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 إهداء
 

 انحيد هلل وكفْ وانطالة وانسالم غهْ غتده انيططفْ أىا ةػد 

 

 :أُدي ثيرة ٌجاحي أنْ

 

انحي غذجٍي ىً حٍاٌِا وانحي ةػثث ىً عػفِا كّة وىً أٌّثحِا اىرأة ىِجة انلهب 

 .وُتة انرب وكيال انّد وضفا انلهب، إنْ أحب ىخهّكة إنْ كهتي أىي انحتيتة 

 

إنْ ىً يحلد غزىاً وكّةً ويحدفق حهياً ويفيظ كرىاً ويٍساب سياحةً ويحهفظ حكيةً إنْ 

 .انذي أٌجب فرةْ وطهب فهتْ، أةي انػزيز

 

إنْ أخي ىٍير وإنْ كم انػائهة واألكارب خاضة جدجي انغانية وخاالجي ٌطيرة، دنيهة 

وةٍاجِا وأحفادُا، ىهيكة وأةٍائِا وحفيدجِا، ٌادية وأةائِا وخاني غّاد وٌّرانديً وزوجحَ 

 .وأةٍائَ 

 

إنْ كم ىً جيػٍي ىػَ نحظة خير وغالكة ىحتة إنْ زىالئي ةانحخطص جدكيق 

 .ىحاستي وىراكتة انحسيير

 

 .إنْ كم ىً جلاسيّا ىػي ُذا انجِد انيحّاعع

 

 .إنْ كم ىً سكتّ انٍّر في درةي أساجذجي انكرام ةجاىػة انػهّم اإلكحطادية 

 

إنْ كم غزيز غهْ كهتي ىً كريب أو ةػيد وإنْ كم ىً ساُو في إٌجاز ُذا انػيم 

 .انيحّاعع ونّ ةإةحساىة ضادكة 



 شكر
 

ٌحيد اهلل غزّ وجمّ انذي أنِيٍا انطتر وانثتات، وأىدٌا ةانلّة وانػزم غهْ ىّاضهة 

ىشّارٌا اندراسي وجّفيلَ نٍا غهْ إٌجاز ُذا انػيم، فٍحيدك انهِو وٌشكرك غهْ 

ٌػيحك وفغهك وٌسأنك انتر وانحلّى وىً انػيم ىا جرعْ، وسالم غهْ حتيتَ وخهتهَ 

 .األىيً غهيَ أزكْ انطالة وانسالم

 

 (40انٍيم آية) "وىً شكر فإٌيا يشكر نٍفسَ": أىا ةػد اٌطالكاً ىً كّنَ جػانْ

 

 ."ىً نو يشكر انٍاس نو يشكر اهلل غز وجم": وىً كّنَ ضهْ اهلل غهَ وسهّو

 

ال يسػٍا في ُذا انيلام إال أن ٌحلدم ةانشكر انجزيم وانػرفان وانحلدير نكم ىً ىدّ يد 

 انحي نو جدخر "الكسي فّزية"انػّن وانيساغدة، وفي ىلدىحِو األسحاذة انيشرفة 

جِداً نيساغدجي في إٌجاز ُذا انػيم وغهْ انيجِّد انذي ةدنحَ ىػي ىً خالل 

 .ىحاةػحِا نهػيم ةٍطائحِا انليية

 

كيا أجلدم ةانشكر انيستق ألغغاء نجٍة انيٍاكشة انيّكرة انذيً كتهّ وجحيهّ غٍاء كراءجِا 

وجيحطِا وىٍاكشحِا، وغهْ ىجِّداجِو وجطحيحاجِو نألخطاء وانٍلائص في ستيم جحطيم 

 .أكتر اسحفادة ىً اندراسة

 

وأخيرا أسدي غتارات انػرفان نكم ىً ساُو سّاء ىً كريب أو ةػيد في إجيام ُذا 

 .انػيم انيحّاعع
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للد صاخب الخطىز الري شاهده العالم جطىز على مظخىي حجم ووشاطاث اإلاإطظاث الاكخصادًت،         

فاهخللذ من كىنها مإطظاث صغيرة ذاث معامالث بظُطت ئلى مإطظاث كبيرة جىفصل اإلالكُت فيها عن 

ئن هرا الخطىز الاكخصادي حعل لللىائم اإلاالُت أهمُت بالغت داخل اإلاإطظت بدُث حشمل اللىائم . الدظُير

اإلاالُت وملخلاتها على كافت اإلاعلىماث اإلاداطبُت التي جمكن مظخخدمي هره اللىائم من الاعخلاد بأنها جمثل 

بعدالت اإلاسكص اإلاالي، وهخائج ألاعمال للمإطظت، كما ججعل مظخخدميها ًثم بأهــــــــها جخضمن معلىماث حظاعده في 

خمدىز مىضىع بدثىا خىل حىدة اللىائم . جلُُم أداء اإلاإطظت التي ًسغب في اجخاذ كساز اطدثمازي في شأنها ٍو

س حىدة هرا ألاخير، خُث ٌعخبر الخدكُم الداخلي من  اإلاالُت ومدي مظاهمت الخدكُم الداخلي في جطٍى

اإلاىاضُع التي شكلذ خيزا كبيرا في الجاهب اإلاالي واإلاداطبي والري ًلعب دوزا بازشا في ؤلادازة الاكخصادًت 

للىخداث واإلاىازد اإلاملىكت للمجخمع، وجىحُه اللسازاث، جخطُط اإلاىازد واللسازاث الاكخصادًت ولها جأزير كبير في 

مجخمع ألاعمال بالدولت وجصداد أهمُخه كلما شادث معاًير الشفافُت للشسكاث الخاصت والعامت ومن هىا هجد أن 

مهىت اإلاداطبت والخدكُم كد جصدزث كائمت الخدماث الصادزة من مىظمت الخجازة العاإلاُت باعخبازها مسآة 

ادة دعم الثلت في اللىائم  ظاعد الخدكُم الداخلي على ٍش ألاداء اإلاالي والاكخصادي وعصب الخُاة للشسكاث، َو

 .اإلاالُت، ومخاطس الغش والخالعب في جلك اللىائم اإلاالُت

 

          فبىحىد جدكُم داخلي فعال داخل اإلاإطظت من شأهه أن ًىفس كىائم مالُت ذاث حىدة عالُت وعلى 

 :ضىء ما جلدم فان ؤلاشكالُت السئِظُت اإلاطسوخت في هره الدزاطت هي

 

ما مدي ثأثير التدقيق الداخلي في ثحسين حىدة القىائم املالية، وماهي أهميته بالنسبة ملؤسسة إهتاج 

 وثىزيع مىاد البناء ؟

 

 :وهرا الدظاؤل الجىهسي ًلىدها ئلى طسح الدظاؤالث الفسعُت آلاجُت

 

 ما هي أطالُب وطُاطاث الخدكُم الداخلي التي جضمن صخت اللىائم اإلاالُت ؟_ 

 هل ٌعخبر الخدكُم الداخلي وطُلت فعالت ٌعخمد عليها في جدظين هىعُت اإلاعلىماث اإلاالُت واإلاداطبُت ؟_ 

س اإلادكم الداخلي على وضعُت اإلاإطظت ؟_   فُما ًكمن أزس جطبُم ئزشاداث جلٍس
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 :فرضيات البحث

 

:          لإلحابت على الدظاؤالث جم وضع الفسضُاث الخالُت  

 

 ٌظاهم الخدكُم الداخلي في جددًد ا أدواث الالشمت إلزباث مصداكُت اللىائم اإلاالُت؛_ 

س اإلادكم الداخلي أداة ضغط على ؤلادازة من أحل جفعُل ألاداء اإلاداطبي؛_   ٌعخبر جلٍس

س اإلادكم الداخلي اوعكاطا ئًجابُا على حىدة اللىائم اإلاالُت من خالل جطبُم اإلاإطظت _  جىعكع جلاٍز

 .إلزشاداجه

 

 :مبررات اختيار املىضىع

 

:          ئن اخخُاز مىضىع البدث له أطباب مىضىعُت وأخسي ذاجُت وهي كالخالي  

 

 الاهخمام اإلاتزاًد بمىضىع الدزاطت من كبل الباخثين في مجال الخاطبت واإلاالُت؛_ 

 باعخباز مىضىع البدث ًخدم الخخصص؛_ 

 .اإلاُىل الشخص ي بمىاضُع الخدكُم والسغبت في ؤلاطالع على كل ما هى حدًد فُما ًخص اإلاىضىع_ 

 

 :أهداف البحث

 

:          حظعى هره الدزاطت ئلى جدلُم ألاهداف الخالُت  

 

معسفت الدوز الري ًلعبه الخدكُم الداخلي لللىائم اإلاالُت في جدظين أداء اإلاإطظت وذلك في ظل بِئت _ 

 جىافظُت شدًدة؛

 .جىضُذ أزس الخدكُم اإلاداطبي على اإلاإطظت وضسوزة ضمان صخت اللىائم اإلاالُت_ 

 

 :أهمية البحث

 

:          جبرش أهمُت هرا البدث في الىلاط الخالُت  

 

 جىضُذ أزس الخدكُم الداخلي في جدظين اللىائم اإلاالُت؛_ 

 لللت الدزاطاث التي اهخمذ بدوز الخدكُم الداخلي في جدظين حىدة اللىائم اإلاالُت لرلك حظاعد هره _ 
ً
هظسا

 .الدزاطت وحشجع الباخثين على ئحساء دزاطاث أكثر عملا للخىصل ئلى هخائج أكثر دكت
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 :حدود البحث

 

:          لإلحابت على ؤلاشكالُت اإلاطسوخت والخىصل ئلى الىخائج فان الدزاطت ازجبطذ بددود مكاهُت وشماهُت  

 

 ؛2018 ئلى مازض 2017من دٌظمبر : الخدود الصماهُت_ 

 .EDIMCOجم ئحساء دزاطت خالت على مظخىي مإطظت ئهخاج وجىشَع مىاد البىاء : الخدود اإلاكاهُت_ 

 

 :منهج البحث

 

          لخدلُم أهداف البدث وؤلاحابت عن الدظاؤالث وئزباث الفسضُاث الظابلت جم الاعخماد على اإلاىهج 

الىصفي الخدلُلي في الجاهب الىظسي وفي الجاهب الخطبُلي جم الاعخماد على اإلاىهج ؤلاخصائي خُث جم دزاطت 

باطخخدام مجمىعت من ألادواث  كاإلالابلت واإلاظدىداث " EDIMCOمإطظت ئهخاج وجىشَع مىاد البىاء "خالت 

 ...وؤلاخصائُاث

 

 :صعىبات البحث

 

 :          عىد اللُام باعداد البدث واحهخىا حملت من الصعىباث من بُنها

 

 عدم جىفس اإلاساحع الكافُت فُما ًخص هرا اإلاىضىع؛_ 

 كلت الدزاطاث الظابلت التي جىاولذ اإلاىضىع بشكل مباشس،_ 

 .صعىبت في الخصىل على معلىماث هظسا لخظاطُت اإلاىضىع_ 

 

 :هيكل البحث

 

          طعُا لإلحابت عن ئشكالُت الدزاطت وجدلُم أهدافها جم جلظُم اإلاىضىع ئلى زالزت فصىل، الفصل 

ألاول ًخعلم باإلطاز الىظسي خىل الخدكُم الداخلي واللىائم اإلاالُت ًىلظم ئلى زالر مباخث زئِظُت، خُث 

طأجطسق في اإلابدث ألاول ئلى مدخل للخدكُم الداخلي، بِىما ًخمدىز اإلابدث الثاوي خىل ماهُت اللىائم اإلاالُت 

 .حىدة اللىائم اإلاالُتأما اإلابدث الثالث طأجطسق ئلى 

 

          أما الفصل الثاوي جىاولىا فُه ئلى زالر مباخث زئِظُت، خُث طأجطسق في اإلابدث ألاول ئلى ماهُت 

جدكُم الخظاباث ، بِىما ًخمدىز اإلابدث الثاوي أطع جدكُم الخظاباث أما اإلابدث الثالث طأجطسق ئلى 

 ئحساءاث الخدكُم الداخلي وجأزيره على حىدة اللىائم اإلاالُت



 مقدمة عامة

 

5 

 

          أما الفصل الثالث جىاولىا فُه مبدثين، اإلابدث ألاول أكدم اإلاإطظت الاكخصادًت لإلهخاج وجىشَع مىاد 

البىاء مظخغاهم وذلك من خالل جلدًم حعٍسف بظُط ًلُم بظمعت ومكاهت اإلاإطظت، ئضافت ئلى الهُكل 

 .الخىظُمي زم أهمُت اإلاإطظت وأهدافها واإلابدث الثاوي طأجطسق ئلى جدلُل اللىائم اإلاالُت للشسكت

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

لإلاطازل اىظسيلالحدكيمل اد خليلألا الو ئمل ملااية:ل الفصل ألاول
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 ملدمةل الفص

 

هت التي شهضَا الهالم و التي هخج ننها هبر حجم اإلااؾؿاث، وجىىم نملُاتها وػٍاصة            حهخبر الخغُيراث الؿَغ

اصة الاَخمام بالخضكُم الضازلي،  اإلاؿاولُاث اإلاللاة نلى ناجلها في جدلُم ؤَضافها، مً ألاؾباب التي ؤصث بلى ٍػ

 ..للمدافكت نلى اإلاىاعص اإلاخاخت والحطٌى نلى البُاهاث واإلاهلىماث بضكت وغمان جىفُظ ألاَضاف اإلاىغىنت

ل

هما حهخبر اللىاثم اإلاالُت ؤَم مسغحاث الىكام اإلاداؾبي التي مً زاللها ًخم جىضُل اإلاهلىماث بلى           

جب ؤن جيىن مالثمت ومىزلت مً ؤحل بنضاص حصخُظ مالي للماؾؿت واإلاؿانضة في اجساط  ألاؾغاف اإلاهىُت، ٍو

 .اللغاعاث الاكخطاصًت اإلاىاؾبت

 

 ؤَم الهىامل التي حؿانض في عفو عوح اإلاىافؿت بين اإلااؾؿاث واإلاطاوو والخضماث  ؤًػاحهخبر الجىصةو          

ولهظا ػاص الاَخمام بالخضكُم الضازلي وزاضت مً الىاخُت اإلاداؾبُت واإلاالُت مً ؤحل اإلاؿانضة في . اإلاسخلفت

فاث وبالخالي الؿعي هدى جدلُم حىصة اإلاهلىماث  بنضاص كىاثم مالُت ضاصكت زالُت مً ألازؿاء والخدٍغ

 .اإلاداؾبُت التي جخػمنها اللىاثم اإلاالُت

ل

ومً ؤحل مهالجت َظا اإلاىغىم الظي انخبرجه هةؾاع هكغي، وؤلاإلاام بمسخلف حىاهبه كؿمذ الفطل بلى           

زالر مباخث عثِؿُت، خُث ؾإجؿغق في اإلابدث ألاٌو بلى مضزل للخضكُم الضازلي، بِىما ًخمدىع اإلابدث 

 .حىصة اللىاثم اإلاالُتالثاوي خٌى ماَُت اللىاثم اإلاالُت ؤما اإلابدث الثالث ؾإجؿغق بلى 
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 مدخصلئلىل احدكيمل اد خلي:ل ململدحل ألاول

ل

جؿىع مفهىم الخضكُم الضازلي مو جؿىع الحُاة الاكخطاصًت والاحخمانُت خُث وان ًىكغ بلُه مً كغون           

مػذ نلى ؤهه وقُفت عكابُت جماعؽ في اإلايشأث اإلاسخلفت، وكض وشإث الحاحت بلُه هدُجت للحاحت للحض مً 

الخالنباث الحاضلت ولحماًت ألاضٌى خُث ؤضبذ مدل اَخمام الىثير مً اإلاهىُين والباخثين في وكخىا الحاغغ 

ظا هدُجت الاَخمام بهظٍ الىقُفت الغكابُت لئلصاعة  .َو

 

 وشأةلألاجعٍسفل احدكيمل اد خلي:ل ململللل ألاول

ل

 :لوشأةل احدكيمل اد خلي–أألاال

ل

ًغي اإلااعزىن ؤن قهىع الخضكُم الضازلي ٌهىص بلى ؤهثر مً ؾخت آالف ؾىت مػذ، خُث ٌهخلض بىحىص           

صلُل نلى ؤن َىان ؤهكمت عؾمُت للدسجُل والخدلم، واهذ حؿخسضم في طلً الىكذ في مىكمت الشغق 

ألاصوى، وبضؤ الاَخمام بالخضكُم الضازلي ًؼصاص في ؤوعوبا في اللغن الثامً نشغ مُالصي هدُجت قهىع خاالث 

هثيرة للغش، خُث اكخطغث في باصت ألامغ نلى الخضكُم اإلاداؾبي للخإهض مً صحت حسجُل الهملُاث اإلاالُت 

واهدشاف ألازؿاء بن وحضث، ولىً مو جؿىع اإلاشغوناث و حهّلض اليشاؾاث وجىىنها في اإلااؾؿاث وجػانف 

غ الخضكُم الضازلي وجىؾُو هؿاكه بدُث ٌؿخسضم هإصاة  ؤحجام َظٍ ألازيرة ؤضبذ مً الػغوعي جؿٍى

لفدظ و جلُُم مضي فهالُت ألاؾالُب الغكابُت ومّض ؤلاصاعة الهلُا باإلاهلىماث، وبهظا ًطبذ الخضكُم الضازلي 

ت اإلاسخلفت وؤلاصاعة الهلُا اث ؤلاصاٍع   .1ؤصاة جباصٌ مهلىماث واجطاٌ بين اإلاؿخٍى

 

غحو بضاًت الانتراف بالخضكُم الضازلي همهىت بلى بوشاء مههض اإلاضكلين الضازلُين في الىالًاث اإلاخدضة            ٍو

ىُت نام  ا في هكام جضكُم 1941ألامٍغ م، ويهخم بىغو مهاًير اإلاهىت والؿغق وؤلاعشاصاث والىؾاثل الالػم جىفَغ

ا الخؿىة ألاؾاؾُت في مجاٌ الخجؿُض2خؿاباث الضازلُت في اإلايشأث  اإلانهي  ، َظٍ الخؿىة ًمىً انخباَع

غ الخضكُم الضازلي واحؿام هؿاق الاهخفام بسضماجه، هما  للخضكُم الضازلي، خُذ ؾاَم مىظ بوشاثه في جؿٍى

م بظٌ الجهىص اإلاسخلفت، خُث جم في نام  غ الخضكُم الضازلي نً ؾٍغ      1947نمل َظا اإلاههض نلى جضنُم وجؿٍى

، بال ؤنها غير ملؼمت 2بضضاع كاثمت جخػمً مؿاولُاث الخضكُم الضازلي ضاصعة نً مههض اإلاضكلين الضازلُين

يي للمداؾبين اللاهىهين  .3كاهىهُا، بهىـ الخىضُاث واإلاهاًير التي جطضع نً اإلاههض ألامٍغ

                                                           
، 2007، مجلت ألاواصًمُت الهغبُت اإلافخىخت في الضهماعن، الهضص الثاوي،  ملس جعةل اد خليةلهأد ةلفعااةلفيل ثخاذل الس ز، ؤخمض هلاػ، ملضم نبيراث 1

 .62ص
 .203، ص2010ألاعصن، , ، الؿبهت ألاولى، مىخبت اإلاجخمو الهغبي لليشغ والخىػَو، نمانثدكيمل لحظاباتؾامي مدمض الىكاص، لاي مدمض وصًان،  2
ت ونلىم الدؿُير، غير , ، مظهغة ماحؿخيرأَميةل ملس جعةل اد خليةلفيل ملإطظة وؿُم عشام، 3 كؿم نلىم الدؿُير، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

غة، الجؼاثغ،   .66، ص2013ميشىعة، حامهت البٍى
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 جم جىؾُو هؿاق بُان مؿاولُاث الخضكُم الضازلي نلى هدى هبير 1971 ختى نام 1957         وبدلٌى نام 

لِشمل نلى نضص هبير مً الخضماث اإلالضمت لئلصاعة مثل مغاحهت وجلُُم ؾالمت وهفاًت ؤصواث الغكابت 

اإلاداؾبُت واإلاالُت والدشغُلُت، والخدلم مً مؿابلت ألاضٌى للىاكو الفهلي و خماًتها مً الخؿاعة، لُخم 

 :1 التي اؾتهضفذ ما ًلي 1978انخماص مهاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضكُم الضازلي بطفت عؾمُت في نام 

 

ً؛_للل  اإلاؿاَمت في جىضُل صوع هؿاق وؤَضاف الخضكُم الضازلي لآلزٍغ

 جىخُض مهىت الخضكُم الضازلي نبر الهالم؛_   

 وغو ؤؾاؽ لللُام الثابذ لهملُاث الخضكُم الضازلي؛_ 

 .وغو آلُت ًخم مً زاللها الانتراف اليامل بالخضكُم الضازلي همهىت_   

 

ت ًمىً الانخماص نليها في            وفي وكخىا الغاًَ ؤضبذ الخضكُم الضازلي بالغ ألاَمُت بانخباٍع ؤصاة بصاٍع

ت، فلض ابخضؤ بىؿاق ومجاٌ غُم ًلخطغ نلى جضكُم اللُىص والسجالث اإلاالُت، زم  جغشُض الهملُت ؤلاصاٍع

ت والدشغُلُت هدُجت الكغوف الاكخطاصًت  .اججهذ بهض طلً هدى اإلاجاالث ؤلاصاٍع

 

          ؤما في الجؼاثغ فُمىً اللٌى ؤن َظٍ الىقُفت خضًثت الانتراف بها هيشاؽ ال ًمىً الاؾخغىاء نىه، 

 مً اللاهىن الخىحُهي للماؾؿاث 40فلم ًىظ نليها اإلاشغم الجؼاثغي بال في نهاًت الثماهِىاث مً زالٌ اإلااصة 

ش 88/01عكم  ًخهين نلى اإلااؾؿاث الاكخطاصًت الهمىمُت "  الظي ًىظ نلى ؤهه12/01/1988 الطاصع بخاٍع

ا ا وحؿُيَر  .2 "جىكُم وجضنُم َُاول صازلُت زاضت باإلاغاكبت في اإلااؾؿت وجدؿين بطفت مؿخمغة ؤهماؽ ؾيَر

 

ال ًجىػ ؤخض ؤن ًخضزل في بصاعة و حؿُير اإلااؾؿت الهمىمُت : "  نلى ؤهه58          هما ؤهمل في هظ اإلااصة 

حشيل ول مسالفت لهظا . الاكخطاصًت زاعج ألاحهؼة اإلاشيلت كاهىها والهاملت في بؾاع الطالخُاث الخاضت بها

ترجب ننها جؿبُم كىانض اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجؼاثُت اإلاىطىص نليها في َظا الشإن  . 3الحىم حؿُيرا غمىُا ٍو

 

 :لجعٍسفل احدكيمل اد خلي–ثاهيا

ل

فاث            ٌهخبر الخضكُم الضازلي لِـ بالجضًض، فلض نغف مىظ فترة ػمىُت غير كلُلت خُث حهضصث الخهٍغ

خي الظي لحم بهظٍ الىقُفت، وكض كام الباخثين  التي جىاولذ الخضكُم الضازلي وجضعحذ خؿب الخؿىع الخاٍع

فاث اإلاسخلفت لها ومداولت جدبو الخغُيراث التي ؾغؤث نليها بلى ؤن اؾخلغث نلى  باؾخهغاع بهؼ الخهٍغ

                                                                                                                                                                                     
ةلألال احململيمخؿام ببغاَُم،  1 ، الؿبهت ألاولى، صاع البلضًت لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن، ثدكيمل لحظاباتلبينل اىظٍس  .155، ص2010، الجؼء ألاٌو

لعلىلدألازل ملدكمل اد خليؤخمض خلمي حمهت،  2 سل ملعسفةلفيلمهىةل احدكيمل اد خليلألاثأثيٍر ، بدث ملضم للماجمغ الهلمي الؿىىي ئدز نلإلاد زةلاحملٍو

خىهت، ألاعصن،  ل، 27/29الثالث، حامهت الٍؼ  .9، ص2004 ؤفٍغ

ة  3 دةل اسطميةلالجمهوزٍةل لجص ئٍس ش , 01_88، الهضص الثاوي، اللاهىن  لجٍس  .109، ص1988 حاهفي 12الطاصع بخاٍع
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، خُث كام مههض اإلاضكلين الضازلُين بخلضًم ؤٌو 1999الخهٍغف الظي ؤضضٍع مههض اإلاضكلين الضازلُين نام 

ا التي حاء فيها ما ًلي1947حهٍغف للخضكُم بضاًت نام   : في ؤٌو وشغة ؤضضَع

 

الخضكُم الضازلي َى وشاؽ جلُُمي مؿخلل ًىحض في مىكمت ألانماٌ إلاغاكبت الهملُاث اإلاداؾبُت           " 

ى هىم مً الغكابت َضفه  واإلاالُت، والهملُاث ألازغي، مً ؤحل جلضًم زضماث وكاثُت ونالحُت لئلصاعة، َو

ظا الىىم مً الخضكُم ًخهامل ؤؾاؾا مو ألامىع اإلاداؾبُت  فدظ وجلُُم فهالُت وؾاثل الغكابت ألازغي، َو

 .1" واإلاالُت، ولىىه كض ًخهامل بشيل ما مو بهؼ ألامىع طاث الؿبُهت الدشغُلُت 

 

          ولىً مو جلضم الؼمً وحغير الكغوف الاكخطاصًت ازخلف َظا اإلافهىم هما هالخل في الخهٍغف الىاعص 

ىُت والظي نغف الخضكُم الضازلي نلى ؤهه  :للمضكلين الضازلُين بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 

وقُفت ًاصيها مىقفين مً صازل اإلاشغوم وجدىاٌو الفدظ الاهخلاصي لئلحغاءاث والؿُاؾاث، والخلُُم           " 

ت وبحغاءاث الغكابت الضازلُت، وطلً بهضف الخإهض مً جىفُظ َظٍ  اإلاؿخمغ للخؿـ والؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت والخدلم مً ؤن ملىماث الغكابت الضازلُت ؾلُمت ومهلىماتها ؾلُمت وصكُلت ووافُت   .2" الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 

