
 

1 

 

 جمهورية العراق              

 وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي 

 كـلية الصفوة الجامعة/قـسـم القــانـون

           

 

 
  

 
 حبث مقدم اىل قسم القانون/ لكية الصفوة اجلامعة

 كجزء من متطلبات نيل شهادة الباكلوريوس يف القانون

 

 

 

 أعداد الطالب                                                                أشراف          

 ياسر جعفر حسين الجبوري                                     الدكتور علي زعالن نعمة           

 م  2020هـ/                1441



 

2 

 

                  

 

ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوََل تَْعَجلْ قال تعالى:     بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل  )فَتَعَالَى َّللاه

 يُْقَضى إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َرِبّ ِزْدنِي ِعْلًما(،  أَنْ 

 «111سورة طه: اآلية »                               

                                                                       

 

 

  

 

 

 

 قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:

 )طلُب العلِم فريضةٌ على كِلّ مسلٍم(

 صدق رسول هللا                                                             

 



 

3 

 شكر و تقدير         
 االنسانيةالحمدهلل رب العالمين والصاله والسالم على معلم البشرية وىادي  

 وعلى آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان الى يوم الدين.

 أتوجو بالشكر الجزيل لكل من ساىم في اخراج ىذا البحث

 ومساعدتيوالى كل من كان سبباً في تعليمي وتوجييي  

 الى استاذي الف اضل  د. علي زعالن نعمة

 كان لو الدور الكبير في ارشادي وتوجييي أثنا عملي في البحث

 ميع اساتذة كلية الصفوة الجامعة/ قسم الق انونوالى ج

 والى اعضاء لجنة المناقشة الموقرة

 

         



 

4 

 

  إىل من حنت عل  
 
  القراءه  رضيعا

 والكتابة طف........... وعلمتن 
ا
  ل

  نفس  روح المحبة والتسامح
 
 وأزكت ف

 وفجرت منها ينابيع العزة

  إبتسامتها عظمة الحياة وجمالها 
 
 إىل من أرى ف

  عمرها وأبقاها 
 
  ف

 
 أطال هللا ىل  وألخوت

 
 عل رؤوسنا تاجا

   
 
  حيات

 
 إىل من أهديها كل ما أنجزه ف

  
 
  ولن أسدد دينها حن  ممات

 
  أدين لها بحيات

 إىل أم  الن 

  
  بنبع الحياة ومثل  األعل الذي هو أقرب من قلن   عن 

 
  إىل من أمدت

 ا
 
 لذي لن أجد من يساويه أبدا

  عمره إىل والدي
 
  ف

 
 أطال هللا ىل  وألخوت

  األعزاء إىل من هم سندي الدائم 
 
 إىل إخوت

  الكرام
 
 اىل الذين بذلوا كل جهد و عطاء لك  اصل اىل هذه اللحظة اساتذت

ف الدكتور عل  زعالن نعمة  و ال سيما المشر

 أهديكم بعض ثمار فكري

 بالجميل ونك 
 
 عرفانا

 
   رانا

 
 لذات
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 السقجمة

يعج التجقيق مغ اكثخ السفاليع الفكخية والفمدفية رواجًا اذ نال اىتسام الباحثيغ واالكاديسييغ 
والسيجانيغ بدبب التغيخات التي حجثت برػرة سخيعة في ثقافة الدبائغ ومتصمباتيع وذائقتيع فزاًل 

وخاصٍة في عقجؼ الثسانيشات والتدعيشات مسا جعل لو اسبكية عغ ازدياد السشافدة حػل العالع 
تشافدية يعتسج عمييا كل مجيخ ألختيار السدار الرحيح ألداء العسميات الرشاعية )االنتاجية( 
والتجارية والخجمة فإن ميشة التجقيق تعتبخ خجمة وضسان السعمػمات لمجسيػر فيػ يحطى بثقة 

 و مغ ذلظ.كبيخة مغ الجسيػر حيث يدتسج سمصت

وبالتالي اصبح االلتدام بالسيشية واجب قانػني حفاضًا عمى مرالح الجسيػر وتقجيع الخجمات عمى 
جسيع السدتػيات وبجرجة عالية مغ الجقة والػضػح واالندجام وبحلظ اصبح رضا الدبػن اليجف 

التشافدية مثاًل  الشيائي الحؼ تعسل مغ اجمو كل السشطسات والحؼ ال يتحقق اال بالتػفيخ االسبكيات
)الجػدة( حيث اصبح الدبػن اكثخ وعيًا وادراكًا مغ قبل حيث اخح بالشطخ الى خجمات تتدع 
 بالجػدة العالسية وبسا ان االقتراد السعاصخ وعمى السدتػيات عسػمًا شيج تصػرًا واسعًا وواضحًا.

يخ التي يقػم بأعجادىا ومغ ىشا يالحع وجػد اىسية كبيخة وعالية لجور الُسجقق الخارجي ولمتقار 
ويحجد فييا وضع الػحجة االقترادية مسا يتصمب ان تعج ىحه التقاريخ وفق اعتبارات ومغ اىع ىحه 
االعتبارات )السيشية، الحيادية، السػضػعية، الػضػح، التػقيت السشاسب( وتقجيع ىحه التقاريخ الى 

 جقق الخارجي تعتبخ ميسة.السدتفيجون لمسداعجة في اتخاذ قخاراتيع لحا فإن وضيفة الس

 قج لعب السجقق الخارجي دورًا ميسًا حيث يعتب الجور الجػىخؼ الحؼ لعبو السجقق الخارجي.

وبحلظ عشيت العجيج مغ الجسعيات العمسية بيحه السيشة وحجوث شخوط لسغ يعسل بيحه السيشة مغ 
 اجل الحفاظ عمى مدتػػ االداء السيشي.

عمػمات السقجمة مغ اجل الػصػل الى اسذ سميسة تعسل عمى ومغ جية اخخػ تحديغ نػعية الس
 معالجة االخفاقات في عسل السؤسدات والقزاء عمى الفداد السالي واالدارؼ بكل انػاعو.
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 الفرل االول

 السبحث االول: مشيجية البحث

 يشاقر ىحا الفرل مغ خالل مبحثو االول مشيجية البحث التي تسثل الصخيقة العمسية السشطسة
مذكمة البحث واىسية البحث  السبحثلتحجيج مذكمة البحث وشخق عالجيا حيث يتشاول ىحا 

اءىا ووسائل جسع البيانات والسعمػمات وتحجيج خ واىجافو وكحلظ فخضيات البحث واسمػب اج
 مجتسع البحث واخح عيشة مغ ذاك السجتسع.

ػث وتقاريخ عخبية وعخاقية اما فيسا يخز السبحث الثاني فقج عخض اىع الجراسات الدابقة وبح
ذات الرالة بسػضػع البحث فإن الباحث يعتبخ الجراسات الدابقة لمحث ذات اىسية حيث تعخض 
الجػانب التي تشاوليا العجيج مغ الباحتيغ لكي يتع عخض اوجو االختالف بيغ بعس الجراسات 

لدابقة العخاقية الدابقة والجراسة الحالية لحلظ سيتع في ىحا البحث عخض بعس الجراسات ا
والعخبية لسػضػع البحث وثع تقديع ىحه الجراسات الى محاور حدب متغيخات البحث وبحلظ 

 -سػف يتشاول الباحث السشيجية الستبعة في اعجاد الجراسة عمى الشحػ اآلتي:

 -اواًل/ مذكمة البحث:

يج مغ الييئات تسثل مذكمة البحث وضػح دور التجقيق الخارجي برػرة ضعيفة بدبب افتقار العج
الخقابية في تصبيق مشيجية سميسة في تقييع أداء الػحجات لمحج ضاىخة الفداد واكتذافو لحاالت 

 الغر واالحتيال الساؼ والقػائع السالية السطممة.

