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املقدمة العامة  

        ٌػسف الػالم الاكخطادي جؿىزا هبيرا في الػدًد مً اإلاجاالث ،التي مظذ بحجم اإلاإطظاث الاكخطادًت 

خيث أضبدذ جخميز في الىكذ الخاغس بىثرتها وحػلد وظائفها مما أدي باللجىء والاهخمام ألاهثر بىظام السكابت 

ت جلىم بمخابػت هره الىظم السكابيت ،ئذا جسؾب ئدازة  هظسا لدوزها الفػاٌ في اإلاإطظت ، وهرا وحىد أداة ئداٍز

لت طليمت  ومما طبم هخجذ الخاحت .اإلاإطظت دائما في الخدلم مً أن الىظم السكابيت اإلاىغىغت حػمل بؿٍس

ت التي البد مً اغخمادها في الدظيير  ئلى الليام بػمليت اإلاساحػت خيث حػخبر مً ألادواث ألاطاطيت والػسوٍز

خيث ابخدأث اإلاساحػت بىؿاق غيم ًلخطس غلى اإلاساحػت الليىد اإلاداطبيت والسجالث اإلااليت وهى اإلاجاٌ 

ت الدشؿيليت هديجت لخؿىز الظسوف الاكخطادًت  الؿبيعي للمساحػت ،زم اججهذ بػد ذلً ئلى اإلاجاالث ؤلاداٍز

،وخظب ؾبيػت اليشاؾاث في اإلاىظماث ،للد واهذ أهداف اإلاساحػت في البداًت أمسها مددودة باهدشاف 

ألاخؿاء والؿش والػمل غلى الخد مً خدوثها خيث اطخخدمذ وىطيلت ؤلاحساء اإلاساحػت واملت ومظخمسة 

ت ئلى حاهب  للػملياث اإلاداطبيت ،ولىً مؼ جؿىز ئمياهياث اإلاساحػين وئطهاماتهم في جلدًم خدماث ئداٍز

خدماتهم اإلااليت ، جؿىز مفهىم اإلاساحػت واحظؼ هؿاكها لدزحت أضبذ مػىاها في الىكذ الخاغس ٌشخمل غلى 

. مساحػت وفدظ وجلييم وافت ألاوشؿت والػملياث هخدمت لخدليم أهداف اليليت للمإطظت 

ت ألاخسي جىضخذ اإلافاهيم ألاطاطيت للمساحػت         وهديجت لخفاغل غملياث اإلاساحػت مؼ الػملياث ؤلاداٍز

وجدددث ألاهداف التي حظعى ئلى جدليلها ،وجؿىزث أطاليب وؤلاحساءاث اإلاخبػت في جىفيرها ،وفي هفع الىكذ 

بسشث غسوزة الخسص في اخخياز وئغداد وجأهيل ألاشخاص الرًً طييلفىن بدىفير مثل هره اإلاساحػاث 

. لػمان هجاخها ومدي هجا غتها 

 ئن ألاشياٌ اإلاخخلفت للمإطظت والتي اهفطل فيها اإلاظير غً اإلاالً أوحدث الخاحت اإلالخت لىىع مً السكابت 

،خفاظا غلى أمىالهم ،هما وحدث الخاحت لإلكامت هىع مً الثلت مؼ مخخلف ألاؾساف اإلاسجبؿت باإلاإطظت 

ومً زم . ،خيث أن الىثير منهم ٌػخمد غىد اجخاذ كسازاتهم الاكخطادًت غلى غالكتهم باإلاإطظت ومػسفتهم لها 

س اإلااليت وجخمثل هره ألاؾساف اإلاظخخدمت  ًسهصون اهخماماتهم هدى اإلاػلىماث اإلالدمت مً خالٌ الخلاٍز

ً اإلادخملين  س اإلااليت للمإطظت في ول مً اإلاالن واإلالسغين واإلاىزدًً واإلاظدثمٍس للمػلىماث الظاهسة غلى جلاٍز

 ً . ئلخ .....والدائىين واإلاىظفين وؤلادازة والػمالء واإلادللين اإلااليين والاكخطادًين واإلاظدشاٍز

س اإلااليت جلػب دوزا هاما في الاكخطاد مً خيث جلدًم اإلاػلىماث اإلاإهلت لالجخاذ اللسازاث  فأضبدذ الخلاٍز

،لرا أججه أصخاب الخاحت إلاثل هرا الىىع مً اإلاػلىماث ئلى اإلاساحػت وىطيلت كادزة ومإهلت للخىم غلى مدي 

حػبير مخسحاث الىظام اإلاداطبي غلى الىاكؼ الفػلي للمإطظاث فيان غمل اإلاساحؼ بمثابت الػمان لظالمت 

فأضبدذ برلً اإلاساحػت جلػب دوزا هاما في ألاوطاؽ .وشسغيت وضدق اللىائم اإلااليت النهائيت للمإطظت 

اإلااليت والخيىميت والاكخطادًت بمظاهمتها بلدز هبير في جدليم جلدم وهمى ليل مً اإلاإطظاث الاكخطادًت 

واإلاجخمؼ هما طاهمذ اإلاساحػت بلدز هبير في مظاغدة اإلاإطظت لبلىؽ أهدافها والخأهد مً أن الظياطاث 

والخؿـ وؤلاحساءاث اإلاىغىغت مىت كبل اإلاإطظت كد جم جؿبيلها بطىزة حيدة هما طاغدتها غلى جبني أهظمت 
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ت ًخابؼ مً خاللها الظير الػادي ألوشؿتها ومخابػت ألاداء داخلها ،مداولت مً اإلاإطظت للىضٌى ئلى  زكابيت كٍى

. أداء فػاٌ وهفء بما ًخدم ؾاًاتها 

د النهىع ،بما ًخىفس لدحها مً ئمياهياث للىضٌى ئلى  ئن خاال ت هى خاٌ أي مإطظت جٍس إلاإطظت الجصائٍس

حػظيم مىافػها والخدلي بطفاث اإلاإطظت الفػالت ،فمسث هي ألاخسي بمجمىغت مً الخؿيراث الهييلت التي 

حاءث جلبيت لؿالباث ؤلاضالح الاكخطاد الىؾني ئال أجها وحدث هفظها أمام مجمىغت مً الخددًاث ،فسغذ 

غليه الخطسف اإلاىاطب لخدازن الطػىباث ومىاحهاتها والخىييف مؼ الخؿىزاث الخاضلت في مديؿها ،هرا 

ت حػمل  لؿسع اإلادافظت غلى بلائها وجدظين أدائها ، ًبدا أن بلىؽ ذلً حػل اإلاإطظت الاكخطادًت الجصائٍس

ت الخدًثت ،فظػذ مثلها مثل أي مإطظت أخسي بخىفير حى زكابي جخابؼ وجدًس  غلى جبني ؾسق ومىاهج الدظيًر

مً خالله وشاؾاتها فدسضذ غلى ئًجاد وجؿبيم وطائل وكائيت إلامازطت أغمالها بفػاليت وهفاءة بؿسع 

جدليم أهبر زبديت ممىىت وبأكل جياليف واإلادافظت غلى مىحداتها،والىكىف غلى خلىكها والامخثاٌ ئلى 

ٌظاغدها غلى ذلً هى ئغداد مىظىمت مخياملت الىظام مً أطاليب وئحساءاث  التزاماث اللائمت غليها وما

السكابيت حػمل غلى ئزطاء طبل الػمل التي حشسف غلى جطميمها ؤلادازة الػليا للمإطظت وحظهس غلى جىفيرها 

مؼ حميؼ الػاملين في هظامها الداخلي لخىفير كدز ملبٌى مً الثلت ولخدليم ما جطبى ئليه مً أهداف وؾاًاث 

للد لجأث هره اإلاإطظاث ئلى اإلاساحػت الداخليت هدللت مً خلم هره اإلاىظىمت الياملت إلاظاغدتها غلى اهجاش 

. أهدافها 

ادة الاهخمام   للد أدي الىمى في أوشؿت ألاغماٌ وهبر حجم اإلاإطظاث وحػلد الػملياث التي جلىم بها ئلى ٍش

بالىظيفت السكابيت لإلدازة وظهىز الخاحت ئلى وحىد اإلاساحػت الداخليت هيشاؽ زكابي مظخلل ٌظاغد ؤلادازة قي 

الليام بىظيفتها السكابيت بفػاليت وهفاءة ،وذلً مً خالٌ جلييم مدي الالتزام بالظياطاث وؤلاحساءاث 

اإلاىغىغت وخماًت ألاضٌى والخدلم مً دكت واهخماٌ اإلاجاالث اإلاداطبيت ، بل ذهب الاهخمام باإلاساحػت 

الداخليت ئلى أبػد مً ذلً واحظؼ هؿاق اطخخدامها،فأضبذ ٌػخمد غليها في الخلييم فػاليت وهفاءة الػملياث 

الدشؿيليت للمإطظت وهفاءة وأماهت الػاملين فيها ،هما أضبدذ حظخخدم هأداة لفدظ وجلييم مدي فػاليت 

ألاطاليب السكابيت ومدي ؤلادازة الػليا بمػلىماث ذاث مطداكيت وضالخت لالجخاذ اللسازاث،اإلاخخلفت مما شاد 

 .مً اللجىء ئلى أغماٌ اإلاساحػت همظاغدة للىضٌى ئلى ذلً 
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: ومما طبم ًمىىىا ؾسح ؤلاشياليت الخاليت 

ما مدى أثر املراجعة في ثقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ؟ - 

وغليه ًمىً ؾسح ألاطئلت الفسغيت الخاليت  

: ألاسئلة الفرعية 

ئلى أي مدي ًمىً اغخباز اإلاساحػت هأداة زكابيت ؟ - 

ً مظخػدًً لخلبل وظيفت اإلاساحػت واغخبازها وظيفت هباقي الىظائف ؟ - هل ول اإلاظيًر

ماهى اإلالداز الخاحت ئلى اإلاساحػت الداخليت هأداة لخلييم فػاليت السكابت الداخليت في اإلاإطظاث الاكخطادًت - 

؟ 

ماهي الػالكت اإلاساحػت بالسكابت الداخليت ؟  - 

: فرضيات البحث 

. ئن وحىد هظام طليم للسكابت الداخليت للمإطظت هى وطيلت وكائيت جبػد اخخماٌ وكىع الخؿأ - 

ً واإلاظئىلين غلى الخدىم في الدظيير -  . اإلاساحػت بطفت غامت حظاغد اإلاظيًر

. حظاغد اإلاساحػت في حػدًل وجصخيذ اللسازاث داخل اإلاإطظت - 

 .جلػب اإلاساحػت دوزا مهما في اهدشاف هلاؽ اللىة والػػف في هظام السكابت الداخليت - 

أسباب اختيار املوضوع  

: حػىد أطباب اخخياز هرا اإلاىغىع ئلى اغخبازاث آلاجيت 

: اعتبارات ذاثية 

.  غالكت اإلاىغىع اإلاخخاز بخخطظ جدكيم اإلاداطبي ومساكبت الدظيير الري هدزطه - 

ً الػلمي الجيد والخأهيل غلى أمل ممازطت مهىت اإلاساحػت بطىزة طليمت وفػالت مظخلبال -    .الػمل غلى جيٍى
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: اعتبارات موضوعية 

أهميت ومياهت اإلاساحػت في اإلاإطظاث  - 

ت بػد ؤلاضالخاث اإلاىخهجت مً كبل الدولت  -  الخاحت اإلااطت للسكابت مً كبل اإلاإطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

. جصخيذ الاغخلاد الظائد الري ٌػخبر أن مهىت اإلاساحػت تهخم فلـ بخػلب ألاخؿاء في ؤلاحساءاث اإلاداطبيت - 

: أهمية البحث 

: أهميت اإلاىغىع الدزاطت في الػىاضس الخاليت  ًمىىىا جلخيظ- 

ئغؿاء ضىزة خليليت غً الىاكؼ الري حػيشه اإلاإطظت والىكىف غلى خالت الخدهىز اإلاظخمس الري ًطيب - 

. هره اإلاإطظاث مً طىت ئلى أخسي 

ئزساء البدث الػلمي في مجاٌ ؤلادازة والدظيير وطد الفساؽ اإلاىحىد خٌى هرا اإلاىغىع غلى مظخىي - 

. الدزاطاث الجامػيت 

ت ئلى جؿبيم اإلاشسوع والفػاٌ -  هما جدبؼ أهميت هره الدزاطت مً خاحت اإلاإطظت الاكخطادًت الجصائٍس

لىظيفت اإلاساحػت إلاظاغداتها  في جأدًت أوشؿتها بطىزة طليمت ،مً أحل جدليم أهدافها اإلايشىدة والخىييف 

. مؼ ما ًدطل مً جؿىزاث 

: أهداف الدراسة 

: هىان مجمىغت مً ألاهداف جطبى ئلى جدليلها جخمثل فيما ًلي 

مياهتها ،أهدافها والىخائج التي جدللها مً خالٌ ؾسطها في  )حػٍسف مظئىلي اإلاإطظاث بىظيفت اإلاساحػت  - 

  (اإلاإطظت 

جبيان خليلت غمليت اإلاساحػت في اإلاظاغدة غلى جلدًم مػلىماث ماليت ومداطبيت جخميز بلدز هبير مً - 

. اإلاػلىليت 

ت ممثلت في الىكىف غلى أهميت اإلاساحػت -  مداولت حصخيظ  واكؼ السكابت الداخليت في اإلاإطظت الجصائٍس

.  الداخليت باليظبت لهره اإلاإطظت في الػمليت مً حهت وأهميت اطخخدامها لخدليم هخائجها مً حهت أخسي 

: صعوبات الدراسة 

فيما ًخظ الدزاطت الخؿبيليت فهي حػخبر الػىطس ألاهثر :مً الطػىباث التي وحهىاها أزىاء الدزاطت هرهس منها 

ت في اإلاإطظت ألهه  ضػىبت التي واحهخني هظسا ليىن اإلاىغىع خظاض فمً الطػب أن هدطل غلى وامل الخٍس
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بمجسد ما أن هخيلم غً هظام السكابت ئال وأن أالخظ وحىد بػؼ ألاشخاص غدم جلبل هرا اإلاىغىع ألجهم 

ٌػخبروهه شيل مً أشياٌ الخلييم الصخص ي إلاإهالتهم وهفاءتهم في أداء وظائفهم ،وجترحمها جطسفاتهم في 

ت أو  خلم بػؼ الطػىباث أو الخماؾل في جلدًم بػؼ اإلاػلىماث أو الاطخفظازاث أو الىزائم بحجت أجها طٍس

. خاضت 

                                                                                                                                                                :الدراسات السابقة 

 :ومً خالٌ الدزاطاث التي أؾلػىا غليها ًمىً جىغيذ بػؼ الدزاطاث التي لها غالكت بمىغىغىا هما ًلي 

،دزاطت خالت مإطظت حػاوهيت الخبىب دور املراجعة في ثفعيل الرقابة داخل مؤسسة : ؾىالي مدمد البشير - 

خيث  .2009والخػس الجافت بلىلت ،مرهسة ماحيظتر ،غلىم الدظيير ،فسع ئدازة ألاغماٌ ،حامػت الجصائس ،

ت في ظل الخؿيراث اإلاديؿت بها مً أحل  خاٌو الباخث ؤلاحابت غً ؤلاشياليت اإلاخمثلت في أن اإلاإطظت الجصائٍس

بىىغيت اإلاػلىماث ختى جىظب زلت اإلاخػاملين مػها خاضت ئذا  هظب مياهت مشسفت في ألاطىاق غليها الاهخمام

ت التي  س ئًجابي مً اإلاساحؼ خيث أن الىزائم التي حػخبرها اإلاإطظت مً أهم الىزائم ؤلاداٍز واهذ مدغىمت بخلٍس

ًسؾب اإلاخػامل الاؾالع غليها وذلً مً خالٌ اغخباز اإلاساحػت أداة زكابيت حظمذ في جدظين الىىغيت اإلاػلىماث 

. مً خالٌ ئغؿاء زأي فني مداًد 

دور املراجعة في ثقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة اقتصادية ، دراسة حالة غصوش ميلىد ،- 

مإطظت وؾىيت لطىاغت اليىابل الىهسبائيت ،بظىسة مرهسة ماحيظتر،غلىم الدظيير ،جخطظ اكخطاد وحظيير 

خاٌو الباخث في مرهسجه جبيان أهميت اإلاساحػت الخازحيت في  . 2011-2010اإلاإطظاث ،حامػت طىيىدة 

اإلاإطظاث ،هظسا إلاا لها مً أزس في الظير الخظً ألاهظمت السكابت الداخليت اإلاؿبلت وأداة اإلاساحػت الداخليت 

التي حظخػين بخدماتها والتي بدوزها حػمل غلى مد ؤلادازة باإلاػلىماث اإلاظخمسة فيما ًخػلم بدكت أهظمت السكابت 

لت التي ًخم بها الىظام   الداخليت والىفاءة التي ًخم بها جىفير الفػلي للمهام وأخيرا هيفيت وهفاءة الؿٍس

: املنهج املتبع 

لإلحابت غلى الدظاؤالث في هرا اإلاىغىع جم ئجباع اإلاىهج الىضفي الخدليلي أخرا بػين الاغخباز الجاهب الىظسي 

به مً الىاكؼ الػملي  وإلاػالجت ؤلاشياٌ اإلاؿسوح كظمىا البدث ئلى .والخؿبيلي بؿيت ئزساء هرا البدث وجلٍس

لخلدًم اإلافاهيم ألاطاطيت للمساحػت بىىغيها الداخليت والخازحيت خيث "الفطل ألاٌو "زالزت فطٌى خطظ 

دىاٌو اإلابدث ألاٌو الخػٍسف باإلاساحػت ،أهميتها وأهدافها وهرلً أهىاع  كظم الفطل ألاٌو ئٌ زالر مباخث ٍو

اإلاساحػت أما اإلابدث الثاوي فلد جؿسكىا مً خالله ئلى خطائظ اإلاساحػت ومداولت ئبساش مػاًير اإلاساحػت 

ومبادئها والفسوع التي حػخمد غليها أما فيما ًخظ اإلابدث الثالث جؿسكىا فيه ئلى حػٍسف اإلاساحػت الداخليت 

ت للليام بها  ومجاٌ جؿبيلها وهيفيت جىظيمها وفي هفع الىكذ جؿسكىا ئلى اإلاساحػت الخازحيت والىزائم الػسوٍز

  .
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جم غسع فػاليت هظام السكابت الداخليت في اإلاإطظت وكظم ئلى زالر مباخث خيث " الفطل الثاوي"أما في 

ًدىاٌو اإلابدث ألاٌو دزاطت وجلييم هظام السكابت الداخليت في اإلاإطظت أما اإلابدث الثاوي جؿسكىا فيه ئلى 

شسوؽ وخطائظ السكابت وهرلً ئحساءاتها ومظإوليت اإلاساحؼ فيما ًخظ هظام السكابت الداخليت وجؿسكىا في 

س باغخبازه اإلاىخىج النهائي لػمليت اإلاساحػت   اإلابدث الثالث وألاخير ئلى ئغداد الخلٍس

ت غلى مإطظت  أما الفطل الثالث وألاخير خططىاه للدزاطت الخؿبيليت خيث جم ئطلاؽ الدزاطت الىظٍس

س الظىس مداولت مىا دزاطت وجلييم هظام السكابت الداخليت اإلاؿبم في اإلاإطظت و مساحػت بػؼ بىىد  جىٍس

لت الخدليل اإلاالي للميزاهيت   اإلايزاهيت باطخػماٌ ؾٍس



 
 
 
 
 
 

 الفـــصـل األول
 المفاهيم األساسيةللمراجعة
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جمـــهيــــد 

ادة الحاحت  حهخبر ألاظباب التي أدث ئلى جؿىس اإلاشاحهت وخشوحها هيشاؽ سةِس ي ال ًمىً الاظخغىاء نىه هى ٍص

اإلاشاحهت ، فالهذف مً اإلاشاحهت ًخمثل في الخدلم مً مذي صحت  للخذماث التي ًلذمها اإلاشاحو بىاظؿت

البُاهاث اإلاداظبُت واإلاالُت اإلالذمت مً ؾشف اإلاإظعت ومعخىي جمثُلها للمشهض اإلاالي الحلُلي ، ومذي جؿبُم 

ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت مً ؾشف اإلاإظعت ومعخىي جمثُلها للمشهض اإلاالي الحلُلي ،ومذي جؿبُم ؤلاحشاءاث 

اإلاىغىنت مً ؾشف ئداستها لخفادي الخلـ ومخخلف ألاخؿاء اإلاداظبُت والىكىف وساء خاالث الغش والخالنب 

بأمالهها وهأي شهبت مً شهب الهلىم الاحخمانُت ،فاإلاشاحهت نلم له مجمىنت مً الفشغُاث والتي حهخبر 

هأظاط لخلبُت الهذف الزي وغهذ مً أحله هما حهخمذ نلى حملت مً اإلاهاًير التي جىحه وحهؿى إلؾاس الهام 

،ئرا  (نمله)الزي جماسط فيها مهامها ، باإلغافت ئلى رلً فاجها حهمل نلى جىحُه اإلاشاحو أزىاء كُامه بىاحبه 

. وان هزا ألاخير ٌعدىذ نلى مشاخل لُلىم بدىكُم الجاهب الخىفُزي لها 

:  ولذساظت أنمم وأشمل إلاا جم رهشه كعمىا الفطل ألاٌو ئلى زالر مباخث سةِعُت واألحي 

 - ٌ ماهُت اإلاشاحو  : اإلابدث ألاو

ئحشاءاث اإلاشاحهت   : اإلابدث الثاوي- 

أوحه الخيامل بين اإلاشاحهت الذاخلُت واإلاشاحهت الخاسحُت   : اإلابدث الثالث- 
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 ماهيت املزاحعت : ملبدث ألاٌو ا

  ئن اخخالف آلاساء خٌى وظاةل وؾشق جىفُز اإلاشاحهت واحعام مجاٌ الزي حهمل فُه اإلاإظعاث واهدشاس 

اظخخذام الىظاةل آلالُت ؤلالىتروهُت أدي ئلى خذور جؿىس هبير في أظالُب ئحشاءاث اإلاشاحهت مما اظخلضم 

مهه جدمل اإلاشاحو معإولُاث هبيرة اججاه اإلاجخمو ونلى سغم مً خذور هزا الخؿىس في أظالُب وئحشاءاث 

شه ئلى الخأهذ  اإلاشاحهت ئال أهه لم ًدذر أي حغُير في اإلافاهُم ألاظاظُت للمشاحهت ، فمضاٌ اإلاشاحو ٌععى في جلٍش

. مً أن اللىاةم اإلاالُت جمثل جمثال نادال للمشهض اإلاالي للششهت مدل اإلاشاحهت 

فها : املطلب ألاٌو  خيت عً املزاحعت وحعٍز ملدت جاٍر

خيت عً املزاحعت  : أوال  ملدت جاٍر

خ ًذسن بأن هزه ألاخيرة حاءث هدُجت الحاحت اإلااظت لها بغُت بعـ الشكابت  ئن اإلاخدبو ألزش اإلاشاحهت نبر الخاٍس

مً ؾشف سؤظاء اللباةل أو الجماناث أو أصحاب اإلااٌ والحيىماث نلى الزًً ًلىمىن بهملُت 

 فان اإلاشاحهت جشحو ئلى 1الخخفاف باإلاىاد في اإلاخضوهاث هُابت ننهم ، فهلى خطب خالذ أمين الخدطُل،الذفهىا

ين والُىهان الزًً اظخخذمىا اإلاشاحهين بغُت الخأهذ مً صحت الحعاباث الهامت ،  خيىماث كذماء اإلاطٍش

ووان اإلاشاحو وكتها ٌعخمو ئلى اللُىد اإلاثبخت بالذفاجش والسجالث للىكىف نلى مذي ظالمتها مً ول الخالنباث 

.  وألاخؿاء ، بالخالي صحتها 

. ومهىاها ٌعخمو " AUDIRE" مشخلت مً اليلمت الالجُيُت "AUDIT"اإلاشاحهت

 منها مً حهت ومً حهت أخشي واهذ ث      ئن الخؿىساث اإلاخالخلت للمشاحهت واهذ سهُىت ألاهذاف اإلاخىخا

ش هزه ألاخيرة مً الجاهب الىكشي بغُت حهلها جخماش ى والخغيراث الىبيرة التي  هدُجت البدث اإلاعخمش لخؿٍى

نشفتها خشهت الخجاسة الهاإلاُت والاكخطاد الهالمي بشيل نام ، والتي شاهذتها اإلاإظعت الاكخطادًت نلى وحه 

خُت للمشاحهت  .  الخطىص ،لزلً ظىىسد حذٌو هميز فُه بين مخخلف اإلاشاخل الخاٍس

خي للمزاحعت   : 01الجدٌو ركم  الخطىر الخاٍر

أهداف املزاحعت املزحع  ألامز باملزاحعت  املدة  

كبل 2000مً 

 )نلُه العالم (اإلاعُذ

. مُالدي 1700ئلى 

اإلالً ،ئمبراؾىس 

. ،الىىِعت ،الحيىمت

مهاكبت العشاق نلى . سحل الذًً ،واجب 

اخخالط ألامىاٌ ،خماًت 

. ألامىاٌ 

الحيىمت،اإلاداهم . 1850 ئلى 1700مً 

ت واإلاعاهمين  . الخجاٍس

مىو الغش ،ومهاكبت . اإلاداظب 

. فهالُت ،خماًت ألاضٌى 

شخظ منهي في الحيىمت واإلاعاهمين  1900ئلى 1850مً 

اإلاداظبت أو كاهىوي 

ججىب الغش وجأهُذ 

مطذاكُت اإلايزاهُت  

ججىب الغش وألاخؿاء شخظ منهي في اإلاشاحهت الحيىمت واإلاعاهمين  1940ئلى 1900مً 

                                                           
 . 13 ، ص 2000،  (األردن) دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،(الناحية النظرية )علم تدقيق الحسابات خالد أمني عبد اهلل ،1
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،الشهادة نلى مطذاكُت واإلاداظبت 

خُت     اللىاةم اإلاالُت الخاٍس

الحيىمت ،البىىن  1970ئلى 1940مً 

. واإلاعاهمين 

شخظ منهي في اإلاشاحهت 

. واإلاداظبت 

الشهادة نلى ضذق 

وظالمت اهخكام اللىاةم 

خُت   اإلاالُت الخاٍس

 

الحيىمت ،هُئاث أخشي  1990 ئلى 1970مً 

واإلاعاهمين   

شخظ منهي في اإلاشاحهت 

. واإلاداظبت والاظدشاسة 

الشهادة نلى هىنُت 

هكام الشكابت الذاخلُت 

واخترام اإلاهاًير اإلاشاحهت 

الحيىمت، الهُئاث أخشي   1990ابخذاء مً 

و اإلاعاهمين   

شخظ منهي في اإلاشاحهت 

. و اإلاداظبت والاظدشاسة 

الشهادة نلى الطىس 

الطادكت للحعاباث 

وهىنُت هكام الشكابت 

الذاخلُت في قل اخترام 

اإلاهاًير غذ الغش 

الهالمي 
 15خالد أمين عبد هللا ،املزحع هفطه ،ص :املصدر 

ف املزاحعت  :ثاهيا  حعٍز

  :ظىداٌو في هزا البىذ جلذًم أهم الخهاٍسف التي كذمذ للمشاحهت والتي هي

ىُت اإلاشاحهت نلى أجها  نملُت مىخكمت للحطٌى نلى كشاةً اإلاشجبؿت بالهىاضش "نشفذ الجمهُت اإلاداظبُت ألامٍش

لت مىغىنُت لغشع الخأهذ مً دسحت معاًشة هزه الهىاضش  الذالت نلى ألاخذار الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍش

" . للمهاًير اإلاىغىنُت ،زم جىضُل هخاةج رلً ئلى ألاؾشاف اإلاهىُت 

 1اخخباس جلني ضاسم وبىاء بأظلىب"  اإلاشاحهت نلى أجها BONNAULوGERMOND ونشف 

مً ؾشف منهي مإهل ومعخلل ،بغُت ئنؿاء سأي مهلل نلى هىنُت ومطذاكُت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالذمت مً 

ؾشف اإلاإظعت ، ونلى مذي اخترام الىاحباث في ئنذاد هزه اإلاهلىماث في ول الكشوف ونلى مذي اخترام 

اللىانذ واللىاهين واإلابادب اإلاداظبُت اإلاهمٌى بها ،في الطىسة الطادكت نلى اإلاىحىداث وفي الىغهُت اإلاالُت 

" . وهخاةج اإلاإظعت 

فدظ أهكمت الشكابت الذاخلُت والبُاهاث واإلاعدىذاث والحعاباث "اإلاشاحهت نلى أجها " خالذ جأمين "هما نشف 

والذفاجش الخاضت باإلاششوم جدذ الخذكُم فدطا اهخلادًا مىكما ، بلطذ الخشوج بشأي فني مداًذ نً مذي 

شها لىخاةج  داللت اللىاةم اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لزلً اإلاششوم في جهاًت فترة صمىُت مهلىمت ،ومذي جطٍى

" . أنماله مً سبذ وخعاسة نً جلً الفترة 
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لت مىهجُت ملذمت بشيل ميعم مً ؾشف "    ونشفذ مىكمت الهمل الفشوس ي اإلاشاحهت نلى أجها  مععى أو ؾٍش

منهي ٌعخهمل مجمىنت مً جلىُاث اإلاهلىماث والخلُُم بغُت ئضذاس خىم مهلل ومعخلل ،اظدىادا نلى مهاًير 

 1" .الخلُُم ، وجلذًش مطذاكُت وفهالُت الىكام وؤلاحشاءاث اإلاخهللت بالخىكُم 

الخهاٍسف سهضث نلى الىلاؽ التي جخمدىس  جم ظشده في الخهاٍسف العابلت ،هالخل بأن هزه اظدىادا ئلى ما

: خىلها اإلاشاحهت وهي 

وظالمت الهملُاث التي جم  ًلطذ به فدظ البُاهاث والسجالث اإلاداظبُت للخـأهذ مً صحت  :الفدص- 1

بها ،أي فدظ اللُاط اإلاداظبي وهى اللُاط الىمي والىلذي لألخذار الاكخطادًت  حسجُالها وجدلُلها وجبٍى

. الخاضت بيشاؽ اإلاإظعت

ًلطذ به الحىم نلى ضالخُت اللىاةم اإلاالُت الخخامُت هأداة للخهبير العلُم لىدُجت أنماٌ  :الخدليم- 2

.  اإلاإظعت ،ونلى مذي جمثُل اإلاشهض اإلاالي للىغهُت الحلُلُت للمإظعت في فترة صمىُت مهُىت 

وبما أن مخشحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي جخىاحذ باللىاةم اإلاالُت الخخامُت للمإظعت ،فان أي خلل في 

الىكام اإلاىلذ لها ًإدي خخما ئلى الخلل في اللىاةم اإلاالُت الخخامُت بطفت أوجىماجُىُت ،لزلً فاإلاشاحهت 

م هكام مهلىماث اإلاداظبُت واإلادافكت نلى اظخمشاس ًخه في غل  بامياجها اهدشاف الخلل مً خالٌ جلٍى

الخلُُذ بمهاًير اإلاشاحهت اإلاخفم نليها لِعمذ لهزا ألاخير بخىلُذ مهلىماث جيىن ممثلت للىغهُت الحلُلُت 

. للمإظعت 

    وشير ئلى أن الفدظ والخدلُم نملُخان مشجبؿخان ًيخكش مً خاللهما جمىين اإلاشاحو مً ئبذاء سأي فني 

مداًذ فُما أرا واهذ نملُت اللُاط لألخذار اإلاالُت أدث ئلى اوهياط ضىسة صحُدت وظلُمت لىدُجت ومشهض 

 2. اإلاإظعت الحلُلي 

ز- 3 ش ًلذم ئلى ألاؾشاف اإلاهىُت ظىاء واهذ  :الخلٍز ًلطذ به بلىسة هخاةج الفدظ  والخدلُم في شيل جلٍش

ش هى الهملُت ألاخيرة مً اإلاشاحهت وزمشتها . داخل اإلاإظعت أو خاسحها ،وعخؿُو أن هلٌى بأن الخلٍش

أهميت املزاحعت و أهدافها  : املطلب الثاوي 

. ان حهذدث الجهاث الؿالبت لخذماث اإلاشاحهت لذلُل نً مذي أهمُت اإلاشاحهت وأهذافها الهامت واإلاُذاهُت 

                                                                                                                                                    أهميت املزاحعت: أوال 

ً وأصحاب ألامىاٌ الزًً ًخميزون باظخهمالهم البُاهاث واللىاةم     حهخبر اإلاشاحهت مهمت باليعبت للمعدثمٍش

 :اإلاالُت في اجخار اللشاساث ومً اإلاعخفُذًً مً اإلاشاحهت هزهش 

ًخجه معيرو اإلاإظعاث بذسحت هبيرة للخأهذ مً ألاهذاف اإلاعؿشة والخدلم مً أن   :مطيرو املؤضطاث- 1

هكام اإلاخابهت واإلاشاحهت الذوسٍت للحعاباث اإلالذمت نباسة نً مهلىماث ملىهت و ضادكت والتي ًمىً أن جإخز 

ت  3هلانذة لالجخار اللشاساث الدعيًر
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:  ًخجه اهخمام اإلاعيرون ئلى هخاةج اإلاشاحهت وهزا لخأهذ مً  : املطاهمىن ومالن املؤضطت-2