فا خضًث للخضكُم الضازلي والظي حاء فُه ما ًلي1999                           وفي نام   : ؤضضع هفـ اإلاههض حهٍغ

 

الخضكُم الضازلي َى وشاؽ مداًض مىغىعي اؾدشاعي مؿخلل، يهضف بلى بغافت كُمت وجدؿين           " 

الهملُاث الدشغُلُت للمىكمت، هما ؤهه ٌؿانض الخىكُم في جدلُم ؤَضافه مً زالٌ اؾخسضام مضزل مىكم 

ت بحغاءاث ؤلاصاعة في مىاحهت اإلاساؾغ وفغع الغكابت والحيىمت  ُّ ل(Boynton)وبين . 3" لخلُُم وجدؿين فانل

 :وػمالثه نلى ؤن الخهٍغف ؤنالٍ ًخػمً

 

خُث ؤن الخضكُم الضازلي ًؿمئن وحىصٍ وفانلُخه ؤلاصاعة هدى البُاهاث واإلاهلىماث :لوشاال طخشازيل .1

 .اإلالضمت بليها، هما ؤهه ًلترح الخدؿِىاث نلى ا ؤهكمت اإلاىغىنت صازل اإلاىكمت

 .ًبين َظا بىغىح ؤن خىم اإلاضكم له كُمت نىضما ًيىن خغا صون جديز:لموطوعيلألامظحلص .2

َظا ٌهني ؤن الخضكُم الضازلي مىحىص إلاؿانضة ومىفهت الخىكُم هيّل وؤن نمل اإلاضكلين :لمدخصلمىظم.ل3

ؼ فهالُت ؤلاصاعة وفغع الغكابت وؤخيام الهملُاث  .ًػُف كُمت للمىكمت وحهٍؼ

َظا ٌهني ؤن الخضكُم الضازلي مىحىص إلاؿانضة ومىفهت الخىكُم هيّل :لٌظاعدل احىظيملفيلثدليملأَد فه.ل4

ؼ فانلُت ؤلاصاعة وفغع الغكابت وؤخيام الهملُاث  .وؤن نمل اإلاضكلين ًػُف كُمت للمىكمت وحهٍؼ
                                                           

 .34، ص1990، صاع البشير لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن،  ملس جعةل اد خليةلإلاطازل اىظسيلألا ملدحوىل اظلوويؤخمض ضالح الهمغاث،  1 
ت، مطغ، دز طاتلمحلدمةلفيل ملداطملةلألا ملس جعةهماٌ الضًً مطؿفى الضَغاوي، مدمض الؿُض ؾغابا،  2 ، اإلاىخب الجامعي الحضًث، ؤلاؾىىضٍع

 .162، ص2006
، ص 2007، مجلت ؤلاصاعة والاكخطاص، الهضص الؿاصؽ والؿخين،  احدكيمل اد خليلملعامالتل ملو شهةل اليدز ايةلالعس ق مدمض زالض اإلاهاًني، 3

 .120_119ص
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 :الخضكُم الضازلي نلى ؤههلIFACI))         وفي هفـ ؤلاؾاع نغف اإلاههض الفغوس ي للمغاحهت والغكابت الضازلُت 

 

وشاؽ مؿخلل يهضف بلى بنؿاء اإلاىكمت الػماهاث اليافُت خٌى صعحت الخدىم في الهملُاث وبنؿاء هطاثذ " 

 .1"مً ؤحل اللُام بالخدطِىاث الالػمت التي ؾاَم في زلم كُمت مػافت 

 

 :          ؤّما الخهٍغف اإلاىالي، والظي ٌهخبر ؤهثر جفطُال مً ؾابلُه، فيري الخضكُم الضازلي بإهه

 

خىم منهجي ومىغىعي للمضكلين الضازلُين بسطىص مسخلف ألاوشؿت والغكابت لهُئت ما، وطلً           " 

 :بهضف جدضًض ما بطا واهذ

 

لت وجخميز باإلاىزىكُت؛_  ُّ  اإلاهلىماث اإلاالُت وبُاهاث اليشاؽ الاؾخغاللي صك

 اإلاساؾغ جم جدضًضَا والخهغف نليها وجم الحّض منها؛_ 

هاث واللىانض وؤلاحغاءاث الضازلُت كض جم اخترامه؛_   الدشَغ

 مهاًير الاؾخغالٌ جم الالتزام والهمل بها؛_ 

ت، كّض جم اؾخغاللها بهلالهُت؛_   اإلاىاعص اإلاخىفغة، اإلااصًت والبشٍغ

 .ألاَضاف اإلاؿؿغة كّض جم بلىغها_ 

 

          ًخطح مً الخهٍغف ألازير بإن الخضكُم الضازلي مهم حضا ألهه ًمثل ؤخض الضناثم ألاؾاؾُت لىكام 

الغكابت الضازلُت للميشإة، بط مً غير اإلامىً وحىص هكام فهاٌ للغكابت الضازلُت بضون وحىص إلاهىت الخضكُم 

نلى انخباع ؤن الهضف الغثِس ي للخضكُم الضازلي ًخمثل في جلُُم الهملُت الغكابُت ومؿانضة ؤلاصاعة في . الضازلي

 ؤصاء وقاثفها بشيل حُض وطلً انخماصا نلى ما ًىفٍغ الخضكُم الضازلي مً بُاهاث ومهلىماث مداؾبُت ومالُت 

وحهخبر اإلاساؾغ التي جدُـ باألوشؿت اإلاسخلفت الهامل ألاؾاس ي الظي ًازغ في جىحُه مهىت الخضكُم . زاضت

 .الضازلي ألي ماؾؿت، زاضت باليؿبت للماؾؿاث اإلاسجلت في ألاؾىاق اإلاالُت

 

 :          مً زالٌ الخهاٍعف الؿابلت ًغي الباخث بإن الخضكُم الضازلي َى نباعة نً

 

          وقُفت مؿخللت صازل اإلايشإة، ًلىم بها شخظ ؤو ناصة ؤشخاص لخلضًم غمان واؾمئىان نً مضي 

ت  هفاًت ؤلاحغاءاث والاخخُاؾاث اإلاخسظة لحماًت ؤضٌى اإلايشإة، والخدلم مً بجبام الخؿـ والؿُاؾاث ؤلاصاٍع

اإلاغؾىمت، مً زالٌ اللُام بالخلُُم اإلاؿخمغ لهملُاث بصاعة اإلاساؾغ والغكابت والحيىمت، لُخمىً اإلاضكم 

 . الضازلي مً ببضاء عؤي فني مداًض ٌؿانض ؤلاصاعة في جغشُض كغاعاتها واؾخغالٌ مىاعصَا بشيل ؤمثل

                                                           
 

1  Schick pierre ; mémento d’audit interne ; édition dunod ; paris ; 2007 ; p5. 
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 خفائصلألاأهو عل احدكيمل اد خلي:ل ململللل اثاوي

ل

 :لخفائصل احدكيمل اد خلي–أألاال

ل

          ٌهخبر الخضكُم الضازلي طو ؾبلت مؿخللت نً باقي اليشاؾاث والهملُاث التي جسػو لفدظ اإلاضكم 

ت في مىغىنُت هخاثج وجىضُاث اإلاضكم الضازلي، ومضي كبىلها  ظا الاؾخلالٌ ٌهض حجؼ الؼاٍو الضازلي، َو

 .والانخماص نليها، وبضون اؾخلاللُت جيىن َظٍ الىخاثج والخىضُاث بهُضة نً اإلاىغىنُت

 

 :1          ًخميز الخضكُم الضازلي بالخطاثظ الخالُت

 

  ٌهني ؤن ًيىن اإلاضكم الضازلي مؿخلال نً ألاوشؿت التي ًلىم بمغاحهتها؛:ألاظيلةلثلييملمظحللة. 1

ة.ل2  جمىذ بصاعة ومجلـ بصاعة الشغهت بالضعاؾاث والاؾدشاعة اإلاىاؾبت الجساط اللغاعاث :ألاظيلةل طخشاٍز

 اإلاىاؾبت في الىكذ اإلاىاؾب؛

حهمل نلى جلُُم هفاءة وفهالُت هكام الغكابت الضازلُت بىاءا نلى هخاثج جلضًغ اإلاساؾغ :للألاظيلةلثأهيدًة.3

مىً الخهامل مهها في الىكذ اإلاىاؾب؛  لخؿمئن بإن َظٍ اإلاساؾغ مفهىمت ٍو

ماعؽ الخجغص والهضالت في حمو وجلُُم :لألاظيلةلموطوعية. 4 ٌهني ؤن ًلىم اإلاضكم بإصاء نمله صون جديز ٍو

ؤصلت ؤلازباث والىخاثج اإلاىغىنُت زاضُت ؤؾاؾُت فهي حؿمذ للمضكم ؤن ًىفغ زضماث الخإهض والاؾدشاعة بلى 

 .مجلـ ؤلاصاعة و حمُو ألاؾغاف طاث اإلاطلحت في اإلايشإة

 

 :لأهو عل احدكيمل اد خلي–ثاهيا

ل

 :ًىلؿم الخضكُم الضازلي بلى هىنين عثِؿُين َمالللللللللل

 

ى ٌهني جضكُم الهملُاث والىزاثم اإلاالُت واإلاداؾبُت وؤلاحغاءاث اإلاؿخهملت في :ل احدكيمل اد خليل ملالي. 1 َو

 :2 باالنخماص نلى الخلىُاث الخالُت  حؿُير َظا الجاهب

 

 جدلُل الحؿاباث والىخاثج واؾخسغاج الاهدغافاث اإلاىحىصة؛–

ً الخضكُم؛–  ازخباع صحت الىزاثم التي جلىم بةنضاصَا اإلااؾؿت مثل الفىاجير ومىاٍػ

الخدلم مً الىحىص الفهلي لؤلضٌى وطلً بازخباع ؤلاحغاءاث الخاضت باالؾخالم، الجغص الفهلي لؤلضٌى –

 .واإلاسؼون الثابخت مو الخإهض مً صحت مهالجتها اإلاداؾبُت في الضفاجغ

                                                           
مت بابا نِس ى،   1 ت ونلىم أثسلفعاايةل احدكيملفيلخوهمةل اشسواتهٍغ ت، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع ، مظهغة ماؾتر، كؿم الهلىم الخجاٍع

 . 5_4، ص ص 2014الدؿُير، غير ميشىعة، حامهت وعكلت، الجؼاثغ، 
 .89، ص2009، الؿبهت ألاولى، صاع الغاًت لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن، مس جعةل لحظاباتلألا احدكيمػاَغة جىفُم ؾىاص،  2
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ؿلم نلُه ؤًػا الخضكُم ؤلاصاعي، وجضكُم ألاصاء، والخضكُم الىقُفي :ل احدكيمل اد خليل اخشغيلي.2 ٍو

وحمُها حشير لىضف نملُت الخضكُم الضازلي التي تهضف بلى جلُُم الهملُاث الدشغُلُت لىقُفت ؤو وشاؽ 

مهين، ونلى ازخالف اإلاطؿلحاث ٌشير الخضكُم الدشغُلي بلى الفدظ والخلُُم الشامل لهملُاث اإلاشغوم 

بهضف بنالم ؤلاصاعة بطا واهذ الهملُاث اإلاسؿؿت كض هفظث وفم الؿُاؾاث والخؿـ اإلاخهللت باألَضاف، هما 

 .ًخػمً ؤًػا جلُُم إلاضي هفاءة اؾخغالٌ اإلاىاعص اإلاخاخت

ل      

هض الخضكُم الدشغُلي ؤوؾو مً مجاٌ الخضكُم الضازلي الخللُضي الظي وان ًغهؼ نلى الخضكُم اإلاالي             َو

واإلاداؾبين بط ًلىم اإلاضكم بخضكُم وافت اليشاؾاث صازل اإلاىكمت اإلاالُت وغير اإلاالُت لخدضًض مىاؾً 

 .1الػهف في ألاصاء للهمل نلى مهالجتها ؤو الحّض منها

          

          وفػال نً وحىص هىم ؤزغ للخضكُم الضازلي َى الخضكُم الشامل اإلاخهلم باإلصاعاث الحيىمُت وؤوشؿتها 

شمل َظا الىىم الخضكُم اإلاالي واللاهىوي، وجضكُم الىفاءة والاكخطاص، وجضكُم ألاصاء  .اإلاسخلفت، َو

 

 أَميةلألاأَد فل احدكيمل اد خلي:ل ململللل اثااح

ل

 :لأَميةل احدكيمل اد خلي–أألاال

ل

حهخبر وقُفت الخضكُم الضازلي مً ؤَم الىقاثف التي جخميز بها الشغواث الحضًثت، خُث ؤشاع بهؼ لللللللللل

الباخثين بلى ؤن ؾىت واخضة مً الخضكُم الضازلي جىاػي نمل زالر ؾىىاث مً الخضكُم الخاعجي، َظٍ 

ألاَمُت جىمً في مضي كضعة وقُفت الخضكُم الضازلي نلى بغافت كُمت، بمثابت الهضف النهاجي والاؾتراجُجي 

 .2لىقُفت الخضكُم الضازلي

 

          هما ًمىً جدضًض ؤَمُت الخضكُم بالضوع الظي جاصًه في جضنُم الىقُفت الغكابُت إلصاعة اإلااؾؿت، 

وجخطح بطىعة زاضت مً الاججاٍ اإلاتزاًض زالٌ الؿىىاث الهشغ ألازيرة والظي ًىاصي بػغوعة جدؿين ألاصاء 

مىً ؤن هغحو ؾبب قهىع َظا الاججاٍ بلى زالر نىامل هي اصة خاالث فشل : الغكابي للماؾؿت، ٍو ٍػ

 .اإلااؾؿاث وبفالؾها والخغُير في ؤهماؽ اإلالىُت والخغيراث في البِئت الىكامُت التي حهمل فيها اإلااؾؿت
                                                           

ضة،  1 الىاكو : ، اإلالخلى الىؾني الثامً خٌى مهىت الخضكُم في الجؼاثغدألازل احدكيمل اد خليلفيلئد زةل ملخاطسل ملفسفيةمفخاح ضالح، مهاعفي فٍغ

ؤهخىبغ، /11/12، ؾىُىضة، الجؼاثغ، 1955 ؤوث 20وآلافاق في غىء اإلاؿخجضاث الهاإلاُت اإلاهاضغة، ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت 

 .16، ص2010
، اإلالخلى الىؾني الثامً خٌى مهىت الخضكُم في  احدكيمل اد خليلألاعالكحهلبظملطل لجودةلفيل ملإطظاتل اعموميةلالاكحفادًة مدمض فالق، 2  

، ؾىُىضة، الجؼاثغ، 1955 ؤوث 20الجؼاثغ الىاكو وآلافاق في غىء اإلاؿخجضاث الهاإلاُت اإلاهاضغة، ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت 

 .385، ص2010 ؤهخىبغ 12_11
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الخل في الؿىىاث ألازيرة قهىع الهضًض مً خاالث فشل اإلااؾؿاث  زطىضا جلً الحاالث التي _          ٍو

م مً اإلاهخمين بمجاالث _ انهاعث فيها شغواث نمالكت ً، اإلاشغنين، الباخثين، وغيَر ولفذ طلً ؤهكاع اإلاؿدثمٍغ

ذ الهضًض مً الضعاؾاث والبدىر التي جدىاٌو ؤؾباب انهُاع َظٍ اإلااؾؿاث،  ألانماٌ والاكخطاص، وؤحٍغ

وزلطذ بلى ؤن الؿبب الغثِس ي َى غهف ألاصاء الغكابي فيها هدُجت وحىص كطىع في اؾخلاللُت مجلـ ؤلاصاعة 

 .1ؤو اهسفاع حىصة ؤصاء لجان الخضكُم ؤو غُاب وقُفت الخضكُم الضازلي

 

 :لأَد فل احدكيمل اد خلي–ثاهيا

ل

ً بلى اهدشاف ألازؿاء لللللللللل ًغحو الهضف الغثِس ي للخضكُم الضازلي في بضاًت نهضٍ ختى بضاًت اللغن الهشٍغ

هىص الؿبب في طلً بلى ؤن َظا الهضف وان مخمشُا  والغش الظي ًمىً ؤن ًلو مً كبل الهاملين باإلايشإة، َو

ً في الحطٌى نلى عؤؽ اإلااٌ، زم جؿىع  مو ضغغ حجم اإلاشغوناث وػٍاصة الانخماص نلى حمهىع اإلاؿدثمٍغ

َضفه مً مجغص اهدشاف ألازؿاء و الغش بلى ببضاء الغؤي في مضي ضضق ونضالت اللىاثم اإلاالُت، والجضًغ 

بالظهغ ؤن اإلاضكم كض ًىدشف ؤزىاء كُامه بهملُت الخضكُم ؤزؿاء ؤو مسالفاث جإحي في الغالب هىدُجت فغنُت 

إلاا ًلىم به مً نملُاث الفدظ الهاصي، هما ؤن نملُت الخضكُم الضازلي جاصي بلى زلم عاصم ؤصبي في هفىؽ 

 مهما في مىو ؤو جللُل خاالث ألازؿاء ؤو الغش، ونلى طلً فةن 
ً
الهاملين باإلايشإة مً شإهه ؤن ًاصي صوعا

 لهملُت الخضكُم الضازلي ًخدلم ؤزىاء 
ً
اهدشاف ألازؿاء والغش وجللُل اخخماٌ خضوزه ٌهخبر هاججا نغغُا

 نلى ما ؾبم ًمىً جلؿُم ؤَضاف . كُام اإلاضكم بخإصًت الىاحباث الالػمت لخدلُم َضف الخضكُم ألاضلي
ً
وبىاءا

 :2الخضكُم هما ًلي

 

ٌؿعى اإلاضكم الضازلي بلى خماًت مطالح اإلااؾؿت وممخلياتها مً الغش وألازؿاء والػُام :لَدفل لحماًة.1

ت 
ّ
م فدظ صك والاهدغاف باؾخسضام بحغاءاث مالثمت، هما ؤهه ٌؿعى بلى بقهاع هىاحي الػهف نً ؾٍغ

م  هخمض لخدلُم َظا الهضف نلى بغهامج لخضكُم الىىاحي اإلاالُت واإلاداؾبُت نً ؾٍغ البُاهاث اإلاداؾبُت، َو

الخضكُم اإلاالي وجخػمً فدظ ول مً الىكام اإلاداؾبي و الغكابت الضازلُت للخإهض مً ؾالمتها وفهالُتها مً 

 .خُث الخطمُم والخىفُظ وازخُاع السجالث اإلاىاؾبت واللىاثم اإلاالُت وجدلُم نىاضغ اإلاغهؼ اإلاالي

 

ًخمثل َظا الهضف في وقُفت الخضكُم التي حهُض وقُفت عكابُت نالحُت وبعشاصًت، بط :لَدفل املىاءلألاإلاصالح.2

ًخم اكتراح الخؿىاث الالػمت لخصحُذ هخاثج الفدظ واإلاؿابلت وجلضًم الىصح لئلصاعة، مً ؤحل اجساط كغاعاث 

ؾلُمت وفّهالت، ونلى طلً ٌهمل اإلاضكم الضازلي نلى فدظ وجضكُم وجدبو وجدضًض وجدلُل الىخاثج ؤلاًجابُت 

                                                           
، مظهغة ماحؿخير، كؿم نلىم الدؿُير، ولُت مظاَمةل ملس جعةل اد خليةلفيلثلييملهظامل ملعلوماتل ملداطبيلفيل ملإطظةمدمض ؤمين نباصي،  1

 .88، ص2008الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُير، غير ميشىعة، حامهت الجؼاثغ، الجؼاثغ، 
، مظهغة ماحؿخير، كؿم نلىم الدؿُير، ولُت الهلىم الاكخطاصًت دألازل ملس جعةل اد خليةلفيلثململيملخوهمةل ملإطظات نمغ نلي نبض الطمض، 2

ت ونلىم الدؿُير، غير ميشىعة، حامهت اإلاضًت، الجؼاثغ،  . 52، ص2009والهلىم الخجاٍع  
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والؿلبُت، ووغو الحلٌى لها واللُام بهملُت الدصخُظ اإلامىىت، ؤًً ًخم جدضًض هلاؽ اللىي والػهف وعفو  

ى ما ًىضحه الشيل اإلاىالي. ول َظا بخىضُاث وملترخاث بلى ؤلاصاعة  :َو

 

لأَد فل احدكيمل اد خلي:ل(1-للIل) اشيصلزكمل

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ل

ت، مطغ،  اسكابةلألا ملس جعةل اد خليةنبض الفخاح مدمض صحً، فخخي عػق الؿىافيري، :ل ملفدز  .209، ص2004، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع

  

 

               َضف البىاء        َضف الحماًت

خُث ًخم اللُام بإنماٌ الفدظ واإلاؿابلت 

بين ألاصاء الفهلي واإلاهاًير اإلاىغىنت مؿبلا 

:ليل مً  

ؾُاؾت اإلااؾؿت؛_   

ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت؛_   

هكم الػبـ الضازلي؛_   

سجالث اإلااؾؿت؛_   

كُم اإلااؾؿت؛_   

.ؤوشؿت الدشغُل_   

بمهنى اكتراح الخؿىاث الالػمت لخصحُذ هخاثج 

الفدظ واإلاؿابلت وجلضًم الىصح لئلصاعة، ونلى 

طلً ٌهمل اإلاضكم الضازلي باإلغافت بلى جضكُم 

:الهملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت نلى  

جدلُم مضي الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاحغاءاث _ 

 والخؿـ اإلاىغىنت؛

الخدلم مً مضي ؾالمت بحغاءاث خماًت _ 

؛  ألاضٌى

غ وجدؿين ألاصاء .اكتراح بخؿٍى  
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لماَيةل الو ئمل ملااية:ل ململدحل اثاوي

ل

حهخبر اللىاثم اإلاالُت مىخج نهاجي مً اإلاىخجاث اإلاداؾبت، ووؾُلت مً وؾاثل جىضُل اإلاهلىماث للللللللل

للمؿخفُضًً، فهي بخضي الىؾاثل التي ًمىً مً زاللها جىفير مخابهت مؿخمغة ليل الخؿىعاث اإلاالُت في 

الشغهت، وليي حهبر اللىاثم اإلاالُت بهضالت ووغىح نً  الىغو اإلاالي الحلُلي للشغهت، وغمان وضٌى 

اإلاهلىماث بشيل صكُم ومالثم للفئاث اإلاؿخسضمت، ومؿانضتهم نلى اجساط مهكم اللغاعاث بشيل هفء، البض 

 .  ؤن جخميز بمجمىنت مً الخطاثظ

 

فل الو ئمل ملاايةلألامظحخدميها:ل ململللل ألاول لجعٍس

ل

فل الو ئمل ملااية–أألاال ل:للجعٍس

ل

 :َىان الىثير مً الخهاٍعف نً اللىاثم اإلاالُت، هظهغ منها

 

جمثل اللىاثم اإلاالُت الىؾُلت ألاؾاؾُت لخىضُل اإلاهلىماث اإلاداؾبُت لؤلؾغاف الخاعحُت، ونلى الغغم          "

 .1مً ؤن اللىاثم اإلاالُت كض جدخىي نلى مهلىماث مطاصع زاعج السجالث اإلاداؾبُت

 

         هما ًمىً اللٌى بإنها نغع َُىلي للمغهؼ اإلاالي للميشإة وؤصائها زالٌ فترة مهُىت، خُث جيىن مالثمت 

إلاسخلف فئاث مؿخسضمي اللىاثم الجساط اللغاعاث الاكخطاصًت الغاشضة وحؿانض ؤصحاب اإلايشإة في جلُُم 

 .هفاءة اؾخغالٌ ؤلاصاعة إلاىاعص اإلايشإة

 

         خُث حشيل اللىاثم اإلاالُت ؤخض اإلاطاصع الغثِؿُت للمهلىماث وطلً بهض ؤن ًخم جضكُلها مً كبل 

  .2اإلاضكم الخاعجي لُخم الانخماص نليها في اجساط الهضًض مً اللغاعاث الاكخطاصًت مً كبل مؿخسضميها 

 

هما حهض اللىاثم اإلاالُت هي اإلاىخج النهاجي للىكام اإلاداؾبي، فهي جلخظ حمُو الهملُاث اإلاالُت التي           

خضزذ في اإلايشإة زالٌ الفترة اإلاالُت، وجسػو نملُت بنضاصَا لهضص مً اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها 

ظٍ اإلاباصت جدضص اإلاهلىماث التي ًجب ؤن حشملها اللىاثم اإلاالُت  .َو

 

 

 

                                                           
سل ملاايةؾاعق نبض الهاٌ،  1  .35، ص 2005، الضاع الجامهُت، مطغ،  احلاٍز
سل الو ئمل ملاايةلالملىونلألافلالملعاًيرل ملداطملةل ادألااية ؾمير مدمض الشاَض وؾاعق نبض الهاٌ خماص، 2 ، اجداص اإلاطاعف كو عدلئعد دلألاثفٍو

 .20، ص 2000الهغبُت، 
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ل:لمظحخدميل الو ئمل ملااية–ثاهيا

ل

ً الحالُين واإلادخملين واإلاىقفين واإلالغغين واإلاىعصًً لللللللللل ٌشمل مؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت اإلاؿدثمٍغ

ً والهمالء والحيىماث ووواالتهم والجمهىع  ين ا آزٍغ ؿخسضم َاالء اللىاثم اإلاالُت إلشبام . والضاثىين الخجاٍع َو

 :1بهؼ مً خاحاتهم للمهلىماث والتي حشمل ما ًلي

 

يهخم ملضمي عؤؽ ماٌ اإلاساؾغ ومؿدشاعيهم باإلاساؾغة اإلاطاخبت الؾدثماعاتهم واإلاخإضلت فيها :ل ملظخثمسألان.ل1

والهاثض اإلاخدلم منها ؤنهم ًدخاحىن إلاهلىماث حهُُنهم نلى اجساط كغاع الشغاء ؤو الاخخفاف باالؾدثماع ؤو البُو، 

 .هما ؤن اإلاؿاَمين يهخمىن باإلاهلىماث التي حهُنهم نلى جلُُم كضعة اإلاشغوم نلى جىػَو ؤعباح ألاؾهم

