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 ملخص: 

دت بلد  الذساظدت هدز  تهدذٗ  اإلااظعدت فدي اإلادالي ألاداء جحعدح  فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ يلّبد  الدز  الدذوس  مّ٘ش

 ومد  بينهمدا الّلٜدت ووبيّدت اإلادالي وألاداء الدذاخلي الخدذٜيٞ الجواندب ؤهد  ِلد  الخّدٗش خدل٥ مد  ورلد٤

د  جد  ، ماظعدت حالدت بذساظدت  الاظدخّانت خدل٥  الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤ  مٙادهدا نخداث  جملدت بلد  الخـو

يٙدت ّاليدت ب٢ٙداءة ؤهدذا٘اا وبلدٓو وظياظداتها بجشاءاتهدا  جىبيدٞ ِلد  اإلااظعدت بداسة حعداِذ ٌو  بحيدث ٘و

 اإلااظعدت ٜدوة ح٢ّدغ الٝدشاساث وهدز  ،الٝدشاساث  ـدعْ ِمليدت فدي ظدببا يجّلادا مدا ماهلت لوماثاإلاّ ج٣و  

 .اإلاالي آداءها جحعح  في يعاه  ما

 

 اليلماث اإلافخاحُت: الخدكُم، الخدكُم الداخلي، ألاداء اإلاالي.

Résume : 

Cette étude vise à Connaître le rôle de l'audit interne dans l'amélioration de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهىم شىسجم لئن ﴿:حعالى كاٌ  07 آلاًت إبساهُم طىزة ﴾ ألٍش

ٌ  كاٌ  هللا( ٌشىس لم الىاض ٌشىس لم )مً :وطلم علُه هللا صلى السطى

 اإلاخىاطع العمل هرا إهجاش في لىا لخىفُله وحعالى طبحاهه وهحمده ساللدً العلي هللا وشىس



 

 

م بىحهه خالصا ًجعله ؤن وحل عص ووظإله  ًحبه وما الخير فُه ما إلى ًىفلىا وؤن الىٍس

سطاه  .وآلاخسة الدهُا في ٍو

 وهخص العمل هرا إهجاش في بعُد ؤو كٍسب مً ؤطهمىا الرًً ليل والعسفان بالشىس وهخلدم

 "إبساهُمي عمس" الفاطل هخىزهاد بالرهس

 فيان حهده، وال وكخه ًحسمىا فلم لىا الىبير الشسف بمثابت ذلً فيان وجىحيهىا جإطيرها بلبىله

 .هللا حفظه والسشُد الىصُح وعم لىا

ت الاكخصادًت العلىم ولُت في ألافاطل ؤطاجرجىا إلى  وكظم عامت بصفت الدظُير وعلىم والخجاٍز

 .خاصت بصفت طبتواإلاحا اإلاالُت علىم

 



 

 

 

 ؤهدي ثمسة حهدي هرا إلى:

مً ؤطلاوي الحب والحىان وغمساوي بيل ما ًملئان وكفا معي طُلت حُاوي وعلماوي وؤزشداوي 

م هللا وزطىله صلى هللا علُه وطلم ؤطاٌ هللا لي في حُاتهما  إلى طٍس

 ** ؤمي وؤبي الحبِبان**

ئت وزٍاحين حُاحي ؤخىاحي إلى حبِبت كلبي  وإلى الللىب الطاهسة والسكُلت والىفىض البًر

ً وؤخي ولُد  إطماعُل - وظٍس

 اللىاحي لم جلدهً ؤمي.... * مىاٌ*  زباب* وبىاث خالتي 

 إلى زفُلت شهسة التي عملذ  بجد بغُت إجمام هرا العمل.

 إلى مً جخطُذ معهم ول خطىاحي الدزاطُت صدًلاحي

 *مىاٌ * وفاء * فاجً * طلُمت * ؤماٌ * شهسة*

 وإلى ألاهل وألاكازب بصفت عامت

ب ؤو بعُد إلى ول مً وان طىدي وعىوي في ول خطىة ؤخطُتها طىاء كٍس

 

 



 

 

 
 

 الىفاح وطُلخه حعل على اللدزة برلً فإعطاه علله جسهُبت في آدم بني ؤبدع الري هلل الحمد

 الىجاح وغاًخه

 ؤهدي جخسجي إلى ؤغلى مً فلدث، إلى مً طهس مً ؤحلي طىاٌ حُاجه

 ٌشاهد ثمسة حهده إلى " والدي الغالي " ولم

 ؤمي الحبِبت شىسا ًا حبِبتي وكسة عُني، شىسا ًا حىتي دعىجً واهذ طببا فُما ؤها علُه آلان 

 شىسا إلى ول مً طاهدوي وؤلف مبرون إلى صدًلاحي الخخسج

 وؤجمنى لهم حُاة طعُدة زبي ًىفلىم
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 مقدمة

لٝذ ِٗش الّال  جىوسا ٠بحرا في اإلاجا٥ الاٜخفاد  خاـت بّذ الخحوالث  خل٥ الٝش  اإلااض ي،       

خعا الخالش ب٢برها  حيث ؤ  هزا الخحو٥ مغ حج  اإلااظعاث الاٜخفاديت التي ؤـبحذ جخمحز في ٜو

اثٚ اإلا٣ونت لاا وحؽاب٢اا مما نخ  ِ  رل٤ بّذ اإلال٢يت ِ  ؤلاداسة وحاجاته  بل  اإلاّلوماث  وحّذد الٌو

 ؤ٠يذة ِ  معخوى ألاداء في ماظعاته .

ذ ٠ما ؤنها احعّذ لخم  الّذيذ م  الٙشوُ في حّذدث ألانؽىت التي جٝوم بها اإلااظعاث و       جعِو

ِذة معاوٞ في ظبي  جحٝيٞ ؤهذا٘اا، نديجت انٙفا٥ اإلال٢يت ِ  الدعيحر، ل٢  هزا ألامش ولذ الّذيذ 

م  اإلاؽا١  في اإلااظعت، باإللا٘ت بل  ٌاوس الٕؾ والتزويش واخخلط ؤموالاا والخلِب بنخاث  مش٠ضها 

سؤط اإلاا٥ للظخّانت بصخق يٝوم بالخإ٠ذ م  حعاباث اإلااظعت، حتى  اإلاالي، دْ٘ ١  هزا بإصخاب

يىمئعوا ِل  دٜت وحّبحر ٜواث  العديجت واإلاحزانيت ِل  نديجت اإلااظعت ومش٠ضها اإلاالي وبل  صخت ما جاء 

 "الخدكُم الداخلي".ب  جٝشيش مجلغ ؤلاداسة م  بياناث، وهزا في بواس ما يعمى بماعت 

يٙت ال     اثٚ الاامت في الؽش١اث اليوم نٍشا للخوظْ ال٢بحر في حج  حّخبر ٌو خذٜيٞ الذاخلي م  الٌو

ما٥ والخىوساث ال٢بحرة التي جحذر في اإلاجاالث اإلااليت وؤلاداسيت وصيادة حذة اإلاعا٘عت بح  الؽش١اث  ألِا

ابيت والخذٜيٝيت اإلاعوه بها. اثٚ الٜش  وبالخالي ِذم الٝذسة وجٙٓش ؤلاداسة للٝيام بالٌو

ابيت يخ  م  خللاا ٘حق وجٝيي  ٠ٙاءة و٠ٙايت       ا م  ؤلاجشاءاث الٜش بر يّخبر الخذٜيٞ الذاخلي نِو

ابت الز   ابيت ألاخشى، لازا اِخبر البّن الخذٜيٞ الذاخلي باسة التر٠حز في هي٣  الٜش ؤلاجشاءاث الٜش

ابت ِل   الخمايت اإلااديت لألـو٥ والخإ٠ذ م   ينهن بمعاوليت الخحٝٞ م  ٜذسة بٝيت ؤدواث الٜش

 ظلمت البياناث اإلااليت وحصجيْ الالتزام  بالبياناث ؤلاداسيت وسْ٘ ال٢ٙاءة الدؽٕيليت.

يٙت  ٠ثحرا في العفٚ الثاني م  الٝش  اإلااض ي وحٕحرث العٍشة الٝذيمت لاا      ذ جىوسث هز  الٌو ٜو

يٙت الخذٜيٞ م  مجشد مخفيذ لألخىاء والانحشا٘اث بل  ؤداة ّ٘الت في خذمت ؤلاداس  ة، حيث حعخىيْ ٌو

ابت الذاخليت وحّضيض ظيىشة ؤلاداسة.  الذاخلي ؤ  حعاه  في جفمي  وجىويش نٍام الٜش



 مقدمة

 

~ 2 ~ 

 

 مشيلت الدزاطت:  -1

ما هى دوز الخدكُم الداخلي في ِل  لوء ما جٝذم يم٢  لعا جحذيذ بؼ٣اليت اإلاولُو ١اآلحي:       

 جحظين مؤشساث  ألاداء اإلاالي للمؤطظت ؟

يت واإلاخمثلت ٘يما يلي:        ت م  ألاظئلت الِٙش  ب  الدعائ٥ الشثيس ي يٝود البحث بل  وشح مجمِو

يما ج٢م  ؤهميخ  وما هي اإلاّايحر التي جح٢م ؟ -  ما إلاٝفود بالخذٜيٞ الذاخلي ٘و

ه  للمذٜٞ الذاخلي دوس في جحٝيٞ ّ٘اليت ألاداء في اإلااظعت، وما هي اإلاعهجيت التي يدبّاا اإلاذٜٞ  -

 الذاخلي في ِمل ؟

 ه  يازش الخذٜيٞ الذاخلي ِل  جحعح  ألاداء في اإلااظعت؟ -

يعا جخمث  ماؼشاج ؟  -  ما إلاٝفود بالدذاء اإلاالي؟ ٘و

 ٠يٚ يعاه  الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح  النعب اإلااليت وماؼشاث ألاداء اإلاالي في اإلااظعت؟ -

 فسطُاث الدزاطت:   -2

 إلاولُو انىلٞ بحثعا م  الٙشلياث الخاليت:م  ؤج  دساظت بؼ٣اليت ا      

  الخذٜيٞ الذاخلي هو ٘حق انخٝاد  يٝوم ب  الصخق داخ  اإلااظعت للخإ٠ذ م  صخت وظلمت

الخعاباث في الذ٘اجش والسجلث اإلاحاظبيت وؤلاجشاءاث الدعيحريت اإلاّمو٥ بها في اإلااظعت، ج٢م  

 جصخيحاا.ؤهميخ  في ال٢ؽٚ ِ  ألاخىاء والانحشا٘اث ومحاولت 

 .ّا٥ في جحٝيٞ ّ٘اليت ألاداء في اإلااظعت  للمذٜٞ الذاخلي دوس هام ٘و

  ٚويٝفذ باألداء اإلاالي مذى جحٝيٞ ألاهذاٗ راث الىابْ اإلاالي في اإلااظعت، وجخمث  ماؼشاج  في مخخل

 الي.اإلااؼشاث التي ح٢ّغ معخوى ألاداء اإلاالي في اإلااظعت م  ماليت وماؼشاث الخواص  ؤو ألاداء اإلا
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   ٗو ِل يعاه  الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح  النعب اإلااليت وماؼشاث الخواص  اإلاالي م  خل٥ الٜو

نٝاه الٝوة والمّٚ في هاج  النعب واإلااؼشاث، بٕيت دِ  وحّضيض نٝاه الٝوة والّم  ِل  جحعينها 

 ومحاولت الخخلق م  نٝاه المّٚ لخحعح  هاج  النعب واإلااؼشاث اإلااليت.

 اخخُاز اإلاىطىع: ؤطباب -3

ل  ي٢  اخخياس هزا اإلاولُو بمحن الفذ٘ت وبنما يّود هزا الاخخياس لّذة دواْ٘ وممحزاث،        

 يم٢  حفشها ٘يما يلي:

 .ؤهميت الخذٜيٞ الذاخلي بالنعبت  للماظعت 

 .ياط ألاداء اإلاالي في اإلااظعاث الاٜخفاديت  ؤهميت ٜو

 زا اإلاجا٥ نٍشا لخذازخ .المّٚ الز  حّاني  مٍّ  اإلااظعاث في ه 

 .محاولت جٝذي  ٘اثذة ِمليت ومشجْ ِلمي، يعخٙيذ مع  رو  الاخخفاؿ 

 .اإلاي  الصخص ي للوُل ودساظت اإلاواليْ اإلاخّلٝت بالخذٜيٞ والدعيحر اإلاالي 

 .الاهخمام الصخص ي باإلاولُو نٍشا السجباو  بمجا٥ الخخفق 

 ؤهمُت الدزاطت: -4

لي دوسا في الّذيذ في اإلاعاث  داخ  اإلااظعت، لازا ج٢م  ؤهميت هز  يلّب الخذٜيٞ الذاخ      

الذساظت في ببشاص لشوسة وحخميت وجوب جبجي هزا العُو م  الخذٜيٞ، ٔس  ِذم بلضاميخ  م  العاحيت 

 الٝانونيت، ورل٤ ألزش  ودوس  في ا٠دؽاٗ الثٕشاث والعٝاثق التي ٜذ جخ  داخ  اإلااظعت.

م  خل٥ بيماح الذوس الز  يلّب  الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح  ألاداء اإلاالي ي٢عب البحث ؤهميخ      

للماظعت ورل٤ في ٌ  بيئت جعا٘عيت ؼذيذة بح  اإلااظعاث لخحٝيٞ ؤ٘م  ؤداء لاا والز  يم٢نها م  

 لما  اظخمشاسيتها وجحٝيٞ ؤهذا٘اا.

 ؤهداف اإلاىطىع:  -5

و٥ بليها ٘يما يلي: جخلخق ألاهذاٗ التي جخىلْ هز  الذساظت بل         الـو

ش خذماج  في اإلااظعت.  -1 اثذة الخذٜيٞ الذاخلي ومذى ج٘و  جوليح ؤهميت ٘و

اثذج  في اإلااظعت.  -2  بلوسة ألا٣٘اس اإلاخّلٝت بمٙاوم ألاداء اإلاالي، وبيا  ؤهميخ  ٘و

 جوليح ماؼشاث ألاداء اإلاالي، والبحث في وٛش حعابها.  -3
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ظت اإلايذانيت في جٝذي  اإلاٝترحاث التي حعاِذ اإلااظعاث في الّم  ِل  الاظخٙادة م  نخاث  الذسا  -4

يٙت.  جىويش وحّضيض هز  الٌو

 حدود الدزاطت:  -6

 جخمث  حذود الذساظت ٘يما يلي:     

يخمث  في الخىٛش للخذٜيٞ الذاخلي وألاداء اإلاالي للماظعت وجذٜيٞ البعد اإلاىطىعي للدزاطت:  -1

 ا معىلٞ لخعاب ماؼشاث ألاداء اإلاالي.الٝواث  اإلااليت باِخباسه

الجانب الخىبيٝي يٝخفش ِل  دساظت دوس الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح   البعد الصمني للدزاطت: -2

 ماؼشاث ألاداء اإلاالي في اإلااظعت.

 مىهجُت الدزاطت: -7

يت اإلاىشوحت اجبّعا اإلاعهج        ٙي للخإ٠ذ م  صخت الٙشلياث ولإلجابت ِ  الدعائالث الِٙش الـو

لخوليح ؤهميت ودوس الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح  ؤداء اإلااظعت، ورل٤ م  خل٥ الخّٗش ِل  

ؤظاظياث الخذٜيٞ الذاخلي و٠زل٤ جٝيي  ألاداء اإلاالي والخىٛش بل  مخخلٚ اإلاٙاهي  العٍشيت، واإلاعهج 

شة في  اإلااظعت مح  الذساظت.  الخحليلي الز  ينسج  في جحلي  اإلاّىياث اإلاخ٘و

 الدزاطاث الظابلت:  -8

ذ إلاولُو هز  الذساظت بما         هعال٤ الّذيذ م  الذساظاث بح  سظاث  اإلااجيعتر ود٠خوسا  جىٜش

 بؽ٣  ٠لي ؤو بل  جضء مع  م  بينها:

 :الدزاطاث العسبُت 

( التي كام بها ول مً الدهخىزة فُحاء عبد الخالم والدهخىز 2002دزاطت )عبد الخالم والعلي، -1

بعىىان "مدي مظاهمت وظُفت الخدكُم الداخلي في خدمت العملُت  2002مجُد العلي عام منهل 

ت"   ؤلاداٍز

يٙت الخذٜيٞ الذاخلي في الّمليت        ذ هذ٘ذ الذساظت بل  بيا  ؤه  اإلاجاالث التي حعا  ٘يها ٌو ٜو

يٙت الخذٜيٞ ا لذاخلي للوحذة ؤلاداسيت وصيادة ٘اِليتها و٠زل٤ بيا  ؤه  الخذماث التي جٝذماا ٌو

لذ بل   الاٜخفاديت في مجا٥ جحعح  ِمليت الاجفا٥ ٘يها ظواء ١ا  الاجفا٥ ؤ٘ٝيا ؤو سؤظيا، حيث جـو

ؤ  الخذٜيٞ الذاخلي يعاه  في مجا٥ الخخىيي ِ  وشيٞ اإلاعاهمت في ولْ الخىي و٠زل٤ بجشاء 

وحذة الاٜخفاديت، وفي مشاجّاث وجٝعيماث وجحليلث للخىي اإلاٝترحت والااد٘ت بل  جحٝيٞ ؤهذاٗ ال
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يٙت في جحذيذ مواو  الٝوة والمّٚ و٠ؽٚ الانحشا٘اث وحاالث الٝفوس  ابت  حعاه  الٌو مجا٥ الٜش

ابت الذاخليت وجحذيذ المياُ وؤلاظشاٗ و الاذس في ؤلام٣انياث واإلاواسد اإلااديت والبؽشيت،  في ؤنٍمت الٜش

ميْ ألاٜعام ٘يم٢ع  ؤ  يلخمغ لّٚ ؤما في مجا٥ الخنعيٞ ٘عٍشا الحخ٣اٟ اإلاذٜٞ الذاخلي بج

يت بةـلح  و٠زل٤ ٘او يعاه  في مجا٥ جشؼيذ الٝشاساث في  الخىوه الاجفا٥ والخل  وجٝذي  الخـو

ابي  مشحلتي بحث و حصخيق ودساظت البذاث  وومإنت ؤلاداسة الّليا بإ  جعٙيز ٜشاساتها يخ  في جو ٜس

سد ٘او يعاه  في ولْ مّايحر ومٝاييغ ألاداء وم  ز  ملث ، ؤما في اإلاجا٥ جٝيي  ٠ٙاءة اظخخذام اإلاوا

لذ الذساظت اإلاذٜٞ الذاخلي بإ  يٝذم اإلاضيذ م   مشاجّت جحٝيٞ ألاهذاٗ وجعٙيز الخىي ٠ما ؤـو

يٙي ؤو جل٤ التي انعب بل  الجوانب  الخذماث وبز٥ اإلاضيذ م  الجاود ظواء في الجانب الٙجي الٌو

يٙخ  وجحٝٞ بل  صيادة في زٝت معخخذمي  العلو٠يت التي ج٢ٙ  بحذار حٕيحر في نٍشة الّاملح  لٌو

اإلاّلوماث الذاخليح  والخاسجيح  وهزا ياد  بل  صيادة  ال٢ٙاءة و٠زل٤ صيادة بظاام اإلاذٜٞ الذاخلي في 

 جحعح  الّمليت ؤلاداسيت بجوانبها وجحعح  ٘اِليت الاجفا٥.

لي عمس دزاطت -2  ودوزه الحىهمات هظاام في آلالُاث ؤهم هإحد الداخلي الخدكُم :بعىىان ( 2015 ) شٍس

 07 الّدذد ،1 ظدىيٚ جامّدت الجضاثشيدت، اإلااظعداث ؤداء مجلدت اإلاؤطظات، فاي ألاداء حاىدة ماً زفاع فاي

دْ فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ يلّبد  الدز  الدذوس  هدو مدا  :فدي جمثلدذ الذساظت هز  ومؽ٣لت الجضاثش،  ّ٘اليدت مد  ال٘ش

 مد  الادذٗ و١دا  ّ٘دا٥، حو٠مدت  نٍدام إلسظداء الشثيعديت آلاليداث ؤحدذ س باِخبدا اإلااظعداث فدي ألاداء و٠ٙداءة

 ؤلاداسة مجلدغ مد  للخ٣ومدت ألاخدشى  آلاليداث ومخخلٚ الذاخلي الخذٜيٞ بح  الّلٜت ببشاص هو الذساظت هز 

 .الخاسجي والخذٜيٞ الخذٜيٞ ولجعت

 اإلااالي طاب  ألاداء فاي يالاداخل الخادكُم وظُفات مظااهمت مادي" :بعىاىان ،) 2013 الخِسايي،( دزاطات -3

 ."غصة بلطاع اإلاحلي الحىم هُئاث في وؤلادازي 

يٙدت واضدخت مّدايحر جبجدي مدذى ِلد  الخّدٗش بلد  الذساظدت هدذ٘ذ      جدإزحر  وجحذيدذ الدذاخلي الخدذٜيٞ لٌو

 بٝىداُ  ٔدضة اإلاحلدي الخ٢د   هيئداث فدي وؤلاداس     اإلادالي ألاداء لدبي  فدي ودوس   والّمليدت الّلميدت ال٢ٙداءة

يٙدت   نخداث  بٌاداس و٠دزل٤ اإلاخشجداث  جدودة  ِلد   الدذاخلي الخدذٜيٞ ٜعد  وجدود جدإزحر  هدو   ومدا  نجداح  ٌو

 الخدذٜيٞ  الدذاخلي  ماعدت إلاماسظدت  الخعٍيميدت والخبدرة  الّلميدت  اإلاّدايحر  وجدود ٌد   فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ 

دذ بٝىداُ  ِلد  جد   جوصعّادا ظددبان ا و٠دزل٤ الصخفديت  اإلاٝابلدت ؤظدلوب الذساظدت اظدخخذمذ ٔدضة، ٜو

 .اإلاحلي الخ٢  بهيئاث الّاملح    الذاخليح  اإلاذٜٝح 
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دلذ التدي العخداث  ومد        يٙدت  اظدخٝلليت  هعداٟ  ؤ  الذساظدت بليهدا  جـو جخدإزش  وؤنهدا  الدذاخلي الخدذٜيٞ لٌو

 خذٜيٞ الذاخليبجشاءاث ال ١ا٘ت جىبٞ اإلاحلي الخ٢  هيئاث وؤ  اإلاخخففت، والّمليت   الّلميت بال٢ٙاءة

 بمّدايحر اإلادذٜٝح  الدذاخلح  ٜبد  مد  التدزام هعداٟ وؤ  وؤلاداسيدت اإلااليدت البيانداث ودٜدت صدخت ي٢ٙد  بمدا

  .ِليها اإلاخّاٗس الخذٜيٞ

ذ     ذ ٜو  يؽخم  ٜع  وؤ  الخذٜيٞ مّايحر ِل  جىشؤ التي الٙعيت الخىوساث مخابّت بمشوسة الذساظت ؤـو

 .ٙجيال الخخفق ِل  الذاخلي الخذٜيٞ

، "كُاض  وجلُُم ألاداء اإلاالي في اإلاؤطظاث 2007-2006دزاطت دادن عبد الغني، طىت  -4

حالت بىزصتي الجصائس  -الاكخصادًت هحى إزطاء همىذج لإلهراز اإلابىس الطخعماٌ اإلاحاواة اإلاالُت

ع".  وباَز

ت م  العخاث  م  بينها ؤ  مّذ٥ العمو الذاخ       لي للماظعت يعاه  ولٝذ خلق الباحث  بل  مجمِو

ْ م  ٜيمت اإلااظعت ورل٤ م  خل٥ مّايعت دسجت الاامؾ الز  جخمخْ ب  اإلااظعت )العديجت  في ال٘ش

الفا٘يت/ اإلابيّاث( ومّذ٥ دوسا  ألـا  الاٜخفاد ، وظياظت ألاسباح ومالاا م  جإزحر  مباؼش ِل  

 معخوياث العمو.

إلاساحعت الداخلُت اإلاالُت في جلُُم ألاداء ، "دوز ا2009-2008دزاطت شدزي معمس طعاد، طىت  -5

 اإلاالي في اإلاؤطظت الاكخصادًت، دزاطت حالت طىهلغاش".

خلق الباحث بل  نديجت مٙادها ؤ  اإلاشاجّت الذاخليت اإلااليت جٝوم بخٝيي  اإلاؽشوُ م  العاحيت       

اليت واإلاحاظبيت اإلااليت  م  حيث العيولت داخ  اإلااظعت بهذٗ الخحٝٞ م  مخخلٚ اإلاّلوماث اإلا

للخإ٠ذ م  ـذٜاا وصختها، ٘ٝيام اإلاشاجْ الذاخلي اإلاالي بٙحق مخخلٚ اإلاّلوماث اإلااليت للماظعت 

ابت الذاخليت، ٠ما ؤ  جٝيي   ألاداء اإلاالي  ولما  دٜاها البذ ؤ  ي٣و  في ٌ  وجود نٍام ّ٘ا٥ للٜش

لذ بليها اإلااظعت.  يعمح بخوليح اإلا٣انت التي ـو

 ."الخدكُلُت العملُت حىدة في اإلاؤثسة العىامل" :بعىىان ) 2012لخمُمي،ا( دزاطت  -6

 التدي  الخذٜيٝيدت الّمليدت فدي الجدودة  جحٝيدٞ  فدي  اإلادازشة   الّوامد  دساظدت   بلد  الذساظدت  هدز  هدذ٘ذ     

 فددي الّداملح  الددذاخليح  اإلادذٜٝح  وهدي اإلااعيددت  الٙئدت ؼدملذ خددل٥ مد  ورلد٤  الدذاخلي ياديهدا اإلادذٜٞ

اإلاحاظدبت  ؤظداجزة مد  ِيعدت وهد  ألا١اديميدت والٙئدت  البفدشة جامّدت فدي والخّليميدت البحثيدت اإلااظعداث
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ت  حيدث ؤداة الذساظدت ، عدي الاظددبانت ١اندذ حيدث الخدذٜيٞ في ِل  الجودة جازش ؤ  يم٢  التي الّوام  إلاّ٘ش

 لٙشيدٞ واظدخٝلليتا ؤِمداء وحّدذد الخخىديي   منهدا الجدودة لٝيداط ِوامد  ِدذة الذساظدت  اظدخخذمذ

 . اإلاذٜٞ والخذسيب وخبرة اإلانهي والاخخفاؿ الّلميت ؤو ل٢ٙاءة الّمليت اإلاذٜٞ وؤمانت  اإلاذٜٞ

دلذ التدي العخداث  وم        اجٙٝدوا ِلد  اإلاحاظدبح  وألا١داديميح  الدذاخليح   اإلادذٜٝح  ؤ   :الذساظدت بليهدا جـو

 ؤنهدا ِوامد  ِلد  ـدعٙذ الّوامد   وهدز  لخدذٜيٝي ا الّمد  فدي الجدودة  لخحٝيدٞ ِوامد  جدوا٘ش مد  البدذ اند 

 .الخذٜيٞ ماعت في الّلميت ألاظاظياث شخفيت، ِوام  ظلو٠يت، ِوام  جعٍيميت،

دذ      دذ ٜو ش ؤ  بمدشوسة الذساظدت  ؤـو الخدذٜيٞ  بماعدت للسجٝداء الدذاخلي الخدذٜيٞ جدودة ِوامد  جخد٘و

 وحاالث الٙعاد اإلاالي ٌاهشة ِل  الٝماء في عاه ظد بذوسها والتي اإلانهي الخعٍي  ؤِل  دسجاث بل  الذاخلي

 .ظلي  اٜخفاد  بمجخمْ والنهوك والخلِب الٕؾ

ماطاتر  مارهسة الاكخصاادًت، اإلاؤطظات في اإلاالي ألاداء جحظين في الداخلي الخدكُم دوز  إهسام، كظُمت  -7

 :إلى الدزاطت  هره وتهدف ، 2016 بظىسة ، محاطبي، فحص جخصص

يٙت جلّب  الز  س الذو  ِل  الخّٗش-  .للماظعت اإلاالي ألاداء جحعح  في الذاخلي الخذٜيٞ ٌو

 .إلاامخ  ؤداء ؤزعاء الذاخلي اإلاذٜٞ يدبّاا التي وؤلاجشاءاث  الوظاث  ِل  الخّٗش-

 .الذاخلي الخذٜيٞ مامت ظحر حّٜش  التي الفّوباث ٠ؽٚ-

 :بليها اإلاخـو  العخاث  ؤه  وم 

يا لمعدخٝ الدذاخلي اإلادذٜٞ ي٣دو   حتدى- ِد   معدخٝ  الدذاخلي الخدذٜيٞ ي٣دو   ا  يجدب ِملد  فدي ومولدِو

 يذٜٝاا. التي ألانؽىت

 فاي الهُيال الخىظُماي فاي الاداخلي الخادكُم مىكاع جاإثير مادي" :بعىاىان ،) 8002 ذهِبااث،( دزاطات  -8

 ."اإلاالُت الشفافُت جحلُم

دْ جدإزحر مدذى ِلد  الخّدٗش بلد  الذساظدت  هدذ٘ذ         فدي جحٝيدٞ الخعٍيمدي الاي٣د  فدي ليالدذاخ الخدذٜيٞ مٜو

 مدذى الخّدٗش ِلد  و٠دزل٤ ألاسد ، فدي والخداسجيح  الدذاخليح  اإلادذٜٝح  نٍدش وجادت مد  اإلااليدت الؽدٙا٘يت

ٙح  ٔؾ م  ١  ِ  الخٝشيش في الذاخلي الخذٜيٞ معاهمت ؾ اإلاٌو  وألانٍمت، الٝوانح  ؤلاداسة ومخالٙت ٔو

دذ دْ حداالث ؤسبدْ بذساظدت  رلد٤ جد  ٜو  ؤو الخدذٜيٞ لجعدت ؤو ؤلاداسة الخبّيدت إلاجلدغ وهدي الدذاخلي ٜيٞالخدذ إلاٜو

