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 شكخ كعخفاف
 سيجنا دمحم يؽلرالة كالدالـ عمى أشخؼ السخسمبدؼ هللا الخحساف الخحيؼ كا

 كعمى آلو كصحبو أجسعيؽ

 الحسج هلل تعالى الحي كفقشي في دراستي كأعانشي عمى إتساـ ىحا العسل

 كعمسشي مالؼ أكؽ أعمؼ ككاف فزمو

 عمي عغيؼ

 والعاؼية ؿ هللا في عسخىسا وأمجىسا بالرحةأشا –يسيغ أتقجـ بالذكخ الجديل لػالجؼ الكخ 

 لسا وفخاه لي مغ راحة حتى أتع ىحا

 العسل عمى أكسل وجو.

 كسا أتقجـ بأخمز كمسات الذكخ والعخفاف وبأصجؽ معاف التقجيخ واالحتخاـ إلى األستاذة

 اتيا" التي لع تبخل عميشا بإرشاداتيا ونرائحيا وتػجييخاج إيسافدال" بؽ السذخفة 

 الدجيجة التي كاف ليا بالغ األثخ في إنجاز ىحا العسل.

 " عمى حدغ تعاونيا معشانؾر اليجى بيمؾليكسا ال نشدى أف نتقجـ بالذكخ الكبيخ إلى األستاذة" 

 وأختع شكخؼ الخالز إلى كل مغ ساعجنا في إنجاز ىحه السحكخة مغ قخيب أو بعيج

 ولػ بكمسة شيبة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلىجاء
 الحسج هلل الحي كفقشي في إنجاز ىحا العسل الستؾاضع                    

 كالحي اىجيو:                                      

 كاخفض ليسا جشاح الحؿ مؽ الخحسة كقل رب إلى مغ قاؿ فييسا هللا عد وجل"         

 اؿ في عسخىسا" أمي وأبي الكخيسيغ حفطيسا هللا وأشأرحسيسا كسا ربياني صغيخا       

 وقجرني عمى رد جدء مغ جسيميسا.                           

 إلى مغ أتقاسع معيع أجػاء السحبة األسخية إخػتي وأخػاتي وكل أفخاد العائمة         

 صغيخىا وكبيخىا. 

 الجراسي وساىع في وصػلي إلى إلى جسيع مغ عمسشي وساعجني خالؿ دربي           

 إليو.ما وصمت       

 كسا أىجؼ ىحا العسل إلى كل شالب عمع وإلى جسيع األصجقاء والدمالء.           

 

 

 بؽ ججي رابح

 

 



 

 

 

 

 

 ءاإلىػػػػػػػػػجا
 بعج بدع هللا الخحسغ الخحيع

 أحسج هللا تعالى واشكخه عمى نعسو وحدغ تػؼيقو حسجا كثيخا

 ء و السخسميغمباركا ؼيو و الرالة و الدالـ عمى سيجنا دمحم خاتع األنبيا

 أزكى التدميععميو أفزل الرالة و 

 في الجراسة إلى مغ ذلل لي الرعاباىجؼ ثسخة جيج سشيغ 

 مغ كاف ليسا الفزلفي الحياة في الدخاء والزخاء و  و الدشج األوؿ لي

 رزقشي بخىسااؿ هللا في عسخىسا و والجتي أش  هللا سبحانو و تعالى، إلى والجؼ ؼيسا وصمت إليو بعج

 أخػاتيبجانبي دوما إلى إخػتي و  وقفمغ شجعشي و و إلى 

 عائمة دمحم دحسافكل ىل واألقارب، و إلى كل األو 

 عػنا لي إلى كل أصجقائي األعداءوالى دائسا مغ كانػا 

 اف يخزقشا التػفيق و الدجاد. لسائال هللا عد و ج و كل مغ سانجني مغ قخيب أو بعيج

 

 

 

 

 أسامة دمحم دحساف
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 ةمقجم
 



 مقجمة:

 
 أ

 مقجمة: 
ومداعجتيا  تعتبخ الخقابة الجاخمية إحجػ أىع الػضائف األساسية في السؤسدة ىجفيا خجمة اإلدارة       

في الؿياـ بأعساليا، وبالخغع مغ ارتباط الػضائف اإلدارية ببعزيا البعس إال أف لػضيفة الخقابة اىسية 
القػائع السالية، حيث تخكد  حدغ استخجاـسئشاف إلى خاصة باعتبارىا الػسيمة التي يسكغ عغ شخيقيا االش

أؼ ادارة في أؼ مؤسدة عمى الخقابة الجاخمية باعتبارىا تداعج في تحقيق أىجافيا وكحألظ االلتداـ 
 بسدؤوليتيا.

باإلضافة إلى ذألظ تعتبخ الخقابة الجاخمية بسثابة خط الجفاع الحؼ يحسي مرالح السداىسيغ 
اؼ ذات صمة بالسؤسدة، فيػ يعسل عمى تػفيخ الحساية لعسمية إنتاج السعمػمة برفة خاصة وكافة األشخ 

 السالية، التي يسكغ االعتساد عمييا في اتخاذ قخار االستثسار واالئتساف.

كسا تداعج الخقابة الجاخمية في زيادة الثقة في القػائع السالية والتقميل مغ مخاشخ الغر والتالعب 
لقج أصبح مغ البجييي في األدبيات السحاسبية والسالية أف القػائع السالية  تعتبخ في تمظ القػائع السالية و 

الخكيدة األساسية ألؼ مؤسدة اقترادية وذلمظ ألىسيتيا بالشدبة لسدتخجمييا ومجػ االعتساد عمييا في 
الجخاءات التي عسميات التشبؤ والتخصيط السدتقبمي واتخاذ القخارات، كاف البج لإلدارة مغ إتباع الػسائل وا

 تدسح ليا بتحديغ جػدة القػائع السالية.

ونطخا ألىسية الخقابة الجاخمية في تحقيق أىجاؼ السؤسدة ودورىا في إضفاء السرجاؾية عمى 
القػائع السالية الخاصة بيا. جاءت ىحه الجراسة لتػضيح الخقابة الجاخمية ودورىا في إضفاء السرجاؾية 

 عمى القػائع السالية

 يتع شخح االشكالية الخئيدية التالية:وعميو 

 أكال: إشكالية الجراسة

في شخكة خجماتي ببخج  ما ىؾ دكر الخقابة الجاخمية في إضفاء السرجاقية عمى القؾائؼ السالية        
 بؾعخيخيج؟

ة وفي محاولة اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيدي يتصمب األمخ االجابة عمى جسمة مغ األسئمة الفخعية والستسثم
 أساسا في:

 األسئمة الفخعية

 ؟ىل شخكة خجماتي تتػفخ عمى نطاـ رقابة داخمية فعاؿ 
 ىل القػائع السالية لمذخكة محل الجراسة تتدع بالسرجاؾية؟ 



 مقجمة:

 
 ب

 ؟ىل ىشاؾ عالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية ومرجاؾية القػائع السالية في الذخكة محل الجراسة 

 ثانيا: فخضيات الجراسة

 ػفخ عمى نطاـ رقابة داخمية فعاؿ.شخكة خجماتي تت 
 .القػائع السالية في الذخكة محل الجراسة تتدع بالسرجاؾية 
 .ىشاؾ عالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية ومرجاؾية القػائع السالية في الذخكة محل الجراسة 

 ثالثا: أىجاؼ الجراسة

سرجاؾية عمى القػائع السالية اليجؼ األساسي ليحا البحث يتسثل في دراسة العالقة بيغ إضفاء ال   
كستغيخ تابع والخقابة الجاخمية كستغيخ مدتقل وبالتالي استشتاج دور الخقابة الجاخمية في إضفاء السرجاؾية 

 عمى القػائع السالية وىحا اليجؼ األساسي يتزسغ األىجاؼ الفخعية التالية:

 وأىجافيا التعخؼ عمى اإلشار الشطخؼ لمخقابة الجاخمية مغ خالؿ مكػناتيا. 
 الػقػؼ عمى وجػد رقابة داخمية فعالة في السؤسدات االقترادية. 
 الخخوج بشتائج مغ شأنيا بياف قجرة الخقابة الجاخمية في إضفاء السرجاؾية عمى القػائع السالية. 

 رابعا: أىسية الجراسة

 ػائع الساليةتكسغ اىسية السػضػع في معخفة دور الخقابة الجاخمية في إضفاء السرجاؾية عمى الق. 
  تكتدي الخقابة الجاخمية في أؼ مؤسدة اقترادية أىسية بالغة مغ خالؿ الجور الياـ الحؼ تمعبو

 في تحقيق نداىة ومرجاؾية القػائع السالية.
 مجػ مداىسة الخقابة الجاخمية في التقميل مغ االختالسات والتالعبات السالية كحلظ. 

 خامدا: مبخرات اختيار السؾضؾع

 السبخرات التي أدت بشا إلى اختيار ىحا السػضػع ما يمي:مغ أىع 

 .السيػؿ الذخري واالىتساـ بسثل ىحه السػاضيع 
 .الخغبة في اكتداب معارؼ ججيجة في مجاؿ الخقابة الجاخمية ودورىا في مرجاؾية القػائع السالية 
 ؼ يمعبو نطاـ الخقابة الجاخمية في تحجيج مكانة السؤسدة.الجور الكبيخ الح 
 اجة السؤسدات لخقابة داخمية كػسيمة لتحديغ جػدة القػائع السالية.ح 

 
 



 مقجمة:
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 سادسا: مشيجية الجراسة

نطخا لصبيعة الجراسة وتساشيا مع السػضػع، ولتحقيق أىجافو والػصػؿ إلى الشتائج السخجػة مشو، تع      
ور الخقابة الجاخمية استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي في الجدء الشطخؼ، وذلظ مغ خالؿ وصف وتحميل د
 في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية أما الجانب التصبيقي فقج تع اعتساد مشيج دراسة حالة.

أما بالشدبة لألدوات التي تع استخجاميا في الجانب الشطخؼ وتتسثل أساسا في االشالع عمى السخاجع 
نتخنت، أما في الجانب التصبيقي فقج ، وكحا ما ىػ متػفخ عمى شبكة األوالجراسات الستػفخة حػؿ السػضػع

تع االستعانة بأسمػب االستبياف وتجعيسيسا باألشكاؿ البيانية واالستشتاجات لتدييل عسمية عخض وتحميل 
   معصيات الجراسة السيجانية. 

 سابعا: الجراسات الدابقة

  دراسة
 2015/ 2014بخابح بالؿ 

ديغ نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدات تقييع دور السخاجع الجاخمي في تح عشػاف الجراسة 
 االقترادية.

 رسالة ماجيدتخ نػع الجراسة
 التعخؼ أكثخ عمى نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدة اليجؼ مغ الجراسة 

يداعج نطاـ الخقابة الجاخمية عمى التحكع في السؤسدة مغ أجل تحقيق أىجافيا  أىع الشتائج 
ضفيغ بالقػانيغ والتعميسات اإلدارية السخسػمة، حساية الستعمقة بزساف التداـ السػ 

أصػؿ السؤسدة، االرتقاء بالكفاءة االنتاجية وتػفيخ مرادر السعمػمات التي يعتسج 
 عمييا في تقييع ىحا الشطاـ.

نطاـ الخقابة الجاخمية في ضل التذغيل االلكتخوني لمبيانات ودوره في تحديغ التدييخ  أىع االقتخاحات
 سدة.في السؤ 

  دراسة
 2013/ 2012بؽ عسارة كييشة 

 السخاجعة الخارجية وسيمة لتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية عشػاف الجراسة
 رسالة ماجيدتخ نػع الجراسة 

مغ   ؼاليج
 الجراسة 

 ابخاز اىسية السخاجعة الخارجية بالشدبة لمسؤسدات ومجػ مداىستيا في تحديغ تدييخىا.

 بتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية بسختمف جػانبيا مغ شخؼ محافع الحدابات عجـ الؿياـ  أىع الشتائج



 مقجمة:

 
 د

الؿياـ بتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية بذكل مفرل، فيي تعتبخ القاعجة األساسية لمبجء في  أىع االقتخاحات
 عسمية مخاجعة مختمف العشاصخ

 2019/ 2018دراسة ناصخي فتيحة 
 

الجاخمية في تحديغ جػدة القػائع السالية دراسة ميجانية في دور نطاـ الخقابة  عشػاف الجراسة 
 مؤسدة الشديج والتجييد بدكخة

 رسالة ماستخ نػع الجراسة 
الخخوج بشتائج مغ شأنيا بياف قجرة نطاـ الخقابة الجاخمية عمى تحديغ جػدة  اليجؼ مغ الجراسة 

 القػائع السالية
 في تحديغ جػدة القػائع السالية يداىع نطاـ الخقابة الجاخمية أىع الشتائج 

 ضخورة تصبيق إجخاءات نطاـ الخقابة الجاخمية بيجؼ حساية أصػؿ السؤسدة أىع االقتخاحات
 

 اكجو التذابو كاالختالؼ
 أوجو االختالؼ أوجو التذابو 

: ركدت في تقييع 1الجراسة
دور السخاجع الجاخمي في 
تحديغ نطاـ الخقابة الجاخمية 

 قتراديةفي السؤسدات اال

تتفق مع دراستشا في 
 تشاوليا الخقابة الجاخمية 

تختمف في كػنشا ركدنا عمى الخقابة الجاخمية 
ودورىا في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية، أما 
ىحه الجراسة فقج ركدت عمى ما مجػ تأثيخ تشفيح 
مياـ السخاجعة الجاخمية ومبادئيا عمى تحديغ 

 نطاـ الخقابة الجاخمية. 
: ركدت عمى 2اسةالجر 

السخاجعة الخارجية وسيمة 
 لتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية .

تتفق مع دراستشا في 
 تشاوليا الخقابة الجاخمية.

تختمف في كػنشا ركدنا عمى الخقابة الجاخمية 
ودورىا في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية، أما 
ىحه الجراسة فقج ركدت عمى السخاجعة الخارجية 

جيج لمشطع الستبعة في السؤسدة بػية  كيؽية تقييع
 تحقيق أىجافيا.

: ركدت عمى دور 3الجراسة
نطاـ الخقابة الجاخمية في 

 تحديغ جػدة القػائع السالية 

تتفق مع دراستشا في 
تشاوليا الخقابة الجاخمية، 

 والقػائع السالية.

تختمف حدب االشكالية ىحه الجراسة ماىػ دور 
تحديغ جػدة القػائع نطاـ الخقابة الجاخمية في 

 السالية.
 

 



 مقجمة:

 
 ه

 

 ثامشا: هيكل الجراسة

دراسة اإلشار الشطخؼ لمخقابة  عغ الفرل االوؿ حيث تشاولشا في ع ىحا البحث إلى ثالثة فرػؿ قد
الجاخمية وتع تقديسو إلى ثالث مباحث، األوؿ يتصخؽ إلى عسػميات حػؿ الخقابة الجاخمية، والثاني يتشاوؿ 

لجاخمية الجاخمية، مقػماتو، واجخاءاتيا، والثالث يتشاوؿ أساليب دراسة نطاـ الخقابة ا مكػنات نطاـ الخقابة
الفرل الثاني يتشاوؿ دراسة االشار الشطخؼ لمقػائع السالية وتع تقديسو إلى ، أما مغ قبل السخاجع ومخاشخىا

ع السالية، والثالث ػاع القػائأساسيات حػؿ القػائع السالية، والثاني يتصخؽ إلى أنثالث مباحث، األوؿ يتشاوؿ 
الفرل ، وفي الفرل األخيخ وىػ مقػائع الساليةلإضفاء مرجاؾية  عمىيتصخؽ إلى  قجرة الخقابة الجاخمية 

اوؿ ، والحؼ قدع بجوره إلى مبحثيغ، األوؿ يتشالثالث ؼيعالج دراسة ميجانية لذخكة خجماتي ببخج بػعخيخيج
 الثاني التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات.ذخكة خجماتي بخج بػعخيخيج و ب التعخيف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل األكؿ:

الخقابة الجاخمية لشغاـطار الشغخي اإل  
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 تسييج:

يتساشى مفيػـ نطاـ الخقابة الجاخمية وأىجافو مع الشذاط االقترادؼ وما يختبط بيحا الشذاط حيث      
نذصة ضيخت الحاجة إلى وجػد نطاـ رقابة مشح القجيع، كسا تصػر مفيػـ الخقابة نطخا لديادة واتداع األ

داخل السؤسدات االقترادية مسا أدػ إلى زيادة االىتساـ بشطاـ الخقابة الجاخمية الحؼ يدعى بجوره إلى 
تحقيق الكفاءة في استخجاـ مػارد وأصػؿ السؤسدة والحرػؿ عمى البيانات والسعمػمات بجقة السصمػبة 

جاؾية القػائع السالية وضساف تشفيح األىجاؼ السػضػعة مغ قبل السؤسدة، كحلظ مغ أجل إضفاء مر
وزيادة الثقة في السعمػمات السقجمة لسدتخجمي ىحه القػائع مغ أجل اتخاذ القخارات االقترادية، وعميو 

 سشتشاوؿ في ىحا الفرل السباحث التالية:

 السبحث األوؿ: عسػميات حػؿ الخقابة الجاخمية.

 خاءاتيا.السبحث الثاني: مكػنات نطاـ الخقابة الجاخمية، مقػماتو، وإج

 السبحث الثالث: أساليب دراسة نطاـ الخقابة الجاخمية مغ قبل السخاجع ومخاشخىا.
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 : عسؾميات حؾؿ الخقابة الجاخميةالسبحث األكؿ

يعج نطاـ الخقابة الجاخمية ذو أىسية لتحقيق الديخ الدميع والسحكع لمسؤسدات االقترادية، كسا أنو        
عميو في متابعة تشفيح الخصط السخسػمة التي تجدج سياستيا مغ أجل الػصل إلى  األساس الحؼ يعتسج

  األىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا

 التظؾر التاريخي لمخقابة كمفيؾمياالسظمب األكؿ: 

إف اتداع نصاؽ األنذصة االقترادية أدػ غمى فرل السمكية عغ اإلدارة فازدادت الحاجة إلى        
معيا اإلدارة لتدييل الخقابة عمى أعساؿ العامميغ ومحاسبتيع عمى أخصائيع وترحيح الخقابة، وتػسعت 

 ىحه األخصاء، إال أف ىحه العسميات لع تتع مخة واحجة بل شيجت تصػرات عجة عبخ مخاحل تاريخية محجدة.

  :التظؾر التاريخي لمخقابة 1

 ميالدية  1500السخحمة األكلى: قبل سشة  1.1

ميالدية كانت األحجاث السالية تدجل في سجميغ مشفرميغ بػاسصة أشخاص 1500قبل سشة        
مدتقميغ يتػلى كل مشيع التدجيل لشفذ العسميات مدتقال عغ اآلخخ وىحا لغخض وجػد سجميغ يسكغ 
تصابقيسا، وبالتالي يسشع التالعب واالختالس، فكأف الػضيفة الخقابية الجاخمية كانت تتحقق داخميا وليذ 

غ يخاقب العسل مغ خارج السذخوع، ويتصػر الشذاط التجارؼ وازدياد حجع االتراالت الجولية نتيجة ىشاؾ م
فتح أفاؽ ججيجة عغ شخيق الشقل البحخؼ واستعسار أماكغ ججيجة تصمب األمخ محاسبة العائجيغ مغ ؾباششة 

مخاجعيغ لغخض محاسبة  تخجاـاسالدفغ والعائجيغ بالثخوات مغ الجنيا القجيسة لمقارة األوربية فتصمب األمخ 
ؾباششة الدفغ ىحه ومشع اختالس ىحه الثخوات فكأف الخقابة وججت في ىحا الػقت لمتحقق مغ أمانة 
األشخاص الحيغ عيج الييع السدؤوليات السالية، وفي ذألظ الػقت لع يذار إلى أؼ نطاـ يتعمق بخقابة 

السخاجعة في ذلظ الػقت ىػ تحقق مفرل لكل  داخمية أو نطاـ محاسبي، فاألسمػب الحؼ كانت متبعا في
 .1عسمية أو حجث مالي يتع

 ميالدية 1850ميالدية إلى سشة  1500الثانية: مؽ سشة  السخحمة 2.1

الخقابة لتذسل الشذاط الرشاعي الحؼ ضيخ بػجػد الثخوة الرشاعية وضمت الخقابة  استخجاـ اتدع   
بدبب انفراؿ السمكية لخأس الساؿ عغ اإلدارة،  ذلظأىسية تعشي اكتذاؼ االختالسات والتالعب، وازدادت 

وكانت الخقابة السالية تتخكد في فحز مفرل لألحجاث السالية، إال أف ىشاؾ تغيخات جػىخية في اتجاىات 
الخقابة وأدواتيا تحقق في خالؿ ىحه السخحمة حيث كاف ىشاؾ اعتخاؼ عاـ بزخورة وجػد نطاـ محاسبي 

                                                           
 .11، 10ص ص ،2001 ، االسكشجرية، ، دار الجامعة الججيجة لمشذخالخقابة كالسخاجعة الجاخميةعبج الفتاح دمحم الرحغ وسسيخ الكامل،   1
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التقخيخ ومشع التالعب واالختالس، والتغيخ اآلخخ الياـ كاف القبػؿ العاـ لمحاجة  مشتطع لغخض الجقة في
 إلى استعخاض مدتقل لمشػاحي السالية سػاء لمسذخوعات الكبيخة أو الرغيخة.

 ميالدية إلى ما بعج ذلػ 1850مؽ سشة  السخحمة الثالثة: 3.1

وع الكبيخ الحجع وبخوز الذخكات كانت ىشاؾ تغيخات اقترادية ىامة أدت إلى ضيػر السذخ      
السداىسة وانتقمت االدارة مغ افخاد إلى ميشييغ واصبح أصحاب رأس الساؿ غائبػف عغ اإلدارة وبالتالي 
انرب اىتساميع عمى سالمة السحافطة عمى رأس الساؿ وتشسيتو، وضيخت ميشة السخاجعة كخقابة خارجية 

 رؼ ألؼ تشطيع محاسبي.محايجة واعتخاؼ بالخقابة الجاخمية كشطاـ ضخو 

 مفيـؾ الخقابة 2

 أعصيت عجة تعاريف لمخقابة عامة مشيا:

) تسثل الخقابة مفيػـ إدارؼ بسعشى أف الخقابة عشرخ مغ عشاصخ نذاط اإلدارة  التعخيف األكؿ: 1.2
  1.، التػجيو، التشطيع، التخصيط(التػجيو

تتعمق بستابعة تشفيح الخصة وتحميل األرقاـ الخقابة ىي مجسػعة مغ األعساؿ التي  التعخيف الثاني: 2.2
السدجمة لمتعخؼ عمى مجلػليا، ثع اتخاذ ما يمـد مغ إجخاءات لتشسية تحقيق األىجاؼ ومعالجة أؼ قرػر 

 2.في تحقيق ىحه األىجاؼ

كافة الدياسات واإلجخاءات والزػابط التي تتبشاىا السؤسدة لسداعجتيا قجر  التعخيف الثالث: 3.2
الػصػؿ إلى ىجفيا في ضساف إدارة مشطسة وكفؤة لمعسل، والستزسشة االلتداـ بدياسات اإلدارة  اإلمكاف في

 3وحساية االصػؿ ومشع واكتذاؼ الغر والخصأ.

مغ خالؿ ىحه التعاريف تع استخالص أف الخقابة عامة تتسثل في التحقق مغ ما يتع تشفيحه مصابق لسا تع 
 مراحبة لمشذاط أو بعج االنتياء مشو. تدصيخه، وعسمية الخقابة يسكغ أف تكػف 

 عسمية الخقابة تتكػف مغ أربعة خصػات كسا ىػ مػضح في الذكل التالي:

 

 

                                                           
 .12،11، ص ص سبق ذكخهمخجع عبج الفتاح دمحم الرحغ وسسيخ كامل،   1
 .13، مرخ، ص 2004، دار الجامعية، الخقابة كالسخاجعةػافخؼ، عبج الفتاح دمحم الرحغ وفتحي رزؽ الد  2
 .56، األردف، ص2009، دار الشذخ والتػزيع، الصبعة األولى، التجقيق كالخقابة الجاخمية في بشية السعمؾمات السحاسبيةعبج هللا أحسج سػيمع،   3



 الخقابة الجاخمية لشغاـاالطار الشغخي .........................................الفرل األكؿ

 
10 

 .خصػات الجورة الخقابية :01الذكل رقؼ 

 

                   

  

 

 

 

 

اخمية، دار الجامعة الججيجة : فتحي رزؽ الدػافيخؼ وآخخوف، االتجاىات الحجيثة في الخقابة والسخاجعة الجالسرجر      
 .23، ص2002 مرخ،، لمشذخ

 كأىجافيا الجاخميةالسظمب الثاني: تعخيف الخقابة 

مفيػـ الخقابة الجاخمية في القامػس االقترادؼ يسذ السعشى العاـ والػاسع لمتحكع في السؤسدة،      
 ات حػؿ مذخوعية العسميات السحققةوليذ فقط بعس التحؿيق

 ة الجاخميةتعخيف الخقاب 1

 اعصيت الخقابة الجاخمية عجة مفاـيع مختمفة وسشحاوؿ ؼيسا يمي التصخؽ إلى بعزيا.      

الخقابة الجاخمية يعشي نطاـ داخمي يتكػف مغ الخخيصة التشطيسية لمػحجة مع تحجيج  التعخيف األكؿ: 1.1
فة إلى جسيع الصخؽ والػسائل لمػاجبات والسدؤوليات ووجػد نطاـ لمحدابات وإعجاد التقاريخ، ىحا باإلضا

األخخػ السدتخجمة داخل الػحجة لتحقيق األىجاؼ التالية: حساية أصػؿ الػحجة، تذجيع الجقة ومجػ 
االعتساد عمى السعمػمات والتقاريخ السحاسبية وأية تقاريخ أخخػ تعج داخل الػحجة، تذجيع وتقييع الكفاءة 

الية في تحقيق األىجاؼ العامة لمػحجة، االلتداـ بالدياسات التذغيمية لكل جػانب أنذصة الػحجة ومجػ الفع
 1.والقخارات اإلدارية وتذجيع وؾياس مجػ التساشي معيا

                                                           
 .12، 11ص صمخجع سبق ذكخه، ، عبج الفتاح دمحم الرحغ، وفتحي رزؽ الدػافخؼ    1

صٌاغةالمعاٌٌر

 واألهداف

(1المطلوبة)  

إجراءاتالتصحٌحات

 والتعدٌالتالالزمة

(4)  

 لٌاسالنشاطالفعلً

(2)  

تمٌٌمالنتائجالمحممة

 وتحدٌداالنحرافات

(3)  
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الخقابة الجاخمية ىي السشطسة الخاشجة لمسحاسبة ومرمحتيا، تعسل عمى التشبؤ  التعخيف الثاني: 2.1
 1.واكتذاؼ االخصاء والغر بجوف تأخيخ

ع الدياسات واإلجخاءات التي تتبشاىا اإلدارة في السشذأة بػية تحقيق أغخاض جسي التعخيف الثالث: 3.1
الغجارة في التأكج، إلى الحج العسمي السشاسب مغ أداء األعساؿ بكفاءة عالية بسا في ذلظ تشفيح الدياسات 

 سحاسبية،اإلدارية، وحساية األصػؿ، ومشع الغر، والخصأ أو اكتذافو، ودقة واكتساؿ الدجالت والجفاتخ ال

 2.وإعجاد معمػمات مالية يسكغ االعتساد عمييا وفي الػقت السشاسب

حدب السعيج األمخيكي لمسحاسبيغ الحكػمييغ فيػ اآلتي: الخقابة الجاخمية مكػنة التعخيف الخابع:  4.1
مغ مجسػعة الخصط التشطيسية وكل الصخؽ واإلجخاءات الستبعة داخل السؤسدة بغخض حساية أصػليا، 

ع في دقة السعمػمات السعصاة مغ شخؼ السحاسبة، تشسية السخدودية والتأكج مغ تصبيق أوامخ اإلدارة  التحك
مغ خالؿ السفاـيع الدابقة ندتخمز أف التعاريف السختمفة السقجمة لسفيػـ الخقابة الجاخمية وكحا تصػر 

السات" والدعي لمتحكع الػسائل السدتعسمة لتحؿيقيا تتفق مغ حيث اليجؼ" البحث عغ األخصاء واالخت
 3.ة وتحقيق السخدوديةبالسؤسدة، وضساف معمػمات ذات جػد

 أىجاؼ الخقابة الجاخمية 2

 تتسثل األىجاؼ العامة لمخقابة الجاخمية ؼيسا يمي:      

 حساية أصؾؿ السذخكع 1.2

اخمية في تتسثل حساية اصػؿ السذخوع ومستمكاتو السختمفة ىجفا رئيديا مغ أىجاؼ الخقابة الج     
السذخوع، وتتخح حساية أصػؿ السذخوع أشكاال وأساليب مختمفة ومتعجدة تجور جسيعيا حػؿ: تػفيخ 

 الحساية التامة لمسذخوع مغ التبجيج والزياع أو اإلسخاؼ أو الدخقة....

