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:خينملدمت من طسف الطالب  

اء-  بً ظُّذ ٘و

ُِي مىا٥ص بً -  

 أعظاء لجىت املىاكشت: 

 الصفت الاسم والللب السجبت عن الجامعت

مسخغاهم-عبد الحميد بن بادٌس محاطس "أ" أسخاذ   زئيسا بن شني عبد اللادز 

مسخغاهم-عبد الحميد بن بادٌس مساعد "أ" أسخاذ  لسزام الهسوش ي خطاب    

مسخغاهم-عبد الحميد بن بادٌس مساعد "ب" أسخاذ   مىاكشا ملساد عبد هللا 
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  هٙىا٥ معخٕاهمدساظت خالت ماظعت 
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 ملدمت من طسف الطالبخين:

اء-  بً ظُّذ ٘و

ُِي مىا٥ص بً -  

 أعظاء لجىت املىاكشت: 

 الصفت الاسم والللب السجبت عن الجامعت

غاهممسخ-عبد الحميد بن بادٌس  زئيسا بىطفان محمد عبد السشاق أسخاذا 

مسخغاهم-عبد الحميد بن بادٌس  ملسزا الهسوش ي خطاب  أسخاذا 

مسخغاهم-عبد الحميد بن بادٌس  مىاكشا شسازة وليد دهخىز  
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  دساظت خالت ماظعت هٙىا٥ معخٕاهم



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

ألاو٥ في بلىغي الخّلُم الّالي "والذي الخبِب  ال٢ٙش اإلاعدىحر، ٘لٝذ ١ان له الٙملو  بلى ـاخب العحرة الّىشة

 " ؤوا٥ هللا في ِمٍش

ٞ الخُاة وظّلخجي سبي الجإػ، وساِخجي ختى ـشث ٠بحرة "ؤمي الٕالُت "وُب هللا  بلى مً ولّخجي ِلى وٍش

 زشاَا 

لم ًخىاهىا  ْ ؤظاجزحي ال٢شام، مم١ًان لهم بالٖ الشإس في ال٢شحر مً الّٝباث والفّاب، بلى ظمُ بخىحي مًبلى 

 في مذ ًذ الّىن لي.

 ؤَذي بل٢ُم بدثي َزا...

 
 

 

 
ـــــــاء  بً ظّـــــــُذ ٘و

 

 

 

ــــــذاء٘اإل  



 
 

 

 

 

 

 
شظٚ ٠بذي ١لما  ا ٍو بلى مً ٌؽخهي اللعان بلى هىٝها وجٗش الّحن وخؽتها، بلى مً جخؽْ ألاخاظِغ لز٠َش

ا الٕالُت "ؤمي الخبِبت" مجها، بلى مً ًدً الٝلب بلى جٝبُلها وحؽخاٛ ألارن بلى ظماُ دِىاته ابخّذ  

ا بلى مً هالل ألظلي  ؤبجذًاثبلى مً ِلمجي  ا ومَش بلى مّلمي ألاو٥  وحّب ألسجاحالخُاة وظٝاوي ٠إظها خلَى

شة ٜلبي سمض  والخٝذًش "ؤبي الخبِب"  الاختراموظَى  

ال ٢ًشسٍ الضمًوؤبي  لزًً ًذخلىن الجىت بال خعاب ٘إمي ال جٝذس بشمً،ّىن ابـعؤمي وؤبي مً ال اظّلاللهم   

ضاء وؤخبتي بلىبلى بلعم سوحي  احي ومفذس ظّادحي بخىحي وؤخىاحي ألِا مً َم ؤوغ ِمشي ومخضن ر٠ٍش  

بلى ١ل مً في الٝلب ولم ًز٠ٍش الٝلم، بلى ١ل مً ًامً بإن بزوس الىجاح في رواجىا وفي ؤهٙعىا ٜبل ؤن ج٣ىن 

 في ؤؼُاء ؤخشي 

""بلى ١ل َاالء ؤَذي َزا الّمل اإلاخىالْ  

 

 

 

 

ـــــــُي مىــــــــا٥  بً ِص

 

 ــــــذاء٘اإل



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 لئن شكرتم ألزيدنكم" صدق هللا العظيم"

 

ظيم الى حمدا وشكرا على عتعيسعنا اال أن نسجد هلل سبحانه و ال
 على عونه ونعمته وجزاء فضله و

 .توفيقه في اتمام مراحل هذه الدراسة

 

العرفان بالجميل اء أن نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير ومن الوفو
 للوالدين العزيزين لما قدموه

 .التعلمحو العلم ونمن عون في كل خطوة  نال

 

  العملنتقدم بخالص الشكر لألستاذ الفاضل المشرف على هذا 

  « خطاب الهروشي » 

 

 نفطال ؤسسةالعون في م ناكما نتوجه بالشكر لكل من قدم ل

 د.ال ننسى أن تشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيو

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

هشطـــــــالٙ  
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و٥ اٜاثمت الجذ   

 ٜاثمت ألاؼ٣ا٥ 
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 ٜاثمت اإلاالخٞ 
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 ٜاثمت ألاؼ٣ا٥:

 

م ِىىان الؽ٣ل  الفٙدت  الٜش

12  
20 
23 
31 
32 
49 

. Coso ابت الذاخلُت خعب  م٣ىهاث هٍام الٜش

ابت  الذاخلُت.بظشاءاث هٍام الٜش  

الخذُٜٞ.خشاثي  اإلاعخّملت فيألاؼ٣ا٥   

لي.ؤهىاُ الخذُٜٞ الذاخ  

الّملُاث.خفاثق جذُٜٞ   

ابت     الذاخلُت.مّاًحر جُّٙل هٍام الٜش

1-1  

1-2  

1-3  

2-1  

2-2  

2-3  

 

 

 

 ٜاثمت الجذاو٥:

 

م ِىىان الجذو٥  الفٙدت  الٜش

11 

14 

29 

ابت الذاخلُت اإلاداظبُت  تاإلاٝاسهت بحن الٜش .وؤلاداٍس  

ابت  الذاخلُت.م٣ىهاث ٣َُل الٜش  

خي للخذُٜٞ.  الخىىس الخاٍس

1-1  

1-2  

2-1  

 

 ص والاخخفاساث:  ص ٜاثمت الشمى 

 

 الاخخصاز الذاللت باللٕت ألاظىبُت الّشبُت الذاللت باللٕت

ابت  اإلاّهذ الٙشوس ي للخذُٜٞ والٜش

 الذاخلُت.

Instituts Français de L’Audite et 

Contrôle Interne. 

IFACI 

٣ي للمداظبحن  اإلاّهذ ألامٍش

 الٝاهىهُحن.

American Institutes of Certified Public 

Accountants. 

AICPA 



 
 

 Committee Of Sponsoring لجىت خماًت اإلاىٍماث.

Organisations. 

COSO 

 Institute of Internal Auditors. IIA مّهذ اإلاذٜٝحن الخاسظُحن.

 Committee of Procedure Auditing. CPA لجىت وشاثٞ جذُٜٞ. 

 

 

 

 كائمت املالحم:

 إلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٞا السكم  

1  ٛ ل الفىذو                                                                                  Bon De Petite Caisseـو

ل الاظتهالٟ 2                                                                    Bon De Consommationـو

ل الذخى٥ الى اإلاخجش 3                                                Bon d’Entrée en Magasinـو

ل ولب 4                                                                             Demande De Paiementـو

ل اظخالم 5   Accuse De Réception                                                                            ـو

                                                                                     Bon De Commandeولب الذْ٘ 6

ل جىصَْ الٙىاجحر 7                                                                Bon Livraison Factureـو

                                                                          Fiche d’Enregistrementظىذ حسجُل 8
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ؤدي احعاُ حجم اإلااظعاث وحؽّب ؤوؽىتها بلى ـّىبت بداستها بداسة ّ٘الت مباؼشة، هدُجت لخّذد       

ذ ؤدي رل٤ بلى ٘ٝذان الفلت اإلاباؼشة التي ِملُاته ا وجىُى مؽ٢التها، واظخخذام ِذد ٠بحر مً الّاملحن، ٜو

ت و٠ؽٗى مالُت وبخفاثُت  ش بداٍس خماد ِلى جٝاٍس ١اهذ ِىذما ١ان حجم اإلااظعت ـٕحرا مً هاخُت، وبلى الِا

ت وجشظمتها بلى ؤ ا مً البُاهاث التي تهذٗ بلى جدُٝٞ ألاخذار الجاٍس حَر ٝها جدبْ وجدُٝٞ ٔو ام ًم٢ً ًِ وٍش ٜس

ابت ِلى هىاحي اليؽاه اإلاخخلٚ مً هاخُت ؤخشي، وبما ؤن لل٢ٙش البؽشي جىُى في وٛش الخملُل اإلاخخلٙت  الٜش

ا وال مىّها بؽ٣ل ١امل واإلاا وظذ الّىفش البؽشي في جىُٙز  بدُض ال ًم٢ً خفَش

ما٥، َزا ألامش ظّل اإلااظعاث جىاظه خىش ألاخىاء في ا ادة الاَخمام بىٍام ألِا لبُاهاث اإلاالُت. ما ؤدي بلى ٍص

ابت الذاخلُت ودوس ومهام اإلاذٜٞ الذاخلي لخدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة مً ٜبل بداسة اإلااظعت، باإللا٘ت بلى  الٜش

ُٙت داثمت ومعخمشة  ابت بمشابت ٌو جدُٝٞ ال٢ٙاءة والٙاِلُت في اظخخذام مىاسد وؤـى٥ اإلااظعت وحّخبر الٜش

ملُت ًي ؤداة جازش ِلى ظلٟى الّاملحن وخثهم ِلى  بػي الُٝام بها في ظمُْ مشاخل جىُٙز خىت الّمل ل٣ىجهاِو

 ٚ خٜى ابت الذاخلُت بفٙت ِامت ٍو ٝت ؤ٘مل. ٠ما ٌّخبر الخذُٜٞ الذاخلي مً ؤَم ؤدواث الٜش ؤداء الّمل بىٍش

ابت الذاخلُت، لزا ّالُت الٜش ّالُخه بلى خذ ٠بحر هجاح ٘و وظب جُّٙل دوس اإلاذٜٞ الذاخلي  ِلى مذي هجاخه ٘و

ْ ٠ٙاءة  ابت الذاخلُت للّمل ِلى ٘س مً خال٥ جدبْ ظىاثب الٝفىس والشٕشاث التي جادي بلى لّٚ الٜش

ابت  .الذاخلُت في اإلااظعت بفىسة ظلُمت وبما ًدٝٞ ؤَذا٘ها وجدعحن هٍام الٜش

 

 : ما مذي معاَمت الخذُٜٞلخاليلمىلُى في العاا٥ اًم٢ً ـُأت ؤلاؼ٣الُت الشثِعُت ل ومما ظبٞ      

ابت الذاخلُت في  ؟ ولإلظابت ِلى َزٍ ؤلاؼ٣الُاث الجضثُت جم ماظعت هٙىا٥الذاخلي في جُّٙل هٍام الٜش

 :ـُأت الٙشلُاث الجضثُت الخالُت

ت مً بؼ٣الُاث ظضثُت هي ولإلظابت ِلى      :َزٍ ؤلاؼ٣الُت الشثِعُت جم ججضثتها بلى مجمِى

ابت الذاخلُت؟ َل َىاٟ ِالٜت بحن .1  الخذُٜٞ الذاخلي وهٍام الٜش

 ؟هٙىا٥اظعت ؤَمُت الخذُٜٞ الذاخلي باليعبت إلاُ٘ما جخمشل   .2

ابت الذاخلُت  ٠ُٚ ًخم .3  ؟ماظعت هٙىا٥في جُّٙل هٍام الٜش

 

ابتَىاٟ ِالٜت ج٣املُت بحن الخذُٜٞ الذاخلي  الفسطيت ألاولى: الذاخلُت خُض ؤن الخذُٜٞ  وهٍام الٜش

ابُت بؽ٣ل صخُذًدٝٞ  الذاخلي  .الخإ٠ُذ مً جىُٙز المىابي الٜش

 

جمُْ مٝىماجه ٌعاَم بباليعبت للماظعت خُض ؤن اِخمادٍ للخذُٜٞ الذاخلي ؤَمُت بالٕت  الفسطيت الثاهيت:

 .٠بحرة في جدُٝٞ ؤَذاٗ اإلااظعت بذسظت
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ابت الذاخلُت مً خال٥ ا٠ الفسطيت الثالثت: دؽاٗ هٝاه الٝىة ًٝىم الخذُٜٞ الذاخلي بخُّٙل هٍام الٜش

 .جدذًذ اإلاخاوش االذاخلي، ؤًمخال٥ جىُٙز ِملُت الخذُٜٞ  والمّٚ

 

 

 

 :أسباب اخخياز املىطىع

  بت الصخفُت في الاواُل ؤ٠ثر ِلى َزا  .اإلاىلُىالٔش

  حر(ُحعمىلُى البدض ًدىاظب مْ مجا٥ الخخفق )جذُٜٞ ومشاٜبت. 

  ابت  الذاخلُت في جدذًذ م٣اهت اإلااظعت.الذوس ال٢بحر الزي ًلّبه الخذُٜٞ الذاخلي والٜش

 

 :أهداف الدزاست

  ت الخذُٜٞ الذاخلي  .وؤَمُخهمداولت مّ٘ش

 ابت الذاخلُت في اإلااظعت  .جىلُذ مذي ّ٘الُت الىٍام الٜش

  ابت الذاخلُت وجُُٝم هٍامجدذًذ الفّىباث التي جىاظه اإلاذٜٞ ؤزىاء ٘دق  .الٜش

 ابت في اإلااظعت  .حعلُي المىء ِلى هٍام الٜش

 ُابت الذاخلُت ووٌُٙت الخذُٜٞ الذاخلي.ب  ان الّالٜت بحن هٍام الٜش

 

 :أهميت الدزاست

ابت الذاخلُت وسْ٘ ٠ٙاءجه، وألاَمُت التي        ًدٍىج٢مً ؤَمُت البدض في الخاظت اإلااظت بلى جىىس هٍام الٜش

ابت مً خال٥ خذماته اإلااظعت، ٘هى لذاخلي في  بها الخذُٜٞ ت ٌّمل ِلى جدعحن هٍام الٜش ا الاظدؽاٍس

ؤَمُت اإلاىلُى في الىٝاثق، وجٝلم الخصخُداث اإلام٢ىت اإلاىظىدة بالىٍام، خُض ج٢مً  و٠ؽٚ والخإ٠ُذًت،

هٙىا٥ الذاخلُت في اإلااظعاث الاٜخفادًت مً خال٥ جذُٜٞ الذاخلي خاـت في ماظعت  تباٜدساظت هٍام الش 

 .َزٍ اإلااظعُت الذساظاث العابٝت في اإلاىلُى لم جدىاو٥  باِخباس ؤنمعخٕاهم 

 

 :حدود الدزاست

مذي  ُ٘مال٤ إلاّالجت بؼ٣الُت البدض اإلاخمشلت ورهٙىا٥ معخٕاهم لذساظت بماظعت : ١اهذ احدود مياهيت

اب معاَمت  اإلااظعت؟ت الذاخلُت في الخذُٜٞ الذاخلي في جُّٙل هٍام الٜش

 

 .2021 /02/06الى  02/05/2021مً  :حدود الصمىيت

 

 :وأدواث البحثمىهج 

ا الىٍشي لإلظابت ِلى الدعائالث اإلاىشوخت        ولإلإلاام بجمُْ ظىاهب اإلاىلُى اِخمذها في دساظدىا في ؼىَش

ٙي ِلى  اما في الؽىش اإلاُذاوي ٘ٝذ اِخمذها ِلى ، البدض إلاىلُىباِخباٍس مىهجا مىاظبا اإلاىهج الـى
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الهذٗ مجها َى ظمْ البُاهاث خى٥ اظتراجُجُت دساظت خالت والتي ٜمىا بها مً خال٥ دساظت اظخ٢ؽاُ٘ت ١ان 

ت مً ألادواث التي حّخبر اإلاٝابلت ٠إداة سثِعُت مجها.  مىلُى الذساظت، وجذُِمها بمجمِى

 

 

 

 :مسحعيت الدزاست

، في الٙفل الىٍشي، ؤما والشظاثلواإلاجاالث مشاظْ مخخلٙت مجها ال٢خب،  اِخمذها في بدشىا َزا ِلى ِذة     

 .خمذها ِلى ؤظلىب اإلاٝابلت الصخفُت، واإلاالخٍت لجمْ اإلاّلىماث الالصمتفي الٙفل الخىبُٝي ٘ٝذ اِ

 

 

 

 

 :صعىباث البحث 

ت مدل الذساظت  خاـت في ظاثدت ١ىسوها. ـّىبت ظمْ اإلاّلىماث مً اإلاذًٍش

 

 

 

 :هييلت البحث

وآلاخش ي هٍش  الٙفل ألاو٥ والشاوي ،زالر ٘فى٥  جخمشل ٣َُلت البدض الزي اِخمذهاٍ في دساظدىا ِلى      

ىا في الٙفل ألاو٥ بلى جىبُٝي ابت الذاخلُت، ؤما الٙفل الشاوي  زالر مباخض، خُض جىٜش خّلٞ بىٍام الٜش ٍو

ىا ُ٘ه لشالر مباخض.  ٘خىاولىا ُ٘ه الخذُٜٞ الذاخلي وجىٜش

ٝت وألادواث لض ٠ما ؼمل الٙفل الشا      اإلاخمشل في الجاهب الخىبُٝي مبدشحن ألاو٥ ًخممً الىٍش

 .اإلابدض الشاوي ُ٘دىاو٥ جدلُل الىخاثج ومىاٜؽتهاؤما مت اإلاعخخذ
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 الٙفـــــــل ألاو٥ 

ـــــــابت الذاخلـــــُت  هٍــــــــــام الٜش
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 :الفصل ألاول  ملدمت

 

ابت الذاخلُت مً بحن الش١اثض ألاظاظُت في ؤي ماظعت، ٘هى ًدمي مفالح اإلاعاَمحن             ٌّخبر هٍام الٜش

ابت الذاخلُت في ٘حها بفٙت خاـت و ١ا٘ت امال٠ها و ألاوشاٗ را ث الفلت بها ،  ٘خفمُم و جىبُٞ هٍام الٜش

ألهه ٢ٌّغ وبُّت مخخلٚ ألاوؽىت بها ، و ختى ٣ًىن َزا الىٍام ّ٘اال ال بذ  ،ـبذ لشوسة خخمُتؤاإلااظعت 

ت مً الخفاثق و اإلاّاًحر ، و ان ٣ًىن واضخا و ظهال و مٙهىما لذي الٝاثمحن بخىبُٝه  ش ُ٘ه مجمِى ان جخ٘ى

ابت الذاخلُت ِٗش ِذة  ، و ججذس  ، مما ؤدي الى جىىساث ٘شلتها الٍشوٗ الاٜخفادًتؤلاؼاسة الى ان هٍام الٜش

ى٥ الخاـت  ابي لخدُٝٞ ال٢ٙاءة و الٙاِلُت في اظخخذام اإلاىاسد و ألـا ادة الاَخمام بهزا الىٍام الٜش ٍص

ى٥ الى ألاَذاٗ اإلاعىشة .  باإلااظعت ،و مىه الـى

ابت الذاخلُت ال بذ مً الخىٛش الى بّن اإلاٙاَُم الخاـت به، والتي حّخبر ولٙهم ؤ٠ثر خى٥           هٍام الٜش

٠مُٝاط للخ٢م ِلى ٠ٙاءة الىٍام وصخت م٣ىهاجه باإللا٘ت الى ؤبشص اإلاٝىماث وؤلاظشاءاث ألاظاظُت لدؽُٕل 

ابت الذاخلُت.  هٍام الٜش

 لى زالزت مباخض هي:واهىالٜا مما ظبٞ، وللذساظت بخٙفُل ؤ٠ثر جم جٝعُم ا         

  .املبحث ألاول: مـاهيت هظام السكابت الداخليت 

  :هظام السكابت الداخليت. أساسياث في املبحث الثاوي 

 :احساءاجه وطسق فحصههظام السكابت الداخليت ملىماث املبحث الثالث ،. 
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 هظام السكابت الداخليتماهيت املبحث ألاول: 

ابت الب            ذاخلُت في اإلااظعت تهخم بخدذًذ العلٟى الّام للدعُحر، الزي حهذٗ الى الاخترام ن الٜش

ابت الذاخلُت الى بدساٟ و٠ؽٚ ألاخىاء  الفاسم للٝىاهحن، ٠ما ٌّخبر مفذس الشٝت في اإلااظعت، وتهذٗ الٜش

ّت، و٠زل٤ الخإ٠ذ مً ان  وجدذًذ الاهدشا٘اث، وبِىاء وٛش جصخُدها و١ل َزا ٣ًىن بىٛش ِملُت وظَش

ى٥ الى جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة.  الدسجُل اإلاداظبي والجشد ٜذ جم الُٝام بهما مً اظل الـى

 ٜمىا بخٝعُم َزا اإلابدض الى زالر مىالب مخىاولحن ٘حها:            

ابت الذاخلُت  -1  الخىىس في مٙهىم هٍام الٜش

ابت الذاخلُت  ِىاـش  -2  الٜش

ابت الذاخلُت م٣ىهاث  -3  الٜش

  

 الخطىز في مفهىم هظام السكابت الداخليتاملطلب ألاول: 

ابت الذاخلُت          هدُجت للّذًذ مً ألاظباب لّل  ،َىاٟ الّذًذ مً الخىىساث التي خذزذ في مٙهىم الٜش

ادة الاَخما ابت ؤَمها الخىىس ال٢بحر في حجم اإلاؽشوِاث الاٜخفادًت، واهٙفا٥ اإلال٢ُت ًِ ؤلاداسة او ٍص م بالٜش

 الاظخٕال٥ ألامشل للمىاسد الاٜخفادًت اإلاخاخت. ُٝٞالذاخلُت لممان جد

ابت الذاخلُت          هٍشا لّذم وظىد ٘فل بحن اإلال٢ُت  ،وفي بادت الامش ١اهذ ال جىظذ ؤَمُت ٠بحرة بإهٍمت الٜش

ابت الصخفُت، خُض ١ان اإلاال٤ ًٝىم بىٙعه  ابت اإلاال٤ او ما ٌّٗش بالٜش وؤلاداسة، خُض ١اهذ َىاٟ ٜس

ابت ِ ابت بالٜش ٌعخخذم ٠مشادٗ للمبي الذاخلي   Controlلى ؤوؽىت اإلاؽشوُ. و بّذ رل٤ ١ان مٙهىم الٜش

Internal Check  ،  ٞٝٝت جد المبي الخلٝاجي للّملُاث و الزي ٌّجي جىصَْ اإلاعاولُاث و العلىاث بىٍش

ٞ ُٜام شخق اخش بفىسة جلٝاثُت  الُىمُت خش ، او ًِ مشاظّت الّمل الزي ًٝىم بها شخق ابرل٤ ًِ وٍش

ٝت ظلُمت ٞ جٝعُم الّمل بحن ا٠ثر مً شخق في اإلاؽشوُ بىٍش ل ؤي و ٠مشا٥ ِلى رل٤ ِذم ظّ ،وٍش

ِلى ؤظاط ان اؼتراٟ ا٠ثر مً شخق في ِملُت مُّىت ًادي الى ظهىلت شخق معاو٥ ًِ ِملُت بال٣امل 

اء و ًادي الى ججىب خىألا  ِلى ِمل مّحن ًادي الى ا٠دؽاٗ ا٠دؽاٗ ؤي خىإ ، ٠ما ان جىاوب الّاملحن

 1اظخمشاس خذور ألاخىاء .

٢ُحن           ذ اَخم مجمْ اإلاداظبحن الٝاهىهُحن ألامٍش ابت الذاخلُت واِذاد  AICPAٜو اَخماما ٠بحرا بىٍم الٜش

ابت  ذاساث اإلاهىُت اإلاخّلٝت بمىلُى الٜش ش ًِ مذي ّ٘الُتها، خُض ؤـذس ِذد مً اليؽشاث وؤلـا الخٝاٍس

                                                           
1
لغ ػجذ اٌٛ٘بة ٔظش ػٍٝ شذبتٗ اٌغ١ذ شذبتٗ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌذذ٠ثخ فٟ ث١ئخ تىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚػٌّٛخ أعٛاق اٌّبي )اٌٛا 

 54، ص 5002-5002اإلعىٕذس٠خ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ٚاٌّغتمجً(، 
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ادة الا جىىس الاَخمام بهزا اإلاجا٥ و  ح٢ّغوالتي  ،الذاخلُت ابت التي ظاَمذ بذوس ّ٘ا٥ في ٍص َخمام بىٍم الٜش

ش ًِ ّ٘الُتها.الذاخلُت وب  1ِذاد الخٝاٍس

٢ُحن              ذ لجىت بظشاءاث اإلاشاظّت الخابّت إلاجمْ اإلاداظبحن الٝاهىهُحن ألامٍش ذ ِ٘ش ٜابت الش  AICPAٜو

والتي تهذٗ الى  ،ل الىٛش وؤلاظشاءاث وألاظالُب التي جمّها بداسة الؽش٠تو١ الذاخلُت باجها خىت الخىٍُم،

خماد ِلحها، وجدُٝٞ  اإلاداٍ٘ت ِلى ؤـى٥ الؽش٠ت ولمان دٜت وصخت اإلاّلىماث اإلاداظبُت وصٍادة دسظت الِا

ت التي ولّتها ؤلاداسة.  2ال٢ٙاءة الدؽُٕلُت والخدٝٞ مً التزام الّاملحن وبالعُاظاث ؤلاداٍس

ابت الذاخلُت ال ًٝخفش ٘ٝي ِلى هٍام المبي              خطح مً الخٍّشٚ العابٞ ان مٙهىم الٜش ٍو

ت التي جممً جدُٝٞ بل احعْ لِؽخمل ِلى الّذًذ مً الجىاهب اإلاداظبُت والاٜخفادً ،الذاخلي ت وؤلاداٍس

 َذاٗ العابٝت. ألا 

ٚ العابٝ            ٝا للخّاٍس ابت الذاخلُت ٘و ٝىم هٍام الٜش ت مً الذِاثم او اإلاٝىماث ٍو ت ِلى مجمِى

ألاظاظُت وهي الخىٍُم ال٢ٚء، وؤلاظشاءاث والعُاظاث التي جمّها اإلايؽإة بٝفذ خماًت ؤـىلها او مىْ 

ادة ال٢ٙاءة الدؽُٕلُت،  ا، وبظشاءاث ٍص حَر ش اإلاداظبُت ٔو اخخالظها، وبٝفذ لمان صخت اإلاّلىماث والخٝاٍس

د الاٜخفادًت اإلاخاخت للؽش٠ت، وبظشاءاث حصجُْ الّاملحن ِلى الالتزام وجدُٝٞ الاظخٕال٥ ألامشل للمىاس 

ت التي ولّتها بداسة الؽش٠ت.   3بالعُاظاث ؤلاداٍس

ها ٠ما             ُٙت اإلاّخمذة لّملُت الدعُحر ،خُض ال ًم٢ً ان جٝىم   Marcel Laflamme ِ٘ش ِلى اجها : "الٌى

اثٚ التي حعبٝها  ابت دون الٌى ُٙت الٜش )الخخىُي ، الخىٍُم ، الذْ٘ ( ، ٘هي جشج٢ض ِلى جم٢جها مً ُٜاط بٌى

ّت و التي جٍهش ارا ١ان الىلْ ًخىلب ِمل جصخُخي ِلى معخىي  الخىىساث اإلادٝٝت باإلاٝاسهت مْ اإلاخٜى

 4الّملُاث ألاظاظُت " 

ابت الذاخلُت ِلى اجها : " الخىٍُم الّٝالوي للمداظبت و ٜعمها             ، ار تهذٗ الى اظخذساٟ  و حّٗش الٜش

ذ اإلاىاظب "   5او ِلى ألاٜل ٠ؽٚ ألاخىاء و الٕؾ في الٜى

 

 املطلب الثاوي: عىاصس السكابت الداخليت       

ٝا للخّاٍسٚ العابٝت ًم٢ً جدذًذ اَم الّىاـش          ابت الذاخلُت ٘و مً اظخّشاك جدذًذ مٙهىم الٜش

ابت الذاخلُت في اإلا  : 6ؽشوُ ُ٘ما ًليالتي ًخممجها هٍام الٜش

                                                           
1
 .532، ص 5002س ٚائً ٌٍٕشش، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، ػّبْ، خبٌذ ا١ِٓ ػجذ هللا، ػٍُ تذل١ك اٌذغبثبد إٌبد١خ إٌظش٠خ، دا 

2
 .535خبٌذ ا١ِٓ ػجذ هللا، ػٍُ تذل١ك اٌذغبثبد إٌبد١خ إٌظش٠خ، ِشجغ عجك روشٖ، ص 

3
لغ ػجذ اٌٛ٘بة ٔظش ػٍٝ شذبتٗ اٌغ١ذ شذبتٗ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌذذ٠ثخ فٟ ث١ئخ تىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚػٌّٛخ أعٛاق اٌّبي )اٌٛا  

 56-54ِشجغ عجك روشٖ، صٚاٌّغتمجً(، 
4
 Marcel Laflamme, Le Management Approche Systématique, Gaetanmorin ,1981, page 349  

5
 12، ص 5002٘بدٞ اٌت١ّّٟ، ِذخً اٌٝ اٌتذل١ك ِٓ إٌبد١خ إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، األسدْ، داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ،  
6

، 5002ِذّذ اٌظذٓ، ِذّذ اٌغ١ذ عشا٠ب، فتذٟ سصق اٌغٛاف١شٞ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ، اإلعىٕذس٠خ، اٌّىتت اٌجبِؼٟ اٌذذ٠ث،ػجذ اٌفتبح 

 .221-222ص
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 :Accounting Controlالسكابت املحاسبيت  -أ(                

ا            ىفشا سثِعُا مً ِىاـَش ابت الذاخلُت ِو ابت اإلاداظبُت الىظه اإلاداظبي مً ؤوظه الٜش وجخمشل الٜش

اث ،في اإلاؽشوُ ابت وتهخم باإلظشاءاث لخماًت مىاسد اإلاؽشوُ مً ؤي جف٘ش ٔحر  وجخممً َزٍ الٜش

خم جدُٝٞ َزا الىُى مً  خماد ِلحها، ٍو مؽشوِت، وجدُٝٞ دٜت البُاهاث واإلاّلىماث اإلاالُت التي ًم٢ً الِا

ٞ الجىاهب الخالُت:  ابت ًِ وٍش  الٜش

 عىاصس السكابت املحاسبيت: 

 ولْ وجفمُم هٍام معدىذي مخ٣امل ومالثم لّملُاث اإلاؽشوُ. .1

 وؽاه اإلاؽشوُ. ولْ هٍام مداظبي مخ٣امل وظلُم ًخٙٞ ووبُّت .2

ٝا للٝىاِذ اإلاداظبُت اإلاخّاٗس ِلحها. .3  ولْ هٍام ظلُم لجشد ؤـى٥ وممخل٣اث اإلاؽشوُ ٘و

ولْ هٍام إلاشاٜبت وخماًت اإلاؽشوُ وؤـىله وممخل٣اجه ومخابّتها للخإ٠ذ مً ووظىدَا  .4

 واظخخذامها ُ٘ما خففذ له. ومً رل٤ بم٣اهُت اظخخذام خعاباث اإلاشاٜبت اإلاالثمت لزل٤.

هٍام مالثم إلاٝاسهت بُاهاث سجالث مداظبت اإلاعاولُت ًِ ؤـى٥ اإلاؽشوُ مْ هخاثج الجشد ولْ  .5

دبْ رل٤ لشوسة ٘دق ودساظت  الّٙلي لألـى٥ اإلاىظىدة في خُاصة اإلاؽشوُ ِلى ؤظاط دوسي، ٍو

 ؤظباب ؤي اخخال٘اث ٜذ ج٢ؽٙها َزٍ اإلاٝاسهت.

ً مشاظّت بؽ٣ل دوسي )ؼهشي مشال(  .6 ذاد مىاٍص للخدٝٞ مً دٜت ما جم حسجُله مً ولْ هٍام إِل

 بُاهاث ومّلىماث مالُت خال٥ الٙترة اإلاّذ ِجها محزان اإلاشاظّت.

اث الجشدًت في جهاًت الٙترة مً معاو٥ واخذ او ؤ٠ثر في  .7 خماد هدُجت الجشد والدعٍى ولْ هٍام اِل

 اإلاؽشوُ.

 أدواث السكابت املحاسبيت: 

ابت اإلاداظبُت ًم٢ً اظخخ    ذام الّذًذ مً ألادواث والتي مً ؤَمها ما ًلي:لخدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش

 .اإلاشاظّت اإلاعدىذًت 

 .اإلاشاظّت الٙىُت 

 .ابت اإلاالُت  الٜش

  .اإلاشاظّت الذاخلُت 

  .المبي الذاخلي 

  .الىٍام اإلاداظبي 

ت  -ب(  ابت ؤلاداٍس   :Administrative Controlالٜش

ت الىظه ؤلاداسي مً ؤوظه             ابت ؤلاداٍس ىفشا سثِعُا مً وجمشل الٜش ابت الذاخلُت في اإلاؽشوُ ِو الٜش

ابت وجخممً ظمُْ ؤلاظشاءاث الالصمت للخدٝٞ مً ٠ٙاءة اظخخزام مىاسد وممخل٣اث  ا، وتهخم َزٍ الٜش ِىاـَش
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والخدٝٞ مً مذي التزام اإلاؽشوُ والّاملحن ُ٘ه بالعُاظاث والٝىاهحن  ،اإلاؽشوُ اظخخذاما امشال مً هاخُت

ما٥ وؤوؽىت اإلاؽشوُ مً هاخُت ؤخشي.واللىاثذ الذاخلُت   والخاسظُت ِلى العىاء واإلاىٍمت أِل

)اإلاٝفىد بزل٤ الىٍم والٝىاهحن الذاخلُت في اإلاؽشوُ او التي ًخم ولّها ِلى معخىي الذولت( ومّجى           

 رل٤ جدُٝٞ ال٢ٙاًت ؤلاهخاظُت اإلاالثمت.