دذ ؤخدش خداسجي مدذٜٞ للؽدش٠ت، ؤو الخداسجي اإلادذٜٞ الدذاخلي الخدذٜيٞ مادام يداد  ِعدذما  ؤداة ١اندذ ٜو

 .داخلي وخاسجي مذٜٞ . 33 ِذد ِل  وصِذ اظدبان  الذساظت 
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دلذ التدي العخداث  ومد         اإلادذٜٝح   آساء  بدح  بحفداثيت داللدت اثر ٘شوٜداث يوجدذ الذساظدت  بليهدا جـو

دْ بخدإزحر يخّلدٞ ٘يمدا الخداسجيح  واإلادذٜٝح  الدذاخليح   فدي جحٝيدٞ الخعٍيمدي الاي٣د  فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ مٜو

 جبّيدت الخدذٜيٞ حالدت فدي هدو جدإزحرا  اإلاواٜدْ ؤ٠بدر ؤ  الدذاخليو   اإلادذٜٝو   يدشى  حيدث .اإلااليدت الؽدٙا٘يت

 .ؤلاداسة إلاجلغ الذاخلي

دذ      دذ ٜو  ِلد  جحٝيدٞ مباؼدش جدإزحر مد  لد  إلادا الدذاخلي الخدذٜيٞ اظدخٝلليت جٝويدت الذساظدت بمدشوسة ؤـو

 .اإلااليت الؽٙا٘يت

 

 : الدزاطاث ألاحىبُت 

 ( بعىىان:   MacRae and Gils)  /2014دزاطت   - 1

Sector   Nine éléments  required  for  internal  audit  effectiveness  in  the public 

دذ الّدام بالٝىداُ الدذاخلي الخدذٜيٞ ّ٘اليدت جحعدح  ٘دشؿ جحذيدذ بلد  الذساظدت  هدذ٘ذ         اظدخخذمذ ٜو

ايت وجمذ الّالمي اإلاسح هز  الذساظت   فدي جميدْ الّام الٝىاُ حالت لخحلي  الذاخليح  اإلاذٜٝح  مّاذ بِش

ش ؤ  يجدب التدي الّعاـدش بؽدإ  الّال  ؤنحاء  دوس  ٘يهدا وحّضيدض الدذاخلي خدذٜيٞال ؤنؽدىت ّ٘اليدت لضيدادة جخد٘و

دذ الّدام الٝىداُ فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ  سظدمي، الخعٍيمدي، جٙدوين الاظدخٝل٥ هدي ِوامد  حعدّت حدذدث ٜو

دو٥  حشيدت ٙح  وداٜ  مخخففدت، ٜيدادة ال٣دافي، اإلاٝيدذ الخمويد  ٔحدر الـو  دِد  ؤ٠ٙداء، مولدوعي، مدٌو

دذ اإلاشاجّدت مّدايحر الّامدت، اإلافدلخت  مد  الّدام الٝىداُ فدي مد  اإلاماسظدح  2824 تِيعد  ؤخدز جد  الّامدت، ٜو

دذ وؤوسوبدا ؤظديا ٜداسة فدي دولدت  139  ِامد  حّخبدر الخعٍيميدت الاظدخٝلليت الذساظدت  ؤ  نخداث  ومد  وؤمشي٣دا، ٜو

يت  و٠زل٤ الخبرة  الّام الٝىاُ في الذاخلي الخذٜيٞ ّ٘اليت في ما   .الخذٜيٞ مّايحر وبجباُ واإلاولِو

دذ     دذ ٜو جحخدا   التدي الّوامد  لخحذيدذ الدذاخلي الخدذٜيٞ ّ٘اليدت ِوامد  جٝيدي  شوسةبمد الذساظدت ؤـو

 .اإلانؽأث في جذوى  را وجودها وه  لخّضيضها 

 بعىىان:  (Lenz,2014)دزاطت  -2

Testing  the discriminatory  power  of  factors of Internal  Auditing  Effectiveness    

ألا١اديميدت  والبحدور  اإلاخمشظدح   ٜبد  مد  اإلاٝترحدت الّوامد  ٜدوة  مدذى  جولديح بلد الذساظدت  هدذ٘ذ        

ّاليدت  ٜدوة ِلد  جدازش التدي يٙدت ٘و دذ فدي الخاـدت اإلاعٍمداث مد  ِدذد فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ ٌو  ؤإلاانيدا  ٜو
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ت احخوث اظدبان  الذساظت  اظخخذمذ  ٜدوة بدح  فدي الخميحدز حعداِذ ٜدذ التدي وألاظدئلت اإلااؼشاث م  مجمِو

ّاليت يٙت  ٘و  .الذاخلي الخذٜيٞ ٌو

ذ      لذ ٜو مدشجبي  ألاوجد   مخّدذد مٙادوم هدو الدذاخلي  الخدذٜيٞ ّ٘اليدت  ؤ   منهدا نخداث  بلد  الذساظت   جـو

ٙح . اإلاذساء  م  ١  دوس  ِل  جإزحر لاا التي الخعٍيميت الّوام  م  بّذد  واإلاٌو

دذ       الدذاخلي الخدذٜيٞ نمدور   م٣ونداث مد  ألاظدئلت IA  effectiveness  model   جحذيدذ مثد   جد   ٜو

ٙي اإلانهدي  والخإهيد  الخدذسيب  الّٙدا٥ دذ الخ٢عولوجيدا  ومماسظدت  الدذاخلي الخدذٜيٞ إلادٌو  بّدن ١اندذ ٜو

ذ ،99.5 % ِا٥ زٝت  معخوى  ِعذ بحفاثيا دالت الّوام  ذ  ٜو  مد  مضيدذ حصدجيْ  بمدشوسة  الذساظت  ؤـو

 جإ٠يدذها يم٢د  ال التدي اإلاٝترحدت الجذيدذة ي اإلااؼدشاث فد للعٍدش الدذاخلي الخدذٜيٞ ّ٘اليدت بؽدإ  البحدور

 الذساظت. هز  في بحفاثيا

    

دضث اظخّشالداا ج  التي العابٝت الذساظاث ؤ  نشى  ظبٞ مما     
ً
 الدذاخلي اظدخخذام الخدذٜيٞ مدذى ِلد  س٠

دت ؤمدا٠  فدي الؽدش١اث فدي  والّدشاٛ م والدي وألاسد  مثد  مفدش الّشبيدت البيئدت فدي هدو مدا منهدا الّدال  مد  مخٜٙش

 موا٠بدت الدذاخلي وؤهميدت الخدذٜيٞ ؤهميدت ِلد  جميّادا ، واجٙٝدذ ؤخدشى  بيئداث فدي هدو مدا ومنهدا والعدّوديت

يٙدت هدز  ِلد  ودشؤث التدي الخذيثدت الخىدوساث  ألٜعدام الخفداثق الشثيعديت اظدخّشك مد  ومنهدا الٌو

 .الؽش١اث في الذاخليت اإلاشاجّت

دض لد  ول٢نهدا      
ً
يٙدتب اإلاعدوه الدذوس  ِلد  جش٠  دوس  ِبدر ؤلاداس  واإلادالي ألاداء لدبي فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ ٌو

يٙدت هدز  ابدت نٍدام جٝيدي  فدي الٌو  وجٝليد  الخ٣ومدت ودِد  وبداسة اإلاخداوش جٝيدي  فدي واإلاؽداس٠ت الذاخليدت الٜش

دذم والٕدؾ الخلِدب حداالث يٙدت ِلد  الخذيثدت الخىدوساث وؤلاداس  واظدخّشاك اإلادالي الانمدباه ِو  ٌو

 الدذاخلي الخدذٜيٞ وحدذاث ومولدوعي اظدخٝلليت ِبدر حّضيدض الدذوس  هدزا مد  ِدضصث التدي ليالدذاخ الخدذٜيٞ

 الوحذة. لاز  الخعٍيميت اإلا٣انت وحّضيض

 

 الدزاطت: هُيل -9

 حعدبٝاا زلر ٘فدو٥  بل  الذساظت جٝعي  ج  اإلاىشوحت، ؤلاؼ٣اليت ِل  لإلجابت ؤ٘م  وشيٝت ؤج  م       

 الذساظداث اإلاخبدْ، ؤهدذا٘اا، اإلادعهج ؤهميتهدا، اخخياسهدا، ؤظدباب الذساظدت، بؼد٣اليت  بخولديح  تهدخ  اإلاٝذمدت
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دياث، الذساظدت، نخداث  جحدو   الخاجمدت وجليهدا العدابٝت،  ٘فدلح  يوجدذ حيدث وألا٘داٛ اإلاعدخٝبليت، الخـو

ف  نٍشيح   .وينخهي بخلـت جمايذ ٘ف  ١  يعبٞ جىبيٝي ؤخحر ٘و

بدددداإلاخٕحر اإلاعددددخٝ  للخددددذٜيٞ  الددددذاخلي مدددد  خددددل٥ ٠مددددا خففددددعا فددددي الٙفدددد  ألاو٥ بلدددد  ظددددشد ووـددددٚ      

عدددا فدددي اإلابحدددث  مبحثدددح ، ٘ٙدددي اإلابحدددث ألاو٥ جعاولعدددا ٘يددد  ماهيدددت الخدددذٜيٞ الدددذاخلي بفدددٙت ِامدددت، زددد  جىٜش

ددذ جدد   يٙددت الخددذٜيٞ الددذاخلي ، ٘إمددا الٙفدد  الثدداني ٘جدداء بّعددوا  ألاداء اإلاددالي ٜو الثدداني بلدد  ؤهميددت ودوس ٌو

حددث ألاو٥  جحددذزعا ٘يدد  ِدد  ماهيددت ألاداء اإلاددالي بفددٙت ِامددت، ؤمددا اإلابحددث جٝعدديم  بلدد  مبحثددح ، ٘ٙددي اإلاب

الثدددداني ٘خعاولعددددا ٘يدددد  جٝيددددي  وجحعددددح  ألاداء اإلاددددالي، ؤمددددا الٙفدددد  الثالددددث  ٘خففددددعا  للذساظددددت اإلايذانيددددت 

"جىبيٝيددددت" وا٠دؽدددداٗ واٜددددْ معدددداهمت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي ودوس  فددددي جحعددددح  ألاداء اإلاددددالي للماظعددددت، وجدددد  

الٙفددد  بلددد  مبحثدددح  سثيعدددديح ،٘ٙي اإلابحدددث ألاو٥ جعاولعدددا جٝدددذي  اإلااظعدددت واإلابحدددث الثدددداني جٝعدددي  هدددزا 

عا بل  ّ٘اليت ودوس الخذٜيٞ الذاخلي في جحعح  ماؼشاث ألاداء.  جىٜش

     

يٞوهللا ولي الخ٘و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:  الخدكُم الداخلي  الفصل ألاٌو

 * جمايذ. 

:  ماهُت الخدكُم الدا  خلي.اإلابحث ألاٌو

 :  مٙاوم الخذٜيٞ الذاخلي ونؽإج . * اإلاطلب ألاٌو

 مبادت الخذٜيٞ الذاخلي وؤهذا٘ . * اإلاطلب الثاوي: 

 : ؤنواُ ومّايحر الخذٜيٞ الذاخلي.* اإلاطلب الثالث 

 اإلابحث الثاوي: ؤهمُت ودوز وظُفت الخدكُم الداخلي.

 :  يمت.ؤهميت الخذٜيٞ الذاخلي ودوس  في بلا٘ت الٝ * اإلاطلب ألاٌو

 ؤهذاٗ ومجا٥ نىاٛ الخذٜيٞ الذاخلي. * اإلاطلب الثاوي: 

يت وؤخلٜياث ماعت الخذٜيٞ الذاخلي. * اإلاطلب الثالث:  يت والخ٘ش  اإلاخىلباث اإلاّ٘ش

 * خالصت. 
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 :جمهُد

  اإلاعا٘عددت حدذة صيدادة للؽددش١اث، ال٢بحددر الخوظددْ ِدد  والعداج  باإلااظعدت الدعدديحر ؤنمدداه حّٝددذ ب      

ٛ  الخ٢عولوجيدا فدي العدشعّت ،الخٕحدراث وؤلاداسيدت اإلااليدت اإلاجداالث فدي جحدذر التدي العدشعّت الخىدوساث  وودش

دشوٗ الدعديحر ٛ  ٌو حرهدا العدو ابدت نٍد  لدّٚ بلد  ؤدى ٔو   جبجدي  اإلااظعدت ِلد  اوجدب ممدا الذاخليدت الٜش

يٙدت يت  بالخيداد جخمحدز الخعٍيمدي هي٣لادا داخد  جذيدذة ٌو  و٠ٙداءة اِليدت٘ جٝيدي  فدي ِليهدا يّخمدذ  واإلاولدِو

 ألاظداليب ّ٘اليدت مدذى وجٝيدي  ٘حدق و٠دزا ٘يهدا، الّداملح  وؤماندت و٠ٙداءة للماظعدت الدؽدٕيليت الّمليداث

دالخت مفدذاٜيت راث بمّلومداث الّليدا ؤلاداسة ومدذ  الخدذٜيٞ وعّخبدر اإلاخداوش، ومواجادت الٝدشاس الجخدار ـو

ابت نٍ  جّٙي  بل  حعع  التي اإلاعاظبت ألاداة الذاخلي  .ذاخليتال الٜش
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ٌ  اإلابحث  الداخلي الخدكُم ماهُت :ألاو

ابدت ؤنٍمدت ؤهد  مد  الدذاخلي الخدذٜيٞ يّدذ         لدإلداسة الّليدا يمدم  ؤند  حيدث باإلااظعدت، الذاخليدت الٜش

 لدإلداسة ٘اِلدت ؤداة ٘ادو ٠بحدرة، بنعدبت واإلادالي ؤلاداس   الٙعداد ٌداهشة مد  الخدذ فدي وععدا  ؤهدذا٘اا جحٝيدٞ

ٛ  وظٗو ؤهذا٘اا جحٝيٞ ؤج  م  الّليا  ؤهذا٘د  مبادثد ، نؽدإج ، مٙاومد ، م  ١  بل  اإلابحث هزا في نخىش

 .وؤنواِ  مّايحر 

: مفهىم اإلاطلب  ووشإجه الداخلي الخدكُم ألاٌو

 

:الداخلي الخدكُم وجطىز  وشإة - 1

 المدشاثب بيشاداتهدا مد  يشاجْ م  بل  داثمت حاجت في الخماساث بذايت ومعز الخ٣وماث مٍّ  ١انذ         

مدا٥ وؤصدخاب الخجداسة نؽإة معز ؤن  ٠ما .مفشو٘اتها و٠زا بدو   ألِا  الّداملح  ؤداء ظدلمت مد  فدي الخإ٠دذ ئش

يٙدت بدزل٤ ٍ٘ادشث ، وؤمدانته  مّاد   اإلاخحدذة الواليداث فدي مدشة ألو٥  الخدذٜيٞ الدذاخلي فدي جمثلدذ جذيدذة ٌو

 ؤلدضم ألاصمداث هدز  ،ولخٙداد  البوسـداث انهيداس بلد  ؤدثالتدي  1929 ظدعت الاٜخفداديت ألاصمدت بّدذ ألامشي٢يدت

 ،وبالخدالي خداسجي مدذٜٞ ودٗش مد  مشاٜبدت البوسـدت في اإلاعّشة حعاباث اإلااظعت ج٣و   ؤ  ألامشي٣ي اإلاؽُش

دْ ٜامدذ ألاخحدرة هدز  ؤ  حيدث ، الخداسجي الخدذٜيٞ م٣اجدب مدْ الخّامد  ِلد  الؽدش١اث واجبدا ؤـدبح  ب٘ش

 ؤجشة م  يخٝالو   داخليح  مذٜٝح  حّيح  بل  جذسيجيا الؽش١اث دْ٘ مما لث،اإلاّام لضيادة ؤظّاسها نٍشا

 1.الخاسجي اإلاذٜٞ ماام نٙغ ولا  اإلااظعاث،

  العدوايي ِلد  ألامدش  بذايدت فدي  واٜخفداسها ، 1941 ظدعت بلد  الدذاخلي بالخدذٜيٞ الاهخمدام  بذايدت  حّدود      

ت ؤخىداس الٕدؾ، مد  وممخل٣اتهدا ش١اثوالؽد اإلااظعداث إلافدالح حمايدت واإلاحاظدبيت اإلااليدت  المدياُ ، العدٜش

حدر ؤلاداسيدت والخلِبداث  الواليداث فدي اإلادذٜٝح  مّادذ بةنؽداء الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤهميدت وحّدضصث  «ؤلاداسيدت  ٔو

  » للخذٜيٞ الذاخلي اإلانهي الخجعيذ مجا٥ في ألاظاط هي الخىوة هز  اِخباس ويم٢  ألامشي٢يت اإلاخحذة

  وؤـبح ٠بحر بؽ٣  الذاخلي الخذٜيٞ ومعاولياث نىاٛ جىوس  1971 ظعت و٠زل٤ ، 1957 ظعت بحلو٥    

                                       

ت بين الداخلي الخدكُم الوسداث، هللا ِبذ خلٚ - 1  للنؽش الوساٛ ألاول ، الىبّت ،الدولُت الداخلي الخدكُم إلاعاًير لاوف والخطبُم الىظٍس

 .96،ؿ 200 6ألاسد ، والخوصعْ،
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  اإلااعيت اإلاماسظت مّايحر اإلاّاذ اِخمذ 1978 ظعت وبحلو٥  لإلداسة، يٝذماا التي الخذماث م  الّذيذ يؽم 

 ليالدذاخ الخدذٜيٞ ماعدت جوحيدذ خاـدت بفدٙت هدز  اإلاّدايحر اظتهذ٘ذ ولٝذ سظمي، بؽ٣  الذاخلي للخذٜيٞ

تراٗ خللاا يخ  م  آليت ولْ خل٥ م  بإظش  الّال  ِبر  .٠ماعت الذاخلي بالخذٜيٞ ال٣ام  الِا

خي للخدكُم وؤهدافه01الجدٌو )  1(: الخطىز الخاٍز

 

 ؤهداف اإلاساحعت اإلاساحع ألامس باإلاساحعت اإلادة

ٜبدددددد  اإلاعدددددديح  2000مدددددد  

 ميلد   1700بل  

اإلالددددددددددددددددددد٤، ؤلامبراووسيددددددددددددددددددددت، 

 تال٢عيعت، الخ٣وم

مّاٜبددددت العددددداٛس ِلدددد  اخدددددخلط  سج  الذي ، ١اجب

 ألاموا٥، حمايت ألاموا٥

الخ٣ومدددددددددددددددددددددددددددت، اإلاحدددددددددددددددددددددددددددا٠   1850بل   1700م  

 الخجاسيت واإلاعاهمح 

معددددْ الٕددددؾ، ومّاٜبددددت ٘اِليدددد ،  اإلاحاظب

و٥   حمايت ألـا

شدددددددددددددددددخق منهدددددددددددددددددي فدددددددددددددددددي  الخ٣ومت واإلاعاهمح  1900بل   1850م  

 اإلاحاظبت ؤو ٜانوني

اٜيت ججعب الٕؾ وجإ٠يذ مفذ

 اإلاحزانيت.

شدددددددددددددددددخق منهدددددددددددددددددي فدددددددددددددددددي  الخ٣ومت واإلاعاهمح  1940بل   1900م  

 اإلاشاجّت واإلاحاظبت

ججعددددددددددددددددددددب الٕددددددددددددددددددددؾ وألاخىدددددددددددددددددددداء، 

الؽدددددددددددددددددددداادة ِلدددددددددددددددددددد  مفدددددددددددددددددددددذاٜيت 

 الٝواث  اإلااليت الخاسيخيت

الخ٣ومددددددددددددددددددددددددددددددت، البعددددددددددددددددددددددددددددددٟو  1970بل   1940م  

 واإلاعاهمح 

شدددددددددددددددددخق منهدددددددددددددددددي فدددددددددددددددددي 

 اإلاشاجّت واإلاحاظبت

الؽددددددداادة ِلددددددد  ـدددددددذٛ وظدددددددلمت 

الٝدددددددددددددددددددددددددواث  اإلااليدددددددددددددددددددددددددت انخٍدددددددددددددددددددددددددام 

 الخاسيخيت

الخ٣ومددت، هيئدداث ؤخددشى   1990بل   1970م  

 واإلاعاهمح 

شدددددددددددددددددخق منهدددددددددددددددددي فدددددددددددددددددي 

اإلاشاجّددددددددت واإلاحاظددددددددبت 

 والاظدؽاسة

يدددددددددددت نٍددددددددددددام  الؽددددددددددداادة ِلدددددددددددد  نِو

ابددددددددددددددددت الذاخليددددددددددددددددت واحتددددددددددددددددرام  الٜش

اإلاّددددددددددددددددايحر اإلاحاظددددددددددددددددبيت ومّددددددددددددددددايحر 

 اإلاشاجّت

الخ٣ومددددت، هيئدددداث ؤخددددشى  1990ببخذاءا م  

 واإلاعاهمح 

ي فدددددددددددددددددي شدددددددددددددددددخق منهددددددددددددددددد

اإلاشاجّددددددددت واإلاحاظددددددددبت 

 والاظدؽاسة

الؽدددددددددددددددددددددددددداادة ِلدددددددددددددددددددددددددد  الفددددددددددددددددددددددددددوسة 

يددددددددت  الفددددددددادٜت للخعدددددددداباث ونِو

ٌدد   ابددت الذاخليددت فددي  نٍددام الٜش

                                       

اث الجامّيت،  –1 محمذ التهامي وواهش، معّود ـذيٝي، اإلاشاجّت وجذٜيٞ الخعاباث، ؤلاواس العٍش  واإلاماسظت الخىبيٝيت، ديوا  اإلاىبِو

 .7،ؿ2003الجضاثشد 
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احتدددددددددددرام اإلاّدددددددددددايحر لدددددددددددذ الٕددددددددددددؾ 

 الّالمي

 مفهىم الخدكُم الداخلي:  -2 

  دٜيٝدا، ٘حفدا باإلااظعدت الخاـدت والسدجلث والخعداباث اإلاعددعذاث ٘حدق ِد  ِبداسة هدو : الخادكُم 

 ِد  جٝشيدش ؤو صمعيدت، ٘تدرة خدل٥ اإلاؽدشوُ نديجدت جٝشيدش ١دا  ظدواء اإلادالي الخٝشيدش ؤ  مد  اإلادذٜٞ يىمدن  حتدى

 الدز  للٕدشك ودٜيٝدت وحٝيٝيدت واضدخت ـدوسة يٍادش آخش جٝشيش ؤ  ؤو الضمعيت، الٙترة نهايت في اإلاالي اإلاش٠ض

 الخٝشيش هزا ؤجل  م  ؤِذ

  ف للخدكُم الداخلي ه  رهس منها:ًىحد العدًد مً الخعاٍز

   يٙددت داخليددت جابّددت إلداسة اإلااظعددت ِددٗش "ِىددا هللا ؤحمددذ ظددويل  الخعددبا " الخددذٜيٞ الددذاخلي بإندد : ٌو

ابددت ؤلاداسيددت بمددا ٘يهددا اإلاحاظددبيت لخٝيددي  مددذى جمصدد ي العٍددام  لخّبددر ِدد  نؽدداه داخلددي معددخٝ  إلٜامددت الٜش

 1ٞ ال٢ٙايت ؤلانخاجيت الٝفوى.مْ  ما جخىلب  ؤلاداسة ؤو للّم  ِل  حع  اظخخذام اإلاواسد بما يحٝ

  ٠ما٥ ِبذ العلم ِلي، خالذ اإلاّخف " الخذٜيٞ الذاخلي بإند : هدو الٙحدق اإلادعٍ  لّمليداث" ٠ما ِٗش

اإلااظعدددددت ود٘اجشهدددددا وتدددددجلتها ومعددددددعذاتها بواظدددددىت هيئدددددت داخليدددددت ؤو مدددددذٜٝح  جدددددابّح  للمنؽدددددإة بهدددددذٗ 

و ؤلاظددشاٗ وا٠دؽدداٗ ألاخىدداء ؤو الخلِددب فددي جحٝيددٞ ؤ٠بددر ٠ٙايددت بداسيددت وبنخاجيددت للمنؽددإة ِدد  وشيددٞ محدد

الخعدداباث والخإ٠ددذ مدد  صددخت البياندداث التددي جٝددذم لددإلداسة لدعترؼددذ بهددا فددي سظدد  خىىاددا واجخددار ٜشاساتهددا 

 2ومشاٜبت جعٙيزها.

 :م  خل٥ الخّاسيٚ العابٝت يم٢  بلوسة حّشيٚ ِام وؼام  للخذٜيٞ الذاخلي 

يٙت بداس  فالخدكُم الداخلي       ابيدت داخد  اإلااظعدت جخمحدز باالظدخٝلليت هو ٌو يت جو٠يذيدت اظدؽداسيت ٜس

يهدددذٗ بلددد  جٝيدددي  ألاداء داخددد  اإلااظعدددت مددد  اظدددخخذام ؤمثددد  للمدددواسد ومدددذى جحٝيدددٞ اإلااظعدددت ألهدددذا٘اا 

 اإلاعىشة، ولٝذ جمم  هزا الخّشبٚ اإلافىلخاث الخاليت: 

                                       

الخعبا ، الخذٜيٞ الذاخلي في بيئت نٍ  اإلاّلوماث اإلاحاظبيت، الىبّت ألاول ، داس الشايت للنؽش والخوصعْ، ِما ،  ِىا هللا ؤحمذ ظويل  –1

 .106،ؿ 2009

 .76، ص3002كمال عبد السالم علي، خالد املعتصم، أصول علم املراجعة، بدون طبعة، بدون ناشر، جامعة املنصورة، مصر،   –2
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 :اات داخلُاات   معدداو٥ ومخددخق داخدد  اإلااظعددت بمّجددى ؤ  الٝدداث  بّمليددت الخددذٜيٞ هددو ِامدد وظُفاات إداٍز

 ؤو الؽش٠ت.

 :يٝوم بدعٙيز ِملياث اإلااظعت، ويبذ  سؤي  ٘يما يخق مذى مفذاٜيت وج٣ام   وشاط جىهُدي 

ددددددددو٥، ومددددددددذى البياندددددددداث،  يت وحمايددددددددت ألـا ومددددددددذى الالتددددددددزام بالعياظدددددددداث والخىددددددددي وؤلاجددددددددشاءاث اإلاولددددددددِو

 ا٘اا.اظخخذام ألامث  للمواسد اإلاخاحت ومذى جحٝيٞ اإلااظعت ألهذ

 :يٝوم بخٝذي  اظدؽاساث بىٛش محذدة. وشاط اطدشازي 

 :ابت الذاخليت ألاخشى. وظُفت زكابُت ّاليت نٍ  الٜش  م  خللاا يخ  جٝيي  مذى ٠ٙايت ٘و

الذاخلي اإلاذٜٞ ح٢  ؤو ٜشاس ِل  ٜيود ؤ  جوجذ ال ؤ  :مظخللت وظُفت 

والّٙاليدت  ال٢ٙداءة فدي واإلاخمثلدت داءألا  ٜيداط ببّداد جحٝدٞ مدذى مد  الخإ٠دذ بمّجدى :ألاداء جلُاُم هدفاه 

 .والاٜخفاد

 

 اإلاطلب الثاوي: مبادئ الخدكُم الداخلي وؤهدافه.

 1:  الداخلي الخدكُم مبادئ -1     

ت  يٙدت وجدود لدشوسة اإلابدذؤ هدزا ويخمدم  :الاطاخمساٍز  الّليدا ؤلاداسة ِلد  ويٝدْ معدخمشة، داخلدي جدذٜيٞ ٌو

يٙدت هدز  اظدخمشاسيت جمدم  التدي اللصمدت ؤلاجدشاءاث معداوليت  ووبيّدت اإلااظعدت حجد  مشاِداة مدْ الٌو

 .نؽاواا

يٙدت ج٣دو   ؤ  هدي :الاطاخلاللُت    د  جدذٜٞ التدي النؽداواث جعٙيدز ِد  معدخٝلت الدذاخلي اإلادذٜٞ ٌو  ِو

ابدت بجدشاءاث يت مد  يّدضص  ممدا اليوميدت، الذاخليدت الٜش يٙدت هدز  مولدِو  جخىلدب والاظدخٝلليت.ونضاهتهدا الٌو

ٙي بدح  اإلافدالح فدي اسكحّد وجدود ِدذم ؤيمدا  شخفديت ِلٜداث وجدود وب  اإلااظعدت، وبداسة الخدذٜيٞ مدٌو

 ممدا الدذاخلي اإلادذٜٞ اظدخٝلليت فدي ظدلبا يدازش باإلااظعدت ؤلاداسة مجدالغ وؤِمداء الدذاخليح  اإلادذٜٝح  بدح 

 .مااما  ؤداء ِل  ٜذسته  بلّاٗ بل  ياد 

                                       

 مجلت اإلااليت، الٝواث  إلاّذ  الصخفيت ألاح٣ام مخاوش م  الخذ في ألاسدنيت الؽش١اث في الذاخلي الخذٜيٞ يتؤهم الؽوي٣ي، ِليا  يونغ -1

 .285 ؿ ، 2014 دمؽٞ، ألاو٥، الّذد ، 30 اإلاجلذ والٝانونيت، الاٜخفاديت للّلوم دمؽٞ جامّت
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 اإلااظعدت في الذاخلي الخذٜيٞ وجود حّضيض ٝتوزي ماظعت ١  لذى ي٣و   ؤ  يخىلب وهزا :الخدكُم وثُلت  

دْ ِملد ، ونىاٛ الذاخلي الخذٜيٞ ؤهذاٗ ِل  جحخو   بحيث  ومعداولياث اإلااظعدت فدي الخدذٜيٞ بداسة ومٜو

 .ؤلاداسة مجلغ في الخذٜيٞ لجعت ٜب  م  الوزيٝت اِخماد حّخمذ ؤ  ويجب الذاخلي، الخذٜيٞ بداسة مذيش

  الفادسة ألاح٣امفي  الثٝت حّضيض ز  وم  الذاخليح ، اإلاذٜٝح  في الثٝت ضحّضي بل  الجزاهت جاد   :النزاهت 

  واإلاعاوليت اإلااعيت الّعايت وبز٥  منه  اإلاىلوبت والا٘فاحاث بالٝوانح   بااللتزام الجزاهت وج٢م  ِنه ،

ذم   .الذاخلي للخذٜيٞ ألاخلقي العلٟو ٜواِذ ؤه  م  الجزاهت وحّذ.للماعت ؤلاظاءة ِو

 اإلااظعدت داخد  معاظدب بؽد٣  الدذاخلي الخدذٜيٞ مادام جإديدت فدي جوهشيدا ِعفدشا حّدذ :اإلاهىُات اءةالىفا   

ت وحؽم  دٚ ل٣د  معخٍمدت جذسيبيدت ظياظدت لم  الخإهي  واظخمشاسيت والخبرة اإلاّ٘ش ٙي مد  مٌو  بداسة مدٌو

 .الذاخلي الخذٜيٞ

 ؤهداف الخدكُم الداخلي:   -2   

مدا٥ منؽداة فدي والاجخماِيدت الاٜخفداديت  ألاولداُ  بخىدوس  الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤهدذاٗ جىدوسث        ألِا

 1:في اإلاخمثلت جحذياتها مواجات في ؤلاداسة  إلاعاِذة

ّاليت ملثمت مذى م  الخإ٠ذ  -1 شوٗ لبيئت اإلاّخمذة الذاخلي المبي وبجشاءاث  العياظاث ٘و  الّم  ٌو

 .جىبيٝاا م  والخحٝٞ

 ؤلاجشاءاث  والعياظاث ألاهذاٗ بخحٝيٞ ؤِمالاا مماسظت خل٥ م  شوالذواث التزام ؤلاداسة  م  الخإ٠ذ  -2

 .مّيعت ماليت ؤو صمعيت ٘ترة  خل٥ اإلاّخمذة

ّاليدت ٠ٙداءة لضيدادة اللصمدت اٜتدراح ؤلاجدشاءاث  -3  ِلد  للمحاٍ٘دت جإ٠يدذا وألانؽدىت، الخعٙيزيدت الدذواثش ٘و

 2 .واإلاوجوداث اإلامخل٣اث

 .الّملياث اِخماد ىومذ البياناث، صخت م  الخإ٠ذ  -4

 .الخىش مشا٠ض م  ِلي  اؼخملذ وما اإلاخاوش مشاجّت بجشاءاث ؤلاداسة   -5

                                       

 ِما  ،والخوصعْ للنؽش الّشبي اإلاجخمْ م٢خبت ،عسفتاإلا واكخصاد الالىتروهُت البِئت ظل في الحظاباث جدكُم ،١افي يوظٚ مفىٙى -1

 .15 ؿ ،2012 ،ألاسد  .

