءتها للخدلم مً جىفُز ال جخىفش ؤدلت معدىذً

 ؤن ٌعخخذم ؾشق مخخلفت في نمل اخخباساث مهُىت.الىكم ؤلالىتروهُت، مما ًخؿلب مً اإلاذكم 

                                                           
1
 .632، ص 0226، أحمد حلمً، جمعٌة التدقٌق و التأكٌد الحدٌث، دار الصفاء، عمان، األردن  
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غالبا ما جيىن اإلالفاث و السجالث اإلاعخخذمت في الىكم ؤلالىتروهُت مىخىبت بلغت آلالت، و لزلً ال 

 ًمىً للمذكم كشاءة مدخىاَا بال بىاظؿت الىمبُىجش. 

خالت كلت اإلاىقفين ًيىن خذور ألاخؿاء و اخخفائها مشجفها في هكم اإلاهلىماث ؤلالىتروهُت، و في 

 اإلاخخطين بمهالجت البُاهاث و الهملُاث ؤلالىتروهُت.

جخميز مهالجت البُاهاث ؤلالىتروهُت بالعشنت و الذكت الهالُت، مما ًادي بلى اهخفاع اخخماٌ 

اق.  ؤخؿاء ؤلاَماٌ ؤو نذم الترهيز ؤو ؤلاَس

 لى اإلاشاخل الخالُت:و ًمىً جلعُم بحشاءاث الخذكُم في قل اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث ب

 :1الخدقُق اإلابدئي-.0

ًلىم اإلاذكم بهذف الخؿىة بهذف فهم جذفم الهملُاث خالٌ الىكام اإلاداظبي، جدذًذ مذي 

الانخماد نلى الخاظب في مهالجت البُاهاث اإلاداظبُت و فهم الهُيل الاظاس ي للشكابت الذاخلُت، و جخم َزٍ 

 اإلاشخلت باجبام الخؿىاث الخالُت:

مهلىماث نً كعم الدشغُل ؤلالىترووي للبُاهاث: مثل مىكو اللعم و اظم مذًٍش و نذد حمو 

اتهم الاظاظُت و الخهشف نلى الخاحُت الفىُت للخىاظب  ألافشاد الهاإلاين به و معخىاٍ الهلمي، مهامه و معخٍى

ؿت همىكو الاحهضة، فخىضر هُفُت جىاغ هها داخل اإلاعخخذمت، هزلً البذ للمذكم مً الخطٌى نلى خٍش

 اللعم.

 جدذًذ الخؿبُلاث اإلاداظبُت الهامت التي ًخم جىفُزَا باظخخذام الخاظب.

ججذًذ دسحت هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي و رلً بخدذًذ مذي اظخخذام الخاظب ف الخؿبُلاث 

ا في هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي، و ًمىً اإلاداظبُت و جدذًذ ما برا وان الخ اظب ًلهب دوسا سثِعُا ؤو زاهٍى

جدذًذ مذي الانخماد نلى الخاظب مً خالٌ دساظت صمً الخاظب اإلاعخخذم في جىفُز اإلاهام و نذد ؤهىام 

 الهملُاث التي ًخم حشغُلها مً خالله و كُمت اإلاهلىماث الطادسة نىه.

 :2اخخباراث الالتزام -.2

اإلاذكم نلى اإلاهلىماث التي جدطل نليها في اإلاشخلت ألاولى لخىفُز َزٍ اإلاشخلت مً نملُت ٌهخمذ 

            اللىةو التي ًلىم فيها اإلاذكم بفدظ و جلُُم الشكابت الذاخلُت بهذف الخهشف نلى هلاؽ  الخذكُم

 خخباساث الخفطُلُت.الػهف، و مً جم جدذًذ بمياهُت الانخماد نلُه، و التي ؤظاَا ًخدذد بذجم الا   و

 

                                                           
1
 .633-632، ص ص0225كمال خلٌفة و آخرون، دراسات فً المراجعة الخارجة للقوائم المالٌة، دار المطبوعات الجامعٌة،   

2
 .633نفس المرجع السباق، ص   



 الفطل الثاوي :       دوس الخذكُم في ؾل اإلاهالجت الالىتروهُت للبُاهاث اإلاداظبُت في جفهُل الشكابت الذاخلُت

 

64 
 

 و تهذف اخخباساث الالتزام بلى ؤلاحابت نلى الاظئلت الخالُت:

ت؟ -  َل جم جؿبُم ؤلاحشاءاث الشكابت الػشوٍس

 هُف ًخم جىفُز َزٍ ؤلاحشاءاث؟ -

 مً الزي ًلىم بدىفُزَا؟ -

         و بشيل نام، فةن البرامج الخاظىبُت جخػمً ؤدواث مخهذدة ًخم وغهها مً كبل اإلابرمجين 

 و مدللى الىكام بخػمُنها فيها لىلل حضء مً مهمت فدظ الهملُاث مً ألافشاد بلى ؤحهضة الخىاظب.

 :1الاخخباراث الخفصُلُت -.3

      بهذ الخدلم مً الانخماد نلى بحشاءاث الشكابت و الثلت بها، ًبذؤ اإلاذكم باإلاشخلت ألاخيرة للخذكُم

م:  و هي بحشاء الاخخباساث الخفطُلُت و فدظ مذي الثلت في حشغُل البُاهاث و رلً نً ؾٍش

 الخإهذ مً ؤن البُاهاث ألاولُت التي ًخم حغزًت الخاظب بها هي بُاهاث خلُلُت و مىزم بها. -

 البرامج نلى الخاظب.بحشاءاث نملُت الخذكُم فجاثُت ؤزىاء حشغُل  -

         دلت اإلاادًت للدشغُل ًمىً مً الخىم نلى مذي دكتالخدلم مً ؤن اإلاعدىذاث و الا  -

 و همالُت البُاهاث اإلاهذة بلىتروهُا.

 الخإهذ مً ؤن مخشحاث الىكام مً اإلاهلىماث ظلُمت و دكُلت و مخياملت. -

فُما برا وان مخؿـ البرامج ال نالكت له بدشغُل آلاالث و ؤن اللاثم بدشغُل الخإهذ  -

 اث و اليسخ اإلادفىقت.آلاالث ال ضلت له باإلالف

فةرا جبين للمذكم دكت هخاثج اإلاهالجت ، فةن ًمىً ؤن ًاهذ هفاًت و فهالُت ؤدواث الشكابت و في 

َزٍ الخؿىة ًلشس اإلاذكم فُما برا واهذ َىان غشوسة إلحشاءاث نملُت جذكُم بغافُت، و بالخالي حهذًل 

 بشامج الخذكُم.

 ثالثا: أدلت ؤلاثباث:

الخذكُم نلى ؤهه اي مهلىماث ًخم الاظخهاهت بها، مً ؤحل جدذًذ مذي الخىافم ٌهشف الذلُل في 

 .2بين اإلاهلىماث اإلاالُت و اإلاهاًير اإلالشسة ظلفا

ًجب  نلى اإلاذكم ؤن ًدطل نلى ؤدلت بزباث وافُت، و مالثمت ليي ٌعخؿُو ؤن ًخشج باظخيخاحاث 

اظخخذام جىىىلىحُا ًه اإلانهي، و كذ ال ًخىفش اإلاذكم نىذ ؤمهلىلت، لخيىن الاظاط الزي ًبني نلُه س 

اإلاهلىماث اي سجالث وسكُت، و لهزا فةهه نلى اإلاذكم ؤن ًإخز في انخباٍس ؤزش جىىىلىحُا اإلاهلىماث نىذما 
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ًشغب في الخطٌى نلى ؤدلت ؤلازباث ليي ًػمً هضاَت الهملُاث، و الشً ؤهه و نىذ اظخخذام جىىىلىحُا 

ا و الخخلظ اإلاهلىماث فة ن مهكم السجالث جطبذ غير مادًت. هما في الاظلىب الُذوي خُث ًمىً جذميَر

ب ؤو الخهذًل.  منها بعهىلت ؤو حهذًلها بذون جشن اي ازش ؤو دلُل نلى الخخٍش

 ( ما ًلي:12فلشة ) 421و هظ مهُاس الخذكُم الذولي سكم 

ا ؤو بلىتروهُا، و مو بن ؤَذاف الخذكُم الخاضت ال جخغير في خالت مهالجت  اإلاهلىماث اإلاداظبُت ًذٍو

رلً فةن ؾشق جؿبُم بحشاءاث الخذكُم لجمو ألادلت كذ جخإزش بؿشق مهالجت الخاظب آلالي، و اإلاذكم 

ت للخذكُم ؤو ؾشق الخذكُم بالخاظب آلالي ؤو اظخهماٌ الؿشكُخين مها لغشع  اظخهمل ؤلاحشاءاث الُذٍو

لً، كذ ًيىن مً الطهب ؤو اإلاعخدُل نلى اإلاذكم في الىكم اإلاداظبُت الخطٌى نلى ؤدلت وافُت. و مو ر

التي حعخهمل الخاظب إلاهاحلت جؿبُلاث مهمت ؤن ًدطل نلى مهلىماث مهُىت لفدطها ؤو لالظخفعاس 

 .1ننها، ؤو للخإهذ منها بذون معانذة الخاظب آلالي

 :عىاصز حىدة ألادلت 

. : بدُث البذ ؤن ًخهلم الذلُل بهذفاإلاالئمت -  الخذكُم الزي ًلىم اإلاذكم باخخباٍس

ًىزم حهخبر الاَلُت نً مذي الانخماد نلى الذلُل، ؤو الذسحت التي ٌعخدم فيها الذلُل ؤن  ألاهلُت:

 َلُت، جخمثل في:فُه، و َىان خمعت مدذداث لؤل 

 .اظخلالٌ مطذس الذلُل 

 .فهالُت الشكابت الذاخلُت إلاذي الهمُل برا وان مطذس الذلُل داخلي 

 إلاهشفت اإلاباششة للمذكم، مثال خػىس اإلاذكم للجشد اإلاادي للمخضون ٌهؿي دلُال ا

 لى كذمذ ؤلاداسة هدُجت َزا الجشد دون خػىس اإلاذكم.ؤهثر ؤَلُت مما 

 .دسحت جإَُل ألافشاد مهذي الذلُل 

  دسحت اإلاىغىنُت في الذلُل: فمثال ألادلت الخاسحُت ؤهثر مىغىنُت نً مثالئها

 الذاخلُت.

و َىان  ،: جخهلم الىفاًت بىمُت ألادلت و التي ًخم كُاظها مً خالٌ حجم الهُىت2النفاًت -

 داثما َامالن ًدذدان حجم نُىت اإلاذكم، َما:

فاث في بىذَا. .1  جىكهاث اإلاذكم خٌى وحىد جدٍش

 فهالُت الشكابت الذاخلُت لذي الهمُل. .2

ف في بىذ  َا، فيلما صادث َزٍ الخىكهاث خُث ًشجبـ حجم الهُىت بهالكت ؾشدًت بخىكو الخدٍش

ادة الهُىت للخطٌى نلى اكخىام ؤهبر بالذلُل. و هزلً ًشجبـ حجم الهُىت بهالكت  نمل اإلاذكم نلى ٍص
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نىعُت بفهالُت الشكابت الذاخلُت لذي الهمُل، فةن الشكابت الذاخلُت الفهالت لذي الهمُل ظخادي باإلاذكم 

 فهالُت الشكابت الذاخلُت لذي الهمُل. بلى اخخُاس نُىت ؤضغش حجما الفتراغه كىة و 

 الخىقُذ الجُد: -

و ؤوعب ألوكاث  ٌشاس بلُه بالفترة التي ًخم فيها حمو ألادلت ؤو الفترة التي حهؿيها نملُت الخذكُم

للخطٌى نلى الذلُل، و البذ ؤن ًخم ؤخز هفاءة الذلُل بهين الانخباس، بدُث ًخم اإلاىاصهت بين ولفت 

الخطٌى نلى الذلُل و مذي جىافش الاكخىام ؤو حذاسجه و اإلافاضلت الذاثمت بين ؤهىام الادلت بدُث ًخم 

 اخخُاس ؤهفئها.

