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 مقدمة العامة

ت الصغيرة ، فأي حدر في أي بلػت مىه جيىن آزازه غامت مهما بػدث املظافاث ، وذلً         للد أصبح الػالم الُىم واللٍس

ً، ولػل  هدُجت للخؼىز الهائل وغير املظبىق في مجاٌ الخىىىلىحُاث وجلىُاث الاجصاٌ في الػالم خالٌ اللسن الػشٍس

واملجاالث املخخلفت  الػاملُت ،التي اهدسحذ ول املُادًً' الشبىت غىىبىجُت'أبسشها غلى إلاػالق ما ٌػسف بشبىت الاجصاٌ 

ت طىاء الظُاطُت أو الاكخصادًت أو الاحخماغُت فأصبحذ املػلىماث جخدكم مً ول حهت وغلى املهخمين بها  للحُاة البشٍس

اهخلاء ما ًخدم مصالحهم الصخصُت أو املصلحت الػامت ،فلم ٌػد الىالم غً الحظازة بالصىزة الظابلت بىحىد ماء 

وجساب وأفساد بل بىحىد اكخصاد كىي وأفساد أهفاء فاغلين ومػلىماث دكُلت غلى ول ألاوطاع املحُؼت بهم ، فبػدما 

جحٌى الػالم ئلى ألاحادًت اللؼبُت باث مً املإهد أن طمان البلاء ٌػني كىة في اجخاذ اللساز الري ًسجىص غلى كىة اكخصاد 

ت أو خدماجُت  أي دولت ، لىً اكخصاد الدولت ًخيىن مً وحداث اكخصادًت طىاء خاصت أو غامت صىاغُت أو ججاٍز

فاملإطظت الاكخصادًت هي السهيزة ألاطاطُت لالكخصاد ، فىحب غليها مىاهبت هره الخؼىزاث والاطخفادة منها لظمان 

البلاء والازجلاء ئلى ألافظل ، فللد أصبح البلاء لألكىي مادًا وغلمُا فلرا اطخىحب غلى املإطظت دخٌى مػسهت 

وخصخصت والػاملُت للمىخىج وحىدجه لخإزس في محُؼها وجخأزس به،فلد  الاكخصاد بمخخلف جحىالتها ومظخجداتها مً غىملت

سها فػىد جدبؼ جؼىز املإطظاث مً صغيرة غبازة غً  زهصث ول الحيىماث غلى دغم املإطظاث الاكخصادًت مً أحل جؼٍى

ت ًلىم بها أصحاب امللً ئلى مإطظاث هبيرة الحجم ومخػددة الجيظُاث، ومؼ هرا الخػلد وئلصامُت الخىُف  أغماٌ ججاٍز

مؼ املخغيراث الاكخصادًت غلى دزحت خؼىزتها ومصاًاها ، لجأث املإطظت ئلى طسوزة مػسفت الصىزة الداخلُت لهُيلها 

الخىظُمي حػىع مياهتها في الظىق الداخلُت والخازحُت بػد اهدشاز الخجازة الػاملُت ،وجصاًد زأض املاٌ أدي ئلى فصل 

امللىُت وبالخالي الحاحت ئلى السكُب غلى أغماٌ إلادازة لصالح أصحاب املاٌ ، فخىف أصحاب ألامىاٌ الضخمت غلى 

م سغساث كاهىهُت ول هرا أدي ئلى  أمىالهم شيئ حخمي لىحىد محترفين في الظسكت والاخخالض بأطالُب مباشسة أو غً ػٍس

ص مياهتها وىظُفت داخلُت أو خازحُت ال مىاص منها ، فاملساحؼ أو باألحسي محاطب ذو خبرة ًلىم  ظهىز املساحػت و حػٍص

بفحص البُاهاث املحاطبُت حتى ًخمىً مً إلادالء بسأًه غً مدي ئمياهُت الاغخماد غليها ، وحتى ًيىن املساحؼ هاجحا 

ًجب أن ًخمخؼ ببػع املخؼلباث ألاطاطُت في هىاحي الخػلُم والصخصُت والصحت باإلطافت  ئلى جلً املخؼلباث ًجب أن 

ًخىافس فُه ما ًؼلم اصؼالحا الاججاه هحى املساحػت أو  ًيىن له مٌُى شخص ي هحى ممازطت الػمل همساحؼ للحظاباث،أي

خاصت أن ًيىن ًخىفس غلى زصُد مػسفي وغلمي وافي مؼ الخبرة في "  the auditing attitude"السغبت في امتهان املساحػت 

مػالجت املشاول الاكخصادًت الساهىت وذلً باالػالع املظخمس غلى مظخجداث الػالم الاكخصادي والاطخػاهت بخلىُاث 

س  حدًشت واإلحصاء وبحىر الػملُاث واملحاطبت الػامت والخحلُلُت ،الىُت املهىُت والىفاءة الػالُت جأحي دكت وحىدة الخلاٍز

ين مً اجخاذ اللسازاث الصائبت وبىاء اطتراجُجُاث مظخلبلُت غلى  مىح ذلً إلادازة واملدٍز غً اللىائم املالُت للمإطظت ٍو

كاغدة مً املػلىماث الدكُلت ،فبمبرز الىكذ شادث أهمُت املساحػت واملساحؼ في املإطظاث الاكخصادًت الىبيرة والدظُير 

املمىهج الري ًظمً البلاء والاطخمساز ، ومؼ الخحىالث الاكخصادًت التي شهدتها دٌو الػالم الشالث باالهخلاٌ مً الاغخماد 

ؼ الصادزاث  غلى مصدز واحد للخصدًس والبتروٌ ئلى فخح املجاالث أمام املإطظاث للػمل في ول مجاالث الاكخصاد وجىَى

ت،خدماجُت وفخح البالد لالطدشمازاث ألاحىبُت وبالدها مً بين هره البلدان فىحب غلُىا الخؼسق ئلى ) صىاغُت ،ججاٍز

.  مػالجت الخلل في الدظُير فلرا ًجب أن هدخل املساحػت طمً هُاول املإطظت و أهدافها 
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      وغلى هرا ألاطاض وإلملام  حمُؼ الجىاهب املىطىع ازجأًىا أن ًيىن الدظاٌؤ الجىهسي الري طىػمل غلى إلاحابت 

: والخالي 

     ما مدى مساهمة املراجعة في جسيير املؤسسة وثحقيق ألاهداف في مخحلف املسحويات إلادارية داخل املؤسسة ؟ 

: وجدبلىز جحذ هره إلاشيالُت غدة أطئلت فسغُت 

 ماذا ًلصد باملساحػت؟ .1

 ماهي أهدافها وأطباب الاهخمام بها؟ .2

 ماهي الظىابؽ التي حظاغد غلى جؼبُم مفهىم املساحػت ؟ .3

 مً ًلىم بهره املساحػت؟ وماهي الشسوغ الىاحب جىفسها فُه ؟ .4

 ماهي واحباث ومظإولُاث املساحؼ ومػنى اطخلالله املنهي ؟ .5

 هُف ًمىً اغخباز املساحػت أداة لخلُُم هظام السكابت الداخلُت ؟ .6

 هُف ًخم الاطدىاد غلى املساحػت ملىاحهت الخحدًاث؟ .7

: الفرضيات 

 . املساحػت هي الدصخُص اهخلادي ٌظمح بخدكُم الػملُاث التي كامذ بها املإطظت والحىم غليها  -

 .ئن اغخماد املساحػت بجمُؼ ملىماتها مً شأهه أن ٌظاهم بدزحت هبيرة في جحلُم ألاهداف املسحىة منها -

ت غلى املساحػت في الدظُير وجحلُم الاأهداف  -  .حػخمد املإطظت الاكخصادًت الجصائٍس

 .الدظُير ألامشل للمإطظت هى الىكىف غلى مىاػً اللىة والظػف مً خالٌ وحىد هظام زكابي فػاٌ  -

: أسباب اخحيار املوضوع

: ئن اخخُازها لهرا املىطىع لِع مً كبل الصدفت وئهما ٌػىد ألطباب مىطىغُت وأطباب ذاجُت 

 :ألاطباب املىطىغُت - أ 

 .ًجب هشفه وإلاحاػت به  (املساحػت)لىحىد مشيل في فهم هرا املىطىع  -

ت بالخصىص جدزن أهمُت املساحػت في الدظُير ولىً ال حػسف هُف جؼبلها مُداهُا لىحىد  - ئن املإطظاث الجصائٍس

 .غدة صػىباث 

 :ألاطباب الراجُت- ب 

 .املٌُى الصخص ي في هرا املجاٌ مً مػسفت غالم املساحػت وهُفُاث جؼبُلها  -

. ئمياهُت املىاصلت والبحث في هفع املجاٌ مظخلبال -
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: منهج الدراسة 

لإلحابت غلى مشيلت البحث السئِظُت ومخخلف الدظاؤالث الفسغُت املؼسوحت طىف وػخمد غلى مجمىغت مً املىاهج، 

خي، ولدزاطدىا للجاهب الىظسي املىهج  خي في جدبؼ مهىت املساحػت مىر وشأتها وجؼىزها الخاٍز حُث طىػخمد غلى املىهج الخاٍز

. الىصفي ،والاطخلسائي الخحلُلي في الجاهب الخؼبُلي مً خالٌ الدزاطت الخؼبُلُت في املإطظت 

: أهداف املوضوع 

ئبساش حخمُت جؼبُم املساحػت مً كبل املإطظت ئذا أزادث طمان البلاء غلى الظاحت الاكخصادًت مً خالٌ  -

 .جحلُم أهدافها 

إلاشازة ئلى وحىب وحىد مصادز مػلىماث دكُلت بفظل وحىد مساحػت دكُلت للػملُاث التي جلىم بها املإطظت  -

 .مً أحل اجخاذ اللسازاث

 .ئزساء املىخبت الجامػُت بهرا املىطىع خاصت لللت املرهساث املخىاولت لهرا املىطىع  -

 .الاػالع غلى واكؼ املساحػت و الخؼىزاث والخغيراث التي حدزذ في هرا املجاٌ  -

 .فخح املجاٌ أمام الؼلبت للبحث في هرا املىطىع والخىطؼ فُه -

: صعوبات الدراسة 

:     مً  الصػىباث التي واحهخىا أزىاء الدزاطت هرهس منها

فُما ًخص الدزاطت الخؼبُلُت فهي حػخبر الػىصس ألاهثر صػىبت التي واحهخني ،هظسا ليىن املىطىع حظاض فمً الصػب 

ت في املإطظت ألهه بمجسد ما أن أجيلم غً املساحػت و السكابت ئال وأن أالحظ وحه بػع  أن هحصل غلى وامل الحٍس

ألاشخاص غدم جلبل هرا املىطىع ألنهم ٌػخبروهه شيل مً أشياٌ الخلُُم الصخص ي ملإهالتهم و هفاءتهم  في أداء  

وظائفهم ،وجترحمها جصسفاتهم في خلم بػع الصػىباث أو الخماػل في جلدًم بػع املػلىماث أو الاطخفظازاث أو الىزائم 

ت أو خاصت  . بحجت أنها طٍس

: هيكل الدراسة 

اهؼالكا مً محاولت إلاحابت غً ألاطئلت املخػللت باإلشيالُت والفسطُاث امللترحت ملػالجتها وبىاء غلى ألاهداف التي ٌظعى    

ان وفصل جؼبُلي حػسطىا فُه ئلى دزاطت حالت ،  البحث ئلى ئًصالها فلد كظمىا البحث ئلى زالر فصٌى منها ازىان هظٍس

. وفي ماًلي غسض ملخخلف هره الفصٌى وما جحمله مً مػلىماث 

. حُث جىاولىا في هرا الفصل مدخل للمساحػت وهى ملظم ئلى مبحشين : الففل ألاوو 

خي والخػٍسف باملساحػت وئبساش أهمُتها وأهدافها                           : املبحح ألاوو  جىاولذ فُه ماهُت املساحػت ، بداًت بالخؼىز الخاٍز

. وغالكتها باملحاطبت مدغم بجدٌو 



 مقدمــــــــــــــــــــة
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.  املػاًير و إلاحساءاث الىاحب اجخاذها لخحلُم مفهىم املساحػت مػم بأشياٌ  :املبحح الثاني

حُث جىاولىا في هرا الفصل فػالُت املساحػت في حظُير املإطظت وجحلُم أهدافها  ، وهى ملظم ئلى   : الففل الثاني

. مبحشين 

أللُىا فُه الظىء غلى ماهُت املساحػت الداخلُت والخازحُت وأهمُتها ، ومجاٌ جؼبُلها ، زم الػالكت بين :  املبحح ألاوو 

. املساحػت الداخلُت والخازحُت ، وهرلً أزس جيامل املساحػت الداخلُت والخازحُت 

حُث زهص هرا  املبحث غلى غالكت املساحػت بالسكابت الداخلُت وئبساش دوز املساحػت في الدظُير ، الخحدًاث : املبحح الثاني

.  التي جىاحه املساحػت للخؼبُم ألامشل في املإطظت 

وهظام الػمل فيها، وجحلُل الىخائج املخحصل " زام طىس" ًخظمً مبحشين، ًخحدر غً وشأة مإطظت :الففل الثالح

.  غليهم مً خالٌ الاطخبُاهاث ودزاطت الفحىصاث التي ًلىم بها املساحؼ غلى اللىائم املالُت
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 الخأصيل الػلمي للمزاحػت
 

 

 

 

 

 

 

ٌل   الطصل ألا



الفصل األول                                                   التأصيل العلمي للمراجعة  
 

 
6 

: ملدمت الفصل 

لللللللالذل صد دلالاهخماملباملش ظولألال ملش ظهتلمًلخُضل اخىكُملألا اىلاءةلهكش لالصدًادلالاهخماملباألكعامل ملداظبُتلألا اتيل

تلفيلناملىال لحاغشلمدلُالألاناملُالألامال ظخلضمذلمًل هيلمطذسل ملهلوماثل اشثِعُتل،لألاهكش لاخهلُذ ثل اهملُاثل اخجاٍس

فػصلملىُتل ملششألاملنًلبد سجهلمًلالانخمادلنلىلسؤيل ملش ظول ملداًذلألاراًلبخوفشل اىلاءةلألاإلاخالصلمًلؤنل ابُاهاثل اتيل

شهالاو كولخاٌل ملششألاملحعخخذملاهذةلؤغش علألاجخذمل لنذ اتلجطٍو ًلوملبخذكُلهالألا الو ثمل ملااُتل اتيلًبذيلسؤًهلخٌو

ًلألاغحرهملهشحرلألاهز لمالظىبُىهلفيلهز ل نذةلؤؾش فلواإلد سةلألا ملعاهمحنلألا ملوقلحنلألا اذ ثىحنلألامطلحتل اػش ثبلألا ملعدشمٍش

.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الطصل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

ل
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. ماهيت املزاحػت: املبحث ألاٌو 

حهخبرل ملش ظهتلنملُتلفدظلخعاباثلألاخذةل كخطادًتلمالالخإهذلمًلصحتهال،ألا ملش ظهتلهيلفدظلؤهكمتل اشكابتل    

ألاهدُجتل ايشاؽل  اذ خلُتلألال ابُاهاثلألال ملعدىذ ثلألال لحعاباثلألال اسجالثل لخاضتلباملاظعتلبهذفلمهشفتل ملشهضل ملالي

خيلالمش ظهتلألاهُفلجؿوسثلهزهل .لالترةلمهُىتلألاججذسلهىالإلاشاسةلبلىل اخؿوسل اخاٍس

. ملحت جاريخيت غن املزاحػت وبػع حػزيفاتها: املطلب ألاٌو 

. ملحت جاريخيت غن املزاحػت : الفزع ألاٌو 

قهشثل ملش ظهتلهىدُجتلخخمُتلالحاظتل ملاظتلاشئظاءل الباثصلألاؤصحابل مو ٌلألا ملاظعاثلووظُلتلحعانذهملنلىل      

ً هخبرلبهؼلالاكخطادًحنلؤنل بعـل اشكابتلنلىلنمصلمًلهملجدذلظلؿتهملخاضتلفيلنملُاثل اخدطُصلألا اذفولألا اخخٍض ألَا

حنلألا اُوهاهُحنل ازًًل ظخخذمو ل ملش ظهُحنلمًلؤظصل اخإهذلمًل لالمش ظهتلًشظوللحيوماثلكذماءل ملطٍش  اكهوسل ألٌا

ألا اخؿوس ثل اتيلمشثلبهال ملش ظهتلواهذل صحتل لحعاباثل اهامتلالوكوفلنلىلمذىلظالمتهالمًلوصل اخالنباثلألا خؿاء

ل1.مشجبؿتلباألهذ فل ملخوخاةلمنهال

خيلالمش ظهتلمًلخالٌلجبُانلمًلاهلظلؿتل مشلباملش ظهتلألالمًلًلوملبهزهل اهملُتلل      مىًلجوغُذل اخؿوسل اخاٍس ل  ألٍا

ل اخالي ل:ألا هذ فل ملشظوةلمنهالبالجذألٌا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

                                                           
   .40 ص1992،مكتبة الجالء، المنصورة ، "المراجعة في إطار النظرية و التطبيق"محمود الناجي ،1
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الخطىر الخاريخي للمزاحػت  :(0-101)حدٌو 

 املزحلت  ألامز باملزاحػت  املزاحؼ  أهداف املزاحػت 

مهاكبتل اعش قلنلىل

 مو ٌلألاخماًتل  خخالط

 . مو ٌل

 مللًل، اىىِعتل،ل سظصل اذًًل،لواجبل

 .لإلامبر ؾوس،ل لحيومتل

لكبصل ملُالدلبلىل2000مًل

 م1700

مىول اغشلألامهاكبتلفانلُتل

 .ألاخماًتل مو ٌل

تل . ملداظبل  لحيومتل،لمداهمل اخجاٍس

 .ألا ملعاهمحنل

 مل1850ملبلىل1700مًل

ججىبل اغشلألاجإهُذل

 .مطذ كُتل ملحز هُتل

شخظلمنهيلفيل ملداظبتلؤألال

 . الاهونل

 1900ملبلىل1850مًل . لحيومتلألا ملعاهمحن

ججىبل اغشلألا خؿاءل،ل

 اشهادةلنلىلمطذ كُتل

خُتل  . الو ثمل ملااُتل اخاٍس

شخظلمنهيلفيل ملداظبتلؤألال

 . ملش ظهت

 1940ملبلىل1900مًل .ل لحيومتلألا ملعاهمحن

 اشهادةلنلىلضذقلللللل

ألاظالمتل هخكامل الو ثمل

خُتل  . ملااُتل اخاٍس

شخظلمنهيلفيل ملش ظهتل

 .ألا ملداظبتل

 لحيومتل،ل ابىونللللللللللل

 .ألا ملعاهمحنل

 م1970ملبلىل1940مًل

 اشهادةلنلىلهونُتل اىكامل

 اشكابتلألا ختر مل ملهاًحرل

 . ملداظبُتلألامهاًحرل ملش ظهت

شخظلمنهيلفيل ملش ظهتل

 .ألا ملداظبتلألالالاظدشاسةل

 لحيومتلنلهُئاثلؤخشى،ل

 . ملعاهمحنل

 مل1900لملبلىل1970مًل

 اشهاد ثلنلىل اطوسل

الحعاباثللللللللل اطادكت

ألاهونُتلهكامل اشكابتلفيل

قصل ختر مل ملهاًحرلغذل

 . اغشل اهااميل

شخظلمنهيلفيل ملش ظهتل

 .لألاالاظدشاسةل

 لحيومتل،لهُئاثلؤخشىل،ل

 . ملعاهمحنل

 مللل1900 بخذ ء لمًل

 

 .9، ص2003محمد الخىهامي طىاهز، مصػىد صدًلي، املزاحػت و جدكيم الحصاباث، دًىان املطبىغاث الجامػيت، الجزائز ، : املصدر
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لهالخللؤنل ملش ظهتلمشثلبمش خصلمخهذدةلايصلمشخلتلممحز تهالفيلخحنلؤههلبشيصلناملؤهذ فل ألامًلخالٌلهز ل لجذألٌا

لألا اوكوفلنلىلمطذ كُتل لحعاباثل لمىول اغشلألا اخالنبلألا اعشكتلألاخماًتل ضٌو  1. ملش ظهتلواهذلجخمدوسلخٌو

. بػع حػاريف املزاحػت: الفزع الثاوي 

 ملش ظهتلهيلفدظل ملعدىذ ثلألا لحعاباثلألا اسجالثل لخاضتلبامليشإةلفدطالبهخلادًالختىلًؿمئنل :الخػزيف ألاٌو 

شلنًل ملشهضل ملاليلفيلنهاًتلفترةل شلنًلهدُجتل ملششألاملخالٌلفترةلصمىُتلؤألالجلٍش شل ملااُتلظو ءلؤواهذلجلٍش  ملش ظولمًلؤنل اخلاٍس

ش،لفمشالل ىؿبولفُهلضوسةلألا ضحتلألاخلُلُتلألادكُلتل اغشعل ازيلمًلؤظلهلؤنذلهز ل اخلٍش شلآخشلًكهشلألٍا صمىُتلؤألالؤيلجلٍش

ًجبلؤنلًؿمئنلبلىلؤنلخعابل سباحلألا لخعاثشلًكهشل اشبذلؤألال لخعاسةل اصحُدتلنًل ملذةل ملااُتلللللألالؤنل ملحز هُتل

ش لصحُدالٌهىغل ملشهضل ملاليل اعلُملألا او ضحلالميشإةلألاوصلراًلفيلخذألادل ابُاهاثلألا ملهلوماثل  اهمومُتلضوسثلجطٍو

شل ل2.ألاإلاًػاخاثل اتيلقهشثلالمش ظولألاكذمذلباُهلألاهمالجكهشل اسجالثلبهذل الدظلألا اخدلُمللللألال اخلٍش

 ملش ظهتلجمشصلنملُتلفدظلملجمونتلمًل ملهلوماثلجلوملنلىلالاظخلطاءلبهذفل اخدلملمًلظالمتل:الخػزيف الثاوي 

 الو ثمل ملااُتلألاراًلألافملمجمونتلمًل ملهاًحرل ملوغونُتل،لحهىغل خخُاظاثلمعخخذميلجلًل الو ثمل ملااُتلألامولغشألاسةل

بًطاٌلهز ل اشؤيلبلىل ؾش فل ملهىُتلملهاألاهتهالفيل لحىملنلىلمذىلظودةلألاهونُتلهزهل ملهلوماثلألاجدذًذلمذلىلالانخمادل

ل3.نلىلجلًل الو ثمل

لتلموغونُتلبو ظؿتلشخظل:الخػزيف الثالث   ملش ظهتلهيلنملُتلمىكمتلاخجمُول داتلألا الش ثًلألاجلُُمهالبؿٍش

ماهصلألامعخلصلإلبذ ءلسؤًهل الجيل ملداًذلنلىلمذىلجمشُصلألاجؿابمل ملهلوماثل ملخهللتلبوخذةل كخطادًتلل او كولبذسظتل

ل4.مهلواتلفيلغوءل ملهاًحرل ملدذدةلألالجبلُغلهز ل اشؤيلالمهخمحنلبشاألانل اوخذةلالاكخطادًتلملعانذتهملفيل جخارل الش س ثل

: حػزيف شامل 

خالٌل ظخهش غىالاهذةلحهاٍسفلالمش ظهتلألاكطذل لخشألاطلبخهٍشفلًجمول س ءل ملخخللتلخواهالملادهلؤنل ملش ظهتلهيل

نملُتلفدظل هخلاديلمىكمتلألاموغونُتلالبىودل او سدةلفيل الو ثمل ملااُتلمولججمُولألاجلُُمل داتلر ثل اطلتلباابُاهاثل

 او سدةلبهزهل الو ثملألا ملخهللتلباألوشؿتلألال خذ رلالاكخطادًتل اتيلًمىًل اخدلملمنهالألاجدذًذلدسظتل اخىاظملمول ملهاًحرل

ؤألال مللاًِغل ملدذدةلالخشألاطلبشؤيلفجيلمداًذلألادكُملنًل ملشهضل ملاليلألاهدُجتل ايشاؽلالماظعتللألاهز لجلُُملهكامل اشكابتل

 اذ خلُتل،لألاجوضُصلهزهل اىخاثجلاألؾش فل ملهخمتلبهالد خلُالمًلمذًحريلألامعاألااحنلمًلؤظصل جخارلكش س ثلألاألاغول

.ل ظتر جُجُاثلظذًذةل

              

                                                           
1
  .65 محمود الناجي ، مرجع سبق ذكره ، ص  

.4م ص 2000الدار اجلامعية االسكندرية ، " أصول المراجعة " رجيب السيد راشد ، حممود الناجي دروبش، حممد عبد الفتاح الصحن 2
  

.21 ، ص1988دار النهضة العربية ن ،"األصول العلمية للمراجعة بين النظرية و التطبيق " حممد مسري الصبان ،   3  
.13، االسكندرية ، ص 2003الدار اجلامعية ، طبعة ،" الحديثة في المراجعةادراسات في االتجاهات " منصور أمحد ،  4  
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ملخص لخػزيف املزاحػت  : (10-01 (الشيل  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 07- ص– محمد غبد الفخاح صحن ، رحب الصيد راشد :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

مىطىع الزكابت  للل           

           مػاًير ًجب احترامها 

  

   المهني المستقل  

 الفحص عملية اختيارية           منهجية منسجمة             

 و متدرجة جلميع عناصر         أدوات ممنهجة

  اإلثبات بالعدد الكايف            تقنيات الرقابة

                                   إجراءات املراجعة 

للللل       هل املػاًير احترمذ       

املزاحػت          

        ي       الرأ
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املزاحػت   أهميت وأهداف: املطلب الثاوي 

. أهميت املزاحػت: الفزع ألاٌو 

لللللحهودلؤهمُتل ملش ظهتلبلىلوونهالألاظُلتلتهذفلبلىلخذمتلنذةلؾو ثفلحعخخذمل الو ثمل ملااُتل ملذكلتلألاحهخمذهالفيل جخارل

ًل لحااُحنلألا ابىونلألاسظاٌل نماٌلألاالاكخطادلللل حنلألا ملعدشمٍش كش س تهالألاسظملظُاظاتهالألامًلؤمشلتلراًلؾاثلتل ملذٍس

.لألا اهُئاثل لحيومُتل ملخخللتلألاهلاباثل اهماٌلألاغحرهال

للللبنلبد سةل ملششألاملحهخمذل نخماد لولُاللنلىل ابُاهاثل ملداظبُتلألاألاغول لخؿـلألامش كبتل د ءلألاجلُُمهل،لألامًلهىالهدشصل

ًلحهخمذلنلىل الو ثمل ملااُتل ؤنلجيونلجلًل ابُاهاثلمذكلتلمًلكبصلهُئتلفىُتلمداًذةل،لهزاًلهجذلؾاثلتل ملعدشمٍش

 ملذكلتلنىذل جخارلؤيلكش سلفيلجوظُهل ملذخش ثلألاالاظدشماس ثلبدُضلاهملؤهبرلناثذلممىًلمول نخباسلنىطشل لحماًتل

.ل ملمىىت

تلألا اطىانُتلفخهخمذل الو ثمل ملااُتلمًلكبصلهُئتلفىُتلمداًذةلنىذلفدطهالالمش هضل ملااُتل للللؤمال ابىونل اخجاٍس

المششألاناثلهخلذملبؿلبلكشألاعلألاحعهُالثل ثخماهُتلمنهالهزاًلهجذلسظاٌلالاكخطادلٌهخمذألانلهزهل الو ثملفيلجلذًشهال

.لالذخصل الوميلألافيل اخخؿُـلالاكخطادي

للللؤمال اهُئاثل لحيومُتلألاؤظهضةل اذألااتل ملخخللتلفخهخمذل الو ثمل ملذكلتلفيلؤغش علهشحرةلمنهال اخخؿُـلألا اشكابتل،ل

فشعل اػش ثبلألاجدذًذل ظهاسل،لألاجلذًشلإلاناهاثلابهؼل اطىاناثل،لهزاًلحهخمذلنليهالهلاباثل اهماٌلفيلملاألاغاتهال

.لمولإلاد سةلبشإنل ظوسلألا ملشاسهتلفيل سباحلألامالشابهل

للللألاكذلجخهذلؤهمُتل ملش ظهتلباايعبتلالماظعتلمًل ملدلُتلبلىلإلاكلُمُتلؤألال اذألااُتل،لفاملش ظهتل اذكُلتلجمىذل ملاظعتل

 ملشاسهتلفيل ملدافصل اذألااُتلمًلخالٌل ملهاسعلؤألال ملىافعاثلفيل اطللاثلفهىذلجلذًمل ملاظعتلبؿاكتهال الىُتلبششؽل

ل1.لصحتهالألادكتلمهلوماتهالألاهز لمالجوفشهل ملش ظهتل

. أهداف املزاحػت : الفزع الثاوي 

:لللللهىانلنذةلؤهذ فلالمش ظهتلفيلهو حيلنذةلؤهمهال  

لألال لخطوملألاظمُول اهىاضشل ملشبختلفيل الو ثمل :الىحىد والخحلم لهول اخإهذلمًلؤنلظمُول ضٌو فهذفل ملش ظول ألٌا

 ملااُتلألا ملحز هُتل لخخامُتلموظودةلألاظود لفهلُالألاراًلبمالجلشبهل ملهلوماثل ملداظبُتلمشصل ملخضألانل اعلعيلباملبلغلألا اىمُتل

.لألاراًلبالجشدل اهلليلاهل
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ٌععىل ملش ظولمًلخالٌلهز ل ابىذلبلىل اخدلملمًلملىُتل ضصلبهذلألاظودهل الهليللللللللألاراًلنًل:ل امللىيت واملدًىهيت

مل ملهلوماثل ملعدىذًتل اتيلجشبذلراًل،ألاهلغل اشحئلباايعبتلالمعخدلاثلؤألال اذًونلفهلىل ملش ظول اخدلملفهاللمًل ؾٍش

.لضذكهال

لبهال:الخلييم والخخصص  لٌهجيلهز ل ابىذلؤألال اهادفلهولجلُُمل خذ رل ملداظبُتلألافلالالؿشقل ملداظبُتل ملهمٌو

هؿشقلؤمالنلالاظدشماس ثلألابؾلاءل ملطاٍسفلإلانذ دًتلزملجخطُظل اهملُتلفيل لحعاباثل ملهىُتلألاراًلمًلؤظصلجللُصل

فشصل سجيابل خؿاءلألا اغشلألاغمانلزباثل اؿشقل ملداظبُتلمًلدألاسةلألخشىلمولالااتز ملباملبادتل ملداظبُتل مللبواتلكبوالل

.لنامال

لبنل اهذفل ظاسخيلمًل ملش ظهتلهولببذ ءلسؤيلفجيلمداًذلنًل اوغهُتل لحلُلُتلالماظعتلللألاالل:الػزض وإلافصاح 

ًلنلىلمخشظاثلهكامل ملهلوماثل ملداظبُتل اتيلؤنذثلألافلالملهاًحرل ًخإحىلراًلباللبوظودلبفطاحلمداظبيلمًلؾشفل ملذًٍش

ل1. ملماسظتل ملهىُتلألابااخاليلٌعخؿُول ملش ظولبزباثلصحتهال

لألاحهخبرل اشمواُتلمًلؤهمل لخطاثظل او ظبلجوفشهال،لازاًلباثلمًل اػشألاسيلنلىلهكامل:الشمىليت والىماٌ 

 ملهلوماثل ملداظبُتلجواُذلمهلوماثلمهبرةلألاشاملتلايصل خذ رل اتيلجمذلمًلخالٌل خخو ءلهزهل ملهلومتل مللذمتلنلىل

 ملهؿُاثل اتيلجمذلبطلتلبلىل لحذرل،لفااشمواُتلجيونلبخجهحزل ابُاهاثلبشيصلًوفشلمهلوماثلشاملتلألامهبرةلنًل اوغهُتل

.ل لحلُلُتلالماظعتل

لخالضتلنملُتل ملش ظهتلفيل ملاظعتلهول لخشألاطلبشؤيلفجيلمداًذلًجعذلفُهل ملش ظهتل :إبداء  رأي فني محاًد 

.لللمطذ كُتل ملهلوماثل ملوظودةلباالو ثمل ملااُتلألاحهبحرهال اذكُملنًل اوغهُتل ملااُتلألاهدُجتل ايشاؽلالترةلمهُىتل

:لألاالذلحهذثلنملُتل ملش ظهتلهزهل هذ فلبلىلؤهذ فلألالؤغش علؤخشىلؤهمهال

مش كبتل لخؿـل ملوغونتلألالمخابهتلجىلُزهال؛ل-لل1للللللللل

جلُُملهخاثجلؤنماٌل ملششألاملباايعبتلبلىل هذ فل ملشظومتل؛ل-لل2للللللللل

ملمدولإلاظش فلفيلظمُولهو حيلوشاؽل-ل3للللللللل جدلُملؤكصخىلكذسلممىًلمًل اىلاًتلإلاهخاظُتلنًلؾٍش

للللللللللل ملششألام؛ل

إحيل اهذفل خحرل-ل4لللللللل جدلُملؤكصخىلكذسلممىًلمًل اشفاهُتلألفش دل ملجخمول ازيلٌهمصلفُهل ملششألاملألٍا

ولبطوسةلنامتلخُضلاملٌهذلجدلُملؤهبرلكذسلممىًلمًل اشبذ ل ازيلؾشؤلنلىلؤهذ فل ملشاَس .لللللللللهدُجتل اخدٌو
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ل.أهىاع املزاحػت : املطلب الثالث 