 

هما . يهخم اإلاىقفىن واإلاجمىناث اإلامثلت لهم باإلاهلىماث اإلاخهللت باؾخلغاع وعبدُت ؤعباب ألانماٌ:ل ملوظلونل.ل2

ػاتهم ومؼاًا الخلانض  ؤنهم يهخمىن باإلاهلىماث التي جمىنهم مً جلُُم كضعة اإلايشإة نلى صفو ميافإتهم وحهٍى

 .لهم وجىفير فغص الهمل

 

يهخم اإلالغغىن باإلاهلىماث التي حؿانضَم نلى جدضًض فُما بطا واهذ كغوغهم والفىاثض اإلاخهللت :ل مللسطونل.ل3

 .بها ؾىف جضفو لهم نىض الاؾخدلاق

 

ونلآلاخسألان.ل4 يهخم اإلاىعصون والضاثىىن ا آزغون باإلاهلىماث التي جمىنهم مً :ل ملوزدألانلألا اد ئىونل احجاٍز

ىن نلى ألاغلب  جدضًض ما بطا واهذ اإلابالغ اإلاؿخدلت لهم ؾخضفو نىض الاؾخدلاق، ويهخم الضاثىىن الخجاٍع

 .باإلايشإة نلى مضي ؤكطغ مً اَخمام اإلالغغين بال بطا واهىا مهخمضًً نلى اؾخمغاع اإلايشإة ههمُل عثِس ي لهم

 

ل :ل اعمالء.ل5 ت اإلايشإة، زطىضا نىضما ًيىن لهم اعجباؽ ؾٍى يهخم الهمالء باإلاهلىماث اإلاخهللت باؾخمغاٍع

 .اإلاضي مهها ؤو انخماص نليها

 

. تهخم الحيىماث ووواالتها بهملُت جىػَو اإلاىاعص وبالخالي ؤوشؿت اإلايشإة:ل لحىوماتلألاألاواالتهالألامإطظاتها.ل6

بُت، وهإؾاؽ إلخطاءاث  هما ًخؿلبىن مهلىماث مً ؤحل جىكُم َظٍ ألاوشؿت، وجدضًض الؿُاؾاث الػٍغ

 .الضزل اللىمي وبخطاءاث مشابهت

 

جازغ اإلايشأث نلى كغاع الجمهىع بؿغق مخىىنت، فهلى ؾبُل اإلاثاٌ، كض جلضم اإلايشأث مؿانضاث :ل لجمهوزل.ل7

هبيرة لالكخطاص اإلادلي بؿغق مسخلفت منها نضص ألافغاص الظًً حؿخسضمهم وحهاملها مو اإلاىعصًً اإلادلُين 

                                                           
ت، مطغ، ئعد دلألاعسضل الو ئمل ملاايةلفيلطوءلمعاًيرل ملداطبيةؤمين الؿُض ؤخمض لؿفي،  1 ص  ،2008، الؿبهت ألاولى، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع

 .46_43ص 
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مىً لللىاثم اإلاالُت ؤن حؿانض الجمهىع بتزوٍضَم بمهلىماث خٌى الاججاَاث والخؿىعاث الحضًثت في هماء  ٍو

 .اإلايشإة وجىىم ؤوشؿتها

 

ل لخفائصل اىوعيةلاللو ئمل ملاايةلألامىوهاتها:ل ململللل اثاوي

ل

ل:ل لخفائصل اىوعيةلاللو ئمل ملااية–أألاال

ل

الخطاثظ الىىنُت هي ضفاث ججهل اإلاهلىماث الكاَغة في اللىاثم اإلاالُت مفُضة للمؿخسضمين، بن لللللللللل

لل.1اللبلُت للفهم، واإلاالثمت، واإلاىزىكُت، واللابلُت للملاعهت: الخطاثظ الىىنُت ا ؤؾاؾُت ألاعبهت هي

ل

بن بخضي الخطاثظ ألاؾاؾُت للمهلىماث الكاَغة باللىاثم اإلاالُت هي كابلُتها للفهم  : الابليةلاللهم.ل1

لهظا الغغع، فاهه مً اإلافترع ؤن ًيىن لضي اإلاؿخسضمين مؿخىي مهلٌى مً . اإلاباشغ مً كبل اإلاؿخسضمين

اإلاهغفت باألنماٌ واليشاؾاث الاكخطاصًت واإلاداؾبُت وبن لضيهم الغغبت في صعاؾت اإلاهلىماث بلضع مهلٌى مً 

ونلى ول خاٌ، فاهه ًجب نضم اؾدبهاص اإلاهلىماث خٌى اإلاؿاثل اإلاهلضة التي ًجب بصزالها في . الهىاًت

اللىاثم اإلاالُت بن واهذ مالثمت لحاحاث ضاوعي اللغاعاث الاكخطاصًت بحجت اهه مً الطهب فهمها مً كبل 

 .بهؼ اإلاؿخسضمين

ل

وجمخلً . ليي جيىن اإلاهلىماث مفُضة فةنها ًجب ؤن جيىن مالثمت لحاحاث ضىام اللغاعاث : ملالئمة.ل2

اإلاهلىماث زاضُت اإلاالثمت نىضما جازغ نلى اللغاعاث الاكخطاصًت للمؿخسضمين بمؿانضتهم في جلُُم ألاخضار 

 .اإلااغُت والحاغغة واإلاؿخلبلُت ؤو نىضما جاهض ؤو جصحح جلُُماتهم اإلااغُت

 

هخمض نليها : ملوثوكية.ل3 وجمخلً اإلاهلىماث زاضُت . ليي جيىن اإلاهلىماث مفُضة فاهه ًجب ؤن جيىن مىزىكت َو

اإلاىزىكُت بطا واهذ زالُت مً ألازؿاء الهامت والخديز، ووان بةميان اإلاؿخسضمين الانخماص نليها همهلىماث حهبر 

وجخػمً ضفت اإلاىزىكُت الطفاث الفغنُت . بطضق نما ًلطض ؤن حهبر نىه ؤو مً اإلاخىكو ؤن حهبر نىه

 :2الخالُت

 

 الخمثُل الطاصق: 

بدُث جيىن اإلاهلىماث اإلاالُت ممثلت بطضق للهملُاث وألاخضار اإلاالُت التي خضزذ في اإلااؾؿت، والتي جم 

 .الخهبير ننها باللىاثم اإلاالُت

 

                                                           
ملاهيةلؾاعق نبض الهاٌ خماص،  1 ىيةلألا ابًر سل ملاايةل ادألاايةل لحدًثةلألاملازهتهالمعل ملعاًيرل مٍس موطوعةلمعاًيرل ملداطملةلشسحلمعاًيرل احلاٍز

ة ت، مطغ، ألا اعسبيةلألا لخليجيةلألا ملفٍس ، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع  .113_109 ، ص ص2006، الجؼء ألاٌو
  .67، ص 2006، الؿبهت الثاهُت، صاع واثل لليشغ، نمان،  اىموذجل ملداطبيل ملعاصسلمًل ململادئلئلىل ملعاًيرعغىان خلىة خىان،  2
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 غ فىق الشيل  :الجَى

ا وخلُلتها ولِـ الاهخفاء بشيلها اللاهىوي، فال ًىحض فاثضة مً مهلىماث  َغ فُجب ؤن ًخم الاَخمام بجَى

 .ًخؿابم شيلها اللاهىوي مو هماطج الهغع اللاهىهُت لىنها في طاث الىكذ غير ممثلت للىاكو بهُضة نً الحلُلت

 الحُاص: 

وحهني البهض نً الخديز الصخص ي، وجيىن اإلاهلىماث التي جخػمنها اللىاثم اإلاالُت مهضة لالؾخسضام الهام 

 .ولِـ بغغع جدلُم اَخماماث حهت مهُىت مً اإلاؿخسضمين

 الحُؿت والحظع: 

ت إلحغاء الخلضًغاث اإلاؿلىبت في قل  حهني َظٍ الخاضُت وحىص صعحت مً الحظع في اجساط ألاخيام الػغوٍع

 ً خاالث نضم الخإهض، بال ؤن مماعؾت الحظع ًجب ؤن ًيىن بلضع مهلٌى وصون مبالغت، بدُث ال ٌؿمذ بخيٍى

ت ؤو مسططاث مبالغ فيها، خُث جاصي اإلابالغت في الحظع والخدفل بلى حهل اللىاثم اإلاالُت غير  اخخُاؾاث ؾٍغ

 .مداًضة وبالخالي نضم جدلُم زاضُت اإلاىزىكُت

 ٌالاهخما: 

وحهني بن اإلاهلىمت اإلاهغوغت في اللىاثم اإلاالُت ًجب ؤن جيىن واملت غير مىلىضت، بهضم خظف ؤو بلغاء ؤي 

غ اإلاالُت ألازغي   .حؼء منها ؾىاء وان مً زالٌ اللىاثم اإلاالُت ؤو مً زالٌ الخلاٍع

 

ً نلى ملاعهت اللىاثم اإلاالُت للميشإة نبر الؼمً مً :ل الابليةلالملازهة.ل4 ًجب ؤن ًيىن اإلاؿخسضمىن كاصٍع

احل جدضًض الاججاَاث في اإلاغهؼ اإلاالي وفي ألاصاء، هما ًجب ؤن ًيىن بملضوعَم ملاعهت اللىاثم اإلاالُت 

ا اإلاالُت اليؿبُت وألاصاء والخغيراث في اإلاغهؼ اإلاالي ونلُه، فان . للميشأث اإلاسخلفت مً احل ؤن ًلُمىا مغاهَؼ

نملُت كُاؽ ونغع ألازغ اإلاالي للهملُاث اإلاالُت اإلادشابهت وألاخضار ألازغي ًجب ؤن جخم نلى ؤؾاؽ زابذ 

ل.1غمً اإلايشإة ونبر الؼمً لخلً اإلايشإة ونلى ؤؾاؽ زابذ للميشأث اإلاسخلفت

 

ل:لمىوهاتل الو ئمل ملااية–ثاهيا

ل

ش اإلاماعؾاث واإلافاَُم واإلاباصت اإلاداؾبُت، ففي الىكذ الظي واهذ لللللللللل جفاوجذ ؤَمُت اللىاثم اإلاالُت نبر جاٍع

فُه اإلايزاهُت جدخل مياهت باعػة بين اللىاثم اإلاالُت ألازغي مً خُث ألاَمُت مىظ اللغن الؿابو ختى بضاًاث 

ً، بانخباع ؤنها حهىـ اإلاغهؼ اإلاالي للشغهت بالطىعة اللاهىهُت التي واهذ ؾاهضة طلً الىكذ،  اللغن الهشٍغ

ً، بال ؤن وحهت الىكغ َظٍ  والتي واهذ حهخلض ؤن اإلايزاهُت هي ؤفػل غمان لؿضاص الالتزاماث اججاٍ آلازٍغ

يي للمداؾبين اللاهىهُين، واػصًاص صوع اإلاىكماث  جغاحهذ لطالح كاثمت الضزل مىظ حشىُل اإلاههض ألامٍغ

يي للمداؾبين . والاجداصاث اإلاهىُت اإلاداؾبُت وكض ؤشاعث لجىت ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت الخابهت للمههض ألامٍغ

اصة ؤو هلطان في  اللاهىهُين ؤن مً اإلاهم حضا نغع ضافي الضزل بشيل صكُم ومخىاػن كضع ؤلاميان، صون ٍػ

البُاهاث، ومو ألاَمُت اإلاتزاًضة لجضٌو خؿاب الىخاثج، ؤزظ ًىكغ بلى اإلايزاهُت الهمىمُت هطلت وضل بين 

                                                           
سل ملاايةؾاعق نبض الهاٌ،  1  .114، مغحو ؾابم، ص  احلاٍز
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، جم الخهامل 1973ومىظ طلً الحين وختى جإؾِـ مجلـ مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت في نام . كاثمخين مخخالُخين

ا ألاهثر ؤَمُت ألنها جلضم مهلىماث طاث نالكت بخلُُم ؤصاء ؤلاصاعة وكضعتها  مو حضٌو خؿاب الىخاثج بانخباَع

ى الػمان ألاؾاس ي لػمان ؾضاص اللغوع وؤنبائها، وحغير َظا الحاٌ بجهىص مجلـ  نلى جىلُض ألاعباح، َو

ت إلاجمىم اللىاثم اإلاالُت ألاؾاؾُت الخمـ اإلاخمثلت في  مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت الظي ؤنؿى صعحت ؤَمُت مدؿاٍو

. اإلايزاهُت، حضٌو خؿاب الىخاثج، كاثمت الخضفلاث الىلضًت، حضٌو حغيراث عئوؽ ألامىاٌ الخاضت واإلاالخم

إحي َظا الترابـ هىدُجت ألنها جسػو لهملُت اللُاؽ  جب ؤن جيىن َظٍ اللىاثم مترابؿت ومخياملت، ٍو ٍو

ا، وهدُجت لخؿبُم اللُض اإلاؼصوج نلى نملُاث اإلايشإة  سُت ؤو غيَر هفؿها، مثل اللُاؽ وفم الخيلفت الخاٍع

وافت، وهي مىملت لبهػها البهؼ، فهي حهىـ مهلىماث مخىىنت ومسخلفت نً اإلايشإة الاكخطاصًت والهملُاث 

اإلاالُت التي جسطها، وبالخالي فةن ؤًت كاثمت مالُت مً َظٍ اللىاثم ال حؿخؿُو ؤن حهىـ ضىعة واضحت نً 

 .خاٌ اإلايشإة بمفغصَا، واإلاؿخسضم ًدخاج لجمُو َظٍ اللىاثم لدشىُل ضىعة واضحت نً َظٍ اإلايشإة

 

مىً جلخُظ ميىهاث اللىاثم اإلاالُت واألحي  :          ٍو

 

 :ل مليز هية.ل1

ضىعة فىجىغغافُت لىغهُت اإلااؾؿت حهىـ نىاضغ ألاضٌى ونىاضغ الخطىم "حهغف اإلايزاهُت نلى ؤنها 

ما له وما )مجخمهت، ؤي ؤن ليل شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي طمت جخإلف مً نىاضغ مىحبت ونىاضغ ؾالبت 

 .1(نلُه

 

ل:خظابل اىحائج.ل2

حضٌو خؿاب الىخاثج َى بُان ملخظ  لؤلنباء واإلاىخىحاث اإلاىجؼة مً الىُان زالٌ الؿىت اإلاالُت، وال ًإزظ 

برػ بالخمُيز الىدُجت الطافُت للؿىت اإلاالُت الغبذ ش السحب، ٍو ش الخدطُل ؤو جاٍع الىؿب ؤو /في الحؿاب جاٍع

 .2الخؿاعة 

 

ل:كائمةل احدفلاتل اىلدًة.ل3

كاثمت الخضفلاث الىلضًت هي اللاثمت التي جبين اإلالبىغاث الىلضًت واإلاضفىناث الىلضًت للميشإة زالٌ فترة 

لي ت ؤو ألاوشؿت الخمٍى  .3 ػمىُت مهُىت ًخم جطيُفها هخضفلاث مً ألاوشؿت الدشغُلُت ؤو ألاوشؿت الاؾدثماٍع

ل

                                                           
 .11، ص 2005، الؿبهت الخامؿت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاثغ،  ملداطملةل اعامةلالمإطظةمدمض بىجين، 1
ة 2 دةل اسطميةلالجمهوزٍةل لجص ئٍس ، ًدضص كىانض الخلُُم واإلاداؾبت 2008 ًىلُى ؾىت 26 ٌ اإلاىافم 1429 عحب نام 23، كغاع ماعر في  لجٍس

ا، الهضص   .24، ص 1. 230، الفطل الثالث، 19ومدخىي الىشىف اإلاالُت ونغغها وهظا مضوهت الحؿاباث وكىانض ؾيَر
غ،  3 ، مظهغة ماحؿخير، جسطظ مداؾبت وجضكُم، عسضلألامس جعةل الو ئمل ملاايةلفيلظصلمعاًيرل ملداطملةل ادألاايةلألا ملس جعةل ادألاايةنؼة ألاَػ

 .134، ص 2009حامهت ؾهض خلب البلُضة، الجؼاثغ، 
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ل:جدألاولجغير تلزؤألاضل مو ول لخاصة.ل4

ٌشيل حضٌو حغير ألامىاٌ الخاضت جدلُال للحغواث التي ؤزغث في ول فطل مً الفطٌى التي جدشيل منها 

 .1عئوؽ ألامىاٌ الخاضت للىُان زالٌ الؿىت اإلاالي

ؤو هي كاثمت جىضح الخغيراث التي جؿغؤ نلى ألامىاٌ الخاضت زالٌ صوعة مداؾبُت مهُىت، وجؼصاص ألامىاٌ 

 .الخاضت باألعباح وجىلظ بالخؿاثغ الىاججت نً اليشاؽ الاكخطاصي للماؾؿت 

 

ل: ملالخم.5

ًػم ملحم الىشىف اإلاالُت اإلاهلىماث التي جىدس ي ؾابها َاما، والتي مً شإنها فهم اإلاهلىماث وألاخضار 

 .2الىاعصة في الىشىف اإلاالُت 

 

لأَميةل الو ئمل ملاايةلألاأَد فها:ل ململللل اثااح

ل

ل:لأَميةل الو ئمل ملااية–أألاال

ل

 :ًمىً ببغاػ ؤَمُت اللىاثم اإلاالُت في زالر نىاضغ عثِؿُت

 

لأد ةل ثفاو.ل1

فمهمت وصوع اللىاثم اإلاالُت في َظا اإلاجاٌ هي جىضُل عؾالت مفهىمت وواضحت إلاؿخهمل اإلاهلىماث اإلاداؾبُت 

 :نً وشاؽ اإلااؾؿت والىخاثج اإلاترجبت ننها فهي بظلً

 الخ؛... وؾُلت لغبـ نالكاث بين اإلااؾؿت واإلاىعصًً، الهمالء والبىىن 

 وؾُلت لخىفير اإلاهلىماث إلاسخلف ألاكؿام اإلايىهت للماؾؿت، الهماٌ، اإلادللين والباخثين. 

 

لألاطيلةلفيلثلييمل د ء.ل2

خُث حؿانض اللىاثم اإلاالُت في جلُُم ؤصاء ؤلاصاعة و الحىم نلى هفاءتها واؾخهماٌ اإلاىاعص اإلاىغىنت جدذ 

 :جطغفها، فدؿخهمل في الحىم نلى

 اإلاغهؼ اإلاالي للماؾؿت؛ 

 مضي الخلضم في جدلُم ؤَضاف اإلااؾؿت؛ 

 هُفُت اؾخسضام مىاعص اإلااؾؿت. 

 

 

                                                           
ضة الغؾمُت، مغحو ؾابم، الفطل الخامـ،  1  .26، ص 1. 250الجٍغ
 .183_182، ص ص 2008، 3، ؤؾغوخت صهخىعاٍ، حامهت الجؼاثغ  احوجهل لجدًدلهدولمعاًيرلإلابالغل ملاليل ادألاايةخىاؽ ضالح،  2
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لألاطيلةلفيل ثخاذل الس ز تل االشمة.ل3

 :حؿانض اللىاثم اإلاالُت ؤلاصاعة ومسخلف ألاؾغاف اإلاخهاملت مو اإلااؾؿت في اجساط اللغاعاث الالػمت خُث

 حؿخهمل في اجساط اللغاعاث اإلاخهللت بىُفُت ضغف اإلاىاعص في اإلاؿخلبل؛ 

 اإلاىعصًً، الهمالء والبىىن : حؿخهمل مً ألاؾغاف ألاخغي التي جغبؿها نالكت مباشغة باإلااؾؿت مثل

 .في جىحُه مؿخلبل نالكتهم مهها

ل

ل:لأَد فل الو ئمل ملااية–ثاهيا

ل

الطاصعة نً مجلـ مباصت اإلاداؾبت  (4)جخػمً ألاَضاف الهامت لللىاثم اإلاالُت هما وعصث في اللاثمت عكم 

ىُين ما ًلي  :1اإلاىبثم نً مجلـ اإلاداؾبين اللاهىهُين ألامٍغ

 

 :جلضًم مهلىماث مىزىق فيها جخهلم باإلاىاعص الاكخطاصًت والالتزاماث الخاضت بالىُان لخدلُم.ل1

 اللضعة نلى جلُُم هلاؽ اللىة والػهف لهظا الىُان؛ 

 ل والاؾدثماعاث للىُان؛  بُان مطاصع الخمٍى

 جلُُم كضعجه نلى مىاحهت الالتزاماث؛ 

 اللضعة نلى بحغاء ملاعهاث ػمىُت بين الىُاهاث واللضعة نلى الخيبا للمؿخلبل. 

 

جلضًم مهلىماث مىزىكت خٌى الخغُيراث في ضافي مىاعص اإلاشغوم الىاججت نً ألاعباح اإلاخدللت مً ألاوشؿت .ل2

ً؛  اإلاباشغة مً ؤحل جدضًض جىػَهاث ألاعباح اإلاخىكهت للمؿدثمٍغ

 

 جلضًم مهلىماث مالُت ًمىً اؾخسضامها لخلضًغ ألاعباح اإلادخملت للماؾؿت؛.ل3

 

 ؤلافطاح نً ؤًت مهلىماث ؤزغي مفُضة ومالثمت لحاحاث مؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت؛.ل4

 

هظلً جؼوٍض اإلاهلىماث لخلضًغ مضي مؿاولُت ؤلاصاعة نً جىفير وؾاثل الحماًت الالػمت لحلىق اإلاالن، .ل5

ً وؤلاصاعة الهلُا الجساط اللغاعاث التي تهم اإلاالن، وهظلً اإلاهلىماث  وجؼوٍض اإلاهلىماث اإلافُضة للمضًٍغ

ت والخىغُدُت اإلاهمت؛  الخفؿيًر

 

 . 2جىفير بُاهاث ومهلىماث نً مضي التزام اإلاشغوم باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلالبىلت .ل6

  

                                                           
 .104، ص2010، صاع الهضي للؿبانت واليشغ والخىػَو، نين مُلت، الجؼاثغ، إلاطازل الاهوويلالىظامل ملداطبيل ملاليمىس ى بىصَان،  1
 .423، ص2003، صاع واثل لليشغ، الؿبهت ألاولى، نمان، ألاعصن،  اشامصلفيلمملادئل ملداطملةنبض الؿخاع الىبِس ي،  2
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جودةل الو ئمل ملاايةل:لثااح ململدحل و

ل

حهض حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت التي جخػمنها اللىاثم اإلاالُت اإلالُاؽ اإلاىاؾب لخلُُم مضي هفاءة هكام لللللللللل

. اإلاهلىماث اإلاداؾبي

 

خُث ًىً الانخماص نلى اللىاثم اإلاالُت في ؤزظ اللغاعاث بطا واهذ اإلاهلىماث الىاعصة فيها طاث حىصة           

. نالُت مما ٌهؿي زلت لضي اإلاؿخسضمين

 

ملهوملجودةل الو ئمل ملاايةل:ل ململللل ألاول

ل

: 1الخهٍغف الغؾمي للجىصة مً كبل بهؼ اإلاىكماث الضولُت

 

ىُت للجىصة ؤنها الهُئت ؤو الخطاثظ اليلُت للؿلهت ؤو الخضمت التي حهىـ :           حهغفها الجمهُت ألامٍغ

دت وغمىُت . كضعتها نلى جلبُت خاحاث ضٍغ

 

وشاؽ ؤو نملُت، ؤو ؾلهت، ) ؤنها الخطاثظ اليلُت إلااؾؿت : (ISO)          وحهغفها اإلاىكمت الضولُت للمهاًير 

دت ؤو  ج منها، التي جىهىـ في كضعجه نلى بشبام خاحاث ضٍغ ؤو زضمت ؤو مىكمت، ؤو هكام، ؤو فغص، ؤو مٍؼ

. (غمىُت

 

          ًلطض بمفاَُم حىصة اإلاهلىماث جلً الخطاثظ التي ًجب ؤن جدؿم بها اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، واإلاهبر 

غ اإلاالُت في جلُُم هىنُت اإلاهلىماث، التي جيخج نً جؿبُم الؿغق  ننها بالفاثضة اإلاغحىة مً بنضاص الخلاٍع

. 2وألاؾالُب اإلاداؾبُت البضًلت

 

غ اإلاالُت، وما جدلله            وحهني الجىصة في َظا اإلاجاٌ مطضاكُت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت التي جخػمنها الخلاٍع

مً مىفهت للمؿخسضمين، ولخدلُم طلً ًجب ؤن جسلىا مً الخدٍغف والخػلُل وؤن حهض في غىء مجمىنت 

، وفي غىء َظا اإلافهىم 3مً اإلاهاًير اللاهىهُت والغكابُت واإلاهىُت والفىُت، بما ًدلم الهضف مً اؾخسضامها

: ًمىً اكتراح اإلاهاًير الخالُت لخدلُم حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت هما ًخطح مً الشيل

 

 

                                                           
.  29، ص2008، نمان، ألاعصن، الباعوصي، ئد زةل لجودةل اشاملةعنض نبض هللا الؿاجي، نِس ى كضاعة،  1
لعلىلجودةل ملعلومةضباحي هىاٌ،  2 ، 2011 -2010، 3، عؾالت ماحِؿتر، حامهت الجؼاثغ إلاففاحل ملداطبيلفيلظصلمعاًيرل ملداطملةل ادألاايةلألاأثٍس

.  73ص
  .74، صلمسجعلطابملذهٍسضباخيي هىاٌ، 3



 الفصل األول                                  اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و القوائم المالية
 

24 
 

معاًيرلجودةل ملعلوماتل ملداطبيةل:ل(2لI-) اشيصلزكمل

ل

ل

   

ل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعلىلجودةل ملعلومة،ضباح هىاٌ، :  ملفدزلللللللللل ، 3ماحؿخير، حامهت الجؼاثغ ة  عؾاٌإلاففاحل ملداطبيلفيلظصلمعاًيرل ملداطملةل ادألاايةلألاأثٍس

. 74، ص2011 -2010

 

 اعو مصل ملإثسةلفيلجودةل الو ئمل ملاايةل:ل ململللل اثاوي

ل

: ًمىً جىغُذ الهىامل اإلاازغة في حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت التي جخػمنها اللىاثم اإلاالُت فُما ًلي