ٌ  وطني ملخلي بفاش ي، هذى -2 ت باإلاؤطظاث الاطدثماز لخحظين هدعامت والخدكُم اإلاحاطبت حى  معاهمت حو٥  مذاخلت ،الجصائٍس

 .30/11/2017، اإلاذيت ٘اسط يحي الؽش١اث، حو٠مت جّٙي  في معاِذة ٠أليت الذاخلي الخذٜيٞ
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 .اإلاخاوش جل٤ لخٝيي  اإلاّخمذة ألاظاليب ّ٘اليت مشاجّت   -6

 .بها اإلاّمو٥  وألانٍمت بالٝوانح  الالتزام  م  الخإ٠ذ  -7

 .جعٙيزيت ظلىت ِل ؤ بل  وسّ٘  الخذٜيٞ بعديجت ودوسيت مٙفلت جٝاسيش بِذاد  -8
 منهدا ندز٠ش مخداوش بلد  يداد  ألاهدذاٗ مد  ؤ٠ثدر ؤو واحدذ جحٝيدٞ فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ نجداح ِدذم ب  -    

 :ألاحي
 والدؽٕيليت، اإلااليت اإلاّلوماث دٜت ِذم * 

ت وؤلاجشاءاث والخىي العياظاث وبجباُ الخٝيذ ِذم *   .بها اإلاّمو٥  والخعٍيماث والٝوانح  اإلاولِو

و٥  ٘ٝذا  ؤو لياُ *   ،ألـا

 للمواسد، الاٜخفاد  ٔحر الاظخخذام * 

ت ألاهذاٗ جحٝيٞ ِذم*   واإلاخىىت، اإلاولِو

 .الٕؾ ؤو الخىإ نعبت صيادة بم٣انيت * 

 

  اإلاطلب الثالث: ؤهىاع ومعاًير الخدكُم الداخلي.
   ؤهىاع الخدكُم الداخلي: -1   

 بليها يعٍش التي الضاويت  في يٍاش الاخخلٗ ول٢  باألهذاٗ جلخٝي ؤنها بال الخذٜيٞ ؤنواُ حّذد م  بالٔش      

 ألامشي٣ددي الدذاخليح  اإلادذٜٝح  مّاددذ ٜعدد  حيدث ألاندواُ جميددْ جح٢دد  التدي ألاداء ومعدخوياث الخدذٜيٞ

 1 :هي ألانواُ وهز  البّن ببّماا مشجبىت ؤظاظيت ؤنواُ ظخت بل  الذاخلي الخذٜيٞ

 ،والنؽداواث الخش١داث ١ا٘دت بمخابّدت ٘ٝدي يلتدزم الدز  الدذاخلي ٞالخدذٜي هدو  :اإلااالي الاداخلي الخادكُم-ؤ

 البيدْ حداالث فدي خاسجيدت ماليدت بّمليداث جدشجبي ٜدذ والتدي ، اإلااظعدت داخد  جدخ  التدي اإلااليدت والّمليداث

ذ ، والؽشاء ح  يؽم  الخذٜيٞ م  العُو هزا ؤ  " ببشاهي  ِلي ؤحمذ"  سؤى ٜو  ٜبد   اإلادالي الخدذٜيٞ همدا ندِو

ابدت مشاحد  بحدذى بلد  ألاو٥  يؽدحر حيدث الفدٗش بّدذ اإلادالي لخدذٜيٞوا الفدٗش  ،ورلد٤ الزاجيدت الذاخليدت الٜش

دٚ بخ٣ليدٚ دٚ  ِمد  بمشاجّدت مّدح  مٌو  اإلاعددعذاث وا٠خمدا٥ ؤلاجدشاءاث ظدلمت مد  للخحٝدٞ آخدش مٌو

                                       

ت اإلاالُت السكابت ،الٝبيلث تخيماث ظليماث حمذ  -1  .23، ؿ 1998 ألاسد ، والخوصعْ، للنؽش الثٝا٘ت داس ،الحىىمُت ألاحهصة على وؤلاداٍز
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 2الدذاخلي الخدذٜيٞ خىدت حعدب ٘يعٙدز الفدٗش بّذ الخذٜيٞ ،ؤما الخعٙيز ِل  اإلاخخفت العلىت وموا٘ٝت

حفداا ِيعداث باخخيداس  الّمليداث ؤ  مد  الّليدا ؤلاداسة لخخإ٠دذ ورلد٤ الدذاخلي الخدذٜيٞ ٜعد  خدل٥ مد  ٘و

دٞ حعدحر اإلااليدت  الخدذٜيٞ ،بر  ألاهدذاٗ جحٝيدٞ يمدم  وبمدا بهدا اإلاّمدو٥  وألانٍمدت واللدواثح الٝدوانح  ٘و

 ج  التي اإلااليت الٝواث  مىابٝت مذى م  الخإ٠ذ م  الّليا ؤلاداسة  جم٢   هامت ؤداة يّخبر  اإلاالي الذاخلي

 هدز  دٜدت بل  والاومئعا  باإلااظعت الخاـت والالتزاماث ، اإلاوجوداث مْ اإلاحاظبت ٜع  ٜب  م  بِذادها

دو٥  وحٙدَ اإلااليدت البيانداث   الاخدخلط ؤو المدياُ ؤو الخلِدب ِمليداث مد  وحمايتهدا لادا اإلاداد  والوجدود ألـا

. 

ابيدت ؤلاجدشاءاث ٘حدق يؽدم  الدز  الخدذٜيٞ وهد  :ؤلادازي  الاداخلي الخادكُم  -ب  بعدوايي الخاـدت الٜش

دت يخىلدب ٘ادو ولدزا اإلاحاظدبيت ؤو اإلااليدت العاحيدت ٔحدر ألاخدشى  النؽداواث  وؤلاجدشاءاث العياظداث مّ٘ش

  يلي: ما بها الٝيام يخوجب التي اإلااام وم  اإلااظعت في اإلاىبٝت

  ومشاٜبدت ؤلانخاجيدت ال٢ٙاءة معخوى  حيث م  نخاجيتؤلا  النؽاواث مث  اإلاخخلٙت الّملياث واخخباس دساظت 

 .الجودة

   ٙح  الخدذسيب بشندام  ظدحر مد  الخإ٠دذ   البدرام هدز   ٠ٙداءة مدذى وجحذيدذ باإلااظعدت،  والّداملح  للمدٌو

ْ لٕشك وجحعينها جىويشها ظب  واٜتراح  .الّم  في ألاداء معخوى  ٘س

  ْبولدْ يٝدوم لدز ا الدعديحر مشاٜدب مادام فدي يخدذخ  ال الدذاخلي اإلاشاجد  ٛ  ظدلمت  ولدما  الخنبدا ودش

ٛ  هدز  ؤ  مد  يخإ٠دذ وبنمددا للماظعددت، الّامددت العياظداث   لألهدذاٗ وحعددخجيب جيددذا مىبٝددت الىدش

 .اإلاشظومت

 :الداخلي الخدكُم معاًير -2   

ش اإلابادت م  ِذد بل  اإلاّايحر جشج٢ض       ّايحراإلا حّذ ٠ما الذاخلي، الخذٜيٞ ِمليت وحّضيض ألاداء بواس وج٘و

اث زلر م  الذاخلي للخذٜيٞ  اإلااعيت للمماسظت  الذوليت اإلاّايحر وجخإلٚ بلضاميت  مخىلباث  وهي مجمِو

  :١الخالي

ت وهي :الصفاث معاًير -1  ٜع  ؤو بداسة  م  ١  في جوا٘شها الواجب الفٙاث جحذد التي اإلاّايحر مجمِو

                                       

يٙت دوس  ، اإلاذل  يوظٚ ظّيذ يوظٚ -2  اإلاحاظبت في اإلااجيعخحر دسجت لعي  مٝذمت سظالت ، وؤلاداس   اإلاالي ألاداء لبي في الذاخلي الخذٜيٞ ٌو

 .61 ،ؿ 2007 ، ٔضة ؤلاظلميت ،الجامّت الخجاسة ١ليت ، والخموي 
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 اإلاّايحر م  ٠ل جخمم  وهي الذاخلي، الخذٜيٞ ؤنؽىت بمماسظت والٝاثمح  اإلانؽإة في الذاخلي الخذٜيٞ

 1 : الخاليت

 الدذاخلي الخدذٜيٞ مٙادوم مدْ جنسدج  سظدميت بوزيٝدت جحذيدذها يدخ   :واإلاظاؤولُت الصاالحُت ألاهاداف  

لد  واإلاّدايحر، اإلااعت وؤخلٜياث  وؤخدز دوسيدا الخدذٜيٞ وزيٝدت مشاجّدت الدذاخلي للخدذٜيٞ الخعٙيدز  الدشثيغ ِو

 .تالعلى ؤِل  موا٘ٝت

 ؤ  بدذء  ـدلحيت ولد  واجباجد ، ؤداء فدي باالظدخٝلليت الدذاخلي اإلادذٜٞ يخمخدْ  :واإلاىطاىعُت الاطاخلاللُت  

ل  اخخفاـاج ، إلاماسظت لشوسيا رل٤ سؤى   ١لما ِم ، ؤ  ِ  والخبليٖ وانجاص بجشاء  ي٣و   ؤ  اإلاذٜٞ ِو

يا   وبذو   وماعيت بّٙاليت  الّم  ي٣و   وؤ  بها، يّم   التي بالبيئت يخإزش ال وؤ  بّمل ،  الٝيام في مولِو

و  وؤنٍمدت والخعٍيمداث وبدالٝوانح  اإلانهدي وبالعدلٟو للخدذٜيٞ الذوليدت باإلاّدايحر يخٝيدذ ؤ  ِليد  ٠مدا جححدز

 .اإلانؽاة بجشاءاث 

ددت امددخلٟ اإلاددذٜٝح  ِلدد  يخوجددب :اإلاهىُاات العىاًاات ٌوباار البراعاات     اإلاىلوبددت وال٢ٙدداءة واإلاادداساث  اإلاّ٘ش

 .الٙشديت بمعاولياته  لللىُل

 بشنامجدا يمدْ ؤ  الدذاخلي للخدذٜيٞ الخعٙيدز  الدشثيغ مد  يخىلدب :الخحظاين باسام   الىىعُات السكابات  

ابت يت، للٜش  .الذاخلي الخذٜيٞ ؤِما٥ جميْ يٕىي والز  الخحعح ، وبشنام  العِو

يت اإلاٝاييغ وجمْ الذاخلي الخذٜيٞ ؤنؽىت وبيّت جفٚ  :ألاداء معاًير -2  ؤداء ٜياط بةم٣انها التي العِو

 1:الخاليت اإلاّايحر م  ١  جخمم  وهي الذاخلي الخذٜيٞ

 العحدو ِلد  الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤنؽدىت يدذيش ؤ  اإلادذٜٝح  مدذيش ِلد  :الاداخلي الخادكُم وشااط إدازة - 

 .للماظعت ِاليت ٜيمت يحٝٞ بما الّٙا٥

 الٝي  ولْ خل٥ م  الخو٠مت ؤنٍمت  جحعح في وععاه  يٝي  الذاخلي الخذٜيٞ نؽاه  :العمل طبُعت -

                                       

 الجضاثش، 09 الّذد الجضاثشيت، اإلااظعاث ؤداء مجلت الجضاثشيت، الؽش١اث في الذاخلي الخذٜيٞ مّايش جىبيٞ واْٜ مايو، هللا ِبذ ـالحي، يضيذ  -1

 .62 ؿ، 2016

 

 .30 ؿ ، 2004 ألاسد ، ِما  والخوصعْ، للنؽش واث  داس والّلميت، العٍشيت عاحيتال م  الخذٜيٞ بل  مذخ  الخميمي، هاد  -1
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ددل  وألاهدذاٗ    الخددذٜيٞ ملحٍدداث وبيفددا٥ ؤلاداسة  ومعدداثلت ألاداء ّ٘اليددت  مدد  لخإ٠ددذ ؤو ِنهددا وؤلِا

 الخىدش بداسة ؤنٍمدت جحعدح  فدي واإلاعداهمت الاامدت، الخىدش مواٜدْ وجٝيدي  بخّشيدٚ اإلانؽداة  ومعداِذة

ابت ابت  وبيجاد والٜش  .و٠ٙاءتها ّ٘اليتها   جٝيي  بواظىت ّ٘الت  ٜس

 ويجب الذاخلي، الخذٜيٞ  ِمليت لخخىيي ألاظاظيت اإلابادت  اإلاّياس هزا يحذد  :للمهمت الخخطُ   -

ذ والعىاٛ ألاهذاٗ مخممعت مامت ل٣  جذٜيٞ بشنام  جذوي   .اإلافادس وجوصعْ والٜو

 لخحٝيٞ ١ا٘يت مّلوماث  وجذوي جٝيي ، جحلي ، حّشيٚ، الذاخليح  اإلاذٜٝح  ِل  يجب :اإلاهمت جىفُر -

 .اإلاامت ؤهذاٗ

 ؤهذاٗ بيفالاا جمم  وا  ،مباؼشة  اإلاامت نخاث  بيفا٥ الذاخليح  اإلاذٜٝح  ِل  يجب :الىخائ  إًصاٌ -

ياث، ملثمت بل  باإللا٘ت اإلاامت، ونىاٛ ياث انجاص خىي الخـو  .الخـو

 مخابّت إلاشاٜبت عٍامال ِل  إلاحاٍ٘توا ولْ للخذٜيٞ الخعٙيز  الشثيغ ِل  وجب :ؤلاهجاش مساحل زصد  -

 .لإلداسة  ِنها الخٝشيش ج  التي العخاث 

 ٜذ   ؤلاداسة  جوجيهاث ؤ  م  والخإ٠ذ للمشاٜبت  مخابّت ؤظلوب ولْ للخذٜيٞ الخعٙيز  الشثيغ ِل  يجب  -

   اث.بجشاء اجخار ِذم معاوليت جحم  ٜشسث  الخعٙيزيت ؤلاداسة ؤ  ؤو بّٙاليت جىبيٝاا ج 

 مدْ  ِليد  اإلاخٙدٞ اإلادذى بلد  الاظدؽداسيت اإلاامداث نخداث   اظددبّاد مشاٜبدت  الدذاخلي الخدذٜيٞ نؽداه ِلد  -

 .اإلاعخٙيذة الجات

-   ٌ  م  معخوى  ٜبلذ ٜذ ؤلاداسة  ؤ  للخذٜيٞ الخعٙيز  الشثيغ اِخٝاد حالت في  :للمخاطس ؤلادازة كبى

 .الخعٙيزيت داسة ؤلا  مْ ألامش  معاٜؽت ِلي  للمنؽإة،  مٝبو٥  ٔحر اإلاخاوشة 

 وؤلاداسة  للخدذٜيٞ الخعٙيدز  الدشثيغ ّ٘لد  س، ة باإلاخداه اإلاخّلٝدت اإلاعداث  هدز  جدذاٟس ِدذم حالدت فدي

 .الخ  إليجاد ؤلاداسة  إلاجلغ رل٤ ِ  الخٝشيش الخعٙيزيت

 1:آلاجيت الخاالث في ألاداء ومّايحر الخواؿ مّايحر م  ١  جىبٞ ٘هي  :الخىفُر معاًير 3-

ابدت، الدزاحي الخٝيدي  والاحخيدا٥، الٕدؾ مد  لخحٝدٞ ؤو لتدزام الا اخخبداس -  الخىبيدٞ مّدايحر ولدْ ويدخ  للٜش

 :في اإلاخمثلت باألظاط

                                       

 6 5ؿ ، 1996بحروث، الّشبيت، النهمت داس وإحساءاث، ومعاًير اإلاساحعت اؼديو ، هللا ِبذ بدسعغ - 1
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 A 11130 : مث  اإلاّياس بٜش  مخفل  Aبالخٗش  لاا ؤؼحر  :الخىهُد ؤعماٌ   -

 nnn.c 1 : مث  اإلاّياس بٜش  مخفل C ٗ بحش  لاا ؤؼحر  : الاطدشازة ؤعماٌ-

 
 

 

 

 

 

 

 حث الثاوي: ؤهمُت ودوز وظُفت الخدكُم الداخلي.اإلاب

يٙدت الخذٜيٞ يّخبر        ٢٠بدر بليهدا، الخاجدت ولدذث التدي وألاحدذار الخىدوساث مد  الّذيدذ نديجدت ٌادشث  ٌو

 بالّذيذ حٍي حيث وجذاخلاا، الّملياث وحّٝذ بها جٝوم التي وألانؽىت الخذماث وحّذد اإلااظعاث حج 

 .ألاهذاٗ م  الّذيذ يٞجحٝ بل  وععع  الخّاسيٚ م 

 :  .اللُمت إطافت في ودوزه الداخلي الخدكُم ؤهمُتاإلاطلب ألاٌو

 ؤهمُت الخدكُم الداخلي: -1   

يٙدت حّخبر       داثٚ ؤهد  مد  الدذاخلي الخدذٜيٞ ٌو  بّدن ؤؼداس حيدث الخذيثدت الؽدش١اث بهدا جخمحدز التدي الٌو

  .الخاسجي الخذٜيٞ م  ظعواث زلر  ِم جواص   الذاخلي الخذٜيٞ م  واحذة ظعت ؤ  بل  الباحثح 

يٙدت هدز  ٜدذسة مدذى فدي ج٢مد  الدذاخلي الخذٜيٞ ؤهميت ؤ  ؼ٤ وال       ندق حيدث الٝيمدت بلدا٘ت ِلد  الٌو

   بدذوس   الدذاخلي الخدذٜيٞ ٜيدام ؤ  ِلد  بولدوح الدذاخليح   اإلادذٜٝح  مّادذ  ولدّ  الدز  الخّشيدٚ

 نهدداجي ٠اددذٗ اإلاّادذ وولدّ  للؽددش٠ت الٝيمددت ٘تبلددا بلدد  باألظدداط يهدذٗ بنمدا والخدإميجي الاظدؽداس  
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يٙدت واظدتراجييي  وصيدادة جحعدح  خدل٥ مد  يدخ  الٝيمدت بلدا٘ت ؤ  بلد  اإلاّادذ وؤؼداس الدذاخلي، الخدذٜيٞ لٌو

 .مٝبولت معخوياث بل  اإلاخاوش وجخٙين والّملياث ؤلاجشاءاث وجحعح  اإلاعٍمت ؤهذاٗ انجاص ٘شؿ

يٙدت ز هد ٜيدام ٠يٙيدت فدي البداحثو   ويعداٜؾ       الٝيمدت بلدا٘ت هدذٗ ؤ  فدي ويٝدشسو   الٝيمدت بةلدا٘ت الٌو

 . الذاخلي الخذٜيٞ خذماث م  اإلاعخٙيذ هو م  لخحذيذ البذايت في يذّ٘عا الذاخلي للخذٜيٞ بالنعبت

 دوز الخدكُم الداخلي في إطافت كُمخه:  -2     

ت           ت: الخالي ألاموس  جحذيذ اإلاىلوب م  ٘ا  الذاخلي الخذٜيٞ ِ  العاججت اإلاما٘ت الٝيمت إلاّ٘ش

يٙدت فدي اإلافدلخت راث وبالخدالي ( خاسجيدت/ داخليدت)  الخعٍدي  فدي اإلافدلخت راث ألاودشاٗ جحذيدذ  1-  ٌو

 .الذاخلي الخذٜيٞ

ّاث جحذيذ  2- يٙت م  ألاوشاٗ جل٤ جٜو  . الٝيمت بلا٘ت م  يم٢  وبما الذاخلي الخذٜيٞ ٌو

 .الٝيمت بلا٘ت إلاعهج اللصمت واإلاواسد الىاٜاث جحذيذ  -3 

يٙت وؤنؽىت مااسة جٝيي   4-  1.الٝيمت بلا٘ت معهج مْ يدعاظب بما اإلاشاجّت ٌو

 يمثد  الدذاخلي الخدذٜيٞ ١دو   ِبدر الّليدا ؤلاداسة هدو الذاخلي الخذٜيٞ خذماث م  اإلاعخٙيذ ١ا  ّ٘عذما    

 ولدما  لألـدو٥  ال٣املدت الخمايدت لدما  بواظدىت الٝيمدت بةلدا٘ت يعداه  ١دا  ٘ةند  ؤلاداسة وآرا  ِيدو  

دياث مد  جٝذمد  مدا ِبدر والدؽشعّاث بالٝوانح  الالتزام  جىدوسث حدح  ؤمدا بالخفدوؿ، الّليدا ؤلاداسة بلد  جـو

يٙت هز  يٙت هز  خذماث م  اإلاعخٙيذ وؤـبح الٌو  ؤلاداسة مجلغ م  ١    الّليا ؤلاداسة بل  باإللا٘ت الٌو

ّاليدت ٠ٙداءة جحعدح  بواظدىت ٜيمدت جمديٚ ٌيٙدتالو  هدز  ؤـدبحذ ٘ٝدذ ِعد  اإلاعبثٝدت الخدذٜيٞ ولجعدت  ٘و

حدر اإلااليدت والبيانداث للمّلومداث الثٝدت ومدعح الّمد   بمخىلبداث الّليدا ؤلاداسة التدزام ولدما  اإلااليدت ٔو

يٙدت خدذماث مد  اإلاعدخٙيذ جّد  مدا وهدزا العدليمت وؤلاداسة الخو٠مدت  حتدى يخخىدى الدذاخلي الخدذٜيٞ ٌو

 اإلااليت وألاظواٛ واإلاوسدي ، والضباث ، واإلاعاهمح ، الخاسجي، اإلاذٜٞ ليؽم  ؤلاداسة ومجلغ الخذٜيٞ لجعت

 1.الٝيمت ظلعلت ِلي  يىلٞ ؤ  يم٢  ما حؽ٣  والتي بالؽش٠ت الّلٜت راث ألاوشاٗ جميْ بمّجى

 

 .اإلاطلب الثاوي: ؤهداف ومجاٌ وهطاق الخدكُم الداخلي

                                       

 .08،ؿ 2000  ،ألاسد ِما ، والخوصیْ، للنؽش الفٙاء داس الخعاباث، لخذٜیٞ الخذیث اإلاذخ  جمّت، حلمي ؤحمذ  -1
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 ؤهداف ومجاٌ الخدكُم الداخلي:  -1     

 وبلدا٘ت الٝيمدت جحعدح  بإند  ِدام بؽد٣  الدذاخلي الخدذٜيٞ هذٗ الذاخليح  اإلاذٜٝح  ّاذم حذد لٝذ      

دذ لّمليداث اِليدت  ٜدذسة ؤ  بلد  ال٣اؼدٚ ؤؼداس اإلانؽدإة، ٜو دٚ الٝيمدت  خلدٞ ِلد  الدذاخلي الخدذٜيٞ ٘و  يخٜو

 مد  خٙيذةاإلاعد وألاودشاٗ الدذاخليح  اإلادذٜٝح  لدذى اإلاؽدتٟر جدوا٘ش الٙاد  لدشوسة فدي ألاو٥  يخمث  ؤمشي  ِل 

يٙدت بلد  العٍدش هدو والثداني للٝيمدت ممديٙا نؽداوا الخدذٜيٞ الدذاخلي جّد  ل٢يٙيدت خدذماته   الخدذٜيٞ ٌو

 وظدشايا ؤهدذاٗ الصدخ  وحدذد الٝيمدت جلد٤ مد  اإلاعدخٙيذة وألاودشاٗ ظلعدلت الٝيمدت لدوء فدي الدذاخلي

 2: هما ؤظاظيح  هذ٘ح  لاا بإ  الذاخلي الخذٜيٞ

  ٞابددت  ووظداث   وؤلاجدشاءاث  لعياظدداثبا الالتددزام   مددذى مدد  الخحٝد  فدي اإلافددشح  بهددا   الذاخليددت الٜش

 . اإلاخخلٙت اإلاعخوياث ؤلاداسيت

  ّٞٝاليت ٠ٙاءة مذى م  الخح  .اإلاخخلٙت وألاٜعام ؤلاداساث ؤداء ٘و

دذ        آخدشي  همدا ؤظاظديح  بهدذ٘ح  ؤخدشى  صاويدت مد  الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤهدذاٗ آخدشو  بداحثو   حدذد ٜو

لخٝيدي    الدذاخلي اإلادذٜٞ بد  الدز    يمدىلْ الدذوس  بد  يٝفدذ  الخمايدت وهدذٗ  ذٗ بعداء ،وهد  حمايدت هدذٗ

اجْ  وجذٜيٞ ألاحذار  : الخاليت ألاموس  م  للخحٝٞ اإلااليت والٜو

ابت وجىبيٞ دٜت  -1       .اإلاحاظبيت الٜش

 .ال٣ا٘يت بالخمايت محاوت وؤنها ِنها اإلاحاظبت ج  ٜذ اإلانؽإة ؤـو٥  ؤ   -2     

ابدت اخخبداس  -3     يٙدت بدح  بالٙفد  يخّلدٞ ٘يمدا خاـدت الذاخليدت الٜش  ووٌيٙدت الخعٙيدز الاحخٙداً ٌو

 .اإلاحاظبت ووٌيٙت

ما٥ جٝعي  حيث م  الذاخلي المبي جٝيي  -4      يذٜٞ بحيث ، الّملياث جعٙيز حعلع  يحٝٞ بما ألِا

 ١ ٚ ٚ ِملياث مٌو ما٥ ج٢شاس بل  ياد  ال وبما ٜبل  الز  اإلاٌو  . ألِا

 هطاق الخدكُم الداخلي:  -2      

  يّخبر والاحخيا٥ الخلِب ِملياث م  اإلانؽإة حمايت في الذاخلي الخذٜيٞ دوس  ؤ  ؼ٤ وال         
ً
  دوسا

ً
 هامدا

،
ً
  وسثيعدا

ً
دا  جميدْ ا٠دؽداٗ يعدخىيْ ال اإلاعدخٝ  الخداسجي اإلادذٜٞ ؤ  بلد  الذساظداث ؤؼداسث ؤ  بّدذ خفـو

                                       

، محمذ يوظٚ -2  الّشبي اإلاجمْ ألاداء، وجٝيي  والٙاِليت ال٢ٙاءة ٜياط ِ  اإلاعخٝ  الخاسجي الخعاباث مشاجْ معاوليت مذى جشبُو

 .14ؿ ، 2003 ألاسد ، ، 16 الّذد الٝانونيح ، للمحاظبح 
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  اليدتاإلا الٝدواث  فدي والخلِدب الٕدؾ حداالث
ً
 ِلد  واِخمداد  اإلاؽدشوُ فدي داثمدت بفدوسة جواجدذ  لّدذم نٍدشا

  ؤلاحفداثيت الّيعداث
ً
 يحمدي ؤ  يعدخىيْ مد  هدو الدذاخلي اإلادذٜٞ ؤـدبح وبالخدالي ال٣امد ، الٙحدق مد  بدذال

و٥  الخلِب ِملياث م  بها يّم  التي اإلانؽإة  .رل٤ ِل  مع  ؤٜذس هو م  هعاٟ ليغ وؤن  باأـل

 ٜيداط ر٠شهدا العدابٞ ألاهدذاٗ بلد  باإللدا٘ت الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤهدذاٗ مد  ؤ  ثح البداح بّدن ويدشى      

 معدايشة مد  الخإ٠دذ و٠دزل٤ اإلاؽدشوُ ؤٜعدام مد  ٜع  ١  داخ  للماام الّٙلي الخعٙيز بها يخ  التي ال٢ٙاءة

ت ؤلاداسيت وؤلاجشاءاث والخىي للعياظاث باإلاؽشوُ الّاملح   1 .اإلاولِو

 بلد  جداد  التدي الٍدشوٗ فدي لدشوسيت حّخبدر التدي الخدذٜيٞ بجدشاءاث بلد  خدذٜيٞال نىداٛ مفدىلح وعؽدحر     