جة ويسكغ اف تتحقق ىحه الحساية عغ شخيق الػقاية مغ األخصاء الستعسجة، الػقاية مغ األخصاء الغيخ متعس
 4والسحافطة عمى األصػؿ مغ االختالس والدخقة والغر.

 

 

                                                           
1 Jean-Luc Sauget Lydia Koestler. Le contrôle comptable Bancaire, 1998, France, IDEM, page28. 

 .12، مرخ، ص 2004، الجار الجامعيةالخقابة كالسخاجعة الجاخميةعبج الفتاح دمحم الرحغ، وفتحي رزؽ الدػافخؼ،    2
3  Jean-Luc Sauget Lydia Koestler. Le contrôle comptable Bancaire, 1998, France, IDEM, page29. 

 .137، 136، ص ص مخجع سبق ذكخهعبج الفتاح دمحم الرحغ وفتحي رزقي الدػافيخؼ،   4
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 االعتساد عمييا:  السحاسبية كدرجةالبيانات  دقة 2.2

يتختب عمى مداولة األنذصة السختمفة لمسشذأة مجسػعة مغ العسميات السالية وغيخ مالية، التي تتصمب       
 تصبيق نطاـ الخقابة الجاخمية عمييا.

 استخجاـ عغ وجػد مبادلة إنتاج السذخوع أو خجماتو مع أشخاؼ خارج السشذأة ووتشتج ىحه العسميات 
وتحػيل بعس أصػلو داخل السذخوع مغ خالؿ سمدمة مغ الخصػات تتزسغ الترخيح بالعسميات 

 1وتشفيحىا، وتدجيميا دفتخيا، والسحاسبة عغ نتائجيا.

 االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية 3.2

اءة االنتاجية وزيادتيا وتصػيخىا مغ األىجاؼ الخئيدية إلدارة السذخوع، حيث يسكغ بعج االىتساـ بالكف      
 أف تمعب الخقابة الجاخمية ودورىا في ىحا السجاؿ عغ شخيق:

 السػاد والعسل واألجيدة والسعجات( اإلنتاج )مغرقابة عشاصخ  -

 السذخوع.متابعة مخاحل العسمية اإلنتاجية لتحجيج أؼ خخوج عغ الشطاـ الخاص ب -

 تقييع نتائج العسمية اإلنتاجية ومجػ تحقيق أىجافيا عغ شخيق مقارنة األداء الفعمي باألداء السخصط. -

السػاد األولية وعشاصخ  السجخالت )مغوججيخ بالحكخ أف الكفاءة اإلنتاجية تعشي تحقيق العالقة السثمى بيغ 
 2خجمات الشيائية(.اإلنتاج التاـ مغ الدمع أو ال والسخخجات )مغاإلنتاج(، 

 والذكل التالي يػضح ىحه العالقة:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .144 -139، ص ص مخجع سبق ذكخهعبج الفتاح دمحم الرحغ وفتحي رزقي الدػافيخؼ،   1
 .144، ص خهمخجع سبق ذكعبج الفتاح دمحم الرحغ وفتحي رزقي الدػافيخؼ،   2
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 العالقة السثمى بيغ السجخالت والسخخجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .144المصدر9عبدالفتاحدمحمالصحنوفتحًرزلًالسوافري،مرجعسبكذكرهص

 كالدياسات:االلتداـ بالقؾانيؽ كالمؾائح  4.2

ة وعسميات السذخوع تعتسج عمى مجسػعة مغ القػاعج والقػانيغ والمػائح أف جسيع أنذص ال شظ    
 1:والدياسات التي تحجد

 السدتػيات اإلدارية السختمفة ليحا السذخوع. -

 خصػط الدمصة والسدئػلية داخل ىحه السدتػيات. -

 حقػؽ وواجبات كل فخد مغ العامميغ داخل السذخوع. -

 زمة لتشفيح األعساؿ.تدمدل اإلجخاءات السػضػعية الال -

 الزػابط التي تحكع شبيعة العسل داخل السذخوع. -

 الدياسات اإلدارية الستبعة داخل السذخوع مثل: -

 سياسات اإلنتاج. -

                                                           
 .149 -147، ص ص مخجع سبق ذكخهعبج الفتاح دمحم الرحغ وفتحي رزقي الدػافيخؼ،   1

 العملةاالنتاجٌة

 المدخالت

المواداألولٌة-  

األفراد-  

األجهزةوالمعدات-  

مواردأخرى-  

 

 التشغٌل

التنظٌم-  

االجراءات-  

الرلابة-  

المتابعة-  

 المخرجات

سلعوبضائع-  

خدماتمنتجة-  

منافعمحممة-  

معدالتأداء-  
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 سياسات البيع والتدػيق واالئتساف. -

 سياسات الذخاء والتخديغ. -

 سياسات األفخاد. -

 سياسات التسػيل. -

 ياشات.سياسات التػزيع وتكػيغ االحت -

 سياسات تذغيل األصػؿ الثابتة وشخيقة إىالكيا. -

 .السيمكة دفتخياالقػاعج الخاصة بالترخؼ في األصػؿ  -

 القػاعج السحاسبية الستعارؼ عمييا خاصة في مجاؿ السعالجة السحاسبية لعسميات السذخوع. -

السذخوع وإداراتو  التداـ وتمعب الخقابة الجاخمية في السذخوع دورا ىاما في السجاؿ التحقيق مغ مجػ
 والمػائح والدياسات. بيحه القػانيغالسختمفة 

 قابة الجاخمية السظمب الثالث: أنؾاع الخ  

 تدعى الخقابة الجاخمية إلى تحقيق أىجافيا وذلظ بإتباع إجخاءات مختمفة ليحا سػؼ نتصخؽ إلى:     

 أنؾاع الخقابة الجاخمية 1

شقيغ مكسميغ لبعزيسا البعس، شق محاسبي خاص بتحقيق الخقابة تتكػف الخقابة الجاخمية مغ      
السحاسبية والتي تختز بتحقيق األىجاؼ والسفاـيع الستعمقة بفعالية الخقابة مغ حساية األصػؿ، الدجالت 
ضساف دقة البيانات السحاسبية وشق آخخ إدارؼ، ويدسى الخقابة اإلدارية عغ شخيق الشيػض بالكفاءة 

 يع االلتداـ بالدياسات اإلدارية السػضػعية.اإلنتاجية وتذج

ومغ خالؿ التعاريف الدابقة يسكغ تحجيج أىع العشاصخ التي يتزسشيا نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدة 
 1كسا يمي:

ويتزسغ ىحا الجانب رقابة الدياسات اإلدارية واإلجخاءات الدابقة وضعيا مغ  الخقابة اإلدارية: 1.1
سية التي تػضح السدتػيات اإلدارية والػضائف اإلدارية، وخصػط الدمصة والسدئػلية خالؿ الخصة التشطي

ىحا إلى جانب مجػ سالمة القخارات التي تع اتخاذىا وعػائجىا عمى السذخوع وتقييع مجػ كفاءة إدارة 
 األعساؿ واألنذصة التي تسارسيا والدياسات اإلدارية السشاسبة.

                                                           
 .185، 184، ص صمخجع سبق ذكخهعبج الفتاح دمحم الرحغ وسسيخ الكامل،   1
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 أدكات الخقابة اإلدارية 1.1.1 

 مغ األدوات والتي مغ أىسا ما يمي:العجيج  يسكغ استخجاـلتحقيق أىجاؼ الخقابة اإلدارية       

 السػازنات التخصيصية -

 التكاليف السعيارية -

 مػازنات البخامج واألداء  -

 التحاليل اإلحرائية والخياضية  -

 دراسات الدمغ والحخكة  -

 التقاريخ الجورية -

يتزسغ ىحا الجانب رقابة البيانات السحاسبية في الجفاتخ السحاسبية وسجالت  :الخقابة السحاسبية 2.1
األصػؿ السختمفة ومخاجعة القيػد التي تع تدجيميا في الجفاتخ اليػمية، وتخحيميا إلى دفاتخ األستاذ، 

ؼ، وفحز اإلجخاءات والقػاعج والصخؽ السحاسبية، وأساليب حساية األصػؿ مغ الزياع والتمف أو اإلسخا
 وأخيخا تقييع مجػ االلتداـ بالقػاعج السحاسبية الستعارؼ عمييا.

  أدكات الخقابة السحاسبية 1.2.1

 1العجيج مغ األدوات والتي مغ أىسا ما يمي: يسكغ استخجاـلتحقيق أىجاؼ الخقابة السحاسبية      

 السخاجعة السدتشجية. -

 السخاجعة الفشية. -

 سميات والبيانات السالية.الخقابة السالية عمى جسيع الع -

 ضخورة تقديع العسل وفق لمسدتػيات اإلدارية السختمفة. -

 تحجيج السدئػليات بيغ جسيع العامميغ في السذخوع. -

 إتباع نطاـ محاسبي سميع ومتكامل. -

 مجػ تػافخ نطاـ متكامل لمزبط الجاخمي. -

                                                           
 .185، 184، ص صمخجع سبق ذكخهعبج الفتاح دمحم الرحغ وسسيخ الكامل،   1
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 خاءاتوماتو كإجكؾنات نغاـ الخقابة الجاخمية، مقؾ سبحث الثاني: مال

لمخقابة الجاخمية مجسػعة مغ األسذ والقػاعج التي تحكسيا، والتي مغ خالليا ندتصيع تحقيق أىجافيا       
 وتتسثل ىحه األسذ في مجسػعة مغ السكػنات، الخرائز، السقػمات، االجخاءات

  كؿ: مكؾنات نزاـ الخقابة الجاخميةالسظمب األ 

البعس لتذكل إشار متكامل ليا، ت رئيدية متجاخمة مع بعزيا لشطاـ الخقابة الجاخمية خسدة مكػنا     
وضعيا مغ قبل لجشة حساية السشطسات كسا تبشاىا السعيج األمخيكي لمسحاسبيغ القانػنييغ وتع بشاؤىا  تع

اعتساد عمى أسمػب اإلدارة في تدييخ السعمػمات وتكامل عسميتيا، وتتسثل ىحه السعمػمات في البيئة 
 السخاشخ، األنذصة الخقابية، السعمػمات واالتراؿ باإلضافة إلى تػجيو والخقابة. الخقابية، تقجيخ

تعتبخ البيئة الخقابية كسطمة أو قاعجة لمسكػنات األخخػ، ففي حالة عجـ وجػد بيئة رقابية فعالة فإف نتائج 
 ات.ػنالسكػنات األخخػ ال تؤدؼ إلى ضبط رقابي فعاؿ وذو جػدة، والذكل التالي يسثل ىحه السك

 مكػنات نطاـ الخقابة الجاخمية :1الذكل                 

 

 

 

 

 

 

اكخ ضاىخ عسخ أميغ، تفعيل دور نطاـ الخقابة الجاخمية في ضل بيئة التجارة اإللكتخونية، جامعة كخكػؾ لمعمـػ اإلدارية السرجر: ش
 .150، ص 2012، العخاؽ،2، العجد2واالقترادية، السجمج

 الخقابيةالبيئة  1  

ىحا العشرخ الياـ  وعجـ وجػد تذكل البيئة الخقابية أساس مكػنات نطاـ الخقابة الجاخمية األخخػ،     
يكػف حتسا سببا في عجـ فاعمية ىحا الشطاـ حتى ولػ كانت باقي مكػناتو قػية، وتحجد ىحه البيئة بسػافقة 

 اتجاىياخة االدارة تجاه الخقابة الجاخمية ومػقفيا األفخاد السدؤوليغ عمى نطاـ الخقابة الجاخمية، كسا اف لشط
تأثيخا ىاما عمى فعاليتيا، وبالتالي فعمى اإلدارة إضيار تأييجىا القػؼ لمخقابة الجاخمية وتبميغو لكل شخز 

لقػة الكفاءة واألخالؾيات لجػ األشخاص السدؤوليغ عشيا  انعكاسفي السؤسدة، وتتسثل الخقابة الجاخمية 

 البٌئةالرلابٌة

 بٌئةالمخاطر
ابعةالتوجٌهوالمت المعلوماتواالتصال االنشطةالرلابٌة  
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بالشداىة السالية والؿيع األخالؾية الحسيجة، وإذا ما كانت الخقابة  االلتداـفعالة يتصمب بة داخمية ولتحقيق رقا
مغ الخئيذ التشفيحؼ  انصالقايجب أف يبجأ مغ األعمى  االلتداـالجاخمية مرسسة جيجا وبذكل صحيح فإف 

 1لمسؤسدة ثع يعسع عمى كل السشطسة.

األخالقي الحسيج الحؼ يجب أف يتحمى بو العامميغ، كسا يجب  أدلة مكتػبة لمدمػؾعمى السؤسدات وضع 
مذخوعة والدمػكيات  تعتبخ غيخأف تحجد أيزا ىحه األدلة تشازع وتزارب السرالح واألعساؿ التي 

أحكاـ السيثاؽ  انتياؾاألخخػ التي ال تقبميا السؤسدة، وكحلظ يجب عمى السؤسدات تحجيج العقػبات عغ 
 العشاصخ التي تدتشج عمييا البيئة الخقابية ؼيسا يمي: استخالصلتالي يسكغ في وثيقة مكتػبة، وبا

 االلتداـ بالكفاءة -

 الشداىة والؿيع األخالؾية -

 دفة اإلدارة ونسط التذغيلفم -

 الييكل التشطيسي وتحجيج الرالحيات والسدؤوليات -

 تقجيخ السخاطخ 2

خ التعبيخ عغ رأؼ غيخ متحفع عغ القػائع السالية كسخاش مثمسا يقجر السخاجعػف مخاشخ السخاجعة،     
التي بيا أخصاء جػىخية، فإف السجيخيغ يقجروف مخاشخ األعساؿ، ومخاشخ عجـ بمػغ السؤسدة ألىجافيا 
كسا عمييع تقجيخ العػامل الجاخمية والخارجية والزغػشات السؤثخة عمييا، وعمى الخقابة الجاخمية مداعجة 

خ وإدارة ىحه السخاشخ، وىحا مغ أجل ضساف تحقيق أكبخ قجر مسكغ مغ األىجاؼ ىؤالء السجيخيغ في تقجي
 السدصخة.

حتى يسكغ تفعيل رقابة إدارة السخاشخ عمى اإلدارة تحجيج أىجاؼ الخقابة بػضػح، باإلضافة إلى األىجاؼ 
األىجاؼ إلى جسيع الفعاؿ والكفء لمسػارد الستاحة، كسا عمييا تػصيل ىحه  استخجاـ باؿالتذغيمية الستعمقة 

التصبيق وأمثمة عمى السخاشخ التي يسكغ  استخاتيجياتفي السؤسدة بصخيقة مشاسبة، متزسشة األشخاص 
العسيل أو تػقعاتو والتغيخات  احتياجاتأف تيجد تحقيق السؤسدة ألىجافيا، مثل التقشيات الحجيثة، وتغيخ 

نيا التأثيخ سمبيا عمى تدجيل، تذغيل وتمخيز االقترادية والكػارث الصبيعية، وكل العػامل التي بإمكا
 2والتقخيخ عغ البيانات السالية.

                                                           
، ، الخقابة الجاخمية، أدلة االثبات 2، شخح معاييخ السخاجعة الجكلية كاألمخيكية كالعخبية، الجدء يخ السخاجعةشارؽ عبج العاؿ حساد، مػسػعة معاي  1

 .58، ص2004الجار الجامعية، اإلسكشجرية، مرخ 
 .62، صنفذ السخجع الدابق  2
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يجب أف تقػـ اإلدارة بجراسة جػىخية لتمظ السخاشخ واالحتساالت حجوثيا وشخؽ إدارتيا، كسا يجب إعصاء 
يخ عغ األولػية في الجراسة لمسخاشخ التي ليا تأثيخ كبيخ وفعاؿ عمى أىجاؼ السؤسدة، كسا يسكشيا التقخ 

 قبػؿ السخاشخ بدبب التكمفة الشاجسة عغ دراستيا.

    األنذظة الخقابية 3

اإلدارة، تعخؼ أنذصة الخقابة بأنيا الدياسات واإلجخاءات التي تداعج في ضساف تشفيح إجخاءات       
لظ فإف اإلجخاءات الالزمة لتشاوؿ السخاشخ التي تيجد تحقيق أىجاؼ السؤسدة، لح اتخاذوعمى سبيل السثاؿ 

أنذصة الخقابة سػاء ضسغ أنطسة تكشػلػجيا السعمػمات أو األنطسة اليجوية ليا أىجاؼ متشػعة، ويتع 
تصبيقيا عشج مختمف السدتػيات التشطيسية أو الػضيؽية، وبذكل عاـ يسكغ ترشيف أنذصة الخقابة التي قج 

 1تكػف مشاسبة لعسمية السخاجعة عمى أنيا سياسات وإجخاءات تخز ما يمي:

 مخاجعة االداء 1.3 

مخاجعة وتحميل األداء الفعمي مقارنة بالسػازنات والتػقعات وأداء تذسل أنذصة الخقابة ىشا عمى       
الفتخات الدابقة، ومختمف البيانات التذغيمية والسالية ؼيسا بيشيا مع تحميل العالقات وإجخاءات إستقرائية 

ارد الخارجية لمسعمػمات، ومخاجعة األداء الػضيفي أو أداء وترحيح ومقارنة البيانات الجاخمية مع السػ 
مرخؼية حدب الفخع والسشصقة ونػع القخوض  استيالكيةالشذاط، مثل مخاجعة مجيخ التقخيخ حػؿ قخوض 

 مغ أجل السػافقة عمى القخض وتحريمو.

 معالجة السعمؾمات   2.3  

 مات مغ خالؿ مجسػعتيغ ىسا:عشاصخ الخقابة عمى فحز دقة واكتساؿ السعمػ تعسل        

عشاصخ رقابة التصبيق: وتصبق عمى معالجة التصبيقات الفخدية لتداعج عمى ضساف الحرػؿ عمى  -
 السعمػمات وتفػيزيا، وأنيا مدجمة ومعالجة بذكل كامل ودقيق.

عشاصخ رقابة عامة: وىي التي تتعمق بالعجيج مغ التصبيقات وتجعع العسل الفعاؿ لعشاصخ رقابة  -
 التصبيق، وذلظ لزساف التذغيل الرحيح والسدتسخ لشطع السعمػمات.

  الخقابة الفعمية 3.3 

األمثل لألصػؿ، وتقجيع التدييالت لمػصػؿ إلى الدجالت  واالستغالؿتػفيخ الحساية تذسل ىحه األنذصة 
 والبخامج والسمفات السحاسبية، والؿياـ بالجخد والسقارنات الجورية.

                                                           
 ء لمشذخ والتػزيع، الصبعة الثانية، عساف، األردف،، دار صفامجخل إلى التجقيق كالتأكيج كفقا لسعاييخ الجكلية لمتجقيقأحسج حمسي جسعة،   1

  .215 -213، ص ص2015
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 فرل الؾاجبات 4.3 

إف تػكيل أفخاد مختمفيغ بسدؤوليات الترخيح بالسعامالت وتدجيل السعمػمات واالحتفاظ باألصػؿ في 
عيجتيع يقرج بو تقميل فخص الدساح ألؼ شخز أف يكػف مػقف يختكب ؼيو األخصاء أو يخفييا أثشاء 

عة والسػافقة عمى التشفيح العادؼ لسيامو، وتذسل األمثمة عمى فرل الػاجبات في إعجاد التقخيخ والسخاج
 السصابقات والسػافقة عمى مدتشجات الخقابة.

 السعمؾمات كاالتراؿ  4

السالئسة لتحقيق أىجاؼ السؤسدة وكيؽية الحرػؿ عمييا وتحػيميا مغ  ييتع ىحا السكػف بتحجيج السعمػمات
ت التي تديخ عمييا أنطع معالجة السعمػمات إلى أنطسة إعجاد التقاريخ السالية، وعمى السخاجع فيع اإلجخاءا

السؤسدة لفيع شخيقة سيخ السعمػمات وخاصة تمظ التي تدتعسل في إعجاد التقاريخ السالية، كسا أف قشػات 
االتراؿ السفتػحة تداعج عمى ضساف اإلبالغ عغ االستثشاءات مغ أجل أخحىا بعيغ االعتبار وعمى 

السكمفيغ وأولئظ االتراالت بيغ االدارة السخاجع أف يذسل فيسو أيزا بأمػر إعجاد التقاريخ السالية و 
بالخقابة، واالتراالت الخارجية مثل االتراالت مع الدمصات التشطيسية ويسكغ أف تكػف ىحه االتراالت 

 1إلكتخونية أو شفػية.

مجػ مالئسة نطاـ السعمػمات واالتراؿ الحتياجات السؤسدة، تقييع السخاجع ليحا السكػف يعتسج عمى ؾياس 
 2معاييخ لتقييع االعالـ واالتراؿ داخل السؤسدة وىي: وتػجج عجة

 ىل ترل السعمػمات في الػقت السشاسب لألفخاد الحيغ ىع بحاجة إلييا. -

 ىل السعمػمات السحرل عمييا تسكغ السديخيغ مغ تقييع أداء السؤسدة. -

 ىل يتع تػضيح السياـ والسدؤوليات بذكل جيج. -

  التؾجيو كالستابعة 5 

ذصة التػجيو والسخاؾبة بالتقجيخ السدتسخ أو التقجيخ عبخ فتخات لجػدة أداء الخقابة الجاخمية تقػـ بو تتعمق أن
اإلدارة لتحجيج مجػ تشفيح الخقابة في ضل الترسيع السػضػع ليا، وتحجيج إمكانية تعجيميا بسا يتالءـ مع 

الستعمقة بالتقجيخ والتعجيل بجراسة التغيخات الحاصمة في الطخوؼ السحيصة، ويتع التػصيل إلى السعمػمات 

                                                           
 .212 ، صسبق ذكخه مخجعأحسج حمسي جسعة،   1
، بدكخة، 1955أوت  20، محكخة ماجيدتخ، جامعة دكر السخاجعة في تقييؼ أداء نغاـ الخقابة الجاخمية لمسؤسدات االقتراديةعدوز ميمػد،   2

 .67، ص 2007ة والتدييخ، كمية العمـػ االقترادي
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الخقابة الجاخمية الحالية وتقجيخ الييئات التشطيسية مثل الييئات التشطيسية البشكية، التغحية السختجة مغ 
  1العامميغ وشكاوػ العسالء الخاصة باألرقاـ في الفػاتيخ وغيخىا.

 السظمب الثاني: مقؾمات نغاـ الخقابة الجاخمية، كاجخاءاتيا 

يبشى نطاـ الخقابة الجاخمية عمى مجسػعة مغ السقػمات والخكائد والتي مغ خالليا يدتصيع تحقيق      
 األىجاؼ التي وضع مغ أجمو، وذلظ عغ شخيق االعتساد عمى مجسػعة مغ اإلجخاءات.

 نغاـ الخقابة الجاخمية مقؾمات-1

السحاسبي واإلدارؼ الفعاؿ يدسح في  إف وجػد نطاـ قػؼ لمخقابة الجاخمية يعتسج عمى كل مغ الشسػذج     
ويسكشيا مغ تحقيق األىجاؼ  تػليج معمػمات معبخة برجؽ عغ الػضعية الحؿيؿية لمسؤسدة مغ جية،

 خة مغ جية أخخػ، وتتسثل مقػمات نطاـ الخقابة الجاخمية في:السدص

 السقؾمات اإلدارية 1-1

ية يجب تػفخىا لزساف الكفاءة العالية في ىحا لشطاـ الخقابة الجاخمية مجسػعة مغ السقػمات اإلدار      
 الشطاـ وىي:

 الييكل التشغيسي كفء 1.1.1

إف وجػد ـيكل تشطيسي كفء يعج نقصة البجاية لشطاـ الخقابة الفعاؿ وخاصة إذا كاف تحجيجه     
لمسدؤوليات دقيق وواضح، والييكل التشطيسي يختمف مغ مؤسدة ألخخػ وفقا لحجسيا واتداع أعساليا 

 االختراصاتوشبيعة نذاشيا، وحتى يكػف ىحا الييكل التشطيسي كفء البج مغ مخاعات تدمدل 
وتػضيح الدمصات والسدؤوليات التي تقع عمى عاتقيا، كسا يجب أف تؤدؼ الخصة التشطيسية في السؤسدة 

خصأ أو أؼ اإلدارات وتػضيح خصػط الدمصة بصخيقة تسكشيا مغ تحجيج السدؤوؿ عغ ارتكاب  استؿباؿإلى 
اإلدارات أال يتع الديصخة عمى عسمية بأكسميا وأداءىا مغ قبل قدع واحج، وأف  استقالؿمخالفة، ويعشي 

باألصػؿ  االحتفاظيكػف ىشاؾ فرل واضح بيغ اإلدارة التي تقـػ بتشفيح العسمية  واإلدارة السدؤولة عغ 
األخصاء والغر وتحجيج  ارتكابج مغ وإدارة الحدابات، وىحا مغ أجل خمق رقابة قدع معيغ لقدع آخخ لمح

 2السدؤوؿ عشيا إف وججت.

إف الييكل التشطيسي الجيج ومبجأ محاسبة السدؤوليغ يسكغ أف يداعج عمى تتبع العسميات في كل ناحية 
العامميغ والعشاية ؼيسا يقع  اىتساـمغ السؤسدة، مسا يعشي ربط الشتائج لألفخاد والحؼ يؤدؼ بجوره إلى زيادة 

                                                           
 .212، صسبق ذكخهمخجع أحسج حمسي جسعة،   1
 .209ص، 2009، ، دار السديخة، الصبعة الثانية، عساف-الشاحية الشغخية  –، تجقيق الحدابات السعاصخ غداف فالح السصارنة  2
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تقيع مغ مدؤولية، خاصة عشجما يذعخوف بأنيع سػؼ يحاسبػف عمى األخصاء التي يختكبػنيا عمى عا
 وأنيع سػؼ يجازوف في حالة عجـ ارتكابيع ليحه األخصاء.

 وبالتالي يسكغ القػؿ أف الييكل التشطيسي الكفء يذسل:

العسمية مغ بجايتيا إلى الجاخمية عمى العسميات وذلظ بأال يقػـ مػضف واحج أو إدارة واحجة بالخقابة  -
 نيايتيا.

