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ٚاڅ يتك                        ٙځ ڣال يقڤڥ علګ الح نامل تحيط بقلږ أعياه التعظ ڣاأل   علګب

ٚاػ   ع   حب   قط ٚ   ٜڗ  بالح   مملڤ ڗ   ح  ڣالف ٖ   في  ٜنا...... ڣاح  ٚاځ بعٖيشڤبڢ الف   ح

ٚح   التجمٸ   ٚ   ڣالف ڣٹ فج ٖ   لب ٚجي أتطلٸ فيڢ ملا هڤ جٖي  من حياتي هڤ يڤم تخ

ڋ ڣاألمل  اله٘ه  من همساػ   ػ   ٚځ   ٖنيا املليئغ بالتفا  .املش

ٚجي فقط بل لتحليڄ  ٚ  هٖائي هنا لي٠ لتخ ع بمماماملما في الس   فقغ  نحن ڣال  ملڤ

ٜڗ  ٚاػ   هي فٚص   ،يصحبڢ امل  ڣها أنا أقڀ اليڤم ألقطڀ تقطڀ   تقتض  ڣتم

ٚجي. ٚاػ ڣهي تخ  حٖڥ ه٘ه الثم

ضٸ ٚاها ڣعمڄ س ٚڅ بصمغ في حياتي ڣغي من مج  كلماػ لكل من ت

ٙكي العلميغ ڣالعقليغ........  في تڤسيٸ مٖا

ليڊ أيتها األم الت كنت عڤنا ڣدف بيڗ أضلعي.  هٖائي 

  ٖ ٙ الب ڗ عنٖما تطف األنڤا ع شمعغ   ليڊ أيها األب ال٘ڬ علمن ب ضا  من 

 .ڣال نقڤم بلعن الظالم  

ع ڣ حلكل من مللږ أ ٚڥ أخڤاتي ڣ أٜاني بيڗ فت  :أصٖقائيخ

ع  –لګ االخ بن ٗهيبغ    -فتيحغ –يمينغ  –نصي

لګ ٚاد  : ڣ ٚاد  –كماڋ  –حليږ  –أميڗ  –يڤسڀ  –علي سيڀ الٖين  –م ٜ  –فتحي  –ياسيڗ  –م ٜي  –ع
ٚڣ  ٚ  –خالٖ  –عٖع  –محمٖ  –نص ٚاهيږ  –سيٖ أحمٖ  –مڤلڤد  –بڤ عبٖ هللا  –لحبيظ  –عم عبٖ  –اب

 ٙ ٚ  –فاٝٙ   -القاد ٚيمغ  –......  مٖاني مليڗ  -بلط١ٚ –سفياڗ  –الطاه ٚع  -ك  –نعيمغ  –سليمغ  –سم
 نبيلغ ...... –ابتسام  –جمعيغ 

 ليكږ:

نن أحببتكږد  ٙد  ڣأسيمفڤنيغ سمعتها  ڣأع٘ب   ٙځ التحيغ  أبعت أ  من كل                          ها لكږ ب



قلظ         أستاٗڬ
شايظ بن "  ٚ ط امل

ع "      خي ٙاع ثاني  ٗ
األسات٘ع  ميٸ ڣج

ٙافقڤني في  ال٘ين 
. ٙاس  ٙڬ الٖ  مشڤا

ٚداػ تكڤڗ خي معينغ حت       ٙكږ ما كتبت لعلها ه٘ه املف ٚ بيڗ أنظا ٚهغ ليستق سيقڀ قلمي هنا ب
ٚڣني يڤما.....  تت٘ك

 

 

تمام ه٘ا العمل .فما  ال بمشيئتڢ جل  هلل الحمٖ ڣ املنغ علګ تڤفيقي  ٚڬ في ملكڢ  كاڗ لش  أڗ يج
نڢ في عاله.  ش

ٚهما ڣ أمٖهما  ٚيميڗ أطاڋ هللا في عم ٜيل ڣالٖڬ الك ٚ الج ال أڗ أتقٖم بالشك ڣال يسعن في ه٘ا املقام 
ٙاحغ حت اتمږ ه٘ا العمل علګ أكمل ڣجڢ . ٚاه لي من   الصحغ ڣ العافيغ ملا ڣف

ال  ٚ كما ال يسعن ڣ أنا في ه٘ا املقام  صٖځ معاني التقٖي ٚفاڗ ڣ ب ٚ ڣالع خل  كلماػ الشك  أڗ أتقٖم ب

ع ٙاع ثاني خي ٚفغ شايظ بن ٗ لګ األستاٗع املش ام  ٙشاداتهالت لږ تبخل علي  ڣاالحت ڣ نصائحها  ابإ

ٙها  ها ڣسعغ صٖ ٛ ه٘ا العمل ،ڣك٘ا صب نجا ٚ في  ڣتڤجيهاتها السٖيٖع الت كاڗ لها بالغ األث

ٙڣح التڤاضٸ ڣاملعاملغ  تمامڣحٚصها الٖائږ علګ  ٚڣف كما أحي فيها  ه٘ا العمل في أحسن الظ

. ٜاها هللا عن كل خي  الجيٖع،فج

ٚڬ الخال  لګ األ  ڣأتقٖم ك٘لڊ بشك ٚع علګ سات٘ڣامتناني العميڄ  ع األفاضل أعضا اللجنغ املڤق

 مڤافقتهږ ملناقشغ ه٘ا البحث

ٚيظ أڣ من ب ٚ كل من ساعٖني من ق ٙاسغ.ڣفي األخي أشك تمام ه٘ه الٖ  عيٖ علګ 
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 أ 

: م               مق

ظائ مشابه في ال                      ج  ، فق  يم اقب ل أصو ق اجع  امل نشا املقصود ب امل

ا افا النظام  حضا كتشاف األخطا  اإلنح اقب في باد األم عل  قتص عملي امل ، بحي  سابق

قي  ين فق أصبح الت اي الق العش ال في ب اجع فل يتبي  ، أما املفهوم الصحيح للم سس اخلي للم ال

ا ف  سس بغي التخفي منها  هك دا املخاط املحيط بامل أ  الفح يح اجع ب تطو مهام امل

جود مناهج   ل  ع  ست سس  ق  ل ح تقيي شامل لسير العمل داخل امل كتشاف املخالفا  ب

اجع تعتبر تقني متخصص ت  ا ف امل اجع  عل ه ي للم سائل توج املهام الع ، تقنيا   نما

.  هي تتطل كفاءا علمي   يث اسا الح اجع  ال ش أ  ضمن ال اف امل عملي تسمح بتحقي أه

قي مهما كا  لي لكل مهم ت اجع ،  يعتبر من األعما األ ليها امل عي  توضيح املهام األساسي التي تست

 مجا نشاطها.

ا ت                 اجعتها،  له د م ه املنهجي ق تتخص حس نوعي املعلوما التي هي بص  غير أ ه

ا منهجي  ر التحك في تقنيا عالي  ك اجع املعلوماتي التي تف ل بع الحاال الخاص كامل التط 

.عمل محاف الحسابا كو مهمت قانوني  سسا اإلقتصادي ي  عل معظ امل  جبا

ني للبيانا ر اجع التشغيل اإللك يث في عام امل ا املعاص الح  تقني صناع   من أه التطو

م  د الشامل لخ ختيا  تقوي العين  الج ، اإلحصائي في  ياضي ام األسالي ال املعلوما  استخ

اجع  اإلستفاد من الشبكا املعلوماتي العاملي  اإلقليمي في توصيل املعلوما  تطبيقا األسس   امل

لي اإلجتماع اجع في مجا املس .معايير امل  ي  البيئي

يث في  م  املتعمق في مجا اإلتجاها الح اسا املتق ك عل مجموع من ال ه امل  تحتو ه

. اجع  امل

:  اإلشكالي

ا التالي:  ر تفصيال سنحا ط الس ا املوضو  الغوص في بصيغ أك  بغي اإلملام به

ام الحسابا اإللكتروني على  ؟"" ما هو أثر إستخ اخلي  املراجع ال

ا اإل  : انطالقا من ه عي التالي  شكا يمكن ط األسئل الف

ما هي تقنياتها ؟  - اخلي  اجع ال  ما املقصود بامل

؟  أهميياد  لي أدهي مجمل العوامل التي  ما - اخلي اجع ال  امل



 
 

 ب 

ا اث هو  ما - اجع ال امل ني علي املحاسب  ر ام الحاسوب االلك  خلي ؟استخ

 

 : الفرضيا – 3                

ي لجم  - ظيف ض اخلي هي  اجع ال سسا االقتصادي تساع علامل  األداءتحسي  يع امل

يتوق نجاحها علت  ا ،  ا ف عليها . تبا شي الق اجع ملجموع من املعايير املتعا  امل

اخلي علي اكتشاف نقا القو  - اجع ال اخلي .تعمل امل قاب ال  الضع في نظام ال

ني عل اثلق  - ر ام الحاسبا االلك اءا استخ  املحاسب  ج

ني  - ر ا عل اث املحاسبي  مللنظاالتشغيل االلك اءا أساليمنهجي  أغ اجع  ج امل

  . اخلي  ال

اف البحث - 4                   : أه

يثاالهتمام بالتطبيقا    - اخلي . الح اجع ال  للم

اخلي حيت  - اجع ال  كفاءتها.البحت في امل

يثاالتجاها  أهمي ظها - اخلي . الح اجع ال  للم

اخلي عل ظها  - اجع ال . كيفي عمل امل  الحاس

 اختيار املوضوع :  أسباب  -5            

 اتي :   أخ موضوعي   أسباب لييع اختيا موضو البحت  -

 

 املوضوعي :  األسباب -أ         

تباط بمجا  ماالهتما - ا ال اقب التسيير  تخصالشخص ي باملوضو نظ م قي املحاس   الت

ا التي  أهمي - ا للتطو تهاملوضو نظ ف بالتطبيقا  اف ما الالعال  اشاه يثيع  الح

اخلي  اجع ال  للم

ج   - سس بيئ مليئ باملخاط مما ا ا ال يتحق  ماالهتماتواج امل ه  ال باملعلوم من حيت دقتها 

ق  اخلي علي سالمت ب اجع ال قاب داخلي فعا تسه امل  من خال ال

اجع - ا النو من امل ي له سس الجزائ سس االقتحاج امل فتها امل صادي  خاص التحوال التي ع

ي   .الجزائ

 



 
 

 ت 

 اتي :  أسباب -ب              

صلت  - حل التطو التي  م اخلي  اجع ال ر علي املجا عمل امل ف اك اجع  ليهاغب من التع امل

اخلي  قاب ال ف علي م فعالي نظام ال ت علي التع ق اخلي   ال

راس  أدوا -6         ال

اجع .ت املتخصص في مجا الك -  امل

حا - تبط باملوضو . األط  الوسائل امل

رنت -  مواقع االن

 : هيكل البحث -7         

ل فصلي - الفصل الثالت لق ت تقسي املوضو   الجان التطبيقي  ليمث مثل الجان النظ 

 :األول الفصل      -

ي  تخصيصلق ت  اجع بصف عام من حيت التع امل سس االقتصادي  اس امل خل ل كم

اجع . األنواالخصائ  ما التي يقوم بها امل مجمل الخ  مستويا 

 : الثانيالفصل  -

ت التط ل اخلي  اجع ال يث للم اخلي ليق تنا اتجاها الح اجع ال تقنياتها  ماهي امل

ا العوامل التي    أهميتهاياد  لي أدك

 :لثالثالفصل ا

ي عل ق ت من   اس النظ اا الواقع من خال خالل تجسي ال ي  سو ط ل عن ط

ل  قاب التع  تقيي نظام ال سس  د املاد للمخز امل اجع الج م اخلي  اجع ال خلي امل

اخلي  اجع ال ي امل ي تق تق اخلي   العليا لإلداال

 : الخاتم -

راحا ت من خاللها ع - ا أه االق ك اس ككل  املتعلق  النتائ املحصل عليها من خال ال

. اس التطبيقي   بال
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سسغ حڤڋ  عامغ مفاهيږ                                    :                   األڣڋ  الفصل  ڣ اإلقتصإيغ امل
ٚاجعغ  .امل

 

 
1 

.املبحن ا            سس اإلقتصادي :مفاهي عام ح امل  أل

ٜاڋ الق    سسغ ڣ ال ت ٙهالظ الناب٬ في الحياع اإلقتصإيغ كانـ امل ٚ الفعاڋ ڣ النشيٰ فيها، ملا  باعتبا العنص

ٚيڀ به٘ه  ّٖ من التع تقڤم بڢ من عملياػ ڣ ما تحتلڢ من مكانغ متميڈع ٕاخل املجتمع اإلقتصإڬ، ل٘ا ال ب

لګ ما تقڤم بڢ ڣ ما ضافغ  ٚ حاليا،  ليها فيما سبڄ ڣ ما يختلڀ عنڢ األم  ٚ تحتاجڢ من  الڤحٖع ڣ كيڀ ينظ

لګ  لګ أبعإها ڣ من ثمغ يمكن الڤصڤڋ  ٚځ  ٚيغ، ڣ ٗلڊ من خالڋ التط لخصائ٨ ا*ڣسائل مإيغ ڣ ماليغ ڣ بش

 الت تتميڈ بها ڣ تصنيفاتها

. سس اإلقتصادي : تعري امل  املطل األ

ختالفا في األٕبياػ اإلقت سسغ اإلقتصإيغ من أكٌڇ املفاهيږ تباينا ڣ  ٚيڀ امل صإيغ ڣ ه٘ا إلختالف يعتبڇ تع

ٗا كانـ الٖڣلغ  األنظمغ ڣ مٖڥ فعاليتها في كل بلٖ ال سيما مستڤڥ التطٙڤ االقتصإڬ ال٘ڬ يعكس لنا ما 

لفيڗ  ٙيڀ باختالف ڣجهاػ النظٚ للم ع ام املتخلفغ، كما تختلڀ التعا لګ مجمڤعغ الٖڣڋ املتطٙڤ تنتم 

ٙغږ التشابڢ الكبيڇ ال٘ڬ يحتڤيڢ امل سسغ علګ أنها: " الڤحٖع االقتصإييڗ  ٚيڀ امل ضمڤڗ، فيمكن تع

ٚا ڣ بيع من أجل تحقيڄ  ٜين ڣ ش اإلقتصإيغ الت تماٝٙ النشا٭ اإلنتاجي ڣ النشاطاػ املتعلقغ بڢ من تخ

 .1األهٖاف الت أڣجٖػ من أجلها " 

سسغ أنها " ٚف امل ٙباحا "ڣ تع ٚين محققا نتيجغ ٗلڊ أ خ  .2متعامل اقتصإڬ ينتٌ سلع ڣ خٖماػ ملتعامليڗ 

سسغ اإلنتاجي املتمثل في  ال أنهما يعكساڗ نشا٭ امل ٚيفيڗ الل٘اڗ يتميڈاڗ بالبساطغ،  ڣ من خالڋ ه٘ين التع

ٚڥ  ٚا ڣ بيع، ه٘ا من جهغ، ڣ من جهغ أخ ٜين، ش نتاه سلع ڣ خٖماػ، ڣ كل ما يتعلڄ به٘ا النشا٭ من تخ

ٚبح اينعكس لنا الهٖف ال٘ڬ أنشئـ م سسغ أال ڣ هڤ تحقيڄ هام٤ ال ٙها.ل٘ڬ يسمح لن أجلڢ امل ٚا ستم  ها ب

ٜاڣلغ نشا٭ اقتصإڬ ڣ له٘ا املكاڗ سجالػ مستقلغ  ٚفها مكتظ العمل الٖڣلي علګ أنها " مكاڗ مل ، ڣ 3كما يع

سسغ ك٘لڊ علګ أنها : " كل ڣحٖع قانڤنيغ، سڤا كا ٚف امل ٙيا تتمتع تع خصا اعتبا خصا طبيعيا أڣ  نـ 

ٙاػ ڗ ڣ تنتٌ سلعا ڣ خٖماػ قابلغ للتسڤيڄ " ٚا ستقالليغ اتخاٗ الق 4ب

. 

ٚه ڣاحٖ يصظ في معن ڣاحٖ ، يتمث لګ مخ سسغ  ٚيڀ امل ڣڋ تع  ل فيما يلي:ڣ في النهايغ ي

                                                           
ي ع - 1 سس قتصا: ص ا ، ال عا ي ط ، ال كزي الساح الجامعي ، بن ال ،ا ع  .  ، ،ط لجزائ
2 - Jean- luc CHARRON , Sabine Sépari : organisation et gestion de l’entreprise , Manuel et application, 2 

édition, Dunod, Paris, 2001, P01. 
ي، ع - 3 جع ص ق م  .  ، ك س
4 - Yves – Frédéric : organisation théorie et pratique , Dunos ,Paris , 1998 , P19 
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ٚكيظ  ٙاػ حڤڋ ت ٚا خ٘ فيها الق جتماعيغ مستقلغ نڤعا ما، ت قتصإيغ ڣ  سسغ علګ أنها منظمغ  ٚف امل تع

ٚيغ املاليغ ڣ املإيغ ڣ اإلعالميغ بغيغ خلڄ قيمغ مضافغ حسظ األهٖاف.  الڤسائل البش

ٚيغ اإلقت ٚضياػ النظ ٚع الحٖيثغ بنقٖ شٖيٖ حڤڋ ف سسغ في النظ ٚيڀ امل صإيغ الكالسيكيغ ڣ من ڣ بٖأ تع

ٚضياػ:  بيڗ ه٘ه الف

 .) ٍٙبا  الهٖف ) تعظيږ األ

 .) ٙجيغ ٙ القيٕڤ الخا خ٘ بعيڗ اإلعتبا  ٕالغ اإلنتاه ) ال ت

 .ٚڣف  املستقبل مع

 .ٙاػ ٚا ٜ ڣاحٖ للق ٚك  م

 .ٙٚ ٙاػ املتعٖٕع للمق ٚكيظ اإلختيا  ت

. سس اإلقتصادي  املطل الثاني: خصائ امل

سسغ ا إلقتصإيغ بخصائ٨ سڤا كانـ في املجاڋ اإلنتاجي أڣ القانڤني أڣ التنظيم نلخصها فيما تتصڀ امل

 يلي:

سسغ اإلقتصإيغ أينما كانـ سڤا  ڗ الخصائ٨ ڣ املقڤماػ الت نتكلږ عنها هنا هي تلڊ الت تتصڀ بها امل

سسغ العإيغ لها صفاػ ٚيڄ التنميغ، غيڇ أڗ امل ٗاتيغ يمكن اإلستعانغ بها  في بلٖ متقٖم صناعيا أڣ في ط

ٚف علګ مكانتها )نقا٭ قڤتها ڣ ضعفها( ڣ ه٘ه الصفاػ أڣ الخصائ٨ هي الت تمكنها أڣڋ من التطٙڤ أڣ  للتع

ٙ ڣ من أهږ الخصائ٨ ما يلي:  اإلنٖثا

 : ڣ يكڤڗ علګ شكل سلع أڣ علګ شكل ڣسائل اإلنتاه أڣ خٖماػ يستعملها املڤاطن ،  الشكل اإلقتصاد

ٚڣ٩ أڣ ڣ لكي تس ٚيڄ اإلعتمإاػ أڣ الق ٕٙ املاليغ ڣ يكڤڗ ٗلڊ عن ط ٚ عمليغ اإلنتاه البٖ من ضماڗ املڤا تم

سسغ  ح لألهٖاف ڣ السياسغ ڣ البڇامٌ ڣ أساليظ العمل فكل م ٚ ، ڣ التحٖيٖ الڤا الجمع بيڗ ه٘ه العناص

                                    . تصنع أهٖاف معينغ تسعګ لتحقيقها

 نتاجيغ   شكل التقن :ال ع  ٙ حين كل ٕٙڣ ٚا ستم املفهڤم التكنڤلڤجي ڣ التقنياػ الحٖيثغ الت تتطٙڤ ب

تي بمعلڤماػ تقنيغ جٖيٖع ٕخاالػ جٖيٖع ڣ بالتالي ت                                                                                        فيها 

 : ني سما خاصا ، لها ميڈانيتها ڣ تعت  الشكل القان خصيغ معنڤيغ قانڤنيغ مستقلغ تحمل  سسغ  بڇ امل

ڣلغ أمام العٖالغ                   لها خطتها الخاصغ بها ، ملكيتها الخاصغ ڣ لها حقڤځ ، ڣ صالحياػ ڣ هي مس
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 : سساػ أ الشكل اإلجتماعي ٚتبٰ بم نتاجها م سسغ لها طابع جماعي بالنسبغ للعماڋ  ٗا امل ٚڥ  خ

ٚڥ منها3                                                    :سلعها تفيٖ مجمڤعغ كبيڇع من املڤاطنيڗ ، ڣ هناڅ خصائ٨ أخ

ٚڣف سياسيغ مڤاتيغ ڣ يٖ عاملغ كافيغ * ٙع علګ البقا بما يٖخل لها من تمڤيل كاف ڣ ظ سسغ قإ أڗ تكڤڗ امل

ٚڣف ٙع علګ تكييڀ نفسها مع الظ                                                                                                   .ڣ قإ

تها*  لـ كفا ها أڣ تضا ٗا ضعڀ مبڇٙ ڣجٕڤ سسغ                                                                        .ٛڣاڋ امل

سس اإلق ::تصنيفا امل  تصادياملطل الثال

 ني سسا حس املعيا القان  :تصني امل

سساػ  يع امل نڢ يمكن تٛڤ ٙ ف  :قسميڗ لګطبقا له٘ا املعيا

سسا عام -1  :م

ٚيعاػ الخاصغ بڢ، ڣحاليا تخضع لخليٰ من القانڤڗ العام  أڬ تابعغ الٖڣلغ أڣ القطاٵ العام ڣتخضع للتش

 ٜ ٙڬ سڤا بالج ٚڥ ڣالقانڤڗ الخا٥ مثل: القانڤڗ التجا ٚ أڣ ٕڣڋ أخ  .ائ

سسا خاص -2   :م

 .أڬ تخضع لقانڤڗ الخا٥

 سسا حس معيا االقتصاد  :تصني امل

سسا الصناعي لګ :امل  :ڣتنقسږ 

ٚاجيغ   -أ سساػ الصناعاػ الثقيلغ أڣ االستخ  .م

سساػ ٗاػ الصناعيغ التحڤيليغ أڣ الخفيفغ  -ب  .امل

سسا الفالحي ٜيإ :امل ٩ أڣ استصالحهاڣهي الت تهتږ ب نتاجيغ اأٙل  .ع 

ي سسا التجا ٙڬ  :امل سساػ الت تهتږ بالنشا٭ التجا  .ڣهي امل

سسا املالي ميڗ :امل سساػ الت سساػ الت تقڤم بالنشاطاػ املاليغ كالبنڤڅ ڣم  .ڣهي امل

مي سسا الخ سساػ النقل البڇيٖ ڣاملڤاصال  : امل سساػ الت تقٖم خٖماػ معنيغ كم  .ػڣهي امل

 سسا حس معيا الحج  :تصني امل

سط املت سسا الصغير   : P.M.E امل

سساػ  سساػ بعٖٕ العماڋ املستخٖميڗ فيها، ڣقٖ أعطى لها أكٌڇ من تحٖيٖ فنجٖ أڗ امل ٚف ه٘ه امل تع

سساػ الت  .  عامل 500تستعمل اقل من   الصغيڇع ڣاملتڤسطغ تصنڀ ضمن امل

سسا الكبير  : امل

سساػ ٗاػ استعماڋ يٖ عاملغ تساڣڬ أڣ تفڤځ ڣهي ا ٚنا 500مل ليها في التصنيڀ األڣڋ لحجږ  عامل ڣالت اش
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سساػ ٗاػ ٕٙڣ مقتبڇ سساػ، ڣهي أيضا م ا علګ  امل ٚأسمالي التطٙڤ من خالڋ ما تقٖمڢ سڤا فاالقتصإ ال

ٚك املستڤڥ الڤطن ٚڣٵ لها لش الجنسياػ، حين   اػ متعٖٕعالٖاخلي أڣ علګ مستڤڥ السڤځ الٖڣليغ في شكل ف

ٚيڄ ميكانيڈم التٖفقاػ من ٜ عن ط ٚك ٚڣٵ بامل ٚتبٰ ه٘ه الف  ڣسائل اإلنتاه ڣاألمڤاڋ ت

. املبح الثاني: ميا ح املراجع  عم

: . املطل األ  النشأ  التعري

ػ نتيجغ الحاجغ املاسغ له ّڗ ه٘ه األخيڇع جا ٙڅ ب ٙئ يٖ ٚاجعغ عبڇ تا ٚ امل ٚقابغ ّڗ املتتبع ألث ا بغيغ بسٰ ال

سا القبائل أڣ الجماعاػ أڣ أصحاب املاڋ ڣالحكڤماػ علګ ال٘ين يقڤمڤڗ بعمليغ التحصيل،  ٚف ٙ من ط

لګ  ٚجع  ٚاجعغ ت ّڗ امل ٜڣناػ نيابغ عنهږ، فعلګ حسظ الٖكتٙڤ أميڗ خالٖ، ف الٖفع ڣاالحتفاٱ باملڤإ باملخ

ٚييڗ ڣاليڤناڗ ال٘ين استخٖمڤا امل كٖ من صحغ الحساباػ العامغ،حكڤماػ قٖما املص  ٚاجعيڗ بغيغ الت

جالػ للڤقڤف علګ مٖڥ سالمتها من كل التالعباػ   ٚ ڣال لګ القيٕڤ املثبتغ بالٖفات ٚاجع ڣقتها يستمع  ڣكاڗ امل

 .ڣاألخطا ڣبالتالي صحتها 

ٚاجعغ اػ" AUDIRE" كلمغ مشتقغ من الكلمغ الالتينيغ) AUDIT) امل ّڗ التطٙڤ املتالحقغ  ڣمعناها يستمع، 

ٚ ه٘ه  ٚ لتطڤي ٚڥ كانـ نتيجغ البحن املستم ٙهينغ األهٖاف املتڤخاع من جهغ ڣمن جهغ أخ ٚاجعغ كانـ  للم

ٙع العامليغ  ٚكغ التجا ٚفتها ح ٚڬ بغيغ جعلها تتما٧  ڣالتغيڇاػ الكبيڇع الت ع األخيڇع من الجانظ النظ

سسغ االقتصإ تهاڣاالقتصإ العالم بشكل عام، ڣالت شهٖ يغ علګ ڣجڢ الخصڤ٥ ، علما أّڗ التٖقيڄ امل

ڣليڗ عنها، ڣقٖ  ٚئي٦  اكتشاف الغ٤ ڣالخط ڣمحاسبغ املس ٚضڢ ال ٚاجعغ الكاملغ، ڣكاڗ غ كاڗ يشمل امل

ڣليڗ عن األمٙڤ  خا٥ املس ٜاهغ األ لخصـ أهٖاف التٖقيڄ في ٗلڊ الڤقـ بمقڤلغ هڤ ألجل محاسبغ من ن

ع الصناعيغ في  يإع املاليغ ڣمع ظهٙڤ الثٙڤ سسغ ٛڣ ٜيإع في أنشطغ امل ٙع ڣال ٚيطانيا ڣتطٙڤ الصناعغ ڣالتجا ب

ّڗ الهٖفاالفجڤع ب ، ف ٚيب ٙع املحًڇفغ ڣ التطٙڤ الض ٚئي٦  للتٖقيڄ لږ يتغيڇ ڣهڤ اكتشاف  ڗ املالكيڗ ڣاإلٕا ال

 .الغ٤ ڣالخط 

ٚاجعغ: ڣ له٘ الغ٩ٚ نقڤم بع٩ٚ جٖڣڋ مّيڈ فيڢ بيږ مختلڀ ٙيخيغ للم ٚاحل التا  امل

 ( 1الجٖڣڋ )

ٚاجعغ ٙيخي للم  التطٙڤ التا

ٚاجعغ املٖع ٚ بامل ٚجع األم ٚاجعغ امل  أهٖاف امل
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قبل املسيح  2000من 
 ميالٕڬ. 1700لګ 

 ، مبڇاطٙڤ امللڊ، 
 الكنيسغ، الحكڤمغ.

ٚاځ علګ  ٙجل الٖين ، كاتظ. معاقبغ الس
ختالٝ األمڤاڋ، حمايغ 

 األمڤاڋ.
الحكڤمغ، املحاكږ  1850لګ  1700من 

ٙيغ ڣ املساهميڗ.ا  لتجا
منع الغ٤، ڣ معاقبغ  املحاسظ.

 فاعليڢ، حمايغ األصڤڋ.
خ٨ منه في  الحكڤمغ ڣ املساهميڗ. 1900لګ 1850من 

 املحاسبغ أڣ قانڤني
كيٖ  تجنظ الغ٤ ڣ ت

 مصٖاقيغ امليڈانيغ.
ٚاجعغ  الحكڤمغ ڣ املساهميڗ. 1940لګ  1900من  خ٨ منه في امل

 ڣ املحاسبغ.
، تجنظ ال غ٤ ڣ األخطا

الشهإع علګ مصٖاقيغ 
ٙيخيغ.  القڤائږ املاليغ التا

الحكڤمغ، البنڤڅ ڣ  1970لګ  1940من 
 املساهميڗ.

ٚاجعغ  خ٨ منه في امل
 ڣ املحاسبغ.

الشهإع علګ صٖځ ڣ 
سالمغ انتظام القڤائږ 

ٙيخيغ.  املاليغ التا
ٚڥ  1990لګ  1970من  الحكڤمغ، هيئاػ أخ

 ڣ املساهميڗ.
ٚاجعغ خ٨ منه  في امل

ٙع.  ڣ املحاسبغ ڣ اإلستشا
الشهإع علګ نڤعيغ 

ٚقابغ الٖاخليغ ڣ  نظام ال
 احًڇام املعاييڇ املحاسبيغ

ٚاجعغ.   ڣ معاييڇ  امل
ا من  ٚڥ   1990بتٖا الحكڤمغ، هيئاػ أخ

 ڣ املساهميڗ.
ٚاجعغ  خ٨ منه في امل
ٙع.  ڣ املحاسبغ ڣ اإلستشا

ع  الشهإع علګ الصٙڤ
باػ ڣ الصإفغ للحسا

ٚقابغ  نڤعيغ نظام ال
الٖاخليغ في ظل احًڇام 

املعاييڇ ضٖ الغ٤ 
.  العالم

     Lionnel. C et Gerard .V : Audit et control interne; aspects financiers ; operation et stratégiques ; 4 

éme edition; Dalloze; Paris 1992; Page 17.     

 .  تعري املراجع

ٚ ما يليتعٖٕػ تعا ٙيڀ ن٘ك ، ڣمن بيڗ أهږ ه٘ه التعا ٚف الباحثيڗ ڣالعلما ٚاجعغ من ط  :ٙيڀ امل



سسغ حڤڋ  عامغ مفاهيږ                                    :                   األڣڋ  الفصل  ڣ اإلقتصإيغ امل
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  سسغ ڣالحكږ علګ ٚف امل ٚاجعغ "فح٨ انتقإڬ منظږ يسمح بتٖقيڄ املعلڤماػ املقٖمغ من ط امل

ٚػ ڣالنظږ املقامغ الت أنتجـ تلڊ املعلڤماػ 1.العملياػ الت ج
 

  ٚاجعغ أيضا علګ ٚف امل "عمليغ منهجيغ منظمغ للحصڤڋ علګ التقييږ بمڤضڤعيغ لألٕلغ اإلثباػ أنها ڣتع

ٙجغ التطابڄ بيڗ تلڊ  كٖ من ٕ اػ االقتصإيغ للت ٚا ٚفاػ ڣاإلج كيٖاػ خاصغ بالتص املتعلقغ بالت

ٚٙع ڣتڤصيل النتائٌ للمستخٖميڗ املعنييڗالت   .كيٖاػ ڣاملعاييڇ املق
2

 

  اػ املتنافسغ ڣفح٨ املعاي ٚا ٚاجعغ علګ "النشا٭ ال٘ڬ يطبڄ بكل استقالليغ لإلج ٚفـ امل يڇ بقصٖ ڣع

سسغ الت تسيڇ ڣتنظږ ڣفڄ ه٘ه املعاييڇ ٜا امل ٙجغ الثقغ ڣاملالئمغ، ڣضماڗ سالمغ جميع أج ٕ ."3
 

 ٚاجعغ ك٘لڊ علګ أنها "عمليغ تجميع ڣتقٖيږ إٔلغ اإل ٚفـ امل ٚ عن مٖڥ ڣع ٙي عٖإ التقا ثباػ ڣتحٖيٖ ڣ

خ٨ فن  ٚاجعغ بڤاسطغ  التڤافڄ بيڗ املعلڤماػ ڣاملعاييڇ املحٖٕع مقٖما ڣيجظ أڗ تتږ عمليغ امل

4" محايٖ
 

 ٚف " خالٖ أميڗ" ا ٚقابغ الٖاخليغ ڣ البياناػ ڣ املستنٖاػ ڣ كما ع ٚاجعغ علګ أنها " فح٨ أنظمغ ال مل

ٚڣٵ تحـ التٖقيڄ فح٨ ٚ الخاصغ باملش انتقإيا منظما، بقصٖ  استنإا علګ معاييڇ  الحساباػ ڣ الٖفات

ٚڣٵ في نهايغ فًڇع  ٚأڬ فن محايٖ عن مٖڥ ٕاللغ القڤائږ املاليغ عن الڤضع املالي ل٘لڊ املش ٚڣه ب الخ

ٙع عن تلڊ الفًڇع" ٙبح ڣ خسا ٚها لنتائٌ أعمالڢ من  5ٛمنيغ معلڤمغ،ىڤ مٖڥ تصڤي

 

  ٚيقغ منهجيغ مقٖمغ بشكل منسڄ من ٚاجعغ علګ أنها: " مسعګ أڣ ط ٚن٦  امل ٚفـ منظمغ العمل الف ڣ ع

ٚف منه ٙ حكږ معلل ڣ مستقل،استنإا ط صٖا  يستعمل مجمڤعغ من تقنياػ املعلڤماػ ڣ التقييږ بغيغ 

اػ املتعلقغ بالتنظيږ" ٚا ٚ مصٖاقيغ ڣ فعاليغ النظام ڣ اإلج  علګ معاييڇ التقييږ، ڣ تقٖي

ين تبعا  ٚاجعغ من منظٙڤ ٚيڀ السابڄ ڣ أضافـ تڤضيح ينظٚ من خاللڢ للم لږ تكتڀ املنظمغ بالتع

 ف املتڤخاع منها:لألهٖا

  نڤعيغ املعلڤماػ: أڬ ٚ سسغ.تقٖي ٙأڬ حڤڋ املعلڤماػ املنتجغ ٕاخل امل  تشكيل 

 .النجاعغ ڣ فعاليغ النظام املعلڤماتي ڣ التنظيږ ٚ  تقٖي

ٜػ علګ النقا٭ الت تتمحٙڤ  ٙك ٙيڀ  ڗ ه٘ه التعا ٙيڀ السابقغ، نالحٴ ب ٕٚه في التعا استنإا الګ ما تږ س

ٚاجعغ ڣ   هي: حڤلها امل

                                                           
ٚاقبغ الح- 1 ٚاجعغ ڣم ٜائٚ، الطبعغ الثانيغ، محمٖ بڤتيڗ، امل  ٥،11  2005ساباػ، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج
ٙيغ، - 2 يع، اإلسكنٖ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الجامعيغ للنش ٚاجعغ، الٖا اػ الحٖيثغ في امل  ٥،7  2007أميڗ السيٖ أحمٖ لطفي، التطٙڤ
3 -Jean Charles becour, Henri Bouquin, Audit opérationnel, Ed Econonmica, 3ème édition, 2008, p 12. 
يع، مصٚ، - 4 ٚ ڣالتٛڤ ٚيغ للنش ٚاجعغ مٖخل معاصٚ، املكتبغ العص ، أساسياػ امل  ٥،10  2007حاتږ محمٖ الشيشن
قيق علم ، أمين خال- 5 ، ت احي الحسابا ، ال ي ع ال ، االتحا مط ا ح ، ع  . ص
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 .الفح٨ 

 .التحقيڄ 

 .ٚٚي  التق

1- : كٖ من صحغ ڣ سالمغ العملياػ الت تږ  الفح جالػ املحاسبيغ للت يقصٖ بڢ فح٨ البياناػ ڣ ال