مىًلالماظعتلؤنلجخخاسل تل اتيلًىكشلبايهالاهملُتل اخذكُملألٍا للللللهىانلنذةلؤهو ملمًل ملش ظهتلجخخلفلباخخالفل اض ألٍا

 ملش ظهتل اتيلحعانذهالألالجملًلوصلإلامياهُاثلادعهُصلمهمتل الاثمحنلبهال،لألاموللضخامتلسؤطل ملاٌل ملعدشمشلوعخؿُولؤنل

لؤههلهىانلهونانلمًل ملش ظهتلهمال ملش ظهتل اذ خلُتلألا ملش ظهتل لخاسظُتلخاضتلهزهل خحرةل اتيلجمل اترهحزلنليهال هلٌو

.لهشحر ل

 1.من حيث هطاق غمليت املزاحػت :الفزع ألاٌو 

:لللللألالهجذلهىالهونحنلمًل ملش ظهتلهمال

بلدظل الُودلألا ملعدىذ ثلألا اسجالثلبلطذل اخوضصلبلىلسؤيلفجيلمداًذلل( ملش ظو)ألاهىالًلومل ملذكمل :مزاحػت واملت /ؤ

لصحتل الو ثمل ملااُتلهيصل،ظو ءلؤواهذل مليشإةلر ثل اطلتل لحيومُتلؤألالغحرل لحيومُتلألا اتيلجخػولاللو نذل خٌو

 لحيومُتل ملوغونُتل،لألا مو ٌل ملعخللتلفيلهزهل مليشإةلاهالضلتل اهمومُتلألاجملىهال اذألااتلألااهال اشكابتلل ملباششةلنليهال

ؤيلًلومل ملذكملبلدظل الُودلألاظمُول اهملُاثل ملااُتلل"ل detaited audit"ألاكذلوانلاهز ل اىوملجذكُلالواماللجلطُلُال

تل ملسجلتلفيلدفاجشل اُومُتلنلىل خخالفلؤهو نهال،لللللألاهزاًلظمُول  اطغحرةلألا اىبحرةلنلىلخذلظو ءلألا الُودل اذفتًر

ول اثل ملداظبُتلاألألاس قلألال ملللاثل،لاىًلهز لوانلملالواهذل ملشاَس  لحعاباثل اتيلجخػمنهالدفاجشل ظخارلألالمخخلفل ادعٍو

لهز لجذكُملوامصل خخباسيللللللل ل"لtest- check audit " اتيلجذكملخعاباتهالضغحرةل لحجملألانملُاتهالكلُلتلظذ ل،لفلذلجدٌو

هدُجتلالخؿوسل ازيلخذرلفيلناامل نماٌللألامالضاخبلراًلمًلوشوءل اطىاناثل اىبحرةلألا اششواثل ملعاهمتلبدُضلامل

لؤنلًلومل ملش ظولبخذكُملألامش ظهتلظمُول اهملُاثلألاوافتل اسجالثل،لفلجإل ملش ظهونلبلىلبجباملؤظلوبل ًطبذلمًل ملهلٌو

ولبإهكمتل اشكابتل اذ خلُتلألنلهمُتلالاخخُاس ثلألاحجمل اهُىاثل  اهُىتلألاالاخخُاسلفيل ملش ظهتلممالص دلمًل هخمامل ملشاَس

تلنىذمالجيونلهدُجتل ادةلوعبتلبخخباٍس ٌهخمذلنلىلدسظتلمخاهتلجلًل هكمتل ملعخهملتل،لفليل اغاابلًلجإل ملش ظولبلىلٍص

جلُُمهلاىكامل اشكابتلغحرلمشغُتلألاألاظودلسغش ثلفيهال،لألاهىز لًخطحلاىالؤنل الاسقلبحنلهزًًل اىونحنلمًل اخذكُملًىمًل

فيل خخالفلهؿاقلنملُتل اخذكُملفلـل،لألااللًمىًل لحذلمًلظلؿتل ملش ظولفيل اىونحنلبإيلشيصلمًل شياٌلفلهلألاخذهل

شلهؿاقلنملُتل ملش ظهتل .لخملجلٍش

 2:املزاحػت الجزئيت /ب

ألاهىالًلخطشلنمصل ملذكملنلىلبهؼل اهملُاثلؤألال ابىودلدألانلغحرهالهإنلٌههذلباُهلبخذكُمل اىلذًاثلفلـلؤألالظشدل      

 ملخاصنلؤألالنملُاثلؤًاملمهُىتلدألانلباقيل ًامل،لنملُاثلشهوسللمهُىتلدألانلغحرهال،لألافيلهزهل لحااتلاللًمىىهلل لخشألاطل

شل ملذكملنلىلمالخذدلاهلمًلمو غُولألايهخملبهزهل ملش ظهتلششواثل ل الو ثمل ملااُتلهيصل،لألابهمالًلخطشلجلٍش بشؤيلخٌو

 فش دلهششواثل ملعاهمتلؤألالماظعاثللر ثل مللىُتل الشدًتل،لألامًل ملشغوبلفُهلهىالؤنلًدطصل ملش ظولنلىلنلذلهخابيل

:لًوضحلهؿاقلنملُتل اخذكُمل ملوولتلباُهل،لهمالنلُهلمش ناةلماًليل
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اللًجبلنلىل ملش ظولبؾالمل ملعاألااحنلفيل مليشإةلموغومل ملش ظهتلنلىل اهملُاثل اتيلظوفلًلوملبمش ظهتهاللل -

 ألا اتيلكاملباخخُاسهالؤألالفشغذلنلُهل؛

اللًجبلنلىل ملش ظول ظخخذ ملهلغل اهملُاثلألابىلغل ظلوبلنىذل الُاملبمش ظهتلنملُاثلهلغل مليشإةلمشةل -

 ؤخشىلألههلكذلجخغحرلبهؼلمطادسل ملهلوماثلؤألالجلغىل؛

شهلجلاضُصلألاؾبُهتل اهملُاثل اتيلكاملباخخُاسهاللألامش ظهتهالختىلاللًخهشعلأليل - نلىل ملش ظولؤنلًىخبلفيلجلٍش

 معاألااُتلمهُىتللباايعبتلالهملُاثل اتيلاملًلملباخخُاسهال؛

اللًجبلنلىل ملش ظولبجباملؤظلوبل ملش ظهتل لجضثُتلباللبهذلؤنلًلوملبخلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلفيل مليشإةل -

موغومل ملش ظهتلألالجإهذهلمًلؤههلهكاملظُذلألالًبهضلنلىلالاؾمئىانلل

. من حيث الىكذ الذي جخم فيه غمليت الخدكيم أو املزاحػت : الفزع الثاوي 

 1:مزاحػت نهائيت /ؤ

اثللل لللللبدُضلًيلفل ملش ظولباالُاملبمشصلهز ل اخذكُملبهذل هتهاءل الترةل ملااُتل ملؿلوبلمش ظهتهال،ألابهذلبظش ءل ادعٍو

ألاجدػحرل لحعاباثل لخخامُتلألاكاثمتل ملشهضل ملاليلألافيلراًلغمانلبهذملخذألارلؤيلحهذًصلفيل ابُاهاثلبهذلجذكُلهالألنل

:ل لحعاباثلجيونلكذلؤكللذلمعبلال،لألاجدلمل ملش ظهتل انهاثُتلمض ًالمهُىتلباايعبتلاألؾش فل ملخخللتللألامًلؤهمهالماًليل

ًلػلهالهشحرلمًل ملش ظهحنل ازًًلًخهاملونلمول اهذًذلمًل مليشأثلألا اششواثلبمالاللًخوفشلاذًهل اوكذل ايافيل -

 نلىلمذ سل اعىتلملماسظتلؤظلوبل ملش ظهتل ملعخمشةل؛

 ًلػلهال ملش ظولألنهالنملُتلألاألا كهُتلألالجدُذلاهل الشضتلاخيعُمل اوكذلبِىهلألابحنلمعانذًهل؛ -

اللخاضتلمش ظهتل ملحز هُتل - جطلحلملش ظهتلنملُاثلألاخعاباثل مليشأثلضغحرةل لحجملألا اتيلاللحعخغشقلألاكخالؾٍو

 مش ظهتلواملتلألاجلطُلُتلألااهز لهشحر لمالًؿلملنليهالجذكُمل ملحز هُتل؛

جلضخيلبلىلخذلهبحرلنلىلخاالثل اخالنبلألا اغشل اتيلجخملؤألالجشجىبلفيلخااتل ملش ظهتل ملعخمشةلألنل ملش ظهتلجخمل -

 بهذل هتهاءلظمُول اهملُاثلألابنذ دل الو ثملألال لحعاباثل لخخامُتل؛

ًلػلهال ملش ظولفيلخااتلكُامهلبخلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلفيل مليشإةلألال ؾمئىاههلبلىلؤههلهكاملكويلألالظُذل -

 .خاضتلمولألاظودلبد سةلفهااتلالمش ظهتل اذ خلُتل

:للللألاسغملهزهل ملض ًالألالإلاًجابُاثلباللؤههلٌهابلنليهالفيلنذةلهلاؽلمنهال

ترنل اباقيلدألانل - حهخبرلمش ظهتلغحرلشاملتلفيل اغاابلألنل ملش ظولنادةلمالًخخاسلنُىاثلمًلوصلهوملمًل اهملُاثلألٍا

 مش ظهتل؛

ذلمًل لحذألادل ملخهاسفلنليهال؛ - اللًٍض  ؤنهالاللجطلحلالميشأثلهبحرةل لحجملألنهالحعخغشقلألاكخالؾٍو

ٌغلبلنليهال ظلوبل اهالجيلألالاِغل اوكاجيلألنهالحهمصلنلىلهشفل خؿاءلألاالاهدش فاثلبهذلألاكونهاللللألااِغل -

 خاٌلألاكونهاللألالبهذل هتهاءل اعىتل ملااُتل؛
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خلبكلاٌل اذفاجشلفيل - ًدطصلهىانلهوملمًلالاسجبانلفيل اهمصلفيلوصلمًلمىخبل ملش ظولألال اهمُصلخُضلجخو فملجو ٍس

هشحرلمًل ملششألاناثل اهملُتلاىلغل ملىخبلممالًاديلبلىل اخطحُتلببهؼل اذكتلفيل د ءلملابصلإلاظش ملفيلبهجاصل

.ل اهمصل،لؤغفلبلىلراًلؤنل اهمصلكذلًخوكفلبهؼل اوكذلختىلًلومل ملش ظولبجمول داتللألا الش ثًل االصمتل

 1:مزاحػت مصخمزة /ب

اس ثلمخهذدةلالميشإةلموغومل لللللألاهىالًلومل ملش ظولبخذكُمل لحعاباثلألا ملعدىذ ثلبطلتلمعخمشةلخُضلًلوملبٍض

لتلمىخكمتل ل الترةل اتيلًش ظههالظو ءلبؿٍش المشال) ملش ظهتلؾٌو ؤألالغحرلمىخكمتلخالٌلؤًاملمهُىتل،لزملل(ؤظبونُالؤألالشهٍش

:لًلوملفيلنهاًتل اهاملبخذكُمل لحعاباثل لخخامُتلألال ملحز هُتلألالهز ل اىوملمًل ملش ظهتلًدبههل ملش ظولبطلتلخاضتلفيلخااتل

 مالبر لواهذل مليشإةلجخمحزلبىبرل لحجملألانملُاتهالهبحرةلألالمخهذدةل؛ -

 جو فشلنذدلهبحرلمًلمعانذيل ملش ظول مشل ازيلًمىنهملمًل اترددللنلىل مليشإةلبطلتلمعخمشةل؛ -

 .لنذمل اخمىًلمًلجلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلالحىملنلىلمذىلهلاءجهل -

مخاصلهز ل اىوملمًل ملش ظهتلبالخطاثظل اخااُتل :لألٍا

ألاظودلألاكذلوافيلاذىل ملذكملممالًمىىهلمًل اخهشفلنلىل مليشإةلبطوسةلؤفػصلألامًل اخذكُملبشيصلؤألافىل،للللل -

 ألا ملعانذةلفيلخصل ملشاوصلبمجشدلقهوسهال؛

لألاظشنتل هدشافل اغشلألا لخؿإللألافيلألاكذلكطحرلبذاللمًلجشنلراًلختىلنهاًتل - لبإألٌا مخابهتلنملُاثل مليشإةلؤألٌا

 . اهامل

لبمجشدل هدشافهالدألانلالاهخكاسلانهاًتل اعىتل؛ -  مهالجتل خؿاءلؤألااللبإألٌا

بلللللل -  هخكامل اهمصلبمىخبل ملذكملألافيل ملششألاملؤًػالاوظودلمجاٌلألا ظولصمىُالالمش ظولألابجاختل الشضتلالخذٍس

 ألا اخهلُملباايعبتلالهاملحنلفيلهزهل ملياجبلمًلمش ظهحنلخذًثيل اههذلباملش ظهتلؤألالخذًثيل اخخشطل؛

اس ثل ملخىشسةلمًلكبصل ملذكملمًلؤزشلهلسخيلنلىلموقليل ملششألاملألابهجاصل - جللُصلفشصل اخالنبلبااذفاجشلملالالٍض

.ل نماٌلفيل اوكذل ملىاظبلألابشيصلمىخكملنلىلمذ سل اعىتل ملااُتل

ل2:سغملهزهل ملض ًالألال لخطاثظلٌهابلنلىل ملش ظهتل ملعخمشةلماًليل

 خخماٌلكُاملموقليل مليشإةلبخغُحرلؤألالخزفلؤسكاملؤألالكُودلفيل ملعدىذ ثلألال اسجالثلبهذلجذكُلهالظو ءلوانل -

راًلبدعًلهُتلؤألالبلطذل اغشلاخغؿُتل خخالطل نخماد لنلىلؤنل ملذكملاللٌهودلزاهُتلاخذكُملجلًل ملعدىذ ثل

 ألا اسجالثل؛

اسةل ملش ظولملش ظهتلمالًيونلكذلؤزبدذلبااذفاجشل - حهؿُصلنمصلموقليلكعمل لحعاباثلبحنل الترةلألا خشىلنىذلٍص

 ألا اسجالثل؛

                                                           
1 .30 ، 29ص - خالد أمني عبد اهلل ، مرجع سبق ذكره ،ص  
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اسةلاهل؛ -   خخماٌلظهول ملذكملنًلبجماملبهؼل موسل اتيلجشههالملخوختلفيلآخشلٍص

 خخماٌلوشوءلضالثلحهاسفلألاضذ كتلبحنل ملش ظولألاموقليل ملششألاملبعببلهثرةلجشددهلنلىل ملششألاملممالٌعببل -

 خشظالالمش ظولنىذل هدشافهلاغشلؤألاللخؿإلفيلدفاجشل ملششألامل؛

لنملُتل اخذكُمل ملعخمشةلهزهلبلىلنمصلسألاجُجيلآليلسجِبل -  . خخماٌلجدٌو

:لألاختىلهخغلبلنلىلهزهل ملشاوصلنىذلقهوسهالؤألالقهوسلغحرهالًخؿلبل مشل الُاملبهذةلؤشُاءلمنها

للللللل - جذنُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلألالبد ستهالألال اهاملحنلفيهالألا ازًًلًخواونلمش ظهتلنملُاثل مليشإةلؤألااللبإألٌا

مل ملش ظهتل اذ خلُتلماهملباللموقلحنلفيل مليشإةل؛  ألابطوسةلمعخمشةلألامىخكمتل،لبدىملؤنلؤنػاءلفٍش

نلىل ملش ظولؤنلًلوملفيلبذ ًتل مشلبدىلُزلبشهامجلمش ظهخهلبخلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلألال ملش ظهتل اذ خلُتلفيل -

 مليشإةلختىلًخإهذلمًلكوجهلألافهااُخهلألالبااخاليلٌعخؿُولبجباملؤظلوبل ملش ظهتل انهاثُتلهز لفُمالًخظل ملش ظهتل

 : انهاثُتل،لؤمال ملش ظهتل ملعخمشةلًجبلنلىل ملش ظول الُاملبهذةلنملُاثلمنهال

ألاغولنالماثلؤألالسموصلمهُىتلؤمامل ابُاهاثلؤألالؤسضذةل لحعاباثل اتيلكاملبخذكُلهاللللللللل -1

تلهزهل اهالماثلألا اشموصلألاملهومهالألامذاواهاللللللللل ألا اخإهذلمًلصحتهالألالالاخخلافلبعٍش

 ألامهىاهال؛

حسجُصل ملش ظولفيلمزهش جهل اىخاثجلر ثل لحعاظُتل اهامتللححنل لحاظتلبايهالنىذمالجيونل -2

 هىانلغشألاسةل؛

 خعًل خخُاسل ألاكاثل اتيلًضألاسلفيهال مليشإةلختىلًخجىبلحهؿُصل ملوقلحنل؛ -3

اسةلظابلتل،لنالألاةلنلىلراًلألاظودلبشهامجل -4 حسجُصلمالخكاثلنًلبجماملبهؼل موسلفيلٍص

 مش ظهتلًشبذلفُهل ملذكملمالجملبهجاصهلمًلنمصلخؿوةلبخؿوةل؛

 بدخاٌلحهذًالثلفيلبشهامجل ملش ظهتل ازيلًجبلؤنلًخطفلباملشألاهتل؛ -5

            المش ظولخملفيلبنؿاءلحهلُماجهلبهذملحغُحرلؤيلؤسكاملؤألالبظش ءلؤيلحهذًالثلفيل اسجالثل -6

 .ألال لحعاباثلبهذلمش ظهتهال،لباللبهذل اشظوملباُهل

 . املزاحػتلمن حيث درحت الالتزام بػمليت : الفزع الثالث 

 1:مزاحػت إلزاميت/ؤ

ألاهيل ملش ظهتل مللضمتلبىظل الو هحنلفيل اذألااتل ملهُىتلنلىل اوظوبلبهالألالمشاٌلراًلفلذلهظللكاهونل اششواثل سدويل         

مىهل،لفيصلمنهالهطذلنلىلغشألاسةلحهُحنلمش ظولل(609)ل،ألا الاهونل اخجاسيل لجض ثشيلفيل ملادةل1997اعىتلل(22)بشكمل

خعاباثلخاسجيلؤألالمالٌهشفلبمش كبلخعاباثلكاهوويلالششهتلًخولىلمش ظهتلخعاباتهالألاكو ثمهال ملااُتلخاضتلششواثل

مخػامىحنلشخطُالألافيلخااتلخذألارلل(ششواثل شخاص) ملعاهمتلنلىلنىغلششواثل شخاصل،لألنل ملعاهمحنلفيهال

ؤصمتلمااُتلًخهذىل الاهونلبلىلؤمو اهمل لخاضتلؤمالششواثل مو ٌلفُجبلؤنلًيونلاهالمش كبلخعاباثلمخخطظلجلومل

                                                           

46، ص 1988دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  لبنان،، " األسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات" حممد مسري الصبان، عبد اهلل العظيم هالل ،  1
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بترشُدهلبد سةل اششهتلألاحهُِىهل لجمهُتل اهامتلالمعاهمحنلفيل اششهتلألاجدذدلؤحهابه،خُضلجخوفشلفُهل اششألاؽل ملىطوصل

نليهالفيلكاهونلمض ألااتل ملداظبتلألا ملش ظهتل،لألامًلزملًمىًلجوكُول لجض ءلنلىل اششواثل اتيلجخخلفلنًل الُاملبزاًلألاالل

شاسلبلىلهز ل اىوملؤخُاهال شلبدعاباتهال لخخامُتلألامش هضهال ملذكلتلمًلكبليلمذكليل لحعاباثل ملشخطحنل،للألَا جلذملجلاٍس

بااخذكُمل الاهوويل،لألااللجصحلؤنلجيونلهزهل ملش ظهتلباللمش ظهتلواملتل،لألاجكهشلباض مُتهالباايعبتلالهُئاثلألا ملاظعاثل

 اهامتلألاألاخذ ثل لجهاصلإلاد سيلفيل اذألااتلفغاابالجخولىل اخذكُملألالمش ظهتل وشؿتلاهزهل اوخذ ثلألا اهُئاثلألا ملاظعاثل

 اهامتل ظهضةل اشكابُتل ملخخططتلفيلوصلدألااتلألامشاٌلراًل لجهاصل ملشهضيلالمداظبحنلفيلمطشلألادًو نل ملداظبتلفيلابىانل

.لألادًو نل ملش كبتل اهامتلفيل اعهودًتل

:لألامًلخالٌلماظبملوعخيخجلؤهمُتلألاؤهذ فل الجوءلبلىلهز ل اىوملمًل ملش ظهتل

مىذلخذألارلفػاثذلمااُتلفيل ملاظعاثل ملااُتلألا ظخجز فل ملاٌل اهاملؤألال ملاٌل لخاصلبااضباثًلألامشاٌلراًلفيل -

  لجض ثشلبىًل لخلُلت؛

لمًلفشعل اعُؿشةلنلىل ملاظعاثلالاكخطادًتلخاضتل ظىبُتلمنهالختىلحهشفل ايشاؾاثل - جمىًل اذألٌا

الاكخطادًتلألاغحرلالاكخطادًتلألابنلواهذلجلحمل اػشسلباملجخمولألا ابِئتلألامشاٌلراًل اششواثل ابترألااُتلفمش ظهتهال

صلفيل لجض ثشل؛  باض مُتلألنهالحعخغصل ملطذسل ظاسخيلالخمٍو

ألاحهخبرلهػمانلألصحابل لحلوقل ململوهتل ملودنتلنىذل اغحرلمًل ملخهاملحنلالاكخطادًحنلألامشاٌلراًلنىذلغُابل -

 راًلماخصللبضباثًلبىًل لخلُلتل اتيلاملحعتردلؤمو اهملبهذلبفالطل ابىًلألال خخالظهل؛

جىشفل غو ءلؤألالحعلُؿهالنلىلبهؼل الاثمحنلنلىلبد سةل ملاظعتل اهامتلالذألااتلمشصلخذألارل خخالطللبىًل -

 . لجض ثشلألا تهاملبهؼلإلاؾاس ثل اعامُتلفيل اذألااتل

ل

 1:مزاحػت اخخياريت /لللب

ألاهيلراًل ازيلًؿلبهلؤصحابل مليشإةلدألانلباض ملكاهوويلنلىلألاظوبل الُاملبهل،لألاجلًلهيل لحااتلباايعبتل     

،لخُضلجؿلبلل( اخػامًل اهادًتلألال اخوضُتل ابعُؿتلألال ملداضتل)المششألاناثل الشدًتلألالاششواثل شخاصل

بد سةل مليشإةلمًل ملش ظول لخاسجيلبظش ءلبهؼل ملش ظهاثلاغشعلمهحنلؤألال اخدلملمًلؤمشلمالؤألالالجخارلكش سلمهحنل

:لبىاءلنلىلهدُجتل ملش ظهتلألاكذلجيونلولُتلؤألالظضثُتلخعبلسغبتلؤصحابل ملششألامللألامشاٌلراًل

مش ظهتلألالفدظلنملُاثلظضثُتلفيلفترةلمهُىتل؛للللللللللللللللل-ل

 مش ظهتلألالجذكُملخعاباثلألالنملُاثل ملخاصنل ملخخللتل؛لللللللللللللللل-ل

 مش ظهتلبهؼلنملُاثل اشش ءلدألانلغحرهالؤألالبهؼلنملُاثل ملبُهاثلدألانلغحرهال؛للللللللللللللللللللل-ل

 .مش ظهتلؤألاس قلألامعدىذ ثلبهؼل ملىاكطاثل اتيلجمذلخالٌلفترةلماللللللللللللللللل-ل
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. من حيث الشمىليت ومدي املصؤوليت في الخىفيذ :الفزع الزابؼ 

 1:مزاحػت غادًت /    أ

للللللللللألاهولمالظبلذلإلاشاسةلباُهلمًلؤههلفدظل ابُاهاثل ملشبختلبااسجالثلألا اذفاجشلألا اخإهذلمًلصحتل الو ثمل

لراً،لألاغااباللمالًلجإل ملش ظول  ملااُتلألامذىلدالاتهالاىدُجتل نماٌلألا ملشهضل ملاليلألاببذ ءل ملذكملسؤًهل الجيل ملداًذلخٌو

تلهىالفمشالل خخُاسلفدظل اضباثًلًيونلهز ل الدظللجمُول اهملُاثل بلىلبجبامل اخذكُملؤألال ملش ظهتلالاخخُاٍس

هخبرل ملش ظولمعاألااللنًلؤيلبهماٌلؤألالجلطحرلفيلمماسظخهللحزسهل ملنهيلؤيلؤد ثهلالهىاًتل ألا ادسجُالثلاهملبذألانلجمُحزلألَا

ل ملهىتلفيلهلغل خو ٌلألا اكشألافل الاثمتلفيل ملششألاملجدذل اخذكُملؤألال  ملهلواتل ملخوكهتلمًلشخظلناديلًض ألٌا

.لل ملش ظهتل

:  مزاحػت لغزض مػين /لب

لبلىلهخاثجلمهُىتلٌعتهذفهال الدظلألاكذل        يونلهز ل اىوملمًل ملش ظهتلبهذفل ابدضلنًلخلاثملمهُىتلألال اوضٌو ألٍا

ل ملشهضل جيونل لحعاباثلألا ابُاهاثلموغومل ملش ظهتلكذلظبملجذكُلهالجذكُلالنادًالبهذفل لخشألاطلبشؤيلمداًذلخٌو

 ملاليلألاهخاثجل نماٌل،لألامًلؤمشلتل الدظلاغشعلمهحنلفدظل اذفاجشلألا اسجالثلبهذفل هدشافلغشلمالؤألال اخهشفل

ًلؤألال هػماملآخشل .لنلىلؤظبابل خخالطلمهحنل،لبغشعلجدذًذلشهشةلفيلخااتلخشألاطلشٍش

لللللهمالؤههللاللًوظذلؤيلحهاسعلبحنلألاظودلمش ظهتللنادًتلألاألاظودلمش ظهتلؤألالفدظلاغشعلمهحنلألنلهالهماليهذفل

بلىلغشعلمخخلفل،لهزاًلًخخلفل الدظلمًل اخذكُمل لجضجيلألنل الدظلاللٌشترؽلؤنلًيونلاغشعلخاصل

بيشاؾاثل ملششألاملألالبىاء لنلىلؾلبلمًلبد سجهل،لبِىمالًخمل اخذكُمل لجضجيلبىاء لنلىلؾلبلمًلبد سةل ملششألاملهمال

.ليهذفلنادةلجبُحنلهو حيل اػهفلفيلؤهكمتل اشكابتل اذ خلُتل ملعخهلمتلباملششألامل

للؤمالباايعبتلملعاألااُتل ملذكملفلذلسؤًىالؤههلاللٌهخبرلمعاألااللفيل اخذكُمل اهاديلبر لزبذلؤههلكذلماسطلخزسهل ملنهيلفيل

شل،لؤمالفيلخااتل الدظلهولمعاألاٌلنًلوصلبهماٌلألاجلطحرلًيشإلنًلنذملجىلُزهل كُامهلبهملهلألابنذ دهلالخلٍش

.ل ملششألاؽل ملخلملنليهالفيل اهلذل ملبرملبحنل اؿشفحنلفمعاألااُخهلنلذًتل

ت)مزاحػت الػملياث /لللط  2 :(املزاحػت الدصييًر

بنل اهذفل ظاسخيلملش ظهتل:"لحهخبرلمًلألاقُلتل ملش ظهتل اذ خلُتل،لٌهشفهال ملههذل الذس ليل اىىذيلهمالًليل        

ملجضألاٍذهالبخدااُصلموغونُتل،ل  اهملُاثلهولمعانذةلمش هضل الش سلفيل ملاظعتلألا اخخلُفلمًلمعاألااُاتهالنًلؾٍش

"للجلُُمل ايشاؾاثلألاجلذًملحهااُملألا كتر خاثلخواهال

                                                           

1 .33، 32ص - خالد أمني عبد اهلل ، مرجع سبق ذكره ، ص 
  

. 34خالد أمين عبد هللا ، مرجع سبق ذكره ص  2
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ؿاويلاإلد سةلبإنهال هشفهال ملههذل ابًر فدظلألالجلُُملشامصلألالبىاءلمىكملالهُيصل اخىكُميلألاإلاظش ء ثلل"للللللللألَا

تل اتيلًلوملبهالشخظلخاسجيلمداًذل،ألاجىؿويلنلىلدس ظتلايصلألاظهلمًلؤألاظهل ايشاؽل ادعُحريل ألا ظااُبل ادعُحًر

لنلىل بهذفل اخإهذلممالوانل ملعحرألانلٌعخخذمونل ملو سدلالاكخطادًتلباملاظعتل ظخخذ مال كخطادًال،لمشاللالحطٌو

جبلؤنلًاديلمالًطصلباُهل ملش ظول ؤفػصل اىخاثجل ملمىىتلفيلؤكطشلألاكذلممىًلألابمالًخلملمولؤهذ فل ملاظعتل،لألٍا

ادةل اىلاءةلالاكخطادًتللألامًلزملسبدُتل ًلألال جخارلإلاظش ء ثلبٍض  ادعُحريلمًلهخاثجلألالجوضُالثلبلىلجدلحزل ملعحًر

".ل ملاظعتل

 اخوفحرلمهلوماثلدكُلتلنًل ادشغُصلألافيل اوكذل ملىاظبل؛ -1

  اخيعُملمول اعُاظاثلألا لخؿـلألاإلاظش ء ثلألا الو نذلألا الو هحنل؛ -2

لمًلظوءل ظخخذ مل؛ -3  خماًتل ضٌو

 ظخخذ مل ملو سدلبشيصل كخطاديلألابإهبرلكذسلمًل ملىافولؤيلالاظخخذ مل مشصلالمو سدلألاهول ملهشألافل -4

 بااىلاءةل؛

.لللللللجدلُمل هذ فل مللشسةلبإهبرلكذسلمًل الهااُتل -5

ل.من حيث الجهت التي جلىم بػمليت املزاحػت : الفزع الخامض 

 1:املزاحػت الداخليت /      أ

ىُتلنلىلؤنهال        ل"لنشفهالمجمول ملش ظهُحنلبااوالًاثل ملخدذةل مٍش ألاقُلتلًاديهالموقلحنلمًلد خصل ملششألامللألاجدىاألٌا

تلألابظش ء ثل اشكابتل اذ خلُتل  الدظلإلاهخلاديلاإلظش ء ثلألا اعُاظاثلألا اخلُُمل ملعخمشلالخؿـلألا اعُاظاثلإلاد ٍس

تلألا اخدلملمًلؤنلملوماثل اشكابتل اذ خلُتلظلُمتلللللألا ملهلوماثل ألاراًلبهذفل اخإهذلمًلجىلُزلهزهل اعُاظاثلإلاد ٍس

".للظلُمتلألادكُلتلألاوافُتل

هشفهال ملجمول اهشبيلالمداظبُحنل الاهوهُحنل  ملش ظهتل اذ خلُتلهيلؤد ةلجلُُمُتلفهااتلغمًل ملاظعتلاغشعل:ل"للللللللألَا

".لخذمتهالألامًلبحنلألاقاثلهال خخُاسلألاجلُُملألامش كبتلمالثمتل اىكامل ملداظبيلألاهكامل اشكابتل اذ خلُتلألافهااُتهال

  أشباب الزحىع إليها: 

 حهلذل ايشاؾاثلألاجىونهالفيل ملاظعاثلألاجػانفلؤحجاملهزهل خحرةل؛-ل        

 جػانفل ملهلوماثل ملااُتل اتيلًيبغيلبنذ دهالدألاسٍال؛لللللللل-ل

تلألا ملادًتلألا ملااُتل ملعخهملتلألاجإزحرهالنلىلضهوبتل ادعُحرل؛لللللللل-ل  هبرلحجملألالضخامتل اوظاثصل ابشٍش

 هثرةل اهملُاثلألال ملهلوماثل ملذكلتلألا خؿاءلألاالاهدش فاثلألا اخالنباثلؤخُاهال؛لللللللل-ل

                                                           

.13 ، باملدية ،ص 2005، دفعة جوان " المراجعة و دورها في إبراز النشاط المالي للمؤسسة " ياسني بن ناصر ، عبد الكرمي ، مذكرة خترج يف احملاسبة   1
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تلفيل ادعُحرلألا جخارل الش س ثلألاحهذدل اوخذ ثلألا الشألاملألاضهوبتلألاغول اشلتلفيلللللللللل-ل  االمشهٍض

.للللللللللللللللل ملهلوماثل ملذكلتل

: املزاحػت الخارحيت /لللب

ألاهيل اتيلجخملبو ظؿتلؾشفلمًلخاسطل ملاظعتلؤألال اششهتل،لخُضلًيونلمعخلاللنًلبد سةل ملاظعتل،للللللللللللل       

شل لحعاباثل شل ملحز هُتل اهامتلاوغول ملاظعتل ملاليل،ألانذ اتلجطٍو لنذ اتلجطٍو شلخٌو لبلىلجلٍش ألاغشغهل اشثِسخيل اوضٌو

 . لخخامُتلاىخاثجلؤنمااهالنًل الترةل ملااُتل

ل1:للللللألاهىانلجلعُماثلظذًذةلالمش ظهتلهزهشلمنهال        

خُتلكذلجملحسجُلهالنلىلهدولصحُذل،لؤيل :املزاحػت الحىىميت لللل غشغهال ظاسخيلهولبر لواهذل ملهلوماثل اخاٍس

 اخدلملمًلمذىلضذقلألاششنُتل ابُاهاثل اتيلجخػمنهال الو ثمل ملااُتل،لمًلمذىلمؿابلتهالالهملُاثل اتيلجمغل وشؿتل