 الخدذٜيٞ نىداٛ جحذيدذ ِد  اإلاعدئو٥  ؤ  بلد  الذوليدت الخدذٜيٞ مّدايحر وؤؼداسث ،  الخدذٜيٞ هدذٗ جحٝيدٞ

 بمدا الاظدخّانت لادا ويم٢د  ألامدش هدزا بهدا يعداه التدي بداستهدا ومخىلبداث الؽدش٠ت وهي٣ليدت حجد  هدو الدذاخلي

  بدإ   للمحاظدبح  الدذولي الاجحداد  ؤؼداس حيدث  وؤهدذاٗ  نىداٛ ؤ  بلد  ألامدش هدزا  فدي اإلااعيدت  اإلاشاجدْ ٜشسجد 

  ورلد٤ ؤخدشى  بلد  ؼدش٠ت مد  خخلدٚي الدذاخلي الخدذٜيٞ
ً
 وؤ  بداستهدا ومخىلبداث الؽدش٠ت حجد  ِلد  اِخمدادا

 : يلي مما ؤ٠ثر ؤو واحذا حؽم  الذاخلي الخذٜيٞ ّ٘الياث

  ٞدوس  ؤمدا بداإلداسة · معدوه ولدّاما معدئوليت ج٣دو   التدي الدذاخلي المدبي ونٍدام بياإلاحاظد العٍدام جدذٜي 

 .لخىويش  اللصمت باإلاٝترحاث ؤلاداسة وجضويذ العٍام جىبيٞ مشاٜبت ٘او الذاخلي اإلاذٜٞ

  والدؽٕيليت اإلااليت اإلاّلوماث اخخباس . · 

  ّاليتها و٠ٙاءتها للّملياث اإلااليت الجذوى  مشاجّت  · . ٘و

  ؤلاداسيدت وألاوامدش،  العياظداث و٠دزل٤ ألاخدشى  الخاسجيدت واإلاخىلبداث وألانٍمدت بدالٝوانح  الالتدزام تمشاجّد 

  .ألاخشى  الذاخليت واإلاخىلباث

 العدلىاث فدي مواصيدا جىدوسا يخىلدب الدذاخلي الخدذٜيٞ وؤهدذاٗ نىداٛ فدي الخىدوس  هدزا ؤ  ؼد٤ وال      

يٙخد  ؤداء مد  جم٢عد  والتدي الدذاخلي للمدذٜٞ اإلامعوحدت والفدلحياث  جميدْ مدْ وبخّداو   ِواثدٞ دو   ٌو

 مٙادوم فدي حدذزذ التدي الخٕحدراث بلد  اظددعادا الدذاخلي اإلادذٜٞ ظدلىاث جىدوسث حيدث الؽدش٠ت فدي الّداملح 

 ١اندذ واإلااليدت اإلاحاظدبيت الّمليداث مشاجّدت ِلد  اإلاٙادوم اٜخفدش ٘حدح  ِدام بؽد٣  الدذاخلي الخدذٜيٞ

                                       

ْ في ودوس  الذاخلي الخذٜيٞ محمذ، ـالحي  -1  .41 ؿ  ،2016ِما ، البريت، اإلاواسد وجىويش البحث مش٠ض ألاول ، الىبّت اإلااظعت، ا٘عيتجع ٘س
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 مشاجّدت بلد  الخحدو٥  حدذر وحدح  اإلااليدت، الدذاثشة فدي يٝبدْ يالخعٍيمد ولدّ  و١دا  رلد٤ جخّدذى ال ظدلىاج 

 امخدذث ؤلاظدتراجيجيت ؤلاداسة معدخوى  ِلد  وحتدى وحؽدٕيليت ماليدت ِمليداث مد  اإلانؽدإة ِمليداث جميدْ

ّ  الذاخلي اإلاذٜٞ وظاِذ  الؽش٠ت وؤٜعام  وحذاث جميْ لدؽم  الذاخلي اإلاذٜٞ ظلىاث  في اإلاخمحز مٜو

 ؤلاداسة يخخىدى ؤ  اإلاٙمد  ومد  بد  اإلام٢د  مد  ؤـدبح والدز  بد  الخداؿ ٝشيدشالخ وخدي الخعٍيمدي الاي٣د 

 الخعٙيزيت

 . 1 .ؤلاداسة مجلغ ِ  اإلاعبثٝت الخذٜيٞ لجعت ؤو ؤلاداسة مجلغ ليؽم  الؽش٠ت في الّليا

 :الداخلي الخدكُم خدماث - 

 :يلي ما ؤهماا م  اإلااظعت داخ  خذماث ِذة الذاخلي الخذٜيٞ يٝذم     

دت ِد  ِبداسة وهدي  :وكائُات خادماث -  اإلااظعدت فدي الدذاخلي اإلادذٜٞ يمدّاا التدي ا بجدشاءاث  مد  مجمِو

ت مد  واإلامخل٣داث لألـدو٥  ال٣املدت الخمايدت لخحٝيدٞ  العياظداث وحمايدت ،ؤلاظدشاٗ ؤو الاخدخلط ؤو العدٜش

 .مبرس دو   حٕيحرها ؤو جحشيٙاا م  اإلااظعت في اإلاخخلٙت

 وجٝيي  ٜياط مجا٥ في الذاخلي اإلاذٜٞ يعخخذماا التي وؤلاجشاءاث ليبألاظا في جخمث   :جلُُمُه خدماث -

ابدت وبجدشاءاث نٍد  ّ٘اليدت مدذى دذ اإلااظعدت، فدي اإلاىبٝدت الذاخليدت الٜش  نٙدغ الدذاخلي اإلادذٜٞ يعدخخذم ٜو

 .منهما ١  إلاامت جيعحر م  رل٤ في إلاا ّام بالخّاو   الخاسجي اإلاذٜٞ يعخخذماا التي ألادواث

حر اإلااظعت إلداسة الذاخلي اإلاذٜٞ معاِذة في وجخمث  :إوشائُت خدماث -  مجا٥ في اإلالثمت البياناث بخ٘و

ت ألانٍمت جحعح   ٘عيت؛ ؤو ماليت ؤو بداسيت ألانٍمت هز  ١انذ ظواءً  اإلااظعت داخ  اإلاولِو

  ؤ جصخيح مجا٥ في الذاخلي اإلاذٜٞ يعخخذماا التي وألاظاليب ؤلاجشاءاث  في جخمث  :عالحُت خدماث -

ياث ؤو ا٠دؽٙاا ٜذ ؤخىاء  ؤوج  ِل  ؤو ؤخىاء ؤ  بةـلح والخاـت سجّخ  ا م جٝشيش يخممنها التي الخـو

 .اإلاؽشوُ نٍ  مخخلٚ في الٝفوس 

 

 اإلاطلب الثالث: اإلاخطلباث اإلاعسفُت والحسفُت وؤخالكُاث  مهىت الخدكُم الداخلي.

 كُم الداخلي: اإلاخطلباث اإلاعسفُت والحسفُت وؤخالكُاث مهىت الخد -1   
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يٙدت ِلد  حدذزذ التدي الخىدوساث ؤ  ؼد٤ ال       حعدخوجب الدذاخلي الخدذٜيٞ ٌو
ً
 فدي اإلاواـدٙاث مواصيدا جىدوسا

يدت واإلاخىلبداث  ؤداء جىدويش فدي الّلميدت باألظداليب ألاخدز يدخ  المدشوس  ؤ  مد  ؤند  حيدث ، واإلااعيدت اإلاّ٘ش

 ؤ١اديميدت ؼدااداث ب٘دشاد حتدى ؤو الخدذسيب مد  ظياظداث معاظدبت ِبدر خبدراته  وحّضيدض الدذاخليح  اإلادذٜٝح 

ض بحيث للماعت
ً
 واإلاحاظبت ؤلاداسة مجالي ٘يها في ألاظاظيت الذساظت جتر٠

يدت ٔحدر ؤخدشى  جواندب في مااساج  جعميت بل  يحخا  الذاخلي اإلاذٜٞ ؤ  ؼ٤ وال        والّلميدت الجواندب اإلاّ٘ش

 لّمل  ممادة واججاهاث يفىذم بّواثٞ ما بأال الذاخلي اإلاذٜٞ ؤ  حيث والعلو١ي العٙس ي الجانب وهي

 جواجاا  ٜذ التي اإلاؽا١  لخ  ظببا ٘ي  وال يشو  لا  إلاؽا١  ظببا ٘ي  يشو  اإلاعٍمت داخ  ؤ٘شاد ٜب  م 

 بدشوح والّمد  ؤلاٜعداُ ِلد  والٝدذسة بالخواـد  ماداساث  خاـدت معد  ويحخدا  الٙعيدت مامخد  يفدّب وهدزا

   الخواسيت الٝذساث وامخلٟ الٙشيٞ

دذ           حيدث ولدْ الدذاخلي اإلادذٜٞ فدي جوا٘شهدا الواجدب اإلاواـدٙاث الدذاخليح  اإلادذٜٝح  مّادذ حدذد ٜو

ت بواسها في يعذس  (مبادت)  ِامت ٜواِذ ؤسبّت اإلاّاذ  1 ١الخالي: وهي الجضثياث م  مجمِو

 ممدا ِملاد   ؤداء فدي بالجزاهدت يخحلدوا ؤ  الدذاخليح  اإلادذٜٝح  ِلد  يجدب ؤند  حيث  : (Integrity) النزاهت -1

خماد ؤِمالا  في للثٝت ياظغ  الخاليت:  العلو٠يت الٝواِذ البعذ هزا جحذ ويعذس  ِليها والِا

يت ألاماندت  - ؤ يت باألماندت يدعدموا ؤ  الدذاخليح  اإلادذٜٝح  ِلد  يجدب حيدث والاجتهداد واإلاولدِو  واإلاولدِو

 .ومعئولياته  واجباته  ؤداء في والخشؿ

 . للماعت وعس يء الٝانو   يخالٚ ما ١  ِ  وال٢ؽٚ و  بالٝان لتزامالا -ب

 .بها يّم  التي اإلاعٍمت ؤو للماعت حس يء ؤّ٘ا٥ ِ  الخٕاض ي ؤو مماسظت ِذم -ج

يت ألاهذاٗ جحٝيٞ في واإلاعاهمت احترام  -د  .بها يّم  التي للمعٍمت الؽِش

يت  دسجداث ؤِلد  ببدذاء الدذاخليح  اإلادذٜٝح  ِلد  ؤند  حيدث:  (Objectivity)اإلاىطاىعُت   -2  فدي اإلاولدِو

 الصخفديت مفدالخا  لخدإزحر يخمدّوا ال وا  ِملا  خو٥  والخٝاسيش اإلاّلوماث وبيفا٥ ألادلت وجٝيي  جمْ

 :الذاخليح  اإلاذٜٝح  م  يٝخط ي ورل٤ اإلانهي سؤيه  وج٣وي  جٝذيشاته  بعاء ِعذ اإلاخخلٙت ألاوشاٗ وجإزحر

                                       

ٌ  سيا، ا ط العيذ محمذ -1  الجامعي اإلا٢خب ،- العمل جطبُم مشاول واللىاعد، اإلاعاًير الىظسي، ؤلاطاز – الشامل والخدكُم اإلاساحعت ؤصى

 126 ؿ ، 2008 مفش، الخذيث،
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يته  جمدّٚ ؤ  اإلاٙتدرك مد  ؤو جمدّٚ ؤ  نهاؼدإ مد  ِلٜدت ؤو نؽداه ؤ  فدي اإلاؽداس٠ت ِدذم  -ؤ  مولدِو

ذسته   اإلافدالح فدي جمداسب ِنها ينؽإ التي الّلٜاث يؽم  وهزا الخححز، ِ  البّيذة ألاح٣ام بـذاس ِل  ٜو

 .بها يّم  التي اإلاعٍمت مْ

 ٜٞللمذ اإلانهي الخ٢  ِل  جازش ؤ  اإلاٙترك م  ؤو ؼإنها م  ِلٜت رو وٗش ؤ  م  ش يء ؤ  ٜبو٥  ِذم -ب

 .الذاخلي

د  التدي اإلااديدت الخٝداثٞ جميدْ ر٠دش لدشوسة  -ج  ٜيمدت ِلد  الخدإزحر ر٠شهدا ِدذم ؼدإ  مد  والتدي بليهدا يخـو

 .الخذٜيٞ مح  ألانؽىت حو٥  الفادس الخٝشيش

ت -3   اإلاّلومداث ومل٢يدت ٜيمت احترام الذاخليح  اإلاذٜٝح  ِل  يجب ؤن  حيث:  (Confidentiality)الظٍس

 خدل٥ مد  بال يدخ  ال بالعدشيت جدعد  التدي اإلاّلومداث ِد  ال٢ؽدٚ وؤ  بهدا يّملدو   تديال للمعٍمدت الّاثدذة

شاٗ جٝخمي  واجب ؤو ٜانوني بإمش مخخفت ظلىت  . مع  يٝخط ي وهزا اإلااعيت ألِا

 1. واجب  جإديت ؤزعاء ا٠دعبها التي اإلاّلوماث وحمايت اظخخذام في الخزس  -ؤ

 مخدالٚ اظدخخذام ؤ  ؤو شخفديت م٣اظدب ؤيدت ِلد  فدو٥ الخ ظدبي  فدي اإلاّلومداث هدز  يعدخخذم لد   -ب

 ألاخلقي وبواسها للمعٍمت اإلاؽشوِت لألهذاٗ مخالٚ ؤو للٝانو  

دتا  يىبٝدوا ؤ  الدذاخليح  اإلادذٜٝح  ِلد  يجدب ؤند  حيدث :  (Competency) الىفااءة -4  واإلااداساث  إلاّ٘ش

 : منه  يخىلب وهزا للخذماث جٝذيما  ؤزعاء اإلاىلوبت والخبراث

ت يمخل٣و   التي الخذماث بخٝذي  ٘ٝي الانؽٕا٥ -ؤ  .ألدائها اللصمت واإلاااساث اإلاّ٘ش

  للمماسظدت الذوليدت الدذاخلي الخدذٜيٞ مّدايحر بموجدب  الخدذٜيٞ ث اخدذم الدذاخلي  اإلادذٜٞ يداد   ؤ  -ب

 .اإلااعيت

ته  و مااساته  جحعح   -ج َِ  .خذماته  يت ونِو جوَدة وجحعح  معخمش بؽ٣  بشا

                                       

 داس ،-الصغيرة اإلايشأث -البُئي - الخاص ؤلادازي  -الحىىمي - الداخلي-والخإهُد الخدكُم في اإلاعاصسة ججاهاثالا،جمّت حلمي ؤحمذ  -1

  46 ؿ ، 2009،ألاسد  والخوصعْ، ـٙاء للنؽش

 



                                                                           الفصل ألاٌو                                    

 الخدكُم الداخلي

~ 32 ~ 

 

ذ       وهدزا ألاٜد  ِلد  سثيعديت مجداالث ؤسبّت في إلاااساته  الذاخليح  اإلاذٜٝح  حّضيض ؤهميت بل  رل٤ ؤؼاس ٜو

 :هي اإلاجاالث وهز  الٝيمت خلٞ في الذاخليح  اإلاذٜٝح  معاهمت صيادة في نٍش  وجات م  يعاِذ

ته  حّضيض لشوسة    · .اإلاّلوماث وج٢عولوجيا الخٝعيت مجا٥ في مّ٘ش

 · .الجودة بمّايحر ته مّ٘ش حّضيض لشوسة  

مدا٥ بداسة فدي الخذيثدت الاججاهداث بدساٟ لدشوسة   مدا٥ هعذظدت دة وبِدا الؽداملت الجدودة بداسة مثد  ألِا  ألِا

  الاظتراجييي والخخىيي
ً
ٝا الخ٣لٙت مث  الخذيثت اإلاذاخ  ِ  ٘مل  1 . اإلاعتهذ٘ت والخ٣لٙت للنؽاه ٘و

ا   والخٙاوك والاظخماُ إلاشونتوا الخٕيحر بداسة مجا٥ في مااساته  جٝويت لشوسة    . الصخفياث٘و

 

 

 

 

 

 

 خالصت:

 حمايت واإلاحاظبيت اإلااليت العوايي ِل  ألامش بذايت في باٜخفاس  ٠بحرة جىوساث الذاخلي الخذٜيٞ ِٗش       

ت الٕدؾ ؤخىداس مد  وممخل٣اتهدا اإلااظعداث إلافدالح حدر ؤلاداسيدت والخلِبداث  ،المدياُ ،العدٜش  ؤلاداسيدت ٔو

يٙدت لدإلداسة، يٝدذماا التدي الخدذماث مد  الّذيدذ يؽم    ليفبح يٙدت هدي الدذاخلي الخدذٜيٞ  ٌ٘و  ؼداملت  ٌو

ت  جحٝيٞ بل  حعع  ومعخٝلت  دوسيت  جخّلدٞ ؤهدذاٗ ؤو بالخمايدت جخّلدٞ ؤهدذاٗ ظدواء هذاٗألا  م  مجمِو

دْ الٙاِليدت صيدادة فدي اإلااظعدت معداِذة ؤجد  مد  هدزا ١  بالبعاء،  العٙٝداث فدي دوالاٜخفدا ال٢ٙداءة مد  وال٘ش

 .ماظعت ؤ  ِم  ظحر لخع  ألاظاظيت اإلاا  م  ؤـبح الذاخلي الخذٜيٞ ؤ  الٝو٥  يم٢  برا

                                       

 .431املرجع السابق، ص  –1
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 : ألاداء اإلااليالفصل الثاوي 

 * جمهُد.

: ألاداء اإلاالي.  اإلابحث ألاٌو

 :  ماهيت ألاداء اإلاالي. * اإلاطلب ألاٌو

 ألاداء اإلاالي.ؤهميت وخفاثق   * اإلاطلب الثاوي: 

 مّايحر وماؼشاث ألاداء اإلاالي. * اإلاطلب الثالث: 

 اإلابحث الثاوي: جلُُم وجحظين ألاداء اإلاالي.

 :  جٝيي  ألاداء اإلاالي.  * اإلاطلب ألاٌو

 جحعح  ألاداء اإلاالي. * اإلاطلب الثاوي: 

 الّوام  اإلاازشة في ألاداء اإلاالي. * اإلاطلب الثالث: 

 * خالصت. 
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  جمهُد:  

 امخداص حيدث الاٜخفداد  اإلاجدا٥ فدي خاـدت والخىدوساث الخٕحدراث مد  الّذيدذ الخدالي ِفدشنا ؼداذ       

 بالخّٝيذ

ّاليت  ٠ٙاءة  لضيادة ؤدى ما هزا واإلاعا٘عت والخٝلب  اإلاالي ألاداء  مولُو  جدبجى  جّلاا ما  اإلااظعاث  ٘و

بليدت  بإند  وعّدٗش واإلاخوظدىت، منهدا ٕحرة الفد خاـدت اإلااظعداث ووجدود الظدخمشاس ألاظاسد ي الذاْ٘ باِخباس  

ش اإلاخاحت اإلااليت الوظاث  واظخخذام حّبئت ٘اِليت جم٢  ٛ   الذٜيٝدت للمّلومداث مخ٣امد  نٍدام وي٘و  واإلاوزدو

 ألاهدذاٗ ِد  الانحشا٘داث  لخحذيدذ محدذدة ؤدواث اظدخخذام خدل٥ مد  لألنؽدىت  الّٙلدي ألاداء  بها إلاٝاسنت

ت وهعاٟ اإلاحذدة معبٝا  الخدذٜيٞ فدي مخمثد  للماظعداث اإلادالي ؤداء جحعدح  ِلد  حّمد  ألادواث م  مجمِو

 .الذاخلي

داثٚ ؤحدذ الدذاخلي الخدذٜيٞ يّخبدر        دو٥  اإلااظعدت ِليهدا حّخمدذ التدي الٌو  الدز  الجيدذ ألاداء بلد  للـو

 ؤـبح

  ؼدشوا
ً
ّدت ماؼدشاج   حعدمح الدز  بيئتهدا فدي اإلااظعدت بٝداء لخدإمح  ؤظاظديا  ؤمدا  سجدتد ِلد  بدالخ٢  اإلاخٜو

 لخعداب ِليهدا يّخمدذ التدي اإلااليدت الٝدواث  فدي الدواسدة اإلاّلومداث صدخت مد  الخإ٠دذ خدل٥ مد  ورل٤ اإلااظعت

 اإلااؼشاث. جل٤
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ٌ  اإلابحث  اإلاالي ألاداء  :ألاو

 اسجباودا جدشجبي الٝدي  وهدز  وخدذماث ظدلْ ؼد٣  ِل  الٝي  إلنخا  م٣ا  الاٜخفاديت اإلااظعت حّخبر         

ٛ  اإلاعدخّملت ؤلانخدا  وزيٝا بّوام   الٝيداد  بالدذوس  يخىلّدا  اللدزا  والّدامل  اإلااظعدت فدي اظدخّمالاا وودش

لميدت ِٝلنيدت بىشيٝدت البؽدش   الّامد  جفدٗش ٘دةرا والبؽدش ، اإلادالي الّامد  ٘يهدا همدا  مٙيدذة واٜخفداديت ِو

 .مشليت نخاث  ١انذ لاا

دذ اإلااظعدت فدي اإلااليدت بداإلاواسد الاهخمدام ؤهميدت جدإحي هعدا مد         لدذى  ألامدش ؤو٥  فدي الاهخمدام هدزا ٌادش ٜو

مدا٥ وسجدا٥ البعدٟو اإلادالي  ألاداء بمشاٜبدت الاهخمدام هدزا ويخمثد  للماظعداث، اإلامولدو   يّخبدرو  بر ألِا

 .للماظعت

ٌ  اإلاطلب  اإلاالي ألاداء ماهُت  :ألاو

 ٜشاساتهدا   حيدث مد  ال ؤو ناجخدت ظعدت اإلاا  ١اندذ برا مدا لخحذيدذ ؤظاظديا محدوسا اإلادالي ألاداء يّخبدر     

 .وخىىاا

 :ألاداء مفهىم -1     

ا ألاداء يّدذ       مدا٥ منؽداة لجميدْ بالنعدبت هامدا مولدِو  الؽدموليت الٍداهشة  ي٣دو   وي٣داد ِدام بؽد٣  ألِا

ت وحٝو٥  لجميْ ٘شوُ لد  وؤلاداسيدت، اإلاحاظدبيت اإلاّ٘ش  جعاولدذ التدي والذساظداث  ٠ثدرة البحدور مد  الدٔش  ِو

د  يدخ  لد  اند  بال داء وجٝييم ألا   مؽدٕولح  البداحثو   يدضا٥ ٘دل لدألداء، محدذد مٙادوم حدو٥  بجمداُ بلد  الخـو

 وعّخٝدذ للٝيداط، ألاظاظديت والٝواِدذ ِعدذها يحلد  التدي اإلاعخوياث إلاعاٜؽت ٘جي ٠مفىلح بمعاٜؽت ألاداء

ياظد   ألاداء دساظدت  فدي حّخمدذ تديال واإلاٝداييغ اإلاّدايحر فدي الاخدخلٗ مد  ندابْ ألاداء مٙادوم فدي ؤ  الاخدخلٗ ٜو

 1.الباحثو   يّخمذها التي

عسف       ٞ واإلاواسد، العخاث  بح  الّلٜت حٍّي  ِ  البحث" بإن :  ِل  ألاداء َو  ح٢ّغ ؤهذاٗ محذدة ٘و

 2اإلااظعت"  جوجااث

                                       

 الجضاثشیت، اإلااظعاث ؤداء مجلت ّ٘الیخھا، وصیادة اإلاعٍماث ؤداء جٝیی  في الدعیحر مشاٜبت بح  الخ٣ام  ؤھمیت نّیمت، یحیاو   العّیذ، بشیؾ -1

 .31،ؿ01،2012 الّذد

2- Alain Fernandez , les nouveaux tableaux de bord des décideurs ,Edition d’organisation ,paris ,2000,p 

40. 
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خمشاس ويددددشى الدددددبّن آلاخدددددش ؤ  ألاداء مٙاددددوم ال يم٢ددددد  جٝييدددددذ  بخّشيددددٚ وحيدددددذ، بددددد  جحذيددددذ  فدددددي اظددددد       

 وجىوس باإللا٘ت بل  رل٤ ٘او مخّذد ألابّاد والؽ٣  اإلاوالي يوضح رل٤: 

 

 1( ألاداء مفهىم مخعدد ألابعاد 1الشيل زكم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

مبر ِبذ اإلالي٤ مضهودة، ألاداء بح  ال٢ٙاءة والّٙاليت: "مٙاوم و  – 1 ، جامّت بع٢شة، 2001جٝيي ، مجلت الّلوم ؤلانعانيت، الّذد ألاو٥، ن٘و

 .87ؿ

 كطب العمُل

 مؤشساث

 كطب

ائ  مؤشساث الىخ

 والىفاءة

 كطب الدولت

 مؤشساث

 كطب اإلاهىُين

 مؤشساث 
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 ِد  يّبدر لدزل٤ ٘ادو مدا، ماظعدت لنؽداه النهاثيدت : "العديجتبإهه ألاداء الىظاطبت"  "وصفي عسف هما   

يدت بالفدوسة والخ٢عولوجيدت والبؽدشيت اإلااليدت مواسدهدا اظدخخذام ِلد  اظعدتاإلا ٜدذسة  ججّلادا  التدي واإلاّ٘ش

اِلت ٠ٙاة بىشيٝت ؤهذا٘اا جحٝيٞ ِل  ٜادسة ّاث وجىلّاث وجحٝٞ ٘و   ١اإلاعدثمشي  اإلافالح ؤصخاب جٜو

ٙح  والّملء  1" بإ٠مل  والخ٣ومت واإلاجخمْ واإلاوسدي  واإلاٌو

يٙدت اإلاشجبىدت النؽداواث مد  ظلعدلت" :ؤهاه علاى ألاداء إلاى ًىظاس عاام وبشايل    نؽداه ؤو مخخففدت بٌو

 2".مّح  هذٗ لخحٝيٞ ؤلاداسة  ب   جٝوم جضجي

 

 ِم . جإديت ؤو مامت جعٙيز حّجي والتي Performer الٝذيمت  الٙشنعيت حعميت بل  يشجْ ألاداء

 اإلاالي: ألاداء مفهىم -2   

 :منها حّاسيٚ ِذة لذيعا         

  مذى لٝياط ماليت ماؼشاث اظخخذام ِل  يش٠ض حيث الؽش١اث ألداء الميٞ اإلاٙاوم اإلاالي ألاداء ث يم 

 .ألاهذاٗ انجاص

   وجضويذ اإلااليت اإلاواسد بجاحت في وععاه  الؽش٠ت جماسظاا التي اإلاخخلٙت لألِما٥ الشثيعيت الذِامت يمث 

 .اإلاخخلٙت ألاداء ميادي  في اظدثماسيت بٙشؿ الؽش٠ت

  ٠ٙاءة ِل  اإلاولوعي للخ٢  وؤداة وؤخلٜيت، مّعويت ومّايحر وظلٟو ٜي  م  الصخص ي للخ٢  ةؤدا 

ل  الؽش١اث ام م  بّٙاليت ؤهذا٘اا جحٝٞ ومذى ؤنؽىتها معخوى  ِو  للٝياط ٜابلت ماديت وجوانب ؤٜس

 .الذٜيٞ

 اإلاخاحدت اإلااليدت لوظداث ا واظدخخذام حّبئدت ٘اِليدت جم٢د  آليت بإهه: اإلاالي ألاداء وعسف ؤن ًمىً طبم مما -

   .في اإلااظعت

ٌ  ًمىاً عامات وبصافت - فدي  اإلادالي الىدابْ راث ألاهدذاٗ جحٝيدٞ ِد  ِبداسة هدو  اإلااالي: ألاداء ؤن اللاى

 .اإلااليت والفّوباث للمخاوش والخفذ  اإلاعخٝب  إلاواجات ؤما  هامؾ جحٝيٞ م  جم٢  والتي اإلااظعت

 لي.  اإلاطلب الثاوي: ؤهمُت وخصائص ألاداء اإلاا 

                                       

ٙي -1  والخوصیْ، للنؽش الّلمیت الیاصوس   داس ألاول ، الىبّت اإلاّلوماث، ج٢عولوجیا خل٥ م  اإلااظس ي ألاداء ٘اِلیت جحعح  ال٢عاظبت، ـو

 2 7،ؿ 2011 .ألاسد ،
 .20 ؿ ، 1999الٝاهشة،  والخوصعْ، للنؽش الّلميت ال٢خب داس ،ألامىاٌ   إدازة إلاالي،ا الخحلُل الٙخوح، ؤبو ٘مالت ِل   -2
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 البياناث معخخذمي جخذم وبىشيٝت صوايا ِذة م  الؽش١اث ؤداء جٝوي  في يخمث   :اإلاالي ألاداء ؤهمُت -1   

 البياناث م  الاظخٙادة و٠زا الؽش٠ت في والمّٚ الٝوة جوانب وجحذيذ الؽش٠ت في ماليت مفالح لا  مم 

شها التي  في اإلاالي ألاداء ؤهميت حفش ويم٢  للمعخخذمح ، اإلااليت الٝشاساث لترؼيذ اإلاالي ألاداء ي٘و

  1 الؽش٠ت سبحيت جٝيي   -

 .الؽش٠ت ظيولت جٝيي   -

 .الؽش٠ت نؽاه جىوس  جٝيي  -

 .الؽش٠ت مذيونيت جٝيي  -

 .الؽش٠ت جوصعّاث جىوس  جٝيي  -

 .الؽش٠ت حج  جىوس  جٝيي  -

 الّٙاليت.  ِل  بالخ٢  يعمح مما العخاث  ومٝاسنت ٜياط خل٥ م  ألاهذاٗ جحٝيٞ معخوى  جحذيذ  - 

 ال٢ٙاءة. ِل  بالخ٢  يعمح مما اإلاعخخذمت واإلاواسد العخاث  بح  النعبيت ألاهميت جحذيذ  -

دابي لإلجدشاء الصمدت سثيعديت ؤداة يٝدذم  - ؤلاظدتراجيجيت  وحّدذي  جصدخيح وشيدٞ ِد  جٍادش اإلااظعدت فدي الٜش

 اإلاخاحت. اإلاواسد اظخخذام والخىت وجشؼيذ

 حيدث اإلااظعدت، فدي الخدإخش ؤو الخٝدذم حالدت ٜيداط خدل٥ مد  والمدّٚ الٝدوة نٝداه ِ  ال٢ؽٚب يعمح  -

  يفدبح الجيدذ ؤ  ألاداء
ً
  ؼدشوا

ً
ّدت ماؼدشاج   حعدمح جعا٘عديت بيئدت فدي اإلااظعدت بٝداء لخدإمح  ؤظاظديا  اإلاخٜو

 .اإلااظعت ؤما  ِل  دسجت بالخ٢ 

ت في جخمث   اإلاالي: ألاداء خصائص -2       :١األحي وهي خفاثق مجمِو

 .العاجخت الؽش٠ت ججا  وجوجيهاا الاظدثماسيت الٝشاساث الجخار جحٙحز ؤداة-

 . الؽش٠ت معحرة في جٍاش ٜذ التي واإلاّيٝاث واإلاؽا١  الثٕشاث لخذاٟس ؤداة -

 .ؤ٘م  ماليت ومّايحر نخاث  جحٝيٞ بهذٗ الجاذ م  اإلاضيذ لبز٥ الّاملح  لخحٙحز ؤداة-

 .مّيعت لخٍت في الؽش٠ت في الٝاث  إلااليا الولْ ِل  للخّٗش ؤداة -

 

 

 اإلاطلب الثالث: معاًير ومؤشساث ألاداء اإلاالي.