كذسة حعُير اإلاعئىلين   - 

الاظخغالٌ الجُذ و ألامثل ألامىاٌ اإلاعدثمشة كبل الالتزام بلشاساث حذًذة  - 

. الىشف نً ألاخؿاء، الغش ومىو خذوثها أو نلى ألاكل الحذ مً اهدشاسها - 

ئن ظالمت اإلاشهض اإلاالي حهؿي الثلت اإلاؿلىبت في اإلاهامالث والتي جخم بين اإلاإظعت  : الدااىىن واملىررون - 3

وداةىيها خُث ًمىً أن ٌعخهُىىا بشأي اإلاشاحو في اللىاةم اإلاالُت واإلاشهض اإلاالي ،هما أن دسحت  ،مخهامليها

ش ظالمت الحالت اإلاالُت  .   العُىلت والشبدُت حهذدث أهمُت كطىي لهم ،وبالخالي هي حهخبر هأظاط لخلٍش

:  الغير - 4

ً ،فهي جخلذم هػمان أظاس ي لؿلب اللشوع   :املطدثمزون (ا جلهب اإلاشاحهت دوسا باليعبت للمعدثمٍش

 . والخدشن في الهعش اإلاالي أو كشاس ؤلافالط  أو في خاالث اظدثماساث ئغافُت 

بت نلى كانذة  : الهيئاث الحىىميت (ب جإظغ هُئاث الذولت ظُاظتها اإلاخهللت بالخخؿُـ، اإلاشاكبت ، الػٍش

ش اإلاهذ مً ؾشف اإلاشاحو وهزا لحماًت اإلاإظعاث وخاضت الهمىمُت منها بخىفير هكام سكابت داخلُت ظلُم   الخلٍش

هُت واللاهىهُت وهزا اإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت بطفت نامت   :إرارة الضزااب(ج ئن اخترام الىطىص الدشَش

بي  حعمذ  بخدلُم خاضُت اإلاطذاكُت والثلت في الحعاباث أمام ئداسة الجباًت وهزا الخدذًذ الىناء الػٍش

بُت  داث الػٍش  . وئنؿاء اإلاطذاكُت الخطٍش

ًمىً الىكىف نلى أهمُت اإلاشاحهت مً خالٌ الىلاؽ الخالُت   ونلُه

ادة الثلت والخأهذ مً ظالمت اإلاهلىماث وهفاًتها ختى ًدعم إلاعخهمليها اجخار كشاساث وجخفُؼ -  الهمل نلى ٍص

. مخاؾش اجخار كشاساث حعير العلُم 

ئنؿاء مطذاكُت إلاا جلذمه اإلاإظعت مً بُاهاث ومهلىماث مداظبُت إلااليي اإلاإظعاث واإلاعاهمين في سأط -  

 1.مالها 

وهىً اإلاىسدون واإلاخهاملىن مو اإلاإظعت فهم هزلً حهخمىن بيخاةج اإلاشاحهت ختى ًخهشفىا نلى مذي ظالمت - 

ذ مً احعام  ٍض ذ مً زلتهم في اظترحام خلىكهم ٍو مشهضها اإلاالي ،والعُىلت اإلاخاخت لذحها ،الص يء الزي ًٍض

. مجاٌ اإلاهامالث مو هزه اإلاإظعت 

هزلً أصحاب اإلاذخشاث والزًً هم بطذد جىحيهها ئلى الاظدثماس فهم ٌهخمذون نلى مخخلف اللىاةم اإلاالُت - 

بدثىن نً الخىحُه الزي ٌعخؿُو أن ًدلم لهم ناةذ  عخهُىىا بمخخلف اإلاهلىماث اإلاداظبُت ،ٍو . َو
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 وفُما ًلي شيل ًىضح أهم ألاؾشاف الؿالبت لخذماث اإلاشاحهت واإلاهلىماث نً اإلاإظعت 

ألاطزاف الطالبت لىخااج املزاحعت  : 01شيل ركم                                                

شعىب أخزي                                                                                                ضياضيىن                                                                                                                                      

 اإلاالن ؤلاداسة 

 ؤلاؾاساث   هىادي والجمهُاث      

 حمعياث خماًت

      مهشة     مجلغ الذولت املطتهلً

           

ىن آخشون                                                           هلاباث الهماٌ                 نماٌ وئداٍس

الشبااً                                              مىررون                                                               الطيان                  

ت إلى الخطبيم،مدمذ بىجين:اإلاطذس   10 ،ص2008،(الجضاةش)نىىىن  دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،بً،املزاحعت ومزاكبت الحطاباث مً الىظٍز

ظبم ًذلىا نلى مذي أهمُت اإلاشاحهت بانخباسها الشهيزة وألاداة ألاظاظُت في الخدلم مً صحت البُاهاث  فيل ما

واإلاهلىماث اإلاداظبُت ،خُث أن جخالءم مو خاضُاث وخاحُاث ؾالباث خذماث ومً هىا ظيخؿشق ئلى أهذاف 

. التي وحذث مً أحلها مهىت اإلاشاحهت

                                                                                                                                         :          أهداف املزاحعت :ثاهيا 

اهؿالكا مً الخهاٍسف اإلالذمت وأهمُت اإلاشاحهت ًكهش لىا حلُا جؿىس أهذاف هزه ألاخيرة هدُجت لخؿىس الزي 

نشفخه اإلاإظعت مً حهت وهدُجت لخهذد ألاؾشاف اإلاعخهملت للمهلىماث اإلاداظبُت مً حهت أخشي لزلً 

 1:ظىىسد ألاهذاف اإلاخىخاث مً اإلاشاحهت في الىلاؽ الخالُت 

في مإظعت اكخطادًت ئلى الخأهذ مً حمُو ألاضٌى والخطىم  ٌععى مشاحو الحعاباث: الىحىر والخدلم- 1

وحمُو الهىاضش الىاسدة في اإلايزاهُت وفي اللىاةم اإلاالُت الخخامُت اإلاىحىدة فهال ،خُث أن اإلاهلىماث الىاججت 

خ مهين وهمُت مهُىت ،  مً هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت جلش مثال باليعبت ئلى مخضون ظلعي مبلغ مهين نىذ جاٍس

. فِععى اإلاشاحو ئلى الخدلم مً هزه اإلاهلىماث مً خالٌ الجشد الفهلي أو اإلاادي للمخضوهاث 

البىذ ئلى ئجمام البىذ العابم مً خالٌ الخأهذ مً أن ول  حهمل اإلاشاحهت في هزا : امللىيت واملدًىهيت- 2

نىاضش ألاضٌى ،هي ملً للمإظعت والخطىم التزام نليها ،فالىخذاث اإلاخىاحذة في اإلاخضوهاث أو الحلىق هي 

خم ششعي لها والذًىن هي معخدلت فهال لألؾشاف أخشي ،فاإلاشاحهت بزلً حهمل نلى جأهُذ ضذق وخلُلت 
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اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاججت نً هكام اإلاهلىماث اإلاىلذ لها والتي جلذم ئلى أؾشاف نذًذة ظىاء داخلُت أم 

 .خاسحُت

الهىاضش الىاحب جىافشها في اإلاهلىمت باث مً  أن الشمٌى مً بين أهم بما: الشمىليت أو الاهخماٌ - 3

الػشوسي نلى هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت جىلُذ مهلىماث مهبرة وشاملت نلى ول ألاخذار التي جمذ مً خالٌ 

اخخىاء هزه اإلاهلىمت اإلالذمت نلى اإلاهؿُاث واإلاشهباث ألاظاظُت التي جمذ بطلت ئلى الحذر وبغُت الىضٌى 

ئلى الشمىلُت ًيبغي الخأهذ مً دكت وصحت البُاهاث اإلاداظبُت اإلاثبخت في الذفاجش والسجالث مً حهت ،ومً 

حهت أخشي نلى ججهيز هزه البُاهاث بشيل ٌعمذ بخىفير مهلىماث شاملت ومهبرة نً الىغهُت الحلُلُت 

 .للمإظعت والزي ٌهخبر مً بين أهم أهذاف اإلاشاحهت لإلنؿاء اإلاطذاكُت إلاخشحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت 

تهذف اإلاشاحهت مً خالٌ هزا البىذ ئلى غشوسة جلُُم ألاخذار  اإلاداظبُت وفلا   :الخلييم والخخصيص- 4

للؿشق اإلاداظبُت اإلاهمٌى بها هؿشق ئهخالن الاظدثماساث وجلُُم اإلاخضوهاث زم جخطُظ هزه الهملُت في 

                                                                    .        الحعاباث اإلاهىُت وباوسجام مو اإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىال ناما 

: ًلي  ئن التزام الطاسم بهزا البىذ مً شأهه ًػمً ما

جللُل فشص اسجياب ألاخؿاء والغش - 

الالتزام باإلابادب اإلاداظبُت  - 

 1زباث الؿشق اإلاداظبُت مً دوسة ئلى أخشي -  

حععى ألاؾشاف الؿالبت للمهلىماث اإلاداظبُت ئلى الحطٌى نلى مهلىماث راث  : العزض وإلافصاح- 5

مطذاكُت ومهبرة نً الىغهُت الحلُلُت للمإظعت مً خالٌ ئفطاح هزه ألاخيرة نلى مخشحاث هكام 

اإلاهلىماث اإلاداظبُت والتي أنذث وفلا للمهاًير اإلاماسظت اإلاهىُت ،وجم ججهيزها بشيل ظلُم ًخماش ى واإلابادب 

اإلاداظبُت ،ئن هزه اإلاهلىماث حهخبر كابلت للفدظ مً ؾشف اإلاشاحو لُثبذ صحت الخؿىاث التي جمذ داخل 

الىكام اإلاىلذ لها مً حهت وهً حهت أخشي لُخأهذ مً مطذاكُتها مً خالٌ الخمثُل الحلُلي لىغو مهين 

. داخل اإلاإظعت 

ٌععى اإلاشاحو مً خالٌ نملُت اإلاشاحهت ئلى ئبذاء سأي فني مداًذ خٌى اإلاهلىماث  : إبداء رأي فني- 6

اإلاداظبُت الىاججت نً الىكام اإلاىلذ لها ،ولزلً ًيبغي نلى هزا ألاخير وفي ئؾاس ما جملُه اإلاشاحهت اللُام 

: بالفدظ والخدلُم مً الهىاضش الخالُت 

. الخدلم مً ؤلاحشاءاث والؿشق اإلاؿبلت - 

. مشاكبت نىاضش ألاضٌى والخطىم - 

. الخأهذ مً الدسجُل العلُم للهملُاث - 
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. الخأهذ مً الدسجُل العلُم ليل ألانباء والىىاجج التي جخظ العىىاث العابلت - 

. مداولت هشف أهىام الغش ،الخالنب وألاخؿاء - 

. جلُُم ألاهذاف والخؿـ - 

وعخؿُو اللٌى بأهه نلى اإلاشاحو أن ًبذي سأي فني مداًذ خٌى مذي الالتزام بخؿبُم اإلابادب اإلاداظبُت ونً 

ضذق ومطذاكُت وضشاخت اإلاهلىماث الىاججت نً هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت وول هزه ألاهذاف الخللُذًت 

: ومخهاسف ننها مىز اللذم بِىما في الىكذ الحالي أضبدذ تهذف ئلى أهذاف أسقى خُث أضبدذ 

. مشاكبت الخؿـ والعُاظاث ومخابهت دسحت الخىفُز وأظباب الاهدشافاث- 

 1.جلُُم أداء وهخاةج ألانماٌ اإلادللت مً كبل اإلاإظعاث - 

. جدلُم أكص ى هفاًت اكخطادًت وئهخاحُت - 

ت في الذفاجش والسجالث اإلاداظبُت ئن وحذث  -  اهدشاف ألاخؿاء الجىهٍش

ش اإلاىدنت مً ؾشف ؤلاداسة لإلنؿاء ها مطذاكُت أهثر ختى حعانذ -  اإلاطادكت نلى الىزاةم اإلاالُت والخلاٍس

.  معخخذميها في اجخار اللشاساث

جطىر لألهداف ومدي فدص وأهميت الزكابت الداخليت باليطبت للمزاحع  : 02الجدٌو ركم 

أهميت الزكابت الداخليت مدي الفدص الهدف مً املزاحعت  الفترة  

اهدشاف الخالنب  1500كبل عام 

والاخخالط 

نذم الانتراف بها  بالخفطُل 

اهدشاف الخالنب     1850- 1500

والاخخالط 

 نذم الانتراف بهابالخفطُل  

هدشاف الخالنب  ا-   1850-1905

 والاخخالط

اهدشاف ألاخؿاء - 

الىخابُت   

 

الاخخباساث ولىً  بهؼ- 

ألاظاط هى اإلاشاحهت 

الخفطُلُت  

 نذم الانتراف بها

                                                           
1

 24 - 23المرجع نفسه ، ص ص 
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جدذًذ مذي ظالمت -  1933- 1905

ش اإلاشهض  وصحت الخلٍش

اإلاالي  

اهدشاف ألاخؿاء - 

 والخالنب

 بالخفطُل ومشاحهت- 

ت  اخخُاٍس

 نذم الانتراف بها

جدذًذ مذي ظالمت -  1933 -1940

ش اإلاشهض  وصحت الخلٍش

اإلاالي  

ألاخؿاء  اهدشاف-

 والخالنب

ت  مشاحهت-  اهخمام بها   بذاًت- اخخُاٍس

جدذًذ مذي ظالمت -    2016 – 1940

ش اإلاشهض  وصحت الخلٍش

اإلاالي  

 

ت مشاحهت-  اهخمام وجشهيز كىي  -  اخخُاٍس

ت املزاحعت وآليت الخطبيم ،الطبان مدمذ ،:املصدر  ت هظٍز  05،ص2003، (مطش)الذاس الجامهُت ،ؤلاظىىذٍس

ومً الجذٌو أناله هشي أهذاف اإلاشاحهت مشث بعخت مشاخل جميزث ألاسبهت ألاولى بهذم الاهخمام بالشكابت 

 بذأ الاهخمام بالتزاًذ   1933الذاخلُت بِىما مىز 

أهىاع املزاحعت  :املطلب الثالث 

اث ألاداء .جىحذ نذة أهىام للمشاحهت جخخلف باخخالف الغاًت واإلاىكىس التي ًىكش غليها مً خالله  ولىً معخٍى

مىً جطيُفها ئلى ما ًلي   :التي جدىمها واخذة ٍو
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عزض أهىاع املزاحعت   : 02الشيل ركم

ت   جلطيم املزاحعت مً ساٍو

 

 

اللاةم بالهملُت اإلاشاحهت     الضامُت الخىفُز          جىكُذ            فدظ الاخخباساث       مجاٌ أو هؿاق  

 

 

 

ت               خارحيت   راخليت  ت   احباٍر ت         شاملت                                        إخخياٍر  واملت   حشايت                 إخخباٍر

 

                                                             

      كاهىهيت  مزة  نهاايت            مطذ                                                                     

مً إعدار الطالبت : مصدر 

ت اللاام بعمليت املزاحعت  : أوال  مً ساٍو

: ًمىً جلعُم اإلاشاحهت مً خُث اللاةم بها ئلى هىنين أظاظين هما 

 وهي التي جخم مً ؾشف خاسج اإلاإظعت معخلل نىه ومإهل هما ًجب أن ًيىن :املزاحعت  الخارحيت - 1

ش خىلها ئلى الجهت أو الجهاث التي نُيخه ولهزا اشترؽ  (مهخمذ)مجاص  لإلهجاص جذكُم البُاهاث اإلاالُت وجلذًم جلٍش

.  فُه الحُاد والاظخلاللُت نً ئداسة اإلاإظعت ولهزا ًؿلم أخُاها نلى هزا الىىم الخذكُم اإلاداًذ أو اإلاعخلل 

جب أن ال ًدبادس ئلى ألارهان أن وحىد هكام ظلُم الخذكُم الذاخلي ٌهني نً جذكُم الحعاباث بىاظؿت  ٍو

خاسجي معخلل للىكىف نلى مذي صحت وضذق اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاججت نً هكام  (مشاحو)مذكم 

 1.اإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاىلذ لها وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت بابذاء سأي فني مداًذ 

للذ وان قهىس اإلاشاحهت الذاخلُت الخلا للمشاحهت الخاسحُت ،ومً زم فهي حهخبر  : املزاحعت الداخليت- 2

خذًثت ئرا ما كىسهذ باإلاشاحهت الخاسحُت وللذ وشأث اإلاشاحهت الذاخلُت بىاءا نلى اخخُاحاث ؤلاداسة لإلخيام 

                                                           
الدار ،  (المفاهيم األساسية وآليات تطبيق وفق المعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية  )المراجعة الخارجية حممد مسري الصبان ، عبد الوىاب نصر علي ،1

 29 ،ص 2002، (مصر)اجلامعية ،اإلسكندرية 
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اث الخىفُزًت فاإلاشاحهت الذاخلُت أداة معخللت،حهمل مً داخل اإلاإظعت للحىم  نملُت الشكابت نلى اإلاعخٍى

م مشاحهت الهملُاث اإلاداظبُت واإلاالُت والهملُاث  والخلُُم لخذمت أهذاف ؤلاداسة في مجاٌ الشكابت نً ؾٍش

واظخفادا مما ظبم ًمىً اللٌى بأن اإلاشاحهت الذاخلُت جمثل أخذ خللاث اإلاشاكبت الذاخلُت .الدشغُلُت ألاخشي 

 1.وأداة في ًذ ؤلاداسة حهمل نلى  مذ ؤلاداسة باإلاهلىماث اإلاعخمشة فُما ًخظ الىىاحي آلاجُت 

. دكت أهكمت الشكابت الذاخلُت - 

. الىفاءة التي ًخم بها الخىفُز الفهلي اإلاهام داخل ول كعم مً أكعام اإلاإظعت - 

لت التي ٌهمل بها الىكام اإلاداظبي ورلً همإشش ٌهىغ بطذق هخاةج الهملُاث واإلاشهض -  هُفُت وهفاءة الؿٍش

اإلاالي ومما ًجذ بىا الخلمُذ الُه بأن اإلاشاحهت الذاخلُت فذ اكخطشث في بادب ألامش نل اإلاشاحهت الحعابُت 

،لغشع اهدشاف ألاخؿاء الدسجُل بالذفاجش وللذ جىظهذ بهؼ  (مشاحهت الخلت)للمعدىذاث بهذ الطشف 

اإلايشئاث ليي حشمل اإلاشاحهت الذاخلُت مشاحهت خعابُت كبل الطشف ،لغشع الخأهذ مً ظالمت ؤلاحشاءاث 

وللذ اجطح بهذ رلً ئمياهُت اظخخذام اإلاشاحهت الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة الهلُا في حمُو اإلاجاالث ،مما 

ش هزه ألاداة وجىظُو هؿاكها لدشمل حمُو هىاحي اليشاؽ للخدلم مً مذي فهالُت  اظخدبو غشوسة جؿٍى

 2.ألاظالُب الشكابُت في مخابهت جىفُز اإلاهام 

ت إلشاميت الخىفيذ : ثاهيا : (كاهىهيت)مً ساٍو

: جىلعم اإلاشاحهت مً خُث ؤلالضام اللاهىوي ئلى هىنين 

ت - 1 وهي اإلاشاحهت التي ًدخم اللاهىن اللُام بها ،خُث ًلضم اإلاإظعت بػشوسة : (  إلشاميت)مزاحعت إحباٍر

حهين مشاحو خاسجي إلاشاحهت خعاباتها وانخماد اللىاةم اإلاالُت الخخامُت لها ،ومً زم ًترجب نلى نذم اللُام 

بخلً اإلاشاحهت وكىم اإلاخالف جدذ ؾاةلت الهلىباث اإلالشسة أي هىان هظ كاهىوي نلى وحىب اللُام بهملُت 

مشاحهت خعاباث ششواث اإلاعاهمت أن ًيىن لششواث اإلاعاهمت - اإلاشاحهت ومً أمثلت اإلاشاحهت ؤلالضامُت 

مشاكب خعاباث أو أهثر ومىه اإلاشاحهت ؤلالضامُت جخميز بهىطش الجبر وؤلالضام ومً زم ًمىً جىكُو الجضاء نلى 

وهزلً ًجب بأن جخم اإلاشاحهت وفلا للىانذ وهطىص وئحشاءاث مىطىص نليها ،ونلى .اإلاخالفين ألخيامها 

اإلاشاحو أن ًخدلم مً أن نملُت حهُىه لم جخم بمخالفت ألاخيام اللاهىهُت وفي هزه اإلاشاحهت فان اإلاشاحو ًإدي 

ت هما أن الًجب أن جىغو أًت كُىد أو خذود نلى اإلاشاحو أزىاء جأدًت  لت التي ًشاها مىاظبت وغشوٍس نمله بؿٍش

لىاحباجه ختى ولى واهذ هزه اللُىد واسدة لللىاهين الخىكُمُت للمإظعت أو في ضىسة كشاساث نً الجمهُت 

الهامت للمعاهمين  

ت - 2 وهي اإلاشاحهت التي جخم دون ئلضام كاهىوي ًدخم اللُام بها ، ففي  : (غير إلالشاميت )املزاحعت الاخخياٍر

اإلايشئاث الفشدًت وششواث ألاشخاص ، كذ ًخم الاظخهاهت بخذماث اإلاشاحو الخاسجي في مشاحهت الحعاباث 

                                                           
 70 حممد مسري الصبان ،عبد اهلل ىالل ، مرجع سابق ،ص1

 72،ص نفس املرجع السابق حممد مسري الصبان ،عبد اهلل ىالل ، 2
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اإلاششوم انخماد كىاةمه اإلاالُت الخخامُت ، هدُجت للفاةذة التي جدلم مً وحىد مشاحو خاسجي مً خُث 

 الششواء نلى صحت اإلاهلىماث اإلاداظبُت نً هخاةج ألانماٌ واإلاشهض اإلاالي والتي جخخز هأظاط  1الاؾمئىان

ً حذًذ ، وفي خالت اإلايشئاث الفشدًت  لخدذًذ خلىق الششواء وخاضت في خاالث الاهفطاٌ أو ؤلاهكمام شٍش

هالخل أن وحىد اإلاشاحو الخاسجي ٌهؿي الثلت للمالً في دكت البُاهاث اإلاعخخشحت مً الذفاجش وجلً التي جلذم 

                                                                                                                 .ئلى الجهاث الخاسحُت وخاضت مطلحت الػشاةب

جىلعم اإلاشاحهت في هزا اإلاجاٌ ئلى هىنين  : مً خيث مجاٌ أو هطاق املزاحعت : ثالثا 

وهي التي جخٌى اإلاشاحو ئؾاس غير مدذد الهمل الزي ًإدًه ،وال جػو ؤلاداسة أو الجهت  : املزاحعت الياملت- 1

التي حهين اإلاشاحو أًت كُىد نلى هؿاق أو مجاٌ نمل اإلاشاحو ،ومً أمثلت نً رلً خالت حهُين مشاحو خاسجي 

فاهه ال ًخم جدذًذ هؿاق أو مجاٌ اإلاشاحهت الزي  (1985 لعىت 109ؾبلا لللاهىن )لإلخذي الششواث اإلاعاهمت 

خهين نلى اإلاشاحو في جهاًت ألامش ئبذاء سأي  ًلتزم به اإلاشاحو ولىً ًخػو رلً إلاهاًير اإلاشاحهت اإلاخهاسف نليها ٍو

فني نً مذي ظالمت اللىاةم اإلاالُت الخخامُت هيل بغؼ الىكش نً هؿاق الفدظ واإلافشداث التي شملتها 

. اخخباساجه خُث أن معإولُخه حغؿي حمُو جلً اإلافشداث ختى جلً التي لم جخػو للفدظ

عىاصز املزاحعت الياملت  : 03شيل ركم

 

ز  الحد ألاكص ى                                          جطٍى

 

 

ز       جطٍى

 

الحد ألاروى   

 58ص .2004،(ألاررن)خالد راغب الخطيب ، خليل مدمىر الزفاعي ،أصٌى العلميت والعمليت لخدكيم الحطاباث ، رار الشزوق ،عمان:املصدر 

مجاٌ اإلاشاحو بدُث ًلخطش  وهي اإلاشاحهت التي جخػمً وغو اللُىد نلى هؿاق أو: املزاحعت الجشايت - 2

نمل اإلاشاحو نلى بهؼ الهملُاث دون غيرها وجدذد الجهت التي حهين اإلاشاحو جلً الهملُاث نلى ظبُل الحطش 

وفي هزه الحالت جىدطش معإولُت اإلاشاحو في مجاٌ أو هؿاق اإلاشاحهت الزي خذد له فلـ دون غيره ،ولزلً 

ًخهين في مثل هزه الحاالث وحىد اجفاق أو نلذ هخابي ًبين خذود وهؿاق اإلاشاحهت والهذف اإلاشاد جدلُله 

شه جفاضُل ملام به مً نمل لخدذًذ معإولُت ًىضح  خهين نلى اإلاشاحو مً هاخُت أخشي أن ًبرص في جلٍش ٍو

                                                           
 31-30حممد مسري الصبان ، عبد الوىاب نصر علي ،املرجع نفسو ،ص ص 1

مراجعة 

 الفاعلة

مراجعة 

 المالية

مراجعة 

 الكفاءة
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                                                                                                               إلاعخخذمي رلً وماًشجبـ به مً كىاةم ومهلىماث

 مً خيث مدي فدص أو حجم الاخخباراث  : رابعا 

ت مذي الفدظ الزي ًلىم به اإلاشاحو لىىنين  ًمىً جلعُم اإلاشاحهت مً صاٍو

أي اإلاشاحو ًلىم بفدظ وجذكُم ول الهملُاث هجذها أهثر في : املزاحعت الشاملت أو الخفصيليت - 1

 الىخذاث راث الحجم الطغير 

ت - 2 لت الهُىاث خُث جيىن ممثلت أخعً جمثُل البُاهاث اإلاشاد اخخباسها : املزاحعت إلاخخباٍر وجخم بؿٍش

. وهجذها في الىخذاث راث الحجم الىبير ومخذاخلت ألاوشؿت  

 جىلعم ئلى زالر أهىام  مً خيث جىكيذ عمليت املزاحعت وإحزاء الاخخباراث: خامطا 

يلف اإلاشاحو اللُام بمثل هزا الىىم بهذ الاهتهاء الفترة اإلاالُت اإلاؿلىب مشاحهتها : املزاحعت النهاايت - 1 ٍو

اث وجدػير الحعاباث الخخامُت وكاةمت اإلاشهض اإلاالي ،وفي رلً غمان بهذم خذور أي  ،وبهذ ئحشاء الدعٍى

حهذًل في البُاهاث بهذ مشاحهتها وجذكُلها ألن الحعاباث جيىن كذ أكفلذ معبلا وهي ميزة لهزا الىىم مً 

. اإلاشاحهت 

اساث  :املزاحعت املطخمزة- 2  وهىا ًلىم اإلاشاحو بخذكُم الحعاباث واإلاعدىذاث بطفت معخمشة خُث ًلىم بٍض

مُذاهُت مخهذدة للمإظعت مىغىم اإلاشاحهت ؾىاٌ الفترة التي ًذكلها ،زم ًلىم في جهاًت الهام 

الحعاباث الخخامُت واإلايزاهُت ،ومً الىاضح أن هزا الىىم ًطلح في مشاحهت اإلاإظعاث راث الحجم 1بخذكُم

م الخذكُم النهاتي  .   الىبير خُث ًطهب جذكُلها نً ؾٍش

تهذف مشاحهت الالتزام ئلى جدذًذ مذي التزام الصخظ أو : (مزاحعت كاهىهيت  )مزاحعت الالتزام - 3

ت اإلادذدة أو اللىاهين اإلاهمٌى بها واإلاهُاس اإلاعخخذم للُاط هزا  اإلاإظعت مىغىم اإلاشاحهت بالعُاظاث ؤلاداٍس

الالتزام كذ ًيىن ظُاظاث مخخلفت جخبىاها ؤلاداسة أو كاهىن ما وما ًشجبـ به مً لىاةذ جىفُزًت مثل كاهىن 

                                 .                                                                        الخ .......غشاةب ،كاهىن الششواث، كاهىن الهمل 

لخظ الشظم الخىغُحي الخالي الهالكت بين مشاحهت اللىاةم اإلاالُت ومشاحهت الالتزام ومشاحهت الهملُاث  ٍو

 

 

 

 

                                                           
 33 ، ص 2000،  (مصر)اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ، أصول المراجعةعبد الفتاح حممد صحن ، وأخرون ، 1
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 العالكت بين مزاحعت اللىاام املاليت ومزاحعت الالتزام ومزاحعت العملياث : 04الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت .املزاحعت الحدًثت ، املىخب الجامعي الحدًث ,مدمد الفيىمي ، عىض فهمي : املصدر   4، ص 1998، (مصز)إضىىدٍر
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                                                                                                                           خصااص املزاحعت : املبدث الثاوي 

واإلابادب التي جمثل  ئن قهىس اإلاشاحهت ههلم له أضٌى نلمُت ونملُت حهلها جلىم نلى مجمىنت مً الفشغُاث

ألاظاط الصحُذ الزي ًجب الشحىم ئلُه نىذ كُام بهملُت اإلاشاحهت ،هما أن الخىظو والخىىم في مجاالث 

اظخخذامها والانخماد نلى اإلاشاحهت هخج نىه نذة أهىام مً اإلاشاحهت ومً ألاشخاص الزًً ٌعهشون نلى 

 جىفُزها ،ولهزا ظىلىم مً خالٌ هزا اإلابدث بالخؿشق ئلى مبادب اإلاشاحهت وفشوغها واإلاهاًير التي حهخمذ نليها 

مبارئ املزاحعت  : املطلب ألاٌو 

التي جمثل ؤلاؾاس الفىشي والىكشي لها ، واإلاعخخلطت  (اإلابادب)اإلاشاحهت ههلم جلىم نلى مجمىنت مً ألاظغ 

م أداةه ،ومىاؽ . مً اإلاإلفاث ألادبُت والخؿبُم الهملي  وحهخبر هزه ألاظغ ، اإلاشحو لهمل اإلاشاحو وجلٍى

ش ئلى الفػل وجخخلف هزه ألاظغ مً دولت ئلى دولت ومً صمان ئلى صمان ، ومً أهثر اإلابادب اإلاشاحهت  الخؿٍى

: اإلاخهاسف نليها في ألاوظاؽ اإلاهىُت ماًلي 

 ًجب جىزُم الهالكت بين اإلاشاحو والجهت التي ولفخه باإلاشاحهت مً خالٌ نلذ : (علد الارجباط )الخعاكد - 1

هذف اإلاشاحهت وهؿاكها ، مذتها ،هىنها :الاسجباؽ الزي ًىضح فُه وافت الششوؽ بين ألاؾشاف ومً أهمها 

لت ظذدها ،والحلىق والىاحباث واإلاعإولُاث  . ،ألاحهاب اإلاخفم نليها وؾٍش

لطذ بزلً جشحمت هؿاق الخهاكذ في ضىسة خؿت جىكُمُت ، جىضح جشجِب أنماٌ : الخخطيط والبرمجت -2 ٍو

خػمً رلً  خؿت اإلاشاحهت ،بشهامج :اإلاشاحهت بطىسة مىخكمت وحعانذ اإلاشاحو نلى الهمل ،بىفاءة نالُت ،ٍو

 1اإلاشاحهت ،ظُاظاث اإلاشاحهت  ،أظالُب اإلاشاحهت ،هما حعانذ هزه الخؿت في ؤلاششاف نلى أنماٌ اإلاشاحهين

هاد الىكش في الخؿـ اإلاىغىنت ولما دنذ الػشوسة   .  اإلاعانذًً ،َو

لطذ بزلً جىفش مىاضفاث نلمُت وكخُت مهُىت مً ًلىم بهملُت اإلاشاحهت ، ورلً : الىفاءة املهىيت - 3 ٍو

للمدافكت نلى حىدة ألاداء اإلانهي وهزا ًخؿلب أن ًخىافش في اإلاشاحو مهشفت نلمُت نامت، ومهشفت فىُت التي 

ًىدعبها مً خالٌ مماسظت وهزلً أن ًيىن نلى نلم بالخؿىساث الحذًثت في اإلاهىت وأظالُبها  

ٌهخبر اإلاشاحو معإال نً هفعه ،وهزلً نً مخبىنُه وششواةه نً أي جلطير أو ئهماٌ أو : املطؤوليت - 4

. حهذي في أداء الهمل ،وهىان أهىام مخخلفت مً اإلاعإولُت مذهُت وحىاةُت ومهىُت ووؾىُت 

شه وآساةه باإلاطذاكُت أي جيىن اإلاهلىماث الىاسدة بها حهخبر : املصداكيت - 5 ًلتزم اإلاشاحو الحعاباث في ول جلاٍس

ًخؿشق ئليها الشً بالتزوٍش وولما واهذ جلً اإلاهلىماث جشحو ئلى أدلت ئزباث  نً الىاكو حهبيرا فهلُا ، وأن ال

ت ،ولما واهذ ضادكت   2.كٍى

                                                           
1
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ت - 6 ت اإلاهلىماث التي ًدطل نليها مً الهمُل أزىاء :الطٍز  ًجب نلى اإلاشاحو الحعاباث أن ًدافل نلى ظٍش

كُامه بهمله ،ونذم ئفشائها للغير بذون مىافلت معبلت مً ضاخبها وئرا زبذ بالُلين نذم التزام اإلاشاحو 

ت ًىكو نلُه مً الهلاب بملذاس الػشس الزي خذر  . بالعٍش

شه اإلاهلىماث اليافُت والتي ًترجب نلى هخماجها غشس إلاعخخذمي : إلافصاح- 7 ًجب نلى مشاحو أن ًبين في جلٍش

