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 ءاإلهدا
 

بعمت خُاحي , الذنىاث الطادْت بلى لالاة الذهُا , مىبو الخىان , ْشة نُني , 

 "  غيىاس فاًشةوالذحي الخبِبت "

مً ؤهاس لي دسب الخُاة , اهخهشذ به ؤًامي في الشذة و الشخاء , بلى مً ؤخمل 

اظمه بٙل اَخخاس , بلى ؤنكم بوعان في الٙىن , بلى مً حهب و شٓى وماصاٛ 

ض "    سغاف شزيف " ٖزلٚ والذي الهٍض

زٓتي و ملجئي خحن غهُي , بلى الجبل الزي اظىذ  بلى ظىذي و نضوحي , بلى

نلُه هُس ي نىذ الشذاثذ , بخىحي ؤظماء , ناجشت , نبذ الاله , ؤًىب , 

 خعحن .

ُٓاث دسبي , بلى مً ؤلجإ لهما ٗلما  بلى مً ًجهلىني ؤٖخُي بهً سيما نني , َس

 ؤحهب , ضذًٓاحي اإلآشبخحن سومِعت و ساهُا 

ت الهاثلت الزي لم ً ت حذي و حذحي الًالُحن بلى بٖش  دشمىوي مً دنىاتهم اإلاباٖس

 بلى  ؤنمامي و نماحي الزًً دنمىوي بدصجُههم و دنىاتهم 

 بلى ناثلت نُىاص حذحي و اخىالي   

 بلى خبِباحي حىحن و ناجشت 

 بلى ؤوالد وبىاث نمي , ؤوالد وبىاث خالي 

 حمُو ؤضذْاجي و ؤخباجي  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشكرات
 

 ؤش٘ش هللا نض وحل نلى وهمخه وؤخمذه نلى َػله نلي بةجمام الذساظت        

م و اإلاشٍش   ل الش٘ش لألظخار الٍ٘ش الزي لم ًبخل نلي  " ولد سػيد"ؤجٓذم بجٍض

 ؾُلت هزا البدث بةسشاداجه و هطاثده و ضبره و دنمه .

نلى معانذجه و هطاثده و بسشاداجه ,   " إسماغيل هىردًً "ٖما ؤش٘ش ألاظخار 

 حهلها هللا في محزان خعىاجه . 

" "بىكزالفت مصطفىٖما ؤجٓذم بالش٘ش لشثِغ مطلخت ْعم اإلاالُت و اإلاداظبت 

 ونماٛ ماظعت وؾىُت للمىخىحاث اإلاىجمُت و اإلاىاد الىاَهت .

لى مجمل بلى ؤنػاء لجىت اإلاىاْشت الزًً ظيىاٛ شٍش مىاْشتهم لهزه اإلازٖشة , ن

 هطاثدهم و جىحيهاتهم .

بلى ْعم نلىم اإلاالُت و اإلاداظبت مً ؤظاجزة و سثِغ ْعم و نمالها وؤظاجزة 

 جخطظ "جذُْٔ و مشاْبت الدعُحر " وؾالب حامهت معخًاهم .
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ٗاَت          حهخبر اإلاداظبت ؤهم هكام مهلىماث في اإلاىكمت خُث ؤنها ؤهم مطادس اإلاهلىماث التي جدخاحها 

ت و اإلاعخخذمحن الخاسحُحن , َاإلاهلىمت اإلاداظبُت هي جلٚ اإلاهلىمت راث اإلاطادس اإلاخخلُت ,  اث ؤلاداٍس اإلاعخٍى

جُعحرا و ششخا ووضُا , إلاهالجتها و بخشاحها في والتي حشٙل اإلاادة الخُت التي ًمً٘ الخهامل مهها جدلُال و 

 شٙل اإلاهلىماث جمثل اإلاهؿُاث التي جُُذ في نملُت اجخار الٓشاس .

شه هزه اإلاهلىماث مً           حهخبر اإلاهلىمت اإلاداظبُت اإلآىم و  اإلاىحه للٓشاس و التي ًخٙىن منها ؤظاظا , إلاا جَى

ت في نالم ألانماٛ ,  ونلُه ًجب ؤن جٙىن هزه اإلاهلىماث راث  ؤمً و غمان ٖمخؿلباث ؤظاظُت و غشوٍس

ابُت لزلٚ .  حىدة نالُت و ًجب ؤن جخمخو بخىاص الصخت و اإلاطذاُْت لزا ًخؿلب َشع ؤدواث ْس

ش         بن ؤهمُت الخذُْٔ ج٘مً في جُُٓم و الخإٖذ مً صخت البُاهاث و اإلاهلىماث و الٓىاثم اإلاالُت و الخٓاٍس

 م اإلاهلىماث اإلاداظبت .التي ًخشحها هكا

حزة ألاظاظُت داخل اإلااظعت ٌهخبر َدظ مىخكم مً ْبل شخظ مداًذ         َالخذُْٔ الذاخلي ٌهخبر الٖش

سؤي في اإلاداًذ نً نذالت الٓىاثم   إلبذاءللذَاجش و السجالث و اإلاعدىذاث و الخطٛى نلى ؤدلت و ْشاثً الصمت 

ُاءة ؤلاداسة في اظخًالٛ اإلاى   اسد اإلاخاخت لذيها , َهى وظُـ بحن اإلاهلىماث اإلاداظبُت و اإلااظعت اإلاالُت ٖو

ادة و جدعحن ُْمت الهملُاث  بلىيهذٍ الخذُْٔ الذاخلي        معانذة ؤلاداسة بةنؿاء جإُٖذاث معخٓلت و ٍص

 مً خالٛ اإلاشاحهت 

ت في نالم ألانماٛ ,         ش اإلاهلىمت اإلاداظبُت ؤمً و غمان ٖمخؿلباث غشوٍس و نلُه ًجب ؤن جٙىن راث  جَى

ابت نليها   حىدة نالُت وجخمخو بخىاص الصخت و اإلاطذاُْت لزا ًخؿلب َشع ؤدواث الْش

شه ؤنماٛ الخذُْٔ الذاخلي الزي ٌهخبر ٗىاظؿت بحن اإلاهلىماث اإلاداظبُت و اإلااظعت ,       وهزا ما جَى

ٔ اهتهاج مذخل مىغىعي لخ ابت . بحشاءاثُُٓم وغمان مطذاُْت اإلاهلىماث , وهزا نً ؾٍش  الْش

 إشكاليت الدراست : 

 ؟ما هى الشابـ بحن اإلاهلىمت اإلاداظبُت و الخذُْٔ الذاخلي 

 ألاسئلت الفزغيت :

ذ مً الخُاضُل انخمذها الدعائالث الُشنُت :   للمٍض

 ما اإلآطىد بالخذُْٔ الذاخلي وما هى دوسه ؟-
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 الُٓام بمهمخه داخل اإلااظعت ؟ هل ًدبو اإلاذْٔ الذاخلي مىهجُت مدذدة اإلاشاخل نىذ -

ش اإلاذْٔ الذاخلي ؟ -  ؤزش اإلاهلىمت اإلاداظبُت نلى جٓاٍس

 فزطياث الدراست :

 : إلاهالجت ؤلاشٙالُت الشثِعُت و الدعائالث الىاحمت ننها وغو الُشغُاث الخالُت 

م معخٓل ٌهمل بطُت ؤظاظُت في مجاٛ اإلاىغىناالخذُْٔ الذاخلي هى  - ث اإلاداظبُت نباسة نً وشاؽ جٍٓى

 و اإلاالُت و هى نملُت جخم في اإلااظعت للخُاف نلى ممخلٙاتها و الخإٖذ مً جىُُز الجُذ للمهام 

 ًدبو اإلاذْٔ مىهجُت مدذدة مشاخل للُٓام بمهمخه . -

ش اإلاذْٔ الذاخلي .  -  جازش اإلاهلىمت اإلاداظبُت نلى جٓاٍس

 أسباب اخخيار اإلاىطىع : 

و اخخُاس نلى هزا  اإلاىغىم لهذة ؤظباب :   ْو

ابشاص ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي و الذوس الزي ًٓىم به اإلاذْٔ الذاخلي في الىطىص بمطذاُْت اإلاهلىمت -

 اإلاداظبُت .

 دوس اإلاذْٔ الذاخلي و معاهمخه في جدُٓٔ حىدة اإلاهلىماث اإلاداظبُت . -

 مىغىم ًدىاظب مو مجاٛ جخططىا .-

 حصجُو هزا الىىم مً البدىر . الشيبت في -

ل ما ًشجبـ بها .  -  اإلاُٛى الصخص ي هدى مهىت الخذُْٔ ٗو

 أهميت الدراست :  

 ج٘مً ؤهمُت البدث في : 

 ؤهمُخه مً خالٛ حعلُـ الػىء نلى اإلاهلىمت اإلاداظبُت و غشوسة الهىاًت بالخذُْٔ الذاخلي .-

 ُْٔ الذاخلي .ابشاص ؤهمُت اإلاهلىمت اإلاداظبُت وؤزشه نلى الخذ -

حزة ألاظاظُت في الخدٓٔ مً صخت اإلاهلىماث اإلاداظبُت و البُاهاث .-  ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي بانخباسه الٖش

 أهداف الدراست : 
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 مً خالٛ دساظدىا ظىداٛو جدُٓٔ حملت مً ألاهذاٍ هلخطها َُما ًلي : 

ٍى نلى ما هُت اإلاهلىماث اإلاداظبُت , خطاثطها و ؤهمُتها .-  الْى

 ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي .-

 الخهٍش نلى واْو  الخذُْٔ الذاخلي في اإلااظعت . -

 صػىباث الدراست : 

 في البدث : ا لطهىباث و الهشاُْل التي واحهخىمً بحن ا

 ضهىبت جدطُل اإلاهلىماث الالصمت لخًؿُت اإلاىغىم .-

 ْلت اإلاشاحو في اإلا٘خباث .-

 ْلت اإلااظعاث التي حهخمذ نلى الخذُْٔ الذاخلي .  -

 خدود الدراست : 

 لٙل دساظت مُذاهُت خذود مىغىنُت و صماهُت و مٙاهُت جمثلذ دساظدىا َُما ًلي : 

 مىغىنُت : دوس اإلاذْٔ الذاخلي في مطذاُْت اإلاهلىمت اإلاداظبُت .-

.ENOF-   اإلاىجمُت و اإلاىاد الىاَهت مٙاهُت  : جم اخخُاس اإلااظعت الىؾىُت للمىخىحاث 

ل  الى  04صماهُت : امخذث هزه الذساظت خالٛ الُترة ما بحن -  ماي . 19ؤٍَش

 مىهجيت الدراست : 

بن مىهج الذساظت اإلاخبو هى اإلاىهج الىضُي في الجاهب الىكشي في الُطل ألاٛو و الثاوي , بغاَت بلى      

 اإلآابلت في الجاهب الخؿبُٓي .

 : خدود الدراست 

جم الانخماد نلى مجمىنت مً ال٘خب في حمو اإلاادة الهلمُت لخدذًذ ؤلاؾاس الىكشي إلاخًحراث الذساظت , ٖما     

جم الانخماد نلى اإلازٖشاث بهذٍ بزشاء مىغىعي , ؤما َُما ًخظ الجاهب الخؿبُٓي َٓـ جم الانخماد في هزه 

 ىجمُت و اإلاىاد الىاَهت .الذساظت نلى وزاثٔ و سجالث للماظعت الىؾىُت للمىخىحاث اإلا
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 هيكل البدث : 

 للىضٛى الى جدُٓٔ ؤهذاٍ الذساظت ْمذ بخٓعُم البدث بلى زالر َطٛى :      

ذ في الُطل ألاٛو اإلاهىىن ب : -  خُث جؿْش

اإلاهلىمت اإلاداظبُت و الخذُْٔ الذاخلي " ؤلاؾاس الىكشي لىكام اإلاهلىماث اإلاداظبي " في  اإلابدث  ألاٛو , ؤما 

 اإلابدث الثاوي " نمىمُاث خٛى الخذُْٔ الذاخليى " 

في الُطل الثاوي اإلاهىىن ب  مُاهُم نامت نً مذْٔ الخعاباث " ؤلاؾاس الخىكُمي إلاذْٔ الخعاباث " في -

ش مذْٔ الخعاباث " .اإلابدث ألا   ٛو  ,اما اإلابدث الثاوي "جٓاٍس

ُت في ماظعت خطظ الُطل الثالث للذساظت اإلاُذاهُت خُث اشخمل مبدثحن , اإلابدث ألاٛو " دساظت مُذاه -

ش اإلاذْٔ الذاخلي " ( , ؤما اإلابدث الثاوي  "ؤزش اإلاهلىمت اإلاداظبُت نلى جٓ بًىٍىمُىاء معخًاهم ) اٍس
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 الفصل ألاول:

 اإلاػلىمت اإلاداسبيت 

  و الخدكيم الداخلي 
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 ملدمت الفصل 

والتي حشٙل اإلاادة الخُت التي ًمً٘ الخهامل  حهخبر اإلاهلىمت اإلاداظبُت جلٚ اإلاهلىمت راث اإلاطادس اإلاخخلُت ,            

مهها جدلُال و جُعحرا وششخا و ضُا , إلاهالجتها و بخشاحها في شٙل مهلىماث جمثل اإلاهؿُاث التي جُُذ في اجخار 

 الٓشاساث .

ٖما ٌهٍش الخذُْٔ الذاخلي نلى ؤهه وشاؽ معخٓل ًٓىم به ؤشخاص مً داخل اإلااظعت بدُث يهذٍ           

ابت الذاخلُت , َهى َدظ نملُاث اإلااظعت ودَاجشها و سجالتها و معدىذاتها داخل بداسة ؤو بشٙل  ؤظاس ي بلى الْش

 ْعم داخل اإلااظعت .

ٌهخبر الخذُْٔ الذاخلي ؤخذ الىقاثِ الىزُٓت الطلت باإلاهلىمت اإلاداظبُت خُث ًٓىم بخدبو مهالجت البُاهاث         

اثُت , اإلاداظبُت بهذٍ اٖدشاٍ ألاخؿاء الت ابت ْو  ي ْذ جدذر في هكام مهلىماث مداظبي في شٙل ْس

 وللخىغُذ ؤٖثر ظيخؿّش في هزا الُطل بلى اإلاباخث الخالُت :      

 اإلابدث ألاٛو : ؤلاؾاس الىكشي لىكام اإلاهلىماث اإلاداظبي .

 اإلابدث الثاوي : نمىمُاث خٛى الخذُْٔ الذاخلي .
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 ىمت اإلاداسبيت اإلابدث ألاول : اإلاػل

حهذ اإلاهلىمت اإلاداظبُت راث ؤهمُت بالًت إلاجمىنت مً اإلاعخُُذًً الذاخلُحن و الخاسحُحن في جٓذًم مهلىماث هامت  

ت  جخذمهم في اجخار الٓشاساث ٖال خعب اظخُادجه مً جلٚ اإلاهلىماث, ومً خالٛ هزا اإلابدث ظٍى هخؿّش إلاهَش

 اإلاهلىمت اإلاداظبُت , ؤهىانها و خطاثطها , ؤهمُتها .

 اإلاطلب ألاول: مفهىم و أهىاع اإلاػلىمت اإلاداسبيت 

 اإلاػلىمت اإلاداسبيت مفهىمالفزع ألاول :

  هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي هى رلٚ الجضء ألاظاس ي والهام مً هكام اإلاهلىماث ؤلاداسي في اإلااظعت

اظعت الاْخطادًت في مجاٛ ألانماٛ الزي ًٓىم بدطش وججمُو البُاهاث اإلاالُت , خاسج وداخل اإلا

لها بلى مهلىماث مالُت مُُذة إلاعخخذمي هزه  الاْخطادًت,زم ًٓىم بدشًُل هزه البُاهاث وجدٍى

 1اإلاهلىماث خاسج وداخل اإلااظعت الاْخطادًت. 

  ًت ن ش البُاهاث الػشوٍس ٖما هي مجمىنت الىظاثل التي جمً٘ بداسة اإلاىكمت مً ججمُو وحشًُل وجٍٓش

  و بششاَها , و ٌشخمل الىكام اإلاداظبي نلى مجمىنت مً الىمارجهدُجت ألانماٛ التي جمذ بخىحيهها 

ش البُاهاث اإلاالُت ونشغها  ؤلاحشاءاث والىظاثل اإلاعخخذمت في حسجُل وجلخُظ ألاخذار اإلاالُت, جٍٓش

ابت نلى ألاوشؿت , ولخٓذًمها بلى  ش نً البُاهاث اإلاؿلىبت مً ْبل ؤلاداسة لخدُٓٔ الْش في شٙل جٓاٍس

 2 حُت اإلاهخمت بإنماٛ اإلاىكمت أليشاع اجخار مخخلِ الٓشاساث.الجهاث الخاس 

  اإلاهلىماث اإلاداظبُت هي " البُاهاث التي جمذ مهالجتها للخطٛى نلى ماششاث راث مهنى حعخخذم

ٖإداة في نملُت اجخار الٓشاساث , و ًخهحن الخىاصن في بنذاد هزه اإلاهلىماث مً خُث الخاحت بلى 

ضة مً حهت ؤخشي لخٙىن راث الخُطُل َيها مً حهت و  مُت مٖش مذي اخخطاسها نلى شٙل دالالث ْس

 3مىُهت إلاخخزي الٓشاس".

  مشاخل ٔ اإلاهلىماث بمُهىمها البعُـ هي نباسة نً اإلاىخج النهاجي مً البُاهاث التي جم حشًُلها َو

نلُه ؤن  الىكام اإلاداظبي , ٖما ؤن اإلاهلىماث جمثل لًت و ؤدلت الاجطاٛ ما بحن مهذها الزي ًجب

ًدذد هذَها بىغىح وبحن معخلمها الزي ًخؿلب مً جلٚ اإلاهلىماث ؤن جٙىن َانلت وراث ُٖاءة و 

 مُُذة الٓشاساث 

                                                           
 

ت ,   1  47, ص 1997ؤخمذ خعحن نلي خعحن , هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي , م٘خبت ؤلاشهام , ؤلاظ٘ىذٍس
ٖماٛ الذًً مطؿُى الذهشاوي , هكم اإلاهلىماث اإلاداظبُت في قل ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث, اإلا٘خب الجامعي الخذًث,   2

ت,1ؾبهت  20,ص2009.الاظ٘ىذٍس
  77, ص 2009ؤخمذ خلمي حمهت و آخشون, هكم اإلاهلىماث اإلاداظبُت, داس الشاًت لليشش و الخىصَو, ألاسدن,  3
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ٙي اإلاداظبت نلى ؤنها هكام اإلاهلىماث مىز العخِىاث مً الٓشن  ه مجمو اإلاداظبت ألامٍش ٖما نَش

اض ي بؿبُهخه َهى  ً , وؤن هكام اإلاهلىماث بني نلى مذخل ٍس ت حُذا زم  الهشٍش ًجمو البُاهاث اإلاهَش

اض ي و البرمجت )الٓاض ي ٔ الخدلُل الٍش ( مهنى رلٚ ؤن 128,  2007ًٓىم باظخخذامها نً ؾٍش

اإلاهلىماث اإلاداظبُت نباسة نً مجمىنت مً البُاهاث التي ًخم مهالجتها للخشوج باإلاىخج النهاجي و هى 

 4.اإلاهلىماث 

 إلاُاهُم اإلاشجبؿت :  جشجبـ اإلاهلىمت اإلاداظبُت بمجمىنت مً ا

  : ام ؤو ٗلماث ؤو سمىص ال نالْت بحن البياهاث هي مجمىنت الخٓاثٔ يحر مىكمت ْذ جٙىن في شٙل ؤْس

 5بهػها البهؼ ؤي لِغ لها مهنى خُٓٓي وال جازش َيي ظلٕى مً مً ٌعخٓبلها .

 : لشؤي خٛى اإلاُهىم بالشيم مً شُىم اظخخذام مطؿلح اإلاهلىماث بال ؤهه ًىحذ بخخالٍ في ا اإلاػلىماث

ها دًمعٙي نلى ؤنها "البُاهاث التي ًمً٘ ؤن  الهلمي لها و نالْخه بمذخالث هكام اإلاهلىماث َمثال ٌهَش

ت اإلاُُذة اإلا٘دعبت مً البُاهاث اإلاعخلمت و بىاء  ذ " ؤنها اإلاهَش حًحر مً جٓذًشاث مخخز الٓشاس" ٖما نَش

 6الٓشاساث التي ظِخخزها "  نلُه َهي حهخمذ نلى الصخظ الزي ٌعخلم البُاهاث و 

 : لت في مجاٛ مهحن و نىذ  اإلاػزفت و جمثل الشضُذ اإلاتراٖم مً الخبرة و اإلاهلىماث و الذساظاث الؿٍى

ججمُو هزا الشضُذ ًخخُي ال٘ثحر مً الخُاضُل و جخطانذ دسحت الخجذًذ و الترابـ في نىاضش 

ت  7. اإلاهلىماث اإلاٙىهت لشضُذ اإلاهَش

 ًظهز الػالكت بين البياهاث و اإلاػلىماث : ( 1ركم )الشكل 

 

                                                           اإلاهلىماث                                                                               

 البُاهاث

 

                                            اإلاهلىماث الىاججت مً البُاهاث                                                       

 اإلاذخالث                

                                                           
4
ٗاث وؤزشها نلى معخىي ؤلاَطاح في اإلاهلىماث اإلاداظبُت ,آهاجي الخُاوي , خعحن نبذ الجلُل ولُذ    مت الشش  ٛ يضوي , خٖى

ت , مذ  5 ت , ابشاهُم ظلؿان , هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس  41,ص  2005خل الىكم , الذاس الجامهُت , ؤلاظ٘ىذٍس

ت , ص  ت . داس حامهت حذًذة لليشش , ؤلاظ٘ىذٍس 23ضالح الذًً نبذ اإلاىهم مبإس ,اْخطادًاث هكم اإلاهلىماث اإلاداظبُت و ؤلاداٍس 6 
 9اخمذ خلمي حمهت وآخشون , مشحو ظابٔ , ص   7

خطوات تشغٌل 

 البٌانات
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                   15 اإلاطذس : ٖماٛ الذًً مطؿُى الذهشاوي , مشحو ظابٔ ,

 : ىظائف طمً اإلاىظمت جخلخص الىظائف الزئيسيت الخاليتًؤدي الىظام اإلاداسبي مجمىغت مً ال

 هالُت ً البُاهاث اإلاخهلٓت بإوشؿت ونملُاث اإلايشاة بُ٘اءة َو  .حمو وجخٍض

 مهالجت البُاهاث نبر نملُاث الُشص والخطيُِ والخلخُظ . 

 . ًًحرها للمعخُذ  جىلُذ مهلىماث مُُذة الجخار الٓشاس وجَى

  ابت الٙاَُت التي ذ جإمحن الْش ذ حسجُل ومهالجت البُاهاث اإلاخهلٓت بإوشؿت ألانماٛ بذْت, وجٖا جٖا

 .ؤًػا خماًت هزه البُاهاث وؤضٛى اإلايشإة ألاخشي 

 ٖما هزٖش بهؼ الىقاثِ ألاخشي :

 . ججمُو البُاهاث اإلاداظبُت 

 . لها إلاهلىماث جخذم ؤهذاٍ اإلايشإة  مهالجت البُاهاث اإلاداظبُت لخدٍى

 ُاإلاهلىماث اإلاداظب ً  ت .جخٍض

 . ش دوسٍت ؤو خعب الؿلب  نشع جلخُص ي للمهلىماث بإظلىب ٖمي ؤو بُاوي وبخٓاٍس

 ابت الذاخلُت نلى حمُو الهىاضش اإلاادًت التي جخىاحذ في الىخذة الاْخطادًت  .جدُٓٔ الْش

 

 

 غىاصز هظام اإلاػلىماث اإلاداسبي : 

  : الخلٓت ألاولى في الىكام وجخمثل في مجمىنت مً البُاهاث اإلاداظبُت التي ًخم الخطٛى اإلادخالث

دطل هكام اإلاهلىماث  نليها واإلاؿلىب حشًُلها وؾلباث ؤلاداساث وألاْعام اإلاخخلُت مً اإلاهلىماث ٍو

ً ؤظاظحن هما اإلاىكمت و هي اإلاطذس الذاخلي و والبِئت اإلادُ ؿت و اإلاداظبي نلى اإلاذخالث مً مطذٍس

 هي اإلاطذس الخاسجي .