الادلت في نملُت الخذكُم، ًخم اخخُاس ؤوعبها لهملُت  و مً اإلاخهاسف نلُه ؤن َىان ظبهت ؤهىام مً

 الخذكُم، و هي:

 الفدظ اإلاادي، .1

 اإلاطادكاث، .2

 الخىزُم، .3

 اإلاالخكت، .4

 الاظخفعاس مً الهمُل، .5

 بنادة الدشغُل، .6

 ؤلاحشاءاث الخدلُلُت. .7

اإلاطلب الثاوي: خطىاث هظام اإلازاقبت الداخلُت في بِئت اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث 

 ُت من حُث فعالُتها:اإلاحاسب

ًخؿلب خؿىاث خاضت لخفهُل هكام الشكابت الذاخلُت في قل بِئت اإلاهالجت ؤلالىتروهُت للبيُاث، و 

م جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت مً خالٌ زالر مشاخل ؤظاظُت:  ًخم رلً نً ؾٍش

 :1أوال: حمع اإلاعلىماث عن البِئت الحاسىبُت

الدشغُل ؤلالىترووي إلاهالجت الىكم اإلاداظبُت اإلادعىبت، و ًجب جخهلم بالخطاثظ الهامت لبِئت 

 الخطٌى نلى اإلاهلىماث الاظاظُت هي:

 ؤلانالم آلالي و مىكهه في اإلااظعت، خاضت فُما ًخهلم باإلداسة  الخىكُم اإلافطل للعم

 الهامت.

  ،)الهىاضش الخاظت )وسخ نً اإلالفاث، البرامج، الىزاثم ً جدذًذ ؤماهً جثبذ و جخٍض

 هزلً الذخٌى الخاسجي )ألاحهضة الؿشفُت، وظاثل الاجطاٌ(.
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 .دلُل ؤلاحشاءاث اإلاعخخذم في اإلااظعت، و ول ما ًخهلم باالخخفاف ألامني اإلاخخز 

  ًوضف الخؿبُلاث اإلاعخخذمت، ظىاء جم جطمُمها مً ؾشف اإلااظعت ؤو ششائها م

 ماث اإلاداظبُت و اإلاالُت.الخاسج ؤو الهمل الىمؿي، و خاضت الخؿبُلاث التي حهالج اإلاهلى 

 :1ثاهُا: الزقابت العامت إلاعالجت البُاهاث ؤلالنتروهُت

ت و الخىظُمُت: -0  الزقابت ؤلاداٍر

 و هي مطممت لىغو بؾاس جىكُمي نلى وشاؾاث مهالجت البُاهاث ؤلالىتروهُت، و ٌشمل ؤلاؾاس نلى:

 .العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاخهللت بمهام الشكابت 

  غير اإلاخجاوعت )مثل بنذاد مذخالث الهملُاث و ال بشمجت و  بين اإلاهامالفطل اإلاىاظب

 حشغُل الخاظب آلالي(.

ز هظم الخطبُقاث و صُاهتها و الزقابت عليها: -2  جطٍى

لت سظمُت و هاجخت،  ا و ضُاهتها بؿٍش َش و هي مطممت لخىفير جإهُذ مهلٌى بإن الىكم كذ جم جؿٍى

 و هي مطممت الشكابت نلى:

 ل و جىفُز و جىزُم الىكم الجذًذة ؤو اإلاهذلت.اخخباساث جدٍى 

 .الخغيراث في الىكم الخؿبُلُت 

 .جذاٌو الىزاثم الخاضت بالىكم 

 الزقابت على حشغُل الحاسب: -3

 و هي مطممت إلاشاكبت حشغُل الىكم و لخىفير جإهُذ مهلٌى بإن:

 .الىكم حعخخذم لؤلغشاع اإلاعمىح بها فلـ 

 .اظخخذام البرامج اإلاعمىح بها فلـ 

 .ؤخؿاء الدشغُل جم اهدشافها و جصخُدها 

 الزقابت على بزامج الىظم: -4

لت و هي مطممت لخىفير جإهُذ مهلٌى بإن بشهامج الىكم  ًخم الخطٌى نلُه ؤو اظخخذامه بؿٍش

 و هاجخت حشمل نلى:    سظمُت 

 ل و مطادكت و اخخباس جىفُز و جىزُم بشامج الىكم الجذًذة و حهذًل بشامج الىكم  جدٍى

 اللذًمت.

 .خطش جذاٌو البرامج و جىزُلها نلى اإلاىقفين اإلاخخطين 
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 الزقابت على إدخال البُاهاث البرامج: -5

 لخىفير جإهُذ مهلٌى بإن:و هي مطممت 

 بدخالها في الىكام. َىان هكام مهين للمىافلت نلى الهملُاث التي ًخم 

 .جذاٌو البُاهاث و البرامج ًلخطش نلى اإلاىقفين إلاخخطين 

 إحزاءاث احخُاطُت أخزي إلاعالجت البُاهاث اإلاحاسبُت إلنتروهُا: -6

ت   هكام اإلاهالجت للبُاهاث اإلاداظبُت ؤلالىتروهُت، و حشمل:ًمىً ؤن حعاَم في اظخمشاٍس

 للىمبُىجش معاهذة )اخخُاؾُت( مدفىقت خاسج مىكو الهمل. وحىد بُاهاث و بشامج 

  حعخخذم في خالت العشكت، الػُام ؤو ؤلاَماٌ اإلالطىد ؤو غير اإلالطىد.بحشاءاث ؾاسثت 

 .جىفير اإلاهالجت خاسج مىكو الهمل في خالت خطٌى واسزت 

ي ؤن جخم في قل و ال شً ؤهه لىجاح جدلُم نىاضش الشكابت في بِئت )الخاظباث ؤلالىتروهُت( ًيبغ

ت ظلُمت، و هي بؿبُهتها ال جخخلف ظىاء في الىكام الُذوي ؤو ؤلالىترووي، و ًيبغي ؤن تهخم  مماسظت بداٍس

ؤلاداسة الهلُا بالىخذة الاكخطادًت جىغو اإلالاًِغ و اإلاهاًير ؤو ؤلاحشاءاث و اللىانذ و ألاظغ اإلاىغىنت 

 .1نملُاث الىخذة الاكخطادًتالعلُمت، التي جػمً جدلُم دوساث الخذكُم ليافت 

 :2ثالثا: الزقابت الخطبُقُت إلاعالجت البُاهاث اإلاحاسبُت إلنتروهُا

 الزقابت على اإلادخالث: -.1

 و هي مطممت لخىفير جإهُذ مهلٌى بإهه:

 .كذ جمذ اإلاىافلت الشظمُت نلى الهملُاث كبل مهالجتها بالخاظب آلالي 

 ل الهملُاث بذكت بلى شيل ملشوء لآللت و جم حسجُلها في ملفاث بُاهاث  كذ جم جدٍى

 الخاظب آلالي بشيل صخُذ.

 .ا بشيل غير ظلُم ا ؤو حغُيَر  ال ًخم فلذان نملُاث ؤو بغافت نملُاث ؤو جىشاَس

 .كم جم جدذًذ ؤو جصخُذ و بنادة جلذًم الهملُاث غير صخُدت في الىكذ اإلاىاظب 

 لي:الزقابت على اإلاعالجت و ملفاث الحاسب آلا -.2

 و هي مطممت لخىفير جإهُذ مهلٌى بإهه:

 .كذ جمذ مهالجت البُاهاث بالخاظب آلالي، بما في رلً الهملُاث اإلادذدة بىاظؿت الىكام 

                                                           
1
 .03-02، ص ص 0225سعد غالب ٌاسٌن، أساسٌات نظم المعلومات اإلدارٌة، دار اسامة، عمان، األردن،   

2
 .753محمد لمٌن عٌادي، مرجع سابق، ص   
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 .ا بطىسة غير سظمُت  لم ًخم فلذان الهملُاث ؤو ؤلاغافت نليها ؤو اظخيعاخها ؤو حغُيَر

 .كذ جم جدذًذ و جصخُذ ألاخؿاء في الىكذ اإلاىاظب 

 قابت على اإلاخزحاث:الز  -.3

 جإهُذ مهلٌى بإن:و هي مطممت لخىفير 

 .هخاثج اإلاهالجت صخُدت 

 .جذاٌو اإلاخشحاث ًلخطش نلى اإلاىقفين اإلاخخطين 

 .جىفير اإلاخشحاث للمىقفين اإلاخخطين في الىكذ اإلاىاظب 

و ملفاث البُاهاث و اإلاخشحاث بىاظؿت مىقفي  و ًخم جىفُز الشكابت نلى اإلاذخالث و الدشغُالث

 بداسة مهالجت البُاهاث بلىتروهُا ؤو بىاظؿت اإلاعخفُذًً، ؤو ًمىً ؤن جيىن مبرمجت في البرهامج الخؿبُلي.

ا نلى ما  و جخػمً الشكابت الخؿبُلُت إلاهالجت البُاهاث بلىتروهُا و التي ًشغب اإلاشاحو في اخخُاَس

 ًلي:

ت ًم -.1  ارسها اإلاسخفُد:رقابت ًدٍو

ت التي ًماسظها اإلاعخفُذ مً هكام الخؿبُلاث اللادسة نلى جىفير  في خالت برا ما واهذ الشكابت الُذٍو

جإهُذ مهلٌى بإن مخشحاث الىكام واملت و دكُلت و مهخمذة، فلذ ًلشس اإلاشاحو الخذ مً اخخباساث الشكابت 

ت.  نلى َزٍ الشكابت الُذٍو

 ام:رقابت على مخزحاث الىظ -.2

ت التي ًماسظها اإلاعخفُذ برا واهذ الشكابت التي ظِخم الانخماد نليها  باإلغافت بلى الشكابت الُذٍو

حعخخذم اإلاهلىماث اإلاخىفشة في الخاظب آلالي ؤو واهذ مخىفشة غمً بشامج الخاظب آلالي، فمً اإلامىً 

ت ؤو ؾ باظخخذام شق الخذكُم اخخباس َزٍ الىكاًت بفدظ مخشحاث الىكام باظخخذام ؾشق الخذكُم الُذٍو

ش مؿبىنت.  الخاظب آلالي، و كذ جيىن َزٍ اإلاخشحاث نلى وظاثل ممغىؿت و ؤفالم مطغشة ؤو جلاٍس

 إحزاءاث الزقابت ألاخزي: -.3

كذ ًجذ اإلاذكم باليعبت لبهؼ هكم الخاظب آلالي ؤهه مً غير اإلامىً ؤو في بهؼ الخالث، لِغ 

لشكابت لذي اإلاعخفُذ ؤو نلى مخشحاث الىكام. و نلى ظبُل نملُا اخخبرا الشكابت مً خالٌ فدظ هكم ا

ش مؿبىنت ؤو التي جىدطش ؤلاحشاءاث و جخجاوص  بزلً العُاظاث اإلاهمٌى بها  اإلاثاٌ فةن الخؿبُلاث جىفش جلاٍس

نادة، فلذ ًشغب اإلاذكم في اخخُاس بحشاءاث الشكابت ؤو اإلاىحىدة غمً بشهامج الخؿبُلاث، بدُث ًإخز 

نخباٍس بُاهاث الاخخباس، و بنادة مهالجت بُاهاث الاخخباس في بهؼ الكشوف غير الهادًت، و اإلاشاحو في ا

 بحشاءاث فدظ جشميز بشهامج الخؿبُلاث.
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 :1رابعا: أهم جىصُاث اإلاخعلقت بخفعُل الزقابت الداخلُت

الث مالثمت، هما َى مدذد في  بن الخذكُم في بِئت الدشغُل ؤلالىترووي للبُاهاث جفشع مَا

 اإلاخهللت باإلابادت الهامت للمشاحهت في بِئت الدشغُل ؤلالىترووي للبُاهاث، و جخػمً: 1-7الخىضُت 

بحشاءاث اإلاهالجت آلالُت للمداظبت، ًجب ان جيىن مىكمت بشيل ٌعمذ بمشاكبت ما برا واهذ 

 ؿلباث ألامً و الىفاءة اإلاىدعبت في َزا اإلاجل كذ جم اخترامها.مخ

في بِئت الدشغُل ؤلالىترووي ال جىحذ مىهجُت واخذة لخفهُل الشكابت الذاخلُت و جلُُمها، و لىً 

 جدبو نذد مً الخطاثظ الىمىرحُت خعب ؤَمُت و دسحت حهلُذ البِئت الخاظىبُت في اإلااظعت.

