
ت الدًملساؾيت الشعبيت   الجمهىزٍت الجصابٍس

 وشازة الخعليم العالي و البدث العلمي

 –مسخغاهم  –حامعت عبد الحميد بً بادٌس 

ت وعلىم الدسيير  وليت العلىم الاكخطادًت والخجاٍز

  كسم املاليت واملحاسبت

 

 ستر أوادًميمرهسة جخسج ملدمت غمً مخؿلباث هيل شهادة ما

ت، الشعبت:       الّخذُْٔ املخاظبي ومشاْبت الدعُحر. الخخطظ:العلىم الخجاٍز

دكيم املحاسبي في املؤسست الاكخطادًت
ّ
 أَميت الخ

 )مسخغاهم( ONABدزاست خالت بمؤسست حغرًت ألاوعام 

 :ألاسخاذ جدذ إشساف              :                                   ملدمت مً ؾسف الؿالبت

 د. كدًذ حماٌ                                                                         بىسدزة شوليخت

 أعػاء لجىت املىاكشت 

 الجامعت املىدسب إليها زجبخه اسم ألاسخاذ وللبه   الّطفت

 مسخغاهم حامعت  مداغسأسخاذ  د. كدًذ حماٌ  زبيسا

 مسخغاهمحامعت  مداغسذ أسخا د. جيفالي  ملسزا 

  مسخغاهمحامعت  مداغس أسخاذ   د. دخمان مىاكشا

 2017/ 2016السىت الجامعيت: 

 



 *إَداء * 

جدبعثر ألاخسف وعليىا أن هداٌو ججميعها في الّسؿىز، سؿىز هثيرة جمس  بالخياٌ وال ًدبلى لىا في نهاًت املؿاف 

اث جبلى زاسخت في ألاذَان،   وهدً هخؿى في غمازة الحياة. إال كليل مً الرهٍس

 يهي ال ًؿيب الليل إال ششىسن وجؿيب الححااث إال برهسن وال جؿيب الجىت إال بسيٍت وحهً هلالج ل.إال

 ."ملسو هيلع هللا ىلصبلغ السسالت وأّدي ألاماهت وهصح ألامت، إلى هبي الّسخمت وهىز العاملين "سيدها دمحم  إلى مً

 العؿاء بدون اهخااز، إلى مً أخمل اسمه بيل افخخاز، مً ولله هللا بالهبت والىفاء، ومً علمني إلى 

سدبلى ولماجً هجىما أَخدي بها أزحى مً هللا أن ًمد في عمسن لتري ثمازا كد خان كؿافها شعد ؾٌى اهخااز و 

ص".  اليىم وفي الغد وإلى ألابد إلى الللب الىبير والحىىن "أبي العٍص

لي املسخليم، إلى ً إلى يبىع الّطبر والخفاٌي وألامل، إلى مً أزغعخني الحب والحىان إلى خىمتي وعلمي، إلى ؾٍس

 .الللب الىاضع بالبياع "أمي الحبيبت"

ص إلى  .أغلى ما في الىحىد شوجي العٍص

احي في ؾفىلتي وشبابي  معهم  إلى دملىن في عيىنهم ذهٍس لهج برهساَم فؤادي ٍو مً خبهم ًجسي في عسوقي ٍو

 اخاء إلى إاخىحي:حعلمذ معنى الحياء والىفاء والا 

 زشيدة وأبىائها، فخيدت، سعاد، زشيد، شغداد، بً ضابيذ.

يب، التي زافلخني في الّسساء والّػساء، التي أزي الخفاٌي 
ّ
إلى جىأم زوحي وزفيلت دزبي إلى ضاخبت الللب الؿ

 شعيىيها والّسعادة في ضحىتها أاختي وضدًلتي الغاليت: "بىهجاز سهيلت".

ي أشعل شمعت ف
ّ
ي دزوب علمني الىكىف على املىبر وأعؿى وكخه وأفياٍز ليزود دزبي، ضدًلي الغالي: إلى الر

 "عادٌ ًىسف".

 

 

 

 

 

 



 

 

 ولمت شىس* 

ذاها إلاا َُه َالح وضالح للبالد والهباد  بادثا ببذء وش٘ش هللا اإلاهحن َخذ لىا ؤبىاب سخمخه َو

 ؤن ًبإس لىا َزا الهمل اإلاخىاغو زمشة حهىد ظىحن ؾىاٛ. 

 وخبُبىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.طالة والعالم نلى ظُذها وال

ل الش٘ش ه  لألظخار "ْذًذ حماٛ" نلى جىحيهاجه وجىغُداجه اإلاخىاضلت دلُل التزامهخٓذم بجٍض

ٍش لىا ؤٖثر ؤن ؤؾشها َىهم اإلااؾش َى. 
ّ
 باإلاعاولُت وخشضه نلى الهمل الجاد َىهم ألاظخار والش

ل الش٘شٖما   خاضت معاوٛ ْعم املخاظبت "مىس ى بً نماس ًىظِ"  ONABماٛ وخذة لٙل ن هخٓذم بجٍض

ي لم ًبخل نلُىا بخٓذًم الّخىغُداث واإلاهلىماث.
ّ
 الز

عُحر وخاضت ؤظاجزة جخطظ الخذُْٔ 
ّ
٘ش والخٓذًش والاخترام لٙاَت ؤظاجزة ْعم نلىم الد

ّ
مىا ؤظمى نباساث الش

 املخاظبي ومشاْبت الدعُحر. 

اث ْعم نلىم الدعُحر جخطظ الّخذُْٔ املخاظبي ومشاْبت الدعُحر. مو جمىُاجىا لهم جدُاحي لٙل ؾلبت وؾالب

.ُٔ  بالىجاح والخَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َهشط البدث:

 حش٘شاث

 ؤلاَذاء

 :اإلآذمت الهامت 

 .ؤظاظُاث الخذُْٔ املخاظبي ومذْٔ الخعاباث :  الُطل ألاٛو

 :مٓذمت 

 .ماَُت الخذُْٔ املخاظبي :  اإلابدث ألاٛو

  حهٍشِ جذُْٔ الخعاباث.اإلاؿلب ألا :  ٛو

 .ُْٔاإلاؿلب الثالث: ؤهىام الخذ 

 .اإلاؿلب الشابو: َشوع الخذُْٔ املخاظبي 

 .اإلابدث الثاوي: شخطُت مذْٔ الخعاباث 

 .الث مذْٔ الخعاباث : مَا  اإلاؿلب ألاٛو

 .اإلاؿلب الثاوي: ضُاث مذْٔ الخعاباث 

 .ْٔاإلاؿلب الثالث: خّٓى اإلاذ 

  ْٔالخعاباث.اإلاؿلب الشابو: واحباث مذ 

 .اإلابدث الثالث: الخذُْٔ الذاخلي والخذُْٔ الخاسجي 

 .الخذُْٔ الذاخلي :  اإلاؿلب ألاٛو

 .اإلاؿلب الثاوي: الخذُْٔ الخاسجي 

 .اإلاؿلب الثالث: الُّش بحن ؤنماٛ اإلاذْٔ الذاخلي والخاسجي 

 .اإلاؿلب الشابو: اإلآاسهت بحن الخذُْٔ الذاخلي والخذُْٔ الخاسجي 

 حشاءاث جىُُز نملُت جذُْٔ الخعاباث.اإلابدث الشابو: ب 

 .الخؿىاث ألاولُت لهملُت الخذُْٔ الجذًذة :  اإلاؿلب ألاٛو

 .ُْٔاإلاؿلب الثاوي: بشهامج الخذ 

 .ُْٔاإلاؿلب الثالث: الانخباساث الىاحب ؤخزَا في الخعبان نىذ جطمُم بشهامج جذ 

 .اإلاؿلب الشابو: مهاًحر الخذُْٔ اإلاخهاٍس نليها نمىما 

 :خاجمت 

 ُطل الثاوي: وقُُت الخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت الاْخطادًت.ال 

 :اإلآذمت 

 .نمىمُاث خٛى اإلااظعت الاْخطادًت :  اإلابدث ألاٛو



 .حهٍشِ اإلااظعت وخطاثطها :  اإلاؿلب ألاٛو

 .اإلاؿلب الثاوي: ؤهىام اإلااظعت 

 .اإلاؿلب الثالث: ؤَذاٍ اإلااظعت 

 خل اإلااظعت الاْخطادًت.اإلابدث الثاوي: ُُُٖت جؿبُٔ الخذُْٔ املخاظبي دا 

 .ُْٔؾّش الخذ :  اإلاؿلب ألاٛو

 .اإلاؿلب الثاوي: اإلاشاخل الهامت للخذُْٔ داخل اإلااظعت الاْخطادًت 

 .اإلاؿلب الثالث: الخذماث التي ًٓذمها اإلاذْٔ داخل اإلااظعت الاْخطادًت 

 .ا َش  اإلابدث الثالث: مٙاهت الخذُْٔ في اإلااظعت الاْخطادًت وجؿٍى

 د : ت.اإلاؿلب ألاٛو  وس الخذُْٔ في حعُحر اإلاىاسد البشٍش

 .ابت الذاخلُت  اإلاؿلب الثاوي: الخذُْٔ ؤداة للْش

 .اإلاؿلب الثالث: الخدذًاث التي جىاحه الخذُْٔ لخؿبُٓه في اإلااظعت الاْخطادًت 

 .خاجمت 

 الثالث الُطل: 

 ماظعت في مُذاهُت دساظت ـ ONAB (معخًاهم ـ ألاوهام حًزًت.) 

 اإلابدث  ٛ  .ONABـ ألاوهام حًزًت اظعتم جٓذًم: ألاو

 اإلاؿلب  ٛ خُت دساظت: ألاو  .ONAB ٛ وهكامُت جاٍس

 الهام الّخىكُمي الهُٙل: الثاوي اإلاؿلب. 

 اإلااظعت في املخاظبي الخذُْٔ وشاؽ: الثاوي اإلابدث. 

 اإلاؿلب  ٛ  .الّذاخلي الخذُْٔ بملُت الُٓام مشاخل: ألاو

 باإلااظعت ُٔالخذْ بداسة في اإلاخبهت الاحشاءاث: الثاوي اإلاؿلب. 

 اإلااظعت في جدلُلها و املخاظبي الخّذُْٔ واظخجىاباث اإلاّذْٔ نمل ؤَمُت: الثالث اإلابدث . 

 اإلاؿلب  ٛ   .باإلااظعت اإلاّذْٔ نمل ؤَمُت: ألاو

 شاء، بىقُُت خاضت اظخجىاباث: الثاوي اإلاؿلب
ّ
 .ألاحىس  البُو، الش

 املخاظبي الخذُْٔ اظخجىاباث جدلُل: الثالث اإلاؿلب. 

  ضتالخال  : 

 الهامت الخاجمت: 

 اإلاشاحو ْاثمت: 

 ٔاإلاالخ: 

 

 



 

 

 َهشط الجذاٛو وألاشٙاٛ:

ٌ  السكم  الطفدت عىىان الجداو

 24 مٓاسهت بحن الخذُْٔ الذاخلي والخاسجي. 01

اثْاثمت  02 خاضت باإلاشتًر  58 

 60 ْاثمت خاضت باإلابُهاث 03

 61 ْاثمت خاضت باألحىس  04

 

 الطفدت عىىان الشيل السكم

.حًزًت ألاوهامإلااظعت مٓش ؤلاداسي الهُٙل الخىكُمي لل 02  54 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة العامة

 ~ أ ~

 

 امللدمت العامت

نلى ؤًذي  م 15ٌهذ نلم املخاظبت مً الهلىم الخذًثت التي قهشث ؤضىله ومبادثه في ؤواخش الٓشن 

ت ألامىاٛ ؤلاًؿالُحن زم ؤخز ًخؿىس جبها لزلٚ، ٖما ٌهخبر مً بخذي الخٓىُاث إلاهاملت البُاهاث الىاج جت نً خٖش

ٗاث الُٓم، وجدىالتها اإلاخهلٓت بممخلٙاث اإلااظعت ٖما ؤهه ًٓىم  بحن ألانىان الاْخطادًت خُث حهخم بدسجُل خش

عمذ بخجمُو اإلاهؿُاث ختى ًخم جدُٓٔ الىخاثج، لزلٚ َةن  بدسجُل ٗل مً الهملُاث الىاججت نً اإلااظعت، َو

إلاخهاٍس نليها حعخهمل في حسجُل وجدلُل الهملُاث اإلاالُت املخاظبت هي مجمىنت مً اإلابادت والٓىانذ ا

ت راث الُٓمت الىٓذًت في السجالث املخاظبُت، لًشع جدذًذ هخاثج نملُاث الىخذة  والخبادالث الخجاٍس

حر اإلاهلىماث الاْخطادًت لخٙىن هٓؿت بذاًت للخذُْٔ  الاْخطادًت خالٛ َترة مالُت مهُىت، بر ؤجها هكام َذَه جَى

، الخعاباث، واإلاعدىذاث للخإٖذ مً صختها وجدذًذ دسحت الانخماد الزي ًخىلى نملُت َدظ البُاهاثبي املخاظ

الهحن العاَشة نلى ٗل ما ًخهلٔ باإلااظعت ظهُا بلى جدُٓٔ ؤَذاَها وظُاظتها الخبهُت، َالخذُْٔ بمثابت نليها، 

ملخاظبُت بمهنى ؤن ًٙىن اإلاذْٔ ملما باإلابادت وحهذ دساظخه بمثابت مشخلت جهاثُت في مجاٛ الذساظاث الاْخطادًت ا

املخاظبُت اإلاخهاٍس نليها، ومً َىا ًإحي دوسٍ لُدل َزا الخباًً، ؤي ًٓىم بخذُْٔ البُاهاث ومؿابٓتها مو داَو 

 اإلاششوم.

شي الخالي:  لزلٚ ًمً٘ بًجاص مشٙلت البدث بالخىاٛو الجَى

 ْخطادًت َُما ج٘مً َهالُت الخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت الا 

 وجخُشم نً َزٍ ؤلاشٙالُت ألاظئلت الُشنُت الخالُت:

  ما اإلآطىد بالخذُْٔ املخاظبي وما هي ؤهىانه 

  َُما جخمثل ُٖاءة اإلاذْٔ املخاظبي 

  ش وما هي ؤلاحشاءاث الىاحب اجخارَا  ما اإلآطىد بالخٍٓش

 صَا:حععى َزٍ الذساظت بلى جدُٓٔ الهذًذ مً ألاَذاٍ ومً ؤبش  أَداف البدث:

 ببشاص ؤَمُت مهىت الخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت الاْخطادًت. .1

ش مً خالٛ الٓىاثم اإلاالُت. .2  جبُان دوس الخذُْٔ املخاظبي في جششُذ الخٓاٍس

 جىظُو مجاٛ البدث الهلمي. .3

 بىاء نلى ؤَذاٍ ومشٙلت البدث جم ضُايت الُشغُاث الخالُت: فسغياث البدث:

  الٓشاساث بترشُذَا.بن جذُْٔ الخعاباث ٌعمذ إلاىُزي 

 .ش اإلاذْٔ ٌهضص مً زٓت معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت  بن جٍٓش

 .ش  نلى مذْٔ الخعاباث واحباث وبشامج ًإخزَا بالخعبان نىذ جطمُم الخٓاٍس

في جششُذ ؤَمُت البدث: ج٘مً ؤَمُت َزا البدث في ألاَمُت البالًت التي ًدكى بها الخذُْٔ املخاظبي 

زا مً خالٛ  ش، َو الخذمت التي ٌعذحها إلاعخخذمي الٓىاثم اإلاالُت، بانخباٍس الػشوسة الخخمُت التي حهخمذ الخٓاٍس

 نليها اإلااظعت، ٖما ًمً٘ ؤن حهخبٍر َزٍ ألاخحرة بالبىضلت التي جٓىم بخىحُه اإلااظعت.

 



 المقدمة العامة

 ~ ب ~

 

 أسباب ااخخياز البدث:

 جخلخظ مبرساث اخخُاس اإلاىغىم َُما ًلي:

 ي ومشاْبت الدعُحر.نالْت اإلاىغىم بخخطظ الخذُْٔ املخاظب 

 .ش بهؼ اإلاشاحو  ْابلُت اإلاىغىم للبدث والذساظت، وجَى

 مىهج البدث:

زلٚ الخإٖذ مً صخُت الُشغُاث وجدُٓٔ ألاَذاٍ  للىضٛى بلى بحابت مشٙلت البدث التي جم ؾشخها ٖو

دًت، خُث جم اظخخذام اإلاىهج الىضُي الزي ٌعمذ باظدُهاب الجاهب الىكشي والىاْو الىكشي للخُاة الاْخطا

 جم َُه نشع وضُا جدلُلُا لىاْو اجذُْٔ املخاظبي في الجضاثش.

 ودساظت مخخلِ اإلاُاَُم اإلاخهلٓت بمهىت الخذُْٔ املخاظبي.

 ٖما جم اظخخذام اإلاىهج الخدلُلي في جدلُل البُاهاث اإلاخهلٓت بالجاهب الىكشي.

 ضعىباث البدث:

 منها:ؤزىاء بحشاء َزا البدث لُٓذ نذة ضهىباث ونشاُْل 

 .ْلت اإلاشاحو باللًت الهشبُت، وؤيلبها بالُشوعُت 

 

 

 

 الدزاساث السابلت:

 جم الانخماد نلى بهؼ الذساظاث التي جىاولذ مىغىم الخذُْٔ املخاظبي منها:

 .2008/2009دساظت مدبىبي مىطىسٍت:  -1

 .2010/2011دساظت بىصٍان ضباح:  -2

 أكسام البدث:

 بدث بلى مٓذمت وزالزت َطٛى وخاجمت.بىاءا نلى ما ظبٔ َٓذ جم جٓعُم َزا ال

خُث جىاولذ اإلآذمت مشٙلت الذساظت، ؤَذاَها، ؤَمُتها، َشغُاتها، ومىهج البدث َيها، بغاَت بلى 

 الذساظاث العابٓت.

  جىاٛو الُطل ألاٛو مىغىم ؤظاظُاث الخذُْٔ املخاظبي ومذْٔ الخعاباث، في خحن ؤن الُطل

ي في اإلااظعت الاْخطادًت، ؤما الُطل الثالث َٓذ شمل نلى دساظت الثاوي جؿّش لىقُُت اإلاذْٔ املخاظب

 جؿبُُٓت في ماظعت حًزًت ألاوهام.
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 ملدمــــــــــــــــت:

حعخمذ مهمت الخذُْٔ وشإتها مً خاحت ؤلاوعان نلى الخدٓٔ مً صخت البُاهاث املخاظبُت التي ٌهخمذ 

ذ قهشث َزٍ الخاحت ؤوال لذي الخٙىماث. ت نليها في اجخار ْشاساجه ؤو الخإٖذ مً مؿابٓ جلٚ البُاهاث للىاْو، ْو

ٗاهذ حعخخذم اإلاذْٓحن للخإٖذ مً خُث  ىن والُىهان  خُت نلى ؤن خٙىماث ْذماء اإلاطٍش جذٛ الىزاثٔ الخاٍس

ٍى نلى مذي صختها،  ٗان اإلاذْٔ ٌعخمو ٗل الُٓىد اإلاثبخت بالذَاجش والسجالث للْى صخت الخعاباث الهامت. و

 ومهىاَا "ٌعخمو". « Audine »مشخٓت مً الٙلمت الالجُيُت  « Auditing »٘زا هجذ ؤن ٗلمت "جذُْٔ". َو
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: ماَيت الخدكيم املحاسبي.  املبدث ألاٌو

ٗاث  ًشحو ؤضل الخذُْٔ بلى الهطىس الىظؿى، والخذُْٔ في اإلاهنى الخذًث ٌهىد بلى نطش دخٛى الشش

هىد الخذُْٔ في شٙله البعُـ بلى الخؿىس الطىانُت ال٘ بري بلى خّحز الىحىد وجؿىس الخذُْٔ مو جلٚ الطىانت َو

 في الىكام املخاظبي بشٙل ؤظاس ي.

ف جدكيم الحساباث : حعٍس  املؿلب ألاٌو

  الخذُْٔ بمهىاٍ اللُكيAudit  وهي مشخٓت مً الٙلمت الالجُيُتAudine  ونىاَا "ٌعخمو" ألن

ٗاهذ نلى  اإلاذْٔ. الخعاباث 

  ؤما الخذُْٔ بمهىاٍ اإلانهي ٌهني نملُت َدظ اإلاعدىذاث ودَاجش وسجالث اإلايشإة َدطا َىُا

ش اإلاالُت للميشإة مهخمذا في رلٚ نلى  اهخٓادًا مداًذا للخدٓٔ مً صخت الهملُاث وببذاء الشؤي في نذالت الخٓاٍس

ابت الذاخلُت.  ْىة ومخاهت هكام الْش

 شاثً ؤلازباث إلاا ٖما ًمً٘ حهٍشِ جذُْٔ املخا ظباث بإهه " الخدٓٔ الاهخٓادي اإلاىخكم ألدلت ْو

ه دَاجش وسجالث اإلايشإة مً بُاهاث في بؾاس مبادت مداظبُت مخهاٍس نليها مً خالٛ بشهامج مدذد مٓذما  جدٍى

ش".  ش اإلاالُت لٓشاء ومعخخذمي َزٍ الخٓاٍس  (1)بهذٍ ببذاء الشؤي الُني املخاًذ نً ضذّ ونذالت الخٓاٍس

  ابت الذاخلُت والخعاباث والذَاجش ٖما ًٓطذ به ؤًػا َدظ البُاهاث واإلاعدىذاث وؤهكمت الْش

الخاضت باإلاششوم ُْذ الخذُْٔ َدطا اهخٓادًا مىكما بٓطذ الخشوج بشؤي َني مداًذ نً مذي داللت الٓىاثم 

َش ا لىخاثج ؤنماله مً سبذ ؤو اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لزلٚ اإلاششوم في جهاًت َترة صمىُت مهلىمت، ومذي جطٍى

 خعاسة نً جلٚ الُترة.

٘زا َةن نملُت الخذُْٔ حشخمل نلى:  َو

ى الخإٖذ مً صخت ُْاط الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها، ؤي ُْاط مداظبي. الفدظ: -1  َو

ٓطذ به بمٙاهُت الخ٘م نلى ضالخُت الٓىاثم اإلاالُت النهاثُت ٖخهبحر ظلُم ألنماٛ  الخدليم: -2 ٍو

 م نً َترة مالُت مهُىت.اإلاششو 

س: -3 ش ًٓذم بلى مً حهمه ألامش داخل  الخلٍس َُٓطذ به بلىسة هخاثج الُدظ والخدُٓٔ وبزباتها في جٍٓش

 اإلاششوم وخاسحه.

 املؿلب الثاوي: أَداف الخدكيم

خي ألَذاٍ الخذُْٔ ومػمىهه اإلانهي ؤن ًالخل الخًحر الهاثل الزي ؾشؤ  ٌعخؿُو الباخث في الخؿىس الخاٍس

ٗاهذ نملُت الخذُْٔ مجشد وظُلت الٖدشاٍ ما ْذ ًىحذ في الذَاجش نل ى ألاَذاٍ وبالخالي اإلاػمىن، َٓذًما 

والسجالث مً ؤخؿاء ؤو يش ؤو جالنب وجضوٍش، ولً٘ َزٍ الىكشة لهملُت الخذُْٔ حًحرث نىذما ْشس الٓػاء 

ُت الخذُْٔ وؤهه لِغ مُشوغا اٖدشاٍ الًش والخؿإ لِغ َذَا مً ؤَذاٍ نملم. ؤن 1897الاهجلحزي ضشاخت 

 في اإلاذْٔ ؤن ًٙىن حاظىظا.

