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 شكر وتقدير

 .كً عاملا فإن لم حسخطع فكً مخعلما، فإن لم حسخطيع فأحب العلماء، فإن لم حسخطيع فال جبغضهم

إلى مً شزعذ الخفاؤل في دزبي، إلى التي أزاجني الحياة العلميت بىجه آخس، إلى مً وكفذ إلى جاهبي في كل 

:    ألاوكاث، ولم جبخل عليا بىكتها ومجهىداتها ومعلىماتها، فلها مني كل الشكس والخلدًس أسخاذحي املحترمت

 ".مالحي زكيت"

البد وهحً هخطى خطىاجىا ألاخيرة في الحياة الجامعيت مً وكفت وعىد فيها إلى أعىام كضيتها في زحاب الجامعت 

 .مع ألاساجرة الكسام الرًً كدمىا لي الكثير، فلكم مني أسمى معاوي آًاث الشكس والامخىان والخلدًس واملحبت

 .كما ال ًفىجني أن أجلدم بالشكس والعسفان والامخىان إلى مً كان له ًد العىن في إهجاش هرا العمل املخىاضع

. وفي ألاخير أزجى أن أكىن خير خلف لخير سلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 إلاهداء

إلهي ال ًطيب الليل إال بشكسك، وال ًطيب النهاز إال بطاعخك وال جطيب اللحظاث إال بركسك وال جطيب آلاخسة 

 .إال بعفىك وال جطيب الجىت إال بسؤٍخك عص وجل

إلى مً بلغ السسالت وأدي ألاماهت وهصح ألامت إلى السحمت وهىز العاملين سيدها محمد عليه أفضل الصالة 

 .والسالم

 :مً كال فيهما هللا عص وجل أهدي ثمسة جهدي املخىاضع إلى

ما"  ".وال جلل لهما أف وال جنهسهما وكل لهما كىال كٍس

 .صدق هللا العظيم

إلى مً حعطي وال جبخل، جصغي وال جمً، إلى بحس ألامان وحضً الحىان، مً ال ٌعىض مكانها أي مكان، إلى 

مالكي في الحياة إلى معنى الحب والحىان، إلى بسمت الحياة وسس الىجىد التي كان دعائها ٌسس هجاحي، وحىانها 

 . أطال في عمسها وأعاهني على زد جميلها" أمي الغاليت" بلسم جسوحي، إلى سس جمال العائلت 

إلى مً كلله هللا بالهيئت والىكاز إلى مً علمني العطاء بدون اهخظاز، إلى مً أحمل اسمه بكل افخخاز، إلى الهسم 

، إلى مً فخح أبىاب الكفاح حتى 
ً
 ًحاكي املاض ي والحاضس مً أجل أن ٌعيش الكل سعيدا

ً
الري ظل صامدا

أبلغ ذزوة الىجاح، أزجى مً هللا أن ًمد في عمسك لتري ثمازا كد حان كطفها بعد اهخظاز وسدبلى كلماجك 

ص"هجىم أهخدي بها اليىم والغد وإلى ألابد، إلى أغلى ما في الىجىد  أطال هللا في عمسه وأعاهني على زد " أبي العٍص

 .جميله

إلى الشمعت التي جىير ظلماث حياحي، إلى صاحب اللليب الطيب والىىاًا الصادكت، إلى ًيبىع الصبر، إلى مً 

 ".شوجي جىاحي"أزي الخفاؤل بعيييه، إلى مً أطهس ما هى أجمل في الحياة 

احين حياحي، إلى ًيبىع الحىان ابىتي   ".أسماء"إلى مالكي في الحياة إلى ٍز

 . ، أطال هللا عمسهما"والداي شوجي"إلى مً ًسمش كلبي بركسهما، إلى مً أهدًاوي أجمل هدًت، إلى 

.   إلى مً كاسمني زحم أمي،  إلى الللىب الطاهسة والسكيلت ، إلى الطيىز التي زافلخني مىر طفىلتي إلى كل أخىاحي

 ".أخىاث شوجي"إلى مً دفعىوي باألمل، وكاهىا سىدي في الحياة 
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م    كد ال جدض ي أداء املشسوغاث الاكخصادًت بالدزاطت املػملت، وهرا مً ألاخطاء التي جلؼ فيها الدٌو في طٍس

لت الظليمت لدظيير هره ألامىاٌ الطخمت وهرا ما  الىمى التي تهخمم بالىم دون الىىع ودون الىظس الدكيم للطٍس

ًؤدي في أغلب ألاخيان إلى خىادر إلافالض وألاشماث التي حشهدها بين الحين وألاخس، خصىصا بػدما جدٌى 

الػالم إلى ألاخادًت اللطبيت باث مً املؤهد أن طمان البلاء ٌػني كىة في اجخاذ اللساز الري ًسجىص غلى كىة 

وبما أن املؤطظت هي السهيزة ألاطاطيت لالكخصاد وجب غليها مىاهبت هره الخطىزاث . اكخصاد أي دولت

والاطخفادة منها لظمان البلاء والازجلاء إلى ألافظل، لرا اطخىجب غليها دخٌى مػسهت الاكخصاد بمخخلف 

جدىالتها ومظخجداتها مً غىملت وخصخصت، ومؼ هرا الخػلد وإلصاميت الخىيف مؼ املخغيراث الاكخصادًت غلى 

دزجت خطىزتها ومصاًا لجأث املؤطظت إلى طسوزة مػسفت الصىزة الداخليت لهييلها الخىظيمي والتي حػىع 

مياهتها في الظىق الداخليت والخازجيت خاصت مؼ اهدشاز الخجازة الػامليت وجصاًد زأض املاٌ أدي إلى فصل 

امللىيت وبالخالي الحاجت إلى السكيب غلى ألاغماٌ إدازة، فخىف أصحاب ألامىاٌ الطخمت غلى أمىالها ش يء 

م سغساث كاهىهيت، ول هرا أدي إلى  خخمي لىجىد مدترفين في الظسكت والاخخالض بأطاليب مباشسة أو غً طٍس

ص مياهخه وىظيفت داخليت أو خازجيت، فالخدكيم املداطبي هى غمليت فدص  ظهىز الخدكيم املداطبي، وحػٍص

البياهاث املاليت  مً أجل إغطاء السأي املظخلل واملداًد فيما ًخص وشاطاث املؤطظت مً طسف مداطب ذو 

 . خبرة ًلىم بفدص البياهاث املداطبيت ختى ًخمىً مً إلادالء بسأًه غً إمياهيت الاغخماد غليها

  هما حػخبر غمليت جدظين ألاداء مً أهم املهام التي جؤديها املؤطظت الاكخصادًت، باإلطافت إلى شغلها الشاغس 

 بالىفاءة الاكخصادًت أو 
ً
 وزيلا

ً
غلى مظخىي الىظائف والػملياث املسجبطت بيشاطاث املؤطظت، خيث ًسبط زبطا

 . الفاغليت

  وإلغطاء صىزة واضحت ألهميت هره الىظيفت أال وهي الخدكيم املداطبي وجدظين ألاداء جمدىز جىهس الػمل 

 :خٌى إلاشياليت الخاليت

 .كيف يساهم التدقيق املحاسبي في رفع وثحسين ألاداء في املؤسسة الاقتصادية؟

 :وجخمدىز جدذ هره إلاشياليت غدة أطئلت فسغيت

 . ؟ألاداء ماذا ًلصد بالخدكيم املداطبي وجلييم 1-
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 .ما هي املساخل التي ًمس بها الخدكيم املداطبي؟- 2

 .هيف ًخم جطبيم الخدكيم املداطبي داخل املؤطظت الاكخصادًت؟- 3

 :الفرضيات

  غلى طىء الػسض الظابم إلشياليت البدث، ًمىً جصميم وصياغت الفسطياث الخاليت بهدف البدث غً 

 :أجىبت مىطىغيت وملىػت إلشياليت هره الدزاطت

ت غاليت مً خالٌ - 1 ًؤدي الخدكيم املداطبي إلى جدظين فػاليت ألاداء في املؤطظت وبالخالي جدليم مسدٍو

 .جدليم حظيير زاشد

الدظيير ألامشل وألاداء الفػاٌ للمؤطظت هى الىكىف غلى مىاطً اللىة والظػف مً خالٌ وجىد هظام - 2

 .زكابي فػاٌ

: الدراسات السابقة

 :  للد جىاولذ مػظم املرهساث والسطائل مىطىع الخدكيم املداطبي فما ًلي أهم هره الدزاطاث

، مرهسة ماطتر، جدكيم مداطبي "فػاليت الخدكيم املداطبي في حظيير املؤطظت الاكخصادًت"بلهاشميت آمىت، - 

.  2012-2011ومساكبت حظيير، جامػت مظخغاهم، الجصائس، 

، زطالت ماجظخير، "الخدليل املالي هأداة لخلييم ألاداء داخل املؤطظت الػمىميت الاكخصادًت" بىمػصة خليمت،- 

 .2002-2001وليت الػلىم الاكخصادًت، جخصص حظيير، جامػت الجصائس، 

ت غلى أداء الػملين"صالح جليذ، -  ، دزاطت خالت مجمؼ صيداٌ مرهسة لىيل شهادة "أزس الليادة إلاداٍز

 .2005-2004املاجظخير في إدازة ألاغماٌ، جامػت الجصائس، 

 :أهداف البحث

 غلى جددًد مشيلت مىطىع البدث والفسطياث ألاطاطيت، فئن الهدف البدث جدليم ما
ً
 :ًلي بىاءا

 .إبساش أهميت الخدكيم املداطبي وجمدًد مدي أهميخه في املؤطظت الاكخصادًت- 1

 .  بلىزة أهميت الخدكيم املداطبي في زفؼ وجدظين أداء املؤطظت- 2

. الىصٌى إلى مدي جأزير الخدكيم املداطبي غلى املؤطظت الاكخصادًت- 3
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 :البحث أهمية

إن الخدكيم في الىاكؼ ليع غاًت وإهما هى وطيلت حػخمد غليها املؤطظت للحصٌى غل كىائم ماليت خاليت مً 

ألاخطاء وباغخباز أداة فػالت في املؤطظت، فئن الخدكيم املداطبي له أهميت بالغت في امليشأة، بديث ٌػخبر مً 

بين الػىامل ألاطاطيت التي حظاهم في هجاخها، ومدي هفاءة إلادازة في أداء وظائفها، وخاصت فيما ًخص 

 .إجساءاث ألاداء الري ًلػب دوز مهم في املؤطظت الاكخصادًت

 :أسباب اختيار املوضوع

  جم اخخياز هرا املىطىع للبدث فيه بػد الاطالع غلى بػع املساجؼ املخخصصت، التي جؤهد غلى املصاًا 

ووان هرا دافػا للخػسف أهثر . املخػددة التي كدمها الخدكيم املداطبي للمؤطظت الاكخصادًت في الدٌو املخلدمت

 :  غلى هرا املىطىع، هما أهه هىان أطباب شخصيت وأخسي مىطىغيت، وجخمشل فيما ًلي

 :أسباب شخصية

 .طبيػت الخخصص الري هدزض فيه- 

 .السغبت في إلاطالع والخىطؼ في املىطىع- 

 .الشسوع بأهميت الخدكيم املداطبي هأداة إلهجاح حظيير املؤطظاث الاكخصادًت- 

 :أسباب موضوعية

 .الخػٍسف بىيفيت جلييم أداء املؤطظت ومظخلصماث جطبيليت باملؤطظت- 

ت بالخصىص جدزن أهميت الخدكيم املداطبي في الدظيير، ولىً ال حػسف هيف جطبله -  إن املؤطظاث الجصائٍس

 . ميداهيا لىجىد غدة صػىباث

إبساش أهميت مهىت الخدكيم املداطبي في جميؼ املؤطظاث، وأمس البد مىه مً أجل جدظين أداء املؤطظاث - 

 .وهرا ألاهداف املسطىمت مً طسف املؤطظت

 :املنهج املستخدم

كمىا بدزاطت مىطىع الخدكيم املداطبي ومدي جأزيره غلى أداة املؤطظت الاكخصادًت وختى هلم باملىطىع 

املدزوض، خاولىا جىفير بياهاث وافيت لخىطيده وفهمه وذلً باطخخدام املىهج الىصفي، بديث كمىا بخددًد 
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إلاشياليت ، ووطؼ الفسطياث، وجمؼ البياهاث واملػلىماث مً املصادز املخخلفت وباألطاليب التي جم جددًدها، 

 .زم جدليلها وجفظيرها وبالخالي الىصٌى إلى الىخائج والخىصياث

 :ثقسيمات البحث

 . جاهب الىظسي وجاهب جطبيلي: في دزاطدىا لهرا املىطىع كمىا بخلظيمه إلى جاهبين

ًدخىي الجاهب الىظسي غلى فصلين بديث جىاولىا في الفصل ألاٌو إلى غمىمياث خٌى الخدكيم املداطبي -

وألاداء في املؤطظت، واهلظم بدوزه إلى املبدث ألاٌو فيان غبازة غً ماهيت الخدكيم املداطبي، أما املبدث 

خظمً الفصل الث وي وظيفت الخدكيم االشاوي فخطسكىا فيه إلى مفاهيم غامت خٌى ألاداء في املؤطظت، ٍو

املداطبي في جفػيل ألاداء في املؤطظت، واهلظم بدوزه إلى املبدث ألاٌو فيان غبازة غً املساخل الػامت 

للخدكيم املداطبي داخل املؤطظت، أما املبدث الشاوي فخطسكىا فيه إلى مػسفت مياهت الخدكيم املداطبي في 

 .املؤطظت الاكخصادًت وجطىزها

أما الجاهب الخطبيلي ًخظمً فصل واخد جم الخىاٌو فيه دزاطت ميداهيت في مىخب مدافظ خظاباث بىالًت -

مظخغاهم، خيث كمىا بخلظيم هرا الفصل إلى مبدشين خيث حػسطىا في املبدث ألاٌو غلى مىخب مدافظ 

س مدافظ الحظاباث خٌى الخدكيم في  الحظاباث وأهم املهام التي ًلىم بها، أما املبدث الشاوي جىاولىا فيه جلٍس

 .املؤطظت
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:لثمهيد

ٗان ؤمام اإلاالٕ ؤو الهمالء ؤو الضباثً ، و ختى جخمً٘ ...حععى اإلااظعاث دوما ألن جٙىن في ؤَػل ضىسة، ظىاء 

ٗاثض َيها، ٖما تهخم بخدعحن  مً رلٚ ؤضبدذ اإلااظعت الُىم تهخم بالخذُْٔ اإلاداظبي الزي ٌهخبر ؤخذ الش

ٔ بها ؤمام مىاَعيها  .                                                               ؤدائها وبالُُُ٘ت التي حعخؿُو ؤن جخَى

َاألداء ٌهخبر مً بحن ألاظغ التي جبنى نلُه اإلااظعت،وختى حعخؿُو ؤن جخمحز بإداء جُذ نليها ؤن جماسط 

اتها الخىكُمُت و لخهٍش ؤٖثر نلى الخذُْٔ اإلاداظبي و لخدذًذ مُهىم ألاداء، َةهىا .الخذُْٔ في مخخلِ معخٍى

:   ظيخؿّش في هزا الُطل بلى مبدثحن

 -  ٛ ٗان بهىىان : اإلابدح ألاو َعىهشع َُه بلى حهٍشِ الخذُْٔ اإلاداظبي " ماهُت الخذُْٔ اإلاداظبي"و الزي 

.                                                             ؤهمُخه وؤهذاَه، باإلغاَت بلى َشوع ومبادت الخذُْٔ اإلاداظبي

. َهى نباسة نً مُهىم ألاداء، ؤهىانه و الهىامل اإلاازشة َُه: ؤما اإلابدح الثاوي–
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ماهية الحدقيق املحاسبي                                                                         :لاململحح ألاوىل

ابي ٌهخمذ نلى وشاؽ الُدظ والخدٓٔ، " الخذُْٔ"ًبذو مً قاهشة اإلاهنى لٙلمت  ؤنها جىؿىي نلى نمل ْس

الزي ًخم مماسظخه بىاظؿت شخظ مهحن ؤو جهت مهُىت، بًشع الخطٛى نلى اإلاهلىماث الالصمت لخدٓٔ مً 

.                                                           جىُُز اإلاهام   والالتزام باإلابادت، والخُاف نلى اإلاىاسد، واهجاص ألاهذاٍ

 جعزيف الحدقيق املحاسبي:لاململطل ألاوىل

حهذدث الخهاٍسِ واإلاُاهُم التي ًطذسها اإلاالُحن واإلاىكماث والجمهُاث اإلاهىُت إلاهىت الخذُْٔ، وجإزشث بخًحر 

.                                     الكشوٍ الاْخطادًت ومً خالٛ هزا اإلاؿلب ظِخم نشع مجمىنت مً الخهاٍسِ

نلم ًخمثل في مجمىنت مً اإلابادت واإلاهاًحر والٓىانذ وألاظالُب التي ًمً٘ : "ٌهٍش الخذُْٔ نلى ؤهه-1

. 1"بىاظؿتها الُٓام بهملُت الُدظ الاهخٓادي لؤلهكمت والبُاهاث اإلاالُت

نلم ًخمثل في مجمىم مً اإلابادت واإلاهاًحر والٓىانذ وألاظالُب التي ًمً٘ : "ًمً٘ حهٍشِ الخذُْٔ بإهه-2

بىاظؿتها شخظ ماهل ومعخٓل إلبذاء سؤًه الُني اإلاداًذ نً مذي جمثُل وجؿابٔ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بىخذة 

اْخطادًت للىاْو بذسجت مهٓىلت في قل اإلاهاًحر اإلادذدة وجبلٌُ هزا الشؤي للمهخمحن بشاون الىخذة 

 2".الاْخطادًت إلاعانذتهم في اجخار الٓشاساث

جمو وجُُٓم ألادلت نً اإلاهلىماث لخدذًذ مذي الخىأَ مو اإلاهاًحر اإلآشسة ظلُا : "ٖما ٌهٍش الخذُْٔ بإهه-3

جب ؤداء الخذُْٔ بىاظؿت شخظ ِٖء ومعخٓل ش نً رلٚ، ٍو  3".والخٍٓش

خمثل الخهٍشِ الخذًح للخذُْٔ في-4 ؤن الخذُْٔ ًمثل ؤلاجشاءاث التي ًدبهها شخظ معخٓل ماهل : "ٍو

ٔ ٖمُاث ؤو مبالٌ)مداًذ لخجمُو وجُُٓم ألادلت الثبىجُت خٛى مهلىماث مُٓمت  حهىد بلى  (مهلىماث نً ؾٍش

ميشإة مهُىت، ورلٚ لًشع الُٓام بإخز الٓشاس اإلاىاظب خٛى سؤًه في دسجت الهالْت اإلاىجىدة بحن هزه 

اإلاهلىماث وألاظغ والٓىانذ التي ًجب اجبانها مً ْبل اإلااظعت ورلٚ للىضٛى بلى ْشاس نهاجي خٛى هزه 

                                                        

.17، ص 2009 ، 1، داس الطُاء، ألاسدن، الؿبهت "مشاجهت اإلاهلىماث اإلاالُت" هىاٍ مدمذ نباط الشماحي،  1 
ت " مىطىس ؤخمذ البذًىي، شخاجه العُذ شخاجه، 2 دساظاث في الاججاهاث الخذًثت في اإلاشاجهت مو جؿبُٓاث نملُت نلى مهاًحر اإلاشاجهت اإلاطٍش

.13، ص 2003-2002،الذاس الجامهُت، مطش، "والذولُت  
جز، جُمغ لىبإ، 3 خ، العهىدًت، "اإلاشاجهت مذخل مخٙامل" ؤلُحن ؤٍس ، جشجمت مدمذ نبذ الٓادس الذٌعؿي، مشاجهت ؤخمذ خامذ دجاج، داس اإلاٍش

.21بذون ظىت اليشش، ص   
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 1".اإلاهلىماث اإلآُمت

نملُت َدظ اإلاعدىذاث والخعاباث والسجالث الخاضت باإلايشإة َدطا : "ٖما نٍش الخذُْٔ نلى ؤهه-5

ش  ش نلى الىخاثج خالٛ َترة صمىُت، ؤو جٍٓش ٗاهذ جٓاٍس ش اإلاالُت، ظىاء  ِ مً ؤن الخٓاٍس دُْٓا ختى ًؿمئن اإلاْى

ش آخش ًكهش َُه ضىسة واضخت وخُُٓٓت ودُْٓت للًشع الزي ؤنذ  ض اإلاالي في نهاًت الُترة ؤو ؤي جٍٓش نلى اإلاٖش

ش  2".مً ؤجله هزا الخٍٓش

ذ الخذُْٔ نلى ؤهه-6 ُ٘ت بدُح نَش نملُت : "الخذُْٔ هى ٖما رٖشجه إلخذي لجان جمهُت اإلاداظبت ألامٍش

ٓت  مىخكمت للخطٛى نلى الٓشاثً اإلاشجبؿت بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار الاْخطادًت وجُُٓمها بؿٍش

مىغىنُت لًشع الخإٖذ مً دسجت معاًشة هزه الهىاضش للمهاًحر اإلاىغىنُت جم جىضُل رلٚ بلى ألاؾشاٍ 

 3".اإلاهىُت

  ومً الخهاٍسِ العابٓت ًمً٘ اظخيخاج ؤن الخذُْٔ نملُت مىخكمت حهخمذ نلى مجمىنت مً اإلابادت وألاظغ 

واإلاهاًحر ًخم مً خاللها جمو ألادلت الٙاَُت واإلاالثمت خٛى مذي مطذاُْت ونذالت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخهلٓت 

ش بلى ألاؾشاٍ روي الهالْت ل.بىخذة اْخطادًت وجٓذًم الىخاثج في شٙل جٍٓش

ضث نلى زالر هٓاؽ ؤظاظُت وهي  4:  ٖما هالخل مً الخهاٍسِ العابٓت ؤنها ٖس

ٓطذ به َدظ البُاهاث والسجالث والخإٖذ مً صخت وظالمت الهملُاث التي جم حسجُلها ن : الُدظ-ؤ ٍو

بها، ؤي َدظ الُٓاط ال٘مي ؤو الىٓذي لؤلخذار الاْخطادًت الخاضت بيشاؽ اإلااظعت . جدلُلها، وجبٍى

ًٓطذ به الخ٘م نلى مذي ضالخُت هخاثج ألاهكمت الُشنُت للىكام ؤلاداسي ٖإداة لدعُحر العلُم : الخدُٓٔ-ب

ض اإلاالي للىغهُت الخُُٓٓت للماظعت في َترة صمىُت مهُىت . لىاْو اإلااظغ، ونلى مذي جمثُل اإلاٖش

ش-ج ٗاهذ : الخٍٓش ش ًٓذم بلى ألاؾشاٍ اإلاهىُت، ظىاء  ًٓطذ به بلىسة هخاثج الُدظ والخدُٓٔ في شٙل جٍٓش

ش هى الهملُت ألاخحرة مً الخذُْٔ وزمشجه . داخل اإلااظعت ؤو خاسجها ووعخؿُو ؤن هٓٛى بإن الخٍٓش

 

                                                        

ٗافي،  ت" مطؿُى ًىظِ  .17، ص 2014، 1، م٘خبت اإلاجخمو الهشبي، ألاسدن،الؿبهت "جذُْٔ الخعاباث في قل البِئت الال٘تروهُت واْخطاد اإلاهَش 1 

.04، ص 1993، ماظعت الشباب، مطش، "مبادت وؤظغ اإلاشاجهت نلما ونمال"نبذ الُخاح صخً،  2 

ت واإلاماسظت" مدمذ ظمحر الطبان،  .16، ص 1988، داس النهػت الهشبُت، بحروث، "ألاضٛى الهلمُت للمشاجهت بحن الىكٍش 3 
4Bomault C.\Germond, « Audit Et Control Financies », 3iémeEdition , Paris , 1990, p22.  
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 أهمية الحدقيق املحاسبي وأهدافه:لاململطل الثاوي

  حعخمذ مهىت الخذُْٔ ؤهمُتها مً خالٛ انخماد معخخذمي اإلاهلىماث اإلاداظبُت ؤو اإلاعخُُذًً منها نلى 

لما ٖبر حجم اإلااظعاث وصاد نذد معخخذمي اإلاهلىماث  ش اإلاذْٔ مً ؤجل اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت، ٗو جٍٓش

 الظخخذام هزه البُاهاث في اجخار الٓشاساث 
ً
اإلاداظبُت ٗلما ؤضخذ مهمت مذْٔ الخعاباث ؤٖثر ضهىبت هكشا

. الاْخطادًت، ورلٚ مً خالٛ ألاهذاٍ التي ٌععى بلى جدُٓٓها

 أهمية الحدقيق املحاسبي:اللزعااوىل

ش مذْٔ  وج٘دس ي جذُْٔ الخعاباث ؤهمُت ٖبحرة، خُح هىإ الهذًذ مً الجهاث التي حهخمذ نلى جٍٓش

 1:الخعاباث، ومً بُنها ما ًلي

حهخمذ بداسة اإلااظعت نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت مً ْبل هُئت َىُت مداًذة التي جخذم في : إدارة املؤسسة-1

ابت والخخؿُـ للمعخٓبل لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلااظعت بُ٘اًت نالُت .                                                                        الْش

ش اإلاذْٔ بالعبت إلداسة اإلااظعت بمثابت سؤي حهخمذ نلُه ودلُل خٛى نذالت الٓىاثم اإلاالُت ٗىخذة  هخبر جٍٓش   َو

. واخذة

ت الىغو اإلاالي للماظعت : املالك واملسحخدمين-2 حهخمذ هزه الؿاثُت نلى الٓىاثم اإلاذْٓت مً ؤجل مهَش

ضها اإلاالي الجخار ْشاساث جىجُه مذخشاتهم بلى الجهت التي جػمً خماًت اظدثماساتهم وجدٓٔ  ومذي مخاهت مٖش

. لهم ؤٖبر ناثذ ممً٘

ش اإلاذْٔ مً ؤجل الخدٓٔ مً مذي ظالمت وصخت : الدائىين واملىردين-3 ٌهخمذ الذاثىىن واإلاىسدون نلى جٍٓش

اء بااللتزاماث ْبل اجخار ْشاس  ض اإلاالي للماظعت ومذي ْذستها نلى الَى ت اإلاٖش الٓىاثم اإلاالُت وجدلُلها إلاهَش

ض اإلاالي ٓا لٓىة اإلاٖش .  الاثخمان الخجاسي والخىظو َُه، وجُاوث وعب الخطىماث التي جمىدها َو

ٌهخبر الخذُْٔ مهما إلاثل هزه اإلااظعاث خاضت نىذ : املؤسسات الملىنية ومؤسسات  قزاا ألاألازيل-4

ل اإلااظعت، خُح حهخمذ جلٚ اإلااظعاث في نملُت مىذ الٓشع مً نذمه  ؾلب الهمُل ْشغا مهُىا ؤو جمٍى

ش مذْٔ الخعاباث خٛى الٓىاثم اإلاالُت . نلى جٍٓش

                                                        

ٓاث،  .27، ص 2011، 1، داس اإلاعحرة، ألاسدن، الؿبهت "نلم جذُْٔ الخعاباث الىكشي " سؤَذ ظالمت مدمىد، ؤخمذ ًىظِ ٗلبىهت، نمش مدمذ ٍص 1 
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حهخمذ اإلااظعاث الخٙىمُت نلى الٓىاثم اإلاالي اإلاذْٓت لىغو الخؿـ واإلاخابهت : املؤسسات الحنىمية-5

ابت نلى اإلااظعاث الاْخطادًت وجإُٖذ التزاماها بالٓىاهحن واللىاثذ والخهلُماث وؤلاجشاءاث  وؤلاششاٍ والْش

. والخىجيهاث باإلغاَت بلى جدذًذ الاهدشاَاث وؤظبابها

حهخبر الٓىاثم اإلاالُت اإلاهخمذة مً ْبل مذْٓي الخعاباث راث ؤهمُت إلاا جخػمىه مً : رجاى الاقحفاد-6

. بُاهاث مداظبُت في جدلُلها وجٓذًش الذخل الىؾني وسظم بشامج الخؿـ الاْخطادًت

حهخمذ هٓاباث الهماٛ نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت في مُاوغاتها مو ؤلاداسة مً ؤجل جدذًذ : هقابات العماى-7

. العُاظت الهامت لؤلجىس وجدُٓٔ مضاًا الهماٛ

حهخمذ هزه اإلاطلخت نلى البُاهاث اإلاداظبُت التي جخػمنها الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت مً :لمفلحة الضزائل-8

بي  ذ اإلاىاظب ومعانذة هزه اإلاطلخت في جدذًذ الىناء الػٍش بي في الْى ؤجل الخطٛى نلى ال٘شِ الػٍش

بت . وجدطُل الػٍش

هالُت : أهمية الحدقيق في ثخفيص املىارد-9 ٌعاهم الخذُْٔ في جخطُظ اإلاىاسد اإلاخاخت بإَػل ُٖاءة َو

ذ الؿلب نليها، َاإلاىاسد الىادسة ججً ربها اإلااظعاث  مم٘ىت إلهخاج مخخلِ العلو والخذماث التي جٍض

الاْخطادًت الٓادسة نلى الاظخخذام ألامثل لهزه اإلاىاسد مً خالٛ الانخماد نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت، خُح 

ؤن الٓىاثم اإلاالُت يحر اإلاذْٓت جخُي في ؾُاتها بظشاَا وظىء ُٖاءة وجدٛى دون جخطُظ اإلاىاسد الىادسة 

ٓت صخُدت . بؿٍش

ٌهخبر الخذُْٔ رو ؤهمُت لالْخطاد الىؾني مً خالٛ جٓذًم الخذماث : أهمية الحدقيق لالقحفاد الىطني-10

لؤلؾشاٍ العابٓت الزٖش، ٖما ٌعاهم في جىمُت اإلاجخمو مً خالٛ خماًت الاظدثماساث وبقهاس خاالث ؤلاظشاٍ 

