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 إهداء

ذ من أجلي لها على هفس ي، وِلَم ال؛ فلقد ضحَّ فّضِ
ُ
 إلى من أ

وام خس ُجهًدا في طبيل إطعادي على الدَّ  ولم جدَّ

ي الحبيبت(. ّمِ
ُ
 )أ

ظيطس على أذهاهىا في كل مظلك وظلكه ٌُ بقى من   وظير في دزوب الحياة، ٍو

 صاحب الىجه الطيب، وألافعال الحظىت.

 فلم ًبخل عليَّ طيلت حياجه

ص(.  )والدي العٍص

 ألاعصاء أصدقائي وكل   إلى إخىحي وأخىاحي

 جميع من وقفىا بجىازي وطاعدووي بكل ما ًملكىن، وفي أصعدة كثيرة إلى

"مقساد عبد هللا"املشسف ألاطخاذ إلى   

 إلى كل من لم ًخطه قلمي طهىا

 

هدي لكم هرا البحث.   
ُ
 أ
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 شكر و عرفان

07قال تعالى:﴿ لئن شكرتم ألزيدهكم ﴾ سورة ابراهيم آلاية   

( هللامن لم ٌشكس الىاض لم ٌشكس  قال السطىل ملسو هيلع هللاا ىلص: )   

أغسقىا بىعمه  الريأول من ٌشكس آهاء الليل و أطساف النهاز، هى العلي القهاز، ألاول و آلاخس و الظاهس و الباطن 

فيىا عبده و زطىله زطلأالتي ال حعد و ال جحص ى، و أغدق عليىا بسشقه الري ال ًفنى، هى الري  أوعم عليىا إذ   

، فعلمىا ما لم وعلم و حثىا عل طلب "دمحم بن عبد هللا " عليه أشكى الصلىاث و أطهس الدظليم أزطله بقسآهه املبين 

 العلم أًىما وجد.

ب أو بعيد في إهجاش هرا العمل و جقدم أو   دكخىز الخص بالركس أبالشكس والعسفان لكل الرًن أطهمىا من قٍس

: " مقساد عبد هللا ".الفاضل  

ت وعلىم الدظيير بصفت عامت وقظم علىم املاليت  إلى أطاجرجىا ألافاضل في كليت العلىم الاقخصادًت والخجاٍز

.واملحاطبت بصفت خاصت  

و السشاد، العفاف و الغنى وحظن الخاجمت.إال أن هدعى هللا عص وجل أن ًسشقىا الظداد، وفي ألاخير ال ٌظعىا   
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 مقدمة عامة :

للد عسف العالم جطىزا كبيرا في املجال الاكخصادي خاصت بعد الخدىالث خالل اللسن املاض ي، خيث أن هرا 

الخدىل مع حجم املإطظاث الاكخصادًت التي أصبدذ جخميز في وكخىا الخاطس بكبرها وحعدد الىظائف املكىهت 

وخاحتهم ئلى معلىماث أكيدة عً مظخىي ألاداء في لها وحشابكها مما هخج عً ذلك بعد امللكيت عً إلادازة 

وكد أبسشث الفظائذ املاليت طعف أهظمت السكابت الداخليت في العدًد مً هاجه املإطظاث مما خرا  .مإطظاتهم

بها ئلى الاهخمام املتزاًد بالخدكيم الداخلي وأهظمت السكابت الداخليت ملا لهما مً دوز باملإطظاث الخدًثت، وكد عصا 

ثير مً الباخثين هرا الظعف ئلى عدم اعخماد هره املإطظاث بشكل كاف على وظيفت الخدكيم الداخلي وعدم الك

ئعطائها ألاهميت الالشمت كأداة حظعى ئلى جفعيل الىظم السكابيت، وحعخبر وظيفت الخدكيم الداخلي مً الىظائف 

جىكل لشخص كفء ومظخلل ًدكم على الهامت في مإطظاث اليىم، وبالخالي البد مً وحىدها داخل املإطظت 

بين مظخىي أداء املإطظت الخدكيم الداخلي ٌعد مً أهم  خيث أن صخت املعلىماث التي جلدمها إلادازة ٍو

س هظام السكابت الداخليت وكياض وجلييم  الىظائف التي جسجكص عليها املإطظاث ملا له مً أثس في جصميم وجطٍى

ً ئفالض العدًد مً املإطظاث  كفاءة اطخخدام املىازد املخاخت، وكد شهدث الجصائس خالل نهاًت اللسن العشٍس

امسا أ ٌعخبر املإطظت في ألاداء   و كرا هديجت لظىء الدظيير واوعدام آليت السكابت داخل هاجه ألاخيرة  ألهه خيٍى

 في املإطظت زالطخمساٌعد امس طسوزي  ألاداء ينجدظاًً جىحد او اًً جخجه لرلك فان  املإطظتحعسف  البدوهه 

جصميم  في املظاهمت خاللوذلك مً  املإطظت في ألاداء جدظين فيدوز الخدكيم الداخلي  ًأحيوشاطها، وهىا 

ص طيطسة  س هظام السكابت الداخليت، وحعٍص  املخاطسجلييم وادازة  في املظاهمت، وكرلك املإطظتعلى  إلادازةوجطٍى

ي ادازة فمً الكفاءة  يرةدزحت كب جدليم وبالخالي كىهه مظخلل إلدازتها  املثلى الخلىل  ًممنها وجلد والخماًت

 ازجأًىا املىطىعبكامل حىاهب  لإلملامو  ألاطاضوعلى هرا  .ألاداء جدظينعلى  اًجابيمما ًىعكع بشكل  املإطظت

 :الخاليت إلاشكاليت في واملخمثل الجىهسي ان ًكىن الدظاؤل 

 إلاشكالية :

  الداخلي ان ٌساهم في ثحسين اداء املؤسسة ؟إلى أي مدى ًمكن للتدقيق 

 :من هذا السؤال الزئيس ي ًمكن طزح ألاسئلة الفزعية التالية

 ما امللصىد بالخدكيم الداخلي وما هي أهىاعه وأهدافه في املإطظت؟ 

 هل للخدكيم الداخلي دوز في جفعيل السكابت على ألاداء؟ 

 اجه و العىامل امل  إثسة فيه؟ما امللصىد باألداء ماهي مظخٍى

  ؟ألاداء في املإطظت إلاكخصادًت  الخدكيم الداخلي في جدظينكيفيت مظاهمت 
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 :ةالبحث التالي فزضياتمن أجل معالجة إشكالية الدراسة ثم اقتراح 

  العامت  املساكبتعلى  إلادازةحظاعد  املإطظتالخدكيم الداخلي هى وظيفت فدص مظخللت داخل

 . ، والخدكيم الدشغيليالالتزام، وجدكيم املاليابسش اهىاعه الخدكيم ين ، مً بألوشطتها

 ًخىكف هجاح عمليت الخدكيم الداخلي على ئجباع املدكم ملجمىعت مً املعاًير املخعازف عليها. 

 .ٌعمل املدكم الداخلي على اكدشاف وإبساش هلاط اللىة والظعف لىظام السكابت الداخليت 

 مظاهمت الخدكيم الداخلي في جدظين أداء املإطظت وجدليم أهدافها. 

افع اختيار   املوضوع:دو

 :ئن الدوافع التي حعلخىا هخخاز هرا املىطىع عدًدة هركس منها

 أهميت الخدكيم الداخلي باليظبت للمإطظاث الاكخصادًت. 

 يىا  .ًىدزج البدث طمً اخخصاصىا وجكٍى

  الداخلي والري ًسكص على ألادواز املخخلفت التي ًلىم بها، فالخدكيم اليىم ال املفهىم الخدًث للخدكيم

 .ًىدصس فلط في الىاخيت املاليت للمإطظت بل أصبذ ٌشمل مخخلف هىاحي املإطظت

 ت اليىم بداحت ماطت لخدظين أدائها مً أحل الاطخمساز  .املإطظت الجصائٍس

 :أهمية البحث

 دوز الخدكيم الداخلي في املإطظت ئبساش. 

  كىن أن الخدكيم الداخلي ٌظاهم في طبط ألاداء باملإطظتفي جظهس أهميت املىطىع. 

  حظليط الظىء على طسوزة العىاًت بىظيفت الخدكيم الداخلي والدوز  خاللمً  أهميخهٌظخمد البدث

خدماث التي ًمىدها إلدازة والخىصياث و الاكتراخاث وال  املإطظتاداء  جدظين فيالري ًكدظيه 

 طيرها.خظً لظمان  املإطظت

 

 

 

 

 



 :اهداف البحث

 الخعسف على دوز الخدكيم الداخلي في السفع مً كفاءة وفعاليت أهظمت السكابت الداخليت في املإطظت. 

  إلاحساءاثفي  ألاخطاءالظائد الري ٌعخبر أن مهىت الخدكيم تهخم فلط بخعلب  الاعخلادجصخيذ 

 .فلط املالي، أي اهخمامها بالجاهب املخاطبيت

  املإطظتفي  ألاداءبين الخدكيم الداخلي وفعاليت  املىحىدة العالكتجىطيذ. 

 ئبساش خخميت جطبيم املإطظت للخدكيم الداخلي ئذا أزادث جدظين وجلييم طبط ألاداء. 

 املنهج املستخدم : 

والري  الخدليلي كىهه ًخىافم مع طياق املىطىع،لغسض الخدليل الجيد للمىطىع جم اعخماد املىهج الىصفي 

ت  . ًمكىىا مً وصف وجدليل الجىاهب الىظٍس

 : هيكل خطة البحث

لت أفظل لإلحابت على إلاشكاليت املطسوخت، جم جلظيم  جطسكىا في الفصل  خيث فصلينالدزاطت ئلى مً أحل طٍس

أما املبدث الثاوي  ،في املبدث ألاول  الخدكيمعام الى مدخل  لخدكيم الداخلي" الىا ئلى ألاول املعىىن "مدخل

 جطسكىا الى إلاطاز الىظسي للخدكيم الداخلي وفي املبدث الثالث مساخل و أدواث الخدكيم الداخلي و معاًيره .

أطاطياث خىل ئلى  " مظاهمت الخدكيم في جدظين أداء املإطظت إلاكخصادًت " أما الفصل الثاوي املعىىن ب

مظاهمت  وفي املبدث الثالثجلييم و جدظين ألاداء  لىئأما املبدث الثاوي جطسكىا ، املبدث ألاول في  أداء املإطظت

 . الخدكيم الداخلي في جدظين أداء املإطظت إلاكخصادًت
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 جمهيد:

 

، َهى مً اإلاىاغُو التي حهحرها الجمهُاث اإلاهىُت في حمُو ْخطادًتؤلاًلهب الخدُْٔ الداخلي دوزا مهما في الخُاة           

ت واإلاالُت وجدإز ٗل   الخالنباثأهحاء الهالم أهمُت خاضت، ْطد حظُحر اإلاإطظت ومساْبت الىطاةل اإلاادًت والبشٍس

ٗادًمُا خؿاءولا  ٖما أن  .الىاحمت وزاء الهملُاث اإلادظلظلت داخل اإلاإطظت وحهخبر دزاطتها مً اإلاىغىناث اإلاخٓدمت أ

دبو مىهجُت مهُىت للُٓام بمهمخه بحُث ًمً٘ اطخهماٛ  الخدُْٔ الداخلي ًخػو ملجمىنت مً اإلاهاًحر التي جح٘مه، ٍو

 حُث ٌهّد الخدُْٔ بمثابت .التي جٓىم بها اإلاإطظت وشؿتوألاأطلىب الهُىاث لخحُٓٔ أهداَه هكسا لخهدد الهملُاث 

 دزاطدىا نلى ما ًلي: ولدزاطت أٖثر جُطُل للخدُْٔ الداخلي، طىحاٛو في هرا الُطل نسع  في اإلاإطظت الظاهسة الهحن

 

: اإلابحث   نام الى الخدُْٔ مدخلألاٛو

 لخدُْٔ الداخلي لاؾاز الىكسي لالثاوي: اإلابحث 

  و مهاًحره الخدُْٔ الداخلي مساحل و ادواث : ثاإلابحث الثال
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 الخدكيم عام إلىمدخل   اإلابحث ألاول:

ٗان لكهىز الثىزة الطىانُت أزس ٖبحر نلى ألاوشؿت لاْخطادًت مً حُث جىكُمها ونملها بحُث ًكهس هرا              . لٓد 

حلُا مً خالٛ اهُطاٛ اإلالُ٘ت نً ؤلادازة، وبالخالي لم ٌهد للمالـٚ أي دخل في اإلاإطظت مً هاحُت حظُحرها ومساْبخه، 

طؿت بِىه وبحن اإلاإطظت، ًٓدم الىصح لئلدازة مً أحل ومىه أضبح مً الػسوزي وحىد ؾٍس زالث آخس محاًد ٗىا

ٔ الخدُْٔ الري ًٓىم به في اإلاإطظت اإلاهىُـت باالنخماد  شِ الخالنباث التي ْد جحدر وهرا نً ؾٍس جصخُح ألاخؿاء ٖو

 .نلى وطاةل ئحساءاث خاضت

 ومفهىمه الخدكيم جازيخيت حىل هبرة اإلاطلب ألاول: 

 الخدكيم ل هبرة جازيخيت حى  1-1

د وشأث هره اإلاهىت مىر الالخدُْٔ ٗلمت مشخٓت مً اللًت ال             جُيُت وحهني الصخظ الري ًخحدر بطىث ناٛ، ْو

ٗاهىا ًخحٓٓىن مً صخت ؤلامالٓدم، اذ ان الُسانىت و  اث الٓدًمت في بابل وزوما والُىهان  ٔ  1براؾىٍز الخظاباث نً ؾٍس

اث ؤلاًساداثالى اإلادْٔ في الظاحاث الهامت حٛى  طخماملا   ْد حها لُُت نمس ابً الخؿاب هنع هللا يضرٖما أن الخ .واإلاطسَو

ٗان يسغه ال مىاطم الدج َسضت لهسع حظاباث الى  ٗان ٌشمل اإلاساحهت الٙاملت و ة وجدُْٓها، نلما أن الخدُْٔ 

ذ بمٓىلت " هى السةِس ي اٖدشاٍ الًش والخؿأ ومحاطبت اإلاظإولحن ننها، ْو د لخطذ أهداٍ الخدُْٔ في ذلٚ الْى

ؿاهُا وجؿىز الطىانت  ".اإلاالُت ألامىز اإلاظإولحن نً  ألاشخاص الخأٖد مً هصاهت  ألحل ومو قهىز الثىزة الطىانُت في بٍس

بي، َان الهدٍ السة ادة الُجىة بحن اإلاال٘حن وجؿىز الىكام الػٍس ادة في أوشؿت اإلاإطظاث وٍش ِس ي للخدُْٔ والخجازة والٍص

و  لانتراٍم هى 1850هره الُترة ولًاًت  خالٛلم ًخًحر وهى اٖدشاٍ الًش والخؿأ، ولً٘ الخًُحر اإلاهم الري ؾسأ 

حل مىو و اٖدشاٍ الًش و الخؿأ، و أل حل الخأٖد مً دْت الٓىاةم و البُاهاث املخاطبُت أل السيبت بىحىد هكام محاطبي 

بىحىد الخاحت لخدُْٔ الٓىاةم املخاطبُت مً ْبل شخظ مظخٓل و محاًد، و ْد هظ  لانتراٍٗان  آلاخسالخًُحر 

ٗاث  س مهىت الخدُْٔ، و غسوزة و حىد  ألامس، 1862لظىت  ؤلاهجلحزي ضساحت نً ذلٚ ْاهىن الشس الري أدي الى جؿٍى

 لانخٓادْابت الداخلُت بظبب بأهمُت الس  لانتراٍأشخاص مإهلحن و مدزبحن للُٓام بهره اإلاهمت. في هره الُترة لم ًخم 

ابت جخم بىاطؿت الُٓد اإلاصدوج،  ذ بان الْس ٗان جدُْٓا جُطُلُا ولجمُو  باإلغاَتالظاةد في ذلٚ الْى الى أن الخدُْٔ 

ادة حجم الهملُاث وجؿىز  والٓبٛى بالخدُْٔ بىاطؿت  لانتراٍاملخاطبُت بدأ  ألاهكمتالهملُاث، ولً٘ بخٓدم الصمً وٍش

ؿاهُا طىت  General Bank ضا بهد ْػُت البىٚ الهامالهُىاث وخطى  اذ بحن الٓاض ي أزىاء ح٘مه في هره  1895في بٍس

الٓلُلت جطبح مهٓىلت ومٓبىلت، ولهرا  لاطخُظازاثفي حالت ندم وحىد شٚ في الهملُاث، َان   :الٓػُت. وبالخالي َاهه

وفي الُترة مً  .صخُحت ألاخسي  الخاالثٛى ئن َلهم الخٔ مً الٓ ثالخاال نىدما ًخخازون بهؼ  ألانماَٛان زحل 

رلٚ  1933ولًاًت  1900 اةدتها للمإطظاث، ٖو ابت الداخلُت َو انتٍر ٖخاب املخاطبت والخدُْٔ بػسوزة أهمُت الْس

ادة   1ألاهمُتبأهمُت الخدُْٔ الخازجي وأن أٛو مً انتٍر بهره  لانتراٍٍش

                                                             

و، طىت ، الؿبهت الثالثت، ألا يتلملخدكيم من الىاحيت الىظسيت والعمدخل الى اهادي الخمُمي،  .د-1  . 17،ص 2006زدن، داز واةل لليشس والخىَش
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ابت الداخلُت الُهالت ٌهىع نً الخدُْٔ الخُطُلي ومً بحن ( Dicksee ) دٖس ي ألاطخاذ  ألاهداٍالري بحن أن هكام الْس

  :السةِظُت للخدُْٔ

 .في اإلابادب املخاطبُت ألاخؿاءاٖدشاٍ -ُت ، *الُى ألاخؿاءاٖدشاٍ ومىو  -*، أالخؿ اٖدشاٍ الًش و-*

ىا        ابت الداخلُت للمدْٔ الخازجي، وأن الخُاضُل ٖما أن ٖخاب املخاطبت والخدُْٔ في جلٚ الُترة انتَر بأهمُت الْس

ابت الداخلُت، ولهرا نلى اإلادْٔ أن  ِ نلى حىدة هكام الْس التي ًٓىم بها اإلادْٔ الخازجي والهُىاث التي ٌهخمدها جخْى

ابت الداخلُت أو ًٓىم بد ٗاهخا لديهما .2الزاطت وجُُٓم الْس هاث مخٓدمت  أما في الىؾً الهسبي َان َلظؿحن والهساّ  حشَس

هاث جثبذ حٓ 1919مىر طىت  ؿاوي. وهره الدشَس ٗاث البًر هاث مظخمدة مً ْاهىن الشس ّى وواحباث مدْٔ .وهي حشَس

ٗاهذ الخدماث اإلاهىُت جٓدم لها مً َلظؿحن ولًاًت طىت  ألازدنامازة شّس  يالخظاباث، أما ف ،اذ أوص ئ أٛو  1944َٓد 

ت حىزج خػس، ومً طىت  ٗائهم مً الٓدض الى نمان،  1948م٘خب لشٖس الى اوشاء  باإلغاَتاهخٓلذ مإطظت طابا وشس

ؿاهُت وبمىحبه اٖدظب  1909أما في مطس َٓد بدأ جىكُم مصاولت اإلاهىت بطدوز ْاهىن لظىت  .َسوم إلاإطظاث جدُْٔ بٍس

ت 1946اإلادْٔ جٓدًسا واحتراما، وفي طىت  ىؿٓت الخلُج الهسبي ْد وفي م .جم اوشاء حمهُت املخاطبحن واإلاساحهحن اإلاطٍس

ٗاث الهىدي اإلاظخمد مً الٓاهىن  ، اذ أنؿذ ْىاهحن ألاْؿازهره  اطخٓالٛ، ولًاًت ؤلاهجلحزي جم جؿبُٔ ْاهىن الشس

ٗاث َيها أهمُت لخىكُم اإلاهىت نلى أطاض اإلاؿبٓت في البلدان اإلاخٓدمت ا ولبىان واإلاًسب الهسبي، َان  .الشس أما في طىٍز

جب  ألاطعلى اإلاهىت وشأث وجؿىزث ن ؿاهُا، ٍو هىا  ؤلاشازةاإلاؿبٓت في َسوظا والتي لم جً٘ مخؿىزة ٖما هي الخالت في بٍس

ؿاهُحن في طىت  ٙا مً ْبل البًر      مً َبل شخظ ئط٘خلىدي اطمه وباألخظ، 1905الى أن مهىت الخدُْٔ أوشأث في أمٍس

Waterhouse  ٛا ناإلاُا باطم لاطمهرا  3وماشا  Waterhouse Copper Price1 مهسَو

 مفهىم الخدكيم 1-2

ِ للخدُْٔ، هرٖس منها ما ًليً  :ىحد ندة حهاٍز

ُ٘ت للخدُْٔ بأهه: "نملُت مىهجُت ومىكمت لجمو وجُُٓم ألادلت الخهٍسِ ألاٛو :          خه حمهُت املخاطبت ألامٍس نَس

وذلٚ لخحدًد مدي الخىأَ والخؿابٔ بحن والٓساةً بشٙل مىغىعي، والتي جخهلٔ بيخاةج ألاوشؿت وألاحدار لاْخطادًت، 

 هره الىخاةج واإلاهاًحر اإلآسزة، وجبلٌُ ألاؾساٍ اإلاهىُت بيخاةج الخدُْٔ

ابت الداخلُت، البُاهاث، اإلاظدىداث، الخظاباث والدَاجس الخهٍسِ الثاوي :   "    ه خالد أمحن بأهه " َحظ أهكمت الْس نَس

         -     2مً زبح أو خظازة في جلٚ الُترة ىت مهلىمت، ومدي جطىزها لىخاةج أنمالها الخاضت للمإطظت في نهاًت َترة شمىُت مهُ

يحر الري أندها أو الري ٌظخخدمها  -الخدُْٔ هى َحظ للمهلىماث مً ؾٍس شخظ زالث الخهٍسِ الثالث : " 

حخاحها ْطد ئزباث مطداُْتها، مً  س حٛى هخاةج هرا خالٍٛو الُحظ  مؿابٓتها إلاهاًحر مىغىنُت هىنُت، وإنداد جٍٓس

و مً َاةدة هره اإلاهلىماث "مو السيبت في الَس
3 

 
                                                             

 17د .هادي الخمُمي ، هُع اإلاسحو الظابٔ ، ص  - 1

 17، ص 2000، داز واةل لليشس ، بدون ؾبهت ، نمان ، لازدن ،  علم جدكيم الحساباثخالد امحن ، -2

و لال٘ترووي -3    01:09نلى الظانت : 06/05/2021ًىم    setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.html-http://cte.univ:  مً اإلاْى

 
 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.htmlيوم%2006/05/2021
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.htmlيوم%2006/05/2021
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الخدُْٔ هى نبازة نً َحظ اإلاظدىداث والخظاباث والسجالث '' :مً خالٛ هره الخهاٍزِ وظخخلظ ما ًلي      

س هدُجت اإلاشسوم خالٛ َترة  ٗان جٍٓس س اإلاالي طىاء  الخاضت باإلاإطظت َحطا دُْٓا، حتى ًؿمئن اإلادْٔ مً أن الخٍٓس

ص اإلاالي في نهاًت الُترة الصمىُت، أو  س نً اإلاٖس س آخسشمىُت، أو جٍٓس ودُْٓت للًسع ًكهس ضىزة واضخت وحُُٓٓت  أي جٍٓس

س  .1'' الري أند مً أحله هرا الخٍٓس

 وي: أهداف وأهميت الخدكيماإلاطلب الثا

 :2أهداف  الخدكيم :2-1

  :ًمً٘ جٓظُم أهداٍ الخدُْٔ ئلى مجمىنخحن

  :هاـًدزج جحخ الخٓلُدًت و ألاهداٍأ. 

  .نليها لانخمادومدي  املخاطبُتالخأٖد مً صخت البُاهاث . .1

  .نلى شُاَُت الٓىاةم اإلاالُتي َني اطدىادا ئلى أدلت وبساهحن ئبداء زأ. .2

 .مً أخؿاء ويش محاطبُه والسجالثاٖدشاٍ ما ْد ًىحد بالدَاجس . .3

ابت داخلُت حُدة ٛخالمً  ألاخؿاءالخٓلُل مً َسص ازجٙاب . .4  .الخأٖد مً وحىد ْز

تنلى وغو الظُاطاث واجخاذ الٓسازاث   ؤلادازةمظاندة . .5  .اإلاىاطبت ؤلاداٍز

بي اإلاالُتمظاندة الدواةس . .6  .في جحدًد الىناء الػٍس

 .الىؾً لاْخطادفي جخؿُـ  ألاخسي مظاندة الجهاث الخٙىمُت . .7

 الخدًثت ألاهداٍب. 

  .وأطبابها وؾّس مهالجتها لاهحساَاثوجحدًد  ألاهداٍمساْبت الخؿـ ومخابهت جىُُرها ومدي جحُٓٔ . 1 :

ٓا  ألانماٛجُُٓم هخاةج . 2  .اإلاسطىمت لؤلهداٍَو

ٔ مىو جحُٓٔ أْص . 3   .في حمُو هىاحي اليشاؽ ؤلاطساٍى ُٖاءة ئهخاحُت مم٘ىت نً ؾٍس

اهُت جحُٓٔ أْص . 4  .لؤلَسادى ْدز ممً٘ مً الَس

  1 :حتى ًإدي الخدُْٔ دوزه ٗله ًجب أن ًحٓٔ أهداٍ أخسي والتي ًمً٘ أن هلخطها َُما ًلي 

نليها  اإلاخهاٍز املخاطبت إلابادبؾبٓا  إلآدمت اإلاالُتًحٓٔ مً الهىاضس  اإلادْٔ: ٌهني أن (َطا )ؤلا نسع الٓىاةم -. 1

ًجب أن ٌشخمل نلى ٗل ما حاء مً الٓىاةم  ؤلاَطا َُخخد ئحساءاث نملُت الخحٓٔ مً صخت حمُو البُاهاث وبما أن 

ت َيها، وما ألخٔ بها، َان هدٍ نسع الٓىاةم ًجب أن ٌظخىفي حمُو الهىاضس اإلاالُت   .الجىهٍس

الُترة  خالٛبالدَاجس  اإلاسجلت اإلاالُتبالخحٓٔ مً أن ٗل الهملُاث  اإلادْٔ: ًٓىم اإلاالُت اإلاهلىماثشسنُت وصخت -. 2

ٗان ًجب أن جٙىن جلٚ الهملُاث والبُاهاث  اإلاإطظتحه٘ع َهاٛ الخًحراث في مىازد والتزاماث  بالىكام  اإلادنمتومً زم 

ابت الداخلُت ونلى  ُذ ومدي  اإلادْٔالجُد للْس ت ؾبُهت وجْى  لاخخُازاثأن ًُٓم ذلٚ الىكام حتى ٌظهل نلُه مهَس

هاٛ، ومً حهت أخسي ًخهحن نلى  ألاطاطُت الىاحبت أدائها حتى ًخمً٘ مً ئبداء زأًه بشٙل مىغىعي ونادٛ وضادّ َو

  .للهملُت ةممال الخأُٖد مً أن هىإ جأًُد مظدىدي  اإلادْٔ

                                                             

ت، مطس،  مبادئ و اسس اإلاساحعت علما و عمالنبد الُخا  الخطً ،  -1  .4،ص 1994، مإطظت شباب الجامهت ، لاط٘ىدٍز

 .320ص319، ص 1987، داز الُازوّ ، مطس ،  مبادئ اإلاساحعت بين الفكس و الخطبيمنبد اإلاىهم ، جحظحن الشاذلي ،  زؤٍو  -2
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ٛ الهدًد مً  (ولالتزاماثالخّٓى ): ًجب الخحٓٔ مً ملُ٘ت اإلالُ٘ت-. 3  دلُالونلى السيم مً أن الخُاشة ْد جٙىن  ألاضى

ٛ نلى ملُ٘ت بهؼ  مٓبىال د له أن  ألاخسي  ؤلاحساءاثًجب أن ٌهخمد نلى  اإلادْٔأن  ، ئالألاضى ٛ التي جٖإ  اإلاسجلت ألاضى

الدالت  اإلاظدىداثًٙىن بُحظ  اإلالُ٘تيالبا للخحٓٔ مً هره  اإلاخبو ؤلاحساءَهاٛ، ونلى  طظتاإلاإ بالدَاجس التي جمل٘ها 

  .اإلالُ٘تنلى هره 

م: نادة ما جٓىم -. 4 ٛ الخٍٓى خُت أوالظّى أو أيهما أْل وذلٚ  اإلاظدىُرةيحر نلى أطاض الخٙلُت  ألاضى أوالخٙلُت الخاٍز

 اإلاهدلتنً الخٙالُِ الخازحُت  ؤلاَطا نليها ٖما جُسع بهؼ اليشساث الخدًثت  اإلاخُٔ املخاطبت إلابادبؾبٓا 

ت  و ألاطهازبمظخىي  د ًخم مساحهت الخٙالُِ  باإلاإطظاث واإلاهداث اإلاباوي و املخصونالخٙالُِ الجاٍز ال٘بحرة ْو

خُت والخحٓٔ منها بُحظ   اإلاخداولت اإلاالُت وزاّألا ٖما ًجب الخحٓٔ مً ُْم طّى  اإلاظخمد وؤلازباث ألادلتالخاٍز

ٛ أو نً ُْم الظّى لبهؼ  اإلاالُتخِ صننها في ال اإلاهلًالُىمُت  ألاطهازبالسحىم ئلى  الساٖد  ٗاملخصون ألاخسي  ألاضى

ٔ الخٓدًساث   .املخاًدةَانها جٓدز نً ؾٍس

 

ٛ بالخأٖد مً الىحىد الُهلي  اإلادْٔالىحىد: ًٓىم -. 5 ، ومً حهت أخسي َُما ًخهلٔ بحظا لؤلضى باث الخطىم، والخّٓى