ابت مً خال٥ الج           خدٝٞ َزا الىُى مً الٜش  :1ىاهب الاجُتٍو

ت ابت ؤلاداٍس  : ِىاـش الٜش

ُت ِلى معخىي ؤلاداساث وألاٜعام  .1 جدذًذ ألاَذاٗ الّامت الشثِعُت للمؽشوُ و٠زل٤ ألاَذاٗ الِٙش

ُٚ دُٜٞ إلاشل َزٍ ألاَذاٗ ختى  والتي حعاِذ في جدُٝٞ ألاَذاٗ الّامت الشثِعُت، مْ ولْ وجـى

 ٌعهل جدُٝٝها.

ابت الخىت الخىٍُم .2 ُت في اإلاؽشوُ لممان جدُٝٞ ما ظاء بها مً بظشاءاث وخىىاث ولْ هٍام لٜش

ت.  وبالخالي جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاىلِى

ولْ هٍام لخٝذًش ِىاـش اليؽاه في اإلاؽشوُ ِلى اخخالٗ ؤهىاِها بؽ٣ل دوسي في بذاًت ١ل ظىت  .3

ـت مالُت لخ٣ىن َزٍ الخٝذًشاث ألاظاط في ِٝذ اإلاٝاسهاث وجدذًذ الاهدشا٘اث العلبُت بفٙت خا

 ومجها:

 ٜىاِذ وؤظغ جٝذًش اإلابُّاث. -

 ٜىاِذ وؤظغ جٝذًش ؤلاهخاط. -

  .ٜىاِذ وؤظغ جٝذًش ِىاـش اإلافشو٘اث ألاخشي  -

 ظغ جٝذًش ِىاـش ؤلاًشاداث ألاخشي.ٜىاِذ وؤ -

 ولْ هٍام خاؿ للعُاظاث، وؤلاظشاءاث اإلاخخلٙت للّىاـش الهامت في اإلاؽشوُ لالظترؼاد بها ومجها:   .4

 ؽشاء. ظُاظاث وبظشاءاث ال -

 ظُاظاث وبظشاءاث البُْ. -

 ظُاظاث وبظشاءاث ؤلاهخاط. -

ُٚ والترقي باليعبت للّاملحن.  -  ظُاظاث الخٌى

 ظُاظاث وبظشاءاث الدعّحر إلاىخجاث اإلاؽشوُ. -

ىاِذ جىُٙز العُاظت اإلاالُت في اإلاؽشوُ.  -  اظشاءاث ٜو

 

مْ مفالح اإلاؽشوُ  ولْ هٍام خاؿ لّملُت اجخار الٝشاساث ًممً ظالمت اجخارَا بما ال ًخّاسك .5

لى ؤظاط ان ؤي ٜشاس ال ًخخز الا بىاءا ِلى  وما حهذٗ الى جدُٝٝه مً وما ًفل الُه مً هخاثج، ِو

 ؤظغ ومّاًحر مُّىت وبّذ دساظت واُ٘ت جبرس لشوسة اجخار مشل َزا الٝشاس.

                                                           
1
 .-221ػجذ اٌفتبح ِذّذ اٌظذٓ، ِذّذ اٌغ١ذ عشا٠ب، فتذٟ سصق اٌغٛاف١شٞ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ، ِشجغ عجك روشٖ، ص 
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ت:      أدواث السكابت إلاداٍز

ت ًم٢ً اظخخزام الّ       ابت ؤلاداٍس  ذًذ مً ألادواث والتي ؤَمها ما ًلي: لخدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش

ت(. -  اإلاىاصهاث الخخىُىُت)الخٝذًٍش

ت.  -  الخ٣الُٚ اإلاُّاٍس

 مىاصهت البرامج وألاداء.  -

ذ والخش٠ت.  -  دساظاث الٜى

ش الذوسٍت.  -  الخٝاٍس

ب الّاملحن.  -  هٍم جإَُل وجذٍس

 الاخفاثُاث والشظىم البُاهُت.  -

 .1خشاثي الخذ٘ٞ -

 

 

  الظبط الداخلي: -ج(       

ت العُاظاث وؤلاظشاءاث، التي جخبىاَا ؤلاداسة بٕشك لبي ِملُاتها ومشاٜبتها             ًٝفذ به مجمِى

ذم خذور ألاخىاء، الٕؾ، الخالِب او الاخخالط في  ٝت جلٝاثُت معخمشة لممان خعً ظحر الّملُاث، ِو بىٍش

 ؤـى٥ اإلايؽاة او سجالتها وخعاباتها.

ش هٍام المبي            الذاخلي َى جٝعُم الّمل، جدذًذ العلىاث و اإلاعاولُاث ؤًما الٙفل بحن  بن ظَى

ٚ ما بّملُت ١املت. ٞ ِذم ُٜام مٌى ُُٙت اإلاخخلٙت ًِ وٍش 2اإلاعاولُاث او الاخخفاـاث الٌى

                                                           
1
 220ّذ اٌظذٓ، ِذّذ اٌغ١ذ عشا٠ب، فتذٟ سصق اٌغٛاف١شٞ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ، ِشجغ عجك روشٖ، صػجذ اٌفتبح ِذ 

 
2
فبطّخ اٌض٘شاء، ِذٜ تأث١ش اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ِزوشح ِبعتش أوبد٠ّٟ، لغُ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّذبعجخ،  خع١ٍّبٟٔ طبثش٠ٕ 

 .22، طفذخ5022/5021شالجخ اٌتغ١١ش، جبِؼخ ػجذ اٌذ١ّذ اثٓ ثبد٠ظ"ِغتغبُٔ"،تخظض تذل١ك ِذبعجٟ ِٚ
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ت1-1الجدول زكم )  (: امللازهت بين السكابت الداخليت املحاسبيت وإلاداٍز

 

ت          املحاسبيت  السكابت       وحه امللازهت           السكابت إلاداٍز

   

 

 الهدف من السكابت      

ت  - ى٥ مً العٜش خماًت ألـا

والمُاُ والاخخالط وظىء 

 الاظخخذام.

الخدٝٞ مً دٜت اإلاّلىماث  -

اإلاالُت الىاسدة في الٝىاثم و 

ش اإلاالُت .  الخٝاٍس

الخدٝٞ مً ٠ٙاءة ؤداء  -

 الّملُاث الدؽُٕلُت.

بالٝىاهحن الخدٝٞ مىم الالتزام  -

واللىاثذ والعُاظاث وؤلاظشاءاث 

 التي ولّتها بداسة الؽش٠ت.

 

 

 

      

 طبيعت عمليت السكابت      

الخدٝٞ مً جىُٙز ِملُاث  -

ن  ٝا لىٍام جٍٙى اإلايؽإة ٘و

العلىت اإلاالثم واإلاّخمذ مً 

 ؤلاداسة.

الخدٝٞ مً ان ِملُاث اإلايؽإة  -

ٜذ جم حسجُلها في الذ٘اجش 

بادت والسجالث وبٝا للم

 اإلاداظبُت اإلاٝبىلت ٜبىال ِاما.

الخدٝٞ مً جىُٙز و جىبُٞ  -

ت.  ؤلاظشاءاث والعُاظاث ؤلاداٍس

 

، ـٙدت  60اإلافذس: ِبذ الىَاب هفش، شخاجه العُذ شخاجه، مشظْ ظبٞ ر٠ٍش

 املطلب الثالث: مىىهاث هظام السكابت الداخلي        

ابت الذاخلُت مً خمعتًخ٣ىن               ِىاـش ؤظاظُت مخذاخلت مْ بّمها البّن، لدؽ٣ل بواس  هٍام الٜش

٣ي COSOمخ٣امل لها، جم ولّها مً ٜبل لجىت خماًت اإلاىٍماث  ذ جم جبىحها مً ٜبل اإلاّهذ ألامٍش ، ٜو

ا ِلى ؤظلىب ؤلاداسة في حعُحر اإلاّلىماث وج٣امل ِملُاتها. AICPAللمداظبحن الٝاهىهُحن  خم بىاَئ  ٍو

ابت جُُٝم اإلاخاوش اإلاّلىماث والاجفا٥ بلا٘ت الى  َزٍ اإلا٣ىهاث            ابُت، ؤوؽىت الٜش هي: البِئت الٜش

 الخىظُه واإلاخابّت.

ابُت حّذ اإلاٍلت او الٝاِذة للم٣ىهاث ألاخشي التي حّبر ًِ ُٜمت اإلااظعت، ٘ٙي             ِلما ان البِئت الٜش

ابُت ّ٘الت، ٘ان هخاثج اإلا٣ىهاث ألاخ ابي ّ٘ا٥ ورو ظىدة ٌل ِذم وظىد بِئت ٜس شي ال جادي الى لبي ٜس

 ممخاصة. 
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 COSO(: مىىهاث هظام السكابت الداخليت حسب 1-1)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Reda Khalassi, le contrôle interne des organisations, Houma édition, Alger, 2013, p68املصدز: 

 

 :البيئت السكابيت .1

ٚ الّموحّجي ا        ابت الذاخلُت واَمُخه اّ٘الهم اإلاخّلٝت بىٍام الٜشىمي للمذساء وؤلاداسة وادسا٠هم و إلاٜى

ابت جإزحر ِلى ّ٘الُخه ِلى بّن اظشاءاث للميؽإة، و  ابت و لبِئت الٜش جخممً الّىامل التي ح٢ّغ بِئت الٜش

ُٙت مجلغ ؤلاداسة و ال ابت مشل: ٌو  ٣1ل الخىٍُمي للميؽإة.الهُجان الخابّت له، ؤظلىب الدؽُٕل و اللٜش

 جُُٝم اإلاخاوش:  .2

ابت الذاخلُت اإلاجا٥ لخُُٝم اإلاخاوش التي جىاظهها اإلااظعت ظىاء مً اإلادُي          جٙسح ؤهٍمت الٜش

الذاخلي او اإلادُي الخاسجي، ٠ما ٌّخبر ولْ اَذاٗ زابخت وواضخت للماظعت لخُُٝم اإلاخاوش ، لزل٤ 

                                                           
1
 .293، ص5025خبٌذ ا١ِٓ ػجذ هللا، اٌتذل١ك ٚاٌشلبثخ فٟ اٌجٕٛن، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس ٚائً ٌٍشش ٚاٌتٛص٠غ، ػّبْ، األسدْ،  

 جُُٝم اإلاخاوش

ألاوؽىت 

ابُت=الٝىاِذ  الٜش

 وؤلاظشاءاث 

اإلاّلىماث 

 والاجفا٥

 الخىظُـــــــــه 

 واإلاخابّــــــــــــت

 

 

 

 

 

ابُت ُٜمت -البِئت الٜش

 اإلااظعت
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جدلُل اإلاخاوش راث الّالٜت و اإلاشجبىت بخدُٝٞ ألاَذاٗ اإلادذدة  ٘ان جُُٝم اإلاخاوش ِباسة ًِ جدذًذ و 

ا اإلام٢ً  لت الاظل .ولخٍت جدذًذ اإلاخاوش ٘اهه مً المشوسي جدلُلها للخّٗش ِلى ؤزَش في خىي ألاداء وٍى

 1.و رل٤ مً خُض ؤَمُتها و جٝذًش اخخما٥ خذوثها و٠ُُٙت بداستها و الخىىاث الىاظب الُٝام بها،

 : كابيتألاوشطت الس  .3

ابت لٕشك جدُٝٞ           وحّجي جل٤ العُاظاث وؤلاظشاءاث التي اِخمذتها ؤلاداسة بلا٘ت لبِئت الٜش

دق دٜت السجالث اإلاداظبُت  ش ٘و ألاَذاٗ الخاـت باإلايؽإة، جخممً َزٍ ؤلاظشاءاث جٝذًم الخٝاٍس

ٜابُت اإلافممت إلاىْ وا٠دؽاٗ والعُىشة ِلى جىبُٝاتها، بِئت هٍم اإلاّلىماث اإلاداظبُت. خُض ألاوؽىت الش 

 ألاخىاء في البُاهاث اإلاداظبُت جٝىي هٍم اإلاّلىماث اإلاداظبُت وحعاَم في ِمل ٜىاثم مالُت مىزٛى بها.

 املعلىماث والاجصال:  .2

ً ًدخاظىجها داخل اإلااظعت ورل٤ بؽ٣ل           ًجب حسجُل اإلاّلىماث واًفالها الى ؤلاداسة والى اخٍش

ابت الذاخلُت واإلاعاولُاث ألاخشي. ختى حعخىُْ اإلااظعت ان حّمل  وبواس صمجي ٌعاِذَم ِلى الُٝام بالٜش

ذ اإلاىاظب ورل٤ ُ٘ما ًخّلٞ  و جشاٜب ِملُاتها ِلحها ان جٝىم باجفاالث مالثمت ًم٢ً الشٝت بها و في الٜى

ذ٘ٞ اإلاّلىماث باألخذار الذاخلُت والخاسظُت ، اما ُ٘ما ًخّلٞ باالجفا٥ ٘اهه ٣ًىن ّ٘اال ِىذما ٌؽمل ج

لى الى ألاظٙل او ال٢ّغ او بؽ٣ل ا٘ٝي، بلا٘ت الى ُٜام ؤلاداسة بالخإ٠ذ مً وظىد اجفا٥ مىاظب  مً ألِا

مْ ظهاث ؤخشي خاسظُت ٜذ ٣ًىن لها ازش في جدُٝٞ اإلااظعت ألَذا٘ها ،ِالوة ِلى خاظت ؤلاداسة الّٙالت 

 2ٛى به ومعخمش لهزٍ اإلاّلىماث.لخٝىُت اإلاّلىماث الهامت لخدُٝٞ جدعحن و اجفا٥ مهم ومىز

 
 

 الخىحيه واملخابعت:  .5

ابت الذاخلُت ًٝفذ بها ظضء اإلاخابّت اإلاعخمشة         والخُُٝم الذوسي إلاخخلٚ ؤظضاء ؤو م٣ىهاث هٍام الٜش

ٚ مذي ج٢شاس اإلاخابّت والخُُٝم ِلى هخاثج اإلاخابّت اإلاعخمشة  خٜى للخدٝٞ مً ّ٘الُت و٠ٙاءة َزا الىٍام. ٍو

لى وبُّت ؤوؽىت اإلااظعت.واإلاخا ابت الذاخلُت ِو  وش اإلاشجبىت بىٍام الٜش

ابت الذاخلُت َى وظىد بداسة للمشاظّت الذاخلي، والتي          ومً ألادواث اإلاعخخذمت إلاخابّت هٍام الٜش

جب ان جخم ِملُت اإلاخابّت  ش هخاثج اإلاخابّت الى مجلغ ؤلاداسة او لجىت اإلاشاظّت، ٍو ًجب ان جٝذم جٝاٍس

ش لجىت ب لحن لزل٤ وخاـت الّاملحن بةداسة اإلاشاظّت الذاخلُت، خُض ًىٍش جٍٝش  cosoىاظىت ا٘شاد مَا

ابت  ابت الذاخلُت ِلى اجها مٝاًِغ ًم٢ً ِلى ؤظاظها جُُٝم ّ٘الُت الٜش للم٣ىهاث الخمعت لىٍام الٜش

 3الذاخلُت.

 

 

                                                           
1
، ١ٔٚ5خ، ِجٍخ جبِؼخ وشوٛن ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ ٚااللتظبد٠خ، اٌؼذدعبوش ظب٘ش ػّش ا١ِٓ، تفؼ١ً اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ ظً ث١ئخ اٌتجبسح االٌىتش 

 .222، ص5025، اٌؼشاق ،5اٌّجٍذ
2
-56، ص5009، األسدْ، األٌٚٝ، اٌطجؼخ داس اٌشا٠خذبعج١خ، ٌّؼٍِٛبد اٌّفٟ ث١ئخ ٔظُ ا ٚاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخاٌتذل١ك  ػطب هللا ادّذ ع٠ٍُٛ اٌذغجبْ، 

57 . 

 
3
 .12جغ عجك روشٖ، صػجذ اٌٛ٘بة ٔظش شذبتٗ، ِش 
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 ابت الداخليت(: مىىهاث هييل السك2-1)حدول زكم                      

 

ت، داز وشس الثلافت،املصدز              260، ص2002: امين السيد احمد لطفي، الخطىزاث الحدًثت في املساحعت، إلاسىىدٍز

 

 عىاصس املىىن    وصف املىىن    املىىهاث   

ابت اث و العُاظاث و ؤلاظشاءاث التي  بِئت الٜش الخف٘ش

ح٢ّغ الاججاٍ الّام و ؤلاداسة الّلُا و 

ً ومالٟ اإلايؽاة واإلاشجبىت بمىابي  اإلاذًٍش

ابت الذاخلُت واَمُتها.  الٜش

 الجزاَت والُٝم ألاخالُٜت. -

 الالتزام بال٢ٙاًت. -

َاالء اإلاعاولحن ًِ خى٠مت اإلايؽاة  -

 (.تمجلغ ؤلاداسة او لجىت اإلاشاظّ)

 ٘لعٙت ؤلاداسة وهمي الدؽُٕل. -

 اله٣ُل الخىٍُمي. -

 جخفُق العلىت واإلاعاولُت. -

ت. -  ظُاظاث و مماسظاث اإلاىاسد البؽٍش

جُُٝم مخاوش 

 ؤلاداسة 

جدذًذ و جدلُل ؤلاداسة للمخاوش اإلاالثمت 

ذاد الٝىاثم اإلاالُت وب ٝا لالواس الذولي إِل

ش اإلاالي.  للخٍٝش

جإ٠ُذاث ؤلاداسة: الىظىد، الا٠خما٥، الخُُٝم،   

 الٕشك والا٘فاح، الُٝاط والخذور.

هٍم اإلاّلىماث 

اإلاداظبُت و 

 الاجفا٥ 

الىٛش اإلاعخخذمت لخدذًذ وججمُْ و 

ش  ًِ ِملُاث  ب و حسجُل و الخٍٝش جبٍى

اإلايؽاة باإللا٘ت لالخخٙاً باإلاعاءلت 

ى٥ اإلاشجبىت.اإلاداظ  بُت ًِ ألـا

اَذاٗ اإلاشاظّت اإلاشجبىت بالّملُاث ، الىظىد ، 

ُذ ، الترخُل ،  ب ، الخٜى الا٠خما٥ ، الذٜت ، الخبٍى

 الخلخُق .

ابت  العُاظاث وؤلاظشاءاث التي جمّها ؤلاداسة  ؤوؽىت الٜش

ش اإلاالي. شاك الخٍٝش اء بإَذا٘ها أٔل  لل٘ى

 الٙفل ال٣افي للىاظباث. -

الثم للّملُاث وألاوؽىت الترخُق اإلا -

ابت الخاـت بال٢مبُىجش(.)  لىابي الٜش

ى٥ والسجالث. - ابت اإلاادًت ِلى ألـا  الٜش

 الاخخباساث اإلاعخٝلت ِلى ألاداء. -

الخُُٝم اإلاعخمش والذوسي لإلداسة ِلى  اإلاخابّت

ابت  ّ٘الُت جفمُم وحؽُٕل ٣َُل الٜش

الذاخلُت لخدذًذ ما ارا ١اهذ حّمل ٠ما َى 

ا و ًخم حّذًلها ِىذما ٣ًىن معتهذٗ مجه

 رل٤ مىلىبا.

 ٔحر واظبت الخىبُٞ.
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 أساسياث في هظام السكابت الداخليت املبحث الثاوي:

ف السابلت ًمىن جحدًد اهم الخصائص من اسخعساض جحدًد مفهىم السكاب    ت الداخليت وفلا للخعاٍز

 التي ًخظمنها هظام السكابت الداخليت في املشسوع فيما ًلي: 

 هظام السكابت الداخليت  املطلب ألاول: خصائص

ت مً الخفاثق واإلامحزاث والتي مً خاللها ًم٢ً جخمحن     ابت الذاخلُت بمجمِى ًجب ان ًخمحز هٍام الٜش

خماد ِلُه في اإلااظعت، وجخمشل َزٍ الخفاثق واإلامحزاث في:ٜذسجه   و٠ٙاءجه، ّ٘الُخه ودسظت وبم٣اهُت الِا

 :ابي ظُذ ًىاظب وبُّت ِملها وحجمها، ٘باليعبت  املالئمت ِلى اإلااظعت ؤن حعخّمل هٍام ٜس

حر مّٝذ وال٢ّغ باليعبت للماظعاث  للماظعت ابي بعُي ٔو الفٕحرة ًٙمل لها اخخُاس ؤظلىب ٜس

 ال٢بحرة الدجم.

   :ابت اإلاخبْ مْ اخخُاظاث اإلااظعت، بدُض ًجب  املسوهت اإلاٝفىد باإلاشوهت مىاظبت ؤظلىب الٜش

زا ختى ًم٢ً مخابّت الخٕحراث ومىا٠بتها.  ش في َزٍ ألاظالُب ١لما جىلب ألامش رل٤، َو  حّذًل والخىٍى

 :ادس ِلى  الفعاليت ابي ظُذ ومخىىس ٜو ألاخىاء والاهدشا٘اث  دؽاٗا٠ًٝفذ بها اظخخذام هٍام ٜس

ٝت جممً ِذم ٌهىسَا في اإلاعخٝبل، و٠زل٤ ًٝىم َزا  ها ومّالجتها بإظلىب ِلمي ووٍش ِى ٜبل ٜو

ذ وؤٜل ظهذ.   ألاظلىب ِلى مّالجت ألاخىاء الىاظمت بإٜل ج٣لٙت مم٢ىت وؤظُش ٜو

 :ت مً ألا٘شاد، ومعإلت ما برا ١ان اإلاشئوط ًخمشج املىطىعيت ٝت ل ؤلاداسة في مجمِى ٝىم بّمله بىٍش

ظلُمت وظُذة وؤال ٣ًىن خالّا اإلادذداث واِخباساث شخفُت مهمت ظذا، ألن ؤلاداساث وألاظالُب 

ُت جىزش في الخ٢م ِلى ألاداء، ٠ما ًجب ؤن ٣ًىن الىٍام  ابُت ِىذما ج٣ىن شخفُت ال مىلِى الٜش

ابي ٜادس ِلى الخفى٥ ِلى مّلىماث صخُدت، دُٜٝت و١املت ًِ ألاداء و ذ اإلاىاظب الٜش في الٜى

لى الٝاثمحن بمخخلٚ  ا مً خال٥ الىزاثٞ والسجالث اإلاداظبُت مً ظهت، ِو والخإ٠ذ مً مفادَس

ذ، خاـت الٝاثمحن بةِذاد ابُت مشاِاة الٜى ذ اإلادذد  ألاوؽىت الٜش ش اإلاالُت و اًفالها في الٜى الخٝاٍس

 1مً ظهت ؤخشي.

   به اإلااظعت ًٝىم ؤـال ِلى مٝاسهت الّىاثذ مٝاسهت الّاثذ بالخ٣الُٚ: بن ؤي ِمل جداسي جٝىم

بالخ٣الُٚ التي ًذّ٘ها ـاخب الّمل، ومً الىبُعي ؤن جدشؿ اإلااظعاث الاٜخفادًت ِلى ؤن 

جخم٢ً مً جدُٝٞ الشبذ اإلاىاظب، و١لما ١ان الٙٛش بُجهما ٠بحرا ١لما  ج٣ىن ج٣الُٙها ؤٜل ِاثذاتها ختى

خباس ِىفشي الّاثذ و  صادث وعبت الشبذ اإلادٝٝت، وبالخالي ًجب ؤن الخ٣الُٚ جإخز، اإلااظعت بّحن الِا

ا  .يبِىذ جفمُم هٍامها الٜش

 

 

                                                           
1
، ِذوشح -دساعخ ػ١ٕخ ِٓ اٌّشاجؼ١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ-ثشاثخ ثالي، تم١١ُ دٚس اٌّشاجغ اٌذاخٍٟ فٟ تذغ١ٓ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌّؤعغبد االلتظبد٠خ  

 .51-51، ص5022/5022ِمذِخ ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبجغت١ش فٟ شؼجخ ػٍَٛ اٌتغ١١ش، تخظض ِذبعجخ، جبِؼخ ادّذ ثٛلشح، ثِٛشداط،
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 املطلب الثاوي: حدود هظام السكابت الداخليت 

ابت الذاخلُت بٕن الىٍش برا ١ان ٜذ جم جفمُمه وجىبُٝه بؽ٣ل ظُذ ؤم ال، بّنً      خممً هٍام الٜش

 :1حؽمل ما ًليإلاىْ ال٣امل لألخىاء والٕؾ و ذسجه ِلى االتي جدذ مً ٜالُٝىد اإلاالصمت و 

 

 :السكابتيم بالخىاطؤ بين العاملين لخط .1

ُُٙت جإ٠ُذا مّٝىال     ش الٙفل ال٣افي بحن اإلاعاولُاث الٌى لذ اسج٣اب ؤي شخق بمٙشدٍ للٕؾ وبخٙاء  ً٘ى

 ًم٢ً الىٝذًت مشال  ثال بخٙاء رل٤، ٘الصخق اإلاعاو٥ ًِ الاخخٙاً باإلاخدفؤي ٔؾ ؤو اخخالط ؤـى٥ و 

ؤن ًٝىما مّا بّمل جدٍشٚ ؤو ٍم٢ً ًخىاوإ مْ شخق معاو٥ ًِ مّالجت وحسجُل َزٍ اإلاٝبىلاث، و ؤن 

خه بؽ٣لٔؾ واخخالط مٝبىلاث هٝذًت و   ٍصخب رل٤ بخٙاء َزا الاخخالط ؤو حعٍى

 الُٝم اإلاسجلت في الذ٘اجش. ر اجٙاٛ بحن اإلاخدفالث الىٝذًت و ًادي بلى خذو 

 

ابت. حٕلب ؤلاداسة ِلى ؤ2  :وظه الٜش

ابت الذاخلُت راث الّالٜت بخّبحر "ظالح ؤلاداسة"     ًم٢ً ؤن ٌؽاس بلى هٍام اإلاّلىماث اإلاداظبُت وؤوؽىت الٜش

ْ مىْ ؤو ا٠دؽاٗ الٕؾ  ذٍ ؤلاداسة، ٘ال ًم٢ً جٜى ٝا إلاا جٍش ابت ج٣ىن ّ٘الت ؤو ٔحر ّ٘الت ٘و ولزل٤ ٘ةن الٜش

ابت الذاخلُتالزي ًشج٢به ؤِماء ؤلاداسة اإلاعاولحن في ألا   .ـل ًِ ؤِما٥ مخخابّت ولىابي هٍام الٜش

 

ذ  .3  : للىٍامالخّىل اإلاٜا

ُٙت و  ُٜام     ابت الذاخلُت بٌى ابت الذاخلُت راث الّالٜت ج٣ىن ٘ٝي ّ٘الت واإلاا ١ان هٍام الٜش ؤوؽىت الٜش

ْ ؤن ًادي ألا٘ش  ابت ّ٘اال، ولِغ ن اإلاخٜى ابؤداء الٝاثمحن بةداسة الٜش اثٚ الٜش ٝت ّ٘الت و اد ٌو مخىا٘ٝت ت بىٍش

اث، ٘ٝذ ًدذر ظىء ٘هم ؤو خ٢م خاو ؤن  ١لها ِىامل ًم٢ًئ ؤو بَما٥ ؤو هضاِاث ؤو بظهاد و في ظمُْ ألاٜو

 ْ  ؽشي. ؤن جدذر للّىفش البجخٜى

 

 السكابت الداخليت  هظام هدافأاملطلب الثالث: 

 :حماًت أصىل املؤسست .ؤ 

ابت الذاخلُت الى جدُٝٝها ورل٤ مً حّخبر خماًت ؤـى٥ اإلااظعت مً ؤَم ألاَذا      ٗ التي ٌععى هٍام الٜش

ى٥ مً الاظخٕال٥ ٔحر اإلاؽشوُ وظىء الاظخخذام او  خال٥ ٘شك خماًت مادًت ومداظبُت لجمُْ ِىاـش ألـا

 المُاُ او الاخخالط ظىاء ١ان بعىء هُت او خعً هُت.

 

 

                                                           
1
، ٔبطش ػجذ اٌؼض٠ض ِظٍخ، أثش اعتخزاَ اٌذبعٛة ػٍٝ أٔظّخ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌّظبسف اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غضح، سعبٌخ ِبجغت١ش، جبِؼخ غضح 

 .21، ص5001
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 طمان صحت ودكت املعلىماث: .ب 

ادة دسظت اإلا     خماد ِلحها في اجخار ٌّمل َزا الهذٗ ِلى ٍص ادة الِا فذاُٜت والشٝت في اإلاّلىماث، وبالخالي ٍص

ادة دسظت الشٝت ٘حها. ُت اإلاّلىماث اإلاداظبُت الىاسدة في الٝىاثم اإلاالُت ًادي الى ٍص  الٝشاساث، الن لمان هِى

 

 جحليم الىفاءة والفعاليت في اسخخرام مىازد الشسهت .ج 

ابُت اإلاىبٝت     ادة دسظت الّٙالُت ولمان الاظخّما٥ ألامشل للمىاسد  تهذٗ ؤلاظشاءاث الٜش في اإلااظعت الى ٍص

 ِلى مفذاُٜت ودٜت اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاخىا٘شة، بمّجى 
ً
اإلاخاخت، ورل٤ باجخار ٜشاساث داخلُت ظلُمت بىاءا

 جىمُت وحصجُْ ال٢ٙاءة الدؽُٕلُت في ِملُاث الىخذة.

ت والالتزام بها .د   :احترام السياساث إلاداٍز

ت مً العُاظاث والخىي وؤلاظشاءاث اإلاخ٣املت التي حؽمل ١ا٘ت      جخم بلىسة اَذاٗ اإلااظعت، الى مجمِى

ت، مً خال٥ اـذاس ؤوامش  اث ؤلاداٍس خم ابالٔها الى مىٙزي الّملُاث اإلاخخلٙت ِبر اإلاعخٍى ظىاهب اإلااظعت، ٍو

زا مً ؼاه ت جٝض ي الامخشا٥ لها والالتزام بها َو ه ان ٢ًٙل للماظعت جدُٝٞ ؤَذا٘ها ٠خابُت او ؼٍٙى

ت وجىبُٞ ؤوامش الجهت اإلاذًشة، ٌعمذ لإلداسة بمخابّت جىُٙز  اإلاشظىمت. بن حصجُْ الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

ت، و جُُٝم ألاداء في ت، ٠زل٤  الخىت اإلاىلِى ٝا للبُاهاث اإلاىلِى الىخذاث للخإ٠ذ ان الخىُٙز ٌعحر ٘و

ِما ًْٝ مً اهدشا٘اث وجالِباث، وما ٜذ ٣ًىن في  ٚاإلاشظىمت وال٢ؽ الخّٗش ِلى مذي جدُٝٞ ألاَذاٗ

 1ألاداء مً ٜفىس ورل٤ الجخار ؤلاظشاءاث الخصخُدُت الالصمت .

 

ابت الذاخلُتاإلابدض الشالض: مٝىماث   ، اظشاءاجه ووٛش ٘دفههٍام الٜش

ابت الذاخلُت مشخلت ؤظاظُت وبالٕت ألاَمُت           خماد ِلى ٌّخبر جُُٝم هٍام الٜش زا بااِل في ؤي ميؽإة، َو

ت مً اإلاٝىماث وؤلاظشاءاث والىظاثل والّىامل اإلاخخلٙت الخالُت:  مجمِى

 املطلب ألاول: ملىماث هظام السكابت الداخليت 

ابت الذاخلُت ِلى الىمىرط اإلاداظبي، مً ؼا            هه ان ٌعمذ لىٍام اإلاّلىماث إن وظىد هٍام ٜىي للٜش

لُذ مّلىماث راث مفذاُٜه ومّبٍر ًِ ولُّه اإلااظعت الخُُٝٝت مً ظهت، ومً ظهت اإلاداظبُت مً جى 

 اخشي ًم٢ً اإلااظعت مً جدُٝٞ ؤَذا٘ها اإلاشظىمت في الخىت الّامت لها.

ّالُت             مذة ح٢ّغ ٜىة ٘و مذة داخل اإلابجى، ٘ٝىة َزٍ الِا ابت الذاخلُت ١اأِل حّخبر مٝىماث هٍام الٜش

 : 2غ صخُذ، لزل٤ ظيخىٛش الى مٝىماجه في الّىاـش الخالُتَزا الىٍام وال٢ّ

                                                           
1
 .203-205، ص5022ِذّذ ِظطفٝ ع١ٍّبْ، األعظ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌّشاجؼخ اٌذغبثبد، ِظش، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، 

ْ الال٢ترووي: هٍام ال 2 ‘  ابت الذاخلُت' ِلى اإلاٜى  http://www.arbosai-orgٜش
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I. لهييل الخىظيمي:ا 

ابت الذاخلُت ٌعخىُْ جدُٝٞ اَذا٘ه اإلاخّلٝت بالخد٢م في اإلااظعت            ىٗ ِلى هٍام للٜش  ،مً اظل الٜى

ى٥، لمانخماًت  ُ ألـا ت، الّمل ب٢ٙاءة وحصجُْ الالتزام بالعُاظاث  ،اإلاّلىماث تهِى ان ًىظذ  ًيبػيؤلاداٍس

دذد العلىاث ١ل مجها بىلىح ودٜه جامه مْ ابشاص  اث ٍو اثٚ واإلاذًٍش في اإلااظعت ٣َُل جىٍُمي ًجعذ الٌى

 الّالٜاث ُ٘ما بُجهم.

