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 إلاهداء

 

  
اهدي زمسة  هرا العمل املخىاضع إلى التي على أطجاط ألاوحاع ولدجني وتأًدي ألالم خملخني 

.نوثعُىتااحعاا زتخني  وتصدز اململلاث خملخني إلى أألى إإظاات  ف اللىون

 إلى التي ًسافلني  زُالها  ف كل زطىة أزطىها أمي الغالُت   فاطمت. 

  إلى الري كاو زمص العطاء والافخساز إلى أكسم مسلىق إلى الري زعاإي  وخماإي

 .إلُن أثي الغالف للدل

 إلى من شزعىا عىامل ألامل وزطمىا الابدظامت على وحهي إلى إزىحي أزىاحي . 

 وأزتي خلُمت وشوحها واللخلىث فؤاد وأزتي دلُلت وشوحها واللخلىث علف 

  ت وخناو ص عفُف أطاه هللا عمسه ، وإلى صدًلتي الغالُت هىاٍز وإلى شوجف العٍص

غف .ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننووهُجت وخُاة وطلُمت     وصدًلي عجد السشاق  وعائلت َز

 إلى كل أطاجرة كظم مالُت ومداطجت وطلجت الظنت زااُت ماطتر. 

 نإلى كل من إظُتهم مركسحي ولم جنظاهم ذاكسحي.

.نال أني كالعلل وال فلس كالجهل

وال ميرار كاادا وال ظهير للمملاوزة 

    ذهجُت

 



:                                انًقديت     
 

2 
 

كلمت شلس 

وعلى جىفُله لف  ف إجمام هره .نأخمد هللا وأشلسه على ما أجاإي من العلم واملعسفت و الصحت 

كما أجلدم بئزالص المللس وأطمى عجازاث الخلدًس والاخترام إلى ألاطخاذ اململسف  مىشاوي عجد ,املركسة 

اللادز الري شودإي باللثير من النصائذ والخىحيهاث  وإلى لجنت املناكملت إلى من طاعدإي  ف ااجاش هره 

و إلى مدكلت الملسكت اصيرة واملىظف مُلىد "مداحس الغسا "املركسة زاصت إلى مدًس ومىظفي شسكت 

.نواملداطب مدمد

ت والاكخصادًت مهدي وكل العامليو فيها زاصت لعسثي   وأشلس مدًس ملخجت العلىم الخجاٍز

دف ن.وألاطخاذ هٍى

ا و إلى كل من طاهم  ف مظاعدحي مادًا ومعنٍى

كل الخلدًس  وازلص الدمللساث 

 

 

ذهجُت   

نن
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:نملدمت عامت 

 هٓغا إلاا جىدؿبه اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مً أَمُت بالٛت في اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت، اججهذ مٗٓم َظٍ 

ظا ما ًفغى ٖلحها وي٘ أصواث عكابُت ٖلى  ألازحرة لخهمُم أهٓمت مٗلىماث مداؾبُت بمىانفاث مدضصة، َو

ظا ما ًىفٍغ هٓام الغكابت الضازلُت فيلما وان َظا ألازحر فٗاٌ في اإلاإؾؿت ولما واهذ  هٓام اإلاٗلىماث، َو

غاف اإلاؿخفُضة مجها م٘ اللضع اإلاُلىب مً الثلت في  اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت طاث حىصة وفٗالُت جلبي خاحاث ألَا

اتها ًمىً مً الخهٌى ٖلى اجساط كغاعاث مىاؾبت مً خُث الخيلفت والىكذ اإلاىاؾبحن . مدخٍى

لى يىء ما ؾبم جخجلى مٗالم ئقيالُت َظا البدث في الؿإاٌ اإلادىعي الخالي :  ٖو

 إلى أي مدي ًملن لنظام السكابت الدازلُت أو ٌظاهم  ف جدظيو حىدة املعلىماث املداطحُت؟ 

ُت الخالُت : ئن ؤلاقياٌ اإلاُغوح ًلىصها بضوعٍ ئلى َغح الدؿاؤالث الفٖغ

أًً ًىمً صوع هٓام الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في اإلاإؾؿاث  .1

الاكخهاصًت؟ 

ئلى أي خض ًمىً جىُٓم وجدضًض ؤلاحغاءاث والُغق مً أحل جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت؟  .2

:نفسضُاث الجدث

: بهضف الؿُُغة ٖلى مىيٕى البدث وؤلاحابت ٖلى ؤلاقيالُت، هلترح الفغيُاث الخالُت

ت مً ؤلاحغاءاث واللىاةذ  .1 جخىكف هفاءة وفٗالُت هٓام الغكابت الضازلُت ٖلى مضي جىافغ مجمٖى

 اإلادضصة مؿبلا، 

. ولما وان هٓام الغكابت الضازلُت فٗاٌ أصي ئلى جىفحر مٗلىماث مداؾبُت طاث حىصة ٖالُت .2

:نمبرزاث ازخُاز املىضىع

سضم مجاٌ الخسهو  .1 ، مىيٕى البدث ًدىاؾب ٍو جضكُم ومغاكبت )الاَخمام اإلاتزاًض باإلاىيٕى

. (الدؿُحر

اإلاٌُى الصخص ي للبدث في َظا الىٕى مً اإلاىايُ٘ بهضف هكف الخلِ واللبـ بحن اإلاغاحٗت  .2

. والغكابت

 :أهداف الجدث

: حؿعى َظٍ الضعاؾت لخدلُم ألاَضاف الخالُت
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. حهضف البدث إلبغاػ أَمُت هٓام الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت .1

. حهضف البدث ئلى ئًجاص الضوع الهام لىٓام الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت .2

. حهضف ئلى ئًجاص الٗالكت بحن هٓام الغكابت الضازلُت وحىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت .3

. حهضف البدث إلبغاػجأزحر الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت .4

:نأهمُت الجدث

ًىدس ي هٓام الغكابت الضازلُت في أي مإؾؿت اكخهاصًت أَمُت بالٛت مً زالٌ الضوع الهام الظي ًلٗبه 

ٗاث وألاهٓمت وؤلاحغاءاث الضازلُت  في جدلُم هؼاَت ومهضاكُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ئلى حاهب اخترام الدكَغ

. بهضف خماًت أنٌى اإلاإؾؿت

 :خدود الدزاطت

. ؾخيىن الضعاؾت ٖلى مؿخىي مإؾؿت مداحغ الٛغب بؿُضي لخًغ : الخضوص اإلاياهُت

 .أما الجاهب الىٓغي صام خٌى ؾبٗت أقهغ.( ماعؽ15 حاهفي ئلى 30)التربو وان مً فترة : الخضوص الؼماهُت

 :منهج الجدث

بهضف مٗالجت مىيٕى الضعاؾت، اؾخسضمىا اإلاىهج الىنفي باليؿبت للجؼء الىٓغي مً زالٌ 

اؾخسالنه مً الضعاؾاث والىخب، اإلالاالث الٗلمُت، اإلاضازالث التي َغخذ في اإلالخلُاث الٗلمُت، أما الجؼء 

ت مً ألاؾئلت  الخُبُلي اؾخسضما فُه اإلاىهج الخدلُلي خُث جمذ اإلاٗالجت باؾخسضام اؾخبُان ًخًمً مجمٖى

. مؿخيخجت مً الجؼء الىٓغي 

 :صعىتاث الجدث

 ت الٗمل . نٗىزت الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لؿٍغ

 يُم الىكذ للخٗمم في اإلاىيٕى أهثر .

 :هُمل الجدث

اع الٗام إلافاَُم الغكابت  حن وفهل جُبُلي بدُث ًخًمً الفهل ألاٌو ؤلَا جىاولىا في َظٍ اإلاظهغة  فهلُيىٍٓغ

. الضازلُت مً زالٌ زالزت مباخث، أما الفهل الثاوي ًدىاٌو حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بثالر مباخث أًًا 

كمل مبدثحن  ًخٗلم وفي ألازحر .بالضعاؾتاإلاُضاهُت َو
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:نجمهُد

جُىع مفهىم الغكابت جُىعا هبحرا هدُجت لخُىع حجم اإلاكغوٖاث الاكخهاصًت وػٍاصة الاَخمام 

بالغكابت الضازلُت وصوع ومهام اإلاغاح٘ الضازلي لخدلُم ألاَضاف اإلاؿُغة مً كبل ئصاعة اإلاإؾؿت أو اإلاكغوٕ ، 

ُفت  باإليافت ئلى جدلُم الىفاءة والفاٖلُت في اؾخسضام مىاعص وأنٌى اإلاإؾؿت ، وحٗخبر الغكابت بمثابت ْو

ت ليىجها أصاة جإزغ  ملُت ًيبغي اللُام بها في حمُ٘ مغاخل ئهجاػ الٗمل وألاَضاف اإلاىيٖى صاةمت ومؿخمغة ٖو

لت أفًل وختى ًمىً فهم َبُٗت الغكابت الضازلُت الؿلُمت . ٖلى ؾلىن الٗاملحن وخثهم ٖلى أصاء الٗمل بٍُغ

البض مً جىيُذ أَم اإلافاَُم التي جهب في مجاٌ الغكابت واإلاغاحٗت ، والتي حٗخبر هملُاؽ للخىم ٖلى مضي 

هفاءة وفٗالُت هٓام الغكابت الضازلُت، ئلى حاهب ئبغاػ اإلالىماث وؤلاحغاءاث ألاؾاؾُت لدكُٛل الغكابت 

الضازلُت، زانت إلاا حكهضٍ اإلاإؾؿاث مً هبر الدجم واحؿإ في اؾخسضام الخاؾباث ؤلالىتروهُت في ْل 

. الثىعة الخىىىلىحُت واإلاٗلىماجُت

: ومً زالٌ طلً ،ؾِخم جلؿُم الفهل ئلى اإلاباخث الثالزت آلاجُت

 .مضزل ئلى الغكابت الضازلُت .1

ا .2  .ميىهاث ومباصب الغكابت الضازلُت ومٗاًَغ

.  اإلالىماث ألاؾاؾُت للغكابت الضازلُت .3
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 ٌ مضزل ئلى الغكابت الضازلُت : اإلابدث ألاو

اصة واحؿإ  حٗخبر الغكابت ٖىهغ مً ٖىانغ وكاٍ ؤلاصاعة ، خُث جُىع مفهىم الغكابت هٓغا لٍؼ

اصة الاَخمام بالغكابت الضازلُت الظي ٌؿعى  اليكُت والبرامج صازل اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت مما أصي ئلى ٍػ

بضوعٍ ئلى جدلُم الىفاءة في اؾخسضام مىاعص وأنٌى اإلاإؾؿت والخهٌى ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث بالضكت 

ت مً كبل اإلاإؾؿت . اإلاُلىزت ويمان جىفُظ ألاَضاف اإلاىيٖى

 ٌ ماَُت الغكابت الضازلُت : اإلاُلب ألاو

إملأة السكابت الدازلُت :نأوال

جبٗث الخاحت ئلى عكابت ٖمل الٛحر مً كضًم الؼمان خُث وان الٗمل والاخخفاّ باألنٌى ًىاٍ 

به ئلى أفغاص لخؿاب الضولت وجُلب ألامغ خُث ًلىمىن باالخخفاّ باألنٌى وحسجُل جدغواث َظٍ ألانٌى 

ماٌ التي ًلىم  م واهىا في خاحت ئلى مً ًلىم بالغكابت ٖلى ألٖا هما أن ألافغاص مالن ألاعى أو اللاةمىن بالدؿٍى

بها الٗاملىن لخؿابهم في الدسجُل والاخخفاّ باألنٌى هُابت ٖجهم ، وفي اإلاغاخل ألاولى للخلضم البكغي واهذ 

غاكب  ت ، وزظلً وان الفغص بىفؿه ًلُض ٍو َغق للخىفُظ مبضةُت ًخىالَا أصخابها بؿبب كلت الٗملُاث الخجاٍع

ٖمله في هفـ الىكذ ، ئال أن الخلضم البكغي واهدكاع الخجاعة الٗاإلاُت واحؿإ هُاق الخجاعة الضازلُت أصي ئلى 

فهل اإلالىُت ًٖ ؤلاصاعة وزالخالي اػصاصث الخاحت ئلى الغكابت لهالر َظا ما أػم ئؾىاص ئصاعة اإلاكغوٕ  ئلى هسبت 

ت مً الٗاملحن في اإلاكغوٕ، مً  اةف اإلاكغوٕ اإلاسخلفت ٌؿاٖضَم في طلً مجمٖى حن لللُام بْى مً ؤلاصاٍع

اةف ؤلاصاعة عكابت أٖماٌ الٗاملحن ومداؾبتهم ًٖ أزُائهم وجصخُذ َظٍ ألازُاء ، وأًًا جُلب ألامغ أن  ْو

ً في هجاخهم أم فكلهم، في ئصاعة اإلاكغوٕ فأنبذ ألامغ ًخُلب جىُٓما صازلُا  ًخاب٘ أصخاب عأؽ اإلااٌ اإلاضٍع

ً هماأنبدذ  ت لهالر اإلاضًٍغ في اإلاكغوٕ ًدُذ عكابت ومخابٗت أٖماٌ اللاةمحن لخىفُظ الؿُاؾاث اإلاىيٖى

غا ٖما إلاؿه  ً هُابت ًٖ أصخاب عأؽ اإلااٌ ٖلى أن ًلضم لهم جلٍغ الخاحت ماؾت ئلى مً ًغاكب َإالء اإلاضًٍغ

 1.أزىاء الغكابت وزظلً ًمىً مداؾبتهم ًٖ ألازُاء التي ًلٗىن فحها أزىاء كُامهم بٗملهم

ئن اإلاخدب٘ لخُىع الغكابت ًٓهغ ألاؾاؽ والخدلُل والخفؿحر للخٛحراث التي َغأث في ؾبُل جدلُم َضف 

ُفت الغكابُت وجدلُلها مغث في مغاخل مخٗضصة ٓهغ َظا الخُىع أن الْى . الغكابت ٍو

 . مُالدًت1500كجل طنت :ناملسخلت ألاولى .1

واهذ الىكات٘ اإلاالُت حسجل في سجلحن مىفهلحن بىاؾُت شخهحن مؿخللحن ًخىلى ول مجهما 

ظا بهضف وحىص سجلحن ًمىً جُابلهما ، وزالخالي ًمى٘  الدسجُل لىفـ الٗملُاث مؿخلال ًٖ آلازغ َو

                                                           

. 9،ص2004عبد الفتاح الصحن ، زلمد سرايا ، الرقابة وادلراجعة الداخلية على ادلستوى اجلزئي والكلي ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، 1
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ُفت الغكابُت الضازلُت واهذ جخدلم صازلُا ولِـ َىان مً ًغاكب الٗمل مً  الخالٖب والازخالؽ فىأن الْى

م  خُىع اليكاٍ الخجاعي واػصاص حجم الاجهاالث الضولُت هدُجت فخذ أفاق حضًضة ًٖ ٍَغ زاعج اإلاكغوٕ ٍو

الىلل البدغي واؾخٗماع أماهً حضًضة جخُلب ألامغ مداؾبت الٗاةضًً مً كباَىت الؿفً والٗاةضًً بالثرواث 

مً اللاعة ألاوعوزُت فخُلب ألامغ اؾخسضام مغاحٗحن لٛغى مداؾبت كباَىت الؿفً َظَىمىٗازخالؽ َظٍ 

الثرواث فىأن الغكابت وحضث في َظا الىكذ للخدلم مً أماهت ألاشخام الظًً ٖهضث ئلحهم اإلاؿإولُاث 

اإلاالُت، وفي طلً الىكذ لم ٌكاع ئلى أي هٓام ًخٗلم بالغكابت الضازلُت أو الىٓام اإلاداؾبي ،فاألؾلىب الظي 

. وان مخبٗا في اإلاغاكبت في طلً الىكذ َى جدلُم مفهل ليل ٖملُت أو خضر ما لم ًخم

.ن1750 إلى طنت 1500:ناملسخلت الثااُت  .2

لذ الغكابت  احؿ٘ اؾخسضام الغكابت لدكمل اليكاٍ الهىاعي الظي ْهغ بىحىص الثىعة الهىاُٖت ْو

حٗنى الهدكاف الازخالؾاث والخالٖب، واػصاصث أَمُت طلً بؿبب اهفهاٌ اإلالىُت لغأؽ اإلااٌ ًٖ ؤلاصاعة 

ت في اججاَاث  ٍغ ،وواهذ الغكابت اإلاالُت جترهؼ في فدو مفهل لألخضار اإلاالُت، ئال أن َىان حٛحراث حَى

الغكابت وأصواتها جدلم زاٌ َظٍ اإلاغخلت خُث وان َىان اٖتراف ٖام بًغوعة وحىص هٓام مداؾبي مىخٓم 

غ ومى٘ الخالٖب والازخالؽ والخٛحر آلازغ الهام وان اللبٌى الٗام للخاحت ٖلى اؾخٗغاى  لٛغى الضكت في الخلٍغ

. مؿخلل للىىاحي اإلاالُت ؾىاء للمكغوٖاث الىبحرة أو الهٛحرة

 . إلى ةعد ذلن1750الفترة من  .3

واهذ َىان حٛحراث اكخهاصًت َامت أصث ئلى ْهىع اإلاكغوٕ الىبحر الدجم وزغوػ قغواث اإلاؿاَمت 

واهخللذ ؤلاصاعة مً أفغاص ئلى مهىُحن وأنبذ أصخاب عأؽ اإلااٌ ٚاةبىن ًٖ ؤلاصاعة وزالخالي اههب اَخمامهم 

هغث مهىت اإلاغاحٗت هغكابت زاعحُت مداًضة واٖترف بالغكابت الضازلُت هىٓام  ٖلى اإلادافٓت ٖلى عأؽ اإلااٌ ْو

 2.يغوعي ألي جىُٓم مداؾبي

ن.حٍٗغف الغكابت الضازلُت: زاهُا

للض حٗضصث حٗاٍعف الغكابت الضازلُت خؿب حٗضص مغاخل الخُىع التي مغث بها وزخٗضص اإلاٗغفحن لها، لظلً 

. ؾىظهغ بًٗا مجها

ت ألاؾالُب وؤلاحغاءاث والُغق التي جدبٗها اإلايكأة للخأهض مً صكت  .1 الغكابت الضازلُت هي مجمٖى

 3.البُاهاث

                                                           

.10نفس ادلرجع، ص 2 
.130 ص2006 خلف عبد اهلل الوردات ،التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  3 
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الغكابت الضازلُت ٖلى أجها الخُت الخىُٓمُت واإلالاًِـ ألازغي اإلاٗممت "ٖغف الهبان والفُىمي  .2

: لخدلُم ألاَضاف الخالُت

 .خماًت ألانٌى  -

خماص ٖلى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت -  .ازخباع صكت وصعحت الٖا

 .حصجُ٘ الٗمل بىفاءة -

ت  -  4."حصجُ٘ الالتزام بالؿُاؾاجاإلصاٍع

 الخو 400الهُئت الضولُت لخُبُم اإلاغاحٗت فخٗغف الغكابت الضازلُت َبلا لىو اإلاُٗاع الضولي عكم  .3

ًدخىي هٓام الغكابت الضازلُت ٖلى الخُت الخىُٓمُت ، مجمٕى الُغق :"بالغكابت الضازلُت 

وؤلاحغاءاث اإلاُبلت مً َغف ؤلاصاعة ، بُٛت صٖم ألاَضاف اإلاغؾىمت لًمان ئمياهُت الؿحر اإلاىٓم 

." والفٗاٌ لألٖماٌ

ت ، خماًت ألانٌى ، الىكاًت أو اهدكاف الٛل وألازُاء  َظٍ ألاَضاف حكخمل ٖلى اخترام الؿُاؾت ؤلاصاٍع

جدضًض مضي هماٌ الضفاجغ اإلاداؾبُت وهظلً الىكذ  اإلاؿخٛغق في ئٖضاص اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت طاث 

 5.اإلاهضاكُت

وهسالنت إلاا ؾبم ، ًمىً حٍٗغف الغكابت الضازلُت ٖلى أجها هٓام صازلي ٌٗمل ٖلى وي٘ زُِ جىُٓمُت 

واؾخسضام ول الُغق وؤلاحغاءاث التي تهضف ئلى الخدىم في اإلاإؾؿت مً زالٌ خماًت أنٌى اإلاإؾؿت، 

اصة الىفاءة  خماص ٖلحها، باإليافت ئلى ٍػ اصة صعحت الٖا ويمان صخت وصكت البُاهاث اإلاداؾبُت ، مً أحل ٍػ

اةف ؤلاحغاةُت صازل  ت ، وجمثل حؼء مخيامل مً الْى ت اإلاىيٖى ؤلاهخاحُت ويمان ؤلالؼام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