                                       

، البيذ  جامّت ماجعخحر، مز٠شة ،العامت اإلاظاهمت الصىاعُت الشسواث ؤداء جلُُم ن٘و ، موس ى - 1  .20 ؿ ، 2002، ألاسد  اإلاٙٛش
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 مؤشساث ألاداء اإلاالي: -1   

   حّخبر دساظت ماؼشاث ألاداء اإلاالي جانب بالٖ ألاهميت جميل  مخىلباث الخخىيي اإلاالي العلي         

للماظعدت والخنبدا باإلاعدخٝب  بؽد٣  دٜيدٞ، وال يددخ   باِخبداس  يم٢د  ؤلاداسة مد  الخ٢د  ِلد  ألاداء العدابٞ

ابدت اإلااليدت التدي  رل٤ بال م  خل٥ ولْ خىي ماليت ٠ٙيلت بخحٝيٞ ؤهذاٗ اإلااظعدت، باإللدا٘ت بلد  الٜش

دددت مددد  اإلاّلومددداث اإلاخدددوا٘شة فدددي اإلاحزانيدددت وجدددذو٥  تهدددخ  بخٝيدددي  ٠ٙددداءة الّمليددداث اإلااليدددت ِددد  وشيدددٞ مجمِو

محدددذدة، ومٝاسنتهدددا بنخددداث  الخحليددد  لعدددعت ماليدددت ظدددابٝت ؤو مٝاسنتهدددا بدددعٙغ حعددداباث العخددداث  لعدددعت ماليدددت 

 اإلااظعاث التي جنخمي لعٙغ الٝىاُ ؤو باإلااؼشاث اإلاّياسيت.

وحّٗش النعب اإلااليت ِل  "ؤنها حّبحر سياض ي ِ  ِلٜت معىٝيدت بدح  بعدذي  ؤو ؤ٠ثدر مد  بعدود الٝدواث       

  ٠عدش ِداد  ؤو ِؽدش  ؤو نعدبت مئويدت"، والنعدب اإلااليدت ؤيمدا اإلااليت اإلاّدذة ِد  ٘تدرة مّيعدت وجإخدز ؼد٣

 ِباسة ِ  مّذ٥ ؤو ماؼش ي٢ؽٚ ِ  نٝاه الٝوة والمّٚ في اإلااظعت.

وال ج٣ددددو  هددددز  النعددددب راث مذلوليددددت فددددي الخحليدددد  بال برا جدددد  مٝاسنتهددددا بنعددددب راتهددددا ِلدددد  مددددذاس ِددددذة       

هددداث هدددزا الخىدددوس، ؤو مٝاسندددت هدددز  النعدددب ظدددعواث ظدددابٝت، للخّدددٗش ِلددد  الخىدددوس فدددي هدددز  النعدددب واججا

بالنعددب اإلاشجّيددت )اإلاّياسيددت( لخحذيددذ دسجددت الانحددشاٗ ؤو اإلاٝاسنددت بالنعددبت لددعٙغ اإلااظعدداث التددي جنخمددي 

ا:  1لعٙغ الٝىاُ، وفي ما يلي ؤ٠ثر ماؼشاث ألاداء اإلاالي ؼيِو

 ؤوال: مؤشساث الظُىلت:

ددت النعددب اإلااليددت التددي جددخم٢  مدد  خ       دداء بالتزاماتهددا وهددي مجمِو للاددا اإلااظعددت ٜيدداط ٜددذستها ِلدد  ال٘و

ت بلدد   اإلااليددت الجاسيتددد ِعددذ اظددخحٝاٜاا بمددا جمل٢دد  مدد  ؤمددوا٥  جدداهضة وؤـددو٥ ؤخددشى يم٢دد  جحويلاددا بعددِش

و٥ بل  خعاثش جازش ظلبا ِل  اإلاش٠ض اإلاالي للماظعت.  نٝذيت دو  ؤ  ياد  جحوي  جل٤ ألـا

 ثاهُا: اإلاؤشساث اإلادًىهُت: 

هددي النعددب اإلاامددت بالنعددبت للمٝشلددح  واإلاعدثمشيعددد حيددث جٍاددش مددذى معدداهمت الددذيو  ظددواء ممثلددت و      

 في الالتزاماث ٜفحرة ألاج  ؤو وويلت ألاج  في جموي  ؤـو٥ اإلااظعت .

 ثالثا: مؤشساث اليشاط: 

                                       

 .26، ص3040الربنامج الرمسي اجلديد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مليكة زغيب، ميلود بوشنقري، التسيري املايل واحملاسيب حسب  –1
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فدي جوصعدْ  يىلٞ ِليها ؤحيانا نعب بداسة اإلاوجوداث، وجٝيغ هز  النعبت مدذى ٠ٙداءة بداسة اإلااظعدت     

ت حؽدٕي   و٥ اإلاخخلٙت، وجإحي ؤهميت هدز  النعدبت مد  خدل٥ ظدِش مواسدها اإلااليت جوصعّا معاظبا ِل  ألـا

 ؤـو٥ اإلااظعت )دوسانها(، حيث ؤنها جازش في الذوسة ؤلانخاجيت للماظعت م  خل٥ جحوي  العٝذ بل  

 الفعاِت ز  بل  العٝذ مشة ؤخشى.

 1 زابعا: مؤشساث اإلاسدودًت:

ددت مدد  النعددب اإلاحفددلت النهاثيددت ألداء اإلااظعددت، ١ددو  ؤ  النعددب العددابٝت جخددخق      حّخبددر هددز  اإلاجمِو

فددي جٝيددي  جوانددب مّيعددت مدد  ألاداء بيعمددا هددز  النعددبت جبددح  ٜددذسة اإلااظعددت ِلدد  جحٝيددٞ الددشبح مدد  خددل٥ 

 ألانؽىت التي جٝوم بها وبالخالي الخ٢  ِل  ألاداء ال٢لي للماظعت.

 ىاشن:خامظا: مؤشساث الخ

 جخمث  ماؼشاث الخواص  في سؤط اإلاا٥ الّام ، واحخياجاث سؤط اإلاا٥ الّام  والخضيعت.     

 2 مخط  ًبين مؤشساث جحظين ألاداء اإلاالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاًير ألاداء اإلاالي: -2   

 يخخز ألاداء اإلاالي ؤسبّت مّايحر يم٢  جفنيٙاا ٘يما يلي:       

                                       

 65 ،ؿ 2000 ألاسد ، ، للنؽش اإلاعحرة داس ،"اإلاالُت لللىائم اإلاالي الخحلُل"، ظّادة الشاو ،يوظٚ وهيب خالذ -1

 جامّت منؽوسة ،ٔحر ماجعخحر ،سظالت "للسازاثا واجخاذ للمؤطظت اإلاالي ألاداء جلُُم في اإلاالُت اإلاعلىماث دوز " ، جليلت خشوٗ ب  -2

 .90، ؿ2009ط، الجضاثش، بومشدا

 

مؤشساث جحظين ألاداء 

 اإلاالي

اإلااؼشاث اإلاالي لخحعح  

ألاداء اإلاالي:ماؼش الخواص  

اإلاالي وماؼش العيولت 

 والتسيري املايل

خحعح  ماؼشاث الشبحيت ل

ألاداء اإلاالي: ماؼش 

اإلاشدوديت وماؼش خلٞ 

 الٝيمت

اإلااؼشاث الٕحر ماليت 

لخحعح  ألاداء اإلاالي: ماؼش 

اإلاحزة الخعا٘عيت وماؼش 

 الجودة



         الفصل الثاوي:                                                                                                                

                                                                                                   ألاداء اإلاالي.                                         

 

~ 42 ~ 

 

   :معاًير الشمىلُت 

 جعٝع  مّايحر الؽموليت بل  ٜعمح :    

 ألاداء ال٢لي: وهو ِباسة ِ  جٙاِ  مجمُو ألاداءاث الجضثيت، ؤ  ؤن  يخجعذ في الانجاصاث التي  -1

يدددددت فددددددي جحٝيٝادددددا، ومدددددد  ؤهددددد  ماؼددددددشاج "ال٢ٙاءة،  ددددداثٚ وألانؽددددددىت الِٙش ظددددداهمذ جميدددددْ الّعاـددددددش والٌو

 والّٙاليت"

ددداثٚ ألاداء الجضجدددي: ويٝفدددذ بددد  ألاداء  -2 يدددت للماظعدددت والٌو الدددز  يخحٝدددٞ ِلددد  معدددخوى ألانٍمدددت العِو

ألاظاظيت، وألاداء الجضجدي فدي الخٝيٝدت هدو ِبداسة ِد  جٙاِد  ؤداءاث ألانٍمدت الجضثيتدد وهدو مدا يّدضص ٢٘دشة 

 مبذؤ الخ٣ام  والدعلع  بح  ألاهذاٗ في اإلااظعت.

   :معاًير الطبُعت 

هدددزا اإلاّيددداس جبّدددا لألهدددذاٗ التدددي حعدددع  اإلااظعدددت بلددد  يم٢ددد  جٝعدددي  ألاداء اإلادددالي للماظعددداث حعدددب      

 جحٝيٝاا نجذ:

ألاداء الاجخماعي: ويخمث  في جحٝيٞ ألاهذاٗ التي حعدع  بلد  جٝدذي  الخدذماث بلد  اإلاجخمدْ الدز  حّمد   -1

اء بالتزاماتها ججاه  وؤداء معخوياتها.  ٘ي  اإلااظعت وال٘و

يّخبددددددددر مدددددددد  اإلااؼددددددددشاث الاٜخفدددددددداديت الشثيعددددددددت   ألاداء الاٜخفدددددددداد : ب  الددددددددذوس الخعمددددددددو  للماظعدددددددداث -2

للمعدددددخوى ؤداء هدددددز  اإلااظعددددداث الّموميدددددت التدددددي حعددددداه  فدددددي جحشيددددد٤ اإلافدددددادس اإلااليدددددت مددددد  ؤجددددد  الخعميدددددت 

 الؽاملت.

ألاداء العياسدد ي: حعددع  بّددن اإلاعٍمدداث لدعددىحر ألاهددذاٗ العياظدديت ٠خمويدد  اإلاحددلث ؤلانخاجيددت مدد   -3

اـددب ظياظديت الظدخٕللا  لفددالح اإلااظعدت والتددي لادا البٝدداء ؤجد  بيفدا٥ ؤشددخاؿ مّعيدح  بلدد  ح٢د  مع

ذ.  1 في نٙغ الٜو

ألاداء الخ٢عولدددوجي: ي٣دددو  للماظعدددت ؤداء ج٢عولدددوجي ِعدددذما ج٣دددو  ٜدددذ حدددذدث ؤزعددداء ِمليدددت الخخىددديي  -4

الخ٢عولوجيت ١العيىشة ِلد  مجدا٥ ج٢عولدوجي مّدح  وفدي ؤٔلدب ألاحيدا  ج٣دو  هدز  ألاهدذاٗ التدي جشظدماا 

 ظتراجيجيت  نٍشا ألهميت الخ٢عولوجيا.اإلااظعت ب

  :معاًير الىظُفت 

                                       

 .03مرجع سابق ، ص  –1
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يٝعدددددد  ألاداء اإلاددددددالي حعددددددب هددددددزا اإلاّيدددددداس جبّددددددا للخعٍددددددي  اإلاّخمددددددذ فددددددي اإلااظعددددددت )الاي٣دددددد  الخعٍيمددددددي(       

داثٚ والنؽدداواث اإلاخخلٙدت التددي يجدب ؤ  جمداسط فددي اإلااظعدت، حيددث ؤ٠دذ ؤحددذ  يٙي، ٘ادو يحددذد الٌو الدٌو

داثٚ، الباحثح  ؤ  دساظت ألاداء  الؽدام  للماظعدت يٙدشك ِليهدا دساظدت ؤداء ِلد  اإلاعدخوى مخخلدٚ الٌو

دددداثٚ الشثيعدددديت للماظعددددت ٘يمددددا يلددددي: الخمددددوي ، ؤلانخددددا  ، اإلااليددددت، اإلاددددواسد البؽددددشيت،  ومدددد  زدددد  حفددددش الٌو

 الدعويٞ، البحث والخىويش.

 اإلابحث الثاوي: جلُُم وجحظين  ألاداء اإلاالي.

حعدع   حيدث اإلادالي، ألاداء بداألخق اإلااظعدت فدي ألاهميدت راث إلاٙداهي ا ؤحدذ ألاداء مولدُو يّخبدر        

دٗو ؤجد  مد  لخٝييمد  اإلااظعت  وباظدخخذام سحد  ا م خدل٥ مد  ورلد٤ الخٝيٝيدت، اإلااليدت ولدّيتها ِلد  الٜو

 ؤدواث لخٝييم .

: جلُُم ألاداء اإلاالي.  اإلاطلب ألاٌو

 جلُُم ألاداء اإلاالي:  -1     

 والتدي يحداو٥  ؤلاداسة ِمليداث مشاحد  مد  ألاظاظديت اإلاشحلدت جلد٤ " ؤند  اإلادالي ِلد  اءألاد جٝيدي  يّدٗش         

 ٘خٝيدي  وبالخدالي " ؤهدذاٗ اإلااظعدت جلبدي وؤنهدا صخيحت بفوسة جعٙز خياساته  ؤ  يٙترلوا ؤ  اإلاذيشو  ٘يها

ما٥ ٜياط هو ألاداء  م  ١  ونٝاه ألاخىاء ال٠دؽاٗ معبٝا، ورل٤ اإلاّذة بالخىي ومٝاسنتها اإلاعجضة ألِا

 1.اإلااظعت داخ  والٝوة المّٚ

 

اث جلُُم ألاداء اإلاالي.1شيل   : ًىضح مظخٍى

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 بداسة جخفق د٠خوسا ، ؤوشوحت الىاثٚ، بمحاٍ٘ت الصخیت الؽاو  بمذیشیت الصخیت ؤلاداساث في ألاداء جٝیی  جبح ، محمذ الوھاب ِبذ -1

 25 ،ؿ 2009 ظوسیا، الّاإلایت، ١لیمعدغ ظانذ جامّت صخیت،

 مستويات تقييم األداء املايل

الخٝيي  ِل  اإلاعخوى ال٢لي 

)جٝيي  ؤداء اإلااظعت ٣٠  

) 

يٙي  الخٝيي  ِل  اإلاعخوى الٌو

 الجضجي )الٝع  ؤلاداس (

الخٝيي  ِل  اإلاعخوى 

الٙشد  )جٝيي  ؤداء 

 الّاملح (
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ب  ِمليدددددت جٝيدددددي  ألاداء باإلااظعدددددداث الاٜخفددددداديت لددددد  جحٍددددددى باإلنٙددددداٛ الخدددددام حددددددو٥ مشاحلادددددا نٍددددددشا       

بّددن مشاحلاددا ِدد  ِمليددت لىبيّددت اإلاولددُو مددشاد جٝييمدد ، ّ٘مليددت جٝيددي  ألاداء ألا٘ددشاد مددثل جخخلددٚ فددي 

جٝيددي  ألاداء الانخدداجي، لددزل٤ ظدديخ  الخىددٛش فددي هددزا الّعفددش بلدد  ِمليددت الخٝيددي  التددي نؽددخٝاا مدد  ِمليددت 

مي. ابت والتي جفلح لخٝيي  العخاث  اإلاخحف  ِليها في ؼ٣  ٜس  الٜش

ٔيدداب ِمومددا يم٢دد  حفددش مشاحدد  ِمليددت الخٝيددي  فددي ؤسبددْ مشاحدد  ؤظاظدديت م٢ملددت لبّمدداا الددبّن،      

 واحذة منها حّٜش  الّمليت ٣٠ ، وهي بالترجيب ٠ما يلي:

ت: -1  حمع اإلاعلىماث الظسوٍز

حّدددذ اإلاّلومدددداث مددددوسدا مدددد  اإلاددددواسد ألاظاظدددديت فدددي ِمليددددت الدعدددديحر بمخخلددددٚ معددددخوياج ، ٘ددددل يم٢دددد  ؤ       

ش مّلومدداث وال يم٢دد  ؤ   ج٣ددو  يوجددذ جخىدديي دو  مّلومدداث، وال يم٢دد  ؤ  ي٣ددو  اجخددار الٝددشاس دو  جدد٘و

ابدت دو  مّلومداث... ٘اإلاّلومداث شد يء لدشوس  فدي ش ول٢د  .الدعديحر ٜس  ال٣دافي، بالصد يء لديغ اإلاّلومداث جد٘و

 ِل  يجب ب 

داث وفدي ,الّاليدت بدالجودة ِليهدا جخحف  ؤ  اإلااظعت  جٝيدي  فدي ؤهميتهدا ِد  ٘مدل ٘اإلاّلومداث اإلاعاظدبت ألاٜو

الاٜخفداد ،  ؤدائهدا لخحعدح  اإلااظعدت بليهدا لجدإج التدي الوظداث  مد  ؤنواِادا بمخخلدٚ ٘هدي حّدذ ألاداء،

 للماظعت. اإلاعخذيمت الخعا٘عيت وجحٝيٞ مضايا جعا٘عيت، ِل  والخفو٥ 

دت جخىلدب الخٝيدي  ِمليدت ب       اإلالحٍدت  :هدي مفدادس زدلر بلد  بسجاِادا يم٢د  اإلاّلومداث مد  مجمِو

 .ال٢خابيت الخٝاسيش الؽٙو ، البيا  ؤو الخٝشيش الصخفيت،

 الشخصُت حظتاإلاال  -2

 ٘ي ، يجش   ما وملحٍت ألانؽىت ميذا  بل  اإلالحٍح  نضو٥ في يخمث  معهجا الصخفيت اإلالحٍت حّذ       

دت وظداث  ؤٜدذم مد  وحّخبدر  ِعدذ بالشلدا اإلاعداولو   يؽدّش اإلالحٍدت وؤزعداء اإلااظعدت، فدي يحدذر مدا مّ٘ش

 ٠ّدذم الٝدذسة الّيدوب بّدن جمثد  شيٝدت٘الى هدزا ١د  مدْ .معٙدزيها مدْ والخحدذر جعٙدز، ملحٍته  لألِمدا٥

ذ ِ  ٘مل ودٜيٝت ٠ميت جٝذي  مّلوماث ِل   1الىشيٝت. جحخاج  الز  ال٢ثحر الٜو

ت: -3 س الشفٍى  الخلاٍز

 بح   جخ  التي واللٝاءاث اإلاحادزاث ظلعلت في وجخمث  .اإلااظعت ؤداء لٝياط وظيلت ألاخشى  هي حّخبر       
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 اإلاباؼدش وسثيعدا  الباِدت بدح  اليدومي اللٝداء هدو اإلاّلومداث مد  العدُو زاهد ِلد  واإلاثدا٥ .ومشئوظدي  الدشثيغ

 في ألاظئلت وشح اإلاعشي  ِل  ويجب لّملا ، اإلاّترلت واإلاؽا١  ؤلانجاصاث ؤه  بل  الخّشك ٘ي  يخ  والز 

اث موما .والذٜيٝت الصخيحت اإلاّلوماث ِل  اإلاعاظبت للخفو٥  ألاٜو  ؤحع  اإلاّلوماث م  اإلافذس هزا ِو

 وصختها. اإلاّلوماث ٠  حيث الصخفيت م  اإلالحٍت  م

 : الفعلي ألاداء كُاض -4

ّاليتهدا اتهدا٠ٙاء ٜيداط مد  اإلااظعدت جدخم٢  خللادا مد  الخٝيدي ، ِمليدت مد  الثانيدت اإلاشحلدت هدي       .٘و

 والّٝبت

 جواجد  ٘اإلااظعدت هدا،بلي اللجدوء يدخ  التدي واإلااؼدشاث اإلاّدايحر هدي مدا : هدي اإلاشحلدت هدز  فدي مواجاتها يم٢  التي

 .ٜياظ  اإلاشاد ألاداء لىبيّت اإلاوا٘ٝت واإلااؼشاث اإلاّايحر مؽ٣لت اخخياس

ميت بٝي  اإلااظعت معاولي جضود التي الّمليت في ألاداء ٜياط ويخمث         ِل  بعاء ؤدائها يخق ٘يما ٜس

ش الب جدخ  ؤ  يم٢د  ال الٝيداط ِمليدت ؤ  يخطدح ظدبٞ ممدا وال٢ٙداءة  الّٙاليدت مّدايحر دت بخد٘و مد   مجمِو

دت خدل٥ مد  جٙعدش ألاخدشى  التدي هدي اإلاّدايحر ٛ  وجدود بلد  نؽدحر اإلاٝدام هدزا ٘ٙدي .اإلااؼدشاث مد  مجمِو  بدح  ٘دش

 ؤداة ٘ادو اإلااؼدش ؤمدا ألاداء جٝيدي  ِمليدت بليهدا حعددعذ التدي الش٠حدزة ؤو ألاظداط يّجدي واإلااؼدش، ٘داألو٥  اإلاّيداس

ت خل٥ م  وجٙعحر  ٜياظ  يخ  اإلاّياس ؤ  اإلاّياس، ؤ  وجٙعحر للٝياط  اإلااؼشاث م  مجمِو

 :اإلاالي ألاداء جلُُم خطىاث  -2

ددت ِلدد  الخفددو٥  فددي اإلاددالي ألاداء جٝيددي  خىددواث جخمثدد     اثمددت العددعويت اإلااليددت الٝددواث  مجمِو  ٜو

 بدإداء اإلاخّلٝدت العدعويت والخٝاسيش اإلااليت والٝواث  اإلاواصناث بِذاد اإلاالي ألاداء خىواث م  الذخ ،حيث ؤ 

 الشبحيدت نعدب مثد  ألاداء لخٝيدي  مخخلٙدت مٝداييغ احدعداب و مّيعدت، صمعيدت ٘تدرة  الؽدش١اث خدل٥

 ألاداء جٝيدي  ِمليدت فدي حعدخخذم التدي اإلااليدت ألادواث واخخيداس بةِدذاد وجدخ  والعديولت والنؽداه ؤو لاي٣لدت،

ت يخ  العخاث  اظخخشا   بّذ وجٝيي  النعب بذساظت  اإلاالي  المدّٚ ومواو  والٙشوٜاث اث الانحشا٘ مّ٘ش

دْ باألداء مٝاسنخ  م  خل٥ الّٙلي اإلاالي لألداء  الٝىداُ نٙدغ فدي حّمد  التدي الؽدش١اث بدإداء مٝاسنخد  ؤو اإلاخٜو

دياث اإلالثمدت ولدْ و٠دزا دت بّدذ النعدب، خدل٥ مد  اإلادالي ألاداء جٝدوي  ِمليدت ِلد  للمّخمدذي  الخـو  مّ٘ش

 1.ومّالجتها مّاا للخّام  ثالؽش١ا ِل  الٙشوٛ وآزشها  هز  ؤظباب

  في جلخيفاا يم٢  حيث ألاداء جٝيي  ِمليت ؤهذاٗ جخّذد :ألاداء جلُُم ؤهداف: 
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 ت اثٚ الؽش٠ت بنجاص معخوى  مّ٘ش اثٚ بخل٤ مٝاسنت بإدائها اإلا٣لٙت للٌو  خىىاا.  في اإلاذسجت الٌو

 ٚورلد٤ معدبباتها  وبيدا  لادا، ؼدام  جحليد  وبجدشاء الؽدش٠ت، نؽداه فدي والمدّٚ الخلد  ؤما٠  ِ  ال٢ؽ 

 .معخٝبل وظاث  جل٘يها بل  اإلاعٙزي  وبسؼاد وجصخيحاا لاا اللصمت الخلو٥  ولْ بهذٗ

  بد  جٝدوم الدز  النؽداه فدي والمدّٚ الخلد  مدواو  ِد  اإلااظعدت، فدي ٜعد  ؤو مش٠دض ١د  معداوليت جحذيدذ 

  ألامش بيجابا، ؤو ظلبا نجاصاج وجحذيذ ب ؤلانخاجيت، الّمليت  ؤٜعام م  ٜع   ١  بنخاجيت  خل٥ م  ورل٤

ْ باججا  ألاٜعام بح  معا٘عت خلٞ ؼإن  م  الز   .الوحذة معخوى ؤداة ٘س

  اإلاخاحت الىموح، وؤلام٣انياث بح  يواص   الز  اإلاعاس في ماؼشاتها وولْ الخخىيىيت اإلاواصناث جصخيح. 

  .جحٙحز الّاملح  ِل  جحعح  ألاداء اإلاالي 

 

 : ألاداء اإلاالي اإلاطلب الثاوي:  جحظين

 1جحظين ألاداء اإلاالي:  -1   

 اإلاخشجداث وبنخاجيدت لخحعدح  اإلاخاحدت اإلادواسد جميدْ اظدخخذام ؤند  ِلد  ألاداء اإلادالي  جحعدح  يّدٗش         

دٚ التدي الصدخيحت ج٢عولوجيدا بدح  الخ٣امد  جحٝيدٞ ؤو الّمليداث  يخىلدب بىشيٝدت مثلد ، اإلادا٥ سؤط جٌو

 هز  الخ٣لٙت(وجواص   ؤلانخاجيت، ج٢عولوجيا، الخاليت  ) الجودة، الّعاـش   جواص  ماظعت أل  ألاداء جحعح 

ّاث ؤ  يا٠ذ الّعاـش خباس، في ؤخزث ٜذ في اإلااظعت اإلافلخت ؤصخاب واحخياجاث جٜو   بح  وم  الِا

 :ألاداء لخحعح  ألاظاظيت اإلابادت

ّاث احخياجاث بخحٝيٞ الوعي -     خاسجي(/الضباث )داخلي وجٜو

 الّاملح . جميْ مؽاس٠ت وحصجيْ والّواثٞ الخواجض تبصال -   

 والّملياث. العٍ  ِل  التر٠حز -   

 .ألاداء ومخابّت اإلاعخمش الٝياط -   

 

 

 اإلاالي:  ألاداء جحظين خطىاث  -2   

                                       

لٜخھ الاظتراجیيي الخخىیي جىبیٞ ـیام، حع  نمش آما٥ -1  بداسة ماجیعخحر، سظالت ٔضة، ٜىاُ في النعویت ألاھلیت اإلااظعاث بإداء اِو

 48 ،ؿ 2010 ٔضة، ألاصھش، جامّت ؤِما٥،
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 .ألاداء جحلُل :ألاولى الخطىة -

دذستها ؤولوياتهدا لدم  اإلااظعدت ؤداء باخخيداس ألاداء جحليد  يدخ       الخدالي وجحليد  للولدْ يدٚحّش  وهدو ٜو

دْ دوب ألاداء بدح  الٙجدوة فدي اإلاعدبباث جحليد  واإلاعا٘عدت، يدخ  الّمد  ؤداء فدي للمؽدا١  واإلاخٜو  والّٙلدي، اإلأش

ادة دشاك مّالجدت بلد  تهدذٗ اإلاٝترحدت الخلدو٥  ال  اإلاؽدا١  في مّالجت الٙؽ  يخ  ما ِو  ٘ٝدي الخاسجيدت ألِا

 نخاث  بل  ياد  ٘زل٤ جزوسها م  اإلاؽ٣لت مّالجت جخ  ماِعذ ول٢  للمؽ٣لت الخٝيٝيت وليعذ اإلاعبباث

 1.ألاداء لخحعح  وجىويش وؤلاجشاءاث ألاداء في الٙجوة بح  ما  سابي هو اإلاعبباث جحلي  ٘ا  لزا ؤ٘م 

 . اإلاعالجت ؤو الخدخل وطُلت اخخُاز :الثالثت الخطىة - 

 واهد  ألاداء ومعدبباج ، إلاؽدا١  للظدخجابت ومخ٣املدت وؼداملت معخٍمدت وشيٝدت هدو الاخخيداس فدي الخدذخ       

 ٛ ادة لخجاوص ، اإلالثمت الىش ت الاظخجابت ج٣و   ما ِو  لخحعدح  وظديلت مد  ؤ٠ثدر ؤلاجشاءاث جمثد  م  مجمِو

ّدت اإلادالي والخ٣لٙدت ولولدّاا للماظعدت اإلالثمدت بجدشاءاث حؽد٢ي  ويدخ  ألاداء  الٙاثدذة ِلد  اِخمدادا اإلاخٜو

 جحعدح  بمدذى جٝداط والتدي ألاداء فدي الٙجدوة بمدذى جٝليد  يٝداط ونجاحادا عدتاإلااظ جٝيدي  وؤيمدا اإلاشجدوة،

لذ التي والعخاث  ألاداء  ؤخدزا ألاداء وجىدويش لخحعح  بظتراجيجيت ؤ  ج٣و   ؤ  يجب اإلااظعت، لزا بليها جـو

خباس بّح   .اثاإلاعخوي ١  في وجىبيٝاا ٜبولاا لمما  ؤلاظتراجيجيت جىبيٞ ٜب  ؤهذاٗ اإلااظعت حٕيحر الِا

 . الخطبُم :السابعت الخطىة - 

 ومحاولدت جمدمح  للمخابّدت نٍامدا جفدمي  زد  الخعٙيدز، ححدز ولدّاا يدخ  اإلالثمدت الىشيٝدت اخخيداس بّدذ    

مدا٥ فدي جشيدذها التدي الخٕيحدر مٙداهي  حدر ألامدوس اإلاباؼدشة بخدإزحر الاهخمدام محاولدت مدْ اليوميدت ألِا  اإلاباؼدشة ٔو

 .اإلااظعت و٠ٙاءة ّ٘اليت جحٝيٞ لمما  للخٕيحر بالنعبت

 . ألاداء وجلُُم مساكبت :الخامظت الخطىة - 

 جحعدح  مباؼشة ِل  آزاس لاا ج٣و   والخلو٥  ألاظاليب بّن أل  معخمشة، الّمليت هز  ج٣و   ؤ  يجب      

حر الخاـد ، الخٕيحدر ِلد  ٜيداط جشج٢دض ومخابّدت مشاٜبت وظاث  هعاٟ ي٣و   ؤ  يجب ٠ما ألاداء وجىويش  لخد٘و

 ألاداء يجب في الٙجوة ظذ محاولت ِل  الخإزحر الخاـ  ولخٝيي  الوظاث  جل٤ لعديجت ومب٢شة ساجّت يتحٕز

دوب الّٙلدي ألاداء الشظمي بح  الخٝيي  مْ معخمش وبؽ٣  اإلاٝاسنت  مّلومداث ِلد  حفدلعا ن٣دو   وبدزل٤ اإلأش

 ذ.جذي م  ؤخشى  جٝيي  ِملياث في منها اظخخذاماا والاظخٙادة يم٢  الخٝيي  م 

 اإلاطلب الثالث: العىامل اإلاؤثسة في ألاداء اإلاالي.