 مسجلت بالدَاجس، وبالؿبو َان ئحساءاث الخحٓٔ مً الىحىد أنها حهخمد نلى الهىطس اإلاىحىدة اماثلالتز الخأٖد مً أن 

  .َهالُت الخٙلُت والخطٛى نلى الدلُل و

ص هرا الهدٍ نلى الخحٓٔ مً أن اإلاالُتالُترة  اطخٓالٛ-. 6 تٖر بحن  مالةموالخٙالُِ خططذ بشٙل  ؤلاًساداث: ٍو

والتي  املخاطبُتالتي حدزذ ْبل نهاًت الُترة  اإلاالُتالىكس في ٗل الهملُاث  اإلادْٔومً هىا ًخهحن نلى  املخاطبُتالُتراث 

خظ الُترة الخالُت لم جىدزج غمً وشاؽ التي ج اإلاالُتًجب أن جٙىن مسجلت، ٖما ًجب أن ًخحٓٔ مً أن الهملُاث 

ٗاَت  الب أًػا ئنادة حظاب ُْمت مهُىت َػالُترة الخالُت مىغىم الخدُْٔ، وهرا الهدٍ ًخؿل  و ؤلاًساداثنً جحدًد 

اث ؿبٔ نلى ٗل نىاضس الٓىاةم واإلاظخحٓت اإلآدمت اإلاطسَو ل٘ىه يالبا  اإلاالُت، وبالؿبو َان الهدٍ ًجب أن ًخحٓٔ ٍو

 . ي ألاخس  نىه باليظبت للهىاضس أهمُت باليظبت لبهؼ الهىاضس ٖثرما ًٙىن أ

 :الخدكيمميت  أه  2-2

اث دج لما ٖبر حجم  اإلاظخُُدًًأو  اإلاالُتزج أهمُت جدُْٔ الخظاباث ئلى مظخخدمي ال٘شَى وشاد ندد  اإلاإطظتمنها، ٗو

اث في بىاء  مطخخداال ٗلما أضبحذ مهمت مدْٔ الخظاباث أٖثر ضهىبت هكسا  املخاطبُتمظخخدمي البُاهاث  ال٘شَى

خمثل دوز لاْخطادًتالٓسازاث   ياملخاطبيالتي جىجم نً الىكام  لاْخطادًت اإلاهلىماثفي أهه ًػُِ ُْمت  اإلادْٔ، ٍو

مً٘ وضِ هره الُٓمت ب طلختإلا سازاتهم، ٍو ابت والثٓت، ونمىما مظخخدمي هره البُاهاث لترشُد أحٙامهم ْو الْس

اث  ٛ الٓسازاتهم جخطح مً خفي اجخاذهم ل اإلاالُتَأهمُت نملُت جدُْٔ الخظاباث وأزازها نلى طلٕى مظخخدمي ال٘شَى

 1:آلحي1

دهم  اإلاهلىماثجخُُؼ مٓداز ندم الخأٖد لدي مظخخدمي - 1  ٔ جصٍو الٙاَُت، وبالخالي ججىبهم  باإلاهلىماثنً ؾٍس

 مخاؾساجخاذ الٓسازاث

                                                             

، مرٖسة ماحِظتر في الهلىم لاْخطادًت و نلىم  جطىز وظيفت الخدكيم في مجال حكىمت الشسكاث لخجسيد مبادئ و معاًير الخىميت اإلاسخدامتَاجح يالب:  - 1

 .51، ص 2001الدظُحر ، جخطظ ادازة انماٛ لاطتراجُجُت للخىمُت اإلاظخدامت ، حامهت َسحاث نباض ، طؿُِ ، 
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س الخدُْٔ والتي جسجبـ  اإلاهلىماثٛ اللصم اجخاذ ْسازا مهحن، وذلٚ مً خٌظخ- 2 ذاث الُٓمت التي ًحطلىن نليها مً جٍٓس

  .بخحُٓٔ أهداٍ مهُىت

ِ مىاطب ًإدي ئلى ججىب الىخاةج  ذجخاالجٙىن بانثا وداَها -3 نػى  اإلادْٔمً هاحُت أخسي َٙىن  .َيها اإلاسيىبمْى

سمي هرا الىىم مً  لاجطاٛفي الخىكُم وهى م٘خب الخدُْٔ، َاهه ًمثل دوزا آخسا في  ظمى ) لاجطاٍٛو اإلاىحه  لاجطاَٛو

 :الخالُت ألاهداٍئلى جحُٓٔ  (ئلى الداخل

 .بأهداٍ م٘خب الخدُْٔ اإلادْٓحنخلٔ الىعي لدي -1 

 .الخدُْٔنلى م٘خب  الخؿىزاث الهامت والتي جإزس اإلادْٓحنحهلُم - 2 

ادة َهالُت - 3    .املجخموفي  باالجطاٛالٓاةمحن  اإلادْٓحنٍش

 1.نلى ٗل ما ًجسي في م٘خب الخدُْٔ لاؾالمفي  اإلادْٓحنئشبام زيباث - 4

 معاًير  الخدكيم     اإلاطلب الثالث: 

وجٓاض نلى غىئها هخاةج اإلاهاًحر هي ئزشاداث نملُت ًخم وغهها مً ؾٍس الدولت أو الجمهُاث اإلاهىُت إلاهالجت ْػُت ما 

ألانماٛ. ئن وحىد هره اإلاهاًحر ألحل الخُاف نلى ُْاض مىحد )مهُازي( لهمل اإلادْٔ اإلاظخٓل واملخاًد ألن هرا اإلآُاض 

اث الخد  س إلاهىت الخدُْٔ الثٓت وال٘سامت مً ْبل الجمهىز، وبالخالي الثٓت بالبُاهاث اإلاالُت، هره اإلاهاًحر حهخبر اإلاظخٍى ًَى

اإلاهاًحر التي طىٓىم بخهدادها وشسحها هي اإلاهاًحر  .للُٓام بها مً ْبل املخاطبحن الٓاهىهُحن ألحل ؤلاًُاء بالتزاماتهم ألادوى

ٙي للمحاطبحن الٓاهىهُحن نلما أن مهكم أْؿاز الهسبُت جٓىم بخؿبُٔ مهاًحر الخدُْٔ  اإلاىغىنت مً ْبل اإلاههد ألامٍس

ؿاهُت  –الدولُت والتي طخٓىم بخهدادها الحٓا  الخدُْٔ الدولُت،  1مؿابٓت إلاهاًحر  -ئن لم ًً٘ مهكم اإلاهاًحر البًر

 2 :وجٓظم ئلى زالر َئاث )مجمىناث زةِظُت( وهي

  :اإلاهاًحر الصخطُت: وهي مهاًحر جخظ شخظ اإلادْٔ واإلاخهلٓت بخأهُل اإلادْٔ وهىنُت نمله وهي-1

ب اإلانهي اإلاؿلىب والُ٘اءة الالشمت في جدُْٔ الخدُْٔ ًجب أن ًخم مً ْبل شخظ أو أشخاص لديهم الخأهُ ل والخدٍز

ُإا في املجاالث ألاخسي مثل املجاالث اإلاالُت وألانماٛ ال  .الخظاباث ٗان مإهال ٖو هرا اإلاهُاز ٌهتٍر بأن الصخظ مهما 

ب اإلانهي ٌشمل ال ب في حٓل الخدُْٔ، وإن هرا الخدٍز ب اإلاظخمس في ًخمً٘ مً الُٓام بالخدُْٔ بدون الخأهُل والخدٍز خدٍز

 .حٓل لاخخطاص ألحل مىاٖبت الخؿىز والخًُحر ُُُٖت جؿبُٓها ألحل أن ًخمً٘ مً ئضداز الخ٘م اإلاىغىعي

ت والُهلُت، َسأي  باليظبت لجمُو ألامىز اإلاخهلٓت بالخدُْٔ، َهلى اإلادْٔ أن ًحاَل نلى اطخٓاللُخه الرهىُت   الكاهٍس

ا، أما مدْٔ الخظاباث حٛى ندالت البُاهاث  املخاطبُت ًطبح يحر ذي ُْمت ئذا لم ًً٘ مظخٓال َهلُا وقاهٍس

لاطخٓاللُت حهخبر الهمىد الُٓسي إلاهىت جدُْٔ الخظاباث وفي حالت الشٚ باطخٓاللُت اإلادْٔ َان زٓت الجمهىز 

 طدىخُؼ هدُجت لرلٚ

                                                             

 . 51، هُع اإلاسحو الظابٔ ، صوظيفت الخدكيم في مجال حكىمت الشسكاث لخجسيد مبادئ و معاًير الخىميتجطىز َاجح يالب:  - 1

و ، نمان ، لازدن ،  مدخل الى الخدكيم من الىاحيت الىظسيت و العلميتد. هادي الخمُمي ،  - 2  .30، ص 2004، داز واةل لليشس و الخىَش
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سنلى اإلادْٔ أن ًبرٛ نىاًت السحل لهاةلخه أزىاء ئحساء الخدُْٔ ونىد جحػحر ا . هرا اإلاهُاز ًخؿلب مً اإلادْٔ  .لخٍٓس

س.الهىاًت اإلاهىُت جخؿلب دزاطت اهخٓادًت  اإلاظخٓل ئهجاش نمله بهىاًت نىد الُٓام باحساءاث الخدُْٔ ونىد جحػحر الخٍٓس

اث الهمل اإلاىجص)الىخاةج مً ْبل اإلاظاندًً الرًً ْامىا بالهمل الخدُْٓي. وحهني الهىاًت اإلاهىُت أن أي  (لجمُو مظخٍى

ً م ملٚ اإلاخؿلباث اإلاهىُت، أي أن لدًه مً اإلاهازاث مثل ما هى 1شخظ ًٓىم بهسع خدماجه لآلخٍس لُه أن ًٙىن مإهال ٍو

ٗالؿبِب لاطدشازي، اإلاهىدض وما شابه ذلٚ   .مؿلىب مً اإلاهً ألاخسي 

 :ها وحشملمهاًحر الهمل اإلاُداوي: وهي اإلاخهلٓت بدىُُر نملُت الخدُْٔ وؤلاحساءاث التي نلُه ئهجاش -2

  .ًجب الخخؿُـ الٙافي لهملُت الخدُْٔ ٖما ًجب ؤلاشساٍ نلى اإلاظاندًً، ئن وحدوا  

ابت الداخلُت لُٙىن أطاطا لخخؿُـ نملُت الخدُْٔ وجٓدًس ؾبُهت   ًجب أن ًٙىن هىالٚ َهم ودزاطت وجُُٓم لىكام ْز

ذ ومدي الُحظ الري طُٓىم به   .ْو

ٗاَُت ومالةمت وذ  اث نالْت وذلٚ مً خالٛ الُحظ، اإلاالحكت، لاطخُظاز، الخأًُداث وؤلاحساءاث الخطٛى نلى أدلت 

حر أطاض مهٓٛى لسأي اإلادْٔ حٛى البُاهاث املخاطبُت   .ألاخسي لخَى

س اإلادْٔ وحشمل نلى- 3 س: جبحن الخىحيهاث اإلاهُىت لخحػحر جٍٓس  :مهاًحر الخٍٓس

س مً أن البُاهاث املخاطبُت ْد ج    .م جحػحرها حظب اإلابادب املخاطبُت اإلاخهاٍز نليها نمىماًجب أن ٌشحر الخٍٓس

ٗاهذ في   س ًجب أن ٌشحر ئلى الكسٍو التي لم ًخم َيها اجبام اإلابادب املخاطبُت اإلاخهاٍز نليها في الظىت الخالُت ٖما  الخٍٓس

 (الظىت الظابٓت )أي مبدأ الخمازل والثباث

ٗاَُت ئال ئذا ذٖس خالَا لرلٚ مً ْبل اإلادْٔحهخبر لاًػاحاث واإلاهلىماث اإلالخٓت مو    البُاهاث اإلاالُت 

س نلى ئنؿاء السأي حٛى البُاهاث املخاطبُت ٖٙل )مً حمُو . حىاهبها اإلاادًت( أو ئنؿاء زأي  ًجب أن ًحخىي الخٍٓس

 .مخحُل، زأي ]طلبي[ أو ندم ئنؿاء السأي وفي حالت ندم ئنؿاء السأي الىكُِ ًجب ئنؿاء ألاطباب
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 الداخلي. لخدكيمل : ؤلاطاز الىظسي اإلابحث الثاوي

وأهىاعه مفاهيم وحعازيف حىل الخدكيم الداخلي  ألاول:اإلاطلب   

 مفاهيم وحعازيف حىل الخدكيم الداخلي  1-1

ِ التي جىاولذ مىغىم الخدُْٔ بخهدد اإلاخخططحن والهُئاث اإلاهخمت بهره اإلاهىت حُث جىحص   حهددث وجىىنذ الخهاٍز

 البهؼ منها َُما ًلي:

 الخعسيف ألاول:

ت، حهبر نً وشاؽ داخلي مظخٓل " ٌهٍس أحمد حلمي حمهت الخدُْٔ الداخلي بأهه - ت جابهت إلدازة الشٖس وقُُت ئداٍز

ابت ت بما َيها املخاطبت لخُُٓم مدي جماش ي الىكام مو ما جخؿلب ؤلادازة، أو الهمل نلى حظً  إلْامت الْس ؤلاداٍز

 1. اطخخدام اإلاىازد بما ًحٓٔ الُ٘اًت الٓطىي "

 الخعسيف الثاوي:

ابت الداخلُحن: - هى وشاؽ  الخدُْٔ الداخلي"  :IFACI أما الخهٍسِ اإلاخٓدم مً ْبل اإلاههد الُسوس ي للخدُْٔ والْس

ٓدم هطاةح لخحظِىه، ٖما ٌظاهم في خلٔ  ت غماها بخطىص دزحت الخح٘م في نملُاتها، ٍو س للشٖس مظخٓل وهادٍ، ًَى

ابت و ت نلى جحُٓٔ أهداَها مً خالٛ نمل منهجي لخُُٓم نملُاث ئدازة املخاؾس، الْس مت  الُٓمت َهى ٌظاند الشٖس الخٖى

   2."وجٓدًم اْتراحاث لخدنُم َهالُت ؤلاحساءاث اإلاخخرة 

 الخعسيف الثالث:

ابت الداخلُت اإلاخٙامل - َان الخدُْٔ الداخلي هى "  (COSO)مً حهت أخسي وحظب لجىت اإلاىكماث السانُت إلؾاز الْس

ت ألهداَها في الىىاحي   مهٓىال حٛى جحُٓٔ الشٖس
ً
ت، ًخم جطمُمها لخهؿي جأُٖدا نملُت جخأزس بمجلع ئدازة الشٖس

انل س اإلاالُت ولالتزام بالٓىاهحن وألاهكمت اإلاهمٛى بها".الخالُت: ُٖاءة الهملُاث َو  3ُتها ولانخماد نلى الخٓاٍز

ابع:  الخعسيف الس

ه الدٖخىز دمحم بىجحن " هى نبازة نً َحظ دوزي للىطاةل اإلاىغىنت جحذ جطٍس ؤلادازة الهلُا ْطد مساْبت   ٖما نَس

وحظُحر اإلاإطظت، هرا اليشاؽ ًٓىم به ْظم جابو إلدازة اإلاإطظت ومظخٓل نً باقي ألاْظام ألاخسي ئن ألاهداٍ 

                                                             
 .11، ص2000الصفاء، عمان، الطبعة األولى،  المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار حلمي،أحمد  - 1

 20ملتمى وطني حول مهنة التدليك في الجزائر الوالع واآلفاق، جامعة  التدقيق الداخلي ودوره في إنجاح مسار تطبيق الحوكمة،فهيمة، بديسي - 2

 .03، ص 2010أكتوبر  11/12أوت، سكيكدة، الجزائر 

 .22:32،على الساعة 01/00/2021، يوم  www.iia.org.sa من المولع اإللكتروني:  -3 
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ٗاهذ ؤلاحساءاث اإلاهمٛى بها وجخػمً السةِظُت للمدْٓحن الداخلُحن في ئؾاز هرا اليشاؽ الدوز  ي هي ئذن َُما ئذا 

 1.الػماهاث الٙاَُت

وهى الخهٍسِ ألاٖثر ْبىال حُث نٍس بأهه  (IAA)وفي ألاخحر وظخهسع آخس حهٍسِ الطادز نً مههد اإلادْٓحن الداخلحن 

ابي مظخٓل مىغىعي واطدشازي، مً شأهه جٓدًم الخأُٖداث الالشمت وإبداء الخىض ُاث التي جحٓٔ مً ُْمت " وشاؽ ْز

ت بىغو  ظاند هرا اليشاؽ نلى جحُٓٔ أهداٍ الشٖس ت وجإدي ئلى جحظحن أدائها، َو د مً َهالُت الشٖس مػاَت وجٍص

ٗاث ". مت الشس ابت، وحٖى  1أطالُب مىهجُت مىكمت لخُُٓم وجحظحن َهالُت ٗل مً: ئدازة املخاؾس، الْس

خػمً الخهٍسِ ألاخحر وبمحخىاه الىاطو حملت م  ً الخطاةظ جخمثل في:ٍو

هني أن ًٙىن اإلادْٔ الداخلي مظخٓال نً ألاوشؿت التي ًٓىم  الخدكيم الداخلي وشاط مسخلل داخل الشسكت:- َو

ت مثل مجلع ؤلادازة أو لجىت  اث الهُٙل الخىكُمي للشٖس  ألنلى مظخٍى
ً
ا بخدُْٓها بهُدا نً أي غًىؾاث وأن ًدبو ئداٍز

 الخدُْٔ.

لت ئلُه بهُدا  مىضىعي الخدكيم الداخلي وشاط - اث اإلاىغىنُت في أداء ألانماٛ اإلاٗى أي أَن اإلادْٔ ًلتزم بأنلى مظخٍى

 نً أي جححز.

ظاهم في ئدازة املخاؾس  :الخدكيم ذو طبيعت اسدشازيت - ت َو ت بما ًػُِ ُْمت للشٖس أي جٓدًم خدماث اطدشاٍز

ت للمدْٓحن الداخلُحن،  ابت، بدون أي مظإولُت ئداٍز  مثل ذلٚ الىطُحت.ونملُت الْس

ت للىضٛى ئلى  - مت واملخاؾس لِظاند الشٖس ابت، الخٖى الخدُْٔ الداخلي وشاؽ يهدٍ ئلى جُُٓم نملُاث ئدازة الْس

 أهداَها اإلاسحىة.

الحل ٖرلٚ مً خالٛ الخهٍسِ ألاخحر إلاههد اإلادْٓحن الداخلُحن بأهه لم جً٘ هىإ ئشازة للخدُْٔ الداخلي نلى أهه  ٍو

ابي مظخٓل، وجم الخىغُح أٖثر في هرا الشأن مً خالٛ اإلآاٛ الري وشاؽ داخلي، ب ُه بأهه وشاؽ ْز ل اٖخُى بخهٍس

ت وباالنخماد نلى اإلادْٓحن الخازحُحن في وقُُت الخدُْٔ الداخلي، بحن َيها أن  أضدزه اإلاههد واإلاسطىم باإلاطادز اإلاشتٖر

ت، حُث   ًىحد زالزت مطادز ألداء وشاؽ الخدُْٔ الداخلي:خدماث الخدُْٔ الداخلي ًمً٘ أن جىُر مً خازج الشٖس

ت. داخليا:- حُث ًخم الُٓام بخدماث الخدُْٔ الداخلي باالنخماد نلى ْظم الخدُْٔ الداخلي اإلاىحىد داخل الشٖس  

حُث ًخم الُٓام بخدماث الخدُْٔ الداخلي باالطخهاهت بمٙاجب الخدُْٔ دون لانخماد  الاسخعاهت باإلاطادز الخازحيت:  

ت.  نلى ْظم الخدُْٔ الداخلي اإلاىحىد بالشٖس

ت بأداء بهؼ أنماٛ الخدُْٔ مو لاطخهاهت بمطدز  اإلاطادز اإلاشتركت: بمهنى ُْام ئدازة الخدُْٔ الداخلي داخل الشٖس

ت، وأال جٙىن  أو ؾٍس خازجي للُٓام بمهام أخسي، نلى أن ًكل ؤلاشساٍ مً ْبل ئدازة الخدُْٔ الداخلي اإلاىحىدة بالشٖس

ىإ اشدواحُت في الهمل، وأن ًٙىن هىإ جيظُٔ وحهاون بُنهما.ه  
                                                             

 

-1 Louis vaurs، Audit interne، enjeux et pratique à l’international، Edition d’organisation، Paris, 2007، Page 21. 
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الخدُْٔ الداخلي هى وقُُت مظخٓلت داخل اإلاإطظت، جٓىم "ومً خالٛ الخهاٍزِ واإلاُاهُم الظابٓت ًمً٘ الٓٛى أن:  

 "نلى أطاض َحظ وجُُٓم الجىاهب اإلاالُت ويحر اإلاالُت داخل اإلاإطظت وجٓدًم الىصح وؤلازشاداث للمإطظت

 :أهىاع الخدكيم الداخلي 1-2

ه ئال الداخلي الخدُْٔ أهىام حهّدد مً لسيمبا
ّ
 َٓد الخدُْٔ، ولهرا، أزىاء بهػها نً ألاهىام هره َطل الطهىبت مً أه

 الخهامل هىم وحظهُل ٗل َهم جبظُـ احل مً الخالُت ألاْظام ئلى الداخلي الخدُْٔ جٓظُم نلى اإلادْٓحن مههد نمد

 الخدُْٔ وهره لاهىام جخمثل في: أهداٍ جحُٓٔ احل مً مهه

 الداخلي الخدكيم (: أهىاعI-10)زكم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

زداث،اخلِ نبد هللا الى اإلاطدز: 
 

و، الؿبهت ألاولى، نمان ، IIAدليل الخدكيم الداخلي وفم اإلاعاًير الدوليت الطادزة عن  مإطظت الىزاّ لليشس والخىَش

 .56،ص2014،الظىت

 1 :الدشغيلي الخدكيم-1

 ومظاندة جدُْٓها اإلاساد ألاوشؿت في لاْخطادًت والُهالُت الُ٘اءة مً الخحٓٔ الى يهدٍ

هٍس .واْعي نمل طلٕى وههج احل مً مجدًت جىضُاث بخٓدًم اإلاشاٗل حل نلى ؤلادازة الدشًُلي ب  الخدُْٔ َو

م الُحظ بأًهُه " العملياث( )جدكيم م ٌشمل ٖما ؤلادازة، ئنالم لًسع اإلاشسوم لهملُاث الشامل والخٍٓى  الخدُْٔ جٍٓى

ت، باإلغاَت ئلى اإلاادًت اإلاىاد اطخخدام ُٖاءة م والبشٍس جب الهملُاث، مخخلِ ئحساءاث جٍٓى  ًخػّمً الخدُْٔ ان ٍو

شمت الخىضُاث أًػا
ّ
ّ  اإلاشاٗل إلاهالجت الال ادة والؿس  .والسبحُت الُ٘اءة لٍص

 : اإلاالي الخدكيم-2

رلٚ اإلاالُت اإلاهلىماث نلى لانخماد ومدي البُا ث دْت مً الخحٓٔ الى يهدٍ ٛ  نلى املخاَكت ٖو  ٗاَت وجخػو .ألاضى

 :نلى جٓىم والتي واإلاظدىدي اإلاالي للخدُْٔ اإلاالُت الهملُاث
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 ـــــالي ــالم
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 الــبيئي ـــ   

 األداءـــ
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ٛ  الطادزة والخهلُماث والٓىاند اللىاةح به حظمح ما مو ًخماش ى الطٍس ان مً الخأٖد 1-  .ابه اإلاهمى

ٛ  الظلؿت انخماد مً والخثبذ الطٍس ئحساءاث طالمت مً الخأٖد 2-  .حدود ضالحُتها وفي الطٍس انخماد لها املخى

 وؤلاًطاالث ٗالُىاجحر ألاطاس ي الطٍس مظدىد أضل اطخ٘ماٛ مً والخأٖد الطٍس لهملُت اإلاظدىدًت اإلاساحهت 3-

 .ألاضلُت وال٘شٍى

 مالُت مخخّططت مساحهت وحىد ًىُي ال ألاضلي إلاظدىدبا الطٍس خالٛ مً الطٍس ج٘ساز احخماٛ ندم مً الخأٖد 4-

 .الداخلي الخدُْٔ واحباث اججاه وألاْظام ؤلادازاث مظإولُت الطٍس ْبل

 جدكيم هظم اإلاعلىماث:-3

ذ اّن الهدٍ مً جدُْٔ هكم اإلاهلىماث هى  س اإلاالُت والدشًُلُت في الْى الخحٓٔ مً طالمت اإلاهلىماث إلنؿاء الخٓاٍز

ٗاملت ومُُدة  .اإلاىاطب وصخُحت و

 :في اإلادْٔ هكس وحهت مً الُدوي  الهمل بِئت نً آلالي الخاطب بِئت وجخخلِ

 -ت الهملُاث مً ٖثحر دمج الى للهملُاث آلالي الدشًُل ًإدي :اإلاهام فطل   واحدة خؿىة في اإلاظخٓلت الُدٍو
ّ
مما

ابت ًإدي غهِ ادة َطل نً الىاججت الْس ػها ًمً٘ املخاؾس في اإلاهام وهره الٍص ابُت حساءاثبا بظهىلت حهٍى  ْز

 بدًلت.

 -:ُت لهملُاث الدشًُل املخخلُت، َبِىما  اخخفاء مساز الخدكيم جخخُي في بِئاث الخاطب آلالي ؤلازباجاث الىْز

ت جخمّخو  ُت لٙل نملُت مً الهملُاث وجازباباٗاهذ البِئت الُدٍو لخالي وحىد مظاز ودلُل واضح إلاساحل باث وْز

ب الهملُت، طحر
ّ
ٗل  اهجاش ونىد مظخمسة زةبطى  آلالي الخاطب نلى الخدُْٔ بهملُت الُٓام غسوزة الى ذلٚ جؿل

  .الهملُت اهتهاء حّتى لاهخكاز وندم اإلاساحل مً مسحلت

 -جُ٘ل بِئت الخاطب آلالي لاحظاّ والثباث في حشًُل الهملُاث بما ًػمً اخخُاء حشغيل مىّحد للعملياث :

ت والخظابُت، وفي اإلآابل َاّن بِئت الخاطب آلالي جٙىن نسغت وبشٙل أٖبر  ت ألاخؿاء البشٍس مً البِئت الُدٍو

                     1                                    لؤلخؿاء في نمل الىكام ٖٙل وذلٚ بظبب خؿأ مثال في بىاء البرامج.

 - إلاباشسة بدىُُر الهملُاث دون الخاحت للمىآَت اإلاظبٓت بآًىم الخاطب  لعملياث:بامباشسة الحاسب آلالي

ت.هى الخاٛ في البِئ ٖما  ت الُدٍو

 -:ادة لمجحهمل ا جصاًد فسص حدوث ألاخطاء والخجاوشاث مىنت الخالُت مً ضُاث بِئت الخاطب آلالي نلى ٍش

ىم ألاخؿاء والخجاوشاث اإلآطىدة:  َسضت ْو

 ئمٙاهُت الىضٛى مً نلى بهد الى الخاطب آلالي الى بُاهاث الخاطب وخاضت في بِئت شبٙاث الخاطب. -

حز ال٘بحر للبُاهاث واإلاهلىماث في الخاطب آلالي، نلى ن٘ع الخاٛ في بِئت الهمل الُدوي -        لتٖر

ل مً َسضت مالحكخه لؤلخؿاء -
ّ
ت مظخخدم الخاطب آلالي في نملُت الدشًُل مّما ًٓل  ندم مشاٖز

 .ئمٙاهُت حدور ألاخؿاء والخجاوشاث في مسحلت جطمُم، او ضُاهت الخاطب -

                                                             

 .56-55صهُع اإلاسحو الظابٔ ،، زداثاخلِ نبد هللا الى  - 1



الخـدكيــم الداخـــــلي. إلــــــــــــــــى مدخـــل الفطل ألاول                                             

 

[15] 
 

 - جمىح بسامج الخاطب آلالي َسضت أٖبر للمخابهت وؤلاشساٍ ؤلادازي  اإلاخابعت وؤلاشساف ؤلادازي:شيادة فسضت

وذلٚ مً خالٛ الخحلُل الخُػُلي للبُاهاث ومً خالٛ بسامج الخدُْٔ واإلاخابهت اإلاتزامىت مو نملُاث الدشًُل 

 آلالي.