  : ) هي مجمىم اليشاؾاث التي جبزٛ مً ؤحل ججمُو اإلاذخالث )البُاهاث( و الػملياث ) الدشغيل

ب و حسجُل البُاهاث  بنذادها لإلظخخذام بما ًدىاظب و اخخُاحاث مخخزي الٓشاساث و جخمثل في جبٍى

ً اإلاشاحهت .  8في شٙل ُْىد للُىمُت  و جلخُظ رلٚ في مىاٍص

 شها الىكام ظىاء داخل إلاخزحاث : ا هىإ الهذًذ مً ًدخاج الخطٛى نلى اإلاهلىماث التي ًَى

ت وهزه اإلاهلىماث هي التي جخمثل في مخشحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت .  ت ؤو خاسج الشٖش  الشٖش

                                                           
8
 210, ص  200ؤلاداسة الخذًثت_الاجطاالث_اإلاهلىماث_الٓشاساث , ماظعت شباب الجامهت , ؤخمذ مدمذ اإلاطشي ,  
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 : غىاصز هظام اإلاػلىماث اإلاداسبي (2ركم ) الشكل

 البِئت اإلادُؿت 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ت ,  ت , داس الُ٘ش الجامعي , الاظ٘ىذٍس  44, ص 2007ؤخمذ َىصي ملىخُت , هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس

 

 

 

اإلاهالجت )الذَاجش , السجالث 

 اإلاداظبُت(

اإلاذخالث )البُاهاث 

) 

اإلاخشحاث 

 )مهلىماث(

 اله٘عُت الخًزًت
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 : أهىاع اإلاػلىمت اإلاداسبيت  ثاويالفزع ال

جدذد ؤهىام اإلاهلىماث اإلاداظبُت خعب الجهت اإلاعخُُذة مً هزه اإلاهلىماث , َاإلاهلىماث اإلاداظبُت التي 

جدخاحها ؤلاداسة اإلاالُت جخخلِ مً نً اإلاهلىماث التي بداسة اإلاخاصن ؤو بداسة ؤلاهخاج ,ولٙل مً هزه ؤلاداساث 

ت جدخاج اإلاهلىماث اإلاداظبُت إلاعانذتها في نملُت خاحت للمهلىماث اإلاداظبُت ونلى ظبُل اإلاثاٛ ؤلاداسة اإلاالُ

ابت و الخىكُم و الخىحُه وبجخار الٓشاساث , ٖما ؤشاسث مهاًحر اإلاداظبت الذولُت و بالخدذًذ  الخخؿُـ و الْش

م ) ( نشع البُاهاث اإلاالُت بلى بن اإلاعخخذمحن وخاحاتهم مً اإلاهلىماث ٌشمل معخخذمي البُاهاث 1اإلاهُاس ْس

ً و اإلاالُت ا حن آلاخٍش ً الخالُحن و اإلادخملحن و اإلاىقُحن و اإلآشغحن و اإلاىسدًً و الذاثىحن الخجاٍس إلاعدثمٍش

ٗاالتها و الجمهىس واظخخذام البُاهاث اإلاالُت لخلبُت بهؼ مً اخخُاحاتهم اإلاخخلُت مً  الهمالء و الخٙىماث وو

 9اإلاهلىماث و حشمل هزه الاخخُاحاث ما ًلي : 

 : مٓذمي سؤط اإلااٛ اإلاػاسب و معدشاسيهم مهخمىن باإلاخاؾشة اإلاالصمت الظدثماسهم و بن  اإلاسدثمزون

ٗان نليهم اجخار ْشاس  الهاثذ اإلاخدٓٔ منها , وبنهم ًدخاحىن إلاهلىماث حعانذهم في جدذًذ ما برا 

 الششاء ؤو الاخخُاف باالظدثماس ؤو البُو , ٖما ؤن اإلاعاهمحن مهخمىن باإلاهلىماث التي حعانذهم في

 جُُٓم ْذسة اإلاششوم نلى جىصَو ألاسباح .

 : اإلاىقُىن و اإلاجمىناث اإلامثلت لهم مهخمىن باإلاهلىماث اإلاخهلٓت باظخٓشاس وسبدُت ؤسباب  اإلاىظفىن

نملهم , ٖما ؤنهم مهخمىن باإلاهلىماث التي جم٘نهم مً جُُٓم ْذسة اإلاششوم نلى دَو مٙاَأتهم ومىاَو 

حر َشص الهمل .  الخٓانذ و جَى

 ٗاهذ ْشوغهم و  لزطىن :اإلا اإلآشغىن مهخمحن باإلاهلىماث التي حعانذهم نلى جدذًذ َُما برا 

 الُىاثذ اإلاترجبت نليها ظٍى جذَو لهم نىذ الاظخدٓاّ.

 : اإلاىسدون و الذاثىىن آلاخشون مهخمىن باإلاهلىماث التي  اإلاىردون و الدائىىن الخجاريىن آلاخزون

ٗاهذ اإلاب ىن جم٘نهم مً جدذًذ ما برا  الٌ مؿلىبت لهم ظخذَو نىذ الاظخدٓاّ , و الذاثىىن الخجاٍس

ٗاهىا مهخمذًً نلى  نلى ألايلب متهمىن باإلاششوم نلى مذي ؤْطش مً اهخمام اإلآشغحن بال برا 

 اظخمشاس اإلاششوم ٖهمُل سثِس ي لهم .

 : ت اإلاششوم خطىضا نىذما ًٙى  الػمالء ن لهم اسجباؽ الهمالء مهخمحن باإلاهلىماث اإلاخهلٓت باظخمشاٍس

ل ألاحل مهه ؤو انخماد نلُه .  ؾٍى

                                                           
75ولُذ هاجي الخُاوي , خعحن نبذ الجلُل آٛ يضوي , مشحو ظابٔ , ص   9
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 : و ٖما  الحكىماث ووكاالتها ٗاالتها بهملُت جىصَو اإلاىاسد وبالخالي وشاؾاث اإلاشاَس تهخم الخٙىماث وو

إظاط  بُت ٖو و و جدذًذ العُاظاث الػٍش ًؿلبىن مهلىماث مً احل جىكُم وشاؾاث اإلاشاَس

 إلخطاءاث الذخل الٓىمي و بخطاءاث مشابهت .

 : و نلى ؤَشاد الجمهىس بؿّش مخىىنت و نلى ظبُ الجمهىر و جازش اإلاشاَس ل اإلاثاٛ ْذ جٓذم مشاَس

معانذاث ٖبحرة لالْخطاد اإلادلي بؿّش مخخلُت منها نذد ألاَشاد الزًً حعخخذمهم وسناًتها 

للمىسدًً اإلادلُحن و ًمً٘ للبُاهاث اإلاالُت ؤن حعانذ الجمهىس بتزوٍذهم بمهلىماث خٛى الاججاهاث 

 ( . 75, 2008اًحر اإلاداظبت الذولُت و الخؿىساث الخذًثت في هماء اإلاششوم و جىىم مذي وشاؾاجه ) مه

 اإلاطلب الثاوي :خصائص اإلاػلىمت اإلاداسبيت 

 ًمً٘ جطيُِ الخطاثظ الىىنُت للمهلىماث اإلاداظبُت بلى :

 أوال : خصائص رئيسيت : و هي 

ٓطذ بهااإلاالئمت : _ وحىد نالْت وزُٓت بحن اإلاهلىماث اإلاداظبُت و ألايشاع التي حهذ مً ؤحلها ,و ًمً٘ و  ٍو

ٗان الٓشاس اإلاخخز نلى ؤظاظها مخخلِ نً الٓشاس اإلاخخز بذونها , ٖما حعانذ مخخز الٓشاس  ضُها باإلاالثمت برا 

ي التي جدعم بها نلى جُُٓم مدطلت بخذي البذاثل التي ًخهلٔ بها الٓشاس ششؽ جىاَش الخطاثظ ألاخش 

 10. اإلاهلىماث اإلاُُذة

ش َيها الخطاثظ الخالُت :  11 و ختى حهخبر اإلاهلىماث اإلاداظبُت مالثمت ال بذ ؤن جخَى

  : وهى ؤن ًدطل معخخذمي اإلاهلىماث اإلاداظبُت نليها نىذ خاحخه بليها وفي جىكيذ اإلاػلىماث

ذ اإلاىاظب ؤي ؤن جٙىن مخاخت نىذ الؿلب ْبل ؤن جُٓذ ُْم تها و جبٓى مُُذة و مالثمت إلجخار الْى

ش اإلاخهلٓت باإلااظعت بهذ مذة  الٓشاساث و هى ما ًؿلٔ نلُه مبذؤ صمىُت اإلاهلىماث َمثال وشش الخٓاٍس

 مً بهتهاء العىت اإلاالُت ًُٓذ اإلاهلىماث الٓذسة نلى الخإزحر في الٓشاس .

 : هاث ال الخغذًت الػكسيت م و جصخُذ الخْى عابٓت , بمهنى ؤن جٙىن وهي الٓذسة نلى الخٍٓى

اإلاهلىماث ضالخت لالظخخذام في مخخلِ الكشوٍ و في حمُو الخاالث بدُث ًمً٘ اظخخذامها في 

هاث .  جُُٓم ألانماٛ اإلااغُت و جصخُذ الخْى

 :ت باإلاعخٓبل ؤي جٙىن ضالخت  اللدرة غلى الخيبؤ بمهنى ؤن جٙىن اإلاهلىماث اإلاعخخذمت ْذسة جيبٍا

 نىذ اظخخذامها في جطمُم همارج الخيبا باألخذار الاْخطادًت ْطحرة ألاحل .

                                                           
ت لترشُذ الٓشاساث الخخؿُؿُت , داس واثل لليشش , ألاسدن ,  10  34, ص  2005خلُل نىاد ؤبى الخشِش , اإلاداظبت ؤلاداٍس
 34هُغ اإلاشحو , ص   11
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ؤي بمٙاهُت الىزّى باإلاهلىماث مً ؾٍش معخخذميها و خلٔ خالت مً الاؾمئىان لذيهم لالنخماد _اإلاىثىكيت : 

ت و يحر مخدحزة في نشع نليها في اجخار ال ٗاهذ خالُت مً ألاخؿاء الجىهٍش ٓشاساث , هزه الثٓت جخجعذ برا 

 الخٓاثٔ .

شث َيها زالزت خطاثظ:  ً٘ الىزّى باإلاهلىماث برا جَى  12ٍو

 الخمثُل الطادّ للهملُاث اإلاالُت بشٙل مهٓٛى و في بهؼ الخاالث  و ًٓطذ به: الخمثيل السابم

 .جٙىن اإلاهلىمت بمعخىي ؤْل مً الخمثُل الطادّ

  ؤي ؤن البُاهاث اإلاالُت خالُت مً الخدحز , وال ًجب نشع اإلاهلىماث بطىسة جكهش الىخاثج الحياد :

و حًُحر اإلاهلىماث لًشع الخإزحر اإلاشظىمت معبٓا , وهزا الششؽ ٌشحر بلى يُاب الٓطذ في الخدٍشِ ؤ

 نلى اإلاعخخذم بًُت الىضٛى بلى هدُجت مهُىت , ؤي خلى اإلاهلىماث مً الخدحز .

  ًٓطذ بزلٚ ؤن الىخاثج اإلاخىضل بليها مً ؾٍش ؤي شخظ هي هُعها برا ما جم كابليت الخدلم :

 اظخخذام هُغ الؿّش و ألاظالُب في ُْاط اإلاهلىماث اإلاداظبُت .

 هي  خصائص الثاهىيت :ثاهيا : ال

و ٌهني الثباث نلى اظخخذام هُغ الؿّش و ألاظالُب اإلاهخمذة في ُْاط و نشع اإلاهلىماث  الثباث:_

اإلاداظبُت مً َترة بلى ؤخشي و برا ما جم ؤي حًُحر َُجب ؤلاشاسة بلى رلٚ لٙي ًاخز بهحن الانخباس مً ؾٍش 

 معخخذمي اإلاهلىماث .

ش هزه الخاضُت بلى بحشاء اإلآاسهاث في اإلااظعت الىاخذة : ٌععى االلابليت للملارهت _ إلاعخخذم مً خالٛ جَى

لعىىاث مخهذدة ؤمال في سضذ الخًحراث و جُعحرها , ٖما ٌععى إلحشاء اإلآاسهاث بحن الىخذاث و اإلااظعاث 

هزه  اإلاخخلُت في الٓؿام الىاخذ لخُُٓم ؤدائها و الخهٍش نلى مىاغو الػهِ و الٓىة َيها , و جخذاخل

 الخاضُت بخاضُت الثباث خُث ال ًمً٘ ؤضال بحشاء اإلآاسهاث ْبل غمان خاضُت الثباث 

ش َيها الششوؽ الخالُت:  ولٙي جٙىن اإلاهلىماث ْابلت للمٓاسهت ًجب ؤن جخَى

  ًذ م ظهىلت الهشع و اظخخذام ؤظلىب واخذ في الُٓاط و الالتزام بزلٚ مً َترة مالُت بلى ؤخشي ًٍض

 ىماث و بالخالي ًخدٓٔ الهذٍ منها .الثٓت في اإلاهل

 .الثباث في الُٓاط و نشع اإلاهلىماث مً َترة صمىُت بلى ؤخشي ختى جخم اإلآاسهت بُ٘اءة و َهالُت 

                                                           
12

 35خلُل نىاد ؤبى الخشِش , مشحو ظابٔ , ص   
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ِ رلٚ نلى  اللابليت للفهم :_ ٗاهذ يحر ْابلت للُهم إلاعخخذميها و ًخْى ال ًمً٘ الاظخُادة مً اإلاهلىماث برا 

ِ نلى بمٙاهُاث معخخذميها هزا ما  ؾبُهت البُاهاث التي جدخىيها الٓىاثم اإلاالُت و ُُُٖت نشغها ٖما جخْى

ت بٓذساث  ًُشع نلى مً ًػو مهاًحر اإلاداظبت و مً ًٓىم بةنذاد الٓىاثم اإلاالُت ؤن ًٙىهىا نلى مهَش

 13معخخذميها , ولُهم ؤخعً للمهلىماث اإلاداظبُت ًجب بجبام ؤلاحشاءاث الخالُت : 

 .جطيُِ البُاهاث في مجمىناث راث مًضي إلاعخخذمي الٓىاثم اإلاالُت و لِغ َٓـ اإلاداظبُحن 

 . واضخت اإلاهنى ظهلت الُهم ً  الاظخهاهت بهىاٍو

 بهؼ .وغو البُاهاث اإلاترابؿت مٓابل بهػها ال 

 . تها ام الذالت نلى اإلااششاث التي ًشيب مً ٌعخخذم هزه الٓىاثم في مهَش  جٓذًم ألاْس

 جكهش ؤهم الخطاثظ الىىنُت للمهلىماث اإلاداظبُت في الشٙل الخالي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13
 112, ص  2009ظُذ نؿا هللا العُذ , هكم اإلاهلىماث اإلاداظبُت , داس الشاًت لليشش و الخىصَو , ألاسدن , 
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 الخصائص الىىغيت للمػلىمت اإلاداسبيت :( 3الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 اإلاطذس : خلُل نىاد ابى خشِش , مشحو ظابٔ , ص

 مخخز الٓشاس

 ألاهمُت اليعبُت الخٙلُت ؤو الهاثذ

 اإلاهلىمت اإلاداظبُت مُهىمت إلاخخز الٓشاس

 اإلاهلىمت اإلاداظبُت مُُذة للٓشاس اإلاخخز

اإلاهلىماث اإلاداظبُت مالثمت للٓشاس 

 اإلاخخز

 خذازت اإلاهلىماث

ابُت  لها ُْمت ْس

ت  لها ُْمت جيبٍا

اظخٓشاس و زباث الُٓاط مً َترة بلى 

 ؤخشي 

بمٙاهُت الانخماد نلى اإلاهلىماث و الثٓت 

 بها

 ضذّ الخهبحر

 و نذم الخمحز الخُاد

 بمٙاهُت الخدٓٔ مً اإلاهلىماث

 بمٙاهُت اإلآاسهت
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 اإلاػلىمت اإلاداسبيت و أهداف : أهميت   اإلاطلب الثالث 

 الفزع ألاول : أهميت اإلاػلىمت اإلاداسبيت 

لم یهذ هىإ ؤي شٚ في ؤن اإلاهلىماث ؤضبدذ في نطشها الخـالي مـىسدا سثیعـا ألي مىكمـت بًـؼ الىكــش نــً 

اإلاـــىاسد البشـــشیت, (ىكمــت ؾبیهــت وشــاؾها ؤو حجمهــا ؤو مل٘یتهــا, َاإلاهلىمــاث هــي ؤخــذ زالزــت مــىاسد هامــت َــي اإلا

ولٓـــذ ؤضـــبدذ اإلاهلىمـــاث باليعـــبت إلاىكمـــاث ألانمـــاٛ اإلاهاضــشة والىاجخــت بمثابــت  )اإلاـــىاسد اإلاادیـــت, اإلاهلىمـــاث 

الٓانــذة ألاظاظــیت الخــي حهخمــذ نليهــا إلاماسظــت ؤنمالهــا َــي قــل بیئــت ألانمــاٛ اإلاخًحرة واإلاهٓذة, والتي جدیـ 

 ألاظـاط اإلاىؿٓـي لهملیـت اجخـار الٓشاساث . باإلاىكمت خالیا ومعخٓبال, وجمثل اإلاهلىماث

ـــت وخالـــت نـــذم الخإٖـــذ اإلاالصمـــت لليشـــاؽ  وجيشـــإ الخاحـــت بلـــى اإلاهلىمـــاث اإلاداظـــبیت مـــً هٓـــظ اإلاهَش

حر وجٓـذیم اإلاهلىمـاث اإلاداظـبیت جدـذد َـي جخُیـِ خال الاْخطادي, وبزلٚ َان الهذٍ  ـت الٓلـٔ الخـي مً جـَى

ـت, خیـث ؤن  ـزلٚ إلمـذادهم بمضیـذ مـً اإلاهَش جيخـاب معـخخذمي جلـٚ اإلاهلىمـاث الظـیما مخخـزي الٓـشاساث, ٖو

ت اإلاعبٓت إلاا ظیدذر معخٓبال, ؤو جٓلیل حجم الخبایً َـي  شة اإلاهلىماث الػشوسیت بما جادي بلى صیادة اإلاهَش َو

خخـزو الٓـشاساث جلـٚ اإلاهلىمـاث اإلاداظـبیت ٖيعـب اخخمالیـت لالخخیـاس بحن الخیـاساث, ورلـٚ نىـذما یعـخخذم م

 البذاثل اإلاخاخت .

ش اإلاهلىمـــاث الٙاَیـــت والطـــدیدت الخـــي یهخمـــذ نليهـــا یهخبـــش مـــً ؤهـــم ؤظـــباب َشـــل ٖثیـــش م ـــً ونـــذم جـــَى

ابت وجٓییم ألاداء وجدخاج ؤلاداسة في ٖـل ؤوحـه الٓشاساث ؤلاداسیت والٓطىس في اإلاىاص  هاث الخخؿیؿیت وفي الْش

مهلىماث ضـدیدت -نلى اخخالٍ معخىیاتهم الخىكیمیت-وشاؾها بلى اإلاهلىماث, خیث یؿلب ضىام الٓشاس

ابــت نلــى  الخىُیــز ويحرهــا وخذیثــت حعــانذهم َــي نملیــت اجخــار الٓــشاساث وجىكــیم ألاوشــؿت و جخؿیؿهــا والْش

شها   .مــً اإلاجاالث, و هىإ هٓؿت جىاصن بحن َهالیت ضىو الٓشاس و ٖمیت اإلاهلىماث التي یجب جَى

ـذ الخاغـش لىحـىد نىامـل مخهـذدة ؤدث بلـى جلـٚ الضیـادة,  ذ اصدادث ؤهمیـت اإلاهلىمـاث اإلاداظـبیت َـي الْى ْو

 :مجملت َیما یلي

 بن اصدیـــاد حجـــم يالبیـــت الىخـــذاث یـــادي بلـــى غـــشوسة بهخـــاج :ـــذة الاْخطـــادیت الىمـــى َـــي حجـــم الىخ

 اإلاهلىماث بطىسة معخمشة وداثمت

  حر اإلاهلىمــاث بطــىسة  :اصدیــاد ْىــىاث الاجطــاٛ َــي الىخــذة الاْخطــادیت ألامــش الــزي یهىــي غــشوسة جــَى

 ادلها مهاسؤظیت و ؤَٓیت وجب

  لـم یهـذ هـذٍ الىخـذة مدطـىسا بخهكـیم الشبدیـت بـل حهـذدث :حهذد ؤهذاٍ الىخذاث الاْخطادیت

حر مهلىماث جخذم ألاهذاٍ اإلاخخلُت  ؤهـذاَها, ألامش الزي یخؿلب جَى
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ْـذ صادث هــزه الهالْـت مـً الىاغـذ ؤن الىخـذة الاْخطـادیت جخـإزش بالبیئـت وجـازش بهـا, و :الخـإزحر بالبیئـت الخاسحیـت 

ٗاَیــت بهزه  هدیجــت ٖثـشة الخًیــشاث الخــي جدـذر َــي البیئـت, ویيبًــي نلــى بداسة الىخـذة ؤهخ٘ــىن نلـى دسایــت 

الكـشوٍ وحًحراتهـا, لخـخمً٘ مـً اجخـار الخؿـىاث الػـشوسیت إلاالثمـت نملیاتهـا وهكامهـا لخخماشـى مـو جلٚ 

 ا یخؿلب ْذسا ٖبحرا مً اإلاهلىماث الخًحراث, وهز

 : أهداف اإلاػلىمت اإلاداسبيت  ثاويالفزع ال

ت بٙل وغىح وشُاَُت وجٓىم باإلَطاح نً اإلاهلىماث  بن اإلاهلىمت اإلاداظبُت التي جطِ وغو الشٖش

ت و نلى اإلاعخخذمحن .  14 اإلاداظبُت اإلاازشة نلى الٓشاساث راث جإزحر ْىي نلى الشٖش

  ض اإلاالي حمُو اإلاىحىداث ض اإلاالي خُث ًٓطذ باإلاٖش حر اإلاهلىماث خٛى اإلاٖش هذٍ البُاهاث اإلاالُت هى جَى

ت ؤي ًجب ؤن حشمل اإلاهلىماث اإلاالُت ٗل مً اإلامخلٙاث واإلاطاوو و  و اإلاؿلىباث التي نلى الشٖش

خضون والزمم اإلاهذاث ونٓاساث و اظدثماساث وؤضٛى يحر ملمىظت وؤضٛى مالُت ومهلىماث نً اإلا

بُت .... الخ.  اإلاذًىت و الىٓل و مهذالث الىٓذ و الالتزاماث اإلاالُت و الػٍش

  حر مهلىماث نً ألاداء اإلاالي و هى نباسة نً ْذسة اإلاششوم نلى جىلُذ الىٓذ وما ٌهادٛ الىٓذ ًجب جَى

ُذ جإُٖذ هزه الخىلُذاث )حمهت  نلى ظذاد  ( ختى ًمً٘ الخإٖذ مً ْذسة اإلايشإة37,  2010و جْى

 الٓشوع و الخىصَهاث للمال٘حن ودَو سواجب اإلاىقُحن و ٖزلٚ اإلاىسدًً .

  دت ٖبحرة مً اإلاعخخذمحن ش مهلىماث نً الخذَٓاث الىٓذًت إلاا لها مً ؤهمُت بالًت لشٍش ًجب جَى

الجخار ْشاساتهم الاْخطادًت , خُث جخػمً هزه الٓاثمت مهلىماث نً الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلت و 

ت ؤو الخا ٗاهذ هزه ألاوشؿت الدشًُلُت ؤو اظدثماٍس سحت مً حمُو ألاوشؿت اإلاىحىدة في اإلايشإة ؤ

لُت , َةن اإلاهلىماث نً هزه ألاوشؿت راث دالالث مُُذة إلاعخخذميها خعب ؾبُهت ٗل  جمٍى

 معخخذم .

 لت بل يها مً خُث بداستها ٖما ؤن البُاهاث اإلاالُت جبحن هخاثج واحباث ؤلاداسة في نملُت جىكُم اإلاىاسد اإلاٗى

ٗاهذ ؤلاداسة اإلاالُت راث ُٖاءة نالُت في بداستها اإلاالُت للمىاسد  اإلاالُت خُث جذٛ البُاهاث اإلاالُت برا ما 

ت رلٚ  مً البُاهاث اإلاالُت التي ًخم جٓذًمها مً ْبل ؤلاداسة للمعخُذًً منها .  الىٓذًت و جٙىن مهَش

 trueblood1973  :15أهداف اإلاػلىماث اإلاداسبيت لخلزيز لجىت 

 .بن الهذٍ ألاظاط مً الٓىاثم اإلاالُت هى التزوٍذ باإلاهلىماث اإلاُُذة الجخار الٓشاساث الاْخطادًت 
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 74هُغ اإلاشحو , ص  15
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 ش لذيهم ظلؿت مدذدة ؤو  بن مً ؤهذاٍ الٓىاثم اإلاالُت هذٍ خذمت هاالء اإلاعخخذمحن الزًً جخَى

بمٙاهُت مدذودة ؤو مطادس مدذودة للخطٛى نلى اإلاهلىماث والزًً ٌهخمذون نلى الٓىاثم اإلاالُت 

 ٖمطذس مهلىماحي سثِغ لخُُٓم اليشاؽ الاْخطادي للماظعت.

  و ً الذاثىحن مً ؤحل الخيبا و اإلآاسهت و جُُٓم الخذَٓاث الىٓذًت  جٓذًم مهلىماث مُُذة للمعدثمٍش

ُذ ووعبت نذم الخإٖذ .  مً خُث اإلابلٌ و الخْى

  . جضوٍذ اإلاعخخذم باإلاهلىماث و اإلآاسهت وجُُٓم اإلآذسة ال٘عبُت للمششوم 

 . حر مهلىماث الالصمت لخُُٓم ْذسة اإلايشاة نلى الاظخخذام الُهاٛ للمىاسد اإلاخاخت  جَى

 ت نً الهملُاث و ألاخذار ألاخشي اإلاُُذة في الخيبا و اإلآاسهت وجُُٓم ج ٓذًم مهلىماث واْهُت و جُعحًر

اإلآذسة ال٘عبُت للمششوم و ًجب ؤلاَطاح نً الُشوع ألاظاظُت اإلاهخمذة في مىغىناث الخُعحر 

 ؤو الخُُٓم ؤو الخٓذًش.