 أف تحجد مدؤولية تدجيل البيانات وتجاوليا، ومدؤولية السحافطة عمى األصػؿ وتجاوليا. -

 التشطيسي وذلظ عغ شخيق تحجيج الدمصات كل إدارة ومدؤولياتيا وتشطيع العالقات بيشيا. االستقالؿ -

 كفاءة السؾعفيؽ  2.1.1

ة الجاخمية عمى كفاءة السػضفيغ ووضع السػضف السشاسب في السكاف السشاسب تعتسج فعالية نطاـ الخقاب    
السػضفيغ ذوؼ الكفاءة العالية وتجريبيع مغ العشاصخ التي يجب أخحىا بعيغ  اختيارلحلظ تعتبخ عسمية 

عشج تقييع نطاـ الخقابة الجاخمية، وبالتالي يجب أف يكػف لمسؤسدة سياسة سميسة في تعييغ  االعتبار
 1السؤىالت الالزمة لكل وضيفة.يغ مع مخاعات يػضفيغ الججد وتخؾية السػضفيغ الحالالس

 كجؾد مدتؾيات كمعاييخ أداء سميسة 3.1.1 

إف سالمة الػاجبات والػضائف في كل قدع يأثخ بجرجة كبيخة عمى فعالية نطاـ الخقابة الجاخمية وعمى     
ي يجب عمى اإلجخاءات السػضػعة إضيار الخصػات التي كفاءة العسميات الشاتجة عغ ىحا األداء، وبالتال

يتع بسقتزاىا اعتساد العسميات وتدجيميا والسحافطة عمى األصػؿ، كسا يجب عمييا إضيار مدتػيات 
القخارات، كسا أف كفاءة العامميغ بالسؤسدة ال يعشي التخمي عغ  اتخاذاألداء والػسائل التي تزسغ دقة 

مغ أجل محاولة السقارنة بيغ األداء الفعمي واألداء السخصط وتحجيج معاييخ ؾياس اداءىع، وذلظ 
 2واإلجخاءات الػاجب اتخاذىا لترحيح ىحه االنحخافات. االنحخافات

 كجؾد مجسؾعة مؽ الدياسات كاإلجخاءات لحساية األصؾؿ 4.1.1  

والدجالت مغ  يجب أف يكػف لجػ السؤسدة سياسات وإجخاءات لتػفيخ الحساية الالزمة لألصػؿ      
بالدجالت  االحتفاظكسا يجب عمييا  التمف والزياع واالختالس حتى تكػف السعمػمات والتقاريخ صحيحة،

إدخاؿ تعجيالت عمييا وإتالفيا، واتباع الدياسات الدميسة لتػفيخ  احتساالتوالسمفات في أماكغ تقمل مغ 
                                                           

 .211، صسبق ذكخه، مخجع غداف فالح السصارنة  1
، محكخة ماجيدتخ، جامعة الجدائخ، كمية العمـػ االقترادية وعمػـ التدييخ، مداىستيا في تحديؽ تدييخ السؤسدةمخاجعة الجاخمية ك شعباني لصفي،   2

 .107ص  ،2004
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األنطسة اإللكتخونية لحسايتيا، تحجيج  استخجاـ الحساية السادية لألصػؿ كتخريز أماكغ خاصة بيا، 
وأشخشة الدجالت باألقخاص السجمجة  االحتفاظاألشخاص السدسػح ليع بجخػؿ إلى ىحه األماكغ، 

تتمف كسا يجب أف يتع إصجار واستالـ تمظ األشخشة واألقخاص عغ  السسغشصة في أماكغ مكيفة حتى ال
 1خيق الترخيح وإثبات تمظ العسميات.ش

 قدؼ السخاجعة الجاخميةكجؾد  5.1.1 

مغ متصمبات نطاـ الخقابة الجاخمية وجػد قدع تشطيسي إدارؼ داخل السؤسدة يصمق عمييا اسع قدع     
 2السخاجعة الجاخمية ميستو الخئيدية تتسثل في التأكج مغ تصبيق نطاـ الخقابة الجاخمية.

 السقؾمات السحاسبية 2.1

ـ نطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ عمى مجسػعة مغ الجعائع باإلضافة إلى السقػمات اإلدارية يقػ     
 3والسقػمات السحاسبية تتسثل في:

 نغاـ محاسبي سميؼ 1.2.1 

يعتبخ وجػد نطاـ محاسبي سميع يزسغ لإلدارة تحقيق الزبط السحاسبي مغ أبخز مقػمات نطاـ      
 لدياسات ىي:، ويعتسج ىحا الشطاـ عمى مجسػعة مغ االخقابة الجاخمية السحاسبية

: وىي تختمف حدب اخالؼ شبيعة السؤسدات وأنذصتيا، ويجب أف تكػف السجسؾعة الجفتخية 1.1.2.1
 ىحه السجسػعة الجفتخية متكاممة ومخاعية لمشػاحي القانػنية والذكمية.

يتصمب تحقيق نطاـ جيج لمخقابة الجاخمية وجػد دورة مدتشجية عمى درجة  الجكرة السدتشجية: 2.1.2.1
لية مغ الكفاءة شالسا تسثل السرجر األساسي لمقيج وأدلة اإلثبات، وبالتالي عشج ترسيع السدتشجات يجب عا

 مخاعات الشػاحي القانػنية والذكمية.

: يعشي وجػد أساس سميع لتقجيع بيانات إجسالية ليا ليا أىسيتيا في مجاؿ الجليل السحاسبي 3.1.2.1
خقابة، حيث يتع تقديع ىحه البيانات إلى مجسػعة مغ الحدابات التحميل والسقارنة الالزمة ألغخاض ال

 الخئيدية تتفخع مشيا حدابات فخعية.

 

                                                           
 .22، ص، مخجع سبق ذكخهغداف فالح السصارنة  1
غجاد، كمية العمػـ االقترادية ، مجمة بcoseتحديؽ الفعالية نغاـ الخقابة الجاخمية كفق نسؾذج عمي حديغ الجوغجي وايساف مؤيج الخيخو،   2

 .407، العخاؽ، ص77، العجد 19ية، جمج واإلدار 
 .408،407ص ص  مخجع نفدو،عمي حديغ الجوغجي وايساف مؤيج الخيخو،   3
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  الؾسائل اآللية االلكتخكنية السدتعسمة 2.2.1

أصبحت العشاصخ اآللية السدتعسمة ضسغ عشاصخ الشطاـ السحاسبي داخل الػحجات االقترادية مغ      
الحاسػب في إنجاز العجيج مغ العسميات  أىسية استخجاـعساؿ، وتدايج العشاصخ اليامة في ضبط وإنجاز األ

 1خالؿ الجورة السحاسبية وتحميل البيانات والسعمػمات سػاء بغخض إعجادىا أو اإلفراح عشيا.

 الجخد الفعمي لألصؾؿ 3.2.1

وعسمية الجخد  بإمكانية جخدىا الفعمي ومقارنتيا بالجخد السحاسبي، تتسيد كل عشاصخ أصػؿ السؤسدة     
والسقارنة تدسح بتػفيخ الحساية الكاؼية ليحه األصػؿ وضساف مصابقتيا لسا ىػ مدجل محاسبيا، كسا أف 

ىػ مدجل وما ىػ مػجػد خالؿ الجورة السالية ليتع  عسمية الجخد الجورية تسكغ مغ اكتذاؼ الفػارؽ بيغ ما
 معالجة ذلظ في الػقت السشاسب.

 ةالسؾازنات التخظيظي 4.2.1

تعتبخ السػازنات التقجيخية أداة رقابية، فعمى أساسيا يتع مقارنة ما أنجد فعال بسا ىػ مخصط، ويجب     
أف تقػـ اإلدارة بتحميل االنحخافات اليامة الشاجسة عغ ىحه السقارنة واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية الالزمة 

 .السػجبة االنحخافاتمغ  واالستفادةالزارة  االنحخافاتلسشع 

 إجخاءات نغاـ الخقابة الجاخمية 2

تقػـ الخقابة الجاخمية عمى مجسػعة مغ اإلجخاءات التي تداعج عمى الديخ الجيج لمعسميات داخل      
السؤسدة، وتتسثل أساسا في كل مغ اإلجخاءات التشطيسية واإلدارية، اإلجخاءات السحاسبية، واإلجخاءات 

 العامة.

 ريةاإلجخاءات التشغيسية كاإلدا 1.2

تخز ىحه اإلجخاءات أوجو الشذاط داخل السؤسدة، فشجج فييا إجخاءات تحز األداء اإلدارؼ مغ      
خالؿ تحجيج االختراصات وتقديع واجبات العسل داخل كل مجيخية بسا يزسغ رقابة عمى كل السػضفيغ 

ومجػ التدامو  داخل السؤسدة، وتػزيع وتحجيج السدؤوليات بسا يتيح معخفة حجود الشذاط لكل مدؤوؿ
، وإجخاءات أخخػ تخز الجانب التصبيقي كعسمية التػؾيع عمى السدتشجات مغ بالسدؤوليات السػكمة إليو

مع حدغ  شخؼ السػضف الحؼ قاـ بإعجادىا، وإجخاءات حخكة التشقالت بيغ السػضفيغ بسا ال يتعارض
اجب إتباعيا إلعجاد والؿياـ سيخ العسل وفخض إجخاءات معيشة النتقاء العامميغ، وضبط الخصػات الػ 

                                                           
 .408،407ص ص  ،سبق ذكخهمخجع عمي حديغ الجوغجي وايساف مؤيج الخيخو،   1
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بعسمية معيشة، بحيث ال يتخؾ ألؼ مػضف الترخؼ الذخري إال بسػافقة الذخز السدؤوؿ، وبالتالي 
 1يسكغ إضيار ىحه اإلجخاءات في مجسػعة مغ الشقاط وىي:

 تحجيج االختراصات 1.1.2 

حدب اختراصو، لحا  إف تحقيق أىجاؼ السؤسدة يكػف حتسا عبخ تطافخ الجيج داخل أجداءىا كل    
داخل السؤسدة في إشار سياستيا، فعشج الػقػؼ عمى  لالختراصاتبات مغ الػاضح اعتساد تحجيج دقيق 

ال يدسح بالتزارب  ـيكميا التشطيسي يجب تحجيج اختراصات كل مجيخية مغ السجيخيات السػجػدة بسا
 بيغ االختراصات، فكل مجيخية ليا اختراصاتيا الخاصة بيا.

 قديؼ العسل ت 2.1.2

إف التقديع السالئع لمعسل يجعع تحجيج االختراصات داخل السؤسدة ويسشع مغ تجاخل وتزارب     
مياميا، كسا أنو يقمل بجرجة كبيخة مغ احتساالت وقػع األخصاء، الغر والتالعبات داخل السؤسدة، وىػ 

 يقػـ عمى االعتبارات التالية:

 لسحاسبي لسشع التالعب في تدجيل البيانات السحاسبية.الفرل بيغ وضيفتي األداء والتدجيل ا -

 الفرل بيغ سمصة االحتفاظ باألصػؿ وسمصة تدجيميا لمتقميل مغ احتساالت سخقتيا. -

الفرل بيغ سمصة االحتفاظ باألصػؿ وسمصة تقخيخ الحرػؿ عمييا لمتقميل مغ وقػع التالعبات  -
 واالتفاؾيات ذات السرمحة الذخرية.

 السدؤكلياتتؾزيع  3.1.2

يقػـ ىحا اإلجخاء عمى الػضػح في تحجيج السدؤوليات لمسػضفيغ مغ أجل تحجيج تبعية اإلىساؿ      
تحجيج السدؤوليات بذكل واضح وبيغ تسكغ كل مػضف مغ معخفة حجود عسمو  واألخصاء، وعسمية

ء يعصي لشطاـ الخقابة ومدؤولياتو والتداماتو تجاىيا، ؼيحاسب ويخاقب في حجود ىحا السجاؿ، وىحا اإلجخا
الجاخمية فعالية أكبخ مغ خالؿ التحجيج وبجقة مختكب الخصأ وعجـ استصاعتو التيخب مشو مغ جية، كسا 
يديج مغ الججية والجقة في تشفيح العسل مغ شخؼ السػضفيغ مغ جية أخخػ، ألف السػضف عمى يقيغ مغ 

 إلى غيخه. أف أؼ خصأ في عسمو يشدب إليو مباشخة وال يدتصيع أف يشدبو

 

                                                           
، ديػاف السصبػعات الجامعية، الصبعة الحدابات اإلطار الشغخي كالسسارسة التظبيقيةالسخاجعة كتجقيق دمحم التيامي شػاىخ مدعػد صجيقي،    1

 .112 -105، ص ص2006الثالثة، الجدائخ، 
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 إعظاء تعميسات صخيحة 4.1.2 

 يذتسل ىحا اإلجخاء عمى الجانب التشطيسي لمسؤسدة، ويشبغي أف تكػف التعميسات صخيحة مغ     
ة إلى مشفحييا، فالرخاحة والػضػح في التعميسات تسكغ مغ فيع السدؤوؿ داخل السجيخية أو السرمح

حه التعميسات صخيحة ويدتصيع السشفح تصبيقيا يجب أف التعميسة وتشفيحىا عمى أحدغ وجو، ولكي تكػف ى
 تتسيد بالػضػح، الفيع واحتخاـ الدمع التدمدمي لمػضائف.

 مخاقبة السؾعفيؽ كرفع مدتؾى كفاءة أدائيؼ 5.1.2 

بعس التختيبات الالزمة لمتأكج مغ أف السػضفيغ مؤىميغ ويتستعػف بالقجرات التي تشاسب  يجب وضع     
لتجريب ودوراف التشاوب والتقييع الجورؼ، ألف الديخ الجيج ألؼ نطاـ رقابي يختبط بالزخورة مدؤولياتيع، كا

بكفاءة ونداىة واستقامة السػضفيغ، لحا تعتبخ الكفاءة والسسيدات الفخدية مغ أىع العشاصخ التي يجب أخحىا 
 1عشج وضع أؼ نطاـ. االعتباربعيغ 

 اإلجخاءات السحاسبية 2.2 

شطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ السعمػمات السحاسبي الدميع مغ بيغ أىع السقػمات السجعسة ل يعتبخ نطاـ     
رقابة دائسة عمى العسل السحاسبي مثل التدجيل الفػرؼ لظ يجب سغ إجخاءات معيشة تسكغ مغ إحكاـ لح

خاؾ مػضف لمعسميات، التأكج مغ صحة السدتشجات، إجخاء مصابقات دورية، الؿياـ بجخد مفاجئ وعجـ إش
 2في مخاؾبة عسل قاـ بو.

 التدجيل الفؾري لمعسميات 1.2.2 

يعتبخ تدجيل العسميات التي تقـػ بيا السؤسدة مغ بيغ وضائف السحاسب، ويجب أف يقػـ ىحا األخيخ     
بتدجيل العسميات بعج حجوثيا مباشخة، مغ أجل تفادؼ تخاكع السدتشجات وضياعيا، والدخعة التي تراحب 

التدجيل تديج مغ سخعة تختيب وحفع السدتشجات السحاسبية التي تع عمى أساسيا ىحا التدجيل  الجقة في
السحاسبي، والحؼ يجب أف يكػف بجوف شصب وأال ندجل فػؽ تدجيل أخخ، وال يمغي أؼ تدجيل إال وفق 

رؼ الصخؽ السعخوفة مثل الستسع الرفخؼ أو عكذ التدجيل، وعمى ىحا يسكغ القػؿ أف التدجيل الفػ 
الحرػؿ عمى معمػمات صادقة ومعبخة عمى معالجة البيانات التي يشتطخ مغ ورائيا  لمعسميات يؤثخ إيجابا

 القخارات السشاسبة. التخاذعغ الػضعية الحؿيؿية لمسؤسدة، ومالئسة 

 
                                                           

، الػارؽ لمشذخ والتػزيع، الصبعة األولى، عساف ، التجقيق الجاخمي بيؽ الشغخية كالتظبيق كفقا لسعاييخ التجقيق الجكليةخمف عبج هللا الػاردات،   1
 .139، ص2006دف، األر 

 .119  -113، ص صسبق ذكخهمخجع دمحم التػىامي وشػاىخ ،   2
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 التأكج مؽ صحة السدتشجات 2.2.2 

ت بيا السؤسدة، ويجب مخاعاة السدتشجات ىي مجسػعة مغ البيانات السعبخة عغ العسميات التي قام    
 بعس السبادغ عشج ترسيسيا، بحي يجب أف يتسيد ب:

 السدتشج واستكساؿ بياناتو. عمى استخجاـالبداشة، التي تداعج  -

 عجد الشدخ الالزمة، حتى يسكغ تػفيخ البيانات الالزمة لسخاكد الشذاط. -

 ىا.وتػضيح خصػات سيخ  كيؽية استخجامياضساف تػفيخ إرشادات عغ  -

 كسا يجب أف تعج عمى مصبػعات خاصة، بجوف شصب وبػضػح وأف تكػف مؤرخة ومسزي عمييا مغ  -

 شخؼ السدؤوليغ.

 اإلجخاءات العامة 3.2

 1جخاءات الدابقة، والتي تتسثل في:ىي اإلجخاءات السكسمة لإل     

انت شبيعية التأميغ عمى مستمكات السؤسدة مغ جسيع األخصار التي قج تتعخض ليا، سػاء ك - 
 كاألخصار   

 الجػية أو بفعل فاعل كالدخقة.       

التأميغ ضج خيانة األمانة، وىحا ؼيسا يخز السػضفيغ الحيغ يعسمػف بذكل مباشخ في الشقجية أو الحيغ  - 
 ضسغ اختراصيع التدييخ السادؼ لمبزائع والتثبيتات أو األوراؽ السالية.

 ج الػارد والرادر.وضع نطاـ سميع لمخقابة عمى البخي - 

وسائل الخقابة السددوجة ؼيسا يتعمق بالعسميات اليامة في السؤسدة، كتػؾيع الذيكات  استخجاـ  - 
 2والترخؼ في الشقجية لتػفيخ وضساف الحساية الكاؼية.

 الذكل التالي يسثل جسيع ىحه اإلجخاءات

 

                                                           
ـ ، محكخة ماجيدتخ، جامعة سعج دحمب، بميجة، كمية العمػـ االقترادية وعمػ دكر السخاجعة الجاخمية في تفعيل األداء الخقابي لمسؤسدةكخيع قػبة،   1

 .37، ص 2011التدييخ، الجدائخ، 
2
 .37، ص نفدومخجع  ،كخيع قػبة 
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 لجاخمية: إجخاءات نغاـ الخقابة ا3الذكل                              

 

 

 

 

 

 عمى السستمكات التأميغ-الفػرؼ لمعسميات      التدجيل-             تحجيج االختراصات -        

 ضج خيانة األمانة التأميغ-مغ صحة السدتشجات     التأكج-                      تقديع العسل  -

 الخقابة السددوجة -                                                  تػزيع السدؤوليات  -        

 إعصاء تعميسات صخيحة -        

 رفع كفاءة ومدتػػ السػضفيغ -        

 .123دمحم تيامي الصػاىخ ومدعػد صجيقي، مخجع سبق ذكخه، صالسرجر: 

 السظمب الثالث: خرائص نغاـ الخقابة الجاخمية كججكده

التي يجب أف تتػفخ في أؼ نطاـ رقابي سميع مغ أجل  ىشاؾ العجيج مغ الخرائز والستصمبات    
تسكيشو مغ تحقيق أىجافو السخجػة بأسخع وقت وبأقل تكمفة، ويجب أف تعسل ىحه الستصمبات والخرائز 

 ؼيسا بيشيا بالذكل الحؼ يقمل مغ السخاشخ والقيػد السالزمة لشطاـ الخقابة الجاخمية.

 خرائص نغاـ الخقابة الجاخمية 1

الجاخمية بسجسػعة مغ الخرائز والسسيدات والتي مغ خالليا يسكغ  نطاـ الخقابةأف يتسيد يجب     
تخسيغ قجرتو، كفاءتو، فعاليتو ودرجة إمكانية االعتساد عميو في السؤسدة، وتتسثل ىحه الخرائز 

 1:والسسيدات في

 

                                                           
 .138 -136، ص ص2003، مكتبة دار الثقافة، الصبعة األولى، عساف، األردف، مبادئ اإلدارة الحجيثةعسخ سعيج وآخخوف،   1

إجراءات نظام الرلابة 

 الداخلية

اإلجراءات التنظيمية 

 واإلدارية
 اإلجراءات المحاسبية

 اإلجراءات العامة
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 السالئسة 1.1

حجسيا، ؼبالشدبة لمسؤسدة الرغيخة عمى السؤسدة استعساؿ نطاـ رقابي جيج يشاسب شبيعة عسميا و     
 يفزل اختيار أسمػب رقابي بديط وغيخ معقج والعكذ بالشدبة لمسؤسدات كبيخة الحجع.

 مقارنة العائج بالتكاليف2.1

إف أؼ عسل تجارؼ تقػـ بو السؤسدة يقػـ أصال عمى مقارنة العػائج بالتكاليف التي يجفعيا صاحب     
سؤسدات االقترادية عمى أف تكػف تكاليفيا أقل مغ عائجاتيا، حتى العسل، ومغ الصبيعي أف تحخص ال

تتسكغ مغ تحقيق الخبح السشاسب، وكمسا كاف الفخؽ بيشيا كبيخا كمسا زادت ندبة الخبح السحققة، وبالتالي 
 يجب أف تأخح السؤسدة بعيغ االعتبار عشرخؼ العائج والتكاليف عشج ترسيع نطاميا الخقابي.

 السخكنة 3.1

السقرػد بالسخونة مشاسبة اسمػب الخقابة الستبع مع احتياجات السؤسدة، بحيث يجب التعجيل     
 والتصػيخ في ىحه األساليب كمسا تصمب األمخ ذلظ، وىحا حتى يسكغ متابعة التغيخات ومػاكبتيا.

 الفعالية 4.1

حخافات قبل وقػعيا نطاـ رقابي جيج ومتصػر وقادر عمى اكتذاؼ األخصاء واالن بيا استخجاـيقرج     
ومعالجتيا بأسمػب عمسي وشخيقة تزسغ عجـ ضيػرىا في السدتقبل، وكحلظ يقـػ ىحا األسمػب عمى 

 معالجة األخصاء الشاجسة بأقل تكمفة مسكشة وأسخع وقت وأقل جيج.

 السؾضؾعية 5.1

صخيقة سميسة وجيجة تتسثل اإلدارة في مجسػعة مغ األفخاد، ومدألة ما غحا كاف السخؤوس يقػـ بعسمو ب     
وأال يكػف خاضعا لسحجدات واعتبارات شخرية ميسة ججا، ألف اإلدارات واألساليب الخقابية عشجما تكػف 
شخرية ال مػضػعية تؤثخ في الحكع عمى عمى األداء، كسا يجب أف يكػف الشطاـ الخقابي قادر عمى 

ت السشاسب والتأكج مغ مرادرىا الحرػؿ عمى معمػمات صحيحة، دؾيقة وكاممة عمى األداء وفي الػق
مغ خالؿ الػثائق والدجالت السحاسبية مغ جية، وعمى القائسيغ بسختمف األنذصة الخقابية مخاعاة الػقت، 

 1خاصة القائسيغ بإعجاد التقاريخ السالية  وإيراليا في الػقت السحجد مغ جية اخخػ.

                                                           
 .371، ص 2004، الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، مرخ، مبادئ اإلدارة بيؽ الشغخية كالتظبيقجسيل أحسج تػفيق،   1
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و كميا، وكسثاؿ عمى األىسية الكبيخة لعشرخ وىحا لكي ال تفقج ىحه السعمػمات معشاىا وفائجتيا جدئيا أ
الػقت إذا تعمق األمخ مثال بإحجػ السشاقرات وحرمت السؤسدة عمى السعمػمات الرحيحة الستعمقة 

 بذخوط السذاركة أمخ ال ؾيسة لو إذا جاءت ىحه السعمػمات بعج انقزاء األجل السحجد لمسذاركة.

 حجكد نغاـ الخقابة الجاخمية 2 

غ لشطاـ الخقابة الجاخمية تحقيق الحساية التامة والكاممة ألصػؿ وعسميات السؤسدة، كسا ال ال يسك     
يسكشو القزاء التاـ عمى فخص الغر والتالعبات وذلظ بدبب بعس القيػد التي تحيط بو والتي تتسثل 

 1في:

 ؾاطؤ بيؽ العامميؽ لتظؾيق الخقابةالت 1.2

يػفخ الفرل الكافي بيغ السدؤوليات الػضيفة تأكيجا  الػضيؽية يػفخ الفرل الكافي بيغ السدؤوليات     
معقػال ضج ارتكاب أؼ شخز بسفخده لمغر واالختالسات مع إمكانية إخفاءىا، ولكغ ىحه الجرجة مغ 
الخقابة يسكغ أف يتع التغمب عمييا بتػاشؤ العامميغ وذلظ بجخػؿ شخريغ او أكثخ في ذلظ، فالذخز 

 يسكغ أف يتػاشأ مع الذخز السدؤوؿ عغ معالجة وتدجيل ىحه السقبػضات، السدؤوؿ عغ الشقجية مثال
 ويسكغ ليسا الؿياـ معا بتحخيف أو غر أو اختالس مقبػضات نقجية مع تدػية ذلظ.

 تغمب اإلدارة عمى أكجو الخقابة  2.2

ح اإلدارة" ولحلظ يسكغ أف يذار إلى نطاـ السعمػمات السحاسبية وأنذصة الخقابة الجاخمية بتعبيخ " سال     
فإف الخقابة تكػف فعالة أو غيخ فعالة وفق ما تخيجه اإلدارة، فال يسكغ تػقع اكتذاؼ الغر الحؼ يختكبو 
أعزاء اإلدارة السدؤوليغ في األصل، كسا أف تغمب اإلدارة عمى أوجو الخقابة يسكغ أف يؤدؼ إلى 

 تالعبات واختالسات كبيخة.

 التعظيل السؤقت لمشغاـ 3.2

ؾياـ نطاـ الخقابة الجاخمية بػضيفتو وأنذصتو بفعالية يكػف فقط في حالة ما إذا كاف أداء القائسيغ       
بإدارة الخقابة فعاال، وليذ مغ السسكغ أف يؤدؼ األفخاد وضائف الخقابة بصخيقة فعالة في جسيع األوقات، 

ػ عشاصخ ومكػنات ىحا فقج يرجر عشيع سػء فيع ، حكع خاشئ، إىساؿ، نداعات أو إجياد في إحج
 الشطاـ.

 

                                                           
، ، الخقابة الجاخمية، أدلة االثبات 2، شخح معاييخ السخاجعة الجكلية كاألمخيكية كالعخبية، الجدء معاييخ السخاجعة شارؽ عبج العاؿ حساد، مػسػعة  1

 .79، ص2004الجار الجامعية، اإلسكشجرية، مرخ 
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 .أساليب دراسة نغاـ الخقابة الجاخمية مؽ قبل السخاجع كمخاطخىا السبحث الثالث:

إف السخاجع ييتع بؿياس مجػ فعالية الخقابة الجاخمية في تحقيق أىجافيا وخاصة حساية األصػؿ      
الكذف عغ األخصاء والتحخيفات في السؤسدة والتأكج مغ إمكانية أدوات وأساليب الخقابة الجاخمية في 

 القػائع السالية، وبالتالي فيشاؾ عالقة قػية بيغ السخاجع والخقابة الجاخمية.

 السظمب األكؿ: أساليب دراسة نغاـ الخقابة الجاخمية

فعالية  ييتع السخاجع بجاية بسا يعخؼ بأساليب وأدوات لجراسة نطاـ الخقابة الجاخمية بيجؼ الحكع عمى     
 1اء الشطاـ، وتتسثل ىحه األساليب ؼيسا يمي:وأد

تقػـ ىحه الصخيقة عمى وصف إجخاءات الخقابة، عغ شخيق شخح تجفق  طخيقة التقخيخ الؾصفي: -1
 البيانات وعخض شخيق تحجيج مخاكد الدمصة والسدؤولية لكل دورة عسميات.

د السؤسدة فإنو يعج وصفا مكتػبا حيث يقػـ السخاجع بػصف نطاـ الخقابة، بتتبع السشاقذات مع أفخا     
لمشطاـ وتعتبخ السخونة بسثابة السيدة األولى لسحكخات وصف الشطاـ وعمى أية حاؿ فإف نجاح ىحا األسمػب 
يعتسج عمى قجرة السخاجع في مسارسة الكتابة ويسكغ أف يؤدؼ الػصف غيخ الجيج لشطاـ الخقابة الجاخمية 

 االلتداـ. الختباراتترسيع غيخ صحيح وتصبيق غيخ صحيح إلى سػء فيع لمشطاـ ومغ ثع يؤدؼ إلى 

أسئمة، تغصي إجخاءات الخقابة الجاخمية لكل دورة تقػـ ىحه الصخيقة عمى إعجاد  :االستقراءطخيقة  -2
عسميات والبيانات الػاردة ويجب أف تراغ ىحه األسئمة بصخيقة تيجؼ إلى االستفدار عغ تفريالت العسل 

السخكد الشذاط ويخاعي عشج ترسيع القائسة تحجيج العالقة بيغ األسئمة السختمفة، وخصػاتو الستبعة في 
 التالية وىي:  االعتباراتبصخيقة تسكغ مغ مخاعاة 

 إضيار مرادر السعمػمات السدتخجمة في اإلجابة عغ كل سؤاؿ والتحؿيقات التي تتع التأكج مشيا. -

 عف الجديسة في إجخاءات الخقابة الجاخمية.التفخقة بيغ نػاحي الزعف البديصة، ونػاحي الز -

 عمى وصف تفريمي لشػاحي في إجخاءات الخقابة الجاخمية. احتػائيا -

بصخقة عذػائية في السجتسع مخجعي  مأخػذةمغ عيشة  انصالقاىي شخيقة تدسح  االستبياف االحرائي: 3
 2ثع تعسيع السالحطات السأخػذة مغ العيشة عمى السجتسع.

