
 

 جامعت عبد الحميد ابن باديس

 العلوم الاقتصاديت والتجازيت وعلوم التسييركليت 

 العلوم املاليت واملحاسبت :قسمال

 

 مركسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستر أكاديمي

 التدقيق املحاسبي ومساقبت التسيير التخصص :                        املاليت واملحاسبت الشعبت :

 

 

 

 

 جحت إشساف ألاستاذ                                                              : مقدمت من طسف الطالب

 صو بوشيخي بوح                                                                      بودوز إبساهيم 

 

 أعضاء اللجنت املناقشت :

 الصفت الاسم و اللقب السجبت عن الجامعت

 أستاذ بن شيدان الحاج زئيسا جامعت مستغاهم

 أستاذ بوشيخي بوحوص مقسزا جامعت مستغاهم

 أستاذ جيالليبوظساف  مناقشا جامعت مستغاهم

 

8102/8102السنت الجامعيت :   

 دوز  و ظيفت التدقيق الداخلي في جفعيل حوكمت الشسكاث

 دزاست حالت املؤسست املينائيت مستغاهم



 

 

 

لىا طسيق الىجاح بهل تقدًس و  ل و أهاز شبيلىا بىوز العلم و مهدتبازك الري أهداها وعمة العق

 عسفان

أهدي هرا اعمل املتواضع إلى أعز ما أملو و ما لدى النون في الوجود و اقسب الىاس إلى قلبي و إلى 

 إخوتي ألاعزاء حفظهم هللا

 أشمى التحية و التقدًس الجزيل  إلى ألاشتاذ املشسف

 إلى مل من شجعني و لو بهلمة طيبة

 إلى مل ألاقازب و ألاحباب

 جزالم هللا خيرا

 و شنسا.

  ابساهيم



 أ
 

 رـــــــــوالّتقدي رــــــــالّشك
 

 على والصرب بالقوة مّدين الذي وجل عز هلل واحلمد بالشكر أتوجه
  .وإمتامه العمل هذا مواصلة

 "........ "األستاذ إىل التقدير وعظيم الشكر جبزيل أتقّدم كما
 توجيهاته حكمة وعلى املذكرة هذه على باإلشراف لتفّضله

 .ومالحظاته
 من ساعدوين نالذي ،األشخاص كل إىل أيضا بالشكر أدينو  

 التوضيحات واملعلومات وخمتلف التسهيالت تقدمي مجيع خالل
 .البحث هذا إلجناز طرفهم من املقّدمة

 
 

 ابراهيم 



 فهزس املحتىياث 

 