ابت الذاخلُت داخل اإلااظعت           لُه جٍهش خعاظُه ودوس اله٣ُل الخىٍُمي في بعي هٍام الٜش جفمُم  ،ِو

 :ألاجُتَزا اله٣ُل ًشاعى ُ٘ه الّىاـش 

  .حجم اإلااظعت -

  .وبُّت اليؽاه -

 .حعلعل الاخخفاـاث -

اث  -  .جدذًذ اإلاذًٍش

  .جدذًذ اإلاعاولُاث وجٝعُم الّمل -

ى٥  - اث )التي جٝىم بالّمل لِعذ هي التي جدخَٙ باأـل البعاوت واإلاشوهت الاظخٝاللُت بحن اإلاذًٍش

ى٥(.  ولِعذ هي التي جٝىم بمداظبه ألـا

II. :هظام املعلىماث املحاسبيت 

ابت الذاخلُت ؤخذ ؤٌّخبر هٍام اإلاّلىماث اإلاداظبُت العلُم              َم اإلاٝىماث ألاظاظُت لىٍام الٜش

ٞ وٛش واضخ مالّٙا٥، ٘ىٍا مىفىؿ ِلحها ٜاهىها وحعخجُب الى ت اإلاّلىماث اإلاداظبُت الزي ٌّمل ٘و

مخ٣املت مً  تذ ِلى مجمِىٌّخم ،اإلاخد٢م ٘حها لُتهمي اإلاّالجت ألا اإلااظعت ولمًووبُّت وؽاه  تولُّ

ظهذ  بإٜلالذ٘اجش والسجالث اإلاداظبُت ودلُل للخعاباث ًشاعى في جفمُمه حعُحر اِذاد الٝىاثم اإلاالُت 

ابت الذاخلُتؤمم٢ً وبإ٠ثر دٜه مم٢ىه ٣ًىن   ،خذ اإلاٝىماث اإلاذِمت لىٍام الٜش

ابُت ِلى  حن ؤلاداسة مً اداء مهمتهاالخعاباث الالصمت وال٣اُ٘ت لخم٢خممً َزا الذلُل ًجب ان ً            الٜش

ت والىٙٝاث الاظتهال٠ُتالّملُاث، ولخم٢حن اإلا  ،داظب مً الٙفل بحن الّىاـش اإلاخّلٝت بالىٙٝاث الاظدشماٍس

 اهىالٜا مما ظبٞ ًجب ان ٣ًىن الىٍام اإلاّلىماث اإلاداظبُت وظُله لخدُٝٞ ما ًلي:         

ابت ِلى سجالث الدؽُٕل وجىُٙز  - َزٍ السجالث جمشل مفادس البُاهاث ار ان  ،الّملُاث الٜش

  .وجذ٘ٝها

ب البُاهاث وولْ دلُل مبىب للخعاباث -   .جبٍى

ٝ جفمُم  - ابت تمىاظب تالسجالث اإلاداظبُت بىٍش  .للٜش

ابت الذاخلُت ًجب ان ًخىا٘ش هٍام اإلاّلىماث اإلاداظبُت ِلى الّىاـش      ألاجُت،بُٕت دِم هٍام الٜش

 :لزل٤ لى الّىاـش اإلا٢ملتظٗى هخىٛش ا ٤لزل له،ِلى الىٍام في البىذ اإلاّالج  ر٠ٍش الى ما جم الا٘ت

مت )اإلاعاولُاث اوظه اليؽاه ٠ما جىضح للخٕىُت ١ا٘ت  ت١اُ٘ توظىد معدىذاث داخلُ - ج٣ىن مٜش

 حعلعلُا(.

  (.ًىضح الىٛش التي جدبْ إلاّالجه الّملُاث)وظىد دلُل لإلظشاءاث والعُاظاث اإلاداظبُت   -

  .جىُٙزَا تللّملُاث ومخابّ تجٙفُلُ تِذاد مىاصهه جخىُىُا -
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 (.الاداء الّٙلي لُٝاط) ّ٘ا٥وظىد هٍام ج٣الُٚ  -

III. تاحساءاث جفصيلي: 

اثٚ            ألاخحرة الى وشح اظشاءاث  َزٍ بداسةاإلاخخلٙت داخل اإلااظعت ًذِى ان الّمل الدعلعلي للٌى

ا تجٙفُلُ بدُض ال ًٝىم شخق واخذ بالترخُق بالّمل  ،ث اإلاخخلٙتلخىُٙز الىاظباث ِلى معخىي اإلاذًٍش

ل ومع٤  ا،ولها الى ؤال ًٝىم بالّملُت مً ان  السجالث، ايوالاخخٙاً باأـل ًيبػي ِلى  ؤلاواس ا وفي َز اخَش

ت مما ٌعمذ بّذم جذاخل اإلامالُٝام بالّملُت داخل ١ل  تهُى و٠ُُٙ ذؤلاداسة جدذً ابتهام وخلٞ ذًٍش ت راجُ ٜس

ٚ مً  تازىاء جىُٙز الّملُت ورل٤ بىاظى تثُاو جلٝا ابت ِلى مىٌٚ اخشما ًدٝٝه مٌى ان َزا اإلاٝىم  .ٜس

ابت الذاخلُت مً جدُٝٞ  م٢ً هٍام الٜش  ؤَذا٘ه.ٌعمذ مً جٝلُل ٘شؿ الخالِب والٕؾ والخىإ ٍو

IV. :ٙحن الا٠ٙاء  اخخُاس اإلاٌى

ٌّخبر  اإلااظعت، لزل٤ اثُمبخٕجاح وجدُٝٞ مما ال ؼ٤ ُ٘ه ان الّامل ال٢ٚء ًلّب دوسا مهما في اه          

ابت الذاخلُت في جدُٝٞ  بذون ٘ ؤَذا٘ه،َزا الّامل ؤخذ اإلاٝىماث ألاظاظُت التي ًشج٢ض ِلحها هٍام الٜش

ٝا ما سظمخه ا والخٍشفحنالّاملحن اإلاذسبحن  دفل هلخىت الّامت للماظعت ال ًم٢ً ان ِلى اداء اِمالهم ٘و

ابت الذاخلُت ِل ٙحن الّىاـش الخالُت: .الّٙالتى هٍام للٜش  1ًشاعى في اخخُاس اإلاٌى

  .ؼهاداث في مُذان الّمل -

ُٙخه ةخبر   -   .جم٢ىه مً الخد٢م في ٌو

 .الالتزام بالعُاظاث اإلاشظىمت -

ب -  .اخترام هٍام الخذٍس

ُاث ًشحر خماط الّاملحن           ذ مى٤  ،٠ما ًجب ان ًىظذ هٍام ِاد٥ للخىا٘ض والتٜر ٍض  متهءٙا٠ٍو

 .بُٕه جدُٝٞ اَذاٗ اإلااظعت بؽ٣ل ِامخاظُت الاه

V. :زكابت ألاداء  

اإلااظعت مً خال٥ جدذًذ اَذا٘ها بىلىح في الخىت اإلاشظىمت ِلى جدُٝٞ َزٍ بداسة حّمل               

ال  ،الاَذاٗ بّٙالُت وبما ٢ًٙل الالتزام بعُاظاتها اث الاداء ٜذ ال ًذوم وٍى مما ًيخج ٔحر ان الالتزام بمعخٍى

اثشا٘اث ًِ اهد  حي:بخصخُده وجخمشل في الا ت٤ ًيبػي دساظت وولْ اظشاءاث ٠ُٙللزل ،اإلاشظىمت اإلاعخٍى

 

ٝت اإلاباؼشة  .1  الىٍش

  .وج٣ىن بالخذخل اإلاباؼش مً اإلاعاو٥ ِلى الّمل الزي ًىٙزٍ اِىاهه              

 

ٝت الٕحر مباؼش  .2  ةالىٍش

ابت )محزاهُه ه( وج٣ىن باظخّما٥ الادواث اإلاخخلٙت للٜش ه، ج٣الُٚ مُّاٍس  .جٝذًٍش

VI. :اظخخذام ١ا٘ت الىظاثل الالُت 

الم الالي تان اظخّما٥ الال       مً ؼاهه ان ًذِم هٍام  ،الخاظبت وجالُه الّمل للمداظبت بةدخا٥ الِا

اب ش الاحيت الذاخلُت مً خُض ان َزٍ الٜش  :الخإلُه ج٘ى
                                                           

1
اث الجامُّت، الجضاثش،   .100-97، ؿ2005مدمذ التهامي وىاَش، معّىد ـذًٝي، اإلاشاظّت وجذُٜٞ الخعاباث، الىبّت الشاهُت، دًىان اإلاىبِى
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 .اإلاّالجتت دٜه وظِش -

  .الخفى٥ ِلى اإلاّلىماثت ظهىل -

ى٥ خماً -   ة.بىظىد بشامج معاِذت الـا

ذ - حر الٜى  .ج٘ى

  .جذُِم الّمل ب٢ٙاءة -

  .خٙن ج٣لٙت اإلاّالجت -

 .الخد٢م في اإلاّلىماث -

 :ان جامحن معاس مّالجه الالُه للبُاهاث ٣ًىن مً خال٥   

 الالخحام: -1

ٞ وٛش  تًجب ان ًخم معاس اإلاّالجت الالُ       ت مىٍم تاظشاءاث مىىُٝو بالبُاهاث ٘و

 .ومخجاوعت

 :  الىكاًت -2

ابتلُت للبُاهاث الى ؼ٣ل اإلاىٍم ًجب ان ًخمْ معاس اإلاّالجت ألا       ، بُٕت جذاٟسللٜش

 الاخىاء والٕؾ واظشاء الخصخُداث الالصمت.

 

 

 املطلب الثاوي: إحساءاث هظام السكابت الداخليت 

ابت الذاخلُت وظاثل مخّذدة بُٕت اخ٣ام الّمل اإلاداظ         بي وجدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاخىخاة ٌعخّمل هٍام الٜش

حر اإلاّلىماث  ،مىه وظّل هٍام اإلاّلىماث اإلاداظبُت ٌعخجُب لألوشاٗ اإلاعخّملت للمّلىماث مً خال٥ ج٘ى

لزل٤ وظب ِلى َزا الىٍام ظً بظشاءاث مً ؼإجها  للماظعت،راث مفذاُٜت وحّبر ًِ الىلُّت الخُُٝٝت 

ظيخىٛش في َزا البىذ الى ؤلاظشاءاث  للمبجى، لزاحجش ألاظاط بمشابت  له، وحّخبر ؤن جذِم اإلاٝىماث الشثِعُت 

ابت الذاخلُت مً خال٥ الّىاـش ألاجُت:  1اإلاخخلٙت لىٍام الٜش

ت -  .بظشاءاث جىٍُمُت وبداٍس

  .بظشاءاث جخق الّمل اإلاداظبي -

 .بظشاءاث ِامت -

 

 

 

                                                           
1
 .105-100شظْ، ؿمدمذ التهامي وىاَش، معّىد ـذًٝي، اإلاشاظّت وجذُٜٞ الخعاباث، هٙغ اإلا 
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ابت الذاخلُت12-)الؽ٣ل   (: بظشاءاث هٍام الٜش

 

، وىاَش، معّىد ـذًٝي، مشظْالتهامي  اإلافذس: مدمذ  .123ؿ ظبٞ ر٠ٍش

ت: -1  إحساءاث جىظيميت وإداٍز

 1وجمم الىىاحي الخالُت:       

 .جدذًذ اخخفاـاث الاداساث والاٜعام اإلاخخلٙت بؽ٣ل ًممً ِذم الخذاخل 

  ًْٝ ٙحن بدُض ال ًىٙشد ؤخذَم بّمل ما مً البذاًت للجهاًت، وبدُض ِمل جىصَْ الىاظباث بحن اإلاٌى

ابت مىٌٚ آخش ٚ جخذ ٜس  .١ل مٌى

 .جىصَْ اإلاعاولُاث بؽ٣ل واضح ٌعاِذ ِلى جدذًذ جبّت الخىإ ؤو ؤلاَما٥ 

                                                           
1
، ؿ   .170خالذ امحن ِبذ هللا، ِلم جذُٜٞ الخعاباث، مشظْ ظابٞ ر٠ٍش

 
 الاظشاءاث

ت  بظشاءاث جىٍُمُت وبداٍس

 

 الّمل قجخ بظشاءاث

 اإلاداظبي

 

 ِامت بظشاءاث

 

 جدذًذ الاخخفاـاث. -

 جٝعُم الّمل. -

 جىصَْ اإلاعاولُاث.  -

دت. -  بِىاء حّلُماث ـٍش

خش٠ت الخىٝالث  بظشاءاث -

  بحن الّاملحن.

 الدسجُل الٙىسي للّملُاث. -

 الخإ٠ذ مً صخت اإلاعدىذاث. -

 بظشاءاث اإلاىابٝاث الذوسٍت. -

ِذم اؼشاٟ مىٌٚ في  -

 مشاٜبت ِمله.

الخإمحن ِلى ممخل٣اث  -

 اإلااظعت.

الخإمحن لذ خُاهت  -

 ألاماهت.

ابت مضدوظت. -  اِخماد ٜس

الم الالي. -  ادخا٥ الِا



 الفصل األول                                           نظام الرقابة الذاخلية 

22 
 

  :اثٚ الخالُت ٙحن بدُض ًخم الٙفل بحن الٌى  جٝعُم الّمل بحن ؤلاداساث واإلاٌى

ذ بالّملُاث واإلاىا٘ٝت ِلحها. - ُٙت الخفٍش  ٌو

ُٙت جىُٙز الّملُاث -   .ٌو

ُٙت الاخخٙاً بّهذة ألا  -   .ـى٥ ٌو

ُٙت الُٝذ واإلاداظبت -   .ٌو

 .ٙىن الزًً ًٝىمىن بّمل واخذ في حجشة واخذة  1جىٍُم ألاٜعام بدُض ًجخمْ اإلاٌى

 ًت  ال خىىاث ١ل ِملُت بالخٙفُل بدُض  بًجاد سوجحن مّحن ًخمم ٚ للخفٗش  الىًتٟر ٘ـش مٌى

  .الصخص ي بال بمىا٘ٝت شخق آخش معاو٥

   دت بإن ًٝىم ١ل مى ُْ ِلى اإلاعدىذاث ٠ةزباث مال ٜام به مً ِمل.بِىاء حّلُماث ـٍش  ٌٚ بالخٜى

  .ٙحن مً خحن آلخش بدُض ا٥ ًخّاسك ر ل٤ مْ خعً ظحر الّمل   بظشاء خش٠ت جىاٜلذ بحن اإلاٌى

   ت دّ٘ت واخذة، و ٚ بةظاصجه العىٍى ت ملً ًٝىم بّمللشوسة ُٜام ١ل مٌى ؤزىاء  هرل٤ بًجاد الٙـش

  .2لُٔابه ال٠دؽاٗ ؤي جالِب في رل٤ الّم

  :: وجمم الىىاحي الخالُتإحساءاث محاسبيت -2

  بـذاس حّلُماث بىظىب بزباث الّملُاث بالذ٘اجش ٘ىس خذوثها ؤلً َزا ًٝلل مً ٘شؿ

ذ  ذٍ مً ِملُاث في الٜى الٕؾ والاخخُا٥ وحعاِذٍ بداسة اليؽإة ِلى الخفى٥ ِلى ما جٍش

  .اإلاىاظب

 في مشاظّت ِمل ٜام به ٚ  .ِذم اؼتراٟ ؤي مٌى

 اإلاشاظّت و  م وظاثل الخىاصن اإلاداظبي الذوسياظخخذا ً خعاباث اإلاشاٜبت ما٥ مىاٍص

 ... بلخؤلاظمالُت...

 إحساءاث عامت:  -3

  :وجمم الىىاحي الخالُت  

 .الخإمحن ِلى ممخل٣اث اإلايؽإة لذ ظمُْ ألاخىاء 

  ٙحن الزًً بدىصتهم ِهذ هٝذًت ؤو بماجْ ؤو ؤوساٛ مالُت ؤو الخإمحن ِلى اإلاٌى

ت  .ججاٍس

   ذ الىاسد والفادسو اجي ظلُم إلاشاٜبت البًر  .لْ هٍام ٜو

 ابت اإلاضدوظت  3.اظخخذام وظاثل الٜش

 

                                                           
1
، ؿ   .171خالذ امحن ِبذ هللا، ِلم جذُٜٞ الخعاباث، مشظْ ظابٞ ر٠ٍش

ابت الذاخلُت واإلاشاظّت الخاسظُت في جدعحن ؤداء اإلااظعت، )سظالت ماظعخحر ٔحر ميؽىسة، الّ 2 ت، ُ٘ش وظذان ِلي ؤخمذ، دوس الٜش لىم الخجاٍس

 .39(، ؿ2010مداظبت، ظامّت الجضاثش، 
ٝا للمّاًحر الخذُٜٞ الذاخلي، )ِمان، ا ألاسدن، داس الىساٛ لليؽش، 3 ت والخىبُٞ ٘و الىبّت  خلٚ ِبذ هللا الىاسداث، الخذُٜٞ الذاخلي بحن الىٍٍش

 .141(، ؿ2006ألاولى، 
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  هظام السكابت الداخليتطسق فحص : املطلب الثالث

ابت الذاخلُت مً وٗش اإلاشاظْ مً اإلاشاخل ألاظاظُت في ِمله، ولخدُٝٞ رل٤ ٌّخمذ ٌ     ّخبر جُُٝم هٍام الٜش

ت مً ألا  َزا  ظالُب والتي مً ؤَمها: ألاخحر ِلى مجمِى

 

  الىصفي:الاسلىب  .1

ابت الذاخلُت، ًٝىم خلُٝىم اإلاشاظْ خعب َزا ً       ُت للٜش ً ألاهٍمت الِٙش مْ ٜاثمت جدخىي ِلى ِىاٍو

ٙحن اإلاعاولحن ًِ ؤداء ١ل ِملُت، ٘بزل٤ ًخطح للمشاظْ ٠ُُٙت ظحر الّملُت  بخىظُه ألاظئلت للمٌى

ذ ًٝىم اإلاشاظْ ؤو وؤلاظشاءاث التي ًمش بها واإلاعد ىذاث التي حّذ مً ؤظلها والذ٘اجش التي حسجل بها، ٜو

ترجِب ؤلاظاباث بدُض جٍهش ٠ُُٙت ظحر الّملُت خٞ بمعاِذًه حسجُل ؤلاظاباث، بّذ رل٤ ًٝىم اإلاشاظْ 

ابُتتهاًجبذاًتها الى  دذد ما برا ١ان الىٍام ًخممً سٕشاث ؤو ًىٝفه بّن المىابي الٜش  .ها ٍو

ٚ ؤلاظشاءاث، ٘األظىبت التي ول٢ً م     ٝت َى ـّىبت جيخج الؽشح اإلاىى٥ في ـو ا ٌّاب ِلى َزٍ الىٍش

٢زا  ًخدفل ِلحها اإلاشاظْ جخمحز في بّن ألاخُان بالٕمىك وبالخالي ًفّب ِلُه اظخخشاط الهم مً اإلاهم َو

الّىاـش  ًفّب ِلى اإلاشاظْ الخّٗش ِلى مىاوً المّٚ في الىٍام، ٠ما ٢ًمً ؤن ًدذر ظهى ًِ بّن

ابُت  . الٜش

باإللا٘ت الى الُّب اإلاز١ىس ظابٝا ٢ًمً بلا٘ت ـّىبت الٙهم باليعبت للٝاست الخاسجي، ؤي مً ٔحر مً      

ٜام الّمل، ٘لِغ لهزا ألاخحر هٍشة ؤو ٘هم ِمُٞ لإلظشاءاث ٠ما ؤم للمشاظْ الٝاثم باإلاهمت ؤظلىبه الخاؿ، 

اوت ٘ٙي بّن ألاخُان ال ًم٢ً ٘همه بالّمٞ اإلاىلىب مشل مً ٘دتى ولى ١ان ؤن َزا ألاظلىب ًخمحز بالبع

 1ٜام بالّمل.

  خسائط الخدفم: .2

ٞ َزا ألاظلىب، ًٝىم اإلاشاظْ بٙدق ١ل دوساث الاظخٕال٥ والتي جبذؤ بٝشاءة ٠خِب ؤلاظشاءاث          ًِ وٍش

ٙي اإلااظع ت الزًً لهى دوس في الذاخلُت في خالت وظىدٍ باإلااظعت، و٠زل٤ بىاظىت اإلادادزاث مْ ١ل مٌى

ت الخُٝٝت خى٥ الٝىىاث التي جمش بها اإلاّلىماث واإلاّىُاث اهىالٜا مً  ظحر َزٍ الذوساث، والهذٗ َى مّ٘ش

 .خذور ـٙٝاث مْ وٗش ما بلى خذ حسجلحها مداظبُا وجُُٝذَا

اث العلُمت مْ ٘د       ق وزاثٞ ٠ما ؤن اإلادادزاث التي ًٝىم بها اإلاشاظْ ًم٢ً ؤن حؽمل ظمُْ اإلاعخٍى

اإلااظعت اإلاعخّملت مً وٗش ظمُْ ألاوشاٗ مً زم ًٝىم اإلاشاظْ بةهجاص ؤظئلت مً هُى امخدان والزي ًخالءم 

ىالٜا مً َزٍ اظدشماساث ٌعخىُْ اإلاشاظْ ؤن ًىظه اإلادادزاث، وفي همْ هُى اإلااظعت، وبُّتها ووؽاوها وا

ملُا لإلظشا ٙا دُٜٝا ِو الٙدق، اإلاعخّلمت في  ءاث الخاـت بالذوسة جدذالجهاًت ٌعخىُْ َزا ألاخحر ًٝذم ـو

  2.والتي ج٣ىن ملخٝت بالىزاثٞ الشثِعُت اإلاعخّملت ؤو اإلادشسة مً ٜبل َزٍ اإلافالح مخخلٚ اإلافالح

ت مً الشمىص وألاؼ٣ا٥، خُض بْٝ ِلى ِاثٞ اإلاشاظْ ٘دق     حؽ٣ل خشاثي الخذُٜٞ ٣َُل ًخممً مجمِى

 .خخلٙت لخجهحز اإلاعدىذاثجذ٘ٞ اإلاّلىماث ودساظت اإلاشاخل اإلا

                                                           
1
، مشاظّت الخعاباث بحن الىٍٍش   .113، ؿ2000ت والخىبُٞ، )ِمان، ألاسدن(، داس اليؽش، ًىظٚ مدمذ الجشبُى

2
 ِمش دًلمي، ؤزش اإلاشاظّت الخاسظُت ِلى مفذاُٜت اإلاّلىمت اإلاداظبُت باإلااظعت الاٜخفادًت، مز٠شة ماظعخحر، ٔحر ميؽىسة، ِلىم الدعُحر، 

 .33. ؿ2009جخفق مداظبت، ظامّت الخاط لخمش، باجىت، 
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ىت ظحر الّملُاث وباظخخذام سمىص ٠ما ٌعخىُْ جفمُم خشاثي ظحر الّملُاث،        ِفُت ًخم جفمُم خٍش

 ( ألاؼ٣ا٥ اإلاعخّملت في خشاثي الخذ1ٞ٘-3)الؽ٣ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .j-RENARD ‘’ théorie et pratique de l’audit interne ‘’ , édition d’organisation,5émé édition,2004,p360 اإلافذس:

 

 :شاثيخ٠ما ًجب مشاِاة اِذاد َزٍ ال

 

  ىت ظهلت الٙهم (-)ًجب اظخّما٥ ً خٍش  .ال٢خابت بجاهب الشمىص والشظىم لخ٣ٍى

 ادة ؤلاهخاط. لا٘ت مّلىماثب ىت برا لم ج٢ً واضخت، ورل٤ لٍض  ؤظٙل الخٍش

 

 :(symbole de circulation) سمض الخذاو٥  .1

 

 (document ici en 2exemplaires) وزُٝت جٍهش بيسخخحن  .2

 

ت  .3  (opération manuel)ِملُت ًذٍو

 

الم الالي .4   (traitement informatique) مّاملت باإِل

 

  (archivage définitive) ؤسؼُٚ جهاجي .5

 

 (comparaison entre 2documents) وزُٝخحنمٝاسهت بحن  .6

 

  (archivage provisoire)ؤسؼُٚ اخخُاوي  .7

 وّم                                                                

                 (procédure alternative)اظشاء خخمي  .8

 ال                                                                    

 

 

 (point terminal d’un diagramme)هٝىت جهاًت إلاىدجى بُاوي للخذاو٥  .9
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 ىت م  1.فذس ١ل معىذ والجهت التي جشظل بلُهًجب ؤن ًىضح بالخٍش

 : أسلىب الاسخبيان .3

مم اظخٙعاساث ٠خابُت        ابت الذاخلُت  جدخىي ٍو ِلى ألاظغ العلُمت إلاا ًجب ؤن ج٣ىن ِلُه الٜش

ٙي اإلاؽشوُ اإلاخخفحن لإلظابت ِلحها وسدَا بلى اإلاذ ٞ الزي ًٝىم ٜوجخذم َزٍ الٝاثمت مً ألاظئلت الى مٌى

ٞ الاخخباس والُّىت ورل٤ والخ٢م ِلى دسظت مبذوسٍ بالخإ٠ُذا اهت الىٍام شث مً ؤلاظاباث ًِ وٍش

 .اإلاعخّمل

ٝت ٘ىُت بدُض جذ٥        ٝت ِلى ٠ُُٙت ـُأت ألاظئلت خُض ًجب ؤن جفاُ بىٍش ٚ هجاح َزٍ الىٍش خٜى ٍو

ابت وؤلاظابت )بال( ِلى ؤهٍمت لُّٙت ؤو ِذم وظىد ابت ؤـال في جل٤  ؤلاظاباث )بىّم( ِلى ؤهٍمت دُٜٝت للٜش ٜس

 الىاخُت.

ومً مضاًا الاظخبُان ظهىلت الخىبُٞ باليعبت إلاخخلٚ اإلايؽأث ومشوهت ألاظئلت بما ًممً ببشاص مٍّم      

ذ خُض ٌعخٕجي اإلاشاظْ ًِ بوؽاء بشهامج ظذًذ ل٣ل  حر الٜى خفاثق الىٍام اإلاداظبي ألي ميؽأث، وج٘ى

ٝت  الاظخبُان بإن الّمالء ال ٌّترلىن ِلى جىبُٝها ِادة خُض ِملُت مشاظّت مىٙشدة، َزا ٠ما جخمخْ وٍش

ٝت الاظخٙعاس الؽٙىي اإلاب ش في وٍش ى ماال ًخ٘ى اؼش خُض ًىٍشون بلحها ٠جضء مً بظشاءاث اإلاشاظّت اإلاّخادة، َو

ٚ هٙعه مدل اظخجىاب ًخدذي ُ٘ه اإلاشاظْ خذود ـالخُاجه، ٠زل٤ ٘ةن ٌٜذ ٌّخبر الّمُل ؤو اإلاى 

ا ًلٙذاظخخذام الاظخبُا ا ومشاِاة الخٕحراث  ن ظىٍى هٍشا الٝاثمحن باإلاشاظّت بلى ِذم بٔٙا٥ َزا ألامش ظىٍى

 التي ٜذ جىشؤ ِلُه بحن ظىت وؤخشي.

م مً َزٍ الخفاثق ٌُّب ِلُه البّن ؤهه ٜذ ٣ًىن بلى ِذم مشاِاة الٍشوٗ الخاـت ب٣ل        وبالٔش

زا ٌّجي ؤًما ؤهه ال ًخٕلٕل في الخٙاـُل الذُٜٝت لخمم  ميؽإة ٌعبب ١ىهه مىخذا للميؽأث اإلاخخلٙت، َو

ابت الذاخلُت،  ت للخ٢م ِلى مخاهت الىٍام الٜش ابت الخاـت ٣ًل اإلايؽأث، جل٤ الخٙاـُل الهامت المشوٍس الٜش

ذم بظشاء ؤي  ناظخبُا٠زل٤ ٘ةن وظىد  ٜذ ًٝىد الٝاثمحن ِلُه معاِذي اإلاشاظْ الى الا٠خٙاء به ِو

ا بةم٣ان اإلاشاظْ جدمحر اظخٙعاساث ؤخشي ٜذ حعخلضم ها الٍشوٗ وللخٕلب ِلى َزٍ الُّىب ؤو جٝلُل مً ؤزَش

اإلايؽأث ِلى خذة، والابخّاد ًِ الاظخبُان اإلاىخذ ٠زل٤ ِلُه الُٝام  اظخبُاهاث خاـت ب٣ل هُى مّحن مً

ا  2.بمشاظّت الاظخبُان وحّذًله ظىٍى

 

 :اإلاداظبي٘دق الىٍام  .4

هذَا و ِلى ٜاثمت با َىا ًدفل اإلاشاظْ      جذُٜٝهالسجالث اإلاداظبُت وؤظماء اإلاعاولحن ًِ بوؽائها ِو

مً جل٤ الٝىاثم ٌعخىُْ الخ٢م ِلى دسظت مىاهت هٍام ّت اإلاعدىذاث والذوسة اإلاعدىذًت، و ٜاثمت زاهُت بىبُو 

ابت  .الذاخلُت الٜش

 

ٝت بإجها جش٠      ٜذ جفبذ مىىلت في  َّاب ِلحها ؤجهاض ِلى الٍشوٗ الخاـت ب٣ل ماظعت و جخمحز َزٍ الىٍش

ٙحن و اإلااظعاث ال٢بحرة، خاـت برا ٜام اإلا السجالث مما ؼابه، ٠ما ًجذس شاظْ بالخدشي الخفىؿ اإلاٌى

                                                           
1
 .35دًلمي، مشظْ ظابٞ، ؿِمش   

 .175خالذ امحن ِبذ هللا، مشظْ ظابٞ، ؿ 2
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ابت الذاخلُت و جٝظُلخحن ؤو ؤ٠ثر مً وظاثل دساظت و بالز٠ش ؤن بةم٣ان اإلاشاظْ ؤن ًجمْ بحن و  ؤن ُُم ؤهٍمت الٜش

ِلى اظخّشاك هخاثج رل٤ ؤلاظشاء في مٝذسة اإلاشاظْ  الىظُلت مجشد بظشاء ِادي ألن الجضء اإلاهم ًخمشل

ابت الذاخلُت، َزا ٠ما ًجب ؤن ج٣ىن الىظُلت ؼاملت لجىاهب ِملُاث و  الخشوط بد٢م دُٜٞ خى٥ هٍام الٜش

 .اإلااظعت اإلاخّذدة

 

 :إلالخق الخز٠حري ا .5

ابت الذاخلُت، و الىظاثل التي ًخمحز بهَى بُان جٙفُلي للىٛش و      ظخخذامه مً ٜبل اا هٍام ظلُم للٜش

 1.اإلاشاظْ لالظترؼاد به ِىذ ُٜامهم بٙدق الىٍام في اًت ماظعت معاِذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، مفش 1 ت اإلاشاظّت والُاث الخىبُٞ، الذاس الجامُّت، ؤلاظ٢ىذٍس  .278، ؿ2003 ،مدمذ ظمحر الفبان، هٍٍش
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 خاجمــــــــت الفصل ألاول:

ابت الذاخلُت ظضء ال ًخجضؤ مً ١ل هٍام حعخخذمه اإلااظعت لخىٍُم ه    ولِغ  ِملُاتهاجىظیه و ٍام الٜش

ما٥ و ت مً ألِا ى مجمِى وؽىت التي جدذر بؽ٣ل معخمش داخلها. ال ٌؽمل ألاهٍاما معخٝال بدذ راجه، َو

ابت الذاخلُت ِلى ألامىس  اثٚ الىٍام اإلاداظبي و  وؤلاظشاءاث اإلاخّلٝتهٍام الٜش ش اإلاالُت ٘ٝي، ببٌى ل الخٝاٍس

ت و  هتهاء ا ظعت مشوسا باله٣ُل الخىٍُميت، بذاًت مً اإلاخىي وبشامج اإلاا الخىٍُمًُمخذ لِؽمل الجىاهب ؤلاداٍس

 .ألادواث الالصمتوبالىظاثل 

 اإلاعخمش ؤال وهيخلُت حعهش ِلى الخُُٝم الذاثم و  الىٍام وظب وظىد ومشاهت َزالممان مفذاُٜت       

ُٙت ال  .الذاخلي خذٌُٜٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي

الخدكـــــــيــــــــم الــــــــداخـــــــــــلي   
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 :الفصل الثاوي ملدمت

ا الجمُّاث اإلاهىُت ًلّب الخذُٜٞ الذاخلي دوسا مهما في الخُاة الاٜخفادًت ٘        هى مً اإلاىالُْ التي حّحَر

ت وحّخبر دساظتها  في ظمُْ اهداء الّالم ؤَمُت خاـت، ٜفذ حعُحر اإلااظعت ومشاٜبت الىظاثل اإلاادًت والبؽٍش

اث اإلاخٝذمت ؤ١ادًمُا.  مً اإلاىلِى

دبْ مىهجُت مّ       ت مً اإلاّاًحر التي جد٢مه، ٍو ُىت للُٝام بمهمخه ٠ما ان الخذُٜٞ الذاخلي ًخمْ إلاجمِى

بدُض ًم٢ً اظخّما٥ ؤظلىب الُّىاث لخدُٝٞ ؤَذا٘ه هٍشا لخّذد الّملُاث وألاوؽىت التي جٝىم بها 

 اإلااظعت.