جيلها ڣ تحليلها ڣ تبڤيبها، أڬ  فح٨ القياٝ املحاسب ڣ هڤ القياٝ الكم ڣ النقٖڬ لألحٖاف اإلقتصإيغ  ت

سسغ.  الخاصغ بنشا٭ امل

ٕاع للتعبيڇ السليږ لنتيجغ أعماڋ  :التحقي -2 يقصٖ بڢ الحكږ علګ صالحيغ القڤائږ املاليغ الختاميغ ك

ٛمنيغ معينغ. سسغ في فًڇع  ٜ املالي للڤضعيغ الحقيقيغ للم ٚك سسغ، ڣ علګ مٖڥ تمثيل امل  امل

سسغ، ف ٚجاػ نظام املعلڤماػ املحاسبيغ تتڤاجٖ بالقڤائږ املاليغ الختاميغ للم ڗ أڬ خلل في ڣ بما أڗ مخ

مكانها  ٚاجعغ ب لګ خلل في القڤائږ املاليغ الختاميغ بصفغ أڣتڤماتيكيغ، ل٘لڊ فامل ٕڬ حتما  النظام املڤلٖ لها ي

ٙيتڢ في ضل التقيٖ  ٚا بمعاييڇ كتشاف الخلل من خالڋ تقڤيږ نظام املعلڤماػ املحاسبيغ ڣ املحافظغ علګ استم

ٚاجعغ املتفڄ عليها ليسمح له٘ا األخي سسغ.امل  ڇ بتڤليٖ معلڤماػ تكڤڗ ممثلغ للڤضعيغ الحقيقيغ للم

ٙأڬ فن محايٖ  بٖا  ٚاجع من  ٚ من خاللهما تمكيڗ امل لګ الفح٨ ڣ التحقيڄ عمليتاڗ مًڇابطتاڗ ينتظ نشيڇ 

 ٜ ٚك ع صحيحغ ڣ سليمغ لنتيجغ ڣ م نعكاٝ صٙڤ لګ  ٗا كانـ عمليغ القياٝ لألحٖاف املاليغ إٔػ  فيما 

سسغ الحقيق  ي.امل

ٚاف املعنيغ سڤا  التقرير: -3 لګ األط ٚ يقٖم  ٚي ع نتائٌ فح٨ ڣ التحقيڄ في شكل تق كانـ يقصٖ بڢ بلٙڤ

سسغ أڣ خ ٚتها.ٕاخل امل ٚاجعغ ڣ ثم ٚ هڤ العمليغ األخيڇع من امل ٚي ڗ التق ٙجها، نستطيع أڗ نقڤڋ ب  ا

اعها.: فر املرااملطل الثاني ،أن  جع

ٚاجعغ علګ جملغ من الف ٚاجعغ املختلفغ، تقڤم امل ليڢ في عملياػ امل ٚجڤٵ  ٚڬ يمكن ال ٙ نظ طا ٚڣ٩ يتخ٘ منها 

ٚيبيغ لها في األتي : ٚڣ٩ التج ٕ أهږ الف  ل٘لڊ سنٙڤ

   : ٚاجعغ علګ فح٨ البياناػ ڣ املستنٖاػ املحاسبيغ بغيغ الحكږ  قابلي البيانا للفح تتمحٙڤ امل

لٖ لها. ينبع ه٘ا الف٩ٚ من املعاييڇ املستخٖمغ لتقييږ علګ املعلڤماػ املحاسبيغ الناتجغ عن النظام املڤ 

ٚ االتيغ: ٚڥ، تتمثل ه٘ه املعاييڇ في العناص  البياناػ املحاسبيغ من جهغ ڣ مصٖاقيغ املعلڤماػ من جهغ أخ

مغ املعلڤماػ. -  مال

 قابليغ الفح٨. -

جيل. -  عٖم التحيڈ في الت
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 .قابليغ القياٝ الكم -

   د تعا حتمي ج م  :  ع يقڤم ه٘ا الف٩ٚ علګ تبإڋ املنافع بيڗ بي مصلح املراجع  اإلدا

تخاٗ علګ  ٚاجع بغيغ  ٚف امل ٚاجعتها من ط مٖإ ه٘ه األخيڇع بمعلڤماػ تمـ م ٙع، من خالڋ  ٚاجع ڣ اإلٕا امل

ٙأ ٚاجع بمٖه بمعلڤماػ يستطيع أڗ يبٖڬ علګ أساسها  ٙاػ صائبغ، ڣ العكس ك٘لڊ بالنسبغ للم ٚا ڬ أساسها ق

سسغ.  فن محايٖ صائظ علګ ڣاقع ڣ حقيقغ تمثيل املعلڤماػ املحاسبيغ للم

  : اطئي م للفح من أي أخطاء  ت ما تق ائ املالي  أي معل يثيڇ ه٘ا الف٩ٚ خل الق

ٚاجع عن  ڣليغ امل ڣ  األخطا اكتشافمس ٛمغ، ڣ عٖم مس ٚيڄ ب٘ڋ العنايغ املهنيغ الال حغ عن ط ليتڢ الڤا

ٚاجعغ املتفڄ عليها.اف األخطا ڣ التالعبعن اكتش  اػ الت تږ التڤاط فيها خاصغ عنٖ تقيٖه بمعاييڇ امل

  : اخلي د نظام سلي للرقاب ال سسغ ج ٚقابغ الٖاخليغ ٕاخل امل ڗ ڣجٕڤ نظام سليږ ڣ قڤڬ لل

ڗ لږ نقل ح٘فها نهائيا، كما يجعل  ٚاجعغ اقتصإيغ ڣ يمكن من التقليل من حٖڣف األخطا ڣ التالعباػ  امل

ٙيغ بٖال عن التفصيليغ. ٚاجعغ االختيا  عمليغ بتبن امل

 : عٖإها  التطبي املناس للمبادئ املحاسبي يقڤم ه٘ا الف٩ٚ علګ أڗ املعلڤماػ املحاسبيغ قٖ تږ 

ٚا حقيقيا للحكږ علګ صالحيغ الق ش ٗ يعتبڇ االلًڈام بها م ڤائږ املاليغ ڣفقا للمبإ املحاسبيغ املتفڄ عليها، 

ٜ املالي ڣ الحقيقي لها. ٚك لګ امل سسغ   الختاميغ ڣ عن مٖڥ تمثيل نتيجغ نشا٭ امل

 ل في امل ف تك ك يعتبڇ ه٘ا الف٩ٚ ستقبل: العناصر  املفردا الت كانت صحيح في املاض  س

اػ سليمغ، ڣ ضمن نظام ٚا ج سسغ في املاٿ  تمـ ڣفڄ  ٚقابغ  أڗ العملياػ الت قامـ بها امل سليږ لل

ٚاجع في الحالغ  ٙڬ علګ امل ٚڣ الٖاخليغ ستكڤڗ ك٘لڊ في املستقبل، ڣ العكس صحيح، ل٘ا باػ من الض

ٚقابغ الٖاخليغ  اػ ڣ نظام ال ٚا ٜيٖ من العنايغ املهنيغ لكشڀ مڤاطن الضعڀ في اإلج العكسيغ بٖڋ امل

ٚڣ٩.  املف

  :ٚاجع  مراق الحسابا يزا عمل كمرجع فقط ٚاجع للحساباػ، ڣ ٗلڊ  يقڤم امل في ه٘ا البنٖ كم

ٚاجعغ ڣ  ٚاجع علګ أڗ ال تخل ه٘ه اإلتفاقيغ بمعاييڇ امل سسغ ڣ امل حڢ االتفاقيغ املبڇمغ ما بيڗ امل ڣفقا ما تڤ

ٚاجع بڤظائفڢ  ٚاجعغ الٖاخليغ علګ أڗ يلًڈم امل ٙ امل طا ٚاجع في عملڢ، نشيڇ ك٘لڊ في  ٙأسها استقالليغ امل علګ 

لګ تحاملحٖٕع ڣ أڗ   قيڄ األهٖاف املتڤخاع من العمليغيسعګ 

 . اع املراجع  أن

نڢ أڗ يسمح  سسغ ڣلنظام املعلڤماػ املحاسبيغ ٕاخلها من ش ٚاجعغ مالئږ للم ّڗ تبن نڤٵ معيڗ من امل

ٚع في تقڤيږ نظ ٚاجعغ ڣاملحافظغ علګ بتحقيڄ األهٖاف املتڤخاع منها، ڣبالتالي املساهمغ املباش ام امل



سسغ حڤڋ  عامغ مفاهيږ                                    :                   األڣڋ  الفصل  ڣ اإلقتصإيغ امل
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 ٙ ٚا ٚاجعغ يتڢ، استم لګ امل ٜاڣيغ املنظٙڤ من خاللها  ٚاجعغ انطالقا من ال ّ  ٛ بيڗ مختلڀ أنڤاٵ امل سڤف نم

ٛاڣيغ القائږ   .بها . ڣك٘لڊ من 

 ني ال: من حي اإللزام القان  :أ

ٚكاػ، ڣعٖم   سساػ ڣ الش ٚاجعغ لبع٬ امل ٜاميغ امل ل لګ  ٙڬ  ٚڬ من خالڋ القانڤڗ التجا ٜائ ٚٵ الج ٚ املش ينظ

ٜا لګ غيڇها من ل ٚكاػ، ڣ بالتالي نميڈ  ميتها  سساػ الش ٜاڣيغم ٚاجعغ في ه٘ه ال  .بيڗ نڤعيڗ من امل

:ا - ٜاميغ  ملراجع اإللزامي ل ٚٵ من خالڋ نصڤصڢ علګ  ٚاجعغ الت يحتږ القانڤڗ، حين ن٨ املش ڣهي امل

ٚاجع يقڤم بالڤظائڀ املنڤطغ لڢ من خالڋ القانڤڗ املعمڤڋ بڢ، ڣه٘ا بغ لګ األهٖاف تعييڗ م يغ الڤصڤڋ 

ٚاجعغ  1.املتڤخاع من امل

ي2-   ٜام قانڤني ڣ املراجع االختيا ل ٚاجعغ الت تتږ ٕڣڗ  سسغ أڣ  : ڣهي امل مجلس بطلظ من أصحاب امل

ٙع .اإلٕا
2 

 :  ثانيا: من حي مجا أ نطا املراجع

ٚاجعغ  ٚٛ نڤعيڗ من امل ٚاجعغ من بيڗ أهږ املحٖٕاػ الت تف  :يعتبڇ مجاڋ أڣ نطاځ امل

1- : ٗ يقڤم  في ه٘ا النڤٵ من املراجع الكامل ٕيڢ،  ٙ غيڇ محٖٕ للعمل ال٘ڬ ي طا ٚاجع  ٚاجعغ يخڤڋ للم امل

ٚجاػ نظام املعلڤماػ  ٙأڬ فن محايٖ حڤڋ صحغ مخ بٖا  جالػ ڣالقيٕڤ املثبتغ بقصٖ  بفح٨ البياناػ ڣال

ٙف عليها. ٚاجعغ املتعا ٚاجعغ البٖ أڗ تتقيٖ بمعاييڇ ڣمستڤياػ امل  املحاسبيغ ككل، فعلميغ امل

:املراجع  -2 لګ محافٴ  الجزئي ڗ يڤكل  ٚاجعغ، ك ٜئيغ من بيڗ األنڤاٵ األكٌڇ تطبيقا في امل ٚاجعغ الج تعتبڇ امل

ٜڣڗ ٚاجعغ النقٖيغ أڣ الٖيڤڗ أڣ الحقڤځ أڣ املخ ٚاجعغ بنٖ معيڗ من مجمڤٵ البنٕڤ كم 3غيڇها.أڣ  حساباػ م

 

 قيت املراجع  :ثالثا: من حي ت

ٙيغ علګ املراجع املستمر -1 ٚڣ ٙاػ الض ٚا االختبا ج ٚاجعغ بفح٨ ڣ ٚاجع في ه٘ا النڤٵ من امل : يقڤم امل

ٚيقغ م ٗ عإع ما يتږ ٗلڊ بط سسغ،  ٙ السنغ املاليغ للم ٕٚاػ املحاسبيغ علګ مٖا نتظمغ ڣڣفقا لبڇنامٌ املف

لګ اإلمكاناػ املتاحغ  ٛمن مضبڤ٭ مسبقا ڣيستجيظ 

                                                           

 
ٕٙڗ،  -1 يع، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الصفا للنش  ٥،20  2000أحمٖ حلم جمعغ، املٖخل الحٖين للتٖقيڄ الحساباػ، ٕا
ٙ الجامعيغ، بيڇڣػ،  - 2 ٚيغ ڣالتطبيڄ، الٖا ٚاجعغ بيڗ النظ  . ٥،46  1990محمٖ سميڇ الصباڗ، محمٖ الفيڤمي، امل
ٚفاعي، األصڤڋ العمليغ ڣالعلميغ ل - 3 ٙاغظ الخطيظ، خليل محمڤٕ ال ٕٙڗ، خالٖ  ٙ املستقبل، األ  ٥،10  1998تٖقيڄ الحساباػ، ٕا
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2- : ٚاجع في ظل ه٘ا النڤٵ بعٖ نهاي يستعمل ه٘ا النڤٵ عإع في املراجع النهائي ٗ يعيڗ امل  غ السنغ املاليغ، 

ٜ املالي  ٚك .االنتها من التسڤياػ ڣتحضيڇ الحساباػ الختاميغ ڣقائمغ امل
1

 

 ا  : ابعا: من حي م الفح أ حج االختبا

ٚاجعغ يتعلڄ األڣّ هنا ٚيقغ تجهيڈها ڣهي څ نڤعيڗ من امل ٚاجعغ كل العملياػ ڣاملستنٖاػ ڣالبياناػ ڣط ڋ بم

ٙع من مجمڤٵ امل ٙيغ تستنٖ علګ العينغ املختا ٚاجعغ االختبا ٚإ فحصهاشاملغ ڣيتعلڄ النڤٵ الثاني بامل ٕٚاػ امل   .ف

1- : ٚاجع في ظلها بفح٨ جميع القيٕڤ   املراجع الشامل ٗ يقڤم امل ٚاجعغ الشاملغ نڤعا تفصيليا  تعتبڇ امل

جالػ ڣاملستنٖاػ ڣالبياناػ املحاسبيغ. ڣ ٚ ڣال لګ بنٖ  ڣالٖفات الڤاقع أّڗ ه٘ا النڤٵ قٖ يكڤڗ شامل بالنسبغ 

ٚاجع معيّڗ، ڣقٖ يكڤڗ شامل بالنسبغ لجمي سسغ علګ حسظ ما يقتضيڢ العقٖ املبڇم ما بيڗ امل ع عملياػ امل

سسغ   .ڣأصحاب امل

ي -2 ٕٚاػ من الكل مع تقٖيږ نتائٌ ه٘ا املراجع االختبا : يستنٖ ه٘ا النڤٵ علګ االختباٙ لجٜ من املف

ٙع )ال ٕٚاػ املختا ٕٚاػ) املجتمع(الفح٨ للمف  ڣه٘ا  عينغ( علګ كل أڣ مجمڤٵ املف

.لغ لكل العملياػ الشام
2 

م باملراجع  : خامسا: من حي الجه الت تق

ٚاجعغ ڣهما  :ڣحسظ ه٘ا التصنيڀ نجٖ فيڢ نڤعيڗ من امل

1- : جي جالػ هي ال املراجع الخا سسغ بغيغ فح٨ البياناػ ڣال ٙه امل ٚف خا ت تتږ بڤاسطغ ط

ٙأڬ فن محايٖ حڤڋ صحغ ڣصٖځ  بٖا  ٚقابغ الٖاخليغ من أجل  املحاسبيغ ڣللڤقڤف علګ تقييږ نظام ال

لڊ إلعطائها املصٖاقيغ حت تناڋ  املعلڤماػ املحاسبيغ الناتجغ عن نظام املعلڤماػ املحاسبيغ املڤلٖ لها، ٗڣ

ٚين، القبڤڋ  ٙجيغ خاصغ )املساهمڤڗ، املستثم ٚاف الخا ٚضا لٖڥ مستعملي ه٘ه املعلڤماػ من األط ڣال

 (البنڤڅ

2- : اخلي سسغ  املراجع ال ا علګ االحتياجاػ املًڈايٖع للجهغ املسيڇع للم ٚاجعغ بنا تنش ه٘ا النڤٵ من امل

ٚقابغ الٖاخ جالػ املحاسبيغ ڣتقييږ نظام ال ليغ بغيغ الحصڤڋ علګ معلڤماػ من أجل فح٨ البياناػ ڣال

ٚف مجمع  ٚاجعغ الٖاخليغ من ط ٚف امل ٙاػ، ڣتع ٚا تعكس الڤضعيغ الحقيقيغ ڣيتخ٘ علګ أساسها الق

ٚيكييڗ علګ  ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ األم ٚقابغ أنها امل ٙڬ تعمل علګ قياٝ ڣتقييږ فعاليغ ڣسائل ال "النشا٭ اإلٕا

ٚڥ  "األخ
3

 

  . اف املراجع   أه

                                                           
ٚجع السابڄبٖ هللا، خالٖ أميڗ ع - 1  ٥،27  امل
ٙ الجامعيغ، مصٚ،  - 2 ٚاجعغ، الٖا ٙاساػ متقٖمغ في املحاسبغ ڣامل ٚاڣڬ، محمٖ السيٖ سڤايا، ٕ  ٥،196  2001كماڋ الٖين مصطفى الٖه
ٚه - 3 ٚجع سبڄ ٗك  27، ٥ خالٖ أميڗ عبٖ هللا، م
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ٚ لنا جليا تطٙڤ أهٖاف ه٘ه األخيڇع من  ٙيڀ املقٖمغ لها يظه ٚاجعغ ڣ التعا ٙيخي للم نطالقا من التطٙڤ التا

ٚاف املستعملغ  سسغ من جهغ ڣ نتيجغ لتعٖٕ األط ٚفتڢ امل ٚڥ نتيجغ للتطٙڤ ال٘ڬ ع لګ أخ ٛمنيغ  حقبغ 

ٚڥ، ل٘لڊ  ٚاجعغ في النقا٭ التاليغ:للمعلڤماػ املحاسبيغ من جهغ أخ ٕ األهٖاف املتڤخاع من امل  سنٙڤ

: - أ التحق د  ج كٖ من أّڗ جميع األصڤڋ  ال لګ الت سسغ االقتصإيغ  ٚاجع الحساباػ في امل يسعګ م

ع فعال ٕٙع في امليڈانيغ ڣفي القڤائږ املاليغ مڤجٕڤ ٚ الڤا  .ڣالخصڤم ڣجميع العناص

: - ب ني ي امل ٚا امللكي  كٖ من أّڗ كل تعمل امل تمام البنٖ السابڄ من خالڋ الت لګ  جعغ في ه٘ا البنٖ 

سسغ ڣالخصڤم الًڈام عليها ٚ األصڤڋ هي ملڊ للم  .العناص

لي أ الكما - ٚها في املعلڤمغ باػ من الشم : بما أّڗ الشمڤڋ هڤ من أهږ الخصائ٨ الڤاجظ تڤف

ٙڬ علګ نظام املعلڤماػ املحاسب تڤليٖ معلڤماػ  ٚڣ معبڇع ڣشاملغ علګ كل األحٖاف الت تمـ من خالڋ الض

كٖ من ٕقغ ڣصحغ البياناػ املحاسبيغ  لګ الشمڤليغ ينبغي الت احتڤا ه٘ه املعلڤمغ املقٖمغ، ڣبغيغ الڤصڤڋ 

ٚڥ العمل علګ تجهيڈ ه٘ه البياناػ بشكل يسمح من تڤفيڇ  جالػ من جهغ ڣمن جهغ أخ ٚ ڣال املثبتغ، بالٖفات

ٚاجعغ إلعطا معلڤماػ شاملغ ڣمع سسغ، ڣال٘ڬ يعتبڇ من بيڗ أهږ أهٖاف امل بڇع عن الڤضعيغ الحقيقيغ للم

ٚجاػ نظام املعلڤماػ املحاسبيغ  املصٖاقيغ ملخ

: -د التخصي ٙع تقييږ األحٖاف املحاسبيغ ڣفقا ēڣ تقيي  ٚڣ لګ ض ٚاجعغ من خالڋ ه٘ا البنٖ  ٕف امل

ٚځ املحاسبيغ املعمڤڋ  هالڅ االستثمđ للط ٚځ  ٙم ا كط ٙيڀ اإلعٖإيغ، ڣااللًڈام الصا ضفا املصا ٙاػ أڣ  ٗا đا

نڢ يضمن اآلتي  :البنٖ من ش

 ٙتكاب األخطا ڣالغ٤  تقليل ف٥ٚ ا

 االلًڈام باملبإ املحاسبيغ 

  ٚڥ لګ أخ ه  ٚځ املحاسبيغ من ٕٙڣ  1 .ثباػ الط

:أهمي املراجع   افهااملطل الثال  :أه

ٚاجعغ لخٖماػ الطالبغ الجهاػ تعٖٕ ّڗ  حڢ ام ڣه٘ا أهميتها مٖڥ عن لٖليل امل  :يلي ما خالڋ من سنڤ

ع:  -1 ٚڣٵ علګ البياناػ املحاسدا املشر ٙع املش ٕا ٚاجع تعتمٖ  بيغ الت يتږ اعتمإها من قبل م

ٙجغ االعتمإ عليها، كما أنها ڣسيلغ  ٜيٖ ٕ ٜيٖ الثقغ في ه٘ه البياناػ، كما ي الحساباػ املحايٖ ڣ املستقل مما ي

                                                           
ٚاجعغ ڣتٖقيڄ الحساباػ، ٕيڤ  - 1 ٜائٚ، الطبعغ الثانيغ، محمٖ التهامي الطڤاهٚ، ، صٖيقي مسعڤٕ، امل  16، ، ٥  2005اڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج
،18 
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ٙع  عإع انتخاب ڣ تجٖيٖ مٖع أعضا مجلس اإلٕا لګ  ٕڬ  ٙسـ بنجاٍ، مما ي ٚڣٵ قٖ ما ٙع املش ٕا إلثباػ أڗ 

ٛي ٚڥ ڣ ك٘لڊ  تهږ.لفًڇع أخ  إع مكاف

2- : ٚب  املستثمر ڣبا بعٖ الح ٚيكيغ ڣ أٙڣ ٚكاػ ڣ املصانع الكبيڇع في الڤالياػ املتحٖع األم إٔڥ ظهٙڤ الش

ٚكغ مما جعل  ٙع الش ٕا ٙأٝ مالها علګ عٖٕ كبيڇ من املساهميڗ ڣ انفصاڋ امللكيغ عن  يع  العامليغ الثانيغ ڣ تٛڤ

لګ ٚاجع حساباػ قانڤ  الحاجغ املاسغ  ڗ أمڤالهږ لن مستقل ڣ محايٖ، نيتعييڗ م ٚين ب بحين يطمئڗ املستثم

كيٖ من عٖم انتهاڅ  ٚكغ ڣ الت ٙع الش ٕا ٚفاػ  ٚاقبغ تص ٚاجع بم ٚقغ، نتيجغ قيام امل تتع٩ٚ لالختالٝ ڣ الس

ٚكاػ. ٚكغ األساس  ڣ قانڤڗ الش  عقٖ الش

3- : ٚڣعاػ في  البن ٙها املش ٜع الٖڣلغ علګ البياناػ الت تصٖ ٚا٩ منهاالعٖيٖ من تعٖ بع٬ أجه  األغ

ٚائظ، ٙسږ السياساػ االقتصإيغ للٖڣلغ أڣ ف٩ٚ الض ٚاقبغ النشا٭ االقتصإڬ، أڣ  ڣ ال يمكن للٖڣلغ  م

القيام بتلڊ األعماڋ، ٕڣڗ بياناػ مڤثڤځ فيها، ڣ معتمٖع من جهاػ محايٖع تقڤم بفح٨ ه٘ه البياناػ 

ٚأڬ الفن املحايٖ ڣ العإڋ ع بٖا ال  ى 1ليها.فحصا ٕقيقا، ڣ 

دين -4 ائني  امل ٚاجع ال ٚ امل ٚي ال علګ تق حغ: يعتمٖ ه القڤائږ املاليغ ڣ يقڤمڤڗ بتحليلها  سالمغ  ب

ٙع عل ٜ املالي ڣ القٖ ٚك ٚفغ امل سسغ، ما يضمن لهږ تحصيلهږ ملع ٙجغ السيڤلغ لٖڥ امل ګ الڤفا بااللًڈام ڣ ك٘ا ٕ

سسغ. 2لحقڤقهږ لٖڥ امل

 

ٚ الزبائن:  -5 ٚيحغ باملعلڤماػ ينحص ٙيغ الڤحٖع االقتصإيغ، ڣ خاصغ عنٖ  اهتمام ه٘ه الش ٚا ٚفغ استم بمع

ٙئي٦  ڣ أساس  للبضاعغ أڣ املڤإ األڣليغ.  ٕ ٗا كانڤا معتمٖين عليها كمٙڤ ٙتباطهږ بمعامالػ طڤيلغ األجل، ڣ   ا

6- : ٙباب عملهږ، كما   العاملي ٙبحيغ أ ٙ ڣ  ٚا هږ املجمڤعاػ املماثلغ لهږ مهتمڤڗ باملعلڤماػ املتعلقغ باستق

ٚ أنه تهږ، ڣ منافع التقاعٖ ڣ تڤف ٚڣعاػ علګ ٕفع مكاف ٙع املش ږ مهتمڤڗ باملعلڤماػ الت تمكنهږ من تقييږ قٖ

 3.ف٥ٚ العمل

: . املبح الثال  معايير املراجع

ه،  ها أڣ هي السلڤڅ الڤاجظ إٔا ٙساػ محٖٕع يجظ إٔا ٚفاػ ڣ مما ٚاجعغ تعكس تص اػ امل ٚا ج ٗا كانـ 

ٚاجعغ عن  ٚاجعغ تمثل أهٖاف نڤعيغ أڣ كيفيغ يجظ اإلملام بها، ڣ عليڢ تختلڀ معاييڇ امل ڗ معاييڇ امل ف

ٙف عليها ڣ هي:ج ٚاجعغ املتعا لګ معاييڇ امل ٚځ  اتها، حين أننا من خالڋ ه٘ا املبحن سنحاڣڋ التط  ٚا

                                                           
سف - 1 ، مح ي ب اجع ج ي بين الحسابا م يق،  ال سس التط يع،  لل ال م ، الت ا ، ع  .، األ
طيب، اغب خال - 2 فاعي مح خليل ال لي األص ،ال ي  الع قيق العل ، لت ، ا الحسابا ل،األ ستق  . ، ال
، أمين مح - 3 قيق ما ي الت حاس عايي م من ال ، ال لي اني م  ال ا م يق ك ، الجزائ في تط م م ن مق ا ض  متطل

اجستي قي  محاس ،ال ، جامع ق،ت  . ،-الجزائ
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 .املعاييڇ العامغ 

 .معاييڇ العمل امليٖاني 

 .ٚٚي  معاييڇ التق

.العام  معايير  :ڣڋ األ طل امل  املراجع

ٙع عن قڤاعٖ ڣ أسس ڣ قڤانيڗ ڣ معاييڇ، ل٘ا ينبغي ع ٚاجعغ عبا ٚاعاع املعاييڇ أثنا مهنتڢ ڗ امل ٚاجع م لګ امل

ٚا.  حت ال يكڤڗ مقص

لګ ثالف  ع شاملغ، ڣ ال٘ڬ قسمڤها  ٚيكي في صياغغ ه٘ه املعاييڇ بصٙڤ ڣ قٖ كاڗ الفضل الكبيڇ للمجمع األم

ٙيٚ. عٖإ التقا  مجمڤعاػ ڣ هي: املعاييڇ العامغ، معاييڇ العمل امليٖاني، ڣ معاييڇ 

ٚاجعغ، يجظ علګ الخٖماػ املهنيغ أڗ تقٖم علګ فاملعاييڇ العامغ تتعلڄ  بالتكڤين الشخپ  القائږ بعمليغ امل

سږ املعاييڇ الشخصيغ، ڣ  ٙبيڗ، ڣ يطلڄ علګ املعاييڇ العامغ  خا٥ مٖ ع املهنيغ بڤاسطغ أ ٙجغ من الكفا ٕ

لګ املعاييڇ العامغ بالتفصيل. ٚځ   سنتط

ال: معيا تأهيل املراجع:  أ

ڗ  ٙ ف ٙيظ الفن الكافي، ڣ حسظ ه٘ا املعيا خا٥ لٖيهږ التٖ خ٨ أڣ أ الفح٨ يجظ أڗ يتږ بڤاسطغ 

ٜيٖ من ثقغ  هيل العلم ي هيل املنه كڤڗ أڗ الت لګ الت هيل العلم  ٙ الت ٚاجع، ڣ قٖ أضاف ه٘ا املعيا الخبڇع كم

ٙأيڢ حڤڋ القڤائږ املاليغ. ٚاجع لتقٖيږ   طالب خٖماػ امل

ٚاجع يعتمٖ علګ ثالثغ  هيل امل ، التعليږ املستمٚ.فت هيل املنه ، الت هيل العلم ٚ أساسيغ: الت  عناص

 التأهيل العلمي: -1

ٚاجعغ، ڣ ك٘لڊ الحصڤڋ علګ اقٖٙ كاف من  هال جامعيا في املحاسبغ ڣ امل ٚاجع م ڣ هڤ أڗ يكڤڗ لٖڥ امل

ح فيما ٚأڬ ڣ تقٖيږ الن بٖا ال ٚڥ الت تمكنڢ من  ٚتبطغ بالعلڤم األخ ٚفغ امل يع٩ٚ عليڢ خالڋ  جڤانظ املع

ٚاجعغ.  عمليغ امل

هيل العلم ال٘ڬ  ٚاجع ال يتږ من خالڋ الت ، لكن نجاٍ امل هيل العلم ٙجغ من الت ٚاجع ٕ ڣ ال بٖ أڗ يكڤڗ للم

ٙ التكڤين لتحٖين ڣ تجٖيٖ ما لٖيڢ من معلڤماػ، ڣ  ٚا ستم ٙاسغ، ڣ لكن ال بٖ من  حصل عليڢ من خالڋ الٖ

ٙاسغ أثنا ٙ الٖ ٚا ستم ڗ هٖفڢ النهائي هڤ مٖڥ  ال شڊ أڗ  ٚاجع ب ٜاڣلغ املهنغ ينبع من الشعٙڤ ال٘اتي للم م

ٙع كڤنڢ خبيڇ منه مستقل. ٚف اإلٕا ٚأڬ ال٘ڬ يتږ اإلعتمإ عليڢ من ط بٖا ال ٙتڢ علګ   مقٖ

2- :  التأهيل املنه

ٜاڣلتها، ٙيظ العملي في املهنغ قبل البٖ في م ٛمنيغ محٖٕع للتٖ ٚاجع قضا فًڇع  كما بجظ علګ  يجظ علګ امل

تڢ املهنيغ. ٙتڢ ڣ كفا عماڋ ليسـ ضمن قٖ ٚاجع أڗ يتجنظ القيام ب  امل
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ٚفغ متخصصغ ڣ  ٚفغ العامغ تليها مع ٙئي٦  مستڤڥ عالي من املع هيل املنه يتطلظ بشكل  ڗ الحفاٱ علګ الت

اػ الحاصلغ في املهنغ بما في ٗلڊ امل ٚ علګ التطٙڤ لګ اإلطالٵ املستم ضافغ  ٙيظ مستمٚ،  عاييڇ املحليغ ڣ تٖ

 الٖڣليغ.

ٚ منها: ٚاجع في عٖع معاييڇ ن٘ك هيل املنه للم ٚاجعغ الٖڣليغ القڤاعٖ الت تنظږ الت ٕػ معاييڇ امل  لقٖ أٙڣ

ٚع  ٚاجع الحساباػ حسظ الفق ٕ ضمن املعياٙ الثالن ال٘ڬ يتناڣڋ املبإ األساسيغ الت تخضع لها م *ٙڣ

خا٥ ممن السابعغ منڢ علګ أنڢ: " يجظ أڗ تتږ امل ٚ بعنايغ مهنيغ ڣ بڤاسطغ أ ٚي عٖإ التق ٚاجعغ ڣ أڗ يتږ 

ٚاجعغ". ع في امل ٙيظ منه ڣ خبڇع ڣ كفا  لٖيهږ تٖ

ٚع الخامسغ منڢ علګ أنڢ: " يجظ علګ  ٚاجع، فقٖ نصـ الفق ع أعماڋ امل ٚاقبغ جٕڤ ٙ السابع م *تضمن املعيا

خٖڣ  ٚافيغ أڗ ي ش ڣلياػ  ٚاجع ڣ املساعٖين ممن لٖيهږ مس ع املساعٖين في امل ٙاػ ڣ كفا ٙ مها ا بعيڗ اإلعتبا

ٚاجعغ املناسبغ لكل منهږ". ٚاف في امل  إٔا العمل املفڤ٩ لهږ عنٖ البحن في نطاځ التڤجيڢ ڣ اإلش

، فبغ٬ النظٚ عن قٖٙ التعلږ  ٙا من الحكږ الشخپ  ٚاجعغ تتطلظ قٖ اػ امل ٚا ج ڣ ما ال شڊ فيڢ أڗ 

نڢ  ٚاجع ف ٚسم ال٘ڬ حصل عليڢ امل ڗ التعليږ العلم ال ٙأيڢ، ل٘لڊ ف ساٝ إلبٖا  لن يكڤڗ كافيا ڣحٖه ك

خصيغ عنٖ إٔا  ٚاػ  ٜم من تقٖي ٚا ما يل ج ٚاجع من  ٙ ال٘ڬ يمكن للم البٖ أڗ يٖعمڢ بخبڇع كافيغ ڣ بالقٖ

ٚاجعغ.  مهمغ امل

ٙع القيام بالًڇب٨ املنه ڣ ك٘ا كيڀ يجظ أڗ يتږ ه٘ا  ٚڣ ٚ تږ ڣضع مڤإ تحٖٕ ض ٜائ الًڇب٨ ڣ ال٘ڬ ڣ في الج

ٙع في  ٚسميغ الصإ ٚيٖع ال ، ڣ الت تحٖٕ الشخ٨ ال٘ڬ يتږ معڢ 25/04/1972حٖٕتڢ املإع الثالثغ من الج

 الًڇب٨ ڣ هڤ الخبيڇ املحاسظ، حين أڗ ه٘ا األخيڇ يقڤم بتقييږ ڣ تڤجيڢ املًڇب٨.