 -ثانيًا: اىسية البحث:

 يدتسج البحث اىسيتو مغ الخصػرة العالية لمفداد وفي الػضع الحالي اذ ان تشطيع السيشة يداعج
في زيادة الثقة مغ قبل الحيغ يعسمػن في ىحه الػحجات وزيادة ثقتيع بأنفديع وثقتيع باممشة واستشادًا 
عمى ذلظ فإن الجسيػر الحيغ يعتسجون عمى نتائج ىحه السيشة تديج ثقتيع بيا ونطخًا ألىسية ميشة 

بجج في تػفيخ قػاعج  التجقيق وباألخز في زيادة السرجاقية عمى البيانات السالية فقج بجأ التفكيخ
واصػل مسارسة مكتػبة ليحه السيشة بحيث يديل الخجػع الييا واالحتكام بيا حيثسا اقتزى 

 االمخ.
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 -ثالثًا: اىجف البحث:

برػرة عامة اىجاف البحث ىػ تدميط الزػء عمى ضاىخة الفاسج السالي واالدارؼ ومعخفة مجػ 
 السؤثخة في جػدة العسال التجقيق.االلتدام السجققيغ الخارجييغ في تحجيج العػالع 

 -رابعًا/ اسمػب جسع البيانات في البحث:

 -الجانب الشطخؼ: -1

 الكتب واالشاريح والخسائل الجامعية العخاقية والعخبية. -أ

 الذبكة الجولية لمسعمػمات )االنتخنت(. -ب

 -الجانب العسمي: -2

 -خامدًا: فخضية البحث:

تقييع اداء الػحجات الحج مغ ضاىخة الفداد واكتذاف حاالت  ان جػدة االداء السيشي تتأثخ في
الفداد الغر والتالعب( مغ خالل اقتخاح يتزسغ اجخاءات وبخامج معتسجة لتقييع اداء الػحجات 

 الحكػمية التي بجورىا تداعج عمى الحج مغ ضاىخة الفداد االدارؼ واالىع.

 الفرل االول

 السبحث الثاني: الجراسات الدابقة

 دور الخقابة الخارجية في الحج مغ حاالت الفداد االداري( 1331راسة عبج الباقي/ )د -1

تع خالل ىحه الجراسة تعخيف الفداد االدارؼ وحاالتو واسبابيا ومدؤولية الكذف عشيا، واساليب 
الخقابة المحج مغ انتذارىا مغ خالل التصخق الى مدؤولية مخاقب الحدابات في حاالت الفداد 

وكحلظ مدؤولية الخقابة الجاخمية في الكذف عغ ىحه الحاالت حيث تػصمت ىحه الجراسة االدارؼ 
 -الى عجد مغ الشتائج ومغ اىع ىحه الشتائج:
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أ( عجم بحل الخقابة الجاخمية االىتسام الكافي مغ االدارات كػنيا احج الػسائل الفعالة لمحج مغ 
 حاالت الفداد االدارؼ ولسالي.

ث الخخوقات بدبب ضعف كفاءة العامميغ في اقاسع السحاسبة والتجقيق ب( ان اىع اسباب حجو 
 او عجم تستعيع بالخبخة الكافية او التأىيل العمسي.

ج( عجم بحل العشاية السيشية الالزمة مغ قبل مخاقب الحدابات وفذمو فيت حجيج حجع ونػعية 
 العيشة السعسػل بيا وذلظ يؤدؼ الى عجم اكتذاف االنحخافات.

 ات العخاقية والعخبيةالجراس

 ( دور مخاقب الحدابات في الكذف عغ حاالت التالعب2004دراسة دمحم ابػ جشاح ) -2

بحث مقجم الى السعيج العخبي لمسحاسبيغ القانػنييغ كجدء مغ متصمبات نيل الذيادة السحاسبة 
العب القانػنية وتسثمت مذكمة البحث في مجػ مدؤولية مخاقب الحدابات ودوره في كذف الت

والغر وكانت اىع التػصيات ليا لتحقق مغ استقاللية مخاقب الحدابات لزسان الجور افعال في 
اكتذاف التالعب والغر والخصأ واعصاء دور فعال لكذف التالعب والغر وضح الرالحيات 

 واستذخاع القػانيغ والمػائح.

 (2001دراسة حسدة ) -3

مغ ضاىخة التجاوز عمى السال العام في مؤسدات عشػان الجراسة )السداءلة العامة اداة لمحج 
 الجولة السختمفة(

 ىػ بحث قجم الى السعيج العالي لمجراسات السحاسبية والسالية/ جامعة بغجاد

قجم ىحا البحث لمحرػل عمى شيادة السحاسبة القانػنية وىي اعمى شيادة ميشية في ىحا 
 االختراص.

السحافطة عمى السال العام وذلظ بتفعيل السؤسدات  يخمي ىحا البحث الى تعديد السداءلة لغخض
الخقابية والتذخيعية )مجمذ الشػاب( لمػصػل الى السداءلة الفاعمة اما مذكمة ىحا البحث في 

 وجػد ضاىخة التجاوز عمى امالل العام ىػ مجػ فعالية السداءلة لمحج مغ ىحه الطاىخة.
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لقج تشاول الباحث مفيػم السداءلة واىجفيا ومبادئيا الرادرة مغ اعالن شػكيػ ومفيػم السال العام 
ودعع عسل االجيدة الخقابية والتذخيعية في تييئة السدتمدمات  الساليةوالجخائع السالية والسخالفات 

 في مفيػم السداءلة.

 -وقج تػصل الباحث عمى عجة تػصيات في ىحا السفيػم واىسيا:

 أ( ان تػفخ السعمػمات ومؤشخات االداء وعسميات التقػيع الحؼ يجعع السداءلة ويعدزىا.

ب( ان تصبيق السبادغ والتػصيات السقخرة مغ قبل السشطسات الجولية واالقميسية والعخبية لالجيدة 
 الخقابية العميا الستعمقة بالسداءلة قج تبيغ لو وجػد ضعف واضح في تصبيق ىحه السبادغ.

ان وجػد مكاتب السفتذيغ العسػمييغ في بعس الػزارات قج ادػ الى اضعاف دور الخقابة  ج(
 الجاخمية في ىحه الػزارات.