                                       

 .10املرجع السابق، ص  – 1



         الفصل الثاوي:                                                                                                                

                                                                                                   ألاداء اإلاالي.                                         

 

~ 48 ~ 

 

 والخاسجيدت اإلااظعدت داخد  الذاخليدت منهدا الاٜخفداديت للماظعداث اإلادالي ألاداء فدي مدازشة  ِوامد  هعداٟ    

 .للماظعت الخاسجي جخّلٞ باإلاحيي

  :في  العىامل هره وجخلخص  :الداخلُت العىامل 1-

 بالؽش٠ت ؤو  اإلاخّلٝت اإلاخٕحراث  جميْ ٘ي  جخٙاِ  الز  ؤلاواس ِ  اسة ِب هو  :الخىظُمي الهُيل   1-1-

مدا٥ جحذيدذ وشيدٞ ِد  بعجداح الخىدي جعٙيدز فدي اإلاعداِذة خدل٥ مد  ويدازش ِمالادا التدي  والنؽداواث ألِا

الؽدش١اث  فدي لأل٘دشاد ألادواس  جحذيدذ حعداي  بلد  باإللدا٘ت لادا اإلادواسد جخفديق زد  ومد  بهدا  الٝيدام ينبغدي

  ٘اِليت. بإ٠بر الٝشاس  اجخار الؽش١اث إلداسة  حعا  التي اإلاواـٙاث لم  الٝشاساث اجخار في عاِذةواإلا

ؤلاداسيدت  العداحيخح  مد  و٠ٙاءجد  ايجابيدت بفدوسة ألاداء ظدلمت بمدما  يعدمح  :الخىظُماي اإلاىاا  2-1-

ؤلاداسيدح    جىبيدٞ ذىمد ِلد  والخّدٗش  لدألداء ـدوسة لشظد  الٝدشاساث  إلاخخدز  مّلومداث وبِىداء واإلااليدت

ا  في ألاداء إلاّايحر  الؽش١اث. ؤموا٥ في جف٘ش

ٛ  واإلااداساث ألاظداليب ِد  ِبداسة هدي  :الخىىىلىحُاا 3-1-  ألاهدذاٗ  لخحٝيدٞ الؽدش٠ت فدي اإلاّخمدذة والىدش

 مثد  ألاندواُ مد  ِدذد الخ٢عولوجيدا جحدذ ويعدذس   باالحخياجداث، اإلافدادس سبدي ِلد   حّمد  والتدي  اإلانؽدودة 

ٝدا  وج٣دو   الىلدب  حعدب ؤلانخدا   جيداج٢عولو   وج٢عولوجيدا  ؤلانخدا  اإلاعدتهل٤، يىلبهدا التدي للمواـدٙاث ٘و

 ؤِمالاددا لىبيّددت اإلاعاظددبت الخ٢عولوجيددا نددُو جحذيددذ الؽددش٠ت ّ٘لدد  الاظددخمشاسيت، بمبددذؤ جلتددزم اإلاعددخمش

 الٝدذسة مد  مخّدذدة جواندب حٕىدي ؤنهدا بال ألاداء ؼدموليت ِلد  الخ٢عولوجيدا وحّمد  ؤهدذا٘اا واإلانسدجمت مدْ

يت والخفت ألاسباح  صيادة بل  باإللا٘ت والخعوعْ واإلاخاوشة  الخ٣اليٚ الخعا٘عيت وخٙن  1 .العٜو

لدجدد   مٝداييغ وهعداٟ ٠بحددرة  ؤو مخوظدىت ـدٕحرة، بلد  الؽدش١اث جفدنيٚ مدذى هدو  الحجام:  4-1-

 الدجد  الذ٘تريدت( يدازش الٝيمدت يبجمدال ؤو اإلابيّداث بجمدالي( الوداجدْ  بجمدالي اإلاوجدوداث، الؽش١اث، بجمدالي

 :بيجابا ؤو ظلبا اإلاالي ألاداء ِل 

 حّٝيدذا ؤ٠ثر جفبح الؽش٠ت بداسة ِمليت الدج  بضيادة ؤ  بحيث الؽش١اث ألداء ِاثٝا الدج  يؽ٣   طلبا:

لي   .ّ٘اليت اٜ  يفبح ؤدائها ِو

فدي   الدواسدة للوحدذة إلاّلومدتا ظدّش وجفدبح اإلاداليح ، اإلاحللدح  ِدذد يدضداد الؽدش٠ت حجد  بضيدادة  :إًجاباا

 الّلٜدت  ؤ  وبيندذ الؽدش١اث بدإداء الدجد   ِلٜدت دساظداث حدو٥   ِدذة وهعداٟ دٜدت، ؤ٠ثدر اإلااليدت الخٝداسيش

 .وشديت ِلٜت وألاداء الدج   بح 

                                       

 .37 ؿ ، 2002 الشياك، للنؽش، اإلاشيخ داس ألاول ، الىبّت ،ألاعماٌ إلاىظماث اإلاالي ألاداء جمّت، ٘شحاث العّيذ -1
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 :في جخمثل  :الخازحُت العىامل -2 

ِلد   حّخمدذ ٜخفداديت،الا العدلْ ؤظدواٛ جإخدزها ؤ  يم٢د  التدي ألاؼد٣ا٥ مد  الّذيدذ جوجدذ الظاىق:   1-2-

ٛ  هي٣د  مد   اإلادالي ألاداء ويدازش ألاسبداح، حٍّدي  اجد  مد  بةجباِد  اإلااظعدت جٝدوم الدز  والعدلٟو العدو

  العاحيت

 .والىلب للّشك الٝانونيت

اإلاعا٘عدت  الخدذاِياث اإلااظعدت جواجد  ِعدذما اإلادالي، لدألداء محٙدض ولدْ دوسيد  جلّدب  :اإلاىافظات 2-2-

مواجادت  حعدخىيْ ال الخدذاِياث جدذاٟس ِدذم حالدت وفدي اإلادالي وولدّاا ستهاـدو  لخحعدح  جاهدذة ٘خحداو٥ 

 .اإلاالي ؤداءها يخذهوس  وبزل٤ اإلاعا٘عت

 :بىشيٝخح  جازش :الاكخصادًت ألاوطاع  3-2-

   :اإلاالي ألاداء ِل  ظلبا يازش ١الخطخ   الاٜخفاديت ألاصماث حالت ظلبا. 

  1.بيجابا يازش ما إلنخا   ذولت ال دِ  ؤو ال٢لي الىلب اسجٙاُ حالت  :بيجابا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خالصت

                                       

 .83 ص ، 2000 سعودية،ال للنشر، المريخ دار الراهنة (،  األعمال )التحديات لمنظمات المالي األداء جمعة، فرحات السعيد -1
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جحٝيدٞ  مد  جم٢د  التدي للماظعدت اإلااليدت ألاهدذاٗ جحٝيدٞ مدذى ِلد  الخّدٗش ِمليدت هدو اإلادالي ألاداء ب       

 ؤداة يّخبدر الٝدشاساث ١وند  الجخدار اإلادالي ؤدائهدا بخٝيدي  اإلااظعدت تهدخ  لدزا اإلاعدخٝب ، إلاواجادت ؤمدا  هدامؾ

ابيدت حعدمح دت خدل٥ مد  ؤلاظدتراجيجيت وحّدذي  بخصدخيح ٜس   اإلاشاحد   مد  مجمِو
ً
 البيانداث جمدْ مد  ببخدذا

  واإلاّلوماث ؤلاحفاثيت
ً
وال خمداد وهدزا الخصخيحيت، الّملياث ومخابّت اإلاعاولياث جحذيذ بل  ـو  ِلد  بااِل

 .اإلاخخلٙت تاإلاالي واإلااؼشاث والنعب اإلااليت والٝواث  اإلاخواص   ألاداء بىاٜت في مّيعت مخمثلت ؤظغ

ٛ  بحدذى اإلااليدت الٝدواث  جدذٜيٞ يّخبدر        ِلد  والخّدٗش اإلادالي ألاداء لخٝيدي  اإلادذٜٞ ينخهجادا التدي الىدش

 لخعداب ؤظداط حّخبر التي الٝواث  هز  في الواسدة اإلاّلوماث صخت م  الخإ٠ذ خل٥ م  معخوى ماؼشاج  

 .اإلاالي الخواص   وماؼشاث النعب اإلااليت

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الثالث: دوز الخدكُم الداخلي في جحظين مؤشساث ألاداء اإلاالي في إلاؤطظتالفصل 

 * جمايذ. 

:  ماهُت   اإلاؤطظتاإلابحث ألاٌو

 : اثٚ(مٙاهي  ِامت حو٥ اإلااظعت * اإلاطلب ألاٌو  )ؤهذاٗ و ٌو

 ٜواث  ماليت. * اإلاطلب الثاوي: 

 ص  اإلاالي.النعب اإلااليت و ماؼشاث الخوا: * اإلاطلب الثالث 

 مظاهمت الخدكُم الداخلي في جحظين مؤشساث ألاداء اإلاالي في اإلاؤطظت.اإلابحث الثاوي: 

 :  دوس الخذٜيٞ الذاخلي في جحٝيٞ ّ٘اليت ألاداء اإلاالي في اإلااظعت. * اإلاطلب ألاٌو

 دوس الخذٜيٞ الذاخلي في اجخار الٝشاساث. * اإلاطلب الثاوي: 

 ٞ الذاخلي لعخاث  اإلااظعت.جٝيي  اإلاذٜ * اإلاطلب الثالث: 

 * خالصت. 
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 جمهُد:     

 والاظدخمشاسيت البٝداء هدو ألاظدمى هدذ٘اا وعّخبدر مّيعدت، ؤهدذاٗ لخحٝيدٞ حعدع  ماظعدت ؤ  ب              

داثٚ معدخوى  ِلد  ؼدأل ؼدٕل اليدوم ؤـدبح ألاداء ؤ  حيدث الّٙدا٥، ألاداء يمدمنها التدي  والّمليداث الٌو

 ِد  يندخ  مدا ؤ  جمداعي نخدا  ِد  ِبداسة هدو اإلااظعدت فدي ألاداء أل  رلد٤ ت،اإلااظعد بنؽداواث اإلاشجبىدت

 وبالخدالي مدادة، ؤو آلدت ؤو بنعدانا ١اندذ ظدواء اإلااظعدت ؤداء ِلد  جدازش التدي اإلاؽداس٠ت ألاودشاٗ جميدْ مؽداس٠ت

 تاإلاعا٘عد واؼدخذاد اإلاحيىدت البيئيدت الخٕحدراث حعداُس ٌد  فدي خاـدت لدشوسيا، ؤمدشا ؤـبح ألاخحر هزا جحعح 

ٛ  ؤج  م  يٙت وجود وجوب م  البذ وبالخالي معا٘عيها ِل  الخٙو  وعّخبدر بهدا، للظترؼداد اإلااظعت داخ  ٌو

يٙدت الدذاخلي الخدذٜيٞ ٛ  وظدٗو ألاخحدرة هاجد   ؤداء جحعدح  فدي دوس  مد  لادا إلادا اإلاعاظدبت الٌو  هدزا فدي نخىدش

 .اإلااظعت في ألاداء جحعح  في الذاخلي الخذٜيٞ دوس  بل  الٙف 
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:  ماهُت اإلاؤطظت  . اإلابحث ألاٌو

 ِلد  جدازش التدي اإلااليدت العياظداث فدي والمدّٚ الٝدوة مواو  ِ  لل٢ؽٚ ؤداة اإلاالي ألاداء جٝيي  يّخبر       

ل  الشبحيت  .مّيعت ؤظغ ِل  يّخمذ اإلاالي ألاداء جٝيي  ؤ  حيث للماظعت، اإلاالي اإلاش٠ض ِو

 

 :  ؤطظت.مفاهُم عامت حٌى اإلااإلاطلب ألاٌو

 حعٍسف اإلاؤطظت. -1     

واإلاعحرو  في بِىداء حّشيدٚ ؼدام  ومحدذد للماظعدت، ٠مدا ؤ  هعداٟ اخدخلٗ فدي  اخخلٚ اإلا٢ٙشو       

ؤحجاماددا وؤنواِادددا وحجدد  نؽددداواتها وؤؼددد٣الاا الٝانونيددت سا٘ٝدددذ هددز  الّمليدددت، ٘مددد  بددح  هدددز  الخّددداسيٚ 

 نجذ:

ه بنخداجي ؤو بحدذى ألانؽددىت اإلاخّلٝدت بهددا مد  ِمليددت اإلااظعدت هدي الوحددذة الاٜخفداديت التددي جمداسط نؽددا  

 الؽشاء والخخضي  والبيْ لخحٝيٞ ألاهذاٗ التي وجذث م  ؤجلاا.

حر ؤلانخدا  لٕدشك الدعدويٞ    اإلااظعت هدي جميدْ ؤؼد٣ا٥ اإلاعٍمداث الاٜخفداديت اإلاعدخٝلت حاليدا هدذ٘اا جد٘و

م٢دددد  الٝدددو٥ ؤنهددددا وحدددذة اٜخفدددداديت وهدددي معٍمدددت ومجاددددضة ب٢يٙيدددت جوصعددددْ ٘يهدددا اإلااددددام واإلاعددداولياث، ٠مدددا ي

 جخجمْ ٘يها اإلاواسد البؽشيت واإلااديت للنؽاه الاٜخفاد .

 (1818/  1813حعٍسف واٌز ماهع: )  

دددذ جحدددذ بداسة نٙدددغ سؤط        جخمثددد  اإلااظعدددت الشؤظدددماليت فدددي ِدددذد مددد  الّمدددا٥ يّملدددو  فدددي نٙدددغ الٜو

 اإلاا٥ وفي نٙغ اإلا٣ا  م  ؤج  بنخا  نٙغ العلّت.

ددددت مدددد   والخّشيددددٚ   الددددز  يم٢دددد  اظخخلـدددد  هددددو ؤ  اإلااظعددددت نٍددددام جٝجددددي اٜخفدددداد  يٝددددوم ِلدددد  مجمِو

الّعاـدددش اإلاترابىدددت ٘يمدددا بينهدددا، ٘خخمثددد  فدددي الوظددداث  اإلااديدددت والبؽدددشيت والخجاحزيدددت جٝدددوم بنؽددداواث ألجددد  

 1جحٝيٞ هذٗ واحذ ؤال وهو خلٞ معخو  وخذماث.

 خصائص اإلاؤطظت: -

 يٍاش وجود خفاثق للماظعت وهي ١الخالي:م  خل٥ الخّشيٙاث اإلاٝذمت       

  .وحذة بنخاجيت ؤ  ؤ  اإلااظعت جٝوم بةنخا  ظلّت ؤو جٝذي  خذمت 

  .مش٠ض ٜشاس اٜخفاد  ما يمث  اظخٕللاا ألامث  لّوام  ؤلانخا  وهو يىابٞ مبذؤ الشؼادة الاٜخفاديت 

                                       

 .105ناـش داد  ِذو  ، "بٜخفاد اإلااظعت"، داس اإلاحمذيت الّامت، الىبّت الثانيت، الجضاثش، ؿ   -1
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  .  لاا ؤهذاٗ ؤظاظيت هي الشبح والاظخمشاسيت في العٛو

  جلي ِمليت ؤلانخا  ِمليت جوصعْ اإلاعخجاث والخذماث. وحذة جوصعْ حيث 

  .وحذة اجخماِيت ١ونها احخو  ِل  الّعفش البؽش ، ولاا حذود جٙفلاا ِ  الّال  الخاسجي 

 ؤهداف ووظائف اإلاؤطظت.   -2   

 :)عامت( ؤهداف اإلاؤطظت -    

ت م  ألاهذاٗ ٘عجذ البّن منها:         ١  ماظعت لاا مجمِو

 ظخمشاسيت في الوجود والخىوساث ب  ؤم٢  ويلت ظعواث البٝاء.* البٝاء والا 

 * العمو ويخحٝٞ رل٤ م  خل٥ الّم  ِل  صيادة حج  اإلابيّاث.

* اإلاعددداوليت الاجخماِيدددت وجخمثددد  فدددي الّاثدددذ ِلددد  اإلاعددددثمشي  ٘دعدددع  بدددزل٤ اإلااظعدددت بلددد  جحٝيدددٞ ؤسبددداح 

 ظعويت لخوصعّاا ِل  اإلاعدثمشي .

 ٥ جٝذيماا إلاعخو  ِالي الجودة وبإظّاس مّٝولت.* بسلاء الضباث  م  خل

 * بسلاء الّاملح  ِل  اإلااظعت ؤ  جمم  للّام  معخوى م  ألاجش يعمح ل  بخلبيت حاجياج .

ت واإلاخجذدة باظخمشاس. باث اإلاجخمْ اإلاخعِو  * بسلاء اإلاجخمْ ورل٤ م  خل٥ جلبيت ٔس

 ؤوال: ؤهداف اإلاؤطظت الاكخصادًت.

ظعدددددداث الاٜخفدددددداديت ظددددددواء ١انددددددذ ِموميددددددت منهددددددا ؤو خاـددددددت يعددددددّو  وساء بنؽددددددائه  ب  ؤصددددددخاب اإلاا      

للماظعدددت، بلددد  جحٝيدددٞ جملدددت مددد  ألاهدددذاٗ والتدددي جخخلدددٚ وجخّدددذد، بددداخخلٗ ؤصدددخاب ووبيّدددت وميدددذا  

 نؽاه اإلااظعاث، ويم٢  جلخيق هز  ألاهذاٗ في العٝاه الخاليت:

 ألاهداف الاكخصادًت: -1

يددددٞ الددددشبح اإلابددددرس ألاظاسدددد ي لوجددددود اإلااظعددددت ألندددد  يعددددمح لاددددا بخّضيددددض واٜتهددددا جحٝيددددٞ الددددشبح: يّخبددددر جحٝ -   

الخمويليدددددت الزاجيدددددت التدددددي حعدددددخّملاا فدددددي جوظددددديْ ٜدددددذساتها وجىويشهدددددا ؤو ِلددددد  ألاٜددددد  الخٙددددداً ِليهدددددا وبالخدددددالي 

 1الفمود ؤمام معا٘عت اإلااظعاث ألاخشى والاظخمشاس في الوجود.

وامددد  ؤلانخدددا  وس٘دددْ بنخاجياتهدددا مددد  خدددل٥ الخخىددديي اإلاح٢ددد  ِٝلعدددت ؤلانخدددا : ؤ   اظدددخّما٥ الشؼددديذ لّ - 

دددُو فدددي اإلاؽدددا١   والدددذٜيٞ لإلنخدددا  والخوصعدددْ زددد  مشاٜبدددت جعٙيدددز الخىدددي والبدددرام  ورلددد٤ بهدددذٗ جٙددداد  الٜو

 الاٜخفاديت واإلااليت وؤلا٘لط في آخش اإلاىاٗ نديجت لعوء اظخّما٥ ِوام  ؤلانخا .

                                       

اث الجامّيت،  – 1  .15، ؿ1999ؤحمذ وشواس، جٝعياث اإلاحاظبيت الّامت في اإلااظعت، ديوا  اإلاىبِو
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 مْ:حٕىيت اإلاخىلباث التي يحخاجاا اإلاجخ - 

وهددزا مدد  خددل٥ جحٝيددٞ ١امدد  ِعاـددش ؤلانخددا  لخلبيددت الخاجدداث اإلاتزايددذة، ويجددب ؤ  يحٝددٞ ؤلانخددا  مددا     

 يلي:

 * معخوى ِالي م  اإلاشونت.      

ذ اإلاحذد دو  جٝذي  ؤو جإخحر.        * ؤ  يخ  ؤلانخا  في ٜو

ذ اإلاحذد.        * ؤ  يخ  حعليم  لىالبي  في الٜو

 ُت:ألاهداف الاحخماع -2 

 م  بح  ألاهذاٗ الاجخماِيت التي حعع  اإلااظعت الاٜخفاديت ِل  جحٝيٝاا ما يلي:       

لما  معخوى مٝبو٥ م  ألاجوس: يّخبر الّما٥ في اإلااظعت م  بح  اإلاعخٙيذي  ألاواثد  مد  نؽداواا،  - 

ا  ددددا، بر حيدددث يخٝالددددو  ؤجدددوسا مٝابدددد  ِملاددد  بهددددا، وعّخبدددر هددددزا اإلاٝابددد  حٝددددا ممدددمونا ٜانونددددا وؼدددِش ٘ش ِو

يّخبددددددر الّمددددددا٥ الّعفددددددش الخيددددددو  والحددددددي فددددددي اإلااظعددددددت بال ؤ  معددددددخوى وحجدددددد  هددددددز  ألاجددددددوس جتددددددراوح بددددددح  

 1الانخٙاك والاسجٙاُ حعب وبيّت اإلااظعت ووبيّت العٍام الاٜخفاد  واإلاعخوى اإلاّيص ي.

وجي جحعددددح  معددددخوى مّيؽددددت الّمددددا٥: ب  الخىددددوس العددددشعْ الددددز  ؼدددداذج  اإلاجخمّدددداث اإلايددددذا  الخ٢عولدددد - 

بدددددداث جتزايدددددذ بٍاددددددوس معخوجددددداث جذيددددددذة باإللدددددا٘ت بلدددددد  الخىددددددوس  يجّددددد  الّمددددددا٥ ؤ٠ثدددددر حاجددددددت بلددددد  جلبيددددددت ٔس

 الخماس  لا .

حر بّددددن الخإميعدددداث مثدددد  الخددددإمح  الفددددحي  -  حر جإميعدددداث ومشا٘ددددٞ للّمددددا٥: حّمدددد  اإلااظعدددداث ِلدددد  جدددد٘و جددد٘و

مدت مثد  الخّاونيداث الاظدتهلٟ والخإمح  لذ الخدوادر الّمد  و٠دزل٤ الخٝاِدذ، باإللدا٘ت بلد  اإلاشا٘دٞ الّا

 واإلاىاِ ...

جإهيدد  الّمددا٥: حيددث يددخ  جددذسيب وجىددويش الّدداملح  وس٘ددْ معددخوياث مادداساته  اإلااعيددت، وهددزا ِدد  وشيددٞ  - 

ْ اإلاعخوى اإلانهدي والخخفدق حعدب الٝدذسة اإلااعيدت  بخماُ الّما٥ بل  دوساث ج٣وي  وجذسيب م  ؤج  ٘س

  للّما٥.

 

 

                                       

 .21اإلاشجْ العابٞ، ؿ – 1
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 1وظائف اإلاؤطظت: -   

حر ِوام  ؤلانخا :        اثٚ الاظخٕل٥ ووٌاثٚ ج٘و اثٚ يم٢  جٝعيماا بل  ٌو  للماظعت ٌو

دددددت ألانؽدددددىت والّمليددددداث التدددددي حعددددداه  فدددددي جعٙيدددددز البدددددرام  والخىدددددي  وظاااااائف الاطاااااخغالٌ: -1 هدددددي مجمِو

 اإلاخّلٝت بالجانب الدؽٕيلي للماظعت وجخمث  ٘يما يلي:

   - :ً يٙدددت الؽدددشاء و  وظُفااات الخماااٍى يٙدددت الؽدددشاء يدددخ  بسظدددا٥ وجمثددد  مادددام ٌو الخخدددضي  حيدددث ؤ  مادددام ٌو

ولباث اإلاوسدي  وجٝوم بمشاٜبت هز  ألاخحرة حتى اظخلم اإلاواد اإلاىلوبدت وحعدليماا إلافدلخت الخخدضي  ومد  

 ز  جبذؤ اإلاشاٜبت ِعذ دخو٥ اإلاواد بل  اإلاخض  للخإ٠ذ ب  ١انذ مىابٝت مْ ما هو مسج  في الٙواجحر.

ددددداثٚ حيدددددث جٝدددددوم بخحويددددد  اإلادددددواد بلددددد  ظدددددلْ لخلبيدددددت حاجيددددداث حّخ وظُفااااات ؤلاهخااااااج: -     بدددددر مددددد  ؤهددددد  الٌو

 اإلاعتهل٢ح .

يٙددت الدعددويٞ: هددي جميددْ ألانؽددىت التددي جشا٘ددٞ العددلْ مدد  مشا٠ددض بنخاجاددا بلدد  مشا٠ددض اظددخّمالاا ؤو  -     ٌو

 اظتهل٠اا.

 وهي جخمث  ٘يما يلي:وظائف جىفير عىامل ؤلاهخاج:  -2

بالخفددو٥ ِلدد  اليددذ الّاملددت وجّلاددا ٜددادسة ِلدد  ؤداء اإلااددام واإلاحاٍ٘ددت ِلددد   جخّلددٞ وظُفاات ألافااساد: -    

يت والٙف .  الّلٜاث الىيبت بح  الّما٥ واإلااظعت وولْ نٍام الخّيح  والتٜر

يٙدددت مامدددت حيدددث ال يم٢ددد  للماظعدددت الٝيدددام ومواـدددلت ماامادددا مددد  دو   الىظُفااات اإلاالُااات: -     اِخبدددر ٌو

 جوا٘ش ألاموا٥ اللصمت.

شلاا. الىظُفت اإلاحاطبُت: -       جخمم  جمْ البياناث اإلااليت واإلاحاظبيت وجبويبها وحسجيلاا ِو

 

 :مياهت اإلادكم الداخلي داخل اإلاؤطظت*    

ددْ يددازش        الاظددخٝلليت جحٝيددٞ ِلدد  ٜذسجدد  ِلدد  داخدد  اإلااظعددت  الددذاخلي للمددذٜٞ الخعٍيمددي اإلاٜو

يت   ؤؼدشنا ٠مدا ِملد  فدي واإلاولدِو
ً
ابدت بيئدت فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ إلداسة الخعٍيمدي الولدْ ويخخلدٚ ظدابٝا  الٜش

  ؤخدشى  بلد  ماظعدت  مد 
ً
 ومعدايشتها مخابّتهدا فدي جلد٤ ؤو اإلااظعدت "الؽدش٠ت" هدز  بلٕخد  الدز  للخىدوس  جبّدا

ابدت، نٍد  ألحدذر  ِد  اإلاعبثٝدت الخدذٜيٞ للجعدت ؤو ؤلاداسة إلاجلدغ ؤو الّليدا لدإلداسة بمدا جخمدْ ؤنهدا حيدث الٜش

  اإلاذٜٞ جبّيت ج٣و   ؤ  هو وألامث  الىبيعي الولْ ؤ  بل  اإلاولُو هزا في الباحثو   وعؽحر سة،ؤلادا مجلغ

                                       

 70، ؿ1998، داس اإلاحمذيت الّامت، الجضاثش، الىبّت الثانيت، ـموي  ِبود، اٜخفاد اإلااظعت  -1
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 .باإلااظعت بداس   معخوى  ؤِل  بل  الذاخلي

 

 

 

 

 اإلاطلب الثاوي: اللىائم اإلاالُت.