                                                           
العمـػ االقترادية والتجارية  ، محكخة ماجيدتخ، كميةدكر السخاجعة في تقييؼ أداء نغاـ الخقابة الجاخمية لمسؤسدات االقتراديةعدوز ميمػد،   1

 .76ص 2007وعمـػ التدييخ، جامعة سكيكجة، الجدائخ، غيخ مشذػرة،
 .76، صنفدومخجع عدوز ميمػد،   2
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في حيغ أف العيشة ىي  استشتاجاتمجسػعة البيانات يخغب السخاجع اختبارىا لتػصيل إلى فالسجتسع ىػ 
لب السجتسع الحؼ يعسل عميو السخاجع، ويجب أف تكػف مسثمة لو ويكػف لكل فخد السجتسع فخصة متداوية 

 بصخيقة عذػائية. اختيارىااالختبارات ضسغ العيشة ويجب أف يتع 

أخح رأؼ أولي نػعي بذكل أساسي عمى مختمف األنطسة السكػنة  ػاليجؼ مشيا ى السقابالت: -4
لسعشييغ بالسجاؿ الخئيدي لمجراسة، ويتع لمسؤسدة حيث يقػـ السخاجع بتشفيح السقابالت معسقة مع السجراء ا

 عمى خبختو وحجسو مداعجة الدمالء. شاءتحزيخىا ب

ػز لتسثيل السدتشجات ومدار تجفقيا داخل يسكغ تعخيفيا بأنيا رسع بياني يدتخجـ الخمالتجفق:  خخائط-5
السؤسدة وبحلظ في تعسل عمى إيراؿ كل السعمػمات السالئسة والتي تدتخجـ لتقديع العسل ونطاـ 

 داخل السؤسدة. االعتساد

وتذكل خخائط التجفق ـيكل يتزسغ مجسػعة مغ الخمػز واألشكاؿ، حيث يقػـ السخاجع بفحز تجفق 
رمػز نسصية يتع ترسيع خخيصة سيخ  استخجاـ السختمفة لتجييد السدتشجات وبالسعمػمات ودراسة السخاحل 

العسميات بصخيقة تسكغ مغ الحرػؿ عمى معمػمات ذات داللة لسغ يقػـ بفحز الشطاـ ويكػف متفيسا تمظ 
 الخمػز.

ة، ومغ مؤخخا لجسيع السعمػمات عغ نطاـ الخقابة الجاخمي انتذخ استخجامياالحجيثة التي وىي مغ الػسائل 
أجل بمػرة خخائط التجفق يعتسج السخاجع عمى رؤية شاممة لإلجخاءات السدتعسمة في مختمف مرالح والتي 

 تكػف ممحقة بالػثائق الخئيدية السدتعسمة أو السحخرة مغ قبل ىحه السرالح.

 ويػجج نػعيغ مغ خخائط التجفق:

 خخائط التجفق العسػدية.  -

 خخائط التجفق األفؿية. -

 الثاني: السخاطخ السحتسمة نتيجة ضعف نغاـ الخقابة الجاخمية السظمب 

ييجؼ السخاجع مغ خالؿ تقييع نطاـ الخقابة الجاخمية ومغ خالؿ إعجاد خصة مالئسة لجسع أدلة     
نحػ نػعيغ مغ السخاشخ الستعمقة بإبجاء رأيو بخرػص القػائع  االشسئشافالسخاجعة إلى تحقيق بعس 

 السالية وىسا:

 أخصاء جػىخية في الدجالت السحاسبية.وجػد  شخمخا -1

 السخاجعة الكتذاؼ تمظ األخصاء. اختباراتعجـ كفاية  احتساؿ مخاشخ -2



 الخقابة الجاخمية لشغاـاالطار الشغخي .........................................الفرل األكؿ

 
32 

لالشسئشاف بعجـ وجػد أخصاء جػىخية أو حيث يعتسج السخاجع إلى درجة كبيخة عمى نطاـ الخقابة الجاخمية 
 :االتيأؼ مخالفات في الدجالت السحاسبية حيث نجج 

احتساؿ وجػد ىحه األخصاء والسخالفات إلى حجىا األدنى إذا ماكشت مقػمات وعشاصخ نطاـ الخقابة يقل  -
 الجاخمية السختمفة سميسة وقػية وقادرة عمى تػفيخ بيانات محاسبية يسكغ االعتساد عمييا

في مجاؿ  يتػقف اكتذاؼ السخاشخ واألخصاء عمى درجة العشاية السيشية الكاؼية والتي يتبعيا السخاجع - 
العسميات  اختباراتتشفيح إجخاءات الفحز، لحلظ يجب عمى السخاجع أف يعجؿ مغ شبيعة وتػقيت نصاؽ 

السخاجع عشج فحرو لشطاـ الخقابة  اكتذفياالسحاسبية وأرصجة القػائع السالية لتعػيس مػاشغ الزعف التي 
 1الجاخمية.

 عذخة مغ السخاشخ:ويسكغ أف تحجث نتيجة ضعف لزعف نطاـ الخقابة الجاخمية 

 عجـ صحة وسالمة البيانات السحاسبية والسعمػمات السصمػبة بالسؤسدة. -

بيحه  اإللتداـقانػنية نتيجة عجـ  مخالفاتإحتساؿ حجوث مخالفات لتعميسات ولػائح السؤسدة أو حجوث  -
 المػائح.

 أحكاـ قػاعج قانػنية الدارية السفعػؿ بالسؤسدة. عجـ تصبيق -

 شؤ بعس السػضفيغ في الؿياـ بتالعب أو إخفاء بعس األخصاء.تػا احتساؿ -

 .استخجاـ ضياع أصػؿ السؤسدة أو تعخضيا لمتمف وسػء اؿ -

 عجـ مذخوعية أو صحة العسميات السدجمة بالجفاتخ وذلظ لعجـ كفاية السدتشجات السؤيجة ليا. -

 تدجيل العسميات في سجالت خصأ لعجـ وجػد مدتشجات مخقسة مدبقا. -

 لػقت شػيل. واستشفاذىاحجع عسمية السخاجعة  اتداع -

 حجوث حاالت تدويخ وغر. احتساؿ -

 االنحخاؼوعجـ تحقيق الكفاية اإلنتاجية السصمػبة وبالتالي  أو الدمصاتتعارض وتجاخل بيغ السؤسدات  -
 2عغ األىجاؼ السخصصة.

                                                           
 .76، 75، ص ص2007، السكتب الجامعي الحجيث لمشذخ، الصبعة األولى، مرخ، أصؾؿ السخاجعة كالتجقيق الذاملدمحم الديج سخايا،   1
، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة السديمة، الجدائخ، فعيل نغاـ الخقابة الجاخمية لمحفاظ عمى الساؿ العاـ، تبػعالـ وىيبة  2

 .16، ص2013، 2012



 الخقابة الجاخمية لشغاـاالطار الشغخي .........................................الفرل األكؿ

 
33 

 السظمب الثالث: عالقة السخاجعة بالخقابة الجاخمية

 نصاؽ الخقابة الجاخمية فتخبصو عالقة قػية سػاء بالسخاجعة الجاخمية أو بالسخاجعة الخارجية  عاتدميسا      

 عالقة الخقابة الجاخمية بالسخاجعة الجاخمية 1

لجعع الػضيفة  االقتراديةإحجػ أدوات الخقابة الجاخمية في السؤسدة تعتبخ السخاجعة الجاخمية      
سا لمسخاجع الخارجي بذأف تقييع نطاـ الخقابة الجاخمية وتحجيج نصاؽ اإلدارية، باإلضافة إلى كػنيا دع

متصمبات الخقابة الجاخمية الدميسة وجػد قدع كتشطيع إدارؼ داخل السؤسدة يصمق عميو قدع الفحز، فسغ 
السخاجعة الجاخمية، ميستو التأكج مغ تصبيق كافة اإلجخاءات والمػائح والدياسات التي تع وضعيا بػاسصة 

دارة، كحلظ التأكج مغ دقة البيانات السحاسبية وأيزا التحقق مغ عجـ وجػد أوجو التالعب أو السخالفات اإل
 وىػ ما يسثل االلساـ بذقي الخقابة الجاخمية سػاء إدارية أو محاسبية.

 أداة اإلدارة وعيشيا في ؾياس فاعمية الػسائل الخقابية السصبقة في السؤسدة فالسخاجعة الجاخمية      
ووضيفتيا األساسية ىي الفحز والتقخيخ السدتسخ لمشطع اإلدارية، ومغ سياسات وإجخاءات وتدجيل 
لألحجاث وسالمة ما تشتجو مغ بيانات مغ خالؿ التحقق مغ أف أىع السعمػمات السعخوضة عمى اإلدارة 

 1والسدتخجمة لغخض الخقابة في السؤسدة دؾيقة وكاؼية لمغخض مشيا.

 لجاخمية بالسخاجعة الخارجيةعالقة الخقابة ا 2

بالخغع مغ أف اإلدارة ىي السدؤولة عغ إقامة نطاـ فعاؿ لمخقابة الجاخمية، إال أف وجػد ىحا الشطاـ       
 وكفايتو لو مداس كبيخ بعسل الخاجع الخارجي.

خصاء األ الكتذاؼإف وضيفة نطاـ الخقابة الجاخمية مغ وجية نطخ السخاجع الخارجي ىي تقجيع ضساف     
والسخالفات بجرجة معقػلة مغ الدخعة، وبحلظ فيحه الخقابة تعصي تبخيخا لرحة الدجالت السحاسبية 

إلى تحجيج إجخاءات السخاجعة واالعتساد عمييا، ويؤدؼ فحز السخاجع الخارجي لشطاـ الخقابة الجاخمية 
 السختمفة والتي تمـد لتكػف رأؼ عغ صحة القػائع السالية.

مية مغ معخفة وفيع اإلجخاءات والصخؽ السخسػمة لتشفيح لتقييع الدميع لشطاـ الخقابة الجاخويدتمـد ا      
 تحجيجه مغ قبل.، كسا يدتمـد درجة معقػلة مغ التأكج مغ أف ىحه اإلجخاءات تشفح لسا تع السياـ

ا اجخاءات التي تتقيج بي االختباراتعمى نطاـ الخقابة الجاخمية لتحجيج نصاؽ  االعتسادإف درجة      
 االفتخاضاتقج يثبت عجـ صحة السخاجعة ال يسكغ تحجيجىا تساما في بجاية عسمية السخاجعة وذلظ ألنو 

                                                           
كمية التجارة، مرخ، اجعة، ، قدع السحاسبة والسخ ، الخقابة كالسخاجعة الجاخمية عمى السدتؾى الجدئي كالكميعبج الفتاح دمحم الرحغ ودمحم سيج الدخاية  1

 .186، ص 2007



 الخقابة الجاخمية لشغاـاالطار الشغخي .........................................الفرل األكؿ

 
34 

االعتساد عمى نطاـ الخقابة الجاخمية، ومغ الزخورؼ تعجيل بخنامج السخاجع بجرجة  التي عمى أساسيا يتشبأ
صمية، وقج يكػف ىحا التعجيل خاص التي تتع وفق لالفتخاضات األ االختباراتالسخاجعة إذا ثبت أف 

 السخاجعة أو خاص بتػقيت إجخاءات السخاجعة. باختبارات

ويجب عمى السخاجع الخارجي أف يأخح في اعتباره الفحز الحؼ يقػـ بو السخاجع الجاخمي بحيث يكػف     
 ىحا الفحز مكسل لعسمو وليذ بجيل لو.

خمية لبياف أثخىا عمى نصاؽ االختبارات الالزمة واختياره ويجب عميو تحجيج مياـ إدارة السخاجعة الجا     
 إلجخاءات السخاجعة السشاسبة.

ذلظ ألنيا تترل مباشخة بالدجالت السالية والتي ييتع بالخقابة السحاسبية،  أوؿ ماوييتع السخاجع الخارجي 
لدجالت السالية، ولحلظ بامغ السخاجع، أما الخقابة اإلدارية فيي تترل بصخيقة غيخ مباشخة  تتصمب تقييسا

فيي ال تدتمـد بالتقييع، ومع ذلظ فإف السخاجع الخارجي إذا اعتقج بأف الخقابة اإلدارية ليا صمة وثيقة 
تقييع ىحه الخقابة، فسثال الدجالت اإلحرائية التي  حداباتوبالدجالت السحاسبية فإنو يحب أف يأخح في 
 .قج تدتمـد ؾياـ السخاجع بتقييسيا في حاالت خاصة يحتفع بيا في ادارات البيع واإلدارات األخخػ 

، وذلظ بتصبيق ومغ األفزل أف يقػـ السخاجع الخارجي بفحز نطاـ الخقابة الجاخمية في فتخات دورية
إجخاءات السخاجعة السالئسة التي تػجو برفة خاصة لتقييع فاعمية ىحا الشطاـ، وعشجما ال يكػف الفحز 

ة في السخاحل األخيخة لبخنامج السخاجعة، وفي ىحه الحالة يجب إعجاد بخنامج الجورؼ مسكشا فإنو يتع عاد
 1السخاجعة برػرة مالئسة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -268، اسكشجرية، بجوف ذكخ سشة الشذخ، ص صالخقابة كمخاجعة الحدابات، مؤسدة شباب الجامعةعبج الفتاح دمحم الرحغ، أحسج نػر،   1

270. 
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 الخالصة 

في الفرل ندتشتج أف نطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ ىػ الحؼ يدعى إلى   ما تقجـعمى ضػء       
بة الجاخمية فعاليتو مغ فعالية كل مكػف وترحيحيا، كسا يدتسج نطاـ الخقا واالنحخافاتاكتذاؼ األخصاء 

 مغ مكػناتو وتكامميا ومغ إدراؾ األىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا السؤسدة.

ومغ بيغ األىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا السؤسدة مغ خالؿ نطاـ الخقابة الجاخمية ىػ تحقيق 
خجمي السعمػمات السحاسبية األمخ السرجاؾية عمى القػائع السالية، مع ضخورة إيراؿ ىحا األخيخ إلى مدت

 الحؼ يتختب عميو تحقيق جػدة القػائع السالية.

نطاـ الخقابة الجاخمية جدء ال يتجدأ مغ كل نطاـ تدتخجمو السؤسدة لتشطيع وتػجيو عسمياتيا وليذ    
نطاما مدتقال بحج ذاتو، وىػ مجسػعة مغ األعساؿ واألنذصة التي تحجث بذكل مدتسخ داخميا، بحيث 
يزع أساسيا ويشفحىا ويخاقبيا ويصػرىا األفخاد عمى كافة السدتػيات السؤسدة، كسا يجب أف يخاعي في 

 ترسيسو عشرخؼ العائج والتكمفة.

يعتبخ معيار كفاءة السخاجعة الجاخمية أحج أىع السعاييخ التي تعسل عمى تحديغ فعالية نطاـ الخقابة     
  الجاخمية في السؤسدة.
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 تسييج:

الخئيدية التي يتع مغ تعج القػائع السالية مغ مخخجات الشطاـ السحاسبي ألؼ مؤسدة، وىي وسيمة     
خالليا تػصيل السعمػمات لسختمف األشخاؼ ذات السرمحة، وعميو يجب أف تكػف السعمػمات الػاردة فييا 

، مسا دعا إلى ضخورة دراسة محتػيات مالئسة ومػثػقة يسكغ استخجاميا في القخارات االقترادية السشاسبة
القػائع السالية لمسؤسدات بذكل عسمي، حتى يتدشى لمجيات السيتسة بالشذاشات االقترادية ليحه 

تحؿيقو مغ خالؿ تحميل يسكغ  السؤسدات التعخؼ عمى أدائيا الفعمي والتشبؤ بسدتقبميا االقترادؼ وىػ ما
 القػائع السالية.

 صخؽ في ىحا الفرل إلى:وانصالقا مسا سبق سػؼ نت

 السبحث األوؿ: أساسيات حػؿ القػائع السالية.

 السبحث الثاني: أنػاع القػائع السالية.

 مقػائع السالية.لإضفاء مرجاؾية  عمىقجرة الخقابة الجاخمية  السبحث الثالث: 
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 السبحث األكؿ: أساسيات حؾؿ القؾائؼ السالية

الكذػؼ التي يجب أف تعخض فييا الػضعية السالية لمسؤسدة وكل تغييخ يصخأ  القػائع السالية ىي تمظ    
عمى حالتيا السالية، كسا تزبط تحت مدؤولية السديخيغ، وتػفخ الكذػؼ السالية معمػمات تدسح بإجخاء 
 مقارنات مع الدشة السالية الدابقة، وتججر اإلشارة إلى إلدامية عخض الكذػؼ السالية بالعسمة الػششية،

 والكذػؼ السالية عجة خرائز  حيث سشتصخؽ في ىحا السبحث إلى السصالب التالية:

 السصمب األوؿ: مفيـػ القػائع السالية وشخوط إعجادىا

 السصمب الثاني: مدتخجمي القػائع السالية وأىجافيا

 السصمب الثالث: خرائز القػائع السالية وأىسيتيا

 خكط إعجادىاالسظمب األكؿ: مفيـؾ القؾائؼ السالية كش

 لمقػائع السالية أىسية بالغة بالشدبة ألؼ مؤسدة وفي ىحا السصمب سػؼ نتصخؽ إلى:    

القػائع السالية ىي عبارة عغ ممخز البيانات والسعمػمات التي يتع الػصػؿ مفيـؾ القؾائؼ السالية:  1
الجدء السحػرؼ لمتقاريخ إلييا عغ شخؽ ؾياس األحجاث االقترادية لمسؤسدات السختمفة، كسا أنيا تسثل 
 1السالية وىي الػسيمة األساسية لتػصيل السعمػمات السحاسبية لألشخاؼ الخارجية.

 2الػاجب مخاعاتيا عشج إعجادىا والستسثمة في: االعتباراتوىشاؾ مجسػعة مغ 

 تحجيجىا بػضػح وتسييدىا عغ السعمػمات االخخػ التي يتع عخضيا في نفذ التقخيخ. -

معاييخ اإلبالغ السالي فقط عمى ما يتع عخضو مغ معمػمات في القػائع السالية أما يتع تصبيق  -
 السعمػمات األخخػ فال يذتخط إعجادىا وفقيا إذا كانت تتسيد بالسػثػؾية والجقة.

 يجب بياف األمػر التالية عغ القػائع السالية بػضػح وىي: -

 القائسة وتاريخيا.اسع السؤسدة التي تعػد ليا القػائع السالية واسع  -

 ؼيسا غحا كانت القػائع السالية مشفخدة لسؤسدة معيشة أو مػحجة أو لسجسػعة مؤسدات. -

 العسمة التي يتع إعجاد القػائع السالية بيا. -

                                                           
، محكخة ماجيدتخ، الشغاـ السحاسبي السالي قياس السحاسبي في السؤسدة االقترادية كفق لمسعاييخ الجكلية دراسة مقارنة معقادرؼ عبج القادر،   1

 .55تخرز مالية ومحاسبة، جامعة السجية، ص 
 .112، ص 2008، ، إثخاء لمشذخ والتػزيع، األردفIFRS/IASمعاييخ تقاريخ السالية الجكلية الجعارات خالج جساؿ،   2
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تحجيج الفتخة االبالغية وتعشي التػقف في نياية كل فتخة إلعجاد القػائع السالية لمسؤسدة وتختبط بسفيـػ  -
 الجورية.

تدتخجـ القػائع السالية التخاذ القخارات لحلظ فإف عمى مدتخجمييا أف يعخفػا حجكد القؾائؼ السالية:  1.1
 1نقاط الزعف والحجود السالزمة والتي تحج مغ فائجتيا إذ لع تؤخح في الحدباف ومشيا:

 التقجيخات وأسذ تقييع مختمفة. استخجاـ  -

 افتخاض ثبات القػة الذخائية لػحجة الشقج. -

 شخؽ محاسبية بجيمة مثل قدط اىتالؾ األصػؿ الثابتة. استخجاـ  -

 غياب السعمػمات الشػعية أو الحقائق غيخ قابمة لمؿياس الكسي كقجرة السؤسدة عمى تحقيق األرباح. -

 عجـ تدجيل بعس العشاصخ محاسبيا، مثل شيخة السحل السشتجة داخميا. -

 ف القػائع السالية.قجرة اإلدارة عمى تأثيخ في السحتػػ ومزسػ  -

 شخكط إعجاد القؾائؼ السالية 2

عشج إعجاد وتقجيع القػائع السالية يجب تػفيخ السعمػمات ذات الخرائز الشػعية التي تجعميا مفيجة     
وذات مشفعة، األمخ الحؼ يتصمب األخح بعيغ االعتبار التػفيق بيغ التكمفة والعائج، إذ يجب أف تفػؽ مشفعة 

 2ة إعجادىا:السعمػمات تكمف

الػحجة الشقجية  استخجاـ القػائع السالية تزبط في اجل ستة أشيخ مغ تاريخ إقفاؿ الدشة السالية، ب -
 الػششية.

 التدسية االجتساعية، االسع التجارؼ، رقع الدجل التجارؼ لمػحجة التي تقجـ القػائع السالية. -

 حدابات إدماجيو(. شبيعة القػائع السالية) حدابات فخدية، حدابات مجسعة، -

 تاريخ اإلقفاؿ -

 العسمة السدتعسمة ومدتػػ التقخيب. -

                                                           
ستظمبات اإلفراح السحاسبي في قؾائسيا السالية كفق لمسعيار مجى التداـ الذخكات الرشاعية كالسداىسة الفمدظيشية بعثساف زيج عاشػر،   1

 .62، 61، ص ص 2008، محكخة ماجيدتخ قدع السحاسبة والتسػيل، بالجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ، 01رقع السحاسبي الجكلي،
، محكخة ماجيدتخ غيخ مشذػرة، القؾائؼ السالية تظبيق الشغاـ السالي السحاسبي كفق السعاييخ الجكلية في معالجة آثخ التزخؼ مؽإلياس بجوؼ،   2

 .39، 38، ص ص2010-2009بدكخة، 
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 كسا تػجج معمػمات أخخػ تدسح بالتعخؼ عمى الػحجة يجب ذكخىا: -

 عشػاف السقخ االجتساعي، الذكل القانػني، مكاف الشذاط والجوؿ الستػاججة فييا. -

 األنذصة األساسية وشبيعة العسميات السشجدة. -

 كة األـ وباألخز اسع مجسػعة السختبصة بيا لمػحجة.شخ  اسع -

 العجد الستػسط لمسدتخجميغ خالؿ الفتخة. -

 القػائع السالية تسدظ إجباريا بالعسمة الػششية، ويسكغ تقخيب السبالغ إلى ألف وحجة. -

خ مغ القػائع السالية تقجـ معمػمات تسكغ مغ إجخاء السقارنة مع الفتخة الدابقة، حيث أف كل عشر -
الفتخة  بسبالغعل العسػد خاص  الخديشة يحتػؼ عشاصخ السيدانية وججوؿ حدابات الشتائج وججوؿ تجفقات 

 الدابقة وىػ األمخ الحؼ لع يكغ مػجػدا في السخصط السحاسبي.

 السظمب الثاني: مدتخجمي القؾائؼ السالية كأىجافيا

 السالية لياذا سػؼ نتصخؽ الى: مغ خالؿ القػائع  تحؿيقياإلى تػجج ألؼ مؤسدة أىجاؼ تدعى 

 القؾائؼ السالية مدتخجمي 1

 اتخاذالسعمػمات السالية التي يتع عخضيا في القػائع السالية، وفي عسمية  استخجاـ ؿتمجأ فئات متعجدة     
القخارات الخشيجة، ولقج حجد عجد مغ الفئات كسدتخجميغ لمقػائع السالية، كسا حجد كحلظ شبيعة السعمػمات 

 ي نحتاجيا كل فئة وذلظ عمى الشحػ التالي:الت

 1وأىع السعمػمات التي تحتاجيا ىحه الفئة ىي:السدتثسخيؽ الحالييؽ كالسحتسميؽ:  1.1

 القخار شخاء او بيع أسيع الذخكة. اتخاذالسعمػمات التي تداعج السدتثسخ في  -

لساضية والحالية والسدتقبمية واؼ السعمػمات التي تداعج السدتثسخ في تحجيج مدتػػ تػزيعات األرباح ا -
 تغييخ في أسعار أسيع الذخكة.

 السعمػمات التي تداعج السدتثسخ في تقييع كفاءة إدارة الذخكة. -

السعمػمات التي تداعج السدتثسخ في تقييع سيػلة الذخكة وتقييع أسيع الذخكة بالسقارنة مع أسيع شخكات  -
 أخخػ.

                                                           
 2008، دار وائل لمشذخ، عساف، األردف، الجؾانب الشغخية كالعمسية –معاييخ السحاسبة كاالبالغ السالي الجكلية دمحم أبػ نرار، جسعة حسيجات،   1

 .4ص 
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د الذخكة الياـ، حيث تبشي عمييع استسخارية الذخكة وأداءىا يعتبخ السػضفيغ مػر السؾعفيؽ:  2.1
ألعساليا، بسا يذعخىع باألمغ والخضا الػضيفيغ، لحلظ فيع معشيػف بكفاءة الذخكة وتحؿيقيا ألىجافيا ونسػىا 
وزيادة مبيعاتيا وأرباحيا، ووجػد نطاـ أجػر ورواتب وحػافد فعاؿ، ويتعجػ ذلظ إلى تقييع نطاـ التقاعج 

 1فع ما بعج التقاعج التي يسكغ لمذخكة أف تقجميا.ومشا

وىع بحاجة إلى معمػمات تداعجىع في تقجيخ قجرة الذخكة السقتخضة عمى تػفيخ الشقجية  السقخضيؽ: 3.1
الالزمة لدجاد أصل القخض والفػائج السدتحقة عميو في الػقت السشاسب، وفي تقجيخ عجـ تجاوز الذخكة 

 سالية مثل ندبة الجيػف لمغيخ إلى حقػؽ السمكية.السقتخضة لبعس السحجدات ال

قريخ األجل، حيث تتعمق  واالئتسافوتعتبخ ىحه الفئة مرجر لمتسػيل  السؾرديؽ كالجائشيؽ اآلخخيؽ: 4.1
اىتساماتيع بقجرة السؤسدة عمى الدجاد مغ خالؿ ندب الديػلة والتجاوؿ، كحلظ نذاشيا والشدب الستعمقة 

 زاعة لمتأكج مغ استسخارية وكفاءة وربحية الذخكة.بحلظ كسعجالت دوراف الب

ويعتبخ العسالء شخياف اإليخادات ومرجرىا، حيث أنيع الجية السقرػدة بسخخجات  العسالء: 5.1
فيع معشيػف باستسخارية السؤسدة وقجرتيا عمى تدويجىع بالدمع  وخجمات، لحلظالسؤسدة مغ سمع 

 والخجمات.

 التداـتحتاج ىحه الفئات إلى معمػمات تداعجىا في التأكج مغ مجػ  :الحكؾمة بأجيدتيا السختمفة 6.1
الذخكة بالقػانيغ ذات العالقة مثل قانػف الذخكات وقانػف الزخائب، كسا تحتاج إلى معمػمات تداعج في 
تحجيج الزخائب السختمفة عمى الذخكة ومجػ قجرتيا عمى التدجيج ومعخفة مجػ السداىسة العامة لمذخكة 

 الػششي. تراداالقفي 

يتعمق باستيعاب األيجؼ العاممة وتذغيميا ومشيا  ولو اىتسامات مختمفة بالذخكات مشيا ما الجسيؾر: 7.1
يتعمق بدمػؾ الجسيػر االستيالكي استشادا إلى  يتعمق بجور الذخكات االجتساعي والتشسػؼ ومشيا ما ما

 جػدة مخخجاتيا مغ الدمع والخجمات.