 (2002دراسة كاضع ) -4

 عشػان الجراسة )دور اجيدة الخقابة ومدؤوليتيا في مشح واكتذاف التالعب والسخالفات(

القانػنييغ/ بغجاد . وىػ جدء مغ  بحث مقجم الى ىيئة االمشاء ؼ السعيج العخبي لمسحاسبيغ
 متصمبات الحرػل عمى شيادة السحاسبة القانػنية

يخمي ىحا البحث في تدميط الزػء عمى الفعال االحتيالية والتحخيزات والترخفات االحتيالية ؼ 
التي تدبب الى التحخيفات الجػرية ومحاولة اكتذاف نقاط الزعف في انطسة الخقابة الجاخمية 

مذكمة البحث في تشػع حاالت التالعب والغر وانتذار ضاىخة الفداد االدارؼ في وقج تسثمت 
الػحجات االقترادية لػضع اساليب حجيثة لكذف تمظ الحاالت مغ قبل االدارة العميا في الػحجة 
االقترادية والعامميغ في ىحه الػحجة والحؼ ادػ الى صعػبة مشعيا او اكتذافيا في السشاىج 

 تخجمة.التجقيكية السد

 -وقج تػصل الباحث في ىحه الجراسة الى عجة تػصيات مشيا:
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أ( تبشي نطام رقابة شامل وتصػيخ ذلظ الشطام وتحجيثو باستسخار لتحقيق اىجاف الػحجة 
االقترادية السخسػمة حيث يؤدؼ الى كذف التالعب والغر او مشع حجوثو او الحج مغ ىحه 

 الحاالت.

والسخالفات مغ الجيات التذخيعية وفخض العقػبات عمى مختكبي ىحه ب( تحجيج مفيػم التالعب 
الحاالت لجعع الجيات التشفيحية في اتخاذ اإلجخاءات وتػجيو العقػبات السشاسبة لخدع القائسيغ 

 ففي ارتكاب التالعب والغر.

ية ج( الحخص عمى االلتدام بقػانيغ واالنطسة والتعميسات وتشفيحىا م خالل الديارات السيجان
لمػحجات االقترادية لمفخوع واالقدام لالشالع عمى سيخ االعسال ومجػ التدام ىحه الػحجات 

 بالقػانيغ واالنطسة والتعميسات الشافحة.

 مػقع البحث الحالييغ والجراسات الدابقة

تشاولت ىحه الجراسات عجة اتجاىات الى التػسع في الجراسة خالل مخاحل عسمية التجقيق حيث 
اسة الحالية عغ الجراسة الدابقة معخفة اىع االسذ والسؤشخات السػضػعية التي يدتشج تسيدت الجر 

عمييا السجقق الخارجي لتحجيج اإلجخاءات والتي ستدتشج في تحجيج االخصاء والتحخيفات السادية 
والسحتسل حجوثيا وقج استفاد الباحث مغ ىحه الجراسات الدابقة اما تسيدت بو ىحه الجراسات مغ 

 ة التأصيل الشطخؼ وتقجيخىا خالل عسمية ومخاحل التجقيق الخارجي.زياد

 لثالسبحث الثا

 مجخل في ميشة التجقيق

ىحه السيشة مشح  نذأتوقج  (Auditore)التجقيق: ىػ كمسة مذتقة مغ المغة الالتيشية  
ن والحزارات القجيسة في بابل وروما واليػنان حيث كانػا يتحققػ  اإلمبخاشػرياتالقجم خالل 

السخاجع والكاممة وبشدبة  يذسل التجقيقباالستساع الى السجقق حػل االيخادات والسرخوفات وكان 
%( وكان غخضو الخئيدي اكتذاف الخصأ والغر ومحاسبة السدؤوليغ عشيسا وقج لرخت 111)

 .مغ نداىة االشخاص السدؤولية( التأكجاليجاف التجقيق بسقػلة )
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 (.17: 2116)التسيسي، 

لتجقيق بذكل اولي مشح ان بجا االندان يداول او يسارس نذاشو الغخض اشباع حاجاتو وقج عخف ا
حيث ال يسكغ وجػد تجقيق دون  السحاسبةالزخورية وحاجات غيخه وقج بخز لمػجػد بعج ضيػر 

وجػد حدابات يحث يسكغ القػل ان التجقيق والسحاسبة متالزمان ومختبصان مع بعزيسا 
دابات في بعس ادول العالع بعج ضيػر عسمية انفرال السمكية عغ التجقيق لمح ميشة وتصػرت

 الستاحة. السػارداالداة وذلظ لحاجة السالكيغ الى رأؼ ميشي عغ كافية السشذاة في حدغ استخجام 

 مخاقبةوالسيتسيغ في  الجوليةلمتجقيق التي وضعتيا السشطسات  التعاريفوىشاك عجد كبيخ مغ 
 -وتجقيق الحدابات وايت سشتشاول بعزيا:

ىػ عسمية مشتطسة  (American Accounting Association)جسعية السحاسبة االمخيكية 
بذكل مػضػعي والتي تتعمق بشتائج االنذصة والحادث  والقخائغدلة ومشيجية لجسع وتقييع اال

خ السعتسجة وايرال الشتائج مجػ التػافقي بيغ ىحه الشتائج والسعايي لتحجيجاالقترادية وذلظ 
 (o`reily etal، 1998، 13السدتفيجة ) لألشخاف

وقج عخف ايزًا بأنو عسمية مشتطسة لمحرػل عمى القخائغ السختبصة بالعشاصخ الجالة عمى 
ه الشتائج والسعاييخ مغ مدايخة ىح التأكجاالنذصة واالحجاث االقترادية بصخيقة مػضػعية لغخض 

 ذات العالقة . لألشخافىحه الشتائج  ثع تػصل غالسعتسجة وم

 (.13: 2119)السصارنة، 

 -وىشاك عجة انػاع لمتجقيق:

ىػ الذخز السػضف في الػحجة التي يقػم بتجقيقيا اذ ان جسيع السؤسدات  أ( التجقيق الجاخمي:
)الذخكات الكبيخة( )بخغبتيا او بػساشة القػانيغ واالنطسة والتعميسات( بأن يكػن ليا قدع لمخقابة 
الجاخمية الحؼ يذسل فحز جسيع انذصة السؤسدة عغ شخيق جسع السعمػمات الالزمة وتقجيع 

دارة العميا مغ اجل السداعجة لمػصػل )االدارة( الى اغخاضيا ويذسل عسل تقخيخ حػليا الى اال
 السجقق الجاخمي تجقيق الشذاط وتجقيق الخقابة واعصاء اآلراء واالستذارات الزخورية لإلدارة.
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ىػ فحز انتقادؼ ومحايج لمجفاتخ والدجالت والبيانات السحاسبة والسالية  ب( التجقيق الخارجي:
( بيجف السرادقة عمى سالسة وانتطاما لحدابات فيحا التجقيق يعج تجقيق اجباؼ لمػحجة )السؤسدة

ويقػم بسيسة التجقيق الخارجي ىيئة خارجة  (SPA)عمى بعس السؤسدات كذخكات السداىسة 
ومدتقمة عغ ادارة الفائجة أؼ ان السجقق الخارجي ال يخبصو باإلدارة أؼ عقج عسل ومرمحة ولكغ 

لشػعية التجقيق السصمػب مو، يسظ ان يكػ التجقيق الخارجي قانػني ويجب ان  يتقاضى اتعابو تبعاً 
ال يتبادر الى االذىان ان وجػد مرمحة لمتجقيق الجاخمي في السؤسدة يغشي عغ وجػد تجقيق 
لمحدابات مغ قبل السجقق الخخاجي فإن االستقاللية السصمقة عشج السجقق الخارجي حيث ان مغ 

والحياد وعجم خزػعو بالتبعية الى االدارة لخجمة اىجافيا بيشسا يتػفخ فيو  صفاتو مبجا االستقالل
 االستقالل والحياد والتام.

