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ً ومظخخدمي اللىائم املاليت في طل الخطىزاث والخغيراث إلاكخصادًت املدظازعت  أصبدذ خاحت املظدثمٍس

واشخداد خدة املىافظت في ألاطىاق املاليت إلى معلىماث جمخاش بخصائص هىعيت مخميزة لخىحيههم الجخاذ كسازاث 

إال إذا ألاهداف املسحىة منها  ًمكً أن جدلم الىىعيت ال الخصائصاكخصادًت زشيدة والشك مً أن هره 

  التي جؤزس في اججاهاث جددًد اللساز   املالئمت و جظمىذ خاصيت

أي وللد أدي الطلب املتزاًد على املعلىمت املداطبيت إلى طسوزة الاهخمام بىىعيت وحىدة املعلىمت املداطبيت 

لخلدًمها ملخخلف ألاطساف املظخخدمت لها لدظاهم في عمليت اجخاذ اللساز  أن جكىن مىزىكت وذاث مصداكيت 

دوز هام ًخمثل في  الىظامواملعلىماث ذاث حىدة ال ًيخجها إال هظام مداطبي فعال ومخطىز خيث ًلعب هرا 

م  خم ذلك عً طٍس اث اجخاذ اللساز بمعلىماث دكيلت ومىاطبت وفي الىكذ املىاطب ٍو جصوٍد مخخلف مظخٍى

س واللىائم املاليتال  خلاٍز

ادة الثلت لدي ألاطساف  مالئمتوختى جكىن املعلىمت املداطبيت  ومىزىكت ًجب أن جفسض أدواث زكابيت  لٍص

لخلييم والخأكد مً صحت أهميت الكبيرة وأصبدذ جخمخع ب املظخخدمت خيث ظهسث  املساحعت الداخليت 

س واللىائم املاليت التي ًفسشها  ص مصداكيت املعلىمت املداطبيت هظام املعلىماث املداطبي البياهاث والخلاٍز  وحعٍص

ت ومظخللت  وظيفتباعخبازها والخأكد مً أن الظياطاث وإلاحساءاث املسطىمت خاليت مً ألاخطاء  اطدشاٍز

 . خفعيل وجلييم هظام السكابت داخليتلحظعى 

 وعليه ًمكً طسح إلاشكاليت الخاليت:

املراجعة الداخلية كأداة من أدوات الرقابة الداخلية في ثحسين جودة املعلومات  كيف جساهم "

 املحاسبية؟"

 ولإلحابت على إلاشكاليت الخاليت جم طسح ألاطئلت الفسعيت الخاليت:

  هل حظاهم املساحعت الداخليت في جلبيت خاحياث ومخطلباث ألاطساف املظخفيدة مً املعلىماث

 ؟املداطبيت

  ؟ما أهميت الىظام املعلىماث املداطبي في إهخاج املعلىماث املداطبيت 

   ؟ماهى أزس جكىىلىحيا املعلىماث على الىظام املعلىماث املداطبي 

 ؟ما هي الخصائص ومعاًير التي جظمً حىدة املعلىماث املداطبيت 

  املاليت مً ألاخطاء  اللىائمهل جظمً املساحعت الداخليت خلى املعلىماث املداطبيت املىحىدة في      

 ؟و الخالعباث
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  ؟كيف ًخم جىفير عمليت املساحعت والسكابت على أوشطت البىك 

 فرضيات البحث 

  حظاهم املساحعت الداخليت في جفعيل هظام السكابت الداخليت مً خالل الخلليل مً ألاخطاء

 والغش والخالعب

  ت مظخللت في الخأزير على حىدة املعلىمت ًمكً للمساحعت الداخليت كىظيفت اطدشاٍز

 املداطبيت

 جخمثل املددداث ألاطاطيت لجىدة املعلىماث املداطبيت في مجمىعت مً الخصائص الىىعيت 

 أهمية الدراسة 

جبرش أهميت البدث مً ألاهميت التي أصبدذ جلعبها املعلىمت املداطبيت في الىكذ الحالي وأًظا أهميت 

التي هي أطاض اجخاذ اللسازاث إلاكخصادًت مً كبل  مصداكيتالحصىل على معلىماث دكيلت وذاث 

والخعسف على أهميت املساحعت الداخليت كىطيلت حظاعد على جدظين حىدة  مخخلف املظخخدمين

 املعلىماث املداطبيت وجظمً الدكت والشفافيت لألطساف املظخخدمت لها

 البحث:أهداف 

 علىمت املداطبيتالخطسق إلى ماهيت املساحعت الداخليت وحىدة امل 

  إبساش دوز وأهميت هظام املعلىماث املداطبي ودوزه في إهخاج معلىماث مداطبيت 

 ت للمعلىمت املداطبيت وأزسها على اجخاذ اللساز  الخعسف على الخصائص الىىعيت والثاهٍى

  أهم املعاًير التي حظاهم في حىدة املعلىمت املداطبيت إبساش 

 :اخحيار املوضوع أسباب

 جلدًم بدث أكادًمي ًدىاطب مع الخخصصزغبت في 

أهميت املعلىمت املداطبيت في الىكذ الحالي والحاحت املاطت في الحصىل على معلىمت مداطبيت ذاث 

ت  حىدة مع غياب الشفافيت في املؤطظاث الجصائٍس

 الدراسات السابقة

 ، ت الداخليت جلييم دوز املساحعت الداخليت في جدظين هظام السكابمدمد علي مدمد الجابسي

ألاكادًميت العسبيت للعلىم ، مركسة ماحظخير ، في شسكاث الخأمين  لىظم املعلىماث املداطبيت

وكد جلخصذ هخائج هره الدزاطت فيما ًلي:أن خبرة ،  4102 املاليت واملصسفيت ،صىعاء ،

وكفاءة املساحع الداخلي لها جأزير هام في جدظين هظام السكابت الداخليت لىظم املعلىماث 

س دوزٍت إلى مجلع إلادازة مخظمىت  املداطبي مً خالل التزام املدكم الداخلي بسفع جلاٍز
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املدكم  بالحيادًت والنزاهت له دوز هام  أوحه اللصىز في هظام السكابت الداخليت وأًظا جمخع

 في جدظين هظام السكابت الداخليت لىظم املعلىماث املداطبي .

 ، دوز السكابت الجبائيت في جدظين حىدة املعلىماث املداطبيت ، مركسة ماحظخير طليمان عخير

 ي :وكد جلخصذ هخائج هره الدزاطت فيما ًل،  4104ـ ــ 4100حامعت مدمد خيظس ، بظكسة ،

 في جيشأ التي املاليت العملياث مً الهائل الكم عً للخعبير وطيلت خير املداطبيت املعلىماث حعد

 بالدوزة ٌظمى ما أو الاكخصادًين ألاعىان بين ما أو الىاخد الاكخصادي بين العىن  ما

 مظخخدمي عدد اشداد الاكخصادًت، املؤطظت أمس يهمها التي الجهاث واشدًاد الاكخصادًت؛بخعدد

ً، املداطبيت مثل املعلىماث  املصالح والصبائً، املىزدًً امللسطين، املىظفين املظدثمٍس

 جكىن  أخياها وزبما بلسازاث وأغساض أطاطيت املداطبيت املعلىماث اطخخدام الجبائيت؛ ًسجبط

ت  حىدتها، مً جىلص مغالطت أي مً خاليت جكىن  أن فيجب لهرا ظخخدميها،مل باليظبت مصيًر

 في جخمثل والتي املداطبيت للمعلىماث الىىعيت الخصائص طسوزة جددًد ٌظخدعي وهرا

ت اللابليت خصائص أزبعت إلى إطافت أطاطيخين )املالئمت و املىزىكيت(، خاصيخين  زاهٍى

 الشمىل( الثباث، للفهم، اللابليت )للملازهت،

 ً مركسة ماطتر ،ملداطبيت دوز املساحعت الخازحيت في جدظين حىدة املعلىماث الىدة كدازي

 ، وجلخصذ هخائج هره الدزاطت فيما ًلي :  4102ـــ  4102 حامعت خمه لخظس ، الىادي ،

إن اعخماد املؤطظت لىظام زكابت داخليت مىظم ومدكم جظمً لها جدليم ألاهداف املظطسة في طل 

 .الالتزام باإلحساءاث والظياطاث املظطسة ًؤدي إلى الخلليص مً اخخماالث الخطأ والغش والظسكت  

                              جمثلذخيث  التربص اءإحس  مكان خالل مً الظابلت ودزاطاث دزاطدىا بين الاخخالف عىصس كان                   

فيت على عكع دزاطدىا امليداهيت                                      الدزاطاث في الليام بدزاطت خالت في بىك الفالخت والخىميت الٍس

 .التي اعخمدث على كىائم الاطخبيان   ألاخسي     الظابلت                

 منهجية البحث  

وخت والخأكد مً صحت الفسطياث جم الاعخماد على املىهج الىصفي س املط إلاشكاليتكصد إلاحابت على 

جسبص  إحساءومىهج دزاطت الحالت مً خالل مداولت جطبيم جلك املفاهيم في مؤطظت وذلك مً خالل 

فيت وكالت عين جادلع   الفالختجطبيلي في بىك   والخىميت الٍس

 البحثمححوى 

لإلحابت على إشكاليت البدث وإلبساش أهميخه وجدليم أهدافه جم جلظيم البدث إلى زالزت فصىل خيث 

ين والفصل الثالث عبازة عً دزاطت خالت  طم فصلين هظٍس
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  طبيعة املراجعة الداخلية :الفصل ألاول 

لظم هرا الفصل إلى زالر مباخث خيث جطسكىا في املبدث ألاول عمىمياث خىل  املساحعت واملطلب ٍو

 الثاوي ماهيت املساحعت الداخليت واملطلب الثالث هظام السكابت الداخليت

  الفصل الثاني : بعنوان مدخل للمعلومة املحاسبية وعالقتها باملراجعة الداخلية

زالر مباخث املبدث ألاول مدخل إلى املعلىمت املداطبيت املبدث الثاوي إلى وجم جلظيم هرا الفصل 

 .ملعلىمت املداطبيت أما املبدث الثالث املساحعت الداخليت وأزسها على حىدة املعلىمت املداطبيتحىدة ا

 :دراسة حالة بنك الفالحة والحنمية الريفية الفصل الثالث

فلد جم ججظيد أهم الىلاط التي جم الخطسق إليها مً خالل دزاطت جطبيليت لبىك الفالخت والخىميت  

فيت الفصل إلى زالر مباخث املبدث ألاول عمىمياث خىل بىك الفالخت  خيث كظمىا هرا  الٍس

فيت عين جادلع أما املبدث الثالث  فيت، املبدث الثاوي وكالت بىك الفالخت والخىميت الٍس والخىميت الٍس

فيت  هظامجلييم  وفي ألاخير جىصلىا إلى الخاجمت التي السكابت الداخليت في بىك الفالخت والخىميت الٍس

 .والخىصياث الخاصت بمىطىع الدزاطت الىخائججخظمً مجمىعت مً 
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 جمهيد

اشدادث ؤهمُت اإلاساحػت الداخلُت مؼ خدور غدة اجهُازاث في الشسواث وللد ؤزبدذ الدزاطاث ؤن طبب 

 الساِس ي الدفاع خـ ٌػد داخلُت زكابت هظام وحىد ألنالسكابت الداخلُت  متؤهظهى غػف  الاجهُاز 

س إغداد مً للىكاًت سجح الىثحر ؤن ، للشسواث الاخخُالُت اإلاالُت الخلاٍز هرا الػػف ٌػىد إٌ غدم ٍو

و غدم إغؿاءها الاهخمام اليافي هإداة مً اإلاساحػت الداخلُت  ىظُفتاهخمام الشسواث بشيل وافي ب

خُث جإحي ؤهمُتها مً وىجها ،ؤدواث السكابت الداخلُت حظعى لخلُُم وجفػُل هػام السكابت الداخلُت 

 إغؿاءؿبلت في اإلاسطظت وغمان ٌػمل غىى السكابُت اإلا الىطاالؤداة لإلدازة وغُجها في كُاض فػالُت 

مىه وغمان اهجاشه وفلا إلاا هى مخؿـ مؼ اخترام ول زلت ؤهبر  ألصخاب اإلاشسوع واإلاظخفُدًً 

 .  ألاهظمت واللىاهحن اإلاظؿسة

 ولدزاطت ؤغمم وؤهثر جفطُال إلاا ذهس مظبلا جم جلظُم الفطل ألاٌو إلى زالر مباخث واإلاخمثلت في :

 ماهُت اإلاساحػتاإلابدث ألاٌو :

 اإلابدث الثاوي : ماهُت اإلاساحػت الداخلُت

 اإلابدث الثالث : هظام السكابت الداخلُت
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 املراجعت ماهيت املبحث ألاول : 

في الظىىاث ألاخحرة مس الاكخطاد الىؾني بالػدًد مً ألاشماث ولىً جبلى ألاشمت اإلاالُت ؤهثر خظاطُت إذ 

اإلاسطظاث وغىى إزس هره الخدىالث الاكخطادًت جفسع ول اإلاسطظاث الاطخغالٌ الػلالوي جمع مػظم 

ت لها والتي ًخؿلبها اكخطاد الظىق لرلً ًجب  والظلُم إلاىازدها مً ؤحل جدظحن ألاهماؽ الدظحًر

مػسفت هلاؽ اللىة وهلاؽ الػػف ختى ًدظنى لها جدلُم مسد ودًت وزبدُت وال ًخدلم هرا إال 

 تباإلاساحػ

 املطلب ألاول :حعريف املراجعت

ىُت :"غملُت مىخظمت للخطٌى غىى اللسااً اإلاسجبؿت بالػىاضس الدالت  حػٍسف الجمػُت اإلاداطبُت ألامٍس

لت مىغىغُت لغسع الخإهُد مً دزحت جؿابم هره الػىاضس  غىى ألاخدار الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍس

 1." مػُىت للمػاًحر اإلاىغىغُت زم جىضُل هره الىخااج ألؾساف

م شخظ هفء  لت مىهجُت غً ؾٍس وغسفذ اإلاساحػت "بإجها غملُت حمؼ وجلُُم ؤدلت ؤلازباث بؿٍس

ومظخلل لخددًد مدي جىافم اإلاػلىماث غً ألاخدار الاكخطادًت مؼ اإلابادئ اإلاداطبُت اإلاخػازف غلحها 

س غً جلً الىخااج "  2والخلٍس

هي فدظ اإلاػلىماث والبُاهاث اإلاالُت مً كبل شخظ مظخلل مداًد  زاِظُتاإلاساحػت بطىزة 

غسفها اجداد اإلاداطبحن ألي مسطظت بغؼ الىػس غً هدفها وحجمها وشيلها اللاهىوي وللد 

يي غىى" ؤجها إحساءاث مىػمت مً ؤحل الخطٌى غىى ألادلت اإلاخػللت  اللاهىهُحن ألامٍس

بطىزة مىغىغُت لخددًد الػالكت ببن ؤلاكسازاث باإلكسازاث الاكخطادًت وألاخدار وجلُُمها 

3وملُاض مػحن وإًطاٌ الىخااج إلى اإلاظخفُدًً"  

                                                           
1 American Accounting Association AAA ,Report of the committee on Basic Auditing coneepts the Accounting Review 

supplement to vol ,XL,VII , 1972,P:18 

 

ت ، الؿبػت ألاولى ، 2010 ، ص : 321   2ؤمبن الظُد ؤخمد لؿفي ، اإلاداطبت واإلاساحػت الدولُت ، الداز الجامػُت ، ؤلاطىىدٍز

مدمد بشحر غىالي ، دوز مساحؼ الخظاباث في جلبُت اخخُاحاث مظخخدمي اللىاام اإلاالُت ، مجلت الباخث، ولُت الػلىم الاكخطادًت ، حامػت 

130كاضدي مسباح ، وزكلت ، الجصااس ، ص :  3
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والسجالث والػملُاث  واللىاامهما غسفذ اإلاساحػت غىى" ؤجها فدظ مىخظم ومظخلل للبُاهاث 

وإبداء السؤي  والفػالُت )اإلاالُت وغحر مالُت ( ألي ميشإة وؤن ًلىم اإلادكم بجمؼ ألادلت واللسااً وجلُُمها

سه   1".الفني مً خالٌ جلٍس

ف اإلا ىخظم مً كبل شخظ فني مداًد للدفاجس اإلافدظ ال اغىى ؤجه ساحػتوفي ألاخحر ًمىً حػٍس

والسجالث واإلاظدىداث والخطٌى غىى ؤدلت واللسااً إلبداء زؤي فني مداًد غىى مدي غدالت اللىاام 

 اإلاخاخت لدحها.اإلاالُت وهفاءة ؤلادازة في اطخغالٌ اإلاىازد 

ف الظابلت ًخطح وحىد غدة ميىهاث ؤطاطُت للمساحػت :  2مً خالٌ الخػاٍز

: خُث ؤن إلحساء غملُت اإلاساحػت ًجب جىفس مػلىماث كابلت  ـــــ جوافر معلوماث ًمكً الخحلم منها

 .للخدلم واللىاام اإلاالُت ؤو مدي فػالُت هػم اإلاػلىماث الالىتروهُت وغحرها

:خُث حػسف جلً ألادلت باإلاػلىماث التي ٌػخمد غلحها  أدلت إلاثباث بطريلت مىهجيتجمع وجلييم 

اإلاساحؼ للخإهد مً ؤن اللىاام اإلاالُت غسغذ وفم للمبادئ اإلاداطبُت وجإخر هره ألادلت ؤشياال غدًدة 

ت  وؤلاكسازاث وؤلاًػاخاث مثل اإلاطادكاث ، مالخظاث حسد ألاضٌى الثابخت ، ؤو الشهاداث الشفٍى

ػخبر حجم وهىغُت ؤدلت ؤلازباث هي اإلاددد ألاطاس ي لػملُت اإلاساحػت.   اإلالدمت مً الػمُل َو

:خُث ًجب ؤن ًيىن اإلاساحؼ مسهل لفهم اإلاػاًحر التي ًجب اطخخدامها  جوفر شخظ كفء ومسخلل

مالامت ، هما التي ًجب حمػها للخىضل الطخيخاحاث  ؤلازباثًدزن هىغُت وحجم ؤدلت  ىوهفء خت

 .ؤن ًيىن اإلاساحؼ مظخلال ذهىُا ًجب

س غً  جلدًم جلرير املراجعت اإلاساحػت بمثابت ألاداة التي ٌظخخدمها اإلاساحؼ في جىضُل  هخااج: ٌػخبر الخلٍس

اإلاالُت للمظخخدمحن الري ًمثل ألاداة لخىضُل وإغالم اللساء  زؤًه غً ضدق وغدالت مػلىماث اللىاام

   اًحر.بدزحت الخىفُم بحن اإلاػلىماث واإلاػ

 وفي ألاخحر ًمىً ؤن وظخيخج مً الخػاٍزف الظابلت ؤن غملُت اإلاساحػت جخمثل في ؤزبػت مساخل وهي :

    Examinéeالفحظ  .1

بها  ، وفدظ هى غملُت الخإهد مً صخت كُاض الػملُاث وطالمتها الري جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

اللُاض الخظابي للػملُاث اإلاالُت الخاضت باليشاؽ ، والخإهد مً حدًت اإلاظدىداث الداخلُت 

                                                           
1 General Guide lines on Internal Auditing Instittute of chartered Accountants of India .1983.p :5 

322ؤمحن الظُد مدمد لؿفي ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :  2
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والخازحُت التي جم غىى ؤطاطها الدسجُل في الدفاجس اإلاداطبُت .ووظخيخج ؤن اإلاساحؼ ًلىم بفدظ ول 

خاذ( ، ًفدظ )دفتر ألاط الدفاجس مً الفىاجحر والسجالث ) سجل الجسد ، سجل اإلاداطبي( ، ًفدظ 

 1غملُت الشساء والبُؼ

 Vérificationجحليم  .2

لطد به الخدلم مً وحىد ألاضٌى وملىُتها واللُم اإلاسجلت في اللىاام اإلاالُت ختى ًخمىً اإلاساحؼ  ٍو

مً الخىم غىى ضالخُت اللىاام اإلاالُت الجهااُت هخػبحر طلُم إلاشسوع غً فترة شمىُت مػُىت.وهالخظ ؤن 

وغُفخان مترابؿخان جمىً اإلاساحؼ مً إبداء زؤًه الفني اإلاداًد وهىا غسوزي ؤن الفدظ والخلُُم 

 جيىن اللىاام اإلاالُت حػىع الىغؼ اإلاالي للػملُاث اإلاداطبُت.

  Rapportالخلرير  .3

لطد به بلىزة  س ًلدم إلى مً حهمهم ألامس داخل اإلاسطظت  وإزباتهاالفدظ والخدلُم  هخااجٍو في جلٍس

اللىاام غملُت اإلاساحػت خُث ًبحن فُه اإلاساحؼ زؤًه الفني اإلاداًد غىى مدي صخت  خخام وخازحها وهى

س هخابي زكمي وغددي ) الىخااج التي جىضل إلحها اإلاساحؼ ( جيىن غىى شيل  اإلاالُت التي جيخهي بإغداد جلٍس

ً ، مطلخ ت الجباًت ، مالخظاث وجىضُاث والاكتراخاث جسطل إلى ألاؾساف اإلاػىُت ) اإلاظاهمحن ، اإلاظحًر

 .البىً وحهاث ؤخسي(

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بوزيد فضيلة ، دور التدقيق احملاسيب يف متويل برامج املؤسسات اإلقتصادية ، مذكرة ماسرت ، كلية العلوم اإلقتصادية  التجارية والعلوم التسيري ، 
2ص:  3102-3102جامعة عبد احلميد بن باديس ، مستغامن ، اجلزائر ، 1
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ت بحن اإلاساحػت والخدكُم لىً ًجب املحاسبت :àالفرق بين الخدكيم و مً اإلاػسوف هىان غالكت كٍى

م بُجهما ختى ال فاإلاداطبت جلىم  مً كبل مظخخدمي اإلاػلىمت اإلاداطبُت ًيىن هىان خلـ الخفٍس

اإلاػلىمت اإلاداطبُت ؤما اإلاساحػت جىؿىي غىى جدكُم وفدظ اإلاػلىماث اإلاداطبُت ومً  وإغدادبدسجُل 

في الىلاؽ وهىان اخخالفاث ؤخسي طىىضخها  اإلاداطب هي مدخالث اإلادكم 1هىا وظخيخج ؤن مخسحاث 

 الخالُت:

 : الفرق بين املحاسبت واملراجعت ( 1ــــ 1)الجدول ركم

 املراجعت املحاسبت

ب  اإلاداطبت غمل إوشابي حهخم بالخدلُل ،الخبٍى

الدسجُل وإًطاٌ اإلاػلىماث مً خالٌ اللىاام 

 اإلاالُت 

 غمل وفدظ اهخلادي للسجالث واللىاام اإلاالُت 

ملُاث اإلاالُت وجفظحر جلً تهخم بالدسجُل الػ

 اإلاسهص اإلاالي للمشسوع  إغدادمً خالٌ  الىخااج

 وجددًد الىدُجت زبذ ؤو خظازة 

ًلىم بفدظ اللُاض اإلاداطبي واإلاػلىماث اإلاالُت 

 التي جم ؤلافطاح غجها خٌى هدُجت ؤغماٌ اإلاشسوع

خلاض ى  اإلاداطب مىظف ًدبؼ إلدازة اإلايشإة ٍو

 ؤحسه مً ؤلادازة

اإلاساحؼ شخظ مداًد مظخلل مً خازج اإلايشإة 

ًلىم بػمله بمىحب غلد حػاكدي ؤو إلصامي 

 ملابل ؤحس مددد في الػلد

س خٌى اللىاام اإلادا طب غحر ملصم بخلدًم جلٍس

 اإلاالُت التي كام بإغدادها

س ًخػمً زؤًه خٌى  اإلاساحؼ مؿالب بخلدًم جلٍس

غدالت اللىاام اإلاالُت وجمثُلها للىغؼ اإلاالي 

 الخلُلي للميشإة

اإلاداطب زبما غحر ملصم بمػسفت ول اإلاػلىماث 

 خٌى الخدكُم وإحساءاجه

ادئ اإلاداطبُت اإلاساحؼ مجبر غىى مػسف اإلاب

 وؾسكها

 

، داز اإلاظحرة لليشس والخىشَؼ والؿباغت ،  جدكُم الخظاباث اإلاػاضس اإلاطدز : غظان فالح اإلاؿازهت ، 

 16، ص :  2006 غمان ، ألازدن،الؿبػت ألاولى ،

 

 

 

                                                           
ت لليشس ، 2008، ص : 20 1خاجم مدمد الشِشُني ، ؤطاطُاث اإلاساحػت ، اإلاىخبت الػطٍس

  



 الفصل األول :مفاهيم أساسية حول المراجعة الداخلية
 

10 
 

 املطلب الثاوي: أهواع املراجعت

ت التي جىظس إلحها  ولىًإال ؤن ًلخلي باألهداف  بالسغم مً حػدد ؤهىاع اإلاساحػت الاخخالف ًظهس في الصاٍو

مىً جلظُم اإلاساحػت  اإلاساحػت اث ألاداء التي جدىم حمُؼ ألاهىاع . ٍو  إلى :،ومظخٍى

 مً زاويت إلالسام اللاهووي: :أوال

ػاث الظاادة في الدولت املراجعت إلالساميت :  هى الخدكُم التي جلصم اإلاسطظت به وفلا لللاهىن والدشَس

م خُث ؤن  خم حػُِىه غً ؾٍس ول مسطظت ملصمت بخػُحن مدكم خظاباث خازجي لخدكُم خظاباتها ٍو

 1الجمػُت الػامت.

هي اإلاساحػت التي جخم بؿلب مً ؤصخاب اإلاسطظت ؤو مجلع ؤلادازة مً ؤحل : الاخخياريتاملراجعت 

ا دو الخإهد صخ ن ؤن ًيىن ت ومطداكُت اإلاػلىماث اإلاداطبي جلىم اإلاسطظت بخػُحن مساحؼ اخخُاٍز

ً ؤو  ً في الاهفطاٌ هىان إلصام مً اللاهىن هإن ًخم حػُحن مساحؼ إلاػسفت هطِب ول شٍس زغبت الشٍس

 ؤو غاًاث الاكتراع مً البىىن ؤو لخلدًم كىاام مالُت لفسع الػسااب .

 ثاهيا:مً زاويت مجال أو هطاق املراجعت

   الفدظ الياملبل ًلىم ب : ؤي ؤن غمل اإلاساحؼ ال ًلخطس غىى مجاٌ مددد للػمل املراجعت الكاملت

وغادة جيىن في الشسواث الىبحرة مً ؤحل إبداء زؤي فني  دون اطخثىاء   واإلاظدىداث والسجالث    لللُىد

حشمل حمُؼ الػىاضس التي لم جخػؼ  مظسولُخههيل خُث ؤن مداًد غىى صخت اللىاام اإلاالُت 

 2للفدظ.

بػؼ الػملُاث دون غحرها هخدكُم اإلاحزاهُت دون غحرها : ؤي ؤن اإلاساحؼ ًلخطس غىى املراجعت الجسئيت

 ؤو جدكُم اإلاخصون دون غحره وذلً وفلا للػلد بحن اإلادكم والجهت التي كامذ بخػُِىه

ػخبر هرا الىىع مً اإلاساحػت مً بحن ؤهثر ألاهىاع جؿبُلا في اإلاساحػت الخازحُت خُث   جىدطس مظسولُتَو

طىز ؤو اهماٌ في اإلاساحؼ خظب هؿاق غملُت اإلاسحػت التي كام بها خُث ؤهه غحر مظسوٌ غً ؤي ك

 3غىطس لم ًلم بمساحػخه .

 

                                                           
ت والخؿبُم ،داز واال  للؿباغت ،ألازدن ، غمان ، 2001 ، ص: 27   1خالد ؤمحن غبد هللا ، غلم الخدكُم الىاخُت الىظٍس

  2خالد ؤمحن غبد هللا ، غلم جدكُم الخظاباث ، داز واال لليشس ألازدن ، غمان ، 1999، ص : 32

3زؤفذ طالمت مدمىد و آخسون،غلم جدكُم خظاباث الىظسي  ، داز اإلاظحرة لليشس ، الؿبػت ألاولى ، غمان ، 2011، ص : 37
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 مً زاويت جوكيذ املراجعت:

ازاث مخىسزة  وفحها ًلىم اإلاساحؼ بمساحػت الخظاباث ؾىاٌ الظىتاملراجعت املسخمرة: اإلاالُت بلُامه بٍص

    ومظخمسة  مما ٌظهل في اهدشاف ألاخؿاء وخاالث الغش في وكذ مبىس واهخظام الػمل باليظبت 

 1للمساحؼ .

بػد اهتهاء مً وجيىن  ٌظخػمل هرا الىىع مً اإلاساحػت غادة في جهاًت الظىت اإلاالُت املراجعت النهائيت : 

 .وغادة ًيىن هرا الىىع في اإلاسطظاث الطغحرة واإلاخىطؿت اإلاالُت اللىاام إغداد

 مً زاويت مدى الفحظ وحجم الاخخباراث

ًلىم اإلاساحؼ بالفدظ جفطُلُا لجمُؼ اللُىد والدفاجس والسجالث واإلاظدىداث املراجعت الشاملت: 

ب ؤو لجمُؼ  غملُاث اإلاسطظت غىى خظب الػلد اإلابرم مابحن اإلاساحؼ وؤصخاطىاء للظم مػحن 

 2.اإلاسطظت 

يىن غادة في اإلاسطظاث ذاث حجم  هبحر ؤي كُام اإلاساحؼ بمساحػت الجصء مً  إلاخخباريت تاملراجع :ٍو

لىم بإبداء زؤًه.اليل ؤي اخخُاز غُىت   مً غىاضس اللىاام اإلاالُت ٍو

 زاويت الجهت التي جلوم باملراجعت مً

التي جخم مً كبل ؾسف مً خازج  وهي الفدظ ؤلاهخلادي للدفاجس والسجالث املراجعت الخارجيت: 

اإلاسطظت حػُىه الجمػُت الػامت للمسطظت ؤي اإلاظاهمحن للخإهد مً صخت ووحىد ممخلياث اإلاسطظت 

وإبداء زؤي فني مداًد خٌى صخت ومطداكُت اإلاػلىماث اإلاداطبُت وؤًػا إبداء زؤي خٌى فػالُت 

 ُت .هػام السكابت الداخل

وهي وغُفت مظخللت جخم داخل اإلاسطظت مً كبل اإلادكم داخىي ًخم حػُِىه مً املراجعت الداخليت:

لىم بػملُت فدظ الدفاجس والسجالث ومدي  كبل ؤلادازة الػامت مً ؤحل جدلُم ؤهداف اإلاسطظت ٍو

اة مً ؤدواث الالتزام باإلاػاًحر اإلاداطبُت خالٌ غملُت الدسجُل في الدفاجس والسجالث خُث ٌػخبر ؤد

لترح السكابت الداخلُت  السكابت   والىكىف غىى دكت هظام ومػسفت هلاؽ اللىة والػػف اإلاسطظت ٍو

 3إضالخاث .