                                                           
 .13، ص1999خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
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خُث ؤضبذ مً واحب اإلاذْٔ الُٓام بمشاحهت اهخٓادًت مىكمت للذَاجش والسجالث وبضذاس سؤي َني 

ٍش الزي ًٓذمه للمعاَمحن نً هدُجت َدطه، مً٘ بحماال خطش ؤَذاٍ الخذُْٔ في  مداًذ ًخػمىه في جٍٓش ٍو

 هىاح نذة ؤَمها:

 وجخمثل َُما ًلي: السبيسيت:ألاَداف 

 .ض اإلاالي  الخطٛى نلى سؤي َني مداًذ خٛى مؿابٓت الٓىاثم اإلاالُت للمٖش

 .الخدٓٔ مً صخت وهكامُت البُاهاث املخاظبُت اإلاثبخت بالذَام ومذي الانخماد نليها 

 .مشاْبت الخؿـ اإلاىغىنُت ومخابهت جىُُزَا 

 .جدذًذ الاهدشاَاث وؾّش مهالجتها 

  ٓا لألَذاٍ اإلاشظىمت واإلآاًِغ.جُُٓم هخاثج  ألانماٛ َو

 .اث اليشاؽ ٔ مىو ؤلاظشاٍ نلى حمُو معخٍى  جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت بهخاحُت مم٘ىت نً ؾٍش

 .اَُت ألَشاد املجخمو  جدُٓٔ ؤْص ى ْذس ممً٘ مً الَش

ت:  وجخمثل َُما ًلي: ألاَداف الثاهٍى

 .اٖدشاٍ ما ْذ ًىحذ في الذَاجش والسجالث مً ؤخؿاء ؤو يش 

 ت واجخار ْشاساث الخاغش واإلاعخٓبل.ان ش وسظىم العُاظاث ؤلاداٍس  خماد ؤلاداسة نليها في جٍٓش

 .بت  معانذة مطلخت الجباًت في جدذًذ مبلٌ الػٍش

 .ؾماهت معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت وجمُ٘نهم مً اجخار ْشاساث مىاظبت 

 .ٚجٓلُل َشص اسجٙاب ألاخؿاء والًش بىغو غىابـ وبحشاءاث جدٛى دون رل 

 املؿلب الثالث: أهىاع الخدكيم

ت التي ًىكش مً خاللها بلى نملُت الخذُْٔ وبحماال ًطىِ  َىإ ؤهىام مخهذدة مً الخذُْٔ باخخالٍ الضاٍو

 (.1الخذُْٔ خعب وحهاث الىكش املخخلُت بلى ما ًلي: )

 أوال: مً خيث هؿاق الخدكيم:

ٗاَت َى َدظ حمُو الهملُاث اإلآُذة في الذَاج الخذُْٔ الٙامل:- ؤ ش والسجالث للخإٖذ مً ؤن 

ٗاَت السجالث وما جخػمىه مً بُاهاث ؤو خعاباث خالُت مً  الهملُاث مُٓذة باهخكام، وؤجها صخُدت وبن 

 ألاخؿاء والخالنب والًش.

ىا ًٓخطش نمل اإلاذْٔ نلى بهؼ  الخذُْٔ الجضجي:- ب ٗإن ٌههذ بلُه بخذُْٔ الىٓذًت َو الهملُاث 

 خ.َٓـ. ؤو حشد املخاصن ... بل

ش اإلاذْٔ  وفي َزٍ الخالت ال ًمً٘ الخشوج بشؤي َني مداًذ خٛى الٓىاثم اإلاالُت ٖٙل، وبهما ًٓخطش جٍٓش

 نلى ما خذد له مً مىاغُو.

                                                           
 .32نفس المرجع السابق، ص - 1
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لت بلُه ختى ال ومً اإلاشيىب َُه َىإ ؤن ًدطل اإلاذْٔ نلى نٓذ ٖخابي ًىضح  هؿاّ نملُت الخذُْٔ اإلاٗى

ُٔ بىذ لم ٌههذ بلُه ؤضال جذُْٓه وبزلٚ ًدمي هُعه بىاظؿت الهٓذ ًيعب بلُه بَماٛ ؤو جٓطحر في الُٓام بخذْ

 مً ؤًت معاولُاث ٖهزٍ.

ى ًىٓعم بلى: ثاهيا: مً خيث مدي الفدظ:  .(1) َو

ُه ًٓىم اإلاذْٔ بُدظ  الخذُْٔ الخُطُلي:- ؤ ٗان ظاثذا في بذاًت نهذ اإلاهىت، َو ى الخذُْٔ الزي  َو

للخإٖذ مً ؤن حمُو الهملُاث مُٓذة باهخكام وؤجها صخُدت، ٖما  حمُو الُٓىد والذَاجش والسجالث واإلاعدىذاث

ال ًىاظب ؤجها خالُت مً ألاخؿاء والًش ؤو الخالنب، ولزلٚ ًىاظب َزا الخذُْٔ اإلايشأث الطًحرة، ولً٘ 

ذ والخٙلُت الزي ًدشص  ادة ؤنباء الخذُْٔ َػال نً حهاسغه مو ناملي الْى اإلايشأث ال٘بحرة ألجها ظخادي بلى ٍص

 إلاذْٔ نلى مشاناتها باظخمشاس.ا

ابت  اسي:الاخخبالخذُْٔ - ب ى الخذُْٔ الزي ٌهخمذ نلى اْخىام اإلاذْٔ بصخت وظالمت هكام الْش َو

خم َزا الخذُْٔ بةجبام اإلاذْٔ ؤخذ َزٍ ألاظباب:الذاخلُت،   ٍو

 .)الخٓذًش الصخص ي )الهُىاث ال٘مُت 

 .)نلم ؤلاخطاء )الهُىاث الاخطاثُت 

َزٍ ألاظالُب  ٌهخمذ نلى الخبرة بإلاام اإلاخذَٔ باإلاُاَُم ؤلاخطاثُت الهامت. مثل:  وبجبام اإلاذْٔ ألخذ

زا ؾّش اخخُاس الهُىاث الاخطاثُت ... الخ.الىظـ الخعابي، الدشدذ،   الخىصَو الؿبُعي. ٖو

ولزلٚ ٌهخبر الخذُْٔ الاخخباسي َى ألاظاط العاثذ للهمل اإلاُذاوي وؤن الخذُْٔ الخُطُلي ًمثل 

 ىاء.الاظخث

ىٓعم بذوسٍ بلى:  ثالثا: الخدكيم مً خيث الخىكيذ:  .(2)ٍو

ؤو مىاظبا للميشأث الطًحرة واإلاخىظؿت الدجم، رلٚ ألن اإلاذْٔ ًبذؤ نمله  الخدكيم النهاةي:- ؤ

وشاؾه بهذ بُْاٛ الذَاجش وجشضُذ الخعاباث، وفي َزا غمان لهذم خذور ؤي حهذًل للبُاهاث بهذ جذُْٓها، 

نذم خذور اسجبإ في الهمل داخل اإلايشإة ورلٚ لهذم جشدد اإلاذْٔ ومعانذًه نلى اإلايشإة، ٖما اهه ًادي بلى 

 باإلغاَت بلى ؤهه ًادي بلى جخُُؼ اخخماالث العهٛى مً حاهب الٓاثمحن بهملُت الخذُْٔ.

 ًاخز نلى الخذُْٔ النهاجي الاخخماالث الخالُت: ولً٘

 .جإخش الىخاثج 

 .ْٔٗاث في م٘خب اإلاذ  خذور اسجبا

 .نذم ُْام اإلاذْٔ بالُدظ نلى اإلاعخىي اإلاشيىب 

 .نذم اٖدشاٍ الًش وألاخؿاء ؤو الخالنب 

                                                           
 .12، ص2005، 2أحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق الحديث، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط - 1
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ورلٚ ألن اإلاذْٔ وجشحو َزٍ الاخخماالث بلى ْطش الُترة الضمىُت الالصمت للُٓام بهملُت جذُْٔ الخعاباث، 

ٓا ل ت، ؤو ًلتزم بةجهاء نملُت الخذُْٔ وببذاء الشؤي الُني املخاًذ في مىانُذ مدذدة َو ٗاث وهكام الشٖش ٓاهىن الشش

زلٚ هدُجت غًـ الهمل في م٘خب اإلاذْٔ. ٗاث واخذة ؤو مخٓاسبت، ٖو خ جهاًت العىت اإلاالُت للشش ٗاهذ جىاٍس  ما برا 

ذ بلى آخش  الخدكيم املسخمس:- ب ى الخذُْٔ الزي َُه مذْٔ الخعاباث بالتردد نلى اإلايشإة مً ْو َو

ُام بُدظ الهملُاث املخاظبُت التي ْذ جمذ، وبمهنى آخش َةن الخذُْٔ ؤو نلى َتراث دوسٍت ؤو يحر دوسٍت للٓ

 اإلاعخمش َى الخذُْٔ الزي ًخم ؤوال بإٛو خالٛ العىت اإلاالُت.

ا مً اإلايشأث التي جٓىم بهمل ضخم مً  ورلٚ ٗاث ألامىاٛ، ويحَر َةن َزا الىىم ٌهذ مىاظبا لشش

ل وعبُا لُدطها، ٖم ذ ؾٍى ذ الٙافي خالٛ اإلاذة مما ٌعانذ الهملُاث خُث جدخاج بلى ْو ش للمذْٔ الْى ا ؤجها جَى

نلى الخىظو في نملُت الخذُْٔ، وبالخالي الخٓلُل مً َشص اسجٙاب الًش والخالنب َػال نً رلٚ ظشنت 

 اٖدشاٍ ألاخؿاء.

ذ واخذ، باإلغاَت بلى ما جٓذم َةن اجبانه  خُث ًؿلٔ نلى َزا الىىم مً الخذُْٔ اإلااوو واإلاصدح في ْو

 دي بلى الٓػاء نلى نُىب الخذُْٔ النهاجي وؤَمها جإخش هخاثج الخذُْٔ، واسجٙاب الهمل بم٘خب اإلاذْٔ.ًا 

 ونلى الشيم مً الخذُْٔ اإلاعخمش بال ؤن اجبانه ْذ ًبرص بهؼ الهُىب ؤَمها:

 .ُْٔاسجبإ الهمل في اإلايشإة مدل الخذ 

 .جىؾُذ الهالْت ؤلاوعاهُت بحن اإلاذْٔ ومىقُي اإلايشإة 

م٘ ً مهالجت َزٍ الهُىب مً خالٛ ُْام اإلاذْٔ بةنذاد بشهامج للخذُْٔ نلى ؤظاط مشاناة مىانُذ ٍو

زلٚ ًمً٘ للمذْٔ نمل مزٖشاث  زلٚ اظخخذام الشمىص والهالماث للهملُاث التي جم جذُْٓها، ٖو الهمل، ٖو

 بإسضذة الخعاباث التي جم جذُْٓها.

 م:زاشعا: مً خيث الهيئت التي جلىم شعملباث الخدكي

ا وسجالتها  الخدكيم الدااخلي:- ؤ ِ الخذُْٔ الذاخلي بإهه َدظ لهملُاث اإلايشإة ودَاجَش ًمً٘ حهٍش

ابت الذاخلُت.  ومعدىذاتها بىاظؿت بداسة ؤو ْعم مً داخل اإلايشإة وهي جمثل حضءا مً هكام الْش

ى الُدظ الاهخٓادي املخاًذ لذَاجش وسجالث اإلايشإة ومعدىذاتها ب الخدكيم الخازجي:- ب ىاظؿت َو

شخظ خاسجي بمىحب نٓذ ًخٓاض ى نىه ؤحهاب حهبا لىىنُت الُدظ اإلاؿلىب مىه، ورلٚ بهذٍ ببذاء الشؤي 

ش اإلاالُت للميشإة خالٛ َترة مهُىت.  الُني املخاًذ نً ضذّ ونذالت الخٓاٍس

 اخامسا: مً خيث الالتزام:

ٓا للٓاهىن ا الخدكيم الالصامي:- ؤ ى الخذُْٔ الزي جلتزم به اإلايشإة َو ٗاث، َو لعاثذ )ْاهىن الشش

ىاهحن الػشاثب(،  خم حهُحن اإلاذْٔ مً خالٛ الجمهُت الهامت وهي التي جٓذس ؤحهابه، وفي ْاهىن الاظدثماس، ْو ٍو

، ومً  ت اإلاذْٔ ألاٛو خالت حهذد اإلاذْٓحن َةجهم معاولحن بالخػامً، واظخثىاء مً رلٚ ٌهحن ماظعى الشٖش

 ٗامل. الػشوسي ؤن ًٙىن الخذُْٔ في َزٍ الخالت

ش الُٓام  الخدكيم غير الالصامي: )الااخخيازي(:- ب شحو ؤمش جٍٓش ألاضل في الخذُْٔ ؤن ًٙىن اخخُاسي ٍو

م مً ؤصخاب اإلاطالح.به بلى ؤصخاب اإلايشإة وبلى   يحَر
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ٗاث ألاشخاص واإلايشأث الُشدًت ألهه ًُُذ في الثٓت والاؾمئىان بلى  ورلٚ َةن َزا الخذُْٔ ًىاظب شش

زلٚ الخعاباث اإلاخهذد ٗاء اإلاخػامىحن نىذ الاهػمام ؤو الاهُطاٛ. ٖو ة مً اإلاذْٔ نىذ جدذًذ ؤهطبت الشش

ٚ اإلاىص ي في الخعاباث ألهه يحر معمىح له بالخذخل في ؤلاداسة، باإلغاَت بلى اؾمئىان البىٕى بلى  اؾمئىان الشٍش

 ٛ ش اإلاالُت اإلاهخمذة مً اإلاذْٔ نىذ ؾلب الٓشوع، َػال ًَ ألاَل في ْبى ش اإلآذمت مً اإلايشإة  الخٓاٍس الخٓاٍس

 .(1)للػشاثب ونذم حهذًلها وانخمادَا. 

 املؿلب الساشع: فسوع الخدكيم املحاسبي.

ا ًمً٘ الشحىم بلُه في ؤًت نملُت  ٌهخمذ الخذُْٔ املخاظبي نلى مجمىنت مً الٓشوع، جٙىن بؾاسا هكٍش

 .(2)مً نملُاث الخذُْٔ.

 

 

 كابليت البياهاث للفدظ: -1

زا للخ٘م نلى مذي في نملُت الخ ل البُاهاث املخاظبُت َو اث واإلاعدىذاث ٗو ذُْٔ ًخم َدظ ال٘شَى

 ْابلُتها لهملُت الخذُْٔ والذساظت والخدلُل.

ش بهؼ الهىاضش وهي:  خُث ًخؿلب ألن جٙىن َزٍ الٓابلُت مم٘ىت، ؤن جخَى

 .مالثمت اإلاهلىماث 

 .نذم الخدحز في الدسجُل 

 .ْابلُت الُٓاط ال٘مي 

 ازع خخمي بين مطححت املدكم وإلادازة.عدم وحىد حع -2

زا بةمذاد َزٍ ألاخحرة بمهلىماث جم الخدطل نليها مً  ٙىن َزا بدبادٛ اإلاىاَو بحن اإلاذْٔ وؤلاداسة َو ٍو

ش الطاثبت، باإلآابل َةن اإلااظعت جمذ  زا بٓطذ اجخار الاحشاءاث والخٓاٍس ؾٍش اإلاذْٔ خالٛ اإلاشاحهت َو

ش النهاجي وببذاء سؤًه الُني املخاًذ في شٙل واْعي اإلاهلىماث للمذْٔ وال جذخش حه ذا، ختى ًٓذس نلى بنؿاء الخٍٓش

ض الٓىة ْطذ الدعُحر  وضاثب وبالخالي حعخُُذ ؤلاداسة، بما ًم٘نها مً جُادي مىاؾً الػهِ والانخماد نلى مٖش

 للماظعت. ألاهجو

 ىاؾئيت:اخلى اللابمت املاليت وول املعلىماث امللدمت للفدظ مً أًت أاخؿاء ج -3

زلٚ الخُُت بن  ًشحو َزا الهىطش بلى معاولُت اإلاذْٔ في اٖدشاٍ ألاخؿاء الىاضخت منها باألخظ ٖو

ٔ نمل حذي ونىاًت مهىُت َاثٓت، خُث جٙىن معاولُت اإلاذْٔ بهُذة نً وحىد ؤخؿاء  زا نً ؾٍش ؤمً٘، َو

 ت نذم بٖدشاٍ َزٍ ألاخؿاء في خُنها.وجالنباث جم بخُائها مً ؾٍش ؤلاداسة اإلاخمثلت في مطلخت املخاظبت في خال

                                                           
دمحم فضل مسعد، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، جامعة البتراء، قسم المحاسبة سابقا، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  - 1

 .30، ص2009، 1والتوزيع ، ط

 .29، ص1990لجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، دمحم سمير صبان والفيومي دمحم، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار ا - 2
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 وحىد هاام سليم للسكابت الدااخليت: -4

بن وحىد هكام مثل َزا الىكام داخل اإلااظعت مً شإهه الخٓلُل مً الخالنباث والؿّش الخذلِعُت، بن لم 

ذ واإلاطاٍسِ.  هٓل بلًائها بشٙل ٖلي ٖما ؤن َزا الىكام ًدمل الخذُْٔ اْخطادي ويحر مٙلِ في الْى

 بيم السليم واملىاسب للمبادا املحاسبيت:الخؿ -5

بن جؿبُٔ اإلابادت املخاظبُت نلى معخىي اإلااظعت ؤلاْخطادًت ٌعانذ نلى مطذاُْت اإلاهلىماث 

زٍ اإلابادت برا جم جؿبُٓها بالخٍش الىاخذ  والبُاهاث املخاظبُت وجُُٓذَا في السجالث والذَاجش املخاظبُت َو

 يها في اإلااظعت مً خالٛ الىزاثٔ الشاملت والجذاٛو اإلالخٓت باإلاحزاهُت.ظخهؿي مطذاُْت للىخاثج اإلاخدطل نل

العىاضس واملفسداث واملطؿححاث التي واهذ صحيدت في املاض ي سىف جىىن هرلً في  -6

 املسخلبل:

برا جمذ الهملُاث املخاظبُت داخل اإلااظعت في اإلااض ي خعب جؿبُٔ ؤلاحشاءاث العلُمت ووحىد هكام 

ابت الذا  خلُت ظخٙىن خخما ٖزلٚ في اإلاعخٓبل.ظلُم للْش

زا في خالت مشاناة جؿبُٔ اإلابادت املخاظبُت واله٘غ ًٙىن صخُذ، لزلٚ البذ للمذْٔ ؤن ًبزٛ الجهذ  َو

 الٙافي والهىاًت اإلاهىُت ل٘شِ مىاؾً الػهِ ْطذ جُادحها معخٓبال والانخماد نلى مشاٖض الٓىة.

 سست همدكم فلـ:مساكب الحساباث ًصاٌو مهامه على مسخىي املؤ  -7

ًٓىم اإلاذْٔ بهمله خعب ما جملُه نلُه الخبرة واإلاهىت ووَٓا لالجُاُْت اإلابرمت بِىه وبحن اإلااظعت ششؽ 

 (1)خذخل مً ؾٍش َزٍ ألاخحرة في نمله الخٓني ْطذ جدُٓٔ ألاَذاٍ اإلاعؿشة مً الهملُت.نذم ال
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 املبدث الثاوي: شخطيت مدكم الحساباث

والخشص نلى جىمُت الاظدثماس الزي ًلهب دوس الشاَهت الخعاباث دوسا خاظما في خماًت املجخمو بن إلاذْٔ 

ا ًخمخو بها، جٓابلها واحباث نلُه  و الاْخطاد الىؾني، خُث بن خؿىسة َزا الذوس حهلذ للمذْٔ خْٓى التي جَش

 طادي.الُٓام بها وبال اوهٓذث معاولُخه نً هخاثج مماسظخه لذوسٍ الاحخماعي والاْخ

الث مدكم الحساباث:1املؿلب   : مَؤ

 ٌشترؽ في مً ًؿلب جشخُطا إلاضاولت اإلاهىت بن ًٙىن:

 حضاثشي الجيعُت. -

 ًخمخو باألَلُت الٙاملت. -

 ؤن ال ًٙىن مدٙىما نلُه بجىاًت ؤو بجىدت مخلت باألخالّ ؤو ألاماهت. -

الث الهلمُت الخالُت:ًجب ؤن ًٙىن خاضال نلى  -  ؤخذ اإلاَا

  جخطظ مداظبت.شهادة حامهُت 

 .شهادة ٗلُت مجخمو )الذًبلىم( جخطظ مداظبت 

  شهادة حامهُت في ؤي مً الخخططاث راث الهالْت باإلاهىت نلى ؤن جخػمً الخذ ألادوى مً اإلاىاسد

خم جدذًذ َزٍ الشهاداث والخذ ألادوى اإلاؿلىب بمٓخط ى هكام مضاولت مهىت املخاظبت  اإلاخهلٓت باملخاظبت ٍو

 الٓاهىهُت.

 ي اإلاهىت مً اإلاهاَذ اإلاهىُت للمداظبحن الٓاهىهُحن ؤو ما ًمازلها واإلاهتٍر بها مً الهُئت الهلُا شهادة ف

ٗان خاضال نلى شهادة حامهُت. ا لهزٍ الًاًت برا   بمىحب حهلُماث جطذَس

ب اإلاىطىص نليها في َزا الٓاهىن،وهكام مضاولت مهىت املخاظب  - ؤن ٌعخ٘مل مخؿلباث الخذٍس

 بمٓخػاٍ. الٓاهىهُت الطادسة

ت راث  - هاث الجضاثٍش ه لجىت الترخُظ بما في رلٚ الامخدان بالدشَش ؤن ًخخاس الامخدان الزي ججٍش

 الهالْت اإلاهىُت.

ا َُمً ًشيب بمضاولت مهىت الخذُْٔ املخاظبي ًجب ؤن ًٙىن  باإلغاَت للششوؽ العابٓت الىاحب جىاََش

 ملما بما ًلي:

اث املخاظبُت وج - ُت اإلابادت والؿّش والىكٍش ؿبُٓها والاْخطاد وبداسة ألانماٛ والهلىم العلٖى

ىاهحن ؤخشي مخخلُت.  والٓاهىن الخجاسي واإلاذوي، ْو

ت.ؤلاإلاام الهام بمداظبت الخٙالُِ  -  واملخاظبت الجضاثٍش

 ؤن ًٙىن اإلاذْٔ مخابها لٙل ما َى حذًذ في الهلىم العابٓت. -

ٍش في قشوٍ يحر مالث -  مت للميشإة.ؤن ال ًٓىم بةبذاء مالخكاث في جٍٓش
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و ؤن ًٙىن ملما باإلاهلىماث الُىُت الخاضت باإلايشإة مدل الُدظ  - اسة إلاْى ٔ الُٓام بالٍض نً ؾٍش

ٔ املخخطحن.  ؤلاهخاج والخذماث ؤلاهخاحُت والخطٛى نلى اإلاهلىماث الُىُت نً ٍٖش

ُت في والجمهُاث واإلاىكماث الهلمُت الذول الهُإةخاالث الخؿبُُٓت وما جيشٍش ؤن ًٙىن مخابها لل -

ش نً جؿبُٓاث اإلاماسظت الُهلُت.  جٓاٍس

 املؿلب الثاوي: ضفاث مدكم الحساباث:

الث العابٓت ضُاث م٘دعبت ظىاء ؤزىاء الذساظت ؤو ؤزىاء  ش في اإلاذْٔ باإلغاَت بلى اإلاَا ًجب ؤن ًخَى

ٗاآلحي:  مماسظخه لىاحبه اإلانهي، ومً َزٍ الطُاث التي ًجب ؤن ًخدلى بها مذْٔ الخعاباث هي 

 في املخاظبت مخدبها الججاَاتها الخذًثت، مخُهما ن ًٙىن بلى حاهب ما ًخدلى به مً نمٔ مهلىماجه ؤ

 للخذُْٔ وؤضىله.

  ؤن ًٙىن ٖخىما وؤمُىا ًدخُل بإظشاس اإلاششوناث التي ًٓىم بخذُْٔ خعاباتها، وؤال ٌعخخذم ما

لو نلُه مً ؤظشاس لُاثذة ؤي ماظعت ؤخشي.
ّ
 ًؿ

  هاث اإلاخطلت بهمله مثل الٓىاهحن اإلاىكمت ؤن ًٙىن مدشبها بالشوح الهملُت ملما بالٓىاهحن والدشَش

ٗاث والػشاثب. اهىن الشش  (1)للمهىت ْو

 .اتها  ؤن ًٙىن نلى نلم جام بإضٛى اإلاشاحهت وهكٍش

 

  ذ اإلاىاظب في مخخلِ ألاؾشاٍ ختى ًمً٘ حهكُم ُذ ببذاء الشؤي بإن ًٓذم في الْى ًجب مشاناة جْى

 (2)الاظخُادة مىه.