اإلاإؾؿت ، وحٗخبر ئحغاءاتها أهثر فٗالُت ئطا ما جياملذ م٘ بيُت وزلافت اإلاإؾؿت في جدلُم أَضافها مما ًجٗل 

". اإلاإؾؿت أهثر مغوهت جىافؿُت

نأهىإ الغكابت الضازلُت: اإلاُلب الثاوي

: وفلا للخٗاٍعف الؿابلت للغكابت الضازلُت ًمىً جدضًض نىفحن مجها والخالي

:نالسكابت املداطحُت .1

                                                           

216 ـ215، ص ص ،1990 الصبان والفيومي ،ادلراجعة بني النظرية والتطبيق ، دار اجلامعية ، بريوت ،  4
 

غاشوش عاٌدة، لقصٌر مرٌم، دور الرقابة الداخلٌة فً تحسٌن جودة المعلومات المحاسبٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر ،جامعة 
.13،ص2011منتوري قسنطٌنة،  5
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وهي مىيٕى صعاؾدىا ، ئط حٗبر ًٖ الخُت الخىُٓمُت ووافت ؤلاحغاءاث الهاصفت ئلى ازخباع صكت البُاهاث 

خماص ٖلحها والىكىف ٖلى ؾالمت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت مً  اإلاداؾبُت اإلاثبخت بالضفاجغ والخؿاباث وصعحت الٖا

. حهت، ومً حهت أزغي الٗمل ٖلى خماًت أنٌى اإلاإؾؿت

:نعناصس السكابت املداطحُت

 .وي٘ وجهمُم هٓام مؿدىضي مخيامل ومالةم لٗلُاث اإلاإؾؿت  .أ 

بُٗت وكاٍ اإلاإؾؿت  .ب   . وي٘ هٓام مداؾبي مخيامل وؾلُم ًخفم َو

 . وي٘ هٓام ؾلُم لجغص أنٌى وممخلياث اإلاإؾؿت واإلاإؾؿت وفلا للىاٖض اإلاداؾبت اإلاخٗاعف ٖلحها .ج 

وي٘ هٓام إلاغاكبت وخماًت اإلاإؾؿت وأنىلها وممخلياتها ومخابٗتها للخأهض مً وحىصَا واؾخسضامها  .ص 

 .فُما زههذ له ومً طلً ئمياهُت اؾخسضام خؿاباث اإلاغاكبت اإلاالةمت لظلً 

 وي٘ هٓام مالةم إلالاعهت بُاهاث سجالث اإلاداؾبت اإلاؿإولت ًٖ أنٌى اإلاإؾؿت م٘ هخاةج الجغص  .ٌ 

دب٘ طلً يغوعة فدو وصعاؾت .الفٗلي لألنٌى اإلاىحىصة في خُاػة اإلاإؾؿت ٖلى أؾاؽ صوعي ، ٍو

 .أؾباب أي ازخالفاث كض جىكفها َظٍ اإلالاعهت

ً مغاحٗت بكيل صوعي قهغي مثال للخدلم مً صكت  ما جم حسجُله مً  .و  ضاص مىاٍػ وي٘ هٓام ؤلٖا

 .بُاهاث ومٗلىماث مالُت زالٌ الفترة اإلاٗض ٖجها محزان اإلاغاحٗت

اث الجغص في جهاًت الفترة مً مؿإوٌ واخض أو أهثر في  .ػ  خماص هدُجت الجغص والدؿٍى وي٘ هٓام اٖل

. 6اإلاإؾؿت

ت  .2  السكابت إلاداٍز

ت . وتهضف ئلى عف٘ الىفاءة ؤلاهخاحُت وئجبإ الؿُاؾاث اإلاغؾىمت  غ اإلاالُت وؤلاصاٍع ؿدىض ئلى جدًحر الخلاٍع َو

حر طلً ب ٚو غ ؤلاهخاج والبرامج والخضٍع ت  والضعاؾاث ؤلاخهاةُت وجلاٍع خدلم َظا الىٕى . واإلاىاػهاث الخلضًٍغ ٍو

: مً الغكابت مً زالٌ الجىاهب آلاجُت

ت :نعناصس السكابت إلاداٍز

ُت ٖلى مؿخىي ؤلاصاعاث  .أ  جدضًض ألاَضاف الٗامت الغةِؿُت للمإؾؿت وهظلً ألاَضاف الفٖغ

ُف صكُم ًمثل َظٍ ألاَضاف ختى ٌؿهل  وألاكؿام والتي حؿاٖض في جدلُم ألاَضاف ، م٘ وي٘ جْى

ُفها  .جْى

                                                           
، م ٚاقىف ٖاًضة، للهحر مغي  .14م، مغح٘ ؾبم طهٍغ 6
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 وي٘ هٓام لغكابت الخُت الخىُٓمُت في اإلاإؾؿت لًمان جدلُم ما حاء فحها مً ئحغاءاث وزُىاث  .ب 

ت   .وزالخالي جدلُم ألاَضاف اإلاىيٖى

 وي٘ هٓام لخلضًغ ٖىانغ اليكاٍ في اإلاإؾؿت ٖلى ازخالف أهىاٖها بكيل صوعي في بضاًت ول ؾىت  .ج 

: مالُت لخيىن َظٍ الخلضًغاث ألاؾاؽ في ٖلض اإلالاعهاث ومجها

 .كىاٖض وأؾـ جلضًغ اإلابُٗاث -

 .كىاٖض وأؾـ جلضًغ ؤلاهخاج -

 . كىاٖض وأؾـ جلضًغ اإلاهغوفاث ألازغي  -

.  كىاٖض وأؾـ جلضًغ ٖىانغ ؤلاعاصاث ألازغي  -

: وي٘ هٓام زام للؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاسخلفت ومجها  .ص 

.  ؾُاؾاث وئحغاءاث الكغاء -

.  ؾُاؾاث وئحغاءاث البُ٘ -

 .ؾُاؾاث وئحغاءاث ؤلاهخاج -

ُف والتركُت باليؿبت للٗاملحن -  .ؾُاؾاث الخْى

.  ئحغاءاث وكىاٖض جىفُظ الؿُاؾت اإلاالُت في اإلاإؾؿت -

وي٘ هٓام زام لٗملُت اجساط اللغاعاث ًًمً ؾالمت اجساطَا بما ال ًخٗاعى م٘ مهالر اإلاإؾؿت  .ٌ 

وما حهضف ئلى جدلُله مً أَضاف وما ًهل ئلُه مً هخاةج أو ٖلى أؾاؽ أن أي كغاع ال ًخسظ ئال بىاء 

 7.ٖلى أؾـ ومٗاًحر مُٗىت وبٗض صعاؾت وافُت جبرع يغوعة اجساط َظا اللغاع

 :الضجط الدازلف .3

كمل الخُت الخىُٓمُت وحمُ٘ وؾاةل الخيؿُم وؤلاحغاءاث الهاصفت ئلى خماًت أنٌى اإلاكغوٕ مً  َو

ٗخمض الًبِ الضازلي في ؾبُل جدلُم أَضافه ٖلى جلُُم الٗمل  الازخالؽ والًُإ أو ؾىء الاؾخٗماٌ ،َو

ف آزغ ٌكاعهه جىفُظ الٗملُت، هما ٌٗخمض ٖلى  ف إلاغاحٗت مْى م٘ اإلاغاكبت الظاجُت خُث ًسً٘ ٖمل ول مْى

 8.جدضًض الازخهاناث والؿلُاث واإلاؿإولُاث

  

                                                           

.87عبد الفتاح الصحن ، مرجع سبق ذكره ،ص  7
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أَضاف الغكابت الضازلُت : اإلاُلب الثالث

 9:أحمٗذ الخٗاٍعف الؿابلت للغكابت الضازلُت ٖلى أن أَضافها جخمثل فُما ًلي

.نصحت واصاهت املعلىماث والجُاااث الالشمت الجساذ اللسازاث من كجل إلادازة .1

ت أو مؿخسغحت مً أحهؼة الخاؾب آلالي ،  وحكمل اإلاٗلىماث اإلاالُت واإلاٗلىماث الدكُٛلُت ؾىاء واهذ ًضٍو

ظٍ اإلاٗلىماث مفُضة لإلصاعة وحٗخبر أؾاؾا لللغاعاث اإلاخسظة مً كبل ؤلاصاعة  . َو

.نالالتزام بالظُاطاث ، الخطط ، إلاحساءاث ، اللىاايو وألااظمت  .2

ؤلاصاعة مؿإولت ًٖ وي٘ ألاهٓمت الخٗلُماث واللىاةذ وصاةغة الخضكُم مؿإولت ًٖ فدو جلُم وكُاؽ مضي 

ُت والخأهض صاةما مً مضي الالتزام بخلً الؿُاؾاث والخُِ وؤلاحغاءاث واللىاهحن  الالتزام  باألهٓمت اإلاىيٖى

ت وفٗالت وئن الالتزام ًخدلم غ ًٖ طلً ما ئطا واهذ ألاهٓمت ؾاٍع . طاث الخأزحر الهام ٖلى أٖماٌ اإلايكأة والخلٍغ

.نخماًت ألاصىه واملىحىداث واملمخلماث  .3

وطلً مً زالٌ كُام الخضكُم الضازلي بفدو مضي هفاًت وؾاةل اإلادافٓت ٖلى ألانٌى وخماًتها مً 

وافت أهىإ الخؿاةغ وهجؼء مً َظٍ الٗملُت ومً خحن ئلى آزغ ًجب ٖلى اإلاضكلحن الخأهض مً صخت وحىص 

َظٍ اإلاىحىصاث واإلامخلياث للمؿاَمت في َظٍ الخُت ، ًلىم اإلاضكلحن بٗضص مً ٖملُاث الجغص لهظٍ 

. اإلاىحىصاث واإلامخلياث أزىاء الؿىت  واإلاكاعهت في أٖماٌ الجغص الؿىىي 

. اطخسدام املىازد باكخصاد وفعالُت .4

خُث حٗخبر ول صاةغة في اإلايكأة مؿإولت ًٖ وي٘ اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت للُاؽ مضي الاكخهاص والفٗالُت في 

. اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت وجدضًض هفاًت اؾخسضام َظٍ اإلاىاعص واإلاؿاٖضة في زفٌ الخيالُف ئلى خضة ألاصوى

.نجلدًس مدي جدلُم ألاهداف املسحىة .5

ت للٗملُاث  مً وي٘ البرامج وألاوكُت الخانت بالخىُٓم وهظلً مضي اهجاػ ألاَضاف اإلاىيٖى

غ ؤلاحغاءاث الغكابُت اإلاىاؾبت  الدكُٛلُت خُث حٗخبر  ؤلاصاعة الٗلُا مؿإولت ًٖ وي٘ ألاَضاف والٛاًاث وجٍُى

جب ٖلى اإلاضكلحن الضازلُحن كُاؽ مضي جدلُلها وجمكحها م٘ ألاَضاف . ، ٍو
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ا : اإلابدث الثاوي ميىهاث ومباصب الغكابت الضازلُت ومٗاًَغ

ٌكمل أي هٓام عكابي ٖلى ميىهاث أؾاؾُت البض مً الاَخمام بها وصعاؾتها بٗىاًت ٖىض جهمُم أو جىفُظ أي 

. هٓام عكابي ، ختى ًمىً الىنٌى ئلى يمان مٗلٌى لخدلُم ألاَضاف الغكابُت

ميىهاث الغكابت الضازلُت : اإلاُلب ألاٌو 

 10:وحكخمل َظٍ اإلايىهاث ألاؾاؾُت لىٓام الغكابتٖلى 

بِئت الغكابت  : أوال

: حٗخبر البِئت الغكابُت ألاعيُت التي جلىم ٖلحها اإلايىهاث ألازغي وأؾاؽ جدلُم هٓام عكابي فٗاٌ وحكمل ٖلى

.  فلؿفت ؤلاصاعة وأؾلىب الدكُٛل وحؿلؿل الازخهاناث  -

م صلُل مُبٕى جهضٍع اإلايكأة لُيىن مغحٗا  -  أؾالُب ؤلاصاعة بمىذ الهالخُاث واإلاؿإولُاث ًٖ ٍَغ

. ومغقضا

فحن وجأَُلهم - ب اإلاْى . جضٍع

. مضي الخضزل وؤلاقغاف يمً ؤلاصاعة الٗلُا -

جلُُم اإلاساَغ : زاهُا

مالها  ئط البض لها  (...مساَغ حكُٛلُت، كاهىوي)جخٗغى أي مإؾؿت للٗضًض مً اإلاساَغ ٖىض مؼاولتها أٖل

مىً صهغ أَم َظٍ  اث ملبىلت، ٍو ا ئلى مؿخٍى مً جدضًض وجدلُل َظٍ اإلاساَغ ومداولت جسفُف خضة جأزَغ

: اإلاساَغ فُما ًأحي

مساَغ الؿُىلت والتي جخدضص مً زالٌ مٗغفت الٗالكت بحن اخخُاحاث البىً مً الؿُىلت إلالابلت  -

اصة في اللغوى ل الٍؼ . مسخىزاث الىصات٘ وجمٍى

.  مساَغ مخٗللت باالةخمان مثل فلضان ول أو حؼء مً الفىاةض اإلاؿخدلت أو أنل الضًً -

نمباصب الغكابت الضازلُت: اإلاُلب الثاوي

ت مً اإلاباصب ألاؾاؾُت التي مً قأجها أن جىفغ الخأمحن المخضاص حُض  جغجىؼ الغكابت الضازلُت ٖلى مجمٖى

توجخمثل في الخالي :  لألفٗاٌ الدؿُحًر

الدلُل امللخىا :ناللاعدة ألاولى  .1
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لت ؾهلت في خالت الخاحت لالؾخٗماٌ وهظلً ًجب  الىزُلت ًجب أن جيىن مفهلت جفهُال صكُلا وحؿترص بٍُغ

. أن جيىن مسؼهت ومىٓمت

: ومً حاهب آزغ، الىزُلت ًجب حمٗها في أعب٘ قغوٍ هي

.  جيىن مىخىزت  . أ

غ بضون قُب وأن جيىن أهثر جفهُال . ب .  جدٍغ

 .ؤلامًاء مً َغف اإلاؿإوٌ . ث

ش . ر . الخاٍع

ع:ناللاعدة الثااُت  .2 ن الظَس  الخسٍص

ت أي ال ًخم جغهها فُيخج ًٖ طلً جغاهم في الٗملُاث وهظلً ًجب أن جيىن  ً الٗملُاث الخؿابُت بؿٖغ جسٍؼ

. مٗالجت 

 جلظُم العمل وزكابت ججادلُت: اللاعدة الثالثت  .3

ت مً اإلاغاخل خُث أن ول شخو  ال ًجب ٖلى ول شخو أن ًدهل ولُا ٖلى اإلاؿإولُت لدؿُحر مجمٖى

. ًغاكب شخو آزغمً زالٌ جلؿُم الٗمل

الخسصص والسكابت الشخصُت :ناللاعدة الساةعت .4

ل وأهثر جسهو في مىهب الٗمل ، أي أن ًيىن صعاًت وافُت ًٖ اإلاإؾؿت . أن ًيىن الصخو مَإ

وضع إلاعالم ملعالجت املعلىماث :ناللاعدةالخامظت .5

ٗت مما ٌؿهل ونىلها إلاخسظي اللغاع لت ؾهلت وؾَغ  11.ًخم مٗالجت اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث آلُا بٍُغ

مٗاًحر الغكابت الضازلُت : اإلاُلب الثالث

 12:جخمثل مٗاًحر الغكابت الضازلُت فُما ًلي

الغكابت الٗامت :أوال

: وحكمل ٖلى

                                                           
11

haminialel ,le contrôle interne et l’elaboratin du biloncompital office du publications universitaires,2003,p .23   

.136خلف عبداهلل الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  12
 



 يرتكزاث_اإلطار انعاو نهرقابت انداخهيت يفاهيى:                                      انفصم األول
 

22 
 

.  الخىهُض اإلاٗلٌى ٖلى الغكابت لخىفحر صلُل مٗلٌى بأن أَضاف اإلايكأة ؾِخم جدلُلها  -

فحن اإلادافٓت ٖلى مىكف ئًجابي - .  اإلاىكف ؤلاًجابي مً هٓام الغكابت الضازلُت فٗلى اإلاضعاء واإلاْى

. الاؾخلامت والىفاءة، ٖلى اإلاٗىُحن الخفاّ ٖلى الاؾخلامت اإلاهىُت والصخهُت والىفاءة الٗملُت -

اإلاٗاًحر الخفهُلُت : زاهُا

: وحكمل ٖلى

ً ألاخضار الهامت والٗملُاث - .  الخىزُم وجضٍو

.  حسجُل الٗملُاث وألاخضار بكيل مىاؾب وفىعي -

.  نالخُت جىفُظ الٗملُاث واإلاهماث -

.  فهل اإلاهام -

اإلالىماث ألاؾاؾُت للغكابت الضازلُت : اإلابدث الثالث

ُفت الغكابت، ئهما جيكأ هدُجت وحىص اخخماٌ لخضور أزُاء في جىفُظ ألاَضاف  ئن الخاحت لْى

ُفتي الخسُُِ والخىُٓم، َاإلاا أجها  ُفت الغكابت وول مً ْو ت مؿبلا وزالخالي ًىحض اعجباٍ جام بحن ْو اإلاىيٖى

فاث هٓام الغكابت الضازلُت الؿابلت فاهه ًخطر وحىص  جصدر ما جم جسُُُه وجىُٓمه ، ومً زالٌ حٍٗغ

ت وأزغي مداؾبُت هملىماث لىٓام الغكابت الضازلُت الؿلُم، أًً ًخىكف هجاخه وفاٖلُخه  حىاهب ئصاٍع

ت الالػمت لخلم هٓام ؾلُم  هىٓام في أي مإؾؿت ٖلى مضي جىافغ َظٍ اإلالىماث والضٖاةم ألاؾاؾُت الًغوٍع

. وفٗاٌ للغكابت الضازلُت

 ٌ اإلالىماث اإلاداؾبُت لىٓام الغكابت الضازلُت : اإلاُلب ألاو

ت مً الُغق والىؾاةل التي ًمىً جىاولها ٖلى  ًخًمً الكم اإلاداؾبي إلالىماث هٓام الغكابت الضازلُت مجمٖى

: الىدى الخالي 

 :الدلُل املداطبي .1

ب للخؿاباث بما ًخالءم م٘ َبُٗت الىخضة الاكخهاصًت مً  ًىُىي الضلُل اإلاداؾبي ٖلى ٖملُاث جبٍى

هاخُت وهٕى الىٓام اإلاداؾبي اإلاؿخسضم مً هاخُت أزغي و ألاَضاف التي ٌؿعى لخدلُلها مً هاخُت أزغي ، 

ُت هما ًخم قغح هُفُت  حكُٛل َظا الخؿاب وزُان  خُث ًخم جلؿُم الخؿاباث ئلى خؿاباث عةِؿُت وفٖغ

ب الخؿاباث اإلاؿخسضمت ٖلى صعحت مُٗىت مً الخفهُل جيىن  ٗخمض جبٍى َبُٗت الٗملُاث التي حسجل فُه، َو

لها ئلى مٗلىماث جيىن مفُضة  ا أو الىتروهُا وأًًا لخدٍى ت لجم٘ البُاهاث لدكُٛلها ي مغخلت جالُت ًضٍو يغوٍع

. لٗملُت اجساط اللغاعاث بىاؾُت ئصاعة اإلاإؾؿت
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بالُب٘ فال ًىحض صلُل مداؾبي ًهلر ليافت اإلاإؾؿاث ، بل ًسخلف مً وخضة ألازغي ، وفم َبُٗت ووكاٍ 

ت ، فٗىض ئٖضاص الضلُل اإلاداؾبي ًجب مغاٖاة ما  َظٍ اإلاإؾؿاث ، ؾىاء واهذ نىاُٖت أو زضماجُت أو ججاٍع

: ًلي

ا اإلاالي -  13. أن ٌٗىـ الضلُل اإلاداؾبي بما بكمله مً خؿاباث ، هخاةج أٖماٌ اإلاإؾؿت ومغهَؼ

ُت بضفاجغ ألاؾخاط ، فهظٍ  - يغوعة جىافغ خؿاباث مغاكبت ئحمالُت ، َضفها يبِ الخؿاباث الفٖغ

الخؿاباث جلىم بىكف خاالث خضور ألازُاع ٚحر اإلاٗخمضة أما ألازُاء اإلاٗخمضة فُهٗب اهدكافها 

م خؿاباث اإلاغاكبت ألن مغجىبحها ٖاصة ما ٌٗخمضون حُُٛتها مً زالٌ وحىص جىاػن مداؾبي .  ًٖ ٍَغ

