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هللا حمدا طيبا مبارن فيه على أن وفلني على  الحمد هلل الذي أعطى ول ش يء خلله ثم هدي،هحمد       

  . العمل اإلاخىاطع          ئجمام هذا 

ل الشىز وؤلامخىان والخلدًز ئلى الدهخىرة "الهس ي فىسٍت "على جىجيهاتها         وجىطيحاتها أجلدم أوال بجٍش

ل وجه والشزف لىا أهم هذا البحث وئخزاجه علىاإلاخىاصلت في ول مزاحل البحث ،وحزصها الدائم على ئجمام 

 .أهثر أن أطزجىا

وهما أجلدم بخالص الشىز والخلدًز ئلى الىالد والدهخىر "بصيلت هجيب "الذي وان وعم السىد والدعم في    

 .ئهجاس هذا العمل،فجشه هللا عني خير الجشاء 

ل الشى    ي الذي لم جبخل مدًزة خليت الخدكيم الداخلز ليل عماٌ ميىاء مسخغاهم وبأخص هما أجلدم بجٍش

 .الخىطيحاث واإلاعلىماثب عليا

ب أو أخخم شىزي ئلى ول شخص  كدما لي ًد اإلاساعدة ولى بصفت معىىٍت أو بيلمت طيبت أو دعاء صالح من كٍز

 من بعيد وبعثا فيىا روح العمل إلهجاس هذه اإلاذهزة .

ن هللا وئن أخطأها فمن أهفسىا وأسأٌ هللا العلي العظيم أن ًجعل في ميزان حسىاجىا جميعا ،فان أصبىا فم

 ،وهلل ولي الخىفيم .
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 إلاهداء

 

 بسم هللا الزحمن الزحيم                        

 "كل ئعملى فسيري هللا عملىم ورسىله واإلاإمىىن "....صدق هللا العظيم          

ال ًطيب الليل ئال بشىزن وال ًطيب النهار ئال بطاعخً....وال جطيب اللحظاث ئال بذهزن ...وال جطيب  ئلهي

 آلاخزة ئال بعفىن ...وال جطيب الجىت ئال بزؤٍخً هللا جل جالله .

 ئلى من بلغ الزسالت وأدي ألاماهت....ئلى هبي الزحمت وهىال العين ...سيدها محمد صلى هللا عليه وسلم 

التي ٌعجش اللسان عن الخعبير عنها وججف ألاكالم للىخابت عليها ...ئلى التي حملخني حسعا وسهزث ألجلي لياٌ  _ئلى

طىالا...ئلى التي جزعزعذ في أحظانها وجزبيذ في هىفها وكاسمخني حلىي الحياة ومزها ئلى التي جفزح لفزحي 

 ي عمزها .،وجحشن لحشوي ،وجمزض إلازض ي أمي الغاليت حفظها هللا وأطاٌ ف

العطاء بدون اهخظار ... ...ئلى من حعب ألجلي حتى أوىن فيما  _ئلى من ولله هللا بالهيبت والىكار...ئلى من علمني

وصلذ ئليه آلن ئلى أغلى ما أملً في الىجىد ...أرجى من هللا أن ًمد في عمزن لتري ثمارا كد حان كطافها بعد 

ش حفظه هللا .طٌى اهخظار وسدبلى ولماجً أهخدي بها اليى   م والغد وئلى ألابد ..والدي العٍش

 ،وحبىبي باسم "حفظهم هللا ورعاهم.،بهاء الدًن ،فاطمتي وسىدي هذه الحياة "أمين ،شىقي ،بالٌ_ئلى ئخىاح

 "هشام "وبىاجه "لىجين وهادًن "حفظهم هللا ورعاهم.عمي _ئلى 

 دًلاحي :هادًت ،فخيحت ،سهام _ئلى أعش ص
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حشمل عادة جىطع في أوشؼتها خُث  حشهد املئطظاث إلاكخصادًت جؼىزاث مظخمسة مً ًىم آلخس           

وحعددها وهبر في حجمها ،لىنها جىاجه بامللابل العدًد مً اللُىد الداخلُت والخازجُت حعجصها في غالب 

 .ألاخُان عً املخابعت الجُدة ألداء املهام وألاوشؼت على أهمل وجه 

املُت التي جىاجه مئطظاث ألاعماٌ العومع الخؼىز الىبير الري عسفخه الخُاة إلاكخصادًت وجصاًد الخددًاث      

الُىم واملخمثلت في املىافظت وهظم جىىىلىجُا املعلىماث وظهىز إلادازة بمفاهُمها وأطالُبها املخؼىزة ،جتزاًد 

أهمُت ودوز إلادازة واملدزاء في كُادة هره املئطظاث هدى جدلُم أهدافها املسغىبت بىفاءة وفاعلُت ،فمً أهم 

صلت في إلادازة خالٌ العلىد الللُلت املاطُت هى الترهيز على ألاداء في املئطظاث ومداولت وأعمم الخغيراث الخا

 اًجاد مىهجُاث مىزىكت للُاض هرا ألاداء .

هخماما متزاًدا بالخدكُم الداخلي مً كبل الشسواث واملئطظاث في الدٌو اخيرة شهدث الظىىاث ألا فلد     

هخمام الشسواث ببوشاء ادازاث افي هىاحي مخعددة ًؤحي في ملدمتها جصاًد  هخماماملخلدمت ،وكد جمثل هرا إلا 

ت التي جمىنها مً جدلُم ألا  هداف بالىفاءة مظخللت للخدكُم الداخلي ،مع العمل على دعمها بالىفاءاث البشٍس

 والفعالُت املؼلىبت .

عً امللىُت وهبر حجم املئطظاث  دازةطباب التي أدث الى مثل هرا إلاهخمام هى فصل إلا هم ألا أولعل        

مً الىجباث لرلً و ،وظهىز الشسواث مخعددة الجيظُاث الدولُت التي جمخاش بخعدد مالىيها وحعلُد عملُاتها 

لتزام بظُاطاث وحعلُماث ألاطاطُت لإلدازة أن جظع أهظمت للسكابت الداخلُت جىفل خظً الظير العمل وإلا

 دازة العلُا أو الشسهت ألام .إلا 

َعخبر هظام السكابت الداخلُت أخد أهم إلاجساءاث التي جخخرها املئطظت في مىاجهت املخاػس والخد منها  و       

خم ، داخلُت ًمخاش بالىفاءة والفاعلُتخُث ان وطع هظام زكابت ، ٌشيل جؼبُله مً كبل ألافساد وإلادازة ٍو

للل مً اخخمالُتخاػس التي جىاجهها خماًت للمئطظت مً امل ومما  الخعسض للمخاػس الى أدوى خد ممىً ، ،ٍو

زجياش للمدكم الداخلي عىد اعداده لبرهامج ظام السكابت الداخلُت هى هلؼت إلا ال شً فُه أن دزاطت وجلُُم ه

 الخدكُم .

هي مً العىامل السئِظُت في هجاح املئطظاث إلاكخصادًت واشدهازها  معسفت املخاػس وجلىٍمها وادازتهاان       

لها ألهدافها ،فبذا وان الدخٌى في املخاػسة امللصىد به الخصٌى على أزباح أعلى ،فبن عدم ادازة هره وجدلُ

لت علمُت صخُدت كد ًئدي الى فلدان العىائد والفشل في جدلُم ألاهداف إلاطتراجُجُت  املخاػس بؼٍس

 للمئطظت .

ظت وعملُاتها ال جخعسض لخظائس غير ان الهدف مً ادازة املخاػس هى الخؤهد مً أن وشاػاث املئط        

بهدف الىشف املبىس عً أًت اهدسافاث وججاوش لظلىف ألاخؼاز املدددة ، بىلت ،ومساكبت ألاخؼاز ومخابعتهامل

مً كبل إلادازة العلُا ،وجخفُع ألاخؼاز التي جخعسض لها املئطظت الى أدوى مظخىي ممىً ،مً هىا ًبرش 

س صوٍد املئطظاث ز املهم للخدكُم الداخلي ،وجالدو  التي جئهد أن ألاخؼاز التي  إلاكخصادًت باملعلىماث والخلاٍز

لت مالئمت في اػاز الخغيراث الدًىامىُت في املئطظت وول ما  جخعسض لها هره ألاخيرة كد جم فهمها وادازتها بؼٍس



 مقدمة عامة :

 

 
2 

ا وجىجيه،ًدُؽ بها  ادازة  ا ٌظاعد في جدمل مظئولُاثُخُث أصبذ الخدكُم الداخلي مصدزا اطدشاٍز

الخدكُم الداخلي في املئطظاث فالهدف املىخظس مً جؼبُم جلىُت ، وجللُل املخاػس الى خدود ملبىلت املخاػس 

 ألاخؼاء وإلاهدسافاث املدخملت. هى طمان الخدىم في ول املخاػس ،بشيل ٌظمذ بالخيبئ والىشف عً، اذن

 : إلاشكالية 

 ومً مجمل ما طبم  ذهسه ًمىً ػسح الاشيالُت الخالُت:   

 مخاطز املؤسسة ؟اهمة التدقيق الداخلي في إدارة ما مدي مس

 :ملعالجت الاشيالُت املؼسوخت جم ػسح مجمىعت مً ألاطئلت التي جخمثل في  التساؤالت الفزعية : 

 الداخلي في جدلُم أهدافها؟خدكُم ما امللصىد بالخدكُم الداخلي ،وهُف جىجح خلُت ال_

 كُم الداخلي؟ماذا وعني ببدازة املخاػس وما هى دوز الخد - 

  دكُم الداخلي في ادازة املخاػس؟هُف ٌظاهم الخ _

 : الفزضيات

 طئلت جم ػسح الفسطُاث الخالُت:شيالُت املؼسوخت ولإلجابت على ألا ملعالجت إلا 

 الخدكُم الداخلي ٌظمذ بالـخؤهد مً صخت وطالمت البُاهاث وإلاعخماد عليها؛ _

 _ ًلعب الخدكُم الداخلي دوز أطاس ي في مظاعدة ادازة املخاػس؛

 مُىاء مظخغاهم . ُل ادازة املخاػس باملئطظت _ حعخبر وظُفت الخدكُم الداخلي أداة لخفع

 املىضىع: اختيار أسباب 

 جخمثل في:ألطباب مىطىعُت وذاجُت ًسجع اخخُاز هرا املىطىع 

 ؛في ادازة املخاػس خاصت فُما ًخعلم بالخدكُم الداخليدزاطاث التي جىاولذ هرا املىطىع الكلت _

التي شهدها  الاكخصادًت_خاجت املئطظاث للخدكُم الداخلي كصد جدلُم الفعالُت خاصت بعد الخدىالث 

 ؛الاكخصادياملدُؽ 

 في مىاصلت البدث في هرا املجاٌ؛ السغبتمهىت الخدكُم ، و  اخترافالشخص ي الى ُل _امل

 _املظاهمت في ازساء املىخبت بمثل هره املىاطُع .
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  أهداف الدراسة:

 الخعسف على دوز وظُفت الخدكُم الداخلي في ادازة املخاػس في املئطظت الاكخصادًت. •

 العالكت بين الخدكُم الداخلي و ادازة املخاػس.   •

 حظاهم وظُفت الخدكُم الداخلي في جفعُل ادازة املخاػس بمئطظت مُىاء مظخغاهم.  •

 الخعسف على أهم املخاػس التي جخعسض لها املئطظت و دوز املدكم الداخلي في الخد منها. •

 سة:اأهمية الدر 

 ًلي : فُما ًمىً جلخُص أهمُت الدزاطت

  خالُا؛ الاكخصادًتبخدكُم عملُت ادازة املخاػس في املئطظت  الاهخمامجصاًد 

  عنها باعخبازها أخد السوائص التي حظاهم في زفع هفاءة  الاطخغىاءالخدكُم الداخلي أداة ال ًمىً  اعخباز

 ز؛كدزتها على املىافظت وإلاطخلسااملئطظت و 

  للخؼىز املعسفي الري حشهده مهىت الاكخصادًتالخعسف على مدي ادزان املدكم الداخلي باملئطظت 

 املخاػس.الخدكُم الداخلي خاصت مً جاهب اطهامها في ادازة 

  حدود الدراسة :

 املكانية:الحدود 

 مئطظت مُىاء مظخغاهم  جمذ الدزاطت على مظخىي 

 الحدود الزمانية:

ل  02الدزاطت خالٌ الفترة املمخدة مً جم اجساء   .0202ماي  02الى  0202أفٍس

 منهج الدراسة:

الىصفي على املىهج  الاعخمادصخت الفسطُاث جم لإلجابت على الاشيالُت والدظاإالث املؼسوخت وازباث أو هفي   

 .في الجاهب الخؼبُلي الخدلُليفي الجاهب الىظسي واملىهج 

 هيكل الدر اسة:

كُم في الفصل ألاٌو الى إلاػاز الىظسي للخد جم جلظُم  مىطىع البدث الى زالزت فصٌى خُث جم الخؼسق     

اطافت ،هرا ابساش أهمُخه  و ؛هىاعه ومخخلف أ  الداخلي وادازة املخاػس خُث جم جىاٌو مفهىم الخدكُم الداخلي

 ٌ  . ومهام هره ألاخيرة ها اتمفهىم ادازة املخاػس وجصيُف غلى ذلً جم جىاو
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مً خالٌ معسفت أهم ت الخدكُم الداخلي في ادازة املخاػس فعالُ جم الخؼسق الىأما في الفصل الثاوي       

طلىب باإلطافت الى الخؼسق أل ،مدي خاجت هره ألاخيرة للخدكُم الداخلي خؼىاث عملُت ادازة املخاػس و 

س .هُفُت الخدكُم الداخلي في دعم ادازة املخاػس وأدلت إلازباث و   كُام املدكم ببعداد الخلٍس

 ئطظت عام مل جلدًمشمل  خُث مُىاء مظخغاهم مُداهُت على مظخىي لدزاطت  خصصالفصل الثالث  وأخيرا  

س وما مدي مظاهمت الخدكُم الداخلي في ادازة وواكع وظُفت الخدكُم الداخلي وادازة املخاػمُىاء مظخغاهم، 

 ومهام املدكم الداخلي في ادازة املخاػس وجدلُل أهم الىخائج .

 الدراسات السابقة:

الحادة بن شزودة: ثحت عنىان أثز التدقيق الداخلي على إدارة املخاطز في ضىء معاًير التدقيق  دراسة:_1

 ؛5112الدولية ،وهي مذكزة ماستر ثخصص ثدقيق محاسبي ،بجامعة الشهيد حمه لخضز بالىادي 

هره الدزاطت الى ابساش أزس الخدكُم الداخلي على مخاػس في طىء معاًير الخدكُم الدولُت ،فلصد  تهدف   

ت للخدكُم الداخلي ،جم الخؼسق للخدكُم  جدعُم الجاهب الىظسي لهره الدزاطت كمىا باطخعساض ألاطع الىظٍس

 ودوزه في جفعُل ادازة املخاػس.

أهمُت للخدكُم الداخلي مً خالٌ كُام ج وان أهمها :وجىد وكد جىصلذ الدزاطت الى مجمىعت مً الىخائ   

م كُامه بخلُُم  سه املىجه لإلدازة عً ػٍس املدكم الداخلي باهدشاف هلاغ اللىة والظعف وابساشها في جلٍس

هظام السكابت الداخلُت مً خُث جصمُمه ومدي فاعلُخه ،هما جىصلذ الدزاطت الى أهه لِع مً مهام املدكم 

 بشؤن ادازة املخاػس؛ الاطدشازاثد املخاػس وادازتها واهما ًخمثل في جلدًم الداخلي جددً

ادة    بىظُفت الخدكُم الداخلي  الاهخماموكد خلصذ الدزاطت الى بعع الخىصُاث أهمها :العمل على ٍش

غيراث وجفعُل دوزه ملا له مً أزس اًجابي في دعم ادازة املخاػس ،هما أوصذ الدزاطت أن املئطظاث مىاهبت للخ

ب وزطيلت العاملين لديها على ذلً.  التي جؼسأ على املعاًير الدولُت للخدكُم التي دائما في ججدد مً خالٌ جدٍز

 الاقتصادًة_دراسة سعيدة عمزاوي :ثحت عنىان دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطز في املؤسسات 0

ماستر ثخصص فحص محاسبي ،بجامعة  دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات بىالًة بسكزة ،وهي مذكزة

 ؛5112محمد خيضز بسكزة ،سنة 

تهدف هره الدزاطت الى ابساش واكع الخدكُم الداخلي ومدي مظاهمخه هآلُت زكابُت لخؼبُم ادازة املخاػس    

،فلصد جدعُم الجاهب الىظسي مً الدزاطت كمىا باطخعساض ألادبُاث التي جىاولذ املفاهُم ألاطاطُت 

 للخدكُم الداخلي وادازة املخاػس؛

أهمها :وجىد وعي وادزان لدي املئطظت بؤهمُت ادازة ىخائج وكد جىصلذ الدزاطت الى مجمىعت مً ال  

ظهل عملُت ادازة  اجخاذاملخاػس،وأن جبني زلافت الخؼس داخل املئطظت ٌظاعد على عملُت  اللساز عمىما َو

 املخاػس بشيل خاص؛
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وكد خلصذ الدزاطت الى مجمىعت مً الخىصُاث مً أهمها :طسوزة اطخددار كظم خاص ببدازة املخاػس   

باملئطظت ٌعمل بشيل فعاٌ ،وهرا إلاهخمام بىظُفت الخدكُم الداخلي مما ٌظاعد على الخؼىٍس وجىفير 

إلامياهُاث واملىازد الالشمت لخدعُم مياهتها في املئطظت ،هما أوصذ الدزاطت بظسوزة الخيظُم بين كظمي ادازة 

 دافظت ألاشماث واملدافظت على بلائها .املخاػس والخدكُم الداخلي ملظاعدة املئطظت في مىاجهت ألاشماث وامل

_دراسة إكزام شقىة :ثحت عنىان دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطز في املؤسسة إلاقتصادًة دراسة 3

 ؛5112حالة مؤسسة عين ثىثة _الىحدة التجارية_ثقزت_،جامعة قاصدي مزباح ورقلة ،سنة 

،وىن هرا ألاخير مً  الاكخصادًتاخلي في املئطظت تهدف هره الدزاطت الى جىطُذ مياهت الخدكُم الد  

ؤ اليها إلادازة للخللُل مً املخاػس التي تهددها ،وباألطاض حظعى الدزاطت إلبساش دوز ألادواث الفعالت التي جلج

 الخدكُم الداخلي في ادازة املخاػس التي جدُؽ باملئطظت في ظل الخغيراث والخؼىزاث التي حشهدها بِئتها؛

وخلصذ هره الدزاطت الى أهمُت الخدكُم الداخلي اللائم على ادازة املخاػس ،الري ًظمً هفاءة وفعالُت   

كظم خاص ببدازة  اطخددارهره العملُت مً خالٌ جلدًم الخؤهُداث واملشىزاث الالشمت وهرا طسوزة 

ً حجم الخؼس في املئطظت املخاػس ٌعمل بالخيظُم مع وظُفت الخدكُم الداخلي لخدلُم الخيامل والخللُل م

املدكم الداخلي للخدود التي  اختراموجعلها طمً املظخىي امللبٌى ،مً أجل جدئىت الخيالُف املترجب عنها ،مع 

 . املخاػسجظمً مدافظخه على خُاده ألن ادازة ملئطظت هي املظئىلت عً جىفُر عملُت ادازة 
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 ملدمت الفصل :

هاث         جخمحز بِئت ألانماٛ بالخًحراث اإلاخالخٓت واإلاظخمسة ومنها اإلاىاَظت وج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والدشَس

ًجب نلى اإلاىكماث  مىاحهتها ؤو  والٓىاهحن ....إلخ ،هره اإلاخًحراث ؤوحدث الهدًد مً اإلاخاؾس والُسص التي

ؤخرها باالنخباز ،مما ًُخذ ؤبىابا حدًدة ؤمام الخدُْٔ الداخلي لخىطُو دوزه مً الخٓلُدي إلى الخدًث ،مً 

هكام حهدٍ إلى َدظ الهملُاث اإلاالُت مً خالٛ ؤلاخخُازاث الخُطُلُت للطُٓاث واإلاىاشهاث وؤلاحساءاث ،إلى 

كمت وألاؾساٍ اإلاخهاملحن مهها مً خالٛ جدظحن ألاداء وخُؼ الخٙلُت هكام ٌظعى إلى خلٔ ُْمت للمى

والهمل نلى دنم ؤلادازة في جدُٓٔ ؤهداَها ومخابهت الخؿس التي ْد جىاحه اإلاىكمت ،خُث ًىضح مههد 

اإلادْٓحن الداخلحن ؤن الدوز الجىهسي للخدُْٔ الداخلي في إدازة اإلاخاؾس هى جٓدًم جإُٖد مىغىعي إلى مجلع 

دازة نً مدي َانلُت إدازة اإلاخاؾس باإلاىكمت إلاظاندتها نلى الخإٖد مً ؤن مخاؾس ألانماٛ السبِظُت جم ؤلا 

ٓت مالبمت.  إدازتها بؿٍس

ٗاث واإلاؤطظاث في الدٛو اإلاخٓدمت    شهدث الظىىاث ألاخحرة إهخماما متزاًدا بالخدُْٔ الداخلي مً ْبل الشس

د جمثل هرا ؤلاهخمام في هىاحي مخهددة  ٗاث بئوشاء إدازاث مظخٓلت ،ْو ًإحي في مٓدمتها جصاًد إهخمام الشس

ت التي جم٘نها مً جدُٓٔ ألاهداٍ بالُ٘اءة  للخدُْٔ الداخلي ،مو الهمل نلى دنمها بالُ٘اءاث البشٍس

 والُهالُت اإلاؿلىبت .
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 ٌ  مدخل للخدكيم الداخلي  : املبدث ألاو

الداخلي ر الخدُْٔ اٌهخب       حز في هُٙل الْس ٖد مً الظالمت الخإبت نلى الخماًت اإلاادًت لألضٛى و بؤزة التٖر

ت ُو الالتزام بالظُاطاث اإلاالُت وؤلا وحصج ،البُاهاث اإلاالُت ٖما ٌهد مً الىطابل  ،وزَو الُ٘اءة الدشًُلُت،داٍز

تاإلاالُت وؤلا ت بالظُاطاث لتزام الىخداث الاداٍزإالخدٓٔ مً للخإٖد و  اإلاؤطظاث دازةل إلاهمت ا           ،داٍز

الخإٖد مً و ،لخدُْٔ الداخلي واإلاداَكت نلُه ْامت هكام طلُم لإَهخبر والظُاطاث الهامت اإلاخبهت َيها و 

وي مطدز هرا الالتزام هى واحب اإلاؤطظت الٓاهى ٓو نلى ناجٔ اإلاؤطظت و طالمت جؿبُٓه التزاما ْاهىهُا ً

نمالها ؤاإلاؤطظت  لػسوزة الهملُت إلاثل هرا الىكام لٙي جؤديَػال نلى ا،بئمظإ خظاباث مىخكمت بدوهه 

ٓت طل  1. بُ٘اءةمت و ُبؿٍس

 املعلب ألاٌو : مفهىم الخدكيم الداخلي 

 ىم الخدُْٔ الداخلي وهجد منها :لٓد حهددث الخهاٍزِ إلاُه         

ى نلت وقُُت مظخٓل لخدُْٔ الداخلي"ا ساكبين الداخلين غلى أههملاو  كلينػسفه املػهد الفسوس ي للمدٌ_

 2دازة نلى اإلاساْبت الهام ألوشؿتها "إلاظخىي اإلاؤطظت حظاند ؤلا ا

ىيت الداخليين و  نغسفه مجمؼ املدكلي هما "وقُُت ًؤدها مىقُحن مً  غلى أهه(IIA)الىالًاث املخددة الامٍس

ت  لظُاطاث واالظُاطاث والخُُٓم اإلاظخمس للخؿـ و ءاث الإلحس  ؤلاهخٓادي ىاٛو الُدظجدو ،الداخل الشٖس

ت ؤلا  ابت الداخلُتوإداٍز ابت الخدٓٔ مً ؤن ذلٚ بهدٍ الخإٖد مً جىُُرها و و  حساءاث الْس مٓىماث الْس

 3." ٗاَُتطلُمت ودُْٓت و  مهلىماتهاو الداخلُت طلُمت 

داخل اإلاشسوم بىاطؿت  السجالث بطىزة مظخمسة ًخم جىُُرهو  ًػا " هى الخدُْٔ للهملُاثؤٍس ٌه_       

الىكام اإلاداطبي غمان ؤن لى إوحىد مثل هرا حهاش الىقُُي ًؤدي حهاش وقُُي مهحن للُٓام بهرا الهمل و 

خم جىُُره ؾبٓا ٗ ابت الداخلُت ".إل ل اٍ ٍو  حساءاث اإلاخؿؿت ٖما ًترجب نلُه حظهُل جدُٓٔ ؤهداٍ هكام الْس

٘بحرة نلى دازة الهلُا في اإلايشإث اللُه إلاظاندة ؤلا إم اللجىء "ٖما نٍس بإهه وشاؽ مظخٓل للخُُٓم ًخ        

ٛ ججاه ئى ومظ،وم مظخٓلت نً الىقابِ اإلاداطبُت وقابِ اإلاشس وهى وقُُت مً ،ادازة ؤنمالها بُهالُت

 4دازة الهلُا مباشسة .ؤلا 

الخىكُم بهدٍ داخل  هجلترا ب :" ؤهه نملُت جُُٓم مظخمسة جيشإإٌهٍس مههد اإلادْٓحن الداخلُحن في          

ٔ َدظ و   .ُت و جىضُل هخابج هرا الخدُْٔ "شؿت اإلاخخلوجُُٓم ألاخدمت هرا الخىكُم وذلٚ نً ؾٍس

 الخ٘م نلى هىنُتها ٔ البُاهاث واإلاهلىماث و َلُت جدٌهٍس الخدُْٔ الداخلي بإهه " وطُلت جُُٓم لهم        

م ٔ اٖو خم الخدٓٔ مً ذلٚ نً ؾٍس  اإلاخبادٛ للبُاهاث ."الخجاوع الراحي و  لخدٓٔ مً جىاَس لها .ٍو

                                                             
ص هظام السكابت الداخليت ،_زيد إبساهُم نىع اإلادهىن   1 الػىامل املؤثسة في الػالكت بين الخدكيم الداخلي والخازجي في املصازف وأثسها في حػٍص

 .20ص  ،2014،زطالت ماحظخحر ،الجامهت الاطالمُت يصة ،َلظؿحن  وجخفيض جيلفت الخدكيم الخازجي
يير املؤسست ،دزاست خالت جصدًس الؿاش الخابؼ لليشاط الخجازي ملجمؼ الداخليت مهمتها  ومساهمتها في جدسين حس_شهباوي لؿُي ،اإلاساحهت  2

 . 70،ص 2004مرٖسة ماحظخحر ،حامهت الجصابس ، سىهعسان ،
ت ،مطس ، أصىٌ وكىاغد املساحػت و الخدكيم الشامل_مدمد الظُد طساًا ، 3  .126،ص 2007،اإلا٘خب الجامعي الخدًث ،الاط٘ىدٍز
(،داز ضُاء  املػاصسة في الخدكيم والخؤهيد )الداخلي ،الحىىمي ، إلادازي ،الخاص ،البيئي ، امليشآث الصؿيرة الججاهاث_ ؤخمد خلمي حمهت ،ا 4

 . 27، ص  2009لليشس والخىشَو ،نمان  
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ِ الخدُْٔ بإهه "مجمىنت مً ؤوحه ال           ؤلادازة للُٓام  يشاؽ اإلاظخٓلت التي جيشإهاٖما ًمً٘ حهٍس

الخإٖد و ؤلاخطابُت لػمان دْت البُاهاث اإلاداطبُت و الُٓىد بشٙل مظخمس بخدمتها في الخدٓٔ مً الهملُاث و 

إجبام مىقُي اإلايشإة للظُاطاث  الخدٓٔ مًلخماًت ؤضٛى وؤمىاٛ اليشإة و  ت اإلاخططاث اإلاهدةمً ُٖاً

ت اإلاسطىمت و ؤخحرا في ُْاض مدي ضال ووالخؿـ   خُت جلٚ الخؿـ و الظُاطاث وحمُوؤلاحساءاث ؤلاداٍز

زحت اْتراح الخدظِىاث الالشمت إدخالها نليها ختى ًطل اإلاشسوم إلى دساْبت ألاخسي في ؤداء ؤيساغها و وطابل اإلا

 ".الُ٘اًت ؤلاهخاحُت الٓطىي 

ٙا ؤخس حهدًالث و ٌهٍس مههد اإلادْٓحن ال             إغاَاث نلى اإلاهاًحر الدولُت للممازطت داخلُحن في ؤمٍس

ٖما ْام بخهدًلها في  1/1/2004والتي ؤضبدذ هاَرة انخباز مً  12/2003 لخدُْٔ الداخلي فياإلاهىُت في ا

ظاند الخدُْٔ،الري ٌهٍس و  6/1999الخدًث الجدًد الطادز في م وذلٚ اطدىادا للمُهى  ،5/4/2004  َو

ظاند الداخلي  ادة ُْمت اإلاىكمت وجدظحن نملُاتها ،َو بإهه:" وشاؽ مظخٓل ومىغىعي واطدشازي مطمم لٍص

الخدُْٔ الداخلي اإلاىكمت نلى جدُٓٔ ؤهداَها مً خالٛ اهتهاج مدخل مىغىعي ومىكم لخُُٓم وجدظحن 

ابت ،ونملُاث الخد٘م ".َهالُت إدازة اإلا  خاؾس ،الْس

ٓا إلاهاًحر الخدُْٔ الدولي )الري وغهه مجلع مهاًحر الخدُْٔ و بِىما اإلاُهىم      ( 610الخإُٖد الدولي َو

شإة اإلاخهاٍز نليها ٖخدمت للميشإة يٌشحر إلى ؤن الخدُْٔ الداخلي هى : "جٓىٍم ؤوشؿت اإلا 2004اإلاهدٛ نام 

ابت الداخلُت شُومً غمً وقابُها مً بحن ؤ،  1َهالُخه."و  اء ؤخسي هكام الْس

ٓت مىغىنُت والتي حهؿي الخدُْٔ الداخلي        ت بؿٍس جإُٖد  هى نبازة نً وشاؽ مظخٓل داخل الشٖس

ت نلى بلىى ؤهداَها مً خالٛ ودزحت جد٘م في الهملُاث وحظاهم في خلٔ الُٓمت اإلاػاَت و  مظاندة الشٖس

 اإلاخاؾس. إدازةجُُٓم نملُت 

 الظابٓت ًمً٘ جلخُظ بىىد الخدُْٔ الداخلي ٖما ًلي : ٍزِاالخهخالٛ  ًم       

ٔ ؤو م_                مازض ؤو ممازطحن ًٓىم بإنماٛ الخدُْٔ الداخلي ْظم ؤو دابسة ؤو إدازة ؤو وخدة ؤو ٍَس

د ًٙىهىا مىقُح، للخدُْٔ الداخلي ت،ن في ْو ُت ؤي حهت مظخٓلت اإلاهمت حهت خازحو ؤو ْد ًٓىم بالهمل  الشٖس

ت.نً   الشٖس

ت لدازة اخلي خدماث الخدُْٔ باطخٓاللُت و ًٓدم الخدُْٔ الد_  رلٚ خدماث اطدشاٍز مىغىنُت ٖو

ت ت .الشٖس  ،جطمم بهدٍ إغاَت ُْمت وجؿىٍس وجدظحن نملُاث الشٖس

ت في جدُٓٔ ؤهداَها مً خالٛ جىَحر مىهجُت مىخكمت الداخليحظاند خدماث الخدُْٔ _  ومىؿُٓت   الشٖس

 إدازة الهملُاث .إدازة اإلاخاؾس و نملُاث الػبـ و  جدظحن َهالُتلخُُٓم و 

ت مهاًحر وجٓىُاث الخدًُْجب نلى مً ًٓىم بالخدُْٔ الداخلي _               الخدلي باالطخٓاللُت و  ٔ،مهَس

 .مىخكم ومظخٓل ،ٗىهه جُُٓم مىغىعي ،واإلاىغىنُت و السؤي اإلانهي 

شمل حمُو ،ُٔ لجمُو الهملُاث والػىابـ بمهنى ندم جددًد هؿاّ الهمل ًٓىم بإنماٛ الخدْ_   َو

، لى حمُو اإلاىقُحن وفي مخخلِ اإلاظخىٍاث الىقُُُت إوله ضالخُت الىضٛى ،يحر اإلاالُت الهملُاث اإلاالُت و 

رلٚ السجالث .،الهٓازاث اث بما َيها ألابيُت و اإلاىحىدو ،ألاوشؿت اإلاىخجاث و  ٖو

                                                             
 .29_28_ ؤخمد خلمي حمهت ،مسحو طابٔ ، ص ص  1
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 املعلب الثاوي: أهىاع الخدكيم الداخلي 

 حي :ؤهىام الخدُْٔ الداخلي خظب مىغىم الخدُْٔ إلى ؤْظام مخىىنت هىزد منها آلا جٓظُمًمً٘      

 الخدكيم:جلسيم خسب مىضىع وأوحه     -1

 إلى:ًٓظم الخدُْٔ الداخلي خظب مىغىم الخدُْٔ       

ٛى شخظ مؤهل للخظاباث الظىىٍت بًسع إنؿاء مبرز خ:هى الُدظ الري ًٓىم به جدكيم مالي -أ( 

مطداُْت الٓىابم اإلاالُت َاإلادْٔ الداخلي حهخم بالخإُٖد مً ؤن مجمىم اإلاهؿُاث و اهخكامُت هره الخظاباث 

 1.اإلاظخهملت في الدظُحر جخمخو بُ٘اًت مً الدْت واإلاداطبُت اإلاالُت

ؿ الخدكيم إلادازي )املعابلت أو اللتزام (: - ب( ازة نً لٔ نلُه البهؼ جدُْٔ ؤلاذنان ؤو المخثاٛ وهى نبٍو

ي لخدُْٔ للخددًد مد،الخىكُماث وما له نالْت بالٓىاهحن و ،غىابـ ألاوشؿت مساحهت الػىابـ اإلاالُت و 

ومهد مظبٓا،ومدي الالتزام  ٓتها مو ما هى مىغىم للخإٖد مً مؿابو ،الخىْهاث الالتزام باإلاهاًحر اإلاهخمدة و 

 الخىكُماث اإلاهمٛى بها .بالٓىاهحن و 

هخلظ بهؼ مهام الخىحه ؤلادازي للخدُْٔ و ،دازي ؤلا بمثابت الخدُْٔ ٍمً٘ ؤن ًٙىن هرا الخدُْٔ و          

 الداخلي بما ًلي :

 ٙت ل امخداد للخدُْٔ نلى الهملُاث و ٌش  .ٍخخؿاه إلى الىىاحي ؤلاداٍز

 ٖت .ألاهداٍ الٓطىي للشس ث نً ؾّس إغاَُت لخدُٓٔ الًاًت وًبد 

 مت ًؿبٔ ا  . ملُتطخُادة مً الخبراث الهؤلا و إلادْٓىن مبادا ؤلادازة الهلمُت والخٖى

 . ت ونلى الٓىاهحن والخىكُماث والخهلُماث  ًددد الخجاوشاث التي ْد جٙىن خطلذ نلى اإلابادا ؤلاداٍز

  بُُُ٘ت ًٓىم بخٓدًم  الاْتراخاث خٛى الىٓاؽ التي جدبحن له وإطداء الىصح لإلدازة نً زؤًه

 .جصخُدها

 . ص ؾاْتها نلى ؤلادازة ٔ حهٍص و مظخىي ؤداء ؤلادازة هُظها نً ؾٍس  ٌظاند في َز

 اث جُُٓم ألاطع اإلاهخمدة  ،مً اإلامً٘ ؤن ٌههد للمدْٓحن الداخلُحن بمهام خاضت مثل: جُُٓم مشتًر

 في ؤخر الٓسازاث ؾىٍلت ألامد ....الخ .