  ش الخذُْٔ بإن ٌهذ الشؤي ًجب مشاناة الخُطُل وؤلاًجاص في ٖخابت وبنذاد الشؤي مً خالٛ جٍٓش

شاءجه وال ًخل بالهذٍ  "بخُطُل يحر ممل وبةًجاس يحر مخل" ؤي ؤهه ال ًجب ؤن ًبهث نلى اإلالل نىذ دساظخه ْو

ى بقهاس الىخاثج الهامت لهملُت الخذُْٔ.الشثِس ي مىه   َو

 ْهُا وؤن ًٙىن معخٓال في سؤًه.ؤن ًٙىن ؤمُىا ووا 

 .ؤن ال ًٓبل نمل ألي نمُل بال بهذ ؤن ًخُهم ؾبُهت وشاؽ الهمُل وؤن ًٓخىو بصخخه 

 .ٗاهذ مشجبؿت بهمله  ؤن ًٙىن نمله في مجاٛ اخخطاضه وؤن ًٓذم الىطُدت نىذما جؿلب مىه برا 

 .ًجب ؤن ًخطٍش بالطبر ألن ؤٖبر حاهب مً نمله رو ؾبُهت سوجُيُت 

 ً خشج نً داثشة اخخطاضه.ؤن ال 

  في نمله مو الخمعٚ بإداء ظلٕى اإلاهمت وؤن ًٙىن مخم٘ىا ؤن ًٙىن را غمحر حي، غالخه ؤلاخالص

خابت بٙل وغىح واْخذاس.  مً لًخه ْادسا نلى الخهبحر بها جدذزا ٖو

                                                           
 .383، ص2001خالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1

 .191، ص1996، بدون دار النشر، االسكندرية، 1دمحم الصبان، المراجعة الخارجية، ط - 2
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  ؤن ًٙىن في معخىي احخماعي وزٓافي مطاسم إلاعخىي ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة نلى ؤْل جٓذًش لٙي

له مىاْشتهم مىاْشت الىذ للىذ، بدُث ال ًٓو بإًت ضىسة مً الطىس جدذ ًٙىن  ممخلٙا لخلٚ الصخطُت التي جَا

دا.  (1)ظُؿشتهم ؤو هُىرَم وبن ًٓٛى سؤًه خاضا وضٍش

 املؿلب الثالث: خلىق املدكم:

بهذ ؤن جؿىسث مهىت الخذُْٔ مً الُدظ الشامل للذَاجش والسجالث بلى الُدظ الاهخٓادي اإلاىكم 

ُب والشاعي لخّٓى إل  بذاء الشؤي الًني املخاًذ لىخاثج الُدظ للخ٘م نلى مذي ظالمت ؤداء ؤلاداسة لٙىهه الْش

ألاؾشاٍ اإلاهُىت باإلايشإة لزلٚ وللُٓام بخلٚ اإلاهمت ًجب ؤن ًخمخو مذْٔ الخعاباث ببهؼ الخّٓى التي جم٘ىه 

مً٘ رٖش ؤَم خّٓى مذْٔ الخعاباث نلى الىدى  (2):الخالي مً الُٓام بزلٚ ٍو

 خم الاؾالع: -1

شمل رلٚ  ذ، َو ًدٔ إلاذْٔ الخعاباث الخاسجي الاؾالم نلى دَاجش اإلايشإة وسجالتها ومعدىذاتها في ٗل ْو

حلعاث مجلغ ؤلاداسة والهُئت الهامت للخإٖذ مً حمُو الذَاجش والسجالث املخاظبُت ويحر املخاظبُت ومدػش 

ٗاث، ٖزلٚ ٌهني َزا ؤهه مذي الخُٓذ بىكام اإلايشإة ومخؿلباث ْاهىن ا اسة اإلايشإة لالؾالم لشش مً خٔ اإلاذْٔ ٍص

ٗان َىإ شٙىي بلى اإلاذْٔ نً خاالث جالنب  ذ ودون بخؿاس معبٔ خاضت برا  ا ومعدىذاتها في ؤي ْو نلى دَاجَش

اسة مُاحئت، ؤما في خالت نذم وحىد الشٚ َُٓىم مذْٔ الخعاباث  ؤو يش ولشؤي ؤهه مً الػشوسي الُٓام بٍض

ذ اإلاالثم ختى الٌهؿل ؤنماٛ اإلايشإة، ولُخمً٘ بة اسجه الخخُاس الْى بالى اإلايشإة معبٓا والاجُاّ نلى مىنذ ٍص

 اإلاىقُىن مً ججهحز الذَاجش واإلاعدىذاث ألاصمت لهملُت الُدظ.

 خم ؾلب البياهاث وإلاًػاخاث: -2

بُدظ خعاباتها للُٓام  ًدٔ إلاذْٓي الخعاباث ؾلب البُاهاث وؤلاًػاخاث مً بداسة اإلايشإة التي ًٓىم

ش اإلاذْٔ الصخص ي ومذي  هخمذ الخ٘م نلى مذي غشوسة البُاهاث وؤلاًػاخاث لخٍٓش بمهىخه بالشٙل اإلاىاظب، َو

 اسجباؾها بهملُت الخذُْٔ.

ت إلاذْٔ  حر البُاهاث وؤلاًػاخاث الػشوٍس ؼ مً ؾٍش بداسة اإلايشإة جَى الخعاباث َةهه  وفي خالت الَش

ٍش ضشاخت ًدٔ ببالى مجلغ ؤلاداس  حر َزٍ البُاهاث، ورلٚ ألن اإلاذْٔ ًزٖش في جٍٓش ة نً امخىام اإلاىقُحن نً جَى

ت ألداء مهمخه.  نما برا جمً٘ مً الخطٛى نلى اإلاهلىماث والبُاهاث الػشوٍس

 اخؿازاث املسسلت للمساَمين:على ضىزة مً الا خم الحطٌى  -3

باإلايشإة مام في خالت خذور خالت ؾاسثت مً خٔ مذْٔ الخعاباث دنىة الجمهُت الهامت للمعاَمحن لالحخ

ىحذ خاالث بيشاٍ خؿحرة جازش نلى معخٓبل اإلايشإة  ا مثل ظىء جطٍش ؤلاداسة ٍو ا اإلاالي واظخٓشاَس َض تهذد مٖش

ُال مً اإلاعاَمحن للخُاف نلى مطالخهم وؤمىالهم ورلٚ إلخاؾتها نلما بما ًدطل داخل اإلايشإة  ورلٚ ٗىهه ٖو

 معاولُخه. مً خلل ومشاٗل ختى ًخلي
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  خم مىاكشت اكتراح عصله: -4

ٔ مزٖشة خؿُت جشظل بلى اإلايشإة، ٖزلٚ ًدٔ له  ًدٔ إلاذْٔ الخعاباث مىاْشت اْتراح نضله نً ؾٍش

ُه ؤمام الجمهُت الهمىمُت للمعاَمحن، ًٓش َزا الخٔ ؤخذ الػىابـ التي  مىاْشت نضله والشد والذَام نً مْى

 (1)ُا ؤو اظخخذام َزا الخٔ للخإزحر نلى مذْٔ الخعاباث.جدٛى دون نٛض مذْٔ الخعاباث نضال حهعُ

 خم اخخجاٍش لألوزاق واملسدىداث ختى ًدطل على أحعابه: -5

ٗاملت وال  ًدٔ إلاذْٔ الخعاباث ْاهىهُا بن ًدتز ألاوساّ واإلاعدىذاث للمؿالبت بإحهابه والخطٛى نليها 

 ج جلٚ اإلاعدىذاث.ًٓىم بشدَا بلى اإلايشإة ختى ًدطل نلى ؤحهابه وجٙالُِ اظخخشا

 جددًد وكذ الجسد: -6

ش  ذ الجشد إلامخلٙاث اإلايشإة والتزامها ختى ًخدٓٔ مً نذالت جطٍى ًدٔ إلاذْٔ الخعاباث جدذًذ ْو

الٓىاثم اإلاالُت لىاْو اإلايشإة، وبن ًخم َزا الجشد جدذ بششاَه ؤو بدػىس مً ًىىب نىه وبال مً خٓه بن ال 

 جٙىن جدذ بششاَه. لتي جمذ دون ؤنٌهخمذ نلى ٖشٍى الجشد ا

 

 املؿلب الساشع: واحباث املدكم:

ًخمثل َُما ًجب ؤن ًٓىم اإلاذْٔ به مً ؤنماٛ مخخلُت الهجاص بشهامج جذُْٓه نلى ؤٖمل وحه وبشٙل 

هاٛ ومً ؤَم َزٍ الىاحباث ما ًلي:)  (2مىغىعي َو

س: -1  إعداد الخلاٍز

ش الىاحب ألاٛو مً واحباث مذْٔ الخعاباث ٍو ش بلى اإلاعاَمحن ٌهذ بنذاد الخٍٓش جب ؤن ًٓذم َزا الخٍٓش

م مً ألاؾشاٍ دوي الهالْت،   خُث ًجب نلى اإلاذْٔ:ويحَر

محزاهُت الاسباح والخعاثش وجذَٓاتها الىٓذًت مو الخدُل وبُان ؤظباب َزا الخدُل اإلاطادْت نلى  -

ت.  وؤزٍش اإلاالي نلى الشٖش

ٓاتها الىٓذًت وسدَا بلى مجلغ ؤلاداسة نذم اإلاطادْت نلى اإلاحزاهُت وخعاب ألاسباح والخعاثش وجذَ -

ػه الخىضُت نلى اإلاحزاهُت.  وبُان ألاظباب اإلاىحبت لَش

 

 

 احخمام الهُئت الهامت للمعاَمحن: س خػى  -2

ًجب نلى مذْٔ الخعاباث خػىس احخمام الهُئت الهامت للمعاَمحن ختى ًخمً٘ مً مىاْشت  -

ٓىم مذْٔ الخعاباث به اجه، ٍو ش والخإٖذ مً مدخٍى ض اإلاالي والخعاباث الخخامُت إلاىاْشتها الخٍٓش شع ْاثمت اإلاٖش
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زلٚ اإلاىآَت نلى اْتراح جىصَو ألاسباح الزي جم مً ْبل بداسة اإلايشإة، لزلٚ َٓذ هطذ اإلاادة  والخطذًٔ نليها ٖو

م  198 ٗاث ْس ش 1997ظىت  22مً الشش ت ؤن ًضود مذْٔ الخعاباث بيسخت نً الخٓاٍس "نلى مجلغ بداسة الشٖش

ت ونلى مذْٔ الخعاباث ؤو مً ًمثله خػىس َزا الاحخمام".لخػىس   (1)احخمام الهُئت الهامت للشٖش

سبما ال ًخمً٘ مذْٔ الخعاباث مً خػىس الاحخمام بىُعه لكٍش ما نىذثز ًم٘ىه ؤن ًشظل مً  -

ًخمً٘ ًىىب نىه مً معانذًه في الخػىس نلى ؤن ًٙىن اإلاعانذ ممً ْامىا بهملُت الخذُْٔ لىُغ اإلايشإة ختى 

 مً الشد نلى الاظخُعاساث التي مً اإلامً٘ ؤن جؿشح مً ؤنػاء الجمهُت.

 خُث نىذ خػىس اإلاذْٔ ؤو مً ًىىب نىه ًجب نلُه ؤن ًخإٖذ مً ألامىس منها: -

 .ا ُو نلى املخاغش العالُت الزٖش مو سثِغ الجمهُت وظ٘شجحَر  الخْى

  حخمام.صخت بحشاءاث الذنىة لال 

 مداغش احخم ً  اناث الجمهُت في سجل خاص.الخإٖذ مً جذٍو

 .ٖزلٚ الخدٓٔ مً صخت الاحخمام 

ت: -3  الخذُْٔ والخدُٓٔ في ؤضٛى وخطىم الشٖش

ٌهذ َزا الىاحب مً واحباث مذْٔ الخعاباث ورلٚ ٗىهه مؿالبا بةبذاء سؤًه الُني املخاًذ خٛى نذالت 

بهذالت واظخٓاللُت البذ وؤن ًٓىم الٓىاثم اإلاالُت ومذي جمثُلها لخُٓٓت وغو اإلايشإة، ولٙي ًٓىم بةبذاء سؤًه 

 بالُدظ والخدٓٔ مً ؤضٛى اإلايشإة وخطىمها.

ت وجذُْٔ خعاباتها: -4  مشاْبت ظحر ؤنماٛ الشٖش

ت والخدٓٔ مً مذي اهخكام الذَاجش  مً واحباث مذْٔ الخعاباث ؤن ًٓىم بمشاْبت ؤنماٛ الشٖش

ذ هظ  ٗاث في اإلاادة )والسجالث وؤهه جم مشاناة ألاضٛى املخاظبُت نىذ بنذادَا ْو ( الُٓشة )ؤ( 193ْاهىن الشش

ت.  اهه مً واحباث مذْٔ الخعاباث مشاْبت ؤنماٛ الشٖش

ًجب نلى مذْٔ الخعاباث ؤن ًلتزم باضٛى مهىت الخذُْٔ وؤن ًشاعي  الالتزسام بإضٛى اإلاهىت: -5

م )24مطالح الهمُل، لزلٚ َٓذ هطذ اإلاادة ) ذ ْس نلى ؤن ًٓعم  ،2003( لعىت 73( مً الٓاهىن الهام اإلاْا

بل مىده بحاصة اإلاضاولت، بل م مٓذم الؿلب بهذ اإلاىآَت نلى ؾلبه، ْو ىده بحاصة ؤمام سثِغ الهُئت الهلُا ْو

اإلاضاولت، ؤمام سثِغ الهُئت الهلُا ؤو مً ًيخذبه مً ؤنػائها بدػىس الشثِغ، الُمحن الخالُت: "ؤْعم باهلل الهكُم 

ذ بالٓىاهحن وألاهكمت والخهلُماث اإلاهمٛى بها وؤن  ن ؤْىم بىاحباث مهىتي بشٍش وؤماهت دون  ُّ جدحز وؤن ؤجٓ

ىانذَا".  ؤخاَل نلى ؤظشاس اإلاهىت وآدابها ْو

ت: -6 ت للشٖش  َدظ ألاهكمت اإلاالُت وؤلاداٍس

لٚ هكام مً واحباث اإلاذْٔ  ت مدل الخذُْٔ والىكام ؤلاداسي ٗو ؤن ًٓىم بُدظ ألاهكمت اإلاالُت لشٖش

ابت الذاخلُت ومذي م الثمخه، خُث ًجب نلى مذْٓي الخعاباث مجخمهحن ؤو مىُشدًً الُٓام بُدظ الْش
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ت وؤهكمت اإلاشاْبت اإلاالُت الذاخلُت لها والخإٖذ مً مالثمتها لخعً ظحر ؤنماٛ  ت للشٖش ألاهكمت اإلاالُت وؤلاداٍس

ت واملخاَكت نلى ؤمىالها.  الشٖش
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 دااخلي والخدكيم الخازجي:املبدث الثالث: الخدكيم ال

: الخدكيم الدااخلي: -  املؿلب ألاٌو

ف الخدكيم الدااخلي: -1 َٓذ نٍش مىز َترة صمىُت ؤن الخذُْٔ الذاخلي مُهىم لِغ بالجذًذ  حعٍس

ابت مالُت معخمش َذَه اٖدشاٍ الخؿإ والًش ؤضبذ ًٓىم نلى  ٗان ْس لت ومش بمشاخل جؿىس، َبهذ ؤن  ؾٍى

 دثماسي لخدعحن ألاداء.شمىلُت الخذُْٔ الىىعي والاظ

 َاإلاُهىم الشامل للخذُْٔ الذاخلي ًخػمً في مدخىاٍ الىاظو بإهه:

 ؤلاداسة للُٓام بخذماتها. جيشئتوشاؽ داخلي معخٓل داخل اإلايشإة  -

ابُت حهشع جُُٓم العُاظاث والخؿـ وؤلاحشاءاث اإلاشظىمت. -  بداسة ْس

ُه بإهه وقُُت جُُٓمُت معخٓلت جاظغ داخل ا إلاششوم لُدظ وجُُٓم وشاؾاجه ٖخذمت ٖما جم حهٍش

ذَه معانذة مىقُي اإلاششوم نلى جىُُز معاولُاتهم بُهالُت، ومً ؤحل َزٍ الًاًت ًضودَم  للمششوم، َو

 الخذُْٔ بالخدلُالث والخُُٓماث والخىضُاث واإلاشىسة، واإلاهلىماث الخاضت باليشاؾاث التي ًٓىم بخذُْٓها.

ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بمعانذة ؤلاداسة في جدمل  لي:الخدماث التي ًلدمها الخدكيم الدااخ -2

 (1)معاولُاتهم بخٓذًم الخذماث الخالُت: 

جٓىم ؤلاداسة بالخخؿُـ والخىكُم  جددًد هفاءة وفعاليت هاام السكابت الدااخليت للميشأة: .أ 

ش غمان مهٓٛى بإن ألاَذاٍ والًاًاث ظٍى ًخم جدُٓٓها، ولزلٚ َةن حمُو ؤ ٓت جَى هكمت وؤلاششاٍ بؿٍش

 ونملُاث وؤوشؿت اإلايشإة خاغهت لخُُٓم الخذُْٔ الذاخلي.

 بةداسةًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث اإلاالُت والدشًُلُت اإلاخٓذمت  كابليت املعلىماث باالعخماد عليها: .ب 

ذ اإلاىاظب ختى ًمً٘ إلداسة الانخماد نليها في اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت. ٗاملت ومُُذة وؤن جٙىن في الْى  دُْٓت، 

:خم .ج  ٔ  اًت ألاضٌى ت والخٍش ذ اإلاذْٔ الذاخلي نلى غشوسة بدث الخعاثش الىاججت نً العْش ًٖا

ابت الدشًُلُت الجذًذة جػو ظىء اظخخذام  اث يحر الٓاهىهُت في ممخلٙاث اإلايشإة، لزلٚ َةن الْش والخطَش

 شة.محن نليها غذ َزٍ املخاؾألاضٛى وخماًت ألاضٛى مً املخاؾش املخخملت ورلٚ مً خالٛ الخإ

ًخدٓٔ الخذُْٔ الذاخلي مً ؤن مىدعبي اإلايشإة  الالتزام بالسياساث وإلاحساءاث املىغىعيت: .د 

ًٓىمىن بما َى مؿلىب منهم الُٓام به مً بجبام العُاظاث والخؿـ وؤلاحشاءاث وألاهكمت والخهلُماث، وفي خالت 

اءاث خاؾئت وال ًمً٘ جؿبُٓها ولِغ نذم التزام اإلاىقُحن بزلٚ َهلى اإلاذْٔ جدذًذ ؤظباب رلٚ، ْذ جٙىن ؤلاحش 

اإلاعاوٛ نً رلٚ اإلاىقِ َٓـ ٖما ًجب نلُه جدذًذ الخٙلُت الىاججت واملخاؾش الىاحمت نً نذم الالتزام وما 

 هي الؿّش التي جدٓٔ التزام الهاملحن باإلحشاءاث والعُاظاث املخذدة.

التي جخػمً مخاؾش نالُت،  نلى اإلاذْٔ الذاخلي جدذًذ اإلاىاؾٔ وألاوشؿت جددًد مىاؾً الخؿس: .ٌ 

وٍخم جدذًذ مىاؾً الخؿش مً خبرة اإلاذْٔ وبنالم ؤلاداسة ننها لخدذًذ َُما برا جؿلب ألامش بخػانها للخذُْٔ و 
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ٗاث ؤخشي راث العابٓت في اإلايشإة،  ؤو مً مهلىماث معخٓاة مً مطادس ؤخشي ؤو مً مشاٗل مىحىدة في شش

خه الهامت. وشاؽ مشابه للميشإة الخاغهت للخذُْٔ ؤو  مً خبرة اإلاذْٔ ومهَش

ىُز ؤنماٛ الخذُْٔ انخباس الشٚ اإلانهي، بر ال  الشً املنهي: .و  ًجب نلى اإلاذْٔ الذاخلي ؤن ًخؿـ ٍو

ًجب نلى اإلاذْٔ اَتراع نذم ألاماهت للجهاث الخاغهت للخذُْٔ، ٖما لِغ له اَتراع ألاماهت اإلاؿلٓت وبذال مً 

ٔ بمىغىنُت ونلُه الاَخمام بالكشوٍ وألاخىاٛ بن وحذث َال بإط نُه رلٚ نلى اإلاذْٔ جُُٓم ْشاثً الخذُْ

 (1)ؤخز الخُؿت والخزس في جؿبُٔ بحشاءاث الخذُْٔ. 

جٓو معاولُت مىو الًش والاخخُاٛ نلى بداسة اإلايشإة ونلى اإلاذْٔ  مىع واهدشاف الغش والاخخياٌ: .ش 

انلُت ؤلاحشاءاث اإلاؿبٓت مً ىم الًش، ولِغ مً  الذاخلي في َدظ وجُُٓم ُٖاًت َو ْبل ؤلاداسة للخُلىلت دون ْو

ٗاَُت بؿّش واخخماالث الًش لُٙىن معاولُت اإلاذْٔ الذاخلي اٖدشاٍ الًش،  ت  ولً٘ نلُه ؤن ًٙىن لذًه مهَش

ابت الذاخلُت  ْادسا نلى جدذًذ ؤماًٖ خذور الًش والاخخُاٛ، ونلى اإلاذْٔ نىذ اٖدشاَه غهِ في هكام الْش

ت للخإٖذ مً نذم خذور الًش والاخخُاٛ بال ؤهه ًجب ؤن ًٙىن باظخؿانخه الخدُٓٔ في نمل اخخباساث اغاَُ

ت مو حهاث اخشي.  الًش ؤو اإلاشاٖس

 مجاالث الخدكيم الدااخلي:  -3

  (2)ًمً٘ جٓعُم نمل اإلاذْٔ الذاخلي بلى ْعمحن سثِعُحن َما:

 :دىاٛو ال الخدكيم املالي والخدكيم إلادازي )الخىفيري( أو الدشغيلي خذُْٔ اإلاالي الخدٓٔ مً ٍو

وحىد ألاضٛى ووحىد الخماًت اإلاىاظبت لها إلاىو الاخخباظاث والاَماٛ، ٖما ًدىاٛو الُدظ الىكام املخاظبي 

ٓىم اإلاذْٔ الذاخلي بٙاَت نملُاث الخذُْٔ والُدظ باظخٓالٛ جام نً داثشة ؤو ْعم  هالُخه، َزا ٍو َو

 املخاظبت باإلاششوم.

 َُخجاوص دوس اإلاذْٔ الذاخلي َىا مً الىاخُت املخاظبُت بلى  لدشغيلي:أما الخدكيم إلادازي أو ا

ت، لشئٍت مذي  الخُٓذ بعُاظاث اإلاششوم اإلاشظىمت وخؿؿه، ونلُه َىا مماسظت الخزس ٗله حمُو اْعام الشٖش

ت ألجها جبهذ به نً مجاله الشثِس ي، َهلُه مثال: نذم الخهشع لىىاحي جٓىُت ج ٙىن في نىذ حهشغه للىىاحي ؤلاداٍس

خه ؤما اظلىب جىُُز الهمل في الخذُْٔ الذاخلي َُمً٘ جلخُطه في الخؿىاث الخالُت:  الىاْو ؤبهذ مً خذود مهَش

ت الهمل اإلاشاد بهجاٍص والهذٍ مىه. -  مهَش

 بىاء بشهامج جذُْٔ الخعاباث ًىاظب الهذٍ اإلاىغىم ووغو الخؿـ للخىُُز. -

 َدظ نُىت للخإٖذ مً ظالمت ؤلاهجاصاث. -

ت اإلاىغىنُت.مٓاسهت  -  الخىُُز مو الخؿـ الىكٍش

                                                           
 .34نفس المرجع السابق، ص - 1

م االقتصادية وعلوم التسيير، رقم بلغالي البشير وعبد هللا بشريف الهواري، المراجعة وتدقيق الحسابات، مذكرة ليسانس في العلو  - 2
 .116، ص2005/2006، جامعة مستغانم، 23



 أساسيات التدقيق المحاسبي ومدقق الحسابات                                       الفصل األول 

- 20 - 

 

ت اإلاهىُت نً ؤلاهجاصاث والُشوْاث واظبابها وؾّش خل  - اث ؤلاداٍس ش ملخخلِ اإلاعخٍى جٓذًم جٍٓش

 (1)اإلاشاٗل.

 أَداف الخدكيم الدااخلي: -4

 (2)لخدُٓٔ غمان ؤْص ى ُٖاًت بهخاحُت مم٘ىت حهذٍ الخذُْٔ الذاخلي بلى مجمىنت مً ألاَذاٍ وؤَمها: 

 مً اجبام العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىغىنُت ومذي الالتزام بها.الخإٖذ (ؤ 

 جُُٓم الخؿـ والعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىغىنُت.(ب 

 املخاَكت نلى ؤمىاٛ ومىاسد اإلايشإة وخماًتها مً الاخخالط وظىء الاظخهماٛ.(ج 

 الخدٓٔ مً دْت البُاهاث املخاظبُت.(د 

و الُ٘اًت ؤلاهخاحُت باْتراح ما جشاٍ مىاظبا مً ح(ٌ   هذًالث وجدعِىاث مالثمت.َس

 

 املؿلب الثاوي: جدليم الخدكيم الخازجي:

ف الخدكيم الخازجي:  -1  حعٍس

الخذُْٔ الخاسجي وقُُت ًٓىم بها ؤشخاص ؤو ماظعاث مهىُت معخٓلت َذَها مشاحهت البُاهاث الخخامُت 

 (3)وببذاء الشؤي اإلانهي نً نذالت جلٚ البُاهاث. 

