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 :امللدمت العامت

في ًل هره الٌسوٖ التي ػهدها الِالم في آلاوهت ألاخحرة ازاز مباػسة ُلى مدُوهم الاٛخـادي والاحخماعي 

للمئطظاث الاٛخـادًت واإلاىٌماث اإلاالُت مما أدي الى ًهىز مخولباث مخِددة الابِاد للخىمُت خُث أؿبدذ 

خماد بيظبت ٟبحرة ُلى الِ٘الُت والدٛت في واء كماهاث ٠اُٗت لخِامليها والُا  اإلائطظت الُىم ملوسة إُل

مُدان الدظُحر وؤلادازة خُث اج٘ٝ حمُّ الاٛخـادًحن ُلى أهمُت الدوز الاٛخـادي الري جئدًه هره اإلائطظاث 

حر ٗسؾ ُمل وهي مً اهم الىطاتل الِ٘الت إلخدار  في جدُٜٝ جىمُت اٛخـادًت واحخماُُت مً خال٤ جٗى

ت بؼ٢ل  الاهخِاغ الاٛخـادي للمئطظت جٜٙ اإلائطظت الاٛخـادًت في ٠ل الِالم وأًلا اإلائطظاث الجصاتٍس

ت ال١بحرة في اجخاذ. خاؾ الُىم امام جددي اإلاىاٗظت ال١كري   وحؼاب٣ اإلاـالح والظُس

الٜسازاث التي حِخمد بؼ٢ل الستِس ي خى٤ اإلاِلىماث التي ججمِها اإلائطظت وحِالجها ٠ي حظخُ٘د منها في ًل 

ت هى ٛظم املخاطبُت الري ٌؼ٢ل مّ ٛظم اإلاالُت  الـِىباث ومً اهم هره اإلاساٟص هي اإلاِلىماث وأٟثرها خٍُى

حر مِوُاث مِىُت جئدي الى ٛسازاث ؿِبت  .ألاداة ألاٛىي لخٗى

ابت الداخلُت او  ُ٘ت الٛس ت حِخكر ذاث ٟ٘اءة جٜىم بًى ومً هىا هسي ان هرا الٜظم الري ٌِخمد ُلى مجمُى

ت  سازاث مـحًر ابت داخلُت للمئطظت ِٗليها ان جبني مِوُاث ٛو اإلاساحِت الداخلُت ٗهي لها دوز في خلٝ هٌام الٛس

ل١ً هجد ان هره الِملُت ٌؼ٣١ ال١شحرون في حدواها هٌسا لِدم اطخٜاللُت هٌام اإلاِلىماث املخاطبُت ومِه 

ابت الداخلُت خُث حِخكر ٟيؼان جُُٜمي مظخٜل وظبُا للمئطظت وتهدٖ الى مساحِت الِملُاث اإلاالُت  هٌام الٛس

و املخاطبُت وجؤٟد مً صخت ودٛت جل٣ اإلاِلىماث والبُاهاث واملخاٌٗت ُلى ألاؿى٤ و ٓحرها مً الِملُاث لخدمت 

ابُت و  ؤلادازة وذل٣ الخخباز مدي الالتزام باإلحساءاث الٛس

ابت الداخلُت ألاطاض الري حِخمد ُلُه اإلائطظت في مخابِت وجىُ٘ر الخوى اإلاسطىمت . جُٜميها ِخكر هٌام الٛس َو

 .التي ججد طُاطتها مً احل الىؿى٤ الى ألاهداٖ التي حظعى الى جدُٜٜها

 :اشكالُت البحث

ىا والخىق ُٗه بـ٘ت أٟثر ج٘ـُال مً ؤلاػ٢الُت الخالُت  :ومً هرا اإلاىكر طىدىاو٤ مىكُى

ابت الداخلُت في اإلائطظت الاٛخـادًت؟  ما هى دوز اإلاساحِت الداخلُت والٛس

ت مً الدظاإالث  :وجدذ هره ؤلاػ٢الُت ًم١ىىا ان وظخخلف مجمُى

 ماذا هٜـد باإلاساحِت بـ٘ت ُامت؟ 

 ابت الداخلُت؟  هل هىاٞ ُالٛت بحن اإلاساحِت الداخلُت وهٌام الٛس

 ابت الداخلُت؟  ُٗما ١ًمً هدٖ هٌام الٛس
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 :ولإلحابت ُلى هره ألاطئلت وكِىا ال٘سكُاث

o ُملُت اإلاساحِت الداخلُت ج٢ىن مظخٜلت. 

o اإلاساحِت الداخلُت ٝ ابت الداخلُت ًُ هٍس  .جٜظُم هٌام الٛس

o ابت الداخلُت للمئطظت  .الخِاون بحن اإلاساحِت الداخلُت والٛس

o ابت الداخلُت ٝ هٌام الٛس  .الخماًت واإلاىّ واٟدؼاٖ الٔؽ والاخواز الي ج٢ىن ًُ هٍس

 :أطباب اخخُاز املىطىع

ٌِىد اخخُازها للمىكَى وذل٣ لظبب مداولت الخِمٝ ودزاطت ٗىاتد اإلاساحِت بـ٘ت ُامت واإلاساحِت الداخلُت -

بـ٘ت خاؿت للمئطظت ٠ىن مىكَى البدث له ُالٛت مباػسة بخخــىا ُلى امل ممازطت اإلاساحِت بـىزة 

ِالت مظبٜا  .طلُمت ٗو

 :وجخمشل في: اَداف البحث

 ابت الداخلُت في اإلائطظت الاٛخـادًت  .ابساش أهمُت اإلاساحِت الداخلُت وهٌام الٛس

 ابت الداخلُت  .اًهاز الدوز الري جئدًه اإلاساحِت الداخلُت في هٌام ٛز

 ابت الداخلُت في اإلائطظت الاٛخـادًت  .مداولت ابسوا الدوز اإلاساحِت الداخلُت واًهازها في هٌام الٛس

 :أَمُت البحث

ج١مً أهمُت اإلاىكَى الري اخترهاه في ان اإلاساحِت الداخلُت حِخكر أداة ِٗالت ال ًم١ً الاطخٔىاء ُنها في ًل  -

ابت الداخلُت مً احل ٟؼٙ هٜان اللِٙ ومداولت  م هٌام الٛس خظً اطخٔاللها خُث اجها حِمل ُلى جٍٜى

 .جصخُدها وهي أداة لُٜاض مظخىي اإلائطظت

 :مىهج البحث

اطخخدمىا في هرا البدث اإلاىهج الىؿ٘ي باليظبت للجصء الىٌسي مً خال٤ اطخخالؿه مً ال١خب اإلاٜاالث  -

الِلمُت ومً احل ؤلاحابت ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت في هره اإلارٟسة وحدها اهه مً اإلاىاطب اجباَ ألاطلىب الىؿ٘ي 

 .ٟما ذٟسها مً ٛبل ألاطلىب الخدلُلي في الجاهب الاخس

 :اكظام البحث

حن باإلكاٗت الى مٜدمت ُامت وخاجمت ُامت  .ُملىا ُلى جٜظُم البدث الى ٗـلحن هٌٍس

ىا مً خال٤ اإلاٜدمت الِامت الى هواٚ الدزاطت مدل البدث وهسح ؤلاػ٢الُت الستِظُت للبدث ومً زم  جوٛس

سكُاث البدث أهمُت اإلاىكَى اهداٖ اإلاىكَى اإلاىهج  ت مً ؤلاػ٢الُاث وأًلا مً اإلاٜدمت الِامت ٗو مجمُى

 ٜٗد ٛظمىاه الى ٗـلحن ال٘ـل ألاو٤ ج٢لمىا ًُ اإلاساحِت الداخلُت بـ٘ت خاؿت. اإلاخبّ
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ظمىاه الى اإلاباخث ج٢لمىا ُٗه ابت الداخلُت وم٘اهُمه ٛو ت هٌام الٛس  اما ال٘ـل الشاوي خـف ٟمِٗس

 . ًُ وؼؤجه وم٢ىهاجه وأهمُخه وأهداٗه ومٜىماجه

 .ًلم الجاهب الخوبُٜي دزاطت خالت: باليظبت لل٘ـل الشالث
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 :جمهُد

تها الخجازة الِاإلاُت والاٛخـاد الِالمي ٗاإلاساحِت . ان جوىز اإلاساحِت ٠ان امسا مهما للخوىزاث التي ُٗس

ها مّ حجم وضخامت  مُدان واطّ ُٖس جوىزاث ٟبحرة ومخىاؿلت ؿاخبذ الِدًد مً وؼاهها وجىُى

د طاًس ذل٣ جوىز في مهىم اهداٖ وأطالُب اإلاساحِت ت ٛو ومّ . اإلائطظاث الاٛخـادًت والىطاتل البؼٍس

ٗلٜد أؿبذ ًـِب ُلى اإلائطظت ًىم بِد . جىطّ اليؼان الؼس٠اث وشادث ؿِىبت مساٛبت اُما٤ ؤلادازة

 ًىم الدظُحر وذل٣ هٌسا ل١كرة الِملُاث اإلاىجصة واإلاِلىماث اإلاخدٜٗت وألاخواء والاهدساٗاث والخالُباث

 .ٗاإلاساحِت حِخكر الاداة الِ٘الت التي لجا اليها اإلاالٞ إلاساٛبت اُما٤ او٠لذ الُه الادازة مً حهت اخسي . أخُاها

 .ومً هرا اإلاىولٝ ٗان ال٘ـل طىدىاو٤ ُٗه ُمىمُاث خى٤ اإلاساحِت واإلاساحِت الداخلُت

بداًت مً ؤلاهاز الِام للمساحِت . مً خال٤ الخوٚس الهم الجىاهب اإلاخِلٜت بهره اإلاهىت للخِٖس ُليها

ٟما ًدىاو٤ هرا ال٘ـل هَى مً أهىاَ اإلاساحِت والري ًخمشل في ... اإلاِاًحر. ألاهىاَ. اإلا٘اهُم.. ومدخىاه

 .اإلاساحِت الداخلُت وحمُّ ُىاؿسها
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 .جلدًم عام حىل املساحعت: املبحث ألاول 

د جوىزث بخوىز خُاة الاوظان خـىؿا الجاهب  ابت ٛو ان اإلاساحِت بـ٘ت ُامت هي ػ٢ل مً اػ٢ا٤ الٛس

ولرل٣ ٜٗد جوىزث احساءاث لخدُٜٝ أهداٗها التي شادث وجوىزث مّ الصمً، لرل٣ طىدىاو٤ . الاٛخـادي

 .في هرا اإلابدث الى دزاطت ُامت خى٤ م٘هىم اإلاساحِت وأهمُتها وأهىاُها

ف املساحعت: اململلب ألاول   .حعٍس

خال٤ دزاطدىا للمساحِت ٗلها ُدة حِاٍزٙ لرل٣ طىخخـسها في بلّ أطوس اإلاساحِت ُملُت مىٌمت 

ومخووت وجخم للخيظُٝ، وهي حؼمل الخـى٤ ُلى ألادلت والازباث التي جخم جُُٜمها اإلاخ٢ىهت مً ٠ل 

اإلائزساث التي جئدي في النهاًت الى ٛسازاث اإلاساحِحن، وأًلا هي مسجبوت بخؤُٟد ؤلاحساءاث الاخدار 

الاٛخـادًت وحِٖس أًلا ُلى اجها ُملُت ًخم بمٜخلاها جدٜٝ أخد الاٗساد مً صخت الىخاتج، وختى جخم 

 .1اإلاساحِت ب١٘اءة ٗؤجها ًجب ان حِخمد ُلى ٛىاُد وأطع او بمِنى اخس ُلى مِاًحر مِخمدة

د بدأث  الالجُني خُث ٠ان اإلاساحّ ٌظخمّ في حلظت اطخماَ ُامت ًخم ٗيها ٛساءة الخظاباث بِد ذل٣، ٛو

مهىت املخاطبت والخدُٛٝ في ؿىزة حهىد ٗسدًت للُٜام ببِم الِملُاث مشل ُملُت امظاٞ الدٗاجس زم 

جوىزث واحظِذ ٜٗد ٟسطىا وؼاههم في ػ٢ل امخىان لها، وبرل٣ حِخكر املخاطبت ومساحِت الخظاباث 

 .ُملُخان مترابوخان البد مً وحىدهما مِا في أي وؼان

سها، لرل٣ ٗهي حِخمد ُلى   حاءث اإلاساحِت بالخوىزاث الالخٜت خُث حاءث هدُجت البدث اإلاظخمس لخوٍى

هىز اإلاساحِت وجوىزها  ها الاٛخـاد، ًو سكُاث ججِلها جخماش ى مّ الخٔحراث ال١بحرة التي ٌِٗس مبادة ٗو

د  ها ٛو ادة جُ٘س ات٘ها مّ ٍش كر ًو ووؿىلها الى ماهي ُلُه الان ٠ان امسا خخمُا بظبب جىطّ اإلائطظت ٟو

ادة الخاحت اليها  .2حٔحرث الىٌسة اليها هدُجت لٍص

                                                             
 .15،ص2006،المكتبةعصرٌة،1حاتمدمحمالشٌش،اساسٌاتفًمراجعةالمدخلالمعاصر،ط- 1
 .27،ص1،2004طارقعبدالعالحمادة،معاٌٌرالمراجعةجامعةعٌنالشمس،اإلسكندرٌة،ج- 2
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 .1اَداف املساحعت: اململلب الثاوي

ولٜد ػهدث ال٘ترة ألاخحرة مً الٜسن الخالي جوىزاث هامت في مهىت اإلاساحِت مً هاخُت أهداٗها وبسامجها 

 :وأهمها

 .حُٔحر اهداٖ اإلاساحِت مً خماًت ألاؿى٤ مً الخالُب والاخخالض -1

 .جصاًد مظئولُت اإلاساحّ ججاه مظخخدمي الٜىاتم اإلاالُت -2

 .جوىز احساءاث اإلاساحِت الخدًشت باطخخدام هٌم اإلاساحِت الال١تروهُت -3

ابت الداخلُت ٟمئػس لخىحُه ال٘دف وجددًد هواٛه -4  .جصاًد أهمُت جُُٜم هٌام الٛس

ٜت احساءاث اإلاساحِت مً مساحِت ٠املت ج٘ـُلُت الى مساحِت ٠املت -5  .حُٔحر هٍس

ذي للمساحِت وأهداٗها ىضح الجدو٤ ملخف الخوىز الخاٍز  :ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .9-8،ص2007ٌوسفمحمودجربوع،مراجعةالحساباتبٌنالنظرٌةوالتطبٌك،مؤسسةالورقلنشروالتوزٌع،عمان،األردن،-1
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خي للمساحعت وأَدافها: 01الجدول زكم   .ملخص الخملىز الخاٍز

 املدة الامس باملساحعت املسحع اَداف املساحعت

مِاٛبت، الظساٚ ٠ل اخخالض 

 .ألامىا٤ خماًت ألامىا٤

اإلال٣، الامكراهىز، ال١ىِظت  زحل الدًً، ٠اجب

 .الخ٢ىمت

 كبل مُالد 2000مً 

 م1700املظُح الى 

 

مىّ الٔؽ، مِاٛبت ٗاُلُت، 

 .خماًت ألامىا٤

ت،  املخاطب الخ٢ىمت املخاٟم الخجاٍز

 واإلاظاهمحن

 1850 الى 1700مً

 

ججىب الٔؽ وجؤُٟد 

 .مـداُٛت اإلاحزاهُت

شخف منهي في املخاطبت 

 .او الٜاهىن 

 1900 الى 1500مً الخ٢ىمت واإلاظاهمحن

. ججىب الٔؽ وألاخواء

الؼهادة ُلى مـداُٛت 

خُت  .الٜىاتم اإلاالُت الخاٍز

شخف منهي في اإلاساحِت 

 .واملخاطبت

 1940 الى1900مً الخ٢ىمت واإلاظاهمت

الؼهادة ُلى ؿدٚ وطالمت 

اهخٌام الٜىاتم اإلاالُت 

خُت  .الخاٍز

شخف منهي في اإلاساحِت 

 .واملخاطبت

 1970 الى 1940مً .الخ٢ىمت، البىٞى واإلاظاهمحن

ُت هٌام  الؼهادة ُلى هُى

ابت الداخلُت واخترام  الٛس

اإلاِاًحر املخاطبُت ومِاًحر 

 .اإلاساحِت

شخف منهي في اإلاساحِت 

 .واملخاطبت والاطدؼازة

الخ٢ىمت، هُئاث أخسي 

 .واإلاظاهمحن

 1990 الى 1970مً

الؼهادة ُلى الـىزة 

ُت  الـادٛت للخظاباث وهُى

ابت الداخلُت في ًل  هٌام الٛس

 .اخترام مِاًحر كد الٔؽ

شخف منهي في اإلاساحِت 

 .واملخاطبت والاطدؼازة

الخ٢ىمت، هُئاث أخسي 

 .واإلاظاهمحن

 1990ابخداء مً 

اث الجامعي، : اإلاـدز دمحم جىهامي هىاهس، ؿدًٜي مظِىد، اإلاساحِت وجدُٛٝ الخظاباث، دًىان اإلاوبُى

 .8-7، ؾ2005الجصاتس، الوبِت الشاهُت 
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 أهىاع املساحعت: اململلب الثالث

 :مً حُث الالتزام اللاهىوي -1 

ت اإلاظاهمت لرل٣ طٖى  مً الٜاهىن الخجازي الى الصامُت اإلاساحِت لبِم اإلائطظاث الؼس٠اث ٟؼٟس

حن  :هٜظمها الى هُى

o املساحعت إلالصامُت: 

اتٙ اإلامدىهت له مً خال٤ الٜاهىن  هف اإلاؼَس مً خال٤ هـىؿه ُلى الصامُت حُِحن اإلاساحّ ًٜىم بالًى

 .اإلاِمى٤ به وهرا بُٔت الىؿى٤ الى ألاهداٖ مً اإلاساحِت التي ًدخم الٜاهىن الُٜام بها

o ت  :املساحعت الاخخُاٍز

ٗ٘ي الؼس٠اث ذاث . ٗهي التي جخم دون الصام ٛاهىوي وبولب مً أصخاب اإلائطظت او مجلع ؤلادازة

اإلاظئولُت املخدودة او ذاث الصخف الىخُد ٌظعى أصخابها الى هلب الاطخِاهت بخدماث اإلاساحّ الخازجي 

ما٤ ً هخاتج الُا  .1بُٔت الاهمئىان ُلى صخت اإلاِلىماث ًُ الىٌام ُو

 :مً حُث هملاق املىاحهت  -2

حن ِخكر مً اهم املخدداث وجىٜظم الى هُى  :َو

o املساحعت العامت: 

هرا الىَى مً اإلاساحِت ًخى٤ للمساحّ اهاز ٓحر مددد للِمل الري ًئدًه، اذ ًٜىم ب٘دف البُاهاث 

 .والسجالث والُٜىد اإلاشبخت بٜـد ابداء زاي ٗني مداًد

o املساحعت الجصئُت: 

ِخكر مً بحن ألاهىاَ ألاٟثر جوبُٜا في اإلاساحِت الخازحُت وجبِا إلاا طبٝ أؿبذ مً اللسوزي جُُٜد هرا . َو

 :الىَى مً اإلاساحِت بالِىاؿس الخالُت

 وحىد ُٜد ٟخابي ًىضح هواٚ ُملُت اإلاساحِت. 

 ابسام ذمت اإلاساحّ مً ؤلاهما٤ في مساحِت. 