 :المالية القوائم تعريف  -1  
 :منها اإلااليت للٝواث  حّاسيٚ ِذة هعاٟ    

 حّىي الٝواث  هز  مّيعت، إلااظعت اإلااليت لألنؽىت سظميت تجلث ِ  ِباسة هي اإلااليت الٝواث   -

 1  .الىوي   واإلاذى الٝفحر اإلاذى ِل  اإلااظعت هز  وسبحيت اإلاالي الولْ ملخق ِ 

  باإلااظعت. والاظدثماسيت والخمويليت ؤلانخاجيت والّملياث لألنؽىت مخلق ِ  ِباسة بإنها ٠زل٤ حّٗش  -

  وحّٗش  -
ً
نخاث   و٠زل٤ الضم ، م  مّيعت نٝىت في الاٜخفاديت للوحذة اإلاالي للمش٠ض بيا  ؤنها ل ِ ؤيما

 .ظابٝت صمعيت ٘ترة خل٥ ِملياتها

 ألنؽىت سظميت تجلث ِ  ِباسة هي اإلااليت الٝواث  ؤ  الٝو٥  يم٢  العابٝت الخّاسيٚ خل٥ م     

 .مّيعت صمعيت ٘ترة خل٥ لاا اإلاالي اإلاش٠ض جٍاش اإلااظعت

 

 :اإلاالُت اللىائم ؤهىاع -2     

 :وهي ؤظاظيت ٜواث  ؤسبّت بل  اإلااليت الٝواث  جعٝع          

  وحّدٗش  :اإلااالي اإلاسهاص كائمات  -
ً
 جادت مد  جوضدح التدي الٝاثمدت وهدي ،اإلاحزانيدت ؤو اإلادالي الولدْ بٝاثمدت ؤيمدا

ٛ  ) اإلانؽداة فدي ألامدوا٥ مفدادس  ؤخدشى  جادت مد  ألامدوا٥ هاجد  واظدخخذاماث (والالتزامداث  اإلال٢يدت حٝدو

دو٥  دو٥  بعدود إلاخخلدٚ لخٍيدت بعدود مد  الٝاثمدت هدز  بعدود وجخ٣دو   ،(ألـا  بِدذاد جداسيخ فدي والخفدوم ألـا

  .الخاسيخ رل٤ في للؽش٠ت اإلاالي الولْ ِل  الخّٗش في اإلاعخخذمح  يعاِذ مما اإلااليت الٝواث 

  جدذو٥  خدل٥ مد  وهدزا مّدح ، جداسيخ خدل٥ اإلااظعدت إلاوجدوداث بيدا  ؤو جدشد :ؤنهدا ِلد  ؤيمدا وحّدٗش     

و٥  جانب هما جانبح  م  يخ٣و    .الخفوم وجانب ألـا

                                       

شاك اإلااليت الٝواث  جحلي  الذهشاو ، الذي  ٠ما٥  - 1  203 ؿ ، 2001 مفش، الجامّيت، الذاس الاظدثماس، أٔل
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 م  الذخ  ـافي ِ  جٙصح وهي الدؽٕي ، ٜاثمت ؤو اإلا٣اظب ٜاثمت ؤيما ِليها ويىلٞ  :الدخل كائمت  -

  .مّيعت ماليت ٘ترة خل٥ بيشاداتها م  اإلااظعت مفشو٘اث وشح خل٥

ديذ فدي الخٕحدر جٙعدحر بهدذٗ حّدذ  :لىلدًاتا الخادفلاث كائمات  -  جلخديق وشيدٞ ِد  للماظعدت العٝدذ  الـش

اث اإلاخحفدلث  العٝدذ  الخدذ٘ٞ ٜدواث  حّدذ مدا ًس  ا و٠ثدي اإلاحاظدبيت، الٙتدرة مدذى ِلد  جحدذر التدي واإلادذِ٘و

 
ً
  ؤو ؼاشيا

ً
 1 .ظعويا

ٛ  جوضدح :اإلاظااهمين حلاىق  كائمات -  وؤسبداح مدا٥ ؤطس  مد  رلد٤ وجٙفديلث الترا٠ميدت  اإلاعداهمح  حٝدو

حر محخجضة  2.رل٤ ٔو

 

 .اإلاالُت لللىائم الداخلي الخدكُم -3   

  حّخبدر ١ونهدا اإلادالي ألاداء جٝيدي  ِمليدت ِليهدا حّخمدذ التدي الّعاـدش ؤهد  مد  اإلااليدت الٝدواث  حّخبدر     
ً
ملخفدا

 اإلادالي الخدواص   وماؼدشاث  اإلااليدت النعدب لخعداب ؤظاط حّخبر ؤنها ٠ما مّيعت، ٘ترة خل٥ اإلااظعت ألنؽىت

ٛ  ظديخ  مدا وهدزا وصدختها ظدلمتها مد  بالخإ٠دذ اإلادذٜٞ يهخ  حيث  ؤحدذ ِلد  بدالتر٠حز اإلابحدث هدزا فدي لد  الخىدش

  باِخباسها اإلاحزانيت  في واإلاخمثلت اإلااليت الٝواث  هز 
ً
    اإلااليت والنعب اإلااؼشاث لخعاب معىلٝا

 .اإلاالُت اللىائم جحلُل -

 وباظددخخذام جبويبهددا بّددذ اإلااليددت الٝددواث  دساظددت بإندد  (Financial analysé ) اإلاددالي الخحليدد  يّدٗش    

 ألاظاليب

 وؤزدش وحجد  الّعاـدش هدز  ِلد  الىاسثدت الخٕحدراث  و ِعاـدشها بدح  الاسجباوداث بٌاداس بهدذٗ ورلد٤ ال٢ميدت

دت واؼدخٝاٛ الخٕحدراث  هدز   العاحيدت مد  اإلااظعدت ولدْ دساظدت ِلد  حعداِذ التدي اإلااؼدشاث  مد  مجمِو

 اإلاعدخٙيذة ٗس ا لدأله اللصمدت اإلاّلومداث جٝدذي  و٠دزل٤ اإلااظعدت هدز  ؤداء وجٝيدي  والخمويليدت لدؽدٕيليتا

 .العليمت ؤلاداسيت الٝشاساث اجخار ؤج  م 

ح  واإلاذٜٞ اإلاالي اإلاحل  يعخخذم         :هما اإلاالي الخحلي  م  نِو

 :ألافلي الخحلُل -1   

                                       

 37 ؿ ، 2011 ألاسد ، اإلاعحرة، اسد الثانيت، الىبّت ،وجطبُلي هظسي  مدخل اإلاالُت اللىائم جحلُل اإلاىاسنت، ٘لح ٔعا  خعٙش، سض ي ا مايذ -1

 .140 ؿ ، 2007 مفش، الجامّيت، الذاس ،اإلاحاطبت معاًير طىء في اإلاالُت اللىائم وعسض إعداد لىٙي، ؤحمذ العيذ ؤمح  -2
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دامألا  مٝاسندت ألا٘ٝدي بالخحليد  يٝفدذ          ازعدح   مخخاليدت محاظدبيت ٘تدراث لّدذة اإلااليدت بدالٝواث  الدواسدة ٜس

 بح  اإلاٝاسنت مث  ؤ٠ثر، ؤو مخخاليح  ِامح  مذاس ِل  ول٢  راج  البعذ ٜيمت بح  ج٣و   اإلاٝاسنت ؤ  ؤ ، ؤ٠ثر ؤو

تدراث الٙ ١اندذ ١لمدا جشجٙدْ ألا٘ٝدي الخحليد  نخداث  واّٜيدت ب  ظدابٝت ظدعواث ِدذة مدذاس ِلد  الدشبح ـدافي

 ِلد  اخدخلٗ ٘يهدا يحدذر التدي اإلاجداالث جحذيدذ فدي الخحليد  هدزا يعداِذ ٠مدا وويلدت، اإلاٝاسندت اإلااليدت الضمعيدت

د  اإلااظعدت ولدّيت ِد  ؤدٛ ـدوسة ج٣دوي  مد  اإلادالي اإلاحلد  ويم٢د  واظدْ، نىداٛ  اإلاعدخٝبليت اججاهاتهدا ِو

 النعدب جلد٤ اججدا  ودساظدت واثظدع ِدذة خدل٥ اإلااليدت النعدب اظدخخذام الخحليد  هدزا ٌد  فدي ؤيمدا ويم٢د 

 1. .النعب جل٤ في الخٕحر دسجت ٜياط بل  باإللا٘ت ،الذساظت مح  ٘ترة خل٥

 :السؤسيي الخحلُل - 2 

 بليد  ينخمدي الدز  للمجمدُو اإلاحزانيدت  ِعاـدش مد  ِعفدش ل٣د  اإلائويدت  النعدبت بٌاداس فدي الخحليد  هدزا يخمثد 

 يدخ  ؤ  يجدب الخحليد  مد  العدُو هزا مئو ، ٜس  بل  حو٥ ظدخ الّعاـش مجمُو ؤ  يّجي وهزا الّعفش، هزا

 مجمدُو بلد  مدثل العٝذيدت نعدبت حعداب يدخ  ؤ  رلد٤ مثدا٥ الواحدذة، اإلاحاظدبيت الٙتدرة نٙدغ مد  بيانداث ِل 

دو٥  ِعاـدش  ِعاـدش بمجمدُو الّعفدش هدزا بمٝاسندت نٝدوم ال وؤ  الواحدذة، العدعت محزانيدت  نٙدغ فدي ألـا

و٥   .ِامح  ٜب   الواسدة ألـا

 

 .اإلاالي الخىاشن  ومؤشساث اإلاالُت اليظب :الثالث اإلاطلب

 :اإلاالُت اليظب -1   

 للماظعدت اإلادالي اإلاش٠دض بٝاثمدت بمدا خاـخح  مّلومخح  بح  الّلٜت إليجاد محاولت اإلااليت النعب حّخبر      

 ؤو

، بهما ؤو الذخ  بٝاثمت
ً
 ولْ حٝيٝت ِ  ؤ٘م  بٙا  الخحلي  بّمليت اإلاّعيت ألاوشاٗ جضود ٘هي لزا مّا

  .حذا ِل  مّلومت ١  جحلي  ِل  اِخمذث برا اإلااظعت

  اإلااظعدت ؤداء جٝيدي  هدو اإلااليدت النعدب اظدخخذام مد  الادذٗ ب      
ً
  جٝييمدا

ً
يا  مثد  جواندب لّدذة مولدِو

 ٜوة

 النعب هز  وجعٝع  ،التزاماتها مواجات ِل  و٠زل٤ ،اظدثماساتها م  والّواثذ ألاسباح جحٝيٞ ِل  ٜابليتها

 : بل  ِموما

                                       

 12 ؿ ، 2008 ألاسد ، للنؽش، واث  داس الثالثت، الىبّت اللساز،  صىاعت مدخل اإلاالي الخحلُل وآخشو ، محمذ ؼا٠ش معحر -1
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ل وظب -ؤ   :الخمٍى

 جمويلي مفذس ١  معاهمت مذى ا٠دؽاٗ ؤ  الخمويليت، النعب وجحلي  دساظت  م  النعب هز  جم٢     

و٥  في جموي  و٥  ِامت بفٙت ألـا  :م  ١  جم  وهي خاـت، بفٙت الثابخت وألـا

o النعدبت  ٘ادز  الذاثمدت، بداألموا٥ الفدا٘يت الاظددثماساث حٕىيدت معدخوى  بلد  حؽدحر  :الدذاث  الخمويد  نعدبت

 الّام . اإلاا٥ لشؤط ؤخشى  حّخبر ـيأت

o  دولاا  اإلااظعدت حٕىيدت مدذى وحّجدي  :الخداؿ الخمويد  نعدبت ؤمدوا٥  ٜدذسة ؤ  الخاـدت، بإموالادا الثابخدت أـل

و٥  حٕىيت ِل  بها يلخٞ وما اإلاعاهمح   1 الثابخت. ألـا

o  وبالخدالي للماظعدت اإلادالي الاي٣د  داخد  الدذيو   وص  بلد  النعدبت هدز  حؽدحر  :الٝانونيدت الاظدخٝلليت نعدبت 

 دسجت اظخٝلليتها

o اء، ِل  الٝذسة نعبت ؤيما حعمى  :الخاسجي الخموي  نعبت  اإلااظعت موجوداث حٕىيت معخوى  جبح  ال٘و

 الخاسجيت. بإموالاا

  :الظُىلت وظب -ب

ادا  خدل٥ مد  الجاسيدت  ِماليتهدا جموي   في ؤلاداسة  ٜذسة لٝياط  ٠إداة حعخخذم        ٘و   اإلادالي اإلاش٠دض ِلد  ٜو

 :الخاليت النعب جم  وهي للماظعت الخٝيٝي

o و٥  حٕىيت مذى جبح   :الّامت العيولت نعبت  .ألاج  ٜفحرة للذيو   م٣وناتها ب٣  اإلاخذاولت ألـا

o بواظىت ألاج  ٜفحرة الذيو   ١  حٕىيت مذى جبح   :اإلاخخفشة العيولت نعبت  ٛ  .الخٝو

o  خماد ألاج  الٝفحرة ديونها ١  حعذيذ ِل  اإلااظعت ٜذسة مذى جبح   :الجاهضة عيولتال نعبت  ِل  بااِل

  اإلاوجودة العيولت
ً
اا جحذ حاليا  .٘ٝي جف٘ش

  :اليشاط وظب - ج

 لدذوسة ألاظاظديت للم٣ونداث الدعديحر ظياظدت وجٝيدي  بذساظدت  حعدمح الدعديحر بنعدب ٠دزل٤ وجدذع      

 :الخاليت النعب حؽم  اإلااظعت، معحر   وٗش م  اإلاعخهجت الاظخٕل٥

o  هما ؤظاظح  ماؼشي  حعاب اإلاخضوناث لخالت الجيذة اإلاخابّت جخىلب  :اإلاخضوناث دوسا   نعبت: 

                                       

اث ديو   الثانيت، الىبّت ،- محلىلت وجماٍزً بإمثلت مدعم هظسي  جحلُل-اإلاالي الدظُير لعلوط، مباٟس -1  ، 2012 ،الجضاثش الجامّيت، اإلاىبِو

 .45ؿ
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 :م  ل٣  اإلااؼش هزا يحعب  :اإلاخصوهاث دوزان وظبت 1-

 * نعبت الذوسا  بالنعبت للبماِت.

 * نعبت الذوسا  بالنعبت للمواد واللواصم.

 ا  بالنعبت للمعخجاث الخامت.* نعبت الذوس 

 .اإلاخاص   معخوى  ِل  باإلاخضوناث للحخٙاً الوظيىيت اإلاذة بخحذيذ اإلااؼش هزا يعمح  الدوزان: مدة  -2

oاإلااظعت وٗش م  للّملء اإلامعوحت الوظيىيت اإلاذة جل٤ هي  :الّملء ديو   لخحفي  الوظيىيت اإلاذة 

 .ديو   م  ِليه  ما لدعذيذ  الٝبن ؤوساٛ

o  موسدوها وٗش م  للماظعت اإلامعوحت الوظيىيت اإلاذة جل٤ هي :اإلاوسدو   ديو   لدعذيذ الوظيىيت ذةاإلا 

 1. ديو   م  ِليها ما لدعذيذ الذْ٘ ؤوساٛ

o  حعدذيذ ٘تدرة بحعداب اإلااؼدش هدزا يعدمح  :ألاجد  واإلاخوظدىت الىويلدت الدذيو   لدعدذيذ الوظديىيت اإلادذة 

 .الزاجيت الخمويليت الىاٜت ؤظاط ِل  ألاج  واإلاخوظىت الىويلت الذيو  

  :السبحُت وظب -د

ِد   حّبدر ؤنهدا ٠مدا الخ٣لٙدت، وهي٣لدت ألانؽدىت بدإداء اإلاخّلٝدت للمعدخوياث اإلاؽدشوُ جحٝيدٞ مدذى جٝديغ     

دْ بالعديولت يخّلدٞ ٘يمدا اإلاؽدشوُ اجخدزها التدي والٝدشاساث  العياظداث محفدلت نخداث   جمد  وهدي اإلادالي، وال٘ش

 :الخاليت النعب

o  يحٝدٞ  ؤ  ٜبد  البيدْ ظدّش بليهدا يدعخٙن ؤ  يم٢د  التدي اإلائويدت النعدبت جٝديغ :اإلابيّداث ِلد  بحالدش  هدامؾ

 ّ٘ليت. خعاثش اإلاؽشوُ

o  و٥  مجمُو ِل  الّاثذ مّذ٥  اظدثماساث اإلاؽشوُ. مجمُو ِل  الّاثذ النعبت هز  جٝيغ  :ألـا

o  ألاظا . حملت اظدثماساث  مجمُو ِل  الّاثذ يٝيغ  :اإلال٢يت حٞ ِل  الّاثذ مّذ٥ 

 :اإلاالي الخىاشن  مؤشساث  -2

 :يلي ٘يما جخمث  ماؼشاث  ِل  اإلااظعت جواص   مذى إلبشاص  اإلاالي اإلاعحر يعدعذ      

 الخمويليدت، الاحخياجداث لخلبيدت اإلاؽدشوُ ؤصدخاب مد  راحدي جمدويلي مفدذس بمثابدت هدو  :العامال مااٌ زؤض -ؤ

و٥  في ان٢ماػ حذور التح في للذاثعح  والخمايت ألاما  هامؾ يمث  ٠ما ؤن   1الخجاسيت. ألـا

                                       

 .88ؿ ، 2006 مفش، الخذيث، الّشبي اإلا٢خب العادظت، الىبّت ،-معاصس جحلُلي مدخل - اإلاالُت ؤلادازة هعذ ، ببشاهي  معحر  -1
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 واحدذة دوسة ِد  مدذتها جضيدذ ؤخدشى  مدواسد بلد  اإلااظعدت حاجدت ِد  يّبدر  :العامال الاحخُااج لسؤطاماٌ – ب

 الّام  ما٥ لشؤط باالحخيا  يعمى ما وهي

ىت - ج  وهدي ل٥،الاظخٕ دوسة إلاذة حوصتها في التي ألاموا٥ مجمُو بإنها اإلااظعت خضيعت حّشيٚ يم٢   :الخٍص

 الذوسة. خل٥ ظاثلت مبالٖ م  ّ٘ل ٘ي  الخفٗش حعخىيْ ما ؤ  الجاهضة الٝي  ـافي حؽم 

 

 اإلابحث الثاوي: مظاهمت الخدكُم الداخلي في جحظين مؤشساث ألاداء اإلاالي في اإلاؤطظت.

 ِليد  الذالدت اث واإلااؼدش  اإلادالي ألاداء جحعدح  فدي حعداه  التي ألادواث بحذى الذاخلي الخذٜيٞ ؤ  يّخبر      

 الدذاخلي الخىبيٝدي، ٘الخدذٜيٞ الجاندب ِلد  العٍدش   الجاندب بظدٝاه وإلاحاولدت ماليدت، وماؼدشاث مد  نعدب

 وجحعدح  اإلااظعدت فدي اإلادالي معدخوى ألاداء ِد  ال٢ؽدٚ بينهدا مد  والتدي للماظعدت خدذماث ِدذة يٝدذم

 .ماؼشاج 

:  دوز الخدكُم الداخلي في جحلُم فعالُت ألاداء  اإلاالي في اإلاؤطظت. اإلاطلب ألاٌو

الخددذٜيٞ الددذاخلي يددخ  بّددذ جعٙيددز الّمليدداث اإلاحاظددبت ٘ٝددذ ١ددا  ا٠دؽدداٗ الٕددؾ وألاخىدداء لٝددذ ١ددا        

ولددبي البياندداث يمثدد  الّمدد  ألاظاسدد ي للخددذٜيٞ الددذاخلي، ؤ  الخحٝيددٞ مدد  ظددلمت السددجلث والبياندداث 

يٙددددت ال خددددذٜيٞ الددددذاخلي ٘اددددو نؽدددداه واإلاحاٍ٘ددددت ِلدددد  ؤـددددو٥ اإلااظعددددت بّددددذها حددددذر جىددددوس معىٝددددي لٌو

الخٝيي  إلاعخّذة ؤلاداسة في ح٢ماا ِ  ألاداء في اإلااظعت ِو  ٠يٙيخ  الخعٙيز لألنؽدىت اإلاخخلٙدت ورلد٤ 

م  خل٥ جإظيس ي بشام  للخذٜيٞ الذاخلي م  اظخٝلل  الخعٍيمدي لدزل٤ ٌادشث ـدوسة جذيدذة للمدذٜٞ 

 يددددإمش ويفدددلح وال يٙصددددح بددد  يعدددداِذه  فددددي الدددذاخلي اججددددا  ألا٘دددشاد الددددز  يشاجدددْ ؤِمددددالا  ٘اددددو يعصدددح وال 

ددددددي  اإلاّلومدددددداث بلدددددد  ؤلاداسة الّليددددددا والخوجيدددددد  ؤلاسؼدددددداد بالوظدددددداث   جىددددددويش وجحعددددددح  ؤِمددددددالا  و٠ددددددزل٤ جـو

 1وألادواث اإلاخّاٗس ِليها.

يٙددددت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي م٣انددددت بدددداسصة فددددي مٍّدددد  اإلااظعدددداث واسجباودددد  ِلدددد  معددددخوياث       لٝددددذ ؤخددددزث ٌو

حدددق ١ا٘دددت ألانؽدددىت والّمليددداث اإلاخخلٙدددت الخعٍدددي  لددديغ ٠دددإداة ٜس ابيدددت بددد  ٠نؽددداه جٝييمدددي للخدددذٜيٞ ٘و

                                                                                                                

 50 ؿ ، 2000 ،الجضاثش الّامت، اإلاحمذيت داس ،-مالي جحلُل-الدظُير مساكبت جلىُاث ِذو ، داد  ناـش . -1

بولعواس خحر، الخذٜيٞ الذاخلي ٠إداة لخحلي  وجحعح  ؤداء اإلااظعت الاٜخفاديت، مز٠شة لعي  ؼاادة اإلااظتر، جخفق الخذٜيٞ ومشاٜبت   -1

 .68.،ؿ2017معخٕان  ، الدعيحر ، جامّت ِبذ الخميذ اب  باديغ ،
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بهددذٗ جىويشهددا وجحٝيددٞ ؤٜصدد ى ٠ٙايددت بنخاجيددت منهددا ومددا ١انددذ لخبليددٖ هددز  اإلاشجبددت الخعٍيميددت لددوال جمددا٘ش 

الّذيذ م  الّوام  التي حعاِذ ِل  نموها وجىويشها واصديداد ؤهميتهدا ووٜداجي مد  خدل٥ جدذٜيٞ ألاحدذار 

ٜدداجْ اإلاالدديت وبنؽدداجي لدؽددم  الخإ٠ددذ مدد  ١دد  نؽدداه مدد  ألانؽددىت اإلااظعددت ورلدد٤ مدد  خددل٥ ولددْ والو 

 بشام  الخذٜيٞ.

ب  الخدددذٜيٞ الدددذاخلي فدددي جدددوهشة يهدددذٗ بلددد  جحٝيدددٞ ؤهدددذاٗ اإلااظعدددت بّٙاليدددت و٠ٙددداءة ؤنددد  يعدددع  بلددد      

الخحلددددديلث و  جحعدددددح  ألاداء، ورلددددد٤ فدددددي جميدددددْ معدددددخوياث ظدددددواء ١اندددددذ ِاليدددددت ؤو دنيدددددا ورلددددد٤ مددددد  خدددددل٥

دددياث واإلانؽدددوسة التدددي يٝدددذماا إلاخخلدددٚ اإلاعدددحري  والّمليدددح  فدددي اإلااظعدددت، ٘الخدددذٜيٞ الدددذاخلي يٝدددوم  الخـو

ت م  الٝواِذ وألاظغ والتي يم٢  جلخيفاا ٘يما يلي:  ِل  مجمِو

ابددددت ِلدددد  الّمليدددداث ألاخددددشى والّمدددد  ِلدددد   - ابددددت اإلااليددددت والٜش جددددذٜيٞ وجٝددددوي  ّ٘اليددددت و٠ٙدددداءة وجىبيددددٞ الٜش

 لاا ؤ٠ثر ّ٘اليت وبخ٣لٙت مّٝولت.جّ

و٥ اإلااظعت م  جميْ ؤنواُ الخعاثش. -  الخحٝيٞ م  مذى وجود الخمايت ال٣ا٘يت أـل

يداث  - يت ألاداء اإلاعٙز ِل  معخوى اإلاعاولياث التي ١لٚ الّاملو  بالٝيام بهدا وجٝدذي  العِو جحعح  نِو

 اإلاعاظبت لخحعح  ِملياث اإلااظعت وجىويشها.

ْ ال٢ٙاءة -  ا بنخاجيت ِ  وشيٞ الخذسيب باٜتراح اللصم منها. ٘س

جٝصدددد ي وجحذيدددددذ ؤظدددددباب اإلاؽدددددا١  التددددي جحدددددذر فدددددي اإلااظعدددددت وججيددددذ الخعددددداثش وألالدددددشاس العاجمدددددت ِنهدددددا  -

 واٜتراح ما م  ؼإنها مّالجتها ومعْ حذور مث  رل٤ في اإلاعخٝب .

   1بجشاء الذساظاث والاخخباساث الخاـت بعاءا ِل  ولب م  ؤلاداسة. -

    

 اإلاطلب الثاوي: دوز الخدكُم الداخلي في اجخاذ اللسازاث.

 ب  للخذٜيٞ الذاخلي دوس في جحعح  ألاداء م  خل٥ معاهمخ  في اجخار الٝشاساث في اإلااظعت.      

ف اللساز  ؤوال: حعٍس

لدد٤ الّمليددت ِددٗش الٝددشاس ِلدد  ؤن :"ِمليددت الاخخيدداس بددح  بلددذي  ؤو ؤ٠ثددر بيعمددا ِمليددت اجخددار الٝددشاس هددي ج      

و٥ بل  الٝشاس"  اإلابنيت ِل  دساظت والخ٢ٙحر اإلاولوعي الواعي للـو

                                       

 .70اإلاشجْ العابٞ، ؿ –1
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ددٚ مّددح  ؤو هددو ِمليددت اإلاٙالددلت      ٠مددا ِددٗش ِلدد  ؤندد " هددو الاخخبدداس اإلاددذٟس بددح  البددذاث  اإلاخاحددت فددي مٜو

 2بح  حلو٥ بذيلت إلاواجات مؽ٣لت مّيعت واخخباس الخ  ألامث  م  بينها"

 

 

 الداخلي في اجخاذ اللساز:مظاهمت الخدكُم  -2   

ددو٥ بلدد  الٝددشاساث الشؼددديذة والجيددذة وجخمثدد  فددي جحليددد          هعدداٟ خىددواث معىٝيددت ينبغددي بجباِادددا للـو

ٚ وجحذيذ البدذاث ، جٝيدي  البدذاث  اخخبداس البدذي  ألامثد  جعٙيدز البدذي  الدز  جد  اخخيداس   وحصخق اإلاٜو

مامددددت فددددي ١دددد  خىدددددوة مدددد  خىددددواث ِمليددددت اجخدددددار  وجٝيددددي  العخدددداث ، ٠مددددا يلّددددب الخدددددذٜيٞ الددددذاخلي ؤدواسا

دددٙاث ١املدددت و١ا٘يدددت ليدددخ  اظدددخّمالاا فدددي  الٝدددشاساث بحيدددث يعددداِذ ِلددد  جإهيددد  اإلاّلومدددت لخ٣دددو  جيدددذة مـو

ّاليددددت، بدددداإلاواصاة مددددْ خىددددواث ِمليددددت اجخددددار  ِمليددددت ـددددعْ الٝددددشاس للخفددددو٥ ِلدددد  الٝددددشاساث راث جددددودة ٘و

دو٥ بلد  جٝدذي  مّلومداث ماهلدت الجخدار   الخذٜيٞ الذاخلي ل  دوس  حيداة ي٣د‘الٝشاساث ٗ و  آخشهدا الـو

الٝددشاساث ؤلاداسيددت و جبددذؤ ِمليددت الخددذٜيٞ بةِىدداء نٍددشة حددو٥ مولددُو الّمليددت وبِددذاد بجددشاءاث الخددذٜيٞ 

اإلاعاظدددبت لدددزل٤ اإلاولدددُو وبدددزل٤ يدددخ  حصدددخيق الولدددْ اإلاحددديي وجحذيدددذ دسجدددت الخىدددش العددداج  ومددد  زددد  

يٞ لخليهددا ولددْ الخىددت ومدد  زدد  ولددْ بظددتراجيجيت للٝيددام بّمليددت ولددْ بظددتراجيجيت للٝيددام بّمليددت الخددذٜ

الخدددذٜيٞ لخلبيتهدددا ولدددْ الخىدددت اللصمدددت لدددزل٤ ليبدددذؤ اإلادددذٜٞ بدعٙيدددزها مدددْ الّمددد  فدددي ١ددد  مدددشة ِلددد  لدددبي 

ألاداء ويددددخ  رلدددد٤ مدددد  ٜبدددد  اإلاددددذيش اإلاعدددداو٥ ِلدددد  مذيشيددددت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي ويٝددددوم بةدخددددا٥ الخحعدددديعاث 

زا فددي ١دد  مددشة يددخ  بِددذاد جٝشيددش حددو٥ ١دد  هددز  الخىددواث مّلومدداث ماهلددت المددشوسيت ِلدد  ١دد  نٝددق وه٢دد

ّاليت.  1 الجخار الٝشاساث وحعاه  بزل٤ في بِذاد ٜشاساث راث جودة ٘و

حيدددددددث ج٢ؽدددددددٚ ١ددددددد  الخٝددددددداسيش التدددددددي يّدددددددذها اإلادددددددذٜٞ الدددددددذاخلي ؤهميدددددددت بالٕدددددددت لدددددددإلداسة الّليدددددددا بةِىددددددداء      

يٞ ٜيمدددددددت ممدددددددا٘ت للمخّددددددداملح  مدددددددْ اإلااظعدددددددت الخولددددددديحاث واٜتدددددددراح الخحعددددددديعاث، وعّىدددددددي هدددددددزا الخدددددددذٜ

١اإلاعدداهمح  وهددزا يعدداِذ اإلااظعددت فددي بلددوسة جملددت مدد  الٝددشاساث ٠ٝددشاس الاظدددثماس والخمويدد  حيددث حّخمددذ 

ؤلاداسة الّليددددا ِلدددد  هددددز  الخٝدددداسيش الجخددددار ٜشاساتهددددا التددددي ج٣ددددو  فددددي ـددددالخاا، حيددددث ؤ  اجخددددار ؤلاداسة الّليددددا 

لدد خبدداس ِو ددياث اإلاددذٜٞ بّددح  الِا   ؤظاظدداا يددخ  اجخددار ٜشاساتهددا، وهددزا يعدداه  فددي الخحعددح  مدد  ألاداء لخـو

                                       

 .29، ؿ2006خلٚ ِبذ هللا الواسداث، الخذٜيٞ الذاخلي بح  العٍشيت والخىبيٞ،داس الوساٛ، ألاسد ، الىبّت ألاول ،   -2

 .30اإلاشجْ العابٞ، ؿ –1
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اإلااظعدددت وعّىيهدددا مش٠دددض جعا٘سددد ي فدددي العدددٛو وععدددخوجب فدددي رلددد٤ ؤ  يخمخدددْ اإلادددذٜٞ الدددذاخلي فدددي اإلااظعدددت 

 2باالظخٝلليت ال٣ا٘يت لٝيام ماام . 

