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 :مقدمت عامت

ٗاث في حؿهُىاث الٓغن اإلااض ي وبضاًت الٓغن الخالي اَخماما واؾو ، وطلٚ بهض حهغع  مت الشغ خكُذ خٖى

ٗاث في الهالم ؤلاَالؽ مثل اهضعؾىن آعزغ واهغون ؾىت  ظا ألاػماث اإلاالُت التي مؿذ الهالم2001نضة شغ   ، ٖو

ٗاث مخهضصة الجيؿُاث في الهالم َغغذ نلى الضٛو اإلاؿخٓبلت  . ا وشغ ٗاث الهمالْت اهدشاَع ومو قهىع الشغ

ُت الؾخٓؿاب ؤٖبر نضص مً عئوؽ ألامىاٛ والاؾدثماعاث بلى  و الُٓىص والخىاحؼ الجمٖغ ٗاث َع لهظٍ الشغ

ٗاث والتي ؤضبدذ مهُاع ًمثل وحىص بِئت  مت الشغ ؤعاغيها وطلٚ مً زالٛ الالتزام بخؿبُٔ مباصت خٖى

ٗاث نلى صٛو مسخلُت وغغوعة  ت واضخت اإلاهالم جخمحز بالشُاَُت مما ؤصي بلى مىاَؿت بحن َظٍ الشغ اؾدثماٍع

ت ومخؿىعة جىگىا بالُٓام بمسخلِ اإلاؿاولُاث اإلاسىلت لها واإلاانضة الؾخسضام ألامثل  ابُت ٍْى وحىص ؤهكمت ْع

ٗاث بلى الاؾخهاهت بإشخاص طوي الخبرة  للمىاعص الاْخطاصًت ، مما صَو باإلصاعة ومجلـ ؤلاصاعة لهظٍ الشغ

ت وجٓضًم الاْتراخاث والخىضُاث اٛ الػمت  والُ٘اءة باإلاخابهت اإلاؿخمغة واإلاغاْبت لٙاَت ؤوحه وشاؽ الشٖغ

االء ألاشخاص َم اإلاغاحهىن الضازلُىن   .َو

ابي الظي نلى ؤؾاؾه ًخم جؿبُٔ  ابت وؤؾاؽ الىكام الْغ حهخبر وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت بخضي آلُاث الْغ

ٗاث ، وطلٚ إلاا جُغص اإلاغاحهت الضازلُت مً اؾدشاعاث وجدلُالث واْتراخاث الجساص  مت الشغ مباصی خٖى

ت  الٓغاعاث التي ًدخاحها مجلـ ؤلاصاعة لخماًت خّٓى اإلاؿاَمحن وؤصخاب اإلاطالح بالشٖغ

 :ونلى َظا ألاؾاؽ ًخم ؾغح ؤلاشٙالُت الغثِؿُت الخالُت . 

ٗاث ؟   مت الشغ  ُِٖ حؿاَم اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

 : سئلت الفزعيت  

  ْطض ؤلاخاؾت بٙل حىاهب ؤلاشٙالُت جؿغح ألاؾئلت الشغنُت الخالُت

ابت الضازلُت ؟   ما صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُُٓم هكام الْغ

ٗاث ؟   مت الشغ ما صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جؿبُٔ خٖى

 : فزضياث الدراست 

ابت الضازلُت  اإلاغاحهت الضازلُت لها صوع َهاٛ في الْغ

اصة اإلاطضاُْت وجٓلُل اإلاساؾغ ٗاث جاصي بلى ٍػ مت الشغ  . اإلاغاحهت الضازلُت في قل خٖى

 : أسملاب اخخيار املوضوع -

 :أسملاب شخصيت
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 خ٘م الخسطظ في مجاٛ الخضُْٔ اإلاداؾبي ومغاْبت الدؿُحر اإلاُل الصخص ي بلى اٖدؿاب مهاٍع حضًضة 

ٗاث مت الشغ  جسظ اإلاغاحهت الضازلُت وخٖى

 : أسملاب موضوعيت 

مت  . نلى ٗىهه ؤخض اإلاىاغُو الغاَىت والهامت نلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي بلى ؤي مضي ًخم جؿبُٔ مباصت الخٖى

ٗاث باالنخماص نلى اإلاغاحهت الضازلُت  في الشغ

  :أهداف الدراست . 

ابت الضازلُت الخهٍغ  هالُت هكام الْغ نلى مسخلِ اصواع اإلاغاحهت الضازلُت التي حؿمذ بخدؿحن ُٖاءة َو

ٗاث مت الشغ  .وصوعَا في بصاعة اإلاساؾغ ونالْتها الخهاوهُت مو ؤؾغاٍ خٖى

ٗاث مت الشغ  . الخهٍغ نلى ؤن وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت لها صوع اًجابُا في جؿبُٔ خٖى

  : أهميت الدراست - 

ٗاث والظي ًاصي بلى  مت الشغ جكهغ ؤَمُت البدث مً زالٛ ببغاػ الضوع الهام للمغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

ٗاث مً ؤحل خماًت خّٓى ؤصخاب  ابت الضازلُت للشغ الخٓلُل مً اإلاساؾغ التي جخهغع لها وجُُٓم هكام الْغ

اإلاطالح  

 :حدود الدراست

ٗالت ؾُضي لخػغ مؿخًاهم ، ؤلاؾاع الؼماوي  ُُت بضع و  ؤلاؾاع اإلاٙاوي صعاؾت مُضاهُت لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ل بلى 01:    2019 ماي 01 ؤٍَغ

 : مناهج الدراست-

اإلاهالجت ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت َٓض جم الاؾخهاهت باإلاىهج الىضُي باليؿبت للجؼء الىكغي مً زالٛ اؾخسالص 

مجمىنت مً ال٘خب والضعاؾاث الؿابٓت والضوعٍاث ؤما الجؼء الخؿبُٓي َٓض انخمضها نلى اإلآابلت لضعاؾت 

اإلاىغىم  

 : الدراساث السابقت

ٗاث صعاؾت مُضاهُت لهُىت مً اإلاغاحهحن الضازلُحن  مت الشغ زحزاع ٗلثىم صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

، مظٖغة مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت واإلاداؾبت ، جسطظ َدظ 

مداؾبي حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة  

ٗاث  مت الشغ والهضٍ منها َى الخهٍغ نلى مسخلِ اصواع اإلاغاحهت الخهاوهُت مو ؤؾغاٍ خٖى
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 ؾهىصي خُطت َهالُت وؤصاء وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت في بصاعة اإلاساؾغ باإلااؾؿت الاْخطاصًت مظٖغة 

ٗاصًمي شهبت نلىم الدؿُحر جسظ ص جضُْٔ مداؾبي حامهت الشهُض  الؾخ٘ماٛ مخؿلباث شهاصة ماؾتر ؤ

ٗان َضٍ صعاؾتها َى الخهٍغ مضي بصعإ اإلاغاحو الضازلي ألَمُت بصاعة اإلاساؾغ  خمت لخػغ بالىاصي والظي 

مىهج نملها ببغاػ الهالْت بحن اإلاغاحهت الضازلُت وبصاعة اإلاساؾغ 

 : ، خطت وهيكل الدراست 

وإلاهالجت ؤلاشٙالُت ْمىا بخٓم بدثىا بلى 

 ْؿمذ َظٍ الضعاؾت بلى زالر َطٛى الُطل ألاٛو اإلاُاَُم الهامت خٛى اإلاغاحهت الضازلُت والُطل الثاوي 

ُُت بضعالضازلُت  ٗاث والُطل الثالث صعاؾت مُضاهُت لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ مت الشغ ؤلاؾاع الهام لخٖى

اًت الضازلُت وصوعَا في بصاعة اإلاساؾغ ونالْتها  هالُت هكام الْى التي حؿمذ بخدضًض ُٖاءة َو



 

 

 

 ٛ  الُطل الاو
اإلاُاَُم الهامت خٛى اإلاغاحهت الضازلُت



 الوفاهين لعاهة حول الوراجعة الذاخلية                                                                                        .لفصل االولا

 

5 
 

 :جمهيد

ٗاصًمُت هكغا لؿبُهتها وؤَمُتها باليؿبت   خكُذ اإلاغاحهت باَخمام مسخلِ الهُئاث الخٙىمُت واإلاهىُت وألا

ابُت ًخم  ماؾؿت ومسخلِ الجهاث اإلاؿخُُضة مً زضماتها حهخبر اإلاغاحهت الضازلُت هىنا مً ؤلاحغاءاث الْغ

ٗاث ألانماٛ الخضًثت وانخباع  ابُت ، وصوعَا في شغ ُاًت ؤلاحغاءاث الْغ مً زاللها َدظ وجُُٓم ُٖاءة ٖو

ٗاث الُىم وهكغا لخىؾو ال٘بحر في حجم ألانماٛ  وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت مً الىقاثِ الهامت في شغ

ت ًمً٘ الىقُُت اإلاغاحهت ؤن حؿاَم في جطمُم  والخؿىعاث ال٘بحرة التي خضزذ في اإلاجاالث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ابت ولخىغُذ ؤٖثر ؾيخؿّغ في َظا الُطل بلى جٓؿُمه بلى زالر مباخث غ هكام الْغ   وجؿٍى

والظي جؿغ ْىا بلى ماَُت اإلاغاحهت واَم الخطاثظ اإلاىحىصة وؤَضاٍ  : اإلابدث ألاٛو نمىمُاث اإلاغاحهت :

اإلاغاحهت 

وشإة ومُهىم اإلاغاحهت الضازلُت ؤما في اإلابدث الثاوي َخىاولىا وشإة ومُهىم اإلاغاحهت :  اإلابدث الثاوي 

الضازلُت وؤهىانها وؤَمُتها 

ٗان  .  اإلابدث الثالث ؤؾاؾُاث اإلاغاحهت الضازلُت جىاٛو َظا اإلابدث ؤؾاؾُاث اإلاغاحهت الضازلُت والضي 

 . اإلاغاحهت الضازلُت ومجاٛ جؿبُٔ اإلاغاحهت الضازلُت وصوع اإلاغاحو الضازلي ًدخىي نلى مهاًحر
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عمومياث حول املزاجعت : اململبح  ول 

ٗاملت ٗاهذ  ت ؾٍى   لٓض جؿىعث نملُت مغاحهت مً خُث الىؿاّ َبهض ؤن  ٗاملت ازخباٍع جُطُلُت ؤضبدذ 

ظلٚ الخهٍغِ بها وؤزحرا  هٓىم بهغع ؤٖثر جُطُال للمغاحهت الضازلُت مً خُث جٓضًم إلادت سُت ننها ٖو جاٍع

وؿخهغع ؤن ؤهىام اإلاغاحهت الضازلُت واَم اإلاهاًحر اإلاهخمض نلُه 

 :ماهيت املزاجعت:  ول   املطلب

غ لضحها  ٗاث ؤشخاص والتي جخَى ت لألَغاص ؤو شغ ٗاهذ َىإ ماؾؿاث مملٖى  ْبل اهضالم الثىعة الطىانُت 

ٗاث ألامىاٛ  عئوؽ ؤمىاٛ مدضوصة وؿبُا لً٘ بهض اهضالم الثىعة الطىانُت في الٓغن الخاؾو نشغ قهغث شغ

حر عئوؽ ؤمىاٛ ضخمت وطلٚ ًخىؾُو صاثغة اإلالُ٘ت خُث َظا الخًحر ؤصي بلى الخىؾو ال٘بحر في  الٓاصعة نلى جَى

ألاوشؿت الاْخطاصًت واػصًاص حجم الضوع الظي جلهبه وقُُت اإلاغاحهت في نملُت الػبـ اإلاالي لهظٍ ألاوشؿت 

ا حًغاَُا بغاَت بلى اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً الدؿُحر ومما  ٗاث واهدشاَع وجٓضًم ؤلاعشاصاث لالصاعة مً زالٛ الشغ

  ػاص مً ؤَمُت جصخُذ ألازؿاء والخالنباث

 1 َٓض ازخلِ الىحهاء في حهٍغِ اإلاغاحهت .

اإلاغاحهت هي نملُت مىكمت ٛ لخطٛى نلى مىغىنُت الٓغاثً اإلاغجبؿت بالهىاضغ الضالت نلى ألاخضار  :

ٓت اإلاهُىت لًغع الخإٖض مً صعحت مؿاًغة َظٍ الهىاضغ للمهاًحر اإلاىغىنُت جم  الاْخطاصًت وجُُٓمها بؿٍغ

جىضُل الىخاثج بلى ألاؾغاٍ 

 اإلاغاحهت نلم ًخمثل في مجمىنت اإلاباصت واإلاهاًحر والٓىانض وألاؾالُب التي ًمً٘ بىاؾؿتها الُٓام بُدظ 

ابت الضازلُت والبُاهاث اإلاثبخت في الضَاجغ والسجالث والٓىاثم اإلاالُت للمشغوم  2اهخٓاصي مىكم ألهكمت الْغ

حهخبر اإلاغاحهت هكام مؿخٓل بظاجه ولِؿذ َغنا مً َغوم اإلاداؾبت يحر اهه ٌهخمض انخماصا ٗلُا نلى هخاثج  - 

اث واإلاباصت وؤلاحغاءاث والؿّغ التي حهني بدسجُل وجُىب جىضُل  نملُاث اإلاداؾبت والتي هي مجمىنت الىكٍغ

 3البُاهاث ًُُت الخإٖض مً صْتها وصعحت ؤلانخماص نليها

اث واإلاباصت وؤلاحغاءاث التي حهني بُدظ وازخُاع البُاهاث  ُ٘ت بإجها الىكٍغ ذ الجمهُت اإلاداؾبُت ألامٍغ نَغ

اإلاداؾبت اإلاسجلت بالضَاجغ والسجالث اإلاداؾبُت 

 

 

                                                           
1
 35 ص1988:دار النهضة بٌروت «األصول العلمٌة والعملٌة بٌن النظرٌة والممارسة :محمد سمٌر الصٌان  

2
 40 ص1988عمان األردن  +العلمٌة والعملٌة لتدقبق الحسابات دار المستقبل لنشر والتوزٌع . خلٌل محمود الرقاعً ؛األصول«خالد راغب  

3
 .20دار التهّصة العربٌة للطباعة والنشر ص»ادرٌس عبد السالم الشتٌوي، المراجعة معاٌٌر وإجراءات  
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ؼ اإلاالي وهخاثج الهماٛ للىخضة  اإلاغاحهت هي نملُت مىكمت اإلاالُت والتي ًٙىن لها جإزحر اإلاباشغ نلى اإلاٖغ

الاْخطاصًت بِىما اإلاغاحهت هي مجمىنت للخطٛى نلى الٓغاثً اإلاغجبؿت بالهىاضغ الضالت نلى ألاخضار 

ٓت مىغىنُت بًغع الخإٖض مً صعحت مؿاًغة َظٍ اإلاهاًحر اإلاىغىنُت جم جىضُل  الاْخطاصًت وجٓي ًمها بؿٍغ

 1هخاثج طلٚ لألؾغاٍ اإلاهىُت

  : حهٍغِ مىكمت الهمل الُغوس ي

ٓت مىهجُت مٓضمت بشٙل ميؿٔ مً ؾٍغ امي ٌؿخهمل مجمىنت مً  اإلاغاحهت هي نباعة نً مؿعى ؤو ؾٍغ

هالُت الىكم وؤلاحغاءاث اإلاخهلٓت بالخىكُم  2جٓىُاث اإلاهلىماث والخُُٓم وجٓضًغ مطضاُْت َو

اث وألاخضار الاْخطاصًت للخدٓٔ مً   ٖما حهٍغ ؤجها نؿلُت لخجمُو وجُُٓم ألاصلت اإلاخهلٓت بيخاثج الخطَغ

 3صعحت الخؿابٔ بحن َظٍ الىخاثج واإلاهاًحر اإلاىغىنت وجىضُل الىخاثج لألؾغاٍ اإلاهىُت 

مً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت وؿخيخج ؤن نملُت اإلاغاحهت حشمل ماًلي  

الُدظ الخإٖض مً صخت ُْاؽ الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها  

 . امٙاهُت الخ٘م نلى ضالخُت الٓىاثم اإلاالُت ٖخهبحر ؾلُم الىخاثج ألانماٛ زالٛ َترة ػمىُت مهُىت: الخدٓٔ . 

غ م٘خىب   غ جبلىعث هخاثج الُدظ والخدُٓٔ وازباتها جٍٓغ الخٍٓغ

 :املطلب الثاني خصائص املزاجعت

ا نً باقي ألاصواث ألازغي للدؿُحر هظٖغ منها  : مغاحهت نضة زطاثظ جمحَز

اإلاغاحهت نملُت مىكمت ؤي ؤن ازخُاعاث اإلاغاحو حهخمض نلى جسؿُـ مؿبٔ مخمثل في بغهامج مىغىم  

ومػبىؽ لهملُت اإلاغاحو 

ٓت مىغىنُت    غغوعة الخطٛى نلى ْغاثً و ؤصلت بزباث وجٓضًمها بؿٍغ

حشخمل اإلاغاحهت نلى ببضاء عؤي في مداًض ألامغ الظي جؿلب وغو مجمىنت مً اإلاهاًغ حؿخسضم ٖإؾاؽ 

 . الخُُٓم وببضاء الغؤي

بًطاٛ هخاثج الُدظ والضعاؾت بلى ألاؾغاٍ اإلاهىُت  

اإلاغاحهت هي نملُت ًخم بمٓخػاَا جدٓٔ اخض ألاَغاص مً صخت مؼانم وهخاثج شخظ آزغ وخذ ث جم َظٍ 

اإلاغاحهت بُ٘اءة َةجها ًجب ؤن حهخهض نلى ْىانض ومهاًحر وؤؽ ؽ مىؿُٓت وزابخت والتي جدضص مُهىم َظٍ 

 1الهملُت والكغوٍ التي جماعؽ في نملُت اإلاغاحهت 

                                                           
1
  11 ،ص199محمد متول الحمل محمد الجزار ،أصول المراجعة ،دار النشر وائل للنشر ،عمان ، - .  

2
 9 ،ص 2003محمد طواهر التوهام ومسعود صد ٌق ،المراجعة وتدق ٌق الحسابات ،د ٌوان المطبوعات الجامع ةٌ ،الجزائر .  

3
 51 ،ص1998مصر ، ٌة إسكندررٌطة م ،عوض لب ٌب ،أصول المراجعة ،المكتب الجامع الحد ٌث االزاٌومحمد الف 
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اغت ت اإلاىكمت مثل اإلاىؿٔ والٍغ ضًت حامضة جخػمً مهكم ؤهىام اإلاهَغ   . نلم ججٍغ

نلىم وضُُت والتي جخٙىن مً الهلىم التي حهخمض نلى اإلاالخكت والىضِ لبُاهاث َهلُت مثل نلىم الُ٘مُاء 

والؿُٙىلىجي 

نلىم اؾخيخاحُه حهخمض نلى الاؾخيخاج وهي نلىم مشخٓت مً الهلىم الىضُُت وجخمحز ًػُِ مجاالتها مو 

الخهمٔ في صعاؾتها ۔ 

جخمثل في ؤْؿام مىُطلت مً الهلىم اإلاسخلُت ؤو اإلاؼج بحن مباصت بهؼ الهلىم وبحغاء : نلىم جؿبُُٓت 

 2. صعاؾاث زاضت لها جغجبـ بالىاْو الهملي

 :املطلب الثالح أهداف املزاجعت 

خي للخضُْٔ ومسخلِ الخًحراث الخاضلت نلى ؤَضاَه وؤؾالُبه ً٘دشِ نً جىحه  بن الخؿّغ للخؿىع الخاٍع

غ  ابت الضازلُت والخٓلُل مً الُدظ الشامل ألخضار اإلاالُت ، ومىه حاهه جخَى حضًض الانخٓاص اإلاتزاًض نلى الْغ

ُما ًلي نغع ألَم َظٍ ألاَضاٍ ت َو   .ؤيغاع ؤؾاؾُت للمغاحهت وؤيغاع ؤزغي زاهٍى

 :ؤَضاٍ ؤؾاؾُت للمغاحهت

اإلاضْٔ نلى جدُٓٔ مجمىنت مً ألاَضاٍ ألاؾاؾُت ؤَمها جم٘حن اإلاضْٔ مً ببضاء عؤًه َُما (نمل اإلاغاحو   

ٗاهذ  غ مالُت مدضصة وما بطا  ٓا إلؾاع جٓاٍع ٗاَت الىىاحي ألاؾاؾُت َو ٗاهذ الٓىاثم اإلاالُت ْض ؤنضث مً  بطا 

ظا ببضاء عؤًه  ت وهدُجت وشاؾها وجضَٓاتها الىٓضًت ٖو ؼ اإلاالي للشٖغ َظٍ الٓىاثم حهبر بطىعة ناصلت نً اإلاٖغ

ض مً اؾمئىان اإلاال٘حن  ؼ مطضاُْتها ، مما ًٍؼ اإلاداًض في البُاهاث اإلاداؾبُت والخإٖض مً صختها مً ؤحل حهٍؼ

 ً ٗاإلاؿدثمٍغ ت وؾالمت ؤمىالهم اإلاؿدثمغة ٖما بؿهل مً انخماص ألاؾغاٍ ألازغي  نلى ؾالمت بصاعة الشٖغ

 3واإلآغغحن نلى الخؿاباث اإلاضْٓت في اجساط ْغاعاتهم اإلاؿخدٓت

 ٖما ٌهمل جمثیل انخماص مىقُي الػغاثب نلى الخؿاباث اإلاضْٓت نىض جٓضًغ الػغبت

اململبح الثاني نشأة ومفهوم املزاجعت الداخليت 

ٗاث وحهٓض وشاؾاتها وجىىنها ألامغ الظي ؤصي بلى   قهغث الخاحت بلى الخضُْٔ مو هػانِ ؤخٙام الشغ

ٗاث بػغوعة الخهٍغ نلى مضی  جػانِ اإلاهلىماث اإلاالُت التي ًيبغي بنضاصَا صوعٍا ٖما ؤن اَخمام الشغ

اصة الخاحت ليشاؽ صازلي لإلصاعة ،  ُٖاءة ؤصاء الهاملحن َيها ومضي جىُُظَم لؿُاؾتها وجىحهاتها ؤصي بلى ٍػ

هٍغ َظا اليشاؽ باإلاغاحهت  دظ ألاصاء اإلاداؾبي َُا َو ت َو ٓىم بخُُٓم ألاوشؿت الضازلُت في الشٖغ ٍو

 4الضازلُت

                                                                                                                                                                                     
1
  08 07 ،ص ص 2003 -2002 ، ٌةٌ  ،الدار الجامع ةٌ االسكندررٌة والٌات التدقٌق  الصبان ،نظٌرٌ سم .