                                                           
  1  28غظان فالح اإلاؿازهت ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :

  2 خالد ؤمحن غبد هللا ، الخدكُم والسكابت في البىىن ، داز واال لليشس والخىشَؼ  ، ألازدن ،غمان ، 2012، ص : 33
، ص : 2014،داز الىىدي لليشس والخىشَؼ ، ألازدن ، جدكُم ومساحػت الخظاباث جىفُم مطؿفى ؤبى زكبت ، غبد الهادي ؤسخم اإلاطسي ، 3

21  
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 : أهواع املراجعت(1ــــ  1 )الشكل ركم

 

 

هفع ،  الخدكُم والسكابت في البىىن ،باالغخماد غىى خالد ؤمحن غبد هللا اإلاطدز : مً إغداد الؿالبت 

  29، 28، ص ص :   الظابماإلاسحؼ 

 

 

 

 

 

المراجعة أنواع  

من ناحية الزام 
 القانوني

المراجعة 
 االلزامية

المراجعة 
 االختيارية

 نطاق المراجعة

 كاملة

يةئجز  

توقيت 
 المراجعة

 مستمرة

يةئنها  

حجم 
 االختبارات

 شاملة

 اإلختبارية

الجهة التي تقوم 
 بالمراجعة

 الداخلية

 الخارجية
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 : الفرق بين املراجعت الداخليت والخارجيت: (2ـــ 1 )ركم جدول ال

 املراجع الخارجي املراجع الداخلي بيان

ت وإهخاحُت مً  الهدف جدلُم ؤغىى هفاًت إداٍز

خالٌ اللػاء غىى الاهدسافاث واهدشاف 

 ألاخؿاء

ـــ جإهد مً صخت اإلاػلىماث والبُاهاث 

اللسازاث  الجخاذوخؿـ مىغىغت 

 وجىفُرها

ابداء زؤي فني مداًد غىى مدي صخت  ــــ

س اإلاالُت للفترة  وضدق وطالمت الخلاٍز

مػُىت وجىغُذ الىخااج إلى اإلاداطبُت 

 الفئاث اإلاظخفُدة مجها

عالكت 

 اللائم

بعمليت 

 املراجعت

شخظ ؾبُعي ؤو مػىىي منهي مً خازج  داخل اإلاسطظت ؤي جابؼ ــ مىظف 

 اإلاسطظت ؤي مظخلل

هطاق 

وحدود 

 املراجعت

ــ جددد ؤلادازة غمل اإلاساحؼ هما ؤن 

ؾبُػت غمل اإلاساحؼ الداخىي حظمذ له 

بخىطُؼ غملُت الفدظ والاخخبازاث التي 

 حظاغده غىى مساحػت الػملُاث اإلاداطبُت

وفلا لبىىد الػلد ــ ًخددد هؿاق الػمل 

بحن اإلاسطظت واإلاساحؼ الخازجي   اإلاىكػت

الخدكُم اإلاخػازف غلحها وما جىظ  ومػاًحر

 غلُه كىاهحن اإلاهىت

وغادة ما ًيىن الخدكُم الخازجي حػاكدي ؤو 

اخخُازي وفم لؿبُػت وحجم الػملُاث 

 مدل الخدكُم في اإلاسطظت

الخوكيذ 

 املىاسب

ًخم الفدظ بطىزة مظخمسة ؾىاٌ 

 الظىت اإلاالُت 

 اخخُازه وفم حجم اإلاسطظت

ًخم الفدظ بطىزة جهااُت ؾىاٌ الظىت 

 اإلاالُت كد ًيىن وامل ؤو حصبي

 ــــ إلصاما بىاء غىى اللاهىن الظااد   

س اإلاالُت إدازة اإلاسطظت املسخفيدون   كساء الخلاٍز

 إدازة الػساابؤصخاب اإلاطالح 

 إدازة اإلاسطظت 

 

 111، ص :هفس املرجع السابمجوفيم مططفى أبو ركبت ، عبد الهادي أسحم املطري ، املطدر :
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 :ولجان الخدكيم  الثالث :العالكت بين املراجعت الداخليت واملراجعت الخارجيت  املطلب

 أوال : العالكت بين املراجعت الداخليت واملراجعت الخارجيت

ألاولى  غىى هخااج  هبحر خد إلى الثاهُت حػخمد إذ مخياملخان، الخازحُت واإلاساحػت الداخلُت اإلاساحػت إن

ؿت الخإهد مً مدافظت اإلاساحػحن الداخلُحن غىى اطخلاللهم وهىغُت هفاءة ؤغمالهم ،  و هرا  شٍس

ؤو  ٌظمذ بخدظحن ؤداء اإلاساحؼ الداخىي والخازجي مما ًسدي إلى جدظحن الخدمت اإلالدمت لإلدازة

 ألاؾساف الخازحُت .

ولهرا الخيامل ؤهمُت هبحرة باليظبت لألؾساف الخالُت: اإلادكم الخازجي ، اإلاساحؼ الداخىي ، اإلاسطظت 

 1وألاؾساف الخازحُت

 في: جكمً أهميت الخكامل باليسبت للمراجع الخارجي:أوال 

 ف اإلاسطظتزلت واؾمئىان اإلاساحؼ الخازجي في هظام السكابت الداخلُت اإلاػخمد مً ؾس 

 زلت اإلاساحؼ الخازجي مً دكت البُاهاث اإلاداطبُت اإلاسجلت في الدفاجس   

م فدظ  ثاهيا : أما باليسبت للمراجع الداخلي فخبرش ؤهمُت الخيامل في ؤن اإلامازطت اإلاُداهُت غً ؾٍس

السكابت الداخلُت اإلاػخمد في اإلاسطظت مً كبل اإلاساحؼ الخازجي  مً شإهه  وجلُُم هظاماللىاام اإلاالُت 

ؤن ٌظمذ بىشف  بػؼ ألاخؿاء التي لم ٌظخؿُؼ اإلاساحؼ الداخىي مً هشفها لػدة ؤطباب مً بُجها 

 غػف جإهُل اإلاساحؼ الداخىي غػف هػام السكابت الداخلُت غدم هفاًت مػاًحر اإلاساحػت الداخلُت.

 2فخىمً ؤهمُت الخيامل في : ما ًخظ املؤسستثالثا :أما في

 جىفحر مػلىماث مفطلت خلُلُت لإلدازة حظاغد غىى اجخاذ اللساز اإلاىاطب في الىكذ اإلاىاطب.

 جإهُُد طالمت وفػالُت هػام السكابت الداخلُت اإلاػخمد في اإلاسطظت.

صها وهلاؽ الػػف و  مػالجتها . اغالم ؤلادازة غىى مىاؾً اللىة وحػٍص

 ؤغماٌ الفسوع اإلاخخلفت للمسطظت الىاخدة مما ٌظمذ بالسكابت اإلاظخمسة لإلدازة غلحها .فدظ 

وهي اإلاظدثمسون ، البىىن ، إدازة الػسااب،  رابعا : أما مً هاحيت ألاطراف الخارجيت للمؤسست

البىزضت وغحرها والتي حػخبر مً ؤهم مظخخدمي زؤي اإلاساحؼ الداخىي فخىمً ؤهمُت الخيامل بحن 

 ساحػت الداخلُت والخازحُت باليظبت لهره ألاؾساف في :اإلا

ادة اؾمئىان هسالء ألاؾساف غً السؤي اإلاػبر غىه مً كبل اإلاساحؼ الخازجي .  ٍش

 شمٌى السؤي ليل الػىاضس الىازدة في اللىاام اإلاالُت الخخامُت باغخماد الخيامل بحن الىىغحن.

ؤلامداد باإلاػلىماث اإلافدىضت والتي حػبر بطدق غً الىغؼ الفػىي للمسطظت ختى حظخؿُؼ ألاؾساف 

لُت والبىً     حباًتأو اجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت كد جيىن جمٍى

                                                           
164 ،160ص :   ص، مظػىد ضدًلي ، مداوي بً بلغُث ، هفع اإلاسحؼ الظابم 1  

167 166اإلاسحؼ هفظه ، ص ص :  2
  



 الفصل األول :مفاهيم أساسية حول المراجعة الداخلية
 

15 
 

 العالكت بين املراجعت الداخليت ولجان الخدكيم ثاهيا :        

بالخدكُم الداخىي وخاحت اإلاسطظت إلى بُاهاث اشدادث ؤهمُت لجان الخدكُم مؼ اشدًاد الاهخمام 

فهره اللجان ًمىً ؤن جدغم  صخُدت وفي الىكذ اإلاىاطب مً ؤحل اجخاذ اللساز اإلاىاطب

ت، هما ًمىً ؤن حظاغد اإلادزاء  ُّ س اإلاال ت إغداد الخلاٍز ُّ ت ومطداك ُّ حن في الىفاء مىغىغ ًّ الخىفُر

اتهم، وجدغم وجلّىي دوز اإلادزاء غحر ال ُّ حن، وجدغم اطخلاللُت اإلادكلحن وجدّظً مً بمظسول ًّ خىفُر

طاٌ بحن اإلادزاء واإلادكلحن وؤلادازة، باإلغافت إلى ذلً حظاغد في 
ّ
ؤغماٌ الخدكُم، وجدّظً الاج

مىً اغخبازها ؤداة مفُدة ومػاوهت  إًجاد هىع مً السكابت مً كبل اإلاظاهمحن غىى ؤلادازة، ٍو

إن إوشاء لجان الخدكُم في الشسواث        وحظُحر وشاؾها إلاجلع ؤلادازة في مساكبت ؤداء اإلايشإة

الػدًد مً اإلاىافؼ للظم الخدكُم داخل  الشسهت و بخاضت للخدكُم الداخىي ، فلجىت  إلىؤدي 

 الاحخماعهرا اللظم و  اخخُاحاثزاِع كظم الخدكُم الداخىي و جىفحر  باخخُاز الخدكُم جلىم 

ىي لخل اإلاشاول التي كد جيشإ بحن اإلادكلحن الداخلُحن و اإلاظخمس مؼ اللاامحن بالخدكُم الداخ

اتها ، و في هرا الطدد ؤهدث بدىر غلمُت وحىد غالكت  مجلع ؤلادازة ؤو ؤلادازة بيل مظخٍى

ادة  جياملُت بحن لجان الخدكُم و الخدكُم الداخىي ، و الخإهُد غىى ؤهمُت لجان الخدكُم في ٍش

ا  اطخلاللُتهمدة فاغلُت اإلادكلحن الداخلُحن و جدغُم فاغلُت الخدكُم الداخىي مً خالٌ ٍش

ىُحنالداخلحن  اإلادكلحنوللد ؤوضح مػهد  بِىا ًبحن فُه الػالكت لجان اإلاساحػت مؼ اإلاساحػت  ألامٍس

 الداخلُت وؤن مظسولُت لجان الخدكُم جخمثل في :

   السكابت الداخلُت وخىم غلحها   هظامالخإهد مً كُام اإلاساحؼ الداخىي بفدظ وجلُُم فػالُت 

  ت ومساحػت س اإلاساحؼ الداخىي اإلاالخظاثدزاطت خؿت اإلاساحؼ الداخىي الظىٍى  الىازدة في جلاٍز

    إلاساحػت الخازحُت ومجلع ؤلادازة.اإلادافظت غىى الاجطاٌ بحن اإلاساحػت الداخلُت وا 

 الخدكُم الداخىي في  الخإهد مً غدم وحىد كُىد ال مبرز لها ؤو غدم فسع كُىد غىى غمل

ت وضٌى الخدكُم الداخىي إلى السجالث والىزاام واإلاىظفحن غىد  الشسهت ، فػال غً خٍس

 مً ؤحل ؤداء اللجىت للمهام اإلاىولت إلحها . لخاحتا

 لتزام بمػاًحر اإلامازطت اإلاهىُت مساحػت فػالُت دوز ووظُفت الخدكُم الداخىي بما في ذلً الا

غً مػهد الخدكُم الداخىي وغحرها مً اإلاػاًحر واإلامازطاث  للخدكُم الداخىي الطادزة

 الفػىى اإلاػمٌى بها .

  الخإهد مً ؤن ؤلادازة حظخجُب لخىضُاث اإلادكلحن الداخلُحن وؤن حمُؼ اإلاػلىماث

والبُاهاث والسجالث اإلاؿلىبت مً اإلادكلحن الداخلُحن مً ؤحل ؤداء واحباتهم السطمُت 

 ؤلادازة دون غىاام .مخاخت وحظلم إلحهم مً كبل 
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 املبحث الثاوي :ماهيت املراجعت الداخليت

 غىى ألامس بادئ الداخلُت في واكخطسث اإلاساحػت ، 1941 مىر الداخلُت باإلاساحػت  الاهخمام بداًت حػىد

 الخػلُد وشٍادة واإلاطسفُت اإلاالُت اإلاسطظاث جؿىز  مؼ ولىً والغش، ألاخؿاء واهدشاف اإلاداطبي الخدكُم

س الػسوزي  مً ؤضبذ اإلاشازهت الخىىىلىحُت الخغُحراث مؼ وهرلً الػملُاث في  ُتالداخل اإلاساحػت جؿٍى

 الػلُا،وؤداة لإلدازة ألاطاس ي الدغم الُىم الداخلُت اإلاساحػت وظُفت ؤضبدذ لرا غمله هؿاق وجىطُؼ

  اإلاخاؾس وإدازة الداخلُت السكابت فاغلُت مدي وجلُُم جدظحن

 حعريف املراجعت الداخليت املطلب ألاول :

طىداٌو فُما ًىي جلدًم بػؼ الخػاٍزف للمساحػت الداخلُت التي جخمحز بالخىىع والخػدد بدىىع الهُئاث 

ف:  اإلاهخمت بهره اإلاهىت ومً ؤهم هره الخػاٍز

يي للمدكلحن الداخلُحن  غىى ؤهه "وشاؽ 1971في وشسجه التي ؤضدزها غام  IIAحػٍسف اإلاػهد ألامٍس

ظخلل وشإ داخل اإلاسطظت ٌػمل غىى مساحػت الىىاحي اإلاداطبُت واإلاالُت وألاغماٌ ألاخسي جلُُم م

ت حػمل غىى كُاض وجلُُم فػالُت وطاال السكابت ألاخسي"  1هخدمت لإلدازة وهى وطُلت زكابت إداٍز

 1999 غامIIA الداخلحن اإلاساحػحن مػهد كبل مً الداخلُت اإلاساحػت لخػٍسف حدًد دلُل ضُاغت بِىما جم

ادة كُمت اإلاىظمت  اإلاسطظت داخل مظخلل ومىغىعي ،اطدشازي  يهىع "وشاؽ :ؤجها غىى مطمم لٍص

ً مدخل مىظم ومىػبـ لخلُُم  وجدظحن غملُاتها ، ومظاغدتها غىى اهجاش ؤهدافها بىاطؿت جيٍى

 Gouvernance ."2وجدظحن فػالُت إدازة اإلاخاؾس والسكابت وغملُاث الخدىم 

 :أنها على IFACI الداخليين واملسدشاريً للمراجعين الفروس ي املعهد عرفها كما

ٌ  للمىظمت غماهاث إغؿاء إلي حهدف ومىغىعي مظخلل "وشاؽ   جلىم التي الػملُاث في جدىمها دزحت خى

 3 ".اإلاػافت اللُمت خلم في واإلاظاهمت للخدظحن هطااذ جلدًم بها ،مؼ

فها وجم الداخلُت اإلاساحػت مهىت إلامازطت حدًد دلُل ضُاغت جم فلد 2001 غام في ؤما  :ؤجها غىى حػٍس

 غملُاتها ولخدظحن للمسطظت كُمت إلغافت مطمم اطدشازي  ووشاؽ جإهُدي مىغىعي، مظخلل، "وشاؽ

 غملُاث فػالُت جدظحنلخلُُم و  ودكُم مىظم مىهج بإًجاد ؤهدافها جدلُم غىى اإلاسطظت ٌظاغد وهى

 4الشسواث" و خىهمت إدازةاإلاخاؾس ،السكابت

                                                           
ت ، اللاهسة، مطس، 2012، ص149 مت غىي الجىهس ، الخدكُم والسكابت الداخلُت غىى اإلاسطظاث ،اإلاىػمت الػسبُت للخىمُت الاداٍز   1هٍس

  2ؤخمد خلمي حمػت ، الخدكُم الداخىي والخيىمي ،داز الطفا لليشس ، غمان 2011 ، ص :46

م هػام السكابت الداخلُت في غل جؿبُم خىهمت  طامذ زفػذ ؤبى حجس، إًمان ؤخمد مدمد زوٍدت ،" دوز اإلاساحػت الداخلُت هألُت لخلٍى

  3الشسواث في مطس  "، بدث ملدم إلى اإلاسجمس الظىىي للظم اإلاداطبت ، حامػت اللاهسة ، ص : 6

مدمد فالق ، ملخلى خٌى الخدكُم الداخىي وغالكخه بػبـ الجىدة في اإلاسطظاث الػمىمُت الاكخطادًت الخاضلت غىى شهادة الاًصو ، 

4حامػت طىُىدة ، ص :  4  
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 1فمً الخػٍسف ؤضبذ الخدكُم الداخىي ًخمحز بطفت:

خم الخػامل مػها بالشيل :الخإهُدًت  ؤي ؤن جؿمئن ؤلادازة بإن اإلاخاؾس اإلاسجبؿت باإلاسطظت مفهىمت ٍو

 .اإلاىاطب 

ت : لتزوٍد ؤلادازة بالخدلُالث والدزاطاث والاطدشازاث والاكتراخاث الالشمت الجخاذ اللسازاث  .اطدشاٍز

 .باؾه بإغىى مظخىي إدازي داخل الخىظُممظخلل: بازج

ً  .مىغىعي :بإداء ألاغماٌ اإلاىولت إلُه بجزاهت وغحر خاغػت لخإزحر آلاخٍس

 أهواع املراجعت الداخليت

 للمساحػت الداخلُت غدة ؤهىاع وهي :

لطد بها فدظ اللىاام اإلاالُت وهرلً السجالث اإلاداطبُت لخددًد مدي جؿبُم املراجعت املاليت : ٍو

اإلابادئ اإلاداطبُت اإلاخػازف غلحها ، ؤي جدكُم  اللُىد اإلاداطبُت لألخدار الاكخطادًت التي جددر في 

اإلاسطظت خظابُا ومظدىدًا زم جدلم مً طالمتها ومىافلتها للمبادئ اإلاداطبُت إلظهاز اإلاػلىمت بطىزة 

 واكػُت.

ػسف الىظُفي، والخدكُم داءألا  وجدكُم ؤلادازي، الخدكُم ؤًػا غلُه ًؿلم املراجعت الدشغيليت :  هرا َو

 اإلاخخلفت ؤهظمتها لخلُُم هيل للمسطظت الدشغُلُت للىخدة الشامل الفدظ"  بإهه مً الخدكُم الىىع

ت وزكابتها لت وفلا الدشغُىي وؤدائها ؤلاداٍز ت ألاهداف غمً مدددة كُاض لؿٍس  مً للخدلم وذلً ؤلاداٍز

 2." الدشغُلُت الػملُاث واكخطادًت هفاءة

 فاإلادكم واإلاداطبي اإلاالي الخدكُم مً ؤوطؼ الدشغُىي الداخىي الخدكُم ؤن هجد الخػٍسف هرا خالٌ مً

 للػمل ألاداء في الػػف مىاؾً لخددًد اإلاالُت وغحر اإلاالُت اإلاىظمت داخل اليشاؾاث وافت بخدكُم ًلىم

 . مجها والخد غالحها غىى

ت وجلُُم فػالُت وهفاءة الػملُاث وإمياهُت و ًلطد بها ؤًػا  فدظ مظخلل لجمُؼ الجىاهب  ؤلاداٍز

الاغخماد غلحها في اللىاام اإلاالُت وغىد كُام اإلاساحؼ الداخىي باللُام باإلاساحػت الداخلُت ًجب ؤن ًساعي 

 ألامىز الخالُت:     ــــــ جلُُم وفدظ مدي دكت جؿبُم السكابت الدشغُلُت

  ـــــ فدظ هؿاق الالتزام بالظُاطاث اإلاىغىغت والخؿـ وؤلاحساءاث            

                                                           
36خلف غبد هللا الىازداث ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :   1  

ت ،حامػت  مسابؿي هىاٌ ،دوز الخدكُم الداخىي في إدازة اإلاخاؾس  ، مرهسة ماطتر ، ولُت الػلىم الاكخطادًت غلىم الدظُحر وغلىم الخجاٍز

6، ص :  2012/2013كاضدي مسباح ، وزكلت ، الجصااس ،  2
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 املطلب الثاوي :أهداف املراجعت الداخليت 

في طابم وان ًىدطس هدف اإلاساحػت في اهدشاف ألاخؿاء والغش والخالغب ولىً مؼ جؿىز اإلاساحػت  

 الداخلُت ؤضبذ لها ؤهداف ؤخسي وهي :

 والدشغُلُت اإلاالُت ىماثاإلاػل ومطداكُت دكت مدي جددًد. 

 الداخلُت السكابت هظام وجلُُم مساحػت. 

 ألادوى الخد إلي وجخفُػها اإلاسطظت مخاؾس جددًد. 

 الخازحُت واللىاهحن واللىااذ الداخلُت والظُاطاث ؤلاحساءاث إجباع مً الخدلم. 

 اإلاىغىغت اإلاػاًحر ملابلت. 

 للمىازد والفػاٌ الىفء الاطخخدام. 

 . وفاغلُت بىفاءة بمظئىلُاتهم اللُام غىى اإلاسطظت ؤغػاء مظاغدة. 

ٌ  كُم مً الخدلم  جسالدفا مؼ ومؿابلتها ألاضى

 :أهميت املراجعت الداخليت

حػخبر ؤداة زكابُت فػالت حظاغد إدازة اإلاسطظت ومالهها غىى زفؼ حىدة ألاغماٌ ومدافظت غىى ممخلياث 

 وؤضٌى اإلاسطظت

ًددر في  الخام باليظبت للمساحؼ الخازجي ألجها حػىع له واكؼ ماحػخبر اإلاساحػت الداخلُت اإلاادة 

 اإلاسطظت

 1وللد شادث ؤهمُت اإلاساحػت الداخلُت للػدًد مً الػىامل ؤهمها:

 هبر حجم اإلاشسوغاث مً خُث الػمل فحها ووشاؾاتها 

 فطل اإلالىُت غً ؤلادازة 

 بت الدخل والظىق اإلاا ػاث هلاهىن غٍس لُت وغحرها مما ؤوحب ضدوز بػؼ اللىاهحن والدشَس

 غىى الشسواث اللجىء إلى جىظُف مدكُلحن واشدًاد الؿلب غىى خدماتهم  

 2.اللسازاث واجخاذ والخخؿُـ الظُاطاث لسطم ودكُلت دوزٍت بُاهاث إلي اإلاسطظت إدازة خاحت 

 وألاخؿاء والظسكت الغش مً اإلاسطظت ؤمىاٌ وضُاهت خماًت إلي اإلاسطظت إدازة خاحت. 

 الخيىمُت والسكابت الاكخطادي للخخؿُـ دكُلت بُاهاث إلي وغحرها الخيىمُت الجهاث خاحت.  

                                                           
 مطباح مدمد ًىطف البر ومىس ى مدمد ؤخمد ، مسشساث حىدة جدكُم الخظاباث ودوزها في جسكُت ألاداء اإلانهي ، مجلت الػلىم الاكخطادًت 

  1 164، ص :  2014،حامػت الىُلحن ، ولُت الخجازة  ، اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت ،   17،  الػدد

7طامذ زفػذ ؤبى حجس، إًمان ؤخمد مدمد زوٍدت ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :    2  
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 املطلب الثالث :دور ومهام  املراجعت الداخليت في املؤسست:

 والخىظُم بالخخؿُـ ؤلادازة جلىم :املؤسست في الداخليت الركابت هظام وفعاليت كفاءة

لت وؤلاشساف ٌ  غمان جىفس بؿٍس  فإن جدلُلها ولرلً جخم طىف والغاًاث ألاهداف بإن مػلى

 1الداخىي. الخدكُم لخلُُم خاغػت اإلايشإة وؤوشؿت وغملُاث ؤهظمت حمُؼ 

 لإلدازة اإلالدمت والدشغُلُت اإلاالُت اإلاػلىماث جيىن  ان ًجب : عليها لالعخماد املعلوماث كابليت -

 في غلحها الاغخماد لإلدازة ًمىً ختى اإلاىاطب، الىكذ في كدمذ جيىن  وؤن ومفُدة، وواملت، دكُلت،

 .اإلاىاطبت اللسازاث اجخاذ

م الظسكت غً الىاججت الخظااس بدث غسوزة غىى الداخىي اإلاساحؼ ًسهد :ألاضول  حماًت -  والخٍس

 .اإلاسطظت ممخلياث في اللاهىهُت غحر والخطسفاث

 اإلاسطظت مىظفي ؤن مً الداخىي اإلاساحؼ ًخدلم : املوضوعيت وإلاجراءاث بالسياساث الالتزام-

 والخػلُماث وألاهظمت وؤلاحساءاث والخؿـ الظُاطاث إجباع مً به اللُام مجهم مؿلىب هى بما ًلىمىن 

 . ذلً ؤطباب جددًد اإلاساحؼ فػىى برلً اإلاىظفحن التزام غدم خالت وفي

 

 ؤلادازة كبل مً السكابت وإحساءاث والغاًاث ألاهداف وغؼ ًخم :والغاًاث ألاهداف إلى الوضول  -

لىم  ؤهداف وغؼ مظسولُت وجلؼ اإلاسطظت، ؤهداف مؼ مخىافلت واهذ إذا فُما بخددًد الداخىي اإلادكم ٍو

 خؿـ هما هفرث كد الػملُاث ؤو البرامج ؤن مً الخإهد اإلادكم وغىى الػلُا، ؤلادازة غاجم غىى اإلاسطظت

 . لها

 وغىى اإلاسطظت إدازة غىى والاخخُاٌ الغش مىؼ مظسولُت جلؼ : والاحخيال الغش واكدشاف مىع -

 وكىع دون  للخُلىلت ؤلادازة كبل مً اإلاؿبلت ؤلاحساءاث وفػالُت هفاًت وجلُُم فدظ، اإلاساحؼ الداخىي

 بؿسق  وافُت مػسفت لدًه ًيىن  ؤن غلُه ولىً الغش اهدشاف الداخىي اإلاساحؼ مظسولُت مً ولِع الغش،

  لُيىن  الغش واخخماالث
 
 اهدشافه غىد اإلاساحؼ وغىى والاخخُاٌ، الغش خدور ؤماهً جددًد غىى كادزا

 الغش. خدور غدم مً للخإهد إغافُت اخخبازاث غمل الداخلُت السكابت هظس في غػف

 غالُت، مخاؾسة جخػمً التي وألاوشؿت اإلاىاؾم جددًد الداخىي اإلادكم غىى :الخطر مواطً جحدًد

خم للخدكُم إخػاغها ألامس جؿلب إذا فُما لخددًد غجها ؤلادازة وإغالم  خبرة مً الخؿس مىاؾً جددًد ٍو

 شسواث في مىحىدة مشاول مً ؤو ؤخسي، مطادز مً مظخلاة مػلىماث مً ؤو اإلايشاة، في الظابلت اإلادكم

 .الػامت ومػسفخه اإلادكم خبرة مً ؤو للخدكُم الخاغػت للميشإة مشابه وشاؽ ذاث ؤخسي 

 : سليم للمراجعت الداخليتالشروط الواجب جوفرها لوجود هظام 

                                                           
7مدمد فالق ،هفع اإلاسحؼ الظابم، ص :  1
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 1طلُم للمساحػت الداخلُت هي : هظاممً بحن الشسوؽ الىاحب جىفسها للخطٌى غىى 

  جىفس الخبرة الػلمُت والػملُت إلاىظفي جدكُم الداخىي. 

 زطم الخؿـ اإلادىمت للػمل وجىشَػها غىى اإلاظاغدًً ومخابػتهم باطخمساز. 

  س الدوزٍت الالشمت في  .مىاغُدها وؤن جيىن شاملت وهافػتإغداد الخلاٍز

  ؤن ًخمخؼ اإلاساحؼ الداخىي باالطخلالٌ الخام وؤن ًيىن غىى اجطاٌ مؼ اإلادًس الػام ؤو لجان

   .الخدكُم

 مهام وضالحياث املراجع الداخلي 

 أوال :املهام

 2للمساحؼ مهام غدًدة مً بُجها:

  خظاباتها بشيل صخُذ وطلُم الخإهد مً ؤن حمُؼ الػملُاث اإلاالُت هظمذ وسجلذ وؤغدث

 وفلا فسوع واإلابادئ اإلاداطبُت .

  الخإهد مً صخت إغداداث الخظاباث الخخامُت وألاغماٌ الجسدًت في إجباع اإلابادئ اإلاداطبُت

 في مػالجت حمُؼ ألاغماٌ اإلاداطبُت.

  س اإلاساحؼ وختى ًخمىً اإلادكم مً اللُام بمهمخه غىى إغداد خالضت هدُجت ؤغماله في جلٍس

سه اإلاالُت وإًطالها إلاً ؤ همل ؤوحه ًجب ؤن ًخمخؼ بطفت الخُاد واإلاىغىغُت واإلاطداكُت جلاٍز

 حهمهم ألامس والخلُد باللىاهحن والخػلُماث .

  خػحن غىى اإلادكم الخإهد الىضٌى إلى ألاهداف والغاًاث اإلاىغىغت مً كبل مجلع ؤلادازة ٍو

 مً ؤن البرامج والػملُاث كد هفرث هما خؿـ لها .

  ًجددًد مىاؾً الخؿس خُث ًىاؽ باإلادكم الداخىي جددًد اإلاىاؾم وألاوشؿت التي جخػم

 اإلاخاؾسة غالُت وإغالم ؤلادازة غجها لخددًد فُما ًخؿلب ألامس إخػاغها لخدكُم. 