. جلً اإلاهلىماث ،خُث ٌهخبر اإلاشاحو وهُال نً الجهت التي نُيخه ،ومعدشاسا مإجمىا ومعئىال نً نمله 

 فزوض املزاحعت : املطلب الثاوي 

:  جخمثل فشوع اإلاشاحهت في الهىاضش الخالُت 

ًدبو هزا الفشع مً اإلاهاًير اإلاعخخذمت لخلُُم البُاهاث اإلاداظبُت وجخمثل : كابليت البياهاث للفدص - 1

: هزه اإلاهاًير فُماًلي 

 مهنى رلً غشوسة مالةمت اإلاهلىماث اإلاداظبُت الخخُاحاث اإلاعخخذمين اإلادخملين وجيىن البُاهاث :املالامت -أ

واإلاهلىماث اإلاداظبُت مالةمت ئرا واهذ كادسة نلى أن حهىغ ضىسة واضحت وصحُدت لللُمت الاكخطادًت 

 1.للثروة في لحكت كُاظها 

مهنى رلً أهه ئرا كام شخطان أو أهثر في فدظ مهلىماث هفعها فاجهما البذ أن : اللابليت للفدص -ب

ًطال ئلى الىخاةج هفعها وجبرص أهمُت هزا اإلاهُاس ولما صادث اإلاعافت بين معخخذمي اإلاهلىماث وبين مطذس 

                                                                                                                                                              .                       ئنذادها 

لت نادلت و مىغىنت : البعد عً الخديز - ج                                                   .             ٌهني حسجُل الحلاةم بؿٍش

ٌهخبر الخهبير الىمي أفػل ضىس للخهبير نً اللُمت الاكخطادًت وأدكها رلً ألن : اللابليت لللياص الىمي - ر

اللُاط الىمي مذام دكُلا ومعدىذا نلى أظغ مدذدة ال ًخخلف في جفعيره ازىان وحهذ الىلىد اإلالُاط الهام 

واإلاىخذ للخهبير نً اللُمت الاكخطادًت في الهطش الحذًث وكذ انخمذ نليها اإلاداظبىن للخهبير الىمي نً 

. هخاةج اللُاط اإلاداظبي مىز أن جأظعذ الحاحت ئلى معً الذفاجش 

ش مشاحو الحعاباث : املزاحع ومصلحت إرارةاملؤضطت عدم وحىر حعارض خخمي بين مصلحت-2 ٌهخبر جلٍش

مً ألادواث اإلاهمت التي حهخمذ نليها ئداسة اإلاإظعت في اجخار كشاساتها ومً زم فهي حعخفُذ مً اإلاهلىماث التي 

جمذ مشاحهتها بذسحت أهبر مً جلً التي لم جخم مشاحهتها فان غُاب هزا الفشع ًىلظ مً زلت اإلاشاحو اججاه 

 ؤلاداسة مم ًدخم نلُه اللُام بمشاحهت جفطُلُت ليل ما ًلذم ئلُه مً مهلىماث و ئًػاخاث حهذها ؤلاداسة

ت أمشا معخدبا و أن جيىن نملُت  ومً هاخُت أخشي فان وحىد هزا الغشع ًجهل اظخخذام اإلاشاحهت اخخُاٍس

. اإلاشاحهت اكخطادًت ونملُت 
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في : خلى اللىاام املاليت و آًت معلىماث أخزي جلدم للفدص مً أي أخطاء غير عارًت أو جىاطئيت -3

هزه الحالت ال ًيىن مشاحو الحعاباث كادسا نلى اهدشاف ألاخؿاء خاضت جلً التي هخجذ بعبب الخىاؾإ بين 

                                                                                                                                        .ألامش الزي ًخؿلب مً اإلاشاحو ئحشاء اخخباساث مىظهت لهله ًىدشف هزا الىىم مً ألاخؿاء ,الهاملين 

ئن كىة هكام الشكابت الذاخلُت حهخبر مً أهم الهىاةم أمام مشجىبي : وحىر هظام ضليم للزكابت الداخليت  - 4

هخبر هُيل الشكابت الذاخلُت اإلاؿبم في اإلاإظعت هلؿت البذاًت باليعبت  ألاخؿاء اإلالطىدة وغير اإلالطىدة َو

ين مً حهت وججهل  لهمل اإلاشاحو الخاسجي فيلما وان الىكام ظلُم ولما اصدادث زلت اإلاشاحو في جطشفاث ؤلاداٍس
ت أمشا ممىىا مً حهت أخشي 1 . جؿبُلها اإلاشاحهت الاخخُاٍس

ًإدي ئلى ظالمت جمثُل اللىاةم اإلاالُت للميزاهُت و : ا الخطبيم املىاضب ملبارئ املداضبت للمخعارف عليه- 5

حذٌو الىخاةج ٌهني هزا الفشع أن ٌعخذٌ اإلاشاحو في أبدازه باإلابادب اإلاخهاسف نليها همإشش للحىم نلى 

. ظالمت اإلاىاكف اإلاهُىت 

ٌهني هزا : العىاصز واملفزراث التي واهذ صحيدت في املاض ي ضىف جىىن هذلً في املطخلبل - 6

الفشع اهه ئرا اجطح اإلاشاكب الحعاباث أن الشكابت الذاخلُت ظلُمت و ئن ؤلاداسة سشُذة في جطشفاتهم فاهه 

. ًفترع أن ٌعخمش الىغو هزلً في اإلاعخلبل ئال ئرا وحذ الذلُل نلى نىغ رلً والهىغ صحُذ 

 :مزاكب خطاباث ًشاٌو عمله همزاكب فلط - 7

ئرا ؾلب مشاكب الحعاباث إلبذاء الشأي في ظالمت اللىاةم اإلاالُت فان نمله ًجب أن ًلخطش نلى هزه اإلاهىت 

 2.فلـ بغؼ الىكش نً ئمياهُاث اإلاشاحو وكذسجه نلى أداء مهام أخشي 

معاًير املزاحعت : املطلب  الثالث 

ىُين مً نششة مهاًير ملعمت ئلى زالزت  جخيىن مهاًير اإلاشاحهت التي أوص ى بها مجمو اإلاداظبين ألامٍش

: مجمىناث سةِعُت وهي 

 وجىلعم ئلى : املعاًير العامت : أوال 

جىظ هزه اإلاهاًير نلى أن اإلاشاحهت ًجب أن جخم بىاظؿت : معاًير الخأهيل العلمي والىفاءة املهىيت - 1

شخظ لذًه اإلاهشفت الهلمُت والىفاءة اإلاهىُت التي جإهله ؤلاضذاس ألاخيام نً اللىاةم اإلاالُت للمإظعاث 

ب ؾىاٌ  الخاغهت لهلمُت اإلاشاحهت ونلى هزا ألاظاط نلى اإلاشاحو أن ٌعخمش في مىاضلت الخهلُم والخذٍس

بلى معخهذا ؤلاهعاب اإلاهشفت في مجاالث حذًذة  . مماسظخه اإلاهىت ،ٍو

هزا اإلاهُاس ان ًدافل اإلاشاحو نلى اظخلالله في حمُو ألامىس اإلاخهللت باإلاشاحهت  ٌهني:معاًير الاضخلالٌ - 2

: خُث جم جدذًذ زالزت أبهاد الاظخلالٌ اإلاشاحو هي 
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الاظخلالٌ في نمل اإلاشاحو   (أ

الاظخلالٌ في مجاٌ الفدظ   (ب

ش  (ج . الاظخلالٌ في مجاٌ ئنذاد الخلٍش

: وهىان خاالث جإدي ئلى ؤلاغشاس بشأي اإلاشاحو هزهشها في آلاحي 

وحىد مطلحت مالُت مباششة في اإلاإظعت   (أ

ت مً الذسحت الثالثت بأي فشد ًدخل مىطباها ما في اإلاإظعت ،وخُث أهه مً الطهب وغو  (ب نالكت أظٍش

كىانذ مدذدة لخدذًذ مذي اظخلالٌ اإلاشاحو في ول خالت فاهه ًجب نلى اإلاشاحو أن ًماسط كذس هبير مً 

. ألاماهت والػمير في حمُو الحاالث 

ًجب نلى اإلاشاحو ان ًلتزم باإلاهاًير الفىُت وألاخالكُت للمهىت وأن ًلىم : معاًير العىاًت املهىيت - 3

بمعإولُاجه اإلاهىُت نلى أخعً وحه وجخؿلب الهىاًت اإلاهىُت أن ًلىم اإلاشاحو بمعإولُاجه بىفاءة نلُه أن 

ب  حهخم بخدلُم أفػل مطلحت ممىىت وختى ًبلى اإلاشاحو مدافكا نلى الىفاءة نلُه أن ًلتزم بلىانذ والخذٍس

هما جخؿلب الهىاًت اإلاهىُت أًػا أن ًخفهم اإلاشاحو حُذا ؾبُهت الهمل الزي ًلىم .اإلانهي ؾىاٌ مماسظخه اإلاهىت 

به وإلاارا ًلىم به ؟ وغً لم ًىً مخأهذ نلُه باالظدشاسة هما جلخض ي الهىاًت اإلاهىُت  أن ًلذم اإلاشاحو خذماجه 

. بذون أخؿاء وبذكت 

جخهلم هزه اإلاهاًير بخخؿُـ وجىفُز اإلاشاحهت ،فهي جلذم ئسشاداث اإلاشاحو  : معاًير العمل امليداوي: ثاهيا 

ذ سأًه وجخيىن مهاًير الهمل اإلاُذاوي منى زالزت مهاًير هي  : لغشع ججمُو أدلت التي جٍإ

في هزا اإلاهُاس ًجب نلى اإلاشاحو اللُام بدىفُز أنماٌ اإلاشاحهت وفم خؿت مالةمت : الخخطيط وإلاشزاف - 1

خؿلب الخخؿُـ العلُم لهملُت اإلاشاحهت أن ًلىم اإلاشاحو بذساظت بِئت  وئن ًدعً ؤلاششاف نلى معانذًه ٍو

 1الهمل مو الترهيز نلى هكام الشكابت الذاخلُت  لإلنذاد خؿت مالةمت اإلاشاحهت التي جدىاظب هزه البِئت ئن 

هجاح اإلاشاحو في وغو خؿت مالةمت ًمىىه مً اخخُاس نذد اإلاعانذًً اإلاؿلىبين والخأهذ مً مهاستهم 

                                      .                                                                                                                                ومإهالتهم اإلاؿلىبت 

ًجب نلى اإلاشاحهت دساظت وجلُُم هكام  الشكابت الذاخلُت : رراضت وجلييم هظام الزكابت الداخليت   -2

،اللاةم باإلاإظعت مدل اإلاشاحهت هأظاط ًمىً الانخماد نلُه في جدذًذ اإلاذي اإلاؿلىب مً الاخخباساث لىغو 

.  ئحشاءاث اإلاشاحهت اإلاىاظبت لها 
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  ئن ما ًلىم به اإلاشاحو مً الفدظ واخخُاساث ًخىكف نلى مذي غهف أو كىة هكام الشكابت الذاخلُت 

وئحشاءاث اإلاشاحهت التي حعخخذم في ششهت لذحها هكام الشكابت الذاخلُت كىي ًخخلف نً جلً التي هكام 

. الشكابت الذاخلُت لذحها غهُف 

هىا نلى اإلاشاحو أن ًجمو ألادلت والبراهين اليافُت واإلاالةمت التي جمىىه مً إلبذاء : أرلت وبزاهين وافيت- 3

خم هزا مً خالٌ الفدظ ،اإلاالخكت  والاظخفعاساث خُث ًخىفش لذًه أظاظا مهلىال  سأًه في اللىاةم اإلاالُت ٍو

لخض ي الخماش ي مو هزا اإلاهُاس فهم اإلاهمت فهما حُذا أو وامال  لشأًه في اللىاةم اإلاالُت مىغىم الفدظ ،ٍو

.  والاهدباه ئلى ألاخؿاء والهىاضش الغير الهادًت 

ز : ثالثا  ش خىضلت ما بزله مشاحو الحعاباث مً نىاًت في فدظ الذفاجش : معاًير الخلٍز ًخػمً الخلٍش

ش  ثبذ فُه ما جىضل ئلُه مً هخاةج ولزلً مً اإلاهم حذا ئنذاد الخلٍش الششهت ومشاحهت خعاباتها وميزاهُتها ،ٍو

ش هزهش منها  لت مهىُت وهىان أسبو مهاًير حهخبر ئسشاداث نامت لإلنذاد الخلٍش : بؿٍش

اإلابادب اإلاداظبُت هي اإلالُاط الىخُذ الزي ٌهخمذ نلُه اإلاشاحو للحىم نلى : عزض اللىاام املاليت - 1

ضذق ونذالت اللىاةم اإلاالُت لهزا ًجب نلى اإلاشاحو أن ًيىن ملما ئإلااما وافُا باإلابادب اإلاداظبُت اإلالبىلت 

كبىال ناما وهزلً اإلابادب اإلاداظبُت البذًلت التي كذ جيىن أهثر مً واخذة التي ًمىً جؿبُلها في أي مجاٌ 

 1 .الفدظمً مجالث 

ئن الثباث في جؿبُم اإلابادب اإلاداظبُت مً فترة لألخشي غشوسي للخأهذ نلى أن الخغيراث في : الثباث - 2

اللىاةم اإلاالُت مً فترة ألاخشي كذ وشأث هدُجت أوشؿت اإلاششوم اإلاخخلفت ولم جيشأ مً حغير في اإلابادب 

 اإلاداظبُت

والهذف مً مهُاس الثباث هى الخأهذ مً كابلُت اللىاةم اإلاالُت للملاسهت هدُجت خذور حغُير في اإلابادب 

شه بطىسة واضحت                                                                    اإلاداظبُت ًخهين نلى اإلاشاحو أن ٌشير ئلى رلً في جلٍش

جلذم اللىاةم اإلاالُت مهلىماث ئلى فئت مخخلفت حعانذهم في اجخار اللشاساث ًجب ئن : إلافصاح اليافي -  3.

حهذ هزه اللىاةم بدُث ال جكل أي فئت مً هزه الفئاث وأن جيىن واملت ومىاظبت لللشاس وواضحت ٌعهل 

ت فُجب نلُه أن ًزهش رلً في  فهمها ،فان جبين للمشاحو أن هزه اللىاةم ال جفصح  نً اإلاهلىماث الػشوٍس

شه وأن ًلُذ سأًه وؤلافطاح اليافي ال ٌشخمل فلـ نلى هىم اإلاهلىماث                                                                         جلٍش

شا خالُا مً الخدفكاث بشأن  نذالت اللىاةم اإلاالُت وبهؼ :رأي املزاحع -  4 ًطذس اإلاشاحو في الهادة جلٍش

شا ظالبا ًزهش فُه أن اللىاةم اإلاالُت ال جكهش بهذالت ول مً مشهض مالي وهخاةج ألانماٌ وفي  ألاخُان ًطىس جلٍش

شه فارا واهذ هزه الخدفكاث مً الجعامت هدُجت لىغو كُىد نلى  أخُاها أخشي كذ ًخدفل اإلاشاحو في جلٍش

                        .هؿاق نملُت اإلاشاحهت أو هدُجت ألاخذار غير مإهذة فان اإلاشاحو كذ ًمخىو نً ئبذاء سأًه

 

                                                           
 88 ،ص2003بن عكنون اجلزائر ، ،ديوان املطبوعات اجلامعيةالمراجعة وتدقيق الحسابات ، حممد التهامي طواىر ، مسعود صديقي ،1
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 ملخص ملعاًير املزاحعت املخعارف عليها       : 05الشيل ركم 

املعاًير املخعارف عليها  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006غطان فالح ،الخدكيم الحطاباث املعاصز ، رار املطيرة ،ألاررن، الطبعت ألاولى ،: املصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير إعداد التقرير  معايير العمل الميداني  معايير العامة 

الكفاءة املهنية االزمة  - 

معايري اإلستقالل - 

 معايري العناية املهنية - 

التخطيط السليم للمراجعة - 
واإلشراف املالئم على 

املساعدين  

دراسة وتقييم نظام الرقابة - 
الداخلية  

مجع األدلة اإلثبات الكافية - 
 واملالئمة

عرض القوائم املالية  - 

الثبات يف تطبيق املبادئ -  
احملاسبية املتعارف عليها  

اإلفصاح الكايف واملناسب - 

إبداء الرأي الفين يف القوائم - 
املالية  
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 أوحه الخيامل بين املزاحعت الداخليت واملزاحعت الخارحيت:املبدث الثالث 

ئن جىظو حجم اإلاإظعاث وحهذد أوشؿتها نلذ مً اإلاهام ؤلاداسة ،خاضت مً خُث اإلاشاكبت وختى جخىضل 

ؤلاداسة اإلاإظعت ئلى غمان جدلُم أهذافها ،ووان البذ لها مً اللُام باوشاء كعم خاص ًؿلم نلُه اظم 

م جلً الشكاباث التي جلىم " اإلاشاحهت الذاخلُت"كعم  والهذف مىه معانذة ؤلاداسة في اجخار اللشاساث نً ؾٍش

بها ، وختى جخمىً مً ؤلاإلاام باإلاشاحهت الذاخلُت ظىف هخؿشق مً خالٌ هزا اإلابدث ئلى مفهىم اإلاشاحهت ، 

. وهُفُت جىكُم هزه الىقُفت ومجاٌ جؿبُلها 

املزاحعت الداخليت ومجاٌ جطبيلها وجىظيمها  : املطلب ألاٌو 

مفهىم املزاحعت الداخليت  : أوال 

ىُين اإلاشاحهت الذاخلُت نلى أجها  وشاؽ جلُُمي معخلل بيشاء داخل " نشف اإلاجمو اإلاشاحهين الذاخلين ألامٍش

ت حهمل نلى كُاط وجلُُم فهالُت .مىكمت ألانماٌ ،إلاشاحهت الهملُاث هخذمت ؤلاداسة  وهي وظُلت سكابت ئداٍس

. وظاةل الشكابت ألاخشي 

فها أًػا بأجها  مىً حهٍش هي وظُلت الفهالت لخلُُم أداء مخخلف الىقاةف وألاوشؿت داخل اإلاإظعت في قل "ٍو

. وحىد أظلىب نلمي وحملت مً الخلىُاث 

اث ألاداء داخل ول وقُفت -   1.واإلاهاًير اإلاإؾشة لهملُت اإلاشاحهت التي جمىً مً جلُُم العلُم إلاعخٍى

مجاٌ جطبيم مزاحعت الداخليت  : ثاهيا 

أن لىقُفت اإلاشاحهت الذاخلُت مجاالث نذًذة مدل الخؿبُم وهزا نلى حمُو وقاةف اإلاإظعت ومً الىقاةف 

:  التي جيىن مدل مهاًىت اإلاشاحهت الذاخلُت الىقاةف الخالُت

 2ئن ول مً اإلاداظبت واإلاالُت وقُفخان مسجلخان غمً بشهامج اإلاشاحهت:الىظيفت املاليت واملداضبيت - أ

الذاخلُت بدُث ًلىم اإلاشاحو الذاخلي أزىاء كُامه بهامه بأداء سأي خٌى الىغهُت اإلاالُت واإلاداظبُت باإلاإظعت  

لت مىخكمت وبطفت نامت اإلاشاحهت له زالر أهذاف هي  : وهخاةج وشاؾه وهزا بؿٍش

    نذالت الزمت اإلاالُت   -

 خماًت حمُو ممخلياث اإلاإظعت  -

الطشاخت في اإلاهلىماث  –

                                                           
 ،القاىرة ،ص 2012منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات ،عبد اهلل عزت بركات ، كرمية علي جوىر ،وآخرون ، 1
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ت – ب  جخػو هزه الىقُفت ئلى اإلاشاحهت الذاخلُت نلى أظاط أن اإلاشاحو ًلىم بمهامه : الىظيفت الخجاٍر

ً وهلل وغيرها  م وجخٍض مً .نلى مخخلف اليشاؾاث التي جخم نلى معخىي هزه الىقُفت مً بُو وششاء ،حعٍى

ت وهزا كذسة  ت وؤلاشهاٍس وشاؾاث ألاخشي خُث ًخم الىشف ننها وفدطها وجدلُلها مً هاخُت الهالكاث الخجاٍس

الخ .......الضبىن نلى الذفو وهىنُت الدعلُم 

ًطب الهمل اإلاشاحو نلى هزه الىقُفت مً هاخُت مىاكو الهمل أهثر مما ًطب نلى :وظيفت إلاهخاج - ج

الجاهب ؤلاداسي لها ،ورلً ختى ًيىن نلى اخخيان مو الهماٌ واإلاعئىلين والخهشف نلى الهشاكُل واإلاطانب 

.التي جىاحههم أزىاء نملُت ؤلاهخاج ختى ًلىم بمىاحهتها والحذ مً الطهىباث والهشاكُل   

وحشمل نمل اإلاشاحو في هزه الىقُفت نلى ؾشق الدعُير للمىقف باإلاهنى اليامل :الىظيفت املعلىماجيت - ر

اث اإلاإظعت واإلاطالح اإلاىحىدة بها  .والىاظو نلى حمُو معخٍى  

جىظيم وظيفت املزاحعت الداخليت : ثالثا  

:ئن جىكُم نمل اإلاشاحهين الذاخلُين ًخمثل في ئنذاد ماًلي   

خطظ لخلذًمها وحهٍشف باقي نماٌ : ميثاق املزاحعت - 1 هى وزُلت أظاظُت لىقُفت اإلاشاحهت الذاخلُت ٍو

:اإلاإظعت بها هزه الىزُلت فشغتها اإلاهاًير اإلاهىُت وهزه ألاخيرة ًجب أن جدخىي نلى اإلاهلىماث الخالُت  

  1.جدذًذ وغهُت مطلحت اإلاشاحهت الذاخلُت في اإلاإظعت 

  العماح اإلاشاحو باإلؾالم  نلى ول الىزاةم  والاجطاٌ بيل ألاشخاص ومهاًىت ول اإلاهذاث وألادواث

 .الالصمت للعير الحعً إلاهمت اإلاشاحهت 

  جدذًذ مجاٌ اإلاشاحهت. 

ئن بهؼ مىازُم اإلاشاحهت مهلىماث ئغافُت نً 

  الشكابت الذاخلُت. 

    ب اإلاشاحهين  .جىقُف وجذٍس

  ؤلاحشاءاث اإلاىهجُت لىقُفت اإلاشاحهت. 

هزه الىزُلت نىذ ئنذادها وجدػيرها ًجب أن جىصم نلى ول ؤلاؾاساث  

مخؿـ اإلاشاحهت الذاخلُت في اإلاإظعت ًجب أن ٌشخمل ول اإلاىاغُو  :مخطط املزاحعت الداخليت - 2

اإلامىً مشاحهتها وأن هزا اإلاخؿـ ال ًمىً ئنذاده في ظىت واخذة وئهما ًخؿلب جدػيره نذة ظىىاث خاللها 

ًخم ئزشاؤه واظخىماله وأن ول مهمت أظاظُت جيىن في ظؿش ونمىما فان مخؿـ وامل إلاإظعت هبيرة كذ 

مىً  مىً اللٌى أًػا أن اإلاخؿـ وامل إلاإظعت هبيرة كذ ٌشمل نششاث ألاوساق ٍو ٌشمل نششاث ألاوساق ٍو

اللٌى أًػا أن اإلاخؿـ اإلاشاحهت ال ًمىً أن ًيخهي وئهما ول ظىت ًجب حهذًله خعب حغيراث اإلادُـ ،ئن 
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لت مخهذدة اإلاىاغُو وهزه لخغؿُت ول وشؿاث اإلاإظعت ئن ول ضفدت  شمىلُت مخؿـ اإلاشاحهت جفشع ؾٍش

مً ضفداث اإلاشاحهت ًجب أن جيىن نلى شيل حذٌو ًدشيل مً حعهت  أنمذة ئرا حهلم ألامش بخؿت 

ش مخؿـ اإلاشاحهت  واألحي  مىً جطٍى  1:خماظُت وظبهت أنمذة ئرا حهلم ألامش بخؿت زالزُت ٍو

 مخطط املزاحعت      :03حدٌو ركم 

مشاحهت العىىاث 

العابلت 

العىت     الىكذ 

اإلاعخغشق  

C.R  2012 2011 2010 2009 2008مهام اإلاشاحهت 

مطلحت اإلاعخخذمين    

اث   مطلحت اإلاشتًر

ىت  مطلحت الخٍض

مطلحت ؤلاشهاس  

ىت الاظدثماساث   الخٍض

ألاسشُف 

الهلىد  

ؤلانالم آلالي   

     

     مىاصهت الىكذ    

 Theorie et pratique de l'audit interne:املصدر  

ًمثل ظىت آخش مشاحهت  : الهمىد ألاٌو 

ًمثل الىكذ اإلاعخغشق لإلهجاص اإلاهمت : الهمىد الثاوي 

ًىضح مهذٌ الخؿش اإلالبٌى  : الهمىد الثالث 

. ًىضح مهام اإلاشاحهت  : الهمىد الشابو 

                                                           
1Ibid ، p107 
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جبين جىصَو هزه اإلاشاحهت نلى العىىاث اللادمت  : ألانمذة ألاخشي 

م اإلاشاحهت وول اإلاعئىلين ًجب حهذًله بدُث ًيىن هىان  هزا اإلاخؿـ اإلاهذ في العىت ألاولى بالدشاوس مو فٍش

نؿل )جىافم بين اإلاىسد اإلاىاسد اإلاشاحهت الذاخلُت والاخخُاحاث اإلادذدة في الخؿت ،ففي خالت خطم الغُاباث 

ً ،غُاباث مخخلفت  أظبو ليل مشاحو في 40ًيىن الىكذ الالصم لالهجاص مهمت اإلاشاحهت بمهذٌ  (،مذة الخيٍى

. العىت 

ت للليام بها  : املطلب الثاوي  املزاحعت الخارحيت والىثاام الضزوٍر

بهذ أن نشفىا أن اإلاشاحهت الذاخلُت جابهت لإلداسة وأن اإلاشاحهين فيها ٌهخبروا همىقفين داخل اإلاإظعت 

ت والحذ مً الغش والخالنب ،غً وحىد مشاحهت  ادة الىفاءة ؤلاداٍس وحهذف هزا الىىم مً اإلاشاحهت ئلى ٍص

لتها في نملُت اإلاشاحهت وغً اظخلالٌ  الذاخلُت باإلاإظعت ال جمىو اللُام باإلاشاحهت الخاسحُت ألن ول منها ؾٍش

. اإلاشاحو الذاخلي مدذود وغئُل ملاسهت باإلاشاحو الخاسجي الزي ًخمخو باظخلاللُت أهبر 

مفهىم املزاحعت الخارحيت  : أوال 

ًمىً أن هلٌى أن اإلاشاحهت الخاسحُت هي التي جخم بىاظؿت الؿشف مً الخاسج اإلاإظعت ،بغُت فدظ 

البُاهاث والسجالث اإلاداظبُت والىكىف نلى جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت مً أحل ئبذاء ساي فني مداًذ 

خٌى صحت وضذق اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاججت نً الىكام اإلاداظبي ،اإلاىلذ لها ورلً إلنؿائها اإلاطذاكُت 

ختى جىاٌ اللبٌى والشغا لذي معخخذمي هزه اإلاهلىماث مً ألاؾشاف الخاسحُت خاضت اإلاعاهمىن و 

ً  ،والبىىن ،وئداسة الػشاةب والهُئاث ألاخشي  مىً أن هطىس معاس اإلاشاحهت اإلاداظبُت 1.اإلاعدثمٍش ٍو

                                                                                                      :للمإظعت في قل اإلاشاحهت الخاسحُت في الشيل ألاحي 

 مطار املزاحعت املداضبيت الخارحيت: 06الشيل ركم                                       

املبارئ املداضبيت امللبىلت كبٌى العام 

 

 

 

ئبذاء سأي فني مداًذ خٌى صحت وضذق اللىاةم - 

اإلاالُت الخخامُت ومذي حهبير اإلاهلىماث نً الىغهُت مهاًير 

الحلُلُت ؾشق 

وغو الخىضُاث الىاججت نً الهملُت                                                جلىُاث اإلاشاحهت - 

 30مدمد الفيىمي ، عىض فهمي ،مزحع ضابم ، ص : مصدر 

                                                           
 111 حممد بوتني ،مرجع سابق ذكره ،ص 1

القوائم المالية 

 الختامية
األطراف 

 الخارجية

 المؤسسة 

المراجعة 

 الخارجية
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ت لعمليت املزاحعت الخارحيت  : ثاهيا  الىثاام الضزوٍر

ملف املزاحع  : 1

حشمل ملفاث اإلاشاحهت ول ألاوساق الهمل اإلاجمهت أزىاء مشاحهت وجبين اللُمت الحلُلُت للهمل اإلاىجض مً 

ؾشف اإلاشاحو فهي حهىغ ؾشق الشكابت اإلاخبهت والىخاةج التي جىضل ئليها خالٌ جأدًت مهامه وحهخبر ملفاث 

اإلاشاحهت مطذس مهلىماث باليعبت للهمُل واإلاشاحو ًلجأ غلُه الؿشفان في خالت سفؼ الهمُل الىخاةج التي 

اإلالف الذاةم وملف الهملُت  :جىضل ئليها اإلاشاحو وهىان هىنان مً اإلالفاث 

دخىي نلى بهؼ البُاهاث : امللف الداام - 1-1 خ اإلاالي للمإظعت ٍو حهذف اإلالف الذاةم ئلى وضف الخاٍس

هخبر مشحو لبهؼ مشاهض اإلايزاهُت التي ال جخغير مً ظىت لألخشي هزهش  ت َو واإلاعدىذاث التي لها ضفت الاظخمشاٍس

: منها ماًلي 

 الهلىد الخأظِعُت واللىاهين  -

ملخظ نً الىكام اإلاداظبي  - 

ؿت الخىكُمُت للهمُل مىضحا بها ول خؿىؽ العلؿت واإلاعإولُت  -  الخٍش

لت اإلاذي  -  الذًىن الؿٍى

ل -  . اإلاشظالث وملخطاث مداغش الاحخماناث الزًً لهم أهمُت في اإلاذي الؿٍى

: ملف العمليت - 2- 1

ًخيىن ملف الهملُت مً ول ألاوساق اإلاعخهملت أزىاء مشاكبت اللىاةم اإلاالُت وول اإلاهلىماث راث الؿبُهت 

شمل   : الحالُت اإلاجمهت أزىاء نملُت اإلاشاحهت َو

ش -  جلٍش

اللىاةم اإلاالُت - 

ميزان اإلاشاحهت - 

ت الجشدًت -  هشىفاث الدعٍى

اث الجشدًت -  كُىد الُىمُت الخاضت بالدعٍى

ضىسة مً خؿاباث اإلاطادكاث - 

بُاهاث اإلاعدىذاث الىاكطت  - 
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اث ملف اإلاشاحهت مملىهت ملىُت خاضت للمشاحو ورلً بششؽ الالتزام بلىانذ كاهىن ششف اإلاهىت  حهخبر مدخٍى

ت اإلاهلىماث التي ٌشملها هزا اإلالف  . ،فُما ًخظ ،ظٍش

 بزهامج املزاحعت - 2

ٌشمل بشهامج اإلاشاحهت لألي نىطش مً نىاضش اللىاةم اإلاالُت نً وافت الخؿىاث التي ًجب أن ًلىم بها 

 1اإلاشاحو 

هخبر بشهامج اإلاشاحهت أداة لخخؿُـ  للحطٌى نلى أدلت ؤلازباث اإلالىهت للحىم نلى هزا الهىطش أو ران َو

جشي الهمل في بهؼ  وجيعُم وجىكُذ ئحشاءاث اإلاشاحهت الخاضت بأي نىطش مً نىاضش اللىاةم اإلاالُت ٍو

مياجب اإلاداظبت واإلاشاحهت نلى اظخخذام بشامج مشاحهت همؿُت ليل نىطش مً نىاضش اللىاةم اإلاالُت مو 

بهؼ الخهذًالث الؿفُفت ئرا اكخض ى ألامش رلً لخخالءم مو ؾبُهت اإلاإظعت  

رليل العمل  - 3

حعخخذم بهؼ مياجب اإلاشاحهت دلُل الهمل ًلتزم به حمُو الهاملين مً مداظبين ومعانذًً ورلً لػمان 

هخبر دلُل الهمل مششذا ًػمً مهاًير اإلاشاحهت اإلاخهاسف  ظالمت وحىدة ألاداء نىذ اللُام بخذماث اإلاشاحهت َو

خيىن دلُل الهمل مً ماًلي  نليها وحهذف ئلى جىخُذ ؤلاحشاءاث ٍو

: حهلُماث نامت حغؿي  (1

  ئحشاءاث مشاحهت اللىاةم اإلاالُت 

  خؿىاث دساظت وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت 

 حىاهب الهالكت بين الهمُل واإلاىخب 

  واحباث اإلاشاحو اإلاعئٌى نً نملُت اإلاشاحهت 

  هُفُت الاظخفادة مً مهلىماث اإلالف الذاةم وملف الهملُت الخاضت بالفترة العابلت 

. همارج مً اظخلطاءاث هكم الشكابت الذاخلُت ومهلىماث مفطلت هً هُفُت اظخخذامها  (2

ش  الشكابت الذاخلُت   (3 حهلُماث جخظ ئنذاد جلاٍس

حهلُماث وهمارج جىغُدُت مً ملف الهملُت   (4

همىرج جىغُحي مً بشهامج اإلاشاحو   (5

ش اإلاشاحهت وئًػاخاث اللىاةم اإلاالُت  (6 . حهلُماث جخظ ؾشق هخابت جلاٍس

رمىس املزاحعت  - 4

ًجشي الهمُل في مياجب اإلاشاحهت نلى أن ًدذد اإلاشاحو سمىصا مهُىت بين ول سمض ئجهاء خؿىة مهُىت مً 