:  الدوزة املظدندًت .2

ئن وحىص صوعة مؿدىضًت ٖلى صعحت ٖالُت مً الىفاءة ٌٗخبر مً ألاؾاؾُاث للىنٌى ئلى هٓام حُض للغكابت 

ا اإلاهضع ألاؾاس ي لللُض وأصلت ؤلازباث ، فٗلى الىٓام اإلاؿدىضي أن ًخمحز ب : الضازلُت باٖخباَع

ٖىض جهمُم اإلاؿدىضاث ًجب مغاٖاة الىىاحي اللاهىهُت والكيلُت باإليافت ئلى أن ًخدلم اإلاؿدىض  -

. اإلاٗحن الهضف مً جهمُمه وجضاوله

جغكُم اإلاؿدىضاث لدؿهُل ٖملُاث الغكابت ويمان ٖضم اػصواحُت اإلاؿدىضاث جدلُلا للغكابت مً  -

. هاخُت

الٗمل ٖلى جللُل اإلاؿدىضاث اإلاُلىزت ليل ٖملُت ئلى أصوى خض ممىً ختى ًخم جبؿُِ الٗمل ؤلاصاعي  -

. واإلاىخبي وحؿُحر ؤلاحغاءاث في اإلاإؾؿت

ت .3 :ناملجمىعت الدفتًر

ت خؿب َبُٗت اإلاإؾؿت وزهاةو أوكُتها زانت صفتر الُىمُت الٗامت وما ًغجبِ بها  ت الضفتًر حٗض اإلاجمٖى

ت ت الضفتًر : مً ًىمُاث مؿاٖضة ، هما ًجب مغاٖاة ما ًلي ٖىض ئٖضاص اإلاجمٖى

ت لٛغى الغكابت - ت الضفتًر .  جغكُم الهفداث كبل اؾخٗماٌ اإلاجمٖى

. ئزباث الٗملُاث كبل خضوثها ولما أمىً طلً -

إل والفهم وكضعتها ٖلى  - ت ٖىض جهمُمها بلهض ؾهىلت الاؾخسضام والَا ت الضفتًر جبؿُِ اإلاجمٖى

 14.جىفحر البُاهاث اإلاُلىزت

:  الىؾاةل آلالُت وؤلالىتروهُت اإلاؿخسضمت .4

                                                           

.25فتحي رزق السوافري وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص 13
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حٗخبر الىؾاةل آلالُت اإلاؿخسضمت يمً ٖىانغ الىٓام اإلاداؾبي صازل اإلاإؾؿت مً الٗىانغ الهمت في 

ماٌ وأخؿً مثاٌ ٖلى طلً آالث ٖض وحسجُل ألاوعاق الىلضًت اإلادهلت ، بضون وؿُان  يبِ وئهجاػ ألٖا

الخاؾىب الالىترووي الظي أنبذ قات٘ الاؾخسضام في الٗملُاث اإلاداؾبُت، وهظلً مسخلف البرامج 

هما حٗخبر َظٍ الىؾاةل مً أهجٗها في . اإلاٗلىماجُت أًً ًخم حسجُل مسخلف البُاهاث اإلاداؾبُت ومٗالجتها

. اإلاغاكبت والخض مً خضور ألازُاء

:نالجسد الفعلف للصىهن .5

جخمحز بٌٗ ٖىانغ ألانٌى اإلاملىهت للمإؾؿت بامياهُت حغصَا الفٗلي مثل الىلضًت التي بدىػة 

اإلاإؾؿت ، ومٗٓم الاؾدثماعاث مً آالث وؾُاعاث وأعاض ي ومباوي وآزار ، فٗملُت الجغص َظٍ حؿمذ بٗملُت 

م ملاعهت  ما َى مسجل في السجالث اإلاداؾبُت م٘ ما َى مىحىص فٗال . الغكابت ًٖ ٍَغ

 : املىاشااث الخسطُطُت .6

ًخمثل الضوع الغكابي للمىاػهاث في ئحغاء ملاعهت بحن ألاَضاف اإلاسُُت والىخاةج الفٗلُت وزُان أؾباب 

الاهدغافاث إلاداولت جفاصحها، وجخُلب ٖملُت الغكابت باؾخسضام اإلاىاػهاث، جدضًضا صكُلا للخىُٓم وأَضافه 

ووْاةفه، وهظلً جدضًض زٍُى الؿلُت واإلاؿإولُت ووحىص هٓام مداؾبي ؾلُم، ووي٘ مٗاًحر ٖملُت 

صكُلت ، لىً ما ًجب ؤلاقاعة له َى أن اإلاىاػهاث الخسُُُُت ال حٗخبر  هٓاما وامال للغكابت ولىً حؼءا مىه 

. فلِ

ت لىٓام الغكابت الضازلُت . بٗضما جُغكىا  للملىماث اإلاداؾبُت ، ؾىف هخُغق فُما ًلي ئلى اإلالىماث ؤلاصاٍع

ت لنظام السكابت الدازلُت :ناملطلب الثاإي امللىماث إلاداٍز

ض مً هفاءجه والتي ًمىً ٖغيها ٖلى  ت مً الُغق والىؾاةل والتي جٍؼ ت في مجمٖى جخمثل اإلالىماث ؤلاصاٍع

: الىدى آلاحي

:ن هُمل جنظُمي كفء .1

جسخلف الخُت الخىُٓمُت مً مإؾؿت ئلى أزغي ، فيل مإؾؿت ًجب أن ًيىن لها َُيل جىُٓمي ًخالءم م٘ 

ألاَضاف اإلاؿُغة مً كبلها، هما ًجب ألازحرة أن جخمحز بالبؿاَت والىيىح ختى ٌؿهل فهمها، فالٗىانغ التي 

: ًجب أن جخًمجها الخُت الخىُٓمُت جخمثل في

. جدضًض ألاَضاف الضاةمت للمإؾؿت  -
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جدضًض الهُيل الخىُٓمي للمإؾؿت م٘ مسخلف ألاحؼاء اإلايىهت لها، وئبغاػ الٗالكت الدؿلؿلُت واإلاهىُت  -

 15.بحن مسخلف ألاوكُت

.  جدضًض اإلاؿإولُاث باليؿبت ليل وكاٍ -

. حٗحن خضوص صعحاث اإلاؿإولُت باليؿبت ليل شخو -

 : كفاءة ألافساد .2

ئن فٗالُت هٓام الغكابت الضازلُت لخدلُم أَضافه، ال ًلخهغ فلِ ٖلى جىُٓم مداؾبي ؾلُم وجىُٓم ئصاعي 

فحن وعؤؾاء ؤلاصاعاث الٗاملحن باإلاإؾؿاث طاث  ت مً اإلاْى مالةم ، ولىً ًجب أن جخىفغ اإلاإؾؿت ٖلى مجمٖى

. صعحت ٖالُت مً الىفاءة

:نمعاًير أداء طلُمت .3

مالت مضعزت وطاث كضعاث وهفاءاث ٖالُت ال ٌٗني الخسلي ًٖ جىافغ مٗاًحر  ئن وحىص َُيل جىُٓمي هفء ٖو

للُاؽ أصاء َإالء الٗاملحن ، وطلً في مداولت إلالاعهت ألاصاء الفٗلي، الاهدغافاث والاحغاءاث الىاحب اجساطَا 

. لخصخُذ َظٍ الاهدغافاث

:نطُاطاث وإحساءاث لحماًت ألاصىهن .4

ت مً الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث لخماًت ألانٌى بلهض جىفحر الخماًت الياملت لها ومى٘ حؿغبها  ٌٗخبر وحىص مجمٖى

غ اإلاالُت واإلاداؾبُت مً الضٖاماث الغةِؿُت لىٓام الغكابت  أو ازخالؾها ولًمان صخت البُاهاث للخلاٍع

. الضازلُت مً حاهبه ؤلاصاعي 

هظلً هبر حجم اإلاإؾؿاث واهدكاع وخضاتها ًدخم ٖلى اإلاؿإولحن وي٘ وؾاةل عكابُت للخأهض مً ئهجاػ 

اث ، فتزصاص أَمُت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث ولما ونف جىُٓم  لى وافت اإلاؿخٍى اللغاعاث واللىاةذ اإلاسخلفت ٖو

ت ومً الىؾاةل الخانت بدماًت ألانٌى هظهغ الخأمحن يض الؿغكت واليىاعر  16.اإلاإؾؿت بالالمغهٍؼ

:نكظم املساحعت الدازلُت .5

مً مخُلباث الغكابت الضازلُت الجُضة ، وحىص كؿم جىُٓمي ئصاعي صازل الىخضة ًُلم ٖلُه كؿم 

ت مً َغف ؤلاصاعة  اإلاغاحٗت الضازلُت حهضف َظا اللؿم ئلى الفدو اإلاؿخمغ للؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاىيٖى

ا الىٓام، أًًا الخدلم مً  ، وهظا الخأهض وبكيل مؿخمغ مً مضي صكت وؾالمت البُاهاث اإلاداؾبُت التي ًىفَغ

                                                           

.29فتحي رزق السوافري، مرجع سبق ذكره، ص  15
 

.29فتحي رزق السوافري،ص 16
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ٖضم وحىص أوحه جالٖب أو مسالفاث ، وزهىعة مسخهغة فان اإلاهمت الغةِؿُت للؿم اإلاغاحٗت الضازلُت هي 

 17.الخأهض مً جُبُم مهام الغكابت الضازلُت

.نملىماث اظام السكابت الدازلُت": (I-1)"الململ زكم 
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ملىماث هٓام الغكابت الضازلُت : (I-1)الكيل عكم 

، م : اإلاهضع . 36فخحي عػق الؿىافغي ، مغح٘ ؾبم طهٍغ

 

 

                                                           

.34، ص1989أمحد نور وآخرون ، الرقابة ومراجعة احلسابات، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  17
 

 مقومات نظام الرقابة الداخلية

 اجلانب اإلداري اجلانب احملاسيب

الدليل احملاسيب_   

الدورة ادلستندية_  

اجملموعة الدفرتية_  

الوسائل اإللكرتونية _
 ادلستعملة

اجلرد الفعلي لألصول_   

ادلوازنات التخطيطية _  

ىيكل تنظيمي كفء_   

رلموعة من العاملني _
 األكفاء

معايري أداء سلمية_  

رلموعة من السياسات _
واإلجراءات حلماية 

 األصول 

قسم ادلراجعة الداخلية_   

 Figure1 ملىماث اظام السكابت الدازلُت:ن1الململ زكم 
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ؤلاحغاءاث الىاحبت لخدلُم أَضاف الغكابت الضازلُت : اإلاُلب الثالث

ٌؿخٗمل هٓام الغكابت الضازلُت وؾاةل مخٗضصة بُٛت ئخيام الٗمل اإلاداؾبي وجدلُم ألاَضاف 

جىخاة مىه وحٗل هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٌؿخجُب لألَغاف  اإلاؿخٗملت للمٗلىماث مً زالٌ جىفحر ؽالم

مٗلىماث طاث مهضاكُت  حٗبر ًٖ الىيُٗت الخلُلُت للمإؾؿت ، لظلً وحب ٖلى َظا الىٓام ؾً 

ئحغاءاث مً قأجها  أن جضٖم اإلالىماث الغةِؿُت له، وحٗخبر بمثابت حجغ ألاؾاؽ للمبنى ، لظا ؾيخُغق في َظا 

: البىض ئلى ؤلاحغاءاث اإلاسخلفت لىٓام الغكابت الضازلُت مً زالٌ الٗىانغ الخالُت

ت .1 :نإحساءاث جنظُمُت وإداٍز

جسو َظٍ ؤلاحغاءاث أوحه اليكاٍ صازل اإلاإؾؿت، فىجض ئحغاءاث جسو ألاصاء ؤلاصاعي مً زالٌ جدضًض 

ت بما ًًمً فغم عكابت ٖلى ول شخو صازلها  الازخهاناث ، جلؿُم واحباث الٗمل صازل ول مضًٍغ

جىػَ٘ وجدضًض اإلاؿإولُاث بما ًدُذ مٗغفت خضوص اليكاٍ ليل مؿإوٌ ومضي التزامه باإلاؿإولُاث اإلاىولت 

ف الظي كام  ئلُه، وئحغاءاث أزغي جسو الجاهب الخُبُلي هٗملُت الخىكُ٘ ٖلى اإلاؿدىضاث مً َغف اإلاْى

باٖضاصَا 

فحن ، بما ال ًخٗاعى م٘  واؾخسغاج اإلاؿدىضاث مً أنل ومً ٖضة نىع، وئحغاء خغهت الخىلالث بحن اإلاْى

ضاص ٖملُت   خؿً ؾحر الٗمل وفغى ئحغاءاث مُٗىت الكخىاء الٗاملحن ويبِ الخُىاث الىاحب ئزباتها إٖل

ف الخهغف الصخص ي ئال بمىافلت الصخو اإلاؿإوٌ  18.مُٗىت، بدُث ال ًترن ئلى أي مْى

:ن إحساءاث جسص العمل املداطبي .2

ٌٗخبر هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الؿلُم مً أَم اإلالىماث اإلاضٖمت لىٓام الغكابت الضازلُت الفٗاٌ، لظلً 

باث مً الىاضر ؾً ئحغاءاث مُٗىت جمىً مً ئخيام عكابت صاةمت ٖلى الٗمل اإلاداؾبي مً زالٌ الدسجُل 

ضم اهدكاف  الفىعي للٗملُاث، الخأهض مً صخت اإلاؿدىضاث ، ئحغاء مُابلاث صوعٍت ، اللُام بجغص مفاجئ ٖو

ف في مغاكبت ٖمل كام به . مْى

ئن َظٍ ؤلاحغاءاث الؿابلت جمىً مً صٖم اإلالىماث التي ًلىم ٖلُه هٓام الغكابت الضازلُت الفٗاٌ، لظلً 

: ؾيخُغق في َظا الجؼء ئلى أَم ؤلاحغاءاث التي جسو الٗمل اإلاداؾبي في الىلاٍ الخالُت

                                                           

. 129 ، ص1998خالد أمني عبداهلل ، التدقيق والرقابة يف البنوك ، دار وائل ، عمان ، الطبعة األوىل ،  18
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فحن اإلاؿإولحن  - ئنضاع حٗلُماث بىحىب ئزباث الٗملُاث أي مؿدىض ما لم ًىً مٗخمضا مً اإلاْى

ضة ألازغي  . ومغافلخه بالىزاةم اإلاٍإ

ً اإلاغاحٗت الٗامت وخؿاباث اإلاغاكبت ؤلاحمالُت  - . اؾخسضام وؾاةل الخىاػن الخؿابي الضوعي مثل مىاٍػ

 ئحغاء مُابلاث صوعٍت بحن الىكىف الىاعصة مً الخاعج وزحن ألاعنضة في الضفاجغ والسجالث هما في  -

. ئلخ...خالت البىىن واإلاىعصًً ومهاصكت الٗمالء

ت - . اللُام بجغص مفاجئ صوعٍا إلاجمٕى ألانٌى والخهىم ومُابلت طلً م٘ ألاعنضة الضفتًر

: اث الٗامتإحساء .3

بٗض الخُغق ئلى  ؤلاحغاءاث اإلاخٗللت بالجاهب الخىُٓمي وؤلاصاعي وؤلاحغاءاث التي جسو الٗمل اإلاداؾبي، 

ؾىدىاٌو في َظا البىض ئحغاءاث ٖامت جيىن مىملت لؿُاكتها ، وزخفاٖل حمُ٘ َظٍ ؤلاحغاءاث ٌؿخُُ٘ هٓام 

: الغكابت الضازلُت جدلُم أَضافه اإلاغؾىمت لظلً ؾىمحز بحن ؤلاحغاءاث الخالُت

ت التي ًخم  - الخأمحن ٖلى اإلاإؾؿت يض ول ألازُاع اإلادخملت ،ؾىاء واهذ َبُُٗت واألزُاع الجٍى

ً الجُض للمىاص الؾدبٗاص الخفاٖل الظاحي لها أو بفٗل  ا بالخأمحن ٖلى اإلامخلياث والخسٍؼ اؾخٗاص أزَغ

م . فاٖل والؿغكت، الخٍغ

اؾخسضام وؾاةل الغكابت اإلاؼصوحت فُما ًخٗلم بالٗملُاث الهامت في اإلاإؾؿت هخىكُ٘ مضًغ اإلاالُت  -

واإلاداؾبت ٖلى الكًُ ئن َظا ألاحغاء مً قأهه أن ٌٗمل ٖلى جفاصي الخالٖب والؿغكت وئوكاء عكابت 

 19.طاجُت

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2003زلمد التوىامي طواىر، مسعود الصديقي ، ادلراجعة وتدقيق احلسابات اإلطار النظري وادلمارسة التطبيقية ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 19
 .105ص
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ئحغاءاث الغكابت الضازلُت : " :(I)2-"الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، م: اإلاهضع . 123مدمض التهامي َىاَغ، مؿٗىص نضًلي، مغح٘ ؾبم طهٍغ

 

 

 

 

  

 اإلجراءات

 إجراءات تنظيمية 

 وإدارية

إجراءات تخص العمل 

 المحاسبً

 إجراءات عامة

Figure2 الململ زكم(2-I):إحساءاث السكابت الدازلُتن 
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:نة الفصلاجمر

ت مً ؤلاحغاءاث واللىاهحن  حٗخبر الغكابت الضازلُت هٓام ٖام للدؿُحر ، الظي ٌٗمل ٖلى وي٘ مجمٖى

واللىاٖض ومُياهحزماث الٗمل ؾىاء واهذ مىخىزت أو ٚحر مىخىزت ، التي جًمً خماًت أنٌى وممخلياث 

اإلاإؾؿت وصخت اإلاٗلىماث ، والخأهض مً مضي التزام الٗاملحن في اإلاإؾؿت بالؿُاؾاث واللىاةذ واللىاهحن 

. والخٗلُماث

ُت  أزىاء جلُُم هٓام الغكابت الضازلُت ًخم جدضًض أَمُتها هأصاة لضٖم جدضًض حجم الازخباعاث وهٖى

ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت للىكىف ٖلى حىاهب الًٗف واللىة في الىٓام اإلاداؾبي اإلاٗخمض، وزاٖخباع َظا ألازحر مسؼن 

للمٗلىماث اإلاداؾبُت فُمىً أن وؿخيخج أن الغكابت الضازلُت حٗخبر هأصاة جلُُمُت لجىصة اإلاٗلىماث 

ظا ما ؾىف هدىاوله في الفهل اإلاىالي . اإلاداؾبُت َو
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 :جمهُد

خىكف هجاح        جلٗب اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت صوعا أؾاؾُا في اجساط مسخلف أهىإ اللغاعاث صازل اإلاإؾؿت ، ٍو

جها وهللها ئلى أناخب اللغاع صازل اإلاإؾؿت  لت جىُٓمها، وجسٍؼ ٍغ وئن . اللغاع ٖلى مضي صخت َظٍ اإلاٗلىماث وصكتها َو

ى مً أخض أهٓمت  صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وصكتها ًخىكف ٖلى هفاءة وفٗالُت هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت َو

ً وهلل اإلاٗلىماث ئلى مغاهؼ اجساط اللغاع ٖىض الخاحت ئلحها  ت التي ًلىم بجم٘ ومٗالجت وجسٍؼ ن.اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

: وؾىف هخُغق في َظا الفهل ئلى زالر مباخث عةِؿُت واآلحي

. مضزل ئلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت -

. ممحزاث حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت -

. مٗاًحر وكُاؽ حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وصوعَا في جضُٖم الغكابت الضازلُت -
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مدزل إلى حىدة املعلىماث املداطحُت :املجدث ألاوهن

حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، الٗهب الغةِس ي إلصاعة أي مكغوٕ اكخهاصي، هما أجها جمثل ٖىهغ عزِ بحن الكغواث 

وفغوٖها ووىؾُلت اجهاٌ بحن الكغهت ومؿخسضمي اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٖىض ٖملُت اجساط اللغاعاث ، خُث حٗخمض جلً 

غ اإلاالُت اإلاخًمىت للمٗلىماث اإلاداؾبُت . اللغاعاث ٖلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مً زالٌ اللىاةم والخلاٍع

ماهُت حىدة املعلىماث املداطحُت :ناملطلب ألاوهن

. َىان ٖضة حٗاٍعف للمٗلىماث اإلاداؾبُت قأجها قأن حٍٗغف أهىإ اإلاٗلىماث ألازغي 

ف املعلىماث املداطحُت -1   حعٍس

ف لت :ن1الخعٍس غيها بٍُغ ا ٖو ت مً البُاهاث اإلاداؾبُت التي ًخم ججهحَز اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