  لِع الاهخٓاد .و والاهخمام باإلاظاندة  ت الخهاون اإلادْٔ الداخلي زوخًُكهس ًجب ؤن 

  ت والٓؿام ت جامت بإنماٛ الشٖس ت ،ًجب ؤن ًٙىن اإلادْٔ الداخلي نلى مهَس وباإلاهام ؤو اإلابادا ؤلاداٍز

ٗا ؤطاطُا للخًُحر ، ....الخ  2وجدظحن ألاداء . و للخؿىٍس  وهى ما ًمثل مدس

ن نلما لهدًد مً الىاض خُث ًمً٘ ؤ الهملُاث "ٌهخبر اضؿالح "جدُْٔ  : جدكيم الػملياث الدشؿيليت - ث(

ٓت مسادَت الضؿالح "الخدُْٔ الداخلي "  خُث حهخبر هره الُئت ؤن ٗل ما ًٓىم به اإلادْٔ  ،ٌظخخدم بؿٍس

               الداخلي ٌهخبر جدُْٔ الهملُاث َُهمل نلى ُْاض ُٖاءة ألانماٛ بالىخداث الدشًُلُت السوجُيُت منها 

، لي في جُُٓم ومخابهت ْسازاث ندةؤلاطتراجُجُت  ٖما ٌظخخدم اإلادْٔ الداخلي ؤدواث الخدلُل اإلااوالخ٘خُُ٘ت و

 3التي جدذ الخدُْٔ .والداخلُت إن جُُٓم الُ٘اءة ًخؿلب ججمُو اإلاهلىماث الٙاَُت نلى الخدَٓاث الخازحُت 

                                                             
 1_ Jaques Renard , Thoerie et pratique de Laudit interne . Les edition . Organisation . Paris , France , 1996, p49. 

 .51، ص  2010،إجداد اإلاطاٍز الهسبُت ،بحروث ،  2،ؽ  دليل الخدكيم الداخلي وفم املػاًير الدوليت_داوود ًىطِ ضبذ ، 2
ت ،  السكابت واملساحػت الداخليتي وآخسون ،ر _ َخخي زشّ الظىاَح 3  . 112، ص  2002،داز الجامهُت الجدًدة ،ؤلاط٘ىدٍز
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ًمً٘ ٖرلٚ جٓظُم ؤهىام الخدُْٔ الداخلي خظب ؾبُهت الخدُْٔ إلى  : جلسيم خسب ظبيػت الخدكيم .2

 1مهام جدُْٔ خاضت . ،الخدُْٔ النهاةي  ،ألاهىام الخالُت : الخدُْٔ اإلاظخمس 

ت الخدكيم املسخمس  - ( ؤ : ًٓىم اإلادْٔ في هرا الىىم مً الخدُْٔ بُدظ و إحساء الاخخبازاث الػسوٍز

ت .نلى اإلاُسداث اإلاداطبُت نلى مداز   الظىت اإلاالُت للشٖس

إذ ٌهحن اإلادْٔ في قل هرا الىىم اإلاالُت،: ٌظخهمل هرا الىىم نادة في جهاًت الظىت الخدكيم النهائي - ( ب

ص اإلاالي .وجدػحر الخظاباث الخخامُت و بهد الاهتهاء مً الدظىٍاث   2ْابمت اإلاٖس

 :مجلسيم خسب الجهت التي جلىم بالخدكي .  3

ت،ًٓىم بالخدُْٔ الداخلي إما وخدة مً داخل      مثال مؤطظت مخخططت خازجي ؤو مً خالٛ مطدز  الشٖس

ت.في ؤنماٛ الخدُْٔ الداخلي مً خازج   3الشٖس

 الخدكيم الداخلي مً خالٌ وخدة داخل الشسهت :أ(

ت ًٓىم بالخدُْٔ الداخلي وخدة إداز             جددًدا للُٓام بالدُْٔ و وهي جيشإ خطُطا ،ٍت داخل الشٖس

جٙىن مظخٓلت اطخٓالال جاما نً ؤلادازة ،الداخلي حظمى إدازة ؤو دابسة ؤو ْظم ؤو وخدة الخدُْٔ الداخلي 

ت ....انها اإلاالُت منها والدشًُلُت واإلاظئىلت نً الهملُاث بمخخلِ ؤهى  لِع لهره الدابسة مظؤولُاث و  ،ؤلاداٍز

هحن   لها زبِع ؤو مدًس ؤو م ،ًت جىُُرًت وال جٓىم   بإي ؤنماٛ جىُُر  ،ظئٛى ٌظمى مدًس الخدُْٔ الخىُُريَو

جطاٛ وله الطالخُت باال،ٍٙىن جابها مباشسة لهًخم حهُِىه وجددد حهىٍػاجه وؤحهابه مً ْبل مجلع ؤلادازة و 

س و  جؿبُٓا إلابدؤ الاطخٓاللُت .،ؤلابالى إلى مجلع مباشسة والخىاضل والخٍٓس

 مً الخازج الشسهت :الخدكيم الداخلي ب(  

ت مطدزا خازحُا ؤو حهت خازحُت مخخططت للُٓام بمهام الخدُْٔ الداخلي         ،     ًمً٘ ؤن جٙلِ الشٖس

ىؿبٔ نليها مػمىن و  مً٘ ٍو ت ٍو ٗاهذ داخل الشٖس زوخُت ما ًىؿبٔ نلى وخدة الخدُْٔ الداخلي َُما لى 

 حي :جلخُظ هره الشسوؽ باآل

الخازجي للخدُْٔ ؤو اإلاؤطظت اإلاخخططت مظخٓبل جماما نً مُىع اإلاساْبت )خبحر ؤن ًٙىن اإلاطدز _       

يحر و ؤ يحر مسجبؿت به بطىزة مباشسةالخظاباث ( الري ًدْٔ بُاهاتها و مساْب ،اإلادْٔ الخازجي ، داطبتاإلا

 مباشسة .

ت بطىزة مباشسة ؤو يح_           ر مباشسة .ؤن ًٙىن مظخٓلت جماما نً ؤلادازة اإلآسزة في الشٖس

بالخالي ًجب ،و ؤن ًٙىن حهُحن اإلاطدز الخازجي للُٓام بالخدُْٔ الداخلي مدطىزا بمجلع ؤلادازة َٓـ _          

س و  ؤلابالى إلى مجلع ؤلادازة مباشسة بدون ُْىد .ؤن جٙىن الطلت والخىاضل والخٓاٍز

 

 

 

 

                                                             
 .54_ 53_داوود ًىطِ ضبذ ،مسحو طابٔ ، ص ص ، 1
 . 122،ص  2009،داز ضُاء لليشس والخىشَو ،نمان ، مساحػت املػامالث املاليت_مدمد نباض السماحي ،  2
، ص  3 ّٔ  . 64_داوود ًىطِ ضبذ ،مسحو طاب
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 وأهدافها املعلب الثالث :أهميت الخدكيم الداخلي 

                                                   :أوال :أهميت الخدكيم الداخلي 

ٓا إلاُهىم الخدُْٔ الداخلي إلاههد اإلادْٓحن الداخلُحن في إغاَت ُْمت ج ٘مً ؤهمُت الخدُْٔ الداخلي َو

ص إهجاش طدشازي واإلاىغىعي في جدظحن وشٍادة َس الا جي له وذلٚ مً خالٛ دوزه للميشإة ٖهدٍ اطتراجُ

اث مٓبىلت شإة وجدظحن ؤلاحساءاث والهملُاث و يؤهداٍ اإلا خُث قهسث الخاحت ،جخُُؼ اإلاخاؾس إلى مظخٍى

وبهد الخسب الهاإلاُت  1933 -1929للخدُْٔ الداخلي بطىزة ؤٖثر حدًت خالٛ ألاشمت الاْخطادًت الهاإلاُت 

ا ألامس الري دَهها إلى  ،بت الداخلُت لدحها هدُجت لَالض الهدًد مً اإلايشإث إلاخابهت مدي َانلُت ؤهكمت الْس

ابت لهجاش إوشاء وقُُت الخدُْٔ الداخلي لخٙىن الهحن الظاهسة لها في َدظ و جُُٓم َهالُت حمُو ؤهكمت ال ْس

تي حظعى هره ألاهداٍ المهامها مً الخدٓٔ والخدلُل و الخُُٓم لجمُو ؤوحه ومجاالث اليشاؽ والخؿـ و

ابت الداخلُت خُث ؤجها با ،لى جدُٓٓهاإ اإلايشأث نخباز ؤن وقُُت الخدُْٔ الداخلي هي حصء مً هكام الْس

هره الىقُُت ؤهمُت ممحزة بها مً ْبل  د إًالء وخطىضا به ،زة هرا الىكام وضمام ألامان لهحشٙل بؤ 

 اإلاىكماث اإلاهىُت اإلاداطبُت الدولُت .

اإلاددد مظبٓا هدساٍ بحن الىاْو والىغو الا َهخبر الخدُْٔ الداخلي وطُلت اطخ٘شاَُت جددد مىغو و      

ابُت واطخ٘شاٍ ألا  ىم ألاخؿاء و الخػلُل خؿاء و ٗىهه ؤًػا وطُلت ْو  ،لٚ ًجب نلى اإلايشإة رل ،جمىو ْو

خىا الخالي لٓد اشدادث ؤهمُخه فيو  الهملُاث في اإلايشإة بهدٍ ذ وشاؾا جٓىٍمُا لٙاَت ألاوشؿت و ؤضبو ، ْو

حهىد ؤهمُت هره الىقُُت للخدماث التي جٓدمها لإلدازة في و  ،ُٖاًتها ؤلاهخاحُت ألاوشؿت وزَوجؿىٍس هره 

 1مخخلِ الخاالث.

 الداخلي:أهداف الخدكيم  ثاهيا:

 2في :  الداخلي جخمثل ؤهداٍ الخدُْٔ

هالُت الظُاطاث و  - قسوٍ الهمل الػبـ الداخلي اإلاهخمدة لبِئت و  إحساءاثالخإٖد مً مدي مالبمت َو

 جؿبُٓها .الخدٓٔ مً 

ؤلادازاث والدوابس مً خالٛ ممازطت ؤنمالها بخدُٓٔ ألاهداٍ والظُاطاث التزام الخإٖد مً  -

 وؤلاحساءاث  اإلاهخمدة خالٛ َترة شمىُت ؤو مالُت مهُىت .

ادة ُٖا - هالُت الدوابس الخىُُرًت واْتراح ؤلاحساءاث الالشمت لٍص جإُٖدا للمداَكت نلى  ،ألاوشؿت ءة َو

 اإلامخلٙاث و اإلاىحىداث .

َدظ نليها مً خالٛ مساحهت ، دزاطت الػبـد مً صخت البُاهاث ومدي الانخماد الهملُاث و الخإٖ -

 جدُْٔ البُاهاث .وجُُٓم إدازة اإلاخاؾس الداخلي و 

 مساحهت إحساءاث إدازة اإلاخاؾس و ما اشخملذ نلُه مً مساٖص الخؿس . -

 طالُب اإلاهخمدة لخُُٓم جلٚ اإلاخاؾس .مساحهت َهالُت ألا  -

 بها.لتزام بالٓىاهحن و ألاهكمت اإلاهمٛى الاالخإٖد مً  -
                                                             

 .23مسحو طابٔ ،ص _زيد إبساهُم اإلادهىن ،  1
 . 37، ص 2014،الىزاّ لليشس والخىشَو ،نمان ،  IIAدليل الخدكيم الداخلي وفم املػاًير الدوليت الصادزة غً _خلِ نبد هللا الىزداث ، 2
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س مُطلت ودوزٍت بىدُجت الخدُْٔ و  -   زَهه إلى ؤنلى طلؿت جىُُرًت .إنداد جٓاٍز

 

د ؤغاٍ الاجداد الدولي للمداطبحن ألهداٍ الخدُْٔ ال  :1 ما ًلي داخليْو

ادة َهالُت إدازة  - ؤ خُث ًمً٘ ؤن ٌظاهم ْظم الخدُْٔ الداخلي للمؤطظت في جددًد  اإلاخاؾس،ٍش

ابت وجُُٓم اإلاخاؾس الهامت و   َيها.الهمل نلى جدظحن إدازة اإلاخاؾس و ؤهكمت الْس

مت خُث نلى ْظم الخدُْٔ الداخلي الُٓام بخُُٓم مدي ال - ب تزام الىخدة مخابهت جؿبُٔ ْىاند الخٖى

مت  ألاداءوالُٓم وإدازة  التزامها  باألخالّبلىيها لألهداٍ و  مديو  ،الاْخطادًت بٓىاند ومبادا الخٖى

ابت نلى ألاداءواإلاظاءلت و  ابت جدُٓٔ َانلُت و  ،إًطاٛ مهلىماث اإلاخاؾس و الْس الخىاضل بحن اإلاٙلُحن بالْس

 نالْتهم مو  ؤلادازة .إلادْٓحن الداخلُحن والخازحُحن و او 

جٓدًم الاطدشازاث بانخبازها ؤخد اإلاهماث ألاطاطُت لى حاهب ما طبٔ َئن مً ؤهداٍ الخدُْٔ الداخلي وإ

لى حاهب الُٓام بخدماث إ، لِع مجسد الُٓام بهملُت الخُُٓم خُث إجها وشاؽ اطدشازي و  IIAالتي ؤنتٍر بها 

 .الانخماد نليها  إمٙاهُتجُُٓم اإلاهلىماث التي جدخاحها اإلايشإة ألحل جددًد الخإُٖد و 

ت و مداطبُتوفي غىء ما طبٔ           ابت شاملت إداٍز              ًدبحن ؤن ؤهداٍ الخدُْٔ الداخلي حهمل نلى جدُٓٔ ْز

ٗاهل إدازة الخدُْٔ مظؤولُت ٖبحرة في اإلا ، حشًُلُت نلى اإلايشإةو      شإة مً خالٛ جىَحر البُاهاثيلرا جٓو نلى 

الهمل نلى  ددًد وجُُٓم اإلاخاؾس و ُم والخٓدًم الخىضُاث لإلدازة واإلاظاهمت في جالخُٓوإحساء الخدلُل و 

 . بالخالي مظاندة ؤلادازة في جدُٓٔ ؤهداَهاو ، جدظحن إدازتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .646،ص ، 2009،نمان ،ألازدن ،ؾبهت  إصدزاث املػاًير الدوليت للخدكيم وزكابت الجىدة_ؤلاجداد الدولي للمداطبحن ، 1
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 املددداث الىظيفيت للخدكيم الداخلي  املبدث الثاوي:

ت ؤهم اإلاددداث الىقُُُت للخدُْٔ الداخلي التي حشمل نىاضس                         جم الخؿّس في هرا اإلابدث نً مهَس

ت نالْت الخدُْٔ الداخلي بالخدُْٔ الخازجي وؤوحه الدشابه  رلٚ مهَس وخدماث ووطابل الخدُْٔ الداخلي ٖو

 الخاضل بُنهما.

: خدماث الخدكيم الداخلي و املعلب   الػىاصس املشترهت في جىفيره ألاٌو

والخابهت لإلدازة الهلُا ًٓدم الخدُْٔ الداخلي بد٘م ٗىهه وقُُت داخلُت مً الىقابِ السبِظُت في اإلاؤطظت 

ٗان التي حشتٕر في ؤداء  َيها الهدًد مً الخدماث داخل اإلاؤطظت مً خالٛ مجمىنت مً الهىاضس ؤو ألاز

 وجىُُر الخدُْٔ الداخلي .

 أوال :خدماث الخدكيم الداخلي 

 ًٓدم الخدُْٔ الداخلي الهدًد مً الخدماث داخل اإلاؤطظت مً ؤهمها:

زة نً مجمىنت مً ؤلاحساءاث التي ًػهها اإلادْٔ الداخلي في اإلاؤطظت لخدُٓٔ وهي نباخدماث وكائيت : _ 

ت ؤو الاخخالض وخماًت الظُاطاث اإلاخخلُت في اإلاؤطظت مً  الخماًت الٙاملت لألضٛى واإلامخلٙاث مً الظْس

ُها ؤو حًُحرها دون مبرز .  جدٍس

اإلادْٔ الداخلي في مجاٛ ُْاض                  جخمثل في ألاطالُب و ؤلاحساءاث التي ٌظخخدمها  ميت:يخدماث جلي_ 

د ٌظخخدم اإلادْٔ الداخلي هُع  ابت الداخلُت في اإلاؤطظت ْو وجُُٓم مدي َانلُت هكم و إحساءاث الْس

 ألادواث التي ٌظخخدمها اإلادْٔ الخازجي بالخهاون مها بها في ذلٚ مً حظُحر إلاهمت ٗل منهما .

إلادْٔ الداخلي لدازة اإلاؤطظت بخىَحر البُاهاث اإلاالُت اإلاالبمت في مجاٛ جخمثل في مظاندة ا خدماث إوشائيت:_ 

ت ؤو مالُت ؤو َني ٗاهذ هره ألاهكمت إداٍز   جدظحن ألاهكمت اإلاىغىنت داخل اإلاؤطظت طىاء 

:  جخمثل في ؤلاحساءاث وألاطالُب التي ٌظخخدمها اإلادْٔ الداخلي في مجاٛ جصخُذ ؤي  خدماث غالحيت_

س جدُْٓه و  الخاضت بئضالح ؤي ؤخؿاء ؤو نالج ؤوحه ؤخؿاء ْد اٖدشُها ؤو الخىضُاث التي ًخػمنها جٍٓس

 1الٓطىز في مخخلِ هكم اإلاشسوناث .

  الػىاصس املشترهت في أداء الخدكيم الداخلي:ثاهيا 

بـ ؤداء وجىُُر الخدُْٔ الداخلي وجدُٓٓه ألهداَه ووقابُه وخدماث ازجباؾا مباشسا بمجمىنت مً ًسج

ٗان جخخلظ في آلاحي:  الهىاضس ؤو ألاز

                                                             
 .                128_ مدمد  الظُد الظساًا ،  مسحو طابٔ ، ص  1
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ٗان الخدُْٔ الداخلي والري ًدوز خٛى الفدص والخدكيم: _1 ٌهخبر الُدظ نىطسا وزٖىا ؤطاطُا مً ؤز

 واإلاداطبُت مً خُث:الخإٖد مً مدي صخت الهملُاث اإلاالُت 

ا._   دْت في حسجُل هره الهملُاث دَتًر

 الخىحه اإلاداطبي للهملُاث اإلاالُت والخددًد الظلُم لؿسفي الهملُت اإلادًً والدابً ._ 

ابت الداخلُت  الخدليل :_2 ت وإحساءاث الْس ًخم هرا الهىطس في نملُت الُدظ ؤلاهخٓادي للظُاطاث ؤلاداٍز

س لخدد ظخخدم اإلادْٔ الداخلي الهدًد مً ألاطالُب لخىُُر والسجالث والخٓاٍز ًد هٓاؽ الػهِ َيها َو

نملُت الخدلُل هره منها ؤدواث الخدلُل اإلاالي واإلآازهاث وإًجاد الهالْاث اإلاخخلُت بحن الٓىابم اإلاالُت في 

لى يحر ذلٚ اإلاؤطظت وجدلُل الىخابج نلى مظخىي ألاْظام وجدلُلها نلى مظخىي اإلاؤطظت لهدد مً الظىىاث إ

 مً ألاطالُب .

ًخمثل هرا الهىطس في ؤلاحساءاث التي ًػهها اإلادْٔ الداخلي في طبُل الخإٖد مً مدي التزام الالتزام :_3

ٓا للىكم اإلاىغىنت والٓسازاث  ت اإلاسطىمت وؤداء جىُُر الهملُاث َو الهاملحن في اإلاؤطظت بالظُاطاث ؤلاداٍز

ر هرا الهىطس مً نىاضس الخدُْٔ الداخلي َمً خٔ اإلادْٔ ؤن اإلاخخرة في هرا اإلاجاٛ وفي طبُل جىُُ

ٌظخهحن نىد الخاحت ببهؼ الٓاهىهحن في اإلاؤطظت لدزاًتهم الٙاملت بالجىاهب الٓاهىهُت والخ٘م نلى مدي 

 الالتزام بها .

ص الخلييم :_4 خمثل هرا الهىطس في جددًد الهىاضس الظابٓت نلى ؤطاض ؤن دوز اإلادْٔ الداخلي ًتٖر في هرا ٍو

 ًلي: الهىطس خٛى ما

 مدي ُٖاءة الظُاطاث و ؤلاحساءاث في جدُٓٔ ألاهداٍ ._ 

 مدي َانلُت هره الظُاطاث وؤلاحساءاث في جدُٓٔ ألاهداٍ._ 

س: _5 س الهىطس ألاخحر مً نىاضس الخدُْٔ بانخبازه ألاداة الالخلٍس سبِظُت التي ٌهبر َيها اإلادْٔ نً ٌهخبر الخٍٓس

 حي: آلا

 التي ًىاحهها وؤطبابها. _ اإلاشاٗل

 _ هٓاؽ الػهِ في الظُاطاث وؤلاحساءاث.

 _ الخىضُاث اإلاىاطبت لهالج هٓاؽ الػهِ هره وخل ؤًت مشاٗل.

 1.جىضل إليها هدُجت اإلادْٔ الداخلي_ الىخابج النهابُت التي 

 

                                                             
 . 129مدمد الظُد طساًا ، مسحو طابٔ ، ص   - 1
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 املعلب الثاوي: وسائل الخدكيم الداخلي 

 ُت حظانده في إبداء زؤًه وجخمثل جلٚ الىطابل َُما ًلي:البد مً اإلادْٔ الداخلي ؤن ًىَس وطابل جٓى  

 _وسائل شسح و جلييم هظام الداخليت 1

ابت وذلٚ مً خالٛ :  ًٓىم اإلادْٔ بشسح وجُُٓم هكام الْس

ٓىم _ وصف إلاحساءاث املػمٌى بها1_1 : ًٓىم اإلادْٔ بالؾالم نلى ؤلاحساءاث اإلا٘خىبت ؤو يحر  اإلا٘خىبت ٍو

ٓخحن :بخلخُطها بئخدي   الؿٍس

ٔ ما ٌظمى بخسابـ الىخابج  لت ؤو وضِ جلٚ ؤلاحساءاث نً ؾٍس إما إنداد ملخظ لحساءاث ْد جٙىن ؾٍى

ُُُت اهخٓالها نبر اإلاطالح . ٔ ؤشٙاٛ جبحن الىزابٔ اإلاظخهملت ٖو  خُث ًخم وضِ جلٚ ؤلاحساءاث نً ؾٍس

ابت للُٓام بخُُٓم ؤلاحساءاث ٌظ  _ جلييم إلاحساءاث املػمٌى بها:2_1 خهمل اإلادْٔ وطُلخحن اطخمازة الْس

ابت الىاحب الُٓام بها ْطد الخإٖد مً هجاح ؤلاحساءاث ،ؤما الدلُل  الداخلُت التي جخظ حملت ؤهىام الْس

الخُُٓم الري بىاطؿخه ًخم الخإٖد مً جدُٓٔ ؤو ندم جدُٓٔ ألاهداٍ ما وزاء ٗل مساْبت جػمنها ؤلاحساءاث 

 ًطدد الدزاطت .

 :الحساباث _ وسائل فدص2

 ًٓىم اإلادْٔ بُدظ الخظاباث وؤلادالء بالسؤي اإلادنم باألدلت والٓسابً مً خالٛ :

: حهخبر اإلاشاهدة الهُيُت وطُلت ًلجإ إليها اإلادْٔ للخإٖد مً مدي صخت الجسد الري _ املشاهدة الػيييت1_2

 والىٓىد .ْامذ به اإلاؤطظت وذلٚ َُما ًخظ اإلاخصوهاث ،الاطدثمازاث ،ألاوزاّ اإلاالُت 

: ًخإٖد اإلادْٔ نلى مطادْاث مباشسة ؾٍس اإلاخهاملحن مو اإلاؤطظت _ فدص الدفاجس و السجالث2_2

 بمخخلِ ؤهىانها مً ؤْىي ألادلت في الخدُْٔ.

: ٌهد خطٛى اإلادْٔ نلى مطادْاث مباشسة ؾٍس اإلاخهاملحن مو اإلاؤطظت _ املصادكاث املباشسة3_2

 الخدُْٔ. بمخخلِ ؤهىانها مً ؤْىي ألادلت في

:ًلجإ اإلادْٔ إلى الُٓاض والخدلُل في بداًت اإلاهمت لُىحه نملُت  _ الخدكيم اللياس ي و الفدص الخدليلي4_2

 الخدُْٔ التي ًجب الُٓام بها ،ٖما حظخهمل في النهاًت للخإٖد مً مدي جىاطٔ اإلاهلىماث اإلاالُت في مجمىنها .

2_5:ً داث املسيًر ٓدم له اإلاظحرون  _ جصٍس ٌظخُظس اإلادْٔ ؤزىاء ؤداء مهمخه نلى ٖثحر مً ألامىز ٍو

داث ٖخابُا في شٙل  د جٓدم له جلٚ الخطٍس اإلاظئىلىن شسح ندًدة جٙىن شُىٍت، ًدوجها في ؤوزاّ نمله ْو

 1زطابل وهرا ؤَػل وؤْىي.

                                                             
ت إلى الخعبيم_ مدمد بىجحن ،   1  .93، 84 ،ص ص2003بىناث الجامهُت ، الجصابس ،، دًىان اإلاؿ املساحػت ومساكبت الحساباث مً الىظٍس
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  :_ جلىياث السير3

مو، ٖما لهره ألاخحرة شسوؽ ًجب ؤن جخىَس َيها نىد هىإ اإلاجخمو ؤلاخطاةي وهىا الهُىت اإلامثلت لهرا اإلاجخ

 اخخُازها لخٙىن خٓا ممثلت إلاجخمهها ختى حهمم الىخابج اإلاخىضل إليها نلى اإلاجخمو ٗله.

ت نىد اطخهماٛ جٓىُاث الظحر في إجبام ؤو ندم إجبام الؿّس ؤلاخطابُت نلُت ؤلاإلاام بها زم إجبام  وللمدْٔ الخٍس

 الخؿىاث الخالي:

نلى اإلادْٔ في هره الخؿىة جددًد الهدٍ اإلاساد جدُٓٓه والن جددًد الهدٍ طُؤدي إلى صىز السير : ج_1_ 3

د اإلادْٔ مً ؤن ًخدٓٔ مً  ابت التي ًيبغي  الُٓام بها ،ًؤدي إلى جددًد هىم الخؿإ الري ًٍس جددًد ؤهىام الْس

سيب في جٙىًٍ زؤي خىلها خظب يُابه ونلُه جددًد اإلاجخمو ؤلاخطاةي اإلاخمثل في ٗل اإلاهلىماث التي ً

 ألاهداٍ اإلاظؿسة اإلاسيىب في جدُٓٓها .

ٓت اإلاىحبت الصخطُت خُث ًخخاز اإلادْٔ الهُىت خظب  _ اخخياز الػيىت : 2_3 جخخاز الهُىت بثالزت ؾّس الؿٍس

ام حظلظلُت للمُسداث وجخخاز مُسداث الهُىت  ٓت الهشىابُت ،خُث حهؿي ؤْز خظده الصخص ي ،والؿٍس

ٓت الظحر الترجُبي جىؿلٔ مً هٓؿت مهُىت و هي اإلاُسداث اإلاسجبت . باطخهماٛ ام الهشىابُت  ،وؾٍس  حدٛو ألاْز

ًخم اطخًالٛ هخابج اإلاساْبت بالُٓام بىىنحن مً الخدلُل، ًٓىم اإلاخدخل بخدلُل  _ اسخؿالٌ هخائج املساكبت:3_3

ٖمي للىخابج مً احل الخإٖد مً ألاخؿاء والاهدساَاث، و جدلُل هىعي لألخؿاء والاهدساَاث مً احل الخإٖد 

ٗاهذ مهخمدة ؤم ال.  َُما إذا 

  :املػلىماجيت_ الخدكيم و 4

ابت الداخلُت لخلٚ اإلاطلخت ًٓىم اإلادْٔ بدزاطت مطلخت  اإلاهلىماجُت والخؿبُٓاث اإلاخخلُت جُُٓم هكام الْس

للىْىٍ نً هٓاؽ الٓىة وخاضت الػهِ للىكام وؤزاز ذلٚ نلى اإلاهلىماث اإلاخدَٓت  ،وطِخم الخهسع بئًجاز 

اإلادُـ نلى اإلادُـ اإلاهلىماحي و الخدُْٔ بهدٍ الىٍْى نلى ألاخؿاز الىاججت نً اطخهماٛ اإلاهلىماجُت و 

ٓت اإلاخبهت مً ؾٍس اإلادْٔ.  الٓاهىوي والخىكُمي الري ًخػهها والخهٍس نلى الؿٍس

ا _ ألاخعاز الىاججت غً اسخػماٌ املػلىماجيت1_4 : لٓد ؤضبدذ اإلاهلىماجُت مً ؾٍس اإلاؤطظاث ؤمسا غسوٍز

ت ، يحر ؤن ألاخؿاز اإلادخمل ؤن جخهسع لها اإلاؤطظت هدُجت هرا الاطخهماٛ ال٘بحر مً بحن  هره ألاخؿاز الظْس

ب والخهؿل وندم الظحر الخظً  ،وألاخؿاز الىاججت نً إدخاٛ اإلاهؿُاث في الخاطىب وإزطالها  والخخٍس

 واطخًاللها بالغاَت إلى ؤخؿاز ْش ألاطساز والخالنب باإلاهلىماث.

 مت وإهجاشها .جلٚ ألاخؿاز نلى اإلادْٔ ندم ججاهلها  ،بل ًيبغي نلُه ؤخرها في الخظبان نىد الخخؿُـ للمه
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: هكسا لألخؿاز الظابٓت الرٖس ،لجإث الدٛو بيظب مخُاوجت إلى  _ املديغ اللاهىوي الخاص باملػلىماجيت2_4

 1إضداز ْىاهحن و جىكُماث خاضت بالخاطب واإلاهلىماجُت نلى اإلادْٔ ؤلاإلاام بها.

 :_ جسجيب امللفاث5

ت الخدُْٔ في إؾاز ؤداء مهمتها، حجم ٖبحر ًيبغي ٌهخبر حجم اإلاهلىماث نلى اخخالٍ ؤهىانها التي ججمهها َ ْس

ٓت حظمذ لٙل شخظ ؤلاؾالم نليها وجسجِب اإلاهلىماث في ملُحن دام و حازي ،ًخخلِ  جسجِبه وجىكُمه بؿٍس

 مدخىاهما باخخالٍ ؤهداَهما .

 بظسنت.جسجِب الىزابٔ وحظخهمل زمىش ومؤشساث داخل ٗل ملِ حظمذ بالهثىز نلى اإلاهلىماث اإلاسيىب َيها 

 املعلب الثالث: مػاًير الخدكيم الداخلي 

شمل ذلٚ ؤلاؾاز نلى حهٍسِ الخدُْٔ الداخلي     حهد اإلاهاًحر حصءا ال ًخجصؤ مً إؾاز اإلامازطاث اإلاهىُت َو

،واإلاُثاّ ألاخالقي للخدُْٔ الداخلي  ،واإلاهاًحر و ألادلت ؤلازشادًت  ،ًىحد الدلُل الري ًخظ ُُُٖت جؿبُٔ 

 ي اإلامازطت اإلاهىُت والري ًطدز بىاطؿت لجىت الٓػاًا اإلاهىُت .اإلاهاًحر ف

ا ًُي مً خالله اإلادْٓحن           إن الالتزام بمهاًحر اإلامازطت اإلاهىُت للخدُْٔ الداخلي حهد ؤمسا غسوٍز

 الداخلُحن بالتزاماتهم الىقُُُت خُاٛ اإلاىكمت ، ولرلٚ تهدٍ مهاًحر الخدُْٔ إلى ما ًلي:

  اإلابادا ألاطاطُت التي حهبر نً الطىزة التي ًيبغي ؤن جٙىن نليها ممازطت الخدُْٔ جددًد

 2الداخلي.