ث اللانذًت في البِئت الخاظىبُت )جدذًذ اإلاىكو، اإلاخؿـ الخىكُمي، ًلىم اإلاشاحو بجمو البُاها

 و البرامج اإلاعخخذمت(.    ألاحهضة 

ًجب الخدلم مً اخترام اإلابادت الهامت للشكابت الذاخلُت مً خالٌ الخهمم في اخخباس البِئت 

ش، اظخغالٌ ألامً، الخفل، بالشكابت اإلاشجبؿت بالخىكُم،  الخاظىبُت و يهخم اإلاشاحو ؤظاظا ؤلاحشاءاث الخؿٍى

 وضاًت الخؿبُلاث و وحىد الخىزُم.

يهخم اإلاشاحو ؤظاظا بالخؿبُلاث التي لها جإزير نلى اللىاثم اإلاالُت، و ًلىم بفدظ ما نذا واهذ 

 ؾبُهت نملها جػمً الىخاثج الياملت و الذكُلت.

، و هما جم في ؤلاؾاس الُذوي، ٌعمذ اخخباس الشكابت الذاخلُت بترحمت اإلاخهجُت اإلاعخلبلُت للمشاحو

 ًلىم اإلاشاحو بخلُُم هلاؽ كىة الػهف الشكابت الذاخلُت.

و ٌعخؿُو اظخخذام جلىُاث سكابت حهخمذ شاءاث الشكابت الذاخلُت و ًفدظ الخؿبُم الفهلي إلح

 نلى الخاظىب آلالي.

حشاءاث الشكابت برا لم ًثم اإلاشاحو في هكام الشكابت الذاخلُت ؤو لم ًدطل نلى الػمان بإن ب

الذاخلُت كذ ؤدث نملها بشيل صخُذ خالٌ نملُت اإلاشاحهت، ًجب ؤن ًىشط ؤَمُت هبيرة إلاشاكبت 

 الخعاباث و اإلاهامالث.

 اإلاطلب الثالث: مخاطز بِئت اإلاعالجت ؤلالنتروهُت للبُاهاث اإلاحاسبُت:

يي  (،     47ُم في بُتن اإلاهُاس )بلى مفهىم مخاؾش الخذك AICPAؤشاس مههذ اإلاددعبين اللاهىهُين ألامٍش

ا "مخاؾش دون ؤن ًذسي في ببذاء ساًه بشيل مىاظب و اإلاخهلم باللىاثم اإلاالُت التي جدخىيها نلى  و انخبَر

ت ٍش  .2ؤخؿاء حَى

                                                           
1
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ؤو "هي اإلاخاؾش التي جلىم اإلاذكم بةبذاء سؤي مخالف للشاي الي ظُلشسٍ في خالت وحىد ؤخؿاء َامت 

 .1في الخعاباث"

خاؾش الخذكُم بلى زالر ؤكعام: اإلاخاؾش اإلاالصمت، مخاؾش الشكابت الذاخلُت، مخاؾش نذم و جىلعم م

 اهدشاف، هما َى مىضر في الشيل الخالي:

 ( مخاطز الخدقُقXشهل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .Gérard le jeune, Audit et commissariat aux comptes, Gulain, paris, 2007, P. 97اإلاطذس: 

 مخاطز اإلاالسمت )الحخمُت(: -.1

خؿش خذور جدٍشف َام مالصم لؿبُهت سضُذ الخعاباث ؤو هىم الهملُاث، ظىاء وان ًلطذ بها 

باث ؤخشي، ؤو ؤهىام ؤخشي مً الخدٍشف َاما في خذ راجه ؤو نىذما ًػاف بلى غيٍر جدٍشف في ؤسضذة خعا

الهملُاث. و بافتراع نذم وحىد هكام سكابت داخلُت جدىمها فهزٍ ألاخؿاء جيىن مشجبؿت بيشاؽ اإلايشإة و 

 .2قشوف الدشغُل. و هزلً لؿبُهت سضُذ الخعاب ؤو هىم الهملُاث

فالخهذًالث في معاس الخذكُم اإلاخهللت بىكم الدشغُل ؤلالىترووي للبُاهاث جخمثل في الذلُل 

اإلاعدىذي للهملُت و هكش ألن اإلاعدىذاث اإلاعخخذمت إلدخاٌ البُاهاث للخاظب فلـ ًدخفل بها لفترة 

كم فدظ كطيرة مً الىكذ، ؤو ال جىحذ معدىذاث البُاهاث بشيل مباشش بلى الىكام، لزلً البذ للمذ

اإلاهامالث في الىكذ الزي ما جضاٌ فُه اليسخت اإلاعدىذًت مىحىدة لذي اإلايشإة، هما ًخؿلب مىه ؤًػا ؤداء 

 .3اخخباساث ؤهثر مً ؤحل جدذًذ َل دسحت الخؿش الخخمي ؤكل مً اإلاعخىي ألاكص ى

 

 

                                                           
1
 Général le jeune, Audit et commissariat aux comptes, Gualin, Paris, 2007, P. 97. 

2
 .733، ص0224مدخل معاصر، المكتبة العصرٌة،  -حاتم محمد الشٌشً، اساسٌات المراجعة  

3
 .746محمد لمٌن عٌادي، مرجع سابق، ص   

 مخاطر التدقيق

 مخاطر جوهرية
 مخاطر عدم االكتشاف

 مخاطر مالزمة مخاطر الرقابة
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 مخاطز الزقابت: -.2

ا مخاؾش اإلاهلىماث كام الاجداد الذولي للمداظبين بخلذًم حهٍشف مخاؾش الشكابت  "بانخباَس

ت بمفشدَا، ؤو  ٍش الخاؾئت و التي جدذر في سضُذ خعاب ؤو مجمىنت مً اإلاهامالث التي ًمىً ؤن جيىن حَى

نىذما ججمو مو اإلاهلىماث الخاؾئت في ؤسضذة ؤو مجمىناث ؤخشي، و التي ال ًمىً مىهها ؤو اهدشافها و 

 .1اظبي ؤو بىاظؿت هكام الشكابت الذاخلُتجصخُدها في الىكذ اإلاىاظب بىاظؿت الىكام اإلاد

جلذًش مخاؾش الشكابت لػمان البُاهاث اإلاالُت و الشثِعُت، خُث جيىن إلاخاؾش الشكابت في نلى اإلاذكم 

مىً ؤن جيخج بِئت ؤهكمت اإلاهلىماث جإزيرا شامال نىذ وحىد اخخماٌ كىي إلاهلىماث سثِعُت خاؾئت، خُث ً

ش اث شاملت أل اإلاخاؾش مً عجض بيشاؾ البرامج و الطُاهت و هكمت اإلاهلىماث التي حعخهمل الخاظىب هخؿٍى

ؤهكمت اإلاعاهذة للبرمجُاث و الدشغُل، و جذابير الامً الخلُلي ألهكمت اإلاهلىماث التي حعخهمل الخاظىب، 

 َزا العجض ًخػمً اإلاُل لىحىد جإزيرا شامل نلى وافت ألاهكمت الخؿبُلُت التي جخم مهالجتها بالخاظىب. و 

ذ مً اخخماٌ ألاخؿاء ؤو نملُاث الغ كىانذ مدذدة للمهلىماث في جؿبُلاث مهُىت ؤو في  شاإلاخاؾش كذ جٍض

اث الىلذًت ؤو  ؤو في اإلالفاث الشثِعُت ؤو في نملُاث مهالجت مدذدة، هما ؤن ؤهكمت الشكابت نلى الدعٍى

الاضٌى جيىن نشغت ألنماٌ الغش مً كبل معخهملين ؤو مىقفي ألاهكمت اإلاهلىماث التي حعخهمل 

خخذامها بشيل متزاًذ لبىاء ؤهكمت حهخمذ و اظالخاظىب بالىكش لكهىس جلىُاث حذًذة ألهكمت اإلاهلىماث 

ت، و مهلىماث  نلى جؿبُلاث الخاظىب التي جخػمً خؿىؽ اجطاٌ مطغشة لىخذة اإلاهالجت اإلاشهٍض

ذ في الخؿىس  ؤظاظُت مىصنت و ؤهكمت ألانماٌ التي حغزي اإلاهلىماث مباششة بلى ألاهكمت اإلاداظبُت التي جٍض

 حعخهمل الخاظىب. الشفُو و الشامل ألهكمت اإلاهلىماث التي

ادة اإلاخاؾش، و مً َىا فةن الهذًذ مً اإلااظعاث جػو ادلت           و هدُجت لزلً، فةنها جادي بلى ٍص

و بسشاداث خاضت باظخخذام الخاظىب، و ًجب نلى اإلاذكم و في َزٍ الخالت ؤن ًشاعي ؤن جيىن َزٍ ألادلت 

 .2كذ جم جؿبُلها

 مخاطز عدم الالدشاف: -.3

فها  ا اإلاخاؾش اإلاخمثلت في ؤن جم حهٍش ىُين بانخباَس مً كبل اجداد اإلاداظبين اللاهىهُين الامٍش

ماداَا نذم وحىد خؿإ في ؤخذ ألاسضذة ؤو في هىم مهين مً بحشاءاث الخذكُم كذ جادي باإلاذكم بلى هدُجت 

ا برا احخمو مو ؤخؿاء اإلاهامالث في الىكذ الزي ًيىن فُه َزا الخؿإ  ٍش في ؤسضذة مىحىد ؤو ًيىن حَى

 .3ؤخشي ؤو هىم آخش مً اإلاهامالث

                                                           
1
 .30إٌهاب نظمً إبراهٌم، مرجع سابق، ص   

2
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   و ججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الخذكُم ًمثل اخخماال مشتروا إلايىهاجه الثالزت )الخؿش الخخمي، خؿش الشكابت 

و خؿش نذم الاهدشاف(، و ٌهخبر خؿش نذم الاهدشاف الهىطش الىخُذ اللابل للخدىم مً كبل اإلاذكم مً 

ادة ؤو جخفُؼ حجم  م خالٌ ٍص الاخخباساث الاظاظُت في مشخلتي جخؿُـ و جىفُز نملُت الخذكُم نً ؾٍش

 اللُام بخدلُل و جلُُم خؿش خخمي و هزلً فدظ و جلذًش خؿش الشكابت.