 ض اإلاالي جُُذ في الخيبا و اإلآاسه ت و جُُٓم اإلآذسة ال٘عبُت للمششوم , و ًجب جٓذًم ْاثمت نً اإلاٖش

ُما ًخظ ألاضٛى و  خُت َو ا نً الخٙالُِ الخاٍس ت نىذما جخخلِ حىهٍش ش نً الُٓم الجاٍس الخٍٓش

الخطىم َُجب ججمُهها في مجمىناث ؤو َطلها في بىىد معخٓلت مً خُث وعبت نذم الخإٖذ مً 

و ؤو الخط ُذ ومً خُث الخدُٓٔ اإلاخْى  ُُت .اإلابلٌ و الخْى

   جٓذًم ْاثمت نً اإلا٘عب الذوسي )ْاثمت الذخل و دوساث الاٖدعاب يحر الخامت ؤو ؤلاهخاج جدذ

 الدشًُل و معخىي ؤلاهخاج ( 

  جب جٓذًم ْاثمت نً ألاوشؿت اإلاالُت جُُذ  في الخيبا و اإلآاسهت و جُُٓم اإلآذسة ال٘عبُت للمششوم ٍو

هت راث آلازاس الىٓذًت الهامت بن  ؤن جٓشس هزه الٓاثمت بشٙل و لِغ نً الهملُاث الُهلُت و اإلاخْى

هزه الٓاثمت ًجب جٓشس نً اإلاهؿُاث التي جخؿلب خذا ؤدوى مً الشؤي والخُعحر مً ْبل مهذ هزه 

 الٓاثمت .

  ذ مً ألاهذاٍ التزوٍذ باإلاهلىماث اإلاُُذة في نلمُت الخيبا و ًجب التزوٍذ بالخيبااث اإلاالُت نىذما جٍض

 ابلُت الانخماد و الىزّى بخيبااث اإلاعخخذمحن  .هزه الخيبااث ْ

  جٓذًم اإلاهلىماث اإلاُُذة في جُُٓم َهالُت بداسة اإلاىاسد لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاىكمت و ًجب ؤن ج٘مل

 مٓاًِغ ؤلاهجاص باالنخماد نلى ألاهذاٍ اإلادذدة 

 ش نً جلٚ ألاوشؿت مً ؤوشؿت اإلاششوم الت ي جازش نلى ؤن مً ؤهذاٍ الٓىاثم اإلاالُت هذٍ الخٍٓش

جب  ؤن جلهب دوسا مهما في  اإلاجخمو و التي ًجب ؤن جٙىن ْابلت للخدذًذ و الىضِ و الُٓاط , ٍو

 وظؿها الاحخماعي 
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 اإلابدث الثاوي: غمىمياث خىل الخدكيم الداخلي 

ت  ذ جابهت مباششة إلاذًٍش الخذُْٔ الذاخلي هى نباسة نً وقُُت داخل اإلااظعت, و معخٓلت في هُغ الْى

ابت الذاخلُت ليشاؾاث اإلااظعت, نمىما اإلااظ عت ًٓىم بها شخظ ماهل و ِٖء بهذٍ جُُٓم هكام الْش

ٔ , مالُت ( ومً خالٛ هزا اإلابدث  ًٌؿي الخذُْٔ الذاخلي مخخلِ وشاؾاث اإلااظعت ) بهخاج , جىصَو, حعٍى

ت نمىمُاث خٛى الخذُْٔ الذاخلي   ظيخؿّش إلاهَش

 الخدكيم الداخلي و أهميتها  ت هياإلاطلب ألاول : ما

 الفزع ألاول : ماهيت الخدكيم الداخلي 

  م معخٓل ٌهمل بطُت  1954في نام خه حمهُت الخذُْٔ الذاخلي بإهه: " نباسة نً وشاؽ جٍٓى نَش

ؤظاظُت في مجاٛ اإلاىغىناث اإلاداظبُت و اإلاالُت و لً٘ مً الجاثض ؤن ًخهامل في بهؼ اإلاعاثل راث 

 16ت " الؿبُهت اإلاعخٓبلُ

  جم انخماد دلُل حهٍشِ الخذُْٔ الذاخلي نلى ؤهه :" مشاحهت  1964في نام(review)  لألنماٛ و

السجالث , جخم داخل اإلايشإة بطُت معخمشة ؤخُاها و بىاظؿت مىقُحن مخخططحن لهزا الًشع 

خخلِ هؿاّ و ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي ٖثحرا في اإلايشاءاث اإلاخخلُت و ْذ جمحز و خاضت في اإلايشإة  ٍو

 ال٘بحرة بلى ؤمىس مخهذدة ال جخهلٔ مباششة بالىىاحي اإلاالُت ".

  الخذُْٔ الذاخلي : و ًٓىم بهزا الخذُْٔ هُئت داخلُت ؤو مذْٓحن جابهحن للميشإة , و رلٚ مً ؤحل

ت و بهخاحُت مم٘ىت  خماًت ؤمىاٛ اإلايشإة , و لخدُٓٔ ؤهذاٍ ؤلاداسة ٖخدُٓٔ ؤٖبر ُٖاًت بداٍس

ت .للمششوم و ح  صجُو الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

  ه مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن وقُُت جُُٓم معخٓل جيشإ  نلى ؤن الخذُْٔ الذاخلي هى : " IIAٖما نَش

ٗاَت ؤوشؿتها ٖخذمت للميشإة بهذٍ معانذة مىقُي اإلايشإة  مً داخل اإلايشإة لُدظ و جُُٓم 

اخلي بتزوٍذ ؤلاداسة بالخدلُالث و الخُُٓماث و لإلؾالم بمعاولُاتهم بجذاسة , خُث ًٓىم الخذُْٔ الذ

الىطاثذ و ؤلاسشاداث و اإلاهلىماث اإلاخهلٔ باألوشؿت التي جمذ مشاحهتها , و ًخػمً هذٍ الخذُْٔ 

ابت ُٖا بخٙلُت مهٓىلت " .   17الذاخلي بًجاد هكام الْش

  : ه مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن للخذُْٔ الذاخلي  ٖما نَش

حهٍشِ الخذُْٔ الذاخلي نلى ؤهه : " وشاؽ جإُٖذي  IIAإلاههذ اإلاذْٓحن  1999خعب وششة نام 

اظدشاسي معخٓل و مىغىعي مطمم إلغاَت ُْمت للميشإة لخدعحن نملُاتها و هى ٌعانذ اإلايشإة 
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ٔ اإلاهاًحر الذولُت الطادسة نًخلِ نبذ     28,الىساّ لليشش و الخىصَو,,ص IIA  هللا الىسداث , دلُل الخذُْٔ الذاخلي َو

46اخمذ خلمي حمهت , الخذُْٔ الذاخلي و الخٙىمي , داس ضُاء لليشش و الخىصَو _نمان , الؿبهت ألاولى , ص  17
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نلى جدُٓٔ ؤهذاَها بةًجاد مىهج مىكم و ضاسم لخُُٓم و جدعحن ُٖاءة نملُاث بداسة الخؿش , 

اب  ت و الخىحُه" .الْش

ٙا في آخش حهذًل إلاهاًحره لعىت  الخذُْٔ الذاخلي بإهه  2004نٍش مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن  في ؤمٍش

ادة ُْمت اإلاىكمت و جدعحن نملُاتها ,و  ت مطمم لٍض وشاؽ معخٓل و مىغىعي رو ؾبُهت اظدشاٍس

ل مىغىعي و مىكم ٌعانذ الخذُْٔ الذاخلي اإلاىكمت نلى جدُٓٔ ؤهذاَها مً خالٛ اهتهاج مذخ

ابت , و نملُاث الخد٘م اإلااظس ي .  لخُُٓم و جدعحن َهالُت بداسة اإلاخاؾش , الْش

 

 وظائف الخدكيم الداخلي :

ْذ ًىُز الخذُْٔ الذاخلي ؤنماله بهذ جىُُز الهملُاث, لزلٚ ٌهذ اٖدشاٍ الًش و ألاخؿاء, وصخت البُاهاث 

ؤي الخدٓٔ للخإٖذ مً ظالمت السجالث , و البُاهاث اإلاداظبُت , و  الهذٍ ألاظاس ي للخذُْٔ الذاخلي ,

 اإلاداَكت نلى ؤضٛى اإلايشاة .

 18بن خذماث الخذُْٔ الذاخلي حشمل آلاحي : 

  :و التي تهخم بالخُُٓم اإلاىغىعي لألدلت مً ؤحل جٓذًم سؤي معخٓل ؤو اظخيخاحاث خدماث الخأكيد

غىناث, ؾبُهت وهؿاّ مهمت الخإُٖذ جخدذد بىاظؿت جخظ الهملُت ؤو الىكام ؤو يحرها مً اإلاى 

ت في خذماث الخإُٖذ هي :   اإلاذْٔ الذاخلي , و ًىحذ بشٙل نام زالزت ؤؾشاٍ مشاٖس

ت مباششة في الهملُت.  _ الصخظ ؤو اإلاجمىنت اإلاشاٖس

 _الصخظ ؤو اإلاجمىنت الٓاثمت بالخُُٓم )اإلاذْٔ الذاخلي (.

 اإلاعخخذمت للخُُٓم )اإلاعخخذم(. _الصخظ ؤو اإلاجمىنت

  : جىحيهاث , و جىُز بىاءا نلى الؿلب الخاص مً الضبىن ,  التي هي بؿبُهتهاالخدماث الاسدشاريت

ت خاغهحن لالجُاّ مو الضبىن , وحشمل الخذماث  خُث ؤن ؾبُهت و هؿاّ اإلاهمت الاظدشاٍس

حن هما : ت نمىما نلى ؾَش  الاظدشاٍس

 ًٓذم الخذمت )اإلاذْٔ الذاخلي ( الصخظ ؤو اإلاجمىنت الزي _

 _ الصخظ ؤو اإلاجمىنت التي جبدث نً و جدعلم الىطُدت, نمُل اإلاهىت )ضاخب الهمل اإلاؿلىب (
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ت ًجب نلى اإلاذْٔ الذاخلي ؤن ًداَل نلى اإلاىغىنُت وال ًُترع ؤن  و نىذ ؤداء الخذماث الاظدشاٍس

ت ْذ جم الُٓام بها بالٙامل .  اإلاعاولُاث ؤلاداٍس

 : أهميت الخدكيم الداخلي  ثاويال الفزع

ابت  ت خُث ؤهه ٌهخبر ٖهىطش ؤظاس ي في جؿبُٔ هكام الْش ْعم الخذُْٔ الذاخلي مهم حذا داخل الشٖش

ت و اإلاالُت ٖما  ش ؤلاداٍس الذاخلي التي بذوسها حعانذ في جُُٓم نمل اإلااظعت , بانخباسه الهمىد الُٓشي للخٍٓش

ت .ؤنها وقُُت التي جبٓى ٗل ألانماٛ   نلى ضلت بإهذاٍ بالشٖش

ش اإلاالُت التي حه٘غ حىدة  ت اظدىادا نلى الخٓاٍس ش نمل الشٖش حعانذ ُٖاءة الخذُْٔ الذاخلي نلى جؿٍى

ت , جمحز  الخذُْٔ الذاخلي , ونالوة نلى رلٚ َةن الخذُْٔ الذاخلي ًمثل حضء مهم مً الهُٙل الخىكُمي للشٖش

 19ًمً٘ جُُٓمها مً خالٛ زالر ؾّش هي :الخذُْٔ الذاخلي بمحزاث صادجه ؤهمُت خُث 

  ابت الذاخلُت بشٙل َهاٛ بال وجإْلم مو البهذ الثٓافي : ال ٌعخؿُو اإلاذْٔ الذاخلي جُُٓم هكام الْش

البِئت الثٓاَُت للماظعت خُث ؤهه ال ًمً٘ ؤن ًخم الخذُْٔ الذاخلي بطىسة مجشدة ؤي ال بذ ؤن 

 ُِ٘ مهها .جإخز البِئت الثٓاَُت بهحن الانخباس و الخ

  البهذ الشامل : يهخم الخذُْٔ الذاخلي بجمُو ؤوشؿت اإلاىكمت , ألنها بىِذ بىُغ اإلاحزاث , و ًخم

 جُُٓمها بىُغ ألادواث و هُغ ألاظلىب في حمُو  اإلاجاالث .

  ابت الذاخلُت لِعذ ياًت البهذ اليعبي : ال ًمً٘ بهٙاس ؤن الشمىلُت جشآَها اليعبُت في الخؿبُٔ والْش

ً الزًً ٌهلمىن ؤن الخذُْٔ الذاخلي مدذود بالخٙلُت و في خ اث اإلاعحًر ذ راتها , ٌهخبر مً ؤولٍى

اإلاىُهت ؤزىاء جىُُزه للهملُاث اإلاخؿؿت خُث اسجبؿذ ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي بالهىاضش ألاسبهت 

 20الخالُت :

ت التي حعخىحب وحىد الٓذسة نلى خُاصة مهلىماث دُْٓ حر البُاهاث اإلاىزْى ت جم٘نها مً الُٓام _ جَى

بهملُاتها , و حعخخذم بداسة الخذُْٔ الذاخلي مجمىنت واظهت مً اإلاهلىماث جمً٘ مً اإلاعاهمت في 

  ضىو الٓشاس .

ت ؤو ظىء الاظخهماٛ ؤو الخلِ الًحر مخهمذ بال برا  _خماًت ألاضٛى و السجالث التي ْذ جخهشع للعْش

ابت مىاظبت .  ٗاهذ مدمُت بجهاص ْس
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الخذُْٔ الذاخلي في جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاداظبُت للمعدشُُاث الصخُت, مزٖشة ماحعخحر , يحر  ظىالٍ خُذس خحر الذًً, ؤزش اإلاشاحهت الذاخلُت او   

 12,ص  2005ميشىسة ,الجامهت ؤلاظالمُت في لبىان ,



ٛ الُطل    اإلاهلىمت اإلاداظبُت و الخذُْٔ الذاخلي                                                          ألاو

 

 

23 

ض َهال ُت الهملُاث يهذٍ الخذُْٔ داخل اإلااظعت بلى مىو الاصدواج يحر الػشوسي للجهىد و _حهٍض

 خماًتها في حمُو حىاهب اليشاؽ .

حر  _حصجُو الخُٓذ بالعُاظاث اإلاشظىمت بر مً اإلاُترع ؤن جػو ؤلاداسة بحشاءاث و ْىانذ لخَى

ت .  الىظاثل الالصمت لبلىى ؤهذاٍ الشٖش

ش هُعها راجُا مً لٓذ صادث ؤهمُت وقُُت الخذُْ ٔ الذاخلي بانخباسها ؤداة جدُذ للماظعاث بضالح و جؿٍى

خالٛ الخُُٓم و الخدلُل و اإلاشىسة والذساظاث و الاْتراخاث , وهىإ مجمىنت مً الهىامل التي ظانذث نلى 

ادة ؤهمُتها منها :   21ٍص

ت و الاظخٓالٛ الخىكُمي لإلداساث غمً الهُٙل الخىكُ    ٍض ادة الالمٖش  مي _ٍص

ٗاَت     _ الخؿىس الزي شهذجه وقُُت الخذُْٔ الذاخلي و احعام هؿاْها لِشمل مشاحهت و َدظ و جُُٓم 

 ألاوشؿت و الهملُاث التي حعانذ في جدُٓٔ ؤهذاَها  .

_ شمٛى الىكام لخؿـ اجطاٛ ؤَُٓت و نمىدًت وخاحت الخًزًت و الخًزًت اله٘عُت بلى معاولحن    ًخىلىن   

 الخذُْٔ .

 _ خاحت الجهاث الخٙىمُت بلى بُاهاث دُْٓت و دوسٍت إلاخابهت وشاؽ اإلااظعت و مذي التزامها بمعاولُتها .  

و حىدة ألانماٛ  ابت َهالت حعانذ بداسة اإلااظعت ومالٖها  نلى َس ج٘مً ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي في ٗىهه ْس

بلى ؤنها حهخبر نحن وؤرن اإلاشاحو الخاسجي ,  وجُُٓم ألاداء و اإلاداَكت نلى اإلامخلٙاث وؤضٛى اإلااظعت , بغاَت

وؤهم آلُاث الخد٘م اإلااظس ي , لزلٚ َٓذ قهشث وجؿىسث وصادث ؤهمُتها هدُجت لخكاَش مجمىنت مً 

 الهىامل اإلاخمثلت َُما ًلي : 

 _ ٖبر حجم اإلااظعاث وحهذد نملُاتها .   

ؼ العلؿاث و اإلاعاولُاث بلى بهؼ ؤلا     داساث الُشنُت للماظعت_ اغؿشاس ؤلاداسة نلى جٍُى

 _ خاحت بداسة اإلااظعت بلى بُاهاث دوسٍت ودُْٓت لشظم العُاظاث و الخخؿُـ و نمل الٓشاساث.  

ت و ألاخؿاء    ت مً الًش, العْش  _ خاحت بداسة اإلااظعت بلى خماًت و ضُاهت ؤمىاٛ الشٖش

ابت الخٙىمُت و الدعهحرة .    _ خاحت الجهاث الخٙىمُت ويحرها لبُاهاث دُْٓت للخخؿُـ الاْخطادي , الْش

                                                           
21

ٗاث الطىانُت , مزٖشة ماحعخحر , حام   هت مدمذ نبذ هللا خامذ الهبذلي , ؤزش جؿبُٔ الخاٖمُت اإلااظعُت نلى حىدة الخذُْٔ الذاخلي في الشش

 27_26, ص 2012الشّش ألاوظـ ,
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ه حهخمذ نلى ؤظلىب الهُىت ؤلاخطاثُت   ٗاملت نلى اخخباٍس  _ جؿىس بحشاءاث الخذُْٔ مً جُطُلُت 

 وفي آلاوهت ألاخحرة صادث ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي و رلٚ لهذة نىامل و هي :

 خإزش الجًشافي وجضاًذ هؿاّ الهملُاث الذولُت : مو ٖبر اإلااظعاث جم بوشاء َشوم ٖثحرة في مىاؾٔ ال

مخبانذة ؤدي رلٚ بلى بسظاٛ اإلاذْٔ الذاخلي إلاشاحهت ؤنماٛ هزه الُشوم وؤؾلٔ نلُه اظم "اإلاذْٔ 

ت واْتراح الخهذًالث .  اإلاخدٛى " وهزا إلاخابهت التزام الهاملحن بالعُاظاث ؤلاداٍس

  ت ؤلاداسة : بعبب الخإزش الجًشافي للماظعاث اغؿشث بلى بظخخذام الخذُْٔ الذاخلي لخُُٓم ٍض ال مٖش

 و مشاحهت ؤداء مذًشي الُشوم ختى جخإٖذ مً مذي بلتزامهم بالعُاظاث اإلاشظىمت .

 حز وقُُت الخذُْٔ الذاخلي نلى الجاهب اإلاالي واهخمامه الىاظو  الخىظو في اخخُاحاث ؤلاداسة : جٖش

بخدلُل مخاؾش ألانماٛ , وبن وقُُت الخٓلُذًت ؤضبدذ مً معاولُاث اإلاذْٔ الذاخلي والخىظو في 

 الخذماث التي جٓذم لإلداسة .

 ت مً ؾٍش اإلاذْٔ الخاسجي ؤدث بلى خ خمُت وحىد مذْٔ داخلي في الخدٛى بلى اإلاشاحهت الاخخُاٍس

 .اإلااظعت

 

  اإلاطلب الثاوي : أهداف وأهىاع الخدكيم الداخلي

 : أهداف الخدكيم الداخلي ول الفزع ألا 

ٗالخالي: ت و هي   22ًمً٘ جٓعُم ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي بلى ؤهذاٍ ؤظاظُت و ؤهذاٍ زاهٍى

  : ألاهداف ألاساسيت 

 وهي التي جخػمً جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت بهخاحُت مم٘ىت و ؤهمها :

  بها .الخإٖذ مً بجبام العُاظاث و ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت  و مذي الالتزام 

  ًالاظخهماٛو ظىء  الاخخالطاإلاداَكت نلى ؤمىاٛ و مىاسد اإلايشإة و خماًتها م . 

 . ت اإلاخخلُت ببُاهاث مداظبُت دُْٓت و ضادْت  الالتزام بتزوٍذ الهُئاث ؤلاداٍس

  ش اإلاالُت و اث و الخدلُالث و الذساظاث , البُاهاث و الخٓاٍس ت باإلاُاْس الالتزام بتزوٍذ الهُئاث ؤلاداٍس

 خطاثُت .ؤلا 
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ابت الذاخلُت و اإلاالُت , الؿبهت ألاولى داس البذاًت لليشش و الخىصَو ,     31_29, ص 2010مطؿُى ضالح ظالمت , مُاهُم خذًثت في الْش
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 . و الُ٘اءة ؤلاهخاحُت باْتراح ما جشاه مً حهذًالث و جدعِىاث مالثمت  َس

 . الخإٖذ مً الالتزام بالٓىاهحن و ألاهكمت اإلاهمٛى بها 

 . هه الى ؤنلى ظلؿت جىُُزًت ش مُطلت و دوسٍت بىدُجت الخذُْٔ و َس  بنذاد جٓاٍس

 : ألاهداف الثاهىيت 

 شتى لإلداسة ؤهمها :  ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بخٓذًم خذماث

 . ب التي جىكمها ؤلاداسة للهاملحن الجذد و الٓذامى  جىُُز بشامج الخذٍس

 . بزٛ حهذ الهاملحن نلى خعً ؤداء واحباتهم بذْت و نىاًت دون جإخحر 

 . مىو او الخذ مً اسجٙاب ألاخؿاء و الًش و الخالنب 

 . الُٓام بذساظاث و بدىر بىاء نلى ؾلب ؤلاداسة 

 : أهىاع الخدكيم الداخلي  ثاويالفزع ال

 23جخمثل ؤهىام الخذُْٔ الذاخلي َُما ًلي : 

  الخدكيم اإلااليFINANCIAL AUDIT  : هى الُدظ اإلاىكم للهملُاث اإلاالُت و الٓىاثم و السجالث

ت و  اإلاداظبُت اإلاخهلٓت بها لخدذًذ مذي الالتزام باإلابادت اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نلُه ؤو العُاظاث ؤلاداٍس

 ؤي مخؿلباث ؤخشي مىغىنت معبٓا .

  جدكيم الالتزامCOMPLIANCE AUDIT   : ٌعمى بخذُْٔ ألاداء او الخىُُز , و يهذٍ بلى جذُْٔ و

ت الشظمُت اإلا٘خىبت , و  ٗالعُاظاث و ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس ت باإلاهاًحر اإلآشسة ,  مشاحهت مذي التزام الشٖش

حن و العُاظاث و الىكام الذاخلي , خُث ًٙىن الًشع هزا الىىم مً الخذُْٔ يهخم بإللتزام بالٓىاه

ت مذي الخُٓذ ؤو الالتزام بإداء ظُاظاث مهُىت , ؤو ْىاهحن ؤو حهلُماث ؤو مذي الخُٓذ بهٓىد  مهَش

ٗان ْذ جم بجبام جلٚ العُاظاث و ؤلاحشاءاث  ش نما برا  مهُىت , ًٓىم اإلاذْٔ في هزه الخالت ب٘خابت جٍٓش

 اإلآشسة ؤم ال . 

 كيم الدشغيلي الخدOPERATIONAL AUDIT  : ت لخُُٓم ؤهكمتها و هى الُدظ الشامل للشٖش

ت اإلاعؿشة , و الهذٍ مً نملُاث الخذُْٔ جدذًذ َهالُت و ُٖاءة  ابت مٓاسهت باألهذاٍ ؤلاداٍس الْش

ت ألهذاَها بىجاح ,في خحن  (effectiveness)الخىكُم , خُث جِٓغ الُهالُت  ُُُٖت جدُٓٔ الشٖش

ت إلاىاسدها بشٙل حُذ لخدُٓٔ ؤهذاَها , و بالخالي  (efficiency)ُ٘اءة جِٓغ ال ُُُٖت اظخخذام الشٖش
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 17, ص 2017عُلت , ؤوضُِ لخػش , مذخل للخذُْٔ الذاخلي , مؿبىنت نلمُت مٓذمت للؿلبت , ْعم الهلىم ؤلاْخطادًت , حامهت اإلا  
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ت جٓىم بخدُٓٔ ؤهذاَها بُهالُت و  ٗاهذ ؤْعام الشٖش ًٓىم اإلاذْٔ الذاخلي بخذُْٔ و َدظ ما برا 

 ُٖاءة .

  الخدكيم الاحخماعي social audit   : الُدظ و الخُُٓم ٌهٍش الخذُْٔ الاحخماعي بإنها لذساظت و

ش اإلاالُت و الاحخمانُت نً مذي التزام  ٗاث بهذٍ الخدٓٔ مً ظالمت الخٓاٍس اإلاىكم ألداء الاحخماعي للشش

اهُت الهامت  ت باإلاعاولُت الاحخمانُت اإلالٓاة نلى ناجٓها و مذي معاهمتها في جدُٓٔ الَش الشٖش

 للمجخمو .

  الخدكيم ألغزاض خاصتAUDIT FOR SPECIAL PURPOSE  :ًُْٔٓىم به اإلاذْٔ  هى هىم مً الخذ

داخل ًدعب ما ٌعخجذ مً ؤخذار , جٙلُه ؤلاداسة الهلُا للُٓام به , ًَالبا ما ًٙىن َجاثُا و يحر 

 مذسج غمً بشهامج ؤو خـ الخذُْٔ الذاخلي .