 التعلي املستمر:    -3

ٚين األڣليڗ فيجظ علګ امل لګ العنص ٚ يضاف  ٚاجع أڗ يقڤم بالتكڤين املتڤاصل بغ٩ٚ تحٖين ڣ ه٘ا العنص

ٙاتڢ العلميغ ڣ العمليغ.  معلڤماتڢ ڣ قٖ

 ، هيل العلم ٚ أساسيغ هي: الت ٚاجع يعتمٖ علګ ثالثغ عناص هيل املتكامل للم ڗ الت نڢ يمكن القڤڋ ب ڣ ب٘لڊ ف

، التعليږ املستمٚ. هيل املنه  الت

:  ثانيا : معيا اإلستقاللي

ٚاجع بت ٚ الثقغ ملستخٖمي يقڤم امل لبيغ حاجياػ مستخٖمي القڤائږ املاليغ من بياناػ ڣ معلڤماػ، ڣ حت تتڤف

ٙأيا مڤضڤعيا غيڇ متحيڈ. ٚاجع غيڇ متحيڈ، أڬ أنڢ يقٖم   القڤائږ املاليغ البٖ أڗ يكڤڗ امل
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ٚاجع أڗ يكڤڗ مستقال مإيا ڣ ٗهنيا، فاالستقالڋ املإڬ يعن عٖم ڣجٕڤ مصالح  مإيغ بخالف ڣ ال بٖ علګ امل

ٚاجع علګ العمل بنڈاهغ ڣ مڤضڤعيغ. ٙع امل  أتعابڢ املتفڄ عليها، فحيڗ أڗ اإلستقالڋ ال٘هن يعن مٖڥ قٖ

ٚتبطغ بالڤاجباػ املهنيغ يجظ أڗ  نڢ في جميع األمٙڤ امل ٚاجعغ ب ٙ الثاني من املعاييڇ العامغ للم ڣ يقتض  املعيا

ٚ الڤاق ٚاجع علګ اإلستقالڋ في الظاه ٙع الشخ٨ علګ العمل بنڈاهغ ڣ يحافٴ امل ٚتبٰ اإلستقالڋ بقٖ ع، ڣ ي

ٚفعڢ عن قبڤڋ أڬ منفعغ يمكن أڗ تكڤڗ قيٖا علګ سلڤكڢ ڣ تحٖ من  ٚاجع تتطلظ ت مڤضڤعيغ، فنڈاهغ امل

ٚاجع تتطلظ منڢ الفصل بيڗ املصلحغ الشخصيغ ڣ  ماڗ أما مڤضڤعيغ امل ٙتڢ علګ إٔا ڣاجباتڢ املهنيغ ب قٖ

ٚاحلها، فه٘ا اإلستقالڋ يمثل  متطلباػ عملڢ املنه ٚاجعغ بكل م ٛه لعمليغ امل نجا حت يكڤڗ محايٖا خالڋ 

ٚاجعيڗ فضال عن  ٙيظ امل ٚامٌ تٖ ٙ في ب كيٖ ه٘ا املعيا نڢ يجظ ت ٚاجعغ ڣ من ثږ ف ٜاڣيغ بالنسبغ ملهنغ امل ٚ ال حج

ٚ املنفعغ االقتصإيغ  ٚاجعغ، فبتبڇي ٚاف ڣ متابعغ إٔا مهمغ امل كيٖه عنٖ اإلش ٚاجعغ ت ٚ امل ٚي ڣ االجتماعيغ لتق

ٙأڬ غيڇ محيڈ.  نما يعتمٖ علګ كڤنڢ يتضمن 

ٚاجع في الڤاقع يعن عٖم الخضڤٵ أليغ ضغڤطاػ من أيغ جهغ كانـ خالڋ قيامڢ بعمليغ  فاستقالڋ امل

لګ  ٚا للفح٨ ڣ ڣصڤال في األخيڇ  ج ٙا بڤضع  ٚڣ نطالځ من عمليغ التخطيٰ ڣ م ٚاحلها  ٚاجعغ، ڣ مختلڀ م امل

ٙأيڢ في القڤائږ املاليغ.م ٚ ڣ اإلفصاٍ عن  ٚي  تابعغ التق

ڣلياػ مستقلغ من خالڋ الخطڤاػ  ٚاجعغ من خالڋ مس ڣليغ امل خصا يماٝٙ مس ٚاجع يجظ أڗ يكڤڗ  فامل

 التاليغ:

 .ٚاجعغ ٚنامٌ امل  كتابغ ب

 .ٚاجعغ ثباػ امل  جمع إٔلغ 

 .ٚاجعغ ٚ امل ٚي  كتابغ تق

ٚاجع الٖاخل ٚٙا من أيغ كما يجظ أڗ يكڤڗ امل ٚاجعڢ من أنشطغ فيجظ أڗ يكڤڗ متح ي مستقال عما ي

سسغ. ٙع ڣ أمالڅ امل ٕا  لًڈاماػ مع 

:  ثالثا: العناي املهني املالئم

ٛمغ ڣ الڤاجبغ عنٖ  ٚاجع ب٘ڋ العنايغ املهنيغ الال ٚاجعغ من امل يتطلظ املعياٙ الثالن من املعاييڇ العامغ للم

ٚاجعغ، ڣ يحٖ ٙسغ الفح٨ ڣ امل ٚاجع ڣ كيفيغ إٔا ه٘ا العمل.مما ٙ ماٗا يجظ أڗ يفعلڢ امل  ٕ ه٘ا املعيا

ضافغ املعاييڇ  ٚيعاػ ڣ القڤانيڗ، كما يجظ  ٚيڄ عٖع عڤامل منها ما تن٨ّ عليڢ التش ٙ يتحٖٕ عن ط فه٘ا املعيا

ٙها الهيئاػ املهنيغ من أجل الحفاٱ علګ مستڤڥ معيڗ ڣ مميڈ ملن يعمل في ه٘ه امل هنغ ڣ القڤاعٖ الت تصٖ

ٙيٚ. عٖإ التقا جالػ املحاسبيغ، ڣ  ٚأڬ في القڤائږ املاليغ، ڣ ال بٖا ال  عنٖ القيام ب
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 ٛ ٚا ب ح للعنايغ املهنيغ املطلڤبغ ڣ  ٚجڤع من ه٘ا املعياٙ البٖ من التحٖيٖ الڤا ڣ حت تتحقڄ الفائٖع امل

تجاه القڤائ ٚاجع  ڣليغ امل ږ املاليغ ڣ الخبڇع املطلڤبغ في املقصٕڤ من ه٘ا املستڤڥ سڤا من حين تحٖيٖ مس

ٛاڣيتيڗ: ساٝ لتفسيڇ ه٘ا املعياٙ، ڣ قٖ تږ تحٖيٖ مفهڤم العنايغ املهنيغ من خالڋ  ٚاجع ڣ الت تتحٖٕ ك  امل

 :   ل ٚاجع الح٘ٙ. األ  تحٖيٖ مضمڤڗ امل

 : ٚاجع. الثاني ٕڥ املهام املطلڤبغ من امل  اإلفصاٍ عن العنايغ املهنيغ الت بڤاسطتها ت

: ل ي األ ٚ منها:  حس الزا ٙ ن٘ك ٚاجع الح٘ ٚ في امل  فقٖ تږ تحٖيٖ مجمڤعغ من القڤاعٖ الت البٖ أڗ تتڤف

ٙ الغيڇ  -1 ٚفغ املتاحغ، ڣ الت تمكنڢ من التنب باألخطا ٙ أڗ يحصل علګ أڬ نڤٵ من أنڤاٵ املع ٚا ستم أڗ يحاڣڋ ب

ٚين، مثل التقييږ  ٚٙ باآلخ ع ڣ الت قٖ تلحڄ الض ٚقابغ الٖاخليغ.املنظٙڤ  املڤضڤعي ألنظمغ ال

ٚاجعغ أڣ  -2 ٙئغ الت يمكن أڗ تحٖف سڤا أثنا تخطيٰ عمليغ امل ٚڣف الطا خ٘ بالحسباڗ الظ ال بٖ أڗ ي

 أثنا تنفي٘ عملياػ الفح٨.

ٚه خبڇتڢ املهنيغ أڣ التعامل السابڄ مع العميل، ففي حالغ  -3 أڗ يعطي أهميغ مًڈايٖع للخطٚ ال٘ڬ تظه

ٚػ ال ٙ يعطي أظه ٚاجع الح٘ ڗ امل ع ف ٚقابغ الٖاخليغ للعميل تتميڈ بالفاعليغ ڣ الكفا اػ أنظمغ ال ٚا ج خبڇع أڗ 

اػ. ٚا  هتماما أقل للمجاالػ الت يطبڄ من خاللها تلڊ اإلج

ٚأڬ. -4 بٖا ال ٕٚاػ ٗاػ األهميغ في  ٙاػ لٖيڢ ڣ تتعلڄ باملف ستفسا ٛالغ أيغ شكڤڅ أڣ   العمل علګ 

ٚفغ الت لٖيڢ ڣ خاصغ في مجاڋ العمل باإل  -5 ٚ املع لګ جانظ العمل علګ تطڤي ٚ خبڇتڢ املهنيغ  ٙ علګ تطڤي ٚا ستم

ٚ املحاسبيغ.  كتشاف األخطا ڣ التالعظ في الٖفات

 ٙ ٚاجع أڗ يتحلګ بالحكمغ ڣ الح٘ٙ، ڣ البحن عن جميع املعلڤماػ الت تجعلڢ يتنب باألخطا ڣ عليڢ البٖ علګ امل

ٙاسغ.الت يمكن أڗ تلحڄ  سسغ محل الٖ ٚٙ بامل  الض

اني  .للمراجع املطل الثاني: معايير العمل املي

ٚاجعغ ڣ األٕلغ الت تږ فحصها ڣ  اػ امل ٚا ج عٖإ سجل يشمل علګ  ٚاجع ب يتمثل ه٘ا املعياٙ في قيام امل

ٚقابغ الٖاخليغ، ڣ تحليل ملختلڀ الحساباػ  ليها، ڣ تڤصيڀ نظام ال ڣ الكشڤفاػ النتائٌ الت تږ التڤصل 

 التفضيليغ لبع٬ بنٕڤ القڤائږ املاليغ.

 ڣ تشمل ه٘ه املعاييڇ علګ ما يلي:

 .ڗ ڣجٖڣا ٚاف علګ أعماڋ املساعٖين  ع مناسبغ ڣ أڗ يتږ اإلش  يجظ أڗ يخطٰ العمل بصٙڤ

  ٙاػ ڣ ٚاهيڗ كافيغ من خالڋ الفح٨ ڣ املالحظغ الشخصيغ ڣ اإلستفسا ينبغي الحصڤڋ علګ إٔلغ ڣ ب

 ػ الت تكڤڗ األساٝ ال٘ڬ يستنٖ عليڢ.املصإقا
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  املٖڥ ال٘ڬ ٚ ٚي ٚقابغ الٖاخليغ بصفتها األساٝ ال٘ڬ يمكن اإلعتمإ عليڢ لتح ٙاسغ ڣ تقييږ نظږ ال ينبغي ٕ

ٚاجعغ. ٙاػ امل ختبا  تشملڢ 

 .الحصڤڋ علګ األٕلغ الكافيغ ڣ املالئمغ 

: ال: اإلشراف  التخطيط املناس  أ

ٚاجع ڣ بيڗ ڣ هنا يفًڇ٩ أڗ يكڤڗ الت ٚ تنظيما صحيحا في مكتظ امل ٚاجعغ يڤف خطيٰ السٖيٖ العائٖ ملهمغ امل

لګ  ٛإػ الحاجغ  ٚإ القائميڗ علګ العمليغ كلما  ٛإ عٖٕ األف مڤظفيڢ ڣ ٗلڊ لضماڗ حسن سيڇ العمل، ڣ كلما 

ڣلياػ.  ٕقغ تحٖيٖ السلطاػ ڣ املس

ٚاف صاحظ املكتظ ف ش ٚاجعغ ب ٚكا أڣ حين البٖ أڗ تتږ عمليغ امل ٚاف أحٖ الش ش ٕٚيغ، أڣ  ي حالغ امللكيغ الف

ڣلياتڢ. ٚيڊ ڣ مس ليڢ سلطغ الش خ٨ أسنٖػ   أڬ 

ٚاجعغ علګ  يع الڤقـ املتاٍ لعمليغ امل ٚاجعغ من حين تٛڤ ٚاجع أڗ يعٖ خطغ مالئمغ لتنفي٘ عمليغ امل فعلګ امل

ٚاجع تكڤڗ باسږ  ٙاػ املطلڤبغ، ڣ ه٘ه الخطغ الت يضعها امل ""برناإلختبا ٙع عن  ام املراجع ڣ الت تكڤڗ عبا

 ٕٚ ٚاجعغ هڤ القيام بفح٨ سليږ ڣ ليس مج ٚئي٦  من امل ٚاجعغ، فالهٖف ال اػ امل ٚا ج خطغ مكتڤبغ لتنفي٘ 

ٚاجعغ ڣ تنفي٘ه بالكامل. ٚنامٌ امل  ستكماڋ ب

ٚيقغ تسمح  قفالها ڣ بط ع ڣ بعٖ  ٚحلغ معقڤلغ أڬ خالڋ الٖٙڣ ٚاجع علګ م ٚام يجظ أڗ تخطٰ مهمغ امل ح

 بع٬ اآلجاڋ القانڤنيغ.

ٚف علګ الخطڤاػ  ٚحلغ بالتع ٚحلغ أڣلګ تتضمن التخطيٰ العام للفحڤصاػ املستقبليغ، تسمح ه٘ه امل في م

ٜ أساسيغ: ٙكائ ٙبعغ  ٚحلغ أ ٚيضغ للمهمغ ڣ ينتٌ عن ه٘ه امل  الع

 .بطاقغ التڤجيڢ العام لألعماڋ 

 .ٛمغ للفحڤصاػ ٙئ الال  التڤا

 ام.بطاقغ التخطيٰ الع 

 .ٰالتخطي 

ٚحلغ من أهمها: ٚامٌ مڤافقغ لكل م نشا ب ٚڥ  ٚحلغ أخ  ڣ في م

 .ٚقابغ الٖاخليغ ٚنامٌ تقييږ ال  ب

 .ٙقابغ الڤثائڄ ٚنامٌ  ٚنامٌ املصإقاػ، ڣ ب  ب

ٚاجعغ،ڣ  ٙيغ لتنفي٘ خطغ امل ٚڣ اػ الض ٚا ٚاجعغ يبڇٛ بڢ اإلج ٚنامجا خطيا للم ٚاجع أڗ يعٖ ب كما يجظ علګ امل

ٚاجعغ ڣ يجظ أڗ يتضمن تفصيال كافيا الستخٖامڢ كمجمڤعغ من يشمل ه٘ا لب ڇنامٌ علګ أهٖاف امل

ٚقابغ علګ تنفي٘ العمل بشكل سليږ. ٚاجعغ، ڣ ڣسيلغ لل ٙكيڗ في عمليغ امل  التعليماػ للمساعٖين املشا
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ٚاجعغ  .امل

 

 
18 

: اخلي  ثانيا: تقيي نظام الرقاب ال

ٚقابغ الٖاخليغ ٙاسغ ڣ تقييږ نظام ال ٚاجع الحصڤڋ علګ  يتعلڄ ه٘ا املعياٙ بٖ ٜبڤڗ، ڣ يتڤجظ علګ امل لل

ٚقابغ الٖاخليغ ڣ تتمثل أهميغ ه٘ه العمليغ في كڤنها تساعٖ  ٜبڤڗ ثږ تقييږ نظام ال معلڤماػ عامغ حڤڋ ال

ٙصٖع القڤائږ املاليغ. ٚاجعغ أل ٙاػ امل ختبا ٚاجع علګ تحٖيٖ طبيعغ ڣ تڤقيـ   امل

ٚقابغ الٖاخليغ املستعم ٙاسغ ڣ تقييږ نظام ال سسغ يعتبڇ بحڄ نقطغ البٖايغ الت ينطلڄ منها ڗ ٕ ل لٖڥ امل

ٙاػ  ٚاجعغ، ڣ في تحٖيٖ نسظ اإلختبا ٚنامٌ امل عٖإ ب ٚ أساس  يعتمٖ عليڢ عنٖ  ٚاجع، ك٘لڊ هي عنص عمل امل

ٚاجع علګ أسلڤب العينغ في الحصڤڋ  عتمإ امل ٛإ  ٚقابغ الٖاخليغ قڤيا كلما  ڣ العيناػ، فكلما كاڗ نظام ال

ٚائن اإلثباػ. علګ إٔلغ  ڣ ق

ٚٙع ڣ تفهمها مع  اػ ڣ األساليظ املق ٚا ٚفغ اإلج ٚقابغ الٖاخليغ يتطلظ مع ع نظام ال فحيڗ أڗ تقٖيٚ كفا

اػ. ٚا ٙجغ اإلج  التحقڄ من ٕ

ٚاجع تتمثل في ٚا ألڗ هناڅ قيٕڤ علګ امل قت  التكلف " ڣ نظ ٙيغ  " ال ٚاجعغ اختيا ٚاجع يعتمٖ علګ م ڗ امل ف

ٚقابغ الٖاخليغ  تقڤم علګ فح٨ عينغ من املستنٖاػ ڣ الٖفاتٚ، ڣ يتڤقڀ حجږ العينغ علګ ٕقغ نظام ال

 فكلما كاڗ ه٘ا النظام ٕقيقا كلما انخف٬ حجږ العينغ املعتمٖ عليڢ.

ٚقابغ الٖاخليغ  ڋ هٖفيڗ أساسييڗ من تقييږ نظام ال ٕڬ  ٙ الثاني من معاييڇ العمل امليٖاني ي ڣ حسظ املعيا

 هما:

 : ف األ ٙجغ اإلعتمإ علګ النظام نفسڢ من حين اشتمالڢ علګ نظام محاسب سليږ، ڣ  اله تحٖيٖ ٕ

ٙڬ ٕقيڄ، ڣ ضبٰ ٕاخلي ٕقيڄ. ٕا  نظام 

 :ف الثاني ٚاجع لكي يتمكن من اإلقتناٵ به٘ه  اله ٚاجعغ الت سيقڤم بها امل ٙاػ امل ختيا تحٖيٖ مٖڥ 

 القڤائږ املاليغ.

سسغ كبيڇع ٗا كانـ امل ٚيڄ عمل  ڣ في حالغ ما  ٚقابغ الٖاخليغ عن ط فيفضل القيام بعمليغ تقييږ نظام ال

ٚاجعيڗ ڣ املساعٖين.  مكڤڗ من امل

:  ثالثا: كفاي أدل اإلثبا

ثباػ كافيغ من  ٚائن  ٚاجع علګ إٔلغ ڣ ق ٙع حصڤڋ امل ٚڣ ٙ العمل امليٖاني علګ ض ٙ الثالن من معيا ين٨ املعيا

ٙساڋ امل ٚأڬ في القڤائږ املاليغ.خالڋ قيامڢ بالفح٨ ڣ املالحظغ ڣ  ليها إلبٖا ال  صإقاػ حت يستنٖ 

ٗا كانـ البياناػ املاليغ قابلغ  ٚاجعغ ڣ التحقڄ فيما  يعتمٖ مفهڤم إٔلغ اإلثباػ علګ ف٩ٚ القابليغ للم

ٚائن اإلثباػ علګ كميتها ڣ نڤعيتها، فيجظ أڗ تكڤڗ  ٕلغ ڣ ق ٚاجع ب ٚاجعغ، ڣ تعتمٖ قناعغ امل للتحقيڄ ڣ امل

ٙأيڢ، ڣ البٖ من أڗ يكڤڗ الٖليل مناسظ ڣ فعاڋ ڣ خاڋ من التحيڈ ڣ يكڤڗ الٖليل األ  ٕلغ كافيغ من أجل تٖعيږ 

.  قابل للقياٝ الكم
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ٜ عليها عنٖ  ٚتك ٚائن اإلثباػ املالئمغ لتكڤڗ أساسا سليما ي ٙ كاف من إٔلغ ڣ ق ٚاجع علګ قٖ ٙع حصڤڋ امل ٚڣ ض

ٚيڄ ٚ املاليغ، ڣ ٗلڊ عن ط ٙي  الفح٨ املستنٖڬ ڣ املصإقاػ. التعبيڇ عن التقا

ٙأڬ فن محايٖ عن مٖڥ صٖځ القڤائږ ڣ املعلڤماػ املحاسبيغ، فه٘ا ال يمكن أڗ يقڤم بٖڣڗ ڣجٕڤ  بٖا  ڗ 

ٙأيڢ النهائي أكٌڇ مصٖاقيغ، ففي  ٙ من األٕلغ كلما كاڗ  ٚاجع بجمع أكبڇ قٖ مإڬ له٘ه القڤائږ، فكلما قام امل

ٚاجع ت ٙاػ.بع٬ األحياڗ يتطلظ من امل ٚا  قٖيږ ه٘ه األٕلغ ملتخ٘ڬ الق

بٖا  ٙ كاف من إٔلغ اإلثباػ يمكنڢ من  لګ نقطغ يكڤڗ قٖ حصل علګ قٖ ٚاجعغ يصل فيها  أثنا عمليغ امل

ٙ الكاف من إٔلغ اإلثباػ، ڣ هڤ  ٚاجع ڣ القٖ ٚ املنه للم ٚأڬ في القڤائږ املاليغ، ڣ ال٘ڬ يحٖٕ ٗلڊ هڤ التقٖي ال

ٙ ال٘ڬ يمثل أساسا معق ٚأڬ في القڤائږ املاليغ محل الفح٨.القٖ  ڤال إلبٖا ال

ٚيغ بالقڤائږ املاليغ يتعيڗ عليڢ الحصڤڋ علګ  ٚاجع في أحٖ البنٕڤ الجڤه ٚف امل ففي حالغ حٖڣف شڊ من ط

ال أنها تشًڇڅ جميعا في أنها تمثل كل  ٙغږ تعٖٕ املفاهيږ الت تتناڣڋ األٕلغ  ٛالغ ه٘ا الشڊ، ڣ  ضافيغ إل إٔلغ 

ٚهانا ڣ بالتالي اإلعتقإ ما يعتمٖ ع ٛٵ عليڢ، فه تمثل ب لګ حكږ معيڗ عن مڤضڤٵ متنا ٕٚ للڤصڤڋ  ليڢ الف

ٙ الحكږ املطلڤب القائږ علګ أسباب مڤضڤعيغ. صٖا  السليږ ڣ 

ٙأيڢ في  ٚاجع جمع إٔلغ اإلثباػ الكافيغ ڣ الت تمثل أساسا معقڤال ڣ ال إلبٖا  ٙ يتطلظ من امل ڣ ه٘ا املعيا

ع ڣ صالحيغ مالئمغ، حين أڗ فعاليغ الٖليل القڤائږ املال يغ، ڣ ال بٖ لٖليل اإلثباػ أڗ يكڤڗ فعاال ڣ ٗڣ جٕڤ

ٙجغ األڣلګ علګ مڤضڤعيتڢ فضال عن التحيڈ الشخپ  ڣ قابليتڢ للقياٝ الكم فڤجٕڤ كميغ  تعتمٖ بالٖ

قناعا من كميغ أكبڇ من ع ڣ الصالحيغ العاليغ تكڤڗ أكٌڇ  األٕلغ ٗاػ حٖف في  صغيڇع من األٕلغ ٗاػ الجٕڤ

.  املاٿ 

تخاٗ  ٚقابغ الٖاخليغ ڣ الڤقڤف علګ نقا٭ القڤع ڣ الضعڀ فيڢ، ڣ  ٙاسغ نظام ال ڣ تحٖٕ ه٘ه املعاييڇ أهميغ ٕ

ليها. ٙ في النتائٌ الت يتږ التڤصل  ٚا  الق

ل ضافغ  ٚاجعغ،  كٖ علګ استعماڋ املالحظغ الشخصيغ لتسهيل عمليغ امل ګ تخطيٰ ڣ معاييڇ العمل امليٖاني ت

ٚاجعغ، كما  سسغ ڣ مكتظ امل ٚع علګ كل من امل ث ٚڣف امل ٚاجعغ، ڣ الت تساعٖ  علګ التڤفيڄ بيڗ الظ عمليغ امل

ع الخطغ  ٜيٖ من جٕڤ سسغ، كڤنها ت ٚاجع ڣ الت هي أڣليغ حڤڋ امل ضافغ املعلڤماػ الت يحصل عليها امل يمكن 

ٚفڢ.  املڤضڤعيغ من ط

 

اد ااملط ع : معايير   لتقرير.ل الثال

ٚبحيغ. ع ڣ ال ٜيإع الكفا ٚځ ل ٛمغ ملعالجغ املشاكل ڣ الط ٚاجعغ التڤصياػ الال  تتضمن امل
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ٚاجع حڤڋ مٖڥ عٖالغ  ٙأڬ امل ٚاجعغ، ڣ ٗلڊ نتيجغ الحتڤائڢ علګ  ٚئي٦  من عمليغ امل ٚ الهٖف ال ٚي ڣ يعتبڇ التق

ٚ املالي السنڤڬ ال٘ڬ  ٚي ٚ مع التق ٚي ٚفڄ ه٘ا التق يشمل القڤائږ املاليغ ڣ يجظ أڗ يحٖٕ القڤائږ املاليغ، ڣ ي

ٚ ما يلي: ٚي  التق

 .ٙف عليها ٗا كانـ القڤائږ املاليغ تتفڄ مع املبإ املحاسبيغ املتعا ٚ ما  ٚي  يجظ أڗ يحٖٕ التق

  ٙف عليها بيڗ الفًڇع ٚيٚ حاالػ عٖم الثباػ في تطبيڄ مبإ املحاسبغ املتعا يجظ أڗ ي٘كٚ بالتق

ٚاجعغ، ڣ يعٖ اإلفصاٍ ڣ الشفافيغ الحاليغ ڣ الفًڇع السابق ٚيٚ امل غ لها ما لږ ي٘كٚ عكس في تق

 بالقڤائږ املاليغ كافيا.

  ٙأيڢ من بع٬ ٙأيڢ اإلجمالي في القڤائږ املاليغ، أڣ علګ  ٚاجع عن  ٚ علګ تعبيڇ امل ٚي يجظ أڗ يحتڤڬ التق

ٚأڬ. بٖا ال ٚػ علګ عٖم  ٚ الت أث  العناص

فق ائ املالي  اد الق ع ال:  ف عليها:أ  ا للمبادئ املحاسبي املتعا

ٗا كانـ القڤائږ املاليغ قٖ أعٖػ ڣفقا  ٚاجع الحساباػ ما  ٚ م ٚي ٙ علګ أنڢ يجظ أڗ يبيڗ تق ين٨ ه٘ا املعيا

ٙ التحقڄ ليس فقٰ من مٖڥ قبڤڋ املبإ املحاسبيغ،  ٙف عليها، ڣ يتطلظ ه٘ا املعيا للمبإ املحاسبيغ املتعا

. ڣ لكنڢ يتطلظ التحقڄ من ٚځ الت تطبڄ لها تلڊ املبإ  مٖڥ قبڤڋ الط

نڢ يجظ  عٖإ القڤائږ املاليغ ڣفقا للمبإ املحاسبيغ، ف ٙأيڢ حڤڋ ما تږ  ٚاجع الحساباػ سيقٖم  ڣ بما أڗ م

ٙف عليها ڣ املبإ البٖيلغ الت يمكن استخٖامها في عمليغ  ٙايغ تامغ باملبإ املحاسبيغ املتعا أڗ يكڤڗ ٕ

 الفح٨.

ٗا أثبـ أڗ املبإ املحاسبيغ املتفڄ ال تحظ ال  سسغ بالقبڤڋ  ٚف امل ى البياناػ املحاسبيغ املقٖمغ من ط

ٙف عليها ن٘كٚ:  عليها مطابقغ للڤاقع، ڣ من املبإ املحاسبيغ األساسيغ ڣ املتعا

 .ٙيغ النشا٭ ٚا ستم  مبٖأ 

 .الڤحٖع النقٖيغ ٙ ٚا ستق  مبٖأ 

 .ٙ٘مبٖأ الحيطغ ڣ الح 

 ٜٕڣه.مبٖأ ا  لقيٖ امل

 .يغ اػ ڣ النتائٌ الٖٙڣ ستقالليغ الٖٙڣ  مبٖأ 

ٚع  ٚيڄ األٕلغ املتڤف ليها عن ط ٚاجعغ القڤائږ املاليغ ڣ تقڤيږ النتائٌ الت تڤصل  ٚاجع بم بعٖ قيام امل

عٖإها ڣفقا للمبإ  ٗا كانـ املعلڤماػ املاليغ تږ  ٙأيڢ حڤڋ ما  بٖا  لٖيڢ، حين يجظ عليڢ 

ٙأيڢ كنتيجغ شاملغ.املحاسبيغ امل ٙف عليها، علګ أڗ يكڤڗ   تعا
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: ا السابق اء الرأ ح م تطبي املبادئ املحاسبي للسن ب  ثانيا: 

ٙيغ  ٗا كانـ املبإ الت طبقـ في الفًڇع الجا ٚه ما  ٚي ٚاقظ الحساباػ في تق ڗ يبيڗ م ٙ ب يقتض  ه٘ا املعيا

نـ بالفًڇاػ السابقغ ٗا ما قٙڤ ٙناػ تتميڈ بالثباػ  ٚا املقا ٙڬ إلج ٚڣ ، ڣ الثباػ في تطبيڄ املبإ املحاسبيغ ض

عٖإ  ٙ من معاييڇ  ڗ ه٘ا املعيا بيڗ القڤائږ املاليغ الختاميغ الت تعٖ في نهايغ السنغ املاليغ املختلفغ،ڣ عليڢ ف

ٙنغ بيڗ الفًڇاػ املختلفغ لثباػ املبإ املحاس ٚ يضمن قابليغ القڤائږ املاليغ للمقا ٚي  بيغ املستخٖمغ.التق

ٙنغ بيڗ القڤائږ املاليغ لعٖٕ من السنڤاػ بالتغيڇاػ الناشئغ عن : مكانيغ املقا  ٚ ث  ڣ بصفغ عامغ تت

 التغيڇ في املبإ املحاسبيغ املستخٖمغ. -

ٚا تغيڇاػ محاسبيغ ڣ لكنها ال تتضمن  - ج ٜم  ٚڣٵ ڣ الت تستل ٚڣف املحيطغ باملش التغيڇ في بع٬ الظ

 بإ املحاسبيغ.تغييڇاػ في امل

ٚڣف ڣ الت ليسـ لها عالقغ باملحاسبغ. -  التغيڇ في بع٬ الظ

ٙ الثباػ. ٚ علګ معيا ث  ڣ النڤٵ األڣڋ من التغيڇ هڤ ال٘ڬ ي

1- : م ٙع، فه الت لها حڄ  التغير في املبادئ املحاسبي املستخ ٚغبغ اإلٕا ڣ ما يميڈها هڤ خضڤعها ل

ٙ املبإ املحاسبيغ الت تطبق  ها.اختيا

ف املحيط : -2 ٜم تغيڇاػ محاسبيغ ٕڣڗ تغيڇاػ في املبإ املحاسبيغ  التغير في الظر ڣ الت تستل

ٚائڢ. ج ٚا التغيڇ أڣ عٖم  ج  ٙ ختيا ٙع في   املستخٖمغ، في ه٘ه الحالغ ال يڤجٖ أڬ ٕخل لإلٕا

3- : ف الغير مرتبط باملحاسب ٚڣف ناتجغ التغير في بعض الظر عن عملياػ أڣ  ڣ نالحٴ أڗ ه٘ه الظ

ٚڣف غيڇ  ثيڇ محاسب ڣ لكنها ال تتضمن أڬ تغييڇ في املبإ املحاسب املطبقغ، ڣ في الظ حڤإف لها ت

ٙه ٕليال  عتبا ٚاقظ الحساباػ علګ ه٘ا التغيڇ ب ٚ م ٚي العإيغ، فقٖ يكڤڗ من الڤاجظ التعليڄ في تق

 لإلفصاٍ ڣ ليس ٕليال لإلثباػ.

ائ املالي اء الق حت : ثالثا:   عل كل اإليضاحا  البيانا

ٚاقظ  ٚ م ٚي ال فيجظ أڗ يشمل تق ٜ املالي ڣ نتيجغ النشا٭ ڣ  ٚك ح القڤائږ املاليغ عن امل يجظ أڗ تف

ٙغږ أڗ املحاسبيڗ يب٘لڤڗ ما في ڣسعهږ لعمليغ اإلفصاٍ عن  ٛمغ، ڣ  الحساباػ علګ التڤضيحاػ الال

 ٚ ستخٖام العٖيٖ من املالحظاػ ڣ الجٖاڣڋ امل ٚيڄ  ال أڗ مڤضڤٵ ط ضافيغ  فقغ الت تحتڤڬ بياناػ 

ٙها إٔاع من إٔڣاػ اإلتصاڋ  ٜيٖ من اإلهتمام، فالقڤائږ املاليغ باعتبا لګ امل ٜاڋ يحتاه  اإلفصاٍ ال ي

ليهږ. ح بالكامل عن مجمڤعغ الحقائڄ الت تهږ من تڤجڢ   يجظ أڗ تف

ستخٖام التفصيالػ الكثيڇع بل ٙع  ٚڣ ٜم بالض أنڢ يتطلظ الًڇكيڈ علګ النغاحي  ڣ اإلفصاٍ ال يستل

ٚيغ الت قٖ تحققها التفصيالػ الكثيڇع.  الجڤه
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ٗا كانـ  لګ مٖڥ كفايغ اإلفصاٍ في القڤائږ املاليغ ، ڣ ما   ٚ ٚي ٙ يجظ أڗ يشيڇ التق ڣ حسظ ه٘ا املعيا

ٚاجعغ عن أيغ مع ٚ امل ٚي ٜ  املالي ڣ نتيجغ النشا٭، ڣ اإلفصاٍ املناسظ في تق ٚك ٚ حقيقغ امل لڤماػ تظه

ٙيغ لصٖځ ڣ عٖالغ الع٩ٚ، ڣ ٗلڊ ما كانـ ه٘ه املعلڤماػ أغفلـ ڣ ح٘فـ من  ٚڣ ماليغ تعٖ ض

ٚڥ القاٙ للقڤائږ املاليغ  صلظ القڤائږ أڣ املالحظاػ امللحقغ بها بڤاسطغ معٖيها، ڣ من ثږ فعنٖما ي

لګ قناعغ بانڢ ال حاجغ الګ االفصاٍ ٚاجع  ٚاجعغ غيڇ متحفٴ يعن ڣصڤڋ امل ٚ م ٚي اكٌڇ لصٖځ ڣ  تق

 عٖالغ القڤائږ املاليغ.

أ املراجع:   ابعا: التعبير عن 

ٚاجع في القڤائږ ين٨  ٙأڬ امل  ٚ ٚي ٚ علګ انڢ يجظ أڗ يتضمن التق ٚي عٖإ التق ٚابع من معاييڇ  ٙ ال املعيا

ٚأڬ، ڣ من األسباب الت تتضمن االمتناٵ  مكانيغ التعبيڇ عن ه٘ا ال املاليغ، أڣ تڤضيح أسباب عٖم 

ٚأڬ ن٘كٚ:  عن  بٖا ال

  ٚا الفح٨ ج مكانيغ  اػ الفح٨ ڣ عٖم  ٚا ج ٚيا علګ  ٚ جڤه ث ٚيقغ ت ٚاجع بط تحٖيٖ نطاځ عمل امل

 بشكل كاف.

  ٚاجع يعتبڇ ٚڬ علګ القڤائږ املاليغ كڤحٖع هڤ ما يجعل امل ٚ بشكل جڤه ث كٖ، ڣ ال٘ڬ ي حالغ عٖم الت

ك ٚأڬ متحفٴ ال يعٖ مناسبا بسبظ ٕم الت  ٖ.بٖا ال

  ٚاجع ٚأڬ، ڣ يقڤم امل بٖا ال لګ عٖم تمكنڢ من  ٕڬ  عٖم استقالڋ املٖقڄ عن العميل ڣ ال٘ڬ ي

ٙأيڢ الفن املحايٖ املستقل حڤڋ صحغ القڤائږ املاليغ ككل، ڣ يكڤڗ خاليا  ٚا يثبـ فيڢ  ٚي ٙ تق صٖا ب

ٚاجعغ جميعا، ڣ ه٘ا ٗا ڣجٖػ البياناػ املقٖمغ مطابقغ لقڤاعٖ امل ٚ  من التحفظاػ  ٚي النڤٵ من التق

ٚيٚ. ع في التق ڗ الڤاقع ڣ البياناػ امل٘كٙڤ عًڇا٩ أڣ تحفٴ بش ٚاجع أڬ  جل فيڢ امل  ال ي

ٙنغ علګ  ڣ ال بٖ من التنسيڄ في تطبيڄ املبإ املحاسبيغ من أجل ضماڗ قابليغ القڤائږ املاليغ للمقا

ٙ عٖع سنڤاػ ماليغ.  مٖا

ٚاجعغ امل ح معاييڇ امل ٚقنا لها من خالڋ ه٘ا املبحن.ڣ الجٖڣڋ التالي يڤ ٙف عليها ڣ الت تط  تعا

ف عليها. :2قج   معايير املراجع املتعا

 

 مضم املعيا املجا الفرعي املجا الرئيس 
هيل املعايير العام ع املهنيغ الت بڤاسطغ  يجظ اڗ يتږ الفح٨ العلم ڣ الكفا

ٙيظ الفن الكافي  خ٨ لٖيڢ التٖ
ٚاجع  .ڣ الخبڇع كم

ٚاجع ٚتبطغ بالڤاجباػ  استقالڋ امل في جميع األمٙڤ امل
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ٚاجع  املهنيغ يجظ أڗ يحافٴ امل
علګ االستقالڋ ال٘هن ڣ 

 االستقالڋ في املظهٚ.
ٛ  العنايغ املهنيغ ٛمغ النجا يجظ ب٘ڋ العنايغ الال

ٚيٚ. عٖإ التق  الفح٨ ڣ 
اني . ٚاف علګ  معايير العمل املي تخطيٰ العمل ڣ اإلش

 ٖيناملساع
ٙجغ ڣ  يجظ تخطيٰ العمل بٖ
ٚاف املالئږ علګ  ٚع اإلش يجظ مباش

هږ  املساعٖين في حالغ ڣجٕڤ
مكانيغ االعتمإ علګ  تقٖيږ مٖڥ 

ٚقابغ الٖاخليغ.  نظام ال
ٙاسغ ڣ تقييږ  ٚڥ ٕ يجظ أڗ تج
ٚقابغ الٖاخليغ  مالئميڗ ألساليظ ال
ساٝ لالعتمإ عليها ڣ  املطبقغ ك

ٙاػ املط لڤبغ لتحٖيٖ مٖڥ االختبا
اػ  ٚا ج طاٙ  ڣ الت سڤف تحٖٕ 

ٚاجعغ.  امل
 

ف عليها. 3قج   : معايير املراجع املتعا

 

 مضم املعيا املجا الفرعي املجا الرئيس 
اني ٚ األٕلغ الكافيغ ڣ املالئمغ معايير العمل املي كافيغ ڣ  إٔلغيجظ الحصڤڋ علګ  تڤف

مالئمغ من خالڋ الفح٨ ڣ 
الم ڣ املصإقاػ املالحظغ ڣ االستع

ٚأڬ اإلبٖا أساٝلتكڤين  في  ال
 القڤائږ املاليغ مڤضڤٵ الفح٨.