ف فئات مدتخجمي القػائع السالية تتدع لتذسل جسيع مغ ليع مرمحة في السؤسدة ومغ الججيخ ذكخه ا     
نجج:  السفاـيسيسػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ، ومغ بيغ الفئات التي لع يخد ذكخىا ضسغ اإلشار 

 إدارة السؤسدة، السحممػف، والسدتذاروف الساليػف، الدػؽ السالي، السشافدػف...الخ.

سي أف تدويج السدتثسخيغ بالسعمػمات التي يحتاجػنيا ي( مغ اإلشار السفاـ10لسادة)ولقج ورد في ا     
الجية التي تدود السؤسدة بخأس الساؿ وىع الجية األكثخ تحسال لمسخاشخ، سيمبي معطع ما  باعتبارىع

 يحتاجو بؿيسة السدتخجميغ مغ معمػمات مالية عامة.
                                                           

 .43، صمخجع سبق ذكخهخالج الجعارات،   1
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التدويج بكامل السعمػمات التي يدتشج إلييا السدتخجمػف في  وال يسكغ لمقػائع السالية أف تؤدؼ إلى      
اتخاذ قخاراتيع، كػف أف السعمػمات السالية تبيغ األثار السالية لألحجاث والعسميات الدابقة، في حيغ أف 
القخارات التي تتخح مغ قبل معطع مدتخجمي القػائع السالية تتعمق بالسدتقبل، ومغ جية أخخػ فإف ما 

قػائع السالية ىي معمػمات مالية، في حيغ يحتاج مدتخجمي القػائع السالية لمعجيج مغ يعخض في ال
 1السعمػمات غيخ السالية.

 أىجاؼ القؾائؼ السالية: 2

سي لسجمذ معاييخ السحاسبة الجولية أىجاؼ القػائع السالية، ي( مغ اإلشار السفاـ12لقج حجدت السادة)    
 2ويسكغ تمخيريا ؼيسا يمي:

مغ خالؿ  التداميا )وذلظع معمػمات حػؿ قجرة السؤسدة عمى خمق الشقجية وقجرتيا عمى سجاد تقجي -
 التجفقات الشقجية(. السيدانية وقائسة

تقجيع معمػمات حػؿ أداء السؤسدة ) الفعمي او السحتسل( وذلظ مغ خالؿ حداب الشتائج وججوؿ تغييخ  -
 رؤوس أمػاؿ.

إف السعمػمات السالية الستزسشة في القػائع السالية، يجب أف تكػف ودائسا حدب اإلشار السفاـيسي ، ف -
 .االقتراديةالقخارات  اتخاذمفيجة لقاعجة عخيزة مغ السدتخجميغ في عسمية 

 السظمب الثالث: خرائص القؾائؼ السالية كأىسيتيا

 لمقػائع السالية خرائز وأىسية بالغة بالشدبة ألؼ مؤسدة تتسثل في: 

 السالية  خرائص القؾائؼ 1

ىي صفات تجعل السعمػمات السعخوضة في القػائع السالية ذات فائجة لسدتخجمييا وتجعميا ذات جػدة     
 3عالية وتتسثل الخرائز األساسية ؼيسا يمي:

وتتصمب ىحه الخاصية قابمية السعمػمات السحاسبية لمفيع مغ قبل السدتخجميغ ليا، القابمية لمفيؼ:  1.1
ػؼ معقػؿ مغ السعخفة في مجاؿ السحاسبة، ولجييع الخغبة في بحؿ الجيج الكافي مع ضخورة تػفخ مدت

لجراسة السعمػمات السحاسبية السقجمة في التقاريخ السالية لمسؤسدة، كسا يجب أف تكػف السعمػمات السالية 
 السعخوضة بعيجة عغ التعقيج والرعػبة.

                                                           
 .6، 5ص، ص مخجع سبق ذكخه أبػ نرار، جسعة حسيجات، دمحم  1

2 A.Kaddoui، AMI MECHEOPO- Cit، p65 
 .10 -7، ص ص، مخجع سبق ذكخهدمحم أبػ نرار، جسعة حسيجات  3
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ف مػثػقة، وحتى تكػف كحلظ يجب أف تكػف حتى تكػف السعمػمات مفيجة يجب أف تكػ  السؾثؾقية: 2.1
عمييا مغ قبل السدتخجميغ كسعمػمات تسثل برجؽ  االعتسادخالية مغ األخصاء اليامة ومحايجة، ويسكغ 

العسميات واألحجاث او مغ الستػقع أف تسثل األحجاث السدتقبمية بذكل معقػؿ، وتتحقق ىحه الخاصية مغ 
 خالؿ: 

ف السعمػمات السالية مػثػقة يجب أف تعبخ برجؽ عغ العسميات السالية حتى تكػ  التسثيل الرادؽ:1.2.1
 واألحجاث األخخػ التي حجثت في السؤسدة.

العسميات السالية واألحجاث األخخػ  السالية برجؽحتى تسثل السعمػمات  الجؾىخ فؾؽ الذكل: 2.2.1
شيا شبقا لجػىخىا التي مغ السفتخض أف تسثميا فسغ الزخورؼ أف تكػف عخضت وقت السحاسبة ع

وليذ شكميا القانػني فقط، حيث أف جػىخ العسميات غيخ متػافق دائسا مع شكميا  االقتراديةوحؿيقتيا 
 القانػني ومثاؿ ذلظ اإليجار التسػيمي.

جية  تكػف متحيدة بحيث ال يتع إعجاد وعخض القػائع السالية لخجمة شخؼ أو أالتعشي  الحياد: 3.2.1
سعمػمات السحاسبية عمى حداب األشخاؼ األخخػ، أو لتحقيق ىجؼ محجد وإنسا معيشة مغ مدتخجمي ال

 العاـ دوف تحيد. استخجاـ لل

األحكاـ الزخورية إلجخاء التقجيخات  اتخاذتعشي وجػد درجة مغ الححر في  الحيظة كالححر: 4.2.1
ؽيس الخرـػ تزخيع األصػؿ واإليخادات أو تخ ال يتعالسصمػبة في ضل حاالت عجـ التأكج بحيث 

واألعباء، إال أف مسارسة الححر يجب أف تكػف بسقجار معقػؿ ودوف مبالغة بحيث ال يدسح بتكػيغ 
احتياشات سخية أو مخررات مبالغ فييا وغيخىا، حيث تؤدؼ السبالغة في الححر إلى جعل القػائع السالية 

 غيخ محايجة وبالتالي عجـ تحقيق خاصية السػثػؾية.

تى تتحقق صفة السػثػؾية، فإف السعمػمات الػاردة في القػائع السالية يجب أف تكػف ح :االكتساؿ 5.2.1
كاممة ضسغ حجود السادية والتكمفة، حيث أف ححؼ فييا يسكغ أف يجعميا خاشئة وغيخ مػثػقة ويخفس 

 ذلظ مغ درجة السالئسة.

ة لفتخة مالية معيشة مع الفتخات يقرج بيا إمكانية مقارنة القػائع السالية لمسؤسدالقابمية لمسقارنة:  3.1
الدابقة، أو مقارنتيا مع مؤسدات أخخػ لشفذ الفتخة، ويدتفيج مدتخجمػىا مغ السقارنة ألغخاض إتخاذ 

 االتداؽ  الدياسات السحاسبية مغ فتخة ألخخػ أؼ  في استخجاـالقخارات، وتقزي عسمية السقارنة الثبات 
في أسمػب عخض القػائع السالية مغ فتخة ألخخػ وترشيف في تصبيق تمظ الدياسات، كسا يجب الثبات 

 1عشاصخىا.

                                                           
 .10 -7، ص ص، مخجع سبق ذكخهدمحم أبػ نرار، جسعة حسيجات  1
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معشاه قجرة السعمػمة عمى التأثيخ في القخار الستخح، فالسعمػمات السحاسبية السالئسة ىي السالءمة:  4.1
تمظ السعمػمات التي ليا القجرة عمى إحجاث تغييخ في القخار السدتخجـ ليا، وتختمف درجة السالئسة 

ت السحاسبية مغ مدتخجـ آلخخ فسالءمتيا مغ وجية نطخ السحمل السالي تختمف عغ مالءمتيا لمسعمػما
 لإلدارة وكحلظ لمبشظ والسقخضيغ.

 وتشجرج تحت ىحه الرفة الخرائز الثالث التالية:

تذيخ إلى قجرة السعمػمات السحاسبية عمى تحديغ قجرة متحح القخار عمى التشبؤ  القجرة التشبؤية:1.4.1
 ائج السدتقبمية و تخؽيس درجة عجـ التأكج لجيو.بالشت

 معشاه تداعج في ترحيح السعمػمات الدابقة أو تأكيجىا. التغحية العكدية: 2.4.1

أؼ تػفيخ السعمػمات السحاسبية السالئسة لستخح القخار في الػقت السشاسب وإال التؾقيت السالئؼ:  3.4.1
 تفقج قجرتيا عمى التأثيخ ؼيو.

 ائؼ الساليةأىسية القؾ  2

تبخز أىسية القػائع السالية والغخض مغ إعجادىا في ثالث نقاط يسكغ تمخيريا كسا يمي: أداة اتراؿ،     
رسالة واضحة  التراؿوسيمة في تقييع األداة، وسيمة تداعج في اتخاذ القخار، فالقػائع السالية تعتبخ أداة 

دة والشتائج الستختبة عميو، فيي ىسدة وصل بيغ ومفيػمة لسدتخجـ السعمػمات السحاسبية عغ نذاط السؤس
السؤسدة والسدتثسخيغ فييا ووسيمة لخبط العالقات بيغ السؤسدة والسػرديغ، وأيزا وسيمة لتػفيخ 

 السعمػمات لسختمف األقداـ السكػنة لمسؤسدة.

د السػضػعة تحت كسا تداعج القػائع السالية لتقييع أداء اإلدارة والحكع عمى كفاءتيا واستعساؿ السػار  -
وكيؽية ترخفيا فتدتعسل في الحكع عمى السخكد السالي لمسؤسدة ومجػ التقجـ في تحقيق أىجاؼ السؤسدة 

 مػارد السؤسدة. استخجاـ

وتعتبخ أيزا وسيمة التخاذ القخارات حيث تداعج اإلدارة ومختمف األشخاؼ الستعاممة مع السؤسدة في  -
ت الستعمقة بكيؽية صخؼ السػارد في السدتقبل ومداعجة األشخاؼ األخخػ اتخاذ القخارات السشاسبة، كالقخارا

التي تخبصيا عالقة مباشخة بالسؤسدة، مثال السػرديغ، العسالء، البشػؾ في تػجيو العالقات السدتقبمية 
 1معيا.

 

                                                           
، قترادية والتجارية وعمػـ التدييخالساجيدتخ، كمية العمػـ اال ، محكخة لشيل شيادة، دكر كأىسية القؾائؼ السالية في اتخاذ القخاراتمذخؼ حدشاء  1

 .67جامعة فخحات عباس سصيف، ص 
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 أنؾاع القؾائؼ السالية السبحث الثاني:

الزمة لمسدتخجميغ حػؿ السخكد السالي لمسشذأة يجب أف تتزسغ البيانات السالية كافة السعمػمات ال    
ونتائج األعساؿ مغ ربح وخدارة والتجفقات الشقجية لمسؤسدة والتغيخات في حقػؽ السمكية والدياسات 

 السحاسبية الستبعة مغ قبل السؤسدة وأية معمػمات تؤثخ عمى القخار االقترادؼ.

 السظمب األكؿ: السيدانية كحدابات الشتائج

والمحاف تزسغ كيؽية إعجادىا وعخضيا وبيغ مختمف العشاصخ  IAS7و  IAS1ؽ ليا لقج تصخ   
 التي يجب إدراجيا كسا يمي:

 السيدانية: -1

تعخؼ السيدانية عمى أنيا الػثيقة التي تدسح بسعخفة جسيع السػارد التي تسمكيا  ة:مفيـؾ السيداني1.1
، وىي تزع عسػديغ عسػد خاص بالسػارد ات السقابمة ليا في وقت معيغاستخجام السؤسدة وجسيع اؿ

 1ات، ويجب أف تكػف السيدانية مؤرخة بذكل دقيق وإال ستفقج معشاىا.استخجام وآخخ باؿ

 2وتعتبخ السيدانية مغ أىع القػائع السالية التي تقـػ السؤسدة بإعجادىا حيث تحقق السدايا التالية:

دانية حيث تتزسغ ماليا مغ حقػؽ وما عمييا مغ بياف السخكد السالي لمسؤسدة في تاريخ إعجاد السي -
 التدامات.

 ا لسا يعخؼ بشدبة التغصية.تقييع القجرة االئتسانية مغ خالؿ مقارنة التداماتيا بحقػؽ ممكيتيا وفق -

التعخؼ عمى مجػ قجرة السؤسدة عمى سجاد التداماتيا السدتحقة الجفع، ويتع ذلظ بؿياس ندب التجاوؿ  -
 والديػلة.

عخؼ عمى مجػ اعتساد السؤسدة عمى التسػيل الحاتي بؿيسة األرباح التي يتع احتجازىا أو التسػيل الت -
 الخارجي بشدبة االلتدامات إلى حقػؽ السمكية.

تقييع مجػ قجرة اإلدارة عمى الؿياـ بػاجباتيا ووضائفيا وذلظ مغ خالؿ التعخؼ عمى اتجاه نسػ السؤسدة  -
 حقػؽ ممكيتيا. مغ ناحية إجسالي أصػليا وكحا

                                                           
1 Jac. Richard. Compatibilité générale système France et normes IFRS Ediction DUNOD- paris.2008, 
page92. 
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درجة الخفع السالي أو الشدب الستعمقة بالييكل السالي وندب الؿياـ بعسميات التحميل السالي مثل تحميل  -
 التجاوؿ وغيخىا.

 السؤسدة بالقػانيغ السحمية ومعاييخ اإلبالغ السالي الجولية. التداـبياف مجػ  -

 معخفة سياسات السؤسدة اتجاه استثساراتيا السالية. -

 1عشاصخ السيدانية: تتسثل عشاصخىا في: 2.1

وفقا لإلشار الترػرؼ لسعاييخ اإلبالغ السالي الجولية عمى أنيا : تعخؼ األصػؿ تعخؼ األصػؿ األصؾؿ
 اقتراديةمػرد تسمكو السؤسدة نتيجة أحجاث وقعت أو عسميات تست في الساضي، وتتػقع أف تحقق مشافع 

 مدتقبمية مغ خالليا.

 مية لألصل مغ خالؿ:االقترادية السدتقب وتتجفق السشافع

 و مشفخدا أو مجتسعا مع أصػؿ أخخػ إلنتاج سمع أو خجمات مػجية لمبيع مغ قبل السؤسدة.استخجام  -

 استبجالو مع أصػؿ أخخػ. -

 و لدجاد التداـ.استخجام  -

 تػزيعو عمى مالكي السؤسدة. -

 رية وغيخ جارية كسا يمي:وتشقدع األصػؿ بذكل عاـ إلى فئتيغ رئيديتيغ أصػؿ جا

 2ترشف األصػؿ عمى أنيا جارية إذا تػفخت فييا الذخوط التالية: األصؾؿ الجارية )الستجاكلة(:

 الشقجية والشقجية السعادلة غيخ السقيجة. -

 األصػؿ الستػقع تحققيا، بيعيا أو استيالكيا خالؿ الجورة التذغيمية العادية لمسؤسدة. -

 ض الستاجخة.األصػؿ السقتشاة لغخ  -

 شيخ بعج تاريخ إعجاد السيدانية. 12األصػؿ التي يسكغ تحققيا خالؿ  -

 وتتزسغ األصػؿ الجارية العشاصخ التالية:

 الشقجية: ىي أكثخىا سيػلة وتحػؼ أرصجة الشقجية في الرشجوؽ والبشظ، الذيكات وغيخىا. -
                                                           

1  http// www.iasple.com, Date de visualisation 28/02/2022 à 15:04 
 .115، صمخجع سبق ذكخهجعارات خالج جساؿ،   2
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عمى شكل أسيع وسشجات بيجؼ تحقيق  االستثسارات قريخة األجل: وىي األوراؽ السالية السحتفع بيا -
 عائج، ويسكغ أف تقدع إلى األنػاع الثالثة التالية:

 استثسارات محتفع بيا حتى تاريخ االستحقاؽ. -

 استثسارات تجارية. -

 استثسارات جاىدة لمبيع. -

نذصة الحمع السجيشة: ىي ما لمسؤسدة عمى الغيخ سػاء كاف ذلظ مغ خالؿ الشذاط الخئيدي أو نتيجة أ -
 أخخػ ومشيا السجيشػف، أوراؽ الؿبس والقخوض السسشػحة لمذخكات التابعة.

 السخدوف: وىػ الخصيج الستبقي مغ البزاعة في نياية الفتخة السالية. -

: ىي السراريف التي تجفع مقجما مغ أجل الحرػؿ عمى الخجمة ما مثل مقجمات السجفػعات مقجما -
 ار.التأميغ، اإليجار، الجعاية واإلشي

وىي األصػؿ التي تدتغخؽ عسمية تحػليا إلى نقجية أكثخ مغ فتخة  األصؾؿ غيخ جارية )غيخ الستجاكلة(:
 1مالية أو دورة تذغيمية وتزع ما يمي: 

غالبا ما تكػف عمى شكل أسيع وسشجات يكػف اليجؼ مغ اقتشائيا االستثسارات شػيمة األجل: وىي  -
 التحكع والديصخة عمييا.

 السادية(: وتذسل األراضي، السباني، السعجات، اآلالت وغيخىا.األصػؿ السمسػسة ) -

 ، الذيخة، العالمة التجارية وغيخىا.االختخاعاألصػؿ غيخ السمسػسة )السعشػية(: وتذسل بخاءة  -

ى حالي لمكياف ناشئ عغ أحجاث سابقة والحؼ تؤدؼ تدػيتو إلالخرع ىػ التداـ  الخرـؾ ) االلتدامات(:
 2التخمي عغ مػارد تتجدج فييا مشافع اقترادية، وبالتالي فالخرـػ تتسيد بسا يمي:

 التدامات حالية. -

 نذأة الخرػـ عغ أحجاث سابقة. -

 تدػػ باستعساؿ مػارد ذات مشافع اقترادية، والخرػـ عادة تتسثل في الجيػف. -

 سا يمي:وتشقدع الخرػـ إلى قدسيغ الخرـػ الجارية والخرػـ غيخ جارية ك
                                                           

 .42، ص 2009، األردف، 2، مجخل نطخؼ وتصبيقي، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، طتحميل القؾائؼ الساليةمؤيج راضي خشقخ،   1
 .116، ص سبق ذكخه مخجعجعارات خالج جساؿ،   2
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 ىي االلتدامات التي تتػفخ فييا الذخوط التالية:(: الجارية)الستجاكلةالخرـؾ 

 سيتع تدجيجىا خالؿ الجورة التذغيمية لمسؤسدة. -

 شيخا. 12تدتحق خالؿ  -

 الستاجخة.يتع تحسميا ألغخاض 

 ية.شيخا بعج تاريخ السيدان 12لمسؤسدة حق غيخ مذخوط بتأجيل سجادىا ألكثخ مغ ال يكػف  -

 وتتكػف الخرػـ الجارية مغ:

الحمع الجائشة: وىي ما عمى السؤسدة مغ التدامات تجاه الغيخ نتيجة حرػليا عمى البزائع والخجمات 
 بأجل وتزع الجائشيغ) السػرديغ( وأوراؽ الجفع.

ىي القخوض التي حرمت عمييا السؤسدة مغ األفخاد أو السؤسدات وتدجد القخوض قريخة األجل:     
 فتخة مالية واحجة. خالؿ

الجدء السدتحق مغ القخوض شػيمة األجل: ىي السبالغ التي يدتحق سجادىا خالؿ فتخة مالية واحجة      
 أو أقل وىي جدء مغ التدامات شػيمة األجل كسا ىػ الحاؿ في الدشجات عمى دفعات متداوية.

ة مالية واحجة وتذسل الدشجات، وىي التي يصمب سجادىا بعج سشالخرـؾ غيخ جارية ) غيخ الستجاكلة(: 
 القخوض البشكية شػيمة األجل وغيخىا.

وتعخؼ برافي  الخاصة(: وىي مرجر التسػيل الجاخمي في السؤسدة )األمػاؿحقػؽ السمكية       
  1مغ األصػؿ بعج شخح االلتدامات وتذسل بذكل أساسي: األصػؿ وىي ما يتبقى

 دية ومستازة.رأس الساؿ: يتذكل مغ نػعيغ مغ األسيع عا

تسثل رأس الساؿ السكتدب لمسؤسدة حيث تذكل اإليخادات الستحقق مغ العسميات األرباح السحتجدة: 
 مرجرا رئيديا ليا.

: وىي شكل مغ أشكاؿ تخريز األرباح وتذسل االحتياشات القانػنية، االحتياشات االحتياشات
 لصػارغ.القانػنية، االحتياشيات االختيارية واحتياشات التػسع أو ا

 

                                                           
 .49 -46ص ص مخجع سبق ذكخه،مؤيج راضي خشفخ،   1
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 حدابات الشتائج 2

السكاسب ىػ إحجػ القػائع السالية التي تبيغ قجرة السؤسدة عمى تحقيق  مفيـؾ حدابات الشتائج: 1.2
وىػ عبارة عغ تقخيخ يبيغ مقجار االيخادات واالعباء لمسؤسدة السخاد  معيشة،اإليخادية خالؿ فتخة محاسبية 

سبية معيشة، فيػ أداة لتحقيق السقابمة االيخادات حداب صافي دخميا أو خدارتيا خالؿ فتخة محا
 1بالسرخوفات لتحجيج صافي الجخل أو الخدارة بصخيقة مبدصة وواضحة.

 ويجب أخح العػامل التالية بعيغ االعتبار:

 االعتخاؼ في حدابات الشتائج وفقا لسعاييخ اإلبالغ السالي الجولية بالعشاصخ غيخ عادية. ال يتع -

أو خدارة الفتخة عشج وجػد حقػؽ أقمية إلى قدسيغ أحجىسا يتعمق بحقػؽ السالؾ  يتع تقديع ربح -
 لمسؤسدة األـ واآلخخ يتعمق بالحقػؽ األقمية.

يتع تخحيل صافي الجخل إلى قائسة التغيخات في حقػؽ السمكية، كحلظ يتع تزسيغ ىحه القائسة ببعس  -
 عشاصخ السكاسب والخدائخ التي تعػد لحقػؽ السمكية.

يسكغ لمسؤسدة أف تقجـ حداب الشتائج بترشيف االيخادات والشفقات عمى أساس شبيعتيا أو عمى أساس و 
 الػضيفة التي تختبط بيا، ومغ ثع يسكغ إعجاده وفق شخيقتيغ:

 حداب الشتائج حدب الصبيعة. -

 حداب الشتائج حدب الػضيفة. -

 كسا يحقق حدابات الشتائج العجيج مغ السدايا أىسا:

 ؼ عمى نتيجة أعساؿ السؤسدة مغ ربح أو خدارة.التعخ  -

أو خدائخ مغ العسميات غيخ التسييد بيغ صافي الخبح التذغيمي وصافي الجخل بدبب وجػد مكاسب  -
 السدتسخة.

 التعخؼ عمى كفاءة اإلدارة في أدائيا السالي. -

اتخاذ القخارات معخفة ربحية الديع الػاحج وذلظ كأساس مغ األسذ اليامة التي يختكد عمييا  -
 االستثسارية.

 معخفة امكانية تػزيع أرباح السالؾ. -
                                                           

 .41، ص2007، مشذػرات األكاديسية العخبية السفتػحة، الجانسارؾ، ، السحاسبة الستؾسظةوليج ناجي العياني  1
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 التعخؼ عمى نتيجة األعساؿ الستعمقة بشذاشات السؤسدة غيخ السدتسخة وكحلظ نذاشاتيا غيخ العادية. -

 التعخؼ عمى مقجار ضخيبة الجخل الػاجب دفعيا واحتداب بعس الشدب السالية مثل الخبحية. -

تسثل اإليخادات واألعباء العشاصخ السختبصة مباشخة بؿياس الخبح وتتسثل الشتائج:  عشاصخ حدابات 2.2
 1يمي: ؼيساالعشاصخ السختبصة بحداب الشتيجة 

خالؿ الفتخة السالية في شكل تجفقات داخمة لألصػؿ أو  االقتراديةاإليخادات: ىي الديادة في السشافع  -
، وا انخفاضزيادة ليا، أو في شكل  اعجا تمظ لتي يتختب عمييا زيادة في حقػؽ السمكية مفي الخرـػ

الستعمقة بسداىسات أصحاب السؤسدة، أؼ خارج ما يحجث مغ زيادات في حرز السذاركيغ في 
 األمػاؿ الخاصة.

في السشافع االقترادية خالؿ الفتخة السالية في شكل تجفقات خارجة أو استشفاذ  انخفاضاألعباء: وىي  -
في حقػؽ السمكية، ماعجا تمظ الستعمقة بالتػزيعات عمى  انخفاضـ تؤدؼ إلى لألصػؿ أو نذػء خرػ 

 أصحاب السؤسدة، أؼ ال يجخل ما يػزع لرالح السداىسيغ في األمػاؿ الخاصة.

 2ويجب عخض مبالغ العشاصخ التالية في صمب حدابات الشتائج كحج أدنى:

 اإليخادات. -

 تكمفة التسػيل. -

 ضخائب الجخل. -

 تسثل إجسالي: أؼ ؾيسة -

 الخبح والخدارة بعج ضخائب الشاتج عغ عجـ استسخار نذاط معيغ.

الخبح والخدارة بعج ضخائب الشاتج عغ ؾياس الؿيسة العادلة مخرػما مشيا تكاليف البيع األصػؿ تع 
 استبعادىا والتي تسثل عسميات غيخ مدتسخة.

 الخبح والخدارة. -

 

                                                           
، محكخة ماجيدتخ، تخرز مالية ومحاسبة، اييخ الجكلية لمسحاسبة كدكره في تحقيق التشسيةإعجاد القؾائؼ السالية، كفق السعدغػـ ىذاـ،   1

 .32، ص 2007جامعة السجية، 
 .131، 130صص ، 2008، دار الجامعة، مرخ، اعجاد كعخض القؾائؼ السالية في أطار السعاييخ السحاسبةأميغ الديج لصفي،   2
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 السظمب الثاني: قائسة تجفقات الخديشة

يتشاوؿ معيار السحاسبة الجولي الدابع قائسة التجفقات الشقجية متصمبات إعجاد قائسة التجفقات الشقجية       
حيث ييجؼ إلى ضساف تػفيخ السعمػمات حػؿ التغيخات في الشقجية وما يعادليا لمسؤسدة بػاسصة ىحا 

 الججوؿ.

كة التغيخات الشقجية التي حرمت في لحخ ىػ عبارة عغ كذف تحميمي مفيـؾ قائسة تجفقات الخديشة:  1
السؤسدة سػاء بالديادة أو بالشقراف والتعخؼ عمى أسباب ىحه التغيخات، كسا يعخؼ عمى أنو ججوؿ ييتع 
بعخض التحريالت والتدجيجات الشقجية وصافي التغييخ في الشقجية عغ أنذصة االستغالؿ، أنذصة 

 1االستثسار وأنذصة التسػيل لمسؤسدة خالؿ الجورة.