.لالاكخطادًتلفيل ملاظعتل

هيلفدظلدألاسيلمىخكملألامعخلصلاخدذًذلمالبر لواهذلؤوشؿتل لجودةلألا اىخاثجل ملشجبؿتلبهالجيعمل :مزاحػت الجىدة للل

.لألاجخلملمول اترجِباثلألا ملهاًحرل ملخؿؿتلألامالبر لواهذلهزهل ملهاًحرلًخملجؿبُلهالبلانلُتلألاؤنهالمالثمتلاخدلُمل هذ فل

لهالؤًػالؤنهالفدظلبدىكُملالخطشفاثلألا الش س ثل اتيلًخخزهال فش دلفُمالًخهلملبالجودلألاراًلمًلؤظصل لللللهمالجملحهٍش

شلنًلالااتز ملباملخؿلباثل ادشغُلُتلابرهامجل لجودةلؤألال ملو ضلاثل ملؿلوبتلالعلهتلؤألال لخذمت .ل اخلُُملألا اخلٍش

هيلفدظلألاجلُُملفجيلمىكملألاخُاديلالمهلوماثل ملخهللتلباآلد ءلالاظخماعيلالمىكماثللألا ازيل :املزاحػت الاحخماغيت

ًمىًلجمُحزهلنًل ايشاؽلالاكخطاديلاهالبغشعل اخدلملمًلمذىلضذقلألانذ اتلحهبحرل الو ثملالاظخمانُتلنًل ملهلوماثل

 ملشجبؿتلبمذىلجىلُزل ملىكماثلالمعاألااُتلالاظخمانُتلاهالألامذىلمعاهمتهالفيل اشفاهُتل اهامتلالمجخمولخالٌلفترةلمهُىتل

شلنًلهخاثجلراًل الدظلألا اخلُُملاألؾش فل ملهُىتلد خصل ملجخمو .لألابنذ دلجلٍش

هيلنملُتلفدظلتهذفلبلىل اخإهذلمًلالااتز ملبااىكمل ابُئُتلألا اخإهذلمًلؤنل ابُاهاثلللللللللللللللل : املزاحػت البيئيتل

ألا ملهلوماثل او سدةلباالاثمتل ابُئُتلًمىًلالانخمادلنليهالألاؤههلكذلجملجوفحرلوافتل اخلاضُصلنًلظمُول الػاًال ابُئُتل

ل2.ألا ملالثمتل  اهامتل

 

 

                                                           

. 16ياسني بن ناصر ، عبد الكرمي ، مذكرة خترج ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
  

.20ياسني بن ناصر ، عبد الكرمي ، مذكرة خترج ، مرجع سبق ذكره ،ص   2
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. فزوض املزاحػت : املطلب الزابؼ 

:لجخمشصلفشألاعل ملش ظهتلفيل اهىاضشل اخااُتل    

لًيبولهز ل الشعلمًل ملهاًحرل ملعخخذمتلاخلُُمل ابُاهاثل ملداظبُتلألاجخمشصلهزهل ملهاًحرل :كابليت البياهاث للفحص-1

:لفُمال

   مهجىلراًلغشألاسةلمالثمتل ملهلوماثل ملداظبُتلالخخُاظاثل ملعخخذمحنل ملدخملحنلألاجيونل ابُاهاثل :املالئمت -لؤل

ألا ملهلوماثل ملداظبُتلمالثمتلبر لواهذلكادسةلنلىلؤنلحهىغلضوسةلألا ضحتلألالصحُدتلاللُمتلالاكخطادًتلالثرألاةلفيللحكتل

.لكُاظهال

مهجىلراًلؤههلبر لكاملشخطانلؤألالؤهثرلفيلفدظل ملهلوماثلهلعهالفةنهالالبذلؤنلًطاللبلىل :اللابليت للفحص -لب

.ل اىخاثجلهلعهالألاجبرصلؤهمُتلهز ل ملهُاسلولمالص دثل ملعافتلبحنلمعخخذميل ملهلوماثلألابحنلمطذسلبنذ دهال

لتلناداتلألاموغونتل :البػد غن الخحيز-لط .لٌهجيلحسجُصل لحلاثملبؿٍش

ٌهخبرل اخهبحرل اىميلؤفػصلضوسلالخهبحرلنًل الُمتلالاكخطادًتلألاؤدكهالراًلألنل الُاطل :اللابليت لللياس الىمي-لد

 اىميلمذ ملدكُلالألامعدىذ لنلىلؤظغلمدذدةلاللًخخلفلفيلجلعحرهل زىانلألاحهذل اىلودل مللُاطل اهاملألا ملوخذلالخهبحرلنًل

 الُمتلالاكخطادًتلفيل اهطشل لحذًضلألاكذل نخمذلنليهال ملداظبونلالخهبحرل اىميلنًلهخاثجل الُاطل ملداظبيلمىزلؤنل

ل1.جإظعذل لحاظتلبلىلمعًل اذفاجش

شلمش ظول لحعاباثل :غدم وحىد حػارض حخمي بين مصلحت املزاحؼ ومصلحت إدارة  املؤشصت – 2 ٌهخبرلجلٍش

مًل دألا ثل ملهمتل اتيلحهخمذلنليهالبد سةل ملاظعتلفيل جخارلكش س تهالألامًلزملفهيلحعخلُذلمًل ملهلوماثل اتيلجمذل

مش ظهتهالبذسظتلؤبشلمًلجلًل اتيلاملجخملمش ظهتهال،لبنلغُابلهز ل الشعلًىلظلمًلزلتل ملش ظول ججاهلإلاد سةلممالًدخمل

نلُهل الُاملبمش ظهتلجلطُلُتلايصلمالًلذملباُهلمًلمهلوماثلألابًػاخاثلحهذهالإلاد سةلألامًلهاخُتلؤخشىلفةنلألاظودلهز ل

تلؤمش لمعخدبالألاؤنلجيونلنملُتل ملش ظهتل كخطادًتلألانملُتل ل2. الشعلًجهصل ظخخذ مل ملش ظهتلالاخخُاٍس

فيلهزهل:خلى اللىائم املاليت و أًت مػلىماث أخزي جلدم للفحص من أي أخطاء غير غادًت أو جىاطئيت- 3

 لحااتلاللًيونلمش ظول لحعاباثلكادس لنلىل هدشافل خؿاءلخاضتلجلًل اتيلهخجذلبعببل اخو ؾالبحنل اهاملحنل،ل مشل

.ل ازيلًخؿلبلمًل ملش ظولبظش ءلل خخُاس ثلموظهتلاهلهلًىدشفلهز ل اىوملمًل خؿاءل

بنلكوةلهكامل اشكابتل اذ خلُتلحهخبرلمًلؤهمل اهو ثملؤماملمشجىبيل خؿاءل :وحىد هظام شليم للزكابت الداخليت- 4

هخبرلهُيصل اشكابتل اذ خلُتل ملؿبملفيل ملاظعتلهلؿتل ابذ ًتلباايعبتلاهمصل ملش ظول لخاسجيل  مللطودةلألاغحرل مللطودةلألَا

                                                           

. 63- ص- 2000 جامعة اإلسكندرية ، –كلية التجارة " أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل "حممد السيد سرايا           1
  

.65-  ص– مرجع سبق ذكره – محمد السيد سرايا 
2
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تلؤمش ل جهصلجؿبُمل ملش ظهتلالاخخُاٍس حنلمًلظهتلألٍا فيلمالوانل اىكاملظلُمالولمال صد دثلزلتل ملش ظولفيلجطشفاثلإلاد ٍس

.لممىىالمًلظهتلؤخشىل

ًاديلبلىلظالمتلجمشُصل الو ثمل ملااُتلالمحز هُتلللللللل:الخطبيم املىاشب ملبادئ املحاشبت املخػارف غليها - 5

ل اىخاثجلٌهجيلهز ل الشعلؤنلٌعخذٌل ملش ظولفيلؤبدازهلباملبادتل ملداظبُتل ملخهاسفلنليهالهماششلالحىملنلىل ألاظذألٌا

.لظالمتل ملو كفل ملهُىتل

لهز ل الشعلٌهجي: الػىاصز واملفزداث التي واهذ صحيحت في املاض ي شىف جىىن هذلً في املصخلبل - 6

 ههلبر ل جطحلملش كبل لحعاباثلؤنل اشكابتل اذ خلُتلظلُمتلألابنلإلاد سةلسشُذةلفيلجطشفاتهالفةههلًلترعلؤنلٌعخمشل اوغول

.لهزاًلفيل ملعخلبصلباللبر لألاظذل اذاُصلنلىلنىغلراًلألا اهىغلصحُذل

بر لؾلبلمش كبل لحعاباثلإلبذ ءل اشؤيلفيلظالمتل الو ثمل ملااُتل:مزاكب الحصاباث ًزاٌو غمله همزاكب فلط -7

 1.فةنلنملهلًجبلؤنلًلخطشلنلىل ملهمتلفلـلبغؼل اىكشلنًلبمياهُاثل ملش ظولألاكذسجهلنلىلؤد ءلمهمتلؤخشىل
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.  مػاًير وإحزاءاث املزاحػت: املبحث الثاوي 

ىُحنلمًلنششةلمهاًحرلملعمتلبلىلزالزتلمجموناثلسثِعُتلهيل     جخيونلمهاًحرل ملش ظهتل اتيلؤألاصخىلبهال ملداظبحنل مٍش

ش ل1ل: ملهاًحرل اهامتل،لمهاًحرل اهمصل ملُذ وي،لمهاًحرل اخلٍش

 ٌ . املػاًير الػامت : املطلب ألاو

:لجخمشصلفيل   

جىظلهزهل ملهاًحرلنلىلؤنل ملش ظهتلًجبلؤنلجخملبو ظؿتل:مػاًير الخأهل الػلمي والىفاءة املهىيت  -1

شخظلاذًهل ملهشفتل اهلمُتلألا اىلاءةل ملهىُتل اتيلجاهلهلإلضذ سل خياملنًل الو ثمل ملااُتلالماظعاثل

بلؾو ٌل  لخاغهتلاهملُتل ملش ظهتل،ألانلىلهز ل ظاطلنلىل ملش ظولؤنلٌعخمشلفيلمو ضلتل اخهلُملألا اخذٍس

بلىلمعخهذ لإلهعابل ملهشفتلفيلمجاالثلظذًذة  .مماسظخهل ملهىتل،لألٍا

2مػاًير الاشخلالٌ -2
ٌهجيلهز ل ملهُاسلؤنلًدافلل ملش ظولنلىل ظخلالاهلفيلظمُول موسل ملخهللتلباملش ظهت،ل :

 :خُضلجملجدذًذلزالزتلؤبهادلالظخلالٌل ملش ظولهيل

الاظخلالٌلفيلنمصل ملش ظول؛ل-ل     

الاظخلالٌلفيلمجاٌل الدظل؛ل-ل     

شل-ل      .لالاظخلالٌلفيلمجاٌلبنذ دل اخلٍش

:لألاهىانلخاالثلجاديلبلىلإلاغش سلبشؤيل ملش ظولهزهشهالفيلآلاحيل

ألاظودلمطلحتلمااُتلمباششةلفيل ملاظعت؛ل -           

تلمًل اذسظتل اشااشتلبإيلفشدلًدخصلمىطبالهامالفيل ملاظعتل،لألاخُضلمًل اطهبلألاغولل للللللللللل-ل نالكتلؤظٍش

للللللللللللللللللللكو نذلمدذدةلاخدذًذلمذىل ظخلالٌل ملش ظولفيلوصلخااتلفةههلًجبلنلىل ملش ظولؤنلًماسطلكذس لهبحر لمًل ماهتل

.لألال اػمحرلفيلظمُول لحاالثل

ًجبلنلىل ملش ظولؤنلًلتزملباملهاًحرل الىُتلألا خالكُتلالمهىتلألاؤنلًلومل :مػاًير الػىاًت املهىيت -3

بمعاألااُاجهل ملهىُتلنلىلؤخعًلألاظهلألاجخؿلبل اهىاًتل ملهىُتلؤنلجلومل ملش ظولبمعاألااُاجهلبىلاءةلنلُهلؤنل

يهخملبخدلُملؤفػصلمطلحتلممىىتل،لألاختىلًبلىل ملش ظولمدافكالنلىل اىلاءةلنلُهلؤنلًلتزملبلو نذل

                                                           
1
 - J- MAILLER ;Initiation Au Contrôle  Comptable( Ed Economie et harmonisme 1974) ; P 56 

.204، ص (2000دار املعرفة )،"الوجيز في شرح القانون التجاري " عمورة عمار ،     
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بل ملنهيلؾو ٌلمماسظخهلالمهىت،لهمالجخؿلبل اهىاًتل ملهىُتلؤًػالؤنلًخلهمل ملش ظولظُذ لؾبُهتل اهمصل  اخذٍس

  ازيلًلوملبهلألاملار لًلوملبهل؟

ألابنلاملًىًلمخإهذ لنلُهلباإلشاسةل،لهمالجلخضخيل اهىاًتل ملهىُتلؤنلًلذمل ملش ظولخذماجهلبذألانلؤخؿاءللل

.لألابذكتل

. 1مػاًير الػمل امليداوي: املطلب الثاوي 

ذلسؤًه،للللللل     جخهلملهزهل ملهاًحرلبخخؿُـلألاجىلُزل ملش ظهتل،لفهيلجلذملبسشاد ثلالمش ظولاغشعلججمُول داتل اتيلجٍا

:لألاجخيونلمهاًحرل اهمصل ملُذ ويلمًلزالزتلمهاًحرلهيل

جىؿويلنملُتل ملش ظهتلبوضلهال : الخخطيط الصليم للػمل و إلاشزاف املالئم غلى املصاغدًن:أوال 

نملُتلمىكمتلنلىلبهجاصلمهاملمهُىتلفيلجوكُخاثلمهُىتلألابو ظؿتلؤشخاصلمهُىتل،لألاهولمالًخؿلبل اخخؿُـلاهال

لخضخيلهز ل ملهُاسل جبلمباششةلإلاشش فل ملالثملنلىل:"لجخؿُـلظلُمالألٍا ًجبلجخؿُـل اهمصلبذسظتلوافُتل،لألٍا

خؿلبلهز ل ملهُاسلبهجاصل وشؿتل اشالزتل اخااُتل"ل ملعانذًًلفيلخااتلألاظودهمل  :ألٍا

لجخمشصلبِئتل ملش ظهتلفيل اهو مصل ملدُؿتل:اهدشاف بيئت املزاحػت ووطؼ خطت الػمل / أ

بميشإةل ملش ظهتلخاسظُالألاد خلُالألاجازشلبطوسةلؤألالبإخشىلنلىلجخؿُـلألاجىلُزلنملُتل ملش ظهتلألاجخمشصل

 ابِئتل لخاسظُتلفيلقشألافلألاخطاثظلميشإةل اهمُصلألالجخمشصل ابِئتل اذ خلُتلفيلقشألافلألاخطاثظل

ميشإةل ملش ظهتلألاهالهمالًمىًلؤنلجلشعلبهؼل الُودلنلىل ملش ظولنىذلجخؿُؿهلألاجىلُزهلاهملُتل

 ملش ظهتل،لألاجدخاطلوصلظو هبلنملُتل ملش ظهتلبلىلجخؿُـلدكُملألامخابهتلألاجلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتل

للألا لخطوملألالهدُجتلنملُاثل ملششألامل،ل ألا الدظلألا ملش ظهتل ملعدىذًتلألانملُاثل الدظلمًل ضٌو

هبرلنًلخؿتل ملش ظهتلاخلًل لجو هبلفيلبشهامجل ملش ظهتل .لألَا

ًجبلؤنلًلوملمش ظول لحعاباثلبخخطُظل:جخصيص املصاغدًن غلى مهام الفحص / ب

خؿلبل اخخطُظل اعلُمل معانذًهلنلىلمهامل الدظل اتيل شخملذلنليهالخؿتل ملش ظهتل،لألٍا

المعانذًًلنلىلمهامل الدظل ملخخللتلؤنلًدذدل ملش ظول خخُاظاثل اهمصلمًل اهىطشل ابششيلزمل

ًلوملبهمصلجوقُفلألاخطشلهميلألالفجيلدكُملالمعانذًًل ملوظودًًلفهاللألاهونُتل اىلاء ثل ملهىُتلزمل

ول ملعانذًًلنلىلمهامل الدظ .لًلومل ملش ظولبخخطُظلؤألالجىَو

لاللجيخهيلمهمتلجخؿُـلنملُتل ملش ظهتل:إلاشزاف املالئم غلى املصاغدًن وجليم آدائهم / ج

بمجشدلجخطُظل ملعانذًًلنلىلمهاملل الدظلألالاىًلًخؿلبل مشلمخابهتلهاالءل ملعانذًًلألاإلاشش فل

نليهملبطوسةلمالثمتلالخإهذلمًلجىلُزهملالمهامل ملوولتلبايهمل،لألاراًلفةههلًجبلنلىل ملعاألااحنلنًل

نملُتل اخخؿُـلبامليشإةلألاغولهكاملمالثملالُاطلؤد ءلمعانذيهململخابهتلمذىلجلذمهملفيلجىلُزل ملهامل
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ألالًجبلنلىل ملش ظولمش ناةل لجو هبل اعلوهُتلنىذلإلاشش فلنلىلمعانذًهل،لألافيلهز ل ملجاٌلًجبلؤنل

:لًإخزلفيلخعباههلمجمونتلمًلالانخباس ثلؤهمهال

بشش نلل ملعانذًًلفيلألاغول لخؿتلألابشهامجلل ملش ظهتلألاحهذًلهال؛للللل-ل                              

ًلالمعانذًًلؤزىاءلآد ءلمهامهم؛للللللللللللللللللللللللللللللللللل-ل  ملخابهتلألال اخوظُهل ملعدشمٍش

تل اىاججتلمًل الدظلألاجبادٌل اشؤيلللللللللللللللللللللللللللللللللللل-ل مىاكشتل ملعانذًًلفيل ملشاوصل لجوهٍش

لاهال؛ل للللللللللللللللللللللللللللللللللبشإنلؤهمل لحلٌو

حشغُصلكىو ثل جطاٌلسؤسخيلألالؤفليلبحنلبد سةل ملىخبلألال ملش ظهحنلألالبهػهمللللللللللللللللللللللللللل-ل

.لللللللللللللللللللللللللل ابهؼ

.لللللللللألابؿبُهتل لحاٌلظوفلًىهىغلراًلولهلنلىل سجلاملمعخوىلظودةلنملُتل ملش ظهتل

.ل1 مػيار حصٌى املزاحؼ غلى ألادلت اليافيت واملالئمت:ثاهيا

ًل لنلىل داتلوافُتلألامالثمتلمًلخالٌل الدظلألا ملالخكتلألاالاظخهالملألا ملطادكاثلاخيٍو للللللًجبل لحطٌو

ل لإلبذ ءل اشؤيلفيل الو ثمل ملااُتلموغول الدظلألاداُصل ملش ظولنباسةلنًلمهلوماثلًخمل لحطٌو ؤظاطلمهلٌو

ىتلنلىلظالمتلؤألالنذملظالمتل اخطشفاثل مل الدظلألا ملالخكتلألاالاظخهالملألا ملطادكاثلاخوفحرلكٍش نليهالنًلؾٍش

ألاإلاظش ء ثلبميشإةل اهمُصلألاجخمشصلؤهمُتل اتز مل ملش ظولبهز ل ملهُاسلفيلؤنلفشلهلفيل داتل ايافُتللللألا ملالثمتل

ذلمًل خخماٌلجدملهلملعخوىلمشجلولمًلخؿشل ملش ظهتلألال ملخمشصلفيلبمياهُتلببذ ءلسؤيلفجيلغحرل ًمىًلؤنلًٍض

.لصحُذل

للللفذاُصل ملش ظهتل ايافيلهولراًل اذاُصل ازيلًيونلفيلقصلكُودلمهُىتلملىهتلالمش ظولبذسظتلوافُتلنىذل

ىهلاشؤيلمهحنلبخطوصل اهىطشل ازيلًلوملبخجمُول داتلخواهلألاازاًلفةنل ملش ظولكذلًدخاطلؤهثرلمًل جيٍو

ل اهىطشل او خذلختىلًخوفشلاذًهلإلاكىامل ايافيلبهز ل اهىطشلفإسضذةلخعاباثل اهمالءلبذفاجشل مليشإةل داُصلخٌو

ألاسدألادل اهمالءلنلىل ملطادكاثل اتيلًشظلهالاهمل ملش ظولًمىًل نخباسهالؤداتلمالثمتلالخدلملمًلظالمتلسكمل

 اهمالءل،لفيل ملحز هُتل اهمومُتلالميشإةلألاراًلنلىلؤظاطلألاظودلجو فملبحنلهزهل داتلألا غش عل ملعخخذمتلفُهل

ذلمًلمعخوىل تلاهاالءل اهمالءلفهزهل ملطادكاثلجٍض ،لباللؤنل ملطادكاثلحهخبرلؤهثرلهلاًتلبامللاسهتلباألسضذةل اذفتًر

.لزلتل ملش ظولبشإنلؤسضذةل اهمالءل
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. 1الزكابت الداخليتلمػيار مدي إمياهيت الاغخماد غلى هظام:ثالثا

للللللللللًجبلدس ظتلألاجلُُملؤظااُبل اشكابتل اذ خلُتل ملؿبلتلهإظاطلاالنخمادلنليهالألااخدذًذلمذىلالاخخُاس ثل

هلمش ظول لحعاباثلاىكامل اشكابتل  ملؿلوبتلألا اتيلظوفلجدذدلبؾاسل ملش ظهتلألانلىلغوءلهدُجتل اخلُُمل ازيلًجٍش

هلألامذىلألاهوملإلاظش ء ثل اتيلًجبلبجبانهالألالؾبُهتلللألامذىلنمملؤداتل  اذ خلُتلًخدذدلهؿاقل الدظل ازيلًجٍش

 ملش ظهتل او ظبلظمههال،لألابمالؤنل ملش ظهتلتهذفلبلىلببذ ءلسؤيلفجيلمداًذلألا اشكابتل اذ خلُتلزلافتلمىدعبتلمًل

ؾشفلمعحريلألانماٌل ملاظعتلفُمىًلالمش ظولمالخكتهالألنهالشحئلمهىويلألاختىلًمىًلجششُذلخىملمش ظول

:ل لحعاباثلفيلهز ل ملجاٌلًمىًلمش ناةلالانخباس ثلل اخااُتل

الاهؿالقلمًلبشهامجلمبذجيلالمش ظهتلٌهىغلؤنماٌل ملش ظهتل اتيلًجبل الُاملبهالبافتر علألاظودللللللللللللللللل-ل

للللللللللللللهكاملؤمشصلالشكابتل اذ خلُتلألامًلخالٌلدس ظتلبمياهُتلجؿبُملنىاضشلهز ل ابرهامجلفيل مليشإةلمدصلل

.للللللللللللللل ملش ظهتللًمىًلجدذًذلملوماثلهكامل اشكابتلغحرل ملخو فشةلألال اتيلنلىلغوئهالًخملحهذًصل ابرهامجلل ملبذجيل

 .2مػاًير الخلزيز:املطلب الثالث 

شلًمىًلملش ظول لحعاباثلإلادالءلبهالألاهيل            شلباخخطاسلألاهيلؤسبولجلاٍس :للفيلهز ل ملؿلبلًمىًلؤنلهخؿشقلبلىلؤهو مل اخلاٍس

شل ازيلًزهشلفُهل ملش ظولألاضلالواماللالمشهضل ملاليلألا ابىودلألا الو ثمل ملااُتلللل:جلزيز بدون جحفظ  .1 ألاهول اخلٍش

 .ألاببذ ءلسؤًهلدألانلجدلللؤألالكُودل

شلًزهشلفُهل ملش ظول الو ثمل ملااُتلألامذىلمطذ كُتهالاىًلهىانلجدلكاثللللللللللللللل :جلزيز جحفظي .2 لألاهولجلٍش

جبلنلىل ملش ظولؤنلًزهشلجدلكاجهلفيلفلشةل"لمانذ "ؤألال"لباظخصىاء"ألانادةلمالٌعبملل ملش ظولسؤًهلبيلمتل ،لألٍا

 :ألاظُؿتلجلولبحنل ملش ظهتلألاببذ ءل اشؤيلألامًلبحنل لحاالثل اتيلًمىًلالمش ظولؤنلًخدلللفيهالهيل

لتل او سدلؤألاالل اطادسلؤألااللزملؤضبدذلحهخمذلنلىل نذمل اخبُانلمشصلششهتلواهذلحعخهمصلفيلحعُحرل ملخضألانلؾٍش

لتل او سدلؤخحر ل اطادسلؤألاالل،لإلافطاحلغحرلوامص،لكُودلهؿاقل ملش ظهتل، خذ رل ملدخملتلألاغحرلماهذةلمشصل :لؾٍش

.لماألاهتل نباءلألال لخعاثشل

بإنل الو ثمل ملااُتلاللجمشصل اوغول ملاليلالماظعتلللللللللللللل ألاهول ازيلًدخويلنلىلسؤيل ملش ظو:جلزيز شالب  .3

شلألامًلبُنهال زهشل ظبابل اتيلؤدثلبلىلبضذ سلهز ل اخلٍش  :ألٍا

.للمخاالتل ملبادتل ملداظبُتل ملخهاسفلنليهال              -

.للإلافطاحلغحرلوامصلخاضتلنذملإلافطاحلمًلمخاالتل ملبادتل ملداظبُتل ملخهاسفلنليهال              -
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نىذمالًلومل ملش ظولبهملُاثلفدطهلألال خخباس جهلاللٌعخؿُولججمُولؤداتلألابزباجاثل :جلزيز غدم إبداء الزأيل.4

شهلألامالهيل ظبابل اتيلظهلخهلًمخىولألامًلبُنها ىخبهالفيلجلٍش ًلسؤًهل الجيل ملداًذلفُمخىولنًلبنؿاءلسؤًهلألٍا :لوافُتلاخيٍو

لفلذ نلالاظخلالاُتل؛ل       -

لكُودلهؿاقلنملُتل ملش ظهتلمًلؾشفلبد سةل ملششألامل؛ل       -

لألاظودلخاالثلمدخملتلألاغحرلماهذةلهبحرل الُمتل؛ل       -

شلؤد ةلالاجطاٌل اتيلجدمصل اشظااتل ملوظهتل ظبملألاؤششهالؤنل ملش ظهتلحهخبرلنملُتل جطاٌلمخياملتلًمشصلفيهال اخلٍش

شلؤسبولمهاًحرلألاهيل ييللملوغومل اخلٍش شل،لألانلُهلخطظلمجمول ملداظبحنل الاهوهُحنل مٍش :لملعخخذميلهز ل اخلٍش

 مهُاسل اخو فملمول ملبادتل ملداظبُتل مللبواتلنمومال؛ -

 مهُاسلالاجلاقلفيلجؿبُمل ملبادتل ملداظبُتل مللبواتلنموما؛ -

 مهُاسلمالثمتلإلافطاحلمًل الو ثمل ملااُتل؛ -

 .مهُاسلألاخذةل اشؤيل -

. 1 مػيار الخىافم مؼ املبادئ املحاشبيت امللبىلت غمىما:أوال 

شلمالبر لواهذل الو ثمل ملااُتلكذلنشغذلألافلالالمبادتل ملداظبُتل مللبواتلكبوالل      لمًلمهاًحرل اخلٍش ًلخضخيل ملهُاسل ألٌا

شهلبيخاثجلنملُتل ملش ظهتلبلىلؤنل الو ثملكذلؤنذثلألافلالاهز ل نامالألاألافلالاهز ل ملهُاسلًجبلنلىل ملش ظولؤنلٌشحرلفيلجلٍش

المبادتل ملداظبُتل مللبواتلكبواللنامالألااللجخؿلبلبشاسةل ملش ظولهزهل الُاملبةنذ دلكاثمتلباملبادتلألا اعُاظاثل ملداظبُتل

 ملعخخذمتلفيلبنذ دل الو ثمل ملااُتلباللفيل لحاالثل اتيلًيونلفيهالرهشلهزهل ملبادتلؤمش لالصمالاخوغُذلبهؼل سكامل او سدةل

باالو ثمل ملااُتلمشصلؾشفلجلُُملالاظدشماس ثلألا ملخضألاهاثلألامالشابهلراًلألابؿبُهتل لحاٌلبر لاملجخوفشلالمش ظول ملهلوماثل

شهل .ل اتيلجمىىهلمًلببذ ءلسؤًهلهز لفُجبلنلُهلؤنلٌشحرلبلىلراًلضش ختلألالًبذيلجدلكاثلمهُىتلفيلجلٍش

2 مػيار إلاهفاق في جطبيم املبادئ املحاشبيت امللبىلت كبىال غمىما.ثاهيا 
 . 