 (.491: 2119)جسعة، 

 * التجقيق الخارجي *

 * مفيػم التجقيق الخارجي

 -ىشاك عجة تعاريف لمتجقيق الخارجي مشيا:

ألنجاز تجقيق البيانات السالية ىػ ذلظ الذخز السؤىل والسدتقل والسجاز  -السجقق الخارجي:
 وتقجيع تقيخه حػليا الى الجية او الجيات التي عيشتو .

 (2114:65التسيسي، 

عسمية فحز انطسة الخقابة الجاخمية والبيانات والسدتشجات  -ويعخ التجقيق الخارجي بأنو:
بقرج الخخوج والحدابات والجفاتخ الخاصة بالسذخوع تحت السخاجعة فحرًا انتقاديًا مشطسًا شغ 

بخأؼ فشي محايج عغ داللة القػائع السالية عغ الػضع السالي بحلظ السذخوع في فتخة زمشية معمػمة 
 ومجػ ترػيخىا لشتائج اعسال مغ ربح او خدارة عغ تمظ الفتخة(

 (.13: 2112)عبج هللا خالج اميغ، 
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اصخ الجالة عمى عسمية مشطسة لمحرػل عمى االدلة السختبصة بالعش -ويعخف أيزًا بأنو : 
االحجاث االقترادية وتقييسيا بصخيقة مػضػعية لغخض التأكج مغ درجة مدايخة ىحه العشاصخ مع 

 السعاييخ السػضػعية ثع تػصيل نتائج ذلظ الى االشخاف السعشية(

 (69: 2112)الربان، 

 * اىسية التجقيق الخارجي*

سالمة وصحة التقاريخ الشاتجة عغ  ان الغخض الخئيدي مغ التجقيق الخارجي ىػ ابجاء الخأؼ في
الشطام السحاسبي حيث لغ يكػن السجقق في مخكد يسكشو مغ تكػيغ رأيو في ىحه التقاريخ اال بعج 

السالية ويعتبخ ىحا  سالمة ...ان يقػم بعسل كافي ليتأكج مغ عجم وجػد اخصاء تؤدؼ الى عجم 
جر االخصاء فال يدتصيع العسل ضخورؼ ومغ ميام السجقق االساسية بغس الشطخ عغ مر

بعجم وجػد  ألقشاعالسجقق الخارجي ان يخمي مدؤوليتو في اجخاء اختبارات يدتصيع مغ خالليا 
تالعب حتى لػ كانت ىحه االختبارات ستأخح مو وقتًا شػياًل وتكمة بدبب صعػبة اكتذاف 

 سيقمل مشو قيسة ابجاء رأيو. السدؤوليةعشجما يتخمى عغ ىحِه  ألنوالتالعب واالخصاء 

 (.129: 1987)صحغ، 

االقترادية، ان السعمػمات و  والحكػميةوقج لعب التجقيق الخارجي دورًا ميسًا في االوساط السالية 
 ح السدتثسخ قخارات الذخاء والبيع.وتثق بيا ضخورية ألؼ مجتسع حيث يتخ عميياعتسج أؼ تالسالية 

سػضػع وذلظ القخوض والدصالت الزخيبية تتخح قخارات بيحا ال بإعصاءوان البشػك التي تقػم 
وخخوج الذخيظ مغ الذخكة التزامشية  بأحتداب الجخل الخاضع لمزخيبة ومبمغ الزخيبة ودخػل

 خكات لتحجيج ضخيبة االرث في حالة الػفاة.تومعخفة مبمغ ال

ا مغ قبل اآلخخيغ ان كل ىحه االمػر وغييا مغ االمػ االخخػ تعتسج عمى معمػمات ثع تحزيخى
وليحا نذأت الحاجة الى خجمة السجقق الخارجي السدتقل والسحايج ليقػم بإعالن االشخاف 

 السدتفيجة.

اذا كانت ىحه السعمػمات السالية تسثل بأعتجال او بػضػح جسيع الجػانب السادية والسالية كسا ىػ 
 معيغ والشذاط لمدشة او الفتخة السشتيية لتمظ الدشة . بتاريخ
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 -وتتجمى اىسية التجقيق الخارجي مغ اآلتي:

 السشة. ألىجافالتصػر الكبيخ  -1

 اصبح محل اىتسام الكثيخ مغ االشخاف الجاخمييغ والخخاجييغ لمسشطسة. -2

 الػسائل التي تدام في اعصاء مؤشخات عغ فعالية السشذأة. غم يعتبخ -3

 -السجقق الخارجي ىي :ومغ الجػانب التي تعتسج عمى السعمػمات التي يػفخىا 

 -أ( ادارة السذخوع:

وتعتسج ادارة السذخوع اعتسادًا كميًا عمى البيانات السحاسبية والسالية لػضع الخصط ومخاقبة وتقييع 
االداء وحخص عمى ان تكػن البيانات تمظ مجققة مغ قبل مجقق محايج ومدتقل لديادة الثقة في 

البيانات كحلظ تدتخجم ادارة السذخوع البيانات االوردة  ىحه البيانات كسا يديج االعتساد عمى تمظ
بالقػائع السحاسبية والسالية التي خزعت لمتجقيق لغخض رسع وتجقيق الدياسات السدتقمة واتخاذ 

 القخارات.

 -ب( السدتثسخون:

يعتبخ التقخيخ السجقق الخارجي بالشدبة لمسداىسيغ اداة فعالة حيث يعتسجون عميو في ابقاء 
مجمذ االدارة او سحب الثقة مشيع وانتخاب مجمذ ادارة ججيج اما السدتثسخون الججد اعزاء 

 يعتسجون عمى القػائع السالية السجققة.

 -ج( البشػك:

تصمب السؤسدات عمى قخوض م البشػك وقبل ان تػافق البشػك عمى مشح تمظ القخوض فإنيا تقػم 
ئع السالية السرارف عمييا وذلظ لزسان بتحميل وتذخيز الػضع السالي لمسؤسدة وتدتفيج القػا

قجرة ىحه السؤسدة عمى تدجيج تمظ القخوض مع فػائجىا في السػاعيج السحجدة فتقيخ السجقق 
 الخارجي يقجم السداعجة الى البشػك في اتخاذ القخارات لسشح القخوض والتدييالت مغ عجميا.
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 -د( الييئات الحكػمية :

مرمحة الزخائب عمى البيانات التي تػفخىا السؤسدات في  ان بعس اجيدة الجولة تعتسج عمى
العجيج مغ االغخاض مثل فخض الخقابة والزخائب وال يسكغ لمجولة الكيام بتمظ االغخاض دون 

 وجػد بيانات معتسجة ومرارف عمييا مغ قبل جيات محايجة ومدتقمة .

 (.492: 2119)جسعة، 

 -* حقػق السجقق الخارجي:

الخارجي مغ اداء عسمو بكفاءة وفعالية يشبغي ان يكػن عمى دراية تامة بكل  لكي يدتصيع السجقق
واجبات ومدؤوليات تجاه اداءه السيشة التجقيق وفقًا لقػاعج غ ما لو مغ حقػق وسمصات وما عميو م

 سجقق الخارجي وا جخػ عميو العخف في مجال تجقيق الحدابات.لومبادغ ا

الشػاحي التالية تعتبخ االساس في تحجيج ما يتستع بو مغ حقػق السجقق الخارجي في السجاالت و 
 -سمصات في انجاز بخنامج التجقيق وتحقيق اىجافو بجرجة عالية وتتسثل فيسا يمي:

جي االشالع عمى قارات مجمذ االدارة والييئة ر يحق لسجقق الحدابات الخا حق االشالع: -1
 يتصمب عسمو ضػرة الحرػل عمييا.العامة والتعميسات الرادرة مغ السشذاة واؼ بيانات 

يحق لمسجقق الخارجي شل أؼ بيانات وايزاحات يحتاج  حق شمب البيانات وااليزاحات: -2
 الييا في عسمو مغ ادارة الذخكة محل التجقيق وذلظ لمكيام بعسمِو بكاة وفاعمية .