 2خؿىاث

                                                           
1

 مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، تخصص تدقيق ،جامعة عبد تطبيقات المراقبة الداخلية والمراجعة في البنوك ، هني إيمان ،

 50الحميد ابن باديس ،بدون سنة ، ص 
2

 52المرجع نفسه ، ص 
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اإلاشاحهت  وكذ جخخلف سمىص اإلاشاحهت اإلاعخخذمت مً مشاحو ئلى آخش وفي ماًلي همارج لبهؼ الشمىص الشاتهت  

رمىس املزاحعت    : 04حدٌو ركم 

معنى الزمش مياهه باليطبت للزكم الزمش 

   

 

جدليم الجمع الزأس ي  جدذ الزكم 

   

 

جدليم الجمع ألافلي  على ًمين الزكم  

  

 

جدليم الجمع ألافلي والزأس ي على ٌطار الزكم 

   

 

الترخيل  فىق الزكم 

   

 

هلل الزكم مً صفدت ألخزي جدذ الزكم 

E  خطأ في الجمع  على ًمين الزكم

 

B  مطابم الىشف للبىً على ٌطار الزكم

 

S  مطابم للجزر الىشف الفعلي على ًمين الزكم
 88مدمد وحدي شزهظ ، مزاحعت املفاهيم وإلاحزاءاث في الىظم املداضبيت وإلالىتروهيت ، ص : املصدر 

أوحه الاخخالف والدشابه بين املزاحعت الداخليت والخارحيت : املطلب الثالث

ظبم ًمىً ئبشاص أوحه الاخخالف والدشابه بين اإلاشاحهت الذاخلُت واإلاشاحهت  جم الخؿشق ئلُه في ما مً خالٌ ما

: الخاسحُت ورلً بخلخُطها في الجذٌو ألاحي 

 أوحه الاخخالف والدشابه بين املزاحعت الداخليت والخارحيت :05حدٌو ركم 

املزاحع الداخلي املزاحع الخارجي  البيان  

خذمت ؾشف :الهدف الزايس ي -1الهدف  - 1

م ئبذاء  (اإلاالن)الثالث  نً ؾٍش

الشأي في ظالمت وضذق جمثُل 

اللىاةم اإلاالُت التي حهذها ئداسة 

. نً هدُجت ألانماٌ واإلاشهض اإلاالي

اهدشاف ألاخؿاء :الهدف املالي -2

والغش في خذود ماجخأزش به 

ش واللىاةم اإلاالُت  . الخلاٍس

خذمت ئداسة :الهدف الزايس ي - 1

م الخأهذ مً أن هكام  نً ؾٍش

لذم  اإلاهلىماث اإلاداظبُت هفء ٍو

بُاهاث ظلُمت ودكُلت إلداسة 

،وبزلً ًىطب الهذف الشةِس ي 

نلى اهدشاف ومىو ألاخؿاء 

والغش والاهدشاف نً 

 .العُاظاث اإلاىغىنت 

مىقف مً داخل الهُيل شخظ منهي معخلل مً خاسج هىعيت مً ًلىم باملزاحعت  - 2
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هين . اإلاششوم ٌهين بىاظؿت اإلاالن  الخىكُمي للمششوم َو

. بىاظؿت ؤلاداسة 

ررحت الاضخلالٌ في أراء - 3

العمل وإبداء الزأي  

ًخمخو باظخلالٌ وامل نً ؤلاداسة 

في نملُت الفدظ والخلُُم 

. وئبذاء الشأي 

ًخمخو باظخلالٌ حضتي ،فهى 

معخلل نً بهؼ ؤلاداساث ولىىه 

ًخػو  سغاباث وخاحاث ؤلاداساث 

. ألاخشي 

معئٌى أمام اإلاالن ،ومً زم املطؤوليت  - 4

شه نً هخاةج الفدظ  ًلذم جلٍش

. وسأًه الفني نً اللىاةم اإلاالُت 

معئٌى أمام ؤلاداسة ومً زم ًلذم 

ش بيخاةج الفدظ والذساظت  جلٍش

ت الهلُا  اث ؤلاداٍس . ئلى معخٍى

ًدذد رلً أمش الخهين والهشف هطاق العمل  - 5

العاةذة ومهاًير اإلاشاحهت 

اإلاخهاسف نليها ،وما جىظ نلُه 

اللىاهين اإلاىكمت لهماٌ اإلاشاحهت 

. الخاسحُت 

جدذد ؤلاداسة هؿاق نمل اإلاشاحو 

الذاخلي فُلذس اإلاعئىلُاث التي 

حههذ  بها ؤلاداسة للمشاحو الذاخلي 

. ،ًيىن هؿاق نمله 

ًخم فدظ غالبا مشة واخذة في جىكيذ ألاراء  - 6

جهاًت العىت اإلاالُت وكذ ًيىن في 

بهؼ ألاخُان نلى فتراث 

. مىلؿهت خالٌ العىت 

ًخم الفدظ بطىسة معخمشة نلى 

. مذاس أًام العىت 

 
 128غطان فالح ،مزحع ضابم ،ص : املصدر 
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خالصــــــــــت  الفصـــــــــــــــــل 

لت مىهجُت ومدعلعلت جطف ألاخذار الاكخطادًت واإلاالُت للميشأة  مما جلذم ًخطح بأن اإلاشاحهت جخم بؿٍش

فالهذف مً اإلاشاحهت ًخمثل في الخدلُم مً صحت وضذق البُاهاث اإلاداظبت واإلاالُت ومذي جمثُلها للمشهض 

م ئبذاء سأي فني ومداًذ خٌى جلً البُاهاث  اإلاالي للمإظعت والىدُجت اإلاسجلت مً ؾشفها ،هزا نً ؾٍش

اإلافدىضت مً هؿشف اإلاشاحو الخاسجي والزي ٌشترؽ فُه أن ًيىن معخلال نً اإلاإظعت ورو هفاءة مهىُت 

وخبرة هزا في ئؾاس اإلاهاًير التي جدكى باللبٌى الهام واإلاىهجُت التي وغهذ لخىكُم هزه اإلاهىت وجدذ معإولُت 

ػبؿها اللاهىن  . ومهمت ًدذدها ٍو

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       الفـــصــل الـثــاني
فعالية نظام الرقابةالداخلية 

 فيمؤسسة
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جمــهُــذ                                                                                 

ابت الضازلُت مً أَم وقاةِ الدؿُير صازل اإلاإؾؿت خُث ٌهخمض نليها اإلاغاحو لإلهجاػ نمله ولٓض  حهخبر الْغ

ابت الضازلُت بهضة مغاخل ، لخطبذ نلى ما ْبل  هي نلُه خُث ًم٘ىىا أن هميز بين مغخلخين ألاولى  ما  مغث الْغ

ٗاهذ جدؿم اإلايشأة بطًغ حجمها ونضم اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً ؤلاصاعة ،أما اإلاغخلت  الثىعة الطىانُت ،أي نىضما 

ٗاث الهمالْت طاث الدجم ال٘بير  ٗاهذ بهض الثىعة الطىانُت وقهىع ما ٌهٍغ بالشغ ألاوشؿت والُغوم )الثاهُت 

ً ًطؿلح نليهم اؾم  مما ضهب مً ( ل ئلى ألاشخاص آزٍغ مهمت اإلاالٕ في ئصاعتها ،خُث أضبدذ ؤلاصاعة جٗى

ابت الضازلُت ،مً خُث أجها  اإلاؿيرون ومً َىا قهغث مغخلت َطل اإلالُ٘ت نً ؤلاصاعة وهكغا لألَمُت الْغ

ظا بُان الاهدغاٍ نلى الخؿت اإلاىغىنت مؿبٓا ، وجدضًض َظا  حؿهغ نلى جدُٓٔ أَضاٍ اإلاإؾؿت ٖو

ابت الضازلُت زططىا َظا الُطل لخىاوله بالخُطُل ،خُث جم  الاهدغاٍ وهكغا لألَمُت البالًت لىكام الْغ

جٓؿُمه مىهجُا ئلى 

ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت : اإلابدث ألاٛو -  صعاؾت وجُُٓم هكام الْغ

ابت الضازلُت :اإلابدث الثاوي -  اإلاغاحو وهكام الْغ

غ : اإلابدث الثالث -  ئنضاص الخٍٓغ
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 دساظت وجلُُم هظام الشكابت الذاخلُت في اإلاؤظعت :اإلابحث ألاول 

ابت الضازلُت اإلاهخمض في اإلاإؾؿت ٌهخبر مً بين أَم زؿىاث اإلاغاحهت وطلٚ بًُت اٖدشاٍ  ئن هكام الْغ

ٌهبر َظا الىكام . مىاؾً الػهِ َُه ومً زم حؿلُـ نملُت اإلاغاحهت نلى َظٍ اإلاىاؾً وجالقي مىاؾً الٓىة

مً أحل غمان الؿير الخؿً .نً الخؿت الخىكُمُت وحمُو ئحغاءاث ومٓاًِـ اإلاخبىاة مً ْبل اإلاإؾؿت 

. لجمُو الىقاةِ وغمان صخت ومطضاُْت اإلاهلىماث الىاججت نً ألاهكمت اإلاهلىماجُت اإلاسخلُت في اإلاإؾؿت

اإلاعشفت الخامت باإلاؤظعت  : اإلاطلب ألاول 

دساظت محُط اإلاؤظعت  : أوال 

ٓت صخُدت ئال ئطا جمً٘ مً الُهم الجُض للمإؾؿت  ال ًمً٘ للمغاحو في حمُو ألاخىاٛ أن ًباشغ مهامه بؿٍغ

ت باليؿبت للمغاحو ال ت الخامت باإلاإؾؿت مً مغاخل الػغوٍع ًمً٘ جسؿُؿها َهي  اإلاغاص مغاحهتها وحهخبر اإلاهَغ

: حؿمذ له باصعإ ألامىع الخالُت 

َهم نىاضغ اإلادُـ التي جإزغ نلى مهلىماث اإلاالُت  - أ

. جدضًض آلازاع اإلاالُت اإلاترجبت نً الٓغاعاث التي جخسظَا ؤلاصاعة - ب

م ألانماٛ والىدُجت - ج ً ْع . َهم ُُُٖت جٍٙى

. ؤلاصعإ الجُض لخطىضُاث اإلاإؾؿت مدل اإلاغاحهت ومؿابٓتها للُدىص التي أحغاَا اإلاغاحو - ص

: وختى ًخمً٘ اإلاغاحو مً َهم الجُض للمإؾؿت ومدُؿها ًجب ألازظ بهين الانخباع الهىامل الخالُت 

. الهىامل الهامت للمإؾؿت - الهىامل الضازلُت - الهىامل الخاعحُت - 

َظٍ الهىامل جخطِ بشٙل نام بأجها نىامل ال ًمً٘ الؿُؿغة نليها أو ًطهب : العىامل الخاسحُت - 1

ظٍ الهىامل هي   1:الؿُؿغة نليها مً ْبل ئصاعة اإلاإؾؿت ،َو

. اإلادُـ اْخطاصي الضولي ،الىؾني والجهىي - 

. زطىضُاث الطىانت اإلاضعوؾت - 

بُت ،شغوؽ الهغع والؿلب ،مضة خُاة اإلاىخىج -  . اججاٍ الؿّى ،الهمالء ،الخطىضُاث الٓاهىهُت الػٍغ

. مٙاهت اإلاإؾؿت في َظا اإلادُـ - 

ً التي ْض جإصي ئلى خضور اغؿغاباث في الهملُت ؤلاهخاحُت -  . مشاٗل الخمٍى

                                                           
 302حممد التهامي الطواىر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ذكره ، ص 1
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. وغهُت اإلاإؾؿت مٓاعهت باإلاإؾؿاث اإلاىاَؿت - 

ومً أحل الخطٛى نلى َظٍ اإلاهلىماث وجدُُنها ًلجأ مغاحو الخؿاباث في يالب ألاخُان ئلى صخاَت 

. اإلاخسططت ووزاةٔ بهؼ اإلاىكماث اإلاهىُت 

َظٍ الهىامل جخطِ بشٙل نام بأجها ًمً٘ الؿُؿغة نليها خُث ًمً٘ للمإؾؿت : العىامل الذاخلُت - 2

ظٍ الهىامل جخمثل في  : الخد٘م بأوشؿتها الضازلُت َو

و–ؾاْت ؤلاهخاج -  ً – الاجُاُْت الىٓابُت – الخمْى . ئمٙاهُت الخٍٙى

وأنماٛ ؤلاصاعة جترحم في شٙل نملُاث ومىاعص في اإلاإؾؿت مهبرا  ئن ْغاعاث: العُاظت العامت للمؤظعت - 3

ننها بطىعة هٓضًت في الخؿاباث َظٍ الٓغاعاث في بهؼ ألاخُان ْض ال جخُٔ مو الؿُاؾت اإلاغؾىمت ونلى 

: اإلاغاحو أن ًدطل نلى أٖبر ْضع ممً٘ مً اإلاهلىماث وؤلاًػاخاث نً ؾُاؾت اإلاإؾؿت في اإلاجاالث الخالُت 

 - ٔ ل - الاؾدثماعاث  – البدىر – ؤلاهخاج – الدؿٍى . الخمٍى

نلى اإلاغاحو أن ًٙىن نالْاث مبيُت نلى الثٓت والاخترام اإلاخباصٛ مو الهماٛ ؤلاصاعة الُانلىن في اإلاإؾؿت ختى 

ت طاث الطلت بالؿُاؾت الهامت للمإؾؿت في  ًخمً٘ مً الخطٛى نلى اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بٙل الٓغاعاث ؤلاصاٍع

ذ اإلاىاؾب   1.الْى

: عىامل اإلاحُط : ثاهُا 

اإلاإؾؿت ال جيشـ في َغاى بل هي جخهامل مو شب٘ت مً اإلاخهاملين ونليها الخأْلم في نملُت الخهامل مهها َهي 

لِؿذ مهؼولت نً الىاْو وجخأزغ بهضة نىامل أَمها  

و الظي جسخاٍع اإلاإؾؿت نىض ؤلاوشاء ٌهخبر مً ألامىع ألاؾاؾُت خُث ًلهب صوعا :العىامل الجغشافُت - 1 اإلاْى

. ٖبيرا مً خُث اإلاىار 

ًلهب الجى الؿُاس ي صوعا َاما في جىحُه اإلاإؾؿت َُي هكام الغأؾمالي َان :العامل العُاس ي واللاهىوي - 2

ت والتي ْض ًٙىن لها جأزير ؾِئا نلى الٓىاةم اإلاالُت  ئطا اجسظث زؿأ أما في .اإلاؿير ًخدمل مساؾغ ْغاعاجه ؤلاصاٍع

ت مدضوصة ئن لم جً٘ مهضومت ماصامذ اإلاإؾؿت زاغهت للٓغاعاث  الىكام الاشتراٗي َان مؿإولُت ؤلاصاٍع

هاث الهماٛ والىٓاباث والٓىاهين الجباةُت  ُت للُٓام بيشاؾها ، وجخأزغ أًػا بالٓىاهين وحشَغ . َْى

ؤلاوؿان َى الهىطغ ألاؾاس ي في اليشاؽ الاْخطاصي َهى اإلاىخج واإلابضم واإلاُ٘غ وطلٚ :العامل الذًمغشافي- 3

 . خؿب الؿً وخؿب اإلاؿخىي الثٓافي واإلاإؾؿت جدخاج ئلى الهىطغ البشغي الظي ًخميز بمثل َظٍ الطُاث

                                                           
 147،صمرجع سابقمنصور جامد حممود ، حممد أبو العالء طحان ، 1
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و مغصوصًت  اإلاإؾؿت وجدؿين ألاصاء ٖما ًلهب صوعا : العامل الخلني- 4 ًلهب الهامل الخٓني صوعا َاما في َع

غ الجىصة وجسخظ مً  ٖبيرا في جؿىع الهامل البشغي بالبدىر وم٘خبت وؾاةل الهمل باآلالث الخضًثت التي جَى

 1.جٙالُِ الشًل 

مفهىم الشكابت الذاخلُت وأهذافها  : اإلاطلب الثاوي 

مفهىم الشكابت الذاخلُت  : أوال

ابت الضازلُت خٛى ئًجاص أؾالُب مسخلُت لهملُت الخُُٓم الضازلي ألوشؿت وبغامج اإلاشغوم  ًضوع مُهىم الْغ

أو الىخضة أو ؤلاصاعة اإلاهىُت بدُث جخػمً َظٍ ألاؾالُب مسخلِ هىاحي َظٍ ألاوشؿت والبرامج وجمثُل 

ابت الضازلُت بطُت نامت أصاة لخضمت ؤلاصاعة في مجاٛ الُٓاؽ وجُُٓم مضي َهالُت أصائها مً هاخُت  الْغ

ابت ألازغي مً هاخُت أزغي    2.ومضي َهالُت أهىام وأصواث الْغ

ابت الضازلُت جخػمً بطُت نامت ٗل الىؾاةل اإلاؿخسضمت في جىكُم الضازلي للمشغوم  مً٘ الٓٛى أن الْغ ٍو

: في اإلاجاالث الخالُت 

جيؿُٔ ألانماٛ وجىكُمها بطىعة مخٙاملت بما ًدٓٔ الىخاةج وألاَضاٍ اإلاغحىة   (1

. وغو ؤلاحغاءاث خماًت مىاعص اإلاشغوم واإلاداَكت نليها  (2

. جدُٓٔ ُٖاءة اؾخسضام َظٍ اإلاىاعص  (3

ير البُاهاث واإلاهلىماث اإلاسخلُت بالضْت اإلاؿلىبت  (4 . جَى

الخ٘م نلى ُٖاءة الهمل صازل ؤلاصاعاث وألاْؿام اإلاسخلُت   (5

لت ئليهم  (6 . جىغُذ وحهٍغِ ألاَغاص بمسخلِ ؤلاحغاءاث الالػمت لخىُُظ ألانماٛ واإلاهام اإلاٗى

ابُت في اإلاشغوم  (7  3.جدضًض الهالْت بين الىكم اإلاداؾبُت والىكم الْغ

ُ٘ين-  ض نٍغ مجمو اإلاداؾبين الٓاهىهين ألامٍغ ابت الضازلُت نلى أجها CPA َظا ْو زؿت لخىكُم "  الْغ

"  ؤلاحغاءاث الالػمت لخماًت ألاضٛى التي جمخل٘ها الىخضة والخُل والسجالث والضَاجغ اإلاالُت 

ٙي -  ُا شامال  GAOومً هاخُت أزغي نٍغ م٘خب اإلاداؾبت الهام ألامٍغ ابت الضازلُت حهٍغ هي الخؿت "  الْغ

ل ؾّغ الخاضت باؾخهماٛ ألاضٛى التي جمخل٘ها الىخضة واإلاداَكت نليها ومغاحهت مضي صْت  للخىكُم ٗو

                                                           
1MICHEL MARCHENAY، la stratègie (opu1987)،p73. 

، الطبعة األوىل ،  (األردن) ،دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان (في بيئة النظم المعلومات المحاسبية )التدقيق والرقابة الداخلية عطا اهلل أمحد سوليم احلسبان ،2
  99، ص1430 ، 2009

-2014،- مستغاًل – ظريف عبد احلق ، ادلراقبة وادلراجعة الداخلية دلبيعات ادلؤسسة ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادديي ، جامعة عبد احلميد ابن باديس 3
2015.  
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ابت اإلاداؾبُت )وجىزُٔ البُاهاث اإلاداؾبُت  جدؿين َُٙل الخىكُمي والهمل نلى جدُٓٔ أَضاٍ الخؿت و (الْغ

ت اإلاىاؾبت  ابت )وؤلاهخاحُت ،البرمجت ،الُ٘اءة وحشُو الخهاون بين الهاملين واجساط الؿُاؾاث ؤلاصاٍع الْغ

ت  . (ؤلاصاٍع

م -  ابت الضازلُت في وشغة مهاًير اإلاغاحهت ْع زؿت جىكُمُت " نلى أجها  (1)ومً هاخُت أزغي حاء حهٍغِ الْغ

ٗاَت الؿّغ وألاؾالُب التي جدبهها اإلاإؾؿت مً احل خماًت أضىلها وجدُٓٔ صْت وئمٙاهُت الانخماص نلى  و

ت  . بُاهاتها اإلاداؾبُت وجىمُت الُ٘اءة الدشًُلُت وحشُو الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ابت الضازلُت نلى أؾاؽ ماًلي  ابت " وبىاءا نلى ما ؾبٔ ًم٘ىىا أن هدضص ؤلاؾاع الهام إلاُهىم الْغ جخمثل الْغ

الضازلُت في اإلاشغوم في مجمىنت ؤلاحغاءاث اإلا٘خىبت في شٙل زؿت مدضصة تهضٍ ئلى خماًت اإلاىاعص واإلامخلٙاث 

ت  اث يير مغيىب َيها وجدُٓٔ ُٖاءة اؾخسضام مىاعص اإلاشغوم اإلااصًت والبشٍغ وأضٛى اإلاشغوم مً أي جطَغ

ٓت مثلى في هؿاّ التزام بالؿُاؾاث والىكم والٓىاهين واللىاةذ التي جد٘م ؾبُهت الهمل صازل اإلاشغوم  " بؿٍغ

أهذاف الشكابت الذاخلُت  : ثاهُا 

ابت الضازلُت نلى أن ألاَضاٍ اإلاغاص جدُٓٓها مً َظا الىكام هي   أحمهذ الخهاٍعِ الؿابٓت لىكام الْغ

ئن الخد٘م في ألاوشؿت اإلاخهضصة للمإؾؿت وفي نىامل ؤلاهخاج صازلها وفي هُٓاتها : الخحىم في اإلاؤظعت  (1

وجٙالُُها ونىاةضَا وفي مسخلِ الؿُاؾاث التي وغهذ بًُت بخدُٓٔ ما جغمي ئلُه اإلاإؾؿت ،ًيبغي نليها 

ٍى نلى مهلىماث طاث مطضاُْت حه٘ـ الىغهُت  ها وئحغاءاتها مً أحل الْى جدضًض أَضاَها ،َُاٗلها ،ؾْغ

ابت نلى مسخلِ الهىاضغ اإلاغاص الخدم َيها  . الخُُٓٓت لها ،واإلاؿانضة نلى زلٔ ْع

ابت : حماًت أضىل اإلاششوع  (2 جمثل خماًت أضٛى اإلاشغوم وممخلٙاجه اإلاسخلُت َضَا عةِؿا مً أَضاٍ الْغ

: الضازلُت في اإلاشغوم ،وجخسظ خماًت ألاضٛى اإلاشغوم أشٙاال وأؾالُب مسخلُت ومخهضصة ًٓىم حمُهها خٛى 

ت -  ير خماًت الخامت لألضٛى اإلاشغوم مً الخبظًغ أو غُام أو ؤلاؾغاٍ أو الؿْغ مً٘ أن جدٓٔ .الخ .......جَى ٍو

  ٔ . َظٍ الخماًت نً ؾٍغ

التي ْض جغج٘ب نىض مهالجت الهملُاث بٓطض ئزُاء اهدغاٍ مهين أو يش : الىكاًت من ألاخطاء اإلاعخمذة - أ

أو ازخالؽ ،والشٚ أن طلٚ ٌهخمض نلى جسؿُـ مؿبٔ ومهخمض مً ْبل أَغاص يير أمىاء نلى ما ًٓىمىن به 

غ َيهم ؾىء الىُت اإلابيُت مؿبٓا العجٙاب مثل َظٍ ألازؿاء  . مً نمل وجخَى

:  ومً مثل َظٍ ألازؿاء اإلاهخمضة ماًلي 

حهمض ئحغاء ُْض مداؾبي مهين  - 

الخالنب أو الخدٍغِ اإلآطىص في السجالث بشٙل الظي ًبضو مهه نضم وحىص حهاعع مو الخؿبُٔ الؿلُم - 

. اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها 
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مُت في ٖشٍى ألاحىع لخًؿُت ازخالؽ ما في الىٓضًت مو نضم وحىص ُْض ًىمُت مؿابٔ -  ئصعاج أؾماء َو

ؤلاحمالي ٖشِ ألاحىع  

وجيخج َظٍ ألازؿاء ناصة مً الخؿبُٔ الخاؾئ للمباصب والٓىانض : الىكاًت من ألاخطاء غير اإلاعخمذة – ب 

. اإلاداؾبُت أو الجهل بهظٍ الٓىانض نىض الهاملين في اإلاجاٛ اإلاداؾبي في اإلاشغوم 

: ومً أمثلت َظٍ ألازؿاء يير اإلاهخمضة ما ًلي 

م ألاعباح وجطخم ُْمت ألاضٛى -  اصة ْع . حسجُل مطغوٍ مهين نلى أهه مطغوٍ عأؾمالي ،مما ًإصي ئلى ٍػ

ألازؿاء الخؿابُت الخاضت بهملُاث الجمو أو الػغب أو هٓل مجمىم مً ضُدت ئلى أزغي أو مً سجل ئلى - 

 1آزغ

: اإلاحافظت على ألاضىل من الاخخالط والعشكت والغش  (ج

اث يير اإلاشغونت ويير اإلآبىلت بطُت نامت ،والتي ًخم اعجٙابها مو الهلم  هني طلٚ خماًت ألاضٛى مً الخطَغ َو

ىغت ويير مٓبىلت ،خُث ًترجب نلى أ ي منها  ت أو الًش ٗلها أمىع مَغ بهضم مشغونُتها والازخالؽ أو الؿْغ

ٓا لٓىانض أو ْىاهين أو لىاةذ زاضت إلاضازلت باإلاشغوم أو ؾبٓا لٓاهىن الهام  مؿاءلت ألاَغاص اإلاؿئىلين نىه َو

. للضولت 

ت أو الًش ما ًلي اث التي جغج٘ب في هؿاّ الازخالؽ أو الؿْغ : ومً أمثلت الخطَغ

ت صون وحه خٔ -  . الاؾدُالء نلى حاهب مً ألامىاٛ الشٖغ

ت -  مُت بًغع الاؾدُالء نلى بهؼ أضٛى الشٖغ والتي بدالت حُضة  (ٗالؿُاعاث )الُٓام بهمل اإلاىاْطاث الَى

ت -  ٔ ئحغاءاث مػللت ،صون نلم اإلاالٕ  الشٖغ ت نً ؾٍغ . ايخطاب أضل مً أضٛى الشٖغ

بًُت غمان هىنُت حُضة للمهلىماث ًيبغي ازخُاع صْت وصعحت الانخماص نلى : ضمان هىعُت اإلاعلىماث - 3

البُاهاث اإلاداؾبُت في قل هكام  

 مهلىماحي ٌهالج البُاهاث مً أحل الىضٛى ئلى هخاةج جخمثل في مهلىماث ًبضا أن ججهيز َظٍ البُاهاث اإلاداؾبُت 

 2:جخم نبر هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الظي ًخطِ بالخطاةظ الخالُت 

ذ ممً٘   - حسجُل الهملُاث مً اإلاطضع وفي أْغب ْو

. ئصزاٛ الهملُاث التي سجلذ ئلى بغهامج آلالي والخأٖض مً البُاهاث اإلاخهلٓت بها - 

                                                           
  321عطا اهلل امحد سوليم احلسبان ، مرجع سابق ،ص1
، دار اجلامعية ، (في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال )الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة عبد الوىاب نصر، شحاتو السيد شحاتو ،2

 101 ،ص 2006-2005، (مصر )اإلسكندرية 
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ب البُاهاث نلى خؿب ضىُها وزطاةطها في ٗل مغخلت مً اإلاغاخل اإلاهالجت -   . جبٍى

. جىػَو اإلاهلىماث نلى ألاؾغاٍ الؿالبت لها - 

ابت الضازلُت بٙل وؾاةله صازل اإلاإؾؿت ًمً٘ مً غمان :حشجُع العمل بىفاءة - 4 ئن أخٙام هكام الْغ

الاؾخهماٛ ألامثل والِ٘ء إلاىاعص اإلاإؾؿت ومً جدُٓٔ َهالُت في وشاؾها مً زالٛ الخد٘م في الخٙالُِ 

ٓـ بل ٌهؿي  ابت الضازلُت ال ٌهؿي لإلصاعة بهؼ الػماهاث َو بخسُُػها نىض خضوصَا الضهُا ،يير أن الْغ

. خؿىا في مغص وصًت اإلاإؾؿت 

ت - 5 ت اإلاغؾىمت مً ْبل ؤلاصاعة جىٓض ي :حشُع الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس ئن الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت مً شأهه أن ًُ٘ل اإلاإؾؿت  امخثاٛ وجؿبُٔ أوامغ الجهت اإلاضًغة لالن حصجُو واخترام الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

غ  أَضاَها اإلاغؾىمت ، بىغىح في ئؾاع الخؿت الخىكُمُت مً أحل الخؿبُٔ ألامثل لألمغ ،ًيبغي أن جخَى

: الشغوؽ آلاجُت 

 1ًجب ئبالى الجهاث آلامغة بالخىُُظ - 

. ًجب أن ًبلٌ ئلى اإلاىحه ئلُه - 

. ًجب جىاَغ وؾاةل الخىُُظ - 

أهذاف الشكابت الذاخلُت    : 07شيل سكم

 

 

 

ابت واإلاغاحهت الضازلُت "نبض الُاجذ ،مدمض الؿُض ،:اإلاطضع   37 ،ص2004الضاع الجامهُت ،مطغ ،" الْغ

 

 

 

 

 

                                                           
، الطبعة األوىل  (األردن)دار األعصار العلمي للنشر والتوزيع ، عمانمفاهيم حديثة في الرقابة اإلدارية ، عبد الرزاق سامل الرحاحلة ، ناضر مجال خضور ، 1
 13 ، ص 2012،

 أهداف الرقابة الداخلية 

 الدقة اإللتزام الكفاءة الحماية
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مىىهاث هظام الشكابت الذاخلُت  :اإلاطلب الثالث 

مىىهاث هظام الشكابت الذاخلُت  : أوال

ابي زمؿت مٙىهاث أؾاؾُت البض مً الاَخمام بها وصعاؾتها بهىاًت نىض  جطمُم وجىُُظ أي  ٌشمل أي هكام ْع

ابُت وحشمل َظٍ اإلاٙىهاث ألاؾاؾُت  ابي ختى ًمً٘ الىضٛى ئلى غمان مهٓٛى لخدُٓٔ ألاَضاٍ الْغ هكام ْع

ابت نلى  :  لىكام الْغ

ابت  - بِئت الْغ

جُُٓم اإلاساؾغ  - 

ابُت  -  ألاوشؿت الْغ

اإلاهلىماث والاجطاٛ - 

مً٘ جدلُل َظٍ اإلاٙىهاث ألاؾاؾُت اإلاترابؿت مو بهػها البهؼ في الخُٓٓت نلى شٙل الخالي والظي ًكهغ  ٍو

غبـ حمُو اإلاٙىهاث ألاعبهت ألازغي وبالخالي ال بض أن ًإزغ نليها ،أي  ابت ٖمكلت أو ئؾاع نام ًٌؿي ٍو بِئت الْغ

 1.ًمً٘ الٓٛى 

غبـ حمُو اإلاٙىهاث الغبهت ألازغي وبالخالي البض أن ًإزغ نليها أي ًمً٘ الٓٛى أهه بضون  أو ئؾاع الهام ًٌؿي ٍو

ابت أن جدٓٔ أي أَضاٍ  خُُٓٓت  ابت َهالت ال ًمً٘ لجمُو اإلاٙىهاث ألازغي للْغ ابُت وؾلُمت لخدُٓٔ ْع ْع

. لها واإلاشغوم أًػا 

ابت أؾاؽ اإلاٙىهاث ألازغي وألاعغُت التي جٓىم نليها وحهمل َيها لخدُٓٔ هكام :بِئت الشكابت  حهخبر بِئت الْغ

ابي َهاٛ ،وجخٙىن بِئت اٛ ِ ؤلاصاعة الهلُا مً مُهىم وأَمُت ْع ِ نلى مْى ابت مً نضة نىامل ولً٘ جخْى ْع

ابت وبالخالي ًمً٘ جٓؿُم الهىامل التي جخٙىن منها بِئت  ابت واإلاهخٓضاث ألازالُْت اإلاغجبؿت بمُهىم الْغ الْغ

ت اإلاسخلُت والُٓم ألازالُْت  اث ؤلاصاٍع ابت ئلى نىامل طاث مباشغة باإلصاعة في مضي هؼاَت الهاملين باإلاؿخٍى الْغ

. الؿاةضة لضي الهاملين وؤلاصاعة 

ابت واإلاغجبؿت بالخىكُم اإلايشأة هُؿها َخخمثل في الهُٙل الخىكُمي  أما باليؿبت للهىامل اإلاٙىهت لبِئت الْغ

الِ٘ء ومضي جدضًض الؿلؿت واإلاؿإولُت وجخمثل في باقي الهىامل في الؿُاؾاث ألاَغاص ومماعؾتهم اإلاسخلُت 

ومضي الالتزام الخُٓٓي والُهلي في ؾُاؾاث ألاَغاص ومماعؾتهم اإلاسخلُت ومضي الالتزام الخُٓٓي والُهلي 