م اللُام باخخباس  بىكم الشكابت  الالتزامو ًمىً للمذكم جللُل وعبت نذم الاهدشاف نً ؾٍش

اساث مخىشسة إلاىكو الذاخلُت، و ًلىم اإلاذكم بهزا الاخخباس نً ؾٍش و فشوم اإلايشإة مدل الخذكُم م نمل ٍص

ا، و رلً إلاالخكت حشغُل ؤهكمت الشكابت الذاخلُت . و جضداد ؤَمُت اللُام بهزا الاخخباس ولما  ؤظبىنُا ؤو شهٍش

 .1آلالُت جلذما و حهلُذااصدادث هكم اإلاهالجت 
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 خالصت:

ما جلذمه جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً مضاًا، بال ؤن رلً لم ًمىو مً قهىس بهؼ اإلاشاول نلى  سغم

فاإلاذكم نىذ ؤداء مهامه ال ًمىىه ؤن ًخجاَل الذوسة الشكابُت. هما ؤهه غلى اإلاذكم الخهلم اإلاهلىماث اإلاالُت، 

الجه الهلمُت، و هزا الاظدىاد بلى مهاًير و اظالُب ال خذكُم في قل اإلاهالجت ؤلالىتروهُت اإلاعخمش لخذنُم مَا

 للبُاهاث اإلاداظبُت في ؤداء مهامه.
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 :جمهيد

ت التي جؼغكىا فيها إلى جىىىلىحُا اإلاػلىماث و هظا الخضكُم في ظل بػض الاهتهاء  مً الضعاؾت الىظٍغ

مضي صوع الخضكُم  اإلاػالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث اإلاداؾبُت، و الغكابت الضازلُت مً زالٌ هظامها اإلاخيامل و 

م جغبص في  في ظل اإلاػالجت ؤلالىتروهُت في جفػُل الغكابت الضازلُت مً زالٌ صعاؾت مُضاهُت غً ػٍغ

ين لىالًت مؿخغاهم، وجدصلىا غلى مػلىماث و كمىا  الىوالت الىالبُت للدؿُير ين الحظٍغ و الخىظُم الػلاٍع

 و جدلُلها. بالخىصل إلى هخابج 

 ؾىدىاولها في ما ًإحي.الفصل إلى زالر مباخث،  و لظا كمىا بخلؿُم هظا

  فىاغض اإلاػالجت الالُت للبُاهاث في الجؼابغ .: اإلابدث الاول 

 ين لىالًت  : اإلابدث الثاوي ين الحظٍغ الىوالت الىالبُت للدؿُير و الخىظُم الػلاٍع

 .مؿخغاهم

 الىوالت صوع الخضكُم الالىترووي في جفػُل الغكابت الضازلُت في : اإلابدث الثالث

ت لىالًت مؿخغاهم.  الػلاٍع
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 اإلابدث ألاول: قواعد اإلاعالجت آلاليت للبياهاث اإلاداسبيت في الجشائز

اإلاداؾبُت في الجؼابغ و طلً مً زالٌ اإلاغؾىم  كض جم طبؽ غملُت اإلاػالجت آلالُت للبُاهاث

ل  7هـ اإلاىافم لـ  1430عبُؼ الثاوي غام  11اإلاؤعر في  110-9الخىفُظي عكم  و الظي ًدضص شغوغ  2009ؤفٍغ

و هُفُاث مؿً اإلاداؾبت بىاؾؼت ؤهظمت ؤلاغالم آلالي و هظا الخصابص و اإلاػاًير الىاحب جىافغها في 

 بُت.البرامج الخؼبُلُت اإلاداؾ

 اإلاطلب ألاول: شزوط مسك اإلاداسبت آليا:

هغ و ًخؼلب مؿً اإلاداؾبت آلالُت مجمىغت مً الشغوغ التي جدضر غنها اإلاغؾىم الؿابم الظ

 :1الظي ًخظمً اإلاىاص الخالُت

 15للمؤعر في  11- 07مً اللاهىن عكم  24: جؼبُلا ألخيام اإلاىصىص غليها في اإلااصة 1اإلاادة  -

و اإلاخظمً الىظام اإلاداؾبي اإلاالي،  2007هىفمبر ؾىت  25اإلاىافم لـ 1428طي اللػضة غام 

م ؤهظمت  يهضف هظا اإلاغؾىم إلى جدضًض شغوغ و هُفُاث مؿً اإلاداؾبت اإلاالُت غً ػٍغ

 ؤلاغالم آلالي.

    جؼبُم ؤخيام هظا اإلاغؾىم غلى البُاهاث التي جضزل في مداٌ جؼبُم اللاهىن عكم: 2اإلاادة  -

اإلاظوىع ؤغاله،  2007هىفمبر ؾىت  25اإلاىافم لـ 1428طي اللػضة غام  15ي إلاؤعر فا 11- 07

في جيىن مداؾبتها ممؿىهت بىاؾؼت ؤهظمت ؤلاغالم آلالي و غىضما حؿاهم هظه ألاهظمت غىضما 

 إزباث حسجُل مداؾبي بصفت مباشغة ؤو غير مباشغة.

مىاعص ماصًت و بغامج ؤلاغالم آلالي : ٌػخبر ؤلاغالم آلالي في مفهىم هظا اإلاغؾىم عبؽ بين 3اإلاادة  -

 مً زالٌ:

 .الحصٌى غلى مػلىماث في شيل حػاكضي ؤو حػاكضي جىظُمي 

 .مػالجت هظه اإلاػلىماث 

                                                           
1
، حدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة بواسطة 9990 أفريل 7الموافق لـ  1349ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  11-90مرسوم تنفيذي رقم   

 .90/93/9990أنظمة اإلعالم اآللي، الجريدة الرسمية الجزائرية، المؤرخة في 
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 .بلىعة اإلاػؼُاث ؤو الىخابج في اشياٌ مغاًغة 

م ؤهظمت ؤلاغالم آلالي اإلادمل اللتزاماث : 4اإلاادة  -     ًجب ؤن حؿخجُب مؿً اإلاداؾبت غً ػٍغ

 ػمٌى بها و ؤخيام هظا اإلاغؾىم.و مباصا اإلا

ًجب ؤن ًجضص ول مً حسجُل مداؾبي مصضع و مدخىي و جدمُل ول مػلىمت و هظا : 5اإلاادة  -

 مغحؼ وزُلت الثبىجُت التي ٌؿدىض إليها.

ًجب ؤن حػغف إصضاعاث هظام ؤلاغالم آلالي و جغكم و جؤعر غىض إوشائها بىاؾؼت وؾابل جىفغ 

 ول الظمان في مجاٌ ؤلازباث.

ت، في : ًؼبم 6اإلاادة  - ػابؼ حشؼُب ؤو جصحُذ الدسجُل اإلافغوض في اإلاداؾباث الُضٍو

م هظم ؤلاغالم آلالي في شيل إحغاء الخصضًم ليل فترة  اإلاداؾباث اإلامؿىهت غً ػٍغ

 مداؾبُت، الظي ًمىؼ ول حػضًل ؤو خظف الدسجُل مصاصق غلُه.

غلى الػُىاث إغضاص ملف ؤلاحغاءاث الخىظُمي اإلاداؾبي بشيل ٌؿمذ بفهم : ًجب 77اإلاادة  -

هظام اإلاػالجت و مغاكبخه و ًدفظ هظا اإلالف مؼ ول الخدؿِىاث التي جؼغؤ إلاضة جىافم جلً 

 التي ًخؼلبها غغض الىزابم اإلاداؾبُت التي ؾدىض غليها.

ًيىن لضًه حػهض مً ػغف مػهض  : ًجب غلى الىُان اإلاؿخػمل للبرهامج اإلاػلىماحي ؤن79إلاادة ا -

البرهامج اإلاػلىماحي ًىص مؼابلت البرهامج اإلاػلىماحي للخػلُماث اإلالغعة في اإلاغؾىم، و ًلبل 

مً زالله بىاءا غلى الؼلب، ًمىذ ؤغىان اإلاغاكبت الجبابُين ؤو اإلاضكم اإلاؤهل بمىحب اللاهىن 

 مداؾبت.الظي ًلضمىن ػلب مبرع، ملف جلني للبرهامج اإلاػلىماحي لل

ت ًمىً ؤن جؤصي إلى زؼغ فلضان ؤو فؿاص اإلاػؼُاث، ًجب  :21اإلاادة  - في خالت مػالجت ًضٍو

ؤن ًىحض إحغاء ًؼبم آلُا الحفظ اإلاؿبم للمػؼُاث و إطا حػظع طلً ًلترح غلى اإلاؿخػمل 

 إحغاء هظا الحفظ اإلاؿبم.

اصغ اإلادفىظت الؾُما ٌػخبر الحفظ ول آلالُاث اللابلت للخدؿين مً ؤحل طمان مصضاكُت الػى

إغالق الػملُاث اللابلت لخدؿين اإلاػؼُاث اإلاداؾبُت زالٌ الحفظ و إغاصة اللغاءة الحفظ بػض 

 الدسجُل، مؼ اإلالاعهت بين البؼاكت اإلادفىظت و البؼاكت ألاصلُت.
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لت التي ًىفظها إحغاء الحفظ الجؼةي الظي  و ًجب ؤن ًىفظ إحغاء الحفظ الُىمي آلُا بىفـ الؼٍغ

 م بشيل صوعي.ًخ

م ؤهظمت ؤلاغالم آلالي و ؤلاحغاءاث  :23اإلاادة  - ًجب ؤن جدترم اإلاداؾبت اإلامؿىهت غً ػٍغ

الجبابُت اإلاػمٌى بها، و ًجب  ؤن جخم مغاكبت هظه اإلاداؾبت مً ػغف ؤلاصاعة الجبابُت ػبلا 

         2001صٌؿمبر  22اإلاىافم لـ  1422شىاٌ غام  7اإلاؤعر في  21-01لللاهىن عكم  460للماصة 

و اإلاظوىع ؤغاله، و حشمل هظه اإلاغاكبت مجمىع اإلاػلىماث و اإلاػؼُاث و اإلاػالجت اإلاػلىماجُت 

ً هخابج اإلاداؾبُت ؤو حبابُت و هظا في  آلالُت التي حؿاهم بصفت مباشغة ؤو غير مباشغة في جيٍى

ؼ الجباةي، إطافت إلى اإلا ت التي ًفغطها الدشَغ داث ؤلاحباٍع لف اإلاخػلم إغضاص الخصٍغ

 بالخدالُل و البرمجت و جىفُظا إلاػالجتها.

ً : 24اإلاادة  - م ؤهظمت ؤلاغالم آلالي بئغضاص جيٍى ًجب ؤن حؿمذ اإلاداؾبت اإلامؿىهت غً ػٍغ

غىاصغ الحاؾباث و الىشىف و اإلاػلىماث، غلى اؾاؽ وزابم الثبىجُت التي جضغم اإلاػؼُاث 

 إلًجاص و وزابم زبىجُت. اإلاضزلت ؤو اهؼالكا مً هظه الىشىف و اإلاػؼُاث

ت الضًمىكغاػُت : 26اإلاادة  - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ ًيشغ هظا اإلاغؾىم في الجٍغ

ل  7اإلاىافم بـ  1430عبُؼ الثاوي مً غام  11خغع بالجؼابغ في  الشػبُت.   .2009ؤفٍغ

 و ًمىً جلخُص الشغوغ في الىلاغ الخالُت.

 ( ًجب جىفغ مؿخلؼماث اإلاػالجت آلالُت)...اإلاػضاث، البرامج 

 .ًجب الالتزام باإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاػمٌى بها 

 .ًجب جىفغ مؿدىضاث ؤلازباث 

  حػٍغف إصضاعاث الىظام مً ػغف مػض البرهامج اإلاػلىماحي بىص غلى مؼابلت البرامج

 اإلاػلىماحي للخػلُماث اإلالغعة في الغؾىم.