 (2111:115)الػقاد،  

مغ حق السجقق الحرػل  :السخسمة لمسداىسيغ تحق الحرػل عمى صػرة مغ االخصارا -3
 لحزػرهوالبيانات التي سجميا السجمذ لمسداىسيغ بسا في ذلظ الجعػة  التقاديخعمى ندخة ن 

 او الذخكة. لمسشذاةاجتساع اليية العامة 

في حال وجػد بعس التجاوزات او أؼ حالة شارئة تيجد  حق دعػة الييئة العامة لمذخكة: -4
الحكيكية  بالرػرةق دعػة الجسعية العامة لمذخكة لػضعيا السخكد السالي لمذخكة فعمى السجق

 لػضع الذخكة.



 

18 

يحقق لمسجقق مشاقذة اقتخاح عدلو امام الجسعية العامة لمذخكة  حق مشاقذة اقتخاح عدلو: -5
 وذلظ بعج ارسال اشعار لمذكخة.

 يحق لمسجقق قانػناً  مغ اجل الحرػل عمى اتعابو: مدتشجاتحق احتجاز أي سجالت او  -6
التجقيق احتجاز أؼ سجالت او مدتشجات  األتعابفي حالة امتشاع الذخكة محل التجقيق عغ دفع 

 بأتعابو والحرػل عمييا. لمسصابةوذلظ 

 (.81: 2116)السصارنة، 

 * واجبات ومدؤوليات السجقق الخارجي *

كاممة يجب عمى السجقق الخارجي ان يقػم بأعسال مختمة ألنجاز البخنامج الحؼ يجققو برػرة 
 -وبذكل مػضػعي وفعال وتتسثل ىحه الػاجبات فيع ايمي:

 مخاقبة اعسال السشذأة. -1

 تجقيق حداباتيا وفقًا لقػاعج التجقيق السعتسجة ومتصمبات السيشة واوصميا العمسية الفشية. -2

مالءمتيا فحز االنطسة السالية واالدارية لمسشذاة وانطسة السخاقبة السالية الجاخمية والتأكج مغ  -3
 لحيغ سيخ العسل.

 التحقق م مػجػدات السشذأة وممكيتيا والتأكج مغ قانػنية االلتدامات الستختبة عمى السشذأة. -4

 التقييج بقػاعج الدمػك السيشي الػارد في قانػن ميشة تجقيق الحدابات. -5

 -يجب عمى السجقق الخارجي ان يقجم التػصيات واالقتخاحات السالئسة لسا يمي: -6

 حدغ سيخ العسل في القدام واالدارات. -أ

 معالجة وترحيح االخصاء التي يتع اكتذافيا. -ب

 عجم الػقػع في مثل تمظ االخصاء في السدتقبل. -ج
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يجب عمى مجقق الحدابات ان يقػم بالتأكج مغ مجػ قػة الشطام الخقابة الجاخمية وتقييع ىحا  -7
 الشطام.

 (1شكل ش)

 صفات السجقق الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * اىجاف التجقيق الخارجي*

 -الى قدسيغ: تشقدع اىجاف التجقيق

 اواًل: االىجاف الخئيدة

 -وتذسل ىحه االىجاف ما يمي:

 ابجاء الخأؼ الفشي السحايج عغ صجق تعبيخ القػائع السالية لشتيجة االعسال والسخكد السالي. -1

 صفات السجقق الخارجي

 العجالة واالستقامة

 التػاضع واالتدان

 والثقة بالشفذ

 السطيخ 

 الذخري السشاسب

االخالص والتفاني 
 وعجم االستدالم

الذجاعة في السػاقف 
 الحاسسة

المباقة في التعامل 
 والفزػل واالستصالع
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امجاد ادارة السؤسدة بالسعمػمات عغ نطام الخقابة الجاخمي وبيان اوجو القرػر فييا وذلظ  -2
 التي يقجميا السخاجع في تقخيخه.مغ خالل التػصيات 

امجاد مدتخجمي القػائع السالية مغ السدتثسخيغ والجائشيغ والبشػك والجوائخ الحكػمية وغيخىع  -3
 بالبيشات السالية السػثػقة لتداعجىع في اتخاذا القخارات السشاسبة.

 (.53، ص2111)ابػ سخعة عبج الدالم، التكامل بيغ السخاجعة الجاخمية والخخاجية، 

 ثانيًا: االىجاف الخاصة )الفخعية(

 -وتذسل ما يمي:

 أؼ ان االصػل والخرػم وااللتدامات مػجػدة فعاًل في تاريخ معيغ. التحقق مغ الجػد: -1

يعشي ان كافة االصػل والخرػم والسرخوفات وااليخادات قج تع  التحقق مغ االكتسال: -2
 تقجيسيا في الجفاتخ والدجالت كاممة.

يعشي ان كافة االصػل واو الخرػم او االلتدامات تسثل التدامًا حكيكيًا  مغ السمكية: التحقق -3
 عمى السؤسدة في تاريخ معيغ.

 ان االصػل والخرػم وقج تع تقييسيا وتقييجىا بكيستو السالئسة. التحقق مغ التقييع: -4

ائع السالية قج تع أؼ ان كافة مكػنات القػ  التحقق مغ عخض القػائع السالية برجق وعجالة: -5
 االفراح عشيا وعخضيا برػرة سميسة وفقًا لمستصمبات القانػنية والسيشية.

أؼ ان كافة االصػل والخرػم والسرخوفات  التحقق مغ شخعية وصحة العسميات السالية: -6
واإليخادات قج تع احتداب قيستيا بجقة وتع اعتسادىا مغ الدمصة السخترة قانػنًا وفقًا لستصمبات 

 لقػانيغ.ا

 (.45، ص2116)امخسػن ىشكيغ ،السخاجعة بيغ الشطخية والتصبيق، 
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 الفرل الثاني

 : معيار االداءاالولالسبحث 

ان عسمية قياس وتقػيع االداء مغ االمػر السيسة النيا تعج مغ الػضائف االدارية ذات االىسية 
بجج وحيػية وتداعج  بأعساليا السعقجة لكػنيا تعج الػسيمة اليامة التي تشذط االدارات لمكيام

مغ تقػيع  السرالحوبعجىا يتسكغ اصحاب  باستسخارالسالكيغ )الخؤساء( عمى متابعة اداء الجارة 
 اداء العسل السعصى لالدارة.