 20.مىٓمت وهافٗت في ٖملُاث اجساط اللغاع

ف  حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلافُضة ألاهثر جأزحرا في اجساط اللغاعاث الغقُضة وجخهف اإلاٗلىماث :ن2الخعٍس

 ً خباع ٖىض جيٍى اإلاداؾبُت بالجىصة إلاا جمخلىه مً زهاةو مفُضة حؿخسضم هأصاة بحن ألاَضاف ومٗاًحر اللُاؽ والٖا

اع الفىغي للمداؾبت . ؤلَا

ؿخُُ٘ مخسظ اللغاع أن ًفايل بحن  حؿخسضم زهاةو اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لخلُُم مؿخىي حىصة اإلاٗلىماث، َو

خماص ٖلحها ُت للمٗلىماث اإلاداؾبُت والتي جخهف باإلاالةمت وئمياهُت الٖا  21.البضاةل اإلاسخلفت باؾخسضام الخهاةو الىٖى

ف الجىدة -2 :نحعٍس

ُت ، وهي ٖباعة ًٖ ملُاؽ جدؿحن اإلاىخج أو الخضمت اإلالضمت بدُث جيىن  الجىصة أو هما ٌؿمحها البٌٗ بالىٖى

خم طلً مً زالٌ ؤلالؼام الكضًض باإلاٗاًحر التي ًخم كُاؾها واٖخماصَا . زالُت مً أي ُٖىب أو هلو ٍو

ف حىدة املعلىماث املداطحُت -3 :نحعٍس

ًلهض بجىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مضي الامخثاٌ لللىاٖض وؤلاحغاءاث التي ًخم جُبُلها باهخٓام وئزالم بكيل 

 22.ٌٗىـ خلُلت خؿاباث اإلاإؾؿت و ألاَمُت لإلخضار اإلاسجلت

                                                           

.85، ص1999زلمد الفيومي ،تصميم وتشغيل نظم ادلعلومات احملاسبية، مصر،  20
 

.67،ص2007 محمد علً بن عطا، مقدمة فً نظرٌة المحاسبة والمراجعة ، دار الراٌة للنشر والتوزٌع ، عمان ،الطبعة األولى،
21

 

.2009مدخل نظري وتطبٌقً، الطبعة الثانٌة، _ مؤٌد راضً خنفر ،غسان فالح المطارنة،تحلٌل القوائم المال
22
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 وطلً إلاا له مً أَمُت ٖىض ئٖضاص اللىاةم اإلاالُت وجدلُم مخُلباث ؤلافهاح الالػمت في جلً و اللىاةم بما ًسضم 

مؿخسضمي اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، ولٗلى َظٍ ألاَمُت هي ما صفٗذ بمجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت في الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت ئلى ئنضاع البُان عكم  لخأنُل 1980 ؾىت 02ألامٍغ  الخهاةو للمٗلىماث اإلاداؾبُت ، والتي جمثل اإلاضزل الًغوٍع

خماص ٖلحها ٖلمُا في ئٖضاص اللىاةم  ت مً اإلاٗاًحر التي ًمىً الٖا غ اإلافاَُم اإلاداؾبُت الالػمت لىي٘ مجمٖى وجٍُى

غ اإلاالُت وزضمت مخسظي اللغاعاث و اإلاؿخفُضًً مجها   23.والخلاٍع

غ اإلاالُت ما جدلله مً مىفٗت للمؿخسضمحن  مىما حٗني حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي جخًمجها اللىاةم والخلاٍع ٖو

ا مً الخدٍغف والخٓلُل وان جيىن مٗضة في يىء مجمٕى مً اإلاٗاًحر اللاهىهُت  والغكابُت و  وطلً مً زالٌ زلَى

. اإلاهىُت و الفىُت 

 24 العىامل املؤزسة  ف حىدة املعلىماث املداطحُت  -4

ن(الجِئت املداطحُت)العىامل الجُئُت  1_4

: مً أَم الٗىامل البُئُت التي جإزغ ٖلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ما ًلي 

غ اإلاالُت بازخالف الىٓام الاكخهاصي :  العىامل الاكخصادًت - أ ُت اإلاٗلىماث التي جلضمها الخلاٍع جسخلف هٖى

غ اإلاالُت بأَمُت هبحرة ، ئط ًخم الترهحز ٖلى يغوعة جىافغ  ،ففي الاكخهاص الغأؽ اإلاالي جدٓى  الخلاٍع

اإلاٗلىماث اإلاالةمت الخخُاحاث اإلاؿخسضمحن ،بِىما في الاكخهاص الاقتراوي ًخم التروي ٖلى اإلاٗلىماث 

. اإلاداؾبُت اإلاىحهت للخسُُِ في الضولت ولٛغى أخيام اإلاغاكبت 

ُت للمٗلىماث اإلاداؾبُت ببٌٗ اللُم الاحخماُٖت مثل :العىامل الاحخماعُت - ب : جخأزغ الخهاةو الىٖى

ت في اللىاةم اإلاالُت و الىكذ  ت جإزغ ٖلى وكغ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت...اججاٍ اإلاجخم٘ هدى الاَخمام بالؿٍغ . الخ، فالؿٍغ

ت ألاهٓمت و اللىاٖض اللاهىهُت جإزغ بكيل مباقغ  :العىامل اللااىاُت - ث ن الٗىامل اللاهىهُت و أَمُت مجمٖى

حر مباقغ ٖلى مهىت اإلاداؾبُت و الغكابت و ؤلاقغاف ٖلى مماعؾتها زهىنا م٘ ْهىع الكغواث اإلاؿاَمت  ٚو

بُت مىظ بضء  ٗاث اللاهىهُت و الًٍغ ها ئلى الدكَغ التي جخمحز باهفهاٌ اإلالىُت ًٖ ؤلاصاعة مما أصي زًٖى

غ اإلاالُت ظا ًىٗىـ ٖلى الىُفُت التي حٗض بها اإلاٗلىماث وهُفُت ٖغيها في الخلاٍع جها جهفُتها َو  .جيٍى

وجخمثل في اإلاؿخىي الخٗلُمي ووي٘ اإلاىٓماث اإلاهىُت ، فاإلاؿخىي الخٗلُمي ًإزغ في :ن العىامل الثلافُت - ر

ُت للمٗلىماث اإلاداؾبُت بكيل زام . اإلاماعؾت اإلاداؾبُت والخضكُم بكيل ٖام والخهاةو الىٖى

                                                           

، 2008مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، القاىرة،"مدخل دلكافحة الفساد يف ادلؤسسات العامة واخلاصة "عطا اهلل وارد خليل وأخرون، احلوكمة ادلؤسسية 1
.105ص  

ناصرمحمدعلً المجهلً، خصائص المعلومات المحاسبٌة وأثرها فً اتخاذ القرارات، دراسة حالة مؤسسة اقتصادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة 

.23ماستر،ص
24
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:نعىامل مخعللت باملعلىماث 2_ 4

غ اإلاالُت بمضي جىافغ ٖضص مً الخهاةو والهفاث للخىم ٖلى مىفٗتها في اجساط اللغاع، هما أن  جخأزغ حىصة الخلاٍع

٘ لإلهترهذ  الؾخسضام الخاؾىب في الىكذ الخايغ أزغ ٖلى حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ، وهظلً الاهدكاع الىاؾ٘ والؿَغ

مما أصي ئلى اهسفاى ولفت ؤلاهخاج والخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث وػٍاصة اإلاٗلىماث اإلالبُت الخخُاحاث اإلاإؾؿت 

. واإلاؿخسضمحن وػٍاصة ٖضص اإلاؿخسضمحن للمٗلىماث في الٗالم في الىكذ اإلاىاؾب

س مدكم الحظاباث  3_4  (اإلاغاح٘ الخاعجي)جلٍس

غ اإلاالُت مً زالٌ مغاحٗت  غ مضكم الخؿاباث الغهحزة ألاؾاؾُت في حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت للخلاٍع ٌٗخبر جلٍغ

غ اإلاالُت كض جم  غى الخلاٍع غ اإلاالُت اإلايكىعة، وئيفاء الثلت في اإلاٗلىماث الىاعصة بها، والخدلم مً أن ئٖضاص  ٖو الخلاٍع

. وفلا إلاٗاًحر اإلاداؾبت اإلاٗخمضة وهظلً مخُلباث اللىاهحن اإلاٗمل بها

أهمُت املعلىماث املداطجت :ناملطلب الثاإي

ٌٗخبر هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي في ْل الثىعة الخلىُت الخضًثت واؾخسضام اإلاُىىت مً أَم ألاهٓمت اإلاىخجت 

ت واإلاالُت ، فاإلاداؾبت جىفغ البُاهاث واإلاٗلىماث  للمٗلىماث التي ٌٗخمض ٖلحها في اجساط اللغاعاث الاكخهاصًت وؤلاصاٍع

الىمُت واإلاالُت التي 

ُف ألامىاٌ وجسهُهها، وفي اإلادافٓت ٖلى ألانٌى والغكابت ٖلحها هما   حؿاٖض في اجساط كغاعاث الاؾدثماع وجْى

. حؿاٖض في جسُُِ الٗملُاث وكُاؽ الخيلفت وجدلُم الغكابت وجلُُم ألاصاء واإلاؿاَمت في نى٘ وجغقُض اللغاعاث 

جىمً أَمُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في وىجها وؾُلت أؾاؾُت وأصاة فاٖلت بُض ؤلاصاعة إلهجاػ مهامها وجدلُم أَضافها 

ت مً الٗىامل واإلاخٛحراث الاكخهاصًت  وجؼصاص أَمُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت والخاحت ئلحها هىدُجت أؾاؾُت إلاجمٖى

ا فُما ًلي  25:والاحخماُٖت والؿلىهُت والتي ًمىً طهَغ

ا ٖلى الىخضاث واإلاىٓماث الاكخهاصًت اإلاىخجت : الثىزة العلمُت والخلنىلىحُت -1 وكض اوٗىؿذ آزاَع

ظا لغف٘ هفاءتها وجفُٗل صوعَا في اإلاؿاَمت في خل اإلاكىالث الاكخهاصًت والاحخماُٖت  للمٗلىماث َو

ت مً زالٌ جىفحر اإلاٗلىماث اإلاالةمت . وؤلاصاٍع

                                                           
25 ،مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجٌستر فً المحاسبة والتموٌل، الجامعة أمحد عبد اذلادي شبري،دور ادلعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية

.39_ 37، ص ص 2006سالمية، غزة، اإل  
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هىع الكغواث اإلاخٗضصة الجيؿُاث واهدكاع الخجاعة :نالعىامل الاكخصادًت -2 للض أصي هبر حجم اإلاكغوٖاث ْو

غاى الغكابُت   الالىتروهُت وفي ْل الٗىإلات الاكخهاصي  ػاصث الخاحت للمٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاالةمت أٚل

ظا الؾخمغاع بلاء الكغواث .  والخسُُِ واجساط اللغاعاث َو

 أصي هبر حجم الكغواث وجىٕى أوكُتها ئلى جؼاًض اإلاؿإولُت الاحخماُٖت :العىامل الجُئُت و الاحخماعُت  -3

لهظٍ الكغواث وصوعَا في خماًت البِئت وجدلُم ألاَضاف اإلاجخم٘ مما ػاصث الدجت ئلى مٗلىماث مالةمت 

. حٗبر ًٖ َظا الضوع 

عُت -4 بُت جلضًم مٗلىماث مداؾبُت :نالعىامل اللااىاُت و الدملَس جفترى الاخخُاَاث اللاهىهُت والًٍغ

. ومالُت وافُت ومالةمت للىفاء لهظٍ اإلاخُلباث لخلبُتها 

ت الىبحرة طاث ألاكؿام والفغوٕ الضازلُت والخاعحُت ئلى :العىامل الجغسافُت -5 أصي وحىص الكغواث الخجاٍع

اصة الخاحت للمٗلىماث اإلاداؾبُت لدؿاٖض في ٖملُاث الغكابت والخيؿُم بحن َظٍ ألاكؿام والفغوٕ  ٍػ

. وئصاعاتها الغةِؿُت

حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت أخض اإلاهاصع اإلاهمت التي حٗخمض ٖلحها ؤلاصاعة في حكىُل :نالعىامل الثلافُت -6

ا والتي حؿىض ئلى اإلاٗغفت الجماُٖت في نى٘ اللغاع . زلافتها ونُاٚت همِ جفىحَر

ت -7 ىا ًبرػ صوع أَمُت اإلاٗلىماث :نالعىامل إلاداٍز ت َو جىاحه ئصاعة الكغواث أهىاٖا مً اإلاكىالث ؤلاصاٍع

غاى الخسُُِ والغكابت وجلُُم ألاصاء واجساط اللغاعاث . اإلاداؾبُت أٚل

ؼ  واهُالكا مً أَمُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت بظلً حهىص مً مسخلف الجهاث واإلاإؾؿاث ألاواصًمُت واإلاهىُت لخٍٗؼ

: وجدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وحٗلها أهثر ئفاصة للمؿخسضم وجمثلذ أَم َظٍ الجهىص في

غ لجىت جغوزلىص * جلٍغ

غ ألاَضاف لهُئت مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ؾىت *  1980جلٍغ

مصادز املعلىماث وطسق وأطالُب حمعها :ناملطلب الثالث

جىحض مهاصع ٖضًضة للخهٌى ٖلى جهيُف اإلاٗلىماث والتي حؿخسضم في ٖملُت اجساط اللغاعاث أو هٗملُت الاجهاٌ 

ت ما اإلاٗلىماث ألاولُت واإلاٗلىماث الثاهٍى خحن َو مىً جهيُف اإلاٗلىماث التي جخٗامل بها اإلاإؾؿاث ئلى مجمٖى . ٍو

لت خؿب الاخخُاحاث خم ازخُاع الٍُغ ىان َغق وأؾالُب لجم٘ اإلاٗلىماث ٍو . َو

.نمصادز املعلىماث:نأوال
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ئطا واهذ اإلاٗلىماث التي هدخاج ئلحها ٚحر مخىفغة في ميان ًمىً الىنٌى ئلُه :ناملصادز ألاولُت للمعلىماث_

: والخهٌى ٖلحها بؿهىلت فاهه ًجب ٖلُىا ججمُٗها، خُث ًخم ججمُٗها باخضي الُغق الخالُت

خم :ناملالخظت -1 ئن اإلاالخٓت الضكُلت لٓاَغة ما جمىىىا مً الخهٌى ٖلى أحىزت حؼةُت للمكيلت اإلاالخٓت، ٍو

: ججمُٗها باخضي الُغق الخالُت

لت للخهٌى ٖلى مٗلىماث لهظٍ اإلاكيلت، فمثال ئطا أعاصث اإلاإؾؿت الخهٌى ٖلى مٗلىماث زانت بمىخجاتها  الٍُغ

مً َغف اإلاؿتهلىحن فُمىً عص فٗلهم ٖلى قاقاث أو وي٘ سجالث واؾِذ في مجالث البُ٘ للخهٌى ٖلى عصوص 

أفٗالهم صون مٗغفت مؿبلت ٖجهم مما ًإصي ئلى ججمُ٘ مٗلىماث صكُلت ٖجهم واإلاحزة الغةِؿُت مالخٓت أن جىفغ مٗغفت 

لت عصوص الفٗل اإلاخدحزة . أولُت ًٖ اإلاكاول والٗملُاث وألاوكُت مدل الاَخمام وجخجىب َظٍ الٍُغ

خم ئنضاع (أفغاص، آالث، مٗضاث)في بٌٗ ألاخُان جىي٘ مهاصع اإلاٗلىماث:الخجستت واملسح -2 جدذ الخجغزت ٍو

ت في ججمُ٘ اإلاٗلىماث ألاولُت، وختى ًيىن  خىم بكأجها أما اإلاسر فُٗخبر أهثر اإلاهاصع اؾخٗماال وؾٖغ

اإلاسر له مضلٌى واضر ووامل فهى ًدخاج ئلى جسُُِ حُض واضر وحؿلؿلي واألؾئلت  هظلً يغوعة 

ىاًت للخهٌى ٖلى مٗلىماث خخمُت وصخُدت وصكُلت  26.ازخُاع الٗخبت بيل خظع ٖو

م الخبراء ، وكض ًيىن َإالء الخبراء مً :ن الخلدًس الشخص ي -3 ًخم الخهٌى ٖلى الخلضًغ الصخص ي ًٖ ٍَغ

ً أو الخبراء ألاحاهب . صازل اإلاإؾؿت هغؤؾاء ؤلاصاعاث أو اللُاٖاث مً زاعج اإلاإؾؿت واإلاؿدكاٍع

ت للمعلىماث_  يلف أمىالا وللخسفُف مً إ:ناملصادز الثااٍى ت ٌؿخٛغق  وكخا ٍو ن الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث ألاولٍى

ت للمٗلىماث ولما جُلب ألامغ  َظٍ الخضة فان اإلاإؾؿت بىاؾُت مؿخٗملي اإلاٗلىماث جلجأ ئلى اؾخسضام اإلاهاصع الثاهٍى

طلً وحكمل َظٍ اإلاهاصع ٖلى اإلاٗلىماث اإلاىحىصة صازل اإلاإؾؿت، اإلاٗلىماث اإلاكتراة مً زاعحها، اليكغاث والىواالث 

. الخيىمُت

في بٌٗ ألاخُان حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في اإلاإؾؿت طاث أَمُت :ناملعلىماث املىحىدة  ف املؤطظت -1

غ ًخم ئٖضاصَا ٖلى مؿخىي ؤلاصاعاث اإلاسخلفت، بدُث جىفغ همُت  ٖالُت باليؿبت إلاضًغي الكغهت، فالخلاٍع

لت واللهحرة  هبحرة مً اإلاٗلىماث هملفاث اإلاإؾؿت ًٖ الؿُاؾاث اإلاخبٗت وؤلاحغاءاث والخُِ الٍُى

ألاحل وهظلً  

م  لت ٚحر مباقغة ًٖ ٍَغ اإلاٗلىماث اإلادهل ٖلحها مً َغف الٗاملحن صازل اإلاإؾؿت، فهم ًلضمىن مٗلىماث بٍُغ

: اإلاىاككاث التي جدضر بُجهم في اإلاُضان الٗملي واإلاكاول التي ًمىً أن هالخٔ باليؿبت للمٗلىماث الكغهت هي
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. كض ال ًمىً الخهٌى ٖلحها في الىكذ الظي جيىن بداحت ئلحها -

. في خالت ما ئطا جم ئٖضاصَا مً َغف عةِـ كؿم مٗحن فال ٌؿخُُ٘ فهمها عةِـ كؿم آزغ  -

. ٖضم اَخمام الٗاملحن بهظٍ اإلاٗلىماث اإلاىحىصة بُجهم -

مً الًغوعي أن اإلاإؾؿاث جدخاج ئلى مٗلىماث ال جيىن مخىفغة :ن شساء املعلىماث من زازج املؤطظت -2

. لضحها فخلجأ للمدُِ الخاعجي بهضف الخهٌى ٖلحها

اث خٌى اإلاٗامالث في :نالنملساث -3 واليكغاث واإلاجالث في اإلاُضان الاكخهاصي والتي جدخىي ٖلى مىيٖى

ت والخيىمُت  27.اإلاإؾؿت الخجاٍع

جخىفغ الىواالث الخيىمُت ٖلى حجم هبحر مً اإلاٗلىماث هجض مٗلىماث زانت بٗضص :نالىكاالث الحلىمُت -4

ني وول َظٍ اإلاٗلىماث كض جيىن هافٗت باليؿبت  الؿيان وجىػَٗهم الجٛغافي، وئحمالي الضزل الَى

. للمإؾؿت

.نطسق وأطالُب حمع املعلىماث:نزااُا

لت جبٗا لالخخُاحاث وفُما ًلي أَم الُغق  خم ازخُاع أوؿب ٍَغ : َىان ٖضة َغق لجم٘ اإلاٗلىماث ٍو

غ وهماطحها ، : الجدث وفدص السجالث -1 ُت الخىُٓمُت للملفاث والخلاٍع م مخابٗت الخٍغ خم ًٖ ٍَغ ٍو

سجالث الٗمل، اللغاعاث، الكياوي ئيافت ئلى اإلاكاول التي سجلذ خحن ئٖضاص وجىفُظ الخُِ واإلاىاػهاث 

. وهظلً زغاةِ اإلاؿاعاث

ٗخبر الاؾخبُان :نأطئلت الاطخحُاو -2 ا مً كبل اإلاؿخىحب الظي ٌٗخبر ؾُض اللغاع َو هي اؾخماعة ًخم ملَإ

لت للىكف ًٖ الخلاةم ومٌُى ألافغاص . ٍَغ

هي مً أَم الُغق للخهٌى ٖلى اإلاُُٗاث ئط حؿاٖض في مالخٓت ؾلىن ألافغاص :نامللابلت الشخصُت -3