 . ص ؤوشؿت الخدُْٔ الداخلي  وغو إؾاز ألاداء و حهٍص

 . وغو ؤطاض لُٓاض ؤداء الخدُْٔ الداخلي 

 .ص وجدظحن الهملُاث الخىكُمُت باإلاىكمت  حهٍص

ومهاًحر الخىُُر ، ومهاًحر ألاداء )طلظلت ألالُحن (  ت ألالِ (،ٖما جخإلِ اإلاهاًحر مً مهاًحر الطُاث )طلظل

(. و جخمثل مهاًحر الطُاث طماث ؤو خطابظ اإلاىكماث وألاَساد الرًً ًؤدون ؤوشؿت nnnn.Xn)طلظلت 

ٖما جػو اإلاهاًحر التي ًخم ،الخدُْٔ الداخلي نلى خحن جطِ مهاًحر ألاداء ؾبُهت ألاوشؿت الخدُْٔ الداخلي  

وجىؿبٔ ٗل مً مهاًحر الطُاث ومهاًحر ألاداء نلى خدماث الخدُْٔ ،لها ُْاض ؤداء جلٚ ألاوشؿت  مً خال

ؤما مهاًحر الخىُُر َخخىلى جؿبُٔ مهاًحر الطُاث ومهاًحر ألاداء نلى ؤهىام مدددة مً ،الداخلي بشٙل نام  

ابت الراجُألاوشؿت )مثل : جدُْٔ ؤلاذنان و ال٘شِ نً الًش  الخدلِع و  و ( .الْس  ت نلى اإلاشاَز
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 أوال : مػاًير السماث )الصفاث (

وهي مجمىنت اإلاهاًحر التي جددد الطُاث الىاحب جىاَسها في ٗل مً إدازة ؤو ْظم الخدُْٔ              

الداخلي في اإلايشإة، والٓابمحن بممازطت الخدُْٔ الداخلي وجخػمً مهاًحر الطُاث، وهي جخػمً ٖال مً 

 اإلاهاًحر الخالُت:

  مظؤولُاث جددًد ؤهداٍ، ضالخُاث ،و  خؿلب: ًاملسؤوليت. ألاهداف ، الصالخيت و 1111املػياز

اإلاهاًحر  ونلى يسجم مو مُهىم الخدُْٔ الداخلي وؤخالُْاث اإلاهىت و وشاؽ الخدُْٔ الداخلي بىزُٓت زطمُت ج

 ؤخر مىأَ ؤنلى طلؿت .ي مساحهت وزُٓت الخدُْٔ دوزٍا و السبِع الخىُُري للخدُْٔ الداخل،

  و اإلادْٓحن الداخلُحن باالطخٓاللُت  في ؤداء  واحباجه  : ًخمخاملىضىغيت. الاسخلالليت و 1111املػياز

ا إلامازطت  ،وله ضالخُت بدء ؤًت إحساءاث وإهجاش ؤًت ؤنماٛ والخبلٌُ نً ؤي نمل ،ٗلما زؤي ذلٚ غسوٍز

اخخطاضاجه ،ونلى اإلادْٓحن الداخلحن ؤن ًٙىهىا مىغىنُحن في ُْامهم بهملهم ،وؤن ال ًخإزسوا بالبِئت التي 

لهمل بُهالُت ومهىُت  بدون جدحز ،ٖما نليهم وؤن ًخُٓدوا باإلاهاًحر الدولُت للخدُْٔ وبالظلٕى ،وؤن ًٙىن ا

 اإلانهي والٓىاهحن والخىكُماث وؤهكمت وإحساءاث اإلايشإة .

  ًخهلٔ هرا اإلاهُاز بما ًخىحب نلى اإلادْٓحن برٌ الػىاًت املهىيت. البراغت و 1211املػياز :

ت  ،و  اإلاهازاث  ،والُ٘اءة اإلاؿلىبت لإلؾالم  بمظؤولُاتهم الُسدًت  ،ونلى وشاؽ الداخلُحن امخالٕ اإلاهَس

الخدُْٔ الداخلي ٖمجمىنت امخالٕ ؤو الخطٛى نلى اإلاهٍس واإلاهازاث والُ٘اءاث ألاخسي اإلاؿلىبت لإلؾالم 

ً بمظؤولُاتهم ،وبرٛ الهىاًت  ،واإلاهازة اإلاخىْهت مً شخظ نادي ناْل  ،ومدْٔ داخلي ِٖء  ،ال ًخػم

 برٛ الهىاًت اإلاهىُت الهطمت مً الخؿإ .

  ًخؿلب مً السبِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي نبسهامج الخدسي. السكابت الىىغيت و 1311املػياز :

ابت الىىنُت،  1والري ًٌؿي حمُو ؤنماٛ الخدُْٔ الداخلي.، وبسهامج الخدظحن ؤن ًػو بسهامجا للْس

 

 .( مػاًير السماث )الصفاث ( الصادز غً مػهد املدكلين الداخليين I-01الجدٌو زكم )           

 Attribute Standard  مػاًير الصفاث 

  Purpose , Authority and 1000 الًسع ، ضالخُت  واإلاظؤولُت

Responibility 

 Independence and Objectivity 1100 ؤلاطخٓاللُت و اإلاىغىنُت 

ت  Organization Independence 1110 إطخٓالٛ الشٖس

 Individual Objecticity 1120 مىغىنُت ألاَساد 
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 Impaiments to Independence or Objectivity 1130 ؤلاضساز وؤلاطخٓاللُت ؤو اإلاىغىنُت 

 Proficiency and Due Professional care 1200 الخإهُل والهىاًت اإلاهىُت 

  Proficiency 1210 الخإهُل اإلانهي

 Due Professional Care 1220 الهىاًت اإلاهىُت

 Continuing Professionnel Development 1230 الخإهُل اإلانهي اإلاظخمس

 Quality Assurance and Improvemmment Program 1300 بسهامج جدظحن وجإُٖد الىىنُت

 Quality program Assessment 1310 بسهامج جُُٓم الىىنُت

  Repoting on the Quality Program 1320 إبالى نً بسهامج الىىنُت

 Use of Conducted in Accordance with the Standards 1330 إطخهماٛ ؤلاحساء بالخىأَ مو اإلاهاًحر 

 Disclosure of Noncompliance 1340 ؤلاَطاح نً ندم الخىأَ

 .119، ص 2010، ، اإلاطاٍز الهسبُت بحروث  2ؽ ، دليل الخدكيم الداخلي وفم املػاًير الدوليت ،  داوود ًىطِ ضبذاملصدز : 

 ثاهيا :مػاًير ألاداء 

َهي جطِ ؾبُهت ؤوشؿت الداخلي وجػو اإلآاًِع الىىنُت التي ًمً٘ ؤن ًٓاض ؤداء الخدُْٔ الداخلي 

 بىاطؿتها وحشمل :

  نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًدًس ؤوشؿت الخدُْٔ الداخلي نلى  . إدازة وشاط الخدكيم2111املػياز:

 هدى َهاٛ بما ًدٓٔ ُْمت نالُت للمىكمت. 

 نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًػو الخؿـ الخاضت باإلاخاؾس لخددًد ؤولىٍاث  غ.الخخعي2111 املػياز:

 وشاؽ الخدُْٔ الداخلي بما ًخمص ى مو ألاهداٍ الخىكُمُت.

 نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًىضل لإلدازة الهلُا ومجلع ؤلادازة : ىافلت. الاجصاٌ وامل2121 املػياز

ت وذلٚ  خؿـ ؤوشؿت الخدُْٔ الداخلي ومخؿلباث جىُُر جلٚ الخؿـ بما في ذلٚ الخًحراث الصمىُت الجىهٍس

 بًسع َدظ الخؿـ و اإلاىآَت نليها  ،ونلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًبلٌ ؤلادازة ٖرلٚ بخإزحر اإلاىازد اإلاددودة نلى

 جىُُر الخؿـ .

 ًيبغي نلى ال٘ثحر اإلادْٓحن الخإٖد مً ؤن مىازد ؤوشؿت الخدُْٔ  . إدازة املىازد2131 املػياز:

ٓت َهالت لخدٓٔ الخؿت اإلاهخمدة.   الداخلي ُٖاًت ،مىاطبت  ،ومىشنت بؿٍس

 ًيبغي نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًػو الظُاطاث وؤلاحساءاث إلاحساءاث. السياساث  و2141 املػياز: 

 التي جىحه وشاؽ الخدُْٔ الداخلي. 
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 ًيبغي نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ٌهمل جىضُل اإلاهلىماث وجيظُٔ ألاوشؿت  . الخيسيم 2151 املػياز:

ت وغمان الخًؿُت الصخُدت و جخُُؼ  مو ألاؾساٍ الداخلُت والخازحت لخإٖد اإلاالبمت والخدماث الاطدشاٍز

 1الاشدواج في الجهىد اإلابرولت. 

 سه نلى هدى  إلادازة الػليا. إلابالؽ إلى املجلس و2161 املػياز و جٓاٍز :نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًَس

دوزي إلى مجلع ؤلادازة وإلى ؤلادازة الهلُا نً ؤهداٍ ؤوشؿت الخدُْٔ الداخلي ونً الظلؿاث واإلاظؤولُاث 

رلٚ ْػاًا  ابت ٖو س ٖرلٚ ْػاًا الْس يبغي ؤن ٌشمل الخٍٓس الخد٘م اإلاؤطس ي  اإلاخطلت بخؿت الهمل ،ٍو

 ،إغاَت إلى الٓػاًا واإلاىاغُو ألاخسي التي ًؿلبها مجلع ؤلادازة وؤلادازة الهلُا. 

 ًيبغي ؤن ٌشمل وشاؽ الخدُْٔ الداخلي جُُٓم وؤلاطهام في جدظحن  . ظبيػت الػمل2111 املػياز:

ابت و نملُاث الخد٘م اإلاؤطس ي باطخخدام مدخل مىكم ومىػبـ .  إدازة اإلاخاؾس والْس

 ًيبغي ؤن ٌظاند وشاؽ الخدُْٔ الداخلي للمىكمت نً ؾٍسٔ  . إدازة املخاظس2111 املػياز:

وجددًد و جُُٓم الخهسع الجىهسي للمخاؾس  ،ٖما ًيبغي ؤن ٌظاهم ذلٚ اليشاؽ في جدظحن إدازة اإلاخاؾس 

ابت.و   ؤهكمت الْس

 لُاث َهالت آًيبغي ؤن ٌظاند وشاؽ الخدُْٔ الداخلي َُما ًخطل بئزطاء : . السكابت2121 املػياز

ص الخدظحن اإلاظخمس باإلاىكمت ٔ حهٍص رلٚ نً ؾٍس ُاًت جلٚ الالُاث  ،ٖو ٔ جُُٓم َهالُت ٖو ابت نً ؾٍس   .للْس

 ًيبغي نلى وشاؽ الخدُْٔ الداخلي جُُٓم ووغو الخىضُاث  الخدىم املؤسس ي .2131 املػياز:

 حن نملُاث الخد٘م لهجاش ألاهداٍ الخالُت: اإلاىاطبت لخدظ

  . جدنُم ألاخالُْاث اإلاىاطبت والُٓم داخل اإلاىكمت 

  . جإُٖد إدازة ألاداء الخىكُمي الُهاٛ واإلاظاءلت 

  . ابت في مىاؾٔ مىاطبت داخل اإلاىكمت  جُهُل جىضُل اإلاهلىماث نً اإلاخاؾس و الْس

  ؤلادازة واإلادْٓحن الداخلُحن والخازحُحن و  مجلعجىضُل اإلاهلىماث بحن جُهُل جيظُٔ ألاوشؿت و

 ؤلادازة.

 حن جؿىٍس و حسجُل خؿت لٙل ًيبغي نلى اإلادْٓحن الداخلُ :. جخعيغ الخياليف2211 املػياز

 الىْذ و جىشَو اإلاىازد ،وألاهداٍ  ،و  حشمل الىؿاّ مهمت 

 الخخؿُـ للمهمت مساناة ًيبغي نلى اإلادْٓحن الداخلُحن نً :  . اغخبازاث الخخعيغ2211 املػياز

 ًلي :  ما

 .ابت نلى ألاداء  ؤهداٍ اليشاؽ الري ًخم َدطه ووطابل الْس

  ت لليشاؽ و ٖرلٚ ألاهداٍ واإلاىازد والهملُاث وألاطالُب التي ًخم مً خاللها اإلاخاؾس الجىهٍس

 الخُاف نلى اإلاخاؾس نىد اإلاظخىي اإلآبٛى .

  هالُت إدازة مخاؾس اليشاؽ و ؤدواث و ابت اإلاهُازي  ُٖاًت َو ابت مٓازهت بئؾاز الْس  ؤهكمت الْس

 .ابت ت نلى إدازة مخاؾس اليشاؽ وؤهكمت الْس  1الُسص اإلاخاخت لدخاٛ جدظِىاث حىهٍس

                                                             
 .  42ؤخمد خلمي حمهت ، مسحو طابٔ ،ص _ 1

1 _norme international pour la pratique professionnelle de l’audit interne , the institute of internal Auditors  , 2015 , p . 14 _ 17 . 
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  ًجب ؤن جؤطع ألاهداٍ لٙل مهمت.  . أهداف الخيليف2210 املػياز: 

 ًيبغي ؤن ًٌؿي هؿاّ اإلاهمت ألاهداٍ اإلالصم جدُٓٓها.  . هعاق الخيليف2221  املػياز: 

 ت  . جخصص مىازد الخيليف2331 املػياز :ًيبغي ؤن ًددد اإلادْٓحن الداخلُحن اإلاىازد الػسوٍز

يبغي ؤن ًخم جخطُظ ألاَساد بىاء نلى جُُٓم ؾبُهت و حهٓد ٗل مهمت ، والُٓىد  لخدُٓٔ ؤهداٍ اإلاهمت  ،ٍو

 ت.الصمىُت واإلاىازد اإلاخاخ

 ًيبغي نلى اإلادْٓحن الداخلُحن جؿىٍس بسامج الهمل لخدُٓٔ  . بسامج غمل الخيليف2241 املػياز:

 ؤهداٍ اإلاهمت ٖما ًيبغي جىزُٔ جلٚ البرامج. 

 ًيبغي ؤن ٌهمل اإلادْٓحن الداخلُحن نلى جددًد وجدلُل وجُُٓم  . إهجاش  الخيليف2131  املػياز:

 اٍ اإلاهمت. وحسجُل اإلاهلىماث الٙاَُت لخدُٓٔ ؤهد

 نلى اإلادْٓحن الداخلُحن ؤن ٌهملىا نلى جددًد اإلاهلىماث  . جددًد املػلىماث2311 املػياز:

 اإلاىاطبت  واإلاىزّى بها ،واإلاُُدة لخدُٓٔ ؤيساع اإلاهمت. الٙاَُت

 ًيبغي ؤن ًبني اإلادْٓحن الداخلُحن هخابجهم وهخابج اإلاهمت نلى :الخلييم . الخدليل و 2321 املػياز

 لُالث وجُُٓماث مىاطبت. ؤطاض جد

 ًيبغي ؤن ًخىلى اإلادْٓحن الداخلُحن حسجل اإلاهلىماث اإلاالبمت :. جىثيم املػلىماث 2331 املػياز

 لدنم الاطخيخاحاث والىخابج التي جىضلىا إليها . 

 ًجب ؤن ًٙىن هىإ إشساٍ طلُم للخإٖد مً جدُٓٔ :. إلاشساف غلى الخيليف 2341 املػياز

 الجىدة و جؿىٍس ألاَساد. ألاهداٍ ومً جىَس 

 ًيبغي نلى اإلادْٓحن الداخلُحن ؤن  ًىاضلىا هخابج اإلاهمت.  . إبالؽ الىخائج 2411 املػياز: 

 ًيبغي ؤن حظمم نملُت الخىضُل بالدْت :از الاجصاٌ )حىدة الخىصيل( . مػي2411 املػياز

ذ اإلاىاطب.  ٗاملت وؤن جخم في الْى  واإلاىغىنُت والىغىح وؤلاًجاش  ،ٖما ًيبغي ؤن جٙىن بىاءة و

 إذا اشخملذ نملُت الخىضُل النهابُت نلى  السهى (ألاخعاء واملدروفاث )ألاخعاء و . 2431 املػياز:

ٗاَت ألاَساد الرًً  خؿإ ؤو طهى حىهسي  ،َئهه ًيبغي ؤن ًخىلى ٖبحر  اإلادْٓحن جىضُل اإلاهلىماث الصخُدت إلى 

 1وضلذ إليهم اإلاهلىماث ألاضلُت . 

 نىدما ًؤزس ندم ؤلاذنان للمهاًحر  غدم الخىافم مؼ املػاًيرً املهمت و إلافصاح غ .2431 املػياز:

 الشسنُت نلى مهمت مهُىت  ،َئهه ًيبغي ؤن حشخمل نملُت الىخابج نلى ما ًلي: 

 . اإلاهاًحر التي لم ًخم ؤلاذنان لها إذناها جاما 

 . ؤطباب ندم ؤلاذنان 

 . جإزحر ندم ؤلاذنان نلى اإلاهمت 

 ٗاَت ألاشخاص   . وشس الىخائج2441 املػياز :ًيبغي نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ًيشس الىخابج لخطل إلى 

 اإلاىاطبحن.

                                                             
 .44، 43ؤخمد خلمي حمهت ،مسحو طابٔ ،ص  ص_ 1
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 داَل نلى هكام إلاساْبت طحر  :ًيبغي نلى ٖبحر اإلادْٓحن ؤن . مساكبت إلاهجاش 2511 املػياز ًػو ٍو

 الىخابج التي ًخم جىضُلها لإلدازة. 

 نىدما ٌهخٓد ٖبحر اإلادْٓحن ؤن ؤلادازة الهلُا جٓبل  . خل كبٌى إلادازة للمخاظس2611 املػياز:

مظخىي مً اإلاخاؾس ال ٌهد مٓبىال للمىكمت ،َئهه ًيبغي نلُه مىاْشت ذلٚ  مو ؤلادازة  ،َئذا لم ًخم خل ذلٚ 

س برلٚ إلى  س برلٚ إلى مجلع ؤلادازة الهلُا جٍٓس و ٗل مً ٖبحر اإلادْٓحن وؤلادازة الهلُا جٍٓس َئهه ًيبغي ؤن ًَس

 مجلع ؤلادازة لُخىلى َؼ الجزام.

  : الجدٛو الخالي ًمثل مهاًحر ألاداء الدولُت إلامازطت مهىت للخدُْٔ مػاًير ألاداء الدوليت للممازست

  الداخلي 

 مػاًير ألاداء الدوليت للممازست املهىيت للخدكيم الداخلي : (I-02الجدٌو زكم )                  

 Performance Standards  مػاًير ألاداء 

 Managing the Internal Audit Activity 2000 إدازة وشاؽ الخدُْٔ الداخلي 

 Planning 2010 الخخؿُـ

 Communiction and Approval 2020 الاجطاٛ و اإلاىآَت 

 Resource Managment 2030 إدازة اإلاىازد 

 Policies and Procedures 2040 الظُاطاث و ؤلاحساءاث 

  Coordination 2050 الخيظُٔ 

 Reportiong the Board and Senior Managments 2060 ؤلادازة الهلُاؤلابالى إلى اإلاجلع و

 Nature of work 2100 ؾبُهت الهمل 

 Risk Managment 2110 إدازة اإلاخاؾس 

 Control 2120 الػبـ

مت )ؤلادازة السشُدة (   Govenance 2130 الخٖى

 Engagement Planning 2200 جخؿُـ الخٙالُِ 
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 Engagment Considertions 2201 انخبازاث الخخؿُـ 

 Engagment Objectives 2210 ؤهداٍ الخٙلُِ 

  Engagment Scope 2220 هؿاّ الخٙلُِ 

 Engagment Resource Alloction 2230 جخطُظ مىازد الخٙلُِ 

 Engagment work Program 2240 بسهامج نمل الخٙلُِ 

 Performing the Engagment 2300 إهجاش الخٙلُِ 

 Identifing Information 2310 جددًد اإلاهلىماث 

 Analysis and Evaluation 2320 الخدلُل و الخُُٓم 

 Recroding Information 2330 جىزُٔ اإلاهلىماث

 Enngagment Supevrision 2340 ؤلاشساٍ نلى الخٙلُِ 

 Communiating Results 2400 إبالى الىخابج 

 Criteria for Communicatiins 2410 مهُاز الاجطاٛ 

 Quality of Communication 2420 هىنُت الاجطاالث 

اث   Errors and Omission 2421 ألاخؿاء و اإلادرَو

ندم ؤلاَطاح نً اإلاهمت و 

 الخىأَ مو اإلاهاًحر 

2430 Engagment Disclosure of Noncompliance with the 

Standards 

 Disseminating Results 2440 وشس الىخابج

 Monitoring Results 2500 مساْبت ؤلاهجاش

 Resolution of Management’s Acceptance of Risks 2600 خل ْبٛى ؤلادازة للمخاؾس 

 . 121_ 120،ص   ص  2010،اإلاطاٍز الهسبُت بحروث   2الداخلي وفم املػاًير الدوليت ،طدليل الخدكيم : داوود ًىطِ ضبذ ، املصدز
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 املبدث الثالث : إلاظاز الىظسي للمخاظس 

ت اإلاخاؾس وجٓىٍمها وإدازتها مً الهىامل السبِظُت في هجاح اإلاؤطظاث الاْخطادًت واشدهازها          إن مهَس

اإلاؤطظاث ؤن جػو إحساءاث وطُاطاث لخددًد اإلاخاؾس وجُُٓمها  وجدُٓٓها ألهداَها،خُث ؤضبذ الشما نلى

ٓت نلمُت صخُدت ْد ًؤدي إلى َٓدان الهىابد  ومداولت الخٓلُل مً ازازها ،إن ندم إدازة هره اإلاخاؾس بؿٍس

 والُشل في جدُٓٔ ألاهداٍ اإلاظؿسة للمؤطظت وهرا ما طِخم الخؿّس إلُه في هرا اإلابدث مً خالٛ مُهىم

في اإلاؿلب ألاٛو إدازة اإلاخاؾس في اإلاؿلب الثاوي  ،ؤما اإلاؿلب الثالث َُدىاٛو ؤهمُت وؤهداٍ إدازة إلاخاؾس  ،

 اإلاخاؾس. 

: مفهىم املخاظس و   جصييفها املعلب ألاٌو

هىإ ندم اجُاّ نلى حهٍسِ مددد للمخاؾس خُث حهددث الخهاٍزِ واإلاُاهُم لهرا اإلاطؿلح ومً           

 ؤهمها:

يي_ حػٍسف مػهد  : "هي اخخماٛ خدور قسوٍ ؤو ؤخدار ًمً٘ ؤن ًؤزس نلى  املدكلين الداخلين ألامٍس

 جدُٓٔ  ؤهداٍ اإلاىكمت و جٓاض اإلاخاؾس مً خالٛ دزحت جإزحرها نلى ؤهداٍ اإلاىكمت ،ودزحت اخخماٛ خدوثها.

"1 

جدُٓٔ ُْمت ؤو خدار ذاث  ألازس الظلبي التي جمىو اإلاؤطظت مً "ألا :( املخاظس أنهاCOSOغسفذ لجىت )_ 

 2 جؤدي إلى جإٗل الُٓمت اإلاىحىدة".

"جمثل اخخماالث ْابلت للُٓاض  ( املخاظس بؤنها_ٌػسف )حىن داوجس وحىزدان اليىث كى همانحهٍس ؤًػا " 

لخدُٓٔ خظابس ؤو ندم الخطٛى نلى الُٓمت مشحرا إلى ؤن اإلاخاؾس  جخخلِ نً الخالت الخإٖد خُث ؤن هره 

 3 ُٓاض ".ألاخحرة يحر ْابلت لل

ىنها إلى اغؿساب في جدُٓٔ ؤهداٍ " Schumpeter_هما ٌػسفه  نلى ؤهه مجمىنت خىادر جؤدي في خالت ْو

 4اإلاؤطظت وتهدد بٓاءها وإطخٓاللُتها."

"ؤجها َسضت اطخالم نابد َهلى يحر ما جم جىْهه والري ببظاؾت الخًحراث في الهابد ؤو  حػسف هرلً :_و 

 5مخسحاث الاطدثماز ". 

                                                             
1 _The insetit of internal avditors , international standards for the Professional practice of internal audit standards 2010 , p 19 . 

،زطالت ماحظخحر في اإلاداطبت ،حامهت ْاضدي مسباح  مً مىظىز إدازة املخاظس واكؼ املساحػت الداخليت في املؤسست الاكخصادًت_مىهت هجحرة ، 2

 . 3ص  2014،وزْلت ،
ٌ _جىمي إبساهُم ، 3 ، زطالت مٓدمت غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااحظخحر في الهلىم الاْخطادًت ،حامهت  الىظام املصسفي الجصائسي واجفاكيت باش

 .23ص  2008_ 2007مدمد خػحر بظ٘سة 
 . 18،ص   2014،داز ؤطامت لليشس والخىشَو ،ألازدن ، 1،ؽ  إدازة املخاظس الصزاغيت_َاؾمت الصهساء مدمد ؾاهسي ، 4
ٗامل الخبِب  5 د  ت_دٍز  . 87،ص  2010،اإلاظحرة لليشس والخىشَو ،نمان ،ألازدن  1،ؽ  ،إدازة املدافظ الاسدثماٍز
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ف السابلت وسخخلص أنمً  :اإلاخاؾس هي خالت ندم الخإٖد َُي اخخماٛ خدور قسوٍ ؤو  خالٌ الخػاٍز

شمل ذلٚ إمٙاهُت خدور خظازة ؤو زبذ  ؤي  ؤخدار مً شإجها ؤن ًٙىن لها جإزحر نلى ؤهداٍ اإلاؤطظت ،َو

 خدور اخخالٍ نً الىدُجت اإلاسحىة ؤو اإلاخؿـ لها. 

  :_جصييف املخاظس2

ٓا إلاهاًحر ندًدة هرٖس منها :ًمً٘ ؤ           ن جطىِ َو

  :( املخاظس البدخت و املخاظس  املضازبيت1_2

: هي  ؤخؿاز جخدملها اإلاؤطظت بئزادتها  وجيخج نً اخخُازاتها نلى ؤمل جدُٓٔ زبذ ( املخاظس املضازبيت1_1_2

مػازبُا ًخمثل نلى َخؿس اإلاػازبت ًدمل اخخماٛ السبذ ؤو الخظازة َدخٛى طّى بمىخىج مهحن ًدمل خؿسا 

طبُل اإلاثاٛ في ندم جٓبل اإلاىخىج  في الظّى ،ؤو ندم حًؿُخه جٙالُِ ؾسخه في الظّى  ،إال ؤن هره اإلاخاؾس 

ًخم جدملها مٓابل إمٙاهُت زبذ ،َهى زهان إدازي ْابل للمساْبت اإلاظبٓت مً اإلاخاؾس اإلاػازبت هرٖس : الخٓلباث 

 ني .الىٓدًت ،إَالض اإلاىزدًً ،الخؿىز الخٓ

َخٙىن هدُجت خادر ؾازا ؤو خازج نً إدازة اإلاؤطظت ونادة ما جخمثل في :أما املخاظس الصافيت )بدخت ( 

ت ... الخ ( َهره اإلاخاؾس جىؿىي  ت ) الصالٛش ،ؤلاهُجازاث الىىوٍت الظْس الٙىازر الؿبُهُت الخٓىُت ،ؤو البشٍس

هذ وال جددر خظازة إذا لم جٓو   .1نلى خظازة إذا ْو

 جىغُذ اإلاخاؾس الطاَُت واإلاػازبُت  مً خالٛ الشٙل الخالي:ًمً٘ 

يت :(I-01)الشيل زكم             املخاظس الصافيت و املضاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 21، ص2014، داز ؤطامت لليشس والخىشَو ، ؤزدن،1َاؾمت الصهساء مدمد ؾاهسي ،ؽ املصدز: 

                                                             
 22مسحو طابٔ،ص  _َاؾمت الصهساء مدمد ؾاهسي،1

 أخطار صافية 

 لم تحدث حدثت 

 الشئ خسارة

 أخطار مضاربية

 حدثت لم تحدث

تراجع  ربح

 المكاسب
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بت حشٙل جساحو في اإلاٙاطب بِىما إذا لم جددر َمىه  مً الشٙل الظابٔ هالخل ؤن خدور ألاخؿاز اإلاػاٍز

يء هدٓٔ زبذ ،ؤما باليظبت لألخؿاز الطاَُت َددوثها ٌشٙل خظازة ؤما في خالت ندم خدوثها َُبٓى ٗل ش 

 نلى خاله. 

  :الداخليت( املخاظس الخازحيت و 2_2

: هي جلٚ الىاحمت نً اإلادُـ ؤي جلٚ التي جددر بخإزحر مً نىامل خازج  ( املخاظس الخازحيت1_2_2

ٗاإلاىاَظت وجٓلُد اإلاىخجاث ؤو جالش ي  ٗالٙىازر الؿبُهُت، ؤو مػازبُت  ٗاهذ هره اإلاخاؾس جدخُت  اإلاؤطظت طىاء 

 نمُل مهم، 

مً٘ الخهٍس  املخاظس الداخليت( 2_2_2 :َهي الىاحمت نً اإلاؤطظت هُظها ؤي التي جيخج داخل اإلاؤطظت ٍو

ٗاهذ هره اإلاخاؾس ضاَُت ؤو  مػازبُت مثل خىادر  نليها مً خالٛ دزاطت مخخلِ وقابِ اإلاؤطظت طىاء 

 الهمل ؤو ألاخؿاز اإلاهلىماجُت. 

 ( املخاظس خسب هخائجها:3_2

 إلى زالر ؤضىاٍ:ّ ًمً٘ جطيُُها نً هخابجها

تهدد هره اإلاخاؾس ألاشخاص الهاملحن في اإلاؤطظت ٖدىادر الهمل : ( مخاظس جؤثس غلى ألافساد1_3_2

ػاث للمخػسزًٍ  واإلاظؤولُت الىاججت نً إضابت الًحر التي جترحم مً خالٛ خظابس مادًت نلى شٙل حهٍى

د جخمثل في خظازة َسد ؤطاس ي في اإلاؤطظت.   ،ْو

د  تهدد هره  يب أصٌى املؤسست( مخاظس جص2_3_2 : هره اإلاخاؾس جخىلد داخل اإلاؤطظت ؤو خازحها ،ْو

رلٚ ألازشُِ ومً ؤهم هره اإلاخاؾس ، الخسابٔ والاهُجازاث  ألاخؿاز اإلاباوي ،ججهحزاث ؤلاهخاج،ألازار اإلا٘خبي،ٖو

 والتي ًؤدي خدوثها إلى الخدمحر الشامل لهره ألاضٛى .

: وجٙىن طىاء هدُجت اجخرتها اإلاؤطظت ؤو نىامل خازحت نً لي للمؤسست( مخاظس جخص ألامً املا3_3_2

تها.   طُؿستها ، وجساٖم ؤزاز هره اإلاخاؾس ْد حهدد بٓاء اإلاؤطظت وإطخمساٍز

 جىٓظم اإلاخاؾس خظب ؾبُهتها إلى:  :( املخاظس خسب ظبيػتها4_2

ؤي مؤشس اْخطادي ًمع  : هي مخخلِ الخًحراث الُجابُت التي ْد جددر في( مخاظس اكخصادًت1_4_2

د ٌظبب ُْىد ٖبحرة نلى وشاؾها.   مدُـ اإلاؤطظت ْو

ت2_4_2 جب ؤن همحز بحن: : ( مخاظس بشٍس  ؤي جلٚ التي ًدظبب َيها َهل بشسي ،ٍو

ت ؾير مػخمدة ىم _ مخاظس بشٍس ىم الخادر ؤو ْبل ْو ٗان في لخكت ْو : ؤي هاججت نً خؿإ إهماٛ: طىاء 

 الخادر.
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ت  : ؤي هاججت نً َهل إزادي لصخظ ؤو مجمىنت ؤشخاص في ؤيلب ألاخُان جٙىن مػخمدة_ مخاظس بشٍس

 بيُت إخدار غسز الاطدُالء نلى ؤضٛى اإلاؤطظت ًخهلٔ ألامس خاضت بإَهاٛ إحسامُت ٌهاْب نليها الٓاهىن. 

بُهُت  : ؤي هاججت نً ْىي ؾبُهُت ،ومً الػسوزي ؤن وشحر إلى اهه ال جىحد ٗىازر ؾ( مخاظس ظبيػيت3_4_2

ىم ٗىازر   ٔ هره ألاخدار مما ًؤدي إلى ْو ت هي التي جػو ألاضٛى وألشخاص في ؾٍس ،ولً٘ اليشاؾاث البشٍس

ىنه في مىؿٓت م٘خكت  ٗاززت بِىما طُددر اله٘ع في الخالت ْو ،َىْىم ٗىازر ،في البدس ال ًؤدي إلى 

 بالظٙان. 

 1  :ٍمىً جصييف املخاظس في الشيل الخاليو 

 : جصييف املخاظس  (I-02) الشيل         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .26، ص2014،داز ؤطامت لليشس و الخىشَو ،ألازدن،1اإلاطدز: َاؾمت الصهساء مدمد ؾاهس، بئدازة اإلاخاؾس الصزانُت، ؽ

 

 

 

                                                             
 . 26_25 _ص ص َاؾمت الصهساء مدمد الؿاهسي، مسحو طابٔ،_  1

 المخاطرأصناف 

حسب إمكانية  حسب طبيعتها 

 تحقيق الربح

حسب 

 مصدرها 

 حسب نتائجها 

مخاطر   

 إقتصادية 

 مخاطر بشرية 

 مخاطر داخلية  مخاطر بحتة 
مخاطر تؤثر 

 على األفراد 

مخاطر 

 خارجية 

مخاطر 

تصيب 

 األصول  

مخاطر 

 مضاربية 

مخاطر  

تخص األمن 

 المالي 

مخاطر 

 طبيعية  
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 املعلب الثاوي : إدازة املخاظس و الخصائص املميزة لها 

  :_ مفهىم إدازة املخاظس1

ِ خٛى مطؿلح إدازة اإلاخاؾس إال ؤن هىإ َ٘سة واخدة        بانخبازها نلما حدًدا وظبُا َٓد جىىنذ الخهاٍز

با ؤن إدازة اإلاخاؾس جخهلٔ بدزحت ؤطاطُت باإلاخا ُاث اإلاؿسوخت جٍٓس  ؾس البدخت.جكهس في ٗل الخهٍس

  :غسفذ إدازة املخاظس بؤنها

 ٗل ألَساد لخؿبُٔ ؤلاطتراجُجُت مجلع إدازة اإلاىكمت و ؤلادازة و  نملُت جىُُرًت بىاطؿت

 ي زبما جؤزس نلى اإلاىكمت وإدازةمهمت لخددًد ألاخدار اإلادخلت التاإلاىغىنت نبر اإلاىكمت ،و 

  :مهٓٛى لهجاش ألاهداٍ الخالُتالخؿس لٙي ًٙىن غمً اإلاخاؾس اإلآبىلت لخىَحر  جإُٖد 

 ألاهداٍ نالُت اإلاظخىي، والىْىٍ مهها ودنمها.إلاستراجيجيت : 

 هالُت اطخخدام اإلاىازد. ثالػمليا  : ُٖاءة َو

 س س. الخلاٍز  : الانخماد نلى الخٓاٍز

 1: ؤلاذنان للٓىاهحن وألاهكمت اإلاؿبٓت. إلاذغان 

 : cosoهما غسفت لجىت 

 2" جدلُل وجددًد الظُؿسة الاْخطادًت نلى اإلاخاؾس التي تهدد ألاضٛى ؤو الٓدزة ؤلازادًت للمشسوم ".   

هُٙل مخىاطٔ و نملُاث مظخمسة نبر  إدازة املخاظس غلى أنها :"  IIA_ هما غسف مػهد املدكلين الداخليين 

س نً الاطخجاباث والُسص والتهد  ًداث التي جؤزس نلى اهجاش ألاهداٍ. "اإلاىكمت ٖٙل لخددًد وجُُٓم والخٍٓس

" نبازة نً مىهج ؤو مدخل نلمي للخهامل مو اإلاخاؾس البدخت نً ؾٍسٔ جىْو الخظابس :_ حػسف أًضا غلى أنها

 3التي جٓو إلى الخد ألادوى ".