                                                             
 .21-19،مرجعسبكذكره،ص2دمحمتوهامًطواهر،صدٌمًمسعودط - 1
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ت الاخخُازاث -3  مً شاٍو

حن وهما  : وهمحزها في هُى

 املساحعت الشاملت: 

خُث ًٜىم اإلاساحّ ب٘دف حمُّ اإلاظدىداث والبُاهاث والبىىد والدٗاجس باليظبت لبىد مِحن خظب ما 

حن   .(اإلاساحّ واإلائطظت)ًٜخلُه الِٜد بحن الوٗس

 ت  :املساحعت الاخخُاٍز

ظخِمل هرا الىَى ب١ثرة في  ٌظىد هرا الىَى الى الُِىت مّ حِمُم هخاتج هرا ال٘دف ُلى ال٢ل، َو

 .1اإلائطظاث ال١بحرة حدا التي جـِب ٗيها اإلاساحِت الؼاملت ل٢ل الِملُاث

 :مً حُث وكذ اهجاز عملُت املساحعت -4

 :املساحعت املظخمسة 

ٜا لكرهامج شمني مددد  ان هرا الىَى مً اإلاساحّ ًئدي مهمخه ب٘دف الٜىاتم اإلاالُت، واحساء الاخخُازاث ٗو

ظخِمل هرا الىَى في  ٜا لإلم٢اهُاث اإلاخاخت وج٢ىن ُلى مداز الظىت اإلاالُت َو ٜت مىٌمت ٗو مظبٜا، وبوٍس

 .اإلائطظاث الاٛخـادًت ذاث الدجم ال١بحر

 :املساحعت النهائُت 

ان اإلاساحِت النهاتُت حِخمد ُامت في جهاًت الظىت اإلاالُت وهجدها في اإلائطظاث الـٔحرة التي ٌظخوُّ اإلاساحّ 

الخد١م في الىكُِت في ًل مددودًت مدة اإلاساحِت، وما ًمحزها ُدم ام٢اهُت الخالُب ٠ىن اإلاساحِت ج٢ىن 

 .2بِد اٛ٘ا٤ الظىت اإلاالُت

 :مً حُث اللائم باملساحعت -5

 املساحعت الخازحُت: 

 وهي اإلاساحِت التي جخم بىاطوت شخف مً خازج اإلائطظت بُٔت ال٘دف البُاهاث 

ابت الداخلُت مً احل ابداء زاي ٗني مداًد خى٤  والسجالث املخاطبُت والىٖٛى ُلى جُُٜم هٌام الٛس

 .صخت وؿدٚ اإلاِلىماث املخاطبُت الىاججت ًُ هٌام اإلاِلىماث املخاطبُت اإلاىلد لها

                                                             
 .188،ص2006كمالالدٌنالطهراوي،دمحمالسٌدسراٌا،دراساتمتمدمةفًالمحاسبةوالمراجعة،المكتبالجامعًالحدٌث،اإلسكندرٌة، -1

 .45-43،ص2007احمدحلًجمعة،المدخلالىالتدلٌكوالتأكٌدالحدٌث،دارالصفاءللنشروالتوزٌع،عمان،األردن، - 2
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 املساحعت الداخلُت: 

ت الِامت للمئطظت ُ٘ت مظخٜلت للخُُٜم الدوزي للِملُاث لـالح اإلادًٍس  .جخم داخل اإلائطظت بىاطوت ًو

 إلاطاز املفاَُمي للمساحعت الداخلُت: املبحث الثاوي

 :مفهىم املساحعت الداخلُت: اململلب ألاول 

 :مفهىم املساحعت الداخلُت

 حِٖس باجها وؼان جُُٜمي داخل اإلائطظت لخدمت ادازجه، وجٜىم بها ادازة داخل اإلائطظت حظمى ادازة 

 اإلاساحِت الداخلُت ومجالها ُملُاث وهٌم مِلىماث وأوؼوت

ٝ ُٛاض وجُُٜم .  واٛظام اإلائطظت ت جىجص ًُ هٍس ابت اداٍز و٠ؤطاض لخدمت ؤلادازة الِلُا، ٟما اجها ٛز

ابُت أخسي   .1ٗاُلُت الىطاتل الٛس

ُ٘ت جُُٜمُت مظخٜلت جيؼا داخل الخىٌُم اإلاِني ب٘سق ٗدف وجُُٜم  جمشل اإلاساحِت الداخلُت ًو

ألاوؼوت التي ًٜىم بها هرا الخىٌُم وتهدٖ اإلاساحِت الداخلُت الى مظاُدة الاٗساد داخل الخىٌُم للُٜام 

ادة  حن بها دزحت ُالُت مً ال١٘اءة وجدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة واٛتراح الخدظِىاث لٍص اإلاظئولُاث اإلاىوٍى

ص  مت لخٍِص ابت والخٟى ملُاث الٛس ٘اءة اإلائطظت مً خال٤ جُُٜم منهجي لإلدازة املخاهس ُو الِ٘الُت ٟو

 .2ِٗالُتها

 :خصائص املساحعت الداخلُت

 :جخمحز اإلاساحِت الداخلُت بجملت مً الخـاتف وهي

 الشمىلُت: 

اتٙ وتهدٖ الى خدمت الادازة ُ٘ت ػاملت ج٢ىن في اإلائطظاث وفي ٠ل الًى  .ًو

 املساحعت الداخلُت وظُفت دوزٍت: 

س اتٙ اإلاىحىدة داخل اإلائطظت واُداد الخٜاٍز  .جُُٜم دوزي ملخخلٙ الِملُاث والًى

 الاطخلاللُت: 

اتٙ اإلائطظت الا اجها مظخٜلت أي اطخٜاللُت وظبُت  ُ٘ت مً الًى م ان اإلاساحِت الداخلُت ًو ٗبالٓس

اتٙ ألاخسي اإلاىحىدة داخل اإلائطظت ٜـد بها ان ج٢ىن مظخٜلت ًُ مخخلٙ ألاوؼوت والًى  .ٍو

                                                             
 .219،ص2005عبدالفتاحدمحمصحن،فتحًرزقالسوالًدمحمالسٌدسرٌا،الرلابةوالمراجعةالداخلٌة،الدارالجامعٌة،اإلسكندرٌة، - 1
 .169،ص2009نوافدمحمعباسالرماح،مراجعةالمعامالتالمالٌة،دارصفاءللنشروالتوزٌع،عمان، - 2
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 :  باإلكاٗت الى هره الخـاتف هرٟس خـاتف أخسي وهي

 ابت الداخلُت  .اإلاساحِت الداخلُت دُامت أطاطُت مً دُاتم هٌام الٛس

  اإلاساحِت الداخلُت حظعى الى جىٗحر اإلاِلىماث الدُٜٛت واإلاىاطبت، في الىٛذ اإلاىاطب مً احل

 .جسػُد ؤلادازة ومظاُدتها في اجخاذ ٛسازاتها

 ت مً وخداث اإلائطظت ُ٘ت جٜىم بها وخدة اداٍز  .اإلاساحِت الداخلُت ًو

 أهىاع املساحعت الداخلُت:  اململلب الثاوي

 :ولٜد ًهسث أهىاَ مخخل٘ت مً اإلاساحِت الداخلُت ولرل٣ طيخِٖس ُليها ما ًلي

 :املساحعت املخاطبُت واملالُت .1

ٜـد به  ٠ان الهدٖ ألاطاس ي للمساحِت الداخلُت هى ٗدف وجدُٛٝ الخظاباث ٠ان هرا الىَى الىخُد ٍو

ام وما مدي مـداُٛت الدسجُالث  الخؤٟد مً الِملُاث املخاطبُت والخظابُت ومً طالمت هٜل ألاٛز

ٝ اخخُاز ُُىاث ممشلت ودزاطتها دزاطت دُٜٛت  ظخِمل اإلاساحّ الداخلي جٜىُاث ًُ هٍس املخاطبُت َو

دظّ هواٚ الاخخبازاث مّ جصاًد أهمُت واخواز اليؼان اإلادزوض ، وأًلا ٢ًىن له اهداٖ ُلُه جدُٜٜه 1ٍو

ٜت صخُدت  وج٢ىن في الخدٜٝ مً السجالث والوٚس املخاطبُت اإلاظخِملت ومً اجمام الِملُت اإلاالُت بوٍس

 .وأًلا مً الخدٜٝ مً مظئولُت اإلادزاء اإلاالُحن ٓحرها

ت .2  :املساحعت الدشغُلُت وإلاداٍز

ٗبِد الخوىز ال١بحر الري أخدر في اإلائطظاث وجوىز جٜىُاث الدظُحر والري أدي بدوزه الى ٟثرة 

اإلاِلىماث اإلاخدٜٗت ومىه اخخما٤ الخوؤ والخالُب أؿبذ ٟبحرا، أدي ٠ل هرا الى جىطُّ اإلاساحِت الداخلُت 

ت واإلاخِلٜت  داخل اإلائطظت وأؿبدذ مهمت ب٢ل اليؼاهاث وأدي ذل٣ الى ًهىز اإلاساحِت الداخلُت وؤلاداٍز

ت وحِٖس أًلا باطم  ما٤ ٓحر اإلاالُت للؼٟس اتٙ " مساحِت الِملُاث"باأُل وجٜـد باإلاساحِت الؼاملت للًى

اتٙ ج٢ىن مً خال٤ ِالُت هره الًى  :املخخل٘ت داخل اإلائطظت للخؤٟد مً ٟ٘اءة ٗو

 ت وهخاتج ألاداء  .جُُٜم واخخُاز اليؼاهاث ؤلاداٍز

 ت وجٜدًم الخىؿُاث الالشمت للخدظحن  .جُُٜم ٟ٘اءة اطخخدام اإلاىازد اإلاادًت واإلاىازد البؼٍس

حن الاطاطحن مً اإلاساحِت الداخلُت هىاٞ أهىاَ أخسي مخخل٘ت *  .باإلكاٗت الى هرًً الىُى

                                                             
1 -jacques Renard, op-cite, 3eme édition/page,41. 
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 :املساحعت اللاهىهُت .3

 .هي ٗدف والخؤٟد مً اخترام اإلائطظت للٜىاُد الٜاهىهُت وهرا لخجىِب اإلائطظت مخال٘ت الٜاهىن 

بُت .4  :املساحعت الظٍس

حهخم هرا الىَى مً اإلاساحِت بالخؤٟد او الخدٜٝ مً مدي اهخٌام اإلائطظت اججاه داتسة اللساتب وتهخم 

ُت بت دون اطخِما٤ هٚس ٓحر ػُس بي مً احل الاٛخـاد في مبلٕ اللٍس س الدظُحر اللٍس  .1ٟرل٣ بخوٍى

ت .5  :املساحعت الدظعيًر

مً ٠ل هرا هدٗها هى حصخُف مؼا٠ل الظُاطاث الاطتراجُجُت لإلدازة مً خال٤ جددًد ألاطباب ًُ 

س ٝ الخٍٜس ٝ ال٘دف والخدُٛٝ زم جٜىم باٛتراح الٜسازاث الصخُدت الىاحب اجخاذها ًُ هٍس  .2هٍس

 معاًير املساحعت الداخلُت: اململلب الثالث

 :جخمشل مِاًحر اإلاساحِت الداخلُت مً خمظت مِاًحر طيخِٖس ُليها ُٗما ًلي

 :معاًير الاطخلالل -1

ج٢ىن اإلاساحِت الداخلُت مظخٜلت ًُ ألاوؼوت التي جٜىم بمساحِتها وهرا ًخولب ان ج٢ىن لإلدازة اإلاساحِت 

خلمً هرا اإلاُِاز الجىاهب الخالُت  :الداخلُت وكّ جىٌُمي ٌظمذ لها بؤداء مظئولُتها ٍو

 :الاطخلالل -

خدٜٝ هرا ُىدما ًٜىم  ٜـد بها اطخٜال٤ اإلاساحِت الداخلُت ًُ ألاوؼوت التي جٜىم بها بمساحِتها ٍو ٍو

حر مخدحز ُت مما ٌظمذ له ببُواء زاي مداًد ٓو  .اإلاساحّ الداخلي بؤداء ُمله ومىكُى

 :املىطىعُت -

ٗهي جددد اخخـاؿاث الِاملحن في الٜظم الخاؾ باإلاساحِت الداخلُت وجددًد خاالث الخِازق في 

ذ الى اخس  .3الاخخـاؿاث داخل الٜظم، وأًلا ج٢ىن في حُٔحر وجبدًا اإلاهام بحن أُلاء الٜظم مً ٛو

                                                             
 .501د،عبدالوهابنصرعلً،د،شحاتةالسٌدشحاتة،مرجعسابك،ص - 1
،2005/2006د،عبدالوهاب،نصرعلً،د،شحاتة،السٌدشحاتة،للرلابةوالمراجعةالداخلٌةالحدٌثة،للدارالجامعٌة،اإلسكندرٌة، - 2

 .500ص
 .،نفسالمرجع1210معٌارالدولً- 3
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 :معاًير العىاًت املهىُت-2 

خدٜٝ هرا اإلاُِاز مً خال٤   حؼمل في مهماث اإلاساحِت الداخلُت مّ جىدي الِىاًت اإلاهىُت الالشمت، ٍو

 :الِىاؿس الخالُت

 :الخملىز املنهي املظخمس -

ٝ الخوىز اإلانهي اإلاظخمس ٘اءاتهم ومهازتهم ألاخسي ًُ هٍس هم ٟو ص مِاٗز  .ًجب ُلى اإلاساحِحن الداخلُحن حٍِص

 :العىاًت املهىُت -

ان ُلى اإلاساحِحن الداخلُحن بر٤ اإلاظخىي الِىاًت واإلاهازة اإلاخىّٛ ان ٢ًىن ُلُه أي مساحّ داخلي ًخدلى 

ت وال١٘اءة بر٤ الِىاًت الالشمت  .1بمظخىي مِٜى٤ مً اإلاِٗس

 :املهازة -

هم ان ًمخل٢ىا اإلاِاٖز واإلاهازاث  ص مِاٗز  ًجب ُلى اإلاساحِحن الداخلحن حٍِص

 .وال١٘اءاث ألاخسي الالشمت لخىُ٘ر مظئولُاتهم ال٘سدًت

 :2معاًير هملاق العمل املُداوي -3

 ًخمشل هرا اإلاُِاز الى كسوزة وان ٌؼمل هواٚ ُمل اإلاساحّ الداخلي ُلى ٗدف 

ابت الداخلُت، ولخدُٜٝ ذل٣ ًخِحن ُلى اإلاساحّ الُٜام  ِالُت هٌام الٛس  وجُُٜم مدي دٛت ٗو

 :بما ًلي

o جُُٜم الاطخخدام الِ٘ا٤ والاٛخـادي للمىازد. 

o  الخؤٟد مً الالتزام بالٜىاهحن واللىاتذ والخماًت اإلاادًت للؿى٤. 

o ابت الداخلُت ِالُت ه٢ُل الٛس  الخؤٟد مً دٛت ٗو

o ُت  .ٗدف الِملُاث الدؼُٔلُت والكرامج وذل٣ للخؤٟد مً ان الىخاتج جخ٘ٝ مّ ألاهداٖ اإلاىكُى

                                                             
 .،نفسالمرجع1230معٌارالدولً - 1
 .،نفسالمرجع1300معٌارالدولً - 2
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 :معاًير إدازة كظم املساحعت الداخلُت -4

 .الخيظُٝ بحن حهىد ٠ل مً ادازة اإلاساحِت الداخلُت واإلاساحّ الخازجي .1

ت إلدازة اإلاساحِت الداخلي .2 س اإلاىازد البؼٍس  .وكّ بسهامج الخخُاز وجوٍى

حرها .3  .اُداد خوى خاؿت باألوؼوت ٠ىكّ ألاهداٖ، وكّ حداو٤ ُمل ٓو

 .وكّ وجىُ٘ر بسهامج للخؤٟد مً حىدة اُما٤ ؤلادازة وجُُٜم اُمالها بـ٘ت مظخمسة .4

 .الخددًد الدُٛٝ للمظئولُاث وذل٣ بىحىد التدت جددد ذل٣ وهٌاما أطاطُا .5

 :معاًير أداء وظُفت املساحعت الداخلُت -5

خلمً ما ًلي س ًُ الىخاتج ومخابِت الخىؿُاث ٍو س هره والخٍٜس  :في الى جوٍى

 .كسوزة وكّ ألاهداٖ وهواٚ الِمل-1

 .جددًد اإلاىازد الالشمت ألداء ُملُت اإلاساحِت والاجـا٤-2

ً خلُ٘ت ًُ ألاوؼوت التي طٖى ًخم مساحِتها-3  .الخـى٤ ُلى مِلىماث ٠اُٗت لخ٢ٍى
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 .اطاطُاث املساحعت الداخلُت: املبحث الثالث

 أَمُت املساحعت الداخلُت: اململلب ألاول 

مُا ل٢اٗت ألاوؼوت والِملُاث  خىا الخالي وأؿبدذ وؼاها جٍٜى لٜد اشدادث أهمُت اإلاساحِت الداخلُت في ٛو

د بلٔذ أهمُت اإلاساحِت الداخلُت  س هره ألاوؼوت وزّٗ ٟ٘اءتها ؤلاهخاحُت ٛو في اإلائطظت تهدٖ الى جوٍى

 :ذزوتها للطالب الخالُت

 :الخغلب على الصعىباث الي جترجب على الظسوف الاكخصادًت -1

ٜت التي ًخم بها اهجاش ألاوؼوت والِملُاث داخل اإلائطظت  ٝ حظلُى ألاكىاء ُلى الوٍس وذل٣ ًُ هٍس

ابت هامت حظاُد ؤلادازة الِلُا ُلى مىاحهت الٌسوٖ  وبرل٣ ٗان اإلاساحِت الداخلُت جـبذ أداة ٛز

 .1الاٛخـادًت اإلاِٜدة

ا حغسافُا -2  :كبر حجم املؤطظاث واهدشاَز

  ان ٟكر حجم اإلائطظاث وحِدد مىخجاتها وحؼاب٣ مِاإلاها وخاحت ُمالتها الى بُاهاث امىت ومىزٚى ٗيها، 

خُث ان مـالخهم ال حظمذ لهم باهخٌاز ختى جخم احساء ُملُت الخدُٛٝ في جهاًت الظىت اإلاالُت مً هٖس 

اإلاساحّ الخازجي، لرل٣ جدخاج جل٣ اإلائطظاث الى اُما٤ اإلاساحِت الداخلُت للخؤٟد مً صخت بُاهاتها 

 .اإلاالُت واملخاطبُت ٗىزا ُىد أواها ختى ال جدؼىه طمِتها وحظيئ ُالٛتها مّ الِمالء

 .2اَداف املساحعت الداخلُت: اململلب الثاوي

ُ٘ت اإلاساحِت لِظذ جـدد ألاخواء  ٘حن خُث ان ًو ال تهدٖ اإلاساحِت الداخلُت الى مِاٛبت او تهدًد اإلاًى

ت في خدوثها، واهما تهدٖ الى الخدٜٝ مً  ما٤ اإلاؼ٢ٟى ً ًُ ألاخواء اإلا١دؼ٘ت او الُا او مِاٛبت الاخٍس

طالمت جىُ٘ر طُاطاث واحساءاث اإلائطظت الدؼُٔلُت وان هره البُاهاث وؤلاحساءاث مالتمت لخدُٜٝ 

ت  ُ٘ت اطدشماٍز ُ٘ت اإلاساحّ الداخلي ًو لى ذل٣ هجد ان ًو ِٗالُت الدؼُٔل وػمىلُت مِالجت البُاهاث ُو

ُ٘ت بىلِظُت تهخم بالبدث ًُ اإلاخالُبحن  ابت ووًات٘ها ولِظذ ًو إلاظاُدة ؤلادازة في جخوُى وجىٌُم الٛس

دف هٌم اإلاِلىماث املخاطبت للخؤٟد مً  ومٜترفي الجساتم ولرل٣ ًىـب اهخمام اإلاساحّ ُلى دزاطت ٗو

ابت التي حظخخدمها واٟدؼاٖ هٜان اللِٙ س هٚس وأطالُب الٛس  .ِٗالُت وجوٍى

 :ومً الِسق الظابٝ ًدبحن لىا ان اإلاساحِت الداخلُت لها هدٗان اطاطُان هما*

                                                             
نادرشعبانإبراهٌمالسواح،للنمودالبالستٌكٌةوأثرالمعامالتااللكترونٌةعلىالمراجعةالداخلٌةفًالبنونالتجارٌة،الدارالجامعٌة،مصر، - 1

 .140،ص2006
 .64-63خلكعبدهللاالواردات،مرجعسابكذكره،ص - 2
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 :َدف الخماًت -1

ذ اإلاساحِت الداخلُت ُلى اجها ذل٣  ٌِخكر هدٖ الخماًت الهدٖ الخٜلُدي للمساحِت الداخلُت خُث ُٗس

ابت الداخلُت والري حهدٖ بدوزه الى خماًت اإلايؼاة  اليؼان الىدي حهدٖ الى الخؤٟد مً طالمت هٌم الٛس

ت  .مً الاخخالض والظٛس

 :َدف البىاء -2

خدٜٝ هدٖ البىاء  ُ٘ت اإلاساحِت الداخلُت، ٍو ومّ جوىز م٘هىم اإلاساحِت الداخلُت ًهس هدٖ حدًد لًى

مً خال٤ اٛتراح الِالج والخىؿُاث هدُجت إلاا ٛام به اإلاساحّ الداخلي مً ال٘دف خُث ًخلمً الخٍِسٙ 

ت للمساحِت الداخلُت لالخخُاحاث ؤلادازة  .ألاخحر اُتراٖ باالججاه هدى الخدماث الاطدؼاٍز

 :طىٜىم بخىكُذ أهداٖ اإلاساحِت الداخلُت مً خال٤ الجدو٤ الشاوي-

 .ًىضح اَداف املساحعت الداخلُت: 02الجدول زكم

 َدف الخماًت َدف البىاء

ِني اٛتراح الخوىاث الالشمت لخصخُذ هخاتج  َو

لى ذل٣  ال٘دف واإلاوابٜت وجٜدًم الىصح لإلدازة، ُو

ٌِمل اإلاساحّ الداخلي باإلكاٗت الى مساحِت الِملُاث 

 :املخاطبُت واإلاالُت أًلا

جدُٜٝ مدي الالتزام بالظُاطاث وؤلاحساءاث -

ت  .والخوى اإلاىكُى

 .الخدٜٝ مً مدي طالمت احساءاث خماًت ألاؿى٤ -

س وجدظحن ألاداء-  .اٛتراح بخوٍى

خُث ًخم الُٜام بؤُما٤ ال٘دف واإلاوابٜت بحن ألاداء 

ت مظبٜا ل٢ل مً  :الِ٘لي واإلاِاًحر اإلاىكُى

ت-  .طُاطاث الؼٟس

 .ؤلاحساءاث املخاطبُت-

 .هٌم اللبى الداخلي-

 .سجالث اإلايؼاة-

 .ُٛم اإلايؼاة-

 .أوؼوت الدؼُٔل-

ابت . مدمىد مساد مـو٘ى. طمحر ٠امل دمحم. اإلاـدز ٗخخي زشٚ الظىاٖ ًسي  الاججاهاث الخدًشت في الٛس