2
ٌ ارٌد سيٌن مصطفى الدهراوى ،محمد السيكمال الد .    156:  ،ص2006ةٌ ، ي ،المحاسبة والمراجعة ،المكتب الجامع الحد ٌث ،جامعة اإلسكندرٌا

3
 . 14 13: ٌق ،نفس المرجع السابق ،صياٌت التطبيةٌ المراجعة واليٌر الصبان ،نظريمحمد سم . - 

 ،طرابلس المفتوحة ،الجامعة األولى ،الطبعة اٌ رينظ ،المراجعة األول الجزء، والتذقييٌق  الوراجعة علن إلى  ٌق  ،الطر االلوس هاشن حازم 4
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املطلب  ول الخطور الخاريخي للخدقيق الداخلي  

مغث مهىت اإلاغاحهت الضازلُت ب٘ثحر مً اإلاغاخل خُث ؾاَمذ ٖثحرا مً الهىامل في قهىع الخاحت بلى وحىص 

ٗاصٌعي   . ْؿم اإلاغاحهت الضازلُت صازل اإلاشغوناث ومً َظٍ اإلاغاخل ماَى مني وما َى ؤ

 1941اإلاغخلت ألاولى ْبل ؾىت  :ونلى طلٚ ؾٍى جدىاٛو مغاخل جؿىع اإلاغاحهت الضازلُت ٖما ًلي

ٗان الشٙل الىخُض اإلاخهاٍع نلُه 1941اإلاغاحهت الضازلُت مهغوَت ْبل ؾىت )لم ًً٘ الخضُْٔ الضازلي   َٓض 

َى الخضُْٔ اإلاداؾبي الٓاهىوي ؤن انخماص الخضُْٔ الخاعجي بانخباع ؤن وشإجه وجؿىعص جغآَذ مو الخؿىعاث 

ت في الخإٖض  تها جٓىُت اإلاداؾبت يحر الخاعجي ألؾلىب الخضُْٔ بالهُىاث مً حهت وعيبت مضًغي الشٖغ التي نَغ

ً للٓغاعاث والؿُاؾاث اإلاؿؿغة مً حهت ؤزغي قهغث  مً ؾالمت الدسجُالث اإلاداؾبُت ومضي اخترام اإلاؿاٍع

الخاحت بلى بوشاء وقُُت صازلُت مؿخٓلت جٓىم بهظٍ اإلاهام 

 1947:  اإلاغخلت الثاهُت 

ٗان ًٓطض باإلاغاحهت الضازلُت في َظٍ الُترة بإجها اإلاغاحهت التي ًٓىم بها مجمىنت مً مىقُي اإلايشاة وطلٚ   

اثُا ولم ًً٘ َضٍ بىاء  ٗان َضَا ْو ٗان الهضٍ َىا ٌهبر نً جطُض ألازؿاء و  الخهٓب ألازؿاء 

 1957/1947ما بحن :اإلاغخلت الثالثت 

ٙي في نام  .  ش نمل َظا اإلاههض نلى جضنُم 1941جما بوشاء مههض اإلاغاحهحن الضازلُحن ألامٍغ  ومىظ طلٚ الخاٍع

غ اإلاغاحهت الضازلُت خُث جم بضضاع جىضُاجه نً اإلاغاحهت الضازلُت ومؿاولُاجه اإلاغاحو الضازلي  وجؿٍى

ا شهاصة بٙىهه مضْٔ صازلي مهخمض ٖما ًٓىم 1947 مىذ إلاً ًجخاَػ  ٖما ٌهمل نلى نٓض امخداهاث هاَُلُت ٍو

بُت وبغامج الخهلُم اإلاؿخمغ في مسخلِ ؤهداء  اإلاههض بهٓض الهضًض مً اإلااجمغاث والىضواث والبرامج الخضٍع

غونه في  ُ٘ت َو الهالم لٓض ؤصث الجهىص التي ًٓىم بها مههض اإلاضْٓحن الضازلُحن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض نً زالزحن ؤلِ نػى، ٖما ؤن مهمت الخضُْٔ الضازلي جخمخو  اصة ؤنػاءٍ بلى ماًٍؼ مسخلِ الضٛو بلى ٍػ

باخترام وزٓت ٗل مً الجهاث الخٙىمُت والخىكُماث اإلاسخلُت وطلٚ إلاا جٓضمه مً َدظ وجُُٓم مىغىعي 

ٙي للمضْٓحن الضازلُحن ؤٛو حهٍغِ للخضُْٔ الضازلي ؾىت  ض وغو اإلاههض ألامٍغ  1947ألوشؿت جلٚ الجهاث ْو

وخضص َيها ؤٛو ْاثمت جخػمً مؿاولُاث اإلاضْٔ الضازلي 

ظلٚ ؾىت 1957بدلٛى ؾىت  .   جؿىع جؿاّ ومؿاولُاث الخضُْٔ الضازلي بشٙل ٖبحر وؤضبذ 1971 ، ٖو

 انخمض اإلاههض مهاًحر اإلاماعؾت اإلاهىُت 1978ٌشمل الهضًض مً الخضماث التي ًٓضمها ٛ إلصاعة وبدلٛى ؾىت 

للخضُْٔ الضازلي بشٙل عس ي ولشض اؾتهضَذ َظٍ اإلاهاًحر بطُت زاضت جىخُض مهىت الخضُْٔ الضازلي نبر 

 1الهالم بإؾٍغ مً زالٛ وغو آلُت ًخم مً زاللها الانتراٍ الٙامل بالخضُْٔ الضازلي ٖمهىت

                                                                                                                                                                                     

 .29-28،ص 2003 . -
1
  161 ،،ص 2011 األولى ، للنشر و توزٌع عمان الطبعةفاء ض ر الداخلً وحكومً ، داالتدقٌق ،ةاحمد حلمً جمع . 
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ت  ت ًمً٘ الانخماص نليها في جغشُض الهملُت ؤلاصاٍع خالُا ؤضبذ الخضُْٔ الضازلي بالٌ ألاَمُت بانخباٍع ؤصاة بصاٍع

ت  خُث اججه ًضا بمجاٛ غُٔ مٓخطغا نلى جضُْٔ الُٓىص والسجالث اإلاالُت زم بهض طلٚ هدى اإلاجاالث الاصاٍع

والدشًُلُت  

  ماَُت اإلاغاحهت الضازلُت

ت ومٓىم بها بصاعة صازل اإلاشغوم  : حهٍغ اإلاغاحهت الضازلُت بإجها وشاؽ جُُٓمي صازل اإلاشغوم الخضمت بصاٍع

حؿعى بصاعة اإلاغاحهت الضازلُت ومجالها نملُاث وهكم مهلىماث وؤوشؿت وؤْؿام اإلاشغوم ٖٙل جمثل اإلاغاحهت 

الضازلُت وقُُت جُُٓمُت مؿخٓلت جيشا صازل الخىكُم اإلاهحن بًغع َدظ وجُُٓم ألاوشؿت التي ًٓىم بها 

اإلاىىؾحن بها  َظا الخىكُم وتهضٍ اإلاغاحهت الضازلُت بلى مؿانضة ألاَغاص صازل الخىكُم الُٓام باإلاؿاولُاث

حر الخدلُل والخُُٓم والخىضُاث واإلاشىعة واإلاهلىماث التي جخهلٔ  ٔ جَى بضعحت نالُت مً الُ٘اءة وطلٚ نً ؾٍغ

 1باألوشؿت التي جم مغاحهتها

ُ٘ت الخاضت  .  ووَٓا للمهاًحر اإلاهىُت الطاصعة نً مههض اإلاغاحهحن الضازلُحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت لُدظ وجُُٓم  باإلاغاحهت الضازلُت الخضًثت َان اإلاغاحهت الضازلُت هي وقُُت جُٓم مؿخٓل صازل الشٖغ

ت ؤو هي مغاحهت الهملُاث والضَاجغ والسجالث صازل اإلااؾؿت بىاؾؿت  ؤوشؿتها وطلٚ ٖسضمت لهظٍ الشٖغ

ٓت مؿخمغة وهي مجمىنت مً ؤوحه اليشاؽ اإلاؿخٓلت صازل الخىكُم ؤلاصاعي  ؿخمغ بؿٍغ بهؼ مؿخسضميها َو

اإلااؾؿت إلآابلت اخخُاحاث ؤلاصاعة 

ً الضازلُحن اإلاغاحهت الضازلُت نلى ؤجها وشاؽ  اإلاغاحهت الضازلُت ؤما مههض الُغوس ي للمغاحهحن اإلاؿدشاٍع

ابت  ا مً احل زضمت ؤلاصاعة وبالخالي في ْع جُُٓمي مؿخٓل حهضٍ بلى مغاحهت الهملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت ويحَر

ابت ألازغی مً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت  ٔ ُْاؽ وجُُٓم صعحت ُٖاًت ؤهكمت الْغ ت جماعؽ نً ؾٍغ بصاٍع

وؿخيخج ؤن اإلاغاحهت الضازلُت هي 

ٗاهذ هٓضًت ؤو بشُٙاث ْبل الطٍغ والتي جٓىم   هي الازخباعاث الخدطُلُت التي جخم لهملُاث الطٍغ ؾىي ؤ

  :لىم

الخإٖض مً ؤن الطٍغ ًخمص ى مو ماوؿمذ به اللىاثذ والٓىانض والخهلُماث الطاصعة اإلاهمٛى بها ، - 1

الخإٖض مً ؾالمت بحغاءاث الطٍغ والخىبذ مً انخماص الؿلؿت اإلاسٛى وانخماص الطٍغ وفي خضوص - 2 

اإلاغاحهت اإلاؿدىضًت لهملُت الطٍغ والخإٖض مً اؾخ٘ماٛ ؤضل مؿدىض الطٍغ ألاؾامي - 3الطالخُت 

اث ألاضلُت   2.ٗالُىاجحر اإلاًالؿاث وؤلاًطاالث واإلا٘شَى

م و4 ر يجاع الخإٖض مً نضم اخخماٛ جکغاع الطٍغ وطلٚ مً زالٛ الطٍغ باإلاؿدىض ألاضلي وزخم اإلاؿدىض بْغ

ؾىض الُٓض 

                                                           
1
 .496-497، ص 2005-2005الجامعٌة االبراهٌمٌة االسكندرٌة مصر ٌثة ،الدار ي الحدٌة عبد الوهاب نصرو شحاتة ،الرقابة والمراجعة الداخل 

2
 219ص 2006 محمد السٌد سراٌا ، فتحً رزق السوافٌري ،الرقابة و المراجعة الداخلٌة، المكتب الجامعً حدٌث  
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 1. للمغاحهت الخٔ في اإلاؿالبت بالخُؿحراث ؤو ؤلاًػاخاث الالػمت إلجمام نملُت اإلاغاحهت 5

املطلب الثاني أنواع املزاجعت الداخليت 

 :اإلاغاحهت الضازلُت اإلاالُت -1

مً٘ جلخُظ مهامها َيها ًلي ٌهني بشٙل ؤؾاس ي :  ؤو ما ٌؿمى بالخىحه اإلاداؾبي للمغاحهت الضازلُت ٍو

ظا الخىحه ًخىأَ مو مخؿلباث ؤلاصاعة ومجلـ ؤلاصاعة   بُدظ ومغاحهت الهملُاث اإلاالُت َو

. بطىعة نامت وفي حمُو الخاالث 

ض نلى صخت ونضالت البُاهاث اإلاالُت   ًٖا

 حهضٍ بلى جسُُؼ جٙالُِ اإلاغاحهت الخاعحُت ًدؿاوی غمً َظا الخىحه اإلاغاحهت الضازلُت واإلاغاحهت 

. الخاعحُت في مهمت الشهاصة خٛى البُاهاث اإلاالُت 

ابت والخدٔ ّ مً خؿً جؿبُٔ بحغاءاث  ت في الْغ ت جخمثل مغاحهت الهملُاث الدؿُحًر  اإلاغاحهت الدؿُحًر

ت الؿُاؾاث اإلاؿبٓت وجم٘ىه مً َهم ٗل ؤلاحغاءاث  الدؿُحر الضازلي لهظٍ ؤلاحغاءاث جخؿلب مىه مهَغ

ابت خؿً جؿبُٓها ، َان اإلاغاحهت الضازلُت للهملُاث الخمُحر تهضٍ بلى جدؿحن  الخٓىُت باإلغاَت ْع

ابت خٛى َهالُت الهملُاث  الؿٍغ اإلاؿخهملت ووغو ْع

ت :  اإلاىاحهت ؤلاصاٍع

وهي نباعة نً مغاحهت الػىابـ اإلاالُت وغىابـ ألاوشؿت وماله نالْت بالٓىاهحن والخىكُماث ، الضازلُت 

هاث لخإٖض مً مؿابٓتها مو ماَى مىغىم ومهض مؿبٓا ومضي  لخدضًض مضي الالتزام باإلاهاًحر اإلاهخمضة والخْى

 2الالتزام بالٓىاهحن والخىكُماث 

اإلاغاحهت البُيُت  

بهضٍ مً اإلاغاحهت البُيُت ُْاؽ مضي الالتزام باألهكمت الخاضت بالبِئت والخلىر ًمً٘ ؤن ًىاحه اإلايشاة 

والخُاف نلى ألاهكمت البُئُت وخماًتها مً مسخلِ اإلاطاصع التي جاصًه بلى جضَىع ألاهكمت البُئُت ومىاعصَا 

 4.الطجُج اإلاُاٍ الهاصمت . وخماًت البِئت ؤلاؾخجزاٍ ؤو الاهٓغاع وجدضًض وجُُٓم اإلاكاَغ البُئُت الخالُت 

املطلب الثالح أهميت املزاجعت الداخليت 

ابت   بن بصاعة اإلااؾؿت بخىقُُها ألالٍ ألاشخاص وامخالٖها مخبانضة نلى بهػها حهلها جخهغع لىٓظ في ْع

اصة حجم  ُاءة اإلاهلىماث اإلآضمت بغاَت بلى طلٚ َان ٍػ ظا نضم صْت ٖو جىُُظ الٓغاعاث والازخالؾاث ٖو

اصة جٙلُت جضزالتهم ولهظا (اإلاهامالث  الطُٓاث ؤصي بلى جىؾو جضزل اإلاغاحهحن الخاعحُحن وبالخالي بلى ٍػ

ها ًُغع نلى بصاعتها  و اإلااؾؿاث وؤَمُت حجم الهملُاث اإلادٔ ْت مً ؾَغ الٓغع َان الىمى الؿَغ

 ً مػانُت الؿلب نلى اإلاهلىماث والبدث نً وؾاثل للخدٓٔ في الخؿبُٔ للخىحيهاث بن بهؼ اإلاؿحًر

ٗاشُت ٖهضم الُ٘اءة والخُاهت  . ٌهخٓضون ؤن اإلاغاحهت الضازلُت 

                                                           
1
 51 ص 2002اتحاد المصارف ، الطبعة الثانٌة /داوو ٌوسف صٌح ،دلٌل المراجع الداخلً وفقا للمعاٌٌر الدوٌة  

2
 .38،ص2006مؤسسة الوراث للنشر وتوزٌع الطبعة االولى :خلف عبد هللا الوردات ،التدقٌق الداخلً بٌن النظرٌة و التطبٌق  
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 مؿحروا اإلااؾؿاث بضعحت ٖبحرة للخإٖض مً ؤن ألاَضاٍ اإلاؿؿغة ْض جم بلىيها والخدٔ ّ مً ؤن ًخجهىا 

هكام اإلاخابهت واإلاغاحهت الضوعٍت الخؿاباث اإلآضمت نباعة نً مهلىماث مٓىهت وضاصْت والتي ًمً٘ ؤن جازظ 

ت   ٖٓانضة الجساط الٓغاعاث الدؿُحًر

ابُت ؤلاصاعة اإلااؾؿت ، وجخطح  جدضص ؤَمُت اإلاغاحهت الضازلُت بالضوع الظي جاصًه في جضنُم الىقُُت الْغ

ابي  بطىعة زاضت مً الاججاٍ اإلاتزاًض زالٛ الؿىىاث الهشغ ألازحرة والظي ًىاصي بػغوعة جدؿحن ألاصاء الْغ

اصة خاالث َشل اإلااؾؿاث و اَالؾها  مً٘ ؤن جغحو قهىع َظا الاججاٍ بلى زالر نىامل وهي ٍػ اإلااؾؿت ٍو

ت  الخًُحر في ؤهماؽ اإلالُ٘ت وحًحراث في البِئت الىكامُت التي حهمل في الشٖغ

  اململبح الثالح أساسياث املزاجعت الداخليت

املطلب  ول معايير املزاجعت الداخليت 

ُاؽ نملُاث  نٍغ نً مهاًحر اإلاغاحهت الضازلُت بإجها اإلآاًِـ والٓىانض التي ًخم الانخماص نليها في جُُٓم ْو

ٓا إلاا انخمض مً  ْؿم اإلاغاحهت الضازلُت بدُث جمثل همىطج مماعؾت اإلاغاحهت الضازلُت ٖما ًجب ؤن جٙىن َو

ْبل مههض اإلاضْٓحن الضازلُحن وحهخبر مهاًحر اإلاغاحهت الضازلُت الطاصعة نً مههض اإلاضّ ْحن الضازلي ًً 

ألاٖثر شُىنا وجؿبُٓا في الهالم خُث جدشٙل ؤصلت بعشاصًت مخٙاملت حؿانض في غمان جىُُظ ؤوشؿت اإلاغاحهت 

سُت اإلاهاًحر الضولُت للمماعؾت اإلاهىُت للمغاحهت الضازلُت  1الضازلُت بشٙل َهاٛ إلادت جاٍع

ٙا – جإؾِـ مههض اإلاضْٓحن الضازلي ًً في َلىعٍضا 1941 ًمً٘ جدضًض بضاًاث اإلاغاحهت الضازلُت ؾىت  ؤمٍغ

،   نػىا 75،000 اإلاههض َى َُئت ناإلاُت للهاملحن في مجاٛ اإلاغاحهت الضازلُت ، جػم ؤٖثر مً 

ؼ نملُت اإلاغاحهت الضازلُت ٖما حهض اإلاهاًحر  غ بؾاعا ألصاء وحهٍؼ اإلاهاًحر جغج٘ؼ اإلاهاًحر بلى نضص مً اإلاباصت وجَى

مخؿلباث بلؼامُت وث جإلِ اإلاهاًحر الضولُت للماعؾت اإلاهىُت للمغاحهت الضازلُت 

ا في ٗل بصاعة ؤو ْؿم اإلاغاحهت  -1 مهاًحر الطُاث وهي مجمىنت اإلاهاًحر التي جدضص الطُاث الىاحب جىاََغ

الضازلُت ٛ إلاشاة والٓاثمحن بمماعؾت ؤوشؿت اإلاغاحهت الضازلُت وجخػمً مهاًحر الطُاث وهي جخػمً 

: ٖال مً اإلاهاًحر الخالُت 

ألاَضاٍ الطالخُت واإلاؿاولُت ًخؿلب جدضًض ؤَضاٍ ضالخُاث ومؿاولُاث وشاؽ اإلاغاحهت -1000

الضازلُت بىزُٓت عؾمُت جيسجم مو مُهىم اإلاغاحهت الضازلُت وؤزالُْاث اإلاهىت واإلاهاًحر ونلى الغثِـ 

  .الخىُُظي للمغاحهت مغاحهت وزُٓت الخضُْٔ صوعٍا واخض مىأَ ؤنلى ؾلؿت

ًخمخو اإلاغاحهحن الضازلُحن باالؾخٓاللُت في ؤصاء واحباجه وله ضالخُت بضء : الاؾخٓاللُت واإلاىغىنُت  -1100 

ا إلاماعؾت ازخطاضاجه ونلی  ؤًت بحغاءاث واهجاػ ؤًت ؤنماٛ والخبلٌُ نً ؤي نمل ٗلما عؤي طلٚ غغوٍع

اإلاغاحهحن الضازلُحن ؤن ًٙىهىا مىغىنُحن في ُْامهم بهملهم ، وان ال ًخإزغ بالبِئت التي ٌهملىن بها وان 

                                                           
1
  38خلف عبد  هللا الوردات،نفس مرجع سابق ص  
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ًٙىهىا بُهالُت ومهىُت وبضون جدحز ٖما نليهم ؤن ًخُٓضوا باإلاهاًحر الضولُت للمغاحهت وبالؿلٕى اإلاتي الٓىاهحن 

. والخىكُماث وؤهكمت وبحغاءاث اإلايشاة 

ت امخالٕالبرانت وبظٛ الهىاًت اإلاهىُت ًخهلٔ َظا اإلاهُاع بما ًخىحب نلى اإلاغاحهحن الضازلُحن  -1200 .  اإلاهَغ

واإلاهاعاث والُ٘اءة اإلاؿلىبت لالغؿالم بمؿاولُاتهم الُغصًت نلى وشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت ٖمجمىنت 

ت واإلاهاعاث والُ٘اءاث ألازغي اإلاؿلىبت لالغؿالم بمؿاولُاتهم ، وبظٛ  امخالٕ ؤو الخطٛى نلى اإلاهَغ

هت مً شخظ ناصي ناْل ومغاحو صازلي ُٖى الًخػمً بظٛ الهىاًت اإلاهىُت الهطمت  الهىاًت واإلاهاعة اإلاخْى

  .مً الخؿإ

ابت الىىنُت وبغهامج الخدؿحن ًخؿلب مً الغثِـ الخىُُظي للمغاحهت الضازلُت ؤن ًػو بغهامجا -1300  الْغ

ابت الخىنُت وبغهامج الخدؿحن والظي ٌهؿي حمُو ؤنماٛ اإلاغاحهت الضازلُت   .للْغ

  مهاًحر ألاصاء  -2

َهي جطِ ؾبُهت ؤوشؿت اإلاغاحهت الضازلُت وجػو اإلآاًِـ الىىنُت التي ًمً٘ ؤن ًٓاؽ ؤصاء 

ظلٚ حهؿي مهُاع ٛ لجىصة  اإلاغاحهت الضازلُت بىاؾؿتها بط جطِ ؾبُهت زضماث اإلاغاحهت الضازلُت ٖو

الىىنُت ًمً٘ مً ُْاؽ ؤصاء جلٚ الخضماث مً زالله وضىعة نامت ٖما حهؿي وضُا لخؿبُٔ مهاًحر في 

ت التي ًٓىم بها  ُضًت والاؾدشاٍع ٔ اليشاؾاث الخٖى ؤهىام مهُىت مً مهام اإلاغاحهت الضازلُت نً ؾٍغ

 1: اإلاغاحهىن الضازلُىن وهي جخػمً ٖال مً اإلاهاًحر الخالُت

بصاعة وشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت ًجب نلى الغثِـ الخىُُظي للمغاحهت الضازلُت مو وغو زؿـ -2000

اث وشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت ، ميسجمت مو ؤهكمت اإلايشاة وان  مبيُت نلى ؤؾاؽ اإلاساؾغ وجدضًض ؤولٍى