تڤفٚ ع٩ٚ القڤائږ املاليغ مع  معايير التقرير
املبإ املحاسبيغ املقبڤلغ قبڤال 

 عاما.

ٗا كانـ القڤائږ  ما  يجظ أڗ يبيڗ 
ٚضـ ڣفقا للمبإ  املاليغ قٖ ع

 املحاسبيغ املقبڤلغ قبڤال عاما.
سياځ في تطبيڄ املبإ االن

 املحاسبيغ املقبڤلغ قبڤال عاما.
ٗ كانـ  ٚ ما  ٚي ح التق يجظ اڗ يڤ
ال املبإ املحاسبغ املقبڤلغ ما في 
الفًڇع الحاليغ هي املبإ الت 

 طبعتڢ في الفًڇع السابقغ.
لګ اإلفصاٍ عن املعلڤماػ  مالئمغ اإلفصاٍ في القڤائږ املاليغ. ينظٚ 



سسغ حڤڋ  عامغ مفاهيږ                                    :                   األڣڋ  الفصل  ڣ اإلقتصإيغ امل
ٚاجعغ  .امل
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اليغ علګ انڢ كاف في القڤائږ امل
 ٚ ٚي ح التق ٙجغ معقڤلغ لږ يڤ بٖ

 ٗلڊ.
ٚأڬ ٙأيڢ  ڣحٖع ال ٚاجع يجظ أڗ يتضمن  ٚ امل ٚي تق

في القڤائږ املاليغ كڤحٖع، أڣ 
مكانيغ ٗلڊ،ڣ في  لګ عٖم  ٙع  اإلشا
جميع الحاالػ الت يقًڇڗ فيها اسږ 
ٚاجع بقڤائږ ماليغ، يجظ أڗ  امل
يضاحا قاطعا عن   ٚ ٚي يتضمن التق

ٚاجع ڣ الفح٨  ال٘ڬ قام بڢ امل
ڣليغ الت يتحملها. ٙجغ املس ٕ 

كره   ي محم ناجي، مرجع سب  ،  د ج السي اش   ، : الصحن عب الفتا محم  .25املص



 

 

 
 
 

 الفصل الثاني:
اإلتجاها الحديث في 

 المراجع الداخلي
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 : تمهي

سهمـ ه٘ه التغيڇاػ  لګ غايغ اليڤم، ڣلقٖ  ٙستها  ٙيغ من٘ بٖايغ مما ٚاجعغ الٖاخليغ تغيڇاػ ج٘ ٚفـ امل ع

ي تطڤيٚ ه٘ه املهنغ، سساػ ڣ الهيئاػ  بشكل كبيڇ  حين كانـ محل اهتمام العٖيٖ من املهنييڗ ڣامل

ي جميع  ٚاجعغ نقلغ نڤعيغ ڣشكليغ كبيڇة  عطا امل ي  الحكڤميغ ڣالباحثيڗ، ڣكاڗ لهږ الفضل الكبيڇ 

ي الڤاقع االقتصإڬ، ڣه٘ا ملا ظهٚ هميغ كبڇڥ  ٚاجعغ الٖاخليغ  صبحـ للم لها من حاجاػ  جڤانبها، ڣ

لګ تبن جڤ مًڈايٖة من ٕ سسغ  ٙجها، فكانـ هناك حاجاػ ملحغ من ٕاخل امل سسغ ڣمن خا اخل امل

ٜيٖ  لګ م سسغ  ة، كما كانـ هناك حاجغ لكل من لڢ عالقغ بامل ٙقابي يحكږ تسييڇ نشاطها بفاعليغ ڣكفا

ٚا مختلڀ التعامالػ معها ڣلقٖ ڣضعـ عٖة معاييڇ لتحكږ حسن سيڇ نشا٭ ه٘ه  ج من الشفافيغ عنٖ 

ٜاڣلغ امل ڣ كيفيغ م ٚاجع الٖاخيي  ي امل ٚها  ٚڣ٭ الي يج  تڤف كانـ تتعل  بالش هنغ بكافغ جڤانبها سڤا 

ٚاجعغ. ڣللڤقڤف عيګ كل ه٘ه  ٚيٚ النهائي لعمليغ امل عٖإ التق ٚيقغ الي يتږ بها  لګ الط نشاطها ڣصڤال 

هږ الجڤان  العمليغ لل لګ  ي ه٘ا الفصل  ڗ نتناڣڋ  ٙتأينا  ٚاجعغ الٖاخليغ بصفغ عامغ الجڤان  ا  .م

ل  اخلي: املبحث األ اجع ال  .ماهي امل

ٙة لغ٩ٚ التحق  من فعاليغ نظام اٚ تعتبڇ امل ٚځ الي تستخٖمها اإلٕا هږ الڤسائل ڣالط جعغ الٖاخليغ من 

ٚػ امل ٚقابغ الٖاخليغ، ڣقٖ م ٙئ ظاٚ ال لګ ڣقتنا الحالي بعٖة مجعغ الٖاخليغ من تا ها   حل.اٚ هٙڤ

اخلي :ل املطل األ  اجع ال يخي حول امل .                                                                     ملح تا

.    

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣظيفغ حٖيثغ نسبيا، ٛمغ العامليغ الي  تعتبڇ ڣظيفغ امل لګ األ ٚة  ها كفك ٚجع ظهٙڤ حين ي

ٚيكيغ بشكل خا٥ سنغ  لګ  1929مسـ العالږ ككل ڣالڤالياػ املتحٖة األم سساػ  م، ڣهڤ ما ٕفع بامل

ٙيڀ الناجمغ عن كٌڇة ي املصا ٚاػ  ي تكاليفها، ف مكانڢ تخفي٬ ڣلڤ بالقليل   البحن عن كل سبيل ب

ضافيغ ڣتږ األعماڋ التحضيڇيغ الي يقڤم به ٕٚ ڣتحليل الحساباػ ڣغيڇها تكاليڀ  ٙجي من ج ٚاجع الخا ا امل

ٙجيغ ٚاجعغ الخا ٚاف امل ش ٚف مڤظفيڗ ٕاخلييڗ ڣلكن تحـ  ، ڣهك٘ا  1اقًڇاٍ القيام به٘ه األعماڋ من ط

سسغ ڣيمثلڤڗ األيإڬ  ٚاجعغ ڣهږ تابعڤڗ للم ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ ال٘ين يقڤمڤڗ بأعماڋ امل ظهٚ امل

 املساعٖة
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ميڗ ''علږ تٖقي  الحساباػ '' – 1 ٚ  -خالٖ  ٙ ڣائل للنش ٕٙڗ  –عماڗ  –ٕا ٚف  ٥13 – 2000 – 1999 –األ  بتص

 

عبا هږ ڣهڤ التخفي٬ من  ٚئي٦  لڤجٕڤ ٙجييڗ، ڣال٘ين يسمحڤڗ بتحقي  الهٖف ال ٚاجعيڗ الخا  للم

ٚاجعغ الٖاخليغ. سسغ، ڣهنا تكڤڗ املفهڤم األڣلي امل 1امل

 

ٚاجعغ الٖاخليغ  ي مهشمابقي ٕٙڣ امل ٛم  لګ ڣلږ تحظى باالهتمام الال     ڗ انتظږ بإ األمٚ،

ٚاجعڤڗ الٖاخلي ك سنغ امل ي نيڤيٙڤ ي شكل تنظيږ مڤحٖ  ٚاجعيڗ  1941ڗ  م ڣكّڤنڤا ما يسم بمعهٖ امل

ٚيكييڗ  ٚ ه٘ه املهنغ ڣتنظيمها،  IIAالٖاخلييڗ األم ه عيګ تطڤي نشا ڣمن هنا بٖ تنظيږ  ڣال٘ڬ عمل من٘ 

ٚاجعغ الٖاخليغ. لياػ امل     2مفاهيږ ڣمنهجيغ ڣ

ڣلياػ  1974ي عام  ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ بتحضيڇ بياڗ املس م قامـ لجنغ البحڤف التابعغ ملعهٖ امل

ٚاجعغ الٖاخليغ، ڣلياػ  للم ّٚف الٖٙڣ السليږ ڣمس ٙشإاػ تع عٖإ مجمڤعغ من اإل ڣكاڗ الغ٩ٚ منڢ 

سسغ ٚاجعغ ٕاخل امل   ..                                                                                . ڣظيفغ امل

ٚاجعغ  ي ڣضعڢ مجمڤعغ من معاييڇ األٕا املنه للم ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ  ٛاػ معهٖ امل نجا هږ  تعتبڇ 

ٚاجعغ  1974الٖاخليغ، حين تږ تشكيل لجاڗ عام  ٙاسغ ڣاقًڇاٍ معاييڇ متكاملغ لتنظيږ مهنغ امل م لٖ

ٚ عام  ڣاخ ي  ٚ لنتائٌ ٕٙ  1978الٖاخليغ ڣ ٚي استها ڣتږ املصإقغ م انتهـ ه٘ه اللجاڗ من ٗلڊ ڣقٖمـ تق

سسغ، تقڤم بتقڤيږ  نها ڣظيفغ تقڤيږ مستقلغ ٕاخل امل ٚاجعغ الٖاخليغ عيګ  فـ امل ّٚ نها ع عليها كما 

ڣلياتهږ بفعاليغ. املسئڤليڗنشطتها املختلفغ ڣمساعٖة مختلڀ   ي تنفي٘ مس

                                                           

      
1  - Jaques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, Groupe Eyrolles, 8eme édition, Paris, France, 2013, p 23.   

حمٖ عبٖ املالڊ محمٖ،  - 2 ٙٛځ السڤافيڇڬ،  قابفتحي  اجع ال اخلي امل يع، ال ٚ ڣالتٛڤ ٙ الجامعيغ للنش ٙيغ، الٖا ،  2003مصٚ،  اإلسكنٖ
٥20. 
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 ٙ ٚاجعغ الٖاخليغ بالغغ األهميغ باعتبا صبحـ امل ٙيغ يمكنما بالنسبغ للڤقـ الحاضٚ فقٖ  ٕا ٕاة   ها 

ٚاجعغ  ٚ فقط عيګ م ٚة، فبعٖما كاڗ نطاقها ضي  يقتص ٙيغ املعاص ٚشيٖ العملياػ اإلٕا ي ت االعتمإ عليها 

ٙيغ ڣالتشغيليغ جالػ املاليغ تڤسعـ لتشمل املجاالػ اإلٕا     ..                                القيٕڤ ڣال

ٚاجعغ الٖاخليغ ٚ تعتبڇ امل ٜائ كٌڇ حٖاثغ من ٗلڊ، ڣتږ االعًڇاف بها كنشا٭ ال يمكن االستغنا  بالنسبغ للج

لڊ من خالڋ املإة  ٚيغ، ٗڣ ٜائ ٚسميغ الج ٚيٖة ال ي العٖٕ الثاني من الج ٚة  الفصل الثامن  40عنها ألڣڋ م

ٙقږ  ي 01.-88من القانڤڗ   ّٙ م ڣاملتضمن القانڤڗ  1988جانفي  12جمإڥ األڣلګ املڤاف  ڋ  23. امل

سساػ العمڤميغ التڤجيه سساػ العمڤميغ االقتصإيغ، ڣكاڗ ن٨ املإة: " يتعيڗ عيګ امل  للم

نما٭  ٚة  سسغ ڣتحسيڗ بصفغ مستم ي امل ٚاقبغ  االقتصإيغ تنظيږ ڣتٖعيږ هياكل ٕاخليغ خاصغ بامل

 1سيڇها ڣتسييڇها".

 تعريف المراجعة الداخلية: المطلب الثاني

اول بعض  ت  يلي : للمراجعة الداخلية فيما التعارفس

   ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ سنغ ٙ معهٖ امل ٚفها بأنها: 1999صٖ ٚاجعغ الٖاخليغ بحين ع ٚيڀ للم  تع

سسغ ڣتتناڣڋ الفح٨  هلغ من املڤظفيڗ ٕاخل امل ٕيها هيئغ م ٚ  النتقإڬ" ڣظيفغ ت ڣالتقييږ املستم

ٚقابغ الٖاخليغ بهٖف التأكٖ من تنفي٘ ه٘ه السياساػ ڣااللًڈام  اػ ال ٚا ج ٙيغ ڣ للخطط ڣالسياساػ اإلٕا

قسام  ٙاػ ڣ ٕا ة ڣفعاليغ األٕا ٕاخل  ٚقابغ الٖاخليغ ڣمٖڥ كفا بها، ڣالتحق  من سالمغ مقڤماػ ال

ٚڣ  2."عاملش

 

ٚا سسغ جعغ الٖاخليغ هي نشا٭ مستقل ڣمڤضڤعي،"امل ٙجغ تحكږ امل  يعطي ضماڗ عن ٕ

سسغ  ِي عملياتها، كما يقٖم تڤصياػ ڣنصائ ٙة العليا، ڣيعمل عيګ خل  قيمغ مضافغ ڣمساعٖة امل لإلٕا

                                                           

ٚيغ، العٖٕ  -1 ٜائ ٚسميغ الج ٚيٖة ال ٙقږ  -2الج ٚڣڗ، قانڤڗ  ٙئ 01-88السنغ الخامسغ ڣالعش م،  1988جانفي  12،   الصإٙ بتا
٥36. 

 
ا الجامعي ،عب - 2 اخلي ،ال اجع ال امل قاب  اق السوافي ،ال يالفتا محم الصحن ،فتحي   .215،ص  2004،  اإلسكن
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ٚة من خالڋ تقييږ منهۑي ڣتقٖيږ مقً هٖافها املسط لګ  ٚ ي الڤصڤڋ  ٜ  ڇحاػ للحٖ من املخاط ٜي ڣتع

      1".  ڤكمغالح

 

                                                                                                         

اخل : املطل الثالث اجع ال اف امل  يأه

ي  يشتمل ٚقابيغ  سساػ ال ي امل ٚقابيغ  ي بتقييږ الجڤان  ال ٚاجعغ الٖاخليغ  الهٖف األساس  للم

ٙة العليا بالتخطيط ڣڣضع السياساػ العامغ  ٕا ڣظائفها، ڣتكتفي اإلٕا ي  ٙة  سسغ بما يساعٖ اإلٕا امل

سسغ  ٙة امل ٕا لګ مساعٖة  ٚاجعغ الٖاخليغ  ٛمغ لنجاحها، ڣتسعګ امل اػ الال ٚا عيګ مڤاجهغ ڣاإلج

ٙڬ  ٕا ٚقابغ الي يستخٖمها كل مستڤڥ  ٚي  تقييږ ڣسائل ال لڊ عن ط ة ٗڣ ٙ من الكفا ڣلياتها بأكبڇ قٖ مس

ٙسږ السياساػ العامغ ڣ ٚي   ٚاقبغ املستڤڥ األٕنى منڢ عن ط ٚائط التنظيميغ  ي م ستخٖام الخ

لګ تحقي  هٖف ٚاجعغ الٖاخليغ  ٛناػ التنظيميغ ڣغيڇها، ڣتسعګ امل ساسييڗ هما:ڣاملڤا  2يڗ 

مصالحها:. 1 سس   حماي ممتلكا امل

ٚاف،  ، الضياع ڣاالنح سسغ ڣممتلكاتها من الغ٤، األخطا لګ حمايغ مصالح امل ٚاجع الٖاخيي  ڣيسعګ امل

ٚي  فح٨ ٕقغ البياناػ  ظهاٙ نڤاےي الضعڀ عن ط لګ  نڢ يسعګ  اػ مالئمغ كما  ٚا ج ستخٖام  ب

ٚي   املحاسبيغ ڣيعتمٖ لتحقي  ه٘ا ٚاجعغ النڤاےي املاليغ ڣاملحاسبيغ عن ط ٚنامٌ يسمِ بم الهٖف عيګ ب

ٚقابغ الٖاخليغ للتأكٖ من سالمتها، ڣفعاليتها  ٚاجعغ ڣيتضمن فح٨ كل من النظام املحاسب ڣنظام ال امل

ٜ املالي. من حين التصميږ ڣالتنفي٘ ڣ ٚك ٚ امل جالػ املناسبغ ڣالقڤائږ املاليغ ڣتحقي  عناص ٙ ال  ختيا

2: اإلصال  . البناء 

                                                           

1  - Jaques.R et Sophie N, audit interne et contrôle de gestion, Groupe Eyrolles, Paris. France, 2011, p 20.  

 
حمٖ عيٖ املالڊ محمٖ،  - 2 ٙٛځ السڤافيڇڬ،  اخليفتحي  اجع ال امل قاب  ٚه، ٥ ال ٚجع سب  ٗك  .81، م
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ٚاجعغ الٖاخليغ،ڣيتحق  هٖف البنا من  ٚ هٖف جٖيٖ لڤظيفغ امل ٚاجعغ الٖاخليغ ظه ڣمع تطٙڤ مفهڤم امل

ٚاجع الٖاخيي من فح٨. قًڇاٍ العاله ڣالتڤصياػ نتيجغ ملا قام بڢ امل  1خالڋ 

همها: سسغ من  ي م ٚاجعغ بعٖة خٖماػ   2لتحقي  األهٖاف السابقغ تقڤم امل

:  -أ  قائي ما  سسغ لتحقي  الحمايغ خ ي امل ٚاجع الٖاخيي  اػ الي يضعها امل ٚا هي مجمڤعغ من اإلج

ڣ االختالٝ، ٚقغ  ي امل الكاملغ لألصڤڋ ڣاملمتلكاػ من الس ٚففها ڣحمايغ السياساػ املختلفغ  سسغ من تح

 .ڣ تغیيڇها ٕڣڗ مبڇٙ

ما  -ب اػ ال: تقييميخ ٚا ي األسالي  ڣاإلج ي مجاڋ قياٝ تتمثل  ٚاجع الٖاخيي  ي يستخٖمها امل

ٚاجع  ٕڣاػ امل سسغ ڣقٖ يستخٖم نفس  ي امل ٚقابغ الٖاخليغ املطبقغ  اػ ال ٚا ج ڣمٖڥ فعاليغ نظږ ڣ

ٙجي بالتعاڣڗ معا لتسييڇ مهمغ كل منها.  الخا

- : نشائي ما  سسغ من تڤفيڇ البيانخ ٙة امل ٕا ي  ٚاجع ٕاخيي  ي مساعٖة امل ي ڣهي تتمثل  ٛمغ  اػ الال

ڣ فنيغ. ڣ ماليغ  ٙيغ  ٕا سسغ سڤا كانـ ه٘ه األنظمغ   مجاڋ تحسيڗ األنظمغ املڤضڤعغ ٕاخل امل

:-ث ما عالجي ڬ  خ ي مجاڋ تصحيِ  ٚاجع الٖاخيي  اػ ڣاألسالي  الي يستخٖمها امل ٚا ي اإلج تتمثل 

صال  ٚاجعغ ڣالخاصغ ب ٚ امل ٚي ڣ التڤضيحاػ الي يتضمنها تق كتشفها  ڣجڢ نظږ خطا  خطا ڣعاله   ٍ

سسغ  .امل

.: املبحث الثاني اخلي اجع ال معايي امل  مبادئ 

نش سساػ ڣتعٖٕ  ٚاقبغ ڣحي تتڤصل اڗ تڤسيع حجږ امل ٙة، خاصغ من حين امل طتها عقٖ من مهام اإلٕا

نشا قسږ خا٥ يطل  عليڢ اسږ  هٖافها، كاڗ البٖ لها من القيام ب لګ ضماڗ تحقي   سسغ  ٙة امل ٕا

                                                           
ٙ شعباڗ السڤاٍ،  - 1 نيانًڈاع عيي القباني، نإ اخلي في ظل التشغيل اإللكت اجع ال ٙيغ، امل ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ  .30، ٥ 2006، الٖا
ٚايا،   - 2 قي الشاملمحمٖ السيٖ س الت اجع  قواع امل ٙيغ، ، كليغ الأصول  ٙة، جامعغ اإلسكنٖ  .119-٥118  ، 2007تجا
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ٚقابغ الٖاخليغ الي  ٚي  ال ٙاػ عن ط ٚا ي اتخاٗ الق ٙة  ٚاجعغ الٖاخليغ" ڣالهٖف منڢ مساعٖة اإلٕا قسږ "امل

 تقڤم بها.

ل املطل  : بادئامل: األ اخلي اجع ال  األساسي ملهن امل

ڣلياتهږ العامليڗ لتحمل قبڤڋ  ي تكمن مهنغ ڗ العالقغ املميڈة ألڬ  من للمحافظغ عيګ مصالح مس

ڗ تلڊ املهنغ ل٘لڊ ي يقڤمڤڗ عيګ خٖمتهږ ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ بصفغ عامغ  عضا معهٖ امل  يج  عيګ 

ٙة، ڣالهٖف تحمل من يتمكنڤا لكي عاليغسلڤكيغ  يلًڈمڤا بمبإ ڣلياتهږ بجٖا ٚاجعغ  من مبإ مس امل

ٚاجعغ الٖاخليغ ڣهي الٖاخليغ هڤ ٜ مهنغ امل ٜي  :1تع

تطبي - 1 تبط باملهن  س املهني املبادئ امل : معايي املما اخلي اجع ال  للم

ٚتبط ٙسغ العمليغ ه٘ه املبإ ت ٚاجعغ  باملهنغ ڣاملما ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ  يتڤقع الٖاخليغ، حينللم من امل

عږ تطبي   :غاملبإ التالي ٕڣ

:"Integrity االستقامة / النزاهة " *   

شأ استقامة املراجعني الداخليني حوهنا ت لالعتماد على أحكامهم. توفر األساس واليت من الثقة اليت مي   

               :  " Objectivity *  " املوضوعي  

ٚاجع ظهاٙ بهاڣيقصٖ  ٙجاػ املڤضڤعيغ املهنيغ فيجمع  ڗالٖاخلي  ڗيامل  املعلڤماػ يصاڋتقييږ عيګ ٕ

ٚاجعڤڗ  ، يضع ٨الفح تحـ العمل ڣ النشا٭ حڤڋ  ٛڗ  ڗ تقييږالٖاخلي امل ٚڣف لجميع متڤا ٗاػ  الظ

ڣ  يتحيڈڣڗ ال العالقغ ڣ ٚينملصالحهږ الشخصيغ  ٙ األحكام. باآلخ صٖا  ي 

:"Confidentiality" ي *  الس  

                                                           
ي تطبي  حڤكمغعيي عبٖ الصمٖ عمٚ- 1 ٚاجعغ الٖاخليغ  ي  ،ٕٙڣ امل ٚة مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإة ماجستيڇ، سساػ،م٘ك امل

 . 62-٥،61 2009٥-2008علڤم التسييڇ،تخص٨ ماليغ ڣمحاسبغ،جامعغ املٖيغ،
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ٚاجعڤڗ الٖاخليڣيقصٖ  حًڇام امل ٛة املعلڤماػ الي ڗبها  يحصلڤڗ عليها، ڣال يفصحڤڗ عن ه٘ه  قيمغ ڣحيا

ڣ املنه لفعل .. ٜام القانڤني  ي حالغ اإلل ال    .املعلڤماػ بٖڣڗ صالحياػ مناسبغ، 

: "competency"  * الكفاءة  

ٚاجعڤڗ الٖاخلي ٚاجعغ الٖاخليغ.ڗ يطب  امل ي تقٖيږ خٖماػ امل ٙاػ ڣالخبڇاػ املطلڤبغ  ٚفغ، املها  املع

تبط بالسلو :- 2  املبادئ امل

جي تصڀ السلڤك تلڊ القڤاعٖ الي هي ي النمٗڤ ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ، ڣه٘ه القڤاعٖ تساعٖ   املتڤقع من امل

ي: تفسيڇ مبإ التطبي  العميي، ڣتتلخ٨   

:" Integrity" اه *  /الن االستقام  

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ:  يج  عيګ امل

 بأمانغ ڣاجتهإ. القيام بأعمالهږ 

 ڣ املهنغ. القانڤڗ  قبل االفصاحاػ املتڤقعغ من ڣعمل مالحظغ القڤانيڗ 

 ٚف ڗ ال ڬ يكڤنڤا ط ٙ  يقڤمڤا بأعماڋڣ  قانڤني غيڇ نشا٭ ي  ڣ ة ضا ٚاجعغ الٖاخليغ  بسمعغ امل

سسغ  .امل

 ٚعيغ ڣتحقي  االحًڇام ي الش سسغ. األخالقيغ ألهٖافا ڣاملساهمغ   للم

 : " objectivityاملوضوعي "* 

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ:  يج  عيګ امل

 ٙكڤا ڗ ال ڣ ڣ نشا٭ ڬ ي يشا نها تفسٖ عالقغ قٖ تفسٖ  غيڇ املتحيڈ ڣتتضمن  تقييمهږ يفًڇ٩ 

ٙكغ ه٘ه ڗ من الي العالقاػ ڣ تلڊ األفعاڋ املشا سسغ. املمكن   تكڤڗ ضٖ مصلحغ امل

 ڣ ٧  ڬ قبڤڋ  عٖم حكامهږ املهنيغ. يفًڇ٩ بأڗ قٖ يفسٖ   يفسٖ 
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 ٚڣفغ ڗ  يتږ اإلفصاٍ لږ ڗ لٖيهږ، ڣالي يفصحڤا عن جميع الحقائ  املإيغ املع

ٚف ڣ تشڤه قٖ عنها ٚيٚ تح  ٚاجعغ.امل تحـ عن األنشطغ التق

ي "*  : "Confidentialityالس

ٚاجعيڗ   الٖاخلييڗ:يج  عيګ امل

 ثنا الي يحصلڤڗ  ڣحمايغ املعلڤماػ استخٖام يعقالنييڗ  يكڤنڤا ڗ  مهامهږ. تإٔيغ عليها 

 ٙة  ڣ القانڤڗ  ضٖ املعلڤماػا يستخٖمڤ  ڗ ال ٚعيغ ڣاألهٖافضا سسغ. األخالقيغ بالش  للم

 : "Competency"الكفاء *

ٚاجعيڗ الٖاخلييڗ:  يج  عيګ امل

 ٙاػ ڣالخبڇاػ يملكڤڗ  ي املجاالػ الي خٖماتهږ فقطب القيام ٚفغ، املها ٛمغ. فيها املع  الال

 جږ يقڤمڤا بتإٔيغ خٖماتهږ بما ڗ ٙسغ املهنيغ املعاييڇ الٖڣليغ مع يتما٧  ڣين ٚاجعغ  للمما للم

 الٖاخليغ.

 اتهږ، فعاليتهږ ٚ كفا ي تطڤي  ٙ ٚا ة خٖماتهږ. عليهږ باالستم  ڣجٕڤ

اخلي املطل الثاني : اجع ال  معايي امل

قسام تتمثل فيما ييي  ٚاجعغ الٖاخليغ الګ خمسغ   1تنقسږ معاييڇ امل

      :االستقاللي . 1

ڬ مستقال عن ٚاجعتها  ٚاجع الٖاخيي مستقال عن األنشطغ الي يقڤم بم ڗ يكڤڗ امل ي ب يج   ائڀ الڤظا

ڗ يكڤڗ الڤضع  ي ٖةاملتڤاج ٙة  ٚڣ سسغ ،ڣه٘ا يتطل  ض ٚاجعغ الٖاخليغ كافيا بما امل التنظيم لقسږ امل

ڣلياػ املنڤطغ بها.يس  مِ بإٔا املس

                                                           
ٚڣڗٙٛاځ السڤافيڇڬ ڣ فتحي    - 1 ٚاجعغ الٖاخليغ خ ٚقابغ ڣامل ٙ الجامعيغ الجٖيٖة ، ،ال ٙيغ،ٕا  103. ٥102  ، 2002،  اإلسكنٖ
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 . العناي املهني :2

ڗ ت ٚاجعاڋ عمٕڬ يج   ٛمغ املهنيغ ڣالعناي  يتفا بمغ الٖاخليغ امل فاػ صٖ مڤاتحٖي  يتطل٘ا ڣهغ الال

ٚاجعغ الٖاخليغ من حين :ڣم ٙة امل ٕا  هالػ ڣخبڇاػ من يعمل ٕاخل 

ڗ يج نحي  :العلمياء الكف*  ٙة ت   ٕا ٚاجعٜڣٕ  ٙاػ املهٖٕ منڗ بعغ الٖاخليغ امل بغ ألٕا املناسغ الفنيا

ٚاجعغ؛مهم  غ  امل

ڗيج  نڢبمعن    :العمليب الخ*  ٙة  امليڗالع يملڊ     ٕا ٚاجع  ي   ن م  هږتمكنغ كافيغ عمليڇة بخغ امل

ة ڣفاعليغږ  بعملهام القي  .بكفا

س املهني : *  ام بمعايي املما االلت ڗ يكڤڗ فاهما  ڣمتفيج  عيګ املالفه  قيٖا  باملعاييڇ ٚاجع الٖاخيي 

 .املهنيغ 

 *: ٚيغ. تواف الصفا الخلقي   ڣمنها النڈاهغ ڣالصٖځ ڣاملحافظغ عيګ الس

 . نطاق العمل:3

ڗ       ٚاجعغ الٖاخليغ فح٨ ڣ يج   ٚقابغ ال  نظام  فاعليغ مٖڥ كفايغ ڣ تقييږ  يتضمن نطاځ عمل امل

ڣلياػ املختلفغ ، ڣلتحقي  ٗلڊ يج  عيګ  الٖاخليغ ة األٕا فيما يتعل  باملس ٚاجع  ي التنظيږ ڣجٕڤ امل

 ييي : القيام بما

تخدمة للتعرف على هذ الوسائل املس التشغيلية و االعتماد على املعلومات املالية و إمكانيةمراجعة * 

 .املعلومات

 ول.صاألتقييم مدى الكفاءة االقتصادية يف استخدام * 

اً. صجود مثل هذ األ التحقق من و ول، وصاحملافظة على األ مراجعة الوسائل و*   ول كلما كان ذلك ممك

 . أداء أعمال المراجعة :4

ا  من أهن ةاملتاحات املعلوميم تقي وص فحع م ةللمراجعيط التخطة بعمليوم يقداخلي أن الع جيب على املراج   
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تائج وا مالئمة و ة وكافي تائج عن طريق إعداد تقرير بال في لتبليغ عن ال تائج و ذمتابعة ت ما مت حتديد  هذ ال

 يات.صمن تو 

 . إدارة قسم المراجعة :5

ة بطريق م القسك ذلة الداخلية املراجعم قسى عل رفاملشدير ية بضرورة أن الداخلية املراجعي معايري تقض   

اس  يكون املشرف على قسم املراجعة الداخلية مسؤوال على إدارة القسم حبيث : بة وم

 .اإلدارةقبلها جملس  العليا و اإلدارةاملسؤوليات اليت اعتمدهتا  العامة و اإلغراضحتقق أعمال املراجعة * 

 .راجعة الداخلية بكفاءة و فاعليةتستخدم املوارد املتاحة إلدارة امل* 

ية للمراجعة الداخلية.*   تتمشى مجيع أعمال املراجعة الداخلية مع معايري املمارسة امله

 

اخلي أنواع : املطل الثالث اجع ال   .امل

ي  ٚاجعغ لكافغ العملياػ  ٚاجعغ الٖاخليغ بسب  شمڤليغ امل من الصع  ڣضع حٖٕڣ فاصلغ ألنڤاع امل

سسغ، لګ امل ٚاجعغ الٖاخليغ  ة العملياػ التشغيليغ لنشا٭ ما، ڣ تنقسږ امل  :1ڣهٖفها تقڤيږ فعاليغ ڣكفا

1-  : اجع املالي املحاسبي لګ الفح٨ املنظږ للقڤائږ  ڣامل ٚاجع الٖاخيي  هي الي يهٖف من خاللها امل

ٙف عليها من حين: املاليغ لتحٖيٖ مٖڥ تطبي  املبإ  املحاسبيغ املتعا

 مستنٖيا. تٖقيقها حسابيا ڣ التحق  من تتبع القيٕڤ املحاسبيغ ڣ 

 ٙف عليها. املبإ التعليماػ ڣ مڤافقغ األنظمغ ڣ التحق  من سالمغ ڣ  املحاسبيغ املتعا

  ڣ اإلختالٝ. االستعماڋالتحق  من ڣجٕڤ الحمايغ املناسبغ لألصڤڋ من سڤ 

 ٚقابغ  التحق  من الفح٨ ڣ ٙجغ متانغ ال  اإلعتمإ عليها. مٖڥ كفايتها ڣ الٖاخليغ ڣالتقڤيږ لٖ

                                                           
قي في بيئ تكنولوجيا املعلوماعطا هللا أحم  - 1 الت اخلي  قاب ال ، ال ، سويل الحسبا د ، األ اي  .62-61 ، ص 2009، دا ال
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2- :) ي اخلي التشغيلي )اإلدا اجع ال ٚف النطاځ ال٘ڬ يغطيڢ من حين: امل  ڣيع

 . ٙيغ ڣنتائٌ األٕا ٙ النشاطاػ اإلٕا ختبا  تقڤيږ ڣ

 .ٚڣع  تقڤيږ ڣفح٨ شامل للعملياػ املش

 ٛمغ للتحسيڗ. تقڤيږ ٚيغ ڣتقٖيږ التڤصياػ الال ٕٙ البش ٕٙ املإيغ ڣاملڤا ة استخٖام املڤا  ڣكفا

ڗ  ٚاجعغ  ي امل ٚ فيشًڇ٭  ي ڣقتنا الحاض سسغ لتشمل نطاځ تما  قڤم عيګ الشمڤليغ لكافغ عملياػ امل

ٚاجعغ املاليغ ڣ ٙيغ ڣ اإللًڈام القانڤني ڣ امل ٚاجعغ اإلٕا ٚاجعغ اإلسًڇاتي نطاځ امل جيغ ال٘ڬ يخت٨ امل

نظمغ املعلڤماػ بأهٖاف  ٙبط  مكانيغ  ي التخطيط اإلسًڇاتيۑي ڣال٘ڬ ينتٌ عن عٖم  بمعالجغ القصٙڤ 

ٚ املعلڤماػ ڣ لګ مخاط ٕڬ  سسغ مما ي ي عمليغ التخطيط اإلسًڇاتيۑي  امل ٚة  ٚاجعغ املخاط الًڇكيڈ عيګ م

ٙة العليا جل ٕعږ فعاليغ اإلٕا سسغ حين يعتبڇ ڣجٕڤ نظام فعاڋ  لتحٖيٖ نقا٭ الضعڀ فيها من  للم

ٚاجعغ اإلسًڇاتيجيغ.  للمعلڤماػ اإلسًڇاتيجيغ جانبا مهما من جڤان  عمليغ امل

 

ابع اخلي تقنيا: املطل ال اجع ال  امل

بٖا ٙيڢ  ٚاجع من حين  جل تٖعيږ عمل امل ٕلغ كافيغ ڣصحيحغ من  ڣتهٖف ه٘ه التقنياػ لجمع 

سسغ ڣتتحٖٕ ه٘ه التقنياػ حس  األڣضاع ڣامليإين محل  ٙة العليا للم لګ اإلٕا ڣتقٖيږ تڤصيتڢ 

ٚاجعغ، ڣللت٘كيڇ فاڗ ه٘ه التقنياػ ال تكفي ڣحٖها بل البٖ من تنسي  جميع التقنياػ هي   1كالتالي:امل