مشيا ىػ تػفيخ السعمػمات عغ التحريالت الشقجية والتدجيجات الشقجية لمسؤسدة خالؿ إف الغخض الخئيدي 
الفتخة السالية، باإلضافة إلى أنيا تيجؼ إلى تػفيخ السعمػمات عغ األنذصة االستثسارية والتسػيمية لمسؤسدة 

 ي تقييع بعس العشاصخ مثل:فإنيا تداعج السدتثسخيغ والجائشيغ وغيخىع فخالؿ الفتخة وىكحا 

 قجرة السؤسدة عمى تػليج تجفقات نقجية مػجبة في الفتخات السدتقبمية. -

 قجرة السؤسدة عمى مقابمة التداماتيا ودفع التػزيعات. -

 حاجة السؤسدة السؤسدة إلى التسػيل الخارجي. -

 ألنذصة التذغيمية.بيغ مقجار صافي الجخل وصافي التجفقات الشقجية مغ ا االختالفاتأسباب  -

 بجاية ونياية الفتخة السالية. أسباب التغييخ في مقجار الشقجية وما يعادليا في -

 تحجيج الجػانب الشقجية وغيخ الشقجية لمعسميات االستثسارية والتسػيمية لمسؤسدة خالؿ الفتخة. -

جرة السؤسدة عمى تجبيخ وباخترار يداعج الججوؿ تجفقات الخديشة مدتخجمي القػائع السالية في تقييع ق
 نقجية كاؼية في األجل القريخ والصػيل.

  2تتزسغ قائسة التجفقات الشقجية ما يمي: تبؾيب قائسة تجفقات الخديشة: 2

األنذصة التذغيمية: ىي الشذاشات التي تقػـ بيا السؤسدة لتػليج االيخادات الخئيدية فييا والتي ال تعتبخ 
  أو تسػيمية وتذسل ما يمي:  في ذات الػقت نذاشات استثسارية

                                                           
، دراسة الحالة ميشاء الجدائخ، ي تعديد اإلفراح في القؾائؼ السالية في عل تظبيق الشغاـ السحاسبي الساليأىسية التجفقات الشقجية فقميل نبيل،   1

 .97، ص2012محكخة ماجيدتخ، تخرز محاسبة وتجقيق، جامعة الجدائخ، 
 .132، صمخجع سبق ذكخهالجعارات خالج جساؿ،  2
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 الشقجية السدتمسة. -

 الشقجية السجفػعة لمسػرديغ والسدتخجميغ. -

 الفػائج السجفػعة والسقبػضة. -

 السراريف السختمفة السجفػعة. -

 ضخيبة الجخل السجفػعة. -

 السبالغ السحرمة مغ السجيشيغ. -

 التػزيعات السقبػضة. -

 عغ مخدودات السذتخيات. السبالغ السدتخدة مغ السػرديغ -

 السبالغ التي تع ردىا لمسجيشيغ والعسالء. -

األنذصة االستثسارية: وىي الشذاشات الستعمقة باقتشاء األصػؿ غيخ الجارية والتخمز مشيا، إضافة 
 التي ال تعتبخ نقجية معادلة ومغ أىع الشذاشات االستثسارية: لالستثسارات

 .شخاء األصػؿ غيخ الجارية وبيعيا -

 شخاء االستثسارات السالية وبيعيا. -

 مشح القخوض لمغيخ وتحريميا. -

يكل االقتخاض في السؤسدة وبحلظ فيي تذسل:األنذصة التسػيمية: ىي التي تخز   رأس الساؿ السسمػؾ ـو

 زيادة وتخؽيس رأس الساؿ. -

 الحرػؿ قخوض مغ الغيخ وتدجيجىا. -

 تػزيعات األرباح السجفػعة إلى السالؾ. -

 شخاء أسيع الخديشة وبيعيا. -

لقج عخض السعيار السحاسبي الجولي الدابع شخيقتيغ إلعجادىا يجب  عخض قائسة تجفقات الخديشة: 3
 1إحجاىا: اختيارعمى السؤسدة 

                                                           
1 Http// www.iasplus.com Date de visualisation 28/02/2022 à 61:04 
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الصخيقة السباشخة: تتسثل في عخض مباشخ لمتحريالت والتدجيجات اإلجسالية لمخديشة السختبصة بسختمف 
 واستخخاج التجفق الرافي بصخح السخخجات مغ السجخالت.العسميات االستغاللية 

 وتتسثل التحريالت في تحريالت الدبائغ متزسشة كل الخسـػ أماـ التدجيجات فتتسثل في:

 تدجيجات السػرديغ متزسشة كل الخسػـ. -

 تدجيجات الخواتب وأجػر السدتخجميغ. -

 تدجيجات الزخائب. -

 تدجيجات الفػائج والسراريف. -

 اياىا أنيا:ومغ مد 

 تبيغ كال مغ التحريالت والتدجيجات الشقجية والسختبصة بأنذصة التذغيل. -

تػفيخ معمػمات عغ السرادر الخئيدية التحريالت والتدجيجات الشقجية السختبصة بأنذصة التذغيل  -
ػزيعات كتػفيخ نقجية كاؼية مغ أنذصة التذغيل لدجاد ديػنيا وإعادة االستثسار في عسمياتيا وإجخاء ت

 لألرباح عمى أصحاب السمكية.

الصخيقة غيخ مباشخة: تعتسج ىحه الصخيقة عمى ترحيح الشتيجة الراؼية بأخح العشاصخ التالية بعيغ 
 1:االعتبار

ىتالكات والسؤونات وخدائخ الؿيسة آثار العسميات بجوف تأثيخ عمى الخديشة، مثل مخررات اال -
 واالستخجاعات عمييا.

 دػيات السختبصة بالزخائب السؤجمة.الفخوقات والت -

 التغيخات في احتياجات رأس الساؿ العامل لالستغالؿ. -

 والتي يسكغ تحجيج أىع مداياىا في:

 تخكد عمى الفخؽ بيغ صافي الجخل وصافي التجفقات الشقجية مغ انذصة التذغيل. -

 تائج والسيدانية.التجفقات الشقجية وكال مغ ججوؿ حدابات الشتػفخ حمقة ربط بيغ قائسة  -

                                                           
، أشخوحة دكتػراه، جامعة الشغاـ السحاسبي الجكلي كتخشيج عسمية اتخاذ القخار في سياؽ العؾلسة كتظؾيخ األسؾاؽ الساليةبغ بمقاسع سؽياف،   1

 .82، 81، ص ص2010الجدائخ، 
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والخالصة أف الصخيقة السباشخة تكذف عغ معمػمات أكثخ تفريال تفيج في اتخاذ القخارات وإجخاء تقجيخات 
تتعمق بالسدتقبل بجال مغ الصخيقة غيخ مباشخة والتي تقترخ عمى الشاتج الحدابي الحؼ يبيغ صافي 

 التجفقات الشقجية.

 لخاصةالسظمب الثالث: قائسة تغيخات األمؾاؿ ا

يتشاوؿ معيار السحاسبي الجولي الدابع قائسة تغيخات األمػاؿ الخاصة، حيث ييجؼ إلى ضساف   
 تػفيخ السعمػمات حػؿ تغيخات األمػاؿ الخاصة، ومغ ىحه التغيخات ما يمي: 

يقـػ بتحميل الحخكات الحاصمة في العشاصخ السكػنة لألمػاؿ  ىػ ججوؿ :قائسة تغيخات األمؾاؿ الخاصة 1
 1خاصة لمسؤسدة أثشاء الؿياـ بشذاشيا.ال

  يتصمبIAS1أف تقـػ السؤسدة بعخض قائسة تغيخات األمػاؿ الخاصة كجدء مشفرل في القػائع السالية  

حيث تتزسغ تدػية لحقػؽ السمكية بيغ آخخ الفتخة وبجايتيا، إضافة لعشاصخ السكاسب والخدائخ التي 
 دابات الشتائج، وىػ يحقق السدايا التالية:جدء مغ حقػؽ السمكية وال تطيخ في ح تعتبخ

وأؼ تفريالت أخخػ عشيا وكحا التغيخات التي تحجث التعخؼ عمى مقجار حقػؽ السمكية وعشاصخىا  -
 لحقػؽ السمكية خالؿ الفتخة.

التعخؼ عمى عشاصخ السكاسب والخدائخ التي يجب االعتخاؼ بيا مباشخة في حقػؽ السمكية مثل  -
 الستعمقة ببيع االستثسارات الستاحة السباعة. السكاسب والخدائخ

 2ويجب عمى السؤسدة أف تعخض ؼيو وتػضح في صمبو ما يمي:

 صافي الخبح أو الخدارة عغ الفتخة. -

كل عشرخ مغ عشاصخ االيخادات، األعباء، األرباح والخدائخ والتي تع إثباتيا مباشخة ضسغ حقػؽ  -
 السمكية وفقا لسا تتصمبو معاييخ أخخػ.

إجسالي العشاصخ الشاتجة مسا سبق ذكخه مػضحا برػرة مشفرمة نريب مداىسي الذخكة األـ ونريب  -
 األقمية.

                                                           
، محكخة ماجيدتخ، تخرز محاسبة الجدائخيةانعكاسات تظبيق التؾحيج السحاسبي عمى القؾائؼ السالية لمسؤسدات االقترادية نػؼ الحاج،   1

 .83، 82، ص ص2008ومالية، جامعة الذمف، 
 .126، ص مخجع سبق ذكخهالجعارات خالج جساؿ،   2
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دياسات السحاسبية وترحيح ولكل عشرخ مغ عشاصخ حقػؽ السمكية يتع إثبات التغيخات في ال -
 األخصاء.

 اإليزاحات:  أو في يجب أف يتع عخض ما يمي سػاء ضسغ ججوؿ تغيخات األمػاؿ الخاصة كسا 

 السعامالت مع أصحاب حقػؽ السمكية مع اإلفراح عغ التػزيعات ليع برػرة مشفرمة. -

 رصيج األرباح او الخدائخ السخحمة في بجاية الفتخة وفي تاريخ السيدانية والحخكة خالؿ الفتخة. -

خ الفتخة مع رصيج كل نػع مغ أسيع رأس الساؿ وكل عشاصخ االحتياشات في أوؿ وآخ ما بيغتحميل  -
 اإلفراح السدتقل عغ كل مشيا.

 1كسا نز السعيار السحاسبي عمى إعجاد السالحق السكسمة والسػضحة لمقػائع السالية كسا يمي: 

السمحق ) اإليزاحات(: تعتبخ اإليزاحات السخفقة لمقػائع السالية جدء ال يتجدأ مشيا إذ أف ليا أىسية كبيخة 
السعمػمات التي يرعب إدراجيا فييا، وحدب السعيار السحاسبي فإف  في السداعجة عمى فيسيا، وتػضيح

 االيزاحات السخفقة لمقػائع السالية تداىع في تحقيق األىجاؼ التالية:

تقجيع معمػمات عغ األسذ والدياسات السحاسبية السدتخجمة مغ قبل السؤسدة في إعجاد القػائع  -
 السالية.

تتصمبيا معاييخ اإلبالغ السالي الجولية وال تطيخ في صمب  اإلفراح عغ أؼ بيانات أو معمػمات -
 السيدانية أو حدابات الشتائج، قائستي تغيخات األمػاؿ الخاصة وتجفقات الخديشة.

اإلفراح عغ أؼ بيانات أو معمػمات لع تطيخ في القػائع السالية األساسية، إال أف نذخىا يعتبخ  -
 لسالية والسداعجة في فيع محتػياتيا.ضخوريا لتػفيخ العخض العادؿ لمقػائع ا

ويؤكج السعيار عمى أىسية أسمػب عخض اإليزاحات السخفقة لمقػائع السالية، بحيث تقجـ بأسمػب مشتطع 
شالسا كاف ذلظ مسكشا أو عسميا، كسا يجب الخبط السخجعي بيغ كل عشرخ في صمب القػائع السالية مع 

حق، وحدب نفذ السعيار فإف شبيعة السعمػمات التي أية معمػمات ذات صمة مختبصة بيا في السال
 تعخض مغ خالؿ اإليزاحات تكػف إما:

 أو تفاصيل لمسعمػمات السعخوضة في صمب القػائع السالية.معمػمات إضاؼية  -

 معمػمات محجدة لذخح بعس األرقاـ الػاردة في القػائع السالية. -

                                                           
 .59 -57، ص ص، مخجع سبق ذكخهدمحم أبػ نرار، جسعة حسيجات  1
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الصارئة وقج حجد  االلتداماتالقػائع السالية مثل  معمػمات إضاؼية لع تخد أية عشاصخ تتعمق بيا في -
مدتخجمي أف ىحا التختيب سيداعج  اعتبارالسعيار السحاسبي تختيبا محجدا لعخض اإليزاحات عمى 

 القػائع السالية في عسمية مقارنتيا لمسؤسدات السختمفة وذلظ حدب التختيب التالي:

 السالي الجولية.عبارة تفيج بامتثاؿ السؤسدة لسعاييخ اإلبالغ  -

نفذ التختيب الحؼ  مع استخجاـمعمػمات مػضحة ومؤيجة لمعشاصخ السعخوضة في صمب القػائع السالية  -
 عخضت ؼيو العشاصخ في القائسة ونفذ تختيب القػائع السالية.

 إفراحات أخخػ مثل اإلفراحات الستعمقة بااللتدامات الصارئة بسػجب -IAS37، والتعيجات التي قجمتيا

 .لسؤسدة لمغيخ ولع تطيخ في القػائع الساليةا

 مقؾائؼ الساليةلإضفاء السرجاقية  عمىالسبحث الثالث:  قجرة الخقابة الجاخمية 

يػجج في الجفاتخ والدجالت مغ أخصاء متعسجة أو غيخ  ما قجتداىع الخقابة الجاخمية في اكتذاؼ     
 مغ األخصاء ومشو قػائع مالية صحيحمتعسجة وبالتالي الحرػؿ عمى معمػمات محاسبية خالية 

 وعميو سػؼ نتصخؽ في ىحا السبحث إلى السصالب التالية:

  .السصمب األوؿ: أىسية رقابة القػائع السالية

 .ء السرجاؾية عمى القػائع الساليةالسصمب الثاني: مداىسة الخقابة الجاخمية في إضفا

 السظمب االكؿ: أىسية رقابة القؾائؼ السالية

وقتشا الحالي أكثخ مسا كانت عميو مغ  االقتراديةت الحاجة إلى نطاـ رقابة داخمية في السؤسدات بات    
قبل، كسا اف القػائع السالية تعتبخ إحجػ اآلليات في الييكل الخقابي باعتبارىا الػسيمة التي يتع مغ خالليا 

 يمي:إيراؿ السعمػمات لمسدتثسخيغ، يسكغ تمخيز دور الخقابة الجاخمية ؼيسا 

 زيادة فعالية نطاـ الخقابة الجاخمية يؤدؼ إلى زيادة ومرجاؾية القػائع السالية. -

ت القجرات التشافدية لمسؤسدات مغ خالؿ تػفيخ السػثػؾية والذفاؼية في قػائسيا السالية مسا يشعكذ ازياد -
 بجػدة السشتػجات. واالرتقاءأثخه عمى بخامج خفس التكمفة 

 حجع التجاوؿ وأسعار األسيع. ارتفاعيغ بالبػرصة مسا يشعكذ أثخه عمى زيادة ثقة الستعامم -

تحقيق مدايا ضخيبية عشج التحاسب الزخيبي لثقة السأمػر الفاحز في بيئة الخقابة ومرجاؾية القػائع  -
 السالية .
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خ والصخؽ جػدة القػائع السالية مغ جػدة عسمية الخقابة عمى معمػماتيا ومجػ االلتداـ بتصبيق السعايي -
 1السحاسبية الستعارؼ عمييا.

 السظمب الثاني: مداىسة فعالية نغاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء السرجاقية عمى القؾائؼ السالية

سيتع مغ خالؿ ىحا السصمب التصخؽ إلى إسياـ نطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ في تحقيق الثقة في      
سالية السرجر الخئيدي لمحرػؿ عمى السعمػمات السحاسبية الزخورية القػائع السالية، حيث تعتبخ القػائع ال

الخاصة بالسخكد السالي لمسؤسدة وأداء اإلدارة في خمق األرباح لسداعجة السدتفيجيغ ) مداىسيغ 
القخارات السشاسبة في تػضيف أمػاليع أو تعامالتيع مع السؤسدات  اتخاذمدتثسخيغ، مقخضيغ، دائشيغ( في 

تمظ القػائع، وال شظ أف لمسعمػمات السحاسبية خرائز نػعية البج مغ تػفخىا لتحقيق الرادر عشيا 
الجػدة والسرجاؾية، وتتسثل السرجاؾية في القػائع السالية بجرجة الثقة أو األمانة التي تتستع بيا ىحه 

 2القػائع، وىحا يعشي خمػىا مغ أؼ تالعب أو أخصاء جػىخية أو تحيد.

 لتي يحتاجيا األطخاؼ ذك العالقة بالسؤسدة:طبيعة السعمؾمات ا 1

ييتع مقجمي راس الساؿ ومدتذارييع بالسخاشخ السراحبة الستثساراتيع والعائج الستحقق السدتثسخكف:  -
قخار الذخاء أو االحتفاظ باالستثسار أو  اتخاذمشيا بالتالي فإنيع يحتاجػف غمى معمػمات تداعجىع في 

 لسعمػمات التي تداعجىع في تقييع قجرة السؤسدة عمى تػزيع أرباح األسيع.البيع، كسا ييتع السداىسػف با

ييتع السػضفػف بالسعمػمات الستعمقة باستقخار وربحية أرباح العسل، كسا أنيع ييتسػف  السؾعفؾف: -
 بالسعمػمات التي تسكشيع مغ تقييع قجرة السؤسدة عمى دفع مكافأتيع وتعػيزاتيع ومديا التقاعج ليع وتػفيخ

 فخص العسل.

ييتع السقخضػف بالسعمػمات التي تداعج عمى تحجيج ؼيسا إذا كانت قخوضيع والفػائج  السقخضؾف: -
 الستعمقة بيا سػؼ تجفع عشج االستحقاؽ.

: ييتع العسالء بالسعمػمات الستعمقة باستسخارية السؤسدة، خرػصا عشجما يكػف ليع ارتباط العسالء -
 معيا. شػيل

يقع عمى عاتق إدارة السؤسدة إقامة نطاـ سميع لمخقابة الجاخمية، كسا أف خقابة الجاخمية: فعالية نغاـ ال 2
قانػنيا يقع  التدامامغ مدؤولياتيا السحافطة عمى ىحا الشطاـ، والتأكج مغ سالمة تصبيقو، كسا أف ىشاؾ 

وف وجػد عمى عاتق السؤسدة بإمداؾ حدابات مشتطسة، وليذ مغ السترػر وجػد حدابات مشتطسة بج
                                                           

دكتػراه مالية ومحاسبة، جامعة دمحم بػضياؼ السديمة،  ، أشخوحة، دكر الخقابة الجاخمية في زيادة مرجاقية السخخجات السحاسبيةججؼ سسخاء  1
 .64، ص2016،2017

 .64، صنفدومخجع ججؼ سسخاء،   2
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نطاـ سميع لمخقابة الجاخمية، فكمسا زادت درجة الثقة في ىحا الشطاـ كمسا كاف سببا في زيادة االعتساد عمى 
 1القػائع السالية وما تحتػؼ عمييا مغ بيانات.

يعج نطاـ الخقابة الجاخمية خط الجفاع فعالية نغاـ الخقابة الجاخمية كعالقتيا بجؾدة القؾائؼ السالية:  3
  إجخاء تقييعالسدتثسخيغ بحاجة إلى معخفة نتائج  االحتيالية وافدي لمػقاية مغ إعجاد القػائع السالية الخئي

لسجػ كفاءة ىحا الشطاـ وعمى اإلدارة أف تعتخؼ بسدؤوليتيا في السحافطة عمى تصبيق نطاـ الخقابة 
مى أساسيا تقييع فعالية الخقابة الجاخمية عمى إعجاد القػائع السالية وأنو مغ الزخورؼ وجػد مقاييذ يسكغ ع

الجاخمية كحلظ يجب تػفيخ تأكيجات مدؤولة بالسػافقة عمى العسميات السالية السعسػلة بػاسصة إدارة 
السؤسدة، ومع ىحا فإف تقخيخ السجقق الخارجي يجب أف يتزسغ نقاط الزعف اليامة في نطاـ الخقابة 

لييكل نطاـ الخقابة الجاخمية، الحؼ يتزسغ الخقابة  الجاخمية وعميو الحرػؿ عمى فيع كافة السعمػمات
 والسجقق والشطاـ السحاسبي وإجخاءات الخقابة لتخصيط عسمية التجقيق. 

ولمحفاظ عمى جػدة القػائع السالية يسكغ أف تداىع فعالية وكفاءة نطاـ الخقابة الجاخمية في مشع الغر 
 2والتالعب عغ شخيق:

مية ذو فعالية يجب أف يؿيع السخاشخ السحتسمة لطيػر الغر وكيؽية اإلدارة إذا كاف نطاـ الخقابة الجاخ -
 ليحه السخاشخ.

 تػضيح مخاشخ الغر عشج تقييع نطاـ الخقابة الجاخمية. -

 يفتخض أف يستمظ نطاـ الخقابة الجاخمية معخفة وخبخة كاؼية لمكذف عغ الغر. -

 تقييع أية مؤشخات لمغر عشجما يتع التجقيق. -

 نغاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ في تحديؽ جؾدة القؾائؼ السالية:دكر  4

االخصاء السػجػدة  اكتذاؼيداىع نطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ في تحديغ جػدة القػائع وذلظ مغ خالؿ  -
 في القػائع السالية.

ة أو غيخ تداىع الخقابة الجاخمية في اكتذاؼ ما قج يػجج في الجفاتخ والدجالت مغ أخصاء متعسج -
متعسجة وبالتالي الحرػؿ عمى معمػمات محاسبية خالية مغ األخصاء تعسل الخقابة الجاخمية عمى حساية 

 السؤسدة مغ عسميات التالعب واالحتياؿ ويعتبخ ىحا دورا ىاما ورئيديا.

                                                           
 .64، صمخجع سبق ذكخهججؼ سسخاء،   1
ة ، محكخة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه، كمية اإلدار قياس مدتؾى تأثيخ بعض العؾامل السؤثخة عمى القؾائؼ الساليةعجؼ صفاء الجيغ فاضل،   2

 .21واالقتراد، العخاؽ، ص
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غ يكػف تقييع مجػ سالمة نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدة مغ خالؿ مجػ تحقيق أىجافيا والتي م -
 بيشيا دقة السعمػمات السحاسبية.

 ويعتبخ ىحا دورا ىاما ورئيديا. واالحتياؿيعسل نطاـ الخقابة الجاخمية عمى حساية السؤسدة مغ التالعب  -

يداىع نطاـ الخقابة الجاخمية في تجقيق البيانات وبالتالي الحرػؿ عمى معمػمة محاسبية يسكغ االعتساد  -
 القخار. اتخاذعمييا في 

 ل نطاـ الخقابة الجاخمية عمى تحقيق صحة السعمػمات والبيانات السدتخجمة في السؤسدة.يعس -

يعسل نطاـ الخقابة الجاخمية عمى فحز وتقييع مجػ سالمة نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدة، مجػ  -
  السؤسدة. جدىا الشطاـ السحاسبي فيتحقيق أىجافيا، والتي مغ بيشيا دقة السعمػمات السحاسبية التي يش

 :عالقة ابعاد الخقابة الجاخمية ) الفحص، التحقيق، التقخيخ (بجؾدة معمؾمات القؾائؼ السالية 5  

 1يختبط تحميل دور الخقابة الجاخمية في تحديغ جػدة معمػمات القػائع السالية دور كل مغ:    

ميميا وتبػيبيا، أؼ تجقيق ىػ التأكج مغ صحة ؾياس العسميات التي تع تدجيميا وتحالفحص السحاسبي:  
الؿياس السحاسبي ىػ الؿياس الكسي والشقجؼ لألحجاث االقترادية الخاصة بشذاط السؤسدة، فيػآلية لتقييع 
السعاييخ والصخؽ والبيانات السحاسبية مغ جية ومرجاؾية السعمػمات السقجمة  مغ جية أخخػ وتتسثل ىحه 

ػمات، قابمية التجقيق، عجـ التحيد في التدجيل، قابمية الؿياس السعاييخ في العشاصخ التالية: مالئسة السعم
 الكسي.

، الحياد( كتعبيخ سميع )السالئسةإمكانية الحكع عمى مجػ صالحية القػائع السالية  التحقيق السحاسبي: 
 معيشة.لشتائج األعساؿ خالؿ فتخة 

جـ لسدتخجمي القػائع السالية فعسمية بمػرة نتائج التجقيق والتحقيق وإثباتيا بتقخيخ مكتػب يق التقخيخ: 
 السالية. التحقيق تقػدنا إلى معخفة مجػ شفاؼية ومػضػعية القػائع

 

 

 

 

                                                           
 .22، صمخجع سبق ذكخهعجؼ صفاء الجيغ فاضل،   1
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 :خالصة الفرل الثاني

األخصاء ندتشتج أف نطاـ الخقابة الجاخمية الفعاؿ ىػ الحؼ يدعى إلى اكتذاؼ  ما تقجـعمى ضػء        
ابة الجاخمية فعاليتو مغ فعالية كل مكػف مغ مكػناتو وترحيحيا، كسا يدتسج نطاـ الخق واالنحخافات

 وتكامميا ومغ إدراؾ األىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا السؤسدة.

تحؿيقيا السؤسدة مغ خالؿ نطاـ الخقابة الجاخمية ىػ تحقيق  تدعى إلىومغ بيغ األىجاؼ التي 
تخجمي السعمػمات السحاسبية السرجاؾية عمى قػائسيا السالية، مع ضخورة إيراؿ ىحا األخيخ إلى مد

األمخ الحؼ يتختب عميو تحقيق جػدة القػائع السالية.



 

 

 الفرل الثالث: 

 دراسة ميجانية لذخكة خجماتي 

 ببخج بؾعخيخيج

-نيةدراسة إستبيا-  
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 تسييج: 

بعس السفاـيع نطاـ الخقابة الجاخمية، وكحا مرجاؾية  الحؼ شسل  بعج التصخؽ إلى الجانب الشطخؼ 
ػائع السالية، كاف البج القػائع السالية وإبخاز الجور الحؼ يمعبو نطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية الق

أف نقػـ بجراسة ميجانية نيجؼ مغ خالليا إلى  ارتأيشاحيث مغ اسقاط الجانب الشطخؼ في صػرة تصبيؿية 
محاولة التأليف بيغ السعارؼ العمسية الشطخية مع الػاقع العسمي وقج وقع اختيارنا عمى  شخكة خجماتي 

 عاؿ.ػعخيخيج نطخا لتػفخىا نطاـ رقابة داخمية فبببخج 

وعميو سشحاوؿ في ىحا الفرل إجخاء دراسة ميجانية اعتسادا عمى أسمػب التحخؼ السباشخ الختبار 
خح بعس األسئمة عمى مجسػعة مغ الفخضيات الستعمقة بسػضػع الجراسة، وىحا سيكػف مغ خالؿ ش

صل ي األفي السؤسدة وكحلظ تػزيع استبياف يحتػؼ عمى أسئمة مشجرجة تحت محاور محجدة ىي فمػض
 إجابات عغ اإلشكاليات السصخوحة.

 ليحا تع تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ كسا يمي:

 ذخكة خجماتي بخج بػعخيخيج.ب التعخيفالسبحث األوؿ: 

 السبحث الثاني: التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات.
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 ذخكة خجماتي بخج بؾعخيخيجب التعخيفالسبحث األكؿ: 

شخكة خجماتي مغ حيث الشذأة وكحا التعخيف وعميو سػؼ إلى تقجيع  سشتصخؽ في ىحا السبحث
 نقدع ىحا السبحث إلى السصالب التالية:

  السصمب األوؿ: نذأة وتعخيف الذخكة

 سصمب الثاني: األنذصة وؾيع شخكة خجماتيال

 لسصمب الثالث: ـياكل شخكة خجماتيا

  السظمب األكؿ: نذأة كتعخيف شخكة خجماتي

 .Khadamatyسدة خجماتي نبحة عؽ مؤ  -1

تأسدت سشة  Condorىي شخكة ذات أسيع تابعة لذخكة  Khadamatyمؤسدة خجماتي 
، وأحج الفاعميغ الخئيديغ في الداحة االقترادية، فيي شخكة تختكد في مجاؿ خجمة ما بعج البيع 2017

مغ وغيخىا  Condor ،Cristor ،Nardi ،Infinix ،Samsung، SEBوإصالح كل مغ مشتجات 
مشتجا سشػيا، وذلظ مغ خالؿ اعتسادىع  350العالمات. حيث يعسل الفشيػف بالسؤسدة عمى أكثخ مغ 

 عمى السعخفة التقشية والعسمية التجخيبية باستخجاـ نطاـ السعمػمات الحاد.