 املحتىي  الصفحت

 حشكزاث و جلديز  -

 إلاهداءاث -

 كائمت املحخىياث  -

 كائمت ألاشكال و الجدوال -

-د -أ -  امللدمت العامت 

 الفصل ألاول: إلاطار املفاهيمي لحىكمت الشزكاث

 جمهيد الفصل 02

 ماهيت حىكمت الشزكاثاملبحث ألاول:  03

 الشزكاث اشباب وبىاعث ظهىر حىكمتاملطلب ألاول:  03

 هظزيت الىكالت:  أوال 03

 هظزيت الخجذر:  ثاهيا 05

 هظزيت جكلفت الصفلاث:  ثالثا 05

 : الانهياراث املاليت رابعا 06

 : مفهىم حىكمت الشزكاث الثاني املطلب 06

 : وشأة مفهىم حىكمت الشزكاث أوال 06

 ثاهيا: مفهىم حىكمت الشزكاث 07

 ثالثا:خصائص حىكمت الشزكاث 09

 املبحث الثاني: أشاشياث حىكمت الشزكاث 10

 املطلب ألاول: مبادئ حىكمت الشزكاث 10

 : طمان وجىد أشاس إلطار فعال لحىكمت الشزكاث أوال 10

 : حلىق املصاهمين ثاهيا 11

 ثالثا: املعاملت املخكافئت للمصاهمين 11

 دور أصحاب املصالح في حىكمت الشزكاث : رابعا 11

 خامصا: إلافصاح والشفافيت 12

 : مصؤولياث مجلض إلادارة شادشا 12

 املطلب الثاني : أهميت وأهداف حىكمت الشزكاث 13

 اوال : أهميت حىكمت الشزكاث 13

 ثاهيا : اهداف حىكمت الشزكاث 13



 : نظام ومحدداث حىكمت الشزكاث املطلب الثالث 14

 هظام حىكمت الشزكاث أوال : 14

 : محدداث حىكمت الشزكاث ثاهيا 15

 املطلب الزابع : ركائز حىكمت الشزكاث وألاطزاف املعنيت بتطبيقها 16

 اوال : ركائز حىكمت الشزكاث 16

 ثاهيا : ألاطزاف املعىيت بخطبيم حىكمت الشزكاث 17

 الشزكاث وججارب بعض الدول  املبحث الثالث: ألابعاد التنظيميت لحىكمت 18

 : ألابعاد التنظيميت لحىمكت الشزكاث املطلب ألاول  18

 : البعد الاشزافي أوال 18

 ثاهيا: البعد الزكابي 19

 : البعد ألاخالقي ثالثا 20

 : البعد الاشتراجيجي رابعا 20

 خامصا: جحليم الافصاح والشفافيت 20

 املطلب الثاني : ججارب بعض الدول  20

 الخجزبت البريطاهيت -اوال 20

 الخجزبت ألامزيكيت -ثاهيا 21

 ثالثا: الخجزبت الفزوصيت 22

 رابعا: الخجزبت ألاملاهيت 23

 خامصا : الخجزبت املصزيت 23

 شادشا: واكع حىكمت الشزكاث في الجزائز 24

 خالصت الفصل 26

 الشزكاث الفصل الثاني : التدقيق الداخلي وإشهاماجه في حىكمت 

 جمهيد الفصل 28

 املبحث ألاول : ماهيت التدقيق الداخلي 28

 املطلب ألاول : نشأة وجطىر مفهىم التدقيق الداخلي 29

 : جطىر مفهىم الخدكيم الداخلي اوال 29

 ثاهيا : حعزيف الخدكيم الداخلي 29

 ثالثا: اهىاع الخدكيم الداخلي 30

 التدقيق الداخلياملطلب الثاني : اشاشياث  32

 أوال : فزوض ومبادئ الخدكيم الداخل 34

 : مكاهت الخدكيم الداخلي في الشزكت ثاهيا 34

 ثالثا : أهميت واهداف الخدكيم الداخلي 35



 املبحث الثاني: معايير ومزاحل جنفيذ مهمت التدقيق الداخلي والتقنياث املصتعملت 36

 ألاول: معايير التدقيق الداخلي املطلب 39

 اوال:معايير الصفاث 39

 ثاهيا: معايير ألاداء 39

 ثالثا: معايير الخىفيذ 40

 املطلب الثاني: شير مهمت التدقيق الداخلي 42

 : مزحلت جحظير املهمت اوال 42

 : مزحلت جىفيذ املهمت ثاهيا 43

 مزحلت نهايت املهمت :ثالثا 44

 الثالث : جقنياث التدقيق الداخلياملطلب  44

 : اهىاع الخلىياث املصخعملت اوال 44

 : أدلت إلاثباث ثاهيا 44

 : ملفاث الخدكيم الداخلي ثالثا 45

 : عالقت التدقيق الداخلي بحىكمت الشزكاث املبحث الثالث 45

 املطلب ألاول : عالكت الخدكيم الداخلي بمجلض الادارة ولجىت الخدكيم 46

 اوال : عالكت الخدكيم الداخلي بمجلض الادارة 47

 ثاهيا : عالكت الخدكيم الداخلي بلجىت الخدكيم 48

: دور الخدكيم الداخلي في جلييم هظام الزكابت الداخليت وجلييم وادارة. املطلب الثاني 51

 املخاطز

 : جلييم هظام الزكابت الداخليت أوال 51

 : ادارة املخاطز ثاهيا 57

 : عالكت الخدكيم الداخلي بالخدكيم الخارجي املطلب الثالث 60

 خالصت الفصل 62

 الفصل الثالث : الدراشت امليدانيت 

 : جلديم مؤشصت ميىاء مصخغاهماملبحث ألاول  64

 املطلب ألاول: ملحت جاريخيت حىل مؤشصت ميىاء مصخغاهم 64

 مصخغاهم وجصميمهاملطلب الثاوي: املىكع الجغزافي مليىاء  65

 املطلب الثالث: الدصهيالث امليىائيت والاوشاءاث املخخصصت له 66

 املطلب الزابع: أهداف وخصائص مؤشصت ميىاء مصخغاهم 66

 الهيكل الخىظيمي ملؤشصت ميىاء مصخغاهم: املطلب الخامض 67

 : جحليل الاشتبيان.املبحث الثاني 69



 خالصت الفصل 73

75-76  خاجمت عامت 

78-81  قائمت املزاجع 

 ملخص الدراشت 83

 



قائمة الاشكال    

 الرقم  العنوان  الصفحة 

 1 مشاكل نظرية الوكالة 5

 2 خصائص حوكمة الشركات 01

 3 لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ألاساسيةاملحددات  06

 4 ركائز حوكمة الشركات 07

 5 ألاطراف املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات 08

 6 الهيكل التنظيمي الشامل ملؤسسة ميناء مستغاهم. 67

 

 قائمة الجداول.