 ٌس وجدظحن ألاغما  جصوٍد ؤلادازة بالخدلُالث ،الدزاطاث ،الاكتراخاث لخؿٍى

  والخالغب اإلاشدبه في وكىغها وإغالم ؤلادازة بالىخااجاإلاظاغدة في الخدلُم في ؤغماٌ الغش 

 

                                                           
114جىفُم مطؿفى ؤبى زكبت ، غبد الهادي ؤسخم اإلاطسي ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :  1  

مىرز هجم ، دوز اإلادكم الخازجي غىى مدً ألاشمت اإلاالُت الػاإلاُت ، مجلت طىق اإلااٌ ، الػدد12 ،جطدزها طىق فلظؿحن لألوزاق اإلاالُت ، 

2 5، ص :  2009فلظؿحن  ؤهخىبس ، 
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   ثاهيا : الطالحياث 

 ًلىم الخدكُم الداخىي بػمله وخظب إؾاز غمل مفطل ووفلا للطالخُاث الخالُت:

  الىضٌى الغحر اإلالُد لجمُؼ ؤوشؿت وسجالث وممخلياث اإلاىظفحن. 

  ت و الدشغُلُت واكتراح حساءاث وغىاضس السكابت اإلاالُت ؤلا مساحػت وجلُُم وافت وؤلاداٍز

س وجىمُـ ؤهظمت وإحساءاث السكابت الداخلُت وجلدًم الخىضُاث بشإجها بالخػاون مؼ  جؿٍى

 .ؤلادازة

  الخطٌى غىى اإلاظاغدة اإلاؿلىبت مً اإلاىظفحن في وافت كؿاغاتها. 

  ت وغحرها و جلدًم الخإهد مً طالمت جؿبُم الظُاطاث واللىاغد وؤلاحساءاث اإلاالُت وؤلاداٍز

 .اإلاالخظاث والخىضُاث

 س غجها ازاث الخفلدًت والفجااُت غىى اخخالفها وجلدًم الخلٍس  .إحساء الٍص

 املبحث الثالث :هظام  الركابت الداخليت

ٌػخبر هظام السكابت الداخلُت ؤخد ؤهم ؤلاحساءاث التي جخخرها اإلاسطظت إلاىاحهت اإلاخاؾس خُث 

ؤن وغؼ هظام السكابت الداخلُت ًمخاش بالىفاءة والفػالُت ٌشيل خماًت للمسطظت وحػخبر 

 دزاطت وجلُُم هظام السكابت الداخلُت الهدف الساِس ي الري ٌظهس غلُه اإلاساحؼ الداخىي 

 ول : حعريف الركابت الداخليتاملطلب ألا 

فاث لػدة  غىد الخددر غً مفهىم وحػٍسف السكابت الداخلُت هجد ؤهفظىا ؤمام غدة حػٍس

 حهاث ومً ؤهمها:

ًلطد بالسكابت الداخلُت ول الىطاال وؤلاحساءاث التي حظخخدمها اإلايشإة لخماًت ؤضىلها  

ؼ الىفاءة ؤلاهخاحُت في اإلاسطظت ومجىداتها للخإهد مً صخت ودكت البُاهاث اإلاداطبُت ولسف

وجدلُم الفػالُت وحشخمل هره الىطاال غىى الهُيل الخىظُمي ، الظُاطاث،  دلُل خظاباث 

ت ، الخدكُم الداخىي .،الخػلُماث   1اإلاىاشهاث الخلدًٍس

وللد غسفها مػهد اإلادكلحن غىى "ؤجها الخؿت الخىظُمُت والسجالث وؤلاحساءاث التي تهدف 

مىحىداث الشسهت وغمان هفاًت اطخخدامها والخإهد مً طالمت ودكت  للمدافظت غىى

السجالث اإلاداطبُت بدُث حظمذ بإغداد بُاهاث مالُت ٌػخمد غلحها ومدػسة ؾبم اإلابادئ 

   2اإلاداطبُت اإلاخػازف غلحها "

                                                           

ت والخؿبُم ، ، مسطظت الىزاق لليشس ، غمان ، 2006، ص : 123   1خلف غبد هللا الىازداث ، الخدكُم الداخىي بحن الىظٍس
  2هادي الخمُمي ، مدخل إلى الخدكُم  ، داز واال لليشس ، الؿبػت الثاهُت ، غمان ، 2004 ، ص :81
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يي للمداطبحن اللاهىهُحن  cosoوغسفذ مً كبل لجىت اإلاىػماث          الػملُت"اإلاىبثلت مً اإلاػهد ألامٍس

اإلاخخرة مً كبل  مجلع ؤلادازة وإدازة اإلاسطظت واإلاىظفىن ،مً ؤحل جىفحر غمان مػلٌى بما ًخػلم 

س اإلاالُت والالتزام  بخدلُم ؤهداف اإلاسطظت وفػالُت وهفاءة الػملُاث وهرا باالغخماد غىى الخلاٍز

   1باللىاهحن والىظم  "

ى ؤجها وافت الظُاطاث وؤلاحساءاث التي جخبىاها ؤلادازة غى IFACوللد غسفها الاجداد الدولي للمداطبحن 

 واإلاخػمىتإلاظاغدتها كدز ؤلاميان في الىضٌى إلى هدف ؤلادازة وهى إدازة الػمل بشيل مىػم وهفء

ٌ  وخماًت ؤلادازة بظُاطاث الالتزام  السجالث واهخماٌ ودكت الاخخُاٌ والخؿإ واهدشاف ومىؼ ألاضى

 الىكذ اإلاىاطب في مىزىكت مالُت مػلىماث وإغداد اإلاداطبُت

 

ف السكابت الداخلُت غىى ؤجها مجمىغت مً ؤلاحساءاث والظُاطاث التي جػػها  وفي ألاخحر ًمىً حػٍس

اإلاسطظت لػمان طحر وشاؾها وخماًت ؤضىلها واهدشاف ألاخؿاء ومىػها وإغداد مػلىماث مالُت 

 مىزىكت في الىكذ اإلاىاطب

ٍادة الاهخمام بالسكابت الداخلُت مثل هبر حجم اإلاسطظاث وهىان غىامل غدًدة طاغدث غىى ش 

ؼ الظلؿاث واإلاظسولُاث إلى بػؼ ؤلادازاث الفسغُت باإلاشسوع وخاحت ؤلادازة  واغؿساز ؤلادازة لخفٍى

س دوزٍت غً مخخلف ألاوشؿت مً ؤحل اجخاذ اللساز اإلاىاطب لخصخُذ الاهدسافاث خماًت  لػدة جلاٍز

الخؿإ والغش ، خماًت ؤضٌى اإلاسطظت مً الخالغب والاخخالض وطىء  وضُاهت ؤمىاٌ اإلاسطظت ،مىؼ

الاطخػماٌ وغمان دكت الخظاباث واإلاػلىماث الىازدة بالدفاجس والسجالث اإلاداطبُت مً ؤحل الاغخماد 

ت اإلاىغىغُتغلحها وزفؼ مظخىي هفاءة الػمل وحصجُؼ الالتز  ام بالظُاطاث ؤلاداٍز  

فاث الظابلت  وظخ يخج ؤن السكابت الداخلُت جىلظم إلى هىغحن :مً خالٌ الخػٍس  

ؤخؿاء ر اءاث التي ًمىً ؤن جدٌى دون خدو :وهي غبازة غً مجمىغت مً ؤلاحس الركابت املحاسبيتــــ 1

في البُاهاث وؤلاحساءاث اإلاداطبُت . وللد غسفتها لجىت مػاًحر الخدكُم "بإجها الخؿت الخىظُمُت وما 

تهدف إلى خماًت ألاضٌى والخإهد مً دكت البُاهاث اإلاداطبُت ًسجبـ بها مً إحساءاث وؤطالُب 

 2اإلاظخخدمت في السجالث اإلاداطبُت.

 

 

                                                           
10طامذ زفػذ ؤبى حجس، إًمان ؤخمد مدمد زوٍدت ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص :  1  

2 AICPA Professional standards ,New yourk commerce clearing house ,1981. Vol1 
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 :هي غبازة غً خؿت الخىظُم والؿسق وؤلاحساءاث اإلاخػللت بالىفاءة ومدي ـــــ الركابت إلاداريت2

ت ؤي جسجبـ فلـ بإكظام الدشغُل.   1الالتزام بالظُاطاث ؤلاداٍز

 املطلب الثاوي : أهداف الركابت الداخليت 

 جخمثل ؤهداف السكابت الداخلُت فُما ًىي: 

:جلػب السكابت الداخلُت في اإلاسطظت دوزا هاما في مجاٌ  الالتزام باللواهين واللوائح والسياساث

 الخدلم مً مدي التزام إدازتها بمخخلف الظُاطاث وذلً مً خالٌ :

ؤي الخإهد مً ؤن هدف الخػلُماث مددد بدكت وؤجها واضخت وكابلت للفهم ــــ اللُام بسكابت ؤولُت 

 ومىحهت للمػني باألمس .

 ــــ اللُام بسكابت الخلت للخإهد مً جؿبُم الخػلُمت بطساخت.

ـــــ غمان الخىفُر الطازم والدكُم إلاخخلف الخػلُماث وؤلاحساءاث واللىاهحن التي وغػتها ؤلادازة 

سولت غً فدظ وجلُُم مدي الالتزام باألهظمت والظُاطاث وؤلاحساءاث  ووظُفت اإلاساحػت مظ

س غجها.  2اإلاىغىغت والخلٍس

لطد :مؤسستامل أضول  حماًت -  جىلظم وهىا فػلُت خماًت وسجالتها ألضىلها اإلاسطظت خماًت بها ٍو

 بالدسجُالث وجسجبـ اإلاداطبُت والخماًت والخلف  الظسكت مثل وهى مادًت خماًت حصاحن إلي الخماًت

ٌ  الفػلُت للخسواث م : لألضى  وغحرها غً ؾٍس

الىكاًت مً ألاخؿاء اإلاػخمدة التي جسجىب غىد مػالجت الػملُاث وحسجُلها اإلاداطبي بغسع الدظتر 

 غً الغش ؤو الاخخالض الطادز غً طىء هُت مظبلت الزجياب ألاخؿاء .

واللىاغد اإلاداطبُت وحهل  الخاؾئم الىكاًت مً ألاخؿاء غحر مػخمدة التي جددر مً حساء الخؿبُ

 هره اللىاغد غىد الػاملحن في اإلاجاٌ اإلاداطبي في اإلاسطظت.

ػخبر :املعلوماث وجودة الدكت ضمان - جدُث ًجب  ؤن جيىن  ؤلاؾالق غىى ألاهداف ؤهم َو

 اجخاذ إلى ًسدي مما اإلاسطظت غً والدكُلت الصخُدت اإلاػلىماث التي ًخم الخىضل إلحها مػلىماث

 .ضاابت كسازاث

فاث ول زهصث خُث :ألاداء ورفع جحسين -  كدزة هي التي ؤلاهخاحُت الىفاءة غىى الظابلت الخػٍس

ٌ  غىى اإلاسطظت لطد والفػالُت ,خددجه الري للهدف الىضى  بإكل ؤهدافها اإلاسطظت جدلُم به ٍو

 .والىىغُت الجىدة هفع غىى اإلادافظت مؼ الخيالُف

 

                                                           
208غظان فالخت اإلاؿازهت ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص : 1  

مدمد غىي مدمد الجابسي ، جلُُم دوز اإلادكم الداخىي في جدظحن هؿام السكابت الداخلُت ، زطالت ماحظخحر ، ألاوادًمُت الػسبُت للػلىم 

30، ص:  2014اإلاالُت واإلاطسفُت ، ضىػاء ،  2
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      إجراءاث الركابت الداخليت

حهدف هػام السكابت الداخلُت إلى جىفحر مظخىي مػلٌى مً الػماهاث بإن ؤهداف اإلاسطظت 

طىف جخدلم ولىً بىىع مػلٌى ولِع ؤهُد ألهه مً الطػب جطمُم هػام جػمً به جدلُم 

 ألاهداف  

مىً جطيُف ؤلاحساءاث والظُاطاث اإلاخبػت في الىظام السكابت الداخلُت هما ًىي:  ٍو

 إجراءاث وكائيت وجصحيحيت وجدكيليت:ــــ 1

ؤلاحساءاث الىكااُت جمىؼ اإلاشيلت كبل خدوثها:مثاٌ اخخُاز اإلاداطبحن اإلاسهلحن ذوي هفاءة 

 ،وفطل اإلاهام بحن اإلاىظفحن وجددًد اإلاظسولُت

ــــ ؤلاحساءاث الخدكُلُت: مثاٌ إغادة الخظاباث وإغداد اإلاؿابلت البىىُت وإغداد محزان اإلاساحػت 

 الهدشاف ألاخؿاء السكابُت 

ــــ ؤلاحساءاث الخصخُدُت:وهي جمثل الػالج الري ًجب إجباغه لخصخُذ ألاخؿاء السكابُت 

ذ الخؿإ ، ومً زم اإلاىدشفت وجخػمً غدة إحساءاث كبل اهدشاف الخؿإ، ومً زم جصخُ

 حػدًل الىظام الري ًػمً غدم جىساز مثل هره ألاخؿاء

 إجراءاث عامت وجطبيليت :

ؤلاحساءاث الػامت:جطمم بهدف غمان ؤن بِئت اإلاىػمت السكابُت زابخت وجداز بشيل فػاٌ 

 لػمان فػالُت جؿبُم ؤهظمت السكابت وطُاطتها

ي الػملُاث ؤزىاء خدوثها وغمان دكت ؤلاحساءاث الخؿبُلُت: وحظخخدم لخصخُذ ألاخؿاء ف

 اإلادخالث الخؿبُلُت واإلالفاث والبرامج

 إجراءاث إداريت وحسابيت

ت ت: حظاغد غىى غمان الفػالُت والدشغُلُت والالتزام بالظُاطاث ؤلاداٍز  ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ؤلاحساءاث اإلاداطبُت:حظاغد غىى خماًت اإلاسطظت وغمان مطداكُت وصخت السجالث 

 ُتاإلاداطب

 

 إلاجراءاث املخعللت باملدخالث واملخرجاث :

إحساءاث السكابت غىى اإلادخالث: جطمم لػمان دكت هره البُاهاث وضالخُتها وإدخاٌ اإلاطسح بها فلـ 

 للىظام

إحساءاث السكابت ؤزىاء مػالجت البُاهاث :جطمم لػمان مػالجت البُاهاث بشيل دكُم وجام وغمان ؤن 

 لها وجددًثها آهُاالسجالث واإلالفاث جم حػدً
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إحساءاث السكابت غىى اإلاخسحاث: وجطمم لػمان ؤن مخسحاث الىظام مساكبت بدكت وإخيام إلاىؼ ؤي 

 حظسب للمػلىماث اإلاهمت التي جمذ مػالجتها

 املطلب الثالث :ملوماث هظام  الركابت الداخليت : 

فاث الظابلت لىػام السكابت الداخلُت فإهه ًخطح وحىد  حىاهب مداطبُت وؤخسي مً خالٌ الخػٍس

ت هملىماث لىػام السكابت الداخلُت الظلُم ، ؤًً ًخىكف هجاخه وفػالُخه غىى مدي جىفس هره  إداٍز

 اإلالىماث لخلم هػام طلُم وفػاٌ للسكابت الداخلُت 

وهى ؤلاؾاز لخلظُم الىاحباث واإلاظسولُاث بحن اإلاىظفحن ألامس الري الهيكل الخىظيمي كفء : .1

ؿي ؤي ؤخد لىاحباجه وؤن هره الىاحباث جم اهجاشها وخظب الظُاطاث ًسدي إلى غدم جخ

اإلاىغىغت مً كبل اإلاسطظت ألحل الىضٌى إلى الىفاءة في الدشغُل واإلادافظت غىى اإلاىحىداث 

 1وجىفحر مػلىماث مالُت ٌػخمد غلحها

ػني وحىد ؤطاض طلُم لخلدًم بُاهاث إحمالُت لها ؤهمُت في مجاٌ وجود هضام محاسبي سليم :ـــ  2 َو
الخدلُل واإلالازهاث الالشمت ألغساع السكابت ، خُث ًخم جلظُم هره البُاهاث إلى خظاباث زاِظُت 2

وؤخسي فسغُت ، هما ًخم ًيىن هىان دلُل ًىضح ؾسق مػالجت الػملُاث مداطبُا وبُان ؾبُػت 

ب الخظاباث اإلاظخخدمت غىى دزحت مػُىت مً الخفطُل جيىن الػملُاث التي حسجل فُه  ػخمد جبٍى ،َو

لها إلى  ا ؤو الىتروهُا ، وؤًػا جدٍى ت لجمؼ البُاهاث التي حسجل فُه لدشغُلها فُما بػد ًدٍو غسوٍز

 مػلىماث جيىن مفُدة لػملُت اجخاذ اللسازاث بىاطؿت إدازة اإلايشإة. 

 ـــ وجود هضام مسدىدي دكيم:3

جددًد اإلاظدىداث اإلاىاطبت والخيظُم بحن الخىظُم اإلاظدىدي واإلاداطبي وؤلادازي لِظهل خطس ـــ 

 اإلاظسولُت

 ــــ مخابػت جىفُر ؤلاحساءاث مً الىاخُخحن الشيلُت واإلاىغىغُت وفي الىكذ اإلاىاطب

 في ؤلاهجاشـــ وغؼ اشدواج اإلاظدىداث وجللُل غدد اإلاظدىداث اإلاؿلىبت لخبظُـ الػمل ؤلادازي والظسغت 

                                                           

32هادي التميمي ، نفس املرجع السابق ، ص :  1  
  2توفيق مصطفى أبو رقبة ، عبد اهلادي أسحق املصري ، نفس املرجع السابق ، ص : 011
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ًجب ؤن ًيىن للمسطظت طُاطاث وإحساءاث جىفس الخماًت الالشمت لألضٌى ــــ الجرد الفعلي لألضول : 4

والسجالث مً الخلف والػُاع والاخخالض وذلً مً خالٌ خفظها في ؤماهً جللل مً اخخماٌ إدخاٌ 

س صخُدت.  حػدًالث غلحها وإجالفها ختى جيىن اإلاػلىماث والخلاٍز

حػخمد فػالُت هظام السكابت الداخلُت غىى هفاءة اإلاىظفحن ووغؼ اإلاىظف اإلاىاطب في وظفين: كفاءة امل

بهم مً الػىاضس ألاطاطُت  اإلايان اإلاىاطب لرلً حػخبر غملُت اخخُاز اإلاىظفحن ذوي هفاءة غالُت  وجدٍز

بب اإلاىظفحن غىد جلُُم هظام السكابت الداخلُت خُث ًمىً ؤن ًيىن هظام السكابت الداخلُت فػاٌ بظ

يىن ذلً مً خالٌ جؿبُم طُاطت طلُمت لخػُحن اإلاىظفحن وجسكُتهم مؼ مساغاة اإلاسهالث  ذوي هفاءة ٍو

   1الالشمت. 

لخسهد صخت البُاهاث اإلاسجلت في الدفاجس وجللل مً اخخماٌ ــــ اسخعمال وسائل  جكىولوجيت   1

 الىظام غىاضس غمً اإلاظخػملت آلالُت الػىاضس ؤضبدذخطٌى الخؿإ والظسغت في ؤلاهجاش خُث 

د ا وث ألاغماٌ، واهجاش غبـ في الهامت الػىاضس مً الاكخطادًت الىخداث    داخل اإلاداطبي  ؤهمُت ٍش

 واإلاػلىماث البُاهاث وجدلُل اإلاداطبُت الدوزة خالٌ الػملُاث مً الػدًد إهجاش في الخاطىب اطخخدام

 2.غجها ؤلافطاح ؤو إغدادها بغسع طىاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212، 211غظان فالح اإلاؿازهت ، هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص ص :  1  

 327، ص :  2014، داز الىزاق لليشس ، غمان ،   IIAخلف غبد هللا الىازداث ، دلُل الخدكُم الداخىي وفم اإلاػاًحر الدولُت الطادزة غً 2
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 1املطلب الرابع: دور املراجع الداخلي في جلييم هضام الركابت الداخليت :

 وجخم هره ؤلاحساءاث غىى الىدى الخالي:

 إلاجراءاث دليل اسخعمال .

غحر ؤن في الىاكؼ الػمىي  لها، الصخُذ والخىفُر الػملُاث في للخدىم فػالت ؤلاحساءاث وطُلت دلُل ٌػخبر

 2هطادف خالخحن:

 .لفاادجه اإلاظسولحن إدزان غدم هدُجت الخىفُرًت، باإلحساءاث خاص دلُل وحىد غدم إما -

سحؼ لالطخغالٌ، كابل غحر لىىه مىحىد الدلُل ًيىن  ؤن ؤو -  لىحىد ؤو مالامخه ألوغاع لػدم ذلً ٍو

  .فهمها ُمظخخدمُه غىى جطػب حػلُداث

 ًىي: بما ًخمحز ؤن البد ؤلاحساءاث دلُل فػالُت ولػمان

 .مػمىهه في والشمىلُت الىغىح -

 .ألامس حهمه مً ول جطسف جدذ ًيىن  ؤن -

 .بإخيام جىفُره ًخم -

 .مظخمسة بطفت الدلُل مػمىن  في الىظس إغادة -

 : ًلي ما وجضم وإداريت جىظيميت إجراءاث

 .الخداخل غدم ًػمً بشيل اإلاخخلفت، وألاكظام ؤلادازة اخخطاضاث جددًد -

 غمل ًلؼ وبدُث الجهاًت ختى البداًت مً ما بػمل ؤخدهم ًىفسد ال بدُث ، اإلاىظفحن بحن الىاحباث جىشَؼ -

 .آخس مىظف زكابت جدذ مىظف ول

 .وؤلاهماٌ الخؿإ جبػت جددًد غىى ٌظاغد ما وهى واضح بشيل اإلاظسولُاث جىشَؼ -

 وظُفت مثل الىظااف بػؼ بحن الفطل ًخم بدُث واإلاىظفحن، ؤلادازة بحن الػمل جلظُم -

ذ  .غلحها واإلاىافلت بالػملُاث الخطٍس

 . واخدة حجسة في واخد بػمل ًلىمىن  الرًً اإلاىظفحن ًجخمؼ بدُث ، ألاكظام جىظُم -

 للخطسف مىظف ألي فسضت ًترن ال بدُث ، بالخفطُل غملُت ول خؿىاث ًخػمً مػحن زوجحن إًجاد -

ٌ  آخس شخظ بمىافلت إال الصخص ي  .مظئى

                                                           
  18طامذ زفػذ ؤبى حجس، إًمان ؤخمد مدمد زوٍدت ،هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص : 1

بغدود زاغُت ،ضباًحي هىاٌ ، إدازة اإلاخاؾس اإلاالُت واوػىظاتها غىى اكخطادًاث دٌو الػالم ، مداخلت بػىىان "دوز الخدكُم الداخىي في 

س  7ة ، ص : جفػُل إدازة اإلاخاؾس اإلاطسفُت" حامػت آهىي مدىد ؤولخاج ، البٍى 2
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دت حػلُماث إغؿاء -  به كام إلاا ، هإزباث اإلاظدىداث غىى بالخىكُؼ مىظف ول ًلىم بإن ، ضٍس

 .غمل مً

 الخاليت الىواحي وجضم محاسبيت إجراءاث 2-

  الغش فسص ًللل مً هرا ألن خدوثها، فىز  بالدفاجس الػملُاث إزباث بىحىب حػلُماث إضداز 

ظاغد والاخخُاٌ، ٌ  في اإلاشسوع إدازة َو ده ما غىى الخطى  1.بظسغت مً مػلىماث جٍس

 ومسفم اإلاىظفحن اإلاظئىلحن، لدي مػخمدا ًىً لم ما ، مظدىد ؤي إزباث بػدم الخػلُماث إضداز 

دة ألاخسي  الىزاام مػه  .اإلاٍس

 آخس مىظف ًساحػه ؤن ًجب بل به، كام غمل مساحػت في مىظف إشسان غدم. 

 هما الدفاجس والسجالث في ألازضدة وبحن الخازج، مً الىازدة الىشىف بحن دوزٍت مؿابلاث إحساء 

الخ ؤي مؿابلت ألاضٌى اإلاىحىدة مؼ سجالث  ... الػمالء ومطادكاث واإلاىزدًً البىىن خالت في

 هره ألاضٌى خالٌ فترة مالُت مدددة.ة

 اطخػماٌ الخاطىب في مػالجت اإلاػلىماث بهدف دكت اإلاػلىماث وطسغت مػالجتها 

 مؼ ألازضدة ذلً ومؿابلت ، طدثمازاثوالا  والبػاغت للىلدًت مفاجئ، دوزي بجسد اللُام 

ت  الدفتًر

 . إلاجراءاث العامت

 د إلاساكبت طلُم هظام وغؼ  .والطادز الىازد البًر

 الخإمحن غىى ممخلياث اإلاشسوع غد حمُؼ ألاخؿاز 

 الشُياث هخىكُؼ اإلاشسوع، في الهامت بالػملُاث ًخػلم فُما اإلاصدوحت، السكابت وطاال اطخخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت والخؿبُم ، خلف غبد هللا الىازداث، 140هفع اإلاسحؼ الظابم ، ص:  الخدكُم الداخىي بحن الىظٍس 1
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 : هظام الركابت الداخليت( 2ـــ 1)ركمالشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

، هفس املرجع مً إعداد الطالبت مع الاعخماد على هادي الخميمي ،مدخل إلى الخدكيم :املطدر 

 16 السابم ،ص :

مجموعت مً ألاساليب وإلاجراءاث والطرق التي جدبعها 

امليشأة للخأكد مً دكت البياهاث وحماًت ألاضول ورفع 

 الكفاًت إلاهخاجيت وزيادة الفعاليت 

 

 

                                                                                                    

        

 ألاهداف

 هي الخطت الخىظيميت ووسائل الخيسيم

 حماًت أضول وموجوداث املؤسست

 الخأكد مً دكت البياهاث 

 الالتزام بالسياساث وإلاجراءاث و اللواهين املؤسست

 جىميت الكفاءة إلاهخاجيت وزيادة الفعاليت

  

 إجراءاث إداريت إجراءات محاسبية

العمليات في الدفاتر إثباث  

 ميزان المراجعة  ، الجرد 

 نضام مستندي سليم

 جوزيع املسؤولياث 

 تحديد االختصاصات األقسام 

التنقالت بين األقسام إجراء  

 المراجعة الداخلية مراجعة إدارية مراجعة مالية

 الركابت الداخليت
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 خالضت

حصء مً هػام السكابت الداخلُت ًيشإ داخل اإلاسطظت إلاظاغدة اإلاساحػت الداخلُت  ػخبر ح

اتها في ؤلاًفاء بالتزاماتها وهفاءتها وذلً مً خالٌ  الخدلُل ، الخلُُم ، ؤلادازة وفي حمُؼ مظخٍى

ػخبر  الاطدشازاث ، الدزاطاث والاكتراخاث واخخباز مدي الالتزام باإلحساءاث  وجلُمها ومساكبتها َو

الخدكُم الداخىي بمثابت ضمام ألامان لإلدازة الػلُا للخإهد مً ؤن الظُاطاث وؤلاحساءاث اإلاىغىغت 

طخلاللُخه غً ؤلادازة الخىفُرًت مً كبل ؤلادازة كد جم جؿبُلها بطىزة صخُدت وذلً هػسا ال 

 وازجباؾه بإغىى مظخىي في الهُيل الخىظُمي ؤو مؼ لجىت الخدكُم .