  الخذُْٔ الشثِس ي خُث ؤهه ألاداة اإلاعخٓلت والخُادًت التي تهذٍ ٖما ٌهٍش ؤًػا بإهه َشم مً َشوم

بلى َدظ الٓاثمت اإلاالُت في اإلايشإة، ومً هاخُت ؤخشي َةن الخذُْٔ الخاسجي بمهىاٍ اإلاخؿىس والخذًث والشامل 

ش وألاهكمت وؤلاحشاءاث اإلاهىُت لخماًت مم خلٙاث  اإلايشإة ما َى بال هكام حهذٍ بلى بنؿاء الشؤي اإلاىغىعي في الخٓاٍس

 مىغىم الخذُْٔ.

  خُث حهذٍ الخذُْٔ الخاسجي ؤًػا بلى الخدٓٔ اإلاىغىعي الخُادي اإلاعخٓل مً الُ٘اءة

ت لهملُاث اإلايشإة ومؿابٓتها مو ألاَذاٍ اإلاىحىدة، وحهذٍ بلى جبلٌُ الجهاث اإلاهىُت في  الاْخطادًت وؤلاداٍس

ذ اإلاىاظب وبطًُت مىؿُٓت مىغىنُت َادَت بيخاث ج الخذُْٔ، وبطُت نامت ًمً٘ الٓٛى ؤن الخذُْٔ الْى

 الخاسجي ًخػمً الجىاهب والىىاحي الخالُت:

ىانذ املخاظبت.(ؤ   غشوسة جُهم ؾبُهت ْو

 اظخخذامها لخىُُز نملُت الخذُْٔ. الخهٍش نلى ؤظالُب وؤدواث الخدٓٔ الشثِعُت التي ًمً٘(ب 

ي في اإلايشإة لخدذًذ معخىي جدذًذ معخىي الهالْت بحن الخذُْٔ الخاسجي والخذُْٔ الذاخل(ج 

 الخهاون بُنهما في مجاٛ بهجاص نملُت الخذُْٔ.

 الخمخو بالٓذساث الصخطُت والُ٘ش العلُم في مجاٛ ؤداء نمله.(د 

                                                           
 .117الغالي بشير وعبد هللا بشريف الهواري، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 .178، ص2000، 1يوسف دمحم جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط - 2

 .7، ص1999، 1مد، أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، طعبد الفتاح دمحم الص - 3
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 إحساءاث الخدكيم الخازجي:  -2

 (1)ج٘مً بحشاءاث الخذُْٔ الخاسجي في الهىاضش الخالُت: 

 وغو خؿت نامت للخذُْٔ: -2-1

ذ اإلاىاظب، ٖما ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًخؿـ نمله  هالُت وفي الْى بطىسة جم٘ىه مً بهجاٍص بُ٘اءة َو

خه بإنماٛ اإلااظعت وجخػمً الخؿت نلى ظبُل اإلاثاٛ ما ًلي:  ًجب ؤن ًخم الخخؿُـ نلى ؤظاط مهَش

ُذ ومذي بحشاءاث الخذُْٔ التي ظِخم جىُُزَا. -  حذولت ؾبُهُت وجْى

 جدذًذ دسحت الانخماد نلى هكام الػبـ الذاخلي. -

 ؾت بالىكام املخاظبي وظُاظاث وبحشاءاث الػبـ الذاخلي.ؤلاخا -

 جيعُٔ الهمل الزي ظِخم جىُُزٍ. -

ت ؤنماٛ اإلااظعت: -2-2  مهَش

هالُت ال بذ مً  وختى ًخمً٘ اإلاذْٔ مً الخخؿُـ لهملُت الخذُْٔ بطىسة جم٘ىه مً بهجاٍص بُ٘اءة َو

ت ؤنماٛ اإلااظ  التي ْذ جخىاَش له مً خالٛ اإلاطادس الخالُت: تعمهَش

ش العىىي الزي حهذٍ اإلااظعت. -  الخٍٓش

 مداغش الجمهُاث الهامت للمعاَمحن ومجلغ ؤلاداسة واللجان الهامت. -

 اإلاىاْشاث مو بداسة ومىقُي اإلااظعت. -

 ؤوساّ نمل الخذُْٔ للعىىاث العابٓت. -

 الىغو الاْخطادي وجإزحٍر نلى ؤنماٛ اإلااظعت. -

 الخىزُٔ: -2-3

ٗاَت اإلاىاغُو وال ٓشاثً التي جذنم بهجاص الخذُْٔ، ورلٚ مً خالٛ ؤوساّ الهمل ًجذس باإلاذْٔ ؤن ًىزٔ 

 والخطٛى نليها والاخخُاف بها. بةنذادَاالتي ًٓىم اإلاذْٔ 

 وحعانذ ؤوساّ الهمل في:

 الخخؿُـ وجىُُز الخذُْٔ. -

 جدلُل الهملُاث وألاسضذة. -

 بنؿاء ألادلت ؤو الٓشاثً التي جذنم سؤي اإلاذْٔ. -

 وجخػمً ؤوساّ الهمل ما ًلي:

 بزباث ؤلاششاٍ نلى اإلاعانذًً ومشاحهت ؤنمالهم. .أ 

 مهلىماث ْاهىهُت والهُٙل الخىكُمي للماظعت. .ب 
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 وسخ مً الىزاثٔ الٓاهىهُت والاجُاْاث واملخاغش الهامت ؤو ملخظ ننها. .ج 

ش الخذُْٔ الخاضت بها. .د   وسخ نً اإلاهلىماث اإلاالُت وجٓاٍس

 ؤو بحابت الظخُعاساث مهُىت. بْشاساث بداسة اإلااظعت التي جٓذمها للمذْٔ بما جؿىنا .ٌ 

 سجل دساظت وجُُٓم الىكام املخاظبي وؤهكمت الػبـ الذاخلي. .و 

ش الخؿت الهامت للخذُْٔ: -2-4  جؿٍى

ُُُت جىُُز الخذُْٔ: ش الخؿت الهامت لىؿاّ ٖو  نلى اإلاذْٔ مشاناة ألامىس الخالُت في جؿٍى

 جدذًذ الجىاهب الهامت التي ًجب مشاناتها في الخذُْٔ. -

 ُت اليعبُت أليشاع الخذُْٔ.جدذًذ ألاَم -

ٗاث جابهت للماظعت. - ً في جذُْٔ َشوم ؤو شش ت مذْٓحن آخٍش  مشاٖس

ُاًت ْشاثً الخذُْٔ اإلاؿلىبت. -  ؾبُهت ٖو

 العُاظاث املخاظبُت التي جؿبٓها اإلااظعت وؤًت حًُحراث ْذ مشث نليها. -

 اجُاُْت الخذُْٔ وؤًت معاولُاث ْاهىهُت.بىىد  -

 ملخاظبت.دسحت الانخماد نلى هكام ا -

ٗاث جابهت للماظعت. - ً في جذُْٔ الُشوم ؤو شش  ؤنماٛ اإلاذْٓحن آلاخٍش

2-5- : ٍش  بشهامج الخذُْٔ وجؿٍى

مً٘ ؤن ًخػمً  ًجب ؤن ًػو اإلاذْٔ بشهامجا ًدذد َُه ؤلاحشاءاث الالصمت لخىُُز خؿت الخذُْٔ، ٍو

ٓت غبـ  البرهامج ألاَذاٍ اإلاشحىة مً ٗل مىغىم وبحشاءاث الخذُْٔ والخهلُماث الالصمت للمعانذًً وؾٍش

الخىُُز العلُم للهمل. بال ؤهه ًجب ؤن ٌهاد الىكش في خؿت وبشهامج الخذُْٔ ؤزىاء الهمل في غىء مشاحهت اإلاذْٔ 

ألهكمت جطمُمها للخطٛى نلى هخاثج مٓبىلت بااللتزام الُهلي بةحشاءاث الػبـ الذاخلي التي ظِخم الانخماد نليها 

ًخم جطمُمها للخطٛى نلى ْىانت مهٓىلت باٖخماٛ ودْت وصخت البُاهاث التي ًٓذمها بالخذُْٔ والاخخباساث التي 

 الىكام املخاظبي.

 املؿلب الثالث: الفسق بين أعماٌ املدكم الدااخلي والخازجي:

ٌهخبر اإلاذْٔ الخاسجي بالذسحت ألاولى في نذالت البُاهاث الخخامُت، ؤما اإلاذْٔ الذاخلي َمهني بالذسحت 

.ألاولى بةحش  ٍش ابت الذاخلُت والػبـ الذاخلي وجدعحن الهمل وجؿٍى  اءاث وؤهكمت الْش

ٖما ؤن اإلاذْٔ الخاسجي مهني بدماًت مطالح اإلاعاَمحن وألاشخاص الخاسحُحن الزًً ٌهخمذون في 

م نلى صخت  َش وبما ًخؿلبه الٓاثمىن نلى البُاهاث الخخامُت اإلاطذْت واإلاذْٓت في ما ٌهني اإلاذْٔ الذاخلي جٓاٍس

 داسة لخمُ٘نهم مً اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت والخإٖذ مً خعً ظحر الهمل وبحشاءاجه.ؤلا 

خمخو اإلاذْٔ الخاسجي باالظخٓاللُت الخامت واإلاعاولُت اججاٍ الجمهُت الهمىمُت للمعاَمحن التي جٓىم  ٍو

ٗان مىُطال نً الىقاثِ املخاظبُت  بخهُِىه، ؤما اإلاذْٔ الذاخلي َةهه ًخمخو باالظخٓاللُت الٙاملت ختى ولى 

 واإلاالُت ودواثش اإلااظعاث ألاخشي.
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خدذد ؤحهابه، ؤما اإلاذْٔ الذاخلي َهى  الجمهُت الهمىمُت للمعاَمحن التي جخهاْذ مو اإلاذْٔ الخاسجي ٍو

ُت وصٍادة في  جشي نلُه ٖما ًجشي نلى بُٓت اإلاىقُحن مً جْش مىقِ جٓىم ؤلاداسة بخىقُُه وجدذًذ سواجبه ٍو

 ل بلى وقُُت ؤخشي.الشاجب والىٓ

خُث ال ًجىص َطل اإلاذْٔ الخاسجي بال مً ْبل الجهت التي ْامذ بخهُِىه ؤما اإلاذْٔ الذاخلي َُمً٘ 

 َطله مً ْبل ؤلاداسة.

ىانذ الخذُْٔ اإلاخهاٍس نليها بِىما اإلاذْٔ الذاخلي  ًٓىم اإلاذْٔ الخاسجي بهمله اظدىادا بلى بحشاءاث ْو

ٗاهذ ؤخُاها حعدىذ بلى الٓىانذ وألانشاٍ اإلاخهاٍس نليها. َُٓىم بهمله اظدىادا بلى حهلُم  (1)اث جدذدَا ؤلاداسة وبن 

ض اإلاذْٔ  ض اإلاذْٔ الخاسجي نلى ألامىس اإلاهمت التي حعانذٍ في جذُْٔ البُاهاث الخخامُت، َُما ًٖش ًٖش

ت ؤو ؤهكمت غبـ داخلي ٗاهذ مداظبُت ؤو بداٍس ٗاَت ألامىس الخُطُلُت ظىاء   .الذاخلي نلى 

ش ششوؽ مهُىت مً الىاخُت ألاَلُت لٙي ًخمً٘ اإلاذْٔ الخاسجي مً مماسظت اإلاهىت ٖما جم  ًجب ؤن جخَى

 ؤلاشاسة ظابٓا، بِىما اإلاذْٔ الذاخلي يحر مؿلىب مىه جىاَش مثل َزٍ الششوؽ.

طش ًٙىن اإلاذْٔ الخاسجي خاغها إلاعاولُت ْاهىهُت ًدذدَا الٓاهىن، ؤما معاولُت اإلاذْٔ الذاخلي َخىد

 بما ًدذدٍ هكام اإلاىقُحن في اإلااظعت التي ٌهمل بها وما جدذدٍ حهلُماث الذاثشة بشٙل خاص.

َىإ ظلٕى وآداب إلاهىت الخذُْٔ الخاسجي ًدذدَا الٓاهىن وهكام حمهُت هكام مذْٔ الخعاباث، ؤما 

ُاث مهىت مدذدة باظخثىاء ما ًجب مشاناجه ؤزىاء  حهامله مو بُٓت مىقُي اإلاذْٔ الذاخلي َلِغ مدٙىما بالعلٖى

 اإلااظعت وحهاوهه مههم.

 املؿلب الساشع: امللازهت بين الخدكيم الدااخلي والخدكيم الخازجي:

يها ج٘مً الهالْت بُنهما:  َو

 الهالْت بحن الخذُْٔ الذاخلي والخذُْٔ الخاسجي: -1

م ً٘ الٓٛى ؤن َىإ جيشإ وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مو ألانماٛ التي ًٓىم بها اإلاذْٔ الخاسجي اإلاعخٓل ٍو

حن، خُث ؤن اإلاذْٔ الخاسجي ؤزىاء ُْامه بهملُاث الخذُْٔ بطُت معخٓلت ْادس نلى  َىاثذ مخبادلت بحن الؿَش

ابت الذاخلُت، ومذي مالثمت العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخبهت والتي ْذ  ببذاء سؤًه في مذي ظالمت وصخت هكام الْش

ؤن اإلاذْٔ خؿو ببذاء سؤًه َيها بطشاخت ووغىح، باإلغاَت بلى ًٙىن اإلاذْٔ الذاخلي ْذ يُل ننها ؤو لم ٌع

و مً ُٖاءاجه وخبرجه، ؤما الخذماث التي ًٓذمها اإلاذْٔ  الذاخلي ٌعخُُذ مً خبرة اإلاذْٔ الخاسجي، وبالخالي ًَش

 الخاسجي اإلاعخٓل َُمً٘ بُاجها َُما ًلي:

هها اإلاذْٔ الذاخلي إلداسة اإلاششوم ظىاء ٗ-ؤ  ش التي ًَش ش مالُت ؤو اهخٓادًت ؤو الخٓاٍس اهذ َزٍ الخٓاٍس

ابت الذاخلُت  ً َ٘شة ظلُمت نً مذي ْىة هكام الْش مصدخت لإلحشاءاث اإلاخبهت جُُذ اإلاذْٔ الخاسجي في جٍٙى

 ومذي َهالُت ْعم الخذُْٔ الذاخلي في جدعحن ؤخٙام جلٚ الىكم.

شوم وؤظالُب الهمل وؤلاحشاءاث ًمً٘ إلداسة الخذُْٔ الذاخلي بما لها مً خبرة ودساًت بهملُاث اإلاش-ب 

 ؤلاًػاخاث الٙاملت للمذْٔ الخاسجي ؤزىاء ُْامه بهملُت الخذُْٔ. ألانماٛ جٓذًماإلاخبهت في جىُُز 
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معخٓلت للخذُْٔ الذاخلي للمششوم وما لها مً جإزحر في جدعحن  بداسة ؤوبن وحىد مذْٔ داخلي -ج 

ابت الذاخلُت ًادي بلى اؾ مئىان مذْٔ الخعاباث الخاسجي، وبالخالي جخُُؼ هؿاّ ؾّش الهمل وجذنُم هكام الْش

 اخخباساجه انخمادا نلى ؤنماٛ اإلاذْٔ الذاخلي.

اسة حمُو -د  ْذ ال ٌعخؿُو اإلاذْٔ الخاسجي في نملُاث الجشد خطىضا في اإلايشأث راث الُشوم، ٍص

ذ واخذ ولهذا َهى ٌهخمذ في رلٚ نلى دْ ت ؤنماٛ بداسة الخذُْٔ َزٍ الُشوم ؤو بحشاء نملُاث الجشد َيها في ْو

ٗاهذ  الذاخلي التي جٓىم بهزٍ اإلاهمت مو بنؿاء الٓشاس للمذْٔ الخاسجي بُٓامها بهملُاث الجشد وؤن جلٚ الهملُاث 

 صخُدت مً خُث ؤلاحشاءاث ؤو الىخاثج.

 اإلآاسهت بحن اإلاذْٔ الذاخلي واإلاذْٔ الخاسجي: -2

 ًمً٘ اإلآاسهت بُنهما مً خالٛ الجذٛو الخالي:

 (: ملازهت بين الخدكيم الدااخلي والخدكيم الخازجي.01ٌ زكم )الجدو 

 الخذُْٔ الخاسجي الخذُْٔ الذاخلي البُان

ت وبهخاحُت مً  الهذٍ -1 جدُٓٔ ؤنلى ُٖاًت بداٍس

خالٛ الٓػاء نلى ؤلاظشاٍ واٖدشاٍ 

 ألاخؿاء.

ببذاء الشؤي الُني املخاًذ نً مذي 

ش اإلاالُت نً  ضذّ ونذالت الخٓاٍس

مهُىت وجىضُل  َترة مداظبُت

 الىاجج بلى الُئاث اإلاعخُُذة منها.

نالْت الٓاثم بهملُت  -2

 الخذُْٔ.

شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي منهي مً  مىقِ مً داخل اإلااظعت )جابو(.

 خاسج اإلااظعت )معخٓل(.

هؿاّ وخذود  -3

 الخذُْٔ.

جدذد ؤلاداسة هؿاّ نمل اإلاذْٔ ٖما ؤن 

ؾبُهت نمل اإلاذْٔ الذاخلي حعمذ له 

ُاث الُدظ والاخخباساث ٖما بخىظُو نمل

ذ وبمٙاهُاث حعانذٍ نلى  لذًه مً ْو

 جذُْٔ حمُو نملُاث اإلايشأث.

ٓا  ًخدذد هؿاّ وخذود الهمل َو

و بحن اإلايشإة واإلاذْٔ  للهٓذ اإلاْى

الخاسجي ويالبا ما ًٙىن الخذُْٔ 

ٓا  الخاسجي جُطُلي ؤو اخخُاسي َو

 لؿبُهت وحجم نملُاث اإلااظعت.

ُذ اإلاىاظب. -4 خم الُدظ بطىسة معخمشة ؾىاٛ  ً الخْى

ٓا لدجم اإلايشإة.  العىت اإلاالُت اخخُاسي َو

ًخم الُدظ مشة واخذة )جهاجي( 

وخالٛ َترة دوسٍت ؾىاٛ العىت 

ٗامال ؤو  اإلاالُت )معخمش( ْذ ًٙىن 

ٓا للٓاهىن العاثذ.  حضثُا بلضامُت َو

 ؤصخاب اإلاطالح بدساة اإلايشإة. اإلاعخُُذ. -5

 بداسة اإلايشإة

ا َُما ًلي: ًخطح مما  ظبٔ ؤن َىإ اوحه حشابه بحن الخذُْٔ الذاخلي والخذُْٔ الخاسجي ًمً٘ خطَش
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ت والتي ًمً٘ الثٓت منها. - حر اإلاهلىماث الػشوٍس  ٗل منها ًمثل هكام مداظبي َهاٛ حهذٍ بلى جَى

ابت الذاخلُت مما ٌعاَم في جٓلُل خذور ألاخؿاء والخالنب  - ٗل منها ًخؿلب وحىد هكام َهاٛ للْش

 والًش.
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 املبدث الثاوي: إحساءاث جىفير عمليت جدكيم الحساباث:

بحشاءاث الخذُْٔ حمُو خؿىاث الهمل للخطٛى نلى ألادلت والبراَحن التي جمً٘ اإلاذْٔ مً ببذاء حهؿي 

الخُطُلُت التي جشجبـ الشؤي في الٓىاثم اإلاالُت الخاغهت للخذُْٔ، وبمهنى آخش َةجها جمثل حمُو الخؿىاث 

الخ٘م نلى نذالت جمثل الٓىاثم اإلاالُت لىخاثج نملُاث بىقُُتي الُدظ والخدٓٔ ختى ًخمً٘ اإلاذْٔ مً 

ٍض اإلاالي.  اإلاششوم ومٖش

: الخؿىاث الخمهيدًت لعمليت الخدكيم الجدًدة:  املؿلب ألاٌو

خه باإلايشإة ْلُلت  لزلٚ نلُه اجخار الخؿىاث الخالُت نىذ ُْام اإلاذْٔ بهملُت جذُْٔ حذًذة، جٙىن مهَش

 (1)نملُت الخذُْٔ.ْبل مباششة 

 الخإٖذ مً صخت حهُِىه مذْٓا للخعاباث: -أ 

جخخلِ ششوؽ الخهُحن وبحشاءاجه باخخالٍ الشٙل الٓاهىوي للمششوم مىغىم الخذُْٔ، ومً َىا جخخلِ 

ٗاث  اإلاعاَمت نلُه الاؾالم نلى ٖزلٚ ؾّش الخإٖذ والخدٓٔ مً صخت الخهُحن جبها لزلٚ، َهىذ جذُْٔ الشش

ت )الىكام الذاخلي(، ورلٚ في خالت ٗىهه اإلاذْٔ ألاٛو  ؤي في بذاًت نمش نٓذ الخإظِغ والٓاهىن الىكامي للشٖش

اإلاششوم، وبال نلُه الاؾالم نلى ْشاس الهُئت الهامت الخاص بخهُِىه او بنادة حهُِىه، َٓذ ًٙىن مً ألاظباب 

خىدُخه ؤو نضله ؤو اظخٓالخه ما ًمىهه َى هُعه ٖمنهي مً ْبٛى اإلاهىت الجذًذة، ؤما واإلابرساث التي ًبذحها ظلُه ل

ٗاث ؤو مً وصٍش الخجاسة والطىانت  في الخاالث الاظخثىاثُت َهلُه الاؾالم نلى ْشاس حهُِىه الطادس مً مشاْب الشش

 هُعه.

ٗاث ألاشخاص واإلايشأث الُشدًت َهلُه الخطٛى نلى نٓذ م٘خىب مً ضاخب اإلاششوم ؤو  ؤما في شش

ض حهُِىه. شا بزلٚ لخهٍض ا نلُه ؤن ًىحه جدٍش ٗان الاجُاّ شٍُى ٚ اإلاذًش، وبرا ما   الشٍش

 الخإٖذ مً هؿاّ نملُت الخذُْٔ اإلاؿلىبت: -ب 

ابت نلى  ٗاث اإلاعاَمت وخُث ؤن الْش ِ َزٍ ؤًػا نلى الشٙل الٓاهىوي للمششوم، َُي الشش وجخْى

ٗاَت خعاباتها بلضامُت، َلِغ َىإ جدذًذ  لىؿاّ نملُت الخذُْٔ خُث ؤحاص اإلاششوم للمذْٔ الاؾالم نلى 

ت للُٓام بهمله.  الذَاجش والسجالث وخٔ ؾلب البُاهاث وؤلاًػاخاث التي ْذ ًشاَا غشوٍس

 لزلٚ َهملُت الخذُْٔ َىا شاملت ال ًدٔ ألخذ جدذًذ ؤو جػُِٔ هؿاْها نلى اإلاذْٔ.

ٗاث ألاشخاص واإلالُ٘اث الُشدًت  ت–ؤما في شش ابت الخاسحُت اخخباٍس لم ًخذخل اإلاششم لخىكُم  -خُث الْش

 اخٙامها وهؿاْها َٓذ جٙىن شاملت ؤو حضثُت، ولً٘ ال بذ مً جدذًذ هؿاْها في الهٓذ اإلابرم بحن اإلاذْٔ ونمُله.

