
 
 

 

 جامعة بنغازي

 الدراسات العليا –كلية االقتصاد 

 قسم المحاسبة

 

 

 

 الداخلية في الجمعيات األهلية الليبيةدور الرقابة 

 ( الهالل األحمر الليبي والكفيف بنغازي حالة لجمعيتي)دراسة 

 

 الطالب: إعداد

 السعداويعلي عبدالرازق إبراهيم 

 م 2002 خريف - بنغازيجامعة  - كلية االقتصاد - بكالوريوس محاسبة

 

 

 لجنة اإلشراف

 يا  مشرفا رئيسهيم أحمد بالخير      الدكتور : إبرا

 ا  الدكتور : أحمد عبدهللا بيت المال    مشرفا مساعد

 

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة اإلجازة العالية 

 )الماجستير( في المحاسبة

 

 

 ف 0214 ربيع

           



 
 

 جامعة بنغازي         

 الدراسات العليا –كلية االقتصاد 

 المحاسبةقسم          

 

 

 

 دور الرقابة الداخلية في الجمعيات األهلية الليبية

 (حالة لجمعيتي الهالل األحمر الليبي والكفيف بنغازي )دراسة 

 

 إعداد

 عبدالرازق إبراهيم علي السعداوي

 

 والمناقشة لجنة اإلشراف

 ........................مشرفا رئيسيا         الدكتور : إبراهيم أحمد بالخير    

 ........................مشرفا مساعدا       الدكتور : أحمد عبدهللا بيت المال   

 فرج شريعة              ممتحنا داخليا.........................أبوبكر الدكتور : 

 .ممتحنا خارجيا ...................... الدكتور : عبدالسالم علي الجحاوي      

 

 

بقسم الحصول على درجة اإلجازة العالية )الماجستير(  كأحد متطلبات أعدت

 م02/9/0222 بتاريخ بنغازيجامعة  –االقتصاد المحاسبة بكلية 

 

 .......................... رئيس جامعة بنغازي اعتماد

 



 أ
 

 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
 

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ  مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلََّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّهَ رَبَِّي وَرَبََّكُمْ) 

  111( شَهِيد  فَلَمََّا تَوَفََّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرََّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلَِّ شَيْءٍ 

 صدق هللا العظمي

 سورة المائدة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 الشكـر والتقديــر

الحمددددددد ، وحدددددددلس واللدددددد ن والعدددددد ن  مدددددد  مدددددد      دددددد    دددددددلس عدددددد د   محمددددددد 

ى مددددد   دددددو  الملدددددو   لدددددم    وعدددددمنو مددددد  صلددددد  ولدددددح    س أمددددد    ددددددس ا و  ددددد 

ألعددددددت     أتقدددددددن   ل(دددددد  س  م دددددد  وعددددددمن لمدددددد     (دددددد   ال دددددد      (دددددد     

س د اعدددددد الددددددد تو  م دددددد اخ ن أحمددددددد  دددددد لل   الم(دددددد   ال   عدددددد   مدددددد  ال ال  ضدددددد 

س وأعددددددت    ال  ضدددددد  الددددددد تو  أحمددددددد   ددددددد    دددددد  المدددددد   الم(دددددد   المعدددددد  د

لدددد  مدددد  م (دددد دا  لمدددد   دددددم ل مدددد   دددد  ل م دددد  مدددد    ددددد ول   ف  دددد  وتقددددد  ا م دددد 

 ل الد اع .وتو      ل   فت ن م داد خ 

  ل(ددددددد   وا حتددددددد ان ل ددددددد  مددددددد  األعدددددددت   الدددددددد تو   عددددددد د   أ  أتقددددددددن 

ىس واألعدددددددت   الدددددددد تو  أ دددددددو     لددددددد ت     دالعددددددد ن ال حددددددد و  ى ل    ددددددد  ممتح ددددددد 

ى  ى دالم    د اع . م    ول م  تق  ن وم   (  ال (      ل ت  ممتح  

 مددددددد  أتو ددددددد    ق ددددددد  ال(ددددددد   والتقدددددددد   ملددددددد   م ددددددد  أ ضددددددد   خ  ددددددد  

 ددددو  ومعدددد  دن لدددد   فتدددد ن م ددددداد التددددد      ل م دددد   مدددد  مدددد   دددددمول لدددد  مدددد  

س  مدددددد      ددددددوت   أ  أعدددددد   (دددددد    واحت امدددددد   دا ن  م  تدددددد  د اعدددددد ال لخدددددد 

  م  حع  ت  و  م  م  .ال       غ ق  وال    األحم  الم    

أل دددددو اى ولددددد   صلددددد اى فق ددددد   عددددد    أ  أتقددددددن   ق ددددد  ال(ددددد   وا مت ددددد   

وملددددددد  األلدددددددح ب  وال  فددددددد     ل م ددددددد  ملددددددد   م ددددددد  أفددددددد اد  ددددددد  مت  ال   مددددددد 

لمظدددد و      دددد واألح دددد ب  مدددد  مدددد  ح ددددو    دددد  مدددد  د ددددن وت(دددد    متوالدددد  وت

 د اع .الم  ع   ل   فت ن ال
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 ملخص الدراسة

 س ح ث ت ت و ل د د م  اللدم   ألف اد الم تم تقد ن اتقون ال م     األخم   

 قو     خ م  وح و   ف  الدول  مث   و     الت م ن واللح  وال      

محدودن  ف   ت تمد ف  تمو م    م  ا       م  أ  مل د  تمو م    سا  تم    

س اد المعت  د   م  لدم ت  والت         ض ف  مل  ال عون الت  تحلم   م  األف 

الح    مل  ض و ن المح فظ   م  خ ل الموا د المت ح  ومم   ع  د مم  د   

  ل ل  م  ظ ن   د لم      الدالم   ت م  ا دا ن  م  الق  ن  وا   ت   خو و ود

 م  ت ظ ن ع   ال م  وضم   حع  أدا  ال مم   س وحم    األلو  واألموا  م  

س و ف         المت ح  ا عتغ   األمث عو  ا عتلدانس وال م   م  اعتغ   ا م

 فض  م   م  .    ن اللدم  مل  أ

   مل  الت     م  دو  ال      الدالم   ف  ال م     األخم  اع خ ل الد ت د 

وال     تمد  م   سأعموب د اع  الح ل  مت  عتن  ولتحق ق أخدا  الد اع  سالم    

ال    األحم   م  ت   اعت دا ال حث الم مق ف  موضوع الد اع س و  لت ل  تن 

  ل        ت   خم  م  أ    وأ دن ال م     األخم   ف سالم    وال       غ ق 

 مت  عولغ ض الحلو   م  ال       م  الم(      تن س ولق   م  م  ال  حث

والمعت دا  ا و ع  م  الوث  ق  مل     ض ف المق    المق  م  ال(لل    أعموب

  مل  ال       المتحل   م    تن التول ا  ال      موضوع الد اع س و  د تحم   

 ظ ن ال      الدالم  س األم  ال     قق ح لت  الد اع   أ  خ  ك خ    ت ظ م    مت 

س م   ق د م  ف  م   خ ا ال ظ ن ك و ود م  ا ا  لمض و الدالم  األم  ال  و  ل

و  لك و ود   امج مح ع    و ود م  ا ا  تلتص      ن ال  مم   ول  ت ن 

أ    ت  ج الد اع  ت    م   سق  دن ف  م   خ ا ال ظ ن أ ض  ف تع ن ل ت و    م

ت    أ ض  س ولت  الد اع  ت(م  م ظن أ (و  ال م   ح    مت  الم ا    الدالم   

س والع ب ال   ع  ف   لك خو  م     ض م  ا ا  ال      الدالم   ا لتقان دن 

  .ا م       والموا د المت ح 



 و
 

 وبناء على النتائج السابقة، تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها:

    الدالم    م  ف  م   أ ظم  ال  الت   ق  م   م   ال م     األخم    -1

 ل عت  دن م    ف  المح فظ   م  موا د خ ل ال م    .

توف   التمو   ال قن ل ( و ال م     ا دا ا    ل م     األخم    ب  م   -2

 لمم و    الت  تحد م  تو  ق م  ا ا  ال      الدالم  . و م   د حمواألخم   

  ل(   الم  عب وفق  لمتوم      ل م     األخم   ت     دو  الم ا    الدالم    -1

 .ا عتق ل   ف  ال     الت ظ م 

ال م   م  موا    ال  امج المح ع    ا ل ت و    ل عت  دن م    ف  ت ق ق  -1

 أ ظم  ال      الدالم  .
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 مقدمة( 1.1)

جرر العادررعلىلوصررالمحرربلعاأنعاررغةلغألعمررعلاعررةلعأوأررعحلغعو غررع ل عمررعل نررل لل

لؤاارررعاعا ررر ل ارر ملبل نألرررحلعأ غرررع لأ ررحلعاألعاأؤااررعاماررع حلعص حررعحل ررر ل

،ماكنلهراعلعامحربلصلرأل حر لوصرال ارعملعأوأرعحلمعاش كعالعاحرععورةلمعا جع ررة

عا رر لصل ع أرر ل اررال اررعمللعاأؤااررعا،ماكعرريلرارر ضل ربررعلمغررعة لعال جررةلوصررال ألا

عانكمأررةل مللعاأؤاارعا نألررحلعأ غرع لأ رحلل ارالعأوأعحلمه ل صر لعا ر لصل اردا

لعصج أعورةلعا  ل أللملخلأعالأ  عللعاأج أعلككحل ملأجأمورةلأدرعرةلأرنلعاأؤااعا

لعأ  عل.

غرررعا مملأرررنلعو غع هأرررعلمنرررلىلأنعارررغرةلأمع لهأرررعل عغصرررةلاصألررررع لمعص حرررعحل

 أؤاارعا صل نلهعع ل  قلغرنلأنعاغةلعادأصرعالعأهصرةلمغرنلأنعاغةلعال،عاأنعاغ 

معا ععرررةلهرر لل،وأرعللعانرررعىلعصج أعوررةم رعأماالهرر ل اررع لل،ةرررعاحرععورةل ملعا جع 

ا نألرررحللعا جع رررةلمعاحررععورةل ارردالؤااررعا عاأل اررع لموأررعللعانرررعىلعص  حررعلرة.

 أرعلعاجأدررعالعأهصررةل مر لأؤاارعالمرر لل،عا غنررةؤااعالعا غحلماماعل اأالغعاأ

 إاعلنرل ل ر لارعةلأرنلعاارعمعال نلل، غنرةلل ضلصل ادال اال نألرحلعاكابلعاأعلض

أرةلزعلل ر علهعلونلأح م معل اللرد غ لهاعلكاغعل مل غنعلغرعاأدعالعاأدر مبلأرنلكص

م اعل أل  لنرحلجأدررةلأرنلعاجأدررعالاارغبلل،نر لرغألال  لناعغعالعاجأدرةل،عا غح

م عأررعلرارر خلمل رر لل، ملأخرر ل ررإنلجأرررعلأررعل أصكرريلعاجأدرررةلصلرررمزملوصررالعأوبررع 

لبم لأعلعصلوصريلعظعملعاجأدرةلعأاعا .

 ماهية المؤسسات األهلية: (1.1.1)

عاأارررأرعالعا ررر ل اصرررحلوصرررالعاجأدررررعالعأهصررررةلأرررنلهرررا ل  درررلللعا د رةرررعالم

لمأؤااررعا،مررر لعامعل ررةلاص غحلمعاأؤااررعا،مررر لعانكمأرةلعاأؤااررعاعاأاررأرعال

لمعاأؤاارررعا،معاجأدررررعالمرررر لعانكمأرةل،عصج أعوررررةلمعاأؤاارررعا،عاحرررعاحلعادعم

لممر هعلأنلأاأرعالك ر ىل خ صبل  لعاشكحلاكعمعل أل رغعل شر ل االأدعال،عا امورة
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معنررلل ملشرر  لمعنررللمهررملغعررع لمررر ل اررأ لغشرركحل اعارر لوصررالعادأررحلمعاجمررلل

لعا امو لأنل غحل   عللعاأج أع.

  رألابلأرنلشخحررعاللصرةلغألعمعلجأعوةلاعال عظرملأار أ عاجأدرعالعأهل د ب

ل،مصل د أرللهركصررعلوصرالعانكمأرةل،ا نألررحل غرحلأرعلض صل مرلبل،اغردررةلمعو غع ررة

لمهعع لأشع كةل امورةل  ل لع ع مع.

عالعا رر ل ألررلأمعلم دررلللعاخررلأل ألررمملغرريلعاجأدرررعالعأهصرررةعارراضللع رجررةلاصررلم 

لع ىلعاجأدرررعالعأهصرررةلمررر ل ررعل ىلوصررالعا درر بلوصررالعررمعن ل اصأج أررع،ل حررغنال

عاةدصرر لاارعاررعالهررا للعجرريلعا عةرررالم نصرررحلع ررع  لعألع عاألحررم لمعاأدم ررعالعا رر ل م

 رررر لهرررراعللأررررنلهعررررعل اصرررربلعأأرررر ل اررررال رجررررعلل لع لاأدعمعررررةلع لع ىم،لعاجأدرررررعا

ل(.8991،،مجدصمعل ك  لكةع ىلم عوصرةل  لعا خلعملعاأمع للعاأ عنةل)عاحغعنعاأجعح

 اردال لع ىلهرملأرعل عظعملعا  عغةلعالعخصرةلمأعلرشر أحلوصرريلأرنلار قلم جر ع عال ن

 ،عاأدصمأعالعا ر لرأكرنلعام رمقلغمرعل اال م ر لرملبل،غعو غع  لعاأؤااةل اال نألرألي

هرراعلغع بررع ةل اررال رجررعللعاماررع حلعاكةرصررةلغأعررعل ملل،معصو أررعللوصرمررعلغحررم ىلكغررر ى

 ارال نألررحل رمرلبلأرعل عريمكل،بل ملعاار  ةلاأرمع للعاأؤاارة خةرر ل ر صلعا الور

)عاحرررغعن،للم شرررجرعلعصا رررزعملغعاارعارررعالع لع ررررةلعاأمبرررموةلل،عاكةعررررةلع ع عجررررة

ل(.89999110

 أهداف الرقابة الداخلية:( 1.1.1)

رأكررنلعاألررمحلغررعنلعامررلبلعا  رارر لعارراضلرعغعرر ل نل نألألرريلعاأؤااررةلأررنلمبررعل

ارصم لعادرعأصرنلم هرلعبلالعخصررةلهرملعا م ررحلغررنل حر  عالمم اغرحلعظعملعا  عغرةلع

لعرزلمامغر رمربرربل  ل(8919 نألرألمرعل) مأرع لمهعكر ،للعاأؤااةلعا  ل اد ل اا

غرألك  لأأرعللعصخ الارعا(لغألنلعا  عغةلع لع رةلعاجرلىل أعرعلم رمملعاك رر لأرنل9189)

 ر لعت ر لا  عغرةلعالعخصررةلرأكرنل صخررصل هرلعبلعلمغمراع،لرك شةيلعاأ عجدمنلعأكةرع 

ل(9189ل9112)جأدة،ل

ل
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لنأعرةل حمحلعاأؤااةلأنل ضل الوبل ملعخ ال ل ملام لعا خلعم.ل-8

أنعاغرةلعاأاجصةلغعال ع  ل أكرعنل نلررللل جرةلعصو أرعللعا ألكللأنلل ةلعاغرعععالعال-9

لوصرمعل غحلع خعال رةل  ع عال مل امل ضلأخاالأا ألغالً.

لعا  عغةلوصالعا خلعملعاأمع للعاأ عنة.ل-0

لزرعلىلعاكةعرةلع ع عجرةلاصأؤااة.ل-4

لمبعلعظعملاصاصاعالمعاأاؤمارعالم نلرللعصخ حعحعا.ل-2

لاصمظع بلعا  لرشعصمعمع.نانلعخ رع لعأ  عللل-6

لعا ل ربلمعادال عالع عاععرة.ل-7

ل نلرللع ج ع عالعا عةرارةلمعاصمع حلمعا دصرأعالغا رألةل بأنلععارعبلعادأح.ل-1

 مقومات نظام الرقابة الداخلية( 1.1.1)

 ش أحلعا  عغةلعالعخصرةلوصالخأ لأجأموعالأنلعادععحر لعا  عغررةلعا ر ل ألرممل

م عةررراهعلغأررعلرزرررللعا ألكرررللعاأدألررمحلوصررال نل هررلعبلع لع ىلأررنلع لع ىلغ حررأرأمعل

عاحرررننل؛ل906ل91179الهررر لل)عاألغرررعع ،لألمأرررععا  عغرررةلارررمبل  نألرررحلمهرررا لعاأ

ل(.9829ل9114معاامع ر ض،ل

 هركحل عظرأ لكب . -8

 عظعملأنعاغ لأ كعأح. -9

 عاأ عجدةلعالعخصرة(.ل– لمعال  عغةلأععاغةل)عابغالعالعخص ل -0

 اص ألع ر .عظعملأ كعأحل -4

لمجملل ج ع عالازرعلىلعاكةع ىلمعا ألكللأنل اغرحلعاارعاعالعاأمبموة. -2

 ( مشكلة الدراسة 2.1) 

 ضل ألرمملغ ألرلرملل، نلأدظملعاجأدرعالعأهصررةل دأرحل ر لأجرعحلعا وعررةلعاخلأررة

مكراا لامرعللم ل ر لل،رةلاة عالأخ صةةلأنل   عللعاأج أرععا وععاخلأعالعصج أعورةلم

ل.أنل جحلعا ا رعلغعا عأرةلعاشعأصةلوملجممللعالماةل
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عاغصلعنلعاععأرةل ر ل  لأدظمللاأل نلعاأعب ل زعرللعاعشعالعأهص  أعال ادرعرعالع

مكععرال ك ر لعشرعاعالعادأرحلعأهصر ل ر  غالل،مأكع نرةلعاةألر ل،عاغشر رة أجعحلعا عأررة

معا وعررررةلل،معاحرررنةل،عا دصررررملأ رررحل اعوررعال،غألاعوررعالهعأرررةلمنرمررررةل رر لعالمارررة

ل(.9114،لعصج أعورةل)عاحالن 

منر ل نلعاجأدرعالعأهصرةل ألمملغ أللرملعادلرللأنلعاخلأعالأ ر عللعاأج أرعل صل

ل، د أررلل رر ل أمرصمررعلوصررالع وععررعالمعا غ وررعال مرر ل،أنررلملى نلأحررعل ل أمرصمررعل

لغع بع ةل االعا امملعا  ل نحصمعلأنلعأ  عللعاأا ةرلرنلأنلخلأع مع.

م رر لظررحلبرردبلع أكععرررعالمعاأررمع للعانعارررةلعاأ عنررةلامررا لعاجأدرررعال ررزلعلل

مأأرعلرارعوللع لع ىلوصرالل،عانعجةل االب م ىلعاأنع ظةلوصالها لعاأمع للعاأ عنرة

ررةل دأرحللأرنلخالاريلوصرال عظررملعاألرعملغمعجغع مرعلهرملمجرمللعظرعملجررللاص  عغرةلعالعخص

مبررأعنلناررنل لع لعادأصرررعا،لمنأعرررةلعأحررمحلمعأأررمعحلأررنلاررم لل،اررر لعادأررح

،لم  رعلكةرع ىلكععرعالعاأ عنةلعصا عالحلعأأ رحعصا خلعم،لمعادأحلوصالعا عالحلع أ

ل(.ل8991عاخلأةل اال وصالل جةلأأكعةل)وغلهللا،ل

ألررملوععحر لعظرعملعا  عغرةلعالعخصررة،لمأنل هملعألمعالعا  ل اعوللع لع ىل  ل 

م ألررملكةع ىلعأعشاةلعاأخ صةة،لمعا ألكللأنل  غعملعاصمع حلمعاارعاعالعاأعارةلمع لع ررةل

ل(.8991،ةله لعاأ عجدةلعالعخصرةل)غنلأمااعاأمبمو

 عاأ عجدةلعالعخصرةله ل لعىلأنل لمعالعظعملعا  عغةلعالعخصرةلممارصةلأنلماع حل

عا  عغرةلعالعخصررة،مه ل ألرمملغإبرع ةل رأرةلاصأشر مملماار لأرنلخرالحل ألررمل جر ع عال

عاأارررعهأةل ررر ل ناررررنلعألع ،لمخةررر لعا كصةرررة،لمعادأرررحلأرررعلع لع ىلوصرررال نألررررحل

 عأهلعبلعاأمبموةلاصأش مملككح.

رالنرظل نلأدظأمرعل ج رراللكأعلاررأل  لصنألرعلعااعغألةال عاعالعغعصاالملوصال

،لم محرصال ارالع رع  لمعاأحرع بلعا جع ررةلعاصرغررةصرغررةلوصالعاشر كعالعاحرععورةلعا

أةعلهعلولمل ررعملعا  عغرةلعالعخصررةلغرأللع لمظرة مرعلغعاشركحلعاأاصرمبلمكراا لعاأ عجدرةل

عالعخصرة،لغعا مملأنل نلها لعاأؤااعال حعبلأنلبأنلعاأعظأرعالعامعل رةلاصر غح،ل
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عل رر لم هعأأرر لعارراضلماررللشرركمكعلاررل لعاغعنرر لوررنلأررل ل رررعملعا  عغررةلعالعخصرررةلغررل

(لغعو غع هعلأرنلغررنلعاأعظأرعالعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرةل)مه لغر ةلعال عاةلعاأأل  نة

عا  لصل  خالعا غحلهل علامع،لمأنلهاعلعاأعاصحلمغع بع ةل اال صةلعال عاعال  لهرا ل

 االعا در بلوصراللم لعا  عغرةلعالعخصررةل ر لعاجأدررعاللاهل عال عاةللعاغر ةل إنلها 

لهم9لل،لموصريلركمنلعااؤعحلعا  را لاصل عاةةعاصرغر عأهصرة

ل؟عاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرة عا  عغةلعالعخصرةل   لأعلهمللم

لماع  لع جعغةلوصالاؤعحلعال عاةلعا  را ل أللل ملحرعمةلعأا صةلعاة ورةلعا عارة9

 ؟  لنأعرةل حمحلعاأؤااةأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل -8

ععررعالعاأنعاررغرةلعاأاررجصةلا ألكررللأررنلل رةلعاغرأرعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصررةل رر لع -9

 ؟غعال ع  

 ؟رةل  لأععلمعك شعبلعاعشلمعأخاع أعلهمللم لعا  عغةلعالعخص -0

 ؟عل لعا أمرحأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لعاأنع ظةلوصالأح -4

المعاأارؤمارعالم نلررللأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصررةل ر لأ عغدرةلعظرعملعاارصاع -2

 ؟عصخ حعحعا

عا  عغرررةلعالعخصررررةل ررر لعا نألرررحلأرررنلعا رررزعملعادرررعأصرنلغعاارعارررعالأرررعلهرررمللم ل -6

 ع لع رة؟

 ؟عادعأصرنأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  ل  علكةع ىل -7

 أعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لظحلمجمللعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرة؟ -1

ل  
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 الدراسات السابقة (1.1) 

عاأ عجدررةلعالعخصرررةل رر لعادلرررللأررنلعال عاررعالملم ررلل ررمل عررعمحلعا  عغررةلعالعخصرررة

ل9  لعاغر ةلعاأنصرةلمأعمععااعغألةل

 (:1991دراسة الغوري )

عاش كعالعاصرغررةل)أرنلمجمرةلعظر للغةلعالعخصرةلعاأاغألةل  ع ععماالها لعال عاةل عظأةلعا  

ةل(لم محرصالع رع  لعال عارةل ارال عريلرمجرلل حرم ل ر ل عظأرةلعا  عغرةلعالعخصررعاأ عجعلعاخع ج 

لغعاش كعالعاصرغرةلغألاعو لعاحععوةلمعاخلأعا.

 :(1999دراسة الطبال )

ل عارةلم ألرمرملعظرملعا  عغرةلعالعخصررةلغعاشر كعالعاحرععورةللل عاة ععماالها لعا

لمكعنلعااؤعحلعا  را لاصل عاةلهم9عادعأصةلغعاألاعملعاحععو ل  لارغرع،

أررعلأررل ل ررم  لعاأألمأررعالعأاعارررةلاعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةل رر لعاشرر كعالعاحررععورةلل

لعاصرغرة؟

 االمجمللعه أعملجرللأرنل غرحلعاشر كعالعادعأصرةلغألارعملعاحرععوةلعال عاةلم محصال

غعظملعا  عغةلعالعخصرةل مملمجملل حم ل  لعصه أعملغغد لعاجمععبلعا  عغررةلمعا ر ل

لعاش كعا.لامعل أل ر لاصغ لأنل غحلغد 

 (:1001) دراسة عبدالحميد

م رمعل ععمحلعاغعن لل عارةلم ألرررملعاأ عجرعلعاخرع ج لأعظأرةلعا  عغرةلعالعخصررةل

مكرعنلم   هعلوصال ج ع عالعاأ عجدةل  لعاأكع بلعاأمعرةلعاخعحرةلعادعأصرةل ر لارغررعل

عااررؤعحلعا  رارر لاصل عاررةلهررملأررعلهررملأم رربلعاأ عجررعلعاخررع ج لأررنل عظأررةلعا  عغررةل

لعالعخصرةلم   لاا لوصال ج ع عالعاأ عجدة؟

مأرنللعا أع ىلعصا غرعنلكأللع ل  راررةلا جأررعلعاغرععرعا،لها لعال عاةلعا خلأالللللل

خالحلعا نصرحلعامحة لاصغرعععالمعخ غع ل  برعالعال عاةل نحرع رعلغمعاراةلعخ غرع ل

عارةلعظرملهعع ل حم ل  ل ررعملعاأ عجرعلعاخرع ج لغل ل ناملعانلرنل ملعا مححل اال
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عا  عغرررةلعالعخصررررة،لمبررردبل ررر لعاررر خلعملع رررع  لعا ألرررررمل ررر ل نلررررللغرررع  ل جررر ع عال

لعاأ عجدة.

 (:1001) دراسة أبوزقية

 ملبلها لعال عاةل ارالغررعنلأرل ل عوصررةل عظأرةلعا  عغرةلعالعخصررةل ر لأشرع رعل

ع ع ررعالعانرررمعع لعا عغدررةل اررال اررعملعا رر مىلعانرمععرررةل رر لارغرررعل رر لنأعرررةلعأحررمحل

مبررأعنلل ررةلمحررنةلعاغرععررعالعاأنعاررغرةلمزرررعلىلكةررع ىلعا شررعرحلم عةرررالعاارعاررعال

لعالعخصررةل ر هر ل) نل عظأرةلعا  عغرةل ع لع رة،لنر لكععال  برةلعال عارةلعا  راررة

علصل ألررمملغررلم هعلعاكعأررحل رر لعا  عغررةلعاأنعاررغرةلرررأشررع رعلع ع ررعالعانرررمعع ل رر لارغ

لمعا  عغةلع لع رة(.

بررةلمكرعنل  غرعالهرا لعاة  عالعاة بررةلعا  راررةلاصل عارةم محصالعاع ع  ل اال  غرل

لغعع لوصالولىلعا ع عجعالأعمع9

 ولملكةعرةلع ج ع عالعا عظرأرةلاك لرألمملعظعملعا  عغةلعالعخصرةلغلم  . -8

عا  عغررةلعالعخصرررةلوصررالعاأررل موعالمعاأألغمبررعالل جرر ع عارمجررللبرردبل رر ل -9

 عاعأللرةلموصالعاألرعرنلموصالعالع عرنلموصالعاأخزمنلموصالعأحمحلعا عغ ة.

 رمجللبدبل  لعالم لعااضل ألمملغيلعاأ عجدةلعالعخصرة.ل -0

 (:1001دراسة الفيتوري )

شرر كعالهررل الهررا لعال عاررةل اررالعا درر بلوصررالمظرةررةلعاأ عجدررةلعالعخصرررةلغعا

 رر ل لع للم هررعلغعاشرركحلعاأاصررمبلموصررريل ررملحرررعمةل عورةلعاصرغرررةلم ألررأمررععاحررع

عاة برةلعا  رارةلاصل عاةلمهال)صل ألمملعاأ جدةلعالعخصررةل ر لعاشر كعالعاحرععورةل

ل.عاصرغرةلغأللع للم هعلغعاشكحلعاأاصمب(

م ملعار خلعملحرنرةةلعصار غرعنلكرأللع ل  راررةلا جأررعلعاغرععرعا،لغع برع ةل ارال

غعار خلعملنارعبل غدر لعاأألرعغالالعاشخحررةلم رملعخ غرع ل  بررعالعال عارة جر ع ل

م محرصال ارالورلمل ررعملعاأ عجدرةلعالعخصررةلعصن أعصالعاأ جأدةلا مزرعلاملعانرلرنل

ل  لعاش كعالعاحععورةلعاصرغرةلغأللع للم هعلغعاشكحلعاأاصمبلأعمع.
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ل:(1002دراسة بالقائد )

 لعاأألمأرعالعأاعاررةلارعظملعا  عغرةل عأالها لعال عاةلغعا د بلوصالأرل ل رم 

،نر لكععرال هرلعبلعالعخصرةلغأةممأمعلعاشعأحل ر لعاأحرع بلعا جع ررةلعادعأرةلعاصرغررة

لعال عاةلكعت  9

 مبرحلعاأألمأعالعأاعارةلاعظملعا  عغرةلعالعخصررةلعا ر لرجربل م  هرعل ر لل–ل8

لعاأحع بلعا جع رةلعادعأةلعاصرغرة.

أاعارةلارعظملعا  عغرةلعالعخصررةلعاأاغألرةل ر لأد  ةلأل ل م  لعاأألمأعالعل–ل9ل

لعاأحع بلعا جع رةلعادعأةلعاصرغرة.

 نلرللم غ عزلعألعالعابدبل ملعاألحم ل  لعظرملعا  عغرةلعالعخصررةلعاأاغألرةلل–ل0

لغعاأحع بلعا جع رةلعادعأةلعاصرغرة.

م محرررصال ارررال نلأدظرررملعاأحرررع بل ألرررمملغ اغررررحل جررر ع عالعا  عغرررةلوصرررالل

وصررالعا شررعرحلمعا  عغررةلوصررالعأجمررزىلمعاغرر عأ لمعا  عغررةلوصررالعاأررلخالالمعا  عغررةل

عا  عغررةلعادعأررةلوصررالعاأخ جررعال صل نلهعررع لبرردبل رر ل اغرررحلغدرر ل جرر ع عال

كأعل محصالعال عاةل االولمل م  لعاأألمأعالعأاعارةلارعظملعا  عغرةلل،عتا عانعابل

لعالعخصرةلغأةممأمعلعاشعأحلغعاأحع بلعا جع رةلعادعأةلعاصرغرة.

 (:1010دراسة عبداللطيف )

هررل الهررا لعال عاررةل اررالعا درر بلوصررالمجررملل عظأررةل  عغررةللعخصرررةل دعاررةل رر ل

عاجأدرررعالعاخر رررةلعأ لعرررة،لكأررعلهررل ال اررال نلرررلل هررملأدم ررعالعا اغرررحلعأأ ررحل

لأعظأةلعا  عغةلعالعخصرةل رمع.

ما نألرحل هلعبلعال عاةل عملعاغعن لغ حأرملعا غععيل مل مزردمعلوصالورعرةلأرنل

عاجأدررررعالعاخر ررررةل ررر لأنع ظرررعالعاأأصكرررةلعأ لعررررةلعامعشرررأرة،لما نصررررحلعاغرععرررعال

معخ غع ل  برعالعال عاةل عملعاغعن لغعا خ عالعاأ مااعالعانارعغرةلمعصعن ع رعال
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 ار صةلعصار غععي،لم محرصال ارالعادلررللأرنلعاأدرع رةل جعغعالعأ  عللعاأجرغرنلوصرال

لعاع ع  ل هأمع9

عص  ةعملعاعاغ لال جةل ام لعامركحلعا عظرأ لم دزررز لاةدعاررةل عظأرةلعا  عغرةل

عالعخصرة،ل بع ةل اال دزرزل ج ع عالعابغالعالعخص ،لمكةع ىلعادعأصرنلمخغر  مملأرنل

نعارغرةلمعار خلعأمعلردرززل دعارةل عظأرةلعا  عغرةلعالعخصررة،لكأرعل نلمجرمللعاغر عأ لعاأ

لأنل دعارةل عظأةلعا  عغةلعالعخصرة.

ورلمل ررعملعا  عغرةلعالعخصررةلغرأللع لمظرة مرعلغعاشرر لر برحلأرنلعال عارعالعاارعغألةل

مكاا لعاأ عجدةلعالعخصرة،لكأعلرالنظلأنلعال عاعالعااعغألةل عمرعلارمل  عرعمحلعاأاصمبل

عا د بلوصرراللم لعا  عغررةلأهصرررةل رر لارغرررعلمغمرراعل خرر صلهررا لعال عاررةلغررعاجأدرررعالع

 عالعخصرةل  لعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرة.

 هدف الدراسة (1.1)

صرررةل رر لعاجأدرررعالمررلبلهررا لعال عاررةل اررالعا درر بلوصرراللم لعا  عغررةلعالعخ 

عامركرحلعا عظرأر لعا د بلوصرالع جر ع عالعاخعحرةلغل،لماا لأنلخالحعأهصرةلعاصرغرة

 ع اك  معرةلعادعأصرنلمخغ  مملمعاغ عأ لعاأنعاغرةكةع ىلم ج ع عالعابغالعالعخص لم

 مع.ع معا خلعأ

 أهمية الدراسة( 1.1) 

 ا أللها لعال عاةل هأر معلأنل هأرةلعالم لعااضل ألمملغيلعاجأدرعالعأهصرةل ر ل

اة ررعالأخ صةررةلأررنل  رر علللمعا وعرررةمعاأ أ ررحل رر ل ألررلرملعاخررلأعالعصج أعورررةلل،ارغرررع

عال عاررعالعأماررال ر لارغرررعلعا رر ل دعرالغررعا د بلوصرراللم ل د غرر لأرنل،لكأررعلعاأج أرع

للللغعاجأدرعالعأهصرةل  لارغرع. عالعخصرةلعا  عغة
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  منهجية الدراسة (1.1)

عا  عغررةلعالعخصرررةل رر ل ل  رارر لاصل عاررةلمهررملعا درر بلوصرراللمصمررلبلعا نألرألررعلا

معارراضلرد أررللوصررالل، ررمل  غررعمل اررصمبلل عاررةلعانعاررة  إعرريل،عاجأدرررعالعأهصرررةلعاصرغرررة

 .عاغن لعاأدأحل  لأمبمملعال عاة

 مجتمع وعينة الدراسة: (1.1.1)

مغأرعل نلعأارصمبلعاأ غرعلل،ر كمنلأج أعلعال عاةلأرنلعاجأدررعالعأهصررةلعاصرغررة

غررإج ع لعال عاررةلوصررالجأدرررةلعامررالحلل ررعم ررإنلعاغعنرر لل،هررمل اررصمبلل عاررةلعانعاررة

غعو غع هأعلأنل كغ لم  لملعاجأدررعالعأهصررةلل،غعععزضلعأنأ لعاصرغ لمجأدرةلعاكةرب

اررمماةلعانحررمحلوصرراللأأررعلراررعوللوصررالما معجررلهأعل رر لألرعررةلغععررعزض رر لارغرررعل

ل.للعاأدصمأعا

 وسيلة جمع البيانات:  (1.1.1)

ل،عاأألععررةل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلهأررعلاجأررعلعاغرععررعالمارررص رنعارر خلعملل ررم

لع،لغعو غع هرررغأمبرررمملعال عارررةلمعصارررالملوصرررالعام رررع حلمعاأاررر علعالاعالعادال رررة

مغأرررعللل عارررةصمأرررعالعاالزأرررةلا نألررررحلهرررلبلعا لمعال اعاررررةلاجأرررعلعاغرععرررعالمعاأد

 ر أعشالأعل اصمبلل عاةلعانعاة.ل

 أسلوب تحليل البيانات:  (1.1.1)

جررلعمحلعاأألع عررةللعارر خلعمماارر لأررنلخررالحلل اررصمبلعأررالعاأاعغألررة ررملعارر خلعمل

ل.لل عاةلعانعاةلعاأ غعل  لها لعال عاةمعااضلر أعشالأعلأعم ل

 نطاق وحدود الدراسة:  (2.1) 

 نلعاملبلأنلها لعال عارةلهرمل ألرررمللم لعا  عغرةلعالعخصررةلغأجعارمرعلعاأنعارغ ل

لمع لع ضل  لعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرةللمنلعا ا قلأضلجمععبل خ  .ل

ل  
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ر كررمنلأررنلعاجأدرررعالعأهصرررةلعاصرغرررة،لمغأررعل نل أررعلغعاعاررغةلاأج أررعلعال عاررةل

وصالجأدر ررنل ألرالعأاصمبلعاأ غعلهمل اصمبلل عاةلعانعاةل؛ل أللل مل ج ع لعال عاةل

 ر لعارعقلألرعرةلعارمع د رنلهأعلجأدرةلعامالحلعأنأ لعاصرغ لمجأدرةلعاكةربلغععرعزضل

لغعععزض.ل

 تقسيمات الدراسة:  (1.1)

عا د رربل أعمرعل عرعمحلعاةحرحلعأمحل،ةل حرمحخأار مل ألارملها لعال عارةل ارال

،لغرعأرعل ار قلمكراا لأعمجررةلم ألاررأعالعال عارةلغأشكصةلعال عاةلم هلع معلم هأر مع

مأنلخالحلعاةححلعا عا ل مل كرمرنلمر لعامعل ةلاص غح،لل ل االعاأؤااعاعاةححلعا عع

ل،أةممأمرررع،ل هرررلع مع،لأألمأع مررررعالعخصررررةلأرررنلنررررر ل ارررع لعظررر ضلورررنلعا  عغررررةلع

ل أعل  لعاةحرحلعاخرعأ ل،عال عاةلغ ععمحلأعمجرةعاةححلعا عغعللمعخ ص،لج ع ع معم 

ل ملو  لع ع  لم محرعالعال عاة.ل ألل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 غير الهادفة للربح مؤسساتال

ل
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 ( مقدمة1.1)

اارعالمرر لعامعل رةلاصر غحلأرنلنرر لاعلعاةحرحل ارالعا در بلوصرالعاأؤرملبله

غمرعلأرعلعا  كررزلغشركحلمخحع حرمعلم هرلعبلعاعظرعملعاأنعارغ لم حعرةع معلأةممأمعل

 ك  لوصالعاجأدرعالعأهصرةل  لارغرعلأنلخالحلل عا يلنرعا  لجأدررةلعامرالحلعأنأر ل

غععررعزضلمكرراا للمجأدرررةلعاكةررربلعظرر علا معجررللع لع ىلعادعأررةلامأررعل رر لألرعررةعاصرغرر ل

لوصالعاأا م لعاماع ل  لارغرع.اا رنل ةلهع رنلعاأؤاد ع

جرر العادررعلىلوصررالمحرربلعاأنعاررغةلغألعمررعلاعررةلعأوأررعحلغعو غررع ل عمررعل نررل ل

عا ررر ل ارر ملبل نألرررحلعأ غرررع لأ ررحلعاأؤاارررعاللعاأؤااررعاماررع حلعص حررعحل ررر ل

معاش كعالعاحععورةلمعا جع رة،لماكنلهراعلعامحربلصلرأل حر لوصرال ارعملعأوأرعحل

عا ر لصل ع أر ل ارال ارعمللعاأؤاارعا ألا،لماكعيلرار ضل ربرعًلمغرعة لعال جرةلوصرال

 ملل،عأوأررعحلمهرر ل صرر لعا رر لصل ارردال اررال نألرررحلعأ غررع لأ ررحلعامنررلعالعانكمأرررة

 ملاأجأمورةلأدرعرةلل،عصج أعورةلعا ر ل ألرلملخرلأعالأ ر عللعاأج أرعلككرحلؤااعاعاأ

ل(.9098991أنلعأ  علل)عااصاعنلم غملعاأكع مل

 ملاغردررةل عشررا معل مل غدر مررعل ملوررلمللعاأؤااررعاغحرر بلعاعظرر لوررنلعمورررةل

 غدر مرعلاألاررعملعأوأررعحل مر ل  دعأررحلأررعلأررمع للع  حرعلرةل خحررصلصعجررعزلمرر  ل

وصررالاارر لعشررألىلمنررلىلأنعاررغرةل كررمنلأمع لهررعلأمبررموعًلاصألرررع للأدرررن.لمر   ررب

لمعص حعحلعاأنعاغ .