كسا تعج عسمية تقػيع االداء مغ الػسائل التي تحفد االدارة لعسل بجج وحيػية وكفاية لتطيخ 
كسشتجة الن تقػيع االداء لبعس االمػر الستعمقة بعسل الجارة يرعب الحكع عمييا نتيجة شبيعة 

تمظ االعسال التي تخكد  وباألخزوالتي مغ الرعب تقػيسيا  باإلنتاجيةالعسل الحؼ يختبط 
 سج عمى الصاقات الحىشية )االعسال االدارية( بجسيع اشكاليا.وتعت

 (.35: 2111( ، القانػني)السجسع العخبي لمسحاسبيغ 

لغػيًا نسػذج متحقق لسا يشبغي عميو الذيء فيقال عيار بيغ  السعياريعشي  السعيار:مفيػم 
امتحشو لسعخفة صحتو السكياليغ أؼ امتحشيسا بسعخفة مجػ تداوييسا وعيار السكيال والسيدان أؼ 

يسكغ القػل ان معاييخ االداء ىي مقاييذ االداء تحجد االىجاف وتػضح كيفية تحكيقيا  وبحلظ
 . مخالفتياتعتبخ السعاييخ قػاعج عامة متفق عمييا ال يجػز  وبحلظ

 (.121: 2114)مدعج، 

 اءداف االساسية الفعالة لسعاييخ اآلاالىج

ات اكثخ فعالية يشبغي ان تتسكغ مغ تحقيق االىجاف لكي تكػن معاييخ اداء ميشة الحداب
 -التالية:

 ان تكػن مخشج في القزاء عمى الحاالت التي يشدب مشيا )التقريخ( ألحج السجققيغ. -أ

ان تسج السستيشيغ بسعاييخ التقييع الحاتي لالداء حيث تسكشو مغ ان يجقق نفدو بشفدو ان  -ب
 ولمخاغبيغ في دراسة ميشة التجقيق.تكػن مخشجًا لمقائسيغ بالتجريذ 
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 ان تكػن مخشجًا ومعيشًا بػضع اسمػب العسل واىجافو. -ج

 (125: 2114ان تعسل عمى رفع مدتػػ العمع السيشي وتصػيخه.  )مدعج،  -د

تقػيع االداء لالدارة العميا )في ضل انفرال السمكية عغ االدارة( تطيخ اىسيتيا مغ خالل ما  -ه
اممة عغ اداء االدارة العميا لمػحجات االقترادية مع تحجيج االنحخافات تقجميا مغ صػرة ش

 (.211: 2111واسبابيا الشاتجة عغ عجم تصبيق الخصة السػضػعة )آدم والمػزؼ، 

 * مفيػم وتقػيع االداء:

ان قياس االداء تكسغ اىسيتو لكػنو الخصػة االولى في عخض السعمػمات لمسدتخجميغ الخارجييغ 
السالية في اختبار االنطسة او االحجاث وخرائيا السختبصة في الػحجات االقترادية لمقػائع 

السالئسة الحتياجات السدتخجميغ برػرة خاصة، فإن اىسية الكياس تأتي مغ خالل ما تػفخه مغ 
معمػمات مالئسة ذات مرجاقية عالية والتي يشبغي ان تترف بالسػضػعية والثقة حتى يسكغ ان 

 القخارات التخاذ القخارات السشاسبة. نقجميا لستخحؼ

ان اساليب قياس االداء يسكغ اىغ تكػن فعالة اذا ما تػفخت بيا مجسػعة مغ العػامل ميا 
)تكاليف الػقت/ الجقة/ والتشطيع( فكمسا تسكغ السجيخ مغ ايجاد السذكمة بػقت مبكخ كمسا تسكغ نا 

قة في الكياس تؤدؼ الى احتسالية وجػد تخاذ القخارات الالزمة بالدخعة السسكشة وان عجم الج
اخصاء في السعمػمات السدتعسمة في قياس االداء يشبغي ان تجتسع وتػزع بذكل مشتطع حيث ان 
الرعػبات اليت تػاجو عسمية الكياس تؤدؼ الى وجػب ان ال تقف حاجدًا في اجخاء االبحاث 

 سي .الالزمة لمترػيخ ووضع القػاعج واالسذ الالزمة لمتصبيق العم

 (.134: 1995)ديػان الخقابة السالية، 

 * اىسية واىجاف تقػيع االداء:

يػفخ تقػيع االداء مكياسًا لسجػ نجاح الػحجات االقترادية مشخ الل سعييا لسػاصمة نذاشيا مغ 
ومغ ثع فيػ اشسل  والكفاءةاجل تحقيق اىجافيا أؼ ان الشجاح مكياس مخكب يجسع بيغ الفاعمية 



 

23 

ػاصل البقاء واالستسخار في ان ت االقتراديةي كمتا الحالتيغ تدتصيع الػحجة مغ أؼ مشيسا وف
 العسل.

مقارنة الشتائج ومغ  خاللما ىػ مخصط ليا م اىجاف مغ  تشفيحيطيخ قجرة االدارة العميا في عمى 
 بحاجة الييا.التي تكػن  السدؤوليةثع تػجيو الجارة العميا والجيات السدانجة ليا لمسخاكد 

جػانب السيسة تقػيع االداء ىػ التخابط يغ السذاريع والعالقات بيشيا اذا ان مخخجات مذخوع مغ ال
معيغ ىي مجخالت السذخوع آخخ لحا فإن تختمف احجىسا يؤثخ في انتاج اآلخخ وىشا تطيخ اىسية 

 تقػيع االداء لزسان انجاز السخصط لتمظ السذاريع.

كشيا مغ قياس االداء الستعمق بالشذاط الػحجة تدود السالكيغ بالػسائل واالساليب التي تس
 االقترادية وبالتالي فإن قخارىع )االدارة العميا( يختكد عمى حقائق واقعية ومػضػعية.

 (.232: 2111)الحديشي ، 

 : ماهية الفداد االداري نيالسبحث الثا

عالسية تذسل مختمف البمجان حيث ال يػجج مجتسع خالي تسامًا مغ  ضاىخةاالدارؼ  الفداديعج 
دفي كل السجتسعات لكغ ىشاك اختالف واحج وىػ في  الفدادالفداد وال تػجج حكػمات خالية مغ 

 مدتػػ الفداد مغ مجتسع آلخخ.

خيخ يتغمب ال جالخيخ والذخ مػجػد في االسشان وقالبذخية فييا  مغ الصبيعةفإن الفداد وه وجدء 
مشح وجػد  مػجػدةعمى الذخ او بالعكذ والبج مغ القػل بأن الفداد ليذ وليج اليػم بل انو 

االندان لكشو في تقجم الدمغ يدداد ويتدع بذكل خاص وذلظ بدبب الحخوب وتجىػر الحالة 
 التي حرل في السجتسعات. والرخاعاتاالقترادية والسعيذية 

مشرب عام لغخض تحقيق مكاسب شخرية مثل يسكغ ان يعخف الفداد عمى انو استغالل 
)الخشػة/ االبتداز/ العسػلة( وبسعشى آخخ ىػ استغالل السشرب مغ اجل تحقيق ربح مالي عغ 

الحكػمية والخجمات الحكػمية او افذاء )تدخيب(  السذتخياتعقػد  عخضشخيق تقجيع خجمة او 
 . معمػمات عغ تمظ العقػد وغيخىا مغ السسارسات السسشػعة انػناً 
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 (.1: 2112)العميان، 

يسكغ تعخيف الفداد االدارؼ: ىػ جسيع االنذصة التي تتع داخل جياز ادارؼ حكػمي والتي تؤدؼ 
السرمحة العامة  الجسيػرشمبات  يسثلالى حخف ذلظ الجياز عغ اليجف السخسػم الحؼ  فعالً 

كان ذلظ  ػاءلرالح خاص او اىجاف خاصة سػاء كان ذلظ بريغة متججدة ومدتسخة ام ال وس
 يسارس مغ قبل فخد او مجسػعة مغ االفخاد.