ٌهغع زؿـ اليشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت واإلاىاعص اإلاؿلىهت ٖما نلى ؤلاصاعة الخىُُظًت ومجلـ ؤلاصاعة لإلؾالم 

   واإلاطاصَت وؤلاَطاح نً ازغ ؤًت ُْىص نلى اإلاىاعص

. ؾبُهت الهمل وغو الُٓم وألاَضاٍ وؤلانالن ننها -2100 

  . الخإٖض مً َهالُت ألاصاء ومؿاءلت ؤلاصاعة_

 بًطاٛ مالخكاث الخضُْٔ ومؿانضة اإلايشاة بخهٍغِ وجُُٓم مىاْو الخؿغ ألامت ، واإلاؿاَمت في جدؿحن _

ابت   .ؤهكمت بصاعة الخؿغ والْغ

الخسؿُـ للمهمت ًدضص َظا اإلاهُاع اإلاباصت ألاؾاؾُت للخسؿُـ نملُت اإلاغاحهت الضازلُت لٙل مهمت  -2200 

ذ وجىػَو اإلاطاصع  .مخػمىت ألاَضاٍ والىؿاّ والْى

ٗاَُت لخدُٓٔ -2300 ً مهلىماث  جىُُظ اإلاهمت ًجب نلى اإلاغاحهحن الضازلُحن حهٍغِ جدلُل وجُُٓم وجضٍو

. ؤَضاٍ اإلاهمت 

                                                           
1
 63الظرٌف عبد الحق ، نفس المرجع السابق ص  
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بًطاٛ الىخاثج ًجب نلى اإلاغاحهحن الضازلُحن بًطاٛ هخاثج مهمت مباشغة ، وان ًخػمً بًطاٛ -2400

  .الىخاثج ؤَضاٍ اإلاهمت والىؿاّ باإلغاَت بلى الىخاثج اإلاالثمت الخىضُاث وزؿـ

 عضض مغاخل الاهجاػ ًجب نلى الغثِـ الخىُُظي إلاغاحهت وغو واإلاداَكت نلى هكام اإلاغاْبت مخابهت 2500 

غ ننها لإلصاعة   .الىخاثج التي جم الخٍٓغ

 

A12500 ًجب نلى الغثِـ الخىُُظي للمغاحهت وغو ؤؾلىب مخابهت للمغاْبت والخإٖض مً ؤن الخىحهاث 

  .ؤلاصاعة جم جؿبُٓها بُهالُت ؤو ؤن ؤلاصاعة الخىُُظًت ْغعث جدمل مؿاولُت نضم اجساط بحغاء

 _C1250 ت بلى اإلاضي اإلاخُٔ نلُه مو  نلى وشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت مغاْبت اؾدبهاص هخاثج اإلاهام ؤلاؾدشاٍع

 . اإلاؿخُُضة

 نىضما ٌهخٓض الغثِـ الخىُُظي للمغاحهت بن ؤلاصاعة ْض ْبلذ مؿخىي مً: ْبٛى ؤلاصاعة للمساؾغ2600  

اإلاساؾغ يحر مٓبٛى للميشاة ، نلُه مىاْشت ألامغ مو ؤلاصاعة الخىُُظًت بطا لم ًخم خل َظٍ اإلاؿاثل اإلاخهلٓت 

 1باإلاساؾغ

  :  جؿبُٔ ٗل مً مهاًحر الخىاص ومهاًحر ألاصاء في خاالثهي  :مهاًحر الخىُُظ-3 

ازخباعاث الالتزام 

الخدُٓٔ بالًش والاخخُاٛ  

ابت   الخُُٓم الظاحي للْغ

 :مجال تطبيق المراجعة الداخلية : المطلب الثاني 

ظا نلى حمُو وقاثِ اإلااؾؿت َاإلاغاحهت  بن لىقُُت اإلاغاحهت الضازلُت مجاالث نضًضة مدل الخؿبُٔ َو

.  وشاؾه ألحل مطلخت الجمُو ومً الىقاثِ التي جٙىن مدل مهاًىت اإلاغاحهت الضازلُت ًماعؽالضازلُت 

 ٌشمل هؿاّ نمل اإلاغاحو الضازلي َدظ ومغاحهت حمُو الهملُاث اإلاالُت اإلاسجلت في الضَاجغ والسجالث 

ابت الضازلُت اإلاؿبٔ في اإلااؾؿت ختى لى جم طلٚ بالخهاون مو اإلاغاحو  هالُت هكام الْغ ظلٚ مضي ُٖاءة َو ٖو

  .الخاعجي ، وجُُٓم مؿخىي ؤصاء ألاَغاص إلاؿاولُاتهم ومهامهم

خػمً َظا اإلاهُاع الجىاهب الخالُت  :  هؿاّ اإلاغاحهت الضازلُت ٍو

هالُت ألاصاء مً زالٛ ؛ مغاحهت مضي بمٙاهُت   ًخػمً هؿاّ اإلاغاحهت الضازلُت َدظ وجُُٓم ُٖاءة َو

غ  ُاؽ جطيُِ وجٍٓغ ظلٚ الىؾاثل اإلاؿخسضمت جدضًض ْو الانخماص نلى اإلاهلىماث اإلاالُت والدشًُلُت وهؼاَتها ٖو

 .نً جلٚ اإلاهلىماث 

                                                           
1
 40، ص2012عبد هللا عزت بركات ، التدقٌق و الرقابة الداخلٌة على المئسسات ،منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة ،القاهرة ، مصر 
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مغاحهت الىكم اإلاىحىصة للخإٖض مً الالتزام بالؿُاؾاث والخـ ؽ وؤلاحغاءاث والٓىاهحن واللىاثذ التي ًٙىن 

غ   .لها جإزحر نلى الهملُاث والخٓاٍع

ٗان طلٚ مم٘ىا   . مغاحهت وؾاثل الخُاف نلى ألاضٛى والخدٓٔ مً وحىصَا ٗلما 

  . جُُٓم ُٖاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاؿخسضمت

ٗاهذ الهملُاث ؤو للخإٖض مغاحهت الهملُاث ؤو البرامج   مً ؤن الىخاثج ث جماش ي مو ألاَضاٍ اإلاىغىنت وبطا 

  .البرامج جىُظ ٖما جىُظ ٖما َى مسؿـ لها

ابت الضازلُت في اإلاشغوم ومضي جدُٓٔ ؤَضاَها والتي ث جمثل في  :   َدظ وجُُٓم مضي ؾالمت هكام الْغ

اث يحر مغيىب َيها   .خماًت ممخلٙاث ومىاعص اإلاشغوم مً ؤي جطَغ

  . صْت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت التي ًيخجها الىكام اإلاداؾبي في اإلاشغوم

  . الخدٓٔ مً مضي ُٖاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت بشٙل ؤمثل

 1 الخدٓٔ مً مضي الالتزام بالٓىاهحن والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث

  :دور املزاجع الداخلي: املطلب الثالح 

غ لجىت ٓا لخٍٓغ    cosoَو

بر خاالث الًش في  بن الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت ونىإلات ؤوشؿت ألانماٛ وجؼاًض اخخماالث َشل اإلاشغوناث ٖو

ابت الضازلُت ونلى  ُ٘ت وزاعحها شجهذ اإلاىكماث نلى الانخماص اإلاتزاًض نلى هكم الْغ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . وقاثِ اإلاغاحهت الضازلُت

غ بهىىان ؤلاؾاع اإلاخٙامل  ابت الضازلُت َان لجىت ؤضضعث جٍٓغ  بهض مغوع ؤٖثر مً زالر ؾىىاث نلى صعاؾت الْغ

ابت الضازلُت في ؾبخمبر  ابت الضازلُت في جدُٓٔ ؤَضاٍ الىخضة 1992للْغ غ نلى ؤَمُت الْغ ض َظا الخٍٓغ ٖا  ٍو

ابت الضازلُت اإلاىحىصة لها ختى حؿخؿُو  حز حهىصَا نلى هكم الْغ حر الضاَو لهظٍ الىخضاث لتٖر الاْخطاصًت وجَى

غ اإلاالي ٗاث ونملُاث الخٍٓغ مت الشغ اء بمؿاولُاث خٖى  .   الَى

ذ مً خُث مغاخل ًُدظ  اإلاغاحو الضازلي هكام حسجُل الُىاثض ختى ًخإٖض مً ؤن اإلاؿخجضاث ْض اؾخَى

ٔ مهها ضىعة مظٖغة اؾخالم البػانت وآمغ الشغاء ْض  ابت الضازلُت وجٓؿُم الهمل وان الُىاجحر ومَغ الْغ

جب ؤن ًؿابٔ عضُض مغاْبت اإلاىعصًً مو  انخمضث للخضاص وسجلذ ْبل جغخُلها لخؿاباث اإلاىعصًً ٍو

 2. مجمىنت ؤعضضة صَاجغ اإلاىعصًً ٗل َترة 

                                                           
1
 179-168خلف عبد هللا الوردات ،نفس مرجع سابق ص  

2
 22،ص2006عبد الفتاح محمد الصحن وفتحً رزق السوافٌرى ،كلٌة التجارة ، جامعة االسكندرٌو ، 
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مً اإلاهام الغثِؿُت التي جٓو نلى ناجٔ اإلاغاحو الضازلي بناصة الىكغ بطُت صوعٍت في ألاهكمت اإلاىحىصة في 

غ نً َظٍ  غاحهها للخإٖض مً مضي التزام جد٘م ؾبُهت الهمل بما ًازغ نلى هخاثج الدشًُل والخٍٓغ اإلايشاة ٍو

ٗان الخىكُم صازلها الهاملحن في َظٍ اإلايشاة بالخؿـ والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث  الىخاثج ، وجدضًض ما بطا 

 .والٓىاهحن واٛ لىاثذ التي بإَغاصٍ بدبو َظٍ الخؿـ والؿُاؾاث وزاغو لها ؤم ال
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 :زالضت 

اث الهام للمغاحهت الضازلُت حهمل نلى ججمُو وجٓىیم  بهض صعاؾدىا لهظا الُطل الخاص باإلؾاع وجطَغ

مىغىعي ألاصلت اإلاخهلٓت بإخضار اْخطاصًت مً احل الخاٖض مً صعحت الخىأَ بحن َظٍ اإلاهلىماث واإلاهاي ًغ 

اإلاىغىنُت مو جىضل الىخاثج اإلاؿخسضمحن وطوي الاَخمام وهطذ اإلاهاًحر الضولُت للمماعؾت اإلاهىُت اإلاغاحهت 

الضازلُت نلى الػىابـ وألاؾـ التي جد٘م ْؿم اإلاغاحهت الضازلُت بما ًم٘تها مً جدُٓٔ ؤَضاَها بُهالُت 

ظا بانخماصَا نلى جٓىُاث وؤصواث واجبانها إلاغاخل مً احل الخؿبُٔ الؿلُم ُاءة َو   .ٖو
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ٗاث  مت الشغ ؤلاؾاع الهام لخٖى
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:   جمهیض 

ٗاث زالٛ الؿىىاث اإلااغُت وطلٚ إلاا له مً جإزحر نلى الهضًض مً  مت الشغ حهاقم الاَخمام بمُهىم خٖى

ٗاث واإلاجخمهاث ٕ ٗل بما  الىىاحي الاْخطاصًت والاحخمانُت خُث تهضٍ بلى جدُٓٔ مطالح ألاَغاص والشغ

ٌهمل نلى غمان ؾالمت ؤلاْخطاصًاث وجدُٓٔ الخىمُت الشاملت في ٗل مً الضٛو اإلاخٓضمت والىاشئت ٖما 

ُإؤضبذ وحىص  ت نلى اإلاىاَؿت وحظب ٛازغ َو ؼ ْضعة ؤي شٖغ ٗاث مؿلُا ؤؾاؾُا لخهٍؼ مت الشغ  حُضة لخٖى

مت زالٛ الؿىىاث  اصة الاَخمام بالخٖى الاؾدثماعاث وجىحض الهضًض مً الهىامل وألاؾباب التي ؤصث بلى ٍػ

ٗان الُؿاص وؾىء ؤلاصاعة مً  ألازحرة ولهل ابغػ الخاحت اإلااؾت بلى اؾخهاصة زٓت اإلاخهاملحن في ألاؾىاّ والتي 

مت بلى وغو ألازغ والخىكُماث التي  ؤَم ؤؾبابها وحؿعي اإلاىكماث الضولُت والضٛو اإلاخٓضمت مً زالٛ الخٖى

ٗاث في مسخلِ ألاؾىاّ   .جد٘م نمل الشغ

خُث جىاٛو اإلابدث ألاٛو بلى مُاَُم واؾاؾُاث .  ونلُه َٓض جم جٓؿُم الُطل بلى زالر مباخث ؤؾاؾُت

ٗاث ؤما اإلابدث الثالث بؾهاماث  مت الشغ ٗاث ؤما اإلابدث الثاوي جىاٛو ؤؾـ ومباصت خٖى مت الشغ الخٖى

ٗاث  مت الشغ  .اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى
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مفاهيم وأساسياث الحوكمت الشزكاث : اململبح  ول 

ٗاث في الؿىىاث ألازحرة باَخمام ٖبحر مً ْبل الهضًض مً اإلاىكماث الضولُت  مت الشغ  خكي مُهىم خٖى

ٗاث مت الشغ   .والاْخطاصًحن في مسخلِ صٛو الهالم لظلٚ زططىا َظا اإلابدث الخهٍغ نلى ٗل ماًسظ خٖى

ماهيت حوكمت الشزكاث :  املطلب  ول 

ٗاث مت الشغ  في الهضًض مً الاْخطاصًاث زالٛ الهٓىص الٓلُلت اإلااغُت ونٓب   َٓض ػاص الاَخمام بمُهىم خٖى

.  الاجهُاعاث وألاػماث التي شهضتها الهضًض مً الضٛو 

ٗاث  مت الشغ  . َٓض ازخلِ الىحهاء في حهٍغِ خٖى

هي مماعؾت الؿلؿت الؿُاؾُت وعْابت بصاعة اإلاىاعص اإلااؾؿاجُت مً احل جىمُت  : حهٍغِ البىٚ الضولي 

. اْخطاصًت واحخمانُت 

ابت نليها َى مجمىنت مً  ت والْغ ٔ جخم بصاعة الشٖغ ابت الضازلُت والًحر اإلاالُت نً ؾٍغ  َى هكام مخٙامل للْغ

ُمتها نلى اإلاضي البهُض لطالح  ت ْو ٗاث لخًؿُت عبدُت للشٖغ الٓىانض والخىاَؼ والتي تهخضي بها بصاعة الشغ

  .اإلاؿاَمحن

ؼ نلى ؤن  ت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن وطوي اإلاطلخت ٖما ؤجها جٖغ  الخ٘مت هي مجمىنت نالْاث بصاعة الشٖغ

ل في  ت وجازغ نلى هجاخها في ألاحل الؿٍى ت ومطالح اإلاجخمو ٌؿً٘ ؤن جازغ في ؾمهت الشٖغ ؤزالُْاث الشٖغ

ل ألاحل مً زالٛ ؤخٙام واضخت ومُهى ً وعؤؽ اإلااٛ ؾٍى  1 .ةمحظب اإلاؿدثمٍغ

 

مت بإجها الىكام الظي ًخم مً زالله جىحُه ؤنماٛ اإلاىكمت ومغاْبتها نلى ؤنلى مؿخىي  َىإ مً ٌهٍغ الخٖى

اء باإلاهاًحر الالػمت للمؿاولُت والجزاَت والشُاَُت    .مً ؤحل جدُٓٔ ؤَضاَها والَى

ت مً  مت بإجها مجمىنت مً الٓىاهحن واللىاثذ وؤلاحغاءاث التي جمً٘ مً زاللها الشٖغ ٖما حهٍغ ؤًػا الخٖى

ُهخه في اإلاضي البهُض لطالح اإلاؿاَمحن   .حهكُم عبدُتها ْو

ٗاألحي  مت  ىإ مً ٌهٍغ الخٖى هي مجمىنت مً الؿّغ التي ًمً٘ مً زاللها ؤن ًخإٖض اإلاؿدثمغون مً " َو

 2 .جدُٓٔ عبدُت مهٓىلت الؾدثماعاتهم

ٗاث هي  مت الشغ :  مً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت وؿخيخج ؤن خٖى

مت  مً٘ بصعاج حهٍغِ شامل للخٖى ٓت جدعي مطالح اإلاؿاَمحن َيها ٍو ٓا له حؿُحر ماؾؿت بؿٍغ هكام ًخم َو

ٗاث هي نباعة نً هكام ْاثم ؤؾاؾا نلى بصاعة الهالْاث بحن مسخلِ ألاؾغاٍ  مت الشغ ٗالخالي الخٖى ٗاث  الشغ

                                                           
1
 33-31 ص2011صالح حسن ،البنوك و المصارف و منضمات االعمال معاٌٌر حوكمة المؤسسات المالٌة ، دار الكتاب الحدٌث القاهرة ،  

2
 15،ص2008محمد مصطفً سلٌمان ،حوكمة الشركات و اعضاء مجالس االدرة و المدرٌن التنفدٌٌن ، الدار الجامعة االسكندرٌة ، مصر 



ٗاث                                                                                        الثاني لفصل ا مت الشغ  ؤلاؾاع الهام لخٖى

 

21 
 

ٓت حؿمذ بدماًت مطالح وخّٓى  ت بًغع جدُٓٔ ألاَضاٍ ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت بؿٍغ طاث الطلت الشٖغ

ً َيها   .اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمٍغ

: مً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت ًخطح بلى وحىص زطاثظ الخالُت 

 الاهػباؽ ؤي بجبام الؿلٕى ألازالقي اإلاىاؾب والصخُذ ، 

.  الثٓاَُت ؤي جٓضًم ضىعة خُُٓٓت لٙل ماًدضر 

 الاؾخٓاللُت ؤي الًىحض جإزحر وغًىؽ يحر مالثمت للهمل 

 اإلاؿاءلت ؤي بمٙان جُُٓم وجٓضًغ ؤنماٛ مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُُظًت ، 

ت   . اإلاؿاولُت ؤي وحىص مؿاولُت ؤمام حمُو ألاؾغاٍ طوي اإلاطلخت في الشٖغ

 

ت  : الهضالت  . ؤي ًجب اخترام خّٓى مسخلِ اإلاجمىناث ؤصخاب اإلاطلخت في الشٖغ

ٗاث وجدضص بلى صعحت  مت الشغ  َىإ ؤعبهت ؤؾغاٍ عثِؿُت جازغ وجازغ في الخؿبُٔ الؿلُم إلاُهىم الٓىانض خٖى

  :ٖبحرة مضي الىجاح ؤو الُشل في جؿبُٔ َظٍ الٓىانض وهي

ٔ ملُ٘تهم لألؾهم وطلٚ مٓابل الخطٛى نلى  ت نً ؾٍغ م ًٓىمىن بخٓضًم عؤؽ اإلااٛ للشٖغ  اإلاؿاَمحن َو

م مً لهم الخٔ في ازخُاع  ل َو ت نلى اإلاضي الؿٍى ؤعباح اإلاىاؾبت الؾدثماعاتهم وؤًػا حهكُم ُْمت الشٖغ

هم   1 .ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاىاؾبحن لخماًت خْٓى

م  ٗاث 01شٙل ْع مت الشغ   ألاؾغاٍ اإلاهىُت بخؿبُٔ مُهىم خٖى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 24عبد الوهاب نصرعلى شخاتة ،نفس المرجع السابق ص  
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م مً ًمثلىن اإلاؿاَمحن وؤًػا ألاؾغاٍ ألازغي مثل ؤصخاب اإلاطالح ومجلـ ؤلاصاعة ًٓىم  مجلـ ؤلاصاعة َو

ت  ل بليهم ؾلؿت ؤلاصاعة الُىمُت ألنماٛ الشٖغ ً الخىُُظًحن والظي ًٗى   .بازخُاع واإلاضًٍغ

ت مثل الضاثىحن واإلاىعصًً والهمالء والهماٛ  ى مجمىنت ألاؾغاٍ لهم اإلاطالح صازل الشٖغ ؤصخاب اإلاطالح َو

جب مالخكت ؤن َاالء الاؾغاٍ ًٙىن لضحهم مطالح ْض جٙىن مخهاعغت ومسخلُت في بهؼ  واإلاىقُحن ، ٍو

ألاخُان  

ت نلى الؿضاص في خحن ًخم الهماٛ واإلاىقُحن نلى مٓضعة  الضاثىحن نلى ؾبُل اإلاثاٛ حهخمىن بمٓضعة الشٖغ

ت نلى الاؾخمغاع   .الشٖغ

  : أسملاب ودوافع حوكمت الشزكاث :املطلب الثاني

ٗاث  مت الشغ :   ؤؾباب خٖى

ٗاث هي مت الشغ ض غغوعة جبني مُهىم خٖى   :ؤَم ألاؾباب والضواَو التي جٖا

ابت نلى ألاصاء - 1    .الُطل بحن اإلالُ٘ت و ؤلاصاعة والْغ

.  جدؿحن الُ٘اءة الاْخطاصًت_2

ت ووؾاثل جدُٓٔ جلٚ ألاَضاٍ ومخابهت ألاصاء - 3  .  بًجاص الهُٙل الظي جدضص مً زالٛ ؤَضاٍ الشٖغ

حن - 4 ابت بلى ٖال الؿَغ ٗاث بدُث جخدٛى مؿاولُت الْغ اإلاغاحهت والخهضًل الٓىاهحن الخاٖمت في ؤصاء الشغ

ت واإلاؿاَمىن ممثلحن في الجمهُت الهامت للماؾؿت ما مجلـ بصاعة الشٖغ   .َو

ً الخىُُظًحن ومهام مجلـ ؤلاصاعة ومؿاولُاث  -5 نضم الخلـ بحن اإلاهام واإلاؿاولُاث الخاضت باإلاضًٍغ

 .ؤنػاثه 

ؼ اإلاؿاءلت وعَو صعحت الثٓت -6   .جُُٓم ؤصاء ؤلاصاعة الهلُا وحهٍؼ

ً اإلادلُحن وألاحاهب بمٙاهُت _ 7 ل مً حاهب نضص اٖبر مً اإلاؿدثمٍغ ٗاث مً الخطٛى نلى جمٍى  جم٘حن الشغ

ٗاث  ت اإلاؿاَمحن واإلاىقُحن الضاثىحن واإلآغغحن وؤلاؾالم بضوع اإلاغاْبحن باليؿبت ألصاء الشغ مشاٖع

 . املطلب الثالح أهداف وأهميت حوكمت الشزكاث 

أهداف حوكمت الشزكاث :أوال 

غ الاْخطاص والؿىقي في الىىاحي الخالُت  مت الُهالت ْانضة ؤؾاؾُت لخؿٍى :  حهخبر الخٖى
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غ اإلاالُت  اصة ؤلاَطاح والشُاَُت في الخٓاٍع مت بلى ٍػ ٗاث خُث تهضٍ الخٖى   1. الىىاحي اإلاالُت للشغ