ُُُت جىُُظَم لىاحباتهم  ٓت حشُ٘ل ٗل مً مجلـ ؤلاصاعة ولجىت اإلاغاحهت ٖو ولً٘ .بؿُاؾاث اإلايشأة وؾٍغ

ُُُت  ابت هي مضي جُاَم ؤلاصاعة والهاملين باإلاشغوم ٖو ًمً٘ الٓٛى أن مً أَم َظٍ الهىامل اإلاٙىهت لبِئت الْغ

حهخم َظا اإلاٙىن بخدضًض وجدلُل  :جلُُم الخطش 2. الخهامل مو اإلاُاَُم والُٓم ألازالُْت وألاماهت بطُت نامت 

                                                           
  76 ، ص2012، الطبعة األوىل ،  (األردن)دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان الرقابة اإلدارية ،حممد حممود مصطفى ،1
 22دار النهضة العربية ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ص الرقابة المالية ، عبد الرؤوف جابر ، 2



 الفصل الثاني                                        فعالية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة
 

 46 

اإلاساؾغ اإلاخهلٓت بخدُٓٔ أَضاٍ اإلايشأة والخهٍغ نلى اخخماٛ خضوثها ،ومداولت جسُُِ خضة جأزيراتها ئلى 

سخلِ جٓضًغ الخؿغ مً ؾٍغ ؤلاصاعة نً جٓضًٍغ مً ؾٍغ اإلاغاحو ولً٘ ًغجبـ مهه  اث مٓبىلت ٍو مؿخٍى

ابت الضازلُت لخٓلُل ألازؿاع  بشٙل وزُٔ ،خُث جٓىم ؤلاصاعة بخُُٓم ألازؿاع ٖجؼء مً جطمُم وحشًُل الْغ

ت في اإلاغاحهت ،َاطا ْامذ ؤلاصاعة بخٓضًغ  ُٓم اإلاغاحهىن ألازؿاع لخدضًض حجم ألاصلت الػغوٍع واإلاسالُاث ٍو

ؾُٓىم اإلاغاحو بالخالي ًجمو نضص أْل مً ألاصلت باإلآاعهت مو .َهاٛ ألازؿاع واؾخجابت لها نلى هدى مىاؾب 

                                                                                          1.خالت َشل ؤلاصاعة في الخهٍغ أو الاؾخجابت لألزؿاع الهامت 

ابت :أوشطت الشكابت  غ جدُٓٔ أَضاٍ الْغ ابت في الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث والٓىانض التي جَى حشمل أوشؿت الْغ

ابت نلى الدشًُل ومخابهت  ٓت مالةمت ،وئصاعة اإلاساؾغ بُهالُت وجخهلٔ جلٚ ألاوشؿت بالْغ الضازلُت بؿٍغ

ابت نلى حشًُل ومخابهت  ابت نلى ؤلالؼام وتهخم ألاوشؿت الْغ غ اإلاالُت والْغ ابت نلى ئنضاص الخٓاٍع الدشًُل والْغ

ابت نلى ؤلالؼام َاجها تهضٍ ئلى الخأٖض مً ؤلالؼام بالٓىاهين التي جؿبٔ نلى  اإلاإؾؿت بِىما تهضٍ أوشؿت الْغ

                                                                                                                                                                       .اإلاإؾؿت 

اإلاهلىماث اإلاالةمت لخدُٓٔ أَضاٍ اإلاإؾؿت والخطٛى نليها  حهخم َظا اإلاٙىن بخدضًض :والاجطاالث  اإلاعلىماث

ٔ ْىىاث مُخىخت الاجطاالث حؿمذ بخضَٔ  ت باإلاإؾؿت نً ؾٍغ اث ؤلاصاٍع وحشًُلها وجىضُلها بمسخلِ اإلاؿخٍى

غ اإلاالُت                                                                                                                                .جلٚ اإلاهلىماث وئنضاص الخٓاٍع

ابت الضازلُت  :اإلاخابعت  حهخم َظا اإلاٙىن باإلاخابهت اإلاؿخمغة والخُُٓم الضوعي إلاسخلِ مٙىهاث هكام الْغ

ابت الضازلي هخمض ج٘غاع وهؿاّ الخُُٓم الضوعي نلى هخاةج اإلاخابهت اإلاؿخمغة واإلاساؾغ طاث الطلت بىكام الْغ  ،َو

 مىىهاث الشكابت الذاخلُت    : 08الشيل سكم                                               

 

مىىهاث الشكابت الذاخلُت  

بُــــــــــــــــــــــــــــــــئت الشكــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــت 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 من إعذاد الطالبت : اإلاطذس                                                    
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اإلاشاحع وهظام الشكابت الذاخلُت  : اإلابحث الثاوي 

ابت الضازلُت هكام نام لدؿُير الظي ٌهمل نلى وغو مجمىنت مً ؤلاحغاءاث والٓىانض لػمان      حهخبر الْغ

الخض مً الخؿاء وجٓو مؿإولُت غمان جىُُظ َظٍ ألاَضاٍ نلى ناجٔ ؤلاصاعة اإلاإؾؿت مً زالٛ الؿهغ نلى 

ابت صازلُت َهاٛ ْاةم نلى أؾاؽ ومٓىماث أؾاؾُت ئلى حاهب اإلاغاْبت اإلاؿخمغة مً ؾّغ  ير هكام ْع جَى

ابت الضازلُت وبما أن اإلاغاحو الخاعجي مؿئٛى نً نملُت الاٖدشاٍ  اإلاغاحهت الخاعحُت ولخضنُم َهالُت الْغ

ابت الضازلي لظلٚ ًلتزم بضعاؾت  ألازؿاء والًش والازخالؽ َاهه بظلٚ ٌهخبر مؿئٛى نً َدظ هكام الْغ

ت ومداؾبت للخطٛى نلى الؿير اإلاد٘م  مٓىماث الىكام لخدضًض أَضاَه ووغو ئحغاءاث نامت وأزغي ئصاٍع

. إلاسخلِ الهملُاث وأوشؿت اإلاإؾؿت 

 (ششوط ،خطائظ ؛إحشاءاث )الشكابت الذاخلُت : اإلاطلب ألاول 

ششوط هظام الشكابت الذاخلُت  : أوال

اث زاضت لها  ابت صازلُت مخًٓ لضعحت ال٘ماٛ َلٙل مإؾؿت أو ميشأة ؾْغ ال ًمً٘ الٓٛى بأن َىإ هكام ْع

ابت صازلُت َهاٛ ًدىاؾب مو ٗل الخاالث والكغوٍ  ظا ما ًجهل َ٘غة وغو هكام ْع أمغا مؿخدُل جدُٓٓه .َو

ابت الضازلُت  ظٍ .ئال أهىا ًمً٘ جدضًض بهؼ الشغوؽ الهامت التي حؿانض اإلايشأة نلى جدُٓٔ أَضاٍ الْغ َو

ابت صازلُت وئال َاهه في خالت ما ئطا ياب شغؽ منها َان هكام ٌعجؼ  اإلايشأة البض مً أن جٙىن في أي هكام ْع

ابت الضازلُت   1.نً جدُٓٔ أَضاٍ الْغ

م عمل مؤهل وملخظ - 1 ٗاَُت نلى الُٓام :فٍش ً بضعحت  ئن هجاح نمل الىكام اإلاداؾبي ًخؿلب أَغاص ْاصٍع

ابي ٌهخمض نلى مىقُي اإلايشأة َُجب أن ًٙىن اإلاىقُىن  الىاحباث اإلادضصة لهم ، ومُخاح هجاح أي هكام ْع

ابت الضازلُت ، َىجض أن الخأَُل . نلى مطضاُْت نالُت  وطلٚ ألن يير ألامىاء ًم٘نهم ئَشاٛ أَػل هكام للْغ

ٔ وغو بغهامج حُض الازخُاع وحهُين  الُني وجدمل مؿإولُت ومطضاُْت وألاماهت ًمً٘ جدُٓٓها نً ؾٍغ

ٗان الخظع نىض جمام هكام  بُت اإلاؿخمغة لهم ومً اإلاخُٔ نلُه أهه مهما  اإلاىقُين ،ئغاَت ئلى البرامج الخضٍع

ىن نلى ألاَغاص الٓاةمين نلى جىُُظَا  ابت الضازلُت َىجاخها أو َشلها مَغ  2الْغ

ض الىاضح والفطل بين اإلاعئىلُاث - 2 ابت الضازلُت َى أن الًٙىن :الخفٍى خُث اإلاباصب الهامت هي الْغ

ابت نليها خُث مً  ذ نً الْغ شخظ واخض مؿئٛى نً حسجُل الهملُاث اإلاخهلٓت باألضٛى وفي هُـ الْى

ابت نلى شخظ الظي ًٙىن مؿئىال نً  اإلاُترع أن الظي مً واحباجه حسجُل ألاضٛى ًٓىم بىقُُت الْغ

ألاضٛى مؿئىلُت ماصًت ،مما ًٓلل مً ألازؿاء ومً الهملُاث الىطب ما لم ًً٘ َىإ اجُاّ حاهبي بين 

ت واحباتهم ً  شخطين أو أٖثر ،وختى ٌهمل الىكام بؿبُهت ؾلُمت َاهه نلى اإلاىقُين مهَغ وواحباث آلازٍغ

ؼ اإلاىاؾب والُطل بين الىخضاث  . ،ومً الػغوعي وضِ واضح وصُْٔ للىقاةِ للخدُٓٔ الخهٍى
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ت : إحشاءاث مىاظبت لإلجمام العملُاث - 3 ئن ال٘ثير مً اإلاإؾؿاث جػو صلُال إلحغاءاتها اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع

للخأٖض مً أن مسخلِ أهكمتها مُهىمت ومؿخسضمت بأؾلىب ؾلُم مً ْبل حمُو الهاملين َيها ، وؤلاحغاءاث 

ظا الجاهب  هت ٖو اإلاداؾبُت جىغو في شٙل صلُل مداؾبي ًدضص وضِ ٗل نملُت مداؾبُت خالُت أو مخْى

ت ٖما أن  اإلاُٙاهُٙي الؿلُم لهملُت مؿٚ الضَاجغ أما صلُل ؤلاحغاءاث ألازغي َُىضح الؿُاؾاث الهامت للشٖغ

ت . بهؼ الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الؿلُمت والهامت حهالج نملُت اؾخسضام غىابـ ماصًت لخماًت مىاعص الشٖغ

ؼ صازل أي ميشأة  ال شٚ أن مُخاح:هظام اإلاعدىذاث والسجالث محاظبُت مىاظبت - 4 هجاح نملُت الخهٍى

ُضي مىاؾب ، َخهخبر اإلاؿدىضاث ألاصلت اإلااصًت اإلاؿخهملت في الهملُاث اإلاداؾبُت والتي  َى هكام مؿدىضي ْو

ؼ اإلاىاؾب ، وحهخبر ألاؾلىب الظي ًخم به هٓل  حؿمذ ؤلاصاعة بمغاحهت أي نملُت َُما ًخهلٔ بالخهٍى

ا  ب جم أصاَؤ اإلاهلىماث صازل اإلايشأة ، ٖما أن الىكام اإلاؿدىضي ٌهؿي صلُل نلى أن وقاةِ الدسجُل والخبٍى

ٓت ؾلُمت ،ٖما ًجب أن هغاعي في َظا الىكام اإلاؿدىضي الخطاةظ التي ًخمخو بها َظا ألازير مً ؾهىلت  بؿٍغ

ُم اإلاؿدىضاث بدؿلؿل  1. الخ .....،بؿاؾت جطمُم مىاؾب إلاؿدىضاث ، جْغ

ئغاَت ئلى َطل بين الىاحباث َأن وغو ْىانض اإلاداَكت : كىاعذ وافُت للشكابت على ألاضىل والسجالث - 5

ت أهه مً ألاَػل أن  ا ، َٓض جغي الشٖغ ابت الضازلُت مىاؾبت نلى ألاضٛى والسجالث حهخبر أمغا غغوٍع نلى ْع

ابت اإلااصًت لُغص مهين وطلٚ ختى ًمً٘ جدضًض اإلاؿئىلُت ٖما ْض جغي  ًدُل اإلاسؼون في اإلاؿخىصم جدذ الْغ

ٗاألوعاّ الىٓضًت اإلاالُت   ٔ .    الخ ..... أن ألاوعاّ الهامت ًجب أن جدُل في زؼاةً غض الخٍغ

  ومً الٓىانض ألازغي التي ْض جٙىن مؿانضة للخُاف نلى الىٓضًت جلٚ التي جسظ مخدطال تها َُجب ئبضام 

إصي ئلى حسجُل  غة في الطىضّو ٍو ٗل اإلاىاٛ في خؿاب لضي البىٚ ًىمُا ، َظا ما ًٓلل مبلٌ الىٓض اإلاخَى

ت مغجين  ت ومغة أزغي لضي البىٚ ئغاَت ئلى ال٘ثير مً الٓىانض . الىٓضًت للشٖغ مغة في سجالتها لضي الشٖغ

.  اإلاؿانضة 

ٓت َهالت لظا ًجب أن : جحلم فحظ معخلل ألاداء - 6 ال ًمً٘ للُغص أن ًخدٓٔ أو ًُٓم أصاء شخص ي بؿٍغ

ًخم طلٚ مً ْبل شخظ أو حهت مؿخٓلت نىه لالؾمئىان بأن الىكام ٌهمل بشٙل ؾلُم َالخاضُت الهامت 

م مباشغة ئٛ ؤلاصاعة الهلُا  َغ و مىقٍُى جٓاٍع لهظا الٓؿم  هي نمله ٖظعام ؤلاصاعة ئال أهه مؿخٓل خُث ًَغ

ابت الضازلُت وطلٚ ألجها حؿانض في مىدت جدؿِىاث  ،َىقُُت َظا الٓؿم حهخبر نىطغا َاما مً نىاضغ الْغ

باؾخمغاع وشٙل ناصي ٖظلٚ َان اإلاىقُين الظًً ٌهملىن بأن وشاؾاتهم مغاْبت ًٙىهىن أٖثر خغضا نلى ئجبام 

  .الٓىانض وؤلاحغاءاث 

                                                                    خطائظ الشكابت الذاخلُت                                                    : ثاهُا 

ابي ؾلُم ختى ًدؿنى جدُٓٔ  غ في هكام الْغ َىإ الهضًض مً الخطاةظ واإلاخؿلباث التي ًجب أن جخَى

: الاؾخُاصة اإلاغحىة ومً َظٍ الخطاةظ ما ًلي 
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ابت حُض ومخؿىع ًٓىم نلى اٖدشاٍ ألازؿاء:الفعالُت - 1 والاهدغاَاث ْبل  ًٓطض بها اؾخسضام هكام الْغ

ذ مً ؾّغ  ٓت جػمً نضم وحىصَا في اإلاؿخٓبل ،بأْل جٙلُت مم٘ىت وأؾغم ْو ىنها ،ومهالجتها بؿٍغ ْو

 1.الٓاةمين بهظا الهمل مً أحل جدُٓٔ الهضٍ اإلاغيىب َُه 

ٗان اإلاغؤوؽ  : اإلاىضىعُت- 2 ت ولً٘ مؿألتما ئطا  ال شٚ أن ؤلاصاعة اإلاالُت جخػمً ال٘ثير مً الهىاضغ البشٍغ

يبغي أن ال ًٙىن زاغها إلادضصاث وانخباعاث الصخطُت لالن ألاصواث  ٓت ؾلُمت وحُضة ٍو ًٓىم بهمله بؿٍغ

ابُت نىضما جٙىن شخطُت ال مىغىنُت ًإزغ طلٚ نلى خ٘م ألاصاء مما ًجهله يير ؾلُم لالن  وألاؾالُب الْغ

غ اإلآضمت مً ؾٍغ مغاحو الخؿاباث ًجب أن جٙىن مىغىنُت خُاصًت جخػمً بُاهاث لها ومضلٛى  الخٓاٍع

.  ٗاٍ نً الىغهُت اإلاالُت للميشأة 

ابي ْاصع نلى الخطٛى نلى اإلاهلىماث مً زالٛ البُاهاث اإلاسجلت بالىزاةٔ :الذكت - 3 ًجب أن ًٙىن هكام ْع

ظا الخابهت اإلاؿخمغة في اٖدشاٍ ألازؿاء والاهدغاَاث مً أحل الخهبير نً خُٓٓت  والسجالث اإلاداؾبُت ٖو

ؼ اإلاالي للميشأة في جهاًت الُترة اإلاالُت   .اإلاٖغ

ابي هاجخا ًجب أن جخىاَغ اإلاغوهت أي الخُُِ٘ مو اإلاخًيراث اإلاؿخجضة نلى : اإلاشوهت - 4 ختى ًٙىن هكام ْع

ِ اإلاخسظ  جدشابه اإلاشاٗل وأؾبابا ما الخىكُم َىاصعا الهدغاَاث ،مما ًخؿلب أن ًٙىن الخطٍغ مىاؾبا للمْى

ابُت  َاطا اؾخجضث قغوٍ أملذ حًيرا في ألاَضاٍ والخؿـ اإلاىغىنت ونلى اإلاضًغ أن جخىاَغ لضًه أؾالُب ْع

اث اإلاسخلُت لجمُو اإلاشاٗل صازل اإلايشأة  . مً أحل غبـ الخطَغ

ذ اإلاىاؾب ونلُه ًجب نلى : الخىكُذ اإلاىاظب - 5 ٗاَت اإلاهلىماث في الْى البض مً جىاَغ هكام ؾلُم لخلٓي 

غ ،نليهم اًطالخها في  ذ زاضت الٓاةمين بانضاص الخٓاٍع ابُت مغاناة الْى الٓاةمين بمسخلِ ألاوشؿت الْغ

اةضتها حؼةُا أو ٗلُا َمثال ئطا حهلٔ اإلاغ باخضي  ذ اإلادضص خُث جُٓض اإلاهلىماث اإلاخأزغة مهنها َو الْى

اإلاىاْطاث وخطلذ اإلاإؾؿت نلى اإلاهلىماث الصخُدت جخهلٔ بشغوؽ صزىلها في َظٍ اإلاىاْطاث أمغا ال 

.   ُْمت له ئطا حاء بهض اهٓػاء آلاحاٛ اإلادضص للضزٛى 

ابت َى الخض مً الاهدغاَاث نً الخؿت وبالخالي الخض مً : الخىفير في الىفلاث - 6 الهضٍ مً وحىص هكام الْغ

الىُٓاث الػاتهت أو الخؿاةغ اإلاغجبؿت به لظا ًجب أن ًٙىن مغصوص الىكام أٖبر مً الخٙالُِ َمثال شغاء 

ابت ًمً٘ غبؿها باؾخهماٛ أهكمت بؿُؿت بأْل الخٙالُِ  هكام ئل٘ترووي شضًض الخؿىع مً أحل نملُاث الْغ

. ال ٌهخبر اْخطاصًا ماصامذ الُىاةض اإلاخدطل نليها ال جىاػي الخٙالُِ 

ت واإلاالئمت - 7 ابت :الاظخمشاٍس ابي اإلآترح مو حجم وؾبُهت اليشاؽ الظي جخم الْغ ووهني به اجُاّ الىكام الْغ

ابت بؿُـ ،نلى ن٘ـ طلٚ نىضما ًٙىن حجم  نلُه َهىضما جٙىن اإلاإؾؿت ضًيرة ًُػل لها أؾلىب ْع

. اإلاإؾؿت ٖبير ًخؿلب هكام أٖثر حهُٓضا ومالةمت 
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ابت ئلى غغوعة اؾدُهاب َظٍ الىكم لجمُو اإلاهاًير الخاضت بٙل الخؿـ :الخيامل - 8 ٌشير جٙامل هكام ْع

ابُت اإلاؿخسضمت  الخىكُمُت باإلغاَت ئلى أهه َىإ جٙامل بين الخؿـ طاتها وأًػا جٙامل بين الىكم الْغ

غ نلى مجمىنت مً  ابت صازلُت َهاٛ ئال ئطا جىاَغ ،جَى وبالخالي ال ًمً٘ الٓٛى أهه ال ًٙىن أي هكام ْع

هت الخاضلت في ج٘ىىلىحُا  اإلآىماث والخطاةظ التي ًٓىم نليها والتي ًجب أن جىاٖب الخؿىعاث الؿَغ

 1.اإلاهلىماث 

إحشاءاث هظام الشكابت الذاخلُت  : ثالثا 

ابت الضازلُت وجضنُم اإلآىماث الغةِؿُت ًخؿلب ماًلي  : ئن جدُٓٔ أَضاٍ هكام الْغ

ت - 1 جسظ َظٍ ؤلاحغاءاث أوحه اليشاؽ صازل اإلاإؾؿت َىجض ئحغاءاث :ؤلاحشاءاث الخىظُمُت وؤلاداٍس

: جسظ ألاصاء ؤلاصاعي مً زالٛ 

  الهُٙل الخىكُمي للمإؾؿت الاْخطاصًت نلى جدضًض الازخطاضاث ٗل مً  :جحذًذ الاخخطاضاث ًِٓ

ت ًمً٘ ججؼةت َظٍ الازخطاضاث التي جدطلذ صازل الضواةغ وصازل  اث اإلاىحىصة به َٙلب مضًٍغ اإلاضًٍغ

 .اإلاطالح  وئلى ياًت آزغ هٓؿت في الهُٙل 

  ٓلل بضعحت ٖبيرة مً :جلعُم العمل  ئن جٓؿُم الهمل ًضيم جدضًض الازخطاضاث صازل اإلاإؾؿت ٍو

ت والخالنب  ىم ألازؿاء ،الؿْغ  .ْو

  ت خضوص نمله ومؿئىلُخه والتزامه :جىصَع اإلاعئىلُاث  ئن جدضًض اإلاؿئىلُاث جمً٘ ٗل مىقِ مً مهَغ

ابت الضازلُت َهالُت أٖثر  اججاَه ،َُداؾب في خضوص َظا اإلاجاٛ ،ئطا أن َظا ؤلاحغاء  ٌهؿي لىكام الْغ

ٖمً زالٛ جدضًض وبضْت إلاغج٘ب الخؿأ ونضم اؾخؿانخه الخملظ مىه مً حهت ،ومً حهت أزغي ًػُي 

 .الجضًت وصْت في جىُُظ الهمل 

  حت ت أو :إعطاء حعلُماث ضٍش ا اإلاؿئٛى صازل اإلاضًٍغ دت والىاضخت التي ًطضَع  ئن الخهلُماث الطٍغ

 . الضاةغة أو اإلاطلخت ئلى اإلاىُظًً لها ج٘مً مً َهم الخهلُمت وجىُُظَا نلى أخؿً وحه 

  ت الخىٓالث بين الهاملين البض أن مضعوؾت ومبيُت نلى :إحشاء حشهت الخىلالث بين العاملين  ئن خٖغ

أؾاؽ نلمي ،وال ًخهاعع مو الؿير الخؿً للهمل ،ٖخًُير مىقِ مً اإلاطلخت اإلاالُت ،ئلى اإلاطلخت 

 .اإلاداؾبُت وال ًيبغي حًير مىقِ مً مطلخت جسخلِ بشٙل ٖبير نً الهمل صازل اإلاطلخت 

ابت الضازلُت ًمً٘ أن ًخدٓٔ بشٙل واضح ئطا جم بين :إحشاءاث محاظبُت -2 ئن َهالُت هكام الْغ

ابت الضاةمت نلى الهمل اإلاداؾبي مً زالٛ  :ئحغاءاث ج٘مً مً أخٙام الْغ  

  ًٓىم اإلاداؾب بدسجُل الهملُاث بهض خضوثها مباشغة ،بًُت جُاصي جغاٖم :حسجُل الفىسي للعملُاث

اإلاؿدىضاث وغُانها بظلٚ َالؿغنت التي جطاخبها الضْت في الدسجُل جمً٘ مً الؿغنت في جغجِب وخُل 

 .اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت التي جم نلى أؾاؾها الدسجُل اإلاداؾبي الظي ًٙىن بضون 

شؿب  - 
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. حسجُل َّى حسجُل آزغ - 

ٓت اإلاخمم الطُغي أو اله٘ـ الدسجُل زم ئزباث -  ٔ ؾّغ مهغوَت ٖؿٍغ ال ًلغي حسجُل مهين ،ئال َو

. حسجُل صخُذ 

  حؿهل اإلاؿدىضاث نلى مجمىنت مً البُاهاث التي حهبر نً نملُاث ْامذ :الخأهذ من صحت اإلاعدىذاث

  :جطمُم َظٍ اإلاؿدىضاث بها اإلاإؾؿت لظلٚ ًيبغي مغاناة اإلاباصب ألاؾاؾُت نىض

. البؿاؾت التي حؿانض نلى اؾخسضام اإلاؿدىض واؾخ٘ماٛ بُاهاجه - 

ير البُاهاث الالػمت إلاغاٖؼ اليشاؽ  -  . نضص الطىع الالػمت ختى ًمً٘ جَى

ا -  ير ئعشاصاث نً ُُُٖت اؾخسضامها ،وجىغُذ زؿىاث ؾيَر . غمان جَى

  ابت الضازلُت لٙي ج٘شِ نً مضي صخت اإلاسغحاث :إحشاءاث اإلاطابلاث الذوسٍت حاءث ئحغاءاث الْغ

بين مسخلِ مطاصع اإلاؿدىضاث مً حهت ، ومً  مً زالٛ ئحغاء مٓاعباث صوعٍت هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت

‘ حهت أزغي بين اإلاؿدىضاث والىاْو اإلالمىؽ بالجغص اإلااصي ، ٖمٓاعهت خؿاباث اإلابُهاث بما جم بُهه َهال 

 :وجغبـ َهالُت َظٍ اإلآاعبت بالشغوؽ الخالُت 

ًجب ئحغاء اإلآاعهت نلى ألاْل مغة في الشهغ  - 

الصخظ الظي ًٓىم باإلآاعهت ًجب أن ٌؿخلم ألاوعاّ الىاعصة مً البىٚ  - 

ٓت واضخت في ئحغاء اإلآاعبت  -  ئجبام ؾٍغ

 1.الصخظ الظي ًٓىم باإلآاعهت ال ًجب أن ًٓىم بالدسجُل اإلاداؾبي في ًىمُت مؿانضة البىٚ - 

: إحشاءاث العامت - 3

ابت مؼصوحت  وهي حشمل الخأمين نلى اإلامخلٙاث اإلاإؾؿت باإلغاَت ئلى جأمين غض الخُاهت ألاماهت وانخماص ْع

: وفي ألازير ئصزاٛ ؤلانالم آلالي 

 جأمين على ممخلياث اإلاؤظعت : ً جلجأ اإلاإؾؿت ئلى جامين نلى ممخلٙاجه غض ٗل ألازؿاع اإلادخملت ،والخسٍؼ

 .الجُض للمىاص باؾدبهاص الخُانل الظاحي  لها بًُت جُاصي زؿاةغ والخُاف نلى ممخل٘تها 

  ابت الضازلُت ًٙىن مً بين ئحغاءاتها ،ئحغاء :جأمين ضذ خُاهت ألاماهت  في قل جضنُم مٓىماث الىكام الْغ

ها أو الظي ًضزل  الخأمين نلى اإلاىقُين الظًً ٌهملىن بشٙل مباشغ في الىٓضًت ؾىاء جدطُلها أو ضَغ

 .غمً ازخطاضاتهم الدؿُير اإلااصي للبػاتو أو ألاوعاّ اإلاالُت أو الخجاعة غض زُاهت ألاماهت 

  غ غماها للمالخكت : اعخماد سكابت مضدوحت ٌؿخهمل َظا ؤلاحغاء في أيلب اإلاإؾؿاث الاْخطاصًت ٗىهه ًَى

ت نلى  ت ،َهىض شغاء ماصة مهُىت مثال ًيبغي أن ًدخىي ملِ الدؿٍى نلى الىٓضًت وجُاصي الخالنب والؿْغ

ٗل الىزاةٔ اإلاخهلٓت بالهملُت مً وضل التروٍج ،الُاجىعة ، وضل الاؾخالم الظي ٗىن ممض ي نلُه مً 

ت  اإلاؿئٛى الخاص به ، ئطا بهض الدسجُل الضًً ومغاْبت ملِ الهملُت ، بهض اإلاشٍغ نلى الهملُت الدؿٍى

 .شُٚ ًمض ي نلُه مضًغ اإلاالُت واإلاداؾبت بهض طلٚ ًمض ي نلُه مضًغ اإلاإؾؿت ختى ًٙىن ْابل للسخب 

  ٌهخبر ؤلانالم آلالي أخض أَم الىؾاةل التي ًخم بها حشًُل هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت نلى : ؤلاعالم آلالي

ذ واإلاٙان اإلاىاؾب مً أحل جلبُت خاحُاث  وحه الخطىص بًُت جىلُض مهلىماث طاث مطضاُْت في الْى
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هت للبُاهاث حهؿي لىا ْىاةم مالُت ومداؾبُت حهبر  ألاؾغاٍ اإلاؿخهملت لها ، ٖمً ًمً٘ للمهالجت الؿَغ

 1.نً الىغهُت الخُُٓٓت للمإؾؿت 

 إحشاءاث الشكابت الذاخلُت   :09الشيل سكم                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبشاهُم بللىل ، دوس الشكابت في البىىن من مىظىس اللىائم اإلاالُت ، مزهشة ملذمت لىُل شهادة ماظتر  أوادًمي ، حامعت عبذ الحمُذ بن :اإلاطذس 

 41 ، ص2016-2015بادٌغ ، معخغاهم ، 

معؤولُت اإلاشاحع فُما ًخظ هظام الشكابت  : اإلاطلب الثاوي

ابت الضازلُت ٖسؿىة أولى لبضب نملُت الخضُْٔ لظا نلى  ًجب نلى اإلاغاحو أن ًٓىم بضعاؾت وجُُٓم هكام الْغ

ابت الضازلُت ، لًغع الخسؿُـ لهملُت الخضُْٔ  ٗاٍ للىكام اإلاداؾبي ولىكام الْغ اإلاغاحو الخطٛى نل َهم 

ٓت َهالت لخىُُظَا ،ونلى اإلاضْٔ اؾخسضام احتهاصٍ اإلانهي لخٓضًغ مساؾغ الخضُْٔ وجطمُم  غ ؾٍغ وجؿٍى

ابت الضازلُت جإزغ نلى  ئحغاءاجه للخأٖض بأجها ْض زُػذ ئلى مؿخىي ألاصوى اإلآبٛى َاطا هخاةج جُُٓم هكام الْغ

ؾبُهت ئحغاءاث اإلاغاحهت اإلاؿلىب اؾخسضامها وهؿاّ الُدظ الظي ًجب أن ًٓىم به مضْٔ الخؿاباث ، 

 ً : ٖظلٚ ًجب نلى اإلاغاحو بضاًت أن ًخدٓٔ مً أمٍغ

 أن ًٙىن هكام الػبـ الضازلي اإلاغؾىم اإلاسؿـ مالةم للمإؾؿت وؾبُهت وشاؾها :ألاول 

. الخدٓٔ مً مضي التزام بخؿبُٔ َظا الىكام ٖما َى مسؿـ له :الثاوي 
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 اإلجراءات 

إجراءات التنظيمية 

 واإلدارية

إجراءات تخص العمل 

 المحاسبي
 إجراءات عامة

حتديد االختصاصات -  

تقسيم العمل  - 

توزيع ادلسؤوليات  - 

إعطاء تعليمات صرحية  -  

إجراء حركة التنقالت بني - 
 العاملني

التسجيل الفوري - 
للعمليات  

التأكد من صحة - 
ادلستندات  

إجراء ادلطابقات الدورية  - 

عدم إشراك موظف يف - 
ادلراقبة عملو 

التأمني على ممتلكات -  
ادلؤسسة  

التأمني ضد خيانة - 
األمانة  

اعتماد رقابة مزدوجة  - 

 إدخال اإلعالم اآليل - 
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ابت مداؾبُت وعْابت صازلُت وغبـ صازلي ،َان مؿإولُت اإلاغاحو  ابت الضازلُت ًخٙىن مً ْع بما أن هكام الْغ

:  خٛى َظٍ ألاهكمت جخطح مً زالٛ ماًلي 

ابت اإلاداؾبُت ٗىجها طاث ضلت بهملُت اإلاغاحهت : الشكابت اإلاحاظبُت - 1 ٌهخبر اإلاغاحو مؿئىال نً هكام الْغ

ومضي صْت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضَاجغ ومضي ئمٙاهُت الانخماص نليها ، ومضي صاللت الٓىاةم اإلاالُت 

للىغو اإلاالي الُهلي للمإؾؿت نً الُترة اإلاالُت مدل الُدظ ٖظلٚ الخماًت أضٛى اإلايشأة الىٓضًت ويير 

الىٓضًت ،مً ازخالؽ والخالنب ،واٖدشاٍ ألازؿاء ٖظلٚ ًجب نلى اإلاغاحو أن ًبظٛ نىاًت زاضت لهظا 

غي في نملُت الخضُْٔ اإلاغجٓبت لظلٚ أوضخذ مهاًير اإلاغاحهت نلى اإلاغاحو َهم  الىكام ٗىهه طاث أزغ حَى

ابت الضازلُت لًغع الخسؿُـ لهملُت اإلاغاحهت ،والخهٍغ نلى جطمُم الىكام  هكام اإلاداؾبي ولىكام الْغ

هم  جب نلى اإلاغاحو أن ًدطل نلى َهم هكام اإلاداؾبي لدصخُظ َو ٓت نمله ٍو :  اإلاداؾبي وؾٍغ