والخالنب وجىجُه اظدثماس اإلاذخشاث واظخًالٛ اإلاىاسد اإلاخاخت، ٖما ٌعانذ الخذُْٔ في النهػت الاْخطادًت 

هخبر ؤَػل نىن للذولت في ظبُل جدُٓٔ ؤهذاَها الىؾىُت وخاضت ما ًخهلٔ بدىمُت اْخطادها وسَو  واإلاالُت َو

اهُت الاْخطادًت والاجخمانُت لهم حر الَش .  معخىي مهِشت اإلاىاؾىحن وجَى

مً٘ جىغُذ ؤهمُت نملُت جذُْٔ الخعاباث وآزاسها نلى ظلٕى معخخذمي اإلاهلىماث في اجخار الٓشاساث    ٍو
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جخُُؼ مٓذاس نذم الخإٖذ لذي معخخذمي اإلاهلىماث اإلاخىاجذة بالٓىاثم اإلاالُت -1:الاْخطادًت مً خالٛ

.                                                                                                  اإلاذْٓت مً خالٛ جضوٍذهم باإلاهلىماث الٙاَُت، وبالخالي ٌعانذ الخذُْٔ نلى ججىب مخاؾش اجخار الٓشاساث

ش اإلاذْٔ مً ؤجل اجخار ْشاس مهحن- .                الخطٛى نلى اإلاهلىماث راث الُٓمت اإلاىجىدة بخٍٓش

ِ مىاظب ًادي بلى ججىب الىخاثج يحر اإلاشيىب َيها- . ٌعاهم في دَو وبهح مْى

ابت والخخؿُـ : إدارة املشزوع-11 حهخمذ بداسة اإلاششوم نلى البُاهاث اإلاداظبُت التي حعخخذم في الْش

للمعخٓبل لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاششوم بُ٘اءة نالُت، والٓشاساث اإلاخهلٓت بالخخؿُـ بهما حهخمذ انخمادا ؤظاظا 

نلى البُاهاث اإلاداظبُت الصخُدت لشظم الخؿـ والعُاظاث بشٙل مد٘م ودُْٔ، ولِغ هىإ مً غمان 

ٔ َدطها مً ْبل هُئت َىُت مداًذة . 2لصخت ودْت البُاهاث اإلاداظبُت بال نً ؾٍش

أهداف الحدقيق املحاسبي :لاللزع الثاوي

ٗاهذ الىكشة بلى ؤهذاٍ الخذُْٔ ْذًما جٓخطش نلى  جؿىسث مهىت الخذُْٔ بخؿىس ممازل في ؤهذاَها، خُح 

ؤنها وظُلت الٖدشاٍ الًش والخؿإ والخالنب والتزوٍش في الذَاجش والسجالث اإلاداظبُت، لً٘ بهذ الخؿىس 

، حًحرث الىكشة بلى  ش الخجاسة الخاسجُت وؤزش الهىإلات نلى اْخطادًاث الذٛو الخاضل في بِئت ألانماٛ وجدٍش

الخذُْٔ خُح ؤضبدذ جخؿلب مً اإلاذْٔ جٓذًم خذماث ؤهم مً اٖدشاٍ الًش والخؿإ والخالنب والتزوٍش 

ت التي جخىأَ مو بِئت ألانماٛ الخذًثت، ونلُه ًمً٘ ؤهذاٍ الخذُْٔ  مً ؤجل جدُٓٔ ألاهذاٍ الهطٍش

: بمجمىنخحن سثِعِخحن هما الخٓلُذًت والخذًثت  اإلاخؿىسة نلى الىدى الخالي

:لألاهداف الحقطيدية-1

 3:  وجخمثل َُما ًلي

. الخدٓٔ مً مذي صخت ودْت وضذّ البُاهاث اإلاداظبُت اإلاسجلت بالذَاجش ومذي بمٙاهُت الانخماد نليها-

ض اإلاالي- ت خٛى مذي مؿابٓت الٓىاثم اإلاالُت للمٖش . ببذاء سؤي مداًذ باالنخماد نلى ؤدلت بزباث ٍْى

                                                        

اد، لاي مدمذ الىدًان،  .26، ص 2010، 1، م٘خبت اإلاجخمو الهشبي، ألاسدن، الؿبهت "جذُْٔ الخعاباث" ظامي مدمىد الْى 1 
خىوي ببشاهُم، 1 ابت الذاخلُت والخذُْٔ اإلاداظبي نلى الاظدثماساث في اإلااظعت الاْخطادًت" ٍص ، مزٖشة لىُل شهادة لِعاوغ، مههذ الهلىم "الْش

.20، ص 2009الاْخطادًت، جامهت وهشان،الجضاثش،   
ٓا للمهاًحر اإلاخهاٍس نليها واإلاهاًحر الذولُت: اإلاشاجهت الخاسجُت"مدمذ ظمحر الطبان، نبذ الىهاب هطش نلي، 2 ، "اإلاُاهُم ألاظاظُت وآلُاث الخؿبُٔ َو

.        35-34، ص ص 2002الذاس الجامهُت، مطش،   
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. اٖدشاٍ ألاخؿاء والًش التي ًمً٘ ؤن جخىاجذ بالذَاجش والسجالث اإلاداظبُت-

. وغو غىابـ وبجشاءاث مً ؤجل جٓلُل َشص اسجٙاب الًش والخؿإ-

ت واجخار الٓشاساث في الخاغش واإلاعخٓبل- . اإلاعاهمت في سظم العُاظاث ؤلاداٍس

. خماًت معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت ومعانذتهم في جششُذ الٓشاساث اإلاخهلٓت باظدثماساتهم-

بت- . معانذة مطلخت الػشاثب في جدذًذ مبلٌ الػٍش

ش وملء الاظدثماساث للجهاث الخٙىمُت- . جٓذًم مخخلِ الخٓاٍس

:لألاهداف الحديثة-2

 1:  وجخمثل َُما ًلي

مشاْبت الخؿـ ومخابهت جىُُزها والخهٍش نلى ما خٓٓه مً ؤهذاٍ، ودساظت ألاظباب التي خالذ دون -

 .                                                                                    الىضٛى بلى ألاهذاٍ اإلادذدة

ٗان معتهذَا منها-  .                                    جُُٓم هخاثج ألانماٛ باليعبت بلى ما 

.                    الٓػاء نلى ؤلاظشاٍ مً خالٛ جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت بهخاجُت مم٘ىت في جمُو هىاحي اليشاؽ-

اهُت ألَشاد اإلاجخمو-  .                                               جدُٓٔ ؤْص ى ْذس مً الَش

.  جخُُؼ خؿش الخذُْٔ ورلٚ لطهىبت جٓذًش آزاس نملُت الخذُْٔ نلى الهمُل ؤو اإلايشأث مدل الخذُْٔ -

 2:  وهىإ ؤًػا ؤهذاٍ ؤخشي جخمثل َُما ًلي

. الىجىد والخدٓٔ•

. اإلالُ٘ت واإلاذًىهُت•

. الخُُٓم والخخطُظ•

. الهشع وؤلاَطاح•

 .ببذاء الشؤي الُني•

 

                                                        

ت" يعان َالح اإلاؿاسهت،  .30، ص 2000، 1، داس اإلاعحرة، ألاسدن، الؿبهت"جذُْٔ الخعاباث اإلاهاضش الىاخُت الىكٍش 1 

19، ص 1973، داس النهػت الهشبُت، الٓاهشة، "اإلاشاجهت"مخىلي مدمذ الجمل، نبذ اإلاىهم مدمىد،  2 
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 فزوا الحدقيق املحاسبي:لاململطل الثالح

ت هٓؿت الاهؿالّ للخُ٘حر اإلاىكم مً ؤجل الىضٛى بلى هخاثج    حهخبر الُشوع في ؤي مجاٛ مً مجاالث اإلاهَش

ت حعانذ نلى بًجاد  هخبر بًجاد َشوع نملُت غشوٍس ت التي جد٘م رلٚ اإلاجاٛ، َو جدذًذ ؤلاؾاس الهام للىكٍش

ت الخذُْٔ  1.خلٛى اإلاشاٗل التي جىاجه الخذُْٔ والىضٛى بلى هخاثج حعاهم في جدذًذ هكٍش

اإلابادت ألاظاظُت، والتي ًُترع ؤنها جمثل خٓاثٔ حعانذ نلى ششح : "٭وجم حهٍشِ َشوع الخذُْٔ نلى ؤنها

. 2"هذٍ اإلاشاجهت ؤو مماسظاث اإلاشاجهت

 3:  وجخمثل َشوع الخذُْٔ َُما ًلي

وحهخمذ البُاهاث اإلاالُت اإلاخىاجذة نلى معخىي الٓىاثم اإلاالُت للُدظ :لقابطية الملياهات املالية لطلحص-1

عخمذ هزا  نلى هىم نملُت الخذُْٔ وؾبُهت الخعاباث ؤو الهملُاث ؤو البرامج التي ظخخػو للخذُْٔ، َو

الُشع مً اإلاهاًحر اإلاعخهملت في جُُٓم البُاهاث اإلاداظبُت والهىاضش التي جدذد هكام الاجطاٛ بحن مهذي 

 4:ومعخخذمي اإلاهلىماث وجخمثل هزه اإلاهاًحر في

ٓطذ بها ؤن جخالءم اإلاهلىماث اإلاداظبُت مو اخخُاجاث اإلاعخخذمحن اإلادخملحن وؤن حهبر نً : اإلاالثمت-ؤ ٍو

. ألاخذار اإلاخهلٓت بها

ٓطذ بها غشوسة الىضٛى بلى هُغ الىخاثج برا ْام شخطان ؤو ؤٖثر بُدظ هُغ : الٓابلُت للُدظ-ب ٍو

.  اإلاهلىماث

ٓت صخُدت وبٙل مىغىنُت: البهذ نً الخدحز-ج هني رلٚ حسجُل الخٓاثٔ بؿٍش . َو

ًجب ؤن جخدلى اإلاهلىماث اإلاداظبُت بخاضُت الُٓاط ال٘مي الزي ًطىِ الُاثذة : الٓابلُت للُٓاط ال٘مي-د

. واإلاىُهت نلى اإلاهلىماث مً خالٛ الهملُاث الخعابُت

عدم وجىد بالضزورة جعارا بين املدقق وإدارة املؤسسة في املدي الملىيص،وأهه من املمنن وجىد -2

                                                        

.29، ص 2004، الذاس الجامهُت، مطش، "ألاظغ الهلمُت والهملُت إلاشاجهت الخعاباث" مدمذ ظمحر الطبان، مدمذ مطؿُى ظلُمان،  1 

.131، ص 2009، 1، الذاس الجامهُت، مطش، الؿبهت"َلعُت اإلاشاجهت"ؤمحن العُذ لؿُي،  2 
ت والذولُت"مىطىس ؤخمذ البذًىي، شخاجه، 3 ، الذاس "دساظاث الاججاهاث الخذًثت في اإلاشاجهت مو جؿبُٓاث نملُت نلى مهاًحر اإلاشاجهت اإلاطٍش

.36، ص 2003-2002الجامهُت، مطش،   

.30، مشجو ظبٔ رٖشه، ص "ألاظغ الهلمُت والهملُت إلاشاجهت الخعاباث" مدمذ ظمحر الطبان، مدمذ مطؿُى ظلُمان،  4 
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هني رلٚ ؤهه ًيبغي نلى ٗل مً مذْٔ الخعاباث وبداسة :لاححماى لطحعارا بينهما في املدي القفير َو

ض اإلاالي مً ؤجل جدُٓٔ  اإلااظعت الاهخمام بخمثُل الطادّ للٓىاثم اإلاالُت خلل نشع هخاثج ألانماٛ واإلاٖش

ل مً خالٛ اجخار الٓشاساث العلُمت والخىصَو الِ٘ء للمىاسد ألن الخذُْٔ  َاثذة للمجخمو نلى اإلاذي الؿٍى

ًٓذم جإُٖذ مهٓٛى وعبُا خٛى ظالمت نشع الٓىاثم اإلاالُت، بال ؤهه ْذ ًىجذ حهاسع في اإلاذي الٓطحر بحن 

 1:اإلاذْٔ وبداسة اإلااظعت لهذة ؤظباب منها

. سيبت ؤلاداسة في بقهاس ضىسة هاجخت للماظعت وؤنها جدٓٔ ؤسباخا نالُت مً ؤجل الخطٛى نلى اإلاٙاَأث-

مداولت ؤلاداسة حهذًل بهؼ الخإُٖذاث التي حعبب لها بخشاجا نىذ ُْام اإلاذْٔ بُدظ وجُُٓم جلٚ -

الخإُٖذاث ولزلٚ ًخهحن نلى اإلاذْٔ ؤن ًخدلى بالشٚ اإلانهي نىذما ًٓىم بخجمُو ألادلت والٓشاثً ؤلازباث 

.  اإلاشجبؿت بخإُٖذاث بداسة اإلااظعت

 ًجهل هزا :ألاطى القائم املالية وأية معطىمات أألازي ثخضع لطلحص من أية أألاملاء غير عادية أو ثىاطئية-3

الُشع نملُت الخذُْٔ اْخطادًت ونملُت مً خالٛ جدذًذ الاخخباساث نىذ بنذاد بشهامج الخذُْٔ ووجىد 

ٗاهذ هىإ  هزا الُشع ال ٌعانذ مذْٔ الخعاباث نلى اٖدشاٍ ألاخؿاء يحر الهادًت ؤو الخىاؾئُت بال برا 

َها اإلاذْٔ ؤزىاء اخخباساجه الهذًت َلِغ له ؤي نزس برا لم ٌعخؿُو اٖدشاَها اٖدشاؤخؿاء واضخت ًمً٘ ؤن 

نىذ ُْامه بهملُت الخذُْٔ، ولزلٚ ًخهحن نلى اإلاذْٔ ؤن ًبزٛ الهىاًت اإلاهىُت نىذ ؤداثه إلاهامه ختى ًٙىن 

ابت الذاخلُت ٌعاهم في جذنُم هزا الُشع هخبر جُُٓم هكام الْش  2.لهزا الُشع ُْمت خُُٓٓت، َو

:لوجىد هظام جيد وفعاى لطزقابة الداألاطية يساهم في ثقطيص اححماالت الغش والحالعل في املؤسسة-4

ىم ألاخؿاء مما ٌعانذ في بنذاد  ابت الذاخلُت بهذ بمٙاهُت ْو ٌعخىحي هزا الُشع مً وجىد هكام ظلُم للْش

ابت الذاخلُت ٌعهل بمٙاهُت  بشهامج الخذُْٔ وجخُُؼ حجم الاخخباساث، خُح نذم وجىد هكام ظلُم للْش

 ضهبا، ولهزا ًٓىم اإلاذْٔ بخٓذًش اإلاخاؾش التي ْذ 
ً
ىم ألاخؿاء في الٓىاثم اإلاالُت مما ًجهل الخدٓٔ منها ؤمشا ْو

ابت الذاخلُت ل3.جىجم مً نذم وجىد هكام ظلُم للْش

                                                        

.30 مىطىس ؤخمذ البذًىي، شخاجه العُذ شخاجه، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  1 

.33مدمذ ظمحر الطبان، مدمذ مطؿُى ظلُمان، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  2 

.38 مىطىس ؤخمذ البذًىي، شخاجه العُذ شخاجه، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  3 
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الحململيق املىاسل لطمملادئ املحاسبية املحعارف يؤدي إلىسالمة ثمثيص القىائم املالية لطمزلز وهحائج -5

جمثل مبادت اإلاداظبت اإلاخهاٍس نليها اإلآُاط الزي مً خالله ًخم الخ٘م نلى مذي مطذاُْت :لألاعماى

هني هزا الُشع ؤن اإلاذْٓحن ٌعخذلىن باإلابادت  ض اإلاالي، َو ونذالت نشع الٓىاثم اإلاالُت لىخاثج ألانماٛ واإلاٖش

ً وجذنُم  اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها ٖمُٓاط للخ٘م نلى ظالمت نىاضش مهُىت، ٖما ؤنها حعاهم في جٍٙى

 1.ؤسائهم

ٌعخمذ هزا الُشع مً :لالعىاصز وامللزدات التي ماهد صحيحة في املاض ي سحنىن لذلو في املسحقملص-6

هني هزا الُشع ؤهه برا بجطح مذْٔ الخعاباث ؤن بداسة  ت، َو َشوع اإلاداظبت وهى َشع الاظخمشاٍس

ابت الذاخلُت اإلاؿبٔ ظلُم، َةهه ًُترع ؤن ٌعخمش الىغو  ٓت سشُذة وؤن هكام الْش اإلااظعت جخطٍش بؿٍش

ٖزلٚ في الُتراث الالخٓت ما لم ًثبذ اله٘غ، واله٘غ صخُذ، خُح برا جبحن للمذّ ؤن بداسة اإلااظعت 

ابت الذاخلُت اإلاؿبٔ يحر ظلُم َُيبغي نلُه الخشص منها في اإلاعخٓبل،  اتها، وؤن هكام الْش جخالنب في جطَش

 2.ومً جهت ؤخشي حعخدُل نملُت الخذُْٔ في خالت نذم وجىد هزا الُشع

ال ٌهني هزا الُشع ؤن اإلاذْٔ ال :لمدقق الحسابات عطيه أن يحفزف عىد أدائه ملهامه لمدقق فقط-7

خه اإلاداظبُت مثل اْتراح ؾّش مالثمت إلاعٚ الذَاجش  ًم٘ىه جٓذًم ؤهىام ؤخشي لهمالثه مً خالٛ مهَش

والسجالث اإلاداظبُت، وبهما ٌهني ؤن الخذماث ألاخشي التي ًٓذمها اإلاذْٔ ؤزىاء جىُُز نملُت الخذُْٔ، ًجب 

ؤن جٙىن ؤْل ؤهمُت ألهه مً اإلامً٘ ؤن جٙىن مػشة برا جذاخلذ مو خُاجه، ٖما ٌهني هزا الُشع ؤهه ال 

 3.ًيبغي ؤن ًٙىن للمذْٔ مطالح مخهاسغت جدذ مً اظخٓاللُخه نىذ ؤداء مهامه

مً خالٛ هزا الُشع ًمً٘ :ليلزا املزلز املنهي ملدقق الحسابات التزامات مهىية ثخىاسل مع هذا املزلز-8

ذ جم الانتراٍ بااللتزاماث  جدذًذ مُهىم الهىاًت اإلاهىُت الالصمت مً مذْٔ الخعاباث نىذ مماسظخه للمهىت، ْو

اإلاهىُت التي جُشغها مهىُت التي جُشغها مهىت مذْٔ الخعاباث بلى خذ مٓبٛى مً خالٛ مهاًحر الخذُْٔ 

اإلاخهاٍس نليها، وبشٙل هزا الُشع العابٔ ألاظاط الزي مً خالله جخدذد معاولُت اإلاذْٔ اججاه اإلاجخمو، 

                                                        

.34 مدمذ ظمحر الطبان، مدمذ مطؿُى ظلُمان، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  1 

.35-34 هُغ اإلاشجو العابٔ، ص ص  2 

.39-38 مىطىس ؤخمذ البذًىي، شخاجه العُذ شخاجه، مشجو ظبٔ رٖشه، ص ص  3 
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 1.الهمُل، وصمالء اإلاهىت

:  َُما ًلي ٖزلٚ ؤهم الُشوع التي حعدىذ بليها نملُت جذُْٔ الخعاباث وهي

. َشع نذم الخإٖذ•

. َشع اظخٓاللُت اإلاذْٔ•

. َشع جىاَش جإهُل خاص للمذْٔ•

ابت الذاخلُت• ٗامل للْش . َشع جىاَش هكام 

ش• اث الخٍٓش . َشع الطذّ في مدخٍى

ملاهيم عامة حىى ألاداء  في املؤسسة                      :لاململحح الثاوي

ٌهخبر ألاداء الٓاظم اإلاشتٕر لجمُو الجهىد اإلابزولت مً ْبل ؤلاداسة والهاملحن، َمهكم البدىر والذساظاث 

ت الٓادسة نىذ الخؿبُٔ،  اث ؤلاداٍس ت ؤلاداسة واإلااظعت تهذٍ بلى بًجاد آلالُاث والىمارج والىكٍش في مجاٛ هكٍش

.                                                                                                                                        ؤي ؤن ججهل مً ألاداء خالت جمحز اإلااظعت نً يحرها وهي جىاَغ بهػها البهؼ

ملهىم ألاداء :لاململطل ألاوىل

مً الطهب بنؿاء حهٍشِ بعُـ ومدذد لؤلداء وهزا هكشا الظخخذامه نلى هؿاّ واظو في مُذان ألانماٛ 

ت التي ًىكش بلُه مً جهت ؤخشي  .    هزا مً جهت، ولخهذد الضاٍو

الٙلماث "ؤو " بالٙلماث الخٓاثبُت"مً ألاداء ًيخمي بلى ناثلت اإلاطؿلخاث اإلاخهذدة اإلاهاوي، ٖما حعمى 

 2".ألاظُىجُت

ٓطذ بها ؤنها ْذ جخىأَ مو ٗلماث ٖثحرة ٖما ؤنها جدمل جُعحراث واظهت، هزا ما ًبحن ؤن َ٘شة ألاداء جبٓى : ٍو

ت، ؤما مُذان اإلاماسظت َةهه مُهىم : يامػت بُهل اظخخذامها في نذة مُادًً ظُاظُت، اجخمانُت وبداٍس

.  مخهذد ألابهاد ًؿابٔ نذة مهاوي

ل

                                                        
ابت واإلاشاجهت الذاخلُت في بِئت ج٘ىىلىجُا اإلاهلىماث والهىإلات ألاظىاّ اإلاالُت" نبذ الىهاب هطش، شخاجه العُذ شخاجه، 4 ، "الىاْو واإلاعخٓبل: الْش

.11، ص 2006-2003الذسا الجامهُت، مطش،   
2Le Petit Larousse,"Dictionnaire EneycloPédiqueIllustré", 1998, p 189.   
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ل:جعزيف ألاداء:لاللزع ألاوىل

ت  وحهني ؤهجض نمال ضخما، ْام بىقُُت ؤو "Performe" ٌهىد ألاضل اللًىي لٙلمت ألاداء بلى الٙلمت الاهجلحًز

 1.مهمت مهُىت، ؤدي وؤخُا

 2".جدُٓٔ ألاهذاٍ التي ظؿشتها اإلااظعت: " ٌهٍش ألاداء في مداٛ الدعُحر بإهه

نباسة نً الىخاثج اإلاخدٓٓت هدُجت جُانل الهىامل الذاخلُت نلى اخخالٍ ؤهىانها : "ونٍش ألاداء ؤًػا بإهه

".                                                   والخإزحراث الخاسجُت واظخًاللها مً ْبل اإلااظعت في جدُٓٔ ؤهذاَها

ٗاَت وجىجيهها هدى جدُٓٔ ؤهذاَها، : " ٖما نٍش ألاداء ؤًػا بإهه مدطلت ْذسة اإلااظعت في اظخًالٛ مىاسدها 

ٗاَت وهى اإلاشآة التي حه٘غ وغو اإلااظعت مً جىاهبها اإلاخخلُت، وهى الُهل  َاألداء هى دالت ألوشؿت اإلااظعت 

ضه، وبالخالي َةن ألاداء ٌه٘غ هجاح ؤو َشل اإلااظعت ومذي ْذستها نلى  الزي حععى ؤؾشاٍ اإلااظعت لخهٍض

 3".جدُٓٔ ؤهذاَها

َهى ًشي ؤن مُهىم ألاداء جىظو  "(جٙلُت، ُْمت)ًمثل الثىاثُت :  َٓذ نٍش ألاداء بإههGiraudFrançoise  ؤما  

ورلٚ بالىكش بلى حهذد وجىىم مجاالجه، َهى ٌشمل في آن واخذ جذهُت الخٙالُِ وبهخاج الُٓمت، َدعب سؤًه 

َةن اإلااظعت التي جدٓٔ اإلاشدودًت واإلاخهت بإداء نالي هي جلٚ التي حعخؿُو ؤن جىجض وجدٓٔ مخخلِ ؤوشؿتها 

هالُت نالُت،ؤي ؤنها جخد٘م في جٙالُُها مً جهت، ومً جهت ؤخشي جٓىم بةهخاج  وؤنمالها بُ٘اءة َو

جٓذًم الخذمت ؤو  )بن اإلااظعت ْادسة نلى جلبُت اخخُاجاث نمالئها وبسغائهم . (جدُٓٔ ؤهذاَها)الُٓمت

خ اإلادذد، الُٓام بإداء الخذماث اإلاؿلىبت في  العلهت اإلاؿلىبت وراث الىىنُت ؤُٖذة، جٓذًم الؿلبُت في الخاٍس

، بذون جإخز بهحن الانخباس الخٙالُِ التي جخ٘بذها،َدخما هزا ظُهىد نليها بالخؿش خاضت (بلخ...آلاجاٛ اإلادذد

في اإلاذي البهُذ، وبالخالي ًجب نلى اإلااظعت ؤن جٓىم بةهخاج الُٓمت لً٘ باألخز بهحن الانخباس جذهُت الخٙالُِ 

ُْمت، )والشٙل الخالي ًىضح مُهىم ؤداء اإلااظعت في شٙل الثىاثُت 4.في ٗل ألانماٛ الُىمُت التي جٓىم بها

                                                        
1 Dictionary El-Mounged, English-Arabic, Libraries Oriental, Second edition,Beirut, 1997, p619.  

غ،  .39، ص 2009، 1، داس واثل لليشش، ألاسدن، الؿبهت "ؤظاظُاث ألاداء وبؿاْت الخُُٓم اإلاخىاصن " ضبُحي ادَس 2 

.30، ص 2009، 1، داس الىساّ لليشش والخىصَو، ألاسدن، الؿبهت "بدسة ألاداء باظخخذام بؿاْت ألاداء اإلاخىاصن "ابشاهُم الخلىٍ اإلالٙاوي، 3 
4Françoise Giraud et les autre ,"Contrôle De Gestion Et Pilotage De La Preformance", GUALINO éditeur paris, 2iéme édition, 2004, p p 

68-69. 
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: (جٙلُت

 (.قيمة، ثهطلة)ملهىم ألاداءفي شهص الثىائية :ل(1-1)الشهص رقم 

 

 

 

 

 

La source: Françoise Giraud et les autre, control de gestion et pilotage   de la performance, GUALINO éditeur,paris,2iemeedition, 

2004, p 69. 

وهىإ مً الباخثحن مً ٌهخٓذ ؤن مُهىم ألاداء ًٓخطش نلى اإلاىسد البششي دون يحره مً اإلاىاسد ألاخشي، 

ه بإهه ".                ُْام الُشد باألوشؿت واإلاهام اإلاخخلُت التي ًخٙىن منها نمله: "َهَش

   مً خالٛ ٗل ما ظبٔ وعخيخج ؤن ألاداء هى نباسة نً ْذسة اإلااظعت نلى ججعُذ ؤهذاَها اإلاعؿشة في هخاثج 

. َهلُت،والتي جدٓٓها اإلااظعت مً الاظخًالٛ ألامثل إلاىاسدها اإلاخاخت في قل قشوٍ بِئتها الذاخلُت والخاسجُت

:لللللللللللثمييز ألاداء عن بعض امللاهيم القزيملة مىه:لاللزع الثاوي

بت مىه، بال ؤهه سيم رلٚ ًىجذ بُنها وبحن  بن مُهىم ألاداء يالبا ما ًخخلـ مو بهؼ اإلاُاهُم التي حهخبر ٍْش

ألاداء اخخالٍ، ولهل مً ؤهمها اسجباؾه بالُهالُت والُ٘اءة وؤلاهخاجُت، وظيخؿّش َُما ًلي بلى جدذًذ مُهىم 

. الُهالُت والُ٘اءة وؤلاهخاجُت مو جدذًذ الهالْت بُنها وبحن ألاداء

ل
ًال
 :ملهىم النلاءة:لأوال

ذ ٖزلٚ بإنها1"نمل ألاشُاء بشٙل صخُذ: "حهٍش الُ٘اءة بإنها اليعبت بحن الىخاثج اإلادٓٓت واإلاىاسد : "، ونَش

 2".اإلاعخخذمت، ؤي اليعب بحن اإلاخشجاث واإلاذخالث

 اإلاذخالث/ اإلاخشجاث = اإلاىاسد اإلاعخخذمت / الىخاثج اإلادٓٓت = الُ٘اءة 

                                                        

ٗابي ،  .318، ص 2004، 1، داس واثل  لليشش ، ألاسدن، الؿبهت "ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت والهىإلات واإلاىاَعت"ٗاغم هضاس الش 1 
2Bernard Martory, Daniel Crozet, "Gestoin Des Ressources Humaines", Pilotage Social Et Performances, Dunoud, 6iéme édition, paris, 

2005,p 165. 

(النوعية، اآلجال)القيمة   

 األداء

(استهالك املواد)التكاليف   

 التقييم
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ذ ٖزلٚ بإنها ت اإلاخاخت لخدُٓٔ حجم ؤو معخىي مهحن مً : "  ونَش الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاالُت والبشٍش

خُىما جٓىم باظدثماس "وبالخالي هٓٛى ؤن اإلااظعت راث ُٖاءة نالُت 1".(ظلو ؤو خذماث)الىىاجج ؤو اإلاخشجاث 

ل2"مىاسدها اإلاخاخت في اإلاجاالث التي حهؿي ؤٖبر اإلاشدوداث

:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللملهىم اللعالية:لثاهيا

مذي اظخهذاد : "وحهٍش الُهالُت ٖىكام بإنها3".ْذسة اإلااظعت نلى جدُٓٔ ؤهذاَها:"حهٍش الُهالُت بإنها

اإلااظعت نلى البٓاء، الخُِ٘، الاخخُاف بىُعها وهمىها، ؤي مذي هجاح اإلااظعت في جدُٓٔ ألاهذاٍ التي 

لت ألاجل، ؤهذاٍ مخىظؿت ألاجل، ؤهذاٍ ْطحرة ألاجل و الشٙل 4".ْامذ مً اجلها والتي حشمل ؤهذاٍ ؾٍى

:                                                                         الخالي ًبحن مٙىهاث الُ٘اءة و الُهالُت

 منىهات النلاءة واللعالية:ل(2-1)الشهص رقم 

 

 

 

ل

.                28، ص 2009، داس الجامهت الجذًذة، مطش، "ؤظاظُاث الخىكُم ؤلاداسة"نبذ العالم ؤبى ْدِ، : املفدر

مً خالله هالخل وجىد اسجباؽ وزُٔ بحن الُ٘اءة والُهالُت، لً٘ ال ٌهني ؤهه ًمً٘ ألخذهما ؤن جدل مدل 

ٗان بةمٙانها بهخاج ٖمُت مهُىت مً اإلاخشجاث باظخخذام ؤْل ْذس  ألاخشي َٓذ جٙىن اإلااظعت راث ُٖاءة برا 

                                                        

.25، ص 2009 داس الجامهت الجذًذة، مطش، ،"ؤظاظُاث الخىكُم وؤلاداسة"  نبذ العالم ؤبى ْدِ، 1 

ٗابي، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  ٗاقم هضاس الش  318 . 2 
3Brigitte Doriath, ChristainGoujet , OP , Cit, p 172. 