ً ومجلـ الهضالت نلى  ت ومؿانضة اإلاضًٍغ غ بصاعة الشٖغ ٗاث وتهضٍ بلى جدؿحن وجؿٍى ت للشغ الىىاحي ؤلاصاٍع

بىاء بؾتراجُجُت ؾلُمت وغمان اجساط ْغاعاث ؾلُمت جػمً الهضالت لجمُو ألاؾغاٍ طاث اإلاطالح الىىاحي 

اصة الاهػباؽ في الؿّى وغمان حمُو الخّٓى  هُت تهضٍ بلى ٍػ . الٓاهىهُت والدشَغ

مت بلى ججىب خضور ألاػماث في الاْخطاص وماله مً ازغ نلى حمُو  . اإلاجخمو الىىاحي الاحخمانُت وتهضٍ الخٖى
م ال2 ٗاث  :02شٙل ْع مت الشغ ؤَضاٍ خٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا أهميت حوكمت الشزكاث 

ٗاث في ألاؾىاّ الهاإلاُت وزاضت في قل اؾخدضار ؤصواث والُاث حهكُم   زغوة اإلاالٕ وجضنُم جىاَؿُت الشغ

  .مالُت حضًضة وخضور اهضماحاث ؤو اؾخدىاط ؤو بُو إلاؿدثمغ عثِس ي

حر الخماًت ألصخاب اإلاطالح واإلاداَكت نلى خّٓى خملت ألاؾهم وزاضت ألاْلُت مً خملت ألاؾهم  .   جَى

اٍ الاحخماعي  ٗاث ؤَمُت ٖبحرة َہي حهمل نلى جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت والٓاهىهُت والَغ مت الشغ الخٖى

اء بالخّٓى ألاؾغاٍ  مت ألجها حهمل نلى الَى لالْخطاصًاث اإلاجخمهاث خُث ًخم الٓاهىن مالُاث الخٖى

ً الهاملحن اإلآغغحن والبىٕى  اإلاخهضصة والتي جػم خملت ألاؾهم مجلـ ؤلاصاعة اإلاضًٍغ

 

 

                                                           
1
مجلة جامعة الملك عبر العزٌز القتصاد و االدارة ،  (حالة السعودٌة)عوض بن سالمة الرحٌلً،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات 

 .184ص2008 العدد 22مجلة 
2
  ،222-221،ص 2013 مكتبة المجتمع العربً ،االردن ،1مصطفً ٌوسف كافً ،االزمة االقتصادٌة العالمٌة و حوكمة الشركات ،الطبعة  
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م ٗاث 3الشٙل ْع مت الشغ . اَمُت خٖى

 

 

 

 

 

 

 

اململبح الثاني أسس ومملادئ حوكمت الشزكاث 

ٗاث نلى مجمىنت مً اإلاباصت التي جمثل صنامت ؤؾاؾُت لها وهكغا ألَمُتها خغضذ الهضًض  مت الشغ  جٓىم خٖى

مت  مً اإلااؾؿاث الضولُت نلى وغو مهاًحر ًخم ؤلالتزام بها ، وفي َظا اإلابدث ؾِخم الخهٍغ نلى مباصت خٖى

ظا ألاؾغاٍ اإلاهىُت بخؿبُٓها ا ومدضصاتها ٖو ٗاث عکاهَؼ .  الشغ

املطلب  ول مملادئ حوكمت الشزكاث  

الٓض ْامذ مىكمت الخهاون الاْخطاصي 

ٗاث خُث جػمىذ الىعْت الطاصعة نً مىكمت الخهاون الاْخطاصي والخىمُت  مت الشغ  ًىغو مباصت الخٖى

 : ؾىت مباصت جخمثل في ما ًلي 2004 زمؿت مباصت بِىما جػمىذ الىعْت الطاصعة ؾىت 1999ؾىت 

ٗاث  مت الشغ : غمان وحىص ؤؾـ مً احل بؾاع َهاٛ لخٖى

ُاءة ألاؾىاّ اإلاالُت ، وؤن ًخماش ى  و مؿخىي الشُاَُت ٖو ٗاث بان ٌهمل نلى َع مت الشغ  ًجب نلى بؾاع خٖى

مو ؤخٙام الٓاهىن ومىػم اإلاؿاولُاث بحن الجهاث اإلاؿاولت بشٙل واضح ومىذ الؿلؿت واإلاىاعص للؿلؿاث 

 1 .الاشغاَُت والخىكُمُت لخإصًت مهامهم بٙل مهىُت ومىغىنُت

                                                           
1
 23 ص 2007عدنان بن حٌدر دروٌس ، حوكمة الشركات و دور مجلس االدارة ، اتحاد المصارف العربٌة ،  
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:  بدُل خّٓى اإلاؿاَمحن والىقاثِ الغثِؿُت للمالٕ 

ت َانلت للمؿاَمحن نىض اجساط الٓغاعاث اهخساب مجلـ  ل ملُ٘ت ألاؾهم وحؿهُل مشاٖع  وحشمل جٓل ؤو جدٍى

ت ، وجىغُذ الٓىانض وألاخٙام  ت في الٓغاعاث اإلاخهلٓت بالخًحراث الجٍى ؤلاصاعة ، وخٔ اإلاؿاَمحن في اإلاشاٖع

ٗاث اإلاؿاَمت في ألاؾىاّ اإلاالُت اًت الشغ   .وؤلاحغاءاث التي جد٘م َع

ت للمؿاَمحن  :   اإلاهاملت اإلادؿاٍو

ت لٙاَت اإلاؿاَمحن وألاحاهب وان جٙىن لضحهم  ٗاث اإلاهاملت اإلادؿاٍو مت الشغ ًجب ؤن ًػمً بؾاع الخٖى

هم  ؼ َهلي في ؤي خالت اهدباج لخْٓى الُغضت للخطٛى نلى حهٍى

ٗاث -  ص مت الشغ :  صوع ؤصخاب اإلاطالح في خٖى

ٗاث بدّٓى ؤصخاب اإلاطالح التي ًيشتها الٓاهىن ؤو التي جيشا هدُجت  مت الشغ ًجب ؤن ٌهٍغ بؾاع خٖى

ٗاث وؤصخاب اإلاطالح في زلٔ الثروة َغص  همل نلى حصجُو الخهاون اليشـ بحن الشغ الاجُاُْاث مخبضلت َو

 الهمل واؾخٓامت اإلايشاث الؿلُمت مالُا۔

: ٌ ؤلاَطاح والشُاَُت 

ت اإلاخابهت الُهالت لإلصاعة مً  ٗاث ؤلاعشاصاث ؤلاؾتراجُجُت لخىحُه الشٖغ مت الشغ  ًجب ؤن ًػمً بؾاع الخٖى

ت واإلاؿاَمحن جدُٓٔ  ْبل مجلـ ؤلاصاعة ومداؾبت مجلـ ؤلاصاعة نً مؿاولُاجه ججاٍ ٗل مً الشٖغ

ٗاث ، بما في طلٚ الىغو اإلاالي وؤلاصاعي  ت للشغ ٍغ ذ اإلاىاؾب لألمىع الهامت والجَى ؤلاَطاح الصخُذ في الْى

وخّٓى اإلالُ٘ت َظا مغاناة ؤن ًٙىن ؤلاَطاح شامال وان ال ًٓخطغ نلى اإلاهلىماث الهامت َٓـ بل ٌشمل 

ذ  ت واإلالُ٘ت الغثِؿُت لألؾهم وخّٓى الخطٍى ٗالىخاثج اإلاالُت والدشًُلُت وؤَضاٍ الشٖغ .  مهلىماث ؤزغي 

 :ومؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة 

ت اإلاخابهت الُهالت لإلصاعة مً  ٗاث ؤلاعشاصاث ؤلاؾتراجُجُت لخىحُه الشٖغ مت الشغ ًجب ؤن ًػمً بؾاع الخٖى

ت واإلاؿاَمحن  1 .ْبل مجلـ ؤلاصاعة ومداؾبت مجلـ ؤلاصاعة نً مؿاولُاجه ججاٍ ٗل مً الشٖغ

املطلب الثاني ركائز حوكمت الشزكاث 

ٗاث ومً زم مدضصاتها  مت الشغ ٗاثؼ خٖى .   بضاًت ًخم جدضًض ع

ٗاث : ؤوال  مت الشغ ٗاثؼ خٖى ع

ٗاثؼ ؤؾاؾُت جخمثل في  ٗاث نلى زالر ع مت الشغ ؼ خٖى  : جٖغ

: الؿلٕى ألازالقي ًخم غمان الالتزام بالؿلٕى ألازالقي مً زالٛ 

                                                           
1
 76،ص2009سالم محمد عبود ، االزمة المالٌة العالمٌة بٌن مبدأ االفصاح و الشفافٌة بحث مقدم الى المؤتمر العالمً الثالث ، عمان ، 
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ىانض الؿلٕى اإلاهي الغشُض   الالتزام باألزالُْاث الخمُضة ْو

ت  -  .  الخىاػن في جدُٓٔ مطالح ألاؾغاٍ التي لها نالْت بالشٖغ

،  الطضّ والشُاَُت نىض جٓضًم اإلاهلىماث - 

الُٓام بمخؿلباث اإلاؿاولُت الاحخمانُت والخُاف نلى بِئت هكُُت 

ابت واإلاؿاءلت  :  الْغ

ابُت مباشغة مثل اإلاؿاَمحن مجلـ ؤلاصاعة لجىت اإلاغاحهت اإلاغاحهحن الضازلُحن اإلاغاحهحن   اؾغاٍ ْع

الخاعحُحن  

ابُت نامت مثل َُئت ؾّى اإلااٛ البىعضت البىٕى   .ؤؾغاٍ ْع

ابُت ؤزغي مثل اإلاىعصًً الهمالء اإلآغغحن   .الخ .... اؾغاٍ ْع

 : بصاعة اإلاساؾغ

هاٛ إلصاعة اإلاساؾغ   . وغو هكام حُض َو

ذ اإلاىاؾب   . غمان جىضُل اإلاساؾغ بلى اإلاؿخسضمحن وؤصخاب اإلاطالح في الْى

ٗاث  مت الشغ :  زاهُا مدضصاث خٖى

غ مجمىنت مً اإلادضصاث التي  ٗاث ًجب جَى مت الشغ ٗاث والضٛو مً مؼاًا جؿبُٔ خٖى  ختى حؿخُُض الشغ

ت وجخمثل َظٍ اإلادضصاث َُما ًلي ؛   جػمً جىُُظ الٓىاهحن والٓىانض التي حؿانض نلى خً بصاعة الشٖغ

بن وحىص مثل َظٍ اإلادضصاث ًػمً جىُُظ الٓىاهحن والٓىانض التي حؿانض نلى خؿً : اإلادضصاث الخاعحُت 

ت وجخمثل َظٍ اإلادضصاث َُما ًلي   :بصاعة الشٖغ

هاث وؤلاحغاءاث اإلاىكمت  -  اإلاىار الهام لالؾدثماع اإلاىكم لألوشؿت الاْخطاصًت في الضٛو مثل الٓىاهحن والدشَغ

ٗاث   .الؿّى الهمل والشغ

ت  .  جىكُم اإلاىاَؿت ومىو اإلاماعؾاث الاخخٙاٍع

ابُت في ؤخٙام- ج ُاءة ألاحهؼة الْغ غ ألامىاٛ الالػمت لُٓام اإلاشغوناث ٖو  ُٖاءة وحىص الٓؿام اإلاالي الظي ًَى

ٗاث ابت نلى الشغ   .الْغ

ٗاث الهاملت في الؿّى اإلاالُت  _  ص . وحىص بهؼ اإلااؾؿاث الظاجُت الخىكُم مثل الجمهُاث اإلاهىُت والشغ

ت _  ٌ  .  وحىص ماؾؿاث زاضت باإلاهً الخغة مثل مٙاجب اإلاداماة واإلاٙاجب الاؾدشاٍع
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: مدضصاث صازلُت وجخمثل َظٍ اإلادضصاث َُما ًلي 

ت  .  الٓىانض والخهلُماث وألاؾـ التي جدضص ؤؾلىب وحشٙل الٓغاعاث صازل الشٖغ

 جىػَو الؿلؿاث واإلاهام بحن الجمهُت الهامت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغ الخىُُظي ًً مً ؤحل جدُٓٔ الخهاعع 

بحن مطالح َظٍ ألاؾغاٍ  

اصة الثٓت في ؤلاْخطاص الٓىمي  مت جاصي في النهاًت بلى ٍػ ج الخٖى

املطلب الثالح  طزاف املعنيت بخطمليق حوكمت الشزكاث  

ٗاث ، وجدضص بلى صعحت ٖبحرة  مت الشغ  َىإ ؤعبهت ؤؾغاٍ عثِؿُت جخإزغ وجازغ في جؿبُٔ الؿلُم لٓىانض خٖى

ظٍ ألاؾغاٍ هي  :مضي الىجاح والُشل في جؿبُٔ َظٍ الٓىانض َو

  Les actionnaires اإلاؿاَمحن 

ت نلى اإلاضي البهُض  ٔ ملُ٘تهم لألؾهم وحهكُم ُْمت الشٖغ ت نً ؾٍغ َم مً ًٓىمىن بخٓضًم عؤؽ اإلااٛ الشٖغ

ملٙىن الخٔ في ازخُاع  تها مٓابل الخطٛى نلى ألاعباح اإلاىاؾبت الؾدثماعاتهم ٍو ، مما ًدضص مضي اؾخمغاٍع

هم وباإلآابل نضم جدُٓٔ ألاعباح اإلاجضًت ًٓلظ عيبت  ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاىاؾبحن لخماًت خْٓى

مً٘ جدُٓٔ ؤَضاٍ اإلاؿاَمحن مً  ت ٍو ت مما ًازغ نلى مؿخٓبل الشٖغ اصة ؤوشؿت الشٖغ اإلاؿاَمحن في ٍػ

ت غمً الٓىاهحن والؿُاؾاث اإلاؿلىبت   .حالٛ خؿً ازخُاع ؤنػاء ؤلاصاعة الهلُا لإلصاعة الشٖغ

  conseil d’adminstration مجلـ الاصاعة

   ً مً ًمثلىن اإلاؿاَمحن وؤًػا ألاؾغاٍ ألازغي مثل ؤصخاب اإلاطالح ، ومجلـ ؤلاصاعة ًٓىم باالزخُاع اإلاضًٍغ

ُُُت  ت وجغؾم الؿُاؾاث الهامت ٖو ل لهم ؾلؿت ؤلاصاعة الُىمُت ألانماٛ الشٖغ الخىُُظًحن والظًً ًٗى

ض  ابت نلى ؤصاجهم ْو مت بان ؤنػاء مجلـ بِئتاإلاداَكت نلى خّٓى اإلاؿاَمحن باإلغاَت بلى الْغ  مباصت الخٖى

 . ؤلاصاعة ًػؿلهىن بىىنحن مً الىاحباث نً ُْامهم بهملهم

 administrationؤلاصاعة 

غ الخاضت باألصاء الُهلي بلى مجلـ ؤلاصاعة ٖما ؤن  ت وجٓضًم جٓاٍع  وهي اإلاؿاولت نً ؤلاصاعة الُهلُت للشٖغ

ت وػٍاصة ُْمتها باإلغاَت بلى مؿاولُاتها ججاٍ ؤلاَطاح  ؤلاصاعة جٙىن مؿاولت نً حهكُم ؤعباح الشٖغ

ا للمؿاَمحن ، وؤلاصاعة هي خلٓت وضل بحن مجلـ ؤلاصاعة وبُٓت ألاؾغاٍ  والشُاَُت في اإلاهلىماث التي جيشَغ

ت لظا ًجب الخغص نلى ازخُاع ؤَغاص ؤلاصاعة بهىاًت ألجهم مً ًٓىم بدىُُظ عيباث  اإلاخهاملت مو الشٖغ

 . اإلاؿاَمحن ومجلـ ؤلاصاعة
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 Les partenairesاصخاب اإلاطالح  

ض جٙىن مطالح َظٍ  ت مثل الضاثىحن اإلاىعصًً واإلاىقُحن ْو  َى مجمىنت مً ألاؾغاٍ لهم مطالح صازل الشٖغ

ٗاث بشٙل ٖبحر بالهالْاث بحن َظٍ  مت الشغ خإزغ مُہىم خٖى ألاؾغاٍ مخهاعغت ومسخلُت في بهؼ ألاخُان ، ٍو

ت نلى ؤلاهخاج وجٓضًم الؿلو والخضماث وبضوجهم  ألاؾغاٍ تهم الظًً ًٓىمىن بإصاء اإلاهام التي حؿانض الشٖغ

ت  1. الحؿخؿُو ؤلاصاعة وال ختى مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن جدُٓٔ الاؾتراجُجُاث اإلاىغىنت للشٖغ

  اململبح الثالح إسهاماث املزاجعت الداخليت في جفعيل حوكمت الشزكاث

 ٌهمل اإلاغاحو الضازلي مو مجلـ ؤلاصاعة لجىت اإلاغاحهت ولجىت اإلاساؾغة بن وحضث مً ؤحل بصاعة اإلاساؾغ 

ابت الضازلُت ٖٙل ومً اإلادخمل ؤن جٙىن وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت في الىخُضة صازل  وغمان َهالُت الْغ

ت مً زالٛ جٓضًم اإلاشىعة وجٓضًم جاکیض  ابت في الشٖغ ت التي ًٙىن لها َهم نمُٔ بةصاعة اإلاساؾغ ْع الشٖغ

ا مً اإلاهام ابت ألاؾاؾُت وؤوشؿت بصاعة اإلاساؾغ ويحَر هالُت الْغ  مؿخٓل ومىغىعي إلاجلـ ؤلاصاعة نً ُٖاًت َو

. 

  املطلب  ول دور املزاجعت الداخليت في جقييم نظام الزقابت لدعم حوكمت الشزكاث 

ابت الضازلُت في بضاًت الخهُىاث، خُث زالٛ َظٍ الُترة قهغث الُػاثذ اإلاالُت  جؼاًض الاَخمام بالْغ

ابت الضازلُت  ٗان مً بحن ؤؾبابها غهِ ؤهكمت الْغ ُ٘ت والتي  والاْخطاصًت زاضت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٗاث  . للشغ

ابت الضازلُت: ؤوال   ماَُت الْغ

ابت الضازلُت مً الىكم الغثِؿُت والهامت ألي مشغوم خُث حهخبر هٓؿت البضاًت إلاهام اإلاضْٔ   ٌهخبر هكام الْغ

الخاعجي وألاؾاؽ الظي ًغج٘ؼ نلُه نىض بنضاص لبرهامج الخضُْٔ وجدضًض إلاضي الازخُاعاث التي ؾُٓىم بها ؤي 

ظا ٌهخمض نلى مضي ْىة ؤو غهِ  ٗامل ؤو حؼجي َو ٗان جضُْٔ  جدضًض ؤؾلىب الخضُْٔ الظي ؾُدبهه ؾىاء 

ابت الضازلُت   .هكام الْغ

ابت الضازلُت   :مُهىم الْغ

 : مً ْبل مههض اإلاضْٓحن الضازلُحن 

مً ؤجها الخؿت الخىكُمُت والسجالث وؤلاحغاءاث التي تهضٍ للمداَكت نلى مىحىصاث اإلايشاة وغمان ُٖاًت 

اؾخسضامها والخإٖض مً ؾالمت وصْت السجالث اإلاداؾبُت بدُث حؿمذ بةنضاص بُاهاث مالُت ٌهخمض نليها 

 . ومدػغة ؾبٓا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها 

                                                           
1
 63ادرٌس عبد السالم اشتوي ، مرجع سبق ص 



ٗاث                                                                                        الثاني لفصل ا مت الشغ  ؤلاؾاع الهام لخٖى

 

29 
 

ابت الضازلُت ُ٘ت الْغ  نٍغ مجلـ مهاًحر اإلاغاحهت ألامٍغ

حر وصعحت مهٓىلت مً الخإُٖض  ابت ( بإجها الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاىغىنت لخَى اصة جٙالُِ هكم الْغ نضم ٍػ

هت مً جلٚ الىكم  نلى اهجاػ ؤَضاٍ مهُىت زاضت باإلايشإ ؤن الؿُاؾاث  (الضازلُت نً اإلاىاَو اإلاخْى

وؤلاحغاءاث اإلاخهلٓت بالبُاهاث اإلاالُت في خالت اؾخسضامها بىاؾؿت اإلاغاحو لخىُُظ بحغاءاث اإلاغاحهت الضازلُت 

 بإهُا وشاؽ ؤو نملُت جخإزغ بةصاعة اإلايشاة ومىقُيها مطممت لخهؿي جإُٖض مهٓٛى نً جدُٓٔ ألانغاع الخالُت 

غ اإلاالُت  1ُٖاءة بمٙاهُت الانخماص نلى الخٓاٍع

هالُت الىكم   .  ُٖاءة َو

 اخترام وجؿبُٔ الٓىاهحن وألاهكمت طاث الهالْت

Coopers et lybrand ِخؿب حهٍغ 

ً ومىقُي الخىكُم مىحهت  ابت الضازلُت هي نباعة نً ؾحروعة مىغىنت مً ؾٍغ مجلـ ؤلاصاعة ومؿٍغ الْغ

• بلى غمان جدُٓٔ ألاَضاٍ الخالُت 

،   جىُُظ الهملُاث الجامهت 

• صخت اإلاهلىماث اإلاالُت 

ت اإلاُهٛى  .   جؿبُٔ الٓىاهحن واللىاثذ الؿاٍع

ابت الضازلُت  :  ومً الخهاٍعِ الؿابٓت اؾخسلظ ؤن الْغ

هي مجمىنت مً الىؾاثل والٓىاهحن التي جىغو مً ؾٍغ ؤلاصاعة مً ؤحل الهمل نلى غمان الخد٘م في 

ت التي جٓىم بها  وقاثِ اإلااؾؿت بًُت الىضٛى بلى حس ي ًغ َهاٛ للهملُاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ابت الضازلُت هي مسؿـ جىكُمي مً اإلاىاهج وؤلاحغاءاث اإلادض صة مً ؾٍغ ؤلاصاعة لخدُٓٔ ؤَضاٍ  بطن الْغ

ٗاخترام ؾُاؾاث الدؿُحر واإلاداَكت نلى ألاضٛى طلٚ انخماص نلى مجمىنت مً الىؾاثل ٖسؿت  مهُىت 

جىكُمُت  

 2ؾّغ وبحغاءاث ومٓاًِـ مسخلُت

ابت الضازلُت  :   ؤهىام الْغ

ابت الضازلُت زالر ؤهىام عثِؿُت والتي جخمثل َُما ًلي  :  الْغ

                                                           
1
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ت وحهخبر نىطغا عثِؿُا مً الزقابت إلاداريت ابت الضازلُت في الشٖغ ت الىحه ؤلاصاعي للْغ ابت ؤلاصاٍع  جخمثل الْغ