 .46 ؾ2002. مـس. الداز الجامُِت الجدًدة. واإلاساحِت الداخلُت
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 :الفسق بين املساحعت الداخلُت والسكابت الداخلُت: اململلب الثالث

 ت العامت  :جبعُت املساحعت الداخلُت للمدًٍس

ان زبى الخدُٛٝ الداخلي باإلادًس الِام له جؤزحراث طلبُت أهمها ان بِم اإلادزاء الِاملىن ال ٌِوىن في 

س الخدُٛٝ  س الخدُٛٝ الداخلي، وان بِلهم ٌظخٔل جٜاٍز الِادة ٛدزا ٠اُٗا مً الاهخمام والاهدباه لخٜاٍز

س  .1الداخلي إلاالخٜت مِادًت ُٗما ًخِلٝ ببِم الىٜان التي ٛد جٌهسها الخٜاٍز

 .جبعُت املساحعت الداخلُت لإلدازة العامت: 01الشكل زكم 

 

 

 :جبعُت املساحعت الداخلُت ملجلع إلادازة  -2

ُ٘ت او ادازة اإلاساحِت الداخلُت ان ج٢ىن جابِت مباػسة الى مجلع ؤلادازة، أي ج٘اُل اإلاباػس مّ  ًم١ً لًى

م١ً بمساحِت الداخلُت في هرا الىَى مً الخبُِت ان جٌهس في اله٢ُل الخىٌُمي ٟما هى مىضح في  املجلع، ٍو

 :الؼ٢ل اإلاىالي

                                                             
1 

 انمذَزَت انعامت

 رئُس مهمت

 رئُسمهمت

 رئُس مهمت

 انىظائف االخزي

 مذَزَت انمزاجعت انذاخهُت
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 .جبعُت املساحعت الداخلُت ملجلع إلادازة: 02الشكل زكم

 

ابت الداخلُت في اإلائطظاث الاٛخـادًت، : اإلاـدز بسابذ بال٤، جُُٜم دوز اإلاساحّ الداخلي في جدظحن هٌام الٛس

 .58، ؾ2015-2014مرٟسة ماحظخحر، حامِت بىمسداض، 

 :جبعُت املساحعت الداخلُت للجىت الخدكُم  -3

ٟما بدوزها ج٢ىن مسجبوت مباػسة بمجلع ؤلادازة والري جى٠ل الُه مهمت الخيظُٝ والظُوسة ُلى هُت اإلاساحِت 

 :الداخلُت، ٟما هي مىكِت في الؼ٢ل الخالي

 .جبعُت املساحعت الداخلُت للجىت الخدكُم: 03الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 مجهس االدارة

 االدارة انعهُا

 االدارة انتنفُذَت االدارة انىسطً

 انمزاجعت انذاخهُت

مجلس
 اإلدارة

اإلدارة 

 انعهيا

نجنت 

 انًزاجعت

اإلدارة 

 انوسطى

 انًزاجعت

اإلدارة 

 انتنفيذيت
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 بسابح بالل، جلُُم دوز املساحع الداخلي في جحظين : املصدز

 .58، ص2015-2014السكابت الداخلُت في املؤطظاث الاكخصادًت، مركسة ماحظخير، حامعت بىمسداض، 

ت، ٢ًىن  ما٤ واإلاظئولُاث الخاؿت به بدٍس ًجب ان ًخمخّ اإلادٛٝ بم٢اهت جىٌُمُت حظمذ له الُٜام ببهجاش الُا

خم وكّ خوى  س الخدُٛٝ الى اإلادًس الِام ٍو ّ حمُّ جٜاٍز ٗس مدًس الخدُٛٝ مظئوال امام اإلادًس الِام مباػسة، ٍو

الخدُٛٝ حِمل باطخٜاللُت جامت ًُ دواتس اإلايؼاة ل٢ي جم١ً اإلادٛٝ مً أداء واحباجه بؤطلىب ٌِوُه ال٘سؿت 

 .للخِبحر ًُ زاي وجىؿُاجه اإلاهىُت دون جدحز

ان اإلاهام التي حظىد ُادة الى اإلادٛٝ الداخلي ج٢ىن ٓاًت في الخظاطُت وجدخاج مشل هئالء الاٗساد الى ادازة 

ُذ جىُ٘رها وجُُٜم هخاتجها امس ٓاًت  ت في وكّ بسامج الخدُٛٝ وجٛى دًمٜساهُت خالٛت، ٗاجباَ ههج اإلاؼاٟز

اث هره ؤلادازة مً ألاط٘ل الى اُلى  باألهمُت اليظبُت لهم، ٟما ًجب مىذ ٠ل الٜىىاث الاجـا٤ بحن ٠اٗت مظخٍى

لى الى ألاط٘ل  .ومً ألُا

د اٗسد  ت مً الازػاد ٛو لٜد اهخم مِهد اإلادٜٛحن الداخلُحن باإلهاز الِام للممازطت اإلاهىُت مً خال٤ مجمُى

لى اإلادٜٛحن  ُت، ِٗلى وؼان الخدُٛٝ الداخلي ان ٢ًىن مظخٜال، ُو مِاًحر خاؿت باالطخٜاللُت واإلاىكُى

ُت ازىاء جؤدًت ُملهم ل٢ي ٌظخوُِىا الُٜام بخؤدبه اإلاهام اإلالٜاة ُليهم ب١٘اءة  الداخلُحن ان ًدظمىا باإلاىكُى

ِالُت  .1ٗو

                                                             
 .238فتحًرزقالسافريواخرون،مرجعسبكذكره،ص - 1
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 :خالصت الفصل

ابُت مً هٖس اإلائطظت الاٛخـادًت لخد٘حز ألاهداٖ وخماًت  حِمل اإلاساحِت الداخلُت ُلى جدظحن ؤلاحساءاث الٛس

ٜت مدظلظلت  أؿىلها وامىالها ومظاُدة أُلائها في جىُ٘د مهامهم و مظئولُاتهم، ُٗخطح ان اإلاساحِت جخم بوٍس

جـٙ الاخدار الاٛخـادًت واإلاالُت ٗالهدٖ مً اإلاساحِت ًخمشل في الخدٜٝ مً صخت وؿدٚ البُاهاث املخاطبُت 

واإلاالُت ٟما ان اإلاساحِت الداخلُت ال ًم١ً لها ان حؼمل حمُّ الِىاؿس اإلا٢ىهت إلحساءاث ُىد جٜظُمها ومساحِت 

حمُّ الِملُاث الخ٘ـُلُت هٌسا ل١كر حجم اإلائطظاث وحِدد ممخل٢اتها ٗان جوىز اإلاساحِت الداخلُت أدي الى 

ٖى ُلى مدي ٟ٘اءة هرا ألاداء والري ٌؼترن ُٗه ان ٢ًىن ذو  اكاٗت بِد حدًد وهى جُُٜم أداء الِملُاث للٛى

ابت الداخلُت  ٟ٘اءة مهىُت ولها خكرة او ما ًم١ً اطخخالؿه هى ان اإلاساحِت الداخلُت ماهي الا امخداد لخوىز الٛس

ابت الداخلُت ٘اًت الٛس  .خاؿت ان اهم مهمت ج٢لٙ ٗيها اإلاساحِت الداخلُت جخمشل في الخؤٟد مً وحىد ٟو
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 انفصم انثانٍ

نظاو انزقابت انذاخهُت فٍ 
 انمؤسست االقتصادَت
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 :جمهُد

اشداد الخوىز الِلمي والخ١ىىلىجي الى حجم ُدة حٔحراث ُلى مظخىي الاٛخـادي باليظبت للمئطظاث وذل٣ 

ابت الداخلُت بِدة مساخل لخـبذ ُلى ماهي الان، ٟما اجها حظاهم في  ادة الىخداث الاٛخـادًت ٜٗد مسث الٛس بٍص

ّ مً الِ٘الُت، خماًت ألاؿى٤ وكمان صخت ودٛت اإلاالُت والالتزام بالٜىاهحن اإلاِمى٤ بها، باليظبت  الٗس

 .للمئطظاث الاٛخـادًت

ابت الداخلُت ًدخاج الى كمان الخظً ؤلاحساءاث وال١٘اءة والِ٘الُت في اطخخدام  ٢ل ألاهٌمت ٗان هٌام الٛس ٟو

ابت  .اإلاىازد ومخابِت الِملُاث داخل اإلائطظت بهدٖ جدُٜٝ وكمان هٌام الٛس
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 هظام السكابت الداخلُت: املبحث ألاول 

ابت  ابت ُىـس مً ُىاؿس وؼان ؤلادازة في اإلائطظت الاٛخـادًت وجٜىم اإلائطظت بخـمُم هٌام الٛس حِخكر الٛس

ت واملخاطبت والكرامج داخل اإلائطظاث الداخلُت  ملُاث ؤلاداٍز ت مً ألاوؼوت ُو الداخلُت الري ًخلمً مجمُى

ابت الداخلُت الري ٌظعى الى جدُٜٝ اهداٖ وال١٘اءة وخظً طحر  ادة والاهخمام بالىٌام الٛس الري أدي الى ٍش

الِمل، بىكّ وجـمُم مً ُملُاث املخخل٘ت والتي جخف الجىاهب الخىٌُمُت، ومً هىا طيخوٚس مً خال٤ هرا 

ىامل وؼؤجه واهىاُه وم٢ىهاجه وأهداٗه وخـاتـه ومِاًحره ابت الداخلُت ُو  .البدث الى م٘هىم هٌام الٛس

 مفهىم السكابت الداخلُت: اململلب ألاول 

ابت الداخلُت لِدة أطالُب هٌسا آلزاء املخخـحن في هرا املجا٤ لرل٣ حِددث الخِاٍزٙ مّ  ٙ الٛس اخخل٘ذ حِاٍز

ابت الداخلُت ًخمدىز خى٤ اًجاد اطالُب مخخل٘ت لِملُت الخُُٜم الداخلي ألوؼوت وبسامج .ُدة جوىزاث ، ٗالٛس

ابت الداخلُت في بادة الامس باإلحساءاث والوٚس اإلاظخخدمت في  اإلاؼسوَ او ؤلادازة اإلاِىُت و٠ان ًٜـد بالٛس

 .           اإلائطظت ملخاٌٗت ُلى الىٜدًت وألاؿى٤ ألاخسي للمئطظت واٟدؼاٖ ألاخواء للمداٌٗت ُلى دٛت السجالث

ابت الداخلُت بـ٘ت ُامت أداة  خُث جخلمً هره ألاطالُب مخخلٙ هىاحي هره ألاوؼوت والكرامج، وجخمشل الٛس

ت مً  ابت الداخلُت هي مجمُى لخدمت ؤلادازة في مجا٤ ُٛاض وجُُٜم أدائها مً هاخُت ُامت وهسي أًلا ان الٛس

الىطاتل والٜىاهحن التي جىكّ مً هٖس ؤلادازة مً احل الِمل ُلى كمان الخد١م في اإلائطظت لىؿى٤ الى حظُحر 

ت  .1الِملُاث اإلاالُت وؤلاداٍز

ابت الداخلُت هي مخوى جىٌُمي مً اإلاىاهج وؤلاحساءاث مً هٖس ؤلادازة لخدُٜٜا هداٖ مُِىت الخترام  اذن الٛس

ابت  خماد ُليها، ٟما ان الٛس اإلائطظاث واملخاٌٗت ُلى ألاؿى٤ واخخُاز البُاهاث ومدي دزحت الىزىٚ والُا

الداخلُت حِوي أطالُب مً احل ِٗالُت ألاداء ودٛت املخاطبت وشٍادة حصجُّ الِاملحن وجدُُم أدائهم مً احل 

ت وجدظحن ألاداء مً حهت أخسي وجددًد  ت اإلائطظت والالتزام بدىُ٘ر الظُاطاث والٜسازاث ؤلاداٍز اطخمساٍز

تها وخماًت مىحىداث  ابت ل٢ل وؼان مً ألاوؼوت اإلائطظت للمداٌٗت ُلى اطخمساٍز احساءاث وهٚس الٛس

 .2اإلائطظت

 .3عىامل وشأة السكابت الداخلُت: اململلب الثاوي

ابت الداخلُت في  في ٛدًم الصمان خُث ٠ان الِمل والاخخ٘اي باألؿى٤ ٌِخكر الظبب الستِس ي لٌهىز الىٌام الٛس

اه٘ـا٤ اإلال١ُت ًُ الدظُحر، خُث ًٜىمىن باالخخ٘اي باألؿى٤ وحسجُل جدس٠اث هره ألاؿى٤ ٟما ان الٜاتمىن 

ما٤ باليظبت للمئطظاث الاٛخـادًت التي ًٜىمها الِما٤  ابت ُلى الُا ٝ ٠اهىا في خاحت الى مً ًٜىم بالٛس بالدظٍى

ابت الداخلُت دوزا هاما إلدازة املخاهس، بدُث ًخم اًـا٤  لخظابهم في الدسجُل والاخخ٘اي باألؿى٤، وجئدي الٛس

                                                             
 .287،ص2000دمحمتوفٌكماضً،إدارةوجدولةالمشارٌع،الدارالجامعٌة،اإلسكندرٌة، - 1
 .15،ص2006عبدالفاتحدمحمصحن،واخرون،الرلابةوالمراجعةالداخلٌةالحدٌثة،الدارالجامعٌة،اإلسكندرٌة، -2

 .12-11فتحًرزقالسوافرواخرون،مرجعسبكذكره،ص - 3
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ابت الداخلُت الى مجلع ؤلادازة مً خال٤ الخؤُٟد ُلى دٛت اٟخما٤ وازطا٤  اإلاِلىماث الـادزة ًُ ُملُت الٛس

ابت الداخلُت لخددًد املخاهس اإلاخبُٜت للمئطظت  .اإلاِلىماث ملجلع ؤلادازة بىكّ الُاث الٛس

ابت الداخلُت امسا خخمُا لإلدازة الخدًشت واملخاٌٗت ُلى مىازدها اإلاخاخت ٟما اجها أدث الى حجم  اُخكر هٌام الٛس

ـبذ ببم٢اجها جددًد  ابت الداخلُت ٍو ت واإلاالُت والخىٌُمُت للبى الىٌام الٛس ٜد هىاخيها ؤلاداٍز اإلائطظاث ُو

 .املخاهس اإلاخبُٜت واُالم ؤلادازة بها

ما٤ الِاملحن ومداطبتهم ُلى اخوائهم وجصخُذ هره ألاخواء وأًلا ٌِني جٜظُم  ابت الُا اتٙ ؤلادازة ٛز ومً ًو

ٙ الى الِامل في اإلائطظت الاٛخـادًت ما بِملُت ٠املت وهاجخت  ٝ ُٛام اإلاًى الِمل وجددًد الظلواث ًُ هٍس

دم خدور ألاخواء او الٔؽ  ٜت جلٜاتُت ومظخمسة للمان خظً طحر الِمل ُو وخالُت مً ألاخواء ومساٛبتها بوٍس

 .في أؿى٤ اإلائطظت وخظابتها

س ػامل ازىاء  لٜد أؿبدذ الخاحت ماطت الى مً ًساٛب هئالء هُابت ًُ أصخاب اإلائطظت وان ًٜدم لهم جٍٜس

س  ابخه وبرل٣ ًم١نهم مداطبتهم واُادة الىٌس في ألاخواء التي ًٜ٘ىن ٗيها ازىاء ُٛامهم بِملهم وجدظحن وجوٍى ٛز

ابت الداخلُت  .ِٗالُت هٌام الٛس

 أهىاع السكابت الداخلُت: اململلب الثالث

ابت الداخلُت وحؼمل في ألاٛظام الخالُت  :مً خال٤ هرا اإلاولب طيخِٖس ُلى أهىاَ الٛس

 :السكابت املخاطبُت -1

ابت الداخلُت للمداطبت ٗان اإلاساحّ ٌِخكر مظئوال ُنها ٠ىجها هي ؿلت بِملُت اإلاساحِت ومدي  هسي ان جُُٜم الٛس

خماد ُليها ومدي داللت الٜىاتم اإلاالُت لىكّ اإلاالي . دٛت البُاهاث املخاطبُت اإلاسجلت بالدٗاجس ومدي ام٢اهُت الُا

حر الىٜدًت مً الخالُب والاخخالض رل٣ خماًت أؿى٤ اإلائطظت الىٜدًت ٓو  .للمئطظت في ال٘ترة اإلاالُت ٟو

لرل٣ ًجب ُلى اإلاساحّ الخـى٤ ُلى ٗهم . ٟما ان هٌام له أهمُت في ُملُت الخدُٛٝ والخخوُى لِملُت اإلاساحِت

 .الىٌام املخاطبي مً السجالث املخاطبُت اإلاهمت والخظاباث الي جخلمنها البُاهاث اإلاالُت

ت -2  :السكابت إلاداٍز

ٜا لخوت التي جم وكِها، وحؼمل هره الخوت في  ت ٗو ابت حهدٖ الى جىُ٘ر الظُاطاث ؤلاداٍز هرا الىَى مً الٛس

وطاتل والخيظُٝ وؤلاحساءاث الهادٗت لخدُٜٝ أٟكر ٛدز مم١ً مً ال١٘اًت ؤلاهخاحُت مّ حصجُّ الالتزام بالٜسازاث 

ت وذل٣ في طبُل جدُٜٝ أهداٗها  .ؤلاداٍز

ت ألهه ال ًئزس ُلى  ابت ؤلاداٍز ابت الداخلُت ًىطّ مظئولُت خاؿت بىحىد او ُدم وحىد هٌام الٛس ٗان هٌام الٛس

اث  ت للمظخخدمحن مشل ال١ؼٗى ب اإلاخىُى بسهامج اإلاساحِت التي ًٜىم بىكّ اإلاساحّ الخظاباث وبسامج الخدٍز

ابت مً خال٤  خدٜٝ هرا الىَى مً الٛس ابت ُلى حىدة، ٍو س الٛس ت وجٜاٍز ذ والخٟس ؤلاخـاتُت ودزاطاث الٛى

 :الِىاؿس الاجُت
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  ُت ُلى مظخىي الدازاث وألاٛظام والتي حظاُد رل٣ ألاهداٖ الُ٘س جددًد الِامت الستِظُت للمؼسوَ ٟو

 .في جدُٜٝ ألاهداٖ الِامت الستِظُت، مّ وكّ جىؿُٙ دُٛٝ إلاشل هره ألاهداٖ ختى ٌظهل جدُٜٜها

  ابت الخوت الخىٌُمُت في اإلاؼسوَ للمان جدُٜٝ ما حاء بها مً احساءاث وخوىاث وكّ هٌام الٛس

ت  .      وبالخالي جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاىكُى

 وكّ هٌام خاؾ لِملُت اجخاذ الٜسازاث ًلمً طالمت اجخاذها. 

 1وكّ هٌام خاؾ للظُاطاث. 