 -لضبط والسكابت العامت في بيئت اعخماد عىاضس الضبط واإلاخابعت في البرامج الخطبيليت على عىامل ا

ابت في بِئت  الحاسب: ابت في البرامج الخؿبُُٓت نلى مخاهت نىامل الْس ُاءة نىاضس الْس حُث حهخمد َهالُت ٖو

 الخاطب آلالي

 -حر هكسا :الخحليليت إلاساحعتبا للليام الفسص س، مً أٖبر ل٘مُت آلالي الخاطب لَى َاّن  البُاهاث والخٓاٍز

                                                                                               1.منها الىخاةج الخُطُلُت للبُاهاث واطخخالص الخحلُل بهملُاث للُٓام جصداد الُسضت

 جدكيم ألاداء:-4

ألهكمت بااإلاىقُحن ومدي لالتزام ئن الهدٍ مً جدُْٔ ألاداء هى الخأٖد مً الُهالُت والُ٘اءة لاْخطادًت ألداء 

ت لخدُْٔ ؤلادازي ٗىهه ًٓىم بُحظ شامل لئلحساءاث وألا باوالٓىاهحن. ًؿلٔ نلى هرا الىىم مً الخدُْٔ  طالُب ؤلاداٍز

 وجخم في آلاحي:

مً حُث مدي جىأَ الظُاطاث والخؿـ مو ؤلاحساءاث اإلاّخبهت ومساحهت حمُو وطاةل اإلاساْبت  جلييم ألاداء:- 1

س الشهسي للمىاشهت(.لل شِ لاهحساَاث مو ئبساش الخىضُاث الهالحُت )الخٍٓس   خحٓٔ مً مدي لاطخخدام ألامثل ٖو

و الُ٘اًت ؤلاهخاحُت مً  الحكم على الكفاًت وجسشيد ؤلاهفاق:-2 حطس أي غُام في اطخخدام مىازد اإلايشأة وَز

هالُتهىد اإلاّ٘سز وأي ئطساٍ في اطخخدام اإلاىازد و لمجخالٛ جدّبو ا  .ندم اطخخدامها بُ٘اءة َو

 الخدكيم البيئي: -5

لبِئت والخلىر وما ًمً٘ أن ًىاحه اإلايشأة والخُاف باألهكمت الخاضت باالهدٍ مً الخدُْٔ البُئي ُْاض مدي لالتزام 

را حماًتها مً  لاطخجزاٍ، أو نلى ألاهكمت البُئُت وحماًتها مً مخخلِ اإلاطادز التي جإّدي الى جدهىزها ومىازدها ٖو

 :لاهٓساع. وجحدًد وجُُٓم اإلاكاهس البُئُت الخالُت

ت لؿبٓت ألاوشون، الخدخحن الخسازة والسؾىبت الهالُت في  ُاث، اإلاىاد اإلاظخجَز
ّ
ألايبرة، الطجُج، اإلاُاه الهادمت، حّس املخل

ُاث الطلبت ...الخبامىاؾٔ ؤلاهخاج، هدز الؿاْت ال٘هس
ّ
 .ةُت، املخل

د مً أّن اإلايشأة نملذ نلى انخماد مكاهس البِئت الهامت لػبؿها والظُؿسة نليهاَهلى الخدُْٔ ا
ّ
 لداخلي أن ًخأٖ

س نلى ندالت البُاهاث اإلاالُت 
ّ
شمت إلاىاحهت أي أزس بُئي ْد ًإز

ّ
رلٚ أخر لاحخُاؾاث الال لخحظحن ألاداء البُئي للميشأة ٖو

 2ا.بهوالخأٖد مً لالتزام 
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 أهدافه الثاوي:  أهميت الخدكيم الداخلي و اإلاطلب

 1أهميت الخدكيم الداخلي: 2-1

اٖدظبذ مهىت الخدُْٔ الداخلي أهمُت ٖبحرة حُث أضبح لها دوز هاما في اإلاإطظاث وذلٚ إلاا أزبدخه مً غبـ 

اث التي جٓدمها للمخالُاث ولاهحساَاث نً ألاهداٍ التي حظعى ؤلادازة لخحُٓٓها، وحهىد أهمُت هره الىقُُت للخدم

ٓا إلاا مىضح أدهاه:  لئلدازة في مخخلِ املجاالث وحهد ضمام ألامان في ًدها، ئذ ً٘مً بُان أهمُت الخدُْٔ الداخلي َو

  ت مً خالٛ الخيظُٔ بحن ألاوشؿت املخخلُت وله دوزا هاما في . جىاَس حمُو آلُاث الػمان اإلاهمت الطخمساز الشٖس

حر غماهاث ملجلع ؤلادازة ولجىت الخدُْٔ واإلادًس جحظحن ؤلادازة، ئذ ئًن الخدُْٔ  ا لخَى الداخلي وشاؾا محىٍز

ٛ
ً
ت جداز بشٙل َها  الخىُُري وأصخاب اإلاطلخت بأن الشٖس

   ابت واإلاظاهمت في اطخمساز َانلُت هرا ًلهب اإلادْٓىن الداخلُىن دوزا هاما في جُُٓم َانلُت أهكمت الْس

الداخلي بأنلى مظخىي في الخىكُم مما ٌهؿُه طلؿت أْىي وجأزحرا الىكام، وذلٚ بظبب ازجباؽ ْظم الخدُْٔ 

 أٖبر في اجخاذ الٓسازاث.

  ،ِادة ؤلاهخاحُت وجحظحن نملُت الخخؿُـ وجٓلُل الخل خُؼ جٙالُِ الدشًُل مً خالٛ جحظحن الُ٘اءة وٍش

ٗاث. ت جخحٓٔ هدُجت لىحىد هره الىقُُت في الشس  َػال نً جحُٓٔ نىاةد طىٍى

 ت وما ًسجبـ بها مً َسص جحلُل هٓاؽ ا ت مو مساناة الثٓاَت الخىكُمُت والٓسازاث ؤلاداٍز لٓىة والػهِ للشٖس

 وتهدًداث لًسع جحظُنها.

  ئَادة اإلادْٔ الخازجي مً أنماٛ الخدُْٔ الداخلي مً خالٛ جىحُه لاطخُظازاث اإلاىاطبت لؤلَساد اإلاىاطبحن

ت وجحدًد غمً الٓظم والتي ًمً٘ أن ًحطل بىاطؿتها نلى مهلىم اث مُُدة حظانده في َهم بِئت الشٖس

وجُُٓم مخاؾس الخدُْٔ وذلٚ ألن ْظم الخدُْٔ الداخلي ًمً٘ أن ًحطل نلى مثل ه٘را مهلىماث أزىاء ُْامه 

مت ٖمجلع ؤلادازة ولجىت الخدُْٔ.  بمهامه لانخُادًت. باإلغاَت ئلى الخيظُٔ مو الجهاث اإلاظإولت نً الخٖى

ٗاآلحيومً الهىامل الت   س لاهخمام بالخدُْٔ الداخلي   :2ي طاهمذ في جؿٍى

ٗاَت الهاملحن  - جؿىز حجم اإلاإطظاث واهدشازها حًساَُا نلى هؿاّ واطو مما أدي ئلى جباند اإلاظاَت بحن ؤلادازة الهلُا و  

ٗاث اإلاظاهمت وحاحتها للمهلىماث لظالمت اطدثماز أمىالها وصخت وندالت ؤلاَطا  نً البُاهاث والٓىاةم - قهىز الشس

 الخظاباث الخخامُت اإلايشىزة 

ت في اإلاإطظت، مما دَو باإلدازة ئلى - اث ؤلاداٍز لاطخٓالٛ الخىكُمي لئلدازاث غمً الهُٙل الخىكُمي وحهدد اإلاظخٍى

ؼ الظلؿاث وا ٓا للظُاطاث جٍُى إلاظإولُاث، ومً زم حاحت ؤلادازة للخأٖد مً طالمت اطخهماٛ وجحمل اإلاظإولُاث َو

 والىكم وؤلاحساءاث اإلاهمٛى بها

                                                             

ٗادًمُت الداخلي،الخدكيم الداخلي في الشسكاث العامت وفم معاًير الخدكيم د. دمحم شامل َلُح الظاندي، - 1 و، الؿبهت ألاولى،  IAG داز نشخاز ألا لليشس والخىَش

 .18-17، ص2019بًداد الهساّ، 

.127ص ،2010 نمان، الهسبي، املجخمو م٘خبت والداخليت، اإلااليت السكابت في حدًثت مفاهيمم الخؿُب، زايب خالد-3
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س. - حاحت املجخمو ئلى البُاهاث واإلاهلىماث اإلاثبخت في الخٓاٍز  

 1أهداف الخدكيم الداخلي:2-2

ًدبحن أن الهدٍ السةِس ي للخدُْٔ الداخلي هى مظاندة  مً خالٛ الخهٍسِ اإلآدم مً ؾٍس مههد اإلادْٓحن الداخلُحن

ت في جىُُر مهامهم ومظإولُتهم، وبطُت نامت ٌظعى الخدُْٔ الداخلي لخحُٓٔ ألاهداٍ الخــالُت:  حمُو أؾساٍ الشٖس

 :وذلٚ مً أحل اٖدشاٍ هٓاؽ الػهِ أو الىٓظ في  مخابعت جىفير الخطط والسياساث اإلاسسىمت وجلييمها

الىكم وؤلاحساءاث اإلاظخهملت بٓطد الخهدًل والخحظحن الالشمحن، َهلى طبُل اإلاثاٛ ًجب أن ًخهدي الخدُْٔ 

ٓت الخهامل بالىٓدًت وؤلاحساءاث اإلاخبهت في  ىت ئلى مساْبت ؾٍس ت وغو ألاشخاص ألامىاء نلى الخٍص الداخلي زٍؤ

، و في حمُو الخاالث نلى اإلادْٔ الداخلي ئؾالم ئدازة اإلاشسوم نلى مدي مظاًسة الخؿبُٔ الٓبؼ والطٍس

 .الهملي للخؿـ والظُاطاث اإلاسطىمت لخحُٓٔ ألاهداٍ

  :ت، وهرا الخحلم من كيم ألاضىل ومطابلتها بالدفاجس  وذلٚ مً أحل حماًت أمىاٛ الشٖس

ابت نلى الهملُ اتي ًخؿلب غسوزة ئحٙام الْس اث الىٓدًت ونملُاث املخاشن والُٓام بأنماٛ الجسد، اليشاؽ الْى

وغسوزة الخأٖد مً وحىد الخأمحن الالشم وبالُٓمت الٙاَُت وجُادي الخظاةس الىاحمت نً ؤلاهماٛ أو ندم 

ً يحر الظلُم للمىازد أو البػاتو مما ٌهسغها للخلِ.    الُ٘اًت، ومً ألامثلت نلى ذلٚ خظاةس الخخٍص

 خؿلب هرا ألامس مً اإلادْٔ الداخلي الُٓام بهملُت جدُْٔ هاث املحاسبيت وجحليلها: الخحلم من صحت البيا ٍو

ام ومالءمتها لؤليساع التي حظخخدم َيها،  مظخمس مظدىدًا وحظابُا ومشابه، للخأٖد مً صخت البُاهاث وألاْز

طخيخاج نالْاث مهُىت ٖرلٚ نلى اإلادْٔ الداخلي أن ًٓىم بخحلُل جلٚ البُاهاث بالسبـ واإلآازهت وماشابه ال 

 بحن جلٚ البُاهاث وأهه ًمً٘ لاطخُادة منها في جىحُه باإلاشسوم باإلغاَت ئلى وحىد أهداٍ أخسي:

 اإلاظاهمت في جحدًد وجُُٓم املخاؾس الهامت وجٓدًم الخىضُاث لخحظحن بسهامج ئدازة املخاؾس  -

ابت الداخلُت.-  اإلاظاهمت في جُُٓم وجحظحن أهكمت الْس

انلُت جُُٓم نم- مت َُما ًخهلٔ بخحُٓٓها ألهداَها اإلاخهلٓت بالهدالت واإلاظاواة واإلاظاءلت َو لُاث الخٖى

ابت واإلادْٓحن الداخلُحن والخازحُحن وؤلادازة.  الخىاضل بحن اإلاٙلُحن بالْس

س اإلاالُت. -  مظاندة مجلع ؤلادازة ولجىت الخدُْٔ في غمان حىدة الخٓاٍز

الخهٍسِ الخدًث إلاههد اإلادْٓحن الداخلُحن واإلاهاًحر الطادزة نىه ًمً٘ ئغاَت هدٍ مهم ٖما أهه ومً خالٛ اطخٓساء  -

ابت  هالُت في نملُاث ئدازة املخاؾس والْس س ـاُٖد مىغىعي واإلاظاهمت بُ٘اءة َو ت مً خالٛ جَى وهى ئغاَت ُْمت للشٖس

مت وجحُٓٔ هخاةج جخىأَ مو ما هطذ نلُه م  دولُت. هاًحر الخدُْٔ الداخلي الوالخٖى

ادة وجىىم اليشاؾاث املخخلُت،  - ومً خالٛ مما طبٔ َان هؿاّ وأهداٍ وشاؽ الخدُْٔ الداخلي اشدادث وجىىنذ مو ٍش

ت مً لاهحساٍ والخأٖد مً  ت وجحمي الخؿـ ؤلاداٍز اةُت ألنها جحمي أمىاٛ الشٖس حُث أن وقاةُه جخػمً خدماث ْو

س الىطاةل ؤلاحساءاث الُُ٘لت باملخاَك ت، ٖرلٚ هي ئوشاةُت ألنها جػمً دْت البُاهاث مدي جَى ت نلى أضٛى الشٖس

                                                             

و، ؽ  والعمليت،علم جدكيم الحساباث الىاحيت الىظسيت خالد أمحن نبد هللا ، -1  .182-181، ص2007، ألازدن، 9داز واةل لليشس والخىَش
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اإلاظخهملت مً ْبل ؤلادازة في جىحُه الظُاطت الهامت للمشسوم، وجدخل الخحظِىاث والخهدًالث الالشمت نلى ؤلاحساءاث 

ت وجحٓٔ ُْمت مػاَت والشٙل اإلاىالي ًبحن ذلٚ: ابُت لخحٓٔ أهداٍ الشٖس ت والْس  ؤلاداٍز

 الداخلي الخدكيم أهداف :(I-20)زكم  الشكل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.27صمسحو طبٔ ذٖسه، اإلادخل الحدًث لخدكيم الحساباث،  حلمي،أحمد  اإلاطدز:  

 

 و مهمخه  مىكع الخدكيم الداخلي في الخىظيم ؤلادازي لث: الثااإلاطلب 

 : ؤلادازي مىكع الخدكيم الداخلي في الخىظيم أوال : 

اتي ألضٛى اإلاإطظت زم الىىاحي ؤلاوشاةُت  رلٚ الْى ئن وقُُت الخدُْٔ الداخلي في اإلاإطظت جدىاٛو املجاٛ الخُُٓمي ٖو

اث الهلُا للمإطظت،  ابُت للمظخٍى جهله أداة ْز بخٓدًم لاْتراحاث الخحظُيُت ألهكمت اإلاإطظت، ٖما أن مجاله ًدظو ٍو

اْو مهامه الىقُُت ومظئىلُاجه أمام ؤلادازة الهلُا، َهى ًُٓم نمل الًحر ولً٘ ال َاإلادْٔ الداخلي ًٓىم بهمله مً و 

ًىاحه الًحر في الهمل َهى ال ًخمخو بسةاطت مباشسة لهُئت اإلاىقُحن الرًً ًساحو نملهم ، َاإلادْٔ الداخلي مظخٓل في 

ن، َهى ًخأٖد مً الخماش ي مو جىُُر مهام وقُُخه وال ًملٚ الظلؿت نلى ئنؿاء ألاوامس بطُت مباشسة للمىقُح

 

 هدف الحماًت

حيث يتم الميام بأعمال الفحص 

والمطابمة بين األداء الفعلي والمعايير 

 الموضوعة مسبما لكل من:

 سياسة الشركة-

 اإلجراءات المحاسبية-

 نظم الضبط الداخلي -

 العناية بسجالت الشركة -

 قيم الشركة -

 أنشطة التشغيل -

 

 بىاء هدف ال

التراح الخطوات التصحيحية الالزمة 
لتصحيح نتائج الفحص والمطابمة، 

وتمديم النصائح لإلدارة ة وعلى ذلن 
يعمل المدلك الداخلي باإلضافة إلى 

مراجعة العمليات المحاسبية والمالية 
 إلى:

تحقيق مدى االلتزام بالسياسات -

 واإلجراءات والخطط الموضوعة.

التحقق من مدى سالمة -

 إجراءات حماية األصول 

 اقتراح بتحسين وتطور األداء-

 



الخـدكيــم الداخـــــلي. إلــــــــــــــــى مدخـــل الفطل ألاول                                             

 

[19] 
 

حطه بًسع  مظإولُت املخؿئ، حُث أن ما ًٓىم به مً َحظ ال ًبهد اإلاظإولُت  الظُاطاث وؤلاحساءاث والسجالث َو

 نً ألاَساد الرًً ْامىا بالهمل .

ئن أداء اإلادْٔ الداخلي إلاهامه ال ًمً٘ أن هخطىز اٖخمالها ئال في قل جمخهه باطخٓاللُت جامت نً باقي الىقاةِ ئذ حهد  

ا لُ٘اءة جىُُر بسهامج الخدُْٔ ولً٘ ، اطخٓاللُت اإلادْٔ الداخلي أحد اإلاهاًحر الهامت للخدُْٔ هخبر هرا اإلاهُاز غسوٍز َو

لمدْٔ الداخلي وهى مىقِ باإلاإطظت ًٓىم بخٓدًم خدماجه لئلدازة الهلُا، َُي ُِٖ ًدظنى جحُٓٔ هرا لاطخٓالٛ ل

قل الهالْت الىقُُُت للمدْٔ الداخلي ال ًمً٘ أن ًخحٓٔ لاطخٓالٛ الٙامل ومً زم ًخحٛى ألامس ئلى جحُٓٔ هىم مً 

الىغو ألامثل هى أن ًدبو لاطخٓالٛ في الىغو الخىكُمي للمدْٔ الداخلي باليظبت  لئلدازاث وألاْظام باإلاإطظت و 

اإلادْٔ الداخلي جىكُم ؤلادازة الهلُا للمإطظت ومً مٓخػُاث لاطخٓالٛ أن ًٙىن اإلادْٔ الداخلي بهُدا نً وغو 

الظُاطُت وؤلاحساءاث وإنداد السجالث أو لازجباؾاث أو أي نمل جىُُري آخس ًٙىن مً الؿبُعي ان ًخىلى مساحهخه 

سه ملجلع ؤلادازة أو مهالجت اإلاساحهت اإلاىبثٓت مً مجلع ؤلادازة  وجُُٓمه َُما بهد وفي قل هرا  . الىغو ًٓدم جٓاٍز

مً٘ جىغُح ْظم الخدُْٔ الداخلي في الهُٙل الخىكُمي للمإطظت مً خالٛ الشٙل الخالي :  ٍو

 

 ( : جمىضع الخدكيم الداخلي داخل الهيكل الخىظيميI-3الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 .3، ص2002، وشسة ال٘تروهُت ، املجمو الهسبي للمحاطبحن الٓاهىهُحن،  أهميت الخدكيم الداخلي في الحد من الغش،: نماد الخاهىحي  اإلاطدز

 

اث الهلُا في اإلاإطظت هكسا لخظاطُت هره هالحل مً خالٛ الشٙل أن الخدُْٔ الداخلي مسجبـ مباشسة  مو  اإلاظخٍى

 اإلاهىت و لػمان مساناة لاطخٓاللُت في جىُُر الهمل.

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة العليا  الداخلي التدقيق

 اإلدارة الوسطى 

 اإلدارة التنفيذية
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 ثاهيا : مهمت الخدكيم الداخلي 

، و هرا بىغو مىهجُت ًدبهها اإلاظبٔوزة الخخؿُـ غس  لىر ئحر الخدُْٔ نامت و الخدُْٔ الداخلي خاضت حشحئن مهاً

مهمت الخدُْٔ الداخلي و  رحجحػ خالٛالٓسازاث الطاةبت و الىحيهت، مً  اجخاذ فيحظانده  تيالٓاةم بهملُت الخدُْٔ ال

 . اإلاهمت ئنهاء ار حمُداهُا، و أخ ألاخحرةالهمل الري جٓىم به هره  جممً 

 أوال : جحضير مهمت الخدكيم الداخلي :           

ٔ زي تال الجهتو أاليشاؽ  باخخُازجبدأ مهمت الخدُْٔ الداخلي  خم هرا َو  : 1ر ؾّس و هي ال طخخػو لهملُت الخدُْٔ ٍو

ت ال ئلىللخدُْٔ اطدىادا  الخاغهت الجهتو أ: أي اخخُاز اليشاؽ اإلاىكم لاخخُاز -أ  فيًخم وغهها  تيخؿت الخدُْٔ الظىٍى

 . بداًت الظىت

ٛ الهلُا  ؤلادازة جحخاجالهلُا: ْد  ؤلادازةا نلى ؾلب  بىاء لاخخُاز -ب نلى مهلىماث بشأن وغو او مشٙلت ما   الخطى

 . لدَو ُْمت َاجىزة ما جمهُدا الء مثالحد الهمأو زأي َيها، ٖمساحهت حظاب أح٘م  ئلى جحخاج

الداخلي لخُُٓم  اإلادْٔمً  اإلاظاندة ئلى اإلادزاءبهؼ  ًحخاجللخدُْٔ : ْد  الخاغهت الجهتا نلى ؾلب  بىاء لاخخُاز -ث

انلُت ه ابتكُٖاءة َو  . إلدازتهم الخاغهت ألاوشؿتالداخلُت لبهؼ  ام الْس

 العمل اإلايداوي للخدكيم الداخلي : –ثاهيا 

ٔ ز السطمُت هؿالْتؤلا  اإلاُداويالهمل  ٌهخبر خم َو  2 ر خؿىاث و هي :ال لهملُت الخدُْٔ ٍو

 جخطيط عمل الخدكيم الداخلي :  – 1

و  ىًت مسحلت الدزاطت ئلنها، مً او مٙاه اشماهُم مهمت الخدُْٔ كنمل الخدُْٔ الداخلي نلى جى جخؿُـٌهمل  جىَش

س، َهى   .للمهمت اإلاىُرًً الداخلُحن اإلادْٓحننمل  يمدي الخٓدم ف ساْبتإلاٗىطُلت  ٌهخبرالخٍٓس

 وزكت الخغطيت :  – 2

و ًدظو هؿاّ أ جخًحر زبما ألههالخحُٓٔ وذلٚ  بسهامج في ددةخامل اإلاهامًت نهاْبل وبهد  لُترةندادها ئهي وزُٓت ًخم 

ٗان هىإ غسوزة لرلٚ، وجخػمً ئ ؤلاحساءاث  و هداٍ الخدُْٔ الداخلي، شسوؽ جىُُر الهمل، الىخاةج أذا 

 3 .بطىزة واضخت ومُهىمت طخيخاحاثلا 

 :الخًؿُت مً الهىاضس التي ًلخطها الشٙل الخالي تجخٙىن وْز
 

                                                             
، مرٖسة ماحظتر، ٗلُت الهلىم لاْخطادًت، ونلىم الدظُحر، جخطظ مالُت ومحاطبت، دوز الخدكيم الداخلي في جطبم حىكمت اإلاؤسساثنمس نلي نبد الطمد،  -1

 .72، ص 2008/2009حامهت اإلادًت ، 
، مرٖسة ماحظتر، ٗلُت الهلىم لاْخطادًت ونلىم الدظُحر، َسم ادازة اإلاساحعت الداخليت، مهمتها ومساهمتها في جحسين حسيير اإلاؤسساثلؿُي شهباوي  - 2

 .79،ص  2003/2004ألانماٛ، حامهت الجصاةس 
3 - lement Olivier /groupe de recherche, institut de l’audite interne, “ la conduite d’émission d’audite interne » dunod, France, 1995 p64. 
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 ( عىاضس وزكت الخغطيتI-1زكم) لجدول ا

 المحرر برنامج الفحص التدقيق حول .....
 

 التعليقات ورقة التغطية 
  الهدف 

  شروط تنفيذ العمل 
  النتائج 

  االستنتاجات 
 

Source ; pierre schick « mémento d’audit  interne ; méthode de conduite d’une mission » dunod, campus, France, 2007, p10. 

 :وزكت ابساش وجحليل اإلاشاكل  - 3

ت باإلاشاٗل اإلاُداهُت التي ًلخٓي بها اإلادْٔ الداخلي نىد ُْامه بمهمخه، ووهني بهره اإلاشاٗل ندم  جسبـ هره الىْز

ت ًٓابلها مشٙل في ئحساء مهحن.  ئمٙاهُت جؿبُٔ ئحساء مهحن أو يُابه ٗلُت ،َٙل وْز

س النهاتي لهره اإلاهمت ت نلى  و نىد حمو وجسجِب مجمل هره ألاوزاّ ًمً٘ حشُ٘ل الخٍٓس ٖما ًمً٘ أن جحخىي هره الىْز

رلٚ الخلٛى اإلآترحت له .  اإلاشٙل اإلالخٓى به ٖو

 ( وزكت ابساش و جحليل اإلاشاكلI-4الشكل زكم )

 ورقة ابراز و تحليل المشكل 
 أوراق العمل:                                  وا ت م رقم :

 المشكل :
 المعاينة :
 األسباب :

 النتائج:
 المقترحة:الحلول 

 إعداد :                     المصادقة عليه                       صالح ل
 يوم :                                يوم :                            يوم 

Source ; pierre schick  « mémento d’audit interne ;méthode de conduite d’une mission » dunod , campus, France p108.  
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 ثالثا : إنهاء مهمت الخدكيم الداخلي : 

س النهاتي الري ٌظلم إلا أخحرةٖمسحلت  اإلاسحلتهره  حهخبر خم َيها وغو وإنؿاء الخٍٓس ؾالب  لىاهمت الخدُْٔ الداخلي ٍو

مً٘ خدماتها  1 ما ًلي : في اإلاسحلتجلخُظ خؿىاث هره  ٍو

 هيكل الخلسيس :  -  1

ت ئبساش و  في اإلارٗىزة اإلاشاٗلمً   هُٙل  ًخٙىن  ت الخًؿُت َُما  في اإلارٗىزةمً حهت و الىخاةج  اإلاشاٗل جحلُلوْز وْز

س حر أطاض لخحػ ٌهخبرمً حهت أخسي، ٖما  ؤلاًجابُتظ الىٓاؽ ًخ  .النهاتي للمهمتالخٍٓس

 العسض النهائي- 2 

مت الخدُْٔ الداخلي هامت و بمه اإلاظإوٛ اإلادًْٔساها  تيال اثكللمالحالهسع الشُهي  فيًخمثل الهسع النهاتي 

 .اإلاُداويللهمل  اإلادْٔ ئنهاءل الخدُْٔ، ئذ ًخم هرا الهسع بهد مح اإلاطالح في ولحناإلاظإ هم أل أطاطُت، 

  :للخدكيم الداخليالخلسيس النهائي 3 .

س النهاتي للخدُْٔ الداخلي  بٓدزة  اإلاخهلٓت، بيخاةج الخدُْٔ إلنالمهمالهلُا  ؤلادازةو  اإلاهىُحن اإلاظإولحن ألهمًسطل الخٍٓس

س مً أهم  ٌهخبر، و جحظُنهامً أحل  اإلاشاٗل، مو ذٖس بمهامه بالُٓامل الخدُْٔ محُم كالخى  تيال الىزاةٔهرا الخٍٓس

 .مطلخت الخدُْٔ الداخلي جحػسها

  :ينحالت أعمال الخحس 4 .