.319، ص 2005، 2، داس اإلادمذًت الهامت، الجضاثش، الؿبهت "اْخطاد اإلااظعت" هاضش دادي نذوان،  4 

اإلاىاسد ال جػُو وال -ألاهذاٍ جخدٓٔ  -

  (خعً اظخخذامها)ٌعاء اظخخذامها 

خعً -ألاهذاٍ جخدٓٔ    -

 اظخخذام اإلاىاسد

جػُو -ألاهذاٍ ال جخدٓٔ                     -

 (ظىء اظخخذام اإلاىاسد)اإلاىاسد 

ظىء -ألاهذاٍ ال جخدٓٔ     -

غُام )اظخخذام اإلاىاسد 

 (اإلاىاسد

 كفء

 استخدام املوارد

ءير كفغ  

 فعال حتقيق األهداف غري فعال
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مً اإلاذخالث، بال ؤهه سيم رلٚ لً جٙىن َهالت بال برا خٓٓذ ألاهذاٍ التي خذدتها وخؿؿذ للىضٛى بليها 

معبٓا والتي ْذ ًٙىن مً بُنها مثال جششُذ اظخخذام اإلاىاسد، ؤي جدُٓٔ الُ٘اءة، وهى ما ًبحن ؤن مجاٛ 

الُهالُت ؤوظو مٓاسهت بالُ٘اءة، َةرا هكشها بلى ؤنها دسجت هجاح اإلااظعت في جدُٓٔ ؤهذاَها ؤلاظتراجُجُت، 

 ألهه مً يحر اإلامً٘ ؤن جخطىس ؤن اإلااظعت 1.َةن الُ٘اءة حهخبر ؤخذ اإلاذخالث الهامت في جدُٓٔ هزه الُهالُت

لت واإلاخىظؿت اإلاذي مو جبزًشها إلاىاسدها اإلاخاخت وهزا  ما جهل ال٘ثحر مً الذساظاث  جدٓٔ  ؤهذاَها الؿٍى

جىكش بلى الُهالُت ٖمخًحر جابو ًخدذد بخإزحر نذد مً اإلاخًحراث اإلاعخٓلت، وبخذي هزه اإلاخًحراث الهامت هي 

:                       والجذٛو الخالي ٌهؿي مٓاسهت بُنهما. الُ٘اءة في اظخخذام اإلاىاسد لخدُٓٔ ألاهذاٍ

.للللللللللمقارهة بين النلاءة واللعالية:ل(1-1) الجدوى 

  تهخم حهالج جدلل مهاًحر الُٓاط

ُُُٖت  .بلخ...الهمل، اإلاهلىماث، اإلاىاد: اإلاذخالث مثل

 ٛ  الىضى

 الُ٘اءة بالىظُلت اإلاىاسد

م ألانماٛ: اإلاخشجاث مثل ٛ  .بلخ...ألاسباح، الهاثذ، ْس  الُهالُت بالهذٍ الىخاثج هٓؿت الىضى

، ؤؾشوخت دٖخىساه "جُهُل هكام جُُٓم ؤداء الهامل في اإلااظعت الاْخطادًت" هىس الذًً شىىفي، :املفدر

 .                                                                                       180، ص2005دولت،الهلىماالْخطادًت،جامهت الجضاثش،

:                                                                                              مفهوم إلاهتاجية: ثالثا

مً الاعخلاداث الخاطئت هى أن ؤلاهخاجيت فلط، إال أنها كمفهىم حظخخدم في كل أهىاع اإلاؤطظاث السبديت 

.                                                                               وغير السبديت، ؤلاهخاجيت والخدماجيت

وبين الىخائج  (إلهخاج طلعت أو خدمت)العالكت بين اإلاىازد اإلاظخخدمت في العمليت ؤلاهخاجيت :"حعسف ؤلاهخاجيت بأنها

 : آلاجُتومً ثم فئهه ًمكً الخعبير عً ؤلاهخاجيت بالعالكت 2".اإلادللت عً جلك العمليت

 اإلاذخالث/ اإلاخشجاث = اإلاىاسد / الىخاثج = ؤلاهخاجُت 

                                                        

.321 هاضش دادي نذوان، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  1 

ب، مطش، "بداسة ابهخاجُت" نلي العلمي،  .20، ص 1991، م٘خبت الخٍش 2 
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 1:إن ؤلاهخاجيت جسكص على اإلافاهيم آلاجيت

، ولكنها حغيير عً مدصلت (زغم أهميخه)إن ؤلاهخاجيت في خليلتها ليظت مجسد حعبير عً كفاءة عىصس العمل -أ

إن جلييم كفاءة وفعاليت اإلاؤطظت ال - ب.                                                                                 كفاءة عىاصس ؤلاهخاج

ًخدلم بمجسد الخعسف على ؤلاهخاج بل ال بد أن هخعسف أًضا على اإلاىازد اإلاظخخدمت في جدليم هرا ؤلاهخاج، 

د ؤلاهخاج دون أن جسجفع ؤلاهخاجيت، كما ًجب الحرز وأخر حغير ألاطعاز في الاعخباز عىد جلييم الىخائج  فلد ًٍص

ت وحعىد إلى ازجفاع ألاطعازفلد جتىن  ادة ؤلاهخاج ظاهٍس مً جاهب آخس فئن مجسد جدليم ألازباح - ج.               ٍش

في اإلاؤطظت ال ٌعني أن ؤلاهخاجيت مسجفعت فلد جدصل اإلاؤطظت على أزباح زغم أن مظخىي ؤلاهخاجيت 

مىخفض، وبالخالي ًمكً اللىل أن ألازباح ليظت دليال على ؤلاهخاجيت، ولكً ؤلاهخاجيت اإلاسجفعت جؤدي إلى 

الكميت : ًسجبط مفهىم ؤلاهخاجيت بثالثت أبعاد هي- د.                                                                       جدليم ألازباح

والليمت والجىدة، كما ًسجبط مفهىم ؤلاهخاجيت بالىكت اإلاظخغسق، فتلما كل الىكت اإلاظخغسق لخدليم هاجج 

ًمكً جلظيم ؤلاهخاجيت خظب مىظىز :  قياس إلاهتاجية٭.       معين كان ذلك مؤشسا على ازجفاع ؤلاهخاجيت

م كياض اإلاخسجاث باليظبت :  إلاهتاجية الكلية•2:اللياض إلى وهي حعبر عً كفاءة اإلاؤطظت كتل وذلك عً طٍس

:                                                                  آلاجُتإلى اإلادخالث خظب العالكت 

 .اإلاذخالث/ اإلاخشجاث = ؤلاهخاجُت الٙلُت 

مكً الخعبير عً ؤلاهخاجيت الجصئيت بالعالكت :إلاهتاجية الجزئية•  وهي حعبر عً كفاءة أخد عىاصس اإلادخالث ٍو

: آلاجيت

 .ٖمُت نىطش واخذ ؤو ؤٖثر مً نىاضش ؤلاهخاج/ اإلاخشجاث الٙلُت = ؤلاهخاجُت الجضثُت 

، (وظبت اإلاخسجاث التليت إلى اإلادخالث مً العمالت)إهخاجيت العمالت : وعلى هرا ألاطاض ًمكً  أن هجد

وظبت اإلاخسجاث )، إهخاجيت اإلاىاد (وظبت اإلاخسجاث التليت إلى اإلادخالث مً زأض اإلاال)إهخاجيت زأض اإلاال 

.                 إلخ، وحظمى أًضا ؤلاهخاجيت الجصئيت الىىعيت...(التليت إلى اإلادخالث مً اإلاىاد

:                                                  ًمكً جىضيذ عالكت ؤلاهخاجيت باألداء في الشتل الخالي: عالقة إلاهتاجية باألداء٭

                                                        

.120 نبذ اإلالُٚ مضهىدة، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  1 

.301-294،ص ص 1998، الذاس الجامهُت، مطش،  جخؿُـ ومشاْبت ؤلاهخاج ضىهُا مدمذ  الب٘شي، 2 



.عمىميات حىى الحدقيق املحاسبي و ألاداء في املؤسسة  اللفص  ألاوىل  

~ 23 ~ 
 

 .العالقة بين إلاهتاجية وألاداء: (3-1)الشكلرقم 

:للللللإهحاجية محىسملة

جدُٓٔ ألاهذاٍ مو 

بَشاؽ في اظخخذام 

 .اإلاىاسد

             :لللللإهحاجية مزثلعة

جدُٓٔ ألاهذاٍ مو اظخخذام 

 .ؤمثل للمىاسد

:لللللللللللإهحاجية مىخلضة

نذم جدُٓٔ ألاهذاٍ مو 

 .ظىء اظخخذام اإلاىاسد

               :إهحاجية محىسملة

نذم جدُٓٔ ألاهذاٍ لً٘ 

 .هىإ اظخهماٛ ؤمثل للمىاسد

 

 

 .134الصالح خليج، مسجع طبم ذكسه، ص : املصدر

أفضل مؤشس للحكم على ألاداء بانخباس ؤن ٗل مً الُهالُت والُ٘اءة ماششان هامان باألداء ؤلاهخاجُت حهخبر

الاسجباؽ ؤلاهخاجُت بٙل مً الُهالُت والُ٘اءة،َمً خالٛ الشٙل ظابٔ هجذ ؤن ؤلاهخاجُت جٙىن في وهرا 

ٗاهذ ٗل مً الُ٘اءة والُهالُت مىخُػخان، وجٙىن ؤلاهخاجُت مخىظؿت في خالت  معخىي مىخُؼ في خالت برا 

اهخُاع الُ٘اءة ؤوالُهالُت، ؤما ؤلاهخاجُت اإلاشجُهت َخخؿلب اسجُام ٗل مً الُ٘اءة والُهالُت مها ؤي جدُٓٔ 

.                                                                                    ألاهذاٍ اإلاعؿشة باظخخذام ؤَػل للمىاسد

ا، ؤي ُُُٖت اظخخذام ؤظالُب وؾّش  ٗان الهمل َىُا ؤو بداٍس بن ؤلاهخاجُت حه٘غ دسجت الششذ في ألاداء ظىاء 

ؤلاهخاج اإلاادًت للىخاثج، وهي مً اإلاهاًحر ال٘مُت في ُْاط ألاداء وهزا ما ٌهؿيها ضُت اإلاىغىنُت والذْت في 

الخ٘م نلى ألاداء، بال ؤن ؤلاهخاجُت جبٓى مً مٓاًِغ الخ٘م نلى ألاداء في اإلاذي الٓطحر هكشا السجباؾها ؤٖثر 

. باظخخذام اإلاىاسد في الهملُت ؤلاهخاجُت ؤي ما ًخم الُٓام به

 

 

 عالية

 الفعالية

 منخفضة

 منخفضة الكفاءة عالية
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 أهىاع ألاداء:لاململطل الثاوي

إن جصييف ألاداء كغيره مً الخصييفاث اإلاخعللت بالظىاهس الاكخصادًت، ًطسح إشتاليت اخخياز اإلاعياز الدكيم 

 عليه لخددًد ألاهىاع، وزغم هره الصعىبت إال أهىا اعخمدها على اإلاعاًير الانخمادوالعملي في الىكت ذاجه ًمكً 

.                                                                   الخاليت باعخبازها اإلاعاًير اإلاىاطبت لطبيعت ألاداء

حسب مصدر ألاداء                                                                               : الفرر ألاوو 

ت، ماليت، مادًت وجىظيميت وهي كلها حظاهم في ألاداء بدزجاث مخفاوجت، : جختىن اإلاؤطظت مً عدة متىهاث بشٍس

ل1:دون أن هيس ى ما للبيئت الخازجيت مً جأثير على أداء اإلاؤطظت، ففي ظل هرا اإلاعياز ًمكً جلظيم ألاداء إلى

شها البِئت الخاسجُت إلااظعت والتي مً خالٛ : ألاداء الظاهزيل-لل1 ًخمثل ألاداء الكاهشي في الُشص التي جَى

اهُخاح ؤظىاّ جذًذة، ؤظهاس جىاٛص : بدساٖها واظخًاللها جدٓٔ اإلااظعت ؤداء، ومً بحن هزه الُشص هزٖش

ت إلااظعاث ؤخشي، بشاءاث اخترام ًخم اظدثماسها، ؤصماث حهاوي منها اإلااظعاث اإلاىاَعت، قهىس ْىاهحن  مًٍش

ت ألن لِغ (ألاداء الذاخلي)بلخ، هزه الُشص مو ؤهه ال ًمً٘ بظىادها ؤظاظا ألداء اإلااظعت...خٙىمُت مًٍش

للماظعت دوس في خلٓها ؤو بوشائها لهزا ًؿلٔ نلُه ؤداء قاهشي ؤو يحر خُٓٓي، وسيم رلٚ َةن مبادسة 

، ؤما مٓذسة اإلااظعت نلى ججىب (راحي)اإلااظعت باٖدشاٍ هزه الُشص واظخًاللها ًذٛ نلى ؤداء داخلي 

ل.التهذًذاث التي جكهش في البِئت الخاسجُت َُذٛ نلى ؤداء خاسجي بُهل الهمل الزي جٓىم به اإلااظعت إلاىاجهتها

ًمثل ألاداء الزاحي في ؤداء اإلااظعت في مجمىنها بُهل الجهىد التي ًبزلها ؤنػاء ؤلاداسة : ألاداء الذاجي-ل2

:                       واإلاعاولحن واإلاشئوظحن الهمل واظخًالٛ مىاسد اإلااظعت، وهى ًيخج مً جىلُُت ألاداءاث الخالُت

ههم ومعخىاهم الىقُُي : ألاداء البشزيل• ٗان مْى ًخمثل ألاداء البششي في ؤداء الهاملحن باإلااظعت مهما 

حن ومىُزًً) وهى مً ؤهم مطادس ألاداء، خُح ًدذد بذسجت سثِعُت  (ُْاداث نلُا، بداسة وظؿى، مشَش

اث ألاداء العابٓت ٗلها، خُح ال ًم٘ىىا ؤن هخطىس ؤي ؤداء بذون ؤَشاد .                                  معخٍى

ًخمثل الذاء الخٓني في ْذسة اإلااظعت في اظخخذام واظخًالٛ ججهحزاث ؤلاهخاج : ألاداء الحقني     •

زلٚ ضُاهتها، وحهخبر ٖمُت ؤلاهخاج ووعبت اظخخذام الؿاْت ؤلاهخاجُت  (الاظدثماساث) في الهملُت ؤلاهخاجُت ٖو

                                                        
1BernardMartory , Daniel Crozet, Gestion Des Ressources Humaines, pilotage social et performances, Dunoud, 6iéme édition, paris, 2005, 

p p 168-169.                                                                                                                     
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 .                                                                                               مً ؤبشص ماششاث ألاداء الخٓني للماظعت

ُاءة اإلااظعت في حهبئت اإلاىاسد اإلاالُت وجىقُُها، وحهخبر وعب : ألاداء املالي• ًِ ألاداء اإلاالي مذي َهالُت ٖو

 1:الخدلُل اإلاالي وماششاث الخىاصهاث اإلاالُت مً ألاداء اإلاالي، باإلغاَت بلى ألاداء البششي والخٓني واإلاالي هجذ

ُٓت في جدُٓٔ ؤهذاٍ : ألاداء الحتاريل٭ ت والدعٍى هالُت الىقُُت الخجاٍس ًطِ ألاداء الخجاسي ُٖاءة َو

م ألانماٛ، اإلاشدودًت، نذد الضباثً، مهذٛ ششاء اإلاىخجاث والخذماث : اإلابُهاث وسغا الضباثً وحهخبر ْس

. اإلااظعت مً ؤبشص ماششاث ألاداء الخجاسي للماظعت

ً لتزوٍذ اإلااظعت باإلاىاد ألاولُت : ألاداء الحمىيني٭ ُاءة وقاثِ الششاء، الىٓل والخخٍض ًخمثل في َهالُت ٖو

هخبر مهذٛ جلِ اإلاخضون  ذ اإلاىاظب، َو واإلاهذاث والخجهحزاث ؤلاهخاجُت بالىىنُت وال٘مُت اإلاىاظبت في الْى

ني، والشٙل الخالي ًىضح ؤهىام ألاداء خعب  وصمً وضٛى الؿلبُت مً ؤبشص ماششاث ألاداء الخمٍى

 .للأهىاع ألاداء حسل املفدر:ل(4-1)الشهص رقم :اإلاطذس

 

 

 

 

 

 

 

Martory, Ibid, p169.La source : Bernard 

ل

ل

ل

                                                        

.135 ضالح جلُذ، مشجو ظبٔ رٖشه، ص  1 

 البيئة

 

 

 

(ظاهري)أداء خارجي   
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ل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحسل الشمىلية:لاللزع الثاوي

 1:في قل هزا اإلاهُاس ًمً٘ جٓعُم ألاداء بلى

وهى ًخجعذ باإلهجاصاث التي ظاهمذ في جدُٓٓها جمُو الهىاضش والىقاثِ وألاهكمت الُشنُت : ألاداء النلي-لل أ

للماظعت، وال ًمً٘ وعب اهجاصها بلى ؤي نىطش دون معاهمت باقي الهىاضش، وفي بؾاس هزا الىىم مً ألاداء 

ٗاالظخمشاس، الشمىلُت، ألاسباح والىمى ُُُت بلىى اإلااظعت ؤهذاَها الشاملت  . بلخ...ًمً٘ الخذًح نً مذي ٖو

ىٓعم بذوسه بلى نذة ؤهىام :  ألاداء الجزئي-ب هى الزي ًخدٓٔ نلى اإلاعخىي ألاهكمت الُشنُت للماظعت،ٍو

جخخلِ باخخالٍ اإلاهُاس اإلاهخمذ لخٓعُم نىاضش اإلااظعت، خُح ًمً٘ ؤن جٓعم خعب اإلاهُاس الىقُُي بلى 

ٔ ً، ؤداء وقُُت الدعٍى . ؤداء الىقُُت اإلاالُت،ؤداء وقُُت ألاَشاد، ؤداء وقُُت ؤلاهخاج، ؤداء وقُُت الخمٍى

ذ رلٚ  ووشحر بلى ألاداء الجضجي للماظعت في الخُٓٓت هى هدُجت الخُانل ألاداءاث ؤهكمتها الُشنُت، ٖما ًٖا

ؤخذ الباخثحن الزي ًشي ؤن دساظت ألاداء الشامل للماظعت ًُشع ؤًػا دساظت ألاداء نلى معخىي مخخلِ 

 .              وقاثُها

بلخ، وفي ...ؤما خعب مهُاس الؿبُهت َةهه ًمً٘ جٓعُم ألاداء بلى ؤداء اْخطادي، اجخماعي، ظُاس ي وجٓني

ال ًمً٘ للماظعت ؤن جدعً ضىستها : "بشاسة بلى هزا الخطيُِ ًٓٛى ؤخذ الباخثحن

MarquedeImage باالنخماد نلى الذاء الاْخطادي ؤو الخ٘ىىلىجي َدعب، بل ؤن ألاداء الاجخماعي له وصهه

". الثُٓل نلى ضىسة اإلااظعت في الخاسج

العىامص املؤثزة في ألاداء :لاململطل الثالح

ىا له في العابٔ َةن ألاداء ًخم جطيُُه باالنخماد نلى مجمىنت مً اإلاهاًحر، لً٘ مهما  مً خالٛ ما جؿْش

اخخلُذ هزه الخطيُُاث َةن ألاداء ًخهشع للهذًذ مً الهىامل،وهزه ألاخحرة جخخلِ مً ماظعت ألخشي 

ذ ألخش باليعبت للماظعت الىاخذة .                                                                                            ومً ْو

 

 

                                                        

.100، ص 2000-1999، ؤؾشوخت دٖخىساه ، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت، جامهت الجضاثش، "ؤزش البِئت نلى ؤداء اإلااظعت الاْخطادًت" نلي نبذ هللا،  1 
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.لللللللللللللللللللللللللللللللالعىامص املؤثزة في ألاداء:ل(5-1)الشهص رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سظالت ماجعخحر، الهلىم الاْخطادًت، "الثٓاَت الخهلُمُت وجإزحرها نلى ؤداء اإلاىكمت"شُٙاوي ظهام، :لاملفدر

.                          56، ص 2007-2006حعُحر اإلاىكماث، بىمشداط، 

ُما ًلي جُطُل لٙل هزه الهىامل  1:َو

 :العىامص الخارجية:لاللزع ألاوىل

وهي حشحر بلى جلٚ الهىامل التي جٓو خاسج ظُؿشة اإلااظعت، ونلى ؤلاداسة الىاخذة ؤن جىدبه إلاا خىلها مً 

ٗاهذ ؤو ظلبُت، وجخيبإ وحهمل نلى مىاجهتها و الخُِ٘ والخهاٌش مهها،وجخػمً هزه  مخًحراث اًجابُت 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:الهىامل

لللللل.والتي حه٘غ في ؾبُهت الىكام العُاس ي والعُاظت الخاسجُت ومذي الاظخٓشاس العُاس ي: المليئة السياسية-ل1

هاث العاثذة في اإلاجخمو وجازش بذسجت :المليئة القاهىهية-ل2 وهي جخمثل ؤظاظا في مذي مشوهت ألاهكمت والدشَش

ُىد نلى  ٖبحرة نلى نمل ؤلاداسة، وألاوغام العُاظُت هي التي حشٙل الخىجهاث الٓاهىهُت وجػو ْىاهحن ْو

                                                        

.58-56شُٙاوي ظهام، مشجو ظبٔ رٖشه، ص ص  1 

 العوامل املؤثرة يف األداء

 العوامل اخلارجية العوامل الداخلية

.       املورد البشري-

.               اإلدارة-

.               التنظيم-

.    طبيعة وبيئة العمل-

.العوامل الفنية-  

.     البيئة السياسية-

.     البيئة القانونية-

.   البيئة االقتصادية-

البيئة الثقافية  -

.  واالجتماعية

.  البيئة التكنولوجية-
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ل.نمل وؤداء اإلااظعت

:                                                                 وهي جخمثل ؤظاظا في: المليئة الاقحفادية-ل3

 .                                                                      ؾبُهت الىكام الاْخطادي العاثذ في الذولت• 

الاظخٓشاس الاْخطادي و الزي ٌه٘غ في مذي ْذسة اإلااظعت نلى الخجاوب مو اإلاخًحراث الاْخطادًت في  • 

 .                                                    مجاٛ اظخٓشاس ألاظهاس و الخطخم

 .                                                             الىكام البىٙي والعُاظاث اإلاالُت وهُٙل ألاظىاّ • 

لتهاوجىصَهها الؿبُعي وخاالث اإلاىاَعت العاثذة •  للل.                 هذسة اإلاىاسد ألاولُت ؤْو

وجخمثل في الهاداث والخٓالُذ اإلاىسوزت، الجزاناث الُشدًت في اإلاجخمو، معخىي : المليئة الاجحماعية والثقافية-ل4ل

-ل5ل.الخهلُم ودسجت ألامُت، ؤهىام بشامج الخهلُم الُني واإلانهي اإلاهمٛى بها، جىجه الاخخُاجاث واإلاهاساث اإلاؿلىبت

وهي حهني مجمىنت اإلاخًحراث التي ٌعخهملها ألاَشاد للعُؿشة نلى اإلاخًحراث البُئُت : المليئة الحنىىلىجية

اإلادُؿت وجخجعذ في الاختراناث والخجذًذاث في العلو والخذماث والىظاثل والهملُاث ودسجت حهٓذ 

.                                                                                الخ٘ىىلىجُا اإلاعخخذمت

ل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالعىامص الداألاطية:لاللزع الثاوي

 :    وهي جمثل مجمىم الهىامل التي جخػو لئلداسة وظُؿشة اإلااظعت، وهي مخهذدة ومخىىنت ؤهمهال

وهى ٌشٙل ؤهم مىاسد اإلااظعت بانخباسه الهامل الذًىامُٙي اإلاازش في جمُو نملُاث ؤلاهخاج :لاملىرد البشزيل-ل1

واإلاخد٘م في مخخلِ الهىامل ألاخشي، َهملُت اجخار الٓشاس واليشاؾاث التي ًاديها ؤلاوعان  في اإلااظعت هي 

مُت ؤلاهخاج، َاإلوعان هى الزي ًشظم ألاهذاٍ، وهى الزي ًدٓٓها :                                  التي جدذد جىدة ٖو

اهؿالْا مً هىا َةن مذي همى اإلااظعت ودسجت جىاَعيها مشهىن بمذي ْذستها نلى جشيُب واظخٓؿاب مىاسد 

ش مهاساث ألاَشاد  ها واججاهاتها، ومذي الهىاًت والاهخمام الزي جىلُه ؤلاداسة لخىمُت وجؿٍى ت ممحزة في مهاَس بشٍش

ل.وجىمُت دواَههم ووالئهم للهمل وجىخُذ معانيهم

ٓاٛ ؤن ؤٖثر مً : دارة–2 َاإلداسة معاولُت ٖبحرة في الُهاٛ لجمُو اإلاىاسد التي جٓو جدذ ظُؿشة اإلااظعت، ٍو

ادة مهذالث ألاداء حهخمذ نلى ؤظالُب ؤلاداسة، خُح جازش نلى جمُو ألاوشؿت الخاضت بالخخؿُـ 75 ٪ مً ٍص
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هالُت  ؼ ُٖاءة َو ت ًٙىن ظببا في عجض وجٍُى ابت، ولزلٚ َةن غهِ ؤو جٓطحر ألي دنامت بداٍس والُٓادة والْش

.  ؤلاداسة ٖٙل

ٔ للخخططاث والعُؿشة : الحىظيم-ل3 ٌشمل نلى جىصَو وجدذًذ اإلاهام واإلاعاولُاث مً جٓعُم الهمل َو

ٓا للمعخجذاث الجذًذة في هكم  والخيعُٔ، بر ؤن دسجت اإلاىاصهت في الخىكُم وبخذار الخًحراث الالصمت َو

ب، مً شإهه ؤن ًازش ٖثحرا نلى ألاداء وجدُٓٔ  وؤظالُب الهمل والخىقُِ ومىكىمت الخىاَض والخىمُت والخذٍس

اث نالُت مً الُ٘اءة وهكشا لهذم وجىد جىكُم ؤو هكم جُذة حهمل بُ٘اءة نالُت جدذ . ألاهذاٍ بمعخٍى

 ٔ جمُو الكشوٍ واإلاخًحراث، خعب اإلاشوهت والذًىامُُ٘ت في ؤي جىكُم بشٙل ًجهله ْابل للخًُحر َو

. اإلاعخجذاث الؿاسثت

جىجذ نىاضش نذًذة جدُـ بالُشد ؤزىاء جإدًخه لىقُُخه وهى ما ٌهٍش بمٙىهاث البِئت : بيئة العمص–ل4

بلخ، ٗل هزا له جإزحر بالٌ ألاهمُت نلى ...الذاخلُت مً نالْاث اجخمانُت، جىكُمُت،هكام الخىاَض، ؤلاًطاٛ

ل.العلٕى ألاداجي للمىسد البششي ومىه نلى ؤداء اإلااظعت ٖٙل

ُت اإلاخاخت : طمليعة العمص-ل5 حشحر بلى ؤهمُت الىقُُت التي ًاديها الُشد، مٓذاس الهمل، َشص الىمى والتْر

اث ؤلاشبام اإلاترجبت نلى الىقُُت خُح ٗلما اصدادث دسجت الخىأَ بحن الُشدوالهمل الزي  لشايلها معخٍى

: العىامص اللىية-ل6.                                        ًادًه اصدادث داَهُت ووالئه للماظعت، وبالخالي لئلهخاجُت وألاداء

لآلالث واإلاهذاث دوس هام في الخإزحر نلى ألاداء، ٖزلٚ مجاالث الطُاهت وؾّش حشًُل هزه آلاالث ومذي جىاَش 

ت ألاداثُت لؤلَشاد، ٗلها مدذدة لدجم ومعخىي الؿاْت ؤلاهخاجُت اإلاعخخذمت، ومً زم  ْؿو الًُاس واإلاهَش

اث ألاداء .                                                                               معخٍى
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:لألاالصة

ش  ت، جخػمً الُدظ والخُُٓم زم الخٍٓش وعخيخج في ألاخحر ؤن نملُت الخذُْٔ اإلاداظبي هي ؤخذ الُشوم اإلاهَش

مً ؤجل اجخار الٓشاساث وسظم ظُاظاث بًُت جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاشجىة، وال ًمً٘ جدُٓٔ جلٚ ألاهذاٍ بال 

بخدعً الذاء داخل اإلااظعت، الزي ٌهخبر مً ؤهم مهامها ورلٚ هكشا السجباؾه بيشاؾاتها اسجباؾا وزُٓا، 

وهىإ ؤًػا مً ًٓىم بشبؿه بالُ٘اءة، وهىإ مً ًشبؿه بالُهالُت، وهىإ مً ًشبؿه باإلهخاجُت، بال ؤهه 