 :الظبط الداخلي -3

ؼمل في الخوت لجمُّ وطاتل الخيظُٝ وؤلاحساءاث الهادٗت الى خماًت ألاؿى٤ اإلاؼسوَ مً الاخخالض واللُاَ . َو

ابت ُلى الِملُاث الُىمُت  ِخمد ُلى طبُل جدُٜٝ أهداٗه ٗىٌام اللبى الداخلي هى أهٌمت اللبى والٛس َو

ه جىُ٘ر الِملُت ٙ اخس ٌؼاٟز ٙ ًخم اٟماله والخدٜٝ مً ٛبل مًى . للمئطظت الري ًئدي الى أي ُمل أي مًى

 .2ٟما ٌِخمد ُلى جددًد الاخخـاؿاث والظلواث واإلاظئولُاث

                                                             
 .229خالدامٌنعبدهللا،مرجعسلكذكره،ص - 1

2
 .150-149فتحًرزقالسوافر،مرجعسبكذكره،ص
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ت: 03الجدول   زكم ًىضح الفسق بين السكابت املخاطبت والسكابت إلاداٍز

ت    وحه امللازهت  السكابت املخاطبُت السكابت الاداٍز

الخدٜٝ مً ٟ٘اءة أداة الِملُاث  -

 .الدؼُٔلُت

الخدٜٝ مً الالتزام بالٜىاهحن واللىاتذ -

والظُاطاث وؤلاحساءاث التي وكِتها 

 ادازة

ت  .الؼٟس

ت واللُاَ  - خماًت ألاؿى٤ مً الظٛس

 .والاخخالض وطىء الاطخخدام

الخدٜٝ مً دٛت اإلاِلىماث اإلاالُت -

 .الىازدة في الٜىاتم اإلاالُت

 

 الهدف مً السكابت

الخدٜٝ مً جىُ٘ر وجوبُٝ ؤلاحساءاث -

ت  .والظُاطاث ؤلاداٍز

الخدٜٝ مً جىُ٘ر ُملُاث اإلايؼاة -

م الظلوت اإلاالتم  ٜا لىٌام جٍ٘ى ٗو

 .واإلاِخمد في ؤلادازة

الخدٜٝ مً ان ُملُاث اإلايؼاة ٛد جم -

حسجُلها في الدٗاجس والسجالث هبٜا 

 .للمبادة املخاطبُت اإلاٜبىلت ٛبىال ُاما

 طبُعت عملُت السكابت

ابت واإلاساحِت الداخلُت الخدًشت، الداز الجامُِت، مـس، ؾ  .60اإلاـدز، ُبد الىهاب، هـس ُلي، شخاجت، الٛس
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 ملىماث هظام السكابت الداخلُت: املبحث الثاوي

 ملىماث هظام السكابت الداخلُت: اململلب ألاول 

ابت الداخلُت مظئولُت  ِالُت هرا الىٌام خُث ان هٌام الٛس ألمً جىاٗس اإلاٜىماث الستِظت التي ح١ِع ٛىة ٗو

 .جدُٜٝ اهداٖ اإلائطظت في الخوت الِامت ذاث مـداُٛت ومِكرة ُم وكُِت اإلائطظت ودزاطت ٠ل خالت

ت مً اإلاٜىماث التي جسجبى ببِلها البِم لخدُٜٝ  ابت الداخلُت ُلى مجمُى سج١ص الىٌام الِ٘ا٤ والظلُم للٛس ٍو

 :أهداٗه وجخمشل في

 :الدلُل املخاطبي -1

ب الخظاباث بما ًخالءم مّ هبُِت اإلائطظت وهَى الىٌام    ًىوىي الدلُل املخاطبي ُلى الِملُاث الخاؿت بدبٍى

املخاطبي اإلاظخخدم مً هاخُت وألاهداٖ التي حظعى لخدُٜٜها مً هاخُت أخسي، وهى ُبازة ًُ ٛاتمت بؤطماء 

م، ٗيها خظاباث ووظبت وجدتها خظاباث  اث مخجاوظت ومٛس الخظاباث التي حظخخدمها اإلائطظت مً مجمُى

ُت لدظهُل ٠ل الِملُاث، ِٗىد اُداد الدلُل املخاطبي ًجب مساُاة   :ما ًلي1ُٗس

 صها اإلاا٤  .ان ١ٌِع الدلُل املخاطبي بما ٌؼمله مً خظاباث، هخاتج اُما٤ اإلائطظت ومٟس

 ُت بدٗاجس ألاطخاذ  .كسوزة جىاٗس خظاباث مساٛبت احمالُت، هدٗها كبى الخظاباث الُ٘س

 .  ٗهره الخظاباث جٜىم ب١ؼٙ خاالث خدور الاخواء ٓحر اإلاخِمدة اما ألاخواء اإلاخِمدة ُٗـِب اٟدؼاٗها

ت -2  :املجمىعت الدفتًر

ت مخ٢املت جساعي هىاحي الٜاهىهُت وخاؿت دٗتر الُىمُت الِام وما  ت الدٗتًر  خظب هبِت اإلائطظت جئطع مجمُى

ت ت الدٗتًر  :ًسجبى به مً ًىمُاث مظاُدة، ٟما ًجب مساُاة ما ًلي ُىد اُداد املجمُى

 ابت ت لٔسق الٛس ت الدٗتًر ُم الـ٘داث ٛبل اطخِما٤ املجمُى  .جٛس

 ازباث الِملُاث ٛبل خدوثها ٠لما أم١ً ذل٣. 

  حر ت ُىد جـمُمها ًٜـد طهىلت الاطخخدام والاهاَل وال٘هم ُلى جٗى ت الدٗتًر جبظُى املجمُى

 .2البُاهاث اإلاولىبت

                                                             
بوبكرعمٌروش،دورالمدلكالخارجًفًتمٌٌمالمخاطروتحسٌننظامالرلابةالداخلٌةلعملٌاتالمخزونداخلالمؤسسةدراسةمٌدانٌة - 1

 .85،ص2010مذكرةماجستٌرفًالعلومالتجارٌة،جامعةفرحاتعباس،سطٌف،"سطٌف"بمؤسسةمطاحنالهضابالعلٌا
 .86بوبكرعمٌروش،مرجعسبكذكره،ص - 2
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 :الدوزة املظدىدًت -3

ابت   ان وحىد دوزة مظدىدًت ُلى دزحت ُالُت مً ال١٘اءة ٌِخكر مً الاطاطُاث للىؿى٤ الى هٌام حُد للٛس

 :الداخلُت، ِٗلى الىٌام اإلاظدىدي ان ًخمحز ب

o ُىد جـمُم اإلاظدىداث ًجب مساُاة الىىاحي الٜاهىهُت والؼ٢لُت وان ًدٜٝ اإلاظدىد اإلاِحن. 

o  ابت ابت وكمان ُدم اشدواحُت اإلاظدىداث جدُٜٝ للٛس ُم اإلاظدىداث لدظهُل ُملُاث الٛس جٛس

 .1مً هاخُت الِمل ُلى جٜلُل ُدد اإلاظدىداث اإلاولىبت

 :الىطائل الالُت والالكتروهُت املظخخدمت -4

ما٤ وذل٣ ألهه ًدُم  وحِخكر كمً ُىاؿس الىٌام املخاطبي داخل اإلائطظت مً الِىاؿس الهامت في اهجاش الُا

ذ ودُم  حر الٛى ت اإلاِالجت وطهىلت الخـى٤ ُلى اإلاِلىماث وجٗى ابت الداخلُت مً خُث دٛت وطُس هٌام الٛس

الِمل بال١٘اءة وخماًت ألاؿى٤ بىحىد بسامج اإلاظاُدة ذو أخظً مشا٤ ُلى ذل٣ الخاطىب ؤلال١ترووي الري 

 .أؿبذ ػاثّ الاطخخدام في الِملُاث املخاطبت

 :الجسد الفعلي لألصىل -5

ابت الداخلُت للمٜازهت بحن ما هى مىحىد  ُلى اإلائطظت مً حسد مىحىداتها اإلاادًت مً احل الظماح لِملُت الٛس

 .ِٗال بما هى مىحىد في السجالث املخاطبُت

 :املىاشهاث الخخملُملُت -6

ابي للمىاشهاث في احساء اإلاٜازهت بحن ألاهداٖ املخووت والىخاتج الِ٘لُت وبُان أطباب الاهدساٗاث  ًخمشل الدوز الٛس

ابت باطخخدام اإلاىاشهاث  .2جددًدا دُٜٛا للخىٌُم وأهداٗه ووًات٘ه. ملخاولت ج٘ادحها، وجخولب ُملُت الٛس

ابت الداخلُت في الؼ٢ل الخالي، جىكُذ ٠ل اإلاٜىماث  ت واملخاطبُت لىٌام الٛس م١ً جىكُذ ٠ل اإلاٜىماث ؤلاداٍز ٍو

ابت الداخلُت في الؼ٢ل اإلاىالي ت واملخاطبُت لىٌام الٛس  :ؤلاداٍز

                                                             
 .87بوبكرعمٌروش،مرجعسبكذكره،ص - 1
 .190عبدالفتاحدمحمالصحنوفتحًرزقالسوافر،مرجعسبكذكره،ص - 2
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 :ملىماث هظام السكابت الداخلُت: 04الشكل زكم

 

 

 

 

  

 

 

 

انجانب 
 .انذنيم انًحاسبي .انمحاسبٍ

 .انًجًوعت انذفتزيت و انًواسناث تخطيطيت

 .انوسائم االنكتزونيت

جانب ال
 .كفاءة انًوارد .االدارٌ

 .قسى انتذقيق انذاخهي

 .سياساث انحًايت االصول
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 :1اَداف السكابت الداخلُت: اململلب الثاوي

ابت الداخلُت لدًه الهدٖ الستِس ي حظعى اإلائطظت الى جدُٜٜه مً وزاء وكّ هٌام ومظاُدتها   هسي ان هٌام الٛس

في جدُٜٝ ألاهداٖ الِامت واإلاظوسة، وذل٣ مً خال٤ حِلُماث جدذ اطخحراد أصخاب اإلائطظت الاٛخـادًت 

 :وجخمشل في

 :حماًت أصىل املؤطظت -1

ٜـد  ت والاخخالض او اللُاَ، ٍو  مً اهم الىاحباث ج٢ىن ُلى ادازة اإلائطظت وذل٣ بدماًت أؿىلها مً الظٛس

اًت في مِالجت ألاخواء اإلاِخمدة وألاخواء ٓحر اإلاِخمدة وج٢ىن أًلا في الِىاؿس الخالُت  :بدماًت ألاؿى٤ وهي الٛى

 .الخؤٟد مً دٛت البُاهاث املخاطبُت -3

ت اإلاخِلٜت باإلائطظت -4  .الخ٘اي ُلى اإلاِلىماث الظٍس

 .الخد١م في الِملُاث التي جٜىم بها اإلائطظت -5

 :الخحكم في املؤطظت -2

هٜى٤ ًُ هرا الِىـس وهى الخد١م في ُدة ألاوؼوت لها ُالٛت باإلائطظت وهٜ٘اث وج٢الُ٘٘ي مخخلٙ الظُاطاث 

وذل٣ مً احل جدُٜٝ ما جئدي الُه اإلائطظت لرل٣ ُليها جددًد ألاهداٖ والوٚس ألحل اإلاِلىماث اإلائطظت 

 .والخ٘اي ُليها

 :جىفير مصادز املعلىماث  -3

ت اإلام١ىت مخلمىت  ٘اث الجىهٍس ابُت مـادز هامت للمِلىماث بؼؤن أهىاَ و مخاهس الخدٍس س الىٌم الٛس جٗى

٘اث ؤلادازة باليظبت للمئطظت الاٛخـادًت التي ًم١ً ان جددر في جؤُٟداث الٜىاتم اإلاالُت  .جدٍس

 :مالئمت ووفسة املعلىماث والازجلاء بالكفاءة إلاهخاحُت -4

ابت الداخلُت ججىب هره  لى هٌام الٛس ٗ٘ي بِم ألاخُان ج٢ىن هىاٞ مِلىماث جـل مخؤخسة وال جـل الى ادازة ُو

ذ اإلاىاطب  .ألاهىاَ مً ألاخواء لرل٣ ًجب اًـا٤ اإلاِلىمت في الٛى

ت  ٝ الخ٢الُٙ اإلاُِاٍز ادة ما ج٢ىن في اطخخدام اإلاىازد اإلاخاخت للمئطظت وذل٣ ًُ هٍس اما ًُ الازجٜاء وال١٘اءة ُو

ت  .واإلاىاشهاث ودزاطت الصمً والخٟس

 :الخحلم مً دكت والىىعُت  _5

                                                             
ام"مطاحنسٌديارغٌس"نورالهدىلواري،دورالتدلٌكااللكترونًفًتحسٌنجودةالمعلوماتالمالٌةدراسةحالةالمؤسسةااللتصادٌة -1

-2014محاسبةومالٌة،جامعةالعربًبنمهٌدي،امالبوالً،:مذكرةمكمللنٌلشهادةماسترأكادٌمًفًالعلومالتجارٌة،تخصص"البوالً

 .17-16،ص2015
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ابت الداخلُت وج٢ىن في جؤٟد مً دٛت وصخت اإلاِلىماث اإلاىحىدة مً ٛبل اإلائطظت .   وهي مً اهم ألاهداٖ الٛس

 .خاؿت وهي ألاطاض الستِس ي ُىد اجخاد أي ٛساز ًخف اإلائطظت

 :اَداف السكابت على إلاهخاج او الخدماث  -6

 .هرا ببهخاج ال١مُاث اإلاىاطبت والِمل ُلى الخد ألادوى مً ٠ل مخل٘اث الدؼُٔل وال٘اٛد مً اإلاىخىج

 :اَداف السكابت على املبُعاث  -7

وجخمشل في كمان واُداد ٗىاجحر صخُدت للمىخجاث اإلاباُت او الخدماث اإلاٜدمت، او ٗدف مً الاهخماء للِمُل 

 .ٛبل اإلاىاٜٗت ُلى هلبُت مُِىت، واإلاىاٜٗت ُلى اإلاسدوداث مً الِمالء
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 اَداف السكابت الداخلُت: 05الشكل زكم

 

 

 اهذاف انزقابت انذاخهُت

 االنتزامىانكفاءة

 انزقابت االداريت

انسجالث و انذفاتز 

 .انحاسبت

 تطبيق انقواعذ

 انًحاسبت

ساليت انتسجيم 
 .نهعًهياث انًانيت

 انحماَت و انذقت

كفاءة االعًال و 
 .االنشطت انًؤسست

انسياساث و االجزاءاث 
 و انقزاراث االداريت

انوظائف االداريت و 
 .انخطت انتنظيًيت

 انزقابت انًحاسبيت
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 :1أَمُت هظام السكابت الداخلُت: اململلب الثالث

ادة احظاَ هواٚ ألاوؼوت والكرامج الاٛخـادًت التي جمازطها الىخداث الاٛخـادًت ُلى اخخالٖ  وج٢ىن في ٍش

بت في الخـى٤ ُلى جُُٜم داخلي مظخٜل ل٘اُلُت ؤلادازة داخل هره  ادة وابساش الٓس أهىاُها واػ٢الها أدي الى ٍش

ٙ ُلى مدي  ابت خُث جخٛى ابت الداخلُت والتي حِخكر مً اهم أدواث الٛس الىخداث وهرا ًدخل في هواٚ ُمل الٛس

ابت الداخلُت ُٗما ًلي ىة هٌام الٛس  :هجاح ٛو

 ابت ومخابِت وجُُٜم أداء ما جٜىم به الىخدة مً أوؼوت وبسامج مخخل٘ت ِالُت ٛز ٘اءة ٗو  .هجاح ٟو

  ها ختى ُى اإلاظاُدة ُلى اٟدؼاٖ أي اهدساٗاث او أخواء ُىد جىُ٘ر أوؼوت وبسامج اإلايؼاة ٛبل ٛو

ابت  ذ ٛز ابت الداخلُت الظلُمت التي ًجب ان ج٢ىن في ه٘ع الٛى مشل ذل٣ حىهس الٛس ًم١ً ججىبها، ٍو

اتُت ٠لما أم١ً ذل٣  .الٛى

  ت مً ٛبل ألاوؼوت وبسامج مدي جدُٜٝ الىخاتج اإلاولىبت ومً زم جدُٜٝ ألاهداٖ النهاتُت اإلاىكُى

 . الىخدة

 ما٤ وألاوؼوت اإلاى٠لت ل٢ل منهم ادة ٟ٘اءة أداء الِاملحن في الىخدة في مجا٤ جىُ٘ر وأداء الُا  .ٍش

  ّمدي ما ًٜىم به اإلاساحّ الخازجي مً الخوىاث وما ًبدله مً حهىد هى ومظاُدًه في طبُل وك

وجددًد ؤلاهاز اإلاالتم لكرهامج مساحِخه وهواٚ هرا الكرهامج وما حؼمله مً احما٤ وج٘ـُل خاؾ 

 .ببحساءاث مساحِخه لِملُاث واوؼوت الىخدة او مىكَى الخدُٛٝ

 

 خصائص هظام السكابت الداخلُت: املبحث الثالث

 معاًير هظام السكابت الداخلُت: اململلب ألاول 

 :معاًير هظام السكابت الداخلُت -1

ابت الداخلُت ومً اهم هره اإلاِاًحر  :ج٢ىن اإلاِاًحر لبُان الجىاهب املخخل٘ت للٛس

o معُاز العمل املُداوي: 

ابت الداخلُت اإلاِمى٤ به ٠ؤطاض لالُخماد    ًجب ُلى هرا اإلاُِاز الُٜام بدزاطت ػاملت وواُٗت لخُُٜم هٌام الٛس

ابت 2ُلُه ازىاء الُٜام بمهمت الخدُٛٝ ، ومً دزاطت هرا اإلاُِاز ًسي ان اإلادٛٝ مظئو٤ ًُ جُُٜم أهٌمت الٛس

خماد ُلُه ُٗخولب هرا اإلاُِاز مً مدٛٝ الخظاباث ان ًٜىم  س مدي ام٢اهُت الُا ظخوُّ اإلادٛٝ جٍٜس الداخلُت َو

س ُىد  ابت الداخلُت طىاء ٠اهذ مهمخه مدـىزة بالساي الٜىاتم اإلاالُت او في جُُٜم جٍٜس بدزاطت جُُٜم هٌام الٛس

ابت الداخلُت  .هٌام الٛس

                                                             
 .60،ص2005دمحمالسٌدسراٌا،أصولولواعدالمراجعةوالتدلٌكالشمل،كلٌةالتجارة،جامعةاإلسكندرٌة، - 1
 .501شحاتة،السٌدشحاتة،مرجعسبكذكره،ص.عبدالوهاب،نصرعلً،د - 2
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o ين س لجىت كَى  :1جلٍس

ابت  ٢ي للمداطبحن الٜاهىهُحن بدزاطت مظئولُت اإلادٛٝ الخازجي ججاه أهٌمت الٛس وهي لجىت جابِت للمجمّ ألامٍس

س وؤلاٗـاح ًُ هىاحي اللِٙ ذاث  الداخلُت املخاطبُت، وألاهم ما في الامس جىؿُاث هره اللجىت ببؿداز جٍٜس

 .ألاهمُت مً ٛبل مدٛٝ الخظاباث

o  2كاهىن مىع السشاوي: 

١ُت التي حِمل خازج الىالًاث اإلاخددة مً جٜدًم السػاوي  هرا الٜاهىن خظب الدزاطاث ًمىّ اإلائطظاث وألامٍس

٘حن السطمُحن مً جل٣ البالد، ومً أمها اُخباز هرا الٜاهىن كسوزي لخدُٜٝ أهداٗه هى وحىد هٌام  الى اإلاًى

ابت الداخلُت  .مداطبي طلُم باليظبت لىٌام الٛس

 أدواث ومكىهاث هظام السكابت الداخلُت: اململلب الثاوي

 :3أدواث هظام السكابت الداخلُت -1

 الخملت الخىظُمُت: 

خخلٙ اله٢ُل مً مئطظت  اتٙ املخخل٘ت وحِٖس باله٢ُل الخىٌُمي للمئطظت، ٍو وحؼمل في ؤلاهاز الِام للًى

ِد هٜوت  دد ال٘سوَ الخابِت لها ٗىحىدها ٌِد طلُما للمئطظت َو ألخسي لوبُِت وؼاهها وحجم اُمالها ُو

ت الِ٘الت ُلى ٠ل الِملُاث، وجخدٜٝ بالىكىح والبظاهت واإلاسوهت  ابت املخاطبُت وؤلاداٍز للبداًت لخدُٜٝ الٛس

ُ٘ي او الخىٌُمي لإلدازاث وألاٛظام، وجخلمً الخوت الخىٌُمُت ُىاؿس أطاطُت وهي  :والاطخٜال٤ الًى

o جددًد ألاهداٖ الداتمت للمئطظت. 

o جددًد اله٢ُل الخىٌُمي للمئطظت ومخخلٙ احصاءه. 

o حُِحن خدود دزحاث اإلاظئولُاث باليظبت ل٢ل شخف. 

o ُ٘ي داخل اإلائطظت  .خماًت ألاؿى٤ مً خال٤ جٜظُم الِمل اإلانهي والًى

o وحىد وخداث الُٜاض الي ًم١ً جددًد هخاتج ألاحصاء وألاوؼوت املخخل٘ت للمئطظت. 

 4الملسق وإلاحساءاث: 

ابت  وحِخكر هره الوٚس وؤلاحساءاث مً بحن اهم الىطاتل التي حِمل ُلى جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاىحىدة في هٌام الٛس

ت  الداخلُت ذو ذل٣ ٌظاُد ُلى خماًت ألاؿى٤ وج٢ىن باالحتهاد والِمل بال١٘اءة والالتزام بالظُاطاث ؤلاداٍز

                                                             
 .86بوبكرعمٌروش،مرجعسبكذكره،ص - 1
 .95،ص2005دمحمالتهامًطواهر،مسعودصٌفً،المراجعةوتدلٌكالحسابات،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة، - 2
 .44-43فتحًرزقالسوافر،سمٌركاملدمحمومحمودمرادمصطفى،مرجعسبكذكره،ص - 3
هاديرضاالصفار،مبادئالمحاسبةالمالٌةالمٌاسواالعتراففًالتمارٌرالمحاسبٌة،الجزءاألول،دارالثمافةللنشروالتوزٌع،عمان - 4

 .207،ص2009
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اإلاسطىمت، وب٢ل ما ًخف ادازة اإلائطظت باإلكاٗت الى الوٚس اإلاظخِملت في اإلائطظاث املخخل٘ت ألاخسي مً هاخُت 

ٜت اطخِما٤ الىزاتٝ او مً هاخُت أخسي   .هٍس

ابت الداخلُت مً جدُٜٝ هدٗها اإلاسطىم  .بُٔت جدظحن أداء اإلائطظت وجم١حن هٌام الٛس

 

 امللاًِع املخخلفت: 

 :حِمل اإلاٜاًِع اإلائطظت مً خال٤ الِىاؿس الخالُت

 دزحت مـداُٛت اإلاِلىماث. 