. والجماٖاث ومٗغفت أعاءَم 

حٗخمض ٖلى ئعؾاٌ اإلاالخٓحن لدسجُل الىكات٘ أزىاء الٗمل ٖلى قيل ئخهاةُاث الغكابت :ناملالخظت -4

. اإلاىحىصة

هي ٖباعة ًٖ أزظ ُٖىت مً اإلاضزالث واإلاسغحاث أو ُٖىت مً اإلاىاكف مثل ُٖىت ٖلى َلباث :نالعُناث -5

فحن . البُ٘، قياوي الٗمالء، اإلاْى

ئن الاهترهِذ أو ما ٌٗغف بكبىت الكبياث، خُث مً أَم َغق لجم٘ اإلاٗلىماث ْهغث م٘ :نالااتراِذ -6

ا الكبىت وهي جخمحز بؿهىلت  الخُىع الخىىىلىجي، وؾببها الخفخذ الٗالمي ئيافت ئلى الخضماث التي جىفَغ

. الاؾخٗماٌ وجيلفت مىسفًت
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مميزاث حىدة املعلىماث :ناملجدث الثاإي

حىصة اإلاٗلىماث هي الضعحت التي جلضم بها اإلاٗلىماث كُمت ئلى الظًً ٌؿخسضمىجها وئلى اإلاىٓمت بكيل ٖام هما جخأزغ 

م مخسظي اللغاعاث بالخهاةو ألاؾاؾُت للمٗلىماث التي جخمثل في : بمؿخسضمي اإلاٗلىماث َو

املالئمت وأماات املعلىماث وإممااُت الثلت بها والاعخماد عليها :ناملطلب ألاوهن

ًلهض باإلاالةمت وحىص ٖالكت وزُلت بحن اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً اإلاداؾبت  :ن املالئمت .أ 

غاى التي مً أحلها وليي جيىن َظٍ اإلاٗلىماث مفُضة ًجب أن جيىن طاث ٖالكت وزُلت باجساط كغاع أو  اإلاالُت وألٚا

أهثر مً اللغاعاث التي ًخسظَا مً اإلاؿخسضمحن جلً اإلاٗلىماث، ومً زم ًمىً نُاٚت حٍٗغف مدضص إلافهىم اإلاٗلىماث 

: اإلاالةمت ٖلى الىحه آلاحي

حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاالةمت أو طاث ٖالكت بلغاع مٗحن ئطا واهذ حؿاٖض مً ًخسظ طلً اللغاع ٖلى جلُُم مدهلت ئخضي 

ُت جىافغ الخهاةو ألازغي التي جدؿم بها اإلاٗلىماث اإلافُضة . البضاةل التي ًخٗلم بها اللغاع، قٍغ

. وجخٗلم َظٍ البضاةل بىخضة مداؾبُت مُٗىت فُما ًخٗلم بًٗها آلازغ بىخضاث أزغي 

ومً الىاضر اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً اإلاداؾبت جغجبِ بىخضة مُٗىت صاةما وزالخالي ًلخهغ مضي مالةمت َظٍ 

ا، ومٗنى طلً أهه لِـ مً اإلاخىك٘ مثال أن ًجض اإلاؿدثمغ في  اإلاٗلىماث ٖلى البضاةل التي جغجبِ بخلً الىخضة صون ٚحَر

اللىاةم اإلاالُت للىخضة اإلاداؾبُت التي ًمخلً فحها حؼاء مً خلىق اإلاىُت مٗلىماث حؿاٖضٍ ٖلى جلُُم بُ٘ خهخه في 

ظا البضًل، هما أهه ال ًخىك٘ أن ًجض في  جلً الىخضة، فال بض مً ًلضمه شخو عاٚب في الكغاء للخلُُم مدهلت َو

اللىاةم اإلاكاع ئلحها ما ٌؿاٖضٍ ٖلى جلُُم مدهلت اؾدثماع أمىاله في وخضاث أزغي، فال بض مً صعاؾت اللىاةم اإلاالُت 

 28.لخلً الىخضاث لخلُم مدهلت َظا البضًل

ولهظا الؿبب فان بُان أَضاف اإلاداؾبت اإلاالُت لخلً الىخضاث لخلُُم مدهلت َظا البضًل في ألاعصن مثال هضولت 

ٖغزُت كض اهخهى ئلى هدُجت مإصاَا أن صوع اللىاةم اإلاالُت لىخضة مداؾبت مُٗىت ًجب أن ًغجبِ اعجباٍ وزُلا بخلُُم 

لى َظا ألاؾاؽ  ً ٖالكت مٗها ٖو مدهلت اؾخمغاع اإلاؿخفُضًً الخاعحُحن الغةِؿُحن في ٖالكتهم م٘ جلً الىخضة أو جيٍى

. ًمىً نُاٚت حُٗف أهثر جدضًض إلافهىم اإلاالةمت

   حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاالةمت أو طاث ٖالكت وزُلت بالٛغى الظي حٗض مً أحله ئطا واهذ حؿاٖض اإلاؿخفُضًً 

 ً الخاعحُحن الغةِؿُحن في جلُُم البضاةل التي جخٗلم باالخخفاّ بٗالكاتهم الخالُت م٘ الىخضة اإلاداؾبُت أو جيٍى

ُت جىافغ الخهاةو ألازغي التي جلؿم بها اإلاٗلىماث اإلافُضة . ٖالكاث حضًضة مٗها قٍغ
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:نأماات املعلىماث وإممااُت الثلت بها والاعخماد عليها .ان

ًفًل مً ٌؿخسضمىن اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً اإلاداؾبت اإلاالُت أن جيىن َظٍ اإلاٗلىماث ٖلى صعحت ٖالُت مً 

. ألاماهت، ئطا أن َظٍ الخانت هي التي جبرع زلتهم في جلً اإلاٗلىماث ألامىُت بالخانِخحن آلاجِخحن
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س دكُم .أن س املضمىو الري تهدف إلى جلدًمه جصٍى :نجصٍى

 بدُث حٗبر ًٖ الىاك٘ حٗبحرا ناصكا ، فال بض مً وحىص جىافم بحن جلً اإلاٗلىماث وزحن الىاك٘ ولِـ َىان كاٖضة 

ٖامت لخلُُم أؾلىب مُٗم مً أؾالُب اللُاؽ ٖلى أؾاؽ َظٍ الخانُت وبٗباعة أزغي، ًخٗظع جدضًض مضي مُابلت  

 29.اإلاٗلىماث اإلاؿخسغحت وفلا ألؾلىب مٗحن مً أؾالُب اللُاؽ للىاك٘

خماص ٖلى ألاؾلىب اإلاؿخسضم في جلً الخالت  فال بض مً مٗغفت الٓغوف التي جدُِ بيل خالت كبل جلضًغ مضي الٖا

خماص ٖلحها لِـ مغاصفت للضكت اإلاُللت، ألن اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً  بالظاث، هما ًالخٔ أماهت اإلاٗلىماث وئميان الٖا

ب والخلضًغاث الاحتهاصًت، وئهما ًلهض بظلً أن ألاؾلىب الظي جم ازخُاٍع للُاؽ  اإلاداؾبت اإلاالُت جىُىي ٖلى الخلٍغ

هخاةج ٖملُت مُٗىت أو خضر مٗحن وؤلافهاح ًٖ جلً الىخاةج في ْل الٓغوف التي أخاَذ بخلً الٗملُت أو بظلً 

غ جلً الٗملُت أو الخضر . الخضر ًإصي ئلى مٗلىماث وجهىع حَى

 :كابلُت املعلىماث للمساحعت والخدلُم .ب 

ًلهض بظلً أن الىخاةج التي ًخىنل ئلحها شخو مٗحن باؾخسضام أؾالُب مُٗىت لللُاؽ اإلاداؾبي وؤلافهاح 

ٌؿخُُ٘ أن ًخىنل ئلحها بصخو آزغ مؿخلل ًٖ شخو ألاٌو بخُبُم هفـ ألاؾالُب، ومً زم فان اإلاٗلىماث 

خماص ٖلحها ًجب أن جخىفغ فحها َظٍ الخانُت بدُث الخثبذ مجها وئكامت الضلُل ٖلى صختها ٚحر  ألامُىت التي ًمىً الٖا

ُت الياملت ألن كُاؽ اإلاٗلىماث اإلاالُت أو  أهه ًالخٔ أن اللُاؽ اإلاداؾبي وؤلافهاح ال ًمىً أن ًخهفا باإلاىيٖى

غح٘ الؿبب في طلً ئلى أن اإلااصة التي جسً٘ لهظا اللُاؽ ال ًمىً  ؤلافهاح ٖجها ال ٌٗخبر كُاؾا ٖلمُا وامال، ٍو

ُا خاؾما، فمً اإلاٗلىم أن اليكاٍ الظي جؼاوله اإلاإؾؿاث ال ًسً٘ للخدلُل الٗلمي هما أن  جدضًضَا جدضًضا مىيٖى

اصة مىفٗتها أو بٗباعة أزغي  ايُت، وم٘ طلً فان كابلُت َظٍ اإلاٗلىماث جإصي ئلى ٍػ طلً اليكاٍ ال ًخم وفلا إلاٗاصالث ٍع

ضاص جلً اإلاٗلىماث مً قأجها أن جإصي ئلى هخاةج ٌؿخُُ٘  ئطا واهذ أؾالُب اللُاؽ وؤلافهاح التي اؾخسضمذ إٖل

الخثبُذ مجها أشخام  

 30.مؿخللىن ًٖ ألاشخام الظًً كامىا باٖضاص جلً الىخاةج

خماص ٖلحها حٗني أن أؾالُب اللُاؽ وؤلافهاح التي جم  وزالنت اللٌى أن زانُت الثلت باإلاٗلىماث وئميان الٖا

غيها حٗخبر أؾالُب مىاؾبت للٓغوف التي جدُِ بها، وئن جُبُم َظٍ ألاؾالُب مىاؾبت  ا الؾخسغاج الىخاةج ٖو ازخُاَع

ً مؿخللحن ٖمً كامىا بخُبُلها  للٓغوف التي جدُِ بها، وئن جُبُم ألاؾالُب كض جم بىُفُت حؿمذ ألشخام آزٍغ

في اإلاضة ألاولى باٖاصة اؾخسضامها للخثبُذ مً جلً الىخاةج، هما حٗني َظٍ الخانُت أن اإلاٗلىماث التي جم جلضًمها حٗخبر 
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ا مً  غ ًًاف ئلى طلً أن َىان حاهبا آزغ لهظٍ الخانُت، ًخمثل في خُاصًت اإلاٗلىماث أو زلَى جهىعا صكُم الجَى

. الخدحز

 .خُادًت املعلىماث وكابلُتها للملازات:ناملطلب الثاإي

 خُادًت املعلىماث .1

غاف  ًلهض بالخُاص أو ٖضم الخدحز ازخُاع اإلاٗلىماث بكيل ًيخج ٖىه مٗلىماث جفًُل حهت أو َغف مٗحن مً ألَا

 31.اإلاٗىُت و اإلاهخمت باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٖلى خؿاب حهاث أو أَغاف أزغي 

جضازل َظٍ الهفت جضازال واضخا م٘ أماهت اإلاٗلىماث ألن اإلاٗلىماث اإلاخدحزة بدىم َبُٗتها مٗلىماث ال ًمىً 

خماص ٖلحها، وجدؿم مٗلىماث اإلاداؾبت اإلاالُت بأجها مٗلىماث هؼحهت زالُت مً الخدحز نىب أًت هخاةج  الثلت بها أو الٖا

مدضصة مؿبم وهً٘ زانُت حىصة اإلاٗلىماث واحبا ٖلى ٖاجم اإلاؿإولحن ًٖ وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت هما واحب 

ٖلى ٖاجم اإلاؿإولحن ًٖ ئٖضاص اللىاةم اإلاالُت، وطلً فُما ًخٗلم باجساط كغاعاث مىُلُت بكأن الازخُاع بحن ألاؾالُب 

:  البضًلت لللُاؽ وؤلافهاح بدُث ًىفل طلً الازخُاع جدلُم َضفحن أؾاؾحن َما

جلضًم اإلاٗلىماث طاث الٗالكت الىزُلت باألَضاف التي حٗض مً أحله، وجدلُم أماهت جلً اإلاٗلىماث، والخانُت 

:  الجُضة للمٗلىماث اإلاداؾبُت جخُلب ما ًلي

أن ًغجىؼ الازخُاع مً بحن بضاةل اللُاؽ وؤلافهاح ٖلى جلُُم فٗالُت ول مً َظٍ البضاةل في ئهخاج  - أ

. اإلاٗلىماث اإلاالةمت طاث الٗالكت الىزُلت وجدلُم أماهتها

:نكابلُت املعلىماث للملازات .2

جإصي َظٍ الخانُت ئلى جمىحن مً ٌؿخسضمىن مٗلىماث اإلاداؾبت اإلاالُت مً ملاعهت أصاء اإلاإؾؿت هفؿها فُما بحن 

الفتراث الؼمىُت اإلاسخلفت، وجيكأ أوحه الدكابه والازخالف هدُجت حكابه أو ازخالف الٓغوف وألاخضار التي جخأزغ بها 

اإلاإؾؿاث اإلاسخلفت أو الٓغوف التي جخأزغ بها هفـ اإلايكأة زالٌ الفتراث الؼمىُت اإلاخٗاكبت، وحضًغ باإلاالخٓت أن أوحه 

غق ؤلافهاح ومً زم فان مٗلىماث  الدكابه أو الازخالف الخلُلُت ال جيب٘ مً حكابه أو ازخالف أؾالُب اللُاؽ َو

اإلاداؾبت اإلاالُت جهبذ طاث فاةضة أهبر ولما اؾخسضمذ أؾالُب لللُاؽ وولما اؾخسضمذ َغق ممازلت لإلفهاح ًٖ 

الخضر اإلادكابه، وعٚم أن َىان بٌٗ الخضازل فُما بحن كابلُت اإلاٗلىماث للملاعهت وزحن مالةمت اإلاٗلىماث وأماهتها 

فان الجىاهب اإلاخٗضصة للخانُت اإلاالُت التي ٌؿخفُض مجها مً ٌؿخسضمىا َظٍ اإلاٗلىماث ليل مجهما مٛؼي فُما ًخٗلم 

ما :  بمىفٗت اإلاٗلىماث اإلاؿخمضة مً اإلاداؾبت اإلاالُت َو
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ت  - أ  ئمياهُت اإلالاعهت بحن هخاةج اإلاضص اإلاسخلفت لىفـ الىخضة اإلاداؾبُت ووٗني بظلً الثباث أو الاؾخمغاٍع

مىً ئحغاء َظٍ اإلالاعهت ئطا جىافغث الكغوٍ آلاجُت  32:ٍو

ه ول عكم بمٗنى ئمياهُت ملاعهت البىىص اإلاخٗضصة التي ًخم ججمُٗها في ملضاع واخض  -1  ئمياهُت ملاعهت ما ًدخٍى

 ٖىض ٖغى الىخاةج في اللىاةم اإلاالُت م٘ مغاٖاة ججمُ٘ هفـ البىىص في ملضاع واخض أًًا مً فترة ألزغي 

ت  -2  ئمياهُت اإلالاعهت بىخضة هلضًت مخجاوؿت، بمٗنى أن الىخضاث الىلضًت اإلاؿخسضمت في أًت مجمٖى

مخىاؾلت م٘ اللىاةم اإلاالُت لفترة ػمىُت مُٗىت ًجب أن جخُابم أو جخمازل م٘ الىخضاث الىلضًت 

غ اللىاةم اإلاالُت  اإلاؿخسضمت في اللىاةم اإلاالُت التي حٗض في فترة ػمىُت أزغي، وزالخالي ًجب ئٖاصة جهٍى

ت للضًىاع التي اؾخسضمذ في ئٖضاص  ٍغ للفتراث الؼمىُت الؿابلت، ئطا ازخلفذ اللىة الكغاةُت بهىعةحَى

 .هلً اللىاةم وطلً ختى ًدؿنى ئحغاء اإلالاعهت بحن َظٍ اللىاةم ٖلى أؾاؽ مىخض

 . ئمياهُت ملاعهت الفتراث الؼمىُت التي حٗض ٖجها اللىاةم اإلاالُت بمٗنى أن جيىن َظٍ الفتراث مخمازلت -3

 ئمياهُت ملاعهت َغق اللُاؽ و أؾالُب ؤلافهاح مً فترة ػمىُت ئلى فترة ػمىُت أزغي بمٗنى زباث َظٍ  -4

ا ًخم ؤلافهاح ًٖ جأزحر َظٍ الخٛحراث  .الُغق و ألاؾالُب أو في خالت حُٛحَر

 ؤلافهاح ًٖ الخٛحراث في الٓغوف التي جإزغ ٖلى اإلايكأة أو في َبُٗت ألاخضار التي جإزغ ٖلى اإلاغهؼ اإلاالي  -5

 .للميكأة مً فترة ػمىُت ئلى فترة ػمىُت أزغي 

مىً  - ب  ئميان اإلالاعهت بحن الىخضاث اإلاداؾبُت اإلاسخلفت و زانت جلً الىخضاث طاث ألاوكُت اإلامازلت، ٍو

 :ئحغاء َظٍ اإلالاعهت ئطا جىافغث الكغوٍ الخالُت

 قغوٍ الؿىت الؿابلت إلالاعهت هخاةج اإلاضص اإلاسخلفت لىفـ الىخضة اإلاداؾبُت                                   -1

ا -2 َغ .                                         ئلٛاء الُغق البضًلت للُاؽ أو ؤلافهاح ًٖ ألاخضار اإلامازلت في حَى

.                                      ؤلافهاح ًٖ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبٗت مً كبل الىخضاث اإلاداؾبُت اإلاسخلفت- 3       

الخىكُذ اإلاالةمُلهض بالخىكُذ اإلاالةم، جلضًم اإلاٗلىماث في خُجها بمٗنى أهه ًجب ئجاخت مٗلىماث اإلاداؾبت اإلاالُت -  ج

إلاً ٌؿخسضمىجها ٖىضما ًدخاحىن ئلحها، وطلً ألن َظٍ اإلاٗلىماث جفلض مىفٗتها ئطا لم جىً مخاخت ٖىضما جضٖى الخاحت 

لت بٗض وكٕى ألاخضار التي جخٗلم بها بدُث جفلض فٗالُتها في اجساط اللغاع  ئلى اؾخسضامها، أو ئطا جغاخى جلضًمها فترة ٍَى

 33.ٖلى أؾاؾها

: وللخىكُذ اإلاالةم حاهبان

                                                           

.107مرجع سبق ذكره، ص  32
 

101عباس مهدي الشريازي، مرجع سبق ذكره، ص 33 



 جىدة انًعهىياث انًحاسبيت:                                                         انفصم انثاني 
 

44 
 

لت وؿبُا، :  صوعٍت اللىاةم -1 بمٗنى خلٌى أكهغ فترة حٗض ٖجها اللىاةم اإلاالُت فلض جيىن َظٍ الفترة ٍَى

وزالخالي ًمىً ئجاخت اإلاٗلىماث التي جخًمجها اللىاةم اإلاالُت في مىاُٖض صوعٍت مخباٖضة، أو جيىن َظٍ الفترة 

كهحرة بكيل ملخّى فان اإلاٗلىماث خٌى كاةمت الضزل كض جخأزغ ئلى صعحت هبحرة بالخُٛحراث اإلاىؾمُت أو 

الٗكىاةُت التي جخأزغ بها أوكُت اإلاإؾؿت ئلى الخض الظي كض جهبذ فُه اإلاٗلىماث مُللت أو ٚحر حضًغة 

لت بكيل ملخّى فان ٖلى مً ٌؿخسضم َظٍ .بالىكذ الظي حؿخٛغكه أما ئطا واهذ الفترة الؼمىُت ٍَى

ال كبل أن ًخمىً مً الخهٌى ٖلحها و خُيئظ كض ًخٗظع الاؾخفاصة مجها في جلُُم  اإلاٗلىماث أن ًيخٓغ ٍَى

. مدهلت البضاةل التي جىاحهه

غ و  -2 ش ئنضاع جلً الخلاٍع  اإلاضة التي جىلط ي بحن جهاًت الفترة الؼمىُت التي حٗض ٖجها اللىاةم اإلاالُت وزحن جاٍع

ال ولما كلذ مىفٗت اإلاٗلىماث اإلاالُت التي حكملها  ، ئط أهه ولما وان طلً الفاعق الؼمني ٍَى ئجاختها للخضاٌو

خطر مما جلضم أن جدضًض الفترة الؼمىُت اإلاثلى حٗض ٖجها اللاةم اإلاالُت والخض ألاصوى للفجىة .جلً اللىاةم ٍو