 

:ل اعو مصل لخازجيةل ملحعللةلباامليئةل لخازجية.ل1

 

ا مً  (الاكخطاصًت، الاحخمانُت، اللاهىهُت والؿُاؾُت )بن الىكم اإلاداؾبُت حهمل في قل جلً البُاهاث  وغيَر

ا في البلضان اإلاسخلفت بمغوع الؼمان فةنها بضوعَا حهمل في قل بِئت مخغيرة وؤن  الجىاهب اإلاؿخمغة في حغيَر

البِئت الاكخطاصًت والاحخمانُت نلى وحه الخطىص لها جإزير هبير نلى الهُاول والهملُاث اإلاداؾبُت وؤن جلً 

البِئت جخيىن مً ؤوشؿت مخباصلت الخإزير مً خُث جضازل الهالكاث بين ألاوشؿت الاكخطاصًت والاحخمانُت نلى 

. اإلاؿخىي الىلي

 

 مهاًير الجىصة      

 

 مهاًير فىُت
 

 مهاًير مهىُت
 

 مهاًير عكابُت
 

 مهاًير كاهىهُت    

:   وجخػمً  

الالتزام باللىاهين _ 

. اإلاىكمت

الالتزام بلىاثذ _
.اإلاىكمت  

:   وجخػمً  

صوع اإلاضكلين_   

صوع لجان _ 

الخضكُم 

صوع اإلاؿاَمين_   

صوع ألاؾغاف _ 

 طاث الهالكت

صوع ألاحهؼة _ 

 الغكابُت
 

:   وجخػمً  

مهاًير اإلاداؾبت _ 

مهاًير الخضكُم_   
 

اإلاالثمت_   

الثلت_   

وما حشخمل نلُه 

مً زطاثظ 
 .فغنُت
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ونلى َظا ألاؾاؽ ًمىً جلُُم الهىامل اإلاخهللت بالبِئت اإلاداؾبُت بلى احخمانُت، اكخطاصًت، كاهىهُت 

: 1وؾُاؾُت هما ًلي

 

:ل اعو مصلالاكحفادًة.لأ

لل

حؿانض الىخاثج الاكخطاصًت اللغاعاث اإلاغجبؿت بالؿُاؾاث اإلاداؾبُت، في جدؿين اإلاهلىماث اإلاخاخت 

ً للمهلىماث جيىن الىدُجت اجساط كغاعاث اكخطاصًت صحُدت وجسفُؼ  ً وللمؿخسضمين آلازٍغ للمؿدثمٍغ

. الخيالُف التي ًخدملها مؿخسضمى اإلاهلىماث في ؾبُل الحطٌى نلى َظٍ ألازيرة

 

غ اإلاالُت بازخالف الىكام الاكخطاصي الؿاثض في الضولت، ففي  هما جسخلف هىنُت اإلاهلىماث التي جلضمها الخلاٍع

غ اإلاالُت بإَمُت هبيرة، خُث ًخم الترهيز نلى غغوعة جىافغ  قل هكام الاكخطاص الغؤؾمالي جدكى الخلاٍع

اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاالثمت الخخُاحاث مخسظي اللغاعاث الاكخطاصًت، بِىما في قل هكام الاكخطاص الاشتراوي 

ت . ًخم الترهيز نلى اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىحهت للخسؿُـ في الضولت ولغغع بخيام الغكابت اإلاغهٍؼ

 

ومً الهىامل الاكخطاصًت هظلً هجض الخطخم، ففي قل اعجفام مهضٌ الخطخم ًجهل مً اإلاهلىماث 

سُت غير مالثمت . اإلاداؾبُت التي حهض وفلا للخيلفت الخاٍع

 

:ل ملعلومةلالاجحماعية.لب

ل

جخإزغ الخطاثظ الىىنُت للمهلىماث اإلاداؾبُت ببهؼ اللُم الاحخمانُت مثل اججاٍ اإلاجخمو هدى الاَخمام 

ت في اللىاثم اإلاالُت والىكذ ت ًازغ نلى نملُت ججمُو ووشغ اإلاهلىماث ...بالؿٍغ الخ، فالخىحه هدى الؿٍغ

اإلاداؾبُت، ؤما كُمت الىكذ فىجض ؤن الضولت التي حهؿي كُمت ؤنلى للىكذ تهخم بلاثمت الضزل، وحهض البُاهاث 

ت مثال، والهىـ باليؿبت للضٌو التي ال حهؿي للىكذ ؤَمُت تهخم  اإلاالُت زالٌ فتراث مالُت مخلاعبت، عبو ؾىٍى

. بلاثمت اإلاغهؼ اإلاالي فلـ

 

غ اإلاداؾبي والتي جخؿلب همىطحا مداؾبُا مبيُا نلى  وحهخبر اإلاداؾبت نً اإلاؿاولُت ؤخضر مغاخل الخؿٍى

ؤؾـ مً اللُم الاحخمانُت الخىؾو في اللُاؽ اإلاداؾبي بدُث ًمخض لِشمل آلازاع الخاعحُت لخطغفاث 

 .الىخضة الاكخطاصًت وجخمثل َظٍ آلازاع الخاعحُت فُما ٌهغف بالخيلفت الاحخمانُت ؤو الهاثض الاحخماعي

 

ل

ل

                                                           
ت الػغاثب لىالًت الىاصي، عؾالت ماحؿخير، حامهت -دألازل اسكابةل لجملائيةلفيلثدظينلجودةل ملعلوماتل ملداطبية ؾلُمان نخير، 1  صعاؾت خالت مضًٍغ

. 48 -46  ص، ص2012 -2011مدمض زُػغ، بؿىغة، 
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:ل اعو مصل الاهوهية.لج

ل

جخمثل الهىامل اللاهىهُت ؤؾاؾا في مجمىنت ألاهكمت واللىانض اللاهىهُت، التي جازغ بشيل مباشغ وغير           

مباشغ نلى مهىت اإلاداؾبت والغكابت وؤلاشغاف نلى مماعؾتها زطىضا مو قهىع الشغواث اإلاؿاَمت التي جخميز 

نها ختى  بُت مىظ بضء جيٍى هاث اللاهىهُت والػٍغ باهفطاٌ اإلالىُت نً ؤلاصاعة مما ؤصي زػىنها بلى الدشَغ

غ اإلاالُت وطلً بهضف  ظا ًىهىـ نلى الىُفُت التي حهض بها اإلاهلىماث وهُفُت نغغها في الخلاٍع جطفُتها َو

مىً اللٌى ؤن اللىانض اإلالؼمت بخىفير اإلاهلىماث اإلاالُت التي  بغافت هىم مً الثلت إلاؿخسضمي اإلاهلىماث، ٍو

. ًجب بنضاصَا وجلضًمها هي ؤخض الهىامل اللاهىهُت التي جخإزغ بها الخطاثظ الىىنُت للمهلىماث

 

فاإلاماعؾت اإلاداؾبُت جخإزغ ؾىاء في مىهجُتها ؤو جؿبُلاتها اإلاداؾبُت بشضة باإلاىكماث اإلاغجبؿت بلىاهين           

بُت واإلالاًِـ الخىكُمُت ألازغي  هاث اللاهىهُت والػٍغ هاث اللاهىهُت . الشغواث والدشَغ والشً ؤن جلً الدشَغ

كض ػاصث مً بمياهُت ملاعهت ومىفهت جلً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، وال ٌهخبر غُاب اإلالاًِـ اللاهىهُت 

هخمض طلً نلى مغاخل الخؿىع الاكخطاصي  هاث ؤو الخمؿً والالتزام الضكُم بها ؤمغا مغغىبا فُه َو والدشَغ

هاث اللاهىهُت . والاحخماعي اإلاىحىص في مجمىنت الضٌو اإلاسخلفت الدشَغ

 

:  اعو مصل اظياطية.لد

 

الهىامل الؿُاؾُت لبِئت اإلاداؾبت لها جإزير هبير نلى الهُاول والهملُاث اإلاداؾبُت ألنها جلؼم جدضًض           

غ اإلاالُت التي جخالءم مو ألاوغام الؿُاؾُت الاكخطاصًت  الاخخُاحاث مً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت إلاؿخسضمي الخلاٍع

ليل بلض مً البلضان التي حغلب نليها وحهت هكغ فئت مهُىت مً اإلاؿخسضمين في بهخاج وجىػَو اإلاهلىماث، ونلى 

غ بمياهُتهم وكضعاتهم هدى جدلُم َظٍ الاخخُاحاث بدُث ًخم  اإلااؾؿت واإلاهىت جلو مؿاولُت جىحيهه وجؿٍى

. اللػاء نلى ؤي حهاعع بين ما َى مؿلىب مً اإلاهلىماث وبين ما َى ممىً الخدلُم

 

بن وغو وبوشاء اإلاهاًير اإلاداؾبُت َى بالضعحت ألاولى هخاحا لخطغف ؾُاس ي، وكض ؤهض طلً بطىعة ؤهثر           

يي نام  غ لجىت جابهت إلاجلـ الشُىر ا ؤمٍغ ، والظي اهخلضث فُه مماعؾت الغكابت مً ؾغف 1996وغىح جلٍغ

واخض نلى وغو اإلاهاًير، والخإهُض نلى غغوعة بًجاص َُئت اجداصًت لىغو اإلاهاًير جإزظ في نين الانخباع اإلاطالح 

. اإلاخهضصة لؤلؾغاف اإلاؿخفُضة مً صون جديز

 

وكض جىكغ الجهاث الحيىمُت بلى الؿُاؾت اإلاداؾبُت مً خُث مضي جىافلها مو ألاَضاف اللىمُت ؤو مو           

ظا َى ؾبب الخضزل الؿُاس ي في بنضاص الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت . ألاَضاف اإلاهىُت لهظٍ الجهاث، َو
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:ل اعو مصل ملحعللةلباملعلوماتل ملداطبية.ل2

ل

مً الهىامل اإلاخهللت باإلاهلىماث اإلاداؾبُت في الىكذ الحاغغ اؾخسضام الحاؾىب في بصزاٌ وجدلُل          

و لالهترهذ واللظان وان لهم ألازغ الىبير في : 1ومهالجت نغع اإلاهلىماث وهظلً الاهدشاع الىاؾو والؿَغ

 

 ؛الاهسفاع الىبير واإلاؿخمغ في ولفت ؤلاهخاج والحطٌى نلى اإلاهلىماث_ 

اصة همُت اإلاهلىماث اإلالبُت الخخُاحاث اإلااؾؿت واإلاؿخسضمين_   ؛ٍػ

 ؛بجاخت جلً اإلاهلىماث لهضص هبير مً اإلاؿخسضمين لها في الهالم في الىكذ اإلاىاؾب_ 

.  بنضاص بُاهاث ؤنمم للمؿخسضمين_ 

 

ت لخلبُت الاخخُاحاث التي ًيبغي           وهجض ؤن الهضف مً اإلاهلىماث َى الحطٌى نلى مهلىماث الػغوٍع

باإلالابل ؤن جيىن هىنُت َظٍ اإلاهلىماث حُضة، وإلاهغفت هىنُت اإلاهلىماث فةهه مً اإلامىً الترهيز نلى بهؼ 

: ألابهاص التي جلخظ فُما ًلي

 

سلألا احمثيص.ل  ى ما ًلطض به الخالئم واكو مو شيل اإلاهلىمت ومؿخسضميها وؤن ًيىن جمثُل الىاكو :ل احفٍو َو

. مفهىما إلاؿخهمليها

 

ًفترع ؤن حهىـ ألاعكام اإلاهؿاة همهلىمت ضىعة مىغىنُت للىاكو، خُث ًيبغي ؤن ًاصي بنضاص :ل احأهد.لب

. آزغ لىفـ الىدُجت

 

باؾخهماٌ كانضة بُاهاث مخاخت للغائها فإهه جيىن ؤلاحابت نً حؿاٌئ ما :لأجصل لحفوولعلىل ملعلومة.لج

. بؿغنت بهض ضُاغخه، بخهبير آزغ اإلاهلىمت اإلاسؼهت ًمىً الىضٌى بليها نىض الحاحت والؿلب نليها

 

اإلاهلىماث اإلادضصة بضكت هي جلً اإلاهلىماث التي حهؿي جفاضُل ؤهثر بدُث ًيىن اللُاؽ الغكمي :ل احددًد.لد

ت وبالخالي نضص الخطيُفاث للفئاث ًيىن هبير وكض ًاصي َظا الخفطُل : مثال ًدمل الىثير مً ألاحؼاء الهشٍغ

. بلى نضم الفهم ؤو عفو اخخماٌ الخؿإ، فهظا ًدخم ؤن ًازظ الهىطغ بيل الجىاهب

 

ت:لهماول ملعلومةلألاثمامها.لٌ . الحطٌى نلى ضىعة شاملت ليافت اإلاهلىماث الػغوٍع

 

للمهلىمت اإلافصح ننها نىطغا " اإلاالثمت" تهضف اإلاهلىماث الجساط اللغاع ؤو اللُام بيشاؽ ما، وحهخبر :ل ملالئمة.لألا

 ؤوؤؾاؾُا ومهُاعا في اإلاداؾبت حهض وفله اإلاهلىماث نلى ؤؾاؽ مىفهتها، وعبؿها باليشاؾاث التي جخهلم بها 

                                                           
الفيل ثخاذل الس ز تهاضغ مدمض نلي اإلاجهلي،  1 ، صعاؾت خالت ماؾؿت اكخطاصًت، عؾالت ماحِؿتر، حامهت خفائصل ملعلوماتل ملداطبيةلألاأثَس

. 71 -70، ص2009 -2008الحاج لخػغ باجىت، 
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لترن مفهىم اإلاالثمت ؤؾاؾا باإلاطضاكُت والطىعة الىافُت للمهلىماث التي  الىخاثج اإلاىخكغ الحطٌى نليها، ٍو

ا . ًخؿلبها مؿخهملَى

 

سلمدكمل لحظابات.ل3 :لثلٍس

ل

غ مضكم الحؿاباث بلى حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، وطلً مً زالٌ جضكُم اللىاثم اإلاالُت            ًاصي جلٍغ

اإلايشىعة، وبغفاء الثلت في اإلاهلىماث الىاعصة بها والخدلم مً بنضاص ونغع اللىاثم اإلاالُت، وكض جم وفم 

غ مضكم الحؿاباث له ؤهبر  اإلاهاًير اإلاداؾبُت اإلاهخمضة، وهظلً مخؿلباث اللىاهين اإلاهمٌى بها، هما ؤن جلٍغ

م، وبطا هكغها بلى مػمىن مهاًير  نلى كغاعاث الاؾدثماع فهى ًدخل مغجبت مخلضمت لضي اإلادللين اإلاالُين وغيَر

ٍغ ما بطا واهذ اإلاهلىماث الىاعصة في اللىاثم  الخضكُم الضولُت هالخل ؤنها جخؿلب مً اإلاضكم ؤن ًفصح في جلٍغ

اإلاالُت، جدؿم نلى مهاًير اإلاداؾبت اإلاخهاعف نليها ؤم ال، هما جخؿلب مهاًير الخضكُم جدلم اإلاضكم مً زباث 

. 1اإلااؾؿت في جؿبُم اإلاباصت اإلاداؾبُت مً فترة بلى ؤزغي 

 

 خفائصلجودةل الو ئمل ملااية:ل ململللل اثااح

 

زطاثظ حىصة اللىاثم اإلاالُت جخمثل في الطفاث التي ًجب ؤن جخميز بها اإلاهلىماث الىاعصة في اللىاثم          

. اإلاالُت ختى جيىن ؤؾاؾا ٌهخمض نلُه مؿخسضمي اللىاثم اإلاالُت في اجساط كغاعاتهم

 

: وجخمثل َظٍ الخطاثظ فُما ًلي         

 

:ل ملالئمة.لأ

ل

َىان نضة حهاٍعف إلاالثمت اإلاهلىمت، خُث حشير ؤغلبها بلى ؤن اإلاهلىماث طاث اإلاالثمت هي جلً اإلاهلىمت          

ا نلى اجساط اللغاع، ؤي وحىص جغابـ مىؿلي بين اإلاهلىمت واجساط  التي في خالت الحطٌى نليها ًيىن جإزيَر

. اللغاع

 بن الخهٍغف الؿلُم َى كضعة اإلاهلىمت نلى بخضار حغُير في اججاٍ كغاع مؿخسضم مهين، لػمان ججؿُض ضفت 

: 2اإلاالثمت في اإلاهلىمت اإلاالُت ًجب جىفغ زالزت زطاثظ فغنُت

 

الخىكُذ اإلاىاؾب _ 

                                                           
لعلىلجودةل ملعلومةضباحي هىاٌ، 1 ، ص ،لإلاففاحل ملداطبيلفيلظصلمعاًيرل ملداطملةل ادألاايةلألاأثٍس . 80 مغحو ؾابم طهٍغ
ل)مدىل وعياضلإلاصالحل ملداطبيلعلىلجودةل ملعلوماتل ملداطبيةلألا ملاايةلثجسبةل لجص ئسل:لمد خلةلبعىو نهمغ مدمض الخؿُب، ضضًلي فااص،  2

ت ونلىم الدؿُير، كؿم ل(SCF ملداطبيل ملاليل  اىظام ، اإلااجمغ الهلمي الضولي خٌى ؤلاضالح اإلاداؾبي في الجؼاثغ، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

ل، مالُت ألاؾىاق ومالُت اإلااؾؿت، حامهت كاضضي مغباح، وعكلت، ماي  ت بالخهاون مو مسبر الخمٍى  - 4 .3ص، ص 2011 هىفمبر 30 و29الهلىم الخجاٍع
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زاضُت الخيبا _ 

 (الخغظًت الهىؿُت): اللضعة نلى جلُُم الاعجضاصًت للخيبا_ 

 

 احوكيدل ملىاطل : 

 

ا في الىكذ اإلاىاؾب، خُث ؤن جإزغ وكذ جىفغ اإلاهلىمت نً            جيىن اإلاهلىمت مالثمت مً الػغوعي جىفَغ

، وجىمً نالكت الترابـ بين اجساط اللغاع وجىكُذ (بضون مىفهت)وكذ الحاحت بليها ًجهلها مهلىمت ناصًت 

الحطٌى نلى اإلاهلىمت في ؤن نملُت اجساط اللغاع جيىن مدضصة بمضة ػمىُت وجىفغ اإلاهلىمت زالٌ جلً الفترة 

. جإزغ نلى وحهت اجساط اللغاع

 

بن بنضاص ووشغ اللىاثم اإلاالُت ًيىن في فتراث مخباًىت الخإزير، مما ًازغ نلى مضي مالثمت اإلاهلىمت          

غ مغخلُت، هما ؤن وشغ  اإلادخىاة فيها، مً َىا قهغ اإلاهُاع اإلاداؾبي الظي ًىظ نلى غغوعة بنالن جلاٍع

. اإلاهلىماث بإهثر ؾغنت ال ًيىن نلى خؿاب بَماٌ صكتها وصعحت نضم الخإهض منها

 

 خاصيةل احيملإ: 

 

َظٍ الخاضُت نباعة نً جىفغ بمياهُت الخيبا بالىخاثج اإلاؿخلبلُت وطلً باالنخماص نلى اإلاهلىماث اإلاهبرة          

نً اإلااض ي، ؤي وحىص نالكت بين اإلاهلىماث اإلااغُت والخيبا باإلاؿخلبل، بن نملُت الخيبا ال جيىن بال نلى 

ؤؾاؽ مهلىماث مً اإلااض ي، هما ؤن الاؾالم نلى اإلاهلىماث اإلااغُت صون جىكو اإلاؿخلبل حهخبر نملُت ال حضوي 

منها، ؤما نً نالكت كضعة الخيبا باللغاع فخخجؿض في جللُل صعحت نضم الُلين مً زالٌ وغو جىكهاث للىخاثج 

. اإلاؿخلبلُت

 

 ( احغرًةل اعىظية):ل الدزةلعلىلثلييملالازثد دًةلالحيملإ: 

 

هي بمياهُت اؾخسضام اإلاهلىمت في جصحُذ مهلىماث خالُت ؤو مؿخلبلُت، بدُث ًمىً الانخماص نليها في          

جلُُم مضي صحت جىكهاث ؾابلت، وؤن جخمخو اإلاهلىمت بلضعة نالُت نلى الخلُُم الاعجضاصي لللغاعاث اإلااغُت 

وكُمت الخيبا الهالُت باإلاؿخلبل، ومً َىا جبرػ ؤَمُت َظٍ الخاضُت في جللُل صعحت نضم الخإهض وجلُُم 

. اللغاعاث الؿابلت

 

:ل1 َميةل ايظبية

ل

                                                           
ت، الؿبهت ألاولى، ئعد دلألاعسضل الو ئمل ملاايةلفيلطوءلمعاًيرل ملداطملةؤمين الؿُض ؤخمض لؿفي،  1 . 52، ص2008، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع
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ففي بهؼ الحاالث فةن ؾبُهت اإلاهلىماث بمفغصَا . جخإزغ مالثمت اإلاهلىماث بؿبُهتها وبإَمُتها اليؿبُت         

فهلى ؾبُل اإلاثاٌ، ؤلافطاح نً كؿام حضًض حهمل فُه اإلايشإة ًازغ نلى . حهخبر وافُت لخدضًض مالءمتها

اإلاساؾغ والفغص اإلاخاخت للميشإة بغؼ الىكغ نً ألاَمُت اليؿبُت للىخاثج التي ؤخغػَا اللؿام في فترة وغو 

غ ا ؤَمُت مثل مبالغ اإلاسؼون بإهىانه اإلاسخلفت. الخلٍغ . وفي خاالث ؤزغي ًيىن لؿبُهت اإلاهلىماث وؤزَغ

 

فها كض ًازغ نلى اللغاعاث الاكخطاصًت التي            حهخبر اإلاهلىماث طاث ؤَمُت وؿبُت بطا وان خظفها ؤو جدٍغ

وحهخمض ألاَمُت اليؿبُت نلى حجم البىض ؤو الخؿإ اإلالضع في . ًخسظَا اإلاؿخسضمىن انخماًصا نلى اللىاثم اإلاالُت

ونلُه فةن مفهىم ألاَمُت اليؿبُت ًؼوصها بىلؿت كؿو ؤو ماشغ . غىء الكغوف الخاضت للحظف ؤو الخدٍغف

ا نً حىصة اإلاهلىماث ًجب ؤن جخطف بها ليي جيىن مفُضة ًُ . بضال مً انخباٍع حهبيًرا ؤؾاؾ

 

:ل ملوثوكية.لب

ل

بن جىفغ اإلاهلىماث نلى زاضُت اإلاىزىكُت ٌؿمذ بخىحُه اللغاعاث، ولخيىن اإلاهلىمت طاث مىزىكُت ًجب          

ت، وهي ؤن جخىفغ نلى وؿبت غئُلت مً ألازؿاء وؤهثر خُاصًت في الىلل وهظا ألاماهت  جىفغ زالر زطاثظ غغوٍع

في الخهبير، في خالت اللىاثم اإلاالُت جلاؽ صعحت اإلاىزىكُت بحجم ألازؿاء وصعحت الخديز في وشغ اإلاهلىماث 

غ الطاصق لؤلخضار واإلاهامالث الاكخطاصًت . ونضم الخطٍى

 

: 1لػمان ججؿُض ضفت اإلاىزىكُت في اإلاهلىمت اإلاالُت ًجب جىفغ زالزت زطاثظ فغنُت          

 

 ؛الطضق في الخهبير_ 

 ؛الحُاص_ 

 .اللابلُت للخدلُم_ 

 

 افدقلفيل احعملير : 

 

الطضق في الخهبير َى وحىص صعحت نالُت مً الخؿابم بين اإلاهلىماث اإلاداؾبُت وألاخضار اإلاغاص نغغها في          

ىان ؾبب عثِس ي ًدض مً  اللىاثم، ؤي ؤن جيىن اإلاهلىمت مهبرة بطضق نً اإلاػمىن الظي تهضف بلُه، َو

ىلؿم بلى ى الخديز ٍو : الطضق في الخهبير َو

 

سُت؛ : جديز في نملُت اللُاؽ–  مثل اؾخهماٌ الخيلفت الخاٍع

. الخديز مً اللاثم بهملُت اللُاؽ– 

                                                           
ل)مدىل وعياضلإلاصالحل ملداطبيلعلىلجودةل ملعلوماتل ملداطبيةلألا ملاايةلثجسبةل لجص ئسل:لمد خلةلبعىو نهمغ مدمض الخؿُب، ضضًلي فااص،   1

، ص ،ل(SCF ملداطبيل ملاليل  اىظام . 5 -4 صمغحو ؾبم طهٍغ
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 لحياد : 

 

، ؤي ال جيىن اإلاهلىماث لطالح (ؤي نضم وغو اإلاهلىماث بشيل جفػُلي بين ألاؾغاف)َى نضم الخديز          

هما ؤن حهاعع اإلاطالح بين مسخلف ؤصحاب اإلاطلحت في اإلااؾؿت ٌهخبر الؿبب . مؿخسضم نلى خؿاب آزغ

. الغثِس ي في كلت صعحت الحُاص

 

 ئمياهيةل احدلم: 

 

وهي ؤن جيىن صعحت الخؿابم والاجفاق نالُت في هخاثج اللُاؽ بين اإلايلفين اإلاسخلفين بهملُت اللُاؽ          

ىان مفاَُم ؤزغي للابلُت الخدلُم وهي وحىص بزباجاث ًغحو لها . وباؾخسضام هفـ الىؾاثل وؾغق اللُاؽ َو

. في خالت الخإهض مً اإلاهلىماث وألاعكام الىاعصة في اللىاثم اإلاالُت

 

ت اإلاىزىكُت  (اإلاؿخلل)بن ؤَمُت صوع اإلاضكم الخاعجي           ٍغ جخمثل في الخإهض مً جىفغ َظٍ الخاضُت الجَى

. َظٍ اإلاهلىماث

 

:ل الابليةلالملازهة.لج

ل

وحهني َظٍ الخاضُت بمياهُت ملاعهت اللىاثم اإلاالُت لفترة مالُت مهُىت مو اللىاثم اإلاالُت لفترة ؤو فتراث          