ووظخخلظ ؤن للمساحؼ الداخىي  غدة ؤوشؿت مً ؤبسشها: مساحػت وجلُُم مالامت وجؿبُم السكابت 

حساءاث اإلاداطبُت واإلاالُت والدشغُلُت، وجددًد مدي التزام الػاملحن بالظُاطاث والخؿـ وؤلا 

اإلاىغىغت، وجددًد مدي مالامت إحساءاث اإلاداطبت غً ألاضٌى ومدي الخماًت وألامان لخلً ألاضٌى 

ً سجالث بطفت غامت، وجددًد دزحت الاغخماد غىى البُاهاث اإلاداطبُت  وغحرها مً البُاهاث اإلاظخخسحت م

 اإلاىظمت، وجددًد هُفُت ألاداء في جىفُر اإلاظسولُاث اإلادددة.
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 جمهيد

والتي  خُث أضبدذ مً اإلاذخالث ؤلاظتراجُجُت للمإظعت اإلاعلىمت في الىكذ الخاغش زشوة مهمت حعخبر

ألامشل لها  والاظخؼالٌئر أن الخدىم  على أظاظها جخخز العذًذ مً اللشاساث ؤلاظتراجُجُت للمإظعت

الذوس  اإلاعلىمتليي جإدي  ًدلم أسباخا وهجاخا للخؿـ اإلاعخلبلُت وغماها الظخلشاس وجؿىس اإلاإظعت و 

 معلىماحي هكاماإلاىىؽ بها ًجب أن جيىن راث حىدة عالُت وهزا لً ًخم ئلى مً خالٌ  الاكخطادي

 .ومبني على اإلاعاًير اإلاداظبُت الذولُت خذًث ومخؿىس  مداظبي 

لعب هزا الىكام دوسا ها عخبر الىكام اإلاعلىماث اإلاداظبي حضء مً الىكام الىلي للمعلىماث ٍو ما َو

أصخاب اللشاس بمعلىماث صخُدت  اإلاداظبُت أو وؿعاال ًخمشل في جضوٍذ مخخلف معخخذمي اإلاعلىماث 

ش واللىاةم اإلاالُت. م الخلاٍس خم جىؿير هزه اإلاعلىماث عً ؾٍش   وحاهضة وفي الىكذ اإلاىاظب ٍو

 وعلُه ظِخم الخؿشق في هزا الـطل :

 اإلابدث ألاٌو :مذخل ئلى اإلاعلىماث اإلاداظبُت

 اإلابدث الشاوي: حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت

   اإلاشاحعت الذاخلُت وأزشها على حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُتاإلابدث الشالث : 
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 اإلابحث ألاول :مدخل إلى اإلاعلىمت اإلاحاسبيت

 اإلاعلىمت اإلاحاسبيت البياهاث و   حعزيفاإلاطلب ألاول : 

 أوال : حعزيف البياهاث 

التي جلىم بخمشُل الخلاةم خام ػير مترابؿت وجيىن على شيل ئشاساث وسمىص أو مالخكاث  خلاةمهي 

ا أو باظخخذام أحهضة )الخاظىب ( لخخدٌى ئلى هخاةج  1 بشيل مالةم ٌعاعذ على ئًطالها وعالجتها ًذٍو

وحعشؾ أًػا على أنها خلاةم مجشدة لِغ لها معنى أو داللت في راتها أي أنها ئرا جشهذ على خالتها ؿلً 

  2جػُف شِئا إلاعشؿت معخخذميها مما ًإزش في ظلىههم في اجخار اللشاساث  

مىً اللٌى بأن البُاهاث هي اإلاادة الخام التي ًخم معالجتها في الىكام اإلاعلىماث اإلاداظبي بهذؾ  ٍو

حعبر البُاهاث عً خلاةم وئشاساث أولُت ػير مبىبت وػير مىكمت وهي راث داللت و  اظخخشاج اإلاعلىماث

خُت لِغ لها أزش في اجخار اللشاس   3 اثجاٍس

 اإلاحاسبيت ثاهيا: حعزيف اإلاعلىماث

ـاث هؼيرها مً اإلاعلىماث ومً أهمها :ئن اإلاعلىمت اإلاداظبُت   عذة حعٍش

اإلاعلىمت اإلاداظبُت هي جلً اإلاعلىمت راث مطادس مخخلـت ، وهي التي حشيل اإلاادة الخُت التي ًمىً 

الخعامل معها جدلُال وجـعيرا وششخا في عملُت ووضـا إلاعالجتها واخشاحها في شيل معلىماث جمشل 

 4.اإلاعؿُاث التي جـُذ في عملُت اجخار اللشاس 

 وحسجُلها بالبُاهاث حؼزًخه جم الزي اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام هاجج ابأنه اإلاداظبُت اإلاعلىماث عشؿذ وكذ

ش شيل في وئخشاحها إلاعالجتها  ئداسة في الظخخذامها للمإظعت اإلادشن بمشابت منها الؼاًت جيىن  مالُت، جلاٍس

عها، الالصمت للخخؿُـ   اإلاداظبُت اإلاعلىماث هزه جىؿش مذي على اإلاإظعت ؿعالُت .جخىكف هما مشاَس

  5ولخىحُه والشكابت

                                                           
، مإظعت في عملُت اجخار اللشاس كىاعذ بُاهاتهاهؿم اإلاعلىماث اإلاالُت وبىاء ضباح سخُمت مدعً ، عبذ الـخاح ابشاهُم صسٍبت ؿخخي ، 1

  25، ص :  2014الىساق لليشش عمان ، 
ضة ، سشُذ هىلي ،  2 ، حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت وؿلا للمعاًير اإلاداظبت الذولُت ومدذداث اظخخذامها في عملُت اجخار اللشاسبللاظم جٍى

، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ،معخؼاهم ، الجضاةش ، IAS-IFRS وعالكتها باإلاعاًير الذولُتملخلى وؾني خٌى الىكام اإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش 

 3،ص  2013حاهـي  14/  13

ت  ت وجدذًاث الخؿبُم ، شهادة دهخىساه ، ولُت العلىم الاكخطادًت والخجاٍس 3بً ؿشج صوٍىت ، اإلاخؿـ اإلاداظبي البىيي بين اإلاشحعُت والىكٍش

  29ص : 2014/ 2013وعلىم الدعُير ، 
، ملخلى دولي خٌى ؤلاضالح  مذي اوعياط ؤلاضالح اإلاداظبي على حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت واإلاالُتهمش مدمذ الخؿُب ، ضذًلي ؿإاد ،   4

  153اإلاداظبي ، وسكلت ، الجضاةش ، ص : 
ملخلى وؾني خٌى الىكام   اإلاداظبي اإلاالي في الجضاةش حىدة اإلاعلىماث اإلاداظبُت في غل جؿبُم الىكام ٍاوي عبذ الخم ، مجذوب خيرة ، ص 5

،  2013حاهـي  14/  13، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ،معخؼاهم ، الجضاةش ، IAS-IFRS اإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش وعالكتها باإلاعاًير الذولُت

    5ص : 
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 جىكُمها و وجدلُلها جطيُـها،مً خالٌ   معالجتها جمذ بُاهاث على أنها  اإلاعلىماث حعشؾوفي ألاخير  

 كبل البُاهاث ؿان لزلً معنى راث أضبدذ خين منها الاظخـادة و باظخخذامها ٌعمذ بشيل وجلخُطها

                 . للمعالجت خػعذ التي البُاهاث هي ؿاإلاعلىماث اللشاس، الجخار ومـُذة ضالخت جيىن  ال كذ معالجتها

 :أهىاع اإلاعلىمت اإلاحاسبيتثالثا :

 :مً حيث داللتها

التي خذزذ هدُجت العملُاث الاكخطادًت  الاكخطادًتجخخظ بخىؿير سجل لألخذار معلىمت جاريخيت :

ي هالتي جماسظها اإلاإظعت لخدذًذ وكُاط هدُجت اليشاؽ مً سبذ أو خعاسة في العىت اإلاالُت أي 

 1.عللت باألخذار والعملُاث في الضمً اإلااض ي واللىاةم اإلاالُتاإلاعلىماث اإلاخ

ألػشاع الشكابت الذاخلُت وجخعلم باألهكمت الدشؼُلُت  ئعذادهاوهي اإلاعلىماث ًخم معلىمت الحاليت:

 .جخعلم باليشاؽ الجاسي ؿلـ    :للمإظعت وجخميز بأنها 

 .مىخكمتًخم جلذًمها بطىسة دوسٍت                

 .ًخم جلذًمها بطىسة ؿىسٍت وفي الىكذ اإلاىاظب               

العلُمت وجخمشل في  اللشاساثأحل اجخار  للخيبإ باإلاعخلبل مً ئعذادهاًخم  مسخلبليت:معلىمت 

ت ت والخيالُف اإلاعُاٍس  .اإلاىاصهاث الخلذًٍش

 2مصادرها:مً حيث 

 .اإلاإظعت مشل سكم ألاعماٌ وهمُت ؤلاهخاج اإلاخعللت بيشاؽوجخمشل في اإلاعلىماث  معلىماث داخليت:

وهي اإلاعلىماث التي جأحي مً اإلادُـ الخاسجي للمإظعت مشل معلىماث خٌى الضباةً  خارجيت:معلىماث 

 .اإلاىاؿعين

 مً حيث ؤلالزاميت اللاهىهيت:

خُث أن اللاهىن ًجبر اإلاإظعاث على معً الذؿاجش اإلاداظبُت وئعذاد اللىاةم  إجباريت:معلىماث 

 اإلاالُت.

ش التي جشؿع  معلىماث اخخياريت : هزا الىىع مً اإلاعلىماث ٌعخبر غشوسي للدعُير الجُذ مشل الخلاٍس

 لإلداسة العلُا. 

 

 

 
                                                           

  1كاظم ابشاهُم الخبُتي ، صاًذ ًدُا اللاظم، هكام اإلاعلىماث اإلاداظبُت ، وخذة الخذباء للؿباعت واليشش ، العشاق ، 2003 ، ص :  27

 
ت ، 2009، ص: 170   2خعين بلعجىص ، هكام اإلاعلىماث اإلاداظبي ودوسه في اجخار اللشاساث ؤلاهخاحُت ، مإظعت الشلاؿت الجامعُت ، ؤلاظىىذٍس
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 ألاطزاف اإلاسخخدمت للمعلىمت اإلاحاسبيتالثاوي:اإلاطلب 

  اإلاعلىمت اإلاداظبُتكبل الخعشؾ على معخخذمي اإلاعلىماث اإلاداظبُت ًجب معشؿت الهذؾ مً 

 أهداف اإلاعلىماث اإلاحاسبيت

ئن الهذؾ العام ًخمشل في حعهُل اجخار اللشاساث اإلاخعللت باإلاششوع  مً كبل حهاث اإلاعإولت عً 

 اجخار اللشاس 

ولها حملت مً ألاهذاؾ :حعاعذ على اجخار اللشاساث اإلادخملت لالظدشماس وؤلاكشاع ، حعمذ بالعير 

هىهُت وؤلاحشاءًت ، امذاد الـعاٌ للعملُاث داخل اإلاإظعت مً خالٌ ملابلت اخخُاحاث الدشؼُل اللا

اإلاإظعت باإلاعلىماث إلظخخذامها في أػشاع الخخؿُـ والشكابت واجخار اللشاس وهي هزلً وظُلت اجطاٌ 

 1بين أحضاء الىكام 

ىُت :ًدذد أهذاؿا أظاظُت وأخشي ؿشعُت الهذؾ ألاظاس ي :  A .A.Aوخعب الجمعُت اإلاداظبُت ألامٍش

ل ، جضوٍذ أصخاب اجخار اللشاس بمعلىماث  ضالخت حعاعذهم في اجخار كشاساث الاظدشماس والخمٍى

ألاهذاؾ الـشعُت : جىمً في غشوسة جىؿير بُاهاث ضالخت لالظخخذام في اللشاساث اإلاخعللت باإلاجاالث 

الخالُت : الخؼير في اإلاشهض اإلاالي ، اإلاىاسد الاكخطادًت ، العلىن اإلاالي ، الىدُجت وعىاضشها ، اإلاىاسد اإلاالُت، 

 م على أداء ؤلاداسة ....الخالخى

وخعب لجىت معاًير اإلاداظبت الذولُت حشير ئلى أن الهذؾ مً اللىاةم اإلاالُت هى جىؿير معلىماث خٌى 

لت ججعل هزه اإلاعلىماث ضالخت لالظخخذام في اجخار اللشاساث راث الؿبُعت  اإلاشهض اإلاالي وعشغها بؿٍش

 ؤلاكخطادًت مً كبل ظلعلت واظعت مً اإلاعخخذمين 

 ًمىً جلعُم معخخذمي اإلاعلىماث اإلاداظبُت ئلى هىعين هما:

 ألاؾشاؾ الخاسحُت : 

 :اإلاسدثمزون

ٌ  هم  منها اإلاخدللت والشبدُت باظدشماساتهم اإلاشجبؿت باإلاخاؾشة يهخمىن  ؿهم اإلاالُت، اإلاعلىماث معخخذمي أو

وخطت العهم مً  ألاظهم بُع أو ششاء علُه ئرا ما جدذًذ مً جمىنهم التي اإلاعلىماث على ًبدشىن  ؿهم

 ئلى باإلغاؿت اإلالاسهت بين هخاةج الـتراث اإلاالُت وجىغُذ أظباب الاخخالؾ،الشبدُت واججاهاتها اإلاعخلبلُت

 . ألاسباح حعذًذ على اإلاإظعت كذسة بخلُُم يهخمىن  اإلاعاهمين أن

 

 

 

                                                           
ضة ، سشُذ هىلي ،  1  5،ص : هـغ اإلاشحع العبمبللاظم جٍى
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 :اإلالزضىن 

اججاههم وفي جىؿير العُىلت الىلذًت يهخمىن بالذسحت ألاولى بلذسة اإلاإظعت على الىؿاء بالتزاماتها 

ؿاإلالشغىن ما يهمهم هى اإلاعلىماث التي جدُذ لهم أن ًلشسوا ما ئرا واهىا  ،ومطادس الخطٌى على ألامىاٌ

 1. ظُدطلىن على ما كذمىه مً كشوع ، وعلى الـىاةذ اإلاعخدلت عليها في مىاعُذها

 :اإلاىردون 

 هام اإلاعخدلت اإلابالؽ واهذ ئرا ما جدذًذ مً جمىنهم التي باإلاعلىماث آلاخشون والذاةىىن  اإلاىسدون  يهخم

ىن  الذاةىىن  ويهخم الاظخدلاق، عىذ ظخذؿع  اهخمام مً أكطش مذي على باإلاإظعت ألاػلب على الخجاٍس

ل اإلاذي ( هام سةِس ي هعمُل اإلاإظعت اظخمشاس على معخمذًً واهىا ئرا ئال اإلالشغين،  .) الؿٍى

 :العمالء

ت اإلاخعللت باإلاعلىماث يهخمىن  ووغعُت الششهت اإلاعخلبلي في عملُت ئهخاج وبُع  اإلاإظعت باظخمشاٍس

ل الاسجباؽ ًيىن  عىذما خطىضا ،العلع   .عليها الاعخماد أو معها اإلاذي ؾٍى

 :الحكىميت الجهاث

باإلاعلىماث التي حعاعذهم في الخأهذ مً مذي التزام الششهت باللىاهين مشل كاهىن  الـئتهزه  تهخم

اإلاخخلـت على الششهت وجدذًذ مذي كذسة  الػشاةبالششهت هما جدخاج ئلى  معلىماث حعاعذ في جلذًش 

   الػشاةبالششهت على حعذًذ هزه 

شه على حعخمذ ألاؾشاؾ ؿيل اإلاعاهمين وهُل اإلاذكم ٌعخبر : اإلادكلين  هزه بمشاحعت بذوسه ًلىم الزي جلٍش

بذي سأًه اإلاالُت اللىاةم لذم الىصح  اإلاداًذ خٌى صخت اإلاعلىماث اإلاىحىدة في اللىاةم اإلاالُت الـني ٍو ٍو

 2وؤلاسشاد لإلداسة واإلاالن

 والزًً جمشلهم التي اإلاهىُت والاجداداث والىلاباث العاملين مً ول الـئت هزه حشمل العماليت الىلاباث

 ٌعملىن بها التي اإلاإظعت معخلبل على لالؾمئىان الالصمت اإلاعلىماث ًلىمىن ججمُع

 على ًىعىغ وؤلاًػاخاث اللىاةم في خلل أي ؿان عمالئهم، ًمشلىن  الزًً اإلاعدشمٍشً : اإلااليين اإلاحللين

شي  والششاء، البُع في العمالء كشاساث على وبخالي الخدلُل صخت  ٌعخمذ اإلاالي بالخدلُل اللاةم أن البعؼ ٍو

باحشاء اإلالاسهاث واظخخشاج وعب الخدلُل للمعاعذة في اجخار اللشاساث  اإلاالُت اللىاةم على أظاظا

 اإلاىاظبت.

اإلاعلىماث اإلاداظبي  مً أهم اإلاطادس للمعلىماث الاكخطادًت في ظىق  الىكامٌعخبر : ألاسىاق اإلااليت

خاؾش جلُُم ألاوساق اإلاالُت وجلُُم اإلاالاعخماد عليها في  ألاوساق اإلاالُت ؿاإلاعلىماث اإلاداظبُت ًخم

                                                           
7، الُاط علاٌ ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص :  ػػبان خعام الذًً 1  

  2 ظامش كىؿلجي ، لؼت ؤلاؿطاح اإلاالي واإلاداظبي ، داس أبى الـذاء لليشش والخىصَع ، ظىسٍا ، 2012 ، ص : 17
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ً  البذاةلاإلاشجبؿت بها وهزلً جلُُم  اإلاخخلـت لعملُت البُع والششاء في العىق خُث حعاعذ اإلاعدشمٍش

 1في معشؿت  واؿت اليشاؾاث الاكخطادًت والعملُاث التي كامذ بها الششواث

لطذ بها مجلغ ؤلاداسة واإلاذًش العام اإلاعإوٌ عً جىـُز الخؿـ والعُاظاث  ؤلادارة العليا : ٍو

اإلاشظىمت للششهت خُث أن ؤلاداسة الششهت معإولت عً أداء الششهت اججاه اإلاالىين وحعخخذم 

 2اإلاعلىماث اإلاداظبُت  إلاعشؿت هدُجت وشاؽ الششهت.

 شاس وقاةـهمالششهت ومعشؿت مذي اظخلئلى معلىماث إلاخابعت أعماٌ  اإلاىقـىن : ًدخاج  اإلاىظفين

مً أحل جلُُم   مالةمت ألاحىس والشواجب التي ًخلاغىنها مع الىخاةج اإلادللت في الششهتوهزلً مذي 

لُت ومعشؿت مذي كىة اإلاشهض اإلاالي للمإظعت  ت والخمٍى  . العُاظاث ؤلاداٍس

 اإلاعلىماث اإلاحاسبيهظام ماهيت اإلاطلب الثالث : 

ت يهذؾ ئلى جىؿير معلىماث مالُت ٌعخبر هكام  اإلاعلىماث اإلاداظبي أهم هكام ؿشعي لىكم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

 مـُذة ومالةمت لجهاث مخعذدة للمعاهمت في اجخار اللشاساث

 اإلاعلىماث اإلاحاسبي هظامأوال : حعزيف 

ت اإلاعلىماث هكم مً والهام ألاظاس ي الجضءعلى أهه  اإلاعلىماث اإلاداظبي هكامعشؾ ٌ  داخل ؤلاداٍس

 وداخل خاسج مطادس مً واإلاداظبُت اإلاالُت البُاهاث وججمُع بدطش ًلىم ئر ألاعماٌ، مجاٌ في اإلاإظعت

لها البُاهاث هزه بدشؼُل ًلىم زم اإلاإظعت،  هزه إلاعخخذمي مـُذة ومداظبُت مالُت معلىماث ئلى .وجدٍى

                                                                                                                    .3 اإلاإظعت وداخل خاسج اإلاعلىماث

مىً ـه أًػا بأهه"  ٍو ً معؿُاث كاعذًت  الىكامحعٍش الزي ًىػم اإلاعلىمت اإلاالُت خُث ٌعمذ بخخٍض

ت عً الىغعُت اإلاالُت وممخلياث عذًذة وجطيُـها وحسجُلها وعشع هشىؾ حعىغ الطىسة الطادك

يخه في نهاًت العىت"  4الىُان وهجاعخه ووغعُت خٍض

 

عشؾ ب بخجمُع ًخخظ ؤلاداسي  الخىكُم ميىهاث أخذ بأهه اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام َو  ومعالجت وجبٍى

الخيىمُت والجهاث  (الخاسحُت لألؾشاؾ اللشاساث الجخار اإلاالةمت اإلاالُت اإلاعلىماث وجىضُل وجدلُل

ً ( الذاةىين،  5.اإلاإظعت ئداسة و واإلاعدشمٍش

                                                           
ذة ، مخؿلباث هـاءة ظىق ألاوساق اإلاالُت ، مجلت الباخث ، العذد7 ، بعىشة ، الجضاةش ،2010 ، ص : 184 1مـخاح ضالح ، معاسفي ؿٍش

  

اوي عبذ الخم ، مجذوب خيرة ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص : 8بىذي عبذ العالم ، ٍص 2  
ـل ، 3 دوس هػم اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلادىظبت في جدلُم ؿعالُت الشكابت الذاخلُت في اإلاطاسؾ ؤلاظالمُت أخمذ ظالمت ظلُمان الجٍى

  11، ص :  2011، مزهشة ماحعخير ، حامعت الششق ألاوظـ ، عمان ، ألاسدن ،  ألاسدهُت
ذس  4 ، مجلت الباخث  على جيلـت وحىدة اإلاعلىماث اإلاداظبُت في غل جىىىلىحُا اإلاعلىماث، أزش جؿبُم الىكام اإلاداظبي اإلاالي كىسًٍ خاج كٍى

  271، ص :  2012،  10، حامعت شلف ، الجضاةش ، العذد

  5 10، ص: هـغ اإلاشحع العابمصوٍىت  ،  بً ؿشج
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 :اإلاداظبي اإلاعلىماث لىكام شامل حعٍشف اظخخالص ًمىً العابلت الخعاٍسف خالٌ ومً

ت اإلاعلىماث هكام مً الـشعي الىكام رلً هى  اإلاعلىماث وئًطاٌ جخٍضً معالجت، بجمع، يهخم الزي ؤلاداٍس

 ول ئلى ًمخذ خُث اإلاإظعت، وخاسج داخل لها اإلاعخخذمين ألاؾشاؾ ئلى واإلاالُت اإلاداظبُت الؿبُعت راث

 الهُيل في اإلاخخلـت لألؾشاؾ اإلاداظبُت اإلاعلىماث ًطخ الزي الىابؼ الللب ٌشبه ؿهى اإلاإظعت وشاؽ

 مً حعذ التي اإلاالُت اللىاةم خالٌ مً الخاسحُت لألؾشاؾ اإلاعلىماث ًطخ هما للمإظعت، الخىكُمي

 . الىكام لهزا النهاةُت اإلاخشحاث

 ملىماث الىظام اإلاعلىماث اإلاحاسبي

حعخبر اإلاعدىذاث مً أهم مذخالث الىكام اإلاداظبي ، وبىاظؿتها ًخم ججمُع اإلاجمىعت اإلاسدىديت: 

وظالمتها حعني ظالمت اإلاداظبي  لىكامالبُاهاث عً العملُاث التي كامذ بها اإلاإظعت وحعخبر أداه هامت 

اإلاشاخل ألاخشي في الىكام وهىان مجمىعت مً اللُىد التي ًجب مشاعاتها مشل مشاعاة البعاؾت 

 1اظخخذام عذة ضىس مً هـغ اإلاعدىذ ،مىع الاصدواج في حمع البُاهاث وحسجُل العملُاث.،والىغىح  

ذة ؤلاكخطادًت خُث جمشل الىعاء :وجخمشل في واؿت الذؿاجش التي جم معىها في الىخاإلاجمىعت الدفتريت

ؽ حمُع البُاهاث اإلاعبرة عً ألاخذار ؤلاكخطادًت ومعالجتها مً خالٌ عملُت  الزي ًخم ؿُه جـَش

ب  والخدلُل .    2الدسجُل الخبٍى

ش دلُل مىخذ الدليل اإلاحاسبي : حععى العذًذ مً اإلاىكماث والهُئاث في ول بلذ ئلى البدث وجؿٍى

مً أحل الخطىٌ على لؼت مداظبُت مـهىمت ومخجاوعت ومخذاولت بين حمهىس اإلاداظبين للخعاباث 

لدعهُل الخـاهم وحعاون ؿُما بُنهم وجيىن مىاظبت لىكام اإلاعلىماث اإلاداظبي وحعاًش الخؿىساث 

 الخاضلت 

عشؾ الذلُل اإلاداظبي على أهه عملُت اخخُاس وجدذًذ أظماء الخعاباث اإلاعبرة عً اإلاعامالث اإلاالُت  َو

بها قي مجمىعاث سةِعُت وؿشعُت مخجاوعت زم وغعها في  التي جخم بالىخذة اإلاداظبُت وججمُعها وجبٍى

 3ئؾاس عام وئعؿاءها سمىصا أو أسكاما مميزة ليل منها 

م ئدخاٌ الخاظىب وكذ شاع ًخم ج: الىسائل آلاليت ل البُاهاث ئلى معلىماث حاهضة عً ؾٍش دٍى

اظخخذامه بطىسة هبيرة هكشا للذسجه على معالجت البُاهاث واإلاعلىماث بذكت هبيرة وظشعت ؿاةلت ألامش 

                                                           
  1عبذ ؤلاله وعمت حعـش ، الىكم اإلاداظبُت في البىىن وششواث الخأمين ، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَع ، عمان ، 2007 ، ص : 45

حامعت الششق ألاوظـ ، سظالت ماحعخير ، ، أزش هكام اإلاعلىماث اإلاداظبُت على حىدة الخذكُم خمذ الخعً أهشم معبذ الؼني اللاض ي 2

  26، ص :  2016،العشاق ، 
، حامعت مدمذ خُػش بعىشة ، هىؿمبر  ؾبُعت وأهمُت هكام اإلاعلىماث اإلاداظبُتأخمذ لعماسي ، 3 ، مجلت العلىم ؤلاوعاهُت ، العذد ألاٌو

  61، ص :  2001
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الزي ٌعاعذ في اجخار مخخلف اللشاساث بىاءا على معلىماث حاهضة وفي وكذ كطير خعب الشيل 

 1شػىب وبذكت هبيرة وفي الىكذ اإلاىاظباإلاؿلىب والخـطُل اإلا

وهي هاجج العمل اإلاداظبي وخالضت ليل ما كامذ به مً عملُاث التي جلذم الخلاريز واللىائم اإلااليت  : 

إلاخخلف الجهاث اإلاباششة والؼير مباششة التي ًمىً أن ٌعخمذ عليها في اجخار اللشاس ظىاء واهذ جلً 

 الجهاث داخل الىخذة أو مً خاسحها.

 :الفعال اإلاحاسبي اإلاعلىماث هظام خصائصثاهيا :

            2 :منها الخطاةظ مً بمجمىعت ًخميز أن ًجب وؿعاال هـإا اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام ًيىن  ختى

 البُاهاث معالجت في والعشعت الذكت مً حذا عالُت دسحت اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام ًدلم أن ًجب

لها عىذ اإلاالُت  . مداظبُت معلىماث جدٍى

 ت اإلاداظبُت باإلاعلىماث ؤلاداسة ًضود أن  البذاةل اخخُاس كشاس الجخار اإلاالةم الىكذ وفي الػشوٍس

 3لإلداسة. اإلاخىؿشة

 ًجب أن ًدلم دسحت عالُت مً الذكت والعشعت في معالجت البُاهاث اإلاالُت 

 الاكخطادًت اإلاإظعت ألوشؿت والخلُُم الشكابت لخدلُم الالصمت باإلاعلىماث ؤلاداسة ًضود أن.  

 واإلاخىظـ اللطير الخخؿُـ وهي اإلاهمت وقُـتها في إلاعاعذتها الالصمت باإلاعلىماث ؤلاداسة ًضود أن 

ل  . اإلاعخلبلُت اإلاإظعت ألعماٌ  ألاحل والؿٍى

 عا ًيىن  أن  ورلً بُاهاجه كىاعذ في اإلاخضهت والىضـُت الىمُت اإلاعلىماث اظترحاع في ودكُلا ظَش

 . ئليها الخاحت عىذ

 شه جدذًشه ألامش ًخؿلب عىذما الياؿُت باإلاشوهت ًخطف أن  الؿاسةت الخؼيراث مع ًخالةم ليي وجؿٍى

 وأن ًىاهب مخخلف الخدذًشاث التي أحشتها اللجان الذولُت للمداظبت. اإلاإظعت في

  جبني مخخلف الخلىُاث الخذًشت مً جىىىلىحُاث وبشمجُاث ومعذاث. 