 : ًٓطذ بالخذُْٔ ؤلال٘ترووي نملُت جؿبُٔ ؤي هىم مً ألاهكمت باظخخذام  جدكيم هظم اإلاػلىماث

ابت و جىزُٔ ؤنماٛ الخذُْٔ , و جذُْٔ نملُاث ج٘ى ىلىحُا اإلاهلىماث إلاعانذة اإلاذْٔ في الخًؿُت و الْش

و بُاهاث الخاظب آلالي و هكام اإلاهلىماث اإلاعخخذمت في اإلااظعاث ٌهخبر مً اإلاهام ألاظاظُت في 

ذ مً ؤهمُت و غشوسة  جذُْٔ الهملُاث و الخذُْٔ اإلاالي و جذُْٔ الالتزام و جذُْٔ الهملُاث مما ًٍض

ش التي  بُاهاث الخاظب آلالي و هكام اإلاهلىماث ؤلال٘تروهُت في ؤداء اإلاهام الُىمُت و في بنذاد الخٓاٍس

 24  ٌهخمذ نليها اإلاذساء في اجخار ْشاساتهم .

 :و ًخػمً ما ًلي  : الخدكيم البيئي 

  ُْٔالالتزام بالٓىاهحن الخاضت بالبِئت و حعشي نلى ما ًجشي مً نملُاث و نلى ما حشي في  جذ

و بحشاءه في اإلاعخٓبل.  اإلااض ي ؤو ما ًخْى

  ًو الخخلظ م ً جذُْٔ هكم بداسة البِئت في اإلاعخٓبلُت اإلاخهلٓت بدعهُالث اإلاهالجت و الخخٍض

 الُػالث .

 . جذُْٔ الالتزاماث الخاضت بالبِئت 

 إلاىخجاث. جذُْٔ ا 

     

 وسائل الخدكيم الداخلي :   

 25ًٓىم اإلاذْٔ الذاخلي بةهجاص مهمخه باالنخماد نلى نذة وظاثل وجٓىُاث منها : 
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 237خلِ نبذ هللا الىاسداث , مشحو ظابٔ , ص   
ش اإلاالُت  25 و الخذُْٔ الذاخلي في غبـ مماسظاث اإلاداظبُت  IFRSخالذ حماٛ الجهاساث , بىؾشة َػُلت , دوس اإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخٓاٍس

 7_6, حامهت ؤم البىاقي الهشبي بً مهُذي ص  2017ؤٖخىبش ,  25_24ؤلابذانُت , اإلااجمش الذولي الثالث خٛى الاججاهاث الخذًثت في اإلاداظبُت , ًىمي 
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  : لٙي ًخإٖذ اإلاذْٔ مً صخت و خُٓٓت الشضُذ الذَتري ألضل َُٓىم اإلاػاًىت و الجزد الفػلي

م بهملُاث الهذ و الُٓاط و الجشد , َهي بمهاًىت ألاضل مُذاهُا و الىزاثٔ اإلاثبخت لىحىده , و الُٓا

 ؤهم وظُلت للخدٓٔ مً الىحىد الُهلي ألضل .

  : ام و البُاهاث اإلاداظبُت اإلاسجلت باإلاعىذاث و اإلازاحػت اإلاداسبيت تهذٍ بلى الخإٖذ مً ظالمت ألاْس

 ال٘شٍى و الٓىاثم مً الىاخُت اإلاداظبُت َٓـ , ٖمشاحهت حمُو ضُداث دَتر الُىمُت وجشخُل

 حمُو اإلاجامُو مً ضُدت بلى ؤخشي .

  : ال بذ للمذْٔ ؤن ًخدٓٔ مً الششوؽ الىاحب جىاَشها في اإلاعدىذاث ألنها رلُل اإلازاحػت اإلاسدىدًت

ىه مً ْشاثً اإلاشاحهت وألن اإلاعدىذاث هي ألاوساّ التي حهخبر مشحها ظلُما ٌهخمذ نليها  إلزباث ٍْش

الصخت اإلاخهلٓت بها , وحهخبر مً ؤهم الىظاثل اإلاعخخذمت اإلاذْٔ في الخإٖذ مً الخذر الُهلي و مً 

 للخطٛى نلى ؤدلت ؤلازباث في الخذُْٔ .

  : بن اإلاطادْاث هي نباسة نً بُان بْشاس م٘خىب مً الًحر و ًشظل بلى اإلاذْٔ هظام اإلاصادكاث

ا مً بًشع الخإٖذ مً صخت سضُذ ؤو بُاهاث مهُىت , وهزه الىظُلت مً ؤْىي ؤدلت ؤلازباث ٗىنه

ؾٍش زالث خاسج اإلااظعت مثال ألسضذة الىٓذًت لذي البىٕى , ؤسضذة الهمالء ألاوساّ اإلاالُت اإلاىدنت 

.  لذي البىٕى

  : ًىحه اإلاذْٔ بهؼ ألاظئلت و الاظخُعاساث بلى اإلاخخطحن داخل هظام السخفساراث و الخدبؼ

ت ؤو ٖخابُت .  اإلااظعت وهزه الاظخُعاساث جإخز ؤخذ الشٙلحن بما شٍُى

  جخمثل في بحشاء مٓاسهاث بحن مهلىماث الُترة الخالُت و هظام اإلالارهاث و الزبط بين اإلاػلىماث :

الُترة العابٓت و دساظت الهالْاث بحن اإلاهلىماث اإلاالُت و يحر اإلاالُت ْطذ مالخكت الخًحراث و جدلُل 

 ؤظبابها .

  َاخطت ًخمهً لبهؼ الهملُاث ؤو  : ًٓىم اإلاشاحو الذاخلي بذساظت انخُادًتاإلازاحػت ؤلاهخلادًت

بهؼ الذَاجش ؤو ؤخذ الخعاباث ؤو الٓىاثم اإلاالُت بهذٍ اٖدشاٍ ؤو مالخكت ؤي ؤمش لم ًكهش ؤزىاء 

 اإلاشاحهت اإلاعدىذًت .

 اإلاخاطز اإلاترجبت غً غدم كفاءة الخدكيم الداخلي  

 26بن نذم هجاح الخذُْٔ الذاخلي في جدذًذ واخذ ؤو ؤٖثر مً ألاهذاٍ ًادي بلى مخاؾش هزٖش منها : 

 نذم دْت اإلاهلىماث اإلاالُت و الدشًُلُت . -

 نذم الخُٓذ و بجبام العُاظاث و الخؿـ و ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت و الٓىاهحن و الخىكُماث اإلاهمٛى بها . -
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- .  غُام ؤو َٓذان ألاضٛى

 يحر الاْخطادي للمىاسد .الاظخخذام  -

 نذم جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاىغىنت و اإلاخؿؿت . -

ادة وعبت الخؿإ ؤو الًش. -   بمٙاهُت ٍص

 

 الثالث: مػاًير و مهىت الخدكيم الداخلي  طلباإلا

 : مػاًير الخدكيم الداخلي  ول الفزع ألا 

جمثل اإلاهاًحر بؾاس نام بد٘م وقُُت الخذُْٔ , تهذٍ بلى وغو ْىاهحن جىكُمُت و حشًُلُت إلاطلخت الخذُْٔ 

الذاخلي , ٖما جدذد معاولُت و ظلؿت الخذُْٔ الذاخلي في اإلااظعت , بدُث جىٓعم مهاًحر الخذُْٔ 

 27الذاخلي بلى : 

 د الزًً ًادون ؤوشؿت الخذُْٔ : جدىاٛو ظماث ؤو خطاثظ اإلااظعاث و ألاَشا مػاًير الصفاث

 الذاخلي و جػم ما ًلي : 

  ًيبغي جدذًذ الًشع و العلؿت و اإلاعاولُت اإلاخهلٓت الغزض و السلطت و اإلاسؤوليت  1111مػيار :

 بإوشؿت الخذُْٔ في وزُٓت الخذُْٔ بشٙل سظمي بما ًيسجم مو اإلاهاًحر و ًىأَ نلُه اإلاجلغ  .

  ًيبغي ؤن ًٙىن الخذُْٔ الذاخلي وشاؽ معخٓل , وؤن الاسخلالليت و اإلاىطىغيت  1111مػيار :

ًدعم اإلاذْٓحن الذاخلُحن باإلاىغىنُت في ؤداء نملهم , مما ٌعمذ لهم بإداء نملهم نلى ؤٖمل وحه 

ٗاهذ .  دون ؤي جذخل مً ؤي حهت 

  إلاهام بالُ٘اءة و الهىاًت اإلاهىُت الالصمت , : ًيبغي ؤن جادي االكفاءة و الػىاًت اإلاهىيت  1211مػيار

لت بليهم و التي  ت و اإلاهاسة الالصمت ألداء اإلاهام اإلاٗى ش في اإلاذْٓحن الذاخلُحن اإلاهَش خُث ًجب ؤن ًخَى

حعانذهم في اٖدشاٍ ؤنماٛ الًش و الخذلِغ , ٖما ًجب نليهم بزٛ الهىاًت اإلاهىُت الالصمت ٖإن 

 الخذُْٔ بمعانذة الخاظب و جٓىُاث جدلُل البُاهاث ألاخشي .ًشاعي اإلاذْٔ اظخخذام ؤدواث 

  ًجب نلى الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ الهمل نلى جأكيد الجىدة و بزهامج الخدسين :  1311مػيار

ش و اإلاداَكت نلى جإُٖذ الجىدة و بشهامج الخدعحن لٙاَت ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي و مشاْبت  جؿٍى

ٔ الُدظ اإلاعخمش اظخمشاس َهالُتها , خُث جخػم ً هزه البرامج الخُُٓم الذوسي داخلُا نً ؾٍش
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ألداء ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي , و خاسحُا مً خالٛ َدظ جإُٖذ الجىدة مشة واخذة نلى ألاْل ٗل 

 خمغ ظىىاث مً ؾٍش شخظ ماهل و معخٓل .

  :حر التي ًخم مً جطِ هزه اإلاهاًحر ؾبُهت ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي, ٖما جػم اإلاهاًمػاًير ألاداء

                                           خاللها ُْاط ؤداء جلٚ ألاوشؿت و هي جػم:

o - نلى الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ ؤن ًذًش إدارة أوشطت الخدكيم الداخلي :  2111مػيار

ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي نلى الىدى َهاٛ بما ًدٓٔ ُْمت نالُت للماظعت مً خالٛ وغو 

شاؽ للخذُْٔ الذاخلي التي حعدىذ نلى جُُٓم اإلاخاؾش و التي جخم مشة ٗل ظىت نلى خؿـ و

ألاْل , ووغو العُاظاث و ؤلاحشاءاث التي جىحه وشاؽ الخذُْٔ و الهمل نلى جىضُل 

ش بلى مجلغ  و الخٓاٍس اإلاهلىماث و جيعُٔ ألاوشؿت مو ألاؾشاٍ الذاخلُت و الخاسحُت , و َس

 ا .ؤلاداسة و ؤلاداسة الهلُ

  وشاؽ الخذُْٔ الذاخلي جُُٓم و ؤلاظهام في جدعحن  ٌشمل ًيبغي ؤنطبيػت الػمل :  2111مػيار

ابت و نملُاث الخد٘م اإلااظس ي باظخخذام مذخل مىكم ومىػبـ مً خالٛ  يذاسة اإلاخاؾش و الْش

الخدٓٔ مً ؤن جىلي وشاؽ الخذُْٔ الذاخلي مشاْبت و جُُٓم َهالُت هكام بداسة اإلاخاؾش باإلااظعت , و 

 هؿاّ ؤهذاٍ الهملُاث و البرامج ًخماش ى مو ؤهذاٍ اإلااظعت .

o 28 : و حشمل ؤًػا 

  ش و حسجُل خؿت لٙل مهمت الخخطيط للمهمت :  2211مػيار ًيبغي نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن جؿٍى

ذ و جىصَو اإلاىاسد مً خالٛ مشاناة انخباساث الخخؿُـ . و جدذًذ  حشمل الىؿاّ و ألاهذاٍ و الْى

ش بشامج الهمل لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاهمت . ت و جؿٍى  ألاهذاٍ لٙل مهمت و جىصَو اإلاىاسد الػشوٍس

  ًيبغي ؤن ٌهمل اإلاذْٓحن الذاخلُحن نلى جدذًذ و جدلُل و جُُٓم و حسجُل أداء اإلاهمت :  2311مػيار

 اإلاهلىماث الٙاَُت لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاهمت .

  ًيبغي نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن ؤن ًىضلىا هخاثج اإلاهمت جىصيل الىخائج:  2411مػيار 

  ًيبغي نلى الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ ؤن ًػو و ًداَل نلى هكام مزاكبت الخلدم :  2511مػيار

مشاْبت ظحر الىخاثج التي ًخم جىضُلها لإلداسة لخإٖذ مً ؤن ًخم جىُُزها بُهالُت و ؤن ؤلاداسة الهلُا 

 لخذابحر .ْبلذ مخاؾش نذم اجخار ا

  نىذ ْبٛى ؤلاداسة الهلُا معخىي مً اإلاخاؾش ال ٌهذ مٓبىال كزار كبىل ؤلادارة للمخاطز :  2611مػيار

للماظعت , َةهه نلى الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ مىاْشت رلٚ مو ؤلاداسة وبرا لم ًخم الخىضل بلى 

ش بزلٚ إلاجلغ و جٍٓش  ؤلاداسة لُخىلى خل الجزام .  خل ًيبغي نلى سثِغ الخىُُزي و ؤلاداسة الهلُا َس
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 : مهىت الخدكيم الداخلي  ثاويالفزع ال

ٗالخالي :   29وغو مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن دلُال ألخالُْاث مهىت الخذُْٔ الذاخلي وهي 

  : ) نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن الُٓام بإنمالهم بإماهت , احتهاد و معاولُت , الاسخلامت )النزاهت

ا في ؤي  هت مً ْبل الٓاهىن و اإلاهىت , وان ال ًٙىهىا ؾَش ومالخكت الٓىاهحن ونمل ؤلاَطاخاث اإلاخْى

زا اخترام ألاهذاٍ  وشاؽ ْاهىوي ؤو ًٓىمىا بإنماٛ غاسة بعمهت مهىت الخذُْٔ الذاخلي , ٖو

 شإة .ألاخالُْت للمي

  : ىا في ؤي وشاؽ ؤو نالْت ْذ جُعذ ؤو ًُترع اإلاىطىغيت نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن ؤن ال ٌشتٗر

ت جلٚ ألاَهاٛ ؤو الهالْاث التي مً اإلامً٘  ؤنها جُعذ جُُٓمهم يحر اإلاخدحز , جخػمً هزه اإلاشاٖس

ؤن ًُصخىا ؤن جٙىن غذ مطلخت اإلايشإة , وؤن نذم ْبٛى ؤي ش يء ْذ ًُعذ ؤخٙامهم اإلاهىُت , و 

نً حمُو الخٓاثٔ اإلاادًت اإلاهشوَت لذيهم , والتي ؤن ال ًخم ؤلاَطاح ننها , ْذ حشىه ؤو جدٍش 

ش نً ألاوشؿت جدذ اإلاشاحهت .  الخٍٓش

  : نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن ؤن ًٙىهىا مخمشظحن في اظخخذام و خماًت اإلاهلىماث التي السزيت

ٓت  ًدطلىن نليها ؤزىاء جإدًت مهامهم , وؤن ال  ٌعخخذمىا اإلاهلىماث إلا٘عب شخص ي ؤو بإي ؾٍش

 ممً٘ ؤن جٙىن غذ الٓاهىن ؤو الػاسة بالششنُت ؤو ألاهذاٍ ألاخالُْت للميشاة .

  : ت و مهاساث و الكفاءة نلى اإلاذْٓحن الذاخلحن ؤن ًؿلهىا َٓـ بالخذماث التي لذيهم َيها مهَش

خبراث مىاظبت , وؤن ًٓىمىا بخٓذًم خذماث الخذُْٔ الذاخلي بإلوسجام مو مهاًحر اإلاماسظت 

ش ُٖاءتهم و َهالُتهم وهىنُت خذماتهم باظخمشاس .  اإلاهىُت للخذُْٔ الذاخلي وؤن ًٓىمىا بخؿٍى

 

       

 

 

                                                           
29

 168خلِ نبذ هللا الىسداث , مشحو ظابٔ , ص   



ٛ الُطل    اإلاهلىمت اإلاداظبُت و الخذُْٔ الذاخلي                                                          ألاو

 

 

31 

 

 

 

 

 خاجمت الفصل :

ل البُاهاث          مً خالٛ دساظدىا لهزا الُطل وعخيخج ؤن اإلاهلىمت اإلاداظبُت ً٘مً دوسها في جدٍى

اإلاداظبُت بلى مهلىماث مداظبُت بهذ ججمُهها مً مطادس مخخلُت ٖما ٌهخبر نمل الخذُْٔ الذاخلي نمل 

ش َُه ضُت الاظخٓاللُت و الخُاد لُدظ الٓىاثم اإلاداظبُت  جدلُلي اهخٓادي ًٓىم به شخظ ًجب ؤن جخَى

 إلغُاء الثٓت نليها .   

بن نملُت الخذُْٔ الذاخلي جبذؤ نىذما جيخهي نملُت اإلاداظبت َةن مخشحاث الىكام اإلاداظبي حهخبر      

ٖمذخالث لىكام مهلىماث الخذُْٔ .



مُاهُم                                                                                                             اوي الُطل الث
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 ملدمت الفصل

ش ًبذي َُه سؤًه خٛى الٓىاثم              اإلاالُت ًؿلٔ نلى الصخظ الزي ًٓىم بهملُت الخذُْٔ وجٓذًم جٍٓش

ت اإلاُهٛى إلاماسظت    auditorللمششوم , لُل " مذْٔ" " "  , َاإلاذْٔ هى الصخظ الزي ًدمل شهادة ظاٍس

ت ماهلت للُٓام  ت في م٘خب ؤو شٖش ؿلٔ نلى الصخظ   مهىخه ؤو نلى نػٍى بذوس اإلاداظبحن الٓاهىهُحن , ٍو

ؼ بهؼ الزي ًخدمل اإلاعاولُت الشاملت نً بهجاص مهمت الخذُْٔ ومً زم ًْى ش , وبةمٙاهه جٍُى و نلى الخٍٓش

 ألاشخاص الُٓام بمهام مهُىت مً نملُت الخذُْٔ .

بن هذٍ اإلاذْٔ مً نملُت الخذُْٔ هى بنؿاء سؤي منهي مداًذ خٛى صخت و نذالت الٓىاثم اإلاالُت              

وؤهم ؤلاحشاءاث التي ْام للماظعت اإلاذْٓت , خُث ًجب ؤن ٌشحر اإلاذْٔ بلى ؤهم الىخاثج التي جىضل بليها , 

ش اإلاذْٔ . ش ٌعمى بخٍٓش  بها ؤزىاء مماسظخه ليشاؾه في شٙل جٍٓش

 ٌشمل هزا الُطل مبدثحن ؤظاظُحن وهما : 

 _ اإلابدث ألاٛو : ؤلاؾاس الخىكُمي إلاذْٔ الخعاباث .

ش مذْٔ الخعاباث .  _ اإلابدث الثاوي : جٓاٍس
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 الداخلي ؤلاطار الخىظيمي إلادكم الحساباث   اإلابدث ألاول :

بن الخؿىس ال٘بحر الزي شهذجه اإلااظعت نبر الضمً في مجاٛ الهالْاث الاْخطادًت وجىظُو هؿاّ        

ت حهلها جخهامل مو نذة ؤؾشاٍ مخخلُت مما ؤوحب نليها جبني وقُُت حذًذة داخل هُٙلها  اإلابادالث الخجاٍس

ى ٗل اإلاخهاملحن بٙل الخؿىساث داخل اإلااظعت , ولٙي جٓىم بهزه اإلاهمت نلى ؤٖمل الخىكُمي , حعمذ لها بةبال 

ش إلاً يهمه ألامش , ونلى هزا  وحه وحب ؤن جخمخو هزه اإلاهمت بالخُاد و اإلاىغىنُت في بًطاٛ مخخلِ الخٓاٍس

هزا  ألاظاط وشإث مهىت مذْٔ الخعاباث إلاعانذة اإلااظعت نلى جلبُت اإلاخؿلباث , مً خالٛ مبدثىا

ُبت نمله , معاولُاجه و ضالخُاجه .  ظيخؿّش إلاُهىم ومٓىماث مهىت جذُْٔ الخعاباث , جٖش

 اإلاطلب ألاول : مفهىم و ملىماث مهىت مدكم الحساباث 

 : مفهىم مدكم خساباث الداخلي  الفزع ألاول 

  ٗاث ال٘بحرة هى رلٚ الصخظ اإلاىقِ في اإلااظعت التي ًٓىم بخذُْٓها بر ؤن حمُو اإلااظعاث "الشش

ابت الذاخلُت  " جٓىم بةًجاد "بما بشيبتها ؤو بىاظؿت الٓىاهحن و الخهلُماث " ؤن ًٙىن لذيها ْعم للْش

ش خىلها بلى ؤلاداسة الهلُا ؤو لجىت الخذُْٔ ألحل  والزي ٌشمل َدظ ؤوشؿت اإلااظعت وجٓذًم جٍٓش

ذُْٔ اليشاؽ و جذُْٔ معانذة هزه ؤلاداسة للىضٛى بلى ؤيشاغها و ٌشمل نمل اإلاذْٔ الذاخلي ج

ت اإلاخخلُت . اث ؤلاداٍس ت للمعخٍى ابت وبنؿاء الاظدشاساث الػشوٍس  30الْش

  هحن بىاظؿت بداسة اإلااظعت واظخٓاللُخه جٙىن مدذودة , وهى هى مىقِ مً داخل اإلااظعت َو

ت الهلُا باإلااظعت . اث ؤلاداٍس شه بلى اإلاعخٍى  معاوٛ ؤمام ؤلاداسة , ومً زم ًٓذم جٓاٍس

ٔ الخذُْٔ وجخخلِ  معاولُاث اإلاذْٔ الذاخلي جبها الخخالٍ ضاخب اإلااظعت , َٓذ ًخٙىن ٍَش

تهم في بحشاء الخذُْٔ ؤلاحشاجي , ؤما في ميشأث  ىن مهكم ْو عخًْش الذاخلي مً مىقِ ؤو ازىحن َو

اث مخىىنت حشمل بحشاء  ٔ الخذُْٔ الذاخلي مً نذد مً اإلاىقُحن لهم معخٍى ؤخشي َٓذ ًخٙىن ٍَش

 31لدشًُلي و جذُْٔ هكم ال٘مبُىجش . الخذُْٔ ا
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ت و الهملُتمً –د. هادي الخمُمي , مذخل نلى الخذُْٔ     25, ص  2004, داس واثل لليشش , نمان , الؿبهت الثاهُت , -الىاخُت الىكٍش
31

ت لليشش و الخىصَو , اإلاىطىسة , مطش , الؿبهت ألاولى    28,ص 2007خاجم مدمذ الشِشُني, ؤظاظُاث اإلاشاحهت , اإلا٘خبت الهطٍش
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 ملىماث مهىت جدكيم الحساباث  :الفزع الثاوي 

  مكاهت اإلادكم في الشزكت  

ت نلى ْذسجه نلى جدُٓٔ الاظخٓاللُت و اإلاىغىنُت في نملُت  و الخىكُمي للمذْٔ الذاخلي في الشٖش ًازش اإلاْى

ت بلى ؤخشي جبها ٖما ؤششها ظابٓا و ًخخلِ الىغو الخىكُمي لإلداسة  ابت مً شٖش الخذُْٔ الذاخلي في بِئت الْش

ابت , خُث ؤنها جخػو بما  ت ؤو جلٚ في مخابهتها و معاًشتها ألخذر هكم الْش لخؿىس الزي بلًخه هزه الشٖش

شحر الباخثىن في هزا اإلاىغىم  لإلداسة الهلُا ؤو إلاجلغ ؤلاداسة ؤو للجىت الخذُْٔ اإلاىبثٓت نً مجلغ ؤلاداسة , َو

ت بن لم  بلى ؤن الىغو الؿبُعي و ألامثل هى ؤن جٙىن جبهُت اإلاذْٔ الذاخلي بلى ؤنلى معخىي بداسي بالشٖش

 ًٙىن إلاجلغ ؤلاداسة ؤو لجىت الخذُْٔ .