ؤزغي ؾابلت للماؾؿت طاتها ؤو ملاعهت اللىاثم اإلاالُت إلااؾؿت مهُىت مو اللىاثم اإلاالُت إلااؾؿاث ؤزغي، 

ل ؤو  ؿخفُض مؿخسضمى اإلاهلىماث اإلاداؾبُت ألغغاع اجساط اللغاعاث اإلاخهللت بلغاعاث الاؾدثماع والخمٍى َو

الخهغف نلى اإلاغهؼ اإلاالي وألاصاء اإلاالي للماؾؿت وغير طلً، وال ًمىً ؤن جيىن اللىاثم اإلاالُت كابلت للملاعهت بال 

  .1بطا جم بنضاصَا باؾخسضام طاث ألاؾـ واإلاباصت اإلاداؾبُت وفلا إلافهىم الثباث والاحؿاق
 

:ل الابليةلاللهم.لد

ل

بن بخضي الخطاثظ ألاؾاؾُت للمهلىماث الىاعصة باللىاثم اإلاالُت هي كابلُتها للفهم اإلاباشغ مً كبل          

لهظا الغغع، فاهه مً اإلافترع ؤن ًيىن لضي اإلاؿخسضمين مؿخىي مهلٌى مً اإلاهغفت باألنماٌ . اإلاؿخسضمين

ونلى . واليشاؾاث الاكخطاصًت واإلاداؾبُت هما ؤن لضيهم الغغبت في صعاؾت اإلاهلىماث بلضع مهلٌى مً الهىاًت

ول خاٌ، فاهه ًجب نضم اؾدبهاص اإلاهلىماث خٌى اإلاؿاثل اإلاهلضة التي ًجب بصزالها في اللىاثم اإلاالُت ؤن 

 .2واهذ مالثمت لحاحاث ضاوعي اللغاعاث الاكخطاصًت بحجت ؤهه مً الطهب فهمها مً كبل بهؼ اإلاؿخسضمين

                                                           
ةلألافمل اىظامل ملداطبيل ملاليل لجدًدؾلُم بً عخمىن،  1  صعاؾت خالت اإلاؿاخً الىبري ثىييفل الو ئمل ملاايةلفيل ملإطظاتل لجص ئٍس

 .75 -74 ص، ص2013 – 2012بؿىغة، عؾالت ماحِؿتر، حامهت مدمض الخُػغ، بؿىغة، _للجىىب

، ص، ئعد دلألاعسضل الو ئمل ملاايةلفيلطوءلمعاًيرل ملداطبيةلؤمين الؿُض ؤخمض لؿفي،  2  .51مغحو ؾبم طهٍغ
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 خاثمةل الفص

ل

          بهض صعاؾدىا لهظا الفطل الخاص باإلؾاع الىكغي للخضكُم الضازلي واللىاثم اإلاالُت والظي اؾخهغغىا 

فُه بالضعاؾت والخدلُل ول مً مفهىم الخضكُم الضازلي ووشإجه، ؤهىانه وزطاثطه، ؤَمُخه وؤَضافه، هما 

 .جؿغكىا بلى مفهىم اللىاثم اإلاالُت ومؿخسضميها، زطاثطها الىىنُت وميىهاتها، ؤَمُتها وؤَضافها

           

          زلطىا بلى ؤن الخضكُم الضازلي وقُفت صازلُت جابهت للماؾؿت جلىم بيشاؽ عكابي مؿخلل للُاؽ 

فانلُت الىؾاثل الغكابُت اإلاؿبلت، ففي ؤي ماؾؿت مىكمت جىكُما حُضا البض مً جىافغ ؾغق وؤصواث للخإهض 

 .مً ألصاء الهمل الخىفُظي الصحُذ

          

            واللىاثم اإلاالُت هي وؾاثل ؤؾاؾُت لخىضُل اإلاهلىماث اإلاداؾبُت لؤلؾغاف الخاعحُت، ألنها حهخبر 

 .مطضعا ؤؾاؾُا للمهلىماث اإلاالُت الطاصعة نً اإلااؾؿت، والتي حهىـ وغهُتها اإلاالُت وهخاثجها اإلادللت

 

          وفي ألازير ؤضبذ الخضكُم الضازلي حؼًءا ال ًخجؼؤ مً اإلااؾؿت، إلاا له مً صوع هبير في جدؿين حىصة 

ظا ما جىضلىا بلُه  .اللىاثم اإلاالُت َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 أثس الحدكيم الداخلي على ثحسين جودة اللوائم املالية: الفصل الثاوي       
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 ملدمة الفصل

 

غ اإلاعضة مً َغف اإلاضققين، ومً ؤحل الاعخماص            ًندس ي الخضقُق اإلاداؾبي ؤَمُت بالغت مً زالى الخقاٍع

غاف اإلاكاعلت وهدُجتها حسجل عىض وقىع  على صعاؾت القىاام اإلاالُت خُث جبرػ وحىص معامالث مؤزغة في ألَا

وجهفُت َظٍ ألازيرة وفقا للغت اإلاداؾبت وعلُه جنمً فااضة الخضقُق الضازلي في الضوع الظي ًلعبه في جدؿين 

حىصة القىاام اإلاالُت ولظا ؤَمُخه في مسخلف ألاوكُت الاقخهاصًت والاحخماعُت في اإلاؤؾؿت الاقخهاصًت التي 

 .حؿسى  إى جدؿين ؤصااها في ْل ْغوف اقخهاص الؿىو 

 

          وعلُه ٌعخبر الخضقُق الضازلي الغليزة ألاؾاؾُت في الخدقق مً صحت البُاهاث واإلاعلىماث اإلاداؾبُت 

واإلاالُت اإلاسخلفت والخإلض مً صقت حعبير القىاام اإلاالُت عما جخًمىه مً خقااق مالُت عً اإلاؤؾؿت وؤوحه 

 .وكاَها لخفاصي مسخلف ألازُاء اإلاداؾبُت ومىع خاالث الغل والخالعب بإلملها

 

ومً ؤحل معالجت َظا اإلاىيىع وؤلاإلاام بمسخلف حىاهبه قؿمذ الفهل  إى زالر مباخث عاِؿُت، خُث           

ؾيخُغو في اإلابدث ألاوى ماَُت جضقُق الحؿاباث ، بِىما ًخمدىع اإلابدث الشاوي خىى ؤؾـ جضقُق 

 .الحؿاباث ؤما اإلابدث الشالث ؾيخُغو  إى  حغاءاث الخضقُق الضازلي وجإزيٍر على حىصة القىاام اإلاالُت
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 ماهية ثدكيم الحسابات: اململحح  ألاو 

 

 جعسيف ثدكيم الحسابات: اململطل  ألاو 

 

ًقهض بخضقُق الحؿاباث فدو ؤهٓمت الغقابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والحؿاباث والضفاجغ           

الخانت باإلاكغوع جدذ الخضقُق فدها اهخقاصًا مىٓما، بقهض الخغوج بغؤي فني مداًض عً مضي صاللت 

ا لىخااج ؤعماله مً  َغ القىاام اإلاالُت عً الىيع اإلااإي لظلو اإلاكغوع في ثهاًت فترة ػمىُت معلىمت، ومضي جهٍى

 .1عبذ ؤو زؿاعة عً جلو الفترة

 

ىاك حعٍغف خضًث لخضقُق الحؿاباث مً قبل لجىت مفاَُم الخضقُق اإلاىبشقت مً حمعُت اإلاداؾبت            َو

نُت بإهه  2:ألامٍغ

 

مها فُما ًخعلق بدقااق خىى واقع وؤخضار          " عملُت مىٓمت ومىيىعُت للحهىى على ؤصلت  زباث وجقٍى

اقخهاصًت، وطلو للخدقق مً صعحت الخُابق بين جلو الحقااق واإلاعاًير اإلادضصة، و ًهاى الىخااج  إى 

 "مؿخسضمي اإلاعلىماث اإلاهخمين بظلو الخدقق

 

نظا فإن عملُت الخضقُق حكمل :          َو 3 

 

بها ؤي فدو : الفحص قهض به الخإلض مً صحت قُاؽ العملُاث وؾالمتها التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى ٍو

 .القُاؽ الحؿابي للعملُاث اإلاالُت الخانت باليكاٍ اإلادضص للمكغوع

 

 ًقهض به  مهاهُت الحنم على نالخُت القىاام اإلاالُت النهااُت لخعبير ؾلُم ألعماى اإلاكغوع عً فترة :الححليم

ُفخان مترابُخان . مالُت معُىت، ولضاللت على ويعه اإلااإي في ثهاًت جلو الفترة نظا فإن الفدو والخدقُق ْو َو

ًقهض بهما جمنين اإلاضقق مً  بضاء عؤًه فُما  طا ماهذ عملُاث القُاؽ للمعامالث اإلاالُت قض ؤقًذ  إى  زباث 

 .نىعة عاصلت لىدُجت ؤعماى اإلاكغوع ومغلٍؼ اإلااإي

 

                                                                 
 .13،م2004، الُبعت الشاهُت، صاع واال لليكغ والخىػَع، عمان، (الىاحية الىظسية)عطم ثدكيم الحسابات  زالض ؤمين عبض هللا، 1

2 AAA , committee on Basic Auditing, concepts, Astatement of Basic Audit – ing concept, American Acconting Association, 1973, p 2. 
 .13، ممسجع سابم زالض ؤمين زالض، 3
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غ ًقضم  إى مً جهمه ألامغ صازل اإلاكغوع : الحلسيس ًقهض به بلىعة هخااج الفدو والخدقُق و زباةها في جقٍغ

ى زخام عملُت الخضقُق خُث ًبين فُه اإلاضقق عؤًه الفني اإلاداًض في القىاام اإلاالُت لهل مً خُث  وزاعحه، َو

ا إلاغلؼ اإلاكغوع اإلااإي وبُاثها عملُاجه بهىعة ؾلُمت وعاصلت َغ  .جهٍى

ظا ًخُلب مً َظٍ " الخعبير بعضالت" وحعني عباعة  جىافق البُاهاث الىاعصة في القىاام اإلاالُت مع واقع اإلاكغوع َو

 .البُاهاث ؤن جهىن ؾلُمت مداؾبُا ووافُت ؤي لم ًدظف ش يء منها وؤن اإلاضقق ٌكهض بظلو مله

 

 أهواع ثدكيم الحسابات: اململطل الثاوي

 

  الحدكيم مً حيح هملاق عمطية الحدكيم–أألاال

 

ىا ًقىم اإلاضقق بفدو القُىص واإلاؿدىضاث والسجالث بقهض الخىنل  إى عؤي فني :الحدكيم اليامل. 1  َو

وقض مان َظا الىىع جضقُقا مامال جفهُلُا ؤي ًقىم اإلاضقق بفدو . مداًض خىى صحت القىاام اإلاالُت لهل

ا  ع التي جضقق خؿاباةها نغيرة الحجم وعملُاةها قلُلت العضص%100القُىص وغيَر  . ًىم ماهذ اإلاكاَع

 

         وقض جدىى َظا  إى جضقُق مامل ازخُاعي هدُجت للخُىع الظي خضر في صهُا ألاعماى وما ناخب طلو 

وكىء الهىاعاث النبيرة والكغماث اإلاؿاَمت بدُث لم ًهبذ مً اإلاعقىى ؤن ًقىم اإلاضقق بخضقُق حمُع 

و ن  جباع ؤؾلىب العُىت والازخباعاث في الخضقُق ػاص مً اَخمام . العملُاث ومافت السجالث واإلاؿدىضاث

ع بإهٓمت الغقابت الضازلُت، ألن لمُت الازخباعاث وحجم العُىاث ٌعخمض على صعحت مخاهت جلو ألاهٓمت  اإلاكاَع

ض اإلاضقق مً وؿبت ازخباعاجه في خاى يعف جلو ألاهٓمت ووحىص سغغاث فيها نظا . اإلاؿخعملت خُث ًٍؼ َو

غ هُاو عملُت الخضقُق  .ًخطح الفغو بين َظًً الىىعين بإي قهل مً ؤقهاى فله وخضٍ خق جقٍغ

 

ا لإن ٌعهض  لُه بخضقُق :الحدكيم الجزئي. 2 ىا ًقخهغ عمل اإلاضقق على بعٌ العملُاث ؤو البىىص صون غيَر َو

الخ وفي َظٍ الحالت ال ًمنىه الخغوج بغؤي خىى القىاام اإلاالُت لهل، و هما ...الىقضًت فقِ، ؤو حغص اإلاساػن 

غ اإلاضقق على ما خضص لى مً مىايُع  .ًقخهغ جقٍغ

ومً اإلاغغىب فُه َىا ؤن ًدهل اإلاضقق على عقض لخابي ًىضح هُاو عملُت الخضقُق اإلاىملت  لُه ختى ال 

ًيؿب  لُه  َماى ؤو جقهير في القُام بخضقُق بىض لم ٌعهض  لُه ؤنال جضقُقه، وبظلو ًدمي هفؿه بىاؾُت 

 .العقض مً ؤًت مؿؤولُاث لهظٍ

 

  الحدكيم مً حيح الوكد الري ثحم فيه عمطية الحدكيم–ثاهيا

 

هلف اإلاضقق بالقُام بمشل َظا الخضقُق بعض اهتهاء الفترة اإلاالُت اإلاُلىب جضقُقها، وبعض :الحدكيم النهائي. 1  ٍو

اث وجدًير الحؿاباث الخخامُت وقاامت اإلاغلؼ اإلااإي وفي طلو يمان بعضم خضور ؤي حعضًل في .  حغاء الدؿٍى
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البُاهاث بعض جضقُقها ألن الحؿاباث جهىن قض ؤقفلذ مؿبقا، وهي ميزة لهظا الىىع مً الخضقُق على ؤهه ٌعاب 

 :عليهم

 ؛فكله في الدكافه ما قض ًىحض بالضفاجغ مً ؤزُاء ؤو غل خاى وقىعها- 

غ في مىعضٍ؛-  ال قض ًؤصي  إى جإزير جقضًم الخقٍغ  اؾخغغاقه وقخا ٍَى

ش  قفاى الضفاجغ في لشير مً اإلاكغوعاث -   عباله للعمل في مل مً منخب اإلاضقق والعمُل، خُث جخىافق جىاٍع

العمُلت لىفـ اإلانخب مما ًؤصي  إى الخطحُت ببعٌ الضقت في ألاصاء مقابل ؤلاؾغاع في  هجاػ العمل، ؤيف 

 . إى طلو ؤن العمل قض ًخىقف ختى ًقىم اإلاضقق بجمع ألاصلت والقغااً ألاػمت

قخهغ في غالب ألاخُان على  ومً الىاضح ؤن َظا الىىع ًهلح للخُبُق في اإلايكأث الهغيرة ؤو اإلاخىؾُت ٍو

جضقُق عىانغ القىاام اإلاالُت وزانت اإلايزاهُت جضقُقا مامال جفهُلُا، ولهظا لشيرا ما ًُلق علُه جضقُق 

 .اإلايزاهُت

 

ىا ًقىم اإلاضقق بخضقُق الحؿاباث واإلاؿدىضاث بهفت مؿخمغة خُث ًقىم في ثهاًت :الحدكيم املسحمس. 2  َو

ومً الىاضح ؤن َظا الىىع ًهلح في جضقُق اإلايكأث النبيرة خُث . العام بخضقُق الحؿاباث الخخامُت واإلايزاهُت

ق الخضقُق النهابي  .ًهعب جضقُقها عً ٍَغ

 

  الحدكيم مً حيح الهيئة التي ثلوم بعمطية الحدكيم–ثالثا

 

قىم بهظا الخضقُق َُئت صازلُت ؤو مضققين جابعين للميكإة وطلو مً ؤحل خماًت :الحدكيم الداخلي. 1  ٍو

ت و هخاحُت ممنىت للمكغوع وحصجُع الالتزام . ؤمىاى اإلايكإة ولخدقُق ؤَضاف ؤلاصاعة لخدقُق ؤلبر لفاًت  صاٍع

 1.بالؿُاؾاث ؤلاصاعي 

 

غ اإلايزاهُت العامت لىيع الكغلت : الحدكيم الخازجي. 2 غ خىى عضالت جهٍى وغغيه الغاِس ي الخالم  إى جقٍغ

غ الحؿاباث الخخامُت لىخااج ؤعماى عً الفترة اإلاالُت اإلاعُىت ولهظا ًقىم بها شخو زاعجي . اإلااإي وعضالت جهٍى

ُلق على َظا الىىع ؤخُاها بالخضقُق اإلاداًض ؤو اإلاؿخقل. مداًض مؿخقل عً  صاعة اإلاكغوع  .ٍو

جب ؤن ال ًدباصى  إى ألاطَان ؤن وحىص هٓام ؾلُم للخضقُق الضازلي ٌغني عً جضقُق الحؿاباث بىاؾُت  ٍو

هغ مً ؤوحه الازخالف بين الىىعين وؤَمها اوعضام الحُاص في الخضقُق  مضقق زاعجي مؿخقل إلاا ؾبق ْو

الضازلي ألن اإلاضقق الضازلي زايع بالخبعُت لإلصاعة ًسضم ؤَضافها، بِىما ًخىفغ مبضؤ الاؾخقالى في الخضقُق 

 .الخاعجي خُث اإلاضقق َىا ولُل بإحغ عً حمهغة اإلاؿاَمين ؤو ؤصحاب اإلاكغوع

 

 

                                                                 
 .35، مغحع ؾابق، معطم ثدكيم الحسابات زالض ؤمين عبض هللا، 1
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  الحدكيم مً حيح دزجة إلالزام–زابعا

 

ى طلو الخضقُق الظي هو القاهىن على وحىب القُام به، فقض هو قاهىن الكغماث :الحدكيم إلالزامي. 1  َو

 على وحىب جضقُق خؿاباث الكغماث اإلاؿاَمت، فإنبذ  لؼامُا، ومً زم ًمنً 1997لؿىت  (22)ألاعصوي عقم 

ا اإلاالُت  غا بدؿاباةها الخخامُت ومغالَؼ جىقُع الجؼاء على الكغماث التي جخسلف عً القُام بظلو وال جقضم جقاٍع

كاع  إى َظا الىىع ؤخُاها بالخضقُق القاهىوي وال ًصح ؤن ًهىن . مضققت مً قبل مضققي خؿاباث مغزهين َو

 .َظا  ال جضقُقا مامال

 

ى طلو الظي ًُلبه ؤصحاب اإلايكإة صون  لؼام قاهىوي على وحىب القُام به: الحدكيم  خحيازي . 2 وجلو . َو

الخًامً العاصًت، والخىنُت البؿُُت )هي الحالت باليؿبت للمكغوعاث الفغصًت ولكغماث ألاشخام 

وقض ًهىن لظلو مامال ؤو حؼاُا خؿب عغبت ؤصحاب اإلايكإة ولما َى مىضح بالعقض الظي ًبرم بين  (واإلادهلت

 .اإلاضقق والعمُل

لت ختى ؤنبذ  لؼامُا قاهىوي خُث جىلض في ؤطَان  ا، واهقًذ فترة ٍَى وقض مان اإلاضقق ؤوى ألامغ ازخُاٍع

القاامين على الؿهغ على اقخهاص البلض يغوعة اخترام جىفير عىهغ الخضقُق الحؿابي الخاعجي اإلاداًض، 

 1.وجًمين عقىص الكغماث الىٓامُت ألاخهام الخانت بهظٍ الىاخُت

 

  الحدكيم مً حيح دزجة الشموو ألامدى املسؤألالية في الحىفير–خامسا

 

ى ما ؾبق ؤلاقاعة  لُه مً ؤهه فدو البُاهاث اإلاشبت بالسجالث والضفاجغ، والخإلض مً : الحدكيم العادي. 1 َو

 .صحت القىاام اإلاالُت ومضي صاللتها لىدُجت ألاعماى واإلاغلؼ اإلااإي، و بضاء عؤي اإلاضقق الفني اإلاداًض خىى طلو

عخبر مؿؤوال بالُبع عً ؤي  َماى ؤو جقهير في  وغالبا ما ًلجإ اإلاضقق  إى  جباع الخضقُق الازخُاعي َىا، َو

مماعؾخه لحظٍع اإلانهي ؤي ؤصااه للعىاًت اإلاعقىلت اإلاخىقعت مً شخو عاصي ًؼاوى اإلاهىت في هفـ ألاخىاى 

 .والٓغوف القاامت في اإلاكغوع جدذ الخضقُق

 

هىن َظا الىىع مً الخضقُق بهضف البدث عً خقااق معُىت والىنىى  إى هخااج :الفحص لغسض معين. 2  ٍو

وقض جهىن الحؿاباث والبُاهاث مىيىع الخضقُق قض ؾبق جضقُقها جضقُقا عاصًا . معُىت ٌؿتهضفها الفدو

 .بهضف الخغوج بغؤي مداًض خىى اإلاغلؼ اإلااإي وهخااج ألاعماى

                                                                 
 .36 زالضؤمين عبض هللا، علم جضقُق الحؿاباث، مغحع ؾابق، م1
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فدو الضفاجغ والسجالث بهضف الدكاف غل ما، ؤو العغف على " الفدو لغغى معين"ومً ألامشلت على 

و ؤو  هٓمام آزغ، ؤو لخدضًض قُمت الؿهم  ؤؾباب ازخالؽ معين، ؤو بغغى جدضًض الكهغة في خاى زغوج قٍغ

 .في خالت الاهضماج ؤو في خالت خؿاب جغلت ما حكخمل على ؤؾهم، وغير طلو

ًسخلف الفدو عً الخضقُق الجؼبي ألن الفدو ال ٌكتٍر ؤن ًهىن لغغى زام بيكاَاث اإلاكغوع وبىاء 

على َلب مً  عاصجه،بِىما ًخم الخضقُق الجؼبي بىاء على َلب مً  صاعة اإلاكغوع، لما جهضف عاصة  إى جبُين 

 .هىاحي الًعف في ؤهٓمت الغقابت الضازلُت اإلاؿخعملت باإلاكغوع

ؤما باليؿبت إلاؿؤولُت اإلاضقق فقض عؤًىا ؤهه ال ٌعخبر مؿؤوال في الخضقُق العاصي  ط ما ؤزبذ ؤهه قض ماعؽ خظٍع 

غ ؤما في خالت الفدو فهى مؿؤوى عً ؤلاَماى ؤو جقهير ًيكإ عً عضم . اإلانهي في قُامه بعمله و عضاصٍ للخقٍغ

 1.جىفُظٍ للكغوٍ اإلاخفق عليها في العقض اإلابرم بين الُغفين فمؿؤولُخه النبري َىا عقضًت

 

 أهداف ثدكيم الحسابات: اململطل الثالح

 

          لقض ناخب جُىع مهىت الخضقُق جُىع ملحّى في ؤَضافها ومضي الخدقق والفدو ولظلو صعحت 

خمشل طلو في العغى الخاإي  2:الاعخماص على هٓام الغقابت الضازلُت، ٍو

 

 مان الهضف مً الخضقُق الدكاف الخالعب والازخالؽ وألازُاء، ولظلو مان الخضقُق 1990قبل عام . 1

 .جفهُلي، وال ًىحض ؤي وحىص لىٓام الغقابت الضازلُت

 مان الهضف مً الخضقُق جدضًض مضي ؾالمت اإلاغلؼ اإلااإي وصحخه باإليافت  إى 1940 ختى 1905مً . 2

 .الدكاف الخالعب وألازُاء ، ولظلو بضء الاَخمام بالغقابت الضازلُت

 مان الهضف مً الخضقُق جدضًض مضي ؾالمت وصحت اإلاغلؼ اإلااإي، وجم الخدىى هدى 1960 ختى 1940مً . 3

 .الخضقُق الازخُاعي الظي ٌعخمض على مخاهت وقىة هٓام الغقابت الضازلُت

  3: وختى آلان ؤيُف ؤَضاف عضًضة للخضقُق منها1960مً . 4

 

 مغاقبت الخُِ ومخابعت جىفُظَا والخعغف على ما خققخه مً ؤَضاف، وصعاؾت ألاؾباب التي خالذ صون –ؤ

 الىنىى  إى ألاَضاف اإلادضصة؛

  جقُُم هخااج ألاعماى باليؿبت  إى ما مان مؿتهضفا منها؛–ب

  القًاء على ؤلاؾغاف مً زالى جدقُق ؤقص ى لفاًت  هخاحُت ممنىت في حمُع هىاحي اليكاٍ؛–ج

  جدقُق ؤقص ى قضع مً الغفاَُت ألفغاص اإلاجخمع؛–ص

                                                                 
 .38 -37، مغحع ؾابق، م م، عطم ثدكيم الحسابات زالض ؤمين عبض هللا، 1

2 Brown, R. G, Changing Audit Objectives and Techniques, Independent Auditing Standards, Ed. J. C. Roy, Holt, Rinehart and 

Winston Inc. N. Y, 1964, PP2 – 18. 
 . 19، م 1973مخىإي مدمض الجمل، عبض اإلاىعم مدمىص، اإلاغاحعت، صاع النهًت العغبُت، القاَغة،  3
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 . جسفٌُ زُغ الخضقُق وطلو لهعىبت جقضًغ آزاع عملُت الخضقُق على العمُل ؤو اإلايكأث مدل الخضقُق–ٌ

 

 

خي الؿابق هسلو  إى ؤن الهضف الغاِس ي لعملُت جضقُق الحؿاباث َى  بضاء الغؤي           مً العغى الخاٍع

غ اإلاالُت حعبر بهىعة ناصقت وعاصلت عً اإلاغلؼ اإلااإي للميكإة مدل الخضقُق  الفني اإلاداًض عما  طا ماهذ الخقاٍع

 .وهخااج ألاعماى عً جلو الفترة

 

 أسس ثدكيم الحسابات: اململحح الثاوي

 

 فسألاض ثدكيم الحسابات: اململطل  ألاو 

 

 الفغى بإهه قاعضة جدٓى بقبىى عام، وحعبر عً الخُبُق العملي، وحؿخسضم في خل هىع Kohler1ٌعغف          

 .معين مً اإلاكامل ؤو جغقُض الؿلىك

 

 :         فُما ًلي ؤَم الفغوى التي حؿدىض  ليها عملُت جضقُق الحؿاباث وهي

 