ًمشصلالاجلاقلفيلجؿبُمل ملبادتل ملداظبُتلبخذىل لخطاثظل اىونُتل اتيلًجبلجو فشهالفيل ملهلوماثل ملداظبُتلللللللللل      

ألاراًلبهذفلغمانلكابلُتل الو ثمل ملااُتلالملاسهتلنلىلمذ سل التر ثل التر ثل ملااُتلألاازاًلظاءل ملهُاسل اشاويلمًلمهاًحرل

شلمالبر لواهذل ملبادتل ملداظبُتل مللبواتلكبواللنامال ملؿبلتلفيل الترةل لحااُتل شلاُلخضخيلبإههلًجبلؤنلًوضحل اخلٍش  اخلٍش

ألانلىل اشغملمًلؤنلهلؼلالاجلاقللكذلًاديلبلىل لحذلمًل مللابلتل"لهيلر ثل ملبادتل اتيلؾبلذلفيل الترةل اعابلتل

الملاسهت،لباللؤنلهىانلنو مصلؤخشىلكذلجاديلبلىلنذمل الابلُتلالملاسهتلمشصل خؿاءلفيل الو ثمل ملااُتلفيل اعىتلؤألال

.ل اعىو ثل اعابلتلألاألاظودلؤخذ رل كخطادًتلألامبادالثلمااُتلفيل الترةل لحااُتلاملجىًلموظودةلفيل التر ثل اعابلتل

                                                           

1 . 42-  ص– مرجع سبق ذكره –الصحن حممد عبد الفتاح  
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. 1مػيار مالئمت إلافصاح :  ثالثا 

شلؤههل       ًىكشلبلىلإلافطاحلفيل الو ثمل ملااُتلنلىلؤههلوافلبذسظتلمهلواتلماامل"ًلخضخيل ملهُاسل اشااضلمًلمهاًحرل اخلٍش

شلغحرلراًل ألاألافلالاهز ل ملهُاسلًجبلنلىل ملش ظولؤنلًخإهذلمًلهلاًتلمعخوىلإلافطاحلفيل الو ثمل ملااُتل"لًوضحل اخلٍش

بل اعلُملاهىاضشل الو ثمل ملااُتلألال ملالخكاثل مللحلتلبهزهل الو ثمل ملااُتلهةًػاخاثلمخممتلاهال ألاراًلمًلخالٌل اخبٍو

شهلبلىلمعخوىلإلافطاحلباللفيلخااتلنذملهلاًتلهز لإلافطاحلبطوسةلمهلواتل،لألاهولمال ألااىىهلغحرلمؿاابلباإلشاسةلفيلجلٍش

ًجهصلهز ل ملهُاسلبمشابتلمهُاسل ظخئىافل،لفةر لجبحنلالمش ظولؤنلهىانلبهؼلإلاًػاخاثل ملهمتل اتيلؤغللتهال مليشإةل

مل ملش ظولبلىلإلاشاسةلبايهالمًلكبصل خلجلٍو شهلألاغاابالمالجدخاطل خذ رل اتيلجلولبحنلجاٍس فُيبغيلؤنلٌشحرلبلىلراًلفيلجلٍش

شهل،لألاراًلختىلًخدلملإلافطاحل ايافيل،ألاازاًلفةنل ملش ظولًجبلؤنلًخولىلمشصلهزهل خذ رلنىاًتلوافُتل  ملش ظولفيلجلٍش

نىذلفدطهالألاراًلختىلًخهشفلنلىلمذىلؤهمُتهالألامذىلجإزحرهالنلىل سكامل اتيلجخػمنهال الو ثمل ملااُتلألامذىل لحاظتل

.لاإلفطاحلنًلنذمهلباايعبتلملشصلهزهل لحاالثل

. 2مػيار وحدة الزأيل:رابػا

شل ملش ظولسؤًهلفيل الو ثمل ملااُتلووخذةلألا خذةلؤألال      شلبإههلًجبلؤنلًخػمًلجلٍش ًلخضخيلهز ل ملهُاسلمًلمهاًحرل اخلٍش

إلاشاسةلبلىلنذملبمياهُتلراًل،لألانىذمالاللًخمىًلمًل اخهبحرلبشؤيلشامصلًجبلؤنلًوضحلؤظبابلراًلألافيلظمُول لحاالثل

شلبًػاخالكاؾهالنًل الدظل ازيلكاملبهل ملش ظولبنلألاظذل،ل ًلترنلفيهال ظمل ملش ظولبلو ثملمااُتلًجبلؤنلًخػمًل اخلٍش

يونلهىانلمش ظول ألادسظتل ملعاألااُتل اتيلًخدملهال،لألامشااللنلىلراًلفيلششهتلمخهذدةل لجيعُاثلًوظذلنذةلمش ظهحنلألٍا

للللللللللللللمعاألاٌلفليلألاخذةل اشؤيلًمىًلالمش ظول ملعاألاٌلؤنلًخدمصل ملعاألااُتلنًلمش ظولآخشلألاكذلاللًمىًلجدمصل ملعاألااُتل

شهل،لألايهذفلهز ل ملهُاسلبطوسةلؤظاظُتل،لألامشااللنلىلراًلفيلششهتلمخهذدةل لجيعُاثلًوظذلنذةل ألالًزهشلراًلفيلجلٍش

يونلهىانلمش ظولمعاألاٌلفليلألاخذةل اشؤيلًمىًلالمش ظول ملعاألاٌلؤنلًخدمصل ملعاألااُتلنًلمش ظولآخشلألاكذل مش ظهحنلألٍا

شهل،ألايهذفلهز ل ملهُاسلبطوسةلؤظاظُتلبلىلمىولظوءل الهملألا اخلعحرل زهشلراًلفيلجلٍش اللًمىًلجدمصل ملعاألااُتلألٍا

مىًلالمش ظولؤنلًدبجىلؤخذل ملو كفل سبهتل المعاألااُتلل اتيلكبصل ملش ظولؤنلًخدملهالفوسلجوكُههلنلىل الو ثمل ملااُتل،لألٍا

ش) اعاالتل ازهشل .ل(ؤهو مل اخلاٍس
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. ملخص مػاًير املزاحػت الػشزة املخػارف غليها : )0102- (  الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًخم جفصيرها غن طزيم                                                                     

 

 

 .49- ص- محمد غبد الفخاح صحن :املصدر

  GAASمػاًير املزاحػت املخػارف غليها    

     مػاًير الخلزيز 

         وهي

     مػاًير محخىي 

    جلزيز املزاحػت    

     مػاًير الػمل امليداوي 

             وهي 

           مػاًير أداء 

        غمليت املزاحػت       

    مػاًير غامت    

     وهي

   مػاًير شخصيت  

 وجأهيليت للمزاحؼ

 

احصاق اللىائم املاليت مؼ - 

املبادئ املحاشبيت 

.املخػارف غليها   

ثباث جطبيم املبادئ - 

.املحاشبيت املخػارف غليها   

.هفاًت إلافصاح -   

  .الخػبير غن الزأي - 

جخطيط الػمل و إلاشزاف -   

.غلى املصاغدًن   

الحصٌى غلى فهم - 

.بالزكابت الداخليت   

.الحصٌى غلى أدلت إثباث-   

الخدريب الفني - 

.والىفاًت  

.الاشخلالٌ الذهني -   

.الػىاًت املهىيت الىاحبت-    

 Sإًظاحاث مػاًير املزاحػت 
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 ل.إحزاءاث املزاحػت : املطلب الزابؼ 

للللللللللللللبظش ء ثل ملش ظهتلجخخلفللنًلمهاًحرل ملش ظهتلفىمالرهشهالفيل اعابملؤنلمهاًحرل ملش ظهتلجمشصلإلاؾاسل اهامل

اهملُتل ملش ظهتل،لفهيلاللجخػولالحىمل اصخصخيلالمش ظولألاهولملضملبةجبانهالخشفُالألنهالجمشصل لخؿتل اهامتلألا اتيلبر لمال

ذفولنًلهلعهلتهمتل اخلطحرلبر لمالجمذلمعاءاخهلكػاثُا .ل جبهذلألمىًلالمش ظولمًلبجماملنملُتل ملش ظهتلبىجاحلجامل،لألٍا

للؤمالبظش ء ثل ملش ظهتلفهيلنباسةلنًل اوظُلتل اتيلمًلخالاهالًلومل ملش ظولبدىلُذلنملُتل ملش ظهتلفهلُال،لألاهزهلمترألاهتل

الألامىاظبالمًلبظش ء ثلفيلظبُصلجدلُملؤهذ فل ملش ظهتللللللللللللللل اخلذًشل ملش ظولألاخىمهل اصخصخيلفُخخاسلمالًش هلغشألاٍس

ألاجؿبُلالالمهاًحرل مللبواتلألا ملخهاسفلنليهال،لفلِغلهىانلكاثمتلمدذدةلجبحنلبظش ء ثل ملش ظهتل اتيلًجبلبجبانهالفيلوصل

شهلبإههل ظخخذمل نملُتلمش ظهتلمشصلمالهول لحاٌلنلُهلملهاًحرل ملش ظهتل،لألامالًاهذلراًلهولؤنل ملش ظولًزهشلفيلجلٍش

.لبظش ء ثل ملش ظهتل اتيلسء هالمىاظبتلألاغشألاسةلفيل اكشألافل ملدُؿتلإلجماملنملُتل ملش ظهتل

.لؤداتلإلازباثلألالؤألاس قلنمصل ملش ظول:للللبنلبظش ء ثل ملش ظهتلمًلخذلر تهالجىلعملبلىلكعمحنل

. 1أدلت إلاثباث في املزاحػت :أوال 

حهجيلؤداتلإلازباثلمجمونتلمًل ملهلوماثلألا ابُاهاثل اتيلٌعهصل اخدلملمنهالألاهيلمخهللتلبهملُاثلمهُىتلجدذل      

ل الو ثمل ملااُتل،لألانلىل ملش ظولججمُول داتل ايافُتللللللللللللل ًلسؤيلفجيلمداًذلخٌو يونلاهالجإزحرلنلىلجيٍو  الدظل،لألٍا

لنليهالخُضلؤنلهىانل ألا مللىهتلفلِغلهىانلنذدلمهُاسيلؤألالهمُتلمدذدةلمًل داتلألا اتيلًجبلنلىل ملش ظول لحطٌو

:لنو مصلجخدىملألاجازشلفيلهمُتل داتلألا ابر هحنلألاهيل

لكذلًدخاطل ملش ظولبلىلدسظتلهبحرةلمًل اخإهذلبإنلبىودل الو ثمل ملااُتلجكهشلناداتلألاظلُمتل:درحت املخاطزة  -1

خاضتلبر لواهذلدسظتل ملخاؾشةلؤألال خخماٌلألاظودلؤخؿاءلبهزهل ابىودلهبحرةلممالًازشلفيلنذ اتل الو ثمل ملااُتل،لفيل

هزهل خو ٌلًلومل ملش ظولبخجمُولؤهبرلكذسلممىًلمًل داتلألا ابر هحنلألال اتيلجاهذلظالمتلهزهل الو ثمل،ألاجخخلفل

دسظتل ملخاؾشةلمًلبىذلآلخشلخعبلؤهمُتل ابىذلألاؾبُهتل اشكابتل اذ خلُتل ملؿبلتلنلُهل،لألا ملخاؾشةلهىالحهجيل

ل ملش ظولابىذلمهحنلنلىلؤههلصحُذلألاهولفيل لحلُلتلنىغلراًل،لألاهىانل سجباؽلألازُملبحنلدسظتل ملخاؾشةل كبٌو

ألاهكامل اشكابتل اذ خلُتل،لفيلمالوانلهكامل اشكابتل اذ خلُتلمدىمالألالٌهخمذلنليهالولمالكلذل ملخاؾشةلألال اهىغل

.لصحُذل

ل:2جيلفت الحصٌى غلى ألادلت -ل2

ل      لنلىل داتلألا ابر هحنل لخاضتلفيلخااتلمهُىتلفخيللتل لحطٌو ًجبلنلىل ملش ظولؤنلًإخزلفيلالانخباسلجيللتل لحطٌو

.ل(دسظتل اخإهذ)نلىل داتلًجبلؤ،لجلاسنلكذسلإلاميانلباملىلهتل ملخوكهتل
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لنلىلداُصلمهحنلاللاصخيءلباللألنلجيللخهلنااُتلفليلهزهل لحااتلٌعخوظبل للللألااِغلمهجىلراًلؤنلًحجملنًل لحطٌو

لنلىلؤداتل نلُهل ابدضلنًلداُصلؤألالؤداتلؤخشىلاخدلُملهلغل اهذفل،لألااىًلفيلخااتلنذملألاظودلؤألالنذملبمياهُتل لحطٌو

لنلىل اذاُصل اوخُذلبغؼل اىكشلنًل اخيللتل ملخوكهتل .لؤخشىلفمالنلُهلباللؤنلًبزٌلمالفيلظهذهلالحطٌو

لللألاهماٌلنلىلراًلهلترعلؤنل ملش ظولكذلكشسلنذمل ازهابلبلىلمذًىتلبهُذةلظو ءلد خصلهلغل ابلذلؤألالخاسظهلاإلشش فل

.لنلىلنملُتلظشدل ابػانتلفيلمخاصنلفشملجلًل اششهتلبعببل اخيللتل ملخوكهتلألاهىالظخيونلدسظتل اخإهذلكلُلت

:لللللفُمىًلجطيُفل داتلألال ابر هحنلخعبلمطذسهالواآلحيل

فيلنملُتل ملش ظهتلفاملش ظولًخدطصلنلىلدسظتلهبحرةلمًل اخإهذلنىذمالٌشاهذل ألاهولمًلؤكوىل دات :الىحىد املادي-ل1ل

ضل آلاالثلؤألال ابػانتلنلىلؾبُهتهال،لغحرلؤههلًجبلؤنلًالخللألاظودل اصخيءلاللٌهجيلبااػشألاسةلملىُخهلفااوظودلًدخاطلبلىلحهٍض

ملؤداتلؤخشىلمشصلظىذل مللىُتل،لألاهىانلشخيءلآخشلًجبلنلىل ملش ظولؤنلًالخكهلألاهول اوظودل اىوعيلألااِغل  مللىُتلنًلؾٍش

ًلبر لاملجىًلاهل لححزةل ملظض ءللألاؤهاطلألاؤؾش فلآخٍش  اىميلفلـلؤيلبمهجىلهونُتلآلاالثلألال ابػانتلألاراًلنًلؾٍش

.ل ايافُتل

حهخبرل ملعدىذ ثلمًلؤهثرل داتلمًلخُضل اىمُتل اتيلًخهامصلمههال ملش ظولألنهالحغؿيلظضءلهبحرلمًل:املصدىداث -ل2ل

نملُتل ملش ظهتل،لهمالؤنهالحهخبرلؤهثرلحجُتلهذاُصلمًلؤيلهوملآخشلمًل داتل،لألاهىالًجبلنلىل ملش ظولؤخزل لحُؿتل

.لألا اخدلملمًلنذملجضألاٍشهالألنل اوزاثملألال ملعدىذ ثلًطهبلجضألاٍشهالاىًلبر لصألاسثلًطهبل هدشافهال

ألاهزهلحشمصل اذفاجشل اُومُتلألادفاجشل لحعاباثلألا اسجالثل ملداظبُتل ملخخللتلألاهيلحهخبرلمًل:1 الدفاجز والسجالث-3

 داتل ظاظُتلخُضلؤنلظمُول اهملُاثل اتيلكامذلبهال اششهتلجيونلمشبختلألامسجلتلبهال،لألاهز ل اىوملمًل داتلًدخاطل

بلىلؤخشىلحهضصهالألا ملخمشلتلفيلمعدىذ ثل الُذل ألااُتل،لألا ملش ظولنىذلكُامهلباالدظلألاالاخخباسلالذفاجشل ملداظبُتلًبذؤل

ظو ءلد خلُتلؤألالخاسظُتل)باابىودل اكاهشةلباالو ثمل ملااُتلزملبلىلدفترل ظخارلألادفاجشل اُومُتلآخز لبهحنلالانخباسل ملعدىذ ثل

،لألاهىانلبهؼل ملعدىذ ثل خشىلاىنهالر ثلدسظتلؤكصلمًل ألالىلواملدادزاثل اشلهُتلألاهكمل اشكابتل ملداظبُتلألافيلهزهل(

.ل لحااتلًجبلنلىل ملش ظولؤنلًخدلملفهاللمًلألاظودلهكاملسكابتلد خليلألا اخؿبُمل الهليلاهالألااِغلبمجشدل ملالخكتل

لتلحعهصل اشظوملل:أوراق غمل املزاحػت: ثاهيا ًلومل ملش ظولبدلللؤألاس قلنملهلايصلنملُتلمش ظهتلألاجطيُلهالبؿٍش

:لبايهالنىذل لحاظتلألاراًلفيلمللحنلسثِعُحنلألاهمال

تلألااللجخغحرلمًلفترةلألخشىل:امللف الدائم/للللؤ ًدخويلهز ل مللفلنلىل ملعدىذ ثلألا ابُاهاثلألا اتيلجخمحزلبطلتلالاظخمش ٍس

:لحغُحر لهبحر ل،لمشصلراًل

ًل الشألاملفيلخااتلألاظودهال؛لللللللللل-ل  ظمل اششهتلألانىو نهالألاهوملوشاؾهالألاهزاًلؤظماءلألانىاألٍا

 ظمل ملعاألاٌل ملاليلبااششهتلألاؤسكاملهو جله؛للللللللللللللللللللللللل-ل
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ضوسةلمًل اهلذل اخإظِسخيلالششهتلألالكاهونهال اىكاميلمولبُانل اشيصل الاهوويلاهال؛للللللللللللللل-ل

.لل لخ....ضوسةلمًلبش مجل ملش ظهتلفيل اعىو ثل اعابلتللللللللل-لل

تلاالخخلافلبهالفيلهز ل مللفل عخؿُول ملش ظولبغافتلؤيلبُاهاثلؤألالمعدىذ ثلًش هالغشألاٍس .لهز لألَا

ًدخللل ملش ظولبملفلظاسيلألا ازيلًدخويلنلىلؤألاس قلنمصل ملش ظهتل ملخهللتلباالترةل لحااُتللللللل :امللف الجاري /ب

:لألاهيلجلًل ابُاهاثلألال ملعدىذ ثل اتيلجخغحرلمًلظىتلبلىلؤخشىلألاهيل

ضوسةلمًلبهؼلمداغش ثلألاظلعاثل لجمهُتل اهامتلالششهتلألامجلغلإلاد سةل؛للل-ل

ضوسةلمًل الو ثمل ملااُتلالافخخاخُت؛ل-ل

تل؛ل-ل ضوسةلمًلمحز نل ملش ظهتلمصحوبالبلاثمتل ادعٍو

ل اشابخت؛لل-ل لجلطُلُتلباإلظتهالواثلاألضٌو ظذ ألٌا

بشهامجل ملش ظهتلالعىتل لحااُتل؛ل-ل

 ملوغوناثل ملهللتلألا اتيلًشىل ملش ظولمىاكشتهالمولإلاد سةل؛ل-ل

ل اشابختلباابُولؤألالالاظخغىاءلؤألالالاظدبذ ٌ؛ل-ل  اخطشفلفيلبهؼل ضٌو

لجلذًشلؤنماٌل اذًونل؛ل- هشوفلباملذًىحنلمشفلتلبجذألٌا

ل
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: وهىان رشم جخطيطي ًبين مدخالث ومخزحاث املزاحػت 

. مدخالث ومخزحاث املزاحػت : (03-01)          الشيل ركم
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. 40- ص– محمد غبد الفخاح صحن :املصدر 
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ل
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ل

ل

مػاًير املزاحػت 

امللبىلت         

 والخػارف غليها 

شخص مؤهل 

غلميا و غمليا 

 في املزاحػت 

اللىائم املاليت 

املحاشبيت 

 للػميل 

 اللىائم املاليت 

املػدة من كبل 

 الػميل             

 غمليت املزاحػت 

 

 

 
رشالت مىحهت لإلدارة 

 جحخىي غلى إلارشاداث 

   جلزيز املزاحؼ 
اللىائم املاليت بػد 

 املزاحػت 
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ألاراًل نخماد لنلىلؤألاس قلنمصلل( ملش ظهتل ملشخلُتل)الاهتهاءلمًلإلاظش ء ثل ملبذثُتلاهملُتل ملش ظهتلبمىخبل ملش ظولللبهذللللللل

 ملش ظولًيخلصلالهمصلبلىلملشل اششهتل ملش دلمش ظهتهالألاؤًػالهىانلبظش ء ثلؤخشىلكذلًخخزهال ملش ظولهةظدىاد ثلؤألال

:لجوغُداثلابهؼل اغموعل ملوظودلفيلمللاثل ملش ظول،لألامًلبحنل اهملُاثل اتيلًجبلحغؿُتهالكبصل اعىتل ملااُتل

دس ظتلألاجلُُملهكامل اشكابتل اذ خلُتلألامذىلفهااُتها؛لللل-لل

 خخباسل اهملُاثل اخلطُلُتل ملخخللتل ملشبختلبااذفاجشلألا اسجالثل؛للللل-ل

لؤزىاءل اعىتل؛للللل-ل  اخدلملمًلإلاغافاثل اشؤظمااُتلاألضٌو

.ل خخُاسلألاجدلُصل اخغحر ثلفيلميوهاثلخلوقلؤصحابل ملششألامللللل-ل

.للللألاغحرهالمًل نماٌل خشىل اتيلًشىل ملش ظولغشألاستهال
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :خاجمت الفصل للللللل

لنامل،لخُضلواهذلجلخطشلنلىل لحعاباثل2000مًلخالٌلدس ظدىالفيلهز ل الطصلهجذلؤنل ملش ظهتلنشفذلكبصلنامل       

 لخاضتلباملالنلزملجدعيذلنملُاثل ادسجُصل،لألاجو اذل اخؿوس ثلفيلمجاٌل ملش ظهتلهدُجتل ابدضل ملعخمشللألا ملشمشلمًل

 لجاهبل اىكشيلاهالختىلجػمًل ابلاءلغمًل اخؿوس ثل اهاثلتلفيلمجاالثلمخخللتلمًل ملهشفتلخاضتلناامل اخجاسةل

ألا نماٌلخُضلؤضبذلجلُُذل ملهلوماثلمداظبُالغحرلوافيلاالنخمادلنليهال،لبصلًجبل ملطادكتلنليهالختىلجطبذلضالحتل

االظخهماٌلمًلكبصلنذةلؤؾش فل،لألافيلخطملهزهل اخذ خالثلفيل ملىلهتلخخملنلىل ملش ظولؤنلًخماشخىلمولمالهولمؿلوبل

تل اغشعلألاهىانل فخهذدثلبلىلنذةلؤهو ملمًلخُضلالااتز ملل الاهوويلألا اخوكُذلألا اىؿاقل،ل لجهتل اتيلجلوملبهالألامًلص ألٍا

مش ظهاثلظذًذةلمشصلمش ظهاثل لجودةل ملش ظهاثل ابُئُتل،ل لحيومتل،لمش ظهاثل لخصخطتل،لألاراًلألافملقو بـلحعمىل

.لللللمهاًحرلمخهاسفلنليهالجخخزلفيل ملُذ نلبةنذ دلبظش ء ثلجشظولالذس ثل ملش ظولألاهلاءجهل ازهىُتلألا ملهىُتل
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: ملدمت الفصل

الدؿُحر الىاجح ؤضبذ غغوعة ملخت في الىكذ الخاغغ بؿبب الخغحراث الاكخطاصًت والاحخمانُت والخىىىلىحُت التي       

، جؼاًض خضة " اإلالىُت "و" الدؿُحر" " ؤلاصاعة " هبر حجم اإلااؾؿت ، الاهفطاٌ بحن: ؤصث بلى بغوػ الهضًض مً الكىاَغ 

ت ؤو اإلااصًت  . الخ ...اإلاىافؿت في ألاؾىاق اإلادلُت والضولُت الىضعة اإلالخىقت للمىاعص ؾىاء البشٍغ

فالفغق بحن اإلاىكماث الىاجخت والفاشلت ال ًىمً في هُفُت جىفحر اإلاىاعص الالػمت لخىفُظ ؤنمالها  فدؿب بل  وبلضع هبحر      

إحي بهضٍ نمل اإلاغاحو إلاهغفت اإلاضي ؤو الخض  اإلاؼج بحن اإلاىاعص اإلاخاخت لخدلُم ؤَضاف اإلااؾؿت فهىا ًىمً صوع اإلاؿحر ، ٍو

ً ومىاهبت ألاخضار الاكخطاصًت للماؾؿت  . الظي ؾبلذ مىه اللغاعاث والخىفُظاث والخىضُاث اإلاللاة نلى ناجم اإلاؿحًر

.          فللض ؾلؿىا الػىء في َظا الفطل خُث انخبرها اإلاغاحهت هلىة مدغهت في حؿُحر اإلااؾؿت وضىال بلى اإلاغاحهت اإلاُضاهُت 
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. إلاحزاءاث الخعبيليت للمزاحعت الداخليت: املبحث ألاول 

        حهخبر اإلاغاحهت الضازلُت ؤخض ؤَم ألاهكمت الغكابُت صازل اإلااؾؿت ، إلاا جلهبه مً صوع في صنم كغاعاث ؤلاصاعة       

هما حهض اإلاغاحهت الضازلُت ؤصاة بُض ؤلاصاعة جغاكب بىاؾؿتها ول ما ًدضر صازل .والخسفُف مً اإلاؿاولُت اإلاللاة نليها

اإلااؾؿت، وطلً بىحىص هىم مً الخيامل بحن اإلاغاحهت الضازلُت واإلاغاحهت الخاعحُت بط ٌؿخفُض ول ؾغف مً آلازغ في ؤصاء 

. مهمخه نلى ؤهمل وحه

 .حعزيفها وأَدافها : املعلب ألاول 

 :  1ظهىرَا-1

قهغث الخاحت بلى اإلاغاحهت الضازلُت مو جؿىع وجىؾو ألاوشؿت الاكخطاصًت وكض قهغث بهض قهىع اإلاغاحهت الخاعحُت      

ل ، هما ؤن اَخمام بصاعة الىخضة الاكخطاصًت بػغوعة الخهغف نلى مضي هفاءة ؤصاء الهاملحن فيها  ومضي   بىكذ ؾٍى

جىفُظَم لؿُاؾاتها وجىحيهاتها ؤصي ول طلً بلى قهىع الخاحت بلى وحىص مداؾب صازلي ًلىم بخلُُم ألاوشؿت الضازلُت 

ؿلم نلى َظا اإلاداؾب اإلاغاحو الضازلي  . في الىخضة وفدظ ألاصاء اإلاداؾبي فيها ٍو

مثل اإلاغاحو الضازلي نحن ؤلاصاعة صازل اإلايشإة خُث ًلىم بفدظ وجضكُم ؤصاء الهاملحن فيها بلى حاهب جلُُم هفاءة       ٍو

. وفانلُت َظا ألاصاء 

: 2 اسخلالل املزاحع- 2

وبطا وان اإلاغاحو الضازلي ما َى بال ؤخض الهاملحن في اإلايشإة اإلاؿلىب مغاحهت وفدظ ؤوشؿتها فةهه ًجب ؤن ًخىافغ       

كضعا مً الاؾخلالٌ ختى ًاصي نمله بىفاءة وفانلُت  ولظلً فةن اإلاغاحو الضازلي ًخمخو باؾخلالٌ حؼجي ألهه مً هاخُت 

ٍغ بما ًخػمىه مً هخاثج ؤصاءٍ زالٌ الفترة ، ومً هاخُت ؤزغي فةصاعة ؤو  ًدبو ؤلاصاعة الهلُا في اإلايشإة خُث ًغفو بليها جلٍغ

كؿم اإلاغاحهت الضازلُت مؿخلل جماما نً باقي بصاعاث وؤكؿام اإلايشإة ألهه ًلىم بفدظ وجلُُم ؤصاء َظٍ ؤلاصاعاث 

. وألاكؿام لخؿاب ؤلاصاعة الهلُا ومً زم ًجب ؤن ًيىن مؿخلال في نمله منها 

  :3حعزيفها- 3

ىُت نلى ؤنها      وقُفت ًاصيها مىقفحن مً صازل اإلاشغوم :"  نغفها مجمو اإلاغاحهُحن الضازلُحن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت وبحغاءاث الغكابت   وجدىاٌو الفدظ ؤلاهخلاصي لئلحغاءاث والؿُاؾاث والخلُُم اإلاؿخمغ للخؿـ والؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت والخدلم مً ؤن ملىماث الغكابت الضازلُت ؾلُمت . الضازلُت  وطلً بهضف الخإهض مً جىفُظ َظٍ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

. ومهلىماتها ؾلُمت وصكُلت ووافُت 
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 : 1أَدافها- 4

: مً َظا الخهٍغف الشامل هجض ؤن اإلاغاحهت الضازلُت تهضف بلى ما ًلي    

الخدلم مً مضي الالتزام بؿُاؾاث وبحغاءاث الغكابت الضازلُت ؛ / ؤ

. الخدلم مً مضي هفاءة وفانلُت ألاصاء صازل بصاعاث وؤكؿام اإلاشغوم / ب

:    ولخدلُم َظًً الهضفحن فهلى اإلاغاحو الضازلي ؤن ًلىم باآلحي 

مغاحهت وجلُُم مضي هفاءة وفانلُت وؾاثل الغكابت الضازلُت في اإلاشغوم ؛ - 

الخدلم مً خماًت ممخلياث وؤضٌى اإلاشغوم واإلاداؾبت ننها ؛ - 

. جلُُم ألاصاء نلى مؿخىي مغاهؼ اإلاؿاولُت في الشغهت - 

. أَميت املزاحعت الداخليت ومجال جعبيلها : املعلب الثاوي 

. أَميت املزاحعت الداخليت : أوال

و      وشإث اإلاغاحهت الضازلُت وجؿىعث مو جؼاًض الخاحت بليها هإصاة عكابُت حؿانض اإلاؿاولحن في بصاعة ألانماٌ واإلاشاَع

و      واإلايشأث وبهجاػ وقُفتهم اإلاخمثلت في جدلُم بشبام ؤهبر كضع مً اخخُاحاث طوي اإلاطالح اإلاسخلفت في َظٍ اإلاشاَع

. واإلايشأث 

اث الخىكُم فلم حهض      وللض جبىؤث وقُفت اإلاغاحهت الضازلُت مياهت باعػة في مهكم اإلاىكماث خُث اعجبؿذ بإنلى مؿخٍى

جلخطغ نلى الغكابت فدؿب ، بل ؤضبدذ جمثل وشاؽ جلُُمي إلاغاحهت وفدظ مسخلف الهملُاث واليشاؾاث ،   وبهضف 

ا وجدلُم ؤكص ى هفاًت بهخاحُت َىان مجمىنت مً الهىامل جكهغ في اإلااؾؿت واإلاخمثلت في  َغ  : جؿٍى

2الخغلب على الصعىباث التي جترجب على الظزوف الاكخصاديت/ أ
 : 

و اللاثمت في       و غالبا في قغوف اكخطاصًت حؿىصَا اإلاساؾغة وجتزاًض فيها الغكابت الخيىمُت نلى اإلاشاَع حهمل بصاعة اإلاشاَع

بلضانها مما اؾخىحب مغاكبت ؤلاصاعة الهلُا ألي مشغوم جلىم بةصاعجه ، وبما ؤن وقُفت اإلاغاحهت الضازلُت جلىم بمخابهت      

و واإلايشأث ومىكماث ألانماٌ ، وبظلً جطبذ ؤصاة عكابُت  لت التي ًخم بهجاػ مسخلف اإلاشاَع  .والخىفل بالؿٍغ
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ا/ب  :  كبر حجم املشاريع واهدشاَر

و وحهلضث نمالُاتها وحشابىذ مطالخها ألامغ الظي       بهض الثىعة الطىانُت التي خضزذ في ؤوعوبا ، هبرث حجم اإلاشاَع

ؤصي بلى قهىع البىىن وشغواث اإلاؿاَمت وهي َُئاث لها اجطاٌ صاثم بالهمالء الظًً ًدخاحىن بلى بُاهاث مىزىق فيها هما 

ؤن ال ًمىً حهؿُل مطالخهم إلحغاء نملُت الخضكُم في نهاًت الؿىت اإلاالُت مً ؾغف اإلاغاحو الخاعجي ، لظلً لجإث جلً 

الشغواث والهُئاث بلى الخإهض مً صخت البُاهاث اإلاداؾبُت واإلاالُت فىعا نىض ؤوانها ختى ال حشٍى ؾمهتها  وحؿىء نالكتها 

ؼ الؿلؿاث وجدضًض الىاحباث واإلاؿاولُاث اإلاترجبت نلى  مو الهمالء ، فإضبدذ بظلً جضاع الهملُاث مً زالٌ جفٍى

. بَمالها 

: 1اهتهاج أسلىب الالمزكشيت إلاداريت / ج

و بلى       ت وطلً بخلؿُم اإلاشاَع ا حغغافُا لجإث ؤلاصاعة الغثِؿُت بلى اهتهاج ؤؾلىب الالمغهٍؼ و واهدشاَع هكغا لىبر اإلاشاَع

كؿاناث ، بدُث ؤن ليل كؿام بصاعة مؿخللت مفىغت مً ؾغف ؤلاصاعة الهلُا لللُام بىقاثفها الغثِؿُت، وختى جػمً 

ؤلاصاعة الهلُا التزام اللؿاناث الخابهت لها إلاا وغهخه مً زؿـ وؾُاؾاث نامت ، وحب نليها جلُُم ؤصاء جلً ؤلاصاعاث 

لت اهتهاج الؿُاؾاث ومخابهت الهملُاث ،  وطلً باإلاهاًىت والاهخلاٌ اإلاُضاوي وفدظ السجالث واإلاؿدىضاث ومخابهت ؾٍغ

ؿلم نليهم اإلاغاحهحن الضازلُحن  م وغو ؤشخاص مخسططحن في طلً ًيبىن ميانها، ٍو .  وطلً نً ؾٍغ

: وظيفت املزاحعت الداخليت كمجال لخدريب رحال إلادارة /د

و اإلاسخلفت بىغو وجىفُظ وؾاثل وبحغاءاث مسخلفت للمغاحهت ، وجلُُم ؤوشؿتها نلى ؤؾاؽ مىخكم       جلىم بصاعة اإلاشاَع

وهظلً مً ؤحل مهغفت ألاؾباب اإلابضثُت لهضم هجاح بهؼ ألاوشؿت إلاهالجتها ، وطلً مً ؤحل الاؾخمغاع و بهجاح اليشاؽ 

م  . الاكخطاصي  وجدلُم مؼاًض مً ألاعباح ألصخاب اإلاطالح واإلاؿاَمحن وغحَر

ى ما ٌؿمى باإلاغاحهت     ونلى الهمىم مً ؤحل وضٌى ؤلاصاعة الهلُا بلى ؤَضافها ؤصزلذ نملُت اإلاغاحهت نلى ؤلاصاعة َو

ت والتي ال جىحض ؤًت وخضة صازل اإلايشإة حؿخؿُو اللُام بها ما نضا وخت اإلاغاحهت الضازلُت وطلً لهضة ؤؾباب منها : 2ؤلاصاٍع

كغب اإلاغاحهت الضازلُت مً نملُت وغو وحشغُل ألاهكمت و جىفُظ ؤلاحغاءاث ؛         - 

اهػمام زبراء الغكابت والخدلُل و الخلُُم للهماٌ في وخضة اإلاغاحهت الضازلُت نىض بضؤ حهُُنهم في          - 

.            اإلايشإة
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ت ججهل مً ألاشخاص الظًً ًلىمىن بهظا       ونلُه فةن الهمل في وخضة اإلاغاحهت الضازلُت التي جلىم باإلاغاحهت ؤلاصاٍع

لُمىن هخاثجها ت ، ألنهم ًغاحهىن ول ما ًخطل بها ٍو . 1الىىم مً اإلاغاحهت زبراء في الهملُت ؤلاصاٍع

. 2مجال جعبيم املزاحعت الداخليت: ثاهيا

ظا نلى حمُو وقاثف اإلااؾؿت ومً الىقاثف التي        بن لىقُفت اإلاغاحهت الضازلُت مجاالث نضًضة مدل الخؿبُم َو

: جيىن مدل مهاًىت اإلاغاحهت الضازلُت الىقاثف الخالُت 

بن ول مً اإلاداؾبت واإلاالُت وقُفخان مسجلخان غمً بغهامج اإلاغاحهت الضازلُت  : الىظيفت املاليت واملحاسبيت/ أ

ظا  بدُث ًلىم اإلاغاحو الضازلي ؤزىاء كُامه بمهامه بإصاء عؤي خٌى الىغهُت اإلاالُت واإلاداؾبُت باإلااؾؿت وهخاثج وشاؾه َو

لت مىخكمت وبطفت نامت اإلاغاحهت لها زالر ؤَضاف هي  : بؿٍغ

.  الطغاخت في اإلاهلىماث - خماًت حمُو ممخلياث اإلااؾؿت؛    - نضالت الظمت اإلاالُت؛             -  

جسػو َظٍ الىقُفت بلى اإلاغاحهت الضازلُت نلى ؤؾاؽ ؤن اإلاغاحو ًلىم بمهامه نلى مسخلف  :الىظيفت الخجاريت/ب

ا مً اليشاؾاث ألازغي خُث  ً وهلل وغحَر م وجسٍؼ اليشاؾاث التي جخم نلى مؿخىي َظٍ الىقُفت مً بُو وشغاء ، حؿٍى

ت وهظا كضعة الؼبىن نلى الضفو      وهىنُت  ت وؤلاشهاٍع ًخم الىشف ننها وفدطها  وجدلُلها مً هاخُت الهالكاث الخجاٍع

. الخ ...الدؿلُم 

 ًطب نمل اإلاغاحو نلى َظٍ الىقُفت مً هاخُت مىاكو الهمل ؤهثر مما ًطب نلى الجاهب ؤلاصاعي  :وظيفت إلاهخاج/ج

لها ، وطلً ختى ًيىن نلى اخخيان مو الهماٌ واإلاؿاولحن و الخهغف نلى الهغاكُل و اإلاطانب التي جىاحههم ؤزىاء نملُت 

. ؤلاهخاج ختى ًلىم بمىاحهتها والخض مً الطهىباث والهغاكُل 

اث الخالُت  :الىظيفت املعلىماجيت / د : وحشمل نمل اإلاغاحو في َظٍ الىقُفت نلى اإلاؿخٍى