اسة اظخؿالنُت للمششوم والخهٍش نلى الىىاحي الُىُت: -ج   ٍص

اسة اظخؿالنُت للمششوم مما ًم٘ىه مً الاؾالم نلى ظحر الهمل َُه مً خُث   نلى اإلاذْٔ الُٓام بٍض

ُُُت حعلعل الهملُاث بدُث ٌعهل نلُه بهذ رلٚ الُٓام بةنادة بشهامج الخذُْٔ بهذ ؤن  ً ٖو ؤلاهخاج والخخٍض

 ًخُهم ؾبُهت اإلاششوم ونملُاجه.
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 خطٛى اإلاذْٔ نلى اإلاهلىماث ألاظاظُت: -د 

ٗاث اإلاعاَمت ًؿلب اإلاذْٔ الاؾالم نل ت، وخذود في خالت الشش ى نٓذ الخإظِغ والٓاهىن الىكامي للشٖش

العلؿاث اإلامىىخت ألنػاء مجلغ ؤلاداسة والىكام اإلآشس للجمهُت الهمىمُت والٓشاساث الخاضت بةنادة الٓىاثم 

ً الاخخُاؾاث وجىصَو ألاسباح والعُاظاث الهامت،  اجه وجىصَو العلؿاث اإلاالُت وجٍٙى والهُٙل الخىكُمي ومعخٍى

 اث.واإلاعاولُ

ٗاء  ت سؤط اإلااٛ وخطظ الشش ٗاث إلاهَش ٗاث ألاشخاص ًؿلب اإلاذْٔ الاؾالم نلى نٓذ الشش ؤما في شش

ُُُت وخذود اإلاسخىباث واخدعاب الُىاثذ ووعب جىصَهاث ألاسباح )ؤو الخعاثش(.  واإلاعئٛى نً ؤلاداسة ٖو

 نلى هخاثج الهماٛ العابٓت: وؤلاؾالمَدظ الىكام املخاظبي  -ٌ 

داسة الىخذة الاْخطادًت مىغو جذُْٔ الخعاباث ْاثمت بالذَاجش والسجالث ًؿلب اإلاذْٔ مً ب

اثمت بإظماء املخاظبُت  اثمت بىىم اإلاعدىذاث ودوستها اإلاعدىذًت ْو وؤظماء اإلاعاولحن نً بوشائها وجذُْٓها ْو

زلٚ  ض اإلاالي نًاإلاعاولحن نً الاخخُاف بههذ ألاضٛى ٖو ظىىاث ظابٓت  ًؿلب الاؾالم نلى هدُجت ألانماٛ واإلاٖش

ش اإلاذْٓحن العابٓحن والاجطاٛ بمذْٔ الخعاباث العابٔ.  وجٓاٍس

ابت الذاخلُت: -و   َدظ ودساظت وجىكُم هكام الْش

ابت الذاخلُت نلى اإلاُهىم الىاظو  ٌهخمذ مذْٔ الخعاباث نىذ الُٓام بُدظ ودساظت وجُُٓم هكام الْش

ادة دسحت الثٓت للخذُْٔ وؤَذاَه الخذًثت ونلُه ؤن ًخإٖذ مً وحىد هكام ْ ابت، ًمً٘ َزا الىكام مً ٍص ىي للْش

حر اإلاهلىماث اإلاالثمت إلاخخزي الٓشاساث. ش وجَى  في مخشحاث الىكام املخاظبي مً ْىاثم وجٓاٍس

ابت الذاخلُت ٗلها حععى بلى جدُٓٔ يشع  دظ وجُُٓم ؤهكمت الْش ججذس ؤلاشاسة بلى ؤن ؾّش دساظت َو

طادي والُهاٛ للمذي الػشوسي لالخخباساث التي ًٓىم بها اإلاذْٔ في نملُت واخذ َى اإلاعانذة في الخدذًذ الاْخ

 جذُْٔ الخعاباث.

 الخهٍش نلى الهاملحن في اإلاششوم ومذي معاولُت ٗل منهم: -ش 

ت  خُث نلُه ان ًدطل نلى ٖشِ باألظماء وضىسة نً الخىاُْو خطىضا الهامت منها واإلالضمت للشٖش

ت خذود العلؿاث واإلاعا   ولُاث.ْاهىها ومهَش

بُت: -ح  ض اإلاششوم مً الىاخُت الػٍش  َدظ مٖش

بُت ختى ًخإٖذ مً صخت البُاهاث الىاسدة بالُٓم  ٓىم اإلاذْٔ بزلٚ لُٓخىو بٙاَت الاْخؿاناث الػٍش ٍو

 (1)اإلاالُت.

 املؿلب الثاوي: بسامج الخدكيم:

ُت الخذُْٔ بال ؤن ًىحذ ؤهىام مخهذدة لبرامج الخذُْٔ وهي التي جترحم خؿت جذُْٔ الخعاباث لخىُُز نمل

الشاجو اظخخذامه في الخُاة الهملُت هىنحن مً البرامج ًؿلٔ نلى الىىم ألاٛو بشامج جذُْٔ الخعاباث الثابخت او 

 اإلاشظىمت، ؤما الىىم الثاوي َِعمى بالبرامج اإلاشهت ؤو بشامج الخؿىؽ الشثِعُت.
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 بشامج جذُْٔ الخعاباث الثابخت )املخذدة مٓذما(: -1

لتي ًخم جطمُمها مٓذما، ورلٚ بهذ الُٓام بذساظت جُطُلُت دُْٓت لكشوٍ اإلايشاة الذاخلُت هي البرامج ا

ابت الذاخلُت.  ودوسة الىكام املخاظبي والذوسة اإلاعدىذًت وبهذ َدظ وجُُٓم هكام الْش

 وحهذ َزٍ البرامج لخىغُذ الخؿىاث وؤلاحشاءاث الىاحب بجبانها نىذ جذُْٔ ٗل نملُت نلى خذة، وال ٌهني

ٗاهذ مخمازلت وبهما ًُي جؿبُٔ  لُكت الثباث ؤهه ًمً٘ جؿبُٔ بشهامج جذُْٔ الخعاباث في ٗل اإلايشأث ختى ولى 

 البرهامج نلى اإلايشإة التي ؤنذ مً ؤحلها َٓـ.

 مضاًا البرامج الثابخت:

ت لٙل الخؿىاث ًؿلب مً معانذي اإلاذْٔ الخٓي دبها م و حهذ َزٍ البرامج همارج مؿبىنت وزابخت خاٍو

حهذًلها في هٓؿت او ؤٖثر في غىء ما ًدطل نلُه مً بُاهاث ومهلىماث مً اإلايشإة ولهزٍ البرامج مضاًا نذًذة 

 ؤَمها:

 .ًًحعانذ في جٓعُم الهمل بحن اإلاذْٔ ومعانذًه ورلٚ خعب خبرة ٗل اإلاعانذ 

 ٓا للكشوٍ التي حعخجذ في قشوٍ ا  إلايشإة.حهذ بمثابت هىاة لهملُاث جذُْٔ اإلايشإة معخٓبال َو

 .ًًجمً٘ مً مخابهت ظحر نملُت جذُْٔ الخعاباث وسْابت ؤداء اإلاعانذ 

 .ه ٗل نملُت جذُْٔ خعاباث ذ الزي حعخًْش  حعانذ في جدذًذ الْى

 

 نُىب البرامج الثابخت:

بالشيم مً اإلاضاًا العابٓت ٌهاب نلى َزا الىىم مً البرامج ْذ ًدٛى خؿىاث الخذُْٔ بلى نملُاث سوجُيُت 

ٓذسة اإلاخذسب نلى الابخٙاس والخجذًذ ولً٘ ًمً٘ مالْاة َزا الهُب برا ما شجو اإلاذْٔ مىقُي م٘خبه ومدذدة ل

ٗاهذ ؤو  دوما نلى ببذاء مالخكاتهم نً جلٚ البرامج اإلاىغىنت واْتراح الخهذًالث التي ًشوجها مىاظبت خزَا 

 بغاَت.

 مشاحو جؿبُٔ الخعاباث اإلاشهت )الخؿىؽ الشثِعُت(: -2

ًخم بنذادَا في شٙل خؿىؽ نٍشػت سثِعُت لهملُت جذُْٔ الخعاباث اإلاؿلىبت وألاَذاٍ  َزٍ البرامج

اإلاشاد جدُٓٓها، نلى ؤن ًتٕر ؤمش الاحشاءاث الخُطُلُت الىاحب اجبانها لخحن البذء بهملُت الخعاباث َهال 

 ومهنى ًخم جدذًذَا ؤزىاء الُٓام بهملُت جذُْٔ الخعاباث.ونمال، 

باإلاشوهت لٙىجها ْابلت إلغاَت ٗل ما ٌعخجذ مً نملُاث ؤزىاء بشهامج جذُْٔ وجخطِ َزٍ البرامج 

 الخعاباث.

وفي الهادة ًمً٘ اظخخذام َزٍ البرامج في خالت جىاَش الخبرة واإلاهاسة بلى اإلاذْٓحن اإلاعانذًً ، لُٙىن في 

لخعاباث ورلٚ ساحو مٓذوسَم اخخُاس ؤظالُب جذُْٔ الخعاباث التي جدىاظب مو قشوٍ اإلايشإة مدل جذُْٔ ا

لت ظابٓت وفي مجاالث وؤوشؿت لخبرتهم الىاظهت الىاججت نً  مماسظت مهىت جذُْٔ الخعاباث العىىاث الؿٍى

 مخىىنت.
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ذ ؤضبذ الاججاٍ العاثذ في الخؿبُٔ الهملي َى  وغو بشامج جذُْٔ الخعاباث اإلاشهت، بما جخمحز به مً ْو

ىد اإلايشاة مدل جذُْٔ الخعاباث وجىُُز خؿت وبشامج جذُْٔ مشوهت وواْهُت جدىاظب مو قشوٍ الخاٛ التي حع

 الخعاباث.

 املؿلب الثالث: الاعخبازاث الىاحب مساعاتها عىد جطميم بسهامج جدكيم الحساباث:

 نىذ ُْام مذْٔ الخعاباث بةنذاد بشهامج جذُْٔ الخعاباث ًيبغي نلُه مشاناة ما ًلي:

ِ به خعب الػىابـ واإلاهاًحر التي جخؿلبها نملُت الخُٓذ بىؿاّ نملُت جذُْٔ الخعاباث اإلاٙل-ؤ 

 جذُْٔ الخعاباث وألاضٛى اإلاهىُت اإلالضمت له.

ابت الذاخلُت بإظلىب ؤو ؤٖثر مً ؤظالُب الخُُٓم العابٔ ؤلاشاسة بليها، ختى -ب  جُُٓم هكام الْش

 ٌعخؿُو الخ٘م نلى مذي ُٖاًت الىكام ومً زمت جدذًذ هؿاّ نملُت جذُْٔ الخعاباث.

ًيبغي ؤن ًطل اإلاذْٔ بلى بشهامج دُْٔ مد٘م مشام َُه ٗل اإلاهاًحر واإلابادت اإلاخهاٍس نليها في مهىت -ج 

عحر بعهىلت.  جذُْٔ الخعاباث وبزٛ الهىاًت اإلاهىُت الٙاَُت ختى ًدٓٔ البرهامج ؤَذاَه بذْت َو

بؾاس ًيبغي جدذًذ ألاَذاٍ الخاضت بهملُت جذُْٔ الخعاباث بىغىح جام ختى ًمً٘ جدذًذ -د 

 بشهامج جذُْٔ الخعاباث الزي ًدٓٔ جلٚ ألاَذاٍ بعهىلت ووغىح.

قشوٍ ٗل وخذة اْخطادًت جدذ جذُْٔ الخعاباث وبنذاد بشهامج جذُْٔ الزي ًدىاظب مو مشاناة -ٌ 

 قشوَها الخاضت.

بن البرهامج لِغ ظشدا للخؿىاث التي ظخدبو في الخذُْٔ بل خؿت مد٘مت ألاؾشاٍ لخدُٓٔ ؤخٙام مهُىت 

 ٔ اث مخهاٍس نليها بحن مماسس ي اإلاهىت.مبادت َو  ومعخٍى

 اإلاؿلب الشابو: مهاًحر الخذُْٔ اإلاخهاٍس نليها ؤو اإلآبىلت نمىما:

بن اخخالٍ الُئاث اإلاعخُُذة مً الٓىاثم اإلاالُت التي جمذَا ؤلاداسة وحهاسع مطالخها ألامش الزي ؤملى 

مً٘ الانخماد نليها في الخ٘م نلى الخاحت بلى مذْٔ الخعاباث وبالخالي وحىد مهاًحر ؤو  اث لألداء اإلانهي ٍو معخٍى

 مذْٔ الخعاباث َُما برا حهشع للمعاءلت مً ْبل مهىخه ؤو مً ْبل الٓػاء.

ت اإلاهاًحر التي جدذد بؾاس  ش مذْٔ الخعاباث ًدخاحىن بلى مهَش ٖما ؤن ْشاءة الٓىاثم اإلاالُت اإلاهضصة بخٍٓش

ٍش ٌهني ؤن الٓاثم ؤداء َزا اإلاذْٔ لهمله دون ؤن ًكى ىا خؿشا ؤهه ًػمً اٖدشاٍ ألاخؿاء وؤنماٛ الًش وؤن جٍٓش

 اإلاالُت جخػمً خٓاثٔ مؿلٓت ال ًخؿّش بليها الشٚ.

ُ٘حن  ذ اضذس مجمو املخاظبحن ألامٍش م مهاًحر الخذُْٔ جدذ اظم مهاًحر الخذُْٔ 1939في نام  aicpaْو

زلٚ نً اإلآبىلت نمىم وحهبر َزٍ اإلاهاًحر نً الطُاث الصخ طُت اإلاهىُت التي ًجب ؤن جخىاَش في اإلاذْٔ ٖو

الخؿىاث الشثِعُت لهملُت الخذُْٔ ألاصمت للخطٛى نلى الٓذس الٙافي مً ألادلت والبراَحن التي جم٘ىه مً ببذاء 

اث ببذاء الشؤي.  الشؤي في نذالت الٓىاثم اإلاالُت باإلغاَت بلى بُان مدخٍى

ُ٘حن بلى زالزت مجمىناث سثِعُت:ا مجمو املخاظبحن َزا وحهذ مهاًحر الخذُْٔ التي وغهه  ألامٍش

 املعاًير العامت أو الشخطيت: -1

ٗاَُت -ؤ  مً ًجب ؤن ًٓىم بالُدظ وباقي الخؿىاث ؤلاحشاثُت ألاخشي شخظ ؤو ؤشخاص نلى دسحت 

 الخإَُل الهلمي واإلانهي في مجاٛ خذماث الخذُْٔ.
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 في ٗل ما ًخهلٔ بةحشاء الهمل. ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًٙىن معخٓال في شخطِخه وجُ٘حٍر-ب 

ط الخؿىاث ألاخشي آُوب ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًبزٛ الهىاًت اإلاهىُت اإلاهٓىلت نىذ الُٓام بالُدظ-ج 

ش ببذاء الشؤي. زلٚ نىذ جٍٓش  ٖو

 معاًير العمل امليداوي: -2

جب ؤن ًخم ؤلاششاٍ نلى ؤنماٛ ؿجخؿـ خؿىاث الهمل اإلاُذاوي جخؿُ ًجب ؤن-ؤ  ٗاَُا ٍو ا مىاظبا و

ٓت َهالت ومىاظبت.اإلا  عانذًً بن وحذوا وبؿٍش

ٔ الُدظ واإلاالخكت الصخطُت -ب  ٗاَُت ومٓىىت نً ؾٍش ًجب الخطٛى نلى ؤدلت وبشاَحن 

ً ؤظاط إلبذاء الشؤي نلى الٓىاثم اإلاالُت الخاغهت لهملُت الخذُْٔ.  واإلاطادْاث والاظخُعاساث بًشع جٍٙى

مها ال-ج  ابت الذاخلُت وجٍٓى ش مذي الانخماد ٙل مُطل خبش ًجب دساظت بيُت الْش تى ًخمً٘ مً جٍٓش

 ليها. وجدذًذ هىنُت الاخخباساث الالصمت نىذ جؿبُٔ بحشاءاث الخذُْٔ.ن

س(: -3  معاًير إبداء السأي )الخلٍس

ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ْذ ؤنذث ؾبٓا ل- ؤ ش ببذاء الشؤي نً ما برا  لمبادت املخاظبُت ًجب ؤن ًىظ جٍٓش

 ."G " AAP" اإلآبىلت نمىما

ٗاهذ اإلابادت املخاظبُت اإلآبىلت نمىما التي جم  ًجب- ب ش ببذاء الشؤي نما برا  ؤن ًىظ جٍٓش

اظخخذامها في بنذاد الٓىاثم اإلاالُت الخاغهت للخذُْٔ ْذ اخخلُذ نً اإلابادت التي اظخخذمذ نىذ بنذاد 

 الٓىاثم اإلاالُت الخاضت بالُترة العابٓت.

ٗان ٌشحر ْب - م بلى الاظخمشاس في جؿبُٔ اإلابادت 1988ل نام والجذًش بالزٖش ؤن َزا اإلاهُاس 

 .املخاظبُت اإلآبىلت نمىما، بال ؤهه لٙي ً٘خُي باإلشاسة بلى نذم الاظخمشاس َٓـ

ٗاَت التي ًجب بنالم الٓاست بها ما لم -ج  ًُترع ؤن الٓىاثم اإلاالُت جدخىي نلى البُاهاث وؤلاًػاخاث 

ش ما ًخالِ رلٚ.  ًشد في الخٍٓش

ش نلى سؤي اإلاذْٔ بالٓىاثم اإلاالُت ٗىجها وخذة واخذة، وفي ألاخىاٛ التي ال ًجب ؤن ًدخىي الخ-د  ٍٓش

جب ؤن ًىضح  ًمً٘ ببذاء الشؤي نلى الٓىاثم ٗىخذة واخذة ًجب ؤلاشاسة بلى ألاظباب التي ؤدث بلى رلٚ، ٍو

ش في حمُو ألاخىاٛ خطاثظ الخذمت اإلاعاولُت التي جٓو  وؾبُهتها التي ًٓىم بها اإلاذْٔ مو ؤلاشاسة بلى مذي الخٍٓش

 نلى ناجٓه هدُجت اداء َزٍ الخذمت.

بن حهشع مهاًحر الخذُْٔ للمُاَُم ألاظاظُت التي جد٘م ألاداء اإلانهي في َزا املجاٛ دون الخذخل في  -

ا نليها بحن حمهشة اإلاذْٓحن إلاا جدُمض به مً  الخُاضُل ْذ ًجهل لها ْبىال ناما نلى اإلاعخىي الذولي، واضبذ مخهاَس

 هت حعمذ لهم باخخُاس بحشاءاث الخذُْٔ اإلاالثمت وجؿبُٓها والتي جخُٔ مو قشوٍ ٗل اسجباؽ.مشو 
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 اخاجمت:

ش الاْخطادًت  ٌشمل الخذُْٔ ٗل الخؿىاث وؤلاحشاءاث التي ًٓىم بها اإلاذْٔ مً احل َدظ الخٓاٍس

ٓىم اإلاذْٔ وألاخذار وجُُٓم الىخاثج وبذون جدُحز غذ الجهت التي ًٓىم بخذُْٓها والتي خػش  ش، ٍو ث َزٍ الخٓاٍس

ش والبُاهاث اإلاهخمذة مً نمىما لُٓاط باظخخذام اإلابادت املخاظبُت ومهاًحر الخذُْٔ اإلآبىلت  مطذاُْت الخٓاٍس

 ؾٍش ؤلاداسة ورلٚ بةحشاء اإلاىاصهاث اإلاالُت واإلاشاحهت املخاظبُت ... الخ.

لخإٖذ مً الشضذة اإلاىحىدة في البُاهاث اإلاالُت وبن الًشع الشثِس ي مً الخذُْٔ الزي ًٓىم به اإلاذْٔ َى ا

زلٚ الخطٛى نلى ساي َني مداًذ  خٛى مؿابٓت َزٍ الٓىاثم اإلاالُت. ٖو
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 امللدمت الفطل الثاوي:

ابت الذاخلُت  بن اإلاُهىم الهام للخذُْٔ َى َدظ البُاهاث للخإٖذ مً صختها، ؤو َى َدظ ؤهكمت الْش

 هؿي الطىسة الصخُدت والطادْت للماظعت.والبُاهاث واإلاعدىذاث بشٙل ٌ

ذ قهشث مهىت الخذُْٔ هدُجت لخاحت ؤلاوعان الى الخدٓٔ مً البُاهاث املخاظبُت، وجؿىسث اإلاهىت هكشا  ْو

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

 إلاشاْبت ؤنماٛ الاداسة.

ما وقُُخان مترابؿخان وم ش والخدُٓٔ بانخباَس ً اإلاهشوٍ ؤن نملُت الخذُْٔ حشمل الُدظ، والخٍٓش

 ًم٘ىان مذْٔ الخعاباث مً ابذاء سؤًه خٛى الهملُاث اإلاالُت للمششوم في ؤي ماظعت اْخطادًت.

ٗاهذ دساظت َزا الُطل جخمثل َُما ًلي:   ولهزا َٓذ 

: نمىمُاث خٛى اإلااظعت الا  ْخطادًت.اإلابدث ألاٛو

 اإلابدث الثاوي: ُُُٖت جؿبُٔ الخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت الاْخطادًت.

ا. َش  اإلابدث الثالث: مٙاهت الخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت الاْخطادًت وجؿٍى
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: عمىمياث خٌى املؤسست الاكخطادًت.  املبدث ألاٌو

ِ التي ظىٓذم في َزا اإلابدث اإلااظعت بُ٘شة بعُؿت وواضخت مً خال ٛ الخهٍش نلى مخخلِ الخهاٍس

ا باإلغاَت الى ؤهىانها ووقاثُها.  جمحَز

ف املؤسست واخطابطها : حعٍس  1املؿلب ألاٌو

فها.  أوال: حعٍس

 لٓذ ْذمذ للماظعت حهاٍسِ نذًذة، ومً بُنها ما ًلي:

ت واإلاادًت لليشاؽ الاْخطادي. -  اإلااظعت هي الىخذة التي ججمو وجيعٔ الهىاضش البشٍش

ذ  MAXاليعبت ٛ ؤما ب "اإلااظعت الاْخطادًت جٙىن مخمثلت في نذد ٖبحر مً الهماٛ ٌهملىن في هُغ الْى

 جدذ اداسة هُغ سؤط اإلااٛ وفي هُغ اإلاٙان مً ؤحل بهخاج هُغ العلهت.

ها  "اإلااظعت شٙل جىكُم اْخطادي معخٓل مالُا الزي ًٓترح هُعه الهخاج ظلو  M. Lebertonونَش

"، برن ه ض نلى اظخٓاللُت اإلااظعت.وخذماث للعّى  الخل ؤن َزا الخهٍشِ ًٖش

 

خمثل في: ٗامل ٍو ِ العابٓت ًم٘ىىا اظخيخاج شامل و  ومً خالٛ الخهاٍس

ُب الىظاثل  "اإلااظعت ٖمىكمت اْخطادًت واحخمانُت معخٓلت هىنا ما جاخز َيها الٓشاساث خٛى جٖش

ت، اإلاالُت واإلاادًت بًُت خلٔ ُْمت مػاَت خعب ألاَذاٍ  في هؿاّ صماوي". البشٍش

 ثاهيا: اخطابظ املؤسست

ِ العابٓت للماظعت ًمً٘ اظخخالص الطُاث ؤو الخطاثظ الخالُت التي جخطِ بها  مً الخهاٍس

 اإلااظعت:

اإلااظعت شخطُت ْاهىهُت معخٓلت مً خُث امخالٖها لخّٓى وضالخُاث ؤو مً خُث واحباتها  -1

 ومعاولُاتها.