ولذساظت ؤ٠ثر جٙفُل للخذُٜٞ الذاخلي، ظىداو٥ في َزا الٙفل ِشك ؤلاواس الىٍشي للخذُٜٞ الذاخلي،       

 الزي ٜعم الى زالر مباخض:

 ت الخدكيم الداخلياملبحث ألاول: ماهي. 

 :أساسياث الخدكيم الداخلي. املبحث الثاوي 

 :الخدكيم الداخلي في جفعيل هظام السكابت الداخليت دوز  املبحث الثالث. 
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 املبحث ألاول: ماهيت الخدكيم الداخلي 

اثٚ اإلاهمت في اإلااظعاث، إلاا لها مً               ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي مً الٌى ش هٍام ٌو ؤزش في جفمُم وجىٍى

ابت الذاخلُت  ُاط وجُُٝمالٜش  ألامشل للمىاسد الاظخٕال٥اإلاىاسد اإلاخاخت، مما ٌّضص ٘شؿ  اظخخذام٠ٙاءة  ٜو

ىال بلى الجىدة الؽاملت وبالخالي جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة ظىدىاو٥ في َزا اإلابدض مٙاَُم خى٥ الخذُٜٞ  ـو

ابتالذاخلي   .الذاخلُت وهٍام الٜش

 

خيتطلب ألاول: امل  ومفهىمه لخدكيم الداخليل ملحت جاٍز

I. خيت  :لخدكيم الداخليل ملحت جاٍز

خ ًذٟس بإن َزٍ ألاخحرة ظاءث هدُجت الخاظـت اإلااظـت لها  خذُٜٞ الذاخلياإلاخدبْ ألزش ال بن           ِبر الخاٍس

ابت مً وٗش سئظاء الٝباثل  ًٝىمىن  خ٣ىماث ِلى الزًًالؤو الجماِـاث ؤو ؤــداب اإلاـا٥ و بُٕت بعي الٜش

شظْ بلى الاخخٙاً باإلاىاد في اإلاخضوهاث هُابت ِجهم، ّ٘لى خـالذ ؤمـحن ٘ةن اإلاشاظّت جبّملُت الخدفُل، الذْ٘ و

حن و  و  مً صخت الخعاباث الّامت، الزًً اظخخذمىا اإلاشاظّحن بُٕت الخإ٠ذ الُىهانخ٣ىماث ٜذماء اإلافٍش

تها ٌعخمْ بلى الُٝى  ٗى ِلى مذي ظالمتها مً ١ل الخالِباث و ١ان اإلاشاظْ ٜو د اإلاشبخت بالذ٘اجش و السجالث للٜى

 .ومّىاَا ٌعخمْ " AUDIRE " مؽخٝت ال٣لمت الالجُيُت" AUDIT " ألاخىاء، بالخالي صختها. اإلاـشاظّت

ُىت            ١اهذ  مً ظهت ؤخشي ألاَذاٗ اإلاخىخاة مـجها مً ظهت و بن الخىىساث اإلاخالخٝت للمشاظّت ١اهذ َس

ش َزٍ ألاخـُـشة مـً ال  الخٕحراث ال٢بحرة التيجاهب الىٍشي بُٕت ظّلها جخماش ى و هدُجت البدض اإلاعخمش لخىٍى

تها خش٠ت الخجاسة الّاإلاُت و التي ؼهذَا اإلااظعت الاٜخفادًت ِلى وظه و  الاٜخفاد الّالمي بؽ٣ل ِام،ِ٘ش

خُت للمشاظّتمخخلٚ اإلاشاخل الخ الخفىؿ، لزل٤ ظىىسد ظذو٥ همحز ُ٘ه بحن   .1اٍس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1-2عجك روشٖ، ص غِذّذ اٌتٙبِٟ طٛا٘ش، ِغؼٛد طذ٠مٟ، اٌّشاجؼخ ٚتذل١ك اٌذغبثبد، ِشج 
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خي للخدكيم1 - 2)زكم الجدول   (: الخطىز الخاٍز

 اَذاٗ الخذُٜٞ اإلاذٜٞ ألامش بالخذُٜٞ اإلاــــذة

ٜبــــــــل اإلاعـــــــــُذ  2000مــــــــً

 مُالدي 1700الى

اإلالــــ٤،امبراوىس ال٢ىِعــــت 

 الخ٣ىمت.

مّاٜبــــــــــــت العــــــــــــشاٛ ِلــــــــــــى  سظل الذًً، ١اجب.

اخـــخالط ألامـــىا٥، خماًـــت 

 ألامىا٥ 

الخ٣ىمــــــــــــــــــــــــت، اإلادــــــــــــــــــــــــا٠م  1850الى  1700مً 

ت و اإلاعاَمحن.  الخجاٍس

مىـــــــــــْ الٕـــــــــــؾ، ومّاٜبـــــــــــت  اإلاداظب.

ى٥.  ٘اِلُه، خماًت ألـا

شخق منهي في اإلاداظبت  الخ٣ىمت و اإلاعاَمحن. 1900الى  1850مً 

 او ٜاهىوي.

ججىــــــــــب الٕــــــــــؾ و جإ٠ُــــــــــذ 

 مفذاُٜت اإلاحزاهُت.

فــي اإلاشاظّــت  شــخق منهــي الخ٣ىمت و اإلاعاَمحن. 1940الى  1900مً 

 و اإلاداظبت.

ججىــــب الٕــــؾ والاخىــــاء، 

الؽــــهادة ِلــــى مفــــذاُٜت 

خُت.  الٝىاثم اإلاالُت الخاٍس

الخ٣ىمــــــــــــــــــــــــــت، البىــــــــــــــــــــــــــٟى  1970الى  1940مً 

 واإلاعاَمحن.

شــخق منهــي فــي اإلاشاظّــت 

 و اإلاداظبت.

الؽـــــــــــــهادة ِلـــــــــــــى ــــــــــــــذٛ 

وظـــــالمت اهخٍـــــام الٝـــــىاثم 

خُت.  اإلاالُت الخاٍس

ُئــــاث ؤخــــشي الخ٣ىمــــت، َ 1990الى  1970مً 

 واإلاعاَمحن.

شــخق منهــي فــي اإلاشاظّــت 

 و اإلاداظبت و الاظدؽاسة.

ُـــــــــــــت  الؽـــــــــــــهادة ِلـــــــــــــى هِى

ابــــــت الذاخلُــــــت  هٍــــــام الٜش

واختـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام اإلاّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًحر 

اإلاداظـــــــــــــــــــــــــبُت ومّـــــــــــــــــــــــــاًحر 

 اإلاشاظّت.

الخ٣ىمــــت، َُئــــاث ؤخــــشي  1990مً  ابخذاء

 واإلاعاَمحن.

شــخق منهــي فــي اإلاشاظّــت 

 و اإلاداظبت و الاظدؽاسة.

الفـــــــــىسة  الؽـــــــــهادة ِلـــــــــى

الفـــــــــــادٜت للخعــــــــــــاباث و 

ابـــــــــــــت  ُـــــــــــــت هٍـــــــــــــام الٜش هِى

الذاخلُـــت فـــي ٌـــل اختـــرام 

اإلاّــــــــــــــــاًحر لــــــــــــــــذ الٕــــــــــــــــؾ 

 الّالمي.
  8-7اإلافذس: اإلاشظْ هٙعه، ؿ
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 :مفهىم الخدكيم الداخلي   

ا ُ٘ما ًلي:            ٚ اإلاٝذمت إلاٙهىم الخذُٜٞ الذاخلي خعب الّذًذ مً الباخشحن هىظَض  حّذدث الخّاٍس

ُٙت داخلُت  :1ف حعٍس         ت مً ألاهٍمت ؤو ٌو ؤلاداسة للُٝام بخذمتها في جذُٜٞ  جيؽئها"َى مجمِى

في الخإ٠ذ مً ٠ٙاًت لممان دٜت البُاهاث اإلاداظبُت وؤلاخفاثُت و بؽ٣ل معخمش والُٝىد الّملُاث 

ى٥ وممخل٣اث  الاخخُاواث ٙي اإلااظعت ل في الخدٝٞ مًاإلااظعت، واإلاخخزة لخماًت ألـا لعُاظاث بجباُ مٌى

ت اإلاشظىمت لهم وفي ُٜاط ـالخُت جل٤ الخىي والعُاظاث و ؤلا والخىي و ظمُْ وظاثل ظشاءاث ؤلاداٍس

ابت ألاخشي في ؤداء رل٤ ختى جفل اإلااظعت بلى دسظت لخدعِىاث الالصم بدخالها ِلحها و واٜتراح ا ؤٔشالها، الٜش

 1."ؤلاهخاظُت الٝفىي ال٢ٙاًت 

 

ف            مىلىعي ًٝذمن ٘الخذُٜٞ الذاخلي وؽاه معخٝل و ذٜٝحن الذاخلُح"خعب مّهذ اإلا :2حعٍس

ت بهذٗ بلا٘ت ُٜمت للؽش٠ت، وجدعحن ِملُاتها، و خذماث جإ٠ُذاث و  ُٙت في اظدؽاٍس حعاِذ َزٍ الٌى

ابت". خُُٝم و جدُٝٞ ؤَذاٗ الؽش٠ت مً خال٥ بجباُ ؤظلىب مجهجي ل  2جدعحن ّ٘الُت ِملُاث الٜش

 

ف          ه :3حعٍس  الخذُٜٞ الذاخلي َى ِباسة " :IFACI اإلاّهذ الٙشوس ي للمذٜٝحن واإلاشاٜبحن الذاخلُحن ٠ما ِ٘ش

ت جدذ ج حعُحر اإلااظعت، َزا اليؽاه فٗش ؤلاداسة الّلُا ٜفذ مشاٜبت و ًِ ٘دق دوسي للىظاثل اإلاىلِى

ت للمذٜٝحن ألاَذاٗ الشثِعُ نب ،ألاخشي الزي ٜىم به ٜعم جابْ إلداسة اإلااظعت ومعخٝل ًِ باقي ألاٜعام 

الذاخلُحن في بواس َزا اليؽاه الذوسي هي الخذُٜٞ ُ٘ما برا ١اهذ ؤلاظشاءاث اإلاّمى٥ بها جخممً المماهاث 

ُت، الخىٍُماث ّ٘الت  3."ومىاظبتالہیاکل واضخت و  .ال٣اُ٘ت، ؤي ؤن اإلاّلىماث ـادٜت، الّملُاث ؼِش

ف         ُٙت جُُٝم معخٝلت  :4حعٍس جيؽإ لمً اإلاىٍمت لٙدق وجُُٝم ؤوؽىتها "بّذ الخذُٜٞ الذاخلي ٌو

خممً اإلاٙهىم الخذًض للخذُٜٞ الذاخلي ١ىهه وؽاوا  تهذٗ اإلاعاِذة ألا٘شاد في ؤداء معاولُاتهم بّٙالُت، ٍو

ُٙت  تجُُٝمُا ومعخٝال داخل اإلايؽإة و١ىجها ٌو اباث اظدؽاٍس ، باإللا٘ت بلى امخذاد وؽاوه بلى ظمُْ ؤهىاُ الٜش

ت. ومً َىا  ابتؤلاداٍس ت ٘ٝي بل ؼملذ الٜش ابت ؤلاداٍس ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي ال جٝخفش ِلى الٜش  هجذ ؤن ٌو

ُٙت  ت ؤ٠ثر مً ١ىجها جىُٙزًتاإلاداظبُت والمبي الذاخلي. وهي ٌو  4.اظدؽاٍس

 

 

ٚ العابٝت وعخيخج ؤن       مشاٜبت لألوؽىت التي جٝىم الخذُٜٞ الذاخلي َى ِملُت ٘دق و  مً خال٥ الخّاٍس

ت، و ت للخإ٠بها اإلااظع خال٥ جُُٝم ؼامل رل٤ مً ذ ما برا ١اهذ مىابٝت للعُاظاث وؤلاظشاءاث اإلاىلِى

ابُت لممان جإ٠ُذ مّٝى٥ لخدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىش ل٣ا٘ت الىظاثل و  ة.ألاهٍمت الٜش

 

                                                           
1
 .32ص-33خٍٟ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌتطج١ك، ِشجغ عبثك، صخٍف ػجذ هللا اٌٛاسداد، اٌتذل١ك اٌذا 

2
، 5022/ 09أداء اٌّؤعغبد اٌجضائش٠خ، اي ػذد ختطج١ك ِؼب١٠ش اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ اٌششوبد اٌجضائش٠خ، ِجٍ غػجذ هللا ِب٠ٛ، ٠ض٠ذ طبٌذٟ، ٚال 

 .25ص
3
 .22ص، 5009- 03خجٛػبد اٌجبِؼ١خ ثٓ ػىْٕٛ اٌجضائش، اٌطجؼِذّذ ثٛت١ٓ، اٌّشاجؼخ ِٚشالجخ اٌذغبثبد ِٓ إٌظش٠خ اٌٝ اٌتطج١ك، د٠ٛاْ اٌّط 

4
لطبع فبطّخ ادّذ ِٛعٝ إثشا١ُ٘، اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فٟ جٛدح تمبس٠ش اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌذى١ِٛخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌؼبٍِخ فٟ  

 . 29، ص5022غضح، ِزوشح ِبجغت١ش، جبِؼخ غضح، 
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 املطلب الثاوي: أهىاع وخصائص الخدكيم الداخلي    

I. :أهىاع الخدكيم الداخلي 

 خلي وهي ١الخالي:َىاٟ ؤسبْ ؤهىاُ للخذُٜٞ الذا

 

 

 

 (: أهىاع الخدكيم الداخلي1-2)الشيل زكم 

       

                                         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ٘ش  مدمذ إلاحن ُِادي، معاَمت اإلاشاظّت الذاخلُت في جُُٝم هٍم اإلاّلىماث اإلاداظبي للماظعت، مز٠شة ماظعخحر، ٜعم ِلىم الدعُحر، اإلافذس:

 2008-2007، 1ا٥ ظضاثشبداسة اِما٥، ظامّت 

ّالُت الاٜخفادًاث في ألاوؽىت اإلاشاد جذُٜٝها  جدكيم العملياث: .1 حهذٗ الى الخدٝٞ مً ٠ٙاءة ٘و

ُاث مجذًت مً اظل ظلٟى  ّٗش ومعاِذة ؤلاداسة ِلى خل مؽا١ل بخٝذًم جـى ههج ِمل واٜعي َو

م الؽامل ل ّملُاث اإلاؽشوُ بٕشك اِالم ؤلاداسة ٠ما ٌؽمل الخذُٜٞ الّملُاث باهه ٘دق والخٍٝى

م بظشاءاث مخخلٚ الّملُاث ًجب ان  ت واإلاادًت وؤًما جٍٝى م ٠ٙاءة اظخخزام اإلاىاسد البؽٍش جٍٝى

م بظشاءاث مخخلٚ الّملُاث.  1ًخممً الخذُٜٞ ؤًما جٍٝى

 

                                                           
1
، األسدْ، جبِؼخ 2اٌشلبث١خ ٚاٌتذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ ث١ئخ تىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد'، ِؤتّش ظاٌضٛاث‘ٚس، ِذاخٍخ ثؼٕٛاْ: اعذك اثٛص فٔؼ١ُ دّ٘ش، ػفب 

 .2، ص5002اٌذٌٟٚ اٌغٕٛٞ اٌخبِظ )التظبد اٌّؼشفخ ٚاٌت١ّٕخ االلتظبد٠خ(،  ٟاٌض٠تٛٔخ، و١ٍخ االلتظبد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ، اٌّؤتّش اٌؼٍّ

 أهىاع الخدكيم الداخلي

 الخذُٜٞ اإلاالي

 جذُٜٞ ألاداء 

 الخذُٜٞ البُئي

 جذُٜٞ هٍم اإلاّلىماث

 جذُٜٞ الّملُاث
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 : خصائص جدكيم العملياث (2- 2الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت والّلمُت، داس واثل لليؽش والخىصَْ، ألاسدن، الىبّت الشاهُت،   .32، ؿ2004اإلافذس: َادي الخمُمي، مذخل الى الخذُٜٞ الذاخلي مً الىاخُت الىٍٍش

 

 

مً ؤخذ ألاَذاٗ وساء الخذُٜٞ اإلاالي َى معاِذة اإلاذٜٝحن الخاسظُحن ِىذ ُٜامهم  جدكيم املالي: .2

ش جٍهش ما ادا ١اهذ اإلاّلىماث اإلاالُت، بالخذُٜٞ اإلاالي الخٝلُذي ٍو يخج ًِ َزٍ الخذُٜٝاث جٝاٍس

م٢ً ان حؽمل  خُت ٜذ ِشلذ لألوشاٗ الخاسظُت مشل الذاثىحن و٠زل٤ ؤلاداسة بّذالت. ٍو الخاٍس

  1خفاثق الخذُٜٝاث اإلاالُت الاجُت:

 

 ان ٣ًىن َذٗ جذُٜٞ اإلاالُت بلا٘ت اإلافذاُٜت لخمشل ؤلاداسة في الٝىاثم اإلاالي . 

 .بن اإلاذٜٞ شخق معخٝل ًِ بداسة اإلااظعت 

                                                           
1

اٌتذل١ك اٌتىٌٕٛٛجٟ( فٟ فٍغط١ٓ ٚأثش رٌه ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ )ْ، ِذٜ اعتخزاَ تىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ػ١ٍّخ اٌتذل١ك طالي دّذٚٔخ، ػالَ دّذا 

اٌؼذد األٚي،  ادٌخ راد جٛدح ػب١ٌخ تذػُ اٌشاٞ اٌفٕٟ اٌّذب٠ذ ٌٍّذلك دٛي ِذٜ ػذاٌخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ، ِجٍخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ، اٌّجٍذ اٌغبدط ػشش،

  .952، ص 5001

ش باظخمشاس بسلاء الضباثً  جىبُٞ العُاظت الخىٍى

الاظخخذام ال٢ٚء 

 والاٜخفادي للمىسد

ـى٥ الى ألاَذاٗ الى  جىبُٞ الٝىاِـــذ  

ذسة ٠ـــــل ـــــــٜ

ت ــــــلُــــــمــــــِ  
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  ٝا للمبادت اإلاداظبُت اإلاخّاٗس ً اإلاذٜٝحن ألمشائهم ِلى ؤظاط الّذالت الؽاملت ورل٤ ٘و ج٣ٍى

 ِلحها واإلاٝبىلت ٜبىال ِاما. ورل٤ ِلى ؤظاط الاخخباس الاخخُاسي.   

  ذ الزي ٣ًىن ُ٘ه اإلاذٜٝحن ٔحر مخإ٠ذًً بؽ٣ل ٜىعي ما ذ الٝىاثم اإلاالُت ١اه برافي الٜى

صخُدت، ٘ان الخذُٜٞ اإلاالي ًم٢ً ان ًٝذم جإ٠ُذا مّٝىال بان الٝىاثم اإلاالُت خالُت مً 

 الخدٍشٚ اإلاادي. 

 

ؤي  ِٞملُت جىبُ( او هٍم اإلاّلىماث ًٝفذ بالخذُٜٞ ج٢ىىلىظُا )الال٢ترووي: جدكيم هظم املعلىماث .3

ابت وجىزُٞ هُى مً ألاهٍمت باظخخذام ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث إلاعا ِذة اإلاذٜٞ في الخخىُي والٜش

ؤِما٥ الخذُٜٞ، لزا ٘ان الخذُٜٞ الال٢ترووي ًخمشل في اظخخذام ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث في ِملُت 

 الخذُٜٞ إلاعاِذة اإلاذٜٞ ِبر مشاخل الخذُٜٞ اإلاخخلٙت مً جخىُي وسٜابت وجىزُٞ.

ٙحن ومذي التزام ان الهذٗ مىه َى الخإ٠ذ مً ّ٘الُت وال٢ٙاءة  جدكيم ألاداء: .4 الاٜخفادًت ألداء اإلاٌى

باألهٍمت والٝىاهحن ًىلٞ ِلى َزا الىُى مً الخذُٜٞ بالخذُٜٞ ؤلاداسي ١ىهه ًٝىم بٙدق ؼامل 

ت وجخم في الاحي:    إلظشاءاث وألاظالُب ؤلاداٍس

 ومشاظّت ظمُّْت ابي مْ بظشاءاث اإلاخخىالمً خُض مذي جىا٘ٞ اظاظُاث و  :ُُٝم ألاداءج 

ُاث شا٘اث مْ اهدي الاظخخذام ألامشل ل٢ؽٚ الا مذلخدٝٞ مً لت بشاٜوظاثل اإلا بشاص الخـى

ش ) الّالظُت  (الؽهشي للمىاسهت الخٍٝش

  ال٢ٙاًتوسْ٘ اُ في اظخخذام مىاسد اإلايؽإة لُخفش ؤي  :وجشؼُذ ؤلاهٙاٛالخ٢م ِلى ٠ٙاءة 

ذم خخذام اإلاىاس اظ في شاٗبظالمشوسي وؤي  حر هىد اإلا٢شس الٕجْ اإلاجدبؤلاهخاظُت مً خال٥  د ِو

ّالُت  .اظخخذامها ب٢ٙاءة ٘و

ًم٢ً ؤن ًىاظه  وماوالخلىر ت بِئبال مت الخاـتهٍاط مذي الالتزام باأل ُالهذٗ مىه ٜ يئي:جدكيم الب .5

ومىاسدَا ىسَا جذَ ً مخخلٚ اإلافادس التي جادي بلىاإلايؽإة والخٙاً ِلى ألاهٍمت البُيُت وخماًتها م

 ،الطجُج ُت الخالُت ألامحرةئُباو جٝعُم اإلاٍاَش ال ذًذؤو الاهٝشاك وجدمً الاظخجزاٗ  و٠زا خماًتها

 الّالُتوالشوىبت الخشاسة  ن،، الخذخحن ألاوصو ت ىبٝ٘ت لجز د اإلاعخاإلاىا ،، خٛش اإلاخلٙاثاإلاُاٍ اإلاّذومت

 1ت.ٜت ال٢هشباثُت واإلاخلٙاث الفلبالىا ؤلاهخاط، َذس في مىاوٞ 

خماد مٍاَش البِئت الهامت ؤن اإلايؽاة ِملذ ِلى مً  ذإ٠خًّ٘لى الخذُٜٞ الذاخلي ؤن         الِا

 .والعُىشة ِلُهها لمبى

II. خصائص الخدكيم الداخلي: 

 2:جمحز وؽاه الخذُٜٞ الذاخلي بالخفاثق الخالُت                     

                                                           
1
 Auditeur interne, tout sur le métier d’auditeur interne-ics bègue 12 AVRIL 2019-04-14. 

2
 .29، ص5021اٚط١ف ٌخضش، ِذخً ٌٍتذل١ك اٌذاخٍٟ، ِطجٛػخ ػ١ٍّخ ِمذِخ ٌٍطٍجخ، لغُ اٌؼٍَٛ االلتظبد٠خ، جبِؼخ اٌّغ١ٍخ،  
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 اهٌّجي ؤن ٣ًىن اإلاذٜٞ الذاخلي معخٝال ًِ ألاوؽىت التي ًٝىم بخذُٜٝ ي مسخلل:ييمشاط جلو، 

اث اله٣ُل الخىٍُمي للؽش٠ت مشل: مجلغ ؤلاداس  ًدبْ وؤن ا ؤِلى معخٍى ة ؤو لجىت الخذُٜٞ بداٍس

 .اإلاىبشٝت ِىه

   مجلغ بداسة الؽش٠تبداسة و  خُض ٌّمل وؽاه الخذُٜٞ الذاخلي ِلى جضوٍذ :اسدشازي وشاط 

ذ الٝشاساث اإلاىاظبت ف الجخارالالصمت  والاٜتراخاث الاظدؽاساثبالخدلُالث والذساظاث و ي الٜى

 .اإلاىاظب

 :بىاءا ِلى هخاثج جٝذًش اإلاخاوش بّمل وؽاه الخذُٜٞ الذاخلي ِلى جُُٝم ٠ٙاًت  وشاط جأهيدي

ّالُت ؤدواث  ابت الذاخلُت، خُض ًىمئن ؤلاداسة بإن اإلاخاوش اإلاشجبىت بيؽاه الؽش٠ت هٍ٘و ام الٜش

خم الخّاملمٙهىمت،   .مّها بؽ٣ل مىاظب ٍو

 :بلى ؤي وٗش ٜذ ج٣ىن له مفلخت  ز الذاخلي بإداء ِمله دون جدح ذٜٞؤن ًٝىم اإلا وشاط مىطىعي

ُٝم ؤدلت  ،في هخاثج ِملُت الخذُٜٞ بدُض ِلى اإلاذٜٞ الذاخلي ؤن ًماسط الخجشد والّذالت ُ٘جمْ ٍو

ُت حّخبر خاـُت ؤظاظُت وجُُٝم الىخاثجؤلازباث   ٞللمذٜٞ الذاخلي، بدُض حعمذ للمذٜ، ٘اإلاىلِى

ألاوشاٗ راث اإلافلخت بلى مجلغ ؤلاداسة و الاظدؽاسي اه اليؽلخإ٠ذ و ش ١ل مً خذماث ابإن ً٘ى

 .بالؽش٠ت

 

 أهميت الخدكيم الداخلي وأهدافهاملطلب الثالث:  

  ؤَمُت الخذُٜٞ الذاخلي .ؤ 

ابت خال ٢مًً        ْ ظىدة ؤِما٥ والٝعم  ا فيهعاِذ بداسة اإلااظعت ومال٠حّالت ٘ذُٜٞ الذاخلي في ١ىهه ٜس ٘س

ها ُاتلآالخاسجي وؤَم  اإلاشاظْ وارنبلا٘ت بلى ؤجها حّخبر ِحن ، ٍت ِلى ممخل٣اث وؤـى٥ اإلااظعتألاداء واإلادا٘

ت مً ِىامل م ا٘شمُجت جهدها تمَُؤوجىىسث لخد٢م اإلااظعت لزل٤ ٘ٝذ ٌهشث ا  1:هاجمجمِى

  هاتملُاِّذد حو  اإلايؽأث٠بر حجم . 

 ن العلىاث و خالىشاس ؤلاداسة ل ُت باإلااظعتاإلاعاولُاث بلى ؤلاداسة اٍٙى  .لِٙش

 ت وت ؤمىا٥ اإلااظعت مً الٕؾ والـُاهؤلاداسة بلى بُاهاث الذوسٍت و ت ظخا   .ألاخىاءعٜش

  اخاظت ظهاث الخ٣ىمُت و ابتلخخىُي الاٜخفادي و لبلى بُاهاث دُٜٝت  ٔحَر الخ٣ىمُت  الٜش

 والدعّحرة.

 ت حّخمذ ِلى ٙفس ؤلاظشاءاث جذُٜٞ الذاخلي مً جىى ج  الُّىت. ؤظلىبُلُت ١املت بلى اخخُاٍس

 

 أهداف الخدكيم الداخلي .ب 

ادة حجم ا        ن ؤلاداسة الّلُا للعلىاث بلىج ديألاوؽىت التي جٝىم بها اإلااظعت ؤن ٍص ٍاث اإلاعخى  ٍٙى

ت ألا  سظم عت ًخم بخخىُي و اظا لهزا ؤـبدذ ؤلاداسة الّلُا للمؤلاداسة الذهُى ١اإلداسة اإلاخىظىت ودوبداٍس

 :ظشاءاث الالصمت لىجاخها وؤَم ـىٙحن َماالعُاظاث الّامت وولْ ؤلا 

                                                           
1
 .22، ص5022ظفبء ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ، ػّبْ، طجؼخ أٌٚٝ، ادّذ دٍّٟ جّؼخ، اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ ٚاٌذىِٟٛ، داس اٌ  
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  :ـى٥ الؽش٠ت بمخخلٚ ؤهىاِها الىٍمٌؽمل َزا الهذٗ اإلاداٍ٘ت ِلى ظالمت ألا َذٗ الخماًت 

واإلاعدىذاث  السجالث اإلالٙاث الخملت اإلاّخمذة في الؽش٠ت.ظاث و اإلاداظبُت العُاءاث اإلاالُت و ؤلاظشاو

  .ي الذاخليمباإلاّخمذة في اإلااظعت وال

 ٗش َذ دىاو٥ ج ِالظُت واسؼادًتٌُٙت ًخمشل َزا الهذٗ في وظُلت الخذُٜٞ الزي ٌّذ و : الخىٍى

ُاث ـا وسّ٘ها بخى هت والعلبُت وولْ الخلى٥ لبُاجدذًذ وجدلُل الىخاثج ؤلاً، جبْدج دق،٘

حر و اإلاو  ت ٘مال ًِ ج٘ى  جضوٍذ َزٍ ؤلاداسة بالبُاهاث واإلاّلىماث الخاـت بهزٍ الىخاثجٝترخاث ؤلاداٍس

 .التي حؽمل ظمُْ ؤوظه وؽاه ماظعت

  ابُت ورل٤ مً خال٥ جدٝٞ مً مذي الالتزام بالعُاظاث جإ٠ذ وؤلاظشاءاث  مً دٜت ألاهٍمت الٜش

ابُت اإلافشح ت واإلاعاثل الٜش اث ؤلاداٍس  .1بها مخخلٚ اإلاعخٍى

  ظعت.اإلاا ام داخل ١ل ٜعم مً ؤٜعام ها الخىُٙز الّٙلي للمهالتي ًخم بالخدٝٞ مً مذي ال٢ٙاءة 

 ٝت التي ٌّمل بها الىٍام اإلاداظبي، ورل٤ ٠ماؼش ب٢ّغ مذٛ ٠ُُٙت هخاثج الّملُاث  و٠ٙاءة الىٍش

 .اإلاا٥ ولخىُٙز َزٍ ألاَذاٗ ض واإلاش٠

ًخىلب ألامش ؤن ًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي بذوس ّ٘ا٥ داخل اله٣ُل الخىٍُمي للماظعت، بدُض بخى٥     

 2:اإلاهام الخالُت

o ٗش فت ٜبل البٜاس ٗش الّٙل، فالاث ٜبل بجمام ٞ مً ظالمت ؤلاظشاءدٝللخ 

o ذ في  لخإ٠ذل، ت(الالخٝت بّذ الفٗش )ابٜس مً بن ظمُْ اإلافشو٘اث ٜذ ـ٘ش

 .ؤِشاك مدذدة ومشجبىت بإِما٥ اإلااظعت

o   ي وؤلاظشاءاث خىالّاملحن باإلااظعت للعُاظاث والالخإ٠ذ مً مذي معاًشة

ت اإلاى  .ؤلاداٍس  لُى

o   ألاٜعام لإلداسة  هاإلاداظبُت وؤلاخفاثُت التي جٝذماالخدٝٞ مً صخت اإلاّلىماث

 .الّلُا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-31، ص5002اٌجبِؼ١خ، ِظش،  سػجذ اٌفتبح اٌظذٓ، ِذّذ ع١ّش اٌظجبْ، شش٠فخ ػٍٟ دغ١ٓ، أعظ اٌّشاجؼخ )األعظ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ( اٌذا 

39. 
2
 .230، ص5002ِظش،٠ذ١ٝ دغ١ٓ ػج١ذ، إثشا١ُ٘ طٗ ػجذ اٌٛ٘بة، أطٛي اٌّشاجؼخ، ِىتجخ اٌجالء، إٌّظٛسح،  
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 : أساسياث الخدكيم الداخلييواالثاملبحث     

 

ت ٌُٙه واإلاخمشلت في: مّاًحر ؤداء و ظخدىاو٥ في َزا اإلابدض التزاماث وؤظاظُاث الخذُٜٞ الذاخلي التي جد٢م    

 .اث الخذُٜٞ الذاخليو دالخُاث اإلاذٜٞ الذاخلي، مشاخل وؤالخذُٜٞ الذاخلي، ـو

 

 املطلب ألاول: معاًير وصالحياث الخدكيم الداخلي

 ؤوال: مّاًحر الخذُٜٞ الذاخلي

ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي، وحؽمل َزٍ اإلاّاًحر الفادسة ًِ مّهذ       ؤـبذ ًىظذ آلان مّاًحر خاـت بٌى

اث مً اإلاّاًحر حٕىي الىىاحي ا IIA اإلاذٜٝحن الذاخلُحن اثٚ الشثِعُت ِلى خمعت مجمِى لشثِعُت والٌى

اث جدخىي ِلى بسؼاداث وحّلُٝاث راث ُٜمت للمذٜٝحن  ت مً مجمِى للخذُٜٞ الذاخلي، و١ل مجمِى

 "1.الذاخلُحن

 

 :وجخمشل َزٍ اإلاّاًحر في الخمعت مّاًحر الخالُت     

 :الاسخلالليت .أ 

ش والخُاد ٌّجي ؤن ٣ًىن اإلاذٜٞ بُّذا ًِ جإزحر ال الاظخٝال٥مُّاس         جهت التي ًٝىم بخذُٜٞ ؤِمالها ُ٘خ٘ى