ً؛               -  . مغاحهت شبىت ؤلانالم آلالي- مغاحهت اإلاياجب؛     - مغاحهت مغاهؼ الخيٍى

حشمل نمل اإلاغاحو في َظٍ الىقُفت نلى ؾغق الدؿُحر للمىقف باإلاهنى اليامل والىاؾو نلى  :وظيفت املعلىماجيت/ ٌ

اث اإلااؾؿت واإلاطالح اإلاىحىصة بها   .حمُو مؿخٍى
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. ظبيعت املزاحعت الخارحيت :املعلب الثالث 

للض وان لكهىع الثىعة الطىانُت ؤزغ هبحر نلى ألاوشؿت مً خُث جىكُمها ونملها بدُث ًكهغ َظا حلُا مً زالٌ         

ا  اهفطاٌ اإلالىُت نً الدؿُحر نلى زالف ما وان ؾابلا وبالخالي لم ٌهض للمالً ؤي جضزل باإلااؾؿت مً هاخُت حؿُحَر

ومغاكبتها بدُث حهله ال ًؿلو بشيل مباشغ ووافي نلى وغو اإلااؾؿت الخلُلي وهظلً وحهت عؤؽ ماله اإلاؿاَم به في 

اإلااؾؿت ومىه ؤضبذ مً الػغوعي وحىص ؾغف زالث آزغ ومداًض وىؾُـ بِىه  وبحن اإلااؾؿت ًؿام مً زاللها اإلاخهاملحن 

والخالنب التي كض جدضر في  مو اإلااؾؿت نلى خالتها وفي هفـ الىكذ ًلضم الىصح لئلصاعة مً ؤحل جصخُذ ألازؿاء 

م اإلاغاحهت الخاعحُت ، وطلً باالنخماص نلى وؾاثل وبحغاءاث زاضت  ظا نً ؾٍغ . 1اإلااؾؿت َو

. ماَيت املزاحعت الخارحيت وجعىرَا :أوال    

بهض ؤن نغفىا اإلاغاحهت الضازلُت جابهت لئلصاعة وبن اإلاغاحهحن فيها ٌهخبروا همىقفحن صازل اإلااؾؿت ويهضف َظا الىىم        

ت والخض مً الغش والخالنب ، بن وحىص اإلاغاحهت الضازلُت باإلااؾؿت ال جمىو اللُام  اصة الىفاءة ؤلاصاٍع مً اإلاغاحهت بلى ٍػ

لتها في نملُت اإلاغاحهت وبن اؾخلالٌ اإلاغاحو الضازلي مدضوص وغئُل ملاعهت باإلاغاحو الخاعجي  باإلاغاحهت ألن ليل منها ؾٍغ

. الظي ًخمخو باؾخلاللُت ؤهبر

بن اإلاغاحهت الخاعحُت جلىم بها حهت مؿخللت مً زاعج اإلااؾؿت فلض جيىن مىخب مً مياجب اإلاداؾبت                

واإلاغاحهت باليؿبت إلاياجب اللؿام الخاص ؤو الجهاػ اإلاغهؼي للمداؾبت باليؿبت لللؿام الهام خُث ؤن الىقُفت ألاؾاؾُت 

للمغاحو الخاعجي َى فدظ مؿدىضي لضفاجغ اإلااؾؿت وسجالتها فدطا فىُا صكُلا وخُاصًا للخدلم مً ؤنها كض جمذ فهال 

. قي بؾاع بحغاءاث ؾلُمت وصخُدت جثبذ حضًتها 

م نُىت مً ول هىم مً ؤهىام الهملُاث        ت ؤي جخم نً ؾٍغ وجلو اإلاغاحهت في نهاًت الؿىت اإلاالُت هما ؤنها شاملت وازخُاٍع

غ الغاحو الخاعجي ًغص هدُجت اإلاغاحهت  وناصة ما       اإلاالُت ومغاحهتها صون اللُام بمغاحهت الهملُاث ولها ، وزخما بن جلٍغ

غ  ى بالؿبو مؿاوٌ نما ًخػمىه الخلٍغ ًيىن مىغو زلت وجلضًغ إلاا ًخمخو به مً اؾخلالٌ وخُاص ونلم و زبرة وصعاًت ، َو

. مً بُاهاث وخلاثم مالُت وآعاء مؿاولت نً طلً جدضصَا اللىاهحن 

ل 1411 شىاٌ 01اإلااعر في  (08-91) وفي اللاهىن      ومدافل  م لخىكُم مهىت زبرة اإلاداؾب1991ٌ اإلاىافم ٌ ؤبٍغ

خم مؼاولت َظٍ اإلاهىت جدذ مىاص كاهىهُت جػبـ اإلاغاحهت الخاعحُت وقغوف نملها في ول  الخؿاباث واإلاداؾب اإلاهخمض ٍو

. 2الجىاهب وللض  جم جدلُل ووضف اإلاغاحهت الخاعحُت 

م وؤشاع اللاهىن بلى بًػاح اإلاغاحهت الخاعحُت 1992لؿىت  (31)وفي الُمً ضضع كاهىن هكام اإلاداؾبحن اللاهىهُحن عكم      

وعغم حهضص الىخاباث التي جىاولذ . ومياجب اإلاداؾبت اللاهىهُت وهظلً خلىق وواحباث اإلاداؾبحن  (اإلاداؾبحن اللاهىهُحن)

ؾبُهت ومؿاولُت اإلاغاحو الخاعجي همؼاولت إلاهىت اإلاغاحهت اللاهىهُت مً هاخُت وألاؾغاف التي ٌهخبر اإلاغاحو الخاعجي 
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مؿاوال ؤمامها مً حهت ؤزغي فللض ؤحمهذ َظٍ الىخاباث نلى ؤهه مً الؿخِىاث جؼاًضث نضص اللػاًا اإلاغفىنت غض 

بما جطضٍع مً صوعٍاث ونمل الىضواث واإلاداغغاث ، . 1مؼاولي اإلاهً اإلاسخلفت بشيل ملخىف وبُنهم اإلاغاحهُحن الخاعحُحن

َظا في حاهب الاشتران في حهضًل اإلاىاهج الخهلُمُت في مجاٌ اإلاداؾبت واإلاغاحهت بؿبب كطىع اإلاىاهج اللضًمت في مؿاًغة 

الىللت الخىىىلىحُا الجضًضة مما صنا بهؼ الىخاب ألامغهُحن بلى الضنىة إلحمام ناحل ًػم ألاؾاجظة في الجامهاث 

ىُت مما ًضعؾىن اإلاداؾبت والخضكُم والجمهُاث والهُئاث اإلاهىُت التي لها جإزحر نلى اليشاؽ الاكخطاصي واإلاالي  ألامٍغ

وزغحىا هدُجت كطىع اإلاىاهج الخالُت في مؿاًغة الىللت الخىىىلىحُت مما ؤصي بلى حهضًل الىخب واإلاىاهج بما ًخالءم مو 

.  َظا الخؿىع وول َظا ؤصي بلى جؿىع مهىت اإلاغاحهت مفهىمها ومماعؾتها 

. حعزيف املزاحعت الخارحيت :ثاهيا 

هي فدظ اللىاثم اإلاالُت وهي في الغالب كاثمت الضزل وكاثمت اإلاغهؼ  :       الخعزيف ألاول باملزاحعت الخارحيت 

اإلاالي ونمل اهخلاصاث للضفاجغ والسجالث وؤهكمت الغكابت الضازلُت الخدلم مً ؤعضضة البىىص في َظٍ واللىاثم والخطٌى 

.  نلى ألاصلت اليافُت واإلاالثمت إلبضاء الغؤي الفني اإلاداًض نلى ضضق وؾالمت اللىاثم اإلاالُت 

 :    ولهظا فةن مهنى اإلاغاحهت الخاعحُت ًجب ؤن جدخىي نلى زالزت فلغاث هي 

.ببضاء الغؤي- الخدلُم ؛             - الفدظ ؛       -                                  2 

اإلاغاحهت الخاعحُت هي فدظ مىكم ومؿخلل للبُاهاث واللىاثم اإلاالُت والسجالث والهملُاث  : الخعزيف الثاوي      

ٍغ  . 3والفانلُت اإلاالُت ألي ماؾؿت وؤن ًلىم اإلاغاحو بجمو ألاصلت واللغاثً وجلُُمها وببضاء الغؤي الفني زالٌ جلٍغ

شحر ؤلاؾاع الضولي لهملُاث الخإهض ؤن اإلاغاحهت زضمت مهلىلت تهضف بلى الخإهض مً بنضاص البُاهاث اإلاالُت وفلا إلؾاع      َو

غ اإلاالُت  )مدضص  هما ٌشحر اإلاغاحو الخاعجي في فلغة ببضاء الغؤي بلى ؤن البُاهاث اإلاالُت حهبر بهضالت  (اإلاهاًحر إلنضاص الخلاٍع

. نً هخاثج ألانماٌ واإلاغهؼ اإلاالي والخضفلاث الىلضًت  والخغحراث في خلىق اإلالىُت 

 

 

 

 

                                                           

.73- ص- م1999الكتاب األول ، مطابع جامعة تعز ، اليمن " المراجعة و التدقيق بين النظرية و التطبيق"حممد اهلادي العدنان  1
  

.6- ص- 2007دار الصفاء ، عمان ، األردن ، "مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"يوسف جربوع   2
  

مذكرة لنيل شهادة " دور المراجعة المالية الخارجية وفق المعايير المعمول بها في اتخاذ القرار دراسة حالة المؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز"مغين نادية 2 
.04- ص- 2008-2007املاجيسرت يف اإلدارة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جامعة اجلزائر   
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 . 1املزاحع الخارجي:ثالثا    

عي عكم 75نغف اللاهىن الخجاعي الجؼاثغي مدافل الخؿاباث في ماصجه           25اإلااعر في  (08-93 )  مىغع اإلاغؾىم الدشَغ

ل  م مدافل الخؿاباث حهُىه الجمهُت الهامت الهاصًت للمؿاَمحن مىضوبا للخؿاباث مضة زالزت ؾىىاث 1992ؤفٍغ

م مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن نلى حضٌو اإلاطف الىؾني  . جسخاَع

في الخدلم مً الضفاجغ و ألاوعاق اإلاالُت للشغهت وفي مغاكبت :      وجخمثل مهمتهم الضاثمت باؾخثىاء ؤي جضزل في الدؿُحر 

. اهخكام خؿاباث الشغهت وصختها 

ً خؿب الخالت ، وفي الىزاثم اإلاغؾلت  غ مجلـ ؤلاصاعة ؤو مجلـ اإلاضٍع     هما ًضكلىن في صخت اإلاهلىماث اإلالضمت في جلٍغ

. بلى اإلاؿاَمحن ، خٌى الىغهُت اإلاالُت للشغهت وخؿاباتها 

طاصكىن نلى اهخكام الجغص وخؿاباث الشغهت واإلاىاػهت وصخت طلً و ًخدلم مىضوبى الخؿاباث بطا ما جم اخترام       ٍو

. مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاؿاَمحن 

جىػ لهاالء ؤن ًجغوا ؾُلت الؿىت الخدلُلاث والغكابت التي ًغونها مىاؾبت هما ًمىً اؾخضناء الجمهُت الهامت      ٍو

لالوهلاص في خالت الاؾخعجاٌ وبطا لم ًخم حهُحن الجمهُت الهامت إلاىضوبي الخؿاباث اإلاهىُحن ًخم اللجىء بلى حهُُنهم ؤو 

 ً . اؾدبضالهم بمىحب ؤمغ عثِـ اإلادىمت الخابهت إلالغ الشغهت بىاءا نلى ؾلب مجلـ ؤلاصاعة ومً اإلاضٍع

   ًمىً ؤن ًلضم َظا الؿلب ول مهني وفي الشغواث التي جلجإ نلىُا لالصزاع بىاؾؿت الؿلؿت اإلايلفت بدىكُم نملُاث 

. البىعضت ومغاكبتها 

ل 27 اإلااعر في 08-91 مً كاهىن 27  وخؿب اإلااصة  : م جىظ َظٍ اإلااصة نلى ماًلي 1991 ؤبٍغ

ٌهض مدخفل الخؿاباث في مفهىم َظا اللاهىن ول شخظ ًماعؽ بطفت ناصًت باؾمه الخاص وجدذ مؿاولُخه مهىت  )   

ت اإلاىطىص نليها في اإلااصة ألاولى بما فيها شغواث عئوؽ  الشهاصة بصخت واهخكامُت خؿاباث الشغواث والهُئاث الخجاٍع

 ( 2ألامىاٌ وفلا ألخيام اللاهىن الخجاعي وهظا لضي الجمهُاث الخهاغضًت الاحخمانُت والىلاباث

:  نلى ماًلي 74   ووفلا للاهىن الشغواث الُمني في ماصجه 

ض نضصَم نً زالزت مغاكبحن ؛  -   ؤ ؤن ًيىن للشغهت اإلاؿاَمت مغاكب لخؿاباتها واخض ؤو ؤهثر بشغؽ ؤن ال ًٍؼ

ٌهحن مغاكب الخؿاباث إلاضة ؾىت بلى زالزت ؾىىاث للخجضًض مً حضٌو اإلاداؾبحن اللاهىهُحن الظًً جػهه الىػاعة ؛ - ب

 1ًيىن حهُحن مغاكب الخؿاباث وججضًض حهُِىه وجلضًغ ميافئخه بلغاع مً الجمهُت الهام- ج

                                                           
.184- ص- 1993القانون التجاري ، بمساعدة المصالح التقنية لوزارة العدل ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،   1

  

.12 ، 11 ص-ص- ،31/32/ 27/30 ، املادة 1991 ماي 1(20)اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم   2
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.  مهام املزاحع الخارجي: رابعا 

جيبو مهام اإلاغاحو الخاعجي مً الضوع الظي ًلىم به ففي اإلاشغوم الخاص ًخمثل َظا الضوع في خماًت مطالح ؤصخاب      

خلىق اإلالىُت والتي جخمثل في الخطٌى نلى ؤكص ى ألاعباح واجساطَا ؤؾاؾا إلاداؾبت ؤلاصاعة وجدضًض مضي هفاءتها في 

م وغو الؿُاؾاث والبرامج اإلاىاؾبت واجساط اللغاعاث الؿلُمت لهملُت الخىفُظ  اإلادافكت نلى اإلاغهؼ اإلاالي للمشغوم نً ؾٍغ

ومً َظا ًخطح ؤن الهضف مً اإلاغاحهت الخاعحُت َى الخدلم مً ؤن اللىاثم اإلاالُت الخخامُت جطىع الىدُجت الخلُلُت 

ش  . لهملُاث اإلاشغوم زالٌ فترة ػمىُت وجكهغ اإلاغهؼ اإلاالي بطىعة ضاصكت وناصلت في َظا الخاٍع

اإلاغاحهت اإلاؿدىضًت ؛ - 1                    

 . 2اإلاغاحهت الفىُت ؤو مغاحهت اللىاثم اإلاالُت- 2                    

:     املزاحعت املسدىديت - 1

م اللُام باإلاغاحهت اإلاؿدىضًت التي جخػمً      جبضؤ مهام اإلاغاحو الخاعجي بضعاؾت السجالث اإلاداؾبُت نً ؾٍغ

: 

لت ؾلُمت وفلا لؤلؾـ و اللىانض اإلاداؾبُت ؛ -أ   مً ؤن حمُو الهملُاث الفهلُت كض ؤزبدذ في الضفاجغ بؿٍغ

الخدلم مً ؤن حمُو الهملُاث التي جازغ نلى اإلايشإة وجخهلم بها وبالخالي فةن مهمت اإلاغاحو الخدلم مً - ب

ب ؤلاخطاجي للبُاهاث اإلاالُت نلى مؿخىي اإلايشإة وىخضة مؿخللت ، وبالخالي ًاصي بضوعٍ  مضي ضضق الخبٍى

بلى ضضق السجالث والضفاجغ مداؾبُا ؛ 

ضة بمؿدىضاث ؾلُمت ومهخمضة مً كبل اإلاؿاولحن -ج  الخدلم مً ؤن حمُو الهملُاث اإلاثبخت بالضفاجغ مٍا

ىت نلى ؾالمت الهملُاث اإلاالُت وصكتها ؛  ؾىاء واهذ زاعحُت ؤو صازلُت و حهخبر بظلً كٍغ

ب ؤلاخطاجي -د ظا ما ًؿلم نلُه صخت الخبٍى  الخدلم مً صخت الخىحُه اإلاداؾبي للهملُاث اإلاالُت ، َو

نلى مؿخىي خؿاباث صفتر ؤو صفاجغ ألاؾخاط ؛ 

ا بخضي ؤصلت ؤلازباث في نملُت -ٌ  فدظ ؤهكمت الغكابت الضازلُت ، والخىم نلى مضي فانلُتها بانخباَع

 .اإلاغاحو 

 

 

                                                                                                                                                                                            

.1997 و املعدل يف عام 1992 من قانون الشركات اليمين الصادر يف 74املادة   1
  

. 191- ص- ، 1998، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر " األسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات"  مسري الصبان ، عبد اهلل هالل  2
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: بن صعاؾت وجلُُم ؤهكمت الغكابت الضازلُت تهضف بلى جدلُم َضفحن 

. جدضًض هؿاق نملُت اإلاغاحهت  :الهدف ألاول 

الىكىف نلى هلاؽ الػهف بها وبالخالي الهمل نلى جضنُمها وبظلً جىسفؼ بلى خض هبحر  :الهدف الثاوي

اخخماالث الغش والتزوٍغ والازخالؾاث ألن مً بحن مهام اإلاغاحو الخاعجي اهدشاف ما ًىحض بالضفاجغ مً 

م ؾض الثغغاث التي جىحض بإهكمت الغكابت الضازلُت  . ؤزؿاء ؤو غش ؤو جؼوٍغ هما كض جىسفؼ هظلً نً ؾٍغ

وؤزحرا فاإلاغاحهت اإلاؿدىضًت جخسظ هإؾاؽ ؤو هلؿت اهؿالق إلاغاحهت اللىاثم اإلاالُت الخخامُت خُث ومً 

زالٌ ما ؾبم حهخبر وؾُلت ٌهخمض نليها اإلاغاحو الخاعجي في الخإهض مً ؾالمت البُاهاث التي جخيىن منها َظٍ 

. اللىاثم اإلاالُت وؾالمت َظٍ البُاهاث حهني بلى خض هبحر ؾالمت َظٍ اللىاثم 

  :(مزاحعت اللىائم املاليت )املزاحعت الفىيت - 2

      وحهني فدظ اللىاثم اإلاالُت الخخامُت للُاؽ مضي ؾالمتها وصختها في الخهبحر نً الىخاثج الخلُلُت 

ش نهاًت الفترة اإلاداؾبُت طاتها ،       لهملُاث اإلاشغوم زالٌ الفترة اإلاداؾبُت مدل الفدظ واإلاغهؼ اإلاالي في جاٍع

: وتهضف اإلاغاحهت الفىُت بلى 

الخدلم مً مضي مؿابلت ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت التي اجسظث هإؾاؽ إلنضاص اللىاثم اإلاالُت الخخامُت للمباصت           - ؤ

ت اإلاداؾبُت ؾىاء في مجاٌ كُاؽ هدُجت  واإلافاَُم اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها والتي جيىن فُما بُنها لئلؾاع الهام للىكٍغ

م ألاضٌى والخطىم ومً زم فةهه ًخطح ؤ، اإلاغاحهت الفىُت جخؿلب  اليشاؽ ؤو في مجاٌ بقهاع اإلاغهؼ اإلاالي للميشإة وجلٍى

ت اإلاداؾبُت في بنضاص اللىاثم اإلاالُت الخخامُت ؛  الخدلم مً ؾالمت الخؿبُم الهملي للىانض الىكٍغ

الخدلم مً ؤضٌى و زطىم اإلايشإة التي ججمهها كاثمت اإلاغهؼ اإلاالي ؛ - ب

. مغاناة الىاخُت الشيلُت التي ًخؿلبها اللاهىن بطضص بنضاص اللىاثم اإلاالُت الخخامُت- ج

. 1العالكت بين املزاحع الداخلي واملزاحع الخارجي :خامسا 

مً  ألامىع الهامت في مجاٌ اإلاغاحهت والخضكُم غغوعة وحىص حهاون وزُم بحن ول مً اإلاغاحو الضازلي        

حن عثِؿُحن  َما  : واإلاغاحو الخاعجي نلى ؤؾاؽ ؤن الضوع الغثِس ي للمغاحو الضازلي ًخمثل في نىطٍغ

اإلايشإة فُلو نلُه الهبء ألاهبر في مغاحهت          بدىم ؤن اإلاغاحو الضازلي مىقف مً مىقفي:ألاول 

. وجضكُم حمُو الهملُاث التي جخم زالٌ الؿىت ؤي وان ؾبُهتها 

                                                           
.142-  ص– مرجع سبق ذكره –محمد السيد سرايا   1
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مؿانضة اإلاغاحو الخاعجي في ججهحز ؤي بُاهاث ؤو مهلىماث ؤو صفاجغ ؤو خؿاباث كض ًدخاحها َظا :الثاوي 

. اإلاغاحو بدىم ؤهه اإلاؿاوٌ الغثِس ي مو الهاملحن في ؤلاصاعة اإلاالُت نً جىفحر ول ما ًدخاحه اإلاغاحو الخاعجي 

وفُما ًلي وؿخؿُو بقهاع ؤؾـ الهالكت بحن ول اإلاغاحو الضازلي واإلاغاحو الخاعجي مً خُث ؤوحه الاجفاق 

 :وؤوحه الازخالف بغغع جدضًض ؤلاؾاع الهام لهمل ول منهما 

العالكت بين املزاحع الداخلي واملزاحع الخارجي  : (02-02(الجدول ركم      

 مً حيث املزاحع الداخلي املزاحع الخارجي

وحىص هكام فهاٌ للغكابت الضازلُت - 

. ؤو الهمل نلى وحىصٍ

وحىص هكام مداؾبي فهاٌ         - 

ومخيامل زاضت في مجاٌ بنضاص 

غ وكىاثم مالُت زخامُت صخُدت .  جلاٍع

ببضاء الغؤي اإلاىغىعي اإلاداًض في - 

غ مغاحهت شاملت لىخاثج  شيل جلٍغ

. نملُت اإلاغاحهت  والخضكُم

جباصٌ الخضماث مو اإلاغاحو الضازلي - 

. 

وحىص هكام فهاٌ للػبـ - 

الضازلي وبحغاءاث مىو وكىم 

. ألازؿاء ؤو الخالنب 

وحىص هكام مداؾبي فهاٌ ٌؿانض - 

غ وكىاثم مالُت  في بنضاص جلاٍع

. صخُدت 

اهخكام ؾحر الهمل اإلاداؾبي نلى - 

. مضاع الؿىت اإلاالُت 

. زضمت ؤلاصاعة - 

 .زضمت اإلاغاحو الخاعجي - 

 الهضف 

ًخىلى مجلـ ؤلاصاعة جغشُذ ؤخض - 

اإلاغاحهُحن الخاعحُحن ونغع نلى 

اإلاداؾبُحن مً طوي الخبرة لخىلي 

نمله اإلاغاحو َظا الترشُذ نلى 

الجمهُت الهامت للمؿاَمحن إلكغاع 

 حهُِىه 

 . واجساط اللغاع بظلً 

م ؤلاصاعة -  ًخم حهُِىه نً ؾٍغ

م  الهلُا في الشغهت نً ؾٍغ

جسطُظ ؤخض اإلاداؾبُحن مً طوي 

 .الخبرة لخىلي نمل اإلاغاحو الضازلي

 الخهُحن 
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ًيىن اإلاغاحو الخاعجي مؿاوال ؤمام - 

الجمهُت الهامت للمؿاَمحن في 

ؿإٌ ؤمام اإلاالن  شغواث اإلاؿاَمت، َو

. في باقي الشغواث

ٍغ للجمهُت الهامت -  ًلضم جلٍغ

للمؿاَمحن في شغواث اإلاؿاَمت ؤو 

 .اإلاالن في باقي الشغواث 

ًيىن اإلاغاحو الضازلي مؿاوال - 

ؤمام ؤلاصاعة الهلُا في الشغهت بدىم 

. ؤهه مىقف في الشغهت 

ٍغ لئلصاعة الهلُا نً -  ًلضم جلٍغ

ا   .مهمخه التي ؤهجَؼ

غ   اإلاؿاولُت و الخلٍغ

اإلاغاحو الخاعجي ًخمخو باؾخلالٌ - 

وامل ؤي ؤهه مداًض  ولِـ له ؤي 

 نالكت ال باإلصاعة و ال بإكؿام 

 .وبصاعاث اإلاشغوم 

اإلاغاحو الضازلي مؿخلل حؼثُا - 

ألهه مً هاخُت مؿخلل نً باقي 

بصاعاث وؤكؿام اإلاشغوم ومً هاخُت 

 .ؤزغي ًدبو ؤلاصاعة الهلُا 

 الاؾخلالٌ 

ًدضص اإلاغاحو الخاعجي هؿاق نمله - 

حن ألاٌو اإلاؿاولُت  مً زالٌ نىطٍغ

اإلاهىُت اإلاللاة نلى ناجله والثاوي 

باالجفاق في خاالث مهُىت مو بصاعة 

. اإلايشإة

ًػو بغهامج مغاحهت زاص ًخىلى - 

 .جىفُظٍ زالٌ فترة اإلاغاحهت

جدضص بصاعة الشغهت اإلاؿاولت نً - 

حهُحن اإلاغاحو الضازلي هؿاق نمله 

وخضوص َظا الهمل وناصة ًخػمً 

جضكُم  و مغاحهت حمُو الهملُاث 

التي جمذ زالٌ الفترة بطىعة 

 . مىخكمت 

 هؿاق الهمل 

لت      -  ًدبو اإلاغاحو الخاعجي ؾٍغ

وؤؾلىب اإلاغاحهت اإلاالثمت لكغوفه 

باالجفاق مو بصاعة الشغهت مو ألازظ في 

: الانخباع ماًلي 

. الىكذ اإلاخاح للمغاحو - ؤ

. نضص اإلاؿاَمحن باليؿبت له - ب

شيل و حجم و ؾبُهت بغهامج - ج

. اإلاغاحهت الظي كام اإلاغاحو بىغهه 

. حجم مهامالث الشغهت - ص

هدُجت فدطه لىكام الغكابت - ٌ

. الضازلُت في الشغهت 

ٌغلب نلى نمله الؿابو الهالجي ألن - 

بدىم وىهه مىقفا في الشغهت - 

م  ًدضص اإلاغاحو الضازلي نمله بؿٍغ

مىملت لهمل اإلاداؾب مً زالٌ 

الضوعة اإلاؿدىضًت والضوعة 

اإلاداؾبُت ؤوال بإٌو مو الترهحز نلى 

. الهملُاث طاث ألاَمُت 

ًدبو ؤؾلىب اإلاغاحهت اإلاؿخمغة - 

مؿدىضًا و خؿابُا و فىُا للخدلم 

مً مضي صخت الهملُاث اإلاسخلفت 

وجصخُذ ؤي ؤزؿاء ًخم اهدشافها 

. ؤوال بإٌو 

ٌغلب نلى نمله الؿابو الىكاجي - 

لت و ؤؾلىب الهمل   ؾٍغ
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مهكم اإلاغاحهُحن ًسخاع نضص مهحن 

ًلىم بمغاحهتها    (نُىت مهُىت )

ىص ى  وناصة في نهاًت الؿىت اإلاالُت ٍو

بهالج ؤي مشاول كض ًخم اهدشافها 

 . ؤزىاء مغاحهخه 

 . في مهالجت الاهدغافاث ؤو ألازؿاء

 

. 102ص - مغحو ؾبم طهٍغ– ؾمحر الطبان،نبض هللا َالٌ :اإلاطضع

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    فعاليت املزاحعت في الدسيير وجحليم ألاَداف                            الفصل الثاوي                           

 

 
50 

 . أثز جكامل املزاحعت الداخليت و الخارحيت على ألاداء الزكابي : املعلب الزابع  

اث ؤصاء اإلاغاحو       ٌهخبر الخيامل بحن اإلاغاحهت الضازلُت واإلاغاحهت الخاعحُت بخضي آلالُاث اإلامىىت لخدؿحن مؿخٍى

الضازلي والخاعجي نلى الؿىاء ،وبالخالي فهى ًدؿً الخضمت اإلالضمت مً َاالء اإلاغاحهحن ؾىاء لئلصاعة ؤو ألاؾغاف 

: الخاعحُت ننها ، نلى افتراع ؤن َظًً اإلاغاحهحن ًخلُضان بالىطىص واإلاهاًحر وؤلاحغاءاث اإلااؾغة للىىنحن 

مىً ؤن هىكغ بلى الخيامل مً زالٌ آلاحي  :    ٍو

ؾبُهت الخيامل ؛        -      

. ؤَمُت الخيامل             -  

1ظبيعت الخكامل- 1
 : 

بن وحىص هىنحن مً اإلاغاحهت وحهاون وامل بحن اإلاغاحهُحن الخاعحُحن والضازلُحن ؤمغ غغوعي ال بض مً جدلُله ، لىً      

. ًجب الاخخفاف صاثما باؾخلالٌ ول منهما 

      بن الخيامل ًلىم نلى اؾخهماٌ اإلاغاحهُحن الخاعحُحن لىخاثج ؤنماٌ اإلاغاحهُحن الضازلُحن ، ألحل جلضًم ؤنمالهم 

ؿت الخإهض مً خفاف اإلاغاحهُحن الضازلُحن نلى اؾخلاللهم وهىنُت هفاءة ؤنمالهم  . بىُفُت حُضة ، شٍغ

ا مً       وؤنخبر ؤن هؿاق نمل ول مً اإلاغاحو الضازلي والخاعجي َى الفدظ اإلاداؾبي للسجالث اإلاالُت للخإهض مً زلَى

. ألازؿاء والغش وما ًغجبـ بها مً الفدظ ألهكمت الغكابت الضازلُت فةن مهمت ول منهما مىملت لآلزغ 

. بن ؤنماٌ الخيؿُم والخهاون بحن اإلاغاحو الخاعجي والضازلي جمىذ الاػصواج وجىغاع الهمل مً كبل الازىحن - 

بن ججىب جىغاع الهمل ًىفغ الىكذ لترهحز نملُت اإلاغاحهت الخاعحُت ؤو الضازلُت في بىىص ؤزغي ، مما ٌؿمذ بالفدظ - 

. اإلااصي بلى الغؤي الطاصق والؿلُم 

بن ججىب جىغاع الهمل ًاصي بلى الخللُل مً الىفلاث ؛ - 

؛ (اإلاغاحو الضازلي و الخاعجي)بن الخيامل الاًجابي ًاصي بلى جباصٌ اإلاىافو واإلاطالح بحن الازىحن - 

. بن نملُت الخيؿُم والخهاون بحن اإلاغاحو الخاعجي والضازلي البض ؤال جازغ نلى اؾخلالٌ ول منهما - 

اث اليشاؽ في حمُو ألاكؿام  بطا جىافغ للمغاحو الضازلي الىكذ اليافي لخلُُم هكام الغكابت الضازلُت ، وهظا جلُُم مؿخٍى

واإلاغجبؿت منها نلى الخطىص باإلاهلىماث اإلاالُت اإلاغاص فدطها والخهلُم نليها ، وحب نلى اإلاغاحو الخاعجي الترهحز نليها ، 
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غ النهاجي  فُما ًغجبـ بمىهجُت ؤؾلىب الهمل ،وهظا حجم – نلى غىء َظا الخلُُم – مً زالٌ جلُُمها ، زم الخلٍغ

حن الخالُحن . الازخُاعاث ومىاؾنها وؾبُهتها  : وبشيل نام جسخبر اإلاغاحهت الضازلُت مً زالٌ اإلاؿخٍى

ت و الؿغق           -  الخإهض مً ؾبُهت اإلاغاحهت الضازلُت في اإلااؾؿت وىقُفت ، اهؿالكا مً ؤلامياهاث اإلااصًت و البشٍغ

غ ؛  وألاؾالُب واإلاىاهج اإلاؿخهملت في نملُت الفدظ والخدلُم زم الخلٍغ

الخإهض مً ؾالمت اإلاماعؾت اإلاُضاهُت للمغاحهت الضازلُت في اإلااؾؿت ، ومضي اللضعة نلى اهدشاف مىاؾً الػهف في    - 

 1هكام الغكابت الضازلُت ، وهظا مىاؾً اللبـ في ألاصاء نلى مؿخىي الىقاثف ؛

ت       غ اإلاهاعف الفىٍغ     بن اليؿم الخالي للمغاحهت الضازلُت و الخاعحُت ال بض ؤن ًخضنم ، مً زالٌ جإَُل و جؿٍى

ت والخؿبُلُت اإلااؾغة للمغاحهت الضازلُت ، وهظلً  واللغاعاث الخؿبُلُت لضي اإلاغاحو الخاعجي خٌى الجىاهب الىكٍغ

بن َظٍ اإلاهمت كابلتها مهمت هبري جخمثل في جؿىع اإلااؾؿاث الاكخطاصًت في الهالم ، بط ؤزظث . باليؿبت للمغاحو الضازلي 

ا حغغافُا ؾغح نضة  َظٍ ألازحرة نضة ؤشياٌ ، وؤضبدذ حؿحر بهضة ؤهماؽ ، هما ؤنها جدبنى نضة ؤهكمت ، فاهدشاَع

: مهؿُاث ؤَمها 

ازخالف ألاهكمت اإلاداؾبُت مً صولت بلى ؤزغي ؛     - 

ازخالف اكخطاصًاث الضٌو وما ًيخج نىه مً ؤزاع ؛    - 

اث ؤصاء ألاؾىاق اإلاالُت وازخالف اللُىص اإلاىكمت ألوشؿتها في ول صولت ؛    -  جباًً مؿخٍى