 الرقم العنوان  الصفحة 

93-01  0 معايير التدقيق الدولية الخاصة بالصفات 

01-04  4 معايير التدقيق الدولية الخاصة باألداء 

 



 مقدمة عامة

 

 

 أ

 املقدمة

حعخبر خىهمت الشسواث مً اإلافاهُم الخدًثت التي ظهسث في السىىاث الللُلت اإلااطُت بسبب ألاشماث              

ً، وهرلً ما شهده اإلاالُت والاكخصادًت التي خدزذ في دٌو شسق آسُا في الدسعُىاث مً اللسن  العشٍس

يي ماخسا مً انهُازاث مالُت ومداسبُت، ولعل مً ؤبسشها ؤشمت شسهتي ؤهسون ووزلد وىم في  الاكخصاد ألامٍس

التي جبعها انهُاز شسهت اززس اهدزسىن التي جمثل اهبر شسهت جدكُم في  2002و 2001الىالًاث اإلاخددة في عام 

هت ؤهسون آهفت الرهس. وجصاًدث ؤهمُت الخىهمت هدُجت الججاه هثير مً العالم و ذلً لثبىث جىزػها بانهُاز شس 

دٌو العالم بلى الخدٌى بلى الىظم الاكخصادًت السؤسمالُت التي ٌعخمد فيها بدزجت هبيرة على الشسواث الخاصت 

ٌ لخدلُم معدالث مسجفعت ومخىاصلت مً الىمى الاكخصادي. وكد ؤدي احساع حجم جلً اإلاشسوعاث بلى اهفصا

اإلالىُت عً ؤلادازة، ودفع احساع حجم الشسواث واهفصاٌ اإلالىُت عً ؤلادازة بلى طعف آلُاث السكابت على 

ً، وبلى وكىع هثير مً الشسواث في ؤشماث مالُت.  جصسفاث اإلادًٍس

وهرا ما ؤدي بلى الاهخمام بىظُفت الخدكُم الداخلي ودوزه في جؼبُم خىهمت الشسواث هظسا لدوزه في مساعدة 

دازة ومجلا ؤلادازة ولجان الخدكُم في اللُام بمساولُامهم مً خ لٌ جصوٍدهم باإلاعلىماث الخفصُلُت التي ؤلا 

ًدخاجىن بليها. خُث حعد وظُفت الخدكُم الداخلي الى جاهب الخدكُم الخازجي مً آلُاث السكابت طمً بػاز 

ىزث وظُفت الخدكُم الداخلي جؼىزا هبيرا هُيل الخىهمت، وخاصت في الخد مً الفساد اإلاالي وؤلادازي. خُث جؼ

خاصت في آلاوهت ألاخيرة مً خ لٌ الخعٍسف الخدًث للخدكُم الداخلي الصادز عً معهد اإلادكلين الداخلُين في 

ىُت لسىت  . وؤدي ذلً الخؼىز بلى حغُير الىظسة اللدًمت للخدكُم الداخلي مً مجسد 1111الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ء والاهدسافاث والخفاظ على ألاصٌى بلى بطافت كُمت للميشإة وؤداة فعالت في خدمت الادازة آلُت لىشف ألاخؼا

س هظام السكابت الداخلُت وهرلً في جلُُم وادازة اإلاخاػس والخماًت  مً خ لٌ مساهمخه في جصمُم وجلُُم وجؼٍى

 ُم ؤهداف اإلايشإة.منها ودعم عملُاث الخىهمت وجلدًم اإلاشىزة إلاجلا الادازة، وبالخالي طمان جدل

  أسئلة الدراسة الدراسة

 مىطىع البدث كمىا بصُاغت الدساٌئ السثِس ي على الىدى الخالي: 

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في ثفعيل حوكمة الشركات ؟ 

خفسع عً هرا الدساٌئ السثِس ي ألاسئلت الفسعُت الخالُت:  ٍو

 خ لٌ جلُُم هظام السكابت الداخلُت؟  ما مدي مساهمت الخدكُم الداخلي في خىهمت الشسواث مً -1

 ما مدي مساهمت الخدكُم الداخلي في خىهمت الشسواث مً خ لٌ جلُُم وادازة اإلاخاػس ؟ -2