 ُت الخاؿلت مً الِملُاث الِ٘لُت  .مٜداز الىُى

 ابت ذ املخـف لخدُٜٝ مساخل الٛس  .اخترام الٛى

 ًدزاطاث الخسكت والصم: 

ٝ الدزاطت الِلمُت ل٢اٗت  ت التي تهدٖ الى جىمُت ال١٘اءة ؤلاهخاحُت للِاملحن ًُ هٍس ابت ؤلاداٍز هي أخد وطاتل الٛس

الخوىاث والخس٠اث الالشمت لإلهخاج بهدٖ جددًد الخوىاث والخس٠اث اإلاشلى للداء والِمل ُلى اطدبِاد ٓحر 

ت وجدُٜٝ اٛل شمً مم١ً  .كسوزي وبالخالي اطدى٘اد الٜدز ألادوى مً اإلاىازد البؼٍس

 س الكفاًت الدوزٍت  :جلاٍز

خُت مٜازهت مّ بُاهاث  ت مً البُاهاث الخاٍز ِها الى ؤلادازة ُلى ٗتراث دوزٍت مخلمىت مجمُى وهي التي ًخم ٗز

لى كىء هره البُاهاث ًم١ً الخ١م ُلى ٟ٘اءة ألاداء  ام مظتهدٗت، ُو خُت ل٘تراث شمىُت مخخل٘ت او مّ اٛز جاٍز

 .واجخاذ الٜسازاث اإلاىاطبت

 بُت للعمال واملىظفين  :البرامج الخدٍز

ٝ امدادهم ب٢ل ما هى حدًد ومظخددر مً  ّ ال١٘اءة في أداء الِاملحن وذل٣ ًُ هٍس وهي التي تهدٖ الى ٗز

 .اإلاِلىماث اإلاالتمت مً خحن ألخس

 مكىهاث هظام السكابت الداخلُت -2

ابت الداخلُت ُٗما ًلي  : جخمشل اإلا٢ىهاث ألاطاطُت لىٌام الٛس

 بِئت السكابت 

ابُت ولدحها ُىامل  وحِخكر أطاطا ؤلاًجابُت ل٢ل اإلاِاًحر خُث اجها حِوي هٌاما وبِئت جئزس ُلى حىدة ألاهٌمت الٛس

 :أهمها

 .هصاهت ؤلادازة اإلاىاهىحن والُٜم ألاخالُٛت التي ًداٌٗىن ُليها 
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 .التزام ؤلادازة بال١٘اءة خُث ًداٌٗىن ُلى مظخىي مِحن مً ال١٘اءة مما ٌظمذ لهم الُٜام بىاحباتهم 

م الـالخُاث   .أطلىب ادازة اإلائطظت في جٍ٘ى

الٛت أصخاب اإلاـالح اإلائطظت   .ُالٛت اإلاال١حن باإلائطظت ُو

حرها   .ٗلظ٘ت ؤلادازة وحِني هٌسة ؤلادازة الى هٌم اإلاِلىماث املخاطبُت وادازة الاٗساد ٓو

حرها  ب ٓو ُٙ والخدٍز ت مً خُث طُاطاث الخًى  .الظُاطاث ال٘اُلت للٜىي البؼٍس

 اليشاطاث السكابُت: 

جب ان ج٢ىن اليؼاهاث  ابُت حظاُد ُلى كمان الُٜام بخىحيهاث ؤلادازة ٍو   خظب ما هسي ان اليؼاهاث الٛس

ابُت ُبازة ًُ طُاطاث  ابُت للمئطظت ان اليؼاهاث الٛس ٘ئة في جدُٜٝ ألاهداٖ الٛس ابُت ٟو ت الٛس ؤلاداٍز

واحساءاث والُاث جدُم جىحهاث ؤلادازة وهي جلمً الُٜام باإلحساءاث إلاِالجت املخاهس ومً امشلت هره اليؼاهاث 

ابُت اإلاـادٛاث الخؤُٟداث مساحِت ألاداء والخ٘اي ُلى احساءاث الامً والخ٘اي ُلى   الٛس

 .1السجالث بـ٘ت ُامت

 املعلىماث والاجصاالث: 

ً ًدخاحىجها داخل اإلائطظت وذل٣ بؼ٢ل واهاز شمني  ًجب حسجُل اإلاِلىماث واًـالها الى ؤلادازة والى اخٍس

ابت الداخلُت واإلاظئولُاث ألاخسي وختى ٌظخوُّ اإلائطظت ان حِمل وجساٛب ُملُتها  ٌظاُدهم ُلى الُٜام بالٛس

ذ اإلاىاطب وذل٣ ُٗما ًخِلٝ باألخدار الداخلُت  ُليها وان جٜىم باالجـاالث مالتمت ًم١ً الشٜت بها وفي الٛى

لى الى ألاط٘ل او  والخازحُت اما ُٗما ًخِلٝ باالجـا٤ ٗاهه ٢ًىن ِٗاال ُىدما ٌؼمل جدٗٝ اإلاِلىماث مً ألُا

ال١ِع بؼ٢ل اٜٗي اكاٗت الى ُٛام ؤلادازة بالخؤٟد مً وحىد اجـا٤ مىاطب مه حهاث أخسي خازحُت ٛد ٢ًىن 

لها أزس في جدُٜٝ اإلائطظت ألهداٗها ُالوة ُلى خاحت ؤلادازة الِ٘الت لخىُٜت اإلاِلىماث الهامت لخدُٜٝ أخظً 

 .اجـا٤ مهم ومىزىٚ به ومظخمس لهره اإلاِلىماث

 جلُُم املخاطس: 

ابت الداخلُت املجا٤ لخُُٜم املخاهس التي جىاحهها اإلائطظت طىاء مً اإلائزساث الداخلُت او  ج٘صح أهٌمت الٛس

الخازحُت ٟما ٌِخكر وكّ اهداٖ زابخت وواضخت للمئطظت ػسها أطاطُا لخُُٜم املخاهس لرل٣ ٗان جُُٜم 

 املخاهس ُبازة ًُ جددًد وجدلُل املخاهس ذاث الِالٛت واإلاسجبوت بخدُٜٝ ألاهداٖ املخددة في خوىن

لت الاحل ولخٌت جددًد املخاهس ٗاهه مً كسوزي جدلُلها للخِٖس ُلى ازازها وذل٣ مً خُث أهمُتها   ألاداء الوٍى

ُُ٘ت ادازتها والخوىاث الىاحب ُٛامها  .2وجٜدًس اخخما٤ خدوثها ٟو

 مساكبت الىظام: 

                                                             
 .32-31،ص2009،دارالراٌة،1عطاهللااحمدسوٌلمالحسبان،الرلابةالداخلٌةوالتدلٌكفًبٌئةتكنولوجٌا،عمان،ج - 1
 .51عطاهللااحمدسوٌلمالحسبان،مرجعسبكذكره،ص - 2
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ُت ألاداء في ٗترة شمىُت ما وجلمً ان هخاتج الخدُٛٝ  ابت الداخلُت حِمل ُلى جُُٜم هُى ان مساٛبت أهٌمت الٛس

ابت الداخلُت للمان اطخمساز ُملُاث اإلاساٛبت  جب جـمُم أهٌمت الٛس واإلاساحِت ألاخسي جم مِالجتها مباػسة ٍو

ابت الداخلُت ُلى طُاطاث واحساءاث للمان  جب أًلا ان حؼمل أهٌمت الٛس ٟجصء مً الِملُاث الداخلُت ٍو

حن ان لى ؤلاداٍز ّ ُو  :هخاتج الخدُٛٝ وجخم بؼ٣ ٤ طَس

ّ هخاتج الخدُٛٝ واإلاساحِت ألاخسي بما في ذل٣ ما بحن الخـىز والخىؿُاث التي ٛدمها  -6 ًُٜمىا بؼ٢ل طَس

حرهم مً الٜاتمحن ُلى جُُٜم اُما٤ اإلائطظت  .اإلادٜٛىن ٓو

 .ٌظخ١ملىا كمً اهاز شمني مددد و٠ل الخوىاث التي جصدح او حِالج ألامىز اإلاؼاز اليها مً ٛبل ؤلادازة -7

 

 مكىهاث السكابت الداخلُت: 04الجدول زكم 

 مكىهاث السكابت الداخلُت وصف مكىهاث السكابت الداخلُت عىاصس مكىهاث السكابت

 الُٜم ألاخالُٛت والجزاهت-

 ٗلظ٘ت ؤلادازة وهمى الدؼُٔل-

ت-  طُاطت اإلاىازد البؼٍس

 اله٢ُل الخىٌُمي-

 الالتزام بال١٘اءاث-

 جددًد الظلواث واإلاظئولُاث-

 الظُاطاث وؤلاحساءاث والاججاه

  الِام وؤلادازة الِلُا وأصخاب 

ابت   الىخدة اإلاسجبوت بلىابى الٛس

 الداخلُت واهمُتها

 

ابت  بِئت الٛس

 

 

 

 

 

 

 ُملُت جٜدًس املخاهس-

جددًد الِىامل التي جئزس ُلى -

 املخاهس

 ام٢اهُت خدور املخاهس-

 ٛساز ادازة املخاهس-

 جددًد وجدلُل ؤلادازة للمخاهس

  التي ببم٢اجها الخؤزحر في اُداد

  الٜىاتم اإلاالُت هبٜا لإلهاز الدولي

  للمساحِت

 

 

 جٜدًس املخاهس
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ابُت-  أهىاَ ألاوؼوت الٛس

 ال٘ـل ال٢افي في الىاحباث-

الترخُف اإلاالتم للِملُاث -

 وألاوؼوت

 السجالث واإلاظدىداث ال٢اُٗت-

ابت اإلاادًت ُلى الاؿى٤ -  الٛس

 ؤلاحساءاث والظُاطاث التي 

اء بؤهداٗها   جلِها ؤلادازة للٗى

س اإلاالي ساق الخٍٜس  أٓل

 

 

 

 

ابُت  ألاوؼوت الٛس

 

 

 

 

 

 

 

ب - اهداٖ اإلاساحِت اإلاسجبوت بالخبٍى

ُذ الترخُل وجلخُف الِملُاث  .الخٛى

الوٚس اإلاظخخدمت لخددًد وججمُّ 

س ُنها  .وحسجُل ُملُاث اإلائطظت والخٍٜس

 

 اإلاِلىماث والاجـا٤

 

ابت - مخابِت الالتزام بىٌام الٛس

 .الداخلُت

 

 

 

الخُُٜم اإلاظخمس والدوزي لإلدازة ُلى 

ابت الداخلُت  ٗاُلُت جـمُم وحؼُٔل الٛس

 .لخددًد مىاّٛ اللِٙ

 

 الخىحُه واإلاخابِت

 

 

ابت الداخلُت في اإلائطظاث الاٛخـادًت مرٟسة  اإلاـدز بسابذ بال٤ جُُٜم دوز اإلاساحّ الداخلي في جدظحن هٌام الٛس

 ماحظخحر حامِت بىمسداض 

 مبادئ ومحدداث هظام السكابت الداخلُت: املبحث الثالث

 :مبادئ هظام السكابت الداخلُت: اململلب ألاول 
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ابُت مدددة وجخىضح هره اإلابادة  ّ دزحت الدٛت في السجالث املخاطبُت ٗان ُلى اإلائطظاث اجباَ مبادة الٛس  لٗس

 :ُٗما ًلي

 :إلاحساءاث املظدىدًت .1

 : ًىحد احساءاث ُدًدة للمظدىداث وجخ٢ىن ُٗما ًلي

  ام اإلادظلظلت للمظدىداث مظبٜا ٠لما ٠ان ذل٣ مم١ىا واملخاطبت ُىد ٠اٗت اإلاظدىداث ٗهي وكّ ألاٛز

 .حظاُد ُلى ج٘ادي ُدم الدسجُل للِملُاث

 ٌظاهم بؼ٢ل مباػس في الدٛت في السجالث املخاطبُت. 

 1حؼ٢ل اإلاظدىداث الُٜىد املخاطبت وازطالها الى ٛظم املخاطبت ٗىزا. 

 

 :الخحلم الداخلي املظخلل .2

 ٙ   مٌِمها ج٢ىن في الخدُٜٝ الدوزي او ُلى أطاض م٘اجئ او ًخم الخدٜٝ بىاطوت شخف مظخٜل ًُ اإلاًى

س ٗيها  ابت الداخلُت ًخٗى ً ٗمٌِم أهٌمت الٛس ٘حن الاخٍس اإلاظئو٤ أًلا موابٜت البُاهاث التي ًٜىم ببُدادها اإلاًى

 .2الخدٜٝ الداخلي اإلاظخٜل

 :جحدًد املظؤولُاث .3

ابت الداخلُت أٟثر ِٗالُت ُىدما جىان مظئولُت أداء الِمل مّ او بصخف واخد ٗهي جخلمً    ج٢ىن الٛس

اإلاـداُٛت واإلاظئولُت والـالخُت واإلاـداُٛت ُلى الِملُاث ٗخددًد اإلاظئولُاث هي مً ممحزاث ألاطاطُت 

ابت الداخلُت  .للٛس

 :فصل الىاحباث .4

اتٙ وجٜظُم الِمل  ابت الداخلُت وبمِنى اخس هى ٗـل الًى هي ٗالخُٜٜت ال ًم١ً الخخلي ُىه في هٌام الٛس

 :لرل٣ هىاٞ جوبُٜاث لهرا اإلابدأ

 ألاوؼوت ذاث الِالٛت ٌظخىحب لصخـحن مخخل٘حن .1

 .3خٍ٘ السجالث الخد ألاؿى٤  .2

                                                             
هاديرضاالصفار،مبادئالمحاسبةالمالٌةالمٌاسواالعتراففًالتمارٌرالمحاسبةالجزءاألول،دارالثمافةللنشروالتوزٌع،عمان، - 1

 .207،ص2009
2

فٌروزاوكسل،دورنظامالرلابةالداخلٌةفًاتخاذالمراراتاالستراتٌجٌة،دراسةحالةبننالفالحةوالتنمٌةالرٌفٌة،وكالةعٌنالبٌضاء،مذكرة

محاسبةومالٌة،كلٌةالعلومااللتصادٌةوالعلومالتجارٌةوعلومالتسٌٌر،جامعة:مكملةلنٌلشهادةماسترأكادٌمًفًالعلومالتجارٌة،تخصص

 .22،ص2014-2013العربًبنمهٌدي،امالبوالً
 .22فٌروزاوكسل،مرجعسبكذكره،ص - 3
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ا في جُُٜم  .3 س أطاطا مىزٛى الِمل الري ًىجصه أخد الِاملحن ًجب ان ٢ًىن بدون ج١ساز الجهد وان ًٗى

 .الِمل

 :السكابت املادًت والالُت الالكتروهُت .5

ابت اإلاادًت جخِلٝ أطاض بدماًت   هسي اهه مً اللسوزي اطخخدام الٜساباث اإلاادًت والالُت الال١تروهُت والٛس

ُت للسجالث  د مً الدٛت واإلاىزٛى ابخحن الالُت والال١تروهُت ٟرل٣ جدمي ألاؿى٤ بِلها ًٍص ألاؿى٤ الٛس

حر خصاهاث ألامان الىٜدًت واإلاظدىداث الاٛ٘ا٤ للمخاشن والخصاهاث 1املخاطبُت ابت اإلاادًت جٗى  ٟمشا٤ ًُ الٛس

ابت الالُت  للبلاُت والسجالث حظهُالث ال١مبُىجس مّ ٠لماث اإلاسوز للىؿى٤ الى البُاهاث اما ًُ الٛس

 والال١تروهُت

ذ الِمل ت وطاُاث حسجُل ٛو  . حؼمل أحهصة ؤلاهراز إلاىّ الدخى٤ ػاػاث اإلاساٛبت وألاحهصة الخظاطت إلاىّ الظٛس

 .2محدداث هظام السكابت الداخلُت: اململلب الثاوي

س هره الخماًت ال٢املت  ّ ان ًٗى م مً ذل٣ ٗان الىٌام ال ًخٛى ابت الداخلُت ٗبالٓس هىاٞ مصاًا ُدًدة في هٌام الٛس

ابت  ملُاث اإلائطظت وجسحّ هره املخدداث الى اللىابى الداخلُت واخخما٤ الخداًل ًُ مٌِم الٛس ألؿى٤ ُو

ابُت هدُجت للٌسوٖ  دم اإلاالتمت ؤلاحساءاث الٛس ِت ُو الداخلُت وجىحُه هٌام اهخماما الى الِملُاث الِادًت اإلاخٛى

 .املخُوت مما ًئدي الى ُدم الاٛخىاَ بها

ؼحر مجلع مِاًحر الخدُٛٝ والخؤُٟد الدولي في مُِاز الخدُٛٝ الدولي  ، الى وحىد ُالٛت مباػسة بحن 315   َو

حر جؤُٟد مِٜى٤ بؼؤن جدُٜٜها وجبِا لرل٣ ُىاؿس  ابت التي جٜىم بدىُ٘رها لخٗى ىاؿس الٛس اهداٖ اإلائطظت ُو

ابت  ىاؿس الٛس س اإلاالُت والِملُاث والامخشا٤ ُلى اهه لِظذ حمُّ ألاهداٖ ُو ابتها التي جخِلٝ بؤُداد الخٜاٍز ٛز

 .مخِلٜت بخُُٜم اإلادٛٝ للمخاهس

ساق  ابت التي هي مخِلٜت بِملُت جدُٛٝ بهدٖ اإلائطظت اإلاخمشل في اُداد البُاهاث أٓل وجخخف ُىاؿس الٛس

س اإلاالُت اإلاوبٝ وادازة املخاهس التي جئدي الى  ادال خظب اُداد الخٜاٍز الخازحُت التي حِوي ُسكا صخُدا ُو

ِىد الخ١م للمدٛٝ وهىاٞ  خوا حىهسي في هره البُاهاث اإلاالُت ولرل٣ ٌِىد الامس الى الخ١م اإلانهي للمدٛٝ َو

ىاؿس جخمشل في  :ُىامل ُو

 خ١م اإلادٛٝ بؼؤن ألاهمُت. 

 حجم اإلائطظت وهبُِت ُملها بما في ذل٣ خـاتف جىٌُمها ومل١ُتها. 

 ابت الداخلُت للمئطظت  .هبُِت ألاهٌمت التي هي حصء مً الٛس

 اإلاخولباث الٜاهىهُت والخىٌُمُت اإلاوبٜت. 