1 : لګ  املقابل ٚاجع من خاللها الحصڤڋ عيګ مجمڤعغ من املعلڤماػ ڣيخضع االستجڤاب  يهٖف امل

ٚڣ٭:  مجمڤعغ من الش

 .ڣڋ األڣڋ عن القسږ  يج  احًڇام هٖم السلطغ ڣعٖم القيام بأڬ استجڤاب ٕڣڗ علږ املس

                                                           
ه،ص علي عب الصم عم  - 1 ك جع سب  ،م سسا اخلي في تطبي حوكم امل اجع ال  .71،د امل
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 ٚف عالم الط هٖافها ڣ ٚاجعغ ڣ  غ االستجڤاب.املستجڤب بسب  ڣكيفي الت٘كيڇ بمهمغ امل

 .ٚاجع بع٩ٚ الصعڤباػ، املشاكل، ڣنقا٭ الضعڀ الي اكتشفها قبل بٖايغ االستجڤاب  يقڤم امل

 .ڣليڗ لګ املس ٚف املستڤج  عن نتائٌ االستجڤاب امللخصغ قبل تقٖيمها  ڗ يصإځ الط  يج  

 مڤضڤع املهمغ لتحقي   عيګ ٙ طا ي  كٌڇ مما يتكلږ ڣيقڤم بتڤجيڢ االستجڤاب  ڗ يستمع  ٚاجع  امل

ٙة االستجڤاب. ٕا ٚتبغ مساڣيغ من حين  ي م  ٚ ٚف األخ ٙ الط ٚ ڣيج  اعتبا  الهٖف املسط

ٙناػ  الفح التحليل: 2 ٚياػ ڣمقا ڣنقصٖ بڢ مجمڤعغ من الفحڤصاػ الي تتضمن تحقيقاػ، تح

ٚاجعغ ڣلجميع املعلڤما ٚتبطغ بامليٖاڗ محل امل ٜ ه٘ه التقنيغ عيګ التقنياػ السابقغ ڣ ػ ڣالتٖفقاػ امل  تًڇك

ٚائط التٖف  للڤثائ  ڣ لګ خ ضافغ  ٚاجع الٖاخيي اکتشاف  هي املقابلغ  املعلڤماػ ڣه٘ه التقنيغ تتيِ للم

ٚاف ڣ ٚ ڣ االنح ة بينما هڤ مسط ٚڣقاػ املڤجٕڤ ٙ ڣما هڤ متحصل عليڢ كنتائٌ الف  ه٘ا من جهغ، مقٖ

لڊ  ڣ ٚاجع عيګ تسليط الضڤ عيګ األمٙڤ غيڇ العإيغ ٗڣ ٚڥ فاڗ ه٘ه التقنيغ تساعٖ امل خ من جهغ 

جلغ، ڣ ٙنتها مع البياناػ امل ثنا الفح٨. بمقا ساس    ٙ ڗ تستخٖم ه٘ه التقنيغ كاختيا  يمكن 

3 : ٚاجعغ عيګ املالحظ املادي ي عمليغ امل ٚاجع  ڗ يعتمٖ امل ٚة لتحق   من املمكن  املالحظغ املإيغ املباش

ٚ ب: ي الڤاقع، ڣيتعل  األم  من تطاب  ما هڤ مٖڣڗ عيګ الڤثائ  مع ما هڤ مڤجٕڤ فعال 

: -أ  اءا ڣ نشا٭ املالحظ املادي لإلج ٚ بها عمليغ  ٚاحل الي تم لګ تحٖيٖ امل اػ  ٚا  تهٖف مالحظغ اإلج

ٚإ لها . اػ ڣاحًڇام األف ٚا ي ٕليل اإلج  ما للتحق  من تطابقڢ مع ما هڤ مٖڣڗ 

ٜڣڗ، ب املالحظ املادي لألصول: ساسا عيګ املخ لګ التحق  من ڣجٕڤ األصڤڋ ڣتطب    تهٖف 

ي الصنٖڣځ. ٙاػ، السنٖاػ، ڣالنقٖيغ   االستثما

لګ التحق  من الڤثائ  ا  ملحاسبيغ ڣاملستنٖاػ املختلفغ الي تستخٖمهاه املالحظغ املإيغ للڤثائ : تهٖف 

سسغ من حين تصميمها، كيفيغ استخٖامها ڣانتقالها.  امل
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. اجع ني عل املحاسب  امل ام الحسابا اإللكت ستخ  املبحث الثالث:أث 

ي تكنڤلڤجيا املعلڤماػ باستخٖام الحاسباػ اإللكًڇڣنيغ ع ٚيعغ املتالحقغ  اػ الس ٚػ التطٙڤ ث  ييلقٖ 

اي منهجياغ  ٚياا   ٚكاػ ڣغيڇهاا ، ڣلقاٖ اساتتبع ها٘ا تغيياڇا  جڤه ػ ڣالش ٙيغ ڣاملحاسبيغ باملنش النظږ اإلٕا

ه عياااااي التكاااااڤين الشخ ااااا   ٚ هااااا٘ا باااااٖٙڣ ثااااا ٙجياااااغ ، كماااااا  ٚقاباااااغ الٖاخلياااااغ ڣالخا ٚاجعاااااغ ڣال ساااااالي  ڣنظاااااږ امل ڣ

 ٚ ٙنغ عما كاڗ عليڢ األما ٚاق  باملقا ٚاجع ڣامل اي ظال التشاغيل الياٖڣڬ التقلياٖڬ   ڣالتأهيل العلم ڣالعميي للم

 للبياناػ  

ٚقابااغ الٖاخلياااغ  الكتاااب ڣيخاات٨ هاا٘ا  ٚاجعااغ ڣال ٚ اسااتخٖام تكنڤلڤجيااا املعلڤماااػ عيااي امل ثاا ٙاسااغ  بٖ

اتهااا بصاافغ خاصااغ ، ٚا ج ٚقابااغ ڣ ٚاجعااغ ڣال سااالي  امل ٙجيااغ بصاافغ عامااغ ڣعيااي ڣمفاااهيږ ڣمعاااييڇ ڣ مااع  ڣالخا

لي مجاالػ االستفإة من شبك ٙة  ٚاجعغ اإلشا ي مجاڋ امل  اػ املعلڤماػ 

ل:  ني علي عناص النظام املحاسبي .املطل األ ام الحاسبا اإللكت  أث استخ

ٚ النظااام  ااي معظااږ عناصاا ااي مجاااڋ املحاساابغ تغيياڇا   ٚتاا  عيااي اسااتخٖام الحاساباػ اإللكًڇڣنيااغ  لقاٖ ت

 لي :ااملحاسب عيي النحڤ التا

شااااكاڋ معينااااغ حياااا 1 حجااااام ڣ خاااا٘ػ املسااااتنٖاػ شااااكل بطاقاااااػ ٗاػ  ة املسااااتنٖيغ :  [ اااااا املسااااتنٖاػ ڣالااااٖٙڣ

اػ  املساتنٖيغ حيان ياتږ  ٙ الٖٙڣ ي مسا ٚ كما حٖف تغيڇا   لي الكمبيڤت ٕخاڋ ما بها من بياناػ  يسهل  

ڗ ڣ  ااي  ٚ األسااتاٗ  فااات ٚ اليڤميااغ ٕڣ ااي ٕفااات ااجيل  ااي الت ٚ األسااتاٗ اسااتخٖام املسااتنٖاػ  ااي ٕفااات ڣ  احااٖ 

ة املستنٖيغ .  ي الٖٙڣ  ٙ ٚ اليڤميغ ڣه٘ا يعن اختصا  قبل ٕفات

2 ٚ ااااجالػ لقااااٖ تااااږ االسااااتغنا عاااان معظااااږ الااااٖفات ٚ ڣال جاااااالػ : ماااان ناحيااااغ تصااااميږ الااااٖفات ٚ ڣال [ اااااا الااااٖفات

اااااااي شاااااااكل ملفااااااااػ ، كماااااااا تغياااااااڇػ ڣساااااااائل حفااااااا  البيانااااااااػ   ٚ صااااااابحـ ٕاخااااااال الكمبياااااااڤت اااااااجالػ ڣ ڣال

ٚ ڣاملعلڤماااا ڗ تكااااڤڗ صاااافحاػ   هاااا٘ه الااااٖفات ٚ اسااااتخٖام الحاسااااباػ اإللكًڇڣنيااااغ  اػ فقااااٖ تطلاااا   األماااا

ڣ خانااااػ متتالياااغ إلثبااااػ  عماااٖة  ٚ  بحيااان تحتاااڤڬ عياااي  اااي شاااكل ملفااااػ ٕاخااال الكمبياااڤت اااجالػ  ڣال
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ٚف    ڗ تأخاااا٘ شااااكل حاااا ٚصاااايٖ بااااٖال   ماااان  ااااي النظااااام [  Tالقاااايږ املٖينااااغ ڣالٖائنااااغ ڣال كمااااا هااااڤ الڤضااااع 

 اليٖڣڬ 

ٙيااااااغ تعتبااااااڇ [ 3 ڗ معظااااااږ املسااااااتڤياػ اإلٕا ٚ نجااااااٖ  ٙي ٚ : بخصااااااڤ٥ القااااااڤائږ املاليااااااغ ڣالتقااااااا ٙي اااااااا القااااااڤائږ ڣالتقااااااا

ٙياغ  ٙاػ اإلٕا ٚا اي اتخااٗ القا ٚ يمكان االساتعانغ بهاا  ٙي ٚجاػ الحاسباػ اإللكًڇڣنيغ بمثابغ قڤائږ ڣتقا مخ

ٙجياااغ مثاااال البناااڤك كأساااااٝ للمحاسااابغ ڣاملناقشااااغ ، ڣمااان ناحيااااغ  كماااا تعًاااڇف بهااااا بعااا٬ الجهاااااػ الخا

ٙباغ ڣها٘ا  صابحـ تعاٖ عياي فًاڇاػ متقا  ٗ  ٚ ٙي ياغ التقاا ٚ اساتخٖام تلاڊ الڤساائل عياي ٕٙڣ ث ٚڬ فقٖ  خ

ي الڤقـ املناس  . ٚعغ ڣ ٙيغ بس ي حل املشاكل اإلٕا ٙة   ساعٖ اإلٕا

ٗ يحتاااڤڬ عياااي كااإڤ لكافااا 4 ٚ ٕليااال الحسااااباػ باساااتخٖام الڤساااائل اإلليكًڇڣنياااغ  غ [ ااااا ٕليااال الحسااااباػ : تاااأث

ٚمٛڤ بٖال  من األسما اإلنشائيغ الڤصفيغ .                                                         ٚيقغ ال                                    الحساباػ حين تستخٖم ط

اءا املحاسبي . املطل الثاني:  ني علي اإلج ام الحاسبا اإللكت  أث استخ

ي مجااڋ التنظايږ املحاساب تاأثيڇا  كبياڇا  عياي طبيعياغ  ٚت  عيي استخٖام الحاسباػ اإللكًڇڣنيغ  لقٖ ت

ٙ ما ييي :اا   العملياػ املحاسبيغ ، من ه٘ه اآلثا

ٚ ٕٙڣ املحاس  عيي ما ييي :ا   ڣال  : يقتص

  اا تجميع املستنٖاػ الي تتضمن البياناػ .

. ٚ ي الكمبيڤت ٚيقغ مالئمغ لإلٕخاڋ  عٖإ البياناػ بط  ب اا 

. ٚ ٚامٌ الكمبيڤت ي كتابغ ب  جا اا االستعانغ بخبڇة مشغيي البياناػ 

ٙاػ املختلفغ  ٚا ي ضڤئها اتخاٗ الق ٚ ليسهل  ٙجغ من الكمبيڤت  ٕ اا تفسيڇ املعلڤماػ الخا

ٚ ڣملحقاتڢ عيي ما ييي : ا  ٚ ٕٙڣ الكمبيڤت  ثانيا  : يقتص

ي ملفاػ معينغ لحيڗ تشغيلها طبقا  للبڇنامٌ .  ٚ لي الكمبيڤت ٕخالها  جيل البياناػ من ڣسائل    اا ت
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ااي البڇنااامٌ ، ڣيقااڤم بهاا٘ه العمليااغ  ٕٙة  ٚ الااڤا ب اااا تبڤياا  ڣتصاانيڀ ڣتحلياال البياناااػ حساا  التعليماااػ ڣاألڣاماا

ٚ ٗاتڢ بڤاسطغ ڣحٖاتڢ املختلفغ .  الكمبيڤت

ٜيغ حف  ا ٚك قسام املنشأة .ثالثا  : م ي كل قسږ من  نها كانـ مبعٌڇة   ملستنٖاػ بعٖ اإلٕخاڋ بٖال  من 

 ٚ لاااي الحسااااباػ باااٖفًڇ األساااتاٗ بعملياااغ ڣاحاااٖة ، ڣهااا٘ا ياااڤف ٚ اليڤمياااغ ڣالًڇحيااال  اااي ٕفاااات اااجيل  ٙابعاااا  : ياااتږ الت

ة العملياا ااي ٕٙڣ ٚاحاال  ٙ بعاا٬ امل لااي اختصااا ٕڬ  نااڢ ياا ٚصااغ الخطااأ فضااال  عاان  اػ الڤقااـ ڣيقلاال ماان ف

 املحاسبيغ .

ڗ كااڗ التحليال ياتږ عياي نطااځ ضاي  ڣباساتخٖام األساالي   خامسا  : اتساع نطااځ تحليال البيانااػ ، فبعاٖ 

ڗ يااااتږ التحلياااال عيااااي نطاااااځ ڣاسااااع  التقليٖيااااغ ، يمكاااان بعااااٖ اسااااتخٖام الحاسااااباػ اإللكًڇڣنيااااغ ، 

سالي  بحڤف العملياػ . ٚيقغ علميغ ڣباستخٖام   ڣبط

ٚ سإسااااا  : حياااان تغييااااڇ م ٚجاااااػ الكمبيااااڤت صاااابحـ مخ ساااالڤب عاااا٩ٚ النتااااائٌ ڣاملعلڤماااااػ حياااان  ااااي  لحااااڤ  

ٚساااااڤم  ٜڣياااااٖها بڤحاااااٖاػ إلعاااااٖإ ال ٚجااااااػ ڣت ٚ ڣحاااااٖة املخ ٚ ڣخصڤصاااااا  بعاااااٖ تطاااااڤي ٙي تساااااتخٖم كتقاااااا

 البيانيغ ڣالتحبيڇ .

اااااي ظااااال التشاااااغيل   ٚ ٚيطاااااغ بيانياااااغ تڤباااااح كااااال مااااان ٕٙڣ املحاسااااا  ڣالكمبياااااڤت اااااي الصااااافحغ التالياااااغ خ ڣ

 اإللكًڇڣني للنظام املحاسب . 

ني للنظام املحاسبي  للتشغيل االلكت

  

حل ع   م
 البيانا تفسي

حل تشغيل  م
 البيانا 

ي العكسي بالمعلوما  التغ
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ج . 4ــ تجميع البيانا       1و المحاسب :  ا  ــ تفسير النتائج ال

 

 . ي ظل التشغيل االلكًڇڣني للنظام املحاسب  ٕٙڣ املحاس  

ي اآلتي :اا      يتمثل ه٘ا الٖٙڣ 

 اا تجميع البياناػ . 1 

ٕخاڋ البياناػ . 2  اا 

3 . ٚ ٚنامٌ الكمبيڤت ي ڣضع ب ٙكغ   اا املشا

ٙجغ . 4  اا تفسيڇ النتائٌ الخا

ٙة 5  ٚيقغ تناس  لإلٕا ٚجاػ املحاسبغ بط عإة ع٩ٚ مخ ڣ   . اا 

  ي اآلتي :ا ي تشغيل النظام املحاسب : يتمثل ه٘ا الٖٙڣ   ٚ  ٕٙڣ الكمبيڤت

 استقباڋ البياناػ العلم    -1

اد ع حل   م
 لبياناا 

ا  حــ
جا   املخــــ

ا العمليا  ح
 اإلنتاجي 

ا  حـــ
خـــالا  مل

ي العكسي باملعلوما  التغ

اءا  ج
 املحاسب

هيكل 
نظام 

الحاس 
 العلمي
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ٕٙة بالبڇنامٌ . -2  اتبڤي  / تصنيڀ تحميل البياناػ حس  التعليماػ الڤا

ٜين البياناػ ڣتشغيل البياناػ -3  تخ

أسالي املحاسب . املطل الثالث: ني علي مفاهي  ام الحاسبا اإللكت  ــ أث استخ

فاقاا  جٖياٖة ، ڣظهاٙڤ مفااهيږ جٖياٖة  ي مجاڋ املحاسبغ  لقٖ فتِ استخٖام الحاسباػ اإللكًڇڣنيغ 

همها ما ييي :اا  من 

 . مفهڤم النماٗه 

 . ٙب  مفهڤم التجا

 . ٚا٩  مفهڤم البياناػ ڣاملعلڤماػ متعٖٕة األغ

 . ڬ للبياناػ  مفهڤم التشغيل الفٙڤ

 . ٙاسغ املشكلغ  مفهڤم الشمڤليغ عنٖ ٕ

 التنسي  . مفهڤم التكامل ڣ 

 . ٙاسغ سلڤكها  مفهڤم تحليل النظږ ٕڣ

سااااليبها حيااان   ٚ اااي تطاااڤي ا  هاماااا   اااي مجااااڋ املحاسااابغ ٕٙڣ كماااا كااااڗ الساااتخٖام الحاساااباػ اإللكًڇڣنياااغ 

ٚ منها ما ييي :ا سالي  حٖيثغ ن٘ك  ااستخٖمـ 

ااااي مجاااااڋ تحلياااال ڣ 1 ساااالڤب التشااااغيل االلكًڇڣنااااي  حفاااا  ڣاسااااًڇجاع البياناااااػ ڣاملعلڤماااااػ ألڗ األسااااالي   اااااا 

ي حالغ حجږ األعماڋ الكبيڇة .  اليٖڣيغ لږ تصبِ مناسبغ 

ٚياضاااايغ ڣ 2 ااااي مجاااااڋ تحلياااال البياناااااػ ڣ اااااا األسااااالي  ال هاااا٘ا لااااږ يكاااان ممكنااااا بااااٖڣڗ  اإلحصااااائيغ ڣالهنٖساااايغ 

 االلكًڇڣني .استخٖام الحاس  
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ٜمن ڣتصاااااميږ  3 ٙاساااااغ سااااالڤكها خاااااالڋ الااااا اااااي مجااااااڋ تصاااااميږ الااااانظږ املحاسااااابيغ ٕڣ ٚياااااغ الااااانظږ  ساااااالي  نظ ااااااا 

ٙيغ . السياساػ املاليغ ڣ  اإلٕا

ٚاضها لتشمل تقٖيږ البيانااػ ڣمعلڤمااػ احتمالياغ عان املشاكلغ  4 غ اػ  اا كما اتسع نطاځ املحاسبغ ڣتطٙڤ

ٚڣف مختلفاااغ ڣ تحاااـ سياسااااػ بٖيلااا لاااڊ تحاااـ ظااا اااي الڤقاااـ املناسااا  ، ٗڣ ٙجاااغ الٖقاااغ املطلڤباااغ ڣ غ بٖ

سالي  املحاكاة ڣاالحتماالػ .  باستخٖام 

همهاا ماا  اي العٖياٖ مان مجااالػ املحاسابغ مان  مكانياػ الحاسباػ اإللكًڇڣنياغ  مكن استخٖام  لقٖ 

   :ييي

اًل  اػ املحاسبغ مثل : ا أ ٚا ج  : تنفي٘ بع٬ 

  اليڤميغ .ثباػ األحٖاف ڣالصفقاػ املاليغ ٚ  ي ٕفات

 . ٚاجعغ ٛين امل ٚاه مڤا ٚ األستاٗ ڣاستخ ي ٕفات لي الحساباػ   الًڇحيل 

  املااااااالي ، ڣقائماااااغ الااااااٖاخل ، ڣقائمااااااغ ٜ ٚكاااااا يااااااغ مثاااااال : قائماااااغ امل ٚ الٖٙڣ ٙي عاااااٖإ القااااااڤائږ املاليااااااغ ڣالتقاااااا

 التٖفقاػ النقٖيغ .

جالػ اإلحصائيغ مثل : ثانيًا : ي بع٬ ال  اإلثباػ 

 . سجل األصڤڋ الثابتغ 

 . سجل العامليڗ ڣاملڤظفيڗ 

 . ٚتباػ  كشڤف األجٙڤ ڣامل

 . ٙين ٕين ڣاملصٖ  سجل املٙڤ

 . ٛڗ  سجالػ املخا

ٙاػ مثل : ثالثًا :  ٚا ي اتخاٗ الق ٜين ڣتحليل البياناػ لتساعٖ   تخ
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 . ٚكغ ٙبحيغ الش ٚ ٗلڊ عيي  ث ٚڣف مختلفغ ڣ  التسعيڇ تحـ عٖة ظ

  ٛڗ ڣتحٖيٖ نقطغ ٙة املخا ٚا .ٕا  ڣكميغ الش

 . ٚڬ  تحليل تكلفغ العمالغ عيي األقسام ڣعيي العملياػ األخ

 . ٚافاػ التكاليڀ  تحليل انح

 . ع عٖة منتجاػ ٚكغ تنتٌ ڣتٛڤ ڗ الش ي حالغ   تحليل نقطغ التعإڋ 

 . ٚة  تحميل التكاليڀ غيڇ املباش

 . قسا٭ االستهالك  تحٖيٖ 

 . تحليل القڤائږ املاليغ 

 . ٙة التٖفقاػ النقٖيغ باستخٖام بحڤف العملياػ  ٕا

ٜين البياناػ ڣاملعلڤماػ املحاسبيغ ڣالتعامل مع شبكاػ املعلڤماػ املحليغ ڣالعامليغ  ابعًا :  تخ

ابع: اجع بصف عام . املطل ال ني للبيانا علي امل  أث التشغيل االلكت

ٙتباطا ڣثيقا ، ٚاجعغ باملحاسبغ ا ٚتبط امل ٚ ، ڣمان ثاږ لقاٖ  ت ٚ عيي اآلخا ث حٖاهما سڤف ي ي  فأڬ تغييڇ 

ٚاجعاغ بشاكل  اػ امل ٚا ج سالي  ڣ ٚا٩ ڣمنهجيغ ڣمعاييڇ ڣ غ ٚ التشغيل االلكًڇڣني للنظام املحاسب عيي  ث

ٙػ العٖياااٖ مااان  ٚاجعاااغ ڣاملنظمااااػ املهنياااغ املعنياااغ بااا٘لڊ ، ڣصاااٖ ملحاااڤ  ، ڣلقاااٖ تنااااڣڋ علماااا املحاسااابغ ڣامل

ٙاػ ڣالت ٚا ي ه٘ا الصٖٕ .الق ٚاجعيڗ   ڤصياػ ڣاملعاييڇ الي تعيڗ امل

 

ال:  اجع .أ اف امل ني للبيانا علي أه  أث التشغيل االلكت

ي ظل التشغيل اليٖڣڬ ،  ي ظل التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ عنها  ٚاجعغ  هٖاف امل ال تختلڀ 

ي اآلتي :ا   ڣالي تتمثل 
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ٙجغ . 1 قغ البياناػ الٖاخلغ ڣاملعلڤماػ الخا  اا االطمئناڗ عيي سالمغ ٕڣ

ي تشغيل البياناػ . 2 تها   اا سالمغ النظږ املحاسبيغ ڣاملاليغ ڣكفا

ة تشغيلها . 3 ٚيقغ سليمغ ڣاالطمئناڗ من كفا اػ بط  اا املحافظغ عيي املڤجٕڤ

 اا مٖڬ فعليغ نظږ الضبط الٖاخيي . 4

هٖاف املنشأة .اا مٖڬ سالمغ ڣف 5  اعليغ الخطط ڣبياڗ مٖڬ االلًڈاماػ بالسياساػ ڣالبڇامٌ لتحقي  

لي األحسن . 6  ٚ ٙشإاػ للتطڤي  اا تقڤيږ األٕا ڣتقٖيږ التڤصياػ ڣاإل

ٚاجع عيي تحقي  األهٖاف  ڗ التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ ساعٖ امل ڣلكن يمكن التأكيٖ عيي 

فضل ، ڣه٘ا يحق  ٚيقغ  ٜايا اآلتيغ :ا  السابقغ بط  امل

ٚعغ ڣيمكن  ٚ األخطا بس ٚاه املعلڤماػ املاليغ ڣغيڇ املاليغ ، ڣه٘ا يظه خ ٚعغ اإلثباػ من  ن س    [ اا ُيمّكِّ

ٙنغ بالتشغيل اليٖڣڬ .  يغ التصڤي  باملقا  من فٙڤ

ٙناػ  سالي  التحليل باملقا ٚاجع من استخٖام  ڣالنس    ب [ اا يساعٖ التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ امل

ٚاقبغ ڣتقڤيږ األٕا  ي امل ٚاػ ڣمعالږ تساعٖ  ش ٚه م ٚعغ.ڣيستخ  بس

ٚاق  من تطبي  نظام شبكغ املعلڤماػ الٖاخلغ  ٚاجع ڣامل   جا [ اا يساعٖ التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ امل

ٙجيغ ڣشبكغ املعلڤماػ  ٚڣع املنشأة الٖاخليغ  يالخا ٚقابغ عيي ف ٙجيغ.ال  ڣالخا

ي ع٩ٚ    ٕ [ ي التحليل ڣالتقڤيږ ڣ ة  سالي  بحڤف العملياػ املتطٙڤ ٚاجع من استخٖام  اا يمكن امل

همها ما ييي : ا  ٚ من  ٙي  التقا

 اا التحليل اإلحصائي    

 اا ڣسائل الضبط ڣالتحكږ ال٘اتي   

سلڤب املعاينغ اإلحصائيغ       اا 

سلڤب تحليل النظږ      اا 

ٚة   ها [ اا يساعٖ التشغيل   ٜنغ ٕاخل ٗاك ٚعغ اسًڇجاع البياناػ ڣاملعلڤماػ املخ االلكًڇڣني من س

ي بع٬ املالحظاػ .  ٚ عإة النظ ڣ عيي الٖيسكاػ ڣنحڤها ڣه٘ا يمكنڢ من   ٚ  الكمبيڤت
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ٚاجعغ  ٚامٌ م ٚاجعغ من خالڋ ڣضع ب ي تنفي٘ عملياػ امل  ٚ مكانياػ الكمبيڤت ٚاجع    ڣ [ اا استخٖام امل

ٚامٌ ڣ معٖة لغ٩ٚ  يطل  عليها   ب ٜة  ٚامٌ جاه ٚاجعغ [ ڣقٖ تكڤڗ ب الحاس  االلكًڇڣني للم

ة ملناقشغ ٗلڊ تفصيال  فيما بعٖ .  ٚامٌ عامغ ، ڣلنا عٕڤ ڣ ب  محٖٕ بعينڢ ، 

اجع .ثانيا:  ني للبيانا علي منهجي امل  أث التشغيل االلكت

 ٚ ٚاجعغ ڣال ٚ التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ من منهجيغ امل ث ي النڤاےي يبڇٛ   اا اآلتيغ:قابغ 

ٚفغ   التأهيل العلا 1 ي مع ڗ يكڤ ميا تغييڇ  ٚاجع حين يج   ٙايغ ڣخبڇة مقبڤلغ  ڣالعميي [ امل ڗ عيي ٕ

 :اا باآلتي

 . ساسياػ الحاسباػ اإللكًڇڣنيغ 

 . ٚ لي الكمبيڤت ٕخاڋ البياناػ   ساسياػ ڣسائل 

 . املتٖاڣلغ ڣلغاتها ٚ ٚامٌ الكمبيڤت  ساسياػ ب

  . ٙجغ  ساسياػ تفسيڇ املعلڤماػ الخا

ٚ ڣمتابعغ التنفي٘   2 مكانياػ الكمبيڤت ٚقابغ باستخٖام  ٚاجعغ ڣال اا التخطيط الٖقي  الشامل لعملياػ امل

 ڣال  بأڣڋ .

ٚقابغ حين يتږ الًڇكيڈ عيي ما ييي :اا   3 ٚاجعغ ڣال اػ امل ٚا ج ٚامٌ ڣ ي ڣضع ب  اا تغيڇ ڣابح ڣملمٝڤ 

 ٚاجعغ السابق ي حكمها .امل ٕٙة باملستنٖاػ ڣما   غ عيي املٖخالػ الڤا

 . ٚاجعغ عيي املٖخالػ من البياناػ لالطمئناڗ من سالمتها  امل

  . ليغ تشغيل البياناػ ٚ الي تتضمن  ٚامٌ الكمبيڤت ٚاجعغ عيي ب  امل

 . املستخٖمغ ٚ ٜة الكمبيڤت جه  االطمئناڗ من سالمغ 

 . ٙجغ ٚاجعغ عيي املعلڤماػ الخا  امل
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لي األٕلغ التقليٖيغ ، ڣيمكن اا ت  4 ي التحق  من صحغ البياناػ ، باإلضافغ  ٕلغ اإلثباػ الي تعاڣڗ  ي  غيڇ 

ٕلغ مستحٖثغ مثل :اا   استخٖام 

 . ٕلغ الضبط ڣالتحكږ ال٘اتي 

 . ٕلغ املطابقغ ال٘اتيغ 

 . ٕلغ البياناػ ڣاملعلڤماػ الشاٗة غيڇ العإيغ 

 لنڤاےي ڣاملفاهيږ . ٕلغ التحليل املتعٖٕ الجڤان  ڣا 

 . ٕلغ الحٖٕڣ 

لي   5 ٕڬ استخٖام التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ  ٚقابغ ، حين ي ٚاجعغ ڣال ٚ امل ٙي يغ تقا ي ٕٙڣ اا تغيڇ 

ي ٗلڊ . ٚ ڣاستخٖام ڣسائل الع٩ٚ ڣاإلفصاٍ الحٖيثغ  ٙي ٚ تلڊ التقا عٖإ ڣتقٖي  تقصيڇ فًڇة 

ابعاملبحث  ني.  :ال اخلي في ظل التشغيل اإللكت اجع ال  امل

. اخلي اجع ال ني للبيانا عل منهجي امل ل: أث التشغيل اإللكت  املطل األ

ٚضااااـ عيااااي  ٚ ڣصااااناعغ املعلڤماااااػ ف ااااي تكنڤلڤجيااااا الكمبيااااڤت ٚيعغ  اػ الساااا ڗ التطااااٙڤ ممااااا الشااااڊ فيااااڢ 

ٚاجااع الااٖاخيي تحااٖياػ ، لااي املتغيااڇاػ املحيطااغ بااڢ ، لاايس  امل ٚتااڢ  ٚيقااغ تفكيااڇه ڣنظ ٙة تعااٖيل ط ٚڣ ماان بينهااا ضاا

ٚة   نظ

لاااااي األجاااااإڤ  ٕائااااااڢ   ٚ ٙة االسااااااتفإة مااااان تلااااااڊ املتغياااااڇاػ لتطاااااڤي ٚڣ ٚة الڤاقاااااع ڣضااااا ٙضاااااغ ، ڣلكااااان نظاااااا املعا

 ڣاألحسن .

ٚاجع الٖاخيي عيي النحڤ التالي : ي منهجيغ امل ٚيا  حٖف تغييڇا   جڤه  ٚ  ڣه٘ا األم

ٚاجااع   التأهياال العلماا [ ، حياان يجاا  اإلملااام التااام بأساسااياػ التشااغيل  ڣال   ٚفااغ امل ااي ثقافااغ ڣمع : التغييااڇ 

ٚامٌ ڣڣساااااااائل  ٙاساااااااغ الكاملااااااغ بلغااااااااػ ڣبااااااا االلكًڇڣنااااااي للبيانااااااااػ ، ڣتكنڤلڤجياااااااا صااااااناعغ املعلڤمااااااااػ ڣالٖ

ة  . ٚ املتطٙڤ  الكمبيڤت
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ٚاجعااااغ ، ڣال ساااا ٚنااااامٌ امل ااااي خطااااغ ڣب  ٚ عااااإة النظاااا ٚ النظااااام املحاسااااب ثانيااااا  :  ا  كبيااااڇا ماااان عناصاااا ڗ جااااٜ يما 

. ٚ ٙي ٚ ڣاملستنٖاػ ڣالقڤائږ ڣالتقا ٚ مثل الٖفات ٛ الكمبيڤت  مڤجٕڤ ٕاخل جها

ااااي  سااااالي  بحااااڤف العملياااااػ  ٚ ڣ ٕلااااغ اإلثباااااػ ، ڣاالسااااتفإة ماااان الكمبيااااڤت ااااي طبيعيااااغ   ٚ عااااإة النظاااا ثالثااااا  : 

ڣ بٖيال  عن األٕلغ  ٜيٖ منها بجان    التقليٖيغ .الحصڤڋ عيي م

ٚاقباااااغ ڣالاااااتحكږ الااااا٘اتي   لياااااغ نظاااااږ الضااااابط الاااااٖاخيي ، ڣاالساااااتفإة مااااان ماااااٖخل امل اااااي   ٚ عاااااإة النظااااا ٙابعاااااا  : 

ي تقڤيغ نظږ الضبط الٖاخيي للبياناػ ڣاملعلڤماػ . ي علږ النظږ   ٚڣفغ   املع

اػ ا م ماااع التطاااٙڤ ٚاجعاااغ بماااا يتاااڤا ٚ امل ٙي عاااٖإ ڣعااا٩ٚ تقاااا ٚځ  اااي طااا  ٚ عاااإة النظااا ٚ خامساااا  :  اااي فكااا لحٖيثاااغ 

ٚياااغ ڣتجنااا  الحشاااڤ  ٛ املساااائل الجڤه ٚا بااا ٚقاباااغ باالساااتئنا ، ڣ ٙة العلياااا ، ڣتطبيااا  مباااٖ ال ڣمنهجياااغ اإلٕا

 غيڇ النافع .

صبِ سمغ من سماػ ٚفغ املختلفغ ، ڣال٘ڬ  سالي  املع ٜاڣه   .العصٚ سإسا  : االستفإة من ت

. املطل الثاني: ني للبيانا اخلي في ظل التشغيل اإللكت اجع ال  نطاق  كيفي امل

ي ظل التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ ، ڣتحليل املعلڤماػ عيي النڤاےي اآلتيغ :اا  ٚاجع اهتمامڢ  ٜ امل ٚك  ي

خال . اجع السابق علي امل اًل : امل  أ

اػ املسااااااتنٖيغ ،  ٚاجعاااااغ الاااااٖٙڣ ااااااي م ڣ متابعاااااغ انسااااااياب البيانااااااػ مااااان خااااااالڋ  ڣيتمثااااال ٗلاااااڊ  ٚاقباااااغ  ڣم

ٙف عليهاااااا ، ڣطبقاااااا للااااانظږ ڣاللاااااڤائِ   ٚڣ٭ الشاااااكليغ ڣاملڤضاااااڤعيغ املتعاااااا املساااااتنٖاػ ، ڣاساااااتيفائها لكافاااااغ الشااااا

ي ه٘ا املجاڋ :  ي حكږ ٗلڊ ، ڣمن الڤسائل الي تستخٖم  اػ  ، ڣما  ٚا ليل اإلج  الٖاخليغ ٕڣ

 خ٘ من ٚ ڣتبڤي  املستنٖاػ الي ت ٚاجعتها .حص  ها البياناػ ڣم

 . ٙنغ بيڗ االجمالياػ ڣالتفاصيل  املقا

  .عٖإ سجل خا٥ بها ٕخاڋ البياناػ ڣ ي  ٙقام املسلسلغ  سلڤب األ  استخٖام 
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 . خ٨ مسئڤڋ ڣ   تڤثي  البياناػ الٖاخلغ من جهغ 

لي الكمبيوت . اخل  اجع علي البيانا ال  ثانيًا : امل

ٚاجع عيي اآلتي :اا   ٜ امل ٚك  ڣي

عاااٖإ البيانااااػ بقساااږ الحاساااباػ اإللكًڇڣنياااغ مااان خاااالڋ  لاااي قساااږ  * ااااا التأكاااٖ مااان صاااحغ البيانااااػ املقٖماااغ 

ٚ ففااي هاا٘ه الحالااغ  ٚفااغ الكمبيااڤت ٗا كانااـ األجااٙڤ سااڤف يااتږ حسااابها بمع ٚاجعتهااا عيااي املسااتنٖاػ ، فمااثال   م

ي كشڤف  ٕٙة  ڗ تطاب  البياناػ الڤا  األجٙڤ عيي سجل األجٙڤ . يج  

* اااا التأكااٖ ماان صااحغ املعلڤماااػ ڣالتعليماااػ املطلااڤب اتباعهااا عنااٖ القيااام بتشااغيل البياناااػ ، ڣهاا٘ا يتطلاا  

لي سالمتها  ٚ ڣاالطمئناڗ  ٚامٌ الكمبيڤت ٙاسغ ب  منڢ ٕ

 ٜ لااي البڇنااامٌ املخاا ضاايفـ  ااي البياناااػ الٖاخلااغ قااٖ  ڗ التعااٖيالػ ڣاإلضااافاػ  ٚ * اااا التأكااٖ ماان  ااي الكمبيااڤت ڗ 

 بعٖ مڤافقغ الجهاػ املخڤلغ ب٘لڊ .