 هل جىجد ع لكت جياملُت وحعاوهُت بين الخدكُم الداخلي ومجلا الادازة ولجىت الخدكُم ؟ -3

 هل جىجد ع لكت حعاوهُت بين الخدكُم الداخلي والخدكُم الخازجي؟ -4

 

 

 فرضيات الدراسة
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 وهةجاباث مبدثُت لألسئلت اإلاؼسوخت كمىا بصُاغت الفسطُاث الخالُت: 

. و جخفسع عً مسخغاهمالفسطُت السثِسُت: ٌساهم الخدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث في اإلااسست اإلاُىاثُت 

 الفسطُت السثِسُت، الفسطُاث الفسعُت الخالُت:

 ٌساهم الخدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث مً خ لٌ جلُُم هظام السكابت الداخلُت.  -1

 ٌساهم الخدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث مً خ لٌ جلُُم وادازة اإلاخاػس. -2

ٌساهم الخدكُم الداخلي في خىهمت الشسواث مً خ لٌ ع لكخه الخياملُت والخعاوهُت مع مجلا الادازة ولجىت   -3

 الخدكُم. 

 ٌساهم الخدكُم الداخلي في خىهمت الشسواث مً خ لٌ ع لكخه الخعاوهُت مع الخدكُم الخازجي.  -4

 أهمية الدراسة

جظهس ؤهمُت الدزاست مً جهت، في ألاهمُت التي خظُذ بها خىهمت الشسواث في آلاوهت ألاخيرة خُث ؤصبدذ جمثل 

ص الخل ألامثل للخد مً الفساد اإلاالي وؤلادازي، والخ فاظ على خلىق اإلاساهمين وؤصخاب اإلاصالح، باإلطافت بلى حعٍص

ؤلافصاح والشفافُت في اإلااسست. ومً جهت زاهُت، في ؤهمُت دوز وظُفت الخدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث 

ؤهدافها  مً خ لٌ الدوز الخدًث اإلاىىغ بالخدكُم الداخلي واإلاخمثل في بطافت كُمت للميشإة ومساعدمها على جدلُم

 مً خ لٌ جلُُم وجدسين بجساءاث ادازة اإلاخاػس والسكابت. 

 اهداف الدراسة

 جخمثل ؤهداف الدزاست في : 

 بللاء الظىء على مفهىم خىهمت الشسواث و مبادئها و آلُاث جؼبُلها. –

 بللاء الظىء على مفهىم الخدكُم الداخلي والخؼىزاث التي ػسؤث علُه.  - 

 خدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث.ببساش دوز وظُفت ال -

 ببساش الع لكت الخياملُت والخعاوهُت للخدكُم الداخلي مع مجلا ؤلادازة ولجىت الخدكُم.  - 

 ببساش الع لكت الخعاوهُت للخدكُم الداخلي مع الخدكُم الخازجي. -
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  أسباب اختيار املوضوع

 الخخصص، و زغبدىا الصخصُت لإلإلاام بمىطىع البدث. ؤسباب شخصُت هظسا إلا لثمت اإلاىطىع اإلاجاٌ -

ؤهمُت اإلاىطىع وخدازخه خُث اشداد الاهخمام بمىطىع خىهمت الشسواث خاصت في ؤعلاب الانهُاز اإلاالُت العاإلاُت -

 خُث ؤصبذ جؼبُم مبادت الخىهمت طسوزة لخسً ؤداء اإلااسساث وللخد مً الفساد اإلاالي وؤلادازي 

 لخدكُم الداخلي والُت زكابُت في اػاز خىهمت الشسواث وؤداة لخفعُلها.هظسا ألهمُت دوز ا -

 الدراسات السابقة  

دور املراجعة الداخلية في ثطبيق حوكمة املؤسسات: دراسة دزاست عمس علي عبد الصمد، اإلاىسىمت ب: " -1

 . 2001" زسالت ماجسخير باإلاداسبت واإلاالُت، جامعت اإلادًت، سىت ميداهية

زاست بلى جبُين دوز اإلاساجعت الداخلُت هألُت مً آلُاث جؼبُم خىهمت اإلااسساث وهرا سبل جفعُلها مهدف هره الد

في الجصاثس، مً وجهت هظس مجمىعت مً اإلاهىُين )مدزاء اكسام اإلاساجعت الداخلُت( والاوادمُين ) اساجرة اإلاداسبت 

على ز لر عىاصس زثِسُت على ؤساسها جخددد  واإلاساجعت( وخلصذ الدزاست بلى هخاثج ؤن اإلاساجعت الداخلُت جسجىص 

دزجت جإزيرها في خىهمت اإلااسساث وجخمثل هره العىاصس في ؤهلُت اإلاساجع الداخلي، اسخل للُخه و مىطىعُخه، وجىدة 

 ؤداء عمله.