هزا ما ؤٖذث نلُه مهاًحر الخذُْٔ الذولُت في ظُاّ جُُٓم اإلاذْٔ الخاسجي لهمل اإلاذْٔ الذاخلي خُث 

م مً اإلاهُاس ال 13ؤشاسث الُٓشة  بلى ؤن الخالت اإلاثالُت هي جبهُت و اسجباؽ ْعم الخذُْٔ  610ذولي للخذُْٔ ْس

ت , و الهذٍ مً رلٚ هى ؤن ًخمً٘ اإلاذْٔ الذاخلي الُٓام بهمله في  الذاخلي بإنلى معخىي بداسي بالشٖش

ت ألاخشي ٖما ؤن رلٚ ٌشحر بذسحت الاظخٓاللُت التي ًخمخو بها .   32حمُو دواثش و ؤْعام الشٖش

ت ًى   ضح الشٙل الخالي الهُٙل الخىكُمي ألامثل لىخذة الخذُْٔ الذاخلي في الشٖش
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ألاداء اإلاالي و ؤلاداسي , مزٖشة ماحعخحر , الجامهت ؤلاظالمُت و ٗلُت نلىم الدعُحر و ًىظِ ظهُذ اإلاذلل , دوس وقُُت الخذُْٔ الذاخلي في غبـ   

 78, ص 2007الهلىم الاْخطادًت , يضة , 
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 : مكاهت اإلادكم الداخلي في الشزكت ( 4ركم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79اإلاطذس : ًىظِ ظهُذ اإلاذلل , مشحو ظابٔ , ص 

 

 

 

 مجلغ ؤلاداسة

 لجىت الخذُْٔ

 وخذة الخذُْٔ الذاخلي

الخُخِش و جذُْٔ 

 الالتزام

ؤلاداسي و  الخذُْٔ

 الُني

 الخذُْٔ اإلاالي

ت  مذًش نام الشٖش

ت و  الشاون ؤلاداٍس

 اإلاالُت

ٔ  ؤلاهخاج و الخطيُو البُو و الدعٍى
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  الصػىباث التي جىاحه اإلادكم الداخلي  : 

 33لهمله , ًمً٘ بحمالها نلى الىدى الخالي  : ًىحه اإلاذْٔ الذاخلي بهؼ الطهىباث ؤزىاء جإدًخه 

ش ؤظالُب الهمل و جدعِىه وؤن دوسه ال ًٓخطش نلى  _ نذم َهم بهؼ اإلاىقُحن دوس اإلاذْٔ الذاخلي في جؿٍى

ببشاص اإلاالخكاث وبُان مٓذاس الاهدشاَاث , بل ٌهخمذ نلى بًجاد الخلٛى و جٓذًم الخىضُاث و الاْتراخاث بما 

ش ألاخؿاء ؤو الاهدشاَاث العلبُت  ٌهىد بالُاثذة نلى اإلااظعت و نلى الهاملحن َُه و مداولت بهؼ اإلاىقُحن جبًر

 مًلىؽ َيها مما ًادي بلى جػلُل اإلاذْٔ الذاخلي في جُعحر الاهدشاَاث .بطىسة 

_ غًـ الهمل في الُشوم ًادي بلى الخإخش في بهجاص مهمت الخذُْٔ مما ًادي في بهؼ ألاخُان بلى اٖدشاٍ 

ؼ الخؿاء بطىسة مخإخشة , مما ًطهب مهالجتها , ونذم بؾالم بهؼ اإلاىقُحن نلى الخهلُماث الذاخلُت به

بالٓعم الزي ٌهمل به , وهزا ٌهىد ؤخُاها بلى اهخُاع وعبت اإلاذْٓحن الذاخلُحن بلى بحمالي اإلاىقُحن في 

 اإلااظعت , مما ًازش جإزحرا ظلبُا في َهالُت الخذُْٔ الذاخلي .

ش العابٓت نلى الشيم مً الخإٖذ بالشد نلى جالفي الخؿاء  اظخمشاس اسجٙاب بهؼ ألاخؿاء  _ التي وسدث في الخٓاٍس

ش بطىسة مبهمت , وؤخُاها  معخٓبال , وبحابت بهؼ اإلاىقُحن نلى مالخكاث الخذُْٔ الذاخلي الىاسدة في الخٓاٍس

 ال جمذ بلى اإلاالخكت بطلت .

ذ اوه٘عذ هزه الطهىباث نلى  حىدة نمل اإلاذْٔ الذاخلي َهذم َهم اإلاىقُحن لذوس اإلاذْٔ الذاخلي و ْو

نذم بؾالنهم نلى الخهلُماث و اخخُاس ضًُت خؿاب يحر مالثمت ًادي بلى نذم حهاون اإلاىقُحن مو اإلاذْٔ 

ت الهلُا لهمل اإلاذْٔ  الذاخلي و بالخالي اوهٙاط رلٚ نلى هخاثج ؤنماله , ؤما جدذًذ بهؼ ألانماٛ ؤلاداٍس

ذ  الذاخلي ًادي شه و جُُٓمه , و اٖدشاٍ ألاخؿاء في ْو بلى يُاب اظخٓاللُت اإلاذْٔ وهي ششوؽ ْبٛى جٓاٍس

ش الخذُْٔ العابٓت وهزا ًذٛ نلى  مخإخش بعبب غًـ الهمل , ؤو الاظخمشاس في ألاخؿاء التي وسدث في جٓاٍس

ش مً لهملُت الخذُْٔ الذاخلي لهذم وحىد مخابهت معخ  .مشة نذم حذوي الخٓاٍس
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ٗاث ألاسدهُت اإلاعاهمت في الخذ مً مخاؾش ألاخٙام الصخطُت إلاهذي الٓىاثم اإلاالُ   ٙي , ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي في الشش ت , ًىوغ نلُان العٍى

  1885و ص  2014,  1و الهذد 30ألانماٛ , حامهت الشّش ألاوظـ , مجلت حامهت دمشٔ للهلىم الاْخطادًت و الٓاهىهُت , اإلاجلذ ٗلُت 
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 اإلاطلب الثاوي :  جزكيبت غمل و صفاث اإلادكم الداخلي 

 جزكيبت غمل اإلادكم الداخلي  : الفزع ألاول 

 34 مهاراث وسلىكياث ًجب أن ًخمخؼ بها اإلادكم الداخلي :  أوال : 

ت خاضت َُما ًخهلٔ في  جؿبُٔ ًجب ؤن ًخمخو مىقِ وخذة الخذُْٔ الذاخلي باإلاهاساث و الخبراث و اإلاهَش

 مهاًحر الخذُْٔ و ؤلاحشاءاث الُىُت للخذُْٔ .

ت و اإلاهاساث الهجاص ؤنمالهم ٖما ًلي : 1  الخبرة و اإلاهَش

 . ُْٔالُ٘اءة في جؿبُٔ مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي و بحشاءاث الخذ 

 . ُْٔت بمبادت اإلاداظبت و الخ٘ىىلىحُا اإلاؿلىبت ألنماٛ الخذ  اإلاهَش

 ت الاهدشاَاث و جُُٓمها .َهم مبادت ؤلاداسة الالصمت إلا  هَش

  ت راث الهالْت بيشاؽ اإلايشإة مثل ت بالٓىاهحن و ألاهكمت و الخهلُماث و الٓشاساث ؤلاداٍس اإلاهَش

بي , الٓاهىن اإلاذوي ...الخ (  ت الٓاهىن الػٍش  )الٓاهىن الخجاسي اإلاؿبٔ نلى هىم وشاؽ الشٖش

ً و الاجطاٛ مههم بُ٘اءة خُث ًجب ؤن ًٙىن للمذْٓحن الذاخلُحن اإلاهاسة و الُ٘اظت في  2 الخهامل مو آلاخٍش

ً نلى الخهبحر نً وحهت هكشهم بىغىح و َهالُت .  ؤن ًٙىهىا ْادٍس

هم بما ٌعخجذ في مجاٛ الاخخطاص . 3 ش مهاساتهم و مهاَس  اهتهاج الخهلُم اإلاعخمش بهذٍ جؿٍى

ٓطذ بالخزس اإلا 4 نهي هى اَتراع اخخماٛ وحىد ؤخؿاء في مماسظت الخزس )الشٚ اإلانهي ( نىذ ؤداء نملهم , ٍو

البُاهاث اإلاالُت ؤو ؤي وشاؽ خاغو للخذُْٔ و الهمل نلى الخطٛى نلى ألادلت مً خالٛ مجمىنت بحشاءاث 

 جذُُْٓت و َىُت إلزباث الاَتراع ؤو هُُه .

خشي الالصمت لخىُُز _ اإلاهاسة : ًجب نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن ؤن ًمخلٙىا اإلاهاٍس و اإلاهاساث و الُ٘اءاث ألا 1210

جب نلى وشاؽ الخذُْٔ الذاخلي ٖٙل ؤن ًمخلٚ ؤو ًدطل نلى  اإلاعاولُاث الُشدًت اإلاىىؾت بٙل منهم , ٍو

 اإلاهاٍس و اإلاهاساث و الُ٘اءاث ألاخشي الالصمت لخىُُز اإلاعاولُاث اإلاىىؾت به .

 

                                                           
م , الخذُْٔ الذاخلي للخثبُخاث في اإلااظعاث الاْخطادًت , داس صهشان لليشش و الخىصَو , الؿبهت ألاول  34 ص  2016ى , د.خامذ هىس الذًً ,ؤ. نماسة مٍش
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 35ثاهيا : اإلاىطىغيت في غمل اإلادكلين  : 

ً لالخخباس ؤزىاء ُْامه ًجب ؤن ال ٌهخمذ اإلاذْٔ  1 ً وبهما ًخػو آساء آلاخٍش في خ٘مه نلى آساء آلاخٍش

 بةحشاءاث الخذُْٔ .

 ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًٓىم بإداء نمله بإماهت وججىب ؤي شبهاث و خاضت َُما ًخهلٔ باإلاطالح اإلاخهاسغت . 2

ٗان رلٚ مم٘ىا 3  . ؤن جخم جىاوب مىقُي الخذُْٔ الذاخلي اإلاهمت الىاخذة ٗلما 

 نلى اإلاذْٔ الذاخلي ؤن ال ًٓىم بإًت ؤنماٛ جىُُزًت . 4

ًجب ؤن ال ًخم جٙلُِ ألاشخاص الزي ًخم هٓلهم بلى وخذة الخذُْٔ الذاخلي بخذُْٔ ؤوشؿت ظبٔ وؤن  5

 ْامىا بإدائها ورلٚ مً مشوس مذة صمىُت مهحن و مهٓىلت .

ش مً 6 مذًش الخذُْٔ ختى ًخم الخإٖذ مً اإلاىغىنُت  ًجب ؤن جشاحو هخاثج اإلاذْٔ الذاخلي ْبل بضذاس الخٍٓش

 في ؤداء الهمل . 

 زالثا : ظلبُاث ًجب ؤن ًخجىبها ؤظلىب نمل اإلاذْٓحن الذاخلحن 

ُت )الاظخهالء ( في الخهامل مو الىخذاث مدل الخذُْٔ و اإلاعاولُت َيها . 1  ؤظلىب الُْى

 مشاحهحن مً خاسج اإلايشإة . ألاظلىب يحر اإلاهزب نىذ ؾلب اإلاهلىماث و خاضت ؤزىاء وحىد 2

 الذخٛى في الُشنُاث نلى خعاب ألاظاظُاث . 3

 نذم اخترام ؤضل الخبرة مً اإلاذْٓحن العابٓحن . 4

 نذم اظخهماٛ الهٓل و اإلاىؿٔ في الخ٘م نلى ألاشُاء و ؤلاضشاس َٓـ نلى ما هى مىحىد في الخهلُماث . 5

ً ؤما 6  م معاولي الىخذة مدل الخذُْٔ .ببذاء نذم الشغا نً نمل اإلاذْٓحن آلاخٍش

 ظىء اإلاكهش و غهِ الصخطُت و نذم الاهػباؽ بالعلٕى اإلاهزب نذم الالتزام بالذوام . 7

 الخًاض ي نً هٓل الخٓاثٔ لهالْت ما ْذ جشبـ ؤخذ اإلاذْٓحن مو ؤخذ معاولي الىخذة مدل الخذُْٔ . 8

                                                           
م , مشحو ظابٔ , ص   35  59د. خامذ هىس الذًً , ؤ. نماسة مٍش
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 اإلادكلين الداخليين الفزع الثاوي : صفاث 

ت "ج٘مً مُاجُذ   AUDITالىضٛى بلى ضُاث الشثِغ الىاجح مً خالٛ مهنى ٗلمت " الخذُْٔ " باللًت الاهجلحًز

" بمهنى "ٌعخمو " , برا ًجب نلى سثِغ الخذُْٔ الذاخلي الىاجح  AUDIRE" اإلاشخٓت مً الٙلمت الالجُيُت "

عخمو ؤًػا إلاا ًشيب ؤصخاب اإلاطلخت في نشغه نلُ ت َو ه , وبالخالي ًجب ؤال ؤن ًلم بما ًجشي داخل الشٖش

جٓخطش ضُاث سثِغ الخذُْٔ الذاخلي الىاجح نلى ٗىهه  غلُها في الجىاهب الُىُت إلاهىت الخذُْٔ الذاخلي 

ج الطُاث الشثِعُت التي ًجب ؤن  خػمً مٍض ُت مىاظبت إلاىطبه و ٍو َٓـ بل ًجب ؤن ًخمخو بطُاث ظلٖى

 36ًخمخو بها سثِغ الخذُْٔ الذاخلي ما ًلي : 

  : بشإن مذي ْذسة  ًلهب سثِغ الخذُْٔ الذاخلي دوسا مهما في جٓذًم جؿمُىاث الخفكير ؤلاستراجيجي

ُُُت  ت ٖو اإلااظعت نلى جدُٓٔ ؤهذاَها مً نذمه , مما ٌهني ؤن نلُه ؤن ًخُهم ؾبُهت نمل الشٖش

ت بلى اإلاعاس  ت مً ؤحل جدُٓٔ بظتراجُجُتها واإلاعانذة في جىحُه الشٖش حهاوهه مو ؤلاداسة الهلُا للشٖش

 العلُم .

  : ذُْٔ الذاخلي خؿت للخذُْٔ الذاخلي مبيُت نلى ًجب ؤن ٌهذ سثِغ الخالبراغت في الخػامل مؼ اإلاخاطز

ت , ولزلٚ مً الػشوسي ؤن  اث وشاؽ الخذُْٔ الذاخلي مو ؤهذاٍ الشٖش اإلاخاؾش للخإٖذ مً احعاّ ؤولٍى

ًٙىن لذًه خغ نالي للمخاؾش وبإلاام حُذ بها وبُُُ٘ت ُْام اإلااظعت بةداستها , ٖما ًيبغي نلى سثِغ 

ت الخذُْٔ الذاخلي ؤن ًذٕس ؤي مخا ؾش هاشئت وؤن ًخُهم آزاس الخًحراث التي جؿشؤ نلى مجاٛ نماٛ الشٖش

 ؤو آزاس حًحراث البِئت الخاسحُت .

  : ال بذ ؤن ًمخلٚ سثِغ الخذُْٔ الذاخلي مهاساث ُْادة حُذة ًمً٘ ؤن ٌعخخذمها اللدرة غلى الليادة

و جدُحزهم وجدذيهم إلهجاص خاسج ظُاّ بداسجه للخذُْٔ الذاخلي ,  بر ًجب ؤن ًٓىم بةلهام اإلاذْٓحن 

ؼ الطالخُاث مً ؤهم  هذ الخم٘حن و جٍُى الهمل بشٙل ؤَػل وؤن ًجهلهم معاولحن نً نملهم , َو

الهىاضش الىاحب جىاَشها لخدُٓٔ ؤداء مخمحز , َبذون الخم٘حن ال ٌعخؿُو اإلاذْٓحن الذاخلُحن ؤداء الهمل 

جب ؤن ًخمخو سثِغ الخذُْٔ الذاخلي بالٓذسة نلى بةجٓان وجدمل معاولُت الىخاثج التي ًدٓٓىنها , ٖما ً

ً نلى جىحُه معخٓبلها .  جإهُل ْادة حذد للماظعت ْادٍس

  : ٌهذ الاظخمام بلى ؤصخاب اإلاطلخت وجُهم اخخُاحاتهم و ألامىس التي حشًلهم حضءا الخىاصل الفػال

اث الخىاضل الجُذة في بىاء مهما مً الذوس الزي ًادًه سثِغ الخذُْٔ الذاخلي , بر ًمً٘ ؤن حعانذ مهاس 
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ادة الهمل , ومً الػشوسي ؤًػا جدشي الذْت في هٓل  نالْاث بًجابُت مو الهاملحن باإلداسة الهلُا ْو

ش  ت , هزا بغاَت بلى اظخخذام الٙلماث الصخُدت في جٍٓش الٓػاًا اإلاؿشوخت وجشجُبها خعب ألاولٍى

ٔ الخذُْٔ .الخذُْٔ بدُث ججعذ اختراَُت سثِغ الخذُْٔ الذاخلي وم  هىُت ٍَش

  : ت جمحز بحن الٓاثذ ويحر الٓاثذ , َُجب ؤن ًٙىن سثِغ الخذُْٔ الذاخلي ملما الزغبت في اإلاػزفت بن اإلاهَش

ٙىن مطذس بلهام للمذْٓحن الذاخلُحن  بشٙل معخمش بإَػل اإلاماسظاث اإلاخبهت و الخىحهاث الطىانُت , ٍو

لتزمىا بدػىس الذوساث ا بُت و الخهلم اإلاعخمش . لُؿىسوا مً ؤهُعهم  ٍو  لخذٍس

 

 لثالث : مسؤولياث و صالخياث اإلادكم الداخلي اإلاطلب ا

 الفزع ألاول : مسؤولياث اإلادكم الداخلي 

هالُت , ًيبغي نلُه ؤن ًٙىن نلى نلم بٙامل معاولُخه و  ختى ٌعخؿُو اإلاذْٔ الذاخلي بداسة نمله بُ٘اءة َو

ٓا إلاا جٓخط ي به  ْىانذ و مبادت و مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي . ضالخُاجه َو

  ال شٚ ؤن بداسة الخذُْٔ الذاخلي ًٖحرها مً ؤلاداسة ألاخشي في اإلااظعت جخٙىن مً  :  37اإلاسؤولياث

ت مخخلُت داخل ؤلاداسة , َىجذ في بداسة الخذُْٔ الذاخلي  اث بداٍس مجمىنت مً اإلاىقُحن ٌشًلىن معخٍى

, وال شٚ ؤن لٙل واخذ مً هاالء الثالزت معاولُاجه الخاضت , وؤن مذًش ؤلاداسة اإلاشٍش , اإلاذْٔ 

ُام ٗل واخذ منهم بمعاولُاجه  مخشحاث الخذُْٔ الذاخلي ما هي بلى مدطلت نهاثُت لخػاَش حهىدهم , ْو

 جلٚ و التي وعخهشغها َُما ًلي : 

  : ضل بحن الخذُْٔ و بن مذًش الخذُْٔ الذاخلي ٌهخبر هى خلٓت و مسؤولياث مدًز الخدكيم الداخلي

ؤلاداسة الهلُا , و اإلاعاوٛ نً يذاسة الخذُْٔ الذاخلي , ولٙي ًٓىم بخمثُل دوسه هزا , َةهه ًخىحب 

نلُه ؤن ًػؿلو بمجمىنت مً اإلاعئىلُاث و التي جم جىغُدها في اإلاهُاس الثاوي مً مهاًحر ألاداء اإلانهي 

الخاسجي , بما ًػمً حًؿُت ؤشمل لىؿاّ نمل )الهملي ( , و التي مً غمنها جيعُٔ الهمل مو اإلاذْٔ 

حن , وهزا  الخذُْٔ  , و الخٓلُل بٓذس ؤلامٙان مً اصدواحُت الجهىد بدُث ًىصم الهمل نلى الؿَش

 ًػمً جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاثالُت و اإلاشحىة مً نملُت الخذُْٔ .
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 : ) لخذُْٔ مشٍش الخذُْٔ هى شخظ مىقِ بةداسة ا مسؤولياث مشزف الخدكيم )رئيس اللسم

الذاخلي مهمخه ؤلاششاٍ نلى ؤوشؿت الخذُْٔ الشثِعُت , وجيعُٔ ؤنماٛ الخذُْٔ مو اإلاذْٓحن 

 الذاخلُحن , ولزلٚ َةن معاولُخه جخمثل في :

بهم ._                اإلاعئىلُت نً ؤداء اإلاذْٓحن و جىحيههم و جذٍس

 مت الخذُْٔ ._ وغو و جؿبُٔ و جدذًث بشامج الخذُْٔ لٙل مه                 

 _ الخإٖذ مً ؤنماٛ الخذُْٔ جمذ بمىغىنُت و اظخٓاللُت  جامت مً ْبل اإلاذْٓحن .                 

ش                   ٗاملت و ٖخابت جٍٓش _ مخابهت جىضُاث بداسة الخذُْٔ الذاخلي بلى ؤن ًخم الاهتهاء مً جىُُزها 

 دوسي خٛى  

 رلٚ . 

 ٔ جمذ اظخثىاء اإلاهاًحر الخذُْٔ الذاخلي ._الخإٖذ مً ؤن ؤنماٛ الخذُْ 

 _ مشاحهت ملُاث ؤوساّ الهمل في حمُو مشاخل اإلاشاحهت و الخإٖذ مً ؤن ملُاث الخذُْٔ ْذ ؤهجضث    

 باالظخثىاء  بلى ظُاظاث و بحشاءاث الخذُْٔ الذاخلي الىاسدة في الذلُل .

ش الخذُْٔ , ومىاْشخه مو   مذًش الخذُْٔ الذاخلي ._ مشاحهت و جذُْٔ معىدة جٍٓش

ش ننها . اساث الخُٓذًت اإلاُذاهُت إلاخخلِ مىاْو اإلااظعت , وبنذاد الخٓاٍس  _ الُٓام بالٍض

 _ ؤًت معاولُاث ؤخشي ًٙلِ بها مً ْبل مذًش  الخذُْٔ الذاخلي .

 : اإلاهذ  ٌهخبر اإلاذْٔ معئىال نً جىُُز مهماث الخذُْٔ الذاخلي ؾبٓا لبرهامج الخذُْٔ مسئىلياث اإلادكم

 لهزا الًشع مً ْبل شٍش الخذُْٔ , ونلُه َةن نلى اإلاذْٔ ؤن ًٓىم باإلاعئىلُاث آلاجُت : 

الُٓام بإنماٛ اإلاسح اإلاُذاوي ألاٛو لليشاؽ الخاغو للخذُْٔ لُهم و جدذًذ ؤظلىب الهمل ووغو _  

 الخىضُاث اإلاخهلٓت باخخُاحاث الخذُْٔ .

ذ الاصم الهتهاء مً اإلاهمت . وغو خؿت الهمل شاملت الىؿاّ و ألاظلىب_   وبشهامج الْى

مشاحهت اإلاعدىذاث و الُٓىد و الىزاثٔ و السجالث الاصمت للُٓام بإنماٛ الخذُْٔ ٖما هى مخؿـ لها _ 

. 
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_الخيعُٔ مو ميعٔ بداسة الجهت الخاغهت للخذُْٔ بخطىص الخطٛى نلى الىزاثٔ الاصمت و جدذًذ 

 الاخخُاحاث الاصمت لخىُُز اإلاهمت .

 جىزُٔ حمُو الاظخيخاحاث و اإلاالخكاث التي جذنم سؤًه النهاجي خٛى اليشاؽ الخاغو للخذُْٔ . _

ابت الذاخلُت نلى اليشاؽ الخاغو للخذُْٔ .  _ جُُٓم مذي َهالُت و ُٖاءة هكام الْش

 خٛى ظُاظاث ؤلاداسة . _ الاخخُاف بملِ ؤوساّ نمل للمهمت و جشجِبه و جىزُٓه

 ؤلاوعاهُت ومهاساث الاجطاٛ مو حمُو مُدص ي اإلااظعت . _الخُاف نلى الهالْاث

 

 

 

 الفزع الثاوي : صالخياث اإلادكم الداخلي 

  بما ؤن الًشع الشثِس ي للخذُْٔ الذاخلي ًخمثل في معانذة حمُو ؤنػاء بداسة  : 38الصالخياث

ٔ بمذادهم بخدالُل مىغىنُت للعُاظاث اإلاهشوغت  ٓت َهالت نً ؾٍش اإلااظعت نلى جإدًت وقاثُهم بؿٍش

ش دُْٓت و صخُدت نً وشاؽ اإلااظعت , وختى ًخمً٘ الخذُْٔ الذاخلي مً جدُٓٔ رلٚ  نليهم و جٓاٍس

هالُت َةهه البذ ؤن ًٙىن مذًش و مذْٓي بداسة الخذُْٔ الذاخلي مخمخهحن بمجمىنت مً الًشع بُ٘ا ءة َو

 الطالخُاث ؤهمها ما ًلي : 

 الىضٛى  يحر اإلاششوؽ او اإلآُذ لجمُو ؤوشؿت و سجالث وممخلٙاث و مىقُي اإلااظعت ._    

_ جدذًذ هؿاّ نمل الخذُْٔ , بما َُه اخخُاس ألاوشؿت و جؿبُٔ ألاظالُب و الخهلُماث اإلاؿلىبت لخدُٓٔ        

ؤهذاٍ الخذُْٔ , خُث ًجب ؤن ًٙىن هؿاّ ؤنماٛ الخذُْٔ الذاخلي يحر مُٓذ , بمهنى ؤن بداسة الخذُْٔ 

اب ُت في الىكام ٖٙل دون جذخل بداسة اإلااظعت الذاخلي جٙىن لذيها العلؿت التي جدخاحها إلاخابهت بحشاءاث الْش

 . 

_ الخطٛى نلى اإلاعانذة اإلاؿلىبت مً مىقُي اإلااظعت معانذة اإلاذْٓحن الذاخلُحن والخهاون مههم    

ت إلحابت ؾلباتهم بذون ُْىد , جخُُػا للُاثذة اإلاشحىة مً الخذُْٔ الذاخلي في  ٗامل , وبنؿاء ألاولٍى بشٙل 

 اإلااظعت .

 ؾلب خذماث خاضت مً خاسج اإلااظعت بر لضم ألامش ._ الخٔ في   
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زلٚ مداغش حلعاث مجلغ ؤلاداسة .  ذ نلى دَاجش اإلايشإة و سجالتها ومعدىذاتها ٖو  _ خٔ ؤلاؾالم في ؤي ْو

 _ خٔ ؾلب العُاظاث وؤلاًػاخاث التي ًشي اإلاذْٔ غشوستها للمعانذة نلى الُٓام بهمله . 

ذ حشد ممخلٙاث اإلاي  ش البُاهاث اإلاالُت لىاْهها _ خٔ جدذًذ ْو شاة والتزاماتها مً ؤحل الخإٖذ مً نذالت جطٍى

. 