ع املعلوما .  تحليل  م في تشغيل البيانا  ام الكمبيوت املستخ اجع علي ب  ثالثًا : امل

ٚناامٌ جٖياٖ ، ڣال يكاڤڗ  ال بناا  عياي ب ناڢ يصاع  التعاٖيل فيهاا  ٚ ف لي الكمبياڤت عنٖما تٖخل البياناػ 

ٚصغ سانحغ للتالعا  ٚاجاع الاٖاخيي  هناك ف خطاا ، ڣلقطاع الشاڊ بااليقيڗ ، يمكان للم ڣ حاٖڣف  ڣ الغا٤ 

ٚاجااع  ٜ امل ٚكاا ااي هاا٘ه الحالااغ ي ٚ مطابقااغ لألصاال ڣ ٜنااغ ٕاخاال الكمبيااڤت ڗ البياناااػ ڣاملعلڤماااػ املخ التأكااٖ ماان 

 عيي ما ييي :ا 

 * ا صحغ تصميږ البڇنامٌ .

ٕا الحاس  االلكًڇڣني .  * اا سالمغ 

ٚ التشغيل [ من املنظٙڤ املحاسب .* اا سالمغ األڣا ڣام ٚ ڣالتعليماػ     م

 * اا ڣجٕڤ ڣسائل التحكږ ال٘اتي ٕاخل البڇنامٌ .
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. ٚ ٚامٌ الكمبيڤت  * اا صحغ التعٖيالػ املٖاخلغ عيي ب

ٕخاااڋ بياناااػ  ٚياا   ٚ الياا تسااتخٖمها املنشااأة عاان ط ٚامٌ الكمبيااڤت ٙ باا ااي الصااٖٕ اختبااا ٚاجااع  ڣيمكاان  للم

ٚجاػ الحالتيڗ . ٙڗ بيڗ مخ ٚڬ باستخٖام األسالي  اليٖڣيغ ، ڣيقا خ ٚة  ٚ ڣتشغليها م لي الكمبيڤت ٚيبيغ   تج

ها . تفسي ضها  سبل ع جا من املعلوما  اجع علي املخ  ابعًا : امل

ٚحلغ عيي ما ييي : اايًڇ  ي ه٘ه امل ٚاجع  ٜ ٕٙڣ امل  ك

 . ٚجاػ الفعليغ ڗ تكڤڗ من ناحيغ التصميږ ڣالڤاقعيغ عيي املخ  مطابقغ املعلڤماػ الڤاج  

  ٚ ٚجاػ الكمبيڤت ي مخ ٕٙة  ٙقام صحيحغ ڣا لي  ڣ غيڇه مستنٖا  ڗ تفسيڇ املحاس   التأكٖ من 

ي تفسيڇ تلڊ املعلڤماػ . ي التالع    لتال

  ليهږ حين ٚفڤعغ  ٚ امل ٙي ٚ يج  التأكٖ من التقا ي مجاڋ الكمبيڤت ٚين ليسڤا خبڇا  ڗ معظږ املٖي

ڗ اقًڇاحاتهږ قٖ  ٚ ڣمن  ٚجاػ الكمبيڤت ٕٙة من مخ تطاب  من الناحيغ املڤضڤعيغ املعلڤماػ الڤا

ٚڬ . خ ة   ٙڣعيـ عنٖ تشغيل البياناػ ٕٙڣ

اجع اءا امل ج اخلي في حال املطل الثالث:  . ال ني للبيانا  التشغيل االلكت

ي اآلتي :    ي حالغ التشغيل االلكًڇڣني للبياناػ  ٚاجعغ  اػ امل ٚا ج  تتمثل 

ٚاجعتهاااا عياااي  1 ٚاجعاااغ حاااڤڋ الحاسااا  االلكًڇڣناااي : حيااان ياااتږ التأكاااٖ مااان صاااحغ البيانااااػ الٖاخلاااغ بم [ ااااا امل

ٙجغ للتأكٖ من السالمغ ٚاجعغ املعلڤماػ الخا  ڣاملڤضڤعيغ . املستنٖاػ ، ڣك٘لڊ م

اي ضاڤ البڇناامٌ  2 ٚاجعغ ٕاخل الحاسا  االلكًڇڣناي : حيان ياتږ التأكاٖ مان صاحغ التشاغيل الاٖاخيي  [ اا امل

ٙناااغ باايڗ التشاااغيل اليااٖڣڬ ڣبااايڗ التشااغيل االلكًڇڣناااي للبيانااااػ ، ٚياا  املقا ڣ  املعااٖ ، ڣياااتږ ٗلااڊ عااان ط

ٙنغ . ٚا املقا ج ٚ ڣ خ  ٚ ٚنامٌ كمبيڤت  تشغيل نفس البياناػ باستخٖام ب
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مكانيااااااػ الحاساااااا   3 ٚاجاااااع اسااااااتخٖام  ٚاجعاااااغ باسااااااتخٖام الحاسااااا  االلكًڇڣناااااي : حياااااان يساااااتطيع امل [ ااااااا امل

ٚاجعغ ڣمنها عيي سبيل املثاڋ ما ييي : اا  ي تنفي٘ بع٬ عملياػ امل  االلكًڇڣني 

 لحسابيغ .التحق  من صحغ العملياػ ا 

 . ٚعيغ ڣامليڈاڗ العام ٛين الف  املطابقغ بيڗ املڤا

 . ٙصٖة الشاٗة ٚاه األ  استخ

 . ٜيٖا  من الفح٨ ٙقام محٖٕة إلعطائها م ڣ تقل عن  ٜيٖ  ٙصٖة الي ت  تحليل األ

 . ٚكغ ڣالبطيئغ ڣالساكنغ ٙصٖة مثل املتح  تحليل بع٬ األ

 عٖإ القڤائ ي  مكانياػ الحاس  االلكًڇڣني  ٚ املاليغ عيي فًڇاػ قصيڇة .استخٖام  ٙي  ږ ڣالتقا

 . سلڤب التغ٘يغ العكسيغ باملعلڤماػ  االستفإة من 
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  :تمهي

           ٜ ٛ ثلطبيعي ڣ ثلبًڇڣڋ من ثجل ثلنهڤ٩ باالقتصإ ثلڤطن ڣك٘ث خت ٕٙ مهمغ للطاقغ كالغا ٚ بمڤث ٜثئ ٚ ثلج

ٙفع ثلتحٖڬ في ڣجڢ ثلتطٙڤ ثالقتصإڬ في  ٜثئٚ.ٕفع ثآللغ  ثلصناعيغ ثلت تمكن من   ثلج

نتاه ثلطاقغ ڣنقلها  ٚيڄ  يغ عن ط ٚثڅ في ه٘ه ثإلسًڇثتيجيغ ثلتطٙڤ ٚكغ سڤنا ط ٚ ثلٖٙڣ ثل٘ڬ تلعبڢ ش ڣهنا يظه

يعها.  ڣتحڤيلها ڣتٛڤ

ٚثڅ هيكال ماليا   ٚكغ سڤنا ط ٙثػ معتبڇع،ڣفي ه٘ث ثلصٖٕ لٖڥ ش لګ ثستثما ٕڬ  ه٘ه ثلسلسلغ ثلطاقڤيغ ت

ٚكغ.ڣمحاسبيا يصمن ثلفعاليغ في تسيڇ ثملڤث ثػ ثلش  ٕٙ ثملكڤنغ ملڤجٕڤ

ٚ في غايغ  م سسغ  ثػ ثملتبعغ لتنفي٘ مختلڀ ثملهام في ثمل ٚث ڗ ثلڤقڤف علګ ڣثقع ثلتطبيقاػ ثلعمليغ ڣثإلج

هميغ نقصٖ تثميڗ ثإليجابياػ ڣتٖعيږ نقا٭ ثلقڤع،ڣتشخي٨ مڤثطن ثلخلل ڣثلقصٙڤ بهٖف  تڤظيڀ  ث

ٙ ڣ ثلحلڤڋ ثملناسبغ ملعالجتها ڣثلتقل فكا سسغ.ث ٙها علګ نشا٭ ثمل ٚث ض  يل من حٖع 

سسغ، حيـ تع٩ٚ ثلنتائٌ ثلفعليغ  ساسيغ لتٖعيږ نشا٭ ثمل حٖڥ ثملهام ث ٚثجعغ ثلٖثخليغ  ڣتعٖ ثمل

ٙع ثلعليا. لګ ثلٖث ٚيڄ ثلنصائح ثلت يتږ تقٖيمها  سسغ عن ط  ڣثملحتملغ ملختلڀ ثلعملياػ ثلت قامـ بها ثمل

ٚه  ث علګ ما سبڄ ٗك ٚثڅ للڤقڀ علګ مختلڀ ثلخطڤثػ ڣ  ا، قمنڣبنا ٙثسغ حالغ تطبيقيغ في سڤنا ط ٚث ٕ ج ب

ٚثجعغ ثلٖثخليغ،ڣ ٚ بها عمليغ ثمل ٚثحل ثلت تم ٚثجعغ ثلٖثخليغ علګ ثلحاسباػ ثاللكًڇڣنيغ. ثمل  تطبيقاػ ثمل

: ت  نااملبح األو ك س يفي عن ش ي بطاق تع اق  ط

نا  سس س ي م : تق ااملطل األو  ط

ستع  -1 ناي م :س س ا  ط

ٛيغ كب سسغ ڣطنيغ ڣبًڇڣليغ ڣغا ٚثڅ"م ٚڣقاػ" سڤنا ط سسغ ثلڤطنيغ لنقل ڣتحڤيل ڣتسڤيڄ ثملح ڇڥ ثمل

كٌڇ من ٙثػمڤظڀ منهږ  50000تڤظڀ  ٙئ  طا ػ بتا نش ٚسڤم  1963/12/31ڣعماڋ منف٘ين  بمقتض  ثمل

سسغ ثلت  63491ٙقږ  ٚڬ لالقتصإ ثلڤطن كڤنها ثمل ساسيغ ڣثلعمٕڤ ثلفق ٚكغ ثلٖعامغ ث تعتبڇ ه٘ه ثلش

خيڇع بعٖع  ٚػ ه٘ه ث ٚكاػ ثلنفٰ في ثلعالږ ، م هږ ش نها تعتبڇ من  تملڊ ثكبڇ حصغ في ثلتقٖيٚ كما 

ٙيغ ڣه٘ ٗ كاڗ نشاطها منٖ سنغ 1971ث من٘ سنغصالحاػ ج٘ ٚڣقاػ  ميږ ثملح ٚ  1966ثلګ 1961سنغ ت يقتص

ٚڣقاػ ثږ تڤسيع نشاطها ليشمل كل ما يتعلڄ بالنفٰ ڣثلغاٛ ثلطبيعي معا،ڣقٖ  علګ تقل ڣتسڤيڄ ثملح

هميغ ثالحتياطاػ ثلطاقڤيغ منها ڣڋ ڣه٘ث  هلها للعظ ٕٙڣ في ثملستڤڥ ث من  70صبحـ ثليڤم في ڣضعيغ ت

لګ طاقتها ثلتكنڤلڤجيغ ثلتسييڇيغ. ٛ ثلطبيعي باإلضافغ   ثلغا
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2- : ا نا ط سس س  مهام م

سسغ  ٚثڅتسعګ م همها: سڤنا ط سًڇثتيجيغ   لګ تڤجيڢ نشاطها صڤب مهام 

ٚڣقاػ. ٛ ڣثملح  * تمييع ثلغا

 *  تنميغ ثلحقڤڋ ڣثستغاللها.

ٙ ثلبًڇڣليغ.  *  ثلبحـ ڣثلتنقيظ علګ ثآلبا

 يڄ.* عملياػ ثلتسڤ 

ٚفها. ٚثكغ ثلفڤقيغ ڣثلتحتيغ لح  * ثملساهمغ ڣثلتجمع ڣثلش

ال ڣهي: لګ تحقيقها  هٖثفا تسيڇ  ٚسږ  نها ت  كما 

ٚفها ثلقاعٖيغ. ٚ في ح  * تحكږ ثملستم

 * تقڤيغ طاقتها ثلتكنڤلڤجيغ ڣثلتسييڇيغ.

ٚكغ.  * ثلتنميغ ثلٖڣليغ ڣثلش

نشطغ.  * ثلتنڤٵ في ث

و -3 ي البت ا تمييع الغا وتك  :وح

ٙٛيڤ علګ بعٖ  ٛ ثلطبيعي تقع ب ٙبع ڣحٖثػ لتمييع ثلغا ٚثڅ علګ  سسغ سڤنا ط ٚ 540تشمل م ٜثئ كلږ علګ ثلج

لګ ڣجٕڤ ڣحٖع في سكيكٖع ڣهي كاآلتي:   ثلعاصمغ باإلضافغ 

ٛ ثلطبيعي   - ٚكظ تمييع ثلغا ٚثڗ 1م  .تقع ببطيڤع  ڣه

ٛ ثلطبيعي      - ٚكظ تمييع ثلغا ٚثڗتقع ببطيڤع   2م  .ڣه

ٛ ثلطبيعي  - ٚكظ تمييع ثلغا ٚثڗتقع ببطيڤع      4م  .ڣه

ٛ ثلطبيعي  -          ٚكظ تمييع ثلغا  تقع بسكيكٖع. 1م

ٚ ثلبًڇڣڋ  ٚي نها تشمل علګ ڣحٖتيڗ لتك تيكما   :كا

ٚ ثلبًڇڣڋ  - ٚي ٚكظ تك ٚس  ثلحجاه 1م ٚثڗيقع في م  ڣه

ٚ ثلبًڇڣڋ  - ٚي ٚكظ تك ٙٛيڤ. 2م  يقع في ث

 



  الجانب التطبيقي :                                                                الدراسة الميدانية.

 

 
51 

ك تمييع الغا الطبيعي   ي م  .2املطل الثاني: تق

1- : ك  نشأ امل

ٛ ثلطبيعي  ٚكظ تمييع ثلغا ع م ٚثم عقٖ مع 1976لګ سنغ  2تعٕڤ نش ب ٚثڅ  سسغ سڤنا ط ٚٙػ م ، حين ق

ٛ ثلطبيعي ڣقٖ تصمن ثلعقٖ  ٚكظ صناعي ڣظيفتڢ  تمييع ثلغا ٚيكيغ من ثجل بنا م م ٚكغ" بڤملاڗ كيلڤځ" ث ش

ٚڣ٭ ثلتاليغ:ثملبڇم ث  لش

 .ٚڣٵ ٙثسغ ثملش ٕ 

 .ثلتسييڇ 

  .ثلتمڤين 

ٚكغ" بڤملاڗ كيلڤځ"  بٖثيغ ثلتشغيل تكڤڗ علګ يٖ ش

ٚكظ:  نشا ثمل  ٙ ٚث ػ في ق ٚثحل ثلت جا ڣ م ثػ  ٚث ٛ ثإلج ٚث ب  فيما يلي 

ٚڬ  9 - ٚثم ثلعقٖ ڣتڤقيعڢ.1976فيف ب  : تږ 

ٚيل 15 - ٚكظ.1977ثف شغاڋ بامل  : بٖثيغ ث

ٚڬ  27 - ڣڋ 1978فيف ٚكظ. :ڣضع  ساٝ ثمل ٚ في   حج

ٚڬ  11 - ٚكظ.1981فيف ٛ ثلطبيعي بامل نتاه لتمييع ثلغا ڣڋ  : 

ٚكظ.1981جڤيليغ 20 - ٚ للم ڣڋ عمليغ تصٖي : 

ٛ ثلطبيعي ٚكظ تمييع ثلغا ٜڣ" في نڤفمبڇ 2م ي  .2002متحصل علګ شهإع "

2- : ك افي للم قع الجغ  امل

ٚكظ تمييع ثلغاٛ ثلطبيعي   ٙٛيڤ،يمتٖ علګ طڤڋ ثلساحل  2يعتبڇ م ػ ثملنطقغ ثلصناعيغ با خٚ منش من 

ٜثئٚ ثلعاصمغ يًڇبع علګ مساحغ430ب ٚب ثلج ٚ 72كلږ غ هكتاٙ ه٘ث ثملڤقع يسمح لڢ باستعماڋ ما ثلبح

ٙ للتبڇيٖ ڣ  ٛ ثملكمصٖ ٚكظ تمك٘ث يسهل لڢ عمليغ نقل ثلغا ٙه، يحٖ م ٚه للخا ٛ ثلطبيعييع ڣتصٖي من  2مييع ثلغا

ٚ ثلبًڇڣڋ  ٚي ٚكظ تك ٛ ثلطبيعي1م ٚكظ تمييع ثلغا ٚځ ڣم ما بالنسبغ ملڤقع تڤثجٖه فهڤ يقع  1من ثلش ٚب  من ثلغ

ٚثڗ.40في شماڋ بلٖيغ بطيڤع علګ بعٖ ٚځ ڣه  كلږ ش

3- : ك  وظيف امل

ٛ ثلطبيعي   ٚكظ تمييع ثلغا ٙثػ متشابهغ تعمل 6علګ 2يحتڤڬ م ساسيغ لڢ ثلت علګ تحقيڄ ثلڤظيفغ  قطا ث

نتاجيغ تعإڋ  ٙع  ٚماڋ ، بقٖ ٙ حاس  ثل با ٛ ثلطبيعي ثلقإم من  في ثليڤم لكل  3مًڇ9000تتمثل في  تمييع ثلغا

 ٚ مكانيغ ثستخالص ثلعناص  :ثآلتيغقطاٵ مع 

ٚڣباڗ  /سا.3مًڇ13ب

 /سا.3مًڇ10بڤتاڗ
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ٛڣليڗ  /سا3مًڇ7-8غا

ٛ ثملعب   .3مليڤڗ مًڇ140ثلغا

:مناط املنفع  -4 ك  بامل

ٛ ثلطبيعي  ٚكظ تمييع ثلغا لګ  6علګ 2ثمل نتاجيغ تصل  ٙع  ٙثػ للتمييع بقٖ ڗ عمليغ  يڤميا. 3مًڇ 54000قطا

ٛ ثلطبيعي  ٚع 600ما يعإڋ لګثلتمييع تسمح بتقلي٨ حجږ ثلغا ٙع منخفضغ جٖث  ڊ، ٗلم ٚث ٙجغ ح ڣفقا لٖ

ٙه يحتڤڬ  لګيسهل من نقلڢ  مما 162-تصل  ٚكظ علګخا تيمناطڄ ثستغالڋ ڣهي  ثالثغ ثمل  :كا

ٚكظ مهمتها ضماڗ ڣتڤفيڇ كل ثالحتياجاػ ثلت يتطلبها ثلسيڇ  هږهي من  منطق املنفع : - أ ثملناطڄ بامل

ٙثػ ڣك٘ل ٚكباػ ڊ ثلعإڬ للقطا  . ثإلنتاجيغككل ثمل

نتاه ما يلي :  ساسا من   هي تتكڤڗ 

. ٛ سسغ سڤنالغا ٚبائيغ : تستمٖها من م  ثلطاقغ ثلكه

ٛ ثملا . ساسا تتمثلمنبع ثلطاقغ :   من غا

ٚيڄ  ٙ ثلتبڇيٖ يتږ نقلڢ عن ط ٚ هڤ مصٖ ٙ ثلتبڇيٖ : ما ثلبح   سا /3مًڇ  175000مضخاػ كبيڇع  6مصٖ

:منطق  - ب ٛ ثلطبيعي تنتٌ حڤثلي  6تحتڤڬ علي  اإلنتا ٙثػ لتمييع ثلغا يڤميا لكل قطاٵ  3مًڇ 9000قطا

ٛ  نتاجيغڣكل قطاٵ لڢ  ،ثلخاصغ من غا ٛ ثملميع  نتاهڣكٖث قطاعڢ  ثملا  ثلغا

ٛ ثلطبيعي ثمل 3تحتڤڬ ه٘ه ثملنطقغ علي منطق التخزين و  الشحن : - ٜثناػ سطحيغ للغا يع بسعغ مخ

ٜثڗ ثلڤثحٖ ڣ 3مًڇ 10000 ٜثناػ سطحيغ للغاٛ  ليڗ بسعغ  2للخ ٜ  لي  ضافغباإل  3مًڇ  14500 خ ٚك ثڗ م

ٚ حمڤلتها من  ٛ ثلطبيعي ثملميع ڣثستقباڋ بڤثخ   3مًڇ  125000 لي 50000لشحن ثلغا

ي حس سل التنقيط : -5 د البش ا كيب امل  ت

ٚيغ  ٕٙ ثلبش يتږ ڣضع كل عامل في ثملنصظ ٕڣ ثلعالمغ  ٗ ثلٖثئمغ،يتږ ثستعماڋ سلږ ثلتنقيٰ لتقسيږ ثملڤث

ٚثعاع متطل ڬ إلمكانيتڢثملناسبغ  تضمن  ڬباػ ڣتغطيتها. ڣه٘ث لضماڗ عمليغ ثلًڇقيغ للعماڋ بصفغ عامغ م

خمغ يجظ علي ثلعماڋ  ڣلياػ  ٛثٕػ عالمغ ثملنصظ كلما كانـ لڢ مس ٙ منه جيٖ ، فكلما  تحملها لهږ مسا

ٙ في  يجإڣحسن  ٚث  ثملناسظ . ثلڤقـثلق

ٙقږ  25نجٖ نسبغ تفڤځ  في فئغ  ثملتمثلغثلفئغ ثلڤسطى  تمثلڢعامل  245ما يعإڋ  19تحتل ثلنصظ  

ٚين كڤنهږ  علګثلفئغ  يمثلڤڗ ثملسيط ٚيغ ثلٖثئمغ . بينما ثملناصظ ثلعليا من  ث ٕٙ ثلبش ٚكيبغ ثملڤث عٖٕث في ت

ٙب  تمثلفما فڤځ فنجٖها  26ثملنصظ  ڣليغ فيها . هميتهاڣهٖث ملٖڥ  2نسبغ صغيڇع تقا  ڣكبڇ حجږ ثملس
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:املطل  ي قس  الثال .تق  املالي

ٙعيعتبڇ قسږ ثملاليغ قلظ  قسامڣطلباػ  ثلناب٬، ثإلٕث ٚڣٵ  ث ه يتكڤڗ من عٖع ف من ثلناحيغ ثملاليغ ڣهڤ بٖٙڣ

ٚ متجانسغ كل منهږ يكمل  خ  بتنظيږ محكږ مبسٰ ڣشامل حيـ يتكڤڗ من: ث

1 –  :  مصلح املحاسب العام

ٚيا من ثلناحيغ ثملحاسبيغ ڣبعٖ ٗلڊ تقڤم ه٘ه ثملصلحغ بتقييٖ كل ثلعملياػ ثلت تحٖػ ٕثخل  ٚكظ شه ثمل

ٚٵ يكمل مهام  فال ثثملصلحغ تظږ  ڗما تقيٖ ثلعملياػ كلها سنڤيا في ميڈثنيغ محاسبيغ سنڤيغ ب ٚڣٵ فكل ف ف

خٚ.  ث

ع  - أ دين:ف ٚع مع جميع  امل ٚٵ بالتسجيل كل ثلعملياػ محاسبيا فلڢ عالقغ مباش قساميقڤم ه٘ث ثلف  ث

ٚث  –منها  ثمللفاػحيـ يقڤم باستالم  ٙسها ڣتقيٖ ثلعملياػ كلها  –ثملتعلقغ بالعملياػ ثملختلفغ للش ڣيٖ

ٙشيڀ. لګليحڤڋ ثمللڀ   ث

ع االست  - ب ا واملخزونا :ثف ٜڣناػ  ما ٙثػيهتږ باملتابعغ ثملحاسبيغ ملعامالػ ثملخ ڣتكمن مهمتڢ  ڣثالستثما

ع في نظام  ٚ ثملحاسبيغ ثملڤجٕڤ ٙنغ مابيڗ ثلٖفات ٚثفاػ  ثلتسييڇ في ثملقا ٙځ ڣثالنح ٚثه ثلفڤث ٚ الستخ ٙي ثملالي ڣثلتقا

ٚتيڗ : ٚٵ من ٕثئ ٜڣڗ ڣمصلحغ ثملحاسبغ ، ڣيتكڤڗ ه٘ث ثلف  من ثجل تسڤيغ ثلقيٕڤ بيڗ مصلحغ تسيڇ  ثملخ

سائل العام :*  ٚع تتكلڀ دائ ال  كل ثلعملياػ ثملتعلقغ بالتجهيڈثػ ڣثملعٖثػ ثملكتبيغ .ب ه٘ه ثلٖثئ

ين:دائ * ٚ مهمتها في  التم ٚكظتنحص ٙ ڣثملڤثٕ ثلكيميائيغ  مٖثٕ ثمل  بمختلڀ مڤثٕ ثلغيا

كزي : - ع امل ٚٵ  ڗبعٖ  ف ٚعيڗ يمكن ثلتع٩ٚ ثلي ثلف ٚنا مهام ثلف خيڇ ٗك ڣلګفي ثملصلحغ  ث ٚٵ  ث فيعتبڇ ثلف

ٚئيس  لقسږ ثملاليغ فكل ما ٜڬ ثل ٚك ٚ  ڗيقيٖ ڣيقام من ثلعملياػ يجظ  ثمل ٚٵ ڣه٘ث بخصڤص  لييم ه٘ث ثلف

عماڋ هږ  ثلت يقڤم بها :  ث

ٙ تقسيږ  - جڤ ٚيا . ث  شه

 تقييږ ثلسلفيغ  -

ٙ تسبيقاػ  - جڤ   ث

ع  -  في حالغ ثلبيع فقٰثلفاتٙڤ

 علي:متعمٖث في ٗلڊ  ثلڤحٖثػخٖماػ مابيڗ 

/ٍ17  حساباػ ڣسيطيغ بيڗ ثلڤحٖثػ 

الػ بيڗ ثلڤحٖثػ89ٍ / لي  تنا

ٚصيٖ  -  تحليل ثل
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 قيام بامليڈثنيغ  -

 ثلقيام باليڤميغ  -

ٚيغ - ٚثعاع ميڈثنيغ سنڤيغ بتحليل ثلحساباػ ڣ ليتحڤيل ثمليڈثنيغ ثلشه  .ثلنظام  م

 مصلح الخزين : -2

ٙجيغ   ٚكظ سڤث كانـ خا ٜينغ بتمڤيل كل ثلعملياػ ثلت يقڤم بها ثمل ٕثخليغ ڣله٘ث تظږ ه٘ه  متقڤم ه٘ه ثلخ

ٚٵ بنڊ ثلعملغ ثلصعبغ. ٙ ڣف ٚٵ بنڊ ثلٖينا  ثملصلحغ ف

 - : ينا ع بن ال ٚٵ  ف نڢ يقڤم بٖفع يقڤم ه٘ث ثلف ٙيفها كما  بتمڤيل كل ثلعملياػ ثلٖثخليغ ڣ ثلتكفل بمصا

ٙيڀ ثملًڇبصيڗ ڣ غيڇ ٗلڊ من ثلعملياػ ثلٖثخليغ.جٙڤ ثلعماڋ   ڣ ثملنح ڣ ثلتكفل بمصا

: - ب ع بن العمل الصعب ٕين  ف ٚٵ ثملٙڤ ڗ يٖٝٙ ف ٙجيغ، فبعٖ  يقڤم ه٘ث ثلبنڊ بتمڤيل ثلعملياػ ثلخا

ٙشيڀ ثلتابع لڢ ڣ  ع مطابقغ لألصل منڢ في ث ثمللڀ ثل٘ڬ يتحصل عليڢ من قسږ ثلتمڤين باإلحتفاٱ بصٙڤ

.ٕ ٚٵ ڣ ٗلڊ ليقڤم بتسٖيٖ حڄ ثلطلبيغ للمٙڤ صليغ له٘ث ثلف  يبعن ثلنسخغ ث

3- : ٚٵ ثملحاسبغ ثلتحليليغ.ت مصلح اإلعالم و التسيي ٚٵ ثمليڈثنيغ ڣ ف ٚعيڗ ف  حتڤڬ ه٘ه ثملصلحغ علګ ف

 - : اني ع املي قسام  ف لګ جميع ث ٚكظ حين يقڤم بطلظ  ٚثحل ليصل علګ ٙسها ثمل ٚٵ بعٖع م يقڤم ه٘ث ثلف

ٙب ٚكظ لتقٖيږ الئحغ ثإلحتياجاػ ڣ ثإلهتالكاػ ثلت يتڤقعها كل قسږ للسنغ ثملقبلغ ڣ  ع في ثمل ع سنڤثػ ثملڤجٕڤ

ٚٵ ثمليڈثنيغ  لګ ف حيحها ڣ بعٖها تسلږ  ٜث علګ ميڈثنيغ ثلسنغ ثملاضيغ ثږ تسلږ ه٘ه ثللڤثئح مع ت ٚتك ٚڥ م خ

ٚكظ ثلسنڤيغ.  حين تجمع ثللڤثئح كلها في الئحغ ڣثحٖع تشكل ميڈثنيغ ثمل

لګ مقٚ تمي ٚكباػ  ٙث ثمل يع ڣ تحڤيل ڣ بعٖ تنظيږ ه٘ث ثملخطٰ محاسبيا يستٖعي ثملٖيٚ ثلعام كل ثملٖ

ٚڣقاػ.  ثملح

ٚٵ  - ٚ ثلعام يجظ عليڢ ثصطحاب ف ٚكظ ال يستطيع مناقشغ كل ثلحساباػ مع ثملٖي ٚ ثمل ڗ مٖي بما 

 ثمليڈثنيغ

ٚف كل متق - ٚ ثلعام، ڣ نصل ٚكظ ڣ تشكل لجنغ يٖم ثملخططاػ ثلسنڤيغ من ط  لګ ثآلڗٚسها ثملٖي

 ٚ ، يٚسها ثملٖي ع في ثلًڇثب ثلڤطن ٚكاػ ثملڤجٕڤ ٙث ثلعاملڤڗ لجميع ثلش خيڇع حين تتكڤڗ من ثملٖ ٚحلغ ث ثمل

ٚ ثلعاصمغ. ٜثئ ٙع ثلج ٚها في حيٖ ٚثڅ ككل مق ٚكغ سڤنط  ثلعام لش

: - ب ع املحاسب التحليلي ٚيغ ثږ ثلسنڤيغ ثلت تقيٖ في ف ٚٵ بالتحليل ثلحساباػ ثليڤميغ ڣ ثلشه  يقڤم ه٘ث ثلف

جل تحٖيٖ تكلفغ ثإلنتاه ڣ ميڈثنياػ كل مصلحغ علګ حٖث.  مصلحغ ثملحاسبغ ثلعامغ، ڣ ٗلڊ من 

عي (: -4 ني ) الش ٚيعي املصلح القان ٚعيڗ ثلتش ٚ مصلحغ في قسږ ثملاليغ تضږ ف خ ه٘ه ثملصلحغ في 

ميڗ ثلجبايغ: ٚٵ ثلت  ڣ ف
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ٚيعي. - أ ٚٵ ثلتش  ثلف

ميڗ ڣ ثلجبايغ - ب ٚڣٵ ثلت  ف

ابع:  .املطل ال ف العام ثي املع  ت

ق  ك تمييع الغا الطبيعي 4شكل   .2الهيكل التنظيمي مل
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ق  ائ 5شكل  .: الهيكل التنظيمي ل ني  املالي و القان
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. ا نط سس س اخلي في م قاب ال  1املبح الثاني: مكان ال

. اخلي قاب ال سس لل : نظ امل  املطل األو

ٚڥ مصلحغ  ٚ حين ت خ لګ  ٚڥ ڣ من قسږ  خ لګ  ٚقابغ ثلٖثخليغ تختلڀ من مصلحغ  سسغ لل ٚع ثمل ڗ نظ

ڗ ه٘ه ٜم  ثلتمڤيل علګ  الػ، لڤثلظ، ڣ كل ما يل الػ، معٖثػ ل ثلعمليغ هي ثملتابعغ لٖخڤڋ ثملڤثٕ ثلڤليغ ) 

ٚثقبغ ثملڤثٕ. ڗ ه٘ه ثملصلحغ تقڤم بم ڬ  ٜڣڗ  ٚڣجها من ثملخ ٚكظ( حت خ  لتشغيل ثمل

ٚثقبغ مثل ثلكمبيڤتٚ ڣ  ٕڣثػ ثمل ٜين ب ٚثقبيڗ مجه ڬ مشاكل تستعمل ه٘ه ثملصلحغ عٖع م ڣ لتفإڬ 

عإع ثلتمڤين، ڣ يستعملڤڗ  ٜڣڗ  ماڗ، مخ ٜڣڗ ث ٚڅ، مخ ٜڣڗ ثملتح قڤثنيڗ متعٖٕع ڣ ٗلڊ لحساب ثملخ

 تخفي٬ من تكاليڀ ثإلحتفاٱ ڣ ٗلڊ بتخفي٬ تكاليڀ ثابتغ.

ٚفغ حالتها ثملاليغ ڣ  ٛها ملع نجا نها تلڊ ثمليڈثنياػ ثلت تقڤم ب ٚقابغ ثلٖثخليغ علګ  ما مصلحغ ثملاليغ فًڇڥ ثل

ٚثقبتها، ڣ ٗلڊ ب ثػ ڣ ثملحققاػ.م ٚځ ما بيڗ ثلتنب  حساب ثلف

ٙثػ جٖيٖع باختياٙ ثإلسًڇثتيجيغ ثملناسبغ ڣ ثلنشاطاػ  ٚث خ٘ ق حيحها ڣ  ٚفغ حالتها ثملاليغ بت ڣ بعٖ مع

ٙيغ بالتناسڄ.  ثلجا

. ا نط سس س اخلي في التحك في تسيي م قاب ال  املطل الثاني: دو ال

سسغ ڬ م ٚثڅ ك سسغ سڤنط ڗ م ٚنامٌ مسطٚ تمش  عليڢ ڣ تتبع ثلخطڤثػ  الحظنا  لګ ب ٚڥ تحتاه  خ

ٚع ڣ ثملڤضڤعغ من قبل. هٖثف ثملسط  لتحقيڄ ث

نها تقڤم  ٚكباڴها كما  سسغ تقنياػ حٖيثغ لتسييڇ م حسن ڣجڢ تستعمل ثمل ڣ لكن لسيڇ ه٘ه ثلعمليغ علګ 

ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣ ثلت تستعمل فيها ثملحاسبغ ثلعامغ، جٖڣڋ ثلق يإع، جٖڣڋ ثلتمڤيل، ثمليڈثنيغ يضا بال

ٚيغ...  ثلتقٖي

سسغ يتمثل في : ٚقابغ ثلٖثخليغ في ثلتحكږ في تسييڇ ثمل  ڗ ٕٙڣ ثل

 .ٚثفاػ ڣ معالجتها  تحليل ثإلنح

 .حيحغ ٙثػ ثل ٚث  تخاٗ ثلق

 .تبن قڤثنيڗ جٖيٖع 

                                                           
ح المحاسب العام  – االستثمارافرع المخزونا و  - 1  .//5 –مص
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 ثإلسًڇثتيجيغ ثملناسبغ ٙ  ثختيا

. قاب داخل املخا : أهمي ال  املطل الثال

هميغ  ٚقابغ عليڢ تتصڀ ب ڗ ثل ٚكظ ف ٜڣڗ في ثمل ٚث لألهميغ ثلكبڇڥ ثلت يتصڀ بها ثملخ  كبڇ تتضح يما يلي:نظ

 .ٜين ڣ ثإلستعماڋ ٚنامٌ للتمڤين ڣ ثلتخ ٜڣڗ في ڣضع ب ٚقابي ثلجيٖ علګ ثملخ  يساعٖ ثلنظام ثل

  ٜڣڗ ثلسلعي ڣ خاصغ في ٙثٝ ثملاڋ في ثملخ ٙ قيږ كبيڇع من  صنافيمكن من خاللها تفإڬ ثستثما  ث

ٚكغ.  ثلقليلغ ڣ ثلبطيئغ ثلح

  جل تلبيغ ٜڣناػ ڣ ثالحتفاٱ بالكمياػ ثملطلڤبغ من ثملڤثٕ  يمكن من خاللها تفإڬ ثلنق٨ في ثملخ

 حاجياػ ثملصالح ثلطالبغ.