 مل شركعامعللعاأؤااعاصل خ صبل هلعبلعاأنعاغةلعادعأةلكعظعملغعخ البل عمعمل

عاألععمعرة،لمغع لعاعظ لونلشكحلمأبرأمنلموأمأررةل هرلعبلعا ألرع ر لعا ر لرع جمرعل

عرر لأنعارغرةلعأاررةلأ درع بلوصرمرع،لعاعظعملعاأنعاغ ل م ل خبعلوعلل ولعلهعلاأدر

مغررعا مملأررنلاارر ل ررإنلشرركحلمأبررأمنلعا ألررع ر لعا رر ل حررل لوررنل اررعملعأوأررعحل

 خ صرربلوررنل صرر لعا رر ل حررل لوررنل اررعملمررر لعأوأررعح،لمر جررعلاارر ل اررال غررعرنل

  لعاألاعورن،لأأعلععدك لغلم  لوصالمظرة  لعاألررع للعاأؤااعاخحع صلم هلعبل

  خلملأجصررر لأدرررعرر لعاأنعارررغةلعاأعاررررةلأحررراصحمعص حرررعحلعاأنعارررغ ،لم رررللعاررر
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عانكمأررررةللعاأؤاارررعاعا ررر لصل ع أررر ل ارررال ارررعملعأوأرررعحلاردعررر لغررريللعاأؤاارررعا

9ل9112لعصج أعورةلعأخ  لعا  لصل ادال اال نألررحلعأ غرع ل)ااةر ،لعاأؤااعام

ل.(096

 غير الهادفة للربح المؤسساتوخصائص وتصنيفات مفهوم  (2.2)

م حرررعرةع معلاارررعالمرررر لعامعل رررةلاصررر غحلعاأؤلهررررةأعلا دررر بلوصررراارررر ملعلللللللل

غش لأنلع رجعزلأنلخالحلأعلاعالعامعل ةلاص غحلونلعاأؤامعاخحع صلعاأأرزىلامعل

لم للغعألبلعاأنعاغ .

 :غير الهادفة للربح مؤسساتمفهوم ال( 1.2.2)

مر لعامعل ةلاص غحلغألعمرعلكرععرعال ععمعررةل ألرمملغأجأمورةلأرنللأؤااعارألحللغعا

معا ألع  لمأعل  لنكرملاار لغألحرلل معصج أعو  عأعشاةلعاأخ صةةلاعالعااعغعلعاخر ض

 أللرملأجأموةلأرنلعاارصعلمعاخرلأعالمعاأعرع علاصعرع لماصأج أرعللمنل نل كرمنلعاععررةل

معل إعرريلرمجرريلا عأرررةلعأاعاررةلهرر ل نألرررحلعارر غح،لم نل نألررحلوع ررلل رر لغدرر ل عشررا 

ل.(96ل9118،لر رةلمعصج أعورةلمعنمهعل)شنع ةم امر ل عشا معلعاخ

لأؤاارعامرر لعامعل رةل ارال نألررحلعار غحلغألعمرعللؤاارعاعاأكأعلرأكنل د رربلل

 عظرأرةل ألمملغ م ر لعاخلأعالعادعأةلعأاعارةل ملع برع رةلعاأ مرمبل رمرعلعج أعوررعل

لمنل نل غعرر لأررنلم ع لاارر ل نألرررحلعارر غحلمررر مل نمرصمررعلوررنلا رررحلأررمع للأررنل

م ررلل ألررمملهررا لل،أحررعل لمررر ل عغصررةلاص ررلعمحل ملاص دعأررحل رمررعلأررنل غررحلعأشررخعص

ونلأح م ع معلوصرال نل ار خلملهرا للغعا خارالا نألرحلزرعلىل  ل ر علع معلؤااةعاأ

ل.(9491ل9111عازرعلىلاص ماعل رأعل أللأيلأنلخلأعال)غلمضلمو أعن،

مررر للؤااررعاركشرربلهرراعلعا د ررربلوررنلعاخحررع صلعادعأررةلعا رر ل  اررملغمررعلعاأ

لعامعل ةلاص غحلمعا  ل عامضلوصالأعلرص 9

ورررلمل م رررعلأألرررلأ لعاأرررمع للعاعأللررررةلعاررر  لعلهعل ملنحرررمامملوصرررالأعرررع عل -8

لحعلرةل  ععابل  لعاألرأةلأعلعاأمع للعاأأللأة.ع  
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رلم لجمه لعأهلعبلعا شرعرصرةلنرمحل ألرلرملعاارصعل ملعاخرلأعاللمنلعا  كررزل -9

لوصال نألرحلعا غح.

 معل ملعا ععزحلوعمعل ملعا مالكمعععدلعملأحعاحلعاأصكرةلعاأنللىلعا  لرأكنلغرد -0

 .عا حةرة( ملعش  عكمعل  لعاأمع للعاأ غألرةل  لنعاةلعا حةرةل)ل ع  ل

 :غير الهادفة للربح مؤسساتال ( تصنيف2.2.2)

غدلىلا قلم ألعًلااغرد معلم عرمعملعاخرلأعالعا ر للعاأؤااعارأكنل حعربل ص لل

 اعاربل أمرصمعلوصالعاعنملعا عا 9 ؤلرمعلم 

 المؤسسات( التصنيف حسب طبيعة 1

م  كرمنلل،وعأرةلنكمأررةلأؤاارعا ارالأجأرمو رنلعأماراللعاأؤاارعا حعبل

غع بررررع ةل اررررالعاأا شررررةرعالمعاجعأدررررعالل،أررررنلعاررررمزع عالمعاأحررررعاحلعانكمأرررررة

معاأررلع  لعادعأررة،لمهرر ل عشررأللغأمجرربلعاألررععمنلمم ألررعًل  علىلعااررصاةلعا شررر ردرة،ل

خعحررةلعج أعورررةلم  كررمنلأررنلعاجأدرررعالعاخر رررةلمعاأمعرررةللأؤااررعامعا ععرررةلهرر ل

ألرلملعاخرلأعال لعا ر ،لألع  لعاخعحرةبع ةلاصأا شةرعالمعاجعأدعالمعامعاعمعلضلغع 

غأألعغحلماكعمعلصل ا ملبل مزرعلوع للوصالعاأال لأعمعل عش ال حرالًلأرنلأارعهأعال

عج أعورةل خ  لصل ا ملبلعار غح،لمهر ل عشرأللم ألرعًلا مغرةللأؤااعام ضلل، امورة

أجأموةلأنلعأ  عللرألرلأمنلعاأرعحلمعامغرعالأمر ع لعج أعوررةل مل رلل عشرأللك جأرعل

  ررعغ لرارردالا ررم ر لخررلأعالأوبررع يل مل عشررأللوررنلا رررحل  رر عللرجأدمررملهررلبل

ل(.8991)عااصاعنلم غملعاأكع م،لعج أعو ل

 لمقدمة( التصنيف حسب نوع الخدمات ا1

ل(90969ل9112ل عألامل اال  غدةلأجأموعاله ل)لااة ،

ل.عارةلأ حلعال عملمعأأنلمعادلعاةنكمأرةل أللملخلأعالارلأؤااعال- 

نكمأرررةل ألررمملغ أللرررةلخررلأعالعج أعورررةل)عا وعرررةلمعاحررنةلمعا دصرررم(للأؤااررعال-ب

عج أعورررةلخعحررةلصل ارر ملبلعارر غحل ألررلمل صرر لعاخررلأعاللأؤااررعاغررلمنلأألعغررحل مل

لأألعغحل أزض.غ
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نكمأرررةل ألررلملخررلأعالاصغر ررةلعأاعارررةلأ ررحلغعررع لعاارر قلمعاكغررع ضللأؤااررعال-ا

لمعا حال لعأ عب .

نكمأرةل أللملخلأعالع  حعلرةلكعاكم غرع لمعاأررع لمعاعألرحلمعاأمعحرالاللأؤااعال-ل

للمنلعااد ل اال نألرأل ل  غع .

 ( التصنيف حسب طبيعة األموال 1

  تصنف إلى مجموعتين هما:

 ألرررلملخرررلأعالغرررلمنلأألعغرررحلورررنلا ررررحل عةرررعقلعو أرررعلعالأخححرررةللأؤاارررعال- 

أم ع لأنللىلمااا لرخحصلامعلأرمع للم  جرلللارعمرعًل ملكرحل  ر ىلا عةألمرعلوصرال

 م ع لأدرعرةلأنرللىلراصرحلوصرمرعل أرمعحلاعالأرمع للأ جرللىلأرنلأحرل لخرع ج ل

معاأرلع  لل)أ عحلوصرالاار لعارمزع عالمعاأحرعاحلعانكمأررةلمعاأا شرةرعالمعاكصررعا

لعادعأة(لنر لر مل خحرصلعو أعلع معلونلا رحلعاأمعزعةلعادعأةلاصلماة.

 أللملخلأع معلغأألعغحلونلا رحلعو أعلهعلوصال ر علعالاع رةل  مارللأرنللأؤااعال-ب

عارر عالحل   لأعامررعلعاررلع ملعارراضلاررغحلم نلاررعهأالغرريلعالماررةلأررنل أمعامررعلعاألعغصررةل

،لماراا لراصرحلوصراللعاأؤاارعا عشرع لأ رحل صر لاإلعةعقل ملعا  لاعهمل رمرعلعأ ر علل

 ص لعأأمعحلغألعمعل أمعحلاعالأمع للأ جللىلاع رعًلمأنل أ ص معلعاأؤااعالعص  حرعلرةل

لعا  ل أللملخلأعالعاكم غع لمعاأرع لمعاعألحلمعاأمعحالا.

 مؤسسات غير هادفة للربحل( الخصائص المميزة ل 3.2.2) 

مررر لعامعل ررةلا نألرررحلعارر غحللؤااررعاعاأ  شررعغيلعاخحررع صلعا شررعرصرةلاكررحلأررنل

عأوأعحل  لولللأنلعاأجعصال كالهأعلرا خلملعاأمع للعاععل ىل ر ل ع رعاللؤااعامأ

م مزرعلعااصعل ملعاخلأعالعا  ل رلل  شرعغيل ر لغدر لعأنرعن،مكالهأرعلرنحرحلوصرال

أا صزأعالع ع عالأنلعة لعاأحعل لأنلخالحلوأصرعالعا غعلحل  لعاارمق،لمكالهأرعل

ا لوصررالعاأررمع للعاأ عنررةلمعارر خلعأع معل رر لعادأصرررعالعاجع رررةل ملعصن ةررعظلغمررعلراررر

االا خلعمل  لعاأا ألغح،لمكالهأعلوبرمل ر لعاعظرعملعص  حرعلضلاصلمارةلركأرحلغدبريل

عاررغد لأررنلخررالحلوال ررةلعا غررعلحلعاأغعشرر ىلممررر لعاأغعشرر ى،لكالهأررعلرمعجرريلأشرركصةل
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  لعاة  ىلعاامرصرةلل–حلعرصرة،لماا لغعانحمعاألعغصرةلاصعأملأعارعلن الرنألحل هلع يلعا ش

وصالعاأمع للعاالزأةلا م ر لعاارصعلمعاخرلأعالغأار مرعالكأررةلمعموررةلل–وصالعأ ح

أ برررة،لم اررالجععرربل شررعغيلعاخحررع صلعا شررعرصرةلهررا ل ررإنلكالهأررعلرارر خلملعةرر ل

عاأ عنررحلع لع رررةل لع ىلعأعشرراةلعاأخ صةررة،لمكالهأررعلرن ررعال اررالعظررملأدصمأررعال

اررغةلمأال أررةلا ررم ر لأدصمأررعال ةرررلل رر لأجررعحل خارررالم مجررريلم  عغررةلم ألررررملأعع

عا خلعملعاأمع للعاأ عنة،لمكالهأعلرن عال االا قل رع لم نصرحلمأدرعرر لمأألرعرر ل

اص ألررم،لم نلكععرالهرا لعاار قلمعاأألرعرر ل خ صربل رأرعلغرعمرع،لمغرعا مملأرنلأجرعصال

مررر للؤااررعاشررعرصرةلعا رر ل أرررزلعاأعا شررعغيلهررا ل صل عرريل مجررللغدرر لعاخحررع صلعا 

عأوأرعحلم رؤ  لوصرالعأهرلعبلعامظرةررةلاصعظرعمللؤاارعاعامعل ةلا نألرحلعا غحلورنلأ

ل(.لل9117)لغلمضلمو أعن،للأؤااعاعاأنعاغ لعااضلراغحل  لها لعا

ل عمعمل لنر لركمنلم عمملعاخلأعالعا  لرأكنل نل ؤللعاأؤااعاأعل دلل رمع

لخعص)عج أعورة(،غدبم(نكمأرة(وعأةلعاأؤااعاغد ل لمع ل ص  لعاأؤااعام أللم

ًل ملغأألعغح،لمأعلاا ل  امل ص ل غأجأموةلأنلعاخحع صللعاأؤااعاخلأع معلأجععع

9لل9112عا  ل أرزهعلونل ص لعاأ دصألةلغألاعملعأوأعح،لادحل غ زهعلأعلرص ل)ااة ،ل

ل(لل9919ل8991(ل)عااصاعنلم غملعاأكع مل،ل911897(ل)شنع ةل،ل091

 حافز للربح:( عدم وجود 1

غألعرريلاررر لامررعلنررع زلا نألرررحلعارر غحلادررلملمجررمللنألررمقللعاأؤااررعا  اررمل صرر للل

ارمل عشرألل حرالًلغررلع عللعاأؤااررعاأصكررةلخعحرةلرأكرنلغردمررعل ملعاأ رعج ىل رمرع،ل  صر ل

عا غحلم عأعل رلل عار لجرز ل ملكرحل كرعاربل لع لعاخلأرة،لمصلشر ل نلمررعبلأؤشر ل

 صالمظرةةلعاألرع لمعص حعحلعاأنعارغ لامرعرعدك ل    لولعاأؤااعاعا غحل  ل ص ل

 لع ل  نررعمحل لع ع مررعل نألرررحلعا ررمعزنلغرررنلع ررر علعالمغرررنلأحرر م عا مغعا ررعا 

عأعشاة،لمرُعاالعادجزل نلمجللونلا رحلع وعععالمعامغرعا،لكأرعلرمجريلعاةرع  ل

 ا عأرةلم امر لعأعشاةلأ ىل خ  .

ل
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 ( عدم وجود سوق تنافسية:1

وصرال رل لكغرر لأرنلأمع لهرعل أرعل جغرع عًل)ورنلا ررحللعاأؤااعا  نححل ص ل

   لمجغعرةلعاب ع ب(لم أعل اموعًل)كأعلهملعانعحل  لعامغعالمعا غ ورعا(،لمهر ل

صل معجرريل ررمىل عع ارررةلأعمررعل ألررلملخررلأعالمأعررع علاصأارر ةرلرنلعاررارنلصلر ررم  لامررمل

كحل رمىلأحعل لغلرصةلاصنحمحلوصالأ حل صر لعاأعرع عل)من رالارمل رم  ال مر لصل شر

ها لعاخعحرةلر   بلوصرمعلولمل مر ةلعاة حةلاصأار ةرلرنلأرنلخرلأعال صر لل،أعع اة(

لعانكمأرة.لعاأؤااعا  ل ألررملكةع ىلم دعارةل لع ىل ص للعاأؤااعا

 عدم تجانس أهداف أصحاب المصالح: -1

عأوأررعحل)عاأررال للأؤااررعاهعررع ل جررعع لغرررنل هررلعبل حررنعبلعاأحررعاحل رر ل

(لر أ ررحل رر لمنررلىلعامررلبلعارراضلرعحرربلوصررال نألرررحل ررل لمعاأررلر منلمعاأمظةررمن

 أ ب لأنلعأ غع لمعا عالحلعاأمع للعاأخححةلغا رألةلأ صالا نألرحلعا غح.

عانكمأرررة،لنررر ل ررللصل  ةررحل هررلعبللعاأؤااررعاوصررالعاعألررر لأررنلاارر ل رر ل

عا عظرررملأررعللمع ررعلمع جعهررعالأررلر رمع،لأنل دررررعمملم نلرررلل مع ررغمملموالمع مررملررر مل

علعأارعًللمنلعاعظ ل اال ع عجر مم،لكأعل عمملر خامنل ر ع ع ممل عةرراعًلاص دصرأرعال نلرله

لمعأمعأ لمعاخاالعاأد ألىلأنلعااصاةلعا ش ردرةل ملعاجمةلعانكمأرة.

 الخضوع لقيود قانونية أو شروط خاصة: -1

عانكمأرةلمعصج أعورةل)امع لعاأأماةلأرنلعاأرمع للعااررعلرةللعاأؤااعا خبعل

أاعهأعالمعا غ وعال ملعا ر ل رم  لارصدةل ملخرلأعالم ألرعًلاصنعجرةلامرع(ل ارال ملأنلعا

 رملل نلللأجعصال عةعقلأمع لهع،لنر ل لل ة  ل ص لعاألرمللغعصلعاألرععمنلكأرعل ر ل

كأررعل رر للأؤااررةعانكمأرررةل ملغمعارراةلعاأاررعهأرنلغررعأأمعحل مل لع ىلعالعاأؤااررعا

 عصج أعورةلعأخ  .لعاأؤااعا

 

ل
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 ملكيتها:( عدم تداول 1

نألمقلأصكر معلاكررعنلعج أرعو ل ملنكرمأ لمصل ع ألرحلهرا لعاأصكررةلغعا رلعمحلغررنل

عأ  عللكأعلهملعانعحل  لعامنلعالعامعل ةلاص غح،لمركرمنلامرعلشركحل ارأ لاريلحرةيل

عالمعملرأ حلشخحر معلعصو غع رةلأم حلمأد أللأرنل نرللمزع عالعالمارةل مللمع  هرعل

 نابلعأنمعح.

 (:)غير الربحية في الجمعيات األهلية ( المحاسبة1.1) 

 د غ لعاجأدررعالعأهصررةلغأ عغرةلأؤاارعالخعحرةلامرعلشخحررةلأدعمررةلأار ألصةل

ار لهل معل نألرحلعا غحلم عأعل نألرحلغد لعأهلعبلعصج أعورةل ملعا ألع رةل ملعالرعرةل

أؤاارعالخعحرةلامرعلل(لغألعمرعل8998)لك عجريلملخخر منل،لرد  مرع ملعا رعبرةلكأرعل

شخحرررةلأدعمرررةلمصل دأررحلوصررال نألرررحلعارر غحلمل عأررعلركررمنلهررل معل نألرررحلغدرر ل

عأهلعبلعصج أعورةل ملعا رعبرةل ملعا دصرأرةل ملعا ألع رةلمصل كمنلها لعامر رعالورعلىل

أأصمكةلاشخصلأدرنل ملأجأموةلأرنلعأشرخعصلمغمراعلرخ ةر لوعحر ل   لعاأرعحل

لغعاعاغةللامع.

 غير الهادفة للربح  لمؤسساتداف النظام المحاسبي ل( أه 1.1.1) 

مررر لعامعل ررةلاصرر غحل اررال خرر عالأدصمأررعاللصأؤااررعارمررلبلعاعظررعملعاأنعاررغ لا

أنعاغرةل اعولل  لع خعالعاأل ع عالن الرأكرنل لع ىل أمعامرعلغا رألرةل شررلىلا نألررحل

لأألعحلهعلغكةع ىلوعارةلم ألمرمل لع معلوصال   عاللم رة.ل

ل(9لل09:ل9118،لوعأةل  ل نألرحلعأهلعبلعت رةل)شنع ةلعملغحةةراعهملهاعلعاعظ

ـلنأعرةل أمعحلعامنلى،لماا لونلا رحلع  غرعالعاأرعا لاصأدرعأالال مصًلغرألمحل ر لل8

عال ع  لمعااجالالم خ عالأدصمأعال مبحلن كةلعاأرمع للمع رر علعالمعاعةألرعال

لمعاأح م عا.ل
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ـلغرعنلنألمقلعاأؤااةلمعا زعأع معلمعا عر عالعا  لنل الوصرمأعلع رجةلعاأدرعأالالل9

عا  ل أالخالحلعاة  ىلعاأعارة،لغعو غع ل نلعاأؤااةلشخحرةلعو غع رةلأا ألصةلورنل

ل لع  مع.ل

ـل رع ل   لعاأدعأالالعا  لنل الخالحلعاة  ىلوصالن كةلعأأمعحلمأعل ارة لورنلل0

 خعالعاأل ع عالغشألعمع،لأ حلعا  أع عالعاةع  ،لم رلغر لاا لأنل ع  ل ملوجزلص

لعادجزلأنلخالحل عأرةلعاأمع ل.ل

ـل نصرحل ر علعالمعةألعالعامنلىلنابلأحعل هعلماغرد مرعلمأجعص مرعلممرر لاار لل4

ا اررعولل رر لعا خارررالمعا  عغررةلم ألررمرملعألع لمصارررأعل رر ل مجررريلعاأررمع للم ررال

ل  شرللعاعةألعا.ل

عال أررمعحلعاأؤااررةل رر لعاأشرر موعالعا رر ل ألررلملخررلأعالمأعررع علـل نصرررحلعارر  أع ل2

لنابلعاأخاالماغألعًلاصبمعغالمعاعظملمعاصمع ح.ل

ـل أللرملعاأدصمأعال  لحم ىل ألع ر لأعارةللم رةل ألرلملارإللع ىلا ارعولل ر لأد  رةلل6

ن كررةلعا ررل ألعالعاعأللرررةلأررنلأررمع للمأحرر م عالم  رر لاارر لوصررالعاأ كررزلعاعألررلضل

  لعمعرةلعاة  ىلعاأعارة،لكأعل اعولل  لع  حع لورنلعاأشركالالمعاأعا لاصأؤااةل

لمعاأدم عالماغحل اارصمع.ل

ـل ألررلرملأدصمأررعال اررعولل رر لمبررعلعاأرزععرررعالعا أللر رررةلاصأؤااررةلخررالحلعاة رر ىلل7

عاأألغصةلمهاعلرد غ لأنل اعارعالعا خاررالمعا  عغرةلم ألرمرملعألع لاصأؤاارة،لمهراعل

لعاععجنة.لأنلأمجغعالع لع ىلعاأعارةل

عاألرر ع عالمأعمررعلوصرراللـل ألررلرملأدصمأررعال اررعولل لع ىلعاأؤااررةل رر لع خررعالغدرر ل1

ل9اغرحلعاأ عح

ـل ر ع عال خحررصلعاأرمع للمع رر علعالوصرالعصار خلعأعالعاأخ صةرةلمعاخارال

لمعاصمع حلمعن رعجعالعاأج أعلمعنمهع.ل
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مأعررع علـررل رر ع عالعخ رررع لم ألررمرملعاأشرر موعالعصارر  أع رةلعا رر ل ألررلملخررلأعال

لاصعع لماصأج أع.ل

 رر ع عالعا حرر بل رر لعاةررع  ل نلمجررللنارربلعاألمعوررللمعأارر لمعاصررمع حلل-

لمعاارعاعالعاخعحةلغاا .ل

لـل  ع عال لخعحل عشاةلجلرلىلا امر لم مارعل عولىلعاأعع علمعاخلأعالعاأأللأة.ل

 األهليةخصائص الجمعيات ( 1.1.1) 

رةلغأررعلرصرر ل)نأرررلعن،لعص  حررعل  أرررزلعاجأدرررعالوررنلمر هررعلأررنلعاأؤااررعال

ل9(9028لل9112

 عشأللعاجأدرعالعأهصرةلار لغألحللعانحمحلوصرال  غرع لأرنلعشرعامعلم عأرعل ألرلرملل-8

لخلأعالأ  عللعاأج أع.

 نلعاجأدرررعالاراررالأصكررعًلاةرر للأدرررنل ملاأجأموررةلأررنلعأ رر عللم رر لهررا لعانعاررةلل-9

لرخ ة ل رمعلوعح ل   لعاأعحلوعلل عشع مع.

ععانعبلغد ل وبع لعاجأدرةلصلر   بلوصريلانبل ضلأغصغلركرمنل رللل دريل نلل-0

لعادبمل  لحم ىلعش  ع ل مل غ ملاعغح.

 نلعاجأدرررعالصل خبررعلابرر رغةلعاررلخحلوصررالعأ غررع لأ ررحلغألرررةلعاأشرر موعالل-4

لعص  حعلرةلعأخ  .

 د أللعاجأدرعالوصالأحعل لأ دللىلاصنحمحلوصال ر علع معلأنل هأمرعل ارممل

مرةلمعصش  عكعالعالم ررةلعا ر لررل دمعلعأوبرع لارعمرعًلمع وععرعالعانكمأررة،لعادب

لكأعل د غ لعا غ وعال نللعاأحعل لعامعأةلاإلر علعال  لعاجأدرةلعاخر رة.

ل

ل
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 مصادر اإليرادات: (1.1.1)

 د أرللعاجأدررعالعاخر ررةلوصرالأحرعل لولررلىلاصنحرمحلوصراللك  الكأعلاغح

ل(9079لل9111 ر علع معلم همل ص لعاأحعل لأعلرص ل)وارةلموغلل غيل،ل

 رسوم العضوية      -1

 ررعصل ررمععرنلغدرر لعاجأدرررعالوصررال رر  ل اررملوبررمرةلغعاعاررغةلا وبررع ل

ع رر علل صلعاجلل،لمرالللهراعلعا ارملأر ىلمعنرلىلوعرلل غرمحلعادبرم،لمصلر كر  لهراعل

لغعش  ع ل وبع لجلل.

 االشتراكات الدورية -1

هرر لعاأغرررعاغلعا رر لرةررر  لعاألررععمنلعاعظرررعأ ل اررلرلهعلاصجأدررررةلمعا رر لررررل دمعل

عأوبع لاعمرعًل) ملونل   ىل  حلأنلاعة(،لم ا خلملهرا لعصشر  عكعال ر لعاحر بل

 لوصررالعاجأدرررة،لمشرر ع لعأحررمحلعاالزأررة،لمل ررعلعاأحرر م عالعاالزأررةلصارر أ ع

لعاجأدرةل مل  ل أللرةل هلع مع.

 التبرعـات  -1

 لل  اصملعاجأدرةل غ وعالأخ صةةلأنلعأوبع ل ملمر هملاأارعول معل ر لعاألررعمل

غألم عبمعلمخعحةل اعلكععالخر رة،لم لل كمنل ص لعا غ ورعالوعأرةلمرر لأخححرةل

اع  لأدرنل مل للرش  العاأ غ مل خحرصل غ ويلاع  لأدرنلأ حلغعع لأصجرألل مل

أل اةل ملأا شةا،لم  لها لعانعاةلرعغع ل نلرعةرحلعا غر مل ر لعاعر  لعاأخحرصل

لأنل جصي.

 اإلعانـات  -1

 ررلل نحررحلعاجأدرررعالمعاعررمعلضلوصررال وععررعالنكمأرررةلاأدعمع مررعل رر لعاألرررعمل

لغألم عبمعلم نألرألمع.

ل

ل
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 طوابع التبرعات  -1

ل ر علعا.مه لوعلأعل ألمملعاجأدرةلغاغعلامعغعلا مزردمعلغملبلعانحمحلوصال

 إيرادات النشاط الداخلي -1

 لل ألمملعاجأدرةلغعشعاللعخص لغألحلل نألرحل ر علعال اعهمل  ل عارةلجز لأرنل

عةألع مرررعل ملاحرررعاحلعأوبرررع ،لمأرررنلعأأ صرررةلوصرررالهرررا لعأعشررراةل  عأرررةلعانةرررالال

رألرلملا وبرع للغ شعرحلأادمل ملكع  ر رعلمعا نالالمعاأغع رعالعا رعبرة،لكأعل ألمم

لع رةلمأش مغعالغألادع لزهرلى.مجغعالما

 اإليرادات الناتجة من استغالل فائض األموال  -2

 ألمملعاجأدرعالغعا عالحل ع  لعأأرمعحلعاأمجرملىلارلرمعل ر ل وأرعحل جصربلامرعل

 رر علعال بررع رةلأ ررحلشرر ع لاررعلعالنكمأرررةل مل رررلعملعأأررمعحلعاةع بررةل رر لناررعبل

لع رلعمل  لعاأح بل مل  لحعلمقلعا م ر .

 المستندات والدورات المستندية:  (1.1.1)

 ارالغعأعشراةلعاأخ صةرةلعا ر ل غعشر هعلعاأؤاارةل خ صلغعألحلعاغرعععالعاأعارةلعاأ دصألةل

ل9ل(900ل9118  أ حل  لعت  ل)شنع ة،لممنلىلعاغرعععالعالعخصة،ل

ل لـللم ىللعاأألغمبعالعاعأللرة9لعأللعًلمغحكم .ل

لبلـللم ىلعاأل موعالعاعأللرة9لعأللعًلمغحكم .ل

لم ىلعا ارررمرعالعا ررر ل  دصرررحلغعاأدرررعأالالعتجصرررةلمعاأألرررلأعالمعاأاررر نألعا،لل-جرررـل

لمغعا امرعالعاأنعاغرةلعاأخ صةة.ل

م حرأملهرا لعارلم عالناربلاغردرةل،الأا علرةل أل برمعلنعجرةلعامنلىللـل ضللم ع

ل. عشاةلكحلمنلى

 

 



25 
 

 المجموعة الدفترية:(1.1.1)

  كمنلعاأجأموةلعال   رةلعاأا خلأةل  لعاجأدررعال)عاأؤاارعالمرر لعا جع ررةل

ل(9419ل9111غحةةلوعأة(لأنل)وارةللموغلل غيل،ل

ل   لعاعأللررةلغعاخزرعرةلمعاأحر ب9لغأرعل نلأدظرملأحر م عالم رر علعالعاجأدررةلل-8

 رر مللعألررلعً،لارراا لأررنلعاأةبررحل خحرررصلل  رر لغخععررعال ةحرررصرةل  غررعالأحرر م عال

لعلعالعاجأدرةلعاأخ صةة.م ر 

ل  رر ل رحررعصا،لغأل  ررعملأاصاررصةلأخ مأررةلغخرر ملعاجأدرررة،لأررنل حررحلمحررم ى،لل-9

لمردا ل رحعحلونلكحلعش  ع ل مل غ م.

ل   لعأوبع ل)ل   لغرعع ل ملعظعأ (لرخحصلغريلحرةنةلاكرحلوبرملر غرالغريلل-0

لغرعععالونلعادبملم الرل لاالش  عكعا.

لةلوصال اع لعااصةةلعاأا لرأة.ل   لخزرعةلعاأح م عالعاع  رل-4

لل   لعارمأرةلعادعأة،لاصألرمللعاأ كزرةلمعادأصرعالعأخ  .ل-2

لل  ـ ل ا عالوـعم.ل-6

 تسجيل العمليات المالية:(   1.1.1) 

لمهرر غدرر لعاناررعغعالعاخعحررةلغعاجأدرررعالعأهصرررةلل  غررعاكرةرررةللعت رررة غرررنلعاعألررعال

 9(10: 1000)عطية وعبد ربه، 

ل امملعادبمرةل -8

 وعلل اجرحل امملعادبمرةلر ملأ عوعىلعت  9

وعلأعلرالللعادبرملعاجلررلل ارملعادبرمرةلردارال رحرعصلغراا ،لمرألررلل ارملل-

لعادبمرةل  لل   لعاعأللرةلغعاخزرعةلمعاأح بل)خععةل امملعادبمرة(.

  لعمعرةلكحل   ىلأدرعة،لر ملجأعلخععةل امملعادبمرةلم  نحل ارالنارعبللل-

ل)عاجععبلعالع ن(لغل   لعأا عالعادعم.ل امملعادبمرة ر علل
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 اررمملعادبرمرةل رر لناررعبل رر علل ر لعمعرررةلعاة ر ىلعاأنعاررغرةلرألةرحلناررعبللل-

ع ر علعالمعاأح م عال)غجدرحلنارعبل ارمملعادبرمرةلأرلرععلملنارعبلع رر علعال

لمعاأح م عاللع عع(.

لعصش  عكعالعالم رةلل-9

يلردارال رحرعصلغراا ،لمر غرالوعلل رعملوبملعاجأدررةلغارلعللعصشر  ع ،ل إعرل-

لع رحعحل  لل   لعاعأللرةلغعاخزرعةلمعاأح بل)خععةلعصش  عكعا(.

أنلمع علحم لع رحعصال ملعاكدمبلر مل اجرحل الرلعالعادبمل  لل  ر للل-

لعأوبع لعاغرعع .

 رر علل  لعمعرةلكحل   ىلأدرعةل جأرعلخععرةلعصشر  عكعالم  نرحل ارالنارعبللل-

لعالع ن(لغل   لعأا عالعادعم.لعصش  عكعال)عاجععب

عصشرر  عكعالغدررلل جرر ع لل ررر عللم رر لعمعرررةلعاة رر ىلعاأنعاررغرةلرألةررحلناررعبلل-

عا ارررمرعالعاج لررررةلعاالزأرررةل)غعأخرررال ررر لعصو غرررع لعصشررر  عكعالعاأل مورررةلأألرررلأعل

معصش  عكعالعاأا نألةلوصالعأوبع (ل  لنارعبلع رر علعالمعاأحر م عال)غجدرحل

لألرععلملناعبلع ر علعالمعاأح م عاللع عع(.ناعبلعصش  عكعال

أنلمع علل   لعأوبرع ،لرأكرنل نلررللعصشر  عكعالعاارعمرةلوصرالعأوبرع ،لل-

معا  لرعغع ل  نرصمعل االناعبلع ر علعالمعاأح م عا،لمكاا ل نلرللعصش  عكعال

لعاأا نألةلوصالعأوبع ،لمعصش  عكعالعاأل موةلأأللأع.

لعا غ وعالعاعأللرةلل-0

مل  غررعالعا غ وررعالعا رر ل نحررحلوصرمررعلعاجأدرررعال رر لل  رر لعاعأللرررةلغعاخزرعررةلررر 

 رر علل،لوصال نل  نحل ص لعا غ وعاللم رعل ارالنارعبلمعاأح بل)خععةلعا غ وعا(

   لعأارر عالعادررعم،لمرألةررحلناررعبلعا غ وررعال رر لعمعرررةلل وررعال)عاجععرربلعاررلع ن(لغررغعا 

غجدرحلنارعبلعا غ ورعالأرلرععللمعاأحر م عاعاة  ىلعاأنعاغرةل  لناعبلع رر علعال

ل.معاأح م عاللع ععلع ر علعامناعبل



27 
 

)غعررع لأل اررةلأرر ال(،ل  غررال رر لناررعبل رر لنعاررةلعا غ وررعالأمرر ع لخعحررةل

،لمرظرحلهراعلعانارعبلخعصلراأالناعبلعا غ ورعالعاأخححرةلاغعرع لأل ارةلأر ال

أرعلاصجأدررة،ل،لمرألةرحلغدرللاار ل ر لنارعبلعاةرع  لعاأجأة منعلن الر ملغعع لأل اة

،لمصلرألةحل ر لنارعبلع رر علعالخعصلادأصرةلأدرعةمهملرد غ لغأ عغةلأحل ل أمرحل

ل.معاأح م عا

 تحديد نتيجة األعمال (2.1.1)

رجرر  ل نلرررللع رجررةلعأوأررعحل رر لعاجأدرررعالعأهصرررةل رر لعمعرررةلعاة رر ىلعاأعارررةل

غجأررررعلغعاررر خلعملنارررعبلع رررر علعالمعاأحررر م عالعاخ رررعأ لعاررراضلرجدرررحلأرررلرععًل

عاأحر م عالعاأ دصألررةلغرعاة  ىلعاأعارررةلاررمع ل رملل دمررعلخررالحلعاة ر ىل نررالعاناررعبل مل

كأررعلرجدررحلهرراعلعاناررعبللع عررعًلغألرأررةلع ررر علعالعاأ دصألررةلغررعاة  ىلعاأعارررةلاررمع ل ررمل،ص

 نحرصمعلغعاكعأحلخالحلعاة  ىل ملص،لمرأ حل حررللنارعبلع رر علعالمعاأحر م عال

نلعاأح م عالاصة  ىلعاأعارةلمرألةرحل ر لنارعبلعن ررعا لزرعلىل ملوجزلع ر علعالو

ل   لعاأعح.