وخعب ما جىضلىا بلُه َةن ألاداء ٌشمل الُ٘اءة والُهالُت وؤلاهخاجُت مها، وجخهذد جطيُُاث ألاداء، ورلٚ 

.                     بلخ...لخهذد اإلاهاًحر واخخالٍ وجهاث الىكش، َىجذ ألاداء الكاهشي، ألاداء الزاحي، ألاداء ال٘لي، ألاداء الجضجي

وسيم ألاهمُت البالًت لهملُت الخذُْٔ اإلاداظبي في اجخار الٓشاساث، وخعً ألاداء في اإلااظعت، بال ؤنهما 

.  ًخإزشان بمجمىنت مً الهىامل ظىاء مً داخل اإلااظعت ؤو مً خاسجها
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 :ثمهيد

ابت  بن اإلاُهىم الهام للخذُْٔ اإلاداظبي َى َدظ الخعاباث للخإٖذ مً صختها ؤو َى َدظ ؤهكمت الْش

. الذاخلُت والبُاهاث و اإلاعدىذاث بشٙل ٌهؿي الطىسة الصخُدت والطادْت للماظعت

 
ً
ذ قهشث مهىت الخذُْٔ هدُجت لخاجت ؤلاوعان بلى الخدُٓٔ مً البُاهاث اإلاداظبُت، وجؿىسث اإلاهىت هكشا ْو

 
ً
ُال ٗاث ألامىاٛ، مما ًذنى ؤن ًٙىن اإلاذْٔ في َزٍ الخالت ٖو إلشبام اليشاؽ الاْخطادي وقهىس شش

ش .للمعاَمحن إلاشاْبت ؤنماٛ ؤلاداسة ومً اإلاهشوٍ ؤن نملُت الخذُْٔ اإلاداظبي حشمل الُدظ والخٍٓش

ما وقُُخان مترابؿان ًم٘ىىا مذْٔ الخعاباث مً ببذاء سؤًه خٛى الهملُاث اإلاالُت  والخدُٓٔ بانخباَس

 مهما في حعُحر . للمششوم في ؤي ماظعت اْخطادًت
ً
باإلغاَت بٛ رلٚ َةن وقُُت الخذُْٔ اإلاداظبي دوسا

ٗاهذ دساظت َزا الُطل جخمثل َُما ًلي : مىاسد اإلااظعت ولهزا َٓذ 

- ٛ . ٗاهذ نباسة نً ُُُٖت جؿبُٔ الخذُْٔ اإلاداظبي داخل اإلااظعت الاْخطادًت: اإلابدح ألاو

ا: ؤما اإلابدح الثاوي- َش . َٙان نباسة نً مٙاهت الخذُْٔ اإلاداظبي في اإلااظعت الاْخطادًت وجؿٍى
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كيفية ثطمليم الحدكيم املحاسبي داخل املؤسسة : اململحح ألاوو 

   جٓىم مهمت ؤو وقُُت الخذُْٔ اإلاداظبي نلى مجمىنت مً الؿّش الىاجب نلى اإلاذْٔ بجبانها ومشاخل 

. 1مخهذدة لخؿبُٔ َزٍ الىقُُت نلى ؤخعً وجه ممً٘

آلية الحدكيم املحاسبي في املؤسسة : املططل ألاوو 

: املالحظة-1:                                                   جخػمً نملُت الخذُْٔ اإلاداظبي اظخهماال وبجبانا لؿّش الخالُت

ابت  وجؿبٔ في الخ٘م نلى ضالخُت الؿّش اإلاداظبُت اإلاعخهملت بمششوم الهمُل ومذي ُٖاءة هكم الْش

. الذاخلُت نالوة نلى اظخخذامها نىذ الُٓام بهملُت الجشد ألاضٛى اإلاششوم اإلاخخلُت

ش وجىدَا الُهلي، ٖما : الحفحيش-2 وجؿبٔ في الخذُْٔ الاظدثماساث اإلاالُت وألاضٛى ألاخشي الشبيهت لخٍٓش

حعخخذم للخطٛى نلى بُاهاث دانمت لخٙالُِ ألاضٛى ولإلًشاداث واإلاطاٍسِ الهادًت، وما شابه رلٚ مً 

. بىىد

ت مو ؤؾشاٍ خاسج اإلاششوم، وؤسضذة : الحثبيد-3 وجؿبٔ في الخإٖذ ن ؤسضذة الخعاباث ومبالٌ الهلُاث الخجاٍس

ا ٗاإلسظالُاث وبػاجو ألاماهت، ويحَر . ألاضٛى اإلاىجىدة في نهذة ؤشخاص خاسج اإلاششوم 

ت بمٓاسهتها مو بُاهاث شبيهت ؤو ممازلت خاضت : امللارهة-4 وجؿبٔ نلى ؤسضذة الخعاباث والبُاهاث اإلاالُت الجاٍس

.   بُتراث ظابٓت ؤو الخٓت لبُان ألاظباب الٙامىت وساء ؤي حًحراث َامت

ا ٖمهلىماث : الححطيل-5 ش مذي الانخماد نليها وضالخُت وشَش ت لخٍٓش وجؿبٔ نلى الخعاباث والبُاهاث الجاٍس

. نً اإلاششوم اإلانهي

ٗاخدعاب بػانت ؤخشص إلاذة، وؤسضذة : الاحخساب-6 مُت اإلآذمت مً الهمُل  ؿبٔ نلى البُاهاث الْش ٍو

ا . الهمالء، واإلاذَىناث مٓذما، واإلاعخدٓاث ويحَر

وجؿبٔ نلى ظُاظاث اإلاششوم اإلاهني، وألامىس والٓػاًا التي ال ًمً٘ ؤلاَطاح ننها في الٓىاثم : الاسحفسار-7

هاث اإلاىكىسة راث ألازش اإلادخل نلى : اإلاالُت اإلايشىسة، مثل الالتزاماث الهشغُت والخؿـ اإلاعخٓبلُت، والخْى

ض اإلاالي للمششوم ومً الجذًش بالزٖش ؤهه ًخم اظخخذام َزٍ الؿّش نلى ؤظاط اخخُاسي ًٓشس مذاٍ نلى . اإلاٖش

                                                        
.24، ص2000، داس واثل، نمان، ألاسدن، "نلم جذُْٔ الخعاباث"خالذ ؤمحن نبذ هللا، 1  
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ابت الذاخلُت، َزا ٖما ؤن جؿبُٔ الؿّش اإلازٗىسة  غىء ُٖاًت الؿّش اإلاداظبُت باإلاششوم، ومذي ُٖاًت الْش

ذ الالصمحن للُٓام بهملُت   مً الجهذ والْى
ً
 ٖبحرا

ً
عخًّش هطِبا  جضء غشوسي مً نملُت الخذُْٔ، َو

ً
ظابٓا

دظ السجالث  ذ جم في العىىاث ألاخحرة ببالى مىغىم اظخهماٛ الهُىاث ؤلاخطاثُت في اخخُاس َو الخذُْٔ، ْو

ذ ؤزبدذ الخجشبت اإلاُذاهُت هجانت اظخخذام الؿّش ؤلاخطاثُت َزٍ في جذُْٔ بىىد  ، ْو
ً
 ٖبحرا

ً
والذَاجش اَخماما

مً٘ للؿّش  ٗالزم اإلاذًىت والذاثىت، ٍو ض اإلاالي التي حعخلضم َخذ خعاباث ٖبحرة الهذد في الهادة،  اإلاٖش

ا مو الخ٘م الصخص ي والشؤي الزاحي للمذْٔ .   1ؤلاخطاثُت َزٍ ؤن جضداد ؤَمُت معخٓبال برا ما اظخهملذ ظٍى

املراحل العامة لطحدكيم املحاسبي داخل املؤسسة الاكحصادًة : املططل الثاوي

ا بىجاح جدذًذ اإلاذْٔ ؤَم اإلاشاخل الهامت التي ظُهخمذ نليها مً     ًخؿلب الُٓام بمهىت الخذُْٔ واهجاَص

ابت  خالٛ دساظت اإلااظعت ومدُؿها والعُاظاث الخاسجُت التي جخهامل مهها مو َدظ وجُُٓم هكام الْش

ش الهادلت خٛى الىغهُت اإلاالُت للماظعت . 2الذاخلُت مً ؤجل الىضٛى بلى مطذاُْت الخٓاٍس

: مرحطة الحصىو على معرفة عامة حىو املؤسسة الاكحصادًة: الفرر ألاوو 

همها     ْذ ًؿً البهؼ ؤهه بةمٙان اإلاذْٔ الخاسجي َدظ خعاباث اإلااظعت مىغىم الذساظت مباششة َو

ُاءجه خُح بن الخٚ نلى الٓىاثم اإلاالُت برا  ٗاهذ ججشبخه  وخبرجه ٖو والخ٘م نليها لً٘ يحر ممً٘ رلٚ مهما 

بُت، اجخمانُت خٛى اإلااظعت  ت، ْاهىهُت، غٍش لم ًجمو ماششاث في َزٍ اإلاشخلت وجهله لخٓاثٔ جٓىُت، ججاٍس

ٗان ًجهل خؿىاث ؤلاهخاج ولً  التي ًىىي جذُْٓها لً ًخمً٘ مثال مً مشاْبت وجُُٓم اإلاخضن بشتى ؤهىانه برا 

ًخمً٘ مً بنؿاء سؤي ضاثب خٛى ؤخؿاس اإلااظعت واإلائىهاث اإلاٙىهت إلاىاجهتها بر لم ًخهٍش نلى ؤخؿاس َزٍ 

ُىدَا ونملُاتها .  ألاخحرة، ْو

ٗان نلى جهل بالٓؿام الزي ًيخمي بلُه ْىاهِىه، ومهاًحر اإلآاسهت بحن  ولً ًخمً٘ مً خ٘م صخُذ برا 

. اإلااظعاث

 

 

                                                        
.25اإلاشجو العابٔ، ص خالذ ؤمحن نبذ هللا، 1  
.94، ص 2005، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجضاثش، "اإلاشاجهت وجذُْٔ الخعاباث"مدمذ بىجحن، 2  
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ٗاألحي : جخػمً َزٍ اإلاشخلت مجمىنت مً الخؿىاث 

 :ألاعماو ألاولية مع املؤسسة املدكلة-1

مً خالٛ َزٍ الخؿىة ًؿلو اإلاذْٔ نلى الىزاثٔ الخاسجُت للماظعت مما ٌعمذ له بالخهٍش نليها مً خُح 

 مما 
ً
ت الٓىاهحن والخىكُماث الخاضت بالٓؿام وما ٖخب خٛى خُاجه وخٛى اإلااظعت ؤخُاها اإلادُـ ومهَش

. ًم٘ىه مً اظخخشاج مهاًحر اإلآاسهت ما بحن ماظعاث الٓؿام

: الاثصاالت ألاولى مع املؤسسة املدكلة-2

 مههم ومو مً 
ً
جشي لٓاءا  هي خؿىة ًخهٍش اإلاذْٔ مً خاللها نلى معئىلي ومعحري مخخلِ اإلاطالح ٍو

اساث مُذاهُت ًخهٍش مً خاللها نلى ؤماًٖ  م ؤزىاء ؤداء اإلاهمت ٖما ًٓىم بٍض ٌشخًل مههم ؤٖثر مً يحَر

اسة الهمل َزٍ َٓذ ًخهزس نلُه ج٘شاساَا. اإلااظعت، وشاؾاتها ووخذاتها  .ونلُه الاظخُادة مً ٍص

 :اهطالق ألاعماو-3

جمو مهلىماث  ٗاملت خٛى اإلااظعت ٍو بهذ ْؿو مخخلِ الخؿىاث ًدطل اإلاذْٔ نلى هكشة نامت شاملت و

، في ملِ ٌعمى اإلالِ الذاثم ٖما ًم٘ىه في َزٍ اإلاشخلت بنادة الىكش في بشهامج 
ً
جخطِ بالذًمىمت وعبُا

 .جذخله اإلاعؿش

 :مرحطة فحص وثلييم هظام الركابة الداخطية لطمؤسسة: الفرر الثاوي

ا  ٍى نلى ؤزَش    البذ نلى اإلاذْٔ مً جُُٓم ٗل ؾّش الهمل وؤلاجشاءاث والخهلُماث اإلاهمٛى بها ْطذ الْى

نلى الخعاباث والٓىاثم اإلاالُت، ًجب الخإُٖذ َىا نلى غشوسة جُُٓم َزا الىكام ورلٚ ختى ًدعنى للمشاْب 

 : 1َدظ الخعاباث، وج٘مً َزٍ الػشوسة في ألاظباب الخالُت

ال ًمً٘ للمذْٔ نملُا جذُْٔ ٗل الخعاباث ولً٘ جضء منها َٓـ وللخ٘م نلى ؤن الٙل صخُذ نلُه الخإٖذ -

ت ؤلاجشاءاث وؾّش الهمل اإلاخبهت ٓت، ؤي اظخمشاٍس  .مً ؤن ٗل نملُت جُعش وحسجل بىُغ الؿٍش

ًٓىم اإلاذْٔ بمشاجهت معدىذًه ؤي دساظت اإلاعدىذاث اإلابرسة للهملُت ونلُه لٙي ًثٔ في ألاخحرة خطىضا برا -

ٗاهذ جدػش داخل اإلااظعت ؤي ظىذاث داخلُت، ٌهٍش ُُُٖت بنذادَا وجذُْٓها نبر مخخلِ اإلاطالح التي 
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 .جمش بها واإلادخُكت نليها في ألاسشُِ َزا ًجهله ًخإٖذ ؤجها جبرس جضثُا، ٗلُا، ؤو ال جبرس الهملُاث اإلاسجلت

لِغ في اظخؿانت اإلاذْٔ الخإٖذ مً ؤن الدسجُالث حه٘غ ٗل الهملُاث بالشيم مً جذُْٓها وال ًخإٖذ مً -

ت ؤجها خالُت مً ألاخؿاء وؤن ٗل جذُْٔ  البذ ؤن  (داخل، خاسج)رلٚ بهذ جُُٓم مخخلِ الىكم الجضثُت ومهَش

 .حسجل

:               1وفي جُُٓم الىكام َىإ مجمىنت مً الخؿىاث التي جخػمً ؤجىبت نلى ألاظئلت الشثِعُت اإلاخمثلت في-

ابت داخلُت َهالت؟•  .ماهي ؤلاجشاءاث اإلاهمٛى بها التي حهذٍ منها جدُٓٔ ْس

؟•
ً
 .َل بن جلٚ ؤلاجشاءاث مؿبٓت َهال

ابت داخلُت خعىت مما ًادي بلى صخت الٓىاثم اإلاالُت؟• ٗاَُت لخلٔ ْس  .َل ؤلاجشاءاث 

ت الهامت للىكم َةهه ًخٙىن مً ؤهكمت جضثُت خاضت  ابت الذاخلُت هكام شامل وخعب الىكٍش   بن هكام الْش

ت ًمً٘ ؤن ًجضت بذوسٍ بلى  ل هكام جضجي خعب هُغ الىكٍش بمخخلِ الهملُاث التي جٓىم بها اإلااظعاث ٗو

٘زا دوالُٚ  .ؤهكمت جضثُت َو

ٗاهذ َىالٚ خٛى نملُت البُو    ومثاٛ نلى رلٚ نملُت البُو للضباثً، بر ًجمو اإلاذْٔ ؤلاجشاءاث اإلا٘خىبت برا 

ا، ٖما ًشظم خشاثـ الخخابو  ذون ملخظ لها بهذ خىاس مو الٓاثمحن نلى اهجاَص ٗىجىد دلُل ؤو بزباث ٍو

وسظىم بُاهُت للىزاثٔ اإلاعخهملت واإلاهلىماث اإلاخذَٓت واإلاطالح اإلاهىُت ٖما ًمً٘ اظخهماٛ اظدثماساث 

، بن بجشاءاث نملُت البُو ٖمثاٛ البذ ؤن جخػمً 
ً
مُخىخت جخػمً ؤظئلت جخؿلب ؤن جٙىن ؤلاجابت نليها ششخا

 .حسجُل ؾلبُت الضبىن، حعلُم العلهت، بنذاد الُاجىسة، الدسجُل اإلاداظبي َهلُه الٓبؼ والدسجُل لها

 :اخحملارات الفهم-1

ٔ ُْاظه  ًداٛو اإلاشاْب ؤزىاء َزٍ الخؿىة َهم الىكام اإلاخبو ونلُه ؤن ًخإٖذ ؤهه َهمه ورلٚ نً ؾٍش

 . باخخباساث الُهم والخؿابٔ ؤي ًخإٖذ مً ؤهه َهم ٗل ؤجضائها وألاخعً جلخُطه له بهذ جدبهه للهملُاث

  ومما ًجهل اإلاذْٔ ًؿلو نلى بهؼ ؾلبُاث الضباثً ومٓاسهتها بعىذاث الدعلُم والُىاجحر اإلادشسة للبُو 

ٗاث الجشد نبر ألاماًٖ اإلاهُت ًجهل مً َزا الاخخُاس رو ؤَمُت مدذودة َذَه مً وساثه َى الخإٖذ مً  وبخدش
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 مىجىد وؤداٍ بىجه ظلُم لخعً َهمه جماشُا مو خعً الخلخُظ والخؿبُٔ
ً
 . ؤن ؤلاجشاء َهال

 : الحلييم ألاولي لطمرحطة ألاولية-2

باالنخماد نلى الخؿىجحن العابٓخحن ؤي جمو ؤلاجشاءاث واخخباساث الُهم ًخمً٘ اإلاذْٔ مً بنؿاء جُُٓم ولي 

للمشاْبت الذاخلُت باظخخشاجه مبذثُا هٓاؽ الٓىة ؤي غماهاث حعمذ بالدسجُل الجُذ للهملُاث وهٓاؽ 

 ما ٌعخهمل اظخماساث 
ً
الػهِ جخمثل في نُىب ًترجب ننها خؿش اسجٙاب ؤخؿاء وجضوٍش وفي َزٍ الخؿىة يالبا

مًلٓت جخػمً مجمىم ؤظئلت ًٙىن الجىاب بىهم بًجابي، والجىاب بال ظلبي ونلُه في ألاخحر ٌعخؿُو اإلاذْٔ 

ت للىكام مدل  جدذًذ هٓاؽ ْىة الىكام وهٓاؽ غهُه ورلٚ مً خُح الخطىس ؤي مً الىاخُت الىكٍش

 . الذساظت

 : اخحملارات الاسحمرارية-3

ًخإٖذ اإلاذْٔ مً خالٛ هىم مً الاخخباساث مً ؤن هٓاؽ الٓىة التي جم الخىضل بليها في الخُُٓم ألاولي للىكام 

 .َهال مؿبٓت بطُت معخمشة وداثمت في الىاْو

  بن َزٍ الاخخباساث راث ؤَمُت ْطىي مٓاسهت مو اخخباساث الُهم والخؿابٔ ألجها حعمذ للمذْٔ ؤن ًٙىن 

دذد حجم َزٍ الاخخباساث بهذ  نلى ًٓحن مً ؤن ؤلاجشاءاث التي ساْبها مؿبٓت باظخمشاس وال جدمل ؤي خلل، ٍو

ىم َيها خالٛ دساظت الخؿىة العابٓت لها ٍى نلى ألاخؿاس اإلادخمل الْى  .الْى

 : الحلييم النهائي لىظام املراكملة الداخطية-4

ٍى نلى غهِ الىكام وظىء  ت العابٓت الزٖش ًخمً٘ اإلاذْٔ مً الْى   باالنخماد نلى اخخباساث الاظخمشاٍس

جؿبُٔ ؤو نذم جؿبُٔ هٓاؽ الٓىة باإلغاَت بلى هٓاؽ الػهِ ؤي غهِ جطىسٍ نىذ الخُُٓم لهزا الىكام 

ًٓذم اإلاخذخل خىضلت في وزُٓت شاملت مبِىا  (هٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ)ومً خالٛ الىخاثج التي جىضل بليها 

شا  آزاس رلٚ نلى اإلاهلىماث اإلاالُت مو جٓذًم اْتراخاث ْطذ جدعحن ؤلاجشاءاث جمثل وزُٓت الخىضلت نادة جٍٓش

 . 1خٛى اإلاشاْبت التي ًٓذمها اإلاذْٔ لإلداسة ٖما جم٘ىه مً اظخخالص الجىاهب الاًجابُت اإلاهمت

ابت للهملُاث في شٙل بجشاءاث وؾّش نمل ًيبغي جدبهها نبر اهجاص ؤي    بن الىكام ٌهؿي الشخظ الالصمت والْش

                                                        
، مزٖشة ماظتر، جذُْٔ مداظبي ومشاْبت حعُحر، جامهت معخًاهم، "َهالُت الخذُْٔ اإلاداظبي في حعُحر اإلااظعت الاْخطادًت"بلهاشمُت آمىت، 1
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نملُت مً الهملُاث التي جٓىم بها اإلااظعت ٖما ًدعنى بنؿاء ُُُٖت مهامالتها وبدخاالتها في الىكام اإلاهلىماحي 

يبغي جدُٓٔ ؤَذاٍ الىكام للمشاْبت الذاخلُت  الزي ًمثل ضىسة الىكام الخُٓٓي اإلاخمثل في اإلااظعت ٍو

. وجؿبُٔ مدخىاٍ مو وجىد مىقُحن را ُٖاءة نالُت وبخالص في الهمل ًامىىن بخدُٓٔ َزٍ ألاَذاٍ

 :مرحطة فحص الحسابات واللىائم املالية الخاصة باملؤسسة: الفرعالثالح

مً٘ الانخماد نلُه ومؿبٔ  هاٛ ٍو ابت الذاخلُت ْىي َو   برا وجذ اإلاذْٔ الخعاباث الخاسجي ؤن هكام الْش

ٗاَت الهملُاث اإلاالُت، مما ًجهل  َةهه ًٓلل مً الاخخباساث التي ظُجشحها في الذَاجش والسجالث نىذ َدظ 

مذْٔ الخعاباث ًُدظ بهؼ الهملُاث اإلاالُت معخخذما الهُىت ؤلاخطاثُت وؤظلىب الهُىت ؤلاخطاثُت 

ٓت  ادي َزا بلى اخخباس نُىت مً مجمىم الهملُاث اإلاالُت بؿٍش اغُاث ٍو ت الاخخماالث في الٍش معخمذ مً هكٍش

نشىاثُت َةهىا ظٍى هخدطل نلى هخاثج جذ اًجابُت مً َزٍ الهُىت ولً٘ ًجب ؤن ًخىاَش ششؽ نذم الخدحز 

ا  . الزي ٌهؿي ٗل مُشدة مً الهملُاث اإلاالُت الُشضت ألن جٙىن غمً مُشداث الهُىت التي ظٍى ًخم اخخباَس

 :1  جىجض مشخلت َدظ الخعاباث في زالر خؿىاث ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي

 :ثحدًد آثار ثلييم املراكملة الداخطية-1

  بن الخُُٓم النهاجي للىكام ظُادي بلى حهعحر ؤو حهُٓذ اإلاهمت َُادي بلى جىظُو ؤو جػُِٔ بشهامج الخذخل 

الىمىرجي اإلاعؿش، َالىكام الجُذ ٌهُي مً اإلاشاْبت اإلاباششة الشاملت وخُٓٓت الدسجُالث ٖما ؤن الىكام 

ت ؤو الخطىسٍت له ْذ جادي به بلى اظخدالت َدظ الخعاباث  اإلالء بالهُىب خاضت مً الىاخُت الىكٍش

 . وبنؿاء سؤي خىلها

 :اخحملارات السيراهية والحطابم-2

 مً ججاوغ وجؿابٔ ؤو نذم جؿابٔ اإلاهلىماث اإلاداظبُت 
ً
ٌعمذ َزا الىىم مً الاخخباساث للمذْٔ الخدٓٔ ؤوال

ٗان َىالٚ اهدشاٍ، جخم اخخباساث الخؿابٔ . خٛى الهملُاث في اإلاُذان بن الًشع َىا َى اٖدشاٍ َُما برا 

ٔ ؤلاؾالم نلى اإلاهلىماث اإلاداظبُت  : والخجاوغ نً ؾٍش

ً الخذُْٔ-  .ؤلاؾالم نلى مىاٍص
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ضة ولإلؾالم نلى اإلاهلىماث خاسج اإلاداظبت ًجب مالخكت - و للُٓىد ال٘بحرة وجذُْٔ الهملُاث اإلاٖش َدظ ظَش

ت، لىخت الُٓادة الهٓىد، مداغش الاجخماناث: ما ًلي  .الخ...اإلاىاصهاث، ؤلاخطاثُاث الخجاٍس

ٔ نملُاث خعابُت زا دون وعُان مً جهت ؤخشي الُٓام بمٓاسهاث نً ؾٍش  .  َو

 .هُٓاث اإلاعخخذمحن-

ٗاث الاظدثماساث-  .اَخال

 .الىُٓاث اإلاالُت-

زا الُٓام بالخذُْٔ الُٓاس ي مً ظىت بلى ؤخشي ٗل الُدىص في بؾاس الخذُْٔ الخدلُلي، ؤما الاخخباساث    ٖو

 :العحراهُت للدسجُالث وألاسضذة َخخم باالنخماد نلى مطادس مخخلُت هزٖش منها

.   الشجىم بلى الىزاثٔ الذاخلُت، الُىاجحر، العىذاث، الاظخالم ؤو الدعلُم، ملِ الجشد اإلاعخمش لُٓم الاظخًالٛ-

بسظاٛ ؾلباث مطادْت للمخهاملحن مو اإلااظعت ْطذ جإُٖذ الهملُاث اإلاسجلت في دَتر اإلااظعت والتي جمذ –

ٖما ًٓىم اإلاذْٔ بةسظاٛ ؾلباث مطادْت بلى ؤؾشاٍ ؤخشي ؾلبا . الضباثً، اإلاىسدًً والبىٕى: مههم مثل

 .للمهلىماث خٛى اإلااظعت التي ًذْٓها

 مً ظحراهُت ألاسضذة-
ً
 .بن جٓىُت ؾلباث اإلاطادْت مدبزة وحعخهمل ٖثحرا

 :اإلاشاَذة اإلاُذاهُت

  بدػىس نملُت الهذ وجُُٓم اإلاخضوهاث، مشاْبت الاظدثماساث في ؤماًٖ وجىدَا، مشاْبت الطىذّو َجاثُا 

 .بجذسدٍ

 :إنهاء عمطية الحدكيم بئبداء رأي فني محاًد: الفرر الرابع

  نلى اإلاذْٔ في جهاًت ألامش ؤن ًطذس سؤًهخٛى اإلاهلىماث اإلاالُت ورلٚ إلجهاء اإلاهمت، ونلُه ْبل ؤلادالء بالشؤي 

النهاجي اإلاذنم باألدلت، ؤلاؾالم نلى الؿّش اإلاداظبُت اإلاخخاسة واإلاخبهت مً ؾٍش اإلااظعت ومذي اخترام مبادت 

اإلاداظبت اإلاخهاٍس نليها، ٖما نلُه َدظ ألاخذار ما بهذ اإلاحزاهُت َٓذ جٙىن َىالٚ ؤخذار مهمت لها نالْت 

مباششة ؤو يحر مباششة بالهملُاث اإلاداظبُت ومدخىي الٓىاثم اإلاالُت للذوسة التي خػهذ للمشاْبت، وؤخذار 

ش، للخإٖذ مً  ت، ونلُه جذُْٔ ؤوساّ نمله التي جمثل الٓانذة ل٘خابت الخٍٓش مازشة نلى خُاة ومعخٓبل الشٖش
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ا ٖما ًدب الخإٖذ ؤن مدخىي  مدخىاٍ للمشة ألاخحرة، وللخإٖذ ٖزلٚ مً ؤن ألانماٛ اإلابرمجت ْذ جم اهجاَص

ش الشؤي النهاجي للمذْٔ ولم ًبٓى للمخذخل في جهاًت َزٍ اإلاشخلت بلى ؤن ًخخم  ٗاَُت لخبًر ؤوساّ الهمل َزٍ 

ذلي بشؤًه  .1ٍو

ختى ًخمً٘ اإلاذْٔ مً بنؿاء سؤًه نلُه الُٓام بمجمىنت مً الخؿىاث التي جخظ جمو اإلاهلىماث خٛى 

 .اإلادُـ وظحر الهملُت ومدخىي اإلاىخج النهاجي لها اإلاخمثل في الىزاثٔ اإلاالُت

ا نمل اإلاذْٔ  :2  ؤَم الخؿىاث الهامت التي ًمش نبَر

 .الاجطاٛ بمذْٔ الخعاباث الخاسجي العابٔ-1

هم ؾبُهت ؤنماله والطُايت التي ًيخمي بليها-2  . جمو اإلاهلىماث نً الششوم َو

 .الخطٛى نلى مهلىماث خٛى الىكام اإلاداظبي والعُاظاث وؤلاجشاءاث اإلاداظبُت-3

ابت الذاخلُت اإلاداظبُت الزي ًىىي اإلاذْٔ الانخماد نلُه-4 م مبذجي ألهكمت الْش .                          بجشاء جٍٓى

اث ألاَمُت اليعبُت أليشاع نملُت الخذُْٔ-5  .بجشاء جٓذًشاث مبذثُت إلاعخٍى

ت-6  .جدذًذ بىىد الٓىاثم اإلاالُت التي مً اإلاىخكش ؤن جدخاج بلى الدعٍى

ت-7 ادة ؤو حهذًل في خالت وجىد نملُاث مو ؤؾشاٍ راث مطلخت مشتٖر  .الكشوٍ التي ْذ جدخاج بلى ٍص

 .دساظت معاولُاجه الٓاهىهُت اججاٍ الهمُل الزي ًذْٔ خعاباجه-8

و شإن اإلاهىت وصٍادة اخترام اإلاجخمو لها-9  .دساظاث معاولُاجه اإلاهىُت مً ؤجل َس

 الححدًات التي ثىاجه الحدكيم املحاسبي لطحطمليم ألامثل في جسيير املؤسسة: املططل الثالح