 ٚثقبغ ثملتمثل ف ٜڣناػ بشكل تطبيقي ڣ يسمح نظام ثمل ٕٚ ثملخ ٜڣڗ بتتبع ج ي ثلتسجيل علګ بطاقغ ثملخ

صناف من ثملڤثٕ.  عين مما يسمح بالتٖقيڄ في ثملعلڤماػ حڤڋ ه٘ه ث

  عماڋ ٚثقبغ  ٚڥ م خ ٜڣناػ خالڋ فًڇع ثلتطبيڄ ڣ من جهغ  ٚكغ ثملخ ٚثقبغ ح ٕٚ بم تسمح عمليغ ثلج

عماڋ ثملك ٜڣڗ ڣ  لڀ بالتسجيل في ثلحاسڤب ڣ ه٘ث ينتٌ عنڢ كل نظام ثلتسجيل علګ بطاقغ ثملخ

 معلڤماػ صحيحغ ڣ ٕقيقغ.

  ٚف علګ ٜنغ ڣ ثلتع ٕٛڣثه في ثملڤثٕ ثملخ ٜڣڗ في تفإڬ ثال ٚقابي ثلجيٖ علګ ثملخ يساعٖ ثلنظام ثل

صناف ثلتالفغ ڣ ثملتقإمغ للتخل٨ منها.  ث

 

. ابع: دو اإلعالم اآللي في تسيي املخزو  املطل ال

 ٙ ثا ٚث ل صبح يسيطٚ علګ جميع ميإينها نظ سسغ حين  ٙياػ في ثمل ٚڣ صبح ثإلعالم ثآللي من ثلض لقٖ 

سساػ بصفغ عامغ ڣ ثإليجابيغ  ٚكها في جميع ثمليإين ثإلقتصإيغ، ڣ ه٘ث ما نلمسڢ حاليا في تسييڇ ثمل ثلت ت

ٜع تماما عن مڤثصلغ بٖڣنڢ خاصغ بعٖ ظهٙڤ  صبحـ عاج  .ثإلنًڇنيـثلت 

صبحـ ال تستغن بتاتا عن ثإلعالم  سساػ ثلضخمغ في مجالها،  حٖ ثمل ٚثڅ  سسغ سڤنط ٙ م عتبا  ثآلليڣ ب

همها: ٜڣڗ ڣ من  ٚث لنتائجڢ ثمللمڤسغ من حين تحسيڗ ثلخٖماػ خاصغ تلڊ ثملتعلقغ بتسييڇ ثملخ  نظ

 .ٕٚ ٚجاػ ڣ ك٘ث عملياػ ثلج  سهڤلغ ثلتعامل مع ثمللفاػ ثلضخمغ للمٖخالػ ڣ ثملخ

 سسغ: م ٚڣه ثملڤثٕ. -ٚثجعغ ڣثائڄ ثمل  ڣثيقغ ٕخڤڋ ڣ خ

 ڣثيقغ طلظ ثملڤثٕ عنٖ ثلحاجغ.-                                             

 . خطا حيح ث ٚعغ في ت  ثلس

 .ٜڣڗ  تسجيل كل ثلتغيڇثػ ثلت تحٖف في ثملخ
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 .ٚعغ ٛڗ بس ڣليغ باملخا ڣ عٖم ڣجٕڤ ثملڤثٕ ث كٖ من ڣجٕڤ   ثلت

 ٚعغ. ڴهيئغ ملڀ ٜڣڗ بٖقغ ڣ بس  ثملخ

   . د املخزو اخلي لعملي ج اجع ال اني ألهمي و فعالي امل اس املي : ال  املبح الثال

. د املخزو نامج ج نشاء ب  :  1املطل األو

ٚحلي للحساباػ  ع، ڣ ثلت تتږ في ثلتڤقڀ ثمل عماڋ نهايغ ثلٖٙڣ ڣلګ من نهايغ  ٚحلغ ث ، ڣ 31/12تتږ خالڋ ثمل

تي: ٜڣناػ علګ ثلنحڤ ث عماڋ ثملتعلقغ باملخ ٚكغ ث  تتناڣڋ ثلش

ٚحلغ ثلعٖ ثلثاني تبٖ عنٖما تخضع كل  ثڋ ڗ يكڤڗ ثلعٖ ثلثنائي منظما بحين م قيام بعٖ معاكس، يجظ 

ٙنغ بعٖ ثالن ڣ سيستعمل كعٖ نهائي. ڣلي ثږ ثلقيام باملقا لګ عٖ   ثلسلع 

ٚسالغ ثلت ثػ تتضح في ثل ٚث جل  كل ه٘ه ثإلج لګ كل ثلهياكل من  ٚسلها  ٚع ثملاليغ ڣ ثلقانڤنيغ ڣ ت تعٖها ٕثئ

ٜڣڗ، كما تلخ٨ ما يجظ ثلقيام بڢ لتحقيڄ ه٘ه ثلعمليغ علګ ثلنحڤ ثلتالي: ٕٚ ثملإڬ للمخ ٚث عمليغ ثلج  ج

عي:ث -1   إلحاط و ال

ڣلګ تتعلڄ باملعلڤماػ ڣ ثلتڤعيغ ٙع ثملجمع تستضيڀ عٖٕث من ثإلجتماعاػ، ث ٕث ڗ  صحاب ثملصلحغ  ف من 

ٙكيڗ في ه٘ه ثلعمليغ  .ثملشا

 ڣ ثلغ٩ٚ من ه٘ث ثإلجتماٵ يتلخ٨ فيما يلي:

 .ٕٚ  تحٖيٖ مڤثعيٖ بٖثيغ ڣ نهايغ قائمغ ثلج

 .ٕٚ ٛمغ لعمليغ ثلج ٚثػ ثملڤثٕ ثلال  تقٖي

 .ٜين ٜ ثلتخ ٚثك  تحٖيٖ هڤيغ م

 .ٜڣڗ ٕٚ ثملخ كتماڋ عمليغ ج كيٖ علګ   ثلت

 ،ٚځ سما ثلف ٚځ، ڣ ثلت تتكڤڗ من ڣكال من  تنظيږ ڣ ڣضع قائمغ ب حغ للف ڣلياػ ڣث ڣ ڣضع مس

 هياكل مختلفغ من ثملجمع.

 .ثملإڬ ٕٚ ڣڋ عن ثلج ٙع ثملس ڣڋ ثإلٕث ٙ من مس ٚث  ثلتعييڗ بق

2- : ي ين و مهم كل ف ، تك ، وص  الف

:  - أ ي التحضي لګ ف عيڗ، ڣ يهٖف  كٌڇ من ثملستٕڤ ڣ  ٜڣڗ ڣ ڣثحٖ  ٚيڄ يتكڤڗ من مسيڇ ثملخ تحٖيٖ ه٘ث ثلف

ڬ  ٛثلغ  كٖ من  ٜڗ نظيڀ بما فيڢ ثلكفايغ. كما يجظ ثلت ڗ ثملخ ٜينها ڣ ضماڗ  ٕٚها، ڣ تخ ٚثٕ ج ٚ ثمل ثلعناص

ع. ٚ بالكمياػ ثمل٘كٙڤ ث ٚځ عنٖ ثلعٖ قٖ تت  مڤثٕ تسميغ ڣ ثلسجالػ ثملعنيغ، بحين ثلف

: - ب ڣلګ ڣ ثلثانيغ مكڤنغ من  ف الع األولى و الثاني ٚځ ثلعٖ ث ٚ في ك 16ف ٚقغ، معينيڗ من قبل عنص ل ف

خيڇع يجظ ٕٚ، ه٘ه ث ڬ ثلًڈثماػ خالڋ فًڇع ثلج ٚثٙ من  ح ٙع ثملاليغ ڣ ثلقانڤنيغ ڣ  ٚ  ثإلٕث ڗ تكڤڗ عناص

                                                           
، فرع المخزونا و  -1 ح المحاسب العام ، مص ، دائرة المالي و القانوني  .االستثمارارسال إعال و توعي
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ٗث  ڬ نڤٵ  ٜه حسظ ثلحاجغ، كما يمكن طلظ ثملساعٖع من  ٜي ٚيڄ سيتږ تع مختصغ تتقن نشاطها. ڣ كل ف

 ...ثلخ(كانـ ثملهمغ تتطلظ ٗلڊ ) يٖ عاملغ، ڣسائل ثلصيانغ

. اء عملي الع املتناقض للعناص ج ه الف   و ستك مهم ه

جل  ٕٚ من  ٜنغ تعٖ من قبل ثملكلڀ بعمليغ ثلج ڣ بياناػ ثلعناصٚ ثملخ ثځ ثلعٖ  ٙڣ تحقيقا له٘ه ثلغايغ، 

ٜڣڗ. ڣڋ عن تسييڇ ثملخ ٚيڄ ڣ ثملس عضا ثلف  ثإلستغالڋ. ڣ تڤقع مڤثجهغ من قبل 

ثځ ثلعٖ سيتږ  ٙځ.ٙڣ ٚيڄ جمع ثملعلڤماػ، متابعغ ڣ معالجغ ثلفڤث  ثستخٖثمها يڤميا من قبل ف

3- . ا ، متابع و معالج الف ما ي جمع املعل   ف

ٚيڄ يتكڤڗ من  ٕٚ  16ه٘ث ثلف ٚث قبل، خالڋ ڣ بعٖ عمليغ ج ٜڣڗ، ڣ يكڤڗ حاض ٙ تمڤين ڣ تسييڇ ثملخ طا عضڤ 

ٜڣڗ ڣ ه٘ث يضمن ما يلي:  ثملخ

: - أ د املخزو  قبل ج

 ٚثج ٕٚه في مكانها.م ٚثٕ ج ٜڣڗ ثمل  عغ منهجيغ ڣ ضماڗ ڣجٕڤ بطاقاػ ثملخ

 .ثځ ثلعٖ في حاالػ ثملتابعغ ٙڣ  يٖثٵ 

: - ب د املخزو  خال ج

 .ٖٚځ ثلع ع ڣ ثملڤقعغ من قبل جميع قإع ف  جمع يڤمي لبياناػ ثلعٖ ثملعب

 .ٕخاڋ ثملعطياػ ثملجمعغ يڤميا  ثلتكفل ب

 ثلكمياػ ثملختلفغ ثملحٖٕع من قبل ٚ ٚي ڣڋ ڣ ثلثاني. تح  ثلعٖ ث

  .ٚځ بيڗ ثلعٖين ثملتعاكسيڗ  ثلتڤفيڄ بيڗ عملياػ ثلعٖ ثملتعاقظ في حالغ ڣجٕڤ ف

-    : د املخزو ٚثقبغ ثملنهجيغ لجميع ثملڤثٕ ثملعنيغ بالعمليغ كانـ جيٖع بع ج ضماڗ من خالڋ ثمل

ٕٚ ڣ ٗلڊ من خالڋ:  ثلج

  اد.  بيانا الع األو  و الثاني كانت صحيح اإلع

 .في بطاقاػ ثلتسميغ ٚ حم ٕٙع با ٙئ ثلڤث ٕٚ ثملإڬ ثلكامل" ڣ ثلتڤث ٙثػ " ثلج  ثإلشا

ٙځ. جل معالجغ ثلفڤث ٙ من  سعا ٙنغ ثلكمياػ ڣ ث ٚ بياڗ مقا ٚثجعغ كاملغ، ينش  مت كانـ ه٘ه ثمل

ٛمغ فيما يتعلڄ بالتنطالقا من ن ٕٚ ثلهياكل ثملعنيغ تطالظ بتقٖيږ ثلتڤضيحاػ ثلال ٙځ ائٌ عمليغ ثلج فڤث

ٚ إلعطا كيفيغ ثملعالجغ ثملحاسبيغ ثملناسبغ. ٚي ٚ ڣ ثلتق جل ثلتقٖي ٙع ثملجمع من  ٕث لګ   ثملسجلغ لتنقل 

بالغها  ٜڣڗ، ثلجهاػ ثملعنيغ به٘ه ثلعمليغ يتږ  ٕٚ ثملخ ثػ ج ٚث ج جل ثلت٘كيڇ ب ٜع معٖع من  ه٘ه ثللمحغ ثملڤج

ٚٛ في ثلتحضيڇ لها. ٙيجيا بالتقٖم ثملح  تٖ
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.املطل الثان د املخزو اخلي لعملي ج اجع ال  1ي: منهجي امل

: ٜ علګ ثالثغ محاٙڣ ٚتك ٚثجع ثلٖثخلي ت  منهجيغ ثمل

 .ڣليغ ٙثسغ ث  عٖثٕ ثلبعثغ كجٜ من ثلٖ

 ٘ه٘ه ثملهمغ. تنفي 

 .ثستنتاجاػ حڤڋ ثملهمغ 

ڗ ٛ ثلطبيعي ڣ  ٚكظ تمييع ثلغا ٚثجعغ ثلٖثخليغ في م  تكڤڗ كما يلي:  2مهمغ ثمل

ٚ في حاالػ ٙئيس  سا ثلٖڣثئ ٚثجعغ ثلٖثخليغ ثلسنڤيغ، كما يستطيع ٙ ٚٙ قائمغ ثمل ٚيغ ثلعامغ هڤ ثل٘ڬ يق ثملٖي

ٙع  ثػ ثملتبعغ في تلڊ ثإلٕث ٚث ڣ ثإلج ڗ يكڤڗ ثلبڇنامٌ  ٚثجعغ ثلٖثخليغ، مثال: ك ڗ يطلبڤث ثلقيام بامل خاصغ 

ڣ يخف٬ من ثلفعاليغ في ثلنشا٭.  يعيڄ سيڇ ثلعمل 

جل ثلسيڇ ثلجيٖ للمهمغ: ڣ تتطلظ مهمغ ٚيقيڗ من  ٚثجعغ ثلٖثخليغ ڣجٕڤ ف  ثمل

 : ي األو ٚثجعغ خالڋ مٖع معينغ متفڄ عليها، قابلغ للتجٖيٖ في  الف ، مهمتڢ ثمل عضا يتكڤڗ من عٖع 

 ٚ ٚي ٚيڄ عملڢ بعقٖ ثجتماٵ، ڣ يقٖم تق لګ نتائٌ مقنعغ. ينه ه٘ث ثلف ڣ عٖم ثلڤصڤڋ  حاڋ لږ تكتمل ثملهمغ 

حڤب ب ثػ ثلت تساعٖ علګ حلڢ.م ٚث ٚ فيڢ ثملشكل ڣ ثإلج  ٖفًڇ ثلتڤصيغ ثل٘ڬ ي٘ك

ڣڋ  ع في ٕفًڇ ثلتڤصيغ ڣ يستطيع ثملڤظڀ ثملس ثػ ثمل٘كٙڤ ٚث ڣ ثإلج تباٵ تلڊ ثلتڤصياػ  عن حل ه٘ث ثملشكل 

ٚ ف ليڢ ثملڤظڀ " شاڅ ليسـ" ي٘ك ڣ ثلقسږ ثل٘ڬ ينتم  ٚسل ثملڤظڀ  يڢ ڣ ال ، في حالغ عٖم ثلعمل بها ي

ثػ. ٚث تباٵ تلڊ ثإلج  سبظ ثمتناعڢ عن 

 :ي الثاني ٚيڄ بعٖ  الف ٚ ه٘ث ثلف عضا ك٘لڊ، مهمتڢ متابعغ ثلتڤصياػ يم  24ڣ  12يتكڤڗ من عٖع 

ٚسل جٖڣڋ متابعغ ثلتڤصياػ. سسغ ي لګ ثمل ڣڋ، لكن قبل مجيئڢ  ٚيڄ ث ٙ ثلف ٚڣ ٚ من م  شه

ٚځ  ٚثجعغ ثلٖثخليغ نتط ٕٚ ڣ لتڤضيح كيفيغ سيڇ مهمغ ثمل ٚثجعغ ثلٖثخليغ لعمليغ ج ٚثحل ثمل ظهاٙ م لګ 

ٙثػ. ٜڣناػ ڣ ثإلستثما ٚٵ ثملخ ٜڣڗ علګ مستڤڥ ف  ثملخ

: ا ع املخزونا و اإلستثما د املخزو على مست ف اخلي لعملي ج اجع ال  منهجي امل

  :حل األولى ڣڋ بعٖ ثستالمڢ ملڤضڤ امل ٚيڄ ث ڣليغ يقڤم بها قائٖ ثلف ٙثسغ  ٚثجعغ، ڣ تتمثل تتمثل في ٕ ٵ ثمل

ڗ تتږ بها ثلعمليغ  ٚڣ٩  حيحغ ثلت من ثملف ثػ ثل ٚث ٚف علګ ثإلج ڣليغ في ثإلطالٵ ڣ ثلتع ٙثسغ ث ه٘ه ثلٖ

ٜڣڗ. ٕٚ ثملخ ٚثٕ تٖقيقها ڣ ثلت تمثل هنا ج  ثمل

  : حل الثاني سئلغ علګ شكل امل ٚثجع ثلٖثخلي يعٖ قائمغ من ث ڣليغ ثلت قام بها ثمل ٙثسغ ث بعٖ ثلٖ

عڢ علګ  ٚقابغ ثلٖثخليغ، ڣ يٛڤ ساليظ تقييږ نظام ثل حٖ   ، سلڤب قڤثئږ ثإلستقصا ثستبياڗ ڣ ٗلڊ حسظ 

ڣ "ال" ، ڣ يقڤم بعٖها  سئلغ ب "نعږ"  ٕٚ ڣ تكڤڗ ثإلجابغ علګ ه٘ه ث ثملڤظفيڗ ثلقائميڗ علګ عمليغ ثلج

                                                           
1 -  ، ، دائرة المالي و القانوني ح المحاسب العام  .//رئيس مص
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ٗث لږ  جابتهږ، ف ٚثػ تكڤڗ علګ شكل ڣثائڄ تٖعږ  ٚ بما قام بڢ بمطالبغ ثملڤظفيڗ بتبڇي يكن لٖڥ ثملڤظڀ تبڇي

ليڢ ڣ ك٘ث حلڢ. ٙع  شكاال يجظ ثإلشا ٚثجع ثلٖثخلي  ٚ ثمل عماڋ يكڤڗ ه٘ث في نظ  من 

 

: ا ع املخزونا و اإلستثما م لف اجع مق ها امل  مثا عن استبيا أو قائم استقصاء يع

  

 املالحظ ال نع األسئل
ٕٚ ثملحاسب  ٜڣڗ؟هل تقڤمڤڗ بعمليغ ج    + للمخ

هل تعقٖڣڗ ثجتماعاػ لإلعالم ڣ ثلتڤعيغ 
ٜڣڗ ٕٚ ثملخ  ؟بتنظيږ ڣ تحضيڇ ج

+   

 ٕٚ ٜڣڗ  ثملحاسبهل تنف٘ڣڗ عمليغ ج للمخ
 بڤسائل ثإلعالم؟

+   

لي مخص٨ للقيام  عالم  ٚنامٌ  هل هناڅ ب
ٜڣڗ؟ ٕٚ ثملحاسب ثملخ  بعمليغ ج

+   

ڣڋ عن  هل قسږ ثملحاسبغ ثلعامغ هڤ ثملس
ٕٚ ثملإڬ تعييڗ  ٚځ ثلت تقڤم بعمليغ ثلج ثلف

ٜڣڗ؟  للمخ

نعږ يقڤم قسږ   +
ثملحاسبغ ثلعامغ 
عالم جميع ثلڤحٖثػ  ب
جل  ٚكظ من  في ثمل

   .ٕٚ ٚځ للج  تعييڗ ف
ٚځ ثملعينغ  ثػ تكڤينيغ للف هل تنظمڤڗ ٕٙڣ

ٜڣڗ؟ ٕٚ ثملإڬ للمخ  للج
ال ثلتكڤين يكڤڗ  + 

 ميٖثني
ٚيڄ لڢ مهام مختلفغ عن  خٚ؟هل كل ف ٚځ تقڤم  +  ث جميع ثلف

ٚيڄ  بنفس ثملهام فالف
 ٕٚ ڣڋ يقڤم بالج ث
ٚيڄ  ما ثلف تصاعٖيا 
 ٕٚ ثلثاني فيقڤم بالج

ٛليا.  تنا
 ٕٚ قاػ في نتائٌ عمليغ ثلج هل تصإفڤڗ فٙڤ

ٚيقيڗ؟  ثملإڬ للف
+   

ٚيڄ ثالن في حالغ ڣجڤٕ  هل تقڤمڤڗ بتعييڗ ف
ٕٚ ثملإڬ  قاػ في نتائٌ عمليغ ثلج فٙڤ

ٚيقيڗ؟  للف

+   
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قاػ ثملثبتغ  هل تقڤمڤڗ بمعالجغ ثلفٙڤ
 محاسبيا؟

+   

ٚڣځ بيڗ  ٗث تحققتږ من ڣجٕڤ ف في حالغ ما 
ٜڣڗ هل  ٕٚ ثملإڬ للمخ ٕٚ ثملحاسب ڣ ثلج ثلج

ٜڗ؟ ٚثهيڗ من قسږ ثملخ ٕلغ ڣ ب  تطالبڤڗ ب

+   

ٕٚ ثملإڬ  هل هناڅ مبإ لتقييږ ثلج
ٜڣڗ؟  للمخ

+  Procédure 

d'inventaire 

physique des stocks. 

ٕٚ ثملإڬ  ٚيقغ ثلج هل تقڤمڤڗ بتقييږ ط
ٜڣڗ؟  للمخ

+   

ٕٚ ثملإڬ ڣ  هل هناڅ ثختالف بيڗ قڤثئږ ثلج
؟ ٕٚ ثملحاسب  ثلج

+   

 ٕٚ ٚع للج هل تقڤمڤڗ بمعالجغ محاسبيغ مستم
ٜڣڗ؟  ثملحاسب للمخ

ه٘ث كاڗ في ثلسابڄ  + 
بطلظ من محافٴ 
صبح يقام  ثلحساباػ 

 ٚ خ  ثلسنغ.في 
هل هناڅ فًڇع محٖٕع يجظ ثلتقيٖ بها 
 ٕٚ ٚڣقاػ بيڗ ثلنتائٌ ثلج ملعالجغ ڣ تحليل ثلف

ٜڣڗ؟  ثملإڬ ڣ ثملحاسب للمخ

عٖثٕ    جل  ڣ ٗلڊ من 
 ثمليڈثنيغ ثلختاميغ.

 

  : حل الثالث ٚثجع ثلٖثخلي حتتمث امل ٕٚفي عمليغ  ثلتٖقيڄڤڋ مهمغ ل في ثستنتاجاػ ثمل ٜڣڗ علګ  ثلج ثملخ

ٙثػ ٜڣناػ ڣ ثإلستثما ٚٵ ثملخ ٚ  مستڤڥ ف ٚي ثػ ثملتبعغ في  ڣ ثلت تكڤڗ علګ شكل تق ٚث عن صحغ ڣ قانڤنيغ ثإلج

ٚثجعغ ڣ ك٘ث يقٖم  ثنا ثمل ٚ فيڢ ثملشاكل ثلت ڣجٖها  حڤبا بٖفًڇ ثلتڤصياػ، ي٘ك ٜڣڗ م ٕٚ ثملخ عمليغ ج

ٚيڄ ثلثاني ڗ ثلتڤصياػ قٖ نف٘ػ. تڤصياػ ڣ ثقًڇثحاػ لحلها ڣ ثلت يقڤم ثلف كٖ من  ٕٚ بمتابعغ ڣ ثلت  للج

. وني اخلي عب الحاسبا اإللكت اجع ال ابع: تطبيقا امل  املبح ال

. ام الحاس و استخ اجع ب ب امل : أسل  املطل األو

ٚثجع تماما ثلحاسظ ثإللكًڇڣني ڣ يعاملڢ  ٚثجعغ حڤڋ ثلحاسظ ڣ فيڢ يتجاهل ثمل سلڤب ثمل يطلڄ علګ ه٘ث ث

ٚف ما يحٖف بٖثخلڢ عنٖ عمليغ تشغيل ثلحاسظ  سٕڤ " ال يع نڢ " صنٖڣځ  ثإللكًڇڣني للعملياػ ڣ علګ 

ڗ ثلبياناػ ثملحاسبيغ ثلت ثس نڢ طاملا  ٕثه  سلڤب علګ ف٩ٚ م تخٖمـ في ثلتشغيل بياناػ يقڤم ه٘ث ث
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ٚجاػ بشكل صحيح ڣفقا  صحيحغ ٚيقغ صحيحغ )ثملٖخالػ سليمغ(ڣ تږ تٖثڣڋ ثملخ ڣ تږ تغٖيتها للحاسظ بط

ٚكٜ علګ فح٨  سلڤب ي ڗ ه٘ث ث ڬ  ڗ عملياػ تشغيل ه٘ه ثلبياناػ تكڤڗ سليمغ  ٚقابغ، ف لضڤثبٰ ثل

ٚ عن عملياػ  ٚف ثلنظ ٚجاػ بص  ثلتشغيل.ثلعالقاػ بيڗ ثملٖخالػ ڣ ثملخ

ٚيڄ  لګ نهايتها عن ط ختباٙ بع٬ ثلعملياػ من بٖثيتها  ٚثجع ب سلڤب بقيام ثمل ٚثجعغ ڣفڄ ه٘ث ث ڣ تتږ ثمل

لګ ثلنهايغ ثږ  ٚثجعتها يٖڣيا من ثلبٖثيغ  صليغ له٘ه ثلعملياػ ڣ ثلقيام بفحصها ڣ م ثلحصڤڋ علګ ثملستنٖثػ ث

ٚجاػ ليها مع ثملخ ٙنغ ثلنتائٌ ثلت تڤصل  ٙع ثلتشغيل  يقڤم بمقا ٕث ليها بڤثسطغ  ثلت كاڗ قٖ تږ ثلڤصڤڋ 

ٕثئڢ لعملڢ. ستخٖثم ثلحاسظ في  لګ  ٚثجع   ثإللكًڇڣني للبياناػ ڣ علګ ٗلڊ ال يلج ثمل

ٙ ثملستنٖثػ ڣ علګ قائمغ مفصلغ  سلڤب البٖ من ثلحصڤڋ علګ ثملصإ ٚثجع ثستخٖثم ه٘ث ث ڣ لكي يستطيع ثمل

تڢ  ٚث ٚجاػ في شكل يمكن ق تي:باملخ  ڣ ه٘ث يتطلظ ث

  ڬ ال تڢ  ٚث صليغ محتفٴ بها ڣ متاحغ في شكل يمكن لإلنساڗ ق ڗ تكڤڗ ثملستنٖثػ ڣ ثلڤثائڄ ث

 تكڤڗ بلغغ ثلحاسظ.

 .ٚثجعغ ٚث٩ ثمل غ يعها حسظ  ٚثجع تٛڤ ع سليمغ يمكن للم ٚتبغ بصٙڤ  ڗ تكڤڗ ه٘ه ثملستنٖثػ م

 ٚثج ٙجغ كافيغ تجعل ثمل ٚجاػ ثلحاسظ مفصلغ بٖ ٙث علګ تتبع عمليغ معينغ من ڗ تكڤڗ مخ ع قإ

ٚجاػ.  منش ثملستنٖثػ حت ثملخ

لګ ه٘ث  سلڤبڣ يلج عإع  ٙثيغ كافيغ يالحساباػ  ث ٚفغ ڣ ٕ ٚثجعڤڗ ثل٘ين ليس لٖيهږ مع ثمل

ٚثجعغ  سلڤب بالبساطغ ڣ ثلسهڤلغ ڣ تخفي٬ تكلفغ ثمل ثإللكًڇڣنيغ ڣ نظږ تشغيلها كما يتسږ ه٘ث ث

ٜيغ ثل يضا بم كٌڇ مما هڤ كما يتسږ  ٚجاػ ثلحاسظ  ٙناػ مستعينا بمخ ٚث ثملقا ج ٚثجع ب سماٍ للم

سلڤب في حالغ ثالستخٖثم ثملحٖٕڣ  ممكنا في ظل ثلتشغيل ثليٖڣڬ ثلتقليٖڬ، كما يستخٖم ه٘ث ث

ٚئيغ  ع م ٕلغ ثإلثباػ ) ثملستنٖثػ( في صٙڤ  ٚ ٚثجعغ حين تتڤثف ع محل ثمل للحاسظ من قبل ثملنش

ٚ مڤث ٙصٖع.عالڣع علګ تڤثف يغ باملجاميع ڣ ث ٚثجعغ ٕٙڣ  ٛين م

ستخٖثمڢ في ثلڤقـ ڣ تڤجٖ عٖع عيڤب  ٚثجعيڗ عن  ٜڣف معظږ ثمل لګ ع ٕػ  ٚثجع حڤڋ ثلحاسظ  سلڤب ثمل

ٚٛها: ب  ثلحالي ڣ من 

ٚ في شكل غيڇ  -1 نظمغ ثلتشغيل ثإللكًڇڣني ثملعقٖع حين تكڤڗ ثملستنٖثػ ڣ ثلٖفات صعڤبغ تطبيقڢ في 

ٚئي ڣ صعڤبغ  ٚ مفصلغ للعملياػ.م ٙي  ثلحصڤڋ علګ تقا

ٕٚثػ فيها  ثملٖخلعٖم تناسظ ه٘ث  -2 مع نظږ ثلتشغيل ثإللكًڇڣني ثملتقٖمغ ثلت يصعظ تحٖيٖ ثملف

خطا ڣ ثلتالعظ. ڣجڢ ث  بسهڤلغ بصفغ مستقلغ ڣ بالتالي قٖ يصعظ ثكتشاف بع٬ 
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ٕثع  -3 ٚثجع من ثإلمكانياػ ثلت يتيحها ثلحاسظ نفسڢ ك فإع عٖم ثستفإع ثمل ٚثجعغ ڣ هي مفيٖع  للم

عماڋ ثلحاسظ. ٚثجعغ   كبيڇع في م

ٙناػ  -4 ٚث ثملقا ٚ مطبڤعغ ڣسيطغ إلج ٙي كٌڇ تعقيٖث تقا ٚ في بع٬ نظږ ثلتشغيل ثإللكًڇڣني ث قٖ ال يتڤثف

 ثملطلڤبغ.

ساسيغ  -5 ٙثػ ث ٚقابغ ثلٖثخليغ علګ تحٖيٖ تڤقيـ ڣ نطاځ ثإلختبا ٙ خصائ٨ ثل ثا سلڤب  يتجاهل ه٘ث ث

ٛم ٚ ثلقڤثئږ ثملاليغ.ثلال ٚعيغ عناص   غ للتحقڄ من صحغ ڣ ش

 

. اجع من خال الحاس ب امل  املطل الثاني: أسل

نظمغ  ٚثجعيڗ ب ٜثيٖ خبڇع ثمل ٙ صحغ مع ت كٌڇ تقٖما إلختبا ساليظ   ٚ مكن تطڤي ثلتشغيل ثإللكًڇڣني للبياناػ 

س نڢ صنٖڣځ  لګ ثلحاسظ علګ  ٚثمٌ ثلتشغيل نفسها بٖال من ثلنظٚ  سلڤب ب ٚف ب ٕڤ مغلڄ ڣ هڤ ما يع

ٗث  ٗث تږ ثلتحقڄ من نظام ثلتشغيل  نڢ  ٕثه  سلڤب علګ ف٩ٚ م ٚثجعغ من خالڋ ثلحاسظ، ڣ يقڤم ه٘ث ث ثمل

ڗ يتڤلٖ عن ه٘ث ثلنظام نتائٌ علګ  ع ال بٖ ڣ  ٙجغ عاليغ من ثلكفا ٚقابغ ثلخاصغ بڢ علګ ٕ ثػ ثل ٚث ج كانـ 

حغ ڣ ثلثقغ ڣ بالت ٙجغ عاليغ من ثل ٚثجع علګ ه٘ث ثلنظام ڣ ال شڊ ٕ مكانيغ ثعتمإ ثمل ٜٕثٕ  ع الي ت ڗ كفا

ع ڣ ٕقغ ثلبڇثمٌ ثلت يقڤم عليها ثلنظام  لګ حٖ كبيڇ علګ جٕڤ ٚقابغ تتڤقڀ  ثلنظام من حين ثلتشغيل ڣ ثل

ٙ ه٘ه ثلبڇثمٌ ڣ من ثږ ال بٖ من ثستخٖثم ثلحاسظ في عمليغ  ثملحاسب ككل ڣ بالتالي يتطلظ فح٨ ڣ ثختبا

ٚثجعغ.  ثمل

هږ  ڣ مجمڤعغ منها ڣ من  حٖها  ساليظ يمكن ثستخٖثم  ٚيڄ عٖع  ٚثجعغ من خالڋ ثلحاسظ عن ط ڣ تتږ ثمل

ساليظ:  ه٘ث ث

  : ي ب البيانا اإلختيا  أسل

ع ڣ مٖڥ ثلثقغ في ثلبڇثمٌ ثملختلفغ  كٖ من كفا ٙيغ في ثلت سلڤب ثلبياناػ ثإلختيا ٚثجع  يستخٖم ثمل

جٙڤ ڣ  ثملستخٖمغ في ثلتشغيل ٚنامٌ ث ٚنامٌ تحٖين ثلحساباػ تحـ ثلتحصيل ) ثملٖين( ڣ ب مثل ب

ٚقابيغ. ثػ ثل ٚث كٖ من سالمغ ثإلج  ك٘لڊ ثلت

عٖثٕ مجمڤعغ من ثلبياناػ غيڇ ثلحقيقيغ ) سلڤب يتږ  ڣهميغ( عن ثلعمليغ محل ثلفح٨ ڣ قٖ ڣ طبقا له٘ث ث

ليها بياناػ خاطئغ تغطي كافغ ثحتماالػ ثلخط ثلت ڗ تڤثجڢ عمليغ تشغيل ثلبياناػ ثلفعليغ يضاف   يمكن 

ڗ تغطي كافغ  ڣ عملياػ غيڇ منطقيغ( بحين يمكن  مثل عٖم تشغيل بع٬ ثلعملياػ، عملياػ خاطئغ )

ٚثجع مقٖما  ٙيغ يٖڣيا ثلجڤثنظ ثملنطقيغ في معالجغ ه٘ه ثلعمليغ ڣ يحٖٕ ثمل نتائٌ معالجغ ه٘ه ثلبياناػ ثإلختيا

ٙيغ ثږ يستخٖم ثلبڇنامٌ ثل خاص بمعالجغ ثلبياناػ      ) ثلفعليغ( له٘ه ثلعمليغ في معالجغ ثلبياناػ ثإلختيا

ٙنغ ثلنتائٌ ثملتڤلٖع من ثلتشغيل  ٚثجع مسبقا علګ ثلحاسظ ڣ بمقا علګ ثلحاسظ مع ثلنتائٌ ثلت حٖٕها ثمل

ٚڣځ. سباب ه٘ه ثلف ٚڬ  ٚڣځ بينهما ڣ تح  يمكن تحٖيٖ ثلف
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ٙيغ  عينغ من ثلبياناػ ثلفعليغ من ڣثقع سجالػ ثلعميل، ففي حالغ نظږ ڣ قٖ تكڤڗ ثلبياناػ ثإلختيا

ٚها من ملفاػ  ث لغا  ڗ يتږ  ٙيغ ثفًڇثضيغ علګ  ع يكڤڗ من ثلسهل ثستخٖثم بياناػ ثختيا ثلحاسباػ ثملحٖٕڣ

لګ صعڤباػ  ٕڬ  ٕخاڋ ثفًڇثضيغ قٖ ي ڗ  ما في حالغ ثلنظږ ثملتقٖمغ ف ٚثجعغ  عماڋ ثمل ع بعٖ ثنتها  ثملنش

ستخٖثم قڤثعٖ ثلبياناػ ڣ  ٚتبطغ ببعضها في ظل  ٚها من ثمللفاػ ثملتعٖٕع ڣ ثمل ث لغا  كبيڇع عنٖ محاڣلغ 

ٗث  لګ تعٖيل حساباػ متعٖٕع يصعظ تتبعها، ڣ  ٕڬ ثلبياناػ ثإلفًڇثضيغ  شبكاػ ثإلتصاڋ ثملحليغ، فقٖ ت

ٚع كما في نظږ ثلبنڤڅ يكڤڗ من ثلصعظ تحٖ ٕخاڋ ثلبياناػ كاڗ ثلنظام يعمل بصفغ مستم يٖ ڣقـ 

 ثإلفًڇثضيغ.