شي مّهذ اإلاذٜٝحن الذاخلُحن ؤن اظخٝال٥ اإلاذٜٞ  الاظخٝال٥له  الخام ِجها وال ٣ًىن لها ؤي جإزحر ِلُه ٍو

الذاخلي ًٝىم ِلى دِامخحن َما اإلاش٠ض الخىٍُمي للمذٜٞ الذاخلي بدُض ٣ًىن اإلاذًش ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي 

ُت بدُض ٣ًىن اإلاذٜٞ الذاخلي معخٝال ًِ خي اجفا٥ مباؼش مْ مجلغ ؤلا  داسة واللجىت الخذُٜٞ، واإلاىلِى

 2.ًٝىم بخذُٜٝها ألاوؽىت التي

 

(: ًجب ؤن ٣ًىن لٝعم الخذُٜٞ الذاخلي م الداخلي في املؤسست )الىطع الخىظيميكمياهت املد .1

جب ؤن ًدفل اإلاذٜٞ الذاخلي ِلى دِم م ولْ ً ؤلاداسة جىٍُمي ٌعمذ لها بإداء معاولُاتها ٍو

جب ؤن ًخمخْ  الّلُا ومً مجلغ ؤلاداسة ورل٤ ل٣ي ٣ًىن ألا٘شاد الخالّحن للخذُٜٞ مخّاوهحن، ٍو

وجىظُْ هىاٛ ِمل ٜعمه مذًش ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي بعلىت ل٣ي ًدٝٞ له رل٤ الاظخٝاللُت 

ؤلاداسة ُاث َزا الٝعم، ٠ما ًجب ؤن ٣ًىن إلاذًش ٜعم الخذُٜٞ اجفا٥ مباؼش مْ مجلي ـوجىُٙز جى 

ُل اإلاّلىماث في الىىاحي اإلاهمت، ومً هاخُت ؤخشي ٘ةن الاظخٝاللُت ٜعم الخذُٜٞ  ختى ٌعخىُْ جـى

الذاخلي ًم٢ً ؤن جتزاًذ مً خال٥ وظىد بظماُ بحن ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ِلى حُّحن مذًش ٜعم 

جب ؤن ًخم جدذًذ ظلىاث وؤَذاٗ ومعاولُاث ٜعم الخذُٜٞ الذاخ  ليالخذُٜٞ الذاخلي، ٍو

 

                                                           
1
اٌٛالغ )ػجذ اٌٛ٘بة ٔظش ػٍٟ، شذبتٗ اٌغ١ذ شذبتٗ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌذذ٠ثخ فٟ ث١ئخ تىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚػٌّٛخ أعٛاق اٌّبي  

 .200، ص5002/5002ٚاٌّغتمجً(، ِشجغ عبثك، 

 
2
 .31، ص5002اس اٌجبِؼ١خ، ِظش، ٔبدس شؼجبْ اٌغٛاح، اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ فٟ ظً اٌتشغ١ً االٌىتشٟٚٔ، اٌذ 
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ت الخاـت بٝعم الخذُٜٞ             ٠ما ًجب ؤن ًخم ِشك خىي اإلاحزاهُت اإلاالُت وخىي اإلاىاسد البؽٍش

الذاخلي ِلى ؤلاداسة الّلُا ومجلغ ؤلاداسة للمىا٘ٝت ِلحها. ًجب ؤًما ؤن ًٝذم مذًش ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي 

ش باألوؽىت التي جم الُٝام بها لإلداسة الّلُا وإلاجلغ ؤلاد ا ؤو هفٚ ظىىي، جٍٝش اسة ِلى ؤن ًخم رل٤ ظىٍى

 .الخذُٜٞ الذاخلي َى ؤن ٣ًىن جابْ للجىت الؽُٝٞ ؤو إلاجلغ ؤلاداسة مباؼشة والىلْ الخىٍُمي ألامشل لٝعم

 

ُت: ًجب ؤن ٣ًىن اإلا .2 ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي وحّخبرذاإلاىلِى ُا ِىذ ؤداثه لٌى  ٜٞ الذاخلي مىلِى

ُت ؤمشا رَىُا ًجب ؤن ًخدٝٞ لذي اإلاذٜٞ الذاخلي ؤزىاء ؤداثه لّمله بدُض ًجب ؤال ٣ًىن جابْ للٕحر  اإلاىلِى

جب ؤال ًجّل اإلاذٜٞ هٙعه في ولْ ًجّله ٔحر ٜادس ِلى  ِىذ ببذاثه لشؤًه في ؤي ؤمش مً ؤمىس الخذُٜٞ، ٍو

جب ؤًما ؤن ًخٙادي اإلاذٜٞ الذاخلي ؤداء ؤي مهام حؽُٕلُت خُض ؤن ؤداء ؤي مً  ببذاء سؤي مىلىعي، ٍو

ُخٜٝها ُ٘ما بّذ ظُجّل مً ذإلاهام الدؽُٕلُت التي ظُا ٔحر مخىا٘شة، ألامش الزي ًجب ؤن ًاخز في  همىلِى

ش اإلاذٜٞ الذاخلي الخعبان   1ِىذ الخفى٥ ِلى جٍٝش

 

 :الىفاءة املهىيت للمدكم الداخلي .ب 

 ألداء معاولُاتهمًجب ؤن ًمخل٤ اإلاذٜٝحن الذاخلُحن اإلاّاٗس واإلاهاساث وال٢ٙاءاث اإلاهىُت اإلاىلىبت      

خدٝٞ َزا ا  :2تُإلاُّاس مً خال٥ الّىاـش الخالالٙشدًت ٍو

الث وخبراث مً ٌّمل داخل بداسة ؤو ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي مً خُض .1  :جدذًذ مىاـٙاث ومَا

 ال٢ٙاءة الّلمُت 

 تلخبرة الّلمُا 

 ت  ٘هم اإلابادت ؤلاداٍس

 هم الّلىم العلى٠ُت  دساظت ٘و

 .جىا٘ش الفٙاث الخلُٝت 

 

ْ ٠ٙاءة الّاملحن في ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي وجدعحن الّىاًت اإلاهىُتولْ ب .2 ب معخمش ل٘ش  .شهامج جذٍس

 

 :هطاق الخدكيم الداخلي .ج 

هفذ مّاًحر ألاداء اإلانهي للخذُٜٞ الذاخلي ِلى ؤن مجا٥ ِمل الخذُٜٞ الذاخلي ًجب ؤن ًخممً           

ابت الذاخلُت اإلاّمى  ّالُت هٍم الٜش ٥ بها في اإلااظعت وظىدة ألاداء في جىُٙز ٘دق وجُُٝم ظالمت ٘و

اإلاعاولُاث اإلادذدة ٘حها بال ؤهه ًجب مالخٍت ؤن جدذًذ مجا٥ الخذُٜٞ الذاخلي متروٟ في الجهاًت 

                                                           
1
١١ش، فبطّخ ثؼٛج، دٚس اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ تفؼ١ً اتخبر اٌمشاس، ِزوشح ِبجغت١ش، فذض ِذبعجٟ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلتظبد٠خ ٚاٌتجبس٠خ ٚػٍَٛ اٌتغ 

 .35-32، ص5022/5022لغُ ػٍَٛ اٌتغ١١ش،

 
2
 .221، ص5005ش ٚاٌمٛاػذ، ِشبوً اٌتطج١ك اٌؼٍّٟ(، داس اٌجبِؼخ، ِظش، اإلطبس إٌظشٞ، اٌّؼب١٠)ِذّذ اٌغ١ذ عشا٠ب، أطٛي اٌّشاجؼخ   
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للماظعت ومجلغ ؤلاداسة خعب مٝخمُاث اإلاىاٜٚ ومخىلباتها واِىاء الخىظحهاث الّامت بؽإن الخذُٜٞ 

 .1والّملُاث وألاوؽىت الىاظب مشاظّتها

       

ابت            لى رل٤ هجذ ؤن هىاٛ ِمل الخذُٜٞ الذاخلي ٌؽمل ٘دق وجُُٝم مذي ٠ٙاًت هٍام الٜش ِو

خم رل٤ مً خال٥ومذي ٠ٙاءة ؤداء اإلا الذاخلُت للماظعت  : 2هام اإلادذدة ٍو

 

ابت الذاخلُت في اإلااظعت ومذي جدُٝٞ ؤَذا٘ها والتي جخمشل في .1  :٘دق وجُُٝم مذي ظالمت هٍام الٜش

 ىب ٘حها. خ اث ٔحر مٔش  ماًت ممخل٣اث ومىاسد اإلااظعت مً ؤي جف٘ش

 دٜت اإلاّلىماث اإلاداظبُت التي ًيخجه الىٍام اإلاداظبي في اإلااظعت. 

 الخدٝٞ مً مذي ٠ٙاءة اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت بؽ٣ل ؤمشل. 

 لتزام بالٝىاهحن والعُاظاث وؤلاظشاءاثالخدٝٞ مً مذي الا. 

ّالُت ألاد .2  .اء ومذي جدُٝٞ ألاَذاٗ والىخاثج اإلاشظىة بٙاِلُت٘دق مذي ظىدة ٘و

 

 :أداء عمل الخدكيم الداخلي .د 

 

 هفذ مّاًحر ألاداء اإلانهي للخذُٜٞ الذاخلي ِلى لشوسة ؤن ٌؽمل ِمل الخذُٜٞ جخىُي ِمل الخذُٜٞ،        

لى رل٤ ًجب ِلى اإلاذٜٞ الذ اخلي ؤن ًخىي ٘دق وجُُٝم اإلاّلىماث، ببآل هخاثج الخذُٜٞ زم اإلاخابّت، ِو

جب ِلُه ؤن ًٝىم بٙدق وجٝذًم  ٝت ظلُمت، ٍو ل بلى الىخاثج بىٍش الّملُت الخذُٜٞ الذاخلي وبخـى

ذ اإلاىاظب ًِ الّملُاث التي ٜام  ش الالصمت في الٜى اإلاّلىماث والخدٝٞ مً مذي صختها وبِذاد الخٝاٍس

 3".التي الخٍها مً ظشاء ِملُت الخذُٜٞ بخذُٜٝها وسّ٘ها ِلى اإلاخخفحن وؤخحرا مخابّت الخىظحهاث واإلاالخٍاث

 

 :إدازة كسم الخدكيم الداخلي .ٌ 

٣ىن معاوالاًٝخض ي مّج ٝت مىاظبت، ٍو  حر الخذُٜٞ الذاخلي بمشوسة ؤن ًخىلى اإلاذٜٞ الذاخلي بداستها بىٍش

  4ض:ًِ جل٤ اإلااظعت بدُ

شاك الّامت واإلاعاولُاث التي اِخمذتها ؤلا  .1 بلها مجلغ داسة الّجدٝٞ ؤِما٥ الخذُٜٞ ألٔا لُا ٜو

 .ؤلاداسة

اِلُت خذم اإلاىاسد اإلاخاخت إلداسةحعخ .2  .الخذُٜٞ الذاخلي ب٢ٙاءة ٘و

 .جخماش ي ظمُْ ؤِما٥ الخذُٜٞ الذاخلي مْ مّاًحر اإلاماسظت اإلاهىُت للخذُٜٞ الذاخلي .3

 

  1وختى ًخم٢ً َزا اإلاذًش مً بداستها بما ًدٝٞ جل٤ ألاَذاٗ الّامت ٘ةهه ًجب ِلُه ؤن:        

                                                           
1
 . 221ٔفظ اٌّشجغ، ص 

2
 . 23ٔبدس شؼجبْ اٌغٛاح، ِشجغ عبثك، ص 

3
 .22ٔبدس شؼجبْ اٌغٛاح، ِشجغ عبثك، ص 

4
 .522، ص5002ػجذ اٌفتبح ِذّذ اٌظذٓ، فتذٟ سصق اٌغٛاف١شٞ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ِظش،   
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 ٣ىن لذًه الثدت بإَذاٗ وظلىاث ومعاولُاث ؤلاداسةج. 

 ىلْ خىي لخىُٙز معاولُاث ؤلاداسةًٝىم ب. 

 ش ظُاظاث وبظشاءاث م٢خىبت ج٣ىن مشؼذا للّاملحن مّه في ؤلاداسة  .ً٘ى

 ش اإلاىاسد ا ت في بداسة الخذُٜٞ الذاخليًمْ بشهامجا الخخُاس وجىٍى  .لبؽٍش

 الخاسجيٜلخذُٜٞ الذاخلي اإلاذل مً بداسة اًٝىم بالخيعُٞ بحن ظهىد ١ ٞ. 

 ًٝىم بىلْ وجىُٙز بشهامج للخإ٠ذ مً ظىدة ؤِما٥ اإلااظعت وجُُٝم ؤِمالها بفٙت معخمشة؛ 

 م.العُاظاث وؤلاظشاءاث اإلاىاظبت لىبُّت ؤِما٥ الٝع 

 بداسة ألا٘شاد الّاملحن في الٝعم. 

 الخيعُٞ مْ اإلاذٜٞ الخاسجي. 

 ُٜٞالذاخلي بهذٗ الاسجٝاء بمعخىي ؤداء الخذُٜٞ الذاخلي  المماهاث ؤلالاُ٘ت لجىدة ِمل الخذ

لى معخىي  ٣ىن رل٤ بما ًخٙٞ ومّاًحر اإلاماسظت اإلاهىُت للمذٜٞ الذاخلي أِل  .مم٢ً ٍو

 

 ثاهيا: صالحياث املدكم الداخلي

 

ّالُت، ًيبػي ِلُه ؤن ٣ًىن ِلى ِلم ب٣امل         ختى ٌعخىُْ اإلاذٜٞ الذاخلي بداسة ِمله ب٢ٙاءة ٘و

ٝا إلاا جٝخض ي به ٜىاِذ ومبادت ومّاًحر الخذُٜٞ الذاخلي، وبما ؤن الٕشك الشثِس ي معا  الخُاجه، ٘و ولُخه ـو

ٝت ّ٘الت، ًِ  اثٙهم بىٍش للخذُٜٞ الذاخلي ًخمشل في معاِذة ظمُْ ؤِماء بداسة اإلااظعت ِلى جإدًت ٌو

ش دُٜٝت وص ُت للبُاهاث اإلاّشولت ِلحهم وجٝاٍس ٞ بمذادَم بخدالُل مىلِى ؽاه اإلااظعت. خُدت ًِ ووٍش

اِلُت ٘ةهه البذ ؤن ٣ًىن مذًش ومٝٙي ٜعم ا وختى ًخم٢ً الخذُٜٞ لذاخلي مً جدُٝٞ رل٤ الٕشك ب٢ٙاءة ٘و

ت مً الفالخُاث ؤَمها ما ًلي الخذُٜٞ الذاخلي مخمخّحن  2":بمجمِى

ٙي اإلااظعت.  .1 ى٥ ٔحر اإلاؽشوه ؤو اإلاُٝذ لجمُْ الؽىت وسجالث وممخل٣اث ومٌى  الـى

هىاٛ ِمل الخذُٜٞ، بما ٘حها اخخُاس الاوؽىت وجىبُٞ ألاظالُب والخّلُماث اإلاىلىبت لخدُٝٞ  جدذًذ .2

ؤَذاٗ الخذُٜٞ، خُض ًجب ؤن ٣ًىن هىاٛ ؤِما٥ الخذُٜٞ الذاخلي ٔحر مُٝذة، بمّجى ؤن بداسة 

ا ل دون بُت في الىٍام ٣٠الخذُٜٞ الذاخلي ج٣ىن لذحها العلىت التي جدخاظها إلاخابّت ؤلاظشاءاث الٜش

 .اإلااظعتة جذخل بداس 

ٙي   .3 ٙي اإلااظعت في ١ا٘ت ٜىاِاتها، ؤي ؤن ِلى ظمُْ مٌى الخفى٥ ِلى اإلاعاِذة اإلاىلىبت مً مٌى

ت إلظابت ولباتهم  اإلااظعت معاِذة اإلاىٝٙحن الذاخلُحن والخّاون مّهم بؽ٣ل ١امل، وبِىاء ألاولٍى

 ي اإلااظعت.د، جدُٝٝا للٙاثذة اإلاشظىة مً الخذُٜٞ الذاخلي فُٜى  بذون 

 .الخٞ في ولب خذماث خاـت مً خاسط اإلااظعت برا لضم ألامش .4

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .220-229ِذّذ اٌغ١ذ عشا٠ب، ِشجغ عبثك، ص 

2
 .32فبطّخ ثؼٛج، دٚس اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ تفؼ١ً اتخبر اٌمشاس، ِشجغ عبثك، ص 
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 املطلب الثاوي: أدواث الخدكيم الداخلي

 

ل الحها، وجخفٚ ألاَذاٗ الت لخدُٝٞواث دخه ِذة ؤهمم بواس في  يالذاخل ذٌٜٞعخخذم اإلا       ذ الخـى  ي ًٍش

 1:َزٍ ألادواث بشالر خفاثق ؤظاظُت

 بؽ٣ل مجهجي وبهما ًخخاس اإلاذٜٞ ألاداة اإلاىاظبت لخدُٝٞ الهذٗ اإلاشاد  ال حعخخذم َزٍ ألادواث

 .جدُٝٝه

  ال ًٝخفش اظخخذام َزٍ ألادواث ِلى الخذُٜٞ الذاخلي بل ًمخذ اظخخذامه بلى ؤوشاٗ ِذًذة

ً ...الخ ١اإلاذٜٝحن  الخاسظحن واإلاعدؽاٍس

 اخذة جخق هٙغ الّىفش حن مخخلٙخحن في بواس ِملُت الخذُٜٞ و جاإلاىٙٞ ادا ًم٢ً ؤن ٌعخخذم

ل الحها باظخخذام ألادلت ألاولى  .بدُض حعخخذم ؤداة الشاهُت لخدٝٞ مً الىخاثج جم الخـى

ُٙت وألادواث الاظخٙهامُت       حن اظاظُحن: ألادواث الـى م٢ً جفيُٚ َزٍ ألادواث الي هِى  .ٍو

 

 

 أوال: ألادواث الىصفيت

      ُ  :2شلها بالخٙفُلّىما ًلي ظ٘و

 

I. ٝت ِؽىاثُت، مً  ُىت: َى ؤداة حعمذ اهىالٜا مً ِيئالسبر الاحصا ا بىٍش مدذدة، ًخم اخخُاَس

 مدل الذساظت الى حّمُم الفٙاث اإلاالخٍت في الُّىت ِلى ١امل اإلاجخمْ. اإلاجخمْ

ٝت زالر خىىاث اظاظُت:دٍو    بْ اإلاذٜٞ الذاخلي ِىذ اظخخذام َزٍ الىٍش

ى ما ٌعمذ بخدذًذ : ًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي جفىس العحر .ؤ  بخدُٝٞ الهذٗ ؤو ألاَذاٗ اإلاشاد جدُٝٝها َو

ابت التي ًجب الُٝام بها بهذٗ جدذًذ هُى الخى ذ اإلاذٜٞ ؤن ًخدٝٞ مجها،  إالٜش ؤو ألاخىاء التي ًٍش

ٝىم  ب:  ٍو

ً سؤي خىلها ورل٤ خعب ؤَذاٗ  .1 ب في ج٣ٍى جدذًذ اإلاجخمْ ؤي ١ل اإلاّلىماث التي جٔش

 .جدُٝٝها اإلاذٜٞ اإلاشاد

ىب ٘حها والتي جخماش ى مْ اإلاىلُى اإلاشاد دساظخه. .2  جدذًذ دسظت الشٝت اإلأش

ت للخىإ اإلاٝبى٥ إلاجخمْ ما ومّذ٥   .3 لى ٠يعبت مئٍى جدذًذ مّذ٥ الخىإ اإلاٝبى٥ ؤي الخذ ألِا

ٗى ِلُه والزي ًيبػي ؤن ٣ًىن ؤـٕش مً مّذ٥ الخىإ اإلاٝبى٥  الخىإ  .اإلاىخٍش الٜى

 

ٝىم اإلا          اإلاجخمْ الى وبٝاث برا ١اهذ ِملُت العحر جخق الُٝم وجدذًذ اإلاٙشداث اإلاهمت  ٜٞ بخٝعُمذٍو

 .ظُادي بلى اهخٙاك حجم الُّىت مما

حن مً الُّىاثاخخباز العيىت .ب   :: همحز بحن هِى

                                                           
1
 .229، ص5001/5001ِذّذ ا١ِٓ ػ١بدٞ، ِغبّ٘خ اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ فٟ تم١١ُ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّذبعجٟ ٌٍّؤعغخ، ِشجغ عبثك،  

2
 .255-229ٞ، ِشجغ عبثك، صِذّذ ا١ِٓ ػ١بد 
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 :الُّىاث ؤلاخفاثُت: وحعخخذم في َزٍ الخالت .1

 ام لعلعلت مً اإلاٙشداث وجخخاس مٙشداثا الُّىت باظخخذام  لُّىاث الّؽىاثُت: خُض حّىي ؤٜس

ا لجمُْ وخذاث اإلاجخمْ ش اخخماال مدعاٍو ؤلام٣اهُت اهخمائها بلى  ظذو٥ الُّىاث الّؽىاثُت وهي ج٘ى

 .الُّىت

  ٝت العحر الترجُبي: اهىالٜا مً هٝىت مُّىت ًخم اخخ  ،45، 35، 25باس اإلاٙشداث بؽ٣ل مشجب مشال: وٍش

 الخ .... 65، 55

 

خم اخ .2  :خُاس الُّىت باظخخذامالُّىاث ٔحر ؤلاخفاثُت: ٍو

  في اخخُاس الُّىت خعب خذظه الصخص ي واِخمادا ِلىٍٜٝت اإلاىظهت الصخفُت: ٌّخمذ اإلاذالىش ٞ 

الجه وخبرجه  .مَا

حن مً الخد .3  لُل:اظخٕال٥ هخاثج الخذُٜٞ: ًخم اظخٕال٥ هخاثج الؽُٝٞ بالُٝام بىِى

  :ٗى ِلحها ال جخّاسك مْدُض ًخإ٠ذ مً ؤن ألاخىاء والاهدشا٘اث التبجدلُل ٠مي للىخاثج  ي الٜى

 .ألاَذاٗ اإلاعىشة

  ت ؤم ال ؤو مّخمذة ؤوال، وفي الجهاًت هجدلُل هىعي لألخىاء والا دشا٘اث والخإ٠ذ ُ٘ما برا ١اهذ ج٢شاٍس

 .إلاذٜٞ ٜبى٥ اإلاجخمْ ؤو ِذم ٜبىلها ًخخز

 

II. :خمْ الا  امللابلت ت مً اإلاّلىماث ٍو  ظخجىاب الىحهذٗ اإلاذٜٞ مً خاللها بلى الخفى٥ ِلى مجمِى

ت مً الؽشوه  :مجمِى

  ذم الُٝام باي اظخجىاب  .دون ِلم اإلاعاو٥ ألاو٥ ًِ الٝعمًجب اخترام خي العلىت ِو

 الخز٠حر بمهمت الخذُٜٞ وؤَذا٘ها وبِالم الىٗش اإلاعخجىب بعبب و٠ُُٙت الاظخجىاب؛ 

  ا٠دؽا٘ها ٜبل بذاًتًٝىم اإلاذٜٞ بّشك الفّىباث، اإلاؽا١ل، وهٝاه المّٚ التي جم 

 .الاظخجىاب

  ًجب ان ًفادٛ الىٗش اإلاعخجىب ًِ هخاثج الاظخجىاب اإلالخفت في جٝذًمها بلى

 .اإلاعاولحن

 ٝىم جىظُه الاظخجىاب في بواس مىلُى اإلاهمت ذًخٙادي اإلا ٜٞ ؤن ٌعخمْ ؤ٠ثر مما ًخ٣لم ٍو

جب اِخباس الىٗش آلاخش في مشجب ت مً خُض بداسة الخدُٝٞ الهذٗ العىش ٍو ت معاٍو

 .الاظخجىاب

 

 ثاهيا: ألادواث الاسخفهاميت 

ما٥، مخىي الخذ٘ٞ، ُ٘ما ًلي ،وهمحز اإلاالخٍت اإلاادًت، العشد ُٙي، ظذو٥ جدلُل الِا  اإلاخىي الٌى

 :1ظيخىٛش لها بالخٙفُل

 
                                                           

1
 .252-255ِذّذ ا١ِٓ ػ١بدٞ، ِشجغ عبثك، ص 
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: مً اإلام٢ً ؤن ٌّخمذ اإلاذٜٞ في ِملُت الخذُٜٞ ِلى اإلاالخٍت اإلاادًت اإلاباؼشة مالحظت املادًت . ؤ

خّلٞ ألامش بللخدٝٞ مً جىابٞ ما َى مذ  :ون ِلى الىزاثٞ مْ ما َى مىظىد ّ٘ال في الىاْٜ، ٍو

  اإلاالخٍت اإلاادًت لإلظشاءاث: تهذٗ مالخٍت ؤلاظشاءاث الى جدذًذ اإلاشاخل التي جمش بها ِملُت

 .ؤو اوؽاه ما للخدٝٞ مً جىابٝه مْ ما َى مذون في دلُل ؤلاظشاءاث واخترام ألا٘شاد لها

 :ٞتهذٗ بلى الخدٝٞ مً الىزاثٞ اإلاداظبُت واإلاعدىذاث اإلاخخلٙت التي  اإلاالخٍت اإلاادًت للىزاث

 واهخٝالها.حعخخذمها اإلااظعت مً خُض جفمُمها، ٠ُُٙت اظخخذامها، 

  ى٥ وجىبٞ ؤظاظا ِلى اإلاخضون، اإلاالخٍت اإلاادًت لألـى٥: تهذٗ للخدٝٞ مً وظىد ألـا

 .ٝذًتىالعىذاث، وال اث،خُشبالخ

 

 ٞخّل اث: ٍو ألامش بالخذُٜٞ الاظخماعي ؤي مالخٍت مذي اخترام ألا٘شاد  مالخٍت الخف٘ش

هم داخل ؤما٠ً الّمل للخّلُماث  .وجف٘ش

 

ٚ الىٍام، وجمحز بحنب. السسد لجإ اإلاذٜٞ الى العشد لـى ٙها ٍو  : جخمحز بّن مشاخل الخذُٜٞ بفّىبت ـو

حن  :هِى

 ٝىم اإلاذٜٞ العشد الزي ًٝىم به الصخق الخالْ للخذُٜٞ: ٣ًىن في بذاًت مهمت الخذ ُٜٞ ٍو

ٚ ؤلاواس الّام للىٍام ؤو  باالظخماُ بلى العشد الزي ًٝىم به الصخق الخالْ للخذُٜٞ بهذٗ ـو

ٝت بّن الىٝاثق اإلاخّلٝت بخدذًذ ؤَم اإلاّلىماث التي  اليؽاه الخالْ للخذُٜٞ، وجىشح َزٍ الىٍش

 .مذي ـذٛ الصخق الزي ًٝىم بالعشد ظاهب ًدخاظها اإلاذٜٞ ِلى

 

 ل بلحها في خلت  ظشد ًٝىم به اإلاذٜٞ: ًٝىم اإلاذٜٞ بعشد مالخٍاجه اإلاادًت وهخاثج الاخخباساث التي جـى

لى اإلاذٜٞ ؤن ٌعخٕل ٞ مخىىاث جذ٘ٞ اإلاّلىماث ِو ٙها ًِ وٍش ما ٜذمه ظمُْ  ـّىبت ـو

 .ألاوشاٗ

 

ُٙي اهىالٜا مً اإلاّلىماث التج. مخطط الىظيفي ي جدفل : ًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي بةِذاد اإلاخىي الٌى

ّشك َزا اإلاخىي مخخلٚ  ِلحها مً ِملُاث الاظخجىاب واإلاالخٍت والعشد التي ٜام بها في بذاًت اإلاهمت، َو

عمذ اثٚ في اإلااظعت بلى ظاهب ألاشخاؿ اإلاعئىلحن ًِ الُٝام بها، َو َزا اإلاخىي بةزشاء اإلاّاٗس  الٌى

اثٚ اإلااظعت دعباإلا٢ اإلاشجبىت بعىء  ًذ هٝاه المّٚمشا٠ض الّمل حهذٗ جدذ وبخدلُلت والخاـت بٌى

 .جٝعُم الّمل في اإلااظعت

 

اثٚ ؤو ؤلاظشاءاث مدل الذساظت بلى ؤِما٥ د. حدول جحليل ألاعمال : ٌعخخذم َزا الجذو٥ الخدلُل الٌى

ٝعم الجذو٥ الى:هت بهذٗ جدذًذ ؤولُ اثٚ داخل اإلااظعت ومّالجتها، ٍو  ٝاثق، الٙفل بحن الٌى

  ُٙت ؤو ؤلاظشاء بؽ٣ل مٙفل ومدعلعلالّمىد ألاو٥: ًخم جدذًذ ألا  ِما٥ ألاولُت اإلاخّلٝت بالٌى

  خّلٞ ألامش ما٥ ألاولُت ٍو ما٥ بإسبّتالّمىد الشاوي: ًخم جدذًذ وبُّت ألِا  ؤهىاُ سثِعُت وهي: ألِا
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 .، واإلاشاٜبتاإلاداظبيخىُٙزًت، الترخُق، الدسجُل ال

  مذة اإلاىالُت جدذد ألاشخاؿ اإلاعا  .ِما٥ ألاولُتولحن ًِ الُٝام باأل ألِا

 ما٥ ٔحر اإلاىٙزة  .الّمىد ألاخحر مخفق لخدذًذ ألِا

 

خم خشاثي الخذ٘ٞ هـ. اثٚ، ومشا٠ض اإلاعاولُت، ٍو : ؼبحن َزٍ الخشاثي دوسة اهخٝا٥ الىزاثٞ بحن مخخلٚ الٌى

لت مً خاللها جدذًذ ؤـل الىزُٝت والٝىىاث التي جمش بها ختى جفل بلى اإلاعخخذم الجهاجي، وهي جٝذم هٍشة ١ام

 ًِ حعلعل اإلاّلىماث وبظشاءاث اهخٝالها. وتهذٗ َزٍ الخشاثي بلى اخخُاس دٜت جىبُٞ ؤلاظشاءاث

ّالُتها، وحعخخذم لهزا الٕشك سمىص مىخذة للخّبحر ًِ مخخلٚ الّىاـش  .٘و

 

ت واُّٜت مً ألاظئلت  :الاسخلصاءكىائم و.  وحعمى ٠زل٤ ٜىاثم الاظخبُان وهي ٜاثمت همىرظُت حؽمل مجمِى

تي جدىاو٥ ظمُْ هىاحي اليؽاه داخل ماظعت، وخاـت الّملُاث اإلاّخادة مشل الّملُاث الىٝذًت، ِملُاث وال

...الخ. خُض ًٝىم اإلاذٜٞ بخىصَْ َزٍ الٝاثمت مً ألاظئلت ِلى  ذة الذاثىحن والبىٟى الؽشاء والبُْ، ؤـس

ىٗ ًِ مذي ّ٘الُت هٍ ٙحن لخلٝي ؤلاظاباث ِلحها ومً زم جدلُلها للٜى ابت الذاخلُت اإلاىبٞ اإلاٌى ام الٜش

ت مً ألاظئلت  باإلااظعت ومً ألا٘مل ؤن جٝعم ٜاثمت ألاظئلت ِذة ؤظضاء ًخفق ١ل ظضء مجها مجمِى

جخّلٞ بةخذي مجاالث اليؽاه وفي مٍّم الخاالث جفمم َزٍ ألاظئلت للخفى٥ ِلى بظاباث ب: حّم" ؤو "ال 

زا ألا  ابت الذاخلُت، َو ما٥ التي ًخم جىُٙزَا ؤ٠ثر مً حّجي اخخما٥ وظىد هٝق في الٜش ظلىب ًش٠ض ِلى ألِا

ما٥، ؤلاظابت ًِ ألاظئلت ًم٢ً لها ؤن ج٣ىن سوجُيُت دون  التر٠حز ِلى ألا٘شاد ؤو اإلاجمىِاث التي جادي َزٍ ألِا

اإلاالُت ِلى ٜاثمت ؤظئلت العىت  ؤلاؼاسة الى ما ًخم ّ٘ال، مْ وظىد خىش اخخما٥ ؤن جىٝل بظاباث العىت

 .اـت برا لم ًىشؤ ِلحها ؤي حّذًلخالخالُت 

 

 املطلب الثالث: مساحل عمليت الخدكيم الداخلي

 

عخخذم في رل٤ جٝىُاث     جخمحز مهمت الخذُٜٞ الذاخلي ب٣ىجها جدبْ هٙغ اإلاىهجُت مهما ١ان الهذٗ اإلاعىش َو

الخذُٜٞ مّتٗر بها جخمْ لٝىاِذ مدذدة ٌعخىظب اخترامها لخدُٝٞ ِمل، ١امل، ّ٘ا٥، وجخ٣ىن مهمت 

(، الذاخلي مً زالر مشاخل ؤظاظُت وهي: مشخلت الخدمحر للمهمت، الّمل اإلاُذاوي للمهمت )مشخلت جىُٙز اإلاهمت

 .ِشك الىخاثج )بجهاء اإلاهمت( تمشخل

 

 أوال: مسحلت الخحظير للمهمت

شة والتي بن مهمت الخذُٜٞ الذاخلي حعخىظب جدمحرا ظُذا ختى ًخم٢ً لها مً جدُٝٞ ؤَذا٘ها اإلاعى       

حّخبر بمشابت ؤلاواس التي ًدذد مجا٥ جىخلها، ٘مهمت الخذُٜٞ الذاخلي هبذؤ ٔالبا بّذ بسظا٥ ؤلاداسة الّامت 

ُت لهزٍ اإلاشخلت ُما ًلي ظيعخّشك مشاخل الِٙش  ":1للماظعت لألمش باإلاهمت بلى ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي، ٘و

                                                           
1
بي، ٌطفٟ شؼجبٟٔ، اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ ِّٙتٙب ِٚغبّ٘تٙب فٟ تذغ١ٓ تغ١١ش اٌّؤعغخ، ِزوشح ِبجغت١ش، ِٕشٛسح، ػٍَٛ التظبد٠خ، فشع إداسح االػّ 

 .19-11، ص5003/5002جبِؼخ اٌجضائش، اٌجضائش،
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باإلاهمت في الىزُٝت اإلاعلمت مً وٗش ؤلاداسة الّامت ًخمشل ألامش  :L ' ordre de Mission ألامس باملهمتؤ. 