 لتي ؤوشإث مً ؤحلها.الٓذسة نلى ؤلاهخاج ؤو ؤداء الىقُُت ا -2

ٗاٍ وقشوٍ ظُاظُت مىاجُت ونمالت  -3 ل  ؤن جٙىن اإلااظعت ْادسة نلى البٓاء بما ًُ٘ل لها مً جمٍى

ادسة نلى جُُِ٘ هُعها مو الكشوٍ اإلاخًحرة.  ٗاَُت ْو

                                                           
 .25عبد الرزاق حبيب، اقتصاد وتسيير المؤسسة، ديوان المطبوعات بالجزائر، ص:  - 1
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الخدذًذ الىاضح لألَذاٍ والعُاظت والبرامج وؤظالُب الهمل، َٙل ماظعت جػو ؤَذاَا مهُىت  -4

م ؤنماٛ مهحن...الخحععى الى جدُٓٔ: ؤَ  ذاٍ ٖمُت وهىنُت باليعبت لإلهخاج وجدُٓٔ ْس

5-  ٔ ٔ الانخماداث وبما نً ؾٍش ٙىن رلٚ بما نً ؾٍش غمان اإلاىاسد اإلاالُت لٙي حعخمش نملُاتها ٍو

ٔ الٓشوع ؤو الجمو بحن الهىاضش ٗلها ؤو بهػها خعب الكشوٍ.  ؤلاًشاداث الٙلُت، ؤو نً ؾٍش

للبِئت التي وحذث َيها وحعخجُب لهزٍ البِئت، َاإلااظعت ال جىحذ  البذ ؤن جٙىن اإلااظعت مىاجُت -6

ٗاهذ مهاٖعت َةهه  ٗاهذ قشوٍ البِئت مىاجُت َةجها حعخؿُو ؤداء مهمتها في ؤخعً الكشوٍ ؤما برا  مىهضلت َةرا 

ل نملُاتها اإلاشحىة وجُعذ ؤَذاَها.  ًمً٘ ؤن حهْش

 (1): املؿلب الثاوي: أهىاع املؤسست

 ا وؤشٙاال مخخلُت ورلٚ جبها ٛ:اإلااظعاث ؤهىان

 الشٙل الٓاهىوي. -

 لؿبُهت اإلالُ٘ت. -

 للؿبو الاْخطادي. -

 أوال: جبعا للشيل اللاهىوي

ماظعاث َشدًت: وهي اإلااظعاث التي ًمخل٘ها شخظ واخذ ؤو ناثلخه ولهزا الىىم مً اإلااظعاث  -1

 مضاًا ؤَمها:

 العهىلت في الخىكُم ؤو الاْخىاء. -

 ألاٛو وألاخحر نً هخاثج ؤنماٛ اإلااظعت. ضاخب اإلااظعت َى اإلاعاوٛ -

 ضاخب اإلااظعت َى اإلاعاوٛ نً بداسة جىكُم وحعُحر اإلااظعت. -

 ؤما نُىب اإلااظعاث الُشدًت َهي: -

 ْلت سؤط اإلااٛ ورلٚ الوهذام اإلاعاَمحن في اإلااظعت. -

 ضهىبت الخطٛى نلى ْشوع مً اإلااظعاث اإلاالُت. -

 ْطش وحهت الىكش لػهِ الخبرة. -

 ب اإلااظعت يحر مدذودة.معاولُت ضاخ -

 شسواث: -2

ت بإجها نباسة نً ماظعت حهىد ملُ٘تها الى شخطحن ؤو ؤٖثر ًلتزم ٗل منهم بخٓذًم خطت مً  وحهٍش الشٖش

ٗاث بشٙل نام الى ْعمحن  ماٛ ؤو نمل لالْدعام ما ْذ ًيشإ نً َزٍ اإلااظعت مً ؤسباح ؤو خعاسة وجىٓعم الشش

 سثِعُحن َما:
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ٗاث الخىضُت البعُؿت  جٓىم نلى شسواث ألاشخاص: - ٗاث الخػامً، شش الانخباس الصخص ي ٖشش

ٗاث راث اإلاعاولُت املخذودة.  وشش

ٗاث الخىضُت باألظهم. شسواث ألامىاٌ: - ٗاث ألاظهم وشش  جٓىم نلى الانخباس اإلاالي ٖشش

 

 ثاهيا: جبعا لؿبيعت امللىيت 

ت وهي حمُو اإلااظعاث التي حهىد ملُ٘تها للُشد ؤو مل املؤسساث الخاضت: -1 جمىنت مً ألاَشاد )شٖش

 ألامىاٛ ؤو ؤشخاص(.

 وهي التي حهىد ملُ٘تها للذولت ؤو الجماناث املخلُت. املؤسساث العامت: -2

ت بحن ْؿانحن:  املؤسساث املخخلؿت: -3 وهي بطىسة نامت اإلااظعاث التي حهىد ملُ٘تها بطُت مشتٖر

 الٓؿام الهام والٓؿام الخاص.

 ثالثا: جبعا للؿبع الاكخطادي

ٗالدجاسة  ست الطىاعيت:املؤس -1 وهي ماظعاث راث ؾابو ضىاعي ومنها ماظعاث الطىانت الثُٓلت 

لُت ؤي ضىاناث  التي جخؿلب سئوط ؤمىاٛ ضخمت ومهاساث نالُت ليشاؾها ومنها ماظعاث الطىانُت الخدٍى

 خُُُت.

و اهخاحُت ألاسع ؤو اظخطالخها وجٓىم ب املؤسساث الفالخيت: -2 ةهخاج وهي اإلااظعاث التي تهخم بَش

 الخحراث مثل ؤلاهخاج الىباحي والخُىاوي. 

ت: -3 وهي التي حهمل في اليشاؽ الخجاسي ؤي الُٓام بهملُت جىصَو الخحراث اإلاادًت  املؤسساث الخجاٍز

 والخذماث.

وهي التي جٓىم بخٓذًم خذماث ٖماظعاث الىٓل، الهُادة الؿبُت املؤسساث الخدماجيت:  -4

 والخبراث )خبحر مداظبي(

.ملاليت: املؤسساث ا -5 ٗالبىٕى  وهي التي جٓىم باليشاؽ اإلاالي 

 (1) :املؿلب الثالث: أَداف املؤسست

اإلااظعاث الاْخطادًت الى جدُٓٔ نذة ؤَذاٍ جخخلِ وجخهذد خعب اخخالٍ ؤصخاب  ىميشئٌععى 

 اإلااظعاث وؾبُهت ومُذان وشاؾها ولهزا َهي جخذاخل وجدشابٚ َُما بُنها ووعخؿلو جلخُطها َُما ًلي:

 وجخمثل في:  : أَداف اكخطادًتأوال

جدُٓٔ الشبذ: ال ًمً٘ ؤن ٌعخمش وحىد ماظعت ما لم حعخؿو جدُٓٔ معخىي ؤدوى مً الشبذ،  -1

و سؤظمالها وجىظُو وشاؾها والطمىد ؤمام مىاَعيهم.  والزي ًم٘نها مً َس
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خم رلٚ باالظخهماٛ الششُذ لهىامل الاهخاج ودَو اهخاحها بىاظؿت الخ -2 خؿُـ نٓلىت الاهخاج: ٍو

 الجُذ والذُْٔ لإلهخاج والخىصَو باإلغاَت الى مشاْبت نملُت جىُُز َزٍ الخؿـ والبرامج.

 الخٙامل الاْخطادي نلى اإلاعخىي الىؾني. -3

جٓلُل الىاسداث مً اإلاىاد ألاولُت وحصجُو الطادساث مً الُاثؼ في اإلاىخجاث النهاثُت نً الخاحاث  -4

 املخلُت.

 ٘مُت.الخذ مً الىاسداث خاضت العلو ال -5

 بهخاج مىخجاث مهخذلت الثمً. -6

 جلبُت خاحاث اإلاعتهل٘حن املخلُحن. -7

 ثاهيا: أَداف احخماعيت 

ٌهخبر الهماٛ في اإلااظعت مً اإلاعخُُذًً ألاواثل مً وشاؾها  غمً مسخىي ملبٌى مً ألاحىز: -1

ا، بر ٌهبر اله هخبر َزا اإلآابل خٓا مػمىها ششنا ونَش ماٛ نً الهىطش ًخٓاغىن ؤحىسا مٓابل نملهم بها، َو

 الخُىي والحي في اإلااظعت.

و الزي شهذجه املجخمهاث في اإلاُذان  جدسين مسخىي معيشت العماٌ: -2 بن الخؿىس العَش

الخ٘ىىلىجي ًجهل الهماٛ ؤٖثر خاحت الى جلبُت الشيباث جتزاًذ باظخمشاس، باإلغاَت الى الخؿىس الخػاسي لهم 

 ولخًُحر ؤرواْهم.

جٓىم اإلااظعاث الاْخطادًت نامت بالخطٍش في الهاداث  ىت:إكامت أهماؽ استهالهيت معي -3

 ٔ الاظتهالُٖت ملخخلِ ؾبٓاث املجخمو ورلٚ بخٓذًم مىخجاث حذًذة بىاظؿت الخإزحر نلى ؤرواْهم نً ؾٍش

زا ما ًجهل املجخمو ً٘دعب ناداث اظتهالُٖت يالبا ما  الاشهاس والذناًت ظىاء اإلاىخجاث الٓذًمت ؤو الجذًذة َو

 ضالح اإلااظعت.جٙىن في 

 مثل الخإمحن الطحي غذ خىادر الهمل والخٓانذ... الخ جىفير جأميىاث ومسافم للعماٌ: -4

 امخطاص الفابؼ مً العمالت. -5

 

اغيت   ثالثا: ألاَداف الثلافيت والٍس

حهمل اإلااظعت نلى انخُاد نمالها نلى الاظخُادة مً الىظاثل  جىفير وسابل جسفيهيت وثلافيت: -1

يهُت والثٓاَ ُت مثل اإلاعشح، اإلا٘خباث والشخالث هكشا إلاا لهزا الجاهب مً جإزحر نلى معخىي الهامل الُ٘شي التَر

 مما ًىه٘غ نلى نمله وؤدواجه داخل اإلااظعت 

ب العماٌ املبخدبين وزسيلت اللدامى: -2 و الزي حشهذٍ وظاثل الاهخاج َةن  جدٍز م الخؿىس العَش

ب نمالها الجذ با ُُٖال بةنؿائهم بمٙاهُت اظخهماٛ َزٍ الىظاثل اإلااظعت ججذ هُعها مجشة نلى جذٍس د جذٍس

٘ها ؤخُاها مما  ىن جدٍش واظخًاللها بشٙل حذ نٓالوي ٖما ؤن نمالها الٓذامى ًجذون ؤهُعهم ؤمام آالث ال ٌهَش

ل  ى ما ًذعى بالشظٙلت ٗو بهم نليها، ؤو نلى الؿّش الخذًثت في الاهخاج والخىصَو َو جػؿش اإلااظعت الى بنادة جذٍس

 َزا ًذنى الى اظخهماٛ الُ٘اءاث الجُذة.
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اغت: -3 ٓت في الهمل حعمذ  جخطيظ أوكاث للٍس حهمل اإلااظعت خاضت الخذًثت نلى اجبام ؾٍش

اغت الهمالُت، مما ًجهل  اض ي في صمً مدذد َزا باإلغاَت الى بْامت مهشحاهاث لٍش للهامل بمضاولت وشاؽ ٍس

خخلظ مً اإلالل، وهي ن ىاضش مُُذة في الاظخهذاد للهمل والخدُحز ودَو الاهخاج الهامل ًدخُل بصخت حُذة ٍو

 والاهخاحُت.

 

 : زاشعا: ألاَداف الخىىىلىحيت

حر بداسة ؤو مطلخت خاضت بهىاًت الىظاثل والؿّش اهخاحُت  البدث والخىمُت: جؿىس اإلااظعاث ؤدي الى جَى

ً الذخل الىؾني في الذٛو اإلاخٓذمت نلمُا، وجشضذ لهزٍ الهملُت مبالٌ ْذ جضداد ؤَمُت لخطل نلى وعبت نالُت م

ٓت بهخاحُت وؤخعً وظُلت، مما ًادي الى الخإزحر نلى  بر جدىاَغ اإلااظعت َُما بُنها نلى الىضٛى الى ؤخعً ؾٍش

 الاهخاج وسَو اإلاشدودًت الاهخاحُت.
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 املبدث الثاوي: هيفيت جؿبيم الخدكيم املحاسبي دااخل املؤسست الاكخطادًت

همت ؤو وقُُت الخذُْٔ نلى مجمىنت مً الؿّش الىاحب نلى اإلاذْٔ بجبانها ومشاخل مخهذدة جٓىم م

 1لخؿبُٔ َزٍ الىقُُت نلى ؤخعً.

: ؾسق الخدكيم.  املؿلب ألاٌو

 جٓىم نملُت الخذُْٔ اظخهماال واجبام الؿّش الخالُت:

الهمُل ومذي  وجؿبٔ في الخ٘م نلى ضالخُت الؿّش املخاظبُت اإلاعخهملت بمششوم املالخات: -1

ابت الذاخلُت نالوة نلى اظخخذامها نىذ الُٓام بهملُت الجشد ألاضٛى اإلاششوم املخخلُت.  ُٖاءة هكم الْش

ش وحىدَا الُهلي،  الخفخيش: -2 وجؿبٔ في الخذُْٔ الاظدثماساث اإلاالُت وألاضٛى ألاخشي الشبيهت لخٍٓش

ِ الهادًت، وما شابه رلٚ مً ٖما حعخخذم للخطٛى نلى بُاهاث دانمت لخٙالُِ ألاضٛى ولإلًش  اداث واإلاطاٍس

 بىىد.

ت مو ؤؾشاٍ خاسج  الخثبيذ: -3 وجؿبٔ في الخإٖذ مً ؤسضذة الخعاباث ومبالٌ الهملُاث الخجاٍس

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

ت بمٓاسهتها مو شبيهت ؤو ممازلت وجؿبٔ نلى اسضذة الخعا امللازهت: -4 باث والبُاهاث اإلاالُت الجاٍس

 خاضت بُتراث ظابٓت ؤو الخٓت لبُان ألاظباب الٙامىت وساء ؤي حًُحراث َامت.

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

 ٖمهلىماث نً اإلاششوم اإلانهي.

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

ا.  الهمالء، واإلاذَىناث مٓذما، واإلاعخدٓاث ويحَر

وجؿبٔ نلى ظُاظاث اإلاششوم اإلاهني، وألامىس والٓػاًا التي ال ًمً٘ الاَطاح ننها في الاسخفساز:  -7

هاث اإلاىكىسة راث ألازش املخخمل الٓىاثم اإلاالُت اإلايشىسة، مثل الالتزاماث الهش  غُت والخؿـ اإلاعخٓبلُت، والخْى

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

 ّ ابت الذاخلُت، َزا ٖما ؤن جؿبُٔ الؿش  نلى غىء ُٖاًت الؿّش املخاظبُت باإلاششوم، ومذي ُٖاًت ؤهكمت الْش

ذ الالصمحن للُٓام  عخًّش هطِبا ٖبحرا مً الجهذ والْى اإلازٗىسة ظابٓا حضء غشوسي مً نملُت الخذُْٔ، َو

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

ذ ؤزبدذ الخجشبت اإلاُذاهُت هجانت اظخخذام الؿّش الاخطاثُت َزٍ في جذُْٔ  السجالث والذَاجش اَخماما ٖبحرا، ْو

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

ا مو الخ٘م الصخص ي والشؤي الزاحي للمذْٔ.    2الاخطاثُت َزٍ ؤن جضداد ؤَمُت معخٓبال برا ما اظخهملذ ظٍى

                                                           
 .24خالد أمين عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 .25نفس المرجع السابق، ص:  - 2



 وظيفة التدقيق المحاسبي في المؤسسة االقتصادية                                  لثانيالفصل ا

- 40 - 

 

 ساخل العامت للخدكيم دااخل املؤسست الاكخطادًت.املؿلب الثاوي: امل

 جمش نملُت الخذُْٔ بهذة مشاخل هزٖش منها:

 مسخلت الحطٌى على معسفت عامت خٌى املؤسست الاكخطادًت -1

 جخػمً َزٍ اإلاشخلت مجمىنت مً الخؿىاث جخمثل في ما ًلي:

الىزاثٔ الخاسحُت  مً خالٛ َزٍ الخؿىة ًؿلو اإلاذْٔ ألاعماٌ ألاوليت مع املؤسساث املدكلت: -1-1

ت الٓىاهحن والخىكُماث الخاضت بالٓؿام وما ٖخب  للماظعت مما ٌعمذ له بالخهٍش نليها مً خُث املخُـ ومهَش

 خٛى خُاجه وخٛى اإلااظعت ؤخُاها مما ًم٘ىه مً اظخخشاج مهاًحر مٓاسهت ما بحن ماظعاث الٓؿام.

 الاجطاالث ألاولى مع املؤسست الاكخطادًت: -1-2

جشي لٓاء مههم ؤٖثر مً  هي خؿىة ًخهٍش اإلاذْٔ مً خاللها نلى معئىلي ومعحري مخخلِ اإلاطالح ٍو

اساث مُذاهُت ًخهٍش مً خاللها نلى ؤماًٖ اإلااظعت، وشاؾها ووخذاتها،  م ؤزىاء ؤداء اإلاهمت، ٖما ًٓىم بٍض يحَر

ا. اسة، َٓذ ًخهزس نلُه ج٘شاَس  ونلُه الاظخُادة مً َزٍ الٍض

 (1): اهؿالق ألاعماٌ -1-3

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

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

 جذخله اإلاعؿش

 مسخلت فدظ وجلييم هاام السكابت الدااخليت في للمؤسست: -2

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

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

 َدظ الخعاباث، وج٘مً َزٍ الػشوسة في ألاظباب الخالُت:

الخعاباث ولً٘ حضء منها َٓـ وللخ٘م نلى ؤن الٙل صخُذ ال ًمً٘ للمذْٔ نملي جذُْٔ ٗل  -

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

ًٓىم اإلاذْٔ بمشاحهت معدىذًه ؤي دساظت اإلاعدىذاث اإلابرسة للهملُت ونلُه لٙي ًثٔ في ألاخحرة  -

ٗاهذ جدػش دا خل اإلااظعت ؤي ظىذاث داخلُت، ٌهٍش ُُُٖت بنذادَا وجذُْٓها نبر مخخلِ خطىضا برا 

اإلاطالح التي جمش بها واملخاَكت نليها في ألاسشُِ َزا ًجهله ًخإٖذ ؤجها جبرس حضثُا، ٗلُا، ؤو ال حسجل الهملُاث 

 اإلاسجلت.
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ذًمها وال لِغ في اظخؿانت اإلاذْٔ الخإٖذ مً ؤن الدسجُالث حه٘غ ٗل الهملُاث بالشيم مً جٓ -

ت ؤجها خالُت مً ألاخؿاء وان ٗل جذُْٔ )داخل خاسج(  ًخإٖذ مً رلٚ بال بهذ جُُٓم مخخلِ الىكم الجضثُت ومهَش

 البذ ؤن ٌسجل.

وفي جُُٓم الىكام َىإ مجمىنت مً الخؿىاث التي جخػمً ؤحىبت نلى ألاظئلت الشثِعُت اإلاخمثلت  -

 (1)في ما ًلي:

ابت داخلُت َهالت ما هي الاحشاءاث اإلاهمٛى بها ال -  تي حهذٍ منها جدُٓٔ ْس

ابت داخلُت خعىت مما ًادي الى صخت الٓىاثم اإلاالُت  - ٗاَُت لخلٔ ْس  َل بن جلٚ ؤلاحشاءاث 

ت الهامت للىكم َاهه ًخٙىن مً ؤهكمت حضثُت  ابت الذاخلُت هكام شامل وخعب الىكٍش بن هكام الْش

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

خػمً َزا الىكام نذة اخخباساث جخمثل في:   ؤهكمت حضثُت، ٍو

ًداٛو اإلاذْٔ ؤزىاء َزٍ الخؿىة َهم الىكام اإلاخبو ونلُه ؤن ًخإٖذ اهه َهمه  ااخخيازاث الفهم: -1

ٗا ؤحضائه ٔ ُْاظه باخخباساث الُهم والخؿابٔ ؤي ًخإٖذ مً َم  ا وألاخعً جلخُطه له بهذ جبهه ورلٚ نً ؾٍش

 للهملُاث.

مما ًجهل اإلاذْٔ ًؿلو نلى بهؼ ؾلبُاث الضباثً ومٓاسهتها بعىذاث الدعلُم والُىاجحر املخشسة للبُو، 

ٗاث البُو نبر ألاماًٖ اإلاهُىت، ًجهل مً َزا الاخخباس رو ؤَمُت مدذودة الهذٍ مً وساثه َى الخإٖذ مً  وبخدش

 وؤداٍ بشٙل ظلُم هكشا لخعً َهمه جماشُا مو الخلخُظ والخؿبُٔ. ؤن ؤلاحشاء َهال مىحىد،

باالنخماد نلى ما ظبٔ مً الاخخُاساث ًخمً٘ اإلاذْٔ مً انؿاء  الخلييم ألاولي للمسخلت ألاوليت: -2

جُُٓم ؤولي للمشاْبت الذاخلُت، باظخخشاحه مبذثُا هٓاؽ الٓىة ؤي غماهاث حعمذ بالدسجُل الجُذ للهملُاث 

ِ جخمثل في نُىب جترجب ننها خؿش اسجٙاب ألاخؿاء، والتزوٍش، في َزٍ الخؿىة يالبا ما ٌعخهمل وهٓاؽ الػه

اظخماساث مًلٓت جخػمً مجمىم ؤظئلت ًٙىن الجىاب بُهم اًجابي، والجىاب بال ظلبي، ونلُه في ألاخحر ٌعخؿُو 

ت للىكام مدل الذساظت.اإلاذْٔ جدذًذ هٓاؽ الٓىة للىكام وهٓاؽ غهُه مً خُث الخطىس ؤي مً الىاخُت   الىكٍش

ت: -3 ًخإٖذ اإلاذْٔ مً خالٛ هىم مً الاخخُاساث مً ؤن هٓاؽ الٓىة التي جم  ااخخبازاث الاسخمساٍز

الخىضل اليها بالخُُٓم ألاولي للىكام َهال مؿبٓت بطُت معخمشة وداثمت في الىاْو. بن َزٍ الاخخُاساث راث ؤَمُت 

ٔ ألجها حعمذ للمذْٔ ؤن ًٙىن نلى ًٓحن مً ؤن ؤلاحشاءاث التي ساْبها ْطىي مٓاسهت مو اخخباساث الُهم والخؿاب

ىم  ٍى نلى ألاخؿاء املخخمل الْى دذد حجم َزٍ الاخخباساث بهذ الْى مؿبٓت باظخمشاس وال جخدمل ؤي خلل، ٍو

 َيها خالٛ دساظت الخؿىة العابٓت لها.

ت العابٓت الزٖش ًخمً٘ باالنخماد نلى الاخ الخلييم النهاةي لىاام املساكبت الدااخليت: خباساث الاظخمشاٍس

ٍى نلى غهِ الىكام وظىء جؿبُٔ ؤو نذم جؿبُٔ هٓاؽ الٓىة باإلغاَت الى هٓاؽ الػهِ ؤي  اإلاذْٔ مً الْى

غهِ جطىسٍ نىذ الخُُٓم لهزا الىكام ومً خالٛ الىخاثج التي جىضل اليها ًٓذم اإلاخذخل خىضلت في وزُٓت 
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هلىماث اإلاالُت مو جٓذًم اْتراخاث ْطذ جدعحن ؤلاحشاءاث، جمثل وزُٓت الخىضلت شاملت مبِىت آزاس رلٚ نلى اإلا

شا خٛى اإلاشاْبت التي ًٓذمها اإلاذْٔ لإلداسة ٖما جم٘ىه مً اظخخالص الجىاهب الاًجابُت اإلاهمت.  نادة جٍٓش

 :مسخلت فدظ الحساباث واللىابم املاليت الخاضت باملؤسست -3

مً٘ الانخماد نلُه ومؿبٔ برا وحذ مذْٔ الخعاباث الخاسجي ب هاٛ ٍو ابت الذاخلُت ْىي َو ر هكام الْش

ٗاَت الهملُاث اإلاالُت، مما ًجهل مذْٔ  َةهه ًٓلل مً اخخباساث التي ظُجشبها في الّذَاجش والسجالث نىذ َدظ 

الخعاباث ًُدظ بهؼ الهملُاث اإلاالُت معخخذما الهُىت  الاخطاثُت وؤظلىب الهُىت الاخطاثُت معخمذ مً 

ٓت نشىاثُت، َةهىا ه ادي َزا بلى اخخباس نُىت مً مجمىم الهملُاث اإلاالُت بؿٍش اغُاث، ٍو ت الاخخماالث في الٍش كٍش

ش ششؽ نذم الخدحز الزي ٗل مُشدة  ظٍى هخدطل نلى هخاثج حذ بًجابُت مً َزٍ الهُىت، ولً٘ ًجب بن ًخَى

ا، وجىجض َزٍ اإلاشخلت في مً الهملُاث اإلاالُت الُشضت الن جٙىن غمً مُشداث الهُىت التي  ظٍى ًخم اخخباَس

 زالر خؿىاث ًمً٘ جلخُطها في ما ًلي:

 ـ جدذًذ آزاس جُُٓم اإلاشاْبت الذاخلُت

 ـ اخخباساث العحراهُت والخؿابٔ

 إنهاء عمليت الخدكيم بئبداء أي فني مداًد: -4

ت، ونلُه ْبل ؤلادالء بالشؤي نلى اإلاذْٔ في جهاًت ألامش بن ًطذس خٛى اإلاهلىماث اإلاالُت، ورلٚ إلجهاء اإلاهم

النهاجي اإلاذنم باألدلت، الاؾالم نلى الؿّش املخاظبُت املخخاسة واإلاخبهت مً ؾٍش اإلااظعت ومذي اخترام مبادت 

املخاظبت اإلاخهاٍس نليها، ٖما نلُه َدظ ألاخذار ما بهذ اإلاحزاهُت َٓذ جٙىن َىإ ؤخذار مهمت لها نالْت 

ُاث املخاظبُت ومدخىي الٓىاثم اإلاالُت للّذوسة التي خػهذ للمشاْبت، وؤخذار مباششة ؤو يحر مباششة بالهمل

ش للخإٖذ مً  ت، ونلُه جذُْٔ ؤوساّ نمله التي جمثل الٓانذة ل٘خابت الخٍٓش مازشة نلى خُاة ومعخٓبل الشٖش

ا ٖما ًجب الخإٖذ ؤ ن مدخىي ؤوساّ مدخىاٍ للمشة ألاخحرة والخإٖذ ٖزلٚ مً ؤن ألانماٛ اإلابرمجت ْذ جم بهجاَص

ذلي بشؤًه. ش الشؤي النهاجي للمذْٔ، ولم ًبٔ للمخذخل في جهاًت َزٍ اإلاشخلت بلى الزي ًخخخم ٍو ٗافي لخبًر  الهمل َزٍ 

ختى ًخمً٘ اإلاذْٔ مً بنؿاء سؤًه نلى الُٓان بمجمىنت مً الخؿىاث التي جخظ حمُو اإلاهلىماث خىٛ 

 ا اإلاخمثل في الىزاثٔ اإلاالُت.املخُـ وظحر الهملُت ومدخىي اإلاىهج النهاجي له

ا نمل اإلاذْٔ  :  1ـ ؤَم الخؿىاث الهامت التي ًمش نبَر

 الاجطاٛ بمذْٔ الخعاباث الخاسجي العابٔ. .1

هم ؾبُهت ؤنماله والّطُايت التي ًيخمي بليها. .2  حمو اإلاهلىماث نً اإلاششوم َو

 ظبُت.الخطٛى نلى مهلىماث خٛى الىكام املخاظبي والعُاظاث والاحشاءاث املخا .3
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م مبذجي ألهكمت الّشْابت الذاخلُت املخاظبُت التي ًىىي اإلاذْٔ الانخماد نليها. .4  بحشاء جٍٓى

اث ألاَمُت اليعبُت أليشاع نملُت الخذُْٔ. .5  بحشاء جٓذًشاث مبذثُت إلاعخٍى

ت. .6  جدذًذ بىىد الٓىاثم اإلاالُت التي مً اإلاىخكش ؤن جدخاج حعٍى

ادة ؤو حهذ .7 ت.الكشوٍ التي ْذ جدخاج بلى ٍص  ًل في خالت وحىد نملُاث مو ؤؾشاٍ راث مطلخت مشتٖر

 دساظت معاولُاجه الٓاهىهُت اججاٍ الهمُل الزي ًذْٔ خعاباجه. .8

و شإن اإلاهىت وصٍادة اخترام املجخمو لها. .9  دساظاث معاولُاجه اإلاهىُت مً ؤحل َس

 املؿلب الثالث: الخدماث التي ًلدمها املدكم دااخل املؤسست الاكخطادًت.