برػ َظا الفغى الحاحت  إى وحىص مجمىعت مً ؤصلت ؤلازباث الهافُت إلػالت خالت :فسض عدم الحأهد. 1  ٍو

غحع عضم الخإلض في اإلاجاى اإلاداؾبي  إى ألاؾباب الخالُت  :عضم الخإلض ٍو

 

  الاؾخسضام غير اإلاخهامل للبُاهاث اإلاداؾبُت؛–ؤ

غ مافت الٓغوف اإلاؿخقبلُت عىض اجساط القغاعاث؛– ب  عضم القضعة على جقٍغ

 . عضم وحىص هٓام حُض لالجهاى في الخىُٓم–ج

 

 وطلو ألن اإلاضقق عىضما ًماعؽ عمله ٌعخبر خنما ٌعخمض على عؤًه فُما ملف به :فسض اسحلالو املدكم. 2

عخمض فغى اؾخقالى اإلاضقق على هىعين ؤؾاؾُين مً اإلاقىماث َماـ  مً ؤعماى، َو

 

ىه العلمي والخلقي وزبرجه العلمُت؛: امللومات الراثية–أ   وهي التي جخعلق بصخو اإلاضقق وجهٍى

عاث، وما جهضٍع الهُئاث مً ؤخهام وقىاعض ويماهاث: امللومات املوطوعية–ب  .  وهي ما جخًمىه الدكَغ

 

                                                                 
1 Kohler , E. I, A Dictionary for Accountants, 4tht Ed, Prentice- Hall, inc, 1970, P 100. 
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لب البُاهاث مً  صاعة  الع على الضفاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث، َو          ًفؿغ َظا الفغى خق اإلاضقق في ؤلَا

ٍغ غ عً ؤخضاتها، وخقه في  بضاء الغؤي اإلاعاعى في جقٍغ  .اإلايكإة التي ًقىم بالخقٍغ

 

ُفخه، وفي : فسض ثوافس ثأهيل خاص لطمدكم. 3 وطلو ألن اإلاضقق ٌؿخسضم خنمه الصخص ي عىض مماعؾت ْو

ت ؤلازباث في الخضقُق، فإن اإلاضقق ًخعغى عىض الفدو إلاكامل منها مداؾبُت  ْل غُاب  َاع مخهامل لىٍٓغ

بُت ؤو فىُت، مل َظا ًخُلب قضع علمي وعملي ماف ألصاء مهمخه  .ؤو يٍغ

 

  إى هٓام ًخًمً مجمىعت عملُاث ICSحكير الغقابت الضازلُت : فسض ثوافس هظام واف لطسكابة الداخطية. 4

ت ومداؾبُت ويعتها ؤلاصاعة يماها لحؿً ؾير العمل في اإلايكإة وحكمل الغقابت الضازلُت  مغاقبت مسخلفت  صاٍع

 :ما ًلي

 

ت وفقا : زكابة إدازية–أ ت ممنىت ويمان جىفُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع ضفها جدقُق ؤعلى لفاًت  هخاحُت و صاٍع  َو

ت – الخهالُف –اإلاىاػهاث )للخُت ووؾاالها  غ – صعاؾت الىقذ – اإلاعُاٍع ب– الخقاٍع  ( الخضٍع

 َضفها ازخُاع صقت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضفاجغ وصعحت الاعخماص عليها مً : زكابة محاسبية–ب

 ( الىٓام اإلاؿدىضي– الخضقُق الضازلي – اإلاهاصقاث – الجغص اإلاؿخمغ –خؿاباث اإلاغاقبت )وؾاالها 

 َضفه خماًت ؤنىى اإلايكإة مً ؤي ازخالؽ ؤو يُاع ؤو ؾغقت ؤو ؾىء اؾخعماى ومً : طملط داخلي–ج

 1( جدضًض الازخهاناث واإلاؿؤولُاث–جقؿُم العمل )وؾاالها 

 .ومما ال قو فُه ؤن هٓام الغقابت الضازلُت ٌعخبر بدق هقُت البضاًت لعلم الخضقُق الحضًث

 

غ اإلاضقق ٌعخبر ألاؾاؽ عىض جىػَع :فسض الصدق في مححويات الحلسيس. 5 فؿغ َظا الفغى في ؤن جقٍغ  ٍو

يكإ  بي، لما ؤن عبء ؤلازباث ًقع على اإلاضقق وال ٌؿخُُع هقله  إى ؤلاصاعة، ٍو ألاعباح ؤو قبىى ؤلاقغاع الًٍغ

غاف ؤصحاب اإلاهالح في اإلايكإة ؤو  فغى الهضو مً خقُقت ويع اإلاضقق باعخباٍع مدل زقت حمُع ألَا

 .زاعحها

 

 مملادئ ثدكيم الحسابات: اململطل الثاوي

 

 :ًجضع ؤلاقاعة  إى ؤن جىاوى مباصئ جضقُق الحؿاباث ًخُلب جدضًض ؤعماهه وهي        

 

  علً الفدو؛–1

غ–2  . علً الخقٍغ

                                                                 
، عؾالت صلخىعاٍ، غير ميكىعة، ملُت الخجاعة، حامعت  ثجاهات السطوهية ألادألازها في ثملويس عمطية السكابة على الحساباتمدمىص الؿُض الىاغي،  1

 .133 _ 124، م م 19976اإلاىهىعة، مهغ، 
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 على طلو فإن مباصئ جضقُق الحؿاباث ًمنً جقؿُمها  إى مجمىعخين َما
ً
 :        بىاءا

 

  اململادئ املسثململة بسهً الفحص–أألاال

 

ا الفعلُت : مملدأ ثيامل إلادزان السكابي. 1 ٌعني َظا اإلابضؤ اإلاعغفت الخامت بُبُعت ؤخضار اإلايكإة وآزاَع

غاف اإلاسخلفت  غاف ألازغي مً حهت، والىقىف على اخخُاحاث ألَا واإلادخملت على لُان اإلايكإة وعالقاةها باأَل

 .للمعلىماث اإلاداؾبُت عً َظٍ آلازاع مً حهت ؤزغي 

 

ٌعني َظا اإلابضؤ ؤن ٌكمل مضي الفدو حمُع ؤَضاف اإلايكإة : مملدأ الشموو في مدى الفحص  خحيازي . 2

غ اإلاالُت اإلاعضة  الغاِؿُت والفغعُت ولظلو حمُع ؤَضاف اإلايكإة، الغاِؿُت والفغعُت ولظلو حمُع الخقاٍع

غ  .بىاؾُت اإلايكإة مع مغاعاة ألاَمُت اليؿبُت لهظٍ ألاَضاف وجلو الخقاٍع

 

ٌكير َظا اإلابضؤ  إى يغوعة ؤلاقالع  إى ؤقص ى خض ممنً مً عىهغ الخقضًغ : مملدأ املوطوعية في الفحص. 3

ض عؤي اإلاضقق  الصخص ي ؤو الخميز ؤزىاء الفدو وطلو باالؾدىاص  إى العضص الهافي مً ؤصلت ؤلازباث التي جٍؤ

وجضعمه زهىنا ججاٍ العىانغ واإلافغصاث التي حعخبر طاث ؤَمُت لبيرة وؿبُا، وجلو التي ًهىن اخخماى خضور 

ا  .زُإ فيها ؤلبر مً غيَر

 

ٌكير َظا اإلابضؤ  إى وحىب فدو مضي النفاًت ؤلاوؿاهُت في اإلايكإة، : مملدأ فحص مدى الىفاًة إلاوساهية. 4

ً الغؤي الصحُذ لضي اإلاضقق مً ؤخضار اإلايكإة،  بجاهب فدو النفاًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤَمُت في جهٍى

ظٍ النفاًت هي مؤقغ للمىار الؿلىمي للميكإة مً هٓام للقُاصة والؿلُت والحىافؼ والاجهاى واإلاكاعلت  .َو

 

  اململادئ املسثململة بسهً الحلسيس–ثاهيا

 

غ مضقق الحؿاباث ؤصاة لىقل ؤزغ :مملدأ هفاًة  ثصاو. 1 غ ؤو جقاٍع  ٌكير َظا اإلابضؤ  إى مغاعاة ؤن ًهىن جقٍغ

العملُاث الاقخهاصًت للميكإة لجمُع اإلاؿخسضمين لها بهىعة خقُقُت جبعث على الشقت بكهل ًدقق 

غ  .ألاَضاف اإلاغحىة مً  عضاص َظٍ الخقاٍع

 

ٌكير َظا اإلابضؤ  إى مغاعاة ؤن ًفصح اإلاضقق عً مل ما مً قإهه جىيُذ مضي جىفُظ : مملدأ إلافصاح. 2

ألاَضاف للميكإة، ومضي الخُبُق للمباصئ وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت والخغُير فيها، و ْهاع اإلاعلىماث التي جإزغ على 

غ اإلاالُت، و بغاػ حىاهب الًعف   في ؤهٓمت الغقابت الضازلُت واإلاؿدىضاث والضفاجغ –  ن خضر –صاللت الخقاٍع

 .والسجالث
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غ اإلاالُت مىهفت : مملدأ إلاهصاف. 3 غ اإلاضقق، ولظا الخقاٍع اث جقٍغ ٌكير َظا اإلابضؤ  إى مغاعاة ؤن جهىن مدخٍى

 .لجمُع اإلاغجبُين واإلاهخمين باإلايكإة ؾىاء صازلُت ؤو زاعحُت

غ جفؿيرا واضحا لهل جهغف غير عاصي ًىاحه به : مملدأ اليسبية. 4 ٌكير َظا اإلابضؤ  إى مغاعاة ؤن ٌكمل الخقٍغ

 .اإلاضقق، وؤن جبنى جدفٓاجه ومقترخاجه على ؤؾباب خقُقُت ومىيىعُت

 

 طسق ثدكيم الحسابات: اململطل الثالح

 

  1         جخًمً عملُت الخضقُق اؾخعماى الُغو الخالُت على ؾبُل اإلاشاى ال خهغ

 

جُبق في الحنم على نالخُت الُغو اإلاداؾبُت اإلاؿخعملت في اإلاؤؾؿت ومضي لفاءة هٓام الغقابت : املالحظة. 1

 .الضازلي عالوة على اؾخسضامها عىض القُام بعملُاث الجغص ألنىى اإلاكغوع اإلاسخلفت

 

 جُبق في جضقُق الاؾدشماعاث اإلاالُت وألانىى، وؤلاعاصاث واإلاهاٍعف العاصًت، وما قابه طلو مً :الحفحيش. 2

 .بىىص

 

ت مع ؤَغاف زاعج اإلاكغوع : الحثبيد. 3 جُبق في الخإلُض مً ؤعنضة الحؿاباث ومبالغ العملُاث الخجاٍع

ا  .وؤعنضة ألانىى اإلاىحىصة عهضة ؤشخام زاعحت ماإلعؾالُاث وبًابع ألاماهت وغيَر

 

ت بمقاعهتها مع بُاهاث قبيهت ؤو ممازلت زانت :امللازهة. 4  جُبق على ؤعنضة الحؿاباث والبُاهاث اإلاالُت الجاٍع

 .بفتراث ؾابقت ؤو الخقت لبُان ألاؾباب الهامىت وعاء ؤي حغيراث َامت

 

ا لمعلىماث عً اإلاكغوع اإلاعني: الححطيل. 5 غ مضي الاعخماص عليها ووكَغ ت لخقٍغ  .جُبق على البُاهاث الجاٍع

 

 . جُبق على البُاهاث الغقمُت اإلاقضمت مً العمُل ماخدؿاب بًاعت آزغ اإلاضة واإلاؿخدقاث: حخساب. 6

 

 جُبق على ؾُاؾاث اإلاكغوع اإلاعني، وألامىع والقًاًا التي ال ًمنً ؤلافهاح عنها في القىاام : سحفساز. 7

 .اإلاالُت اإلايكىعة، مشل الالتزاماث العغيُت والخُِ اإلاؿخقبلُت

          

 

                                                                 
 .14، مغحع ؾابق، معطم ثدكيم الحسابات زالض ؤمين عبض هللا، 1
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 إجساءات الحدكيم الداخلي ألاثأثيره على جودة اللوائم املالية: اململحح الثالح

 

          ٌؿاَم الخضقُق الضازلي في اإلادافٓت على ؤنىى اإلاؤؾؿت وبالخاإي مىع الازخالؽ والغل، لما ًىفغ 

ا طاث حىصة عالُت  .الًماهاث الهافُت بإن القىاام اإلاالُت ًمنً الاعخماص عليها باعخباَع

 

 مساهمة الحدكيم الداخلي في ثحسين جودة اللوائم املالية: اململطل  ألاو 

 

 : أهمية ثدكيم اللوائم املالية–أألاال

 

 لحاحت هٓام 
ً
          باجذ الحاحت للخضقُق الضازلي في وقخىا الحاإي ؤلثر  لحاخا مما ماهذ علُه في الؿابق هٓغا

الغقابت في اإلاؤؾؿاث الاقخهاصًت، لما ؤن القىاام اإلاالُت حعخبر  خضي آلالُاث العامت في الهُهل الغقابي 

ً ا الىؾُلت التي ًخم مً زاللها جىنُل اإلاعلىماث  إى اإلاؿدشمٍغ  .1باعخباَع

 

:          جنمً ؤَمُت الخضقُق الضازلي في ما ًلي  

 

اصة مىزىقُت ومهضاقُت القىاام اإلاالُت وػٍاصة فعالُت هٓام الغقابت الضازلُت؛_   ٍػ

اصة القضعاث الخىافؿُت للكغماث مً زالى جىفغ اإلاىزىقُت والكفافُت في قىاامها اإلاالُت مما ًىعنـ ؤزٍغ _  ٍػ

قُت؛  على بغامج زفٌ الخهلفت والاعجقاء بجىصة اإلاىخجاث وػٍاصة خهت الكغلت الدؿٍى

اصة زقت اإلاخعاملين بالبىعنت مما ًىعنـ ؤزٍغ على اعجفاع حجم الخضاوى وؤؾعاع ألاؾهم؛_   ٍػ

غ _  بي لشقت اإلاإمىع الفاخو في بِئت الغقابت ومهضاقُت الخقاٍع بُت عىض الخداؾب الًٍغ جدقُق مؼاًا يٍغ

 والقىاام اإلاالُت؛

حىصة القىاام اإلاالُت مً حىصة عملُت الخضقُق في معلىماةها ومضي الالتزام بخُبُق اإلاعاًير والُغو _ 

 .اإلاداؾبُت اإلاخعاعف عليها

 

 :بجودة معطومات اللوائم املالية (الفحص، الححليم، الحلسيس)عالكة أبعاد الحدكيم الداخلي – ثاهيا

 

 :          ًغجبِ جدلُل صوع اإلاداؾبي في جدؿين حىصة معلىماث القىاام اإلاالُت بخدلُل صوع مل مً

 

بها، ؤي فدو : الفحص املحاسبي. 1 َى الخإلض مً صحت قُاؽ العملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

القُاؽ اإلاداؾبي َى القُاؽ النمي والىقضي لألخضار الاقخهاصًت الخانت بيكاٍ اإلاؤؾؿت فهى آلالُت 

                                                                 
 .13، م م2003، صًىان اإلاُبىعت الجامعُت، بً عنىىن، الجؼااغ، املساجعة ألاالحدكيم الحساباتمدمض التهامي َىاَغ، مؿعىص نضًقي،  1
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لخقُُم اإلاعاًير والُغو والبُاهاث اإلاداؾبُت مً حهت ومهضاقُت اإلاعلىماث اإلاقضمت مً حهت ؤزغي وجخمشل 

مالامت اإلاعلىماث، قابلُت الفدو، عضم الخديز في الدسجُل، قابلُت القُاؽ : 1َظٍ اإلاعاًير في العىانغ الخالُت

 النمي

لخعبير ؾلُم لىخااج  (اإلاالامت الحُاص) مهاهُت الحنم على مضي نالخُت القىاام اإلاالُت : الححليم املحاسبي. 2

 2.ألاعماى زالى فترة معُىت

 

غ منخىب ًقضم إلاؿخسضمي القىاام اإلاالُت : (إلابالغ)الحلسيس . 3 بلىعة هخااج الفدو والخدقُق و زباةها بخقٍغ

 .فعملُت الخدقُق جقىصها  إى معغفت مضي قفافُت ومىيىعُت القىاام اإلاالُت

 

 دألاز الحدكيم الداخلي في ثحسين جودة اللوائم املالية: اململطل الثاوي

 

ٌعخبر الخضقُق الضازلي ألاصاة الفعالت في جدؿين اإلاعلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت  ط ٌؿاَم مضقق           

اصة فعالُت هٓام الغقابت الضازلُت في  الحؿاباث في الدكاف ؤعماى الغل وألازُاء والتزوٍغ، لما ٌعمل على ٍػ

اصة فعالُت زقت ؤصحاب اإلاؤؾؿت ومؿخسضمى القىاام  اإلاؤؾؿت مً ؤحل زلق قُمت مًافت لها جخمشل في ٍػ

،  ط ؤن ؤؾلىب الخضقُق اإلاداؾبي اإلاُبق جبرػ مضي  زباث صحت وصقت 3اإلاالُت لًمان خقىقهم وخماًتها

 .وؾالمت القىاام اإلاالُت ومضي  مهاهُت الاعخماص على هخااج الخضقُق اإلاداؾبي

 

          مما ًخطح الضوع اإلادىعي الظي ًلعبه اإلاضقق اإلاداؾبي في جدؿين حىصة القىاام اإلاالُت الخانت 

باإلاؤؾؿت عبر فدهه الضقُق لحؿاباةها باعخباٍع مخسهها وهؼجها إلجقان عمله  ط ال مهلحت له في الخإزير على 

خقُقت البُاهاث اإلاالُت اإلاضعوؾت بما ًمنىه مً الخإلض مً مهضاقُتها واعخماصَا لفغوى الخضقُق اإلاداؾبي 

 واإلاباصئ اإلاداؾبُت ولظا اخترام القىاهين الجاعي العمل بها وحعلها حعنـ نىعة وفُت لىاقع اإلاؤؾؿت مىثها 

ظا ما ًيخج مهُلح حىصة القىاام اإلاالُت ؤي ؾالمت وصحت وصقت َظٍ  زالُت مً ألازُاء والغل والتزوٍغ َو

غ اإلاضقق الضازلي ؤصاة يغِ على ؤلاصاعة مً ؤحل جفعُل ألاصاء اإلاداؾبي مما جبرػ َظٍ 4القىاام   لما ٌعخبر جقٍغ

                                                                 
 

 
اى،   1 ، مظلغة لىُل قهاصة ماحِؿتر، قؿم علىم اقخهاصًت، ملُت إسهامات حوهمة املؤسسات في ثحليم جودة املعطومات املحاسبيةػالس ي ٍع

ت وعلىم الدؿُير، حامعت قانضي مغباح، وعقلت،   .44، م2009/2010العلىم الاقخهاصًت والخجاٍع
غة جىفُق ؾىاص،   2  .177، م2009، صاع الغاًت لليكغ والخىػَع، الُبعت ألاوإى، ألاعصن، مساجعة الحسابات ألاالحدكيمَػ
ض عاض ي زىفغ، غؿان فالح اإلاُاعهت،   3  . 51، ممسجع سابم ذهسهمٍؤ
ني دألاز محافف الحسابات في ثفعيل  ليات حوهمة الملىون للحد مً الفساد املااي ألاإلادازي : مداخطة بعىوانعبض العاإي مدمضي،   4 ، اإلالخقى الَى

ت وعلىم الدؿُير، حامعت مدمض زًُغ، بؿنغةـ،  خىى خىلمت الكغماث لألُت للحض مً الفؿاص اإلااإي وؤلاصاعي، ملُت العلىم الاقخهاصًت والخجاٍع

 .06، م2012 ماي 06/07ًىمي 
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غ اوعهاؾا  ًجابُا في جُبُق اإلاؤؾؿت إلعقاصاةها على حىصة القىاام اإلاالُت غ 1الخقاٍع ، وؤَم ما جىفٍغ َظٍ الخقاٍع

غ ميكىع بكهاصة َغف زاعجي مداًض ماإلاضقق اإلاداؾبي  للمؿخسضمين َى  مهاهُت الىزىو والاعخماص على جقٍغ

الظي ًبضي عؤًه الفني خىى مهضاقُت القىاام اإلاالُت والخإلض مً ؾالمت وصحت وصقت اإلاعلىماث اإلاداؾبُت 

 .لًمان حىصة فعالت للقىاام اإلاالُت وبالخاإي جفعُل ألاصاء اإلاداؾبي للمؤؾؿت

 

 2:          ٌؿاَم الخضقُق في جدؿين حىصة القىاام اإلاالُت مً زالى

 

ٌؿاَم الخضقُق الضازلي في الدكاف ما قض ًىحض في الضفاجغ والسجالث مً ؤزُاء مخعمضة ؤو غير مخعمضة _ 

 وبالخاإي الحهىى على معلىمت مداؾبُت زالُت مً ألازُاء؛

 ٌؿاَم في جضقُق البُاهاث وبالخاإي الحهىى على معلىمت مداؾبُت ًمنً الاعخماص عليها في اجساط القغاع؛_ 

 ٌعمل على الخدقق مً صحت اإلاعلىماث والبُاهاث اإلاؿخسضمت في اإلاؤؾؿت؛_ 

 _ 
ُ
 َاما وعاِؿا

ُ
عخبر َظا صوعا ٌعمل الخضقُق الضازلي في خماًت اإلاؤؾؿت مً عملُاث الخالعب والاخخُاى َو

 لعضم 
ً
زهىنا وؤن اإلاضقق الخاعجي ال ٌؿخُُع الدكاف حمُع خاالث الغل والخالعب في القىاام اإلاالُت هٓغا

جىاحضٍ بهىعة صاامت في اإلاؤؾؿت واعخماصٍ على العُىاث ؤلاخهااُت بضال مً الفدو الهامل وبالخاإي ؤنبذ 

اإلاضقق الضازلي َى مً ٌؿخُُع ؤن ًدمي اإلاؤؾؿت التي ٌعمل بها مً عملُاث الخالعب باألنىى وؤهه لِـ 

 َىاك مً ؤقضع مىه على طلو وبالخاإي الحهىى على معلىماث طاث مهضاقُت لألَغاف الضازلُت ؤو الخاعحُت؛

ٌعمل على فدو وجقُُم مضي ؾالمت هٓام الغقابت الضازلُت في اإلاؤؾؿت، مضي جدقُق ؤَضافها والتي مً _ 

 .بُنها صقت اإلاعلىماث اإلاداؾبُت التي ًىجيها الىٓام اإلاداؾبي في اإلاؤؾؿت

 

 ملاًيس مسحوى جودة ألاموثوكية اللوائم املالية مً خالو ثلازيس مدكم الحسابات: اململطل الثالح

 

ت بمشابت اإلاىخج النهابي لعملُت الخضقُق وؤصاة ؤو            غ مضقق الحؿاباث عً القىاام اإلاالُت الؿىٍى ٌعخبر جقٍغ

وؾُلت الاجهاى والتي ًمنً مً زاللها ؤن ًقىم اإلاضقق بخىنُل هخااج فدهه وجقُُمه لألصلت والقغااً وعؤًه 

 .الفني اإلاداًض عً صحت وؾالمت عغى القىاام اإلاالُت للمغلؼ اإلااإي في ثهاًت الؿىت وهخااج ألاعماى

                                                                                                                                                                                                        
 .316، م2007، اإلانخب الجامسي الحضًث، مهغ، أسس املساجعة الخازجيةعبض الفخاح الصحً، ؤخمض عبُض وآزغون،  1
 .21، م2011، صاع اإلاِؿغ، عمان، ألاعصن، عطم ثدكيم الحساباتعؤفذ ؾالمت مدمىص وآزغون،   2
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غ على               باإليافت  إى ؤهه ًخعين على اإلاضقق الخُغو  إى مجمىعت مً العىانغ ؤو الًىابِ إلادخىي الخقٍغ

غغاع الاعخماص على اإلاباصئ اإلاداؾبُت في  عضاص القىاام اإلاالُت، الالتزام والشباث في جُبُقها، باإليافت  إى 

غ مضقق الحؿاباث ؤن  ت مً عضمه ًمنً لخقٍغ ٍغ جإلُضٍ على اخخىاء القىاام اإلاالُت على مافت اإلاعلىماث الجَى

ىن بضوعٍ بمدخىي القىاام اإلاالُت، ًمنً جىيُذ ؤهىاع  ًإزظ عضة نىع جسخلف فُما بُنها بازخالف عؤًه اإلاَغ

غ التي ٌعضَا اإلاضقق الضازلي في الكهل الخاإي  :الخقاٍع

 

 أهواع ثلازيس الحدكيم الداخلي: (II -1)شيل زكم 

 

 

 

 

     

 

              

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  
، 1988، بيروث، لبىان، هظم املعطومات في املحاسملة ألااملساجعة املهىية ألادألاز الحاسوب في إلادازة ألاالخشغيلقاؾم مدمض جيخىف، : ملصدزا          

  .4م

 

 

 

 

غ الخضقُق                  جقاٍع

 

 

 

    مً هاخُت الخىحُه       مً هاخُت الغؤي

غ هُٓف غ جدفٓي    جقٍغ   جقٍغ

غ     جقٍغ
 ؾالب

المخىاع عً 
  بضاء الغؤي

غ مىحه  إى  جقٍغ

ؤصحاب 

 اإلاكغوع

غ مىحه  جقٍغ
  إى ؤلاصاعة
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 :خاثمة الفصل

 

على يىء ما جقضم في َظا الفهل وؿخيخج ؤن القىاام اإلاالُت حعخبر مً ؤَم الىؾاال إلًهاى اإلاعلىماث،           

وجدٓى باَخمام العضًض مً اإلاؿخسضمين، لظا وحب ؤن جهىن طو مهضاقُت ومعبرة عً الىيعُت الحقُقُت 

 .للمؤؾؿت

 

عمل جضقُق الحؿاباث والخضقُق الضازلي  إى الغ فع مً مهضاقُت القىاام اإلاالُت مً زالى            َو

الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث مً ؤحل الىقاًت مً ألازُاء اإلاداؾبُت اإلاعخمضة وغير اإلاعخمضة وخماًت ألانىى مً 