وبالخالي َئن إدازة اإلاخاؾس هي الهملُت ًخم مً خاللها زضد اإلاخاؾس،لخددًد ُْاطها ومساْبتها وذلٚ            

 للخد مً ألازاز الظلبُت الىاججت نً اإلاخاؾس وإبٓائها في خدودها الدهُا. 

 

 

                                                             
 .97_96ص ،ص   2010،م٘خبت اإلاجخمو الهسبي لليشس ،نمان ،ألازدن ، الخدكيم الداخلي والحىىمي_ؤخمد خلمي حمهت ،  1
 .10،ص 2011داز اإلاظحرة لليشس والخىشَو  ،نمان ،الازدن ، 1،ؽ  إدازة املخاظس املاليت_خالد وهُب الساوي ، 2
ت  ،مطس، 1(ؽ  إدازة املخاظس )افساد ،إدازاث  ،شسواث ،مصازف_ ؾاّز نبد الهاٛ خماد ،3  .51. 2007،الدز الجامهُت  ،الاط٘ىدٍز
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 . الخصائص املميزة إلادازة املخاظس : 2

ازة اإلاخاؾس و مىْهها في اإلاىكمت اإلاخاؾس نً ؤلادازة الهامت بئمٙاهىا ؤن ه٘ظب َهما ؤَػل لىقُُت إد      

 ونً إدازة الخإمحن. 

  :ما ًميز إدازة املخاظس غً إلادازة الػامت(.1_2

جخخلِ إدازة اإلاخاؾس نً ؤلادازة الهامت مً خُث هؿاْها َسيم ؤن الازىان ًخهامالن مو اإلاخاؾس ،إال ؤن         

هىنُت اإلاخاؾس التي ًخهامالن مههما جخخلِ  ،َالدازة الهامت اإلاظئىلت نً الخهامل مو ٗل اإلاخاؾس التي جىاحه 

بدخت ،نلى اله٘ع هجد ؤن هؿاّ مظؤولُت مدًس اإلاىكمت ،بما في ذلٚ مً مخاؾس اإلاػازبت واإلاخاؾس ال

حن الهمىمُحن َئجهم ًخىلىن  اإلاخاؾس ؤغُِ ،خُث اهه مٓطىز باألطاض نلى اإلاخاؾس البدخت َٓـ ،ؤما اإلادٍز

ُْادة وجىحُه ؤضٛى اإلايشإة ودخلها  ،و ًُىغىن إلادًس اإلاخاؾس مهام وواحباث مسجبؿت باإلاخاؾس البدخت 

طبذ مدًس اإلاخاؾس مظئىال  نً خماًت ؤضٛى ودخل اإلاىكمت مً الخظابس اإلاسجبؿت باإلاخاؾس البدخت ،وبرلٚ  ٍو

 َان مدًس اإلاخاؾس مظئٛى نً ذلٚ الٓظم مً زطالت ؤلادازة الهامت اإلاسجبؿت ؤو اإلاخطل باإلاخاؾس البدخت .

  :(. ما ًميز إدازة املخاظس غً إدازة الخؤمين2_2

لخإمحن إال ؤن مطؿلخاث يالبا ما ًخم اطخخدمها بدٛ مطؿلح مدًس اإلاخاؾس مً مطؿلح مدًس ا       

ٔ  بحن مدًس اإلاخاؾس ومدًس الخإمحن ًيبغي إجبام  بهػهما ،دون إًالء إهخمام ٖبحر للدوز الُهلي للُسد ،وللخٍُس

مىهج  وقُُي               وحهني إدازة اإلاخاؾس بهد ؤن وشإث و جؿىزث اهؿالْا مً إدازة الخإمحن ألاٖثر مالبمت 

ت.  لدازة اإلاخاؾس هى اإلاخاؾس البدخت ؤو الطَس

بهبازة ؤخسي ال ًمً٘ إلادًس اإلاخاؾس ان ًخجاهل جلٚ اإلاخاؾس التي ال ًٙىن الخإمحن غدها ،واإلاثاٛ الجُد      

ت البػاةو خلظت ،َسيم ؤن هره الىىنُت مً  جلٚ الخظابس الىاججت نً ُْام شبابً اإلادل الخجازي بظْس

لخظازة بدخت إال ؤهه مً اإلامً٘ ؤن ًىحه الخإمحن غدها نلى ؤطاض اْخطادي و لرلٚ الخظابس جمثل حهسغا 

َئدازة اإلاخاؾس اشمل مً إدازة الخإمحن مً خُث ؤجها  جخهامل مو ٗل اإلاخاؾس التي ًمً٘ الخإمحن غدها ولرلٚ 

 1ال ًمً٘ الخإمحن غدها واخخُاز الخٓىُاث اإلاىاطبت للخهامل مو هره اإلاخاؾس. 

 مهام إدازة املخاظس الثالث: أهداف و املعلب 

         ، ْظم هرا اإلاؿلب إلى زالزت ؤحصاء خُث طىدىاٛو َُه ٗل مً ؤهداٍ إدازة اإلاخاؾس في الجصء ألاٛو

 مهامها في الجصء الثاوي، وفي الجصء الثالث طىدىاٛو ؤهمُت إدازة اإلاخاؾس .

  :إدازة املخاظس_أهداف و 1

ًث نً هدٍ واخد لدازة اإلاخاؾس مثل ال ًُ٘ي ؤًػا الخدًث نً هدٍ واخد ألي ال  ًُ٘ي  الخد              

ٙىن إلاهكم الىقابِ  داخل اإلاؤطظت ؤهداٍ  مؤطظت،ْد ًٙىن إلاهكم اإلاؤطظاث بالؿبو ؤهداَا مخهددة ٍو

                                                             
 .54_ 55_ؾاّز نبد الهاٛ خماد  ،مسحو طابٔ  ،ص ص  1
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د ًٙىن للمؤطظت ؤو ْظم بها زطالت واخدة مظؿسة إال ؤن ألاهداٍ ألاخسي طىٍ جخؿلب  مخهددة ؤًػا ْو

 نليها ووقُُت إدازة اإلاخاؾس ال جخخلِ نً ذلٚ ؤجها ؤهداٍ مخهددة.  الخهٍس

 ومً بحن ألاهداٍ اإلاخهددة لدازة اإلاخاؾس ما ًلي : 

  الُهم الٙامل للمخاؾس اإلادُؿت باإلاؤطظت ،و الاؾمئىان نلى ؤجها غمً الخدود اإلآبىلت و اإلاىآَت

 نليها. 

  الخىضل إلى ؤوظب وطُلت للظُؿسة نلى  الخؿس  ،والخٓلُل جٙلُت الخهامل مهه بىاءا نلى ؤطع

 نملُت و نملُت مىهجُت. 

  .ىنها  الهمل نلى جُادي الخظابس و ألاخدار ْبل ْو

  .جٓلُل جٙلُت الخهامل مو اإلاخاؾس البدخت إلى الخد ألادوى 

 .خماًت اإلاىقُحن مً ؤلاضاباث الخؿحرة و الىَاة 

 لٓػاء نلى الٓلٔ. ا 

  .الخخُُِ مً زإزحر اإلاخاؾس 

  .جٓلُل الخٙلُت إلى الخد ألادوى 

نىدما جٙىن للمؤطظت ؤهداٍ مهُىت ؤخُاها جدىاْؼ وجخهازع مو بهػها ،وفي قل هره الكسوٍ               

ًجب اجخاذ ْساز لخددًد مً جٙىن له ألاولىٍت و ألاطبُٓت ولرلٚ ال ًُ٘ي الخهٍس نلى ؤهداٍ إدازة اإلاخاؾس 

 1بل ًجب ؤًػا الخهٍس نلى الهدٍ الري ٌظمى نلى ألاهداٍ ألاخسي. 

  :مهام إدازة املخاظس.2

 ش مهام إدازة اإلاخاؾس َُما ًلي: ًمً٘ إبسا               

  .وغو إطتراجُجُت و طُاطت لدازة اإلاخاؾس مو إنداد طُاطت و هُٙل للمخاؾس لىخداث الهمل 

 . الخهاون نلى اإلاظخىي الاطتراجُجي والدشًُلي َُما ًخظ إدازة اإلاخاؾس 

 شمل الخهلُم اإلاالبم مو الخيظُٔ مو مخخلِ الىقابِ َُما بىاء الىعي الثٓافي داخل اإلاؤط ظت ،َو

 ًخظ إدازة اإلاخاؾس مو جؿىٍس نملُاث مىاحهتها. 

 .س نً اإلاخاؾس  وجٓدًمها إلاجلع ؤلادازة وؤصخاب اإلاطالح  إنداد الخٓاٍز

  .اٖدشاٍ اإلاخاؾس الخاضت بٙل وشاؽ 

  ت  باألخؿاز ألاخسي  ؾبُهخه و مظبباجه و نالْخهجدلُل ٗل خؿس مً ألاخؿاز التي جم اٖدشاَها و مهَس

  .ُْاض دزحت الخؿىزة و اخخماٛ خدوثها و جٓدًس حجم الخظازة 

  اخخُاز ؤوظب وطُلت لدازة ٗل مً ألاخؿاز اإلاىحىدة لدي ألاَساد ؤو اإلاؤطظت خظب دزحاث ألامان

 2والخٙلُت ألاشمت.

                                                             
،دزاطت خالت الصحاج الجدًدة ،زطالت مٓدمت لىُل اإلااحظخحر في اإلاداطبت   خلي في إدازة املخاظس في املؤسستدوز الخدكيم الدا_زخى خحرة  ، 1

 .71،ص  2012_ 2011حامهُت خظِبت بً بىنلي 
الُلظؿُيُت ،دزاطت جؿبُُٓت نلى اإلاؤطظاث الخٙىمُت  الليادة الاستراجيجيت ودوزها في إدازة املخاظس وألاشماث_ؾاّز مُلح ؤبى حمهت حجحر ، 2

ع، مطس، ،زطالت مٓدمت للخطىٛ نلى دزحت دٖخىزاه الُلظُت   .74،ص   2014في إدازة ألانماٛ ،حامو ْىاة الظَى
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 خالصت الفصل:

إن وقُُت الخدُْٔ الداخلي مً الىقابِ اإلاهمت في اإلاؤطظت الاْخطادًت وخطىضا نىدما جدٛى مُهىمه    

مً مهمت جُُٓم وال٘شِ نً ألاخؿاء إلى نملُت جٓدًس وجيبإ لهره ألاخؿاء بالغاَت إلى ؤن الخدُْٔ الداخلي 

دُٓٓا لهرا الدوز ًجب نلى اإلادْٔ ٌظاهم بشٙل ٖبحر  في ُْاض وجُُٓم ُٖاءة اطخخدام اإلاىازد اإلاخاخت وج

ٗاَُت بؿبُهت الهمل في اإلاؤطظت ختى  الداخلي الالتزام بمجمىنت مً اإلاهاًحر ،ٖما ًجب ؤن ًٙىن نلى دزاًت 

 ًخمً٘ مً وغو خؿت مىاطبت لحساء نملُت الخدُْٔ في اإلاؤطظت. 

خالت ندم الخإٖد َُي اخخماٛ قسوٍ  جٓىم إدازة اإلاخاؾس باللجىء إلى الخدُْٔ الداخلي و التي هي نبازة نً   

ؤو ؤخدار مً شإجها ؤن ًٙىن لها جإزحر نلى ؤهداٍ اإلاؤطظت، وهي نملُت مظخمسة ومخىاضلت ًخم َيها جدلُل 

اإلاخاؾس التي جىاحه اإلاؤطظت بالطُت مىخكمت ؤي ُْاض ؤو جددًد ؤو جُُٓم اإلاخاؾس التي جخهسع لها اإلاؤطظت 

 في اإلاظخٓبل ،ومً زم جؿىٍس ؤلاطتراجُجُاث الالشمت لخهامل مهها .ؤو ًمً٘ ؤن جخهسع لها اإلاؤطظت 

 



املخاطز إدارة في الداخلي الخدقيق فػالياث                                              :الثاوي الفصل  
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 مقدمت الفصل:

جعلها عسطت إلاخخلف اإلاخاػس  اطخلسازهافي بِئت مخللبت وهرا ما حهدد  الاكخصادًتجيشؽ اإلاؤطظت        ٍو

تالتي تهدد إهجاش ؤهداؿها ،وكد جؤزس طلبا على  اإلاؤطظت الهادؿت إلى جدلُم زطالتها ومع مسوز الصمً  اطخمساٍز

ب والبعُد هما شادث الخللباث واإلاـاظأث مما طمذ بخعاؿم  اشدادث خدة اإلاىاؿظت للمؤطظت مع مدُؼها اللٍس

اإلادُؽ وشٍادة اإلاىاؿظت في  اطخلساز ألاخؼاز وحعددها وجىىعها واطخمسازها وججددها ،إطاؿت إلى ذلً ؿئن عدم 

بدالت عدم الخإهد ظعل مً الصعب إظساءاث جلدًساث دكُلت ؤو الخدىم في حظُحرها .وهىا ًبرش مدُؽ ًدظم 

س ،التي جإهد ؤن ألاخؼاز التي جخعسض لها  الدوز اإلاهم للخدكُم الداخلي في جصوٍد اإلاؤطظت باإلاعلىماث والخلاٍز

لت مالبمت ،خُض ؤصبذ الخدكُم الد وإدازاتهاهره ألاخحرة كد جم ؿهمها  ا وجىظيهُا بؼٍس اخلي مصدزا اطدشاٍز

 ٌظاعد في جدمل مظؤولُاث إدازة اإلاخاػس  ،وجللُل اإلاخاػس إلى خدود ملبىلت 

 هرا الـصل على زالزت ؿصٌى مخمشلحن في : اشخملولدزاطت ؤعمم وؤهثر جـصُال       

 اإلابدض ألاٌو :إدازة اإلاخاػس في ؿل الخدكُم الداخلي .

 اإلاخاػس.م في دعم إدازة مظاهمت الخدكُالشاوي: اإلابدض 

 اإلاخاػس.دوز الخدكُم الداخلي في جللُل مً الشالض: اإلابدض 
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 إدارة املخاطز في ظل الخدقيق الداخلي : ألاول املبحث 

بعد جؼسكىا في الـصل ألاٌو إلى الخدكُم الداخلي وإدازة اإلاخاػس بصـت عامت وجىاولىا في الـصل الشاوي       

اإلاخاػس مً خالٌ دزاطت خؼىاث عملُت إدازة اإلاخاػس وهُـُت  على إدازةإلى مدي جإزحر الخدكُم الداخلي 

 الداخلي.بالخدكُم  اطخعاهتها

 1طز خطىاث غمليت إدارة املخاول: ألا املطلب 

  :إدازة اإلاخاػس عبازة عً عملُت مىؼلُت ومىهجُت جخم مً خالٌ الخؼىاث الخالُت  

 :إوشاء هؼاق إدازة اإلاخاػس - 1

ف     خظمً الخخؼُؽ للعملُت وزطم هؼاق العمل وألاطاض الري طُعخمد في جلُُم اإلاخاػس وهرلً حعٍس ٍو

 .إػاز للعملُت وؤظىدة الخدلُل )جدلُل اإلاخاػس (

  :اإلاخاػسؿدص - 2

  :وجخظمً هره اإلاسخلت الىلاغ الخالُت

  :الخعٍسف على اإلاخاػس -

على اإلاؤطظت الخعسؾ على مصادز اإلاخاػس ومىاػله وآلازاز اإلاترجبت عليها ،ؿالهدؾ مً هره الخؼىة هى جىلُد 

  .كابمت شاملت للمخاػس التي جؤدي إلى إخدار خظابس

عملُاث معاًىت اإلاؤطظت اإلاالُت، جدلُل اللىابم العملُاث، اإلاظخخدمت لرلً خسابؽ جدؿم مً ألادواث و 

 اإلالابالث الشخصُت ....

 اإلاخاػس:جدلُل  -

خدور جلً  واخخماٌبعد ؤن ًخم الخعسؾ على اإلاخاػس ،ًجب ؤن ًخم كُاض الحجم اإلادخمل للخظازة   

  .الخظازة جم جسجِب ألاولىٍاث إلى مخاػس خسظت ،هامت وػحر هامت

  :اإلاخاػسجلُُم  -

ؿئهه مً الظسوزي إظساء ملازهت بحن جلدًس اإلاخاػس وملاًِع اإلاخاػس اإلاخاػس، عىدما ًخم الاهتهاء مً جدلُل    

ملاًِع اإلاخاػس جخظمً العىابد والخيالُف ذاث العالكت واإلاخؼلباث اإلاؤطظت، التي جم إعدادها مً ػسؾ 

 .... اإلاصالح،واهخماماث ؤصحاب  اللاهىهُت والعىامل الاظخماعُت والاكخصادًت والبِئت

                                                             
،ملخلى الدولي الشالض خىٌ إطتراجُجُاث  املزاحػت الداخليت كأداة إلدارة املخاطز في املؤسست إلاقخصادًت_عسابت الحاط ،جمجؼدًً هىز الدًً ، 1

 . 08،ص  2008هىؿمبر  26،_25إدازة اإلاخاػس في اإلاؤطظاث ألاؿاق والخددًاث ،ظامعت خظِبت بً بىعلي ،الشلف 



املخاطز إدارة في الداخلي الخدقيق فػالياث                                              :الثاوي الفصل  

 

 
36 

 اإلاخاػس:معالجت - 3

بعد الخعسؾ على اإلاخاػس وجلُُمها ًخم وطع معاًحر مىاطبت لظبؽ هره اإلاخاػس ، وجخمشل هره الخؼىة في    

الخلىُاث التي ًيبغي اطخخدامها للخعامل مع ول خؼىة ،ؿهي اإلاسخلت التي ًددد ؿيها اجخاذ كساز بشإن دزاطت 

س الخلىُت الىاظب  اإلاخاػس ،مً بحن هره الخللباث هجد الخداش ي ،الخـع ، الاخخـاؾ والخدىٍل وعىد جلٍس

خدوثها واإلاىازد اإلاخاخت  اطخخدامها للخعامل مع الخؼس معحن جدزض حجم الخظازة اإلادخملت ومدي اخخماٌ

ع الخظازة خاٌ خدوثها   لخعٍى

 واإلاساظعت:اإلاخابعت - 4

به ػسؾ خازجي على  الري ًلىمالخدكُم  ؤولهما:وجظم عملُت اإلاخابعت واإلاساظعت هىعحن مً العملُاث   

ساظعت التي والشاوي اإلاخازجي، عملُاث إدازة اإلاخاػس وهى إما ؤن ًيىن مدكم داخلي مظخلل ؤو مً خالٌ مدكم 

 ًلىم بها إدازة اإلاخاػس على عملُاتها 

عىد إدزاط عملُت اإلاخابعت واإلاساظعت في بس   هامج إدازة اإلاخاػس لظببحن هما:َو

ؤن عملُت إدازة اإلاخاػس مظخمسة ومخؼحرة ،ؿالعملُاث التي ًلىم بها كد جخؼحر مً وكذ ألخس وؿلا للخؼحر في  -

  .اإلاخىاصل مؼلىب والاهدباها جخؼحر الخلىُاث التي ًخم إجباعها ؤًظا اإلاخاػس التي جخعسض لها اإلاؤطظت ،هم

 ظعت مظخمسة بهدؾ جدظحن ألاداء.هىان بعع ألاخؼاء ػحر مخىسزة ،لرا وظب مخابعت ومسا -

ؿعلى إدازة اإلاخاػس اللُام باإلاساظعت واإلاخابعت للخإهد مً الخعسؾ اإلاخاػس وؿدصها وؤن إظساءاث الخدىم في 

مالبمت ،هما ًجب إظساء مساظعت دوزٍت للظُاطاث ومظخىٍاث الخىاؿم مع اللىاهحن ومساظعت معاًحر اإلاخاػس 

 .ألاداء لخددًد ؿسص الخؼىٍس

  :والدشاوز  الاجصاٌ- 5

خاػس وذلً لىطع والدشاوز مع ؤصحاب اإلاصالح الداخلُت والخازظُت ،في ظمُع مساخل إدازة اإلا الاجصاًٌخم   

جخظمً ؤلابالغ عً العملُاث وؤلاظساءاث اإلاخعللت بها مً ؤظل إبالغ ؤصحاب اإلاصلحت باألمع التي جم خؼت 

س مبِىا على الجزاهت والىطىح  اعخمادها في هرا اإلاجاٌ ،باإلطاؿت إلى كُام اإلادكم الداخلي والخازجي بئعداد جلٍس

  .ة العلُا وول مً له مصلحت في ذلًمجلع ؤلاداز  إلىوؤن ًيىن مدعما باألدلت الالشمت ،لُخم إزطاله 
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 خطىاث غمليت إدارة املخاطز.: (II-01) الشكل رقم                       

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                        

،مجلت ظامعت ألاهباء جأثير إدارة املخاطز وفىائدها في املىظماث ،مدخل هظزي جحليلي العرزي ،عسان عبىد عمحر الدلُمي ،طعد علي خمىد املصدر:

ت ،اإلاجلد  الاكخصادًتللعلىم   . 575 ،ص 2015، 13،العدد 7وؤلاداٍز

 

 

 

 

 

 

اإلاخابعت و 

 اإلاساظعت

 إوشاء هؼاق إدازة اإلاخاػس

 ؿدص اإلاخاػس

 

 

 

 

 الخعسؾ على اإلاخاػس

 جدلُل اإلاخاػس           

اإلاخاػسجلُُم   

 معالجت اإلاخاػس

 الاجصاٌ

 والدشاوز 
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 إدارة املخاطز بالخدقيق الداخلي  اسخػاهت الثاوي:املطلب 

 دارة املخاطز بالخدقيق الداخلي إ اسخػاهت: أوال

هىان جىاؿم بحن الخدكُم الداخلي وإدازة اإلاخاػس على جىخُد هماذط عملُاتهما بشيل ًظمً لىال       

الؼسؿحن الخيامل اإلاخبادٌ مع الحـاؾ على الصىزة الراجُت والاطخلاللُت ليل منهما وهرا ًخؼلب وطع طُاطت 

  .لظمان جدكُم البُاهاث واإلاعلىماث بحن هال الؼسؿحن

إدازة اإلاخاػس ؤن حظمذ للمدكم الداخلي باإلاشازهت في اظخماعاتها مع ؤلادازة التي تهدؾ إلى ؿُجب على       

يبغي ؤن حظمذ له بالدخٌى إلى كاعدة البُاهاث الخاصت اإلاشازهت وجلدًم  اإلاخاػس،إلدازة  إطتراجُجُتوطع  ٍو

  .اإلاشىزة إلعداد هـام مدىم إلدازة اإلاخاػس في اإلاؤطظت

م ، ن لها همىذط خاص لعملُاتهاهما ًيبغي على إدازة اإلاخاػس اإلاخؼىزة ؤن ًيى         ؤي بمشابت خازػت ػٍس

وهرا الىمىذط ًمشل إػاز الخعاون اإلاالبم ، ازة اإلاخاػس في مساخلها اإلاخخلـتجددد اإلاالمذ ألاطاطُت لعملُت إد

 :مً خمع مساخل حشؼُلُت هيبُنها وبحن الخدكُم الداخلي ،ؿعملُت إدازة اإلاخاػس جخإلف 

  .واإلاساكبت والظبؽ، والخدلُل، والخددًد، الخخؼُؽ،

ؿهره اإلاساخل الدشؼُلُت الخمظت جىؿس إػاز عمل إلدازة اإلاخاػس ،خُض ًخم الاطخعاهت باإلادكم الداخلي في     

 لخيظُم بُنهما. مس الري ًخؼلب الرلً كد ًددر جداخل ،ألا  ألاخس ظمُع هره اإلاساخل ،ؿىالهما ٌعىع ؤوشؼت 

 واملدقق الداخلي الخيسيق بين إدارة املخاطز :ثاهيا  

بعد جددًد اإلاخاػس مً كبل الجهاث اإلاخخصت ًخم مىاكشتها مع مدًس اإلاخاػس ،الري بدوزه ًلىم بعسطها      

ؤلاظساءاث الالشمت للحد منها وإدازتها بشيل ًظمً جدلُم ؤهداؾ اإلاؤطظت  الجخاذعلى ؤلادازة الخىـُرًت 

،خُض ًخم الخيظُم بحن مدًس اإلاخاػس واإلادكم الداخلي ألخر جىصُاث بشإن اإلاخاػس،ؿخعد إدازة اإلاخاػس 

ث التي مظؤولُت مشترهت بحن الخدكُم الداخلي وإدازة اإلاخاػس ،ؿمهام إدازة اإلاخاػس هي اللُام بجمُع العملُا

مً شاجها جىؿحر إدازة شاملت للمخاػس التي جخعسض لها اإلاؤطظت ،ؤما اإلادكم الداخلي ؿخخمشل وؿُـخه في 

الخدلم مً الخىصُاث التي جم وطعها بشإن إدازة اإلاخاػس وبرلً الخعاون ًمىً الحصٌى على إدازة ظُدة 

 1للمخاػس.

 جدقيق إدارة املخاطز  الثالث:املطلب  

إال ؤن بسهامج إدازة اإلاخاػس ًيبغي  اهلؼاعزػم  ؤن الخلُُم واإلاساظعت عملُت مخىاصلت ًخم ؤدائها دون    

وجدكُم إدازة اإلاخاػس هى مساظعت جـصُلُت ،إخظاعه بشيل دوزي إلاساظعت شاملت حظمى إدازة اإلاخاػس  

س إذا واهذ ؤهداؾ البرهامج م ما إذا و ، البمت الخخُاظاث اإلاىـمتومىـمت لبرهامج إدازة اإلاخاػس مصمم لخلٍس

                                                             
ػحر ميشىزة ،ولُت  في كؼاع ػصة ،زطالت ماظظخحر  دور املدقق الداخلي في جفػيل إدارة املخاطز في املصارف الػامتإبساهُم زباح إبساهُم اإلادهىن ،_ 1

ل ،ػصة ،ؿلظؼحن ،  . 50،ص  2011الخجازة ،كظم اإلاداطبت والخمٍى
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واهذ الخدابحر اإلاصممت لخدلُم جلً ألاهداؾ مىاطب وما إذا واهذ الخدابحر كد جم جىـُرها بشيل طلُم 

خم في الؼالب ؤداء ، اظعت ليامل بسهامج إدازة اإلاخاػسوجدكُم إدازة اإلاخاػس اليامل ًيبغي ؤن ًخظمً مس ، ٍو

 1: هيمىـصلت لبرهامج إدازة اإلاخاػس و  ت ظىاهبؤعماٌ جدكُم مىـصلت للخصدي لشالز

  ._طُاطت وجىـُر إدازة اإلاخاػس

  ._الخدىم في اإلاخاػس

ل اإلاخاػس   ._جمٍى

  :جُتهما ؤن جلُُم ومساظعت إدازة اإلاخاػس حشمل بىظه عام الخؼىاث آلا

  .طُاطتهاؾ إدازة اإلاخاػس و _ جلُُم ؤهدا 1

 جلُُم الخعسض للخظازة._ الخعسؾ و  2

 .جلُُم كسازاث الخعامل مع ول حعسض _ 3

  ._ جلُُم جىـُر جلىُاث معالجت اإلاخاػس4

 راث لخدظحن البرهامج. _ الخىصُت بئدخاٌ حؼُح5

وػحرها مً  2004واإلاعدلت طىت ،1999لصدوز ؤلاػاز الجدًد إلاعاًحر ممازطت مهىت الخدكُم الداخلي عام 

الداخلي ًمىً ؤن جلعب دوز مهم في إدازة مخاػس الشسهت  اللىاهحن ؤهمُت في الخإهُد على ؤن وؿُـت الخدكُم

 جلىٍمهاخاػس مً ؤظل خُض ظعلذ مً الخدكُم الداخلي دعامت ؤطاطُت ٌظخعان بها في جلىٍم إدازة اإلا

 :ٍيىن ذلً مً خالٌ كُام بما ًليوجدظُنها و 

 اكتراخاثػس وذلً بخلدًم _ مظاعدة مجلع ؤلادازة وؤلادازة العلُا على زطم الظُاطت العامت إلدازة اإلاخا

توخدماث    .اطدشاٍز

 الظُاطت العامت إلدازة اإلاخاػس.  _الخدلم مً مدي الخلُد باألهـمت وؤلاظساءاث الىازدة في

العمل ؤلاهدسؿاث ؿيها و اإلاخاػس  ،و جددًد هلاغ الظعف و _ جلُُم مدي هـاًت وؿعالُت ؤهـمت الخعسؾ على

  .على معالجتها

س إلى    .ؤلاهدسؿاث ؿيهاجددًد هلاغ الظعف ودازة عً جلُُم إدازة اإلاخاػس و مجلع ؤلا _ زؿع جلاٍز

ؿالخدكُم الداخلي ٌعخبر ، و إدازة اإلاخاػس هي عالكت وػُدة مىه ًخطح ؤن العالكت بحن الخدكُم الداخلي        

وؤهم ، اجدظحن الؼسق التي جدًسها مخاػسهؤخد ألادواث اإلاظخعملت مً ػسؾ الشسواث مً ؤظل جلىٍت و 

                                                             
 .123_119ػازق عبد العاٌ خماد ،مسظع طابم ،ص ص  1
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ؼلُت  والـشل ُالدشفي عدم دكت اإلاعلىماث اإلاالُت و  جخمشل،اإلاخاػس التي ًخٌى اإلادكم الداخلي جلُُمها وإدازتها 

الـشل خخدام ػحر الىفء للمىازد و طُاع ألاصٌى ،ؤلاططاث والخؼؽ وؤلاظساءاث واللىاهحن ،في إجباع الظُا

 1.في جدلُم ألاهداؾ اإلاىطىعت

 .وشاط الخدقيق الداخلياملخاطز و :  (II-01) حدول رقم 

 دور وشاط الخدقيق الداخلي  املسؤوليت الزئيسيت اليشاط و الػمليت 

جلُُم اإلاخاػس بهدؾ 

 زبؼها بخؼت الخدكُم 

السبِع الخىـُري للخدكُم 

 الداخلي لجت الخدكُم 

 ٌ  مظئى

وطع وإدازة إػاز جلُُم 

 اإلاخاػس 

 اإلاظاعد ؤو اإلاشازهت الـعالت خظب الؼلب  ؤلادازة العلُا مجلع ؤلادازة 

جدكُم إػاز جلُُم 

 اإلاخاػس 

 إػاز اإلاخاػس ٌعد ظصء مً مجاٌ الخدكُم الداخلي  وشاغ الخدكُم الداخلي 

ت  عملُاث إدازة اإلاخاػس  جدكُم هره العملُاث جلدًم اإلاظاهدة خظب  واؿت مظخىٍاث ؤلاداٍز

 الؼلب 

جلُُم اإلاخاػس اإلاخعللت 

 ت جدكُم بيل مهم

مدًس ؤو مشسؾ مهمت 

 الخدكُم 

 مظئٌى .

 .671،مسظع طابم ،ص دليل الخدقيق الداخلي وفق املػاًير الدوليتاإلاصدز : دواد ًىطف صبذ ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
_دزاطت جؼبُلُت على الشسواث اإلاظاهمت العامت  دور وظيفت الخدقيق الداخلي في ضبط ألاداء املالي و إلاداري _ًىطف طعُد ًىطف اإلادلل،  1

ص  2007bu.univ.ouargla.dz ،24:21 ،02_03_2016في طىق ؿلظؼحن لألوزاق اإلالُت ،مرهسة اإلااظظخحر،الجامعت ؤلاطالمُت ،ؿلظؼحن ، اإلادزظت

112. 
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 مساهمت الخدقيق الداخلي في دغم إدارة املخاطز:املبحث الثاوي 

وشاغ الخدكُم الداخلي للمؤطظت على جددًد وجلُُم اإلاخاػس الهامت التي جخعسض لها إهؼالكا  ٌظاعد       

لىم ، داخلي في ؤلاعداد بسهامج الخدكُممً هـام السكابت باعخبازه حجس ألاطاض الري ٌعخمد علُه اإلادكم ال ٍو

س دوزٍت لإلدازة وؤلاد وي ًخم جدظحن إدازة ،ازة العلُا  بئًصاٌ هخابج عملُت إدازة اإلاخاػس مً خالٌ زؿع جلاٍز

  .اإلاخاػس وهـم الظُؼسة عليها

 أسلىب الخدقيق الداخلي في دغم إدارة املخاطز  :ألاول املطلب 

بشإن ػبُعت العمل إلى ؤن وشاغ الخدكُم الداخلي ًخىلى جلُُم و ؤلاطهام في جدظحن  2010ٌشحر اإلاعُاز       

إدازة اإلاخاػس و في هرا اإلاؼلب طىدىاٌو دوز الخدكُم الداخلي في جلُُم هـام السكابت الداخلُت لدعم إدازة 

 اإلاخاػس.اإلاخاػس مً زم عملُت جدكُم إدازة 

  ام الزقابت لدغم إدارة املخاطز يق الداخلي في جقييم هظدور الخدق      

حعخبر السكابت الداخلُت عامال ؤطاطُا في هجاح ؤو ؿشل ؤي مؤطظت وان حجمها ؤو هىعها ؤو مجاٌ           

ؿعالُت ؤهـمت السكابت جلىٍم هـاًت و مجاٌ عمل الخدكُم الداخلي ؿدص و  وشاػها لهرا ًجب ؤن ًخظمً

 .الداخلُت في اإلايشإة  الحىم على دزظت مخاهتها طد إدازة اإلاخاػس لحماًت اإلاؤطظت 

وعسؿذ السكابت الداخلُت مً كبل 1حعد السكابت الداخلُت إدزان مبظؽ ألظل جيشُؽ الخدىم في اإلاؤطظت .  

لتي تهدؾ للمداؿـت على اإلاىظىداث معهد اإلادكلحن على ؤجها الخؼت الخىـُمُت و السجالث و ؤلاظساءاث ا

الشسهت و طمان هـاًت اطخخدام و الخإهد مً طالمت و دكت السجالث واإلاداطبت بدُض إعداد بُاهاث مالُت 

 2.لمبادا اإلاداطبُت اإلاخعازؾ عليهاٌعخمد عليها ومدظسة ػبلا ل

 _ جقييم هظام الزقابت الداخليت : 

ؿعالُت السكابت الداخلُت و ًلىم بسطم بسهامج الخدكُم اإلاىاطب هلؼت بداًت الخدكُم هي ؿدص مدي هـاءة و 

الالشمت و حجم العُىت اإلاىاطبت هما ؤن جلىٍم هـام السكابت الداخلُت طىاء هىذ  الاخخُازاثمع جددًد همُت 

 3 :ًلي جمهُدًت ؤو معملت جيىن مـُدة عىدما جخم خظب ما

  التي ًمىً جـادحها مً خالٌ هـام مساكبت ؿعاٌ .جددًد ؤهىاع اإلاخاػس اإلاخعللت بإهداؾ اإلاساكبت 

  ٌجددًد عملُاث اإلاساكبت بىاطؼت ؤلاظساءاث و حعلُماث اإلاىظهت للمظخخدمحن و هرلً مً خال

 اإلالابلت بهدؾ الخىبُه مً اإلاخاػس التي جم جددًد هىعها .