. ازخالف الهىاضغ اإلاازغة نلى اللىاثم اإلاالُت    - 

ت       هما ؤن الاهدشاع الجغغافي للماؾؿت هبحرة الدجم في الضولت الىاخضة و مماعؾت َظٍ اإلااؾؿاث لؤلؾالُب الخجاٍع

لظا .الجضًضة ، والخجاعة ؤلالىتروهُت ، وبوشاء بهؼ اإلااؾؿاث زاضت الافتراغُت منها ، ؤمىع ضهبذ نملُت الغكابت

ا مالػمت للماؾؿت ؤمغ ؤؾاس ي لخفهُل همـ الغكابت الضازلُت ، فهى ٌؿهل و ًىحه  فخإَُل اإلاغاحهت الضازلُت بانخباَع

. 2نملُت اإلاغاحهت الخاعحُت بما ًسضم ؾالبي الغؤي الفني اإلاداًض 
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 . 1أَميت الخكامل باليسبت لألداء الزكابي- 2

اث ؤصاء اإلاغاحو الضازلي        ٌهخبر الخيامل بحن اإلاغاحهت الضازلُت والخاعحُت بخضي آلالُاث اإلامىىت لخدؿحن مؿخٍى

والخاعجي نلى الؿىاء ، وبالخالي فهى ًدؿً الخضمت اإلالضمت مً َاالء اإلاغاحهُحن ؾىاء لئلصاعة ؤو ألاؾغاف الخاعحُت ننها ، 

: نلى افتراع ؤن َظًً اإلاغاحهحن ًخلُضان بالىطىص واإلاهاًحر وؤلاحغاءاث اإلااؾغة للىىنحن 

مىً في َظا ؤلاؾاع ؤن هدضص ؤَمُت الخيامل اهؿالكا مً الؼواًا آلاجُت :       ٍو

ت اإلاغاحو الخاعجي ؛         -   ػاٍو

ت اإلاغاحو الضازلي ؛        -    ػاٍو

ت اإلااؾؿت ؛        -    ػاٍو

ت ألاؾغاف الخاعحُت نً اإلااؾؿت        -    .ػاٍو

 : ساويت املزاحع الخارجي 1-

زلت و اؾمئىان اإلاغاحو الخاعجي في هكام الغكابت الضازلُت اإلاهخمض في اإلااؾؿت ، النخباع ؤن اإلاغاحهت الضازلُت       - 

       حؿعى بلى جلُُم َظا الىكام للىكىف نلى فهالُخه ؛ 

اؾمئىان اإلاغاحو الخاعجي نلى صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت في الضفاجغ ، ألن اإلاغاحهت الضازلُت كض فدطذ      - 

       اإلاؿدىضاث وعاحهذ الىكام اإلاداؾبي ، ووكفذ نلى مضي الالتزام بالؿغق واإلاباصت اإلاداؾبُت ، ووكفذ نلى  

      مضي ضالبت هكام الغكابت الضازلُت اإلاهخمضة في كؿم اإلاداؾبت ؛ 

بن اإلاغاحهت الضازلُت التي ناصة ما جيىن شاملت لجمُو البىىص حؿهم بشيل هبحر في اهلاع ولفت اإلاغاحهت       - 

      الخاعحُت ، وهظا جىفحر الىكذ للؿماح للمغاحو الخاعجي مً فدظ بىىص ؤزغي ، هما ؤنها جدُذ للمغاحو الخاعجي  

       جىحُه نملُت اإلاغاحهت ؛ 

ؤزظ اإلاغاحو الخاعجي في خؿباهه هفاءة ؤصاء اإلاغاحو الضازلي بما ًسضم ألاَضاف اإلاخىزاة مً اإلاغاحهت ؛       - 

اصة ؾاناث الهمل بما ًدىاؾب                     -  بن هبر حجم اإلااؾؿاث وجىػَهها حغغافُا ًدخم نلى اإلاغاحو الخاعجي ٍػ
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       وؾبُهت اإلااؾؿت ، لظا وفي قل وحىص مغاحهت صازلُت وىقُفت لضي ؤلاصاعة ، فةنها جغاكب مسخلف ؤحؼاء َظٍ 

اإلااؾؿت ، ؾىاء في اإلاىؿلت الىاخضة ؤو اإلاىاؾم ألازغي ، بن َظا الشيل ٌؿمذ للمغاحو الخاعجي بخىحُه نملُت اإلاغاحهت 

.  في اإلاىاؾم ؤو ألاحؼاء التي ٌشملها بغهامج اإلاغاحهت الضازلُت 

حهخبر اإلاغاحهت الضازلُت آلُت مؿانضة لخىحُه نملُت اإلاغاحهت الخاعحُت ، فػال نلى ؤنها : 1 ساويت املزاحع الداخلي- 2

وجبرػ ؤَمُت .    مطضع زلت و اؾمئىان لضي اإلاغاحو الخاعجي ، فهي بظلً مدل اَخمام ؤلاصاعة واإلاغاحو الخاعجي نلى الؿىاء 

ت في الهىاضغ آلاجُت  : الخيامل في َظٍ الؼاٍو

م فدظ نىاضغ اللىاثم اإلاالُت وجلُُم هكام الغكابت الضازلُت اإلاهخمض في اإلااؾؿت مً -  بن اإلاماعؾت اإلاُضاهُت نً ؾٍغ

كبل اإلاغاحو الخاعجي ، مً شإنها ؤن حؿمذ بىشف بهؼ ألازؿاء والخضلِؿاث التي لم ٌؿخؿو اإلاغاحو الضازلي ؤن 

ا في آلاحي  : ًىدشفها ، مما ًدُذ في النهاًت بميان البدث نً ألاؾباب اإلااوهت مً اهدشافها ، والتي هىحَؼ

نضم هفاًت مهاًحر اإلاغاحهت الضازلُت ؛      - 

نضم جإَُل اإلاغاحو الضازلي؛      - 

نضم الاؾدىاص لخؿىاث نملُت واضخت للمغاحهت ؛      - 

. غهف هكام الغكابت الضازلُت     - 

م  ل اإلاغاحهت الضازلُت نً ؾٍغ َا ؤن مهالجت َظٍ ألاؾباب مً كبل مسخلف الهُئاث ، ول نلى خؿب مؿئىلُاجه ًضنم ٍو

 :

زلم َُاول زاضت بها ؛  -    

حهضًل اإلاهاًحر ، ؤو بوشاء مهاًحر ؤزغي حضًضة ؛  - 

ب اإلاغاحو الضازلي ؛     جإَُل و جضٍع

جىغُذ زؿىاث الهمل ؛  - 

جىُُف هكام الغكابت الضازلُت بما ٌؿمذ باللػاء نلى مىاؾً الػهف ؛ - 

اصة زبرة اإلاغاحو الضازلي هدُجت الخخياهه اإلاؿخمغ باإلاغاحو الخاعجي ، زاضت في مهالجت بهؼ البىىص الجضًض، ؤو في -  ٍػ

جىحُه نملُت الفدظ ، ؤو حهامله مو بهؼ اإلاىاكف اإلاهُىت ؛ 
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بغهاف الثلت نلى نمل اإلاغاحهت في اإلااؾؿت ، ؾىاء مً كبل ؤلاصاعة ؤو مً كبل ألاؾغاف ألازغي في قل جيامل الىىنحن - 

، النخباع ؤن هلظ ألاؾغاف ألازغي في قل جيامل الىىنحن ، النخباع ؤن هلظ ؤخض الىىنحن ًىمله الىىم آلازغ ، فػال نلى 

ؤن الىلظ ًىمل في الؿىىاث اللاصمت مً كبل فانله ؛ 

اؾخهماٌ ألاؾالُب ؤلاخطاثُت واؾخسضام ؤلانالم آلالي في اإلاغاحهت الضازلُت ًلىي مطضاكُتها الهلمُت واإلاهىُت       - 

جهلها جخمحز بالصخت والىاكهُت  .       ٍو

مما ال شً فُه ؤن اإلاغاحهت الضازلُت حاءث لؿض خاحت ؤلاصاعة للغكابت نلى ألاحؼاء اإلاسخلفت :1 ساويت املؤسست- 3

للماؾؿت ، هما حاءث اإلاغاحهت الخاعحُت إلبضاء الغؤي الفني اإلاداًض خٌى مضي صاللت نىاضغ اللىاثم اإلاالُت الخخامُت نلى 

بمهنى َل اللىاثم الخخامُت حهبر فهال نً مؿخىي ألاصاء ؤلاصاعي في اإلااؾؿت ، فخيامل . اإلاغهؼ اإلاالي الخلُلي للماؾؿت 

: الىىنحن ًدُذ للماؾؿت فغضا هبحرة مً ؤَمها 

جىفحر مهلىماث جفطُلُت خلُلُت لئلصاعة حؿانض نلى اجساط اللغاعاث الفهالت في الىكذ واإلايان اإلاىاؾبحن ؛  -  

جإهُض ؾالمت ألاهكمت اإلاهلىماجُت اإلافدىضت ، وهظا مخاهت هكام الغكابت الضازلُت اإلاهخمض في اإلااؾؿت ؛              - 

بث الثلت في اإلاهلىماث الضالت نلى ألاصاء ؤلاصاعي ؛      - 

بنالم ؤلاصاعة نً مىاؾً الػهف ، مً زالٌ آلاعاء خٌى ألاهكمت اإلاهلىماث ، مؿاع اإلاهالجت ، مما ٌؿمذ لها  - 

باللػاء نلى َظٍ اإلاىاؾً ؛ 

غ وملف اإلاغاحهت ؛ -  م ؤوعاق نمل اإلاغاحو ، جلاٍع ً بىً للمهلىماث نً ؾٍغ جيٍى

م الخيامل بحن الىىنحن وباؾدبهاص اػصواحُت الهمل ؛ -  زفؼ جيالُف اإلاغاحهت نً ؾٍغ

. فدظ ؤنماٌ الفغوم اإلاسخلفت للماؾؿت الىاخضة ، بما ٌؿمذ ببؿـ الغكابت اإلاؿخمغة لئلصاعة نليها - 

اإلاؿدثمغون الخالُىن ؤو )حهخبر ألاؾغاف الخاعحت نً اإلااؾؿت :2 ساويت ألاظزاف الخارحت عً املؤسست- 4

، ؤَم مؿخسضمي عؤي (الخ ...اإلادخملىن ، البىىن ، بصاعة الػغاثب ، ضىاصًم الاؾدثماع ، البىعضت ، اإلادللىن اإلاالُىن 

اإلاغاحو الخاعجي ، فةصعان َاالء ألاؾغاف بإَمُت الخيامل بحن اإلاغاحهت الضازلُت و الخاعحُت ًجهل مطضاكُت َظا 

مىً ؤن هدص ى ؤَم الفىاثض اإلاترجبت نً الخيامل لؤلؾغاف الخاعحت . الغؤي ًخىكف نلى صعحت الخيامل بحن الىىنحن  ٍو

: نً اإلااؾؿت في آلاحي 

اؾمئىان َاالء ألاؾغاف نً الغؤي اإلاهبر نىه مً كبل اإلاغاحو الخاعجي ؛           -    

شمٌى الغؤي ليل الهىاضغ الىاعصة قي اللىاثم اإلاالُت الخخامُت بانخماص الخيامل بحن الىىنحن ؛           - 
                                                           

.157- ص-  مرجع سبق ذكره –كرمية علي اجلوهر ، صاحل العقدة ،و آخرون   1
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اؾمئىان ؤصخاب اإلااؾؿت نلى ؤمىالهم ؛           - 

ؤلامضاص آلاوي باإلاهلىماث اإلافدىضت ، والتي حهبر نً الىاكو الفهلي للهىطغ ، ونلى غىئها  ٌؿخؿُو            - 

ً اإلادخملحن ، ول نلى خؿب مىكهه في البِئت              ألاؾغاف اجساط كغاعاث مسخلفت ، كض جيىن مً اإلاؿدثمٍغ

.            الخاعحُت للماؾؿت 
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. املزاحعت اللىة املحزكت للدسيير في املؤسست وجحليم ألاَداف :املبحث الثاوي 

ت والتي حشمل الخؿت الخىكُمُت      بانخباع الغكابت الضازلُت جىلؿم بضوعَا بلى هىنحن، ؤولهما الغكابت الضازلُت ؤلاصاٍع

وؤلاحغاءاث والسجالث التي جسخظ بهملُاث بضضاع اللغاع ، ؤما زاهيهما الغكابت الضازلُت اإلاداؾبُت والتي حشمل 

الخؿت الخىكُمُت وؤلاحغاءاث والسجالث التي جخهلم بدماًت ألامىاٌ وصكت السجالث اإلاداؾبُت ،ومهما وان هىنهما 

ت ؾىاء مو اإلاغاحهت الضازلُت ؤو الخاعحُت . فةن للغكابت الضازلُت نالكت كٍى

 . 1املزاحعت أداة للزكابت الداخليت:املعلب ألاول 

فاث للغكابت الضازلُت وازترها حهٍغف شامل َى       نلى حمُو الهاملحن في حمُو : الغكابت الضازلُت : " قهغث نضة حهٍغ

ت الالتزام بالؿُاؾاث وألاَضاف اإلاىغىنت بىاؾؿت بصاعة اإلاشغوم ؤو الاؾخغالٌ ألامثل للمىاعص  اث ؤلاصاٍع اإلاؿخٍى

ٌ )واللػاء نلى ؤلاؾغاف وألانؿاٌ الخاضت بالخجهحزاث . (خماًت ألاضى

الالتزام بالؿُاؾاث اإلاغؾىمت ؛      - 

لت ؾلُمت لدؿهُل نملُت الخسؿُـ والغكابت اإلاخابهت   -  . جدضًض زؿىؽ الؿلؿت واإلاؿاولُت بؿٍغ
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 .أَداف وعىاصز الزكابت الداخليت  : (04 -02)الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 86ص .الزكابت واملزاحعت الداخليت على املسخىي الكلي  والجشئي– عبد الفخاح صحً، محمد السيد السزايا : املصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزكابت إلاداريت             

: حشمل عكابت وجلُُم 

. الخؿت الخىكُمُت     - 

ت     -  . مضي ؾالمت اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

مضي هفاءة ألانماٌ وألاوشؿت       - 

.        التي ًماعؾها اإلاشغوم 

. ؤَضاف الخىكُم     - 

الزكابت املحاسبيت 

: حشمل عكابت وجلُُم 

 -      ٌ . الدسجُالث وخماًت ألاضى

البُاهاث اإلاالُت واللُىص          - 

ت  .         الضفتًر

مضي جؿبُم اللىانض اإلاداؾبُت       - 

.        اإلاخهاعف نليها 

مضي ؾالمت حسجُالث        - 

.        الهملُاث اإلاالُت باإلاشغوم 

 أَداف وعىاصز الزكابت الداخليت

 الحمايت

 

 الالتزام الكفاءة الدكت
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ت       مً زالٌ الشيل ًخطح لىا ؤن هكام الغكابت الضازلُت ًدلم ؤَضافه ألاعبهت مً زالٌ حاهبحن َما الغكابت ؤلاصاٍع

. والغكابت اإلاداؾبُت 

 . 1الزكابت إلاداريت: أوال 

شمل َظا الجاهب عكابت الؿُاؾاث الضازلُت وؤلاحغاءاث الؿابم وغهها مً زالٌ الخؿت الخىكُمُت التي جبحن       َو

ت وزؿىؽ الؿلؿت واإلاؿاولُت َظا بلى حاهب ؾالمت اللغاعاث التي جم اجساطَا مً ؾغف  اث والىقاثف ؤلاصاٍع اإلاؿخٍى

ؤلاصاعة وهظلً جلُُم مضي هفاءة ؤصاء ألانماٌ وألاوشؿت التي جماعؾها ًمىً اللٌى ؤن َظا الجاهب مً الغكابت ٌشمل 

غ ؤهكمت الغكابت اإلاداؾبُت  . ول ما َى بصاعي وبالخالي فهى هلؿت البضاًت لخلٍغ

   .2الزكابت املحاسبيت:ثاهيا 

     ًخػمً َظا الجاهب عكابت البُاهاث اإلاداؾبُت في صفاجغ وسجالث ألاضٌى اإلاسخلفت ومغاحهت اللُىص التي جم 

حسجُلها في صفاجغ الُىمُت وجغخُلها بلى صفتر ألاؾخاط ، وفدظ ؤلاحغاءاث و اللىانض والؿغق اإلاداؾبُت وؤؾالُب 

خماًت ألاضٌى مً الػُام وؤزحرا جلُُم مضي الالتزام باللىانض اإلاداؾبت اإلاخهاعف نليها فةطا وان هكام الغكابت حُضا 

ٌؿانض اإلاغاحو نلى جػُِم هؿاق نملُت اإلاغاحهت ؤما بطا وان الهىـ جطهب نملُت اإلاغاحهت وبالخالي جىؾُو هؿاق 

. نملُت اإلاغاحهت 

      ما يهم اإلاغاحو َى صعاؾت و جدضًض مضي مالثمت هكام الغكابت الضازلُت هإؾاؽ لخدضًض مضي الازخباعاث   

والفدىص التي ؾخيىن مجاال لخؿبُم نملُت اإلاغاحهت ، ووفم الىدُجت التي ًخىضل بليها مً نملُت الخلُُم ٌؿخؿُو 

. اإلاغاحو جدضًض مضي الهمم اإلاؿلىب في فدظ جلً ألاصلت باإلغافت بلى الىكذ اإلاالثم لللُام باإلحغاءاث للمغاحهت

 :   وجمغ نملُت جلُُم هكام الغكابت الضازلُت مً كبل مغاحو الخؿاباث بثالر زؿىاث ؤؾاؾُت وهي 

 الخهغف نلى هكام الغكابت الضازلُت مً زالٌ ؤلاؾالم و اإلاالخكت ؤو مً زالٌ كاثمت اؾخلطاء همىطحُت لخدضًض -1

الىُفُت التي ٌهمل بها َظا الىكام ، ومً طلً ًمىً اؾخسضام كاثمت اؾخلطاء همىطحُت لخىغُذ الىُفُت الىاحبت 

والىُفُت التي ًخم فهال جىفُظ ملىماث َظا الىكام ، وبالؿبو فةن اللاثمت الىمىطحُت جىؿىي نلى بنؿاء ؤوػان 

. وؿبُت لؤلؾئلت التي حشملها للخغوج بىدُجت الخلُُم 

 بحغاء ملاعهت بحن ؤلاحغاءاث اإلاىغىنت فهال بخلً ؤلاحغاءاث التي جىؿىي نليها اللاثمت اإلاثالُت اإلادضصة في الخؿىة -2

. الؿابلت مو ألازظ في الانخباع الكغوف الفهلُت التي جىفظ زاللها جلً ؤلاحغاءاث 

ظا ًخؿلب مً اإلاغاحو اؾخسضام اإلاهاًىت ؤلاخطاثُت للىشف نً -3  جدضًض الىُفُت التي ٌهمل بها الىكام ، َو

. الىُفُت التي ٌهمل بها الىكام فهال 

                                                           

.36- ص– 2002، الدار اجلامعية،" االتجاهات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخلية "  فتحي السوافري رزق ، حممد مسري كامل ، مصطفى حممود مراد  1
  

.37-  ص–مرجع سبق ذكره   2
  



    فعاليت املزاحعت في الدسيير وجحليم ألاَداف                            الفصل الثاوي                           

 

 
59 

سخظ َظا         وحشحر الضعاؾاث في َظا الىؿاق بلى ؤن اإلاغاحو ًػو بغهامج مبضجي وفم مهلىماجه نً الىكام ، ٍو

خطف باإلاغوهت إلمياهُت حغُحٍر في غىء هخاثج الفدظ والخلُُم  البرهامج بالفدظ اإلابضجي لىكام الغكابت الضازلُت ٍو

اإلاؿخمغ لىكام الغكابت اإلاؿخهمل وبىاءا نلى هخاثج الخلُُم ًمىً للمغاحو جىؾُو هؿاق فدطه بطا ما ؤقهغث مضي 

. 1مالثمت الىكام 

. دور املزاحع في حسيير مىارد املؤسست :املعلب الثاوي 

اإلااؾؿت همىكمت اكخطاصًت واحخمانُت مؿخللت هىنا ما جازظ فيها اللغاعاث خٌى جغهُب الىؾاثل اإلااصًت             

ت بغُت بخضار كُمت مػافت خؿب ألاَضاف اإلاغحىة  . والبشٍغ

2املىارد البشزيت- 1
ت التي جخدىم في بلُت :   حهخمض اإلااؾؿت نلى هفاءة وخؿً حؿُحر مىاعصَا وزاضت البشٍغ

لت اؾخسضامها ، فدتى جلً اإلااؾؿاث التي جمخلً مىاعص مخلضمت في الخىىىلىحُا وعؤؽ اإلااٌ ال ًمىً ؤن  اإلاىاعص وؾٍغ

ت ، فإضبدذ ؤلاؾتراجُجُاث الخىافؿُت التي جخبىاَا اإلااؾؿاث لالؾخدىاط نلى خطظ  ا بضون مىاعص بشٍغ جضًَغ

م ومىه  بهم وجدفحَز م وجضٍع ً وازخطاضُحن وناملحن ًدؿً ازخُاَع ت إلاضًٍغ ؾىق متزاًضة جلىم نلى الهلٌى البشٍغ

ى ٌهخبر الػمان  ٌهخبر الهىطغ البشغي َى الخاهم واللىة اإلادغهت لجمُو ؾُاؾاث وبغامج و ؤوشؿت اإلااؾؿت ، َو

الىخُض لبهث الخُاة ليافت نىاضغ ؤلاهخاج التي ال ًمىً ؤن جدلم ألاَضاف اإلاخىزاة منها ما لم ًخىفغ فيها الهىطغ 

البشغي ، فاإلوؿان ال ًسػو لهىامل زابخت ًمىً الؿُؿغة نليها بل َى ًخمحز بالخغهت الضاثمت والخللب اإلاؿخمغ مما 

ٌؿبب ازخالف ألافغاص في اللىة الهاملت و الهالكت بحن مؿحري اإلااؾؿت و الهماٌ فهي نالكت احخمانُت كبل ؤن جيىن 

اكخطاصًت ، فُمىً للمغاحو ؤن ًالخل طلً ؤي مضي جيامل مؿحري ؤلاصاعة والهماٌ ؤو مضي مالخكت ؤن ؤلاصاعة كضوة 

خؿىت لهمالها مثال والخدفحزاث، اشتراههم في بهؼ اللغاعاث ، هكام الغكابت الضازلُت التي جػو زلافت مىدؿبت مً 

الخ ، َظٍ الهىامل وؤزغي تهم اإلاغاحو إلاهغفت الهالكت الاحخمانُت واجساط بهؼ ...ؾغف بصاعتهم هخىكُذ الهمل

غ نليها  . الخلاٍع

جىلؿم َظٍ اإلاىاعص بلى مىاعص ؾبُهُت وؤزغي مالُت ، فاألولى هي جلً الثرواث الباؾىُت :3 املىارد املاديت- 2

الخ ، ومضي كضعة اإلااؾؿت نلى ...اإلاؿخسغحت ؤو اإلاؿخهملت همىاص ؤولُت  ؤو همىاص ؤؾاؾُت والبتروٌ ، الخضًض 

ت    ت في ول اإلااؾؿاث ، بل بن َىان ماؾؿاث ججاٍع ظٍ اإلاىاعص لِؿذ غغوٍع اإلادافكت نليها ونلى اإلادُـ البُئي َو

وزضمُت مىاعصَا اإلااصًت هي ألامىاٌ اإلاؿخهملت واإلاىحىصاث في اإلاسؿـ الىؾني لها ، واإلاسؿـ الخاص باللؿام البىيي 

الخ ، يهضف َظا اإلاسؿـ بلى اإلادافكت نلى ؤضٌى اإلااؾؿت فهى ..ؤو الفالحي ؤو اإلاسؿـ الخاص بلؿام الخإمُىاث 

. ٌهخبر همىاعص لها 
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      ؤما الثاهُت فهي عئوؽ ألامىاٌ باليؿبت للماؾؿاث ، طلً ؤن مهكم ألاَضاف والؿُاؾاث واللغاعاث ٌؿخدُل 

الىكغ بليها بمهٌؼ نً الانخباعاث اإلاالُت ، وهدُجت الخغحراث التي خضزذ في اليشاؽ الاكخطاصي فةن وقُفتي الخسؿُـ 

غ ؤي اإلادافكت نلى ؤضٌى اإلااؾؿت  هخمض نليها في هخابت الخلاٍع والغكابت اإلاالُت ؤضبدخا جدخالن مغهؼا ؤهثر ؤَمُت ، َو

ت اإلاؿبلت وما جم جدلُله فهال زم حسجُل الاهدغافاث  ظا بمهغفت الخؿـ والؿُاؾاث ؤلاصاٍع وحؿُحر اإلاىاعص اإلاالُت ، َو

ت ؤو الهمضًت وجلضًم اإلاالخكاث ألصخاب الشإن  . وؤؾبابها و مضي بمياهُت جصخُذ ألازؿاء ؾىاء الهفٍى

  وبطا لم ًخىفغ شغؽ الغكابت نلى اإلاىاعص اإلااصًت جكهغ مشاول نضًضة منها ازخالؽ بهؼ مىحىصاث اإلااؾؿت 

ظا عاحو وله لالزخالؽ  باإلغافت بلى ألاػماث اإلاالُت ههضم كضعة اإلااؾؿت نلى ؾضاص التزاماتها وجفاصي ؤلافالؽ َو

 .وألازؿاء والغش في اإلااؾؿت 

 . 1الخحدياث التي جىاحه املزاحعت للخعبيم ألامثل في املؤسست:املعلب الثالث 

في الىكذ الخاغغ جىاحه اإلاغاحهت نضة جدضًاث هدُجت بلى الخغحراث والخؿىعاث البُئُت اإلادُؿت باإلااؾؿت فباث       

: مً واحب اإلاغاحو و اإلااؾؿت مً مىاحهت َظٍ الخدضًاث ، وهظهغ منها 

 :جعبيم فجىة الخىكعاث في املزاحعت - 1

 وهني بفجىة الخىكهاث في اإلاغاحهت طلً الخباًً بحن واحباث اإلاغاحو التي جدضصَا اللىاهحن اإلاسخلفت واإلاىكماث      

اإلاهىُت وهظلً جطىعاث اللىاثم اإلاالُت لؤلصاء اإلانهي للمغاحو اإلاخىكو جدلُله فمؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت و ؤهه ًدافل 

غ ًيىن هكُف ًخػمً كضعة اإلايشإة في الاؾخمغاع في اليشاؽ ، هما ؤن  نلى اؾخلالله نىض مؼاولت نمله ، هما ؤن الخلٍغ

ظا الانخلاص  مؿاولُت اإلاغاحو في انخلاصَم نً اهدشاف ألازؿاء والغش والخطغفاث غحر اللاهىهُت بشيل مؿلم  َو

ض مً احؿام الفجىة بحن الخىكو اإلادخمل و الىخاثج الخلُلُت للمغاحو في هكغ اإلاؿخسضمحن  . ًٍؼ

: مشكل كدرة املؤسست على الاسخمزار في اليشاط - 2

غ َى بمياهُت اإلااؾؿت مً الاؾخمغاع مً نضمه في اليشاؽ        بن اإلاشيل الظي ًىاحه اإلاغاحهُحن الُىم في بنضاص الخلٍغ

غ وبالخالي جلو اإلاؿاولُت نلى اإلاغاحو ،فلض ًدضر عجؼ مالي هاجج نً نضم ملابلت الخضفلاث اإلاالُت  ختى ولى وان الخلٍغ

ا  . الضازلُت والخاعحُت و بالخالي ًازغ نلى اؾخمغاَع

   وهظلً الفشل الاكخطاصي ؤي اهسفاع بعاصتها نً جيالُفها وهظلً الفشل اإلاالي في نضم اللضعة نلى ؾضاص 

الالتزاماث وهظلً الفشل اللاهىوي بهضم بشهاع ؤلافالؽ والخطفُت ، فةشهاع ؤلافالؽ مً الىاخُت اللاهىهُت كض ًترجب 

. نلُه نضة جإزحراث كض تهضص اؾخمغاع اإلااؾؿت في اليشاؽ 
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: ممارست الخلديز املنهي مً ظزف املزاحع - 3

ظا جازغ نلُه نضة       ل لظلً زالٌ مؼاولخه لهمله اإلانهي َو بن الخلضًغ اإلانهي َى نملُت اجساط كغاع بىاؾؿت اإلاغاحو اإلاَا

مازغاث جمىو مً نمله نلى الىحه اإلاىىؽ به وهظهغ منها مشيلت ؾبُهت وحهلض اإلاىاكف التي جخؿلب مماعؾت َظا 

غ ، والطفاث التي ًخمخو بها وبِئت اإلاغاحهت ، نملُت اجساط اللغاعاث التي جدبو  .  الخلٍغ

. الاؾخلاللُت واإلاىغىنُت والجزاَت نىض مؼاولت الهمل اإلانهي والشً اإلانهي:        ومً جإزحراث الطفاث هظهغ 

ؤما جإزحراث بِئت اإلاغاحو فخكهغ باإلاساؾغ ونضم الخإهض والػغىؽ الخىافؿُت واإلاهاًحر اإلاهىُت هما ؤن نملُت اجساط 

اللغاعاث التي ًجب بجبانها نىض مماعؾت اإلاغاحو لخلضًٍغ اإلانهي حشمل جدضًض اإلاىافلت التي جخؿلب مماعؾت َظا 

. الخلضًغ مً اإلاباصت اإلاداؾبُت ومهاًحر اإلاغاحهت اإلالبىلت 

 .راحعينالخأثيراث البيئيت ألوشعت الىحداث الاكخصاديت على الم- 4

غ مهمت اإلاغاحهت        للض ؤضبدذ مهمت الخفاف نلى البِئت تهم الجمُو فلظا باث مً الىاحب نلى اإلاغاحهحن جؿٍى

. اؾخجابت لتزاًض الاَخمام باإلادافكت نلى البِئت 

  :1بعض امللترحاث ملىاحهت َذٍ الخحدياث- 

ًجب جدؿحن الاجطاالث مو مؿخسضمي اللىاثم بهضف جىنُتهم وجصخُذ جىكهاتهم ؛ - 

ت ؛ -  ًجب جضنُم اؾخلالٌ اإلاغاحهحن وطلً باالَخمام واجساط ؤلاحغاءاث الػغوٍع

ًجب نلى اإلاىكماث اإلاهىُت فدظ اإلاهاًحر اإلاداؾبُت بهضف الخهامل مو اللػاًا اإلاسخلفت وجػُِم هؿاق البضاثل - 

اإلاداؾبُت ؛ 

ًجب نلى اإلاىكماث جىؾُو مؿاولُاث اإلاغاحهحن اإلاخهللت باهدشاف ألازؿاء والغش والخطغفاث اللاهىهُت         - 

غ مهاًحر مهىت جدضص اللىاهحن والتي ًجب نلى اإلاغاحهُحن الخإهض مً الالتزاماث بها ؛  وطلً بخؿٍى

غ اإلاغاحهحن ننها ؛ -  ًجب نلى اإلاىكماث اإلاهىُت حشىُل لجان لفدظ اللىاثم اإلاالُت للميشأث وجلاٍع

ًجب صعاؾت الكغوف الاكخطاصًت الهامت والخىكُمُت اإلاخهللت بالطىانت وجلُُم هفاءة ؤلاصاعة هظلً فدظ - 

ش بنضاص  اإلاازغاث اإلاالُت والاججاَاث الؿالبت والخغحراث في جؿبُم اإلاباصت اإلاداؾبُت فدظ ألاخضار الالخلت لخاٍع

اللىاثم اإلاالُت ؛ 

. هما ًجب نلى اإلاغاحهُحن الخإهض مً ؤنهم ًماعؾىا واحباتهم اإلاهىُت وجفاصي ول ما ًىحي بالشً في اؾخلاللهم- 
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. املزاحعت امليداهيت:املعلب الزابع 

. 1فحص ومزاحعت الىلدياث :الفزع ألاول    

ظٍ الخؿاباث كض       ًلطض بالبىً في َظا اإلاجاٌ خؿاباث مضًىت ؤي بًضاناث اإلااؾؿت لضي البىً ؤو نضة بىىن َو

ت ؤو بًضاناث ألحل ؤو خؿاباث بًضام بةزؿاع  . جخسظ ضىع خؿاباث حاٍع

ًؿابم اإلاغاحو مفغصاث هشف الخؿاب مو اإلافغصاث الكاَغة بضفتر الىلضًت  (الخؿاب الجاعي )     وإلاغاحهت البىً 

زاهت البىً وكض ًسخلف عضُض الضفتر بؿبب بزباث نملُاث في صفاجغ ؤخض الؿغفحن و نضم بزباتها في الؿغف آلازغ في 

ش بعؾاله هشف  ش بعؾاٌ هشف الخؿاباث هشُياث ؤعؾلذ للبىً لخدطُلها ولم ًدطلها البىً بهض ختى جاٍع جاٍع

الخؿاب ؤو شُياث خغعتها اإلايشإة للمىعصًً ولم ًخلضمىا بهض في ؾلب ضغف كُمت الشُياث ؤو لخىفُظ البىً 

لىم  مطاٍعف ونمىالث وفىاثض ونضم بزؿاع اإلايشإة بةشهاعاث زطم لهظٍ اإلاطاٍعف مما ًترجب نضم جلُُضَا  ٍو