 (.87: 1991)عبج الباقي، 

 اواًل: اشكال الفداد االداري 

 -يسكغ تحجيج اشكال الفداد االدارؼ فيسا يأتي:

 االخصاء العسجية -أ

وىي االخصاء التي تختكب عغ قرج او صػرة عسجية او مخصصة مدبقًا بقرج الغر واالختالس 
غر او اختال او بقرج اخفاء وتحخيف حكيقة الػحجة االقترادية وذلظ عغ شخيق او لتغصية 

التالعب بالبيانات السدجمة في القػائع السالية والحدابات الختامية ىحا الشػع مغ االخصاء يدسى 
 (.27: 2114غذًا . )عبج هللا، 

 الخشػة -ب

( بانيا كل مػضف 317) في السادة 1969( لدشة 111عخفت الخشػة بقانػن العقػبات رقع )
بعسل مغ اعسال  ممشفعة او وعج بذيء مغ ذلظ لمكيا مكمف بخجمة عامة وقام بأخح عصية او

وضيفتو او االمتشاع عشو او الخالل بالػضيفة العامة حدب السادة السحكػرة اعاله يعاقب بالدجغ 
جية مكافحة الفداد مجة ال تديج عغ )عذخة سشػات( او الغخامة والحبذ معًا وعمى وفق استخاتي

ويسكغ ان تعخف في شمب أؼ شيء ذا قيسة مغ اجل التأثيخ عمى شخز لتأدية او امتشاع عغ 
 (.46: 2117ز واجبو السيشي. )قيذ ،تأدية وانجا

  



 

25 

 التالعب -ج

التالعب في الحدابات القرج مشو اضيار الػضع السالي ف السيدانية العسػمية عمى غيخ حكيقتو 
 (.4: 1988سال الػحجة االقترادية عمى غيخ حكيقتيا . )تػفيق، او اضيار نتيجة اع

 التدويخ -ه

 يعخف التدويخ بانو خصأ متعسج عغ شخيق تحخيف االرقام والبيانات والتػاريخ .

 (.4: 1993)ىخمد،  

 غدل االمػال -و

ىػ قبػل ودائع االمػال السدتسخة مغ عسل اجخامي او غيخ مذخوع وذلظ بإخفاء مرجر تمظ 
مػال ا التدتخ او مداعجة أؼ شخز يعج فاعاًل او شخيكًا في ذلظ العسل مغ االفالت مغ اال

 (.33: 2115القانػن . )السػسػؼ، 

 انتذار ضاىخة الفداد ب: اسباثانياً 

 غياب السحاسبة والذفافية -أ

يقرج بيا ان تغيب السحاسبة والذفافية في االعسال السختمفة حيث يقال عشجما تغيب السحاسبة 
والذفافية يحل الفداد والعكذ صحيح لحا فإن يغاب السحاسبة والذفافية ىػ احج االسباب الخئيدة 

 لطيػر واستسخار الفداد.

 الحخوب والرخاعات والحرار -ب

ان الحخوب والرخاعات التي تشذا في السجتسعات سػاء الدياسية او االجتساعية او الجيشية فإنيا 
 سجتسع.تتخك آثار انتذار الفداد في ال
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 انعجام العجالة االجتساعية -ت

قج تعسج الكثيخ عمى اعصاء ضسيخه االخالقي اجازة وغيخىا مغ الحاالت التي ادت الى اشاعة 
 وتفذي الفداد.

  (2111:2)نطال العميان، 

 : الفداد حدب الحجعثالثاً 

والترشيفات مغ خالل مجسػعة مغ التعاريف لمفداد قج تبيغ لشا ان ىشاك عجد مغ االوضاع 
حيث تداعج ىحه الترشيفات الى اكتذاف الحمػل السشاسبة لسعالجة الفداد او الحج مشو ومغ ىحِه 

 -االنػاع:

 الفداد الرغيخ -أ

ىػ الدمػك الحؼ يسارسُو السػضفيغ في الجوائخ الخجمية العام بتقاضييع مبمغ مغ السال مغ خالل 
 انفديع بديادة دخميع.انة ‘رشاوؼ صغيخة مغ الجسيػر )السػشانيغ( ل

 الفداد الكبيخ -ب

يعخف بأنو الفداد الحؼ يشفح الى اعمى السدتػيات الحكػمية وبالتالي يؤدؼ الى فقجان الثقة بحكع 
جيج اذ يسثل ىح الشػع تػرط عشاصخ اسمصو مغ خالل ارقة او تيخيب مبالغ ضخسة مغ السال 

صخ وتعتبخ الدخقات الكبخػ ؼ العالع او العام او القبػل بأتفاقيات مع اشخاف اخخػ خارج الق
الرفقات ىي السقاوالت او تجارة الدالح او التعاقج عمى شخاء مشتجات غيخ مصابقة لمسػاصفات 
السصمػبة حيث مغ الرعػبة اكتذاف ىحا الشػع لصالسا ىاك قصاعات مغ السجتسع تحقق مكاسب 

 (.12: 2116ىا. )مداحع، آنية او عشجما يجعي بان مجودات مدتقبمية قج ال تخػ آثار 
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 الفداد العخضي -ج

ىػ الدمػك الحؼ يسارسو مػضفيغ الخجمة العامة عمى شكل رشػة او ترخفات غيخ قانػنية اذ ان 
القاعجة العامة ىي مسارسة الدمػك الرادق والتعامل الشديو في ادارة الخجمة وبالتالي يعج الفداد 

 في ىحه الحالة عخضي زائل.

 سديالفداد السؤ  -د

اذا كانت مؤسدات الجولة او الذخكات الخاصة ىذة وغيخ محسية بدمػكيات اخالقية جيجة 
 لرػصية.\ومدؤولة وان السدؤوليغ فييا يسكغ ان يسارسػا اشكال الفداد مغ سمب ونيب و

 الفداد السشطع -ه

 ىػ فداد مشطع يسارس عى مدتػػ كبار السػضفيغ وكثيخ ما يجر ىحا لشػع مغ الفداد وفيخاً 
 ويكػن عادٍة مػضػع فزائح عامة ويختفي ىحا لشػع مغ الفداد بأختفاء مغ قام بسسارستو .

 (.14: 2116)مداحع، 

 رابعًا : وسائل مكافحة الفداد

 -ىشاك اساليب عجيجة يشبغي العسل بيا لسحاربة الفداد ىي:

االمػال العامة وضع القػانيغ الرارمة لسشع ىجر السال العام وانذاء اجيدة امشية لحساية  -1
 ومحاسبة السقرخيغ.

محارة الفقخ حيث انو يعج احج اسباب الفداد وذلظ مغ خالل الدعي لتحقيق العجالة  -2
 االجتساعية قجر السدتصاع.