ؿسى اإلاضقق الضازلي  إى الخإلض مً وحىص هٓام فعاى للغقابت الضازلُت مً زالى  الؿغقت والازخالؽ َو

مض اإلاؤؾؿت  صعاؾخه وجقُُمه والخإلض مً هقاٍ قىجه وهقاٍ يعفه والخإلض مً ؤن الىٓام اإلاداؾبي فعاى ٍو

 .  باإلاعلىمت الالػمت إلعضاص القىاام اإلاالُت الصحُدت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

دراصة ميداهية لدور التدقيق الداخلي في ثدضين حودة : الفصل الثالث

 " EDIMCOدراصة خالة مؤصضة اقتصادية "القوائم املالية  
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 :مقدمة الفصل

 

بهذ دساظدىا للجاهب الىكشي إلاىغىم أزش الخذكُم الذاخلي نلى جدعحن حىدة اللىاةم اإلاالُت، وحب           

نلُىا أن وعلـ هزا اإلاىغىم نلى أسع الىاكو، واخترها اإلاإظعت راث ألاظهم وهي اإلاإظعت الىؾىُت إلهخاج 

، بىالًت معخغاهم لُيىن خلل بدثىا ودساظدىا الخؿبُلُت، هكشا EDIMCOوجىصَو مىاد البىاء اإلاخخطشة في 

ليىنها مإظعت اكخطادًت جيشـ في العىق الىؾني وهي مخهامل مهم حعاهم في خلم اللُمت اإلاػافت ئغافت 

نلى رلً فهي حشغل ألاًذي الهاملت ومىه حعاهم مً الخللُل مً البؿالت وظبب رلً وىن اإلاإظعت حشهذ 

 .  الخلذم والخغحر مً ظىت ئلى أخشي والتي هي مدل دساظدىا الخؿبُلُت

 

وفي البذاًت فػلذ أن أكذم اإلاإظعت الاكخطادًت لإلهخاج وجىصَو مىاد البىاء معخغاهم ورلً مً خالٌ جلذًم 

حهٍشف بعُـ ًلُم بعمهت ومياهت اإلاإظعت، ئغافت ئلى الهُيل الخىكُمي زم أهمُت اإلاإظعت وأهذافها 

 .ألجؿشق ئلى جدلُل اللىاةم اإلاالُت للششهت

  



 "EDIMCOدراسة حالة مؤسسة اقتصادية "الفصل الثالث                    الجانب التطبيقي 

 

51 

 

 "EDIMCO"هظرة عامة عً مؤصضة إهتاج وثوزيع مواد الملىاء : اململدث  وو 

 

ئن أهم ش يء في أي مإظعت هى دساظت الجاهب الخؿبُلي، لزا ظيخؿشق في بذاًت الذساظت نلى الخهشف           

نلى اإلاإظعت الىؾىُت لإلهخاج وجىصَو مىاد البىاء معخغاهم والخهشف نلى الهُيل الخىكُمي وأهذاف اإلاإظعت 

 .ومهامها

 

 "EDIMCO"ثقديم مؤصضة إلاهتاج وثوزيع مواد الملىاء : اململطل  وو 

 

خ  ، وان هزا بملخض ى 1984 ظبخمبر 25مإظعت الىؾىُت إلهخاج وجىصَو مىاد البىاء هي مإظعت أوشأث بخاٍس

 . د ج2500000000و اإلاخػمً رلً، ملشها الشةِس ي بىالًت معخغاهم بشأظماٌ ًلذس ب/م م/5280كشاس وصاسي 

 

 خبرة في مخخلف مجاالث البىاء، ووحىدها هاجج نً الىجاح الزي خللخه بخدىمها في 29جمخلً اإلاإظعت 

ت في كؿام مىاد البىاء، وهزلً الىخاةج اللُاظُت التي خللتها في  مهكم اليشاؾاث ظىاء واهذ ئهخاحُت أو ججاٍس

ؤلاهجاص واإلالاولت، وحهمل اإلاإظعت نلى جبني نالكاث داةمت مو الضباةً، وحهمل نلى ئسغاء خاحُاتهم 

 .وجؿلهاتهم

 

ش شبىت الخىصَو للمإظعت بىالًت معخغاهم وهزا خالٌ الفترة مابحن  م 1990 و1985وللذ جم جؿٍى  نً ؾٍش

ل مإظعت جىصَو مىاد البىاء لخأخز شيل ششهت راث أظهم  فخذ مىافز جأححر في نذة مىاؾم، وجم جدٍى

"SPA/EPE " والزي هظ كشاسه بزل17/04/2002ً والطادس في 96/30بملخض ى الهلذ الخىزُلي سكم . 

 

 :جخيىن مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء مً وخذاث جخمثل فُما ًلي

 

 وخذة الحذًذ والطلب. 

 وخذة الخهبئت والخغلُف والخىصَو. 

 ت  .وخذة التركُت الهلاٍس

 وخذة الخجاسة. 
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 الهيكل التىظيمي ملؤصضة إهتاج وثوزيع مواد الملىاء: اململطل الثاوي

 

الهُيل الخىكُمي الحالي للمإظعت جم حهذًله في العىىاث ألاخحرة، ورلً جماشُا مو الخغحر الحاضل في بِئت 

اإلاإظعت خُث حعُحر هزه ألاخحرة وفلا لهُيل الخىكُمي جىدذس فُه العلؿت مً اإلاذًش لخطل ئلى ألاكعام 

 :الخىفُزًت مثلما هى مىضح في الشيل الخالي

 

 ". EDEMCO"يمثل الهيكل التىظيمي ملؤصضة إهتاج وثوزيع مواد الملىاء : (III- 1)          شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت 

ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا

  

 اإلاذًش

اإلاشاحو 

 الذاخلي

        ألاماهت    

كعم 
 الجزاناث

 ألاماهت

مذًش ؤلاداسة 

 اإلاالُت

مذًش 
 الخلني

كعم 
 اإلاداظبت

ئداسة 

اإلاىاسد 

ت  البشٍش

مذًش 
 الخجاسي 

كعم 

خاص 
 باألحهضة

مىخب 

الىكافت 

 وألامً

اإلاداظب 
 الهام

كعم 
 البىاء

كعم 

ججاسي 

 ئهخاجي

مىخب 

 ألاحىس 

ىت  خٍض

 اإلاإظعت

كعم 

 البُو
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 :شرح الهيكل التىظيمي

 

 ًمثل اإلاذًش أنلى ظلؿت في الهشم الخىكُمي ومً مهامه: املدير: 

 حعُحر الششهت وؤلاششاف نليها. 

 مخابهت اإلاطالح وألاكعام التي جلو جدذ ظلؿخه. 

 ش الىاسدة مً اإلاطالح وألاكعام واجخار اللشاساث الهامت واإلاىافعت  .جدلُل الخلاٍس

 حعُحر ومشاكبت سؤظاء اإلاطالح الخابهت إلداسة الىخذة. 

 

 جلىم هزه ألاخحرة باإلاهام الخالُت: ماهة : 

 معانذة اإلاذًش في جذبحر شإوهه وجىكُم أنماله. 

 ش مً اإلاطالح ئلى اإلاذًش ل الخلاٍس  .جدٍى

 ًغبـ الاظخلباالث الخاضت باألشخاص اإلاخهاملحن مو اإلاذًش وئبالغه بزل. 

 

 ًلىم اإلاشاحو الذاخلي بفدظ وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة نً : املراحع الداخلي

لذم بُاهاث ظلُمت ودكُلت لإلداسة مً خالٌ مىو الغش  م الخأهذ مً أن الىكام اإلاداظبي هفإ ٍو ؾٍش

 .والاهدشاف نً العُاظاث اإلاىغىنُت

 

 ت في مإظعت جىصَو :مدير إلادارة املالية  هى اإلاعإوٌ نً اإلاطلحت اإلاالُت وحهخبر هزه ألاخحرة مشهٍض

 :مىاد البىاء خُث جخفشم هزه اإلاطلحت نلى

 

 ًلىم اإلاداظب بمخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للهملُاث التي جلىم بها الششهت :قضم املداصملة 

، الخدطُل، الدعذًذ) وهزلً ًمعً ًىمُاث معانذة خعب  (...نملُاث الششاء، البُو، الخىاٌص

ىلعم هزا اللعم ئلى فشنحن  خُث أن اإلاداظب فرع مداصل العام وفرع الخسيىة، الحاحت ئليها، ٍو

ألاٌو في هزه اإلاإظعت ًلىم بالهمل الزي ًلىم به اإلاداظب الهام والهمل الزي ًلىم به فشم 

ىت  .الخٍض

 خيىن : قضم إدارة املوارد تهخم بالجاهب البششي خُث أنها الجهت اإلاعإولت نً الهاملحن باإلاإظعت ٍو

 :هزا اللعم مً

 تهخم بالػمان الاحخماعي للهامل وجذسط الىغهُت الصحُت :مكتل إلادارة والعالقات الاحتماعية 

 .وهي اإلاخهللت بالهامل مً ًىم بذاًخه للهمل ئلى غاًت نهاًت حهاكذه

  دذد ألاحش الالصم الزي ًذفهه : مكتل  حور ًلىم بذساظت أًام الهمل ومجمىم الهماٌ والغُاباث ٍو

 .ول نامل
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 ًيهخم هزا اإلاىخب بىكافت اإلاإظعت وجلذًم مالبغ الهمل للهاملحن واإلادافكت : مكتل الىظافة و م

 .نلى ممخلياث الىخذة ومشاكبت خشهت الهماٌ، اإلاىاد والبػاتو

 خفشم هزا اللعم ئلى: املدير التقني  :هى اإلاإوٌ نً ممخلياث الىخذة، ٍو

 في هزا اللعم ًىحذ مىخب جلني يهخم بالخخؿُـ للمششوم أي همُت اإلاىاد الالصمت للبىاء : قضم الملىاء

 .وهىان مىخب آخش ًلىم بدىفُز ما كذ خؿـ له

 لىم بششاء ألاساض ي مً أحل البىاء:قضم المليع  . ًىحذ به مىخب ميلف ببُو ما جم بىاؤه ٍو

  ًىحذ به: املدير التتارر: 

  ًلىم بششاء وبُو مىاد البىاء داخل اإلاإظعت ورلً ببُهها ئلى اإلاذًش الخلني وأًػا : القضم التتارر

 .ًلىم هزا اللعم بالبُو خاسج اإلاإظعت

 ًلىم هزا اللعم باإلهخاج: قضم إلاهتاج. 

 ًخىفل بطُاهت آلاالث واإلاهذاث التي حعخخذم في وشاؽ اإلاإظعت: قضم الصياهة.  

 

 مهام وأهداف املؤصضة الوطىية إلهتاج وثوزيع مواد الملىاء: اململطل الثالث

 

 :جخمثل مهام اإلاإظعت فُما ًلي:  مهام املؤصضة–أوال

 

م مىاد البىاء  ؤلاظمىذ الطلب، الخشب، اإلاىخجاث الخشبُت، ألادواث الصحُت )جخىلى اإلاإظعت مهام حعٍى

 :، ورلً في ئؾاس اإلاخؿـ الىؾني للخىمُت الاكخطادًت والاحخمانُت ئغافت ئلى(...والبالؽ ومىخجاث الخذفئت

 

 ؤلاهخاج، البُو، الخىصَو؛ 

 ميلفت باهخاج وجىصَو مىاد البىاء في قشوف حُذة وبأكل جيلفت؛ 

 ش هكام ؤلاهخاج والخىصَو الىفء واللادس نلى جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني؛  وغو ظُاظت لخؿٍى

  ئغافت اللمعت اإلادلُت نلى اإلاىخىج وجشكُخه ئلى ملام اإلاىخىج الهالمي؛ 

 وغو اللىاهحن والبرامج وئششافها نلى ول الىخذاث الخابهت لها كاهىها. 

 

 : أهداف املؤصضة–ثاهيا

 

 ًمىً جلخُطها فُما ًلي:  هداف الاقتصادية: 

 

م اظخغالٌ ول الؿاكاث ؤلاهخاحُت واإلاهاساث . 1 الهمل نلى جدلُم ناةذ مىاظب نلى سأظماٌ اإلاعدثمش نً ؾٍش

 الفىُت للهماٌ؛

 الهمل نلى الذخٌى في ألاظىاق الهاإلاُت؛. 2
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م اهجاص ؾلباتهم في أكل فترة ممىىت؛. 3  الهمل نلى جلبُت سغباث الضباةً نً ؾٍش

م اهدعاب محزة جىافعُت جخمثل في ئسغاء الهمُل؛. 4 ادة كذساتها الخىافعُت نً ؾٍش  الهمل نلى ٍص

  .مداسبت الاخخياس واإلاػاسبت في ألاظىاق الىؾىُت والزي ٌهخبر الهذف ألاظاس ي وساء جأظِعها. 5

 

 جخمثل فُما ًلي:  هداف الاحتماعية: 

 

جلبُت اخخُاحاث العىق الىؾني واظخغىاء نً اظخحراد مً الخاسج خاضت ئرا نلمىا أهه بالهملت الطهبت، . 1

 ومً زم جطذًش الفاةؼ، الزي ًيىن بذوسه مىسد للهملت الطهبت؛

نهم، وسفو معخىاهم اإلانهي. 2 م فخذ فشص نمل لهم وجيٍى  .سفو مً اإلاعخىي اإلاهِص ي للهماٌ نً ؾٍش

 

 ثدطيل القوائم املالية لطمؤصضة: اململدث الثاوي

 

          ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث فدظ وجدلُل اللىاةم اإلاالُت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء مً 

 .أحل اظخخالص الىخاةج ومىاكشتها

 

 ثدطيل قائمة امليزاهية لطمؤصضة: اململطل  وو 

 

          ًإدي ئجبام اإلاإظعت إلسشاداث مذكم الحعاباث ال مدالت ئلى اإلاض ي كذما هدى الخلذم والاصدهاس 

وبالخالي ظىداٌو مً خالٌ الانخماد نلى حملت مً اللىاةم اإلاالُت التي جخظ زالر ظىىاث مخخالُت لشؤٍت فُما 

 .ئرا واهذ جىضُاث اإلاذكم جأخز بمدمل مً الجذ أو الهىغ مً ؾشف اإلاإظعاث مدل الذساظت

ش اإلاذكم الذاخلي واللىاةم اإلاالُت اإلالذمت لىا مً ؾشف ئداسة اإلاإظعت           مً خالٌ مالخكخىا لخلٍش

مىً جلخُظ مجمل هزه اإلاالخكاث  (اإلاداظب) جىضلىا ئلى مجمىنت مً اإلاالخكاث نلى هزه اللىاةم اإلاالُت ٍو

 :فُما ًلي

 

 :مالخظات متعطقة بامليزاهية

 

  ألاوو : 

 

 : التثبيتات العييية .1

الخكىا أن الخثبُخاث الهُيُت للمإظعت  (2012- 2011- 2010)مً خالٌ مالخكت اإلاحزاهُاث اإلالذمت لىا لعىت 

 فلذسث 2011 دج أما في ظىت 371375678.17 جلذس بمبلغ ئحمالي 2010في اسجفام معخمش خُث واهذ في ظىت 

 دًىاس 57.721786893 وضلذ كُمت هزه الخثبُخاث ئلى 2012 دًىاس حضاةشي وفي ظىت 00.484840663بمبلغ 
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ادة ئلى الخىظهت التي جلىم بها اإلاإظعت مً ظىت ئلى أخشي والخثبُخاث  مىً جلخُظ ظبب هزه الٍض حضاةشي، ٍو

اداث في الجذٌو الخالي  :التي جلىم باكخىائها ول ظىت فُمىً جلخُظ هزه الٍض

 

 يملين السيادة في قيمة التثبيتات العييية ملؤصضة إهتاج وثوزيع مواد الملىاء (: III– 1)حدوو رقم 

 

 2012 2011 2010 الضىة

 721786893.57 484840663.00 371375678.17 اململالغ
 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت

ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا

 

ادة في كُمت الخثبُخاث الهُيُت للمإظعت وجمثُلها بُاهُا اث الٍض  :ومً خالٌ الجذٌو ًمىً جلخُظ مدخٍى

 

 ثمثيل بياوي لطسيادة في قيمة التثبيتات العييية ملؤصضة إهتاج وثوزيع مواد الملىاء: (III -2)الشكل رقم 

 

 
 

 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت
ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا

 

 

 

 

 

 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

2010 2011 2012



 "EDIMCOدراسة حالة مؤسسة اقتصادية "الفصل الثالث                    الجانب التطبيقي 

 

57 

 

 :التثبيتات املالية .2

 

ًمىً اللٌى مً خالٌ مالخكخىا للخثبُخاث اإلاالُت للمإظعت أن اإلاإظعت حهخمذ نلى أضٌى مالُت أخشي غحر  

ت جخخلف مً ظىت ئلى أخشي خُث كذسث في ظىت   دًىاس حضاةشي أما في ظىت 14800000 بمبلغ 2010حاٍس

 أن كُمت ألاضٌى اإلاالُت 2012 دًىاس حضاةشي ومً اإلاالخل خالٌ ظىت 15800000 فلذس مبلغه كذسه 2011

 دًىاس حضاةشي وهزا الاهخفاع ساحو النخماد اإلاإظعت نلى 14500000ألاخشي اهخفػذ خُث أضبدذ 

مىً جلخُظ هزه اإلاهؿُاث في الجذٌو الخالي  :أمىالها الخاضت، ٍو

 

- 2011- 2010)يملين قيمة التثبيتات املالية لطمؤصضة خالو ثالث صىوات متتالية : (III– 2)حدوو رقم 

2012) 

 

 2012 2011 2010 الضىة

 14500000 15800000 14800000 اململالغ
 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت

ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا

 

 ثمثيل بياوي لقيمة التثبيتات املالية لطمؤصضة: (III -3)الشكل رقم 

 

 
 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت

ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا
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 : ألاوو الجارية .3

 

ت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء واإلابِىت في اإلاحزاهُت ًمىً اللٌى أن   مً خالٌ مالخكخىا لألضٌى الجاٍس

اإلاإظعت في جىظو معخمش ورلً ساحو ئلى احعام ظىق اإلاإظعت واسجفو نذد صباةنها خُث هالخل أن اإلابلغ 

 فأضبذ ًلذس بــ 2011 دًىاس حضاةشي أما في ظىت 46463984.70 وان ًلذس بـــ 2010الخاص بالضباةً في ظىت 

شحو هزا 77654215.57 فأضبذ ًلذس بــ 2012 دًىاس حضاةشي وفي ظىت 46990465.00  دًىاس حضاةشي، ٍو

مىً  الاسجفام ئلى حىدة اإلاىخىحاث التي جيخجها اإلاإظعت وئلى اإلاطذاكُت التي جدض ى بها مً ؾشف الهمالء، ٍو

 :جلخُظ هزه اإلاهؿُاث في الجذٌو الخالي

 

 يوضح السيادات في  ألاوو الجارية لطمؤصضة: (III– 3)حدوو رقم 

 

 2012 2011 2010 الضىة

 46990465.00 46990465.00 46463984.70 اململالغ
 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت

ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا

 

 ثمثيل بياوي يوضح السيادات في  ألاوو الجارية لطمؤصضة: (III -4)الشكل رقم 

 

 
 

 نلى مهلىماث ملذمت مً ؾشف اإلاإظعت
ً
 مً ئنذاد الؿالب بىاءا
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 الخصوم: 

 

 رأش املاو .1

 

ادة سأط اإلااٌ ؾُلت العىحن اإلااغُت وئلى ًىمىا هزا خُث جداٌو   لم جلم مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء بٍض

 .داةما الحفاف نلُه

 

 :الىتيتة الصافية .2

 

مً خالٌ مالخكخىا للىدُجت الطافُت للمإظعت هالخل اسجفام واضح في الىدُجت وهزا مً ظىت ئلى أخشي  

شحو هزا الاسجفام ئلى الشهبُت الىبحرة التي أضبدذ جدض ى بها مىخجاتها واحعام ظىق اإلاإظعت، خُث بلغذ  ٍو

 لخطل ئلى مبلغ 2011 دًىاس حضاةشي واسجفهذ ظىت 41716925.09 مبلغ 2010هدُجت الطافُت للمإظعت ظىت 

 . دًىاس حضاةشي 171203747.15 لُطل ئلى مبلغ 2012 دًىاس حضاةشي وجىاضل الاسجفام ظىت 00112715964.

 

 :املوردون  .3

 

ادة ملفخت خُث أن كُمت اإلاىسدون واهذ في   هالخل مً خالٌ اإلاحزاهُاث اإلالذمت أن كُمت اإلاىسدون صادث ٍص

 دًىاس 71072020.00 فىضلذ ئلى مبلغ 2011 دًىاس حضاةشي أما في ظىت 60628571.10 جبلغ ما كُمخه 2010

 دًىاس حضاةشي وهزا الاسجفام الالفذ في 233835045.20 وضل مجمىم اإلاىسدون مبلغ 2012حضاةشي وفي ظىت 

اداث في همُت ؤلاهخاج  العىىاث ألاخحرة ًشحو ئلى اسجفام وشاؽ اإلاإظعت واحعام سكهتها الجغشافُت والٍض

شها  .والخىظهت التي جلىم بها اإلاإظعت ونملُت ججذًذ مهذاث ؤلاهخاج وجؿٍى

 

 :ديون أخرر  .4

 

مً خالٌ اإلاحزاهُاث اإلالذمت لىا الخكىا أن الذًىن اإلاخخلفت ألاخشي نلى اإلاإظعت جخخلف مً ظىت ئلى أخشي  

وهزا الاخخالف ساحو ئلى مذي اخخُاج اإلاإظعت لألمىاٌ مً أحل حغؿُت عجض ما أو مً أحل جذنُم حضء مهحن 

مىً اللٌى أن نلى اإلاإظعت مجمىنت مً الذًىن وضلذ في ظىت   287531220.74 ئلى مبلغ كذسه 2012ٍو

 . دًىاس حضاةشي 
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 ثدطيل قائمة التدفقات الىقدية: اململطل الثاوي

 

مً خالٌ مالخكخىا وجدلُل للاةمت الخذفلاث الىلذًت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء جدطلىا نلى الىخاةج 

 :الخالُت

 

 :التدفقات الىقدية مً  وشملة العادية .1

 

 الخكىا أن الخذفلاث الىلذًت 2012 و2011مً خالٌ مالخكخىا وجدلُلىا للاةمت الخذفلاث الىلذًت لعىتي 

 دًىاس حضاةشي وفي ظىت 3979755 جبلغ 2011الىاججت نً ألاوشؿت الدشغُلُت في اسجفام خُث واهذ ظىت 

 . دًىاس حضاةشي 12417379 اسجفهذ بشيل هبحر لخطل ئلى 2012

 

 :أرباح التشغيل قملل التغيرات في رأش املاو العامل .2

 

مً خالٌ مالخكخىا للاةمت الخذفلاث الىلذًت للمإظعت ًدبحن لىا أن كُمت ألاسباح الىاججت نً ألاوشؿت 

 2012 دًىاس حضاةشي وفي 2230003 جلذس بــ 2011الدشغُلُت للمإظعت خللذ اسجفام ملحىف خُث واهذ في 

ادة في ألاسباح الدشغُلُت جشحو في ألاظاط ئلى الاسجفام في 2745060أضبدذ جبلغ   دًىاس حضاةشي وهزه الٍض

 وللهلم فان هزه ا أسباح خللذ كبل الخغُحر في 2012ألاوشؿت الدشغُلُت التي خللخه اإلاإظعت خالٌ ظىت 

 .بىىد سأط اإلااٌ الهامل

 

 :ألاافي الىتيتة مً  وشملة التشغيطية .3

 

 ورلً 83076139- جشاحو هبحر في الىدُجت خُث واهذ ظالبت وجلذس بــ 2012خللذ اإلاإظعت خالٌ ظىت 

شحو هزا التراحو في 428994 والتي واهذ فيها الىدُجت ئًجابُت خُث بلغذ 2011ملاسهت بعىت   دًىاس حضاةشي ٍو

 .ألاضل ئلى الخىظهاث الىبحرة التي جلىم بها اإلاإظعت واإلاششوناث جدذ الخىفُز

 

 :ألاافي الىتيتة املضتخدم في  وشملة الاصتثمارية .4

 

ت لعىت   وضافي 2011ًمىً اللٌى أهه ًىحذ جلاسب هبحر بحن ضافي الىدُجت اإلاعخخذم في ألاوشؿت الاظدثماٍس

ت لعىت   12104699 خُث بلغذ كُمتهما نلى الخىالي خىالي 2012الىدُجت اإلاعخخذم في ألاوشؿت الاظدثماٍس

 . دًىاس حضاةشي 12702087و
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 :ألاافي التدفقات الىقدية الىاثتة عً  وشملة التمويطية .5

 

مً خالٌ مالخكخىا للاةمت الخذفلاث الىلذًت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء الخكىا ئن ضافي الخذفلاث 

لُت اسجفو بيعبت هبحرة ظىت   102500000 والزي أضبذ ًلذس خىالي 2012الىلذًت الىاججت نً ألاوشؿت الخمٍى

شحو ظبب هزا الاسجفام 46451111 الزي وان ًلذس خىالي 2011دًىاس حضاةشي ملاسهت بعىت   دًىاس حضاةشي، ٍو

ادة في سأط اإلااٌ اإلاذفىم والزي هى بذوسه اسجفو بما ًلاسب   دًىاس حضاةشي خُث أهه 55000000باألظاط ئلى الٍض

 دًىاس حضاةشي في ظىت 1000000 دًىاس حضاةشي، لُطل ئلى ما ًلاسب 46321781 ًبلغ 2011وان في ظىت 

2012. 