للماظعت بلى ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي مً ؤظل بِالم اإلاعاولحن باالهىالٛ في ِملُت الخذُٜٞ، ٘األمش باإلاهمت 

ًدذد ألاَذاٗ اإلاشاد جدُٝٝها مً وٗش الخذُٜٞ الذاخلي لفالح ؤلاداسة الّلُا، ٠ما ًم٢ً لهزا ألامش ؤن ًدذد 

 .بحن الٝاثمحن بّملُت الخذُٜٞ وألاشخاؿ ؤو ٜعم ؤو ختى اله٣ُل مدل الخذُٜٞ لخٙادي ؤي ٔمىكالّالٜت 

 

جىىلٞ في ظمْ  بّذ خفى٥ بداسة الخذُٜٞ الذاخلي ِلى ألامش باإلاهمت، : Plan d ' approche خطت الخلسب. ب

، ٣َُل الٝع مّلىماث ؤولُت خى٥  م، جىٍُمها والىخاثج اإلادُي الاٜخفادي الجباجي، مّلىماث خى٥ العٛى

ها، ٘هزٍ الّملُت التي حّخبر ٠مشخلت زاهُت ِىذ جدمحر مهمت الخذُٜٞ،  ٠ما جٝىد ٠زل٤ اإلاسجلت مً و٘ش

باإلااظعت، ٠ما خىت الخٝشب ال جٝخفش ٘ٝي في الخفى٥ ِلى مّلىماث ؤولُت  مىٝذاٙحن الٌلالظخماُ بلى اإلاى 

ً هٍشة ؤو  لُت خى٥ ٠ُُٙت جىُٙز اإلاهمت ؤي مشخلت الذساظت التي خى٥ الٝعم مدل الخذُٜٞ، بل جفل بلى ج٣ٍى

ٝت ًم٢ً جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلا ٝا. ٠ما ؤن خىت الخٝشب معبعىشة حعبٞ جىُٙزَا، ومً زم جىٍُمها بىٍش

خدلُل اإلاخاوش ٜبل الُٝام بمهمخه، ٠ما ًم٢ً لخىت الخٝشب بمشخلت ؤبً ًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي  جدخىي ِلى

ما٥ ألاظاظُت والتي ًجبؤن جإخز ؼ٣ل ظذو٥ ًٝعم ال  يؽاه مدل الخذُٜٞ بلى ألِا

 الُٝام بها. 

َزا الجذو٥ ٌّخبر ٠خاجمت  :Tableau des Forces et Faiblesses Apparentes حدول اللىي والظعف. ط

ٝت مىظضة ومبرسة  ت في خىت الخٝشب ٘هى ٌّشك بىٍش إلاشخلت جدلُل اإلاخاوش اإلاّذة ِلى ؤظاط ألاَذاٗ اإلاّ٘ش

ؤو سؤي اإلاذٜٞ خى٥ ١ل ما ٜام بذساظتهً ٘هى ٌؽ٣ل هٝاه الٝىة والمّٚ الخُُٝٝت ؤو اليعبُت، إلاالخٍاث 

ش الخىظُهي  .٘هزا الجذو٥ ٌعمذ بترجِب اإلاخاوش بهذٗ جدمحر الخٍٝش

 

دًت ؤو ٠مُت، رل٤ خعب ذؼ٣ل هىعي ؤو ختى ِلى ؼ٣ل ُٜمت ِ ٘ىٝاه الٝىة والمّٚ حّشك ِلى       

ابت الذاخلُت الٝىاِذ، وؤلاظشاءاث، و  الىٍم اإلاىظىدة، ٘شؤي اإلاذٜٞ ًجب ؤن ٣ًىن ؤظاظا خى٥ ؤَذاٗ الٜش

ٔحر اإلادترمت ؤمً، صخت اإلاّلىماث وخماًت ؤـى٥ اإلااظعت، و٠زل٤ خعب الىخاثج اإلاىخٍشة، ٘مشخلت 

لها الذساظت التي ًٝىم بها اإلاؽٙٞ الذاخلي ًجب ؤن ج٣ىن في مٍّمها ِباسة ًِ جدلُال للمخاوش والتي ًخم ِش 

 في ظذو٥ الٝىي والمّٚ.

 

س د.  ش الخىظُهي ؤظغ جدُٝٞ مهمت الخذُٜٞ  :Le Rapport d’Orientation الخىحيهيالخلٍس ٌّٗش الخٍٝش

ى٥ بلحها مً وٗش الخ ّشك ألاَذاٗ التي ًجب الـى  ٍذُٜٞ واإلاّىُحن به. ٘اخخُاس اججاالذاخلي وخذودٍ، َو

ش الخىظُهي والزي ٣ًىن مهمت الخذُٜٞ ٣ًىن اهىالٜا مً ظذو٥ الٝىي وال مّٚ الزي ًىلذ في الجهاًت الخٍٝش

 .ممض ي مً وٗش معاو٥ ؤو مؽٗش الخذُٜٞ

 

ٌعخّمل َزا البرهامج لخدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة في  :Programme de vérification بسهامج الخحلمو.  

ش الخىظُهي، ٘هى بمشابت وزُٝت داخلُت بٝعم الخذُٜٞ، مىظه للخٍّشٚ باإلاهمت ٞ، الخخىُي الخٍٝش ، جىصَْ الٍٙش
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ومخابّت ؤِما٥ اإلاذٜٝحن، ٘هى ٌّٗش ؤِما٥ اإلاذٜٝحن ورل٤ للخدٝٞ مجها، ومً خُٝٝت هٝاه الٝىة والمّٚ، 

 .٘مً خالله جخإ٠ذ مً وظىد هٝاه الٝىة، ومذي جإزحر هٝاه المّٚ

 ثاهيا: العمل امليداوي للمهمت )مسحلت جىفير املهمت(

 

ى٥ الىخاثج وؤظىبت حّخبر َزٍ اإلاشخلت ١         اهىالٜت الشظمُت لّملُت الخذُٜٞ والتي تهذٗ بلى الـى

ُت   1ي:وهالدعائالث معحري اإلااظعت الىالبحن لخذماتها، ٘هزٍ اإلاشخلت جدخىي ؤًما ِلى مشاخل ِ٘ش

 

ِمل الخذُٜٞ ِلى جىٍُم مهمت  بّمل جخىُي :La Planification de Travail جخطيط عمل الخدكيما. 

ش، ٘هى ٌّخبر ١ىظُلت إلاشاٜبت مذي الخٝذم في ُٜٞ صمذالخ اها وم٣اها، مً جهاًت مشخلت الذساظت بلى جىصَْ الخٍٝش

 .ِمل اإلاخٝحن الذاخلُحن اإلاىٝزًً اإلاهمت، ُ٘م٢ً اِخباس َزا الخخىُي لّمل الخذُٜٞ بمشابت بشهامج لها

 

ٝت جىُٙز وهي وزُٝت حّىي في هٙغ ال :La Feuille de Couverture وزكت الخغطيتب.  ٚ لىٍش ذ، ـو ٜى

وظُلت  ٠ما حّخبر وزُٝت الخٕىُت ألاخحر،الّمل اإلاّٗش في بشهامج الخدٝٞ، وببشاص الىخاثج اإلاعخخلفت في َزا 

 .للشبي بحن بشهامج الخدٝٞ والّمل اإلاُذاوي لٝعم ؤو ظضء مىه بيخاثجه

 

َزٍ  جشجبي : La Feuille de Révélation et d ' Analyse de Problème وزكت إبساش وجحليل املشاولط. 

الىسٜت باإلاؽا١ل اإلاُذاهُت التي ًلخٝي بها اإلاخٙٞ الذاخلي ًِ ُٜامه بمهمخه، ووّجي بهزٍ اإلاؽا١ل ِذم بم٣اهُت 

ىذ ظمْ وجشجِب مجمل َزٍ  جىبُٞ بظشاء مّحن ؤو ُٔابه ١لُت، ٣٘ل وسٜت ًٝابلها مؽ٣ل في اظشاء مّحن، ِو

ش الجها ش الجهاجي لهزٍ اإلاهمت ٠ما ًم٢ً ؤن ألاوساٛ ًم٢ً حؽ٢ُل الخٍٝش جي لهزٍ ألاوساٛ ًم٢ً حؽ٢ُل الخٍٝش

جدخىي َزٍ الىسٜت ِلى اإلاؽ٣ل اإلاخلٝي به و٠زل٤ الخلى٥ اإلاٝترخت له، ؤما في خالت ِذم وظىد مؽ٣ل، ًم٢ً 

 .الاظخٕىاء ًِ اظخّما٥ َزٍ الىسٜت

 

 ثالثا: مسحلت عسض الىخائج )إنهاء املهمت(

 

س  ش مً اإلاؽا١ل اإلاز١ىسة في وسٜت ببشاص وجدلُل  :L’ossature du rapport أ. هييل الخلٍس ًخ٣ىن ٣َُل الخٍٝش

اإلاؽا١ل مً ظهت والىخاثج اإلاز١ىسة في وسٜت الخٕىُت ُ٘ما ًخق الىٝاه الاًجابُت مً ظهت ؤخشي، ٠ما ٌّخبر 

ش الجهاجي للمهمت. ؤظاط  لخدمحر الخٍٝش

اإلاؽتر٠حن في الاظخماُ الا٘خخاحي إلاهمت الخذُٜٞ، لالظخماُ بلى هخاثج : ًجخمْ الفب. الاحخماع النهائي أو إلاك 

جب ؤن ًدبْ َزا الاظخماُ بخمعت مبادت ؤظاظُت: ل بلحها، ٍو  2التي جم الخـى

                                                           
1
 .10-12عبثك، ص ٌطفٟ شؼجبٟٔ، ِشجغ 

2
 .221-221ِذّذ ١ٌّٓ ػ١بدٞ، ِشجغ عبثك، ص 
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  ،ش الجهاجي بال ما ٜذ جم ِشله والخّلُٞ ِلُه مً ٜبل اإلاذٜٝحن ال٢خاب اإلاٙخىح: ؤن ًخممً الخٍٝش

ىاـش ؤلا زباث التي ؤهذ جل٤ اإلاالخٍاث، وشح الؽ٣ٟى والخإ٠ُذاث، ومىه ًجب ِشك الىزاثٞ ِو

 .ذٗ اإلافاد٘ت ِلى ؤِما٥ الخذُ٘ٞاإلاىاٜؽت، الخٍت الخىاٜماث به

  ًجب ؤن حّشك هخاثج الخذُٜٞ بذاًت ِلى الىٗش الزي خمْ للخذُٜٞ وبالمبي  الاهخٍاس: تخى

ش بال بّذ الاظخماُ الجهاجي اإلاباؼش والزي ظِخم مّه اإلافادٜت ِلى الىخاثج، وال ًخم وؽ اإلاعاو٥ ش الخٍٝش

 .وبّذ اإلافادٜت ِلحها

  ُاث لُه ًخم ِشك جـى الترجِب: ًخممً َزا اإلابذؤ ِلى ِذم جٝذًم ألاَمُت إلاا ال ٌعخدٝها ِو

ٛ ابشاص وجدلُل اإلاؽا١ل اإلاذٜٝحن خب ؤَمُتها اهىالٜا مً اإلاالخٍاث التي جم ِشلها ِلى ؤوسا

 .والّىاٜب

  :ما٥مبذؤ الخذخل الٙىسي  ؤي إلاجشد جبلُٖ اإلاذٜٞ ًِ اإلاؽا١ل ًخم حصجُّه للُٝام الٙىسي باأِل

خم ؤلاؼ شث له الىظاثل الالصمت، ٍو ش الخذُٜٞالخصخُدُت برا ج٘ى  .اسة الى رل٤ في جٍٝش

  ت اإلاؽتر٠ت: ًجب الخإ٠ذ مً ؤن ١ل ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت ِلى ِلم باإلاؽا١ل اإلاالخٍت وؤال ًخم مبذؤ اإلاّ٘ش

م الخىٛش بلحها مً ٜبل، وهٝىم ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت في الاظخماُ الجهاجي باإلافادٜت وشح مؽا١ل لم ًخ

ا ِلى ؤ َش خم ِشك اإلاالخٍاث التي جم جدٍش ش الزي ًىصُ ِلى اإلاؽاس٠حن معبٝا، ٍو ساٛ ببشاص و ِلى الٍٝش

ٝذم اإلاذٜٝىن  بإظئلتلُل اإلاؽا١ل مذِمت ذوج ٝت بإوساٛ الّمل وؤدلت ؤلازباث، ٍو واُّٜت وم٘ش

ُاث اإلاىاظبت لخصخُذ َزٍ اإلاؽا١لال  .خـى

س الخدكيم الداخلي .ط  ش اإلاذٜٞ الذاخلي الخىىة ألاخحرة  : Le Rapport d’Audit Interne جلٍس بّذ جٍٝش

ابت ذوالهامت في ببآل ؤلاداسة ًِ هخاثج ج ُٜٞ الّملُاث وؤوؽىت اإلاخخلٙت، وؤوظه الخلل والٝفىس في هٍام الٜش

لتزام بالٝىاهحن وألاهٍمت والخّلُماث وجىبُه ؤلاداسة ِلى مخاوش َزا الخلل الذاخلُت وهىاخل ِذم الا

ُاث، مً  ما٥ الخصخُدُت بدُض ًدذد اإلاذٜٞ مٝبل ١ل الخـى ش بشهامج ألِا والٝفىس، خُض ًخممً الخٍٝش

ش ِلى اإلاالخٞ لخٙادي بزٝا٥ الىق ١الجذاو٥، الىفىؿ الشظمُت،  ًٝىم بمارا ومتى، ٠ما ًدخىي الخٍٝش

 .اِذ وؤلاظشاءاث مْ ولْ ٘هشط ٌعمذ بترجُبهاالٝى 
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 الخدكيم الداخلي في جفعيل هظام السكابت الداخليت املبحث الثالث: دوز 

 

ابت الذاخلُت مً ؤظل الّمل ِلى         ٌّمل الخذُٜٞ الذاخلي ِلى ا٠دؽاٗ مىاوً الٝفىس في هٍام الٜش

ابت الذاخلُت، ٠ما ش وجدعحن الٜش ٌّخبر الخذُٜٞ الذاخلي مً ؤَم الىظاثل التي  مّالجتها وبالخالي جىٍى

ابت الذاخلُت  .حعخخذمها ؤلاداسة بٕشك الخدٝٞ مً ّ٘الُت هٍام الٜش

 

 املطلب ألاول: عالكت الخدكيم الداخلي بىظام السكابت الداخليت

 

ابت الذاخلُت، ٘هي جْٝ ِلى ٜمت َزا ال       ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي ظضء مهم مً هٍام الٜش ىٍام ومً حّخبر ٌو

ىي ١ي جٝىم بخدُٝٞ ؤَذا٘ها بىجاح، لزل٤  ابت ّ٘ا٥ ٜو ، ٠ما ؤن اإلااظعاث جدخاط بلى هٍام ٜس ؤَم ِىاـٍش

ابت الذاخلُت مً خال٥ سظم  ّالُت هٍام الٜش ًخىظب ِلى الخذُٜٞ الذاخلي دساظت وجُُٝم مذي ٠ٙاءة ٘و

 1.تبلُّىت اإلاىاظاساث الالصمت وحجم ابشهامج الخذُٜٞ اإلاىاظب مْ جدذًذ ٠مُت الاخخب

 

ابت الذاخلُت اإلاّمى٥ به،       خُض ؤن الهذٗ ألاظاس ي ليؽاه الخذُٜٞ الذاخلي َى ٘دق وجُُٝم هٍام الٜش

ى ما هفذ ِلُه مّاًحر  ابت، َو ُاث لخدعحن هٍام الٜش ومً زم جدذًذ هٝاه المّٚ ُ٘ه، وجٝذًم الخـى

م ألاداء مً خال٥ اإلاُّاس  ابت- 2130ٜس ى: "ًجب ؤن ٌعاِذ وؽاه الخذُٜٞ الذاخلي والزي هق ِل -الٜش

ابُت ّ٘الت مً خال٥ جُُٝم ّ٘الُتها و٠ٙاًتها، والذْ٘ لخدعُجها اإلاعخمش  ."اإلااظعت في الخٙاً ِلى لىابي ٜس

 

ّالُت  1ث  ٠2130ما هق اإلاُّاس      ِلى: " ًجب ِلى وؽاه الخذُٜٞ الذاخلي جُُٝم مذي مالثمت ٘و

ابُت في الخّامل   مْ مخاوش اإلااظعت اإلاخّلٝت بالخى٠مت والّملُاث وؤهٍمت اإلاّلىماث بالىٍشالمىابي الٜش

 :بلى

o  ُٗت ومفذاُٜت البُاهاث اإلاالُت واإلاّلىماث الدؽُٕلُت -للماظعت  الاظتراجُجُتجدُٝٞ ألاَذا  .مىزٜى

o ّ٘الُت و٠ٙاًت الّملُاث والبرامج.  

o  ى٥  .خماًت ألـا

o  ظشاءاث والّٝىدالامخشا٥ للٝىاهحن واللىاثذ والعُاظاث وؤلا. 

م     ابُت  1.ؤ2130وهق اإلاُّاس ٜس تهم بالمىابي الٜش ِلى: "ًجب ِلى اإلاذٜٝحن الذاخلُحن اظخّما٥ مّ٘ش

ابت باإلااظعت ت ورل٤ ِىذ جُُٝم معاس الٜش م للمهماث الاظدؽاٍس  .2" اإلا٢دعبت مً خال٥ اهجاَص

ابت ج٣ىن ١ذّٜ٘لى اإلاومىه        اُ٘ت ومُٙذة ٘ٝي برا ـممذ لخدُٝٞ َذٗٞ الذاخلي داثما الخيبه بإن الٜش

ابت الذاخلُت َى الخفى٥ ِلى جى٠ُذ مّٝى٥ بإن ؤَذاٗ ؤلاداسة وبمّحن،  ؽ٣ل ِام ٘ةن الهذٗ مً هٍام الٜش

ابت الذاخلُت  ّالُت هٍام الٜش ظٗى ًخم جدُٝٝها، وهي مهمت الخذُٜٞ الذاخلي ُ٘ما ًخق جُٝم ٠ٙاءة ٘و

                                                           
1
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِؤعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ، ػّبْ، IIAاٌٛاسداد، د١ًٌ اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌظبدسح ػٓ  خٍف ػجذ هللا 

 . 232، ص5022
2
 .23، ص١ّٕٙ5021خ ٌٍتذل١ك اٌذاخٍٟ، ِؼٙذ اٌّذلم١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ، اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍّّبسعخ اٌ 
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خماد ِلحها باإللا٘ت بلى جدذًذ مذي الالتزام ورل٤ مً خال٥ الخإ٠ذ مً صخت اإلاّلى  ابلُت الِا ماث ٜو

اظعت واظخٕال٥ مىاسدَا بالعُاظاث، الخىي، ؤلاظشاءاث، الٝىاهحن وألاهٍمت، والخإ٠ذ مً خماًت ؤـى٥ اإلا

ابت ٜب٢ٙاءة وا خفادًت ومذي الّمل ِلى جدُٝٞ ؤَذا٘ها، ول٣ي ًخم٢ً الخذُٜٞ الذاخلي مً جُُٝم هٍام الٜش

 :٘ةهه ًدخاط بلى ُتالذاخل

o ابتجدذًذ ألاوؽىت الخالّت للخذُٜٞ، وجد  .ذًذ ؤهٍمت الدؽُٕل وهٍام الٜش

o لُٝام بةِذاد جُُٝم ؤولى لألهٍمتا. 

o ق ِلى ؤظاط هخاثج الخُُٝم ألاوليجدذًذ مذي الٙد. 

o ُٝام بإِما٥ الٙدق وجُُٝم هخاثجهال. 

o حر ّ٘التاظخيخاط ُ٘ما بن ١اه ابت ٔحر مىاظبت ٔو  .ذ الٜش

o ُٝاث الالصمت لخدعحن الىلْج ابت الذاخلُت، وجدذًذ الخـى ش جهاجي لخُُٝم هٍام الٜش  1".ذًم جٍٝش

 

ابت الذاخلُت ِالٜت مباؼشة، خُض ٌّخبر مً مخىلباث هٍام       ومً َىا ٘الّالٜت بحن الخذُٜٞ الذاخلي والٜش

ابت الذاخلُت الّٙا٥ وظىد ٜعم الخذُٜٞ الذاخلي داخل اإلااظعت، جخمشل  مهمخه في الخإ٠ذ مً مذي الٜش

١ا٘ت ؤلاظشاءاث واللىاثذ والعُاظاث التي جم ولّها، و٠زا الخإ٠ذ مً دٜت اإلاّلىماث اإلاالُت والخدٝٞ  جىبُٞ

مً ِذم وظىد ؤي جالِباث ؤو مخالٙاث وبفىسة مخخفشة ٘ةن اإلاهمت الشثِعُت لٝعم الخذُٜٞ الذاخلي هي 

ابت   2.الذاخلُتالخإ٠ذ مً جىبُٞ واهجاص مهام هٍام الٜش

 

 املطلب الثاوي: مسؤوليت املدكم الداخلي ججاه أهظمت السكابت الداخليت

 

ابت الذاخلُت بٝفذ الّمل ِلى جدعُجها وبخ٣امها، خُض  ًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي بذساظت وجُٝم ؤهٍمت الٜش

٣ا ِلى ؤهه ًجب هفذ مّاًحر اإلاماسظت اإلاهىُت للخذُٜٞ الذاخلي الفادسة ًِ مّهذ اإلاذٜٝحن الذاخلُحن في ؤم ٍش

ابت الذاخلُت في ّالُت ؤهٍمت الٜش م ٠ٙاًت ٘و  ؤن ًخممً مجا٥ ِمل الخذُٜٞ الذاخلي ٘دق وجٍٝى

 3.اإلااظعت والخ٢م ِلى دسظت مخاهتها

 

ٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي       اِلُخه بٕشك جدذًذ ما برا ١ان الىٍام بٍو ابت الذاخلُت ٘و ٙدق ٠ٙاًت هٍام الٜش

ش جإ٠ُذا مّ ٝت اٜخفادًت اإلاىلُى ً٘ى ابت وب٢ٙاءةٝىال بإن ؤَذاٗ اإلااظعت ظِخم جدُٝٝها بىٍش ، وحّذ الٜش

لي رل٤ جدُٝٞ الخ٣امل بحن  ١اُ٘ت ٙت مالثمت، ٍو ابُت بىٍش برا ٜامذ ؤلاداسة بالخخىُي وجفمُم ألاهٍمت الٜش

ت، خُض ًخم جى  ٝت التي جم٢ً مً جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاىلِى ٘حر الخإ٠ُذ اإلاٙاَُم وألاوؽىت، وألاشخاؿ بالىٍش

ُٙذ رل٤  اإلاّٝى٥ ِىذما جخخز بظشاءاث بخ٣الُٚ مّٝىلت لجّل الاهدشا٘اث في خذود اإلاعخىي اإلاعمىح به، ٍو

ما٥ ٔحر اإلاؽشوِت وا٠دؽا٘ها مً ؤظل جصخُدها خال٥ مذة  الخذُٜٞ الذاخلي في جدذًذ ألاخىاء اإلاهمت وألِا

                                                           
1
 .232، ِشجغ عبثك، صIIAخٍف ػجذ هللا اٌٛاسداد، د١ًٌ اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌظبدسح ػٓ  

2
، 5022ِذّذ طبٌذٟ، اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ ٚدٚسٖ فٟ اٌشفغ ِٓ تٕبفغ١خ اٌّؤعغخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِشوض اٌجذث ٚتط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ، ػّبْ،  

 .21ص
3
 .223خٍف ػجذ هللا اٌٛاسداد، اٌتذل١ك اٌذاخٍٟ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌتطج١ك، ِشجغ عجك روشٖ، ص  
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ابت الذاخ ى ًذ ما برا ١ان الىٍام ٌّمل ٠ما َلُت َى جدذمّٝىلت، ؤي ؤن الٕشك مً ٘دق ٘اِلُت هٍام الٜش

 :، وبالخالي ٘ةن للمذٜٞ الذاخلي دوس في1مدذد له

ابت الالتزام  -  : ٌّخبر مً ؤَذاٗ الخذُٜٞ الذاخلي جدذًذ ما برا ١اهذ ظُاظاث، وبشامج، وبظشاءاث الٜش

 الذاخلُت اإلاٝشسة حّمل بؽ٣ل مٝىْ؛

ابت اإلاداظبُت واإلاالُت حهخم اإلاذٜٞ الذاخلي ب :ألاصىل حماًت  - فٙت سثِعُت باخخباس ّ٘الُت هٍم الٜش

ى٥ وخماًتها؛  والدؽُٕلُت التي جم جفمُمها للمداظبت ًِ ألـا

ش الذاخلُت اإلاّذة :الخحلم  - لإلداسة  ًٝىم اإلاذٜٞ بالخدٝٞ مً دٜت ومفذاُٜت البُاهاث اإلاعخخذمت في الخٝاٍس

خماد. ض الذٜت وبم٣اهُت الِا  مً اظل حٍّض

ابت الخىٍُمُت والدؽُٕلُت ٘ةن ٠شحرا ما ًىلب مً اإلاذٜٞ الذاخلي جُُٝم ؤداء لييم ألاداءج -  : باإللا٘ت بلى الٜش

 الّاملحن.

ابت الذاخلُت بالخحسيىاثالخىصياث   -  : ًجب ِلى اإلاذٜٞ الذاخلي ببذاء مٝترخاث لخدعحن هٍام الٜش

ا ما ارا ١ان َىال٤ ا٠دؽاٗ لخالت ٜفىس ما.  2خفـى

 

 ب الثالث: معاًير جفعيل هظام السكابت الداخليت:املطل

 

ابت الذاخلُت ّ٘اال في       ش اإلاّاًحر الخالُت ل٣ي ٣ًىن هٍام الٜش  :جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاشظىة مىه البذ مً ج٘ى

 

: ًجب ؤن ج٣ىن ؤلاداسة مذس٠ت للهذٗ أوال: معياز فهم وإدزان إلادازة للهدف من هظام السكابت الداخليت     

خماد مً وظ ى لمان بِذاد ٜىاثم مالُت ـادٜت ًم٢ً الشٝت ٘حها والِا ابت الذاخلُت، َو ىد هٍام ّ٘ا٥ للٜش

ابت الذاخلُت، ومً هاخُت ؤخشي  ِلحها، خُض ؤن بداسة اإلااظعت هي اإلاعاولت ًِ جفمُم وحؽُٕل هٍام الٜش

ابت الذاخلُت ِلى ِملُت بِذاد الٝىاثم اإلاال ابت ًجب ؤن جذٟس ؤن جىبُٞ هٍام الٜش ُت ال ًخممً ٘ٝي الٜش

ذة الخعاباث  ابت ِلى دوسة الّملُاث ورل٤ ألن زٝت ؤـس ذة الخعاباث بل ٌؽخمل ؤًما ِلى الٜش ِلى ؤـس

 .لّملُاث وحسجُلها حّخمذ ِلى دٜت

 

ابت الذاخلُت  ثاهيا: معياز جيامل مىىهاث وأحصاء هظام السكابت الداخليت:      ظبٞ وؤوضخىا ؤن هٍام الٜش

ابت، اإلاّلىماث والاجفا٥، واإلاخابّت، ًخ٣ىن مً خ ابت، جُُٝم اإلاخاوش، ؤوؽىت الٜش معت ؤظضاء وهي بِئت الٜش

ابت الذاخلُت بإظضاثه وم٣ىهاجه الخمغ بفىسة  وج٣ىن بداسة اإلااظعت معاولت ًِ جفمُم وحؽُٕل هٍام الٜش

 .مخ٣املت

 

                                                           
1

 . 215، ص5021ادّذ لب٠ذ ٔٛس اٌذ٠ٓ، اٌتذل١ك اٌّذبعجٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس االػظبس اٌؼٍّٟ، ػّبْ، األسدْ،  
2
اٌّذلم١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ فٟ تم١١ُ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ِزوشح ِبجغت١ش، لغُ ِذبعجخ  ِذّٛد ػجذ اٌغالَ ِذغٓ، ِذٜ اػتّبد اٌّذلم١ٓ اٌخبسج١١ٓ ػٍٝ 

 . 55، ص5022ٚاٌت٠ًّٛ، اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ، غضح، فٍغط١ٓ، 
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: معياز فعاليت ول حصء من أحصاء هظام السكابت الداخليت     
ً
ظيخّشك في َزا الجضء إلاّابحر ّ٘الُت  :ثالثا

ابت الذاخلُت الخمعت ورل٤ ِلى الىدى الخالي  :١ل ظضء مً م٣ىهاث هٍام الٜش

 

ابُت حّمل بّٙالُت ِلى جدُٝٞ الّٙالُت في م٣ىهاث  .1 ابت: ٌعاِذ وظىد بِئت ٜس مُّاس ّ٘الُت بِئت الٜش

ابت الذاخلُت ألاسبْ ألاخشي، وال ؼ٤ ؤن ّ٘الُت بِئ ٚ ِلى ظُاظاث هٍام الٜش ابت ًخٜى ت الٜش

ابت  اث مجلغ ؤلاداسة وبداسة اإلااظعت، ومذي اٜخىاِهم بإَمُت وظىد هٍام ّ٘ا٥ للٜش وجف٘ش

 .ِلى ظلٟى ظمُْ الّاملحن باإلااظعت دى٢ّغظالذاخلُت للماظعت، ورل٤ ألن جل٤ العُاظاث 

 

ش اإلاخّلٝت بّملُت بِذاد مُّاس ّ٘الُت جُُٝم اإلاخاوش: ًجب ؤن جٝىم بداسة اإلااظعت بخٝذًش اإلاخاو .2

ُّت  ابت وفي ٌل الٍشوٗ الاٜخفادًت والٝاهىهُت والدؽَش الٝىاثم اإلاالُت في ٌل ٌشوٗ بِئت الٜش

ابت الذاخلُت ّ٘ا٥ في  والاظخماُِت التي حّمل ٘حها اإلااظعت، خُض ؤهه ًم٢ً ؤن ٣ًىن هٍام الٜش

حر ّ٘ا٥ في  .ٌشوٗ ؤخشي  ٌشوٗ مُّىت، ٔو

 

جب ؤن جٝىم ؤلا       داسة بخُُٝم اإلاخاوش اإلاخّلٝت بةِذاد الٝىاثم اإلاالُت بّٙالُت، واجخار ؤلاظشاءاث الالصمت ٍو

ادة معخىي الخىش،  للخٕلب ِلى الّىامل وألاظباب التي جادي بلى وظىد جل٤ اإلاخاوش، ؤو التي جادي بلى ٍص

 .الؽش٠ت والُٝام بالّذًذ مً ؤلاظشاءاث التي هىدي بلى جخُٙن معخىي الخىش الزي جخّشك له

 

ادة الخىش ِذم ٠ٙاءة الّاملحن باإلااظعت، وصٍادة دسظت حُّٝذ حؽاه     ومً الّىامل التي جادي بلى ٍص

سظت اِخماد اإلااظعت ِلى ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث، وجخى٥ مىا٘عحن ظذد في ظٛى اإلاىخجاث داإلااظعت، وصٍادة 

 .التي جٝىم اإلااظعت بخفيُّها

 

ابت الذاخلُت ّ٘اال البذ مً الُٝام بإوؽىت  ييالسكابت: لاز فعاليت أوشطت يمع .3 ٣ًىن هٍام الٜش

ابت الذاخلُت، وجخممً  ابت بفىسة ّ٘الت جممً جخُٙن معخىي الخىش وجدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش الٜش

ابت  ت مً ؤلاظشاءاث والعُاظاث التي ًخم اجخارَا مشل ظُاظاث وبظشاءاث الٜش ابت مجمِى ؤوؽىت الٜش

ى٥ والسجالث، والٙفل  خماد العلُم للّملُاث ِلى ألـا بحن الىاظباث واإلاعاولُاث، والِا

 .وألاوؽىت، و٠زل٤ ألاوؽىت اإلاخّلٝت بخُُٝم ألاداء واجخار ؤلاظشاءاث الخصخُدُت

 

4.  
ً
 ومالثما

ً
 ّ٘اال

ً
مُّاس ّ٘الُت هٍام اإلاّلىماث والاجفاالث: ًجب ؤن ٣ًىن لذي اإلااظعت هٍاما

ُل ا ت داخل اإلاّلىماث والاجفا٥ اإلاداظبي ًٝىم بخـى اث ؤلاداٍس إلاّلىماث اإلاالثمت لجمُْ اإلاعخٍى

ٝىم َزا الىٍام بخجمُْ وحسجُل وجفيُٚ  اله٣ُل الخىٍُمي للماظعت لممان جدُٝٞ ؤَذا٘ها، ٍو