ابت ؤلاحغاءاث الالػمت للخدٓٔ مً ُٖاءة اؾخسضام مىاعص و خػمً َظا الىىم مً الْغ ا ٍو جلٙاث مم نىاضَغ

ت اإلاغؾىمت والٓىاهحن واٛ لىاثذ  ت والهاملحن َيها بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع ت والخدٓٔ مً مضي التزام الشٖغ الشٖغ

ت  .  الضازلُت والخاعحُت اإلاىغىنت نلى مؿخىي الضولت اإلاىكمت ألوشؿت الشٖغ

ابت الضازلُت حهخبر نىطغا عثِؿُا مً الزقابت املباسبيت ابت اإلاداؾبُت الىحه اإلاداؾبي للْغ  جخمثل الْغ

ابت بلى خماًت ألاضٛى وغمان صْت البُاهاث واإلاهلىماث  ضٍ َظا الىىم مً الْغ ت َو ا في الشٖغ نىاضَغ

اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضْاجغ وطلٚ مً احل جؼوٍض اإلاضْٔ بضعحت مهٓىلت مً الخإُٖض نلى ؤهه ْض جم جىُُظ 

ت ؤو بىاءا نلى حهلُماث زاضت وان َظٍ الهملُاث َٓض جم  ٓا للؿُاؾت الهامت للشٖغ الهملُاث اإلاالُت َو

ٓا إلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها غ اإلاالُت َو  1.حسجُلها بشٙل ؾلُم ًمً٘ مً بنضاص الخٓاٍع

 ٌشمل الػبـ الضازلي الخؿت الخىكُمُت وحمُو وؾاثل الخيؿُٔ وؤلاحغاءاث التي تهضٍ  الضملط الداخلي

ت مً الازخالؽ ؤو الػُام ؤو ؾىء الاؾخهماٛ والخض مً بمٙاهُت اؾخسضامها بال في خضوص  لخماًت ؤضٛى الشٖغ

 2الىؿاّ

ابت الضازلُت  :  صوع الخضُْٔ الضازلي في جُُٓم هكام الْغ

ابت وصوع اإلاضْٔ الضازلي ًىدطغ في َظا اإلاجاٛ في ازخُاع - الخضُْٔ الضازلي ٌهخبر مً بحن ؤَم نىاضغ الْغ

ابت مالالتزاطي م ظا جُُٓم َظٍ ؤلاحغاءاث ومغاْبت مضي جىاَغ مٓىماث هكام الْغ ابُت ، ٖو  باإلحغاءاث الْغ

ت الُهالت مً مجلـ ؤلاصاعة ووحىص َؿم جضُْٔ صازلي َهاٛ ًمىو . الضازلُت  بغاَت الى طلٚ َان اإلاشاٖع

ابت الضازلُت ٖما ٌشٙل ناثٓا ؤمام نملُاث الًش التي ْض جٓىم بها ؤلاصاعة   "َُمىت ؤلاصاعة نلى َُٙل الْغ

ابت الضازلُت والهمل  ٌهخبر الخضُْٔ الضازلي مً بحن ألاصواث التي حؿخسضم للخدٓٔ مً الالتزام بةحغاءاث الْغ

ت   نلى جدؿُنها في الشٖغ

ابت الضازلُت ومضي الُ٘اءة في جىُُظ  خُث ًخىلى اإلاضْٓحن الضازلحن نملُت الخدٓٔ والخُُٓم الهُٙل الْغ

غ بالىخاثج  ت لألنماٛ اإلاؿىضة بليهم ٖما ًخىلى اإلاضْٓحن الضازلحن جٓضًم الخٓاٍع الىخضاث اإلاسخلُت صازل الشٖغ

.  التي ًخىضلىن بليها وجىضُاتهم بلى ؤلاصاعة الهلُا 

ابت الضازلُت نلى بصاعة الخىكُم هُؿه وؤلاصاعة حهخمض في مخابهت ؤصاء َظا  وجٓو مؿاولُت وغو هكام الْغ

م   بلى ؤهه ًيبغي ؤن ٌؿانض وشاؽ الخضُْٔ 2120الىكام نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن ، خُث ٌشحر اإلاهُاع ْع

ظلٚ نً  ُاًت جلٚ آلالُاث ، ٖو ٔ جُُٓم َهالُت ٖو ابت نً ؾٍغ ت في وغو آلُاث َهالت للْغ الضازلي الشٖغ

ابت الضازلُت ًغج٘ؼ نلى  غ ؤي هكام للْغ ت وبطا ؤزظها في الانخباع ؤن جؿٍى ؼ الخدؿحن اإلاؿخمغ بالشٖغ ٔ حهٍؼ ؾٍغ

ي ٌمؿاولُاث ؤؾاؾُت 
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ابُت ازخباع مضي الالتزام بها وؤزحرا جٓي ًمها  ابُت جؿبُٔ ؤلاحغاءاث الْغ .   وغو ؤلاحغاءاث الْغ

 

 

 

.  املطلب الثاني دور الخدقيق الداخلي في إدارة املخاطز لدعم حوكمت الشزكاث

ؤوال حهٍغِ بصاعة اإلاساؾغ 

و الخؿاثغ الهاعغت  ٔ جْى  بصاعة اإلاساؾغ نباعة نً ؾلو ؤو مضزل نلمي للخهامل مو اإلاساؾغ البدثت نً ؾٍغ

اإلادخملت وجطمُم وجىُُظ بحغاءاث بوشائها ؤن جكل بمٙاهُت خضور الخؿاثغ ؤو ألازغ اإلاالي للخؿاثغ التي جٓو بلى 

الخض ألاصوى 

ٗاث  ت وهي التي جخهغع لها الشغ  بن مُهىم بصاعة اإلاساؾغ هي حؼء ؤؾاس ي في ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ألي شٖغ

بشٙل مىكم إلاىاحهت ألازؿاع اإلاطاخبت ألوشؿتها بهضٍ جدُٓٔ اإلاؼاًا اإلاؿخضامت مً ٗل وشاؽ ومً مدُكت 

ٗل ألاوشؿت 

ٗاث اإلاالُت والاْخطاصًت للخهٍغ نلى   بن مُهىم اصاعة اإلاساؾغ ًغحو بلى الهملُاث ؤلاحمالُت التي جدبهها الشغ

هم ؾبُهت اإلاساؾغ التي  بؾتراجُجُت الهمل وجدضًض اإلاساؾغ التي جخهغع لها بنؿاء ُْم لهظٍ اإلاساؾغ َو

 1.جىاحهها ؤًػا والؿُؿغة نليها

ت نلى جُُٓم ونغع اإلاؿاَمت في جدؿحن : مغاخل بصاعة اإلاساؾغ بن اإلاغاحو الضازلي ًجب ؤن ٌؿانض الشٖغ

ابت خُث ؤٖضث مهاًحر اإلاغاحهت الضازلُت جُُٓم ومغاْبت لىكام بصاعة اإلاساؾغ  بصاعة اإلاساؾغ وؤهكمت الْغ

ت   : واإلاازغة نلى الشٖغ

:  بوشاء هؿاّ بصاعة اإلاساؾغ وهي نباعة نً اإلادضصاث والانخباعاث الضازلُت وجخمثل في 

ٓها حؿعى لخدُٓٔ ؤَضاَها  •  ت والتي نً ؾٍغ • الانخباعاث الضازلُت نباعة نً البِئت الضازلُت للشٖغ

 الخاعحُت ومً ؤمثلتها الٓىاهحن وألاهكمت الثٓاَُت الؿاثضة في البلض والىكام الاْخطاصي اإلاهمٛى الانخباعاث -

به 

ت ومطاصع اإلاساؾغ مىؿٓت وألازاع اإلاترجبت نىه الهضٍ مً َظٍ - َدظ اإلاساؾغ الخهٍغ نلى اإلاساؾغ الشٖغ

الخؿىؽ َىجىلُض ْاثمت شاملت للمساؾغ التي جاصي بلى جدؿحن مىو جسُُؼ ؤو خذ بػالت َضٍ ؤو ؤَضاٍ 
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ت مً الخدٓٔ مً ؤصواث الخهٍغ نلى اإلاساؾغ هجض السجالث الضازلُت اؾخٓطاءاث جدلُل اإلاساؾغ  الشٖغ

ت اإلآابلت الصخطُت الخ   1زغاثـ جضَٔ الهملُاث جدلُل الٓىاثم اإلاالُت نملُاث مهاًىت الشٖغ

ت ؤن حؿانض في غمان نضم  مً٘ لهظٍ ألاصواث اإلآغهت بالخُاٛ ؤلابضاعي والُهم الىافي لهملُاث الشٖغ ٍو

ججاَل اإلاساؾغ الهامت  

مهالجت اإلاساؾغ جمثل َظٍ الخؿىة في اإلاغخلت التي ًدضص َيها اجساط ْغاع بشان اإلاساؾغ ومً بحن َظٍ الخٓىُاث 

غ ماَُت الخٓىُاث الىاحب اؾخسضامها للخهامل  ل ونىض مداولت جٍٓغ هجض الخداش ى الخُؼ الاخخُاف الخدٍى

ؼ  مو اإلاساؾغ مهُىت ، جضعیـ حجم الخؿاثغ اإلادخملت وحی اخخماٛ خضوثها واإلاىاعص التي ؾخٙىن مخاخت لخهٍى

الخؿاعة خاٛ خضوثها نىض اؾخهماٛ جٓىُت ما بإي بحغاء جُُٓم للهىاثض والخٙالُِ اإلاغجبؿت بٙل مخهج زم نلى 

ت ًخم اجساط الٓغاع  ؤؾاؽ ؤَػل اإلاهلىماث اإلاخاخت والاؾترشاص ؾُاؾت بصاعة اإلاساؾغ بالشٖغ

: بِىحن جا اإلاخابهت واإلاغاحهت اإلاخابهت واإلاغاحهت مً زالٛ ما ؾبٔ جػم هىنحن م

ت   ألاولى نباعة نً التي جٓىم بها مً ؾٍغ زاعجي نً بصاعة اإلاساؾغ والظي ْض ًٙىن مغاحو زاعجي نً الشٖغ

هىص بصعاج نملُت اإلاخابهت  ؤو ْؿم اإلاغاحهت الضازلُت و الثاوي اإلاغاحهت التي جٓىم بها بصاعة اإلاساؾغ، َو

ًً بواإلاغاحهت في بغهامج بصاعة اإلاساؾغ لؿب

ظلٚ .  التي جم في َغاى : نملُت اإلاساؾغ َاألشُاء جخًحر وجيشا اإلاساؾغ حضًضة وجسخُي مساؾغ ْضًمت ٖو

ٗاهذ مىاَؿت في اإلااض ي ْض ال جٙىن ٖظلٚ في الهالم الخالي ْاالهدباٍ اإلاخىاضل مؿلىب   .الخٓىُاث التي 

ظلٚ  ظا الاٖدشاٍ ألازؿاء مً حهت ٖو ألازؿاع جغج٘ب ؤخُاها ولهظا وحبذ اإلاغاحهت واإلاخابهت اإلاؿخمغة َو

الُٓام بالخؿىع والخدؿحن اإلاؿخمغ مً حهت ؤزغي 

ظا في : الاجطاٛ والدشاوع   ًخم الاجطاٛ والدشاوع مو ؤصخاب اإلاطالح الضازلُت والخاعحُت ما ؤمً٘ طلٚ ، َو

حمُو مغاخل بصاعة اإلاساؾغ ٖما ًجب وغو زؿت مب٘غة لهظا الًغع جخػمً ؤلابالى نً اإلاىاغُو اإلاخهلٓت 

ظا مً ؤحل َهم ؤصخاب اإلاطالح ألاؽ ؽ اإلاهخمضة في طلٚ  بةصاعة اإلاساؾغ وؤلاحغاءاث اإلاخبهت في طلٚ ، َو

ا صون اهٓؿام بال ؤن  مغاحهت بصاعة اإلاساؾغ عيم ؤن اإلاخابهت واإلاغاحهت نباعة نً نملُت مخىاؾلت ًخم ؤصاَئ

بغهامج بصاعة اإلاساؾغ ًيبغي بزػانه إلاغاحهت مً ؾٍغ اإلاغاحو الضازلي والتي جخم نبر مغاخل مهُىت مً احل 

 2جدُٓٔ ؤَضاٍ مهُىت 

 :مغاخل مغاحهت بصاعة اإلاساؾغة 

جمثل الخؿىة ألاولى اإلاخهلٓت بخُُٓم بغهامج بصاعة اإلاساؾغ في مغاحهت بصاعة اإلاساؾغ التي جيخهجها اإلااؾؿت 

غ مضي مىاؾبتها  ت ؤَضاٍ البرهامج خُث ؤهه بهض الخهٍغ نلى ؤَضاٍ البرهامج ًخم جُُٓمها الخٍٓغ ومهَغ

ضعتها نلى جدمل الخؿاثغ  ت خُث ٌشمل َظا الخُُٓم بطُت نامت مغاحهت اإلاىاعص اإلااؾؿت اإلاالُت ْو للشٖغ
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ٗاهذ ؤَضاٍ بصاعة اإلاساؾغ بها نُىب ؤو  اإلاهغغت والخإٖض بطا مخماشُت مو ؤَضاٍ البرهامج وفي خاٛ ما بطا 

ْطىع ًخم ضُايت ؤَضاٍ حضًضة ونغغها نلى ؤلاصاعة اإلاىآَت نليها ؤما في خالت وحىص بحن الخؿبُٔ 

ُٔ بحن الازىحن  والؿُاؾت ًيبغي الخَى

الخهٍغ وجُُٓم الخهغغاث للخؿاعة بهض الاهتهاء مً جدلُل وجُُٓم ألاَضاٍ جٙىن الخؿىة الخالُت هي  - 

الخهٍغ نلى وهغغاث اإلاىؾمُت الخالُت والخٓىُاث اإلاؿخسضمت في الخهٍغ نلى اإلاساؾغ في مغاحهت بصاعة 

ا هُـ الخٓىُاث اإلاؿخسضمت في مغخلت الخهٍغ نلى اإلاساؾغ مً نملُت بصاعة اإلاساؾغ وهي  َغ اإلاساؾغ هي في حَى

حهمل بمثابت نملُت مغاحهت إلحغاءاث الخهٍغ التي ؾبٓذ في اإلااض ي وفي خالت بيُاٛ وججاَل حهغغاث 

عثِؿُت ًيبغي نلى اإلاغاحو الضازلي ؤن ًخهٍغ نلى اإلآاًِـ الم مً٘ اؾخسضامها للخطضي لها بإوؿب البضاثل 

 1.ؤما في خالت نضم ُٖاًت الخطضي لخهغع زم الخهٍغ نلُه

اؾها بضعؽ -  جُُٓم ْغاعاث الخهامل مو ٗل وهغع بهض ؤن ًخم الخهغع نلى اإلاساؾغ التي جىاحه اإلااؾؿت ْو

يبغي ؤن حشمل َظٍ الخؿىة  اإلاغاحو الضازلي اإلاضازل اإلاسخلُت الم مً٘ اؾخسضامها للخهامل مو ٗل مساؾغ ٍو

ٗان ٗاؾخسضام جُاصي جٓلُل اإلاساؾغ، ٖما ًيبغي ؤن هضعؽ ؤًػا ما بطا   مغاحهت حهامل اإلااؾؿت مو اإلاساؾغ 

 2ؤي مً اإلاساؾغ اإلاخدُل بها ًجب ؤن جدٛى و ًدخُل بها 

جُُٓم جىُُظ جٓىُاث مهالجت اإلاساؾغ اإلاسخاعة  

الخؿىة الخالُت في جُُٓم الٓغاعاث اإلااغُت خٛى ُُُٖت الخطضي لٙل وهغع والخدٓٔ مً ؤن الٓغاع جم جىُُظٍ 

ل الخؿاعة   .نلى ألاٖمل وحه ٖما حؿخهمل َظٍ الخؿىة مغاحهت ٗل مً جضابحر الخد٘م في الخؿاعة وجمٍى

:  الهالْت بحن اإلاغاحهت الضازلُت واصاعة اإلاساؾغ

جلهب اإلاغاحهت الضازلُت صوعا َاما في نملُت بصاعة اإلاساؾغ ماؾؿت ، مً زالٛ جدلُل وجُُٓم الؿّغ 

اإلاؿخسضمت في جٓضًغ حجم اإلاساؾغ واخخماٛ خضوثها والخإٖض مً صختها لخٓضًم جإُٖض مهٓٛى لإلصاعة بان 

الخُُٓم الظي ؾِخم نلى ؤؾاؾه الخهامل مو اإلاساؾغ زم بشٙل صخُذ ، خُث ممً٘ ؤن جخسظ ؤلاصاعة ْغاعاث 

مسخلُت للخهامل مو اإلاساؾغ ، ٖٓٛى الخؿغ، ؤو ججىب الخؿغ ؤو الخسُُِ مً َظا الخؿغ اؾدىاصا بلى صعحت 

ا في َظٍ اإلاغخلت ًبرػ صوع اإلاغاحهت الضازلُت مً زالٛ جٓضًم اإلاشىعة والىصح  اخخماٛ خضور وصعحت جإزحَر

لإلصاعة خٛى البضًل ألاوؿب إلاهالجت اإلاساؾغ باإلآاعهت مو جٙلُت َظا الخُاع وجٓىم اإلاغاحهت الضازلُت بازخُاع 

ابت الضازلُت وصوعٍ في جسُُِ ؤو الخسلظ مً اإلاساؾغ مً زالٛ اإلاغاْبت اإلاؿخمغة لهملُت  َهالُت هكام الْغ

بصاعة اإلاساؾغ ومضي جىُُظَا بما ًىاؾب مو زؿـ واؾتراجُجُاث وؤَضاٍ اإلااؾؿت ، وجٓىم ؤًػا بخدلُل 

 .وجُُٓم اإلاساؾغ التي جدٓٔ َهال ومضي َهالُت البضًل
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ٙي الضوع الغثِس ي ليشاؽ اإلاغاحهت  ض بحن مههض اإلاغاحهحن الضازلُحن ألامٍغ  الظي اجبو الخهامل مهها ْو

الضازلُت َُما ًخهلٔ بةصاعة اإلاساؾغ في اإلااؾؿت مً زالٛ جٓضًم زضماث هإٖهضًت مىغىنُت لإلصاعة الهلُا 

 ً خمثل في ؤمٍغ : ومجلـ ؤلاصاعة خٛى َهالُت نملُت بصاعة اإلاساؾغ ٍو

جٓضًم جإُٖض مىغىعي بان مساؾغ الغثِؿُت جضاع بشٙل مالجم صخُذ  -1

هالُت ٖما خضص  -2 ابت الضازلُت ٌهمل بُ٘اءة َو  جٓضًم جإُٖض مىغىعي بان بؾاع بصاعة اإلاساؾغ والْغ

ظلٚ  اثُت التي ًمً٘ للمغاحهت الضازلُت ؤن جماعؾها في بصاعة اإلاساؾغ ٖو اإلاههضإلحغاءاث الغثِؿُت والْى

 ؤلاحغاءاث التي ًجب ؤن ججىيها ولِؿذ مً ازخطاضها وجازغ نلى اؾخٓاللُتها ومىغىنُتها 

 

 

 

  املطلب الثالح دور املزاجعت الداخليت في حعظيم القيمت لألطزاف املسخفيدة من حوكمت الشزكاث

ٗاث وطلٚ مً زالٛ .  مت الشغ ؤوال : جلهب اإلاغاحهت الضازلُت في حهكُم الُٓمت لألؾغاٍ اإلاؿخُُضة مً خٖى

 حهكُم الُٓمت للهمالء

ًػو َظا الضوع اإلاغاحو الضازلي ؤمام جدض ًخمثل في ؾهُه الٖدؿاب مهاعاث حضًضة حؿاًغ الخؿىع في مسخلِ 

ت في حهكُم  غ آلُاث جىُُظ مهامه بما ًضنم حهىص الشٖغ ت لِـ َظا َدؿب بل جؿٍى مجاالث الهمل بالشٖغ

ت بلى  الُٓمت ؤو اإلاىُهت اإلاخدُٓت للهمُل في بؾاع حًُحر الىكغة بلُه مً مجغص مؿتهلٚ إلاىخجاث وزضماث الشٖغ

ابت الضازلُت  ِ نلى ُٖاءة الْغ مت جخْى مت ، وؾاإلاا ؤن َهالُت جىُُظ ْىانض الخٖى ٚ في نملُت الخٖى شٍغ

اصة الُٓمت اإلاخدٓٓت للهمُل مً زالٛ شهبت بلى  ت َُىا ًخطح بهض ؤزغ لضوع اإلاغاحو الضازلي في ٍػ للشٖغ

ابُت   .الخُُٓم الُهاٛ للىكم الْغ

و مؿخىي حىصتها   وجٓضًم الخىضُاث الُُ٘لت بما ًػمً بَغ

زاهُا حهكُم الُٓمت للمؿاَمحن  - 

اء  ٗالت نً الَى ظا ٌهني ؤن مجلـ مؿاوٛ بالى  هىب مجلـ ؤلاصاعة نً اإلاؿاَمحن في بصاعة ؤمىالهم َو

ل بلُه مً مهام  باخخُاحاث ومطالح اإلاؿاَمحن واإلاخمثلت في غغوعة ؤلاَطاح نً مضي َهالُخه في بصاعة ما ؤٗو

غ اإلاالُت التي ٌشٍغ مجلـ ؤلاصاعة نلى بنضاصَا مهُاعا ًخم نلى ؤؾاؾه اجساط ْغاعاث  خُث جمثل الخٓاٍع

ىا ًخطح صوع اإلاغاحهت الضازلُت ٖهىطغ َهاٛ في  ً الخالُحن واإلاغجٓبحن ،َو ٗاث مً ؾٍغ اإلاؿدثمٍغ وؾلى

غ اإلاالُت ظا مؿاَمتها ،غمان صْت وهؼاَت الخٓاٍع ت ٖو ؼ ْضعة اإلاؿاَمحن نلى مؿاءلت مجلـ بصاعة الشٖغ  وحهٍؼ

 ٔ ت ما ًضنم الضوع الظي ًاصًه ٍَغ بالخهاون مو ؤلاصاعاث اإلاؿاولت في الخض مً اإلاساؾغ التي جخهغع لها الشٖغ

ت خُث جطانض َظٍ اإلاحزة نلى  و ألاخضار ٌهاٌشها لخكت بلخكت بالشٖغ اإلاغاحهت الضازلُت وحىصة في مْى
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غ ننها بشٙل ؤٖثر جُطُال مً اإلاغاحو الخاعجي بما ًػمً الاؾخسضام ألامثل  مغاحهت الٓىاثم اإلاالُت والخٍٓغ

ت وخماًتها مً ألازؿاع التي ْض جيشا هدُجت الًش ؤو نضم الالتزام بالٓىاهحن والخهلُماث  ألضٛى الشٖغ