 

 

 اإلاطلب الثالث: جلُُم اإلادكم الداخلي لىخائ  اإلاؤطظت.

 لداخلي لىخائ  اإلاؤطظت.جلُُم اإلادكم ا -   

ب  العخدددداث  النهاثيددددت ِدددد  انتهدددداء مدددد  الّمليددددت الخددددذٜيٞ حّخمددددذ ِلدددد  نؽدددداه الّٙلددددي وألاهددددذاٗ والتددددي        

ابدت، ٘ادو اإلاعداو٥ ِد  اإلاخابّدت ١ا٘دت  حعع  اإلااظعت بل  جحٝيٝاا ٘الخذٜيٞ الدذاخلي ؤداة مد  ؤدواث الٜش

  مخشجاتهددددا جٝدددداسيش جٝدددذم بلدددد  مجلددددغ ؤلاداسة ؤو الّمليددداث ومشاٜبددددت ؤنؽددددىت اإلااظعدددت وؤٜعدددداماا ومدددد  ؤهددد

لجدددا  الخدددذٜيٞ يهدددذٗ الخدددذٜيٞ الدددذاخلي بلددد  معدددخّذة ألا٘دددشاد ِلددد  ألاداء معددداولياته  ب٣ددد  دٜدددت و٠ٙددداءة 

ددياث التددي جخّلددٞ بإنؽدددىت  حر لاددد  جددو معاظددب وجٝددذي  لادد  مخخلدددٚ الخحاليدد  والخـو رلدد٤ مدد  خددل٥ جدد٘و

 التي ظيخ  جذٜيٝاا.

يٞ الدددذاخلي بٙحدددق وجٝيدددي  ّ٘اليدددت ألاداء ورلددد٤ بمٝاسندددت ألاداء الّٙلدددي بدددالخىي يٝدددوم ٜعددد  الخدددذٜ     

يت داخ  اإلااظعت.  واإلاّايحر وألاهذاٗ والعياظاث اإلاولِو

ابيدددت حيدددث حّخبدددر ١ددد  مددد  العياظددداث        وعّخبدددر هدددزا العدددُو مددد  جدددذٜيٞ ألاداء هدددو جدددذٜيٞ ؤلاجدددشاءاث الٜش

ابددددت الذاخليددددت، و  مدددد  ناحيددددت ؤخددددشى حعددددخخذم مشاجّددددت ألاداء ٠جددددضء مدددد  والخىددددي ؤجددددضاء مدددد  نٍددددام الٜش

يت والاظددخٝلليت  ِمليددت جٝيددي  ألاداء ال٢لددي التددي جٝددوم بدد  ؤلاداسة وحتددى يددخم٢  ِعدد  ؤ  يدعددموا باإلاولددِو

فددددي جميددددْ مشاحدددد  ِمليددددت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي وجمخددددذ ٜاثمددددت معدددداولياث الخددددذٜيٞ الددددذاخلي لخٝيددددي  ؤلاداسة 

 1اولت ِ  اظخخذام جل٤ اإلاواسد.داثما نٍشا أل  ؤلاداسة هي اإلاع

جشج٢ددض مشاجّددت جٝدداس  ِلدد  ٠ٙدداءة والّٙالددت ويخىلددب الٝيددام بهددا وضددح ؤهددذاٗ مٝبولددت جٝدداس  بهددا نخدداث       

يت لخعٙيز مشاجّت ألاداء.  ألاداء الّٙلي، ٘الخذٜيٞ الذاخلي يّخمذ ِل  جضء م  اإلاٝاييغ اإلاولِو

ت.  ؤوال: الخدماث الاطدشاٍز

                                       

يس ى ٜذاد ، "بداسة الجودة الؽاملت"، داس الياصوس  الّلم –2 ذ ِبذ هللا الىاجي، ِو  .82، ؿ2008يت للنؽش والخوصعْ، ِس
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الخددددذٜيٞ معدددداهمت ٠بحددددرة فددددي هددددز  الخددددذماث الاظدؽدددداسيت التددددي جمددددم  لاددددا ٜددددذسة ِلدددد   حعدددداه  ماعددددت      

 الّم  في ِذة م  ألانؽىت اإلاخّلٝت بها وجخمث  ٘يما يلي:

 جىويش اإلااظعت وولْ ظياظتها. -1

 بداسة ؤلانخا   -2

 نٍ  اإلاّلوماث ؤلاداسيت ومّالجت البياناث. -3

ٙح  والخّييعاث. -4  بداسة اإلاٌو

ت.ثاهُا: م ت ؤلاداٍز  ساحل خطىاث الخدماث الاطدشاٍز

 جخمث  هز  اإلاشاح  في:       

جحذيذ اإلاؽ٣لت: وحّخبر الخىوة ألاول  التي يٝوم بها اإلاذٜٞ الذاخلي ِعذ جٝدذي  الخدذماث الاظدؽداسيت  -1

ّت والّم  الز  ينبغي انجاص .  ؤلاداسة وهي جحذيذ اإلاؽ٣لت والاذٗ منها جٝذي  العخاث  اإلاخٜو

 بنجاص مامت الخذمت الاظدؽاسيت: والواْٜ يحخ  بجباُ اإلاشاح  الخاليت: -2

 جٝص ي الخٝاثٞ. - 

 جحلي  الخٝاثٞ. - 

 ـيأت الخلو٥ والاٜتراحاث. - 

 الخعٙيز. - 
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 خالصت: 

 نعخنخ  ؤ  ِمليت جحعح  ؤداء وجٝذيم  جلّب دوسا ّ٘اال في ال٢ؽدٚ ِد  بّدن اإلاؽدا١  والّيدوب       

ونٝدددداه المدددددّٚ التددددي جواجددددد  ألاهددددذاٗ اإلاعدددددىشة لددددذى اإلااظعدددددت، ٘ٝددددذ حّدددددود ؤظددددباب انخٙددددداك ٠ٙددددداءة 

ّاليت ألاداء في اإلااظعت بل  نٝق ؤو بهما٥ بداسة الخذٜيٞ الذاخلي لدزل٤ ِلد  اإلادذٜٞ الدذاخلي الٝيدام  ٘و

ألامثددددددد  بّمليددددددت جٝيدددددددي  ؤداء اإلااظعددددددت بٕيدددددددت جحٝيددددددٞ ؤهدددددددذا٘اا والخٙدددددداً ِلددددددد  اظددددددخمشاسيتها، باظدددددددخٕل٥ 

إلم٣انياتهددا اإلااديددت والبؽددشيت والّمدد  ِلدد  جحعددح  وجٝيددي  ألاداء ٣٠دد ، اظددخخذام مخخلددٚ مّددايحر الخٝيددي  

ّا٥.  ووٜش  اإلاخخلٙت بفٙت محذدة لخحٝيٞ ؤداء ٠ٚء ٘و
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 خاجمت: 

يٙت الذاخلي الخذٜيٞ يّخبر        ش ٘هدي مامدا وبداسصا دوسا  جلّدب اإلااظعدت داخد  مامدت ٌو دسجدت  ؤ٠بدر لادا جد٘و

 بخحعدح  ٠دزل٤ الدذاخلي الخدذٜيٞ يهدخ  ٠مدا ِليهدا، للخٙداً حعدع  اإلااظعدت ؤ  باِخبداس إلامخل٣اتهدا حمايدت

دت خدل٥ مد  ورلد٤ للماظعدت اإلادالي ماؼدشاث  ألاداء  ي٢ؽدٚ ٘ادو للماظعدت يٝدذماا التدي الخدذماث مجمِو

 وجٝدذي  اإلااليدت، والنعدب للٝدواث  ٘حفد  ٥خدل مد  وجىويشهدا جحعدينها يخىلدب التدي اإلادواو  والخداالث ِد 

ياث   .للماظعت اإلاالي اإلاش٠ض ولّيت ٘ي  يبح  الز  جٝشيش  خل٥ إلاّالجتها م  جـو

عدا       الخىدوساث ِدشك خدل٥ مد  الدذاخلي، الخدذٜيٞ ماعدت مد  ١د  ِدشك بلد  الذاسظدت هدز  فدي جىٜش

ؤهميدت  ِد  وج٣لمعدا ووعيدا خاـدت ٙتوبفد دوليدا ِامدت بفدٙت الدذاخلي الخدذٜيٞ بهدا مدش والخٕحدراث التدي

ّاليدت ٠ٙداءة جحعدح  فدي ظدحر  ودوس   معهجيدت و٠دزا ٠ٙاءجد  ِذم ِ  اإلاترجبت واإلاخاوش وؤهذاٗ اإلااظعدت  ٘و

اإلااظعدت  ٠ٙداءة وصيدادة جحعدح  الدذاخلي الخدذٜيٞ ٔدشك ؤ  وبمدا ِليهدا، مخّداٗس ومّايحر ٜواِذ باظخخذام

ابيدت ؤداة الدذاخلي الخدذٜيٞ باِخبداس لياإلادا ألاداء بمولدُو وسبىد  س ه رٟ مد  البدذ اإلادالي  ألاداء جحعد  ٜس

 الذساظت. خل٥ م  بلي  الخـو  ج  ما وهزا للماظعاث

ذ        لذ ٜو ت بل  الذساظت  جـو  :ألاحي حعب نوسدها والخىبيٝيت العٍشيت م  العخاث  مجمِو

ت الدزاطت هخائ   :ؤوال  .الىظٍس

ت بل  ـ الخو  ج  الذساظت  هز  خل٥ م         :يلي ٘يما بجمالاا يم٢  العخاث  م  مجمِو

 ببدذاء ؤجد  مد  اإلااظعدت داخد  مد  شدخق بد  يٝدوم معدخٝ  جٝييمدي نؽاه ِ  ِباسة الذاخلي الخذٜيٞ * 

 الشؤ 

 فددي الٝاثمدت وؤلاجددشاءاث  ألانٍمددت ّ٘اليددت ومددذى اإلاحاظدبيت والسددجلث الدذ٘اجش وظددلمت صددخت حدو٥ 

 اإلااظعت،

ت في ؤهميخ  ج٢م   .للماظعت يٝذماا التي الخذماث مجمِو
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 هدامؾ ؤمدا  جحٝيدٞ مد  جم٢د  والتدي اإلااظعدت فدي اإلادالي الىدابْ راث ألاهذاٗ جحٝيٞ اإلاالي باألداء يٝفذ * 

دت  فدي ماؼدشاج   جخمثد  اإلااليدت، والفدّوباث للمخداوش والخفدذ  اإلاعدخٝب  إلاواجادت  النعدب اإلااليدت مجمِو

 .اإلاالي وماؼشاث  الخواص  

اإلاحدوس  خدل٥ ٘مد  اإلادالي، ألاداء لخٝيدي  ِليهدا الاِخمداد يدخ  التدي ألاظدغ ؤحدذ اإلاخدواص   ألاداء بىاٜدت * حّخبدر

 .جحٝيٝاا بٕيت اإلااظعت ظىشتها التي اإلااليت ألاهذاٗ جبح  اإلاالي

مجداالث  جحذيدذ خدل٥ مد  اإلادالي ألاداء ماؼدشاث  جحعدح  فدي اإلادذٜٞ بد  يٝدوم الدز  اإلادالي الخحليد  * يعداه 

ياط اخخلٗ ٘يها يحذر التي  .اإلاالي ألاداء ماؼشاث  في الخٕحر دسجت ٜو

معدْ  خدل٥ مد  اإلااظعدت فدي اإلادالي الخدواص   وماؼدشاث  اإلااليدت النعدب جحعدح  فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ * يعداه 

سبحيدت  مد  يضيدذ ممدا والمدياُ ؤلاظدشاٗ مد  والخدذ وؤلاداسة للّداملح  نفداثح وجٝدذي  ألاخىداء حدذور وجٝلي 

 .اإلاالي ألاداء ماؼشاث  جحعح  وبالخالي اظعتاإلا ومشدوديت

 هخائ  الدزاطت الخطبُلُت: -2

يٙددددت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي ل٣ددددي جحٝددددٞ دوسهددددا اإلاىلددددوب بلدددد  س١دددداثض ودِدددداث  ؤظاظدددديت وجملددددت مدددد   * جحخددددا  ٌو

اإلاّددددايحر اإلاخّدددداٗس ِليهددددا ِلميددددا لخحددددذد معدددداولياتها، واإلابددددادت والٝواِددددذ اإلاخح٢مددددت ٘يهددددا وبماعددددت الخددددذٜيٞ 

واِددددذ العددددلٟو اإلانهددددي التددددي يجددددب ؤ  يخحلدددد  بهددددا الددددذا خلي، والٝددددوانح  واللددددواثح التددددي جعٍماددددا وجح٢ماددددا، ٜو

اإلادددددذٜٞ الددددددذاخلي والخٝعيدددددداث وألادواث اإلادددددداوشة لّمليددددددت الخدددددذٜيٞ الددددددذاخلي والددددددز  يّخمددددددذ ِليهددددددا للٝيددددددام 

 بإِمال  بال٢ٙاءة والّٙاليت اإلاىلوبت.

ظعت م  خل٥ ٜياط العخاث  اإلاحٝٝت ؤو اإلاعخٍشة فدي لدوء * جٝيي  ألاداء يٝوم  ِل  جحذيذ ولّيت اإلاا 

 اإلاّايحر اإلاحذدة معبٝا.

* ٠دددزل٤ يٝدددوم جٝيدددي  ألاداء ِلددد  جحذيدددذ ألاهميدددت النعدددبيت بدددح  العخددداث  واإلادددواسد اإلاعدددخخذمت للخ٢ددد  ِلددد  

 م٣انت اإلااظعت وولّيتها.
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 الخىصُاث: -3

اء مّددايحر وبجددشاءاث ِمددد  خاـددت بهددا وؤخدددشى * لددشوسة الاهخمددام ؤ٠ثددر بالخدددذٜيٞ الددذاخلي، مدد  خدددل٥ بسظدد

 جشجبي بالصخق ؤ  اإلاذٜٞ الذاخلي.

* لددددشوسة اِخمدددداد مّددددايحر واضددددخت للّمدددد  اإلايددددذاني جددددشجبي بخخىدددديي ِمليددددت الخددددذٜيٞ الددددذاخلي، ولددددبي 

بشنامجدد  ؤدلددت ؤلازباجددد الخحٝددٞ مدد  ظددلمت العياظدداث اإلاحاظددبيت، وزدداثٞ الّمدد ، حيددث ج٣ددو  هددز  اإلاّددايحر 

 جات لّم  اإلاذٜٞ ابخذاء م  مباؼشا  للّم  بل  ٔايت الانتهاء مع .ماوشة ومو 

ت:  الدزاطت بمحاوز  جخعلم جىصُاث -  الىظٍس

 الداخلي:  للخدكُم واضحت ؤداء معاًير ب جبني الخاصت الخىصُاث 1-

 تؤنؽدى وظداثش  الّمليداث جدذٜيٞ بلدي سوجيجدي مدالي جدذٜيٞ مد  الدذاخلي بالخدذٜيٞ الانخٝدا٥ لدشوسة        

حر لدشوسة .ألاداء ويحعد  الؽدش٠ت ِلد  بالٙاثدذة يّدود ممدا الؽدش٠ت  ال٣ا٘يدت والبؽدشيت اإلااليدت اإلادواسد جد٘و

يٙدت  الدذاخليح  للمدذٜٝح  الخذسيبيدت الدذوساث ِٝدذ لدشوسة  اإلاعداهمت الؽدش١اث  فدي  الدذاخلي الخدذٜيٞ لٌو

ت ب٠عابه  بهذٗ  ال٣ا٘يت  اإلاّ٘ش

 . جذسييي بؽ٣  ِل  جبعيها الّم  ز  وم  الذاخليح  اإلاذٜٝح  ّاذم ِ  الفادسة الذاخلي الخذٜيٞ بمّايحر

  اإلاعاهمت الؽش١اث في الذاخلي الخذٜيٞ إلداسة اإلااعيت الواجباث جحذيذ لشوسة

 الداخلي:  اإلادكم ومىطىعُت وحُاد باطخلالٌ الخاص   الخىصُاث  2- 

 .اظخٝلل  جذِي   اج   م  ل٤ور الخذٜيٞ لجعت مْ الذاخلي للمذٜٞ مباؼش اجفا٥ خي وجود لشوسة

ل  الذاخلي الخذٜيٞ وحذة جبّيت لشوسة  .ؤلاداسة مجلغ  ؤو بالؽش٠ت مم٢  بداس   معخوى  أِل

ٚ ورل٤ الؽش١اث م  ٠ثحر في الذاخلي الخذٜيٞ اظخٝلليت لخذِي  حاجت  . الخذخ   بٜو

 الخعٍيميدت وابخّدداد الاظدخٝلليت لدما  و٠دزل٤ الدذاخلي الخدذٜيٞ بّمد  الخعٙيزيدت ؤلاداسة جاندب مد 

 .جعٙيزيت بإِما٥ الٝيام ِ  الخذٜيٞ الذاخلي
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 والفاعلُات الىفااءة كُااض الاداخلي فاي اإلاادكم ومظاؤولُاث هطااق بخىطاُع الخاصات  الخىصاُاث -3

 ألاداء: وجلُُم

 هدا٘ي الدذاخلي الخذٜيٞ  صا٥ ال التي الؽش١اث في) اإلااليت ؤلاداسة ِ  الذاخلي الخذٜيٞ ٜع  انٙفا٥ لشوسة  

 والٙاِليدت ال٢ٙداءة جدذٜيٞ بظدعاد الخدذٜيٞ إلم٣انيدت لجعدت ؤو الّليدا ؤلاداسة بلد  وجبّيخد  (اإلااليدت الدذاثشة يدبدْ

 . الذاخلي للمذٜٞ ألاداء وجٝيي 

الدذاخلي  اإلاذٜٞ ؤظاظاا ِل   يٝوم ومّخمذة مٝشة ؤداء مّايحر بولْ للؽش١اث الّليا ؤلاداساث ٜيام لشوسة

 .ّٙليال ألاداء وجٝيي  بٙحق

 آفاق الدزاطت: -4

 ب  ؤ٘اٛ البحث في اإلاولُو ماصالذ مٙخوحت ٘هي جديح اإلاجا٥ ؤمام بحور ؤخشى جخّلٞ بدد:     

 دوس الخذٜيٞ الذاخلي في جٝيي  ألاداء في اإلااظعاث. -

يٙت الخذٜيٞ الذاخلي في اجخار الٝشاساث. -  دوس ٌو

ٝعا في مّالجت هد      يدٞ وفي ألاخحر نإم  ؤ  ن٣و  ٜذ ٘و زا البحدث وبـدابت الادذٗ مد  دساظدخ ، ومدا الخ٘و

 بال م  ِعذ هللا ِض وج .
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 كائمت اإلاصادز واإلاساحع:

 هخب:  -1

 ألاسد ، ِمدا ، والخوصیدْ، للنؽدش الفدٙاء داس الخعداباث، لخدذٜیٞ الخدذیث اإلادذخ  جمّدت، حلمدي ؤحمدذ .1

2000 . 

  1996بحروث، الّشبيت، النهمت داس ،بجشاءاثو  ومّايحر اإلاشاجّت اؼديو ، هللا ِبذ بدسعغ .2

ابدت ،الٝبديلث تدخيماث ظدليماث حمدذ  .3  للنؽدش الثٝا٘دت داس الخ٣وميدت، ألاجادضة ِلد  وؤلاداسيدت اإلااليدت الٜش

  1998 ألاسد ، والخوصعْ،

 . 2000 ألاسد ، ، للنؽش اإلاعحرة داس ،"اإلااليت للٝواث  اإلاالي الخحلي "، ظّادة الشاو ،يوظٚ وهيب خالذ .4

خلددٚ ِبددذ هللا الددواسداث، الخددذٜيٞ الددذاخلي بددح  العٍشيددت والخىبيددٞ،داس الددوساٛ، ألاسد ، الىبّددت ألاولدد ،  .5

2006. 

ٝدا والخىبيدٞ العٍشيدت بح  الذاخلي الخذٜيٞ الوسداث، هللا ِبذ خلٚ .6  الذوليدت، الخدذٜيٞ الدذاخلي إلاّدايحر ٘و

 200 6ألاسد ، للنؽش والخوصعْ، الوساٛ ألاول ، الىبّت

يسدد ى ٜددذاد ، "بداسة الجددودة الؽدداملت"، داس اليدداصوس  الّلميددت للنؽددش والخوصعددْ،  .7 ددذ ِبددذ هللا الىدداجي، ِو ِس

2008. 

ما٥ إلاعٍماث اإلاالي ألاداء ، جمّت ٘شحاث العّيذ .8  .2000 ، العّوديت ، الشياك ، للنؽش اإلاشيخ داس ، ألِا

مددا٥ )الخحددذي إلاعٍمدداث اإلاددالي ألاداء جمّددت، ٘شحدداث العددّيذ .9  للنؽددش، اإلاددشيخ داس  الشاهعددت (، اثألِا

  2000 العّوديت،

ما٥، إلاعٍماث اإلاالي ألاداء جمّت، ٘شحاث العّيذ .10  . 2002 الشياك، للنؽش، اإلاشيخ داس ألاول ، الىبّت ألِا

دْ فدي ودوس  الدذاخلي الخدذٜيٞ محمدذ، ـدالحي .11  وجىدويش البحدث مش٠دض ألاولد ، الىبّدت اإلااظعدت، جعا٘عديت ٘س

 2016ِما ، البريت، اإلاواسد

 70، ؿ1998ـموي  ِبود، اٜخفاد اإلااظعت، داس اإلاحمذيت الّامت، الجضاثش، الىبّت الثانيت،  .12

ِىا هللا ؤحمدذ ظدويل  الخعدبا ، الخدذٜيٞ الدذاخلي فدي بيئدت نٍد  اإلاّلومداث اإلاحاظدبيت، الىبّدت ألاولد ،  .13

 2009داس الشايت للنؽش والخوصعْ، ِما ، 

الٝداهشة،  والخوصعدْ، للنؽدش الّلميدت ال٢خدب داس ألامدوا٥، بداسة   اإلادالي،  الخحليد الٙخدوح، ؤبدو ٘مدالت ِلد  .14

1999 . 

٠مددددا٥ ِبددددذ العددددلم ِلددددي، خالددددذ اإلاّخفدددد ، ؤـددددو٥ ِلدددد  اإلاشاجّددددت، بددددذو  وبّددددت، بددددذو  ناؼددددش، جامّددددت  .15

 2003اإلاعفوسة، مفش، 
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 مؽدا١  والٝواِدذ، اإلاّدايحر العٍدش ، ؤلاوداس – الؽدام  والخدذٜيٞ اإلاشاجّدت ؤـدو٥  سيدا، ظدا العديذ محمدذ .16

  2008 الخذيث، مفش، الجامعي اإلا٢خب ، الّم  جىبيٞ

دت، واٜخفداد الال٢ترونيدت البيئدت ٌد  فدي الخعداباث جدذٜيٞ ،١دافي يوظدٚ مفدىٙى .17  اإلاجخمدْ م٢خبدت اإلاّ٘ش

 2012 ألاسد ،، ِما   ،والخوصعْ للنؽش الّشبي

يدددددب، ميلددددددود بوؼدددددعٝحر، الدعدددددديحر اإلادددددالي واإلاحاظدددددبي حعددددددب الب .18 رندددددام  الشظددددددمي الجذيدددددذ، ديددددددوا  ملي٢دددددت ٔص

اث الجامّيت، الجضاثش،   .2010اإلاىبِو

 .105ناـش داد  ِذو  ، "بٜخفاد اإلااظعت"، داس اإلاحمذيت الّامت، الىبّت الثانيت، الجضاثش، ؿ  .19

 ِمدا  والخوصعدْ، للنؽدش واثد  داس والّلميدت، العٍشيدت العاحيدت مد  الخدذٜيٞ بلد  مدذخ  الخميمدي، هداد  .20

 .2004 ألاسد ،

دٙي .21  داس ألاولد ، الىبّدت اإلاّلومداث، ج٢عولوجیدا خدل٥ مد  اإلااظسد ي ألاداء ٘اِلیدت جحعدح  ال٢عاظدبت، ـو

  2011 .ألاسد ، والخوصیْ، للنؽش الّلمیت الیاصوس  

 

 مساحع باللغت الفسوظُت:  -2

Alain Fernandez , les nouveaux tableaux de bord des décideurs ,Edition d’organisation ,paris 

,2000,p 40 

 

 زطائل الجامعُت )ؤطسوحاث ومرهساث(: -3

لٜخھا الاظتراجیيي الخخىیي جىبیٞ ـیام، حع  نمش آما٥ .1  ٜىاُ في النعویت ألاھلیت اإلااظعاث بإداء ِو

 . 2010 ٔضة، جامّت ألاصھش، ؤِما٥، بداسة ماجیعخحر، سظالت ٔضة،

 ،سظدالت "الٝدشاساث واجخدار للماظعدت اإلادالي ألاداء جٝيدي  فدي اإلااليدت اإلاّلومداث دوس " ، جليلدت خدشوٗ بد  .2

 .2009جامّت بومشداط، الجضاثش،  منؽوسة ،ٔحر ماجعخحر

بولعدواس خحددر، الخددذٜيٞ الددذاخلي ٠دإداة لخحليدد  وجحعددح  ؤداء اإلااظعددت الاٜخفداديت، مددز٠شة لعيدد  ؼدداادة  .3

 .2017، معخٕان  ،اإلااظتر، جخفق الخذٜيٞ ومشاٜبت الدعيحر ، جامّت ِبذ الخميذ اب  باديغ 

– الاٜخفداديت اإلااظعدت فدي اإلادالي ألاداء جٝيدي  فدي اإلااليدت الذاخليدت اإلاشاجّدت  دوس  ،مّمدش ؼدذس   ظدّادة .4

 الجضاثدش، جامّدت بدومشداط الدعديحر، ِلدوم في اإلااجعخحر دسجت لعي  مٝذمت مز٠شة ،-ظونلٕاص حالت دساظت

، 2009 
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 اإلاب٢دش إلندزاس نمدور  بسظداء نحدوى  الاٜخفداديت اإلااظعداث يفد اإلادالي ألاداء وجٝيدي  ٜيداط داد ، الٕجدي ِبدذ .5

 فدي الدذ٠خوسا  لعيد  ؼداادة مٝذمدت ؤوشوحدت ،- وبداسعغ الجضاثدش بوسـدتي حالدت – اإلااليدت اإلاحا١داة باظخّما٥

  2006/2007،الجضاثش جامّت الاٜخفاديت الّلوم

 بمحاٍ٘دت الصدخیت ؽداو ال بمذیشیدت الصدخیت ؤلاداساث فدي ألاداء جٝیدی  جبدح ، محمدذ الوھداب ِبدذ .6

 . 2009 ظوسیا، الّاإلایت، ١لیمعدغ ظانذ صخیت، جامّت جخفق بداسة د٠خوسا ، ؤوشوحت الىاثٚ،

 مدز٠شة الاٜخفداديت، باإلااظعدت اإلادالي ألاداء جحعدح  فدي الذاخليدت اإلاشاجّدت دوس  ، ظدّود  سيداك مبدروٟ .7

لدوم والخجاسيدت الاٜخفداديت الّلدوم ١ليدت واإلاحاظدبيت، اإلااليدت الّلدوم فدي اإلااظدتر ؼداادة لعيد  مٝذمدت  ِو

 2003 بع٢شة، خيمش محمذ جامّت الدعيحر،

، البيدذ  جامّدت ماجعدخحر، مدز٠شة الّامدت، اإلاعداهمت الفعاِيت الؽش١اث ؤداء جٝيي  ن٘و ، موس ى .8  اإلاٙدٛش

  2002ألاسد ، 

يٙت دوس  ، اإلاذل  يوظٚ ظّيذ يوظٚ .9  مٝذمت سظالت ، س  وؤلادا اإلاالي ألاداء لبي في الذاخلي الخذٜيٞ ٌو

  2007 ، ٔضة ؤلاظلميت ،الجامّت الخجاسة ١ليت ، والخموي  اإلاحاظبت في اإلااجيعخحر دسجت لعي 

 

 مجالث وملخلُاث:  -4

 وصیدادة اإلاعٍمداث ؤداء جٝیدی  فدي الدعدیحر مشاٜبدت بدح  الخ٣امد  ؤھمیدت نّیمدت، یحیداو   العدّیذ، بدشیؾ  .1

 .01،2012 الّذد الجضاثشیت، اإلااظعاث ؤداء مجلت ّ٘الیخھا،

 الجضاثشيدت، باإلااظعداث الاظددثماس لخحعدح  ٠ذِامدت والخذٜيٞ اإلاحاظبت حو٥  ووجي ملخٝي بفاش ي، هذى  .2

اإلاذيدت،  ٘داسط يحدي الؽدش١اث، حو٠مدت جّٙيد  فدي معداِذة ٠أليدت الدذاخلي الخدذٜيٞ معداهمت حدو٥  مذاخلدت

30/11/2017. 

 ؤداء مجلدت الجضاثشيدت، الؽدش١اث فدي الدذاخلي يٞالخدذٜ مّدايش جىبيدٞ واٜدْ مدايو، هللا ِبدذ ـدالحي، يضيدذ  .3

 . 2016،الجضاثش  09 الّذد الجضاثشيت، اإلااظعاث

، محمدذ يوظدٚ  .4  والٙاِليدت ال٢ٙداءة ٜيداط ِد  اإلاعدخٝ  الخداسجي الخعداباث مشاجدْ معداوليت مدذى جشبدُو

 .ألاسد  ، 16 الّذد للمحاظبح  الٝانونيح ، الّشبي اإلاجمْ ألاداء، وجٝيي 

 ألاح٣دام مخداوش مد  الخدذ فدي ألاسدنيدت الؽدش١اث فدي الدذاخلي الخدذٜيٞ ؤهميدت الؽدوي٣ي، ِليدا  يدونغ .5

 الّدذد ، 30 اإلاجلدذ والٝانونيدت، الاٜخفداديت للّلدوم جامّت دمؽٞ مجلت اإلااليت، الٝواث  إلاّذ  الصخفيت

 2014 ألاو٥،دمؽددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٞ،



 

 

 