ت بلى ؤظٙل ؤو بلى ؤِلى مً خال٥  وجدلُل ِملُاث اث ؤلاداٍس ش ِجها إلاخخلٚ اإلاعخٍى اإلااظعت والخٍٝش

خماد ِلحها والشٝت بهاالّذًذ مً ٜىىاث الاجفا٥ بما ٌعمذ ب  .ةِذاد ٜىاثم مالُت ـادٜت ًم٢ً الِا
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: جادي اإلاخابّت والخُُٝم از فعاليت املخابعت والخلييم املسخمس ملىىهاث هظام السكابت الداخليتيمع .5

ابت الذاخلُت بلى جدُٝٞ ال٢ٙاءة والّٙالُت في  اإلاعخمش وبّٙالُت إلاخخلٚ م٣ىهاث وؤظضاء هٍام الٜش

ابت ال ابت الذاخلُت ٌعاِذ ِلى هٍام الٜش ذاخلُت، ألن الخُُٝم واإلاخابّت اإلاعخمشة وبّٙالُت إلا٣ىهاث الٜش

ٝا للخفمُم العابٞ بِذادٍ ؤم ال؟ وما برا ١اهذ  ابت الذاخلُت ٌّمل ٘و ت ما برا ١ان هٍام الٜش مّ٘ش

 1.ؤظضاثه لخخمص ى مْ الخٕحراث في ٌشوٗ الدؽُٕل َىاٟ خاظت لخّذًل بّن

:
ً
ؤن وظىد بداسة معخٝلت وراث ٠ٙاءة ِالُت  ٤ال ؼ: ءة وفعاليت إدازة الخدكيم الداخلياز هفايمع زابعا

ابت الذاخلُت  ا ؤداة مً ؤدواث الٜش الث مىاظبت وباِخباَس للخذُٜٞ الذاخلي باإلااظعت وبما لها مً خبراث ومَا

ابت الذاخلُت باإلااظعت خاـ ت برا ١اهذ جل٤ ًدٝٞ الّٙالُت في جفمُم وحؽُٕل ومخابّت حؽُٕل هٍام الٜش

ؤلاداسة معخٝلت في اله٣ُل الخىٍُمي للماظعت وجدبْ مجلغ ؤلاداسة مباؼشة، وجلّب بداسة الخذُٜٞ الذاخلي 

ابت الذاخلُت باإلااظعت  .التي حّمل بّٙالُت دوسا ٠بحرا في جُُٝم مذي ّ٘الُت هٍام الٜش

 

: معياز مدي اسخخدام جىىىلىحيا املعلىماث والاسخفادة منها:
ً
ل٣ي ًخم جفمُم وحؽُٕل هٍام ّ٘ا٥  خامسا

ابت الذاخلُت البذ مً اظخخذام والاظخٙادة مً ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث، ومً ؤمشلت وظاثل الاظخٙادة مً  للٜش

ابت الذاخلُت حسجُل الّملُاث الُا، والخدٝٞ مً دٜت  َزٍ الخ٢ىىلىظُا ِىذ جفمُم وحؽُٕل هٍام الٜش

ابت ِلى ١ا٘ خماد ِلى مفادس اإلاّلىماث الدؽُٕل الُاء وجدُٝٞ الٜش ت الّملُاث مً خال٥ الخاظب آلالي، والِا

  .اإلاخخلٙت الذاخلُت ؤو الخاسظُت مً خال٥ ؼب٢ت ؤلاهترهذ

 :والؽ٣ل اإلاىالي ٌّبر ًِ َزٍ اإلاّاًحر

          

                      

  

                                                           
1
 .29-22، ص5023عشا٠ب ِذّذ اٌغ١ذ ٚآخشْٚ، اٌشلبثخ ٚاٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌذذ٠ثخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس اٌتؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ، اإلعىٕذس٠خ،   
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م )  ابت الذاخلُت 3-2الؽ٣ل ٜس  (: مّاًحر جُّٙل هٍام الٜش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماد ِلى ما ظبٞإلافذس: مً اِذا  د الىالباث بااِل

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابت  ّ٘الُت هٍام الٜش

تـــــُـــــــالذاخل  

ّالُت الخذُٜٞ  ٠ٙاءة ٘و

 الذاخلي 

ابت  ّ٘الُت م٣ىهاث الٜش

ُتالذاخل  

ابت  ج٣امل م٣ىهاث الٜش

 الذاخلُت

الهذٗ مً  وبدساٟ٘هم 

ابت  الٜش

اظخخزام ج٢ىىلىظُا 

 اإلاّلىماث 
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 :الفصل الثاوي خــــــاجمت

ٌهشث الخاظت بلى الخذُٜٞ الذاخلي مْ جىىس وجىظْ ألاوؽىت الاٜخفادًت باإللا٘ت بلى الخاظت اإلاتزاًذة     

ت مً وٗش ؤلاداسة الّلُا و٠زا الخىظحهاث  لخّٗش ِلى مذي ٠ٙاءة الّاملحن في جىُٙز العُاظاث اإلاىلِى

ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي التي مً خاللها ًخم ٘دق الذ٘اجش والسجالث  اإلاّمى٥ بها، ١ل َزا ؤوظب وظىد ٌو

ُٙت  ذالت الٝىاثم اإلاالُت، خُض ؤجها حّخبر ٌو وجُُٝم ألاوؽىت وبِىاء الشؤي الٙجي خى٥ مذي مفذاُٜت ِو

ًم٢ً ؤن ج٣ىن مىظىدة في ـىسة مشاظّت مداظبُت ومالُت ؼاملت ودوسٍت معخٝلت داخل اإلااظعت، خُض 

ذ اإلاىاظب. ١ل َزٍ  ت حؽُٕلُت والتي تهذٗ بلى ا٠دؽاٗ ألاخىاء والخالِباث وجصخُدها في الٜى ومشاظّت بداٍس

ادة ّ٘الُت و٠ٙاءة الخذُٜٞ الذاخلي ورل٤ مً خال٥ جىبُٞ ظملت مً اإلابادت واإلاّاًحر  الّىامل ظاِذث ِلى ٍص

بها اإلاذٜٞ الذاخلي مشاُِا في رل٤ ٜىاِذ العلٟى اإلانهي ألاخالقي الزي ًجب ؤن ًخدلى به ؤزىاء ُٜامه  التي ؤلضم

ابت الذاخلُت  .بّملُت الخذُٜٞ التي ًم٢ً مً خاللها جُُٝم هٍام الٜش
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الٙفل الشالض دساظت خالت 

 ماظعت هٙىا٥



دراسة حالة مؤسسة نفطال  الفصل الثالث                                         

53 
 

 

 مللدمتا

 

ت و ب    مخخلٚ الٝشاساث  الخذُٜٞ الذاخلي في اجخاراإلاخمشلت في ٠ُُٙت معاَمت ّذ حّشلىا بلى الذساظت الىٍٍش

ت الخىىاث التي ًمش بها الخذُٜٞ الذاخلي لخخم٢ً ؤلاداسة مً اجخار داخل اإلااظعت، و  ختى ًدعجى لىا مّ٘ش

ىا بلحها في الٙفلحن العابٝحن ِلى  ت التي جىٜش مخخلٚ الٝشاساث الشؼُذة، ظىٝىم بةظٝاه اإلاٙاَُم الىٍٍش

 .ا٥ لىالًت معخٕاهم" لخ٣ىن مدىس دساظدىا اإلاُذاهُتهٙى لخٝتم الىاْٜ " بداسة

ب الٝفحر ال٠دؽاٗ الّالم اإلانهي وخاـت حؽُٕل ؼش٠ت هٙىا٥ هافي َزا الفذد، اختر و      الُٝام بهزا الخذٍس

 .بؽ٣ل ِام

ب الذاخلي ظمذ ل     ما٥ ال ىاَزا الخذٍس ت، ١ان مُٙذا ظذا با٠دؽاٗ ؤولي لشئٍت الّمل في مجا٥ ألِا خجاٍس

ذ ًِ مهً الخذُٜٞ هاؤسد ىاأله ىاليعبت لبا ت اإلاٍض  .مّ٘ش

ب الىالب ِلى الخُاة الّملُت و ٌعاِذ ِلى جذالخذُٜٞ الذاخلي  ب الذاخلي  هاصٍادة اإلا٣اظب، هٙزٍس َزا الخذٍس

 .الخابّت لعىهاوشاٟ، في الٝعم الخجاسي الىاْٜ بالٝشب مً اإلاُىاء في والًت معخٕاهم بمٝش ؼش٠ت هٙىا٥
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 اإلابدض ألاو٥: جٝذًم ماظعت هٙىا٥

 

مً مذاخُل الجضاثش جإحي  %96ٌّخبر ٜىاُ اإلادشوٜاث بالجضاثش الٝلب الىابن لالٜخفاد الىوجي، باِخباس     

مً ـادساتها البترولُت، ٠ما حّذ اإلااظعاث الىوىُت الّاملت في َزا الٝىاُ مدش١ا ؤظاظُا لالٜخفاد الىوجي، 

التي جخخق بخىصَْ وجضوٍذ ىاُ اإلادشوٜاث هجذ ماظعت هٙىا٥ و اث الىوىُت الشاثذة في ٜومً بحن اإلااظع

خُت جدىالث ِذًذة بلى ؤن ؤـبدذ ِلى  ذ مً الىاخُت الخاٍس حر ؤن َزٍ اإلااظعاث ِ٘ش اإلاىاد البترولُت، ٔو

خُت ًِ ماظعت هٙىا٥ الؽ٣ل  .الزي هي ِلُه آلان ولخىلُذ رل٤ هٝذم هبزة جاٍس

 

خُت ًِ وؽإة ماظعت هٙىا٥اإلاىلب ألاو٥    : إلادت جاٍس

خُت ًِ وؽإة ماظعت هٙىا٥ .1  ومهامها: إلادت جاٍس

ت مملى٠ت بيعبت هي        ٞ مخخلٚ اإلاىاد 100ماظعت ووىُت ظضاثٍش % لعىهاوشاٟ، جخخق بخىصَْ وحعٍى

ِلى  ِامل 30 000د ط، حؽٕل خىالي  40000000 00، 000ِلى اإلاعخىي الىوجي بشؤط ما٥ ًٝترب  البترولُت

ٞ اإلاشظىم  خُض دخلذ  04/06/ 1980الفادس في  101-800اإلاعخىي الىوجي جم بوؽاء َزٍ اإلااظعت ًِ وٍش

ش و جىصَْ اإلاىاد البترولُت 01/01/ 1982مُذان اليؽاه بفٙت ِملُت في   و١اهذ في ؤو٥ ألامش م٣لٙت بخ٢ٍش

(ERDP) ادة وؽاه الٝىاُ وضخامت اإلاه ام اإلاىىوت باإلااظعت ظّلذ ول٢ً لشوسة جٝعُم الّمل بعبب ٍص

ا ورل٤ في ِام  الٙفل بحن ؼش٠خان  189-87، خُض ؤوص ئ بمٝخض ى اإلاشظىم 1987الّملُخحن ؤمشا لشوٍس

 :ووىِخان

ش اإلاىاد البترولُت (NAFTEC) خ٤ٙماظعت ه.1  .جخخق بّملُت ج٢ٍش

ٞ وجىصَْ اإلاىاد البترولُت (NAFTAL) ماظعت هٙىا٥.2  .م٣لٙت بدعٍى

 

ألاظاس ي للماظعت في جىصَْ اإلاىاد البترولُت ِلى معخىي ألاظىاٛ الىوىُت، وجمُُْ ٔاص البترو٥ ٢ًمً الذوس    

ذ، اإلاىخجاث اإلاىاوُت، واإلاىاد  ىث الدصخُم. ال٘ض ىد، ٍص ٞ ١ل مً الٜى ً وجىصَْ وحعٍى بلى ظاهب جخٍض

ادٜت ِلى ١ل مً ِٝذ البترولُت الخاـت، وإلاىا٠بت الخىىساث الخاـلت ِلى اإلاعخىي الىوجي والّالمي واإلاف

اهىن اإلادشوٜاث الجذًذ، دْ٘ بماظعت هٙىا٥ بلى اظخّما٥ اظتراجُجُاث مخخلٙت، مً ؤَمها الؽشا٠ت  :ٜو

ا -ؤ  َش ت التي ً٘ى  الاظخٕال٥ ألامشل لإلم٣اهُاث اإلاخاخت ظىاء ١اهذ اإلاادًت مجها ؤو اإلاالُت ؤو البؽٍش

 .اإلادُي الذاخلي ؤو الخاسجي

ْ مً مش  -ب  دودًتها، ورل٤ باالَخمام باألوؽىت راث اإلاشدودًت الّالُت مشل ٔاص البترو٥مداولت ال٘ش

ضو ألاظىاٛ الّاإلاُت .(GPI) ُْاإلام  .ٔو

ٞ خىىه ألاهابِب -ث ا ًِ وٍش  .الّمل ِلى جىظُْ ؼب٢ت الىٝل خفـى

 

ادة في الاهخاط صاد  1992لٝذ ؼهذث اإلااظعت ِذة حٕحراث بىاثُت، مخخالُت، ٘ٙي ظىت     جىظّها ِٝب الٍض

لها الى ؼش٠ت راث ؤظهم جم  1998وخذاث معخٝلت، وفي ظىت  09مٝاوّت و 39لُفل الى  مىاصاة مْ جدٍى

 :ؤٜعام وهي جٝعُمها بلى زالزت
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ىد، ص 1 ت الٜى ذ، مىاه حصخُمىث، ٍمذًٍش    CPL) وال٘ض

ت ٔاص البترو٥ اإلام .2  (GPL) ُْمذًٍش

ت الىحران واإلاالخت .3  (AVM)مذًٍش

 

اوؽاء مش٠ض  2000اء جش٠ُبت اإلااظعت والتي جمخن ًِ ظهىدَا ِذة هخاثج، خُض جم ظىت وفي بواس ازش    

ل هٙىا٥ بّالم اإلاّلىماث الخذًض، ٠ما جم في هٙغ العىت جىٍُم  (CTI)للمّالجت اإلاّلىماجُت مً ؤظل ـو

ت الؽاون الاظخماُِت ذ و ؤُِذ جىٍُم ١ل مً ٜعمي(DASC)مذًٍش  (CLP)و(GPL) ، وؤوؽئذ ٜعم خاـت بال٘ض

ال لُخم اِخماد جىٍُم آخش بّذ ظىت واخذة  و اإلاىىٞ الخابّت لها ول٢ً َزا الٝعم الخٝعُم لم ٌّمش وٍى

و َى الخىٍُم الخالي خُض  (DISTRICTS)و اإلاىاوٞ باإلاٝاوّاث(BRANCHES) واظدبذا٥ الخٝعُماث بٙشوُ

ل٤ هجذَا زز وؽاوها وباإلاىاد التي حؽٕل خح ؤـبدذ اإلااظعت مً ِذد مً الٙشوُ مٝعمت خعب وبُّت

 : جخ٣ىن مً زالر ٘شوُ ؤظاظُت

 

ُه البىجان  :(GPL) ُ٘ش ٔاص البترو٥ اإلامُْ (1 ٞ ٔاص البترو٥ اإلامُْ بىِى والبروبان. وحهخم بخىصَْ وحعٍى

خ٣ىن   مٝاوّت مىدؽشة ِلى مخخلٚ ؤسظاء التراب الىوجي 17بذوسٍ مً  ٍو

ٞ:ُ٘ش  (2 ٞ  ىا٥ هٍشا للذوس ال٢بحر الزي ًلّبه فيٌّخبر َزا الُٙش مً ؤَم ٘شوُ ؼش٠ت هٙ الدعٍى حعٍى

ى ًمم  ٞ  مٝاوّت 12اإلاىخجاث البترولُت وجدُٝٞ ألاَذاٗ الاظتراجُجُت للماظعت َو ت لدعٍى ججاٍس

ٞ اإلاىخجاث ِبر سبي  الىوجي،الٝىش  ١ا٘ت ِبر التراب الىوجي جخمشل مهمخه الشثِعُت في لمان حعٍى

اثٚ بومشاٜ ً الىٝل،  الخىصَْ،ت ٌو ل في ١ل ؤهداءالخخٍض  الىوً الفُاهت الخمٍى

ىد:ُ٘ش  (3 ب ًلّ ٌّذ َزا الُٙش رو ؤَمُت بالٕت ورل٤ إلاا له مً ؤزش ٠بحر في وؽاه الؽش٠ت خُض الٜى

ً اإلاىخٍم للمىخجاث البترولُت ظىاء جمشلذ فيدوسا ؤظاظُا في لمان ؤلامذاد و  ً، صبىث،  الخمٍى البجًز

ا مً اإلاىاد الخاـت حَر ش ، ورل٤ مً اعجالث ٔو بلى اإلاخاصن  والخفُٙت(إلاىابْ )مدىاث الخ٢ٍش

ً والىٝلتُالشثِع الؽاخىاث، ظ٤٢  ألاهابِب،) ، بلى ظاهب مشاٜبت وحعُحر وظاثل ومّذاث الخخٍض

ُاهت البيُاث ألاظاظُتالخذًذًت. ش وجىمُت ـو زا الُٙش ًخٝعم بذوسٍ بلى  ،للخىصَْ ( و٠زا جىٍى َو

عم  ت ٜو ى ٜعمحن )ٜعم اإلاالخت البدٍش  .مٝاوّاث10 َزا ألاخحر ًمم خُض ؤن د(الٜى

 

  هفطال:مهام شسهت  .2

ها التي اإلاىخىظاث حّخبر    جلبُت في ؤو الىوجي الاٜخفاد عجلت جدٍش٤ في ٠بري  ؤَمُت راث هٙىا٥ ماظعت حعٜى

 :ب تهخم وهي ،ٍتى واٜ مىخىظاث مىخىظاتها باِخباس والفىاُِت الاظخماُِت الاخخُاظاث

 ٞ ش حعٍى     (Aviation Marine)والجىي  البدشي  بالىٝل الخاـت البترولُت داإلاىا وجىصَْ جىٍى

 ٞ  .GPL) اإلامُْ الٕاص وجىصَْ حعٍى

 ش جىٍُم ٞ وجىٍى  العجالث. اإلادشوٜاث، البترولُت، اإلاىاد وجىصَْ وحعٍى
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 ًوالٝاوشاث الؽاخىاث في (البترولُت اإلاىاد وهٝل جخٍض (ًِ ٞللىٝل الىوىُت الؽش٠ت وٍش   SNTR)ابالتر  ( ل٣ل 

 الىوجي.

 ش ٛ  خاظُاث حٕىُت لمان ؤظل مً والخىصَْ للخخٍضً الٝاِذًت الهُا١ل جىٍى  .العى

 ت البرامج وجدُٝٞ بِذاد ِلى العهش    .العىٍى

 البترولُت اإلاىاد واظتهالٟ اظخّما٥ مجا٥ خى٥  بذساظت الُٝام.   

 

  هفطال بمؤسست املطلب الثاوي: الخعٍسف

 :هٙىا٥ بماظعتالخٍّشٚ 

الؽش١اث البترولُت في الجضاثش وجدخىي ِلى ؼب٢ت واظّت حٕىي ١ا٘ت الٝىش  ؤ٠بر ىا٥ واخذة مً حّذ ؼش٠ت هٙ

ش وجىصَْ ١ل ؤهىاُ  ىد،الجضاثشي إلهخاط وج٢ٍش ذ ًِ الؽش٠ت ألام  الٜى ( (NAFTALباظم هٙىا٥  ٟظىهاوشاجِٙش

 هٙىا٥ اهدعابا بلى: وظمُذ %100وهي لها وعبت 

 NAFT  اهدعابا بلى الىٙي 

 AL  ان ألاولُان َما  ( ALGERIEللجضاثش)الخ٘ش

 SOCIETE PAR( مّىاٍ )S.P.A)حّىُه جدىلذ مً ؼش٠ت ِمىمُت بلى ؼش٠ت راث ؤظهم َزا ما  1998وفي ظىت  

ACTION اإلاىاد ظضاثشي، وحّذ الشاثذ في جىصَْ و  ملُىن دًىاس  15.650( ًٝذس سؤظمالها ٞ ْٝحعٍى  البترولُت، ٍو

 .شاٜت الجضاثش الّاـمتاظعت في الؽاإلاٝش الشثِس ي للم

 :َذ٘ها

  مخشظاث اإلاىخجاث ِلى معخىي ألاٜشاؿ اإلاذمجتاوؽاء هٍام إلاشاٜبت مذخالث و  

 الاظخخذام الشؼُذ لىظاثل الىٝل 

  جىلُذ الاظشاء الىاظب اجباِه في الّىدة الى سثِغ اإلاش٠ضالخذ مً ِىدة اإلاىخج و 

 

 

 :مجا٥ اليؽاه

 الهشوب مً ٔاص البترو٥ اإلاعا٥. 

 ذـُأت ا  .les bitumes ل٘ض

  ىه و ىد وجخٍض ٝهجىصَْ الٜى  .حعٍى

 هٝل اإلاىخجاث البترولُت. 

 ش اإلاىخجاث في ظمُْ ؤهداء الاٜلُم  .لمان ج٘ى
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ت إلااظعت اإلاهام و   :هٙىا٥الخذماث الخجاٍس

 ًاظخٝبا٥ الىلباث ِلى اإلاىخجاث اإلاخخلٙت مً الضباث. 

 الٙاجىسة هي اإلاعاولت ًِ ججهحز الىزاثٞ اإلاخخلٙت 

 الاخخُاظاث اإلاخخلٙت للماظعاث الخابّت لها جلبُت. 

 البى٤ الخىوس ي للخمامً: بّذ ٜعُمت الىٝل للماظعاث العابٝت. 

 .الخد٢م في مذخالث ومخشظاث اإلاىخج 

 

 :ملاطعت مسخغاهمجىظيم  املطلب الثالث: الهييل الخىظيمي
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 : H.E.S.Qمساعد 

 .مًألا  مذًش *  

 .ألاماهت * 

 .الٝاهىهُت الخذماث * 

 .الٝاهىهُت الؽاون*   

 ING .الخذمت  *

 . اإلاّلىماث ج٢ىىلىظُا ؤدواث ١ل ًِ اإلاعاو٥ َى ؤًما بل ،CRGوباإلاىىٝت  الاجفاالث ًِ اإلاعاولت

ت هييل   :الخجاٍز

 .الخىصَْ ًِ اإلاعاولت

 :العامت واملىازد املىظفين شؤون كسم

 .).. .اإلا٢خبُت واللىاصم اإلاعخّملت، ظُاساث (والّامت الصخفُت وظاثل بداسة ًِ اإلاعاولت 

 :املبيعاث كسم

ٞ ًِ اإلاعاولت   .الخىصَْ ؼب٢ت ًِ ٘مال مىىٝت في مىخج وخش٠ت الدعٍى

  :املحاسبت املاليت كسم

 .اإلاداظبُت والّملُاث اإلاالُت الؽاون ًِ اإلاعاو٥

 :والصياهت الخلىيت كسم

ل) الخذمت مدىاث (اإلاّذاث جىصَْ تؼب٢ ـُاهت ًِ اإلاعاولت   .Sirghazوخاسجي  ؤو داخلي جدٍى
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 كسم املاليت واملحاسبت:
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Section SVCD 
 

Section Dépenses 
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 ألاماهت.

  :الدسيير مساكب

 .ؤلاداسة حّلُماث جىُٙز مشاٜبت خال٥ مً الؽش٠ت بداسة مشاٜبت ًِ اإلاعاولت*

 العامت:  املحاسبت حتمصل

 .اإلاخضون( جذ٘ٞ واإلابُّاث الّمالء ٍامه) SVCD الٝعم*

 .للمىىٝت اإلاىخجاث ظمُْ واظترظاُ جخٍضً جذ٘ٞ مداظبت ًِ اإلاعاولت* 

  :املحاسبت كسم

ً جخٍضً باظخصىاء بدخاله ًخم ١لما ًِ اإلاعاولت*  .) ....الشواجب (وجخٍض

بت  :الخدمت طٍس

 .المشاثب ومفلخت باإلاىىٝت اإلاّامالث ظمُْ مً اإلاداظبت ًِ اإلاعاولت*

ىت كسم  :الخٍص

ٙت حسجُل ًِ اإلاعاولت : الىصفت اللسم-  .ًىمُت ـو

 .الدؽُٕلُت اإلافاٍسٚ ١ا٘ت دْ٘ ًِ اإلاعاو٥ : إلاهفاق اللسم-

ُٞ ًِ اإلاعاو٥ :الىهج اللسم ذي الجاسي  خعاباثو  (CCP) البى٤ بحن الخ٘ى    .البًر

 :والخيلفت الخدمت ميزاهيت

 ٞ٘ت، اإلاحزاهُت وبِذاد الخىا ت العىٍى  مُّىت، مش٠ٍض

 ت ؤمىس  الظخذِاء الّاثذاث  .ألاظل الاخترام مْ الؽهٍش

 اإلاخففت الخجاوصاث ؤمىس  ًممً اظم. 

 اإلاخففت ألامىا٥ في جذسط لم هٙٝاث لخٕىُت ؤلالاُ٘ت ؤمىس  ِلى للخفى٥  دِىة. 

 ش  .الخمىلت بهٙاٛ خعاباث جبًر

 ذ  .الخ٣الُٚ مداظبت ـس



دراسة حالة مؤسسة نفطال  الفصل الثالث                                         

61 
 

 ٛالخدلُلي اإلاحزان بٔال. 

 

 الهييل الخىظيمي ملؤسست هفطال مسخغاهم)فسع(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئــــيس الملـــــحقة

 األمانة العامة

األمن الداخلي 

 للمؤسسة

 

 

 األمن الصناعي

مصلحة اإلدارة  مصلحة التجارة

 والمالية
 مصلحة التقنية

 فرع التجارة للخواص فرع التجارة للشبكة

ة الغازورش فرع الصيانة فرع اإلدارة فرع المالية  
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للمؤسست الخاص باإلدازة واملاليتالهييل الخىظيمي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة اإلدارة المالية

 

 فرع المالية فرع اإلدارة

 مسير االجتماعية رئيس فرع اإلدارة مسير األجور

راقب السندات م أمين الصندوق  

رئيس فرع المراقبة 

 البنكية
 المحاسب

 2محاسب  رئيس فرع المحاسبة والمالية

5محاسب  
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وجحليل الىخائج املبحث الثاوي: دزاست  

 املطلب ألاول: عسض هخائج الدزاست

 مىهج الذساظت: .1

    ّٞ هٍشا لىبُّت الذساظت وألاَذاٗ اإلاعىشة التي وععى لخدُٝٝها وؤَمها الخّٗش ِلى مذي جُّٙل الخذُٜ

ابت الذاخلُت في اإلااظعت الا لىٍام ِخماد ماظعت هٙىا٥ بمعخٕاهم، خُض جم الا ٜخفادًت دساظت خالت الٜش

ّخمذ ِلى  ى٥ لألَذاٗ و لإلظابت ِلى ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت ، َو ٙي الزي ٌّخبر ألاظلىب اإلاخبْ للـى اإلاىهج الـى

ا ومٝاسهتها ى٥ بلى هخاثج ِامت ، وجم الا  َزا اإلاىهج ِلى ظمْ الخٝاثٞ وجدلُلها وجٙعحَر ِخماد ِلى مىهج للـى

ُت مؼخمل َاظشاء دساظت في ماظعت هٙىا٥ ،خُض دساظت خالت مً خال٥ ب خّذدة مجها زا اإلاىهج مىاهج ِ٘ش

اثٚ و اليؽاواث.ثالبدض اإلا٢خبي والىزا  ٝي واإلاسح والخدلُل الٌى

 وبُّت اإلاخٕحراث: .2

 ً ابت الذاخلُت مخٕحًر ًخممً مىلُى الذساظت واإلاخمشل في دوس الخذُٜٞ الذاخلي في جُّٙل هٍام الٜش

 ؤظاظُحن َما:

 اإلاخٕحر اإلاعخٝل: الخذُٜٞ الذاخلي-

ابت الذاخلُت. ر الخابْ:اإلاخٕح-  هٍام الٜش

 ألادواث اإلاعخخذمت: .3

 باليعبت ألدواث الذساظت جمشلذ في:

 الجاهب الىٍشي:

ش مً مشاظْ ولٝذ اِخمذها في الجاهب الىٍشي مً الذس    ألادبُاث الّشبُت وألاظىبُت مً اظت ِلى ما َى مخ٘ى

شث للباخض، وظاِذجىا  ٘مال ًِ الذساظاث ؤلاهترهِذ، َزا٠خب ومجالث والخفٙذ في ؼب٢ت  العابٝت التي ج٘ى

 في بجمام َزٍ الذساظت.

 الجاهب الخىبُٝي:

ؤبشصَا ما  اإلاىلىبت ومًلٝذ اظخّملىا في بدشىا َزا ِذد مً الىظاثل للخفى٥ ِلى البُاهاث واإلاّلىماث       

 ًلي:

في سثِغ ٜعم  اإلاٝابلت: اِخمذها ؤظلىب اإلاٝابلت الصخفُت مْ ؤ٘شاد اإلاجخمْ اإلاذسوط واإلاخمشل .1

اتهم، زا للخفى٥ ِلى اإلاّلىمت مباؼشة  اإلاالُت واإلاداظبت وسئظاء اإلافالح، بمخخلٚ معخٍى َو

ى٥ بلى بظاباث صخُدت وظلُمت ج ى٥ بلى هخاثج مً ؤظل ؼشح ألاظئلت للـى م٢ىىا مً الـى

 .دُٜٝت
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 اإلاالخٍت: ٜمىا بمالخٍت الخذُٜٞ الذاخلي و٠ُُٙت ِمله. .2

ش ووزاثٞ اإلااظعت مدل دساظت. السجالث والىزاثٞ: .3  مخّلٝت بخٝاٍس

 

 الثاوي: الىخائج واملىاكشت طلبامل

معاَمخه في جُّٙل هىام  هٙىا٥ ومذيظىٗ هٝىم بذساظت الخذُٜٞ الذاخلي في اإلااظعت  ىلبفي َزا اإلا     

ابت الذاخلُت.  الٜش

 ِشك هخاثج الذساظت .1

ل بلحها بىاء ِلى اإلاّل  .ىماث التي جم ظمّها وجلخُفها ومّالجتهاظىّشك هخاثج الذساظت اإلاخـى

 الذساظت:ٞ الذاخلي في اإلااظعت مدل لخذُٜا: 1.1

واإلاالُت مً خال٥ دساظدىا اإلاُذاهُت الخٍىا بإن الٝعم اإلاخخق بدىٍُم ِملُت الخذُٜٞ َى ٜعم اإلاداظبت     

ُض ًٝىم دوسي خُٞ مىظىد في اإلااظعت ٌؽ٣ل لمجي و شاٜبت، ٘الخذٜإلامفلخت الخٙخِؾ وا وجخخق بها

السجالث الىاسدة مً مخخلٚ اإلافالح داخل اإلااظعت ؤما اإلاعاو٥ ًِ الٝعم بٙدق وجذُٜٞ ١ا٘ت الىزاثٞ و 

ت الّامت، خففذ له مفلخت معخٝلت خُض جم جىفِب مهام  الخذُٜٞ الذاخلي ٣ُ٘ىن ِلى معخىي اإلاذًٍش

:ًلي لت ُ٘ماواإلاخمشالخذُٜٞ الذاخلي في اإلااظعت مدل الذساظت ِلى ؼ٣ل وؽاواث  : 

  مالُتوؽاواث في ـىس مٝاسباث مداظبُت و. 

 ُتمٝاسبت الخعاباث البى٢. 

  ابت بؽ٣ل دوسيالُٝام بّملُت الخٙخِؾ و  .الٜش

 

ابت الذاخلُت في ماظعت  جُُٝم: 2.1 ٝت جُُٝم هٙىا٥ هٍام الٜش معخٕاهم ظِخم الخىٛش في َزا اإلاىلب بلى وٍش

ابت الذاخلُت مّخمذًً ِلى وشح  ُت لليؽاه داخل اإلااظعت هٍام الٜش ؤظئلت جخق ظملت مً ألاهٍمت الِٙش

 :١االحيمدل الذساظت في ؼ٣ل ظذاو٥ هي 

 اث  .ظذو٥ اإلاؽتًر

 ظذو٥ اإلابُّاث. 

  ظذو٥ ألاظىس. 
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اثاملأوال:   شتًر

م ) ابت الذاخلُت واإلاخّلٝت با1-1ظذو٥ ٜس اث(: ٜاثمت ؤظئلت اإلاٝابلت لىٍام الٜش .إلاؽتًر  

م  ال ّمو ألاظئلـــــــت الٜش

اث؟  01    َل َىاٟ ٜعم ؤو ؤٜعام خاـت باإلاؽتًر

   َل َزٍ ألاٜعام معخٝلت ًِ ٜعم الخعاباث؟ 02

َل ٣ًلٚ الىٍام اإلاداظبي اإلاخبْ وظىد ولباث الؽشاء ؤو ؤوامش  03

 التزوٍذ معلمت ًِ ِملُت الؽشاء؟

  

   َل َىاٟ ٜعم ؤو ؤٜعام خاـت لالظخالم ؤو الٙدق؟ 04

ش الاظخالم و الٙدق ًِ ١ل ادا ١ا 05 ن ٠زل٤ َل ًخم ِذاد جٝاٍس

 ولب واسد؟

  

ام؟ 06    َل َزٍ ألاٜعام مدعلعلت ألاٜس

ش الاظخالم الى ٜعم  07 ش الٙدق و جٍٝش َل جشظل ـىسة مً جٍٝش

 الخعاباث؟

  

َل جىابٞ البُاهاث الىاسدة ل٣ل مً الٙاجىسة وولب الؽشاء وؤمش  08

  التزوٍذ وارن الاظخالم؟

  

َل جخدٝٞ اإلااظعت مً صخت الٙاجىسة مً الىاخُت الخعابُت  09

؟  ٜبل الفٗش

  

اث؟ 10    َل جمع٤ اإلااظعت ًىمُت معخٝلت مً اإلاؽتًر

   َل جشظل ٘ىاجحر الؽشاء مباؼشة للٝعم الزي ٜام بّملُت الؽشاء؟ 11

ٚ اإلاعاو٥ ًِ الٝعم؟ 12    َل ٌّخمذ ـٗش الٙىاجحر مً ٜبل اإلاٌى

13  ٞ ٚ ٜعم الخعاباث بدسجُل ُٜذ الؽشاء ٘و َل ًٝىم مٌى

اث؟  الُىمُت اإلاعاِذة للمؽتًر

  

   َا لىزاثٞ الؽشاء ؤلىان مخخلٙت؟ 14

   َا لىزاثٞ الؽشاء ؤؼ٣ا٥ مخخلٙت؟ 15
 ِلى وزاثٞ اإلااظعت.