 ؼت جدبع هـام السكابت الدا  خلُت .جىزُم هخابج هرا الـدص مً خالٌ زطىم بُاهُت ؤو خٍس
                                                             

 .84_مدمد طُد طساًا ،مسظع طابم ،ص  1
2
 .81،ص   2005،داز صـاء لليشس والخىشَع ،ألازدن ، 2،غ مدخل إلى الخدقيق مً الىاحيت الىظزيت والػمليتهادي الخمُمي ، 

3
،ص ص  2006،مؤطظت الىزاق لليشس والخىشَع ،الؼبعت ألاولى ،ألازدن  الخدقيق الداخلي بين الىظزيت والخطبيقخلف عبد هللا الىزداث ، 

،168_169. 
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  ذلً مً خالٌ جدبعه لظحر عدد مً العملُاث داخل اإلادكم بىـام السكابت الداخلُت و الخإهد مً إجمام

 اإلاظاز( . اخخُازالىـام)

 مً بحن الخؼىاث في جلُُم هـام السكابت الداخلي:

 باطخعساض: هي دزاطت و الـهم ومً خاللها ًلىم اإلادكم بدزاطت السكابت الداخلُت وذلً  الخطىاث ألاولى 

ؿهم على إوظُاب اإلاعامالث وإظساءاث السكابت على هره اإلاعلىماث )اليشاغ( لُخمىً مً  الهدظابالىـام 

 الظعف .مل الىـام ومعسؿت ؤوظه اللىة و عم و الىصٌى إلى الخلُُم ألاٌو خٌى جصمُ

اغ ًيىن ؤهمل يشمً خالٌ جىشَع الالخلُُم بعد ؿهم ودزاطت هـام السكابت الداخلُت و  الخطىة الثاهيت :

زبما لبرهامج لِع جهابُا ولِع زابخا و بالخالي ًخمىً مً عمل بسهامج الخدكُم علما ؤن هرا االدزاطت ألاولُت ،و 

جخؼلب  ًخؼحر  ؤزىاء هدُجت الخدكُم الخـصُلي الجىهسي ، ودزاطت السكابت الداخلُت مً كبل اإلاداطب اللاهىوي

جلُُم السكابت الداخلُت جيىن على اإلاخعازؾ عليها مً اإلادكم وؿهم و  دكُممعاًحر الخمعاًحر الخدكُم الدولُت و 

 ؤطاض :

 السكابت._ إعادة جددًد اإلاخاػس 

 1_ مظاعدة اإلادكم لخلدًس حجم عُىت الخدكُم وعمل بسهامج الخدكُم 

 الزقابت الداخليت :_الػالقت بين الخدقيق الداخلي و 1

ظىد جدكُم داخلي مظخلل ًلىم على اإلاهىُت للخدكُم الداخلي ؤلصمذ و  إن معاًحر الدولُت للممازطت   

_السكابت_ 2130زكم الخدظحن اإلاظخمس لىـام السكابت الداخلُت بخددًد مىاػم الظعف ؿُه مً خالٌ معُاز 

الري هص على ؤهه "ًجب ؤن ٌظاعد وشاغ الخدكُم الداخلي اإلاؤطظت في الحـاؾ على طىابؽ السكابُت و 

 ها والدؿع لخدظُنها اإلاظخمس ".خالٌ جلُُم ؿعالُتها وهـابخي لـعالت مًا

ٌ السكابُت اإلاىدظبت مً خال بالظىابؽمعسؿخه  اطخعماٌعلى ؤهه "ًجب على اإلادكم   1C2130وهص اإلاعُاز 

ت و   ذلً عىد جلُُم مظاز السكابت باإلاؤطظت ".إهجاشه للمهازاث الاطدشاٍز

ًجب على الخدكُم الداخلي جلُُم مدي ؿعالُت الظىابؽ السكابُت في على ؤهه "  A12130هما هص اإلاعُاز     

 2ؤهـمت اإلاعامالث هرا مً خالٌ مداولت جإهُد :طظت اإلاخعللت بالحىهمت العملُاث الخعامل مع اإلاخاػس اإلاؤ 

 _ جدلُم ألاهداؾ ؤلاطتراججُت.   

 اهاث اإلاالُت العملُاث الدشؼُلُت._ مصداكُت البُ  

                                                             
1
 .90_88خلف عبد هللا الىزداث ،  اإلاسظع الظابم ،ص  ص  

2
 _Jean charles bè cour Henri bouquin , Audit Oqèrationnel Erteprrenenait convenancance et performantè èconomica , 3èdition , 2008 , 

p 52 . 
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 لعملُاث البرامج._ ؿعالُت هـاًت ا

.  _خماًت ألاصٌى

سها لعام OECD) الاكخصاديالخعاون ؤما مىـمت الخىمُت و     إلى ؤن السكابت  2002( ؿلد خصلذ في جلٍس

وؤن جىاكع اإلاصالح بداظت ألن جداز مع مداولت ، لب إدازة ؿعالت ومؤزسة في الشسهتالـعالت على اإلاخاػس جخؼ

ت بإن ألامىاٌ  لخللُل هرا الخىاكع وؤن ألاطىاق جخؼلب هره الحماًت والخىاشن لؼسض جىؿحر الشلت الظسوٍز

( إلى ؤن الخدكُم الداخلي هى SECو ؤشازث هُئت ألاوزاق اإلاالي )، ًمىً ؤن جىطع بشلت في هره الشسهت

 1  جمُحز اإلاخاػس وهشف الـجىاث اإلادخملت في إظساء السكابت الداخلُت.الىؿُـت ألاهثر كدزة على 

 إدارة املخاطز:بين الزقابت الداخليت و _ الػالقت 2

وحظعى معـم ،إدازة اإلاخاػس جؼىزا ػبُعُا لىمىذط السكابت الداخلُت  اعخباز في الىشحر مً الىىاحي ًمىً 

اإلاىـماث إلى جؼبُم اليامل لىمىذط ،السكابت الداخلُت كبل جىـُر اإلاـاهُم اليامىت في إدازة اإلاخاػس في الجهاث 

شمل إػاز عمل إدازة اإلاخاػس ظهاث ، اثًخجصؤ مً إدازة اإلاخاػس الجه وحعخبر السكابت الداخلُت ظصء ال، َو

ت مً مهمتها  ٌشيل، الداخلُت  ولىىه إطاؿت إلى ذلً السكابت ؤكىي مـهىم لىُـُت إطلاغ اللسازاث الخجاٍز

ألاطاطُت  وما ًسجبؽ بها مً ؤهداؾ بعد ؤداة إلاظاعدة ؤلادازة في جددًد الاطخجابت الظلُمت ألخدار معُىت 

وجخجاوش همىذط إدازة اإلاخاػس الجهاث دلُل ألاهخىطاي ؤلازشادي خٌى السكابت الداخلُت في عدد مً اإلاجالث 

 2:ؤهمها

س ؤهثر  ألاهداؾ، واشخماله_ الخىطع في ؿئاث  ،وظىد ألاهداؾ  معلىماث ػحر مالُتو  ،اهخماالعلى جلاٍز

 ؤلاطتراجُجُت.

لخعسض للخظابس،وجدمل مشل مخاػس كابلُت ا،_ جىطع عىاصس جلُُم اإلاخاػس وجلدم مـاهُم للمخاػس  

 للمخاػس. والاطخجابت،اإلاخاػس 

ً اإلاظخللحن في  اإلاجلع وجددًد ؤدوزاهم ومظؤولُاتهم   _ الخإهُد على ؤهمُت اإلادٍز

 :_ غالقت الخدقيق الداخلي بئدارة املخاطز  3     

م جددًد إلى 2110ٌشحر معُاز      وجلُُم الخعسض  ؤهه ًيبغي ؤن ٌظاعد وشاغ الخدكُم اإلاىـمت عً ػٍس

اليشاغ في جدظحن إدازة اإلاخاػس وؤهـمت السكابت مع مساعاة هما ًيبغي ؤن ٌظهم ذلً الجىهسي للمخاػس، 

 3ألاحي:

                                                             
مت علي ظىهس ، وآخسون ، 1 ت بدىر ودزاطاث ،مصس ،الخدقيق والزقابت الداخليت غلى املؤسساث ،هٍس ، ص  2012اإلاىـمت العسبُت للخىمُت ؤلاداٍز

 . 14_13ص 
2
 . 701داوود ًىطف صبذ ،مسظع طابم ، ص  

3
 .62-61ؤخمد خلمي ظمعت ،مسظع طابم  ،ص ص  
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 (: A2_A12110باليسبت لخدمخه الخأكيد ) _1_3

 ُت هـام إدازة اإلاخاػس باإلاىـمت._ ًيبغي ؤن ًخىلى وشاغ الخدكُم الداخلي مخابعت وجلُُم ؿعال

لعملُاث اإلاىـمت وبإهـمت  اإلاخصلللمخاػس _ًيبغي ؤن ٌعمل هـام الخدكُم الداخلي على جلُُم الخعسض 

 اإلاعلىماث بها بما ًخصل بما ًلي : 

 اإلاعلىماث اإلاالُت و الدشؼُلُت. هصاهت_مىزىكُت و 

 _ هـاءة وؿعالُت العملُاث.

.  _ خماًت ألاصٌى

عاثباللىاهحن و  الالتزام_   و العلىد اإلاىكعت. الدشَس

 :(C2_c12110باليسبت لخدمت الاسدشارة )_2_3

ت_ عىد اللُام باألعماٌ  خصلت بإهداؾ ؿئن ًخعحن على اإلادكلحن الداخلُحن مىاكشت اإلاخاػس اإلا الاطدشاٍز

ت.  ألاعماٌ الاطدشاٍز

ت_ على اإلادكلحن الداخلُحن ؤن ٌظخخدمىا اإلاعسؿت التي ًىظبىجها مً ألاعماٌ  في جددًد وجلُُم  الاطدشاٍز

ت باإلاىـمت.  الخعسض للمخاػس الجىهٍس

بشإن جلبل ؤلادازة للمخاػس إلى ؤهه عىدما ٌعخمد زبِع اإلادكلحن ؤن ؤلادازة العلُا  2600اإلاعُاز  هرلً ٌشحر 

إذا ال ًخم ُه مىاكشت ذلً مع ؤلادازة العلُا ،جلبل مظخىي مً اإلاخاػس ال ٌعد ملبىال للمىـمت ؿئن ًيبغي عل

س بر  ل.لً إلى مجلع ؤلادازة لُخٌى الحؿئهه ًيبغي ؤن ًسؿع ول منهم جلٍس

 حمؼ أدلت إلاثباث  الثاوي:املطلب 

الحصٌى على ؤدلت  ليي ًصل اإلادكم الداخلي إلى مىكف الري ًيىن ؿُه كادز على إبداء زؤًه ًخىظب علُه

 مداًد.التي جمىىه مً إعؼاء زؤي ؿني و  ؤلازباث واؿُت

 ثباث:_ أهىاع أدلت إلا1

ؿُجب ؤن جيىن ألادلت واؿُت مً ؤظل جدعُم ،حعخمد كىاعت اإلادكم بإدلت وكسابً ؤلازباث على همُتها وهىعُتها 

مىً ججمُعها 1زؤًه بدُض البد ؤن جيىن الدلُل مىاطب وؿعاٌ وخاٌ مً الخدحز  جخعدد كسابً و ؤدلت ؤلازباث ٍو

 2في ألاحي :ّ 

                                                             
 .123_119_ػازق عبد العاٌ خماد ،مسظع طابم ،ص ص ، 1
 .44،ص  2009،داز اإلاظحرة لليشس والخىشَع ،ألازدن ، 2،غ   جدقيق الحساباث املػاصزة_الىاحيت الىظزيت_ػظان ؿالح اإلاؼازهت ، 2



املخاطز إدارة في الداخلي الخدقيق فػالياث                                              :الثاوي الفصل  

 

 
45 

ٌعد الىظىد الـعلي مً ؤهم اللسابً وألادلت التي ٌعخمد عليها اإلادكم عىد اللُام : _الىحىد الفػلي1_1

وبىاء على ، الـعلي لألصٌى لِع معىاه اإلالىُتبـدص عىاصس اإلاسهص اإلاالي مع ألاخر بعحن الاعخباز ؤن الىظىد 

ىت مع زصُد خظا ىت ًجب ؤن ًؼابم اإلابالؽ اإلاىظىدة بالخٍص ب دؿتر الصىدوق ذلً ؿئن الجسد الـعلي للخٍص

وهىرا لجمُع ألاصٌى خاصت وؤًظا ؿئن جؼابم ؤزصدة دؿاجس خظاباث اإلاخاشن مع كىابم ظسد البظاعت 

 1.الشابخت

جخخر اإلاظدىداث هلسابً وؤدلت إزباث وحعد : ىداث املخخلفت املؤدًت للػملياث املثبخت في الدفاجزد_املس2_1

علُه اإلادكم الحظاباث عىد  مً اللسابً وألادلت التي ٌعخمداإلاظدىداث بإشيالها اإلاخخلـت وصىزها اإلاخعددة 

 الحىم.

حعخبر الدكت الحظابُت والـىُت : والسجالثالفىيت للػملياث املقيدة في الدفاجز _ الدقت الحسابيت و 3_1

ىت ودلُل وذلً ًخدلم مً  على صحت العملُاث ودكت البُاهاث، للعملُاث اإلالُدة في الدؿاجس والسجالث كٍس

 ث اإلاسجلت في الدؿاجس واإلاظدىداث.زظىع اإلادكم إلى العملُا خالٌ

حعد ؤلاكسازاث الىخابُت مً ألادلت التي ًدصل : املؤسستقزاراث الكخابيت التي ًحصل غليها مً خارج _إلا4_1

عليها اإلادكم مً الخازط اإلايشإة للحىم على صحت ؤزصدة الحظاباث اإلادًً والخإهد منها هما هي مدوهت 

 جـُد مىاؿلتهم على هره ألازصدة. بالدؿاجس والتي

حعد الشهاداث التي ًدصل عليها مً ؤلادازة مً ألادلت : _الشهاداث التي ًحصل غليها مً إدارة امليشأة5_1

 اث اإلاداطبُت اإلاشبخت في الدؿاجس.واللسابً عىدما ًصعب علُه الحىم على البُاه

هي حشابه الاطخلصاء مً خالٌ اإلالابلت وهره  :ملين بامليشأة_الاسخفساراث التي ًحصل غليها مً الػا6_1

عً عدد العاملحن الرًً جسوىا  الاطخـظازاث :الاطخـظازاث جـُد اإلادكم في العدًد مً ؤخيام الشخصُت مشل

 2.دزظت السطا الىؿُـي وطؼىغ العمل بصـت العامتالعمل، 

هـام السكابت الداخلُت داخل اإلاؤطظت ٌعخبر دلُال إن كىة وطالمت  :_وحىد هظام سليم للزقابت الداخليت7_1

وىن ؤن هرا الىـام ٌظخعمل ، ظدة في اللىابم اإلاالُت الخخامُتمادًا ومصداكُت اإلاعلىماث اإلاداطبُت اإلاخىا

همددد ؤطاطُا لىؼاق الاخخباز باليظبت للمـسداث  مىطىع الـدص واإلاـسداث التي ال ًجسي عليها الـدص 

 3.المتها مً هـام السكابت الداخلُت.خحرة دلُل صحتها وطإذا حظخمد هره ألا 

  :إلاثباث_ وسائل الحصىل غلى أدلت 2

 4ًىظد عدة وطابل للحصٌى على ؤدلت ؤلازباث وهرهس مً بُنها :

                                                             
 .171_169ؤخمد خلمي ظمعت ، مسظع طابم  ،ص ص ، 1
2
 .44ػظان ؿالح اإلاؼازهت ،مسظع طابم  ،ص  ، 

3
 .135،ص  2005،دًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت ، مسػىد الصدًقي ،مزاحػت الحساباث والخدقيقمدمد التهامي ػىاهس ، 

 .50خلف عبد هللا الىازادث  ،مسظع طابم ،ص ، 4
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ًجب ؤلاػالع مً كبل على ؤصل ؤو الىزابم اإلاشبخت لىظىده واللُام بعملُاث  الفػلي:الىحىد ػاًىت و _امل1_2

 العد واللُاض والجسد لخإهد مً عدم صىزٍت السصُد بالىظىد الـعلي ؤو اإلاادي لألصل.

وذلً بمساظعت صحت الحظاباث ومساظعت هلل اإلابالؽ ؤو جسخُلها مع العملُاث  :الحسابيت_املزاحػت 2_2

 اإلاظدىداث اإلاؤدًت للعملُاث لخشبُذ مً صحت ظمُع ألازصدة الحظابُت . الحظابُت ومساظعت

ؿاإلاظدىداث هي ألاوزاق التي حعبر مسظعا طلُما ٌظدىد إلُه اإلادكم في الخشبُذ مً  :_ املزاحػت املسدىدًت3_2

 معـم صحت خدور واكعت معُىت ،و حعخبر اإلاساظعت اإلاظدىدًت اإلادىز السبِس ي لعملُت الخدكُم والتي جلض ي

د اللُىد الىازدة بالدؿاجس .وكذ الخدكُم ؤزىاء ظمع ألادلت و   اللسابً إلعؼاء اإلادكم بإن اإلاظدىداث الحلُلت جٍؤ

عبازة عً الشهاداث ؤو إكسازاث مً الؼحر مسطلت إلى اإلادكم مباشسة باإلاىاؿلت ؤو  املصادقاث:_هظام 4_2

 ٌعؼي جإهُد إطافي لىظىد وملىُت ألاصٌى واإلاؼلىباث وجلىٍمها. خظاباتهم وهرهعلى صحت ؤزصدة  الاعتراض

ا و على اإلادكم ؤن ًدسص في البدض عً  الاطخـظاز شـىٍاًيىن : الخدبؼو _هظام الاسخفساراث 5_2 ٍس وجدٍس

س ؤلاظاباث التي ًخللاها كبل ؤن ًلخىع بها لخإً  ُد إطافي لصحت العملُاث وألازصدة.جلٍس

ججسي اإلالازهاث اإلاخخلـت واإلالازهت بحن اإلاشسوعاث اإلادشابهت : لزبط بين املػلىماث_هظام املقارهاث و ا6_2

لىشف ؤوطاع ػحر عادًت خُض ٌعخمد هرا ألاطلىب على الخلدًس الشخص ي لخبرة ومهازاث اإلادكم ، وهره كد 

 ي الـدص للحصٌى على كسابً إطاؿُت.جىشف عً ؤمىز ًترجب عليها الخىطع ف

ًلصد بها الىـسة الـاخصت لدؿاجس والسجالث إلاالخـت ؤًت ؤمىز ػحر عادًت ملـخت  :قادًت_ املزاحػت إلاهخ7_2

 لالهدباه .

:مً خالٌ الخدبع إلظساءاث العمل لليشاغ الخاطع للخدكُم مً خالٌ _فحص و جقييم أهظمت الزقابت 8_2

الخدكُم ؤوال ، جلدًس هرا طسوزي مً ؤظل جددًد هؼاق عملُت ، ابل جلُُم هـام السكابت الداخلُتؤخد وط

 ام ،جددًد حجم العُىت الاخخُازاث.مدي الاعخماد على ذلً الىـ

(: حظخخدم للحصٌى على  الىشىؾ الخاصت باألصٌى الشابخت مشال ؤو _هظام الشهاداث )إلاقزاءاث9_2

اطخيخاظاث  ؤو السواجب ؿهي ال جيخج ؤدلت ؤو  كسابً إهما ًترجب على الىطُلت جإمحن الاهخالواثؤلاطاؿاث ؤو 

 حؼؼُت مىكف خازط هؼاق ؤلاظساءاث. اإلادكم و 

 إغداد الخقزيز : املطلب الثالث

ت        س وطُلت إداٍز ووطُلت لىلل اإلاعلىماث والبُاهاث واللسازاث بحن الجهاث اإلاخخلـت  لالجصاٌٌعخبر الخلٍس

س ؤجها جبلُؼاث شـىٍت ؤو وطابل مً خالله ٌظخؼُع اإلادكم الداخل ي ؤلابالغ عً اإلاالخـاث ؿإصل الخلاٍز

والخىصُاث الىاججت عً ؤعماٌ الخدكُم وعىع مجهىد إدازة الخدكُم الداخلي إلى إدازة العلُا إلى ظاهب هلل 

 اللسازاث. اجخاذي جإزس في عملُت والخىظيهاث الت الاطدشازاثألاؿياز واإلاعلىماث وجبادلها وجلدًم 
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 :_ أهىاع الخقاريز1

س دوزي إلاجلع ؤلادازة وؤلادازة العلُا بيخابج عملُاث إدازة اإلاخاػس وإػالع اإلاظاهمحن على اإلاخاػس   ًسؿع جلٍس

 وهىان عدة ؤهىاع: 1والسكابت عليها،

س حظخعسض معلىماث ؤو بُاهاث زكمُت وػحر زكمُت لخدظحر اإلاخللي عً خالت _الخقاريز إلاخباريت :1_1 وهي جلاٍز

س ال ًدخىي على جىصُاث ؤو  ؤو مىكف خاص إلاىطىع مددد ػلبخه الجهت اإلاخللُت وهرا الىىع مً الخلاٍز

س  س مخابعت العمل ،والخلٍس جهاًت  وهى ال ًخؼلب عادة في، الظىىي ملدماث إهما عسض للحالت ؿلؽ مشاٌ جلاٍز

 إجخاذ إظساء ؤو كساز معحن.

س التي ًلىم بدزاطت مظخىؿُ_الخقاريز الخحليليت 2_1 ت عً خالت ؤو مىطىع وجدلُل البُاهاث :وهي الخلاٍز

س بدىر  ظاعد في إجخاذ كسازاث ؤو خل مشىالث مشل جلاٍز وألازكام وجلدًم ؤلاطخيخاظاث والخىظيهاث الالشمت َو

م واإلاىاشهاث وجدالُل الخيلـت وجدلُل البدابل ؤي   ًؼلب إجخاذ إظساءاث ؤو كساز معحن.الدظٍى

س ًدخىي على جـظحر وشسح لبُاهاث ؤو الازكام التي ظمعها هرا الىىع مً : _الخقاريز الخفسزيت3_1 الخلاٍز

س وجؤدي إلى ؿهم اإلاىطىع اإلاؼسوح بىطىح ؤهثر دون جلدًم جىصُاث و  حظاعد على وإطخعساطها في هـع الخلٍس

 إجخاذ اللساز الصحُذ.

س التي ًسؿع لإلدازة بشيل زوجُني طمً ما هى مخعازؾ علُه وعادة ال  _الخقاريز الزوجيييت4_1 : هي الخلاٍز

س السوجُيُت ؤهداؾ جرهس إال عىد إطخعساطها ؤو إخصائها في اإلاظخلبل   2.حشيل الخلاٍز

س الخدكُم خظب هىع السؤي اإلاعبر عىه والخالي : هما ؤهه  ب جلاٍز  ػالبا ما ًخم جبٍى

س الىـُف اإلاىطىع: )الخقزيز الىظيف(الزأي غير مخحفظ  - السؤي اإلادكم ؤلاًجابي خٌى اإلاعلىماث  ٌعخبر الخلٍس

الحظابُت ؤخس ؤهىاع الللُلت وىهه ٌعبر عً جمشُل اللىابم اإلاالُت لىدُجت ؤعماٌ اإلاؤطظت ومسهصها اإلاالي جمشُال 

س على ؤطاض جبني هـام طلُم للسكابت  عادال ػبلا للمبادا اإلاداطبُت اإلاخعازؾ عليها إذا ًلىم هرا الخلٍس

 3.اتها وإظساءاتها هرا على ؤطاض طالمت اإلاعالجت اإلاداطبُتالداخلُت بيل ملىم

هى ذلً السؤي الري ًبحن ؤن البُاهاث اإلاالُت هيل ؤو مً ظمُع ظىاهبها اإلاادًت لِظذ مدسؿت  : الزأي املحخفظ_

س في خالت ؤن البُاهاث ا، ُد مً هره البُاهاث اإلاالُتبصىزة جظس اإلاظخـ خم إعؼاء هرا الىىع مً الخلاٍز إلاالُت ٍو

 ا على هؼاق الخدكُم وطعخه الـسوؾلم جدظس خظب اإلابادا اإلاداطبُت اإلاخعازؾ عليها ،ؤو ؤن هىان كُد

وؤن هره ألامىز لِظذ بخلً اإلاادًت )ألاهمُت اليظبُت( التي جؤدي إلى إعؼاء زؤي ؤخس ألن البُاهاث اإلاالُت ،

س هى ماشالذ جبحن بعدالت اإلاسهص اإلاالي والي س إًجابي.شاغ وؤن الخلٍس  جلٍس

                                                             
،مجلت دازطاث اإلاداطبُت  كزيمت غلي الجىهز ،دور الخدقيق الداخلي في الكشف غً الفساد مً خالل املساءلتالعلدة ،_شادلي البرػىسي ،صالح  1

 .47،ص  2013،طىت 3،ؿصل 23،العدد 8واإلاالُت ،اإلاجلد 
 .606ص  2008،إجداد اإلاصازؾ العسبُت ،لبىان ، 1،غ  دليل الخدقيق الداخلي وفق املػاًير الدوليت_داوود ًىطف صبذ ، 2
 50مدمد التهامي ػىاهس ،مسظع طابم ،ص  3
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ًخم إعؼاء هرا السؤي عىدما ال ًلخىع اإلادكم مً ؤن البُاهاث اإلاالُت : الزأي املخالف )السلبي أو الػكس ي (-

خم إعؼاء مشل هرا السؤي عىدما ،ومً ظمُع ظىاهبها جمشل اإلاسهص اإلاالي باعخداٌ وؤجها مظللت بصىزة مادًت ٍو

ت مً ؤن الشسهت لم جلم بخؼبُم ؤو إطخعماٌ ؤلاظسءاث ًخىصل اإلادكم وبعد اإلاساظعت اإلاىطعت  والظسوٍز

س هادز الحدو  ت وبصىزة مادًت هبحرة للمبادا اإلاداطبُت اإلاخعازؾ عليها هرا الىىع مً الخلاٍز  1د.الظسوٍز

ًصد هرا السؤي عىدما ال ًدصل اإلادكم على ؤدلت كسابً إزباث واؿُت إلبداء زؤي : ع غً إبداء الزأيإلامخىا-

وظىد ؿسوؾ  مداًد في اللىابم اإلاالُت ،طىاء وان ذلً بظب جظُم الخدكُم مً خُض الصمً ؤو جيلـت ؤو  ؿني

 2.إطخصىابُت ػحر ػبُعُت

 _ خصائص الخقزيز:2

س الخدكُم ختى ًخدلم الهدؾ اإلايشىد  ومً بحن الخصابص التي ًجب على اإلادكم مساعاتها عىد إعداد لخلٍس

 3:حيجخمشل في آلا

 ألاماهت(.)الصدق و _ عدم الخدحز 

 _ججىب إطخخدام اإلاصؼلحاث الؼامظت )الصساخت والىطىح (.

س مع مظخىي ؤلادزان مظخخدمُه .  _ جىاطب صُاػت الخلٍس

ت  والىخابج التي جىصل ،_ جىطُذ ؤلاظسءاث والخؼىاث التي كام بها عىد جدكُله للبىىد ذاث ألاهمُت الجىهٍس

على ما هى  خمادهمللىصٌى إلى السؤي ختى ًمىً للؼحر جددًد دزظت إع إليها مع بُان اإلاعاًحر التي إطخخدامها

 معسوض ؤمامهم.

 _ الىكذ اإلاىاطب عدم )جإخحر هخابج الخدكُم (.

ؤن دوز الخدكُم الداخلي خالُا ًمىً ؤن ٌظاهم في جددًد عىامل اإلاخاػس  وجصوٍد  Millchampؤهد        

س ،وجإهُد وىن ؤهـمت السكابت واؿُت لخللُل اإلاخاػس مً خالؤلادازة اإلاظئىلت بيخابج جلىٍماث اإلاخاػس  ٌ جلٍس

 ًخظمً الـلساث الخالُت:

 ما._جلىٍم اإلاخاػس الحالُت لىؼاق اإلادكم خٌى ذلً الخلىٍم لإلدازة ؤو لجىت الخدكُم  ؤو هاله

 ـُمُت لخلىٍم اإلاخاػس عبر الشسهت._جؼىٍس خؼت جى

 ؿجىة طمً الشسهت. _ كُادة ؤوشؼت إدازة اإلاخاػس عىدما جددر

 خالٌ ػسق الخلىٍم الراحي للمخاػس._حظهُل جلىٍم اإلاخاػس مً 

                                                             
1
 .168هادي الخمُمي،مسظع طابم ،ص  

2
 .96،ص 2000_1999داز وابل للؼباعت واليشس ،ألازدن   1غ  غلم جدقيق الحساباث الىاحيت الىظزيت والػمليتخالد ؤمحن عبد هللا ، 

 .       453،ص  2009،داز صـاء لليشس والخىشَع ،ألازدن  1،غ  مدخل إلى الخدقيق والخأكيد الحدًثؤخمد خلمي ظمعت ، 3
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وفي خاٌ لم ًخم الظُؼسة على اإلاخاػس وؿلا ، _جلىٍم اإلاخاػس اإلاساؿلت مع الخؼىزاث اإلاداطبُت الجدًدة

 ؿئن اإلادكم ًىصح بئًلاؾ العملُت. للمظخىٍاث اإلالبىلت واإلالسزة طلـا

 همىذط إدازة اإلاخاػس عبر الشسهت. ىـُر_مظاعدة ؤلادازة على ج

خم الخإهد مً جدلُم الـلساث الظابلت مً خالٌ الخدكُم اإلاىاطب مخظمً   :ٍو

س خٌى هخابج اإلاخاػس._ الخدلم مً هـاًت و    جىكُذ الخلاٍز

 الن )العاملحن( في إدازة اإلاخاػس._ الخدلم مً هـاًت م   

س جلىٍم اإلاخاػس الظابلت ا    ل ؤلادازة وخدماث الخإهُد ألاخسي.إلاعدة مً كب_ مساظعت جلاٍز

س مع ألاوشؼت مساكبت اإلاخاػس._ جلىٍم مدي جىاطب إعداد الخ    لاٍز

س إطتراجُجُاث عملها ،_ مساظعت اإلاجلع ولجى   وؿلظـت إدازة ت الخدكُم لخـاصُل طُاطاث الشسهت ،وجلٍس

 اٌ اإلاخاػس وإطتراجُجُاث إدازتها.اإلاخاػس واخخم

س جـهم العاملحن للمخاػس ؤلاطاؿُت الالخلت ليل جلىٍم     ._ جلٍس

عاث الخاصت بئدازة اإلاؤلا _ جىزُم جلىٍم اإلاخاػس     خاػس وإعداد الخىزُم بشيل ذعان للخعلُماث والدشَس

 مىاطب.
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 املبحث الثالث : دور الخدقيق الداخلي في الخقليل مً املخاطز 

الؼاًت مً إدازة اإلاخاػس هي جخـُف اخخماالث خدور الخظابس ،وجخـُع الىخابج اإلاالُت لهره الخظابس عىد    

وكىعها ،ولخدلُم ذلً البد مً إظساء عدد مً الخؼىاث ألاطاطُت جبدؤ بخددًد ظمُع اإلاجاالث وألاوشؼت 

خخلـت جبدؤ عملُت جلُُمها مً خالٌ التي جيىن عسطت للمخاػس داخل اإلاؤطظت ،وبعد الخعسؾ على اإلاخاػس اإلا

زم بعد ذلً جإحي مسخلت  الخعامل مع هره ،كُاطها بشيل همي إلاعسؿت حجم الخظابس اإلاخىكع  ؤن ًيخج عنها 

 اإلاخاػس وهُـُت الاطخجابت لها.

 املطلب ألاول :دور الخدقيق الداخلي في جحدًد املخاطز 

زاء الباخشحن اإلاخخلـت خٌى عملُت جددًد اإلاخاػس ودوز الخدكُم الداخلي ؿيها ؤطخعساض مخخلف إبعد 

 زاء هما ًلي  :خص الباخض هره آلا ًل،

عخبر الخؼىة ألاهم ألهه عدم ر جددًد اإلاخاػس الخؼىة ألاولى وٌعخب      ألاطاطُت في عملُت إدازة اإلاخاػس ،َو

ني عدم جددًد اإلاخاػس الىاججت عنها ،وبالخالي عىد جددًد ؤخد الـسوؾ ؤو ألاخدار الظلبُت اإلاخىكعت ٌع

 1 .خدوثها لً حظخؼُع إدازة اإلاؤطظت الاطخجابت لها والخعامل معها بشيل ؿعاٌ وفي الىكذ اإلاىاطب

طتراجُجُاث إوجددًد اإلاخاػس ٌعني الخعسؾ على ألاخدار التي لها ؤزس طلبي على إهجاش وجدلُم ؤهداؾ و 

م عمل لللُام برلً والري ًجب وخؼؽ اإلاؤطظت ،وجخم هره ال عملُت مً كبل ؤلادازة التي ػالبا ما حعحن ؿٍس

ئت الخازظُت اإلادُؼت علُه ؤن ًيىن على معسؿت واملت باألوشؼت اإلاخخلـت للمؤطظت مً ظهت ،ومعسؿت بالبِ

 ُاث وخؼؽ اإلاؤطظت.باإلطاؿت إلى الـهم الظلُم ألهداؾ واطتراجُج، مً ظهت ؤخسي 

جب ؤن جخم عملُت جددًد اإلاخاػس باطخخدام ؤطالُب وؤدواث مىاطبت ومىهجُت جظمً بإن ظمُع ألاوشؼت  ٍو

واإلاجاالث التي جيىن عسطت للمخاػس كد جم جددًدها وجددًد اإلاخاػس التي ممىً ؤن جيخج عنها ،هما ًجب 

د هره جددًد ظمُع الخؼحراث اإلاصاخبت لخلً ألاوشؼت وجصيُـها خظب ؤهمُتها ،و ؤن جمازض عملُت الخددً

ؼحراث في بشيل السوجُني ومظخمسا إلاعسؿت وجددًد ؤًت مخاػس ظدًدة لم جىً ؿاهسة طابلا ،وإلاعسؿت ؤًت ح

 2اإلاخاػس اإلادددة طابلا.

 3ًلي: ألاطالُب الشاةعت لخددًد اإلاخاػس ماومً 

 :ى جدلُم ؤهداؾ اإلاصسؾ ٌعخبر خؼسؤي خدر ًؤزس بشيل طلبي عل الخددًد اإلاعخمد على ألاهداؾ. 

 : صادز اإلادخملت للمخاػس هما ًلي:وهى عبازة عً جصيُف ظمُع اإلاالخددًد اإلاعخمد على الخصيُف 

                                                             
1 _William,  R, & Kinney, jr Auditing Risk Assessment and Risk Mangement Processesm, The Professional Proacties Fractices Framework 

for Internal Auditing (PPF), IIA, US ,2003, chapter 5, p143. 
2 _Teasury, H , K, Management of Risk _Principal and Concepts, The Orange Book, UK, October 2004, p16. 