ش خىلها ًبحن سؤًه خٛى نذالت  الخذماث التي ًٓذما املخاظب اإلاالي الٓاهىوي بما خذماث ًٓىم بخٓذًم جٍٓش

 البُاهاث اإلاالُت املخػشة واإلآذمت مً ْبل ؾٍش ؤخش ؤو نذم نذالتها ومً ؤَم الخذماث ما ًلي:

 .َدظ البُاهاث اإلاالُت 

 .الاؾالم 

 .الاحشاءاث اإلاخُٔ نليها 

 :زا الىىم  1َدظ البُاهاث اإلاالُت مثل جذُْٔ البُاهاث اإلاالُت، ألحل بنؿاء الشؤي خٛى نذالتها َو ٍو

خُت والتي نلى بْشاسث الاداسة ـا الاؾالم:  مً الخذُْٔ ٌشمل الخطٛى نلى الٓشاثً خٛى البُاهاث اإلاالُت الخاٍس

شمل الاظخُعاساث مً بداسة اإلااظعت والخدالُل للبُاهاث اإلاالُت، والاؾالم ؤْل دسحت مً شمل  َو الخذُْٔ. َو

ش الخذُْٔ الهباسة الخالُت: )البُاهاث اإلاالُت جمثل بهذالت وخعب اإلابادت املخاظبُت اإلاخهاٍس نليها "اإلابادت  جٍٓش

 املخاظبُت الذولُت"(.

ش الاؾالم بىظ نلى: )لم ًإحي بلى نلمىا ؤًت مهلىماث مادًت جخؿلب الخهذًالث في البُاهاث ألحل ؤن  ؤما جٍٓش

 دت املخاظبُت اإلاخهاٍس نليها(.جؿابٔ اإلابا

ـ َزا الىىم مً الخذماث جٓىم بها اإلااظعاث التي ال جٓىم بالخذُْٔ ألهه ؤٖثر ٗلُت، ؤو جٓىم بها اإلااظعاث 

 باليعبت بلى البُاهاث اإلاشخلُت.

  ُْٔالاحشاءاث اإلاخُٔ نليها: وهي خذمت ًخُٔ نليها الهمُذ واإلاذْٔ، ومثاٛ نلى رلٚ الُٓام بخذ

ش خىله.خعاب الا   سباح والخعاثش َٓـ، وجٓذًم جٍٓش

شا  ؤما الخذماث التي ًٓىم بخٓذًمها املخاظب الٓاهىوي بد٘م جإَُله الهلمي والهملي والتي ال ًٓذم جٍٓش

 بشإجها وهي:

 ـ خذماث معٚ السجالث.

بُت.  ـ الاظدشاساث الػٍش

ت.  ـ الاظدشاساث الاداٍس
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ما ًؿلب مىه الهمُل الُٓام بخذماث معٚ املخاظب الٓاهىوي سب (1)خذماث معٚ الخعاباث: .1

الذَاجش، ؤي الدسجُل في الُىمُت الهامت ؤو الُىمُاث اإلاعانذة وجشخُلها بلى سجل ألاظخار الهام، ؤو سجالث 

ألاظخار اإلاعانذة ولًاًت جدػحر البُاهاث املخاظبُت، ونلما ؤن بهؼ اإلااظعاث الخٙىمُت ؤو الجمهُاث اإلاهىُت 

 ىوي مً الُٓام بهزٍ الخذمت، مثل َُئت ألاوساّ اإلاالُت في الىالًاث اإلاخدذة.جمىو املخاظب الٓاه

وفي سؤَي ؤن ماظعت الخذُْٔ التي ًٓىم بخذماث معٚ الذَاجش وجٓىم في الخذُْٔ نليها، ختى جػمً 

 الاظخٓاللُت، ؤن ًٓىم شخظ ؤخش يحر الزي ًٓىم بمعٚ دَاجش الخذُْٔ.

بُت: ألاشخاص واإلا .2 اث بلى َُئاث الاظدشاساث الػٍش ٗاث نليها جٓذًم ٖشَش اظعاث والشش

لىن للُٓام بهزٍ الخذمت، وفي بهؼ  بت وخعب الٓاهىن. املخاظبىن الٓاهىهُىن مَا بُت ألحل دَو الػٍش الػٍش

ألاْؿاس جمثل َزٍ الخذماث اليشاؽ ألاٖبر مٓاسهت بالخذماث ألاخشي، ألن ْاهىن َزٍ البلذان ٌعمذ للمداظب 

بُت.الٓاهىوي جمثُل ال  همُل ؤمام العلؿاث الػٍش

ٗادًمُت والهلمُت للُٓام بهزٍ  .3 الجه ألا ت: بن املخاظب الٓاهىوي ٌعخهمل مَا الاظدشاساث الاداٍس

 اإلاهمت، ولً٘ العااٛ اإلاؿشوح: َل املخاظب الٓاهىوي ظُُٓذ بهؼ اظخٓاللُخه بهذ الُٓام بهزٍ الخذماث 

إلاخدذ جبحن ؤن املخاظب الٓاهىوي نىذما ًٓىم ؤنخٓذ ؤن الاخذار اإلااغُت وخطىضا في الىالًاث ا

بالخذماث ألاخشي ـ يحر الخذُْٔ ـ َةهه ًُٓذ اظخٓاللُخه، وانخٓذ ؤن الجمهُاث اإلاهىُت الهاإلاُت ظٍى جمىو بنؿاء 

 بهؼ الاظخُعاساث مً الهمُل جدذ الخذُْٔ.
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ا: َس  املبدث الثالث: مياهت الخدكيم في املؤسست الاكخطادًت وجؿٍى

ش ؤي ماظعت اْخطادًت، َهى ٌعاَم بشٙل ٖبحر  ًلهب جذُْٔ الخعاباث دوسا َاما في نمل وهجاح وجؿٍى

ض اإلاالي لها، وظٍى هخؿّش في َزا اإلابدث بلى زالر مؿالب. ت حمُو ألاخؿاء ومذي ظالمت صخت اإلاٖش  في مهَش

: دوس الخذُْٔ في حعُحر مىاسد اإلااظعت.  اإلاؿلب ألاٛو

ابت الّذاخلُت.اإلاؿلب الثاوي: الخذْ  ُٔ ؤداة للْش

 اإلاؿلب الثالث: الخدذًاث التي جىاحه جذُْٔ الخعاباث  لخؿبُٓه ألامثل في اإلااظعت الاْخطادًت.

: دوز الخدكيم في حسيير مىازد املؤسست.   املؿلب ألاٌو

ُب الىظاثل اإلا ادًت اإلااظعت ٖمىكمت اْخطادًت واحخمانُت معخٓلت هىنا ما جاخز َيها الٓشاساث خٛى جٖش

ت بًُت بضذاس ُْمت اإلاػاَت خعب ألاَذاٍ اإلاشحىة  . 1والبشٍش

ت 1 : ؤضبدذ  الاظتراجُجُاث الخىاَعُت التي جخبىاَا اإلااظعت لالظخدىار نلى خطظ ـ املىازد البشٍس

م  بهم وجدُحَز م وجذٍس ً واخخطاضُحن وناملحن ًدعً اخخُاَس ت وإلاذًٍش ظّى متزاًذة جٓىم نلى نٓٛى البشٍش

ى ٌهخبر  ومىه ٌهخبر ت لجمُو العُاظاث وبشامج وؤوشؿت اإلااظعت، َو الهىطش البششي َى الخاٖم والٓىة املخٖش

ش  الػمان الىخُذ لبهث الخُاة لُ٘اًت نىاضش الاهخاج التي ال ًمً٘ ؤن جخدٓٔ ألاَذاٍ اإلاخىخاة منها ما للم ًخَى

ت الّذاثمت َيها الهىطش البششي، َاإلوعان ال ًخػو لهىامل زابخت  ًمً٘ العُؿشة  نليها بل َى ًخمحز بالخٖش

والخٓلب اإلاعخمش مما ٌعبب اخخالٍ ألاَشاد في الٓىة الهاملت والهالْت بحن معحري اإلااظعت والهماٛ َهي نالْت 

احخمانُت ْبل ؤن جٙىن اْخطادًت، َُمً٘ للمذْٔ ؤن ًالخل رلٚ ؤي مذي جٙامل معحري الاداسة والهماٛ ؤو 

ابت الذاخلُت مذي مالخكت ؤن الاداسة ْذ ٗالخدُحزاث، اشتراٖهم في بهؼ الٓشاساث، هكام الْش وة خعىت لهمالها 

ُذ الهمل َزٍ الهىامل وؤخشي تهم اإلاذْٔ في اجخار بهؼ  التي جػو زٓاَت م٘دعبت مً ؾٍش بداستهم ٖخْى

ش ننها.  الخٓاٍس

 (2)ـ املىازد املادًت: 2

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

ت وخذماجُت مىاسدَا اإلاادًت هي ألامىاٛ اإلاعخهملت واإلاىحىداث في املخؿـ الىؾني لها  َىإ ماظعاث ججاٍس

ٗاملخؿـ الخاص بالٓؿام البىٙي ؤو الُالحي، ؤو املخؿـ الخاص بٓؿام الخإمحن،...الخ، حهذٍ َزا املخؿـ بلى 
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 ٛ اإلااظعت. ؤما الثاهُت َهي سئوط ألامىاٛ باليعبت للماظعاث، رلٚ ؤن مهكم ألاَذاٍ  املخاَكت نلى ؤضى

والعُاظاث والٓشاساث ٌعخدُل الىؿش بليها بمهٛض نً الانخباساث اإلاالُت وهدُجت الخًحراث التي خذزذ في اليشاؽ 

ض ؤٖثر ؤَمُت ابت اإلاالُت ؤضبدخا جدخالن مٖش هخمذ نليها في ٖخابت الاْخطادي، َةن وقُُتي الخخؿُـ والْش ، َو

ت  ت الخؿـ والعُاظاث الاداٍس زا بمهَش ش ؤي املخاَكت نلى ؤضٛى اإلااظعت وحعُحر اإلاىاسد اإلاالُت َو الخٓاٍس

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

ابت نلى اإلاىاسد اإلاادًت جكهش مشاٗل نذًذة الهمذًت وجٓذًم اإلاالخكاث ألصخاب الش ش ششوؽ الْش إن وبرا لم ًخَى

منها اخخالط بهؼ مىحىداث اإلااظعت باإلغاَت بلى ألاصماث اإلاالُت ٖهذم ْذسة اإلااظعت نلى ظذاد التزاماتها 

زا ساحو ٗله لالخخالط والاخؿاء والًش في اإلااظعت.  وجُادي الاَالط َو

 .     (1)اة للسكابت الّدااخليتاملؿلب الثاوي: الخدكيم أد

ابت الذاخلُت جُشع نلى حمُو  ابت الذاخلُت واخترها حهٍشِ شامل َى ؤن: ]الْش ُاث للْش قهشث نذة حهٍش

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

 .[ظشاٍ وألانؿاٛ الخاضت بالخجهحزاثالا الاظخًالٛ ألامثل للمىاسد والٓػاء نلى 

 ـ الالتزام بالعُاظاث اإلاشظىمت.

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

ت واملخاظبُت. ابت الاداٍس ابت الذاخلُت ًدٓٔ ؤَذاَه مً خالٛ حاهبحن َما الْش  وهكام الْش

تـ 1 شمل َزا الجاهب س السكابت الاداٍز ْابت العُاظاث الذاخلُت والاحشاءاث العابٔ وغهها مً خالٛ : َو

ت وخؿىؽ العلؿت واإلاعاولُت، َزا بلى حاهب ظالمت   اث والىقاثِ الاداٍس الخؿت الخىكُمُت التي جبحن اإلاعخٍى

مً٘ الٓى  ٛ الٓشاساث التي جم اجخارَا مً ؾٍش الاداسة وجُُٓم مذي ُٖاءة ؤداء الهماٛ وألاوشؿت التي جماسظها، ٍو

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

ابت البُاهاث املخاظبُت في دَاجش وسجالث ألاضٛى املخخلُت، السكابت املحاسبيتـ 2 : ًخػمً َزا الجاهب ْس

دظ الاحشاءاث والٓىانذ  ومشاحهت الُٓىد التي جم حسجُلها في الذَاجش الُىمُت وجشخُلها بلى دَاجش ألاظخار، َو

والؿّش املخاظبُت وؤظالُب خماًت ألاضٛى مً الػُام وؤخحرا جُُٓم مذي الالتزام بالٓىانذ املخاظبُت اإلاخهاٍس 

ٗان اله٘غ جطهب  ابت حُذا ٌعانذ اإلاذْٔ نلى جؿبُٔ هؿاّ نملُت الخذُْٔ ؤما برا  ٗان هكام الْش نليها َةرا 

 نملُت الخذُْٔ.

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

والُدىص التي ظخٙىن مجاال لخؿبُٔ نملُت الخذُْٔ، وؤَ الىدُجت التي جىضل بليها مً نملُت الخُُٓم 
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ْذ اإلاالثم للُٓام باإلحشاءاث ٌعخؿُو اإلاذْٔ جدذًذ مذي الهمٔ اإلاؿلىب في َدظ جلٚ ألادلت باإلغاَت بلى الى 

 للخذُْٔ.

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

ابت الذاخلُت مً خالٛ الاؾالم واإلاالخكت ؤو مً خالٛ ْاثمت اظخٓطاء  (1 الخهٍش نلى هكام الْش

 ىماث َزا الىكام.همىرحُت لخىغُذ الُُُ٘ت التي ًخم بها َهال جىُُز مٓ

بحشاء مٓاسهت بحن ؤلاحشاءاث التي جىؿىي نليها الٓاثمت اإلاثالُت املخذدة في الخؿىة العابٓت مو ألاخز  (2

 في الانخباس الكشوٍ الُهلُت التي جىُز خاللها جلٚ ؤلاحشاءاث.

زا ًخؿلب مً اإلاذْٔ اظخخذام اإلاهاًىت الاخطاثُت  (3 جدذًذ الُُُ٘ت التي ٌهمل بها الىكام، َو

 لل٘شِ نً الُُُ٘ت التي ٌهمل بها الىكام َهال.

 املؿلب الثالث: الخددًاث التي جىاحه جدكيم الحساباث  لخؿبيله ألامثل في املؤسست الاكخطادًت. 

 (1)ًىاحه الخذُْٔ مجمىنت مً الخدذًاث هزٖش منها:

 :فجىة الخىكعاث .1

هاث في الخذُْٔ رلٚ الخباًً بحن واحباث اإلاذْٔ التي جدذدَا الٓىاهحن املخخلُت،  وهني بُجىة الخْى

و جدُٓٓه، َمعخخذمي  زلٚ جطىساث معخخذمي الٓىاثم اإلاالُت لألداء اإلانهي للمذْٔ اإلاخْى واإلاىكماث اإلاهىُت، ٖو

الٓىاثم اإلاالُت ٌهخٓذون ؤن اإلاذْٔ َى اإلاعاوٛ نً بنذاد الٓىاثم اإلاالُت، وؤهه ًداَل نلى اظخٓالله نىذ مضاولت 

ش الىكُِ ًخػً ْذسة اإلااظعت في الاظخمشاس في اليشاؽ، ٖما ؤن معاولُت اإلاذْٔ في انخٓادَم نمله، وؤن الخٍٓش

ذ مً احعام الُجىة بحن  زا الانخٓاد ًٍض اث الًحر الٓاهىهُت بشٙل مؿلٔ َو َى اٖدشاٍ ألاخؿاء والًش والخطَش

و املخخمل والىخاثج الخُُٓٓت للمشاحو في هكش اإلاعخخذمحن.   الخْى

 ملؤسست على الاسخمساز في اليشاؽ:مشيل كدزة ا .2

ش، َى امٙاهُت اإلااظعت في الاظخمشاس مً نذمه في  بن اإلاشٙل الزي ًىاحه اإلاذْٓحن الُىم في بنذاد الخٍٓش

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

ا. مٓابلت الخذَٓاث اإلاالُت الذاخل  ُت والخاسحُت وبالخالي ًازش نلى اظخمشاَس

 ممازست الخلدًس املنهي مً ؾسف املدكم. .3

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

وحهٓذ اإلاىاِْ التي جخؿلب  نّذة مازشاث جمىو الُٓام بهمله نلى الىحه اإلاىىؽ به، وهزٖش منها مشٙلت ؾبُهُت

ش، والطُاث التي ًخمخو بها وبِئت اإلاشاحهت، ونملُت اجخار الٓشاساث التي جدبو ومً جإزحراث  مماسظت َزا الخٍٓش

ٚ اإلانهي، ؤما جإزحراث بِئت الخذُْٔ 
ّ
الطُاث هزٖش الاظخٓاللُت، واإلاىغىنُت والجزاَت نىذ مضاولت الهمل اإلانهي والش

 ًىؽ الخىاَعُت واإلاهاًحر اإلاهىُتم الخإٖذ والػَخكهش باملخاؾش ونذ
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 الخأثيراث البيئيت ألاوشؿت الىخداث الاكخطادًت على الخدكيم: .4

ش  لٓذ ؤضبدذ مهمت الخُاف نلى البِئت الاْخطادًت تهم الجمُو َلزا َةن مً الىاحب نلى اإلاذْٓحن جؿٍى

 مهمت الخذُْٔ اظخجابت لتزاًذ الاَخمام باملخاَكت نلى البِئت.

 هؼ الاْتراخاث إلاىاحهت َزٍ الخدذًاث:ب

هاتهم.  ـ ًجب جدعحن الاجطاالث مو معخخذمي الٓىاثم بهذٍ جىنُتهم وجصخُذ جْى

 ـ ًجب نلى جذنُم اظخٓاللُت اإلاذْٓحن.

اث الٓاهىهُت.  ًجب نلى اإلاىكماث جىظُو معاولُاث اإلاذْٓحن اإلاخهلٓت باٖدشاٍ ألاخؿاء والًش والخطَش

ش اإلاذْٔ ننها.ـ ًجب نلى اإلاىكماث ا  إلاهىُت حشُ٘ل لجً لُدظ الٓىاثم اإلاالُت للميشإة وجٓاٍس

 (1).ـ ًجب دساظت الكشوٍ الاْخطادًت الهامت والخىكُمُت اإلاخهلٓت بالطىانت وجُُٓم ُٖاءة ؤلاداسة
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 اخالضت الفطل الثاوي: 

ٔ َدظ ج٘دس ي وقُُت الخذُْٔ دوسا في غبـ الىكام املخاظبي للماظعت  الاْخطادًت، ورلٚ نً ؾٍش

ض اإلاالي والىغهُت الخُُٓٓت  ش خٛى مذي جمثُل الٓىاثم اإلاالُت للمٖش ابت الذاخلُت زم الخٍٓش وجُُٓم هؿام الْش

ش جٙىن ظلُمت مً خالٛ الخهبحر الذُْٔ والعلُم للخعاباث الخخامُت، والتي ًٓذمها  للماظعت، َزٍ الخٓاٍس

عت، بانخباٍس ؤظاظا لىجانت الٓشاساث الذاخلُت في جُهُل ألاداء وجىحُه ْشاساث اإلاذْٔ الذاخلي والخاسجي للماظ

ٗان رلٚ ًخظ جصخُذ  الاظدثماس الخاسحُت للماظعت، ورلٚ باجخارٍ لإلحشاءاث الخصخُدُت الالصمت ظىاء 

 اظعت.ألاخؿاء ؤو جٓذًم الخلٛى مً ؤحل جُادي ؤلاَالط والًش، َزٍ ألاَذاٍ ٗلها حععى لخدعحن هخاثج اإلا

 

 

 

 

 



 

 الفطل الثالث:

)حغرًت ألاوعام ـ  ONABـ دزاست ميداهيت في مؤسست 

 مسخغاهم(.
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 ملدمت الفطل:

ت ؤَمُت الخذُْٔ املخاظبي في  بهذ جدذًذ ؤلاؾاس الّىكشي لهزا البدث في الُطٛى العابٓت، خاولىا مهَش

 .ONABاإلااظعت الاْخطادًت حًزًت ألاوهام 

شة نلى معخىي َزٍ اإلااظعت  وإلنؿاء َزا الجاهب خٓه مً الّذساظت وانخمادا نلى اإلاهلىماث اإلاخَى

 َٓذ جم جٓعُم َزا الُطل بلى زالزت مباخث.

 :  .ONABجلدًم مؤسست حغرًت ألاوعام املبدث ألاٌو

 املبدث الثاوي: وشاؽ الخدكيم املحاسبي في املؤسست.