 صجرررأللغدررر لعاجأدررررعال ررر لغدررر لعأنررررعنل ارررال ورررلعللنارررعبلعاأألغمبرررعال

أالورنلا ررحلعاحرعلمقل مل معاأل موعالعااضلرد غ لأصخحعًلاصدأصرعالعاعأللرةلعا  ل

اأألغمبرعالعاغع لماا ل أمرلعًل ولعللنارعبلع رر علعالمعاأحر م عا،لماأرعلكععرالع

معاأرل موعال شرر أحلوصررالجأررعلعاأغررعاغلعاأنحررصةل ملعاأل مورةلخررالحلعاة رر ىلعاأعارررةل

 مل  اأعارةلم لل خصل  ر عالارعغألةل ملأار ألغصرةلغع برع ةل ارالل ر علرةامع لكععال

عاة  ىلعانعارةل،ل إعيلرجبلوعلل ولعللناعبلع ر علعالمعاأح م عال ر لهرا لعانعارةل

عاخعحرررةلغمرررعل ألررراللةأحررر م عالع ر علرررر رررر علعالمعا نلررررللعحرررربلعاة ررر ىلأرررنلع

ل.هعل  لناعبلع ر علعالمعاأح م عاغإظمع 

م  نرحلعاأألغمبررعالمعاأرل موعالعاأ دصألررةلغعرمعن لعاعشررعالعارلعخص لكررعانةالال

معاأم جعععالمعاأغع رعالعا رعبرةلمعاكع  ر رعلممر هعل االعانارعغعالعاأ دصألرةلغمرا ل

عأعشاةلمرأ حل حرللكحلناعبلأنلها لعاناعغعالحع  لعا غحل ملعاخارع ىلعاعرع  ل
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عاناررعغعال اررالناررعبلع ررر علعالوررنلعاعشررعالخررالحلعاة رر ى،لم  نررحل  حررلىلهررا ل

لمعاأح م عا.

 أعل رأعلر دصحلغعاأألغمبعالمعاأل موعالعا  اأعارةل إعمعل  نرحل ارالعانارعغعال

عاخعحةلغعأحمحلمعاخحمملوصال نل ظم ل  حلىلها لعاناعغعال  ل ع أرةلعاأ كرزل

ل(.9112عاأعا لاصجأدرةل)نأرلعنل،ل

   إعداد قائمة المركز المالي للجمعيات( 1.1.1)

  غعلعاجأدرعالعة لعاأغعلئلمعاألمعوللعاأ غدةل  لعاأؤااعالعا جع ررةلعأخر  ل

نرررنل وررلعلهعلاألع أررةلعاأ كررزلعاأررعا ل رر لعمعرررةلعاة رر ىلعاأعارررة،لنررر لرشررأحلجععرربل

عأحرررمحلأرررنلعاألع أرررةلوصرررالعأحرررمحلعا عغ رررةلأ رررحلعأ عبررر لمعاأغرررعع لمعااررررع عال

لمعأ ع لممر هع.

لأخرزن أعلعأ حلىلعاأ لعماةل م ل  بأنلعاغبرعوةلعاأمجرملىلخخر لعاأرلىل ر ل

عاجأدرةلمنارعغعالعاأرلرعرن،لمعاعأللررةل ر لعاحرعلمقلمعاأحر ب،لمعصار  أع عال ر ل

عأم عقلعاأعارةللكأعل  بأنلعأ حلىلعاألرعرةلعأخر  لعا ر ل ظمر ل ربرعًل ر لجععربل

 بلمعاأحرر م عالعاأل مورةلأألررلأعًلعأحرمحلأرنلعاأرزععرررةلعا ألأرعرعالأ ررحل رألأرنلعامرع

لمعصش  عكعالعاأا نألةلمع ر علعالعأخ  لعاأا نألة.

ل) ملعاررلوم(ل أررعلجععرربلعاخحررمملأررنلعاألع أررةل رظمرر ل ررريلعن رررعا ل   لعاأررعح

ماررر ل   لعاأررعحلغعو غررع ل نلعاجأدرررعالاررر لامررعل   لأررعحلرشرر   ل ررريل شررخعصل

 عمنلمعاأحر م عالعاأار نألةلأدرعمن،لكأعلرظم ل  لجععبلعاخحمملعاألر م لمعارلع

مر لعاأل موةلمعصشر  عكعالعاأل مورةلأألرلأعً،لم ررةلأحر م عال ملعا زعأرعال خر  ل

لأا نألةلوصالعاجأدرة.

غأررعل نلعاجأدرررعالاررر لامررعل   لأررعحل ررإنل رأررةلعاأأ صكررعالعا رر ل ررؤمحل ارمررعل

غا رألةلعا غر مل ملعامغرةل ملعامحررةلم ربرعًل حررللنارعبلع رر علعالمعاأحر م عال
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 نحل االناعبلعن رعا ل   لعاأعح،لعاراضلر نرحل ارريل ربرعًلعأ غرع ل ملعاخارع  لر

ل.ةلعاعع جةلأنلغرعلعأحمحلعا عغ ةعا  اأعار

 في ليبيا  هليةطبيعة الجمعيات األ (1.1)

شكصالعاأعظأعالعأهصرةل  لارغرعلارصةل ع رخمعلعانلر لجز عًلأمأعًلأنلعان كرةل

عصج أعورررةلمعا ألع رررةل رر لعاأج أررعلعاصرغرر ،لم ررللوغرر الهررا لعاجأدرررعالوررنل اصدررعال

عاأج أعلعاصرغ لم مغع يل  ل نألرحلعا عأرةلعصج أعورةلمجع لظمم لعاجأدرعالعأهصررةل

ارملل ر لعامارالعاأج أدر لعاراضل دأرحلأدري،ل ضل  لارغرعلعار جعغةلاصأ عرر عالعا ر ل 

 عمعل ظم ال أكععرع مرعلاإلارمعملغرلم ل درعحل ر لوأصررعالعا عأررةلعاشرعأصة،لأرنلخرالحل

مورر لجلرررلرنلمعاأشررع كةلأررعلغررع  لأؤااررعالعاأج أررع،لمهرر ل نررعمحل  اررر ل ؤرررةل

لرمعكغعلعا عر عالعاأ النألةلوعاأرعًل  ل اع للم هعلعا عأمض.

ًلر نلعا عغال ع رخ ونلعاأج أعلعاصرغ ل عيلو بلغنبع ىلامعل ألعارلل د أللخارعاللع

عا درررعمنلمعا برررعأنل ررر لأجأرررحلعادال رررعالعصج أعوررررةلمأأع ارررةلعادأرررحلع ع رررعج ،ل

وةمض(،لم رلل شركصالملدأحلعا دعمع لمر لعاأعظمل) صألع   غ زال شكعصًلأ دللىلأنلعا

أرةلعااررعأرة،ل كررعنلامرراعل ألع ررةلعا اررمم،لموأررحلعاغرر ل رر ل بررع لعاألرررملمعا دررعارملع اررال

عاررلرنلعأ رر لعااررربل رر لغررزمطلاررصم لعا اررمم،لموأررحلعاخررر ،لمأاررعولىلعتخرر رنل

معان لوصريلن ال حغنال ألعلأعيل  لأ  غرةلعاةر ع  ،ل زكرعىلعأأرمعحلمعاأأ صكرعال

ه ل نرلل  كرعنلعارلرنلع ارالأ لمعاحرل عالمكةعارةلعار ررملمعحر ىلعاأعصرمبلم مع رةل

معاألع  لمعاأا شةرعالمعاحرممل برعأععًلأرعلعاةألر ع ،لكصمرعلعاأعكمبلمغعع لعاأاعجلل

 أل ررر لعاصجعررةلعاشرردغرةلعادعأررةلاصشررؤمنل)ل وأررعحلخررر لنرر لوصرمررعلع اررالملمشررجدمع

ل(.مل9119عصج أعورةلاعغألعًلل

 :في ليبياالسند القانوني للجمعيات األهلية  (1.1.1)

 ا عللعاجأدرعالعأهصرةل  لارغرعل ر لأأع ارةلعشرعامعلوصرال نكرعملعاألرععمنل  رمل

مغأمجبلعاألرععمنل  رملاعغألعلونلأجص ل رعلىلعا م ىل عاحعل م،ل8971(لااعةل888)

غشررألنل وررعلىل عظرررملاررعغألعل عاحررعل لوررنلأررؤ أ لعاشرردبلعادررعمل،م9119(لااررعةل89)
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عاجأدرعالعأهصرةلمعااضل مجبلوصال ص لعاجأدررعال ورعلىل عظرأمرعلم ألرعًلأنكرعملهراعل

لعاألععمن.لللل

 م: 1001( لسنة 19تعريف الجمعية األهلية وفقاً ألحكام القانون رقم )( 1.1.1.1)

(لأرنلعاألرععمنل د غر لجأدررةل هصررةلغنكرملهراعلعاألرععمنلكرحل8م ألعًلأنكعملعاأعلىل)

جأعوةل ادالا أللرملخلأعالعج أعورةل مل ألع رةل مل رعبرةل ملخر رةل مل عاععرةلوصرال

 ملوصالأا م لارغرع،لماا ل  ل اع لعاألععمنلمعتلعبلمعاعظعملعادرعمللغصلرعاأا م لعا

لمصل ادال اال غحلأعلض.

 شروط إنشاء الجمعية األهلية:( 1.1.1.1)

(لأررنلعاألررععمنل عشررع لجأدرررةل هصرررةل نلرمبررعلامررعلعظررعمل9عشرر  االعاأررعلىل)

 اعا لأم رعلأرنلعأوبرع لعاأؤااررنلغشر ال صلرألرحلورللهملورنلخأاررنلوبرمعً،ل

(لأرنلعاألرععمنل نل0م نلركمنلامعلأألر لخرعصلاأأع ارةلعشرعامع،لكأرعلعحرالعاأرعلىل)

ل9اصجأدرةلوصالعت ـ رش أحلعاعظعملعأاعا ل

لعاملاصجأدرةلم هلع معلمأ كزلعشعاي.ل-8

لعاملكحلوبملأؤا لماألغيلماعيلمأمع يلمأماعي.ل-9

لش مالعك اعبلعادبمرةلم اغعبل أللهعلم األعامع.ل-0

لنألمقلعأوبع لممعجغع مم.ل-4

عخ حعحررعالأررؤ أ لعاجأدرررةلمكرةرررةللوم رريلمأمعورررللععدألررعللجصاررع يلمعاعحررعبلل-2

لةلععدألعل .عاألععمع لاحن

عظرررعملوأرررحلع لع ىلعا عةراررررةلاصجأدررررة،لمأرررلىلعادبرررمرةل رمرررعلمعخ حعحرررع مع،لل-6

محالنرعال وبع مع،لمكاا لأكع آ مملما رألةلأنعاغ مململمعو ل  عا مملماار ل ر ل

لنلمللأعل أل   لعاال نةلعا عةرارةلاماعلعاألععمن.

لعو أعللناعغعالعاجأدرةلمكرةرةل لع ع مع.ل-7

لارةلاصجأدرةلما قلعا  أع هعلمعا ح بل رمع.عاأمع للعاأعل-1
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ل معولل دلرحلعاعظعملعأاعا لاصجأدرة.ل-9

لش مال عشع ل  مملاصجأدرة.ل-81

لا قلعاأ ع غةلعاأعارة.ل-88

ل ا لنحلعاجأدرةلمعاجمةلعا  ل ؤمحلامعل أمعامعلمأأ صكع مع.ل-89

ل نلرللألىلعاجأدرةلمكرةرةلععألبع مع.ل-80

 الجمعية وميزانيتها السنوية:إيرادات  (3.1.4.2) 

(لأررنلعاألررععمنلوصررال نلركررمنلاكررحلجأدرررةلأرزععرررةلاررعمرةل8 ررعصلعاأررعلىل  ررمل)

م  كمنلأنلعش  عكعال وبع معلموع رللعشرعالعار  أع ع معلمعا غ ورعالمعامغرعالمرر ل

عاأش ماةلعا  ل  صألعهعلمرجبل نل د  لها لعاأرزععرةلمعاناعغعالعاخ عأرةلم ألرع ر ل

ارةلاصجأدرةلم ألع ر لأ عجعلعاناعغعالوصال وبع لعاجأدررةل غرحلععدألرعللع لع ىلعا عةر

لأؤ أ هعل  لعج أعومعلعااعمضلغألاغمورنلوصالعأ حلاص حلرحلوصرمع.

 حغنالعاجأدرعالعأهصرةل  غعلأنلعاععنرةلع لع ررةلارمزع ىللعأخر ى  لعتمعةل

عا ألع ررةلمعاأج أررعلعاأررلع لعا رر لغررلم هعلاررملرحررل لوعمررعل ضل شرر ردعالجلرررلىل خرر صل

 رأعلر دصحلغرإج ع عالعا ارجرحللولعلل عاةغعاجأدرعالعأهصرةلن ال ع ر لك عغةلها لعا

ل9عحالوصالعت  ل)غنابلم  ةلحعل ىلونلعامزع ى(لعا  

 رلعملاصبلعا ارجرحلارل لمزع ىلعا ألع رةلمعاأج أرعلعاأرلع ل مل نرلل  مومرعلأم درعلل-

وصررريلأررنلأؤاارررنلصلرألررحلوررللهملوررنل ال ررةل شررخعصلمرشرر  ال رر لعادبررمل

عاأؤا ل نلركرمنلارغر لعاجعاررةل ملأألرأرعل  عأرةلعو رعلررةل ر لارغررعلكعأرحلعأهصررةل

لم نلركمنلعادأحل امو لمر لارعا لمر ل غن .

بلعا اررجرحلأصرربلغرريلعاعظررعملعأاعارر لاصأؤااررةلمأنبرر لعصج أررعملر  ررحلغاصررل-

لعا ألارا لأحنمغعلغ م ردعالعانبم لمأحل علوصريلأنلأن  لوألمل.

ل

ل
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لر بأنلعاعظعملعأاعا لعا عا 9ل-

لعصام.ل-8ل

لوعمعنلعاأأل .ل-9

لعاعقلعاأعاألةلعاجع ع رة.ل-0

لغرعنلغألهلعبلمماع حل نألرألمع.ل-4

لعع مع معلمنألمقلعادبملممعجغع ي.ش مالعادبمرةلمنعصالل-2

غرررعنلعامركررحلعا عظرأرر لمخارررةلعصع خررعبلمعخ حعحررعالكررحلهر ررةلأررنلهرررآالل-6

لعاأؤااة.

لعاأمع للعاأعارةلمكرةرةلعا ح بل رمعلماغحلعا  عغةلعاأعارةلوصرمع.ل-7

لعاألمعوللعاأ غدةل  ل دلرحلعاعظعملعأاعا .ل-1

عادعأررةلعا رر ل ررؤمحل ارمررعل حررمامعلعا عغ ررةللعأهصرررةمعاجمررةللؤااررة معوررللنررحلعاأل-9

لمعاأعألماة.

ل اعاةلأمجمةل االألر ل لع ىلاص ألع ةلمعاأج أعلعاألع لغاصبلعا اجرح.ل-81ل

ل أعلغعاعاغةلاة مملعاأعظأعالعأجعغرةل ألللعش  العت  9ل

ل نلركمنلعاعظعملعأاعا لأ  جم.ل-للللللل

ل نل غرنلعاعشعاعالعا  ل عأالغمع.ل-للللللل

ل نل غرنلعاعشعاعالعا  ل مللعاألرعملغمع.ل-للل

ل  
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 الكفيف بنغازي:والهالل األحمر الليبي نبذة عن جمعيتي  (1.1.1) 

مهأرعلل،عاجأدررعالعأهصررةلأنرحلعال عارةغ اص د رب راةا مل جأرعلها لعاعغاىلعاغ

ل.عامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربلغعععزضجأدر  ل

 ( جمعية الهالل األحمر الليبي1.2.4.2)

اعالعةررعلوررعملأاررعولىللارغرررةعامررالحلعأنأرر لعاصرغرر لهرر لجأدرررةل هصرررةل امورررةل

غأمجربلعاعظرعملعأاعار لعاراضللاصاصاعالعادعأرةلمامرعلشخحرر معلعصو غع ررةل ألاارا

نر لمبرعلهراعلعاعظرعملم ألرعًلص ةع ررعالجعرربلمعاأالنرحلل8927 ك مغ ل2  للحل 

ل9 غحلعاصجعةلعالماررةلاصمرالحلمعاحرصربلعأنأر ل ر للأنلم علعصو  عبلغمععاأكأصة،لم

 .غغعععزض،لمرمجللأأل ل أعع معلعادعأةل8921لراأغ 

 مبادئها األساسية

 دأرررحلعاجأدررررةلوصرررالهرررلضلعاأغرررعلئلعأاعاررررةلعا ررر ل غععهرررعلعاأرررؤ أ لعارررلما ل

مهررا ل1965وررعمل  ررعررععادشرر منلاصحررصربلعأنأرر لمعامررالحلعأنأرر لعارراضلوألررلل رر ل

 ه 9لعاأغعلئ

 .ع عاععرةل-ل8

 .ولملعا نرزل-ل9

 .عانرعلل-ل0

 .عصا ألالحل-ل4

 .عاخلأةلعا امورةل-ل2

ل.عامنلىل-ل6

ل.عادعاأرةل-ل7

عاملبلأنل دزرزلم شجرعلعاأغعلئلعأاعاررةلمعاألررملع عارععرةلركأرنل ر لعا رأل ر لوصرال

اصم لعأ  عللعاارنلردأحلأدمملعامالحلعأنأر ل،لكأرعل برأنلهرا لعاأغرعلئلعأاعاررةل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
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زرعلىلمو لعااصاعالعادعأةلمعاخعحةل،لنرر ل برأنل ل ع لعاارصاعالعاأشرع كةل نل

ا درعمنل  برح،لغع برع ةل ارالاار ل رإنلل وأعحلعامالحلعأنأ لارمبل ارمحلعاا ررح

زرعلىلعامو ل جدحلعادعأصرنل  لها لعامر عالوصال مرململ عررةلغرع ج ع عالعا شرعرصرةل

مغألررمععرنلم معوررللعاجأدرررعالعاماعرررة،لكأررعلامررعل ررأل ر ل ربررعًلوصررالعااررصم لعادررعمل رر ل

عاأج أررعلأررنلخررالحل اغرألمررعل رر لعاأج أدررعالموصررالعاأجأموررعالعاأد بررةلارر ا ل

لوم ل االعت  9لمعال

 غرنلعاغش ولملعا أررزلغألضلشكحلكعنل. 

 عادأررحلوصررال رجررعللاررالمللع ررملغرررنلممعا دررعمنلعاأشرر   ،للعا ةررعهملمعاحررلع ة

 .عاشدمب

 م ر لعاخلأةلأنل غحلأ امورن . 

 أهدافها

 دزرررزلعن رر عملعاك عأررةلع عاررععرةلم شررجرعلم اررمرحلملوررملجأرررعل شرركعحلل-ل8

 .نأعرةلع عاعنلم خةربلأدععع يعادأحلع عاعع لعااضلرا ملبل

عادأررحلوصررال عأرررةلعاألررل ىلوصررالعا ألهرربلاأمعجمررةلعاكررمع  لوصررالعخرر البلل-ل9

 .اغرد معلم اغعغمع

عاأاررعهأةل رر للوررمل ررل عال  ررعالعاأا برردةرنلمعااررد لا صغرررةلعن رعجع مررعلل-ل0

 .عاأخ صةة

وعررةلعاأشع كةل ر لعأعشراةلعا عأررةل ارالعاأنع ظرةلوصرالعاغر رةلم ألرلرملعا ل-ل4

 .عاحنرةلمعصج أعورةلمغعا دعمنلمعا عارحلأعلعاجمعالعاماعرةلاعالعادال ة

 . نارنل لع لعاجأدرةلمزرعلىل عوصر معلغأل حال ل لأأكنل-ل2
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 هيئتها

 رر ملرأ صمأررعلع عررعنلأررنلكررحل رر ملل08أررنللعاأ كمعررةعامر ررةلعادعأررةللأررن  كررمنل

أنلعاعظرعملعأاعار لغرألنلل82،لنر ل عصلعاأعلىلغع بع ةل اال  ر لعاجأدرةلمعع غي

عأأععةلعادعأةلجمعزلأ خحصلر  ايلعأأرنلعادرعمل،لمر رماالأمرعمل عةراررةل،لكأرعرألممل

غألوأرررعحلعاأ عغدرررةلمع شررر عبلعاأ كرررزضلوصرررال عشررراةلعاجأدررررةلع لع ررررةلمعاأعاررررةل

لمعاخلأرةل.ل

رشرررأحلعامركرررحلعا عظرأررر لعاأ  رررحلأكع ررربلم لع عالأ خححرررةل دأرررحل نرررال

ع شرر عبلعاأغعشرر لا أرررنلعادررعمل،لمر ررماالعأأرررنلعادررعمل حررلع لعاألرر ع عالعاخعحررةل

لغ كصربلألر ضلعاأكع بلمع لع عالمعادعأصرنلغمع.ل

للل-ربملعامركحلعا عظرأ لأعلرص 9ل

 لأك بلعأأرنلعادعم.لل

 .أك بلعاأ عجدةلعالعخصرة 

 بلعاشؤمنلعاألععمعرة.أك  

 .لع ىلعاشؤمنلع لع رةلمعاأعارة  

 .لع ىلعادال عالعالمارة  

 .لع ىلعاة مم  

 ل. لع ىلعادأصرعا

 جمعية الكفيف بنغازي (2.2.4.2)

لأألرررعملغ ألارارررمع8968ل–ل89ل–ل0 هصررررةلخ جرررال ارررالعامجرررملل ررر للأؤاارررة

،لعاغحرر بردعبلغ وعررةلعاأكةررم رنلم دعررال،لمعاأغحر رنأ ارمورنلأرنلعاأكةررم رنلم

 أرررعلمأمعرررعر ررمجرمممل دصم،ل ارردالا ررم ر ل رر صلعادأررحلامررممممل ررلع علوررنلنألررم م

 د أرللعاجأدررةلوصرالأمع لهرعلعااع ررةلغع برع ةل،لممعج أعورعلمعةاررعلمحرنرعلم ألع ررع

وصراللر رماالع شر عب،لمدعأةل  ل أمرحلخلأع معلمغ عأجمع االلوملغد لعامر عالعا
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رلر لشرؤمعمعلأجصر ل،لمعاأ امورننلعادعأصرنلمالايلجأدرةلوأمأرةلأرخاعاجأدرةلم

ل.جمعزل عةراضلأ كعأحاعمعالمل لع ىلرع خبلكحل  غع

ل9*درةلخلأعالأ عموةلملأ دللىل هأمع أللملعاجأ

لعاخلأعالعا دصرأرةلل-ل8

  لغمررعلخررالحلعحرربل رر نلعاأ مارراللملأل اررةلأ كعأصررةلاص دصرررملعأاعارر  -

ل.اعاغةلأنلأخ صبلأععاحلارغرعاعاغعلمل426

 للغصرغلورلللعاخر رجرنلحلعاأكةم رنلغعال عاةلعاجعأدرةلمعاأدعهللعادصرعلمرص ن -

أررررعممل نحررررصمعلوصررررالل جررررةلل(2(لخ رجررررعل)820مل)9188ن ررررالوررررعمل

 .عاأعجا ر 

لعصعلأعالعا  غمضلل-ل9

ادالعاجأدرةل االأاعر ىلعص جعهعالعانلر ةلعنمللأ لعاأكةم رنل  لعاألع  ل

غ ألاررر لأك رربلعصعررلأعالعا  غررمضلاررلأ لعااصغررةلعادعأررةلأعررال  رر ىلامرصررةلنررر ل عأررال

اارحلعاأكةررررم رنل رررر لعاأررررلع  لعادعأررررةلغأخ صرررربلعاأعررررعاحلعاصرغرررررةلملأ ررررعغد مململ رررر

عاالزأرررةلادأصررررةلعارررلأ للعألمعاعاحررردمغعالعا ررر ل رررلل رررمعجممملم رررم ر لعامارررع حلم

لعاأدصأرنل. مبرحلأةممملعصعلأعالم صاة يلاألر ضلعاألع  لمم

لعاأمع خلأعالعا ألهرحلل-ل0

عاأألاررأعالغدرر لعاحررععوعالعا ألصرلرررةلملر صألررالعاأكةررم رنلعا ررل ربلوصررال ع ررعا

 ع عال لمعالعاعظع رةللعخرحلعاجأدررةل مل ر لملعاأشعمصالعاحم رةلمعارلمرةلمعامع ةرةل

ل امرحل ع عجممل.عاجأدرةل زمرلهملغعاأمعللعاخعملمأععزامململ  ماال

مل9188ن ررالوررعملعاجأدرررةلملر غصرغلوررلللعاأص نألرررنلغعا ألهررحلعاأمعرر لأعررال ألار

ل.(لكةرةع288)

ل

                                                           
 م.2111حعل ىلونلعاجأدرةلوعمللعش ى*
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لعاخلأعالعصج أعورةل-ل4

ل9ك بلعاخلأعالعصج أعورةلغعاجأدرةر ماالأ

لعال عاعالعصج أعورةل.عاغنم لمل ج ع عا ألغعحلعانعصالعاجلرلىلم -

ل م ر لعا وعرةلعالعخصرةلاصأكةم رنلأنلخع الألرعةلغعععزضل. -

لعازرع عالعاأعزارةل. عظرملرنلم  شعللعا لعاأكةم  مجريلم -

عاأ عموررةلأ ررحل9لعاعشررعالعا رعبرر لعأعشرراةل عظرررملعادلرررللأررنلعاغرر عأ لم -

معا ررررلغر لعاأعزارررر لمعا  غرررررةلعاةعرررررةلمأمررررع عالعانرررررعىلمعان كررررةلمعا عألررررحل

لعازرع عالعاأرلععرةل.معاأع لرعالمعاأخرأعالعاحرةرةلمعا نالالم

عمنلأررعلوررلللأررنلغعا دررعاحررنرةلوررنلا رررحلورررعلىلأ كعأصررةلمل ألررلرملعا وعرررة -

لعأاغع لعاأ امورنل  لأخ صبلعا خححعال.

 ما لعاجأدرةلعه أعأعلخعحعلغغ عأ لعام عرةلأنل ألللعاغحر لر أ رحل ر لاجعرةل -

لعاأم أرنل.عادرمنلملأ خححةلأنل اغع 

لعاخلأعالعا ألع رة-ل2

لاا لونلا رحل9اصأكةم رنلمل م ملعاجأدرةلغ  علعاأا م لعا ألع  

 ألرمملغ رم ر لعاك ربلعاأعمجرررةلك ربلغا رألرةلغ عررحل9لااغعورةلعاأاغدرةلغرع زى -

انعاررمبلاص  ررعلأررنلأارر م لعااغعوررةل لخصررالعاجأدرررةلعظررعملعمعا ألع رررةلم

لعاجملل.م م ر لعام الم

ملعاأد  ررةلأاغموررةلغررعاخال9ل شرر أحلوصررالك رربل رر لشرر ال رر مأك غررةلوعأررة -

(لوعمععرررعلغررعاخالعادرررعلضل9811 برررملعاأك غررةل)غ عرررحلملغا رألرررةعادررعلضلم

لمل.9188ععلغعاخالعاغع زلن الوعمل(وعمع491)

 بررررملاصأكةررررم رنلم9لمهرررر لمارررررصةل عوصررررةلاعألررررحلعاأد  ررررةلأك غررررةلععاألررررة -

(لشرر راعلم ررلل ررملعألصمررعلغعاكعأررحل اررال9121(وعمععررعلأاررجصةلوصررال)090)

(لك عغرررعلحرررم رعلوصرررال  ررر عصل492  ررر عصلأبرررعماةلم برررمل ربرررعل)

ل.نأصةلأنلأمع علوصالشغكةلع ع  عاأبعماةلأ
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9لأجصرةل ألع ررةل حرصرةلأ عمورةل حرل هعلعاجأدررةل رمزملوصرالأجصةلعاغحر ى -

 رللحرل لعادرلللعأمحلأعمرعلمعاأكةم رنلأجعععل ر لأخ صربلعأ ارع لعاد غررةل

لمل.8914  لأع  ل

لأش موعالعصا  أع   6 - 

 أمررحلأعالاعمعالأغكر ىلنعمارالعاجأدررةلعصو أرعللوصرالأمع لهرعلعااع ررةل ر ل

ل9لعا  أع رةلأنلملىل  أ حل  لعاغ عأجمعل ألعشألالأش موخلأع معلم

لأحععلخا ل ع عال لمعالعاعظع ةل)عاأكعع (ل. -

لأكع بل لع رةل.أنلأنالال جع رةلملوأع ىلعا  أع رةل  ألاب -

لورعلىلعا  أع رةلأ خححةل  لعادالالعااغرد ل.ل -

لعادال عالعادعأةل- 7 

وال رررةلعاجأدررررةلغرررعأجمزىلمعامر رررعالعادعأرررةللررررعظملأك ررربلعادال رررعالعادعأرررةل-

لعاأعظأعالعاأأع صةللعخحلعاغالللمخع جمعل.معاأؤااعالم

ماررع حلر ررماالعا د ررربلغ اررعاةلعاجأدرررةلمعشررعاع معلأررنلخررالحلعاأاغموررعالم-

لع والملعاأخ صةةل.

العاجأدرررةل رر لعابرررمبلملرعاررحلأشررع كععاررزمع لملرألررمملعاأك رربلغعارر ألغعح-

لعالمارةل.عاصألع عالعاأنصرةلم

عاأدعهرللكأرعلرألرمملغرعا م رحلاعشرعاعالش بلوصالشؤمنلعااصغرةلغعاجعأدرعالمر-

لغ عأجمعلعاأ عموةل.عاجأدرةلم

لأ كزلعاجأدرةلا ألعرةلعاأدصمأعالل- 8 

ملا دصررمل9114 عشألالعاجأدرةلأ كزعلخعحعلا ألعرةلعاأدصمأعال  لاغ أغ لورعمل

لعاأكةم رنلكرةرةل شعرحلعانعابلعتا .

ل9نعانعامبل اعاعلوصالغ ععأجرلأ كزلرد أل
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9لعارراضلرأكررنلعاكةررربلأررنل رر ع ىلأررعلرظمرر لوصررالعاشعشررةلغ عررعأ ل ر جررم -

غعارر دأعحلعااررا لعصاك  معرر ل ملغ كغررر لعانرر مبلغعاعاررغةلابرردعبلعاغحرر ل

لكأعلرأكنلعصا ةعلىلأعيلاأدرعل.

عا دعأحلأعلاغ ععأ لرا ارعلعاكةربلعاأل ع ىلم9لغعا خلعملهاعلعغ ععأ ل غحع  -

لعانعامبلحم رعل.ل

لأ ل بلملأ ل غةل.ل881مل.ل9188ألللغصغلولللعاأ ل غرنلن الوعملا

لغ عأ ل نالعصعجعز 9 -

لعاأدصمأعال.منلىلاص م رحلمل عشع  -

لعا ماعل  لغ عأ لعصعلأعالعا  غمضل. -

لعا امر ل.منلىلاص ل ربلمل عشع  -

لع عالعتا لألمعالعاعظع ةل.ع ماعل  لأجعحلعصا  أع لعادألع ضلمعااغ لمعا -

 فروع الجمعية

مل.لا ألرلرمل8979عاجأدررةل  ورعلامرعل ر لألرعرةلل عرةلورعمللا عشرأل9ل  ملل عةل-

لعاخلأعالعاأغعش ىلاصأكةم رنل  لل عةلملعاأععاحلعاأجعم ىل.

جأدررةلجأدررةلأار ألصةل در بلغل ارامل نرمحل8919  ملغألرعةلأح ع ةلوعملل-

لعأأحلاصأكةم رنل
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 خالصة:ال

مر لعامعل ةلاص غحلم حعرةع معلااةل مل  لهاعلعاةححلعا د بلوصالأعهرةلعاأؤ

وصالأحعل لمخحع حمعل مل ملعا ا قل االعاأنعاغةل  لعاجأدرعالعأهصرةلاص د بل

ع ر علعالمعاأجأموةلعال   رةلمكرةرةل اجرحلعادأصرعالعاأعارةلم نلرللع رجةلعأوأعحل

أنلخالحلدللاا ل االاغردةلعاجأدرعالعأهصرةل  لارغرعلغما لعاجأدرعا،لم ملعا ا قلغ

لعاألععمع لامع،لمش مال عشع مع،لمعخ صلعاجز لع خر لأنلهاعلأعا د بلوصالعااعل

مهأعلجأدر  لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربللعاةححلغإواع لعغاىلونلنعا  لعال عاة

لأمبمملعال عاة.ل،لم  لعاةححلعاألعلملار ملعا ا قل االعا  عغةلعالعخصرةغعععزض
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 مقدمة (1.1)

لعاةححل االعا د بلوصالللللللل لعالعخصرةرملبلهاع لعا  عغة مظ مبلعشأل معللأةممم

لعا ا قل اال لاا لار م لغدل ل م لغمع لعاكعأعة لمعاألرمل مأ عنحلعا ام لعا  لأ الغمع

ل لعالعخصرة لعا  عغة لعظعم لمع ج ع عالأألمأعا لظمم هع ل   لاعولا لعا   معادمعأح

 .عا عةرارةلعاالزأةلا نألرحلخحع صلم اـ لعا  عغةلعالعخصرة

رد أللعظعملعا  عغةلعالعخصرةلوصالوأصرةلعاةححلغرنلعاأاؤمارعال  لعاأؤااةلل

لعاأنعاغر لعاأدعاجة لوأصرة ل   لعاغش ض لعادعح  لوصا لعاأؤااعال د أل ل ن ةلخعحة

ل لعال–عا صخرصل–عا غمربلل–)عا اجرح لعصن ةعظلل،و  لعاع ع  (ل–  نرح مكاا 

لغعااجالالمعاأا علعا.

ل أللرمل ل م ل غح ل نألرح لأن ل هلع مع ل نألرح لأن لأؤااة ل ض ل  أكن لمن ا ااا 

خلأةل مل ع عالأع  لغأمعحةعالاعالجملىلأدرعةل إعيلصغللاما لعاأؤااةل نل مجيل

ل لعأهلعب لها  ل نألرح ل اا لمعاغش رة لعاأعارة لمبدالأمع لهع ل اع ل ص لاا  لر م مص

عاأؤااةلخاةلأدرعةلرص زملغمعلجأرعلعأا عبلمأنل مل نلرللأاؤمارةلكحلا بل

ماك لر مل عةرالعاخاةلم ألعلاأعلهملأمبمملامعلصغللأنلأ عغدةل عةراهعلملعصا زعملغمعل

 (.912ل91169مهاعلأعلراأالغعا  عغةل)عاأاع عة،ل

لعا لبأن لأن لعالعخصرة لعا  عغة لعظم ل لع ىل د غ  لوصرمع ل د أل لعا   ماع ح

ل  ل لعادعأة لعامنلعالع لع رة ل م لعأوأعح ل اعم ل   لعامنلعالامع  عاأؤااعال م

ل إ عأةلعظعمل  عغةللعخصرةلاصرململ لموأصرع مع  نألرحل  عغةلاع رةلوصالجأرعل عشا مع

دأحلعاأنع ظةلوصريلمعا ألكللأنلاالأةل اغرأليلهملعااضلرؤلضللابأعنلنانلار لعا

ل لعاأؤااةغإلع ى ل، لع لع ىلل ولعل أاؤمارة لأاؤمارة لأن له  لعالعخصرة لعا  عغة عظعم

ل نلغد لع لع عال د ألل لعاخع ج ل ملل مم لعاأ عجع له لأاؤمارة غألنلعاأاؤمارة

 (.لIIT:2008)لعالعخص 

 نلمجمللعظعملأععابلاص  عغةلعالعخصرةلردلل أ عَلن أرعَل أل بريلع لع ىلعادصأرةل

لاأمع لهعل لمعا عالامع ل هلع مع لرنألح لعاأؤااعالمغأع ل أمعح لوص  لاصأنع ظة عانلر ة

لأنل لعالعخصرة لعا  عغة لعظعم لوص  لا  ا لعا   لعا ام عا ل ن لكأع لعأأ ح عصا عالح
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لمعاعظ رةلمأنلعاعع لعاةصاةرة ل ا لأةممملعاععنرة لعالعخصرة لعادأصرةلمحصالغعا  عغة نرة

عا  عغةلعاشعأصةلم حغحلعظعملعا  عغةلعالعخصرةلأنل هملماع حلم لمعالعا  عغةلعاأعارةل

لغأعل لعصا زعم ل شجرع لم لع ع عجرة لغأا م لعاكةع ى ل ا لعص  ألع  لعا  ل  اع مع لع رة

أ شدبلملأ كعأحل علأ ل ألبالغيلعاارعاعالع لع رةلعاأ امأةل"مه لغاعا لعشعالل

لأنل نلعأوأعحل لاص ألكل لمعاألععمعرة لمع لع رة لملعاأنعاغرة لعامعلارة لعادصمم أنلخالاي

عاأعجزىل أالم ألعلا هلعبلمعاخاالعاأ امأةلمغرعنلعصعن ع عال نلمجلالص خعال

 (.للل819ل91129عاأل ع عالعاأععاغةل)عا  ،ل

العخصررةل ارال نألرألمرعل،ل إعريلأرنلعظ علأهأرةلعأهلعبلعا  ل ادالعظملعا  عغرةلع

ل–عاب م ضلعصه أعملغجمل معلأعيلأنلعا عغرال نلجرملىلعظرملعا  عغرةلعالعخصررةل رؤ  ل

ررةلماكعمرعل رؤ  لوصرال رل ىلوصالل ةلم أكععرةلعصو أرعللوصرالعاألرمع ملعاأعال–ار ل ألال

وصرررالع خرررعالعاألررر ع عالعا شررررلى؛لغرررحلرأ رررلل أل ر هرررعلوصرررالغألرررع لعاأعشرررعىللؤاارررة ضلأ

ل أ ع هع.معا

أنلارألمالم  رال للمهلاأللل  غ العا ام عالعاأدعح ىل  لغر ةلعأوأعحلمأعلش

اصدلرررللأررنلعاأؤااررعالعاكغرر  ل نلوررلمل دعارررةلعظررملعا  عغررةلعالعخصرررةلغمررعلمعع معكمررعل

غمعاررراةلع لع ىلعادصررررعلكرررعنل نرررللعأارررغعبلعا  راررررةلعا ررر ل لال ارررالااررر ل)لخرررالال

ل(.989ل9112مخخ من،ل

عا ام عالعا  لنل ال  لأةممملعا  عغةلعالعخصررةلع رجرةلاصدلررلللهعع لعادلرللأن

أنلعأاغعبلادحل هأمرعلعا ارم لعاكغرر ل ر لنجرملعاأشر موعالعص  حرعلرةلمععةحرعحل

عاأصكرةلونلع لع ىلكأعل نلزرعلىلعصه أعملغعا  عغةلعالعخصرةلابأعنل نألررحلعصار عالحل

لعأأ حلاصأمع للعص  حعلرةلعاأ عنةل.