ي سجلها نىد الُٓام تال اثكاإلاالحمً  اهؿالْاا بهمً الخصخُحاث الىاحب الُٓام  جمىنتملالداخلي  اإلادْٔ اْترا بهد 

ي تو ال اإلآترحتٗل الخصخُحاث  جحُٓٔنىد  اإلاسحلتبخدبو هره الخصخُحاث، و جيخهي هره  ألاخحر، ًٓىم هرا بمهمخه

 . ؤلادازةضادْذ نليها 
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 أدواث  الخدكيم الداخلي ومعاًيرهمساحل   و  اإلابحث الثاث:

 : مساحل الخدكيم الداخلي الاول اإلاطلب 

ظخخدم اإلاظؿس الهدٍ ٗان مهما اإلاىهجُت هُع جدبو بٙىنها الداخلي الخدُْٔ مهمت جخمحز  بها مهتٍر جٓىُاث ذلٚ في َو

ًٔ الداخلي ًمهمت وجخٙىن  َهاٛ، ٗامل، نمل، لخحُٓٔ احتًرامها ٌظخىحب محددة لٓىاند جخػو لخدُْ
ً
 مساحل زالر مً ا

 اإلاهمت(. ئنهاء  ( الىخاةج نسع مسحلت ،) اإلاهمت جىُُر مسحلت (للمهمت للمهمت، الخحػحر مسحلت :وهي أطاطُت

 للمهمت: الخحضير مسحلت :أوال

 ؤلاؾاز حهخبر بمثابت والتي اإلاظؿسة أهداَها جحُٓٔ مً لها ًخمً٘ حتى حُدا جحػحرا حظخىحب الداخلي الخدُْٔ مهمت ئن

 ألامس الهامت ؤلادازة ئزطاٛ بهد يالبا جبدأ الداخلي الخدُْٔ َمهمت جدخلها، مجاٛ ًحدد الري
ً
 ْظم ئلى باإلاهمت للمإطظت

ُما الداخلي، الخدُْٔ هره الُسنُت مساحل طيظخهسع ًلي َو
ً
 اإلاسحلت. ل

  باإلاهمت: أ. ألامس

مس ًخمثل
ً

ٍس مً اإلاظلمت الىزُٓت في باإلاهمت ألا
ً
ئنالم  أحل مً الخدُْٔ الداخلي ْظم ئلى للمإطظت الهامت ؤلادازة ؾ

لخدُْٔ، ًنملُت في باالهؿالّ اإلاظإولحن
ً
هداٍ ًحدد باإلاهمت َاألمس ا

ً
ٍس مً ًجحُٓٓها اإلاساد ألا

ً
لداخلي الخدُْٔ ؾ

ً
طالح  ا

ً
ل

ن لامس لهرا ًمً٘ ٖما الهلُا، ؤلادازة
ً
لٓاةمحن بحن الهاْت ًحدد أ

ً
الهُٙل  حتى أو ْظم وألاشخاص أو الخدُْٔ بهملُت ا

لخدُْٔ محل
ً
 .يمىع أي لخُادي ا

 :ب. خطت الخلسب

ٛ  بهد مس نلى الداخلي الخدُْٔ ئدازة حطى
ً
ًٛ  أولُت مهلىماث حمو في جىؿلٔ باإلاهمت، ألا  لاْخطادي الجباتي، املخُـ حى

ٛ  مهلىماث ، حى ها مً اإلاسجلت والىخاةج جىكُمها الٓظم، هُٙل الظّى لهملُت َهره .ؾَس
ً
 نىد زاهُت ٖمسحلت حهخبر التي ا

 في َٓـ جٓخطس ال الخٓسب خؿت ٖما .الٓدامى باإلاإطظت اإلاىقُحن ئلى الطخمام ٖرلٚ جٓىد ٖما الخدُْٔ، مهمت جحػحر

 ًٛ ًٛ  أولُت مهلىماث نلى الخطى ً ئلى جطل بل الخدُْٔ، محل الٓظم حى ًٛ  أولُت هكسة جٍٙى  أي اإلاهمت جىُُر ُُُٖت حى

ٓت ًمً٘ جىكُمها زم ومً جىُُرها، حظبٔ التي الدزاطت مسحلت ن ٖما .مظبٓا اإلاظؿسة ألاهداٍ جحُٓٔ بؿٍس
ً
 خؿت أ

مً٘ ٖما بمهمخه، الُٓام ْبل بخحلُل املخاؾس الداخلي اإلادْٔ ًٓىم أًً مسحلت نلى جحخىي  الخٓسب  أن الخٓسب لخؿت ًً

ٛ  شٙل جأخر طاطُت ئلى ألانماٛ الخدُْٔ محل اليشاؽ ًٓظم حدو
ً
لُٓام والتي ألا

ً
     1 .بها ًجب ا

 والضعف: اللىي  ج. حدول   

ٛ  هرا لجدو
ً
هخبر ا ت ألاهداٍ أطاض نلى اإلاهدة املخاؾس جحلُل إلاسحلت ٖخاجمت ًٌ ٌهسع  َهى الخٓسب خؿت في اإلاهَس

ٓت ًٛ  اإلادْٔ زأي أو إلاالحكاث ومبرزة مىحصة بؿٍس  أو والػهِ الخُُٓٓت الٓىة هٓاؽ ٌشٙل َهى بدزاطتهم ْام ما ٗل حى

ٛ  َهرا اليظبُت، س جحػحر املخاؾس بهدٍ بترجِب ٌظمح الجدو  شٙل نلى حهسع والػهِ الٓىة َىٓاؽ.الخىحُهي الخٍٓس

 ًجب اإلادْٔ َسأي اإلاىحىدة، والىكم وؤلاحساءاث، حظب الٓىاند، ذلٚ ٖمُت، أو نددًت ُْمت شٙل نلى حتى أو هىعي

ًٛ  أطاطا ًٙىًن  أن ابت أهداٍ حى ًٛ  وحماًت اإلاهلىماث صخت أمً، املخترمت الداخلُت يحر الْس رلٚ اإلاإطظت، أضى  ٖو

                                                             

هُل شهادة ماطتر، جخطظ جدُْٔ  ، مرٖسة جخسج غمً مخؿلباثدوز الخدكيم الداخلي في ضبط الجىدة باإلاؤسساث الاكخطادًتالىنلت نبد السشاّ،  - 1

 .34-33ص 2017محاطبي ومساْبت الدظُحر، حامهت مظخًاهم، الجصاةس، طىت 
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ي ًجٙىن  أن ًجب الداخلي اإلادْٔ بها ًٓىم التي دزاطتال َمسحلت .اإلاىخكسة الىخاةج حظب
ً
 ًجحلُال نً ًنبازة مهكمها ف

لمخاؾس
ً
خًم نسغها ًوالتي ل ي ًً

ً
ٛ  ف لٓىي  ًحدو

ً
 .والػهِ ا

 الخىحيهي: د. الخلسيس     

س ٌهٍس هسع وحدوده، الداخلي الخدُْٔ مهمت جحُٓٔ أطع الخىحُهي الخٍٓس  مً الىضٛى ئليها ًجب التي ألاهداٍ َو

ججاه بها َاخخُاز واإلاهىُحن الخدُْٔ ؾٍس
ً
لخدُْٔ مهمت ا

ً
هؿالْا ًٙىن  ا

ً
ٛ  مً ا لٓىي  ًحدو

ً
ي ًىلد والػهِ الري ا

ً
 نهاًت ف

س لخىحُهي الخٍٓس
ً
ٙىن  ًوالري ا ٍس مظإوٛ ممط ي ًمً ًً

ً
و ؾ

ً
لخدُْٔ أ

ً
 .ًمشٍس ا

 :Programme de vérification الخحلم و. بسهامج    

س في ألاهداٍ اإلاظؿسة لخحُٓٔ البرهامج هرا ٌظخهمل   مىحه الخدُْٔ، بٓظم داخلُت وزُٓت بمثابت َهى الخىحُهي، الخٍٓس

و للخهٍسِ ٔ، باإلاهمت جىَش  منها ومً لخحٓٔ وذلٚ اإلادْٓحن أنماٛ ٌهٍس َهى اإلادْٓحن، أنماٛ ومخابهت الخخؿُـ الٍُس

1 .هٓاؽ الػهِ جأزحر ومدي الٓىة، هٓاؽ وحىد مً هخأٖد خالله َمً والػهِ، الٓىة هٓاؽ حُٓٓت
 

 ) اإلاهمت جىفير مسحلت (للمهمت اإلايداوي العمل :ثاهيا

ٛ  ئلى تهدٍ والتي الخدُْٔ لهملُت السطمُت ٗاهؿالْت اإلاسحلت هره حهخبر  وأحىبت لىخاةج وضى

 وهي: َسنُت مساحل نلى أًػا جحخىي  اإلاسحلت َهره لخدماتها، الؿالبحن اإلاإطظت مظحري  لدظاؤالث

 الخدُْٔ مهمت نلى جىكُم الخدُْٔ نمل جخؿُـ ٌهمل :La planification de travail الخدكيم عمل جخطيط أ.   

و ئلى الدزاطت مسحلت نهاًت مً ومٙاها، شماها س، جىَش  اإلادْٓحن نمل في الخٓدم مدي إلاساْبت ٌهخبر ٗىطُلت َهى الخٍٓس

 .لها بسهامج بمثابت الخدُْٔ لهمل هرا الخخؿُـ انخباز َُمً٘ للمهمت، اإلاىُرًً الداخلُحن

ذ، هُع في حهؿي وزُٓت وهي :La feuille de couverture الخغطيت وزكت .ب      ٓتوضِ  الْى  الهمل جىُُر لؿٍس

 بسامج بحن للسبـ وطُلت الخًؿُت وزُٓت ٖما حهخبر ألاخحر، هرا في اإلاظخخلطت الىخاةج وبسش  الخحٓٔ، بسهامج في اإلاهٍس

 .مىه بيخاةجه حصء أو لٓظم اإلاُداوي والهمل الخحٓٔ

 اإلاشاكل وجحليل إبساش وزكت .ج    

La feuille de révélation et d’analyse de problème :  

ت هره جسجبـ  ئمٙاهُت ندم اإلاشاٗل بهره ووهني بمهمخه، ُْامه نىد الداخلي اإلادْٔ بها ًلخٓي التي اإلاُداهُت باإلاشاٗل الىْز

ت َٙل ٗلُت، يُابه أو مهحن ئحساء جؿبُٔ  ًمً٘ ألاوزاّ هره مجمل وجسجِب حمو ونىده ئحساء مهحن، في مشٙل ًٓابلها وْز

س حشُ٘ل ت هره جحخىي  أن ًمً٘ ٖما اإلاهمت لهره النهاتي الخٍٓس رلٚ به اإلاخلٓي اإلاشٙل نلى الىْز ٛ  ٖو  له، اإلآترحت الخلى

ت هره اطخهماٛ نً لاطخًىاء ًمً٘ مشٙل، ندم وحىد حالت في أما  .الىْز
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 :) اإلاهمت إنهاء (الىخائج عسض مسحلت :ثالثا

خحرة ٖمسحلت اإلاسحلت هره حهخبر
ً
همت أ

ً
س بانؿائها والتي الداخلي الخدُْٔ إلا ظلم نهاتي جٍٓس لى ًٌ

ً
لهلُا ئدازة ئ

ً
أو لؿالب  ا

ًػا وبدوزه خدمتها
ً
سنُت ًمساحل جخػمً أ

ً
 :وهي َ

 :الخلسيس هيكل أ

س ًهُٙل ًخٙىن  لخٍٓس
ً
إلاشاٗل ًمً ا

ً
إلارٗىزة ا

ً
ت في ا بساش وْز

ً
إلارٗىزة والىخاةج حهت مً اإلاشاٗل وجحلُل ئ

ً
ت الخًؿُت في ا ُما وْز

ً
َ 

خظ الىٓاؽ  ًجابُتًً
ً

خسي، حهت مً لا
ً
هخبر ٖما أ خحػحر ًٌ

ً
طاض ل

ً
س أ لخٍٓس

ً
لنهاتي ا

ً
 1للمهمت. ا

 

 :ؤلاكفال أو النهائي الاحخماع          

حن ًجخمو جب ئليها، الخىضل جم التي ًهخاةج ئلى الطخمام الخدُْٔ، إلاهمت لاَخخاحي لاحخمام في اإلاشتٖر  ًدبو هرا أن ٍو

  أطاطُت مبادب بخمظت لاحخمام

إلاُخى  ال٘خاب •
ً
ً : ا

ً
س ًخػمً ل  نسع ومىًه ًجب اإلادْٓحن، ْبل مً نلُه والخهلُٔ نسغه جم ْد الى ما النهاتي الخٍٓس

لخأُٖداث، الشٕٙى ؾس  اإلاالحكاث، جلٚ أدث التي ؤلازباث ونىاضس الىزاةٔ
ً
لخىاْػاث ًبهدٍ  اإلاىاْشت و مالحكت وا

ً
ا

إلاطادْت
ً
لٙاملت ا

ً
نماٛ ًنلى ا

ً
لخدُْٔ أ

ً
 .ا

هخكاز خؿت
ً

جب :لا  وبالػبـ للخدُْٔ خػو الري الؿٍس نلى بداًت الخدُْٔ هخاةج حهسع أن ًً

إلاباشس اإلاظإوٛ
ً
س وشس ًخم وال الىخاةج، نلى اإلاطادْت مهه طِخم والري ا إلاطادْت النهاتي وبهد لاحخمام بهد ئال الخٍٓس

ً
 ا

 .نلُه

 اإلادْٓحن حظب جىضُاث نسع ًخم ونلُه ٌظخحٓها ا إلاا ألاهمُت جٓدًم ندم نلى اإلابدأ هرا ًخػمً :الترجيب •

وزاّ نلى نسغها جم التي اإلاالحكاث مً ئهؿاْا أهمُتها
ً
إلاشاٗل ًوجحلُل ئبساش أ

ً
 .ًوالهىاْب ا

لخدخل مبدأ •
ً
لفىزي ا

ً
ي :ا

ً
إلاشاٗل نً اإلادْٔ جبلٌُ ملجسد أ

ً
خم ا صجُهه ًً

ً
ًٛ الخصخُحُت الُىزي للُٓام ح  ئذا باألنما

سث خم ألاشمت، الىطاةل له جَى س في ذلٚ الى ؤلاشازة ٍو  .الخدُْٔ جٍٓس

ن ًمً الخأٖد ًجب :اإلاشتركت اإلاعسفت مبدأ •
ً
ت ألاؾساٍ ٗل أ إلاشاٖز

ً
إلاالحكت ًباإلاشاٗل نلم نلى ا

ً
ال ا

ً
خًم ؾس  وأ ًً 

م ًمشاٗل
ً
  ًخم ل

ًّ
ت ألاؾساٍ وجٓىم ْبل، مً ئليها الخؿس س باإلاطادْت النهاتي لاحخمام في اإلاشاٖز  الري ًنلى الٍٓس

حن نلى ًىشم خم مظبٓا، اإلاشاٖز سها جم التي اإلاالحكاث نسع ٍو وزاّ نلى جحٍس
ً
بساش أ

ً
 ًمدنمت ًوججلًُل اإلاشاٗل ئ

ٓت ًواْهُت ًبأمثلت لهمل ًبأوزاّ ًومَس
ً
ٓدم ؤلازباث، وأدلت ا خصخُح الخىضُاًث اإلاىاطبت اإلادْٓىًن  ٍو

ً
إلاشاٗل ل

ً
 ا

 :الداخلي الخدكيم- جلسيس

س ٌهد  املخخلُت وأوحه وأوشؿت الهملُاث جدُْٔ هخاةج نً ؤلادازة ئبالى في ًوالهامت ألاخحرة الخؿىة الداخلي اإلادْٔ جٍٓس

ابت هكام في والٓطىًز  الخلل لْس
ً
 مخاؾس نلى وجىبُه ؤلادازة والخهلُماث وألاهكمت بالٓىاهحن لالتزام ندم وهىاحي الداخلُت ا

لخلل هرا
ً
س ًخػمً حُث والٓطىز، ا لخىضُاث، ٗل اإلادْٔ مٓبل ًحدد بحُث الخصخُحُت ألانماٛ بسهامج الخٍٓس

ً
 مً ا

س ًحخىًي  ٖما ومتى، بماذا ًٓىم  وإحساءاث الٓىاند السطمُت، ٗالجداٛو الىطىص الىظ ئزٓاٛ لخُادي اإلااحٔ نلى الخٍٓس

1 بترجِب. ٌظمح َهسض وغو مو
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 1اإلاطلب الثاوي: أدواث الخدكيم الداخلي 

د الخىضل ئليها وجخطِ هره ألادواث: ٌظخخدم اإلادْٔ الداخلي في  ئؾاز مهمخه ندة أدواث لخحُٓٔ ألاهداٍ التي ًٍس

 بثالر خطاةظ أطاطُت:

  .ال حظخخدم هره ألادواث بشٙل منهجي وإهما ًخخاز اإلادْٔ ألاداة ألاطاطُت لخحُٓٔ الهدٍ اإلاساد جحُٓٓه 

 ٗاإلادْٓحن ال ًٓخطس اطخخدام هره ألادواث نلى الخدُْٔ الداخلي بل ًمخد اطخخ دامه ئلى أؾساٍ ندًدة 

ً ...ئلخ.  الخازحُحن واإلاظدشاٍز

   ًمً٘ أن ٌظخخدم اإلادْٔ أداةُحن مخخلُحن في ئؾاز نملُت الخدُْٔ واحد جخظ هُع الهىطس بحُث

 حظخخدم أداة الثاهُت لخحٓٔ مً الىخاةج زم الخىضل ئليها باطخخدام ألاداة ألاولى.

مً٘ جطيُِ هره ألادواث ئلى هىنح  ن أطاطُحن:ٍو

ُما ًلي طيظخهسغها بالخُطُل:أوال: ألادواث الىضفيت  : َو

ٓت نشىاةُت مً املجخمو محل الدزاطت أ. السير ؤلاحطائي : هى أداة حظمح اهؿالْا مً نُىت محددة، ًخم اخخُازها بؿٍس

ٗامل املجخمو.  ئلى جطمُم الطُاث اإلاالحكت في الهُىت نلى 

دبو اإلادْٔ الداخلي نىد اطخخدام ٓت زالزت خؿىاث أطاطُت: ٍو  هره الؿٍس

  :ابت التي ًجب جطىز السير ًٓىم اإلادْٔ الداخلي بخحُٓٔ ألاهداٍ اإلاساد جحُٓٓها وهى ما ٌظمح بخحدًد الْس

ٓىم بــــ:  د اإلادْٔ أن ًخحٓٔ منها، ٍو  الُٓام بها بهدٍ جحدًد هىم الخؿأ أو ألاخؿاء التي ًٍس

 زأي حىلها وذلٚ حظب أهداٍ اإلادْٔ اإلاساد جحُٓٓها.جحدًد املجخمو أي ٗل اإلاهلىماث التي ج ً  سيب في جٍٙى

 .جحدًد دزحت الثٓت اإلاسيىب َيها والتي جخماش ى مو اإلاىغىم اإلاساد دزاطخه 

   ت للخؿأ اإلآبٛى ملجخمو ما ومهدٛ الخؿأ اإلاىخكس جحدًد مهدٛ الخؿأ اإلآبٛى أي الخد ألانلى ٖيظبت مئٍى

. ٍى نلُه والري ًيبغي أن ًٙىن أضًس مً مهدٛ الخؿأ اإلآبٛى  الْى

ٗاهذ نملُت الظحر جخظ الُٓم وجحدًد اإلاُسداث اإلاهمت مما  ٓىم اإلادْٔ بخٓظُم املجخمو ئلى ؾبٓاث ئذا  طُإدي ئلى ٍو

 اهخُاع حجم الهُىت.

 همحز بحن هىنحن مً الهُىاث:  اخخباز العيىت: -

 الهُىاث ؤلاحطاةُت: ووظخخدم في هره الخالت: -1

ام لظلظلت مً اإلاُسداث وجخخاز مُسداث الهُىت باطخخدام حدٛو الهُىاث  الهُىاث الهشىاةُت: حُث حهؿي أْز

ا لجمُو وح س احخماال مدظاٍو  داث املجخمو إلمٙاهُت اهخمائها للهُىت.الهشىاةُت وهي جَى

 ،..ئلخ 65، 55، 45، 35، 25الظبر الترجُبي: اهؿالْا مً هٓؿت مهُىت ًخم اخخُاز اإلاُسداث بشٙل مسجب مثال: 
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خم اخخُاز الهُىت باطخخدام:-2  الهُىاث يحر ؤلاحطاةُت: ٍو

ٓت اإلاىحهت الصخطُت: ٌهخمد اإلادْٔ في اخخُاز الهُىت حظب حدطه  الصخص ي وانخمادا نلى مإهالجه  الؿٍس

 وخبرجه،

 ئطخًالٛ هخاةج الخدُْٔ: ًخم اطخًالٛ هخاةج الخدُْٔ بالُٓام بىىنحن مً الخحلُل:-3

 .جحلُل ٖمي للمىخج: بحُث ًخأٖد مً ألاخؿاء ولاهحساَاث 

  ت   أم ال أو مهخمدة أوال في ٗاهذ ج٘ساٍز النهاًت ًخخر جحلُل هىعي لؤلخؿاء ولاهحساَاث: الخأٖد َُما ئذا 

 اإلادْٔ ْبٛى املجخمو أو ندم ْبىله.

خػو لاطخجىاب ئلى مجمىنت مً اإلالابلت-ب        : يهدٍ اإلادْٔ مً خاللها ئلى الخطٛى نلى مجمىناث مً اإلاهلىماث ٍو

 الشسوؽ:

  ًجب احترام خؿت الظلؿت وندم الُٓام بأي اطخجىاب دون نلم اإلاظإوٛ ألاٛو نً الٓظم 

 ُُُت لاطخجىابالخرٖحر بمهمت ال  خدُْٔ وأهداَها وانالم الؿٍس اإلاظخىحب بظبب ٖو

  .ًٓىم اإلادْٔ بهسع الهطىباث، اإلاشاٗل وهٓاؽ الػهِ التي جم اٖدشاَها ْبل بداًت لاطخجىاب 

 .ًجب أن ًطادّ الؿٍس اإلاظخىحب نً هخاةج لاطخجىاب اإلالخطت ْبل جٓدًمها للمظإولحن 

   ْٔٓىم جىحُه لاطخجىاب في ئؾاز مىغىم اإلاهمت لخحُٓٔ الهدٍ ًخُادي اإلاد أن ٌظخمو أٖثر مما ًخٙلم ٍو

ت مً حُث ئدازة لاطخجىاب.  جب انخباز الؿٍس ألاخس في مسجبت مظاٍو  1اإلاظؿس ٍو

 ثاهيا: ألادواث الاسخفهاميت: 

 ًلي َُما الخدَٔ، مخؿـٛو جحلُل ألانماٛ وهمحز اإلاالحكت اإلاادًت، الظسد، املخؿـ الىقُُي، حد

 ّ  2بالخُطُل: لها طيخؿس

 اإلاباشسة اإلاادًت اإلاالحكت نلى الخدُْٔ نملُت في اإلادْٔ ٌهخمد أن اإلامً٘ مً :اإلاادًت أ. اإلاالحظت

خهلٔ الىاْو، َهال في مىحىد هى ما مو الىزاةٔ نلى مدون  هى ما جؿابٔ مً للخحٓٔ  :ب ألامس ٍو

 ما وشاؽ أو نملُت بها جمس التي اإلاساحل جحدًد الى ؤلاحساءاث مالحكت تهدٍ :ؤلاحساءاث اإلاادًت اإلاالحكت 

 ؤلاحساءاث واحترام ألاَساد لها. دلُل في مدون  هى ما مو جؿابٓه مً للخحٓٔ

 حظخخدمها التي املخخلُت واإلاظدىداث املخاطبُت الىزاةٔ مً الخحٓٔ ئلى تهدٍ للىزاةٔ: اإلاادًت اإلاالحكت 

 واهخٓالها؛ اطخخدامها، ُُُٖت جطمُمها، حُث مً اإلاإطظت

 اإلاادًت اإلاالحكت  ٛ ٛ  وحىد مً للخحٓٔ تهدٍ :ألضى  الظىداث، ،الخثبُخان املخصون، نلى أطاطا وجؿبٔ ألاضى

 والىٓدًت؛

 اث مالحكت خهلٔ :الخطَس هم خهلُماث مدي احترام ألاَساد لل مالحكت أي لاحخماعي بالخدُْٔ ألامس ٍو وجطَس

 داخل أماًٖ الهمل.
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لجأ وضُها بطهىبت الخدُْٔ مساحل بهؼ جخمحز :السسدب .      :بحن هىنحن وجمحز الىكام، لىضِ الظسد الى اإلادْٔ ٍو

   ٓىم الخدُْٔ مهمت بداًت في للخدُْٔ: ًٙىن  الخاغو الصخظ به ًٓىم الري الظسد  ئلى باالطخمام اإلادْٔ ٍو

الخاغو  اليشاؽ أو للىكام الهام ؤلاؾاز وضِ بهدٍ للخدُْٔ الخاغو الصخظ به ًٓىم الري الظسد

ٓت حاهب  نلى اإلادْٔ ًحخاحها التي اإلاهلىماث أهم بخحدًد اإلاخهلٓت الىٓاةظ بهؼ للخدُْٔ، وجؿس  هره الؿٍس

 بالظسد. ًٓىم الري الصخظ مدي ضدّ

    ضهىبت حالت في ئليها جىضل    لاخخبازاث التي وهخاةج اإلاادًت مالحكاجه بظسد اإلادْٔ ًٓىم :اإلادْٔ به ًٓىم طسد 

 1حمُو ألاؾساٍ. ْدمه ما ٌظخًل أن اإلادْٔ ونلى اإلاهلىماث جدَٔ مخؿؿاث ؾٍسٔ نً وضُها

                                 

 مً جحطل نليها التي اإلاهلىماث مً اهؿالْا الىقُُي املخؿـ بانداد الداخلي اإلادْٔ ًٓىم :الىظيفي مخططج.

هسع اإلاهمت، بداًت في بها ْام التي والظسد واإلاالحكت لاطخجىاب نملُاث  اإلاإطظت في الىقاةِ املخؿـ مخخلِ هرا َو

ظمح بها، الُٓام نً اإلاظإولحن ألاشخاص حاهب ئلى  بىقاةِ والخاضت اإلا٘دظبت اإلاهاٍز املخؿـ بازساء هرا هرا َو

 اإلاإطظت. في الهمل جٓظُم بظىء اإلاسجبؿتالػهِ  هٓاؽ جحدًد بهدٍ الهمل وبخحلُل اإلاإطظت
 

ٛ  هرا ٌظخخدم ألاعمال: جحليل د. حدول   بهدٍ أنماٛ أولُت الى الدزاطت ؤلاحساءاث محل أو الىقاةِ لخحلُل الجدو

ٓظم ومهالجتها، اإلاإطظت داخل الىقاةِ بحن الُطل هٓاةظ، جحدًد ٛ  ٍو  :الى الجدو

 الهمىد  ٛ  ومدظلظل مُطل ؤلاحساءاث بشٙل أو بالىقُُت اإلاخهلٓت ألاولُت ألانماٛ جحدًد ًخم :ألاو

 خهلٔ ألاولُت ألانماٛ ؾبُهت جحدًد ًخم :الثاوي الهمىد  الخىُُرًت، ألانماٛ :وهي زةِظُت أهىام بأزبهت ألامس ٍو

 اإلاساْبت املخاطبي، الدسجُل الترخُظ،

 ألاولُت. باألنماٛ الُٓام نً اإلاظإولحن ألاشخاص جحدد اإلاىالُت ألانمدة 

 اإلاىُرة. يحر ألانماٛ لخحدًد مخطظ ألاخحر الهمىد 

  

خم مً خاللها  :الخدكيم هـ. خسائط جبحن هره الخساةـ دوزة اهخٓاٛ الىزاةٔ بحن مخخلِ الىقاةِ، ومساٖص اإلاظإولُت ٍو

 اإلاهلىماث حظلظل نً ٗاملت هكسة جٓدم وهي النهاتي، اإلاظخخدم ئلى جطل حتى بها جمس التي والٓىىاث الىزُٓت أضل جحدًد

هالُتها، ؤلاحساءاث جؿبُٔ دْت اخخُاز الى هره وتهدٍ الخساةـ وإحساءاث اهخٓالها  مىحدة زمىش  الًسع لهرا وحظخخدم َو

 1 الهىاضس. مخخلِ نً للخهبحر

 ألاطئلت والتي مً واْهُت مجمىنت حشمل همىذحُت ْاةمت وهي لاطخبُان ْىاةم ٖرلٚ وحظمى :الاسخلطاء كىائم  .و

 ٛ  والبُو، الشساء الىٓدًت، نملُاث الهملُاث مثل اإلاهخادة الهملُاث وخاضت مإطظت، داخل اليشاؽ هىاحي حمُو جدىاو

و اإلادْٔ ًٓىم والبىٕى ... الخ حُث الداةىحن أزضدة  نليها ؤلاحاباث لخلٓي اإلاىقُحن ألاطئلت نلى مً هره الٓاةمت بخىَش

ٍى نً جحلُلها زم ومً ابت هكام مدي َهالُت للْى  ألاطئلت ْاةمت جٓظم أن ألاَػل ومً باإلاإطظت اإلاؿبٔ الداخلُت الْس

 هر وجطمم  الخاالث مهكم وفي اليشاؽ باحدي مجاالث جخهلٔ مً ألاطئلت مجمىنت منها حصء ٗل أحصاء ًخطظ ندة
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 ٛ ابت في هٓظ وحىد احخماٛ حهني "ال" أو "وهم" :ب  ئحاباث نلى ألاطئلت للخطى ص ألاطلىب وهرا الداخلُت، الْس  نلى ًٖس

حز مً جىُُرها أٖثر  التي ًخم ألانماٛ  ًمً٘ ألاطئلت نً التي جإدي هره ألانماٛ. ؤلاحابت املجمىناث ألاَساد أو نلى التٖر

 ْاةمت نلى اإلااغُت ئحاباث الظىت جىٓل أن احخماٛ خؿس وحىد َهال، مو ًخم ما الى ؤلاشازة دون  زوجُيُت جٙىن  أن لها

 1 حهدًل. أي نليها ًؿسأ لم ئذا خاضت الخالُت الظىت أطئلت

 

 : معاًير ممازست مهىت الخدكيم الداخلي لثالثاإلاطلب ا

أداء هؿاّ نٍسؼ مً أوشؿت  وجخمثل في وزُٓت زطمُت ضادزة نً هُئت مهاًحر الخدُْٔ الداخلي، جحدد َيها مخؿلباث

الطادزة نً مههد اإلادْٓحن الداخلُحن ألاٖثر شُىنا  الخدُْٔ الداخلي، وجُُٓم أداةه.وحهخبر مهاًحر الخدُْٔ الداخلي

 2 مجمىنخحن وجؿبُٓا في الهالم، حُث جىٓظم ئلى

املجمىنت ألاولى: )اإلاهاًحر الخاضت(: وهي مهاًحر لاطخٓاللُت واإلاىغىنُت، مهاًحر الُ٘اءة وبرٛ الهىاًت اإلاهىُت الىاحبت،  :

س نملُت الخدُْٔ  .مهاًحر أهداٍ ومظإولُاث وضالحُاث الخدُْٔ الداخلي ،مهاًحر بسهامج غبـ الجىدة وجؿٍى

الهمل، التي تهخم بمهاًحر  مهاًحر ئدازة طلؿت الخدُْٔ الداخلي، مهاًحر ؾبُهت )معاًير ألاداء(:الثاهيت:املجمىعت 

مساْبت جىضُل هخاةج الخدُْٔ الداخلي، مهاًحر  جخؿُـ نملُت الخدُْٔ، مهاًحر أداء وجىُُر نملُت الخدُْٔ، مهاًحر

 اإلآبىلت بهد جىُُر الخىضُاث جىُُر الخىضُاث، مهاًحر مظخىي املخاؾس

  املجمىنت ألاولى )اإلاهاًحر الخاضت(:-أ .