دكيم املح املبدث الثالث: 
ّ
 اسبي وجدليلها في املؤسست.أَميت عمل املدكم واسخجىاباث الخ
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: جلدًم مؤسست حغرًت ألاوعام.  املبدث ألاٌو

خيت وهااميت ٌ  : دزاست جاٍز  .ONABاملؿلب ألاٌو

ت الاظباهُت 1952جم جإظِغ َزٍ الىخذة ظىت  وسممذ مً ؾٍش الّذًىان  «makala»مً ؾٍش الشٖش

زا جدذ بششا 1969ـ 4ـ 4الٓىمي أليزًت ألاوهام بـ  ٍ وصاسة الُالخت والّطُذ البدشي بشٙل ماظعت نمىمُت راث َو

ا الّشثِس ي الجضاثش الهاضمت. َض  وشار بهخاجي أليزًت ألاوهام مٖش

مشث َزٍ اإلااظعت بهذة جدىالث هدُجت الاضالخاث الاْخطادًت راث سؤط ماٛ بحمالي ْذس بـ 

ضي وظمُذ بـ  7.000.000.000 خُث ؤدمجذ َيها اإلااظعاث  ONABدج خُث ؤضبدذ ماظعت راث حعُحر ال مٖش

 الثالر:

ORAVIO وOREVI وORAC  ٗاث في خالت اجهُاس وبَالط َٓشس ٗاهذ َزٍ الشش دمجهم  ONABخُث 

ت ومىكمت واخذة جدذ  ُْادتها خُث ظاَمذ بشؤط ماٛ ْذٍس  ٗاث الثالر ألاخشي ظاَمذ  %80لُطبدىا شٖش والشش

خ ماي  % 20بـ  ٗان َزا ٗله بخاٍس  وخىلذ: 1998مً سؤط اإلااٛ و

ORAVIO  بلىGAO .وجٓو في هاخُت الًشب 

OREVI  بلىGAE .  وجٓو هاخُت الشّش

ORAC  خىلذ بلىGAC .وجٓو َزٍ ألاخشي في الىظـ 

ت الٓابػت  ت الشٖش ٍض ت اإلاٖش ل َزٍ الّىىاحي جخهامل مو اإلاذًٍش مدل الّذساظت هي  UABالىخذة  ONABٗو

ي ؤوشإ بـ وا GAOـ ORAVIOمجمو جشبُت الّذواحً للًشب 
ّ
دج واسجُو  7.000.000.000بشؤط ماٛ ْذٍس  1998ـ 1ـ 19لز

ا معخًاهم وجىقِ خالُا  7.003.000.000بلى   نامل. 86دج مَٓش

ت جابهت للماظعت ألام  اإلاخىاحذة  ORAVIOًٓخطش  نمل الىخذة نلى الاهخاج والبُو واإلاذًٍش

ت نليها ٖما ؤجّ  زا اإلاطذسة لألوامش في بطالمىذس، معخًاهم وحهخبر الّعلؿت اإلاشَش ها اإلاعاولت واإلاخد٘مت باألظهاس ٖو

 بهخاج مىخىج مهحن ؤو حًُحٍر وهي اإلاعاولت نً ظحر الىخذة مدل الّذساظت ومهالجت ؾىاست ٖما ؤّجها جخدمل الىدُجت.
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شان، معخًاهم، جلمعان، ظُذي بلهباط،  َزٍ الىخذة جيخمي بلى الًشب وجػم ظبو وخذاث َشنُت: َو

زا لعذ خاحاتها بشاس، الب ٗاث والخهاون ًٙىن مو بهػها البهؼ َو ُؼ، وظخت مشاٖض لتربُت الّذواحً بشٙل شش

ت والخبادٛ اإلاشتٕر للمىاد    ألاولُت.الػشوٍس

 املؿلب الثاوي: الهييل الخىايمي للمؤسست.

 ف الخىايم ى ٌشٙل ؤلاؾاس الزي ًجب ؤن حهمل اإلااظعت حعٍس : حهني ٗلمت الخىكُم الخجذًذ  َو

مً٘ حهُحن الجهاث اإلاهىُت به  َُما ًلي:غم  ىه ٍو

  مهامهم وغو ألاَذاٍ والعُاظاث سئظاء ؤلاداسة واإلاطالح: وقُُتهم املدًس العام واملساعدون :

 جىدطش غمً جؿبُٔ جلٚ الٓشاساث الخاضت بةهجاص ألاَذاٍ والعُاظاث اإلاعؿشة.

 ه : َى مخؿـ ًمثل مجمىم َُاٗل اإلااظعت اإلاىحى الهييل الخىايمي
ّ
دة بحن اإلاطالح ٖما ؤه

ه ًٓىم بترجِب وغهُت ٗل نامل في اإلااظعت وبحن مهكم 
ّ
ؤخحن وظُلت لإلنالم الّذاخلي أله

مخاص بعشنت  اإلاهام اإلااداة مً ؾٍش اإلاطالح وألاشخاص َهى ًلهب دوسا َاما في اإلااظعت ٍو

  الخىُُز وبالبعاؾت والعهىلت.
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 للملس إلادازي ملؤسست حغرًت ألاوعام.(: الهييل الخىايمي 2الشيل زكم )

 

  

 

 

                             

 

                   

 

            

                

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 : وزاثٔ اإلااظعت.1مطذس 

ــــــــــــــــــــــــت  اإلاذًٍش

 مشاْب اإلاحزاهُت  ؤماهت نامت  مشاْب اإلاطالح

داثشة 

حعُحر 

 املخضون 

داثشة 

 ً  الخمٍى

داثشة 

 الاظخًالٛ 

داثشة 

مشاْبت 

 الّىىنُت 

ؤلاداسة 

 الهامت 

داثشة 

املخاظبت 

 اإلاالُت 

 داثشة 

 ألامً

مطلخت 

الاهخاج 

 واإلاىاد

مطلخت 

 ؤلاهخاج

مطلخت 

ً  الخمٍى

مطلخت 

 الّىٓل 

مطلخت 

مشاْبت 

 اإلاىاد

مطلخت 

حعُحر اإلاىاسد 

ت  البشٍش

مطلخت 

اإلاالُت 

 واإلاحزاهُت

مطلخت 

اإلاالُت 

 واإلاحزاهُت

مطلخت 

 الخذماث 

مطلخت مشاْبت 

 اإلاىخجاث الخامت

مطلخت 

ْؿو 

 الًُاس

اإلاطلخت 

ت  الخجاٍس

مطلخت 

 الّطُاهت  

مطلخت 

مداظبت 

 اإلاادة
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 املبدث الثاوي: وشاؽ الخدكيم في املؤسست.

دكيم الّدااخلي.
ّ
: مساخل الليام شعمليت الخ  املؿلب ألاٌو

 اهجاش بسهامج سىىي للخداخل: .1

شهامج ظىىي، الخذُْٔ الّذاخلي نملها ورلٚ بىغو في بذاًت ٗل ظىت مخؿـ بخُث جضاٛو وقُُت 

زا بؿلب مً اإلاطالح اإلاهىُت ألخذ  جىغو مً خالله بؾاس ومجاٛ نملها، ٖما ًمً٘ لها خاالث جذخل اظخثىاثُت َو

 الىخذاث الخابهت للماظعت، ؤو مً الىخذة هُعها.

زا متى ما لىخل ؤن َىإ خؿش مالي ؤو مداظبي في وشاؽ ما، ؤو مجاٛ نمل اإلاذْٔ الّذاخلي داخل  َو

 بشهامجه الهادي يحر مدذد في وشاؽ ؤو مطلخت، بل ًزَب بلى ؤبهذ مً رلٚ َِشمل مثال: اإلااظعت في

 الّخذُْٔ الّذاخلي لىقُُت ؤلاهخاج. -

اث. الّخذُْٔ الّذاخلي لىقُُت -  اإلاشتًر

 املخضوهاث. الّخذُْٔ الّذاخلي لىقُُت -

 الّذاخلي للجشد.الّخذُْٔ  -

 الّذاخلي املخاظبي. الّخذُْٔ  -

2.  
ّ
دكيم:إعالم الهيئت بالخ

ّ
 دكيم مً كبل الهيئت املسؤولت عً بسهامج الخ

ت الّخذُْٔ ومشاْبت الدعُحر، انخباسا مً ؤّن وشاؽ الّخذُْٔ جابو لها.  َىا هي مذًٍش

 بحشاء خىاس مو اإلاعاولحن نلى الهُئت اإلاهىُت بالّخذُْٔ مً ْبل سثِغ اإلاهمت. .3

َزا باظخهماٛ اظخماسة ؤظئلت اإلاشاْبت ، و بحشاء خىاس مو اإلاعاولحن نلى الهُئت اإلاهىُت بالّخذُْٔ .4

 الّذاخلُت.

 جٓذًم الاظخيخاحاث بلى اإلاعاولحن نلى الّشثِغ نلى الهُئت اإلاهىُت بالّخذُْٔ مً سثِغ اإلاهمت. .5

زا مخخلِ الىخاثج والخدلُالث  .6 ذ ًبحن َُه مخخلِ خؿىاث اإلاهمت ٖو ش مْا ش جٍٓش جدٍش

 اإلاعخخلطت.
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 خاالث ؤلاهخاج الُىمُت في الشهش.

 ئلت ؤخشي ًؿشخها اإلاذْٔ:ؤظ

 مً َم اإلاعاولحن نً هٓل اإلاىاد ألاولُت مً املخاصن بلى وسشاث ؤلاهخاج  -

 ما َى مهذٛ َٓذان اإلاىاد ألاولُت  -

ت جىىن مً اخالٌ:  .4  على مسخىي املطحح الخجاٍز

 اظخخشاج ٖشٍى اإلابُهاث خالٛ شهش لٙل مً ألايزًت اإلابانت. -

 نهاجي للشهش.َدظ َىاجحر ووزاثٔ مبُهاث اإلاىخىج ال -

 الخإٖذ مً خاالث اإلابُهاث خالٛ الشهش. -

ذ اظخالمه للمبُهاث   ظااٛ ًؿشخه اإلاذْٔ: َل الضبىن ًإخز مهه في ْو

زا مً ؤحل بنؿاء جُعحراث نً  .7 ش النهاجي بلى الهُئت اإلاهىُت بالّخذُْٔ َو له ْبل مششوم الّخٍٓش جدٍى

 الخدالُل والىخاثج اإلاخىضل بليها.

 هُئت اإلاهىُت.اظخٓباٛ جُعحراث ال .8

ُْام اإلاذْٔ الّذاخلي بُدظ الّخُعحراث اإلاشظلت، بهذٍ بحشاء جصخُذ للُهم ؤو ألاخؿاء بن  .9

 وحذث.

ت الهلُا. .10 ش جهاجي وبسظاٛ وسخت مىه بلى الهُئت ؤلاداٍس ش جٍٓش  جدٍش

 املؿلب الثاوي: الاحساءاث املخبعت في إدازة الخدكيم باملؤسست.

ً جدذًذ اإلاشاٗل ومىو ؤو الخٓلُل مً خذوثها ورلٚ ًجهل ؤمىالهم جىُز الخخؿُـ اإلاىاظب ًمً٘ اإلاذْٓحن م

 بعهىلت ٖبحرة وبالخالي ججىب الخؿش الىاحم نً اخخماٛ بَماٛ بهؼ الهىاضش.

 ـ خؿىاث نمل اإلاذْٔ:
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نىذ وضٛى اإلاذْٔ ألي مطلخت مً َزٍ اإلاطالح َةّن  ؤٛو ظااٛ ًؿشخه: مً َم معاولي َزٍ اإلاطلخت  ٖم 

 ُُت ٗل واخذ منهم نذدَم  ووق

 خُث ج٘مً خؿىاث نمل َزا اإلاذْٔ نلى معخىي اإلاطالح الخالُت:

 على مسخىي مطححت الخمىٍل جىىن مً اخالٌ: .1

اث اإلاىاد ألاولُت للشهش.  ـ َدظ َىاجحر ووزاثٔ مشتًر

 ـ بخطاء خاالث اإلاذخالث واملخشحاث ألاولُت للشهش زم ًؿشح اإلاذْٔ ظااٛ: َل جم اظخالم شخىاث اإلاىاد

 ألاولُت في هُغ الُىم الزي اظخلمذ َُه َىاجحر الششاء 

 على مسخىي مطححت إلاهخاج جىىن ب:  .2

 ـ ؾلب الىزاثٔ الخاضت باظتهالُٖاث الشهش مً اإلاىاد ألاولُت.

ٍى نلى ُُُٖت ظحر نملُت بهخاج ألايزًت.ـ   الْى
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 حاسبي وجدليلها في املؤسست.املبدث الثالث: أَميت عمل املدكم واسخجىاباث الخدكيم امل

: أَميت عمل املدكم في املؤسست:  املؿلب ألاٌو

 ًمً٘ جلخُظ ؤَمُت نمل اإلاذْٔ باإلااظعت في الّىٓاؽ الخالُت: -

 َدظ البُاهاث واإلاعدىذاث والّذَاجش والخعاباث الخاضت بمششوم اإلااظعت. -

الُت في اإلااظعت ورلٚ في َترة صمىُت الخشوج بشؤي َني مداًذ نً مذي داللت الٓىاثم اإلاالُت نً الىغو اإلا -

 مهُىت.

 خالٛ َترة صمىُت مهُىت ورلٚ مً خالٛ َدظ الىخاثج املخاظبُت.ٖشِ خعاسة ؤو سبذ اإلااظعت  -

 الخ٘م نلى ضالخُت الٓىاثم اإلاالُت ٖخًحر ظلُم لىخاثج ؤنماٛ اإلااظعت. -

بها )  -  ؤي الُٓاط املخاظبي(.الخإٖذ مً صخت ُْاط الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

 ٖشِ ألاخؿاء والًش في الّسجالث املخاظبُت. -

حزة ألاظاظُت في مشاْبت الخعاباث  - لهزا َةّن إلاذْٔ الخعاباث ؤَمُت بالًت في اإلااظعت، خُث ٌهخبر الٖش

 وجذُْٓها.

ساء، البيع،  ألاحىز.
ّ
 املؿلب الثاوي: الاسخجىاباث اخاضت بىظيفت الش

اث.(: كابمت 2أـ الجدٌو زكم )  اخاضت باملشتًر

 ألاحىبت  ألاظئلت

 اإلاالخكت ال  وهم

شاء 
ّ
 ـ  َل جىحذ مطلخت واخذة جٓىم بهملُت الش

 ـ َل َىإ لجىت جٓىم بذساظت الهشوع 

م معبٓا  ُباث مْش
ّ
 ـ  َل دَتر الؿ

+ 

+ 

+ 
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 ـ َل جخم نملُت َخذ الهشوع نلىُا 

اث ؤو  ـ َل َىإ مطلخت واخذة الظخالم اإلاشتًر

 بر نذة مطالح جمش ن

ي ًٓىم بخدذًذ الاخخُاحاث الىاحب 
ّ
ـ مً الز

ا   ششاَئ

اث دون ؾلبُت   ـ َل َىإ مشتًر

ـ بهذ اخخُاس اإلاىاد ًؿلب مىه الخإُٖذ نلى جلبُت 

 الؿلبُت 

 ٔ لبُاث اإلآذمت للمىسدًً َو
ّ
ـ َل ًخم مخابهت الؿ

شوؽ اإلاخُٔ نليها 
ّ
 الش

ـ َل مطلخت الاظخالم معخٓلت نً مطلخت 

 
ّ
 شاء الش

ل َى  خ مدذد َو ـ َل ًدمل وضل الاظخالم جاٍس

م معبٓا   مْش

ٗاهذ َىإ حعلُماث حضثُت للعلهت اإلاؿلىبت  ـ برا 

لبُت 
ّ
 َهل ًٙىن َزا مىضح في الؿ

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

ـ َىإ مطلخت واخذة الظخالم 

اث.  اإلاشتًر

 

 ـ ؤمحن مخضن واإلاذًش.

 

 

ـ ال ًمً٘ ؤن جٙىن َىإ 

اث دون ؾلبُت.م  شتًر

 

ـ جٙىن مطلخت الاظخالم 

شاء.
ّ
 مشجبؿت بمطلخت الش

ٙىن جدذًذ ًىم الششاء.  ـ ٍو

 

ـ ًىحذ  َىإ حعلُماث حضثُت 

لبُت.
ّ
ٙىن مىضح َزا في الؿ  ٍو

 

ً ملؤسست حغرًت ألاوعام   ONABاملطدز: مطححت الخمٍى
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 (: كابمت اخاضت باملبيعاث.3ب ـ الجدٌو )

 ألاحىبت  ألاظئلت

 اإلاالخكت ال  وهم

ـ َل مطلخت الُىجشة معخٓلت نً ٗل مً 

 ومطلخت ؤلاسظاٛ مطلخت البُو 

ـ َل جشاْب الُىاجحر مً خُث العهش 

عذًذ 
ّ
ُُُت الد  وال٘مُت ٖو

 ـ َل جىدم اإلابالٌ اإلآبىغت في البىٚ 

ىت في جهاًت الّعىت  ـ َل ًخم حشد الخٍض

 َٓـ 

ـ مً الزي ٌعخلم الشُٚ مً نىذ 

 الضبىن 

 َل َىإ دًىن مهذومت في اإلااظعت  ـ

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 ـ ًٙىهان مشجبؿان.

 

 

ىإ  ـ َىإ ما جىدم في البىٚ َو

ىت.  ما جىدم في الخٍض

ـ ًمً٘ ؤن ًٙىن َجاجي ونادة 

 ججشي نملُت الجشد َجاثُا.

 ـ سثِغ داثشة ؤلاداسة واإلاالُت.

ـ ال ًىحذ دًىن مهذومت ولً٘ 

 َىإ نمالء مشٕٙى َيهم.

 

 .ONABاملطدز: مطححت البيع ملؤسست حغرًت ألاوعام 
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 (: كابمت اخاضت باألحىز.4ج ـ الجدٌو )

 ألاحىبت ألاظئلت

 اإلاالخكاث ال وهم

لذحها ـ َل جىحذ مطلخت خاضت باإلاعخخذمحن 

بما في رلٚ مهلىماث خٛى اإلاعخخذمحن 

 الّشواجب وألاحىس 

ـ َل ًخم بنذاد ألاحىس والّشواجب مً ؾٍش 

 قِ واخذ مى 

ـ َل ًخم اخدعاب ألاحىس نلى ؤظاط نذد 

 ظاناث الهمل 

ـ َل مطلخت اإلاعخخذمحن جخىل ى حهذًل 

 ألاحىس 

ـ مً ًخىلى الّخذُْٔ في ٖشٍى الّشواجب وألاحىس 

 مداظبُا وخعابُا 

يُت للهماٛ    ـ َل جىحذ دوساث جٍٙى

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ مطلخت اإلاعخخذمحن 

 واإلاذًش.

 جىحذ ملخُٓاث َٓـ. ـ

 

 .ONABاملطدز: مطححت املسخخدمين ملؤسست حغرًت 
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دكيم املحاسبي.
ّ
 املؿلب الثالث: جدليل اسخجىاباث الخ

 مً خالٛ جدلُل الاظخجىاباث الّعابٓت جبحن لىا ما ًلي:

ساء:1
ّ
سبت لعمليت الش

ّ
 ـ بالي

ٓا للؿلبُاث التي نلى مطلخت واخ هااتـ  حهخمذ اإلااظعت في نملُت ششاءَا الخخُاح ذة، وجٓىم بششائها َو

لبُاث، ؤّجها ال جٓىم بالششاء دون ؤن ًٙىن 
ّ
خذدَا ؤمحن املخضن، ورلٚ بهذ ُْام اللجىت املخخطت بذساظت َزٍ الؿ

 ؾلب نليها. 

ٓا  لبُاث َو
ّ
ما معبٓا، وجٙىن َىإ مخابهت للؿ ٙىن مْش ـ جٙىن ؾلبُاث اإلااظعت في دَتر خاص بها ٍو

 نليها. للششوؽ اإلاخُٔ

ـ مطلخت الاظخالم ومطلخت الششاء يحر معخٓلت َُما بُنها، َبهذ نملُت الشاء ًطل لللضبىن وضل 

م معبٓا. ٙىن مْش خ مدذد ٍو ٙىن ًدمل جاٍس  الاظخالم، ٍو

 ـ باليسبت لعمليت البيع:2ـ

 ـ مطلخت الُىجشة مشجبؿت بٙل مً مطلخت البُو ومطلخت ؤلاسظاٛ.

ُُُت الدعذًذ.ـ جشاْب الُىاجحر مً خُث الّع   هش، ال٘مُت ٖو

ىت، ونملُت حشد َزٍ ألاخحرة ًٙىن َجاثُا ونادة ما ججشي  ـ اإلابالٌ اإلآبىغت َىإ ما جىدم في الخٍض

 خالٛ جهاًت ٗل شهش.

هت.  ـ ًدخُل الضبىن بطىسة نً الشُٚ ٖطادّ نليها جُادًا لبهؼ الخالنباث اإلاخْى

 ـ باليسبت لألحىز:3

خاضت باإلاعخخذمحن لذحها ٗل اإلاهلىماث خٛى اإلاعخخذمحن بما في رلٚ  ـ جىحذ في اإلااظعت مطلخت

خم جدذًذ ٗل مً ألاحىس والّشواجب نلى ؤظاط  زلٚ الهمل ؤلاغافي.ألاحىس والّشواجب. ٍو  الخػىس للهمل ٖو

ٔ ؤوامش الّذَو.  ـ ؤحىس اإلاىقُحن جطٍش نً  ؾٍش
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واإلاذًش ومطلخت اإلاعخخذمحن جخىلى ـ ًخىلى الخذُْٔ ل٘شٍى الّشواجب ٗل مً مطلخت اإلاعخخذمحن 

 ٖزلٚ حهذًل ألاحىس.

ُو لالظخالم في ٖشِ الّشواجب. ٔ الخْى  ـ  ًخم بزباث اظخالم الهماٛ ألحىسَم نً ؾٍش

 ـ  ًخدذد نذد الهماٛ الُهلي إلاعخىي اليشاؽ خالٛ اليشاؽ.
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 اخالضت الفطل:

ٗاهذ الىدُجت ؤّن  ONABًت ألاوهام مً خالٛ َزا الُطل خاولىا حعلُـ الػىء ماظعت حًز و

ماظعت حًزًت ألاوهام جداٛو مىاٖبت الخؿىس الاْخطادي مً خالٛ بنادة َُٙلتها ودمجها لهذة ماظعاث 

 في بنؿاء الّطىسة الصخُدت للماظعت .  وانخمادَا  نلى هكام الّشْابت الّذاخلُت التي حهخبر نىطش مهم

زا انخمادَا نلى ؤخعً ؾّش الّخذُْٔ  ش اإلااظعت الاْخطادًت. ٖو     التي جلهب دوس ٖبحر في جؿٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاجمت الهامت  



          خاتمة العامةال

 

 ~ ج  ~

 

ت الّخذُْٔ املخاظبي في اإلااظعت مً خالٛ الّذساظت الّعابٓت التي ْمىا بها واإلاخػمىت "ؤَمُ

ت وجخػمً َدظ  وجُُٓم هكام الّشْابت الاْخطادًت". جبحن ؤّن وقُُت الّخذُْٔ املخاظبي هي ؤخذ َشوم اإلاهَش

ش مً ؤحل اجخار ْشاساث وسظم ظُاظاث مً ؾٍش شخظ له مهاساث شخطُت وضُاث  الّذاخلُت، زم الّخٍٓش

ه ًخمحز بةبذاء سؤي َني مداًذ داخل اإلااظعت. ٖما راجُت،
ّ
 ؤه

ٍ ٖما ؤّن وقُُت الّخذُْٔ املخاظبي لها نّذة ؤهىام ومهاًحر مخهاٍس نليها دولُا ومً ؤحل جؿبُٔ َز

َهي جلهب دوس ٖبحر ٔ ألاَذاٍ اإلاشحىة نلى ؤخعً وحه.  واإلاشاخل لخدُٓ آلالُاثاإلاهمت ًجب بهخاج مجمىنت مً 

ض اإلاالي لها. ت اإلاٖش ه ًخم مً خالله الخمً٘ مً مهَش
ّ
 وؤَمُت بالًت داخل اإلااظعت الاْخطادًت، خُث ؤه

 مً اخالٌ َرٍ الّدزاساث جىضلىا إلى الىخابج الخاليت:

 املخاظبي ٌهخبر الّشٖحزة ألاظاظُت في اإلااظعت. الّخذُْٔ  (1

ت    (2 بّن وقُُت الّخذُْٔ املخاظبي جلهب دوسا مهما للىضٛى بلى الّطىسة الّصخُدت للماظعت ٖزا في مهَش

ا اإلاالي خالٛ ٗل َترة. َض  مٖش

ش (3  .وقُُت الّخذُْٔ املخاظبي حشمل الُدظ ملخخلِ ؤهكمت الّشْابت الّذاخلُت زم الخدُٓٔ زم الخٍٓش

ي ٌهخمذ نلُه اإلاذْٔ نىذ وغو خؿت الهمل لخٓلُظ َشص  اسجٙاب  (4
ّ
حهخبر الّشْابت الّذاخلُت ألاظاط الز

 ألاخؿاء والًش ومىو خذور ؤي جالنباث داخل اإلااظعت.

 حهخمذ ماظعت حًزًت ألاوهام نلى ٗل مً الخذُْٔ الّذاخلي والّخذُْٔ الخاسجي. (5

 الاكتراخاث: الحلٌى والخىضياث.

 لخالضت والىخاثج اإلاخدطل نليها هٓترح الخىضُاث الخالُت:بىاء نلى ا -

 ًجب نلى مذْٔ الخعاباث ؤن ًدبو ؾّش وبحشاءاث مخخلُت للىضٛى بلى الّىخاثج الّنهاثُت. .1

 الانخماد نلى ؾّش الخذُْٔ الخذًثت في جىُُز نملُت الخذُْٔ مثل: اإلاالخكت، اإلآاسهت، والخدلُل. .2

يُت للهماٛ مً  .3 تهم للمهىت.ؤحل اٖبنذاد دوساث جٍٙى   دعابهم  ومهَش

ابت الّذاخلُت.  .4 ت هكام الْش  الُٓام بهملُت الجشد اإلاُاجئ مً ؤحل جٍٓى



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاشاحو
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