ذ الخاغش ًىاجه الخذُْٔ اإلاداظبي نذة جدذًاث هدُجت بلى الخًحراث والخؿىساث البُئُت اإلادُؿت    في الْى

 :3باإلااظعت َباث مً واجب اإلاذْٔ واإلااظعت مً مىاجهت َزٍ الخدذًاث، وهزٖش منها

 : فجىة الحىكعات في الحدكيم-1

هاث في الخذُْٔ رلٚ الخباًً بحن واجباث اإلاذْٔ التي جدذدَا الٓىاهحن اإلاخخلُت    وهني بُجىة الخْى

                                                        

.94 مدمذ بىجحن، هُغ اإلاشجو العابٔ، ص  1 

ت والخؿبُٔ" ًىظِ مدمذ جشبىم،  .75-71، ألاسدن، ص ص 1، ماظعت الىساّ، الؿبهت "مشاجهت الخعاباث بحن الىكٍش 2 

ش مهىت اإلاشاجهت" جىسج دهُاٛ يالي،  ت، "جؿٍى .143، ص 2001، الذاس الجامهُت، ؤلاظ٘ىذٍس 3 
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و جدُٓٓه،  زلٚ جطىساث معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت لألداء اإلانهي للمذْٔ اإلاخْى واإلاىكماث اإلاهىُت ٖو

َمعخخذمي الٓىاثم اإلاالُت ٌهخٓذون ؤن اإلاذْٔ َى اإلاعاوٛ نً بنذاد الٓىاثم اإلاالُت وؤهه ًداَل نلى 

ش الىكُِ ًخػمً ْذسة اإلايشإة في الاظخمشاس في اليشاؽ، ٖما ؤن  اظخٓالله نىذ مضاولت نمله، وان الخٍٓش

زا  اث يحر الٓاهىهُت بشٙل مؿلٔ َو معاولُت اإلاذْٔ في انخٓادَم َى اٖدشاٍ ألاخؿاء والًش والخطَش

و اإلادخمل والىخاثج الخُُٓٓت للمشاجو في هكش اإلاعخخذمحن ذ مً احعام الُجىة بحن الخْى  .الانخٓاد ًٍض

 :مشكل كدرة املؤسسة على الاسحمرار في اليشاط-2

ش َى بمٙاهُت اإلااظعت مً الاظخمشاس مً نذمه في    بن اإلاشٙل الزي ًىاجه اإلاذْٓحن الُىم في بنذاد الخٍٓش

ش هكُِ وبالخالي جٓو اإلاعاولُت نلى اإلاذْٔ، َٓذ ًدذر عجض مالي هاجج نً نذم  ٗان الخٍٓش اليشاؽ ختى ولى 

ا  .مٓابلت الخذَٓاث اإلاالُت الذاخلُت والخاسجُت وبالخالي ًازش نلى اظخمشاَس

 :ممارسة الحلدًر املنهي مً طرف املدكم-3

ل لزلٚ خالٛ مضاولخه لهمله اإلانهي، جازش نلُه    بن الخٓذًش اإلانهي َى نملُت اجخار الٓشاس بىاظؿت اإلاذْٔ اإلاَا

نذة مازشاث جمىو مً نمله نلى الىجه اإلاىىؽ به وهزٖش منها مشٙلت ؾبُهت وحهٓذ اإلاىاِْ التي جخؿلب 

ش، والطُاث التي ًخمخو بها وبِئت اإلاشاجهت، ونملُت اجخار الٓشاساث التي جدبو  .مماسظت َزا الخٍٓش

الاظخٓاللُت واإلاىغىنُت والجزاَت نىذ مضاولت الهمل اإلانهي والشٚ اإلانهي، ؤما : 1  ومً جإزحراث الطُاث هزٖش

 .جإزحراث بِئت الخذُْٔ َخكهش باإلاخاؾش ونذم الخإٖذ والػًىؽ الخىاَعُت واإلاهاًحر اإلاهىُت

 :الحأثيرات المليئية ألوشطة الىحدات الاكحصادًة على املدكلين-4

ش    لٓذ ؤضبدذ مهمت الخُاف نلى البِئت الاْخطادًت تهم الجمُو َلزا باث مً الىاجب نلى اإلاذْٓحن جؿٍى

 .مهمت الخذُْٔ اظخجابت لتزاًذ الاَخمام باإلاداَكت نلى البِئت

ًجب جدعحن الاجطاالث مو معخخذمي الٓىاثم بهذٍ جىنُتهم •:2بهؼ اإلآترخاث إلاىاجهت َزٍ الخدذًاث -

هتهم  .وجصخُذ جْى

. ًجب جذنُم اظخٓاللُت اإلاذْٓحن•

                                                        

.144جىسج دهُاٛ يالي،مشجو ظابٔ، ص  1 

.52-49ا جىسج دهُاٛ يالي،مشجو ظابٔ، ص ص  2 
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ًجب نلى اإلاىكماث اإلاهىُت َدظ اإلاهاًحر اإلاداظبُت بهذٍ الخهامل مو الٓػاًا اإلاخخلُت وجػُِٔ هؿاّ •

ًجب نلى اإلاىكماث جىظُو معاولُاث •.                                                                                            البذاثل اإلاداظبُت

اث الٓاهىهُت  .اإلاذْٓحن اإلاخهلٓت باٖدشاٍ ألاخؿاء والًش والخطَش

ش اإلاذْٓحن ننها•  .ًجب نلى اإلاىكماث اإلاهىُت حشُ٘ل لجان لُدظ الٓىاثم اإلاالُت للميشأث وجٓاٍس

. ًجب دساظت الكشوٍ الاْخطادًت الهامت والخىكُمُت اإلاخهلٓت بالطىانت وجُُٓم ُٖاءة ؤلاداسة•

 مكاهة الحدكيم في املؤسسة الاكحصادًة وثطىيرها: اململحح الثاوي

ش ؤي ماظعت اْخطادًت، َهى ٌعاَم بشٙل ٖبحر نلى   في نمل وهجاح وجؿٍى
ً
 َاما

ً
ًلهب جذُْٔ الخعاباث دوسا

ض اإلاالي لها، ٖما ٌعاَم في حعُحر مىاسد اإلااظعت وجٓذًم  ت جمُو ألاخؿاء ومذي ظالمت صخت اإلاٖش مهَش

 .الخذماث مً ؤجل جدُٓٔ ألاَذاٍ اإلاشجىة

 دور الحدكيم في جسيير مىارد املؤسسة: املططل ألاوو 

ُب الىظاثل اإلاادًت    اإلااظعت ٖمىكمت اْخطادًت واجخمانُت معخٓلت هىنا ما جاخز َيها الٓشاساث خٛى جٖش

ت بًُت بضذاساث ُْمت اإلاػاَت خعب ألاَذاٍ اإلاشجىة  . 1والبشٍش

: املىارد البشرية: الفرر ألاوو 

 ؤضبدذ ؤلاظتراجُجُاث الخىاَعُت التي جخبىاَا اإلااظعاث لالظخدىار نل خطظ ظّى متزاًذة جٓىم نلى 

م ومىه ٌهخبر الهىطش البششي  بهم وجدحَز م وجذٍس ً واخخطاضحن وناملحن ًدعً اخخُاَس ت إلاذٍس نٓٛى البشٍش

ى ٌهخبر الػمان الىخُذ لبهح  ت لجمُو العُاظاث وبشامج وؤوشؿت اإلااظعت، َو َى الخاٖم والٓىة اإلادٖش

ش َيها الهىطش البششي،  الخُاة لٙاَت نىاضش ؤلاهخاج التي ال ًمً٘ ؤن جدٓٔ ألاَذاٍ اإلاخىخاة منها ما لم ًخَى

ت الذاثمت والخٓلب اإلاعخمش مما  َاإلوعان ال ًخػو لهىامل زابخت ًمً٘ العُؿشة نليها بل َى ًخمحز بالخٖش

ٌعبب اخخالٍ ألاَشاد في الٓىة الهاملت والهالْت بحن معحري اإلااظعت والهماٛ َهي نالْت اجخمانُت ْبل ؤن 

جٙىن اْخطادًت، َُمً٘ للمذْٔ ؤن ًالخل رلٚ ؤي مذي جٙامل معحري ؤلاداسة والهماٛ ؤو مذي مالخكت ؤن 

 
ً
ابت الذاخلُت التي جػو : ؤلاداسة ْذوة خعىت لهمالها مثال ٗالخدُحز، اشتراٖهم في بهؼ الٓشاساث، هكام الْش

                                                        

، ص  .50بلهاشمُت آمىت، مشجو ظبٔ رٍٖش 1 
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ُذ الهمل الخ، َزٍ الهىامل وؤخشي تهم اإلاذْٔ في اجخار بهؼ ....زٓاَت م٘دعبت مً ؾٍش بداستهم ٖخْى

ش نليها . الخٓاٍس

: ملىارد املادًةا: الفرع الثاني

ت في ٗل اإلااظعاث، بل بن  زٍ اإلاىاسد لِعذ غشوٍس  جىٓعم َزٍ اإلاىاسد بلى مىاسد ؾبُهُت وؤخشي مالُت، َو

ت وخذمُت مىاسدَا اإلاادًت هي ألامىاٛ اإلاعخهملت واإلاىجىداث في اإلاخؿـ الىؾني لها،  َىإ ماظعاث ججاٍس

الخ حهذٍ َزا اإلاخؿـ ...ٗاإلاخؿـ الخاص بالٓؿام البىٙي ؤو الُالحي ؤو اإلاخؿـ الخاص بالٓؿام الخإمُىاث 

 . 1بلى اإلاداَكت نلى ؤضٛى اإلااظعت

  ؤما الثاهُت َهي سئوط ألامىاٛ باليعبت للماظعاث، رلٚ ؤن مهكم ألاَذاٍ والعُاظاث والٓشاساث 

ٌعخدُل الىكش بليها بمهٛض نً الانخباساث اإلاالُت، وهدُجت الخًحراث التي خذزذ في اليشاؽ الاْخطادي َةن 

ش ؤي  هخمذ نليها في ٖخابت الخٓاٍس  ؤٖثر ؤَمُت، َو
ً
ضا ابت اإلاالُت ؤضبدخا جدخالن مٖش وقُُتي الخخؿُـ والْش

ت اإلاؿبٓت وما  ت الخؿـ والعُاظاث ؤلاداٍس زا بمهَش اإلاداَكت نلى ؤضٛى اإلااظعت وحعُحر اإلاىاسد اإلاالُت، َو

ت ؤو الهمذًت   زم حسجُل الاهدشاَاث وؤظبابها ومذي بمٙاهُت جصخُذ ألاخؿاء ظىاء الهٍُى
ً
جم جدُٓٓه َهال

 .وجٓذًم اإلاالخكاث ألصخاب الشإن

ابت نلى اإلاىاسد اإلاادًت جكهش مشاٗل نذًذة منها اخخالط بهؼ مىجىداث اإلااظعت  ش ششؽ الْش وبرا لم ًخَى

زا ساجو ٗله لالخخالط وألاخؿاء والًش في اإلااظعت  . نلى ظذاد التزاماتها وجُادي ؤلاَالط َو

: الحدكيم أداة لححليم الخطط إلاستراثيجية: الفرر الثالح

ظيخهٍش مً خالٛ َزا الُشم نلى الخؿـ ؤلاظتراجُجُت التي حهخمذ نليها اإلااظعت في حعُحر مىاسدَا اإلاادًت 

ت لخدُٓٔ ألاَذاٍ اإلاشجىة . والبشٍش

هي مجمىنت الٓشاساث والخؿىاث اإلاعخخذمت مً جهت لىغو وجىُُز : جعريف الخطط إلاستراثيجية/ 1

ؤلاظتراجُجُت ؤو ؤلاظتراجُجُاث التي جخلٔ الخىاظب مو اإلااظعت ومدُؿها والهادَت مً جهت بلى جدُٓٔ 

ت  ت ويحر البشٍش ت َخهبر نً ُُُٖت جىصَو اإلاىاسد البشٍش ؤَذاٍ اإلااظعت ، ؤما الخؿـ والعُاظاث ؤلاداٍس

                                                        

اع، "اْخطادًاث اإلاىاسد البُئُت" َِشش ؤهؿىوي،  خ، الٍش .12، ص 2002، داس اإلاٍش 1 
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 1.لخخذم ؤَذاٍ اإلااظعت

ٌهٍش الخخؿُـ ؤلاظتراجُجي نلى ؤهه الهملُت التي جخػمً وغو مجمىنت مً ألاَذاٍ اإلام٘ىت الخىُُز نلى 

 2.غىء جإزحر مخخلِ الهىامل للمششم ؤو اإلاىكمت

ٗاَت البُاهاث : دور الحدكيم في ثحليم إستراثيجية املؤسسة/ 2 ت بلى جمو  حهذٍ الخذُْٔ اإلاداظبي في الشٖش

ت ؤن جدٓٔ بها الىجاح في ٗل خذمت مً الخذماث التي ًٓذمها لٙاَت  الالصمت لخدذًذ الُُُ٘ت التي ًمً٘ للشٖش

زٍ البُاهاث ًخم جمهها مً خالٛ نملُت جُُٓم ومشاجهت شاملت لٙل مً  الٓؿاناث الهمالء اإلاخذومت، َو

ت والبِئت الذاخلُت لها وحعخلضم َزٍ الهملُت الُٓام بخدلُل شامل  البِئت الهامت التي حهمل في قلها الشٖش

ت. الخدلُل البُئي: ًخػمً مجالحن َما . زم جدلُل وغو الشٖش

ت- 2-1 ِ الخالي للشٖش خػمً رلٚ بجشاء دساظت جدلُلُت واْهُت : جدلُل البِئت الذاخلُت وجدذًذ اإلاْى ٍو

شمل رلٚ نلى جدلُل ؤلاهجاصاث  ت ومطادس ْىتها وغهُها في الخاغش واإلاعخٓبل َو إلمٙاهُاث مىاسد الشٖش

ت الخهٍش نلى الُشص اإلاخاخت وجدذًذ  ت وفي غىء َزٍ اإلاهلىماث حعخؿُو الشٖش ت الاظدثماٍس العابٓت للشٖش

شخمل َزا الىىم مً الخدلُل  ا والطهىباث التي ًمً٘ ؤن جىاجهها في َزا الطذد َو ت نلى اهتهاَص ْذسة الشٖش

: ما ًلي

هم في الخهامل - ؤ ت وؤهماؽ ظلٖى جدلُل الهمالء الخالُحن مً خُح نذدَم باليعبت لٙل خذمت جٓذمها الشٖش

ت . 3ومذي مالثمتهم، ٖما ًمً٘ جطيُِ َاالء الزًً ْذ ؤيلٓىا خعاباتهم في الشٖش

ت وجدذًذ الٓىة الزاجُت لها، - ب ِ الخالي في الشٖش جدلُل هٓاؽ الٓىة والػهِ التي ًخطِ بها اإلاْى

شخمل َزا الخدلُل نلى ما ًلي : َو

ت مً العّى وباليعبت لٙاَت الخذماث مثل• خطخه مً ظّى الىداجو ؤلاجمالُت، خطخه مً : خطت الشٖش

. بلخ...الٓشوع بمخخلِ ؤهىانها

ت بما ٌعخىنب ؤًت • ت ودسجت مشوهت ؤلاجشاءاث ؤلاداٍس اإلاكهش الخاسجي والخىكُم ؤلاداسي والخىكُمي للشٖش

                                                        

ت مً اإلاىكىس ؤلاظتراجُجي" خعً ببشاَُم بلىؽ ،  .81، ص 2002، 1، الؿبهت "بداسة اإلاىاسد البشٍش 1 

ٔ" مدمذ جاظم ، مدمذ الطمُذي،  .29، ص 2010، الؿبهت ألاولى، "بظتراجُجُاث الدعٍى 2 

ٗاث الىٓل البدشي " مدمذ ضشفي،  ُٓت للمىاون وشش .249-248، ص 2009، الؿبهت ألاولى، "ؤلاظتراجُجُت الدعٍى 3 
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ت . حًحراث بظتراجُجُت ْذ ججذ ؤلاداسة غشوسة بخذاثها لخدُٓٔ اإلاطلح الهلُا للشٖش

. ظشنت بهجاص الخذماث•

ت باليعبت إلاىاؾٔ ال٘ثاَت العٙاهُت• و الشٖش . مْى

ت• . ؤظهاس الخذماث اإلآذمت مً ْبل الشٖش

ُٓت والتروٍجُت والجهىد اإلابزولت في َزٍ • ت اإلاخططت لٙل هىم مً ألاوشؿت الدعٍى اإلاحزاهُاث الخٓذًٍش

. ألاوشؿت

. ظاناث الذوام الشظمي ومذي مالثمتها مو قشوٍ الهمالء•

ت باليعبت لٙاَت ؤهىام الخذماث وخاضت الٓشوع• . اإلاهاًحر اإلاهخمذة مً ْبل ؤلاداسة الشٖش

ت مً خذماث جذًذة جخالءم مو الخؿىس • . مذي ما جٓذمه الشٖش

ت• ُٓت الخالي في الشٖش هالُت هكام اإلاهلىماث الدعٍى . مذي ُٖاًت َو

ت وضىستها في ؤرَان ؤَشاد الجمهىس • . ظمهت الشٖش

ت بما في رلٚ اإلاهاساث والهٍش اإلاخىاَشة لذي مىقُي  •  ت وؤلاهخاجُت لُ٘اًت مىاسد الشٖش معخىي الُ٘اًت ؤلاداٍس

ِ الهام  ت نلى جُُٓم اإلاْى ت، ٖما ؤن مشاجهت وجدلُل َزٍ الجىاهب مً شإجها ؤن حعانذ بداسة الشٖش الشٖش

ت في  ت وجدذًذَا هٓاؽ الػهِ وهٓاؽ الٓىة لذًه بما ًٓىد بلى جدذًذ الٓذسة الزاجُت للشٖش داخل الشٖش

اث ٗاَت اإلاعخٍى ٗاتها نلى  . جدش

 الحدكيم املحاسبي اللىة املحركة لطخسيير في املؤسسة: املططل الثاوي

ٗالخالي ت للدعُحر في اإلااظعت مً خالٛ زالر جىاهب هي  : ٌهخبر الخذُْٔ اإلاداظبي الٓىة اإلادٖش

 :الحدكيم املحاسبي أداة لطركابة الداخطية: الفرر ألاوو 

ابت الذاخلُت واخترها حهٍشِ شامل َى ُاث للْش ابت الذاخلُت جُشع نلى جمُو : "  قهشث نذة حهٍش الْش

ت الالتزام بالعُاظاث وألاَذاٍ اإلاىغىنت بىاظؿت بداسة اإلاششوم ؤو  اث ؤلاداٍس الهاملحن في جمُو اإلاعخٍى

ٛ )الاظخًالٛ ألامثل للمىاسد والٓػاء نلى ؤلاظشاٍ وألانؿاٛ الخاضت بالخجهحزاث   .1(خماًت ألاضى

                                                        

ت والخؿبُُٓت" ؤخمذ هىس،  .169، ص 1984، الذاس الجامهُت، بحروث، "مشاجهت الخعاباث مً الىاخُت الىكٍش 1 
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 .الالتزام بالعُاظاث اإلاشظىمت-

ٓت ظلُمت لدعهُل نملُت الخخؿُـ-  .جدذًذ خؿىؽ العلؿت واإلاعاولُت بؿٍش

ابت الذاخلُت ًدٓٔ ؤَذاَه مً خالٛ جاهبحن َما ت واإلاداظبُت:   وهكام الْش ابت ؤلاداٍس . الْش

 
ًال
 :الركابة إلادارية: أوال

ابت العُاظاث الذاخلُت وؤلاجشاءاث العابٔ وغهها مً خالٛ الخؿت الخىكُمُت التي  شمل َزا الجاهب ْس   َو

زا بلى جاهب ظالمت الٓشاساث التي جم  ت وخؿىؽ العلؿت واإلاعاولُت، َو اث والىقاثِ ؤلاداٍس جبحن اإلاعخٍى

مً٘ الٓٛى ؤن  زلٚ جُُٓم مذي ُٖاءة ؤداء ألانماٛ وألاوشؿت التي جماسظها، ٍو اجخارَا مً ؾٍش ؤلاداسة ٖو

ابت اإلاداظبُت ش ؤهكمت الْش ابت ٌشمل ٗل ما َى بداسي وبالخالي َهى هٓؿت البذاًت لخٍٓش  .1َزا الجاهب مً الْش

 
ًال
 :الركابة املحاسبية: ثاهيا

ابت البُاهاث اإلاداظبُت في دَاجش وسجالث ألاضٛى اإلاخخلُت ومشاجهت الُٓىد التي جم    ًخػمً َزا الجاهب ْس

دظ ؤلاجشاءاث والٓىانذ والؿّش اإلاداظبُت وؤظالُب  حسجُلها في دَاجش الُىمُت وجشجُلها بلى دَتر ألاظخار، َو

ٗان هكام   جُُٓم مذي الالتزام بالٓىانذ اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها َةن 
ً
خماًت ألاضٛى مً الػُام وؤخحرا

ٗان اله٘غ جطهب نملُت الخذُْٔ  ٌعانذ اإلاذْٔ نلى جػُِٔ هؿاّ نملُت الخذُْٔ ؤما برا 
ً
ابت جُذا  .الْش

ابت الذاخلُت ٖإظاط لخدذًذ مذي الاخخباساث    وما حهم اإلاذْٔ َى دساظت وجدذًذ مذي مالثمت هكام الْش

 لخؿبُٔ نملُت الخذُْٔ، وؤَ الىدُجت التي ًخىضل بليها مً نملُت الخُُٓم 
ً
والُدىص التي ظخٙىن مجاال

ٌعخؿُو اإلاذْٔ جدذًذ مذي الهمٔ اإلاؿلىب في َدظ جلٚ ألادلت باإلغاَت بلى جلٚ ألادلت باإلغاَت بلى 

ذ اإلاالثم للُٓام باإلجشاءاث للخذُْٔ  . الْى

ابت الذاخلُت مً ْبل مذْٔ الخعاباث بثالر خؿىاث ؤظاظُت وهي  :   وجمش نملُت جُُٓم هكام الْش

ابت الذاخلُت مً خالٛ ؤلاؾالم واإلاالخكت ؤو مً خالٛ ْاثمت اظخٓطاء همىرجُت -1 الخهٍش نلى هكام الْش

لخدذًذ الُُُ٘ت التي ٌهمل بها َزا الىكام، ومً رلٚ ًمً٘ اظخخذام ْاثمت اظخٓطاء همىرجُت لخىغُذ 

 جىُُز مٓىماث َزا الىكام
ً
 .الُُُ٘ت الىاجبت والُُُ٘ت التي ًخم بها َهال

                                                        
ٗامل، مطؿُى مدمىد مشاد، 1 ابت واإلاشاجهت الذاخلُت"َخخي العىاَحري سصّ، مدمذ ظمحر  ت، "الاججاَاث الخذًثت في الْش ، الذاس الجامهُت، ؤلاظ٘ىذٍس

.36، ص 2002  
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بجشاء مٓاسهت بحن ؤلاجشاءاث التي جىؿىي نليها الٓاثمت اإلاثالُت اإلادذدة في الخؿىة العابٓت مو ألاخز في -2

 .الانخباس الكشوٍ الُهلُت التي جىُز خاللها جلٚ ؤلاجشاءاث

زا ًخؿلب مً اإلاذْٔ اظخخذام اإلاهاهُت ؤلاخطاثُت لل٘شِ نً -3 جدذًذ الُُُ٘ت التي ٌهمل بها الىكام، َو

 
ً
 .الُُُ٘ت التي ٌهمل بها الىكام َهال

 الحدكيم املحاسبي وثحليم إلاستراثيجيات في املؤسسة: الفرر الثاوي

ٔ اإلاىهج الخذًح ًخػمً ؤٖثر مما جىىي اإلااظعت نمله ؤو جخؿُـ للهمل به    بن مُهىم ؤلاظتراجُجُت َو

ٗان َزا  اث، ظىءا  ولهزا حهٍش ؤلاظتراجُجُت بإجها همـ ؤو همىرج مهحن ٌهبر نً جذَٔ الٓشاساث ؤو الخطَش

ٔ اإلاىهج الخذًح ًمً٘ ؤن   بظتراجُجُاث مٓطىدة ؤو يحر مٓطىدة َاإلظتراجُجُاث الىاجخت َو
ً
الىمـ هاججا

ج ؤلاظتراجُجُاث ظىءا  جبرص مً نمٔ الخىكُم، َُي اإلاماسظاث الهلمُت جخٙىن بظتراجُجُاث اإلااظعت مً مٍض

، وفي قل الخًحراث 
ً
ٗاهذ مٓطىدة ؤو يحر مٓطىدة، وؤلاداسة الىاجخت لها الٓذسة نلى الخُ٘حر بظتراجُجُا

الاْخطادًت التي ؾشؤث نلى الهلم مو قهىس الهىإلات ؤضبدذ اإلاىاَعت ؤٖبر ششاظت، َإضبذ نلى اإلااظعت 

الخ، ونليها اظخهماٛ بظتراجُجُاث للبٓاء في ...مىاجهت الخدذًاث ومنها الخىضطت، اْخطاد العّى الهىإلات

َزا العّى َُي قل َزٍ الخًحراث وألاخذار حععى ٗل ماظعت لالظخدىار نلى ْذس ٖبحر مً الضباثً وبالخالي 

ٔ اإلاىخجاث بلى نذد مً البلذان في خحن ؤضبذ اإلاعتهلٚ ًخخاس الجىدة ولِغ ال٘مُت، ومً َزا اإلاىؿلٔ  حعٍى

ؤضبدذ اإلااظعت تهخم بالجىدة، وال جٓخطش َٓـ نلى اإلاىاَعت والبٓاء في العّى بل ؤًػا معاًشة ؤخذار 

ٔ والخىصَو  اإلاعتهل٘حن وجلبُت خاجُاتهم الاظتهالُٖت والخُ٘حر في الؿّش اإلاعخهملت مً ؾٍش اإلااظعت للدعٍى

ختى بداسة ؤلاهخاج التي حعمذ بةهخاج اإلاىخجاث ونملُت جذُْٔ ؤلاظتراجُجُاث َدظ ودساظت إلظتراجُجُت 

ٗاهذ ؤلاظتراجُجُاث  ت ٖٙل ؤو بظتراجُجُت وخذاث اليشاؽ اإلاخخلُت داخلها وبًشع جدذًذ ما برا  الشٖش

ت وما ًشجبـ بها مً اظدثماساث سؤظمالُت ْذ خٓٓذ الىخاثج اإلاشجىة منها ؤم ال  .  اإلاخبهت مً ْبل الشٖش

: 1  ونادة ما جٓىم اإلاىكمت بالخذُْٔ ألخذ ألاظباب الخالُت

شي وؤظاس ي في البِئت الخاسجُت - َشالإلظتراجُجُت الخالُت في بخذار الىخاثج اإلاشيىبت ؤو خذور حًُحر جَى

                                                        

ٗابي،  ٗاقم هضاس الش .226-199، ص ص 2004، داس واثل، نمان، "ؤلاداسة الاظتراجُجُت"  1 
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 .للمىكمت

ت والىخاثج اإلاىخكشة هدُجت الاظخمشاس في - و خذور َجىة في الخخؿُـ بحن ألاَذاٍ اإلاالُت اإلاىغىنُت للشٖش جْى

 .ألاوشؿت الخالُت ومششوناث ألاوشؿت الجذًذة

اث، وؤضبذ اإلاذْٔ لِغ مذْٔ - ٔ جذًذ ًشيب في وغو بطماجه باجخار مجمىنت مً الخطَش وجىد ٍَش

 في الجىدة وخماًت 
ً
ً باإلااظعت مثال  ؤًػا َُهؿي بهؼ الاظدشاساث للمعحًر

ً
خعاباث َٓـ بل معدشاسا

ىإ ؤمثلت ٖثحرة  اإلاعتهلٚ َهىإ جىادي بدماًت اإلاعتهلٚ َهزا ؤًػا ًٙىن في الخعبان مذْٔ الخعاباث َو

بٓى مذْٔ الخعاباث نمله ال ًٓخطش نلى جذُْٔ الخعاباث بل  منها بهؼ الاظدشاساث جٙىن نبر الاهترهذ ٍو

 .  ًخهذي رلٚ

 مراجعة املؤسسة وثفعيل العالكات مع العامطين: الفرر الثالح

  بد٘م الىغو الخالي َةن اإلااظعت الاْخطادًت حهِش في مدُـ حهذدث َُه ألاؾشاٍ الاْخطادًت َباث مً 

ذ الاخخٙإ بهزٍ ألاؾشاٍ ختى جػمً اإلااظعت البٓاء والاظخمشاس في العّى ومً بحن َزٍ ألاؾشاٍ هجذ  اإلاٖا

زا الٓؿام  ت الخإمحن، ضىذّو الػمان الاجخماعي، الطىذّو للخٓانذ، ٖو ت الػشاثب، مذًٍش ، مذًٍش البىٕى

ً  .الخٙىمي واإلاعدثمٍش

 
ًال
 :دور الحدكيم في ثحسين العالكة بين املؤسسة والملىك: أوال

ىا جبرص ؤَمُت ودوس    ْبل ؤن ًمىذ البىٚ الٓشع للماظعت ًجب ؤن ٌهٍش مدُـ اإلااظعت الاْخطادي َو

ض اإلاالي  ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت حهبر بطذّ نلى اإلاٖش الخذُْٔ في حعهُل نملُت دساظت البىٚ للماظعت، َةرا 

الجُذ للماظعت َهزا ًادي بالبىٚ بلى ْبٛى ؾلب مىذ الٓشص وجٓذًش الخؿش اإلادخمل في خالت خذور 

 .1حًحراث اْخطادًت

بهذ جدلُل البىٚ ملِ الٓشع وبؾالنه نلى اإلاحزاهُاث اإلاداظبُت واإلاالُت للعىىاث الثالزت : الضماهات-

ٔ ماششا الخىاصن اإلاالي وماششاث اإلاشدودًت، ًؿلب البىٚ مً اإلااظعت غماهاث نلى ؤمىاله،  اإلااغُت نً ؾٍش