ت  . وؤلاحغاءاث اإلاؿبٓت في الشٖغ

 : حهكُم الُٓمت ألصخاب اإلاطالح

 ًخمثل ؤصخاب اإلاطالح في اإلاىقُحن واإلاىعصًً والضاثىحن واإلاجخمو اإلادُـ ٖٙل الظًً لهم مطالح َغصًت ؤو 

غ َغص الهمل وجضَو الػغاثب وجٓضم الؿلو والخضماث  تها في التي جَى ت واؾخمغاٍع .  حمانُت في هجاح الشٖغ

 ِ ت للمؿاَمحن وألاؾغاٍ ألازغي اإلاغجبؿت واإلاخإزغة بيشاؾها وال جخْى ت جمثل مطلخت مشتٖر ت الشٖغ َاؾخمغاٍع

ىا  هالُت نملُاتها بل ؤًػا نلى جدؿحن اإلاؿخمغ لخلٚ الهملُاث َو ت َٓـ نلى مضي ُٖاءة َو ت الشٖغ اؾخمغاٍع

ابت الضازلُت ومؿاَمتها في بصاعة  ًبرػ صوع اإلاغاحهت الضازلُت خُث ًم٘نها مً زالٛ الخُُٓم الىكم الْغ

و مً مؿخىي ُٖاءة وحىصة نملُاث  ت والَغ ؼ ْضعة اإلاؿاَمحن نلى مؿاءلت مجلـ بصاعة الشٖغ اإلاساؾغ وحهٍؼ

ت وحهكُم ما ًخىلض ننها نً ُْمت ؤو مىُهت ألصخاب اإلاطالح  الشٖغ

 

 

 زالضت

ٗاث به ؾبب اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً ؤلاصاعة وػاص الاَخمام بها بهض ؾلؿلت الاجهُاعاث وألاػماث اإلاالُت  مت الشغ خٖى

ٗاث خُث ؾاَمذ َظٍ الكغوٍ في وغو مجمىنت مً اإلاباصت التي جػمً الاؾخًالٛ  التي مؿذ بهؼ الشغ

ت وجدُٓٔ ؤَضاٍ ؤصخاب اإلاطالح  .ألامثل إلاىاعص الشٖغ

ابت الضازلُت  ظا مً زالٛ جُُٓمها لىكام الْغ ٗاث َو مت الشغ  ٖما ؾاَمذ اإلاغاحهت الضازلُت في جؿبُٔ خٖى

ٗاث ومً  مت الشغ ظا صوع اإلاغاحهت الضازلُت في حهكُم الُٓمت لألؾغاٍ اإلاؿخُُضة مً خٖى وبصاعة اإلاساؾغ ٖو

: زالٛ ٗل َظا وؿخيخج ماًلي 

ٗاث  مت الشغ ت زطىضا مو مخؿلباث خٖى ابت الضازلُت مً اإلاخؿلباث ألاؾاؾُت للشٖغ ٖما . ٌهخبر هكام الْغ

هالُت هكام  ٗاثؼ ألاؾاؾُت في َظا الىكام َغؤي اإلاغاحهت الضازلُت خٛى ُٖاًت َو حهض اإلاغاحهت الضازلُت مً الغ

ظا جؿبُٓها  ت ٖو ت في َظا اإلاجاٛ حهض بغاَت ُْمت للشٖغ ظا جٓضًمها الخضماث الاؾدشاٍع ابت الضازلُت ٖو الْغ

ٗاث  مت الشغ  .لخٖى

ٓت التي هضاعبها اإلاساؾغ ، وبالخالي ؾمإهت اإلاؿاَمحن وألاؾغاٍ يبن ّ ت الؿٍغ ام بةصاعة اإلاساؾغ جاصي بلى مهَغ

 .طاث اإلاطلخت مً ؤن اإلاساؾغ مُهىمت وؤلاصاعة جٓىم بالخطضي لها بشٙل منهجي مىكم
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:  جمهُض 

ُُت مً ؤَم البىٕى الهمىمُت في الجؼاثغ والتي جداٛو الىضٛى بلى زضماث  ٌهض بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ت في نملُت والاَخمام بٙل الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت الجضًضة  مخؿىعة مً زالٛ بصماج الهضًض مً وؾاثل اإلاهَغ

ُُت بٙل ؤَضاَه  ُت وفي َظا الُطل ؾِخم الخهٍغ نلى بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ في مجاٛ الخضماث اإلاطَغ

ظا ؾلؿلت الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت التي شهضَا البىٚ وزضماث التي ًٓضمها للؼباثً ونلى َظا  ومهامه ٖو

 :ألاؾاؽ ًخم جٓؿُم َظا الُطل بلى زالر مباخث

ُُت والظي جىاولىا َُه ماَُت البىٚ واإلاغاخل التي مغ   اإلابدث ألاٛو جٓضًم نام خٛى بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

بها وصوع وؤَضاٍ بخٚ بضع 

ُُت  ٗالت بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ  مؿخًاهم اإلابدث الثاوي جٓضًم و

 اإلابدث الثالث زؿىاث وبحغاءاث الخضُْٔ الضازلي نلى مؿخىي بىٚ بضع والظي جىاٛو الى حهٍغِ اإلاغاحهت 

الضازلُت وؤَضاَه نلى مؿخىي البىٚ ، واإلاهاًحر الخاضت باإلاماعؾاث اإلاهىُت للمغاحهت الضازلُت وزؿىاث 

ابت الضازلُت  .واحهاث الْغ
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اململبح  ول جقديم عام حول بنك الفالحت والخنميت الزيفيت بدر 

ض جضعج قهىعَا بخابو الهطىع ولم جإزظ  ذ بهُض ْو ُت حهىص بلى ْو  ًجمو الباخثىن نلى ؤن ألانماٛ اإلاطَغ

ً اإلاطغفي الخضًث   البىٕى شٙلها بال بهض جٙامل الخٍٙى

.  املطلب  ول ماهيت بنك الفالحت والخنميت الزيفيت 

ُُت بىٚ  َى اخض بىٕى الٓؿام الهمىمي في الجؼاثغ بط ٌهخبر وؾُلت مً وؾاثل بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ُُت جم بوشاءٍ بمىحب  ُت اإلاىاؾٔ الٍغ ت في جىمُت الٓؿام الُالحي وجْغ ؾُاؾت الخٙىمت الهاصَت بلى اإلاشاٖع

م  اجبها إلناصة َُٙلت البىٚ الىؾني الخاعجي  1982 ماعؽ 13 اإلااعر في 105/82مغؾىم ْع

 الظي مىو اؾخٓاللُت اٖبر البىٕى والغي مً زالله هكام 1990/04/14وبهض ضضوع ْاهىن الىٓض والٓغع في 

ُُت ًٖحٍر مً البىٕى ًباشغ حمو الىقاثِ التي جٓىم بها البىٕى  الخسطظ ؤضبذ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ت زم ناص البىٚ بلى الخسطظ مو ؾىىاث   2000الخجاٍع

ض نً 33 ًٓضع عؤؽ ماٛ البىٚ  ت نالُت حضا جٍؼ خمحز ب٘ثاَت بشٍغ  نامل مً بُنها اؾاعاث 7500 ملُاع صج ٍو

ومهىضؾحن ومىقُحن ٖما ؤهه ٌشًل مٙاهت َامت صازل الىكام البىٙي الجؼاثغي خُث اهه ضىِ  

ت   1ٕ  ؤٛو بىٚ في جغجِب البىٕى الجؼاثٍغ

زاوي بخٚ نلى مؿخىي اإلاًغبي  -2

 في اإلاغجبت الغابهت نشغ نلى اإلاؿخىي الهغبي  3

ٓي مً غمً 4  صًىٚ شملها الخطيُِ 26جاؾو بىٚ بٍَغ

ؼ الثامً والؿخحن بهض 5 ض اخخل اإلاٖغ  بيذ وججضع الاشاعة الى ان 4100في الترجِب الهالمي مً بحن ( 668 ) ْو

ٗان ؤٛو مً ؤؾلٔ في ؾىت  ت  1994بىٚ   بؿاْاث السخب في الؿاخت اإلاالُت الجؼاثٍغ

ُُت بلى زالر مغاخل ؤؾاؾُت هي  مً٘ جٓؿُم مغاخل جؿىع بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ :  ٍو

ُُت جبها إلناصة َُٙلت البىٚ الىؾني 19021990اإلاغخلت ألاولى مً   جم جإؾِـ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ٗالت مخىاٛػ ننها مً ؾٍغ البىٚ الىؾني 140الجؼاثغي خُث اهؿلٔ ًغاؽ ماٛ ْضٍع ملُاع صًىاع حؼاثغي و  و

ُي ًُخذ الهضًض مً  -  وزالٛ الؿىىاث ألاولى مً شاهه ؾعي البىٚ بلى َغع وحىصٍ غمً اإلاجاٛ الٍغ

سىظ بةخضي  ٗان ٗل بىٚ نمىمي ٍو ظا ؾبٓا إلابضؤ جسطظ البىٕى خُث  ُُت َو ٗاالث في اإلاىاؾٔ الٍغ الى

ت الهامت  الٓؿاناث الخٍُى

ُُت بهض نام  ت مؿاَمت طاث 1988 وفي بؾاع ؤلاضالخاث الاْخطاصًت جدٛى بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ  الى شٖغ

  صج20000000عؤؽ ماٛ ْضوص 
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ي هكام ى بهض ضضوع ْاهىن الىٓض والٓغع والظي مىذ اؾخٓاللُت اٖبر للبىٕى ا1999ٛ- 1991اإلاغخلت الثاهُت 

 .صج للسخم الىاخض1000000   ؾهم بُٓمت2200 الى

ُُت ًٖحٍر مً البىٕى ًباشغ مهامه اإلاسخلُت اإلاخمثلت في    الخسطظ للبىٕى وؤضبذ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

مىذ الٓغوع وحصجُو نملُت الاصزاع بىىنبها بالُاثضة وبضون َاثضة ٖما وؾو آَه بلى مجاالث ؤزغي مً 

اليشاؽ الاْخطاصي زاضت لٓؿام اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الطًحرة ونلُه ًم٘ىىا حهٍغِ بىٚ الُالخت 

ت ؤو حل وبمثل ؤًػا بىٚ جىمُت  ٗاهذ حاٍع ُُت بإهه بىٚ ججاعي ًم٘ىه حمو الىصاجو ؾىاء  والخىمُت الٍغ

ضَها جٙىن عاؽ ماٛ زابذ  لت ألاحل َو ٗاهذ مخىؾؿت او ؾٍى .   بانخباٍع ٌؿخؿُو الُٓام بمىذ الٓغوع ؾىاء 

جمحزث َظٍ اإلاغخلت بىحىب الخضزل الُهلي للبىٕى الهمىمُت لبهث هٓـ حضًض  : 2002-2000اإلاغخلت الثالثت 

ل الاْخطاص  .  في مجاٛ حصجُو الاؾدثماعاث ومؿخىي مغصوص ٌؿاع ْىانض اْخطاص الؿّى وفي اؾاع جمٍى

ُُت نلى حًُحر ؾُاؾت  غمً الخىحهاث الاْخطاصًت الجضًضة للجؼاثغ ، نمل بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ذ  و بلى خض ٖبحر حجم الٓغوع لُاثضة اإلااؾؿاث الطًحرة في حمُو اإلاُاصًً وفي هُـ الْى اَتراغُت خُث َع

و ؤلاحخمانُت الهمُٓت واؾخجابت لخؿلهاث الهمالء  ؾىع مؿخىي ؤصاثه مؿاًغة الخدىالث الاْخطاصًت و

ً  اإلاؿدخمٍغ

ُُت بضع  :   الخىكُم نلى مؿخىي الُالخت والخىمُت الٍغ

 ( PDG )مجلـ بصاعي بغثاؾت الغثِـ اإلاضًغ الهام 

اث نامت ازغي  خُغم بهؼ منها بلى مضًٍغ اث نامت مؿانضة نلى عؤؽ ٗل منها مضًغ نام مؿانض ٍو  مضًٍغ

ُُت  خؿب ماًبِىه الهُٙل الخىكُمي لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

اث الهامت اإلاؿانضة لهمل عثِـ اإلاضًغ الهام مً    جخٙىن اَم اإلاضًٍغ

ت الهامت اإلاؿانضة ؤلاصاعة والىؾاثل  اإلاضًٍغ

غ  ت الهامت اإلاؿانضة للمغاْبت والخؿٍى  اإلاضًٍغ

ت الهامت اإلاؿانضة لإلنالم آلالي اإلاداؾبت والطىضّو    اإلاضًٍغ

ت الهامت للهملُاث الضولُت   اإلاضًٍغ

ت الهامت اإلاؿانضة للمىاعص والخههضاث  -  اإلاضًٍغ

 ٔ ت الاجطاٛ والدؿٍى مضًٍغ

 بغاَت بلى ماؾبٔ جىحض اإلاُدشُت الهامت ، اإلاؿدشاعون واللجان الظًً ًٓىمىن بمغاَُت وبنؿاء الىطاثذ 

ُُت ًمخلٚ شب٘ت ٖبحرة  وألاعاء َُما ًسظ نمل ووشاؽ البىٚ بطُت نامت بما ؤن بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ
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ت لالؾخًالٛ  ؼي ؤًً ًدٛى للمجمىناث الجهٍى ٗاالث نبر التراب الىؾني َاهه ٌهخمض نلى جىكُم المٖغ مً الى

ُت التي جدذ  ٗاالث اإلاطَغ ظا مهام اإلاغاْبت والخُخِش لهمل وؤوشؿت الى بهؼ الطالخُاث والاؾخٓاللُت ٖو

.  مؿاولُاتها

ت لالؾخًالٛ   :GRE(اإلاجمىنت الجهٍى

ُت التي جدذ مؿاولُاتها ، يالبا  ٗاالث اإلاطَغ التي جخىلى مهمت جىكُم جيشُـ مؿانضة مغاْبت ومخابهت الى

ت لالؾخًالٛ والًت  .  ماجٙىن َظٍ اإلاجمىناث الجهٍى

ُُت خالُا خىالي  ٗامل التراب الىؾني 30ًمخلٚ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ ٗالت مدلُت لالؾخًالٛ نبر   و

ُت  ٗاالث مطَغ ا بالجؼاثغ الهاضمت ٖما ٌؿعى البىٚ خالُا بلى الخىؾو نحر َخذ و ت مَٓغ ٍؼ ٗالت مٖغ مخػمىت و

و ب ٗان ًملٚ البىٚ خىالي 17: حضًضة جٓضع نضص اإلاشاَع ٗالت نىض بضاًت وشاؾه 140 مشغونا بهضما  . 1982 و

 .مما ٌشحر بلى الخىؾو ال٘بحر ٛ لبىٚ واحؿام حجم ؤنماله وحهامالثه 

ٗالت  َُما ًسظ کیُیاث مىذ الٓغوع بالبىٚ ، َهى ٌهخمض نلى ؾُاؾت الؿٍٓى اإلادض صة بن ًسٛى للى

ُت مىذ ْغوع للؼباثً بطا لم حهض ُْم مبالًها الؿٍٓى اإلادضصة مً ؾٍغ ؤلاصاعة الهامت وخؿب هىم  اإلاطَغ

ت  ل اإلالِ بلى اإلاضًٍغ ٗالت ًخم جدٍى الٓغع اإلاؿلىب ، َةطا ماججاوػث ُْمت الٓغع الؿِٓ اإلاسٛى ضالخُت للى

ل اإلالِ  خم جدٍى ت ٛ الؾخًالٛ التي بضوعَا ْض جسغج نً ضالخُتها بطا ججاوػث الؿِٓ اإلادضص لها ٍو الجهٍى

ت اإلاخسططت به بالجؼاثغ الهاضمت  بلى اإلاضًٍغ

م  ُُت بضع4الشٙل ْع    الهُٙل الخىكُمي للبىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ
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املطلب الثاني دور وأهداف بنك بدر 

ُُت له نضة وقاثِ ًٓىم بها لخدُٓٔ اَضاَه    بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

صوع البىٚ بضع  

 :وغو ؾُاؾت اجطاٛ َهالت لخدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاسؿؿت مً زالٛ

غ مؿخىي َُلت اإلاىقُحن   الهمل نلى مىاحهت مساؾغ الطٍغ نلى الٓغوع الخاعحُت بطُت نٓالهُت جؿٍى

ت لخاملي الشهاصاث  وبنؿاء ألاولٍى

 بنؿاء الضنم ؤلانالمي  

: نغع مىخجاث وزضماث مً زالٛ . 

 جطُُت اإلاشاٗل اإلاالُت  

.  ازظ الػماهاث اإلاالثمت وجؿبُٓها مُضاهُا 

ل الخجاعة الخاعحُت   جمٍى

.  الاؾخٓباٛ الجُض للؼباثً واخترامهم والغص نلى ؾلباتهم بجضًت 

ٔ ؾُاؾت الخٙىمت  و الضازلُت في بؾاع حشًُل الشباب جؿبُٔ الخؿـ والبرامج الضازلُت َو ل اإلاشاَع جمٍى

هها وجدؿحن جٙالُُها   غ اإلاىاعص والهمل نلى َع ظا لخؿٍى َو

الاؾخهماٛ الغشُض والامٙاهُاث التي جمىدها للؿّى اإلاالُت 

ُت وجٓىُاتها    مؿاًغة الخؿىع الخاضل في نالم اإلاهىت اإلاطَغ

اصة في اإلاىاعص باْل الخٙالُِ واٖبر عبدُت بىاؾؿت الٓغوع ؤلاهخاحُت واإلاخىىنت في .  ب ؤَضاٍ البىٚ ؛ الٍؼ

ىت البىٚ ؾىاء بالضًىاع ؤو الهمالث ألاحىبُت  بؾاع اخترام الٓىانض ؤلاصاعة الطاعمت لخٍؼ

 غمان جدُٓٔ جىمُت مخىاؾٓت للُلٚ في مجاالث اليشاؽ التي جلبي اخخُاحاتهم 

 جُُِ٘ بصاعة صًىامُُ٘ت  

ٔ وبصعاج مىخجاث  ت حضًضة مثل الدؿٍى ت مً زالٛ بصزاٛ جٓىُاث بصاٍع الخىمُت الخجاٍع
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  املطلب الثالح خدماث بنك الفالحت والخنميت الزيفيت بدر

 ً . َخذ مسخلِ الخؿاباث للؼباثً وجسلُظ الطٕٙى بإمغ اوبامغ مً ألازٍغ

ُت  الث اإلاطَغ  الخدٍى

.  الخضماث اإلاخهلٓت بالضَو والخدطُل َُما ًسظ الخهامالث الخاعحُت 

ا  ً ًماعؾىن وشاؾا ججاٍع ججاع ، ضىا نىن ( الخؿاب الجاعي ًٙىن مُخىخا لالشخاص الؿبُهُحن واإلاهىٍى

ت َالخىن الخ َظا اإلاىخج اإلاطغ ي بضون َاثضة ٍماؾؿاث ججاٍع

جٙىن خؿاباث مُخىخت لجمُو ألاَغاص ؤو الجماناث التي جماعؽ ؤي وشاؽ ججاعي :  خؿاب الطٕٙى الشُٙاث

. بصاعة الو وهىي ألاحىع والغايبحن في ؤلاؾخهاهت بالشُٙاث لخطُُت الخؿاباث . حمهُاث(

حر  : صَتر الخَى

ى نباعة نً مىخج مطغفي ًمً٘ الغايبحن مً اصزاع ؤمىالهم الُاثػت نً خاحتهم نلى ؤؾاؽ ْىاهض   َو

ً الخاملحن لضَتر  ً وباؾخؿانت َاالء اإلاضزٍغ مدضصة مً ؾٍغ البىٚ ؤو بضون َىاثض خؿب عيباث اإلاضزٍغ

ٗاالث الخابهت للبىٚ وبظلٚ َان اإلاىخج ًجىب ؤصخاب صَاجغ  حر الُٓام صَو وسخب ألامىاٛ في حمُو الى الخَى

حر وضهىباث هٓل ألامىاٛ مً مٙان آلزغ   الخَى

حر الشباب  :  صَتر جَى

ت َظا الضَتر ًُخذ  ب نلى الاصزاع في بضاًت خُاتهم ؤلاصزاٍع ً للخمغؽ والٓضٍع مسطظ إلاؿانضة ؤبىاء اإلاضزٍغ

م   صًىاع 500 ؾىت مً ؾٍغ م مثلهم الشغعي خُث خض ص الضَو ألاولى ب 19الشباب الظًً جخجاوػ ؤنماَع

الث جلٓاثُت واجىماجُُ٘ت مىخكمت ٖما ٌؿخُُض  ٔ جدٍى ٖما ًمً٘ ؤن ًٙىن الضَو في ضىعة هٓضًت ؤو نً ؾٍغ

ض نً   ؾىىاث ؤلاؾخُاصة مً 5الشاب ضاخب الضَتر نىض بلىيه ألاَلُت الٓاهىهُت طو الاْضمُت التي جٍؼ

ُت جطل بلى ملُىهحن صًىاع حؼاثغي ،  الٓغوع مطَغ

 بؿاْت بضع  

ُُت خُث جمً٘ مً الُٓام بهملُاث الضَو والسخب  َظٍ البؿاْت مىحهت لؼباثً بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

لألوعاّ الىٓضًت نبر اإلاىػناث ألالُت لألوعاّ الىٓضًت ٖما جمً٘ ؤصخابها ؤًػا مً الُٓام بهملُاث السخب 

 .مً اإلاىػناث آلالُت للبىٕى ألازغي 

:   ؾىضاث الطىضّو 

حن ، هاهض مىحه لألشخاص الؿبهُحن واإلاهىٍى ؼ ألحل َو  نباعة نً جٍُى
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ؤلاًضاناث ألحل  

حن بًضام ألامىاٛ الُاثػت نً خاحتهم بلى ؤحاٛ مدضصة :  هي وؾُلت حؿهل نلى ألاشخاص الؿبهحن واإلاهىٍى

بيؿبت َىاهض مخًحرة مً ؾٍغ البىٚ 

:   خؿاب بالهملت الطهبت 

ً بالهملت الطهبت مخاخت في ٗل لخكت مٓابل ناثض مدضصا خؿب شغوؽ  مىخج ٌؿمذ بجهل هٓىص اإلاضزٍغ

ٗالضَتر اإلاسطظ للؿً٘ بغاَت بلى بىٚ ُُت   ٖما جىحض نضة مىخجاث ؤزغي لضي بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ٔ صعاؾاث شغوؽ مؿبٓت   .الانخماصاث والٓغوع التي ًمىدها البىٚ لؼباثىه التي جٙىن َو

 مسخغانماململبح الثاني جقديم وكالت 

 املطلب  ول الخعزيف بالوكالت

م  ُُت ْع ٗالت بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ ٗان مؿخًاهم 1982 في ؾىت 867 البىٚ الىؾني جإؾؿذ و  ، والظي 

ض بلٌ نضص الهماٛ  ُُت ْو  بما َيها اإلاضًغ ومىقُحن للىكامت 17الجؼاثغي َهى جإؾـ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

. 