  بُت أو وخذاث الخعلُم اإلاعخمش . هكامالخداق للاةمين على  اإلاعلىماث اإلاداظبي لذوساث جذٍس

 

 

 

 

                                                           
61مشحع هـعه ، ص :  1

  
،مذكرة ماسرت ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية   املعلومات احملاسيب وأثره على جودة القوائم املالية امنظبوركاب مصطفى ، اليف إبراىيم ،  2

  04، ص : 4103/ 4102وعلوم التسيري ، جامعة آكلي حمند أوحلاج ، البويرة ، 
01بن فرج زوينة ، نفس املرجع السابق ، ص : 3
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 اإلاعلىماث اإلاحاسبي هظامجيا اإلاعلىماث على ى ىىلأثز جكثالثا : 

مً اإلاعشوؾ أن اظخخذام الخاظىب في الىكام اإلاعلىماث اإلاداظبي  رلل علباث ومطاعب هشيرة وان 

عت حذا وبذكت ًىاحهها الىكام الُذوي ؿلذ حعل آلُت حسجُل  العملُاث ومعالجتها جخم بطىسة ظَش

 1عالُت ومىً الششواث مً الخطٌى على مخشحاث الىكام في أي وكذ حشاء

 جطمُم في جإزش ئنها خُث اإلاداظبُت اإلاعلىماث لىكام أظاظُت سهيزة جىىىلىحُا اإلاعلىماث خُث أضبدذ 

ش الاكخطادًت  الىخذة ئلى كُمت ًػُف وي اإلاداظبت في الخؼُير ؾٍشم عً اإلاداظبُت اإلاعلىماث هكام وجؿٍى

 مً خالٌ :

 وؿش كذ إلاعخخذميها اإلاعلىمت جىضُل في اإلاعلىماث جىىىلىحُا اظخخذام أن خُث : الىكذ حاجز كسز 1 -

ٌ  جىضُل أشياٌ ول عً الىكذ مً هشيرا  جللُظ ئلى بالػشوسة ًىدي ما هزا و اإلاعلىماث، علي والخطى

   2  .للمإظعت باليعبت جيلـت عباسة الىكذ أن باعخباس الخيالُف

 اإلاداظبُت ألاعماٌ أمام مدعًعا واخًذا ال مجا وله العالم أضبذ خُث : الجغزافيت الحىاجز كسز 2 -

 ئلى ًإدي مما العالم في اإلايان في ألاؿشاد بمعكم الاجطاٌ مً بعذ عً الاجطاٌ شبياث جمىً خُث

 .وػيرها ؤلاشهاس وجيالُف الاجطاٌ جيالُف جخـُؼ

 ظىاء ألاعماٌ وئداسة حشؼُل جيالُف جللُل على الاجطاٌ شبياث عملذ خُث : الخكلفت حىاجز كسز 3 -

ت ألاوشؿت أداء مً حعهل داخلُت اجطاٌ بشبياث باالظخعاهت  حشؼُلها جيالُف مً وجللل اإلاخخلـت ؤلاداٍس

 اإلاخضون، هخاجؤلا   جيالُف جخـُؼ ًمىً وبزلً اإلاخخلـت ألاعماٌ مىاؾم في بعذ عً اجطاٌ شبياث أو

م، الخىصَع،  .حذًذة أظىاق ؿخذ لألظىاق، الىـار جيلـت الدعٍى

ٌ  وظهىلت واإلاىسدًً بالعمالء الاجطاٌ بدعهُل ورلً : الهيكليت أو الزوجيييت الحىاجز كسز 4 -  جذاو

 دعم على عملذ هزلً الىاخذة، للمىكمت اإلاخخلـت الـشوع بين ؿُما أشيالها بياؿت اللشاساث واجخار

ٌ  مجاٌ في الابخياساث  .ألاظىاق ئلي والىـار الخذماث جذاو

 ئعادة في اإلاعلىماث جىىىلىحُا حعاهم خُث : ألاعمال مزاحل مً العديد جصميم إعادة في اإلاساهمت 5 -

  الخذمت، أداء معخىي  الجىدة، الخيالُف، في جدعِىاث لخلم العمل وخؿىاث مشاخل مً العذًذ جطمُم

ٌ  ًإدي مما  تكٍى جىاؿعُت ميزة وخلم ممىىت ظىكُت خطت أهبر علي للخطى

 

 

 

                                                           
1
، مذكرة ماجستري ، كلية األعمال ،  املعلومات احملاسبية احملوسبة يف حتقيق فاعلية الرقابة الداخلية نظمدور أمحد أسامة سليمان اجلويقل ،   

  51، ص :  4100جامعة الشرق األوسط ، عمان ، 

ذس ،  277، ص : هـغ اإلاشحع العابمكىسًٍ خاج كٍى 2
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وفم معايير اإلاحاسبت الدوليت اإلاعلىماث اإلاحاسبي ىظامال:  (3ــ  2) شكل ركم  

 

 

 

 

 

 

 الخُاد   الخُاد  الخُاد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 ، ص :هـغ اإلاشحع العابماإلاطذس :بً ؿشج صوٍىت ، 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات النظام مدخالت النظام 

 المعالجة معلومات بيانات

 التسجيل

 التبويب 

 التحليل

 تلخيص 

                  
   

 توصيل القوائم المالية مستعملو املعلومات

 املستثمرون احلاليني

 املقرضون

 احملللون املاليون

 اجلهات احلكومية

 

 الميزانية
 جدول حسابات النتائج
جدول تغيرات األموال 

 الخاصة
 جدول تدفقات الخزينة

 المالحق 

 املوثوقية

 المالءمة

 قابلية للمقارنة قابلية للفهم
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 :اإلاحاسبي  مزاحل الىظام اإلاعلىماثثالثا :

ض في اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام أزش ًكهش  ٌشهذها، التي اإلاشاخل خالٌ مً اإلاداظبُت اإلاعلىماث حىدة حعٍض

 :واألحي سةِعُت مؿالب زالر مً اإلاخيىن  اإلابدث هزا في عشغه ظِخم ما وهزا

 اإلادخالث

 اإلاعلىماث لىكام مذخالث بمشابت اإلاإظعت بها جلىم التي اإلاالُت ألاخذار عً جخىلذ التي البُاهاث حعذ

وهي عباسة عً اإلاعدىذاث و الىزاةم  اإلاعالجت، عملُاث عليها ججشي  التي الخام اإلاادة أنها أي اإلاداظبي،

 الششاء والبُع 

 إلاعالجتا

ل خاللها مً ًخم التي العملُاث مً مجمىعت اإلاعالجت جخػمً  ألاخذار عً اإلاعبرة البُاهاث جدٍى

 اللىاةم عملُت في ومـُذة هاؿعت اإلاعالجت عملُاث عً الىاججت اإلاعلىماث وحعذ مخشحاث، ئلى الاكخطادًت

ب، الدسجُل، الخدلُل، :في جخمشل ؿشعُت مً عملُاث اإلاعالجت عملُاث وجخيىن  اإلاالُت،  ،الخلخُظ  الخبٍى

ورلً مً خالٌ مجمىعت مً ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت اإلاخخابعت ختى ًخم ئهخاج معلىمت مداظبُت  الخلخُظ

 مـُذة وهي :

 الدسجُل في دؿتر الُىمُت .1

 جشخُل ئلى دؿتر ألاظخار .2

 جشضُذ الخعاباث في ميزان اإلاشاحعت  .3

 لعُم هزه اإلاشاخل في الشيل الخالي:خُث ًمىً ج

: أعماٌ الذوسة اإلاداظبُت(4ــ  2)  الشيل سكم  

 الخطىاث                                                   ؤلاجزاء اإلاحاسبي 

  

 

 

 

 

  

 

 جبىيب العمليا

 اإلاخزجاث

 اإلاصدر :مً إعداد الطالبت 

التجارية الوثائق جمع وقياس العمليات  

في دفتر اليومية تسجيل تحليل العمليات  

 الترحيل إلى دفتر األستاذ تبويب العمليات

المراجعةميزان   ترصيد الحسابات في تلخيص العمليات  
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ش في اإلاخشحاث جخمشلاإلاخزجاث :  والتي باهخاحها اإلاداظبي اإلاعلىماث هكام ًلىم التي اإلاالُت واللىاةم الخلاٍس

 كشاساث اجخار في إلاعاعذتهم خاسحُت ألؾشاؾجيىن مىحهت  اإلاالةمتجدخىي على معلىماث اإلاداظبُت 

 في إلاعاعذتهم داخلُت أؾشاؾ أو مىسدًً أو معدشمٍشً واهىا ظىاء باإلاإظعت، عالكاتهم جخظ ظلُمت

ت، اللشاساث اجخار  1ألاداء . هـاءة وجلُُم والشكابت بالخخؿُـ واللُام ؤلاداٍس

 

 :عىاصز هظام اإلاعلىماث اإلاحاسبي( 5ــ  2) الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26اإلاطذس : مً اعذاد الؿالبت باالعخماد على بً ؿشج صوٍىت ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص 

 

 دور الخلاريز واللىائم اإلااليت وعالكتها بالىظام اإلاعلىماث اإلاحاسبيالزابع:اإلاطلب 

حعذ اللىاةم اإلاالُت اإلاىخج النهاتي لىكام اإلاداظبي ؿهي جلخظ حمُع العملُاث اإلاالُت التي خذزذ خُث 

بهذؾ مشاحعت الاخخُاحاث اإلاعلىماجُت ألصخاب اللشاس لزا ؿان ول  في اإلاإظعت خالٌ الـترة اإلاالُت 

ًت العىت بدُث مالُت خخامُت ول نها كىاةم ئعذادالىخذاث الخاغعت لللاهىن الخجاسي مجبرة على 

خ ئكـاٌ الخعاباث والعملت  اللىاةمللششهت وؾبُعت  الاحخماعيجىضح اإلالش  اإلاالُت باإلغاؿت ئلى جاٍس

 .اإلاعخعملت

                                                           

00، ص 0115حممود أمحد إبراىيم ، احملاسبة املالية ، دار الثقافة للنشر ، عمان ،  1
  

 فواتير الشراء

 فواتير البيع

)جميع الوثائق 
 التجارية(

 المدخالت

 تحليل

 التبويب 

 التلخيص

 التقارير 

 القوائم المالية

 

 المعالجة المخرجات

 التغذية العكسية
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مً خُث الىؿاء باخخُاحاث الـئاث اإلاخخلـت  وحعخبر اللىاةم اإلاالُت أخذ اإلاطادس الشةِعُت للمعلىماث

 1ورلً لألظباب الخالُت:

اإلاطذاكُت والتي مطذسها الخػىع للمشاحعت والخذكُم مً كبل مشاحع خاسجي  ــــ لها دسحت عالُت مً 

معخلل خٌى ضذق وظالمت اإلاعلىماث الىاسدة في اللىاةم اإلاالُت  مما ًإهلها لىعب دسحت الشلت في 

 مين .بين اإلاعاهمين واإلالشغين واإلاعاه اللاةمعليها وجخـُؼ الخعاسع  الاعخماد ئمياهُت

ــــ اهخـاع جيلـت الخطٌى على اإلاعلىمت اإلاداظبُت اإلاىحىدة في اللىاؤم اإلاالُت ملاسهت بمطادس 

 اإلاعلىماث ألاخشي.

للت بمعألت  كُذ اجخار ـــــ جخىاؿم مع اخخُاحاث ؾالبي اإلاعلىماث السجباؾها اإلاباشش مع الخؼيراث اإلاخع

 اللشاس . 

ـاث واإلاـاهُم وظىعشج ؿُما ًلي  د وعشع هزه اللىاةموجىلي اإلاإظعاث اهخماما هبيرا باعذا ئلى الخعٍش

 : اإلاداظبي اإلاالي  الىكاماإلاالُت خعب  اللىاةمخٌى 

هي عباسة عً كاةمت مالُت خخامُت جكهش بطىسة مـطلت العىاضش اإلاشجبؿت بخلُُم الىغعُت : اإلايزاهيتــــ 1

         اإلاالُت للمإظعت واإلاخمشلت في ألاضٌى والخطىم وألامىاٌ الخاضت.                                               

 اإلاشهض اإلاالي كىة مذي عً مـُذة معلىماث جىؿش للمإظعت هما اإلاالي للىغع العاهعت اإلاشآة اإلايزاهُت حعخبرو 

 كبل مً ظىاء التزاماث مً عليها وما مىحىداث أو ممخلياث مً لذيها ما ألاخيرة لهزه لخبين للمإظعت،

 عىاضش على اإلاداظبُت الـترة خالٌ خعاسة أو سبذ مً العملُاث هدُجت أزش جكهش الؼير، اججاه أو اإلاالن

 ٌ  اإلالىُت وخلىق  والالتزاماث ألاضى

خالٌ العىت مً ؾشؾ الىُان  اإلاىجضة  بُان ملخظ لألعباء و اإلاىخىحاث  هىجدول حساباث الىخائج : 

ٌو خعاب ذًبرص الىدُجت الطاؿُت للعىت اإلاالُت ظىاء واهذ سبذ أو خعاسة .خُث ًمىً ئعذاد حاإلاالُت 

حاث خعب ؾبُعتها وهزا ما الىخاةج خعب ؾبُعخه ورلً باالعخماد على مذوهت خعاباث ألاعباء واإلاخى 

لت الخـػُلُت إلعذاد حذٌو خعاب الىخاةج  .ًمشل الؿٍش

هما للمإظعت ئمياهُت جلذًم خعاب الىخاةج خعب الىقُـت في اإلالخم باظخعماله إلاذوهت الخعاباث 

لت البذًلت اإلاىملت إلعذاد خعاباث الىخاةج  .2خعب الىقُـت وهى ما ًمشل الؿٍش

                                                           
ضة ، سشُذ هىلي ،  4، ص : هـغ اإلاشحع العابمبللاظم جٍى 1

  
، ملخلى وؾني خٌى الىكام اإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش  العُاظاث اإلاداظبُت للىكام اإلاداظبي اإلااليسؿُم بىشىهذة ، مدمذ خبِب مشخىم ، 2

 11 ، ص : 2013حاهـي  13/14معخؼاهم ، حضاةش ،  ، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ،IAS-IFRSوعالكتها   باإلاعاًير الذولُت 
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: ٌشيل جدلُال ليل الخدشواث التي أزشث في ول عىطش مً عىاضش جدول حغيراث ألامىال الخاصت  

جدلُل الخشواث مخعللت بيل بىذ مً بىىد ألامىاٌ ألامىاٌ الخاضت خالٌ العىت اإلاالُت والهذؾ مىه 

 :مً خالٌ الخاضت  

  .عنها أخشي  جـطُالث وأي وعىاضشها الخاضت ألامىاٌ ملذاس على الخعشؾ

  .الـترة خالٌ الخاضت لألمىاٌ جدذر التي الخؼيراث على الخعشؾ

  .الخاضت ألامىاٌ في مباششة بها الاعتراؾ جم التي اإلاىخىحاث و ألاعباء عىاضش على الخعشؾ

 

 اإلاؿلىب اإلاعلىماث اإلاالُت اللىاةم لعشعالىؿام اإلاداظبي اإلاالي واإلاعُاس اإلاداظبي ألاٌو  وللذ خذد

ٌ  هزا في جلذًمها  1:الجذو

 يشاؽلل الطاؿُت الىدُجت 

 سأط اإلااٌ )جىصَع الخطظ ( مياؿئاث 

 ) ادة ، هلطان ، اظترحاع  عملُاث على سأط اإلااٌ )ٍص

 ٌالىىاجج وألاعباء اإلاسجلت مباششة في سأط اإلاا  

ىت وكذسة اإلاإظعت على  جدول جدفلاث الخزيىت : هى وظُلت لخلُُم وجىؿير معلىماث عً جذؿلاث الخٍض

ىت واللُم اإلاياؿئت لها وجىلعم هزه الخذؿلاث ئلى حشؼُلُت مخأجُت مً ألاوشؿت الدشؼُلُت  ئداسة الخٍض

ل ألاحل  ت الىاججت عً امخالن أو خشوج أضل ؾٍى ل واظدشماٍس و الؼير مشجبؿت باالظدشماس والخمٍى

ىت ومالُت جخىلذ مً حعذًل حجم وهُيل ألامىاٌ الخاضت  أخشي ال ُـاثقجى  جذخل غمً الخٍض

لت مباششة وأخشي ػير مباششة هما هظ علُه  خم عشع حذٌو الخذؿلاث الىلذًت بؿٍش  واللشوع ٍو

لت ئعذاد الخذؿلاث الىلذًت 7اإلاعُاس الذولي سكم                                                                                                                                                       2 في ؾٍش

ٌعخبر حضء ال ًخجضأ مً اللىاةم اإلاالُت ورلً إلاا ًخػمىه مً جىغُداث خُث ًجب أن ٌشمل اإلاالحم :

اإلاالُت ومً بين هزه  اللىاةماإلالخم على معلىماث راث أهمُت بالؼت ومـُذة لـهم العملُاث الىاسدة في 

 اإلاعلىماث:

 ُلت اللىاعذ والؿشق اإلاداظبُت اإلاعخمذة إلاعً اإلاداظبت وئعذاد اللىاةم اإلاال ت  مشل ؾٍش

 خعاب ؤلاهخالواث                                  

                                                           
12مشحع هـعه ، ص :  1  

ملخلى وؾني خٌى الىكام ،    IFRS–IAS معخجذاث الىكام اإلاداظبي اإلاالي ومذي جىاؿله مع اإلاعاًير اإلاداظبت الذولُتبىغُاؾ ضـاء ،  2

،  2013حاهـي  13/14ظخؼاهم ، حضاةش ، عت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ،حام IAS-IFRSاإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش وعالكتها   باإلاعاًير الذولُت 

 11:ص
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 العىت خعاباث على جأزيرها ؾبُعتها، اإلاالُت، العىت خالٌ جصخُدها جم التي الهامت ألاخؿاء بُان 

لت اإلاالُت،  بالعىت والخاضت للملاسهت اللابلت اإلاعلىماث معالجت ئعادة الخعاباث، في ؤلادساج ؾٍش

 اإلاالُت.

 ت ئعالم مىمالث ٌ  الىخاةج وخعاباث للميزاهُت أؿػل لـهم غشوٍس ىت، جذؿلاث ،وحذو ٌ  الخٍض  حذو

 الخاضت حؼيراث ألامىاٌ

 أي  معيريها أو اإلاإظعت هزه مع جمذ التي واإلاعامالثوالـشوع  ششواث ألام  جخظ التي اإلاعلىماث

 الدععير بين الىخذاثيرة وظُاظت جدذًذ العالكاث ، اإلابذالث ، حجم مبالؽ اإلابذالث هزه ألاخ

 اإلابحث الثاوي : جىدة اإلاعلىماث اإلاحاسبيت

ًدخاج معخعملى اإلاعلىماث اإلاداظبُت ئلى اجخار كشاساث على أظاط هكام معلىماث مداظبي ًلذم 

وواكعُت وفي الىكذ اإلاىاظب وبؼؼ الىكش عً ؾبُعت اإلاعلىماث أو الؼاًت  وضادكت معلىماث صخُدت

ت اإلاعخخذمين ؿاهه ًجب أن جيىن لهزه اإلاعلىماث خطاةظ هىعُت حعهل عملُت جـعير منها أو ؾبُع

 واظخخذام هزه اإلاعلىماث اإلاداظبُت

 :اإلاحاسبيت اإلاعلىماث جىدة مفهىماإلاطلب ألاول :

 أو اإلاـُذة اإلاداظبُت اإلاعلىماث بها جدعم التي الخطاةظعً جلً  اإلاعلىماث حىدة مـاهُم جدذد

وجإدي هزه الخطاةظ ئلى تاإلاداظبُ اإلاعلىماث هىعُت لخلُُم اظخخذامها الىاحب ألاظاظُت اللىاعذ

مىً اللٌى بأن اإلاعلىمت راث حىدة ئرا جم الخدلُم ،   معاعذة اإلاعإولين عىذ ئعذاد اللىاةم اإلاالُت ٍو

 1مً وساءها اإلاىـعت اإلاشحىة مً خالٌ جلبُتها لخاحاث معخعمليها

ش اإلاالُت، وما جدلله وحعني الجىدة في هزا اإلاجاٌ  مطذاكُت اإلاعلىماث اإلاداظبُت التي جخػمنها الخلاٍس

مً مىـعت للمعخخذمين، ولخدلُم رلً ًجب أن جخلىا مً الخدٍشف والخػلُل وأن حعذ في غىء 

 2مجمىعت مً اإلاعاًير اللاهىهُت والشكابُت واإلاهىُت والـىُت، بما ًدلم الهذؾ مً اظخخذامها

 اإلاعلىماث بها جدعم التي الخطاةظ في جخمشل اإلاداظبُت اإلاعلىماث حىدة بأنوفي ألاخير ًمىً اللٌى  

جىاؿم اإلاعلىمت مع  يمذو  اإلاداظبُت، اإلاعلىماث هىعُت لخلُُم اظخخذامها الىاحب واللىاعذ اإلاداظبُت

بذكت ومجشدة مً  ئعذادهاالخطٌى عليها وكذ ؾلبها دون جأخير ورلً مً خالٌ اخخُاحاث اإلاعخخذم و 

  ألاخؿاء وجيىن كادسة على جدلُم ألاهذاؾ اإلاعؿشة ألحلها 

                                                           

، ملخلى وؾني خٌى الىكام اإلاداظبي  اإلاالي  اللُمت العادلت ومالةمت اإلاعلىمت اإلاداظبُت في اللُاط وؤلاؿطاحعبذ الشخمان بىسعذة ، 1

    2، ص : 2013حاهـي  13/14بادٌغ ، معخؼاهم ، حضاةش ، ، حامعت عبذ الخمُذ بً IAS-IFRSبالجضاةش وعالكتها باإلاعاًير الذولُت 

" ، اإلالخلى الذولي الشالث خٌى آلُاث جؿبُم  "أزش ؤلاؿطاح وؿم معاًير اإلاداظبت الذولُت في حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُتضباًخي هىاٌ ،  2 

            على حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت ، حامعت الىادي ، الجضاةش ، الىكام اإلاداظبي اإلاالي الجضاةشي ومؿابلخه مع معاًير اإلاداظبت الذولُت وجأزيره 

  8ص : 
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  ولىً كبل الخؿشق إلاعشؿت الخطاةظ اإلاخعللت باإلاعلىمت اإلاداظبُت ًجب الخؿشق لطـاث مخخز اللشاس

 على ٌعخمذون  أنهم خُث مًاللشاساث  امخخزو  الؼالب في هم اإلاداظبُت اإلاعلىماث معخخذمي ورلً ألن

  الخىم ًيىن  وليي اللشاساث اإلاخخلـت، اجخار في معاعذتهم في اإلاداظبُت اإلاعلىماث
ً
 على عادال

 اللشاس الزي مخخز بها ًخطف أن ًجب التي الطـاث مً مجمىعت هىان ؿان اإلاداظبُت اإلاعلىماث

 الطـاث هزه ومً اإلاداظبُت اإلاعلىماث ًلىم باظخخذام 

 :Intilligibité  للفهم اللابليت

ـترع أن ًيىن  ًجب أن جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت كابلت للـهم اإلاباشش مً كبل اإلاعخخذمين ٍو

للمعخخذمين معخىي معلٌى مً اإلاعشؿت في مجاٌ ألاعماٌ واليشاؾاث ؤلاكخطادًت واإلاداظبت وأن 

  1لذيهم الشػبت في دساظت اإلاعلىماث بلذس معلٌى مً العىاًت جيىن 

 

 الىىعيت للمعلىمت اإلاحاسبيتاإلاطلب الثاوي: الخصائص 

 ؿاةذةاإلاالُت راث  اللىاةمغت في و الىىعُت هي الطـاث التي ججعل اإلاعلىمت اإلاعش  الخطاةظ

 إلاعخخذمي اإلاعلىماث اإلاداظبُت وججعل هزه ألاخيرة راث حىدة عالُت

يي الخطاةظأهم   هي : FASB التي خذدها مجلغ معاًير اإلاداظبت اإلاالُت ألامٍش

 ص الىىعيت ألاساسيتأوال : الخصائ

  Pertinence :اإلاالئمت

ن جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت اإلاعشوغت على ضلت باللشاس الزي ظِخم ئجخاره ،أي وحعني هزه الخاضُت أ

 أن جيىن مـُذة لخاحاث مخخزي اللشاساث.

 

 2اإلاعلىمت جيىن مالةمت ئرا عملذ على جخـُؼ خالت عذم الخأهذ لذي مخخزي اللشاساث.  وأًػا 

إلاعاعذتهم في  الاكخطادًت اللشاساثفي ظلىن مخخز  عىذما جإزش  اإلاالةمتوجمخلً اإلاعلىماث خاضُت   

 3أو جأهُذ أو جصخُذ جلُُماتهم اإلااغُت . جلُُم ألاخذار اإلااغُت والخاغشة واإلاعخلبلُت

 الخالُت: الخطاةظًجب أن جخىؿش على  مالةمتوليي جيىن اإلاعلىمت 

وجمىين اإلاعخخذم مً الخيبإ باإلاعخلبل  ىعل  اإلاعلىمتأي كذسة هزه : باإلاسخلبلاللدرة على الخيبؤ 

ً جىكعاث مً   اإلاعخلبلُت وجدعين ئمياهُاجه وكذساجه في هزا اإلاجاٌ. الىخاةججيٍى

                                                           
            ، ملخلى وؾني خٌى الىكام اإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش وعالكتها                                                     ئداسة ألاسباح هأزش خاظم لخبني اإلاعاًير اإلاداظبت الذولُتؿذاوي أمُىت ،  1

  13، ص : 2013حاهـي  13/14، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ، معخؼاهم ، حضاةش ، IAS-IFRSباإلاعاًير الذولُت 
 2ابشاهُم الجضساوي ، عامش الجىابي ، أظاظُاث هػم اإلاعلىماث اإلاداظبُت ، داس ًاصوسبي لليشش ، ألاسدن ، ص : 15

11، ص : هـغ اإلاشحع العابمضباًخي هىاٌ ،  3  
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لشاس لُخمىً مخخز ال وهي خطٌى مخخز اللشاس على معلىماث في الىكذ اإلاىاظبالخىكيذ اإلاىاسب : 

اإلادذد ئر أهه ولما صادث ظشعت جىضُل اإلاعلىماث اإلاداظبُت ئلى معخخذميها وان باظخعمالها في الىكذ 

 1الاخخماٌ هبير في الخأزير على كشاساتهم اإلاخىىعت وولما صاد الخأخير جخأهذ مً أن اإلاعلىمت ػير صخُدت.

ذه على جصخُذ جىكعاث الخالُت أو اإلاعخلبلُت للمعدشمش وحعاع كذسة على الخؼُير أوالخغذيت العكسيت:

 وهزا ما ٌعاعذ مخخز اللشاس على الاظخمشاس ؿُه أو جصخُده .جلُُم مذي صخت جىكعاجه اإلاعخلبلُت

 :  La fiabilitéاإلاىثىكيتــــ  2

مىً  ليي جيىن اإلاعلىمت مىزىكت ًجب أن  عليها مً كبل  الاعخمادجيىن خالُت مً ألاخؿاء والخديز ٍو

خُث أهه مً البذًهي أن  عليها الاعخماد وئمياهُتاإلاعخخذمىن . وهي خاضُت جخعلم بأماهت اإلاعلىمت 

الخعاباث )اإلاعلىماث اإلاداظبُت ( اإلاذكلت ٌعخمذ عليها أهثر مً الخعاباث ػير مذكلت وختى وئن هىذ 

 2. هزه ألاخيرة مخؿابلت شىال ومػمىها مع الخعاباث اإلاذكلت

 الخالُت: بالخطاةظى جيىن اإلاعلىمت مىزىكت ًجب أن جخميز وخت

لطذ بها مؿابلت ألاسكام الخعبير: في الصدق أن واإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاىحىدة في اللىاةم اإلاالُت و ٍو

 3.أي أن جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت مؿابلت لألخذار الـعلُت جم خذوزه حعبر بطذق عما

ًلطذ بالخُاد أال جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت مخديزة إلاعخخذم معين مً معخخذمي اللىاةم الحياد : 

 ً أي أن ًيىن الهذؾ مً وشش اإلاعلىماث اإلاداظبُت هى خذمت اإلاالُت على خعاب معخخذمين آخٍش

 4واؿت ألاؾشاؾ دون جديز.

 

هثر مً شخظ ئرا ما جم ومعىاه اللذسة ئلى الىضٌى ئلى هـغ الىخاةج مً كبل أ اللابليت للخحلم :

 اظخخذام هـغ الؿشق وألاظالُب التي اظخخذمذ في كُاط اإلاعلىمت

ومعىاه أن جيىن اللىاةم اإلاالُت كابلت للخدلم مً كبل اإلاداظب أو مً كبل شخظ آخش  ؿارا وضلذ 

ث هزه ألاؾشاؾ الخاسحُت مداظبىن أو مذكلين خاسحُين ئلى هخاةج مخخلـت ؿهزا دلُل على أن اإلاعلىما

ػير كابلت للخدلُم وبخالي ال ًمىً الاعخماد عليها ؿهي ال جخمخع بخاضُت اإلاىحىدة في اللىاةم اإلاالُت 

 5. اإلاىزىكُت

                                                           
 ؿاؾمت علي مطباح اإلاجشبي ، كذسة الششواث اإلاذسحت ظىق ألاوساق اإلاالُت اللُبي على جبني وجؿبُم معاًير ؤلابالغ اإلاالي الذولُت ، شهادة 

27، ص :  2011/2012ماحعخير ، كعم اإلاداظبت ، ولُت ألاعماٌ ، حامعت الششق ألاوظـ ،  1  

ت ، مجلت الجامعت ؤلاظالمُت ،  ًىظف مدمذ الجشبىع ، مجاالث معاهمت اإلاعلىمت اإلاداظبُت باللىاةم اإلاالُت في جدعين اللشاساث ؤلاداٍس

509، ص :  2007، ولُت الخجاسة، ؿلعؿين ، ًىهُى  15العذد الشاوي ، اإلاجلذ 2  

ت  ، الؿبعت ألاولى ، 2008  أمين العُذ أخمذ لؿـي ، ئعذاد وعشع اللىاةم اإلاالُت في غىء معاًير اإلاداظبت ، داس الشلاؿت لليشش ، ؤلاظىىذٍس

53، ص :  3  
41املرجع نفسو ، ص :   4  

37كاظم ئبشاهُم الخبُتي ، صاًذ ًدُا العلا ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص :  5  
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 :الثاهىيت الىىعيت : الخصائصثاهيا 

 ــــ الثباث1

 ئلى دوسة مً حؼُيرها وعذم اإلاإظعت في اإلاداظبُت والعُاظاث الؿشق  اظخخذام في الاهخكام به ًلطذ

أي جؿبُم الىخذة اإلاداظبُت هـغ اإلاعالجت اإلاداظبُت على هـغ  مؿللت كاعذة جيىن  أن دون  أخشي 

لت اإلاداظبُت ئرا واهذ  الخذر مً ؿترة ألخشي وال ٌعني رلً ال ًمىً للىخذة اإلاداظبُت  حؼُير الؿٍش

 1أؿػل وفي خالت الخؼُير ًلضم ؤلاؿطاح عً ؾبُعت وأزش هزا الخؼير اإلاداظبي ومبرساث ئحشاءه .

  comparabilité :للملارهت ـــــ اللابليت 2

 اإلالاسهت ئحشاء باإلميان ًيىن  أن بمعنى والضمان اإلايان في اإلاداظبُت اإلاعلىماث ملاسهت ئمياهُت بها ًلطذ

 2بين

 مإظعاث لعذة مداظبُت معلىماث بينو  اإلاإظعت، لىـغ ؿتراث لعذة مداظبُت معلىماث

 اإلاداظبُت اإلاعلىماث في والاخخالؾ الدشابه أوحه وجـعير جدذًذ هى اإلالاسهت هزه مً والهذؾ.ممازلت

ومً أهم ما منها، للمعخـُذًً باليعبت مىـعتها معُىت مً أحل اصدًاد معاةل عً ؿىشة أخز ئلى والخىضل

جخػمىه هزه الخاضُت هى غشوسة ؤلاعالن عً العُاظاث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت وعلى أي حؼير في جلً 

 3إلمياهُت ئحشاء اإلالاسهت ًجب أن جيىن هـغ ؾشق الخلُُم ، الدسجُل اإلاداظبي العُاظاث . ئر

اهه في خالت اإلاإظعت أكذمذ على اخذار حؼيراث ًجب  جخػمىه خاضُت كابلُت للملاسهت ومً أهم ما

اإلاالُت وأًت حؼيراث في  اللىاةم ئعذاداإلاعخخذمين عً العُاظاث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت في  ئعالم عليها

 4آزاس هزه الخؼيراث هزه العُاظاث و 

 

 

 

 

                                                           
  1عبذ الىاضش مدمذ ظُذ الذسوَش ، مبادب اإلاداظبت اإلاالُت ، داس الطـاء لليشش والخىصَع ، عمان ، 2010 ، ص : 49

55أمين العُذ أخمذ لؿـي ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص :   2  
ش مدخىي ؤلاعالمي لللىاةم اإلاالُت في اإلاإظعاث مؼاسي عبذ الشخمان ، ؿىير ظامُت ، 3 أزش جؿبُم معاًير اإلاداظبت الذولُت على جؿٍى

 IAS-IFRS، ملخلى وؾني خٌى الىكام اإلاداظبي  اإلاالي بالجضاةش وعالكتها باإلاعاًير الذولُت ؤلاكخطادًت الجضاؤسٍت في غل الخػام اإلاداظبي اإلاالي 

  5ص : ، 2013حاهـي  13/14 ، حامعت عبذ الخمُذ بً بادٌغ ، معخؼاهم ، حضاةش ،   
4
، حامعت العىدان 12لاهت ، اإلاجلذ ، مجلت العلىم والخ، أهمُت وحىدة ؤلاؿطاح عً اإلاعلىماث اإلاداظبُت عىع هللا حعـش الخعين أبى بىش  

  118، ص :  2012للعلىم والخىىىلىحُا ، هىؿمبر 
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 FASBحسباإلاعلىماث اإلاحاسبيت خصائص: (6ـــ  2)الشكل ركم 

 مسخخدمى اإلاعلىماث اإلاحاسبيت 

 

 خصائص اإلاخعللت باإلاسخخدم

 

 الخصائص ألاساسيت

 

 

 

 

 

 

  الخصائص الثاهىيت

 

 

 

ت  اإلاعلىمت اإلاداظبُتدوس اإلاشاحعت الذاخلُت في جدعين حىدة اإلاطذس :سخاس ؿُطل ،  ، مزهشة ماظتر ، ولُت العلىم ؤلاكخطادًت والخجاٍس

 14،ص :  2015ــ 2014حامعت مدمذ خُػش ، بعىشة ،  وعلىم الدعُير ، 

 