 ت ال ؤو فؿاص  تي جؤصي إلى زؼغ فلضانًجب خفظ اإلاػؼُاث آلُا في خالت اإلاػالجت الُضٍو

 اإلاػؼُاث
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 اإلاعايير الواحب جوفزها في البرامج الخطبيقيت اإلاداسبيت و آلياث الزقابت :اإلاطلب الثاوي

 :2ًجب ؤن جخىفغ في البرامج اإلاؿخسضمت حملت مً اإلاػاًير و التي جم جدضًضها في اإلاىاص الخالُت

للمداؾبت اإلاؿخػمل غلى ملف ًصف الشيل و  ًجب ؤن ًدخىي البرهامج اإلاػلىماحي: 8اإلاادة  -

 الخاصُاث التي ًمىً ػبػها في شيل إلىترووي.

ًجب ؤن ٌؿغي بغهامج اإلاداؾبت بشيل ًؼابم ما هى مىحىص في ولفه إن ًيىن هظا الخؼابم 

اوػياؾُا بُنهما، ًجب ؤن ًؼابم ؤًظا البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت ؤهضافه اإلاىضحت، و ال 

 خىي ؤي وظُفت ؤزغي غير مضعحت في اإلالف.ًمىىه ؤن ًد

: ًجب ؤن ًخؼابم ول هشف ًخم إغضاصه مً ػغف البرهامج اإلاػلىماحي بضكت مؼ 11اإلاادة  -

 ألاخيام اللاهىهُت ؤو الخىظُمُت التي حؿيره.

: ًجب ؤن ًظمً البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت اخترام الخىاػهاث الاؾاؾُت إلاداؾبت 12اإلاادة  -

م:اللُض   اإلاؼصوج ؾىاء مً زالٌ اإلاغاكبت اإلاؿبلت ؤو الالخلت و طلً ال ؾُما غً ػٍغ

 .اإلاؿاواة بين الجاهب اإلاضًً و الضابً ليل حسجُل مداؾبي 

 .اإلاؿاواة بين الجاهب اإلاضًً و الجاهب الضابً هيل ًىمُت في ول فترة 

 ضة في ول فترة.اإلاؿاواة بين مجامُؼ مجمىع الىزابم اإلاسجلت و مجمىع الُىمُاث اإلاؿاغ 

 .اإلاؿاواة بين مجمىع ؤعصضة صفاجغ ألاؾاجظة و ميزان اإلاغاحػت 

 اإلاؿاواة بين مجامُؼ خغواث ؤعصضة الحؿاباث الفغصًت )ػبابً، مىعصًً( مؼ خغواث        

 و ؤعصضة الحؿاباث الجماغُت.

 .اإلاؿاواة بين مجامُؼ صابىت / مضًىت للحؿاباث 

ا غلى ألاكل، ًىمُت ممغهؼة ججمؼ مً زالٌ  ًجب ؤن جيخج البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت شهٍغ

 ًىمُت مؿخػملت مجامُؼ ول الػملُاث اإلاسجلت زالٌ الشهغ.

                                                           
2
 ، مرجع سابق.11-90مرسوم تنفيذي رقم   
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البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت بػض الخصضًم غلى الدسجُالث ًجب ان ال ٌؿمذ  :13اإلاادة  -

 اإلاداؾبت ليل فترة مداؾبُت باي حػضًل ؤو خظف لػملُت.

إلاػلىماحي للمداؾبت كبل ؤكفاٌ ول ؾىت مالُت، الخظهير بىحىب ًجب غلى البرهامج ا

الخصضًم غلى مجمىع الدسجُالث اإلاسجلت بػض ؤلاكفاٌ، ًجب غلى وظابف البرهامج 

 اإلاػلىماحي ؤن ال ٌؿمذ إال بفدص الدسجُالث ؤو وطؼ الىشىف اإلاداؾبُت ؤو إغاصة ػبػها.

للمداؾبت غلى وظُفت جمىً مً إعؾاٌ بؼاكت ًجب ؤن ًلترح البرهامج اإلاػلىماحي : 14اإلاادة  -

الدسجُالث اإلاداؾبُت لفابضة الغير، لشيل كابل لالؾخغالٌ بؿهىلت بمػٌؼ غً البرهامج 

 اإلاػلىماحي للمداؾبت.

البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت اإلاػلىماث الخاصت  ًجب ؤن ًظهغ ول هشف بىدُجت : 16اإلاادة  -

ش ػبػه و عكم صفدخه و الخفصُل و اإلاغاحؼ الخاصت  بخػغف الىُان و الىشف و جاٍع

 بالػملُت، و ًظهغ الىشف اًظا ؤن الىشف مخػلم بؼبم مؤكذ ؤو نهاةي.

ؤن ٌؿبم ول اؾخػماٌ للبرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت إحغاءاث حػٍغف  : يجب17اإلاادة  -

 للمؿخػمل، مخبىع بالخإهُض مً صفخه و مىزىق باإلاؤهالث اإلامىىخت له.

ول اؾخػماٌ للبرهامج اإلاػلىماحي اإلاداؾبي آلُاث مغاكبت الضزٌى حؿمذ ًجب ؤن ٌؿبم 

بخدضًض اؾخػماٌ ول وظُفت للبرهامج اإلاػلىماحي، بدُث ًيىن هظا الضزٌى مسصصا 

 لألشخاص اإلاغزص لهم فلؽ.

ًجب ؤن جيىن إمياهُت الضزٌى الخاعجي لبؼاكاث كىاغض اإلاػؼُاث مسصصت لألشخاص 

 اإلاؤهلين فلؽ.

للمداؾبت ًىمُا ول غملُت مىجؼة بىاؾؼت هظا البرهامج ٌسجل البرهامج اإلاػلىماحي : 18اإلاادة  -

ف بمىجؼ الػملُت إؼاكت حؿمى ًىمُت في ب       لىتروهُت لألخضار و التي ًجب ان جخظمً الخػٍغ

ش و جىكُذ الػملُت، هىع الػملُت اإلاىجؼة و اإلاػؼُاث ؤو الثىاب  و حهاػ الػمل اإلاؿخػمل، جاٍع

 اإلاضزلت.

ل : 19اإلاادة  - ًجب ان جخظمً البرهامج اإلاػلىماحي للمداؾبت إحغاء لألعشُف ٌؿمذ بخدٍى

مجمىع الدسجُالث و اإلاػؼُاث اإلاداؾبُت للفلغاث اإلاداؾبُت اإلالفلت ؤو غير اإلالفلت هدى 
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ً اللابلت للىلل صون إمياهُت الخػضًل، و ًجب ان ٌؿمذ هظا البرهامج بخصحُذ  صغابم الخسٍؼ

ش إكفاٌ الضوعي بسجُالث و اإلاػؼُاث اإلاؤعشفت الد ش ؾابم لؼلب ألاعشفت اإلالاعهت بخاٍع خاٍع

 ألازير.

ًجب ان ًخظمً البرهامج اإلاػلىماحي إلاداؾبت آلُت حؿمذ بالخإهض مً ؤهه صابما : 27اإلاادة  -

مً  ٌػمل بشيل  حُض، ًجب ؤن ًخظمً البرهامج اإلاػلىماحي وظُفت جؼبؼ آلُا حؿمذ بالخإهض

صابما ٌػمل بشيل حُض، و ًجب ؤن ًخظمً البرهامج اإلاػلىماحي وظُفت جؼبؼ آلُا اللُمت  ؤهه

 الحالُت اللُمت اإلادخملت ليل الثىابذ التي لها كُمت جبػض غً اللُمت اإلادخملت.

 و ًمىً جلخُص اإلاػاًير الىاحب جىفغها في هظام ؤلاغالم آلالي في الىلاغ الخالُت:

 ػلىماحي للمداؾبت غلى ملف ًصف الشيل و الخاصُاث التي ًجب ؤن ًدخىي البرهامج اإلا

 ًمىً ػبػها ؤو جىفيرها إلىتروهُا ؤي الىظابف التي ًلىم بها.

 .ًجب إغضاص ول الىشىف التي ًجب غلى اإلاؤؾؿت إغضاصها و ػبلا لألخيام اللاهىهُت 

 .ًجب اخترام مبضؤ اللُض اإلاؼصوج 

 ف ألي غملُت بػض الخصضًم غلى الدسجُالث غلى الىظام اإلاػلىماحي مىؼ اي حػضًل ؤو خظ

 اإلاداؾبُت.

 ًجب  ًجب الخظهير بالخصضًم غلى مجمىع الدسجُالث اإلاسجلت كبل إكفاٌ ول ؾىت مالُت

ؤن جدخىي البرهامج اإلاػلىماحي غلى إحغاء ٌؿمذ بفخذ اإلايزاهُت آلُا و التي ًجب ؤن جيىن 

 مؼابلت للميزاهُت الخخامُت.

 اإلاػلىماحي غلى وظُفت جمىً مً إعؾاٌ بؼاكاث الدسجُالث للغير  ًجب ؤن ًدخىي البرهامج   

 و بشيل كابل لالؾخغالٌ بؿهىلت و بمػٌؼ غً البرهامج اإلاػلىماحي.

  ًجب ؤن جظهغ الىشىف التي ًخم إغضاصها بىاؾؼت البرهامج اإلاػلىماحي ول اإلاػلىماث

 الىاحب جىفغها في هظا الىشىف.

  ماحي ملاًِـ الغكابت و الامً جمىؼ ؤي اؾخغالٌ مً ػغف ًجب ان ًخظمً البرهامج اإلاػلى

 ألاشخاص غير اإلاغزص لهم.
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  ًجب ؤن ًخظمً البرهامج اإلاػلىماحي إحغاء لألعشُف و ٌؿمذ بىلل اإلاػؼُاث هدى صغابم

ً اللابلت للىلل صون إمياهُت الخػضًل.  الخسٍؼ

 ت مً ًجب ؤن ًدخىي البرهامج اإلاػلىماحي غلى إحغاء ٌؿمذ بدفظ ػل البؼ اكاث الظغوٍع

 ؤحل اللُام بئصالح وامل للىظام اإلاداؾبي ؤو ًيىن مغحػا إلحغاء ؤلاصالح و الحفظ.

 دخىاها غلى ًجب ؤن ًدفظ البرهامج اإلاػلىماحي ازغ جدضًثه في بؼاكت جظهغ الخدضًثاث و م

 الخىالي حؿمى الُىمُت
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 الخىظيم العقاريين الحضزيين لواليت مسخغاهمالوكالت الوالئيت للدسيير و  : اإلابدث الثاوي

و حجمها واصبدذ هظه  حػضصث اإلاؤؾؿاث الاكخصاصًت ؾىاءا مً هاخُت ػبُػت وشاػها

غ الاكخصاص الىػني ,ووالًت مؿخغاهم هباقي الىالًاث هجض فيها الػضًض اإلاؤؾؿاث جلػب صوعا هبيرا في جؼٍى

ت لىال  هظام غملها الضازلي ومضي صحت ًت مؿخغاهم إلاػغفت مً اإلاؤؾؿاث وهدً ازترها الىوالت الػلاٍع

 اءاث الغكابت الضازلُت والخضكُم,وهُف جلىم بخؼبُم احغ امها اإلاداؾبي هظ

 : عمومياث خول الوكالت العقاريت إلاطلب ألاول ا

كض غغفذ الضولت مؤزغا جدىالث اكخصاصًت غضًضة اهؼالكا مً فىغة اخخياع الضولت إلى اججاه حضًض 

غ  الضولت و الجماغاث اإلادلُت غلى ازخالفهم في 25-90الؿىق و في مجاٌ الػلاعي حاء اللاهىن هى جدٍغ

لُه فئن وغاإلاُضان الػلاعي هما ؤصزلذ مفاهُم حضًضة جظمً خم اإلالىُت و الحلىق ألازغي اإلاغجبؼت بها .