                                                             
 .210هاديرضاالصفار،مرجعسبكذكره،ص - 1
احمدحلمًجمعة،المدخلالىالتدلٌكوالتأكٌدالحدٌثاإلطارالدولًادلةونتائجالتدلٌك،الطبعةاألولى،دارالصفاءللنشروالتوزٌع،عمان، - 2

 .196-195،ص2009
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 عالكت املساحعت الداخلُت بىظام السكابت الداخلُت: اململلب الثالث

ابت الداخلُت  ابت الداخلُت جسجبى في ُدة م٢ىهاث بِدما أؿبدذ الٛس هسي ان ُالٛت اإلاساحِت الداخلُت بىٌام الٛس

ابت  اث في اإلائطظت أؿبذ لدحها مخولباث حظمذ بخدُٜٝ أهداٗها ومً مخولباث هٌام الٛس مً بحن اللسوٍز

الداخلُت مهمت الخؤٟد مً جوبُٝ ٠اٗت ؤلاحساءاث واللىاتذ والظُاطاث التي جم وكِها بىاطوت ؤلادازة ومساٛبت 

رل٣ الخؤٟد مً دٛت البُاهاث املخاطبُت التي جم ابت الداخلُت في اإلائطظت ٟو  ٠ل الوٚس اإلاظخِملت في الٛس

سها الىٌام املخاطبي وأًلا الخدٜٝ مً ُدم وحىد أوحه الخالُب او املخال٘اث ٗان هدٖ ادازة اإلاساحِت   جٗى

ابت الداخلُت اإلاظوسة مً هٖس ؤلادازة  الداخلُت هى الخؤٟد مً الخوبُٝ والخىُ٘ر الظلُم إلاهماث هٌام الٛس

ابت إلاهمت ؤلادازة مً احل ُٛاض وجُُٜم ِٗالُت هٌام  ٗال٘دف التي جٜىم به اإلاساحِت الداخلُت ما هى الا ٛز

ابت الداخلُت  .1الٛس

 زكم عالكت املساحعت الداخلُت بىظام السكابت الداخلُت: 05الجدول 

 

 

 

 

 

 

 املكىهاث السكابت الداخلُت املساحعت الداخلُت

ُدي اطدؼازي مظخٜل ومىكىعي وهى - وؼان جٟى

. مـمم إلكاٗت ُٛمت للميؼاة وجدظحن ُملُاتها

ومظاُدة اإلايؼاة ُلى جدُٜٝ أهداٗها ببًجاد 

مىهج مىٌم وؿازم لخُٜحن وجدظحن ِٗالُت 

ابت. الخوس. ُملُاث ادازة  .والخىحُه. والٛس

حؼمل ُلى خوت الخىٌُمُت ووطاتل الخيظُٝ -

ت بهدٖ خماًت أؿىلها  واإلاٜاًِع اإلاخبِت في الؼٟس

وكبى ومساحِت البُاهاث املخاطبُت والخؤٟد مً 

خماد ُليها وشٍادة ال١٘اًت . دٛتها ومدي الُا

ؤلاهخاحُت وحصجُّ الِاملحن الخمظ٣ بالظُاطاث 

ُت ت اإلاىكُى  .ؤلاداٍز

 املفهىم

                                                             
 .51-50دمحمبوتٌن،مرجعسبكذكره،ص -1
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جددًد الـالخُاث الي جدى٤ اإلادٛٝ الُٜام بخؤدًت -

 .ُملُاث الخدُٛٝ

اُواء الخٝ اإلادٛٝ الداخلي بالخـى٤ ُلى اًت -

ساق الخدُٛٝ ت أٓل  .مِلىماث ًساها كسوٍز

 .جددًد هواٚ ُملُت اإلاساحِت الالشمت لخؤدًتها-

. جخدمل مظئولُت وكّ هٌام اللبى الداخلي-

ىد جىُ٘رها إلاظئولُتها . واملخاٌٗت ُلُه ُو

الاػساُٗت ًجب ُليها وباهخٌام مساحِت مدي 

٘اًت ُىاؿس اللبى الداخلي وذل٣  مالتمت ٟو

 .للمان حمُّ اللىابى الهامت ب٘اُلُت

 

 مظؤولُاث إلادازة

جصوٍد ؤلادازة الِلُا بمِلىماث خى٤ دٛت هٌام -

ابت الداخلُت  .الٛس

جصوٍد ؤلادازة الِلُا بمِلىماث خى٤ ُُٟ٘ت اهجاش -

 .الِمل

ًجب ان ًخلمً مجا٤ ُمل اإلادٛٝ الداخلي -

ابت  ِالُت أهٌمت الٛس م ٟ٘اًت ٗو ٗدف وجٍٜى

ُت ألاداء في جىُ٘ر  ت وهُى الداخلُت في الؼٟس

 .اإلاهماث املخددة

مظؤولُت املدكم 

 الداخلي

ًٜظم الخدُٛٝ الداخلي الى الخدُٛٝ اإلاالي -

 .والخدُٛٝ ؤلادازي والخدُٛٝ الاطخدزاجي

ت - ابت اداٍز ابت الداخلُت الى ٛز جٜظُم الٛس

 .ومداطبُت وكبى الداخلي

 ألاكظام

م ألاهٌمت اإلاُِىت - الخدُٛٝ الداخلي هدٗه جٍٜى

ت وجدُٜٝ ٟ٘اءة ألاداء  بدماًت ممخل٢اث الؼٟس

 .وهابٜتها مّ ألاهداٖ

ت واللبى - ابت اإلاالُت وؤلاداٍز الٛس

الداخلي هدٗها جامحن طالمت وجىُ٘ر 

ُملُاتها واملخاٌٗت ُلى ألاؿى٤ بصخت 

 .اإلاِلىماث

 ألادواث

داز . السكابت الداخلُت والخدكُم في بِئت جكىىلىحُا املعلىماث. عملاء هللا احمد طىٍلم الخظبان. املصدز

 .64ص. 1ط. 2009. ألازدن. الساًت ليشس
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 :خالصت الفصل

ابت الداخلُت و ما حاء مً حِاٍزٙ  ت الخاؿت بىٌام الٛس جم ُسق في هرا ال٘ـل الى اهم الادبُاث الىٌٍس

وجٜدًم اطاطُاث وخوىاث اهجاش اإلاساحِت الداخلُت، ٟما ػسح أهمُت واهداٖ واحساءاث وهٚس جُُٜم 

ابت الداخلُت هٌام ُام للدظُحر  ِخكر هٌام الٛس الٛتها باإلاساحِت الداخلُت، َو ابت الداخلُت ُو هٌام الٛس

ىاُد الِمل طىاء ٠اهذ م١خىبت او ٓحر  ت مً الٜىاهحن ٛو داخل اإلائطظت والري ٌِمل ُلى وكّ مجمُى

م١خىبت، والتي جلمً خماًت اٗلل ألؿى٤ اإلائطظت و ممخل٢اتها وصخت اإلاِلىماث والخؤٟد مً مدوي  

الِاملحن في اإلائطظت بالظُاطاث واللىاتذ والٜىاهحن والخِلُماث والاطخخدام ألامشل للمىازد باٛل 

 . الخ٢الُٙ
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 انفصم انثانث

دراست حانت قذَمت فٍ 
2016/2017متُجٍ   
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 :جمهُد

ىا في  ت بدزاطت مُداهُت خُث جوٛس بٔسق ؤلاحابت ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت في البدث ٛمىا بخٜدًم ال٘ـى٤ الىٌٍس

ت هامت ال ًم١ً الاطخٔىاء ُنها  ت الى مساحِت الِامت واإلاساحِت الداخلُت خاؿت باُخبازها أداة اداٍز الدزاطت الىٌٍس

ت  هٌسا إلاا جٜدمه مً مِلىماث ًُ مدي جد١م اإلائطظت في ُملُاتها ومدي التزام باإلحساءاث والخِلُماث اإلاىكُى

ها  .مً هٗس

د جم اخخُاز مجمّ مخُجي إلهخاج اإلاىاد الٔراتُت، وخدة مظخٔاهم وهرا إلاا جدخله في الاٛخـاد الىهني  ٛو

والاطخِاهت بخدماث اإلاساحِت الداخلُت في هره اإلائطظت كسوزي، هٌسا ل١كر حجمها وحِدد ٗسوُها وحجم 

 .حِامالتها والِملُاث التي جٜىم بها

ابت الداخلُت هى اهم اإلاهام اإلاىىهت للمساحِت الداخلُت ولهرا ٗللىا  ومً حهت أخسي ٌِخكر جُُٜم هٌام الٛس

ابت الداخلُت ُلى الىاّٛ داخل اإلائطظت، وذل٣ لدزاطت مخخلٙ  ت في جُُٜم هٌام الٛس اطٜان الدزاطت الىٌٍس

ابُت التي ًم١ً لها ألاخواء واإلاؼا٠ل وجدلُلها مً حهت واًجاد خلى٤ مىاطبت مً حهت أخسي   .ألادواث الٛس

 :ولهرا الٔسق ٛمىا بخٜظُم هرا ال٘ـل الى زالر مباخث

  مظخٔاهم" مخُجي" ُام خى٤ مجمّ جلدًم: املبحث ألاول. 

 هٚس وأدواث اإلاظخخدمت في الدزاطت: املبحث الثاوي. 

 ه٢ُلت الاطخبُان وهخاتج اإلاِالجت:املبحث الثالث . 
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 ":مخُجي"جلدًم عام حىل مجمع : املبحث ألاول 

اث الـىاُُت هٌسا ل١كر حجمه وحجم حِامالجه ٗهى ًمل٣ أٟكر اإلاواخً في  ٌِخكر مجمّ مخُجي مً أٟكر املجمُى

الجصاتس وجخمحز مىخجاجه بجىدة ُالُت مّ ج٢ل٘ت اهخاج جىاٗظُت ججِله مً بحن اهم وأٟكر املجمِاث الـىاُُت 

الٔراتُت في البالد، وطِخلمً هرا اإلابدث جٜدًم ُام للمجمّ ومّ ُسق اهم ٗسوُه اإلاىشُت بالٔسب الجصاتسي، 

ها  حز ُلى أخد ُٗس اإلاىحىدة بىالًت مظخٔاهم زم ذٟس اهم ألاهداٖ التي حظعى " اإلاواخً ال١كري للٌهسة"وجم التٟر

 .اليها مئطظت مخُجي

ف بمجمع : اململلب ألاول   ":مخُجي"الخعٍس

خُت عً املجمع: الفسع ألاول   :ملخت جاٍز

ت الـىاُُت التي جدمله اطمه " خظحن مخُجي"أطع الظُد  اذ ولج مُدان ؿىاُت الخبىب في " مخُجي"املجمُى

ت في مجا٤ الـىاُاث الٔراتُت جدذ اطم  ت الخِامالث الخجاٍز  ".الى٠الت اإلأسبُت"الدظُِىاث ببوؼاء ػٟس

٢ا ال ًم١ً الاطخٔىاء ُىه في مجا٤ اإلاىخىحاث الصزاُُت في  ت في ًٖس ٛـحر ػٍس د أؿبدذ هده املجمُى ٛو

ت مخُجي بـ٘ت  الجصاتس وختى في الخازج ب٘لل ادازة زػُدة وجدبّ جدبّ دُٛٝ للطىاٚ الِاإلاُت، زم دُمذ مجمُى

ل الخبىب واوؼاء مئطظت حدًدة بمظخٔاهم طىت  ، حظمى 2002اٟثر باالطدشماز في مجا٤ الخ١ىىلىحُا جدٍى

، هرا املجمّ الطخم الري ًلم مودىت ومـىّ للظمُد مً "الظُ٘ىت"اإلاواخً ال١كري للٌهسة اإلاؼهىزة باطم 

اخدر هساش ًخمخّ بٜدزة هاتلت ٟما ان مىخجاتها ذاث حىدة ُالُت مّ ج٢ل٘ت اهخاج جىاٗظُت ججِل مىه مً بحن اٟكر 

 .واهم املجمِاث الـىاُُت الٔراتُت في البالد

ت 2005ومّ بداًت طىت  حن طابٜحن ملجمُى ت مخُجي مُداها حدًدا في جىطِها بالخـى٤ ُلى ُٗس  اٛخدمذ مجمُى

لت وهما مـىّ اليؼاء بمٔىُت ومواخً طُٝ، وذل٣ في اهاز  اق بظُدي بلِباض بِد م٘اوكاث هٍى الٍس

 .الخىؿـت الخامت للمئطظاث الاٛخـادًت الِمىمُت التي ٛسزتها الخ٢ىمت

ل الخبىب في الجصاتس ب٘لل ُمل دام  ى مخُجي ًىما بِد ًىم م٢اهتها الساتدة في مجا٤ جدٍى ولٜد ازبدذ مجمُى

ت، ٟما اجها جدـلذ ُلى  لِدة طىىاث باإلكاٗت الى اطدشمازاث هاتلت مً خُث أحهصة ؤلاهخاج واإلاىازد البؼٍس

ُت  .2006 مً هٖس الدولت طىت iso/2000:9001ػهادة اًصوا للجىدة والىُى

وهٌسا ألهمُت هره اإلائطظت مً خُث هاٛت ؤلاهخاج ٗؤجها جلبي خاحُاث ومخولباث مِخكرة مً الظىٚ للجهت 

الٔسبُت مً الىهً وجومذ في اإلاظخٜبل ان ج٢ىن في الـدازة اإلاخِاملحن الاٛخـادًحن ُلى اإلاظخىي الىهني لخٔوُت 

 . دًىاز حصاتسي 3 959 660 000وظبت ٟبحرة مً مخولباث الظىٚ الىهني وبٜدز زاض مالها الاحخماعي ب 
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 ":مخُجي"اَم الفسوع ملجمع : الفسع الثاوي

ت  ُٙ الخكراث ال١٘ئة، خٜٜذ مجمُى مدة مً اليؼان واطدشمازاث ضخمت في مجا٤ اإلاِداث ؤلاهخاحُت وجًى

اهجاشاث هامت وأداء ُالي الجىدة وهى ما أدي الى جىطُّ وؼاهها وج١شُٙ ُملُاتها، ٢ٗان مً كسوزي اوؼاء 

ت الى٠الت اإلأازبُت،  وخداث أخسي مظاُدة لخلبُت الخاحاث ُكر ٠امل الٔسب الجصاتسي ومً اهم ٗسوَ املجمُى

 .مـىّ اليؼاء بمٔىُت، مواخً طُٝ، اإلاواخً ال١كري للٌهسة

 :الىكالت املغازبُت -1

هي مئطظت الطخحراد وجـدًس مىخىحاث الصزاُُت أطظذ مىر أٟثر مً ُؼس طىىاث مٜسها في والًت مظخٔاهم في 

ت في مُدان اإلاىخىحاث الٔراتُت  .الٔسب الجصاتسي وهي مخخــت في الخِامالث الخجاٍز

ت، وهي مصودة بىطاتل مِخكرة  الى٠الت اإلأازبُت مِتٖر بها الان في أٟكر اإلاىاوئ الدولُت مّ حجم الخِامالث الخجاٍز

س ٛدزاتها الى اٛص ى خد ما حِد مً بحن  وبسهىذ الى٠الت ًُ ُصمها ُلى الاطخٜاللُت الخامت في مجا٤ اُمالها وبخوٍى

ُٜا الؼمالُت  .اهم الؼس٠اث للخـدًس والاطخحراد في اإلأسب الِسبي وختى في اٍٗس

 .الخبىب، الكن، الؼاي: الى٠الت اإلأازبُت الُىم وؼاهها ُلى زالر أؿىاٖ مً اإلاىخجاث

 : (amidonnerie de maghnia)مملاحً اليشاء بمغىُت -2

ت في الجصاتس، ًّٜ في  دا مـىُى ل الرزة الى مؼخٜاتها ألاطاطُت وهى مجمّ ؿىاُُا ٍٗس ًخخف هرا اإلاـىّ في جدٍى

تربّ هرا اإلاـىّ ُلى أٟثر مً ه١خازاث وبِمل بها خىالي  اإلاىوٜت الـىاُُت بمٔىُت في اٛص ى الٔسب الجصاتسي ٍو

ت اإلاىخجاث الٔراتُت والتي ًم١ً 200 س مجمُى ً بواٛم جٜني مئهل ومخخـف للٔاًت، ًٗى  شخف مئهٍس

 :  اطخِمالها أًلا في املجاالث الـىاُُت واإلاجزلُت جخمشل ُٗما ًلي

ً الرزة  ً مِخكرة بىاطوت ؿىامّ جخٍص س اإلاـىّ ُلى ٛدزة الخخٍص خٗى ً، ٍو اليؼاء، ػساب الٔلى٠ىش، الدٟظتًر

ً اإلاىاد ال٢املت بظِت 12000والتي جدظّ ٤   .ه5000ًهً باإلكاٗت الى مظاخاث جخٍص

 : (les moulins de sig)مملاحً طُم  -3

ا هاما ملجمّ مخُجي، اذ ان ٛدزاتها ؤلاهخاحُت  جّٜ مواخً طُٝ في اإلاىوٜت الـىاُُت إلادًً طُٝ وجمشل ُٗس

يُت ججِلها جلِب دوزا هاما في ام٢اهُاتها الـىاُُت الهاتلت والتي جخمشل في  :والخخٍص

  ل للٜمذ اللحن ب  . هً في الُىم400مودىت ؤلاهخاج الدُٛٝ ذاث ٛدزة جدٍى

  ل الٜمذ الـلب جٜدز ب  . هً في الُىم440مـىّ للظمُد ذو الٜدزة جدٍى

  جٜدز ب ً ت مً ؿىامّ الخبىب ذاث الٜدزة جخٍص  . هً مً الخبىب125000مجمُى
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ل 200ٌِمل أٟثر مً  ٝ ًخمخّ ب١٘اءة ُالُت وامام جام بخ١ىىلىحُا جدٍى ً بٍ٘س  شخف بمواخً طُٝ مئهٍس

 :الخبىب ومؼخٜاتها وجيخج مواخً طُٝ ُدد مً مىخجاث أهمها

 ُِت  .اطمدة ٗز

  اطمدة ُادًت مً الـىٙ ألاو٤. 

 طمُد ُادي. 

 ودُٛٝ الخكز ُّ  .دُٛٝ ٗز

 ًهخالت الٜمذ اللحن والـلب: زواطب اإلاواخ. 

ت الـىاُُت  اث ٟما اطخواُذ املجمُى ت لخمع بِد ذل٣ ٛواَ الوٛس وفي مسخلت الخٜت جدى٤ جىٌُم املجمُى

رًت والخـدًس والاطخحراد والجىدة الِالُت مّ " مخُجي" ً طمِت زاتدة في مجا٤ ألٓا ج مً اإلائطظاث ج٢ٍى بهرا اإلاٍص

 .ام٢اهُاث ٟبحرة مً احل جٜدًم ٠ل ما هى حدًد والاطخجابت لخاحاث وزٓباث اإلاظتهل٣

 .اململاحً الكبري للظهسة: اململلب الثاوي

 .ملخت عً اململاحً الكبري للظهسة: الفسع ألاول 

ت والخٜىُت الالشمت التي حِلتها  سث ٠ل ؤلام٢اهُاث البؼٍس هي ميؼاة ذاث هابّ خاؾ ولها وؼان ؿىاعي وججازي، ٗو

ل الخبىب ومؼخٜاتها بالٔسب الجصاتسي  باث الـىاُُت في جدٍى  .مً اهم اإلاٟس

وفي مجا٤ الخجازي جٜىم بؼساء خبىب الٜمذ والرزة واُادة بُِها ُلى خالها الى الصباتً واإلائطظاث ألاخسي دون 

 .ادخا٤ ُليها أي حُٔحر

حظخِمل اإلائطظت خبىب الٜمذ ٟمادة أولُت ذاث حىدة ُالُت جخلّ إلاساٛبت مظخمسة ازىاء ُملُت ؤلاهخاج وذل٣ 

حر لهم مخخلٙ أهىاَ الدُٛٝ ذاث الجىدة الِالُت  .لخلبُت هلباث اإلاظتهل١حن وجٗى

 :ملخت حغسافُت عً مُدان الدزاطت  -1

ت  ّ ػٟس ص مٛى في طاخل مظخٔاهم بالخددًد في ؿال مىدز بالٜسب مً الظ١ت " اإلاواخً ال١كري للٌهسة"ًخمٟس

م ٝ ٛز  ُبازة 3م5000 منها 3م5500 في اإلاىوٜت الـىاُُت وهي حؼٔل مظاخت جٜدز ب 11الخدًدًت مٜابل الوٍس

ت الِامت، اإلاواخً، املخاشن و): ًُ مباوي جخلمً اإلاآزب، الظاخاث الخلساء ومظاخت :  حؼمل3م500اإلادًٍس

 .(البىاًاث اإلاظخِملت

 :إلاهخاج للمملاحً الكبري للظهسة  -2

 2009 الى طىت 2002 ٠اهذ الخوىة ألاولى لإلهخاج، مّ وحىد ُدد مً اإلاىاٗظحن اإلاهمحن، ٗمً طىت 2002طىت 

مِد٤ الىمى الظىىي ٌسجل ازج٘اُاث مخخالُت، وهىاٞ جوىز حُد خُث ان الواٛت ؤلاهخاحُت للمواخً جـل 

 :ًىمُا الى
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 1090وخدة في الُىم مً الظمُد بؤهىاُه . 

 4800ىت بؤهىاُها  . وخدة في الُىم مً الٍ٘س

 720وخدة في الُىم مً ال١ظ١س ي . 

ً مً اإلاىاد ألاولُت وآلاالث، اما ًُ هاٛت  وخخما هره الٜدزاث ؤلاهخاحُت جسجبى أطاطا بٜدزاث الؼساء والخخٍص

ً ُٗالخٍ باجها حسجل هي ألاخسي ازج٘اُا مً طىت ألخسي   .الخخٍص

 :ومً اهم مخاشن اإلاواخً ال١كري للٌهسة هرٟس

 مخصن مظخٔاهم. 

 مخصن ٓلحزان. 

 مخصن وهسان. 

 مخصن الجصاتس الِاؿمت. 