ا بال نملُت الخذُْٔ لألضٛى  َش ت ؤٖثر نً َزٍ الػماهاث اإلاادًت والتي ال جَى َٓذ جٙىن مادًت َهى ًدخاج إلاهَش

                                                        

ت، "ؤضٛى اإلاشاجهت" مدمذ نبذ الُخاح الصخً، سجب العُذ ساشذ، مدمىد هاجي دسوَش،  .17-16، ص ص2000، الذاس الجامهُت، ؤلاظ٘ىذٍس 1 
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ُمتها التي ْذ حهادٛ ُْمت الٓشع اإلآذم  . الثابخت َهي جبحن وجىدَا وملُ٘تها ْو

ه وظذادٍ : املحابعة بعد مىح اللرض- ُُُت ضَش ٔ الخُاوع نً ُْمت ٖو بهذ مىذ الٓشع نً ؾٍش

عانذٍ في َزا  والػماهاث اإلآذمت وظهش الُاثذة ًٓىم البىٚ بمخابهت اظخهماٛ الٓشع مً ؾٍش اإلااظعت َو

ت ُُُٖت اظخهماٛ  ، َالخذُْٔ اإلاعخمش لألضٛى الثابخت جمً٘ البىٚ مً مهَش
ً
الهمل الخذُْٔ اإلاداظبي ؾبها

 . الٓشع

 
ًال
: تدقيقاملؤسسة وخدمتها ملصلحة الضرائب:ثاهيا

  بن بجشاء الخذُْٔ بالُدظ والخدٓٔ وببذاء سؤي مداًذ اججاٍ الٓىاثم اإلاالُت نلى ؤجها حهبر بطذّ ووغىح 

ت الػشاثب في َشع   مذًٍش
ً
ا اإلاالي، وهدُجت وشاؾها ٌعانذ ٖثحرا َض نلى الىغهُت الخالُت للماظعت ومٖش

ت جٓىم َزٍ ألاخحرة بخدذًذ وعبت الػشاثب  ا اإلاالي وهدُجت وشاؾها للمذًٍش َض غشاثب نلى َزٍ اإلااظعت مٖش

ٗاث ونلى سؤط اإلااٛ ٖما جمذ نملُت الخذُْٔ الذُْٓت مً خذور تهشبالجباثُت  اإلاُشوغت نلى ؤسباح الشش

ٗاهذ اإلاشاجهت خُادًت وبالخالي جُادي اإلااظعت مً اإلاخابهت  ادة الخٙالُِ وجخُُؼ ؤلاًشاداث خاضت برا  ٍٖض

ت ؤو ختى الٓػاثُت في خاالث اٖدشاٍ التهشب  .الجباثُت مً اإلاذًٍش

 
ًال
 :ثدكيم املؤسسة وخدمتها ملصالح الحأمين: ثالثا

ا جٓىم بخإمُنها غذ اإلاخاؾش    بهذ اْخىاء اإلااظعت لألضٛى الثابخت مً آالث وججهحزاث ومهذاث هٓل ويحَر

ت، جٓىم بةًذام ملُها الخاص بالخإمحن لذي مطلخت الخإمحن خُح ًخػمً َزا  ٗالخّش ؤو ؤلاجالٍ ؤو العْش

ه الخذُْٔ باألضٛى الثابخت وبزلٚ جمىو مً خذور بخخالالث  زا ما ٌهَش اإلالِ ُْمت وملُ٘ت َزٍ ألاضٛى َو

َُما ًخظ الخإمحن َٓذ ً٘شِ الُدظ ؤالهخٓادي اإلاُذاوي لألضٛى الثابخت نذم وجىد ألاضل ؤو نذم 

 وبالخالي مىو الخالنب وجٓذًم اإلاشج٘بحن للهذالت
َ
 .   ملُ٘خه وزاثُٓا

 
ًال
 :ثدكيم املؤسسة وخدمتها ملصلحة الضمان الاجحماعي وصىدوق الحلاعد: رابعا

شِ الشاجب    ضىذّو الػمان الاجخماعي لألجشاء ٌشترؽ نلى الهامل جٓذًم ملِ َُه شهادة الهمل ٖو

ػاث في خالت اإلاشع ؤو  ووزُٓت جثبذ ؤهه مامً مً ؾٍش اإلااظعت التي ٌهمل َيها ختى ٌعخُُذ مً الخهٍى

خادر نمل ٖما ؤن نملُت الخذُْٔ في ألاجىس حعانذ نلى ببشاص اإلاشجب الخُٓٓي الزي ًخٓاغاٍ الهامل ونذد 
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زا ما ًدخاجه ضىذّو الخٓانذ لالظخُادة مً مىدت الخٓانذ ظىءا اإلاعبٔ ؤو الهادي بهذ  ظاناث الهمل َو

. 1 ظىت60

 
ًال
 :ثدكيم املؤسسة وخدمتها لطلطار الحكىمي واملسخثمريً: خامسا

ض اإلاالي لٙل ماظعت ودخلها ؤلاجمالي  ت اإلاٖش   الهالْت بحن اإلااظعت والخٙىمت نالْت مباششة َمً خالٛ مهَش

ش الذْت والصخت في  (ؤلاًشاداث) زا ال ًخم بال بخَى ت الىغو ؤلاجمالي لالْخطاد ٖٙل َو ًدُذ للخٙىمت مً مهَش

زلٚ حهٍش مشاٗل َزٍ  ش اإلاذْٔ اإلاداًذ، ٖو زا ما جكهٍش نملُت الخذُْٔ مً خالٛ جٍٓش الٓىاثم اإلاالُت َو

ٔ مىذ امخُاصاث في الاظدثماس ٖما ؤن نملُت الخذُْٔ الاهخٓادًت  اإلااظعاث وجٓذًم ًذ الهىن لها نً ؾٍش

الهادَت والبىاءة جبهح نلى الثٓت في اجخار الٓشاساث العُاظُت اججاٍ مخخلِ الٓػاًا اإلاخلُت والذولُت 

ت  ٖدعذًذ الٓشوع والذًىن الخاسجُت وببشام اجُاُْاث ششاٖت بحن اإلااظعاث الىؾىُت والخاسجُت مثل شٖش

 ألجهم ظُخاؾشون بإمىالهم في َزٍ 
ً
ً هخاثج نملُت الخذُْٔ تهمهم ٖثحرا ظىهؿشإ، ؤما َُما ًخظ اإلاعدثمٍش

ت دون خٍى مً  ض اإلاالي ٌعخؿُو اإلاعدثمش نشع خذماجه وؤمىاله نلى بداسة الشٖش ت اإلاٖش اإلااظعت، َبمهَش

.   ششاء ظىذاث ؤو ؤظهم سؤط مالها

 :مساهمة الحدكيم املحاسبي في ثحليم فعالية ألاداء في املؤسسة: املططل الثالح

غمان بغافي إلاشاْبت "  بن نملُت الخذُْٔ اإلاداظبي جخذم نذة ؤؾشاٍ بإيشاغهم اإلاخخلُت، َهي حهخبر بمثابت 

، ووهني بالخذُْٔ َما لِغ َٓـ الذاخلي ؤو الخاسجي بل ٗليهما مها، "جىدة اإلاهلىماث ومً زم جٓلُل الخؿش

زا خعب بجشاء اإلآاسهت  خحن مخخلُخحن، َو َصخُذ ؤن ٗل مً الخذُْٔ الذاخلي والخاسجي ًخم جؿبُٓها بؿْش

 . بُنهما

زا بُػل اإلاىهجُاث الخذًثت إلاماسظت مهىت  بن الخذُْٔ الخاسجي لم ًبٓى في شٙله الخٓلُذي بل جؿىس َو

. الخذُْٔ مً ؾٍش اإلاذْٔ الخاسجي واإلآترخت مً ؾٍش مٙاجب الخذُْٔ ال٘بري في الهالم

: دور الحدكيم الخارجي في ثحليم فعالية ألاداء في املؤسسة: الفرر ألاوو 

ت    ٌهخبر الخذُْٔ الخاسجي بمثابت جشط ؤلاهزاس اإلاب٘ش للماظعاث، ٗىهه حهخم ببُان الاهدشاَاث اإلاالُت ؤو ؤلاداٍس

                                                        

. 18-17 هُغ اإلاشجو العابٔ، ص ص  1 
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ورلٚ مً خالٛ جؿبُٔ ْىانذ الهىاًت اإلاهىُت بٙل بجٓان ومىغىنُت، وجذُْٔ خعاباث اإلااظعت وجذُْٔ 

زا ًبحن ؤن جؿبُٔ الخذُْٔ الخاسجي ظٍى ًٙىن َىإ  ت والخدٓٔ مً مىجىداتها، َو ؤهكمتها اإلاالُت وؤلاداٍس

 مً  
ً
ذا مٍض

 مً الخذ مً الًش والتزوٍش
ً
ذا ابت ومٍض . 1الْش

زا مً  ًخمثل الىهج الخٓلُذي للخذُْٔ في بنؿاء الػمان والؿمإهِىت إلاعخخذمي البُاهاث والٓىاثم اإلاالُت، َو

خالٛ ُْام اإلاذْٔ الخاسجي بالخإُٖذ مً مذي التزام بداسة اإلااظعت باإلَطاح اإلاداظبي في الٓىاثم اإلاالُت، 

. َهزٍ ألاخحرة حهخبر الىظُلت الشثِعُت ببالى اإلاعخخذمحن الخاسجُحن باإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخهلٓت بها

ٗاألحي م ؤداء اإلااظعت مً ْبل معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت نلى زالزت مٓاسهاث ؤظاظُت  ىؿىي جٍٓى  2:ٍو

ت بإداء اإلااظعاث اإلامازلت/ 1 . مٓاسهت ؤداء اإلااظعت في الُترة الجاٍس

ت بإدائها في الُترة ؤو الُتراث العابٓت/ 2 . مٓاسهتؤداء اإلااظعت ما بحن الُترة اإلاداظبُت الجاٍس

مٓاسهت ؤداء اإلااظعت باليعبت بلى حجم وقُُت اإلاىاسد الاْخطادًت اإلاخاخت لها، وألاخذار والكشوٍ التي /3

. جازش نليها

ش هىنُت وؾبُهت خذماتها، بدُح  ً اإلاُالدي اججهذ مٙاجب الخذُْٔ ال٘بري هدى جؿٍى مو جهاًت الٓشن الهشٍش

ى ما ؤؾلٔ نلُه بالجُل الشابو للخذُْٔ، جإزحر  حز نلى الُٓمت اإلاػاَت التي ًدطل نليها الهمُل، َو ؤضبذ التٖر

ذ مً الثٓت نلى  َزا الىهج الخذًح ٌشمل جىظُو هؿاّ وقُُت الخذُْٔ الخٓلُذي مً مجشد بغُاء مٍض

و في معخىي ؤداء وسبدُت اإلااظعت مدل الخذُْٔ .  الٓىاثم اإلاالُت بلى جدُٓٔ جٓذم ظَش

ذ اظخذعى قهىس وجؿىس الىهج الخذًح للخذُْٔ غشوسة بنادة الخهٍشِ بالخذُْٔ ووقُُت ألاظاظُت وؤدواس  ْو

ومعاولُاث اإلاذْٓحن والتزاماتهم ؤمام مخخلِ ألاؾشاٍ اإلاعخُُذة مً خذماتهم، خُح ًداٛو الخذُْٔ 

ىم في الخؿإ ؤو الهُب اإلاىجىد في الىهج الخٓلُذي للخذُْٔ والزي ًخمثل في نذم مٓذسجه  الخذًح جُادي الْى

حر مشىسة بىاءٍ جدعً مً نملُاث وؤداء اإلااظعت مدل الخذُْٔ .  نلى جَى

                                                        
، اإلالخٓى الىؾني الخاظو خٛى مهىت مهىت الخذُْٔ في الجضاثش، الىاْو "ؤلاضالح اإلاداظبي ومهىت الخذُْٔ في الجضاثش: "ؤخمذ لهماسي، مذاخلت بهىىن 1

.15، ص 2010 ؤٖخىبش12و11وألاَاّ في غىء اإلاعخجذاث الهاإلاُت اإلاهاضشة، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت ونلىم الدعُحر ، الجضاثش، ًىمي   
، جامهت مدمذ خػحر بع٘شة، الجضاثش، 16، مجلت الهلىم ؤلاوعاهُت، الهذد "خالذ الخؿُب، الُٓمت اإلاػاَت إلاشاجهت الخعاباث في شٙلها الخذًح2

. 15، ص 2009ماسط   
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ٍش مً مىكىس ؾالبي الخذمت مً خالٛ ببشاص ؤَمُت    قهىس مُهىم الخذُْٔ الخعاباث في خُله الشابو ًمً٘ جبًر

الُٓمت اإلاػاَت التي ًمً٘ إلاذْٔ الخعاباث جٓذًمها بجاهب الٓىاثم اإلاالُت، وبالخالي هالخل ؤن ؾالبي الخذمت 

ؤضبدىا ًيخكشون مً اإلاذْٔ الخاسجي ؤٖثر مً رلٚ ، وللخإُٖذ، َةن جدُٓٔ مخؿلباث ؾالبي الخذمت اظخذعى 

ش مىهجُاث خذًثت جم مً خاللها جىظُو هؿاّ َذٍ نملُت جذُْٔ  ُْام مٙاجب الخذُْٔ ال٘بري بخؿٍى

الخعاباث ومخشجاتها ودوس اإلاذْٔ وؾبُهت بجشاءاث نمله، وبشٙل نام حشمل ؤَذاٍ الىهج الخذًح لخذُْٔ 

 1:الخعاباث نلى ؤلاجشاءاث الخالُت

هم ؾبُهت البِئت ؤلاظتراجُجُت- ؤ  .جدلُل بظتراجُجُاث اإلااظعت مدل الخذُْٔ َو

جدلُل ألاوشؿت ألاظاظُت التي جضاولها اإلااظعت مدل الخذُْٔ وجُُٓم مذي اسجباؽ واوسجام َزٍ - ب

. ألاوشؿت باإلظتراجُجُاث وألاَذاٍ اإلادذدة

. جُُٓم اإلاخاؾش التي جخهشع بليها اإلااظعت مدل الخذُْٔ وسدود َهل ؤلاداسة اججاَها- ج

ً سؤي خٛى مطذاُْت - د ُْاط اليشاؽ الخجاسي للماظعت مدل الخذُْٔ والخطٛى نلى ؤدلت بغاَُت لخٍٙى

الٓىاثم اإلاالُت وجُُٓم ْذسة اإلااظعت نلى الاظخمشاس في غىء الخدلُل واإلآاسهت مو بُاهاث اإلااظعت ألاخشي التي 

.   جماسط هُغ اليشاؽ

ا مً خالٛ - ٌ بًجاد وجٓذًم الخلٛى اإلاالثمت إلاشاٗل اإلااظعت ومىاؾً الػهِ التي جم جدذًذَا وخطَش

انلُت ألاداء اإلاعخٓبلي للماظعت ش هىنُت َو . اإلاشاخل ألاسبهت العابٓت بهذٍ جؿٍى

ض نلى  ٓت جٖش ٓذم ؾٍش الخل ؤن َزا ألاظلىب ًػو اخخُاجاث بداسة اإلااظعت مدل الخذُْٔ في اإلآام ألاٛو ٍو ٍو

انخباس الخذُْٔ ؤداة لخدعحن ؤداء ؤلاداسة وبالخالي حعخؿُو هخاثج الخذُْٔ ؤن حه٘غ اخخُاجاث ؤلاداسة خاضت 

وؤجها مىجهت لخذمتها، بمهنى ؤن اإلاذْٔ ؤضبذ ٌشإس ؤلاداسة في بخذار جؿىس بإداء اإلااظعت التي ًٓىم 

دظ  م الخٓلُذًت في جذُْٔ الخعاباث َو بخذُْٔ خعاباتها، مً َىا ؤضبذ اإلاذْٓحن يحر مُٓذًً بإدواَس

ت في جُُٓم ؤداء ونمل اإلااظعت مدل الخذُْٔ، وبمذاد  السجالث َٓـ وبهما امخذ نملهم لِشمل اإلاشاٖس

ت ٍش ً الُٓمت اإلاػاَت . ؤلاداسة باإلاهلىماث والبُاهاث التي حعانذَا في اجخار الٓشاساث الهامت والجَى ولخٍٙى

                                                        
ت وجىمُت مىاسد اإلايشإة: "ؤخمذ مدمذ خىسي، مذاخلت بهىىان1 ، اإلالخٓى الىؾني الثامً "دوس اإلاداظبحن ومشاْبي الخعاباث في اجخار الٓشاساث ؤلاداٍس

ت، جامهت الذٛو الهشبُت، مطش،  .39، ص 2006خٛى مهىت الخذُْٔ، اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس  
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لخذُْٔ الخعاباث ًدبو اإلاذْٔ ؤظلىبحن َىُحن لجمو ؤدلت بشإجها حعهُل نملُت بغاَت الُٓمت وغمان 

زًً ألاظلىبحن َما  1:الخىأَ مو اإلاهاًحر اإلاهىُت، َو

الخطٛى نلى َهم ؤَػل ألاَذاٍ وبظتراجُجُاث وؤوشؿت اإلااظعت مدل الخذُْٔ، خُح ًجب نلى / 1

ابت الذاخلُت اإلاؿبٓت وؾبُهت العّى  خا ؤؾٛى لُهم نمل َزٍ ألاخحرة، ووظاثل الْش اإلاذْٔ ؤن ًخُٔ ْو

ٔ  نمل لخذُْٔ  ت حهؿي ٍَش ونالْتها مو اإلاىاَعحن ويحر رلٚ مً الٓػاًا التي جىاجهها ؤلاداسة، ألن َزٍ اإلاهَش

طبذ اإلاذْٔ نىذَا في وغو ؤَػل َٓـ إلبذاء سؤًه نً الٓىاثم  َشضت بغاَت للُٓمت بشٙل خُٓٓي، ٍو

 
ً
ش ؤداء اإلااظعت معخٓبال . اإلاالُت وبهما ؤًػا لخٓذًم هطاثذ مً شإجها جؿٍى

 في خلٔ الُٓمت اإلاػاَت ، وباألخظ /2
ً
 ؤظاظُا

ً
حز نلى اظخًالٛ الخ٘ىىلىجُا، َالخ٘ىىلىجُا جلهب دوسا التٖر

ِ ماظعت الهمُل ُْاظا باإلاىاَعحن . َُما ًخهلٔ بخدلُل اججاَاث العّى وجدذًذ مْى

ا مً    وبالشيم مً ضهىبت الخهٍش نلى جُاضُل بجشاءاث نملُت جذُْٔ الخعاباث في زىبه الجذًذ بانخباَس

ت الخاضت بٙل م٘خب منهي ، بال ؤهه الذساظاث وؤلاضذاساث اإلادذودة بهزا الخطىص وشحر بلى  اإلاهلىماث العٍش

ؤن جذُْٔ الخعاباث لم ٌهذ نملُت جٓخطش نلى جُُٓم الىكم واإلاخاؾش وجىُُز بشهامج الخذُْٔ ألاظاس ي، ولم 

ا الخٓلُذًت بهذٍ جذنُم سؤًه النهاجي  حز ألاظاس ي للمذْٔ ًىطب نلى جمو ؤدلت بزباث مً مطادَس ٌهذ التٖر

نً الهملُت، ولم حهذ ألاظاظُاث الخٓلُذًت لهملُت الخخؿُـ واظخخذام الهُىاث في جىُُز بجشاءاث الُدظ 

ٗاهذ نلُه في العابٔ، َالخذُْٔ آلان ؤضبذ ٌهخمذ  والاخخباساث الخُطُلُت حشٙل هُغ دسجت ألاَمُت التي 

٘ش ؤلاداسة ومالثمت ألاوشؿت ألاظاظُت التي حهخمذَا مٓاسهت  بشٙل ٖبحر نلى جُُٓم َانلُت بظتراجُجُاث َو

دظ السجالث والٓىاثم اإلاداظبُت .     باإلاىاَعحن باإلغاَت بلى جُُٓم الىكم واإلاخاؾش َو

: دور الحدكيم الداخلي في ثحليم فعالية ألاداء في املؤسسة: الفرر الثاوي

ٗان اٖدشاٍ الًش وألاخؿاء وغبـ  ٗان الخذُْٔ الذاخلي ًخم بهذ جىُُز الهملُاث اإلاداظبُت، َٓذ    لٓذ 

البُاهاث ًمثل الهمل ألاظاس ي للخذُْٔ الذاخلي ؤي الخدٓٔ مً ظالمت السجالث والبُاهاث واإلاداَكت نلى 

ؤضٛى اإلااظعت، بهذَا خذر جؿىس مىؿٓي لىقُُت الخذُْٔ الذاخلي، َهى وشاؽ الخُُٓم إلاعانذة ؤلاداسة 

                                                        
، ص 2 .16خالذ خؿُب، مشجو ظبٔ رٍٖش  



.الفصل الثاوي                           وظيفة الحدكيم املحاسبي ودوره في ثفعيل ألاداء في املؤسسة  

~ 54 ~ 
 

في خ٘مها نً ألاداء في اإلااظعت ونً ُُُٖت الخىُُز لألوشؿت اإلاخخلُت ورلٚ مً خالٛ جإظِغ بشهامج 

للخذُْٔ الذاخلي مً خالٛ اظخٓالله الخىكُمي، لزلٚ قهشث ضىسة جذًذة إلاذْٔ الذاخلي اججاٍ ألاَشاد 

زلٚ  ش جدعحن ؤنمالهم، ٖو طلح وال ًُطح،بل ٌعانذَم في جؿٍى الزًً ًشاجو ؤنمالهم َهى ًىصح وال ًإمش ، ٍو

.  جىضُل اإلاهلىماث بلى ؤلاداسة الهلُا والخىجُه وؤلاسشاد بالىظاثل وألادواث اإلاخهاٍس نليها

اث الخىكُم لِغ ٖإداة    لذي وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مٙاهت باسصة في مهكم اإلااظعاث، واسجبـ بإنلى معخٍى

ا وجدُٓٔ  َش ٗاَت ألاوشؿت والهملُاث اإلاخخلُت بهذٍ جؿٍى دظ  ابُت َدعب بل ٖيشاؽ جُُٓمي لخذُْٔ َو ْس

ٗاهذ لخبلٌ َزٍ اإلاشجبت الخىكُمُت لى ال جػاَش الهذًذ مً الهىامل التي  ؤْص ى ُٖاًت بهخاجُت منها، وما 

اجو اإلااغُت وبوشاجي  ا، وجؿىسَا واصدًاد ؤَمُتها، ووْاجي مً خالٛ جذُْٔ ألاخذار والْى ظانذث نلى همَى

 1.لدشمل الخإٖذ مً ٗل وشاؽ مً ؤوشؿت اإلااظعت ورلٚ مً خالٛ وغو بشامج الخذُْٔ

وشاؽ جإُٖذي واظدشاسي : " لُكهش بمُهىمه الجذًذ نلى ؤهه2000لٓذ جؿىس الخذُْٔ الذاخلي بهذ نام 

ى ٌعانذ اإلااظعت نلى جدُٓٔ ؤَذاَها بةًجاد  ومىغىعي إلغاَت ُْمت للماظعت ولخدعحن نملُاتها، َو

ابت والخىجُه . مىهج مىكم ودُْٔ لخُُٓم وجدعحن َانلُت بداسة الخؿش الْش

  مً خالٛ َزا الخهٍشِ هجذ ؤن الخذُْٔ الذاخلي َى وشاؽ جإُٖذي لخؿمئن ؤلاداسة بإن اإلاخاؾش اإلاشجبؿت 

خم الخهامل مهها بشٙل مىاظب واظدشاسي لتزوٍذ ؤلاداسة بالخدلُالث  باإلااظعت واضخت ومُهىمت، ٍو

والذساظاث والاظدشاساث والاْتراخاث الالصمت الجخار الٓشاساث، معخٓل باسجباؾه بإنلى معخىي بداسي داخل 

لت بلُه، جمُو َزٍ ألادواث حهمل مً ؤجل بغاَت ُْمت للماظعت مً  الخىكُم ومىغىعي بإداء ألانماٛ اإلاٗى

ابت الذاخلُت، والهمل نلى اْتراح ما  دظ وجُُٓم هكام الْش خالٛ خُؼ الخٙالُِ واٖدشاٍ مىغو الًش َو

.. مً شإهه جدعحن الهمل وألاداء داخل اإلااظعت

ٍش حهذٍ بلى جدُٓٔ ؤَذاٍ اإلااظعت بُهالُت    هجذ مً خالٛ الخهٍشِ العابٔ ؤن الخذُْٔ الذاخلي في جَى

ٗاهذ الهلُا ؤو الذهُا، ورلٚ  اث ظىاء  ُاءة، ؤي ؤهه ٌععى بلى جدُٓٔ َهالُت ألاداء ورلٚ في جمُو اإلاعخٍى ٖو

ً والهاملحن في اإلااظعت، َالخذُْٔ الذاخلي  مً خالٛ الخدلُالث والخىضُاث التي ًٓذمها إلاخخلِ اإلاعحًر

                                                        

.64مشجو ظابٔ، ص ،خالذ خؿُب 1 
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 1:ًٓىم نلى مجمىنت مً الٓىانذ وألاظغ والتي ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي

ابت اإلاالُت نلى الهملُاث ألاخشي والهمل نلى جهلها ؤٖثر َانلُت / 1 ُاءة وجؿبُٔ الْش م َهالُت ٖو مشاجهت وجٍٓى

. وبخٙلُت مهٓىلت

. الخدٓٔ مً مذي الالتزام بعُاظاث اإلااظعت وخؿؿها وبجشاءاتها اإلاىغىنُت/ 2

. الخدٓٔ مً مذي وجىد الخماًت الٙاَُت ألضٛى اإلااظعت مً جمُو ؤهىام الخعاثش/ 3

ت/ 4 . الخدٓٔ مً بمٙاهُت الانخماد ؤو الىزّى بالبُاهاث ؤلاداٍس

م هىنُت ألاداء اإلاىُز نلى معخىي اإلاعاولُاث التي ٗلِ الهاملىن بالُٓام بها وجٓذًم الخىضُاث / 5 جٍٓى

ا َش  .اإلاىاظبت لخدعحن نملُاث اإلااظعت وجؿٍى

ب باْتراح الالصم منها/ 6 ٔ الخذٍس و الُ٘اءة ؤلاهخاجُت نً ؾٍش . َس

جدذًذ ؤظباب اإلاشاٗل التي جدذر في اإلااظعت، وجدذًذ الخعاثش وألاغشاس الىاجمت ننها واْتراح ما مً / 7

. شإهه مهالجتها ومىو خذور مثل رلٚ في اإلاعخٓبل

نلى ؾلب مً ؤلاداسة/ 8
ً
. بجشاء الذساظاث والاخخباساث الخاضت بىاءا

: دور الحدكيم إلاداري في ثحليم فعالية ألاداء في املؤسسة: الفرر الثالح

مً خالٛ ما ظبٔ ًؿهش خالُا دوس ٗل مً اإلاذْٔ الخاسجي واإلاذْٔ الذاخلي في جدُٓٔ َهالُت ألاداء في 

زا في خالت وجىد حهاون بُنهما . اإلااظعت، َهما ٌش٘الن بؾاس مخٙامل َو

ٗان ًىكش بلى الخذُْٔ ظىاء الذاخلي ؤو الخاسجي نلى ؤهه ؤداة للخإٖذ مً ظالمت وششنُت وضذّ   في اإلااض ي 

. اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخػمىت في الٓىاثم اإلاالُت والتي ًخم بنذادَا مً بداسة اإلااظعت، ؤي الجاهب اإلاالي َٓـ

ٗاهذ مىاسد اإلااظعت حعخخذم  ٗان ٌعمى بالخذُْٔ اإلاالي َهزا ألاخحر ًخجاَل الدعائالث اإلاخهلٓت بما برا  ولهزا 

هالُت Economicallyبطىسة اْخطادًت   في جدُٓٔ ؤَذاٍ اإلااظعت ؤم Efficiently وبُ٘اءة Effectiveness، َو

، ولهزا قهش ما ٌعمى بالخذُْٔ ؤلاداسي ؤو الخذُْٔ الخذًح ؤو الخذُْٔ EsThreeeThال، والتي ًؿلٔ نليها

ُه بإهه خم : " الشامل، والزي ًمً٘ حهٍش ت، ٍو َدظ وجُُٓم مىخكم وشامل وبىاء للمماسظاث والؿّش ؤلاداٍس

                                                        

ت والهلمُت" َادي الخمُمي،  .65، ص 2006، الؿبهت الثاهُت، داس واثل، ألاسدن، "مذخل بلى الخذُْٔ مً الىاخُت الىكٍش 1 
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 ".بىاظؿت شخظ معخٓل

ٙا بإهه ه اإلاههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن بإمٍش هَش نملُت جُُٓم مىخكم معخٓل ومىجه للمعخٓبل، ًخم : "  َو

ت الهلُا والىظؿى والذهُا،  اث ؤلاداٍس ابت اإلاعخٍى بىاظؿت اإلاذْٔ الذاخلي لألوشؿت الخىكُمُت التي جخػو لْش

ش سبدُت اإلااظعت وجدُٓٔ ألاَذاٍ الخىكُمُت ألاخشي  جدُٓٔ البرامج، ألاَذاٍ الاجخمانُت )بًشع جؿٍى

. (وجىمُت ْذساث الهاملحن

مً٘ حهٍشِ الخذُْٔ ؤلاداسي ٖزلٚ بإهه مً٘ انخباٍس : " ٍو بدح مىكم لؿّش جدعحن الُ٘اءة والُهالُت، ٍو

". ؤخذ ؤشٙاٛ الىٓذ البىاء

ومً خالٛ الخهاٍسِ العابٓت هجذ ؤن الخذُْٔ ؤلاداسي يالبا ما ًخم سبؿه باإلاذْٓحن الذاخلُحن، ٖما ؤن َىإ 

ت . اججاَاث جؿالب بإن ًٓىم بالخذُْٔ ؤلاداسي اإلاذْٔ الخاسجي مً خالٛ خذماجه ؤلاداٍس

اث هي  جذُْٔ : بن الخذُْٔ بمُهىمه الخذًح ًخٙىن مً زالزت معخٍى
ً
الخذُْٔ اإلاالي، جذُْٔ الُهالُت، وؤخحرا

. الُ٘اءة
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: خالصة

 مهما في غبـ الىكام اإلاداظبي للماظعت الاْخطادًت، ورلٚ نً 
ً
  ج٘دس ي وقُُت الخذُْٔ اإلاداظبي دوسا

ض اإلاالي  ش خٛى مذي جمثُل الٓىاثم اإلاالُت للمٖش ابت الذاخلُت زم الخٍٓش ٔ َدظ وجُُٓم هكام الْش ؾٍش

ش جٙىن ظلُمت مً خالٛ الخهبحر الذُْٔ والعلُم للخعاباث  زٍ الخٓاٍس والىغهُت الخُُٓٓت للماظعت، َو

الخخامُت، والتي ًٓذمها اإلاذْٔ الذاخلي والخاسجي للماظعت، بانخباٍس ؤظاظا لىجانت الٓشاساث الذاخلُت في 

جُهُل ألاداء وجىجُه ْشاساث الاظدثماساث الخاسجُت نً اإلااظعت، ورلٚ باجخارٍ لإلجشاءاث الخصخُدُت 

زٍ  ٗان رلٚ ًخظ جصخُذ ألاخؿاء ؤو جٓذًم الخلٛى مً ؤجل جُادي ؤلاَالط والًش، َو الالصمت ظىاء 

 . ألاَذاٍ ٗلها حععى لخدعحن هخاثج اإلااظعت
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: جمهيذ

لت بلُه، خُث     لهض نمىا مً زال هظه الضعاؾت بمػالجت غمل مداقظ الحؿاباث ومضي طغوعة املهمت املًى

ؤن هظا ألازير هى مً ًهىم بػملُت الخضنُو الحؿاباث التي ؤصبدذ بخضي ألاصواث الخدلُلُت التي ججػل ًل 

ماؾؿت تهخضي بلحها لخصحُذ الاهدغاقاث، يما ؤنها جبرػ وجىضح مصضانُت وصحت الهىاثم املالُت التي جخػامل 

.                بها املاؾؿت

غ مداقظ الحؿاباث خُى املاؾؿت بػضما نام بػملُت الخضنُو في     لظلَ في هظا الكصل نمىا بخدلُل جهٍغ

. جلَ املاؾؿت
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الخعزيف بااكخب محل الذراست : ااملحث  ألاو 

لت بلُه وقػالُتها في طمان  حػخبر مهمت مداقظ الحؿاباث مً املهام   ت املًى مً املهام ألاؾاؾُت والظغوٍع

ًاء في املاؾؿت وهظا باغخباع عؤًه مداًض ومؿخهل غً بصاعة الشغيت . خهىم املؿاهمين والشغ

: حعزيف ألاوشأة ااكخب: ااملطب  ألاو 

. ؾىف هخؼغم في هظا املؼلب بلى ًل مً وشإة وحػٍغل مٌخب مداقظ الحؿاباث  

: وشأة ااكخب: الفزر  ألاو 

ش  ، وطلَ بػض اؾخالم مداقظ الحؿاباث لىزُهت الاغخماص املؿلمت مً ػغف 2010 حىان 31  اوشإ املٌخب بخاٍع

ًاهذ عنم  ش 2010/ 2708وػاعة املالُت، بػض اهتهاثه مً الضعاؾت والتربص ملضة ؾيخين والتي   حىان 03 املؿلمت بخاٍع

2010 .