"دور إدارات املراجعة الداخلية في ثفعيل مبادئ الحوكمة،  دزاست ببساهُم بسخاق وسمان، اإلاىسىمت ب : -2

غصة  زسالت ماجسخير باإلاداسبت، جامعتثطبيقية على قطاع املصارف العاملة بفلسطين" دراسة 

 . 2001ؤلاس لمُت، سىت 

هدفذ الدزاست بلى معسفت دوز بدازاث اإلاساجعت الداخلُت في جفعُل مبادت الخىهمت في اإلاصازف العاملت في فلسؼين 

إلاخاػس ودوزها في جفعُل خىهمت اإلاصازف ودزاست مُداهُت خُث جم الترهيز على ؤداء اإلاساجعت الداخلُت وع لكتها با

شملذ كؼاع اإلاصازف، وخلصذ الدزاست بلى ؤن هىان جإزير هبير للمُثاق ألاخ لقي للمساجعت الداخلُت على خىهمت 

اإلاصازف ولظمان جىفُر ؤعماٌ الخىهمت ًجب ؤن ًخىاجد الخىظُم ؤلادازي واإلانهي اإلاخيامل والري ٌشمل مجلا 

د/سمير کامل مدمد -3زة، لجىت اإلاساجعت، بدازة اإلاساجعت الداخلُت، بدازة اإلاخاػس مع وظُفت مساكبت الامخثاٌ. ؤلادا

مع دراسة -العوامل املحددة لجودة وظيفة املراجعة الداخلية في ثحسين جودة حوكمة الشركاتعِس ى: "

ت، العدد زكم  - ثطبيقية  . 2002، جاهفي  45، اإلاجلد زكم 1مجلت ولُت الخجازة للبدىر العلمُت، جامعت الاسىىدٍز

يا، اهجلترا، واسترالُا خٌى جىدة اإلاساجت الداخلُت  اهخمذ هره الدزاست بابساش اهم البدىر التي جسث في امٍس

مع مخؼلباث خىهمت  الداخلُت كد شادث خصىصاوالاججاهاث الخدًثت لها، وخلص الباخث الى ان اهمُت اإلاساجعت 

 اإلااسساث وهرا فُما ًخص دعمها للمساجع الخازجي، مجلا الادازة، لجىت اإلاساجعت، والادازة العلُا.

لت معالجت ول دزاست وهخاثجها. وما ًميز هره   مً خ لٌ عسض الدزاساث السابلت ًخضح وجىد اخخ لف بين ػٍس

ص على الدوز الخدًث اإلاىىغ بالخدكُم الداخلي الداعم الخىهمت الشسواث واإلاخمثل في الدزاست عً سابلامها انها جسه

مىظم وصازم لخلُُم وجدسين فعالُت اجساءاث ادازة اإلاخاػس والسكابت  اطافت كُمت للماسست مً خ لٌ مىهج

اءة اإلادكم الداخلي، واسخل للُخه الداخلُت. والترهيز هرلً على الالتزام باإلاعاًير الدولُت للخدكُم الداخلي اإلاخعللت بىف



 مقدمة عامة

 

 

 د

اإلاُىاثُت  ومىطىعُخه، وجىدة اداء مهامه. ولخدلُم هره ألاهداف جمذ الدزاست اإلاُداهُت على مسخىي اإلااسست

 .مسخغاهم

ً الخىفُرًين، وزئساء الدواثس، وزئساء اإلاصالح واإلادكلين الداخلُين،  خُث جم جىشَع اسخبُاهاث الدزاست على اإلادًٍس

 ػازاث ألخد آزائهم خٌى مىطىع الدزاست. وبعع الا 

 حدود الدراسة

مهخم هره الدزاست بةبساش دوز وظُفت الخدكُم الداخلي في جفعُل خىهمت الشسواث مً خ لٌ جلُُم هظام السكابت 

ص ؤلافصاح والشفاف ُت الداخلُت و جلُُم وبدازة اإلاخاػس وع لكت الخدكُم الداخلي بباقي آلُاث الخىهمت ودوزه في حعٍص

 في اإلااسست. 