 خ  ل ل لعا ماعل  لعار خلعملعانارعغعالعتاررةل ارالزررعلىلعصه أرعملأنلععنرةل

لغعا  عغةلعالعخصرة.

ل
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ل( نشأة وتطور الرقابة الداخلية1.1) ل

  لغعلئلعأأ لكععالصل مجلل هأرةلكغرر ىلغألعظأرةلعا  عغرةلعالعخصررةلعظر عًلادرلمل

مجررملل حررحلغرررنلعاأصكرررةلمع لع ى،لنررر لكععررالهعررع ل  عغررةلعاأعارر ل ملأررعل درر بل

غعا  عغررةلعاشخحرررة،لنررر لكررعنلعاأعارر لرألررمملغعةارريللغعا  عغررةلوصررال عشرراةلعاأشرر ممل

لملكأررر علبلاصبرررغالعارررلعخص لراررر خل"Control"مغدرررللااررر لكرررعنلأةمرررمملعا  عغرررةل

"Internalلمعارراضلردعرر ل مزرررعلعاأارر مارعالمعااررصاعالغا رألررةل صألع رررةلغأ عجدررةل"

عادأحلعااضلرألمملغيلشخصلخخ ل ملونلا رحل ألارملعاأار مارعالمعاارصاعالغا رألرةل

 نألررحلعابررغالعا صألررع  لاصدأصرررعالعارمأرررةلماارر لوررنلا رررحل رررعملشررخصلأررعلغحررم ىل

عارراضلرألرمملغريلشررخصلخخر ل ملورنلا رررحل ألاررملعادأرحلغرررنل صألع ررةلغأ عجدرةلعادأرحل

ل(.لل989ل9111 ك  لأنلشخصل  لعاأش مملغا رألةلاصرأةل)عاحننلمخخ من،ل

ر  غالعابغالعالعخص لغعاا قلعاأنعاغرةلعاأا خلأةلنر لرجبل ححلوأصررعال

عاأنعاغةلونلوأصرعالعاأش مم،لمرجبل ورلعلل أل رر لار لع لغعار أ ع ،لمأرنلععنررةل

بلأ عجدةلل رةلعظرعملعابرغالعارلعخص لغحرم ىللم ررةلاأعرعل ضل حرم ل رلل خ  لرج

رنل ل ر لع جر ع عالعاأار خلأةل درالً،ل ملصك شرعبل ضل جر ع عال مل ارعاربلمرر ل

لاصرأة.

 صل نلعا أللملعاغش ضلمعع شع لعا جرع ىلعادعاأررةلمع ارعملعارعقلعا جرع ىلعالعخصررةل

عادررعأصمنلأأررعل ل ل اررالزرررعلىل ل ل اررال حررحلعاأصكرررةلوررنلع لع ىلنررر لزعللوررللل

لعا  عغةلاحعاحل حنعبل   لعاأعح.

 ازملعزلرعلل   لعاأعحلعاأار  أ ل ر لعادأرحلعا جرع ضل ملعاحرععو ل ملعاخرلأ ل

مظمرم لعاأصكرررةلعاجأعورررةل ر لحررم ىلأؤااررعال  لررةل ملأاررعهأةل اررال اررععلل لع ىل

ةلراعولهمل  لاار لعاأش ممل االعخغةلأنلع لع ررنلاصألرعملغمظع بلعاأش مملعاأخ صة

أجأموررةلأررنلعادررعأصرنل رر لعاأشرر مملاصألرررعملغأمررعأمملم حررغنالأررنلمظررع بلع لع ىل

  عغررةل وأررعحلعادررعأصرنلمأنعاررغ مملوررنل خاررع مملم حررنرحلهررا لعأخاررع ؛لم ربررعل
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 اصرربلعأأرر ل نلر ررعغعل حررنعبل   لعاأررعحلعاأررلر رنلم نلرررللأارر م لعجررعنممل مل

ر اصبل عظرأعللعخصرعل ر لعاأشر مملر ررحل  عغرةل شصممل  ل لع ىلعاأش مم؛لهاعلعأأ ل

مأ عغدةل وأعحلعاألع أرنلغعا عةرالاصارعاعالعاأمبموةلاحعاحلعاأرلر رنلكأرعل حرغنال

عانعجةلأعاةل االأنلر ع بلهؤص لعاألر رنلعرعغةلونل حرنعبل   لعاأرعحلوصرال نل

 لعا رر ل ألرلملامررمل أل رر علوأررعلاأاريل  عررع ل  عغ ريلمغرراا لرأكرنلأنعاررغ مملورنلعأخاررع

رألدمنل رمعل  عرع ل ررعأمملغدأصمرمل ظمر الأمعرةلعاأ عجدرةلعاخع جررةلك  عغرةلخع جررةل

أنعرررلىلمعو رر عبلغعا  عغررةلعالعخصرررةلكعظررعملبرر م ضلأضل عظرررملأنعاررغ ل)عاحررننل

ل(.981ل9114معاامع ر ض،ل

لأجأعلعاأنعاغرنلعاألععمعررنلعأأ ركررنل" لغعظملAICPAعه م ًلكغر عً لعه أعأع "

لعالع لنر ل حل لولللأنلعاعش عالعا  عغة لعا ألع ر لونلأل ل دعار مع، خصرةلم ولعل

مع حلع عالعاأمعرةلعاأ دصألةلغأمبمملعا  عغةلعالعخصرةلمعا  ل دك ل ام لعصه أعمل

لعالعخصرةل لعا  عغة لغعظم لعصه أعم لزرعلى ل   ل دعح لغلم  لاعهأا لمعا   لعاأجعح غماع

لم ولعللعا ألع ر لونل دعارع مع.

ل لاك  لعابغالر بحلأأع لرأل ح لوصالعظعم لردل لام لعالعخصرة لعا  عغة  نلأةممم

عالعخص لغحلع اعلارش أحلوصالعادلرللأنلعاجمععبلعاأنعاغرةلمعص  حعلرةلمع لع رةل

لعا  ل بأنل نألرحلعأهلعبلعاأدلىلأاغألع.

 مفهوم الرقابة الداخلية  (1.1) 

ل د ربلرا مب لعادعمعن لهاع ل   لعا د   لعالعخصرة لعا  عغة ل عظأة لأةممم ح

لللل- عظأةلعا  عغةلعالعخصرةلمل هلع معلملأكمعع معلوص لعاعنملعا عا ل9

 تعريف الرقابة الداخلية: (1.1.1)

لعاا قل لأجأموة لغألعمع لعااعغح ل   لاك  لكأع ل د ب لعالعخصرة لعا  عغة كععا

ل لغألحل لعاش كة لأمجمعاأألعرر لعا  ل  غدمع لعاأدصمأعالمنأعرة لأنلل ة لمعا ألكل لع مع

لاة  ىلامرصةلأنلعازأنل لعا د ربلاع لع عاناعغرةلمأل لعصو أعللوصرمعلم للظحلهاع

ن المبدالجأدرةلعاأنعاغرنلعاألععمعررنل  ل أ ركعل د رةعل ك  لشأمص؛لم حغنال

لر غععه لم ج ع عا لماع ح لأن لغمع لر  غا لأع لمكح لعا عظرأرة لعاخاة لغألعمع عل د ب
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لوصرمعل لعصو أعل لمل جة لعاناعغعا لل ة لمعخ غع  لعأحمح لوص  لاصأنع ظة عاأش مم

لأنل اغرحلعاارعاعالع لع رةلعاأمبموةلمأنلخالحل لعادأحلملعا ألكل م عأرةلكةع ى

ل  غععهعل لمأألعرر  لا ق لأجأموة لأن لعالعخصرة لعا  عغة لأةممم لع اع لعا د رب هاع

 اغرحلعاارعاعالمل ؤل للم عل  لعاأؤااةل ملعاش كةل ا لخاةل عظرأرةل  ع بلل

ل(.964ل9112  علأا م لعصعجعزلمعاكةع ىلع ع عجرةل)عاغر ى،ل

لعاألععمعررنل لعاأنعاغرن لاأجأع لعا عغدة لعاأ عجدة ل ج ع عا لاجعة لو  ا لم ل هاع

لخاةلعا عظرملمكحلعاا قللAICPAعأأ ركرةل ع ج ع عالمعا  عغةلعالعخصرةل"غألعمع

ل لع ى ل بدمع لعا   ل حمحللمعأاعارب لوصا لعاأنع ظة ل اا ل ملب لمعا   عاأؤااة

لوصرمعل لعصو أعل لل جة لمزرعلى لعاأدصمأعالعاأنعاغرة لمحنة لل ة لمبأعن عاأؤااة

لعا  ل لع لع رة لغعاارعاعا لعادعأصرن لعا زعم لأن لمعا نألح لعا شعرصرة لعاكةع ى م نألرح

ل(.989ل9111مبد معلع لع ى"ل)عاحننلمخخ من،ل

عظعملعا  عغةلعالعخصرةلل(.9110،عص نعللعالما لاصأنعاغرن)األللو بلعاأدرع لعالما 

لعاأؤااةل ل لع ى ل  غععهع لعا   لعالعخصرة( ل)عابمعغا لعاارعاعالمع ج ع عا لكع ة غألعي

لمكةع ىل لعاأعظأة ل لع ى ل  لبأعن ل االهل مع لعامحمح ل   لع أكعن ل ل  اأاعول مع

مأععلمعك شعبلعاعشلعادأحلمعاأ بأعةلعصا زعملغارعاعالع لع ىلمنأعرةلعأحمحل

ل  للع خامعأ لأم م ة لأعارة لأدصمأعا لم مر ة لعاأنعاغرة لعااجالا لمعك أعح مل ة

ل(.9916لل9116عام العاأععابل)عاأاع عة،ل

  :أهداف الرقابة الداخلية (1.1.1)

ل االعا د ربلعااضلمححل اريلأةممملعا  عغةلعالعخصرةلرأكنلعاألمحلغعنل عا ععلع

لرعغع  لعااض لعا  را  لعا  عغةللعاملب لعظعم لم اغرح لمبع لأن لعاأؤااة ل نألألي  ن

لعا  ل اد ل لعا م رحلغرنل ح  عالماصم لعادعأصرنلم هلعبلعاأؤااة لهم عالعخصرة

(لمغماعل عنلعأهلعبلعا  رارةلاص  عغةلعالعخصرةل8919 اال نألرألمعل) مأع لمهعك ،ل

ل(9189ل9112رأكنل صخرحمعلكعت  ل)جأدة،ل

ل

ل
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ل ضل الوبل ملعخ ال ل ملام لعا خلعم.لنأعرةل حمحلعاأؤااةلأنل-8

عا ألكللأنلل ةلعاغرعععالعاأنعاغرةلعاأاجصةلغعال ع  ل أكعنل نلرللل جةلعصو أعللل-9

لوصرمعل غحلع خعال رةل  ع عال مل امل ضلأخاالأا ألغالً.

لعا  عغةلوصالعا خلعملعاأمع للعاأ عنة.ل-0

لزرعلىلعاكةعرةلع ع عجرةلاصأؤااة.ل-4

لاصاصاعالمعاأاؤمارعالم نلرللعصخ حعحعا.مبعلعظعملل-2

لنانلعخ رع لعأ  عللاصمظع بلعا  لرشعصمعمع.ل-6

لعا ل ربلمعادال عالع عاععرة.ل-7

ل نلرللع ج ع عالعا عةرارةلمعاصمع حلمعا دصرأعالغا رألةل بأنلععارعبلعادأح.ل-1

 ( فروع الرقابة الداخلية )مكوناتها(1.1.1)

 نلعا  عغةلامل دلل خ صلغعاعمعن لعاأنعاغرةل ألا،للر بحلأنلعا دع ربلعااعغألة

ماكعمعل خ صلغجأرعل مجيلعاعشعاللعخحلعامنلىلابأعنل نألرحلعأهلعبلعاأمبرموةل

اخلأةلكحلأنل لع ىلعامنرلىلمأ عجرعلعانارعغعالمأرنل رمل رإنلعا  عغرةلعالعخصررةلرأكرنل

ل ألارأمعل االعأعمعملعا عارةل9

 الرقابة الداخلية اإلدارية : -1

أ ررررحلعا  عغررررةلعالعخصرررررةلع لع رررررةل رررر لعاخ راررررةلعا عظرأرررررةلمكررررحلعاارررر قل  

مع جررر ع عالعا ررر ل خررر صل اعارررعًلغ  رررعلكةرررع ىل لع لعاخلأرررةلمعادأرررحلوصرررال نألررررحل

عأهرررلعبلمعاارعارررعالعا ررر ل  مررربل رمرررعلع لع ىلمأرررنلمارررع حلهرررا لعا  عغرررةل ورررلعلل

 قلعا نصررررحلعاأمعزعرررعالعا أللر ررررةلم ورررلعللغررر عأ ل رررل ربلعادرررعأصرنلمعاررر خلعملاررر

ل(.9911ل9110،لع نحع  لمأ ع غةلعاجملىل)عاحغعن

 الرقابة الداخلية المحاسبية : -1

 مررلبل اررالعخ غررع لعال ررةلعاأنعاررغرةلاصأدصمأررعالمأررل لعصو أررعللوصرمررعلمأررنل

ماررع حل نألرررحلهررا لعا  عغررةل  غررعملعظررعملعاألرررللعاأررزلمالم  غررعملناررعغعالعاأ ع غرررةل

عاأ عجدررةلعالم رررةلم اغرررحلعظررعملعاأحررعل عالما رألررةلع جأعارررةلمعارر خلعملأررمعزرنل

 (.967ل9112عاج للعاأا أ لمعصا خلعملعأأ حلاصنعابلعتا ل)عاغر ى،ل



48 
 

غحرررررةةلوعأرررررةلرأكرررررنلعاألرررررمحلغرررررألنل هرررررلعبلعا  عغرررررةلعالعخصررررررةلعاأنعارررررغرة،ل

معا  عغرررةلعالعخصررررةلع لع ررررة،لهررر لاعالعأهرررلعبلعا ررر لراررردال ارررال نألرألمرررعلعظرررعمل

،لمارررر ملع شرررع ىلهعرررعلا مبررررحلعاجععررربلعاأنعارررغ لاعظرررعملعا  عغرررةلعا  عغرررةلعالعخصررررة

عالعخصررررةلمعاأ أ رررحل ررر لعا  عغرررةلعالعخصررررةلعاأنعارررغرةلمعأهرررلعبلعا ررر لراررردال ارررال

 نألرألمررعل مجررمللعظررعملأنعاررغ لاررصرملرمررلبل اررال نألرررحلعادلرررللأررنلعأهررلعبلأررنل

ةلا أكررررنلبرررأعمعل ألرررلرملعاغرععرررعالعاالزأرررةلورررنلجأررررعلعاأدرررعأالالعاأعاررررةلعاالزأررر

 جمرررزىلعا  عغرررةلعالعخصررررةلمعاخع جررررةلأرررنلعاألررررعملغأمعأمرررع،لم اغررررحلعا  عغرررةلعاةدعارررةل

ل(.ل3602115وصالعأأمعحلاصنةعظلوصالأأ صكعالعاأؤااةل)لش بل،ل

لرررررمعنلغنارررربللماارررر ل نلعاعظررررعملعاأنعاررررغ لعاأ كعأررررحلرشررررأحلعادععحرررر لعا عارررررة

 9(ل2117)للغةصاارنلعا  عغةلعاأعارةلمع لع رة

لأجأموةلأ كعأصةلأنلعال ع  لمعاأا علعا. -

 لارحلناعغعا.ل -

 لم ىلأا علرةلأنكأة. -

  ألع ر لأعارة. -

 عو أعللعأحمحلعادصأرةل  ل ولعللعاأمعزععا. -

 مجمللكةعصالولارة.ل -

  ج ع لج لللم ضلمأةعجئ.ل -

،لم أعلونل هلعبلعا  عغةلعالعخصرةلعاأنعاغرةل م ل  أ حل  لعأهلعبلعا عارةل)لعااغرعحل

 (9589ل1999

 :من التالعب وسوء االستخدام ؤوسسة: حماية أصول المأ

رد غررر لهررراعلعامرررلب،لعامرررلبلعأمحلأرررنلجررر ع لغعرررع لعظرررعملعا  عغرررةلعالعخصررررةل

غحرررررةةلوعأرررررة،لمعظرررررعملعا  عغرررررةلعالعخصررررررةلعاأنعارررررغرةلغحرررررةةلخعحرررررة،ل عا  عغرررررةل

 عالعخصرةلعاأنعاغرةل  بأنلكحلعشعالأعا ل ملناعغ ل مل اجرحلاصدأصرعال
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عاأ دصألرررررةلغرررررعاأمع للمعصاررررر خلعأعا،لمهررررر لغررررراا ل رررررم  ل هرررررملعأارررررعاربل

مع جررر ع عالعا ررر ل برررأنل نألررررحلهرررلبلعانأعررررةلم  غرررعملعظ ررررةلعاألررررللعاأرررزلمال

 ررررر لعا ارررررجرح،لمعاررررر خلعملعانارررررعغعالع جأعاررررررة،لم ورررررلعللأرررررمعزرنلعاأ عجدرررررةل

غشرررركحللم ض،لم  غررررعملعظررررعملعاجرررر للعاأارررر أ ،لمعاةحررررحلعا ررررعملغرررررنلأررررنلرنرررر ةظل

حرررحلمأرررنلرألرررمملغ ارررجرحلعاأدرررعأالالعاأ دصألرررةلغررري،لم  غرررعملعاةنرررصلعارررلم ضلغعأ

اصأرررمع للمعا ررر  رملعاأارررغحلاصأاررر علعا،لم ألاررررملعادأرررح،لمعاةحرررحلغررررنلعامعجغرررعال

غنرررر لصلرألرررمملشرررخصلمعنرررللغإعجرررعزلوأصررررةلغألكأصمرررع،لم ارررجرحلعاأدرررعأالال ررر ل

ارررالمرررر لنرعمرررع،لم غعررر للم ىلأاررر علرةلأ كعأصرررةلممعبرررنةلا رررلعمحلعاأاررر علعا،ل 

ااررر لأرررنلعأارررعاربلمع جررر ع عالعا ررر ل أكرررنلأرررنل نكرررعملعا  عغرررةلوصرررالعاأرررمع لل

معاأأ صكرررعالكعاأ عجدرررةلعالعخصررررةلعا ررر ل د غررر لأرررنل هرررملعأارررعاربلا نألررررحل عوصررررةل

لعا  عغةلع لع رةلمعا  عغةلعاأنعاغرة.ل

 : دقة البيانات المحاسبية وزيادة درجة االعتماد عليهاب

نعارررررغرةلرد غررررر لأرررررنلعارررررعظملعأاعاررررررةلا رررررم ر ل نلعظرررررعملعاأدصمأرررررعالعاأ

عاأدصمأرررعالعا ررر ل ارررعوللوصرررالزررررعلىلعاأد  رررة،لم  شررررللع خرررعالعاألررر ع عا،لمأرررنل

هررراعلعاأعارررحلكرررعنلصغرررللامرررا لعاأدصمأرررعال نل كرررمنلوصرررالل جرررةلوعاررررةلأرررنلعال رررةل

ل9للعص  لمعا ألةلم ادالعا  عغةلعالعخصرةلعاأنعاغرةل اال نألرحلاا لونلا رح

أ عغدررررةل عةرررررالعاصرررررمع حلمعا دصرأررررعالعاأعاررررررة،لمعا نألررررحلأرررررنلأررررل لكةعر مرررررعلل-

لمأال أ مع.ل

  غرررعلعادأصررررعالمعا حررر  عا،لمخعحرررةلعاأ دصألرررةلغعأحرررمح،لمعا ألكرررللأرررنل عررريلل-

  لل مل عةراهعلاغألعًلاصارعاعالمع ج ع عالعاأ امأة.

اصأغرررعلئل  غررعل اررجرحلعادأصرررعالاص ألكررللأرررنل  غع مررعلغعاررل ع  لمعااررجالالاغألررعًلل-

 معأا لعاأنعاغرةلعاأ دع بلوصرمع.ل

  غررعلوأصرررعالعاجرر ل،لمعا ألكررللأررنل عمررعل رر ملوصررال  رر عاللم رررةلأررعلل عاررةلل-

ل اغعبلعصعن عبل نلمجلا.
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 الضبط الداخلي : -1

ر أ ررحلعابررغالعاررلعخص ل رر لجأررعلماررع حلعا عارررحلمع جرر ع عالانأعرررةل حررمحل

عصارر دأعحل مررملرد أررللوصررال ألارررملعادأررحلعاأؤااررةلأررنلعصخرر ال لمعابرررعملماررم ل

م عةرالعاأدعأالالغحم ىل صألع ررةلمغشركحلأار أ لغنرر لرألرمملكرحلأمظربلغنصألرةلأرنل

نصألعاللم ىل عةرالوأصرةلأدرعةلمغعا عا لركمنلوأحلكحلأمظبلأكأحلادأحلعاأمظربل

عملعتخ لمخعبعلاأ عجد يلمغاا ل  نألحلعا  عغةلعا صألع رةلوصالعا عةرال  عع لوأصررةل  أر

ل(.9948ل9110لم  يل)عاحغعن،ل

 الرقابة الداخلية محددات( 1.1)

صلرأكنللاعظعملعا  عغةلعالعخصرةلأللع لع ىلغعالارحلعاألعاعلوص ل نألرحلعأهرلعبل

9ل9111،لماارر لغاررغبلعاألرررمللعاكعأعررةل ملعاأ ألحررصةللمعا رر ل  بررأنلأررعلرصرر ل)عاعررعم 

ل(ل9609

 عغررةلعالعخصرررةلصل زرررللوررنلعاةمع ررللعاأ اصرربلعادررعلضلاررإللع ىلغررألنل كررمنل كصةررةلعا  -8

لعاأ م دةلأعمع.

 مجرريلأدظررملعررمعن لعا  عغررةل ارر لعادأصرررعالعا م رعرررةل ك رر لأررنلعادأصرررعالمررر لل-9

لعا م رعرة.

عأخاع لعاغش رةلعاأن أصةلعاعع جةلورنلع هأرعحلملعاشر مللعاراهع لمارم لعا ألرلر لل-0

 مام ل مملعا دصرأعا.

 عغةلعالعخصرةلونلا رحلعا معاؤلغرنل نللعاأرل ع ل مل أكععرةلعا نعرحلوصالعظملعا ل-4

 .ااةؤ نللعادعأصرنلم ا عبل خ  لخع ال مللعخحلعاأ

حلونل عةرالعا  عغةلعالعخصرةلأ رحلؤم أكععرةل اع ىلعا خلعملعاأا مارةلغمعااةلعاأال-2

ل جعمزل نللعاأل ع ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرة.

مرر لكع ررةلع رجرةلا عررر لعاظر مبلملغعا رعا ل أكععرةل نل حغحل ج ع عالعا  عغرةلل-6

لولملعصا زعملغمع.

ل
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لمقومات نظام الرقابة الداخلية (1.1)

ر م بلعجع لم عوصرةلعا  عغةلكعظعمل  ل ضلأؤااةلوصرالأرل ل رمع  لأجأمورةل

أنلعاأألمأعالعاب م رةلمعادععح لعامعأرةلعاالزأرةلاخصرحلعظرعملارصرملم درعحلاص  عغرةل

للعخحلعاأؤااة.

رأكنلع شع ىل اال نل ضل حرم ل ر ل ضلأرنلهرا لعاأألمأرعال ملعادععحر لررؤ  ل

وصال لع لعظعملعا  عغةلعالعخصرةلارلم  لموصرال نألررحل هلع ري،ل كصأرعل رم  الهرا للاصغع

عاأألمأعالمعادععح لغعاشكحلعااصرملمعاةدعحلكصأعلعزلعلال عوصرةللم لعا  عغةلعالعخصررةل

   ل نألرحل هلع معللعخحلعاأؤااة.

 أللعاعظعملعااصرملاص  عغةلوصال مع  لأجأموةلأرنلعاأألمأرعالعأاعاررةلمعا ر لرد

ل(9889ل8991رأكنل مبرنمعل رأعلرص ل)لعاانعنلمل غ عهرم،ل

لعا نلرللعامعبحلا هلعبلعا  رارةلملعاة ورةلاصمنلىلع لع رة.ل-

ل.غحةةلوعأة مع  لخاةل عظرأرةللعخحلعامنلىلع لع رةلل-

لعظعملأنعاغ لاصرم.ل-

ل ج ع عالاصرأةلا عةرالعأوأعح.ل-

ل مع  لأدلصالأال أةلاألرع لعألع .ل-

ل مع  لعاكةع ىلعاالزأةلال لعادعأصرنللعخحلعامنلى.ل-

ل مع  لجمعزلكب لاصأ عجدةلعالعخصرة.ل-

نلأألمأررعالعا  عغررةلعالعخصرررةلرأكررنل(ل 9821ل8991)مررر  لعاحررننلمارر عرعل

ل صخرحمعل  لعت  9

لغ أجةلعأهلعب.خ راةل عظرأرةلأعلل-

لوععح لغش رةلأال أة.ل-

لعظعملأنعاغ لأ كعأح.ل-
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ل لمعال  عغةلأععاغةلكعابغالعالعخص لمعاأ عجدةلعالعخصرة.ل-

لعظعملأ كعأحلاص ألع ر .ل-

9لل9114م  أ ررحلأألمأررعالعا  عغررةلعالعخصرررةلغنارربل)عاحررننلملعااررمع ر ض،ل

ل(ل  لعت  8299

لخ راةل عظرأرةلأعلغ أجةلعأهلعب.ل-

لح لغش رةلأال أة.وععل-

 عظعملأنعاغ لأ كعأح.ل-

لعاأ عجدةلعالعخصرةل(.ل– لمعال  عغةلأععاغةل)لعابغالعالعخص لل-

لعظعملأ كعأحلاص ألع ر .ل-

ل9عت  ل  ل( نلأألمأعالعا  عغةلعالعخصرةل  أ ح9911ل9116مر  ل)عاأاع عة،ل

لهركحل عظرأ لكب .ل-

لعاعظعملعاأنعاغ لعااصرم.ل-

لعابغالعالعخص .ل-

لكةع ىلعاأمظةرن.ل-

لب م ىلأ عغدةلعصا زعملغعظعملعا  عغةلعالعخصرة.ل-

لنأعرةلعأحمح.ل-

صغررررللأررررنلل،(2117)غةصاررررارنلمغنارررربللرررررمعنلعا  عغررررةلعاأعارررررةلمع لع رررررة

 رررم  لأألمأررررعال اعاررررةلاعظررررعملعا  عغرررةلعالعخصرررررةلمعاأ عجدرررةلن ررررالركرررمنل ررررعل عًل

ل9وصال نألرحل هلع يلمر أ حلاا ل  لمجمل

 عظرأ لاصرم،ل محرربلل ررحلاصمظرع ب،لعظرعملأنعارغ لأ كعأرح،ل ارمر لهركحل

اصأررمعللعاغشرر رة،لأألمأررعال ألررررملعألع لعاةدصرر ،لعاةحررحل رر لعامعجغررعا،لمنررلىل  عغررةل

ل.لعخصرةلاصرأة
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أأرعلاررغحلرأكررنلعاألرمحل نلعا  عغررةلعالعخصرررةل شرر أحلوصرالخأرر لأجأموررعالأررنل

عا ألكرللعاأدألرمحلوصرال  عةراهعلغأعلرزرلغ حأرأمعلم عادععح لعا  عغرةلعا  ل ألمملع لع ى

9ل9117 نل هلعبلع لع ىلأرنلعا  عغرةلارمبل  نألرحلمهرا لعاأألمأرعالهر ل)عاألغرعع ،ل

ل9(91149829(ل)عاحننلمعاامع ر ض،ل906

 هيكل تنظيمي كفء (1.1.1)

 نل اررع ل ضلوأررحلأؤاارر ل)نكررمأ ل ملمررر لنكررمأ (لهررملعا عظرررم،لمرشررأحل

عأهصرةلوصالمجيلعا نلررللأجرعصالولررلىلهر ل محرربلأةممملعا عظرمللعخحلعاجأدرةل

عامظررع ب،لم ألارررملعادأررح،لمعخ رررع لعادررعأصرنلم وررلعلهملوصررالعاعنررملعارراضلراررأحلامررمل

غ نأحلعاأاؤمارةلمعاألرعملغعادأرحلعاأعرمالغمرم،لممبرعلعاخارالمعاغر عأ لمكراعلار قل

كةررع ىلعاأاررع اةلمعاأنعاررغةلعا رر ل كةررحلوأصرررةل اغرررحلعاخاررالعاأمبررمورة،لم  م رربل

م دعارةلعاأؤااةلمر لعانكمأرةلوصالأل ل مىلم أعا لمأ معرةلعا عظررم،ل كصأرعلكرعنل

عا عظرررملأنكأررعًلمأ عررعًلغعاحررم ىلعا رر ل أكررنلعاأعظأررةلأررنلعا ةعوررحلوصررالعامع ررعلكصأررعل

عا اعوالعاأعظأةل نل ححل االعاة ةل ملعاة عالعاأا مل ة،لم نل نألحلعأهلعبلعا ر ل

 (.92ل2111أ ركرةلاص عأرة، عأالا نألرألمعل)عاأؤااةلعأ

اك لر أكنلعاعظعملعا  عغ لأنل نألرحل هلع يلغكةع ىلم دعارةلرعغعر ل نلر رم  ل رريل

أجأموررةلأررنلعاأألمأررعالعأاعارررة،لمأررنل صرر لعاأألمأررعالعامركررحلعا عظرأرر لمرألحررلل

غعامركرررحلعا عظرأررر لأجأمورررةلعامارررع حلمع جررر ع عالعا  عغررررةلعا ررر ل نكرررملوال رررةل

شر ب،ل عغةلعاالزأةلوصال ص لعاأؤااعال)عغةلغملبل م ر لعا عاأؤااعالغجمعزلعا  

3602115.) 

رد غ لمجمللهركحل عظرأ ل  لعاأؤااةلورعأالًل اعاررعًلا نألررحلعا  عغرةلعالعخصررةل

لعا  عغررةلعاأنعاررغرةلمعا  عغررةلع لع رررة،لمأررنلعااغردرر ل نلررر ملاارر لأررنلخررالحلشررألرمعغ

حل ر للمخارمالمنرلمللأار مارةلعا نلرللعامعبحلاكحلأنلخامالعااصاةلعاأخماةلاك

اةلكرحلشرخصلملأنعارغ يلورنل لع ل كحلأعمملنرر لرر ملأرنلخرالحلهراعلعا نلررللأارع
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 وأعايلمأمعأريلمر رأل الاار لأرنلخرالحل ورلعللخ رارةل عظرأررةلأ كعأصرةلم ورلعلللاررحل

ل(99249ل9116،لمجزهعل رأعلرص ل)عاله عمضلما عرعخعصلغعاصمع حلمع ج ع عالع

 الخريطة التنظيمية  (أ

لؤاارةررعلعاأار مرعالع لع ررةل ر لعاأرعغع لمبعلخ رارةل عظرأررةل شرأحلجأل

معامظع بلعاأخ صةةللعخحلكحلأا م لمل محربلاأنلرشعحلكحلمظرةةلغنر ل مبرعل

 نل  رمع  للمن ال د غ لها لعاخ راةلأ كعأصرةلمعأماجررةلمأ عاررةلرجربها لعاخ راةل

ل9 رمعلعاخحع صلعا عارة

لعةلاأألعغصةل ضل امر ل  لعاأا ألغح.9لمه ل نل كمنلأ (لعاأ معـة8

(لعاغاعارررـة9ل ضلرجررربل نل كرررمنلغارررراةلن رررالرأكرررنل مأمرررعلأرررنل غرررحلعادرررعأصرنل9

لغعاأؤااة.

(لعامبـم 9ل ضلمعبنةلأنلزعمرةل نلرللخامالعااصاةلمعاأا مارةلمن ال  رمع  ل0

 رر لعاخاررةلعا عظرأرررةلعاغاررعاةلمعامبررم لرصررزمل نلر  ررحلغمررعلأجأموررةلأررنلعاصررمع حل

معاألررمععرنلعاأعظأررةلاأخ صرربلعأوأررعحلمعأعشرراةللعخررحلعاأشرر مملمرأكررنلمبررعلهررا ل

عاصمع حلمعاألمععرنل ر لحرم ىللاررحل عظرأر لممحربلمظرةر لرنرلللغريلكع رةلعأوأرعحل

معاأارر مارعالاكررحلأارر م ل لع ض.لمصلشرر ل نلهررا لعاصررمع حلرجرربل نل  بررأنلكع ررةل

وصرالعو غرع ل عمرعلغأ عغرةل"لاررحللعاأا مارعالمعااصاعالغعاعاغةلاكحل  لل ر لعا عظررمل،

لوأح"لاصجأرعل،لمأ شللععجعزلعأوأعحلم عةرالعاغ عأ .

(لعاأال أررـة9لمهرر ل نل كررمنلعاخ راررةلعا عظرأرررةلأال أررةلاصشرركحلعاألررععمع لاصأؤااررةللللللل4

عالعارراضلأؤااررةلعج أعورررة(لماغردررةلعاعشررل–شرر كةلأاررعهأةلل–)أؤااررةلنكمأرررةل

أ (ل ألررلل خ صرربلعاخ راررةلعا عظرأرررةلأررعلخررلل،جع ض ، أع ارريلعاأؤااررةل)حررععو 

عخرر البلعشررعالعاأؤااررةلمكرراا لعخرر البلنجررملعاأؤااررةلعةارريلنررر ل نلعاخ راررةل

عا عظرأرررةلعا رر ل حررأملاأؤااررةلحررعر ىلصل ال ررملعاأؤااررةلعاأ مارراةلمصلعاأؤااررةل

لعاكغر ىل.
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(لعا كعارررـب9لأررنلعأأررم لعاأاصمغررةلوعررلل حررأرملخ راررةل عظرأرررةلأ عوررعىلوعحرر ل2

ربل ضل نل كمنلعاةمع لل ملعاأعع علعا  ل دمللوصالعاأش مملأنل حأرملخ رارةلعا كعا

ل عظرأرةل ةمقلك ر عًل كعاربل ولعلهع.لل

 ب( دليل اللوائح واإلجراءات 

رعغع ل ولعلللاررحلخرعصلرمبرحلجأررعلع جر ع عالع لع ررةلمعاأعاررةلمعا  عغررةل

خررالحل نلرررللم د ررربلعا رر ل عارر لجأرررعلعادأصرررعالعا رر ل ألررمملغمررعلعاأؤااررةلأررنل

عخ حعحررعالكررحلمظرةررةلأررنلعامظررع بلعا رر ل شررأصمعلعاخ راررةلعا عظرأرررةلاصأؤااررة،ل

ل9أرزلهاعلعالارحلغعاخحع صلعا عارةمرجبل نلر 

لرجبل نلركمنلشعأاللاكع ةلعامظع بلعاأغرعةل  لعاخ راةلعا عظرأرة.ل-

رجررربل نلرشررر أحلوصرررالمحررربلمظرةررر لاكرررحلمظرةرررةلأرررنلهرررا لعامظرررع بلرغررررنلل-

ل حعحعالمعاأمعملعاأاؤمحلوعمعلعاأمظبلشعمحلعامظرةة.عصخ

رجبل نلرش أحلوصرالكع رةلع جر ع عالعاأخ صةرةلعاأعاررةلمع لع ررةلاجأررعلعادأصررعالل-

لعا  ل لخحل  لعاعقلكحلمظرةة.

لفي المؤسسات األهلية  التنظيمي الهيكل مكونات (5.5.1.1) 

 عا عاررة عامر عا  شكرح  ا  عأهصرة عاأؤااعا  ادا مع لع ض عا عظرأ  عامركح أهأرة

(ل)عاأؤااررةل4502115)شرر ب،عاأؤااعا  صرر   لع   رر  عاشررةع رة  ررم   ابررأعن

ل(979ل2111عأأ ركرةلاص عأرة،

 جأرررع أررن عامر ررةلعادعأررة،لم  كررمن  ربررع وصرمررع مراصررح عادأمأرررة9 عاجأدرررةل- 

لوصرررمملم ألررعًلاعظررعم عاأة مبررة عصا زعأررعا  م ررمع عاررارن عادررعأصرن عأوبررع 

 م د أرل ع لع ى أجصر   ع خرب عا ر  عا شر ردرة عامر رة غأ عغرة عاجأدررة،لم درل

أنعاررغةللم ل   ررماا كأررع عاأؤااررة شررؤمن غ ارررر  عاخعحررة معاصررمع ح عاررعظم

،لمأعع شرررةلعا أل رررر لعاارررعمضلعاررراضلردرررل لأجصررر ليأجصررر لع لع ىلمأ عغدرررةلوأصررر

ع لع ىلورررنلأجأرررحل وأرررعحلعاأؤاارررةلعاأعاررررةلمع لع ررررةلاصارررعةلعاأع مررررة،لكأرررعل
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 نلأررررنل هررررملحررررالنرع يل دررررررنلأ عجررررعلخررررع ج لرعررررمبلوررررعممل رررر لأ عغدررررةل

مأ عجدررررةلعا اررررجرالالعاأعارررررةلاصجأدرررررة،لكأررررعل عمررررعل نررررللل  دررررعبلعاأ عجررررعل

لصيلغدرلعلونل أل ر عالع لع ى.ا ألالارةل  ل لع لوأعصابأعنل

ردررللغأ عغررةلعااررصاةلع لع رررةل رر لعاأؤااررةلمركررمنل كمرعرريل ع لع ى9 أجصرر ل-ب

 وصرا ردأرح نر  اصأؤااة عأاعا  عاعظعم معخ حعحع يلماصاع يلاغألعًلاأعلرنلل 

 عةرررالعاارعاررعالعادعأررةلا نألرررحل هررلعبلعاأؤااررة،لمر ررماال لع ىلم ارررر لعادأررحل

ك ارربلأجصرر لع لع ىلشرر ور يلوررنلا رررحلعع خعغرريلأررنل غررحلعارررمأ لاصأؤااررة،لمر

عاجأدرةلعادأمأرة،لمرألمملأجص لع لع ىلغأمعأيلأنلخالحل دررنلعاأمظةرنلعأكةرع ل

لمع ش عبلوصالوأصمملمأ ع غةل لع مم.