 املطلب الثاني دور وكالت بنك الفالحت والخنميت الزيفيت بدر

.  مهالجت حمُو الهملُاث الخاضت بالٓغوع الطٍغ والطىضّو 

–  َخذ خؿاباث لٙل شخظ ؾالب لها واؾخٓباٛ الىصاجو 

ت في ججمُو الاصزاع   اإلاشاٖع

غ الٓؿام الُالحي والٓؿاناث ألازغي    اإلاؿاَمت في جؿٍى

ُت نملُتي الاصزاع والاؾدثماع ٔ جْغ ٗالت نً ؾٍغ  جىمُت مىاعص واؾخسضاماث الى
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ٗالت :اإلاؿلب الثالث   مؿخًاهمالهُٙل الخىكُمي لى

م  .  ٗالت ؾُضي ( 2-3 )الشٙل ْع  الهُٙل الخىكُمي للى
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ُو ٗل  ُُت ، خُث ًخدمل مؿاولُت اإلامثل الهٓىص ابغام وجْى اإلاضًغ ٌهخبر الغثِس ي لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

غا  ظلٚ ًٓضم جٍٓغ ٗالت ، ٖو والاجُاُْاث ومسخلِ الىزاثٔ ومً مهامه اًػا مغاْبت حمُو اإلاطالح الخابهت للى

ٗالت   نً اهجاػ ألانماٛ والبرامج اإلاخهلٓت بالى

ت  ا وجىكُمها ٖما : ألامان الؿ٘غجاٍع مً مهامها حؿهُل ؤنماٛ اإلاضًغ الظي بضوعٍ ًخضزل في شاون ؾحَر

ض  حؿخٓبل الهمالء الظًً ْضمىا ؾلباث الخطٛى نلى الٓغع والاجطاٛ بالهمالء نىض الخاحت واؾخٓباٛ البًر

واإلاٙاإلااث الهاجُُت  

ؤلاصاعة وجىٓؿم بضوعَا بلى  - 

اإلاشٍغ عثِـ اإلاطلخت  : 

سلُه في خالت يُابه  ًٓىم بمؿانضة اإلاضًغ في ؤصاثه مهامه ٍو

:   البىٚ الىاِْ 

ٓىم ؤًػا بةنضاص حغص  ٓىم بٓبؼ وصَو اإلابالٌ الىٓضًت لٙاَت ؤهىام الهمالث ، ٍو س ي ؤًػا الشبإ ٍو َو

وحسجُلها والهمل نلى جؿبُٔ ألاهكمت وؤلاحغاءاث اإلاهخمضة مً ؾٍغ اإلاضًغ 

 الطىضّو  

حهض مطلخت الطىضّو الُغم ألاؾاس ي لظا جخم به ٗل نملُاث الضَو وهي جپخم باؾخٓباٛ بًضاناث الؼباثً : 

ىت  ؾىاء ؤو بالضَو ؤو بالسخب ؤو الدؿلُم ونلى َظا في مٙلُت بإمان الخٍؼ

 مداؾبت اإلاضَىناث ؛ 

ٓىم باؾخالم ؾلباث َخذ خؿاباث الىصاجو وجدضص هىنها ، مخابهت ٗل ؤلاحغاءاث اإلاخهلٓت بُخذ الخؿاباث   ٍو

حر حمُو الشغوؽ الٓاهىهُت ومخابهت نملُاث ؤلاًضام والسخب مً الخؿاب لطالح اإلاىصنحن  - والخإٖض مً جَى

:  ًػم  (الؼباثً )ْؿب الهمالء 

–  اإلاشٍغ مطلخت ؤلاؾخٓباٛ والخىحُه -

ماؾؿاث (مطلخت مٙلُت بالؼباثً 

اجً  ) ؤَغاص  (مطلخت مٙلُت بالٍؼ

 مطلخت الخامحن اإلاطغفي )

ُت الال٘تروهُت  زضماث اإلاطَغ
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مٙاجب الخلُُت وجػم  

اإلاشٍغ 

 وقُُت الاثخمان والٓغوع 

ٓا للمباصت اإلاهخمضة مً ْبل   جٓىم َظٍ اإلاطلخت بدىُُظ ؤلاحغاءاث والخهلُماث اإلاخهلٓت بشاون الٓغع َو

ؤلاصاعة وجٓىم ؤًػا باؾخٓباٛ الهمالء والبث في ؾلباتهم وبنضاص اإلاظٖغاث الالػمت ٖما جػم َظٍ اإلاطلخت ٗل 

مً ؤماهت الالتزاماث وزلُت حؿمى بسلُت الضعاؾاث والخدالُل خُث جٓىم َظٍ ألازحرة بضعاؾت ؾلباث الٓغوع 

.  الٓغوع 

:  وقُُت الخجاعة الخاعحُت 

حن وألاحاهب في نملُاث البُو ؤو الشغاء  الاؾتراص (حهخبر َظٍ اإلاطلخت بمثابت الىؾُـ بحن اإلاخهاملحن الجؼاثٍغ

خذ للهملُاث اإلاخهلٓت  (والخطضًغ  الث بلى الخاعج ونملُاث الخىقُِ اإلاطغ في َو وجٓىم َظٍ اإلاطلخت بالخدٍى

بالخجاعة الخاعحُت وهي نلى اجطاٛ صاثم مو اإلاغاؾلحن بالخاعج 

 : وقُُت الٓاهىن والضنىاث والخدطُالث 

ظا مخابهت الخاالث اإلاخىاػم َيها وصعاؾت الشٙاوی  ٗالت مً الىاخُت الٓاهىهُت ٖو ٓىم َظا الٓؿم بمانضة الى  ٍو

ٗالت ؤمام اإلاداٖم ومخابهت جىُُظ والخ٘م بهض  وؾلباث الخٓىقي ، وحهُحن اإلادامحن الظًً ًٓىمىن بخمثُل الى

بضضاٍع 

:   وقُُت اإلاغاْبت واإلاداؾبت 

ٗالت في حمُو ؤْؿامها وؤًػا بةنضاص اإلاحزاهُاث الخخامُت  وهٓىم بدسجُل حمُو الهملُاث الُىمُت التي جٓىم الى

ٗالت ومخابهت نٓىص  ٗالت ٖما ٌشٍغ نلى الىُٓاث الهامت في الى وجدلُلها واإلاغاحهت الضُْٓت لخؿاباث الى

الطُاهت والخامحن وجىػَو الخٙالُِ وباإلاغاْبت لهملُت الدؿُحر ومضي جؿبُٔ الٓىاهحن الضازلُت لهملُت الدؿُحر 

ٗالت ٖما جٓىم بالخيؿُٔ بحن اإلاطالح والخث نلى جؿبُٔ الؿُاؾت  ومضي مؿابٓت الٓىاهحن الضازلُت للى

غ التي جىحه الُه نً مضي اهخكام وصْت  ت اإلاخبهت ، ٖما حؿانض اإلاضًغ في اجساط الٓغاعاث مً زالٛ الخٓاٍع ؤلاصاٍع

ٔ مغاْبت صوعجه مىكمت مً ؤحل جدُٓٔ ؾُاؾت  ل َظا ًخم نً ؾٍغ ت ، ٗو ٗالت ومضی وحىص اإلاشاٗل ؤلاصاٍع الى

ٗالت  وؤَضاٍ الى

 

 :خطواث وإجزاءاث املزاجعت الداخليت على مسخوى بنك بدر:اململبح الثالح 
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ابت الضازلُت ٌؿمذ بخدضًض والخد٘م  ابت في حؿُحر البىٚ ال ًخم بال بىحىص هكام َهاٛ للْغ  بن الخد٘م ؤو الْغ

في اإلاساؾغ الغثِؿُت اإلاغجبؿت باليشاؽ البىٙي مً حهت ومً حهت ؤزغي غمان الاؾخهماٛ ألامثل إلاىاعص 

ت ؤو مالُت ؤو ماصًت  ٗاهذ بشٍغ  .اإلاؿخهملت ؾىاء 

ابت الضازلُت  هالُت هكام الْغ ت اإلاغاحهت الضازلُت ٌؿهغ نلى حىصة َو .  مً زالٛ َظٍ اإلاهام َان مضًٍغ

 

 :املطلب  ول حعزيف املزاجعت الداخليت وأهدافها على مسخوى بنك بدر

ُُت بإهه وقُُت جُُٓم واؾدشاعة مؿخٓلت   حهٍغ اإلاغاحهت الضازلُت نلى مؿخىي البىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ومىغىنُت مىحهت لخدُٓٔ ُْمت مػاَت وجدؿحن وشاؽ البىٚ 

 جخمثل ؤَضاٍ وصوع اإلاغاحهت الضازلُت في 

 اإلاغاحهت الضازلُت جخجؿض في الضًىامُُ٘ت التي حؿبٔ الخًحراث في بُتها والخإْلم مو الخهضًالث في الهُاٗل 

اإلاؿاعاث والخ٘ىىلىحُا 

.   الاختراَُت والبدث نً ألاَػل 

بؾاع اإلاغاحهت الضازلُت في بضع  

 ٔ ابت الضازلُت وباإلغاَت بلى ؾٍغ بن بؾاع اإلاغاحهت الضازلُت ًػم بشٙل نام جُُٓم الؿبُهت لُهالُت الْغ

الُٓام باإلاؿاولُاث اإلادضصة جدٓٔ بطُت اؾخثىاثُت مً اخترام الؿُاؾاث الخد٘م في اإلاساؾغ مطضاُْت ، 

غ اخخمالُا نلى مؿخىي  مً٘ البىٚ ؤن ًخَى َهالُت شُاَُت والؿبُهت الضاثمت للمهلىماث اإلاالُت والدس ي ًٍغ

الجهىي نلى الهُاٗل اإلاغاحهت الضازلُت ٗل اإلاهماث التي ًخٙلِ بها اإلاغاحهىن الخاعحىن اإلاخهلٓت باإلاغاحهت 

ت اإلاغاحهت الضازلُت لخُاصي اػصواحُت الاؾخهماٛ وغمان حهاون امثل   ًجب ؤن جىاْش مؿبٓا مو مضًٍغ

املطلب الثاني املعايير الخاصت باملمارساث املهنيت للمزاجعت الداخليت في بنك بدر 

 اؾخٓاللُت اإلاغاحو نً اليشاؾاث مىغىم اإلاغاحهت  

لػمان َظٍ الاؾخٓاللُت ًجب الؿماح لىقُُت اإلاغاحهت بمماعؾت مهمتها في مسخلِ مطالح وقاثِ البىٚ 

ت اإلاغاحهت الضازلُت مغجبؿت  ت مالخكتها جُُٓمها وجىضُاتها َان مضًٍغ والخطٛى نلى بمٙاهُت جىغُذ بدٍغ

مباشغة بالغثِـ اإلاضًغ الهام 

 في بؾاع خماًت اإلاغاحهحن غض الخهؿِ، َاهه ْض اجسظ ٖمبضؤ ؤن الغثِـ اإلاضًغ الهام َى الىخُض الظي له 

ت اإلاغاحهت الضازلُت ظا باْتراح مً مضًٍغ ُِ مهمت اإلاغاحهت َو غ بضَا ؤو جْى  ؾلؿت جٍٓغ
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ت ٗل  ت اإلاغاحهت الضازلُت له الؿلؿت مٓابلت باإلاخهاملحن لُدظ بلى ألاوشؿت َُئاث البىٚ ومهَغ بن مضًٍغ

ظا في بؾاع مٓاًِـ .الىزاثٔ اإلالُاث واإلاهلىماث الخاضت بالبىٚ  بما َيها اإلاهلىمت الخاضت بالدؿُحر واإلاساؾغ َو

ت لٙل مهلىمت جدطل نلها وهي  اإلاغجبؿت بمماعؾت اإلاهىت ًػمً ضضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت الؿبُهت الؿٍغ

مجبرة بااللتزام الطاعم والٓىاهحن التي جىكم اإلاهىت ا 

لخُاصًت في بضع 

ماعؽ مضًغ اإلاغاحهت الضازلُت مهمخه بٙل مىغىنُت ، ٖما ًجب ؤن جخجىب هؼاناث اإلاطالح وألاخٙام ي

اإلاؿبٓت  

ابت  ًجب نلُه ؤن ًخىعؽ في الخىكُم الهملي للبخٚ ، في بنضاص وغو جؿبُٓاث اإلآاًِـ الخاضت بدىكُم الْغ

ت الهامت مو طلٚ مىغىنُت اإلاغاحو الضازلي جٙىن يحر مُهىمت بطا  الضازلُت التي هي مً جطمُم مهام اإلاضًٍغ

ابت الضازلُت ؤو الخطٍغ ٖمؿدشاع إلاسخلِ اإلآاًِـ اإلاؿخسضمت   وؾذ بىغو بحغاءاث ؤو هكام الْغ

ت الهامت ببضاء عؤحها في بناصة الخىكُماث الهامت إلؾالّ وشاؾاث حضًضة َامت ؤو  ًمً٘ له ًؿلب مً اإلاضًٍغ

ت الًمً٘ لها في ٗل ألاخىاٛ ؤن جازغ نلى  اإلاساؾغ بوشاء ؤو بناصة جىكُم ؤهكمت حؿُحر َظٍ الىقُُت الاؾدشاٍع

.  اإلاهمت ألاؾاؾُت مؿاولُت واؾخٓاللُت خ٘م اإلاغاحو الضازلي 

الُ٘اءة في بضع * 

ىه اإلاؿخمغ َما شغؾان ؤؾاؾُان لُهالُت مضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت   بن ُٖاءة ٗل اإلاغاحو الضازلي، وجٍٙى

ظٍ الػمان  الُدظ ٗل اإلاُاصًً الخاضت بالبىٚ َان مىبر اإلاغاحهت الضازلُت مؿالب باإلاداَكت نلى زبرتها َو

ىا مؿخمغا ؤو مىخكما لٙل مغاحو صازلي بن ُٖاءة مهاٍع وزبرة اإلاغاحهحن الضازلُحن حهؿي لها ؤَمُت  جٍٙى

اؾخثىاثُت مً ؾٍغ مضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت  

. ًمً٘ بطُت اؾخثىاثُت اؾخضناء زبحر زاعجي لالؾالم بهؼ ألانماٛ 

 جسؿُـ وؾحر اإلاهماث في پضع  

 (زؿت اإلاغاحهت )الخسؿُـ 1

ت واإلااصًت اإلاخاخت َان مضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت جٓىم بانضاص زؿت   في بؾاع الخهبئت للىؾاثل البشٍغ

اإلاغاحهت ؾبٓا للخؿىاث الخالُت  

ض مً َهالُتها   .صعاؾت مؿبٓت ًخهلٔ ألامغ َىا بالخهٍغ نلى مجمىم الهىاضغ التي حؿهل اإلاُمت وجٍؼ

 بغهامج الهمل بهض الهمل مً ؾٍغ مضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت لػمان ؤن مجمىم الهملُاث جسػو لهظٍ 2

الهملُت باإلغاَت بلى جٓضًم بؾاع نمل اإلاغاحهحن ولً٘ بضون ؤن ٌشٙل بإي خاٛ مً ألاخىاٛ جدضًض اإلاباصعاتهم 

ًجب نلى بغهامج الهمل ًخػمً ماًلي 
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ابت الضازلُت الظي مً الم مً٘ اؾخهماله في جُُٓم هكام - ذ الالػم اؾخبُان الْغ  امخضاص الاؾخؿالناث والْى

ابت الضازلُت  الْغ

ابت الضازلُت في صلُل اإلاغاحهت الضازلُت والظي ًىغو جدذ جطٍغ   ججمو مجمىم البرامج و اؾخبُاهاث الْغ

. اإلاغاحهحن الضازلُحن 

 

 

:  ملُاث مىزٓت 

 ٗل مهمت ًجب ؤن جٙىن مضنىمت بملِ صاثم وملِ نمل ًخػمً اإلالِ الضاثم اإلاهلىماث الضاثمت خٛى 

غ الؿابٓت  اليشاؾاث ؤو الهُئت مىغىم اإلاغاحهت مثل الىكام البىٙي ؤلاحغاءاث الضازلُت اإلاخهلٓت بالبىٚ الخٓاٍع

للمهام اإلاىُظة في هُـ اإلاجاٛ ؤو لها نالْت بهظا اإلاجاٛ 

 ؤما ملِ الهمل في جغحمت بمىغىم ألاشًاٛ اإلاىُظة زالٛ اإلاهمت واإلاغاخل اإلاخبهت جدضص َظٍ اإلالُاث 

اباث اإلاىُظة وألازؿاء واإلاسالُاث اإلا٘دشُت والخالضاث  الهملُاث اإلاسخاعة للؿحر الْغ

 ًجب ؤن هدُل َظٍ اإلالُاث لخٙىن حاَؼة هػهها جدذ جطٍغ مغاْبحن زاعحُحن مدخملحن 

غ   : حىصة الخٓاٍع

ت  ت الهامت ، بةضضَاع الخىحيهاث الػغوٍع غ اإلاغاحهت والظي َى زالضت ٗل مههت مغاحهت اإلاضًٍغ ٌؿمذ جٍٓغ

غ اإلاغاحهت الضازلُت بلى  اإلاؿئىلي البىٚ مً احل الُٓام بمسخلِ ؤلاحغاءاث الخصخُدُت الالػمت ًىحه جٍٓغ

ا ببیان شامل ًخػمً الىٓاؽ التي ًغاَا اإلاغاحو طاث ؤَمُت والتي هؿّغ لها  ْى الؿُض الغثِـ اإلاضًغ الهام مَغ

غ بالخُطُل   مسخلِ ؤحؼاء الخٍٓغ

: اإلاطاصْت نلى ألاشًاٛ 

 اإلاطاصْت نلى ألاشًاٛ ًىم صاثما بالضعحت ألاولى بحن اإلاغاحو الضازلي والصخظ ؤو اإلاؿاوٛ نً مطلخت 

 مىغىم اإلاغاحهت

:  مخابهت الخىضُاث 

مً ؤحل غمان اإلاخابهت الُهالت والىاحهت ٛ جىضُاث اإلاغاحهت الضازلُت َان مضًغ صاثغة اإلاغاحهت الضازلُت 

بحغاء مً شاهه ٌؿمذ بةبضاء الغؤي واإلاخابهت الؿلُمت لهظٍ الخىضُاث 

 بن َظا ؤلاحغاء ٌهؿي ؤَمُت بالًت َُما ًسظ اإلاؿاولُاث زاضت لألؾغاٍ اإلاٙلُت بمهالجت الىٓاثظ 

ذ الالػم إلاهالجتها  اإلا٘دشُت والْى
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  املطلب الثالح خطواث وإجزاءاث الزقابت الداخليت في بدر 

ابت لخؿاب  ابت الضازلُت نلى مؿخىي اإلاجمىنت هي ْغابت مً الضعحت ألاولى جىُظ مً ؾٍغ زلُت الْغ بن الْغ

ابت مً الخإٖض مً مؿابٓت جىُُظ اإلاهامالث البىُ٘ت  ٗاالث الخابهت لها خُث جمذ لها َظٍ الْغ اإلاجمىنت والى

ت  والخطٛى بطىعة نامت نلى عئٍت شاملت خٛى جؿىع (. الىطىص الضازلُت والخاعحُت (الٓىاهحن الؿاٍع

ٗاالث  وشاؽ الى

ابت الضازلُت مً الضعحت ألاولى نلى ألاْل مغة في الؿىت، ٍ ٗاالث خؿب بغهامج ٌجىُظ الْغ ي حشمل ٗل الى

ابت  اإلاهماث اإلاهضة في بضاًت ٗل الؿىت مً ؾٍغ زلُت الْغ

غؾل في بضاًت ٗل ؾىت بلى اإلاُدشُت   بهض بغهامج اإلاهماث جدذ اإلاؿاولُت الصخطُت إلاضًغ اإلاجمىنت ٍو

لت بْلُمُا   ت اإلاَا الجهٍى

ت اإلاهىُت  ٗل حهضًل ًىُظ نلى بغهامج اإلاهماث مً ؾٍغ اإلاجمىنت جبلٌ به اإلاُدشُت الجهٍى

ٗاالث ختى جىُظ  ً إلاضعاء الى ت ومسؿؿاث الخٍٙى  ٖما ًغاعي نىض بنضاص َظا البرهامج ْضع ؤلامٙان الهؿل الؿىٍى

ابت بدػىعَم  ابت خؿب ؤَمُت الهُٙل اإلاهاًً صون ؤن ججاوػ زمؿت نشغ ). مهماث الْغ جدضص مضة مهمت الْغ

.  ًىما 

ًمً٘ للماصة ؤن جمضص خؿب نضص ؤوزؿىعة اإلاسالُاث ؤو الىٓاثظ اإلا٘دشُت 

غ  ٔ اإلاغاْبحن مً بضاًت بلى جهاًت اإلاهمت جٓضًم جٍٓغ ى اإلاؿاوٛ نً ٍَغ ابت عثِؿا للمهمت ، َو  . ٌهحن لٙل مهمت ْع

اجو اإلا٘دشُت  ًٓىم عثِـ اإلاهمت بالخدػحر ٛ إلاهمت ٖما ٌؿهغ نلت الؿحر الخطً لها ، ٖما ٌهض مؿاوالنً الْى

ت الهامت   ت اإلاهىُت واإلاضًٍغ باإلغاَت بلى مىغىنُتها ؤمام اإلاضًٍغ

ابت الضازلُت مً الضعحت ألاولى نبر.  :  مغاخل 4جىُُظ الْغ

 اإلاغخلت ألاولى جدػحر اإلاهمت  

اإلاغخلت الثاهُت ؾحر اإلاهمت ا 

غ اإلاهمت  إلاغخلت الثالثت الُدظ وجٓضًم جٍٓغ

غ ومخابهت الخصخُداث ا :اإلاغخلت الغابهت  اؾخٓالٛ الخٍٓغ

إلاغخلت ألاولى جدػحر اإلاهمت  ا

بن َظٍ اإلاغخلت 

ت لخدُٓٔ اإلاهمت نلى مؿخىي اإلاجمىنت    ًخم حمو الىزاثٔ وألاصواث الالػمت ؤو الػغوٍع
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.  اإلاغخلت الثاهُت ؾحر اإلاهمت - 

ٗالت اإلاغاْبت  ابت نلى مؿخىي الى ٔ الْغ . جخهلٔ َظٍ اإلاغخلت بةْامت ٍَغ

 ًبضؤ عثِـ اإلاهمت ومهاوهُه نملهم بمٓابلت مؿاوٛ الهُئت اإلاغاْبت لخىغُذ مىغىم و ؤَضاٍ اإلاهمت ٖما ًجب 