 منهج الدراسة

جم بجباع اإلاىهج الىصفي الخدلُلي في بجساء الدزاست باليسبت للجصء الىظسي خُث اسخعمل اإلاسح اإلاىخبي بجمع ما  

جِسس مً اإلاالفاث و البدىر اإلاخعللت بمىطىع الدزاست. واإلاىهج الاسخداللي او الاسخلساجي باليسبت للجاهب الخؼبُلي 

ً الخىفُرًين واإلادكلين وزئساء الدواثس وزئساء اإلاصالح مسخخدمين الاسخب ُان، خُث جم جىشَعه على اإلادًٍس

 . مسخغاهمباإلااسست اإلاُىاثُت لىالًت 

 صعوبات الدراسة

جىمً صعىباث الدزاست في خدازت اإلاىطىع وكلت اإلاساجع التي جىاولذ مىطىع ع لكت الخدكُم الداخلي بدىهمت  

ً لإلجابت على  الشسواث. باإلطافت بلى صعىباث الكُىاها بزىاء الدزاست اإلاُداهُت جمثلذ في عدم اسخجابت بعع اإلادًٍس

مىً مً الخصٌى على ؤجىبت ؤعظاء مجلا ؤلادازة بسبب عدم الاسخبُان بسبب اوشغاالمهم و حغُبهم .هما اهىا لم هخ

 وجىدهم باإلااسست خ لٌ فترة التربص ذلً اليىنهم ؤعظاء خازجين عً اإلااسست.

 هيكل الدراسة

للد كمىا بخلسُم مىطىع البدث بلى ز لزت فصٌى ، فصلين ًمث لن الجاهب الىظسي و الفصل الثالث ًمثل الجاهب  

 الخؼبُلي.

لفصل ألاٌو بلى ماهُت خىهمت الشسواث، ومبادئها باإلطافت بلى مدددامها وزواثصها وألاػساف اإلاعىُت جؼسكىا في ا -

.  بخؼبُلها. هما جىاولىا فُه هرلً ألابعاد الخىظُمُت الخىهمت الشسواث وججازب بعع الدٌو

ومعاًير ومساخل جىفُر في خين جم اجؼسق في الخؼسق في الفصل الثاوي بلى وشإة وجؼىز مفهىم الخدكُم الداخلي،  -

مهمت الخدكُم والخلىُاث اإلاسخعملت، باإلطافت بلى ع لكت الخدكُم الداخلي بدىهمت الشسواث مداولين ببساش 

ع لكت الخدكُم الداخلي بمجلا ؤلادازة ولجىت الخدكُم والى دوز الخدكُم الداخلي في جلُُم هظام السكابت 

 كتها بالخدكُم الخازجي.الداخلُت وبدازة اإلاخاػس باإلطافت بلى ع ل

ىا فيها التربص، والى  مسخغاهموفي ألاخير جظمً الجاهب الخؼبُلي حعٍسف اإلااسست اإلاُىاثُت لىالًت  - التي اجٍس

لت اإلاخبعت في الدزاست. هما جىاولىا فُه هرلً عسض وجدلُل هخاثج الدزاست.   الؼٍس
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 الفصل ألاول : إلاػاز املفاهيمي لحوهمت الشسواث. 

 جمهيد الفصل:

اشدادث ؤهمُت خىهمت الؼسواث هدُجت الججاه هثحر مً دٌو الِالم بلى الخدٌى بلى الىٌم الاكخـادًت السؤطمالُت التي 

هبحرة ُلى الؼسواث الخاؿت لخدلُم مِدالث مسجفِت ومخىاؿلت مً الىمى الاكخـادي. وكد ؤدي ٌِخمد فيها بدزحت 

احظاَ حجم جلً اإلاؼسوُاث بلى اهفـاٌ اإلالىُت ًُ ؤلادازة، ودفّ احظاَ حجم الؼسواث واهفـاٌ اإلالىُت ًُ 

ً، وبلى وكَى هثحر مً الؼسواث في ؤشماث مالُت. خُث طاهمذ  ؤلادازة بلى كِف آلُاث السكابت ُلى جـسفاث اإلادًٍس

هره الِىامل في دفّ مفهىم حدًد الى الٌهىز وهى مفهىم خىهمت الؼسواث التي حاءث لخمثل الخل اإلاىاطب إلاِالجت 

 ُلُه والتي هاٌ جإزحرها اغلب الخِامالث في الاطىاق الِاإلاُت. الانهُاز واشمت الثلت التي جسجبذ

 م هرا الفـل الى زالزت مباخث8ولإلخاهت بمىكَى الخىهمت فلد جم جلظُ 

، طيخوسق في هرا اإلابدث الى ؤطباب وبىاُث ًهىز خىهمت الؼسواث املبحث ألاول: ماهيت حوهمت الشسواث 

 والخِاٍزف الىازدة بؼإنها، وزـاثـها. 