 

 ثدطيل قائمة الدخل: اململطل الثالث

 

          كاةمت الذخل هي نباسة نً هشف باًشاداث اإلاششوم خالٌ فترة صمىُت مهُىت، واإلاطشوفاث التي 

 للمبادب اإلاداظبُت اإلاخهاسف 
ً
أهفلها اإلاششوم في ظبُل الحطٌى نلى هزه ؤلاًشاداث والتي خطلذ غيها وفلا

 .نليها

 

خطح مً هزا الخهٍشف أهمُت مبادب ملابلت ؤلاًشاداث باإلاطشوفاث في جدذًذ الذخل ئر ًخم جؿبُم هزا . ٍو

 :اإلابذأ نلى مشخلخحن هما

 

 .جدذًذ ؤلاًشاد الىاحب ئدساحه في اللاةمت: اإلاشخلت ألاولى

 .جدذًذ اإلاطشوفاث التي أهفلذ للحطٌى نلى هزا ؤلاًشاد: اإلاشخلت الثاهُت

 

 :و فُما ًلي جدلُل للاةمت الذخل إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء

 

 :الربذ إلاحمالي .1

 

مً خالٌ مالخكخىا للاةمت الذخل إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء بطفت نامت والشبذ ؤلاحمالي بطفت 

 خُث كذس هزا 2011 اهخفؼ نً الشبذ ؤلاحمالي لعىت 2012خاضت الخكىا أن الشبذ ؤلاحمالي في ظىت 

شحو هزا الاهخفاع باألظاط ئلى أكعاؽ مإحلت إلاإظعت خُث 1274276الاهخفاع بدىالي   دًىاس حضاةشي ٍو

 دًىاس 697831 لخطل ئلى 2012 دًىاس حضاةشي واهخفػذ في ظىت 2132107 خىالي 2011واهذ جبلغ في ظىت 

 . دًىاس حضاةشي 329800حضاةشي وصٍادة نلى رلً الاهخفاع في كُمت اإلابُهاث والزي كذس بدىالي 
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 :املصروفات .2

 

 الخكىا أن اإلاطشوفاث اهخفػذ خُث 2012 و2011مً خالٌ مالخكخىا إلاطشوفاث اإلاإظعت خالٌ ظىت 

 دًىاس حضاةشي، 2327584 جلذس بمبلغ 2011 دًىاس حضاةشي بهذ أن واهذ في 1221176 مبلغ 2012وضلذ ظىت 

شحو هزا الاهخفاع باألظاط ئلى العُاظت الششُذة التي جدبهها اإلاإظعت في جىمُت اإلاطشوفاث  .ٍو

 

 :ألاافي ربذ العام قملل الضريملة .3

 

بت في ظىت  بت هجذ أن سبذ اإلاإظعت كبل الػٍش  اسجفهذ 2012مً خالٌ مالخكخىا لطافي سبذ الهام كبل الػٍش

 12417379 ئلى مبلغ 2012 دًىاس حضاةشي ووضل في ظىت 3979755 ًبلغ 2011بيعبت هبحرة خُث وان في 

دًىاس حضاةشي، خُث ًخيىن الشبذ الطافي مً مجمىم ؤلاًشاداث مؿشوح مىه اإلاطشوفاث وجخمثل ئًشاداث 

 :اإلاإظعت في الهىاضش الخالُت

 

 .أسباح بُو الاظدثماساث_ 

 .ئًشاداث الاظدثماساث_ 

 .ئًشاداث مخىىنت_ 

 .فىاةذ داةىت_ 

 .أسباح بُو أضٌى زابخت_ 

 

 :ألاافي ربذ العام بعد الضريملة .4

 

بت الذخل الحالُت والػشاةب  بت ومجمىم الػشاةب واإلاخمثلت في غٍش هى الفشق بحن ضافي الشبذ كبل الػٍش

مىً ئنؿاء اإلاهادلت الخالُت  :اإلاإحلت ألاخشي ٍو

 

بت = ضافي سبذ    مجمىم الػشاةب–ضافي الشبذ كبل الػٍش

 

بت لعىت   دًىاس حضاةشي أهبر بىثحر مً ضافي الشبذ بهذ 1143139 والبالغ 2012ٌهذ ضافي الشبذ بهذ الػٍش

بت لعىت   . دًىاس حضاةشي 3468159 والزي وان ًبلغ 2011الػٍش
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 ثدطيل قائمة حدوو خضابات الىتائج وثقرير مدقق الحضابات: اململطل الرابع

 

  ثدطيل قائمة حوو خضابات الىتائج–أوال

 

 :إهتاج الضىة املالية .1

 

 :وهي (خعاباث ؤلاهخاج)ئهخاج العىت اإلاالُت ًذخل في خعابه أسبو خعاباث 

 اإلابُهاث مً البػاتو واإلاىخجاث اإلاطىهت والخذماث اإلالذمت واإلاىخىحاث اإلالحلت

 

دعب هما ًلي  :ٍو

 

+ اإلابُهاث مً البػاتو واإلاىخجاث اإلاطىهت والخذماث اإلالذمت واإلاىخىحاث اإلالحلت = ئهخاج العىت اإلاالُت 

 .ئناهاث الاظخغالٌ+ ؤلاهخاج اإلاثبذ + ؤلاهخاج اإلاخضن أو اإلاىلظ مً اإلاخضون 

 

ومً خالٌ حذٌو خعاباث الىخاةج إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء هالخل أن ئهخاج العىت اإلاالُت لعىت 

 دًىاس 127822672.02 خىالي 2011 خُث وان ًبلغ ئهخاج العىت اإلاالُت في 2011 اسجفو نلى ظىت 2012

ادة في سكم 1649804662.28 لُطل ئلى 2012حضاةشي واسجفو ظىت  ادة ئلى الٍض  دًىاس حضاةشي وجشحو هزه الٍض

 . هزل2012ً واسجفام ؤلاهخاج اإلاثبذ لعىت 2012ألانماٌ لعىت 

 

 :اصتهالك الضىة املالية .2

 

ذخل في خعابه  اث اإلاعتهلىت، الخذماث الخاسحُت، :  خعاباث وهي3اظتهالن العىت اإلاالُت ٍو اإلاشتًر

 .ؤلاظتهالواث الخاسحُت ا أخشي 

 

دعب اظتهالن العىت هما ًلي  :ٍو

 

اث اإلاعتهلىت = اظتهالن العىت اإلاالُت   .ؤلاظتهالواث الخاسحُت ألاخشي + الخذماث الخاسحُت + اإلاشتًر

 

ومً خالٌ مالخكخىا الظتهالن العىت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء هجذ اسجفام مً ظىت ئلى أخشي خُث 

ادة في اظتهالن العىت اإلاالُت مً   . دًىاس حضاةشي 260000 خىالي 2012 ئلى 2011بلغذ الٍض
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 :إحمالي فائض الاصتغالو .3

 

ئحمالي فاةؼ الاظخغالٌ ٌهبر اللُمت اإلاػافت لالظخغالٌ مؿشوح منها أنباء اإلاعخخذمحن والػشاةب والشظىم 

 .واإلاذفىناث اإلامازلت

 

واإلاالخل هىا هى ئحمالي فاةؼ الاظخغالٌ في الىكام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ ًخخلف نً هدُجت الاظخغالٌ في 

اإلاخؿـ اإلاداظبي الىؾني اللذًم هكشا ليىهه لم ًؿشح اإلاطاٍسف اإلاالُت ولم ًػف ؤلاًشاداث اإلاالُت ولم ًؿشح 

حن حذًذًً هما الىدُجت : مخططاث ؤلاهخالن واإلاإوهاث، خُث أوحذ الىكام اإلاداظبي الجذًذ معخٍى

 .الهملُاجُت والىدُجت اإلاالُت

 

 :الىتيتة العمطياثية .4

 

الىدُجت الهملُاجُت هي نباسة نً ئحمالي فاةؼ الاظخغالٌ مػافا ئلُه اإلاىخجاث الهملُاجُت ألاخشي ومؿشوخا 

مىه ألانباء الهملُاجُت ألاخشي وهزا مخططاث الاهخالواث واإلاإوهاث وخعاسة اللُمت ومػافا ئلُه اظترحام 

 .نلى خعاةش اللعمت واإلاإوهاث

 

ومً خالٌ حذٌو خعاب الىخاةج اإلالذم لىا مً ؾشف اإلاإظعت هالخل أن الىدُجت الهملُاجُت اسجفهذ في ظىت 

 .2011 ملاسهت بعىت 2012

 

 :الىتيتة املالية .5

 

الىدُجت اإلاالُت هي الىدُجت التي جم جدلُلها مً خالٌ الهملُاث اإلاالُت التي جم اللُام بها خُث جمثل الفشق 

بحن اإلاىخجاث اإلاالُت وألانباء اإلاالُت، واإلاالخل أن الىدُجت اإلاالُت للمإظعت ظالبت وهزا ما ًذٌ أن أنباء 

 خُث واهذ الىدُجت اإلاالُت 2011 نىغ ما هى نلُه الحاٌ في ظىت 2012اإلاإظعت أهثر مً ئًشاداتها في ظىت 

 .مىحبت

 

 :الىتيتة العادية قملل الضريملة .6

 

بت هي مجمىم ول مً الىدُجت الهملُاجُت والىدُجت اإلاالُت، وحهخبر بمثابت هدُجت  الىدُجت الهادًت كبل الػٍش

بت  .الاظخغالٌ باليعبت للىكام اللذًم ئال أنها جخػو مباششة للػٍش

 

بت لعىت _   194021268.44( + 188892.29 = )- 2012الىدُجت الهادًت كبل الػٍش
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بت لعىت   . د ج19383276.15 = 2012الىدُجت الهادًت كبل الػٍش

 

بت لعىت _   137194763.37 + 183319.12 = 2011الىدُجت الهادًت كبل الػٍش

بت لعىت   . د ج137378082.49 = 2011الىدُجت الهادًت كبل الػٍش

 

 :الىتيتة الصافية لألوشملة العادية .7

 

الىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًت ورلً بهذ ؾشح الػشاةب الىاحب دفهها نً الىخاةج الهادًت والػشاةب 

 اسجفهذ باليعبت 2011اإلاإحلت نً الىخاةج الهادًت، هالخل أن الىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًت لعىت 

 . دًىاس حضاةشي 1651167970.13 دًىاس حضاةشي وأضبدذ 1293911661.58 خُث واهذ جبلغ 2012لعىت 

 

 :ألاافي هتيتة الضىة املالية .8

 

الىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًت  (خعب الحالت)ضافي هدُجت العىت اإلاالُت هب نباسة نً حمو أو ؾشح 

 .والىدُجت غحر الهادًت

 

ومً خالٌ مالخكخىا لجذٌو خعاب الىخاةج إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء هجذ أن ضافي هدُجت العىت 

م الصحُذ هدى الخىظو والخؿىس   .اإلاالُت في اسجفام معخمش وهزا ما ًذٌ نلى أن اإلاإظعت في الؿٍش

 

          ٌهذ حذٌو خعاباث الىخاةج أخذ اللىاةم اإلاالُت ا أظاظُت مً خُث أهه بُان لألنباء وؤلاًشاداث 

اإلادللت خالٌ الذوسة واإلالاسهت بُنها مً أحل اظخخالص مخخلف الىخاةج بغشع اظخخذامها في حصخُظ 

الىغهُت اإلاالُت، ئال أهه حاء أهثر جفطُال بدُث ًكهش أهبر كذس مً الىخاةج مثل ئحمالي فاةؼ الاظخغالٌ الزي 

، (الىدُجت الهملُاجُت)ال ًذخل في خعابه الاهخالواث واإلاإوهاث التي جأخز بهحن الانخباس في اإلاعخىي اإلاىالي 

وهزا اإلاطاٍسف وؤلاًشاداث اإلاالُت التي جذخل في خعاب الىدُجت اإلاالُت، هما أهه ًدخىي نلى مهؿُاث الذوسة 

الحالُت والعابلت، مما ًمىً اإلالاسهت واظخخالص الىخاةج، وول هزا مً شأهه ئنؿاء ضىسة أهثر وغىخا نً 

الىغهُت اإلاالُت للمإظعت ومذي كذستها نلى جدلُم ألاسباح أو الهىامل التي أدث ئلى خذور الخعاةش، مما 

ٌهني اللذسة نلى أخز اللشاساث العلُمت بشأن اإلاإظعت ظىاء مً ألاؾشاف الذاخلُت أو الخاسحُت، وهزا 

 
ً
 .باألخز بهحن الانخباس الىشىف اإلاالُت ألاخشي ؾبها
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  ثدطيل ثقرير مدقق الحضابات–ثاهيا

 

 

 مؤصط إهتاج وثوزيع مواد الملىاء

 (شرلة ذات مضؤولية مددودة)

 القوائم املالية

 2012 ديضمبر 31عً الضىة املالية املىتهية في 

 وثقرير مدقق الحضابات عطيها

 

 ثقرير عً القوائم املالية

واإلاخمثلت في " ششهت راث معإولُت مدذودة"ساحهىا اللىاةم اإلاالُت اإلاشفلت إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء 

 وهزا كىاةم الذخل والخغحر في خلىق اإلالىُت والخذفلاث الىلذًت نً العىت 2012 دٌعمبر 31اإلاحزاهُت في 

خ، وملخظ للعُاظاث اإلاداظبُت الهامت وغحرها مً ؤلاًػاخاث  .اإلاالُت اإلاىتهُت في رلً الخاٍس

 

 مضؤولية إلادارة عً القوائم املالية

 نادال 
ً
هزه اللىاةم اإلاالُت معإولُت ئداسة اإلاإظعت، فاإلداسة معإولت نً ئنذاد ونشع اللىاةم اإلاالُت نشغا

ت، وجخػمً معإولُت ؤلاداسة جطمُم وجىفُز   إلاهاًحر اإلاداظبت الذولُت وفي غىء اللىاهحن العاٍس
ً
وواضحا وفلا

 خالُت مً أًت 
ً
 وواضحا

ً
 نادال

ً
والحفاف نلى سكابت داخلُت راث ضلت بانذاد ونشع كىاةم مالُت نشغا

فاث هامت ومإزشة ظىاء هاججت نً الغش أو الخؿأ، هما جخػمً هزه اإلاعإولُت اخخُاس العُاظاث  جدٍش

 .اإلاداظبُت اإلاالةمت وجؿبُلها ونمل الخلذًشاث اإلاداظبُت اإلاالةمت للكشوف

 

 :مضؤولية مدقق الحضابات

وكذ جمذ مشاحهخىا وفلا . جىدطش معإولُدىا في ئبذاء الشأي نلى هزه اللىاةم اإلاالُت في غىء مشاحهخىا لها

ت، وجخؿلب هزه اإلاهاًحر مىا الالتزام بمخؿلباث العلىن اإلانهي  إلاهاًحر اإلاشاحهت وفي غىء اللىاهحن العاٍس

فاث هامت ومإزشة  .وجخؿُـ وأداء اإلاشاحهت للحطٌى نلى جأهذ مىاظب بأن اللىاةم اإلاالُت خالُت مً أًت جدٍش

وجخػمً أنماٌ اإلاشاحهت أداء ئحشاءاث للحطٌى نلى أدلت مشاحهت بشأن اللُم وؤلافطاخاث في اللىاةم 

 .اإلاالُت

شمل رلً جلُُم مخاؾش الخدٍشف الهام  وحهخمذ ؤلاحشاءاث التي جم اخخُاسها نلى الحىم اإلانهي للمشاكب َو

ولذي جلُُم هزه اإلاخاؾش ًػو اإلاذكم في انخباسه . واإلاإزش في اللىاةم اإلاالُت ظىاء الىاجج نً الغش أو الخؿأ

الشكابت الذاخلُت راث الطلت بلُام اإلايشأة بانذاد اللىاةم اإلاالُت والهشع الهادٌ والىاضح لها ورلً 

لخطمُم ئحشاءاث مشاحهت مىاظبت للكشوف ولىً لِغ بغشع ئبذاء سأي نلى هفاءة الشكابت الذاخلُت في 
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وحشمل نملُت اإلاشاحهت أًػا جلُُم مذي مالةمت العُاظاث اإلاداظبُت والخلذًشاث اإلاداظبُت الهامت . اإلايشأة

 .التي أنذث بمهشفت ؤلاداسة وهزا ظالمت الهشع الزي كذمذ به اللىاةم اإلاالُت

وئهىا هشي أن أدلت اإلاشاحهت التي كمىا بالحطٌى نليها وافُت ومىاظبت وحهذ أظاظا مىاظبا إلبذاء سأًىا نلى 

 .اللىاةم اإلاالُت

 

 الرأر

ومً سأًىا أن اللىاةم اإلاالُت اإلاشاس ئليها أناله حهبر بهذالت ووغىح، في حمُو حىاهبها الهامت، نً اإلاشهض اإلاالي 

، ونً أدائها اإلاالي وجذفلاتها الىلذًت نً العىت اإلاالُت 2012 دٌعمبر 31إلاإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء في 

خ ورلً ؾبلا إلاهاًحر اإلاداظبت وفي غىء اللىاهحن واللىاةذ راث الهالكت بانذاد هزه  اإلاىتهُت في رلً الخاٍس

 .اللىاةم اإلاالُت

 

 ثقرير عً املتملطملات القاهوهية والتىظيمية  خرر 

جمعً اإلاإظعت خعاباث مالُت مىخكمت جخػمً ول ما هظ اللاهىن وهكام اإلاإظعت نلى وحىب ئزباجه فيها 

 .وكذ وحذث اللىاةم اإلاالُت مخفلت مو ما هى واسد بخلً الحعاباث

ش مجلغ ؤلاداسة اإلاهذ وفلا إلاخؿلباث اللاهىن والةدخه الخىفُزًت مخفلت مو ما هى  البُاهاث اإلاالُت الىاسدة بخلٍش

 .واسد بذفاجش اإلاإظعت ورلً في الحذود التي جثبذ بها مثل جلً البُاهاث بالذفاجش
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 :خاثمة الفصل

 

 نلى 
ً
          مً خالٌ الذساظت الخؿبُلُت التي جمذ نلى معخىي مإظعت ئهخاج وجىصَو مىاد البىاء وبىاءا

ىت  ش اإلاالُت لثالر ظىىاث مخخالُت لهزا ألاخحر والتي جخظ ول مً كاةمت حذٌو ظُىلت الخٍض نُىت مً الخلاٍس

وحذٌو خعاباث الىخاةج وحذٌو الذخل، جبحن لىا أن للخذكُم الذاخلي دوس حىهشي وأظاس ي في الخدلم مً 

ظالمت وصحت هزه اللىاةم، فأي خلل في الىكام اإلاىلذ لها ًإدي خخما ئلى خلل في اللىاةم اإلاالُت الخخامُت 

م هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي  بطفت جللاةُت، لزلً فالخذكُم الذاخلي بامياهه اهدشاف الخلل مً خالٌ جلٍى

تها، في قل الخلُذ بمهاًحر  الخذكُم اإلاخفم نليها، لِعمذ هزا ألاخحر بخىلُذ كىاةم  واإلادافكت نلى ئظخمشاٍس

 .مالُت جيىن ممثلت للىغهُت الحلُلُت للمإظعت
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عخبر مىضىع            جىاولذ هره الدزاطت مىضىع دوز الخدقُق الداخلي في جدظين حىدة القىائم املالُت َو

الخدقُق الداخلي من املىاضُع التي هالذ اهخمام الكثير من الباخثين واملهىُين في مجال جدقُق الحظاباث 

والخدلُل املالي خُث أن القىائم املالُت حاءث خدمت الخخُاحاث ألاطساف املخعاملت مع املؤطظت وجقُُم 

 .وشاطها، وجمثل القىائم املالُت الطىزة الحقُقُت للمؤطظت

 

          من خالل معالجت إشكالُت البدث التي جدوز خىل مدي مظاهمت الخدقُق الداخلي في جدظين حىدة 

ادة ومىزىقُت ومطداقُت املعلىمت املداطبُت  القىائم املالُت، جم الخىضل إلى أن الخدقُق الداخلي له دوز في ٍش

وذلك باالعخماد على ضسوزة جطبُق معاًير الخدقُق الدولُت وكرا إلصام املؤطظاث بضسوزة إجباع املبادئ 

 أكبر خىل مطداقُت مخسحاث الىظام 
ً
املداطبُت والىظام املداطبي املالي، ولهرا ًمثل الخدقُق الداخلي ضماها

 .املداطبي في املؤطظت الاقخطادًت

 

ين وفطل جطبُقي            لإلملام بدُثُاث املىضىع الري جم جىاوله من خالل زالر فطىل، فطلين هظٍس

 :وعلُه ًمكن جلخُظ هخائج الدزاطت، بالشكل الخالي

 

 :اختيار الفرضيات

 

بعد جىاولىا هره الدزاطت مكىدىا من اخخُاز الفسضُاث التي جم اعخمادها في مقدمت البدث لرا طىلخطها فُما 

 :ًلي

 

 : حسب الفرضية ألاولى . أ

ٌظاهم الخدقُق املداطبي في جددًد ا أدواث الالشمت إلزباث مطداقُت القىائم املالُت وذلك من خالل اعخماد 

املدقق املداطبي على دزاطت ومخابعت هظام السقابت الداخلُت املعخمد في املؤطظت وفدظ السجالث املداطبُت 

والقاهىهُت والسقابُت على أعمال الجسد، وعلُه جمكن هره ألادواث املدقق من مخابعت وجقُُم القىائم املالُت 

 .إلزباث صحتها ومطداقُتها، وهرا ما ًثبذ صحت الفسضُت ألاولى

 

 :حسب الفرضية الثانية . ب

س هي  س مدقق الحظاباث أداة ضغط على إلادازة من أحل جفعُل ألاداء املداطبي باعخباز أن الخقاٍز ٌعخبر جقٍس

بلىزة ملخخلف العملُاث املداطبُت واملالُت ومن خالله ًمكن معسفت مظخىي ألاداء املداطبي، ولهرا ًخم 

س في معسفت املعلىماث الىازدة الطخخدامها في  الاعخماد على هخائجه، كما حظخفُد إلادازة من هخائج هرا الخقٍس

ت بغُت الىضىل إلى ألاداء املداطبي الفعال، وهرا ما ًثبذ صحت  ت وعملُاتها الدظُيًر مخخلف قسازاتها إلاداٍز

 .الفسضُت الثاهُت
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 :حسب الفرضية الثالثة . ت

س املدقق الداخلي اوعكاطا اًجابُا في جطبُق املؤطظت إلزشاداتها على حىدة القىائم املالُت،  جىعكع جقاٍز

وذلك من خالل التزام املؤطظاث بخطبُق إزشاداث وجىضُاث املدقق الداخلي مما ًؤدي إلى إعطاء ضىزة 

ضادقت للىضعُت املالُت للمؤطظت وعلُه ٌعخبر أطاض لضمان حىدة القىائم املالُت لخلبُت خاحاث 

 . مظخخدميها وجدقُق أهداف املؤطظت، وهرا ما ًثبذ صحت الفسضُت الثالثت وألاخيرة

 

 :نتائج الدراسة

 

 .ٌظاعد الخدقُق الداخلي والخدلُل ملعلىماث القىائم املالُت في اجخاذ القسازاث الاقخطادًت .1

 .فعالُت الخدقُق الداخلي في اكدشاف أخطاء في القىائم املالُت وخاالث الخالعب والغش .2

 .للخدقُق الداخلي دوز هام في مطداقُت ومىزىقُت املعلىماث في القىائم املالُت .3

جخفق املفاهُم املالُت واملداطبُت على فعالُت الخدقُق املداطبي في جدظين حىدة معلىماث القىائم  .4

 .املالُت

جسجكص حىدة القىائم املالُت على دزحت اكدشاف مدقق الحظاباث لألخطاء واملخالفاث التي جىحد  .5

س عنها  .بالقىائم املالُت والخقٍس

 

 :التوصيات

           

بعد جىاولىا مىضىع الخدقُق الداخلي ودوزه في جدظين حىدة القىائم املالُت الري ٌعخبر من أهم           

املىاضُع الهامت، طىاء في الجاهب الىظسي أو الخطبُقي من هرا البدث، وبعد اطخخالص هخائج البدث وإزباث 

 :صحت الفسضُاث ًمكن اقتراح حملت من الخىضُاث

 

إعداد سجل ًدخىي على حمُع خاالث املخالفاث وألاخطاء التي واحهتها املؤطظت في الظىىاث  .1

 .الظابقت

ًجب جىطُع مظؤولُت مدقق الحظاباث الخاضت باكدشاف الغش، بهدف جمكين مظخخدمي القىائم  .2

املالُت من الثقت في آزائهم عن مطداقُت وعدالت هره القىائم في الخعبير عن املسكص املالي للمؤطظت 

 .الاقخطادًت وهخائج أعمالهم

س النهائي للمدققين .3  .ضسوزة الاهخمام بالخىضُاث والاقتراخاث التي جىدزج ضمن الخقٍس
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 :آفاق الدراسة

 

 :إن مىضىع الخدقُق الداخلي ًبقى مفخىخا لدزاطاث أخسي ًمكن أن هقترح بعض الدزاطاث          

 

 .أهمُت الخدقُق الداخلي في ضىع القسازاث .1

 .دوز الخدقُق الداخلي في خىكمت الشسكاث .2

 .دوز الخدقُق الداخلي في جدظين املعلىمت املداطبُت .3
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 :امللخص

 

          خاولىا مً خالل َذا البدث اضخخالص دور الخذقيق الذاخلي في جدطين حىدة القىائم اإلااليت، 

وإلاعالجت اإلاىطىع اضخخذمىا ؤداحي الىثائق واإلاقابلت بهذف الخىصل إلى فهم ؤوضح إلشهاليت ما مذي جإثير 

الخذقيق الذاخلي في جدطين حىدة القىائم اإلااليت؟ باالعخماد على دراضت خالت واضدىادا للىخائج اإلاخىصل إليها 

ذا ما ًىفٍز الخذقيق  هجذ ؤن الخذقيق الذاخلي له دور في سيادة مىثىقيت ومصذاقيت اإلاعلىمت اإلاداضبيت َو

 .الذاخلي 

 

 :الهلماث املفتاحيت

 

 .          الخذقيق الذاخلي، القىائم اإلااليت، حىدة القىائم اإلااليت

 

Résumé: 

 

           Dans le cadre de cette recherche, nous avons tenté de tirer le rôle de l'audit interne dans 

l'amélioration de la qualité des états financiers afin de mieux comprendre la manière dont la 

vérification interne affecte la qualité des états financiers. Sur la base d'une étude de cas et sur la 

base des résultats, nous constatons que la vérification interne joue un rôle dans l'augmentation de 

la fiabilité et de la crédibilité de l'information comptable fournie par l'audit interne. 
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