مهررررملعألعىلعا عةرارررررةلا نألرررررحل عشرررراةلمغرررر عأ لعاأؤااررررة،لمررررر مل 9عاأمظةررررمنل-ا

م ألررررعلانعجرررررةلعاأؤاارررررةلأرررررنلعاأرررررؤهالال دررررررعمملأرررررنل غرررررحلأجصررررر لع لع ىل

عادصأررررةلمعادأصررررةلعاالزأرررةلاصألررررعملغ عةررررالغررر عأ لمأشرررع رعلعاأؤاارررةلماغألرررعًلاأرررعل

لهملأنلللغعاال نةلعا عةرارةلاعظعملوأحلعاأؤااة.

لالهيكل التنظيمي أهداف (3.5.1.1)

)عاحررررررغعنلاكرررررر لركررررررمنلعامركررررررحلعا عظرأرررررر لكةررررررؤلرجرررررربل نلرنألررررررحلعت  

ل9ـ(1991معاةرمأ ،ل

ل9صرعالعاأؤااةعا  عغةلوصالوأ -1

غنرررر لصلرألرررمملأمظررربل مل لع ىلمعنرررلىلغإعجرررعزلوأصررررةلغألكأصمرررعلأرررنلغرررلعر معل

 اررررالعمعر مررررع،لغررررحلرجرررربل نل أرررر لغأل غدررررةلأ عنررررح،لعا رررر خرصلغإعجعزهررررعل ررررمل

لعو أعلهعل مل عةراهعل مل اجرصمع.ل

 9عا لعمحلمعاأنع ظةلوصالعأحمحل نلرللأاؤمارة -2

غنرررر لرررر ملعاةحرررحلعا رررعملغررررنلمظرةرررةلعصن ةرررعظلمعا ارررجرحلغعاارررجالالممظرةرررةل

عا رررلعمحلمعصن ةرررعظلغعأحرررمحل)لكأرررعل ررر لعاةحرررحلغررررنلأمأرررةلعا خرررزرنلمأمأرررةل

اررررجالالعاأخررررعزنل(لمغمرررراعلرحررررغحلوأررررحل نررررل لع لع عالغأ عغررررةلأ عجدررررةل

وصررررالوأررررحلع لع ىلعأخرررر  ،لنررررر ل رررر ملوأصرررررةلعاأاعغألررررةلغرررررنلعااررررجالال
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مغررررنلعأحرررمحلعاأمجرررملىللم ررررعً،لمكررراا لعاأاعغألرررةلغررررنلعا حررررلللعاأنعارررغرة

لعاةدص لاصأخزمنلمغرنل حرللاجالالعاأخعزن.ل

 9م نلرللعادال عالعاأ لعخصةلغرعمععصا ألالحلعا عظرأ لاإللع ىل -3

ر نألررررحلعصارررر ألالحلعا عظرأرررر لغ نلرررررللاررررصاعالكررررحل لع ىلمأاررررؤمارع مع،لم عظرررررمل

أرررررعحل نرررررل لع لع عالرد غررررر لأكأرررررالًلعادال رررررعالغررررررنلع لع عالغنرررررر ل نل و

لمأ ع غعًلأوأعحلع لع عالعأخ  لأأعلرزرللأنلكةع ىل عةرالعادأصرعا.

 :نظام محاسبي متكامل (1.1.1)

رد غ لعاعظعملعاأنعاغ لعاجرللأنلعاأ اصغعالعاالزأةل ألعللع لع ىلمعأا عبلخرع ال

مع خرعالعاألر ع عالغعو غرع  لعاأؤااةلغعاغرعععالمعاأدصمأعالعاأاصمغةلا نصررحلعأوأرعحل

لعظعأعًلاصأدصمأعا.

 عاعظررعملعاأنعاررغ لرد غرر ل لعىلهعأررةل اررعوللوصررال نألرررحلوأصرررةلعا  عغررةلغحررةةل

وعأةلمعا  عغةلعالعخصرةلغحةةلخعحةلمزرعلىل عوصر معل  لأجعحل نألررحل هرلع معلعغ رلع ل

عصعن ع رررعالأرررنلعا نألرررحلأرررنلأرررل لعصا رررزعملغعاألمعورررللمعاألرررمععرنل ارررالعاكشررربلورررنل

لمعاأخعاةعالمن المبعلعا محرعالعاالزأةلادالجمع.

رزلعللعالم لعااضلرأكنل نلرؤلرريلعاعظرعملعاأنعارغ ل ر لأجرعحلعا  عغرةلعالعخصررةل

()لعاانرعنل912ل9112كألنللأألمأع معل اعلأعل مع  الايلعاخحرع صلعا عاررةل)جأدرةل،

ل(.8991مكأعحل،ل

ئل  املغعامبم لمعا غعالمولمل نلرألمملعاعظعملعاأنعاغ لوصالأةعهرملمأغعل -8

لعاجأمللا نكملوأصرةلعا مجريلعاأنعاغ .

ر بأنلعاعظعملعاأنعاغ لار قلم سارعاربلم جر ع عال عررةلاص نألرحلأرنلجلررةل -9

لعادأصرعالعاأنعاغرةل،معا ألكللأنلل  معلملاالأةلعا غمربلامع.

شررأمحلعاعظررعملعاأنعاررغ لوصررالأجأموررةلأارر علريللعخصرررةلمخع جرررةلم ررحل -0

 أا علرةلعاأنللىلاكحلوأصرةلأنلوأصرعالعاأؤااة.عالم عالعا

للارحلاصناعغعالر مل غمرغيلم ألعًلاأ اصغعال ولعللعاألمع ملعاأعارةلاصأؤااة. -4



58 
 

 رللعادأصررعالعاأنعارغرةل مصًلغرألمحلمر اصربلاار لبر م ىلمجرمللأجأمورةلل -2

لل   رةلأععاغةلانجملعاأؤااةلماغردةل وأعامع.

صةرر للأ عجدررةلوأررحلأررنلراررغأليلاصألبررع ل  غررعملأغررل ل ألارررملعادأررحلن ررالر ررع لا -6

 وصالعن أعصالعاخاأللمعاعشلما وةلعك شع معلنعحلم مومع.

رجبل نلرد أللعاعظعملعاأنعاغ لوصالأجأموةلأععاغةلأرنلعا ألرع ر لمعاألرمع مل -7

 أا ألغصرة(.ل–جع رةلل–عاأعارةللل) ع رخرةل

 رجبل نلركمنلعاعظعملعاأنعاغ لأةرلعًلمخعا لأنلعا دألرلعا.ل -1

رغعررالعاعظررعملعاأنعاررغ لغنررر لرأكررنلعارر خلعملعانعاررمبل رر ل عةرررالرجرربل نلل -9

 عادأصرعالعاأنعاغرة.ل

رعغع ل نلر أشرالعاعظرعملعاأنعارغ لأرعلعامركرحلعا عظرأر لاصأؤاارةلاارمماةلل -81

ل.Responsibility accounting) ج ع لم اغرحلأنعاغةلعاأا مارة)

 :داخلية(المراجعة ال –أدوات رقابة مناسبة )الضبط الداخلي  (1.1.1)

أنلعاأألمأعالعأاعارةلاعجع لعظعملعا  عغةلعالعخصرةلمزرعلىل عوصر يل هأررةل رم  ل

 لمعالم اعاربل  عغةلأععارغةل عجرعزلخارةلوأرحلعا  عغرةللعخرحلعاأشر مملمأرنل هرمل

لها لعألمعالعابغالعالعخص لمعاأ عجدةلعالعخصرة.

 :نظام الضبط الداخلي (1.1.1.1)

هملع ج ع عالعا  لأنلشألعمعلعاأنع ظةلوصال حمحلمأمجملعالعاأؤاارةلأرنل

مردر بلهراعلعاعظرعملغألعريلعاعظرعمل،لا  ةل ملام لعار دأعحل ملعا زمرر  ضلعخ ال ل مل

عااضل بديل لع ىلعاأؤااةلمأعلر  غالغريلأرنلمارع حلمأألرعرر لم ارعاربل مرلبل ارال

ماار لورنلا ررحلأ عجدرةلوأرحلبغالوأصرع معلمأ ع غ مرعلغا رألرةل صألع ررةلأار أ ى،ل

م لع لكرحلأمظرربلغمعارراةلأمظرربلخخرر ،لماارر لأرنلعجررحلبررأعنلناررنلاررر لعادأررحل

اررةلمناررعغع معلم جعرربلع  كررعبلعأخاررع ل ملعاعررشل ملعا الورربل رر ل حررمحلعاأؤا

ل(.9181،عام لعا)



59 
 

رد غ لعابغالعالعخص لجز علأنلعادأصرعالعا م رعرةلعاجع رةلمررم  للاررالل صألع ررعل

رد غرر لعاجررز لعاأركررععرك ل ملعتارر لاعشررعالعا  عغررةلعالعخصرررةلغأةممأرريللوصررالعال ررةلمهررم

لعامعاع.

رأ ررحلعابررغالعاررلعخص لأجأموررةلأررنلع جرر ع عالمعا   رغررعالعاخعحررةلعا رر لررر مل

مبدمعلغع  لأععلمعك شعبلعأخارع ل ملعصعن ع رعالمعاعرشلأرنلععنررةلمعا ارمر ل

المعا   رغرعالهر لأرعلرأكرنلعاأا أ ل  ل لع لعادأحلأنلععنرةل خ  لمهرا لع جر ع ع

 نلراصررحلوصررريل" معوررللم ارر لعابررغالعاررلعخص "لمعا رر لرأكررنل ألارررأمعل اا)عاحررننل

ل9(9870لل9114معاامع ر ض،ل

لعاألمعوللمعأا لعادعأةلاصبغالعالعخص 9ل-8

  أ حلهرا لعاألمعورلل ر لع جر ع عالمعا   رغرعالعا ر ل مرلبلغحرةةل اعاررةل ارال

لنأعرةلعأحمحلمأنل هأمعلأعلرص 9

لعا ألأرنلوصالعأحمح9ل- 

هرر لأجأموررةلع جرر ع عالعاخعحررةلغعا ررألأرنلوصررالعأحررمحلعا رر لامررعلاغردررةل

لخعحةل د بمعل االعاا  ةل ملعصخ ال ل ملعا صبل ملعابرعم.

ل9ا  عغةلعانلرةلمعا  عغةلعاأزلمجةعا خلعمل اصمبلعل-ب

أصررةل  أ حلعا  عغةلعانلرةل  لمبعلنلمللا ل العااصاةل  لأجعحلعا حر رحلغد

أدرعةلم زلعللها لعااصاةلأعلعاحدمللأنلعاأا مرعالع لع ررةلعارلعرعل ارالعاأار مرعال

لع لع رةلعأوصا.

 أررعلعا  عغررةلعاأزلمجررةل  د أررللوصررالعشرر  ع ل ك رر لأررنلشررخصلصعجررعزلوأصرررةل

لأدرعة.

ل  
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ل9أ عجدةعظعملعالل-ج

لؤااعالعا  لامعل  مملاص ألكللأن9  لعاألأ عجدةر مل عشع ل املخعصلغعا

ل.عادأحنانلار لل-

ل.ولملأخعاةةلعأعظأةلمع ج ع عال-

ل.صا زعملغألمعوللعا  عغةلعالعخصرةعل-

ل9عظعملأ ع غةلعاغ رلل-ل

ر مل عةرالهاعلعاعظعملونلا رحلمبعل ج ع عالاصرأةلمأعظأةلغعاعاغةلاكحلأرنل

لعاغ رللعامع للمعاحعل لوصالعاامع .

لعاألمعوللمعأا لع لع رةلاصبغالعالعخص 9ل-9

أمورررةلع جررر ع عالمعا   رغرررعالمعاخارررمعالعا ررر ل بررردمعل لع ىلعاأؤاارررةلأج

لالمعاأا مارعالأنل هأمعلأعلرص 9اع  ل ألارملعأوأعحلم مزرعلعصخ حعحع

 نلرللعصخ حعحعال ر لأخ صربلعاأار مرعالع لع ررةل ر لعاأشر مملغعاعارغةلاكرحلل- 

لضل ارال كعأرحلمغعاعاغةلاكحل  لللعخحلها لعاأا مرعالمغشركحلررؤل ،أا م لوصالنل

مل بع غمعلكأعلرجبلأ عورعىلورلملعار ألالحلشرخصلمعنرللغرأللع لللعاجممللعاأغاماةلمو

لوأصرةلأدرعةلغألكأصمع.

مبررعلع جرر ع عالعا ةحرررصرةلعا رر ل نررلللعاخاررمعالعا عةرارررةلعاالزأررةلألع لكررحلل-ب

لوأصرةلأنلعادأصرعالعاأخ صةةلعا  لرألمملغمعلعاأش مم.

شركحللم ضلمأرنلم رالتخر لماار لغررنلعادرعأصرنل عرر لم غرلرحلعصخ حعحرعالغل-ج

ل  لعاأؤااةلغأعلصلر دع  لأعلأحصنةلعادأحل ملردم ي.

ل

ل
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لعاألمعوللمعأا لعاأنعاغرةلاصبغالعالعخص 9ل-0

  أ ررحلهررا لعاألمعوررلل رر لأجأموررةلع جرر ع عالعا رر لررر ملمبرردمعلازرررعلىل عوصرررةل

محلمأرنل هرملمنأعررةلعأحرعاعظعملعاأنعاغ ل  لأجعحلعا  عغةلوصال عشاةلعاأؤاارةل

ل9ها لعاألمعوللأعلرص 

ل9عا اجرحلعال   ضلاصدأصرعال- 

ر ملاا لأنلخالحلعاأا علعالعااصرأةلمعاأؤرلىلانلم لها لعادأصرعال  لعال ع  ل

لمعااجالالعاأخ حةلغاا .

ل9عابغالعاناعغ لاصل ع  ل-ب

لخالحلعا خلعمل اعاربلأدرعةلأ ح9ر ملاا لأنلل

ل ع غةلع جأعارةلاكحلأجأموةلأنلعاناعغعالعاأ جععاة.عا خلعملناعغعالعاأل-

عاأ عجدررةلعالم رررةلأوأررعحلأررمظة لكررحل اررملغنررر لصلر ررماال ضلأمظرربلأ عجدررةلل-

لعأوأعحلعا  لرؤلرمع.

لعا ة رشلعاأةعجئلوصال وأعحلعاأمظةرن.ل-

ل9أاعغألةلعأحمحل-جل

ار عبلرأكنل نل ر ملهرا لعاأاعغألرةلورنلا ررحلعاجر للعاةدصر ل ملشرمعلعالأرنل 

نلمجرللمعا نألرحلخع جرةلمرصزمل ن ضل اغعبلعخ البلعا حررلرنلعارل   ضلمعاةدصر ل 

لحلونلها لعصخ ال عا.ؤمأعمعلم نلرللعاأا

 المراجعة الداخلية: (1.1.1.1)

 د غ لعاأ عجدةلعالعخصرةلعانصألةلعأخر ىل  لأجأموةل ج ع عالعا  عغرةلعالعخصررةل

 غدللمبعل عظأةلعا  عغةلعالعخصررةلمع جر ع عالعامعجربل  غعومرعلصغرللأرنلمجرملل لعىل

 دعاةلا ألررملها لعأعظأةلملأل ل عوصر معل  ل نألرحل هلع معلورنلا ررحلعا ألكرللأرنل نل
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غررعاصمع حلمعا دصرأررعا،لمهرراعلهررمللم ل عظأررةلعاأ عجدررةللعا عةرررالررر ملم ألررعلاأررعلهررملمع ل

ل(.997ل8996،لمخخ من عاحغعن)عالعخصرةل

مارعالعاأ عجدررةلعالعخصرررةلؤاأ عجدررةلعالعخصرررةلاغألررعًلاغرررعنلأارررأكررنل د ررربلع

ل-وصالعاعنملعا عا ل9لIIA)عاأ عجدرنلعالعخصررنل)لعاحعل لونلأجأع

أار ألصةلأألر  ىللعخرحل نرللأعظأرعالل"عاأ عجدةلعالعخصرةلوغع ىلونلمظرةةل ألرررمل

عأوأررعحلغمررلبل نررصلم ألررررمل عشررا معلغعو غع هررعل لعىلاخلأررةلهرراعلعا عظرم")ااةرر ،ل

ل(.919ل9112

عشررعال ألررمرأ لألررللورر بلأدمررللعاأرر عجدرنلعاررلعخصررنلعاأ عجدررةلعالعخصرررةلغألعمع"ا

 رأةلم نارنلوأصرعالعاأعشرألى.لمعا شع ضلأمبمو لمأا ألحلرحأملغع  ل بع ةل

ا ألرررملم ناررنل عوصررةلوللعاأعشرألىل ر ل نألررحل هرلع معلغ رم ر لأرلخحلأعر ظملمه ل اع

معادأصرررررررعالعا رررررر لرعاررررررمضلوصرمررررررعلعألع لعا  ررررررعغ لل لع ىلعاأخررررررعا ،لمعا  عغررررررة،

ل(.لIIT:2009)اصأعشألى"

كأعل د بلعاأ عجدةلعالعخصرةلغألعمعلعشعال ألررأ للعخحلعاأش مملاخلأةل لع  ي،ل

مأجعامررعلوأصرررعالل، اررأال لع ىلعاأ عجدررةلعالعخصرررةم ألررمملغمررعل لع ىللعخررحلعاأشرر ممل

ل(.9860ل9119،لم  اعملعاأش مملككحل)عح لمشنع يلمعظملأدصمأعالم عشاة

كرراا ل درر بلغألعمررعل لعىلهعأررةلأررنل لمعالعا  عغررةلعالعخصرررةل مرر ل اررعوللع لع ىل

اةلعاأشرر مملمأخ جع رريلوصررالأ عغدررةلمأ ع غررةلكع ررةلوأصرررعالم  اررعملمأ عكررزلم عشرر

ل(.8992ل)عاعم ض،

ل(.998ل9112رأكنل صخرصلاغردةلأةممملعاأ عجدةلعالعخصرةل  لعت  9ل)جأدة،ل

ل*للعشعاللعخص لأا ألحل  لعاأؤااة.

ل*ل لعىل  عغرةلاع  لعع ألعللم ألررملجأرعلعا  عغعالعأخ  لعا  ل كمعمعلع لع ى.

ل*لمظرةةلعا شع رةل ك  لأعمعلمظرةةل عةرارة.
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لعا  عغعالع لع رةلمعاأنعاغرةلمعابغالعالعخص .*لرأ للعشعامعل االجأرعل

ل*ل دأحلوصال ألررملعا  عغةلعاأنعاغرة.

*لعاأ عجعلعالعخص لصلرجبل نلرألمملغألضلوأرحلأرنل وأرعحلعا عةررال ملرشر   ل ر ل لع ل

لوأحلامبلرألمملغأ عجد ي.

ل:(9114مه لغاا ل ملبل اال)عاحننلمعاامع ر ض،ل

المع ج ع عالمماع حلعا  عغةلعالعخصرةلعاأدأمحل*لعا نألحلأنلأل لعصا زعملغعاارعاع

لغمعللعخحلعاأا مرعالعاأخ صةة.

ل*لعا نألحلأنلأل لكةع ىلم عوصرةل لع لعأ اعملمع لع عالعاأخ صةةل  لعاأش مم.

ل8991اعشررعالاررإللع ىلرعاررمضلوصررالعأ رر ل)عاحررننلمارر عرع،لا نألرررحلعامررل رنل ررإنلع

9810)9 

ارررةلماررع حلعا  عغررةلعا رر لر غععهررعلعاأشرر ممل رر لأ عجدررةلم ألررررملأررل لكةررع ىلم دعل-8

لأجعصالعا شعرحلمعا أمرحلمعاأنعاغة.

عا نألحلأنل أكععرةلعصو أعللوصالعاغرعععالعاأنعاغرةلملع نحرع رةلعا ر ل  برأعمعلل-9

لعااجالا.

عا نألحلأرنلأرل لعاأنعارغةلوصرالعأحرمحلمنأعر مرعلأرنلعاأخرعا لعاأخ صةرةلأ رحلل-0

ل،معاخاع ىل،معا الوب(.)ع ا عبل  لعصا خلعمل

ل ألررملعألع لوصالأا م لأ عكزلعاأا مارة.ل-4

اغألعلااا ل إنلعاعقلعاأ عجدةلعالعخصرةلصلرأل ح لوصالعشعالأدرنلأرنل مجريلعاعشرعال

عا رر ل ألررمملغمررعلعاأؤااررةلغررحلارشررأحلكع ررةلعأعشرراةلن ررالرارر ارعل نلرألررلملعاأ عجررعل

لعالعخص لخلأع يلاإللع ى.ل

ل  
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 نظام متكامل للتقارير: (1.1.1)

أأعلرلوملعا  عغةلعالعخصرةل  لعاأؤااةلمجمللعظعملاصرملمأ كعأحلاص ألع ر لرغررنل

ع ع  لوأصرةلعا  عغةلمعاأ عجدةلمأأعلصلش ل ريل نل ولعللها لعا ألع ر لغا رألةلارصرأةل

ل(9لل9879ل9114رنألحلعاعمعن لعا عارةل)عاحننلمعاامع ر ض،ل

لاأد  ةلأل ل عوصرةلعأوأعحلمعأعشاةلغكةع ىلم عوصرة.*لرم  لعأاع لعاالزمل

ل*ل د غ لها لعا ألع ر لمارصةلانح ل مجيلعاعألصلعامع لىل  ل ألع ر لعاأ عجدة.

*ل د غررر لهرررا لعا ألرررع ر لماررررصةلادررر  لعا محررررعالعاغعرررع ىلادرررالال ضلععن ع رررعال مل

ل خاع .

وررنلا رررحل وررلعللأررعلل*ل د غرر ل لعىلأررنلعألمعالعا رر لرأكررنلعارر خلعأمعلا ألررررملعألع 

رد بلغ ألرع ر لعألع لمعا ر ل  برأنلع رع  لأألع عرةلعألع لعاةدصر لأرعلعألع لعاأخارال

لمغرعنلعصعن ع عالماغرد معل) رجعغرةل ملاصغرة(لم اغعغمعلمماع حلوالجمع.

ل*ل د غ لعا ألع ر لغأ عغةلمارصةلع حعحل غالطلعاع ع  ل االعاأا مرعالع لع رةلعأوصا.

 د من تطبيق السياسات الموضوعة:وجود إجراءات لزيادة الكفاءة والتأك (1.1.1)

 نلناررنلعخ رررع لعاكةررع عالعا رر ل  ععارربلأررعلعأوغررع لمعاأارر مرعالمعااررصاعال

عاأةمبةلامعل د غ لأنلعالوع ملعأاعارةلاعظرعملعا  عغرةلعالعخصررةلمر اصربلاار ل نصررالًل

اأررؤهالالعادصأرررةلمعادأصرررةلعا رر لشررعأالًلاصمظررع بلعاأخ صةررةللعخررحلعاأؤااررةلم نلرررللع

رجرربل مع  هررعل رر لأررنلرشررعصمع،لمرررؤلضلاارر ل اررالبررأعنلعاةمررملعاحررنرحلاصخاررال

ىلمعاارعاعالمع ج ع عالعا عةرارةلعاخعحةلغمع،لمأنل ملبأعنلعا عةرالعااصرملغعاحم 

ل(.998ل8991عاأ ممبل رمعل)عاانعنلم غ عهرم،ل

غ للعخصرر ل ملخررع ج لأنل عادعحرر لعاغشرر ضلرد غرر ل اررع لعجررع ل ضلعظررعمل  ررع

عأ رر علل رر لأخ صرربلعاأارر مرعالع لع رررةلأارر مارنلأارر مارةلكعأصررةلوررنل عةرررال ارر ل

م معوللعظعملعا  عغةللعخحلعاأؤااةلمازرعلىلعالم لعاراضلرأكرنل نلرؤلرريلعأ ر علل ر ل

أجررعحلعجررع لمزرررعلىل عوصرررةلعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةلر اصرربلعأأرر لبرر م ىل ررمع  ل
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،ل(ل)لعاانررررعنلم غرررر عهرم9867ل9114)عاحررررننلمعااررررمع ر ض،لدععحرررر لعا عارررررةلعا

ل(.999ل8991

*لاالاةلعخ رع لعاأمظةرنلوعللعا دررنلمأ عورعىل رمع  لعاأمرع عالارلرمملمعا ر لرأكرنل

ل نل ألعغحلعن رعجعالعامظرةة.

ل.موصالكةع ىلعادعأصرنلم  علأا معهل*ل عةرالعاغ عأ لعا ل رغرةلعالم رةلاصأنع ظة

ظةرنلأنلم التخ لمعاألرعملغعا مجريلعاأععابل  لنعاةلعك شرعبل*لأ عجدةلوأحلعاأم

ل ضل حم .

*ل رمع  لعظررعملاصنرمع زلراررعهمل ر لأكع ررألىلأرنلرررؤلضلوأصريلغكةررع ىلغأرعلرررؤلضلا نألرررحل

 عأهلعبلعاأ جمى.

 :ساعدت في ظهور الرقابة الداخلية العوامل التي (1.1)

عصو أعللوصرمرعلصغرللأرنلمجرملل ألمملعاأؤااعالغإولعللغرععع معلعاأعارةلماك لر مل

عظررعملاص  عغررةلركةررحلاارر ،لكرراا لاررعهملوررلللأررنلعادمعأررحل رر لعشررم لأررعلراررأالغعظررعمل

ل(99169ل9116كنل نلعمجزهعل  لعت  ل)عاأاع عة،لعا  عغة،لمها لعادمعأحلرأ

كغ لنجملعاأؤااعالمزرعلىل وأعامعلأأعل ل ل االععةحرعحلعاأصكررةلورنل شرخعصلل-8

ةلعاأم رمقلغمرعلاص ألكرللأرنلا لنعجةلعاأال ل االعاغرععرعالعاأعاررأل غرنلمأخ حرنلمكا

لالحلم لع ىل ص لعأأمعح.عنانلعا 

عا دألرررللعامركصرر لمع لع ضلاصأؤااررعا،لأأررعل ل ل اررالمجررمللوررلللأررنلع لع عالل-9

لعخررحلعاأؤااررةلم رر لكررحللع رر ىل) لع ى(لوررلللأررنلعأ اررعملمعاةرر مملأأررعلزعللنعجررةل

ل رألررةلمأم ررمقلغمررعلوررنل لع لع لع عالمعأ اررعملمعاةرر مم،للع لع ىلعادصرررعل اررالغرععررعا

لمكاا لع خعال ج ع عالازرعلىلعاكةع ىل  لعا خلعملعاأمع لل  لعأ اعملمعاة مم.

 ل لزرررعلىلنعجررةلعانكمأررةل اررالغرععررعالأعارررةلل رألررةلمأم ررمقلغمررعلنررمحلعشررعالل-0

لعاأؤااعالاأد  ةلأاعهأع معل  لعص  حعللعاألمأ ل االعشم لعظعملعا  عغة.
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مارةلع لع ىلوررنلنأعرررةل حررمحلعاأؤااررةلمأعررعلعاعررشلمعأخاررع لم ألصرررحلؤأاررل-4

عالعخصرةلرأكعمرعلأرنلخالاريل  صلع  كعغمعلأأعلعا لوالأعمعل عشع لعظعمل دعحلاص  عغةل

لعام ع لاصأا مارعالعاأصألعىلوصرمع.

 ام لعاأ عجدةلعاخع جرةلم نمحلوأصرةلعاأ عجدةلأرنل نرصلشرعأحل ارال نرصلل-2

عخ غررع ضلماكرر لررر أكنلعاأ عجررعلأررنلعارر خلعملعادرعررعالصغررللأررنلمجررمللعظررعمل  عغررةل

عاشرعأحلمعاراضللعخصرةل مضلم دعحلم صل با لعاأ عجعلعاخع ج ل االعاألرعملغعاةنصل

لرؤلضل اال كعاربلأ  ةدةلادأصرةلعاأ عجدة.

 اإلجراءات التنفيذية لتحقيق خصائص وأسس الرقابة الداخلية (2.1)

ارررةل)عااررعو لموأرر م،لا نألرررحلأألمأررعالعا  عغررةلعالعخصرررةلرصررزملع خررعالع جرر ع عالعا ع

ل(98119لل8998

لعا عارةل9"لم  بأنلعاعمعن للGeneral procedures ج ع عالوعأةل"لل- 

لعا ألأرنلوصالأأ صكعالمأمجملعالعاأؤااةلبللعأخاع لنابلاغرد مع.ل-8

لأ ع غةلاصرأةلاصغ رللعامع للمعاحعل .ل-9

ل.لMarginal control أعش لعااصاعالأعلعاأا مارعال)عا  عغةلعانلرة(لل-0

 رم ر لعا  عغرةلعاأزلمجرةلوصرالعادأصررعالعامعأرةل) م ررعلشرركعا،لومرلىلعاخررزع ن،لل-4

لأرزععرةلعا أللر رة(.عا

ل. م ر ل املعا ة رشل)عاأ عجدةلعالعخصرة(لا حمحلعاأد بةلاص الوبلمعصخ ال ل-2

 Regulative and administrative جررر ع عال لع ررررةلم عظرأررررةل"ل-ب

procedureلم  بأنلعاعمعن لعا عارة9ل

لغعادأح. نلرللعخ حعحعالع لع عالمعأ اعملعاأخ صةةلاربأنلولملعا لعخحلل-8

ل مزرعلعامعجغعالغنر لرنألح9ل-9

لولمل عة عللأمظبلغإ أعملوأصرةلغكعأصمعلأنلعاغلعرةل االعاعمعرة.ل- 
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لمبعلوأحلأمظبل نال  عغةلأمظبلخخ .ل-ب

ل مزرعلعاأاؤمارعالغمبم لا نلرللعاأا مارنلونلع هأعحل ملعاخاأل.ل-0

لأحلمعاةححلغرنلعامظع بلعا عارة9 ألارملعادل-4

لح رحلغعادأصرة.مظرةةلعا ل- 

لمظرةةلعاأمع ألةلوصالعادأصرة.ل-ب

لمظرةةل عةرالعادأصرة.ل-ا

لمظرةةل اجرحلعادأصرة.ل- 

لمظرةةلعصن ةعظلغعأحمح.ل-ا

ل عظرملعأ اعملنابلاغردةلوأحلكحل ام.ل-2

ل نلرللل رحلاخامعالكحلوأصرة.ل-6

لعادأح. م رعلعاأمظةرنلوصالعاأا علعالعا  ل ولمهعلكإ غعال رعأمملغماعلل-7

 خ عاللعاأا علعالأنل ححلمولىلحم لم ارمعنلأخ صةرةلاكرحل لع ىلحرم ىلاعالل-1

لامن.

لأ عوعىلعع ألعحلعاأمظةرنلأنلنرنلتخ لغأعلصلر دع  لأعلار لعادأح.ل-9

لب م ىل واع لكحلأمظبل جعز يلعااعمرةل  ل م ع مع.ل-81

ل9عارة"لم  بأنلعاعمعن لعا Accounting procedures ج ع عالأنعاغرةل"

ل  غعالعادأرالالل   رعًلم النلم مع.ل-8

لولمل  غعال ضلأا علل صلغدللعو أعل لمعاأمع ألةلوصريلمأؤرللغم ع ألي.ل-9

لأ عجدةلوأحلأمظبلغمعااةلأمظبلخخ .ل-0

لعا دأعحلعتصالعاأنعاغرةلاا وةلعصعجعز.ل-4
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عا  عغررةلعارر خلعملماررع حلعاررمعزنلعاناررعغ لعالم رررةل)أررمعزرنلأ عجدررة،لناررعغعالل-2

لع جأعارة(.

ل امرعاللم رةلاكشمبلعاأحع بلممر هعلأعلعال ع  .ل-6

ل،عا  أع عا(.عاج للعاأةعجئلعالم ضل)عأللرة،لغبعوةل-7

 الخالصة:

لعا  عغة لأةممم لعا د بلوصا للغدل لمأألمأع مع لا نألرحللمع ج ع عاعالعخصرة عا عةرارة

ل لرأكن لعالعخصرة لم ا لعا  عغة لعاأألعغالالل ا صةلعا عغعاخحع حمع ل   صا خلعأمع

ل لعاشخحرة لوصا لوصالمعا د ب لعاصرغرة لعأهصرة لعاجأدرعا ل   لعالعخصرة لعا  عغة لم 

لعا عا 9عاعنمل

 ؟  لنأعرةل حمحلعاأؤااةأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل -8

ععررعالعاأنعاررغرةلعاأاررجصةلأرعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصررةل رر لعا ألكررللأررنلل رةلعاغر -9

 ؟غعال ع  

 ؟رةل  لأععلمعك شعبلعاعشلمعأخاع  عغةلعالعخصأعلهمللم لعا  -0

 ؟عل لعا أمرحأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لعاأنع ظةلوصالأح -4

المعاأارؤمارعالم نلررللأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصررةل ر لأ عغدرةلعظرعملعاارصاع -2

 ؟عصخ حعحعا

أرررعلهرررمللم لعا  عغرررةلعالعخصررررةل ررر لعا نألرررحلأرررنلعا رررزعملعادرررعأصرنلغعاارعارررعال -6

 ع لع رة؟

 ؟عادعأصرنأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  ل  علكةع ىل -7

 أعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لظحلمجمللعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرة؟ -1

 ر لعاةحرحللمجأرعلعاغرععرعالعاالزأرةلم نصرصمرعلصاؤار ملع جعغرةلوصرالهرا لعا ارع

 عاألعلملمهملأعمجرةلعال عاة.
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 ( مقدمة: 5.1) 

رمرررلبلهررراعلعاةحرررحل ارررالعا دررر بلوصرررالأعمجررررةلعال عارررةلعادأصررررة،لمأج أرررعل

عال عاررة،لممارررصةل جأرررعلعاغرععررعالمعارر د ع لعاغرععررعالعاأجأدررةلوررنللم لعا  عغررةل

عالعخصرةلغعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرةلأعل نصرصمعلععاال عًلأأعلم للغعألبلعاأنعارغ لورنل

لنألحل هلعبلعال عاة.لعا  عغةلعالعخصرةلاصمحمحل االعاع ع  لغأعلر

 caceل أعشرعًلأعلاغردةلم هلعبلعال عاةل أللل رملعار خلعملأرعم لل عارةلعانعارة

study ل عاةلعاظعه ىلكأعل مجرلل ر لمعا  ل د أللوصالل نللعاأععه لعامحةرة،لممهل

للعامع علم م ملغمحةمعلمحةعلل رألع.