متعاقج،  350شخيظ مستاز وأكثخ مغ  20مخكد لمريانة و 19تزع السؤسدة في خجمة زبائشيا 
مػضف بسدتػيات كفاءة  540مغ  مى جسيع التخاب الػششي، إضافة إلى أكثخمػزعيغ جغخاؼيا ع

ندبة تغصية عالية ومعالجة مجارة بػاسصة نطاـ معمػماتي دقيق، عالية في خجمة ورشات العسل، مع 
((CRM360, SPA & HERRMES. 

كخر م 89ممكية رقع  161وتقع السؤسدة بالسشصقة الرشاعية متعجد الشذاشات والتخديغ، قدع 
 1بػالية بخج بػعخيخيج. 02

 

 

 

 

                                                           
1
بناءعلىمعلوماتممدمةمنشركةخدماتً 
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 األنذظة كقيؼ شخكة خجماتيالسظمب الثاني: 

 الشذاط الخئيدي لذخكة خجماتي -1

 بحيث تقـػ السؤسدة: يتسثل في خجمة العسالء ما بعج البيع لمعجيج مغ العالمات التجارية الشذصة.   

 إصالح وإستبجاؿ السشتجات 
 تسجيج الزساف وعقػد التأميغ.

 ة القصع الػيار البالية استعاد
 تخكيب مكيفات 

 بجء تذغيل األجيدة السشدلية 
 تأجيخ السحصات مخاكد االتراؿ 

 بيع قصع الػيار األصمية 
 تقجيع السذػرة والتجريب الفشي
 السداعجة الفشية لمخط الداخغ
 الحسالت الػقائية والعالجية 

 قيؼ شخكة خجماتي: -2

تبحؿ قرارػ جيجىا لخجمة العسالء الشيائييغ مغ خالؿ مجونة أخالؾية تتسثل ؾيع شخكة خجماتي بأنيا     
 1تدتشج إلى:

 غايتيع إرضاء العسالء مغ خالؿ سياسة ىادفة. رضا العسالء:

 شخكة خجماتي متاحة نحػ العسيل. التسييد:

 فخيق كفأ لتحقيق رؤية الذخكة. السؾثؾقية كالشداىة:

 ذات جػدة عالية.مخاكد جػاريو لتقجيع حجمة  جؾدة الخجمة:

 خجمة ما بعج البيع سخيعة وفعالة.الدخعة كالكفاءة: 

 حاصمة عمى شيادة األيدو. السدؤكلية االجتساعية: 

 

 
                                                           

1
بناءعلىمعلوماتممدمةمنشركةخدماتً 
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 PDRمدير 

 السظمب الثالث: اليياكل التشغيسية لذخكة خجماتي

 .Khadamaty(: هيكل اإلدارة العامة خجماتي 1الذكل رقؼ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 المصدر: من وثائك المؤسسة.



 

 السجيخ العاـ 

 مداعجة السجيخ

الهيئات النظامية 

 والسياحية 

 أخصائية اتصال/ هابي كال 
مرالب مركز 

 اتصال 

مرالب النظام 

 والمعلوماتية 

 أخصائية اتصال 

 لائد المجموعة 

ز مراك

 معتمدة 

الشركات 

 الكهرومنزلية

 الشراكة 

 مخاقب مجقق/ ىابي كاؿ 

 مخاقب التدييخ كالتقاريخ 

مدير الشؤون اإلدارية 

 مدير الفريك التمني  ولمالية 
مدير شبكة خدمة ما 

 بعد البيع
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 هيكل الذؤكف اإلدارية كالسالية(: 2الذكل رقؼ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 المصدر: من وثائك المؤسسة

 

مجيخ الذؤكف اإلدارية 
 كالسالية 

السكمف 
 بالخديشة

مكمف السؾارد 
 البذخية 

مكمف بالؾسائل 
 العامة 

مكمف بالتجقيق 
 كالسخاقبة 

مكمف 
 السحاسبة 

مخاجعة 
 مالية 

مخاقبة 
 السخازف 

 عؾف إداري 

مدؤكؿ 
رئيدي السؾارد 

 البذخية 

خبيخ 
 السحاسبيؽ  مالي 

Gestionnaire 

Parc/ Immo/ 

Fo urnitures 

 مديخ السؾارد 
أميؽ 

 صشجكؽ 

 عؾف استقباؿ 

 مديخ التكؾيؽ 

 عساؿ الشغافة 

 الدائقيؽ 
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 هيكل الظقؼ التقشي خجماتي(: 3الذكل رقؼ) 









































 المصدر: من وثائك المؤسسة

 

مجيخ الظاقؼ 
 التقشي 

قائج مجسؾعة 
 مخكدي 

مخاقب األجيدة 
 الشقالة 

 مخاقبة جؾدة الخجمة

Charge des formations 

produits & Réparations 
رئيذ مرمحة 
 الجعؼ الفشي 

ؾعة قائج مجس
 جيؾي 

مخاقب األجيدة 
 االلكتخكمشدلية 

قائج مجسؾعة 
 جيؾي 

قائج مجسؾعة 
 مخكدية 

 مخاقب السخبخ 

 التقشيؽ 

قائج مجسؾعة 
 األجيدة الشقالة 

 التقشييؽ 

قائج مجسؾعة أجيدة 
 االلكتخكمشدلية  

مخاقبة فخكع 
 الذخكة 

مخاقبة مخاكد 
 الذخكة 
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 هيكل شبكة خجمة ما بعج البيع (: 4الذكل رقؼ)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من وثائك المؤسسة

 

مجيخ شبكة خجمة ما 
 بعج البيع 

مجيخ الحدابات 
 اليامة 

 مخاقب
Aménagements & display 

 رؤساء السخاكد 

Agents 

admins  

 الؾكالء السعتسجيؽ 

قائج مجسؾعة 
 الؾكالء السعتسجيؽ 

السدؤكليؽ  
 الجيؾييؽ 

خجمة الدبائؽ/ 
VIP  

 الحدابات اليامة 

أمشاء السخازف 
DPR 

عامل متعجد  أميؽ الرشجكؽ 
 الخجمات

عساؿ 
 الشغافة 

عساؿ 
 استقباؿ 

 قائج مجسؾعة 

مداعج أمشاء 
 PDRالسخازف 

 مرمح األجيدة 
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 PDR هيكل(:  5الذكل رقؼ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من وثائك المؤسسة

 

 

 

 مجيخ سمدمة التؾريج 

GDS  مدؤكؿ Charge des 

approvisionnements 

مشدق 
approvisionnement 
 األجيدة االلكتخكمشدلية 

مشدق  السقجـ الظمب  
approvisionnemen

t mobile  

 مخاقب 
LABO 

ف مخاقب السخاز
 الجيؾية 

مخاقب السخازف 
 PDRالخئيدي 

 االلكتخكمشدلية 

ازف مخاقب السخ
الخئيدي األجيدة 

 PDRالشقالة 

Manutentio

nnaires 

 أمشاء السخازف 

مداعج أميؽ 
 مخدف 

أمشاء  أمشاء السخازف 
 أمشاء السخازف  السخازف 

مداعج 
 أميؽ مخدف 

مداعج أميؽ 
 مخدف 

مداعج أميؽ 
 مخدف 

Manutentio

nnaires 
Manutentio

nnaires 

Manuten

tionnaire

s 
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 السبحث الثاني: التحميل اإلحرائي كاختبار الفخضيات

مغ خالؿ ىحا السبحث يتع التصخؽ إلى عخض وتحميل الخرائز الػصؽية لمعيشة محل الجراسة،    
غ باإلضافة إلى تحميل محاور االستبياف باالستشاد إلى االجابات الستحرل عمييا مغ خالؿ االستبياف، وم

 ثع الؿياـ باالختبارات الالزمة التخاذ القخار حػؿ قبػؿ أو عجـ قبػؿ الفخضيات
 السظمب األكؿ: عخض كتحميل البيانات الذخرية

ليتع عخض وتحميل البيانات الذخرية لمعيشة يتع االستعانة بعخض الشدبة السئػية والتكخارات، وىحا وفق 
في: الجشذ، العسخ، السؤىل العمسي، سشػات الخبخة، لمستغيخات السػضػعة في ىحا السحػر والستسثمة 

 الػضيفة.
 تفخيغ مفخدات العيشة حدب متغيخ الجشذ: -1

لجراسة وتحميل تػزيع مفخدات العيشة محل الجراسة حدب متغيخ الجشذ، يسكغ تػضيح ذلظ مغ خالؿ 
 الججوؿ التالي:

 : تؾزيع مفخدات العيشة حدب متغيخ الجشذ(1)الججكؿ رقؼ 
 الشدبة لتكخارا الجشذ

 56,3 18 ذكخ

 43,8 14 أنثى

 100 32 السجسػع

 spss: مغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج السرجر
 

  ندبتوذكخ أؼ ما  18تتػزع بيغ  الجشذمغ خالؿ الججوؿ يالحع  بأف عجد أفخاد العيشة حدب         
فخد مغ جشذ أنثى   14جسالي لمعيشة، و مغ العجد اال %  5663مغ رؤساء السرالح أؼ ما ندبتو 

 مغ إجسالي أفخاد العيشة.  % 4368مػضف أؼ ما ندبتو 
 تفخيغ مفخدات العيشة حدب متغيخ العسخ: -2

لجراسة وتحميل تػزيع مفخدات العيشة محل الجراسة حدب متغيخ الخبخة، يسكغ تػضيح ذلظ مغ خالؿ 
 الججوؿ التالي:
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 دات العيشة حدب متغيخ العسخ: تؾزيع مفخ (2)الججكؿ رقؼ 
 الشدبة التكخار العسخ

 18,8 6 سشة 30أقل مغ 

 78,1 25 سشة 50إلى  31مغ 

 3,1 1 سشة                                             50أكبخ مغ 

 100 32 السجسػع

 spss: مغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج السرجر
فخد يشتسي لمفئة  06تتػزع بيغ  الخبخةوؿ يالحع  بأف عجد أفخاد العيشة حدب مغ خالؿ الجج        

فخد يشتسي إلى فئة الثانية أؼ ما ندبتو  25مغ العجد االجسالي لمعيشة، و  %  1868األولى أؼ ما ندبتو 
 %   3.1مغ إجسالي أفخاد العيشة. وفخد واحج يشتسشي لمفئة الثالثة أؼ ما ندبتو   % 7861

 يغ مفخدات العيشة حدب متغيخ السؤىل العمسي:تفخ  -3
لجراسة وتحميل تػزيع مفخدات العيشة محل الجراسة حدب متغيخ السدتػػ التعميسي، يسكغ تػضيح ذلظ مغ 

 خالؿ الججوؿ التالي:
 : تؾزيع مفخدات العيشة حدب متغيخ السؤىل التعميسي(3)الججكؿ رقؼ 

 الشدبة التكخار السشرب
تصبيؿية شيادة الجراسات ال

 أو تقشي سامي
30 93,8 

 3,1 1 ليدانذ

 / / ديبمـػ دراسات عميا

 3,1 1 ماستخ

 / / ماجدتيخ

 / / دكتػراه 

 / / أخخػ 

 100 32 السجسػع

 spss: مغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج السرجر



 دراسة ميجانية لذخكة خجماتي ببخج بؾعخيخيج..…………………………الفرل الثالث

 
72 

فخد يشتسى  30ػزع  بيغ تت التعميسيمغ خالؿ الججوؿ يالحع  بأف عجد أفخاد العيشة حدب         
مغ العجد االجسالي لمعيشة، و فخد واحج ليدانذ وفخد واحج  % 93.8لمسدتػػ األوؿ  أؼ ما ندبتو 

 ماستخ.
 
 تفخيغ مفخدات العيشة حدب متغيخ الخبخة: -4

لجراسة وتحميل تػزيع مفخدات العيشة محل الجراسة حدب متغيخ الخبخة، يسكغ تػضيح ذلظ مغ خالؿ 
 الي:الججوؿ الت

 : تؾزيع مفخدات العيشة حدب متغيخ الخبخة(4)الججكؿ رقؼ 
 الشدبة التكخار العسخ

 50,0 16 سشػات 05أقل مغ 

 46,9 15 سشػات 10إلى  05مغ 

 3,1 1 سشػات 10أكثخ مغ 

 100 32 السجسػع

 spssمغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  :السرجر
 

فخد يشتسي لمفئة  16تتػزع بيغ  الخبخةحع  بأف عجد أفخاد العيشة حدب مغ خالؿ الججوؿ يال        
فخد يشتسي إلى الفئة الثانية أؼ ما ندبتو  15مغ العجد االجسالي لمعيشة، و  %50األولى أؼ ما ندبتو 

 د واحج فقط يشتسي لمفئة الثالثة.مغ إجسالي أفخاد العيشة. وفخ   % 46.9
 غيخ الؾعيفة:تفخيغ مفخدات العيشة حدب مت -5

لجراسة وتحميل تػزيع مفخدات العيشة محل الجراسة حدب متغيخ الػضيفة، يسكغ تػضيح ذلظ مغ خالؿ 
 لججوؿ التالي:ا
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 : تؾزيع مفخدات العيشة حدب متغيخ الؾعيفة(5)الججكؿ رقؼ 
 الشدبة التكخار الػضيفة

 31.25 10 محاسب
 15.62 5 مخاجع داخمي
 15.62 5 خبيخ محاسبي
 37.51 12 وضيفة أخخػ 

 100 32 السجسػع
 spssمغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  :السرجر

أؼ ما   يغمحاسب 10تتػزع بيغ  الػضيفة الحع  بأف عجد أفخاد العيشة حدب نمغ خالؿ الججوؿ         
خبيخ محاسبي  أؼ و  كل مغ فئة مخاجع داخمي  5و مغ العجد االجسالي لمعيشة، %  31625ندبتو 
مغ   % 37651مػضفيغ يشتسػف لفئة وضيفة أخخػ أؼ ما ندبتو  12 ا، وشيسم لكل %15662بشدبة 

 إجسالي أفخاد العيشة.
 عخض كتحميل محاكر االستبانة السظمب الثاني:

الخقابػػة  نقػػجـ مػػغ خػػالؿ ىػػحا الجػػدء تقػػجيخ االتجػػاه العػػاـ إلجابػػات عيشػػة الجراسػػة وذلػػظ مػػغ خػػالؿ تقيػػيع
-بػػعخيخيجدراسػة ميجانيػة لذػخكة خػجماتي ببػخج - فاء مرجاؾية عمى القػائع الساليػةالجاخمية ودورىا في إض

بحدػػػاب كػػػل مػػػغ الستػسػػػط الحدػػػابي واالنحػػػخاؼ السعيػػػارؼ إلجابػػػات عيشػػػة الجراسػػػة والجػػػجوؿ التػػػالي  وذلػػػظ
تبياف الػػحؼ تػػػع يػضػػح ذلػػظ. وقبػػػل التصػػخؽ لتحميػػػل لجسيػػع عبػػػارات الستغيػػخ السدػػتقل نػضػػػح مؿيػػاس االسػػػ
 استعساؿ مؿياس ليكارت الخساسي الحؼ مغ خاللو نبيغ االتجاه العاـ إلجابات عيشة الجراسة.

 (: مقياس ليكارت الخساسي1الججكؿ  رقؼ )

 درجة االستجابة االتجاه العاـ لمعيشة الستؾسط السخجح
 مشخفس ججا غيخ مػافق بذجة  ]1.79       -        1]

 مشخفس غيخ مػافق  ]2.59       -    1.80]

 متػسط محايج ]3.39      -     2.60]
[3.40     -     4.19[  مختفع مػافق  
[4.20      -        5[  مختفع ججا مػافق بذجة  
إيهدد ع د دد: ا حمددد، حتلدد ال انمجددإل ا دد     ا  صدد     النناب ابالاتمننب  النناب     نن   ابالاتمننب   لطننبل   مننإ دانن     املصدد:  

SSPS 33، ص 3102 لط عة  ألوىل،  ر   لصفب للنش  و لتوزي ، امبن، ل. 
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 : محؾر نغاـ الخقابة الجاخمية1

 : تحميل معظيات محؾر نغاـ الخقابة الجاخمية(2ؼ)الججكؿ رق
الستػسط  العبارة الخقع

 الحدابي
االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 االتجاه

ح بحساية يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع إجخاءات تدس 01
 مػافق  0.487 3.73 األصػؿ

يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع إجخاءات تدسح بتحقيق  02
 مػافق 0.254 3.86  الكفاءة اإلدارية

يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع إجخاءات لمتشديق بيغ  03
 مػافق 0.265 3.48 .مختمف أنذصة  السؤسدة

رقابية في جسيع مدتػيات تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات  04
 مػافق 0.587 3.61  اإلدارة

 مػافق 0.425 3.51 .تتػفخ مؤسدتكع عمى سياسات لتػزيع الدمصة والسدئػلية 05
تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات لمتعامل مع السخاشخ الستعمقة  06

مػافق  0.289 4.21 .بإعجاد القػائع السالية
 بذجة

دسح بسعالجة السعمػمات تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات ت 07
 مػافق 0.361 3.47 .الخقابية

 مػافق 0.216 3.89  تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات لتقييع األداء 08
تتػفخ مؤسدتكع عمى قشػات اتراؿ تزسغ معالجة البيانات  09

 مػافق 0.596 3.44 .وتحػيميا إلى معمػمات تداعج في اتخاذ القخارات

 مػافق 0.251 3.56 .جسيع اإلجخاءات الخقابة الجاخمية تتابع مؤسدتكع عمى تشفيح 10

 spssباالعتساد عمى مخخجات بخنامج  الصالبيغ: مغ إعجاد السرجر
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 مؽ خالؿ الججكؿ يالحع بأف:
الستػسط الحدابي لسختمف العبارات متقارب أكثخ لجرجة مػافق بذجة وانحخاؼ بالشدبة لمسحؾر األكؿ: 

حيث قجر الستػسط  ؿ عمى تخكد االجابات وعجـ تذتتيامسا يج 01مغ معيارؼ لسعطع العبارات أقل 
 3.73" بػيزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع إجخاءات تدسح بحساية األصػؿ الحدابي لمعبارة األولى "

درجة( والحؼ يسثل  4.20درجة إلى  3.40وىػ متػسط يقع في السجاؿ ) 0.487وانحخاؼ معيارؼ 
ستجابة مختفع، ونفذ السقارنة مع باقي عبارات السحػر األوؿ التي تبيغ أف معطع مدتػػ مػافق بجرجة ا

 درجة( بجرجة استجابة مختفعة.  4.20درجة إلى  3.40عبارات تشتسي لمسجاؿ  )
 : محؾر مرجاقية القؾائؼ السالي2

 : تحميل معظيات محؾر مرجاقية القؾائؼ السالية(3)الججكؿ رقؼ
الستػسط  العبارة الخقع

 حدابيال
االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 االتجاه

تدتخجـ مؤسدتكع السرصمحات الستجاولة في عخض السعمػمات في القػائع  01
 0.265 4.23 السالية

مػافق 
 بذجة

تتدع السعمػمات التي تعخض في القػائع السالية لسؤسدتكع ببعجىا عغ  02
 مػافق 0.425 3.81 .التعقيج

 مػافق 0.456 3.74  .بالجقة تتسيد القػائع السالية بسؤسدتكع 03
 مػافق 0.897 3.69  .تتسيد القػائع السالية بسؤسدتكع بخمػىا مغ االنحخافات واألخصاء الجػىخية 04
 مػافق 0.452 3.78 .تتدع السعمػمات التي تعخض في القػائع السالية بسؤسدتكع بالحياد 05
 مػافق 0.356 3.62  .تدتعسل مؤسدتكع نفذ الصخؽ واألساليب السحاسبية 06
تتدع السعمػمات التي تعخض في القػائع السالية في مؤسدتكع بإمكانية  07

 مػافق 0.425 3.53 .مقارنتيا مع نطيختيا في السؤسدات التي تعسل في نفذ القصاع

 مػافق  0.452 3.79 .تدتشج مؤسدتكع عمى القػائع السالية لمسعمػمات في اتخاذ القخارات 08
تكع عمى السعمػمات السػجػدة بالقػائع السالية في بشاء التػقعات تعتسج مؤسد 09

 مػافق  0.542 3.64 .والتشبؤات السدتقبمية

 spssمغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج السرجر: 
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الستػسط الحدابي لسختمف العبارات متقارب أكثخ لجرجة مػافق بذجة وانحخاؼ بالشدبة لمسحؾر الثاني: 
، حيث قجر الستػسط ؿ عمى تخكد االجابات وعجـ تذتتيامسا يج 01رؼ لسعطع العبارات أقل مغ معيا

تدتخجـ مؤسدتكع السرصمحات الستجاولة في عخض السعمػمات في القػائع  الحدابي لمعبارة األولى "
 درجة( 5درجة إلى  4.20وىػ متػسط يقع في السجاؿ ) 0.265وانحخاؼ معيارؼ  4.23" بػ  السالية

والحؼ يسثل مدتػػ مػافق بذجة بجرجة استجابة مختفع ججا، ونفذ السقارنة مع باقي عبارات السحػر 
درجة( بجرجة استجابة  4.20درجة إلى  3.40الثاني التي تبيغ أف معطع عبارات تشتسي لمسجاؿ  )

 مختفعة.
 
 محؾر عالقة نغاـ الخقابة الجاخمية بسرجاقية القؾائؼ السالية -3

 محؾر عالقة نغاـ الخقابة الجاخمية بسرجاقية القؾائؼ السالية معظيات تحميل :(4الججكؿ رؽ)
 

الستػسط  العبارة الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 االتجاه

دقة السعمػمات السالية الستزسشة  طاـ الخقابة الجاخمية في مؤسدتكعيحقق ن 01
 0.369 4.32 في القػائع السالية

مػافق 
 بذجة

اكتذاؼ األخصاء واالنحخافات  طاـ الخقابة الجاخمية لسؤسدتكعن يزسغ 02
 0.254 4.26 والتقميل مشيا في القػائع السالية

مػافق 
 بذجة

يحقق نطاـ الخقابة الجاخمية لسؤسدتكع عجـ التحيد في عخض القػائع  03
 0.456 4.36 .السالية

مػافق 
 بذجة

معمػمات تداعج عمى  يزسغ نطاـ الخقابة الجاخمية في مؤسدتكع تػفيخ 04
 0.265 4.88 .التشبؤ بالسدتقبل في اتخاذ القخار

مػافق 
 بذجة

الستػسط الحدابي لسختمف العبارات متقارب أكثخ لجرجة مػافق بذجة وانحخاؼ بالشدبة لمسحؾر الثالث: 
، حيث قجر الستػسط عمى تخكد االجابات وعجـ تذتتيا مسا يجؿ 01معيارؼ لسعطع العبارات أقل مغ 

يحقق نطاـ الخقابة الجاخمية في مؤسدتكع دقة السعمػمات السالية الستزسشة في  لحدابي لمعبارة األولى "ا
 5درجة إلى  4.20وىػ متػسط يقع في السجاؿ ) 0.369وانحخاؼ معيارؼ  4.32" بػ  القػائع السالية

ة مع باقي عبارات درجة( والحؼ يسثل مدتػػ مػافق بذجة بجرجة استجابة مختفع ججا ، ونفذ السقارن
درجة( بجرجة استجابة  5درجة إلى  4.20السحػر الثالث التي تبيغ أف معطع عبارات تشتسي لمسجاؿ  )

 مختفعة.
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 نتائج معامل ألفا كخكمباخ
( لسعخفة ثبات Alpha De Cronbach) "ألفا كخكنباخ"استخجـ اختبار معامل الثبات ثبات االستبانة: 

 بالشدبة لكل محػر. "ألفا كخكنباخ"تبياف(، ولقج تع حداب معامل وصجؽ أداة الجراسة )االس
لمسحػر األوؿ  والثاني وبالشدبة لجسيع عبارات  ألفا كخكنباخ"ويػضح الججوؿ السػالي ؾيسة معامل " 

 االستبياف كسا يمي:
 : نتائج معامل ألفا كخكمباخ(5)ججكؿ رقؼ

 "ألفا كخونباخ" معامل السحػر  الخقع
 0.850 طاـ الخقابة الجاخميةنمحػر    01
 0.840 مرجاؾية القػائع الساليةمحػر  02
 0.857 عالقة نطاـ الخقابة الجاخمية بسرجاؾية القػائع الساليةمحػر  03
 0.847 ؾيسة ألفا كخومباخ بالشدبة لجسيع العبارات 04

    
، وىػ يجؿ عمى 0.8تفػؽ بالشدبة لكل محػر  "ألفا كخكمباخ"مغ خالؿ الججوؿ يالحع  بأف معامالت 

 ثبات أداة الجراسة وأف أداة الجراسة صالحة لمجارسة.
 نتائج اختبار الظبيعية

( أؼ أقل مغ 0.000بأف درجة السعشػؼ لجسيع محاور االستبياف معجومة )     spssأكجت نتائج بخنامج 
 تتبع التػزيع الصبيعي.مسا يجؿ عمى أف البيانات غيخ شبيعية )غيخ معمسية( أؼ أف البيانات ال  0.05

 السظمب الثالث: اختبار فخضيات الجراسة
في ىحا السصمب سيتع تحميل نتائج االختبارات التابعة لمتػزيع غيخ شبيعي بسا أف البيانات ال تتبع التػزيع 

 معامل االرتباطالختبار الفخضية األولى والثانية،  كيل كؾكدؽالصبيعي، وىحه االختبار ىي،  اختبار 
 بار الفخضية الثالثة.الخت

 اختبار الفخضية األكلى:
 شخكة خجماتي تتؾفخ عمى نغاـ رقابة داخمية فعاؿ" "

لمسحػر الخاص بالخقابة الجاخمية مغ خالؿ مقارنة ؾيسة الستػسط "كيل كؾكدؽ"  حدب نتائج  اختبار
(، ونتائج 03سة )الحدابي السحدػبة لمسحػر مع ؾيسة الستػسط الحدابي السعتسجة في الؿياس وىي الؿي

 ىحا االختبار كالتالي:
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 نتائج اختبار "كيل كؾكدؽ" لسحؾر الخقابة الجاخمية :(1) ججكؿ رقؼ

 
 
 
 
 

 .SPSSنامج مغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخ  السرجر:
نتائج االختبار  وأف.0.05( وىػ أقل مغ 0.000يػضح الججوؿ إلى أف مدتػػ الجاللة معجوـ )     

 .03أكبخ مغ ؾيسة الستػسط الحدابي السفتخض   3.24أضيخت أف ؾيسة الستػسط الحدابي السحدػبة 
، ورفس الفخضية  فعاؿ"خجماتي تتؾفخ عمى نغاـ رقابة داخمية  وبالتالي قبػؿ الفخضية األولى "الذخكة

 العكدية.
 اختبار الفخضية الثانية:

 القؾائؼ السالية في الذخكة محل الجراسة تتدؼ بالسرجاقية" "
 نتائج اختبار "كيل كؾكدؽ" لسحؾر السرجاقية : (2) ججكؿ رقؼ

 
 
 
 
 

 .SPSSمغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  السرجر:
نتائج االختبار أضيخت  وأف.0.05( وىػ أقل مغ 0.000يػضح الججوؿ إلى أف مدتػػ الجاللة معجوـ )

 .03أكبخ مغ ؾيسة الستػسط الحدابي السفتخض   3.55أف ؾيسة الستػسط الحدابي السحدػبة 
، ورفس القؾائؼ السالية في الذخكة محل الجراسة تتدؼ بالسرجاقية " الفخضية األولى " وبالتالي قبػؿ

 الفخضية العكدية.
 اختبار الفخضية الثالثة:

 "ىشاؾ عالقة بيؽ نغاـ الخقابة الجاخمية كمرجاقية القؾائؼ السالية في الذخكة محل الجراسة "
وىػ احجػ اختبارات التػزيع غيخ الصبيعي، لسعخفة  " سبيخمافتع استخجاـ اختبار معامل االرتباط       

 العالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية و مرجاؾية القػائع السالية.