ت البىً وػٍاصة في ؤلاؾمئىان  فةن اإلايشإة جؿلب مً البىً بعؾاٌ شهاصة  مؿحري اإلايشإة ؤو اإلاغاحو بهمل مظهغة حؿٍى

بلى اإلاغاحو بغضُض اإلايشإة لضًه وجكهغ َظٍ الشهاصة ؤعضضة حمُو الخؿاباث التي للهمُل في البىً ؾىاء خؿاباث 

ت ؤو خؿاباث بًضام ؤو خؿاباث همبُاالث للخدطُل ؤو خؿاباث بنخماصاث  . حاٍع

      ؤما للخدلم مً الىلضًت في اإلايشإة فخجغص الىلضًت حغصا فهلُا في نهاًت الضوعة اإلاالُت ؤو في ؤي وكذ مً الؿىت 

ت  اإلاالُت للخدلم بطا ؤن الجغص في نهاًت الؿىت كض ًيىن مخىكها مً مىقفي اإلايشإة ؤو اإلاغاحو نلى ؤن حهمل حؿٍى

ه الطىضوق في نهاًت الؿىت اإلاالُت  . للىضٌى بالجغص الفهلي بلى الغضُض الظي وان ًجب ؤن ًدخٍى

     ونىض حغص الطىضوق ًلىم اإلاغاحو بهمل مدػغ حغص الىلضًت ًكهغ فُه ألاهىام اإلاسخلفت مً الىلضًت            

ىت ، هما ًظهغ في اإلادػغ ؤن الجغص وحض مؿابم لغضُض صفتر الىلضًت بطا وان ألامغ  والشُياث التي وحضث في الخٍؼ

هظلً وؤن الىلضًت وما في خىمها كض ؾلمذ بلى الطغاف نلى ؤن ًىكو الطغاف وعثِـ الخؿاباث نلى اإلادػغ وجترن 

. ضىعة مىه مو الطغاف 

غ و ًترن ألامغ لئلصاعة للخطغف نلى ؤن ًدكغ  اصة في حغص الىلضًت فُظهغ َظٍ الخلُلت في الخلٍغ      وبطا وحض عجؼ ؤو ٍػ

. ؤلاصاعة في خالت العجؼ بط كض ًيىن هدُجت ازخالؽ ولِـ مجغص بَماٌ 

      واإلاغاحو  كبل حغص الىلضًت ًجب ؤن ًغاحو الهملُاث و الىلضًت لؤلًام ألازحرة الؿابلت لنهاًت الؿىت اإلاالُت     

ش بًطاٌ جىعٍض الىلضًت     اشغ نليها هظلً جازظ ؤعكام ومبالغ آزغ جاٍع ضة ٍو ؿلو نلى اإلاؿدىضاث اإلاٍا ٍو
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. وآزغ شًُ في صفاجغ الشُياث 

 .1فحص ومزاحعت الاسدثماراث:الفزع الثاوي 

    ًلىم مغاحو الخؿاباث ناصة بفدظ الاؾدثماعاث وؤلاًغاصاث اإلاخهللت بها اإلاؿخسضمت بىاؾؿت  اإلااؾؿت هما ًلىم 

بخلُُم هكام الغكابت الضازلُت نلى الاؾدثماعاث هما ًلىم بةحغاء بهؼ الازخباعاث نليها وبافتراع وحىص هكام ؾلُم 

ش اإلاحزاهُت ؾِىطب  للغكابت الضازلُت ووحىص بحغاءاث مداؾبُت ملبىلت فةن اإلاجهىص الغثِس ي إلاغاحو الخؿاباث في جاٍع

نلى الخدلم مً الىحىص اإلااصي لالؾدثماعاث ومً ملىُت اإلايشإة لها هما ًداٌو ؤن ًطل بلى بكىام وامل بإن خؿاباث 

ترجب نلى   الاؾدثماع مهضة وفلا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها ، ٍو

. طلً قهىع نىاضغ الاؾدثماعاث بشيل ؾلُم في اللىاثم اإلاالُت 

     وختى ًمىً جطمُم بغهامج اإلاغاحهت اإلاالثم لالؾدثماعاث ًيبغي ؤن ًلم اإلاغاحو بإلااما جاما باألؾالُب التي ًمىً 

اؾخسضامها للخالنب باليؿبت لهظا الهىطغ ومً بحن ألاؾالُب الشاجهت للخالنب باليؿبت لهظا الهىطغ اؾخسضامها 

حن ؤو الشغواء، وبُو الاؾدثماعاث وخطٌى ؤخض اإلاىقفُحن نلى  هػمان للخطٌى نلى كغع شخص ي ألخض اإلاىصٍع

الخطُلت صون بزباث طلً ، وحسجُل نملُت شغاء اؾدثماعاث بالخدمُل نلى خؿاب اإلاياؾب والخؿاثغ اإلاخهللت 

ا والخالنب في خؿاب كؿـ ؤلاَخالن ؾىاء لخطخُم الخيالُف ؤو جللُطها و  باالؾدثماعاث وبخالٌ الاؾدثماعاث بغحَر

.  طلً مً ؤحل مطالح شخطُت 

 ومً بحن ؤؾالُب الخالنب غحر مهخمضة التي ًجب نلى اإلاغاحو ؤن ًلم بها ؤًػا اإلاهالجت اإلاداؾبُت غحر الؿلُمت 

لالؾدثماعاث وؤلاًغاصاث اإلاغجبؿت بها صون ؤن ًيىن َىان ازخالؽ ؤو جالنب مثاٌ نلى طلً شغاء اؾدثماعاث      

لت ال جخفم مو اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها  . وحسجُلها بؿٍغ

              ًجب نلى اإلاغاحو جدضًض ؤفػل ؤلاحغاءاث التي ًيبغي اؾخسضامها و جىكُذ اؾخسضامها و ختى ًمىً غمان صكت 

          و هفاءة نملُت اإلاغاحهت فةهه ًيبغي ؤلانضاص اإلاؿبم لها و ًخؿلب َظا ؤلانضاص غغوعة مهغفت ؤهىام الاؾدثماعاث، 

و بالخفطُل و ألاماهً اإلاسخلفت التي جىحض بها و ؤلاحغاءاث الغكابُت اإلاخهللت بها ، و في خالت حهضص الاؾدثماعاث ًؿلب 

ش  مغاحو الخؿاباث مً اإلااؾؿت بنضاص هشف بخفاضُلها ، و ًخػمً َظا الىشف اؾم ؤو هىم الاؾدثماع ، جاٍع

. ار ...الخُاػة نلُه ، الجهت اإلاطضعة له ، الهمغ ؤلاهخاجي، ؤلاَخالن اإلاؿبم نلُه 

    ونىضما ًىكغ اإلاغاحو بلى اللىاثم اإلاالُت لالؾدثماعاث ًالخل مضي جؿابم اللُمت الاؾمُت لهىطغ الاؾدثماع مو 

مُت هبحرة ؤم الهىـ   ً مو ؤمغ الىاكو ، َل جىحض فُه ؤعباح َو اللُمت الخلُلُت لىشف مضي جالئم نلالهُت اإلاؿحًر

مُت فُالخل مغاحو الخؿاباث الىزاثم واإلاؿدىضاث  ظا باؾخهماٌ الخدلُل اإلاالي ، ؤما فُما ًسظ ألاضٌى الَى َو

. اإلاخهللت بها وفُما اجفلذ َظٍ اإلاطاٍعف وجلُُم شهغة اإلادل بإخض الؿغق اإلاهغوفت وؤًػا ؤلاؾفاءاث اإلاخهللت بها 

غا وامال شامال ًظهغ فُه ول الهُىب واإلاؼاًا لالؾدثماعاث  هؿي في ألازحر جلٍغ  .     َو
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  .1فحص ومزاحعت املخشوهاث:الفزع الثالث

ل نلُه ؤن ًلىم بالجغص الفهلي للمسؼون               ازخلفذ آلاعاء هدى مؿاولُت اإلاغاحو ججاٍ اإلاسؼون الؿلعي َو

والخدلم مً اإلاسؼون الؿلعي فةهه ًجب ؤن ًبضؤ باؾخهغاع الغكابت وىؾُلت ٌؿخؿُو مً زاللها جلُُمها ؤن ًدضص 

هلب َظا الخلُُم باالزخباعاث اإلاىاؾبت  مضي ؤلانخماصاث نلى سجالث اإلاسؼون وملضاع الازخباعاث التي ًجغيها َو

للسجالث ومغاكبت الجغص الفهلي واإلاىاكشت مو اإلاؿاولحن في اإلاشغوم والخدلم مً ؤؾاؽ و ؾغق الدؿهحر ولُخدلم 

خم َظا الجغص بضون الاؾخهاهت بسجالث  اإلاغاحو مً الىحىص فُجب ؤن ًخدلم مً همُاث البػانت الباكُت ٍو

البػانت و ًجغي بخمُحز الؿلو و ملىُتها زم نضَا ؤو وػنها ؤو كُاؾها وحسجُل هدُجت َظٍ الهملُت في هشىفاث الجغص 

شيل في اإلااؾؿاث الىبحرة لجان لللُام بهظٍ اإلاهمت زالٌ نهاًت الفترة اإلاالُت  . ، َو

:    تهضف مغاحهت اإلاسؼون مً هاخُت مؿاولُت اإلاغاحو بلى الخدلم مً 

ض طلً ؛ -  م فدظ السجالث واإلاؿدىضاث التي جٍا ملىُت اإلايشإة للمسؼون نً ؾٍغ

الخإهض مً صخت وؾالمت الهملُاث الخؿابُت واإلاخهللت بىشىف الجغص؛ - 

الخدلم مً ؤؾهاع اإلاسؼون ومً ججاوـ اإلاماعؾت باليؿبت لهملُت الخلُُم ؛ - 

. الهغع الؿلُم لهىاضغ اإلاسؼون في اإلاحزاهُت الهمىمُت - 

لت اإلاؿخسضمت في جلُُم اإلاسؼون الخيلفت الىؾُؿت اإلاغجخت ؤو  يبغي ؤن جفصح اإلاحزاهُت الهمىمُت نً الؿٍغ     ٍو

جب ؤًػا ؤن جفصح نً ألاؾلىب اإلاؿخسضم والىاعص ؤوال الطاصع ؤوال ؤو الىاعص ؤزحرا  جيلفت اإلاسؼون للىخضة الىاخضة ٍو

يبغي ؤن ًكهغ  ٍغ ٍو الطاصع ؤوال ، وفي خالت حغُحر ألاؾلىب اإلاؿخسضم نلى مغاحو الخؿاباث ؤن ًظهغ طلً في جلٍغ

اإلاسؼون في مجمىناث عثِؿُت ليل مً البػانت الجاَؼة وؤلاهخاج جدذ الدشغُل واإلاىاص الخام وطهغ ؤًػا بهؼ 

. اإلاسؼوهاث التي جيىن لضي الغحر ؤو مىحىصة في مساػن بهُضة 

 . 2مزاحعت الحلىق غير الىلديت: الفزع الزابع 

    خلىق اإلاشغوم نلى الغحر جيشإ نً بُو ؾلو وآصاء زضماث و اإلاضفىناث اإلالضمت واإلاؿخدلاث نلى الغحر    وغحر طلً 

مً ألاعضضة اإلاضًىت وجخيىن ؤعضضة اإلاخدطالث ناصة مً ألاعضضة اإلاؿخدلت نلى الهمالء وؤوعاق اللبؼ واللغوع 

خم حسجُل اإلاخدطالث وفلا إلاطضع وهىم ول منهما  ش اإلاحزاهُت ٍو . كطحرة ألاحل التي جيىن جدذ الخدطُل في جاٍع

ضة بيافت الىؾاثل ليي ًيىن عؤي      جخيىن مغاحهت ألاعضضة جدذ الخدطُل مً فدظ وبزخباعاث للسجالث اإلاٍا

: إلاغاحو الخؿاباث نً 
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؛ (اإلالضع و الخؿاب)صخت الخلىق      - 

بمياهُت جدطُل جلً الخلىق ؛      - 

. صكت جلضًغاث اإلاسططاث اإلالابلت للخؿاثغ اإلاخىكهت هدُجت نضم الخدطُل     - 

ضة لها ونً   م فدظ اإلاؿدىضاث اإلاٍا خم الىضٌى بلى جدضًض صكت وصخت الخؿاباث وكُمتها نً ؾٍغ         ٍو

م الاجطاٌ اإلاباشغ باإلاضًىحن بخلً الخلىق  .           ؾٍغ

       بن جدلُل الخؿاباث واإلاىاكشاث مو بصاعة اإلاشغوم حؿانض الخؿاباث نلى الىضٌى بلى جلُُم صكُم وؾلُم لخلً 

ً اإلاسطظ الالػم إلالابلت نضم الخدطُل في اإلاؿخلبل      وجدخاج  الهىاضغ التي ًيىن مً اإلاؿخؿام جدطُلها وجيٍى

الخؿاباث جدذ الخدطُل باألزظ خؿاباث الهمالء بلى مغاحهت صكُلت مً كبل اإلاغاحو ، فهلُه ؤوال ؤن ًخإهض مً 

وحىص هكام عكابت باليؿبت للهملُاث اإلاخهللت بالهمالء ، طلً ألن مطضع اللُىص في جلً الخؿاباث غالبا ما ًيىن 

مؿدىضاث صازلُت جلىم بصاعة اإلاشغوم بةنضاصَا وال ًىحض لها صلُل زاعجي فمطضع اللُض في صفتر ًىمُت اإلابُهاث ؤو 

صفتر الىلضًت اإلاخهللت بالهمالء ًخمثل في ضىعة الفاجىعة التي حهضَا بصاعة اإلاشغوم وجغؾلها للهمُل ، وضىعة بًطاٌ 

ت ؤو شُياث بىىُت)الخدطُل  الظي ًخسغج نىض اؾخالم مبالغ جلضًت منهم ، وضىعة الاؾخهضاصاث نىض عص  (وعكت ججاٍع

البػانت ؤو اإلاؿمىخاث ؤو الخطم ؤو غحر طلً ، وال شً ؤن غُاب ألاصلت الخاعحُت لخلً الهملُاث كض ٌؿانض في 

مُت لخغؿُت ما  بهؼ الخاالث نلى الغش والخالنب في جلً الخؿاباث ؾىاءا صازلُا ؤو مو الهمُل بةحغاء كُىص َو

. ًدضر مً ازخالؾاث في اإلاخدطالث الىلضًت ال ؾُما بطا وان هكام الغكابت الضازلُت غهُفا 

جب الخفغكت بحن ؤوعاق اللبؼ وؤوعاق  ش اإلاحزاهُت ٍو     ونلى اإلاغاحو ؤن ًخدلم مً ملىُت ؤوعاق اللبؼ في جاٍع

ش مُهاص اؾخدلاكها)اللبؼ للخدطُل   . (ؤي نىض بىً اإلايشإة لُدطلها في جاٍع

:     بن الغكابت الضازلُت حؿخلؼم بخلؿُم الىاحباث وباليؿبت ألوعاق اللبؼ 

بن الظي في نهضجه ؤوعاق اللبؼ ال ًجىػ ؤن جيىن له نالكت بالىلضًت ؤو بسجالث الخؿاباث الهامت ؛ - 

ت ًجب ؤن ٌهخمضَا مؿاوٌ في اإلاشغوم -   1.بن سخب وججضًض ألاوعاق الخجاٍع

    ؤي ؤن حسجُل ؤوعاق اللبؼ اإلاغفىغت ًجب ؤن ًخم بهض انخماص مؿاوٌ بظلً هخابت  وؤن جىغو بحغاءاث فهالت 

ظٍ اللىانض جخماش ى مو ؤن  إلاخابهت ؤوعاق اللبؼ اإلاغفىغت ختى ال جسخلـ كُمتها ولى ؾضصَا الهمُض مؿخلبال َو

الظي ٌسجل في السجالث ًيىن مىفطال نً الظي ًلىم بدفل ألاضل فإي هكام للغكابت ٌؿمذ لفغص واخض بىقُفتي 

جب ؤًػا مهغفت مضي مؿاَمت اإلاشغوم في  الدسجُل والخفل لؤلضل ما َى بلى صنىة مفخىخت لالزخالؽ والخالنب ٍو

. الخ ...ماؾؿاث ؤزغي وما وؿبت ألاؾهم التي ًىخبها وخططه في عؤؾمالها 
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ا ًجب نلى اإلاغاحو مهغفت مضي ؤَمُتها في الدسجُل والخهامل زاضت مً      َظٍ الخلىق و ؤزغي لم هخؿغق بلى طهَغ

 1.حاهب الخهامل مو الؼباثً 
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: خاجمت الفصل

مما ال شً فُه ؤهه باللضع الظي حهغفه اإلاغاحهت مً جؿىع حاء الاَخمام اإلاتزاًض الظي جدكى به مً ؾغف      

خي للماؾؿاث ًغي ؤن ؤؾاؽ بلائها َى مضي ضضق مهلىماتها نً  اإلااؾؿاث الاكخطاصًت ، فاإلاخدبو للخؿىع الخاٍع

الخاغغ وجيبأتها نً اإلاؿخلبل فللض جؿغكىا في َظا الفطل ما ًجب ؤن جىاحهه اإلااؾؿت مً جدضًاث عاَىت             

ظا ما بغػ الخاحت بلى اإلاغاحهت لضيها وما  وجىكهاث مؿخلبلُت فاإلااؾؿت ولُضة البِئت اإلادُؿت بها جازغ وجخإزغ بها َو

ًؿلبه الغحر منها مً زالٌ حهاملها مو الغحر فُجب نلى اإلاغاحو ؤن ًغاحو مسخلف ؤوشؿت اإلااؾؿت مً بُو ، شغاء، 

بهخاج، صفو ،كبؼ و هظا خغهت اإلاسؼون والاؾدثماع وجدطُل الخلىق ألن الدؿُحر ألامثل ٌهني مهلىماث صكُلت 

ظا ما جىفٍغ اإلاغاحهت الضكُلت   .ومطاصع مىزىكت َو
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: مقدمة الفصل

ئن ليل مإظعت مهام ووظاةف مهما وان هىغها ،ومإظعت ،وللذ اخترها هزه اإلاإظعت ألنها جلػب دوسا هاما  وهبيرا       

هما اظخؿاغذ أن جخؿىس في صمً الػىإلات .باليعبت لالكخطاد الىؾني ، خاضت تهذف ئلى ئشباع سغباث ومخؿلباث اإلاعتهلً

. وجبرص وحىدها 

   ظِخم الخؿشق مً خالٌ هزا الفطل ئلى دساظت الفدىضاث التي ًلذمها اإلاشاحؼ غلى اللىاةم اإلاالُت ومذي معاهمتها في 

. جدلُم أهذاف اإلاإظعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"زام طكس "الفصل الثالث                                       دزاطة حالة مؤطظة   

 

 
70 

 

 

. ثقديم املؤطظة الوطنية لتكسيس الظكس : املبحث ألاول 

.  1ملحة ثازيخية عن املؤطظة: اململطل ألاول 

خ  ش العىش بخاٍس  DI / 115/ 69/355 باللشاس أخادي CAB/ 49 بمشظىم وصاسي سكم 1967-05-16     أوشأ فشع معخغاهم لخىٍش

خ  خ 23/05/1969بخاٍس خ 1970 وغؼ الحجش ألاظاس ي فيها بخاٍس  جلذس 18/08/1974 واهؿللذ الػملُت ؤلاهخاحُت بها بخاٍس

.  هىخاس 11معاختها خىالي 

م الشابـ بين معخغاهم ووهشان،سأظمالها ًلذس م مضغشان معخغاهم والؿٍش  دج ، 164,000,000,00ب   جلؼ اإلاإظعت في ؾٍش

: ًأخذ ئهخاج العىش فُه باألشياٌ الخالُت 

  ظىش اللالب. 

  ظىش اللؿػت. 

 بلاًا العىش. 

 ظىش أبُؼ. 

  ظىش سؾب. 

، (العىش ألاخمش ) غاهذ اإلاإظعت مً زلل الذًىن غليها بعبب الذًىن البىىُت ودًىن اإلاىاد ألاولُت  1990 في غام     

لت حذًذة  الجماسن ، الػشاةب ، مما أدي ئلى جضخم خللت الذًىن وللخشوج مً هزه ألاصمت جىظلذ اإلاإظعت ئلى جبني ؾٍش

ً اكخطادي ) أخز اإلاىخىج النهاتي ومذة حػامله مؼ اإلاإظعت ال  (الششهت حػمل غلى شٍش ش ٍو هزا ألاخير ًذفؼ مطاٍسف الخىٍش

ً آخش ئلى غاًت جىضل الحيىمت ئلى كشاس غشع اإلاإظعت للبُؼ وهزا في بذاًت 3جخػذي  أحي شٍش  وجم كبٌى 2008 ظىىاث ٍو

 مؼ مإظعت خمِغ ملُاهت ما غذا اإلاإظعت اإلاىحىدة بلاإلات 2008والزي اشتراها مىز بذاًت ماي " بشخاٌ"ملف العُذ 

. ورلً إلاىكػها الاظتراجُجي وىحىد اإلاُىاء  والىخُذة اإلاىحىدة في الغشب 

ذ       وغػذ الذولت ششوؽ في الػلذ فال ًدم للمذًش ئحشاء أي حغُير فُما ًخظ اإلاإظعت فمثال لِغ لها الحم بدعٍش

،وغلُه فان ( ظىىاث5)  الػماٌ أو حغُيرهم أو الخفؼ مً أحىسهم و غيرها مً ؤلاحشاءاث اإلاخػللت بالػماٌ ختى جخم اإلاذة

. الذولت وغػذ لجىت جشاكب هُفُت الدعُير ومذي وفائها بالششوؽ اإلاىطىضت في الػلذ 

خمثل مىغىع اإلاإظعت في  : 2ٍو

                                                           
 .(رام سكر)معلوات مقدمة من طرف املؤسسة  1  
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      اظخغالٌ حعُير وجىمُت وشاؾاث ئهخاج العىش بطفت أظاظُت وول اليشاؾاث الطىاغُت ألاخشي اإلاشجبؿت بهزا 

اإلاىغىع؛ 

م،الخىصَؼ ليل مىاد الطىاغاث الغزاةُت ؛  ل، الخىُُف ، التركُت، الدعٍى ً  ، ؤلاهخاج، الخدٍى      الخمٍى

ت بما فيها اإلاعاهمت في الششواث ألاخشي وغلُه فان       جأظِغ ووغؼ ئظتراحُاث الخىمُت الطىاغُت الخىىىلىحُت الخجاٍس

. الششهت بيافت ألاغماٌ التي لها غالكت مباششة أو غير اإلاباششة بيشاؾها والتي مً خاللها حععى ئلى جدلُم غشغها وهذفها 

: العُاظت الاظخلاللُت لىخذة معخغاهم 

   ئن ئغادة الهُيلت واهذ تهذف ئلى اللػاء غلى الخخؿُـ اإلاشهضي لىنها في الحلُلت بلُذ جخللى مخؿؿاث ئهخاج مهُيلت 

ذ  ومىظمت مً العلؿاث الػلُا ، لىلظ في ئؾاساث الخىظُم مما أدي ئلى الدعُير العيئ ، بدىفُز ألاوامش  والتي غىاكبها جٍض

: مً الخيالُف ، ئغافت ئلى وحىد مشاول أخشي مخمثلت في 

     مشاول وهضاغاث جلُُم الىظاةل في مإظعت ألام بين مخخلف الىخذاث ؛ 

.      ضػىبت مشاكبت اإلاإظعت للىخذاث وغػف في الجهاص الشكابي مما أدي ئلى جفش ي الاخخالظاث 

. 1الهيكل التنظيمي: اململطل الثاني 

اث     ت غامت حعير وجىظم بشفلت ألاماهت الػامت والتي جلعم ئلى زالر مذًٍش : ئن غلى سأط الششهت مذًٍش

. والتي جخفشع ئلى زالر مطالح  :مديسية التجازة- 1

حػخمذ بشيل هبير غلى ألامً الذاخلي وجػم مجمىغت مً الفشق اإلاخىاوبت خاضت وأن  :مصلحة النظافة وألامن- 1-1

. الػملُت ؤلاهخاحُت ال جخىكف ختى اللُل وغلُه هىان معإوٌ واخذ غً ألامً 

م أو بُؼ اإلاىخىج  :مصلحة البيع- 1-2 . خاضت بدعٍى

ً اإلاإظعت :مصلحة التموين - 1-3 . جمٍى

: والتي جخفشع ئلى  : مديسية إلادازة واملالية- 2

خُث جخيىن مً مىخب اإلاعخخذمين الزي جخمثل ضالخُتها في الخىطِب ، دظترة اإلاىاغُؼ :املصلحة إلادازية - 2-1

ت ،وؤلاحاصاث، الخيالُف اإلاهمت والاهخلاٌ ،والتركُت والخلذم ، العاغاث ؤلاغافُت واإلايافأة . ؤلاداٍس

بهم غلى الػمل -  ً الػماٌ الجذد وجذٍس ً يهخم بخيٍى . مىخب الخيٍى
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. مىخب اإلاطالح وخظيرة العُاساث - 

اإلاداظبت واإلاالُت جخم فيها غملُاث اإلاداظب بطفت غامت وجػم مىخب :  ئلى جىلعم:قظم املحاطبة املالية - 2-2

ىت  . اإلاداظب ، مىخب خاص باإلايزاهُت اإلاػمٌى بها في اإلاإظعت ،مداظب اإلاىاد و الخٍض

: والتي جخفشع ئلى  :مديسية الاطتغالل- 3

والػُىت  خُث ًخم فُه مػاًىت غُىاث مً العىش ألاخمش هما ًلىم اإلاخبرون باإلاخابػت اإلاعخمشة :قظم املخابس- 3-1

ش العىش بطفت خاضت مشاكبت وجدلُل العىش  . إلاخخلف مشاخل جىٍش

ت لآلالث ، :1 قظم الصيانة- 3-2 وهي اإلاعإولت غً غمان غملُت ؤلاهخاج بطُاهت الخجهيزاث وضُاهت كؿؼ الغُاس الػشوٍس

ػت وفي هزا اللعم هىان معإولين ازىين غلى مجمىغت  ففي خالت حػؿل أي آلت ججذ اإلاهىذظين في الخذمت العَش

. اإلاُياهًُ 

ؤلاهخاج والخطيُؼ خُث الخطيُؼ هي اإلاىؿلت التي فيها مخخلف غملُاث : جػم هزه ألاخيرة كعمين  :قظم إلانتاج- 3-3

.   ؤلاهخاج وهي ميىهت مً آالث ، غماٌ جلىُين ومهىذظين
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. الهيكل التنظيمي ملؤطظة ثكسيس الظكس بمظتغانم :(05-03 )               الشكل زقم
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 وزاةم ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت سام ظىش :اإلاطذس

 

 

. املساحعة الداخطية لطقوائم املالية : املبحث الثاني

إلاػشفت الىغػُت اإلاالُت إلاإظعت سام ظىش ًلىم اإلاشاحػُين الذاخلُين بمشاحػت وفدظ غىاضش اللىاةم اإلاالُت ورلً        

. مً خالٌ مشاحػت اإلايزاهُت الػامت والتي جيىن ممثلت بػىاضش اإلايزاهُت 

       وجلىم في هزا بالترهيز غلى معاس اإلاشاحػت الذاخلُت اإلاالُت مً خالٌ غشع هُفُت فدظ ومشاحػت ألاضٌى ، 

. الخطىم وخعاباث الدعُير إلاإظعت سام ظىش 

. مساحعة ألاصول -      

. مساحعة الخصوم      - 

. 1 مساحعة ألاصول : اململطل ألاول 

 فان خعاباث ألاضٌى جخيىن مً ) SCF)جظهش ألاضٌى في الجاهب ألاًمً مً اإلايزاهُت ، وخعب اإلاخؿـ اإلاداظبي اإلاالي     

. اإلاجمىغاث الجضةُت الثالر الخالُت 

  مثلها الطىف  (.2)مجمىغت خعاباث الخثبُخاث ٍو

  مثلها الطىف  (.3)مجمىغت خعاباث اإلاخضوهاث ٍو

  مثلها الطىف  (.4)مجمىغت خعاباث الغير ٍو

: حظابات التثبيتات : أوال 

أساض ي ، ججهيزاث ئهخاج ، ججهيزاث احخماغُت ، تهُئاث وجشهُباث ، وهي غىاضش : حشمل الخثبُخاث غذة غىاضش منها        

ت اإلالابلت  كلُلت الحشهت اإلاداظبُت في اإلاإظعت وىنها جخميز بالذوام إلاذة لػذة ظىىاث ، ماغذا حسجُل ؤلاهخالواث العىٍى

مىً جلخُظ الفدىضاث التي ًجشيها اإلاشاحؼ الذاخلي  الظخػمالها أو بػؼ الخىاصالث التي جخظ حضء مً غىاضشها ، ٍو

: اإلاالي غلى هزه اإلاجمىغت هما ًلي 

مؿابلت الجشد اإلاادي للخثبُخاث مؼ الجشد اإلاداظبي ؛      - 

                                                           
.(رام سكر) معلومات مقدمة من طرف المؤسسة 
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الخدلم مً صحت جلُُم الخثبُخاث وأنها مسجلت في الحعاباث اإلاىاظبت ؛      - 

لت اإلاخبػت الخدعاب مخططاث ؤلاهخالن ،      -  مشاحػت الؿٍش

الخأهذ مً أن ول الخثبُخاث مسجلت في اإلاجمىغت التي جمثلها ،      - 

. الخدلم مً أن اإلاػالجت اإلاداظبُت لالظدثماساث كذ جمذ وفلا للمبادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها      - 

 : 1حظابات املخصونات:ثانيا

: جخمثل ئحشاءاث الفدظ واإلاشاحػت التي ًجشيها اإلاشاحؼ الذاخلي في اإلاخضوهاث وفم الؿشق الخالُت     

الخأهذ مً وحىد اإلاخضون فػال غلى معخىي اإلاخاصن مً خالٌ وكىف اإلاشاحؼ غلى غملُت الجشد ، وججذس ؤلاشاسة هىا       - 

أن اإلاإظعت جخطظ فشكخين مخخلفخين لللُام بػملُت الجشد ، وأن أغػاء الفشكخين لِعىا غماٌ في اإلاخاصن ،  وفي خالت 

وحىد فشق بين الىخاةج اإلاخىضل ئليها مً ؾشف الفشكخين ًخم حشىُل فشق زالثت إلغادة الخدلم مً غملُت الجشد؛ 

الخأهذ مً ملىُت اإلاإظعت لػىاضش اإلاخضوهاث ظىاء واهذ مخضهت داخلها أو خاسحها ؛    - 

اإلالاسهت بين الجشد اإلاداظبي والجشد اإلاادي ومداولت مػشفت أظباب الاخخالفاث ئن وحذث ؛    - 

م مؿابلت رلً مؼ الىزاةم اإلاثبخت لزلً الدسجُل ؛    -  الخدلم مً صحت الدسجُل للمخضوهاث غً ؾٍش

لت اإلاعخػملت لخلُُم اإلاخضوهاث و أنها زابخت مً ظىت ئلى أخشي ، وفي خالت وحىد اهدشاف في       -  الخأهذ مً الؿٍش

لت الخلُُم غلُه أن ًلف اهدباه ؤلاداسة ئلى رلً الاهدشاف  .      ؾٍش

. حظابات الغير : ثالثا 

ًمثل هزا الطىف حاهبا هاما في خُاة اإلاإظعت ، وهى دلُل همي إلاجمىغت الػالكاث التي جشبـ اإلاإظعت بالغير،         

. والتي جترجب غليها خلىق 

:    وجخم مشاحػت هزا الطىف مً خالٌ 

خ ئغذاد اإلايزاهُت ؛      -  الخأهذ مً وحىد خعاباث اإلاذًىىن بخاٍس

الخأهذ مً صحت ملىُت اإلاإظعت للػىطش وجدذًذ هىغُت اإلالىُت ؛      - 

الخدلم مً صحت اإلاػالجت اإلاداظبُت مؼ الذكت واإلاىغىغُت في ؤلازباث ؛      - 

الخأهذ مً أن ول خلىق اإلاإظعت مسجلت والخأهذ مً غذم وحىد خلىق وهمُت ؛      - 
                                                           

.(رام سكر) معلومات مقدمة من طرف المؤسسة 
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الخأهذ مً أن هزه الحلىق ملُمت خعب اإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها ؛      - 

. الخدلم مً الدسجُل الصحُذ ليل الػملُاث ، وهزا مذغمت بيل الىزاةم      - 

 . 2015 – 2014والجذٌو الخالي ًمثل جؿىس غىاضش ألاضٌى في ششهت سام ظىش خالٌ الفترة 

 

 . 2015 -2014ثملوز أصول زام طكس لظنتي  : (03-03)حدول زقم

 2015           2014                           ألاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  

ألاصول غير الجازية  

ت   الخثبُخاث اإلاػىٍى

الخثبُخاث الػُيُت  

الخثبُخاث كُذ الاهجاص  

الخثبُخاث اإلاالُت  

لت اإلاػادلت      ظىذاث ملىمت خعب ؾٍش

   معاهماث أخشي وخلىق لذي الغير 

   ظىذاث أخشي مثبخت  

ت                    كشوع و أضٌى مالُت أخشي غير حاٍس

 

  1459736782.93 

18027292.67 

 

 

282000.00 

 

 

 

1405785665.04 

27251663.68 

 

 

 

 

282000.00 

 1433319328.72 1478046075.60مجموع ألاصول غير الجازية   

 ألاصول الجازية

اإلاخضوهاث واإلاىخجاث كُذ الخىفُز  

خلىق لذي الغير واظخخذاماث ممازلت  

  الضباةً  

  مذًىىن آخشون  

  الػشاةب 

ت أخشي     جثبُخاث حاٍس

ألامىاٌ الجاهضة وما ًمازلها  

ت     جىظُفاث وأضٌى مالُت أخشي حاٍس

ىت    أمىاٌ الخٍض

 

54184457.89 

 

389335288.72 

13553006.52 

60411747.42 

207382.50 

 

 

104099050.27 

 

68278684.27 

 

350473385.65 

19998929.47 

86395749.24 

 

 

 

82028728.68 

 607175477.31 621790933.32مجموع ألاصول الجازية  
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 2040494806.03 2099837008.92املجموع العام لألصول  
(. 1امللحق  )وثائق مقدمة من طسف املؤطظة : املصدز 

      

 

 2099837008.92     ب 2014 مً خالٌ حذٌو جؿىس ألاضٌى هالخظ أن هىان اهخفاع خُث بلغذ كُمت ألاضٌى ظىت 

فعش حضءا مً اهخفاع ؤلاًشاداث 2040494806.03 ب 2015وظىت  ؼ أوشؿت الششهت ، ٍو فعش رلً بػذم جىَى  ، ٍو

وصٍادة الىفلاث ، وهىا ًلىم اإلاشاحؼ الذاخلي اإلاالي بخلذًم اإلاالخظاث لئلداسة خٌى مخخلف الػملُاث الىاكػت في حذٌو 

عاهم في الحىم غلى ألاداء  ألاضٌى ومً خالٌ ملاسهخه إلاخخلف العىىاث فاهه ٌعاغذ ائ داسة غلى جدذًذ معخىي ألاداء َو

في الششهت ظىاء مً خُث اسجفاغه أو ئهخفاظه  مؼ جلذًم الىصح لئلداسة وججىب أغماٌ الغش والخالغباث التي ًمىً أن 

. جدذر 

. 1مساحعة الخصوم :اململطل الثاني 

جظهش الخطىم في الجاهب ألاٌعش مً اإلايزاهُت ، وهي جمثل التزاماث اإلاإظعت ظىاء واهذ هزه الالتزاماث ججاه اإلاعاهمين     

: مً الطىفين الخالُين  (SCF)أو اججاه الغير ، وجدشيل خعاباث الخطىم خعب اإلاخؿـ  اإلاداظبي اإلاالي 

  خعاباث سؤوط ألامىاٌ : الطىف ألاٌو. 