وصالعا نصرحلعاأ دأحلانعارةلأنرلملىل ملورللل صررحلأرنللأعم لل عاةلعانعاةلرألمم

عانعصالأنلنر لعاأكعنلمعازأعنلمعاأمبمملغع  لعا د بلعاشعأحلعارل رحلوصرمرعل

خحررع صلم نصرررحلكررحلأررعلر دصررحلغعاظررعه ىل ملعاأشرركصةلأجررعحلعال عاررةلأررنلجمععرربلم

ل(.951ل2117ل،مع جعهعال)ل غمغك لمعاصنصح

ا رألرةلال عارةلمنرلىلأدرعرةلأ رحلأج أرعللوصرال عريرد بلأعم لل عارةلعانعارةل

حععورةل ملخلأرة،لل عاةل ةحرصرةلوأرألةلغعر  لأنص ل مل ا ىل مل غرصةل مأؤااةل

أرنل،ل ضلمعاخ مالغ دأرأعال عاغحلوصالعانعصالعاأأع صرةلامرعلعا رةع لجأرعلجمععغمع

،لعأخ  لعاأشعغمةلعا  لرة   ل دأرملعاع رع  لوصرمرعلعاب م ضلعا ألكرللوصالعانعصا

كررزلوصرمررعلغأة لهررعلمعجأررعلمررعلمبرردر معلعاخعحررةلرأكععررعل نلع  صل نلعانعاررةلعا رر لا

ع رجررةلعاغرععررعالمعاأدصمأررعالعاأ دصألررةلغمررعل ررمل نصرصمررعلمعا درر بلوصرمررعلاص محررحل اررال

عاررعالعامحررةرةل رر لعخ رررع لم ةاررر لعاع ررع  ل رر لعال لرةرررلكأررعل عرريلل.معبررنةلغشررألعمع

أار عغاةلأرنلل عارةلعانعارة،لم ربرعلمورمغيلحدمغةلعا دغر لعاكأ لونلعاأدصمأعالعا

ل.ك  ىلعاغرعععالمحدمغةل حعرةمعلم نصرصمع

عامرالحل  لونلعظعملعا  عغةلعالعخصرةلغجأدرلوصريل ملعا د ع لعاغرعععالعاأجأدة

،لأرررعلعا نصررررحل(لغعو غع هأرررعلنرررعا  لعال عارررةل)لعأنأررر لعاصرغررر لمعاكةرررربلغععرررعزض

معا خالصلعاع رع  لأعمرعلا نألررحل هرلعبلعال عارةلم رملعصار دععةلغأرعلم لل ر لعألبل

لعاأنعاغ .ل
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 ( مجتمع وعينة الدراسة:  5.5.1) 

،لمعظررر علا درررلللهرررا لر كرررمنلأج أرررعلعال عارررةلأرررنلعاجأدررررعالعأهصررررةلعاصرغررررة

م عمومعل  لعاغاللل أللل ملعا خلعملأرعم لل عارةلعانعارةلا شرعغيل هرلعبلهرا لعاجأدرعال

ل عاررةلجأدر ررعنلاألررلأمأعل رر لعاأج أررعلعاصرغرر لمل ررمل َررعاجأدرررعالم م عبررمع،لمأررنل

مهأررعللأأررعلراررعوللوصررالاررمماةلعانحررمحلوصررالعاأدصمأررعا،لماأل غمأررعلأررنلعاغعنرر 

 عاررةلعا  عغررةلعالعخصرررةل،لنررر ل ررمللجأدر رر لعامررالحلعأنأرر لعاصرغرر لمعاكةررربلغععررعزض

لغمأع.ل

 (  وسيلة جمع البيانات:  3.5.1) 

أررنلخرررالحلهرررا لعال عارررةل رررمل ررر لعاةحرررمحلعاارررعغألةلعاررر عغعال اررر صةلعصاررر غرعنل

 صل عمرعلل،لمعا  ل ا خلمل  لأدظمل عمعملعاغنرم صا خلعأمعل  لعاأألعغالالعاشخحرة

 خ صرربل رر ل هأر مررعلنارربلعاأررعم لعاأ غررعل رر لعال عاررةل دصررالاررغرحلعاأ ررعحل د غرر ل

مصلارأعل رأرعلل،أنل عابلعألمعالعا خلعأعل  لعاأعم لعامحة لعاشخحرةلعاأألعغالا

أعللمعاأألعغالالعاشخحرةلعاخعحةلغما لعال عاةل ج رال،ر دصحلغغنم لل عاةلعانعاة

 رةلمعاأ عجدرنلعالعخصررنل) ملأنلرعرمبلوعمأرع(لم أعرع ل ؤاع لعأ اعملعاأعارةلمع لع

معاأمظةرنلغعاألاملعاأعا لغكص رعلعاجأدر ررنلأمبرمملعال عارةل ر لعاة ر ىلأرنلعاأخعزنل

معاأارر علعالاعاللأررعل ررملعصاررالملوصررالعام ررع حك،لم22/7/2115مل اررال1/8/2112

لوصرالعاال نرةلعاأعاررةل ر لكص رعلعاجأدر ررنلأمبرمملعال عارةلعادال ةلنر ل ملعصاالم

معاألرررمع ملعاأعاررررةلمعاأرزععررررعالعا أللر ررررةلمعارررل ع  لمعاارررجالالعاأنعارررغرةلمع لع ررررةل

 ررررمل جأرررررعلعاغرععررررعالأررررنلخررررالحلغرررراا لمل،(لم2112-م2111-م2111)لاصاررررعمعال

هرارنلعا جممل ارالعام رع حلمعاأار علعالاعالعادال رةلغعو غرع ل،لمعاأألعغالالعاشخحرة

اعارةلاجأرعلعاغرععرعالمعاأدصمأرعالعاالزأرةلا نألررحل هرلعبلعأعامارص رنلأنلعألمعال

لعال عاةلمغأعلر أعشالأعلأعم لل عاةلعانعاة.ل

ل

ل

ل
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 ( تحليل بيانات الدراسة: 3.1) 

 ر لجرلعمحل نصرصررة،لهرا لعاجرلعمحل ن رمضلوصرال  لعاغرععرعالعاأ نحرحلوصرمرعل ملو

عااؤعحلعا  رار ل"أرعلهرمللم لعا  عغرةللع جعغةلوصاحل مب،لمع جعغةلوصرمعل اعؤصا

لعالعخصرةل  لعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرة؟"لمها لعا اعؤصاله 9

لأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لنأعرةلعأحمح؟ل-1

أررعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصرررةل رر لعا ألكررللأررنلل ررةلعاغرععررعالعاأنعاررغرةلعاأاررجصةلل-2

لغعال ع  ؟

لمعأخاع ؟ عالعخصرةل  لأععلمعك شعبلعاعشلأعلهمللم لعا  عغةل-ل3

لأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لعاأنع ظةلوصالأحعل لعا أمرح؟ل-4

أررعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصرررةل رر لأ عغدررةلعظررعملعااررصاعالمعاأاررؤمارعالم اغرررحلل-5

لعصخ حعحعا؟

للع رة؟أعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لعا نألحلأنلعا زعملعادعأصرنلغعاارعاعالع ل-6

لأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  ل  علكةع ىلعادعأصرن؟ل-7

لأعلهمللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لظحلمجمللعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرة؟ل-8

مغدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمعصاررالملوصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةل

ل غرنلعت  9

 :األصول( دور الرقابة الداخلية في حماية 1.1.1)

عامرلبلعأمحلأرنللنأعرةل حمحلعاأؤااةلأرنلعا الوربلمارم لعصار خلعمرد غ ل

جرر ع لغعررع لعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةلغحررةةلوعأررة،لمعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةلعاأنعاررغرةل

غحررةةلخعحررة،ل عا  عغررةلعالعخصرررةلعاأنعاررغرةل  بررأنلكررحلعشررعالأررعا ل ملناررعغ ل مل

ارر خلعأعا،لمهرر لغرراا ل ررم  ل هررملعأاررعاربل اررجرحلاصدأصرررعالعاأ دصألررةلغررعاأمع للمعص

مع جرر ع عالعا رر ل بررأنل نألرررحلهررلبلعانأعرررةلم  غررعملعظ رررةلعاألرررللعاأررزلمال رر ل

عا اررجرح،لمعارر خلعملعاناررعغعالع جأعارررة،لم وررلعللأررمعزرنلعاأ عجدررةلغشرركحللم ض،ل

م  غررعملعظررعملعاجرر للعاأارر أ ،لمعاةحررحلعا ررعملغرررنلأررنلرنرر ةظلغعأحررحلمأررنلرألررممل

اأدررعأالالعاأ دصألررةلغرري،لم  غررعملعاةنررصلعاررلم ضلاصأررمع للمعا رر  رملعاأاررغحلغ اررجرحلع
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اصأارر علعا،لم ألارررملعادأررح،لمعاةحررحلغرررنلعامعجغررعالغنررر لصلرألررمملشررخصلمعنررلل

غإعجعزلوأصرةلغألكأصمع،لم اجرحلعاأدرعأالال ر لنرعمرع،لم غعر للم ىلأار علرةلأ كعأصرةل

بلمع ج ع عالعا  ل أكرنلأرنلممعبنةلا لعمحلعاأا علعا،ل االمر لاا لأنلعأاعار

 نكررعملعا  عغررةلوصررالعاأررمع للمعاأأ صكررعالكعاأ عجدررةلعالعخصرررةلعا رر ل د غرر لأررنل هررمل

لعأاعاربلا نألرحل عوصرةلعا  عغةلع لع رةلمعا  عغةلعاأنعاغرة.

وصرالعام رع حلمعاأار علعالاعالعادال رةل  جر ع لعاأألرعغالالعاشخحررةلمع ارالملمغدرل

ل.عا  عغةلعالعخصرةلانأعرةلعأحمحج ع عال(لرمبحل 1.4عاجلمحل  مل)

ل  
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 (8.4جلمحل  مل)

 .عا  عغةلعالعخصرةلانأعرةلعأحمح ج ع عال

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

لانأعرةلعأحمح

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هررررحلجأرررررعلعأحررررمحل رررر ل

عاجأدررررةلغأرررعل رمرررعلعاأغرررعع ل

معأ ررع لمعاارررع عالأررؤأنل

لوصرمع؟

عأحررررررمحلأررررررؤأنلوصررررررال

غعاجأدررررررةلمكررررراا لوصرررررال

خررررررزع نلعاجأدرررررررةلبررررررلل

لعاا  ةلمخرععةلعأأععة.

أرررررررؤأنلوصرررررررالعاأغرررررررعع ل

معاارررررع عالمكرررراا لوصررررال

عاخرررزع نلغعاررر  عع لعأ رررع ل

لمر لأؤأنلوصري.

هررحلررر ملعارر خلعمل جرر ع عال

لعا  عغةلوصالعاأخزمن؟

،لنررررررر لررررررر ملجرررررر للعدررررررم

عاأخرزمنلاررعمرعلكأررعل مجررلل

لاررجالالخعحررةلغررعاأخزمن

مرمجرررررررررلل حرررررررررحل ررررررررر ل

أررررنلعأخ حعحررررعالغرررررنل

رارر صملعاأررمعلل رر لعاأخررزنل

مغرنلأنلرألمملغعا اجرحل  ل

عاأعظمأررررررررررررةلعاخعحررررررررررررةل

مرمجررررلل أرررررنللغررررعاأخزمن

اصأخررررعزنلمرارررر خلملعظررررعمل

 مجرللنرر للعاج للعاأا أ 

خعحررةلاك  معرررةل أررةلمأعظ

ل.اصأخعزن

،لنررررررر لررررررر ملجرررررر للعدررررررم

عاأخررزمنلاررعمرعلكأررعل مجررلل

اررجالالخعحررةلغررعاأخزمنل

)عأر لحر بلغبرعوة،لعانل

حرر بلغبررعوة،لعانلمع لل

غبررررعوة(لمرارررر خلملعظررررعمل

عاج للعاأا أ لنرر ل مجرلل

غاع ررررررةلعاحررررررعبلاجأرررررررعل

عاأررمعللكأررعل مجررللأعظمأررةل

عاك  معررررررررررررررةلخعحرررررررررررررةل

غعاأخزمن،لكأعلرمجرلل أررنل

لاصأخعزن.ل

هرررررحلهعرررررع لجررررر لللم ضل

حررعلمقلأررنل غررحلأةررعجئلاص

شرررخصلخخررر لمرررر ل أررررنل

لعاحعلمق؟

جرر لللم ضلأةررعجئلهعررع ل

اصحرررعلمقلأرررنل  ررر ىل ارررال

 خررر  لرألرررمملغررريلعاأ عجرررعل

لعالعخص .

هعع لج لللم ضلكحلشرم ل

ماررررر لأةررررعجئلرألررررمملغرررريل

ل  ر لعاألاملعاأعا .
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هرررررررحل د أرررررررللعاارررررررجالال

أررررنلعاأاررررؤمحلعاأنعاررررغرةل

لغعا م رعل  لعاجأدرة؟

لعدم.لعدم.

عاأررل موعال)وررلعلهررحلكع ررةل

عاأحررر م عالعاع  ررررة(ل ررر مل

لغأمجبلحكم ؟

ل211عدرررم،ل عاأغرررعاغل رررمقل

لرعررررع لررررر ملحرررر  معلوررررنل

لا رحلحكم .

عدم،ل عاأغعاغلعا  ل زرللورنل

لرعع لكصمرعل رل علورنلل811

لا رحلحكم .

هرررحلرألررررمملعاأاررررؤمحلوررررنل

عاخزرعرررررةلغأمرررررعملعاألرررررغ ل

عاعألررررررلضلمع رررررررلعملاررررررل ل

لعاأحع ب؟

لعدملعدمل

عاع  ررررةلهرررحلعاأحررر م عال

 رررررر ملأررررررنلخررررررالحلاررررررصبل

لأا لرأة؟

لعدملعدمل

هررررررحلعاجأدرررررررةل ارررررر خلمل

ارررجالالخعحرررةلا حرررمحل

عا عغ ررررررررةلم رررررررر مل نررررررررلر ل

لعااجالالغعا أ ع ؟

 مجرررررللارررررجالالخعحررررررةل

غعأحررمحلعا عغ ررةل اك  معرررعل

 ألرررررررررالمرررررررررر مل نرررررررررلر معل

لغعا أ ع .

 اررر خلملعاجأدررررةلارررجالال

خعحررررةلا حررررمحلعا عغ ررررةل

نررررررر ل ارررررر خلملكرررررر مال

 غررنل رأرةل نل لغعا أ ع ل

عأحرررررررررررررحلمعن ارررررررررررررعبل

لعا مالكي.

ل

ل
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هررحل ألررمملعاجأدرررةلغجرر لل

لم ضلاصأررررمعللعاأخزعررررةل

ل)غبعوة،لولل،ل لمعا(؟

ل

،لررررر ملجرررر للعاأخررررزمنلعدررررم

لملم رررعل رر لعمعرررةلكررحلاررعةل

كأررررعللرمجررررلل أرررررنلاصأخررررعزن

رمجرررررللأارررررعوللاررررريلمرمجرررررلل

غعاألارررررررملعاأرررررررعا لأنعاررررررربل

)أ ع رررربلأخررررعزن(لأخرررر صل

غعاأاعغألررررررررةلغرررررررررنل حرررررررررلل

عاخعحرةلاأعظمأةلعاأخزمنلغع

غرررررررعاأخزمنلأرررررررعل حررررررررلل

لعاأخزمنلغعاأخعزن.

عدرررم،لرررر ملجررر للعاأخرررزمنل

لم رررعًل رر لعمعرررةلكررحلاررعة،ل

كأررعلرمجرررلل أررررنلاصأخرررعزنل

غنمز ررريلأةرررع رحلعاأخرررعزنل

امعرررررعال مرألرررررمملغ نمررررررحل

عاحرررررررررر بلم رحررررررررررعصال

عصاررررر الملشرررررم رعًلاصألارررررمل

عاأررررعا لمعارررراضلرمجررررللغرررريل

أعظمأررةل اك  معرررةلخعحررةل

لغعاأخزمن.

جررر للعأحرررمحللهرررحلرررر م

عا عغ ررررةلاررررعمرعًلغأمجرررربل

ل  ع ؟

عدملر ملجر للعأحرمحلعا عغ رةل

اررعمرعلأررنل غررحلاجعررةلعاجرر لل

لغأل ع لأنلعاألر لعا عةراض.

عدررررملررررر ملجرررر للعأحررررمحل

عا عغ ةلارعمرعلأرنل غرحلاجعرةل

عاجررر للغألررر ع لأرررنلعأأررررنل

لعادعم.

هررررررحل ارررررر خلملخررررررزع نل

لأنأرةلاصخزرعة؟

لعدم.لعدم.

هررحل مجررللغمعغررةلان عاررةل

لجأدرة؟عا

لعدم.لعدم.

هررحل رر ملن عاررةلعاجأدرررةل

 ررر ل م رررعالمرررر لعادأرررحل

لعاعمع ض؟

عدملر ملن عاةلعاجأدرةلارصرةل

لعارمم.

عدرررملرررر ملن عارررةلعاجأدررررةل

لارصةلعارمم.

هررررحلررررر ملعا ررررألأرنلبررررلل

لعاا  ةلمعان رح؟

لعدم.لعدم.

ل
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غع بع ةلاأعلاغحلاك  ل ععيل  لجأدررةلعامرالحلعأنأر لرر ملحر بلأغرعاغلأرنلعادمرلل

عاأارر لرأةل زرررلل رأ مررعل رر لعاأرر ىلعامعنررلىلوررنلأع ررةللرعررع لغررعا مملأررنلمجررملل ألرر ىل

(ل رعصلوصرال عريلصلرجرمزل جر ع لأرل موعالأرنل66غعاال نةلعاأعارةلاصجأدرةل)عاأعلىل

عادمررلىلعاأارر لرأةل زرررلل رأ مررعل رر لعاأرر ىلعامعنررلىلوررنلأع ررةللرعررع لم نظرر ل جز ررةل

لعادأصرعالغألحلل جعزىلح  مع.

(ل ا رررزعملجأدررررةلعاكةررربل رأرررعلر دصررحلغرررإج ع عالعا  عغرررةل8.4جررلمحل)ر بررحلأرررنلعا

عالعخصرررةلانأعرررةلعأحررمحلمكرراا لعا ررزعملجأدرررةلعامررالحلعأنأرر لغررعة لع جرر ع عال

لغعا  عع لأعلرخ صلغإج ع لج للأةعجئلاصحعلمق.

دور الرقابة الداخلية في التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة ( 1.1.1)

 :بالدفاتر

 نلعظعملعاأدصمأعالعاأنعاغرةلرد غ لأنلعاعظملعأاعارةلا م ر لعاأدصمأرعالعا ر ل

 اعوللوصالزرعلىلعاأد  ة،لم  شرللع خعالعاأل ع عا،لمأنلهاعلعاأعاحلكعنلصغرللامرا ل

عاأدصمأررعال نل كررمنلوصررالل جررةلوعارررةلأررنلعال ررةلمعا ألررةلم ارردالعا  عغررةلعالعخصرررةل

ل9لل(929ل8999عااغعح،ل)لعاأنعاغرةل اال نألرحلاا لونلا رح

لأ عغدةل عةرالعاصمع حلمعا دصرأعالعاأعارة،لمعا نألحلأنلأل لكةعر معلمأال أ مع.لل- 

  غعلعادأصرعالمعا ح  عا،لمخعحةلعاأ دصألةلغعأحمح،لمعا ألكللأنل عيل لل ملل-ب

  عةراهعلاغألعًلاصارعاعالمع ج ع عالعاأ امأة.

لغعال ع  ل-ا ل  غع مع لأن لاص ألكل لعادأصرعا ل اجرح لاصأغعلئلل  غع ً لاغألع معااجالا

 معأا لعاأنعاغرةلعاأ دع بلوصرمع.ل

  غعلوأصرعالعاج ل،لمعا ألكللأنل عمعل  ملوصال   عاللم رةلأعلل عاةل اغعبلل- 

 عصعن عبل نلمجلا.

ل لمعاأا علعالاعال مع االم عاشخحرةعاأألعغالالل ج ع مغدل لعام ع ح وصا

ل2.4عادال ةلعاجلمحل  مل) لاص ألكللأنلل ةلرمبحل ج ع عالعا  عغة( لعالعخصرة

لعاغرعععالعاأنعاغرةلعاأاجصةلغعال ع  .

ل  
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 (9.4جلمحل  مل)

 عاغرعععالعاأنعاغرةلعاأاجصةلغعال ع  .ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلاص ألكللأنلل ة

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

ا ألكللأنلل ةلعغلعاخعحة

عاغرعععالعاأنعاغرةل

لعاأاجصةلغعال ع  .

لعامالحلعأنأ لجأدرةلجأدرةلعاكةرب

هرررحلارررل لعاجأدررررةلص نرررةل

لأك مغةلمأد ألى؟لأعارة

ل مجللم ملعصاالملوصرمع.ل مجللم ملعصاالملوصرمع.

هحلر ملعا خلعملعظرعملعاألررلل

 عاأزلما؟

رررررر مل  غرررررعملعظرررررعملعاألررررررلل

عاأرررررررررزلمالغرررررررررعاا رأل رنل

لعارلمرةلملعتارة.

لعدم.

هرررحلرررر مل ورررلعللنارررعغعال

ع جأعاررررررررررررةللعاأ ع غرررررررررررة

 معاأاعولى؟

عدررملررر مل وررلعلهعلغعارر خلعمل

لأعظمأةلعاناعغعا.

عدررملررر مل وررلعلهعلغعارر خلعمل

لغ ععأ لع كاح.

هررررحلررررر مل وررررلعللأررررمعزرنل

 عاأ عجدةلغشكحللم ض؟

عدرررررملغعاررررر خلعملأعظمأرررررةل

لعاناعغعا.

عدملر مل ورلعلهعللم ررعل ر ل

عمعرررةلكررحلشررم لغعارر خلعمل

لغ ععأ لع كاح.

هرررررحلرررررر مل ورررررلعللأررررراك ىل

  امرةلعاأح بلشم رعً؟

عدرررررملغعاررررر خلعملأعظمأرررررةل

لعاناعغعا.

عدملر مل ورلعلهعللم ررعل ر ل

عمعرررةلكررحلشررم لغعارر خلعمل

لغ ععأ لع كاح.

هرررررحلرررررر ملعاأاعغألرررررةلغررررررنل

  حلىلعاأحر بلغعارل ع  ل

 أعلعأ حلىلغعاأح ب؟

لعدم.لعدم.

هررحلراررر خلملعظررعملعاجررر لل

 عاأا أ ؟

عدررررم،لغعارررر خلعملأعظمأررررةل

لخعحةلغعاأخزمن.

عدررررم،لغعارررر خلعملأعظمأررررةل

لخعحةلغعاأخزمن.

ل

ل
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ل

ل

هرررحلرررر ملعاةحرررحلغررررنلأرررنل

رألررمملغإوررلعلل رررمللعارمأرررةل

مأررررنلرألررررمملغإوررررلعلل رررررملل

عا اررررررررررررمرةلم حررررررررررررنرحل

 عأخاع ؟

عة لعاأمظبلرألرمملغإورلعلل

م رمللعا امرةل رمللعارمأرةل

لم حنرحلعأخاع .

عة لعاأمظبلرألرمملغإورلعلل

م رمللعا امرةل رمللعارمأرةل

لم حنرحلعأخاع .

غررررنلأرررنلهرررحلرررر ملعاةحرررحل

رألررمملغإوررلعلل رررمللعارمأرررةل

مأرررررررنلرألرررررررمملغعا  نررررررررحل

 معا  حرل؟

عاأمظرربلعارراضلردررللعاألرررملل

عاأنعارررغرةلرألرررمملغإلخعامرررعل

 ارررررالعاأعظمأرررررةل رررررمل ررررر مل

وأصر  لعا  نرحلمعا  حرلل

لخارع.

صلرمجرررلل حرررحلغررررنلأرررنل

رألررمملغإوررلعلل رررمللعارمأرررةل

مأرررررررنلرألرررررررمملغعا  نررررررررحل

لمعا  حرل.

هرررررحلرررررر مل ورررررلعللعاألرررررمع مل

 رةللم رعًلم  لم  مع؟عاأعا

ر مل ولعلهعل  لم  معلماا ل

 ررر لعمعررررةلكرررحلارررعة،لم رررمل

عصارررررالملوصرررررالنارررررعبل

ع ررررر علعالمعاأحرررر م عال

معاأرزععررررررررررةلعادأمأرررررررررررةل

،لل9181اصاررررررررررررررررررعمعال)

ل(.9189،لل9188

ررررر مل وررررلعلهعل رررر لم  مررررعل

ماارر ل رر لعمعرررةلكررحلاررعة،ل

م ررملعصارررالملوصرررال ع أرررةل

عالخحلمعاأرزععرةلعادأمأررةلل

،لل9181)اصاررررررررررررررررررعمعال

ل(9189،لل9188

هررحلرمجررلل اررملاصأ عجدررةل

عالعخصرةلايلغ عرعأ لمعبرحل

 مأك مب؟

رمجرررللأ عجرررعللعخصررر لاررريل

غ عرررعأ لمعبرررحلمأك رررمبل

لمر غعلاصألر لعا عةراض.

رمجرررللأ عجرررعللعخصررر لاررريل

غ عرررعأ لمعبرررحلمأك رررمبل

مر غررررررررعلعأأرررررررررنلعادررررررررعمل

لاصجأدرة.
ل

ل

ل

ل
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هررررررحل شررررررأحلعاأ عجدررررررةل

عالعخصررررررةلجأررررررعل عشررررراةل

 مل أل ح ل وأعامرعلعاجأدرةل

وصرررالعادأصررررعالعاناررررعغرةل

  ألا؟

 شرررأحلعاأ عجدرررةلعالعخصررررةل

أدظرررررمل عشررررراةلعاجأدررررررةل

خحمحرررررررررررعلأ عجدرررررررررررةل

عاأاررررررررررر علعالعاأ دصألرررررررررررةل

لغعاح بلمعاألغ .

 شرررأحلعاأ عجدرررةلعالعخصررررةل

لأدظمل عشاةلعاجأدرة.

هرررررحلرررررر ملعاأاعغألرررررةلغررررررنل

نارررررعغعالعأاررررر عالعادرررررعمل

 معأا عالعاأاعول؟

رألررررررررمملعاألاررررررررملعاأررررررررعا ل

لاأاعغألة.غع

رألررررررررمملعاألاررررررررملعاأررررررررعا ل

لغعاأاعغألة.

هرررررحلرررررر ملعاأاعغألرررررةلغررررررنل

  حلىلعاخزرعةلمعاغبعوةل

 أعلعأ حلىلغعال ع  ؟

لعدم.لعدم.

هرررحلهعرررع للم ىلأاررر علرةل

 أد ألى؟

لعدم.لعدم.

 

(ل غرنل عريل ر لجأدررةلعاكةرربلغععرعزضل9.4غع بع ةلاأعلو  لغعاجلمحل  مل)

ع اك  معررة،ل دعرللك عغرةلعاألررللررلمرعلرمبرعل ر للر ملعصو أعللوصالعأعظأةلعاأنعارغرة

أصرربلمراررجحل رر لأعظمأررةلعاناررعغعالمصلر غررالغررل   لعارمأرررةلعادعأررةلغاررغبل صررةل

للللللللللللعاأررمظةرن،لم عأررعلررر ملعصك ةررع لغأعظمأررةلعاناررعغعالعادعأررةل  أررعملعاررلم ىلعاأارر علرة

ل.)ل  نرحلم  حرللم ولعللأرزعنلعاأ عجدةلمعاألمع ملعاأعارةل(

 أعل رأعلر دصحلغجأدرةلعامالحلعأنأ لعاصرغ ل غرنل نلعاجأدرةل ا خلملعظعملعاألررلل

عاأررزلمالمر ررم  لاصجأدرررةلعااررجالالعاأنعاررغرةلعاأاصمغررةلارراا لنررر لرمجررللل  رر ل

عارمأرررةلعادعأررة،لم أررعل رأررعلرخرر صلغعاناررعغعال إعرريل غرررنل نلاررل لعاجأدرررةلناررعغعال

مجللل   ل ار عالورعململ  ر ل ار عالأارعولل)رر ملاصأ ع غةلع جأعارةلمعاأاعولى،لنر لر
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 وررلعلهأعلغعارر خلعملغ عررعأ لع كاررح(لاصناررعغعالعاأخ صةررةلغعاجأدرررة،لكأررعل غرررنل عرريلصل

رمجررلل حررحلغرررنلأررنلرألررمملغإوررلعلل رررمللعارمأرررةلمأررنلرألررمملغإوررلعلل رررمللعا اررمرةل

نلرألرمملم حنرحلعأخاع لمكاا لصلرمجلل ححلغرنلأنلرألمملغإولعلل رمللعارمأرةلمأر

غعا  نرحلمعا  حرللنر لكحلعادأصرعالعااعغألةلرألمملغمعلأمظةرنلع عرنلغلمنل ححل مل

 أررزلغرنلعادأصرعالم عأرعلكرحلأرعلر اصربلعادأرحل عجرعزلوأصررةلأرعل رإنل نرللعاأرمظةرنل

رألمملغإ أعأمعلغع لعاعظر لورنلعادأصررةلمغناربلأرعلاكر ل  رر لعاألارملعاأرعا لر جرعل

لرنلغعاألاملغاغبل صةلع أكععرعا.عااغبل  لاا لادلملمجمللأمظة

عامررالحلعأنأرر لعاصرغرر لمعاكةرررربل(ل ا ررزعملجأدر ررر ل9.4ر بررحلأررنلعاجررلمحل)

غإج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلاص ألكللأنلل ةلعاغرعععالعاأنعاغرةلعاأاجصةلغعال ع  للغعععزض

لعاةححلغرنلأنلرألمملغإولعلل رمللعارمأرةلمأنلرألمملغإولعلل ررملغعا  عع ل رأعلرخ صلغ

عا امرةلم حنرحلعأخارع لمكراا لغعاةحرحلغررنلأرنلرألرمملغإورلعلل ررمللعارمأررةلمأرنل

 عاجأدر رنلاألصةلع أكععرعا.ل عرألمملغعا  نرحلمعا  حرلللمر جعلعااغبل  لاا لغكص

 :دور الرقابة الداخلية في منع واكتشاف الغش واألخطاء( 1.1.1)

عاأعاررةلمع لع ررةلعا ر للعشأللعظعملعابغالعالعخص لأجحلعاارا ىلوصرالعادأصررعا

  مللعخحلعاأؤااة،ل عاأألحمللغكصأةلبغالمجرمللأرعععل مل علملرأعرعلعاأرمظةرنلأرنل

هملع ج ع عالعا  لأنلشألعمعلعاأنع ظةلع  كعبلعأخاع ل ملعاعش،ل عابغالعالعخص ل

وصررال حررمحلمأمجررملعالعاأؤااررةلأررنل ضلعخرر ال ل ملارر  ةل ملاررم لعارر دأعحل مل

غألعرريلعاعظررعملعارراضل بررديل لع ىلعاأؤااررةلمأررعلررر  غالغرريلأررنليلةرررد رأكررنل م،ل زمررر 

ماررع حلمأألرررعرر لم اررعاربل مرررلبل ارررالبررغالوأصرع مرررعلمأ ع غ مررعلغا رألرررةل صألع ررررةل

أا أ ى،لماا لورنلا ررحلأ عجدرةلوأرحلم لع لكرحلأمظربلغمعاراةلأمظربلخخر ،ل

ماارر لأررنلعجررحلبررأعنلناررنلاررر لعادأررحلم جعرربلع  كررعبلعأخاررع ل ملعاعررشل مل

ل(.9181،عام لعاأؤااةلمناعغع معل) ل حمحلعاعا الوبل 

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعال مغدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالم

رمبرحل جر ع عالعا  عغرةلعالعخصررةلاأعرعلمعك شرعبلعاعرشل(ل3.4عادال ةلعاجلمحل  مل)

لمعأخاع 
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 (0.4جلمحل  مل)

ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلاأععلمعك شعبلعاعشلمعأخاع 

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

اأععلمعك شعبلعاعشل

لمعأخاع 

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هررررحلررررر مل  نرررررحلجأرررررعل

عادأصرعال االل  ر لعأار عال

 عادعملمعاأاعول؟

  نحلجأررعلعادأصررعال ارال

ل  رررررررر لعأارررررررر عالعادررررررررعمل

لمعاأاعوللغعاأعظمأة.

  نحلجأررعلعادأصررعال ارال

ل  رررررررر لعأارررررررر عالعادررررررررعمل

معاأاررررررعوللعاصررررررارنل أررررررعل

 ولعلهأعلغعا خلعملغ عرعأ ل

ل كاح.

هرررحلرمجرررللعظرررعملمعبرررحل

رخرررررررصللمعملعاأرررررررمظةرنل

م جررررررررررعز مملم وأررررررررررعاممل

 ع بع رةلمأععل  مم؟

لعدم.لعدم.

هررحلهعررع ل حررحلغرررنلأررنل

ردلل انلعاحر بلمعاألرغ ل

اصعأللررررررررةلمغررررررررنلنارررررررعبل

 عاخزرعة؟

عدملهعع ل ححل عاأنعاربل

عارررراضلردررررلل انلعاحرررر بل

لرررررةلصلرألررررمملمعاألررررغ لاصعأل

لغإولعللناعبلعاخزرعة.

صلرمجررررررلل حررررررح،لعةرررررر ل

لعاأمظبلرألمملغاا .

هررحلهعررع ل حررحلغرررنلأررنل

ردللعاحكم لمرم رعلوصرمرعل

مغرررررررررنلأررررررررنلردررررررررلل انل

 عاح ب؟

عة لعاأمظبلرألرمملغإورلعلل

عاحررررررررررركم لم امعرررررررررررعال

عاح ب،ل أرعلعا م ررعل أرنل

عخ حعحرررررررررعالعاأرررررررررلر ل

عا عةررررراضلم  ررررر لعاألاررررمل

لعاأعا .

غإورلعللعة لعاأمظبلرألرممل

عاحررررررررررركم لم امعرررررررررررعال

عاحررررررر ب،ل أرررررررعل م ررررررررعل

عاحكم لأنلعخ حعحرعال

عأأرنلعادعملم  رر لعاألارمل

لعاأعا .

ل
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هرررررررحلعا م ردرررررررعالوصرررررررال

 عاحكم لأنللىلمأد ألى؟

عا م ردررعالوصررالعاحرركم ل

لأنللىلمأد ألى.

عا م ردررعالوصررالعاحرركم ل

لأنللىلمأد ألى.

هحل ألمملعاأ عجدةلعالعخصرةل

غأ عجدررةلعأارر عالعاأاررعولل

معاأاعغألرررررةلأرررررعلعأاررررر عال

 عادعم؟

لص.لص.

هحل ألمملعاأ عجدةلعالعخصرةل

غأ عجدررررررررررررةلأررررررررررررمعزرنل

 عاأ عجدة؟

لص.لص.

هحل ألمملعاأ عجدةلعالعخصرةل

غأ عجدررةلأرراك عال اررمرةل

 عاأحع ب؟

لص.لص.

هررررحلررررر ملعو أررررعللعااررررصبل

 أاغألعً؟

عدررررملرررررر ملعو أعلهرررررعلأرررررنل

عاأررررلر لعا عةررررراضلمرنرررر  ل

حرر للغرراا لمغدررللاررلعلهعل

ل امرةلعااصةة.لر م

عدررررملرررررر ملعو أعلهرررررعلأرررررنل

لعأأرنلعادعم.

هحلجأرعلع ج ع عالعا ر ل

 رررررررؤ  لوصرررررررالعن ارررررررعبل

عاأ  غرررررعال ررررر ملغأمجررررربل

لأا علعالأد ألى؟

عدررم،لنررر ل مجررللأعظمأررةل

خعحررةلغعاأ  غررعالمصلررر مل

 ل عال ضلأدصمأرررةلغمرررعل صل

غعع لوصالأا علعالأد أرلىل

ل  ر لعاألاملعاأعا .أنل

أررةلعدررم،لنررر ل مجررللأعظم

خعحررةلغعاأ  غررعالمصلررر مل

 ل عال ضلأدصمأرررةلغمرررعل صل

غعع لوصالأا علعالأد أرلىل

ل  ر لعاألاملعاأعا .أنل

ل
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 جرر ع عالأررنللارر ة(ل ا ررزعملجأدرررةلعاكةررربلغععررعزضلغ0.4ر بررحلأررنلعاجررلمحل  ررمل)

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلاأععلمعك شعبلعاعشلمعأخاع لمورلمل ا زعأمرعلغعاغرع  ل أرعل

ل ج ع عالمصل ص زملغعاغع  .لخأاةجأدرةلعامالحلعأنأ لعاصرغ ل  ص زملغ

 :دور الرقابة الداخلية في المحافظة على مصادر التمويل( 1.1.1) 

عت ر ل ر لأنع ظرةلوصرالأحرعل لعا أمررحل جر ع عالعا  عغرةلعالعخصررةلاصل صخرصلنكأر

ل(9799ل9181(ل)وغلعاصارب،ل9987ل8998)عااعو لموأ م،ل

لعا خلعملاجالال ةحرصرةلا   لعاأعح.ل–ل8

أرنلخرالحلخاررةلأك مغرةلمأد أرلىلأرنلع لع ىلأرنلنرر للعا غ وعالعادرعررة نل  ملل–ل9

ل.كأرةلمار لأعارةلغحم ىعا الأمعلم لخعامعلمح  معل

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةل عاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالمغدررلل جرر ع ل

رمبررحل جرر ع عالعا  عغرررةلعالعخصرررةلعاخعحررةلغعاأنع ظررةلوصرررال(ل4.4عاجررلمحل  ررمل)

لأحعل لعا أمرح.

ل  
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ل(4.4جلمحل  مل)

ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغعاأنع ظةلوصالأحعل لعا أمرح.

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

عاأنع ظةلوصالأحعل ل  ل

لعا أمرح

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هررررررحل ارررررر خلملعاجأدرررررررةل

ارررجالال ةحررررصرةلاررر   ل

 عاأعح؟

عظرررر علااغردررررةلعاجأدرررررعال

عأهصرررررةلصلرمجررررللناررررعبل

ا   لعاأعحلمل عأعلعأ غع ل

عاعع جررررررةلوررررررنلعأعشرررررراةل

عاخعحررةلغعاجأدرررةل   نررحل

  غعنمعلغناعبلعا شعرحلمل

عاأ رررررررررررررعج ىلانارررررررررررررعبل

ع ررررر علعالمعاأحرررر م عال

مع رجةلهاعلعانارعبل غرمبل

  لعاأرزععررةلعادأمأررةل ر ل

جععررررربلعاخحررررررممل نررررررال

أاررررررأالحررررررع  لزرررررررعلىل

ع ررررررررررررررررر علعالوررررررررررررررررنل

عاأحررررررر م عالم برررررررعبل

لأ غع لعااعمعالعااعغألة.

ل

عظرررر علااغردررررةلعاجأدرررررعال

عأهصرررررةلصلرمجررررللناررررعبل

ارر   لعاأررعحلم عأررعل ظمرر ل

ع رجررررةلأألعغصررررةلع ررررر علعال

أارأاللغعاأح م عال نا

زرررررررعلىلع ررررررر علعالوررررررنل

عاأحررر م عالخرررالحلعادرررعمل

مرغرررمبلهررراعلعانارررعبل ررر ل

عاأرزععرررةلعادأمأرررةلبررأنل

عاخحررممل نررالغعررللنألررمقل

عاأصكررةلأبرع عل ارريل رع  ل

لع ر علعا.

هررحلعا غ وررعالعادرعرررةل رر مل

أررررنلخررررالحلخارررررةلأك مغررررةل

مأد أرررلىلأرررنلع لع ىلأرررنل

نرررر لعاررر الأمعلم لخعامرررعل

كأرررررةللغحررررم ىمحرررر  معل

 أعارة؟مار ل

ررر ملعارر الأمعلغآارررةلأك مغررةل

مأد أرررلىلأرررنلع لع ىلكأرررعل

 عرريلررر مل لخعامررعلمحرر  معل

غحررم ىلكأرررةلمأعارررةلمررر مل

اارر لغدررلل بررع  معلأحررمحل

لعاجأدرة.

أدظررملعا غ وررعال ألررلملأررنل

عاصجعررررةلعالمارررررةلاصحررررصربل

 رر مللمعامررالحلعأنأرر لمهرر 

أررررنلخررررالحلخارررررةلأك مغررررةل

مأد أرررلىلأرررنلع لع ىلأرررنل

نرررر لعاررر الأمعلم لخعامرررعل

محرر  معلكأررعل شرركحلاجررعنل

لا  غعلح  مع.
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هررحلررر مل  جأررةلعا غ وررعال

عادرعرررررةلأعاررررررعًلم برررررع  معل

 اصأمع ل؟

لعدم.لعدم.

هرررررررحل ألرررررررمملعاأ عجدرررررررةل

عالعخصررررررةلغرررررعا أل ر لورررررنل

 عا غ وعالمعو أعلهع.

أرررنلبرررأنلعا أل رررر لعاررراضللص.

عاأ عجدررررةلعالعخصرررررةلل دررررل 

عحرربلاررعمرعلوررنلعامبررعل

لعاأعا .

هرررررررحل ررررررر ملعاررررررر  أع عال

عاجأدرررررررةلم ررررررحلارعاررررررةل

 أل ماةلأاغألعً؟

لص.لعدم.