ىضح هرا اإلاهُاز أن أوشؿت الخدُْٔ- الداخلي ًجب أن جٙىن مظخٓلت  اإلاهُاز ألاٛو ًخهلٔ باالطخٓاللُت واإلاىغىنُت: ٍو

شمل هرا اإلاهُاز نلى زالزت مً اإلاهاًحر  1 مىغىنُحن في أداء وأن اإلادْٓحن الداخلُحن ًجب ان ًٙىهىا هره ألاوشؿت َو

 3: الُسنُت

سه : ول ألا عياز اإلا-1 و اإلادْٔ الداخلي جٍٓس ئلى مظخىي ئدازي مىاطب  ًخهلٔ باالطخٓالٛ الخىكُمي: حُث ًُترع أن ًَس

باإلاىغىنُت الصخطُت للمدْٔ الداخلي  الثاوي مهُاز ًخهلٔ و .داخل اإلاإطظت بما ًػمً جىُُر الخىضُاث الىازدة

والثالث  .محاًدا ويحر مىحاش وبهُدا نً جػازب اإلاطالح مو حمُو ألاؾساٍ ذاث الهالْت حُث ًُترع به أن ًٙىن 
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ىضح هرا اإلاهُاز بأن أي غهِ في لاطخٓاللُت مً حُث اإلاكهس  ًخهلٔ بمهالجت الػهِ في لاطخٓاللُت واإلاىغىنُت ٍو

 .اإلاىاطبت وذاث لاخخطاص شِ نىه َىزا لؤلؾساٍاو الجىهس ًجب ال٘

 :اإلاهُاز نلى زالزت مهاًحر َسنُت ًخهلٔ بمهاًحر الُ٘اءة وبرٛ الهىاًت اإلاهىُت الىاحبت: حُث ٌشمل هرا :اإلاعياز الثاوي-2 

ىضح هرا اإلاهُاز أن الهمل ًجب أن ًخم بمىخهى ُت،  ألاٛو منها ًخهلٔ باالحتراَُت أو اإلاهىُت ٍو والثاوي مهُاز ًخهلٔ الخَس

و أدائها مً ْبل مدْٔ داخلي  بأن ًبرٛ في أداء الهمل الهىاًت اإلاهىُت الىاحبت والتي جػمً جحُٓٔ الىخاةج والتي ًخْى

ٗاَُت، والثالث ىضح هرا اإلاهُاز أن اإلادْٓحن الداخلُحن ًجب نليهم  زشُد ومإهل بيظبت  ًخهلٔ بالخؿىز اإلانهي اإلاظخمس ٍو

ه أن  .م ومهازاتهم بشٙل مظخمسٌهصشوا مهاَز

س نملُت الخدُْٔ: حُث ًىظ هرا :اإلاعياز الثالث-3  اإلاهُاز نلى أهه ًجب نلى  ًخهلٔ ببرهامج غبـ الجىدة وجؿٍى

حاَل نلى بسهامج غمان وجحظحن الجىدة بحُث  السةِع الخىُُري أي اإلاظإوٛ نً وحدة الخدُْٔ الداخلي ان ٌهد ٍو

ٗاَت حىاهب وشاؽ الخدُْٔ شمل هرا اإلاهُاز نلى أزبهت مهاًحر َسنُت ًٌؿي  مهُاز ًخهلٔ بخٓدًساث حىدة  :الداخلي، َو

ٓخط ي هرا اإلاهُاز مساْبت حىدة الهمل وجُُٓم جأزحر البرهامج اإلاؿبٔ للجىدة وألاخر باإلاالحكاث مً داخل  هرا البرهامج: ٍو

س نً بسهام .باإلاإطظت وخازج وحدة الخدُْٔ الداخلي خؿلب ذلٚ مً اإلاظإوٛ نً مهُاز ًخهلٔ بالخٍٓس ج الجىدة اإلآس: ٍو

واإلاهُاز الثالث هى مهُاز حٛى مساْبت  .الداخلي ابالى مجلع ؤلادازة نً الخُُٓماث الخازحُت لبرهامج الجىدة الخدُْٔ

ىظ نلى حصجُو اإلادْٓحن شحر ئلى احظاّ الهمل مو اإلاهاًحر ٍو س بأن نملهم ًدظٔ مو اإلاهاًحر َو أنهم  الداخلُحن نلى الخٍٓس

ٔ اإلاهاًحر يحر ملصمحن برلٚ ئذا   .هظ مُثاّ الخدُْٔ الداخلي ًخم َو

ابع-4 اإلاظإوٛ نً الخدُْٔ أن  ًىظ نلى ال٘شِ نً حاالث ندم لالتزام الٙامل باإلاهاًحر وهرا ًٓخط ي مً  :اإلاعياز الس

ٗان لهرا لامس  حاالث ندم لالتزام ً٘شِ َىزا لئلدازة الهلُا أو لجىت الخدُْٔ أو مجلع ؤلادازة نً الٙامل باإلاهاًحر ئذا 

ت نلى هخاةج نملُت اإلاهُاز السابو ًخهلٔ بأهداٍ ومظإولُاث وضالحُاث الخدُْٔ -4 .الخدُْٔ الداخلي جأزحراث حىهٍس

 اإلاهُاز الًسع والظلؿاث واإلاظإولُاث اإلامىىحت للمدْٔ الداخلي التي ًجب أن ًخم جحدًدها الداخلي: حُث ًىضح هرا

 .جلع ؤلادازة نبر الىكام الخاص بالخدُْٔ الداخليمً خالٛ م
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  :املجمىنت الثاهُت: مهاًحر ألاداء

خطىضا حتى ًخم الخأٖد مً جىأَ  1 هي اإلاهاًحر التي جحسص نلى مخابهت أداء ألاَساد نمىما، واإلادْٓحن الداخلُحن

 1 : ؾبُهت أدائهم مو ؾبُهت نملهم وحشمل ألاهىام الخالُت

الداخلي بُانلُت لػمان  الخدُْٔ الداخلي: ًجب نلى السةِع الخىُُري للخدُْٔ أن ًدًس وشاؽ الخدُْٔئدازة وشاؽ  

 .جحُٓٔ ُْمت مػاَت للمإطظت

مت، ئدازة الخؿس،  ؾبُهت الهمل: ًجب أن ًٓىم وشاؽ الخدُْٔ الداخلي بالخُُٓم وؤلاطهام في جحظحن نملُاث  الخٖى

رلٚ ئجبام أطلىب منهجي مى ابت ٖو  كموالْس

س وجىزُٔ خؿت الهمل . لٙل مهمت مً مهام  جخؿُـ مهام الخدُْٔ الداخلي: ًجب ان ًٓىم اإلادْٓىن الداخلُىن بخؿٍى

  .لها الخدُْٔ، جخػمً أهداٍ اإلاهمت، هؿاْها، جىزُٓها، واإلاىازد املخططت

هلىماث الٙاَُت والالشمت اإلا جىُُر مهام الخدُْٔ الداخلي: ًجب أن ًٓىم اإلادْٓىن الداخلُىن بخحدًد وجحلُل وجىزُٔ

  .لخحُٓٔ اهداٍ اإلاهمت

  .جبلٌُ الىخاةج: ًجب نلى اإلادْٓحن الداخلُحن جبلٌُ هخاةج اإلاهام

ًخخر اججاه الىخاةج التي جم  مساْبت طحر الهمل: ًجب أن ًٓىم السةِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي بىغو هكام مخابهت ما 

 .اباليها الى ؤلادازة

ْد ْامذ بٓبٛى  ؤلادازة للمخاؾس: نىدما ٌهخٓد السةِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي أن ؤلادازةحظم مظالت ْبٛى 

 ٛ للمإطظت، َُجب نلُه ان ًىاْش جلٚ  مظخىي مً املخاؾس اإلاخبُٓت، ًمً٘ أن ًٙىن بانخٓاده مظخىي يحر مٓبى

خاؾس اإلاخبُٓت، َُجب نلى اإلادْٔ اإلاظخىي اإلآبٛى للم اإلاظالت مو ؤلادازة، َاذا لم ًخم حظم مظألت الٓساز بشأن

و اإلاظألت الى مجلع ئدازة خه الداخلي َز ت لخظمها بمهَس  .الشٖس
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 ٛو :خالضت الُطل ألا 

واملخاطبُت حماًت إلاطالح  نٍس الخدُْٔ الداخلي جؿىزاث ٖبحرة باْخطازه في بداًت ألامس نلى الىىاحي اإلاالُت                     

ت ،الػُام اإلاإطظاث وممخلٙاتها مً ت لُطبح ٌشمل الهدًد مً  أخؿاز الًش ،الظْس ت ويحر ؤلاداٍز والخالنباث ؤلاداٍز

جخى ِْ نلى الهمل الري ًخم َحطه َٓـ  الخلي ا  نملُت الخدُْٔ الدهجاونلُه َان  الخدماث التي ًٓدمها لئلدازة،

هره الىقُُت  جىكم والخؿـ التي بوألاطالُ وؤلاحساءاثالهمل  بهراالرًً ًٓىمىن  ألاَسادبل ٖرلٚ نلى خطاةظ 

ًٓىم حُث  الداخلي الخدُْٔم نملُت كجى تيال واإلابادب باإلاهاًحر لالتزام خالٛمً  هىتاإلاا هره بهازض جم تيوالُُُ٘ت ال

اإلادْٔ الداخلي بيشاؾه الخُُٓمي بهدٍ مظاندة ؤلادازة لخىُُر اوشؿتها دون ان جٙىن له أي طلؿت نلى الهاملحن 

الخدُْٔ الداخلي أضبح مً اإلاهً ألاطاطُت لخحظً طحر نمل  ، ئذا ًمً٘ الٓٛى أنوألاْظام التي ًخىلى ئدازتها باإلدازاث 

 أي مإطظت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



.مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت ؤلاقخصادًت             ثاويالفصل ال  

 

[33] 
 

 مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت الاقخصادًت  : الفصل الثاوي 

 : جمهيد

يمان  حاهضة بلى العمل على جدؿِىه وطلً إلاا له معجى فيٌعخبر ؤصاء اإلااؾؿت مً ؤهم اوكؼاالتها  وهي حؿعى                    

تها  وليي ًيىن ألاصاء حُض البض مً الُغق لخلُُمه ومً زم العمل على جدؿِىه، ؿلض ؤنبذ ألاصاء  جىاػجها اإلاالي واؾخمغاٍع

على جدؿين  في اإلااؾؿت ؤمغ يغوعي الؾخمغاع ؤي وكاٍ، خُث انبذ لؼاما على اللاثمين على بصاعة اإلااؾؿت العمل

التي جخدهل  ؤصاءها للخهٌى على العىاثض اللهىي و يمان اؾخمغاعها وهمىها وجُىعها مً حهت ازغي هما ؤن الىخاثج

الضوع الظي ًلعبه  عليها اإلااؾؿت حعخبر اإلاغآة التي حعىـ مسخلف الخىاصر التي حغث في هظه ألازيرة وهظا ًبرػ مً زالٌ

الضازلُت ألن  ىاء في اهدكاؾ املخاَغ وإصاعتها و العمل على جلُُم هٓام الغكابتالخضكُم الضازلي في جدؿين ؤصاءها ؾ

غاؾ اإلاكاعهت التي جازغ على ألاصاء في اإلااؾؿت هى ؤصاء  عباعة عً هخاج حماعي ؤي ما ًيخج عً مكاعهت حمُع ألَا

ء اإلااؾؿت وإبغاػ صوع الخضكُم اإلااؾؿت ؾىاء واهذ بوؿاها ؤو آلت او ماصة وختى هخمىً مً ؤلاخاَت بألُاث جدؿين ؤصا

 ما ًلي:الـهل بلى  جُغكىا مً زالٌ هظا الضازلي في طلً

 :  .ؤؾاؾُاث خٌى ؤصاء اإلااؾؿتاإلابدث ألاٌو

 .جلُُم و جدؿين ألاصاءاإلابدث الثاوي: 

 .مؿاهمت الخضكُم الضازلي في جدؿين ؤصاء اإلااؾؿت ؤلاكخهاصًت: ثاإلابدث الثال

 

 

 

 

 

 

 

 



.مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت ؤلاقخصادًت             ثاويالفصل ال  

 

[34] 
 

 

 أطاطياث خىل أداء اإلاؤطظت  اإلابدث ألاول :

 اإلاطلب ألاول : مفهىم ألاداء و أهىاعه

الظي ًدؿم بىبر حجم الكغواث  ٌعخبر ألاصاء املخىع ألاؾاس ي الظي حعخمض علُه اإلااؾؿت وزانت في الىكذ الخالي        

دضص مضي الا ووحىص مىاؿؿت قضًضة، ؿهى عىهغ هام جبجى علُه العضًض مً كتراب ؤو الابخعاص مً اللغاعاث الهامت، ٍو

 .اإلاىيىعت وؾىؾ ًخم الخُغق بلُه بص يء مً الخـهُل جدلُم ألاهضاؾ وجىـُظ الخُِ

 : مفهىم ألاداء 1-1

الللُل مً اإلاىاعص( للؿلع  للض ؤهض الىثير مً الباخثين على ؤن ألاصاء هى اللضعة على ؤلاهخاج بـعالُت )باؾتهالن

ً الىٓام  ألاحل، الخُاع، والخضماث التي حؿخجُب لُلب الؿىق )الجىصة، الؿعغ( بما ٌؿمذ بخدلُم ؿاثٌ لخدٍغ

 1 الاكخهاصي

عغؾ ألاصاء على بإهه: "البدث عً حعُٓم العالكت بين الىخاثج واإلاىاعص، وؿم ؤهضاؾ .  2مدضصة حعىـ جىحهاث اإلااؾؿت َو

هى ٌعبر عً كضعة اإلااؾؿت على ؿ هما عغؾ )ونـي الىؿاؾبت( ألاصاء بإهه:" الىدُجت النهاثُت ليكاٍ ماؾؿت ما، لظلً 

ت والخىىىلىحُت واإلاعغؿُت لت  اؾخسضام مىاعصها اإلاالُت والبكٍغ بالهىعة التي ججعلها كاصعة على جدلُم ؤهضاؿها بٍُغ

ـين واإلاىعصًً والخيىمت هـاة وؿاعلت وجدلم جىكعاث ً والعمالء واإلاْى واملجخمع   وجُلعاث ؤصخاب اإلاهالح واإلاؿدثمٍغ

 3 ."بإهمله

غ  ؤهضاؾ( وألابعاص  –مىاعص  – بإهه ًمىً حعٍغف ؤصاء اإلااؾؿت مً زالٌ العالكت بين العىانغ )هخاثج Bartoli ي ٍو

 4واإلاىاػهت ( –الـعالُت  –)الىـاءة 

 

 

                                                             
اقبت الدظیير في جقییم أداء اإلاىظماث وشیادة فعالیخھابغیل الؿعیض، یدیاوي وعیمت،  - 1 ، 01، مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثغیت، العضص أھمیت الخهامل بين مس

 .31، م  2012-2011
2 - Alain Fernandez , les nouveaux tableaux de bord des décideurs ,Edition d’organisation ,paris ,2000,p 40 
،   2011 عصن،، الُبعت ألاولى، صاع الیاػوعي العلمیت لليكغ والخىػیع، ألا جدظين فاعلیت ألاداء اإلاؤطس ي مً خالل جنىىلىحیا اإلاعلىماثونـي الىؿاؾبت،  - 3

 .27م
اقبت الدظیير وألاداء في اإلاؤطظت الاقخصادیتهانغ صاصي عضون، عبض هللا كىیضع الىاخض،  - 4  .13،م  2010، صاع املخمضیت العامت، الجؼاثغ،مس
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 اردلموا افدھألا

 لنتائجا

 ءةلكفاا لفعالیةا

 نةازلموا

مىً جىيُذ طلً بالكيل الخالي   :ٍو

 األداء مثلث (II-01):رقم لالشك

 

ضع الىاخض، هللا: هانغ صاصي عضون، عبض اإلاصدز  .13م ، هفع اإلاسحع الظابق كٍى

ؤزظ ول منها بمعٌؼ عً بعًها مً  بن هظه العىانغ لِـ لها ؤزغ بمعٌؼ عً بعًها، بال بطا جم الخىؿُم ؿُما بُنها، وإن

هظا الازخالؾ خٌى مـهىم ألاصاء هاجج عً ازخالؾ بن  .جدبعها قإهه ؤن ٌؿمذ بالىكىع في مساَغ ال ًخم الخدىم ؿيها ؤو

ألاصاء هى هدُجت  :جلُُمه وكُاؾه وعلُه ًمىً بعُاء حعٍغف قامل لألصاء، وهى اإلاعاًير واإلالاًِـ التي حؿخسضم في

املخُِ لها وطلً بالخىؿُم بين العىانغ )هخاثج،  ومؿخىي كضعة اإلااؾؿت على اؾخؼالٌ مىاعصها وجدلُم ألاهضاؾ

 .واإلاىاػهت( ؤهضاؾ( وألابعاص )الىـاءة، الـعالُت، مىاعص،

 ًخم جهيُف ألاصاء خؿب عضة معاًير هلخهها هما ًلي :  ألاداء:أهىاع  2-2

 : 1خظب معياز الشمىليت: الري قظم ألاداء إلى مليت وحصئيت -11

اثف ؤوألاداء النلي -أ ألاهٓمت الـغعُت للماؾؿت في  : وهى الظي ًخجؿض باإلهجاػاث التي ؾاهمذ حمُع العىانغ والْى

مؿاهمت باقي العىانغ، وفي بَاع هظا الىىع مً ألاصاء ًمىً  جدلُلها، وال ًمىً وؿب بهجاػها بلى ؤي عىهغ صون 

ت، الكمىلُت، ألاعباح، الىمى، الاؾخلاللُت، الخضًث عً مضي وهُـُاث  بلىغ اإلااؾؿت ؤهضاؿها الكاملت واالؾخمغاٍع

اصة  .الٍغ

ىلؿمالجصئيألاداء  -ب بضوعه بلى عضة ؤهىاع جسخلف  :  وهى الظي ًخدلم على مؿخىي الاهٓمت الـغعُت للماؾؿت ٍو

ُـت  بازخالؾ اإلاعُاع اإلاعخمض لخلؿُم عىانغ اإلااؾؿت، خُث ُـي بلى: ؤصاء ْو ًمىً ؤن ًىلؿم خؿب اإلاعُاع الْى

ُـت ألاؿغاص، ؤصاء ُـت ؤلاهخ اإلاالُت، ؤصاء ْو ً، ؤصاء ْو ُـت الخمٍى مْو ُـت الدؿٍى  .اج وؤصاء ْو

                                                             
، ، مجلت العلىم ؤلاوؿاهیت، حامعت دمحم زیًغ بؿىغة، العضص ألا ، ألاداء بين النفاءة والفعالیتعبض اإلالیً مؼھىصه - 1  .89، م  2001ٌو
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  1: زاعجي : وؿلا لهظا اإلاعُاع ًمىً جلؿُم ؤصاء اإلااؾؿت بلى ؤصاء صازلي وؤصاءخظب معياز اإلاصدز - 12         

يخج مً جـاعل مسخلف ؤصاء ألاهٓمت الـغعُت للماؾؿت ؤي مسخلفألاداء الداخلي - ؤ ؤصاء الجؼثُت اإلاخمثلت في  : ٍو

ت في اإلااؾؿت، وألاصاء الخلجيألاصاء البكغي ؤي ؤصاء اإلاىا الظي ًخعلم بجاهب الاؾدثماعاث، وألاصاء  عص البكٍغ

 .اإلاالي الخام باإلاىاعص اإلاالُت اإلاؿخعملت

املخُِ الخاعجي  : هى ألاصاء الىاجج عً حؼُيراث البِئت املخُُت باإلااؾؿت ؿهى ًيخج عًألاداء الخازجي - ب

ًٓهغ هظا ألاصاء في هخاثج حُضة  الخدىم في هظا ألاصاء، خُث كضللماؾؿت، وبالخالي ؿةن اإلااؾؿت ال ًمىنها 

ض حجم مبُعاث اإلااؾؿت بؿبب جدؿً في ألاوياع  جخدهل عليها اإلااؾؿت، على ؾبُل اإلاثاٌ كض ًٍؼ

ت مً َغؾ الضولت، خُث ؤن هظه الخؼُيراث كض جىعىـ على ؤصاء اإلااؾؿت  الاكخهاصًت ؤو هدُجت بعاهاث جدـيًز

على اإلااؾؿت كُام وجدلُل ألاصاء ألهه ًمىً ؤن ٌكيل تهضًضا عليها لظلً ًجب  ا، وبالخالي ًجببًجابُا ؤو ؾلبُ

  .هما هى الخاٌ باليؿبت لألصاء الضازلي ؤن جخدىم ؿُه

ُـي: خؿب هظا اإلاعُاع ًلؿم ألاصاء بلى- - 03   :خؿب اإلاعُاع الْى

خمثل في كضعة اإلااؾؿت على جدلُم اأداء وظيفت اإلااليت -أ مالي ؿعاٌ، باإلياؿت بلى  لخىاػن اإلاالي وبىاء هُيل: ٍو

ؤهضاؾ اإلااؾؿت لظا ؿهى ًلاؽ مً زالٌ جدلُم  جدلُم اإلاغصوصًت وحعُٓم العاثض على الاؾدثماع باعخباعه ؤخض ؤهم

 اإلاغصوصًت وحعُٓمها

ُـت  : ًخدضص هظا ألاصاء مً زالٌ مجمىعت مً اإلااقغاث اإلاخعللتأداء ووظيفت الدظىيق -ب . م منها بْى الدؿٍى

  .جمىكعها في طهً اإلاؿتهلىين حجم اإلابُعاث، الخهت الؿىكُت، عيا العمالء، قهغة العالمت ومضي

ألازغي مً زالٌ بهخاج  : ًخدلم عىضما جدلم اإلااؾؿت بهخاحُت مغجـعت ملاعهت باإلااؾؿاثأداء وظيفت ؤلاهخاج-ج 

بلى جسـٌُ في الخعُالث الىاججت عً جىكف  إلياؿتمىخجاث بجىصة عالُت وبخيالُف ؤكل حؿمذ لها باإلاىاؿؿت، با

 آلاالث ؤو الخإزغ في جلبُت الُلبُاث

اإلاىاعص ألازغي وجىحيهها  : ٌعخبر اإلاىعص البكغي ؤهم مىعص في اإلااؾؿت ومً زالله ًخم جدٍغًأداء وظيفت الافساد-د  .

مغهىن بإصاء العامل البكغي ؿيها وهظ اإلااؾؿت  بما ٌؿمذ بخدلُم ؤهضاؾ اإلااؾؿت، وهظا ٌعجي ؤن بلاء واؾخمغاع

ألاصاء ًبجى على الىـاءاث وازخُاع طوي اإلاهاعاث العالُت خُث ؤن ؿعالُت اإلاىعص البكغي ال جيىن بال بطا وان الصخو 

 .اإلايان اإلاىاؾب وفي الىكذ اإلاىاؾب اإلاىاؾب في

                                                             
 . 28،م  2000، صاع خامض، ألاعصن، إطتراجیجیت الدظىیقدمحم حاؾم الهمیضعي،  - 1
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 اإلاطلب الثاوي : أبعاد و مظخىياث ألاداء 

  :ؤبعاص ألاصاء ؤوال:

خُث ًخم الاعخماص  : جخمثل ؤصواث كُاؽ ألاصاء الاكخهاصي في اؾخسضام الخدلُل اإلاالي،الاقخصادي لألداءالبعد  - ؤ

غ التي حعضها،  1 على ملاًِـ الغبدُت بإهىاعها املخخلـت واليؿب اإلاالُت، اهُالكا مً اللىاثم اإلاالُت والخلاٍع

  1. وهظا سجالث وصؿاجغ اإلااؾؿت

في املجاٌ الخىُٓمي  اإلااؾؿت ًلهض باألصاء الخىُٓمي الُغق والىُـُاث التي حعخمضهاالبعض الخىُٓمي لألصاء:  -ب

ؤؾاؾها كُاؽ ؿعالُت ؤلاحغاءاث  بعض جدلُم ؤهضاؿها، ومً زم ًيىن لضي مؿيري اإلااؾؿت معاًير ًخم على

الخىُٓمُت ولِـ بالىخاثج اللُاؽ ًخعلم مباقغة بالهُيلت  الخىُٓمُت اإلاعخمضة وؤزغها على ألاصاء، مع ؤلاقاعة ان هظا

الاكخهاصًت، وهظا ٌعجي اهه بةميان اإلااؾؿت ان جهل الى مؿخىي ؿعالُت ازغ  اإلاخىكعت طاث الُبُعت الاحخماعُت

 اإلاعاًير الاحخماعُت والاكخهاصًت ًسخلف عً طلً اإلاخعلم بالـعالُت الخىُٓمُت. هاجج عً

م ألاصاء،  كُاؽ الـعالُت الخىُٓمُت جلعب صوعاومىه وؿخيخج مما ؾبم ان هظه اإلاعاًير اإلاعخمضة في   هاما في جلٍى

زالٌ مٓاهغها ألاولى، كبل ان ًخم  خُث جدُذ للماؾؿت ؤصعان الهعىباث الخىُٓمُت في الىكذ اإلاالثم مً

  .بصعاهها مً زالٌ جإزيراتها الاكخهاصًت

 اؿغاص اإلااؾؿت على ازخالؾ  الغيا عىض ُمالاحخماعي لألصاء الى مضي جدل البعض الاحخماعي لألصاء: ٌكير البعض -ج 

اتهم، الن مؿخىي عيا العاملين ٌعخبر ماقغا على وؿاء الاؿغاص إلااؾؿتهم. وجخجلى ؤهمُت وصوع هظا الجاهب في  مؿخٍى

ًخإزغ ؾلبا على اإلاضي البعُض، بطا اكخهغث اإلااؾؿت على جدلُم الجاهب  وىن ان ألاصاء الىلي للماؾؿت كض

ت، هما هى معغوؾ في ؤصبُاث الدؿُير ؤن حىصة الدؿُير وؤهملذالاكخهاصي،  في  الجاهب الاحخماعي إلاىاعصها البكٍغ

بةعُاء ؤهمُت معخبرة للمىار  اإلااؾؿت جغجبِ بمضي جالػم الـعالُت ؤلااكخهاصًت مع الـعالُت ؤلاحخماعُت، لظا ًىصح

كاث الاحخماعُت صازل اإلااؾؿت ) نغاعاث، العال الاحخماعي الؿاثض صازل اإلااؾؿت، ؤي ليل ماله نلت بُبُعت

 . 2ؤػماث... (

 

 

                                                             
 .33،م  2015- 2014، عؾالت ماؾتر، حامعت دمحم زبًغ، بؿىغة، يتظطدوز اطتراجیجیت الخصدیس في جدظين ألاداء اإلاؤ لجباعیت هدیلي، ا - 1
 .218،219،م  2009/2010،الجؼاثغ،  07، مجلت الباخث، العضص إلافھىم ألاداءجدلیل ألاطع الىظسیت لكیش الضاوي، ا - 2



.مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت ؤلاقخصادًت             ثاويالفصل ال  

 

[38] 
 

 مظخىياث ألاداء ثاهيا:

اث ألصاء ًمىً للماؾؿت الاكخهاصًت مً زاللها الخعغؾ على           مؿخىي ؤصائها، ولعل هظا  جىحض مجمىعت مً اإلاؿخٍى

اث في : املجاٌ هظاالازخالؾ ٌعىص هما ؤقغها إلزخالؾ اإلاعاًير واإلالاًِـ التي ًخبىاها باخثي   1، وجخمثل هظه اإلاؿخٍى

وهظا الالتزام الىاضح مً  ًبين الخـىق في ألاصاء يمً الهىاعت على اإلاضي البعُض والعلىص اإلاغبدت، :الاؾخثىاجيألاصاء    

 .وؿغة الؿُىلت والىيع اإلاالي للماؾؿت ألاؿغاص وكبل 

 مغهؼو ويع مالي مخميز امخالن بَاعاث طاث هـاءة، امخالن : ًيىن ؿُه الخهٌى على علىص عمل هبيرة،ألاداء البازش   

ت اإلاؿخلبلُت بلى حاهب الخمخعألاداء الجيد حدا   .بالىيع اإلاالي الجُض : ًبين مضي نالبت ألاعًاء، واجًاح الغٍئ

الخضماث  اإلاىخجاث ؤو : ًيىن ؿُه جميز لألصاء وؿم اإلاعضالث الؿاثضة مع جىاػن هلاٍ اللىة والًعف فيألاداء الجيد

 وكاعضة العمالء، مع امخالن ويع مالي ػير مؿخلغ

اإلاىخجاث ؤوالخضماث وكاعضة  : ًمثل ؾيروعة ؤصاء صون اإلاعضٌ، وحؼلب هلاٍ الًعف على هلاٍ اللىة فيألاداء اإلاعخدل

 .العمالء، مع نعىبت الخهٌى على ألامىاٌ الالػمت للبلاء والىمى

با، ؿًال عً  ن اإلاعضٌ بىثير، مع ويىح لىلاٍ الًعف في حمُع: والظي ًمثل الضاء صو ألاداء الضعيف   املخاوع جلٍغ

اعاث اإلااهلت، مع مىاحهت مكاول  .زُيرة في الجىاهب اإلاالُت نعىباث زُيرة في اؾخلُاب ؤلَا

 اإلاطلب الثالث : العىامل اإلاؤثسة في ألاداء 

الاكخهاصًت، بعًها صازلي وآلازغ  ؤصاء اإلااؾؿاثمما ال قً ؿُه ؤن هىان عىامل عضًضة ومخىىعت ًمىً ؤن جازغ على 

بن  .ألاصوى، وبالخالي مً الهعب خهغها وجىاولها حمُعا زاعجي، بدُث ًخدلم طلً مً كُمت اإلااقغاث ألاصاء العالُت ؤو

م وجلُُم ألاصاء، لهظا ؾِخم للخُغق بليها مً زالٌ  صعاؾدىا وجدلُلها ؤمغ يغوعي لخدلُم مىهجُت ؾلُمت في جلٍى

ً وعاملين ؤؾاؾُين همام  :هضٍع

 

 

 

                                                             
1
 .46م،  2017-2016مؿخؼاهم، ؾىت ،، عؾالت  ماؾتر ،حامعت عبض الخمُض بً باصٌـأثس الخدقيق الداخلي على أداء اإلاؤطظتكىصاف عبض الخمُض ، - 
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 :العىامل الداخليت . 1

والتي جازغ على ؤصائها،  جخمثل العىامل الضازلُت في مسخلف الخؼيراث الىاججت عً جـاعل عىانغ اإلااؾؿت الضازلُت 

اصة آزاعها ؤلاًجابُت دضر ؿيها حؼيراث حؿمذ بٍؼ مىً للمؿير ؤن ًخدىم ؿيها ٍو ، ومً  1 الؿلبُتؤوالخللُل مً آزاعها  ٍو

 :ؤبغػ هظه العىامل ؤو اإلاخؼيراث التي جسًع لؿُُغة اإلااؾؿت هي

 وهي مسخلف اللىي واإلاخؼيراث التي جغجبِ بالجاهب الخلجي في اإلااؾؿت، وجًم على الخهىم ما :العىامل الخقىيت . ؤ

  :2ًلي  

اثف الـعلُت ؤو اإلاؿخسضمت في  . ب   .معالجت اإلاعلىماثهىع الخىىىلىحُا ؾىاء اإلاؿخسضمت في الْى

  باإلالاعهت مع عضص العماٌ آلاالثوؿبت الاعخماص على.  

 جهمُم اإلااؾؿت مً خُث املخاػن، الىعقاث، الخجهيزاث وآلاالث. 

 هىعُت اإلاىخىج وقيله ومضي مىاؾبت الخؼلُف له. 

 الخىاؿم بين مىخجاث اإلااؾؿت وعػبت َالبيها. 