ش ئنضاع اللىاةم اإلاالُت ٌٗخبران مً اإلاٗاًحر الٗامت إلاىفٗت  الؼمىُت التي جفهل بحن جلً الفترة و جاٍع

ُفت ئٖضاص اللىاةم اإلاالُت أهثر مً  ً ًغجبُان بْى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، هما ًخطر أن َظًً اإلاُٗاٍع

. اعجباَها بخجمُ٘ بُاهاث اإلاداؾبت اإلاالُت و كُاؾها
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كابلُت املعلىماث للفهم و الاطدُعاا :ناملطلب الثالث

:نكابلُت املعلىماث للفهم و الاطدُعاا -1

ال ًمىً الاؾخفاصة مً اإلاٗلىماث ئطا واهذ ٚحر مفهىمت إلاً ٌؿخسضمها، وجخىكف ئمياهُت لفهم مً هاخُت، هما 

جخىكف ٖلى كضعاث مً ٌؿخسضمىجها وزلافتهم مً هاخُت أزغي وزالخالي فاهه ًخٗحن ٖلى مً ًًٗىن مٗاًحر اإلاداؾبت، 

هما ًخٗحن ٖلى مً ًلىمىن باٖضاص اللىاةم اإلاالُت أن ًيىن ٖلى بِىت مً كضعاث مً ٌؿخسضمىن َظٍ اللىاةم وحضوي 

. جلً اللضعاث، وطلً ختى ًدؿنى جدلُم الاجهاٌ الظي ًىفل ئباٙل البُاهاث التي حكملها جلً اللىاةم 

لحن اإلاكاع ئلحهما  ا مً اَخمام الفٍغ ئن َظٍ الخانُت مً زهاةو اإلاٗلىماث اإلافُضة ًجب أن جللى خظعا مدؿاٍو

بمٗنى أن مً ًلىمىن بىي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت ٖلحهم أن ًًٗىا ههب أُٖجهم أن َظٍ اإلاٗاًحر ال جىي٘ إلاىفٗت مً 

ًلىمىن باٖضاص اللىاةم اإلاالُت و ئهما جىي٘ إلاىفٗت مً ٌؿخسضمىن جلً اللىاةم اإلاالُت لخلُُم مدهلت البضاةل التي 

خباع ٖىض وي٘ َظٍ اإلاٗاًحر خىمها في طلً  جىاحههم، ومً زم فان كضعاتهم وخضوص َظٍ اللضعاث ًجب أن جإزظ في الٖا

الخىم باقي الٗىامل الهامت في َظا اإلاجاٌ باإلاثل فان مً ًلىمىن باٖضاص اللىاةم اإلاالُت ٖلحهم أن ًًٗىا ههب أُٖجهم 

أن َظٍ اللىاةم ال حٗض إلاىفٗت و أن َإالء كض ال جيىن لضحهم ؾىي مٗغفت مدضوصة باإلاداؾبت اإلاالُت، وعزما ًفخلغون 

ىض نُاٚت  خباع ٖىض جهمُم هماطج اللىاةم اإلاالُت ٖو جماما ئلى مثل َظٍ اإلاٗغفت، ومً زم أن ًأزظ طلً في الٖا

. ؤلاًًاخاث التي جغفم بها

وزىاء ٖلى ما جلضم فان ؤلاحغاءاث آلاجُت حؿهل في ئمياهُت فهم اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلاالُت و اؾدُٗابها جهيُف 

ً واضخت  اث طاث مٛؼي إلاً ٌؿخسضمىن اللىاةم اإلاالُت ولِـ للمداؾبحن وخضَم الاؾخٗاهت بٗىاٍو البُاهاث في مجمٖى

ب مً   اإلاٗنى ؾهلت الفهم، وي٘ البُاهاث اإلاترابُت ملابل بًٗها البٌٗ و جلضًم ألاعكام الضالت ٖلى اإلاإقغاث التي ًٚغ

: ألاهمُت النظحُت وإلافصاح العام ألامثل_2.  ٌؿخسضمىن َظٍ اللىاةم ٖاصة في مٗغفتها 

ًغجبِ َظان اإلافهىمان ببًٗهما، هما أجهما ًغجبُان مٗا بمفهىمي اإلاالةمت و أماهت اإلاٗلىماث ًغح٘ الؿبب في 

اعجباٍ ألاَمُت اليؿبُت باإلفهاح ألامثل ئلى أن اإلاٗلىماث الهامت ًخٗحن ؤلافهاح ٖجها، هما ئن اإلاٗلىماث التي ال ًخم 

. ؤلافهاح ٖجها ًفترى مؿبلا أجها ٚحر َامت

أما الؿبب ي اعجباٍ مفهىمي ألاَمُت اليؿبُت وؤلافهاح ألامثل مٗا بمفهىم اإلاالةمت فحرح٘ ئلى أن اإلاٗلىماث التي 

لها ٖالكت وزُلت بأَضاف اللىاةم اإلاالُت حٗخبر بُبُٗتها مٗلىماث ٚحر َامت، وزالخالي لِـ َىان ما ًضٖى ئلى 

خماص  ؤلافهاح ٖجها وزاإلاثل فان ألاَمُت اليؿبُت وؤلافهاح ألامثل ًغجبُان مٗا بمفهىم أماهت اإلاٗلىماث وئميان الٖا

خماص ٖلحها ًجب أن جفصر ًٖ وافت اإلاٗلىماث طاث ألاَمُت  ٖلحها وطلً ٖلىأؾاؽ أن اللىاةم اإلاالُت التي ًمىً الٖا
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ا وؾُلت كُاؽ وئًهاٌ ٖلى جلضًغاث احتهاصًت حٗخمض ئلى خض  اليؿبُت، وهثحرا ما جىُىي اإلاداؾبت اإلاالُت باٖخباَع

هبحر ٖلى جلُُم مؿخىي 

 ألاَمُت، وحضًغ باإلاالخٓت أن مؿخىي ألاَمُت في اإلاداؾبت اإلاالُت مؿألت وؿبُت حٗخمض ٖلى زهاةو همُت 

ُت ٖلحها مٗا، وزهفت ٖامت حٗخبر البىض طاث أَمُت وؿبُت ئط أصي خظفه أو ٖضم ؤلافهاح ٖىه او ٖغيه بهىعة  وهٖى

ٚحر صخُدت ئلى جدٍغف اإلاٗلىماث التي حكملها اللىاةم اإلاالُت ٖلى هدى ًإزغ ٖلى مً ٌؿخسضمىن َظٍ اللىاةم ٖىض 

. جلُُم البضاةل أو اجساط اللغاع

وحؿخلؼم زانُت ألاَمُت اليؿبُت جىحُه الاَخمام ئلى مً ؾِؿخسضمىن اللىاةم اإلاالُت، والخٍٗغف ٖلى ما 

ًدخاحىهه مً اإلاٗلىماث، فُدضص بُان أَضاف اإلاداؾبت اإلاالُت اإلاؿخفُضًً الغةِؿُحن اللىاةم اإلاالُت و اخخُاحاتهم 

اإلاكترهت مً اإلاٗلىماث، وفي يىء ما حاء بظلً البُان ٌٗخبر البىض أَمُت وؿبُت ئطا أعاص خظفه أو ٖضم ؤلافهاح ٖىه 

ه اإلاٗلىماث التي حكملها اللىاةم اإلاالُت مما ًإصي ئلى جأزحر ٖلى جلُُم  أو ٖغيه بهىعة ٚحر صخُدت ئلى حكٍى

اإلاؿخفُضًً الخاعحُحن الغةِؿحن م٘ الىخضة اإلاداؾبُت وأن جيىن ٖالكاث حضًضة م٘ جلً الىخضة وليي ًدؿنى جدضًض 

خباع  34.ألاَمُت اليؿبُت لبىض مٗحن ًجب أن جإزظ َبُٗت طلً البىض وكُمخه في الٖا
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 زهاةو اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت : (II-1) :الكيل عكم
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 فائدة ادلعلومات

:المالئمة  

التوقٌت المناسب_  

القدرة التنبؤٌة_  

التحقق من التوقعات_  

:ادلوثوقية  

احلياد_   

قابلية التحقق_   

التمثيل الصادق_   

 القابلية للمقارنة وتتضمن االتساق والثبات

Figure3 الململ زكم(1-II)زصائص املعلىماث املداطحُت:ن 
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معاًير وكُاض حىدة املعلىماث املداطحُت ودوزها  ف جدعُم السكابت الدازلُت :ناملجدث الثالث

معاًير حىدة املعلىماث املداطحُت :ناملطب ألاوهن

: َىان مٗاًحر لخدلم حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وهي ٖل الىدى الخالي

معاًير كااىاُت :نأوال

غ اإلاالُت وجدلُم الالتزام  غ مٗاًحر لجىصة الخلاٍع     حؿعى الٗضًض مً اإلاإؾؿاث اإلاهىُت في الٗضًض مً الضٌو لخٍُى

ٗاث وكىاهحن واضخت ومىٓمت لٗمل َظٍ اإلاإؾؿاث م٘ جىفحر َُيل جىُٓمي فٗاٌ ًلىم  بها، مً زالٌ ؾً حكَغ

. بًبِ حىاهب ألاصاء في اإلاإؾؿت بما جخىافم م٘ اإلاخُلباث اللاهىهُت التي جلؼم اإلاإؾؿاث باإلفهاح اليافي ًٖ أصائها

معاًير زكابُت :نزااُا

 ،ً ت التي ًغجىؼ ٖلحها ول مً مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿدثمٍغ ًىٓغ ئلى ٖىهغ الغكابت بأهه أخض ميىهاث الٗملُت ؤلاصاٍع

ت في  خىكف هجاح َظا الٗىهغ ٖلى وحىص عكابت فٗالت جدضص صوع ول لجان اإلاغاحٗت وأحهؼة الغكابت اإلاالُت وؤلاصاٍع ٍو

غاف طاث الٗالكت في جُبُم كىاٖض الخىهمت بىاؾُت أحهؼة  جىُٓم اإلاٗالجت اإلاالُت ، وهظلً صوع اإلاؿاَمحن وألَا

عكابُت للخأهض مً أن ؾُاؾتها وئحغاءاتها جىفظ بفاٖلُت، وأن بُاهاتها اإلاالُت جخمحز باإلاهضاكُت م٘ وحىص حٛظًت ٖىؿُت 

. مؿخمغة وجلُُم للمساَغ وجدلُل للٗملُاث وجلُُم ألاصاء ؤلاصاعي ومضي الالتزام باللىاٖض واللىاهحن اإلاُبلت

ومما ؾبم جبحن أن اإلاٗاًحر الغكابُت جلٗب صوعا مهما في جىُٓم كىاٖض الخىهمت ٖلى اٖخباع أن اإلاٗاًحر الغكابُت تهخم 

بفدو وجلُُم مضي الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاحغاءاث التي مً قأجها حؿهُل ٖملُت جسهُو اإلاىاعص للىنٌى ئلى عف٘ 

. هفاءة اإلايكأة وػٍاصة زلت مؿخسضمي اللىاةم اإلاالُت، مما ٌٗىـ أزٍغ ٖلى جضُٖم الضوع ؤلاًجابي للغكابت

معاًير مهنُت :نزالثا

تهخم الهُئاث واإلاجالـ اإلاهىُت اإلاداؾبُت باٖضاص مٗاًحر مداؾبُت واإلاغاحٗت لًبِ أصاء الٗملُت اإلاداؾبُت مما 

ًبرػ مٗه مفهىم مؿاءلت ؤلاصاعة مً كبل اإلاالن لالَمئىان ٖلى اؾدثماعاتهم ، والتي أصث بضوعَا ئلى ْهىع الخاحت 

غ مالُت جخمخ٘ بالجزاَت وألاماهت ضاص جلاٍع . إٖل

ومما ؾبم ًدبحن أن جُبُم مفهىم اإلاؿاإلات ًخفم م٘ أؾلىب خىهمت الكغواث بما جخُلبه مً قفافُت وئفهاح ًٖ 

ضٖم ٖملُت الخىانل والخٗاون بحن اإلاالن وؤلاصاعة وزالخالي هجاح اإلاإؾؿت . اإلاٗلىماث ٍو

معاًير فنُت :نزاةعا
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ض زلت  ٍؼ غ اإلاالُت ٍو غ مفهىم حىصة اإلاٗلىماث مما ٌٗىـ بضوعٍ ٖلى حىصة الخلاٍع ئن جىفغ مٗاًحر فىُت ًإصي ئلى جٍُى

إصي ئلى عف٘ وػٍاصة الاؾدثماع ً وأصخاب اإلاهالر بالكغهت ، ٍو َظا وكض جىحهذ مجالـ مٗاًحر  . اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمٍغ

يي هدى ئنضاع مٗاًحر ٖضًضة حؿاَم في جىفحر ويبِ  لى عأؾها مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ اإلاداؾبت ٖو

ُت للمٗلىماث . الخهاةو الىٖى

غ وجفُٗل صوع الجهاث  غ اإلاالُت ًيىن له أزغ هبحر في جٍُى لُه جخطر أن وحىص مٗاًحر لًبِ حىصة الخلاٍع ٖو

ً اللىاهحن التي جىٓم ٖمل الكغواث وجدفٔ  ت ٍو الخىُٓمُت للخىهمت مً زالٌ وي٘ َُاول لخىُٓم الٗملُت ؤلاصاٍع

خلىق اإلاؿاَمحن، وهظلً بُان أَمُت الغكابت والضوع اإلاىٍى باإلاغاح٘ الخاعجي م٘ وحىص هٓام عكابي ًٓهغ الخاحت 

ً باصاعة اإلاإؾؿت، ولظلً فان مهىت اإلاداؾبت واإلاغاحٗت جغجبِ اعجباَا وزُلا بلىاٖض  ض زلت اإلاؿدثمٍغ للمؿاءلتمما ًٍؼ

الخىهمت ، خُث حٗخب اإلاداؾبت واإلاغاحٗت مً أهثر اإلاجاالث الٗلمُت واإلاهىُت جأزغا بمبخضب وئحغاءاث الخىهمت ، هما 

ٗاث  غ مهىت اإلاداؾبت واإلاغاحٗت مً زالٌ ئنضاع الدكَغ أن َظٍ اأجسحرة هي ألازغي جلٗب صوعا هبحرا في مجاٌ جٍُى

 35.واللىاهحن التي جدىم ٖملُت ؤلاقغاف والغكابت

كُاض حىدة املعلىماث املداطحُت :ناملطلب الثاإي

 36:ًمىً كُاؽ حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٖلى الىدى الخالي

.نالدكت كملُاض لجىدة املعلىماث املداطحُت:نأوال

ًمىً الخٗبحر ًٖ حىصة اإلاٗلىماث بضعحت الضكت التي جخهف بها اإلاٗلىماث أي بضعحت جمثُل اإلاٗلىماث ليل مً 

اإلااض ي والخايغ واإلاؿخلبل ، والقً أهه ولما ػاصث صكت اإلاٗلىماث ػاصث حىصتها، وػاصث كُمتها في الخٗبحر ًٖ الخلاةم 

سُت أو ًٖ الخىكٗاث اإلاؿخلبلُت م مً أَمُت َظا اإلالُاؽ في الخٗبحر ًٖ حىصة اإلاٗلىماث فاهه ال ًمىً . الخاٍع وزالٚغ

ضم  جدلُله وطلً ليىن اإلاٗلىماث التي ًبنى ٖلحها اللغاع جىُىي ٖلى اإلاؿخلبل، وزالخالي فهي ٖلى صعحت مً الُلحن ٖو

. الخأهض ، لظا ٚالبا ما جخم الخطخُت بالضكت ًٖ جىفحر مٗلىماث مالةمت الجساط اللغاعاث

.ناملنفعت كملُاض لجىدة املعلىماث املداطحُت:نزااُا

مىً أن جأزظ اإلاىفٗت أخض الهىع الخالُت ً َما صخت اإلاٗلىمت وؾهىلت اؾخسضامها، ٍو : وجخمثل اإلاىفٗت في ٖىهٍغ

                                                           
ني،جسهو مالُت ومداؾبت،حامٗت الٗغبي بً مهُضي أم بىاقي،  2012َىام حمٗت،صوعخىهمت الكغواث في جدلُم حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت،ملخلىَى

. 12م 35 

ت، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  ض مدمض الفًل، ٖبض الىانغ ابغاَُم هىع، اإلاداؾبت ؤلاصاٍع .306 305،م م 2002مٍإ 36 
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وحٗني أهه ولما جُابم قيل ومدخىي اإلاٗلىماث م٘ مخُلباث مخسظ اللغاع ولما واهذ :ناملنفعت الململُت -1

. كُمت َظٍ اإلاٗلىماث ٖالُت

وحٗني اعجفإ كُمت اإلاٗلىماث ولما أمىً الخهٌى ٖلحها بؿهىلت ومً زم فان الاجهاٌ :املنفعت الصمنُت -2

. اإلاباقغ بالخاؾب آلالي مثال ٌٗٓم هال مً اإلاىفٗت الؼمىُت واإلاياهُت للمٗلىماث

 وحٗني اعجفإ كُمت اإلاٗلىماث ٖلى جلُُم هخاةج جىفُظ اللغاعاث، وهظا :املنفعت الخلُُمُت والخصحُدُت -3

. كضعتها ٖلى جصخُذ اهدغافاث َظٍ الىخاةج

.نالفعالُت كملُاض لجىدة املعلىماث املداطحُت:نزالثا

لى طلً فاهه ًمىً حُٗف حىصة  حٗبر الفٗالُت ٖلى مضي جدلُم اإلاإؾؿت ألَضافها مً زالٌ مىاعص مدضصة، ٖو

ت الفٗالُت بأجها  مضي جدلُم اإلاٗلىماث ألَضاف اإلاإؾؿت، أو مخسظ اللغاع مً زالٌ اؾخسضام :"اإلاٗلىماث مً ػاٍو

، ومً زم فان فٗالُت اإلاٗلىماث هي ملُاؽ لجىصتها، هما أن الفٗالُت هي مضي الىجاح في جدلُم "مىاعص  مدضوصة

ظا ٌٗني أن صعحت الفٗالُت ئهما جلاؽ بمضي جدلُم ألاَضاف اإلادضصة . ألاَضاف، َو

.ناللفاءة كملُاض لجىدة املعلىماث املداطحُت:نزاةعا

ًلهض بالىفاءة جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت بأكل اؾخسضام ممىً للمىعص، فالىفاءة جلاؽ بمضي جىفحر اإلاىاعص اإلاالُت 

ت ٖىض اللُام بالٗملُاث واليكاَاث الالػمت لخدلُم ألاَضاف ملاعهت باإلاسغحاث أو الىخاةج التي ًخم جدلُلها . والبكٍغ

 دوز اظام املعلىماث املداطحُت  ف جدعُم السكابت الدازلُت:ناملطلب الثالث

:ن اظام املعلىماث املداطبي كأداة للسكابت -نأ

ًىفغ هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي البُاهاث واإلاٗلىماث ألاولُت الالػمت لخضمت مخُلباث اإلاإؾؿت ولخدلُم هفاءة َظا 

الىٓام فاهه ًلىم بضوع أؾاس ي وفٗاٌ مً زالٌ ٖملُت الغكابت فاطا وان الخسُُِ ٌؿبم الغكابت فان الغكابت جبضأ 

مباقغة ٖىض وي٘ الخُِ خحز الخىفُظ الفٗلي وحؿخمغ مٗها ئط ال ًمىً جهىع وحىص جسُُِ حُض صون وحىص أصواث 

الغكابت اللاصعة ٖلى اهدكاف الاهدغافاث وجصخُدها هما أهه ال وحىص للغكابت الخلُلُت ما لم جىً مؿبىكت بسُت 

ىزت وحكىُل ألاؾاؽ الظي ًخم جلُُم الىخاةج الفٗلُت وجدلُلها ومٗالجت  واضخت اإلاٗالم جبحن ألاَضاف اإلاٚغ

الاهدغافاث، لظلً هجض الغكابت الضازلُت بجاجها اإلاداؾبي حكمل الخُت الخىُٓمُت للمإؾؿت وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت 

ت وآلالُت والسجالث اإلاؿخسضمت التي جخٗلم بدماًت ألانٌى والخأهض مً صخت البُاهاث  وحمُ٘ ألاوكُت الُضٍو

اإلاداؾبُت م٘ جلُُم مضي ؤلالؼام باللىاٖض اإلاداؾبُت اإلاخٗاعف ٖلحها والتي تهضف ئلى حسجُل الٗملُاث بكيل ٌؿمذ 

غ اإلاالُت للمإؾؿت واجساط اللغاعاث . باٖضاص الخلاٍع
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:ن السكابت على الخطجُلاث -نا

بما أن أَضاف الغكابت الضازلُت في هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي الُضوي هي هفؿها في هٓام اإلاٗلىماث اإلادؿىب ًمىً 