 _ خٔ دنىة الهُئت الهامت لالوهٓاد ورلٚ في خاالث الػشوسة الٓطىي . 

 _ خٔ الخطٛى نلى ضىسة ؤو وسخت مً الاظخُعاساث ؤو البُاهاث التي ًىحهها مجلغ ؤلاداسة للمعاهمحن . 

 _ خٔ خػىس احخمام الهُئت الهامت للمعاهمحن . 

 اإلابدث الثاوي : جلاريز مدكم الحساًاث 

ش الخذُْٔ جٙىن ملٙا إلاذْٔ الخعاباث و ًجب ؤن ًبزٛ نىاًت مهىُت َاثٓت في بنذادها ختى ًخمً٘  بن جٓاٍس

ش مبيُا َُه هؿاّ مهام الخذُْٔ التي ْام بها و خذ زلٚ مً جىضُل اإلاهلىماث نلى شٙل جٍٓش ودها وهخاثجها ٖو

شه بلى دسحت الخإٖذ مً ضذّ و نذالت الٓىاثم اإلاالُت , وفي هزا ؤلاؾاس خذد مجمو  ًجب ؤن ٌشحر في جٍٓش

ٙي ) ش نملُت الخذُْٔ و هيCPAاإلاداظبحن الٓاهىهُحن ألامٍش  :  39( مهاًحر جد٘م بنذاد جٍٓش

ٓا للمبادت اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نل  يها ._ بنذاد الٓىاثم اإلاالُت َو

 _ الثباث في جؿبُٔ الٓىانذ اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها .

 _ ؤلاَطاح الٙافي و اإلاىاظب .

 _ الخهبحر نً سؤي اإلاذْٔ . 

 

 

 

 

                                                           
ت و نلىم -دساظت جؿبُُٓت–ٌهٓىب ولذ الشُخ مدمذ , الخذُْٔ اإلاداظبي في اإلااظعاث الهمىمُت   39 ؤؾشوخت  دٖخىسة, نلىم الاْخطادًت والخجاٍس

 104, ص 2014-2013, الدعُحر, حعُحر , حامهت جلمعان 
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 جلزيز الخدكيم و خصائص  اإلاطلب ألاول : حػزيف

   : حػزيف جلزيز الخدكيم  الفزع ألاول 

حزة ألاظاظُت التي حهخمذ نليها الؿىاثِ اإلاخخلُت التي ًخذمها اإلاذْٔ ٖذواثش الذٛو اإلاخخلُت  ش الٖش ٌهخبر الخٍٓش

ً و اإلآشغحن وسحاٛ الاْخطاد  بت الذخل , وداثشة ؤلاخطاءاث باإلغاَت بلى ؾاثُت اإلاعدثمٍش مثل داثشة غٍش

ش اإلاذْٔ نىاًت َاثٓت خُث حهخمذ نلُه في اجخار وبداسة اإلاششوم و يحرهم ألن هزه الُئاث اإلاخخلُت جىلي ج ٍٓش

 40ْشاساتها و سظم ظُاظتها الخالُت منها واإلاعخٓبلت . 

ش  الخذُْٔ :  " وزُٓت م٘خىبت جطذس مً شخظ جىاَشث َُه مٓىماث نلمُت و نملُت و شخطُت 41ٌهخبر جٍٓش

شث له غماهاث ججهله ؤهال إلبذاء سؤي َني مداًذ ٌهخمذ نلُ شه بةهجاص بحماٛ مهُىت , وجَى خػمً جٍٓش ه , ٍو

ه مً بُاهاث مداظبُت ومذي  ما ْام به مً نمل , وسؤًه في اهخكام الذَاجش و السجالث , ومذي دْت ما جدخٍى

ض اإلاالي  .  حهبحر الٓىاثم الخخامُت نً هدُجت اليشاؽ و اإلاٖش

ش ٌهٍش ش ومعخخذمي اإلاذْٔ بحن اجطاٛ وظُلت"  ؤهه نلى اإلاذْٔ جٍٓش  م٘خىبت وزُٓت شٙل في اإلاالُت الخٓاٍس

 42."  ؤخٙام مً بلُه جىضل وما بحشاءاث مً به ْام ما اإلاذْٔ َيها ًبحن
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ت و الهلمُت –خالذ ؤمحن نبذ هللا , نلم جذُْٔ الخعاباث    89, ص  2007واثل لليشش و الخىصَو , الؿبهت الشابهت , , داس   -الىاخُت الىكٍش
41

-د. محمد فضل مسعد , د. خالد راغب الخطٌب , دراسة متعمدة فً تدقٌق الحسابات , دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌع , عمان  

 253ص  -2119الطبعة األولى 
42

ابت الذاخلُت ودوسه في جدعحن ؤداء اإلااظعت ؤلاْخطادًت , ؤؾشوخت دٖخىسة , حامهت نامش خاج دخى , الخذُْٔ الٓاثم نلى جُُٓم مخاؾش الْش  

 46, ص 2018ؤدساس, ظىت 
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لخظ  ه َيها ٍو ٛ  ؤٍس ٛ  ًمً٘ الخهٍشِ هزا خالٛ مً اإلاالُت الٓىاثم نذالت مذي خى ش بإن الٓى  اإلاذْٔ جٍٓش

 جُُذ م٘خىبت وزُٓت شٙل في ننها والخهبحر بمهمخه, ُْامه بهذ اإلاذْٔ, بليها جىضل التي الىخاثج مجمىنت ًمثل

 .لها اإلاالُت بالبُاهاث اإلاهخمت ٍوألاؾشا اإلااظعت,

ش اإلاذْٔ خؿىة الزسوة في نملُت الخذُْٔ , وال جخم نملُت ججمُو ؤدلت ؤلازباث بال بًشع الخهبحر نً  ًمثل جٍٓش

ً الخهبحر نً الشؤي بال بهذ ان ًٙىن سؤي اإلاذْٔ , وهزا الشؤي هى هذٍ الخذُْٔ اإلاهُمً ؤو الخاظم , وال ًم٘

  43اإلاذْٔ ْذ ْذس مخاؾش نملُت الخذُْٔ وؤٖمل حمُو اخخباساث الخذُْٔ .

 

 

 : خصائص جلزيز الخدكيم الفزع الثاوي 

ش خُُٓٓت و مذنمت بإوساّ الهمل التي ًدخُل بها اإلاذْٔ ,  نىذما جٙىن حمُو الهباساث الىاسدة في الخٍٓش

خمحز بالجىدة  ش حُذ ٍو مً٘ الٓٛى ؤن هزا الخٍٓش ا ؤو جدٍشِ يحر مٓطىد , ٍو ٓت جمىو ؤي جإٍو ومهشوغت بؿٍش

ش وهي ٖما ًلي :   44لزلٚ هىإ بهؼ الخطاثظ التي جبرهً هىنُت الخٍٓش

 ؤلاًجاص . -

 الىغىح . -

 ألاهمُت . -

 الصخت و الذْت . -

 الترابـ . -

 الطذّ و ألاماهت . -

 _  ؤلاًجاس : 1

زلٚ ؤن      ش مؿىال ؤٖثر مً الالصم وؤن ال ًٙىن هىإ حمل ؤو ٗلماث يحر مترابؿت ٖو ًجب ؤ ن ال ًٙىن الخٍٓش

حز .   ال ًخػمً الخُاضُل ال٘ثحرة التي جُٓذه التٖر

                                                           
43

ٗاث اإلاذسحت في بىسضت نمان مً وحتهي مذْٓي    ش مذْٔ الخعاباث نلى ْشاساث الاظدثماس في الشش مدمذ نهاس ضالح الخمىد , ؤزش حهذًالث جٍٓش

ً , سظالت   23, ص2011ماحعخحر , ْعم مداظبت , ٗلُت ألانماٛ , حامهت الشّش ألاوظـ ,جمىص الخعاباث و اإلاعدثمٍش
44

ٗاث اإلاذسحت في بىسضت نمان مً وحته   ش مذْٔ الخعاباث نلى ْشاساث الاظدثماس في الشش ْٓي ي مذمدمذ نهاس ضالح الخمىد , ؤزش حهذًالث جٍٓش

 ً  35, ص  الخعاباث و اإلاعدثمٍش
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 _ الىطىح : 2

ش ختى ًخم جىضُل البُاهاث بشٙل واضح .     اث الخٍٓش  ًجب ؤن ال ًٙىن ؤي يمىع في مدخٍى

 :  _ ألاهميت3

ش راث ؤهمُت للؿٍش اإلاعخُُذ وؤن ًخم الابخهاد نً الجمل التي      ًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث الىاسدة في الخٍٓش

 مً اإلامً٘ ؤن ال جٙىن راث ؤهمُت .

 _ الصحت و الدكت : 4

ش دُْٓت ختى ًدعنى لألؾشاٍ اإلاهىُت الاظخُادة مً جلٚ      ًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث الىاسدة في الخٍٓش

 .اإلاهلىماث 

 :  _ الترابط5

ش دون حشدذ     ش نلى بٖماٛ الخٍٓش ش مترابؿت وؤن حصجو الصخظ الٓاست للخٍٓش ًجب ؤن جٙىن الجمل في الخٍٓش

 في ألاَٙاس الىاسدة َُه .

  _ الصدق و ألاماهت :6

شه ألي ؾٍش مً ألاؾشاٍ , وؤن ًىضح الىخاثج في الخٍٓش ش بٙل ضذّ و ًجب ؤن ال ًٙىن اإلاذْٔ مخدحزا في جٍٓش

 ؤماهت .

 

 الخلزيز             اإلاطلب الثاوي : أهىاع و غىاصز 

 الفزع ألاول : أهىاع جلاريز اإلادكم  

ش اإلاذْٔ نلى جدذًذ هىم الُٓىد ؤو ألاخؿاء ؤو ؤوحه الخٓطحر التي ًىاحهها خالٛ        ِ جدذًذ هىم جٍٓش ًخْى

ؤداثه إلاهمخه وبهجاص بشهامج الخذُْٔ , ومً هاخُت ؤخشي ًخىلى اإلاذْٔ بخبرجه و خ٘مخه جدذًذ ألاهمُت اليعبُت 

لٓشاس اإلاىاظب خٛى ببذاء الشؤي اإلاىاظب باليعبت إلاثل هزه ألاخؿاء ؤو ؤوحه الخٓطحر ورلٚ في ظبُل اجخار ا

 لٙل خالت .
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بن بضذاس الشؤي باليعبت للمذْٔ ًخإزش بالػًىؽ اإلاُشوغت نلُه مً مخالُاث ؤو ُْىد ؤو جٓطحر ؤو       

 45مشاٗل مهُىت , وهىإ زالزت ؤهىام مً اإلاخالُاث والخدُكاث ٖما ًلي : 

 ُشوغت نلى اإلاذْٔ و التي جخٙىن مً : جدُكاث خاضت بالخذُْٔ و هي الُٓىد اإلا 

 _ الُٓىد التي ًُشغها اإلاذْٔ نلى هُعه .

 _ الُٓىد التي جُشغها اإلااظعت مدل الخذُْٔ .

 _ الُٓىد التي جُشغها الكشوٍ يحر نادًت نلى اإلاذْٔ .

  : جدُكاث ؤو مخالُاث مداظبُت هاججت نً نذم اْخىام اإلاذْٔ باآلحي 

 ُت التي اخخاستها الجهت مدل الخذُْٔ ._ بمىاظبت الٓىانذ اإلاداظب

 _ بمشاناة مبذؤ الثباث في جؿبُٔ الٓىانذ اإلاخبهت .

ش بطىسة واضخت .  _ بهشع الٓىاثم اإلاالُت و الخٓاٍس

ش اإلاالُت إلاا هى مذون في السجالث و الذَاجش .  _ بمؿابٓت الخٓاٍس

  : مخالُاث هكامُت بعبب نذم الالتزام باآلحي 

 للماظعت مدل الخذُْٔ ._الٓاهىن الذاخلي 

 _ الىكام ؤلاداسي الذاخلي للماظعت مخل الخذُْٔ .

 _ اللىاثذ و الخهلُماث والخإشحراث اإلاىكمت للهمل داخل اإلااظعت .

 _ الٓىاهحن الهامت اإلاىكمت ألوشؿت الٓؿاناث اإلاخخلُت نلى معخىي الذولت .

ًُٓم بخبرجه ألاهمُت اليعبُت لهزه اإلاخالُاث ؤو الخدُكاث ؤو ألاخؿاء ؤو  ومً هاخُت ؤخشي نلى اإلاذْٔ ان     

 اإلاشاٗل ؤو الخٓطحر بخٓعُمها بلى ألاهىام الخالُت : 

                                                           
ىانذ الخذُْٔ الشامل  45 ت , مطش -ؤلاؾاس الىكشي -مدمذ العُذ ظشابا , ؤضٛى ْو , ص  2007اإلاهاًحر ومشاٗل الخؿبُٔ الهملي , حامهت الاظ٘ىذٍس

322 
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  مخالُاث و جدُكاث بعُؿت : وهي التي ال جإزحر لها و جٙاد جٙىن مهذومت وؤهمُتها اليعبُت ضًحرة حذا

ش اإلاالُت , و بالخالي ًمً٘ ؤن ًزٖشها ؤو ٌشحر بليها اإلاذْٔ باليعبت لًحرها بدُث ال جازش نلى الٓىاثم و  الخٓاٍس

 في سؤًه اإلانهي .

  ش اإلاالُت , وهزه ت في جإزحرها نلى الٓىاثم و الخٓاٍس مخالُاث هامت : وهي مخالُاث ؤْل مً الجىهٍش

شث الششوؽ الخالُت شه برا جَى  :                                                              اإلاخالُاث ٌعخؿُو اإلاذْٔ ؤن ًخدُل بشإنها في سؤًه ؤو جٍٓش

ٗامل وبما ًازش نلى نشغها ؤو ضذْها .        ش اإلاالُت بشٙل   _ نذم حًُحر الطىسة الهامت للخٓاٍس

ش اإلاالُت مً جدذًذ ازش الخدُل نليها .        _  بمٙاهُت ششح الخدُل بطىسة جمً٘ ْشاءة الخٓاٍس

ت وبال َهلى اإلاذْٔ بنؿاء سؤي _ؤن جٙى      ن ألاهمُت اليعبُت للخدُل هامت وعبُا ؤي ؤنها اْل مً حىهٍش

 مهاسع    ؤو الامخىام نىه .

  ت : وهي التي جشجبـ بخدُكاث الخذُْٔ ؤو اإلاداظبت ؤو الخدُكاث مخالُاث ؤو جدُكاث حىهٍش

ش  ٓا لٓىانذ مداظبُت مخهاٍس  الىكامُت والتي جدٛى دون بمٙاهُت نشع الٓىاثم اإلاالُت و الخٓاٍس َو

نليها ؤو ال جمً٘ اإلاذْٔ مً الالتزام بٓىانذ و ظلٕى مهىت الخذُْٔ , و بزلٚ ال ًخمً٘ اإلاذْٔ مً 

 ببذاء سؤًه .

ت التي ًىكش لها منها ووعخؿُو جٓعُمها _بطىسة بحمالُت_ مً خُث الىىاحي   ش باخخالٍ الضاٍو جخخلِ الخٓاٍس

 الخالُت : 

 درحت  مً خيث درحت ؤلالشام في إغدادها   الخلاريز مً خيثDEGREE OF COMPULSION   :46 

ش اإلاشجبؿت بمهام مدذدة وخاضت , ولم ًىظ الٓاهىن نلى :   Special Reportsالخلاريز الخاصت  1 وهي الخٓاٍس

 بنذادها .

ش التي ٌهذها اإلاذْٔ جمشُا مو هطىص :    Public Reportsالخلاريز الػامت  2 الٓىاهحن اإلاىكمت وهي الخٓاٍس

هاث ألاخشي  ش اإلاحزاهُت , ٖما هطذ بهؼ الدشَش ش جٍٓش للماظعاث , ويالبا ما ًؿلٔ نلى هزا الىىم مً الخٓاٍس

ش بضذاس ألاظهم و العىذاث . ادة سؤط اإلااٛ وجٍٓش ش ٍص بي وجٍٓش ش مثل ؤلاْشاس الػٍش  نلى ؤهىام ؤخشي مً الخٓاٍس

  الخلاريز مً خيث مدخىياتها مً مػلىماثAs To Contents   :47 

                                                           
ت و الهملُت–د. خالذ ؤمحن نبذ هللا , نلم جذُْٔ الخعاباث   46  94, مشحو ظابٔ ص  -الىاخُت الىكٍش
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ش الهادي اإلاخخطش اإلاخهاٍس نلُه بطىسة مىخذة   ( Short – Form Report )الخلزيز اللصير  1 :  وهى الخٍٓش

خٙىن مً  ؿاهُا و اظترالُا و هىلىذا , ٍو ٗالىالًاث اإلاخدذة و ٖىذا وبٍش في مهكم البلذان اإلاخٓذمت مداظبُا 

بحن َيها مذي نملُت الخذُْٔ وشمىلها   ( Scope paragraph )حضثحن ؤو َٓشجحن هما : َٓشة الىؿاّ  ٍو

ٓشة الشؤي  يها ًٓىم اإلاذْٔ بةبذاء سؤًه الُني في الٓىاثم اإلاالُت ٖٙل ,  ( Opinion Paragraph )وؤيشاغها , َو َو

ش برا ل هؿي مثل هزا الخٍٓش عخخذم أليشاع اإلاشاحهت الخاسحُت لخىضُل اإلاهلىماث للؿٍش الثالث , َو م َو

 جً٘ هىإ مالخكاث باإلاشة , ؤو لم جً٘ ٖثحرة حعخذعي الششح ؤو ؤلاًػاح .

ش الخاسجي ؤوال , وألهه   ( Long –Form Report )الخلزيز اإلاطىل  2 : وجإحي الدعمُت هزه لخمُحزه نً الخٍٓش

ش الٓطحر , ويً رٖشث َال حهذو ٗىنها جلمُداث بلى هزه ألامىس ؤو  ٌعهب في ششح ؤمىس  ال ًشد رٖشها في الخٍٓش

 بشاسة مٓخػبت لها , مو نذم ؤلاخالٛ بىغىخها . 

ش الخاضت بششح ألاخؿاء التي اٖدشُها اإلاذْٔ ؤزىاء نمله , جىضُاث اإلاذْٔ بخطىص  ومً ألامثلت نلها الخٓاٍس

ابت الذاخلُت . ش هكام الْش و ُٖاءجه , جٓذًم الخىضُاث لخؿٍى  الىكام اإلاداظبي لَش

 الزأي  الخلاريز مً خيث إبداءAs To Opinion   :48 

 ًطذس اإلاذْٔ هزا الشؤي ورلٚ في خالت جدٓٔ الششوؽ الخالُت : الزأي اإلاطلم :  1

ض اإلاالي , الذخل , ألاسباح اإلادخجضة , الخذَٓاث الىٓذًت ( بالٓاثم اإلاالُت  ٗاَت الٓىاثم ) ْاثمت اإلاٖش  _ جػمحن 

 _ بزباث اإلاهاًحر الهامت الثالزت بٙاَت حىاهب نملُت الخذُْٔ .

 _ حمو ألادلت الٙاَُت والالتزام بمهاًحر الهمل اإلاُذاوي .

 _ جم بنذاد الٓىاثم اإلاالُت بما ًخُٔ مو اإلابادت اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها .

ش  ت ؤو حهذًل بلًت الخٍٓش  ._ نذم وحىد خاالث حعخذعي بغاَت َٓشاث جُعحًر

:  ًطذس هزا الشؤي نىذ وحىد بهؼ الخدُكاث مً مالخكاث و انتراغاث , وهىا البذ مً  الزأي اإلاخدفظ 2

ٗان الخدُل مً ألاهمُت بمٙان  رٖش مىغىم الخدُل وؤظبابه وؤزشه نلى الٓىاثم اإلاالُت بن ؤمً٘ , ؤما برا 

بذاء الشؤي ؤو بنؿاء سؤي مهاٖغ برا ما بدُث ًازش نلى صخت البُاهاث بلى دسحت ٖبحرة َالبذ مً الامخىام نً ب

                                                                                                                                                                                     
47

  
ت و الهملُت–ذُْٔ الخعاباث د. خالذ ؤمحن نبذ هللا , نلم ج  47  94, مشحو ظابٔ ص  -الىاخُت الىكٍش

48
 191, مشحو ظابٔ , ص  -دساظت مٓاسهت -ٌهٓىب ولذ الشُخ مدمذ , الخذُْٔ اإلاداظبي في اإلااظعاث الهمىمُت  
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زٖش  جٙىهذ الٓىانت لذي اإلاذْٔ بإن رلٚ الخدُل ًجهل الٓىاثم اإلاالُت يحر ممثلت لىاْو اإلاششوم , ٍو

 الخدُل نادة في َٓشة وظُؿت بحن َٓشحي الىؿاّ و الشؤي , وجٓعم الخدُكاث بلى زالزت ؤْعام : 

اإلاذْٔ ومثاٛ رلٚ ما ًٓشسه اإلاذْٔ نادة مً ؤهه انخمذ _ الخدُكاث التي تهذٍ بلى جدذًذ معاولُت 

استها شخطُا , ؤو لم جطل بلُه سدود اإلاطادْاث مو اإلاذًىحن .  خعاباث الُشوم مو ؤهه لم ًٓم بٍض

ت للمبادت  _ الخدُكاث التي جُصح نً اخخالٍ سؤًه مو ؤلاداسة والتي يالبا ما حشحر بلى مخالُت الشٖش

ٗاث  ؤو مخططاث الذًىن اإلاشٕٙى َيها .اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليه  ا مثل نذم ُٖاًت مخططاث الاظتهال

ت الذاخلي . ٗاث ؤو لىكام الشٖش  _ الخدُكاث التي حشحر بلى مخالُاث لٓاهىن الشش

ش الزي ًخػمً سؤًا مهاٖعا نىذما ًخإٖذ اإلاذْٔ بإن الٓىاثم اإلاالُت الزأي اإلاظاد أو اإلاػاكس :  3 و هى الخٍٓش

ٗاَُا لإلَطاح ال حه٘غ الط شه يحر  ىسة الصخُدت لىاْو اإلااظعت ونىذما ًجذ اإلاذْٔ ؤن الخدُل في جٍٓش

مً٘  نً الىٓظ ؤو الخػلُل في الٓىاثم اإلاالُت , ًجب نلى اإلاذْٔ بُان ؤظباب بضذاسه للشؤي العلبي , ٍو

 إلاذْٔ الخعاباث بضذاس سؤي ظلبي ) مهاٖغ( في الخاالث الخالُت : 

ْٔ نً ما ج٘ىه الٓىاثم اإلاالُت مً مهلىماث وؤنها ال جمثل الطىسة الطادْت والهادلت _ نىذ نذم سغا اإلاذ

 للىغو اإلاالي للماظعت .

_  نذم الخىأَ بِىه وبحن ؤلاداسة َُما ًخهلٔ بىحىد مشاٗل في الذَاجش و السجالث , مثل التزوٍش و الخػلُل 

 مما ًازش نلى نذالت الٓىاثم اإلاالُت .

 ء الزأي الامخىاع غً إبدا Disclaimer Of Opinion  : 

ش نىذما ًٙىن اإلاذْٔ يحر ْادسا نلى بسغاء ؤو بْىام هُعه  طذس هزا الخٍٓش باظخؿانخه ؤن ٌهؿي سؤي خُادي ٍو

 49بإن الٓىاثم اإلاالُت نادلت وحهشع الىغو اإلاالي بشٙل نادٛ و صخُذ . 