سلڤب ثلقيام باملهام   :ثآلتيغڣ يتطلظ تطبيڄ ه٘ث ث

م من نقطغ  -1 ڣلي  ڣڋ ظهٙڤ ثملستنٖ ث ٚثجعغ بياناػ ثالختباٙ، هل من  ٚحلغ ثلت ستبٖ فيها م تحٖيٖ ثمل

 ٕخالها للنظام.

ٙيغ، هل  -2 نڤثٵ ثلعملياػ ثلت ستشملها ثلبياناػ ثإلختيا ڣ كافغ تحٖيٖ  ستكڤڗ كافغ ثلعملياػ لفًڇع معينغ 

ڣ عينغ من نڤٵ معيڗ من ثملعامالػ. ٚثفيغ معينغ   ثملعامالػ ملنطقغ جغ

ٙيغ. -3 ٕخاڋ ثلبياناػ ثإلختيا ٙصٖع ثمللفاػ قبل ڣ بعٖ   ثإلطالٵ ڣ ثلحصڤڋ علګ 

ٚسميغ ثلت يتږ تشغيلها ڣقـ ثإل  -4 نها ثلبڇثمٌ ثل كٖ من  ع للت ٚثمٌ ثملنش ٙ ڣ ل٘لڊ يفضل ثلحصڤڋ علګ ب ختبا

ٙ ثلنظام. ٙ تڤقيـ مفاجت إلختبا  ثختبا

ٙيبا  ٚثجع تٖ ٙيظ ثمل ٙع تٖ ٚڣ ٚيع ڣ بسيٰ نسبيا حين ال يقتض  ض نڢ غيڇ مكلڀ ڣ س سلڤب ب ڣ يتميڈ ه٘ث ث

نڢ يعاب عليڢ ما يلي: ال   عاليا علګ ثلناحيغ ثلفنيغ للحاسظ 

ٛمنيغ معينغ ڣ لي  -1 ٚثمٌ ثلعميل عنٖ نقطغ  ٙ ب ختبا ٚثجعغ بالكامل.يتږ   س عن فًڇع ثمل

ٙث كافيا لتڤثيڄ ثلتشغيل ثلفعلي للنظام.  -2 ٙيغ ثإلفًڇثضيغ ثختبا  ال تعٖ ثلبياناػ ثإلختبا

سلڤب.  -3 ٙيغ مما ينعكس علګ فعاليغ ث  قٖ يعلږ مشغلڤ ثلحاسظ بالبياناػ ثإلختيا

ٚقابغ ٕثخل ثلن  -4 ثػ ثل ٚث ٚثجع إلج ٚفغ ثمل ٙ بمٖڥ تخيل ڣ مع  ظام.يتحٖٕ مجاڋ ثإلختبا

ٚث للنظام، ڣ من ثږ ال يڤجٖ   -5 ٙث غيڇ مباش ختبا سلڤب  فًڇثضيغ يعتبڇ ه٘ث ث في حالغ ثستخٖثم بياناػ 

ٙع ثلبڇثمٌ ثملستخٖمغ في عملياػ  ٚڣ ٙ ه٘ه ثلبياناػ هي بالض ختبا ڗ ثلبڇثمٌ ثملستخٖمغ في  ثلضماڗ ثلكافي ب

ٚثجعغ. ٙ فًڇع ثمل  ثلتشغيل علګ مٖث

ٙيغ  -6 ٙ معظږ جڤثنظ ثلنظام  –ثلشاملغ  تحتاه ثلبياناػ ثإلختبا لګ ڣقـ  –ڣ ثلت يمكن من خاللها ثختبا

 كبيڇ في تشغيلها مما يجعلها مكلفغ للغايغ.

 

 : ي املتكامل ب البيانا اإلختبا  أسل
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مكانيغ ثختالف ثلبڇثمٌ  ٙيغ ڣ ٗلڊ للتغلظ علګ مشكلغ  سلڤب ثلبياناػ ثإلختبا ٚث  سلڤب تطڤي يعتبڇ ه٘ث ث

سلڤب  ٙ ثلسنغ، ڣ طبقا له٘ث ث ٙ عن ثلبڇثمٌ ثملستخٖمغ في عملياػ ثلتشغيل علګ مٖث ثملستخٖمغ في ثإلختبا

ڣ عام ڣ مستهلڊ  ٚثجع ڣحٖع ڣهميغ، علګ سبيل ثملثاڋ قسږ  ڣ بائع ڣهم ڣ يٖخلها ضمن ينش ئ ثمل ل 

ٚثجع عملياػ لتلڊ ثلڤحٖع  ثنا ثلعام يٖخل ثمل ٚثجعغ ڣ في  ٚئيسيغ للڤحٖع ثإلقتصإيغ مڤضڤٵ ثمل ثلسجالػ ثل

ڣقاػ  ٙ ثلعام ڣ في  ٚثجعغ ثلڤحٖع ثلڤهميغ علګ مٖث ثلڤهميغ ليتږ تشغيلها مع ثلعملياػ ثلحقيقيغ ڣ يتږ م

ٚثف عن ثلنتائٌ ثمل ڬ ثنح حتماڋ ڣجٕڤ تالعظ في نظام ثلحاسظ ڣ ه٘ث يعن حٖٕع مختلفغ ڣ  لګ  مسبقا يشيڇ 

ٙث  ختبا نڢ يعتبڇ  ڗ ثلبڇثمٌ مڤضع ثإلختباٙ هي نفسها ثلت تستخٖم في تشغيل بياناػ ثلعميل ڣ من ثږ ف

ٚقابغ ثلٖثخليغ ثملبڇمجغ. ثػ ثل ٚث ج  ٙ ختبا ٚثجع  ٚث لنظام ثلعميل حين من خاللڢ يستطيع ثمل  مباش

ثنا ڣقـ ڣ ال ش ٙها  ختبا ڗ ثلبياناػ ثلڤهميغ يتږ  سلڤب حين  ٜثيا عٖيٖع يتمتع بها ه٘ث ث ڗ هناڅ م ڊ 

ٚثجعغ نسبيا  لګ عٖم تعطيل ثلنظام ڣ تخفي٬ تكلفغ ثمل ٕڬ  ٚ ثل٘ڬ ي م ثلتشغيل ثلعإڬ للبياناػ ثلحقيقيغ ث

كٌڇ شمڤال لنظام ثلتشغيل، غيڇ  ٙثػ  ختبا ٚث  ج نڢ يمكن من  سلڤب يشڤبڢ عيبا يتعلڄ فضال عن  ڗ ه٘ث ث

نٖماجها مع نتائٌ معالجغ ثلبياناػ ثلحقيقيغ. ٙيغ قبل   بمشكلغ فصل نتائٌ ثلبياناػ ثإلختبا

ٚ ثلنتائٌ بالشكل ثل٘ڬ يتسن معڢ  ڗ يتږ تطڤي ٚځ ثلت يمكن ثستخٖثمها في ثلفصل بيڗ ثلنتائٌ  ڣ من ثلط

ستخٖثم قيٕڤ محاسبيغ عكسيتحقيڄ  ڣ  ٙيغ بما ه٘ث ثلفصل،  غ مقابلغ للقيٕڤ ثملحاسبيغ للبياناػ ثإلختبا

حتماڋ حٖڣف تٖميڇ غيڇ  ٙيغ علګ ثلبياناػ ثلفعليغ، ڣ مع ٗلڊ هناڅ  ثٚ ثلبياناػ ثإلختبا لغا  لګ  ٕڬ  ي

ڣ كامل. ٜئي   مقصٕڤ مللفاػ ثلبياناػ ثلفعليغ سڤث بشكل ج

 

 : ا العالما املمي ب تتبع البيانا   أسل

صليغ يعتبڇ ه٘ث ث  ختياٙ بياناػ ثإلختباٙ من ضمن ثلبياناػ ث ٚث لألسلڤب ثلسابڄ حين يتږ  سلڤب تطڤي

ٚڬ علګ عمليغ معينغ محل  للعملياػ مع ڣضع عالماػ مميڈع له٘ه ثلبياناػ ڣ تتبع خطڤثػ ثلتشغيل ثلت تج

تي: سلڤب في ث ٜثيا ه٘ث ث ٚثمٌ ثلتطبيڄ ثملستخٖمغ، ڣ تتمثل م ٙ من خالڋ ب  ثإلختبا

ٚث  -1 ج لګ  ع ڣ بالتالي يمكن تجنظ ثلحاجغ  ڣ ثلحقيقيغ للمنش ٙيغ  يستخٖم مع كل من ثلبياناػ ثإلختبا

 قيٕڤ عكسيغ ڣ ما ينجږ عنها من مشاكل.

 يحٖٕ بشكل قاطع خطڤثػ ثلتشغيل ثلت تتبع في تشغيل عمليغ معينغ بڤثسطغ ثلبڇنامٌ. -2

ٙقږ ثلبڇنامٌ مع  -3 فضل لتطابڄ  ٚ بشكل ملحڤٱ ٕليال  ع عما هڤ ثلحاڋ في يڤف ثػ ثملنش ٚث ج سياساػ ڣ 

ٚقږ ثلبڇنامٌ.  ثلفح٨ ثليٖڣڬ ل

سلڤب ما يلي:  لكن يعاب علګ ه٘ث ث

1-  ٙ ٚفغ كافيغ ببڇنامٌ ثلتطبيڄ لكي يستخٖم مسا ٚثجع مع ڗ يكڤڗ لٖڥ ثمل ٚجاػ بشكل فعاڋ في يجظ  ثملخ

 تتبع خطڤثػ ثلبڇنامٌ.
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سلڤب في تتبع ثلعملياػ ثل عنٖ -2 ٙجغ كبيڇع من ڣقـ تشغيل ستخٖثم ه٘ث ث ٜيٖ بٖ ڗ ثلتتبع ي فعليغ ف

 ثلبڇنامٌ.

عطا عالماػ للبياناػ ثلخاطئغ. -3  ال يتږ 

 

 :امن ب التشغيل املت  أسل

ٚثف علګ عملياػ ثلتشغيل  ٚثمٌ لها صفغ ثإلش ث من ثلناحيغ ثلفنيغ حين يتږ تصميږ ب كٌڇ تطٙڤ سلڤب  ڣ هڤ 

ٚ عن ه٘ه ثلعملياػ ڣ ثلبياناػ ثلخاصغ بها ڣ من ثږ يمكن ڣ ڣظيفتها ضبٰ ثلعملياػ غيڇ ثلعإيغ ڣ طبع  ٙي تقا

ٙجي في  ٚثجع ثلخا ٙكغ ثمل ٙع مشا ٚڣ سلڤب ض ٚع، ڣ يتطلظ ه٘ث ث ٚثجعغ ثملستم سلڤب بامل ڗ يسم ه٘ث ث

ٚثجعغ ثلٖثخليغ  ٙع ثإلعتمإ علګ ثمل ٚڣ يضا ض ٚقابغ ثلخاصغ بڢ كما يتطلظ  تصميږ ثلنظام ڣ في ڣضع خطٰ ثل

ٙقابيغ نها هي س ڬ ضڤثبٰ  قًڇثٍ  ٙيٚ ثلناتجغ عليها ڣ  تتڤلګ متابعغ تشغيل ه٘ه ثلبڇثمٌ ڣ تجميع ثلتقا

ٚثفاػ( ثػ )ثإلنح كتشاف ثلتجاٛڣ ٚكغ تقض   فعلګ ضافيغ تساعٖ في  ڗ سياسغ ثلش سبيل ثملثاڋ نف٩ٚ 

حٖ ثلعمال ٗث تږ تسليږ بضاعغ  ٕڣڗ سٖثٕ ه٘ه  بتحصيل نسبغ معينغ مقٖما من قيمغ ثملبيعاػ ثآلجلغ ف

. سلڤب ثلتشغيل ثملًڈثمن تكشڀ مثل ه٘ث ثلتجاٛڣ ثػ ثلت تتږ في ظل  ٚث ڗ ثإلج  ثلنسبغ ف

ٜيإع ثلتعقيٖ في نظږ ثلتشغيل  ٚث ل سلڤب نظ ٜٕثٕ ثإلتجاه في ثلڤقـ ثلحاضٚ  نحڤ ثستخٖثم ه٘ث ث ڣ ي

ع ع ٙ ثملصاحبغ ثإللكًڇڣني للبياناػ ڣ ثلكږ ثلهائل من ثلعملياػ ثلت تقڤم بها ثملنش خطا ٙ ثلعام ڣ كٌڇع ث لګ مٖث

ٚثجعغ ثلٖثخليغ ڣ  ٙع ثإلعتمإ علګ ثمل ٚڣ ٕڣثػسلڤب ثملعايناػ ثإلحصائيغ مما يحتږ ض ثملتاحغ لها ڣ  ث

ٚ ثلناتجغ عنها. ٙي  ثلتقا

 

 : ي ا ب املحاكا امل  أسل

ٚثمٌ ث نشا مجمڤعغ من ب ٚثجع  ٛيغ من ثمل سلڤب ثملحاكاع ثملڤث ستخٖثم  لتطبيقاػ ثلت تحاكي ڣ يتطلظ 

ٚجاػ ثلنظام ثل٘ڬ يستخٖم فيڢ ثلعميل  ٙنغ مخ ٚثجعغ ڣ يلي ٗلڊ مقا ع محل ثمل تماثل نظام ثلتشغيل باملنش

ڬ  ٚثجع  ٚثجع ثلبڇثمٌ ثملماثلغ ڣ من ثږ يكتشڀ ثمل ٚجاػ ثلنظام ثل٘ڬ ثستخٖم فيڢ ثمل ٚثمجڢ ثلخاصغ مع مخ ب

سباب ح ٚجاػ ثلنظاميڗ ڣ فح٨   ٖڣڵها.ثختالفاػ بيڗ مخ

تي: سلڤب با ٛ ه٘ث ث  ڣ يمتا

ٚجاػ ثلبڇنامٌ في نفس ثلڤقـ. -1 ع ڣ ٕقغ مخ ٚثمٌ ثملنش ٙ ڣظائڀ ب ختبا  مكانيغ 

ٚعيغ ڣ صحغ ه٘ه ثلعملياػ ڣ ٗلڊ  -2 صليغ للعملياػ للتحقڄ من ش ٚثجع فح٨ ثملستنٖثػ ث يمكن للم

قتا( لسجالػ ثلعميل ثلحقيقيغ. ٚثجع )م ٛع ثمل ٚث لحيا  نظ

ٚثجع  -3 ع ثلعميل.يمكن للم ع في منش لكًڇڣنيغ غيڇ ثملڤجٕڤ ٜع  جه ستخٖثم  ٙ ه٘ه ثلبياناػ ب  ختبا
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ع قٖ تږ تشغيلها بشكل متسڄ خالڋ ثلفًڇع تحـ  -4 ڗ ثلسجالػ ثملڤجٕڤ كيٖث مناسبا ب ٚثجع ت يڤفٚ للم

ٚثجعغ.  ثمل

ٛيغ ما يلي: سلڤب ثملحاكاع ثملتڤث نڢ يعاب علګ  ال  ٜثيا  ٚغږ من تلڊ ثمل  ڣ علګ ثل

ٙنغ يعتبڇ  -1 ٚكٜ علګ مقا نڢ ي ٚثجعغ حڤڋ ثلحاسظ ڣ ٗلڊ  ٚجمغ ملٖخل ثمل سلڤب في ثلحقيقغ ت ه٘ث ث

ٚجاػ ڣ يتجاهل ثلخصائ٨  ساسيغثملٖخالػ باملخ ٚجاػ  لنظام ثلتشغيل فيفًڇ٩ ث ٗث كانـ ثملخ نڢ 

ڗ ثلنظام يقڤم بتشغيل ثلعملياػ ڣ ثلبياناػ بٖقغ.  متطابقغ ف

ٚځ ڣقتا طڤيال ڣ جهٖث كبيڇ  -2 ٚثجعغ.يستغ عٖثٕ ثلبڇثمٌ ثملستخٖمغ في ثمل  ث ڣ يكلڀ كثيڇث في 

 

. اجع بمساع الحاس ب امل : أسل  املطل الثال

ٚثجعغ  ٕڣثػ ثمل ٕثع من  ٚثمجڢ تستخٖم ك ڗ ثلحاسظ ڣ ب ڣ بمساعٖع ثلحاسظ  ٚثجعغ باستخٖثم  يقصٖ بامل

ٚثجع في ظل ه٘ث  ٚثمجڢ من خالڋ ثستخٖثم بع٬ ثلبڇثمٌ ثلخاصغ ڣ ينظٚ ثمل ڗ ثلحاسظ ڣ ب سلڤب  ث

ساسيغ  ٙثػ ث ٚقابيغ ڣ ك٘لڊ ثإلختبا ثػ ثل ٚث ٙثػ مٖڥ ثإللًڈثم بالضڤثبٰ ڣ ثإلج ٕث ثإلختبا مساعٖين لڢ عنٖ 

ملامڢ  لګ جانظ  ٙثػ ثلحاسظ  ملام بڤظائڀ ڣ قٖ ٕڬ  ٙثػ ثلتحليليغ، ڣ ي ٙثػ ثلعملياػ ڣ ثإلختبا كاختبا

ل ٚثجعغ  ٕلغ ثإلثباػ في ثمل هٖثف ثلتاليغ:بخصائ٨   ګ تحقيڄ ث

 

ثػ ثلحسابيغ ثلت نف٘ها ثلعميل مثل حساب  -1 ٚث ٙثػ ثلحاسظ في ثلتحقڄ من صحغ ثإلج ستخٖثم قٖ

ڣ ثملبيعاػ  ٚڣف ثإلهالڅ  ڣ حساباػ قيمغ مص ٜڣڗ  جمالياػ قڤثئږ ثملخ ڣ  ڣ جمع قيمغ عناصٚ ثلفڤثتيڇ 

ٚعغ ڣ ٕقغ  ٚث لس ڣ ثملمتلكاػ ڣ ثملعٖثػ ڣ نظ ٕث تلڊ ثلعملياػ ثلحسابيغ يمكن ثملٖينيڗ  نظږ ثلحاسظ في 

ٕث تلڊ ثلعملياػ يٖڣيا.  ثلتحقڄ من صحغ ه٘ه ثلعملياػ بشكل قاطع تقل كثيڇث عن تكلفغ 

ٙ عيناػ  -2 ختبا ٙثػ ثلحاسظ في تنفي٘ ثلعملياػ ثملنطقيغ لتبڤيظ بياناػ ثمللفاػ ثملختلفغ ڣ  ستخٖثم قٖ

ٚع من ثلسجالػ ثإللك ٚ مباش ٙ عيناػ من حساباػ ثلعمالبع٬ ثلعناص ختبا  ًڇڣنيغ للتحقڄ من صحتها مثل 

ٜڣڗ. ٚ ثملخ ٙ بع٬ عناص ختبا ڣ  ٙساڋ ثملصإقاػ   إل

ڣ ثلقڤثئږ  -3 ٙصٖع حساباػ ثلعمال  ع ڣ ثلطباعغ إلعٖثٕ مصإقاػ  ٚث ٙثػ ثلحاسظ في ثلق ستخٖثم قٖ

ٕلغ ثإلثباػ. ٚڥ تتعلڄ بجمع  خ ٚثسالػ  ڬ م ڣ  ٜڣڗ   ثملخ

ٚ ستخٖثم قٖٙ  -4 ٚع من ڣثقع ثػ ثلحاسظ في تنفي٘ ثلعملياػ ثملنطقيغ لعمل ثلتحليالػ ثل ياضيغ مباش

ٙنغ ثلسجالػ ثإل ٚثمٌ لحساب ڣ مقا عٖثٕ ب ٚ قائمت لكًڇڣنيغ فيمكن علګ سبيل ثملثاڋ  ثلنسظ ثملاليغ لعناص

ٜ ثملالي عن فًڇع محاسبيغ معينغ، كما يمكن فح٨ ثملستنٖثػ  ٚك صليغثلٖخل ڣ ثمل كٖ من مثل ثلف ث ڤثتيڇ للت

 شمڤلها ڣ تناسڄ ثلعالقغ بينها ڣ معقڤليتها.



  الجانب التطبيقي :                                                                الدراسة الميدانية.

 

 
70 

كتشاف ثلعناصٚ غيڇ ثلعإيغ مثل  -5 ٙثػ ثلحاسظ في فح٨ ثلسجالػ ثملحاسبيغ بهٖف  ستخٖثم قٖ

ٙثستها ڣ تحليلها  ٚكغ ڣ طباعغ كشڀ بها لٖ ٜڣڗ بطيئغ ثلح ٚ ثملخ ڣ عناص ٙصٖع ثلٖثئنغ في حساباػ ثلعمال  ث

سباب   حٖڣڵها تمهيٖث ملعالجتها.ڣ تحٖيٖ 

ڗ يتڤثفٚ لڢ عٖٕث من  - نڢ يجظ  ٚثجعغ بمساعٖع ثلحاسظ ف ٚثجع ثلقيام بعمليغ ثمل ڣ لكي يستطيع ثمل

ٛمغ بڤثسطغ ثلحاسظ ڣ يمكن ثلحصڤڋ علګ ثلبڇثمٌ  ٕلغ ثإلثباػ ثلال ثلبڇثمٌ ثملناسبغ ثلت تمكنڢ من جمع 

ٙ ثلتاليغ:  من ثملصإ

لګ هي ثلبڇثمٌ ثلت يكڤڗ ثلعمي -1 ٚثجع  لګ تع٩ٚ ثمل ٕڬ  ڗ ٗلڊ قٖ ي ال  ل قٖ ثستخٖمها إلعٖثٕ حساباتڢ 

 ٚ ڗ يقڤم بفحصها بٖقغ  مخاط لګ ه٘ه ثلبڇثمٌ  ٗث لج  ٚثجع  فقٖ حيإه ڣ ثستقاللڢ ڣ ل٘ث يجظ علګ ثمل

ٜع ڣ معٖثػ بخالف ثلت يستخٖمها ثلعميل. جه ستخٖثم    ب

اجع: -2 ها امل امج التي يع  الب

ػ مكاتظ ثمل هٖثف حاسبغ لج ٚثجعغ متعٖٕع ث لكًڇڣنيغ للم ٚثمٌ  ستخٖثم ب عٖثٕ ڣ  لګ  ٚثجعغ ثلكبيڇع  ڣ ثمل

ستعمالها في ثلعٖيٖ من ثلنظږ  ٚث بع٬ ثلتعٖيالػ ثلطفيفغ ثإللكًڇڣنيغيمكن  ج  .ڣ ٗلڊ بعٖ 

 خالص الفصل:

ٚڣه بامللخ٨              ٚثڅ ملڤضڤٵ ثلبحن تږ ثلخ ٙثسغ ثلتطبيقيغ بسڤنط ٚه في ثلٖ من خالڋ ما تقٖم ٗك

تي  :ث

ٚقم لجميع ثلعملياػ ثملاليغ ثلت تقڤم  خيڇع بالتسجيل ثل سسغ عالقغ ڣثيقغ باملحاسبغ حين ڴهتږ ه٘ه ث للم

سسغ في نهايغ كل اڗ بها ڣ ه٘ث لضم ٜ ثملالي ثل٘ڬ تحققڢ ثمل ٚك ٚفغ ثمل ع ماليغ، ڣ يتمثل ه٘ث ثلتسجيل في مع ٕٙڣ

 جل ثلڤثائڄ ثملحاسبيغ.

عماڋ  بعٖ ثلتسجيل لجل ثلعملياػ علګ ٕفًڇ ثليڤميغ ڣ في نهايغ كل سنغ ماليغ يقڤم ثملحاسظ بما يسم ب

ٕٚ ثملإڬ هڤ ثل٘ڬ يضمن ڣ  ٕٚ ثلٖفًڇڬ، ثلج ٕٚ ثملإڬ ڣ ثلج ساسييڗ ثلج لګ قسميڗ   ٕٚ ٕٚ ڣ ينقسږ ثلج ثلج

كٖ ڣجڤ  كٖ من ي ٜڣڗ ڣ هڤ ثلت ٕٚ ثملإڬ للمخ صالحها ڣ ك٘ث ثهتالكها، ثلج ٗث تږ  يتها ڣ ما  ٕٕٚڣ ٕ ثملڤثٕ م

ٛمغ. ثػ ثملإيغ ثلال ٚث ثإلحصا ج ٛڗ ڣ  لګ ثملخا ٚيڄ ثلتڤجڢ  ٜڣناػ ڣ ه٘ث عن ط  ثلحالغ ثلنهائيغ ثملخ

ٕٚ من ثږ ثل ٚثجعغ قبل ثلج عٖثٕ ميڈثڗ ثمل ٕٚ ثملحاسب فيتږ  قيام بعملياػ ثلتسڤيغ ثلت هي ما بالنسبغ للج

ٕٚ ثملإڬ، حين نقڤم بتسڤيغ كل من حساباػ ثمليڈثنيغ  حيح للحساباػ علګ ضڤ ما جا بڢ ثلج ٙع عن ت عبا

ٙه ثإلستغالڋ. عبا ڣ ثلنڤثتٌ ثلخا ٚڥ ڣ هي خاصغ با خ  ڣ حساباػ ثلتسييڇ ڣ نقڤم بتسڤياػ 

نتظام نها تطبڄ ب ٚثقبغ ثلٖثخليغ ف ثنها بيڗ ما  من حين ثمل ٚع للڤثائڄ ڣ ٕٙڣ ٚثقبغ ثملستم ، من حين ثمل

ٚع ثملاليغ ڣ ثلت تعتبڇ من  ٛ بڢ ثلٖثئ جل ثلسيڇ ثل٘ڬ تمتا ٜثهغ عمالها من  ع ڣ ن قسام ڣ ٗلڊ بفضل كفا ث

كملها. ٚ ب ٜثئ ٚكباػ ثلج  حسن م
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ٚقل لسيڇ ث ٚقابغ فه هنا ال تلعظ ٕٙڣ ثملع ٕثع لل ٚثجعغ ثلٖثخليغ ثلت يعتبڇ ك يجإ ڣ ثمل نما تعمل علګ  لعمل ڣ 

سسغ. يغ في نشا٭ ثمل ٕٕٚڣ ٛيإع ثلفعاليغ ڣ ثمل   ثملشاكل ڣ ك٘ث حلها قصٖ 
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يق تشغيل                    أ الفني املحاي ال تتغيڇ تبعا لتغيڇ ط ا ال اجع إلب لي امل يمكن القو با مس

ف عليها  اجع املتعا اجع يلتڈم بإتباع معاييڇ امل السجال بمعني أ امل فات  اد ال ع البيانا املحاسبي 

تتعل ا نيا ،  يا أ الكتڇ اجع البيانا التي سوا ت تشغيل البيانا املحاسبي ي ئيسي عن م ملشكل ال

ي  ا امل ي املستن ما  ه املقا تتمثل ه اجع  م تواف كل مقوما مسا امل نيا بع يت تشغيلها الكتڇ

ني  ي نظ التشغيل االلكتڇ التي ق ال تتواف  بشكل كامل   ، فات  السجال القيود املثبت بال للعمليا 

ه للبيانا التي ت ي ح ه جود أ دليل ماد ملمو ي ي امللفا د  تح ال  ثبا  قوم علي 

فات كما يتع  ا مع ما هو  مثب بال اجع مطابق املستن ه األحوا ال يستطيع امل ي مثل ه التغيڇا 

اجع الحسابي ل تفق امل ب األستا  فات اليومي  اجع الحسابي ب ا امل ج ي علي  اجع املستن امل  

يقل االعتماد عليها ،  أهميتها 

نيا                  ي ظل تشغيل البيانا الكتڇ اخلي  قاب ال تقيي أنظم ال اجع بفح  داد اهتمام امل ي

ل ض تطل  ني للبيانا  م نظ التشغيل االلكتڇ ي ل تع تال اجع التقلي ا امل ا ج  بالتالي فا 

اخل  بامل اخلي  قاب ال ا ال ا بإج ني  ي  ببيئ الحاسبا االلكتڇ ا ال ف  اجع باملع أ يتسلح امل

يج لف االنتباه الي أ املفاهي األساسي  ني للبيانا ،  ي ظل التشغيل االلكتڇ اجع  املختلف للم

ف عليها أ اجع املتعا اجع سوا فيما يتعل بمعاييڇ امل لي للم قواع السلو املنهي أ املس داب   

اجع . ا امل ا ج ي ط  نما يكمن االختالف  اجع ال تختل بنوعي تشغيل البيانا   القانوني للم

ني علي  كما أث ام الحاسبا االلكتڇ ي التكنولوجيا املعلوما باستخ يع املتالحق  ا الس التطو

املحاسبي ي  أسالي النظ اإلدا ي منهجي  يا  ا تغييڇ جوه لق استتبع ه غيڇها  كا  الش  باملنشا 

التأهيل العلمي   ه علي التكوين الشخص ي  ا ب جي كما اث ه الخا اخلي  قاب ال ال اجع  نظ امل

ي ظل التشغيل الي التقلي للبيانا .  اقب عما كا علي األم  امل اجع   العملي للم

1-:  نتائج اختبار الفرضيا

ي فصول الثالث ت التوصل الي النتائ خاص باختبا  التحليل ملختل جوان املوضوع  فبع املعالج 

ضيا :   الف

سسا االقتصادي تساع  أ: فيما يخ  الفرضي األولي ظيف حتمي لجميع امل اخلي هي  اجع ال امل

شي  ت يتوق نجاحها علالق علي تحسي األدا   ، ا ف  تباع ا اجع علي مجموع من املعاييڇ املتعا امل

سسا االقتصادي من  ي لجميع امل ض ظيف تابع لإلدا  اخلي  هي  اجع ال لي أ امل عليها ، توصلنا 
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ال ب من توفيڇ مجموع من مجموع  ا العليا  ا ل ال ا شي الق من املعاييڇ التي اجل تحسي األدا  ت

تباعها من اجل  اجع  ج . أال ب علي امل د مهمت علي أحسن   ي

ا  الفرضي الثاني ا ج لي ان يقوم علي خط تنظيمي  اخلي فتوصلنا  قاب ال : فيما يخ نظام ال

قاب علي ا ال ك ي تحقي اكبڇ ق ممكن من الكفاي اإلنتاجي  تساه  دها اإلدا  األدا املالي عن  تح

 . سس املحاسبي داخل امل ي ضما السيڇ الحسن للعمليا املالي   ط

اجع  : الفرضي الثالث ض علي امل صناع املعلوما ف ي التكنولوجيا الكمبيوت  يع  ا الس التطو

ا امل اح  ه  ، لي املتغيڇا املحيطي ب ت  نظ يق تفكيڇه  يل ط يا من بينها ض تع اخلي  تح ال

ا املحاسب . ا ج يا علي   تغييڇا جوه

اجع باملحاسب  الفرضي الرابع تب امل من : ت ث علي األخ ،  هما سوف ي ي اح ثيقا ، فأ تغيڇ  تباطا  ا

اجع  ا امل ا ج أسالي  معاييڇ  ا   منهجي  ني للنظام املحاسبي علي أغ ت لق اث التشغيل االلكتڇ

املعاييڇ  ا  التوصيا  ا ي  من الق ص الع اجع  لق تنا علما املحاسب  امل   بشكل ملحو ، 

د . ا الص اجعي به  التي تعي ال

 نتائج الدراس :  2

اس السابق ت الوصو الي نتائ التالي : ي ال د   بنا علي ما 

أي بشأنها ، حيث يتطل   - ا  ب تباع منهجي تمكن من اإلملام بكل املعلوما بغي  اجع من  الب علي امل

اجع علي حصو امل جود خط محكم  أي حو القوائ املالي  ل  ا  ائن الكافي إلب الق األدل 

اجع . ا عملي امل ليها ج حل نهائي يض النتائ التي توصل  ي كم اد التق ع  املحاسب 

ي    - ه املوج لإلدا العليا عن ط ي ي تق ها  ا ب اخلي باكتشاف نقاط القو  الضع   اجع ال يقوم امل

.قيام بت م فعاليت اخلي من حيث تصميم  قاب ال  قيي نظام ال

املحاسبي ض حتمي باملنشا     - ي  ا ني عل النظام ال ام الحاسبا االلكتڇ أصبح استخ

كا  . غيڇها،الش اخلي اجع ال نظ امل أسالي  ي منهجي  ا تغييڇ   لق استتبع ه

اجع ال  يث للم ن عما التطبيقا الح اجع باملقا التأهيل العملي للم اخلي أث علي التكوين الشخص ي 

ي ظل التشغيل الي التقلي  .كا علي األم   للبيانا
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ي   - ل عن ط يت  اجع  ني للبيانا بع أسالي للم ي ظل التشغيل االلكتڇ اخلي  اجع ال يقوم امل

 الحاس 

 أهم االقتراحا : -3

: عل ك يمكن اقتڇا التوصيا التالي  ضو النتائ السابق ال

ا من اجل مواكب  - سس سونط م مع حج م اخليي تكوين يتال اجعي ال العمل علي تكوين امل

سس . جو للم اف امل اجع بغي تحقي األه  التطو التكنولوجي ال مس  امل

 أفاق البحت : -4

سس يعتبڇ موضوع التطبيقا الح ا أهمي بالغ بالنسب للم سس  ي امل اخلي  اجع ال يث للم

، مما  جي تتميڈ بالتأخ  النسبي فهي تح بع نهاي السن املالي اجع الخا ا لكو امل االقتصادي نظ

ي فات املحاسبي عن ط التالع بال اخلي ملنع كل أنواع الغش  اجع ال  يجعل هنا ض كبيڇ للم

ي ظل  اجع  ي أسالي امل عن ط ني  للبيانا علاملتابع املستم   .الحاسبا التشغيل االلكتڇ
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 :لغ العربي ل: املراجع باأوال

 الكتب:  - أ

ائر  -1 سس ، ديوا املطبوعا ، الج  .2006عمر صخري، اقتصاد م

لي التطبي ، ديوا املطبوعا ، -2 ، املراجع ومراقب الحسابا من النظري  ائر ، احمد بوتي  .2003الج

 محمد احمد خليل ، املراجع والرقاب املحاسبي ، مطبع م. ، اإلسكندري . -3

 .2007حات محمد الشيشيني ، أساسيا املراجع  املكتب العصري ، مصر ، -4

براهي جمع ، فتحي رو السوافيري ، الرقاب واملراجع الداخلي ،  -5 سماعيل  محمد سمير الصبيا ، 

 .1996الجامعي ، اإلسكندري ، الدار 

6- ،  .1988محمد سمير الصبا ، األصول العلمي للمراجع بي النظري واملمارس ، دار النهض اإلسكندري

 .1989محمد سعيد الشناوي ، أصول املراجع ، دار الجامعي ،  -7

جراءا ،الدار الجماهري ، مصر ،  -8  .1990دريس عبد السالم،املراجع معايير و

الصحن عبد الفتاح ، الصبا محمد ، الفيومي محمد، املراجع مدخل فلسفي تطبيقي ، الدار الجامعي  -9

 .2004مصر 

 .2006خل عبد هللا الواردا ، التدقي الداخلي في ظل التشغيل االلكتروني ، الدار الجامعي االسكندري-10

 .2003الحسابا ، الدار الجامعي ، اإلسكندري الصبا محمد سمير، األسس العلمي والعملي ملراجع -11

 .1999جمع احمد حلمي ، التدقي الحديث ، الدار الصفاء ،عما ، -12

 األطروحا والرسائل الجامعي ، –ب              

سس االقتصادي ، أطروح  -14 شردي معمر سعاد ، دور املراجع الداخلي املالي في تقيي األداء في امل

 .2009شهادة املاجستير في علوم التسيير ، جامع بومردا ،  مقدم لنيل

عمر علي عبد الصمد ، دور املراجع الداخلي في تطبي حوكم الشركا ، أطروح مقدم لنيل شهادة  -15

 2009املاجستير في علوم التسيير ، جامع املدي ، 

 ثانيا : املراجع بالغ الفرنسي : -16

.Pascal laurant – francois bouard . opicit.17 

   Bussenault et autres . opicit..18 
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