 

 

 

 

 متخذو القرار

 القابلية للفهم

 الموثوقية المالئمة

 التغذية العكسية  بالتوقيت المناس الحياد الصدق في التعبير القدرة على التنبؤ

 القابلية للتحقق

 القابلية للمقارنة الثبات والتجانس
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 معايير جحليم جىدة اإلاعلىمت اإلاحاسبيت :اإلاطلب الثالث :

ش معاًير لجىدة ـــ معايير كاهىهيت :  1 حععى العذًذ مً اإلاإظعاث اإلاهىُت في العذًذ مً الذٌو لخؿٍى

عاث وكىاهين واضخت ومىكمت  لعمل هزه  اللىاةم اإلاالُت وجدلُم الالتزام بها مً خالٌ ظً حشَش

 1.اإلاإظعاث

شاحعت ول مً لجان اإلاًخىكف هجاح هزا العىطش على وحىد سكابت ؿعالت جدذد دوس ـــ معايير ركابيت:   2

وأحهضة الشكابت اإلاالُت وهزلً دوس اإلاعاهمين وألاؾشاؾ راث العالكت في جؿبُم كىاعذ الخىهمت 

ت وأن اإلاعلىمت جخميز باإلاطذاكُت مع وحىد بىاظؿت أحهضة سكابُت للخأهذ مً أن ظُاظتها جىـز بـعالُ

  2.حؼزًت عىعُت معخمشة

 تهخم الهُئاث واإلاجالغ اإلاهىُت اإلاداظبُت باعذاد معاًير مداظبُت لػبـ اإلاعلىمت ـــ معايير مهىيت:  3

مما هخج عىه مـهىم معاةلت ؤلاداسة مً كبل اإلاالن الشـاؿُت والخـعير اإلاالةم لللىاةم اإلاالُت   ولدعهُل

بالطذق و مالُت جخميز  كىاةموالتي أدث بذوسها ئلى قهىس الخاحت إلعذاد  اظدشماساتهمعلى  للخـاف

  .ألامان 

ش مـهىم حىدة اإلاعلىمت مما ًىعىغ على حىدة ــــ معايير فىيت : 4 ئن جىؿش معاًير ؿىُت ًإدي ئلى جؿٍى

إدي  ئلى سؿع وصٍادة  ً وأصخاب اإلاطالح بالششهت ٍو ذ زلت اإلاعاهمين واإلاعدشمٍش اللىاةم اإلاالُت وجٍض

   .الاظدشماس

 

 

 

 

 

 

                                                           
هىام حمعت ، لعشىسي هىاٌ ، دوس خىهمت الششواث في جدلُم حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت، اإلالخلى خٌى الخىهمت اإلاداظبُت للمإظعت ، 

  1 18،  17حامعت العشبي بً مهُذي ، أم البىاقي ، ص ص : 

72، ص : هـغ اإلاشحع العابمسخاس ؿُطل ،   2
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 اإلاعلىمت اإلاحاسبيت:معايير جىدة (7ـــ 2)الشكل ركم 

 8اإلاطذس :ضباًخي هىاٌ ، مشحع ظبم رهشه ، ص : 

 ثاهيا :العىامل اإلاؤثزة على جىدة اإلاعلىمت اإلاحاسبيت   

ئغاؿت ئلى اإلاعاًير العابلت هىان أًػا عىامل جإزش على حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت وظىداٌو رهش 

 بعػها :

:جخخلف هىعُت وحىدة اإلاعلىماث اإلاداظبُت مً هكام آلخش ؿـي الىكام ــــ العىامل ؤلاكخصاديت 1

ش اإلاالُت بأهمُت هبيرة ئر ًخم الترهيز على جىؿير اإلاعلىماث مالُت شـاؿت وحعبر  الشأظمالي جدكى الخلاٍس

بطذق عً الىغعُت الخلُلُت للمإظعت ؤلاكخطادًت ألنها جمشل العطب الشةِس ي في العىق اإلاالُت 

الىكام الاشتراوي ًخم الترهيز على اإلاعلىمت اإلاداظبُت اإلاىحهت للخخؿُـ في الذولت ولؼشع بِىما في 

ت.   أخيام اإلاشاكبت اإلاشهٍض

وجخمشل في مجمىعت ألاهكمت واللىاعذ اللاهىهُت التي جإزش بشيل مباشش أو ػير  العىامل اللاهىهيت :

أي ول ما ًخعلم بىُـُت ئعذاد اإلاعلىمت  مباشش على مهىت اإلاداظبت والشكابت وؤلاششاؾ على مماسظتها

اإلاداظبُت وهُـُت عشغها في  اللىاةم اإلاالُت ورلً باغاؿت هىع مً الشلت إلاعخخذمي اإلاعلىمت 

عاث اللاهىهُت وملاًِغ جىكُمُت .  اإلاداظبُت وهي اإلاىػماث وكىاهين الششواث والدشَش

بر الخاظىب مً أهم الىظاةل في الىكذ الخاغش ٌعخاسخعمال الحاسىب وجكىىلىجيا الاجصال:

اإلاعخعملت واإلاعاعذة على ئهخاج معلىمت مداظبُت جخميز بالجىدة وخاضت مً خُث دكتها وظشعت 

 
 الم ل مات معايير جودة

 الم ا بية

 وتت م :
 - معايري احملاسبة

 املراجعة - معايري

 وتت م :
 - دور املراجعني

 املراجعة - دور جلان
 املسا ني دور- 

 - دور األ را   ات العالقة
 - دور األجه ة الرقابية  

 وتت م :
 املنظمة - االلت ام بالقوانني

 - االلت ام باللوائ  املنظمة  
 

 وتت م :
 - املال مة

- الثقة وما تشتمل 
عليو من خصائص 

 فرعية  

 معايير فنية معايير مهنية م ايير القان نية معايير رقابية
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وبأكل جيلـت وفي وكذ كطير بل مىً اإلاإظعاث الاكخطادًت مً الخطٌى على الىشىؿاث  ئهخاحها

 اإلاالُت في أي وكذ حشاء 

اإلاإظعاث ليشش اإلاعلىماث والبُاهاث اإلاالُت مً خالٌ وفي غل  اكخطاد اإلاعشؿت اججهذ العذًذ مً 

الاهترهذ وجدلم اإلاإظعاث التي جيشش معلىماتها على شبياث الاجطاٌ عالكت زلت  مع 1مىاكعها على    

لطذ باليشش الالىترووي للمعلىماث كُام  ً واإلاعاهمين واإلاىسدًً .ٍو أصخاب اإلاطالح مشل اإلاعدشمٍش

ع والـىسي  اإلاإظعت باوشاء مىاكع لها على الشبياث الذولُت للمعلىماث بهذؾ جدلُم اليشش العَش

ش  للمعلىماث اإلاالُت لعذد هبير مً اإلاعخخذمين اإلاخطلين بالشبىت  ومً أهم هزه اإلاعلىماث الخلاٍس

ش مذكم الخعاباث وبُاهاث ملاسهت مع اإلاىاؿعين وول هزه ألامىس حعاهم  ت وجلٍش ت والشبع ظىٍى العىٍى

اؿُت في عشع ووشش اإلاعلىمت اإلاداظبُت ووضىلها ئلى حمُع اإلاعخخذمين بخيلـت أكل وفي باغاؿت الشـ

ت  وكذ كطير ألامش الزي ًلذم زلت أهبر وشـاؿُت في الخعاباث واإلاعلىماث اإلاالُت وهزا مً شأهه الخلٍى

   .ً  مً مطذاكُت اإلاإظعت وئعؿاء ضىس ضادكت لها بين اإلاعدشمٍش

باإلغاؿت ئلى اإلاإظعاث واللىاهين اإلادلُت، حعخبر اإلاىكماث واإلاإظعاث  يت:اإلاىظماث واإلاؤسساث الدول

، خُث جإزش هزه اإلاإظعاث بذسحاث  ي حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُتالذولُت مً ألاؾشاؾ اإلاإزشة عل 

التي كامذ باضذاس  ومً أهم هزه اإلاإظعاث لجىت معاًير اإلاداظبت الذولُت مخـاوجت على ؤلاؿطاح

ش.العذًذ  مً ا إلاعاًير مً أحل غمان صخت ومىزىكُت اإلاعلىمت اإلاعشوغت في الخلاٍس   

 جلاريز اإلازاجعت الخارجيت :

ت باليعبت إلاعخخذمي اإلاعلىماث اإلاداظبُت خُث  ش مذكم الخعاباث دوس مهم ودعامت كٍى ًلعب جلٍش

اإلاداًذ خٌى أن ًمىذ لهم ؿشضت اظخخذام اإلاعلىمت اإلاداظبُت بشلت أهبر ورلً مً خالٌ سأًه الـني 

ش اإلاالُت.  العملُاث اإلاالُت للمإظعت حعؿي الطىسة الصخُدت والعادلت للخلاٍس

 

 

 

 

                                                           

455قورين حاج قويدر ، نفس املرجع السابق ، ص :  1  
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 اإلابحث الثالث : اإلازاجعت الداخليت وأثزها على جىدة اإلاعلىمت اإلاحاسبيت

 اإلاطلب ألاول :مزاجعت أوجه الخالعب في اللىائم اإلااليت

الخػلُل اإلالطىد في السجالث أو أًت عملُت ئن مشاحعت أوحه الخالعب تهذؾ ئلى الىشف عً 

جخطُظ ػير مىاظب لألضٌى واإلاىحىداث ورلً لعذة أظباب أهمها وحىد سؼشاث في هؿام الشكابت 

الذاخلُت أو عذم هضاهت بعؼ ألاؾشاؾ ألامش الزي ًذعي مً اإلاشاحع الذاخلي عذم العماح ألي عمل 

 ًىحي بدذور الؼش وسضذها ومخابعتها .

كبل الخؿشق ألهىاع هزه ألاخؿاء اإلاداظبُت ًجب ألاخطاء و الخالعباث في اللىائم اإلااليت: أوال :أهم 

 .ؤلاشاسة إلاـهىم الخؿأ

 مفهىم الخطأـــ  1

ش اإلاالُت مشل 240أشاس معُاس الخذكُم الذولي ) ـاث الؼير ملطىدة في الخلاٍس ( ئلى أن الخؿأ ٌعني الخدٍش

ا أوفي الخلذًش اإلاداظبي الؼير الصخُذ الىاجج عً العهى أو الخؿأ في حمع البُاهاث أو في معالجته

الخـعير مؼلىؽ للخلاةم أو الخؿأ في جؿبُم اإلابادب اإلاداظبُت اإلاخعللت باللُاط أو الخطيُف أو 

 العشع أو ؤلاؿطاح

 1ووعخيخج مما ظبم أن هىان العذًذ مً ألاظباب التي جإدي ئلى الىكىع في ألاخؿاء منها:

 ب اإلاداظبُت اإلاخعاسؾ عليها هدُجت هلظ أو اوعذام الخبرة اإلاداظبُت لذيهمالجهل باإلاباد 

 جلطير وئهماٌ اإلاىقـين في جأدًت الىاحباث اإلايلـين بها 

  بي  سػبت ؤلاداسة واظخعذادها السجياب ألاخؿاء لخدلُم ػشع معين مشل التهشب الػٍش

 ًمىً الخمُيز بين هىعين أظاظين مً ألاخؿاس :

: وهي ألاخؿاء التي اسجىبذ دون ظابم ئضشاس وبدعً هُت أي مً ػير كطذ مشل عمديتالألاخطاء الغير 

أخؿاء الخزؾ والعهى هعذم ئزباث عملُت بأهملها أو ئخذي ؾشؿيها عىذ الدسجُل ألاولي في الُىمُت أو 

ام عذم جشخُلها  ئلى خعاباتها الخاضت وكذ ًذٌ جىشاس مشل هزه ألاخؿاء على عذم مخاهت وظالمت الىك

 اإلاداظبي اإلاخبع 

                                                           
148،  147ػعان ؿالح اإلاؿاسهت ؛ هـغ اإلاشحع العابم ، ص ص  :  1
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وهزه ألاخؿاء كذ حس يء ئلى مطذاكُت اإلاعلىماث اإلاداظبُت اهؿالكا مً عذم جمشُلها للخلُلت وعذم 

 .الجخار اللشاساث اإلاىاظبت هاتممالء

: وحعشؾ على أنها واؿت الخطشؿاث التي جلذم على أظاط الخذلِغ وخُاهت ألاماهت  هي ألاخطاء العمديت

ألاخؿاء التي اسجىبذ بعابم ؤلاضشاس بدُث جيىن هىان هُت الؼش وهزه ألاخؿاس أهثر خؿىسة بما 

 ًطاخبها مً هُت ئخـاء خلُلت البُاهاث التي جخػمنها اإلاعدىذاث والسجالث أو اإلاعلىماث التي جدخىيها

 .اللىاةم اإلاالُت 

جب ؤلاشاسة ئلى مـهىم الؼش   ٍو

( : أن الؼش هى ؿعل مخعمذ مً كبل واخذ أو أهثر مً 240ISAخعب اإلاعُاس الذولي للمشاحعت سكم )

أؿشاد ؤلاداسة أو اإلايلـين بالخىهمت أو اإلاىقـين أو ألاؾشاؾ الخاسحُت ، ًىؿىي على اللجىء ئلى الخذاع 

 1ً خله أو ػير كاهىهُت .للخطٌى على إلاىـعت لِعذ م

الؼش ٌعني حعمذ ئخـاء أو حعذًل البُاهاث بؼشع الخطٌى على مىاؿع خاضت أو جػلُل ؾشؾ آخش أو 

شجىب الؼش بعابم ئضشاس وبيُت الؼش . ذ عً الالتزاماث ٍو  جدمُله بما ًٍض

 ناإلاىقـيمً ألاشخاص مً أعػاء مجلغ ؤلاداسة أو  تهى ؿعل ملطىد مً شخظ أو مجمىع  الؼش

 2.اإلاالُت  لللىاةمًيخج عىه العشع الؼير صخُذ 

 3وهىان أمشلت عذًذة للؼش والخالعب مً أهمها :

ئزباث مذؿىعاث وهمُت في دؿاجش اإلاششوع هاغاؿت أظماء وهمُت ئلى هشىؿاث أحىس العماٌ أو جضوٍش 

 ئًطاالث دؿع وهمُت.

 ُت اخخالط .ألامىاٌ اإلالبىغت مً أخذ العمالء واخخالظها أو حؼؿ ئزباثعذم 

 عذم ئزباث بػاتع واسدة في السجالث .

جطخُم أسباح اإلاششوع إليهام اإلاعاهمين بىجاح مجلغ ئداسة الششهت لُعاد اهخخابهم مً حذًذ وكذ 

 ًيىن اللطذ لشؿع ظعش العهم في البىسضت.

                                                           
حلٌى ظمُت ،أزش الخذكُم اللىاةم اإلاالُت على هدُجت العىت اإلاالُت ، مزهشة ماظتر جخطظ جذكُم مداظبي ومشاكبت الدعُير ، ولُت العلىم 

52، ص :  2015/ 2014الاكخطادًت ، حامعت معخؼاهم ،  1  

  2هذي خلُل ابشاهُم الخعُني ، معإولُت مشاكب خعاباث ، مجلت ولُت بؼذاد للعلىم الاكخطادًت الجامعت ، العذد 28ص ص : 288، 289

60ه ، هـغ اإلاشحع العابم ، ص : سأؿذ ظالمت مدمىد وششواء 33
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بُت .  جخـُؼ ألاسباح بهذؾ التهشب مً  الػٍش

اإلايزاهُت على ػير خلُلتها ورلً بهذؾ الخطٌى على كشوع أو الخطٌى على زمً مشجـع للششهت  قهاس ئ

 عىذ بُعها .  

 اإلاطلب الثاوي :دور اإلازاجع الداخلي  في اكدشاف الخالعب في الحساباث

م الؿبُعي إلاىع ألاخؿاء والؼش وججىبها والعمل على جللُلها ًخم عً ؾٍش م ئن الىظُلت ألاظاظُت والؿٍش

ئجباع هػام ظلُم للشكابت الذاخلُت وأدواتها ومهمت اإلاشاحع الذاخلي جلذًم ما ًشاه مً ملترخاث لخذعُم 

 .هكام الشكابت الذاخلُت ومعالجت هلاؽ الػعف والشؼشاث اإلاىحىدة في هكام الشكابت الذاخلُت

ي الذؿاجش ولىىه ؿلـ وال ٌعخبر اإلاشاحع الذاخلي معإوال عً حمُع ألاخؿاء والؼش والخالعب اإلاىحىد ف

  .معإوال عً ألاخؿاء التي ًكهشها ؿدطه العادي للذؿاجش والسجالث

ئن أخذ أظباب اهخمام اإلاشاحع الذاخلي باهدشاؾ أوحه الخالعب هى أن ؤلاداسة جخىكع منهم جخـُؼ 

ذسة وهىان مً ًشي أن اإلاشاحع الذاخلي له الل ، دسحت اإلاخاؾشة الىاججت عً الاخخالظاث ػير مىىشـت

على اهدشاؾ الخالعب ملاسهت مع اإلاذكم الخاسجي ومً أهم ألاظباب التي دؿعذ ؤلاداسة في الشلت 

 1بالخذكُم الذاخلي هي :

  اكخىاع اإلاشاحعين الخاسحين بأنهم لهم اللذسة أهثر على اهدشاؾ الخالعب خُث ًىحذ لذيهم

 هؿاق واؾ وكذسة على اهدشاؾ الخالعب .

 ت مً خالٌ اإلاماسظت الُىمُت للعملُاث وهػام الشكابت الذاخلُت اإلاشاحع الذاخلي أهثر ألـ

 ملاسهت مع اإلاشاحع الخاسجي.

 ٌعخبر اإلاشاحع الذاخلي أهثر جشهيزا على هكام الشكابت الذاخلُت ألامش الزي ًمىع خذور الخالعب 

عخبر اإلاشاحع الذاخلي معإوٌ عً ؿدظ وجلُُم  حعخبر معإولُت مىع الخالعب مً اخخطاص ؤلاداسة َو

ولهزا ًجب على اإلاشاحع الذاخلي أن جيىن له معشؿت ،مالةمت وؿعالُت ألاعماٌ التي جلىم بها ؤلاداسة 

 هزا الخالعب. واؿُت عً أوحه الخالعب وي ًيىن كادسا على الخعشؾ على اإلاإششاث التي جىضح اسجياب

 الهدشاؾ الخالعباث في الخعاباث ًجب جؿبُم ؤلاحشاءاث الخالُت:

 .ؿدظ عملُاث الششاء والبُع ؿدطا شامال وخاضت جلً التي جخم في أواخش العىت اإلاالُت 

                                                           

52رأفت سالمة حممود وشركا ة ، نفس املرجع السابق ، ص : 1
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 . الخأهذ مً عذم وحىد خلـ بين اإلاطشوؿاث والاًشاداث 

 .مها  الخدلم مً ألاضٌى والالتزاماث والخأهذ مً صخت جلٍى

 عمليت جصحيح ألاخطاء  : 

هدشف اإلاذكم خؿأ بالذؿاجش والسجالث ًجب علُه أن ًدذد أوال أن ًخأهذ ئرا وان الخؿأ را أهمُت 

وعبُت أي أن له جأزير على اإلاشهض اإلاالي للمششوع ؿال بذ عىذها مً ئحشاء الخصخُذ الالصم وؿلا للمبادب 

عخين : ألاخؿاء التي جإزش على أسضذة لخعاباث اإلاداظبُت وجىلعم ألاخؿاء مً هزه الىحهت ئلى مجمى 

 وأخؿاء ال جإزش ولً ًيىن لها أزش على ألاسضذة.

جب جصخُذ أخؿاء اإلاجمىعت ألاولى باحشاء كُذ الُىمُت مصخىب بالششح اليافي لؿبُعت اللُذ  ٍو

 .وظبب ئحشاءه

خم الخصخُذ هما ًجب أن ًإدي اللُذ الجذًذ ئلى جصخُذ الخؿأ اإلاىحىد ؿعال بالذؿاجش وال سجالث ٍو

   .اللُذ الخؿأ زم جصخُذ الخؿأ وازباث اللُذ الصخُذ للعملُت  ئلؼاءمً خالٌ 

لخين : خم جصخُذ ألاخؿاء بملخض ى ؾٍش  1ٍو

لت ألاولى : وجخؿلب ئحشاء كُذًً بذؿتر الُىمُت   .الؿٍش

  .اللُذ ألاٌو : ئلؼاء اللُذ الخؿأ بلُذ عىس ي إلادى أزشه مً الذؿاجش

 .وي : ئزباث العملُت بلُذ حذًذ بىغعها الصخُذ والعلُماللُذ الشا

جشي كُذ واخذ بملخػاها ًصدح الخؿأ دون  لت الشاهُت : ٍو   .اللُذ ألاضلي ئلؼاءالؿٍش

ـػل  لت ألاولى لعهىلتها وبعاؾتها ووغىخها ومخابعت عملُت الخصخُذ وئمياهُت جصخُذ  ئجباعٍو الؿٍش

 .حمُع أهىاع ألاخؿاء بىاظؿتها

 الثالث :جأثير اإلازاجعت الداخليت على جىدة اإلاعلىمت اإلاحاسبيت:اإلاطلب 

اإلاشاحع  ٌعاهم ئر واإلاداظبُت اإلاالُت اإلاعلىماث جدعين في الـعالت ألاداة الذاخلُت  اإلاشاحعت عخبرح 

ادة على ٌعمل هما والتزوٍش، وألاخؿاء الؼش أعماٌ اهدشاؾ في الذاخلي  الذاخلُت الشكابت هكام ؿعالُت ٍص

ادة في جخمشل لها مػاؿت كُمت خلم أحل مً اإلاإظعت في  ومعخخذمى اإلاإظعت أصخاب زلت ؿعالُت ٍص
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 صخت ئزباث مذي جبرص اإلاشاحع الذاخلي اإلاؿبم أظلىب أن ئر ، وخماًتها خلىكهم لػمان اإلاالُت اللىاةم

 الخذكُم هخاةج على الاعخماد ئمياهُت ومذي اإلاالُت اللىاةم وظالمت اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاىحىدة في ودكت

 1.اإلاداظبي

 باإلاإظعت الخاضت اإلاالُت اللىاةم حىدة جدعين في اإلاشاحع الذاخلي ًلعبه الزي اإلادىسي الذوس  ًخطح مما

 مطذاكُتها مً الخأهذ حعىغ وحعلها ا عمله إلجلان وهضيها مخخططا باعخباسه الذكُم لها ؿدطه عبر

العمل وحعلها  الجاسي  اللىاهين اخترام وهزا اإلاداظبُت واإلابادب اإلاداظبي الخذكُم لـشوع واعخمادها

حعىغ الطىسة الخلُلُت للمإظعت وىنها خالُت مً ألاخؿاء والؼش وهزا ما ًـشص مطؿلح حىدة 

اإلاعلىماث اإلاداظبُت أي مطذاكُت ومىزىكُت هزه اإلاعلىماث هما حعخبر اإلاشاحعت الذاخلُت أداة غؼـ 

 .ل ألاداء اإلاداظبيعلى ؤلاداسة مً أحل جـعُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الاكخطادًت وعلىم لبنى مدذادي ، أزش الخذكُم اإلاداظبي على حىدة اللىاةم اإلاالُت ،  مزهشة ماظتر ، جخطظ جذكُم مداظبي ، ولُت العلىم 

ت ، حامعت كاضذي مشباح ، وسكلت ،  14، ص :  2013/2014الدعُير وعلىم الخجاٍس 1
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 خالصت

خم خحع بر اإلاعلىمت اإلاداظبُت عً ول اإلاعلىماث الىمُت والؼير الىمُت التي جخظ ألاخذار الاكخطادًت ٍو

ب ومعاحت وجىضُل اإلاعلىماث لألؾشاؾ  م هؿام معلىماث مداظبي ئرًلىم بجمع وجبٍى اهخاحها عً ؾٍش

ش واللى اإلاعخـُذة أو اإلاعخخذمت لها ظىاء داخل اإلاإظعت أو خاسحها   اؤم اإلاالُت مً خالٌ الخلاٍس

وأدي الؿلب اإلاتزاًذ على اإلاعلىماث اإلاداظبُت ئلى غشوسة جدعين حىدة اإلاعلىمت اإلاداظبُت بدُث أن 

جيىن مالؤمت ومىزىكت وشـاؿت للمعاعذة في  اجخار اللشاس الصخُذ والجىدعب اإلاعلىمت هزه الخاضُت 

ادة الا ارا جم جذكُلها ومشاحعتها مً كبل مشاحعُين داخلُين خُث حعاه م اإلاشاحعت الذاخلُت في ٍص

الشلت والشـاؿُت للمعلىمت اإلاداظبُت لذي اإلاعخخذمين لها ورلً مً خالٌ ظهش اإلاشاحع الذاخلي على 

ومىع خذور ألاخؿاء والخالعباث ومعاحت جلذًم اكتراخاث وجىضُاث لخذعُم هػام  الشكابت الذاخلُت  

 هلاؽ الػعف.
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 تمهيد

بعددددتههء دددالتاددداتنظراهدددذتنتىادددس تينتدددر تتىايتىددداتعيددد تاملعلددد تنظرسنهدددذتن ععل ددد تت ا علساددد تن  ا ددد ي ت

 يديزتن سنحع تنتدنخلي تفيتت سينتحسدت اتتمتنخعيازتلىمسذجتنتدزن  ت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي 

ت يديمتهادااتنتسبا د تتنتعىدوتيليفيد فديتتنتدنخليد تن عععد اعسع تاسنحدلتن سنحعد تيي دفتهرنتنتفصلتإلىت

  عسع ته اطتنت سةتيه اطتنتظع تت سضتزعيقتنتدنخلي ت

 يعلي ت يعمتنتعطسقتفيتهرنتنتفصلتإلى:

 عمساياتتحسىت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تن ع ثتألايى:

 ن ع ثتنتثاويت:تيمات ت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تعينتتادتس

 طااتنتسبا  تنتدنخلي تت سضتزعيقتن ع ثتنتثاتثت:تت ييمته
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 عمساياتتحسىت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تألايى:ن ع ثت

 سأت الحىمىي  املعاس لمً له التالغة ألاَمُة ووزا بالمىاع للنهىك امللحة الالحفادًة للٍشوف هخُجة

ل عبئ ثححمل مالُة مؤظعة إوؽاء المشوسي  مً أهه الالحفادًة العلىات  بىٌ في ثمثلد ولذ الفالحي الحمٍى

فُة والحىمُة الفالحة ا التىىه أَم مً ٌعذ والزي الٍش  في وظىمىم إلاوالك على الىالًات جمُع في ؼُىعا وأوثَر

 وىالة عين ثادلغ إلى إلاؼاسة ومع ووٌائفه، وأَذافه العٍشن التىٌ َزا وؽأة على بالحعشف ظُاك

 BADRنتفالح تينتعىمي تنتسيفي  ىوت   تحسىتن طلذتألايىت:ت

فُيية  ظُاظيية اكحًىميية إلييى  وظييائلإلييى المىيياع العمييىمع إر ٌعحليير وظييُلة مييً ًيحمييب بىييٌ الفالحيية والحىمُيية الٍش

فع ودعم اليؽاوات الفىاعة الحملُذًة واكحشفُة  املؽاسوة في ثىمُة المىاع الفالحي وثشلُة العالم الٍش

 وشأةت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي  .1

ية حُيذ ًحليز ؼيًل ؼيشوة رات أظي م ٌع ية اكئضائٍش فُة مً بيين التىيىه الحجاٍس حلر بىٌ الفالحة والحىمُة الٍش

إعييييادة ًَُلييييية التىييييٌ اليييييىو ب اكئضائييييشي بمىجييييي  جعييييىد مليُحيييييه للمىيييياع العميييييىمع وأظييييغ فيييييي إويييياس ظُاظييييية 

ورليٌ غغيشك  1982ط مياس  13املىافين ٍ 1402جميادي ألاوليى  17امليؤس  فيي  206ييي  82املشظىم الشئاس ب سلم 

ييل َُاىييل ووؽيياوات المىيياع الفالحييي  فييع وأوىلييد إلُييه م ميية ثمٍى ش المىيياع الفالحييي وثشلُيية العييالم الٍش ثىييٍى

اف  والشي والفُذ التحشي واكحشف الحملُذًة في ألاٍس

فُييية فييي إوييياس  ثحييٍى بىييٌ الفالحييية ييالحاتوالحىمُيية الٍش إليييى ؼييشوة معييياَمة  1988عييام  إلالحفييادًة غعيييذ إلـا

يل  14ملُاس دًىاس جضائشي وليً غعذ ـذوس لاهىن الىميذ والميشك فيي  22اٍ لذٍس سأظمرات  اليزي  1990أفٍش

فُيية وغيييٍر  مييىا اظييحماللُة أوليير للتىييىه وأللييي مييً تاللييه هٍييام الحلفييق أـييتا بىييٌ الفالحيية والحىمُيية الٍش

 دتياس أميا ين فُميذس، واملحمثلية فيي ميىا الميشوك وجصيئُع عملُية الا   مً التىىه ًتاؼش م امه وتىٌ ثجياسي 

ا  دًىاس جضائشي  ملُاس  33 سأظماله بحىالي  العاـمة باكئضائش ؼاسع العمُذ عميروػ 17 الشئِس بممَش

ية  18و BNAوىالية محىياٍص عنهيا ميً ويشف  140بذأ بىٌ بيذس   حُذ  ية ج ٍى لُميم فيي الىليد اليشاًَ  مذًٍش

يييية و 41وىاليييية و 300حييييىالي  يييية ج ٍى ييييادة فييييي عييييذد الىىيييياالت  7مذًٍش عييييىد َييييزا الحىظييييع والٍض ات عاميييية َو مييييذًٍش

 هخُجة إلظتراثُجُة مً ؼأنها جعل التىٌ ألاؼمل على املعحىي الىو ب .
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 BADRتطسزت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تاسنحلتن طلذتنتثاويت:

فُة مً تالٍ املشاحل الحالُةحُذ ًميً ثىلُا الحىىس بىٌ الفالحة والحىمُة   الٍش

فيشك وجيىدٍ فيي العيالم  آهيزاهتيالٍ العيىىات ألاوليى ىيان َيذف التىيٌ  1881إلىت1891ن سحل تألايلىت:تاات

فيييع  ميييً أجيييل الحميييش  ميييً  فالحُيييهوتعييية  راتحُيييذ ليييام بفيييحا العذًيييذ ميييً الىىييياالت فيييي مىييياون ملحلفييية الٍش

مييييً الحلفييييق فييييي المىيييياع الفالحييييي لِؽييييمل المىيييياع  ُحهإظييييتراثجوبمييييشوس الييييضمً ثىظييييع التىييييٌ فييييي الفالحييييين 

ن مىفيييييىؿ فيييييي إوييييياس الالحفييييياد الفالحُييييية َيييييزا الاتحفييييياؿ ىيييييا املًُاهُيُيييييةوالفيييييىاعة  الغزائُيييييةالفيييييىاعة 

ل لىاعات محذدة ولمذ ىاهيد َيزٍ املشحلية ـيعتة  ألهيه ليم امللىي الزي الحض ى ثلفق ىل بىٌ في ثمٍى

فُييية  ًييييً دوس بىيييٌ ع الايييب ىيييان ًمىل يييا ىاهيييد رات وييياغع الفالحييية والحىمُييية الٍش فعييياال ورليييٌ ألن أشلييي  املؽييياَس

 عمىمع ، حُذ ىاهد عملُة ثحفُل المشوك املمىىحة ـعتا وأحُاها معححُال.