، طىدىاٌو فُه مبادت وؤهمُت وؤهداف خىهمت الؼسواث باإلكافت بلى املبحث الثاوي: أشاشياث حوهمت الشسواث

 هٌامها ومددداتها هما طيخوسق فُه هرلً بلى زواثص خىهمت الؼسواث وألاهساف اإلاِىُت بخوبُلها 

طيخوسق  وواكع الحوهمت في الجزائس املبحث الثالث: إلابعاد الخىظيميت لحوهمت الشسواث وججازب بعع الدول 

ٌ للخىهمت باإلكافت بلى واكّ فُه بلى ؤلابِاد الخىٌُمُت لخىهمت الؼسواث والى ججازب او جوبُلاث بِم الدو 

 الخىهمت في الجصاثس.
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 املبحث ألاول: ماهيت حوهمت الشسواث.  

 املؼلب ألاول: اشباب وبواعث ظهوز حوهمت الشسواث 

ت الىوالت وما ازجبى بها مً بللاء اللىء ُلى اإلاؼاول التي جيؼإ هدُجت 1أوال: هظسيت الووالت حِازق 8 ؤدي ًهىز هٌٍس

ت  ادة ؤلاهخمام والخفىحر في كسوزة وحىد مجمُى اإلاـالح بحن ؤُلاء مجالع بدازة الؼسواث وبحن اإلاظاهمحن، الى ٍش

مً اللىاهحن واللىاثذ التي حِمل ُلى خماًت مـالح اإلاظاهمحن والخد مً الخالُب اإلاالي وؤلادازي الري ًلىم به 

 كام ول مً 6754ت. وفي ُام ؤُلاء مجالع ؤلادازة بهدف حٌُِم مـالخهم الخاؿ

 "jensen and meckling"   باإلهخمام بمفهىم خىهمت الؼسواث وببساش ؤهمُخه في الخد ؤو الخللُل مً اإلاؼاول التي كد

ت مً الدزاطاث الِلمُت والِملُت والتي ؤهدث ُلى ؤهمُت  جيؼإ مً الفـل بحن اإلالىُت وؤلادازة. والخم ذلً مجمُى

ً في ؤُلاء مجالع الؼسواث.ؤلالتزام بمبادت خىهم ادة زلت اإلاظدثمٍس  ت الؼسواث وؤزسها ُلى ٍش

ت مً الِالكاث الخِاكدًت وان وحىد اإلايؼإة  2حعسيف هظسيت الووالت -6 ت الىوالت اإلايؼإة بانها مجمُى 8 جـف هٌٍس

اإلاىازد  ًخدلم مً زالٌ واخد او اهثر مً الِلىد الاجفاكُت، وؤن ُلىد الاطخسدام ما هي الا ؤدواث لخسـُف

م جدلُل الخـاثف الِامت لِلىد  ووؿف الغسق مً وؼان اإلايؼإة وبالخالي ًمىً دزاطت اإلايؼإة ًُ هٍس

ُف الخاؿت بها.   الخًى

ُالكت الىوالت بإنها ُلد ًلىم بمىحبه واخد ؤو ؤهثر مً ؤلافساد )ألاؿُل ؤو  jensen  &Meckling (6754)   ًـف

ماٌ والخدماث بالىُابت ُىه، وفي اإلالابل ًفىق ألاؿُل اإلاىول( بخُِحن واخد ؤو ؤهثر  )الىهُل( ليي ًىجص بِم ؤلُا

 الىهُل في اجداد بِم اللسازاث.

 :3فسوض هظسيت الووالت-2 

 ًخمحز ول مً ألاؿُل والىهُل بالسػد الاكخـادي و ٌظعى بلى حٌُِم مىفِخه الراجُت.  -

مل  - ازخالف ؤهداف و ؤفللُاث ول مً ألاؿُل والىهُل، فبِىما ٌظعى ألاٌو بلى الخـٌى ُلى ؤهبر كدز مً حهد ُو

، فةن الىهُل ٌظعى بلى حٌُِم مىفِخه مً زالٌ الخـٌى ُلى ؤهبر كدز مً  و جـسفاث الىهُل ملابل ؤحس مِلٌى

 اإلايافأث والخىافص واإلاصاًا مّ برٌ حهد اكل. 