ل

(ل ا ررزعملجأدرررةلعاكةررربلغععررعزضلغررإج ع عالعا  عغررةل4.4ر بررحلأررنلعاجررلمحل  ررمل)

عالعخصرررةلعاخعحررةلغعاأنع ظررةلوصررالأحررعل لعا أمرررحلغعارر  عع لوررلمل رررعملعاأ عجدررةل

لغعا أل ر لونلعا غ وعالمعو أعلهع.لعالعخصرة

 أعلجأدرةلعامالحلعأنأ لعاصرغ ل  ص زملغإج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغعاأنع ظةل

وصررالأحررعل لعا أمرررحلغعارر  عع لوررلملمجررمللارعاررةلأل ماررةلأاررغألعلاالارر  أع عال

لغعاجأدرة.

وتطبيةةق متابعةةة نظةةام السةةلطات والمسةةؤوليات دور الرقابةةة الداخليةةة فةةي ( 1.1.1)

 :االختصاصات

 نل اررع ل ضلوأررحلأؤاارر ل)نكررمأ ل ملمررر لنكررمأ (لهررملعا عظرررم،لمرشررأحل

أةممملعا عظرمللعخحلعاجأدرةلعأهصرةلوصالمجيلعا نلررللأجرعصالولررلىلهر ل محرربل

عامظررع ب،لم ألارررملعادأررح،لمعخ رررع لعادررعأصرنلم وررلعلهملوصررالعاعنررملعارراضلراررأحلامررمل

خارالمعاغر عأ لمكراعلار قلغ نأحلعاأاؤمارةلمعاألرعملغعادأرحلعاأعرمالغمرم،لممبرعلعا

عاأاررع اةلمعاأنعاررغةلعا رر ل كةررحلوأصرررةل اغرررحلعاخاررالعاأمبررمورة،لم  م رربلكةررع ىل

م دعارةلعاأؤااةلمر لعانكمأرةلوصالأل ل مىلم أعا لمأ معرةلعا عظررم،ل كصأرعلكرعنل
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عا عظرررملأنكأررعًلمأ عررعًلغعاحررم ىلعا رر ل أكررنلعاأعظأررةلأررنلعا ةعوررحلوصررالعامع ررعلكصأررعل

ةل نل ححل االعاة ةل ملعاة عالعاأا مل ة،لم نل نألحلعأهلعبلعا ر لعا اعوالعاأعظأ

ل(.92ل2111 عأالا نألرألمعل)عاأؤااةلعأأ ركرةلاص عأرة،

 نل ررم  لهركررحل عظرأرر لاررصرملاصأؤااررةلرد غرر لعألاررةلعاغلعرررةلا نألرررحلعا  عغررةل

عاأنعارررغرةلمع لع ررررةلوصرررالعادأصررررعا،لمعامركرررحلعا عظرأررر لصغرررللأعررريلخعحرررةل ررر ل

عاكغررر ىلعا رر لصلرأكررنل لع  مررعلوررنلا رررحلعص حررعحلعاشخحرر ،لنررر للعاأؤااررعا

ر اصبلعأأ لب م ىلمجملل لع عال  ورةلأ دللى،لمهملعااضلرغرنل مزرعلعاارصاعال

لم نلرللعاأاؤمارعالمعامعجغعالغل ةلممبم لغعاأا مرعالع لع رةلعاأخ صةة.

ل(9ل1991)لعاحغعنلمعاةرمأ ل،للمرجبل نلرنألحلعامركحلعا عظرأ لعت  

لعا  عغةلوصالوأصرعالعاأؤااة9 -1

غنررر لصلرألررمملأمظرربل مل لع ىلمعنررلىلغإعجررعزلوأصرررةلغألكأصمررعلأررنلغررلعر معل اررال

عمعر مع،لغحلرجبل نل أ لغأل غدةلأ عنح،لعا  خرصلغإعجعزهعل ملعو أعلهرعل رمل عةرراهعل

ل مل اجرصمع.ل

 عا لعمحلمعاأنع ظةلوصالعأحمح9ل نلرللأاؤمارةل-ل2

غنررر لررر ملعاةحررحلعا ررعملغرررنلمظرةررةلعصن ةررعظلمعا اررجرحلغعااررجالالممظرةررةل

عا رلعمحلمعصن ةرعظلغعأحرمحل)لكأرعل ر لعاةحرحلغررنلأمأرةلعا خرزرنلمأمأرةلارجالال

عاأخررعزنل(لمغمرراعلرحررغحلوأررحل نررل لع لع عالغأ عغررةلأ عجدررةلوصررالوأررحلع لع ىل

مغررنلعأحرمحلعاأمجرملىللعأخ  ،لنر ل  ملوأصرةلعاأاعغألةلغرنلعااجالالعاأنعاغرة

للم رعً،لمكاا لعاأاعغألةلغرنلعا حرللعاةدص لاصأخزمنلمغرنل حرللاجالالعاأخعزن.ل

 نلرللعادال عالعاأ لعخصةلغرعمع9عصا ألالحلعا عظرأ لاإللع ىلم ل-ل3

ر نألررحلعصارر ألالحلعا عظرأرر لغ نلرررللاررصاعالكررحل لع ىلمأاررؤمارع مع،لم عظرررمل

نل وأرررعحل نرررل لع لع عالرد غررر لأكأرررالًلمأ ع غرررعًلعادال رررعالغررررنلع لع عالغنرررر ل 

لأوأعحلع لع عالعأخ  لأأعلرزرللأنلكةع ىل عةرالعادأصرعا.

  لأجعحلعا  عغةلعالعخصرةلرد غ لعامبم لكألنللعاحةعالعا  لرجبل مع  هرعل ر ل

عامركحلعا عظرأ لمأنلعأأم لعامعأةل  ل نألرحل  عغةللعخصررةل دعارة،لمرجربل نل نألرحل
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عاخاةلعا عظرأرةلعصا ألالحلعا عظرأ لاإللع عا،لم نرلللخارمعالعاارصاةلمعاأارؤمارةل

غشكحلمعبح،لن رالرأكرنل نلررللعاأارؤمارةلورنل ضل خارع ل ملأخعاةرعال رلل نرل ،ل

ماا لوصالعو غع ل نلعاأألحمللأنلعصا ألالحلعا عظرأ لاإللع ى،لهرملورلملاررا ىل ضل

نألررحلعصارر ألالحلعا عظرأرر لاررإللع ى،لرعغعرر ل لع ىلوصررال لع لوأصرررةلغألكأصمررع،لموعررلأعلر 

 نلرللعاأاؤمارعالعاأ أ صةل  لعاأمعملمعامعجغعالعاأمكصةلاكحلأرنلع لع عالمعأ ارعمل

عا  لرش أحلوصرمرعلعامركرحلعا عظرأر ،لمكراا لر اصربلعأأر ل ةرمر لعاارصاعالغعاألرل ل

لاررحلعاكع  ،لمعااضلر ععابلأرعلهرا لعاأارؤمارعا،لمرةبرحل نلركرمنلارل لعاأؤاارةل

أك رررمبل مبرررحلغررريلأارررؤمارعالمارررصاعاللorganization Manual عظرأررر ل

لعاأا مرعالع لع رةلعاأخ صةةلمركمنلأ شلعًلاصجأرع.

أأعلرلوملعا  عغةلعالعخصرةل  لعاأؤااةلمجمللعظعملاصرملمأ كعأحلاص ألع ر لرغرنلع رع  ل

ألررةلاررصرأةلوأصرررةلعا  عغررةلمعاأ عجدررةلمأأررعلصلشرر ل ررريل نل وررلعللهررا لعا ألررع ر لغا ر

ل(9لل9179ل2114رنألحلعاعمعن لعا عارةل)عاحننلمعاامع ر ضل،ل

 .لرم  لعأاع لعاالزملاأد  ةلأل ل عوصرةلعأوأعحلمعأعشاةلغكةع ىلم عوصرة

 .ل د غ لها لعا ألع ر لمارصةلانح ل مجيلعاعألصلعامع لىل  ل ألع ر لعاأ عجدة

 ضلععن ع رعال مل د غ لها لعا ألع ر لماررصةلادر  لعا محررعالعاغعرع ىلادرالال 

ل خاع .

 د غ ل لعىلأنلعألمعالعا  لرأكنلعا خلعأمعلا ألررملعألع لونلا رحل ولعللأعل 

ردرر بلغ ألررع ر لعألع لمعا رر ل  بررأنلع ررع  لأألع عررةلعألع لعاةدصرر لأررعلعألع ل

عاأخاررالمغرررعنلعصعن ع ررعالماغرد مررعل) رجعغرررةل ملاررصغرة(لم اررغعغمعلمماررع حل

لوالجمع.

لأ عغةلمارصةلع حعحل غالطلعاع ع  ل االعاأا مرعالع لع رةلعأوصا. د غ لعا ألع ر لغ

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةللمغدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالم

رمبحل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغأ عغدةلعظعملعاارصاعال(ل5.4عاجلمحل  مل)

لمعاأاؤمارعالم اغرحلعصخ حعحعا.

ل
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ل(2.4)جلمحل  مل

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغأ عغدةلعظعملعااصاعالمعاأاؤمارعالم اغرحل

لعصخ حعحعا.

أ عغدةلعظعمل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلا
عااصاعالمعاأاؤمارعالم اغرحل

لعصخ حعحعا

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هرررحلارررل لعاجأدررررةل عظأرررةل ملارررمع حل

  لع رةلأك مغةلمأد ألى؟

لعدم،لم ملعصاالملوصرمع.لعدم،لم ملعصاالملوصرمع

هحلال لعاجأدرةلخ راةل عظرأرةل غررنل

 عأ اعملعاأد ألىل  لعاجأدرة؟

لعدم،لم ملعصاالملوصرمع.لعدم،لم ملعصاالملوصرمع.

هحلعامركصرةلعا عظرأررةلعاأد أرلىلأاغألرةل

 غةعوصرة؟

لعدم.لص.

هررحلعادررعأصرنل رر لعاجأدرررةلوصررالل عرررةل

 غع ج ع عالعاأ غدةل  لعاجأدرة؟

أدظرررررررررررررررملعادرررررررررررررررعأصرنل

)عاأرررمظةرن(لوصررررالل عرررررةل

غرررع ج ع عالعاأ غدرررةل رررر ل

عاجأدررررةلغعاررر  عع لعادأعارررةل

 ممل  حل ملار لامرملل عررةل

لغ ص لع ج ع عا.

أدظرررررررررررررررملعادرررررررررررررررعأصرنل

)عاأرررمظةرن(لوصرررالل عررررةل

غرررع ج ع عالعاأ غدرررةل ررر ل

عاجأدررررةلغعاررر  عع لعادأعارررةل

 عررةل ممل  حل ملار لامرملل

لغ ص لع ج ع عا.

هررحلررر مل دررررنلعادررعأصرنل رر لعاجأدرررةل

م ألرررعًلاصمحررربلعارررمظرة لاصأمرررعملعا ررر ل

 ارألمأمنلغمع؟

لعدملعدم.

هرررررحل عنحررررر لأارررررؤمارةلعاأخرررررعزنل

غشررخصلأاررؤمحلوررنل لخررعحلم خرر عال

عاأمعللمعا غ وعالعادرعرةل  لعاأخرعزنل

 مغدمل يلأةع رحلعاأخعزن؟

عدمل عنح لعاأاؤمارةل ر ل

عاأخعزنلعا عغعلامنلىل أرنل

عاأخرررررررعزنلمعاأشررررررر  رعال

معا اررررمرحلمهررررملغدمل رررريل

لعاأةع رح.

عدمل عنح لعاأاؤمارةل ر ل

 أرنلعاأخعزنلعا رعغعلاصألارمل

عاأعا لمهملغدمل ريلأةرع رحل

لعاأخعزن.
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هحل مجللخارةلاص ألع ر ل ارالعاأار مرعال

 ع لع رةلعأوصا؟

 دررللعا ألررع ر لع لع رررةلكررحل

 ال ةل شم لأنل غرحل  رر ل

عاأك بلمرمجريل ارال  رر ل

عاألاررررملمعاأررررلر لعا عةررررراضل

اأجصرر لع لع ىلغخحررمصل

أعل أرعلععجرعز لخرالحل ال رةل

 شررررررررررررم لمعاأدم ررررررررررررعال

لمعصرجعغرعالمعااصغرعا.ل

 دلل ألع ر لأعارةلكرحل ال رةل

 شرررررررم ل) أل رررررررر لأرررررررعا ل

أةحررررررح(لردررررررلهعلعاألاررررررمل

لع ىلعاأرررعا لم مجررريل ارررال 

عاشررؤمنلع لع رررةلمعاأعارررةل

ما أرنلعادعم،ل أعلعا ألع ر ل

ع لع ررررررةل معرررررع ل أل رررررر ل

شررم ضل دررل لمنررلىلشررؤمنل

عادعأصرنلرخ صلغعانبرم ل

لمعاعرعب.

ل

(ل ا زعملجأدرةلعاكةربلغعععزضلغجأررعلع جر ع عال2.4ر بحلأنلعاجلمحل  مل)

كصرةلعا عظرأررةلعاأد أرلىلعاخعحةلغأ عغدةلعظعملعااصاعالمعاأاؤمارعالغعا  عع ل نلعامر

مر لأاغألةلغةعوصررة،لمر برحلاار لأرنلمجرمللغدر لعأ ارعمل ملعاأكع ربلمرر لأةدصرةل

غعاكعأررحلعظرر عًل أكععرررعالعاجأدرررةلعاأنررلملىلماارر لنارربلأررعلاكرر  لوبررملأجصرر ل

،لموصالاغرحلعاأ عحل ارملعاشرؤمنلعاأعاررةلمع لع ررةل ناربلعاال نرةللع ىلغعاجأدرةع 

ا عظرأ ل ة   لمجمللخأارةلمارغدمنلمظرةرةلغمراعلعاألارم،ل صل نلعا  ل غرنلعامركحلع

عامظع بلعاأشعماةل  غدةلمخأامنلمظرةةل ألالممعنللموش منلمظرةةلشرعم ىلاألصرةل

عاأمع للعاأ عنةلكأعلاك ،لمكاا لعاأكع بلرعاغرحلوصرمرعلأرعلرعاغرحلوصرالعأ ارعملأرنل

  ل غرنلعامركحلعا عظرأر لنر ل ةدرصمعل أ الًلأك بلعصعلأعالعا  غمضلنابلعاال نةلعا

رمجللغيلخأاةلوشر لمظرةرةلأشرعماةلأعمرعلخأر لمظرع بل ألرالمعاغرع  لشرعم ىلكأرعل

لاك لغاغبل صةلعاأمع للعاأ عنة.للل

لللللللللللل أعلجأدرةلعامالحلعأنأر لعاصرغر ل  ص رزملغجأررعلع جر ع عالعاأمبرنةلغعاجرلمحل

ل(.2.4  مل)

ل
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 :من إلتزام العاملين بالسياسات اإلدارية دور الرقابة الداخلية في التحقق( 1.1.1)

ارررةل)عااررعو لموأرر م،لا نألرررحلأألمأررعالعا  عغررةلعالعخصرررةلرصررزملع خررعالع جرر ع عالعا ع

ل(98119لل8998

ل9عاعمعن لعا عارةل"لم  بأنلGeneral procedures ج ع عالوعأةل"لل- 

لعا ألأرنلوصالأأ صكعالمأمجملعالعاأؤااةلبللعأخاع لنابلاغرد مع.ل-8

لأ ع غةلاصرأةلاصغ رللعامع للمعاحعل .ل-9

ل.Marginal control أعش لعااصاعالأعلعاأا مارعال)عا  عغةلعانلرة(لل-0

 رم ر لعا  عغرةلعاأزلمجرةلوصرالعادأصررعالعامعأرةل) م ررعلشرركعا،لومرلىلعاخررزع ن،لل-4

لعاأرزععرةلعا أللر رة(.

لصأ عجدةلعالعخصرةلا م ر ل املل-2

 Regulative and administrativeم عظرأررررةل" جررر ع عال لع ررررةلل-ب

proceduresلعاعمعن لعا عارة9لأعمعم"ل

ل نلرللعخ حعحعالع لع عالمعأ اعملعاأخ صةةلاربأنلولملعا لعخحلغعادأح.ل-8

ل مزرعلعامعجغعالغنر لرنألح9ل-9

لولمل عة عللأمظبلغإ أعملوأصرةلغكعأصمعلأنلعاغلعرةل االعاعمعرة.ل- 

لنال  عغةلأمظبلخخ .مبعلوأحلأمظبل ل-ب

ل مزرعلعاأاؤمارعالغمبم لا نلرللعاأا مارنلونلع هأعحل ملعاخاأل.ل-0

لأحلمعاةححلغرنلعامظع بلعا عارة9 ألارملعادل-4

لمظرةةلعا ح رحلغعادأصرة.ل- 

لمظرةةلعاأمع ألةلوصالعادأصرة.ل-ب

لمظرةةل عةرالعادأصرة.ل-ا
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لمظرةةل اجرحلعادأصرة.ل- 

لح.مظرةةلعصن ةعظلغعأحمل-ا

ل."Accounting procedures ج ع عالأنعاغرةل"ل-جـل

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةل غدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالم

زعملرمبررحل جرر ع عالعا  عغررةلعالعخصرررةلعاخعحررةلغررعا نألحلأررنل ا رر(ل6.4عاجررلمحل  ررمل)

ل.عادعأصرنلغعاارعاعالع لع رة

ل(6.4جلمحل  مل)

ل.زعملعادعأصرنلغعاارعاعالع لع رةعالعخصرةلعاخعحةلغعا نألحلأنل ا  ج ع عالعا  عغةل

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

عاخعحةلغعا نألحلأنل ا زعمل

لعادعأصرنلغعاارعاعالع لع رة

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

لأمظبهحلر ملأ ع غةلوأحل

 غمعااةلأمظبلخخ ؟

،لنر لر مل  غعلعدم

عا اصاحلع لع ضل

لغعاجأدرة.

،نر لر مل  غعلعا اصاحلعدم

لع لع ضلغعاجأدرة.

هررررحلرررررر ملعاررررر خلعملمارررررع حل

 عا  عغةلعانلرةلمعاأزلمجة؟

  بحلعا  عغرةلعانلررةل،لعدم

أنلخرالحل مع رحلعاارصاعال

لارعالغعاجأدرررةمأررعلعاأاررؤ

م أررررعلعا  عغررررةلعاأزلمجررررةل

  برررررررررحل ررررررررر لأدظرررررررررمل

عاأدرررررعأالالعاأعاررررررةلأرررررنل

نررررر ل و أررررعللعاحرررركم ل

 ك رررر لأررررنللأررررنغعاجأدرررررةل

أمظبلمكراا ل  برحلأرنل

خالحلأنلرألرمملغإورلعلل انل

ع و أررعللمغرررنلعاحرر بلم

لأنلرألمملغعاأ عجدة.

،ل  بحلعا  عغرةلعانلررةلعدم

أنلخرالحل مع رحلعاارصاعال

أررعلعاأاررؤمارعالغعاجأدرررةل

م أررررعلعا  عغررررةلعاأزلمجررررةل

  برررررررررحل ررررررررر لأدظرررررررررمل

عاأدرررررعأالالعاأعاررررررةلأرررررنل

نررررر ل و أررررعللعاحرررركم ل

غعاجأدرررررةلأررررنل ك رررر لأررررنل

أمظبلمكراا ل  برحلأرنل

خالحلأنلرألرمملغإورلعلل انل

عاحرر بلمع و أررعللمغرررنل

لأنلرألمملغعاأ عجدة.

هررررحلررررر مل وررررلعللعاأرزععرررررعال

 عا أللر رةلاكع ةل مجيلعاعشعا؟

لعدم.لعدم.

ل
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ل

 

هررررررحلررررررر ملأألع عررررررةلعألع ل

 عاةدص لغعا أللر ض؟

لعدم.لعدم.

هرررحلرألرررممل ارررملعاأ عجدرررةل

عالعخصرةلغعا نألحلأنلعا رزعمل

ةلم لع  مررعلعاأخ صةررلعاجأدرررة

غعاارعارررررررررعالمعاألرررررررررمععرنل

 معاصمع ح؟

 ا ررزعمل،لررر ملعا ألكررللأررنلعدررم

غعاارعاررررررررررعالعاجأدرررررررررررةل

كرحل ر للمعاألمععرنلمعاصمع ح

لعاأدررررررررررررعأالالعاأعارررررررررررررة

لغعاجأدرة.

،لررر ملعا ألكررللأررنل ا ررزعملعدررم

غعاارعاررررررررررعالعاجأدرررررررررررةل

كرحل ر للمعاألمععرنلمعاصمع ح

عاأدررررررررررررعأالالعاأعارررررررررررررةل

لغعاجأدرة.

م ألررررعًللهررررحلررررر ملعاحرررر ب

اصأغررررعاغلعاأخححررررةلاكررررحل

 عشعا؟

لعدم.لعدم.

هرررررررحل  رررررررعغعلعاأ عجدرررررررةل

عالعخصرررةلوأصرررعالعاحرر بل

م رررررررحلغعرررررررمللعاأرزععررررررررةل

عا أللر رررررةلم د أررررلهعل غررررحل

 عاح ب؟

لعدم.لعدم.

هررررررحل  نألررررررحلعاأ عجدررررررةل

عالعخصررررررةلأرررررنلعاألررررر ع عال

عاحرررررررررررررررررعل ىلم رررررررررررررررررحل

 عصخ حعحعا؟

لعدملخعحةلعاأعارةلأعمع.لعدم.

ل

(للردللعاأ عجعلعالعخص ل ر لجأدررةل6.4غع بع ةلاأعل ملو بيلغعاجلمحل  مل)

عامالحلعأنأ لعاصرغ ل أل ر لكحلا ةل شم لونلعامبعلعاأعا لغعاجأدرة،لكأعل عيلرألرممل

غعاأألع عةلغرنلعألع لعاةدصر لمعا ألرلر ضل غرحلعاحر بلم ر لنعارةلمجرمللععنر عبلورنل
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أعع صررةل ررإنلاارر لبررأنلعخ حعحررع يللعاخاررةلم اصرربلعأأرر ل دررلرحل رمررعل مل جرر ع 

معخ حعحعالألر ل لع ىلعاشؤمنلعاأعارةلمع لع ررةل ر لنعارةلكععرالعاأعع صرةلأرنلغعرلل

تخ ل  لعة لعاغعب،ل أعل اعلكععالعاأعع صةلأنلغعبلتخ ل م لأنلحالنرعالعأأررنل

لعادعم،لمغع بع ةلاألرعملعاأ عجعلعالعخص لغ  غرعلوأصررعالعاحر بلم رحلغعرمللعاأرزععررة

لعا أللر رةلصلر ملعاح بل صلغدللعو أعل .

عامررالحلعأنأرر لعاصرغرر لمعاكةرررربل(ل ا ررزعملجأدر ررر ل6.4ر بررحلأررنلعاجررلمحل)

غإج ع عالعا  عغةلعالعخصررةلعاخعحرةلغرعا نألحلأرنل ا رزعملعادرعأصرنلغعاارعارعاللغعععزض

 ع لع رة.

 :دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة العاملين( 2.1.1) 

الرقابة الداخلية اإلدارية في الخريطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات تتمثل 
التي تختص أساسًا برفع كفاءة أداء الخدمة والعمل على تحقيق األهداف والسياسات 
التي ترغب فيها اإلدارة ومن وسائل هذه الرقابة إعداد الموازنات التقديرية وا عداد 

 لتحليل اإلحصائي ومراقبة الجودة )الصبان ،برامج تدريب العاملين واستخدام طرق ا

3002 :300). 
الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية على عمليات اختيار تشتمل  

العاملين، تصميم وتقويم أداء العمل، وتطوير قدرات العاملين من خالل ما يعرف 
المزايا ، باإلضافة إلى األجور و  In-service trainingبالتدريب أثناء العمل 

 (. 2والحوافز )المؤسسة األمريكية للتنمية ،:
إن حسن اختيار الكفاءات التي تتناسب مع األعباء والمستويات والسلطات 
المفوضة لها تعتبر من الدعائم األساسية لنظام الرقابة الداخلية ويتطلب ذلك تحلياًل 

ة والعملية التي شاماًل للوظائف المختلفة داخل المؤسسة وتحديد المؤهالت العلمي
يجب توافرها في من يشغلها، ويؤدي ذلك إلى ضمان الفهم الصحيح للخطط 
والسياسات واإلجراءات التنفيذية الخاصة بها، ومن ثم ضمان التنفيذ السليم بالصورة 

براهيم ،   (.21:  1998المرغوب فيها )الطحان وا 
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خارجي ألن األفراد فالعنصر البشري يعتبر أساس نجاح أي نظام رقابي داخلي أو 
في مختلف المستويات اإلدارية مسئولين مسئولية كاملة عن تنفيذ أسس وقواعد نظام 
الرقابة داخل المؤسسة ولزيادة الدور الذي يمكن أن يؤديه األفراد في مجال نجاح 
وزيادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية يتطلب األمر ضرورة توافر العناصر التالية 

براهيم، 167:  2114ا فيري ، )الصحن والسو   (:22: 1998( ) الطحان وا 
  سالسة اختيار الموظفين عند التعيين ومراعاة توافر المهارات لديهم والتي يمكن

 أن تقابل احتياجات الوظيفة.
 .تنفيذ البرامج التدريبية الدورية للمحافظة على كفاءة العاملين ورفع مستواها 
 ر والقيام بالتوجيه المناسب في حالة مراجعة عمل الموظفين من وقت آلخ

 اكتشاف أي قصور.
  توافر نظام للحوافز يساهم في مكافأة من يؤدي عمله بكفاءة بما يؤدي لتحقيق

لاألهداف المرجوة.

صغررللأررنل ررم  لأألمأررعال اعارررةلاعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةللن ررالركررمنل ررعل عًل

اصأرررمع للعاغشررر رةلا ارررمر لعاأاررر أ لا وصرررال نألررررحل هلع ررريلمأرررنلهرررا لعاأألمأرررعا

 9(2117)غةصاارنلمع لع رةعا  عغةلعاأعارةللماا لأنلخالح

لمجمللخاالاص ل ربلمعا امر . -

 عا ل ربل  عع لأغعش ىلعادأح. -

لخبمملعاكعل لالم عاللعخصرةلمخع جرة.لل-لللل

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةل غدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالم

لرمبحل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغ  علكةع ىلعادعأصرن.(ل7.4عاجلمحل  مل)

ل  
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ل(7.4جلمحل  مل)

ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغ  علكةع ىلعادعأصرن.

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل
لعاخعحةلغ  علكةع ىلعادعأصرن.

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هررررررحلرمجررررررللغ عررررررعأ لا ررررررل ربل

 عادعأصرن؟

لم عالأررنل  رر ىلهعررع ل

 اررال خرر  لغشرركحلمررر ل

أعررر ظملمغناررربل  رررر ل

أك بلعاشرؤمنلع لع ررةل

 ررملأررؤخ عل شرركرحلاجعررةل

ا ارررمر ل لع لعاأرررمظةرنل

مع شررررررررررر عبلوصرررررررررررال

عارررررررررلم عالعالعخصررررررررررةل

لمعاخع جرة.

هعررررع لغ عررررعأ لمررررر لأعرررر ظمل

ا ل ربلعادعأصرنل صل عيلأرؤخ عل

مغنارربل  ررر ل اررملعاشررؤمنل

عاأعارررةل ررمل شرركرحل اررملخررعصل

 ربلمعا امر لر غرعل لع ىلغعا ل

عادأصرررعالمأررنل مامرع رريل وررلعلل

لغ ععأ لا ل ربلعادعأصرن

هرررحلرمجرررللعظرررعملورررعلحلاصنرررمع زل

 رنألحلعاألععوةلال لعادعأصرن؟

رمجللعظعملاصنمع زلاكرنل

 رر لنررلمللبرررألةلغاررغبل

ل صةلع أكععرعا.

رمجررررللعظررررعملوررررعلحلاصنررررمع زل

رنألرررحلعاألععورررةلارررل لعادرررعأصرن،ل

وأررحل كررحلأمظرربلركصرربلغررألضل

ولعلوأصيلعا اأ لغعاجأدررةل مل

ركصرربلغررألضلاجعررةل إعرريلر نحررحل

ألعغررحلهرراعلعادأررحلوصررالأكع ررألىلأ

لع بع  .

صل مجلل ألع ر لار لع لغعار  عع للعدم هحلر مل ألررمل لع لعادعأصرنلاعمرعً؟

 أل رررررر لشرررررم ضل درررررل لمنرررررلىل

شررؤمنلعادررعأصرنلمهررملرخرر صل

لغعانبم لملعاعرعبل ألا.
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هررررحلررررر مل   رررررةلعادررررعأصرنل

 حلعظعمل ألررملاعمض؟م 

غعاعاررررغةلا   رررررةلعادررررعأصرنل

مر لأاغحلعظعملعارل جعال

عاأ دررع بلوصررريل رر لغررع  ل

أؤاارررعالعالمارررة،ل صل عررريلل

أؤخ عل ملحلم ل  ع لأنل

أجصررررررررر لع لع ىلررررررررررعظمل

غ عررررعأ لعا   رررررةلعاخررررعصل

غعادرعأصرنل رر لعاجأدررةلم ررمل

 اررررمرةلعامبررررعلعاررررمظرة ل

اجأررررررررعلعادرررررررعأصرنل ررررررر ل

عاجأدررررررةلورررررنلعاارررررعمعال

أعبرةلنر ل رملعن ارعبلعا

ها لعال جعالاكرحلأمظربل

غررلمنل اررمرةلأعارررة،لمأررنل

 ررررررع ر لحررررررلم لعاألرررررر ع ل

 حررغحلأررنلنررحلعاأمظرربل

غعاجأدررررةلعانحرررمحلوصرررال

ل جررةلكررحلخأرر لاررعمعا،ل

لكأعل مجللوالمعالاعمرة.

ار لأاغحلعظعملعارل جعال

عاأ دررع بلوصررريل رر لغررع  ل

أؤااررررعالعالماررررة،لم عأررررعل

أ غعلعظرعملعاة رعالمهرمل نل

ررررنلعاأمظرربلنارربلرر مل د

شرررررررمعل يلنرررررررر ل د أرررررررلل

م ناررربلاررريلهرررا لعال جرررةل

مغدرررللااررر لر نحرررحلوصرررال

وررالمىلاررعمرةلغررلمنل ألررررمل

مصلر نحررررررررحلوصررررررررال ضل

لل جةلغدللاا .

هحلر مل ألرررملعاأ رل بلغدرلل

 عالم ىلعا ل رغرة؟

لص.لص.

ل

(ل دررلل ألررع ر لعألع لاررعمرعل رر ل7.4غع بررع ةلاأررعلاررغحلاكرر  لغعاجررلمحل  ررمل)

جأدرررةلعاكةررربلغععررعزضلمهررال شررأحلأدصمأررعالوعأررةلوررنلعاأررمظةرنلأ ررحلعانبررم ل

معاعرعب،لم ضلأدصمأعال خ ضل خصلعاأرمظةرنلأ رحلع جرعزعالمعاارصبلعاشخحررةل
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لع ررةلمغدرللاار لممر لاا لنر لر مل ولعللهرا لعا ألرع ر لأرنل غرحلأك ربلعاشرؤمنلع 

ل مجيل اال ؤاع لعاأكع بلمعأ اعملامبعلعا ألررملعاعمع  .

عامرالحلعأنأر لعاصرغر لمعاكةرربل(ل ا رزعملجأدر ر ل7.4ر بحلأنلعاجرلمحل  رمل)

غإج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغ  علكةع ىلعادعأصرنلغعا  عع لولمل رعأمأعللغعععزض

لغ ألررملعاأ ل بلغدللعالم ىلعا ل رغرة.

 :دور الرقابة الداخلية في ظل وجود البرامج المحاسبية اإللكترونية( 1.1.1)

 جر ع عالعا  عغرةل(لعاعألعالعت ررةلوعرللل عارةلل973لل2111اك ل)لوغلعاصاربل،ل

ل9  لعاجأدرعالعأهصرةلمه عاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعالعخصرةلعاخعحةلغ

لعاعظعملعاأنعاغ لمعاأعا لأك مبلمأد أللأنل لع ىلعاجأدرة.ل–ل1

لعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعاأا خلأةل  ععابلمعاأ اصغعالعاأعارةلاصجأدرة.ل–ل2

لر ملعا خلعملعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلغشكحل دعح.ل–ل3

ل أللرل–ل4 لأع لاصغ عأ لعاأنعاغرة لعاجأدرة لعا ل ربلعا امر لأا أ لأنل غحل لع ى م

لعاأععابلاصدعأصرنل  ل املعاأنعاغة.

لعاأنعاغرةلل–ل5 لعاأدعاجة ل نكم لأك مغة لأنعاغرة ل معول لم لم ا  لأغعلئ مجمل

لاصدأصرعال  لعاجأدرة.

عاغ عأ لعاأنعاغرةل ع  ل ألع ر لأععاغةلانعجةلكحلأا خلملأنلع لع ىلص خعالل–ل6

لعاأل ع عا.

لخلأةل م  لعاأدصمأعالغ م رالأععاب.عاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعاأا ل–ل7

لعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعاأا خلأةل  أل  لغأ اصغعالعاجمعالعاأأماة.ل–ل8

ل.عاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعاأا خلأةلكع رةلاأ ع غةلعاأخزمنل–ل9

وصررالعام ررع حلمعاأارر علعالاعالعادال ررةل غدررلل جرر ع لعاأألررعغالالعاشخحرررةلمع اررالم

رمبررحل جر ع عالعا  عغررةلعالعخصرررةلعاخعحرةلغررعاغ عأ لعاأنعاررغرةل(ل8.4عاجرلمحل  ررمل)

لع اك  معرة.

ل
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ل(1.4جلمحل  مل)

ل ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةلعاخعحةلغعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرة.

 ج ع عالعا  عغةلعالعخصرةل

عاخعحةلغعاغ عأ ل

لعصاك  معرة.عاأنعاغرةل

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةرب

هررررررحلعاعظررررررعملعاأنعاررررررغ ل

معاأرررعا لأك رررمبلمأد أرررلل

لأنل لع ىلعاجأدرة؟

لعدم.لعدم.

هررررحلعاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةل

ع اك  معرررررررةلعاأارررررر خلأةل

  ععابلمعاأ اصغعالعاأعاررةل

لاصجأدرة؟

عدررم،لغنارربل  ررر لعاألاررمل

لعاأعا لمعاأمظةرنلغعاألام.

عاألاررملعدررم،لغنارربل  ررر ل

لعاأعا لمعاأمظةرنلغعاألام.

هررحلررر ملعارر خلعملعاغرر عأ ل

عاأنعارررررررغرةلع اك  معررررررررةل

لغشكحل دعح؟

لعدم.لعدم.

هرررحلعا ارررمر لأاررر أ لأرررنل

 غحل لع ىلعاجأدرةلاصغر عأ ل

عاأنعاررغرةلع اك  معرررةلأررعل

 ألررررلرملعا ررررل ربلعاأععارررربل

اصدرررررررررعأصرنل ررررررررر ل ارررررررررمل

لعاأنعاغة؟

رمجرررررلل ارررررمر لاصغررررر عأ ل

 لع ىلعاأنعارررغرةلأرررنل غرررحل

عاجأدرررررررةلغأررررررعلر ععارررررربل

معاأ اصغرررررررررررعالعاأعاررررررررررررةل

اصجأدررررةل صل عررريلصلرمجرررلل

 رررل ربلأععاررربلاصدرررعأصرنل

غعاألارررملعاأرررعا لغارررغبل صرررةل

لع أكععرعا.

صلرمجلل امر لأا أ لأنل

 غحل لع ىلعاجأدرةلاصغر عأ ل

عاأنعاررغرةل عاعظررعملعانررعا ل

أ غعلأنلولل لارعمعالمارمل

رررر مل عررررر  لمر أعشرررالأرررعل

 رر لعاألاررمللأ اصغررعالعادأررح

عاأعا لغعاجأدرةلكأرعل عريلصل

 مجررررررلللم عالاصدررررررعأصرنل

لغعاألاملعاأعا .

ل
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هحل مجللأغرعلئلم ار لمل

 معوررررللأنعاررررغرةلأك مغررررةل

 نكررملعاأدعاجررةلعاأنعاررغرةل

لاصدأصرعال  لعاجأدرة؟

عاأعاررررررةللعاال نرررررةغناررررربل

عاجرررعالدهعرررع ل مبررررحلاأ

أنعاررررغرةلأدرعررررةلكأررررعل نل

عاأدعاجررررررررررةلعاأنعاررررررررررغرةل

اصدأصرررعال رر لعاجأدرررةل رر مل

اصأأع اعالعاأنعاغرةلم ألعل

لعاأ دع بلوصرمع.

غناررررربلعاال نرررررةلعاأعاررررررةل

هعرررع ل مبررررحلاأدعاجرررعال

أنعاررررغرةلأدرعررررةلكأررررعل نل

عاأدعاجررررررررررةلعاأنعاررررررررررغرةل

اصدأصرررعال رر لعاجأدرررةل رر مل

م ألعلاصأأع اعالعاأنعاغرةل

لعاأ دع بلوصرمع.

هررررحلعاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةل

 ع  ل ألع ر لأععارغةلانعجرةل

كرررحلأاررر خلملأرررنلع لع ىل

لص خعالعاأل ع عا؟

عاغرر عأ لعاأنعاررغرةل) كاررحللعدم.

(ل عررررر  ل ألرررررع ر لأععارررررغةل

انعجرررةلكرررحلأاررر خلملأرررنل

لع لع ى.

هررررحلعاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةل

ع اك  معرررررررةلعاأارررررر خلأةل

 رررم  لعاأدصمأرررعالغ م ررررال

لأععاب؟

لعدم.لعدم.

عاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةلهررررحل

ع اك  معرررررررةلعاأارررررر خلأةل

  رررأل  لغأ اصغرررعالعاجمرررعال

لعاأأماة؟

لصل  أل  .لصل  أل  .

هررررحلعاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةل

ع اك  معرررررررةلعاأارررررر خلأةل

لكع رةلاأ ع غةلعاأخزمن؟

لكع رةللكع رة.