ؾىاةِ اإلاهامالث الغةِؿُت لهملُت اإلاإؾؿت  - 

ُِٖ بضأث َظٍ اإلاهامالث  - 

. السجالث اإلاداؾبُت اإلاهمت واإلاؿدىضاث اإلاؿاهضة والخؿاباث التي جخػمنها البُاهاث اإلاالُت - 

غ اإلاداؾبُت واإلاالُت ،مىظ وشىء اإلاهامالث الهامت والخاالث ألازغي لهىاًت جػمُنها في -  ٓت مهالجت الخٓاٍع ؾٍغ

. البُاهاث اإلاالُت 

ت - 2 ت في اإلاإؾؿت مدل : الشكابت ؤلاداٍس ابت ؤلاصاٍع ال ٌهخبر اإلاغاحو مؿئىال نً صعاؾت وجُُٓم هكام الْغ

ٓا للخؿت التي جم وغهها ،وئن  ت َو ابت حهضٍ ئلى جىُُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع الُدظ،خُث أن َظا الىىم مً الْغ

لغي نلُه نبئا ٖبيرا زاضت وأن وحىص  ابت الضازلُت ؾُىؾو مً مؿإولُت ٍو ئلؼام اإلاغاحو بُدظ هكام الْغ

ت ال ًإزغ نلى بغهامج الخضُْٔ الظي ًٓىم بىغهه مضْٔ الخؿاباث  ابت ؤلاصاٍع .  هكام الْغ

َُما ًسظ هكام الػبـ الضازلي َُهخبر مغاحو الخؿاباث مؿئىال نً َدظ : هظام الضبط الذاخلي - 3

ابت نلى  وحًير أهكمت الػبـ الضازلي ٖما َى مهغوٍ أن هكام الػبـ الضازلي َى أهكمت الػبـ والْغ

الهملُاث الُىمُت للمإؾؿت والظي ًإصي ئلى أن نمل أي مىقِ ًخم ئٖماله والخدٓٔ مً صخخه مً ْبل 

مىقِ آزغ خُث أن طلٚ ًإصي ئلى اٖدشاٍ ألازؿاء والًش بؿهىلت وبما أن مضْٔ الخؿاباث مؿئٛى نً 

 1. نملُت اٖدشاٍ الخؿاء والًش والازخالؽ َاهه بظلٚ ٌهخبر مؿئىال َدظ الىكام الػبـ الضازلي 
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عالكت الشكابت الذاخلُت باإلاشاحعت  : اإلاطلب الثالث

ت والتي حشمل الخؿت الخىكُمُت  ابت  ؤلاصاٍع ابت الضازلُت جىٓؿم بضوعَا ئلى هىنين أولها الْغ بانخباع الْغ

ابت الضازلُت اإلاداؾبُت والتي  وؤلاحغاءاث والسجالث التي جسخظ بهملُاث ئضضاع الٓغاع ، أما زاهيهما الْغ

حشمل الخؿت الخىكُمُت وؤلاحغاءاث والسجالث التي جخهلٔ بدماًت ألامىاٛ وصْت السجالث اإلاداؾبُت ،ومهما 

ت ؾىاء مو اإلاغاحهت الضازلُت أو اإلاغاحهت الخاعحُت  ابت الضازلُت نالْت ٍْى . ٗان هىنها ًًَ للْغ

:  عالكت الشكابت الذاخلُت باإلاشاحعت الذاخلُت - أ

ت  ابت الضازلُت في اإلاإؾؿت اْخطاصًت لضنم الىقُُت ؤلاصاٍع حهخبر اإلاغاحهت الضازلُت ئخضي أصواث الْغ

ابت الضازلُت وجدضًض هؿاّ الُدظ ،َمً  باإلغاَت ئلى ٗىجها صنما للمغاحو الخاعجي بشأن جُُٓم هكام الْغ

ابت الضازلُت الؿلُمت وحىص ْؿم ٖخىكُم ئصاعي صازل اإلاإؾؿت ًؿلٔ نلُه ْؿم اإلاغاحهت  اإلاخؿلباث الْغ

ٗاَت ؤلاحغاءاث واللىاةذ والؿُاؾاث التي جم وغهها بىاؾؿت ؤلاصاعة  الضازلُت ،مهمخه الخأٖض مً جؿبُٔ 

ا الىكام اإلاداؾبي وأًػا الخدٓٔ مً نضم وحىص أوحه  َغ ظلٚ الخأٖض مً صْت البُاهاث اإلاداؾبُت التي ًخَى ٖو

ابت الضازلُت ؾىاء ؤلاصاعي أو اإلاداؾبي  ى ما ًمثل ؤلاإلاام بشٓي الْغ  1.الخالنب ،الخالَاث َو

: عالكت الشكابت الذاخلُت باإلاشاحعت الخاسحُت – ب 

ابت الضازلُت اإلاداؾبُت بالجىاهب اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلاخهلٓت بالخدٓٔ مً خماًت ألاضٛى  هكغا لالعجباؽ الْغ

ٓىم بخُُٓمها  غ والٓىاةم اإلاالُت ،َان مغاحو الخؿاباث الخاعجي حهخم بها ٍو وصْت اإلاهلىماث الىاعصة في الخٓاٍع

ت لخُُٓم  ابت الضازلُت ؤلاصاٍع لخدضًض صعحت الانخماص نليها جمهُضا لخدضًض هؿاّ َدطه ،في خين ال جسػو الْغ

ت لها جأزير َام نلى ؾالمت السجالث  ابت ؤلاصاٍع اإلاغاحو الخاعجي ئال في خضوص التي ًغي َيها اإلاغاحو أن الْغ

ت  ابت اإلاداؾبُت صون ؤلاصاٍع ابت اإلاالُت ،أي أن اإلاغاحو الخاعجي ٌهخبر مؿئىال نً َدظ وجُُٓم أهكمت الْغ والْغ

ظلٚ جدضًض  منها وطلٚ مً زالٛ جدضًض صعحت الضْت وصعحت الانخماص نلى البُاهاث اإلاداؾبُت واإلاالُت ، ٖو

الانخباعاث والُدىضاث التي ؾُجغحها بالضَاجغ والُٓام باإلحغاءاث الالػمت للخأٖض مً صخت أعضضة الخؿاباث 

  .  اإلاثبخت في الٓىاةم اإلاالُت اإلاسخلُت ججىبا لالػصواج في ؤلاحغاءاث اإلاخبهت
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ش اإلابادئ ألاظاظُت إل: اإلابحث الثالث                                                                                                           عذاد الخلٍش

غ اإلاغاحو َى الىؾُلت ألاؾاؾُت لخىضُل مهلىماث التي جم الخطٛى نليها زالٛ نملُت اإلاغاحهت  جٍٓغ

للمىخُهين بها َهى ٌهخبر اإلاىخىج النهاتي بهملُت اإلاغاحهت والظي ٌهبر نً مجمىنت ألاخضار التي جمذ في 

غ ًجب أن ًدؿم بالطضّ والىغىح  ظا الخٍٓغ  .اإلاإؾؿت زالٛ َترة ماغُت َو

ش  : اإلاطلب ألاول  الاعخباساث الشيلُت والعامت اإلاخعللت بالخلٍش

غ ًجب أن جىُظ مجمىنت مً ؤلاحغاءاث الشٙلُت والتي جخٙىن :الاعخباساث الشيلُت : أوال   ناصة في بضاًت الخٍٓغ

 ٔ سخلِ حجم َظٍ ؤلاحغاءاث الشٙلُت مً مغاحهت ئلى أزغي َو مً مٓضمت يالبا ما جٙىن في ضىعة عؾالت ٍو

ٗاهذ ٖبيرة ْض حؿدىُظ ضُداث نضًضة وحشمل َظٍ ؤلاحغاءاث الشٙلُت  حجم نملُاث اإلاغاحهت َاطا 

:  الهىاضغ الخالُت 

ش- 1 خ الخلٍش غ نىض جلٚ : جاٍس خُث أن َترة اإلاغاحهت جدضص بُترة مالُت مهُىت مما ًلؼم مهه أن ًٙىجهظا الخٍٓغ

ش الُىم الخير  ش الُىم الظي جيخهي َُه الهملُاث اإلاغاحهت اإلاُضاهُت أي جاٍع الُترة ، خُث ًإعر باؾخسضام جاٍع

ش ؤلانضاص اإلايزاهُت وبين اهتهاء مً نملُت  ٓطض بُترة اإلاغاحهت جلٚ الُترة الىاْهت بين جاٍع لُترة اإلاغاحهت ٍو

. اإلاغاحهت اإلاُضاهُت 

ظلٚ :رهش اظم اإلاؤظعت - 2 غ ٖو غ بٙل صْت اؾم اإلاإؾؿت اإلآضم ننها الخٍٓغ ًجب أن ًٙىن مىغىنا بالخٍٓغ

ت أزغي  غ لشٖغ . هىنها ختى ال ٌؿخسضم الخٍٓغ

ش - 3 ٗان الهمُل : جىحُه الخلٍش غ اإلاغاحهت ئلى الهمُل الظي ًٓىم باإلاغاحهت الٓىاةم اإلاالُت َاطا  ًىحه جٍٓغ

ت  ٗان الهمل شٖغ غ ئلى اإلاؿاَمين أو ئلى أنػاء مجلـ ؤلاصاعة أو ٗليهما أما ئطا  ت مؿاَمت َُىحه الخٍٓغ شٖغ

ت  غ ئلى مالٚ الشٖغ ت َغصًت َُىحه الخٍٓغ ٗاهذ الشٖغ ت ،أما ئطا  غ ئلى الشٖغ  1.ألاشخاص َُىحه الخٍٓغ

غ صُْٓت وواضخت وال جدخمل أٖثر مً مهنى :الذكت والىضىح - 4  . ًجب أن جٙىن نباعاث الخٍٓغ

ش - 5 غ بىُؿه :جىكُع الخلٍش و اإلاغاحو نلى الخٍٓغ . ًجب أن ًْى

الاعخباساث العامت  : ثاهُا 

ظٍ  ٍغ َو بجاهب ماؾبٔ ًىحض بهؼ الانخباعاث الهامت ألازغي نلى اإلاغاحو مغاناتها نىض ئنضاصٍ لخٍٓغ

: الانخباعاث هي ما ًلي 

ش الٓاةمت أو الُترة التي حًؿيها - 1 غ ٗل الٓىاةم اإلاالُت التي ًٌؿيها وجاٍع . ًجب أن ًميز الخٍٓغ
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ظٍ اإلاهاًير هي اإلاهاًير - 2 ٓا للمهاًير اإلاغاحهت اإلاخُٔ نليها َو غ أن اإلاغاحهت ْض جمذ َو ًجب أن ًىضح الخٍٓغ

يز نلى اإلاهاًير ألاعبهت  غ ًجب التٖر ُ٘ين وفي مجاٛ جٍٓغ الهشغة الطاصعة نلى مجمو اإلاداؾبين الٓاهىهين ألامٍغ

: الخالُت

ٓا إلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها-  أ ٗاهذ الٓىاةم اإلاالُت ْض أنضث َو غ بىغىح ما ئطا  . أن ًبين الخٍٓغ

غ مضي زباث في جؿبُٔ اإلاباصب في الؿىت الخالُت والؿىىاث الؿابٓت - ب .  أن ًبين الخٍٓغ

ٗاَُا نما ج٘ىه الٓىاةم مً مهلىماث مالم ًغص في -  ج حهخبر البُاهاث الىاعصة في الٓىاةم اإلاالُت مهبرة حهبيرا 

غ ما ٌشير ن٘ـ طلٚ  . الخٍٓغ

غ عأي اإلاغاحو في الٓىاةم اإلاالُت ٗىخضة واخضة أو امخىانه نً ئبضاء عأي في خاالث -  ص ًجب أن ًخػمً الخٍٓغ

غ ألاؾباب التي أصث ئلى طلٚ  . التي ًخهظع َيها طلٚ وفي َظٍ الخالت ألازيرة ًجب أن جخػمً جٍٓغ

ً اإلاىاؾبت وجٓؿُم البىىص ئلى  –3 ٔ اؾخسضام الهىاٍو ًجب أن ًخميز الٓىاةم اإلاالُت بالىغىح نً ؾٍغ

 1. مجمىناث والاؾخهاهت باإلاهلىماث الىضُُت واإلاالخكاث 

ض َؿغ مجمو  أي ًىضح عأي اإلاغاحو ما- 4 ؼ اإلاالي وهخاةج ألانماٛ ْو ٗاهذ الٓىاةم اإلاالُت جكهغ بهضالت اإلاٖغ ئطا 

ُ٘ين َظٍ الهباعة بأن نضالت نغع الٓىاةم اإلاالُت مهىاَا أن ًخم خ٘م اإلاغاحو نلى  اإلاداؾبين الٓاهىهين ألامٍغ

                                         .                                                                           طلٚ في غىء مباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها 

5 - ً ض للبىٕى واإلاؿدثمٍغ الثباث في اؾخسضام اإلاباصب اإلاداؾبُت التي أنضث نلى أؾاؾها الٓىاةم اإلاالُت ، ًٖإ

ت نلى ؾىىاث  م مً طوي الهالْت أن َظٍ الٓىاةم ًمً٘ بضعحت مهٓىلت مٓاعهتها بالٓىاةم اإلاالُت للشٖغ وييَر

ٗاث ألازغي قي هُـ الطىانت وبظلٚ ٌؿخؿُو صاعؽ اإلايزاهُت أن ًِٓـ حجم  الؿابٓت وبالٓىاةم اإلاالُت للشغ

ت أزغي   2.وشاؽ بشٖغ

ش  : اإلاطلب الثاوي  أهىاع الخلاٍس

تهضٍ وقُُتي الُدظ والخدٓٔ ئلى الخطٛى نلى ألاصلت والبراَين التي ٌهخمض نليها مغاحو الخؿاباث بًغع 

ً أؾاؽ مىاؾب لإلبضاء عأي في ؾالمت ونضالت الٓىاةم اإلاالُت وئن ازخالٍ عأي الٓىاةم اإلاالُت جابها  جٍٙى

غ ًخُٔ ٖال منها مو ألاخٙام  لالزخالٍ الىخاةج التي جىضل ئليها اإلاغاحو ٌهني وحىص أهماؽ مسخلُت مً الخٓاٍع

غ ما ًلي  :  الصخطُت التي جىضل ئليها مغاحو الخؿاباث وأَم َظٍ الخٓاٍع

ش الىظُف - 1 هخبر َظا : الخلٍش غ يير اإلآُض بالخدُكاث َو غ الىكُِ اؾم اإلاؿلٔ أو الخٍٓغ ًؿلٔ نلى الخٍٓغ

غ  اإلاغاحهت ْبىال مً وحهت هكغ اإلاإؾؿاث التي جسػو ْىاةمها اإلاالُت لهملُت اإلاغاحهت  غ مً أٖثر جٓاٍع الخٍٓغ

غ الىكُِ نلى الٓىاةم اإلاالُت التي جمذ  جغي الهٍغ اإلانهي في َظا اإلاجاٛ بأهه ًٓىم للمغاحو باضضاع جٍٓغ ٍو
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ؼ  ا اإلاالي والخًيراث في َظا اإلاٖغ َؼ مغاحهتها في ألاخىاٛ التي جمثل َيها َظٍ الٓىاةم هدُجت أنماٛ اإلاإؾؿت ومٖغ

غ مً َٓغجين   خٙىن َظا الخٍٓغ جمثال ناصال ؾبٓا إلاباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع يليها ٍو

. ٌهؿي هؿاّ نملُت اإلاغاحهت :  الُٓغة ألاولى -

غ الىكُِ في أخىاٛ مخهضصة هظٖغ : الُٓغة الثاهُت -  خمخو اإلاغاحو نً ئضضاع جٍٓغ حهؿي عأي اإلاغاحو ،َظا ٍو

 1.منها 

. نضم اؾخٓاللُت اإلاغاحو باليؿبت للمإؾؿت  (أ

ذ اإلاىاؾب  (ب ابت بطىعة حؿمذ للمغاحو بمغاحهت الٓىاةم اإلاالُت في خضوص الْى نضم ُٖاًت هكام الْغ

ت في ئنضاص الٓىاةم اإلاالُت بىاؾؿت اإلاغاحو  (ج . ئنضاص أو مشاٖع

نضم ئمٙان جؿبُٔ ؤلاحغاءاث اإلاغاحهت التي ًغي اإلاغاحو غغوعةالؾخسضامها وطلٚ لؿبب الُٓىص التي ًػهها  (ص

. الهمُل نلى هؿاّ نملُت اإلاغاحهت 

نضم ئمٙان جؿبُٔ ئحغاءاث اإلاغاحهت وطلٚ ألؾباب نً زاعحت نً ئصاعة اإلاإؾؿت أو اإلاغاحو مثل َٓضان  (ٌ

. أو جلِ السجالث لؿبب ْهغي 

ٓا إلاباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها وعَؼ ئصاعة اإلاإؾؿت أن ججغي حهضًالث  (و نضم ئنضاص الٓىاةم اإلاالُت َو

. الالػمت نلى َظٍ الٓىاةم 

نضم جمازل مباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها باإلآاعهت باإلاباصب التي اجبهذ نىض الٓىاةم اإلاالُت الخاضت  (ن

. بالُترة الؿابٓت 

 2.نضم ُٖاًت ئًػاخاث الٓىاةم اإلاالُت  (ث

ش الخحفظي - 2 غ الخدُكي: الخلٍش غ اؾم الخٍٓغ غحو َظا  ًؿلٔ نلى َظا الخٍٓغ غ الىكُِ ٍو امخضاص للخٍٓغ

جب نلُه في َظا الشأن أن  الخهضًل أضال لىحىص بهؼ الخدُكاث التي ًغي اإلاغاحو غغوعة ؤلاشاعة ئليها ٍو

ؼ اإلاالي  ًدضص ؾبُهت َظٍ الخدُكاث مو جُؿير واضح ألؾبابها ا نلى اإلاٖغ . وأزَغ

ا  غ الخدُكي ًغجبـ اعجباؾا وزُٓا باألَمُت اليؿبُت للخدُكاث هُؿها ومضي ماصًت جأزيَر     ئن ئضضاع الخٍٓغ

شترؽ في َظٍ الخالت أن جٙىن الخدُكاث طاث أَمُت وؿبُت إلاا ًبرع  نلى نضالت بُاهاث الٓىاةم اإلاالُت َو

خم ناصة جىغُذ  ذ طاث جأزير ماصي نلى بُاهاث الٓىاةم اإلاالُت ،ٍو ؤلاشاعة ئليها صون أن جٙىن في هُـ الْى

ٗاهذ َظٍ الخدُكاث جخهلٔ بمسالُت مباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها  الخدُكاث في َترة الىؿاّ ئطا ما 
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،َُجىػ ؤلاشاعة ئليها في َٓغة الغأي مو الخىغُداث في ئًػاح م٘مل للٓىاةم اإلاالُت أو ٖاحغاء بضًل ًجىػ 

  ٔ جىغُدها نً ؾٍغ

غ نىض ٖخابت َٓغة  ؿخسضم في َظا الىىم مً الخٍٓغ ئغاَت َٓغة وؾُؿت جٓو بين َٓغجين ،الىؿاّ والغأي َو

أزىاء  َلى َطل أن مغاحو الخؿاباث ْض هصح اإلاإؾؿت ما.... الغأي نباعاث جخػمً ٗلمت، مانضا أو باؾخثىاء 

م مسطظ للضًىن اإلاشٕٙى َيهم بما ًخُٔ مو مباصب اإلاداؾبت اإلاخهاٍع  ُْامه بهملُت اإلاغاحهت بخهضًل ْع

ػذ ؤلاصاعة ئحغاء الخهضًالث اإلاؿلىبت وهدُجت لظلٚ وؾبٓا ألخٙامه الصخطُت َٓض ْغع اإلاغاحو  ض َع نليها ْو

ٓت الخالُت   غ ًمً٘ أن ً٘خب بالؿٍغ غا جدُكُا نلى الٓىاةم اإلاالُت َان َظا الخٍٓغ أن ًطضع جٍٓغ

غ الىمؿي  - أ َٓغة هؿاّ ال جسخلِ في ش يء نً الُٓغة الشبيهت لها في الخٍٓغ

: َٓغة وؾبؿُت ًخم َيها جىغُذ أؾباب الخدُل ٖما ًلي - ب

لت ولطخامت أعضضة َظٍ ) ش الاؾخدٓاّ إلاضة ؾٍى وهكغا لخأزغ ؾضاص بهؼ الخؿاباث اإلاضًىت نً جاٍع

الخؿاباث َاهني أعي أن مسطظ الضًىن اإلاشٕٙى َيها ًجب أن ًؼاص بشٙل ماصي نما َى نلُه في الٓىاةم 

 . (اإلاالُت 

وفي  )َٓغة الغأي التي اشخملذ نلى نباعة الدؿُير ئلى الخدُل الظي ؾبٔ جىغُده في الُٓغة الىؾؿُت - ج

عأي َُما نضا ما ًسظ حهضًل عضُض مسطظ الضًىن اإلاشٕٙى َيها وما ًترجب نلى طلٚ مً جأزير نلى عضُض 

ؼ اإلاالي في  الخؿاباث اإلاضًىت وعم ضافي الغبذ َان الٓىاةم اإلاالُت الؿالِ ؤلاشاعة ئليها جمثل جمثال ناصال للمٖغ

ش  ٔ اإلاباصب 19......جاٍع ش اإلايزاهُت َو ا اإلاالي نً َترة اإلاىتهُت في جاٍع َؼ  وهدُجت أنمالها والخٓضًغاث في مٖغ

 1 .(اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها والتي جمثل مو جلٚ اإلاباصب التي جم اؾخسضامها في الُترة اإلاالُت الؿابٓت 

ش عذم إبذاء الشأي - 3 غ نضم الغأي في ألاخىاٛ التي ال ًمً٘ َيها اإلاغاحو مً جؿبُٔ :جلٍش ًخم ناصة ئضضاع جٍٓغ

ت للخطٛى نلى ألاصلت والبراَين التي حؿانض في ئبضاء  الغأي نلى الٓىاةم  ئحغاءاث اإلاغاحهت التي ًغاَا غغوٍع

اإلاالُت ؾىاء هخج طلٚ ؾبب الُٓىص التي جػهها ؤلاصاعة نلى هؿاّ نملُت اإلاغاحهت أو ؾبب قغوٍ  

غ نضم ئبضاء الغأي مً زالر َٓغاث  خمىن جٍٓغ : زاعحت نً ئصاعة ؤلاصاعة أو اإلاغاحو ٍو

حًؿي هؿاّ نملُت اإلاغاحهت التي جدخىي في َظٍ الخالت نلى نباعة مهُىت حشير ئلى الىؾُؿت :الفلشة ألاولى - أ

هي الُٓغة الىؾُؿت التي جىضح ألاؾباب التي خضر باإلاداؾب ئلى نضم ئبضاء الغأي  :الفلشة الثاهُت - ب

غ :الفلشة الثالثت - ج ُما ًلي همىطحا لهظا الخٍٓغ : وهي الُٓغة التي ًخم َيها ئبضاء الغأي َو

ػاٍ في الُٓغة ألاولى أي َٓغة الىؿاّ في ألازير نباعة مانضا ما حاء بالُٓغة الثالثت أما الُٓغة الىؾؿُت  ٍو

ٓغة الغأي َخسظ ما ًلي  ئن ئصاعة اإلاشغوم ْض أضضعث حهلُماتها لىا بهضم خػىع مالخكت حغص اإلاسؼون (َو
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ش اإلايزاهُت  n/31/12الؿعي  ونلُه ما لم هخمً٘ مً الخدٓٔ مً ُْمت اإلاسؼون الؿلعي البالٌ ُْمخه ؟ في جاٍع

ٗاهذ ُْمت اإلاسؼون الؿلعي في  ؼ اإلاالي هدُجت أنماٛ اإلاإؾؿت 31إلاا   صٌؿمبر جإزغ جأزيرا ماصًا في جدضًض اإلاٖغ

. َاهىا ال هبضي عأًا نلى الٓىاةم اإلاالُت الؿلِ ؤلاشاعة ئليها 

ش العالب - 4 غ ناصة في ألاخىاٛ التي ال جمثل َيها الٓىاةم اإلاالُت هدُجت أنماٛ : الخلٍش ٌؿخسضم َظا الخٍٓغ

غ ًجب أن جٙىن الخدُكاث طاث جأزير ماصي  نلى نضالت بُاهاث الٓىاةم اإلاالُت  اإلاإؾؿت ولإلضضاع َظا الخٍٓغ

ظلٚ ًجب أال ًٙىن له أًت  ٗاَت ألاصلت والبراَين التي جبرػ عأًه الؿالب ٖو جب أن ًدطل اإلاغاحو نلى  ٍو

غ الؿالب ناصة مً زالر َٓغاث  خٙىن الخٍٓغ : جدُكاث جخهلٔ بىؿاّ نملُت اإلاغاحهت ٍو

غ الىمؿي  : فلشة الىطاق - أ ا مو َٓغة هؿاّ في الخٍٓغ والتي جدشابه في حهبيَر

- ج.جدخىي نلى أؾباب الغأي الؿالب مو بُان َظٍ ألاؾباب نلى بُاهاث الٓىاةم اإلاالُت :فلشة وظُطُت -ب

غ هاصعا  التي ًىظ َيها نلى أن الٓىاةم اإلاالُت ال: فلشة الشأي  ؼ اإلاالي للمإؾؿت  ئال أن َظا الخٍٓغ جمثل اإلاٖغ

الاؾخسضام في الخُاة الهملُت ألن اإلاإؾؿاث التي جسػو ْىاةمها اإلاالُت لهملُت اإلاغاحهت جٓىم ناصة بخهضًل 

 1.َظٍ الٓىاةم ؾبٓا إلاخؿلباث اإلاغاحو ختى جخالفى الغأي الؿالب 

ش:اإلاطلب الثالث                                                                                                                                                إعذاد الخلاٍس

غ اإلاغاحهت ومً         في بهؼ ألاخُان ْض ًإصي اإلاغاحهىن زضماث أزغي يير اإلاغاحهت جخؿلب ئضضاع جٓاٍع

 : أَمها ماًلي 

ش اإلاطىل - 1 غ : الخلٍش دخىي َظا الخٍٓغ غ اإلاُطل ٍو ؿلٔ نلُه الخٍٓغ غ اإلاغاحهت ٍو غ ًٙىن م٘مال لخٍٓغ َظا الخٍٓغ

جُاضُل جدلُلُت لبُاهاث الٓىاةم اإلاالُت :- نلى بهؼ اإلاهلىماث ؤلاغاَُت التي ْض جخمثل في اإلاهلىماث الخالُت 

ٔ صعاؾت حضاٛو الخًيراث في مؿخىي اإلايزاهُت وحضٛو خؿاباث الىخاةج وجُؿير الخًيراث  وطلٚ نً ؾٍغ

ت ئن وحضث  ٍغ حهلُماث ئغاَُت جسظ .- بُاهاث ئخطاةُت حًؿي حىاهب اليشاؽ اإلاسخلُت للمإؾؿت .- الجَى

وجخػمً .بُاهاث نً أزغ الخًيراث في مؿخىي ألاؾهاع نلى اإلاإشغ اإلاالي والىدُجت .- بهؼ الٓىاةم اإلاالُت 

غ اإلاغاحهت وطلٚ باإلغاَت ئلى َٓغة م٘ملت  غ اإلاؿٛى هُـ الهباعاث والُٓغاث التي ًدخىحها جٍٓغ اَخخاخُت الخٍٓغ

غ لبهؼ اإلاهلىماث ؤلاغاَُت التي ال  ًبين َيها اإلاغاحو مضي اإلاؿإولُت التي بخدملها مً جػمين َظا الخٍٓغ

غ اإلاؿٛى جبها ألخٙامه  غ اإلاغاحو وجدضًض مؿإولُت اإلاغاحو نً اإلاهلىماث ؤلاغاَُت في الخٍٓغ ًدخىحها جٍٓغ

غ نضم ئبضاء الغأي ننها  غ ؾالب نليها أو ئضضاع جٍٓغ ٔ ئضضاع جٍٓغ . الصخطُت نً ؾٍغ

ش خذماث اإلاحاظبُت - 2 ْض ًؿلب اإلاغاحو ئلى أصاء زضماث مداؾبُت في اإلاإؾؿت ما أو ْض ٌشإع في  :جلٍش

ٙىن مؿئىال  ئنضاص الٓىاةم اإلاالُت الخاضت باإلاإؾؿت بمهنى اإلاغاحو ًٙىن مغجبؿا بأصاء زضماث مداؾبُت ٍو

غ  نً مضي صخت جلٚ الهملُاث ولِـ نً ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها ولخُاصي الخلـ بين الخٍٓغ

ُ٘ين في جىضُت زاضت بهظا الىىم مً  غ زضماث اإلاداؾبت َٓض هظ مجمو اإلاداؾبين ألامٍغ اإلاغاحو وجٓاٍع
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الخضماث لػغوعة زخم ٗل ضُدت مً ضُداث الٓىاةم اإلاالُت بساجم جدخىي نلى نباعة لم جغاحو مو ئضضاع 

غ زاص ٌشإع َُه أن َظٍ الٓىاةم لم جغاحو بىاؾؿت اإلاغاحو     .جٍٓغ

ش الخاضت - 3 غ الخاضت نضًضا مً ألاخىاٛ التي جخؿلب مً اإلاغاحو ئبضاء عأي زاص :الخلاٍس حهؿي الخٓاٍع

 :ًخُٔ مو ؾبُهت الخضمت التي ًٓىم بأصائها ومً أمثلت َظٍ ألاخىاٛ 

ٗامل ؾبٓا إلاا جٓخض ي به مباصب -  غ الخاضت بالٓىاةم اإلاالُت التي أنضَا نلى أؾاؽ مداؾبي يير  الخٓاٍع

. اإلاداؾبت اإلاخهاٍع نليها او نلى ألاؾاؽ الىٓضي 

غ الخاضت بالٓىاةم اإلاالُت للمإؾؿت والهُئاث التي تهضٍ ئلى جدُٓٔ الغبذ أو اإلاإؾؿاث أو الهُئاث -  الخٓاٍع

. التي ًجب أن جدبو هكاما مداؾبُا مهُىا ًخُٔ مو ؾبُهت اليشاؽ الظي جماعؾه 

غ الخاضت التي جخهلٔ ببهؼ نىاضغ الٓىاةم اإلاالُت -  . الخٓاٍع

ا او -  غ الخاضت اإلاخهلٓت بضعاؾاث مهُىت مثل صعاؾاث جُُٓم أضٛى وزطىم مإؾؿت ًغاص شغاَؤ الخٓاٍع

ُٓت  . صعاؾاث الؿُاؾُت مالُت أو حؿٍى

. الضعاؾاث الخاضت التي ْض جخؿلبها الجهاث الخٙىمُت مً اإلاإؾؿاث - 

ابت الضازلُت -  غ الخاضت بخُُٓم أهكمت الْغ .  الخٓاٍع

غ الخاضت ًجب الالتزام باإلاهاًير اإلاغاحهت اإلاخهاٍع نليها وطلٚ في خضوص اإلاضي  وبطُت نامت نىض ئنضاص الخٓاٍع

غ   1.اإلاىاؾب الظي ًخالءم مو ؾبُهت َظا الىىم مً الخٓاٍع
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                                                                                                                                                        خالضـــــــــــت الفطــــل

لهم ئلى ئضضاع عأًا نً ضضّ أو  اإلاغاحهت مهىت جماعؽ مً ؾٍغ أشخاص لضحهم مً الخبرة والُ٘اءة ما ًَإ

ٖظب مهلىماث مهُىت نً َترة ػمىُت مهُىت َظا اإلاغ ال ًمً٘ بلىيه ئال باجبام مىهجُت نمل جم٘ىه مً 

الخطٛى نلى أٖبر ْضع مً ألاصلت والٓغاةً ًضنم بها عأًه مؿخهمال في طلٚ مسخلِ ألاصواث اإلاىاؾبت واإلاخمثلت 

ُو  اعة اإلاداالث وئحغاء اإلآابالث مو اإلاؿئىلين والخهٍغ نلى أؾماء اإلاىقُين وأصخاب الطالخُت بالخْى  .في ٍػ

ابت الضازلُت أَم مغاخل نملُت اإلاغاحهت يظ مً زاللها ٌؿخؿُو     حهخبر نملُت الُدظ وجُُٓم هكام الْغ

اًت مد٘مت ومً جدضًض هٓاؽ الػهِ ختى ًخم جُاصحها ، أما َُما ًخهلٔ بُدظ  اإلاغاحو أن ًخأٖض مً أن الْى

ابت  ام َاهه ًخم نلى أؾاؽ الىخاةج اإلاخىضل ئليها مً زالٛ َدظ وجُُٓم هكم الْغ الخؿاباث ومخابهت ألاْع

اصة الازخباعاث ئلى الخض الظي ٌؿمذ له بالخَ٘غـ الٓىانت  الضازلُت َالىكام الػهُِ ًػؿغ اإلاغاحو ئلى ٍػ

. الػمت 
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جمــــــهيــــد 

جىاولىا في الفطلين العابلين الجاهب الىكشي للمىغىم ،اسجإًىا ؤن هلىم بذساظت مُذاهُت جهذف مً خاللها 

ت مو الىاكو الهملي  ش . بلى مداولت الخإلُف بين اإلاهاسف الهلمُت الىكٍش وكذ وكو اخخُاسها نلى ماظعت جىٍش

العىش معخغاهم مهخمذًً في رلً نلى جلُُم فهالُت هكام الشكابت الذاخلُت مً خالٌ ؾشح مجمىنت مً 