 : غىاصز جلزيز الخدكيم  الفزع الثاوي

م  خذد ش اإلاذْٔ خٛى البُاهاث اإلاالُت " الهىاضش  700مهُاس الخذُْٔ الذولي ْس  ألاظاظُتو اإلاخهلٔ ب " جٍٓش

ش ًػمها ؤن ًجب التي  50: الخالُت الشثِعُت الىٓاؽ في اإلاذْٔ جٍٓش

                                                           
 88, ص  2012, داس واثل لليشش, الؿبهت ألاولى  -ؤلاؾاس الىكشي  –د. بيهاب هكمي , د. هاوي الهضب, جذُْٔ الخعاباث   49
50

ابت الذاخلُت ودوسه في ج    47ص , مشحو ظابٔ, دعحن ؤداء اإلااظعت ؤلاْخطادًتنامش خاج دخى , الخذُْٔ الٓاثم نلى جُُٓم مخاؾش الْش
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ش نىىان -    .الخٍٓش

ش بليها ًىحه التي الجهت -   .الخٍٓش

 .الخمهُذًت ؤو الاَخخاخُت الُٓشة -

  .الىؿاّ َٓشة - 

 .يالشؤ َٓشة -

ش ًدخىي  ؤن ًيبغي  : الخلزيز غىىان _1  ُػل. له اإلاىاظب الهىىان نلى الخٍٓش ش اظخخذام ٍو  اضؿالح جٍٓش

ش) ش لخمُحز ولزلٚ الهىىان, في ( معخٓل مذْٔ جٍٓش ش نً اإلاذْٔ جٍٓش ً, نً جطذس ْذ التي الخٓاٍس  مثل آلاخٍش

ش  نً ؤو ؤلاداسة, مجلغ نً ؤو اإلااظعت, مىقُي نً الطادسة جلٚ ً اإلاذْٓحن جٓاٍس  . آلاخٍش

ش ًىحه ؤن ًجب : الخلزيز إليها ًىحه التي _الجهت 2  الهامت الجمهُت) اإلاعاهمحن مجمىم بلى الخٍٓش

ٗاث اإلاعاهمت  ( للمعاهمحن ٗاث ألاشخاص ,    ,في شش ٗاء اإلاخػامىحن في شش  ضاخب الهمُل والى  والى الشش

 .الُشدًت اإلاششوناث في اإلاششوم

ش في ًجب : الخمهيدًت الفلزة  -3   اإلاالُت, بُاهاتها جذُْٔ ًخم التي اإلااظعت اإلاذْٔ ًدذد ؤن اإلاذْٔ جٍٓش

 ٗل ًٌؿيها التي والُترة  ألاخشي, الخىغُدُت واإلاهلىماث اإلاهمت اإلاداظبُت العُاظاث ملخظ بلى ٌشحر وؤن

 .اإلاالُت البُاهاث مىه جخإلِ مالي بُان

ش ًطِ ؤن ًجب : الىطاق فلزة  -4   ْذ الخذُْٔ نملُت ؤن نلى بالىظ ورلٚ الخذُْٔ, هؿاّ اإلاذْٔ جٍٓش

ٓا بهجاصها جم ٓا ؤو للخذُْٔ, الذولُت للمهاًحر َو  هى وخعبما اإلاىاظبت, الىؾىُت اإلاماسظاث ؤو للمهاًحر َو

لمت,  مالثم ت بإنها ٌهخٓذ التي الخذُْٔ بةحاسءاث الُٓام اإلاذْٔ باظخؿانت ؤهه بلى حشحر هؿاّ ٗو  في غشوٍس

ش ًخػمً ؤن ًجب ٖما,  الكشوٍ جلٚ  لًشع وجىُُزها لها الخخؿُـ جم الخذُْٔ نملُت بإن بُاهاث الخٍٓش

 ٛ ت ؤخؿاء مً خالُت اإلاالُت البُاهاث .  ٗاهذ برا َُما مهٓىلت زٓت نلى الخطى  .حىهٍش

 اإلاالُت الٓىاثم وؤن اإلاالُت الٓىاثم في وؤلاَطاح بهذالت ًهسؤ بىغىح اإلاذْٔ ًبحن ؤن ًجب : الزأي فلزة  -5 

مً٘,  الٓاهىهُت اإلاخؿلباث مو جخُٔ  ضادْت وبطىسة جمثل مثل الهذالت نً آخش حهبحر اظخخذام ًخم ؤن ٍو

ت الىىاحي ٗاَت مً بهذالت جمثل ؤو ونادلت خم,  الجىهٍش ش بنذاد بؾاس جدذًذ ٍو  اإلاالُت والٓىاثم الخٓاٍس

 . نمىما  اإلآبىلت اإلاداظبت مبادت ؤو الذولُت, اإلاداظبت مهاًحر بىاظؿت
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 51أهميت جلزيز الخدكيم  اإلاطلب الثالث  :

ش الخذُْٔ في ٗىهه ٌهذ الىظُلت التي ٌعخؿُو اإلاذْٔ ؤن ٌهبر بها       نً سؤًه خٛى نذالت  جيبو ؤهمُت جٍٓش

ش  زلٚ ًدذد معاولُخه نً جلٚ الٓىاثم , ؤما باليعبت للمعخُُذ مً هزا الخٍٓش البُاهاث و الٓىاثم اإلاالُت ٖو

َخيبو ؤهمُخه مً ٗىهه ألاظاط التي حهخمذ نلُه َئاث مخخلُت مً اإلاجخمو ورلٚ إلجخار ْشاساتهم وسظم 

ش اإلاذْٔ َٓذ اهخمذ الهُئاث الهلمُت العُاظاث الخالُت و اإلاعخٓبلُت , لزلٚ وهكشا أل  همُت جٍٓش

هاث التي جدىاٛو جذُْٔ الخعاباث في مهكم الذٛو لىغو اإلاهاًحر الىاحب  للمداظبُحن و اإلاذْٓحن والدشَش

ش اإلاذْٔ :  ش ومً الهىامل الخالُت جيبو ؤهمُت جٍٓش  مشاناتها نىذ بنذاد هزا الخٍٓش

ش هى خالضت ما وضل بلُه  اإلاذْٔ مً نمله , خُث ؤن نملُت الخذُْٔ جدُذ له الخهٍش نلى _ ؤن هزا الخٍٓش

ض  ٗاَت البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بهملُاث اإلااظعت والتي اوه٘عذ في نهاًت نلى هخاثج ألانماٛ و اإلاٖش

اث  ش اإلاذْٔ بمثابت ٖشِ ًٓذمه إلاً يهمه ألامش وبطُت خاضت اإلاالٕ نً الخطَش اإلاالي , ومً زم ًٙىن جٍٓش

 الُت التي ْامذ بها بداسة اإلااظعت خالٛ الُترة اإلاالُت مدل الخذُْٔ . اإلا

ش اإلاذْٔ الىزُٓت اإلا٘خىبت التي البذ مً الشحىم بليها لخدذًذ معاولُت اإلاذْٔ اإلاهىُت و الجىاثُت  _ ٌهخبر جٍٓش

ابت , ورلٚ برا ما اجخزث ؤلاحشاءاث الٓاهىهُت إلاعا ٍى نلى بهماله ؤو جٓطحره في الْش ءلخه حىاثُا ؤو للْى

 مذهُا .

 _ جضاًذ الؿلب نلى الشؤي الُني اإلاداًذ للمذْٔ ) اإلاىخج النهاجي لهملُت الخذُْٔ ( .

ش الخذُْٔ إلاذْٔ الخعاباث هُعه و لجمُو ؤصخاب اإلاطلخت في            مً٘ جلخُظ ؤهمُت جٍٓش ٍو

 اإلااظعت َُما ًلي : 

ش جذُْٔ الخعاباث له ؤهمُت خالطت إلاذْٔ ا لخعاباث هُعه بةنخباسه اإلاىخج النهاجي لهملُت جذُْٔ _ جٍٓش

ٓا إلاهاًحر جذُْٔ الخعاباث اإلاخهاٍس نليها , وؤداه اإلاذْٔ لخىضُل  الخعاباث واإلااشش نلى بهجاصه لهمله َو

سؤًه الُني اإلاداًذ ألصخاب اإلاطلخت في اإلااظعت وبالخالي الاظخُادة مً سدود ؤَهالهم التي حه٘غ 

 زش نلى حىدة نملُت جذُْٔ الخعاباث ٖٙل .اخخُاحاتهم مما ًا 

ش اإلاذْٔ بمثابت الىزُٓت اإلا٘خىبت و التي ًجب الشحىم بليها لخدذًذ معاولُت مذْٔ الخعاباث  _ ٌهخبر جٍٓش

زلٚ معاولُخه اإلاهىُت  الٓاهىهُت ورلٚ في خالت معاءلخه حىاثُا ؤو مذهُا هدُجت وحىد جٓطحر ؤو بهماٛ ٖو

 مها ْىانذ آداب و ظلٕى اإلاهىت .ؤمام اإلاجخمو و التي جىك
                                                           

 185, مشحو ظابٔ , ص  -دساظت مٓاسهت–الخذُْٔ اإلاداظبي في اإلااظعاث الهمىمُت ٌهٓىب ولذ الشُخ مدمذ ,   51
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ش الخذُْٔ نً الٓىاثم اإلاالُت للماظعت ُْمت مػاَت للمخهاملحن مً خالٛ سؤي اإلاذْٔ الزي  _ ًدٓٔ جٍٓش

ٌعانذهم في جدذًذ مذي حىدة و هىنُت اإلاهلىماث في الٓىاثم اإلاالُت , و دسحت الانخماد نليها في اجخار 

 ْشاساتهم .

ش الخذُْٔ ٌهؿي  اء ؤلاداسة الهلُا باإلااظعت مدل الخذُْٔ بمعاولُاتها في بداسة _ ؤن جٍٓش ماششا نً مذي َو

ُال نً اإلاالٕ و مذي التزامها باإلابادت اإلاداظبُت اإلآبىلت ومهاًحر  اإلاىاسد  الاْخطادًت  لها بانخباسها ٖو

هاث اإلاداظبُت الذولُت في بنذاد الٓىاثم اإلاالُت للماظعت , ومذي التزامها بالٓىاهحن و  اللىاثذ و الدشَش

 اإلاىكمت ألوشؿت اإلااظعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل  خاجمت
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مً خالٛ ما جٓذم في هزا الُطل وعخخلظ ؤن اإلاذْٔ ًٓىم بجمو ادلت ؤلازباث وبظذاد خ٘مه            

نليها , وبالخالي حشٙل ألاظاط الزي مً خالله ًدبلىس  الصخص ي نليها مً خُث ُٖاًتها ودسحت ؤلانخماد

 الشؤي الُني للمذْٔ خٛى البُاهاث اإلاداظبُت للماظعت 

هاث جُشغها الذولت           ش اإلاذْٔ جإُٖذا نً التزاماث اإلااظعت بما جخػو له مً ْىاهحن و حشَش ٌهخبر جٍٓش

ش اإلاشخلت ألاخحرة التي مً خاللها بًطاٛ هخاثج نملُت الخذُْٔ لإلداسة  ٗالػشاثب , َخهذ مشخلت بنذاد الخٓاٍس

ش ٌهذ معدىذ الخ دذًذ إلاعاولُت اإلاذْٔ حىاثُا وجإدًبُا و مذهُا ., بن الخٍٓش
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 الفصل الثالث

 دراسة ميدانية في

 مؤسسة ميناء مستغانم 
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 ملدمت الفصل :     

ىا له في الُطلحن العابٓحن مو الىاْو الهملي ظىداٛو في هزا الُطل       ججعُذ الجاهب الىكشي الزي جؿْش

رلٚ مً خالٛ اإلآابلت إلااظعت الىؾىُت للمىخىحاث اإلاىجمُت و اإلاىاد الىاَهت بمعخًاهم , مً خالٛ هزه  و 

شه , خُث  ت مذي جإزحر و معاهمت اإلاهلىماث اإلاداظبُت نلى الخذُْٔ الذاخلي و جٓاٍس الذساظت ظىداٛو مهَش

 ظىدىاٛو في هزا الُطل بلى مبدثحن اإلاخمثلحن في : 

( . اإلابدث ألاول :   دساظت مُذاهُت في ماظعت مُىاء معخًاهم ) بًىٍى

ش اإلاذْٔ الذاخلياإلادا ؤزش ااإلاهلىمت اإلابدث الثاوي : ظبُت نلى جٓاٍس
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 ىف(              اإلابدث ألاول : دراست ميداهيت في مؤسست ميىاء مسخغاهم )إًى

 اإلاطلب ألاول : إلادت جاريخيت في اإلاؤسست 

  جلدًم اإلاؤسستالفزع ألاول  : 

و خشوبت , ؤوشإث هزه   جٓو هزه الىخذة في مُىاء معخًاهم اإلاخىاحذ نلى ؾٛى العاخل بحن ضالمىذس        

ت الىؾىُت 1947اإلااظعت ظىت  ٗاهذ ماظعت َشوعُت , زم ؤممذ جدذ بظم الشٖش , زم  SONARAMم 

 )اإلااظعت الىؾىُت للمىخىحاث  اإلاىجمُت و اإلاىاد الىاَهت  ( . E NOFؤضبدذ مجمىنت 

اإلاخخططت في بهخاج البيخىهِذ و له  ENOFوهي جابهت إلاجمىنت  ENOFم جإظعذ وخذة 2000دٌعمبر  30وفي 

 زالر ؤهىام : 

1- BENTONITE DE CHARGE INDUSTRIELLE 

2- BENTONITE DE FORAGE HYDRAULIQUE 

3- BENTONITE DE FORAGE PéTROLIER 

هزه الىخذة جشج٘ض خاضت نلى اهخاج الىىم الثاوي الزي ٌعخهمل لطىانت العذود وخُشها ؤما الىىم       

آلاباس , وجٓىم بخطذًشه ب٘مُاث ٖبحرة للصخشاء ؤما في ما ًخظ اإلاادة ألاولُت َُخم  الثالث َِعخهمل لخُش 

لخدٛى مً ؾٍش مطلخت ؤلاهخاج ,  "الخشاشؿت" ب "ظُذي نلي" , وجخضن بخػاسها مً اإلاحجش اإلاخىاحذ ب 

ت ؤي مىخىج جطلح . بل رلٚ جمش باإلاخبر لخدلل إلاهَش  ْو

,  2003في ظىت  ISOْت و اإلاىاحم , ٖما ؤنها جدطلذ نلى شهادة بن هزه الىخذة الخابهت لىصاسة الؿا    

وحهخبر ساثذة في العّى ولِغ لذيها مىاَعحن بغاَت بلى هزه الىخذة ًىحذ وخذة يحرها في "مًىُت" وهما 

مخٙاملخان , خُث في خالت حهشع بخذاهً إلاشٙل في ؤلاهخاج جؿلب اإلاعانذة مً ألاخشي لخًؿُت الىٓظ 

 الخاضل .

  اإلاؤسست أهدافع الثاوي : الفز  

  باث الضبىن لخترام مخؿال الخصخُدُت  وؤلاحشاءاث للمىاصناثوغو هكام مىاظب. 
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 ًوغو في مخىاٛو الضباثً مىخجاث راث حىدة نالُت غمان التزوٍذ باإلاىخىج ن  ٔ مخضون  بوشاءؾٍش

  .تلٛ العىىاث اإلآبالًخؿىس خ ؤن شاههالزي مً  ألامش 

  اث ادة معخٍى   : ًليت ٖما لر ظىىاث اإلآبال الث الٛورلٚ خ ؤلاهخاجٍص

 ٙت مً  ؤلاهخاجُت لخُؼ ج  .تلر العىىاث اإلآبال ٛ زالورلٚ خ باإلااثت 3 بلى 2وجدعحن مشدود الشٖش

 ت ل اث اإلاهَش ب والخىمُتالهماٛ مً خلجدعحن معخٍى  .ٛ الخذٍس

 جىسيؼ الػمال : ( : 1حدول ركم )

 نذد الهماٛ 

 ؤلاؾاساث العامُت

  ؤلاؾاساث

 اإلاىخذون 

 اإلاتهمهىىن 

 اإلاعخخذمىن 

12  

21  

25 

14 

56 

 الؿالبت بنذاداإلاطذس : 

 

 جىسيؼ الػمال خسب غلىد الػمل :  ( : 2حدول ركم )

 بهار رٗىس  نذد الهمل 

 الذاثمىن 

 

خىن    اإلاْا

95 

 

09 

91 

 

07 

15 

 

02 

 اإلاصدر : مصلحت اإلااليت و  اإلاداسبت
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 الهيكل الخىظيمي للمؤسست بجميؼ وظائفها  اإلاطلب الثاوي :
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   ORGANISATION FONCTION ADMINISTRATIVES:  15الشكل ركم  

 

 

 

 

 

  

 

1 Directtion de l’unité  1 Secretaria 

1 Responsable qualité  

1 chef sce 

S.I.E 

13 Gardiens 

patrouilleurs 

1 Chef sce 

administratif 

Moyens 

communs 

3-chauffeurs 

1-chauffeurs 

direction 

1-Agents d’entretien  

1-Agent polyvalent 

Gestion du 

personnel 

1-Chef de section gestion du 

personnel  

1-chef de section pale 

1-chef de section sociale 

1-archiviste 

1-calculteur paie 

1-sécretaire 

1 Chef Sce Fin . et 

Compt 

2-comptables 

principaux 

1-comptables 

1 Chef Sce Commercial  

1-cadre commerial  

1-chef èquipe 

manutention  

1-caristes 

4- arrimeurs 

1 Chef Sce Appro 

Gestion 

stoke 

Magasin Achats 

1-Ts Gestion 

stoke 

1-

Gestionnaire 

des  stoke 

1 Demarcheur 

1 Magasiner 
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Direction de l’unité 

Ingénieur en chef 

Chef service 

laboratoire  

Chef service 

traitement   

Chef service 

mainenance 
Chef service 

exploitation   

exploitation   topographie   

1 ingénieur 

topographe    

1-chef 

exploitation 

2-conducture 

engins 

3-chauffeur 

carrieres  

4-puisataire 

4-chef de poste  

8-ensacheurs  

4-Caristes  

4-Treuillistes  

4-Serviellants 

De trèmie 

4-Serviellants 

concasseurs. 

1-chargè en 

qualitè 

4-techniciens de 

laboratoire 

2-mec entretien 

1-Chaudronnier 

soudeur 

1-electrieien 

2-Mécaniciens 

Diesel 

1-mécanicien 

essence 

1-Electrien Auto 

1-Ingénieur 

études et 

méthodes 

ORGANISATION DE FONCTION TECHNIQUES 

 16الشكل رقم 



  دساظت خالت في ماظعت مُىاء معخًاهم                                                                                                     الثالثالُطل 

 

 

63 

 

  



دساظت خالت في                                                                                                     الثالثالُطل 

  ماظعت مُىاء معخًاهم 

 

 

64 

 هظام الػمل  و استراجيجياث في اإلاؤسست : اإلاطلب الثالث

 هظام الػمل : الفزع ألاول 

ذ لالظتراخت  : الخىكيذ الػادي -1 مذة الهمل معخمشة نلى مذي ظخت ؤًام في ألاظبىم مو جخطُظ ْو

 ظانت لهماٛ ألامً. 12ظاناث لهماٛ ؤلاداسة و  8خُث جخطظ 

مو  ٗل ؤًام ألاظبىم و الشاخت و ألانُاد 24/24ًٓطذ به غمان الهمل  : الػمل بىظام مسخمز -2

ذ ًىمحن. ؤَىاج خُث 4ؤلاشاسة بلى ؤن الىخذة مٓعمت الهماٛ بلى   ٗل َىج ٌهمل ظخت ؤًام و ٌعتًر

  : ًٓطذ به  : الػمل بىظام مخىاوب -3

  معاءا 00: 16ضباخا بلى  00: 8مً  (ٌهمل ضباخا  : الفزع ألاول(. 

 لُال 00: 00معاءا بلى  00: 16مً  (ٌهمل معاءا  : الفزع الثاوي(. 

 ضباخا 00: 8معاءا بلى  00: 00مً  (ٌهمل لُال  : الفزع الثالث(. 

 ساخت : الفىج الزابؼ 

  استراجيجياث في اإلاؤسساث : الفزع الثاوي

 : اإلااظعت في بظتراجُجُتجخمثل 

 .ًهم مخؿلباث واوشًاالث الضباث  اخخىاء َو

 .خلٔ وجثبُذ البِئت الذاخلُت بجاخت معاهمت الهماٛ في ظُاظتها  

  لهماٛلاساث واإلاهاوهاث والخبرة هلملحصجُو الخؿىس اإلاعىذ.  

 ج الىكاميهت بالىلاث الطرواإلاىاسد  ألاوشؿت بداسة. 

 ت ن ادة ْذسة الشٖش و ُْمت اإلاىخىج لىٍص  .َس

 شع وحىدلا لخٙىن ْادسة نهجػاح في حىدة هىنُت مىخجاتغمان الثباث والا ا في هى اإلاىاَعت َو

  : الخالُت ؤلاحشاءاثًجب اجخار  ؤلاؾاس زا هالعّى وفي 

  الضباثً اوشًاالث ىال لالظخمام آلُتوغو. 

 ىماثلُت لذنم جذَٔ البُاهاث واإلاهلث داخال هكام اجطا بوشاء. 

 ش اإلاىقُحن ب وجؿٍى  .جىضُل اإلاداوس الشثِعُت لخذٍس

 ض ظ ٛ الالتي لخٓذ بالبِئت مً خ ألاغشاس  ىلٙاث مو جخُُؼ والٓػاء نلت الىاط واإلامخالمحهٍض

تهالتي جٓىم ب ألاوشؿت    .ا الشٖش
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  دة اإلاعخمشةلخدعحن الجى  بداسةوغو هػام. 

  ًاهحذًذة إلاىخجات ؤظىاّالبدث ن. 

  اث اد معخٍى شة ؤلاهخاجٍص  .لدصجُو الٓذساث الخالُت اإلاخَى

 الخالُت ؤلاهخاجلخجذًذ مشأَ  الالصمتظدثماساث ّ الا ال بؾ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دساظت خالت في                                                                                                     الثالثالُطل 

  ماظعت مُىاء معخًاهم 

 

 

66 

 

 أثز اإلاػلىمت اإلاداسبيت غلى جلاريز اإلادكم الداخلي اإلابدث الثاوي : 

 كىاغد غمل الخدكيم الداخلي  و  إحزاءاثاإلاطلب ألاول : 

 :الداخلي الخدكيمإحزاءاث الفزع ألاول : 

الخذُْٔ الذاخلي جخخلِ جبها الخخالٍ ؾبُهت وشاؽ اإلااظعت وهىنُت اإلاش٘الث التي جازش نلى  بحشاءاث     

ت في  بال  بداستهاالزي حعحر نلُه  ؤلاداسي نملُاتها والىكام  ؤداء   : نملُت الخذُْٔ هي داءؤؤن هىإ نىاضش مشتٖر

ت بحن الخٓاثٔ و الخدليم :-1 ِ  آلاساء ٌعخلضم الخُْش ًخخظ بالهملُاث والخعاباث ألن ْىة ؤي اظخيخاج جخْى

نملُاث اإلاداظبُت ,  صختمً مذي  الخإٖذ بلىنً مذي انخماده نلى الخٓاثٔ ونلُه َةن الخدُٓٔ يهذٍ 

الانخماد نليها  وبمٙاهُتالتي جثبذ ضذّ و ؤماهه البُاهاث اإلاداظبُت  ألادلتوظالمت الخىحُه اإلاداظبي , وحمو 

  . في اجخار الٓشاساث

ابت وبحشاءاثًٓطذ به الُدظ  الخدليل :-2 اإلاداظبُت واإلاعدىذاث  وؤلاحشاءاثالذاخلُت والخعاباث  الْش

ش والسجالث , داخل هؿاّ الُدظ , ًخؿلب الخدلُل  اإلآاسهاث والشبـ بحن الهالْاث والخمهً  بحشاءوالخٓاٍس

  . الشارة , ونلُه َالخدلُل ًشجبـ بالخدُٓٔ ولِغ هىإ خذ َاضل بُنهما ألامىس بٓطذ اٖدشاٍ 

ٓا للؿّش والىكم والٓشاساث الالتزام -3 ت: ًٓطذ به ؤداء الهملُاث َو , ختى ًخدٓٔ الاهػباؽ والخىكُم  ؤلاداٍس

حن ْذ ًخم هجضود بٓاهى  ؤنًمً٘  وبهما,َةداسة الخذُْٔ الذاخلي ال جٓخطش نلى اإلاداظبحن واإلاذْٓحن َٓـ , 

ت ؤلاداسة ثج مشغُت , ومو رلٚ هخا بليجىضل  ٓا للمماسظاث اإلاعشح  براما  مهَش ٗاهذ هزه هخاثج ْذ جدٓٔ َو

  . ال ؤم إلاشظىمتابها وبما ًخماش ى مو العُاظاث 

 ولحناإلاعا  بأساءًٓخط ي الخُُٓم ججمُو البُاهاث واإلاهلىماث وجٓعُم الخٓاثٔ والاظخهاهت  الخلييم :-4

هالُت واْخطادًت العُاظاث  ش الصخص ي الىافي نً ُُُٖت مذي ُٖاًت َو واْتراخاتهم , مو جُُٓمها َهى جٍٓش

 . التي حعحر نليها اإلااظعت وؤلاحشاءاث

ش الزي ًٓذمه اإلاذْٔ الذاخلي اإلاشٙلت  : النهائيالخلزيز  -5 ٓت مهالجتها , وما جىضل  وؤهمُتهاًبرص الخٍٓش وؾٍش

ه  بلُه ش نلى اإلاعاوٛ نً اليشاؽ مدل الُدظ لخجىب حشٍى ُػل نشع الخٍٓش مً هخاثج وجىضُاث , ٍو

  ظ.مً َدوالىاضح لىخاثج ما ْام به  الخٓاثٔ وجبلىس ْذسة اإلاذْٔ الذاخلي نلى الهشع الىاعي
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 الداخلي الخدكيمكىاغد غمل  الفزع الثاوي : 

  : مً بحن ْىانذ الهمل في اإلااظعت هزٖش ما بلي

  : النزاهت-1

 اإلاؿلىبت ؤلاًػاخاثًجب نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن اخترام الٓاهىن , جٓذًم _

 ًٓىمىا بمهمتهم بإماهت واحتهاد ومعاولُت ؤنًجب _ 

مو مهىه الخذُْٔ الذاخلي داخل  مخىاَُتالًحر ْاهىهُت وهي  ألاوشؿتبهحن الانخباس  جإخزال  ؤنًجب  _ 

  للماظعت وألاخالُْت اإلاششونت ألاهذاٍجدترم حعاهم في جدُٓٔ  ؤنًجب  _ . اإلااظعت

  : اإلاىطىغيت_2

 اإلاذْٓحن الذاخلُحن

ىا في ألاوشؿت التي ًمً٘  _  جازش ظلبا نلى خ٘مهم ؤنال ًيبغي ؤن ٌشاٗس

 ًازش نلى ألاخٙام اإلاهىُت ؤو ًػهِ  ؤنش يء ًمً٘  ؤيًٓبلىا  ؤنال ًيبغي _ 

 : الثلت_3  

  : اإلاذْٓحن الذاخلُحن : 

 بهملُت الخذُْٔ واظخخذامها بدزس ؤوشؿتهم ؤزىاءًجب خماًت اإلاهلىماث التي ًدطلىن نليها _

ٓت ال جخُٔ مو الٓاهىن  ؤو مطالح شخطُت  أليًجب نذم اظخخذام هزه اإلاهلىماث _     . بؿٍش

  : الكفاءة _4

  : اإلاذْٓحن الذاخلُحن

ٓا للمهاًحر  ؤنماًٛجب جىُُز _  للمماسظت اإلاهىُت للخذُْٔ الذاخلي الذولُتالخذُْٔ الذاخلي َو

 . نملهم دةحععى داثما لخدعحن ُٖاءتهم وحى  ؤنًجب  _ 
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 اإلاطلب الثاوي : إحزاءاث سير غمليت مزاحػت الحساباث 

ومو انخباس الهامل الضمني للماظعت مدل التربظ الزي جضامً مو  ؿلب مً ؤحل اظخ٘ماٛ مخؿلباث هزا اإلا  

نملُاث حشد الخعاباث إلُْاٛ الٓىاثم اإلاالُت مً حهت و الكشوٍ الصخُت التي ٌشهذها الهالم اإلاخهلٓت 

بمشآَت مُذاهُت نملُت لٙل مً مطلخت ألاحىس , مطلخت اإلاداظبت و ْمىا ً حهت ؤخشي  , م بُحروط ٗىسوها 

 اإلاالُت و حعُحر اإلاخضوهاث َٓـ .