  وؤلاهخاج في اإلاا ً  .ؾؿتالخىاؾب بين َاكتي الخسٍؼ

 هىعُت اإلاىاص اإلاؿخسضمت في عملُت ؤلاهخاج. 

 اث ألاؾعاع   .مؿخٍى

 اإلاىكع الجؼغافي للماؾؿت. 

اع الغؾمي الظي ًدضص صعحت الخسهو وجلؿُم العمل بين الىخضاث وألاؿغاص، وعضص :الهيهل الخىظيميب.    وهى ؤلَا

ت، وإلاً ًدبع ول شخو  اث ؤلاصاٍع ُـُت، وهظا عضص اإلاؿخٍى الظًً ًدبعىن له، وما هي  ومً هم ألاشخاماملجمىعاث الْى

 . 3ؤكؿامهم  الؿلُاث ومؿاولُاث ول منهم، وهُف ًخم الخيؿُم بين وخضاتهم ؤو

  :اإلاىازد البشسيتج. 

  4:الخهىم  هي مسخلف اللىي واإلاخؼيراث التي جازغ على اؾخسضام اإلاىعص البكغي في اإلااؾؿت، وجًم على

 هُيل اللىي العاملت. 

                                                             
اقبت الدظييرفي جقييم أداء اإلاىظماث وشيادة فعاليتهاأهميت الخهامل بين أدواث بَغل الؿعُض، ًدُاوي وعُمت،  - 1 الثاوي خٌى  ، مضازلت اإلالخلى العلمي الضوليمس

 .298،م  2011هىؿمبر  23و  22ألاصاء اإلاخميز للمىٓماث والخيىماث، حامعت وعكلت، الجؼاثغ، 
 .94،م 2010،حامعت بؿىغة،  01العضص  ؤلاوؿاهُت، ، مجلت العلىمبين النفاءة والفعاليت مفهىم وجقييم ألاداء، عبض اإلالًُ مؼهىصة - 2
3
 .51،ص 51،ص 9002، ، قياس وتقييم األداء كمدخل جودة األداء المؤسساتيالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية - 

4
 .90،ص 52المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص - 
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  الازخباع والخعُينهٓام. 

 ب والخإهُل والخىمُت  .الخضٍع

 هٓام ألاحىع والىـاءاث. 

 هٓم جلُُم ألاصاء 

  :العىامل الخازحيت. 2 .

اإلااؾؿت، ''وبالخالي كض جازغ  على عكابت بمىأيًلهض بالعىامل الخاعحُت ''مجمىعت الخؼيراث واللُىص واإلاىاكف التي هي 

ؾُُغتها، ومً بين العىامل التي جازغ بكيل  وكغاعاث اإلااؾؿت وجسغج على هُاقبكيل مباقغ ؤو ػيرمباقغ في ؤوكُت 

  :1(ما ًليPESTEL )2 املخخهغةػير مباقغ على اإلااؾؿت والتي حكيل اليلمت 

الؿُاؾُت والخغب، الخإمُماث،  كت اإلااؾؿت باإلاخؼيراث الؿُاؾُت حكمل حاهب اللغاعاث: بن عالالعىامل الظياطيت

 .جازغ على ؤصاء اإلااؾؿت بعٌ اإلااؾؿاث، الاهلالباث، ولها عىامل الخٓغ على وكاٍ

اججاهاث ألاحىع، جىؿغ  : حكمل ول مً معضالث الـاثضة، همعضالث الخطخم، معضالث البُالت،العىامل الاقخصادًت  

  .الُاكت وجيلـتها ... بلخ

ع الجؼغافي، ألا العىامل الاحخماعيت  مؿخىي الخعلُم ... بلخ هماٍ الاؾتهالهُت،: جخمثل في الترهُبت الؿياهُت، الخىَػ

غ، جُىع وؾاثلالعىامل الخنىىلىحيت الاجهاالث وؤهٓمت اإلاعلىماث،  : وحكمل معضالث ؤلاهـاق على البدىر والخٍُى

 .مكىالث العمل مً زالٌ الخلىُاث الخضًثت والازتراعاث الجضًضة وػيرها مً اللىي التي حؿاهم في خل

اللىاهين اإلاغجبُت بالبِئت التي  : منها اللىاهين الخانت بدىُٓم عالكت اإلااؾؿت بالعاملين،شسيعيتالعىامل البيئيت والد

 . بالضؿاع عً خلىق اإلاؿتهلىين حعمل على خماًتها واملخاؿٓت عليها مً الخلىر، اللىاهين الخانت

مً مسغحاث  اإلاؿخـُضًً عمالء ؤوؤما العىامل الخانت ؤو طاث الخإزير اإلاباقغ على ؤصاء وكغاعاث اإلااؾؿت منها: ال

املجخمع املخُِ باإلااؾؿت، وجخمثل هظه  اإلااؾؿت، اإلاىعصًً، الىلاباث، اإلااؾؿاث اإلاىاؿؿت وؤصخاب اإلاهالح ألازغي في

 :اإلاىالي في زمـ كىي، هما ًىضخها الكيل العىامل خؿب بىعجغ

 

 

 

                                                             
1
 .902،ص 9000اع الخليجي، قرطبة لإلنتاج الفني، دار ابن حزم، لبنان، ،دور النشر، األبد 5دمحم أكرم العدلوني، الطبعة - 
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 :   القىي الخمع لبىزجس (II-02)الشـــــــــــــــهل  زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Michael Prter, l’avantage concurrentielle, comment devancer les concurrent et maintenir son avance, Dunod 

Belgique, op, cit, 2003 p 17 

 

هظه اللىة حعبر عً هثاؿت  : وهي اإلاخؼير ألاٌو في نُاػت بؾتراجُجُت اإلااؾؿت، بط ؤناإلاىافظت بين اإلاؤطظاث القائمت

اإلاىاؿؿت بلى الهغاع الخىاؿس ي بين اإلااؾؿاث في نىاعت  اإلاىاؿؿت بين اإلااؾؿاث اللاثمت صازل الهىاعت، وحكيروخضة 

الؿىق، وعمىما ؿةن وخضة اإلاىاؿؿت بين اإلااؾؿاث اللاثمت جخدضص مً زالٌ العىامل  ما للخهٌى على خهت ؤهبر مً

 :الخالُت

 .العالمتمغهؼ     - .الخىاػن بين اإلاىاؿؿين    -  ُيز اإلاىخججم     .-الخيلـت الثابخت      -همى الهىاعت - 

الهىاعت، ولىً لضحها  زُغ صزٌى مىاؿؿين مدخملين: اإلاىاؿؿىن املخخملىن هم اإلااؾؿاث التي ال جدىاؿـ خالُا في

 ٌ   :1مىاؿؿين حضص لهىاعت ما ؿُما ًلي  اللضعة على طلً بطا ما عػبذ، وجخمثل العىامل التي حعُم صزى

  :خىاحص الدخىل اإلاخمثلت في

 اخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ .       -جيلـت الخبضًل -       -.مغهؼ العالمت    - جمُيز اإلاىخج      - اكخهاصًاث الدجم

                                                             
 .50م مسحع طبق ذلسه،  كىصاف عبض الخمُض ،- 1

 الداخــــــلىن املحخملىن 

 مىاؿؿى اللُاع

Concurrents de 

secteur 

 الصبائً

Les Clients 

 البدائل 

substituts 

تهدًد اإلاىخجاث             البدًلت 

 تهدًد   الداخلىن         الجدد

 اإلاىزدون 

Fournisseurs 
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  :خىاحص الخسوج  اإلاخمثلت  في-    

 .جيلـت الخغوج

 .العالكاث اإلاخضازلت مع وخضاث وكاٍ ؤزغي  - .

  .كُىص خيىمُت واحخماعُت - 

ألاولُت، الخضماث والعمالت ...  اللىة الخـاويُت للمىعصًً: وهي اإلااؾؿاث التي جىؿغ اإلاضزالث في الهىاعت، مثل اإلاىاص- 

خىكف جإزير اإلاىعصًً  على العىامل الخالُت  : 1بلخ، ٍو

 .يعف اإلاىخجاث البضًلت التي ًمىً ؤن ًلجإ بليها اإلاىخج في نىاعت ما -

 .جغهؼ اإلاىعصًً – .

 .ؤعمالها مىخجاث اإلاىعص، وطلً مً زالٌ ما ًلضمىه للماؾؿت مً ؤهم اإلاضزالث في وكاٍجميز -

اللىة الخـاويُت للعمالء: ًمىً الىٓغ بلى العمالء على ؤجهم ًمثلىن تهضًض مً زالٌ كضعتهم على اإلاؿاومت لخسـٌُ 

ا اإلااؾؿت في نىاعت ما مً زالٌ َلبهم ؤو بلى عؿع الخيالُف التي جخدمله الهىاعت.ألاؾعاع التي جـغيها اإلااؾؿاث في 

. 2مىخجاث ؤؿًل و بجىصة عالُت ، ؿالعمالء كض ًيىهىن مىػعين ؤو مؿتهلىين ؤو مىٓماث جهيُعُت ؤو زضمُت  

تهضًض اإلاىخجاث البضًلت: جمثل اإلاىخجاث البضًلت جلً الؿلع التي جبضو مسخلـت ولىنها حكبع هــ الخاحاث ، ؿىحىص بضاثل 

ت جمثل  :  3تهضًضا جىاؿؿُا هبيرا و طلً مً زالٌ الىلاٍ الخالُتكٍى   

بت- .جىؿغ بضاثل كٍغ  

.جيالُف الخبضًل باليؿبت إلاؿخسضم الؿلعت-  

.جيالُف مهىعي الؿلعت البضًلت ومضي حكضصهم -  

ؾعغ الؿلعت البضًلت-  

 

 

 

 

                                                             
 .1،م  2003،الضاع الجامعُت، مهغ،  2، ٍؤلادازة الاطتراجيجيتهاصًت العاعؾ،  - 1
 .1،م 2008العغبُت، مهغ،  ،مجمىعت الىُل 1، ٍ، ؤلادازة الاطتراجيجيتؿُلُب ؾاصلغ، جغحمت ؤخمض نالح - 2
 .51-50مغحع ؾابم، م كىصاف عبض الخمُض ،- - 3
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 اإلابدث الثاوي : جقييم و جدظين ألاداء

 اإلاطلب ألاول : قياض و جقييم ألاداء

 أوال: قيــــاض ألاداء:

مفهىم قياض ألاداء:    - 11     

ف  حعخبر عملُت كُاؽ ألاصاء مً ؤهم العملُاث، ألهه بضوجها ال ًمىً اللُام بعملُت الغكابت، ؿهىان  العضًض مً الخعاٍع

 للُاؽ ألاصاء هظهغ منها : 

: اللُاؽ هى جدضًض كُمت ش يء بملاعهخه بمعُاع مخـم علُه " ومعجى طلً ان اللُاؽ هى ملاعهت الص يء  الخعٍغف ألاٌو

 اإلاغاص كُاؾه بص يء ؤزغ كضعه ومخـم علُه. 

الخعٍغف الثاوي: كُاؽ ألاصاء هى اإلاغاكبت اإلاؿخمغة إلهجاػاث بغامج اإلااؾؿت وجىزُلها، وال ؾُما مغاكبت وجىزُم حىاهب 

 .ؾير الخلضم هدى جدلُم ػاًاث مىيىعت مؿبلا.

:مقاًيع ألاداء -12  

: 1يُف ملاًِـ ألاصاء بلى ؾخت ملاًِـ وهي واألحيًمىً جه  

 الـاعلُت: وهي زانُت مً زهاثو العملُاث والتي حكير بلى صعحت مُابلت املخغحاث إلاخُلباث اإلااؾؿت.

الىـاءة: هي زانُت مً زهاثو العملُاث والتي حكير بلى صعحت زغوج عملُاث اإلااؾؿت بالىاجج اإلاُلىب بإصوى جيلـت 

 مً اإلاىاعص.

 الجىصة: هي مؿخىي جلبُت اإلاىخج ؤو الخضمت إلاخُلباث وجىكعاث العمالء.

الخىكُذ: هظه الخانُت جلِـ مضي بهجاػ العمل بكيل صخُذ وفي الىكذ املخضص له، بط البض مً ويع معاًير لًبِ 

 ؤوكاث الاعماٌ، وعاصة ما حؿدىض مثل هظه اإلاعاًير على مخُلباث العمالء. 

اإلاًاؿت مً كبل العملُت ملؿىمت على كُمت العمل وعؤؽ اإلااٌ وحمُع اإلاؿخلؼماث اإلاؿخسضمت في  ؤلاهخاحُت: وهي اللُمت

 جدلُم هظه اللُمت

ُت للماؾؿت وبِئت العمل للعاملينالؿالمت: هظه الخانُت جلِـ حاهب اللضعة العامت اليل  

                                                             
 .7، م  2009، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، ، أطاطیاث ألاداء وبطاقت الخقییم اإلاخىاشن واثل دمحم نبحي اصعیـ، َاھغ مدؿً مىهىع الؼالبي - 1
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 ثــاهيا: جقييم ألاداء 

مفهىم جقييم ألاداء: -11  

 1ؤهه " جلً اإلاغخلت ألاؾاؾُت مً مغاخل عملُاث ؤلاصاعة والتي ًداٌو ؿيها اإلاضًغون ؤن ًـتريىا ؤنٌعغؾ جلُُم ألاصاء على 

زُاعاتهم جىـظ بهىعة صخُدت وؤجها جلبي ؤهضاؾ اإلااؾؿت " وبالخالي ؿخلُُم ألاصاء هى كُاؽ ألاعماٌ اإلاىجؼة وملاعهتها 

الًعف واللىة صازل اإلااؾؿت.بالخُِ اإلاعضة مؿبلا، وطلً الهدكاؾ ألازُاء وهلاٍ ول مً   

هما عغؾ جلُُم ألاصاء بإهه عملُت ؿدو وكُاؽ ألاصاء مً زالٌ صعاؾت وملاعهت ما ًخم الخسُُِ له ، و ما جم اللُام به 

 .  2مً ؤعماٌ ، و ما جم بهجاػه و الىنٌى بلُه

اث لخلُُم ألاصاء هما هي مىضخت في الكيل الخالي :  وهىان زالر مؿخٍى

 ( مظخىياث جقييم ألاداءII3-شهل زقم )

 

 

 

 

العلىم في علم  صهخىعاة قھاصة لیؤَغوخت ملضمت لى ،تیوأداء اإلاىازد البشس  تیاإلاخىاصل في اإلاؤطظت الصح ًیالخنى  تیجیإطتراج ت،یبىصوح ػىاإلاهضع:     

 167،م  2012.2013بؿىغة،  ًغ،یالاحخماع، حامعت دمحم ز

:جخعضص ؤهضاؾ عملُت جلُُم ألاصاء خُث ًمىً جلخُهها في  أهداف جقييم ألاداء :-12   

اثف اإلاضعحت في زُُها. اثف اإلايلـت بإصائها ملاعهت بخلً الْى  معغؿت مؿخىي بهجاػ الكغهت للْى

ويع  الىكف عً ؤماهً الخلل والًعف في وكاٍ الكغهت، وإحغاء جدلُل قامل لها، وبُان مؿبباتها وطلً بهضؾ

 الخلٌى الالػمت لها وجصخُدها وإعقاص اإلاىـظًً بلى وؾاثل جالؿيها مؿخلبال.

                                                             

، ؤَغوخت ملضمت لىیل قھاصة صهخىعاة العلىم في علم الاحخماع، وأداء اإلاىازد البشسیتإطتراجیجیت الخنىیً اإلاخىاصل في اإلاؤطظت الصحیت بىصوح ػىیت،  -1

 .166،م  2012/2013حامعت دمحم زیًغ، بؿىغة، 

، أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة صحية، جامعة  الطائفتقييم األداء في اإلدارات الصحية بمديرية الشؤون الدينية بمحافظة عبد الوهاب دمحم جبين ،  -9

 .91، ص 9002سانت كليمنتس العالمية، سوريا، 

اث جلُُم ألاصاء   مؿخٍى

ُـي  الخلُُم على اإلاؿخىي الْى

 الجؼجي)اللؿم/اللؿم ؤلاصاعي(

الخلُُم على اإلاؿخىي الىلي)جلُُم 

 ؤصاء ماؾؿت هيل(

الخلُُم على اإلاؿخىي 

 الـغصي)جلُُم ؤصاء العاملين(
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جدضًض مؿاولُت ول مغهؼ ؤو كؿم في اإلااؾؿت، عً مىاًَ الخلل والًعف في اليكاٍ الظي جلىم به، وطلً مً زالٌ 

الظي مً قإهه زلم مىاؿؿت بين  بهخاحُت ول كؿم مً ؤكؿام العملُت ؤلاهخاحُت، وجدضًض بهجاػاجه ؾلبا ؤو بًجابا، ألامغ

 ألاكؿام باججاه عؿع مؿخىي ؤصاة الىخضة.

  جصخُذ اإلاىاػهاث الخسُُُُت وويع ماقغاتها في اإلاؿاع الظي ًىاػن بين الُمىح وؤلامياهُاث اإلاخاخت.

لت عقُضة جدلم عاثضا ؤهبر وبخيالُف ؤكل وبىىعُت  ؤؿًل.الىكىؾ على مضي هـاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت بٍُغ  

م اإلاعلىماث التي جلضمها عملُت جلُُم ألاصاء.  جيكُِ ألاحهؼة الغكابُت على ؤصاء عملها عً ٍَغ

 جدـيز العاملين على جدؿين ألاصاء.

  : أطع جقييم ألاداء، مساخله ومخطلباث هجاخه اإلاطلب الثاوي

 أوال: أطع جقييم أداء اإلاؤطظت الاقخصادًت

مً اعخماصها في جلُُم ألاصاء في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت منها :هىان مجمىعت مً ألاؾـ التي ال بض   

: . جددًد أهداف اإلاشسوع1   

ليل ماؾؿت عضص مً ألاهضاؾ حؿعى بلى جدلُلها، لظلً ًيبغي ؤوال جدضًض هظه ألاهضاؾ وصعاؾتها، كهض الخعغؾ على 

م، ألهه مً الًغوعي جلؿُم ؤهضاؾ مضي صكتها و واكعُتها، ؿالخدضًض الضكُم ألهضاؾ اإلااؾؿت الاكخهاصًت ؤمغ مه

 اإلااؾؿت بلى عضص هبير مً ألاهضاؾ الجؼثُت التي جسو الىخضاث وألاكؿام الغثِؿُت في اإلااؾؿت.

وكض حعاعؾ الباخثىن في مجاٌ جدضًض ألاهضاؾ على عضص مً املجاالث وؤوحه وكاٍ اإلاكغوع التي ًجب ؤن جدضص 

:  1ألاهضاؾ باليؿبت لها ما ًلي  

لي.املجاٌ  الدؿٍى - 

اصة ؤلاهخاحُت.  -مجاٌ الخجضًض والابخياع ؤو ٍػ

 -اللُمت اإلاًاؿت.

ل.  -اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت الخانت بالخمٍى

                                                             
 .194،م 1999،صاع الخامض لليكغ، ألاعصن،  1 علُل حاؾم عبض هللا، الُبعت - 1
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 -الغبدُت. 

غهم.  -ؤصاء العاملين وجٍُى

 -اإلاؿاولُت ججاه املجخمع.

 -اإلاىاػهت بين ألاهضاؾ كهيرة ومخىؾُت وبعُضة اإلاضي.

. جددًد الخطط الخفصيليت:2  

ًخمثل هظا ألاؾاؽ في يغوعة ويع زُِ جـهُلُت ليل مجاٌ مً مجاالث اليكاٍ، بدُث حعىـ الؿُاؾاث الخانت 

بخدضًض اإلاىاعص ؤلاهخاحُت الالػمت وهُـُت الخهٌى عليها مً هاخُت، زم جدضًض ؤوحه اؾخسضام جلً اإلاىاعص بكيل ًدلم 

 ؤكص ى اؾخـاصة ممىىت مً هاخُت ؤزغي.

: 1ال بض ؤن جدضص الخُِ الخـهُلُت على يىء ما ًلي وعلى هظا ألاؾاؽ ؿةهه  

 -يغوعة حؼُُت ألاهضاؾ املخضصة لجمُع ؤوحه اليكاٍ.

 -يغوعة الخىاؾم بين ؤهضاؾ ألاكؿام والـغوع.

 -يغوعة مؿاهمت حمُع ألاؿغاص في نُاػت جلً ألاهضاؾ والظًً ؾىؾ ٌؿاهمىن في جىـُظها يمً خضوص مؿاولُاتهم.

اؾ كابلت للخىُف مع حؼير الٓغوؾ.ؤن جيىن هاجه ألاهض - 

. جددًد مسالص اإلاظؤوليت :3   

 ٌ مً ألاعوان الؿُاؾُت الهامت لخلُُم ؤصاء ؤي ماؾؿت اكخهاصًت، هى ؤن جخىاحض ؿيها معالم واضخت ومدضصة لخلٍى

اإلاغئوؽ ججاه عثِؿه في الؿلُاث وجدضًض اإلاؿاولُاث، ؿُمىً حعٍغف اإلاؿاولُت بإجها ''الالتزام والخعهض الظي ًلتزم به 

جىـُظ ما عهض بلُه مً واحب ،وؤن ًلىم طلً اإلاغهؼ في اجساط الىؾاثل الىـُلت بدىـُظ هظا اليكاٍ في خضوص اإلاىاعص 

وؤلامياهُاث اإلاخاخت جدذ جهغؿه ؿعملُت جلُُم ألاصاء جخُلب هظلً بًًاح ازخهاناث ول مغهؼ على ؤوكُت اإلاغاهؼ 

. 2ألازغي   

                                                             
 .912،ص 9002،ارالمسيرة للنشر و التوزيع، عمان،  5، الطبعة، االقتصاد اإلداريكاظم جاسم العيساوي- 1
 .253، مهــ اإلاغحع الؿابماْم حاؾم العِؿاو ي، و  - 2
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ؿخمض الخدضًض ا : 1لىاضح إلاغاهؼ اإلاؿاولُت في ؤي وكاٍ ؤهمُخه مً عاملين هماَو  

بحغاء جلُُم ألاصاء على الىحه ألاهمل ًلخط ي ؤصاء ول مغهؼ مً اإلاغاهؼ العامت باإلااؾؿت الاكخهاصًت مىيىع البدث 

 للخىم على ألاصاء الضازلي.

ُم ألاصاء ٌكخمل على مضي ألاهضاؾ املخضصة، بطا اكخهغث عملُت الخلُُم على صعاؾت ألاصاء ؤلاحمالي للماؾؿت، ؿةن جلُ

ت اإلاؿاولت عنها.   وهظلً جـؿير الاهدغاؿاث عنها، وجدلُلها بؼغى الخعغؾ على ؤؾبابها واإلاغاهؼ ؤلاصاٍع

. جددًد معاًير ألاداء :4    

م ألاصاء على مؿخىي حعخبر زُىة جدضًض اإلاعاًير التي ًخم على ؤؾاؾها جلُُم ؤصاء اإلااؾؿت الاكخهاصًت بإهملها، او جلُُ

مغاهؼ اإلاؿاولُت ؿيها، مً ؤهم الجىاهب في عملُت الخلُُم، هما ؤجها ؤهثر نعىبت في الىكذ هـؿه، ؿهىان عضة معاًير 

جازظ بعين الاعخباع عىض اإلاـايلت بُنها، مثل وحىب جدضًض ماهُت اإلاعاًير املخخاعة، ومً زم ازخباع اإلاعاًير اإلاىاؾبت 

 . 2، وجسخلف هظه اإلاعاًير مً وخضة بهخاحُت ألزغي خؿب َبُعت العملُت ؤلاهخاحُت التي جاصحهالضعاؾت مؿخىي ألاصاء

ثاهيا: مساخل عمليت جقييم ألاداء في اإلاؤطظت الاقخصادًت   - 

: 3بن عملُت جلُُم ألاصاء جمغ بعضة مغاخل ؤؾاؾُت ًمىً بحمالها ؿُما ًلي  

: . مسخلت حمع البياهاث واإلاعلىماث ؤلاخصائيت1   

غ واإلااقغاث الالػمت مثل: اللُمت اإلاًاؿت، همُت و/ؤو كُمت  جخُلب عملُت جلُُم ألاصاء جىؿغ البُاهاث واإلاعلىماث والخلٍغ

ؤلاهخاج، عضص العماٌ، ألاحىع، و ػير طلً، بن حمُع هظه اإلاعلىماث ال جلخهغ على ؿترة ػمىُت معُىت، ولىً ًجب بياؿت 

إلاخعللت بالؿىىاث الؿابلت للىكىؾ على َبُعت الخُىع في الهىاعت لياؿت مجاالث مع ؤزظ بعين الاعخباع اإلاعلىماث ا

 اليكاٍ للماؾؿت ؤلاكخهاصًت .

. جدليل و دزاطت البياهاث و اإلاعلىماث ؤلاخصائيت :2  

، بهه البض مً جىؿير مؿخىي مً الثلت في هظه البُاهاث وكض ًخم الاؾخعاهت ببعٌ الُغق ؤلاخهاثُت إلزخباع مضي صختها

 ًخم بعض طلً جدلُلها والىنٌى بلى هخاثج معُىت.

                                                             
ت،  - 1  .127، ممسحع طبق ذلسهاإلاىٓمت العغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
 .196م ، مسحع طبق ذلسهعلُل حاؾم عبض هللا،   - 2
ع، عمان،  1، الُبعتجقىيم ألاداء باطخخدام اليظب اإلااليتمجُض الىغخي،  - 3  .39،م 2007،صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىَػ



.مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت ؤلاقخصادًت             ثاويالفصل ال  

 

[48] 
 

. إحساء عمليت الخقييم : 3  

وطلً باؾخسضام اإلاعاًير اإلاىاؾبت لليكاٍ الظي جماعؾه الىخضة الاكخهاصًت، على ؤن حكمل عملُت الخلُُم اليكاٍ 

وصكُم ًمىً الاعخماص علُه.العام للىخضة، ؤي حمُع ؤوكُت مغاهؼ اإلاؿاولُت ؿيها، بهضؾ الخىنل بلى خىم مىيىعي   

افاث : 4 . مسخلت الحنم على الىخائج  و جددًد ؤلاهدس  

هظه اإلاغخلت ًخم جدُض الاهدغاؿاث التي جخعلم بمضي ازخالؾ الىخضاث اإلاىخجت عً اإلاىانـاث الىىعُت املخضصة، وكض  وفي

ًيىن اهدغاؿا هاحما عً اهسـاى الىمُت اإلاىخجت ؤو بؿبب وحىص ازخالٌ في العالكاث ؤلاهخاحُت بين ألاكؿام املخخلـت في 

 اإلاكغوع، مما ًىعىـ بعٌ الازخالؿاث.

مىً : 1ؤن جمغ هاجه العملُت بالخُىاث الخالُت ٍو  

 -الخعغؾ على ؤؾباب زُت الخىـُظ.

 -الخعغؾ على معاًير و ملاًِـ ألاصاء.

 -كُاؽ ألاصاء الـعلي وملاعهخه باألصاء املخُِ 

 -جدضًض الاهدغاؿاث وؤؾبابها واإلاغاهؼ اإلاؿاولت عنها.

 -معالجت جلً الاهدغاؿاث.

داءثالثا: مخطلباث هجاح جقييم ألا   

كهض يمان هجاح عملُت جلُُم ألاصاء في اإلااؾؿت الاكخهاصًت، جخُلب جىؿغ بعٌ الكغٍو ألاؾاؾُت التي مً قإجها 

الىنٌى بضعحت الخلُُم بلى مؿخىي ملبٌى الضكت، الظي ٌؿاعض على اجساط اللغاعاث الؿلُمت في جصخُذ الاهدغاؿاث، 

اث اإلاغػىبت، ومً هظه الكغٍو ما ًلي وجدضًض اإلاؿاولُاث وهظا الاعجلاء بالىخاثج بلى اإلا :2ؿخٍى  

ؤن ًيىن الهُيل الخىُٓمي للىخضة الاكخهاصًت واضخا جخدضص ؿُه صكت اإلاؿاولُاث والهالخُاث ليل مضًغ و مكغؾ 

 بضون ؤي جضازل بُنهم.

 ويىح وواكعُت ؤهضاؾ الخُت ؤلاهخاحُت كهض كابلُتها للخىـُظ بيل ؾهىلت.

ت، ألن ػُاب مثل هظا الىٓام ًًعف مً كىة وحضًت اللغاعاث اإلاخسظة  وحىص هٓام خىاؿؼ ؿعاٌ ؾىاء ماصًت ؤو معىٍى

 بكإن جصخُذ اإلاؿاع في العملُت ؤلاهخاحُت و الاعجـاع بها بلى اإلاؿخىي اإلاغؾىم.

                                                             
 .252، مع طبق ذلسهمسحواْم حاؾم العِؿاوي،  - 1
 .42، م بق ذلسه، مسحع طمجُض الىغخي - 2
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غ الالػمت لخلُُم ألاصاء بدُث  جيىن ؤن ًخىؿغ للىخضة الاكخهاصًت هٓاما ؿعاال مخيامال للمعلىماث والبُاهاث والخلاٍع

ت مً اجساط اللغاع الؿلُم  اتهم ؤلاصاٍع عت ومىخٓمت حؿاعض اإلاؿاولين على ازخالؾ مؿخٍى اوؿُابُت اإلاعلىماث ؾَغ

ع وفي الىكذ اإلاىاؾب، لخصخُذ ألازُاء وجـاصي الخؿاثغ في العملُت ؤلاهخاحُت . والؿَغ  

 اإلاطلب الثالث : دوز الخدقيق الداخلي في جدقيق فعاليت ألاداء

م الضازلي ًخم بعض جىـُظ العملُاث املخاؾبُت، خُث وان اهدكاؾ الؼل و ألازُاء ويبِ البُاهاث ًمثل وان الخضكُ

العمل ألاؾاس ي للخضكُم الضازلي، اي الخدلم مً ؾالمت السجالث والبُاهاث والخاؿٓت على انٌى اإلااؾؿت، بعضها 

ُـت الخضكُم الضازلي، ؿهى وكاٍ الخلُُم إلاؿاعض ة ؤلاصاعة في خىمها عً ألاصاء في اإلااؾؿت وعً خضر جُىع مىُلي لْى

هُـُت الخىـُظ لألوكُت املخخلـت وطلً مً زالٌ جإؾِـ بغهامج للخضكُم الضازلي مً زالٌ اؾخلالله الخىُٓمي لظلً 

هلح وال ًـطح، بل  ْهغث نىعة حضًضة للمضكم الضازلي ججاه ألاؿغاص الظي ًغاحع ؤعمالهم ، ؿهى ًىصح وال ًإمغ، ٍو

غ وجدؿين ؤعمالهم، وهظلً جىنُل اإلاعلىماث بلى ؤلاصاعة العلُا والخىحُه و ؤلاعقاص بالىؾاثل ٌؿاعض هم في جٍُى

 وألاصواث اإلاخعاعؾ عليها .