 الؿُاؾتخُت. هظه دافظت غلى ألاعاض ي الفال الخىحُه الػلاعي الجضًض يهضف إلى إهجاح غملُت الخػمير واإلا

اث الىطؼ الغاهً الظي ٌؿمذ بخإؾِـ ؾىق غلاعي  ت ؤزظث مػؼُاث حضًضة هاججت غً طغوٍع الػلاٍع

غاصٌ ال ٌػخمض فُه خم هؼع اإلالىُت مً ؤحل اإلاىفػت الػامت لصالح الضولت و الجماغاث اإلادلُت و  و   خغ 

مُت ''وواالث مدلُت للدؿُير و الخىظُم مىه ؤؾؿذ اإلاجالـ الشػبُت البلضًت و الىالبُت و مؤؾؿاث الػمى 

ين''.  الػلاٍع

ين في ظل ؤخيام اإلاغؾىم  جم إوشاء الىوالت غلى مؿخىي الىالًت, مؤؾؿت للخىظُم و الدؿُير الػلاٍع

بمىحب مضاوالث اإلاجالـ الشػبُت و البلضًت ػبلا للاهىوي  22/12/1990إلاؤعر في  90/405الخىفُظي 

, زم ؤغُضث صُاغتها ػبلا ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي  07/04/1990 ؤعرإلا 90/09و الىالًت  90/08البلضًت 

و  22/12/1990اإلاؤعر في  90/405و اإلاخمم و اإلاػضٌ للمغؾىم  05/11/2003اإلاؤعر في  03/408عكم 

اإلادضزت بمىحب اللغاع الىػاعي اإلاشترن بين وػاعاث الضازلُت و الجماغاث اإلادلُت و وػاعة الؿىً و الػمغان 

 07/01/2004اإلاؤعر في  003/2004بىاءا غلى مضاوالث اإلاجلـ الشػبي الىالةي عكم  12/06/2004اإلاؤعر في

الصاصع غً الؿُض وػٍغ الضولت و  27/01/2004اإلاؤعر في  03/2004اإلاصاصق غليها بملخض ى اللغاع عكم 

 .03/408وػٍغ الضازلُت و الجماغاث اإلادلُت ػبلا للمغؾىم الخىفُظي 
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 الوكالت العقاريت لواليت مسخغاهم 

 خُث واهذ ووالخين جسخلف مً خُث اإلاهام : 1993جإؾؿذ هظه الىوالت ؾىت 

ت الؿُاخُت ما بين البلضًاث مؿخAFTIM": "الىوالت ألاولى  غاهم( اإلاضاولت عكم )الىوالت الػلاٍع

ش 92/60 ش  01/93و كغاع عكم  18/08/1992بخاٍع  .25/01/1993بخاٍع

ت مؿخغاهم( اإلاضاولت عكم  AFMOS"" : الثاهُتالىوالت  ش  91/18)الىوالت الػلاٍع  17/11/1991بخاٍع

ش  91/03و كغاع عكم   .03/05/1992بخاٍع

ًضمج ما بين الىوالخين ؤصبدذ ووالت  2004حىان  12حاء كغاع وػاعي مؤعر في  2004و في ؾىت 

ين لىالًت  AGRFUWM"واخضة بىالًت مؿخغاهم " ين الحظٍغ )الىوالت الىالبُت للدؿُير و الخىظُم الػلاٍع

ش  408/03مؿخغاهم( بلغاع وػاعي عكم   .06/11/2003بخاٍع

و كض حاء في هص اإلااصة  "يهضف هظا اللغاع إلى إوشاء في شيل مؤؾؿت غمىمُت طاث الؼابؼ 

 03/408خيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم الصىاعي و الخجاعي,  مؤؾؿت ٌشاع إليها ب 'الىوالت' و طلً ػبلا أل 

صٌؿمبر  22اإلاؤعر في  90/405اإلاػضٌ و اإلاخمم ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2003هىفمبر  05اإلاؤعر في 

 اإلادضص للىاغض إوشاء و جىظُم الىواالث اإلادلُت للخىظُم و الدؿُير الػلاعي الحظغي". 1990

  العقاريين الحضزيين لواليت مسخغاهمو الخىظيم حعزيف الوكالت الوالئيت للدسيير 

ت و الاؾخلالٌ اإلاالي جضعى  جخمخؼ هظه اإلاؤؾؿت طاث ػابؼ الصىاعي و الخجاعي بالصخصُت اإلاػىٍى

ين لىالًت مؿخغاهم ًضًغها مضًغ مػين مً كبل مجلـ ؤلاصاعة الظي ًترؤؾه  الىوالت الىالبُت و الدؿُير الػلاٍع

ت لجمُؼ البلضًاث اإلاىحىصة غبر جغاب و حؿُير الىوالت الػلاوالي الىالًت  ت لىالًت مؿخغاهم ألامالن الػلاٍع ٍع

الىالًت جخصغف مً زاللها بتهُئت و خُاػة ول الػلاعاث غلى ؤؾاؽ صفتر الشغوغ اإلابرم بين الىوالت و 

 البلضًت .

 : مهام الوكالت

ت جلىم الىوالت بصفت غامت في وامل مُضان ازخصاصها ؤلاكلُمي بدؿُير اإلا ت الحظٍغ دافظت الػلاٍع

 .اإلادلُت للجماغاث
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 ففي هظا الصضص جلىم ب :

 مماعؾت وظُفت اإلاهُإ و اإلاغقي الػلاعي لحؿاب الجماغاث اإلادلُت و الضولت. -

إكخىاء لحؿاب الجماغت اإلادلُت ول الػلاعاث غير اإلاىلىلت و هظا الحلىق اإلاىحه للخػمير و  -

 مدضصة في صفتر ؤغباء .جملً هظه الػلاعاث الحلىق خؿب و بىىص 

 اللُام بػملُت الخىظُم الػلاعي و طلً ػبلا للخىظُم اإلاػمٌى به. -

اإلاؿاغضة و طلً في خضوص إمياهاتها هُئاث الجماغاث اإلادلُت في جدظير و وطؼ و جؼبُم  -

 ؤصواث الخػمير و التهُئت .

الخػمير و لتهُئت  جغكُت  الخجؼءاث و اإلاىاػم مهما واهذ ػبُػت وشاػها و طلً جؼبُلا ألصواث -

 ة .ظاإلاخس

 الػلاعاث و الحلىق غير اإلاىلىلت لحؿاب زاص. امخالنؤو  اكخىاءاإلاباصعة بػملُاث  -

 : مجال وشاط الوكالت العقاريتاإلاطلب الثاوي

ت ببػع الػملُاث بػض إهخلاٌ حؿُير الحافظاث إليها , هظا الخيلف الظي  ولفذ الىوالت الػلاٍع

 ؤغماٌ التهُئت و اإلاخمثلت في : هجضه في إهؼالق

 الخجشئاث الاحخماعيت : -

جلىم  ،بػض كُام البلضًت للخجؼءاث وفلا ألصواث الخػمير و بىاءا غلى الؼلباث الىاعصة لضي مصالحها

 الىوالت باإلحغاءاث اللاهىهُت اإلاخػللت بدُاػة الػلاع و اللُام بالضعاؾاث الالػمت للخجؼبت.

كىابم اإلاؿخفُضًً بىاؾؼت لجىت البلضًت و جغؾل اللىابم بػض طلً إلى  هما جلىم البلضًت بظبؽ

ت إلجمام إحغاءاث الخىاٌػ مؼ اإلاؿخفُضًً .  مصلحت الىوالت الػلاٍع

 الخجشئاث الترقويت : -

إن هظا البرهامج مىحه إلى الفئت الاحخماغُت طاث الضزل اإلاخىؾؽ و للض ؾمذ ازخُاعهم 

ت اإلافػٌى .بازخصاص الؿىىاث الالبلت و جد لها إلى ؾىىاث الالبلت باإلاىاػاة مؼ ألاصواث الخػمير الؿاٍع  ٍى

غمال باألصواث الخػمير و التهُئت الػمغاهُت و بىاءا غلى الؼلباث اإلاسجلت جلىم الىوالت بئوشاء 

ت جخىفل بدل ؤلاحغاءاث اإلاغجبؼت باإلاشغوع مً خُاػاث الػلاع و الضعاؾاث الخلىُت و ججهيز   ججؼباث جغكٍى

 ألاعض ختى جصبذ كابلت للبىاء.
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م الصحف جىفغ كؼؼ ألاعاض ي مؼ جدضًض ألاؾػاع و هظا  و بػض إجمام هظه ؤلاحغاءاث جيشغ غً ػٍغ

، جضعؽ اإلالفاث خُث جظبؽ مضة ؤلاًضاع للملفاث  وبػض اؾخلبالها جيىن اللجىت بين البلضًت و الىوالت 

 اللىابم

ًىم و بػضها جظبؽ اللىابم النهابُت .وان  15إلاضة  اإلاؤكخت التي حػغض غلى اإلاىاػً كصض الؼػً

ت عكم  اإلاخظمىت ػغق صغم و  15/05/1994اإلاؤعزت في  28هظا اللؼاع ًسظؼ إلى ؤخيام الخػلُمت الىػاٍع

ً التي واهذ بػض ما صضع اإلاغؾىم  اإلاخػلم بالتركُت  23/12حؿهُل في إػاع جىػَؼ ألاعاض ي غلى اإلاؿدثمٍغ

ٌ غضة امخُاػاث مصىفت و مسخلفت فهظه الامخُاػاث طاث الؼابؼ الجباةي اإلاالي ؤو الاؾدثماع خُث وان ًدى 

 الجمغوي ....الخ

جلضم بػض صعاؾت اإلالف مً ػغف ووالت التركُت و صغم و مخابػت الاؾدثماعاث و هظه ألازيرة ميلفت 

ت بغُت جدلُم  ت و اإلاالُت الظغوٍع ً في حمُؼ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع ػهم وهي بمؿاغضة اإلاؿدثمٍغ و اهؼالق مشاَع

لغى هظا اإلاىخب بمىحب ألامغ  جدخىي غلى مىخب وخُض ٌشمل حمُؼ ؤلاصاعاث و الهُئاث اإلاػُىت لالؾدثماع ٍو

غ الاؾدثماع و جدل هُئت حضًضة مدل ؾابلتها حؿمى "الىوالت  2001ؤوث  20اإلاؤعر في  01/03 اإلاخػلم بخؼٍى

غ الاؾدثماع" هظه الىوالت هي م ت الىػىُت لخؼٍى و بسضمت مالُت ؤؾؿت غمىمُت جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

 مؿخللت ومً مهامها:

غها و مخابػتها.  * طمان جغكُت الاؾدثماعاث و جؼٍى

ً اللُمين و الغير اإلالُمين و إغالمهم و مؿاغضتهم.  * اؾخلباٌ اإلاؿدثمٍغ

 * مىذ اإلاؼاًا اإلاغجبؼت باالؾدثماع.

ً زالٌ مضة ؤلاغفاء. * جإهض مً اخترام الالتزاماث التي حػهض  بها اإلاؿدثمٍغ

 القطع اإلاعشولت: -

ت عكم  التي ؤكغث اللجىء إلى  2606ًسظؼ بُؼ كؼؼ ألاعاض ي اإلاػؼولت إلى إحغاءاث الخػلُمُت الىػاٍع

اإلاؼاص الػلني في غملُت البُؼ ما غضي اللؼؼ اإلاسصصت مً احل الصالح الػم وفلا إلاسؼؽ التهُئت و 

اء البػع منها ، حشيل لجىت زاصت للىظغ في ؤمغها و اخخماٌ بُػها لصاخب الخػمير للبلضًت  باؾخثى

الؿىً اإلاجاوع بىاء غلى ػلب جلضم به وبػض كُام مصالح الىوالت بالخدلُم في شإنها مً الىاخُت اللاهىهُت 

 و جىحيهاث ؤصواث الخػمير اإلاػضة.
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ؤما غً غملُت البُؼ ال ججؿض إال بػض مصاصكت لجىت الضابغة التي جفصل نهابُا مصير هظه اللؼػت 

 ألاعطُت .