،اإلاؤجمس العلمي الدولي الظىىي الظابع ،إدازة اإلاخاػس  إدارة املخاطز وإستراجيجيت الخأمين في ظل جكىىلىحيا املػلىماث_اإلاىصىز ،واطس هصس، 3

خىهت ،عمان ،ألازدن   .6، ص2007هِظان  18_16وإكخصاد اإلاعسؿت ،ظامعت الٍص



املخاطز إدارة في الداخلي الخدقيق فػالياث                                              :الثاوي الفصل  

 

 
51 

تهخم باألهداؾ ؤلاطتراججُت ػىٍلت ألامد للمؤطظت ،جخإزس بعدة ؤخدار ممىً ؤن ًيخج خدور :_ إطتراجُجُت 

عُت الخؼحر ، ،ألاخدار الظُاطُت اٌحؼحر ؿيها إلى خدور اإلاخاػس مشل : جىؿس زؤض اإلا اث اللاهىهُت والدشَس

 ،الـسوؾ الؼبُعُت واليىازر.،الظمعت 

ًيخج عنها ؤخدار ،جسجبؽ بالىىاحي الُىمُت ألوشؼت اإلاؤطظت خالٌ ممازطخه ألاعماٌ اإلاخخلـت :_ حشؼُلُت 

ت زخُل اليىادز اإلاؤهلت.مشل جالعب اإلاىؿـحن ، ألاخؼ  اء البشٍس

 لـت والخؼحر في الظلع ؤو الخدماث.،وجخإزس بـسوؾ الظىق اإلاخخ_ مالُت : جسجبؽ بالىىاحي اإلاالُت للمؤطظت 

_ معلىماجُت : جسجبؽ بمصادز اإلاعسؿت داخل اإلاؤطظت ، وجخإزس بمخاػس مشل اإلاىاؿظت الخىىىلىظُت ،وطىء 

ت ..  اطخخدام اإلالىُت الـىٍس

 كظم داخل : وهى ؤطلىب ٌعخمد على كُام ول وشاغ ؤو  جحدًد املخاطز بىاء غلى الخقييم الذاحي

اإلاؤطظت بـدص ومساظعت ػبُعت ؤعماله وألاخدار التي جؤزس عليها ،ومً زم جددًد اإلاخاػس اإلادخمل خدوثها 

عخبر مً ألاطالُب الـعالت وىهه ًجعل ول ؿسد ٌظاهم بشيل ؿعاٌ في  واإلاسجبؼت بشيل مباشس بهرا اليشاغ ،َو

 عملُت جددًد اإلاخاػس .

 خخدم في جددًد مجمىعت واطعت مً اإلاخاػس بشيل ؤولي : هى جلىُت مـُدة حظ الػصف الذهني

لصد بالعصف الرهني الازاء و  دة مً هىعها ، ٍو ع الىبحرة ؤو الجدًدة ؤو الـٍس ومبدةي ،وخاصت في اإلاشاَز

م عمل اإلاخاػس، والهدؾ مىه جبادٌ ألاؿياز لخؼؼُت ظمُع  ألاؿياز التي حظخيبؽ مً خبراث ومهازاث ؿٍس

 ن اطخصىاء وبدون إصداز ؤخيام خٌى ؤهمُتها في اإلاساخل ألاولُت لخددًد اإلاخاػس .اإلاخاػس اإلادخملت بدو 

 : هي كىابم مىظىدة مظبلا جظم مخخلف اإلاخاػس الهامت والشاةعت في  قىائم املخاطز السابقت

ع الظابلت واإلايشاث اإلامازلت ،  اإلاؤطظت ،وجيىن مظخخلصت عادة مً اإلاخاػس الىـامُت واللُاطُت للمشاَز

م  لت بالظهىلت والظسعت في جددًد اإلاخاػس ،وحظخخدم لخخـُف الجهىد والظؼؽ على ؿٍس وجخمحز هره الؼٍس

ظؤوٌ عً عملُت إدازة اإلاخاػس ، وجيىن مـُدة في جددًد مخاػس ألاوشؼت السوجُيُت والتي جخىسز العمل اإلا

 بشيل دوزي ومىخـم .

وجخمشل الدوز السبِس ي للخدكُم الداخلي في عملُت جددًد اإلاخاػس بخلدًم خدماث جإهُدًت لإلدازة ومجلع 

ًخمادي هرا الدوز إلى دزظت ًصبذ ؿيها وشاغ ؤلادزاة بإن ظمُع اإلاخاػس كد جم جددًدها ،ولىً ال ًجب ؤن 

 الخدكُم الداخلي هى مً ًلىم بخددًد اإلاخاػس .

 وبشيل عام ؿئن الخدماث التي ًلدمها الخدكُم الداخلي لإلدازة في هرا اإلاجاٌ :    

 _ جلدًم اإلاظاعدة والىصح للمدزاء واليادز اإلاخٌى بخددًد اإلاخاػس.      

 ألادواث اإلاظخخدمت في عملُت جددًد اإلاخاػس ._ جؼىٍس ألاطالُب و      

 _ ؤن ًيىن مصدز للمعلىماث والخبرة اإلاؼلىبت في عملُت إدازة اإلاخاػس .      
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س الالشمت إلى ؤلادازة ولجىت الخدكُم وفي الىكذ اإلاىاطب.       _ إعداد وجىصُل الخلاٍز

 املطلب الثاوي :دور الخدقيق الداخلي في جقييم املخاطز 

م الداخلي ؿيها زاء الباخشحن اإلاخخلـت خٌى عملُت جلُُم اإلاخاػس ودوز الخدكُؤد  اطخعساض مخخلف ٌع   

 1 :هما ًلي ًلخص الباخض هره آلازاء

جلُُم اإلاخاػس هي عملُت مىهجُت ًخم مً خاللها جلدًس وكُاض حجم الخظابس الري طُترجب عىد خدوثها        

طابلا ، وذلً باطخخدام الؼسق الىمُت والىىعُت في اللُاض والخلُُم ، اإلاخاػس اإلاخخلـت والتي جم جددًدها 

خُض حظخخدم الؼسق الىمُت عىدما جيىن البُاهاث واإلاعلىماث مخاخت بشيل واؾ ، مشل اإلاخاػس اإلاالُت 

ممىً كُاطها بشيل زكمي بظهىلت ، ؤو مخاػس خدور خظابس هدُجت لدعاوي كظابُت على اإلاؤطظت ، ؤما 

عُت حظخخدم عىدما جيىن البُاهاث واإلاعلىماث العددًت ػحر اإلاخاخت ، ؤو الخبرة اإلاؼلىبت لخلُُم الؼسق الىى 

اإلاخاػس بالؼسق الىمُت ػحر مخىؿسة طمً وىادز اإلاؤطظت ، ؤو ؤن حجم الخظابس اإلاخىكع ػحر مهم وظبُا ، مشاٌ 

 خظابس هره اإلاخاػس .ذلً مخاػس الظمعت خُض ًخم البدض عً دالبل مىؼلُت حظاعد في جلدًس حجم 

 2حعخمد عملُت جلُُم اإلاخاػس على مبدؤ ؤطاس ي وهى جلُُم وجلدًس اإلاخاػس جبعا لبعدًً ؤطاطُحن هما :

 الخؼس على ؤعماٌ اإلاؤطظت . ر _ جلدًس حجم ودزظت جإزح      

 _ جلدًس دزظت اخخماٌ ؤو إمياهُت خدور هرا الخؼس .     

الصحُذ البد مً جىؿس هُيلت واضحت ليل مً دزظت الخإزحر ختى حظخؼُع ؤلادازة جلُُم اإلاخاػس بالشيل 

 جهت ، ودزظت اخخماٌ خدور الـسوؾ وألاخدار اإلاظببت للمخاػس مً ظهت ؤخسي .مى

خُض ًمىً ؤن جصيُف دزظت الخإزحر ؤو ألازس الظلبي الري طُخلـه خدور خؼس معحن إلى زالزت دزظاث   

ظمى: ذلً باإلاصـىؿت  عالُت_ مخىطؼت _ مىخـظت ، ودزظت اخخماٌ خدور الخؼس هـع الدزظاث ، َو

د دزظت حعلُد هره اإلاصـىؿت لخصبذ خماطُت )3* 3الشالزُت للخؼس ) مىً ؤن جٍص ( وجصبذ 5* 5( ، ٍو

 الخصيُـاث هما ًلي : 

 دزظت ألازس : طئُل _ ػحر هام _مخىطؽ _هام_ مـجع .

با .دزظت اخخماٌ الحد  ور : هادزا _اخخماٌ طعُف _ مدخمل _مسجح _مؤهد جلٍس

مىً عمل عدد ػحر مددود مً اإلاصـ لخلدًس وكُاض دزظت جإزحر مددد ىؿاث ، خُض ال ًىظد ملُاض زابذ و ٍو

 اخخماٌ خدوزه .الخؼس و 

                                                             
1 _William, R,& , Kinney, Jr, Op cit, 2003, P143. 

 .13، ص 2010،ظامعت دمشم ، إدارة املخاطز_كصىعت ،زػُد ،واللصاز ،مدمد طامس ، 2
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الظىء وهىان شيل ٌشبه اإلاصـىؿت الشالزُت البظُؼت بئشازة اإلاسوز خُض ؤن ألاخدار التي ًلع طمً مىؼلت 

ألاخمس حعبر عً مخاػس جإزحرها الظلبي واخخماٌ خدوثها هبحر ، بِىما التي جلع طمً مىؼلت البرجلالي حعبر عً 

 دزظت مخىطؼت لخإزحر اإلاخاػس واخخماٌ وكىعها ، وؤخدار مىؼلت اللىن ألاخظس للمخاػس الخـُت .

ىضح الشيل الخالي ذلً        ٍو

 1ز الثالثيت : مصفىفت املخاط (II-02)الشكل رقم 

 

                    (Iimpactالخإزحر )    

 

 (Likelihoodالاخخماٌ )

الخؼىة الخالُت في عملُت جلُُم اإلاخاػس هي جىزُم وحسجُل هخابج جلُُم اإلاخاػس                         

لت الخلُُم ،وذلً لخخمىً إدازة اإلاؤطظت مً  جسجِب وجصيُف اإلاخاػس خظب دزظت بشيل ًبحن جـاصُل ػٍس

ؤهمُتها وخؼىزتها على ؤعماٌ اإلاؤطظت ، بدُض حظخؼُع ؤلادازة معالجت اإلاخاػس خظب ألاولىٍت و ألاهمُت وفي 

هـع الىكذ اإلاىاطب ، ؤو عدم معالجتها في خالت اإلاخاػس ػحر الهامت وطيبحن ذلً بالخـصُل في هُـُت 

 . الاطخجابت والخعامل مع اإلاخاػس الخلا

جب ؤن ًخم ذلً بشيل مظخمس لدظخؼُع ؤلادازة مً   جلع على إدازة اإلاؤطظت مظؤولُت جلُُم اإلاخاػس ، ٍو

مىاظهت الحاالث الؼازبت في الىكذ اإلاىاطب ، وازجـاع دزظت جإزحر ؤو دزظت اخخماٌ الحدور إلاخاػس واهذ 

 ملُمت على ؤطاض مخاػس خـُت ؤو مخىطؼت .

دخمل مجلع ؤلادازة ولجىت ا لخدكُم مظؤولُت ؤلاشساؾ على جلُُم اإلاخاػس للخإهد مً ؤلادزاة الخىـُرًت ٍو

 إدازة اإلاخاػس بشيل عام .ُع جدمل مظؤولُت جلُُم اإلاخاػس و حظخؼ

في خحن ؤن مظؤولُت وؿُـت الخدكُم الداخلي جخمشل في جلدًم خدماث جإهُدًت لإلدازة بإن عملُت جلُُم 

ؼسق اإلاىاطبت لرلً ، مع جلدًم اإلاظاعدة للمـىطحن مً كبل اإلاخاػس جمذ بشيل صحُذ وباطخخدام ال

ؤلادازة لخىـُر الخلُُم ، وجلدًم الىصح لإلدازة ؿُما ًخعلم بيخابج الخلُُم التي جم الخىصل إليها مً خالٌ 

م جسجُبها وعسطها بإطلىب حظخؼُع به ؤلادازة إظساء اإلالازبت اإلاؼلىبت بحن مخخلف ؤهىاع اإلاخاػس إلاعسؿت مً طِخ

 معالجخه ؤوال ، ومً لً حعالجه جبعا إلابدؤ الخيلـت والعابد .

 

 

                                                             
1 _Treasury, H K, Op cit, 2004, p19. 



املخاطز إدارة في الداخلي الخدقيق فػالياث                                              :الثاوي الفصل  

 

 
54 

 للمخاطز  الاسخجابتاملطلب الثالث : دور الخدقيق في 

الباخشحن اإلاخخلـت خٌى عملُت الاطخجابت اإلاخاػس ودوز الخدكُم الداخلي ؿيها  آزاءبعد اطخعساض مخخلف 

 1زاء هما ًلي:ًلخص الباخض هره آلا 

خؼلب ذلً      جخمشل عملُت الاطخجابت للمخاػس في الخعامل مع اإلاخاػس بعد ؤن جم جددًدها وجلُُمها ،ٍو

جددًد الخُاز الالشم اعخماده مً كبل ؤلادازة إلاعالجت هره اإلاخاػس مً خالٌ جخـُف دزظت جإزحره ودزظت 

 اخخماٌ خدوزه إلى ؤدوى دزظت ممىىت .

إلاخاػس ًخم جسجبيها وجصيُـها لخددًد ألاولىٍاث التي ًجب ؤخرها بعحن وهما جددزىا طابلا بعد جلُُم ا  

جب بعد ذلً جددًد  الاعخباز ،خُض جخم البدء بمعالجت ذاث ألاهمُت والخإزحر ألاهبر على ؤهداؾ اإلاؤطظت ،ٍو

اض جيلـت جؼبُم خُازاث ،  الاطخجابت اإلاخاخت إلاعالجت اإلاخاػس وبشيل دكُم ألن هره الخيلـت طخصبذ ألاط

لخددًد الخُاز ألامشل للمعالجت مً خالٌ ملازهتها مع حجم الخظابس اإلاخىكع جدلله عىد خدر اإلاخاػس ، 

مىً جددًد خُازاث الاطخجابت للمخاػس طمً اإلاجمىعاث السبِظُت الخالُت :  2ٍو

: ؤو جدمل اإلاخاػس ، ؤو الاخخـاؾ بها ،وجخخاز ؤلادازة هرا الخُاز في خالت اإلاخاػس اإلاددودة  _ قبىل املخاطز1

والللُلت الخإزحر ،ؤو عىدما جيىن جيلـت اإلاعالجت ؤهبر مً حجم الخظابس اإلاخىكع خدوثها في خالت وكىع الخؼس 

جب عىد اعخماد هرا الخُاز إظساء اإلاساظعت اإلاظخمسة للمخاػس في خاٌ ادة  ،ٍو خدور ؿسوؾ ػازبت ؤدث إلى ٍش

لت ؤخسي .  دزظت جإزحرها مما كد ًخؼلب معالجتها بؼٍس

لت ،خُض جلىم  _جقليص املخاطز :2 ؤو جخـُـها ،ًخم الخعامل مع عدد هبحر مً اإلاخاػس اإلاخخلـت بهره الؼٍس

ودزظت جإزحره  إدازة اإلاؤطظت بخؼبُم هـام زكابت ؿعاٌ جداٌو مً خالله الخخـُف مً دزظت خدور الخؼس 

لهره اإلاخاػس ؤو الخؼؼُت باطخخدام اإلاشخلاث اإلاالُت جددًد إلى خد اإلالبٌى مً كبل اإلاؤطظت ؤو مً خالٌ 

خم ذلً بإطالُب مخخلـت :  3،ٍو

ل :1_2 ل  _ الىلل ؤو الخدٍى ، وؤوضح مشاٌ  ؤخس اإلاخاػس إلى ػسؾ  ؤزاز وهى وطُلت جلىم مً خالله ؤلادازة بخدٍى

ىصح به إلاعالجت اإلاخاػس اإلاالُت ؤو مخاػس  على ذلً علىد الخإمحن لدي شسواث الخإمحن ،وهى خُاز ظُد ٍو

 اإلاالُت ؤو مخاػس ألاصٌى .

خم هرا الخُاز مً خالٌ مشازهت ػسؾ 2_2 عخبر هرا  ؤخس _اإلاشازهت : ٍو ؤو ؤهثر للمؤطظت بمخاػس معُىت ،َو

مظازب ًخدمل ظصء مً الخظابس اإلادخمل خدوثها ملابل اإلاظازبت على عدم الؼسؾ ػالبا شٍسً مؼامس ؤو 

خدوثها وجدلُم ؤزباح ،مشل مشازهت اإلاؤطظت ألػساؾ مخخلـت في الدخٌى  في مشسوع ظدًد ًدخىي على 

                                                             
1 _William, R, & , kinney, Jr , Op cit ,2003, p 153_ 154. 
2 _Treasury, H.K, Op cit ,2004, p27. 
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لت ؤخسي مً خالٌ جدمل بعع اإلاؤطظاث الحيىمُت لجصء  ددر خُاز اإلاشازهت بؼٍس دزظت مً الخؼىزة ،ٍو

 عم منها إلايشاتها الىػىُت .مً اإلاخاػس هد

_ججىب اإلاخاػس : الخُاز ألاخحر اإلاخىؿس لدي إدازة اإلاؤطظت هى ججىب اإلاخاػس مً خالٌ ججىب الـسوؾ ؤو 3

ألاخدار التي ًمىً ؤن حظبب هره اإلاخاػس ،ؿبعع اإلاخاػس ال ًمىً للمؤطظت ؤن ًخدملها ،ومشاٌ على ذلً 

ع ممىً ؤن ًترجب شساء اإلاؤطظت لحلىق ملىُت ؤو بساءة اخترا ع ػحر مخإهدة مً عىابدها ،ؤو الدخٌى في مشاَز

عليها في اإلاظخلبل مظاءلت كاهىهُت بدُض ممىً ؤن ًيىن حجم الخظابس اإلامىً وكىعه ؤهبر مً ؤلاًساداث 

ع التي جم ججىبها .  اإلاخىكعت ،ولىً هرا الخُاز ممىً ؤن ًدسم اإلاؤطظت مً عىابد اإلاشاَز

مىً شسح الاطخجابت ل  ًلي : لمخاػس مً خالٌ ماٍو

 مصفىفت بسيطت لخىضيح جقييم وجصييف املخاطز  :(II-03)الشكل رقم 

1  

  هبحر  الخؼس   جإزحر 

 اخخماٌ خدور الخؼس هبحر 

 

2 

 جإزحر الخؼس هبحر 

 اخخماٌ خدور الخؼس مددد

3 

 جإزحر الخؼس مددد 

 اخخماٌ خدور الخؼس هبحر 

4 

 جإزحر الخؼس مددد 

 الخؼس مددوداخخماٌ خدور 
 15ص 2212حامػت دمشق ،،محمد سامز ، كصىعت ،زػُد واللصازاملصدر: 

 هما ًلي : (II_03)ًخم جؼبُم الخُازاث الظابلت على الحاالث ألازبعت في الشيل زكم      

 _ باليظبت للصىف ألاٌو الري ًدٌ على جإزحر هبحر للخؼس واخخماٌ خدور هبحر :1

ومشاٌ ذلً هإن ًخم اؿخخاح ؿسع للمؤطظت ما في مىؼلت معصولت ، مما ًجعل  ًـظل ججىب هرا الخؼس ولُا ،

 حعسض اإلاؤطظت للظسكت اخخماال هبحرا والىخابج واززُت .

 _ باليظبت للصىف الشاوي الري ًدٌ على جإزحر هبحر للخؼس ولىً اخخماٌ خدوزه كلُل :2

حجم خظازة هبحرة وخاصت إن جىؿس الخإمحن ًـظل جلل هرا الخؼس مً خالٌ الخإمحن ألهه ال مبرز مً جدمل ب

م ممخلياث اإلاؤطظت .  بخيلـت مىخـظت ،ومشاٌ ذلً الخإمحن طد مخاػس خٍس

 _ باليظبت للصىف الشالض الري ًدٌ على جإزحر مددود واخخماٌ هبحر للخؼس :3

ي إلى معالجت ًـظل الخخـُف مً مشل هره اإلاخاػس ،وذلً مً خالٌ اجخاذ واؿت ؤلاظساءاث اإلامىىت التي جؤد

م الخإمحن ألن اخخماٌ  ألاطباب التي ًجعل مً اخخماٌ خدور الخظازة هبحرا ،وال ًمىً معالجخه عً ػٍس

وكىعه هبحرا وبالخاي جيلـت الخإمحن هبحرة ،ومشاٌ ذلً ؤن ًخؼئ مىؿف اإلاؤطظت في عد اإلابالؽ الري ٌظلمها 
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يىن كد اجخر ؤلاظساءاث الىـُلت بخخـُف  بمىىاث عدالُت اًىمُا ،وهىا جلىم اإلاؤطظت بتزوٍد مىؿـيه ،ٍو

 اخخماٌ خدور هرا الخؼس إلى ؤدوى مظخىي .

 _ باليظبت للصىف السابع الري ًدٌ على جإزحر مددود واخخماٌ خدور مددود للخؼس :4

يىن هىا ؤؿظل خُاز هى كبٌى هرا الخؼس والاخخـاؾ به ،ومشاٌ ذلً ؤن ًلىم مىؿف اإلاؤطظت بئًداع  ٍو

اخس بظبب طؼؽ زكم مؼاًس خؼإ ،خُض ًخم معالجت ألامس الىتروهُا مً خالٌ سحب و إزظاعه دؿعت عمُل 

 إلى الحظاب الصحُذ .

وباليظبت لدوز الخدكُم الداخلي في الاطخجابت للمخاػس، ؿئهه هما في الخؼىجحن الظابلخحن إلدازة اإلاخاػس 

مازض  جيىن ؤلادازة العلُا هي اإلاظئىلت عً عملُت الاطخجابت للمخاػس  وعملُت إدازة اإلاخاػس بشيل عام ، ٍو

الخدكُم الداخلي دوز الاطدشازي لإلدازة مً خالٌ جلدًم الىصح واإلاظاعدة خٌى اعخماد الخُاز ألامشل 

س إلى لجىت الخدكُم خٌى هره العملُت  للخعامل مع اإلاخاػس والاطخجابت لها في الىكذ اإلاىاطب ،وجىصُل الخلاٍز

 ا ؤلادازة إلاعالجت اإلاخاػس وإذا ما وان هىان خؼإ ؤو اخخُاٌ في هره ؤلاظساءاث .وؤلاظساءاث التي اجخرته

 1وبشيل عام ًلدم الخدكُم الداخلي اإلاؤطظت عدد مً الخدماث في مجاٌ إدازة اإلاخاػس منها :

 _ جدلُل كدزة ؤلادازة على جدلُم ألاهداؾ اإلاخؼؽ لها خالٌ عملُت الخدكُم .

 إلالبىلت مً كبل ؤلادازة .بها وا_ جلُُم اإلاخاػس اإلاظمىح 

_ عمل الاطخلصاءاث اإلاىاطبت الخخُاز مدي ؿاعلُت هـام السكابت الداخلي واخخُاز مدي جؼبُم اإلاعاًحر اإلاهىُت 

 والظلىهُت اإلاخخلـت .

 _ جدلُل عملُت إدازة اإلاخاػس الهدشاؾ الصعىباث في عملُت اإلاساكبت على اإلاخاػس .

 طتراجُجُت للمؤطظت وهخابج هرا الخلُد ._ ؿدص مدي الخلُد بالخؼؽ ؤلا 

ع الجدًدة والخدالـاث الجدًدة .  _ جلُُم اإلاشاَز

 بسامج إدازة اإلاخاػس في اإلاؤطظت ._ إظساء اإلاساظعت الشاملت لجمُع عملُاث و 

 

 

 

 

                                                             
 .16_كصىعت ،زػُد ،واللصاز ،مدمد طامس ،مسظع طابم ،ص  1
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 خالصت الفصل:

ت اإلاؤطظت في وشاػها        حعد إدازة اإلاخاػس ذاث ؤهمُت بالؼت في الىكذ الحاطس ،ولها دوز في هجاح واطخمساٍز

،مً خالٌ جلُُمها والخعامل معها .إذ حعخبر عىصسا خُىي وهام ،وذلً مً خالٌ خالت عدم الخإهد بخصىص 

ا على جدلُم ؤ  هداؿها وإطتراجُجُاث اإلاؤطظت .ألاخدار والىخابج التي ًمىً ؤن جددر جإزحرا ظىهٍس

مخىىعت لخللُل الخعامل مع اإلاخاػس التي جىاظهها مشل هـام السكابت الداخلُت جلجإ اإلاؤطظاث عادة للىطابل 

ىمً دوز اإلادكم الداخلي في زالر مىاػم زبِظُت وهي مظاعدة اإلادزاء في جلُُم اإلاخاػس ومظاعدتهم في  ،ٍو

الخللُل منها ؿالخدكُم الداخلي له دوز ؿعاٌ في إدازة اإلاخاػس و ، هُـُت ؤلاطخجابت والخعامل مع هره اإلاخاػس

مع ،مً خالٌ الخيظُم بحن كظم الخدكُم الداخلي وكظم إدازة اإلاخاػس ،ؿهما ًىمالن بعظهما البعع 

الحـاؾ على اطخلاللُت ول منهم
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 مقدمت الفصل: 

للد جىاولىا في الجاهب الىكسي ول مً مفهىم الخدكُم الداخلي ومفهىم ئدازة اإلاخاؾس ،ومدي فهالُت    

جلىُاتها في مخخلف اإلاإطظاث  اطخخدامالخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخاؾس،وجبين أن هره ألاخيرة جىطو 

،وأن نملُت ئدازة اإلاخاؾس جبدأ نملها بخددًد اإلاخاؾس وجلُُمها وجسجُبها خظب دزحت الخؿىزة  الاكخطادًت

 ،وهرلً للمدكم الداخلي جددي هبير خٌى ئدازة هره اإلاخاؾس .

ةج وؤلاحابت نلى الىخا الطخخالصوجدنُما للجاهب الىكسي ،كمىا بدزاطت مُداهُت في مُىاء مظخغاهم  

 هرا الفطل نلى زالر مباخث مخمشلت في : اشخملالفسغُاث ،ولدزاطت أنمم وأهثر جفطُال 

 بدث ألاٌو :جلدًم مُىاء مظخغاهم؛اإلا

 واكو وقُفت الخدكُم الداخلي وئدازة اإلاخاؾس؛ الشاوي:اإلابدث 

 مظخغاهم .مظاهمت الخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخاؾس  بمُىاء  اإلابدث الشالث:
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 يىاء مسخغاهمعام ملاملبحث ألاول :جقديم 

ٌهد مُىاء مظخغاهم حصء أطاس ي مً البيُت الخدخُت الخاضت بالىلل ،فهى غسوزي للهدًد مً        

ت  الطىاناث الىبري التي حشازن في الخجازة الدولُت مً خالٌ جلدًم الهدًد مً الخدماث والخدماث الخجاٍز

 وخدماث الطُد البدسي 

فه ،والهُيل طىف ًخم الخؿسق مً خالٌ هرا اإلابدث ئلى إلادت جا        ٍزخُت خٌى مُىاء مظخغاهم وحهٍس

 الخىكُمي والدظهُالث اإلاُىاةُت وأهدافها .

 املطلب ألاول : حعزيف ميىاء مسخغاهم 

ًخم جؿىٍس مُىاء مظخغاهم بما ًخماش ى مو مخؿلباث اإلاىؿلت خُث أضبذ ٌشيل الُىم حصء أطاطُا مً      

اطخددار مجمىنت مً الخدماث ملسبت مً اإلاظخلمين البيُت الخاضت بالىلل في اإلاىؿلت ،ئذ أهه ٌصجو 

 النهاةُين نبر أوزكت هلل مخهددة ألاهماؽ .

 _هبذة حىل ميىاء مسخغاهم :1        

وبدأث  287_28بمىحب اإلاسطىم : 1982أوث  24أوشأث مُىاء مظخغاهم بهد ئنادة الهُيلت للؿام اإلاىاوئ في 

الخدماث والخجهيزاث الخاضت بالدًىن الىؾني للمىاوئ اإلاىدل وجدطلذ نلى  1982وشاؾها ابخداء مً هىفمبر 

ONP ( غ اإلاىدلت أًػا ( هما اطىد ئليها مهام SONAMAوهرلً جلً خاص بالشسهت الىؾىُت للصحً والخفَس

 (.CMANاللؿس اإلادىلت فُما كبل للشسهت الىؾىُت للمالخت )

خجازي واللاهىن اإلادوي وجدمل في السجل نبازة نً شسهت ذاث أطهم جخػو ئلى اللاهىن ال EPMمإطظت    

 ملُاز وخمظماةت ملُىن دًىاز حصاةسي . 01ومبلغ زأض مالها الاحخماعي  01_0_88الخجازي زكم 

ت ألاولى  1989فُفسي  29جدطلذ مإطظت مُىاء مظخغاهم مىر  نلى اطخلاللُت الدظُير مً الشسهت الجصاةٍس

 التي واهذ جخميز بىغهُت مالُت مخىاشهت 

ل مُىاء مظخغاهم مً مإطظت نمىمُت ذاث ؾابو احخماعي ئلى اإلاإطظت نمىمُت ذاث  1989 مىر جم جدٍى

 ؾابو اكخطادي 

 _ املهام ألاساسيت مليىاء مسخغاهم 2

 حظير ألامالن الهمىمُت واإلاإطظت واطخغالٌ وجؿىٍس اإلاُىاء . _     

 وزبـ الظفً . _ اخخياز نملُت اإلاىاولت ، وشاؾاث ونملُت الصحً واللُادة    

 _ اللُام بأنماٌ الطُاهت ،التهُئت وججدًد البيُت الفىكُت للمُىاء .    
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ت مالُت ،مىلىالث ،نلازاث التي لها ضلت مباشسة أو غير مباشسة بالهدف الاحخماعي    _ اللُام بيل نملُت ججاٍز

 للمإطظت .

 _ املىقع الجغزافي مليىاء مسخغاهم وجصميمه 3    

° 05و° 00شماال وخؿي ؾٌى ° 56و° 35ًلو مُىاء مظخغاهم مً الجهت الشسكُت لخلُج أزشٍى بين خؿي      

دخىي نلى :  شسكا ٍو

 م . 1830ؿٌى _ واطسة ألامىاج : ب   

 م . 12م ونمم 100هسع دخل البدسي للمُىاء :شمالي غسبي ب_ اإلا   

 _ ألاخىاع : وجخيىن مً خىغين   

 م  8.17م و 6.77هىخاز ونمم ًتراوح بين    14الحىع ألاٌو : بمظاخت ماةُت جلدز ب         

 م . 8.22م و  6.95هىخازا ونمم ًتراوح بين   16الحىع الشاوي : بمظاخت ماةُت جلدز ب          

  متر خؿي ملظمت هما ًلي : 1296مدؿاث زطى بؿٌى هلي ًطل ئلى  10_ ألازضفت : جدخىي نلى   

 (.0متر خؿي )اإلادؿت  117السضُف الشماٌ الشسقي :         

 (.3و 2،  1متر خؿي )اإلادؿت  412السضُف اإلاغسب :         

 (. 9و 8متر خؿي )اإلادؿت  217السضُف الجدًد :          

 (. 5و  4متر خؿي) اإلادؿت  270السضُف ؤلاطخلالٌ :             

 (.7و  6متر خؿي ) اإلادؿت  280:  السضُف الجىىبي الغسبي          

ً : بمظاخت      م . 44.430_ أزغُت الخخٍص

 م . 24.000ب الظُازاث : بمظاخت آ_ مس   

اث : بمظاخت آ_ مس    ت طىىٍا . 15000م وكدزه اإلاهالجت  15000ب الحاٍو  خاٍو

ت ( ألغساع ججا8م ،حظخخدم زماهُت مخاشن ) 7455مخصن بمظاخت  16_ اإلاخاشن : نددها     ٍز

 _ؾسق واإلاىاضالث : وجخيىن مً :    

م ألازض ي :             متر خؿي . 4855الؿٍس
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مخجددة حظخخدم مإكخا  تمتر خؿي )ول ألازضفت مجهصة بخؿىؽ طىت خدًدً 3747الظىت الحدًدًت :    

 لىلل الحبىب ،ألاهابِب اإلاهدهُت .....( .

 املخخصصت لهالدسهيالث امليىائيت وإلاوشاءاث املطلب الثاوي :  

 _ الدظهُالث اإلاُىاةُت 1

ت اللُادة اإلاُىاء بشالزت طفً كُادة وشوزقي ئزطاء . 24طا / 24ئزشاد الظفً :جإمىه ٌ  1_1  طا مدًٍس

ت لُال ونهازا  باطخخدام كاؾسة  2_1  خطان . 7100ذاث كىة   ISSERكؿس الظفً : جلؿس الظفً الخجاٍز

 _ ؤلاوشاءاث اإلاخخططت 2

م ،وهي مجهصة  2524بالسضُف الشمالي الشسقي نلى مظاخت  1929ذ هفؿاٌ : أوشأث طىت مدؿت الٍص 1_2

 ذ .ؾً طىىٍا مً الٍص 30000ة إلاهالجت ؾً وكدز  4700بشالر أونُت )أخىاع( ذاث طهت 

م طهتها  6640نلى مظاخت  1986ضىمهت الحبىب الخابهت للدًىان الجصاةسي اإلانهي للحبىب : أوشأ طىت  2_2

 ؾً مً الحبىب / طانت ليل منهما . 300وهي مجهصة بمطخخين مخدسهخين بمهدٌ ضخ ؾً  30000

م مً ؾسف شسهت حظُير و الخىشَو الغراتي  5697نلى مظاخت  1971ضىمهت الظىس : أوشأ طىت  2_3

س الظىس ، جطل طهت الاطخلباٌ لديها ئلى  هً مً الظىس غير  16000أضبدذ حظمى فيها بهد شسهت جىٍس

 ؾً طىىٍا . 150000زة الهبىز ئلى اإلاىغب وكد

 الخددًاث  .1

 ًىاحه اإلاُىاء ندة جددًاث جخمشل في : 

 م . 8.22_ مددودًت نمم ألازضفت ب

ً هما هى مىضح في الجدٌو الخالي :   _ ندم هفاًت ؾٌى ألازضفت ومظاخت الهبىز والخخٍص

 طىل ألارصفت ومساحت العبىر والخخزين : (III-01)الجدول رقم               

ندد مدؿاث 

 ؤلازطاء 

ؾٌى 

 ألازضفت 

اإلاهاًير 

 اإلاخفلت نليها 

مظاخت  كُمت الىلظ 

 ً الخخٍص

 الحالُت

اإلاهاًير 

 اإلاخفلت نليها 

 لظ كُمت الى

 _م155570 م 200000 م 44430 _ م204 م 1500 م  1296 10
 ،ميىاء مسخغاهم  املصدر : خليت الخدقيق
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م اإلاخطظ إلاهالجت اإلاىاد الخؿيرة ) مسجل في اإلاخؿـ الخىمىي أغُاب مس  _  (.2014_2010ب الحٍس

خازج الىالًت (ما أدي ئلى  43شوزق ضُد خُث  157_مشيل التزاوج بين اليشاؽ الخجازي والطُد البدسي )

 (.10( مدؿاث ئزطاء مً حملت نشسة )04حهؿُل )

 *ئوهياطاث الظلبُت وجخمشل في : 

 ٌ غ . _ ؾى  اإلايىر أخُاها ئلى مهل ئغافُت للصحً والخفَس

فاث شحً ئغافُت .  _ جخفُف خمىلت الظفً الطخمت في اإلاىاوئ ألاخسي مما ًإدي ئلى حهٍس

فاث ئغافُت للصحً وال ً مظإولت نلى جىلُد حهٍس  لل .ى_ ضهىباث نلى مظخىي الخخٍص

ت ئ_  وأوشؿت الطُد البدسي .خخىاق مُىاتي هاحم نً التزاوج بين ألاوشؿت الخجاٍز

و اإلاظخلبل2  ت ُ.مشاَز

و مظخلبلُت وهي واآل  حي :هىان ندة مشاَز

م :هى مسهص لهبىز اإلاىاد الخؿيرة ٌظمذ بمهالجت :آمشسوم مس  1_2  ب الحٍس

 _اإلاىاد الظاةلت اللابلت لإللتهاب .