اعادة الشطخ بالحرانة الػضيفية التي يسارسيا رؤساء الجوائخ في حساية مػضفييع حيث يكػن  -3
 كافحة الفداد.ذلظ حجخ عثخة في الجيػد السبحولة لس

اصالح الشفذ البذخية كإداة لسكافحة الفداد وصيانتيا مغ التخويس واالنحخاف عغ غيخ  -4
 شاعة هللا ومحاسبة الشفذ.
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تفعيل دور السشطسات السجتسع السجني لسكافحة الفداد وذلظ مغ خالل تخسيخ مفاليع  -5
 لعام او الخاص. االستقامة والشداىة واالنزباط الدمػكي سػاء اكان في السجال ا

 (.3: 2111)نطال العميان، 

 تفعيل قػانيغ ديػان الخقابة الخارجية مغ خالل  -6

ان كفاءة اجخااءت السجقق الخارجي تحج مغ ضاىخة الفداد االدارؼ وتحجع آثارىا االقترادية  -7
 واالجتساعية والدياسية.

 

 

السػضػع، ليحا كان لدامًا أن تتػجو إليو  وفي ختام السػضػع ومسا سبق يتزح لشا أىسية ىحا
والن  تي نخخج بيا مغ ىحا األمخكل الجيػد والخعاية واالىتسام، ومغ الجروس السدتفادة ال

السػضػع ىام نخجػ أن يدتفيج كل السيتسيغ بالبحث العمسي بيحا السػضػع، في أبحاثيع 
وقج قست ػر، تائج اليامة في التصالعمسية، وىحه السادة مفيجة لمباحثيغ، وقج تػصمت لبعس الش

 الخارجيييجف البحث الحالي الى معخفة الى دور السجقق )  -بتمخيز نبحه عغ البحث وىي:
في الكذف عغ االخصاء والغر في القػائع السالية، الى جانب استصالع رأي مجتسع البحث 

في السؤسدات الحكػمية في إدارة  الخارجييغحػل مجى تػفخ القجرة والكفاءة لجى السجققيغ 
 كخميان في الكذف عغ االخصاء والغر.

السعخفة الكافية  الخارجيوقج تػصل البحث الى عجة نتائج أىسيا: أن يتػفخ لجى السجقق 
بسعاييخ التجقيق الجولية التي تسكشو مغ اكتذاف الغر والخصأ. بحيث يقػم  باالجخاءات 

دب السعاييخ والقػانيغ والتعميسات. ويتع مذاركة السجققيغ السصمػبة لتشفيح عسمية التجقيق ح
 في دورات خاصة في اكتذاف الغر والخصأ حدب معاييخ التجقيق. الخارجييغ

وبيحا أكػن قج انتييت مغ كتابة ىحا البحث، وادعػا هللا بالتػفيق لي ولكع بإذن هللا تعالى، 
 والدالم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.

 الخاتمة
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( تبشي نطام رقابة شامل وتصػيخ ذلظ الشطام وتحجيثو باستسخار لتحقيق اىجاف 1
الػحجة االقترادية السخسػمة حيث يؤدي الى كذف التالعب والغر او مشع حجوثو 

 او الحج مغ ىحه الحاالت.

( تحجيج مفيػم التالعب والسخالفات مغ الجيات التذخيعية وفخض العقػبات عمى 2
الحاالت لجعع الجيات التشفيحية في اتخاذ اإلجخاءات وتػجيو العقػبات مختكبي ىحه 

 السشاسبة لخدع القائسيغ ففي ارتكاب التالعب والغر.

( الحخص عمى االلتدام بقػانيغ واالنطسة والتعميسات وتشفيحىا م خالل الديارات 3
ل ومجى السيجانية لمػحجات االقترادية لمفخوع واالقدام لالشالع عمى سيخ االعسا

 التدام ىحه الػحجات بالقػانيغ واالنطسة والتعميسات الشافحة.

 

 

 

 

 

 

 التوصيات
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 قائسة السرادر والسخاجع

 الكتب:

احسج حمسي جسعة، التجقيق الجاخمي والحكػمي، دار صفاء لمشذخ والتػزيع، عسان، 
 .2111االردن،

، السغخب ، بغجاد ، 1تصبيكيًا، طأياد رشيج القخيذي ،التجقيق الخارجي مشيج عمسي نطخيًاو 
2111. 

 .2112، زمدم ناشخون ومػزعػن، عسان، االردن، 1حامج شمبة ابػ ىيبة، اصػل السخاجعة، ط

خالج راغب الخصيب، السفاليع الحجيثة في الخقابة السالية والجاخمية في القصاع العام والخاص، 
 .2111، مكتبة السجسع العخبي لمشذخ، البتخاء، األردن،1ط

 .2116، مكتبة صادر ناشخون، بيخوت، لبشان، 1داود يػسف صبح، تجقيق البيانات السالية، ط

، اتحاد السرارف العخبية، 2داوود يػسف صبح، دليل التجقيق الجاخمي وفق السعاييخ الجولية، ط
 .2111بيخوت، لبشان، 

السكتب الجامعي الجىخاوؼ، كسال الجيغ مرصفى، وسخايا، دمحم سيج، السحاسبة والسخاجعة، 
 .2119الحجيث، اإلسكشجرية، مرخ، 

 2111رائج دمحم عبج ربو، السخاجعة الجاخمية. الجشادرية لمشذخ والتػزيع، عسان، االردن،

 .2119زاىخة تػفيق سػاد، مخاجعة الحدابات والتجقيق، دار الخاية لمشذخ والتػزيع، عسان، االردن،

، الجار الشسػذجية ، بيخوت ، لبشان ، 1خقابة الجاخمية، طعبجالخزاق دمحم عثسان، أصػل التجقيق وال
2111. 

 المصادر
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، دار الخاية لمشذخ 1عصا هللا سػيمع الحدبان، التجقيق والخقابة في بيئة تكشػلػجيا السعمػمات،ط
 .2119والتػزيع، عسان، االردن،

دار الخاية ، 1عصا هللا سػيمع الحدبان، التجقيق والخقابة في بيئة نطع السعمػمات السحاسبية،ط
 .2119لمشذخ والتػزيع، عسان، االردن،

كسال الجيغ مرصفى الجىخاوؼ، دمحم الديج سخايا، دراسات متقجمة في السحاسبة والسخاجعة، مكتب 
 .2118الجامعي الحجيث، االسكشجرية، مرخ،

لصفي ،أميغ الديج احسج، دراسات الستقجمة في السخاجعة وخجمات التأكج، الجار الجامعية، 
 .2111مرخ،

الػاردات، خمف عبجهللا ، التجقيق الجاخمي بيغ الشطخية و التصبيق وفقًا لسعاييخ التجقيق الجاخمي 
 .2116، مؤسدة الػراق لمشذخ والتػزيع، عسان، االردن ،1الجولية، ط

 البحػث والجراسات:

ت السالية، احسج ششان بحخ الفتالوؼ، دور مخاقب الحدابات في الكذف عغ االحتيال في البيانا
 .2119رسالة دكتػراه، معيج العخبي لمسحاسبيغ القانػنيغ، بغجاد، العخاق، 

اسخاء زىيخ بجر، العالقة التكاممية بيغ التجقيق الجاخمي والتجقيق الخارجي عمى جػدة العسل 
 .2119التجقيقي، رسالة دكتػراه، معيج العخبي لمسحاسبيغ القانػنيغ، بغجاد، العخاق، 

ان محدغ سعيج، العالقة بيغ التجقيق الجاخمي والتجقيق الخارجي لمحج مغ ضاىخة زكخيا، أرجػ 
الفداد اإلدارؼ والسالي، رسالة ماجدتيخ، السعيج العالي لمجراسات السالية واإلدارية، بغجاد، 

 .2111العخاق،

 2117، 241معاييخ التجقيق الجولية، معيار رقع 

 