ً
 اإلافذس: مً اِذاد الىالبخحن بىاءا
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 زاهُا: اإلابُّاث 

م ) ابت الذاخلُت واإلاخّلٝت با(: ٜاثمت ؤظ1-2ظذو٥ ٜس إلابُّاث.ئلت اإلاٝابلت لىٍام الٜش  

م  ال وّم ألاظئلت الٜش

ابت ِلى الخدفُالث؟ 01    في خالت الدعذًذ َل َىاٟ ٜس

ابت ِلى الٙىاجحر ٜبل حعلُمها الى الضباثً؟ 02    َل َىاٟ ٜس

   َل ججشي مٝاسهت بحن ٠مُت الاظتهالٟ والٙاجىسة اإلاشظلت؟ 03

ٝت آلُت؟َل  04    جدعب ٠مُت الاظتهالٟ بىٍش

   َل َىاٟ مذة اهخٍاس للدعذًذ؟ 05

 َل جشاٜب الخدفُالث الُىمُت؟ 06

  

 

   بّذ اهٝماء اإلاذة، َل ًخم ابآل الضبىن بالخجمُذ؟ 07

ُل الٙاجىسة الى الضبىن؟ 08    َل ًخم جـى

   في خالت ِذم الدعذًذ، َل ًخم اجخار بظشاءاث مُّىت؟ 09

   َل َزٍ ؤلاظشاءاث جإدًبُت؟ 10

ذ بها؟ 11 ، َل ًخم الخفٍش    في خالت وظىد ٘ىاٛس في الفىذٛو

   َل جٝاسن الخدفُالث الُىمُت مْ الٙىاجحر التي جم حعذًذَا؟ 12

   في خالت العجض ًِ الدعذًذ، َل ًخم اللجىء الى الٝماء؟ 13
 ِلى و 

ً
 زاثٞ اإلااظعت.اإلافذس: مً اِذاد الىالبخحن بىاءا

 

 زالشا: ألاظىس 

م ) ابت الذاخلُت واإلاخّلٝت با1-3ظذو٥ ٜس  ألظىس.(: ٜاثمت ؤظئلت اإلاٝابلت لىٍام الٜش

م  ال وّم ألاظئلت الٜش

ذاد ألاظىس؟  01    َل ًىظذ هٍام آلي إِل

   َل جىظذ بىاٜت مخابّت للخمىس الُىمي؟ 02

ٝت اِذاد ألاظىس؟ 03    َل جىظذ مشاظّت لىٍش

اث اإلاىجضة  04 ذد الّما٥ بالؽش٠ت؟َل َىاٟ مٝاسهت بحن ال٢ؽ٘ى    ِو

ابت ِلى ظاِاث الّمل ببىاٜت الخىُٝي و٠ؽٚ ألاظىس؟  05    َل َىاٟ ٜس

ٞ الخٕحراث؟ 06    َل ًخم هٍام ألاظىس ٘و

   َل َىاٟ مشاظّت إلاجامُْ د٘تر ألاظىس؟ 07

        اث؟َل َىاٟ مىابٝت بحن د٘تر ألاظىس واإلاذِ٘ى 08

   َل َىاٟ مٝاسهت بحن ٠ؽٚ ألاظىس و د٘تر ألاظىس؟ 09
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ٚ اإلاعخخذمحن؟ 10    َل َىاٟ مٝاسهت لذ٘تر ألاظىس وخعاباث مفاٍس

   َل جىظذ مشاظّت مدابُت و بُاهُت للشواجب و ألاظىس؟ 11

   َل هٍام اِذاد ألاظىس ّ٘ا٥؟ 12
 ِلى و 

ً
 زاثٞ اإلااظعت.اإلافذس: مً اِذاد الىالبخحن بىاءا

 

 مىاكشت هخائج الدزاست .2

 :جحليل هخائج جلييم هظام السكابت الداخليت: 1.2

اثٚ اإلااظعت مً اله٣ُل     ابت الذاخلُت إلاخخلٚ ٌو بّذ ُٜامىا باظخخذام ٜىاثم ألاظئلت لىٍام الٜش

اث واإلابُّاث وألاظىس، جبحن لىا بّن الىٝاه في اإلااظعت واإلاخم  المّٚاه الٝىة و شلت في هٝالخىٍُمي ومؽتًر

ا ُ٘ والتي ظِخم  :ما ًليببشاَص

 أوال: هلاط اللىة

اث واملبيعاث :املشتًر  

 ُدٜ ًخم جىٍُم ِملُاث الؽشاء في اإلااظعت بؽ٣ل.ٞ 

 ِلى ًذ اسج٣اص ـالخُاث ُْ  .اماإلاعاولحن في ألاٜع الخٜى

 ىهُت الالصمتالٝاه واجخار ؤلاظشاءاثت الذْ٘ بً الزًً لم ٌعذدوا اإلابالٖ الىاظمخابّت الضباث. 

  ش الىزاثٞ الشبىجُت التي ًخم الخفى٥ ِلحها مً ألاٜعام اإلاّىُت  ال ًخم الدسجُل اإلاداظبي بال بخ٘ى

ُٙت الؽشاء  .والبُْبٌى  

 

:ىز ــــــــألاح  

 ش الؽش٠ت ِلى  .الشواجبهٍام مّلىماحي إلاّالجت ألاظىس و  ج٘ى

  ت و ٝت آلُتاظخالم ٠ؽٚ ألاظىس الؽهٍش  .مّالجتها جخم بىٍش

 ُاث الجذًذة جد  الّمل. وحٕحر مىاـبُحن ٠ؽٚ ألاظىس بالخيعُٞ مْ التٜر

  اظخخذام ظاِت المبي بالؽش٠ت إلزباث ظاِاث الّمل الّٙلُت. 

 زاهُا: هٝاه المّٚ:

  بلحهماإلاىا٘ٝت ِلحها َم هٙغ ألاشخاؿ اإلاى١ل اإلاّىُىن إلاشاظّت ُٜىد الُىمُت و هجذ ؤن ألاشخاؿ 

ا.  مهمت ججهحَز

  خاـت بالخذُٜٞ الذاخلي. مفلختِذم ادساط 

 

 :مسخغاهمهفطال بداخليت في مؤسست الخدكيم الداخلي في جفعيل هظام السكابت ال : 2.2

ابت الذاخلُت و مً خال٥ دساظدىا لىاْٜ الخذُٜٞ الذاخلي ف      ٞ اإلاٝابلت الصخفُت ي جُّٙل هٍام الٜش ًِ وٍش

ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي في اإلاذ ابت الخٍىا ألاَمُت البالٕت لٌى ا الىظُلت اإلاباؼشة لخُُٝم هٍام الٜش ت باِخباَس ًٍش

اإلاىظىدة و مداولت  الاهدشا٘اثوس ي في ال٢ؽٚ الذُٜٞ ًِ ألاخىاء الذاخلُت، خُض ًخجلى دوسَا ألاظا

ت ذ مم٢ً، بلا٘ت بلى جدذًذ هٝاه الٝىة التي حّخبر ججعُذ  مّ٘ش ألاوشاٗ اإلاعاولت ِجها في ؤٜل ٜو
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ا، و ٠زل٤ جدذًذ هٝاه المّٚ و الّمل ِلى للعُاظاث و ؤلاظشاءاث اإلا َض ىفىؿ ِلحها و الّمل ِلى حٍّض

ٝت اإلاىاظبت بإٜل ج٣الُٚ و خعاثش مم٢ىت مً ؤظل الخشؿ ِلى العحر الخعً للّمل بؽ٣ل  جصخُدها بالىٍش

معخمش دون الخّشك بلى ؤي ِىاثٞ ؤو ـّىباث ١ل َزا ًبرص مذي معاَمت الخذُٜٞ الذاخلي في جُّٙل هٍام 

 :ض ؤنُخ مىه جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاخىي لهاو  ٜابت الذاخلُتالش 

  ُى الٕؾ  وظلُم ١لمات الذاخلُت ّ٘ا٥ با١ٜلما ١ان هٍام الش  فيوالخالِب والتزوٍش ٜل اخخما٥ ٜو

 .اإلااظعت مدل الذساظت

 ُٞٝاثٚ اإلااظعت مدل الذساظت مً ؤظل جد ابت الذاخلُت ِلى الخد٢م في ٌو  ٌعاِذ هٍام الٜش

 .ؤَذا٘ها
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 خالصـــــــت الفصل الثالث:

 

ل الُه  ىاخفف     َزا الٙفل للجاهب اإلاُذاوي مً الذساظت، و١ان الهذٗ مىه مداولت جىبُٞ ما جم الخـى

بمعخٕاهم وجُُٝم ّ٘الُت هٍام ماظعت هٙىا٥ الّملي مً خال٥  ِلى الىاْٜ في الجاهب الىٍشي مً الذساظت

ابت الذاخلُت ل الى ا، الٜش زم جدلُل ومىاٜؽت الىخاثج التي إلاّىُاث وجلخُفها ومّالجتها خُض جم الخـى

ل الحها في َزا الٙفــل ١اآلحي: م٢ً جلخُق ؤَم الىخاثج اإلاخـى لذ الحها دساظدىا ٍو  جـى

 .ابُت جخذم بداسة اإلااظعت ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي هي ؤداة ٜس  ٌو

  ض وجُّٙلماظعت هٙىا٥ الخذُٜٞ الذاخلي في ابت الذاخلُت مً  بمعخٕاهم ٌعاَم في حٍّض هٍام الٜش

 خال٥ مشاظّت ١ا٘ت ألاوؽىت.

  .ّا٥ ِلى معخىي ملخٝت ماظعت هٙىا٥ ابي داخلي مىٍم ٘و  وظىد هٍام ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ــــــــــــت الخاجم

 عـــــــــــــــــــــــامتال
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 الخاجمــــــــــــت العامت:

 

 

ا مْ ٠بر حجمها وجُٙش وؽاواتها ورل جمىذ اإلااظعاث     ها، خفـى ٤ ؤَمُت ٠بحرة لخماًت ممخل٣اتها وخٜٝى

تها، و  َزا ما دّ٘ها بلى التر٠حز ِلى ؤَمُت الخذُٜٞ الذاخلي في جُُٝم مً ؤظل الخٙاً ِلى بٝائها واظخمشاٍس

ألاهٍمت اإلاخّلٝت بها، ٠ما اظخذعى ألامش دق مخخلٚ ألاوؽىت و٘داء اإلاالي للماظعت الاٜخفادًت و ألا 

ابت الذاخلُت ٣ًىن الٝاثمحن ِلى اإلااظعاث بلى لشوسة ولْ هٍ ل ِلى خماًت ؤـىلها مً َّمّ٘ا٥ و  ام للٜش

ًممً العحر الخُذ إلاخخلٚ ِملُاتها خاـت الّملُاث اإلاداظبُت التي حّخبر ألاَم داخل  الزيالمُاُ، و 

 .اإلااظعت

 

ابت خُض خاولىا مً خال٥ َزا البدض الخّٗش ِلى مذي معاَمت الخذُٜٞ الذاخلي ف    ي جُّٙل هٍام الٜش

ىا ُ٘ه بلى ِلى َزا ألاظاط ٜعم الذاخلُت و  البدض بلى ٜعمحن، ألاولى ًخمشل في الجاهب الىٍشي الزي جىٜش

ابت الذاخلُتِمىمُاث خى٥ الخذُٜٞ  الٙفل الشاوي ٘خفق للذساظت الخىبُُٝت في  ؤما، الذاخلي وهٍام الٜش

 هٙىا٥.ماظعت 

 

 :اخخباز الفسطياث   

ُٙت مّخمذ ِلح ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي ١ٌى ا وظُلت مباؼشة الٙشلُت ألاولى: حّخبر ٌو ها في اإلااظعت باِخباَس

ابت الذاخلُت خُض ًخمشل دوسَا ألاظاس ي في ال٢ؽٚ ًِ ألاخىاء  ، والاهدشا٘اث اإلاىظىدةلخُُٝم هٍام الٜش

زا ما  .ًبحن صختها َو

 

ِلى ا٠دؽاٗ هٝاه الٝىة  الٙشلُت الشاهُت: جخمشل ؤَمُت الخذُٜٞ الذاخلي باليعبت للماظعت ؤجها حعاِذ

ابت الذاخلُت وجدذًذ اإلاخاوش موالمّٚ و  ت مذي ّ٘الُت هٍام الٜش ؤلاظشاءاث الالصمت لخٙادحها وولْ ّ٘ش

زا معخٝبال،   ًبحن صختها. ماَو

 

ابت الذاخلُت باِخباس ؤن جذُٜٞ الذاخلي ؤد اة الٙشلُت الشالشت: ٌعاَم الخذُٜٞ الذاخلي في جُّٙل هٍام الٜش

ابت الذاخلُت ور شؿ ِلى لمان دٜت في الّملُاث ومداولت ججىب الخعاثش، ل٤ مً ؤظل الخمً ؤدواث الٜش

زا ما  .بحن صختها َو

 

ت مًو  وبّذ مّالجخىا لىا للىخاثج الّامت مْ مجمِى  جدلُل اإلاخخلٚ ظىاهب اإلاىلُى في ٘فلحها الازىحن، جـى

 :ذهجـلىا بلحها الاٜتراخاث مً الىخاثج التي جى 

تالىخائج  .1  :الىظٍس
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 ُٙت الخذُٜٞ الذاخل اثٚ خُض جٍهش َزٍ ألاَمُت حّخبر ٌو ي في اإلااظعت الاٜخفادًت مً ؤَم الٌى

المُاُ خالط والخالِب و ممخل٣اتها مً الاخي جٝىم به مً ؤظل خماًت ؤـىلها و في الذوس ال٢بحر الز

زا ًِ ٞ َو ابت و  وٍش  .الّملُاث التي جخم داخل اإلااظعتالٙدق اإلاعخمش لجمُْ ألاوؽىت و الٜش

 

 ت جابّت لإلداسة الّامت للماظعت، بدُض حّمل َزٍ ألاخحرة ِلى ر الخذُٜٞ الذاخلي ؤبٌّخ داة بداٍس

ش و  ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي في اله٣ُل الخىٍُمي للماظعت مما  -جىٍى ُٙي لٌى ْ الٌى جدذًذ اإلاٜى

 ًجّلها معخٝلت ًِ باقي

 

  ابت الذاخلُت، و ش الجدعحن وجُّٙل ؤهٍمت الٜش ُٙت َذ٘ها ال بذ مً ج٘ى ؽشوه ختى جدٝٞ َزٍ الٌى

 :بإداء مهامها بّٙالُت، ومً ؤَم َزٍ الؽشوه جز٠ش التي حعمذ لها

اثٚ و وؽاواث اإلااظعتٕح     -  .ىُت الخذُٜٞ الذاخلي لجمُْ ٌو

ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي في اله٣ُل الخىٍُمي للماظعت مما٥ ًجّلها معخٝلت ًِ    - ُٙي لٌى ْ الٌى جدذًذ اإلاٜى

اثٚ،  ُت و ِذم جذاخمما ًممً لها باقي الٌى زا لممان اإلاىلِى اثٚ ألاخشي َو ش لها مْ الٌى الخُاد في الخٝاٍس

 .اإلاّذة مً وٗش اإلاذٜٞ الذاخلي

ُٙت الخذُٜٞ الذاخلي ِلى دسظت ٠بحرة مً الجزاَت وؤلاإلاام باإلاُذان    -  .ًجب ِلى الصخق اإلا٣لٚ بإداء ٌو

 

 التي حعدىذ ُٜٞ الذاخلي و ُٜامه بّملُت الخذ لي مىهجُت ِلمُت مىخٍمت ؤزىاءخًدبْ اإلاذٜٞ الذا

ت مً الىظاثل والىٛش و  بذوسَا بلى ٝىُاث التي حعمذ له ظمْ ألادلت والٝشاثً ال٣اُ٘ت الخمجمِى

 .ِلى خالت اإلااظعت اإلاالثمت لخذُِم خ٢مهو 

 

 ابت ال ت مً وٗش ؤلاداسة الّلُا ذاخلُت هي مجمىِت مً ؤلاظشاءاث والخّلُماث و الٜش الٝىاهحن اإلاىلِى

ى٥ بلى حعحر للماظعت مً ؤ اثٚ اإلااظعت، تهذٗ الـى هاجح ظل لمان الخد٢م ال٢لي في ظمُْ ٌو

تإلاخخلٚ الّملُاث اإلاالُت و ّ٘ا٥و   .ؤلاداٍس

 

  ت و بًٝىم اإلاذٜٞ الذاخلي ش التي ًٝذمها بلى ؤلاداسةخٍٝى ٞ الخٝاٍس ابت الذاخلُت ًِ وٍش  جُّٙل هٍام الٜش

 .اُالّل

 

 :الخطبيليتالىخائج  .2

 

 خت للخذُٜٞ الذاخلي في اإلااظعت مدل الذساظت بل جىذسط ِملُت الخذُٜٞ لم ًخفق ٜعم ؤو مفل

ابُت تهذٗ بلى لمان صخت و  لمً ظالمت مفلخت اإلاالُت واإلاداظبت خُض جٝىم بيؽاواث ومهام ٜس

 مخخلٚ الّملُاث التي جٝىم بما اإلااظعتاإلاداظبُت و  الدسجُالث
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  ابت ظلُم و ُى الٕؾ والخالِب في اإلااظعت مدل ّ٘ا٥ ١لما ٜمل اخخما٥ ١لما ١ان هٍام الٜش ٜو

ابت ِلى الخد٢م في اإلااظعُت مً ؤظل جدُٝٞ ؤَذا٘ها اإلاخّلٝت ًممان  الذساظت. ٌعاِذ هٍام الٜش

 .الالتزام

 

ُاث  :الخـى

 

ُاث والتي جخمشل ُ٘ما  لذ الذساظت بلى بّن الخـى   ًلي:جـى

 بدساط مفلخت خاـت بالخذُٜٞ داخلي في اإلااظعت. 

 التهم.الُٝام بذوساث ج ْ معخىاَم ومَا ً معخمش للمذٜٝحن الذاخلُحن مً ؤظل ٘س بُت وج٣ٍى  ذٍس

 .ذ ُاث والُٝام باإلظشاءاث والخصخُداث الالصمت في ؤظُش ٜو خباس الخـى  ألاخز بّحن الِا

 .ذم ٠خماجها ألي ظبب ١ان ش اإلاّلىماث الالصمت لّمل اإلاذٜٞ الذاخلي ِو  لشوسة ج٘ى

 

 آفاق الدزاست:

الهامت التي لها ـلت باإلاىلُى والتي هٝترخها بإن ج٣ىن بؼ٣الُت إلاىالُْ البدىر َىاٟ بّن الجىاهب 

 :مشل الٝادمت

 .دوس الخذُٜٞ الذاخلي في جُّٙل اجخار الٝشاس 

 .ابت الذاخلُت  ج٣امل الخذُٜٞ الذاخلي والخاسجي مً ؤظل جدعحن هٍام الٜش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كائمت

 املساحع واملصادز  
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 ٜاثمت اإلاشاظْ واإلافادس:

 الّشبُت:ٕت باللؤوال: اإلاشاظْ 

 ال٢خب: .1

 .2011الخىصَْ،الفٙاء لليؽش و  ألاولى، داس  الخ٣ىمي، الىبّتالذاخلي و  ظمّت، الخذُٜٞؤخمذ خلمي -1

فاس الّلمحن، الاسدن، داس ألاولى، ِمان  تاإلاداظبي. الىبّ الذًً. الخذُٜٞؤخمذ ٜاًذ هىس  -2  .2017الِا

ت، داس اإلاشاظّت، في  تلىٙي، الخىىساث الخذًشؤمحن العُذ  -3  .2007وؽش الشٝا٘ت ، الاظ٢ىذٍس

ت، الىبّتالىاخُت  جذُٜٞ الخعاباث هللا، ِلمخالذ ؤمحن ِبذ  -4  .2004، الشاهُت، ِمان الىٍٍش

ابت في هللا، الخذُٜٞخالذ ؤمحن ِبذ  -5 ، الىبّت والٜش ألاولى، ِمان، الاسدن، داس واثل لليؽش والخىصَْ  البىٟى

،2012. 

ت بلى  ومشاٜبت الخعاباث بىجحن، اإلاشاظّتمدمذ  -6 اث  الشالشت، دًىان الخىبُٞ، الىبّتمً الىٍٍش اإلاىبِى

 .2009الجامُّت بً ٢ِىىن الجضاثش ،

ٞ اإلاّاًحر الذولُت الفادسة ًِ  الىاسداث، دلُلخلٚ ِبذ هللا  -7 الاولى،  ت، الىبIIAّالخذُٜٞ الذاخلي ٘و

 .2014،والخىصَْالىسٛ لليؽش  ِمان، ماظعت

ابتمذ العُذ ظشاًا مد -8 ت، داس  ،الخذًشت، الىبّت ألاولى واإلاشاظّت الذاخلُت واخشون، الٜش الخّلُم  الاظ٢ىذٍس

 ..2013الجامعي ،

ابت و ٘خخي سصٛ  ،ِبذ الٙخاح مدمذ الصخً -9  الذاخلُت، مفش، الذاس اإلاشاظّت العىا٘حري، الٜش

 .2004الجامُّت،

ابتسصٛ  يظشاًا، ٘خخالعُذ  الصخً، مدمذِبذ الٙخاح مدمذ  -10 واإلاشاظّت الذاخلُت،  العىا٘حري، الٜش

ت، اإلا٢خب  .2006الجامعي الخذًض، الاظ٢ىذٍس

ٙتظمحر  الصخً، مدمذِبذ الٙخاح  -11 اإلاشاظّت )ألاظغ الّلمُت  خعحن، ؤظغِلي  الفبان، ؼٍش

 .2004مفش، داس الجامّت، (،والّملُت

اب هفش ِلي، -12 ابت و ا ،شخاجه العُذ شخاجه ِبذ الَى ت في بِئت ج٢ىىلىظُا إلاشاظّت الذاخلُت الخذًشالٜش

ت، الذاس  ،اإلاعخٝبل(ىاٛ اإلاالُت )الىاْٜ و ِىإلات الاظاإلاّلىماث و   .2006-2005الجامّت ، الاظ٢ىذٍس

لم الخعبان -13 ابت الذاخلُت في بِئت هٍمالخذُٜٞ و  ،ِىا هللا ؤخمذ ظٍى الىبّت  ،اإلاّلىماث اإلاداظبُت الٜش

 .  2009اًت ،الش  ألاولى، الاسدن، داس 

 الجضاثش، دًىان الشاهُت،، الىبّت اإلاشاظّت وجذُٜٞ الخعاباث ،وىاَش، معّىد ـذًٝيمدمذ التهامي  -14

اث الجامّت ،  .2005اإلاىبِى
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 ،مفش ،الّلمي(مؽا١ل الخىبُٞ  ،ىاِذالٝاإلاّاًحر و  ،ؤلاواس الىٍشي ؤـى٥ اإلاشاظّت ) ،مدمذ العُذ ظشاًا -15

 .2002داس الجامّت ،

ت بلى الخىبُٞاإلاشاظّت  ،مذ بىجحنمد -16 اث  الشالشت، دًىانالىبّت  ،ومشاٜبت الخعاباث مً الىٍٍش اإلاىبِى

 .٢ِ2009ىىن الجضاثش ، الجامُّت بً

ت اإلاشاظّت  ،مدمذ ظمحر الفبان -17 ت،هٍٍش  .2003الجامّت ، مفش، الذاس  وآلُاث الخىبُٞ، ؤلاظ٢ىذٍس

ْ مً جىا٘عُت  ودوسٍ فيالذاخلي  مدمذ ـالخي، الخذُٜٞ -18 مش٠ض  ِمان، ألاولى،الىبّت  اإلااظعت،ال٘ش

ش اإلاىاسدالبدض  ت، والخىٍى  .2017-2016 البؽٍش

 .2014مفش، الذاس الجامُّت ، الخعاباث، والّملت إلاشاظّتالّلمُت  ظلُمان، ألاظغمدمذ مفىٙى  -19

 .2006الذاس الجامُّت ، ،مفش ؤلال٢ترووي،الذاخلُت في ٌل الدؽُٕل  ؼّبان العىاح، اإلاشاظّتهادس  -20

ت والّلمُت، الىبّتمذخل الى جذُٜٞ الخعاباث  الخمُمي،َادي -21 داس واثل  ،الشالشت، ألاسدن الىاخُت الىٍٍش

 .2006 لليؽش والخىصَْ،

ت والخىبُٞ،ًىظٚ مدمذ  -22 ، مشاظّت الخعاباث بحن الىٍٍش  .2000داس اليؽش  ألاسدن، ِمان، الجشبُى

 

 :الشظاثل الجامُّت .2

ابت الذاخلُت في اإلااظعاث  ،بشابذ بال٥ -1 الاٜخفادًت، جُُٝم دوس اإلاشاظْ الذاخلي في جدعحن هٍام الٜش

ّبت ِلىم الدعُحر، ؼ اإلااظعخحر،لىُل ؼهادة  ة' مز٠ش  ُِىت مً اإلاشاظّحن الذاخلُحن 'دساظت

شة، بىمشداط،ظامّت اخمذ جخفق مداظبت،   .2015-2014 بٜى

ىظلُماوي  -2 شا٘اومت  تـابٍش ابت  ء، مذيالَض مز٠شة  الذاخلُت،جإزحر اإلاشاظّت الذاخلُت ِلى هٍام الٜش

ظامّت ِبذ  ومشاٜبت الدعُحر،جخفق جذُٜٞ مالي  ،ؤ١ادًمي، ٜعم الّلىم اإلاالُت واإلاداظبتماظتر 

 .2017-2016 معخٕاهم، بادٌغ، ابًالخمُذ 

مز٠شة  إلااظعت الاٜخفادًت،باؤزش اإلاشاظّت الخاسظُت ِلى مفذاُٜت اإلاّلىماث اإلاداظبُت  ًلمي،ِمش  -3

 .2009، لخمش، باجىتظامّت الخاط  مداظبت،جخفق  الدعُحر،ِلىم  ميؽىسة،ٔحر  ماظعخحر،

ش الخذُٜٞالّىالم اإلاازشة في ظىدة  ببشاَُم،٘اومت ؤخمذ مىس ى  -4 الىصاساث  الذاخلي في جٝاٍس

 .2016 ٔضة،مّت ظا ماظعخحر، ٔضة، مز٠شةالٙلعىُيُت الّاملت في ٜىاُ  واإلااظعاث الخ٣ىمُت

١لُت  مداظبي،ة ماظعخحر ٘دق  الٝشاس، مز٠ش  اجخارفي جُّٙل  يالذاخل بّىط، دوس الخذُٜٞ٘اومت  -5

لىم الدعُحر، الاٜخفادًتالّلىم  ت ِو  .2015-2014ٜعم ِلىم الدعُحر، والخجاٍس

ر، ماظعخح اإلااظعت، مز٠شةمعاَمتها في جدعحن حعُحر مهمتها و اإلاشاظّت الذاخلُت  ؼّبان،لىٙي  -6

ما٥، ظامّتُ٘ش بداسة  اٜخفادًت، ميؽىسة، ِلىم  .2004-2003 الجضاثش، الجضاثش، ألِا
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اإلاذٜٝحن الخاسظُحن ِلى اإلاذٜٝحن الذاخلُحن في جُُٝم  اِخمادمذي  مدعً،مدمىد ِبذ العالم  -7

ابت ل الجامّت العالمت ٔضةمداظب ماظعخحر، ُٜم الذاخلُت، مز٠شة هٍام الٜش ٘لعىحن  ،ت والخمٍى

،2011. 

للماظعت، معاَمت اإلاشاظّت الذاخلُت في جُُٝم هٍم اإلاّلىماث اإلاداظبُت  ُِادي،مدمذ إلاحن  -8

 .2008-2007ِلىم الدعُحر ُ٘ش بداسة ؤِما٥ ظامّت الجضاثش ، ماظعخحر، ٜعم مز٠شة

ض  -9 ٚ الّامت  اظخخذام مفلح، ؤزشهاـش ِبذ الٍّض ابت الذاخلُت في اإلافاٍس الخاظىب ِلى ؤهٍمت الٜش

 .2007 ٔضة،ماظعخحر ظامّت  ٔضة، سظالتفي ٜىاُ 

ابت الذاخلُت  ؤخمذ،وظذان ِلي  -10 سظالت  ؤداء اإلااظعت،في جدعحن  واإلاشاظّت الخاسظُتدوس الٜش

ت، ُ٘شالّلىم  ميؽىسة،ماظعخحر ٔحر   .2010ظامّت الجضاثش ، مداظبت، الخجاٍس

 

 الث:ـــــاإلاج .3

ابت الذاخلُت في ٌل  ؤمحن، لخُّٙل ٌاَش ِمش ظا٠ش -1 مجلت ظامّت  ؤلال٢تروهُت،بِئت الخجاسة الٜش

ت   .2012، ، الّشا2ٛ ، اإلاجلذ2 الاٜخفادًت، الّذد٠ش١ٟى للّلىم ؤلاداٍس

ت، ِالموال٥  -2 ج٢ىىلىظُا اإلاّلىماث في ِملُت الخذُٜٞ )الخدُٝٞ  اظخخذام خمذان، مذي خمذٍو

م الشؤي الٙجي ِلى الخفى٥ ِلى ؤدلت راث ظىدة ِالُت جذِ وؤزش رل٤الخ٢ىىلىجي( في ٘لعىحن 

 ؤلاظالمُت.مجلت الجامّت  اإلاالُت،اإلاداًذ للمذٜٞ خى٥ ممذي ِذالت الٝىاثم 

ذِبذ هللا  -3 ت، مجلتجىبُٞ مّاًحر الخذُٜٞ الذاخلي في الؽش١اث  ـالخي، واْٜ ماًى، ًٍض ؤداء  الجضاثٍش

ت، الّذداإلااظعاث   .2016\09 الجضاثٍش

 

اث: .4  مىبِى

1-  ُٚ ت الذاخلي،للخذُٜٞ  لخمش، مذخلؤـو ِلمُت مٝذمت للىلبت ٜعم الّلىم  مىبِى

 .2017ظامّت معُلت ، الاٜخفادًت،

 

 اإلااجمشاث: .5

ابُت و بسخاٛ الىصوس،  دَمؾ، ِٙاٗ وُّم -1 خلي في بِئت ج٢ىىلىظُا الخذُٜٞ الذاالمىابي الٜش

خىهت ،،ألاسدن 1ماجمش  ،اإلاّلىماث ت١لُت الّلىم  ،ظامّت الٍض ذولي ماجمش الّلمي ال ،الاٜخفادًت وؤلاداٍس

 .2005العىىي الخامغ ،
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 امللخص:

ابت       تهذٗ َزٍ الذساظت بلى مداولت ببشاص ؤَمُت الخذُٜٞ الذاخلي ومذي معاَمخه في جُّٙل هٍام الٜش

ذ الذساظت الخىبُُٝت بماظعت " هٙىا٥ وخذة والًت معخٕاهم الذاخلُت في اإلااظعت الاٜخ فادًت، خُض ؤظٍش

" باِخماد ِلى الاظخبُان واإلاٝابلت الصخفُت ٠إداة ؤظاظُت لجمْ اإلاّلىماث مً ؤظل الخّٗش ِلى الّالٜت 

ذ بُيذ هخاثج الذساظت ؤن الخذُٜٞ ًلّب دوسا مهما في  ابت الذاخلُت. ٜو جُّٙل هٍام بحن الخذُٜٞ الذاخلي والٜش

ّالت في الدعُحر مً ؤظل بلٓى  ابت الذاخلُت لخصخُذ معاس اإلااظعت وجىظحهها إلجباُ وٛش هاظّت ٘و الٜش

 ألاَذاٗ اإلاعىشة.

 اليلماث املفخاحيت:

ابت الذاخلُت، اإلااظعت.   الخذُٜٞ الذاخلي، الٜش  

Abstract: 

This paper aims to shed light on the importance of the internal audit and its contribution in 

strengthening the internal control strengthening the internal control system inside firms. The case 

study is an oil company (NAFTAL) firm in Mostaganem. By using the questionnaire and personnel 

interview as a means of collecting required information. The main finding of this paper is that audit 

has a crucial role in the enforcement of the internal control system, which is an important element 

in adjusting the firm activity and directing it to adopt effective ways of management in order to 

attain the desired targets. 

Key words: 

Internal audit, internal control, enterprise.                                                                                                                                                                    

 

 