 3.24 ؾيسة الستػسط الحدابي السحدػبة
ؾيسة الستػسط الحدابي السعتسجة في 

 الؿياس
03 

 0.000 مدتػػ الجاللة

 3.55 ؾيسة الستػسط الحدابي السحدػبة
ؾيسة الستػسط الحدابي السعتسجة في 

 الؿياس
03 

 0.000 اللةمدتػػ الج
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السالية مغ " لمعالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية ومرجاؾية القػائع سبيخمافيسكغ تػضيح نتائج اختبار "
 خالؿ الججوؿ السػالي:

 سبيخماف"" تبار: نتائج االرتباط الخ(3)جكؿ رقؼج
مرجاؾية القػائع  نطاـ الخقابة الجاخمية 

 السالية
 0.524 درجة االرتباط
 0.000 مدتػػ الجاللة

 .SPSSمغ إعجاد الصمبة باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  السرجر:
 " بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية سبيخمافمغ خالؿ الججوؿ يالحع بأف االرتباط ؾيسة معامل االرتباط "   

ؼ كمسا كاف ىشاؾ . وىحا يعشي وجػد عالقة شخدية، أؿوىػ ارتباط مػجب ومقبػ  0.524ومرجاؾية القػائع 
 فعاؿ سيداىع ذلظ في تحقيق السرجاؾية في القػائع السالية. ينطاـ رقابة داخم

ة في ىشاؾ عالقة بيؽ نغاـ الخقابة الجاخمية كمرجاقية القؾائؼ الساليوبالتالي قبػؿ الفخضية الثالثة "
 "ورفس الفخضية العكدية. الذخكة محل الجراسة
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 خالصة الفرل الثالث:

حيث وزعت   في ىحا الفرل تع التصخؽ إلى تحميل الػصفي لمخرائز الجيسغخاؼية ألفخاد العيشة،      
إلضافة إلى با ( استبانة خزعت لمتحميل اإلحرائي،32( استخجعت مشيا )40عمى عيشة عذػائية قجرىا )

تحميل  نتائج االستبياف مغ أجل معخفة آراء أفخاد العيشة التي شسمت السجققيغ الجاخمييغ والسحاسبيغ 
بالسؤسدة االقترادية محل الجراسة، ومػضفيغ آخخيغ مثل: مكمفيغ بالجراسات، وذلظ مغ أجل معخفة 

 لسالية.آراءىع حػؿ دور نطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية القػائع ا

ومغ خالؿ تحميل نتائج االستبياف تع التػصل إلى اتفاؽ شبو كمي عمى أف نطاـ الخقابة الجاخمية في 
لو دور فعاؿ في تحديغ جػدة القػائع السالية، وبالتالي نطاـ الخقابة الجاخمية يداىع في زيادة السؤسدة 

.يةفي القػائع السال جاؾية السعمػمات السالية السحتػاتمػثػؾية ومر
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انصالقا مغ دراستشا لجور نطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية عمى القػائع السالية مع دراسة       
أىسية بالغة في الحياة تصبيؿية عمى مؤسدة خجماتي بػالية بخج بػعخيخيج، وججنا أف لشطاـ الخقابة الجاخمية 

يادة مػثػؾية البيانات السالية والسحاسبية االقترادية مغ خالؿ السداىسة في خمق قخارات رشيجة، وز 
السجونة في القػائع السالية مغ خالؿ استغالؿ عشرخ السخونة في االختيار بيغ الصخؽ والدياسات 
السحاسبية وسمصة التقجيخ عشج إعجاد وعخض القػائع السالية، وذلظ إلعصاء صػرة جيجة عغ الػضعية 

ة مدبقا تخجـ اإلدارة بالجرجة األولى، ىحا ما دفع السالية لمسؤسدة، بغخض تحقيق أىجاؼ محجد
بالسؤسدات إلى االىتساـ بػضيفة الخقابة الجاخمية لتقييع سالمة وصجؽ الحدابات مغ التالعب أو األخصاء 

 محتسمة الػقػع.

باعتباره وضيفة ميسة في السؤسدة ذلظ أنيا تزيف كل ىحا دفعشا لمبحث في مجاؿ الخقابة الجاخمية    
والسرجاؾية في القػائع السالية التي تعجىا إدارة السؤسدة، مسا يجعل األشخاؼ الجاخمية والخارجية  الثقة

لمسؤسدة يعتسجوف عمييا في اتخاذ قخاراتيع السختمفة، ولقج حطى نطاـ الخقابة الجاخمية باىتساـ كبيخ نطخا 
 لجوره في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية.

الخقابة الجاخمية والجور الياـ الحؼ يمعبو في تحديغ جػدة ومرجاؾية القػائع  كحلظ قسشا بجراسة نطاـ   
السالية السعجة مغ شخؼ السؤسدة، وإضيار األرقاـ السحاسبية السػجػدة في القػائع السالية برػرة صادقة 

 وذات مػثػؾية.

سة السيجانية في شخكة كجدء مكسل لمجراسة الشطخية والستسثمة في الجراة يثع كانت الجراسة التصبيؿ   
خجماتي ببخج بػعخيخيج، وبعج تحميل مختمف إجابات السػضفيغ في السؤسدة، تبيغ أف نطاـ الخقابة 

 الجاخمية دور ىاـ في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية.

 لقج تسكشا مغ الػصػؿ إلى مجسػعة مغ الشتائج مشيا ما يخز الفخضيات وأخخػ نتائج عامة.

 فخضية األولى وىحا ما يجؿ عمى نطاـ الخقابة الجاخمية في شخكة خجماتي فعاؿ.تع إثبات صحة ال
  وىحا ما يجؿ عمى أف القػائع السالية في الذخكة تتدع بالسرجاؾية. الفخضية الثانيةتع إثبات صحة 

ة عالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية ومرجاؾيتع إثبات صحة الفخضية الثالثة وىحا ما يجؿ عمى أف ىشاؾ 
 القػائع السالية في الذخكة محل الجراسة.

 الجراسة إلى جسمة مغ الشتائج العامة:تػصمشا في وكحلظ        

 أكال: نتائج الجراسة

 يداىع نطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية.
 جاخمية.يتػقف الحرػؿ عمى قػائع مالية ذات جػدة عالية عمى مجػ فعالية نطاـ الخقابة ال
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 نطخا لسا يتيحو نطاـ الخقابة الجاخمية مغ أدوات رقابية فإنيا تؤثخ عمى جػدة القػائع السالية.

 ثانيا: التؾصيات

 ضخورة تصبيق إجخاءات نطاـ الخقابة الجاخمية بيجؼ حساية أصػؿ السؤسدة.
 ضخورة االعتساد عمى خبخاء مختريغ في وضع الشطاـ الخقابي.

 ػػ العمسي والتأىيل لمسػضفيغ القائسيغ بالعسمية الخقابية بكل أنػاعيا.ضخورة الخفع مغ السدت
ضخورة التشػيع في استخجاـ وسائل دراسة وتقيغ نطع الخقابة الجاخمية وعجـ االقترار عمى وسيمة واحجة 

الجاخمية  وذلظ لالستفادة مغ مدايا  الػسائل السختمفة والتقميل مغ عيػبيا وذلظ بسا يكفل فعالية نطاـ الخقابة
 لمسؤسدات االقترادية.

 ثالثا: آفاؽ الجراسة

تشاوؿ ىحا البحث إشكالية دور نطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية عمى القػائع السالية، وقج         
 عغ الجور الفعاؿ لشطاـ الخقابة الجاخمية في إضفاء مرجاؾية القػائع السالية.كذفت الجراسة 

لجراسة التي نعتقج لع تشيي السػضػع بل فتحت السجاؿ ألبحاث أخخػ مكسمة لو نجج مغ وبعج تشاولشا ليحه ا
 أىسا ما يمي:

 الخقابة الجاخمية في تفعيل األداء السالي.
 دور نطاـ الخقابة الجاخمية في تفعيل اتخاذ القخارات.

 كيف يسكغ تحديغ نطاـ الخقابة الجاخمية في السؤسدات االقترادية
 بة الجاخمية في إعجاد القػائع السالية في السؤسدات االقترادية.دور نطاـ الخقا
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 :قائسة السخاجع

 أكال: السخاجع بالمغة العخبية:

 الكتب:
. عبج الفتاح دمحم الرحغ وسسيخ الكامل، الخقابة والسخاجعة الجاخمية، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، 1

 .2001االسكشجرية، 

 ، مرخ.2004فتحي رزؽ الدػافخؼ، الخقابة والسخاجعة، دار الجامعية، . عبج الفتاح دمحم الرحغ و 2
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 (: االستبياف أداة الجراسة 01السمحق رقؼ )

 جامعة دمحم البذيخ اإلبخاهيسي

 كمية العمـؾ االقترادية كالتجارية كعمـؾ التدييخ

 قدؼ العمـؾ التجارية

 تخرص محاسبة كجباية معسقة

 

 

 

)ة(: الدالـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو؛سّيجؼ/ سيجتي الس  حتـخ

االستبياف الحؼ بحػزتكع؛ يتزسغ مجسػعة مغ السحاور الستعمقة بسػضػع بحث يجخل ضسغ متصمبات 
الخقابة الجاخمية كدكرىا في إضفاء  :نيل شيادة ماستخ) أكاديسي( في العمـػ التجارية؛ تحت عشػاف

 .-راسة ميجانية لذخكة خجماتي ببخج بؾعخيخيجد -السرجاقية عمى القؾائؼ السالية 

نخجػ مغ سيادتكع التكـخ باإلجابة عمى األسئمة الطاىخة في االستبياف السخفق بجقة ومػضػعية، فكمسا 
كانت إجابتكع دؾيقة ومػضػعية كمسا زاد مػضػع البحث جػدة وؾيسة، كسا نؤكج لكع أف جسيع السعمػمات 

التامة ولغ تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسي، وحتى تكػف نتائج  التي ستجلػف بيا ستحطى بالدخية
الجراسة واضحة؛ يدخنا معخفة رأيكع الجقيق عغ شخيق اإلجابة عمى بجيل واحج فقط مغ البجائل السحكػرة 

 في السكاف الحؼ تخونو مشاسب.)×( في االستبياف بػضع إشارة 

 

 تحت إشخاؼ األستاذة:                              مؽ إعجاد الظالبيؽ:                           
 بغ ججؼ رابح                                                             د. بغ الدخاج إيساف

 أسامة دمحم دحساف
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   السحؾر األكؿ: البيانات الذخرية

   :الجشذ. 1

 أنثى               ذكخ  

  العسخ:. 2
                                         سشة     50أكبخ مغ       سشة    50إلى  31مغ   سشة  30أقل مغ  

 :   السؤىل العمسي. 3 
 ماستخ                      دبمـػ دراسات عميا    ليدانذ  شيادة الجراسات التصبيؿية أو تقشي سامي     

 )أخخػ )أذكخىا              دكتػراه        ماجدتيخ          

 :سشؾات الخبخة .4
            سشػات 10أكثخ مغ   سشػات  10إلى  05 مغ  سشػات  05أقل مغ     

       الؾعيفة: . 5
      وضيفة أخخػ )أذكخىا(       خبيخ محاسبي        مخاجع داخمي       محاسب
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خميةالسحؾر الثاني: نغاـ الخقابة الجا  

غيخ مػافق 
بذجة   

غيخ 
 مػافق

مػافق  مػافق محايج
 بذجة

 الخقع العبارة

يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع      
 إجخاءات تدسح بحساية األصػؿ

1 

يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤسدتكع       
 إجخاءات تدسح بتحقيق الكفاءة اإلدارية 

2 

دتكع يزع نطاـ الخقابة الجاخمية بسؤس     
إجخاءات لمتشديق بيغ مختمف أنذصة  

 السؤسدة.

3 

تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات رقابية في      
 جسيع مدتػيات اإلدارة 

4 

تتػفخ مؤسدتكع عمى سياسات لتػزيع الدمصة      
 والسدئػلية.

5 

تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات لمتعامل مع      
 .السخاشخ الستعمقة بإعجاد القػائع السالية

6 

تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات تدسح بسعالجة      
 السعمػمات الخقابية.

7 

 8 تتػفخ مؤسدتكع عمى إجخاءات لتقييع األداء      
تتػفخ مؤسدتكع عمى قشػات اتراؿ تزسغ      

معالجة البيانات وتحػيميا إلى معمػمات 
 تداعج في اتخاذ القخارات.

9 

سيع اإلجخاءات تتابع مؤسدتكع عمى تشفيح ج     
 الخقابة الجاخمية.

10 
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لسحؾر الثالث: مرجاقية القؾائؼ الساليةا  

 غيخ مػافق
 بذجة

غيخ 
 مػافق

مػافق  مػافق  محايج
 بذجة

 الخقع العبارة  

تدتخجـ مؤسدتكع السرصمحات      
الستجاولة في عخض السعمػمات في 
 القػائع السالية

1 

القػائع  تتدع السعمػمات التي تعخض في     
.السالية لسؤسدتكع ببعجىا عغ التعقيج  

2 

 3 تتسيد القػائع السالية بسؤسدتكع بالجقة.      
تتسيد القػائع السالية بسؤسدتكع بخمػىا      

 مغ االنحخافات واألخصاء الجػىخية. 
4 

تتدع السعمػمات التي تعخض في القػائع      
 السالية بسؤسدتكع بالحياد.

5 

ل مؤسدتكع نفذ الصخؽ تدتعس     
 واألساليب السحاسبية. 

6 

تتدع السعمػمات التي تعخض في القػائع      
السالية في مؤسدتكع بإمكانية مقارنتيا 
مع نطيختيا في السؤسدات التي تعسل 
.في نفذ القصاع  

7 

تدتشج مؤسدتكع عمى القػائع السالية      
.لمسعمػمات في اتخاذ القخارات  

8 

مؤسدتكع عمى السعمػمات تعتسج      
السػجػدة بالقػائع السالية في بشاء 
.التػقعات والتشبؤات السدتقبمية  

9 
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 السحؾر الخابع: عالقة نغاـ الخقابة الجاخمية بسرجاقية القؾائؼ السالية

غيخ مػافق 
 بذجة

غيخ 
 مػافق

مػافق  مػافق محايج
 بذجة

 الخقع العبارة

ية في مؤسدتكع  دقة يحقق نطاـ الخقابة الجاخم     
السعمػمات السالية الستزسشة في القػائع السالية   

1 

يزسغ نطاـ الخقابة الجاخمية لسؤسدتكع       
اكتذاؼ األخصاء واالنحخافات والتقميل مشيا في 
 القػائع السالية 

2 

يحقق نطاـ الخقابة الجاخمية لسؤسدتكع عجـ      
 التحيد في عخض القػائع السالية.
 

3 

يزسغ نطاـ الخقابة الجاخمية في مؤسدتكع      
تػفيخ معمػمات تداعج عمى التشبؤ بالسدتقبل 
 في اتخاذ القخار.

4 

 
 (: قائسة األساتحة السحكسيؽ  02السمحق رقؼ )

 األساتحة الجامعة
  نػر اليجػ بيمػلي جامعة بخج بػعخيخيج
 زعيتخ فاتح جامعة بخج بػعخيخيج
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  spssمخخجات بخنامج الػ (: 01السمحق رقؼ )

 

 معامل الفا كرومباخ لكل العبارات

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 32 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,847 23 
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 نتائج االتجاه العام إلجابات عينة الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x1 32 3,73 ,487 

x2 32 3,86 ,254 

x3 32 3,48 ,265 

x4 32 3,61 ,587 

x5 32 3,51 ,425 

x6 32 4,21 ,289 

x7 32 3,47 ,361 

x8 32 3,89 ,216 

x9 32 3,44 ,596 

x10 32 3,56 ,251 

N valide (liste) 32   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x11 32 4,23 ,265 

x12 32 3,81 ,425 

x13 32 3,74 ,456 

x14 32 3,69 ,897 

x15 32 3,78 ,452 

x16 32 3,62 ,356 

x17 32 3,53 ,425 

x18 32 3,79 ,452 

x19 32 3,64 ,542 

N valide (liste) 32   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x20 32 4,32 ,396 

x21 32 4,26 ,254 

x22 32 4,36 ,456 

x23 32 4,88 ,265 

N valide (liste) 32   
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 نتائجاختبارالطبٌعٌة

Rangs 

 Rang moyen : 

 بمؤسستكم الداخلٌة الرلابة نظام ٌضع

 األصول بحماٌة تسمح إجراءات
11,53 

 بمؤسستكم الداخلٌة الرلابة نظام ٌضع

 اإلدارٌة الكفاءة بتحمٌك تسمح إجراءات
12,56 

 بمؤسستكم الداخلٌة الرلابة نظام ٌضع

اتإجراء   أنشطة مختلف بٌن للتنسٌك 

 .المؤسسة

12,56 

 فً رلابٌة إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 اإلدارة مستوٌات جمٌع
16,70 

 لتوزٌع سٌاسات على مؤسستكم تتوفر

 .والمسئولٌة السلطة
14,05 

 مع للتعامل إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 .المالٌة الموائم بإعداد المتعلمة المخاطر
9,83 

 تسمح إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 .الرلابٌة المعلومات بمعالجة
10,67 

 لتمٌٌم إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 األداء
14,05 

 اتصال لنوات على مؤسستكم تتوفر

 إلى وتحوٌلها البٌانات معالجة تضمن

 .المرارات اتخاذ فً تساعد معلومات

11,97 

 جمٌع تنفٌذ على مؤسستكم تتابع

ةالرلاب اإلجراءات  .الداخلٌة 
11,19 

 المتداولة المصطلحات مؤسستكم تستخدم

 المالٌة الموائم فً المعلومات عرض فً
9,66 

 الموائم فً تعرض التً المعلومات تتسم

 .التعمٌد عن ببعدها لمؤسستكم المالٌة
12,75 

 11,47 .بالدلة بمؤسستكم المالٌة الموائم تتمٌز

هابخلو بمؤسستكم المالٌة الموائم تتمٌز  من 

 .الجوهرٌة واألخطاء االنحرافات
13,38 

 الموائم فً تعرض التً المعلومات تتسم

 .بالحٌاد بمؤسستكم المالٌة
12,31 

 واألسالٌب الطرق نفس مؤسستكم تستعمل

 .المحاسبٌة
10,95 

 الموائم فً تعرض التً المعلومات تتسم

 مع ممارنتها بإمكانٌة مؤسستكم فً المالٌة

سساتالمؤ فً نظٌرتها  فً تعمل التً 

 .المطاع نفس

16,08 
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 المالٌة الموائم على مؤسستكم تستند

 .المرارات اتخاذ فً للمعلومات
10,36 

 الموجودة المعلومات على مؤسستكم تعتمد

 والتنبؤات التولعات بناء فً المالٌة بالموائم

 .المستمبلٌة

10,53 

  مؤسستكم فً الداخلٌة الرلابة نظام ٌحمك

وماتالمعل  دلة  فً المتضمنة المالٌة 

 المالٌة الموائم

10,77 

  لمؤسستكم الداخلٌة الرلابة نظام ٌضمن

 والتملٌل واالنحرافات األخطاء اكتشاف

 المالٌة الموائم فً منها

8,97 

 عدم لمؤسستكم الداخلٌة الرلابة نظام ٌحمك

 .المالٌة الموائم عرض فً التحٌز
11,69 

 مؤسستكم فً الداخلٌة الرلابة نظام ٌضمن

 التنبؤ على تساعد معلومات توفٌر

 المرار اتخاذ فً بالمستمبل

11,98 

Tests statistiques
a
 

N 32 

Khi-deux 78,672 

ddl 22 

Sig. asymptotique ,000 

a. Test de Friedman 

 
 نتائجالتكراراتللبٌاناتالشخصٌةوالعبارات

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 56,3 56,3 56,3 18 ذكر 

 100,0 43,8 43,8 14 انثى

Total 32 100,0 100,0  

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18,8 18,8 18,8 6 سنة 30 من ألل 

 96,9 78,1 78,1 25 سنة 50 إلى 31 من

كبرأ  100,0 3,1 3,1 1 سنة 50 من 

Total 32 100,0 100,0  

 المؤهل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 93,8 93,8 93,8 30 لٌسانس 
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 96,9 3,1 3,1 1 علٌا دراسات دبلوم

 100,0 3,1 3,1 1 ماستر

Total 32 100,0 100,0  

 الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 50,0 50,0 50,0 16 سنوات 05 من ألل 

 96,9 46,9 46,9 15 سنوات 10 إلى 05 من

 100,0 3,1 3,1 1 سنوات 10 من أكثر

Total 32 100,0 100,0  

 

 الوظيفة

  Fréquence 
Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,14 20,14 20,14 01 محاسب 

 مراجعداخلً
4 

04,51 04,51 35,76 

 خبٌرمحاسبً
4 

04,51 04,51 51,38 

 011,1 26,40 26,40 01 وظٌفةاخرى

Total 32 100,0 100,0  

 

 األصول بحماية تسمح إجراءات بمؤسستكم الداخلية الرلابة نظام يضع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,1 28,1 28,1 9 بشدة موافك 

 100,0 71,9 71,9 23 موافك

Total 32 100,0 100,0  

 اإلدارية الكفاءة بتحميك تسمح إجراءات بمؤسستكم الداخلية الرلابة نظام يضع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18,8 18,8 18,8 6 بشدة موافك 

 100,0 81,3 81,3 26 موافك

Total 32 100,0 100,0  

 

 .المؤسسة  أنشطة مختلف بين للتنسيك إجراءات بمؤسستكم الداخلية الرلابة نظام يضع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21,9 21,9 21,9 7 بشدة موافك 

 100,0 78,1 78,1 25 موافك

Total 32 100,0 100,0  
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 اإلدارة مستويات جميع في رلابية إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 75,0 75,0 75,0 24 موافك 

 100,0 25,0 25,0 8 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 .والمسئولية السلطة لتوزيع سياسات على مؤسستكم تتوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,1 28,1 28,1 9 بشدة موافك 

 68,8 40,6 40,6 13 موافك

 100,0 31,3 31,3 10 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 .المالية الموائم بإعداد المتعلمة المخاطر مع للتعامل إجراءات لىع مؤسستكم تتوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 56,3 56,3 56,3 18 بشدة موافك 

 90,6 34,4 34,4 11 موافك

 100,0 9,4 9,4 3 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 

 .الرلابية المعلومات بمعالجة تسمح إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 43,8 43,8 43,8 14 بشدة موافك 

 93,8 50,0 50,0 16 موافك

 100,0 6,3 6,3 2 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 

 األداء لتمييم إجراءات على مؤسستكم تتوفر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,4 34,4 34,4 11 بشدة موافك 

 62,5 28,1 28,1 9 موافك

 100,0 37,5 37,5 12 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  
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 .المرارات اتخاذ في تساعد معلومات إلى وتحويلها البيانات معالجة تضمن اتصال لنوات على مؤسستكم تتوفر

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 37,5 37,5 37,5 12 بشدة موافك 

 87,5 50,0 50,0 16 موافك

 100,0 12,5 12,5 4 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 

 .الداخلية الرلابة اإلجراءات جميع تنفيذ على مؤسستكم تتابع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,3 31,3 31,3 10 بشدة موافك 

 100,0 68,8 68,8 22 موافك

Total 32 100,0 100,0  

 

 المالية الموائم في المعلومات عرض في المتداولة المصطلحات مؤسستكم تستخدم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,9 46,9 46,9 15 بشدة موافك 

 100,0 53,1 53,1 17 موافك

Total 32 100,0 100,0  

 

 .الجوهرية واألخطاء االنحرافات من بخلوها بمؤسستكم المالية الموائم تتميز

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,6 40,6 40,6 13 بشدة موافك 

 62,5 21,9 21,9 7 موافك

 100,0 37,5 37,5 12 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 .بالحياد بمؤسستكم المالية الموائم في تعرض التي المعلومات تتسم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,3 31,3 31,3 10 بشدة موافك 

 90,6 59,4 59,4 19 موافك

 100,0 9,4 9,4 3 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  
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 .المحاسبية واألساليب الطرق نفس مؤسستكم تستعمل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,4 34,4 34,4 11 بشدة موافك 

 96,9 62,5 62,5 20 موافك

 100,0 3,1 3,1 1 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 

 

 في تعمل التي المؤسسات في نظيرتها مع ممارنتها بإمكانية مؤسستكم في المالية الموائم في تعرض التي المعلومات تتسم

 .المطاع نفس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,5 12,5 12,5 4 بشدة موافك 

 65,6 53,1 53,1 17 موافك

 93,8 28,1 28,1 9 محاٌد

 100,0 6,3 6,3 2 موافك غٌر

Total 32 100,0 100,0  

 

 .المرارات اتخاذ في للمعلومات المالية الموائم على مؤسستكم تستند

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,6 40,6 40,6 13 بشدة موافك 

 100,0 59,4 59,4 19 موافك

Total 32 100,0 100,0  

 

 .المستمبلية والتنبؤات التولعات بناء في المالية بالموائم الموجودة المعلومات على مؤسستكم تعتمد

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,6 40,6 40,6 13 بشدة موافك 

 96,9 56,3 56,3 18 موافك

 100,0 3,1 3,1 1 محاٌد

Total 32 100,0 100,0  

 

 .المالية الموائم عرض في التحيز عدم لمؤسستكم الداخلية الرلابة نظام يحمك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,3 31,3 31,3 10 بشدة موافك 

 93,8 62,5 62,5 20 موافك

 100,0 6,3 6,3 2 محاٌد
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Total 32 100,0 100,0  

 

 المرار اتخاذ في بالمستمبل التنبؤ على تساعد معلومات توفير مؤسستكم في الداخلية الرلابة نظام يضمن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide شدةب موافك  16 50,0 50,0 50,0 

 68,8 18,8 18,8 6 موافك

 93,8 25,0 25,0 8 محاٌد

 100,0 6,3 6,3 2 موافك غٌر

Total 32 100,0 100,0  
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 ممخص

ىجفت ىحه الجراسة إلى اكتذاؼ العالقة بيغ نطاـ الخقابة الجاخمية ومرجاؾية القػائع السالية،        
مية عامل ميع في السؤسدة، وىػ مجسػعة مغ اإلجخاءات التشطيسية لحساية باعتبار أف نطاـ الخقابة الجاخ

 أصػليا.
ولتحقيق أىجاؼ الجراسة اعتسجنا عمى دراسة استبيانيو في شخكة خجماتي ببخج بػعخيخيج، كسا قسشا بإجخاء 

شتائج مغ ال مقابمة مع مػضفي السؤسدة وذلظ لتقييع نطاـ الخقابة الجاخمية فييا تػصمت الجراسة ّإلى جسمة
أف نطاـ الخقابة الجاخمية يداىع في إضفاء مرجاؾية عمى القػائع السالية وذلظ مغ خالؿ التداـ  أىسيا:

 ، ا في تحديغ جػدة القػائع الساليةنطاـ الخقابة الجاخمية يمعب دورا ىام ، السجقق الجاخمي بأخالؾيات السيشة
 بيخ عمى جػدة القػائع السالية.كفاءة وفعالية نطاـ الخقابة الجاخمية لو تأثيخ ك

تجقيق داخمي، نطاـ الخقابة الجاخمية، مرجاؾية القػائع السالية، السؤسدة االقترادية. الكمسات السفتاحية:  
Sommaire 

       Cette étude visait à découvrir la relation entre le système de contrôle interne 

et la crédibilité des états financiers, étant donné que le système de contrôle 

interne est un facteur important dans l'institution et qu'il s'agit d'un ensemble de 

mesures organisationnelles pour protéger ses actifs. 

Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous nous sommes appuyés sur une 

enquête par questionnaire dans une entreprise de service à Bordj Bou Arreridj, et 

nous avons également mené un entretien avec les salariés de l'établissement afin 

d'évaluer le dispositif de contrôle interne dans celui-ci. joue un rôle important 

dans l'amélioration de la qualité des états financiers, l'efficience et l'efficacité du 

système de contrôle interne ont un impact significatif sur la qualité des états 

financiers. 

Mots clés : audit interne, système de contrôle interne, crédibilité des états 

financiers, institution économique 