: حعزيف ااكخب: الفزر الثاوي

الحي )  ًخمثل في مٌخب زاص بمداقظ الحؿاباث ومداؾب مػخمض، والظي ًهؼ مهغه بشاعع بً ناصة ػُب 

 
ًا
ت وؾؽ مضًىت مؿخؿاهم (امللٍك ؾابها والظي ًخمثل هٍُله يما . مؿخؿاهم، وبالظبؽ مهابل الجامػت املغيٍؼ

: ًلي

)                      الشكل ركم  الهيكل الخىظيمي لطمكخب : (3-1

 

 

 

 

 

 

 

. وزاثو مٌخب مداقظ الحؿاباث بىالًت مؿخؿاهم: ااصذر

(محافظ في الحسابات)رئيس المكتب   

 السكرتارية العامة

املكلف باألنشطة 

 احملاسبية

املكلف بالتدقيق 

 والرقابة

املكلف باألنشطة 

ةوالعالقات اخلارجي  

 الرتبصات والدراسات
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مٍاجب باإلطاقت بلى الهٍُل الؿابو، مؼبش، وناغت اهخظاع، وهي مهؿمت  (4)خُث ًدخىي املٌخب غلى ؤعبؼ 

 : غلى الىدى الخالي

 .(عثِـ املٌخب) وهى املٌخب الغثِس ي والخاص بمداقظ الحؿاباث :ااكخب  ألاو 

ت الػامت: ااكخب الثاوي  .زاص بالؿٌغجاٍع

 :مٌخب اليشاػاث املداؾبُت، وطم مىظكين: ااكخب الثالث

ذ باملضازُل :  ألاو   (. 50G)مٍلل بمخابػت ألاغماُ املداؾبُت الضوعٍت واملخمثلت في الخصٍغ

مٍلل بمخابػت ؤغماُ ألاُو وجغجُبها لُهىم باهجاػ ؤغماُ نهاًت الؿىت املترجبت غجها، واملخمثلت في امليزاهُت : الثاوي

ًاث الظمان الاحخماعي لألحغاء ذ باشترا  .الجباثُت ويظا الخصٍغ

مًٌ :ااكخب الزابع  وهى غباعة غً ناغت يبيرة الحجم مسصصت ومجهؼة للمتربصين بمسخلل ؤهىاغهم، ٍو

 .اغخباع هظا املٌخب زاهىي 

 مهام مكخب ألاأهواعها: ااملطب الثاوي

ت  .  وجىهؿم هظه املهام بلى مهام عثِؿُت مخػلهت مباشغة بيشاغ املاؾؿت وؤزغي زاهٍى

 :مهام رئيسيت: الفزر  ألاو 

 :   وجىهؿم بلى نؿمين

 :مهام دائمت/ 1

ت، التي حػٌـ الصىعة الحهُهُت لػملُاث الضوعة، بطاقت بلى - الخإيض مً مصضانُت وصحت الحؿاباث الؿىٍى

 .قدص الحالت املالُت وؤصُى املاؾؿت

غ الدؿُير- ت، واملػلىماث املضوهت في جهاٍع  .الخضنُو والخيؿُو بين الحؿاباث الؿىٍى

اػالع املؿاولين ؤو الجمػُت الػامت غً ًل الىهاثص التي حػغف غلحها املضنو والتي حػغنل الاؾخمغاع الػاصي -

. ليشاغ املاؾؿت
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 :مهام مؤكخت/ 2

هي جلَ ألاغماُ ؤو املهام الخاعحت غً املجاُ الضاثم ملهمت املٌخب ؤي جلَ املهام التي جٍىن يإغماُ جٌمُلُت ؤو 

 .بحغاء صعاؾاث جٍىن انخصاصًت قُما ًسص بوشاء مشغوع ؤو الحصُى غلى نغض: بطاقُت ومجها

                                                                                  .                                                                  مهمت جضنُو مانذ•

 .املغاقهت•

يُت•  .إلاشغاف غلى صوعاث جٍٍى

 :مهام ثاهويت: الفزر الثاوي

والتي حشغف غلحها ؤؾاجظة ًخم اؾخضغائهم مً ػغف .   وهي جلَ املخػلهت بهؿم التربصاث والضعاؾاث والخمهين

 .عثِـ املٌخب ؤو ٌشغف غلحها بىكؿه

ًاهذ ؤو زاصت جخػانض مؼ املٌخب مً ؤحل الهُام    هظه التربصاث غاصة ما جٍىن لصالح ماؾؿاث غمىمُت 

ً املنهي املخابػين مً ػغف املٌخب ؤو جهضًم  بتربص ؤو عؾٍلت حهاػها املداؾبي، ؤو جٍىن مخػلهت بتربص الخٍٍى

ين)صعوؽ الضغم ملسخلل الكئاث   .(بلخ...حامػُين، زاهٍى

مهام محافظ الحساباث  : ااملطب الثالث

  ًخىلى مداقظ الحؿاباث الهُام بػضة مهام خؿب الهاهىن الخجاعي وخؿب الهاهىن الخىظُمي للمهىت في 

.  الجؼاثغ وقُما ًلي شغح املهام التي ًهىم بها مداقظ الحؿاباث

 بن مهمت مىضوب خؿاباث جىدصغ في مغانبت ؤغماُ إلاصاعة وإلاػالع غلى خؿاباث الشغيت وغلى صقاجغها 

 مً الهاهىن الخجاعي لخكصُل هظه املهام غلى 214 املٌغع 715والخدهو مً اهظباػها، ولهض حاءث املاصة 

: الىدى الخالي

جخمثل مهمخه الضاثمت باؾخثىاء ؤن ًضزل في الدؿُير في الخدهُو في الضقاجغ وألاوعام املالُت للشغيت، وفي - 

غ مجلـ إلاصاعة ؤو  مغانبت اهخظام الحؿاباث للشغيت وصحتها، يما ًضنو في صحت املػلىماث املهضمت في جهٍغ

ً خؿب الحالت، وفي الىزاثو املغؾلت بلى املؿاهمين خُى الىطػُت املالُت للشغيت وخؿاباتها . مجلـ املضًٍغ

صاصم غلى اهخظام الجغص وخؿاباث الشغيت واملىاػهت مً صحت طلَ-  . ٍو



.الفصل الثالث                                         دراست حالت محافظت حساباث بواليت مسخغاهم   

~ 63 ~ 
 

. ًخدهو مىضوب الحؿاباث بطا ما جم اخترام مبضؤ املؿاواة بين املؿاهمين- 

. ًجىػ لهاالء ؤن ًجغوا ػُلت الؿىت جدهُهاث ؤو الغناباث التي ًغونها مىاؾبت- 

:   مً ناهىن جىظُم املهىت في هكـ الؿُام غلى ما ًلي28ونض هصذ املاصة - 

 
ًال
ت مىخظمت وصحُدت وهي مؼابهت جماما لىخاثج الػملُاث التي جمذ في الؿىت : أألاال ٌشهض بإن الحؿاباث الؿىٍى

. ويظا ألامغ باليؿبت للىطػُت املالُت والهُئاث املىصىص غلحها في املاصة ألاولى ؤغاله في نهاًت الؿىت. الؿابهت

 
ًال
غ الدؿُير الظي ًهضمه املؿيرون : ثاهيا ت ومؼابهتها للمػلىماث املبيُت في جهٍغ ًكدص صحت الحؿاباث الؿىٍى

ًاث ؤو املشتريين بهضع شغوغ ببغام الاجكانُاث بين الشغيت التي ًغانبها واملاؾؿاث التي  للمؿاهمين ؤو الشغ

ً للشغيت املػىُت املصالح املباشغة ؤو ؾير  جدبػها ؤو بين املاؾؿاث التي ًٍىن قحها للهاثمين باإلصاعة ؤو املؿيًر

.  مباشغة

 
ًال
ً والجمػُت الػامت ؤو الهُئت املضاولت بٍل ههص نض ًٌدشكه واػالع غلُه ومً ػبُػخه ؤن : ثالثا ٌػلم املؿيًر

. ٌػغنل  اؾخمغاع اؾخؿالُ املاؾؿت

  وهظه املهام غباعة غً قدص نُم ووزاثو الشغيت ؤو الهُئت املغانبت واملؼابهت املداؾبُت للهىاغض املػمُى بها 

. باؾخثىاء ًل جضزل في الدؿُير

:  مً هكـ الهاهىن غلى ما ًلي29وهصذ املاصة - 

غىضما حػض الشغيت والهُئت يما جم الىص غلحها في املاصة ألاولى خؿاباث مضغمت ٌشهض مداقظ الحؿاباث   

غ مداقظك الحؿاباث في   غلى وزاثو مداؾبُت ؤو جهٍغ
ًا
ؤًظا ؤن الحؿاباث املضغمت صحُدت، وطلَ بىاءا

. املاؾؿاث التي جملَ قحها الشغيت ؤؾهما

غ ًخظمً شهاصة بخدكظ ؤو بضون جدكظ غلى اهخظامُت وصحت الىزاثو -  ترجب غً املهمت بغضاص جهٍغ ٍو

ت يما ؤن املشغع الجؼاثغي ًلل مداقظ الحؿاباث بمهام مخػضصة زاصت، ختى ًجػل مىه الحاعؽ  الؿىٍى

:   ألامين غلى جؼبُو الهىاهين صازل املاؾؿت، هظه املهام الخاصت واملخػضصة ًمًٌ طيغ مجها ما ًلي

. ؤزؼاع الجمػُت الػامت للماؾؿت بٍل املسالكاث التي ايدشكها• 

اصة ؤو بالىهص)الخضزل في خالت حؿُير عؤؽ املاُ الاحخماعي •  . (بالٍؼ
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. ( مً الهاهىن الخجاعي 13 مٌغع 715املاصة )ؤزؼاع ويُل الجمهىعٍت بالىناجؼ إلاحغامُت التي غلم بها • 

(. 723املاصة  )املصاصنت غلى امليزاهُت التي حؿمذ بخهضًم حؿبُهاث غلى ألاعباح • 

(. 715املاصة )جهضًم انتراخاث حػضًل ألاشٍاُ والؼغم الخاصت لحؿاباث الىخاثج وامليزاهُت • 

. مماعؾت خو الخكظُلي لاليخخاب• 

ًاث •  (. 750املاصة )قدص مخؼلباث الخىاُػ والضمج والاهكصاُ وجصكُت الشغ

(. 651املاصة )اؾخضغاء الجمػُت الػامت في خالت ؾىء حؿُير مجلـ إلاصاعة • 

. املصاصنت غلى ناثمت املٍاقأث مً زمـ بلى غشغ ؤشخاص املٍاقئىن للماؾؿت• 

و ألاؾهم ٌؿاوي غلى ألانل الغؤؽ املاُ الاحخماعي للماؾؿت •  املصاصنت غلى اليشاغ الصافي غً ػٍغ

ل ألاولي بلى شٍل آزغ . الجضًضة غىض جدٍى

ًاهذ الخؿاعة حؿاوي •  .  عؤؽ املاُ الاحخماعي413الخضزل في خالت ما بطا 

غ خُى وطػُت املاؾؿت طاث املؿاولُت املدضوصة بطا خىلذ بلى ماؾؿت باألؾهم•  .  صُاؾت جهٍغ

. ًايض اخترام املؿاواة بين املؿاهمين• 

   جلزيز محافظ الحساباث حوو الخذكيم في مؤسست: ااملحث الثاوي

ؿاغضها غلى الاؾخهغاع وطلَ غً   ٌؿعى مداقظ الحؿاباث بلى جدهُو الهضف الظي جهىم غلُه املاؾؿت َو

و الخضنُو مؼ غضم جضزله في الدؿُير مً ؤحل يشل ألازؼاء املداؾبُت  .ػٍغ

 ملذمت عً الخلزيز: ااملطب  ألاو 

 الؿاصة املؿاهمين،

ت املىػهض 05 جىكُظا للمهمت غلى غاجهىا مً زالُ الهغاع عنم   الصاصع غً الجمػُت الػامت الؿىٍى

ش  : هدشغف ؤن هلكذ اهدباهٌم بلى املػلىماث الخالُت...........بخاٍع

 مً الظغوعي ؤن هظيغ ؤهىا ابلؿىا للخٌكل بهظه املهمت
ًا
، غىض حؿلُم مظيغة مجلـ إلاصاعة للشغيت ..........ؤوال

ت الػامت للؿغب التي جدمل املغحؼ  :طهبىا بلى الشغيت....................ماعزت ب...........الهابظت الجهٍى

 .  جم الخػغف غلى الشغيت- ؤ
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ت واملداؾبُت مما ٌؿمذ لىا بةوشاء وقخذ ملكاجىا -ب حؿلُم مغاؾلخىا التي جدمل اغخماصها وجؼلب الىزاثو إلاصاٍع

 .(صاثمت والغنابُت)

في هظا املُضان، ًمٌىىا مالخظت ؤهىا ال وؿخؼُؼ الخضزل بشٍل اخخمالي في مغخلت اؾدىابه التي مً الظغوعي 

 .لحؿً ؾير مهمخىا في هؼام مهىت مضنها الحؿاباث الهاهىهُين

بايخماُ املهمت الىبُلت لضًىا في هظه املاؾؿت، وهظا غلى الغؾم مً الخإزغ املسجل، ؾىف وػلمٌم بإهىا جلهُىا 

 للجضُو ؤصهاه
ًا
                                                                :                                                                      ؤوعام الحصاثل جبػا

 ..............وسخت مً الحؿاب الخخامك للظغاثب- 

 ........................وسخت مً امليزاهُت الػمىمُت- 

غ ألاصبك-   ...........................وسخت مً الخهٍغ

هت ؾلُمت وؤصث ؤًظا بلى الىخاثج التي ًخم إلابالؽ غً املػلىماث الخاصت به  ىا جضنُهىا ؤًظا الػمل بؼٍغ   ؤحٍغ

غ  .مً زالُ هظا الخهٍغ

غ مضنهك الحؿاباث رفض لشهادة إثملاث الخصذيم ألاجحطيل الخلزيز بالزفض : ااملطب الثاوي في بػاع جهٍغ

، وحض ؤن بػع الحاالث الشاطة، لظلَ عقع الخصضًو غلى خؿاباث الكترة ......للؿىت

 لخؼت إلاخصاء الخالُت...........بلى..........مً
ًا
 .مخظمً لهظه الىهاغ جبػا

 .O.G.Aاخخُاػاث -ؤ

 .نؿم الاؾدثماعاث-ب

 .نؿم املسؼون-ث

 .نؿم لظمت الضًً واملضًىهُت-ر

 .بىض مً املصغوقاث واملىخجاث-ج

ًان ًيبغي بن جازظ بػين  غ الخدكظاث التي ًخم إلاغالن غجها مً نبل، وبهه  يما لىخظ ؾُاب عقؼ حمُؼ جهاٍع

. الاغخباع غىض نهاًت الؿىت
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: كسم الاسدثماراث: الفزر  ألاو 

 . مً بحمالي املىحىصاث٪45.88وقُما ًخػلو بمىطىع الاؾدثماعاث، ًمٌىىا الهُى ؤن هظه ألازيرة هي خىالي

 .السجل الخاص باالؾدثماعاث-

- 
ًا
 ومكصال

ًا
ًامال  .ملل الاؾدثماع 

 .مدع غً نُام باالؾدثماعاث في نهاًت الػام والخهاعب مؼ املداؾبت-

                                                                  .                                                                                          الترميز ؾير مىحىص-

ًاملت غً الحالت  .قُما ًخػلو بدالت حغص الاؾدثماعاث، املػلىماث غير مٌخملت، وال ًمًٌ بغؼاء ملدت 

 .ؤوحه الهصىع املظًىعة ال حؿمذ بإي مغانبت وال جظمً ؤي خماًت الؾدثماعاث الشغيت

جم مالخظت غلى ؤهه ًىحض ههص صاعر في الاؾدثماع، وقها للػهض املىزىم، املىجؼ : ألاعض:   ؾىإزظ يمثاُ

 متر مغبؼ، وغما جىكُظه وماشغ غلى خالت الاؾدثماعاث 4143وامليشىع في السجل الػهاعي، ونض اشترث الشغيت 

 :والىزاثو املداؾبُت ههُى  ما ًلي

 . صج349.870.133 متر مغبؼ بهُمت 300مبنى بصاعي -   ؤ

 . صج89.435.333 متر مغبؼ بهُمت 1700ؤعاض ي -   ب

 :  بمهاعهت هظه املػؼُاث مؼ ما حاء في املىاػهت هجض

 .صج449.870.118: نُمت البىاء-  ؤ

 .صج95.755.000: نُمت خاثؽ الؿىع -  ب

 . صج894.353.333: نُمت ألاعض-  ث

 متر مٌػب، ال ًىحض ؤي ؤزغ في ؤي مٍان، وهدً وػخهض ؤن هظا 2443ؤما باليؿبت للكاعم في مؿاخت ألاعض 

ًان مىطىع الصكهت لصالح ؤخض البىىى املجاوعة للشغيت  .الكاعم 

  وبالخالي، قةن ؤوحه الهصىع املظًىعة ؤغاله ال حؿمذ بإي مغانبت وال ًمًٌ ؤن جىقغ ؤي خماًت لالؾدثماع 

 :للشغيت غضم وحىص بحغاءاث مىخظمت في هظا الؿُام ال ٌؿمذ ب

الخ، مػضاث مهجىع ؤو ؾير مىحىصة ًٍىن الخؼغ ؤن ................يشل ازخكاء مدخمل، بجالف باملمخلٍاث،• 
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. جسظؼ بضون قاثضة الؾتهالى الضًً

 .جىكُظ املهاعبت بين ألامالى املىحىصة ماصًا ونُمتها املدؿىبت بهضف جصحُذ ؤي قىاعم مدخملت•

                :                              غلى مؿخىي املداؾبت الخهىُت، وحضها بػع الثؿغاث التي ههىم إلصعاحها ؤصهاه

ش 155مٌخب الهُاصة عنم   "..............". ًىاقو شغاء ؤؾهم مً قىضم 1 عنم 07 /31مً جاٍع

 وسجلذ مً نبل مصغف الخىمُت  صج50.000.000 خصت ؤؾهم بمبلـ بحمالي نضعه 1250هظه الػملُت جسص شغاء 

 مً ... 1 عنم 14/07...... املدلُت في غضص 
ًا
ًان مً املكغوض طمانها مؿبها في مػلىماجىا ؤن غملُت الاؾدثماع هظه 

ت الشغيت الهابظت  .ػغف مضًٍغ

ش 62مٌخب الهُاصة عنم   هُابت 1 عنم 03/ 31 مً 59 جإزظ مغة زاهُت جكاصُل الكاجىعة عنم 1 عنم 31/03 مً جاٍع

 ................ .غً الؿُض

ل حهاػ يمبُىجغ مؿخسضم مً نبل الشغيت  ؤمين مسؼن  (.......اهظغ وصل الدؿلُم باؾم الؿُض)ًسص جدٍى

ش   .1 عنم 30/03الشغيت بخاٍع

 البض مً اخترام إلاحغاء الخىظُمي الظي ؤوص ى به هظا "٪21مبُػاث املػضاث املؿتهلٌت "ونض جم خؿابها في 

 :لؿغض مما ًىجم غىه الخالي

 .الاؾترصاص الحهُهك لهظا ؤو ؤمالى شغيت الاؾدثماع/ 1

 .وحىص املداؾبُت في صقاجغ الشغيت/ 2

 .1مماعؾت زاػئت وزُالُت في اؾتهالى الضًً لهظا الػىصغ الحالي عنم / 3

ً الٌهغباء بضال مً مدؿىب الهؿم عنم  صج125.000بهُمت ........ حسجُل عنم الكاجىعة•   - 02، اؾتهالى جمٍى

 . وهى ًسص انخىاء سخان ماء يهغباجك ٌػمل باألشػت جدذ الحمغاء لإلصاعة. الاؾدثماعاث املىاقهت

 . صج1087.50 لشغاء صكُدت ؾازىت بمبلـ 1عنم  15/12مً.... هكـ املالخظت حسجل الىؼام وعنم •  

 :حالت  الجزد لحظيرة السياراث

ىى   .جىعوؽ الؿُاعة جدمل الترنُم ولًٌ بضون الهُمت املهابلت12  هظا الجغص ٌسجل ؾُاعة مً هىع ٍع

". مخكغناث"قُما ًسص الىزاثو التي ًجب ؤن جبهى في املداؾبت إلاطاقُت، ًجب ؤن وشير بلى نؿم : مالحظت
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 :كسم ااخشألان: الفزر الثاوي

 . ًظهغ املسؼون الػضًض مً املسالكاث والٌثير مً الظػل

الٌمُت، وؾػغ الىخضة : بؼاناث املسؼوهاث ال جدمل غىاصغ الاؾخػماُ بمػنى غضم وحىص مػلىماث غً

وإلاحمالي، هظه البؼاناث ُ ًخم جدضًثها وال جدمل مىاقهت مً ؤمين مسؼن ؤو املؿاوُ غً بصاعة املسؼون في 

 .نهاًت ًل غملُت حغص املسؼون

 :غلى ؾبُل املثاُ، لهض جم عقؼ املسالكاث الخالُت

 . صج177.907.806.191.231ًهضع املبلـ إلاحمالي ًخػلو ملخص لىاثم الجغص بلى •

ًمٌىىا ؤن .  صج182.144.977جهضع ب  31/12/19املبلـ إلاحمالي غلى الحاالث امللحهت للميزاهُت الػمىمُت املداؾبت في•

 . صج4.237.171هغي ؤن الكغم ؤو الكجىة جدغع ما بين هظًً املػؼُين جغجكؼ بلى مبلـ نضعه 

 :ؾُاب بؼانت املسؼون غلى بؼانت الضزُى زغوج الىنىص•

 . صج30765.36 = 10255.12 صقاجغ٭03

 :  ؾُاب بؼانت املسؼون املخػلهت بمجلض ًضوي طو طعاغين•

 .  صج21074.38 = 074.3821٭01

 .adocenohp31/12 غضم جدضًث بؼانت املسؼون املخػلهت ب •

 . صج6902.67 = 6902.67٭01

ش 001بًصاُ الشغاء عنم •    صج4380.60 ًضعج في الحؿاباث مبلـ نضعه 1 عنم 12/01 مً جاٍع

، ال ًظهغ في 350-2خاؾب باهدُىم صؿير .  صج569.40، ؤي بكاعم ؤيثر مً مضازُل ألاؾهم  صج495.000     سجلذ

 .04بؼانت املسؼن، بؼانت املسؼن املىاقهت له حسجل الػضص ؤعبػت 

غ، قهظا الجهاػ هى جدذ الظما مً املىعص ونضم هظه الظمان لىا وزُهت ال ًظهغ غلحها ؤي ............ووقها للخهاٍع

 .جإشيرة ؤو مىاقهت عؾمُت مىزىم بها مً املىعص

مسؼوهاث مكاحئت ُ جكػل ال ًمًٌ بحغاء الخػضًالث الالػمت، في خين جم جدؿِـ مصلحت املسؼن بهضف 

ض مً الاهخمام إلصاعة بؼاناث املسؼن التي هي مؿاولت غجها  .بغؼاء املٍؼ

 : غياب مثل هذه الضوابط ال حسمح• 
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ض مً الاهخمام إلصاعة املسؼوهاث التي هي مؿاولت غجها ض مً الخدؿِـ ملصلحت املسؼن بهضف بغؼاء املٍؼ  .املٍؼ

 .جدضًض بػع ألازؼاء الغثِؿُت مؼ الؿماح لخدضًض مصضعها، وبالخالي ؤًظا جدضًض املؿاولُت

                                                               .                                                                                            الهُام الخػضًالث الالػمت

 :عىوان اللزألاو ألاالذيون • 

 
ًا
بن : وهىاى في الىانؼ غً هظا املىطىع، وغلى ؾبُل املثاُ. الٌخاباث في سجل الضقاجغ الُىمك ال جخىاقو ؤبضا

بت هكؿها ال حسجل غلى الكىاجير الؼباثً مما   هظه الظٍغ
ًا
، وؤخُاها

ًا
الظغاثب غلى الهُمت املظاقت ال حؿترص ؤبضا

 .ًظهغ الٌثير مً الحاالث الشاطة

بت غلى الهُمت املظاقت جظهغ غلى اشػاع مً جضقو مالي في البىَ جضعج في  عبذ "الظغاثب مىطىع الظٍغ

 ".الصغف البىٍك

 .  صج21.00 16/03مً ............جضقو مالي عنم-

 . صج126.00 04/04مً ...........جضقو مالي عنم -

 . صج28.00 01/06مً ............جضقو مالي عنم-

ش 15الىؼام عنم ٌسجل الكاجىعة عنم  .1 عنم 02/02 مً جاٍع

 :جكاصُل مشغوع الهاهىن غلى الىدى الخالي

 . صج670.00: = املبلـ إلاحمالي زاعج الغؾم•

بت غلى الهُمت املظاقت املبلـ•  . صج140.70: = الظٍغ

بت املشمُى •  . صجttc = :810.70املبلـ إلاحمالي للظٍغ

 :الٌخابت املضوهت في الضقتر الُىمك هي غلى الىدى الخالُت

 . صج810.70.................  =47011130

 . صج570.00.....................=702100

 . صج240.70...................=5470000

بهه ًسص حهاػ الٌمبُىجغ ملبلـ .1 عنم 11/09 195حشمل جكاصُل الكاجىعة عنم  1عنم  30/09م197ًالىؼام عنم -
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.  صج14000.00 ملبلـ 7000بلى  4701178:  جمثل غلى الىدى الخاليصج1400000

بت الهُمت املظاقت بيؿبت •                                           .                                             صج2940.00، ٪21غضم وحىص طٍغ

ًاهذ مىطىع الخىظُم ٪،21عنم ألاغماُ ًىاقو جم قغطه في •  . وطغاثب غلى الهُمت املظاقت املىاقهت 

بت الهُمت املظاقت ًظيغ 1 عنم 00207/02، جبػا للكاجىعة عنم 28/102مً 58الىؼام عنم  حشير بلى طٍغ

 . لم ًخم بصعاحها في الحؿاباثصج126.00اؾترصاصها مً املبلـ 

بت الهُمت املظاقت بهُمت 1عنم 31/05 مً 126هكـ املالخظت غلى الىؼام عنم   .صج147.36لظٍغ

املهاعبت مً مصغف الخىمُت املدلُت ًخؼلب الخؼهير قةهه ٌسجل ؤيثر ؤو ؤنل نضًما ؤصوى اهخمام بال الصَ •