. الدعائالث ألَم ؤوشؿت اإلااظعت ،هما كمىا بخدلُل اإلايزاهُت 

: وظىدىاٌو في َزا الفطل بلى زالزت مباخث سئِعُت 

ش العىش :املبحث ألاول  . جلذًم نام إلااظعت جىٍش

ش العىش :املبحث الثاوي    دوس اإلاشاحو في جفهُل هكام الشكابت الذاخلُت إلااظعت جىٍش

ش العىش  :املبحث الثالث  جدلُل اإلايزاهُت  إلااظعت جىٍش
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جلديم غام ملإشصت جكزيز الصكز  : املبحث ألاول 

ت  ش العىش بمعخغاهم،واخذة مً الىمارج التي ججعذ حهىد الجضائش في بجبام ظُاظت جىمٍى حهخبر ششهت جىٍش

. في قل جذانُاث الهىإلات ،وما جفشغه مً قشوف اكخطادًت حذًذة ،البذ مً مىاهبتها 

وظيخؿشق مً خالٌ َزا اإلابدث بلى الخهٍشف بهزٍ اإلااظعت وهكامها الهملي باإلغافت بلى ؤَم الخؿىساث 

. التي مشث بها 

وشأة وجأشيض مإشصت جكزيز الصكز بمصخغاهم  : املطلب ألاول 

خ  ش العىش بخاٍس اللشاس CAB/49 بملخض ى اإلاشظىم الىصاسي سكم 16/05/1967اوشإ فشم معخغاهم لخىٍش

 مً ؾشف سئِغ الجمهىسٍت آهزان 1970 وغو الحجش ألاظاط فيها ظىت DI 155/69/355ألاخادي سكم 

دشيذ الىخذة  مً .َىاسي بىمذًً وسئِغ وىبا فُذاٌ واظترو ومذًش الىخذة وكتها العُذ بىشيخىف 

ت ؤمين اإلادافكت   لخإظِغ ؤلاجداد 31ورلً ؤخُاءا للزهشي " مدمذ فلِس ي"ؾشف نػى ا للجىت اإلاشهٍض

ين في ًىم  ت اإلاىافم ٌ 1407حمادي الثاهُت لعىت 25الهام للهماٌ الجضائٍش م 1987فبراًش 24 هجٍش

 م  1974هما اهؿللذ بها ؤٌو نملُت بهخاحُت ظىت " نِعاث ؤًذًش "،وظمُذ وخذة 

ش العىش " "ششهت راث ؤظهم "جإخز الششهت حعمُت اإلااظعت الهمىمُت الاكخطادًت : حصميتها  ششهت جىٍش

جب ؤن جكهش َزٍ الدعمُت مخبىنت ؤو معبىكت بهباسة ششهت راث ؤظهم ، وبإخشف واملت مو " بمعخغاهم  ٍو

جبُان سؤظمالها في حمُو الهلىد و اإلازهشاث ،وبطفت نامت في الىزائم الخاضت نً الششهت والزي ًلذس ب 

 1. دج خعب اإلاادة الثالثت مً هكامها اللاهىوي 164000000

أهداف املإشصت وهظام غملها  :املطلب الثاوي 

 :   تهذف الششهت بلى جدلُم نذة ؤَذاف منها :أهداف املإشصت : أوال 

اظدثماس وحعُير و جىمُت اليشاؾاث بهخاج العىش وول وشاؾاث الطىانُت ألاخشي  - 

ً لخخمىً مً جدلُم اإلاخؿؿاث اإلاخهذدة فُما ًخظ ؤلاهخاج -  . غمان جمٍى

م  -  غمان بُو بػانتها في بؾاس ألاَذاف اإلاعؿشة والخذابير اإلاخخزة مً كبل الحيىمت فُما ًخظ الدعٍى

ش َُاول ول الطُاهت بدُث جشجفو مشدودًت ؤلاهخاج -  . جىكُم وجؿٍى

الهمل نلى الاظخفادة مً الخىىىلىحُت وألاظالُب الحذًثت في الهمل مما ٌعهل نملُاث ؤلاهخاج والدعُير - 

ب والخىمُت  . خالٌ نملُاث الخذٍس

                                                           
وثائق مقدمة من طرف إدارة املؤسسة  1
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 نامل منهم نماٌ دائىىن وماكخىن ،وهكام الهمل 254جىقف الششهت : هظام الػمل في املإشصت : ثاهيا 

 ظاناث كاهىهُت 8ظا لزلً فةن الهماٌ ملعمين بلى ؤسبو ؤفىاج ول فىج ٌهمل 24/ ظا24في الششهت َى 

 :وجيىن فتراث الهمل جدىاوب والخالي 

م ٌهمل نلى العانت العادظت ضباخا بلى الثاهُت صوالا -  . فٍش

م ٌهمل مً الثاهُت صوالا بلى الهاششة لُال -  . فٍش

م ٌهمل مً الهاششة لُال بلى العادظت ضباخا -  . فٍش

ىزا ًيىن الهمل ؾىاٌ ؤًام ألاظبىم دون جىكف برا جىفشث -  ؤما الفىج الشابو فُيىن في خالت ساخت َو

اإلاادة ألاولُت  

البييت الخىظيميت ملإشصت جكزيز الصكز  : املطلب الثالث 

: ًخمثل في الهُيل الخىكُمي للماظعت مً ؤكعام ومطالح مبيُت في الشيل ألاحي 
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الهيكل الخىظيمي ملإشصت جكزيز الصكز    : 10شكل ركم  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئدارة وحدة جكزيز الصكز:مصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـــامــعــة الــريــديــالم

 

 

 األمانة

 مديرية اإلستغالل مديرية اإلدارة املالية مديرية التجارة

 مصلحة

 اإلنتاج 

 مصلحة

 الصيانة

 مصلحة 

 املخابر 

قسم 
احملاسبة 
 اإلدارية 

املصلحة 
 اإلدارية

مصلحة 
التموين 
 والبيع

 مصلحة 

 التصنيع 

مصلحة 
امليكانيك 
 والكهرباء

حتليل 
 واملراقبة

 احملاسبة

 واملالية

 مكتب 

 املستخدمني 

                    
 املخازن 

                   
 اخلزينة 

 مكتب 

 التكوين 

مصلحة 
النظافة 
 واألمن
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ٌهخبر الهُيل الخىكُمي للماظعت ؤلاؾاس الزي بملخػاٍ ًخم سظم ظلىن ألافشاد داخل اإلاىكمت دون ألاخز 

بهين الانخباس اإلاىاكف الخىكُمُت ومىه فةن الهُيل الخىكُمي َى وظُلت لخجمُو ألاوشؿت وجدذًذ الهالكاث  

ت الهامت حعير وجىكم بشفلت ألاماهت ما ًلي  :  الششهت اإلاذًٍش

وجخفشم بلى مطلحخين : مديزيت الخجارة : الفزع ألاول 

حهخمذ بشيل هبير نلى ألامً الذاخلي وجىكم مجمىنت الفشق اإلاخىاوبت  : مطلحت الىكافت وألامً - 

 - ً م اإلاىخج : مطلحت البُو والخمٍى ً وحعٍى وهي خاضت بخمٍى

وجخفشم بلى : مديزيت إلادارة املاليت  : الفزع الثاوي 

   ًت وجخيىن م اإلاطلحت ؤلاداٍس

ت ، ؤلاحاصاث ، الاهخلاٌ : مىخب اإلاعخخذمين  الزي جخمثل ضالخُخه في الخىطِب ،ووافت اإلاىاغُو ؤلاداٍس

والتركُت والعاناث ؤلاغافُت واإلايافأث  

 ً بهم نلى الهمل  : مىخب الخيٍى ً الهماٌ وجذٍس حهخم بخيٍى

  ت  وجىلعم بلى : كعم اإلاداظبت ؤلاداٍس

 وجخم فيها نملُت اإلاداظبت بطفت نامت : اإلاداظبت اإلاالُت 

والتي جخفشم بلى  : مديزيت الاشخغالل : الفزع الثالث 

  ىن باإلاخابهت اإلاعخمشة : مطلحت اإلاخابش خم فيها مهاًىت نُىاث مً العىش ألاخمش هما ًلىم اإلاخبًر ٍو

 واإلاشاكبت وجدلُل العىش 

  وهي اإلاعئىلت نً الػمان نملُت ؤلاهخاج بطُاهت الخجهيزاث وكؿو الغُاس : مطلحت الطُاهت

 .لآلالث في خالت حهؿل ؤي آلت 

  وجػم مطلحت الخطيُو : مطلحت ؤلاهخاج 
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فػاليت هظام الزكابت الداخليت :املبحث الثاوي 

بن جطمُم هكام الشكابت الذاخلُت مً معاولُاث ؤلاداسة لخدلُم ؤَذافها اإلاخؿؿت ومىو واهدشاف 

والخدلم مً فهالُت ؤلاحشاءاث الشكابُت التي وغهتها ؤلاداسة ،وخذدث .ألاخؿاء والغش الزي كذ ًلو 

اإلاهاًير الذولُت ؤلاحشاءاث التي ًمىً ؤن حهمل غلى جىفير هكام فهاٌ للماظعت ،مثل بحشاءاث الاخخفاف 

بالسجالث اإلاداظبُت والخيلُف باإلالبىقاث واإلاذفىناث الىلذًت وبحشاءاث خماًت ألاضٌى وؤلاششاف 

 .واإلاخابهت وبحشاءاث اإلاعاءلت وخالفه مً بحشاءاث جدلم ؤَذاف هكام الشكابت الذاخلُت

جلييم املزاحؼ لىظام الزكابت الداخليت  : املطلب ألاول 

: ًىلعم بلى كعمين : بزهامج املزاحؼ الخاص بالىظام الزكابت الداخليت - 1

. في اإلااظعت إلاذة صمىُت مفخىخت بلى جهاًتها (للمذكم الخاسجي )مهمت خاضت : اللعم ألاٌو 

هخمذ في نمله : اللعم الثاوي  في الحالت الهادًت ؤو الشوجُيُت ًلىم اإلاذكم بمهامه الشوجُيُت في اإلااظعت َو

اللاهىن الذاخلي للماظعت ،الاجفاكُت  )نلى ؤلاحشاءاث واإلاشاظُم الىؾىُت وهزا الذاخلُت للماظعت 

لىم َزا البرهامج بذساظت اإلاجاالث .وهزا اإلاشاظالث والخهلُماث الطادسة مً العلؿاث الهلُا  (الجمانُت  ٍو

الخالُت اإلاىضحت في الجذٌو ؤدهاٍ  

بزهامج املزاحؼ لدراشت هظام الزكابت الداخليت    : 06الجدول ركم                                      

الخجارة وإلاهخاج املوارد البشزيت  املحاشبت واملاليت 

مشاكبت الطىذوق  - 

الزمم  - 

اإلاضاد الهلني  - 

الجشد  - 

اإلاداظبت الهامت واإلاالُت 

سجل البىً والطىذوق  

جؿبُم ؤلاحشاءاث والىطىص - 

الهلمُت  

مشاكبت الذفاجش اللاهىهُت - 

للماظعت  

فدظ اإلالفاث الصخطُت  - 

جإمين مهؿُاث ؤلانالم آلالي  - 

 

اإلاداظبت  - 

الطىذوق  - 

ألاحىس - 

اث  -  اإلاشتًر

ؤلاظتهالواث - 

مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت ملإشصت جكزيز الصكز   : املصدر 

: ملف غمل املزاحؼ في املإشصت - 2

: الىزائم اإلاؿلىبت مً اإلاشاحو في بذاًت مهمخه هي واألحي 

 (ألاضٌى والخطىم)اإلايزاهُت - 

حذٌو الىخائج  - 
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حذٌو خشهت سئوط ألامىاٌ  - 

ميزان اإلاشاحهت بهذ الجشد  - 

دفتر الُىمُت  - 

دفتر ألاظخار  - 

جدلُل الحعاباث  - 

خالت جلاسب البىيي  - 

مدػش حشد ؤمىاٌ الطىذوق  - 

كىائم حشد الاظدثماساث واإلاخضوهاث - 

ت ، سجل الاظدثماساث ، سجل  )السجالث الشظمُت للماظعت -  سجل الهماٌ ، سجل الهؿل العىٍى

الُىمُت ، سجل خاص بالخلُُم اإلاداظبي ، سجل مفدشُت الهمل ، سجل خىادر الهمل ، سجل نماٌ 

 (..ألاحاهب  

جلييم هظام الزكابت الداخليت  : املطلب الثاوي 

لت الاظخبُان مهخمذًً  ظىداٌو الخؿشق في َزا اإلاؿلب بلى هُفُت جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت وفم ؾٍش

نلى ؾشح ألاظئلت جخظ حملت مً ألاهكمت الفشنُت لليشاؽ داخل اإلااظعت في شيل حذاٌو هي واألحي  
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مدى صحت جىظيم املحاشبي  - 1

: موضوع الاشخمارة  

الىظام املحاشبي  

حواب 

    وػم           ال 

املالحظاث  

   َل ًىحذ مخؿـ لهملُت اإلاداظبت  

َل جىحذ مهام مدذدة ومىفطلت ليل شخظ في َزٍ - ؤ

اإلاطلحت ؟ 

َل الخدذًذ مىكم ًىمُا ؟ - ب

َل الخدذًذ ًىغو في الحعبان جبذًل ألاشخاص نىذ - ج

الهؿلت ؟ 

  

 

 

  

  

 

   َل ًىحذ دفتر لخدذًذ ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت ؟ 

: َزا الذفتر 

مىكم ًىمُا  -  ؤ

جدذ  مشاكبتمعئىلىفء - ب

 

 

  

 

ؤلاحشاءاث اإلاهمٌى بها حعمذ بخىصَو الذفتر نلى وافت 

ألاشخاص الزًً ًخهلم بهم  

 

  

 

َل ًىحذ مخؿـ مداظبي داخل خاص باإلااظعت ؟ 

 

الخغُير اإلالذم للمخؿـ اإلاداظبي خاغو للمشاكبت الالصمت  

 

معً الذفاجش والىزائم مً كبل ؤشخاص مهلً ننهم  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

الىكام اإلاداظبي اإلاعخخذم مً ؾشف اإلااظعت مخالئم مو 

الاخخُاحاث ؟  

   

   َل ًىحذ بحشاءاث ًىمُت للذفاجش ؟ 
مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت ملإشصت جكزيز الصكز : املصدر
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جأمين املػلوماث الىاججت غً الىظام املحاشبي  - 2

: موضوع الاشخمارة 

الىظام املحاشبي  

الجواب  

   وػم               ال        

 

      املالحظاث  

َل للماظعت هكام حعُير اإلايزاهُت؟ - ؤ

ش - ب َل كىانذ ؤلاوشاء اإلايزاهُت مىغىنت في جلٍش

مىخىب ؟ 

في خالت اإلايزاهُت الجضئُت اإلاىافم نليها مً ؾشف -  ج

ؤلاداسة ؟ 

الفشوق بين اإلايزاهُت والحلُلت جدلل وجفعش مً - د

ؾشف اإلاعئىلين ؟ 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

ظىىي 

ش الدعُير العىىي  جلٍش

َل جىحذ مداظبت جدلُلُت وافُت ؟ - ؤ

َل اإلاهلىماث اإلاعخخذمت جخابو مً اإلاداظبت - ب

الخدلُلُت وجلاسن مو اإلاداظبت الهامت ؟ 

  

  

 

َل غبـ الحعاباث اليلُت َى بحباسي ؟ - ؤ

 َل الدسجُل نلى ًىمُت الهملُاث اإلاخخلفت؟- ب

  

  

 

َل الخطم اإلاداظبي ًلىم به ؤشخاص ؤهفاء ؟ - ؤ

َل ؤلاحشاءاث اإلاهمٌى بها وافُت ألحل بقهاس – ب

 ألاخؿاء ؟

  

 

  

 

   جبرص جدلُل الحعاباث  

ألاظغ اإلاداظبُت اإلاعخهملت مً ؾشف اإلااظعت - ؤ

جيىن مدذدة بالىخابت ؟ 

ول الخغيراث في اإلاُادًً اإلاداظبُت ًيىن مىافم - ب

نليها مً ؾشف ؤلاداسة ؟ 

 

   

 

بهؼ ألاخُان 

 مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت ملإشصت جكزيز الصكز: املصدر 
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: املشترياث - 3

املشترياث :موضوع الاشخمارة  

 

الجواب 

ال                      وػم

املالحظاث  

اث ؟     َل َىان كعم خاص باإلاشتًر

َل َزا اللعم معخلل جماما نً ؟ 

كعم الحعاباث ؟ - ؤ

كعم الاظخالم والصحً ؟ - ب

 

  

 

َل ًىفل الىكام ؤإلاعدىذي اإلاخبو وحذ 

ؾالباث ششاء ؤوامش جىسٍذ معلمت نً ول 

نملُت ششاء ؟ 

   

َل حهخمذ َزٍ اإلاعدىذاث نلى سئِغ كعم 

اث ؟  اإلاشتًر

   

َل ول نملُاث الششاء مدطىسة بلعم 

اث ؟  اإلاشتًر

   

م  َل جخم بهؼ الهملُاث نً ؾٍش

مىاكطاث ؟ 

   

   َل َىان كعم خاص لالظخالم والفدظ ؟ 

برا وان ألامش هزلً َل ًلىم َزا اللعم 

ش اظخالم وفدظ نً ول ؾلب  بةنذاد جلاٍس

واسد ؟ 

   

ش معلعلت ألاسكام     ؟ َل مثل َزٍ الخلاٍس

ش  ش الاظخالم وجلٍش َل جشظل ضىسة مً جلاٍس

الفدظ بلى ؟ 

كعم الحعاباث  - ؤ

 كعم اإلاخاصن - ب

 

 

  

  

 

 

َل جؿابم البُاهاث الىاسدة ليل مً الفاجىسة 

وؾلب الششاء وؤمش الخىسٍذ وبرن الاظخالم ؟ 

   

َل جدلم اإلااظعت مً صحت الفاجىسة مً 

الىاخُت الحعابُت كبل الطشف ؟ 

   

َل جمعً اإلااظعت ًىمُت معخللت 

اث؟  للمشتًر
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َل جشظل فىاجير الششاء مباششة للعم 

اث؟  اإلاشتًر

   

َل َىان هكام فهاٌ لدسجُل وجذكُم 

الهملُاث الاظخالم الجضئي لطفلت ششاء 

مهُىت؟ 

   

َل ٌهخمذ ضشف الفىاجير مً كبل مىقف 

معئٌى ؟ 

   

َل ًلىم مىقف كعم الحعاباث بدسجُل 

كُذ الششاء وفم الُىمُت اإلاعانذة 

اث ؟  للمشتًر

   

َل جشفم بشًُ اإلادشس للمىسد حمو 

ذة لزلً ؟  اإلاعدىذاث اإلاٍا

   

َل ًازش نلى الفاجىسة اإلاشفلت بالشًُ 

ش شًُ ألمش اإلاىسد باللُمت ؟   ماًفُذ جدٍش

   

اث البػانت  َل جشفم اإلااظعت مً مشتًر

اث ألاضٌى ألاخشي ؟  ومشتًر

   

َل حهخمذ حمُو اإلاشدوداث مً مذًش 

ش كعم الاظخالم  اث بىاءا نلى جلٍش اإلاشتًر

والفدظ ؟ 

   

 مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت ملإشصت جكزيز الصكز: املصدر 

: املدفوغاث الىلديت - 4

          الجواب  املدفوغاث الىلديت  : موضوع الاشخمارة 

وػم                 ال         

    املالحظاث  

َل جخم حمو اإلاذفىناث راث اإلابالغ الىبيرة 

بىاظؿت شُياث ؟ 

   

َل الشُياث واإلالفاث ًدخفل بها في ملف الخاص 

؟ 

   

َل ًلضم هكام اإلااظعت وحىد ؤهثر مً جىكُو نلى 

الشًُ ؟ 

          مذًش اإلاالُت واإلاداظبت

مذًش الهام  + 

ممىىم كاهىهُا   َل َىان خكش بخىكُو الشُياث نلى بُاع؟ 
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َل خذد الخىكُم اإلاالي مً له خم جىكُو الشُياث 

؟ 

   

َل خم جىكُو الشُياث ٌهؿي إلاىقفين ال نالكت 

لهم بالسجالث اإلاداظبُت ؤو الىلذًت ؟ 

   

ش شُياث لحاملها ؟     َل َىان خكش بخدٍش

َل جلىم دائشة الحعاباث باظخالم هشىف 

ا مباششة ؟  خعاباث البىً شهٍش

    ؤظبىنُا

ت البىً مىقف ال نالكت له  َل ًلىم بةنذاد حعٍى

بالهملُاث الىلذًت وؤخطها الخىكُو نلى شُياث ؟  

   

ذة للذفو بلى اإلاعئىلين  َل جلذم اإلاعدىذاث اإلاٍا

باإلااظعت نىذ جىكُو الشُياث اإلاخهللت بخلً 

اإلاعدىذاث ؟ 

   

َل ًلىم مً له خم الخىكُو نلى الشُياث 

ذة للذفو؟  بمشاحهت وجذكُم جلً اإلاعدىذاث اإلاٍا

   

ت  َل ًلىم اإلاىقف الزي ٌهذ ملاسبت البىً للدعٍى

بمشاحهت الشُياث اإلاىطشفت خعب هشف البىً ، 

هما ًخإهذ بمذي مؿابلت البُاهاث اإلاذوهت بىشىف 

ل ًخدلم مً حعلعل ؤسكام  الشُياث التي ؤلغُذ َو

الشُياث ؟ 

   

لت  (لم جلذم للذفو )َل الشُياث اإلاهلم  إلاذة ؾٍى

ت واإلاخابهت ؟  جخػو للفدىص والدعٍى

   

   َل ًخطظ خعاب بىيي معخلل لخىصَو ألاسباح ؟ 

َل ًلىم اإلاىقف معئٌى بالخدلم مً مطلحت 

الث مً بىً بلى ؤخش ؟  الخدٍى

   

 مً ئغداد الطالبت باغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت للمإشصت جكزيز الصكز: مصدر 
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: امللبوضاث الىلديت -  5

امللبوضاث الىلديت : موضوع الاشخمارة 

 

            الجواب  

وػم                 ال        

املالحظاث 

  َل َىان اظخلالٌ بين واحباث ؤمين الطىذوق 

: وبين اللائمين بالىقائف الخالُت 

  

ججهيز ؤلاشهاساث الذائىت وبسظاٌ ما ًثبذ بلى - ؤ

: اإلاذًىين 

   

   انخماد الحلىق واإلاعمىخاث    - ب

ت  - ج    ججهيز مزهشاث الدعٍى

ذ الىاسد  – د     فخذ البًر

   ججهيز اإلاعدىذاث للطشف وانخمادَا  - ٌ

ججهيز الشُياث ؤو ؤرون ضشف ألاحىس وانخمادَا - و

ذ ؤو حعلُمها   وبسظالها بالبًر

   

ججهيز ؤوساق الذفو ؤو ؤًت التزاماث ؤخشي ؤو - ص

جىكُهها  

   

   الترخُل بلى دفتر ألاظخار  - ح

اث  - ؽ    اللُذ في دفاجش اإلاشتًر

بمعان نهذث ألاوساق اإلاالُت ؤو ؤوساق اللبؼ –ي 

ذ ؤو حعلُمها      ؤو ألاحىس وانخمادَا وبسظالها بالبًر

   

   بمعان دفاجش الهمالء والزمم - ن

َل جثبذ اإلالبىغاث الىلذًت بىاظؿت آلت حسجُل 

الىلذ ؟ 

   

َل ًلىم مىقف آخش نذي ؤمين الطىذوق باظخالم 

الشُياث اإلاشفىغت ؟ 

   

َل ًجشي حشدا دوسٍا مفاحئا للىلذًت في اإلااظعت 

؟ 

   

َل ًلىم بهملُت ؤلاًذام مىقف آخش غير ؤمين 

الطىذوق ؤو ماظً الحعاباث الصخطُت للمذًً 

؟ (الزمم)

 

  

 

َل ًخدلم شخظ آخش غير الزي كام باإلًذام مً 

اظخالم كعُمت ؤلاًذام مً البىً ؟ 
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   َل َىان سكابت نلى دفاجش بًطاالث اللبؼ ؟ 

َل ًخم جكهير حمُو الحىالث ؤو الشُياث باظم 

اإلااظعت والخخم نليها ؟ 

   

غزا واهذ للماظعت فشوم فهل جلىم جلً الفشوم 

بةًذام مخدطالتها في البىىن اإلادلُت لحعاب اإلاشهض 

الشئِس ي الزي له وخذة خم السحب نلى َزا 

الحعاب؟ 

 

 

  

 

َل فخذ الحعاباث بالبىىن اإلاخخلفت ًطذس نً 

مجلغ ؤلاداسة ؟ 

   

َل َىان جإمين غذ ألاماهت او غماها آخش نلى 

اإلاىقفين اإلاخخطين باإلالبىغاث ؟ 

   

َل َىان سكابت ومخابهت للملبىغاث ألاخشي مثل 

الفىائذ والهمالث وؤلاًجاساث وألاسباح ؟ 

   

. مً ئغداد الطالبت باالغخماد  غلى مديز املاليت واملحاشبت : املصدر 

: املخزوهاث - 6

        الجواب  املخزوهاث  : موضوع الاشخمارة 

  وػم               ال 

املالحظاث  

معئٌى اإلاخاصن    َل اإلاىحىد في اإلاخاصن جدذ معاولُت ؤمين خاص؟ 

َل ًلىم ؤمين اإلاخضن بةنالم كعم الحعاباث 

ش  ش اظخالم وجلاٍس بةدخاالث وؤلاخشاحاث بمىحب جلاٍس

الطشف ؟   

   

َل جطشف اإلاىاد باإلاخاصن بىاء نلى ؤوامش ضشف 

هخابُت ؟ 

   

َل جدبو اإلااظعت هكام الجشد اإلاعخمش باليعبت 

للمىاد والبػائو جدذ الدشغُل والخامت الطىو ؟ 

   

َل ماظيى سجالث اإلاخاصن مىقفىن معخللىن نً 

ؤمىاء اإلاخاصن ؟ 

   

َل ًجشي حشد فهلي دوسٍا إلاؿابلت اإلاىحىد الفهلي 

ت بدُث ٌشمل حمُو  باإلاخاصن مو ألاسضذة الذفتًر

ؤهىام البػائو مشة نلى ألاكل ول ظىت ؟ 

 

  

 

   َل ًلىم بالجشد الفهلي مىقفىن معخللىن نً ؤمىاء 
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اإلاخاصن وماظيى جلً اإلاخاصن ؟ 

ش دوسٍت  َل ٌشمل هكام اإلاخاصن نلى بنذاد جلاٍس

: جلذم لصخظ معئىلهً 

مفشداث البػائو بؿُئت الحشهت  - ؤ

اإلافشداث التي ججاوصث الحذ اإلاهلٌى مً خُث - ب

الىمُت ؟ 

 

 

  

 

: َل َىان سكابت مداظبُت دكُلت نلى 

بػائو ألاماهت اإلاشظلت بلى الغير؟  - ؤ

بػانت ألاماهت للغير ؟ - ب

 

  

 

   َل الاخخطاضاث ومعاولُاث ؤمين اإلاخضن مدذد 

َل َىان جإمين نلى ؤمىاء اإلاخاصن غذ خُاهت ألاماهت 

؟ 

   

َل ًلض ي الخىكُم ؤلاداسي للماظعت باظخلالٌ 

اث وكعم اإلابُهاث ؟  ؤمىاء اإلاخاصن نً كعم اإلاشتًر

   

َل جىحذ خعاباث ليل ضىف مً اإلاىاد بلعم 

الحعاباث ؟ 

   

َل حهشع الفشوق بن وحذث مً الجشد الفهلي 

تها ؟  والذفاجش نلى شخظ معاوٌ النخمادَا وحعٍى

   مجلغ ؤلاداسة

َل ًجشي جلعُم وحعهير العلو باإلاخاصن مً كبل 

لت ؟  لجىت معخللت ومَا

   

مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت  :املصدر 

: الزواجب وألاحور - 7

      الجواب  الزواجب وألاحور  : موضوع الاشخمارة 

وػم                  ال  

  املالحظاث  

   َل َىان هكام آلي ؟ 

َل جمعً البؿاكاث حسجُل الىكذ إلنذاد الشواجب 

؟  

   

َل جخؿابم البُاهاث اإلاسجلت ببؿاكاث الحػىس مو 

هشىف الغُاب والحػىس الفهلي ؟ 

   

   َل ًىكو سئظاء الهماٌ في الىشىف ؟ 

   َل بنذاد الىشىف مىصم نلى ؤهثر مً مىقف ؟ 
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   َل جخغير اإلاهام َاالء اإلاىقفين دوسٍا ؟ 

َل حهخمذ الخغيراث في فئاث ألاحىس والهالواث وحهُين 

اإلاىقفين وفدطهم مً كبل اإلاىقف معئٌى ؟ 

   

َل جمعً اإلااظعت بؿاكاث خالت مذًىت ليل نامل 

ًذون فيها حمُو البُاهاث الالصمت إلنذاد هشىف 

ألاحىس ؟ 

   

   َل جذفم هشىف ألاحىس خعابُا و معدىذًا ؟ 

َل ًلىم بطشف ألاحىس شخظ خالف مً بشتروى في 

بنذاد الىشىف ؟ 

   

َل حهخمذ الشواجب مً مىقف معاوٌ كبل الطشف 

؟ 

   

   َل ًخطظ خعاب بالبىً لذفو الجىس والشواجب؟ 

   َل ًىكو اإلاىقفىن والهماٌ نلى بًطاالث ؤلاظخالم ؟ 

   َل جىحذ سكابت نلى ظلفُاث اإلاىقفين ؟ 

َل جىحذ سكابت نلى ألاحىس والشواجب التي لم ٌعخلمها 

ؤصحابها في خُنها وجدبو ضشفها فُما بهذ ؟ 

   

َل ًلىم اإلاشاحو الذاخلي بدػىس مفاجئ لهملُت 

ضشف ألاحىس ؟ 

   

مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى مديز املاليت واملحاشبت    : املصدر 
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جحليل الىخائج املخوصل ئليها  : املطلب الثالث 

مً خالٌ بؾالنىا نل واكو هكام الشكابت الذاخلُت للماظعت ،وبهذ كُامىا بؿشح كائمت مً ألاظئلت فُما 

اث ، اإلاذفىناث واإلالبىغاث الىلذًت،اإلاخضوهاث، الشواجب وألاحىس : ًخظ  . الخىكُم اإلاداظبي ، اإلاشتًر

ش العىش ًمىً اظخخالص الىخائج الخالُت  : مً خالٌ جدلُلىا لؤلوشؿت اإلاخخلفت إلااظعت جىٍش

جدذًذ واضح لالخخطاص داخل اإلااظعت ورلً في بؾاس ظُاظتها ،فمً خالٌ َُيلها الخىكُمي جدذد - 

ت اإلاالُت واإلاداظبت  اث اإلاىحىدة باإلااظعت نلى ظبُل اإلاثاٌ لزلً مذًٍش ت مً مذًٍش اخخطاضاث ول مذًٍش

ت  ت الىظائل البشٍش ت الخجاسة، مذًٍش .  ومذًٍش

ًخم بلى مجمىنت مً اإلاشاخل خُث ًلىم بيل مشخلت مىقف مهين ،مً خالٌ وحىد ؤكعام خاضت - 

 ً بلخ  ...بالششاء، الخخٍض

ول مىقف داخل اإلااظعت معئٌى اججاٍ الهمل الزي ًلىم به ، وفي خالت وحىد خؿإ ؤو جالنب فال - 

. ٌعخؿُو َزا ألاخير الىفي 

. في خالت كُام سئِغ اإلاطلحت ؤو اللعم بةنؿاء حهلُماث خٌى نمل مهين فُجب الخىفُز مباششة - 

. ًخم داخل اإلااظعت حسجُل الهملُاث فىس خذوثها ،مً ؤحل جفادي جشاهم اإلاعدىذاث وغُانها - 

ًخم مؿابلت ؤوامش الطشف والششاء الىاسدة مو ما َى مىحىد في اإلااظعت مً خالٌ الشيل ، سكم السجل - 

. الخجاسي ، سكم حعلعلي حبائي 

ًلىم بخىكُو الشًُ مذًش اإلاالُت واإلاداظبت زم ًلىم : جىحذ باإلااظعت سكابت مضدوحت نلى ظبُل اإلاثاٌ - 

.  اإلاذًش بزلً 

حهخمذ اإلااظعت نلى هكام ؤلانالم آلالي بشيل ٌعمذ لها بالعشنت في مهالجت البُاهاث وبمياهُت الشحىم - 

. بليها بعشنت 

وكذ الخكىا بهؼ الىلائظ التي هي ساحهت بلى نذم التزام بهؼ الهاملين بإوكاث الهمل الزي كذ ًىجم - 

. نىه حهؿُل ظير الهمل 
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الصكز                                                     جحليل املالي للميزاهيت مإشصت جكزيز: املبحث الثالث 

 جلييم ألاداء املالي مً طزف املزاحؼ : املطلب ألاول 

   حععى اإلااظعاث بلى جدلُم مبالغ مهُىت مً ألاسباح خالٌ بهخاج نذد مهين مً الىخذاث ؤو جإدًت حجم 

ىا جلح غشوسة كُاط ما جم جدلُله مً خالٌ دساظت وجدلُل وجفعير ؤسكام دفاجش و  مهين مً خذماث َو

سجالث وشاؽ اإلااظعت ختى ًمىً فهم مػمىجها ومهشفت خالت ومشهض اإلااظعت  والاظخفادة منها في سظم 