 مصلحت ألاحىر : 

 _ سجل الشواجب .

اث الشاجب ( .  _دَتر الشواجب )ٖشَى

ت . ٍش  _ الىزاثٔ و اإلاعدىذاث الخبًر

ْمىا بمشاْبت اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاسدة في ٖشِ الشاجب إلاجمىنت مً الهماٛ و اإلاىقُحن  جم اخخُاسها     

ُىا نلى  اهخٓاثُا ) ٗل مً له نالْت مباششة بةنذاد و مشاْبت ألاحش ( , ونشىاثُا مً ؤحل الخإٖذ , خُث ْو

ت باليعبت لٙل مً ألاحش الٓانذي , الهالواث , مذي اخترام ؤلاحشاءاث اإلاهمٛى بها و صخت اإلاهلىماث اإلاداظبُ

 الاْخؿاناث .

 مصلحت اإلاداست و اإلااليت : 

 جذخالجىا نلى معخىي هزه اإلاطلخت ظمدذ لىا بدسجُل الىٓاثظ الخالُت :

ِ نىذ   . 12/2020/ 31_ سجل الجشد مخْى

ِ نىذ شهش  ماسط   . 2021_ السجل الهام مخْى

ِ نىذ   دج . 1288569 ,195بمبلٌ ْذسه  03/2021/ 31_ الخٓاسب البىٙي مخْى



دساظت خالت في                                                                                                     الثالثالُطل 

  ماظعت مُىاء معخًاهم 

 

 

69 

ت البىٚ .  _ٖشِ خٖش

 اظخ٘ماٛ الخدُٓٔ في خاالث البىٚ الخكىا وحىد شُٙاث ْذًمت و اإلاخمثلت في :   

م   دج . 7050نىذ الشضُذ  25/03/2018ٛ  12589_ الشُٚ ْس

م   دج  600نىذ الشضُذ  03/04/2019ٛ  78924_ الشُٚ ْس

 جذخالجىا نلى معخىي الطىذّو ؤنؿذ ما ًلي : 

 دج  3106.995نىذ الشضُذ  03/2021/ 31جٓاسب الطىذّو في

 مشاْبت خىالاث الذَو ) البىٚ و الطىذّو ( ظمدذ لىا جبُان الىٓاثظ الخاضت باإلاداظبت لشهش َُُشي : 

 _ الخخم الىذي و ؤلامػاء لىاثب اإلاذًش .

 ْعم اإلاداظبت . _ الخخم الىذي و ؤلامػاء لشثِغ

 _ الخخم الىذي وؤلامػاء للمعخُُذًً .

ت و اخترام هزه الهىامش ) الخخم الىذي و ؤلامػاء ( .     وفي هزه الخالت ًجب مهالجت ٗل الىٓاثظ الػشوٍس

م  دج  941436.99ًدمل ؤسضذة بنادة الُخذ بمهنى ؤسضذة ْذًمت ْذسث ُْمتها اإلاالُت  419_ الخعاب ْس

 ٖما ًلي  : 

م   : ؤسضذة بنادة الُخذ    03الجذٛو ْس

 ٛ  دج 12547.2 الضبىن ألاو

 دج 30257.5 الضبىن الثاوي

 دج 216530.4 الضبىن الثالث

 دج 395183.545 الضبىن الشابو

 دج 286918.345 الضبىن الخامغ

 اسدىادا غلى اإلاػلىماث اإلاػطاة مً طزف مصلحت اإلااليت و اإلاداسبت الطالبتاإلاصدر : إغداد 

 مزاكبت خساباث ميزان اإلازاحػت : 
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مً خالٛ َدطىا ألسضذة الخعاباث الىاسدة ْمىا باظخخشاج بهؼ الخعاباث التي قهش بهػها في اإلاذًً ,   

قهش بهػها في الذاثً ,و يحرها ؤًً ْمىا بؿلب جُعحراث لهزه خعاباث اإلاخضوهاث  اإلاىاد ألاولُت التي 

 الىغهُت و جصخُدها , 

بال ما لُذ اهدباهىا هى رلٚ الخؿإ الىاسد في الدسجُل اإلاداظبي ألخذ خعاباث الضباثً خُث ن٘غ    

نلُه  اإلاداظب بحن ُْمت َاجىسجحن مخخلُخحن بخذاهما جم حعذًذها بشُٚ بىٙي و ألاخشي لم حعذد بهذ , و 

 ؤمشها اإلاداظب  بخصخُذ الخؿإ و بنادة جشضُذ الخعاب .

 مصلحت حسيير اإلاخشوهاث : 

 غلى مسخىي حسيير اإلاخشوهاث : 

ٓت ظِئت ._  ت بؿٍش  سجالث مخابهت حعُحر اإلاخضوهاث ممعٖى

 : غلى مسخىي حسيير الىكىد 

م  ًخم مً ؾٍش مطلخت الىٓل و مطلخت ْؿام الًُاس  و هزا جؿبُٓا السظالُت    ENOF /DG /125  2004/ْس

   2004اإلااسخت في حىان 

 

 الداخلي  الخدكيمجلزيز اإلاطلب الثالث :  

ٓا  ؤنًجب  ش َو ٙياإلاههذ  إلسشاداثًٙىن هزا الخٍٓش  : للمذْٓحن الذاخلُحن وهي ألامٍش

هها نلُهً ؤن  ًجب _   ش م٘خىبا ومْى ٔ اإلاذْٔ , ْذ ًخم  ٙىن الخٍٓش خت وم٘خىبت او  بنذادنً ؾٍش ش مْا جٍٓش

ت  .شٍُى

  بضذاساإلاىاظب ْبل  ؤلاداسي مو اإلاعخىي  بليهااإلاذْٔ مىاْشت الىخاثج والخىضُاث اإلاخىضل    ًجب نلى_  

ش النهاجي   .جٍٓش

ذ اإلاىاظب _  ش باإلاىغىنُت والىغىح , وان جٙىن مدذدة وبىاءة , وان حهذ في الْى   . ؤن جخطِ الخٓاٍس
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ش  ؤن_   ٗان رلٚ مىاظبا , وان جخػمً  حشمل الخٓاٍس  سؤينلى الًشع وهؿاّ وهخاثج نملُت , الخذُْٔ ٗلما 

 وؤي ألاداءجخػمً جىضُاث اإلاذْٔ بشان الخدعِىاث اإلام٘ىت , مو رٖش الجىاهب اإلاشغُت في  ؤن_  .اإلاذْٔ

  . جصخُدُت بحشاءاث

  . بليهاوالخىضُاث اإلاخىضل  ؤلاهخاجالجهت مدل الخذُْٔ , في  جخػمً وحهاث هكش _ؤن

ش مً ؾٍش معاوٛ ْعم الخذُْٔ الذاخلي ْبل _   . بطىسجه النهاثُت بضذاسهوحىب َدظ الخٍٓش

 : اإلاخابػت

ش النهاجي ًجب نلى اإلاذْٔ الذاخلي مخابهت ما جم َُه  بضذاس بهذ   اإلاىاظبت  ؤلاحشاءاثمً اجخار  للخإٖذالخٍٓش

 للخهامل مو هخاثج الخذُْٔ

   : كسم الخدكيم الداخلي إدارة 

ٓت مىاظبت , مً خُث  :  غشوسة ؤن ًذًش معاوٛ ْعم الخذُْٔ الذاخلي رلٚ ْعم بؿٍش

اث التي انخمذتها  ألايشاعجذُْٔ  ؤنماٛجدُٓٔ _ بلها مجلغ  ؤلاداسةالهامت واإلاعخٍى  . ؤلاداسةالهلُا ْو

 . اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت للٓعم بُ٘اءة نالُت _

 بإهذاٍخذُْٔ مو مهاًحر اإلاماسظت اإلاهىُت لخذُْٔ الذاخلي, جٙىن لذًه الثدت ال ؤنماٛجخماش ى حمُو  ؤن _ 

 . وظلؿاث ومعاولُاث الٓعم

ش العُاظاث _ م٘خىبت جٙىن مششذة للهاملحن  وبحشاءاثًٓىم م بىغو خؿـ لخىُُز معاولُاث الٓعم , ًَى

 .مهه في الٓعم 

ش اإلا  _ ت في ْعم جذُْٔ الذاخليًػو بشهامج الخخُاس وجؿٍى  .ىاسد البشٍش

 . ًٓىم بالخيعُٔ بحن الجهىد ٗل مً ْعم جذُْٔ الذاخلي واإلاذْٔ الخاسجي _ 

 . نماٛ وجُُٓمها بطُت معخمشة مً حىدة الا  للخإٖذًٓىم بىغو وجىُُز بشامج  _ 

  : جلاريز للخدكيم الداخلي إغدادئ ألاساسيت في داإلابا

   : الخىثيم الكخابي_1
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ش ال٘خابُت  اث بدُث حعاهم في  بلىهخاثج نملُاث الخذُْٔ  بًطاٛالهذٍ مً الخٓاٍس اإلاعاولحن في ٗل اإلاعخٍى

الخصخُدُت  ؤلاحشاءاثٗان ْذ جم اجخار  براحهل الىخاثج اْل نشغت لعىء الُهم وحعهُل مخابهت جدذًذ ما 

رلٚ للجهت مدل  بًطاٛنملُت الخذُْٔ بعبب ما ًجب  بًٓاٍاو  بنهاءاإلاىاظبت , وفي خاٛ ُْام اإلاذْٔ مً 

ُػل    . نملُت الخذُْٔ بنهاءًٙىن رلٚ ٖخابُا ملخطا َُه ظبب  ؤنالخذُْٔ ٍو

  : النزاهت والحياد_2

في الهمل , والزي حععى للخُاف نلى اإلاىاسد  وؤلاخالص وألاماهتوهي مىكىمت الُٓم اإلاخهلٓت بالطذّ 

جب واإلامخلٙاث الهامت , واظدئط ت في مذوهت العلٕى ٍو ًٙىن  ؤناٛ الُعاد ,وحهخبر الجزاهت الُٓمت الجىهٍش

نملُت الخذُْٔ بهُذا نً الشبهاث للخُاف نلى معخىي زٓت مىاظبت وجؿلب الجزاهت مو اإلاذْٓحن الالتزام  ؤداء

 .باإلاهاًحر الجزاهت

ت ًىحذ جٓاسب في اإلاهنى بحن الجزاهت والشُاَُت َالجزاهت جخهلٔ بالُٓم ا  الشُاَُت َخخهلٔ بالىكم و  ؤماإلاهىٍى

 الهملُت ؤلاحشاءاث

 :   الشفافيت_ 3

الخالُت مخاخت وبشٙل  وألانماٛبالكشوٍ والٓشاساث  اإلاخهلٓتخلٔ بِئت جٙىن َيها اإلاهلىماث  مبذؤًٓطذ بها 

ذ اإلاىاظب والاهُخاح  واضح ومدذد وحهل الٓشاساث اإلاخطلت بالعُاظاث مهلىمت مً خالٛ اليشش في الْى

  . ألاؾشاٍنليها مً ٗل 

 :  الصحت والاجصاق _4

ت حهني خُث ًخهحن نلى اإلاذْٓحن ا ت وراث نالْت , مهلىماث مىزْى لذاخلحن الخطٛى نلى مهلىماث مىزْى

اإلاذْٔ واهه جم  بليهاهُغ الىخاثج التي جىضل  بلىًطل الصخظ مؿلو  ؤنىهت خُث ًمً٘ خُُٓٓت مٓ

 ٛ بليها باظخخذام ؤَػل ألاظالُب الخذُْٔ و جٙىن اإلاهلىماث راث نالْت في خالت جدُٓٓها ألهذاٍ  الىضى

 مهمت الخذُْٔ .

  : الىلد البىاء_5

ابت باإلغاَت  اظخيخاحاثحهخبر جىضُاث و  ش نلى  ؤنغشوسة  بلىاإلاذْٔ حاهبا مً حىاهب الْش حشخمل الخٓاٍس

زلٚ مٓترخاث لهالج هٓاؽ الٓطىس في اإلاعخٓبل  جب ,  اهخٓاداتها ٖو ض نلى هٓذ اإلااض ي باإلغاَت  ال  ؤنٍو جٖش

ٗاْتراخاث مشهت بالخهذًالث ولِغ نلى جدذًذ  بلى  . الخهذًل ألظالُبغشوسة نشع الخىضُاث 
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  : مزاغاة الخىكيذ اإلاىاسب _ 6 

ذ اإلاىاظب لطىام الٓشاس لخٙىن ْادسة نلى  شها في الْى , وبشٙل  ْشاساتهمنلى  الخإزحر وهي وحىد اإلاهلىماث وجَى

ٗاهذ اإلاهلىماث    . ٗل ما ْلذ اإلاىُهت منها ؤْذمنام َاهه ٗل ما 

 :  الاًجاس_7

ش مخخطشا, ٌهني  ؤن  ش نً الشظالت التي ًىد  ؤنًٙىن الخٍٓش ذ الخٍٓش ادة الخُاضُل في  طالهاًبال ًٍض الن ٍص

ش ْذ ًازش نلى وغىح الشظالت الخُُٓٓت مما ًادي  ش نلى الٓاست , ٖما ًجب ججىب الخ٘شاس  بلىالخٍٓش الدشَى

 .الًحر مبرس

  :البياهاث ت غلى سزي _اإلادافظت 8

مهلىمت دون اخز  ؤينً  ؤلاَطاحوهي اخترام ملُ٘ت اإلاهلىماث اإلاؿلو نليها, خُث ًجب نلى اإلاذْٓحن نذم  

ذ اإلاىاظب ورلٚ في خاٛ نذم وحىد    . ننها باإلَطاحْاهىوي  بلضامالخطٍش

 

 

  الفئاث التي ًخدمها جلزيز الخدكيم الداخلي 

 اإلادكم الداخلي

ىظُلت اجطاٛ َهالت مو ؤلاداسة _  ش الخذُْٔ الذاخلي ٌهمل نلى جىضُل الًشع والىخاثج لهمل الخذُْٔ ٗو  جٍٓش

ش ٌهخبر دلُال _ . سؤي  ببذاءنملُت الؿهً , ٖما ٌهمل نلى  ؤزىاءنلى نمل اإلاذْٔ , ونلى مٓام به  ؤظاظُاالخٍٓش

  . اإلاذْٔ خٛى الخدعىاث اإلاؿلىبت

ش للُدظ_ اإلاىخج النهاجي لهملُت  ألهه, مً خُث اإلادخىاة والخىكُم و الىىم , الخذُْٔو  ًيبغي خػىم الخٍٓش

  . الخذُْٔ

بُت _ ش اخذ الىظاثل الخهلُمُت والخذٍس ش في خذ راجه ؤداة إلاخابهت جٓ ألنػاءٌهخبر الخٍٓش شبش , ٖما ٌهخبر جٍٓش

 نملُت الخذُْٔ ودلُال نلى ؤداة الهمل .

  : ؤلادارة الدشغيليت
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ش دوسا في جدُحز الهاملحن لذي     ؤلاداسة الهلُا هدى اإلاىغىناث  ؤَشادالدشًُلُت ٖما ًدُض  ؤلاداساثًادي الخٍٓش

ُهم مً اللىاثذ و الشوجحن العاثذ   . التي جخظ ؤلاداسة الهلُا و التي ال ًجشئون نلى ؾشخها لخخٍى

ش ٌهخبر  _    . نً ؤسائهم و ؤنمالهم لإلَطاح الدشًُلُحنللمذساء  هاَزةالخٍٓش

  : ؤلادارة الػليا

ش مهلىماث جُطُلُت نً الهملُاث _ ش الخٍٓش ش  وؤوحهًَى ابت التي ْذ ال جدخىيها جٓاٍس خُث حهخبر  ؤخشي الْش

 .مُُذة لإلداسة الهلُا ٖما ًٓذم لها مهلىماث يحر مخدحزة 

ش الىظُلت لخؿبُٔ الٓىانذ وبُان _  ؤيٌعانذ نلى جىُُز وجدُحز ما خؿؿذ له ؤلاداسة الهلُا ٖما ٌهخبر الخٍٓش

 .ؤلاداسة  ؤمامججاوصاث 

 :اإلادكم الخارجي 

ش اإلاذْٔ الذاخلي مطذس للمذْٔ الخاسجي      الػىء نلى الهملُاث ومعانذجه في نملُاث  إللٓاءًخمثل جٍٓش

ابتاإلاذْٔ الخاسجي ًلضمه جُُٓم هكام  ؤنالُدظ , خُث   . الذاخلُت لخدذًذ مذي الُدظ الزي ًٓىم به الْش

ش للمذْٔ الذاخلي ًىضح ٖما  بخالٍ ما رٖش مً ,  الخاسجي مىاؾٔ اإلاشاٗل داخل اإلااظعت  للمذْٔجٍٓش

ش ًخذم ةَ ألاؾشاٍ ش ال٘ثحر مً : الهُئاث واإلاطالح الخٙىمُت , خُث ًىضح هزا الخ  ؤخشي  ؤؾشاٍن الخٍٓش ٍٓش

 . ألاؾشاٍاإلاهلىماث التي جُُذ في خاالث هضام بحن اإلااظعت وهزه 
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 خاجمت الفصل 

ٓت حعُحر و   مً خالٛ دساظدىا إلااظعت الىؾىُت للمىخىحاث  اإلاىجمُت      ىا نلى ؾٍش و اإلاىاد الىاَهت  حهَش

ٍى نلى ُُُٖت الُٓام بهملُت الخذُْٔ الذاخلي ,  َالخذُْٔ مخابهت اليشاؽ في اإلااظعت , باإلغاَت بلى الْى

حر اإلاهلىماث اإلاداظبُت . الذاخلي للماظعت ٌعاهم في جدُٓٔ ؤهذاَها و خماًت ممخلٙاتها و رلٚ مً خالٛ جَى
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 : اجمت غامتخ

ما هى الشابـ بحن  ؤلاشٙالُتنلى  ؤلاحابتمً خالٛ ما جم اظخهشاغها في الُطٛى العابٓت خاولذ         

شم مً اإلاداظبت  ؤن بلىاإلاهلىمت اإلاداظبُت والخذُْٔ الذاخلي, َخىضلذ  باإلاُاهُم  َاإلإلاامالخذُْٔ هى َو

ت اإلاداظبت  بال  بلُهللخذُْٔ ال ًخم الخىضل  ألاظاظُت ٔ هكٍش , َخىحذ نالْت وؾُذة بحن اإلاداظبت نً ؾٍش

نىذما ًيخهي نمل  ًبذؤبِىما الخذُْٔ نمل جدلُلي, وان نمل اإلاذْٔ  بوشاجينمل  َاإلاداظبتوالخذُْٔ, 

 اإلاداظب 

  : اخخبار الفزطياث

م معخٓل ٌهمل بطُت  :  ألاولىالفزطيت _ في مجاٛ  ؤظاظُت" الخذُْٔ الذاخلي هى نباسة نً وشاؽ جٍٓى

 اإلاىغىناث اإلاداظبُت و اإلاالُت وهى نملُت جخم في اإلااظعت للخُاف نلى ممخلٙاتها " َشغُت صخُدت 

 "ْبٛى الُشغُت التي جٓٛى " ًدبو اإلاذْٔ مىهجُت مدذدة مشاخل للُٓام بمهمخه الفزطيت الثاهيت :_

ش اإلاذْٔ الذاخلي ألن : ْبٛى الُشغُت التي جٓٛى جازش اإلاهلىمت اإلاداظبُ الفزطيت الثالثت  _ ت نلى جٓاٍس

 الخذُْٔ ًبذؤ نىذما ًيخهي نمل اإلاداظب

 :  هخائج الدراست  

ابت  بحشاءاثالخذُْٔ الذاخلي جدخل مٙاهت هامت في اإلااظعت ورلٚ الخخىاثه نلى  مهمت _ و وظاثل الْش

 للمذْٔ خّٓى ًخمخو بها ٖما نلُه واحباث_ .الذاخلُت

م هكام اإلاهلىماث اإلاداظبي  ؤنانخماد الخذُْٔ نلى َشوع ومبادت مً شانها  ؤن_   حعاهم في جٍٓى

  .جمخاص بخطاثظ هىنُه حُذة ؤنهامهلىمت مداظبُت  ؤيال ًمً٘ الخ٘م نلى _

ادة الٓذسة نلى جىضُل اإلاهلىماث اإلاداظبُت _  .ٌهمل ْعم الخذُْٔ الذاخلي نلى ٍص

 :  الاْتراخاث و الخىضُاث  

  وؤلاهماٛالخدٓٔ مً ظالمت الهملُاث اإلاداظبُت والٓىاثم اإلاالُت مً خاالث الًش _  

 _الهمل ْذس اإلاعخؿام نلى جدُٓٔ الخطاثظ الىىعي للمهلىماث اإلاداظبُت
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ش هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت والهمل نلى جدعحن الجىدة_   جؿٍى

 اإلاهلىماث اإلاداظبُت ألاهمُت التي حعخدٓها بنؿاء _ 

  .والخإهُلل بجمُو مهاًحر الُ٘اءة الهم_

  .اإلاىكماث اإلاهىُت الذولُت للخذُْٔ الذاخلي بلىغشوسة الاهػمام _ 

 .مً اخترام اإلاهاًحر والخإٖذبذْت  ؤلاحشاءاثاهخمام بىقُُت الخذُْٔ مً خالٛ جؿبُٔ  _
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ُت , ٗلُت ألانماٛ, حامهت الشّش ألاوظـ , مجلت حامهت دمشٔ ألاخٙام الصخطُت إلاهذي الٓىاثم اإلاال

 .2014, 1للهذد  39للهلىم الاْخطادًت و الٓاهىهُت , اإلاجلذ 

 .http://www.internalauditor.meمجلت اإلاذْٔ الذاخلي , الشّش ألاوظـ   -

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.internalauditor.me%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NUF9ZQA-4B2onYyZKSEfvw2BBOPPG3PwO6G9v2_NF6DVTfpf9SP6ZoPY&h=AT2i9nC2NhtkVLgpCzFMHK2TDde_yXi4pE9mmt1Nzi5akjL5Y6sOe5yvr9ldY0Eya-DZq_Nqi24kzr58iQJNP3P12M_KqhYXEzkE-BXqFLUfpaAiRxnhTLuh9H7eEXS1B_Zc
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 مطبىغت 

  اوضُِ لخػش , مذخل لخذُْٔ الذاخلي , مؿبىنت نلمُت مٓذمت للؿلبت, ْعم نلىم اْخطادًت

 .2017,حامهت اإلاعُلت, 

  ملخلياث

 ش اإلاالُتخالذ حماٛ الجهشاث و الخذُْٔ  ifrs , بىؾشة َػُلت, دوس اإلاهاًحر الذولُت إلنذاد الخٓاٍس

الذاخلي في غبـ اإلاماسظاث اإلاداظبُت ؤلابذانُت , اإلااجمش الذولي الثالث خٛى الاججاهاث الخذًثت 

مهُذي , حامهت ام بىاقي الهشبي بً 2017اٖخىبش  26_24في اإلاداظبت ًىمي 
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   : اإلالخص

ؤهمُت اإلاهلىمت اإلاداظبُت في دوس الخذُْٔ الذاخلي و نالْت الىؾُذة التي بُنهما  بلىتهذٍ الذساظت       

جػمىذ اإلازٖشة ْعمحن هكشي و ْعم جؿبُٓي , ْذ ْمذ بالذساظت الخؿبُُٓت في اإلااظعت الىؾىُت 

ٓت اإلآابلت ْذ جىضلذ  حزة ان ال بلىللمىخىحاث اإلاىجمُت و اإلاىاد الىاَهت , مهخمذة ؾٍش خذُْٔ الذاخلي هى الٖش

التي  باإلحشاءاثألاظاظُت للخدٓٔ مً البُاهاث وصخت اإلاهلىماث اإلاداظبُت و اإلاالُت , ورلٚ مً خالٛ الالتزام 

 دْت و ظالمت و مطذاُْت الٓىاثم اإلاالُت بلىجد٘م الخذُْٔ الذاخلي , مً ؤحل الىضٛى 

ش الخذُْٔ الذاخلي اإلاهلىمت اإلاداظبُت , الخذُْٔ: الٙلماث اإلاُخاخُت    .الذاخلي , جٓاٍس

 

Abstract : 

The study aims at the importance of accounting information in the role of internal auditing and 

the close relationship between them. The memorandum included two theoretical and practical 

sections. Data and validity of accounting and financial information, by adhering to the 

procedures that govern internal auditing, in order to reach the accuracy, integrity and reliability 

of financial statements, 

 key words, accounting information, internal auditing, internal audit reports. 

 