 إمكاهياث الوكالت العقاريت إلاسخغاهم 

ت -1  اإلاىاعص البشٍغ

 غضص الػماٌ في اإلاؤؾؿت وإمياهُاتهم

 الػضص اإلاهىت

 07 عبِـ مصلحت

 16 عبِـ مىخب

 05 ميلف بالضعاؾاث

 01 مداؾب

 01 مالي و ؤمين مسؼن 

 01 مؿاغض مداؾب

 01 غىن ؤحغة

 01 ؤعشُف

 01 غىن مىخدب

 02 خاحب

 01 مىػع الهاجف

 01 غىن ؤمً

 01 مخػضص الخضماث غىن 
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 01 ؤمين مسؼن 

 01 عبِـ خظيرة

 10 ؾابم

 01 ؾابم  مغهباث البىاء

 05 مىظفاث

 06 خاعؽ لُلي

 03 مغاكب فاخص

 03 مغاكب جلني

 04 مخابػت جلني

 07 غىن ججاعي 

 08 ؾىغجيرة مصلحت

 05 غىن حجؼ

 02 فىجىغغافي

 02 مفىجغ

 02 خماٌ

 : اإلاىاعص اإلااصًت -

 : مػضاث الىلل 2-1

 احؿاق مػضاث الىلل للشغهت هى مبين في الجضٌو الخالي :
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 غضص هىع اإلاػضاث

KIA PICANTO 05 

KIA RIO BERLINE 01 

DACIA LOGAN 08 

PEUGEOT 406 BERLINE 01 

DACIA DUSTER 01 

TOTAL 16 

 :الخثبُخاث  2-2 

غ  هظا هى مجمىغت مً الؿلؼ اإلاػمغة التي جملىها الشغهت التي جمثل الاؾدثماعاث اإلابظولت لخؼٍى

 اللضعة ؤلاهخاحُت  للشغهت :

 

 الىىع اللُمت

1 056 277,87 

 

 

 

 

 مػضاث اإلاىخب

 3 916 667,73 

 

 مػضاث ؤلاغالم آلالي

 391 400,00 

 

 بغمجُاث الحاؾىب

12 762 692,09 

 

 مػضاث الىلل

6 998 839,53 

 

 مػضاث ؤلاهخاج

 

 

 مػضاث البىاء 201,40 712 6
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 اإلاالُتاإلاىاعص_3

 :جيالُف اإلاىظفين  -1

وهظغا للخغيراث ملاعهت مؼ الػام اإلااض ي  %16.20زالٌ الػام اإلاالي بلغذ هفلاث اإلاىظفين وؿبت 

 همثل طلً في الجضٌو الخالي :

 الخدقيق 2014 2013 معدل الخطور 

 الخعيين

 

-70,15% 

 

118 430 304,08 

 

83 084 667,83 

 

 

 جكاليف اإلاوظفين

297727 % 731 021 779,84 2 173 176 124,41 

 

 رقم ألاعمال

 اليسبت % 03,83 % 16,20 12,38%-

 

 

 

 

 مػضاث إػفاء الحغابم 070,00 403

 فىجىغغافًُ 255,00 777 1

 اإلاىاص وألاصواث 621,00 67 ؤزار مىخب 951,09 137 10

 جصمُم وجغهُب 537,96 230 5

134 960 747,30 

 

 البىاءاث

 184 415 260,97 

 

 اإلاجمىع
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 الهيكل الخىظيمي للوكالت   :طلب الثالثاإلا

مصلحت  ًخم جصمُمه مً ػغف مؿؤليها خُذ ولسخلف اإلاصالح اإلاؤؾؿت الظي ى غباعة غً مه 

ؿهل اهدشافه بؿغغت.,م ىم بهلها غمل جل  مل ًجػل ول كؿم ًخدمل مؿؤلُخه في خالت خضور زؼا َو

 شزح مخخلف اإلاصالح 

 مصلحت الخقييم و اإلازاحعت : -1

ت و هظا  و جلىم هظه اإلاصلحت بالخػاكض مؼ صىضوق الظمان و الىفالت اإلاخباصلت في التركُت الػلاٍع

ػها الؿىىُت ,هما حػمل ؤًظا بدؿُير ملفاث اإلاؿخفُضًً مً الؿىىاث الاحخماغُت  مً ؤحل اهجاػ مشاَع

 الدؿاهمُت بالخصىص إغاهاث الضولت اإلامىىخت لهم مً ػغف الصىضوق الىػني للؿىً .

 مصلحت الخدصيل و اإلاىاسعاث : -2

ت الخاصت باإلاؿخفُضًً مً الؿىىاث  ت ملفاث اللغوض الػلاٍع وهظه اإلاصلحت جلىم بدؿٍى

ت , و جلىم ؤًظا بمخابػت ملفاث اإلاىاػغاث ؤمام اللظاء  بمسخلف ؤهىاغها  ؾىاء احخماغُت حؿاهمُت ؤو جغكٍى

 مصلحت اإلاوارد البشزيت :  -3

هظه اإلاصلحت ميلفت بمخابػت ملفاث غماٌ اإلاؤؾؿت و إغضاص اإلالغعاث و حػمل ؤًظا بدؿُير ألاحىع 

ت للػماٌ.  الشهٍغ

 مصلحت اإلااليت و اإلاداسبت -4

لحت إلي الدسجُل اإلاداؾبي إلاسخلف الػملُاث الُىمُت للمؤؾؿت مً ًغحؼ مهام هظه اإلاص

بخػلُماث  ظزإلاداؾبُت لدؿُير اإلاؤؾؿت و ألا و مسغحاث( و هضا مغاكبت و مخابػت ول الػملُاث ا )مضزالث

 مغاكب الحؿاباث.

 اإلاصلحت الخجاريت -5

ت و حمؼ مضا زُل اإلابُػاث  الؿىىُت و هظه جلىم هظه اإلاصلحت بمسخلف الػملُاث الخجاٍع

 الؿىىاث جسخلف في ػبُػتها فىجض:
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o .ت  الؿىىاث التركٍى

o .الؿىىاث الاحخماغُت الدؿاهمُت 

o .في  الػلاع الحظغي و الٍغ

o .الػلاعي الؿُاحي و الصىاعي 

o . ت  اإلادالث الخجاٍع

 اإلاصلحت الخقىيت : -6

ؼ الؿىىُت و الخيؿُم مؼ  مياجب حػمل هظه اإلاصلحت غلى مغاكبت و مخابػت مسخلف اإلاشاَع

 75وخضة ؾىىُت احخماغُت حؿاهمُت مىػغت غبر  3926مهام اهجاػ و حؿُير  ثو للض اؾىض الضعاؾاث

 (.2009-2005مىظمت في اػاع البرهامج الخماس ي و الخىمُلي لؿىت )

 مصلحت اإلامخلكاث العقاريت: -7

ل ألاعاض ي اإلاىحهت  ً ملفاث اكخىاء و جدٍى ؼ إن اإلاهام اإلاسىلت لهظه اإلاصلحت هى جيٍى للمشاَع

ت و حضاٌو البُان الىصفي  الؿىىُت و اهجاػ الضعاؾاث اإلاخػللت بمسح ألاعاض ي. و لتهُئت و الهىضؾت اإلاػماٍع

 و ؤًظا مسؼؼاث الخجؼبت. للخلؿُم 
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 XI شكل رقم  :10الهيكل الخىظيمي للمؤسست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائب المدير 
 

          المدير 

مصلحة التقييم 

 والمراجعة

 سكرتيرة المدير 

مصلحة التحصيل 
 والمنازعات

 مكلف بالدراسات

 عون حجز

 مصلحة المالية والمحاسبة 

 مصلحة التجارية

 المصلحة التقنية

 مصلحة الممتلكات العقارية 

 مصلحة الموارد البشرية
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 الخدقيق الالكترووي في جفعيل الزقابت الداخليت في الوكالتدور  : اإلابدث الثالث

 معالجت ؤلالكتروهيت للبياهاث للوكالت: : اإلاطلب الاول 

ت ٌػخمض غلى زالر ميىهاث عبِؿُت و هي:  إن هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاػخمضة لىوالت الػلاٍع

 للىظام لغاًت مػالجتها.غباعة غً ألاخضار و اإلاػؼُاث التي ًخم إصزالها اإلادخالث:  -أ.

: غباعة غً حمؼ الػملُاث الحؿابُت و اإلاىؼلُت التي ججغي غلى اإلاضزالث بغغض اإلاعالجـت -ب.

 إغضاصها و تهُئتها للمغخلت الثالثت مً الىظام.

: غباعة غً اإلاػلىماث و الىخابج الصاصعة مً هظام بػض ؤن ًىهي اإلاػالجت اإلاىاؾبت اإلاخزحاث -ج.

 لت.للبُاهاث اإلاضز

و ؾيخؼغق بش يء مً الخفصُل لىاكؼ اإلاػالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث و مضي صوع الخضكُم في جفػُل 

 الغكابت الضازلُت اإلاػخمض في الىوالت اإلاظوىعة.

 و فيما يلي مخطط بياوي لذلك الىظام اإلاعخمد

 ( مخطط بياوي للىظام اإلاعخمدXIIشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

3- 
 
 
 
 


 

2- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 
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 اإلاطلب الثاوي: آليت اإلاعالجت ؤلالكتروهيت للبياهاث اإلاداسبيت في الوكالت في ظل الخدقيق.

الشغواث اإلاؿخسضمت لهظا الىىع ًخميز هظام اإلاػالجت و هي مػلىمت غامت هما في غيرها مً 

البرامج بإن ًخم اؾخسضام الػلل ؤلالىترووي اإلاصمم مؿبلا مً اإلابرمجين، خُث ؤهه ًىفظ الاوامغ مً 

اإلاىطىغت له مؿبلا، بمػنى ؤهه ال ًسؼئ اي ال ٌؿخؼُؼ هظا الػلل الخدلُل بل ٌؿخؼُؼ فلؽ 

جىفُظ آلُت الخدلُل اإلاغؾىمت له مؿبلا، و مً جم جىفُظها وفلا للؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث اإلاغؾىمت له 

 مؿبلا، و ال ًمىىه ججاوػ ؤي مسؼؼاث مىطىغت له مؿبلا مً كبل اإلابرمجين.

 مثال:

ؾيخؼغق للشغح بػع الحاالث الػملُت غً آلالُاث اإلاخبػت لخىفُظ الػملُاث اإلاداؾبُت غلى 

إلاداؾبي ؤلالىترووي للىوالت، هما هى مػمٌى به في صوعة ؤلاًغاصاث مثال و التي حشمل اإلابُػاث و الىظام ا

 اإلاضًىىن.

 ( دورة ؤلايزاداث XIIIشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

ت  ٌػض مػغفت هظا اإلاسؽ ألاؾاس ي للضوعة ًبلى جصمُم ول مغخلت غلى خضة بالبرمجُاث الظغوٍع

للحاؾباث و عبؼه بالحاؾباث اإلاخػللت مثل: إوشاء صفتر ًىمُت اإلابُػاث و جؼوٍضه بألُت التركُم اإلاىاؾب و 

بػملُت البُؼ و إوشاء شغوغ البُؼ و الفىاجير و ول ما هى طغوعي الجباع الضوعة بشيل ؾلُم و غير كابل 

 لالزتراق.