 .اإلاخؿـ وجىحُه العُاظاث وبالخالي جمىين اإلاذًش مً اجخار اللشاساث اإلاخهللت بالىغهُت اإلاالُت للماظعت 

   ٌهني جلُُم ألاداء الخإهذ مً هفاءة اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت والخدلم مً جىفُز ألاَذاف اإلاخؿؿت وكذ 

بشصث الحاحت بلى جلُُم ألاداء هدُجت الخلذم الخىىىلىجي وما ًدبو رلً مً الشغبت في كُاط الىفاءة 

خػمً كُاط ألاداء بيخائج الخخؿُـ الحلُلُت ورلً ٌعخذعي فشع  ت للماظعت ٍو ؤلاهخاحُت و ؤلاداٍس

ا اإلااظعت هما ٌعخلضم فشع سكابت نلى هخائج التي خللتها   سكابت نلى ؤوحه اليشاؽ اإلاخخلفت التي جباشَش

اإلااظعت وملاسهتها باألهماؽ اإلاىغىنُت مً كبل ؤو جبُان الاهدشافاث وجدلُل ؤظبابها والهمل نلى جفادحها 

.   معخلبال 
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                                              ميزاهيت مإشصت جكزيز الصكز                                                                        : املطلب الثاوي 

 2015- 2014حاهب ألاصول ملإشصت جكزيز الصكز  :07حدول ركم 

مالحظ 

ة  

ئهخالن وخصائز  Nإلاحمالي 

 Nالليمت 

 N-1الصافي  Nالصافي 

ألاصول غير حاريت  

 (مىحب ؤو ظالب )فاسق الاكخىاء 

ت   الخثبُخاث اإلاهىٍى

الخثبُخاث الهُيُت                                               

الخثبُخاث كُذ ؤلاهجاص  

الخثبيخاث املاليت  

لت  ظىذاث ملىمت خعب ؾٍش

 اإلاهادلت

معاَماث ؤخشي وخلىق لذي 

الغير 

ظىذاث ؤخشي مثبخت  

ت  كشوع وؤضٌى ؤخشي غير حاٍس

 

 

 

 

 

 

 

3160112757،88 

27251663،68 

 

 

 

 

 

 

282000،00 

 

 

 

1754327092،84 

 

 

 

14056785665،04 

27251663،68 

 

 

 

 

 

282000،00 

 

 

 

 

1459736782،93 

18027292،67 

 

 

 

 

 

 

282000،00 

مجموع ألاصول الغير الجاريت  

ألاصول الجاريت  

اإلاخضهاث واإلاىخجاث كُذ الخىفُز 

حلوق لدى الغير واشخخداماث 

مماثلت  

   الضبائً 

  مذًىىن ؤخشون  

  الػشائب  

ت ؤخشي     جثبُخاث حاٍس

ألاموال الجاهزة                   

جىقُفاث وؤضٌى مالُت ؤخشي 

ىت  ت ؤمىاٌ الخٍض  حاٍس

 
3187646421،56 

 

 

68278684،27 

 

   351204081،95 

19998929،47 

86395749،24 

 

 

 

82028728،68 

1754327092،84 

 

 

 

 

730696،30 

 

 

 

 

 

 

 

1433319328،72 

 

 

68278684،27 

 

350473385،65199

98929،47 19 

86395749،24 

 

 

 

82028728،68 

 

1478046075،6 

 

 

54184457،89 

 

389335288،72 

13553006،52 

60411747،42 

207382،50 

 

 

104099050،27 

 621790933 607175477،31  730696،30 607906173،61 مجموع ألاصول الجاريت  

 2099837008،9 2040494806،03 1755057789،14 3795552595،17 املجموع الػام لألصول  
 1اغخماد غلى امللحم ركم : املصدر 
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 2015- 2014حاهب الخصوم ملإشصت جكزيز الصكز   : 08                   حدول ركم 

 N-1مبالغ  Nمبالغ مالحظت  الخصوم 

رؤوس ألاموال الخاصت 

خعاب )سؤط اإلااٌ الطادس

 (اإلاعخغل

سؤط اإلااٌ اإلاىخدب غير اإلاؿلىب  

الهالواث والاخخُاؾاث 

فاسق بنادة الخلُُم  

الىدُجت الطافُت 

الترخُل مً حذًذ   

  

164000000،00 

 

799312،85 

1042726860،00 

43943164،48 

417243462،16 

 

164000000،00 

 

799312،85 

1042726860،00 

37456627،06 

420721416،32 

 1665704216،23 1668712799،49 مجموع رؤوس ألاموال الخاصت  

الخصوم الغير الجاريت  

الاكتراغاث والذًىن اإلاالُت  

الػشائب  

ت  دًىن ؤخشي غير حاٍس

ماوهاجى مىخىحاث مسجلت ظلفا  

  

17500000،00 

 

 

4544201،74 

 

17500000،00 

 

 

6326648،29 

 23826648،29 22044201،74 مجموع الخصوم الغير الجاريت 

الخصوم الجاريت  

اإلاىسدون والحعاباث اإلالحلت  

الػشائب 

دًىن ؤخشي 

ىت  خطىم ؤمىاٌ الخٍض

  

149323345،79 

167809870،73 

32604588،28 

 

211234781،71 

167657324،29 

31414038،40 

 410306144،40 349737804،80 مجموع الخصوم الجاريت  

 2040494806،03 2040494806،03 املجموع الػام للخصوم  
 02اغخماد غلى امللحم ركم :املصدر 
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غزض اليصب واملإشزاث املاليت وجحليلها  : املطلب الثالث 

 2015-2014ميزاهيت املاليت املخخصزة لجاهب ألاصول ووصبت الخغيير شىت 

الخغيير  2015 2014حاهب ألاصول 

- 44726747 1433319328،72 1478046075،60ألاصول غير الجاريت  

- 14615456 607175477،31 621790933،32ألاصول الجاريت 

- 59342203 2040494806،03 2099837008،92مجموع ألاصول  
 مً بنذاد الؿالبت باالنخماد نلى وزائم اإلااظعت: اإلاطذس 

 2015- 2014ميزاهيت املاليت املخخصزة لجاهب الخصوم ووصبت الخغيير شىت 

الخغيير  2015 2014حاهب الخصوم  

 3008583،26 1668712799،49 1665704216،23ألاموال الخاصت 

-  1782446،6 22044201،74 23826648،29ديون طويلت ألاحل 

 - 41718164  3102032128 3143750292ألاموال الدائمت 

- 60568340 349737804،80 410306144،40ديون كصيرة ألاحل 

- 59342203 2040494806،03 2099837008،92مجموع الخصوم 
مً ئغداد الطالبت اغخمادا غلى وثائم املإشصت :املصدر 

: وصبت الهيكلت - أ

 2015-2014وصبت الهيكلت املاليت للمإشصت لصىتي  : 09حدول ركم  

 2015 2014الػالكت  اليصبت  

 2.16 2.12ألاضٌى الثابت /ؤمىاٌ الذائمتوصبت الخمويل الدائم  

 1.16 1.12 ألاضٌى الثابخت/ مىاٌ الخاضتأوصبت الخمويل الذاحي  
 مً ئغداد الطالبت اغخمادا غلى وثائم املإشصت: املصدر 

ل الذائم ؤهبر مً الىاخذ ورلً :وصبت الخمويل الدائم - 1  مً خالٌ الجذٌو ؤنالٍ هالخل ؤن وعبت الخمٍى

م  لها ولها نً ؾٍش زا ما ًذٌ نلى ؤن ألاضٌى الثابخت التي جمخلىها اإلااظعت ،جلىم بخمٍى خالٌ العيخين َو

ل ألاضٌى  ألامىاٌ الذائمت ،مو وحىد َامش ؤمان ٌهبر نً الفائؼ حغؿُت ألاضٌى الثابخت التي جلىم بخمٍى

اإلاخذاولت   

ل الزاحي فهي ؤهبر مً الىاخذ خالٌ العيخين اإلاخخالُخين :وصبت الخمويل الذاحي - 2  بن وعبت الخمٍى

ىان فائؼ مً 2015و2014 ل ؤضىلها الثابخت بإمىاٌ الخاضت ،َو زا ٌهني ؤن اإلااظعت حعخؿُو جمٍى َو

. َزٍ ألامىاٌ 
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:  وصبت املديوهيت - ب

  2015-2014وصبت املديوهيت للمإشصت لصىتي  :10حدول ركم  

وصبت الاشخلالليت 

املاليت  

مجمىم /ؤمىاٌ الخاضت 

الخطىم  

0.79 0.81 

مجمىم /مجمىم الذًىن وصبت كابليت الصداد 

الخطىم 

0.20 0,18 

 مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى وثائم املإشصت:املصدر 

 خالٌ العيخين اإلاخخالُخين 0.5باليعبت لالظخلاللُت اإلاالُت هشي ؤجها ؤهبر مً :وصبت الاشخلالليت املاليت - 1

زا ما ًذٌ نلى ؤن اإلااظعت لذحها اظخلاللُت مالُت حُذة  2015و2014  . َو

ذ مً زلتهم : وصبت كابليت الصداد - 2 فهي اليعبت حهبر نً الػمان الزي جمىده اإلااظعت لذائنها مما ًٍض

زا ماهشاٍ في ماظعت  ا لها ،فيلما واهذ اليعبت ضغيرة صاد اسجُاح الذائىين اججاٍ اإلااظعت َو التي ًمىدَى

ش العىش واهذ وعبت كابلُت العذاد خالٌ العيخين اإلاخخالُخين  زا ٌهني ؤن 0.5 ؤكل مً 2015و2014جىٍش  َو

. اإلااظعت لها غماهاث لذًىن الغير وبالخالي لها الحل في الحطٌى نلى الذًىن ؤخشي في خالت ؾلبها

: وصبت الصيولت واملزدوديت املاليت - ج

 2015-2014وصبت الصيولت واملزدوديت املاليت للمإشصت لصىت   : 11حدول ركم  

 1.73 1.15دًىن كطيرة ألاحل /ألاضٌى اإلاخذاولت وصبت الصيولت الػامت 

وصبت الصيولت 

املىخفضت  

دًىن كطيرة /ؤضٌى اإلاخذاولت ـــ مخضون

ألاحل 

1.38 1.54 

 0.29 0.29مجمىم ألاضٌى /ؤضٌى اإلاخذاولت وصبت شيولت ألاصول 

 76.33 10.70 100.ؤمىاٌ الخاضت/هدُجت الذوسة وصبت املزدوديت املاليت  
 مً ئغداد الطالبت باغخماد غلى وثائم املإشصت: املصدر 

هالخل مً الجذٌو ؤنالٍ ؤن وعبت العُىلت الهامت ؤهبر مً الىاخذ خالٌ :وصبت الصيولت الػامت - 1

زا ًبين كذسة اإلااظعت نلى حغؿُت الذًىن كطيرة ألاحل باألضٌى 2015و2014العيخين اإلاخخالُخين   َو

خ اظخدلاكها   .اإلاخذاولت والتي ًمىً ؤن جدٌى بلى هلذًت في جىاٍس

ؤما فُما ًخهلم باليعبت العُىلت اإلاخخطشة التي جبين مذي هفاءة اإلااظعت :وصبت الصيولت املىخفضت - 2

ت ،فىحذها ؤن وعبت مشجفهت حذا للعيخين   ملاسهت مو اليعب 2015و2014في حغؿُت الالتزاماث الجاٍس

ت التي جتراوح بين  زا ًذٌ نلى خالت حُذة وبمياهُت الذفو دون ضهىباث 0.5و0.3اإلاهُاٍس   . َو
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زٍ : وصبت شيولت ألاصول - 3 جمىً َزٍ اليعبت مً جلُُم سئوط ألامىاٌ اإلاخذاولت بمجمىم ألاضٌى َو

ت 2015و2014اليعبت جخغير بيشاؽ اإلااظعت ،ومً خالٌ الذساظت هجذ ؤن َزٍ اليعبت للعيخين   مدعاٍو

زا ٌهني ؤن اإلااظعت في خالت الاظخلشاس .  َو

 حهبر َزٍ اليعبت نلى كذسة معيري اإلااظعت نلى اظخخذام ألامثل إلاىاسدَا :وصبت املزدوديت املاليت - 4

اإلاخاخت وجدلُم ألاسباح هىمً خالٌ الذساظت وحذها ؤن اإلااظعت واهذ وعبت مشدودًتها اإلاالُت مشجفهت 

ً نلى جدلُم هدُجت حُذة  زا ماًذٌ نلى مذي معاَمت اإلاعيًر  ومىحبت َو

وصب املإشزاث املاليت    : 12حدول ركم   :جحليل هخائج املإشزاث املاليت 

 2015 2014الػالكت  البيان  

ألمىاٌ الذائمت ــــاألضٌى ارأس املال الػامل  

 الثابخت

 

1665704216.23 

 

 

1668712799.49 

 

 

احخياج رأس املال 

الػامل  

ت ) ؤضٌى +ؤضٌى غير حاٍس

ت  ت - )(حاٍس خطىم غير حاٍس

ت +  (خطىم حاٍس

 

1665704216 

 

 

 

 

1668712799 

 

 

 

 

ىت ألاضٌى الخزيىت  ىت – خٍض خٍض

الخطىم  

104099050،27 82028728،68 

مً ئغداد الطالبت باالغخماد غلى وثائم املإشصت  :   املصدر  

ل ألاضٌى بلى ظُىلت بعشنت في فترة صمىُت ال جخهذي :رأس مال الػامل - 1 هبر نلى مذي بمياهُت جدٍى َو

ظىت ،ومً خالٌ الجذٌو ؤنالٍ هالخل ؤن سؤط اإلااٌ الهامل مىحب خالٌ العيخين برن َى ٌهبر نً 

. وغهُت حُذة للماظعت 

ى ًمثل سؤط اإلااٌ الهامل ألامثل فمً خالٌ دساظدىا لعيخين :احخياج رأس املال الػامل - 2  2014 َو

زا ًذٌ نلى ؤن اإلااظعت في خالت جىاصن مالي 2015و  .  وحذها ؤن الاخخُاج سؤط اإلااٌ الهامل مىحب َو

فهي جمثل مجمىم ألامىاٌ العائلت التي حعخؿُو اإلااظعت اظخخذامها فىسا ،فمً خالٌ :الخزيىت - 3

ىت وان مىحب خالٌ العيخين  زا ما ًػمً وحىد فائؼ 2015و 2014الذساظت وحذها ؤن سضُذ الخٍض  َو

ل اخخُاحاث الذوسة  كادس نلى جمٍى
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خالصـــت الفصـــــل 

ش العىش نلى الىقائف التي جخظ نملُاث الششاء  بهذ جىاولىا لىكام الشكابت الذاخلُت إلااظعت جىٍش

ً ،فلذ جبين ؤن اإلااظعت مىغىم الذساظت جىلي اَخمام هبير لىكام الشكابت الذاخلُت نلى ؤوشؿتها  ا،الخخٍض

ت الىاضحت ،جلعُم اإلاهام ، جدذًذ الاخخطاضاث والفدظ واإلاشاكبت  اإلاخخلفت مً خالٌ الخهلُماث ؤلاداٍس

ش خٌى مذي جمثُل اللىائم اإلاالُت للمشهض  اإلاعخمشة للهملُاث والسجالث مً مخخلف ألاكعام ،زم الخلٍش

اإلاالي والىغهُت  الحلُلُت للماظعت ،والخإهذ نلى صحت ومطذاكُت اإلاهلىماث اإلالشس ننها مً كبل 

 .   اإلاشاحو بانخباٍس ؤظاظا لىجانت اللشاساث الذاخلُت في جفهُل ألاداء 



 

 

 

 الخـاتمـة الـعـامـة
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الخـــاثمـــة عـــامــة  

للد جىصلنا من خالل دزاسدنا ؤن املساجػت حػخمد اغخمادا كليا غلى هظام السكابت الداخليت املطبلت فػال 

باملؤسست خيث ؤصبذ الهدف ألاساس ي لها هى إغطاء زؤي فني مداًد خىل اللىائم املاليت ومدي غدالتها في 

جمثيل املسكص املالي وهخائج ألاغمال للمؤسست ؤما الغش والخالغب وغيرها فهى هدف ثاهىي وليس ؤساس ي 

واملساجؼ كباخث فني وزاء الحليلت ًجب ؤن جخىفس فيه مؤهالث مػينت وصفاث مكدسبت ، سىاء اكدسبها .

ؤثناء الدزاست ،ؤو ؤثناء كيامه بىاجبه الفني ،وغليه ؤن ًكىن غلى مسخىي مػين من الثلافت واملػسفت 

سه غليه الالتزام  والخدلي بالصبر واللباكت ختى ًخمكن من ؤداء مهامه غلى ؤكمل وجه ،وغند كخابخه جلٍس

بخطىاث زئيسيت ومخخاليت وإجساءاث مػينت ختى ًصل إلى زؤي فني مداًد مػخمدا في ذلك غلى وثائم 

. مدغمت له 

لرا خاولنا من خالل جناولنا مػالجت إشكاليت البدث املخمثلت في ما مدي ؤثس املساجػت في جلييم هظام 

السكابت الداخليت للمؤسست من خالل الفصىل الثالثت باسخخدام املنهج وألادواث املشاز إليها في امللدمت 

،وبهرا جخىشع هره الخاجمت إلى اخخباز الفسطياث وهخائج البدث و،وكرلك الخىصياث والاكتراخاث 

: ؤما فيما ًخص اخخباز الفسطياث فلد جىصلنا إلى ماًلي 

املساجػت حػمل غلى إظهاز هلاط اللىة والظػف وجلدم الخىصياث لإلدازة الػليا غلى شكل ملترخاث - 

س النهائي خىل مساجػت النظام املخبؼ  . ًخظمنها الخلٍس

ن واملسئىلين غلى الخدكم في الدسيير وحساغدهم غلى اجخاذ اللسازاث السليمت -  . املساجػت حساغد املسيًر

إغطاء املساجػت هصائذ ملخخري اللسازاث باملؤسست الجخاذ إلاجساءاث جصحيديت كنديجت لخلييم هظام -

. السكابت الداخليت 

: إليها املتوصل النتائج

املساجػت هي غمليت هادفت خيث تهدف إلى إبداء زؤي في اللىائم املاليت للخإكد من سالمتها وفلا ملػاًير - 

. مىطىغت مؼ طسوزة إًصال هرا السؤي إلى ؤطساف مػينت 

املساجؼ الخازجي هى شخص مسخلل غن املؤسست ًلىم بمساجػت خساباتها غلى اخخالف ؤهىاغها وؤشكالها - 

. ليػطي زؤًا فنيا مداًدا غن الػمل غن غمل إلادازة ومدي كفاءتها في حسيير املشسوع 

غمليت املساجػت هي غمليت منهجيت ومنظمت جلىم غلى جخطيط مسبم من طسف شخص مؤهل ًكىن غلى - 

غلم بكل ما ًجب الليام به لخدليم ؤهداف املساجػت ،فهره ألاخيرة جمس بخطىاث زئيسيت ومخخاليت الًمكن 

. للمساجؼ الخخلي غلى ؤي منها والحسبيم واخدة غن ألاخسي  

دزاست هظام السكابت الداخليت املطبم وجلييم فػاليخه ٌػخمد املساجؼ غلى مجمىغت من الىسائل من شإنها - 

. ؤن حساهم في جلييم هرا النظام 
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هخائج جلييم النهائي لنظام السكابت الداخليت للمؤسست الري كام به املساجؼ ،ًكىن لها جإثير كبير غلى - 

. إجساءاث املساجػت وخاصت إجساءاث فدص الحساباث 

إن املهام املىكلت ملدافظ الحساباث شسط ؤن ال ًخدخل في الدسيير، هي الخإكد من صحت ومصداكيت - 

الليم والىثائم املىجىدة لدي املؤسست ؤو املنظمت ،التي هي في مدل املساجػت وكرا مساكبت واخترام الطسق 

فػلى الحساباث املاليت ؤن حػكس الصىزة الحليليت .واملبادئ املداسبيت واللىاغد املخػازف غليها 

. للمؤسست 

 .املساجػت ذاث مصداكيت كبيرة ألنها جليم ؤهظمت السكابت الداخليت للمؤسست - 

: والتوصيات  الاقتراحات

: واهطالكا من الدزاست التي كمنا بها هخلدم باالكتراخاث الخاليت 

زفؼ من كفاءة املساجػين من خالل جنظيم دوزاث غلميت الغسض منها إلاطالع املساجػين وجدسسيهم بأثاز - 

. الناجمت إلاًجابيت غند الليام بػمليت املساجػت 

جدسيس املساجػين الخازجيين بالدوز الفػال الري ًجب ؤن جلػبه مهنت املساجػت في الخلليل من - 

ممازساث السلبيت وخاالث الغش ،باغخبازها وسيلت خازجيت هدفها مساكبت جصسفاث إلادازة ،إذا ًجب غلى 

. ممازس ي املهنت وطؼ املصلحت الػامت فىق كل الاغخبازاث بػيدا غن و الخبػيت لإلدازة 

الػمل غلى اسخدداث آلياث كفيلت لسفؼ مسخىي غمل املساجؼ  - 

     وخخاما ًمكن اللىل إن املساجػت حػخبر مهمت بالنسبت للمؤسساث الاكخصادًت وؤداة فػالت ًمكن غلى 

زؤسها مػسفت الىطػيت املاليت للمؤسست سىاء بالنسبت للمساهمين ؤو املىزدًن وكل من له غالكت 

ن في حسيير إدازة شؤونها ،وكل هره  باملؤسست كما ًمكن من خاللها مػسفت مدي كفاءة إلادازة واملسيًر

املػلىماث حػخبر ذاث مصداكيت باغخبازها صادزة من طسف شخص مؤهل ومسخلل غن املؤسست ،كنا إنها 

ؤداة فػالت للدفؼ بها هدى الاشدهاز والنجاح من خالل الاكتراخاث والخىصياث التي ًلدمها املساجؼ الخازجي 

 وجإثيرها غلى هظام السكابت الداخليت 

: آفاق الدراسة 

كأفاق مسخلبليت هسي ؤهه من الظسوزي جطبيم هاجه ألاداة في جميؼ املؤسساث وذلك لكثرة إلاهدسفاث - 

: فيها ووجىد فجىاث كبيرة بين الخخطيط والخنفير 

. الخكامل بين املساجػت الداخليت واملساجػت الخازجيت في املؤسست الاكخصادًت - 1

. املساجػت الداخليت ودوزه في صنؼ اللساز للمؤسست - 2

 .ؤثس املساجػت الخازجيت غلى جفػيل هظام السكابت الداخليت في املؤسست - 3
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قائمة املراجع  

الكتب باللغة العربية  : أوال 

ت ،-   .2007 (مصز)أمين السُد أمدمد لطفي ،التطىراث الحدًثت في املزاحعت ، الدار الجامعُت ،إلاسىندٍر

ج ، اللاهزة ، الطبعت -  ت والتطبُم ، دار املٍز أخمد خامد حجاج ،همال الدًن سعُد ،املزاحعت بين النظٍز

 . 2012الثاهُت ، 

ت ، دار املسيرة للنشز والتىسَع ، عمان  ،الطبعت ألاولى ، -    . 2011ساهد مدمد دًزي ،الزكابت إلاداٍر

ا ، دراساث متعملت في املداسبت واملزاحعت ، املىتب -  همال الدًن مصطفى الدهزاوي ،مدمد سُد ساٍر

ت ، الطبعت ألاولى ،   . 2009الجامعي الحدًث ، إلاسىندٍر

ت -  مدمد سمير الصبان ،عبد هللا هالل ، ألاسس العلمُت ملزاحعت الحساباث ،الدار الجامعُت ،إلاسىندٍر

. 2002، (مصز)

،دًىان  (إلاطار النظزي واملمارست التطبُلُت )مدمد التهامي طىاهز ،املزاحعت وجدكُم الحساباث  - 

 . 2003املطبىعاث الجامعُت ، بن عىنىن الجشائز ،

ت إلى التطبُم،دًىان املطبىعاث الجامعُت،بن  -  مدمد بىجين،املزاحعت ومزاكبت الحساباث من النظٍز

 . 2008، (الجشائز)عىنىن 

املفاهُم ألاساسُت وآلُاث جطبُم  )مدمد سمير الصبان ، عبد الىهاب هصز علي ،املزاحعت الخارحُت - 

ت  (وفم املعاًير املتعارف عليها واملعاًير الدولُت   . (مصز)، الدار الجامعُت ،إلاسىندٍر

ت .مدمد الفُىمي ، عىض فهمي ،املزاحعت الحدًثت ، املىتب الجامعي الحدًث -   . 1998، (مصز)إسىندٍر

ت ،دار البداًت هاشزون ومىسعىن ، عمان -  ، الطبعت ألاولى  (ألاردن)مدمد مدمىد مصطفى ،الزكابت إلاداٍر

 ،2012 . 

مدمد أمين ، الزكابت الداخلُت ومزاحعت الحساباث ، مزهش إلادارة واملداسبت ،الطبعت الثاهُت ،ألاردن ، - 

2001 . 

  .2002منصىر خامد مدمىد ،مدمىد أبى العالء ،أساسُاث املزاحعت ،مزهش التعلُم الفتىح ،- 
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مدمد التهامي طىاهز ، مسعىد صدًلي ،املزاحعت وجدكُم الحساباث ، دًىان املطبىعاث الجامعُت ،بن - 

 . 2003عىنىن الجشائز ،

تعبد الفتاح مدمد صحن ، وأخزون ، أصىل املزاحعت ، الدار الجامعُت ، -   . 2000،  (مصز)إلاسىندٍر

مت علي حىهز ،وآخزون ، التدكُم والزكابت الداخلُت على املؤسساث -  عبد هللا عشث بزواث ، هٍز

ت ،اللاهزة    . 2012، (مصز)،منشىراث املنظمت العزبُت للتنمُت إلاداٍر

،دار  (في بِئت النظم املعلىماث املداسبُت )عطا هللا أخمد سىلُم الحسبان ،التدكُم والزكابت الداخلُت - 

 . 2009، الطبعت ألاولى ،  (ألاردن)الزاًت للنشز والتىسَع ، عمان 

في بِئت جىنىلىحُا  )عبد الىهاب هصز، شحاجه السُد شحاجه ،الزكابت واملزاحعت الداخلُت الحدًثت - 

ت (املعلىماث وعىملت أسىاق املال  . 2006-2005،( مصز) ، دار الجامعُت ، إلاسىندٍر

 . 2004الدار الجامعُت ،مصز ،" الزكابت واملزاحعت الداخلُت "عبد الفاجذ ،مدمد السُد ،- 

ت ، دار ألاعصار -  عبد الزساق سالم الزخاخلت ، هاطز حمال خظىر ، مفاهُم خدًثت في الزكابت إلاداٍر

 . 2012، الطبعت ألاولى ، (ألاردن)العلمي للنشز والتىسَع ، عمان 

. عبد رؤوف حابز ، الزكابت املالُت ، دار النهظت العزبُت ، لبنان ، الطبعت ألاولى - 

الدار الجامعُت ولُت التجارة ، مصز ، الطبعت ‘ عبد الىهاب هصز ، الزكابت واملزاحعت الداخلُت الحدًثت - 

 . 2006الثاهُت ، 

 . 2006 ،غسان الفالح ، جدكُم خساباث املعاصز ، دار املسيرة ، ألاردن ، الطبعت ألاولى- 

ت )خالد أمين عبد هللا ،علم جدكُم الحساباث -   (ألاردن)، دار وائل للنشز والتىسَع ، عمان (الناخُت النظٍز

 ،2000.  

خالد راغب الخطُب ، خلُل مدمىد الزفاعي ،أصىل العلمُت والعملُت لتدكُم الحساباث ، دار الشزوق - 

 . 2004،(ألاردن)،عمان

، الىراق للنشز IIAخلف عبد هللا الىارداث ،دلُل التدكُم الداخلي وفم املعاًير الدولُت الصادرة عن - 

 .2014والتىسَع ،الطبعت ألاولى ،
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خالد راغب الخطُب ، خلُل مدمىد الزفاعي ،أصىل العلمُت والعملُت لتدكُم الحساباث ،دار الشزوق - 

. 2011،عمان ،

ت والتطبُم ، دار الصفاء ،عمان ،ألاردن ،-   . 2007ًىسف حزبىع ، مزاحعت الحساباث بين النظٍز

املراجع باللغة الفرنسية  : ثانيا 

- Jacques renard; théories pratique de l'audit interne ; 3éme édition d'organisation; paris; 2000 

-JONIO ET EUTRE ; guide pratique pour le contrôle interne ;(ed dunod 1991)  

- HAMMINI ALLI; le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable; 1993 

- LIONEL GOLLINS ET Gérard VALIN ; audit et contrôle interne et vérification; Edition 

préparation ;INC;canada;1984    

-  MAILLER; Initiation Au contrôle comptable( Ed Economie et harmonisme 1990) 

 - Omar boukhazar ; la comptabilité de l'entreprise et le p.c.n (Eni commercial 

الرسائل الجامعية  : ثالثا  

أمال بن ًخلف ،املزاحعت الخارحُت في الجشائز ، مذهزة لنُل شهادة املاحِستر فزع هلىد ومالُت ولُت - 

. 2005علىم الاكتصادًت وعلىم التسُير ، حامعت الجشائز ، 

إبزاهُم بللىل ، دور الزكابت في البنىن من منظىر اللىائم املالُت ، مذهزة ملدمت لنُل شهادة ماستر  - 

   2016-2015أوادًمي ، حامعت عبد الحمُد ابن بادٌس ، مستغاهم ، 

هني إًمان ،جطبُلاث املزاكبت الداخلُت واملزاحعت في البنىن ، مذهزة جخزج ملدمت لنُل شهادة ماستر - 

. أوادًمي ، جخصص جدكُم ،حامعت عبد الحمُد ابن بادٌس ،بدون سنت 

ظٍزف عبد الحم ، املزاكبت واملزاحعت الداخلُت ملبُعاث املؤسست ، مذهزة جخزج لنُل شهادة ماستر - 

 . 2015-2014،- مستغاهم – أوادًمي ، حامعت عبد الحمُد ابن بادٌس 

ولُت , مذهزة لنُل شهادة املاستر, اثز مزاكبت التسُير على الزفع من مستىي ألاداء املالي, عبد الزخمان هباج-

 2012علىم التسُير ،حامعت كاصدي مزباح ،وركلت ،
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القوانين واللوائح  : رابعا 

اللاهىن التجاري ، بمساعدة املصالح التلنُت لىسارة عدل ، دًىان املطبىعاث الجامعُت ، بن عىنىن - 

. 2000الجشائز ، 

 . 2003اللاهىن التجاري الجشائزي ،طبعت - 

ت ،العدد -  دة الزسمُت للجمهىرٍت الجشائٍز لُت 11 ،42الجٍز . 2010حٍى

املواقع إلالكترونية : خامسا 

- www.acc4arb.com /acc/chow thread php / 10/03/217 
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     :                                                                                                                                                امللخص 

ز هظام الزقابة  جعحبر وظيفة املزاجعة من أهم الىظائف في املؤسسات إلاقحصادًة ملا لها أثز في ثفعيل  وثطٍى

الداخلية ،وكفاءة اسحخدام املىارد املحاحة مما ٌعشس استراثيجيات املؤسسات في اسحغالل ألامثل للمىارد 

.                                                                              والىصىل إلى الجىدة الشاملة وبالحالي الصمىد في وجه املىافسة  

تهدف هذه الدراسة إلى ثىضيح دور املزاجعة في ثفعيل هظام الزقابة الداخلية في املؤسسة ،وهذا من خالل 

 ما مدي أثز املزاجعة في ثقييم هظام الزقابة الداخلية في املؤسسة ؟      : إلاجابة على إلاشكالية الزئيسية   الحالية 

أن عملية املزاجعة في املؤسسة مصلحة مسحقلة ثقىم : وبعد دراسخىا ملىضىعىا ثىصلىا إلى الىحائج الحالية 

ز ًحكم فيه على حالة املؤسسة ، أًضا  بالفحص الدوري لقىائمها املالية وكذا وشاطها  من أجل وضع ثقٍز

 وجدها أن املزاجعة جعمل على اكخشاف هقاط القىة والضعف ومنها ثقييم هظام الزقابة الداخلية

 . هظام الزقابة الداخلية – القىائم املالية – معاًير املزاجعة –املزاجعة : الكلمات املفتاحية 

Résumé 

         La fonction d’audit  est  le  plus  importants  dans  les institutions éconnomiques  de leur 

impact  sur l'activation et la mis en œuvre du dèveloppement du contrôle intrene et de l’ utilisation 

efficace  des ressources  disponible s, ainsi que  dans l’ évaluation  des risques  qui  favorise les  

opportunités pour les institutions dans l’ptmisation des ressources et de la supporter de la qualité 

globale et de la résilierce à la concurrence .cette étude vise à clarifier le role de l’audit dans 

l’activation du système de contrôle interne dans l’entreprise, en répondant à ce problème clé 

suivante :comment l’audit contribue à l’actvation du système de contrôle interne  dans  l’entreprise  

en répandant  à ce problem  clé  suivant  :comment  l’uadit contré bue à l’activation  du systéme de 

suivant   :le service d’audit est l’ inspection périodique indépendant des états financiers   également   

active  un rapport  sur  la situation de l’entreprise doit également  trouvé  dans cette vérification  

cherche à  découvrir les forces et les faibles ses  d’identifier les risques et d’évalure le systéme de 

contrôle  interne  

Mots –clés :  audite – normes d’audite – les états financiers – le systéme de controle  

 