 . 1 عنم 31/01  ال ًؼاُ هىاى مىظ صج2578.48بمبلـ .... عنم

ت، • ىت للماؾؿت جكخهغ بلى صقتر الُىمُت الىهضًت وهظه الىزُهت طغوٍع لإلشاعة ؤًظا ؤن زضمت مصلحت الخٍؼ

ىت ًاث التي ًمًٌ ؤن جمغ بين صوعة مً البىىى والخٍؼ  .طلَ بخدبؼ حمُؼ الحغ

 .مً بحمالي الضًىن ٪43.45وقُما ًخػلو بلضًىن هي خىالي •

 .ال ًمٌىىا جدذ هظا الخإزير بغؼاء الغؤي خُى مدخىي الهؿمين الغثِؿين ولؿُاب خؿاباث الخدلُل املىاؾب

 :إلايزاداث ألاااصزألافاث: الفزر الثالث

 :الخكاليف-  أ

 :نؿم الخٍالُل سجلذ بػع الػُىب الخهىُت في مجاُ املداؾبت الظي هيشغه قُما ًلي

 .حسجل بػع الظغاثب والغؾىم املخػلهت بيشاغ الؿىىاث الؿابهت وجم خؿابها لشٍل ؾير ػبُعي

: وػُض بهخاج البُاهاث طاث الصلت مً زالُ الجضُو ؤصهاه
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)                   الجذألاو ركم   .العيوب الخلىيت ااحاسبيت: (3-2

سىواث 

اازحع 

ااملطغ الكلي 

لطضزيملت 

حساباث 

مسخخذمت 

الضزيملت الجشافيت 

لطخأخير في الدسذيذ 

حساباث مخصصت 

غير مسخخذمت 

جاريخ الوثيلت 

ااحاسبيت 

2008 60000.00 64890 12000.00 689te78/696 1/N-01/31 

2008 60000.00 64890 12000.00 689te78/696 1/N-01/16 

2009 60000.00 64890 12000.00 689te78/696 1/N-03/20 

2009 60000.00 64890 12000.00 689te78/696 1/N-05/31 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-06/30 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-07/31 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-08/28 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-09/30 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-10/31 

2008 60000.00 64890 12000.00 689 te78/696 1/N-11/30 

 

. وزاثو مٌخب مداقظ الحؿاباث بىالًت مؿخؿاهم: ااصذر

بت الغؾم إلاحمالُت 1عنم 01/ 26والىؼام عنم  ش صج4821.79 ٌسجل الخإمين غلى املغيباث في مبلـ طٍغ  مؼ جاٍع

ش   .25/01الاؾخدهام بخاٍع

 لم ًخم ؤزظها Nالخٍالُل التي زظػذ لػملُت املداؾبت مً نبل وطاث الصلت غلى ؤؾاؽ جىاؾبي الػام 

 .بػين الاغخباع

بُت بمبلـ   .، لم ًخم حسجُلها في الحؿاباث املىاؾبتصج630.00لم حسجل الخٍالُل املخػلهت بالؼىابؼ الظٍغ

ش 114الىؼام عنم  ش 678194 عنم TAAC الظي ًدمل وصل جإمين الشغيت للخإمين -31/05/1N مً جاٍع  مً جاٍع

20/01/2N-سجلذ ؤوحه الهصىع الخالُت : 

بت غلى الهُمت املظاقت املؿترصة ملبلـ -  .صج390.98ؾُاب بزباث الظٍغ

 .صج666.60ؾُاب بزباث الغؾم غلى الؼىابؼ بهُمت -

. صج3459.32= صج666.60+صج 2792.72ؾُاب غملُت الىهل املىاقهت -
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 :ااىخجاث-ب

التي جم بصعاحها في مبُػاث املػضاث . مً صوعة املبُػاث املؼابهت لخضماث املصالح36و33الىؼام عنم •

 ".بضال مً زضما ؤزغي  "٪14الاؾتهاليُت 

: بسصىص هظا الكصل، هىاى عابؽ ملالخظت غضم وحىصه ويظا املىاقهت في السجالث الخىظُمُت مثل

. سجل الضقتر الُىمك للجغص للمسؼون ويشىف املغجباث وإلاشػاع، سجل الخضنُو الخهني-

 :أسس الخفزيم بين اليشاطاث/ ج

 :لهض عقػىا الىهاغ الخالُت

ش 39/81الىؼام عنم   . صج3808.50 بمبلـ -19/12/2N مً جاٍع

 .صج649.506 حشير بلى وحىص غملُت ههل ملبلـ -11/2Nخالت الغاجب الشهغي 

 . ، لم ٌسجل في خؿاباث الىهل املىاؾبتصج85.50 بلـ مجمىغه -31/12/2Nلم حسجل عبذ الصغف مً 

 :اؾخػماُ وصل الدؿلُم وإلاًصاُ بضال مً الكىاجير الخىظُمُت

يبغي ؤن وؿغص الخكاصُل الخالُت  :ٍو

ش 04الىؼام عنم   .-1N 04عنمLB، جبػا صج4950.00 بمبلـ -02/01/1N مً جاٍع

ش 04الىؼام عنم   .، جبػا لىصل الدؿلُمصج38880.00 بمبلـ -02/01/1N مً جاٍع

ش  08الىؼام عنم  .، جبػا لىصل الدؿلُمصج1320.00 بمبلـ -05/01/1Nمً جاٍع

ش 55الىؼام عنم   .، جبػا لىصل الدؿلُمصج1950.00 بمبلـ -11/02/1N مً جاٍع

هظه الىزُهت هي في مػظمها ؾير مىحىصة ولًٌ ماشغ غلحها غلى ؤوعام الصغف وإلاهكام ال ًظهغ طلَ، وغضم -

 . وحىص املىاقهت املؼلىبت واملىص ى بها مً ػغف نىاغض الاؾخػماُ غلى ؤوعام الحؿم املداؾبُت

ش بوشائها  .حىضث الهغاعاث املخػلهت باملىظكين املضمجين جإزظ بػين الاغخباع جاٍع

 :بزامج ااحاسملت/ د

الخإحُل لىخاثج اليشاغ الؿىىي -31/12/1Nبغامج املداؾبت ال جإزظ بمىحىصاث امليزاهُت الػمىمُت املىتهُت في 

ال ًظهغ هخاثج بال في املجامُؼ الكغغُت ؤًظا،غلى " صافي املبلـ"والػمىص " املبلـ إلاحمالي" غلى مؿخىي الػمىص 
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. مؿخىي الضًىن قةن املبلـ إلاحمالي الػام ؾير مىحىص

 :الخذكيم مً صذق ااعطوماث ااوحودة في الخلزيز السىوي ااوحه لطمساهمين: رابعالفزر او

جغقو بها، ولِـ .......  باؾخثىاء ؤزغ الخدكظاث والخػلُهاث واملالخظاث غلى البُاهاث املالُت للؿىت املىتهُت في 

غ حؿُير إلاصاعة ػفي  ت في جهٍغ ض مً الخػلُهاث خُى غضم الضنت والخىاؾو مؼ بُاهاث الحؿاباث الؿىٍى لضًىا مٍؼ

ت للشغيت . الىزاثو املىحهت بلى املؿاهمين خُى الحالت املالُت والحؿاباث الؿىٍى

 : ....................................إلاصضاعاث في

 مداقظ الحؿاباث

غ زاص غً الػملُاث املشاع بلحها في املاصة  عي عنم 628جهٍغ حػضًل 25/04/1993 مً 08-93 مً املغؾىم الدشَغ

 . التي جدمل غلى ناهىن الخجاعة26/09/1975 مً 59-75املغؾىم عنم 

ًاالتها، ؾىاء بشٍل مباشغ ؤو ؾير 628املاصة  املظًىعة ؤغاله جىص غلى ؤن ؤي اجكام بين الشغيت وبخضي و

غ مؿبو  و وؾُؽ ًجب ؤن ًٍىن مؿبها ؤو الؾُا وباػال، زاطؼ ملجلـ إلاصاعة جهٍغ مباشغ، ؤو غً ػٍغ

 .ملداقظ الحؿاباث

هكـ الص يء ًىؼبو غلى الاجكاناث املبرمت بين الشغيت وشغيت ؤو ؤي مً ؤغظاء بصاعتها هى املضًغ املؿاغض ؤو 

 .املضًغ

، شغيت طاث LRUE ،APSالشٍل الؿابو ...........وقها لهظه ألاخٍام، ألحل حؿُير مً الىطؼ الهاهىوك للشغيت

ؤؾهم، وحضها ؤهه مً املكُض بن جىؼبو هظه املاصة في هكـ الىنذ وػلمٌم بإهه لِـ لضًىا مػغقت بمثل هظه 

 .الاجكانُاث املشاع بلحها في هظه املاصة املضًغ املؿير الحالي، لم ٌشغ لىا بإي اجكام ًإحك طمً هظا إلاػاع

 : ..................اوشإ في

 مداقظ الحؿاباث

غ زاص غً هخاثج ؤغماُ الشغيت  جهٍغ

 مً الهاهىن الخجاعي  6  الكهغة628املاصة 

بلى الؿاصة املؿاهمين 
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: فيتمعطوماث إضا

     :مزاحع علود العمل لطمذيزيً الخىفيذيين- أ

 :للمضًغ (1  

: ..............................        الؿُض

................... بلى...........     مضة الػهض مً

(. صج4000.00*08)ألاحغ الهاغضي الىػني *  08= مبلـ الحصت الثابخت 

. ال ش يء= مبلـ الحصت املخؿيرة 

ظاث ؤزغي جضقؼ زالُ اليشاغ الؿىىي  . ال ش يء= الػهض / غالواث وحػٍى

: مؿئُى نؿم املالُت (2  

: .............................      الؿُض

ش ؾىت نابلت  (01) مً الػهض، وجدضًض مضة هظا الػهض ي 02وقها للماصة .ػػ : ..........................غهض وطؼ بخاٍع

إزظ بػين الاغخباع ابخضءا مً  .  بػض جهضًم املىانصت ملجلـ إلاصاعة09/01/1997للخجضًض بمىحب اجكام طمني، ٍو

(. صج4000.00 * 05)ألاحغ الهاغضي الىػني  * 05= مبلـ الحصت الثابخت 

(. خصخين (02)في ازىان )= مبلـ الحصت املخؿيرة 

ت بلى خض ؤنص ى نضعه  (. C/MDA).  مً الجؼء الثابذ٪40خصت مدؿاٍو

ت بلى خض ؤنص ى مً حؼء زابذ  . OGAحؼء مدؿاٍو

................. ؤوشئذ في

مداقظ الحؿاباث 

:  رسمت الخذكيمS/A- ب

. الشغيت ال حػؼُىا ؤًت مػلىماث غً هظه الحالت - 

. ال ش يء-  
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: كيفيت جحليم محافظ الحساباث فعاليت  داء في ااؤسست: ااملطب الثالث

  بن الخدلُل للمظاهغ الخضنُو في يُكُت ؾيرها صازل املاؾؿت، ًمًٌ ؤن ًدضص مسخلل مغاخل الخضزل 

لبرهامج مداقظ الحؿاباث قاخترام إلاحغاءاث والبدث املؿخمغ في جدؿُجها ٌؿمذ بخسكُع املساػغ املدُؼت 

.  باملاؾؿت

وغلى بزغ طلَ قال بض مً جىحُه صحُذ لخضزالث مداقظ الحؿاباث بمػنى آزغ ًجب ؤن ًغيؼ هظا ألازير غلى   

. الػملُاث والىظاثل ألايثر حػغطا للخؼغ، وهىاى غامالن ٌؿاغضان غلى جىحُه غمله في املاؾؿت

:  أهميت العمطياث/ 1

ت املػخبرة في    ومً ؤمثلت طلَ املىخج الظي ًدهو ؤيبر املبُػاث املشغوع ألايثر خصت في امليزاهُت، الؼانت البشٍغ

.  بلخ...املاؾؿت، حجم املسؼوهاث وحجم الاؾدثماعاث

: الملابع الجذيذ/ 2

بلخ، ومً حهت ؤزغي ٌػخمض مداقظ الحؿاباث غلى جهُُم ... اؾدثماع حضًض ؤو بػث مىخج حضًض في الؿىم   

حُض لىظام املغانبت الضازلُت وجدضًض مضي قػالُخه، لُدؿنى له جىكُظ غملُت الخضنُو في الػملُاث طاث 

الاهخمام الٌبير في املاؾؿت، والتي جدخاج بلى مغانبت صوعٍت وبالخالي ايدشاف ألازؼاء والػمل غلى جصحُدها في 

ػخمض مداقظ الحؿاباث غلى قدص وجدلُل لػُىاث بخصاثُت طمً مجمىغت صازل  الىنذ املىاؾب هظا، َو

يما نض ٌػخمض الكدص غلى هخاثج الػملُاث يمغصوصًت اؾدثماع مػين ؤو (الخ...غملُاث وؤقغاص، ؤحهؼة)املاؾؿت 

ا غلى بُؼ مىخج مػين                                                                                                                            .الخ...جإزير خملت بشهاٍع

لًٌ عؾم طلَ قةن زبرة مداقظ الحؿاباث ولى ؤنها لِؿذ مخسصصت في حمُؼ املُاصًً، حؿمذ بخدهُو - 

ًاملت وهاجحت، وؾبب طلَ، هى حػىص مداقظ الحؿاباث غلى ػغح ألاؾئلت املىاؾبت حؿاغضه في  مهمت جضنُو 

. يشل الحهاثو واملشاًل وغلى بًجاص الحلُى املىاؾبت

 غلى ما ؾبو ًخطح ؤهه وفي ؾالب ألاخُان ًٍىن مداقظ الحؿاباث ؤصعي بدهُهت الػملُاث ؤيثر مً - 
ًا
وبىاءا

إلاصاعة هكؿها، قمػىاه نُامه بدىكُظ مهمخه في املاؾؿت ًٌشل غً ؾىء جىكُظ وجؼبُو إلاحغاءاث املدضصة 
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للهُام بمسخلل الػملُاث، لظلَ قةن مهام مداقظ الحؿاباث هى ببالؽ إلاصاعة باألوطاع الحهُهُت للماؾؿت، 

. يما نض ًداُو بنىاع إلاصاعة بػضم مالثمت إلاحغاءاث املىطىغت بالظغوف وهىع الػملُاث املدههت قحها

  وغلُه قال بض مً الخيؿُو وبًصاُ املػلىماث بين إلاصاعة وؤحهؼة الخىكُظ وبال قةن حهىص مداقظ الحؿاباث 

خم جدضًض نىاغض الدؿُير الضازلُت للماؾؿت غىض وطؼ الؿُاؾاث الػامت  ؾخظهب ؾضا صون حضوي، ٍو

قمداقظ الحؿاباث بصكخه زبير في ؾير الػمل صازل املاؾؿت ًمٌىه جدلُل وبًجاص ؤحىبت لبػع املشاًل 

املؼغوخت، قسبرة ويكاءة مداقظ الحؿاباث غىض جدلُل وجكؿير ألاوطاع ال جٌكك لحل املشاًل وججىب 

املساػغ، بطا البض مً وحىص الضغم مً ػغف بصاعة املاؾؿت، يخىقير ألاوطاع املالثمت للهُام بمهمخه، جىقير 

ًان غمهها . ًل املػلىماث التي ًؼلبها بغؼاء ألاهمُت ألغماله وألازظ بخىصُاجه مهما 

  قالحهُهت ؤن ؤي زلل في هظام الغنابت الضازلُت ًغحؼ بلى مؿاولُت إلاصاعة، بما غىض جصمُم مسؼؽ لىظام 

ت ويُكُت  الغنابت الضازلُت ؤو في غملُاث الدؿُير ؤو في ازخُاع الٌكاءاث، لظلَ البض مً مغاحػت املغاخل إلاصاٍع

ًان الخلل في جؼبُو بخضي الػملُاث ؤو  اؾدىاصها غلى املػلىماث الزخُاع البرامج والؿُاؾاث املالثمت، ؤما بطا 

. في بغضاص الهىاثم املالُت، قػلى مداقظ جدظير بغهامج للمخابػت واملغانبت غً نغب لهظه الػملُاث

ً، ويظا زبراء  ا ٌشمل مجمىغت مً املضنهين الضازلُين واملؿيًر   هٌظا وحضها لضي املاؾؿت مدلُا بصاٍع

ومؿاولين في ًل ؤوشؼت املاؾؿت، يما نض ًخم اؾخضغاء مداقظ الحؿاباث في الاحخماغاث الضوعٍت للمجلـ 

بدظىع إلاصاعة الػامت ؤو باألخغ الغثِـ الػام للماؾؿت، وزالُ هظه اللهاءاث ًخم غغض مكصل للمساػغ 

واملشاًل املدُؼت باملاؾؿت، يما ًخم إلاصالء بانتراخاث للحلُى املمٌىت والخىصُاث لخدؿين ألاوطاع في 

املؿخهبل، ؾير ؤن الانتراخاث والخىصُاث ما هي بال مشاعيت مً طوي الخبرة واملػغقت بؿغض جدهُو ؤمثل 

.   ألهضاف املاؾؿت، هى الغثِـ الػام للماؾؿت

  ويسالصت الهُى وشير بلى ؤن غملُت الخضنُو املداؾبي ما هي بال مجمىغت مً املغاخل التي ًهىم بدىكُظها 

مداقظ الحؿاباث صازل املاؾؿت والتي مً زاللها ًخم الحٌم غلى مضي جدٌم بصاعة املاؾؿت في ؤصاء ًل 

ت،  ً، املىاعص البشٍغ و، إلاهخاج، الخمٍى الىظاثل وألاوشؼت ألاؾاؾُت في املاؾؿت مً البُؼ، الشغاء، الدؿٍى

ىت . الخ...الخٍؼ
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  قبػض جىكُظ هظه املغاخل ويظا الازخباعاث املىاؾبت، ؾٍُىن باؾخؼاغت مداقظ الحؿاباث ؤن ًدٌم نهاثُا 

: غلى صعحت قػالُت هظام الغنابت الضازلُت والدؿُير في املاؾؿت، بمػنى آزغ ؾُميز بين

. املدههت واملؼبهت في املاؾؿت: مىاػً الهىة-ؤ

: الىاججت بما: مىاػً الظػل-ب

.  غً ههاثص وؤزؼاء في بغضاص الىظام    - 

. ؤو جىكُظ زاػئ لإلحغاءاث    - 

  والخضنُو غً ؤؾباب الاهدغاقاث ؾُضقؼ بمداقظ الحؿاباث بلى بًجاص بضاثل وخلُى خهُهُت، بصكخه 

مدهو ومضنو في ًل يبيرة وصؿيرة لخكؿير ألاوطاع وانتراح هظه البضاثل والحلُى غلى بصاعة املاؾؿت، وفي 

غ والظي ًخظمً عؤًه الكني املداًض خُى مضي غضالت  غ الخهٍغ ألازير ًخجؿض غمل مداقظ الحؿاباث غىض جدٍغ

.    وصضم املػلىماث املخظمىت في الهىاثم املالُت
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 :الخالصت

   مً زالُ الضعاؾت وؿخيخج ؤن مهىت مداقظ الحؿاباث مػهضة هىغا ما، الؾُما في طىء املهام امللهاة غلى 

غاجهه،املهام التي جخؼلب ألصائها لِـ قهؽ املهاعاث ولًٌ ؤًظا املػاًير وؤؾالُب الػمل، ومً الىاضح ؤن 

ت جمثل صػىبت مايضة ملماعؾت وظُكت  الخىظُم الحالي مً وظُكت املداؾبت غلى مؿخىي املاؾؿاث الجؼاثٍغ

 . مداقظ الحؿاباث

  هظه املىظمت ًمًٌ بغاصة بىاءها بػض مغاحػت مالثمت للىظام املداؾبي املالي، وبغاصة جإهُل وظاثل املداؾبت 

 جؼهير خؿاباث املاؾؿاث ألحل وطؼ مىظىمت للخضنُو 
ًا
ب واملداؾبت، وؤزيرا والظىابؽ الضازلُت، والخضٍع

 .املداؾبي

 :   لخهضًم صغم ؤقظل للمهماث الؼمىخت غلى الكىع، وجؼىعه، مهىت مداقظ الحؿاباث جخؼلب ما ًلي

غ ووشغ املباصت • ب املالثم لؼمىخاث الىظُكت، لخؼٍى الخإمل وجىكُظ هظام ناصع غلى بهخاج مهاعاث الخضٍع

 . الخىححهُت واملػاًير وإلاحغاءاث في الخضنُو

 .بًجاص ووشغ جىححهاث، وطىابؽ وػغم مىطىع الخضنُو•

غ ووشغ مضوهت ألزالنُاث املهىت ملداقظ الحؿاباث•  .بًجاص هصىص إلطاقُت مً زالُ جؼٍى
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ت والخطبُلُت لخدكُم اإلاحاطبي اجطح لىا أن له دوز أطاض في الشسكاث واإلاؤطظاث     مً خالل الدزاطت الىظٍس

ص وحػظُم مطداكُت اللىابم  م حػٍص الػامت والخاضت ، خاضت فُما ًخػلم بالجمهىز اإلاظدثمس والدابىين غً طٍس

اإلاالُت اإلايشىزة الخاضت بأغمال اإلاؤطظت، وجلدًم جأكُد بخلك اإلاطداكُت إلى مظخخدمي جلك اللىابم اإلاالُت 

 .طىاء داخلُا   أو خازحُا

   وحتى ًدظنى لها ذلك البد مً اللُام بخطمُم هظام زكابت داخلُت فػال، ًػمً لها الخحكم في 

الدظُير،إغافت إلى جدغُم هُاكلها بخلُت جخىلى الخدكُم، وجخىفس غلى مىظفين ذو كفاءة ومؤهلين ٌػملىن غلى 

ت ومساحػتها بئشساف مً ؤلادازة  .  مساكبت مخخلف الػملُاث اإلاالُت والدظُيًر

ػمً لها كرلك     كما أن وحىد خلُت الخدكُم اإلاحاطبي في اإلاؤطظت ًػمً لها جحلُم فػالُت ألاداء فيها ٍو

 .الخطبُم الفػلي والظلُم إلاخخلف إحساءاث الخدكُم، وكرا الخللُل مً ألاخطاء ومظاهس الغش والاخخالطاث

   وما اطخيُطىاه مً الدزاطت أن اإلاهخمين بالخدكُم زكصوا حهىدهم لخطبُلها وفم مػاًير مخػازف غليها 

وجخماش ى مؼ مخطلباث الػطس والخدمت الجماغُت، حُث كظمىها إلى أهىاع حظب ظسوف وأهىاع الشسكاث 

منها ما هى ملصم بخطبُلها ومنها ما هى مخير فيها، غير أن اإلاخمػً إلاظاز الخدكُم اإلاحاطبي في مفهىمها وأهدافها 

د حظُير مخخلف وظابفها أن حظخػملها في ذلك، ولىا في دول الػالم الكثير  ًحخم غلى كل مؤطظت اكخطادًت جٍس

كُت، مطس، ولػكع مً ذلك هجد في الجصابس أن هره اإلاهىت : مً الخجازب مثل فسوظا، الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

لم جأخر باللدز الكافي في جحظين أداء وحظُير اإلاؤطظاث الاكخطادًت، كما أن مً ًلىم بها خبير محاطبي 

 . ولِع مساحؼ مظخلل

   واإلاخدبؼ إلاساحل جحػير أو إغداد مهىت الخدكُم لفحظ اللىابم اإلاالُت والخسوج غلى مطلحت اإلاؤطظت وغؼ 

فُت لها بين ًدي اإلادكم كمسحلت مبدبُت واإلاباشسة في جلُُم هظام السكابت الداخلُت اإلاػمىل به  بطاكت حػٍس

والىكىف غلى ملىماجه مؼ إغطاء الىصح في حالت غػفه زم بالفحظ والخحلُم وإبداء زأي فني محاًد ٌػبر 

غً حلُلت الىغؼ اإلاالي للمؤطظت، مما ًػُف هىع مً اإلاطداكُت في صحت اإلاػلىماث الىازدة في جلك 

دُح الفسضت إلمام اإلاؤطظت الاكخطادًت لبىاء اطتراجُجُاث حدًدة غلى كاغدة صحُحت مً  اللىابم اإلاالُت، ٍو

. اإلاػلىماث، وكرا غمان البلاء في ظل وحىد جحدًاث زاهىت وحخمُت
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 :اختبار الفرضيات

بػد الخطسق إلى مخخلف حىاهب غملُت الخدكُم اإلاحاطبُت في اإلاؤطظت الاكخطادًت، وبػد غملُت اإلاساحػت 

ت واإلاُداهُت، هالحظ أن الفسوع التي طبم وأن حػسغذ  التي كمىا بها والتي حمػذ بين الدزاطخين الىظٍس

 :  صحُحت، وذلك

ًؤدي الخدكُم اإلاحاطبي لخحظين فػالُت أداء اإلاؤطظت، وبالخالي جحلُم مسدودًت :بخصوص الفرضية ألاولى

غالُت مً خالل جحلُم حظُير زاشد، وذلك ألن غمان الفػالُت في الدظُير في الحاغس واإلاظخلُل مسهىن 

 .بمدي صحت اإلاػلىماث ودكتها، وهرا ما جحلله غملُت الخدكُم

الخدكُم اإلاحاطبي هى حشخُظ اهخلادي ٌظمح بخدكُم الػملُاث التي كامذ بها : بخصوص الفرضية الثانية

اإلاؤطظت والحكم غليها، ألن خالضت غملُت الخدكُم في اإلاؤطظت هى الخسوج بسأي فني محاًد ًجظد فُه 

اإلادكم مطداكُت اإلاػلىماث اإلاىحىدة باللىابم اإلاالُت وحػبيرها الدكُم غً الىغػُت اإلاالُت وهدُجت اليشاط 

 .لفترة مػُىت

مهىت الخدكُم غامل للخحكم في الىظابف اإلاخىىغت للمؤطظت ألن مظؤولُت : بخصوص الفرضية الثالثة

اإلادكم أن ًلىم باخخباز حمُؼ الػملُاث اإلاحاطبُت التي حشمل حمُؼ الىظابف، وهرا ما ًؤدي إلى اكدشاف 

س اإلاالُت، وبالخالي ًػمً لىا الخحكم في حمُؼ  ػصش مً طالمت وصحت الخلاٍز ألاخطاء والاهحسافاث إذا وحدث َو

 .الىظابف

الدظُير ألامثل وألاداء الفػال للمؤطظت هى الىكىف غلى مىاطً اللىة : بخصوص الفرضية الرابعة

والػػف مً خالل وحىد هظام زكابي فػال، فالفسق بين اإلاىظماث الىاجحت والفاشلت ال ًكمً في كُفُت جىفير 

اإلاىازد الالشمت لخىفُر أغمالها فحظب، بل وبلدز كبير اإلاصج بين اإلاىازد اإلاخاحت لخحلُم أهداف اإلاؤطظت فهىا 

أحي بػده غمل اإلادكم في اكدشاف هلاط اللىة واطخغاللها والبحث غً هلاط  ًكمً دوز اإلاظير وأدابه، ٍو

ً ومىاكبت ألاحدار  الػػف ومػالجتها بىاططت اللسازاث والخىفُرًاث والخىضُاث اإلاللاة غلى غاجم اإلاظيًر

. الاكخطادًت للمؤطظت
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 :النتائج املستخلصة

إن جدكُم الحظاباث أضبح إحدي ألادواث الخحلُلُت التي ججػل كل مؤطظت تهخدي إليها لخصحُح الاخخالالث -

 . والاهحسافاث، كما أنها جبرش وجىضح مدي مطداكُت وصحت الىزابم واللىابم اإلاالُت التي جخػامل بها اإلاؤطظت

 .ممازطت غملُت الخدكُم وفم إطاز مخكامل ومىخظم مً الخطىاث اإلاسجبطت وفلا للمػاًير اإلاخػازف غليهاجخم -

م هظام اإلاػلىماث اإلاحاطبُت وإغافت - إن اغخماد الخدكُم غلى الفسوع ومبادا مً شأنها ان حظاهم في جلٍى

اإلاطداكُت غلى مخسحاجه، وإبداء زأي فني مظخلل حىل حلُم أغمال اإلاؤطظت واإلاسكص اإلاالي لها وهرا ما ٌػصش 

 . فػالُت ألاداء في حظُير اإلاؤطظت الاكخطادًت

إن الخىظُم الحالي لىظُفت اإلاحاطبت غلى مظخىي اإلاؤطظاث ًمثل ضػىبت مؤكدة إلامازطت وظُفت محافظ -

 .الحظاباث

 :الاقتراحات

ً وجأهُل ؤلاطازاث غلمُا وغملُا مً أحل ممازطت غملُت الخدكُم وفلا للمػاًير الدولُت-  .ًجب جكٍى

 .اطخغالل غملُت الخدكُم اإلاحاطبي في اإلاحافظت غلى أضىل الىحدة-

 .حػل غملُت الخدكُم جخأكلم مؼ الخطىزاث الخكىىلىحُت والاكخطادًت-

 .اطخلاللُت غملُت الخدكُم غً ؤلادازة أي اطخلاللُت غمل اإلادكم غً إدازة اإلاؤطظت التي هي محل الخدكُم-

س ووشس مدوهت ألخالكُاث اإلاهىت إلاحافظ الحظاباث-  .إًجاد هطىص إغافُت مً خالل جطٍى

 :أفاق الدراسة

   في ألاخير ًمكً اغخباز هره الدزاطت بداًت للدزاطاث وبحىر أخسي طىاء في مجال الخدكُم اإلاحاطبي أو أداء 

 :اإلاؤطظت لرا هلترح اإلاىاغُؼ آلاجُت

 .الخدكُم في ظل اطخػمال جكىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطال في اإلاؤطظت- 

 .جلُُم ألاداء الكلي في اإلاؤطظت باطخػمال بطاكت ألاداء اإلاخىاشي - 

س مهىت الخدكُم في اإلاؤطظت-   .مدي مظاهمت مػاًير الخدكُم الدولُت في جطٍى

 .الخدكُم ؤلادازي أداة مً أدواث جحلُم الكفاءة والفػالُت في اإلاؤطظت- 
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