 

 

 



 الفصل الثالث :                                                                           الجاهب الخؼبُلي

 

96 
 

حشمل هظه اإلاغخلت هثيرا مً ألامىع اإلاهمت و غلى عاؾها جصمُم الفىاجير بشيل كاهىوي، خُث ًغبؽ 

مً اإلاُل و ول الخفاصُل ألازغي التي حػخمض صكتها ُت ػلباث الشغاء الىاعصة الفاجىعة بشغوغ البُؼ و مغحػ

 غلى مهاعة اإلاداؾب في زبرجه غلى اؾخسضام البرهامج.

 دورة اإلادفوعاث: )الخاصت بخجهيزاث اإلاؤسست(

 و جبضؤ:

 .بئغضاص همىطج الؼلباث الضازلي للىلص باإلاسؼون 

 .إغضاص ؤمغ الشغاء 

 .حسجُل وصٌى البظاغت 

 إغضاص إشػاع للضابً للمىعص 

 .جغصُض خؿاب اإلاىعص باإلابلغ 

 .جغخُل غملُت الشغاء لإلؾىاص الػام 

ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهيت للبياهاث اإلاداسبيت في اإلاطلب الثالث: واقع الخدقيق  الالكترووي في 

 جفعيل الزقابت الداخليت.

في الخصمُم الػام للغكابت الضازلُت ألهه م هجض بالىوالت لجىت جضكُم صازلُت  طػف -

 للشغهت.

بضؤ الػمل واهذ غملُت الخضكُم غملُت حضًضة باليؿبت للمؤؾؿت فلؽ، و لم هبضؤ  -

الػمل بها لػضم وحىص إحغاءاث فلؽ بضؤ اإلاضكم الجضًض الظي غين باإلاؤؾؿت 

 اإلاضكلين ليي ًصاصق غليها و ًبضؤ الػمل بها. و إعؾالها إلى مصلحت بخصمُم إحغاءاث 

اث و اكخىاء ألاصىٌ  - وحىص عكابت مالبمت لىىع و مؿخىي اإلاػامالث اإلاسخلفت مثل: اإلاشتًر

 .ثابختال
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ٌػمل عبِـ اإلاصلحت حاهضا غلى إغضاص هظام عكابي صازلي حػمل به مصلحت  -

 اإلاداؾبُت.

 وحىص إحغاءاث لحماًت ألاصٌى مً الخلف و الظُاع. -

ول مىظف ًلىم بما غلُه ألهه في خالت وحىص زلل ًمىً مػغفت الفصل في الىظابف،  -

 اإلادؿبب فُه.مً 

بالغغم مً غمل اإلاؿؤولين غلى جدؿين غملُت الخضكُم و بضؤ الػمل به، إال ؤهه جىحض  -

 هلابص هبيرة فُه.
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 خالصت:

جىاولذ الضعاؾت اإلاُضاهُت بشيل ؤؾاس ي اإلاػالجت ؤلالىتروهُت للبُاهاث، و هظا مً زالٌ التربص 

الظي كمىا به بالغغم مً وحىص هلص في غملُت الخضكُم، لػضم الػمل به في اإلاؤؾؿت بالغغم مً ؤن 

 للمؤؾؿت و اإلاغهؼ اإلاالي.الخضكُم ٌؿاغضهم هثيرا في جمثُل اللىابم اإلاالُت الخخامُت 
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 خاثمــــة

لفد أدي اطخخدام الخدكُم في ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهُت للبُاهاث اإلاحاطبُت في جفعُل السكابت 

ب الخغيراث الخاصت ببِئت الخدكُم في ظل الداخلُت جخطلب اطخخدام اطالُب و إحساءاث مخطىزة جىاك

 .البُاهاث عالجتم

الحاطىب و جىظُفها في عملُت الخدكُم و كرا على اإلادكم اكدظاب مؤهالث و مهازاث اطخخدام 

لخحلُم الدكت و الظسعت ف جىفُر عملُت الخدكُم مً خالل البرامج التي جلىم بلساءة البُاهاث و اخخباز 

 و حمع ألادلت، كما حظاهم في جىفُر اخخبازاث اإلاىطلُت و اإلاحاطبُت. العُىاث
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 نتائج الفرضيات:

 الاولى:الفرضية 

جكىىلىحُا اإلاعلىماث هي الىطُلت إلًصال اإلاعلىماث في اإلاؤطظاث و ألاطساف اإلاظخخدمت 

 )الداخلُت و الخازحُت(.

ت ال حظخغني عً اطخخدام جكىىلىحُا في جبادل اإلاعلىماث و إخساحها و  أصبحذ اإلاؤطظت الجصائٍس

 إدخال بُاهاتها و مخخلف حعامالث اإلاؤطظت.

 الفرضة الثانية: 

دىد الخدكُم إلى حملت مً اإلاسجكصاث في بِئت هظام اإلاعالجت ؤلالكتروهُت، و التي لها اثس على ٌظ

 الىظام اإلاحاطبي و السكابت الداخلُت.

مً طسف و مً خالل التربص وحدث أن اإلاؤطظت ال حعخمد في هظامها السكابي على إحساءاث 

ول اإلاصلحت، أما فُما ًخص الخدكُم زطمُت، و إهما هره ؤلاحساءاث مىطىعت عشىائُا مً طسف مظؤ 

 ؤلالكترووي فهى غير مطبم حالُا.
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 ثوصيات:

على طىء ما الحظىا مً الجاهب الىظسي و الىخائج التي جم الخىصل إليها مً الجاهب الخطبُلي، 

 ًمكً أن هىص ي بالخىصُاث الخالُت:

  اإلاعالجت ؤلالكتروهُت للبُاهاث اإلاحاطبُت له إن بىاء هظام حُد للسكابت الداخلُت في ظل هظم

جكالُف خاصت لرا ًيبغي جحلُل الخكالُف و اإلاىافع لىظام السكابت الداخلُت، حُث ًجب 

على ؤلادازة اإلاىاشهت بين احخماالث الخعسض للمخاطس الىاججت عً هلص السكابت الداخلُت، و 

ُت، ٌعمل على حماًت اإلاشسوع مً ًبين الخكالُف الىاحب اهفاكها لبىاء هظام زكابت داخل

 هره اإلاخاطس.

  و ًمكً الىصىل إلى افظل جىافم ممكً بين طسق و اطالُب السكابت اإلاخاحت و ذلك بغسض

الىصىل إلى هظام زكابي أمثل ًمكً جطبُله في هرا الصدد، و ًبلى دوز ؤلادازة في جدعُم 

 ثل و وصفه مىطع الخىفُر.كافت الجهىد اإلابرولت في طبُل جصمُم الىظام السكابي ألام

  طسوزة العمل على بىاء كاعدة معسوفت لدي اإلادكم اإلامازض إلاهىت الخدكُم في ظل اإلاعالجت

ؤلالكتروهُت للبُاهاث اإلاحاطبُت، و ذلك مً دزاطت في الجامعت، حُث ًيبغي أن حعمل 

س بسامج الدزاطت و اإلاىاهج الخاصت بىظم الحاطباث ؤلالكتروه         ُت، الجامعاث على جطٍى

و كُفُت الاطخخدام العملي ألطالُب الخدكُم اإلاخلدمت في مساحعت جلك الىظم، حتى و لى كان 

ذلك في مسحلت مخلدمت في الدزاطاث العلُا كما ًيبغي أن ًكىن للهُئاث اإلاهىُت اإلاخخصصت 

ب اإلاحاطبين  ت جلني جخظمً جدٍز          هفع الدوز، و ذلك مً خالل إعداد البرامج الظىٍى

و اإلادكلين على كل ما هى حدًد في مجال جدكُم في ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهُت للبُاهاث. و كد 

     ًكىن مً اإلافُد في هرا اإلاجال حشجُع هؤالء اإلادكلين على جىمُت معازفهم بحىافس أدبُت 

 و مادًت جصسف لهم بهدف السقي باإلادكم الجصائسي، مظاًسجه لىظيره على مظخىي العالمي.

  و أخيرا ًأحي دوز اإلاساحع ذاجه و الري ًىبثم مً حسصه على مىاكبت الخغُير في بِئت كطاع

ألاعمال، و ذلك بالعمل على صلل خبرجه في مجال الخدكُم في ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهُت 

للبُاهاث اإلاحاطبُت، مً خالل الخدزب اإلاظخمس و الاطالع على الكخب و الدوزٍاث اإلاخخصصت 

واث و اإلاؤثساث التي جبحث في معُلاث اإلاساحعت في ظل اطخخدام اإلاعالجت و حظىز الىد

 ؤلالكتروهُت للبُاهاث اإلاحاطبُت.

  ،العمل على جحدًث كىادز اإلادكلين الحالُين بالجهاش اإلاسكصي للمحاطباث و مكاجب الخدكُم

بُت مكثفت في هظم اإلاعلىماث اإلاحاطبُت و مساحعت الح اطب و ذلك بئعطائهم دوزاث جدٍز

س الاطاس ي العلمي و العملي اإلاخىافس  ؤلالكترووي و ًخص الخطبُلاث و البرامج، و ذلك لخطٍى

 بحُث ًىاطب بِئت اإلاعالجت ؤلالكتروهُت.

  جصمُم بسامج شهاداث علُا لخخسج مدكلي حاطباث إلكتروهُت، و ذلك على غساز الجامعاث

و الحاطب آلالي في آن واحد، اإلاخلدمت، على أن ًلبل فُه العاملىن في كطاعي الخدكُم 

ا و عملُا. اطف إلى  ج مدكم مخخصص على مظخىي عال ًثري مهىت الخدكُم فكٍس لخخٍس

اث لخالئم بِئت الىظام اإلاباشس  ع الخدكُم في مخخلف اإلاظخٍى ذلك طسوزة جحدًث طسق جدَز
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اث لخالئم بِئت البرامج اإلاطبلت، و ما ًخطل به ذلك و الفىزي في الخحلم في مخخلف اإلاظخٍى

مً طسوزة حشجُع أعظاء هُئاث اإلاهىُت لصُاغت مجمىعت مً اإلاعاًير التي ًمكً كبىلها 

 كبىال عام.

  أن جخىلى حمعُت اإلاحاطبين و اإلادكلين بالجصائس مجال الخدكُم في ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهُت

 للبُاهاث اإلاحاطبُت و عُانها إلاهىُت و ذلك كما ًلي:

و اطع الخدكُم في ظل اإلاعالجت ؤلالكتروهُت للبُاهاث إصداز معُاز ًخظمً مفاهُم  -

اإلاحاطبُت مخلدمت مع إلصام الجهاش اإلاسكصي للحاطباث و مكخب الخدكُم بخطبُم هرا 

 اإلاعُاز.

         إعداد دلُل مساحعت جفصُلي ًحىي كافت الظىابط و اإلافاهُم و مساحل و الخسائط  -

في ظل بِئت هظم الحاطباث ؤلالكتروهُت و الخطىاث التي ًحخاحها اإلادكم عىد العمل 

 اإلاخلدمت.

ا ًحىي على أطئلت حغطي مشاكل هظم  - أن جخظمً اخخبازاث الجمعُت شلا هظٍس

الحاطباث ؤلالكتروهُت و إحساءاث و اطلبي الخدكُم اإلاخلدمت التي ًمكً اطخخدامها في 

بُم العملي ظل هظم الحاطباث اإلاخلدمت، و شلا جطبُلُا ًخخبر كدزة اإلاساحع على جط

 إلحساءاث و الاطالُب.

ًيبغي على الدول و الهُئاث التي ال ًىحد لديها أي هىع مً أهىاع اإلاعاًير اإلاخعسف عليها  -

عاث و كىاهين اإلاىظمت اإلاهىُت و معاًير ألاداء اإلانهي اإلالبىل طىاء ما  باإلطساع في إصداز حشَس

 اث ؤلالكتروهُت.ًخصل منها باإلاساحعت الخللُدًت أو مساحعت هظم الحاطب
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