ٖباعة ًٖ ئحغاءاث عكابُت مدضصة تهضف ئلى الخأهض مً صخت البُاهاث " حٍٗغف الغكابت ٖلى الخُبُلاث ٖلى أجها 

خماص ٖلى َظٍ البُاهاث غ ٖجها، بدُث ًمىً الٖا  37".والخلٍغ

:ن السكابت على املدزالث -نج

 38.َظٍ الغكابت جهمم لبُان صكت البُاهاث ونالخُتها وئصزاٌ اإلاهغح بها فلِ للىٓام

: ومً ئحغاءاث الغكابت ٖلى اإلاضزالث

ف اإلاؿإوٌ ٖلى البُاهاث الضازلُت بفدهها والخضكُم فحها:نالفدص بالعيو+ن ى ًل٘ ٖلى ٖاجم اإلاْى . َو

. َظا ٌؿاٖض ٖلى حسجُل البُاهاث بؿهىلت:نالخصمُم الجُد للمظدنداث+

ُت الخؿاباث في اإلاإؾؿت:نجسميز الحظاباث+ن . وطلً باُٖاء عمىػ مُٗىت وأعكام ليل الخؿاباث التي جخًمجها زٍغ

خدلم َظا بًمان حىصة مضزالث هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي، هخدضًض مهاصع اإلاضزالث مثل الخهٌى ٖلى  ٍو

. البُاهاث والخأهض مً صختها وجهيُفها

:نالسكابت على املعالجت-ند

حٗخبر الغكابت ٖلى الدكُٛل مً أَم أهىإ الغكابت ٖلى الخاؾىب، وزضون َظا الىٕى مً الغكابت فان اإلايكأة جخٗغى 

لخؿاةغ هبحرة هدُجت الدكُٛل ٚحر الصخُذ، ونٗىزت اهدكاف الفكل والاهدغافاث، ولهظا ًجب الخأهض أن حمُ٘ 

ت مً كبل ؤلاصاعة كض جم جُبُلها بهىعة واملت، والخأهض مً أن اإلاٗلىماث التي جم حكُٛلها  ئحغاءاث الدكُٛل اإلاىيٖى

ل، ولهظا فان ألازُاء اإلاىحىصة في  صخُدت وسجلذ في الىكذ اإلاىاؾب وواملت ومسىلت مً ؾلُت لها خم الخدٍى

لى اإلاسغحاث، أما ألازُاء في مغخلت الدكُٛل فهي ئما أزُاء في اإلاضزالث، أو  اإلاضزالث ؾدىٗىـ ٖلى الدكُٛل ٖو

هدُجت ألزُاء فىُت في وخضة الدكُٛل، وتهضف ئلى جىفحر صعحت جأهض مٗلىلت مً جىفُظ ٖملُاث مٗالجت البُاهاث 

ضم ئٚفاٌ ومٗالجت وافت الٗملُاث، ولظلً  ئلىتروهُا للخُبُلاث اإلادضصة، بمٗنى مٗالجت الٗملُاث هما نغح بها ٖو

. ًجب الخأهض مً صخت البرامج واللىاٖض اإلاؿخسضمت في ٖملُاث اإلاٗالجت

:نالسكابت على املسسحاث-ننو

                                                           

.279، ص 1991، عمادة شؤون ادلكتبات جامعة ادللك سعود الرياض، "ادلراجعة ادلفاىيم وادلعايري واإلجراءات"خضري مصطفى،  37
 

.43، ص 2002، ادلنظمة العربية للتنمية، مصر اجلديدة القاىرة، "التدقيق والرقابة الداخلية على ادلؤسسات" كرمية علي اجلوىر، 38
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ت،  كض جيىن مسغحاث هٓام الدكُٛل مسؼهت فِـ قيل ًمىً الخاؾىب ؤلالىترووي مً كغاءجه أو في نىعة مُبٖى

ت مً ؤلاحغاءاث الغكابُت والتي تهضف ئلى مى٘ ألازُاء  مىً الخٛلب ٖلى مساَغ اإلاسغحاث مً زالٌ مجمٖى ٍو

 39:واإلاسالفاث أو اهدكافها أو الغكابت ٖلى جصخُدها واآلحي

. الفدو الضكُم ليافت اإلاسغحاث بٛغى الخدلم مً مضي صكتها -

ملاعهت سجالث ٖملُاث الدكُٛل بسجالث ٖملُاث اإلاضزالث وطلً للخدلم مً أن الٗملُاث التي جم  -

. حكُٛلها هي هفؿها التي جم ئصزالها

وحىص ئحغاءاث مىخىزت لخصخُذ ألازُاء أو اإلاسالفاث وئٖاصتها للدكُٛل ؾىاء في ألاكؿام اإلاؿخفُضة أو  -

. في أكؿام حكُٛل البُاهاث 

. وحىص ؾىض حُض للمغاحٗت ًمىً مً جدب٘ ألازُاء أو اإلاسالفاث التي وكٗذ في اإلاسغحاث وجصخُدها -

غ أو )وتهضف ئلى جأهُض صكت مسغحاث ٖملُاث مٗالجت البُاهاث  ممثل كىاةم الخؿاباث أو الخلاٍع

ت اإلالفاث اإلامٛىُت أو الكُياث اإلاهضعة . وجضاٌو َظٍ اإلاسغحاث بىاؾُت ألاشخام اإلاهغح لهم فلِ بظلً(أقَغ
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.40،ص 2007بوطورة فضيلة،دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية،شهادة ماجيسرت يف علوم التسيري،جامعة زلمد بوضياف، مسيلة، 39 
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:نزاجمت الفصل

   حٗخبر اإلاٗلىماث بُاهاث جم مٗالجتها مً زالٌ جهيُفها وجدلُلها وجىُٓمها وجغزُهها بكيل 

حر همُت  ومً بحن أهىإ اإلاٗلىماث هظهغ . ٌؿمذ باؾخسضامها مً َغف نىإ اللغاع وجيىن في نىعة همُت ٚو

لت مىٓمت ومفُضة  غيها في ٍَغ ا ٖو ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ئط حٗخبر بُاهاث مداؾبُت جم ججهحَز

وجخهف هظلً بالجىصة إلاا جمخلىه مً زهاةو، فُجب أن جيىن طاث مهضاكُت وجهل في الىكذ اإلاىاؾب 

إلاخسظ اللغاع لدؿاٖضٍ ٖلى الخيبإ بالىخاةج اإلاخىكٗت واللضعة ٖلى الخلُُم الاعجضاصي لخيبإاث الؿابلت وهظلً 

ئط ٌٗخبر هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي مىخج للمٗلىماث اإلاداؾبُت . ًجب أن جيىن كابلت للملاعهت وحٗبر ًٖ الىاك٘ 

م ئصزاٌ ومٗالجت وحكُٛل البُاهاث خُث  خُث ًخم حكُٛل هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مداؾبُا ًٖ ٍَغ

. ًلضم هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي مً الدكُٛل اإلاداؾبي حكُٛل الٗملُاث واإلاٗلىماث
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 :جمهُد

حٗخبر الضعاؾت اإلاُضاهُتجضُٖما للجاهب الىٓغي، ألهه اإلاجاٌ الظي ٌؿخُُ٘ الباخث مً زالله الجزوٌ 

للىاك٘ وهكف الخلاةم وحم٘ اإلاٗلىماث خٌى اإلاىيٕى للىنٌى ئلى هخاةج بٗض جدلُل َظٍ اإلاٗلىماث والتي 

لُه جىاولىا في َظا الفهل مبدثحن عةِؿُحن َما : جخمىً مً زاللها الخأهض مً مضي صخت الفغيُاث، ٖو

". مداحغ الٛغب" جلضًم ٖام إلاإؾؿت  -

.  واك٘ هٓام الغكابت الضازلُت وهٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت صازل اإلاإؾؿت -
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جلدًم املؤطظت :نناملجدث ألاوهن

ل  ٘ ٖلى اإلاؿخىي البلضي وجمٍى ئن مإؾؿت مداحغ الٛغب بؿُضي لخًغ أنبذ لها صوع باعػ في جىمُت اإلاكاَع

َظٍ ألازحرة بما جدخاحه مً أمىاٌ 

إملأة املؤطظت وأهدافها :ناملطلب ألاوهن

وكأة اإلاإؾؿت :الفٕغ ألاٌو 

م مضاولت اإلاجلـ الكٗبي البلضي لبلضًت ؾُضي لخًغ في حلؿخه الٗاصًت  للض جم ئوكاء اإلاإؾؿت ًٖ ٍَغ

حن الؿُض مُلىص لخًغ هياجب 04/11/2002  جدذ عةاؾت الؿُض كاض ي مُلىص بىنفه عةِؿا للبلضًت ٖو

ظا كهض الخفاّ ٖلى الخىاػن اإلاالي  ضصَم ٖكغة َو للجلؿت بدًىع حمُ٘ أًٖاء اإلاجلـ الكٗبي البلضي  ٖو

للبلضًت وبٗض الاؾخٛالٌ الٗكىاتي للغماٌ اكترح الؿُض لخًغ نبٛت ئوكاء مإؾؿت الدؿُحر واؾخٛالٌ اإلاغملت 

: بؿُضي لخًغ وفم اللىاهحن والؾُما 

ش 80|90اللاهىن عكم *  138/137 اإلاخٗلم ببلضًت وزانت اإلااصة 07/04/1990 بخاٍع

 اإلاخٗلم بٗالكاث الٗمل 2/041/1990  اإلاإعر في 90/11اللاهىن عكم*

 اإلادضص لكغوٍ ئوكاء اإلاإؾؿت الٗمىمُت وبٗض كغاع اإلاجلـ 19/03/1983 اإلاإعر في 83/200اللاهىن عكم *

: باإلحمإ

ا الاحخماعي بكإع خلاوي  .1 ئوكاء مإؾؿت حؿحر واؾخٛالٌ اإلالل٘ الغملي  بؿُضي لخًغ والياةً ملَغ

 e.g.e.cs.slخمى ؾُضي لخًغ  

 10,0000000عأؽ اإلااٌ مالها  .2

 83/200 مً اإلاغؾىم عكم 08بُلب مً الؿُض والي الىالًت اإلاهاصفت ٖلى اإلاضاولت وفم أخيام اإلااصة  .3

: وبٗض ئن جضاٌو اإلاجلـ الكٗبي البلضي  كهض جىمُت اإلاإؾؿت واكتراخه ألؾماء الخالُت. اإلاظوىع أٖالٍ

مىاحم الٛغب  -

ؾُضي لخًغ مىاحم  -

ى  - ني للسجل الخجاعي اإلافىى كاهىها َو مىاحم الٓهغة جم ازخُاع الاؾم الخجاعي مً ئصاعة اإلاغهؼ الَى

 .17/12/2002 اإلاإعزت في 118531اإلالخط ي قهاصة الدسجُل عكم " مذجغة الٛغب"

« e u r l carrieres de l,ouaest » 

أهداف املؤطظت :نالفسع الثاإي
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ئن ئوكاء أي مإؾؿت ال ًخم ئال مً كهض أٚغاى وجيىن َظٍ ألازحرة مبيُت ٖلى الغزذ أوال ختى  ًخم 

ظا مً محزاث مداحغ الٛغب خُث َظٍ ألازحرة جمىن ول  ت َو البلاء ومىانلت اإلاؿحرة ويمان  الاؾخمغاٍع

٘ البىاء ٖلى اإلاؿخىي الٛغب الجؼاةغي بماصة الغماٌ الهالخت للبىاء  ذ في نىاٖت . مكاَع هما ئجها قٖغ

 30 %اللىالب ؤلاؾمىدُت واإلاخاحغة بها وجدلُم الخىمُت الاكخهاصًت اإلاخمثلت في الضٖم اإلاالي الظي جمىله للىالًت

وامخهام البُالت ٖلى اإلاؿخىي اإلالل٘ زانت هما ئجها حؿعى ئلى حلب اهبر ٖضص ممىً مً 60%والبلضًت

م .الؼزاةً ألاوفُاء  ت ًٖ ٍَغ ت الجؼاةٍغ ت واالؾدثماع مثال م٘ قغهت الخٍُى الجٍى ٘ جىمٍى وهي وعاء مكاَع

. ألاؾهم

: أفاق اإلاغملت -1

: ئن مجلـ ؤلاصاعة والدؿُحر ًخهىع مؿخلبلُا ما ًلي*

مغاحٗت حؿٗحرة بُ٘ متر اإلاىٗب الىاخض مً الغمل  -

مغاحٗت اللاهىن ألاؾاس ي للمإؾؿت  -

الاؾدثماع في مىاص البىاء و اإلاىاحم و اإلاإؾؿت  -

الخص ى في الىصًان وألاجهاع  -الجبـ–البدث ٖلى مىاحم أزغي في اإلالر الغمل ألاخمغ  -

قغاء بٌٗ آلاالث   -

   4×4اكخىاء ؾُاعة مً هٕى -

ظا هٓغا  -2 اعاث َو جهلُذ ويُٗت ٖماٌ اإلاإؾؿت مً خُث اإلادل واإلايان الظي حٗمل فُه وزانت ؤلَا

 مً خُث ٖالكاث الٗمل 90/11إلاا ًملُه اللاهىن 

ُف مهىضؽ مسخو في اإلاىاحم ٖلى مؿخىي اإلالل٘  - جْى

جدؿحن مىدت أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة  -

مغاٖاة هُفُت جلخُو اإلاهماث التي ًلىم بها أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة  -

زلم مىانب الكٛل لفاةضة اإلاإؾؿت  -

َلب مؿاخت ًخم فحها نى٘ اللىالب ؤلاؾمىدُت  -

ت  - زلم مجاالث أزغي لالؾدثماعاث واإلاكاعهت في حمُ٘ اإلاؼاصاث الٗلىُت التي جلترخها مهالر اإلاضًٍغ

للٗامت للمىاحم 

 َىخاع 46اإلاإؾؿت حؿخفُض مً مللٗحن ألاٌو ببلضًت ؾُضي لخًغ صواع س ي لٗغبي والظي ًدؿ٘ ٌ -

دؿ٘ ٌ  .  َىخاع342والثاوي في بني ػعاعة ببلضًت ٖكٗاقت ٍو
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الهُمل الخنظُمي للمؤطظت:ناملطلب الثاإي  

 

نَُيل الخىُٓمي للمإؾؿت:ن(III-1) الململ زكم

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

 

 

 (1-III)انهيكم انتنظيًي نهًؤسست انشكم رقى   

 

 

 المدير

 السكرتارية المدقق

 المصلحة  التجارية

 

 المصلحة الشخصية مصلحة المحاسبة

ر           الفواتي
عون - 02

 مكتب
  الصندوقأمين

 امين المستودع

 وكيل الحجز

 المشتري

 عون مكتب

 قسم األجور

 عاملة نظافة

 قسم المخالفات

عون أمن   - 02
حارس ليلي- 02  

 قسم الصفقات

 مصلحة الوظائف

 ةالتقنيالمصلحة

 سيارات رئيس موقف
 وشاحنات

 ميكانيكي

  االت الوزن الثقيلسائق- 02
موصالت - 06

 العتاد
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واكع السكابت الدازلُت واظام املعلىماث املداطحُت دازل  :املجدث الثاإي

دزاطت العُنت الخاصت باالطخحُاو :ناملطلب ألاوهن

 ٌ مخٛحراث الضعاؾت : الفٕغ ألاو

: جخمثل مخٛحراث الضعاؾت فُما ًلي

. ًخمثل في الغكابت الضازلُت: اإلاخٛحر اإلاؿخلل

خمثل في حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت: اإلاخٛحر الخاب٘ . ٍو

 

مخٛحراث الضعاؾت :ن(III-2)شمل زكم

 اإلاخٛحر الخاب٘                                      اإلاخٛحر اإلاؿخلل                                                                        

ن

ن

ن

ن

مً ئٖضاص الُالبت :                        اإلاهضع

 

 

 

 

 

 

جودة ادلعلومات  الرقابة الداخلية
 احملاسبية

Figure4 شمل زكم(2-III)مخغيراث الدزاطتن:ن 
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. مدىع البُاهاث الصخهُت لُٗىت الضعاؾت: الفٕغ الثاوي

 : الٗمغ - أ

 ٌ جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الٗمغ : (III-1) زكم  حضو

     الخىغاع             الٗمغ 

 03          ؾىت 29أكل مً 

 10          ؾىت 39 ئلى 30مً

 05          ؾىت 49 ئلى 40مً

 02          فما فىق 50مً 

 20         اإلاجمٕى 

 

. مً ئٖضاص الُالبت: اإلاهضع

 ٖلى أهبر ٖضص زم 39 ئلى 30هالخٔ مً جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت أعب٘ فئاث، خُث اؾخدىطث الفئت الثاهُت مً 

 50 ؾىت وجأحي في ألازحر فئت ٖمغ ما فىق 29، جلحها الفئت ألاولى أكل مً 49 ئلى 40جلحها الفئت الثالثت مً ٖمغ 

. ؾىت

ُفت - ب :   الْى

 ٌ ُفت: (III-2) نحضو . جىػَ٘ الُٗىت خؿب الْى

ُفت     الخىغاع              الْى

           مضًغ    01      

 هاةب مضًغ 01      

 عةِـ مهلخت  02      

ف 16                  مْى

            اإلاجمٕى 20      

 

 .مً ئٖضاص الُالبت: اإلاهضع
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ُفت عةِـ  ت، بِىما اخخلذ ْو ف الٗاملحن في مسخلف ألاؾالن ؤلاصاٍع اعاث بغجبت مْى ًبحن الجضٌو أٚلبُت ؤلَا

. مهلخت الغجبت الثاهُت أما ألامغ واضر باليؿبت للمضًغ وهاةب مضًغ

ل الٗلمي - ج . اإلاَإ

ل الٗلمي: (III-3)ٌ عكم حضو . جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاَإ

 

 

مً ئٖضاص الُالبت : اإلاهضع

مً زالٌ الاؾخبُان جبحن لىا أن الخاملحن لكهاصة لِؿاوـ َم الظًً ًدخلىن اليؿبت ألاهبر في 

لت في الجهاػ ؤلاصاعي، في اإلاغجبت الثاهُت جلحها فئت ماؾتر  ظا ًضٌ ٖلى اهدؿابهم زبرة ٍَى ل الٗلمي َو اإلاَإ

اللخداكهم باإلاإؾؿت بمىانب حضًضة وفئت اإلاخدهلحن ٖلى قهاصة باوالىعٍا، أما اإلاغجبت الثالثت اإلاخدهلحن 

ُاء الاؾخبُان أهثر مهضاكُت . ٖلى قهاصة ماحِؿتر التي وحب ٖلُىا اؾخجىابهم ألَمُت ئحابتهم إٖل

 

 

  

ل الٗلمي      الخىغاع  اإلاَإ

       لِؿاوـ 12          

       ماؾتر 04          

       ماحِؿتر 02          

       قهاصة باوالىعٍا 02          

       اإلاجمٕى 20       
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الاطخحُاو :ناملطلب الثاإي

 .واكع اظام السكابت الدازلُت  ف املؤطظت:نالفسع ألاوهن

 . واكع اظام السكابت الدازلُت  ف املؤطظتًبحن :(III-4)حدوه زكم 

ن

ا ما ال وٗم البُان الغكم  هٖى

1 

 

   xَل ًخىفغ في َظٍ اإلاإؾؿت هٓام عكابي صازلي؟ 

   xَل جضعن اإلاإؾؿت إلاضي أَمُت الغكابت الضازلُت؟  2

َل ؤلاحغاءاث واللىاٖض اإلاخبٗت في اإلاإؾؿت جللى اللبٌى مً كبل  3

فحن؟  اإلاْى

x  x 

َل حٗخلض بضون عكابت صازلُت جخٗغى أنٌى اإلاإؾؿت ئلى مساَغة  4

ا اإلاالي؟  كض جأزغ ٖلى مغهَؼ

x   

فحن في اإلاإؾؿت؟  5  x  xَل جًبِ الغكابت الضازلُت جهغفاث اإلاْى

   xَل الغكابت الضازلُت وؾُلت جيؿُم بحن مسخلف ألاكؿام؟  6

ت للغكابت الضازلُت في َظٍ اإلاإؾؿت؟  7 غ ؾىٍى    xَل ًىحض جلاٍع

 

 spssمً ئٖضاص الُالبت اهُالكا مً اإلاسغحاث : اإلاهضع
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.نواكع اظام املعلىماث املداطبي  ف املؤطظت:نالفسع الثاإي