 الحعاباث اإلاالُت:الطىف الخامغ. 

    ئن الغشع ألاظاس ي للخدلم مً الخطىم ومشاحػتها مً ؾشف اإلاشاحؼ الذاخلي هى الخأهذ مً غذم جلذًشها بغير كُمتها، 

. وظىػشع ول ضىف غلى خذي 

. حظابات زؤوض ألاموال : أوال 

ل التي أخػشها      ل للمإظعت ، وحػشف بأنها مجمىغت و ظاةل الخمٍى حػخبر سؤوط ألامىاٌ أٌو وأهم حضء مً مطادس الخمٍى

اإلاإظعىن واإلاالن غىذ الخأظِغ و هزلً ألامىاٌ التي جشهذ فُما بػذ جدذ جطشف اإلاإظعت ،وحػبر سؤوط ألامىاٌ غً 

. مذي اظخلاللُت اإلاإظعت غً الغير 

:    ومً الفدىضاث التي  ججشي غلى هزه اإلاجمىغت ًمىً رهش ما ًلي 

الخدلم مً أن سأط اإلااٌ ًمثل اللُمت اللاهىهُت ألظهم اإلاإظعت ؛        - 

الخأهذ مً أن سأط اإلااٌ ملُم ومسجل وفم اإلاخؿـ اإلاداظبي الىؾني ؛        - 

                                                           
 معلومات مقدمة من طرف المؤسسة 
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الخأهذ مً مداغش الجمػُت الػامت ، وحذٌو جىصَؼ ألاسباح و صحت حسجُل الحعاباث في حاهب        - 

؛          ألاضٌى

لت ظلُمت وضادكت ؛       -  الخأهذ مً ول اإلاػلىماث اإلاخػللت باألمىاٌ الظاهشة في اللىاةم اإلاالُت مسجلت بؿٍش

ادة سأط اإلااٌ ، والخدلم مً أن هزه اللشاساث كذ ضذسث وفلا للىظام الذاخلي       -  الخأهذ مً اللشاساث الخاضت بٍض

للمإظعت واللىاهين اإلاػمٌى بها ؛ 

. الخدلم مً جطيُف الاخخُاؾاث خعب اإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها       - 

. 1الحظابات املالية : ثانيا 

: جمثل الحعاباث اإلاالُت مجمىغت الالتزاماث الىاججت غً غالكاث اإلاإظعت باإلاخػاملين مػها ، ومً ؾشق الفدظ هزهش       

الخأهذ مً أن الحعاباث اإلاالُت اإلاسجلت جمثل خعاباث خلُلُت للمإظعت ؛     - 

الخأهذ مً أن ول الحعاباث اإلاالُت اإلاترجبت غلى اإلاإظعت كذ جم حسجُلها ؛     - 

الخأهذ مً أنها ملُمت ومسجلت مداظبُا ؛     - 

الخأهذ مً أن حمُؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بها مخػمىت في اللىاةم اإلاالُت وأن هزه اإلاػلىماث ششغُت وضادكت ؛     - 

الخأهذ مً ئكفاٌ خعاباث ألاضٌى راث ألاسضذة الذاةىت ؛     - 

؛     -  الخأهذ مً الظشوف الخاضت وألاظباب التي أدث ئلى ظهىس أسضذة داةىت لؤلضٌى

جدلُل ألاسضذة الذاةىت لحعاباث ألاضٌى ، والبدث غً ألاظباب اإلاإظعت لهزه الػملُاث ؛     - 

فدظ حمُؼ الػلىد والىزاةم اإلاخػللت بهزه اللشوع ؛     - 

مشاحػت حذاٌو ئهخالن اللشوع ومىاغُذ الاظخدلاق ، مؼ مشاكبت اللشوع العىذًت والػالواث الاظترحاع      - 

     اإلالحلت ؛ 

اإلاشاحػت اإلاعدىذًت لفىاجير الششاء مؼ العىذاث والؿلبُاث ؛     - 

اث ؛     -  مشاحػت الدسجُالث اإلاداظبُت للفىاجير في ًىمُت اإلاشتًر

. اإلاشاحػت الحعابُت للفىاجير للخدلم مً اإلابالغ والشظىم اإلاؿبلت     - 

                                                           
. معلومات مقدمة من طرف المؤسسة 
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 . 2015 – 2014وظىػشع مً خالٌ الجذٌو الخالي جؿىس غىاضش الخطىم إلاإظعت سام ظىش خالٌ ظىتي 

 

 

 . 2015 – 2014ثملوز خصوم مؤطظة زام طكس لظنتي  : (04-03)حدول زقم 

 2015 2014         الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

 زؤوض ألاموال الخاصة 

  سأط اإلااٌ الطادس  

 سأط اإلااٌ اإلاىخدب غير اإلاؿلىب 

 الػالواث والاخخُاؾاث  

 فاسق ئغادة الخلُُم 

 الىدُجت الطافُت 

الترخُل مً حذًذ  

 

 

164000000.00 

 

799312.85 

1042726860.00 

37456627.06 

420721416.32 

 

164000000.00 

 

799312.85 

1042726860.00 

43943164.48 

417243462.16 

 1688712799.49 1665704216.23مجموع زؤوض ألاموال الخاصة  

 الخصوم غير الجازية

 ؤلاكتراغاث والذًىن اإلاالُت 

 الػشاةب 

ت    دًىن أخشي غير حاٍس

 مإوهاث ومىخىحاث مسجلت ظلفا  

  

 

17500000.00 

 

 

6326648.29 

 

17500000.00 

 

 

22044201.74 

 22044201.74 23826648.29مجموع الخصوم غير الجازية  

 الخصوم الجازية

 اإلاىسدون والحعاباث اإلالحلت  

 الػشاةب  

 دًىن أخشي  

ىت    خطىم أمىاٌ الخٍض

 

211234781.71 

167657324,29 

31414038.40 

 

149323345.79 

167809870.73 

32604588.28 

 349737804.80 410306144.40مجموع الخصوم الجازية  

 2040494806.03 2099837008.92املجموع العام لسؤوض ألاموال الخاصة والخصوم  
(. 2امللحق )وثائق مقدمة من طسف املؤطظة: املصدز 
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 ، 1668712799.49 ئلى 1665704216.23  مً خالٌ فدظ خطىم ششهت سام ظىش ًالخظ جؿىس ألامىاٌ الخاضت مً 

لىم اإلاشاحؼ الذاخلي اإلاالي بالخأهذ مً الدسجُل الصحُذ دون  ادة الاخخُاؾاث التي حػخمذ غليها الششهت ٍو فعش رلً بٍض ٍو

وحىد جالغب وغش في مخخلف غىاضش الخطىم و ٌسجل مالخظاجه وئسشاداجه لئلداسة الػلُا ، هما أهه ًبذي سأًه خٌى 

ألاداء في مخخلف هزه الػملُاث والتي حعاغذه غىذ الاؾالع غلى اإلايزاهُت اإلاالُت، فىحىد الحعاباث واإلاػلىماث صحُدت في 

فدظ اإلايزاهُت اإلاالُت أهثر اؾمئىاها مما لى وحذ أخؿاء وجالغباث باإلايزاهُت  اإلايزاهُت ًإدي باإلاشاحؼ الذاخلي اإلاالي ًشاحؼ  ٍو

. اإلاداظبُت

   ومً خالٌ الخؿشق إلاشاحػت خطىم ششهت سام ظىش خالٌ العيخين ًمىً مالخظت اهخفاع ؾفُف في الخطىم مً 

 . 2040494806,03 ئلى 2099837008.92
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. دزاطة نظام السقابة الداخطية وفق طسيقة الاطتبياز:اململطل الثالث

. اطتمازة اطتبياز خاصة باالطتثمازات: (05-03)الجدول زقم 

الاظدثماس : مىغىع الاظخماسة 

 

الجىاب 

  وػم           ال  

مالخظت 

لت ألاحل؟     هل اإلاإظعت جػؼ الظدثماساتها خؿت ؾٍى

   هل ًخم جخطُظ ليل اظدثماس بؿاكت خاضت به؟ 

ت اغخمادا غلى  ت ظىٍى هل جبرمج اإلاإظعت الظدثماساتها ميزاهُت جلذًٍش

هزه الخؿت؟ 

   

: هل جدخفظ اإلاإظعت بملف خاص ليل اظدثماس ًخػمً ما ًلي 

 غلذ اإلالىُت 

  فاجىسة الششاء

   

هل ًجب الحطٌى غلى جشخُظ معبم مً ؾشف ؤلاداسة فُما 

ًخظ الاجفاق الاظدثماسي؟ 

   

   هل جلىم اإلاإظعت غلى ألاكل مشة واخذة بالجشد الفػلي و الذفتري؟ 

   هل جخم غملُت اإلالاسبت بين الجشد الفػلي و الذفتري؟ 

 

طساج حطيمة، مركسة ثخسج ماطتر السقابة الداخطية وأثسها على نظام املعطومات املحاطبي في املؤطظة : من ثصميم الباحثة بناءا على املصدز

الاقتصادية ، حامعة عبد الحميد بن باديع، مظتغانم  
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. اطتمازة اطتبياز خاصة باملشتريات:(06-03)الجدول زقم

اث :مىغىع الاظخماسة اإلاشتًر

                                 

الجىاب 

وػم          ال 

مالخظت 

اث؟     هل جخىفش اإلاإظعت غلى كعم اإلاشتًر

اث؟     هل ول غملُاث الششاء جخم بلعم اإلاشتًر

اث معخلل غً : هل كعم اإلاشتًر

  كعم الاظخالم  الفدظ 

  كعم اإلاداظبت

  

  

ٌػمل جدذ سكابت كعم 

اإلاداظبت 

   هل هىان كعم خاص بالفدظ والاظخالم؟ 

ش غً الاظخالم والفدظ؟     هل ًخم ئغذاد جلاٍس

ش غً الاظخالم و الفدظ ئلى ؟  هل جشظل جلاٍس

 كعم اإلاداظبت 

  كعم اإلاخاصن

   

اث؟     هل جمعً اإلاإظعت ًىمُت معخللت للمشتًر

اث؟  ئلى اإلاخضن زم ئلى كعم   هل جشظل فىاجير الششاء مباششة للعم اإلاشتًر

اإلاداظبت 

هل هىان هظام فػاٌ لدسجُل وجذكُم غملُاث الاظخالم 

الجضتي لطفلت ششاء مػُىت؟ 

   

 

مصدز طبق ذكسه :املصدز
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. اطتمازة اطتبياز خاصة باملخصوز:(07-03)الجدول زقم

اإلاخضون : مىغىع الاظخماسة 

                                                                

الجىاب 

   وػم            ال      

مالخظت 

   هل معإولُت و اخخطاص اإلاخضن مدذدة مً ؾشف ؤلاداسة؟ 

   هل ماهى مىحىد في اإلاخاصن في معإولُت أمين اإلاخضن؟ 

هل ًلىم أمين اإلاخضن غىذ كُام باإلدخاالث والاخشاحاث 

باغالم كعم اإلاداظبت؟  

        أًػا اللعم الخجاسي

ورلً بشيل ًىمي 

هل ضشف اإلاىاد اإلاىحىدة باإلاخاصن غلى أظاط أوامش ضشف 

مىخىبت؟ 

   

ا   هل جدبؼ اإلاإظعت هظام حشد معخمش للمىاد؟  ظىٍى

هل ًخم ملاسهت ماهى مىحىد باإلاخاصن غلى ألاكل مشة في 

العىت؟ 

   

: هل هىان سكابت مداظبُت غلى

 بػاتؼ ألامان للغير 

  بػاتؼ ألاماهت اإلاشظلت ئلى الغير

   

مصدز طبق ذكسه :  املصدز
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. اطتمازة اطتبياز خاصة باملبيعات:(08)الجدول زقم

الجىاب اإلابُػاث :مىغىع الاظخماسة

    وػم             ال 

مالخظت 

هل ًخم ملاسهت الفىاجير بأوامش الششاء الىاسدة مً 

الػمالء؟ 

   

ورلً وفم بشهامج الفىاجير   هل حعخػمل اإلاإظعت فىاجير مدعلعلت؟ 

: هل ًخم فدظ الفىاجير بهذف الخدلم مً

 الىمُاث الىاسدة 

  الػملُاث الحعابُت

   باإلغافت ئلى الىىغُت

الىاسدة 

: هل جخػؼ ؾلباث الػمالء للفدظ واإلاىافلت مً كبل

 اإلاذًش 

  كعم اإلابُػاث

   

ورلً بذفؼ معبم غلى   هل جمعً اإلاإظعت ًىمُت خاضت باإلابُػاث آلاحلت؟ 

الؿلب 

بها في كعم آخش غير كعم  هل ًخم جلخُظ الفىاجير وجبٍى

اإلاداظبت ورلً للشكابت غلى اإلابُػاث اإلاسجلت؟ 

   في اللعم الخجاسي

هل ًؿابم مجمىغت هزه الُىمُت دوسٍا مؼ الحعاب 

ؤلاحمالي للمبُػاث؟ 

   

   هل الشكابت فػالت غلى أوامش البُؼ؟ 

مصدز طبق ذكسه : املصدز     
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. اطتمازة اطتبياز خاصة باملدفوعات واملقبوضات النقدية:(09-03)الجدول زقم

الجىاب اإلاذفىغاث واإلالبىغاث الىلذًت :مىغىع الاظخماسة

     وػم            ال     

مالخظت 

 /                   /   املدفوعات النقدية 

م   هل جخم حمُؼ اإلاذفىغاث بىاظؿت الشُياث؟  هىان مذفىغاث غً ؾٍش

ل البىيي  الخدٍى

الخىكُؼ ًيىن مً ؾشف   هل خذدث ؤلاداسة مً لهم العلؿت لخىكُؼ الشُياث؟ 

الشةِغ اإلاذًش الػام فلـ 

لت للفدظ  هل جخػؼ الشُياث اإلاػللت مىز فترة ؾٍى

ت مً ؾشف شخظ معإوٌ؟  والدعٍى

   كعم اإلاداظبت

       /             /                     املقبوضات النقدية 

     هل جىدع حمُؼ اإلالبىغاث الىلذًت في الشًُ باليامل؟ 

هل فخذ الحعاباث بالبىىن اإلاخخلفت ًطذس غً مجلغ 

ؤلاداسة؟ 

   

   هل ًجشي حشد مفاجئ للىلذًت في اإلاإظعت؟ 

ًىمُا   هل هىان سكابت غلى دفاجش ئًطاالث اللبؼ؟ 
مصدز طبق ذكسه :      املصدز
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: ثحطيل نتائج الاطتبياز

اسجىا لششهت       واؾالغىا غلى هظام الشكابت داخل اإلاإظعت، وبػذ كُامىا بؿشح مجمىغت مً ألاظئلت " سام ظىش" بػذ ٍص

اث، اإلابُػاث ، اإلاذفىغاث و اإلالبىغاث الىلذًت، الخظىا أن هىالً هظام سكابت حُذ مً  فُما ًخظ الاظدثماساث ، اإلاشتًر

: ومً خالٌ رلً جىضلىا ئلى الىخاةج الخالُت" وػم"خالٌ ؤلاحاباث التي واهذ مػظمها 

ول مىظف داخل اإلاإظعت ًيىن معإوٌ ججاه الػمل الزي ًلىم به؛     - 

اإلاإظعت جلىم بخلعُم مشاخل الػمل ،خُث ًلىم بيل مشخلت مىظف مػين،مً خالٌ ألاكعام اإلاىحىدة مما      - 

     ًللل الغش و ألاخؿاء؛ 

غىذ ئضذاس أي حػلُماث خٌى وشاؽ مػين مً أي مطلحت ًجب الخىفُز مباششة؛     - 

. جخػؼ الفىاجير ئلى سكابت مً ؾشف اإلاداظب خُث ًلىم بمؿابلت الفاجىسة ووضل الاظخالم و الؿلبُت    - 

جلىم اإلاإظعت باظخػماٌ فىاجير مدعلعلت و رلً لخفادي أي جالغب ممىً؛     - 

الشةِغ اإلاذًش الػام هى الصخظ الىخُذ الزي له العلؿت لخىكُؼ الشُياث؛     - 

. غىذ الحطٌى غلى الشُياث مً الضباةً ًخم جظهير الشُياث مً ؾشف اإلاداظب     - 
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 . 1إعداد ثقسيس املساحعة الداخطية: اململطل السابع 

شه        ًمش غمل اإلاشاحؼ الذاخلي بػذة مشاخل ، و ًجشي الػذًذ مً الفدىضاث و الاخخباساث ليي ًطل ئلى ضُاغت جلٍش

النهاتي خٌى خلُلت الىغػُت اإلاالُت للمإظعت ، وال شً أن مإظعت بحجم مجمؼ سام ظىش ًشجبـ وشاؾها      وحػامالتها 

لذم اإلاشاحؼ الذاخلي الىصح وؤلاسشاد لئلداسة الػامت  . الاكخطادًت بالػذًذ مً ألاؾشاف ، ٍو

. املعطومات املقدمة لإلدازة واملساحعيز الخازحييز : أوال 

: (إلادازة  )بالنظبة لألطساف الداخطية  -1

ش اإلاشاحؼ الذاخلي اإلاالي ًىحه مالخظاث وجدفظاث جخػلم بالػُىب وهلاؽ الػػف التي جظهش غلى معخىي       فان جلٍش

الفهم والخؿبُم لىظام الشكابت الذاخلُت ، وبزلً ٌعاهم في لفذ اهدباه ألاشخاص اإلاػىُين بزلً وجفادي اسجياب هزه 

. ألاخؿاء والػُىب معخلبال 

خىحه ئلى اإلاعإولين غً معً دفاجش وخعاباث اإلاإظعت  بابشاص ألاخؿاء الشيلُت              (مطلحت اإلاداظبت )    ٍو

. واإلاىغىغُت في الخلذًشاث وغملُاث الدسجُل والؿشق اإلاخبػت ومذي الالتزام باإلابادب اإلاداظبُت اإلاخػاسف غليها 

ش خلُت اإلاشاحػت الذاخلُت غلى مجلغ ؤلاداسة و الشةِغ اإلاذًش الػام إلاجمؼ سام ظىش ، وهي الهُئت      ٌػشع هزلً جلٍش

الػلُا اإلايلفت بشظم وجدذًذ اظتراجُجُاث اإلاجمؼ هيل ، ومما ال شً فُه أن الػُىب و هلاؽ الػػف ومجمل الخدفظاث 

شه حػذ راث أهمُت باليعبت إلاجلغ ؤلاداسة وجإخز في الحعبان غىذ ضُاغت  التي ٌشير ئليها اإلاشاحؼ الذاخلي اإلاالي في جلٍش

واجخار اللشاساث ؤلاظتراجُجُت ، وخاضت غىذ جلذًم اإلاالخظاث فُما ًخظ اليشاؽ اإلاالي مؼ جلذًم مجمل هلاؽ الػػف 

لُت اإلاعاهمت في جدعين وشاؽ اإلاإظعت  فان ؤلاداسة جلىم غلى اجخار مػظم اللشاساث اإلاشجبؿت به وخاضت اللشاساث الخمٍى

. هيل 

 :2بالنظبة لطمساحع الخازجي - 2    

ش الزي حػذه خلُت اإلاشاحػت الذاخلُت ، أي أهه ًىحذ جيامل بين اإلاشاحػت        ٌػخمذ اإلاشاحؼ في هثير مً ألاخُان غلى الخلٍش

الذاخلُت في ششهت سام ظىش واإلاشاحػت الخاسحُت ، فاإلاشاحػت الذاخلُت حػخبر هلؿت البذاًت التي ًمىً للمشاحؼ الخاسجي 

                                                           
. معلومات مقدمة من طرف المؤسسة

1
  

. معلومات مقدمة من طرف المؤسسة 
2
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ش ورلً بىحىد هظام فػاٌ للشكابت الذاخلُت ، ئغافت ئلى غُم  الاغخماد غليها خاضت في غمله وأزىاء كُامه باغذاد الخلاٍس

ش الزي حػذه خلُت اإلاشاحؼ الذاخلُت . الىكذ لذي اإلاشاحؼ الخاسجي الزي ًإدي به في هثير مً ألاخُان ئلى الاغخماد غلى الخلٍش

 

 

: خاثمة الفصل

لت جىظُمه وهُفُت ئغذاد       مً خالٌ كُامىا باحشاء الذساظت الخؿبُلُت في ششهت سام ظىش ظاغذها غلى الخػشف غلى ؾٍش

اللىاةم اإلاالُت و هُفُت مخابػت اليشاؽ اإلاالي للمإظعت ، باإلغافت ئلى الىكىف غلى هُفُت اللُام باإلاشاحػت الذاخلُت 

ش اإلاشاحػت الذاخلُت اإلاىخذ       وخاضت اإلاالُت منها وهُفُت الخيعُم بين مخخلف الفشوع الخابػت للمجمؼ مً أحل ئغذاد جلٍش

والزي ًخم جلذًمه ئلى ؤلاداسة الػلُا و اإلاخػمً الىطاةذ والخىحهاث اإلالذمت فُما ًخظ اليشاؽ اإلاالي وهُفُت جدعِىه 

. معخلبال 

ش داخل اإلاإظعت .     هما خاولىا ؾشح حملت مً ألاظئلت غلى كعم اإلاالُت لالظخفادة أهثر في مػشفت هُفُت ئغذاد الخلاٍس
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 الخاثمة العامة 

ت والخطبيليت للمساحعت اجضح لىا أن  لها دوز أساس ي في الشسكاث واإلاؤسساث العامت           مً خالل الدزاست الىظٍس

ص وحعظيم مصداكيت اللىائم اإلااليت اإلايشىزة         م حعٍص والخاصت خاصت فيما ًخعلم بالجمهىز اإلاسدثمس والدائىين عً طٍس

والخاصت بأعمال اإلاؤسست وجلدًم جأكيد بخلك اإلاصداكيت إلى مسخخدمي جلك اللىائم اإلااليت سىاء داخليا أو خازحيا حيث 

. اهصب بحثىا على الجاهب الداخلي أكثر لكي هبرش أهداف اإلاساحعت مً أحل صىاعت حسيير أمثل في اإلاؤسست

     وما إسخيبطىاه مً هره الدزاست أن اإلاهخمين باإلاساحعت زكصوا حهىدهم لخطبيلها وفم معاًير مخعازف عليها جخماش ى مع 

مخطلباث العصس والخدمت الجماعيت حيث كسمىها إلى أهىاع حسب ظسوف وأهىاع الشسكاث منها ما هى ملصم بخطبيلها 

د  ومنها ما هى مخير فيها ، غير أن اإلاخمعً إلاساز اإلاساحعت واإلادكم في مفهىمها وأهدافها ًحخم على كل مؤسست اكخصادًت جٍس

فسوسا ، الىالًاث اإلاخحدة : حسيير مخخلف وظائفها أن حسخعملها في ذلك ولىا في دول العالم الكثير مً الخجازب مثل 

كيت ، مصس ،و العكس مً ذلك هجد في الجصائس أن هره اإلاهمت لم جأخر باللدز الكافي في جحسين حسيير اإلاؤسساث  ألامٍس

. الاكخصادًت كما أن مً ًلىم بها خبير محاسبي و ليس مساحع مسخلل 

س حسخعمل كمعلىماث دكيلت حعين        اإلاخدبع إلاساحل جحضير أو إعداد مهىت اإلاساحعت لفحص اللىائم اإلااليت والخسوج بخلاٍز

فيت لها بين أًدي اإلاساحع كمسحلت مبدئيت   واإلاباشسة في  على الدسيير الساشد ًىكً أن مصلحت اإلاؤسست وضع بطاكت حعٍس

جلييم هظام السكابت الداخليت اإلاعمىل به والىكىف على ملىماجه مع إعطاء الىصح في حالت ضعفه زم بالفحص والخحليم 

وإبداء زأي فني محاًد ٌعبر حليلت عً الىضع اإلاالي للمؤسست مما ًضفي هىع اإلاصداكيت في صحت اإلاعلىماث الىازدة في 

 .جلك اللىائم اإلااليت 

ص اإلافاهيم التي حعسضىا لها في الجاهب الىظسي وكيفيت ججسيدها " زام سكس"      وفي دزاسدىا اإلايداهيت إلاؤسست   وذلك لخعٍص

ميداهيا ، فخبين لىا أن اإلاساحعت حساهم في جحليم هجاعت اإلاؤسست مً خالل اإلاخابعت الصازمت ، كما سمحذ لىا الدزاست 

. اإلايداهيت مً الاكتراب أكثر إلى الىاكع 

: اختبار الفرضيات

جخمحىز الفسضيت ألاولى حىل اإلاساحعت هي الدشخيص الري ٌسمح بخدكيم العملياث التي كامذ بها اإلاؤسست            - 

. والحكم عليها،ومً خالل البحث جم الخىصل إلى جأكيد ذلك مً خالل دوز اإلاساحعت اإلاؤسست الاكخصادًت

حشمل الفسضيت الثاهيت أن الاعخماد على اإلاساحعت بجميع ملىماتها مً شأهه أن ٌساهم بدزحت كبيرة في جحليم ألاهداف - 

.  اإلاسحىة منها وذلك بئجباع إحساءاث اإلاساحعت 

. أما الفسضيت الثالثت جخمثل في اعخماد اإلاؤسست الاكخصادًت بكثرة على اإلاساحعت في الدسيير وجحليم ألاهداف - 

في الفسضيت السابعت كلما كان هظام زكابي فعال ومحكما ومىظبطا كلما كان الدسيير أمثل والىكىف على مىاطً اللىة  - 

. والضعف 
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: نتائج الدراسة 

 :وبىاءا على ما سبم ذكسه جم الىصىل إلى الىخائج الخاليت 

لكي جخمكً إدازة اإلاؤسست مً جحليم الىخائج اإلاسضيت ألصحاب اإلاؤسست ، ًجب عليها الاعخماد على اإلاساحعت      - 

ساكب مسخىي ألاداء ودزحت الالتزام بدىفير كسازاتها . وجصميم هظام فعال للسكابت الداخليت ٌشسف على عمالتها ٍو

ت على مؤسست -  محل الدزاست أظهس لىا أن هره ألاخيرة ال حعاوي مً مشاكل " زام سكس" إن إسلاط الدزاست الىظٍس

جىظيميت ومحاسبيت فهي جخميز بىحىد هظام زكابت داخليت فعال ومخماسك ، حيث أن مصلحت اإلاساحعت الداخليت السبب 

. في حشخيص الكثير مً ألاخطاء ومعالجتها

احترام ؤلامكاهياث وحجم اإلاؤسست عىد جصميم هظام السكابت الداخليت ٌعخبر السكيزة ألاساسيت لخجسيد ألاهداف مً - 

. وزاء إوشاء هرا الىظام ، فهى ٌعخبر وسيلت وكائيت ًللل مً احخمال الىكىع في ألاخطاء

وفي ألاخير إذا كاهذ اإلاساحعت كائمت على ؤلاحساءاث الصحيحت وجطبم بشكل ًضمً الدكت والفعاليت لكل العملياث - 

. اإلاحللت ، فسيكىن هظام اإلاعلىماث لهره اإلاؤسست محل زلت و سيؤدي حخما لللساز السليم

: التوصيات

الاهخمام بسأي اإلاساحع الخازجي اإلاسخلل والري ٌشير إلى هىعيت هظام السكابت الداخليت وإلى حجم الاهحسافاث في أداء - 

اإلاؤسست عبر السىىاث أو مع غيرها مً اإلاؤسساث في هفس الفترة وخصىصا الاهحسافاث السلبيت والعمل على جفاديها 

. خالل السىت اإلااليت

ادة فعاليت ؤلادازة ولخحليم ألاهداف اإلاسسىمت وشٍادة كفاءة الدشغيل بغيت الىصىل إلى أفضل أداء ممكً ًىصح -  لٍص

س اإلاساحع فيها ًدىاول كل  ت لكىنها جصىب في صميم العمل ؤلادازي وجظهس هلاط الضعف فيه وجلٍس بئحساء مساحعت إداٍز

. حىاهب العمل ؤلادازي 

ت ، خاصت مً خالل جفعيل دوز كل مً الخدكيم الداخلي               -  ال بد مً جفعيل دوز السكابت في اإلاؤسساث الجصائٍس

ت في هره اإلاؤسساث  . والخازجي وؤلادازة ولجان الخدكيم إلاا لهره آلالياث مً أهميت في جأمين هصاهت اإلامازساث ؤلاداٍز

: آفاق البحث في املوضوع

إن معسفت دوز اإلاساحعت في جحسين أداء اإلاؤسست وكرلك الخدماث اإلاخعددة في هرا اإلاجال ججعل أفاق واسع للباحثين  

للخعمم في حاهب مً حىاهب اإلاساحعت ودوزها في جحليم هجاعت اإلاؤسست الاكخصادًت، والبحث في مىاضيع ًمكنها أن 

: جكىن إشكاليت ألبحار أخسي هركس منها

اإلاساحعت و دوزها في جلييم ألاداء اإلاالي في اإلاؤسساث؛       - 

.   دوز أهظمت السكابت في جحسين أداء اإلاؤسساث      - 
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 :ملخص الدراسة 

 دور املراجعة في ثحقيق ألاهداف الاقتصادية للمؤسسة 

تهدف هره الدزاسة إلى معسفة منهجية املساجعة وثأثيرها على هظام السقابة الداخلية حيث جعحبر املساجعة الخازجية 

على أنها فحص للبياهات والسجالت املحاسبية والوقوف على ثقييم هظام السقابة الداخلية من أجل إبداء زأي فني 

محاًد حول صحة وصدق املعلومات املحاسبية ،فعمل املساجع ليس هدف ذاجي بل هو هدف موضوعي ،واملحمثل في 

 .إعطاء صوزة حقيقية وصادقة عن عمل إدازة الشسكة

ولححقيق أهداف الدزاسة ،قمنا بحوشيع إسحبيان على املخحصيين في املحاسبة و املساجعة وخلصت الدزاسة إلى العدًد 

 :من النقاط أهمها

 .ان سالم ثطبيق املساجعة ًؤثس باإلًجاب على سالمة هظام السقابة الداخلية وثحقيق ألاهداف املسجوة من املؤسسة

 .املساجعة،مساجعة خازجية،مساجعة داخلية،هظام السقابة الداخلية:الكلمات املفتاحية

Résémé : 

         Cette étude vise à savior la méthodologie de l’audit  externe et de son impact  sur le systéme de 

contrôle interne . ou l’audit externe est concidéré comme  un examen des enregistrements de comptabilité 

et se tenir sur l’évaluation du systéme de contrôle interne afin d’ éxprimer une opinion professionnelle et 

impartiale sur la validité st la sincérité de l’informatio comptable .les travaux de l’auditeur externe n’est pas 

un auto –but .il est un objectif  topique repésenté pour donner l’image sincére et  honnete de la gestion 

des affaires de l’éntreprise . 

Pour atteindre les objectifs de l’étude. Nous  avons distribué un questionnaire sur les vérifecateurs 

externes des spécialistes universitaires dans la comptabilité et la vérification l’étude a conclu aux plupart 

des points et le plus importants : 

La sécurité de l’aplication de l’audit externe affecte positivement l’intégrité du systéme de contrôle interne. 

Mots clés: audit . audit externe. Audit interne. Systéme de contrôle interne . 

 