ٗا مثالُا ججاٍ اإلاىقُحن والؼباثً  نلُٚ ؤن ًكهغوا ؾلى

ل ضهىبت ؤو ؤي مشٙل في َهم واْهت مهُىت ًجب ؤن  اوو ًجب ؤن جٙىن واضخت ٗو  بن نملُت حسجُل الْى

و بلى مؿاوٛ الهُىت اإلاغاْبت ؤو هاهُه لخٓضًم الخىغُداث ْبل ؤن جخسظ ٖمسالُت ؤو زؿا م  َنيجَغ

ٗاالث اجساط ٗل ؤلاحغاءاث اٛ الػمت لخصخُذ الُىعي   نىض اهتهاء مهمت اإلاغاْبت َاهه ًجب نلى مؿئىلي الى

غلبهؼ اإلاسالُاث او الىٓاٛ في مضة   مدضصة و َظا مً صون اهخكاع الخٍٓغ

غ اإلاهمت    اإلاغخلت الثالثت الُدظ وجٓضًم جٍٓغ

غ اإلاهمت  غ جٍٓغ ٗالت . زالٛ َظٍ اإلاغخلت ًٓىم اإلاغاْبىن بخدٍغ خُث ًسططىن في بضاًخه مؿاخت لخٓضًم الى

جخػمً زاجمت اؾخسغاج اإلاالخكاث الغثِؿُت  . اإلاغاْبت 

اجو اإلاسالُاث والخٓاثظ واجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت  غ ٌؿمذ للمؿاولحن بالخهٍغ نلى ْو بن َظا الخٍٓغ

الالػمت  

ٗالت اإلاغاْبت ولسخت بلى  غ مً ؾٍغ اإلاؿاولحن ًجب ؤن جغؾل وسخت مىه بلى الى نىضما ًخم َدظ الخٍٓغ

ش جهاًت اإلاهمت   ت في ؤحل ؤْطاٍ نشغة ؤًام ابخضاءا مً جاٍع مُدشُت الجهٍى

غ ومخابهت الخصخُداث   اإلاغخلت الغابهت اؾخًالٛ الخٍٓغ

غ وؤلاحاباث اإلاخهلٓت به ومخابهت الخصخُداث خُث حهؿي  َظٍ اإلاغخلت ألازحرة مسططت الؾخسالٛ الخٍٓغ

اجو واإلاشاٗل اإلا٘دشُت  ٗالت ؤلاحابت نً مسخلِ الْى جدٛى َظٍ ؤلاحاباث بلى . مهلت نشغة ؤًام إلاضًغ الى

لت بْلُمُا باإلغاَت  ت اإلاَا مجمىنت والتي بضوعَا جغؾل وسخت منها بلى اإلاُدشُت الجهٍى

غ  اجو لبرهامج اإلاهُىاث مً ؾٍغ َظٍ ألازحرة ًجب نليها اؾخًالٛ الهىاضغ اإلاخػمىت في الخٍٓغ  بلى مخابهت الْى

اث اإلاسالُاث اإلا٘دشُت في خالت الػغوعة   .ومخابهت حؿٍى

 

ت حهلم البِئت اإلاؿاولت اإلاهىُت  ٗالت اإلاغاْبت َان اإلاُدشُت الجهٍى في خالت اٖدشاٍ وغهُت متهىعة في حؿُحر الى

غ مضنم بهغع شامل ًخػمً اإلاسالُاث ألاؾاؾُت والىٓاثظ اإلا٘دشُت  ٔ وسخت مً الخٍٓغ نً ؾٍغ

اجو اإلاى٘شُت نلى ؤؾاؽ الىزاثٔ اإلاؿلمت وحهلم نىض اللؼوم نً  ت بضوعَا بخدلُل الْى  جٓىم اإلاُدشُت الجهٍى

اجو الخؿحرة الغثِـ اإلاضًغ الهام  ؾغیٔ نغع شامل للْى
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ت ٗل اإلاسالُاث ؤو  ابت باإلاخابهت الطاعمت نً بهض للخصخُداث بًغع غمان حؿٍى  ٖما جٓىم زلُت الْغ

ت وجصخُذ  ظا مً زالٛ مؿالبت الهُئت اإلاغاْبت بخٓضًم ٗل الىزاثٔ التي جثبذ حؿٍى الىٓاثظ اإلا٘دشٓت َو

 .اإلاسالُاث

 

 

 

 

 

خالصت 

 لم حهض اليشاؾاث البىُ٘ت ؤمغا مدطىعا في هؿاّ ًخٙىن مً مجمىنت مً اإلاخهاملحن ول٘نها ؤضبدذ نملُت 

ًىمُت تهم ْؿانا واؾها مً ألاَغاص واإلااؾؿاث وجتزاًض َهالُتها ًىما بهض ًىم ٌؿبب ماٌشهضٍ الهالم مً 

حر  جدىالث نمُٓت في قل َظٍ الخدىالث جلهب اإلاغاحهت الضازلُت صوعا ؤؾاؾُا إلاا ًٓىم به في ؾبُل جَى

ت  الكغوٍ اإلاالثمت التي حؿمذ لهظا الاْخطاص باالػصَاع ولهظا حهخبر اإلاغاحهت الضازلُت ؤَم نامل الؾخمغاٍع

و وجسػو َظٍ اإلاغاحهت لجملت مً الشغوؽ باؾخهماٛ ؤؾالُب ًٓىم َظا البىٚ بهظٍ اإلاغاحهت  اإلاشاَع

والخُُٓم مً زالٛ البُاهاث واإلاهلىماث التي ًٓضمها اإلاىقُحن الُٓاؽ الٓضعة نلى حؿضًض الٓغع واإلاغصوصًت 

اإلاالُت والاْخطاصًت للمشغوم ومً زالٛ َظٍ الىخاثج ًم٘ىىا ؤن هخٓضم ببهؼ الاْتراخاث التي حؿانضها نلى 

ُُت بهاوي مً نضة مشاٗل  جدحن حاهب الخؿبُٓي اإلااؾؿت ْض ؤقهغث بىغىح ؤن بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ

ابُت جخمثل في  ضهىبت جُُٓم اإلاساؾغ التي جخهغع له الؾُما ؤزؿاع الدشًُل جلبهت لىٓظ الُ٘اءة واإلاهاعة : ْع

ت نضم وحىص ؤهكمت  ُت اوهضام وحىص مطالح اإلاغاحهت نلى مؿخىي ؤيلب الُغوم الجهٍى لإلؾاعاث اإلاطَغ

نضم وحىص مىهجُت واضخت وهكام مدضص لُٓاؽ مغاْبت اإلاساؾغ لضي َظٍ - مهلىماث خضًثت إلصاعة اإلاساؾغ

ا نلى عخُتها ومالءمتها - البىٕى لخدُض مؿخىي ٗل هىم  مً اإلاساؾغ التي ًمً٘ ُْاؾها لخدضًض جإزحَر

 الغؤؾمالُت نضم وحىص اصاعة مخسططت جخىلى مؿاولُت جؿبُٔ ؾُاؾاث بصاعة اإلاساؾغ
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خاجمت عامت 

ٗاث خُث حهمل َظٍ الاحغءاث  ٗاث الخٓاء اإلاماعؾاث وؤلاحغاءاث الؿلُمت إلصاعة الشغ مت الشغ  جمثل خٖى

ىانض جد٘مها بطىعة ملؼمت وتهضٍ مً زالٛ نملها بلى الخٓلُل مً حهاعع  والم ماعؾاث ًمىحب مهاي ًغ ْو

ا َان  ٗاث وحهضص مطاصَع مت الشغ ابت نلى خٖى ت وبؿبب جىىم آلُاث الْغ ل وله نالْت مو الشٖغ اإلاطالح ٗو

ؿبب  ت َو ل وله نالْت مو الشٖغ جىُُظَا ًخؿلب وغو بؾاع شامل لها ًإزظ بهحن الانخباع حمُو مطالح ٗو

ا َان جىُُظَا ًخؿلب وغو بؾاع شامل لها ًإزظ  ٗاث وحهضص مطاصَع مت الشغ ابت نلى خٖى جىىم آلُاث الْغ

ٗاث َٙل ؾٍغ مً َظٍ ألاؾغاٍ ًاصي صوعا  بهحن الانخباع حمُو مطالح اإلاؿاَمحن وؤصخاب اإلاطالح في الشغ

مت   َما في نملُت الخٖى

ٗاث - ٗاث صازل الشغ مت الشغ ت وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت بشٙل الظي ًجهلها ؤصاة َهالت في صنم خٖى بن جٍٓى

اصع نلى  الهامت والخاضت ٌهؼ ػ مً الثٓت َُا وبالخالي جدُٓٔ بصاعة عشُضة ٖما ًجهل الاْخطاص الىؾني ْىي ْو

هها اإلاخمحز في الهُٙل الخىكُمي للماؾؿت حؿعى  اإلاىاَؿت وحظب الاؾدثماعاث اإلادلُت وألاحىبُت ومً زالٛ مْى

ابت الضازلُت حهمل بُ٘اءة  بلى جُُٓم اإلاساؾغ وجدضًض ألاؾالُب اإلاالثمت إلصاعتها والخإٖض مً ؤن هكم الْغ

ت  وجُُٓم الخىضُاث الالػمت التي ًدخاحها مجلـ ؤلاصاعة لخماًت خّٓى اإلاؿاَمحن وؤصخاب اإلاطالح في الشٖغ

. 

ض خاولىا مً زالٛ جىاٛو مىغىم - ٗاث مهالجت ؤلاشٙالُت "ْو مت الشغ صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

حز نلى آلُت مً بحن ؤلُاجها اإلادىعٍت واإلاخمثلت في  ٗاث والتٖر مت الشغ البدث التي جضوع خٛى مىغىم خٖى

ٗاث وطلٚ بطا ؤخؿً اؾخسضامها في  مت الشغ اإلاغاحهت الضازلُت التي ًمً٘ لها اإلاؿاَمت في جُهُل الخٖى

ض جم الخىضل بلى مجمىنت مً الىخاثج وبىاءا نليها جم جٓضًم مجمىنت مً الخىضُاث  ت ، ْو الشٖغ

:  الىخاثج والخىضُاث - 1 

مً زالٛ الجاهب الىكغي والخؿبُٓي إلاىغىم الضعاؾت جم الخىضل بلى مجمىنت مً الىخاثج والتي حهخبر بمثابت 

ازخباع الٓغغُاث اإلاىغىنت ؾابٓا ومً الىخاثج اإلاخىضل اليها مً حاهب الىكغي  

ض الخاحت لها باإلغاَت بلى جٓضًم .  ظا ما ًٍغ حهمل اإلاغاحهت الضازلُت نلى مىو وجٓلُل خضور ألازؿاء َو

ً لخٓلُل ومىو ألازؿاء وحؿعى اإلاغاحهت الضازلُت ؤًػا بلى الخض مً ؤلاؾغاٍ والػُام  الىطاثذ للمضًٍغ

اصة ؤعباح اإلااؾؿت   ض مً الُ٘اءة والُهالُت وبالخالي ٍػ ٍؼ ض مً اإلاغصوصًت بلى جدؿحن ألاصاء ٍو الص يء الظي ًٍؼ

ت والخبرة في الطىانت التي .  غ الُهم الٙافي ألَضاٍ اإلااؾؿُت لضي اإلاغاحو الضازلي مً زالٛ اإلاهَغ بن جَى

ًيخهي بليها ، وامخالٕ الٓضعة والُ٘اءة نلى َهم ؾبُهت نمل اإلااؾؿت وجدضًض مىاؾٔ الخؿىعة اإلادخملت 

هالُت الاؾدثماعاث اإلاالُت  ٌؿاَم في جدؿحن ُٖاءة َو
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: الخىضُاث 2

اصة الاَخمام بىقُُت اإلاغاحهت الضازلُت وجُهُل صوعَا إلاا لها مً ؤزغ اًجابي صنم جؿبُٓاث   الهمل نلى ٍػ

ت  ابت نلى مسخلِ حىاهب ؤصاء الشٖغ مت وؤخٙام الْغ الخٖى

ب اإلاؿخمغ ووغو البرامج الالػمت مً ْبل الجمهُاث اإلاهىُت الخسطُطُت لخإَُل اإلاغاحهحن   غغوعة الخضٍع

مت   م في قل ؤلاؾاع الجضًض إلاماعؾت اإلاهىت لضنم الخٖى الضازلُحن للُٓام بإصواَع

الضوع ال٘بحر الظي لهبه اإلاهاًحر الضولُت للمغاحهت الضازلُت نلى بِئت ألانماٛ والظي اوه٘ـ نلى ؤصاء - 

اإلاغاحهت الضازلُت َاإلغاَت بلى الُدظ والخُُٓم والخإُٖض ؤضبدذ بخُُٓم اإلاساؾغ وجٓضًم الخضماث 

مت   ت والتي جاصي بلى جؿبُٔ خٖى ت بما ًػُِ ُْمت للشٖغ الاؾدشاٍع

ٗاث -  ٗاث ًدٓٔ مؼاًا مسخلُت ًمً٘ ؤن جدل الهضًض مً اإلاش٘الث التي جىاحهها الشغ مت الشغ جؿبُٔ خٖى

 بشٙل زاص وبشٙل نام
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ْاثمت اإلاغاحو  

 .  2011اخمض خلمي حمهت الخضُْٔ الضازلي وخٙىمي صاع ضُاء ٛ ليشغ وجىػَو نمان الؿبهت ألاولى : ال٘خب

بصَعـ نبض الؿالم الشدُىي ، اإلاغاحهت مهاًحر واحغاءاث صاع النهػت الهغبُت للؿبانت واليشغ 

زىاء الٓباوي هاصع شهبان الؿىاح اإلاغاحهت الضازلُت في قل الدشًُل الال٘ترووي ،ٗلُت الخجاعة حامهت . 

ُت الؿبهت الثاهُت ،    2006اإلاىَى

اعي ألاضٛى الهلمُت والهملُت الخضُْٔ الخؿاباث صاع اإلاؿخٓبل ليشغ والخىػَو  زالض عايب زلُل مدمىص الَغ

نمان ألاعصن ،  

ٓا إلاهاًحر الخضُْٔ الضازلي 1988 ت والخؿبُٔ َو  زلِ نبض اٛ له الىعصاث الخضُْٔ الضازلي بحن الىكٍغ

  20 06الضولُت ماؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو الؿبهت ألاولى 

ٓا للمهاًحر الضولُت اجداص اإلاطاٍع الهغبُت الؿبهت الثاهُت  . صاووص ًىؾِ ضبذ صلُل اإلاغاحو الضازلي َو

.2002  .

ت ،  ت والُاث الخضُْٔ الضاع الجامهُت ؤلاؾ٘ىضٍع   .2003-2002، ؾمحر الطبان هكٍغ

مت اإلااؾؿاث اإلاالُت صاع ال٘خاب الخضًث .  ضالح خؿً البىٕى واإلاطاٍع ومىكماث ألانماٛ مهاًحر خٖى

 ، 2011. الٓاَغة 

ٗاث ْؿام نام وزاص ومطاٍع اإلاُاَُم واإلاباصت والخجاعب واإلاخؿلباث الؿبهت   ؾاّع نبض الهاٛ خماص شغ

ت مطغ  .  20 07الثاهُت الضاع الجامهُت ؤلاؾ٘ىضٍع

ت مطغ  ابت واإلاغاحهت الضازلُت الخضًثت الضاع الجامهُت ؤلابغاَُمُت ؤلاؾ٘ىضٍع اب هطغو شخاجت الْغ نبض الَى

2012 

ت  ابت الضازلُت نلى اإلااؾؿاث ميشىعاث اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع ٗاث الخضُْٔ والْغ نبض الهه نؼث بغ

. 2012.الٓاَغة مطغ

ت، مطغ  خخي الؿىاْغي ٗلُت الخجاعة الجامهت ؤلاؾ٘ىضٍع .  20 06 نبض الُخاح مدمض الصخً َو

ٗاث وصوع مجلـ اجداص اإلاطاٍع الهغبُت ،  مت الشغ   2000نضهان بً خیضع صعوَش خٖى

ٖماٛ الضًً مطؿُي الضَغاوي مدمض الؿُض ؾغاًا اإلاداؾبت واإلاغاحهت اإلا٘خب الجامعي الخضًث حامهت 

ت ،    .2006ؤلاؾ٘ىضٍع
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ت واإلاماعؾت صاع النهػت بحروث ،   198 8مدمض ؾمحر الطبان ألاضٛى الهلمُت والهملُت بحن الىكٍغ

 .  1999مدمض مخىلي الخمل مدمض الجؼاع ؤضٛى اإلاغاحهت صاع اليشغ واثل لليشغ نمان ، 

امي ومؿهىص ضضًٓي اإلاغاحهت وجضُْٔ الخؿاباث صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت الجؼاثغ  . مدمض ؾىاَغ الخَى

ت مطغ 2003 ؿت بؾ٘ىضٍع .  1998 مدمض الُُىمي نىع لبِب ؤضٛى اإلاغاحهت اإلا٘خب الجامعي الخضًث الاػاٍع

ابت واإلاغاحهت الضازلُت اإلا٘خب الجامعي الخضًث   .  2006مدمض الؿُض ؾغاًا َخخي عػّ الؿىاَحري الْغ

ٗاث وؤنػاء اإلاجالـ ؤلاصاعة واإلاضًغ الخىُُظي ًً الضاع الجامهُت "  مت الشغ مدمض مطؿُى ؾلُمان خٖى

ت ، مطغ   .  2008. ؤلاؾ٘ىضٍع

ٗاث الؿبهت ألاولى صاع البضاًت هاشغون  مت الشغ ٗافي ألاػمت اإلاالُت الاْخطاصًت الهاإلاُت وخٖى مطؿُي ًىؾِ 

  2010ومىػنىن نمان ألاعصن ، 

 املذكزاث الجامعيت

خمض مدمض مسلٍى اإلاغاحهت الضازلُت في قل اإلاهاًحر الضولُت للمغاحهت الضازلُت مظٖغة ماحؿخحر حامهت 

  2006: الجؼاثغ 

ٗاث مظٖغة اإلااحؿخحر حامهت ْؿىؿُىت  مت الشغ .  2013بغاَمت ٖجزة صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

مظٖغة اإلااؾتر حامهت . ؾهىصي خُطت َهالُت وؤصاء وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت في بصاعة اإلاساؾغ اإلااؾؿت 

2015-2014. الىاصي   

ٗاث ، صعاؾت مُضاهُت لهُىت مً اإلاغاحهحن  مت الشغ  زحزاع ٗلثىم صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُهُل خٖى

الضازلُحن ، مظٖغة مٓضمت ٖجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت واإلاداؾبت ، جسطظ 

  2015-2014. َدظ مداؾب حامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة 

شضعي مهمغ ؾهاص ، صوع اإلاغاحهت الضازلُت في جُُٓم اإلااؾؿت الاْخطاصًت مظٖغة اإلااحؿخحر حامهت ؤمدمض 

غة بىمغصاؽ ،    2008بْى

ًىؾِ ؾهُض اإلاضلل ، صوع وقُُت الخضُْٔ الضازلي في غبـ ألاصاء اإلاالي وؤلاصاعي مظٖغة اإلااحؿخحر  . 2009

  .2007. يؼة .حامهت ؤلاؾالمُت 

اوي هىع الضًً لخػاعي ضالح مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ الىاْو وألاَاّ في غىء اإلاؿخجضاث الهاإلاُت  مٍؼ

ت في اإلالخٓى الىؾني الثامً خٛى مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ الىاْو وألاَاّ في غىء  اإلاهاضغة بؿاْت مشاٖع

 2010 اکخىبغ 12-11 ؾُ٘٘ضة 195 5 اوث 20اإلاؿخجضاث الهاإلاُت اإلاهاضغة حامهت 
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ٗاث بؿاْت  مت الشغ َىام حمهت ٗىعصي وصاص ازغ الهىضؾت اإلاالُت الخضًثت نلى َهالُت صوع الخضُْٔ وخٖى

ت في ملخٓى الىؾني الثامً خٛى مهىت الخضُْٔ في الجؼاثغ الىاْو وألاَاّ في غىء اإلاؿخجضاث الهاإلاُت  مشاٖع

 2010 اکخىبغ 12-11 ؾُ٘٘ضة 195 5 اوث 20اإلاهاضغة حامهت 

 

مت - مؿهىص بغاوس ي غُِ هللا مدمض الهاصي مضازلت بهىىان َهالُت وؤصاء اإلاغاحهت الضازلُت في قل خٖى

ٗالُت  ٗاث  مت الشغ ٗالُت للخض مً الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي غمً َهالُاث اإلالخٓى الىؾني خٛى خٖى ٗاث  الشغ

 2012 ماي 7-6للخض مً الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي بجامهت مدمض زُػغ بؿ٘غة ؤًام 

 

نمغ نبض الطمض خؿحن بغقي مضازلت بهىىان صوع اإلاغاحهت الضازلُت في بصاعة اإلاساؾغ واوهکؿا جه نلى جؿبُٔ 

ٗاث حامهت  مت الشغ  | 12: ص. 2010 ؾُ٘٘ضة 195 5 اوث 20خٖى

 

مجلت 

 

ٗاث  مت الشغ مجلت حامهت اإلالٚ ( خالت الؿهىصًت (نىع بً ؾالمت الغخُلي لجان اإلاغاحهت ٖإخض صناثم خٖى

ؼ الاْخطاص وؤلاصاعة مجلت   . 184:  ، ص1.2008 الهضص 2 2نبض الهٍؼ
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 :  لخظالم

مت  ابُت لخؿبُٔ ْىانض خٖى ُُُت مؿاَمتها ٖألُت ْع حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ وقُُت اإلاغاحهت الضازلُت ٖو

ت َٓطض جضنُم الجاهب  غ وجدؿحن حؿُحر اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ ٗاث في قل اإلاجهىصاث الغامُت بلى جؿٍى الشغ

ت اإلاغاحهت الضازلُت  الىكغي مً الضعاؾت ْمىا باؾخهغاع ألاصبُاث التي جىاولذ اإلاُاَُم واإلاباصيء الىكٍغ

ُٓت ْطض  ٗاث َُما ًسظ الجاهب الخؿبُٓي ْمىا بضعاؾت خالت بىٚ الُالخت والخىمُت الٍغ مت الشغ وخٖى

حصخُظ شخطُتها 

ٗاث :  الٙلماث اإلاُخاخُت  مت الشغ ابت الضازلُت -اإلاغاحهت الضازلُت - خٖى  .بصاعة اإلاساؾغ الْغ

 

Summing: 

This study seeks to highlight the function of the internal audit and how it can contribute as a 

supervisory mechanism to implement the rules of corporate governance in light of efforts to 

develop and improve the management of Algerian institutions. In order to support the theoretical 

side of the study, we reviewed the literature that dealt with the concepts and principles of the 

internal audit theory and corporate governance with regard to the applied side we have studied 

The case of the Agriculture and Development Bank in order to diagnose her personality 

  Key words: corporate governance - internal audit - risk management, internal control. 

 

 

 

 

 

 