ن.واكع اظام املعلىماث املداطبي  ف املؤطظتًبحن :(III-5)حدوه زكم 

ا ما ال وٗم  البُان الغكم  هٖى

َل حٗخلض ئن ول فغص في أي مهلخت في اإلاإؾؿت ًفهم هٓام اإلاٗلىماث  1

اإلاداؾبي؟ 

 x  

َل ًىحض ئحغاءاث وحٗلُماث وكىاٖض ٌؿحر ٖلحها الجهاػ اإلاداؾبي إلاى٘  2

ألازُاء واعجياب الازخالؽ؟ 

x   

َل ًخم حسجُل وخفٔ البُاهاث الخانت باإلاإؾؿت بيل مهلخت ٖلى  3

ئخضي؟ 

x   

َل ًخم الخأهض مً فىاجحر اإلاإؾؿت؟  4

 

x   

َل جدًغ الضفاجغ والسجالث اإلاداؾبُت بكيل واضر؟  5

 

x x  

َل جغي أن هٓام اإلاٗلىماث ًدخاج ئلى جأَُل؟  6

 

x x  

َل جغي أن الىٓام اإلاداؾبي في اإلاإؾؿت ًسخلف بُبُٗخه ًٖ  7

اإلاإؾؿاث ألازغي؟ 

x x  

 

 مً ئٖضاص الُالبت اهُالكا مً اإلاسغحاث: اإلاهضع

جدلُل النخائج ومناكملتها :نلثاملطلب الثا

 ٌ ٌ : الفٕغ ألاو . جدلُل هخاةج الجضٌو ألاو

: ؾِخم جدلُلها ٖلى الخىالي

 ٌٗىـ حىاب الُٗىت أن للمإؾؿت هٓام عكابي ًدضص هُفُت ئحغاء الغكابت ووكتها هظلً مسخلف  -1

ف وفم ئحغاءاث اإلاغاكبت اإلاٗمٌى بها في  ألاكؿام واإلاهالر التي جمؿها وجدضًض نالخُت ول مْى

. اإلاإؾؿت
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اث ألاصاء في مسخلف ألاكؿام والخأهض مً صكت البُاهاث اإلاداؾبُت وحصجُ٘ الالتزام  -2  ئن جلُُم مؿخٍى

ها ًىحي أن  ت وهكف أي مسالفاث أو اهدغافاث وزُان أؾباب وكٖى بالؿُاؾاث واللغاعاث ؤلاصاٍع

الكغهت جضعن أَمُت الغكابت الضازلُت فلض أحم٘ أفغاص الُٗىت ٖلى يغوعة أَمُتها في اإلاإؾؿت، مما 

. ٌٗىـ صعحت الىفاءة والفٗالُت لهظٍ الغكابت

غون أن أهىإ الؿُاؾاث 18في َظا الؿإاٌ للض أحاب  -3 ف بىٗم أي َم ًإهضون طلً ٍو  مْى

وؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً كبل ؤلاصاعة جىفل جدلُم أَضاف الكغهت واإلادافٓت ٖلى اإلاىحىصاث 

ا ما بمٗنى 2واهدكاف ومى٘ ألازُاء وجىفحر اإلاٗلىماث في الىكذ، خُث هجض   مً الُٗىت ئحابتهم بىٖى

. أن طَىُاتهم ال جخفم م٘ َظٍ اللىاٖض

ت والبُاهاث اإلاالُت حُٗي نىعة واضخت للمغهؼ اإلاالي  -4  هالخٔ أن مضي ؾالمت اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

للمإؾؿت لظلً جإهض ُٖىت الضعاؾت أجها بضون عكابت صازلُت جخٗغى اإلاإؾؿت ئلى مساَغة جأزغ ٖلى 

ا اإلاالي . مغهَؼ

 هالخٔ أهه ماصام ؤلاحغاءاث واللىاٖض اإلاخبٗت في الغكابت الضازلُت هىٓام جللى اللبٌى مً كبل  -5

فحن فهي جًبِ جهغفاتهم َظا ما أهضٍ  ا ما17اإلاْى ف أما الباقي فأحاب بىٖى .  مْى

اث الخىفُظ في ألاكؿام اإلاسخلفت في  -6 جبحن لىا مً الجضٌو أن الغكابت الضازلُت وؾُلت جلُُم مؿخٍى

اصة الىفاءة الدكُٛلُت أي جدلم الاؾخٗماٌ ألامثل للمىاص اإلاخاخت إلاى٘  اإلاإؾؿت فهي مغجبُت بٍؼ

ؤلاؾغاف والًُإ وأُٖاٌ الخجهحز آلالي، وحصجُ٘ الٗاملحن ٖلى الالتزام بالؿُاؾاث وألاَضاف 

ب الٗاملحن والغكابت ٖلى الجىصة ت مً كبل ؤلاصاعة وصعاؾت الؼمً والخغهت، وزغامج جضٍع . اإلاىيٖى

غ أَمُت هبحرة بٗض اهتهاء ٖملُت اإلاغاحٗت، وطلً باٖخباٍع هضلُل ماصي مؿدىضي  -7  هالخٔ أن للخلاٍع

ت  غ ؾىٍى إلزباث الُٗىب اإلاىدكفت في هٓام الغكابت الضازلُت لظلً وحب ٖلى اإلاإؾؿت ئٖضاص جلاٍع

ا اإلاالي، َظا ما أحم٘ ٖلُه أفغاص الُٗىت . إلاٗغفت مغهَؼ
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.نجدلُل اخائج الجدوه الثاإي:نالفسع الثاإي

: ؾِخم جدلُلها ٖلى الخىالي

ف في أي مهلخت لهظا الىٓام،  -1 هالخٔ مً الجضٌو أن حمُ٘ الُٗىت واهذ ئحابتهم بٗضم فهم أي مْى

ظا هٓغا لخٗلضٍ واجهاله مباقغة بمهلخت اإلاداؾبت، َظا ما جم اؾخيخاحه مً أٚلب ألاحىزت  َو

. اإلاخدهل ٖلحها مً اإلاهالر ٚحر اإلاداؾبت

 هالخٔ أن حمُ٘ اإلاؿخجىزحن ًإهضون وحىص ئحغاءاث إلاى٘ ألازُاء واؾخٗماٌ ألاحهؼة اإلاخُىعة التي  -2

ىا جٓهغ كضعث اإلاداؾبحن في مٗالجت  ت في اهجاػ ٖملُت اللُض والترخُل َو حؿاٖض ٖلى الضكت والؿٖغ

غ مداؾبت ؾلُمت . البُاهاث التي جثمً بمسغحاث في نىع جلاٍع

 ما ًالخٔ مً زالٌ اؾخجىاب ُٖىت الضعاؾت أهه ًخم حسجُل وخفٔ بُاهاث ول مهلخت ٖلى خضي،  -3

الخ، ليي حؿهل ...ألن ول مهلخت لضحها بُاهاث زانت بها مثل مهلخت الهُاهت ومهلخت اإلاؿخسضمحن

غ أهثر ويىح . ٖملُت الغكابت ٖلحها وئُٖاء جلاٍع

ت مً الفىاجحر اإلاسخلفت جسلم مكاول مداؾبُت ججٗل مٗالجتها  -4  بما أن اإلاإؾؿت جخىفغ ٖلى مجمٖى

مسخلفت ًٖ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت ألي مإؾؿت أزغي، لظلً ًجب مغاكبتها والخأهض مجها لخجىب ٖملُت 

ظا ما جأهض مً زالٌ صعاؾدىا الُٗىت . جطخُمها أو الٗىـ، َو

حر مٗلضة بدىم  -5 فحن ٖلى أن جدًحر الضفاجغ والسجالث جخم بهىعة واضخت ٚو احم٘ أٚلب اإلاْى

فحن مً الُٗىت بٗىـ طلً ألجهم حضص ولم ًخمغهىا بٗض ٖلى  زبرتهم في اإلاُضان، في خحن أحاب مْى

. ئجلان مهامهم بكيل حُض

لبُت أن هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي ال ًدخاج ئلى جأَُل فاطا واهذ 14 للض أهض لىا  -6 ف أي ألٚا  مْى

مسغحاث َظا الىٓام ؾلُمت ومىاؾبت م٘ اإلاضزالث اٖخبر ما خضر صازل َظا الىٓام ؾلُما خؿب 

ُىب6اإلاغاح٘، في خحن ًغون  فحن ٖىـ طلً باٖخباع أي هٓام ال ًسلى مً ٖلباث ٖو .  مْى

 أٚلبُت الُٗىت ًغون ألن الىٓام اإلاداؾبي ًسخلف في اإلاإؾؿت ًٖ اإلاإؾؿاث ألازغي وطلً لدجم  -7

بُٗت الٗمل الظي جلىم به فٗامل ٖضم الخأهض التي جخمحز به وهظلً اٖخباعاث الًغاةب  اإلاإؾؿت َو

وكىاهُجها التي جأزغ ٖلى خؿاباث اإلاإؾؿت، جأهض الُٗىت الباكُت  أن َبُٗت َظا الىٓام ال ًسخلف ًٖ 

ت مً  اإلاإؾؿاث ألازغي باٖخباع أن اإلاإؾؿاث مهما ازخلف ث أهىاٖها فاجها حؿعى ئلى جدلُم مجمٖى

 .ألاَضاف اإلاكترهت
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:نزاجمت الفصل

مً زالٌ ما جىاوله َظا الفهل واإلاخٗلم بضعاؾت مُضاهُت وزخدلُل ؤلاحاباث اإلاخىنل ئلحها واؾخيخاج 

الىخاةج اإلاخٗللت بخدلُل أؾئلت الاؾخبُان، واإلاخمثلت في الٗالكت بحن هٓام الغكابت الضازلُت وحىصة اإلاٗلىماث 

اإلاداؾبُت، وهظا مضي جىفغ الفٗالُت والىفاءة في هٓام الغكابت الضازلُت مً أحل الخهٌى ٖلى مٗلىماث 

. مىزىق فحها 

للض جم مالخٓت وحىص اجفاق قبه هلي ٖلى أن الغكابت الضازلُت حؿاَم في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث 

اإلاداؾبُت وحٗلها حٗبر ًٖ الىيُٗت الخلُلُت للمإؾؿت وطلً مً زالٌ الالتزام باإلحغاءاث والؿُاؾاث 

. اإلاؿُغة مً كبل اإلاإؾؿت َظا ما ٌؿاٖض في اجساط كغاعاث  ناةبت
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ن:الخاجمت

ئن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مغجبُت بفٗالُت وهجاح هٓام الغكابت الضازلُت وصعاؾدىا 

ت إلاىيٕى صوع الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في اإلاإؾؿت حٗلخىا هضعن  الىٍٓغ

أَمُت الىٓام الضازلي في اإلاإؾؿت خُث وحىص َظا ألازحر ٌؿاَم في اإلادافٓت ٖلى ألانل وممخلياث 

اإلاإؾؿت وزالخالي مى٘ ازخالؽ، هما ًىفغ َظا الىٓام الًماهاث اليافُت بان اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي 

ا طاث مهضاكُت ٖالُت خماص ٖلحها باٖخباَع . ًخم اؾخسضامها في اجساط اللغاع، بأهه ًمىً الٖا

ئن وحىص َظا الىٓام في اإلاإؾؿت ٌؿخضعي جلُُمه بكيل واف ومفهل وطلً إلاٗغفت هلاٍ 

اللىة والًٗف وجلضًم الاكتراخاث الالػمت لخجاوػ هلاٍ الًٗف وفي َظا الهضص ومً زالٌ الضعاؾت 

اإلاُضاهُت إلاإؾؿت مداحغ الٛغب، للض بغػ لىا وبكيل واضر وحىص هٓام عكابت حُض وفٗاٌ مً زالٌ 

ت مً َغف ؤلاصاعة وهٓام زام  التزام الٗاملحن بجمُ٘ اللىاةذ والخٗلُماث والاحغاءاث اإلاىيٖى

الم آلالي للدؿُحر م ؤلٖا . للدسجُل اإلاداؾبي ًٖ ٍَغ

وبٗض جدبٗىا لخُىاث واحغاءاث الغكابت الضازلُت ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت وبٗض الغص ٖلى كىاةم 

: الاؾخلهاء بغػ لىا بٌٗ هلاٍ الًٗف خؿب ما اجُذ لىا مً اإلاٗلىماث مجها

. ٖضم التزام بٌٗ الٗاملحن بأوكاث الٗمل. 

. ٖضم وحىص مهلخت الاؾخالم. 

: وعٚم طلً فاإلاإؾؿت حٗخمض مثال ٖلى

خماص ٖلى ٖملُت الجغص اإلاؿخمغ .  . الٖا

إل ٖلى خغهت اإلاسؼون .  الم آلالي في ول ألاكؿام فهظا ألازحر ٌؿاٖض ٖلى الَا . اؾخسضام ؤلٖا

غ الضوعٍت هأصاة مغاكبت مؿخمغة ليكاٍ ول كؿم .  . اؾخسضام الخلاٍع

: ومً زالٌ ما جلضم مً هلاٍ الًٗف الٓاَغة ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت هلترح ما ًلي
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اعاث مفاحئت إلاسخلف ألاكؿام مما ًىلض  -  كُام اإلاؿإولحن ومجهم اإلاغاح٘ الضازلي والخاعجي بٍؼ

ضفٗهم للٗمل إلجلان  فحن الكٗىع بىحىص عكابت ٖلى أٖمالهم ٍو لضي اإلاْى

وفي ألازحر جىنلىا ئلى وحىص هٓام عكابت صازلُت فٗاٌ مً الاحغاءاث اإلاخبٗت مً كبل ؤلاصاعة بما 

اث الىلضًت اث، اإلابُٗاث، اإلالبىياث واإلاضفٖى  .فحها الاؾدثماعاث اإلاسؼون، اإلاكتًر

:ناخائج الدزاطت

ت لهظا اإلاىيٕى والضعاؾت اإلاُضاهُت في اإلاإؾؿت واهذ الىخاةج والخالي : مً زالٌ الضعاؾت الىٍٓغ

. ٌؿاَم هٓام الغكابت بكيل فٗاٌ في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت -

ت مً مٗاًحر هٓام الغكابت ئًخىكف الخهٌى ٖلى مٗلىماث طاث حىصة ٖلى  - جباٖمجمٖى

. الضازلُت

ـ - ع وفم ئحغاءاث الغكابت الضازلُت اإلاُبلت في  اإلاإؾؿت ًمىً مً الخهٌى ٖلى مٗلىماث يال

. طاث حىصة ٖالُت

هٓغا إلاا ًدُده هٓام الغكابت الضازلُت مً أصواث عكابُت فاجها جإزغ ٖلى حىصة اإلاٗلىماث  -

. اإلاداؾبُت

:نالخىصُاث

. يغوعة جُبُم ئحغاءاث هٓام الغكابت الضازلُت لهضف خماًت أنٌى اإلاإؾؿت -

خماص ٖلى زبراء مخسههِىفي وي٘ الىٓام الغكابي - .  يغوعة الٖا

فحن اللاةمحن بالٗملُت الغكابُت بيل أهىاٖها - .  يغوعة الغف٘ مً اإلاؿخىي الٗلمي والخأَُلي للمْى

يغوعة أن جدؿم الغكابت باإلاغوهت بكيل واف، ألن اإلاإؾؿت حٗمل في ْل ٖىامل صًىامىُت  -

. ومخٛحرة وزالخالي ًخدخم أن ًخىُف هٓام الغكابت م٘ َظٍ الٗىامل

ُت الٗماٌ بأَمُت جُبُم الاحغاءاث واللىاٖض مً أحل الخهٌى ٖلى هفاءة أهبر  - يغوعة جٖى

. إلصاعة مىاعص اإلاإؾؿت والظي ال ًيىن ئال مً زالٌ جىفحر مٗلىماث مداؾبُت طاث حىصة

 :أفاق الضعاؾت

ًدىاٌو َظا البدث ئقيالُت صوع الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، 

قملذ الضعاؾت  اإلاداؾب واإلاضكم صازلي في اإلاإؾؿت وكض خاٌو الباخث ؤلاحابت ًٖ ؤلاقيالُت 
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اإلاُغوخت باؾخٗماٌ َغح الخدلُل ؤلاخهاتي، اٖخماصا ٖلى مخٛحراث مسخلفت وئطا واهذ َظٍ الضعاؾت 

كض هكفذ ًٖ الضوع الفٗاٌ لىٓام الغكابت الضازلُت لخدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لهظٍ 

ٗخبر بدثىا َظا بضاًت اهُالق لبدىر أزغي حضًضة وجخمثل في  :اإلاإؾؿت، َو

 .صوع الغكابت الضازلُت في الخض مً مساَغ ألهٓمت اإلاٗلىماث  -

 صوع هٓام الغكابت الضازلُت في جفُٗل أهٓمت اإلاٗلىماث -

 .وهخمنى أن ًيىن َظا الٗمل اإلاخىاي٘ أن ٌؿاَم في جضُٖم عنُضهم الٗلمي
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ن:باللغت الفسإظُت

- haminialel ,le contrôle interne et l’elaboratin du biloncompital office du publications 

universitaires ,2003. 

ن:السطائل الجامعُت

  ت،مظهغة جسغج لىُل أخمض ٖبض الهاصي قبحر،صوع اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

ل، الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٚؼة،  . 2006قهاصة ماحِؿتر في اإلاداؾبت والخمٍى

  ىعة فًُلت،صعاؾت وجلُُم فٗالُت هٓام الغكابت الضازلُت،قهاصة ماحِؿتر في ٖلىم بَى

. 2007الدؿُحر،حامٗت مدمض بىيُاف، مؿُلت،

  م، صوع الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، مظهغة ٚاقىف ٖاًضة، للهحر مٍغ

. 2011جسغج لىُل قهاصة ماؾتر ،حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، 

  الٌٛى ؾىاء،صوع هٓام الغكابت الضازلُت في جدؿحن حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، مظهغة جسغج

. 2015الؾخىماٌ قهاصة ماؾتر،حامٗت كانضي مغزاح ،وعكلت ،

  ا في اجساط اللغاعاث، صعاؾت خالت هانغمدمضٖلي اإلاجهلي، زهاةو اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وأزَغ

 .2011مإؾؿت اكخهاصًت، مظهغة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر 
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ن:املدازالث العلمُت  ف الخظاهساث العلمُت

  ني،جسهو مالُت َىام حمٗت،صوع خىهمت الكغواث في جدلُم حىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت،ملخلى َو

 . 2012ومداؾبت،حامٗت الٗغبي بً مهُضي أم بىاقي،
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 ملخص البحث

هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز الدور الفعال لنظام الرقابة الداخلية يف حتسني جودة ادلعلومات احملاسبية وإبراز 
أىم معايري جودة نظام الرقابة اليت بدورىا تؤدي إىل حتسني جودة ادلعلومات احملاسبية، فقصد تدعيم اجلانب 
النظري ولإلمام بادلوضوع قمنا باستعراض األدبيات ادلتعلقة بادلفاىيم األساسية لكل من نظام الرقابة الداخلية 

وادلعلومات احملاسبية، وفيما خيص اجلانب التطبيقي وللوقوف على العينة زلل الدراسة قمنا بتصميم استبيان وتوزيعو 
 :على عينة داخل ادلؤسسة اليت دتت فيها الدراسة دلعرفة وجهة نظرىم حول إشكالية الدراسة حيث توصلنا أن

 .نظام الرقابة الداخلية يساىم بشكل فعال يف حتسني ادلعلومات احملاسبية

 . يتوقف احلصول على ادلعلومات ذات جودة على اتباع رلموعة من معايري نظام الرقابة الداخلية

 .السري وفق إجراءات الرقابة الداخلية ادلطبقة يف ادلؤسسة ميكن من احلصول على معلومات ذات جودة عالية 

 .نظرا دلا يتيحو نظام الرقابة الداخلية من أدوات رقابية فإهنا تؤثر على جودة ادلعلومات احملاسبية

نظام الرقابة الداخلية، جودة المعلومات المحاسبية، جودة نظام الرقابة، نظام : الكلمات المفتاحية
 .معلومات محاسبي

The summary 

This study aims to highlight the shadow on the active role of the internal 

control system to improve the quality of accounting information and show the 

most important measures of control system, that leads to improve the quality of 

accounting information standards. In order to strengthen the theoretical part and 

study the subject in depth, we reviewed the basic concepts of the internal control 

system and accounting information, Regarding to the practical part and focusing 

on Algerian reality, it has been designed and distributed a questionnaire to a 

sample of existing institutions in Ouargla Province to see their point of view 

about the problematic of the study, whereas we have found out that the internal 

control system is effectively contribute in improving the quality of accounting 

information; 

In order to get at quality information, there are a set of internal control system 

measures should be followed. 

Using the internal control procedures that applied in the organization can have 

access to high-quality information; 

Due to the internal control system of supervisory tools provided by it affect the 

quality of accounting information. 

Key words :The internal control system،the quality of accounting 

information، Quality of internal control، accounting information system. 