 _ اإلاىاد الطلبت اللابلت لإللتهاب .

 _اإلاىاد اإلادسكت )اإلالهبت(.

 الظامت ._اإلاىاد 

 _اإلاىاد اإلارًبت )الاولت (.

 _مىاد الخؿيرة ألاخسي .

م : وجخمشل في :آأهداف مشسوم مس  1_1_2  ب الحٍس

 _جأمين أخظً الكسوف لهبىز اإلاىاد الخؿيرة 

 _حلب ججازة البػاتو اإلاخخلفت .

ل اإلاشسوم :اهتهذ مسخلت دزاطت اإلاشسوم في طىت  2_1_2 ىز اإلاطادكت ،وطدىؿلم نملُت ئهجاشه ف 2005جمٍى

 نلى اللساز اإلاخهلم بالخهُين الجدًد لحدود أمالن الدولت اإلاُىاةُت بدُث ًخدمل مُىاء ولفت ؤلاهجاش واملت .

2_2 . ً ت :فهى نبازة نً خـ بدسي للمظافٍس  مشسوم مدؿت بدٍس

ً بين مُىاء مظخغاهم وحىىب ئطباهُا  1_2_2 ت :افخخاح خـ بدسي للمظافٍس أهداف مشسوم مدؿت بدٍس

 و)أو( حىىب فسوظا .

ت :أهجصث دزاطت للمشسوم في طىت  2_2_2 ل مشسوم مدؿت بدٍس دزاطاث مً ؾسف مخخبر ال 2004جمٍى

ت ،وطِشسم ئهجاشه ًخم   ىدز وطُدي لخػس بدُثفىز جسخُل كىازب البدسي هدى مُىاتي الطُد ضالم البدٍس

ل نملُت ئهجاشه ئما وامال مً ؾسف اإلاُىاء  وئما في ئؾاز شسا  هت .جمٍى

ت واهخملذ  في طىت  3_2  1998مشسوم الحىع الشالث :نهد بدزاطت اإلاشسوم مخخبر الدزاطاث البدٍس

،باخخباز خٌى همىذج مطغس خُث طِخم ئوشاء هرا اإلاشسوم  في هؿاق الامخداد الؿبُعي للمىكو الحالي 

الخُازاث اإلامىىت لتهُئت للمُىاء غمً زالزت مساخل ،سجلذ هره الدزاطت في ئؾاز ملازبت نامت لبدث مخخلف 

 .2015و 2010مىاوئ الغسب الجصاةسي مً أحل مىاحهت العجص اإلاخىكو لللدزاث اإلاُىاةُت فُما بين 
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 املطلب الثالث : أهداف  ميىاء مسخغاهم 

مإطظت مُىاء مظخغاهم هغيرها مً اإلاإطظاث حظعى ئلى جدلُم مجمىنت مً ألاهداف في قل الخطاةظ 

 التي جميزها .

 أهداف امليىاء_ 1

 حظعى مُىاء مظخغاهم ئلى جدلُم ألاهداف الخالُت :

 _جأمين أخظً الكسوف لهبىز البػاتو مً خُث اإلادة الصمىُت ،الىىنُت ،الحماًت والظهس .

ً ذاث هفاء _جلدًم حظهُالث خلُلُت )وطاةل  ة نالُت (.نبىز ومهالجت وجخٍص

 ؤلاكخطادًين .ذان الطاغُت إلهخماماث اإلاخهاملين _وىن ألا 

 حظُير أمالن الدولت .-

 ماز وجؿىٍس مُىاء مظخغاهم .ش_حظُير ؤلاطد

 طخغالٌ الىطاةل والخجهيزاث اإلاُىاةُت .ئ_

ً مخخططين .آًاث مُىاةُت بالخيظُم مو مخهاملين اشغاٌ الطُاهت والتهُئت وخلم بىأ_جىفُر   خٍس

غ اإلاُىاةُت .  _جىفُر نملُاث الصحً والخفَس

 ث اللؿس وؤلازشاد والسطى ....ئلخ ._جىفُر نملُا

ت اإلاسجبؿت مباش ت ،اإلاالُت ،الطىانُت ،والهلاٍز  .سة وغير مباشسة بالهدف ؤلاحخماعي_جىفُر ول الهملُاث الخجاٍز

 _مميزاث وخطاةظ مُىاء مظخغاهم 2

 مُىاء مظخغاهم ب: تجخميز مإطظ

 _مىكو حُى اطتراجُجي هام.

 والًت . 12جخألف مً  _وفسة ؾسق مىاضالث هدى مىؿلت خلفُت

 _مدؿاث زطى مخخططت إلاهالجت الحبىب ،الظىس ،الخمىز وهاكالث الصفذ .

ً مغؿاة وغير مغؿاة .  _كدزاث جخٍص

 _خماًت حُدة للبػاتو .

م ألازض ي (نبر التراب الىؾني .  _جىىَو ؾسق حظلُم البػاتو )الظىت الحدًدًت ،الؿٍس

 ؤلاكخطادًين . فىكُت وججهيزاث وفم ؾمىح اإلاخهاملين ت_بيُ

غ .  _ئؾاز ونماٌ مهىُىن ومدزبىن نلى الهملُاث الصحً والخفَس

 أًام  7أًام / 7طا و 24_طاناث نمل مخىاضلت :
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 الهيكل الخىظيمي العام مليىاء مسخغاهم : (III-01) الشكل رقم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لخدقيق الداخلي مليىاء مسخغاهم :خليت ااملصدر

مىً شسح الهُيل الخىكُمي فُما ًلي :     ٍو

 : _املديزيت العامت1

اث اإلاإطظت وجفسع طلؿتها  وقُفتها الدظير ،اإلاساكبت ،الخىكُم والظهس الحظً للمإطظت ،جساكب حمُو مدًٍس

 نليها وجخيىن مً : 

واإلاظإوٌ ألاٌو في شيل الهسم اللاهىوي للمإطظت  مدًس الهام :وهى اإلامشل اللاهىوي الىخُد للمإطظت 1_1

خُث ٌشسف نلى حمُو ألانماٌ التي ًلىم بها اإلاإطظت بمشازهت اإلادزاء اإلاىفرًً والرًً ًطغسوهه في هُيل 

 اإلاإطظت .

هخبر اإلاظدشاز اللاهىوي للمدًس الهام خُث ٌظاند في ئجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت في ول  2_1 مظاند مدًس الهام :َو

 نماٌ التي لها ضلت باإلاإطظت .ألا 

الخدكُم الداخلي : هي نالكت مباشسة باإلدازة الهامت ،وجخمشل مهامها في الخأهد في ئخترام ئحساءاث الدظُير  3_1

 وهرلً جدكُم وفدظ الهملُاث وألاوشؿت اإلاخخلفت اإلاإطظت .

 : _ مديزيت املىارد البشزيت2

تهخم بدىكُم والخيظُم واإلاساكبت حمُو الشإون اإلاسجبؿت بدظُير اإلاظخخدمين والخيىًٍ والىطاةل الهامت  

 للمإطظت .

م وغو 3 ت اإلايلفت بدظُير الىغهُت اإلاالُت للشسهت وذلً نً ؾٍس ت اإلاالُت واإلاداطبت : وهي اإلادًٍس _ مدًٍس

،وئخطاء ول الهملُاث اإلاالُت التي هفرث خالٌ  ميزاهُاث مدددة ليل طىت ومدي مؿابلتها لألهداف اإلاظؿسة

ت اإلابيُت لليشاؽ الخجازي .  الظىت الىاخدة ،وئمظان الدفاجس الخجاٍز

 المدير العام 

مظاند اإلادًس  تدقيق داخلي 

 الهام

 مديرية 

الموارد 

 البشرية 

 والوسائل 

 والتكوين 

 مديرية 

 المالية 

 والمحاسبة 

 مديرية 

 األشغال 

 والصيانة 

 مديرية 

 اإلستثمار 

 التجاري 

 مديرية 

 االمن 

 المينائية 

 مديرية 

 إنجاز 

 شارة 

 القيادة
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لطد باألشغاٌ ول ألانماٌ التي مً 4 ت مخخطت باألشغاٌ والطُاهت ٍو ت ألاشغاٌ والطُاهت : وهي مدًٍس _ مدًٍس

واإلاخمشلت في جىفير ؤلاهازة ،حهبُد الؿسق ،بىاء هُاول  شأنها جىفير ؤلاحساءاث اإلاالةمت للظير الحظً للهمل ،

 ،الىكافت ،وئشالت ألاخؿاز التي تهدد طالمت الهماٌ .

ت ؤلاطدشماز البدسي 5  _ مدًٍس

ت ب :   وهلىم هره اإلادًٍس

 خططت ._

               .) ً غ ،والخخٍص  _حظُير الهملُاث بهبىز البػاتو )الصحً ،الخفَس

 اإلاُىاةُت . _حظُير أمالن الدولت

 _حظُير ؤلاوشاءاث اإلاخخططت 

 اإلاُىاتي والبدث نً الىطاةل اإلاىاطبت إلدماحها بفانلُت داخل اإلاإطظت . الاطدشماز _مخابهت جؿىز جلىُاث 

لها مً مسهص زطىها 6 ت ألامً اإلاُىاةُت : جلىم بخأمين خسهت اإلاالخت )دخٌى طفً ، خسوحها ،جدٍى  ألخس _ اإلادًٍس

 إلاُىاةُت .(وجأمين الحدود ا

ت ئهجاش شازة اللُادة : حهؿي أمس بدخٌى الظفً اإلاُىاةُت .7  _مدًٍس

 وظيفت الخدقيق الداخلي وإدارة املخاطز  : واقع املبحث الثاوي

ٌهمل اإلادكم الداخلي في اإلاإطظت نلى وغو وجىفُر بسهامج الخدكُم الداخلي وذلً بىاءا نلى خبرجه اإلاهىُت   

وئغافت ئلى مجمىنت مً الهىامل التي حظانده في اللُام ببرهامجه الخدكُلي  اخخطاضهواإلاُداهُت في مجاٌ 

 وذلً مً أحل الحد مً اإلاخاؾس التي جلو في اإلاإطظت وجللُلها آزازها الظلبُت .

 املطلب ألاول :خطىاث عمل املدقق في ميىاء مسخغاهم 

 _ طزيقت عمل املدقق الداخلي في ميىاء مسخغاهم 1

لت نمل اإلادكم الداخلي ،جم ؾسح بهؼ ألاطئلت نلُه مً خالٌ اإلالابلت مهه خالٌ فترة وللخهسف نل ى ؾٍس

التربظ ،مً بُنها :ما هي الخؿىاث التي ًدبهها في أداةً لىقُفت الخدكُم الداخلي ؟وما هى ألاطلىب اإلاهخمد 

 في ذلً ؟

،نلى  n_1_1خخلفت. خُث ًبدأ في وخظب ؤلاحاباث اإلالدمت فاهه ٌهخمد الخؿىاث الخالُت ألداء مهامه اإلا

اث اإلادزحت في البرهامج ،خُث  أطاض البرهامج اإلاظؿس وبالدظلظل ،اللُام بمهامه اإلاخهللت بخدكُم اإلادًٍس

اث اإلاهىُت باحساء الخدكُم نليها ليي ًلدمىا ول الىزاةم التي ًؿلبها اإلادكم  ًسطل اإلادًس الهام أمس ئلى اإلادًٍس

اث بشيل فجاتي بل ًلىم باؾالنهم وئنؿائهم الىكذ الداخلي لللُام مهامه ،ه ازة اإلادًٍس ما أهه ال ًلىم بٍص

اليافي مً أحل أن ًدػسوا الىزاةم اإلاؿلىبت منهم. أما باليظبت لألطلىب الري ًيخهجه في كُامه بالخدكُم هى 

 أطلىب الهُىت ،والتي ًلىم باخخُازها باجبام ؾسق مخخلفت هرهس منها :
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زم اإلالف زكم  01الداخلي مشال مئت ملف ًخخاز مً بُنهما نشسة ملفاث .مشال ًأخر اإلالف زكم _ًأخر اإلادكم 

زم اإلالف زكم  10زم اإلالف زكم  03...ئلخ ،ختى ًىمل نشسة ملفاث ،أو ًأخر اإلالف زكم 20زم اإلالف زكم  10

 ٌهمل نلى جدكُم ملفاتها .وهرا ؤلاخخُاز ًسحو إلنخبازاجه الصخطُت دون ئؾالم الجهاث التي  ،الخ....12

_ أو مشال في مطلحت الشساء ًلىم اإلادكم الداخلي بأخر الهُىت نلى  أطاض اإلاىزدًً ،خاضت ئذا واهذ هىان 

حهامالث مو بهؼ اإلاىزدًً جشير الشيىن ،وذلً مً خالٌ مهلىماث وضلذ للمدكم الداخلي مظبلا خٌى 

لبُاث مشال جيىن مبالغ ؾلبُاث جشير الشيىن أو ؾلبُاث هرا ألامس ،أو ًلىم باخخُاز الهُىت نلى أطاض الؿ

 مخىسزة مو هفع اإلاىزد أهثر مً اإلاهلٌى ،وغيرها ،

ت نىد جدكُله إلالفاث ألاحساء ًلىم بأخر أصحاب ألاحىز اإلاسجفهت بشيل غير  ت اإلاىازد البشٍس _ أو مشال في مدًٍس

 مهلٌى أو ًأخر ملفاث الهماٌ الرًً ٌغُبىن بشيل هبير .

ًمىً أن ًلىم اإلادكم الداخلي بأخر نُىاث نشىاةُت ،وغيرها مً الؿسق التي جخخلف باخخالف نمل  هما

اث واإلاطالح واإلاهلىماث اإلاخىفسة ننها .  اإلادًٍس

بهد ئخخُاز اإلادكم الداخلي للهُىت مً اإلالفاث اإلاؿلىبت ًأخرها ئلى مىخبه لُلىم بهملُت مهالجت مخخلف 

زهت ئحساءاث الهمل اإلاؿبلت في ئنداد اإلالفاث والىزاةم التي ًخم جدكُلها مو ما البُاهاث ،وذلً مً خالٌ ملا

 هى مدون في اإلاساحو التي ٌهخمد نليها اإلادكم الداخلي في أداء مهامه ،مشال اللاهىن الداخلي للمإطظت وغيره .

س بهدما ًلىم اإلادكم الداخلي باطخخساج الىلاةظ اإلاىحىدة في اإلالفاث اإلادكلت وهخابته ا بشيل واضح في الخلٍس

س ًلىم بازطاله ئلى ول الجهاث التي جمذ فيها نملُت الخدكُم ،وبهد  اهتهاةهألاولي ،وبهد  مً ئنداد هرا الخلٍس

س ،وبهد أن ًخم الخأهد  احخماممدة مهُىت ًخم نلد  بين مدزاء اإلاطالح واإلادكم الداخلي وذلً إلاىاكشت الخلٍس

س وأن فهال الجهاث التي شملها  حشىبها هلاةظ ،وهىا ًلىم اإلادكم بانؿائهم هطاةذ وجىحيهاث  مً صحت الخلٍس

س النهاتي للمدًس الهام وهرا ألاخير ًلىم بانادة  لخصحُذ الخلل اإلاىحىد ،وفي هفع الىكذ ًلىم بسفو الخلٍس

اث واإلاطالح اإلاهىُت. بهدها بمدة )مً زالر ئلى أزبو أشهس( ًلىم اإلادكم الد اخلي بمخابهت ئزطاله ئلى اإلادًٍس

س . اث أو اإلاطالح اإلاهىُت لألخؿاء وكُامها بسفو الىلاةظ اإلاسجلت في الخلٍس  مدي جصحُذ اإلادًٍس

 _ املحدداث التي يزجكز عليها املدقق الداخلي لىضع بزهامج الخدقيق الداخلي 2

الخدكُم وحهدًل  للُامه ببرهامج الانخباز هىان ندة مددداث )نىامل( نلى اإلادكم الداخلي أن ًأخرها بهين 

 بسهامج الخدكُم الظابم ،وهرا مً أحل الخللُل مً دزحت اإلاخاؾس اإلادخمل وكىنها والتي وان مجملها ًخمشل :

 _ الخهلُماث الخاضت التي وحهذ للمدكم الداخلي مً ؾسف ؤلادازة الهلُا .

 _ اإلاالخكاث التي طبم حسجُلها مً ؾسف اإلادكم الداخلي بخطىص أكظام اإلاإطظت.

ت ومطلحت الخمىًٍ . _  ألاكظام ألاهثر نسغت للمخاؾس مشل مطلحت اإلاالُت واإلاداطبُت ومطلحت الخجاٍز
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 _ الخدفكاث التي ًلدمها مدافل الحظاباث )اإلادكم الخازجي( خٌى أكظام ووقاةف اإلاإطظت.

 _ جلُُم اإلادكم لىكام السكابت الداخلُت مً خالٌ جددًد اللىة والػهف داخل اإلاإطظت.

طت مدي جأزير هره الهىامل )اإلاددداث (كمىا بخدلُل نملُت الؿلب والشساء مً ؾسف الصباةً خُث ولدزا

م( بمداولت حلب الصباةً  ت)كظم الدظٍى زم جلىم بدزاطت الؿلبُاث  ؾلبُاتهم، واطخلباٌجلىم اإلاطلحت الخجاٍز

م ئنداد مو كظم ؤلاهخاج مً أحل جددًد الخمىًٍ الالشم بهدف جددًد جيلفت ومدة أولُت  ومهداث نً ؾٍس

ل الالشم ،وبهدف جىفير هرا  ،اخخُاحاثالةدت  ت مً أحل مً  جىفير الخمٍى لخلىم بازطالها ئلى مطلحت الخجاٍز

ىت التي جلىم بخخطُظ اإلابلغ اإلاىاطب لهملُت  ت باضداز أمس الطسف ئلى الخٍص ل جلىم اإلاطلحت الخجاٍز الخمٍى

 الشساء.

اث بهدف جلُُم هىنُت اإلاىاد  الاخخُاحاثنىد شساء  اث نلى مطلحت مساكبت اإلاشتًر اإلاؿلىبت جمس هره اإلاشتًر

اإلاشتراث والىمُت اإلاؿلىبت لُخم جدىليها ئلى مطلحت ؤلاهخاج .ولهرا حهخبر حمُو اإلاطالح ذاث أهمُت باليظبت 

ذاث الهالكت ،ونلى  لهملُت الخدكُم ،ألن أي كطىز في مطلحت مهُىت طىف ًإزس بدوزه نلى اإلاطالح ألاخسي 

 أطاض ول هره الهىامل جم ئوشاء بسهامج الخدكُم الداخلي .

 _ بزهامج الخدقيق الداخلي بميىاء مسخغاهم 3

م اإلاهمت وهم مساحهىن ذوي خبرة    هى نبازة نً مخؿـ نمل ًخم مً خالله جىشَو اإلاهام نلى أنػاء فٍس

الداخلُت وبسهامج  اإلاسحهتداخلُت جخظ فلـ ئدازة وهفاءة بىاءا نلى مإهالث وكدزاث ول منهم وهى وزُلت 

طادق نلُه مجلع ؤلادازة  الخدكُم ٌهده اإلادكم الداخلي واإلادًس الهام في بداًت الظىت ئلى أخس الظىت ،ٍو

هد في  م اإلايلف باإلاهمت واإلاظئىلين نً ئدازة الخدكُم الداخلي ،َو ،خُث ٌهخبر بمشابت نلد مإكذ بين الفٍس

 لهم في جلُُم الهمل اإلاىجص . هفع الىكذ مسحها

خُت(، مً البرامج  اهؿالكاٌهد اإلادكم الداخلي بسهامج الخدكُم الداخلي  والري ًخظ مىغىم الظابلت)جاٍز

 بدُث ٌظاند هرا البرهامج هما زةِع مهمت الخدكُم نلى:اإلاهمت، 

 باإلاهام التي أطىدث ئلُه . اطدىادا_ الخأهد مً نمل ول مساحو وأهه كام بهمله 

 _ الخأهد مً طير الهادي لهملُاث الخدكُم مً خالٌ الىكذ .

 إلاُىاء مظخغاهم  2018بسهامج الخدكُم الداخلي لظىت 

طادق نلُه مً  طىداٌو الخهسف نلى بسهامج الخدكُم الداخلي الري ٌهده اإلادكم الداخلي واإلادًس الهام ٍو

 آلاحي:ؾسف مجلع ؤلادازة مجلع ؤلادازة وهى مىضح في الجدٌو 
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 : بزهامج الخدقيق الداخلي في ميىاء مسخغاهم ( III22-)الجدول رقم  

فىج  الزقم

 الخدقيق 

 هياكل ألاهداف عىىان

زةِع مهمت  1

 الخدكُم 

جدكُم ئدازة  نملُت

 الهلىد

 _غمان ئخترام نخبت الاخخطاص 

 فُما ًخهلم بااللتزام بخىكُو الهلىد .

 _اخترام اللىاند واإلابادب اإلاداطبُت

اإلاخهللت بترحمت مً البُاهاث الخلىُت نللى شساء 

 الظلو،ألاشهاٌ.

_ الخأهد مً أن حمُو الخغيراث في الشسوؽ 

الخهاكدًت جخػو للمىافلت مً ؾسف اإلادًس 

 الهام للمإطظت .

هُيل 

الخدماث 

)الظىق( 

هُيل 

 اللاهىوي

زةِع  مهمت  2

 الخدكُم 

جدكُم اإلاطلحت 

ت )اإلابُهاث  الخجاٍز

 ظخلمت(واإلابالغ اإلا

 الخأهد مً :    

م واإلابُهاث  الامخشاٌ_  إلحساءاث الدظٍى

_  أن جيىن حمُو فىاجير اإلابُهاث كد سجلذ في 

 الىكذ اإلاىاطب .

_ حمُو ؤلانخماداث التي جطدز ًخم حسجُلها في 

 الىكذ اإلاىاطب .

 _جلُُم اإلابُهاث التي جبام بشيل صحُذ .

 _ اإلاطادكت نلى كُمت ألاضىٌ .

هُيل 

 ازي الخج

زةِع مهىت  3

 الخدكُم 

  الاطدشمازاثجدكُم 

س(  )اإلايزاهُت والخلاٍز

 _ نسع والىكس في نملُت اإلاىاشهت السأطمالُت .

ملازهت مو  الاطدشماز خؿـ  احظاق_ غمان 

الظُاطت الهامت فُما ًخهلم بالخؿىؽ الهامت 

 للظُاطاث واإلابادب الخىحيهُت للمإطظت.

ت في الىكذ اإلاددد   _جىفُر اإلايزاهُاث ؤلاطدشماٍز

_ جلُُم جىاشن ألازضدة في اإلايزاهُت جللذ 

 ؤلاجفاكُاث الالشمت.

 ؤلادازة الهلُا

زةِع مهمت  4

 الخدكُم 

جدكُم الدفاجس 

والسجالث 

اإلاداطبُت  أو 

الىقُفت اإلاالُت 

 واإلاداطبُت 

 الخأهد مً :

 _ أن السكابت الداخلُت فهالت .

_مىزىكُت اإلاهلىماث اإلاسجلت أو التي ًيخجها 

 الىكام اإلاداطبي 

 _أن مجمىنت اإلاداطبُت هكمذ بشيل صحُذ .

اإلاالُت هُيل 

 واإلاداطبُت 
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زةِع مهمت  5

 الخدكُم 

جدكُم وقُفت 

ت   اإلاىازد البشٍس

 الخدلم مً :

ت   _جؿبُم ئحساءاث ئدازة اإلاىازد البشٍس

 اإلاىكمت ._وحىد اللىي الهاملت ومياهتهم في 

لت دفو السواجب .  _ؾٍس

 _نلىد الهمل .

 الغُاباث وخىادر الهمل ودفو الهؿالث .

 _جىافم الخؿبُلاث مو اللىاةذ .

هُيل اإلاىازد 

ت   البشٍس

زةِع مهمت  6

 الخدكُم 

جدكُم ؤلاخخفاف 

بالسجالث الخلىُت 

خُت  والخاٍز

 للمهداث

_غمان وحىد ئحساءاث إلدازة السجالث الخلىُت 

 واإلاهدالث للمإطظت .

 هُيل الخلني 

زةِع مهمت  7

 الخدكُم 

جدكُم ئدازة كظم 

اث ألاولُت  اإلاشتًر

 جلدًس :  

جؿبُم ؤلاحساءاث اإلاهمىٌ بها وخد ألاكص ى 

 شسوؽ الهلد .

 _جؿبُم الجسد باطخمساز .

_ئدازة جددًد اإلاىازد بما في ذلً اخترام ألاطهم 

 وأطهم ألاكص ى .

 واللىاشم )الىم والىىم (_اطخالم اإلادخىٍاث 

_ وحىد ألاطهم الداخلت والخازحت مدددة 

 واإلاطسح بها .

هُيل ئدازة 

 اإلاخصون 

زةِع مهمت  8

 الخدكُم 

جدكُم كظم بُو 

 اإلاىخجاث الخامت

 جلدًس وجلُُم :    

 _ؤلادازة 

 _ئدازة الجظس بما ًخهلم بالدظىٍم 

 حساءاث والخدماث في هرا اإلاجاٌ _ جىفس وافت ؤلا 

 مهسفت وداتو اإلاخصون _

هُيل 

الخجازي 

 والصحً 

 املصدر :من إعداد الطالبت باالعخماد على وثائق داخليت للمؤسست 

 املطلب الثاوي : إدارة املخاطز في ميىاء مسخغاهم 

ت في اإلاإطظت  واطخخلطىاهمً خالٌ ما الخكىاه    نها أهه ال ًىحد كظم أو مدًٍس مً اإلالابالث التي أحٍس

أي أهه ال وحىد لهره الىقُفت في الهُيل الخىكُمي للمإطظت ولىً مهالجت اإلاخاؾس  ،ئدازة اإلاخاؾسىقُفت ل

اث ،أي خظب هىم اإلاخاؾس التي ًىاحهها فمشال اإلاخاؾس اإلاخاؾس اإلاالُت ًخم  والخدىم فيها مىشنت نلى اإلادًٍس

ت اإلاالُت واإلاداطبت وهرا باليظب ت وغيرها مً ئدازتها والظُؿسة نليها مً ؾسف مدًٍس ت للمخاؾس الخجاٍز

ت مظئىلت نً ئدازة اإلاخاؾس التي جخطها . اث ،أي أن ول مدًٍس  اإلادًٍس
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ئن ئدازة وحظير الخؿس في اإلاإطظت ال ًلىم نلى أطاض خؿت واضحت أو وقُفت مىكمت ومىهجُت وفم مساخل 

ت أو كظم داخل مدظلظلت مهدة مظبلا هما دزطىاه في الجاهب الىكسي ولىً جخىكف نلى ئحتهاداث  ول مدًٍس

اإلاإطظت والظبل التي ًساها في مىاطبت في مىاحهت اإلاخاؾس وخظب اإلاهلىماث التي ئطخؿهىا الحطٌى نليها مً 

 اإلالابالث اطخخلطىا أن مساخل ئدازة الخؿس في اإلاإطظت جلخطس نلى زالر مساخل هي:

حمو مخخلف اإلاهؿُاث واإلاهلىماث فُما  :هي اإلاسخلت ألاولى في مىاحهت أي خؿس وجخمشل في _ جحديد الخطز1

ًخظ التهدًداث التي جدُـ باإلاإطظت ،خُث ًخم نلى أطاطها جددًد هىم وؾبُهت الخؿس وذلً مً خالٌ 

 ئجبام أطالُب وؾسق بظُؿت جخمشل في :

 اإلاإطظت._ ًخم جددًد الخؿس في اإلاإطظت بىاءا نلى ججازب طابلت إلاخاؾس مدشابهت لها 

بىاءا نلى ؤلاؾالم مظخجداث البُئُت التي ًمىً أن جىفس مهلىماث خٌى اإلاخاؾس التي  _ ًخم جددًد الخؿس 

 اإلاإطظت.ًمىً أن تهدد 

:حهخبر زاوي مسخلت ئدازة اإلاخاؾس في اإلاإطظت في جلُُم الخؿس ومهسفت دزحت جأزيره نلى  _ جقييم الخطز2

ً هره ألاخيرة مً وغو ئطتراجُجُاث طيروزة ألاوشؿت داخل اإلاإطظت،وهرا دزاطخه مً ندة أوحه ليي ًخمى

 وأولىٍاث اإلاهالجت والخدىم في مخخلف اإلاخاؾس ،فاحساء جلُُم الخؿس فيها ًلىم نلى أطاض زالر ؾسق هي :

جلُُم الخؿس نلى أطاض دزحت خؿىزجه وذلً مً خالٌ جسجِب اإلاخاؾس التي جم جددًد  :ألاولى_الخطىة      

     خؿس.وفم جسجِب مىكم كاةم نلى أطاض دزحت الخؿىزة الىاججت نً ول ، ألاولىهىنها وؾبُهتها مً اإلاسخلت 

ًخم فيها جلُُم اإلاخاؾس نلى أطاض الهىاةد والخيالُف التي ًمىً أن جخدملها الشسهت مً  الثاهيت:الخطىة _   

   حهسع.خُث ًخم جلُُم حملت ألاخؿاز بخددًد الخيلفت الىاججت نً ول اإلاخخلفت، خالٌ حهسغها للمخاؾس 

ًخم فيها جلُُم اإلاخاؾس نلى أطاض الهىاةد والخيالُف التي ًمىً أن جخدملها الشسهت مً : الثالثتالخطىة _   

خُث ًخم جلُُم حملت ألاخؿاز بخددًد الخيلفت الىاججت نً ول مً حهسع اإلاخخلفت، خالٌ حهسغها للمخاؾس 

 للخؿس.

ً شلين شم نالجي وآلاخس وكاتي ،خُث ًخػمً ألاٌو هي آخس مسخلت في ئدازة الخؿس ،جخػم :_ املعالجت3

ألاطالُب وؤلاحساءاث اإلاخخلفت للخدخل والظُؿسة نلى مىاؾً واإلاطادز التي حشيل الخؿس واللػاء  اطخهماٌ

نليها نهاةُا ،أما الشاوي فُخمشل في جبني أطالُب وكاةُت ماوهت لحدور وجىساز حملت اإلاخاؾس اإلاخخلفت ،فمهالجت 

تي جسي اإلاإطظت أنها طدخهسع لها جياد جلخطس نلى أطلىب الخأمين مً خالٌ ئبسام نلىد للخأمين اإلاخاؾس ال

 نليها وهدا بهدف الخللُل مً خدة جأزيرها ئلى أدوى مظخىي.

ونلُه فان اإلادكم الداخلي ًلىم باخطاء ألاخؿاز التي جخهسع لها اإلاإطظت وبهد جددًده لألخؿاز ًلىم بىغو 

 اإلالترخت.الحلٌى  مخؿـ ًخػمً مخخلف
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لىً هالخل أزىاء فترة التربظ ومً خالٌ الحىاز مو اإلادكم الداخلي خٌى مىغىم ئدازة اإلاخاؾس ،جبين أن 

اإلاإطظت ال حهخمد نلى هكام فهاٌ إلدازة اإلاخاؾس ،بدُث ال جىحد فيها مطلحت مخخطت بادازة اإلاخاؾس ،وأن 

للاةمت بالبدث نً اإلاخاؾس اإلادخمل وكىنها أًػا في فلـ نلى اإلاخاؾس ا اهخمامهاإلادكم الداخلي ًسجىص 

اإلاظخلبل ،خُث ًلخطس نمله نلى ًلخطس نمله نلى جلُُم وجددًد مدي هفاءة هكام السكابت الداخلُت مً 

 خالٌ جأهُده بأن مخاؾس اإلاىحىدة باإلاإطظت جداز بفهالُت وهفاءة.
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 املبحث الثالث :مساهمت الخدقيق الداخلي في إدارة املخاطز بميىاء مسخغاهم 

ت ال ًمىً     ننها  الاطخغىاءللد جؿسكىا في الجاهب الىكسي ئلى الخدكُم الداخلي خاضت بانخبازه أداة ئداٍز

حساءاث هكسا إلاا جلدمه اإلاإطظت مً مهلىماث نً مدي جدىمها في الهملُاث التي جلىم بها اإلاإطظت وؤلا 

اإلاىغىنُت مً ؾسفها ،ودوز الخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخاؾس مً خالٌ نمل اإلادكم الداخلي نلى جددًد 

وجلُُم اإلاخاؾس ومداولت ضدها والخدىم فيها ،فظىداٌو مً خالٌ هرا اإلابدث الخؿسق ئلى مظاهمت وقُفت 

 الخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخاؾس بمُىاء مظخغاهم .