 :أصىاف الصبائً للمملاحً الكبري للظهسة  -2

ت مً الصباتً ومً اهمهم" اإلاواخً"حظىٚ   :مىخجاتها الى مجمُى

 .باثعي الجملت 

 .الـىاُُحن 

 .اإلاسبُحن 

 .املخابص 

 الخ...ججاز الخجصتت 

 .حشكُلت مىخجاث اململاحً الكبري للظهسة: الفسع الثاوي

جابِت مً أطالُب ؿىاُُت جخماش ى مّ اإلاٜاًِع الدولُت الِاإلاُت ٗاإلاواخً ال١كري للٌهسة " اإلاواخً"ان مىخجاث 

ت لت مً اإلاىخجاث اإلاخىُى  .جٜدم حؼ١ُلت ٍُس

ىت بىىعيها -1  :الفٍس

  ىت"اللمح اللين سة في أُٟاض ذاث ": الفٍس  ٠لٕ وهي مولىبت 25 ٠لٕ و50هي مىحهت للخدلحر الخكز مخٗى

 .ٟشحرا وب١مُت ٟبحرة

 ىت املمخاشة اث وهرا ب٘لل حىدتها وبُاكها : الفٍس وجخلمً أهىاَ مخخل٘ت منها اإلاخخــت لـىّ الخلٍى

 .الىاؿّ وأخسي مخــت لـىّ البُتزا واإلاملخاث
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 :الظمُد بأهىاعه -2

 . ٛىواز في الُىم مً الظمُد405جيخج اإلائطظت خىالي 

o س في أُٟاض ذاث : الظمُد املمخاش السكُم  . ٠ل5ٕ ٠لٕ و10 ٠لٕ و25مخٗى

o ً٠ل10ٕ ٠لٕ و25مىحىد في أُٟاض بىشن : الظمُد املمخاش الخش . 

o س في أُٟاض ذاث : الظمُد املمخاش املخىطط  . ٠ل25ٕمخٗى

o سة في أُٟاض بىشن :الىخالت  . ٠ل25ٕ ٠لٕ و502 هي مخــت أل٠ل اإلاىاش ي ومخٗى

o س في أُٟاض : الكظكس ي 1ُٝوهى مخٗى  . ٠لٕ وججد ُٗه الخؼً واإلاخىطى والٛس

o  اتٝ وبؤذواٚ مخخل٘ت :(شُبع)زكائم البملاطا ت مً الٛس  جٜدم اإلاواخً ال١كري للٌهسة حؼ١ُلت مخىُى

 .منها بوِم الجكن، ال٘ل٘ل الخاز، وبؤحجام مخخل٘ت

ومىاٟبت للمجا٤ الـىاعي ٗان اإلاواخً جٜىم بخىطُّ هره الدؼ١ُلت واكاٗت خوىن اهخاحُت حدًدة، واخسها 

ذ  .هى اكاٗت مىخىج وهى ؿىاُت البظ٢ٍى

ُت ُلى هى٤ مساخل ؤلاهخاج،  وبهرا ٗان اإلاواخً ال١كري للٌهسة تهخم ٟشحرا بسكا الصباتً ولرل٣ ًخم ٗدف الىُى

ٝ ٛىاُد حدًت ُكر ٠امل مساخل الخـيُّ، وهىاٞ طُاطت ؿازمت ُٗما ًخف الجىدة وجخمشل  ومخابِت داتمت ٗو

س  هره الظُاطت في طلظلت اإلاساٛبت الخاكِت للمِاًحر اإلاِمى٤ بها مً احل موابٜت اإلاىاد، باإلكاٗت الى جوٍى

 .اإلاظخمس إلاهازاث الواٛم الخٜني بمٜخط ى الخ١ىىلىحُا الخدًشت وهرا ما حِلها جمتن م٢اهتها الصاتدة في هرا املجا٤

 ".اململاحً الكبري للظهسة"الهُكل الخىظُمي للمؤطظت : اململلب الثالث

ت هُا٠ل اإلائطظت التي جخمشل في مخخلٙ أهساٖ ؤلادازة  ان اله٢ُل الخىٌُمي للمئطظت هى وؿٙ ملجمُى

 .اإلاخخــت
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 .الهُكل الخىظُمي ملؤطظت اململاحً الكبري للظهسة: 07الشكل زكم

 

 انمذَز انعاو 

 مساعذة انمذَز انعاو مزاقب انتسُُز

رئيس 

 انًخبز

يصهحت االعالو 

 االني واننوعيت

يصهحت 

انًناسعا

 ث

يسؤول تسييز 

 اننوعيت

يذيزيت 

انتًوين 

وانًشتزيا

 ث

يذيزيت 

 انتخطيط

إدارة 

االين 

 واننظافت

إدارة شزاء 

انًواد 

 االونيت

يذيزيت 

انًوارد 

 انبشزيت

يذيزيت 

 االستغالل

يذيزيت 

انتجارة 

 وانتسويق

يذيزيت 

انًانيت 

 وانًحاسبيت
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مً خال٤ الؼ٢ل ًدبحن لىا بان اله٢ُل الخىٌُمي إلائطظت مخُجي ًخ٢ىن مً اإلاـالح التي جدخاحها هره ألاخحرة، 

م١ً ذٟس بِم اإلاـالح التي جُ٘دها في هره الدزاطت ي الىٜان الخالُت  :ٍو

ت العامت -1  :املدًٍس

 :ًخمشل دوزها في

 جددًد الٔاًاث الاطتراجُجُت الهامت. 

 ُٙ  .ووكّ الىطاتل اإلاادًت ُٛد الخًى

 ًالاطخماَ الى ازي الصبات. 

 ت ت ججاٍز  . لدصجُّ جىمُت ػٟس

  ٚ ت في الظى  . جامحن اإلاىاٗظت الخجاٍز

 ُت  .وكّ ه٢ُل حظُحر الىُى

 د س باطخمساز مئهالث الِما٤، اماهت طس ؤلادازة وؿىزها ٛساءة وجـيُٙ اإلال٘اث والكًر  .جوٍى

 الخيظُٝ او اإلاساٛبت وؼاهاث ؤلادازة. 

 :زئِع املخبر -2

  خمشل دوزه في مساٛبت اإلاادة ألاولُت وؤلاهخاج ختى النهاًت: املخبري  .ٍو

 ودوزه هى مساٛبت اإلاادة ألاولُت: املعخمد. 

 ًخمشل دوزه في:املصلخت اللاهىهُت والعالكاث : 

 .جىطُّ جٜدًم وجدبّ الاج٘اٛاث*

 .مخابِت ومساٛبت ؿٜ٘اث في مُدان ٛاهىوي*

 .جمشُل اإلائطظت مّ مـالح ٛاهىهُت ومـالح الامً*

 .دزاطت البدث اإلال٘اث وجٜدًم اٛتراخاث للخل في اإلائطظت*

حرها*  .الظحر ُلى اخترام ألاٛظام ما ٛبل الخمهحن ذاث الِالٛت بحن اإلائطظت ٓو

ساءة وجسجِب الصخٙ*  .اهخمام بٜىاُد وحِلُماث لدظُحر أشماث واطخٔال٤ ٛو

 .الخ٘اي ُلى ُٜىد اإلائطظت*
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 :مصلخت الاعالم الالي البرمجت  -3

الم الالي التي ج٢ىن جدذ جـٖس اإلائطظت ومنها جخْ٘س حمُّ الؼب٢اث  .خاؿت بؤحهصة الُا

الم : مهىدض البرمجت والاعالم الالي  الم الالي وجخمشل مهمخه في ؿُاهت وجـلُذ أحهصة الُا جابّ إلاـلخت الُا

 .الالي في خالت حِوُلها

 .هي مـلخت تهخم بمؼا٠ل الِما٤ الصباتً واإلاىزدًً: مصلخت املىاشعاث  -4

 ت واإلا٢لٙ بمخابِت : مكلف بالدزاطاث اللاهىهُت اث وهى املخامي الخاؾ بالؼٟس جابّ إلاـلخت اإلاىاُش

 .وخل ٛلاًا اإلائطظت

 :وهى مظئو٤ ًُ : مظؤول حظُير الىىعُت  -5

 ُت وجىطُِه: املهماث العامت  .حظُحر الىُى

 اث او الوٚس في حظُحر وحُٔحر واطخِما٤ الىطاتل الىاحِت :املهمت الخاصت  مظاُدة ومساٛبت ألاولٍى

 .للىؿى٤ الى هخاتج مشالُت

 .دوزه ػساء وجصوٍد اإلاواخً باإلاادة ألاولُت: ادازة شساء املىاد ألاولُت -6

مهمتها دزاطت اإلائطظت مً الىاخُت ألامىُت والخ٘اي ُلى هٌاٗتها ٟما اجها جٜىم بمهام : إدازة الامً والىظافت -7

ما٤ وهي جدبِا مـلخخحن وهما مـلخت  الِالج والاطِاٖ في خالت مسق الِما٤ او اؿابتهم ازىاء الُٜام الُا

اًت، اما زتِع خدمت الامً والـُاهت ٗدوزه مساٛبت ُمل الِما٤ الري ًـل ُددهم الى   25الخدخل ومـلخت الٛى

 .شخف

ت الخخملُط  -8 ٝ: مدًٍس  .دوزها ًخمشل في حظُحر مجمل الاحىدت ٟما ان لها ُالٛت مّ مـلخت الدظٍى

اث  -9 ت الخمىًٍ واملشتًر اث املخخل٘ت للمئطظت مً بحن :مدًٍس ً او اإلاؼتًر  جٜىم بخدلحر طُاطت الخمٍى

 :خدماتها ما ًلي 

 سوكهم  .جبدث في الظىٚ الىهىُت والدولُت جُٜم اإلاىزدًً ُو

 حؼاٞز في ججهحز مـاٍزٙ اإلائطظت. 

 ت سكها ُلى اإلادًٍس اث واإلاىاٛـاث وجدلحر الجداو٤ اإلاٜازهت وجسجِب اإلاىاٛـاث ُو  .الٜاء الىٌٍس

 الخؤٟد مً صخت الظلِت اإلاخ٘ٝ ُليها. 

 ًًمخابِت الدظُحر الُىمي ومل٘اث اإلاىزد. 

 اهجاش الِٜىد اإلاكرمت مً هٖس اإلائطظت. 
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ت  -10 ت املىازد البشٍس ً، اُداد بواٛاث ألاحىز :مدًٍس  جخىلى ُملُت ادازة الاٗساد مً خال٤ اُداد بسامج الخ٢ٍى

ت وجدسؾ ُلى جوبُٜها مّ الىـىؾ اإلاظوسة،  واإلا٢اٗئاث وجىكُذ طُاطت اإلائطظت في مجا٤ همى اإلاىازد البؼٍس

ٜا للٜسازاث والاطتراجُجُت املخددة  .تهخم بؼئون حمُّ الاٗساد الِاملحن، وبدىٌُم الِمل ٗو

ت الاطخغالل  -11 ٙ م٢لٙ بُٜادة الىزػاث التي جمل١ها اإلائطظت، ٟما ًٜىم :مدًٍس  ًسأض هرا اإلا١خب مًى

 .بمساٛبت اهجاش الِمل بها والخيظُٝ بُنهما للخـى٤ ُلى مىخجاث اإلاولىبت

ت الخجازة والدظىٍم -12 ت للمىخجاث : مدًٍس ٜت " ػساء، وبُّ"م٢ل٘ت ب١ُُ٘ت الُٜام بالِملُاث الخجاٍز وهٍس

 .ُسكها في ألاطىاٚ

 ت  :الهدٖ منها: الخجاٍز

 .مساٛبت الخالت الُىمُت للٜىاهحن -

ما٤ اإلاسجبوت بخىؿل اإلاىخىج الى الصباتً والِملُت التي جدبّ في مسخلت البُّ -  .ججمُّ الُا

 .بُّ اإلاىخجاث الى مخخلٙ الصباتً -

ت للمئطظت -  .جىمُت الظُاطت الخجاٍز

 هي مً احل: الدظىٍم: 

o  ٚ ُت ووكّ م٢ان الاطتراجُجُت للخـى٤ ُلى آلب الخـف في الظى  .الُٜام بدزاطاث طٛى

o  ٚ  .اجباَ اطتراجُجُت جددًد الولب للمىخجاث داخل الظى

o  ٚ حر ؤلام٢اهُاث الالشمت التي حظاُدها ُلى ُسق مىخجاتها داخل الظى  .وكّ وجٗى

ت املالُت واملخاطبت  -12  هي م٢ل٘ت بمخابِت ومساٛبت الِملُاث املخاطبُت واإلاالُت داخل اإلائطظت ومً :املدًٍس

 :مهامها 

 ؿُاهت املخاطبت وخظً اطخخدامها في اإلائطظت. 

 ىت اإلاالُت للمئطظت  .حظُحر الخٍص

 :طسق وأدواث املظخخدمت في الدزاطت: املبحث الثاوي

، واإلامشلت في  وظخِسق مً خال٤ هرا اإلابدث الى ُىاؿس الدزاطت التي اخخحرث بىاء ُلى ومالءمتها مّ اإلاىكَى

أطباب اخخُاز اإلاىكَى ومـادز اإلاادة الِلمُت ومجخمّ الدزاطت، والجصء مدل الدزاطت واإلاخمشل في الُِىت، 

 .باإلكاٗت الى جىكُذ خدود الدزاطت
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 :الملس ق املظخخدمت في الدزاطت: اململلب ألاول 

 املالحظت: 

حِد اإلاالخٌت أخد الىطاتل الهامت لجمّ اإلاِلىماث، ٟما جِظس الخـى٤ ُلى ال١شحر مً البُاهاث والتي ال ًم١ً 

الخـى٤ ُليها باطخخدام الوٚس ألاخسي لجمّ اإلاِلىماث، والتي حظخِمل في البدث بِد هسح اإلاؼ٢لت في ؤلاهاز 

 .الىٌسي 

 امللابلت: 

ت الظُاطت اإلاخبِت في اإلائطظت، ٟما طىِخمد في بدشىا  حِخكر اإلاٜابلت مً بحن الىطاتل الدزاطت اإلاظخخدمت إلاِٗس

د ػملذ  ت مً اإلاِلىماث اإلاخِلٜت باإلائطظت والتي جخف الدزاطت، ٛو هرا ُلى اإلاٜابلت، وذل٣ لإلإلاام بمجمُى

ت،  هره اإلاٜابالث ؤلاهازاث الظامُت في اإلائطظت وفي مخخلٙ اإلاـالح ٟمـلخت اإلابُِاث، مـلخت اإلاىازد البؼٍس

 .ومـلخت املخاطبت واإلاالُت

 اطخمازة الاطخبُان: 

ُاض اإلائػساث، والتي  اطخمازة الاطخبُان هي الىطُلت ألاطاطُت التي اطخخدمذ لجمّ البُاهاث واإلاِلىماث ٛو

م  ت مدي ِٗالُت دوز اإلاساحِت الداخلُت في جٍٜى ت أطئلت مىحهت الاٗساد الُِىت، بهدٖ مِٗس جخ٢ىن مً مجمُى

ابت الداخلُت  .هٌام الٛس

 :خملىاث الاطخبُان: اململلب الثاوي

 :جصمُم الاطخبُان .1

في هره اإلاسخلت خاولىا ٛدز ؤلام٢ان جـمُم ألاطئلت بـ٘ت بظُوت مّ الابخِاد ًُ الخُِٜد ختى ج٢ىن ٛابلت لل٘هم 

مً ٛبل م ًٜسإها، ومً احل الىؿى٤ الى احاباث واضخت ودُٜٛت اُخمدها ُلى أطئلت مٔلٜت جخولب اخخُاز 

د جمدىزث ألاطئلت خى٤ مىكَى جؤزحر مهام اإلاساحِت  احاباث مدددة مظبٜا لإلحابت ُلى الظئا٤ اإلاوسوح، ٛو

د اطخِىىا في ذل٣  ابت الداخلُت في اإلائطظاث الاٛخـادًت، ٛو الداخلُت ومبادئها اإلابيُت ُلى جدظحن هٌام الٛس

داد  را بالبدىر والدزاطاث الظابٜت في هرا املجا٤، ٟما خىلىا ٛدز ؤلام٢ان خال٤ ٗترة الُا بآزاء بِم أطاجرة، ٟو

الابخِاد ًُ الخِمٝ في هسح ألاطئلت، والِمل باإلاٜابل ُلى الدظلظل والترابى في هسح ألاطئلت لجلب اهخمام اٗساد 

ُت  .الُِىت والخـى٤ ُلى اٟكر ٛدز مً ؤلاحاباث الجادة واإلاىكُى

هرا ٗلال ًُ الدًباحت التي جخـدز هره ألاطئلت، والتي جخلمً ُىىان اإلاىكَى مدل الدزاطت مّ جٜدًم 

س الُٜام بهره الاطدباهت، مّ زحاتىا لهم ؤلاحابت ب٢ل ُىاًت واخاهت بان  للؼهادة اإلاساد الخـى٤ ُليها وذل٣ لخكًر

اإلاِلىماث اإلادلى بها طٖى حظخخدم لٔسق البدث الِلمي ٜٗى، ٟما أػسها ٟرل٣ الى الجهت الا٠ادًمُت التي ًيخمي 

ادة ٛبىلها والشٜت ٗيها مً هٖس اٗساد الُِىت، وخخم الاطخبُان بؼ١س وجٜدًس اٗساد الُِىت  اليها الباخث، وذل٣ لٍص

 .ُلى حِاوجهم
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 :وشس وجىشَع الاطخبُان -2

ت مً املخ١محن اإلاخخــحن في اإلاُدان البدث الِلمي  بِد الاهتهاء مً اُداد الاطخبُان جم ُسكه ُلى مجمُى

مىا بخِدًل وجصخُذ ألاطئلت في كىء اإلاالخٌاث الىازدة مً ٛبلهم لخداٞز الىٜاتف جمهُدا  واإلاساحِت ٛو

 اطدباهت ُلى الُِىت اإلاٜـىدة، 21لـُآتها بؼ٢ل جهاثي ٟما هى مىضح في اإلالخٝ، زم الُٜام بِملُت وؼس وجىشَّ 

خماد ُلى ُدة ٛىىاث مً احل جىطُّ  ً وػس٠اء بااُل حن ومظحًر ٘حن اداٍز واإلاخمشلت في اإلاساحّ ومداطبحن واإلاًى

 :حجم الُِىت، ومً الوٚس اإلاِخمدة في ذل٣ ما ًلي

 الاجـا٤ اإلاباػس بؤٗساد الُِىت. 

 الاطخِاهت ببِم الصمالء في جىشَّ الاطخمازاث. 

ذ أطالُب وهٚس حمِها ٟما اخخل٘ذ اإلادة اإلاىخٌسة في  بخِدد الٜىىاث اإلاِخمد ُليها في جىشَّ الاطدباهاث، جىُى

اطترحاُها مً اٗساد الُِىت خُث جساوخذ مدة الخـى٤ ُلى ؤلاحابت ما بحن أًام وطاُاث مِدودة في بِم 

ٝ د جم اطترحاَ هره الاطدباهاث ًُ هٍس  :ألاخُان، ٛو

 الخـى٤ ُلى الاطخبُان بؼ٢ل مباػس مً ال٘سد اإلاظخٜف. 

 الاجـا٤ بالصمالء الرًً اطخِىىا بهم الطترحاَ الاطخمازاث. 

 :املشاكل والصعىباث  -3

ٝ ألاطالُب 15بِد ُملُت وؼس وجىشَّ الاطدباهاث جم اطترحاَ  خماد ُليها في الدزاطت ٗو  منها، طمدذ لىا بااُل

ؤلاخـاتُت اإلاالتمت، ٟما اهه ٛد واحهخىا بِم اإلاؼا٠ل والـِىباث خال٤ ُملُت حمّ واطترحاَ الاطدباهاث 

 :اإلاىشُت والتي ًم١ً جلخُـها ُٗما ًلي

لهم اطخالم الاطخبُان ُلى الاهالٚ   .الخجاوب الظلمي لبِم اٗساد الُِىت بٗس

 .وحىد بِم اٗساد الُِىت الرًً احابىا ٜٗى ُلى بِم ألاطئلت ولِع ٠لها 

ازجىا اإلاخ١سزة مً احل اطترحاُه  م ٍش  .جماهل بِم اٗساد الُِىت في ؤلاحابت ُلال اطخبُان ٓز
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 .الاحصائُاث املخعللت باطخمازاث الاطخبُان: 06حدول زكم

 %اليظبت الخكساز البُان

 100 21 الاطخمازاث املىشعت

 28,57 6 الاطخمازاث الىازدة بعد الاحل 

 71,42 15 الاطخمازاث الصالخت للدزاطت

 .اعداد المللبت: املصدز
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 :ألادواث املظخعملت لالطخبُان: اململلب الثالث

ٜب الخدـُل النهاثي الطخمازاث الاطخبُان، ٛام الولبت بخجمُّ البُاهاث  بُٔت حظهُل ُملُت الخدلُل، ُو

ٔها في ٠ل مً بسهامج    خظب هبُِت اإلاِلىمت، ُٗ٘ما ًخف حمّ spss 20  وبسهامج Excel 2007املخـلت وجَ٘س

خماد ُلى بسهامج  ت حداو٤ جم اطخخالؿها بااُل ب اإلاِلىماث التي جخف الُِىت الدزاطت، جم اُداد مجمُى وجبٍى

Excel 2007 وبى٘ع الكرهامج جم جمشُل جل٣ الجداو٤ في اػ٢ا٤ حِوي وكىخا اٟثر وحظهُل ُملُتي اإلاالخٌت ،

ب احاباث اٗساد الُِىت في بسهامج   الري ًدُذ حملت spss 20والخدلُل باليظبت ملخاوز الاطخبُان، جم ججمُّ وجبٍى

مً ألاطالُب ؤلاخـاتُت اإلاظاُدة ُلى جدلُل الجُد واإلاىكىعي ملخسحاث الاطخبُان، ومً بحن هره ألاطالُب 

ت، : ججد ت، اإلاخىطواث الخظابُت، والاهدساٗاث اإلاُِاٍز الخ، وهي ألاطالُب التي ...الخ١سازاث، اليظب اإلائٍى

ٝ ما ًلي  :ٌظخخدمها الوالب ٗو

 بحن ٗئاث الُِىت، بىاء ُلى اإلاِلىماث الصخـُت ألٗسادها : الخكسازاث واليظب املئىٍت ٝ بُٔت الخٍ٘س

ً في ٠اٗت ُبازاث ت جىحه احاباث اٗساد الُِىت الى احمالي الُِىت، وجم اُخماد هرًً اإلائػٍس  .ومِٗس

 ت : املخىطملاث الخظابُت ت، جم اطخِما٤ اإلاخىطى الخظابي إلاِٗس ٍص ت اإلاٟس خبازه أخد اإلاٜاًِع الجُز اُل