الييييزي ًييييىق علييييى نهاًيييية ثلفييييق  90/ 10ـييييذوس الميييياهىن  بمىجيييي :  1999إلييييى 1991املشحليييية الثاهُيييية: مييييً 

يييل  الالحفييياديأتيييشي أو بييياألتق لليؽييياه التىيييىه والحىظيييع إليييى وؽييياوات  ميييً  الالحفيييادللمعييياَمة فيييي ثمٍى

 بذون الاظحغىاء عً المىاع الفالحي PME/PMI  تالٍ مىا المشوك للمؤظعات الفغيرة واملحىظىة 

 أما باليعتة للمجاٍ الحم ب فًاهد َزٍ املشحلة بذاًة إدتاٍ إلاعالم يلي :

 لحىتُن عملُات الحجاسة الذولُة  Swift: ثىتُن هٍام1991

 ثحميز بما ًلي : 1992

 مع فشعه امللحلفة للمُام بالعملُات التىيُة : Progiciel syboucولع بشمجُات  .1

 جعُير المشوك 

  جعُير عملُات الفىذوك 

 جعُير املىدعات 

 ًالفحق عً غعذ كحعابات الضبائ 

  ية اكخاسجُية تاـية فيي مجياٍ فيحا إلاعحميادات إدتاٍ إلاعالم يلي عليى جمُيع العملُيات الحجاٍس

 املعخىذًة

 إدتاٍ ملىي اكحعابات اكئذًذ على معحىي الىىاالت 

 :إنهاء عملُة إدتاٍ إلاعالم يلي على جمُع العملُات التىيُة على معحىي ؼتًات التىٌ 1993

 :BADR:جؽغُل بىالة الخعذًذ والسح   1994
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فحييق واهجيياص العملُييات التىيُيية عييً غعييذ Télétraitement: إدتيياٍ عملُيية الفحييق العييلًع  1996

 وفي الىلد اكحمُمع

 Inter Bancaire  CIB Carte: جؽغُل بىالة السح  مابين التىىه1998

حُيذ عيياد التىيٌ إلييى اتحفاـيه ألاٍو  المىياع الفالحييي   لييً مييع :  1112دددتت1111تن سحلد تنتثاتثد ت:تاددا ينت

يييشوف العيييىك  ييية إظيييتراثُجُة أوثييير  ثىظيييعا غؽيييشوه أفميييل وظُاظييية ثحما ييي ى ٌو وميييا اثتيييع ظُاظييية الالمشوٍض

 حُذ أعىى ـالحُات واظعة في مىا المشوك تذمة لعُاظة إعادة ًَُلة املؤظعات وجع ُال كخذماثه

ذتل الفعليييي والفعييياٍ للتىيييىه العمىمُييية لتعيييذ وؽييياه جذًيييذ فُميييا ًحعلييين ثمييييزت َيييزٍ املشحلييية بىجيييى  الحييي

بمجاالت الاظخثماسات املشبحية وجعيل وؽياوا ها ومعيحىي مشدودًيهيا ٌعياًش لىاعيذ الحفياد العيىك ، وفيي َيزا 

فُييييية إليييييى حيييييذ وتيييييير ميييييً الميييييشوك لفائيييييذة املؤظعيييييات إلالحفيييييادًة  الفيييييذد سفيييييع بىيييييٌ الفالحييييية والحىمُييييية الٍش

والفيييييييغيرة وويييييييزا فيييييييي ؼييييييياى مجييييييياالت اليؽييييييياه الالحفيييييييادي إليييييييافة لشفيييييييع ٌ معيييييييحىي ىظيييييييىة الفيييييييغيرة واملح

معيياعذاثه للمىيياع الفالحييي وفشوعييه امللحلفيية بفييذد معيياًشة الححييىالت الالحفييادًة والاجحماعُيية العمُميية 

وميييً أجيييل الاظيييحجابة لحىلعيييات صبائىيييه وليييع بىيييٌ بيييذس اللرهيييامع اكخماسييي ب فعليييي ًترويييض تاـييية عليييى عفيييشهة 

الاييب دفع ييا  الىحييائعثحعييين اكخييذمات وويزلٌ ثى ييير فييي مُيذان املحاظييتة وفييي املُيذان املييالي ومييً أَيم التىيٌ و 

 ماًلي :

ة للتىيييييٌ ملىابمييييية الميييييُم  2000 : المُيييييام بيييييالفحق اليييييذلُن لىمييييياه الميييييىة والميييييعق واهجييييياص ملىيييييي جعيييييٍى

 الذولُة

 الت التىٌ: جعمُم مف ىم بىٌ اكئلىط واكخذمات املصخفة على معحىي جمُع وىا 2001

ييى  syart هٍييام إدتيياٍ:  2003 يين الفحييق العييلًع دون اللئييىء إلييى الىمييل  هٍييامَو ييذة عييً وٍش جغىُيية ألاـس

ة  املادي للمُم مما ٌعما بحملُق فترات جغىُة الفًىه وألاوساك الحجاٍس

يييية  لىمييييات التىيُييية ووييييزا جصييييئُعا ملتيييذأ الحييييذاٍو اكحيييش للمع الاثفييياٍثأظيييِغ هيييادي البييييحافة بمتيييادسة مذًٍش

 ن بملحلق تذمات التىٌجعٍشق الضبى 

: جعمييييُم اظييييحلذام الؽييييتابٌُ يلُيييية لييييةوساك الىمذًيييية املشثتىيييية بتىالييييات الييييذفع الاييييب جؽييييشف علُييييه  2004

 بين التىىه تاـة في املىاون الاب ثحميز بيثافة ظًاهُة وتيرة الحلمائُةؼشوة الىمذ يلي والعاللات 

 télé des chèque télé compensationليتروهُة ىل مً املماـة الا إدتاٍ: في ماي ثم  2006
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ورلييٌ مييً أجيييل ثحمُيين ألامييان والثمييية   télé de virementجذًييذ ٌعيييشف    هٍييام إدتييياٍوفييي ظييثحملر ثييم 

 .والؽفافُة في الحعامالت مً ج ة ومحاسبة الغؾ والاتحالظات مً ج ة أتشي 

 أهدنفتنتعىو::تتثن طلذتنتثا

 ينتعىمي تنتسيفي ت:اهاات ىوتنتفالح تأيالت:

ة املفعٍى في مجاٍ اليؽاه املفشفي فئن بىٌ الفالحة والحىمُية  ثماؼُا مع المىاهين والمىاعذ ظاٍس

فُة مًلق بالمُام بامل ام الحالُة :  الٍش

 إوؽاء تذمات مفشفُة جذًذة مع ثىىس اكخذمات المائمة

ش ؼتيحه ومعامالثه الىمذًة باظححذاذ بىالة المشك  ثىٍى

ن عملُاب الادتاس والاظخثماسثىمُة مى   اسد واظحلذامات التىٌ عً وٍش

 ثمعُم العىك املفشفُة والحمش  مً روي امل ً اكحشة واملؤظعات الفغيرة واملحىظىة ر

 الاظحفادة مً الحىىسات العاملُة فُما ًلق الحمىُات املشثتىة باليؽاه املفشفي

 نت طاعتنتفالحيت:ديزت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تفيتتمسيلتثاهيات:

ادة الىميى العيًاوع وأميام ثيذَىس وليعُة مع ثضاًذ واسدات الذولة  مً املىاسد الغزائُة الىاثجة عً ٍص

فُييية إلوعييياػ َيييزا المىييياع وميييً ج ييية أتيييشي  المىييياع الفالحيييي ثيييم إوؽييياء بىيييٌ للفالحييية والحىمُييية الٍش

 الحالُة: م مة المُام بالىلاءف  أوىلد له

  ل الاظحغالالت الضساعُة الحاغعة للمىاع العام  .الحيفل بحمٍى

  لةالمُام بمىا لشوك  .اليتيرة لالظخثماسات الضساعُةألاجل  وٍى

 ثمذًم املعاعذات للمىاعات ألاتشي رات الفلة بالمىاع الضساعي. 

  وامليىاد وألاظيمذةمىا لشوك محىظىة ألاجل املحعلمة غؽيشاء يالت والحج ييزات الضساعُية 

ة  اليُماٍو

  لة ألاجل  الىدائعالمُام بجمع  .املحىظىة ووٍى

 يليت:تن سطسةتااتطسفتإدنزةتنتعىوتااتنتسئيسي ألاهدنفتثاتثات:

 ع وثىظُع مجاالت ثذتل التىٌ ومؤظعة مفشفُة ؼاملة  .ثىَى

 ثحعين العاللات مع العمالء. 

  ثحعين هىعُة اكخذمات. 

  اكحفٍى على أولر حفة مً العىك. 

  ش العمل املفشفي لفذ ثحمُن  .أولر   مشد ودًةثىٍى
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 971يمات ت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تعينتتادتس ن ع ثتنتثاويت:

 ن طلذتألايىت:ت ديمتيمات ت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تعينتتادتست

يييىذوك ٌعميييل عليييى ثلتُييية  حًيييىن ميييً ريييالذ مًاثييي  ـو اححُاجيييات ثحًيييىن الىىالييية ميييً ًَُيييل اظيييحمتاٍ واظيييع ٍو

الضبىن الُىمُة وساء َزا ال ًُل هجذ رالذ مًاث   هحم بالؽؤون الاب ال ثحىلي  الاثفياٍ املتاؼيش ميع الضبيىن 

باإللييييافة شلييييى مفييييلحة المييييشوك وميحيييي  املييييذًش وميحيييي  ألاسؼييييُق الييييزي جؽييييشف علُييييه ألاماهيييية العاميييية أمييييا 

ييييييييق ألاماهيييييييية  مىلييييييييفين:سئِغ ملفييييييييلحة الضبييييييييائً ، مييييييييذًش 9ال ًُييييييييل الثؽييييييييشي فحمييييييييم الىىاليييييييية  الىىاليييييييية ، مٌى

 مىلفين6و

 نتفالح تينتعىمي تنتسيفي تعىوتتنتعىايمينتهيهلتأيالت:ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددددتعينتتادتستددددددتت BADRسمات تت تيثائقتخاص تن صدزت:

 

 

 مدير الوكالة

 ألاماهة العامة

 مفلحة املشالتة

 مفلحة الفىذوك  مفلحة الاظحغالٍ  مفلحة المشوك 

 املذًش العام

 

 لعم الذساظة

 لعم املحاغعة

الؽتاه لعم  

 لعم املحفٍة املالُة

لعم املىاصعات والؽؤون 

 املالُة

ة  لعم الؽؤون الحجاٍس

 والفالحُة
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 اصلح تنتصبائا

 guichetأيالت:تنتشعاكت:ت

هيييييي  الشئِعيييييُةٌعحلييييير امليييييشآة العاوعييييية للتىيييييٌ وعيييييىن الؽيييييتاه ٌعحلييييير ظيييييفير التىيييييٌ ليييييذي الضبيييييائً إر أن م محيييييه 

أو  إًيذاعوثلتُة سشتا هم وثىتُن العملُات املفشفُة املىلىبة ظىاء ىاهد السيح   للضبائًالاظحمتاٍ الُىمع 

ل ٍ وثىجُه الضبيىن  بئسؼادوما ًمىم عىن الؽتاه  ثمٍى يزا مياعليى تيذمات ا للحفيى ًؤويذ  لايب ًششي  فاهيا َو

 ووع  الثمة هحى التىٌ الضبائًالذوس الفعاٍ في جل  

ة  ن  فادد  : لييماها لشاحيية الضبييىن وعييذم ثىملييه ألميياوً غعُييذة فييي الحعامييل بييالىمىد ًمييىم َييزا اكئ يياص بخعيييٍى

ييييزا همييييشا لحعامييييل  صبائنهيييياولييييعُة  يييين  صبييييائًمييييع  صبائىييييهمييييع بيييياالي الىىيييياالت َو وىيييياالت وبىييييىه  أتييييشي عييييً وٍش

ييييية وأـيييييتحد العملُييييية أوثييييير ظيييييشعة بمييييي ىس ج ييييياص العيييييًاهير حُيييييذ أـيييييتا بئمًيييييان  الفيييييًىه وألاوساك الحجاٍس

 الضبىن لتن الؽٌُ في مذة ألفاَا

 نتعملياتتنظخازحي 

زٍ العملُات  هادسة اكحذوذ على معحىي الىىالية حُيذ ثحمثيل م مية ثًىن في عملُات الحفذًش والاظحيراد َو

بين صبىن وىاليها واملحعامل معيه ميً اكخياسم فميثال فيي عملُية الاظيحيراد التىٌ في َزٍ العملُة بمثابة الىظُي 

 العملُة الاظحيراد بفاثىسة إرتاتمع  إلاجشاءاتًحمذم الضبىن إلى التىٌ ًىل  مىه المُام بملحلق 

 اصلح تنت سيضت:تملتشبسنتيسيدتنظحصسىتعلىتبسض

 اديسةتنتسمات 

ى ـاح  أعلى دسجة ومً أَم م امهًحًىن   َزا اكئ اص مً مذًش َو

 جعُير الىىالة 

 فينعلى  إلاؼشاف  املٌى

 ة العامة  ثىفُز العُاظة العامة للمذًٍش

 ثمعُم العمل بين املفاكح 

 الع ش على احترام الماهىن الذاتلي للىىالة 

 ألاماهة : ثمىم  :

ذ  .ال اثفُة املًاملاتاظحمتاٍ و  اظحالم اللًر
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 .المشوك مللفات ومحاغعة دساظة مً إلالشاك ًحعلن ما بًل و هحم :المشوك مفلحة

ة الؽؤون وففُلة الماهىهُة والؽؤون املىاصعات ففُلة املفلحة َزٍ وثمم :الاظحغالٍ مفلحة  و الحجاٍس

 العاجضة المشوك ًلق فُما ت لشاسا املفلحة َزٍ وجعىع الفالحُة

 

 نتدنخلي تفيت ىوتنتفالح تينتعىمي تنتسيفي تت ييمتهظااتنتسبا  ت:ن طلذتنتثاوي

علييى التىييىه واملؤظعييات  03ييييي 02مييً أجييل جعييل الشلابيية أوثيير ثىٍُمييا وبحييالي أوثيير فعالُيية فييشك الميياهىن سلييم 

مييا الشلابيية املعييحمشة أو سلابيية مييً املعييحىي ألاٍو ، وسلابيية دوسٍيية أو  املالُيية هييىعين مييً الشلابيية الذاتلُيية ، َو

 الثاوع سلابة مً املعحىي 

 أوال : الشلابة املعحمشة  الشلابة مً املعحىي ألاٍو  

هي الشلابة الايب جعيخىذ إليى دلُيل إلاجيشاءات اليزي ٌعيما بحيذلُن العملُيات وفين للمعياًير املحيذدة ميً التىيٌ 

:جعلعيل املشاحييل ومىىميية معاكئية العملُييات ، الخسييئُل املحاظيبب للمعلىمييات ،ثحذًييذ َيزا الييذلُل ٌؽييير إلى

 ت الشلابة املىٍمةاجشاءا

 واملحممً الشلابة الذاتلُة فئن الشلابة املعحمشة  هذف إلى : 03يييي  02مً لاهىن سلم  6ووتما للمادة 

ة، مشالتيية املليياوش ، الففييل  مشالتيية مييذي مفييذالُة املعلىمييات ، احتييرام الحعلُمييات ، مشالتيية ألامييً والعييٍش

،  الحىٍييُم  ولييُفة الالتييزام ، ولييُفة املفييادلة ، ولييُفة  والىحييذات املًلفيية بالعملُييات الحالُييةامل ييام   بييين

 ولُفة مشالتة امللاوش  

 وثماسط الشلابة املعحمشة مً وشف أعلى معؤوٍ ملحق

 ثاهيات:تزبا  تااتن سعسىتنتثاويتأيتنتسبا  تنتديزي 

حمثل دوسَا في :  َزا الىىع مً الشلابة الذاتلُة ًماسط بففة مفاجئة والحمة ٍو

يية حييٍى ثمُيُم  ميات العييلىة املمىىحيية ، اعيالم ألاج ييضة إلاداٍس العملُييات ، محاغعيية امللياوش حعيي  ؼييًل ثفٍى

 الشلابة الذاتلُة املحممة

 ثماسط َزٍ الشلابة على فترات صمىُة محذدة

 همام الشلابة الذاتلُة على املعلىمة املالُة

 امليزاهُة والىاسدة في امللحنباليعتة للمعلىمات املحممىة في حعابات امليزاهُة وتاسم 
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 إعادة جؽيُل مجمىع العملُات حع  الخعلعل الضم ب

 ىل معلىمة بفمل ورُمة أـلُة إرتات

 ن ىهري تن ععع تفيتاسنبع تنتعىسكن طلذتنتثاتثت:

ة للتىٌثحم املشالتة عً  ن اكئ ٍى فُة   وٍش محين : الفالحة والحىمُة الٍش  وثحم بىٍش

ييين  عددداتبعدددت:تن سنبعدد  ييية  الىرييائنهشالييي  مييً غعُيييذ عييً وٍش ييية اكئ ٍى والايييب ثتعييذ ميييً لتييل الىىالييية إلييى املذًٍش

ىجذ فاها جمُع التُاهات الاب ثحذذ ًىمُا  ٍو

أي بييذون علييم الىىاليية املييشاد  فجائُييةاملشالتيية فييي َييزا الىييىع ثًييىن مييشة فييي العييىة وثًييىن  ن سنبعدد تفدديتن هددانت:

 مشالتيها

 ولائمييةغعييذ ثحذًييذ املفييلحة املييشاد مشالتيهييا مييثال مفييلحة المييشك ثىليي  ملفييات المييشوك  ليفيدد تن سنبعدد ت:

الييييزًً ثحفييييلىا علييييى لييييشوك ًشاليييي  مًىهييييات ملييييق المييييشك : متليييي  المييييشك ،مييييذة المييييشك ، اظييييم  الضبييييائً

ا بيييالمتٍى والميييماهات ريييم املماسهييية بيييين املتلييي  اليييزي ولتيييه الضبيييىن واملتلييي  اليييزي أعىييياٍ ليييهالضبيييىن   ، الحفيييٍش

 التىٌ واملذة حع  هىع المشك ومشالتة المماهات في اكحمُمة ثىاظ  مذة المشك

أميييا مفيييلحة إلاداسة فعملُييية املشالتييية ثيميييً فيييي املماسهييية بيييين امليزاهُييية اكخاـييية بالخعيييُير وامليزاهُييية املميييذسة ميييً 

ة ل زٍ الىىالة ومشالتة إرا ىاهد السئالت الماهىهُة اكخاـة جمُع  ة اكئ ٍى  ا مىجىدةلتل املذًٍش

 أًما ًشال  إرا ىاهد السئالت الماهىهُة اكخاـة جمُع ا مىجىدة ومً رم ٌسئل املالحٍات .

 ولحىلُا العملُة أوثر ظىحاٍو دساظة حالة لىل  لشك "سفُن "

 نتسبا  تنتدنخلي تت سضتزعيقتهااا:تت ييمتن ع ثتنتثاتثت

 :تعمساياتتحسىتبسضتزعيقن طلذتألايى 

 المشك :معاًير اكحفٍى على 

فُييية   المييشك الشفُيين َييى ليييشك ًمييىا مييً وييشف التىيييىه الاييب ثمحلييٌ اثفالُيية ميييع وصاسة الفالحيية والحىمُيية الٍش

ا لاهىن املالُة الحيمُلي لعىة  فع ، بىاء على ثذابير الاب ألَش  2008لحذعُم وثجذًذ الالحفاد الفالحي والٍش

 ه عفادةشسيطت
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ىييييل معييييحفُذ مييييً لييييشك" سفُيييين " ٌعييييذد لشلييييه غعييييذ م ليييية ظييييىة ، لييييه اكحيييين فييييي الاظييييحفادة مييييً جعييييذ وصاسة 

فُة   .والاظحفادة مً لشك آتش مً هفغ الىىع في العىة املىالُة للفىائذالفالحة والحىمُة الٍش

ه لييه امل ليية غعييحة أؼيي ش فييي حيياٍ جعشليي ٌعييذد غعييذ م ليية ظييىة واحييذة ثمييذد ىييل معييحفُذ مييً لييشك سفُيين ال

فمذ حن جعذًذ  لٍشوف  .اكحفٍى على لشك آتش وإمًاهُةمً وشف وصاسة الفالحة  الفىائذلاَشة ٍو

 : اميزنتتنت سض

فُة0 الفىائذ  ثححمل ا ىلُا وصاسة الفالحة والحىمُة الٍش

 مذة المشك : ظىة واحذة

فييييي هىيييش لييياهىن الحىجُيييه الفالحييييي : الفالحيييىن ، مشبيييىن غؽيييًل فييييشدي أو  الفالحيييىن : املعيييحغلىن ن سدددعفيدينت

ن جعاوهُيات  هيى املىحجيات مىمم عً وٍش ، ثجمعيات، جمعُيات أو فيذسالُات، وحيذات املفياكح الفالحُية، ملضن

 الىاظع الاظيهالهالفالحُة رات 

 ن جاالتتنتتيتيغطي اتنت سضت:

 ة بيؽييييييياه الاظيييييييحغالالحىييييييياء ميييييييىاد املًىهيييييييات ال  التيييييييزوس ، املؽيييييييحالت ، ألاظيييييييمذة ، ٍ الفالحيميييييييشوٍس

  املتُذات 

  ة ووظائلللحُىاهات امللففة للتربُة  ألاعالفالحىاء ة التُىٍش  العمع ومىحجات ألادٍو

  ًنها لم  مشالتة املىحجات الفالحُة الىاظعة الاظيهاله هٍامالحىاء املىاد الفالحُة لحلٍض

 ة لذسات الاظحغالٍ الفالحي  ثمٍى

  ووفاءة اظحلذام املُاٍ  جعتئةالشي   هٍامثحعين  

  في إواس لشك الائحمان فالحُهؼشاء معذات 

  عليى معيحىي املعيحغالت الفالحُية وبىياء ً بىاء أو إعادة ثأَُل التيُة الحمىُة لتربُة املىا ي ب والحليٍض

 التُىت التالظحيُة

 عملي تاىحتبسضتزعيقنتسبا  تنتدنخلي تتتهااات ييمت:ن طلذتنتثاوي

ين لائمية اظحمفيائُة ًجُي  علاهيا ىيل تًحم يل ليشك سفُين عيً وٍش ثمُُم هٍام الشلابة الذاتلُة لعملُية ثمٍى

فع لعيم  يل وميٌى ية الحمٍى الميشوك عليى معيحىي وىالية عيين ثيادلغ لححذًيذ همياه الميىة تمً معيؤوٍ مذًٍش

 وهماه المعق.
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أن ىييييل امللفييييات ثمييييش عليييير  والحأوييييذ ميييً ينت ددددسنهين:تإلاحددددسنلنتنتعألدددددتادددداتاددددىتنح دددد ناتن سحلددد تألايلددددىت:

 الىريييائنورليييٌ ميييً تيييالٍ دساظييية ملىيييي ظيييير املعييياس اليييزي ٌعلييير عيييً إلاجيييشاءات املحليييزة فيييي ىيييل مشحلييية 

 في مشاحل دساظة امللفات  الىرائنالزي ًمثل معاس ثىمل 

ييل مؽييشوع ميياحُييذ  املحمثليية فُمييا  الىرييائنثييىفش مجمىعيية مييً  ٌعييحىج  ملييق لييشك سفُيين مييً التىييٌ لحمٍى

 ًلي:

   ل ول  مىا لشكول  ثمٍى

  إلاًجاسعمذ املليُة أو عمذ 

 التىالة امل ىُة للمعخثمش الفالحي 

 الفاثىسة الؽًلُة 

  الحمذًشي  إلاهحامتي 

 ميزاهُة الحذلُن الىمذي 

 ثُة الىرائن ثُة والؽته لٍش  المٍش

 دزن  تنتسثائقت:

ودساظية ظيمعة الضبيىن ميً حُيذ ًمىم التىٌ  بالححمن مً امللق ٌؽمل على جمُع الىرائن امليزىىسة ظيابما 

فين ملحفيييين ًًلف يييم بمعاًىيييية  جعامالثيييه وميييا ميييذي وفييياٍو فيييي سفيييع دًىهيييه وويييزلٌ ًميييىم التىيييٌ بئسظييياٍ ميييٌى

 املًان

 ا ظستنتصيازةتن يدنهي 

املىلىبييية حُيييذ ًميييىم ىيييل مىليييق ميييً وىالييية التىيييٌ  الىريييائنثيييأجع َيييزٍ املشحلييية غعيييذ الحأويييذ ميييً ثيييىفير جمُيييع 

يية الع اميية للتىييٌ باملعاًىيية املُذاهُيية ورلييٌ بحمييىس املمتييرك وةعييذَا ثييحم عملُيية ثحييير محمييش وآتييش مييً املذًٍش

اسة  الٍض

 نتعدبيقتفيتيثائقتال تنت سض

املمذميية مييً ويييشف املمتييرك ورلييٌ بذساظيية ىيييل  الىرييائنثحمثييل َييزٍ املشحليية فيييي ثحلُييل وثييذلُن مييذي  يييحة 

ة ووزا الىلعُة الماهىهُة  ورُمة على حذي وبُان الىلعُة املالُة الشاَىة والحمذًٍش

 وةعذ الذساظة ًحم معاًىة المماهات الاب ٌعحىُع ثمذًم ا الضبىن 
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 نتعدبيقتفيتنتسثائقتن  دا :

 نتعدبيقتفيتنتطلذت:

  الًاملة حٍى الضبىن وأن ًًىن ممض ب والاوالعجسئُل إلاظم واللم  واملعلىمات 

خ الىل  ومىلىعه  على ثاٍس

 ل ل على ستفة مىا الحمٍى  الحأوذ مً إلامماءات  الحىالُع  مثل إمماء كئىة الحمٍى

 في َزا العىفش ًحم الحذلُن فُما ًليتدبيقتنتظماهات:

 الحأوذ مً أن المماهات ثحمل تحم املىرن 

 علاها مً وشف مفلحة الؽؤون الماهىهُة واملىاصعات الحأوذ مً أن المماهات مفادك 

 الحأوذ مً مليُة الضبىن بىجىد عمذ املليُة 

 الت املمىىحة  الحأوذ مً أن لُمة المماهات ثفىك لُمة الحمٍى

 بسنزتنتلرى تياعدىتنتفائدة

فُة مً :  ثحًىن كئىة المشك على معحىي بىٌ الفالحة والحىمُة الٍش

 العام للتىٌ وهائ  املذًش العام للتىٌ سئِغ مفلحة المشك واملذًش 

 حُذ ًمىم ىل عمى مً اللئىة بئبذاء سأًه إما بالمتٍى أو عذم لتٍى المشك املىلى 

 إلايجازنتعدبيقتفيتع دتن لني تأيتع دت

الشظيمُة للعميذ أي ىىهيه مىرين أم ال ، الحيذلُن فيي التىالية امل ىُية للمعيخثمش الفالحيي ،  الفيُغةالحأوذ ميً 

 ةأي ًج  أن ًحىفش لذًه التىالة امل ىُة اكخاـة به أي أن ثًىن شخفُ

 نتعدبيقتفيتنتسثائقتنتظسي ي تينتغي تطسي ي ت:

ثُة فييي المييمان الاجحميياعي لةجييشاء أو شييير ألاجيي تة فححمثييل فييي ثحمثييل الىرييائن ؼييته المييٍش شاء أمييا باليعييتة لمييٍش

تة  ؼ ادة عذم اكخمىع للمٍش

 تدبيقتنتفاتسزةتنتشهلي ت:
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ات وفيييي مىليييىع الفييياثىسة أي اليؽييياه املمييياسط مثيييل فييياثىسة ؼيييشاء ألاظيييمذة  الحيييذلُن فيييي ومُييية ومتلييي  املؽيييتًر

 والتزوس املحعلمة بيؽاه صساعة التىاوا

ل لشك" سفُن"املشحلة الثاهُة : اتحتاس همام الشلابة   الذاتلُة لحمٍى

ل ًحم الاعحماد على لائمة الاظحمفاء  لحمُُم هىام الشلابة الذاتلُة لعملُة مىا الحمٍى

 " :تبائم تن ع يانتحسىتاىحتنت سض"تزعيقت(ت1ددددت (3حديىتزبم

 ال وعم ألاظئلة

ل في التىٌ دلُل ميحى      َل لعُاظة الحمٍى

    الىىالةَل ًىجذ دلُل إجشاءات على معحىي 

يل إليى دلُيل هميىرفي مففيل بميا  َل ثلمع دساظة ول  الحمٍى

 فُه اليفاًة

   

ات     َل ًحم فحق امللفات على معحىي املذًٍش

    َل ثىجذ دساظة سلمُة وثحلُلُة للملفات

ل     َل ًحم ثحذًذ آجاٍ دساظة ومعاكئة ملفات الحمٍى

ل باجحماعات دوسٍة     َل ثمىم كئىة الحمٍى

لَل      المماهات ىافُة لحغىُة الحمٍى

لُة     ًحم الاححفاً العلُم أو ألاوُذ للمماهات والعمىد ألـا

    َل ٌعحعمل اكحاظى  في عملُة جعُير المشك سفُن

 َل ًمىم اكحاظى  بحعا  الفىائذ والاَحالىات

خ  حعا  وجسئُل الفىائذ اكخاـة بًل ثاٍس

   

 ن صدزت:تيثي  تدنخلي تتلعىو

 عملي ته ع صالهعائجت

 ه اطتنت سةت:

المييشك ٌعييما بمعشفيية مييً املعييؤوٍ عييً مىحييه وثحملييه املعييؤولُة ومييا أهييه ًححييىي علييى  لييشاس مييىاييييي  1

خ الاظححماك،ؼشوه المشك  جمُع املعلىمات حٍى المشك مً هىعُحه حاى ثاٍس
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ً ًحميييي  2 ة معحىي  على امللفات وفحق ثذٍو  املًلق وشف مً ًًىن  امللق مححىي  مً والحأوذ العامة املذًٍش

 الىالفة الىرائن لىال  الىىالة إلى وحابُا تىابا ًىجه همق أي وجذ وإن بالذساظات

يييزا ميييا ٌعيييما  3 ييين ثلميييع جمُيييع امللفيييات إليييى دساظييية ىاملييية لتيييل ميييىا الميييشك َو بحمُيييُم امللييياوشة عيييً وٍش

 ثمُُم املؽشوع ومذي إمًاهُة في لل العىك واملىافعة

ً يييييييييي  4 ملفيييات تاـييية بًيييل ليييشك جعيييما باملحاغعييية الذوسٍييية ليييه والاححفييياً العيييلُم وألاوُيييذ للميييماهات ثًيييٍى

لُة واحترام إلاجشاءات الالصمة لحفادي الحلق  والعمىد ألـا

ثاميية بييين الصييخق الييزي ًمييشس مييىا المييشك ، مييً   أن الاظييحماللُةَىيياه ثحذًييذ للمعييؤولُات إر هجييذ يييييي  5

 . أجل مىع أي محاولة شؾ أو اتحالط

ً ًحميييي  6 ة معحىي  على امللفات وفحق ثذٍو  املًلق وشف مً ًًىن  امللق مححىي  مً والحأوذ العامة املذًٍش

 الىالفة الىرائن لىال  الىىالة إلى وحابُا تىابا ًىجه همق أي وجذ وإن بالذساظات

املؽييشوع ممييا ًلحفييش  وجييىد هٍييام إلاعييالم يلييي والييزي ًمييىم آلُييا بحعييا  جمُييع اليعيي  املالُيية وعىائييذيييييي  7

الىلييييد لذساظييييية املليييييق ومييييا أهيييييه ٌعيييييحعمل فييييي حعيييييا  الفىائيييييذ ،إلاَحالىييييات ، جسيييييئُل املعلىميييييات اكخاـييييية 

 بالمشك

 :مشاحل رالذ مً ثحًىن  همىرفي دلُل إلى امللفات دساظة ثلمع -8

 املالي والححلُل امللق بفحق ثحعلن الىىالة معحىي  على متذئُة دساظة -

ة معحىي  على دساظة - ل مذًٍش  محذدة معاًير وفن بالذساظات املًلق وشف مً الحمٍى

ة وشف مً دساظة - ل مذًٍش ٍ  الشأي إلبشاء بالذساظات واملًلق الحمٍى  امللق حى

ل ملفات لذساظة آجاٍ ثحذًذ ًحم  الالتزام ًحم ال أحُاها وليً الحمٍى

 ه اطتنتظع 

 غؽًل ىافي ٌعما ل ا بالحجى  امللاوش ىلُةسشم وجىد ظُاظة ملىا المشك إال أنها شير محذدة ييييي  1

ل ظُاظة إنييييي  2  .ميحى  دلُل لذيها ولِغ اليفاًة فُه بما واضحة شير التىٌ في الحمٍى

ل املحعلن إلاجشاءات ال ًىجذ دلُلييييي 3  بالحمٍى

ييييزا ساجييييع لغُييييا  بييييشامع ييييييييي  4 سشييييم وجييييىد إلاعييييالم يلييييي إال أن أَمُيييية اظييييحعماله فييييي جعييييُير المييييشك شائتيييية َو

 لزلٌ.معلىماثُة 
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غعيييذ الحعيييشف عليييى ليييشك الشفُييين وإجيييشاءات مىحيييه وثحفيييلُه وثمُيييُم هٍيييام الشلابييية الذاتلُييية بحعُيييين همييياه 

مييً المييشوك و عييذد المييماهات المييىة وهميياه المييعق ثييأجع مشحليية الفحييق والححلُييل غعييذ اتحُاسهييا لعُىيية 

 املمذمة

 :ع صتبيم تتنتظماهاتتن  دا ت:(تتتت1دددت3)حديىتزبمت

 بيم تنتظماهات بيم تنتعمسيل اسطسعتنتعمسيل زبمتن ل 

 160000000 8000000 الحىاء بزوس التىاوا 11ال 

 110000000 55000000 الحىاء املىاد الفالحُة 11ال 

 100000000 78428400 الحىاء وظائل العمع 13ال ت

 60000000 30420000 الحىاء ألاظمذة واملتُذات 10ال ت

 املفذس : مً إعذاد الىالتة

 وعحللق:مً تالٍ إلاحفائُات املمذمة مً وشف التىٌ 

  نها فحف ا ًحم المماهات معٍمأن  .الىىالة معحىي  على وثذٍو

 ة معحىي  على دساظيها ًحم امللفات ىل  دساظيها ًحم ال امللفات غعن َىاه الىىالة ششاس على املذًٍش

ة إلى ثشظل بل ة املذًٍش  .املشوٍض

 ل متل  ثفىك  المماهات ومُمة  . محىظىه في ثحعذي حُذ التىٌ وشف مً املمىىح الحمٍى

 ًل لُمة م  .التىٌ وشف مً املمذم الحمٍى

 املىرن تحم ثحمل املمذمة المماهات ىل . 

 التىٌ تتير وشف مً للمماهات ثمُُم إعادة َىاه. 

 والحأويذ الفحيق علاهيا ًيحم امللفيات مليُية  عمذ بىجىد ورلٌ للضبائً ملٌ هي املمذمة المماهات ىل 

 . المماهات مً
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 تالـة

فُية بفيفة عاميية ووىالية عييين  ميً تيالٍ َييزا الففيل حاولىيا جعييلُي الميىء علييى بىيٌ الفالحية والحىمُيية الٍش

 ثادلغ بففة تاـة 

، وميً أجيل رليٌ  الالحفيادجعحمذ أَمُيهيا ميً أَمُية التىيىه فيي  ةالتىيُ ةاملشاجعووعحيحع مً دساظخىا أن 

يا وظيُلة سلابُية فعالية  حاولىا مً تالٍ دساظخىا الحىتُمع إبشاص ألاَمُة التالغة للمشاجعية الذاتلُية باعحتاَس

يذة واظيحلشام همياه الميىة وهمياه الميعق ومعاكئيهي ن فحيق ىيل الىريائن وألاـس ًىن رلٌ عً وٍش ا ميً ٍو

ش أوثر مفيذالُة وؼيفافُة ميً  تالٍ المُام بالحعذًالت الالصمة وثىلُا الىمائق غلي ثىفير معلىمات وثماٍس

ش ومىح م المذسة على اثلار المشاس.   ؼأنها ثمُُم ألاداء التىًع مفُذة بزلٌ معحلذمع ثلٌ الحماٍس
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العصب إلادازي ألي مؤسست اكخصادًت هما أنها عنصس زبط  بين املؤسست   حعخبر املعلىماث املداسبيت

وفسوعها ومسخخدمي هره املعلىماث عند اجخاذ اللساز، إذ حعخمد دكت اللسازاث على جىدة املعلىماث 

س املاليت املخظمنت للمعلىمت املداسبيت وال جىدسب  املداسبيت من خالٌ صدق وشفافيت اللىابم والخلاٍز

 ت املداسبيت املىثىكيت والشفافيت إال إذا جم مساجعتها وجدكيلها من كبل مساجعين .املعلىم

ت حساهم فيزكابيت  هأداة إليهاالعليا  إلادازةالشدًاد خاجت  الداخليت  املساجعت ظهسثوللد  جلييم وجأهد  وإداٍز

ملعلىماث املداسبي  والخأهد من من صحت البياهاث واملعلىماث املىجىدة في اللىابم املاليت التي ًفسشها هظام ا

جدسين جىدة املعلىمت   أن السياساث وإلاجساءاث املسسىمت خاليت من ألاخطاء الخالعباث والعمل على

املداسبيت التي حسخخدمها ألاطساف التي لها عالكت مباشسة وغير مباشسة مع املؤسست وذلً من خالٌ الخدليل 

سهاملساجع الداخلي تراخاث التي ًلدمها والخلييم، والاسدشازاث والدزاساث والاك الري ٌعبر فيه عن   في جلٍس

الخأهد من مصداكيت املعلىماث  الري ًظمن من خاللهه سهسه على جفعيلخٌى هظام  السكابت الداخليت  و زأًه 

ًدلم املداسبيت مما  إلاجساءاث إجباععلى  وإلصامهالتي ًلدمها للمداسب  الاكتراخاثوأًظا من خالٌ 

 .املىثىكيت لخلً املعلىماث 

 وكد جىصلذ الدزاست إلى النخابج الخاليت:: النتائج

  املساجعت عبازة عن فدص ألهظمت السكابت الداخليت ، البياهاث ، الىثابم ، الحساباث ، الدفاجس

الخاصت باملؤسست وذلً من خالٌ فدصا اهخلادًا منظما وفم معاًير ومبادا وإجساءاث حسمذ لها 

 داء زأي فني مداًد عن مدي داللت اللىابم املاليت عن الىطع املالي للمؤسست .بئب

  السكابت الداخليت من خالٌ اهدشاف هلاط  هظامًخمثل دوز املساجع الداخلي في السهس على جلييم

   .والخىصياث الاكتراخاثاللىة وهلاط الظعف ومعالجت هره ألاخيرة وجلدًم 

  النىعيت جعل منها وسيلت لترشيد اللساز الخصابصإن اهدساب املعلىماث املداسبيت ملجمىعت من. 

  ت يمعلىماث املداسبأساس ي  لل ٌعخبر النطام املعلىماث املداسبي مصدز. 

 ع بها املعلىماث املداسبيت لخصبذ هاجعت هي :مخالتي ًجب أن جخ الخصابص 

 املصداكيت. -املىطىعيت  - املالبمتوجخمثل في  السبيسيت: الخصابص 

 ت: الخصابص  املالبمالخىكيذ -كابليت املعلىماث للملازهت–خيادًت املعلىماث –جخظمن الثباث  الثاهٍى

 كابليت املعلىماث للفهم والاسديعاب.–
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  حساهم املساجعت الداخلي في جلييم وجأهد من صحت البياهاث واملعلىماث املىجىدة في اللىابم املاليت

ًفسشها هظام املعلىماث املداسبي  والخأهد من أن السياساث وإلاجساءاث املسسىمت خاليت من التي 

 ألاخطاء الخالعباث من أجل الحصٌى على معلىماث مداسبيت مىثىكت.

  م فدص الىثابم في البنً  حعخبر املساجعت الداخليت وسيلت زكابيت فعالت يىن ذلً عن طٍس ٍو

دليلها والليام بالخعدًالث الالشمت والليام بالخىطيداث بغيت جىفير وألازصدة إلًجاد الاهدسافاث وج

س أهثر مصداكيت وشفافيت من شأنها جلييم ألاداء البنيي مفيدة برلً ول مسخخدمي  معلىماث وجلاٍز

س ومندهم اللدزة على اجخاذ اللساز املناسب.  جلً الخلاٍز

  اختبار الفرضيات 

  أهه ال ًمىن إًجاد هظام زكابت داخليت ٌسخطيع منع وكىع الخطأ بالنسبت للفسطيت ألاولى ًمىن اللٌى

والغش والخالعب ولىن ًىجد هظام زكابت داخليت فعاٌ ٌسخطيع أن ًللل من اخخماٌ وكىع مثل هره 

ألاخطاء وعليه فئن وجىد مساجعت داخليت فعالت ٌساعد في زفع اخخماٌ عدم وكىعها خيث إن 

م إجباع هظام سليم للسكابت الداخليت وهرا الىسيلت ألاساسيت ملنع ألاخطاء و  الغش جيىن عن طٍس

م الاكتراخاث التي ًلدمها املساجع الداخلي لخفعيل هظام السكابت الداخلي  ًيىن عن طٍس

  حساهم الاسخلالليت التي ًخمخع بها املساجع الداخلي في جدسين جىدة املعلىمت املداسبيت وذلً من

 خالٌ ازجباطه املباشس مع إلادازة العليا 

 : ٌادة الثلت واملصداكيت للمعلىمت املداسبيت من خال  حساهم املساجعت الداخليت في ٍش

 ت الداخليت ومعالجت هلاط الظعف والثغساث امللترخاث التي ًلدمها لخفعيل وجدعيم هظام السكاب

 املىجىدة في هظام السكابت الداخلي

  ومن خالٌ الخدبع الدكيم واملسهص لإلجساءاث املداسبيت املعخمدة في إعداد اللىابم املاليت وخليلت

 املعلىماث املعبر عنها
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 التوصيات

 ت الاكخصادًت املؤسساث جسكيت مداولت  جمخاش وكىابم مصداكيت ذاث معلىماث جىفير خالٌ من الجصابٍس

 الىطعياث جدليل عمليت في ألاساسيت املدخالث من املاليت اللىابم أن باعخباز والىطىح بالشفافيت

 الاكخصادي املؤسساث ملخخلف املاليت

 وإعداد جليمها للمعامالث، املداسبي الدسجيل جىجه التي واللىاعد املبادا عن وطىًخا أهثر إلاعالن 

 وحسهيل باللىاعد، إلادازي  وغير إلادازي  الخالعب أخطاز من بالخلليل سيسمذ الري ألامس املاليت اللىابم

 الحليليت الىطعيت حعىس دكيلت ومداسبيت ماليت معلىماث جلدًم وبالخالي الحساباث مساجعت

 املاٌ السىق  في الشفافيت جدليم في ٌسهل مما الاكخصادًت للمؤسساث

 هره للحساباث، شفافيت حسخىجب ا،به معترف دوليت مداسبيت معاًير جطبيم املؤسساث على ًفسض 

ت الاكخصادًت املؤسساث في الثلت استرجاع في ٌشازن مالًيا أمنًيا جدبيرا حعخبر التي الشفافيت  من الجصابٍس

س الحساباث مخخلف في الثلت طمان خالٌ  .واملداسبيت املاليت والخلاٍز

 هفاءة من ًسفع الري ألامس الدوليت، املعاًير وفم املداسبي النظام ًنخجها التي املعلىماث جىدة جدسين 

ٌ  إلادازة أداء  .املاليت السىق  في للمسدثمٍسن خاصت اللسازاث الجخاذ مالبمت معلىماث إلى بالىصى

 



 كائمت املساحع

 ؤوال : بالؼت العسبيت

 الىتب

طىىدزةت ، الطبعت وألوى  الظيد ؤخمد لطفي ، املداطبت واملساحعت الدوليت ، الداز الجامعيت ، لا  ؤمين .1

2010 

 .2011ؤخمد خلمي حمعت ، التدكيم الداخلي والخيىمي ،داز الطفا لليشس ، عمان  .2

بعداد وعسع اللىائم املاليت في غىء معايير املداطبت ، داز الثلافت لليشس   ؤمين الظيد ؤخمد لطفي ، .3

 .2008لاطىىدزةت  ، الطبعت وألوى  ، 

املىػمت العسبيت للتىميت  ،بلؼيث ،التدكيم والسكابت عل  املاطظاث مظعىد ضديلي ، مداوي بً  .4

 2012 ، اللاهسة، مطس،  لادازةت

 .2004، الطبعت الثاهيت ، داز واٌئ لليشس ، عمان ،   هادي التميمي ، مدخل بى  التدكيم .5

 .2008خاجم مدمد الشيشيني ، ؤطاطياث املساحعت ، املىتبت العطسةت لليشس ،  .6

افت خظين بلعجىش ، هظام املعلىماث املداطبي ودوزه في اجخاذ اللسازاث لاهتاحيت ، ماطظت الثل .7

 .2008الجامعيت ، لاطىىدزةت ، 

هسةمت علي الجىهس ، التدكيم والسكابت الداخليت عل  املاطظاث ،املىػمت العسبيت للتىميت الادازةت ،  .8

 .2012 اللاهسة، مطس، 

 .1997،  مدمىد ؤخمد ببساهيم ، املداطبت املاليت ، داز الثلافت لليشس ، عمان ،  الطبعت وألوى  .9

 .2012ى الفداء لليشس والتىشيع ، طىزةا ، طامس كىطلجي ، لؼت لافطاح املاىي واملداطبي ، داز ؤب .10

عبد لاله وعمت حعفس ، الىظم املداطبيت في البىىن وشسواث التإمين ، داز املىاهج لليشس والتىشيع  .11

 .2007عمان ، 

عبد الىاضس مدمد طيد الدزويش ، مبادئ املداطبت املاليت ، داز الطفاء لليشس والتىشيع ، عمان ،  .12

2010. 

خبيتي ، شايد يديا اللاطم، هظام املعلىماث املداطبيت ، وخدة الخدباء للطباعت كاطم ابساهيم ال .13

 .2003واليشس  العساق ، 

،  علم جدكيم خظاباث الىظسي زؤفت طالمت مدمىد ، ؤخمد يىطف ولبىهت ، عمس مدمد شزةلاث ، .14

 2011داز املظيرة لليشس ، الطبعت وألوى  ، عمان ، 

عبد الهادي ؤسخم املطسي ، جدكيم ومساحعت الخظاباث ،داز الىىدي  جىفيم مططفى ؤبى زكبت ، .15

 .2014لليشس والتىشيع ، وألزدن ، 



، داز الىزاق   IIAخلف عبد هللا الىازداث ، دليل التدكيم الداخلي وفم املعايير الدوليت الطادزة عً  .16

 .2014لليشس ، عمان ، 

التدكيم الداخلي بين الىظسةت والتطبيم ، ، ماطظت الىزاق لليشس ، عمان  خلف عبد هللا الىازداث ، .17

 ،2006. 

وألزدن ، عمان خالد ؤمين عبد هللا ، علم التدكيم الىاخيت الىظسةت والتطبيم ،داز وائل  للطباعت ،  .18

،2001. 

 .1999 وألزدن ، عمان ،لليشس ،وائل  ، علم جدكيم الخظاباث ، داز خالد ؤمين عبد هللا .19

وألزدن  خالد ؤمين عبد هللا ، التدكيم والسكابت في البىىن ، داز وائل لليشس والتىشيع  ، وألزدن ،عمان ، .20

 . 2012 عمان

، داز املظيرة لليشس والتىشيع والطباعت ، الطبعت  جدكيم الخظاباث املعاضس ػظان فالح املطازهت ،  .21

 2006وألوى  ،عمان ، وألزدن، 

 الرسائل الجامعية

بً فسج شوةىت ، املخطط املداطبي البىيي بين املسحعيت والىظسةت وجددياث التطبيم ، شهادة دهتىزاه ، ـــــ  22

 2014/ 2013حامعت فسخاث عباض ، ططيف ، الجصائس ،وليت العلىم الاكتطاديت والتجازةت وعلىم التظيير ، 

لاكتطاديت ، مرهسة ماطتر ، وليت بىشةد فػيلت ، دوز التدكيم املداطبي في جمىةل بسامج املاطظاث ــــ  23

-2013حامعت عبد الخميد بً باديع ، مظتؼاهم ، الجصائس ،العلىم لاكتطاديت  التجازةت والعلىم التظيير ، 

2014 

مسابطي هىاٌ ،دوز التدكيم الداخلي في بدازة املخاطس ، مرهسة ماطتر ، وليت العلىم الاكتطاديت علىم ــــ  24

 2012/2013زةت ،حامعت كاضدي مسباح ، وزكلت ، الجصائس ، التظيير وعلىم التجا

مدمد علي مدمد الجابسي ، جلييم دوز املدكم الداخلي في جدظين هطام السكابت الداخليت ، زطالت ــــ  25

 2014ماحظتير ، وألواديميت العسبيت للعلىم املاليت واملطسفيت ، ضىعاء ،

ز هػم املعلىماث املداطبيت املدىطبت في جدليم فعاليت السكابت ؤخمد طالمت طليمان الجىةفل ، دو ـــــ  26

 2011الداخليت في املطازف لاطالميت وألزدهيت ، مرهسة ماحظتير ، حامعت الشسق وألوطط ، عمان ، وألزدن ، 

 مدمد الخظً ؤهسم معبد الؼني اللاض ي ، ؤثس هظام املعلىماث املداطبيت عل  حىدة التدكيم ، زطالتـــــ  27

 2016ماحظتير ، حامعت الشسق وألوطط ،العساق ، 

حلٌى طميت ،ؤثس التدكيم اللىائم املاليت عل  هتيجت الظىت املاليت ، مرهسة ماطتر جخطظ جدكيم ـــــ  28

، ، الجصائس مظتؼاهم عبد الخميد بً باديع ،مداطبي ومساكبت التظيير ، وليت العلىم الاكتطاديت ، حامعت 

 52، ص :  2015/ 2014



لبنى مددادي ، ؤثس التدكيم املداطبي عل  حىدة اللىائم املاليت ،  مرهسة ماطتر ، جخطظ جدكيم ــــ  29

 الجصائس مداطبي ، وليت العلىم الاكتطاديت وعلىم التظيير وعلىم التجازةت ، حامعت كاضدي مسباح ، وزكلت ،

2013/2014 

املعلىمت املداطبيت ، مرهسة ماطتر ، وليت سخاز فيطل ، دوز املساحعت الداخليت في جدظين حىدة  .30

ــ 2014  الجصائس ،العلىم لاكتطاديت والتجازةت وعلىم التظيير ، حامعت مدمد خيػس ، بظىسة ،

2015 

املاليت الليبي عل  جبني وجطبيم  كدزة الشسواث املدزحت طىق وألوزافاطمت علي مطباح املجسبي ،  .31

معايير لابالغ املاىي الدوليت ، شهادة ماحظتير ، كظم املداطبت ، وليت وألعماٌ ، حامعت الشسق 

 ، 2011/2012وألوطط ، 

 املجالت 

، دوز مساحع الخظاباث في جلبيت اختياحاث مظتخدمي اللىائم املاليت ، مجلت  مدمد بشير ػىاىيــــ 31

 الباخث، وليت العلىم الاكتطاديت ، حامعت كاضدي مسباح ، وزكلت ، الجصائس 

ماشساث حىدة جدكيم الخظاباث ودوزها في جسكيت  مطباح مدمد يىطف البر ومىس ى مدمد ؤخمد ،ــــ  32

،مجلت العلىم الاكتطاديت ، حامعت الىيلين ، وليت التجازة  ، اململىت العسبيت الظعىديت  17وألداء املنهي ، العدد

 ،2014 

دزها جط12مىرز هجم ، دوز املدكم الخازجي عل  مدً وألشمت املاليت العامليت ، مجلت طىق املاٌ ، العددــــ  33

 2009طىق فلظطين لألوزاق املاليت ، فلظطين  ؤهتىبس ، 

مطباح مدمد يىطف البر ومىس ى مدمد ؤخمد ، ماشساث حىدة جدكيم الخظاباث ودوزها في جسكيت ـــــ  34

،مجلت العلىم الاكتطاديت ، حامعت الىيلين ، وليت التجازة  ، اململىت العسبيت الظعىديت  17وألداء املنهي ، العدد

 ،2014 

، مجلت الباخث ، بظىسة ، 7مفتاح ضالح ، معازفي فسةدة ، متطلباث هفاءة طىق وألوزاق املاليت ، العددـــــ  35

 2010الجصائس ،

عل  جيلفت وحىدة املعلىماث املداطبيت في غل كىزةً خاج كىةدز ، ؤثس جطبيم الىظام املداطبي املاىي ــــ  36

 2012،  10، حامعت شلف ، الجصائس ، العدد جىىىلىحيا املعلىماث ، مجلت الباخث

ؤخمد لعمازي ، طبيعت وؤهميت هظام املعلىماث املداطبيت ، مجلت العلىم لاوظاهيت ، حامعت مدمد ــــ  37

 2001خيػس بظىسة ، العدد وألٌو ، هىفمبر 

جدظين اللسازاث  يىطف مدمد الجسبىع ، مجاالث مظاهمت املعلىمت املداطبيت باللىائم املاليت فيــــ  38

 2007، فلظطين ، يىهيى  15لادازةت ، مجلت الجامعت لاطالميت ، وليت التجازة ، العدد الثاوي ، املجلد



عىع هللا حعفس الخظين ؤبى بىس ، ؤهميت وحىدة لافطاح عً املعلىماث املداطبيت ، مجلت العلىم ــــ  39

 2012، هىفمبر  12املجلد والتلاهت ، حامعت الظىدان للعلىم والتىىىلىحيا ، 

هدي خليل ابساهيم الخظيني ، مظاوليت مساكب خظاباث ، مجلت وليت بؼداد للعلىم الاكتطاديت ــ ـإـ 40

 28الجامعت ، العدد 

 

  خالت العلمية:ااملد

، دوز املساحعت الداخليت هأليت لتلىةم هػام السكابت  طامذ زفعت ؤبى حجس، بيمان ؤخمد مدمد زوةدتــــــ  41

الداخليت في غل جطبيم خىهمت الشسواث في مطس ، بدث ملدم بى  املاجمس الظىىي للظم املداطبت ، حامعت 

    اللاهسة 

مدمد فالق ، ملتلى خٌى التدكيم الداخلي وعالكته بػبط الجىدة في املاطظاث العمىميت ـــــــ  42

   .ت الخاضلت عل  شهادة الايصو، حامعت طىيىدةالاكتطادي

بؼدود زاغيت ،ضبايحي هىاٌ ، بدازة املخاطس املاليت واوعىظاتها عل  اكتطادياث دٌو العالم ، مداخلت ــــــ  43

 . بعىىان "دوز التدكيم الداخلي في جفعيل بدازة املخاطس املطسفيت" حامعت آهلي مدىد ؤولخاج ، البىةسة 

للاطم جىةصة ، زشيد هىىي ، حىدة املعلىمت املداطبيت وفلا للمعايير املداطبت الدوليت ومددداث بـــــ  44 

اطتخدامها في عمليت اجخاذ اللساز، ملتلى وطني خٌى الىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها باملعايير 

  . 2013حاهفي  14/  13،، حامعت عبد الخميد بً باديع ،مظتؼاهم ، الجصائس IAS-IFRS الدوليت

همس مدمد الخطيب ، ضديلي فااد ، مدي اوعياض لاضالح املداطبي عل  حىدة املعلىمت املداطبيت  ـــــ  45

 .واملاليت  ملتلى دوىي خٌى لاضالح املداطبي ، وزكلت ، الجصائس 

خيرة ، حىدة املعلىماث املداطبيت في غل جطبيم الىظام املداطبي املاىي في  ةاوي عبد الخم ، مجدوبش ـــــ  46

، حامعت عبد IAS-IFRS الجصائس  ملتلى وطني خٌى الىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها باملعايير الدوليت

 2013حاهفي  14/  13الخميد بً باديع ،مظتؼاهم ، الجصائس ، 

زشيد هىىي ، حىدة املعلىمت املداطبيت وفم معايير املداطبت الدوليت ومددداث   بللاطم جىةصة ، ــــــ  47

اطتخدامها في عمليت اجخاذ اللساز ، ملتلى وطني خٌى الىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها باملعايير 

 .2013 حاهفي 14/  13،، حامعت عبد الخميد بً باديع ،مظتؼاهم ، الجصائس IAS-IFRS الدوليت

 

زفيم بىشىهدة ، مدمد خبيب مسخىم ، الظياطاث املداطبيت للىظام املداطبي املاىي ، ملتلى وطني خٌى ـــــ  48

، حامعت عبد الخميد بً باديع ، IAS-IFRSالىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها   باملعايير الدوليت 

 .2013حاهفي  14/  13مظتؼاهم ، حصائس ، 



– IAS بىغياف ضفاء ، مظتجداث الىظام املداطبي املاىي ومدي جىافله مع املعايير املداطبت الدوليت ــــــ 49

IFRS   ، ملتلى وطني خٌى الىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها   باملعايير الدوليتIAS-IFRS  حامعت عبد

 .2013 حاهفي  14/  13طتؼاهم ، حصائس ، الخميد بً باديع ،

  

عبد السخمان بىزعدة ، الليمت العادلت ومالئمت املعلىمت املداطبيت في اللياض ولافطاح ، ملتلى وطني ـــــ  50

، حامعت عبد الخميد بً باديع ، IAS-IFRSخٌى الىظام املداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها باملعايير الدوليت 

 .2013حاهفي  14/  13 مظتؼاهم ، حصائس ،

ايحي هىاٌ ، "ؤثس لافطاح وفم معايير املداطبت الدوليت في حىدة املعلىمت املداطبيت " ، امللتلى ضب  ــــ  51

الدوىي الثالث خٌى آلياث جطبيم الىظام املداطبي املاىي الجصائسي ومطابلته مع معايير املداطبت الدوليت 

 .وجإثيره عل  حىدة املعلىمت املداطبيت ، حامعت الىادي ، الجصائس 

فداوي ؤميىت ، بدازة وألزباح هإثس خاطم لتبني املعايير املداطبت الدوليت ، ملتلى وطني خٌى الىظام ـــــ  52 

، حامعت عبد الخميد بً باديع ، مظتؼاهم ، IAS-IFRSباملعايير الدوليت  تهااملداطبي  املاىي بالجصائس وعالك

 .2013حاهفي  14/  13، حصائس 

عبد السخمان ، فىير طاميت ، ؤثس جطبيم معايير املداطبت الدوليت عل  جطىةس مدتىي لاعالمي  مؼازي ــــــ  53

في غل التػام املداطبي املاىي ، ملتلى وطني خٌى الىظام  الجصائسةتلللىائم املاليت في املاطظاث لاكتطاديت 

حامعت عبد الخميد بً باديع ، مظتؼاهم ، ،     IAS-IFRSاملداطبي  املاىي بالجصائس وعالكتها باملعايير الدوليت 

   2013حاهفي  14/  13حصائس ،

 

هىام حمعت ، لعشىزي هىاٌ ، دوز خىهمت الشسواث في جدليم حىدة املعلىمت املداطبيت، امللتلى خٌى ـــــ  54

 الخىهمت املداطبيت للماطظت ، حامعت العسبي بً مهيدي ، ؤم البىاقي 

 

  لؼت الفسوظيتثاهيا :با

 General Guide lines on Internal Auditing Instittute of chartered Accountants of India .1983. 

  American Accounting Association AAA ,Report of the committee on Basic Auditing 

coneepts the Accounting Review supplement to vol ,XL,VII , 1972,AICPA Professional standards 

,New yourk commerce clearing house ,1981. Vol 
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