اث الخىُٓم لِـ وإصاة  ُـت الخضكُم الضازلي مياهت باعػة في معٓم اإلااؾؿاث، واعجبُذ بإعلى مؿخٍى للض جبىؤث ْو

غها وجدلُم اكص ى عكابُت ؿدؿب بل هيكاٍ جلُُمي لخض كُم وؿدو واؿت ألاوكُت والعملُاث املخخلـت بهضؾ جٍُى

هـاًت اهخاحُت منها، وما واهذ لخبلؽ هظه اإلاغجبت الخىُٓمُت لىال جًاؿغ العضًض مً العىامل التي ؾاعضث على همىها 

كمل الخإهض مً ول وكاٍ مً وجُىعها واػصًاص ؤهمُتها، ووكاجي مً زالٌ جضكُم ألاخضار والىكاجع اإلاايُت ، وإوكاجي لد

. 1ؤوكُت اإلااؾؿت وطلً مً زالٌ ويع بغامج الخضكُم  

ان الخضكُم الضازلي في حىهغه حهضؾ الى جدلُم اهضاؾ اإلااؾؿت بىـاءة وؿعالُت، اي اهه ٌؿعى الى جدؿين ألاصاء وطلً 

اث ؾىاء واهذ العلُا او الضهُا، وطلً مً زالٌ الخدلُالث والخىنُ اث واإلاكىعة التي ًلضمها ملخخلف في حمُع اإلاؿخٍى

ً والعاملين في اإلااؾؿت، ؿالخضكُم الضازلي ًلىم على مجمىعت مً اللىاعض وألاؾـ والتي ًمىً جلخُهها  اإلاؿيًر

  2في ما ًلي :  

م ؿعالُت وهـاًت وجُبُم الغكابت اإلاالُت والغكابت على العملُاث ألازغي والعمل على حعلها اهثر ؿاعلُت  جضكُم وجلٍى

 وبخيلـت معلىلت.

                                                             
ع، ألاعصن، الخدقيق الداخلي بين الىظسيت والخطبيق وفقا إلاعاًير الخدقيق الداخلي الدوليتزلف عبض هللا الىعصاث،  - 1 الؿىت  ، الُبعت ألاولى، الىعاق لليكغ والخىَػ

 .29،م  2006
2
 .11-12، ص نفس المرجع السابقعبد هللا الوردات ،  لفخ - 
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.الخإهض مً مضي الالتزام بؿُاؾاث اإلااؾؿت وزُُها وإحغاءاتها اإلاىيىعُت - 

 -الخدلم مً مضي وحىص الخماًت الياؿُت ألنٌى اإلااؾؿت مً حمُع اهىاع الخؿاثغ.

ت.  -الخإهض مً امياهُت الاعخماص او الىزىق على البُاهاث ؤلاصاٍع

اإلاؿاولُاث التي ولف العاملىن اللُام بها وجلضًم الخىنُاث اإلاىاؾبت لخدؿين  جدؿين هىعُت ألاصاء اإلاىـظ على مؿخىي   

غها.  عملُاث اإلااؾؿت وجٍُى

ب. م الخضٍع  -عؿع الىـاءة ؤلاهخاحُت عً ٍَغ

جلص ي وجدضًض اؾباب اإلاكاول التي جدضر في اإلااؾؿت وججىب ألايغاع والخؿاثغ الالػمت عنها واكتراح ما مً قإهه 

خضوثها مؿخلبال.معالجتها ومىع   

 احغاء الازخباعاث والضعاؾاث الخانت بىاءا على َلب مً ؤلاصاعة.
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 اإلابدث الثالث : مظاهمت الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت ؤلاقخصادًت

غه ،و مً بين هظه  بضال  لخدؿين ؤصاء اإلااؾؿت العىامل مً جىؿغ مجمىعت مً العىامل التي جازغ ؿُه و حؿاهم في جٍُى

و ألازُاء و ؤلاخخُاٌ و جللُل  في جدؿِىه بىاؾُت الخض مً عملُت الؼل الهجض الخضكُم الضازلي خُث ًلعب صوعا ؿعا

ت ، و لخدلُم حمُع هظه ألاهضاؾ الخيالُف  اصة الىىاجج و اإلاىاعص البكٍغ لخضكُم الضازلي مً جدبع مىهجُت  ال بضو ٍػ

   جيىن على ؤخؿً وحه.بالكـاؿُت ختى  ناعمت وصكُلت وجخميز

 1 اإلاطلب ألاول : إحساءاث الخدقيق الداخلي في جدظين أداء اإلاؤطظت

 زت مغاخل و هم والخالي :العلى ز الاعخماصمً  البض اإلااؾؿتختى ٌؿاهم الخضكُم الضازلي في جدؿين ؤصاء  1-1

 الخمهيدًت اإلاسخلت: ألاولى اإلاسخلت 

عُىت الضعاؾت زم ًخلضم وهي مدل الضعاؾت التي جىؿغ له مسخلف  الضازلي بازخُاع اإلاضكمًلىم  اإلاغخلتلللُام بهظه 

 التي جسو العُىت زم ًًع بغهامج. اإلاؿدىضةو الىزاثم  اإلاعلىماثالبُاهاث و 

 باإلاساحعتالثاهيت : القيام  اإلاسخلت

خؿب َبُعت وكاٍ  ؤلاحغاءاثالضازلي بهـت ؿعلُت في الخُبُم في بغهامجه وجسخلف  اإلاضكمًلىم  اإلاغخلتفي هظه 

في العملُت زم  الثبىجُتو الهعىباث التي ًهاصؿها زم ًبضت في العملُاث بضكت خُث ًلىم بالخدلُم في الىزاثم  اإلااؾؿت

 زم جغخُلها في صؿتر الُىمُت و مً زم ًيخلل بلى: املخاؾبُتزم حسجُلها في الضؿاجغ  ؤلاحمالُت اإلابالؽفي 

 : الخدليل

 ُل الىخاثج.اللُام بخدل -

غ. -  اللُام بةبضاء عؤًه في الخلٍغ

 بىاؾُت هظا الخدلُل ًلىم بالخعغؾ على هلاٍ الًعف و اللىة في اإلااؾؿت. -

ٌ مً الخدلُل ًلىم بخلُُم الخضكُم الضازلي ومضي هـاءجه و ؿعالُخه و مسخلف الؿُاؾاث  الاهتهاءبعض  بها في  اإلاعمى

 .و الخىنُاث الاكتراخاثحل ويع بعٌ ؤمً  ًلاطو الهضؾ مً الخلُُم معغؿت الىلاثو و  اإلااؾؿت

                                                             
 .73م مسحع طبق ذلسه،  كىصاف عبض الخمُض ، - 1
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 الداخلي اإلادققجقسيس  الثالثت: اإلاسخلت

في جُبُم  اإلااؾؿتالضازلي خُث ًلىم بالخىنلت مكيرا بلى مضي التزام  اإلاضكمالتي ًلىم بها  ألازيرة اإلاغخلتحعخبر 

 هلاٍ اللىة و الًعف زاللهًبين مً  اهم اإلااؾؿتلىٓام الغكابت في  تالخلُُمُالىدُجت  زاللهو ًبين مً  املخاؾبت

ً الخىنُاث و  زيرألا في  غ مـهل خٌى خؿاباث   ألاصاءو جدؿين  ألازُاءلخصخُذ  الاكتراخاثًلىم بخضٍو و بعُاء جلٍغ

 .اإلااؾؿت

 والاخخيالدوز الخدقيق الداخلي في الحد مً عمليت الغش ألاخطاء  2 -1

و الؼل و مً هىا وؿخيخج بان الخضكُم الضازلي  والاخخُاٌ ألازُاءفي الخض مً اهدكاؾ  الؤن للخضكُم الضازلي صوعا ؿعا

 الضازلي للماؾؿت ًخمثل ؿُما ًلي: اإلاضكمهُاق عمل  ألنو طالً  اإلااؾؿتٌؿاعض في جدؿين ؤصاء 

 .اإلااؾؿتؿدو و جلُم هٓام الغكابت في -1

 لخدضًض مضي مهضاكُتها. املخاؾبُتالتي ًيخهجها هٓام الغكابت  ماثاإلاعلى ؿدو -2

 مغاحعت و جلُم الخضماث و الُض العاملت.-3

 .اإلااؾؿتالتي جمخلىها  ألازغي  واإلاىحىصاث واإلاباوي وألاصواث وألازاروالعهض  ألامىاٌمت ال الخإهض مً ؾ-4

ـينمغاحعت بحغاءاث حعين -5 ـينطلً مما ًخعلم بكاون  رواهجاػاتهم وجغكُتهم و ػي اإلاْى  .اإلاْى

 وإعطاء الحلىل  اإلااليتالدشاف الخطأ في القىائم  3-3

عاصة ما ًيىن الخُإ ؾهىا ؿُخم  ألازُاءلكغهت بعملُت الخدلُم ًجض مجمىعت مً لالضازلي  كمإلاضا ًلىم ولما الخُإ: *

لت اللُض  خه بٍُغ  ؤو بياؿت الىلهان. اإلاؼصوجحؿٍى

*: ضكم الضازلي للكغهت مدل الضعاؾت عضة خلٌى مً يمنها حلب بَاعاث مخسههين في الخضكُم و اإلا ٌعُي الخلٌى

يُت   اإلااؾؿت. إلاضكليعمل صوعاث جيٍى
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 دوز الخدقيق الداخلي في السفع مً فعاليت و لفاءة هظام السقابت الداخليت الثاوي:طلب اإلا

 : الداخليتالسقابت  مفهىمأوال: 

ًلهض بالغكابت الضازلُت ول الىؾاثل وؤلاحغاءاث التي حؿخسضمها اإلااؾؿت لخماًت ؤنىلها وللخإهض مً صخت وصكت 

، وحكمل هظه الىؾاثل الهُيل 1اإلااؾؿت وجدلُم الـعالُت  البُاهاث املخاؾبُت وؤلاخهاثُت ولغؿع الىـاءة ؤلاهخاحُت في 

ُماث، اإلاعاًير، اللجان، صلُل الخؿاباث، الخيبااث، اإلاىاػهاث الخىُٓمي، الؿُاؾاث، ألاهٓمت، ؤلاحغاءاث، الخعل

غ، اللُىص، والخضكُم الضازلي ، الخلاٍع ت، الجضاٌو  .الخلضًٍغ

 زاهُا: صوع الخضكُم الضازلي في هٓام الغكابت الضازلُت 

،ؿةن  2012مغاحعتها ؾىت والتي جمذ  2008َبلا آلزغ بنضاع إلاعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضكُم الضازلي الهاصعة ؾىت 

الخام بالغكابت، ًىو على ؤن اإلاضكم الضازلي ًجب ؤن ٌؿاعض اإلااؾؿت على املخاؿٓت على هٓام  2130اإلاعُاع عكم 

  .عكابت مالثم مً زالٌ جلُُمه إلاضي هـاءجه وؿعالُخه والخث على جدؿِىه اإلاؿخمغ عىض الًغوعة

ن ًلُم مالثمت وؿعالُت ؤهٓمت الغكابت الضازلُت اإلاُبلت إلاىاحهت ؿـي زضماث الخإهُض، ًجب على الخضكُم الضازلي ؤ

كمل الخلُُم الجىاهب الخالُت  :املخاَغ اإلاخعللت بدىهمت اإلااؾؿت والعملُاث وؤهٓمت اإلاعلىماث في اإلااؾؿت، َو

  جدلُم ألاهضاؾ الاؾتراجُجُت للماؾؿت؛ 

  مىزىكُت وهؼاهت اإلاعلىماث اإلاالُت والدكؼُلُت؛ 

 علُت العملُاث والبرامج؛ ؿعالُت وؿا 

 ؛  خماًت ألانٌى

 اخترام اللىاهين، وألاهٓمت، اللىاعض والعلىص. 

ما في زضماث الاؾدكاعة، ؿةهه ًجب على اإلاضكلين الضازلُين ؤن ٌؿخسضمىا معاعؿهم بإهٓمت الغكابت اإلاىدؿبت زالٌ ؤ

ت.ًلُمىن عملُاث الغكابت في اإلااؾؿمهام الاؾدكاعة عىضما   

:2اإلااؾؿت مً زالٌ  اإلاضكم الضازلي في الغؿع مً ؿعالُت وهـاءة ؤهٓمت الغكابت الضازلُت فيًٓهغ صوع   

                                                             
 123.،م مسحع طبق ذلسهزلف عبض هللا الىعصاث،  - 1
ؤصاء اإلااؾؿاث  الجؼاثغیت، حامعت ، مجلت الخدقیق الداخلي مأخد أھم آلالیاث في هظام الحىلمت ودوزه في زفع مً حىدة ألاداء في اإلاؤطظتعمغ قغیلي،  - 2

 .130،م 2015الؿىت  ، 07،العضص  1ؾُیف 
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  بين هلاٍ اللىة ًبين اإلاضكم الضازلي هخاثج ؿدهه وجلُُمه ألهٓمت الغكابت الضازلُت اإلاُبلت في اإلااؾؿت، ٍو

 .وهلاٍ الًعف والخىنُاث الالػمت إلاعالجت الازخالالث

  اثف حكؼُل جىُٓممغاحعت العملُاث  .وحكمل وحىص جىـُظ اإلاؿاولُاث اإلاغجبُت بْى

 ؿعاٌ مغاحعت ألاصاء، وحعجي هل ألاصاء هفء و. 

 مغاحعت الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاحغاءاث واللىاهين والخعلُماث. 

 هي : مغاحعت الغكابت اإلاالُت والتي ًمىً مً زاللها جدلُم زالزت ؤهضاؾ و 

  للمكغوع.خماًت ألانٌى اإلاالُت 

 .جىؿير الثلت والاهخماٌ في اإلاعلىماث اإلاالُت 

 صكت البُاهاث املخاؾبُت وؤلاخهاثُت. 

 ت، وحعجي مغاحعت ؤصاء ؤلاصاعة باعخباعها العامل الغثِس ي للخضكُم الضازلي  .مغاحعت بصاٍع

 إدازة املخاطس  جقييم و  دوز الخدقيق الداخلي فياإلاطلب الثالث : 

اال قً ان الخضكُم الضازلي ًلعب صوعا  ان   بلى IAA الضازلُين اإلاضكلينخُث اقاع معهض  املخاَغالخعامل مع  في مدىٍع

 1:بلى  2110عكم  اإلاعُاعالضازلي خُث هو  اإلاضكميمً واحباث وازخهاناث  برٌعخ املخاَغجلُُم وإصاعة 

 في اإلاخىكعت املخاَغىيع زُِ للخضكُم حعخمض على صعحت الخىـُظي لضاثغة الخضكُم الضازلي اللُام ب اإلاضًغعلى  "

اث جدضًض  مكضاإلاب على ًجالعامت للماؾؿت " خُث  ألاهضاؾاحؿاكها مع  وبالخالياوكُت الخضكُم الضازلي  ؤولٍى

اهضاؿها وان ًلىم بعض طلً  جدلُممً  اإلااؾؿتىع جمكض  تيال املخاَغهىم بس الخامالضازلي ان ًُىع ؿهمه 

 .او جـاصحها املخاَغهظه  عااز جسـُف واحهت على هُـُت مى  جدخىي زُت  بةعضاص

ف  ، وجغهؼ املخاَغاصاعة  فيالضازلي  اإلاضكمصوع  بلىبىيىح  يرللخضكُم الضازلي ٌك الجضًض واإلاـهىم الخضًثوالخعٍغ

هُاق الخضكُم الضازلي خُث ٌكاع ن  فيجضزل  املخاَغاٌ الخضكُم الضازلي على ان اصاعة مج في الخضًثت ألاصبُاث

 فيالخضكُم الضازلي  اهسغاٍ تمُهؤعً  برمهىُت حع يرطلً وحىص عضة معاً بلىهظه العملُت، اياؿت  فياملضكم الضازلي 

على  اإلااؾؿتعلى ان وكاٍ الخضكُم الضازلي ًيبغي ان ٌؿاعض  :" 2100 ألاصاء، خُث ًىو معُاع املخاَغهٓام اصاعة 

 ." و الىٓم الغكابُت املخاَغاصاعة  نجدؿي في اإلاؿاهمت و للمساَغة الهامتوجلُُم الخعغياث  ملخاَغاالخعغؾ على 

                                                             
 2007، ػؼة، صؿعت ؤلاؾالمُت الجامعت، يرزطالت ماحظخ وؤلادازي  اإلاالي ألاداءضبط  فيدوز وظيفت الخدقيق الداخلي ، اإلاضللًىؾف ؾعُض ًىؾف  - 1

 بخهغؾ. 121م،
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خمثل صوع الخضكُم الضازلي خؿب   :ؿُما ًلي 1998ؾىت  IAA الثالثت عكغ الهاصعة عً اإلاهىُت اإلاظهغةٍو

م ا لىا بداحتالضازلي  اإلاضكمان   الاهخماماث ينالغبِ والخىزُم بُنهما وباص خالت مً ًجاياؿت كُمت للماؾؿت عً ٍَغ

كمل  باليؿبت الخاهمت ألاهمُتطاث  اللًاًاعلى  والترهيزالعلُا،  لإلصاعةالغثِؿُت   فيالضازلي  اإلاضكم اهسغاٍللىجاح، َو

 :و الخعغؾ على الًىابِ الخالُتؤ املخاَغجلضًغ 

ًو اعقاص ؤ ينبخمى اإلاؿهلينكُام  -   .َىاٌ العملُت العاملين و  اإلاضًٍغ

  .اعغاى مجمىعاثاعًاء الـغق ٌكيلىن حؼءا مً   -

  .اإلاخسهو بالىصح اإلاضًغوالغكابت ًؼوص  املخاَغ مدلل  -

 .والًىابِ املخاَغبىاؾُت الخضكُم الضازلي لخدلُل  الالػمتوالخلىُاث  ألاصواث يرجىؿ  -

 .املخاَغ إلصاعةراث بن ًهبذ مغهؼ زؤ - 

ىاحه  يبغي ان ًلضع اإلاؿخللالىكذ طاجه بضوعه  في الاخخـاّمع  املخاَغاصاعة  في ار يهب جدضًاالضازلي  اإلاضكمٍو  اإلاضكم، ٍو

 دُث جخًمً :ب املخاَغالضازلي هـاءة عملُت اصاعة 

 .ٍاتهاوجغجِب اولى  ألاعماٌوؤوكُت  اؾتراجُجُاثالىاقئت مً  املخاَغالخعغؾ على 

ٌ  املخاَغبخلضًغ مؿخىي  ؤلاصاعة ومجلـ الضاعةكُام   .اإلااؾؿتلضي  اإلالبى

اثعىض  املخاَغمً احل جللُل وإصاعة  املخاَغة جسـفجهمُم وجىـُظ اوكُت   ؤلاصاعةا ملبىلت عىض جها اإلالغع  اإلاؿخٍى

 .ؤلاصاعة ومجلـ

ت مً احل اعاصة جلضًغ  واإلاخىانلت اإلاؿخمغة اإلاغاكبتوكُت ؤ  .املخاَغِ اصاعة وؿعالُت يىاب املخاَغجاصي بهىع ة صوٍع

ت عً هخاثج عملُت اصاعة  والضاعة ؤلاصاعة مجلـجللي  غ صوٍع  .املخاَغجلاٍع

يبغي ان ًلغع الخضكُم ؿعالُت عملُت الخلُُم   اإلاباقغة والازخباعاث اإلاالخٓت زالٌمً  ؤلاصاعةي جاصحها تال يالظاحٍو

 1.اإلاىاؾبت ألاؾالُبر طلً مً يوػ اإلاغاكبتاوكُت  في اإلاؿخسضمت اإلاعلىماثالغكابت وازخباع هـاًت  إلحغاءاث

 : هجض وإصاعتها جدلُلها في واإلاكاعهتالخضكُم الضازلي جلُُمها  لىًخى  تيال املخاَغواهم 

                                                             
ت،الؿىت بىىك( –شسماث  –ادازاث  -املخاطس)افساد ادازة َاعق خماص عبض العاٌ،  - 1  .475، م 2003، حامعت عين الكمـ، ؤلاؾىىضٍع
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 والدكؼُلُت. اإلاالُت اإلاعلىماثعضم صكت  -

 .واللىاهين وؤلاحغاءاث والخُِاجباع الؿُاؾاث  فيالـكل  -

ٌ يُاع  -  .ألانى

 الىفء للمىاعص. يروػ الاكخهاصي يرػ الاؾخسضام -

 .اإلاىيىعُت ألاهضاؾ جدلُم فيالـكل  -

وزهىنا اطا اإلاالي الـكل  خاالثقي الامام ج ألاماننمام  برالؿابلت ٌعخ ألازُاعمىاحهت  فيقً ان صوع الخضكُم الضازلي ال و 

 وكإث بكيل مخعمض. املخاَغواهذ هظه 

ً مدؿُخم العمل بعض طلً على  املخاَغوجلُُم  وجدضًضلضعاؾت  ًدخاجان الخضكُم الضازلي  وؿخسلوما ؾبم  زالٌومً  ىٍع

 اؾاؾين:

 ٌ غ اولُت للجهاث طاث الع برمباقغة ع ؤلاصاعةهى: صعم  ألاو  كت.الجلاٍع

 باعجـاع جخميز  تيال اإلاىاَم في ؤلاحغاءاثعىض ويع زُت الخضكُم وجغهيز وجىثُف  الاعخباع في املخاَغ: ازظ عىامل والثاوي

.خىلها املخاَغ
1

 

         املخاطسادازة  فيللخدقيق الداخلي  املخخلفت ألادواز ( II-4)الشهل زقم:                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 source:-the Institute of internal auditors, international standards for the professional practice of internal audit standards, 2010 p 04. 

 

                                                             
 .125، مغحع ؾبم طهغه، مدوز وظيفت الخدقيق الداخلي في ضبط ألاداء اإلاالي وؤلادازي ًىؾف ؾعُض ًىؾف اإلاضلل،  - 1

غ اؾتراجُجُت اصاعة املخاَغ للمهاصكت - جٍُى

 .مجلـ ؤلاصاعة عليها مً

 جإًُض وصعم اللاثمين على اصاعة املخاَغ.-

خاؿٓت على اَاع عملُت اصاعة امل

غها.  املخاَغوجٍُى

غ املخخلـت عً املخاَغ.         - ججمُع الخلاٍع

 جغجِب زُىاث عملُت اصاعة املخاَغ.

.مؿاعضة ؤلاصاعة في الاؾخجابت للمساَغ-  

العمل على جدضًض وجلُُم املخاَغ.-  

جلضًم جإهُض للماؾؿت خٌى ؿعالُت عملُت -

 اصاعة املخاَغ.

جلضًم جإهُض بإن جلُُم الخاَغ جخم بكيل -

 .صخُذ

 جلُُم عملُت اصاعة املخاَغ.-

غ التي جدضص املخاَغ الغثِؿُت.-  جلُُم الخلاٍع

 مغاحعت عملُت اصاعة املخاَغ.-

 

 

 الضوعالجىهغي للخضكُم الضازلي الضازلي الضوعالىكاجي واإلاىُلي للخضكُم
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 اإلاطلب السابع: جقسيس اإلادقق الداخلي ومظاهمخه في جدظين ألاداء اإلاالي

ُت وؿدو بعض ما ًلىم اإلاضكم الضازلي بيل ما ًلؼم مً زُىاث الخضكُم والـدو وهظا جلُُم هٓام الغكابت الضازل

يىن مىحها  غ الظي ًًم هخاثج ما كام به ٍو  لالَالعاإلااؾؿت  إلصاعةالخؿاباث واللىاثم اإلاالُت، خُث ًلىم بةعضاص الخلٍغ

 .الثباثاإلاالي وهضا جدؿِىه والظي ًيىن مغؿلا بعضص مً ؤصلت  ألاصاءؿُما ًسو  والاكتراخاثوالخىنُاث  اإلاالخٓاثعلى 

 :في الخدقيق الداخلياعداد الخقازيس ومعاًيرها  -1

غ العىهغ  الغثِؿُت التي ٌعبر ؿيها اإلاضكم عً عؤًه الـجي  ألاصاةمً عىانغ الخضكُم الضازلي باعخباعه  ألازيرٌعخبر الخلٍغ

 املخاًض

غ: هي ولمت  وهى عغى إلاعلىماث   )ًغحع الى) ؤو  (ًدمل الى)جُيُت جخيىن مً ملُعين معىاها بالعغبُت الماهُت الخلٍغ

غ وؾُلت لىلل اإلاعلىماث والبُاهاث  .مؿخلبالحضًضة ؤو جدلُل للغاع اجسظ في اإلااض ي ؤو جىنُت باجساط كغاع  الخلٍغ

ا ٍغ  .واللغاعاث بين الجهاث املخخلـت اما قـهُا ؤو جدٍغ

غ هي البُاهاث واإلاعلىماث التي ًجمعها اإلاضكم مً  م  عاءآلا واملخاؾبت وجباصٌ  اإلاالخٓتؿالخلاٍع  الاجهاٌعً ٍَغ

  .الىحىص الـعلي في مىاكع الخىـُظ زالٌالصخص ي باللاثمين بالخىـُظ ومً 

غ جبلُؼاث قـهُت ؤو عؾاثل مً اإلاغئوؾين عً ؾير الخىـُظ ومىكعه.  1اطا الخلاٍع

غ على ؤهه وزُلت مىخىبت وناصعة مً شخو منهي الظي هى اإلاضكم، ًمخاػ  عؤي  إلبضاء ُتباألهلهما ًمىً ؤن وعغؾ الخلٍغ

صخت البُاهاث واإلاعلىماث التي  و التي كام بـدهها في اإلااؾؿت ومضي صكت  وؤلاحغاءاثؿجي مداًض خٌى اللىاثم اإلاالُت 

 2الغؤي. إلبضاءاعخمض عليها 

 :أهداف الخقسيس-2

غ ٌؿعى اإلاضكم الضازلي الى  زالٌمً  والخىنُاث الىاججت عً ؤعماٌ الخضكُم وهظا الخؼُير  اإلاالخٓاثعً  ؤلابالغالخلٍغ

 زالٌالعلُا، والخإزير في عملُت اجساط اللغاعاث مً  ؤلاصاعةعىـ مجهىص بصاعة الخضكُم الضازلي الى  زالٌمً  لألؿًل

غ  ألاعماٌجدضًض  وابضاء التي كام بها ؤعًاء الخضكُم الضازلي وإكىاع اللاعت بىحهت الىٓغ التي جيء بها في الخلٍغ

غ بحغاءاث العمل وهلل  الالػمتالخىنُاث   .واإلاعلىماث وجباصلها ألاؿياعباليؿبت لخٍُى

 أهىاع الخقازيس:-3

غ وهي والخالي:  هىحؼها في ؤعبعت جلاٍع

غ حؿخعغى معلىماث ؤو بُاهاث عكمُت وػير عكمُت لخسبر اإلاخللي عً خالت ؤو مىكف زام ؤلازباعي  - : وهي جلاٍع

 الجهت اإلاخللُت.إلاىيىع مدضص َلبخه 

                                                             
ع، عمان، الؿىت  IIA الدوليت الصادزة عًدليل الخدقيق الداخلي وفق اإلاعاًير ف عبض هللا الىعصاث، لز - 1  .3،م 2014،صاع الىعاق لليكغ والخىَػ
 .2004، مظهغة ماحؿخير، بصاعة ألاعماٌ، الجؼاثغ،الؿىت اإلاساحعت الداخليت مهمتها ومظاهمتها في جدظين حظيير اإلاؤطظتقعبان لُـي،  - 2
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غ التي جلىم بضعاؾت مؿخىؿُت عً خالت ؤو مىيىع وجدلُل البُاهاث  - وجلضًم  وألاعكامجدلُلي: وهي الخلاٍع

 .الالػمتوالخىحيهاث  الاؾخيخاحاث

غ جدخىي على قغح وجـؿير البُاهاث ؤو  - ت: وهي جلاٍع  .غالتي جخم حمعها واؾخعغايها في هــ الخلٍغ ألاعكامجـؿيًر

غ جغؿع  -  1بكيل عوجُجي يمً ما هى مخعاعؾ علُه. لإلصاعةعوجُيُت: وهي جلاٍع

 معاًير اعداد الخقسيس في وظيفت الخدقيق الداخلي: -4

غ مىخىب ومىكع لجىحض معاًير ًجب على اإلاضكلين الضازلُين اعخماصها عىض اعضاصهم  غ وجخمثل في اعضاص جلٍغ هظه الخلاٍع

اث بعض اهخماٌ ؿدو الخضكُم، ومىاك تكت الىخاثج والخىنُاث مع اإلاؿخٍى غ النهاجي  ؤلاصاٍع اإلاعىُت كبل انضاع الخلٍغ

غ على الخىنُاث بالخدؿِىاث اإلاؿخلبلُت   الالػموالخىنُت بالعمل الخصخُحي  وألاصاءاإلاىخىب، كض جىُىي الخلاٍع

غ، الؼغى، الىُاق، الىخاثج واجهاؿها باإلاىيىعُت والىيىح  غ مً ُوجـدو وجلُ والازخهاعواخخىاء الخلاٍع م الخلاٍع