 .الاججاه الِام إلحاباث اٗساد ُُىت الدزاطت

 ت ت دزحت حؼدذ الُٜم ًُ اإلاخىطى الخظابي:الاهحسافاث املعُاٍز  . إلاِٗس

 :َُكلت الاطدباهت وهخائج املعالجت: املبحث الثالث

طيخوٚس في هرا اإلابدث الى بُان ه٢ُلت الاطخبُان ومىهجُت وخـاتف ُُىت الدزاطت باإلكاٗت الى هخاتج اإلاِالجت 

 .اإلاخىؿل اليها

 :َُكلت الاطخبُان: اململلب ألاول 

د اُخمدها ُلى هَى واخد مً أطئلت وهى أطئلت مٔلٜت 20جلمً الاطخبُان   طئا٤ مىشَ ُلى ٛظمحن اطاطحن، ٛو

جدمل احاباث مدددة ختى ًدظنى لىا جددًد ازاء الُِىت خى٤ اهم اإلاىاكُّ التي جىاولها الاطخبُان، وباليظبت 

 :ألٛظام هرا الاطخبُان ٗهي

  ًخلمً بِم ألاطئلت اإلاسجبوت باإلاِلىماث الصخـُت ألٗساد الُِىت واإلاخمشلت في الجيع، :اللظم ألاول 

ُُ٘ت  .الِمس، اإلائهل الِلمي، الخكرة اإلاهىُت، الؼهاد اإلاهىُت والًى

 ابت الداخلُت، :اللظم الثاوي م هٌام الٛس  ًخلمً أطئلت الخاؿت بدزاطت دوز اإلاساحِت الداخلُت في جٍٜى

 :وهى بدوزه مٜظم الى زالزت مداوز أطاطُت وهي

 .جم مً خالله دزاطت ؤلاحساءاث التي جدبِها اإلاساحِت الداخلُت ٠ؤلُت لخُُٜم: املخىز ألاول  -

ابت الداخلُت:املخىز الثاوي - م هٌام الٛس  . جم مً خالله دزاطت كسوزة ٗدف وجٍٜى
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 . جم مً خالله دزاطت خى٤ ٗدف الخظاباث والٜىاتم اإلاالُت:املخىز الثالث -

ت مً ألاطئلت التي جخخلٙ بـددها وحهاث الىٌس، مظخخدمحن خمظت أهمان  ًخ٢ىن اإلاُٜاض اإلاٜترح مً مجمُى

، خُث حِوى إلحابت التي (ٓحر مىاٗٝ بؼدة، ٓحر مىاٗٝ، مداًد، مىاٗٝ، مىاٗٝ بؼدة)إلحابت خُث جخدزج مً 

جمشل اُلى مظخىي الججاهاث ؤلاًجابُت خمع دزحاث، وإلحاباث التي جليها أزبّ دزحاث، زالر دزحاث ٗدزحخحن زم 

 :دزحت واخدة وه١را، ٟما ًىضح الجدو٤ الخالي

 .مجاالث إلاحابت على ألاطئلت الاطخبُان واوشانها: 07حدول زكم

 5 4 3 2 1 الدزحت

غير مىافم  الخصيُف

 .بشدة

 مىافم بشدة مىافم  .محاًد غير مىافم 

 .مً اعداد الملالبت: املصدز

خم بِد ذل٣ خظاب اإلاخىطى الخظابي، زم جددد الاججاه خظب ُٛم اإلاخىطى اإلاسجح ٟما ًلي  :ٍو

 .معاًير جحدًد الاججاٍ: 08حدول زكم

  

 املظخىي  املخىطط الخظابي

(1-1.79) 1 

(1.80-2.6) 2 

(2.61-3.4) 3 

(3.41-4.21) 4 

(4.22-5) 5 

 .مً اعداد الملالبت باالعخماد على هخائج الاطخبُان: املصدز

 :مىهجُت الدزاطت: اململلب الثاوي

ُىد اخخُازها ملجخمّ الدزاطت وكِىا اإلائهل الِلمي، والخكرة والؼهادة ذاث الِالٛت باليظبت للمهىُحن، ٢ٗان 

 :املجخمّ لدزاطت ممشال بظبِت ٗئاث ٟما ًلي

 .مساحِحن: الفئت ألاولى -1

 .زإطاء مـالح الرًً ًيؼوىن في اإلائطظاث الاٛخـادًت التي جّٜ كمً خدود الدزاطت: الفئت الثاهُت -2

حن: الفئت الثالثت  -3 ٘حن اداٍز  .مًى

 .مظحًرً: الفئت السابعت  -4

 . الؼس٠اء:الفئت الخامظت  -5
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را ألا٠ادًمُحن، هى اإلاصاوحت بحن آلازاء الازىحن ٠ىن مىكَى  ٠ان الٔسق مً ػمى٤ املجخمّ الدزاطت للمهىُحن ٟو

ابت الداخلُت  .ًخِلٝ باإلاساحِت الداخلُت وهٌام الٛس

 :حدود الدزاطت: الفسع الثاوي

الٔسق مً هره الدزاطت هى اطخبُاهه مدي اإلاالتمت ومدي جوبُٝ اإلاساحِت الداخلُت : الخدود املكاهُت -1

ابت الداخلُت، ٗاهدـسث الدزاطت باليظبت للخدود الجٔساُٗت في مدًىت مظخٔاهم  وأزسها ُلى هٌام الٛس

ت  .للجمهىزٍت الجصاتٍس

 .01/04/2017 الى ٓاًت 15/02/2017امخدث هره الدزاطت لل٘ترة ما بحن : الخدود الصمىُت -2

ت -3 ً ُلى ػهاداث ُلمُت في املخاطبت : الخدود البشٍس ػملذ هره الدزاطت ألا٠ادًمُحن واإلاهىُحن الخاتٍص

 .واإلاساحِت، او امخالٟهم لخكرة مهىُت في ه٘ع املجا٤

ابت : الخدود املىطىعُت -4 اهخمذ هره الدزاطت باإلاىاكُّ اإلاسجبوت أطاض باإلاساحِت الداخلُت وهٌام الٛس

 .الداخلُت دون ٓحرها
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 .عسض خصائص عُىت الدزاطت:الفسع الثالث

ٕ وحدولت البُاهاث  ٛبل جدلُل هخاتج الدزاطت وج٘ظحرها البد مً حصخُف ُُىت الدزاطت مً خال٤ جَ٘س

 .الصخـُت، خُث جلمىذ الدزاطت خمع مخٔحراث أطاطُت خاؿت بؤٗساد ُُىت الدزاطت

 :جىشَع افساد العُىت حظب الجيع  -1

 .جىشَع افساد العُىت حظب الجيع: 09حدول زكم

 اليظب املئىٍت التراكمُت اليظب املئىٍت الخكساز الجيع

 %73.3 %73.3 11 ذكس

 %100 %26.7 4 اهثى

  %100 15 املجمىع

 .مً اعداد الملالبت: املصدز

.جمثُل جىشَع افساد العُىت حظب الجيع: 08شكل زكم

 

 .SPSS 20مً اعداد الملالبت باالعخماد جحلُل الاطخبُان مً خالل حصمت : املصدز

COLONNE1

ذكر انثى
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اُاله، ًخطح ان وظبت الر٠ىز مً اإلاظخجىبحن ٠اهذ أٟكر مً وظبت  (3-2)والؼ٢ل (4-3)مً خال٤ الجدو٤ 

، وذأل٣ هٌسا لخـاتف املجخمّ الجصاتسي الري ٌِخكر %26.7و% 73.3الاهار، خُث بلٔذ اليظب ُلى الترجِب 

 .ُٗه الرٟس الِىـس اإلامى٤ وؿاخب الدخل الىخُد في مٌِم الخاالث

 :جىشَع الافساد حظب الظً -2

ت: 10الجدول زكم  .جىشَع افساد العُىت حظب الفئاث العمٍس

    

 اليظبت املئىٍت التراكمُت اليظبت املئىٍت الخكساز الظً

 %53.3 %53.3 8  طىت30اكل مً 

 %76.6 %33.3 5  طىت40 طىت الى 30مً 

 %100 %13.3 2  طىت40أكثر مً 

  %100 15 املجمىع

 .مً اعداد المللبت: املصدز

ت: 09شكل زكم  .جمثُل جىشَع افساد العُىت حظب الفئاث العمٍس

 

 مً اعداد الملالبت: املصدز 

Ventes

منالل سنة 30 سنة40الى 30من 3e trim.
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 30اٛل مً )أُاله، ًم١ً الٜى٤ ان أٟكر وظبت مً اإلاظخجىبحن في ٗئت  (07)والؼ٢ل  (04)مً خال٤ الجدو٤ 

، ٟما ًالخٍ أًلا ان اٛل وظبت %33.3بيظبت  ( طىت40 الى 30)، زم جليها ٗئت %53.3، خُث بلٔذ اليظب (طىت

 %.13.3 طىت بيظبت 40جم حسجُلها هي ال٘ئت أٟثر مً 

 :جىشَع الافساد العُىت حظب املظخىي ألاكادًمي -3

ل العلمي: 11الجدول زكم  .جىشَع افساد العُىت حظب املَؤ

    

 

 املظخىي ألاكادًمي

 اليظبت املئىٍت  اليظبت املئىٍت الخكساز

 ا لتراكمُت

 %26.7 %26.7 4 لِظاوع

 %53.3 %26.7 14 ماطتر

 %60 %6.7 1 ماحِظخير

 %66.7 %6.7 1 دكخىزاٍ

 %100 %33.3 5 شهاداث أخسي 

  %100 15 املجمىع

 .مً اوشاء الملالبت: املصدز

ل العلمي: 10الشكل زكم  .جمثُل جىشَع افساد العُىت حظب املَؤ

 

 .مً اعداد الملالبت باالعخماد على هخائج الاطخبُان: املصدز 

26%

27%
7%

7%

33%

Ventes

لٌسنس

ماستر

ماجٌستٌر

دكتوراه

أخرىشهادات
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أُاله، ًخطح ان ال٘ئت الؼهاداث أخسي هي التي جمشل اليظبت ال١بحرة ب  (08)والؼ٢ل  (05)مً خال٤ الجدو٤ 

 %.6.7، زم ٗئت ماحظخحر ودٟخىزاه بيظبت %26.7، جم جؤحي ٗئتي لِظاوع وماطتر بيظبت 33.3%

 :جىشَع افساد العُىت حظب الىظُفت الخالُت -4

 .جىشَع افساد العُىت حظب الىظُفت الخالُت: 12الجدول زكم

    

 الخكساز التراكمي الخكساز اليظبي الخكساز الىظُفت الخالُت

 %26.7 %26.7 4 محاطب

 %60.00 %33.3 5 مىظف ادازي 

 %93.3 %33.3 5 زئِع مصلخت

ً  %100 %6.7 1 مظيًر

  %100 15 املجمىع

 .SPSS 20مً اعداد الملالبت باالعخماد على جحلُل الاطخبُان مً خالل حصمت : املصدز

 .جمثُل جىشَع افساد العُىت حظب الىظُفت الخالُت: 11الشكل زكم

 

 .مً اعداد الملالبت باالعخماد على هخائج الاطخبُان: املصدز

م م 06ًىضح لىا الجدو٤ ٛز ُ٘ت اإلاؼٔىلت، ٢ٗاهذ 09 والؼ٢ل ٛز ٜا للًى  أُاله، جىشَّ اٗساد الُِىت الدزاطت ٗو

حن وزإطاء اإلاـالح ب  ٘حن اداٍز  %.6.7، وباليظبت للمظحًرً%26.7، وظبت مداطبحن%33.3وظبت مًى

27%

33%

33%

7%

Ventes

محاسب

اداريموظف

مصلحةرئٌس

مسٌرٌن
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 :جىشَع افساد العُىت حظب الخبرة املهىُت -5

 .جىشَع افساد العُىت حظب الخبرة املهىُت: 13الجدول زكم

    

 

 الخبرة املهىُت

 اليظبت املئىٍت التراكمُت اليظبت املئىٍت الخكساز

 %40.00 %40.00 6  طىىاث5اكل مً 

 %60.00 %20.00 3  طىىاث10 الى 5مً 

 %80.00 %20.00 3  طىت15 الى 10مً 

 %100 %20.00 3  طىت15أكثر مً 

  %100 15 املجمىع

 .SPSS 20مً اعداد الملالبت باالعخماد على جحلُل الاطخبُان مً خالل حصمت : املصدز

 .جمثُل جىشَع افساد العُىت حظب الخبرة املهىُت: 14شكل زكم

 

 .مً اعداد الملالبت باالعخماد على هخائج الاطخبُان: املصدز

منالل سنة 5

سنة 10الى 15من

10من سنة15الى

مناكثر سنة 15

VENTES
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م م 07ًىضح لىا الجدو٤ ٛز ٝ 09 والؼ٢ل ٛز ٝ ٗئاث شمىُت جم جٜظُمها ٗو اُاله، جىشَّ اٗساد الُِىت الدزاطت ٗو

طىىاث وحؼ٢ل أٟكر ٗئت 5وظبت الاٗساد الرًً جٜل خكرتهم اإلاهىُت ًُ : الخكراث اإلاهىُت اإلاخىاٗسة لدحهم، ٗىجد ان

 .20.00 طىت وظبت ألٗساد 15 وأٟثر مً 15 و10 طىىاث وما بحن 10 و5اما الخكرة ما بحن %6ًمشلىن 



 2016/2017دراسةحالةلدٌمةفًمتٌجً:الفصلالثالث

76 
 

 

 :خالصت الفصل

ممشلت في اطخمازة الاطخبُان ػملذ في " مخُجي"اإلاالخٍ مما طبٝ ان الدزاطت الخوبُُٜت التي هبٜذ في مجمّ 

الٜظم ألاو٤ ُُىت مً املجخمّ مً أ٠ادًمُحن ومهىُحن مً ذوي الخخـف في املخاطبت والخدُٛٝ ُلى اخخالٖ 

ابت  م هٌام الٛس أُمازهم ومئهالتهم وخكراتهم وفي الٜظم الشاوي أطئلت خى٤ دوز اإلاساحِت الداخلُت في جٍٜى

 :الداخلُت، ولخـذ هره الدزاطت الى

  ابت الداخلُت ٜا لخوىاث مىخٌمت، ٗدف وجُُٜم هٌام الٛس مىهجُت الُٜام باإلاساحِت الداخلُت جخم ٗو

 :باإلائطظت احساء الاخخبازاث الالشمت، وذل٣ ٛـد اؿداز زاي ُلى الىكُِت اإلاالُت للمئطظت

o مىهجُت مىٌمت ٝ  .اإلاساحِت الداخلُت جخم ٗو

o ٗدف وجُُٜم الىٌام ٌِصش مً ِٗالُت اداءه. 

o ابت الداخلُت وبالخالي هجاح واطخمساز اإلائطظت د مً مـداُٛت هٌام الٛس  .ٗدف الٜىاتم اإلاالُت ًٍص
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 انخاتمت انعامت
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 :الخاجمت العامت

للمئطظاث أهمُت ٟبحرة لخماًت ممخل٢اتها وخٜىٛها خـىؿا مّ ٟكر حجمها وحؼِبها خ٘اًا ُلى بٜائها 

 .واطخمسازها

ابت الداخلُت ِٗا٤ ُٟ٘ل لخماًت خٜٚى هره اإلائطظاث مً  هرا ما أدي باإلاظئولحن الى كسوزة وكّ للٛس

لمً طس ُملُاتها وطالمت الِملُاث املخاطبُت والىزاتٝ اإلاالُت مً  ما٤ الخالُب وؤلاهما٤ ٍو ػتى الُا

 .خاالث ألاخواء والٔؽ والتزوٍس

لى هٌام  اتٙ وجددًد اإلاظئولُاث ُو هرا الىٌام ٌِخمد ُلى جىٌُم حُد وجٜظُم بىاء مخخلٙ الًى

ابت اإلاالتمت ت وأدواث الٛس ىاؿس بؼٍس  .املخاطبي الظلُم ُو

ت وباُخبازها  ُ٘ت ؤلاداٍز ابت في الىخدة الاٛخـادًت لدُم الًى وحِخكر اإلاساحِت الداخلُت اخدي أدواث الٛس

ابي للىخدة الاٛخـادًت خُث حِوى اإلائطظاث أهمُت ٟبحرة لخماًت حجمها وجَ٘س  بئزة الىٌام الٛس

 .أوؼوتها وذل٣ مً احل الخ٘اي ُلى بٜائها

خُث خاولىا في ال٘ـل ألاو٤ ابساش الجىاهب الِامت اإلاخِلٜت بمىكَى اإلاساحِت واإلاساحِت الداخلُت بـ٘ت 

خاؿت هٌسا ألهمُتها في اإلائطظت الاٛخـادًت ٗلها دوز ٟبحر ومهم وحد كسوزي بلبى الىٌام املخاطبي 

 .للمئطظت

ابت الداخلُت الري ٌِخكر كسوزي في اإلائطظاث الاٛخـادًت  اما في ال٘ـل الشاوي خاولىا اًهاز هٌام الٛس

٠ىهه ًخلمً ٠ل اإلاٜاًِع لخدُٜٝ اهداٖ جخمشل في خماًت أؿىلها واملخاٌٗت ُليها وكمان دٛت البُاهاث 

 .املخاطبُت واإلاالُت

 ومىه جىاولىا ووؿلىا الى الىخاتج 2017-2016اما في ال٘ـل الشالث اخرها مدا٠اة دزاطت خالت ٛدًمت 

 :الخالُت

اتٙ خُث جٌهس هره ألاهمُت في  (1 ُ٘ت اإلاساحِت الداخلُت في اإلائطظت الاٛخـادًت مً اهم الًى ًو

 .دوز ٟبحر الري جٜىم به مً احل خماًت ممخل٢اتها مً الاخخالض والخالُب واللُاَ

س وجدظحن ألاهٌمت  (2 ت جابِت لإلدازة الِامت بدُث حِمل ُلى جوٍى حِخكر اإلاساحِت الداخلُت أداة اداٍز

ابُت  .الٛس

ٝ اإلاساحِت الداخلُت مً خال٤ ال٘ـل الشاوي (3 ابت الداخلُت ٢ًىن ًُ هٍس  .جُُٜم هٌام الٛس

ُملُت اإلاساحِت الداخلُت ج٢ىن مظخٜلت خُث لخـذ دزاطدىا لل٘ـل ألاو٤ خى٤ اإلاساحِت  (4

 .الداخلُت



 الخاتمةالعامة
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ٙ واخد وهى اإلاساحّ الداخلي خُث اهه ال ًىحد مً  (5 اإلاساحِت الداخلُت في اإلائطظت جخمشل في مًى

ابت الداخلي  .ٌظخخل٘ه ازىاء ُٓابه وهرا ًم١ً ان ًدظبب في سٔسة داخل الىٌام الٛس

ابت الداخلي ًٜىم ُلى الخخوُى والخىٌُم ؤلادازي للمؼسوَ داخل اإلائطظت (6 .هٌام الٛس
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 :امللخص

ُ٘ت  ابت الداخلُت، خُث حِخكر ًو م هٌام الٛس هدٗذ هره السطالت الى جىكُذ دوز اإلاساحِت الداخلُت في جٍٜى

ت  ُ٘ت ٠ؤداة اداٍز م١ً هرا ألازس ُىد اطخخدام هره الًى اتٙ داخل اإلائطظت، ٍو اإلاساحِت الداخلُت مً اهم الًى

م هرا الىٌام  .ِٗالت هدٗها جٍٜى

في الجصء الىٌسي ٛمىا باجباَ اإلاىهج الىؿ٘ي مً خال٤ ُسق م٘اهُم خى٤ اإلاساحِت بـ٘ت ُامت واإلاساحِت 

را الِالٛت بُنهما، اما في الجصء الخوبُٜي اجبِىا مىهج  ابت الداخلُت، ٟو الداخلُت بـ٘ت خاؿت وهٌام الٛس

ذ دزاطت الاطخبُان لُِىت مً مجمّ  مظخٔاهم واُخمدث " مخُجي"الاخـاثي الخدلُلي ومً احل ذل٣ أحٍس

ٝ اطخمازاث الري جم جىشَِها ُلى الُِىت املخخازة اإلاخمشلت في الاٗساد  الدزاطت ُلى بُاهاث التي حمِذ ًُ هٍس

 .اإلاِىُحن في املجمّ مدل الدزاطت

ابت الداخلُت، اطخمازاث الاطخبُان: الكلماث املفخاحُت  .اإلاساحِت، اإلاساحِت الداخلُت، هٌام الٛس

Résume 

Cette étude avait pour éclaircir le rôle de l’audit interne et son impact sur le contrôle interne car le 

rôle de cette dernière se considère parmi les activités clés dans l’entreprise. En partie théorique on a 

suivi l’approche descriptive à travers l’affichage des concepts sur l’audit de façon générale ainsi 

auer l’audit interne de façon spéciale et le contrôle interne. Sur le cote pratique on a suivi le 

programme d’étude des statistique anaclitiques tout on se basant sur les informations collectées à 

travers des questionnaires d’étude distribuer sur le personnel du groupe Metidji Mostaganem. 

Mots Clés : révision. Révision interne. Audit interne. Questionnaire d’étude.   