 ول :مهام املدقق الداخلي في إدارة املخاطز في ميىاء مسخغاهم املطلب ألا 

بغُت الخهسف نلى مهام اإلادكم الداخلي للمإطظت مدل الدزاطت في ئدازة اإلاخاؾس ومدي مظاهمخه ذلً في 

حظُير أوشؿتها بأمان ،جم ئحساء ملابلت مو اإلادكم الداخلي ومً خالٌ ؤلاحاباث اإلالدمت مً ؾسف اإلادكم 

 برش أهم اإلاهام التي ًلىم بها في الىلاؽ الخالُت :الداخلي ه

،وذلً بأمس مً اإلادًس الهام  nًلىم ئنداد بسهامج الخدكُم الداخلي للظىت   n_1_ في الشالسي ألاخير مً الظىت 1

 ما ًلي: الانخباز ،مو ألاخر بهين 

س التي أندها في الظىىاث   .الظابلت_ الىلاةظ التي ٌسجلها اإلادكم الداخلي في الخلاٍز

س اإلادكم الداخليالظابلت، _ اإلاشاول اإلاسجلت في الظىت   .والتي لم جىً مبرمجت في جلاٍز

 ._ ألامىز اإلابرمجت في بسهامج الظىت اإلااغُت ،والتي ًخم اللُام بها لظبب ما

 ._ جىحيهاث السةِع اإلادًس الهام

الىقاةف التي ًجب جدكُلها لهره الظىت _ هما ًجب أن ٌشمل بسهامج الخدكُم الداخلي أهبر كدز ممىً مً 

ت ،اإلاخصون ،وغيرها (.  الخاضت ألاطاطُت )الشساء ،اإلاىازد البشٍس

 نىدما ًىمل اإلادكم الداخلي ئنداد البرهامج ًلدمه للسةِع اإلادًس الهام الري ًلىم باإلاطادكت نلُه .

 ج اإلاظؿس؛ًلىم اإلادكم الداخلي بهملُاث الخدكُم في ئؾاز البرهام n_ في الظىت 2

 _ ٌهمل اإلادكم الداخلي في جلُُم هكام السكابت الداخلُت؛3

 _ ٌهمل اإلادكم الداخلي نلى غمان اخترام ألاخيام اللاهىهُت والخىكُمُت؛4

 _ ٌظعى اإلادكم الداخلي ئلى غمان فهالُت ئحساءاث الخدكُم وجىفير اإلاىزىكُت في اإلاهلىماث الىاججت نىه؛5

 لى خماًت أضٌى اإلاإطظت؛_ ٌهمل اإلادكم الداخلي ن6
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ت؛7  _ ٌهمل اإلادكم الداخلي نلى غمان الاطخغالٌ ألامشل للمىازد اإلاادًت والبشٍس

شخطُت مو اإلادًس الهام ،هما ًدػس  احخماناثاإلاباشس،في شيل  باالجطاٌ_ ًلىم اإلادكم الداخلي باطخمساز 8

 مدًسي الىقاةف السةِظُت؛ احخماناث

سه الظابلت؛_ ًخابو اإلادكم الداخلي 9  جصحُذ الىلاةظ التي سجلها في جلاٍز

_ًخابو اإلادكم الداخلي مدي جؿبُم مخخلف اإلاطالح للخىحيهاث والخهلُماث التي جىاضل ئليها مً خالٌ 10

 الهام.وهرا التي كدمها السةِع اإلادًس الخدكُم، نملُت 

ت ؤلاؾالم اليا الانخباز مو ألاخر بهين  ملت والغير مفُدة نلى حمُو الهملُاث أن اإلادكم الداخلي ًملً الحٍس

داخل اإلاإطظت ،هما ًلىم بخددًد ألاهداف الظىىٍت لداةسة الخدكُم الداخلي والتي جبنى نلى أطاض أهداف 

وغاًاث نملُت الخدكُم بىاء نلى خؿـ وطُاطاث اإلاإطظت ،وأبسش الخؿىاث التي ٌهخمدها اإلادكم الداخلي في 

 ظخغاهم هي :نملُت ئدازة اإلاخاؾس في مُىاء م

ًلىم باهدشاف الخؿس مً خالٌ أمس ًأجُه مً السةِع اإلادًس الهام نً خؿس مهين لُلىم : ألاولىالخطىة _ 

وأن ًلىم باهدشافه بىفظه وذلً مً خالٌ اإلاهلىماث التي جطله مً أؾساف أخسي أو بؿسق وئدازجه، بخدكُله 

 مخخلفت.أخسي 

 الخؿس.ًبدأ بخددًد أطباب وؾبُهخه، د هىنه للخؿس وجددً اهدشافهبهد : الثاهيتالخطىة _

الحل ألامشل  واخخُاز :ًلىم بخددًد مجمىنت مً الحلٌى التي ٌظاند نلى نالج هرا الخؿس  الخطىة الثالثت_

 لرلً .

سه ئلى السةِع اإلادًس : الزابعتالخطىة _   الهام.ًسفو جلٍس

 ازجفامومً بين ألامشلت التي كدمها اإلادكم نً اإلاخاؾس التي حهسغذ لها اإلاإطظت وجمذ ئدازتها مً ؾسفه هي 

اإلاطاٍزف نً الحد اإلاهلٌى الري جم جددًده مظبلا ،خُث كام اإلادكم الداخلي بالبدث نً ألاطباب فىحد 

اث اإلاإطظت أهبر مً الحجم اإلاخؿـ له ،وذلً ألن اإلاىزد كدم  اإلاإطظت  اشترثلهم جدفيزا بأهه لى أن مشتًر

ادة اإلاطاٍزف .وبهد جددًد اإلادكم الداخلي  همُت أهبر ًلدم لها جخفُػاث ،ووان هى الظبب السةِس ي في ٍش

 للخؿس كام بخلدًم مجمىنت مً الخىضُاث التي جدىاطب مو هرا الىغو مً أحل جصحُده.

 : جىصياث املدقق الداخلي عىد جدقيقه للخزيىت 

 الحلٌى الالشمت لدظىٍت الىغهُت نلى أخظً وحه؛_ ئًجاد 

لت ضازمت؛  _ زضد ومساكبت الحظاباث بؿٍس

 _ ئوشاء سجل والخىكُو نلُه مً ؾسف كظم اإلابُهاث؛
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 _ جدظين أطالُب السكابت؛

_ جؿبُم ئحساءاث ألامىاٌ الشابخت التي جدنى ئلى جددًد زأض ماٌ الهامل مً خالٌ ئنادة اإلابلغ بىاءا نلى 

 لىفلاث؛ملخظ ا

 _ جللُل اإلاطسوفاث؛

 _حسجُل حمُو اإلابالغ اإلادفىنت؛

دة مً هىنها نىدما جخم اإلاىافلت نلى شسائها؛  _ حهل اإلادفىناث فٍس

_ خماًت اإلاظدىداث اإلاداطبُت وغبؿها؛الفطل في اإلاهام بين أمين الهام واإلاداطب هى أمس أطاس ي في غُاب 

 ًجب جىفير زكابت ئغافُت مً كبل الصخظ اإلاظئٌى . ( والفطل بين هره الىقاةفالاخخُاٌاإلاخاؾس )

 دور املدقق في إدارة املخاطز 

مً خالٌ الخىضُاث اإلاسجلت أناله حظخهسع مظاهمت اإلادكم في جددًد وئدازة اإلاخاؾس اإلاالُت التي جم جسهيز 

ئحساءاث ومهسفت مدي نليها في دزاطت الحالت خُث ًلىم هرا ألاخير بخدكُم ول الهملُاث اإلاداطبُت بىغو 

الخلي دبها مً كبل ألاؾساف اإلاهىُت وذلً بخىاشن ألازضدة اإلاالُت ًشبذ لىا مدي صحت اللىاةم اإلاالُت ،ومً 

خالٌ جدلُلىا لهمل اإلادكم الداخلي وحدها أن له دوز هبير في جلُُم هكام السكابت الداخلُت والىشف نً 

ش أو الخؿأ أو التزوٍس في اللُىد اإلاالُت واإلابالغ اإلاداطبُت ئذ الىلاةظ وألاخؿاء التي حشيل بالخالي خؿس الغ

ٌهخبر الخدكُم الداخلي حصء مهم في مإطظت مُىاء مظخغاهم خُث ًلىم بالخللُل مً اإلاخاؾس اللاةمت 

 ومهالجتها لػمان الظير الجُد ألوشؿتها بيل أمان والتزام.

سه للسةِع اإلادًس الهام للمإطظت ،مً بهد أن ًيخهي اإلادكم الداخلي مً جأدًت مهامه        ًلىم بازطاٌ جلٍس

س في ضُغخه النهاةُت ،مسانُا مهاًير وشسوؽ  ت لجهل الخلٍس أحل ؤلاؾالم نلُه واللُام بالخهدًالث الػسوٍز

ًترأطه مدًس اإلاإطظت إلاىاكشت ما حاء فُه بدػىز ول زؤطاء اإلاطالح ،ليىن  احخمامخُث ٌهلد -ئنداده 

س ًدخىي  نلى نملُت الخدكُم الداخلي التي جمذ نلى مظخىي اإلاإطظت ،فُلدم فُه اإلادكم الداخلي هدا جلٍس

حملت مً الخىضُاث واإلاالخكاث نً الهملُاث وؤلاحساءاث اإلاخبهت في ول اإلاطالح وألاكظام التي جم فدطها في 

س بسأًه نً مدي هفاءة وفهالُ لترح خلٌى مىاطبت لها ،هما ًسفم هرا الخلٍس ت هكام السكابت اإلاإطظت ٍو

الداخلُت في اإلاإطظت ،ومدي التزامها باللىاهين والخههداث واخترامها إلاهاًير اإلاىاضفاث التي جمخلىها ،بغُت 

 مظاندة ئدازة اإلاإطظت نلى اجخاذ ؤلاحساءاث الخصحُدُت الالشمت في أطسم وكذ ممىً.

 املطلب الثاوي :جحليل الىخائج  

 مسخغاهم " ميىاءجحليل هخائج الدراست الخطبيقيت :"دراست حالت مؤسست 
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ت نلى حاهب الخؿبُلي  مً   اطخيخجىاخالٌ فترة جسبطىا في مإطظت مُىاء مظخغاهم وئطلاؽ دزاطدىا الىكٍس

 الىلاؽ الخالُت :

 _جدخل اإلاإطظت مُىاء مظخغاهم مياهت مهمت في الغسب؛ 

غالبُت مىقفي اإلاإطظت مما ئوهىع نلى غهف أدائهم ئججاه اإلاخاؾس  _ غُاب فلظفت ئدازة اإلاخاؾس لدي

 اإلاددكت بها؛

_ كُام اإلادكم الداخلي للمإطظت بمهمت جلُُم هكام السكابت الداخلُت ما ٌظاهم في الظير الحظً ألوشؿتها في 

ىه في مهمت ئدازة اإلاخاؾس حهخبر مهسكال أمام هجاح وقُفت ئدازة اإلاخاؾس مً ؾسف الخدكُم  خين غهف جيٍى

 الداخلي؛

_ ٌظاند الخدكُم الداخلي في اإلاإطظت نلى جدلُم أهدافها مً خالٌ ئًجاد مىهج مىكم ودكُم لخلُُم 

 اإلاخاؾس؛ وئدازةوجدظين فهالُت هكام السكابت الداخلُت 

ظت والهمل _ ٌهخبر دوز اإلادكم الداخلي في ئدازة اإلاخاؾس في اإلاإطظت ذو أهمُت هبيرة وذلً إلغافت كُمت اإلاإط

نلى جدلُم أهدافها ،مً خالٌ جلدًم جأهُد مهلٌى نلى أن اإلاخاؾس التي جىاحه اإلاإطظت جداز بفهالُت ،وذلً 

ادة زلت الصباةً وأصحاب اإلاطالح؛ اهدشافهامً خالٌ   والبدث نً طبل الهالج اإلاىاطبت لٍص

بُت  نالُت اإلاظخىي والىفاءة لىنها ال _باليظبت للخيىًٍ فان اإلاإطظت جىفس للهاملين دوزاث جيىٍيُت وجدٍز

 جخظ حاهب ئدازة اإلاخاؾس ألن اإلاإطظت أضال ال جدخىي وقُفت أو مطلحت جخظ حظير اإلاخاؾس.

 : الاقتراحاثجقديم 

_ غسوزة جيىًٍ اإلادكم الداخلي إلاإطظت مُىاء مظخغاهم في مجاٌ ئدازة اإلاخاؾس وجدكُلها بشيل الري  

 ًخىافم ومهاًير الخدكُم الدولُت؛

كظم حدًد مظخلل نً باقي  اطخددار_ حهدد وجىىم اإلاخاؾس التي جخهسع لها اإلاإطظت فسغذ نليها 

 ألاكظام ًيىن وشاؾه ألاطاس ي ئدازة مخخلف اإلاخاؾس بطفت فهالت؛

_نلى اإلادكم الداخلي أن ًلىم ببىاء ئطتراجُجُت واضحت إلدازة اإلاخاؾس جيىن مبيُت نلى جدلُل دكُم للبِئت 

ىهاث التي كد جيىن نليها اإلاخاؾس مظخلبال بشيل ًػمً للمإطظت الداخلُت وا لخازحُت ،وهرا جطىز الظِىاٍز

 .الىجاح وؤلاطخمساًت

 _ مخابهت الخؿىزاث الفىُت التي جؿسأ نلى مهاًير الخدكُم الدولُت ومدي نالكتها بادازة اإلاخاؾس.
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 خالصت الفصل:

مً خالٌ الدزاطت اإلاُداهُت في مإطظت مُىاء مظخغاهم والحىاز مو اإلادكم الداخلي جبين أن اإلاإطظت ال  

حهخمد نلى هكام فهاٌ إلدازة اإلاخاؾس ،وأن اإلادكم الداخلي ال ًملً الخبرة واطهت في مجاٌ ئدازة اإلاخاؾس 

مخخطت بادازة اإلاخاؾس ،وأن  بالشيل الري ًمىىه مً جفهُل أداء اإلاإطظت ،خُث ال جىحد فيها مطلحت

فلـ نلى اإلاخاؾس اللاةمت وال ًلىم بالبدث نً اإلاخاؾس اإلادخمل وكىنها أًػا  اهخمامهاإلادكم الداخلي ًسجىص 

في اإلاظخلبل ،خُث ًلخطس نمله نلى جلُُم وجددًد مدي هفاءة هكام السكابت الداخلُت مً خالٌ جأهُده بأن 

 لُت وهفاءة .مخاؾس اإلاىحىدة باإلاإطظت جداز بفها

ئلى وحىد نالكت جسابـ وجيامل بين الخدكُم الداخلي وئدازة اإلاخاؾس خُث أنهما مىمالن لبهػهما  هما جىضل

وهرا زاحو ئلى ؾبُهت جىاطم الهمل فُما بُنهما وهرا مً خالٌ جبادٌ اإلاهلىماث بهدف الخللُل مً خدة 

تاطاإلاخاؾس في اإلاإطظت ختى جخمىً هره ألاخيرة مً جدلُم أهدافها بدزحت أولى في  جدلُم ألازباح  خمساٍز

 والحفاف نلى خلىق أصحاب اإلاطالح . 
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خاضت مع هبر جلىم املؤسست الاكخطادًت بئعؿاء أهمُت هبيرة لحماًت ممخلياتها فهي حسعى للحفاف عليها        

أوشؿتها ومهامها وختى جلىم املؤسست بمخابعت ول ، واسخمسازهاذلً إلى غمان بلائها وبالخالي ًؤدي حجمها ،

فهي أضبدذ جىلى أهمُت هبيرة للخدكُم الداخلي خُث أهه وقُفت مسخللت داخل املؤسست ًلىم على أساس 

ويهدف هرا ، ،وجلدًم الىصح وإلازشاد للمؤسست الُت وغير املالُت داخل املؤسستفدظ وجلُُم الجىاهب امل

ًتها مً الغش والاخخالس على أضٌى املؤسست وخما ألاخير إلى جىفُر السُاساث التي جػعها إلادازة واملدافكت

عخمد املدكم الداخلي في أداء عمله على مجمىعت مً املعاًير الدولُت، والسسكت أكسها معهد املدكلين  َو

وليي ًطل املدكم إلى املىكف الري ًيىن فُه كادزا على إبداء زأًه ،فئهه ًجب علُه الحطٌى على ، الداخلُين

 ،املالبمت واملىغىعُت. جب أن جخطف هره ألادلت بالىفاًتخُث ً، جؤٍد هرا السأيدلت إثباث وافُت أ

بت الداخلُت وذلً بهدف هما أن وقُفت الخدكُم الداخلي وقُفت تهخم بالدزجت ألاولى بخلُُم هكام السكا     

مً العمل فبعدما ًخخؿى هره املسخلت ، ىٍاثًخدىمىن في أوشؿتهم وهرا على وافت املسخلين جعل املسئى 

لين بغُت فدطها وملازهتها مع بعؼ خعلُماث املىغىعت جدذ جطسف املسئى ًيخلل إلى فدظ إلاجساءاث وال

عاث ختى جبرهً أن مثل هره إلا  جساءاث املساجع السسمُت مداولت منها الاسدبداٌ بالىطىص اللاهىهُت والدشَس

خأهد املدكم مً جىدة وهفاءة السكاب، حشيل مساجع مىثىق منها م جددًد املخاؾس والحد ٍو ت الداخلُت عً ؾٍس

 منها .

عمل الخدكُم الداخلي على إدازة مخاؾس املؤسست باعخبازها         وجخم ، جطمم وجىفر مً كبل مجلس إلادازةَو

م جطمُم بسهامج ،إدازة  إدازتها مً خالٌ جىفُر إستراجُجُت املؤسست بأهملها مً كبل املىقفين عً ؾٍس

والتي جخم عبر مساخل وجدكُم ، للخدكُم مً ؾسف املدكم الداخلي خير ًجب إخػاعهاملخاؾس خُث هرا ألا 

س ما إذا واهذ أهداف  إدازة املخاؾس عبازة عً عملُت جفطُلُت ومىكمت لبرهامج إدازة املخاؾس مطممت لخلٍس

وما إذا ، مىاسبتطممت لخدلُم جلً ألاهداف وما إذا واهذ الخدابير امل، املؤسست الخخُاجاثرهامج مالبمت الب

س ألاولُت جىفُر هره الخدابير بشيل سلُم ، جم خمثل دوز الخدكُم الداخلي في دعم إلادازة مباشسة عبر الخلاٍز ٍو

عىد وغع الخدكُم وجسهيز جىثُف الاجساءاث في املىاؾم  الاعخباز ت وأخر عىامل املخاؾس في للجهاث ذاث العالك

 .لتي جخميز بازجفاع املخاؾس خىلهاا

 نتائج الفرضيات :

البُاهاث الخدكُم الداخلي ٌسمذ بالخأهد مً صحت وسالمت  جم إثباث صحتها خُث أن الفرضية ألاولى

 .عليها والاعخماد

خُث ًلعب الخدكُم الداخلي دوز أساس ي في مساعدة إلادازة في جلُُم  جم إثباث صحتها الفرضية الثانية

والخعامل مع هرا الخؿس مً خالٌ جلُُم وجفعُل هكام السكابت الداخلُت  الاسخجابتاملخاؾس اللابمت وهُفُت 

 .وأداء املؤسست بطفت عامت وإدازة املخاؾس بطفت خاضت

صحتها خُث جخىفس مؤسست مُىاء مسخغاهم على الخدكُم الداخلي لىً ال جدخىي  جم إثباث الفرضية الثالثة

 الخدكُم الداخلي أداة حساهم في إدازة املخاؾس. أن ٌعني، وهرا على إدازة مخخططت في إدازة املخاؾس 
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 :الدراسةتائج ن

املخعللت بالخدكُم الداخلي وإدازة املخاؾس وهرلً مداولت جبين دوز بعد دزاسدىا ملخخلف الجىاهب      

 في:جىمً الىخابج مجمىعت مً إلى الخىضل  املخاؾس جمدكُم الداخلي في إدازة الخ

 النتائج النظرية :

 .وعي للمدكم الداخلي بأهمُت دوزه في جفعُل إدازة املخاؾس_وجىد 

على أزاء  اوعىسوالري ألاعماٌ، لخدكُم الداخلي على بِئت _الدوز الىبير الري لعبه إضداز املعاًير الدولُت ل

غافت إلى الفدظ والخلُُم والخأهُد أضبدذ جلىم بخلُُم املخاؾس وجلدًم الخدماث ال فبالداخلي، الخدكُم 

ت بما ًػُف كُمت للمؤسستالا   .سدشاٍز

_ ًىفس املدكم املعلىماث اليافُت والالشمت لدازة املؤسست وهرا مً أجل أخر الخدابير الالشمت واليافُت مً 

 .أجل مىاجهت مخخلف ألاخؿاز باملؤسست

 .س_الدوز الجىهسي للمدكم الداخلي الري ًمىً في جلدًم غماهاث لإلدازة بفعالُت هكام إدازة املخاؾ

_هىان جيسُم وعالكت جسابـ وجيامل فُما ًخظ الىقُفخين الخدكُم الداخلي وإدازة املخاؾس وهرا مً خالٌ 

 مً كبل إدازة املخاؾس. الخدلم مً مخخلف املعلىماث والخىضُاث التي أعدها املدكم

 :النتائج التطبيقية

الحالُت واملخىكعت ،هما ٌعد عمل املدكم  الاكخطادًتٌعد الخدكُم الداخلي أداة فعالت للخللُل مً املخاؾس _ 

اللسازاث في الىكذ املىاسب السُما اللسازاث  اجخاذبها لغسع الداخلي غسوزي في إدازة ألاخؿاز والخيبأ 

 إلاستراجُجُت والدشغُلُت؛

ت جامت بخأثير هره املخاؾس على أهدا ف _حسعى إدازة املؤسست في الخيبأ وإدازة املخاؾس بأهىاعها على داٍز

أدواث وأسالُب ملىاجهت هره املخاؾس والخدكُم الداخلي ٌعخبر أخد أهم  اسخخداماملؤسست ،هما حعمل على 

 هره ألاسالُب؛

ت واملالُت ٌساعده لخدلُم الىفاءة وألاهداف  إن_ فهم املدكم لؿبُعت املخاؾس وإوعياستها على الىىاحي إلاداٍز

 املسؿسة للمؤسست؛

 .عملُت إدازة املخاؾس في املؤسست مساهمت فعالت ليشاؽ الخدكُم الداخلي في _هىان
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 الاقتراحات:

 في:والخىضُاث جخلخظ  الاكتراخاثؾسح مجمىعت مً  إليها ًمىًالبدث وهخابج املخىضل مً خالٌ 

 .إلادازة العلُا في املؤسست بيشاؽ الخدكُم مما ٌساعد على جؿىٍس هره الىقُفت اهخمام_غسوزة 

ت اليافُت لدعم وججسُد الخدكُم الداخلي  ._غسوزة جىفير املىازد املالُت والبشٍس

 ._غسوزة وجىد عالكت بين إدازة املخاؾس وبين الخدكُم الداخلي لخدمت أهداف املؤسست وغمان جدلُلها

خالٌ بلسم الخدكُم ملا له مً أثس هبير في جخفُؼ معدٌ املخاؾس إلى أدوى خدوده مً  الاهخمام_غسوزة 

 .كُاسه وجدلُله لهره املخاؾس

بُت و  فُما ًخظ إدازة بطفت مسخمسة هرا مؤجمساث علمُت هدواث مخخططت و _غسوزة علد دوزاث جدٍز

 .خاؾس ودوز الخدكُم الداخلي فيهاامل

أجل غمان أدائها  ىافس لديهم الخبرة الالشمت مًجخُم الداخلي مً كبل أؾساف خازجُت _فدظ وقُفت الخدك

 املطالح. ألصحاببمسخىي ًدلم السغا 

 :الدراسة فاق أ

الاكخطادًت، للمؤسست أهمُت بالغت باليسبت داخلي في إدازة مخاؾس املؤسست ذو ٌعخبر مىغىع دوز الخدكُم ال

 منها:هرهس  أن جثري البدثمىً مً املؾسح بعؼ املىاغُع التي  ًمىً وعلُه

 .املخاؾس في املؤسست الاكخطادًت دازةهئستراجُجُت ل _الخدكُم الداخلي 

 .ي في جفعُل مبادا خىهمت الشسواث_ دوز الخدكُم الداخل 

 ام إدازة املخاؾس.مدي جأثير كُام املدكم الداخلي بمه_
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 :باللغة العربية الكتب 

 ..  0202ؤحمد حلمي حمػت ، الخدكيم الداخلي والحيومي ،مىخبت املجخمؼ الػزبي لليشز ،غمان ،ألاردن ، -

،الحيومي ، إلاداري ،الخاص ؤحمد حلمي حمػت ،الاججاهاث املػاصزة في الخدكيم والخإهيد )الداخلي  -

 0222،البيئي ، امليشأث الصغيرة (،دار صفاء لليشز والخوسيؼ ،غمان  

      0222،دار صفاء لليشز والخوسيؼ ،ألاردن  0ؤحمد حلمي حمػت ،مدخل إلى الخدكيم والخإهيد الحدًث ،ط  -

دار وائل للعباغت واليشز ،  0ط ،خالد ؤمين غبد هللا ،غلم جدكيم الحطاباث الىاحيت الىظزيت والػمليت  -

 .0222_0222،ألاردن 

 .0200دار املطيرة لليشز والخوسيؼ  ،غمان ،الاردن ، 0خالد وهيب الزاوي ،إدارة املخاظز املاليت ،ط  -

خلف غبد هللا الورداث ،الخدكيم الداخلي بين الىظزيت والخعبيم ،مؤضطت الوراق لليشز والخوسيؼ  -

 0222،العبػت ألاولى ،ألاردن 

،الوراق لليشز  IIAخلف غبد هللا الورداث ،دليل الخدكيم الداخلي وفم املػاًير الدوليت الصادرة غً  -

 .0202والخوسيؼ ،غمان ، 

،إجحاد املصارف الػزبيت  0داوود ًوضف صبح ،دليل الخدكيم الداخلي وفم املػاًير الدوليت ،ط  -

  0222،لبىان ،

،إجحاد املصارف الػزبيت ،بيروث ،  0املػاًير الدوليت ،ط  داوود ًوضف صبح ،دليل الخدكيم الداخلي وفم -

0202  ، 

 . 0202،املطيرة لليشز والخوسيؼ ،غمان ،ألاردن  0دريد وامل الخبيب ،إدارة املحافظ الاضدثماريت ،ط  -

،الدر الجامػيت  0ظارق غبد الػال حماد ،إدارة املخاظز )افزاد ،إداراث  ،شزواث ،مصارف (ط  -

 . 0222،مصز، ،الاضىىدريت  

،دار املطيرة لليشز والخوسيؼ  0غطان فالح املعارهت ،جدكيم الحطاباث املػاصزة_الىاحيت الىظزيت  ،ط  -

 0222،ألاردن ،
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   0202،دار ؤضامت لليشز والخوسيؼ ،ألاردن ، 0فاظمت الشهزاء محمد ظاهزي ،إدارة املخاظز الشراغيت ،ط  -

 .0220زاحػت الداخليت ،دار الجامػيت الجدًدة ،إلاضىىدريت ، ي وآخزون ،الزكابت واملر فخحي رسق الطوافي -

 .0202كصوغت ،رغيد ،واللصار ،محمد ضامز ،إدارة املخاظز ،حامػت دمشم ، -

، وآخزون ،الخدكيم والزكابت الداخليت غلى املؤضطاث ،املىظمت الػزبيت للخىميت إلاداريت هزيمت غلي حوهز -

 . 0200بحوث ودراضاث ،مصز ،

مي ظواهز ،مطػود الصدًلي ،مزاحػت الحطاباث والخدكيم ،دًوان املعبوغاث الجامػيت محمد التها -

،0222 . 

محمد الطيد ضزاًا ،ؤصول وكواغد املزاحػت و الخدكيم الشامل ،املىخب الجامعي الحدًث ،الاضىىدريت  -

 .0222،مصز ،

املعبوغاث الجامػيت ، ، املزاحػت ومزاكبت الحطاباث مً الىظزيت إلى الخعبيم ، دًوان محمد بوجين -

 .0222الجشائز ،

 0222محمد غباص الزماحي ، مزاحػت املػامالث املاليت ،دار صفاء لليشز والخوسيؼ ،غمان ،

،دار صفاء لليشز والخوسيؼ ،ألاردن  0هادي الخميمي ،مدخل إلى الخدكيم مً الىاحيت الىظزيت والػمليت ،ط -

،0222  . 
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internal audit standards 2010. 

- William,  R, & Kinney, jr Auditing Risk Assessment and Risk Mangement Processesm, The 
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 الرسائل الجامعية :

إبزاهيم رباح إبزاهيم املدهون ،دور املدكم الداخلي في جفػيل إدارة املخاظز في املصارف الػامت في  -

كعاع غشة ،رضالت ماحطخير غير ميشورة ،وليت الخجارة ،كطم املحاضبت والخمويل ،غشة ،فلطعين 

،0200 .  

مخعلباث هيل شهادة  جومي إبزاهيم ،الىظام املصزفي الجشائزي واجفاكيت باسل ، رضالت ملدمت ضمً -

 . 0222_ 0222املاحطخير في الػلوم الاكخصادًت ،حامػت محمد خضير بطىزة 

رحو خيرة  ،دور الخدكيم الداخلي في إدارة املخاظز في املؤضطت  ،دراضت حالت الشحاج الجدًدة  -

 . 0200_ 0200،رضالت ملدمت لىيل املاحطخير في املحاضبت حامػيت حطيبت بً بوغلي 

هيم غوض املدهون  ،الػوامل املؤثزة في الػالكت بين الخدكيم الداخلي والخارجي في املصارف رغد إبزا -

وؤثزها في حػشيش هظام الزكابت الداخليت وجخفيض جيلفت الخدكيم الخارجي ،رضالت ماحطخير ،الجامػت 

 .0202الاضالميت غشة ،فلطعين 

جحطين حطيير املؤضطت ،دراضت حالت جصدًز شػباوي لعفي ،املزاحػت الداخليت مهمتها  ومطاهمتها في  -

 0222الغاس الخابؼ لليشاط الخجاري ملجمؼ ضوهعزان ، مذهزة ماحطخير ،حامػت الجشائز ،

ظارق مفلح ؤبو حمػت حجير ،الليادة الاضتراجيجيت ودورها في إدارة املخاظز وألاسماث ،دراضت جعبيليت  -

في إدارة  للحصول غلى درحت دهخوراه الفلطفت  الفلطعيييت ،رضالت ملدمتغلى املؤضطاث الحيوميت 

 .  0202ألاغمال ،حامؼ كىاة الطويظ، مصز،
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موهت هجيرة ،واكؼ املزاحػت الداخليت في املؤضطت الاكخصادًت مً مىظور إدارة املخاظز ،رضالت  -

  0202ماحطخير في املحاضبت ،حامػت كاصدي مزباح ،وركلت ،

لخدكيم الداخلي في ضبغ ألاداء املالي و إلاداري _دراضت ًوضف ضػيد ًوضف املدلل، دور وظيفت ا -

جعبيليت غلى الشزواث املطاهمت الػامت املدرحت في ضوق فلطعين لألوراق املليت ،مذهزة 

 0222bu.univ.ouargla.dz ،02:00 ،20_22_0202املاحطخير،الجامػت إلاضالميت ،فلطعين ،

 

 املجالت 

غلي الجوهز ،دور الخدكيم الداخلي في الىشف غً الفطاد مً خالل  شادلي البرغوثي ،صالح الػلدة ،هزيمت

 0202،ضىت 2،فصل 02،الػدد 2املطاءلت ،مجلت دارضاث املحاضبيت واملاليت ،املجلد 

 

 لعلمية :ا ادالالتامل 

غزابت الحاج ،جمجغدًً هور الدًً ،املزاحػت الداخليت هإداة إلدارة املخاظز في املؤضطت إلاكخصادًت  -

،ملخلى الدولي الثالث حول إضتراجيجياث إدارة املخاظز في املؤضطاث ألافاق والخحدًاث ،حامػت 

  . 0222هوفمبر  02،_02حطيبت بً بوغلي ،الشلف 

وإضتراجيجيت الخإمين في ظل جىىولوحيا املػلوماث ،املؤجمز الػلمي املىصور ،واضز هصز،إدارة املخاظز  -

 02_02الدولي الطىوي الطابؼ ،إدارة املخاظز وإكخصاد املػزفت ،حامػت الشيخوهت ،غمان ،ألاردن 

 ، 0222هيطان 

 التقارير:

دن ،ظبػت إلاجحاد الدولي للمحاضبين ،إصدراث املػاًير الدوليت للخدكيم وركابت الجودة ،غمان ،ألار  -

0222. 

 

 



 ملخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخص: امل

واقع التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء _مستغاهم _ ومدي مساهمته في التقليل  إبساش  تهدف هره الدزاسة إلى     

من املخاطس التي تهدد وثحيط وثتربص باملؤسسة ،وملعسفة كيف يساهم التدقيق الداخلي في إدازة املخاطس على 

لك على مستىي  مؤسسة ميناء _مستغاهم، حيث ثم القيام بدزاسة هظسية وثطبيقية للمىضىع معتمدين في ذ

 املنهج الىصفي وعلى أدوات الدزاسة املتمثلة في املقابلة الشخصية ،واملالحظة ،وكرا  دزاسة الىجائق .

ومنه خصلت الدزاسة إلى مجمىعة من التىصيات أهمها :ضسوزة إستحداث قسم خاص بئدازة املخاطس بعمل 

شمات وإثخاذ القسازات باملؤسسة محل بالتنسيق مع وظيفة التدقيق الداخلي ملساعدة املؤسسة في مىاجهة لا 

الدزاسة ،وكرا إلاهتمام بىظيفة التدقيق الداخلي مما يساعدها على التطىيس وثىفير إمكاهياتها ومىازدها الالشمة 

لتدعيم مكاهتها في املؤسسة ،مع إحترام املدقق الداخلي لصفاثه "إلاستقاللية واملىضىعية " التي يضمن محافظته 

 إدازة املؤسسة هي املسؤولة عن ثنفير عملية إدازة املخاطس . على حياده ،ألن

 الكلمات:املفتاحية: 
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Résumé :  

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence la situation de l'audit interne dans l’entreprise du 

port de Mostaganem, et en quoi elle contribue à réduire les risques qui menacent au sein de 

l’entreprise  et de savoir comment l'audit interne contribue à la gestion des risques au niveau du port 

de Mostaganem. 

Pour savoir plus la contribution de l’audit interne théorique et pratique a été réalisée, afin de réalisé   

 cette étude on a utilisé l’ Approche descriptive et les outils d'étude de l'entretien personnel, 

l'observation, ainsi que l'étude de documents. 

L'étude a débouché sur un certain nombre de recommandations, notamment: La nécessité de 

développer une section spéciale sur la gestion des risques en coordination avec la fonction d'audit 

interne afin d'aider l’entreprise à faire face aux crises et à prendre des décisions au sein de 

l’entreprise  étudiée, ainsi que la fonction d'audit interne, qui les aide à développer et à fournir leur 

potentiel et les ressources nécessaires pour renforcer leur position dans l'institution, Avec un respect 

au l'auditeur interne et de ses qualités «d'indépendance et d'objectivité» qui assurent sa neutralité, 

car la direction de l’entreprise  est responsable de la mise en œuvre du processus de gestion des 

risques. 

les mots clés :  Audit interne, Contrôle interne, Auditeur interne, Gestion des risques. 
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