ل
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عاغرررر عأ لعاأنعاررررغرةلع اك  معرررررةلعاأارررر خلأةل رررر لجأدرررررةلعاكةررررربل  ععارررربل

اصجأدرةلنر ل مجللأعظمأةلاصأ  غعالمأعظمأةل خ  لاصأ عجدرةلمعاأ اصغعالعاأعارةل

مأعظمأةلخعحةلغعاأخزمن،لكأعل مجرللأعظمأرةلغمرعلجأررعلنارعغعالعاجأدررة،لمهر ل

أعظمأررةلعاناررعغعالعادعأررة،لمعا رر لأررنلخالامررعلررر مل وررلعللعاألرررمللعاأنعاررغرة،لمكرراا ل

رةلع اك  معررررةل ورررلعللعاألرررمع ملعاأعاررررةلكأرررعلععررريلرأكرررنلعاألرررمحل نلعاغررر عأ لعاأنعارررغ

لعاأا خلأةل ا خلملغشكحلجرل.

 أعلعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلعاأا خلأةل  لجأدررةلعامرالحلعأنأر لعاصرغر ل

)غنابلأعلاك ل  ر لعاألاملعاأعا (ل  ععاربلمعاأ اصغرعالعاأعاررةلاصجأدررة،لكأرعلاكر ل

معااررغبل نل نلعاعظررعملعاأنعاررغ لعاأد أررللغعاجأدرررةلاررملررر مل اررمر  لأعررال  رر ىلامرصررةل

عادأرحلأنرلمللمعاعظرعملعاأنعارغ لعانرعا لر أعشرالأرعلأ اصغرعالعادأرحل جأررعلعاألررملل

عاأنعاغرةلملعا  نرحلملغع  لعالم ىلعاأار علرةلكصمرعل جر  لررلمرعلمصلرمجرللأعظمأرةل

أنعاغرةلغعاجأدرةل صل رأعلرخ صلغعاأخعزنلمعاأ  غرعالنرر لرمجرللأعظمأرةلخعحرةل

صلغعاأ  غررعالكأررعلررر ملعصارر دععةلغررألجمزىلعانعارربلغعاأخررعزنلملأعظمأررةل خرر  ل خرر 

عتار لنررر لرار خلملغ عررعأ لع كارحلوعررلل ورلعللأررمعزرنلعاأ عجدرةلملأرراك ىل اررمرةل

نارررعبلعاأحررر بلملكررراا لعانارررعغعالعاخ عأررررةلمرررر ملعاررر خلعملعاغررر عأ لعاأنعارررغرةل

 ع اك  معرةلغشكحلجرل.

غرإج ع عالعا  عغرةلل(ل ا زعملجأدرةلعاكةربلغعععزض1.4ر بحلأنلعاجلمحل  مل)

عالعخصرةلعاخعحةلغعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرةلغعا  عع لولملمجرملل رل ربلأععاربل

لاصدعأصرنلغعاألاملعاأعا .

 أررعلجأدرررةلعامررالحلعأنأرر لعاصرغرر ل  ص ررزملغجأرررعل جرر ع عالعا  عغررةلعالعخصرررةل

اصدرعأصرنلغعا  عع ل امر لعاغ عأ لعاأنعاغرةلع اك  معرة،لمولملمجملل ل ربلأععاربل

لغعاألاملعاأعا .

ل

ل

ل
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 ( الخالصة9.1.1)

أعلل(9.4عاجلمحل  مل)لصخصرعا اعؤصال  لعاجلعمحلعااعغألةللصاأنلخالحلع جعغةلو

لم لغمع، لم ل لعا  را  لعااؤعح لوصا لع جعغة ل  للمهمرمبح لعالعخصرة لعا  عغة لم 

ل.عاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرة

 (9.1جدول رقم )

 .عاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرةلم لعا  عغةلعالعخصرةل  ل

لجأدرةلعامالحلعأنأ لجأدرةلعاكةربلعااؤعح

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-8

لنأعرةلعأحمح؟

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عالل ص زملغجأرعلع ج ع عا

غعاررر  عع لأرررعلرخررر صلغرررإج ع ل

لج للأةعجئلاصحعلمق

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-9

عاأنعارررغرةللعا ألكرررللأرررنلل رررةلعاغرععرررعا

لعاأاجصةلغعال ع  .

ل ص زملغجأرعلع ج ع عالغعا  عع 9ل

عاةححلغرنلأنلرألمملغإولعلل رمللل-

عارمأررررةلمأرررنلرألرررمملغإورررلعلل ررررملل

 عا امرةلم حنرحلعأخاع .ل

عاةححلغرنلأنلرألمملغإولعلل رمللل-

عارمأررررررةلمأرررررنلرألرررررمملغعا  نررررررحل

لمعا  حرل.

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عال

لغعا  عع 9

غرنلأنلرألرمملغإورلعللعاةححلل-

 رمللعارمأرةلمأنلرألمملغإورلعلل

 رررررررمللعا اررررررمرةلم حررررررنرحل

 عأخاع .ل

عاةححلغرنلأنلرألرمملغإورلعللل-

 ررررررمللعارمأررررررةلمأرررررنلرألرررررممل

لغعا  نرحلمعا  حرل.

أررعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصرررةل رر لل–ل0

لمعأخاع ؟ أععلمعك شعبلعاعش

 جرررررر ع عالأرررررررنللارررررر ة ص ررررررزملغ

لىلعاأاكم ى.دش ع ج ع عالعا

 جررر ع عالأرررنللخأارررة ص رررزملغ

لعاأاكم ى.لدش ىع ج ع عالعا

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-4

لعاأنع ظةلوصالأحعل لعا أمرح؟

 ص ررزملغجأرررعلع جرر ع عالغعارر  عع ل

ورررررلمل ررررررعملعاأ عجدرررررةلعالعخصررررررةل

لغعا أل ر لونلعا غ وعالمعو أعلهع.

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عال

غعاررر  عع لورررلملمجرررمللارعارررةل

أاررررغألعًلاالارررر  أع لأل ماررررةل

لغعاجأدرة.
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أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-2

أ عغدررةلعظررعملعااررصاعالمعاأاررؤمارعال

لم اغرحلعصخ حعحعا؟

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عال

غعار  عع ل نلعامركصررةلعا عظرأررةل

لعاأد ألىلمر لأاغألةلغةعوصرة.

ل ص زملغجأرعلع ج ع عا.

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-6

أنلعا رزعملعادرعأصرنلغعاارعارعاللعا نألح

لع لع رة؟

ل ص زملغجأرعلع ج ع عا.ل ص زملغجأرعلع ج ع عا.

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-7

ل  علكةع ىلعادعأصرن؟

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عال

غعاررر  عع ل ألرررررملعاأ رررل بلغدرررلل

لعالم ىلعا ل رغرة.

 ص ررررزملغجأرررررعلع جرررر ع عال

غعا  عع ل ألرررملعاأ رل بلغدرلل

لعالم ىلعا ل رغرة.

أررعلهررمللم لعا  عغرررةلعالعخصرررةل ررر لل-1

ظررررررحلمجررررررمللعاغرررررر عأ لعاأنعاررررررغرةل

لعصاك  معرة؟

 ص ررررررزملغجأرررررررعلع جرررررر ع عال

غعارررر  عع لوررررلملمجررررلل ررررل ربل

أععاررربلاصدرررعأصرنل ررر لعاألارررمل

لعاأعا .

 ص ررررزملغجأرررررعلع جرررر ع عال

غعا  عع ل عيلصلرمجلل ارمر ل

أارررررر أ لأررررررنل غررررررحل لع ىل

عاررغرةلعاجأدرررةلاصغرر عأ لعاأن

كأعلصلرمجلل ل ربلأععاربل

لاصدعأصرنل  لعاألاملعاأعا .

ل

(لمهررملعاجررلمحلعاعمررع  لعارراضلرغرررنلع جعغررةلوررنل9.4أررنلخررالحلعاجررلمحل  ررمل)

اصاررؤعحلعا  رارر لمهررمل"أررعلهررمللم لعا  عغررةلعالعخصرررةل رر لجأرررعلعأارر صةلعاة ورررةل

عال عاررةل ص ررزملعاجأدرررعالعأهصرررةلعاصرغرررة؟"لر بررحل نلعاجأدرررعالعأهصرررةلأمبررممل

غأدظررمل جرر ع عالعا  عغررةلعالعخصرررة،ل صل نلهعررع لغدرر لع جرر ع عالصلررر مل اغرألمررعل

لمعااغبلعا  را ل  لاا لهمل صةلع أكععرعالمعاأمع للعاأ عنةلاما لعاجأدرعا.

ل

ل

ل

ل
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 ( مقدمة5.1)

هرا لأنلخالحلأعل ملل عا يل  لعاةحمحلعاارعغألةل رملمبرعل ارعؤصالعال عارة،ل

عاأارؤمارنللوعمرعلأرنل غرحلمع جعغرةعا اعؤصال ملعا خلعأمعل  لعاأألعغالالعاشخحرةل

نرعا  لعال عارةلمهأرعلجأدر ر لعالعخصررنلغكص رعللمعاأ عجدرنغعأ اعملعاأعارةلمع لع رةل

عام رع حلمعاأار علعالل ار ضلمكراا ل رملعا جرمملعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةرربلغععرعز

 اررصمبلعاأاعغألررةلوررنللغعارر خلعمنصرررحلعاغرععررعالعاأ نحررحلوصرمررعل ررمل مل،اعالعادال ررة

مهررمل"أررعلهررمللم لأألع عررةلاإلجعغررةلوصررالعااررؤعحلعا  رارر لاصل عاررةلعالجررلعمحلا رررح

،لمغاا لرملبلهاعلعاةحرحل ارالعا در بل"عاصرغرةلعا  عغةلعالعخصرةل  لعاجأدرعالعأهصرة

لها لعال عاة.للخالحلمعا محرعالعاأأل  نةلأنوصالعاع ع  لعا  ل ملعا مححل ارمعل

ل( نتائج الدراسة :3.1)

لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربلغععرعزضأنلخالحل اصمبلل عاةلعانعاةلاجأدر  ل

نل هررملعاع ررع  لعا رر ل ررملعاأ غررعل رر لهررا لعال عاررة،لرأكررنلاكرر لعاعألررعالعا عارررةلعا رر ل غررر

لعا خالحمعلاأد  ةللم لعا  عغةلعالعخصرةل  لعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرةلمه 9

عأأر لعاراضللغجأدر  لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربلغعععزضلمجمللهركحل عظرأ ل-1

ردززلأنل عوصرةلعظعملعا  عغةلعالعخصرةلمر بحلاار لأرنلمجرمللص نرةل لع ررةلأك مغرةل

كأعل مجللخر ع ال عظرأررةل غررنلعاأكع ربلمعأ ارعملل،عاصرغرةلاصجأدرعالعأهصرةىلمأد أل

 صل نل رر لجأدرررةلعاكةررربلغععررعزضلعأ اررعملمعاأكع رربلمررر لل،عاأد أررلىلل رر لعاجأدرررة

أةدصةلغعاكعأحلعظ عل أكععرعالعاجأدرةلعاأنلملى،لمكاا لمجرمللص نرةلأعاررةلأك مغرةل

عل نللعاألمع مللعاأعاررةلرر مل ورلعلهعللم ررعلكرحلمأد ألىل مبحلعاعظعملعاأنعاغ لغمعلكأ

عاجأدررعالاعةلمكراا لعاأرزععررعاللعا أللر ررةل درللارعمرعل غرحلعاة ر ىلعاأدرلىلوعمرعل ر ل

مر ملعاح بلم ألرعلاصأغرعاغلعاأخححرةلاكرحلعشرعالم رحلغعرمللعاأرزععررةلعاصرغرةل عأهصرة

لعا أللر رة.

نل عوصرررةلعظررعملعا  عغررةلدررززلأررعأأرر لعارراضلرلمجررملل جرر ع عالاصبررغالعاررلعخص ل-ل2

نرر لرر ملل ورلعللأرمعزرنلل،غجأدر  لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربلغععرعزضللعالعخصرة

غعاجأدررعالعاأ عجدةلمأاك ىل امرةلعاأح بلشم رعلكأعلر ملعا رألأرنلوصرالعأحرمحل
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كأرعلل،جأدرةلعامرالحلعأنأر لعاصرغر عع لعأ ع لصلر ملعا ألأرنلوصريلغغعا  ،عاصرغرةلعأهصرة

  ملعاأاعغألةلغرنل حرللعاخزرعةلغعال ع  لأعلأعلهملأمجملل داللغعاخزرعرةلشرم رعلكأرعل

مارر للعاصرغررةلرعالعأهصررةللأ عجعللعخص لغعاجأدر مل ولعللعاألمع ملعاأعارةللم رعلمرمج

مجأررررعلل، ارررمل ملأك ررربلرألرررمملغأمرررعملعاأ عجدرررةلعالعخصررررةلغارررغبل صرررةلع أكععررررعا

 ملوررنلا رررحلعاحرركم لوررلعلعاأحرر م عال ررعاصرغرررةلصرررةلعاأحرر م عالغعاجأدرررعالعأه

 صلل،عاع  رةلكأعل  ملعاأاعغألةلغرنل  حلىلعاغبعوةلأعلعأ حلىلغعال ع  لغشكحللم ض

مغارغبل صرةلع أكععررعالصلرمجرلل حرحلغررنلأرنلرألرمملغإورلعلل ررمللعارمأررةللمأرنللي ع

،لم ربرعلصلعاصرغررةلةعاجأدرعالعأهصررألمملغإولعلل رملللعا امرةلم حنرحلعأخاع ل  ل

لردررلل انلعاحرر بل رر لعاجأدرررعالعأهصرررةرمجررلل حررحلغرررنلأررنلردررللعاحرركم لمأررنل

عةرر لعاأمظرربلرألررمملغإوررلعلل انلل،لكأررعل عرريل رر لجأدرررةلعامررالحلعأنأرر لعاصرغرر عاصرغرررة

لولعللناعبلعاخزرعة.عاح بلمعاألغ لاصعأللرةلم 

لعاصرغر لمعاكةرربلغععرعزضغجأدر ر لعامرالحلعأنأر لجدةلعالعخصررةل ر لعاأ ع شأحلل–ل3

 صلل،خحمحعلأ عجدةلعاأا علعالعاأ دصألةلغعاح بلمعاألرغ أدظمل عشاةلعاجأدرة،ل

صل ألررمملغأ عجدررةلعأارر عالعاأاررعوللكأررعلصل ألررمملغأ عجدررةلأررمعزرنلعاأ عجدررةلل عمررع

م ربررعلصل ألررمملعاأ عجدررةلعالعخصرررةلغجأدرررةلعاكةرررربلل،مأرراك عال اررمرةلعاأحرر ب

لعو أعلهع.غعا أل ر لونلعا غ وعالم

عأأر لعاراضلردرززلأرنل عوصررةلكةرع ىلعادرعأصرنلمخغر  مملغ  خر ص امجملل جر ع عل-4

غجأدر رر لعامررالحلعأنأرر لعاصرغرر لنررر لررر مل دررررنلعادررعأصرنلعظررعملعا  عغررةلعالعخصرررةل

م ألعلاصمحبلعارمظرة لاصأمرعملعا ر لاررألمأمنلغمرع،لممجرمللغ عرعأ للمعاكةربلغعععزض

عالم ىلعا ل رغررةل ر للا ل ربلعادعأصرنل صل عيلمر لأع ظملمصلرمجلل ألررملاصأ ل بلغدل

صل عريل لغررةرعاص،لكأعلرمجللعظعملاصنمع زل  لعاجأدرعالعأهصرةلعاجأدرعالعأهصرةلعاصرغرة

 ل صرةلع أكععررعالمعاأرمع للعاأ عنرةلكأرعل ر لر أل  لغظر مبلعاجأدررةلعاأعلررةلأرنلنرر

جأدرررةلعاكةررربلغععررعزض،لمغخحررمصل ألررع ر لعألعىلعاأدررلىلغجأدرررةلعامررالحلعأنأرر ل

عاصرغ ل م ل  كزلوصالعانبم لمعاعرعبلعاخعصلغعادعأصرنلمغراا ل رللصل كرمنلكع ررةل

 ا ألررمل لعىلعادعأصرنلغعاجأدرة.
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أررنل عوصرررةلعظررعملعا  عغررةللاضلردررززعأأرر لعارراك  معرررةلمجررمللغرر عأ لأنعاررغرةل ل-5

 أررعل رر لجأدرررةلل،نر ل ارر خلملجأدرررةلعاكةررربلغععررعزضلأعظمأررةلاصناررعغعا،عالعخصرررة

،لكأرعلرمجرللعامالحلعأنأ لعاصرغ لرا خلملغ ععأ لع كاحل  لغدر لعادأصررعالعاأعاررة

أعظمأررةلخعحررةلغعاأخررعزنلم خرر  لاصأ  غررعا،لمكرراا لل رر لعاجأدرررعالعأهصرررةلعاصرغرررة

 ر لللئلم ا لم معوللأنعاغرةلأك مغةل نكملعاأدعاجةلعاأنعارغرةلاصدأصررعامجمللأغع

،ل صلعاصرغرةلمعا  ل ر ملم ألرعلاصأأع ارعالعاأنعارغرةلعاأ درع بلوصرمرعلعاجأدرعالعأهصرة

غجأدر  لعامالحلعأنأر لعاصرغر ل ل عيلصلرمجلل ل ربلأععابلاصدعأصرنلغعاألاملعاأعا ل 

ل.معاكةربلغعععزض

لنرلل هرملعأارغعبلعا ر ل لالادرلمل اغررحلغدر ل جر ع عالعا  عغرة غرنل عيلأرنل ل–ل6

غجأدر  لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةرربلةلعالعخصرةلهمل صةلع أكععرعالمعاأمع للعاأ عن

ل.غعععزض

مجمللأجأموةلأنلعاحدعبلمعاد ع رحلعا  لحدغالأنلعا دأحل  لغدر لعاعألرعاللل-7

 جررعلاارر ل اررال صررةلعاأ عجررعلعا رر ل ععماررالأمبررمملمعا ةحرررحل رمررعل مررمل هأر مررعلمر

ل.غجأدر  لعامالحلعأنأ لعاصرغ لمعاكةربلغعععزضعا  عغةلعالعخصرةل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ( التوصيات : 3.  1) 

أنلخالحلأعل ملعا مححل اريلأنلعا ع عجعال خرصلعاجأدررعالعأهصررةلأمبرممل

لعال عاةلرأكنلعاخ مالغعا محرعالعا عارةل9

عا  كرزلوصال عوصرةل عظأةلعا  عغةلعالعخصرةل  لعاجأدرعالعأهصرةلاالا ةعلىلأعمرعلل–ل1

ل  لعاأنع ظةلوصالأمع للها لعاجأدرعا.

عادأحلوصال م ر لعا أمرحلعاالزملاعشعالعاجأدرةلعأهصررةلمل رجرعللنرحلاصأدم رعالل–ل2

لعلل ررمللعا  ل نرللأرنل اغررحل جر ع عالعا  عغرةلعالعخصررةلكعاةحرحلغررنلأرنلرألرمملغإور

لعارمأرةلمأنلرألمملغإولعلل رمللعا امرةلم حنرحلعأخاع .

عاأععارررربلم ألررررعللحعالعأهصرررررةلغعاشرررك ةدررررحللم لعاأ عجدررررةلعالعخصررررةلغعاجأدرررررل–ل3

 عشع لأك بل مل ارملاصأ عجدرةلعالعخصررةل)لل،اأ اصغعالعصا ألالارةل  لعامركحلعا عظرأ 

وصرال ررعملعاأ عجدرةلعالعخصررةللغلصلأنلمجمللأ عجعللعخصر ل ألرالرارممل ر لعاأارعولى

ل.(لغأللع لأمعأمعلغعاشكحلعاأاصمبلما شأحلجأرعلعأعشاةلغعاجأدرة

عصه أعملغعاكمعل لعادعأصةل  لعاجأدرعالعأهصرةلمعاأؤااعالمرر لعامعل رةلاصر غحلل–ل4

م رررم ر لعا رررل ربلعاأععاررربلم ناررررنلعاأاررر م لعاأدرشررر لامرررم،لغإرجرررعللعظرررعملورررعلحل

اصنررمع ز،لم ررم ر لعأجررمع لعاأال أررةلصك اررعبلعاخغرر ىلملعص  ألررع لغعادأررحل رر لهررا ل

لاصمب.لعاأؤااعالم ألررمل لع لعادعأصرنلغعاشكحلعاأ

عادأررحلوصررال رجررعلل ررل ربلأععارربلاصدررعأصرنلغعاألاررملعاأررعا لا  ررعلكةررع  ممل لع ىلل-ل5

لعاأمع للمعاأنع ظةلوصرمعل  لعاجأدرعالعأهصرةلأمبمملعال عاة.

عادأرحلوصرالأمعكغرةلعاغر عأ لعاأنعارغرةلع اك  معررةلاالار ةعلىلأعمرعل ر ل دزررزللل–ل6

الحلعأنأر لعا ر لصلرمجرللغمرعلأعظمأرةل عظأةلعا  عغةلعالعخصرةلخحمحرعلغجأدررةلعامر

لاصناعغعا.ل

 ج ع لل عاعالأأع صرةل شرأحلغرع  لعاجأدررعالعأهصررةلعاصرغررةللمعا ر لارمل شرأصمعلل–ل7

هررا لعال عاررة،لغع بررع ةل اررالل عاررةلعاجمععرربلعأخرر  ل رر لعاجأدرررعالعأهصرررةلأ ررحل

عاأغعلئلمعاألمعوللعا  ل نكرمل ورلعللعاألرمع ملعاأعاررة،لمل عارةلأن رم لعا ألرع ر لعاأعاررةل

لرعلعاأ دصألةلغعاأ عجدةلعاخع جرةلاما لعاجأدرعا.اما لعاجأدرعا،لمكاا لل عاةلعاألبع
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 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

العربية: الكتب أ  

أعرررعه لعاغنررر لل(،2117)ل، نألوغرررلهللالعاصنصرررح،لأنأرررمل؛ أحررراةال غرررمغك ،ل–ل1

لأح .لع اكعل رة،لعالع لعاجعأدرة،لعادصأ ،

  جأررةلأنأررللل،أ كعأررح(،عاأ عجدرةلأررلخحل2112)،جرررأ لامغرر ،ل اةرررن؛ل  رعرز،–ل2

لعا رع .للع لعاأ ر ،لنعأللنجعا،أنأللوغلعاألعل لعالراا ،ل نألل

أنعارغ لعاعظرعملعا(،2117)ل،عأأر ىل غ عهرملو أرعنلعن،و ألغلمض،أنأللوغع ؛ل–3

لع اكعل رة.لمر لعامعل ةلاص غحلعاأك بلعاجعأد لعانلر ،اصأعظأعالعامعل ةلاص غحلم

عاأ عجدررررررةلغرررررررنلعاعظ رررررررةل(،1989)ل، أ اررررررمنلهعكرررررر ،لمارررررررم؛ل مأررررررع ،ل–4

لعا رع .لمعا اغرح،  جأةل نأللنعأللنجعال،لكأعحلعالرنلادلل،لع لعاأ ر ،

للللع لحرةع لاصعشرر للعاأرلخحل اررالعا اغررحلعانرلر ،(،2115)ل، نأرللنصأر لجأدرة،ل–5

لعأ لن.لوأعن،لمعا مزرع،

لع للخعحرة،عاررةلعا اعاررعالعاأنعارغةلعاأل(،2115)،غللعاععح ل نأرلولنأرلعن،ل–6

لعأ لن.لوأعن،ل،عاأار ىلاصعش لمعا مزرعلمعااغعوة

،ل(2115)ل،غشر ؛ل  منرة،لأحراةالاعار حعاحلأرصمل؛لوعشم ،لأنألللخالا،ل–7

لار عغص ،لعادصررع،ل كعلرأررةلعال عارعال،ع رعلمعت رعقأؤ أ لعا  عغةلعالعخصررةلعامم لغن

ل.ارغرع

ل عاعالأ أللأةلل(،2116)،أنأللعاارللا عرع،لرنلأحاةا؛كأعحلعاللعاله عمض،ل–8

لع اكعل رة.لعاأك بلعاجعأد لعانلر ،ل  لعاأنعاغةلملعاأ عجدة،
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لع لعاةك لاصعش للوصمل ل رحلعاناعغعا،(،1991)ل،مهغ لوأ م،لأمرب؛لعااعو ،ل–9

لعأ لن.لوأعن،لمعا مزرع،

عاأنعارغةل ر ل،(1991)،محرة لنارنل؛ل غرملعاأكرع م،اصاعنلعاأنأللعن،عااصال–11

ل.خ  ،للع لعاأ ر ل،عا رع عصج أعورةلعألعاأؤااعانكمأرةلمعامنلعالعا

كصرررةللأنعاررغةلعامنررلعالمررر لعامعل ررةلاصرر غح،(،2111)ل،رنلنارررنناررلشررنع ة،ل–11

لعاألعه ى.لجعأدةلعأزه ،لعا جع ى،

لللللللعأحرررمحلعادصأررررةلاصأ عجدرررةلغررررنلعاعظ ررررةل(،1998)،أنأرررللارررأر لعاحرررغعن،ل–12

لغر ما.لعاد غرة،لع لعاعمبةللملعا اغرح،

عارررلع للعظ ررررةلعاأ عجدرررةلملخاررررعالعا اغررررح،(،2113)،أنأرررللارررأر لعاحرررغعن،ل–13

لع اكعل رة.لعاجعأدرةلاصعش ،

عاأ عجدرررةلغررررنلعا عظرررر ل(،1991)،أنأرررللعاةررررمأ ،ل؛ أنأرررللارررأرلعاحرررغعن،ل–14

لغر ما.لعالع لعاجعأدرة،ل،معا اغرح

  نرررر للعااررررمع ر ض،ل عهرم؛ اررررأعورحل غررررلجأدررررة،لأنأررررللاررررأر ؛لعاحررررغعن،ل–15

عا  عغةلملعاأ عجدةلعالعخصرةل)ألخحلعظ ضل اغرأل (،عالع لعاجعأدررةلل(ل،1996)، زق

لع اكعل رة.لع غ عهرأرة،ل مزرع،ل-عش ل–اغعل

لللللللعا  عغرررة،ل(2114)ل،  نررر ل زقلعاارررمع ر ض،لأنأرررل؛وغرررللعاة رررع للعاحرررنن،ل–16

لع اكعل رة.لعالع لعاجعأدرة،لمعاأ عجدةلعالعخصرة،

عا  عغرررةلملعاأ عجدرررةل(،1998)،أنأرررللعااررررللاررر عرع،ل؛ وغرررللعاة رررعلعاحرررنن،ل–17

لأح .لع اكعل رة،لعالع لعاجعأدرة،لعالعخصرة،
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عااررلللشرنع ة،ل؛بوغرللعامهرعلعحر ،لأنأللعااررل؛لا عرع،ل؛ وغللعاة علعاحنن،ل–18

لعارررررلع لعاجعأدررررررة،لعاأ عجدرررررةلعا شرررررعرصرةلملعا  عغرررررةلعالعخصررررررة،ل(،2118)ل،شرررررنع ة

لع اكعل رة.

عاأ ع غرررةل(،1998)ل،خأرررعحلأنأرررللكأرررعحل غررر عهرم،ل؛أنأرررلل غرررملعادررراللعاانرررعن،ل–19

لجعأدةلعاألعه ىلاص دصرملعاأة م .لعالعخصرةلملعاأ عجدةل  لعأجمزىلعانكمأرة،

للع لمع رحلاصعشر ،لعا رل رحلمعا  عغرةل ر لعاغعرم ،(،1998)،،خعارلل أررنللوغللهللال–21

لوأعن.

ل عاررعال رر لعاأنعاررغةل(،2111)،أنأرللأنأررمللوغل غرري،لهعشررمل نأررل؛لواررة،ل–21

لأح .للع اكعل رة،لعالع لعاجعأدرة،لعاأ خححة،

لعا  عغرةلملعاأ عجدرة،(،2112)،عااررللشرنع ةلشرنع ة،لعحر ؛لبوغللعامهعلوص ،–22

لع اكعل رة.لعالع لعاجعأدرة،

لع اكعل رة.لعالع لعاجعأدرة،لعاأ عجدة،(،2117)، عع لعاألغعع ،ل–23

ل،أنأرررررمللعاجغرررررعا ،ل رحرررررح؛لعانعراررررر ،لأنأرررررمل؛لموغرررررللعانصررررررلك عجرررررة،ل–24

لعأ لن.لع غل،لاصعش لملعا مزرع،لعأأحلع للعاأنعاغةلعاأعارةلعاخعحة،(،1991)

أ عجدرعالأخ صةرةلأمر ع لأخ صةرةل،عارلع ل(،2115)، أرنلعااررلل نأرللااة ،ل–25

لع اكعل رة.لعاجعأدرة،

رحلعاناررررعغعالعاأدعحرررر ىل)عاععنرررررةل  ررررل(،2116)ل،ماررررعنل ررررال لعاأاع عررررة،ل–26

لعأ لنلوأعن،لعااغعوة،معا مزرعلم(،لع لعاأار ىلاصعش لعاعظ رة

أدرعرر لعالماررةلاصأ عجدرةل نصررحلل عاعال ر لعا(،2111)،أنأمللعاارللعاععم ،ل–27

لعاأعحم ى.لادح رة،عاأك غةلعل اع لاص اغرح،م

ل
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أجصررةلل عاررعاللعاأعظأررعالعأهصرررةل رر لعارررأن،مع ررعل(،2114)، ررؤعللل،عاحررالن ل–1

ل.لل91ل–ل43،لعغ رح،لصلصل73رأعرة،لعادللل

 : البحوث العلميةجـ

(،عا  عغةلعالعخــصــرـةل  لأشرع رعلع ع رعاللل2112)لل،أنألل وغللعاععحل غمز رة،ل-ل1

ل كعلرأررررةلعال عارررعالعادصررررع،لعانررررمعع لعا عغدرررةلاألاـرررـعملعا ررر مىلعانرمععررررةل ررر لارغررررع،

لغعععزض.

(،عاأألمأعالعأاعارةلاعظملعا  عغةلعالعخصرةلل)ل عارةل2117)،أنأللأنأللغعاألع ل،ل-ل2

لغعععزض.ل اغرألرةلوصالعاأحع بلعا جع رةلعادعأةلعاصرغرةل(، كعلرأرةلعال عاعالعادصرع،

لم لعاأ عجررعلعاررلعخص لملوال  رريلغعاجمررعالل(،1991)، ررع زىلوصرر للغررنلأماررا،ل-ل3

للللللللل ررر لعا عأررررةلعص  حرررعلرةلةأألرررلمل ارررالعرررلمىل"لم لعاأنعارررغغنررر للعا  عغررررةلعأخررر  ،

لملعا  عغةلعاأعارةل"لأ كزلعاغنم لملعادصمملعص  حعلرة.

عادعأرةللعاأعشرعىعظعملعا  عغةلعالعخصررةل ر لعاشر كعالملل(،2115)ل،وغللهللالعاغر ى،ل-ل4

عت رعقل، كعلرأررةلغن لأأللملاأؤ أ لعا  عغةلعالعخصرةلعامع رعلمللغرنلعاعظ رةلملعامع عل،

ل/ل غ عر .للل24/لل22ارغرع،للا عغص ،لعال عاعالعادصرع،

أل لأال أرةلعظرعملعا  عغرةلعالعخصررةل ر لعاأؤاارةلل(،2115)ل،نعأللأمامللعا  ،ل-ل5

غنرر لأألررلملاأررؤ أ لعا  عغررةلعالعخصرررةللعاماعرررةلاصررعةالملشرر كعالع ع ررعالعا عغدررةلامررع،

 /ل غ عر .ل24/لل22ارغرع،للا عغص ،لدصرع،عامع علملعت عقل، كعلرأرةلعال عاعالعا

ع ررر لعا  عغرررةلعاأعاررررةلوصرررالعاررر أ ع لعا أمررررحلل(،2115)ل،شررر ب،لجمرررعللأنأرررلل-ل6

لمزى.لاصأؤااعالعأهصرة،لعاجعأدةلع االأرة،
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عاحرررععو لغصرغررررع،ل كعلرأررررةلعال عارررعالعادصررررعلاصشررر كعالعاحرررععورةلعادعأصرررةلغعاألارررعمل

لا عغص .لمعاغنم لعص  حعلرة،

ل عارةلمل ألرررملعاأ عجرعلعاخرع ج لل(،2111)ل،حال لعالرنلعادعشحل،لوغللعانأرل-ل8

أعظأررةلعا  عغررةلعالعخصرررةلم   هررعلوصررال جرر ع عالعاأ عجدررةل)ل عاررةل اغرألرررةلوصررال

رأرررررةلعال عاررررعالعادصرررررعلمعاغنررررم لعاأكع رررربلعاأمعرررررةلعاخعحررررةلعادعأصررررةلغصرغرع(، كعل

لا عغص .لعص  حعلرة،

(،ل عاةل عظأرةلعا  عغرةلعالعخصررةل ر لعاشر كعالل1995)لل،اع قلادعللعاعم ض،ل-ل9

لغعععزض.لعاصرغرةل)لأنلمجمةلعظ لعاأ عجعلعاخع ج ل(،جعأدةل ع رمع ،

 ر ل(، ألرررمل لع لعاأ عجدرةلعالعخصررةل2115)ل،نرع ملواررةلعاةر رم ضللعاةر م ض،ل-ل11

لغعععزض.لجعأدةل ع رمع ،لعاش كعالعاحععورةلعاصرغرة،

(، دعاررةلعظرملعا  عغرةلعالعخصررةل2111)،بوغللعاصاربلرماربلوغرللعاصاررل عام،ل-ل11

 عأ لن.لعاز  ع ،لعاجعأدةلعامعشأرة،ل  لعاجأدرعالعاخر رةلعأ لعرة،

 النشراتالقرارات والقوانين و: د

"عاأدعرر لعالماررةلاأأع ارةل وأرعحلعاأ عجدرةلمل معورللعص نعللعالما لاصأنعاغرنلل-ل1

ل.2113.ل411 خال رعالعاأمعة"لعاأدرع ل  مل

ل.2119، أل ر لعاصجعةلعاشدغرةلعادعأةلاصشؤمنلعصج أعورةلاعغألعل–ل2

(، ألررررملعظررعملعا ررل رحل2117ةصاررارن،)غ أل ررر للرررمعنلعا  عغررةلعاأعارررةلمع لع رررةلل-ل3

،لعاأعاررةلمع لع ررةلعاخعبردةلا  عغرةللررمعنلعا  عغرةلمعا  عغةلعالعخصررةل ر لعاأؤاارعا

ل  عغةلم ل رحلأنلعجحلعاغعع لمعا عأرةلم دزرزلعانكملعاحعاح.

لعاحعل لونلأجص ل رعلىلعا م ىلاعغألع.ل1971(،لااعةل111 ععمنل  مل)ل-ل4
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لعاحعل لونلعاأؤ أ لعاشدغ لعادعملاعغألع.ل2112(،لااعةل19 ععمنل  مل)ل-ل5

ل.2111 ركرةلاص عأرة.عاأؤااةلعأأل-ل6

(،خأامنلاعةلأنلعاداع لمعاغاحل  ل9188عش ىلحعل ىلونلأؤااةلعاكةرب،)ل-ل7

ل وعرةلم ألهرحلعاأكةم رن.

ل

 : المقابالت الشخصية هـ

عارلعخصررنلم أعرع لعاأخرعزنللأعل ؤاع لعأ اعملعاأعارةلمع لع ررةلمعاأر عجدرنل ج را

-8-1 رر لعاة رر ىلأررنلمملعال عاررةلغكص ررعلعاجأدر رررنلأمبررمعاأررمظةرنلغعاألاررملعاأررعا ل

ل.2115-7-22مل اال2112

 و:مواقع اإلنترنت

،أدعرر لعا ل رحلعالعخص ل(2111)لخصبلعام لعا،ل–ل1

،الدولية WWW.INFOTECHACCOUNTANTS.COM/FORUMS/P

ROFILE/15990،18/1. 

(،2115ى،)عاأماموةلعان –ل2  

www.ar.m.wikipedia.org/wiki/ ،32/8 . 

 )الدوريات( األجنبيةثانيا: المراجع 

1 –The Institute of Internal Auditors,(2008),AGuide for Management by 

Internal Controls Practitioners. 

2 - The Institute of Internal Auditors,(2009),IPPF Standards Mark Up 

Changes. 

ل
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Abstract 

First and foremost, Charity Societies provide multiple services 

to the people, where they are connected with important and vital 

sectors such as health, education, and social care,   but in fact 

there resources still limited to support, and contributions, plus to 

the fair paid by beneficiaries, which led  to the need of maintaining 

these available resources, what really help the management keep 

up with their duty within effective internal control system, that 

organizes the flow of affairs, guarantees a satisfied performance, 

and protects  assets and the cash from abuse, and to exploiting all 

available possibilities ideally, also to alleviating the service 

optimally. 

 This study aims to identify the role of internal control in the 

Libyan community societies, which based on the case study, which 

applied to achieve the goal of it, which depended on deep 

research of the subject, the study has taken place on two societies 

are Alkafeef Benghazi, and the Red Crescent Society. They are 

two of the largest and oldest societies in Libya, being located in 

Benghazi. 

 Data collection was done by interviews and inspecting 

concerned documents, so all attained data has been exposed in 

analytical tables, these tables contain Inquiries exposing the 

answer to the main question " what is the role of the internal 

control in the Libyan Charity Societies". 

following the data ana lysis, we can say that there is an 

organizational structure in both Alkafeef and Red Crescent Society 

alike, which  enhance the effectiveness of internal control system. 

In addition the existence of Internal discipline procedures, which  
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enhance the effectiveness of internal control system. In the other 

hand, the results indicate availability of procedures related 

employees efficiency and experience, beside accounting software, 

and computer programs, which  enhance the effectiveness of 

internal control system. 

Finally, the study results indicate that the internal auditing in both 

of societies include the most of their activities, beyond the non-

compliance of some of internal control procedures, originally 

because the rareness of the resources and facilities.     

 

Consequently, based on the previous  results the following 

recommendations have been passed:- 

1-Focusing on the effectiveness ofthe internal control system 

procedures, and use that in keeping the recourses of these 

societies.   

2- Looking for different sources for financing the society’s activity, 

while finding solutions for all the that obstruct the application of 

internal control system. 

3 - Applying the role of the internal review in the societies in the 

right manner as not to preach the independence according to the 

organization hierarchy. 

4-Keep updated with all computer programs to use them in 

confirming internal control systems.  

 

ل

ل

ل
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