 2عىه لهظا اإلاىهب كبل بنضاعه مً كبل اإلاضكم الضازلي. م واإلاغاحعت الضازلُت ؤو مً ًىىبكبل مضًغ الخضكُ

 خصائص جقسيس اإلادقق الداخلي: -5

غ ما ًلي:  مً ؤهم الخهاثو التي جاقغ في اعضاص الخلاٍع

غ بكيل مسخهغ جـُض اإلاضًغ على اجساص اللغاعاث.بض ؤن حعغى اإلاعلىماث في الخل الاإلاىـعت: -  اٍع

ه مً معلىماث.اإلاالثمالكيل  غ لدؿهُل كغاءتها وؿهم ما جدخٍى  : ويىح الخلاٍع

ت: - ً وؤعكام الهـداث. المدضص الهٍى خه مثل العىاٍو  بض مً اقخماله على معلىماث ؤؾاؾُت جدضص هٍى

غ على ؤؾـ زابخت، - غ على زالثباث: ًجب ؤن حعض الخلاٍع  ر مغاخل:ال وجخم هخابت الخلاٍع

غ التي ؾِخم بنضاعها اإلاغخلُت منها والنهاثُت.  مغخلت الخسُُِ لعضص الخلاٍع

. الوالخىنُاث ؤو  اإلاالخٓاثًخم هخابت  زاللهاجيىن متزامىت مع عملُت الخضكُم ومً   بإٌو

غ في وزُلت مىخضة الخيؿُم والترجِب. ألاحؼاءحمع   املخخلـت عً الخلٍغ

                                                             
 . 606-605، مطبق ذلسه مسحعزلف عبض هللا الىعصاث،  - 1
ت، مهغ،الؿىت اإلاساحعت الدشغيليت والسقابت الداخليتعبض الـاجذ الصخً، ؿخحي عػق الؿىاؿيري،  - 2  .313-311، م2008، الضاع الجامعُت، ؤلاؾىىضٍع
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غ اإلاضكم الضازلي ًخم جلضًم معلىماث جمخاػ باإلاىزىكُت واإلاهضاكُت هظا ما ًاصي الى اجساط كغاعاث  زالٌلُه مً وع جلٍغ

ؤو يمً اإلااؾؿاث اإلامازلت  الاكخهاصًت ملاعهت ؤصاء اإلااؾؿت ؾىاء وان صازل الىخضة  زالٌمً  ألاصاءؾلُمت وجدؿين 

 1.يباعخباع اإلااؾؿت جيكِ في مدُِ جىاؿس 

 إزشاداث جخعلق بالتزاماث اإلادقق الداخلي:-6

غ عً هخاثج عملهم الخضكُلي مً ؤحل بًهاٌ الىخاثج اإلاخعللت بعملُت الخضكُم وطلً  ًجب على اإلاضكلين الضازلُين الخلٍغ

غ اإلاغخلُت  غ مىخىب ومىكع بعض اهتهاء عملُت الـدو الخضكُلي، هما ًمىً ؤن حؿخسضم الخلاٍع  إلًهاٌبةنضاع جلٍغ

 .اإلاعلىماث التي جخُلب اهخمام ؿىعي وطلً مً ؤحل بًهاٌ جـؿير في هُاق الخضكُم لليكاٍ مىيع اإلاغاحعت

اث  غ التي جللى الًىء على هخاثج الخضكُم ًمىً ؤن جيىن مىاؾبت لخلً اإلاؿخٍى تان ملخو الخلاٍع التي جيىن ؤعلى  ؤلاصاٍع

اث  الاؾخيخاحاثىاككت مً عثِـ الىخضة مىيع الخضكُم، ؿعلى اإلاضكم الضازلي م تمع اإلاؿخٍى اإلاىاؾبت كبل  ؤلاصاٍع

غ الىخابي، وهىان  بعض عملُت الخضكُم جخًمً مىاككاث وجىنُاث وهىان ؤؾلىب ازغ وهى  ملابالثانضاع الخلٍغ

غ الخضكُم مع ول عثِـ كؿم ؤو صاثغة مضكلت  .مغاحعت مؿىصاث جلاٍع

غ مىيىعُت، واضخت، بىاءة، جد ه ؤي ًجب ؤن جيىن الخلاٍع ؿم بالىاكعُت وعضم الخديز وزلىها مً الخدٍغف ؤو الدكٍى

مً الخضكُم وهُاكه وهخاثجه، هما ًجب ؤن  ألاهضاؾواللغاثً الثبىجُت، وؤن حعغى  وألاصلتؤجها حعخمض على الخلاثم 

ًلغؤ ؤهثر  نأل بىيىح لخجىب اللاعت  ؤلاياؿُتجدخىي حعبيرا عً عؤي اإلاضكم هما وان طلً ممىىا وؤن جىخب اإلاعلىماث 

 .وؤن جهف اإلاعلىماث الهضؾ مً الخضكُم

غ، ًمىً ججؼثت  إلنضاعًـترى ان ًيىن هىان حعلُماث زانت بالـتراث الؼمىُت  غ  ألاًامالخلاٍع اإلاُلىبت لىخابت الخلاٍع

 :مً اإلايكإة الهؼيرة هما ًلي

ٌ الُىم         -   مً ؤعماٌ الخضكُم اإلاُضاوي. الاهتهاءمً كبل اإلاضكلين بعض  ألاولى: جدًير اإلاؿىصة ألاو

غ ومغاحعخه.        -  الُىم الثاوي: َباعت الخلٍغ

غ مً كبل مضًغ الخضكُم الضازلي.        -  الُىم الثالث: مغاحعت الخلٍغ

 الُىم الغابع: بعاصة الُباعت والخعضًل.       -

 .بكيل جهاجي نضاعوؤلا الُىم الخامـ: مغاحعت ؤزيرة مً كبل اإلاضكم الضازلي       -

                                                             
ت، مهغ، الؿىت ؤلالنترووياإلاساحعت الداخليت في ظل الدشغيل زىاء على اللباوي، هاصع قعبان الؿىاح،  - 1  .112-111م ،2009، صاع الجامعت، ؤلاؾىىضٍع
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 خالصت الفصل الثاوي:

مـهىم  ، ؿةنحعخبر عملُت جدؿين ألاصاء في اإلااؾؿت مً بين ابغػ الخدضًاث اإلاتزاًضة التي جىاحه اإلاؿئىلين في اإلااؾؿت

باعخباعه املخضص  اإلااؾؿاثبه ومخابعخه مً َغؾ حمُع  الاهخمامهمـهىم حىهغي ٌؿخضعي يغوعة  الًٓهغ ؿع ألاصاء

املخضصة مؿبلا بىـاءة وؿعالُت ولخدلُم هظه  للضعة هظه اإلااؾؿاث على جدلُم اؾتراجُجُتها و بلىغ ؤهضاؿهاالغثِس ي 

 .اإلايزة ًخُلب طلً حهاػ عكابي ؿعاٌ ٌعمل على جىؿير اإلاعلىماث والبُاهاث واإلاخمثل في الخضكُم الضازلي

م هٓام الغكابت الضازلُت واهدكاؾ وإصاعة ؿدو وجلُُ زالٌمً  اإلااؾؿتاصاء  جدؿينٌعمل الخضكُم الضازلي على 

ض  زالٌالضازلي بخلُُم وؿدو هٓام الغكابت الضازلُت مً  اإلاضكم، خُث ًلىم املخاَغ  تيال باإلاعلىماث ؤلاصاعةجؼٍو

 املخاَغوجلُُم  وجدضًضالضازلي بضعاؾت  اإلاضكمة، هظلً ًلىم ؤلاصاع والخلُُم مً َغؾ  باإلاخابعتالغكابت لللُام  جسو

ض وصعم  الخُغعىامل  الاعخباع ينبع ألزظ، اإلااؾؿت لهاجخعغى  تيال  ؤلاصاعةعىض ويع زُت الخضكُم وهظلً جؼٍو

غ اولُت عً خلُلت  ليل مً  الخؿً يرعلى الؿ جإزيرمً  إلاا لها اإلااؾؿت فيُت الخضكُم ؤهم، وجٓهغ املخاَغمباقغة بخلاٍع

 .املخاَغالغكابت الضازلُت وإصاعة 
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 خاثمة عامة :

مً خالى ما جم عسطه وجحلُله في الجصء الىظسي للدزاطت؛ وظخخلص بأن الخدقُق الداخلي له أهمُت لبيرة 

باليظبت للمؤطظت، ذلو ألن له أدوازا عدة في جحدًد مصيرها، ولرلو في جؼىزها ولبر حجمها ومىافظت 

والغش والعمل على الحث مً  ألاخؼاءوطُلت حظاعد على معسفت  ألاخيرةحُث حعخبر هره اإلاؤطظاث النبيرة، 

 ألعماى اإلاظخمسة اإلاخابعتالنبري تهخم بقظم الخدقُق الداخلي مً أجل  اإلاؤطظاثحدوثها، فىجد أن النثير مً 

 اإلاليء الاقخصاديلها ولرا مىاجهت محُؼها الالهلُت للمؤطظت وحماًت أم ألاهداف، ولخحقُق اإلاؤطظت

عت . العاإلاُتت والخغيراث إلاوالخؼىزاث خاصت وأهىا في عصس العى  ثباإلاخغيرا  الظَس

عخبر هظام السقابت الداخلُت مً بين  س الخدقُق الداخلي، وجهىن جحذ إشساف مىظفين  ألادلتَو ت في بىاء جقٍس القٍى

دوي لفاءة وخبرة عالُت، وهظسا للخؼىز الري شهدهه مهىت الخدقُق والري مان مىالبا للخغيراث التي جؼسأ 

ولرا  وألاطع، هجد أن مهىت الخدقُق الداخلي جقىم على مجمىعت مً القىاعد الاقخصادباطخمساز في عالم 

سه بهل مظؤولُت، و  ووصىالالداخلي  اإلادققبدءا مً مىطىعُت  اإلاعاًيرها مجمىعت مً جحنم إلى إعداده جقٍس

 باألداءالعلُا للمؤطظت منها معلىماث مسجبؼت  ؤلادازةالتي ًقدمها إلى  وؤلازشاداثالري ًخظمً الخىصُاث 

 للمؤطظت. اإلااليوجقُُمه وجبُان الىطع 

 البحث : نتائج

 دزاطت جم الخىصل إلى مجمىعت مً الىخائج ًمنً إجمالها فُما ًلي :مً خالى هره ال

  ؛ مً خالى جفعُل أهظمت السقابت ؤلاقخصادًتالخدقُق الداخلي ٌظاهم في جحظين ألاداء باإلاؤطظت

ق جىفير مل الىطائل وؤلاجساءاث التي حظخخدمها اإلاؤطظت لحماًت أصىلها ومىجىداتها  الداخلُت عً ػٍس

 ودقت البُاهاث املحاطبُت.والخألد مً صحت 

  الخدقُق الداخلي عبازة عً وشاغ جقُُمي مظخقل ًقىم به شخص مً داخل اإلاؤطظت مً أجل إبداء

ت الدفاجس والسجالث املحاطبُت ومدي فعالُت ألاهظمت وؤلاجساءاث القائمت في المط السأي حىى صحت و

 .ظتاإلاؤطظت، جنمً أهمُخه في مجمىعت الخدماث التي ًقدمها للمؤط

  هاعلي املحافظت و اإلاؤطظت صىى ا حماًت خالىمً  تظاإلاؤطداء أ جحظين علىٌعمل الخدقُق الداخلي ،

ادة الىىاجج و إطافت قُمت. فلُا ، والخقلُل مً الخهواملحاطبُت اإلاالُت البُاهاثدقت  نوطما  و ٍش

  فيالخحنم  نلظما ؤلادازةجىطع مً ػسف  تيال ينمً الىطائل والقىاه مجمىعتالسقابت الداخلُت هي إن 

ت اإلاالُتللعملُاث  ىفعا يرحظُ إلى ى بغُت الىصى  اإلاؤطظت وطائف ، والخدقُق الداخلي بدوزه وؤلاداٍز

 .الخقُُم والخىجُه فيعلُه  الاعخمادنً ًمالسقابت  هظاماحدي اهم ادواث  برٌعخ
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  جفعُل الخدقُق  الاعخباز ينبع ألاخر، مما ادي محخملت يروغ مخخلفت مخاػس إلى اإلاؤطظتجخعسض

 .اإلاؤطظت في ألاداء ينلخحظ املخاػسالدشاف وادازة هره  فيالداخلي 

  مً  أللثرالتي حعاوي مً مشامل وإهما جدظع  اإلاؤطظاثإن عملُت جحظين ألاداء ال جىحصس فقؽ على

أداة لدصخُص الىقائص  ألاداءالظلُمت، والتي ججد مً عملُت جحظين  اإلاؤطظاثذلو وحشمل لرلو 

أن ججاهلها قد ًؤدي لخفاقمها و بالخالي صعىبت  إالالتي جسي أهه بالسغم مً صغس حجمها وعدم أهمُتها 

ت ومظخمسة اإلاؤطظاثحلها، ولهرا هجد أن   .الىاجحت جخمثل في جلو التي جقىم بخقُُم أدائها بصفت دوٍز

 التوصيات : الاقتراحات و

به الخدقُق الداخلي في جحظين ألاداء باإلاؤطظت ؤلاقخصادًت، إال أن هىاك بعع زغم الدوز اإلاهم الري ًلع

الىقائص التي حعسقل هرا الدوز باإلاؤطظاث ، وعلى هرا ألاطاض ًمنً جقدًم بعع الاقتراحاث التي قد حظاعد في 

 :جفعُله

 .طسوزة إوشاء لجىت للخدقُق الداخلي باإلاؤطظت مً أجل جفعُل هره الىظُفت 

  إجساء جدقُق مظخمس لجمُع العملُاث اإلاالُت وغير اإلاالُت، وعدم الترليز فقؽ على الجىاهب طسوزة

 اإلاالُت.

  بُت للمدققين الداخلُين بهدف لظبهم الهافُت بمعاًير الخدقُق  اإلاعسفتطسوزة عقد الدوزاث الخدٍز

جيالداخلُين ومً ثم العمل على جبىيها بشهل ج اإلادققينالداخلي الصادزة عً معهد   .دٍز

  ت بما ًظمً  اإلاؤطظاثطسوزة إعادة جىظُم وظُفت الخدقُق في و  مىطعُتها ، اطخقاللُتهاالجصائٍس

 .لقُام حىلمت جُدة ألاطاضحعخبر  ألجهالفاءة وفعالُت عملُاتها 

  ت، خاصت مً  اإلاؤطظاثبد مً جفعُل دوز السقابت في ال جفعُل دوز مل مً الخدقُق  خالىالجصائٍس

ت اإلامازطاثمً أهمُت في جأمين هصاهت  آلالُاثلهره  إلااولجان الخحقُق  ؤلادازةي، الداخلي، الخازج  ؤلاداٍز

 .اإلاؤطظاثفي هره 

  اإلاؤطظت فوظائ مخخلفالخيظُق بني وظُفت الخدقُق. 

 الداخلي وفهم  اإلادققمع  ججاوبهم الىمً خ ألاخيرةاداء هره  جحظينبظسوزة  اإلاؤطظت اىجىعُت عم

 .مغصي عملُت الخدقُق

 اإلاؤطظتداخل  بمهامهعلى القُام  اإلادققاجساءاث حظاعد  يرجىف. 

الخدقُق الداخلي أداة تهخم بقُاض و جقُُم الاداء اإلاظؼس مظبقا مع ألاداء الفعلي،  خير وظخيخج أن  ألا وفي 

 حُث أصبح آلُت فعالت ٌعخمد عليها في ظل إطخقاللُت اإلادقق الداخلي.
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  العىت الطفاء، عمان، الطبعت ألاولى، لخدقيق الحضاباث، داراإلادخل الحدًث  حلمي،أحمذ 

2000. 

  ، داس ؤلالنترووياإلاراجعت الداخليت في ظل الدشغيل  العواحثىاء على اللباوي، هادس شعبان ،

ت، مطش، العىت   .2009الجامعت، ؤلاظكىذٍس

 العىتون طبعت ، عمان ، الاسدن ،خالذ امين ، علم جذكُم الحعاباث ، داس وائل لليشش ، بذ 

2000 . 

 - ت والعملُت، داس وائل لليشش  هللا،خالذ أمين عبذ علم جذكُم الحعاباث الىاحُت الىظٍش

ع، ط   .2007 العىت، ألاسدن،9والخوَص

 - ،حذًثت في الشكابت اإلاالُت والذاخلُت، مكخبت املجخمع العشبي،  مفاهُمخالذ ساغب الخطُب

 .2010عمان، 

  سداث،اخلف عبذ هللا الو
 

مؤظعت ، IIAدليل الخدقيق الداخلي وفق اإلاعاًير الدوليت الصادرة عً 

ع، الطبعت ألاولى،   . 2014العىتعمان،الوساق لليشش والخوَص

  ،الخدقيق الداخلي بين الىظريت والخطبيق وفقا إلاعاًير الخدقيق خلف عبذ هللا الوسداث

ع، ألاسدن، الداخلي الدوليت  . 2006العىت  ، الطبعت ألاولى، الوساق لليشش والخوَص

 دليل الخدقيق الداخلي وفق اإلاعاًير الدوليت الصادرة عًف عبذ هللا الوسداث، لخ IIA  داس،

ع، عمان، العىت   .2014الوساق لليشش والخوَص

 - د. دمحم صامل فلُح العاعذي، الخذكُم الذاخلي في الششكاث العامت وفم معاًير الخذكُم

ع، ال IAGالذاخلي، داس عشخاس ألاكادًمُت   العىتطبعت ألاولى، بغذاد العشاق،لليشش والخوَص

2019 . 

  ، داس وائل لليشش و  مدخل الى الخدقيق مً الىاحيت الىظريت و العلميتد. هادي الخمُمي ،

ع ، عمان ، الاسدن ،ا   .2004 العىتلخوَص
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 سدن، ، الطبعت الثالثت، ألا مدخل الى الخدقيق مً الىاحيت الىظريت والعلميتهادي الخمُمي،  .د

ع، ظىت   .2006داس وائل لليشش والخوَص

 داس الفاسوق ،  مبادئ اإلاراجعت بين الفنر و الخطبيقعبذ اإلاىعم ، جحعين الشارلي ،  سؤوف ،

 .1987مطش ، 

  ضالحي دمحم، الخذكُم الذاخلي ودوسه في سفع جىافعُت اإلاؤظعت، الطبعت ألاولى، مشكض البحث

ت، عمان ، ش اإلاواسد البًر  .2016وجطٍو

  ،عين  ، حامعتبىوك( –شرماث  –اداراث  -ادارة املخاطر)افراد طاسق حماد عبذ العال

ت،العىت   .2003الشمغ، ؤلاظكىذٍس

  الذاس اإلاراجعت الدشغيليت والرقابت الداخليتالعوافيري، عبذ الفاجح الصحً، فخحي سصق ،

ت، مطش،العىت   .2008الجامعُت، ؤلاظكىذٍس
  ، ًمؤظعت شباب الجامعت ،  مبادئ و اصط اإلاراجعت علما و عمالعبذ الفخاح الحط ،

ت، مطش،   .1994الاظكىذٍس

 ؤلاوعاهیت، حامعت دمحم ، مجلت العلوم ، ألاداء بين النفاءة والفعالیتعبذ اإلالیك مضھوده

 .2001خیضش بعكشة، العذد ألاول، 

 1999،داس الحامذ لليشش، ألاسدن،  1علُل حاظم عبذ هللا، الطبعت . 

 ، وششة الكتروهُت ، املجمع العشبي  أهميت الخدقيق الداخلي في الحد مً الغشعماد الحاهوحي ،

 .2002للمحاظبين اللاهوهُين، 

  2008،مجموعت الىُل العشبُت، مطش،  1، ط، ؤلادارة الاصتراجيجيتضالحفُلُب ظادلش، جشحمت أحمذ . 

  ع، عمان، ،اساإلاعي 1، الطبعت، الاقخصاد ؤلاداري كاظم حاظم العِعاوي  . 2008رة لليشش و الخوَص

  ،ع، عمان،  1، الطبعتجقويم ألاداء باصخخدام اليضب اإلااليتمجُذ الكشخي ،داس اإلاىاهج لليشش و الخوَص

2007 . 

 دوس اليشش، ألابذاع الخلُجي، كشطبت لإلهخاج الفني، داس ابً حضم، لبىان،  1 أكشم العذلووي، الطبعتدمحم،

2000 . 
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 -اإلاكخب  الرقابت و اإلاراجعت الداخليتفخحي سصق العوفشي ،  مـحمذ العُذ العشاًا ، د،

ت ، اللاهشة،   .2006الجامعي الحذًث ، الاظكىذٍس

  ،اقبت الحضاباث مً الىظريت إلى الخطبيق، دمحم بوجين دًوان اإلاطبوعاث اإلاراجعت ومر

 .2008، 3الجامعُت، الجضائش، الطبعت 

  ،2000، داس حامذ، ألاسدن، إصتراجیجیت الدضویقدمحم حاظم الطمیذعي . 

 ت  .15،ص 2009، ، قياش وجقييم ألاداء لمدخل جودة ألاداء اإلاؤصضاحياإلاىظمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

  ،2003،الذاس الجامعُت، مطش،  2، طؤلادارة الاصتراجيجيتهادًت العاسف . 

  ،ذس الواحذ اقبت الدضيير وألاداء في اإلاؤصضت الاقخصادًتهاضش دادي عذون، عبذ هللا كٍو  ، داسمر

 .2010املحمذًت العامت، الجضائش،

 الطبعت، وبطاقت الخقییم اإلاخوازن  ، أصاصیاث ألاداءوائل دمحم ضبحي ادسیغ، طاھش محعً مىطوس الغالبي ،

 . 2009داس وائل لليشش، ألاسدن، 

  ،الطبعت ألاولى، داس جحضين فاعلیت ألاداء اإلاؤصس ي مً خالل جنىولوجیا اإلاعلوماثوضفي الكعاظبت ،

 .  2011 الیاصوسي العلمیت لليشش والخوصیع، ألاسدن،
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  أطشوحت ملذمت لىیل شھادة الصحیت وأداء اإلاوارد البشریتإصتراجیجیت الخنویً اإلاخواصل في اإلاؤصضت ، غىیت بودوح ،

 . 2012/2013دكخوساة العلوم في علم الاحخماع، حامعت دمحم خیضش، بعكشة، 

  ،مزكشة ماحعتر، كلُت العلوم دور الخدقيق الداخلي في جطبق حولمت اإلاؤصضاثعمش علي عبذ الطمذ ،

 .2008/2009، حامعت اإلاذًت ، الاكخطادًت، وعلوم الدعُير، جخطظ مالُت ومحاظبت

  :جطور وظيفت الخدقيق في مجال حنومت الشرماث لخجضيد مبادئ و معاًير الخىميت اإلاضخدامتفاجح غالب 

، مزكشة ماحِعتر في العلوم الاكخطادًت و علوم الدعُير ، جخطظ اداسة اعمال الاظتراجُجُت للخىمُت 

 .2001اإلاعخذامت ، حامعت فشحاث عباط ، ظطُف ، 

  مزكشة ماحعتر، كلُت اإلاراجعت الداخليت، مهمتها ومضاهمتها في جحضين حضيير اإلاؤصضاثلطفي شعباوي ،

 .  2003/2004العلوم الاكخطادًت وعلوم الدعُير، فشع اداسة ألاعمال، حامعت الجضائش 

 مزكشة "للمؤصضت املحاصبي إلاعلوماث هظاما في جقييم الداخليت اإلارجعت مضاهمت" إلاين عُادي، دمحم،

 .2008ماحعخير، كعم علوم الدعُير،فشع إداسة أعمال حامعت الجضائش، الجضائش،

  ،مزكشة جخشج ضمً دور الخدقيق الداخلي في ضبط الجودة باإلاؤصضاث الاقخصادًتالوعلت عبذ الشصاق ، 

 مخطلباث هُل شهادة ماظتر، جخطظ جذكُم محاظبي ومشاكبت الدعُير، حامعت معخغاهم، الجضائش، ظىت

2017  . 

  ، سظالت ملذمت  دور وظيفت الخدقيق الداخلي في ضبط ألاداء اإلاالي وؤلاداري ًوظف ظعُذ ًوظف اإلاذلل ،

ل ، كلُت الخجاسة ،الجامعت ؤلاظالمُت غضة ، لىُل دسحت اإلااحِعخير في املحاظبت  .2007والخمٍو

  ،اإلاالي وؤلاداري رصالت دور وظيفت الخدقيق الداخلي في ضبط ألاداء ًوظف ظعُذ ًوظف اإلاذلل

 . 2007امعت ؤلاظالمُت، غضة، دفعت ، الجماجضخير

 دمحم خبضش،  ، سظالت ماظتر، حامعتدور اصتراجیجیت الخصدیر في جحضين ألاداء اإلاؤصس يلجباسیت كحیلي، ا

 . 2015- 2014بعكشة، 
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  ،اقبتأھمیت الخهامل بين بشیش الععیذ، یحیاوي وعیمت وزیادة الدضیير في جقییم أداء اإلاىظماث  مر

 .2011-2012، 01، مجلت أداء اإلاؤظعاث الجضائشیت، العذد فعالیخھا

 2009/2010،الجضائش،  07، مجلت الباحث، العذد جحلیل ألاصط الىظریت إلافھوم ألاداءلشیخ الذاوي، ا. 

 01العذد  ، مجلت العلوم ؤلاوعاهُت،، ألاداء بين النفاءة والفعاليت مفهوم وجقييمعبذ اإلالُك مضهودة 

 . 2010،حامعت بعكشة، 

  ،الخدقیق الداخلي مأحد أھم آلالیاث في هظام الحولمت ودوره في رفع مً جودة عمش ششیلي

، العىت  07،العذد  1، مجلت أداء اإلاؤظعاث  الجضائشیت، حامعت ظطیف ألاداء في اإلاؤصضت

2015 . 

  ،ذ ضالحي، عبذ هللا ماًو اقع جطبيق معاًر الخدقيق الداًٍض ، مجلت خلي في الشرماث الجسائريتو

ت، العذد   .2016العىت  ،الجضائش، 09أداء اإلاؤظعاث الجضائٍش
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  ملخلى وطني حول مهىت  الخدقيق الداخلي ودوره في إهجاح مضار جطبيق الحولمت،فهُمت، بذٌس ي

 .2010أكخوبش  11/12 ،ُكذة، الجضائشأوث، ظك 20الخذكُم في الجضائش الواكع وآلافاق، حامعت 

  ،اقبت الدضييرفي جقييم أداء اإلاىظماث بَشش الععُذ، ًحُاوي وعُمت أهميت الخهامل بين أدواث مر

الثاوي حول ألاداء اإلاخميز للمىظماث والحكوماث، حامعت  ، مذاخلت اإلالخلى العلمي الذوليوزيادة فعاليتها

 . 2011هوفمبر  23و  22وسكلت، الجضائش، 
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   مً اإلاوكع الالكترووي: 

    http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.html على العاعت :  06/05/2021ًوم

01:09. 

 

 :مً اإلاوكع ؤلالكترووي

www.iia.org.sa   , 22:32على العاعت ، 06/05/2021ًوم. 
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 :ملخص

 هدف هرا البحث إلى إظهاز الدوز الري ًؤدًه الحدقيق الداخلي في ثحسين أداء املؤسسة الاقحصادًة، باعحبازه ــً       

ة لأداة فعالة   ها لححقيق أهدافهابها، حيث ًححل الحدقيق الداخلي مكاهة هامة في املؤسسة وهى وظيفة ضسوٍز

 السقابة وسائل ألهه ًخىاول الفحص الاهحقادي املىحظم و الحقييم املسحمس للخطط و السياسات و إجساءات 

 وهى ٌساعد جميع أعضاء إلادازة على ثأدًة مسؤولياتهم و ثحسينها باملؤسسة الداخلية و كرا جىدة ألاداء 

ص الثقة بين  قة فعالة و جعٍص  و ملؤسسة املخحلفة و إلادازة باعحبازه للمحغيرات و البياهات الدقيقة صالح امبطٍس

 ذلك من خالل الحىجيهات و الحىصيات التي ًقدمها املدقق الداخلي من أجل ضمان السير الحسن و الجيد 

ادة فعاليتها للىصىل إلى دزجة الححكم السشيد، لرا ًمكىىا القىل بأن الحدقيق الداخلي هى   للمؤسسة و ٍش

 يو ألاوشطة داخل املؤسسة، في ظل وجىد أسلىب علمي عمل الىظائفالىسيلة الفعالة لحقييم أداء مخحلف 

ات ألاداء ا و جملة من الحقىيات و املعاًير املؤطسة  لعملية الحدقيق الداخلي املمكىة من الحقييم السليم ملسحٍى

 . ألاداء في املؤسسةًؤثس الحدقيق الداخلي في ثحسين ، حيث داخل كل وظيفة أو وشاط

 

س  الحدقيق الداخلي، معاًير الحدقيق الداخلي  الكلمات  املفحاحية  املدقق.،جىدة ألاداء، املؤسسة إلاقحصادًة، ثقٍس
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Summary 

     This research aims to show the role of internal audit in improving the performance of the 

economic enterprise considering it as an effective tool in it, Where internal audit occupies an 

important position in the organization It is a necessary function for the enterprise to achieve the 

planned goals, Because it deals with regular critical examination Continuous evaluation of plans and 

policies and procedures internal control methods As well as the quality of performance and its 

improvement in the institution, which helps all members of the administration to carry out their 

responsibilities in an effective manner And enhance trust between the various interests of the 

institution and management Considering variables and exact data and This is through the directives 

and recommendations provided by the internal auditor In order to ensure the good and better 

running of the institution, And increase its effectiveness to reach the degree of rational control , So 

we can say that internal audit is An effective method for evaluating the performance of various 

functions and activities within the organization In the presence of a practical scientific method And a 

set of techniques and standards that frame the internal audit process possible from a proper 

assessment of performance levels Within each job or activity; And internal audit affects the 

improvement of performance in the organization .   

Key Words :  internal audit , internal audit standards, Performance Quality, Economical Organization 

,internal auditor Report. 
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