سحّ ذلً بلى 8ازخالف اإلاساهس   ة التي ًخدملها ول مً ألاؿُل و الىهُل، ٍو

ُدم كدزة ألاؿُل ُلى مخابِت ومالخٌت ؤداء وكسازاث وجـسفاث الىهُل بـىزة مباػسة هدُجت مِاٌؼت ألازحر  -

 لٌسوف الِمل ومؼاوله وؤلاإلاام بسـاثف الخىٌُم.

بُت والخـاثف الصخـُت ليل مً ألاؿُل و  -  الىهُل. ازخالف الخلفُت الخدٍز

 ازخالف بمياهُت الخىؿل بلى اإلاِلىماث و فهمها ليل مً ألاؿُل و الىهُل. -
                                                      

ت، مـس،    1  .61، ؾ 2004د. مدمد مـوفی طلیمان ، خىهمت الؼسواث و مِالجت الفظاد اإلاالي و الادازي ، الداز الجامُِت، ؤلاطىىدٍز

، الداز الجامعيت 2حماد، حوهمت الشسواث )شسواث كؼاع عام و خاص و مصازف( املفاهيم املبادئ الخجازب املخؼلباث(، غد ػازق عبد العال   2

 .77، ص2007اللاهسة، مصس، 
 .70ػازق عبد العال حماد، مسجع شابم، ص -د  3
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خحن جخلازب ؤهدافها وهما هال مً 1مشاول هظسيت الووالت-2 ت الىوالت حِبحرا للِالكت الخِاكدًت بحن مجمُى 8 حِد هٌٍس

ت الىوالت بلى ؿُاغت  الِالكت بحن هاالء ألاهساف بهدف حِل الاؿالء )اإلاالىحن( والىهالء )اإلادزاء( وتهدف هٌٍس

جـسفاث الىهُل جىـب في حٌِیم زسوة اإلاالىحن. ومً زالٌ هره الِالكت جيؼإ الِدًد مً اإلاؼاول، لِدم وحىد 

 ُلىد واملت.

لـد برلً ؤن هال  مشيلت جظازب املصالح: - 1 - 2 ؤن هال مً ألاؿُل والىهُل شخـا ًخمحز بالخـسف السػُد ٍو

حٌُِم مىفِخه اإلاخىكِت، بذ ٌِد ذلً بمثابت هدف ًفظس جـسفاث ول منهما فاإلااليىن طىف ٌِملىن  منهم ٌِمل ُلى

مً احل حٌِیم زسوتهم وجدلُم مـالخهم الراجُت بؼيل مىفسد بالِاثد اإلاالي اإلاخىكّ الري طِخىلد مً اطدثمازاتهم 

خهم الراجُت بخٌُِم ُاثدهم )زسوتهم( و في الؼسهت بىاطوت اإلادزاء. ؤما اإلادزاء فظىف ٌِملىن ُلى جدلُم مـال

ولى وان ذلً ُلى خظاب مـلخت اإلاالىحن، فاإلاـالح Leisure   هرلً بِدم برٌ الجهد ؤو ما ٌظمى بىكذ الساخت

الراجُت للمدًس جمثل ميىهاث الِاثد اإلاخىكّ الري طُدـل ُلُه مً الؼسهت ، وهي اخد الدوافّ اإلاازساث الظلىهُت 

ت ؤو مـالح مظخلبلُت، هما ؤنها كد جخلمً مىافّ مالُت وؤًلا غحر لإلدازة الِلُا، و  كد جيىن هره اإلاـالح حاٍز

 2مالُت، هما ؤن اإلادًس كد ًدـل ُلى هره اإلاىافّ بؼيل مباػس ؤو غحر مباػسة

خُث ًخىافس للىهُل ) وهى ؤلادازة( ول اإلاِلىماث اإلاخاخت ًُ اإلااطظت مً  مشيلت عدم جماثل املعلوماث: - 2 -. 2

ظخسدم الىهُل هره اإلاِلىماث لخدلُم مـلخخه الصخـُت ختى لى حِازكذ مّ  واكّ مِاٌؼخه الُىمُت لها َو

سفي البِم آلازس، ؤو ًلدم اإلاِلى  ـلخت ألاؿُل، ومً اإلامىً ؤن ًفصحم ماث الىهُل ًُ بِم هره اإلاِلىماث ٍو

لت ججِل ألاؿُل ًلُم مجهىداجه في ؤفلل ؿىزة ممىىت ؤو في وكّ ؤفلل مما جىافسث ول اإلاِلىماث  بوٍس

 3لألؿُل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
مشاول الووالت ، امللخلى الدولي حول إلابداع والخغيير د جبول محمد هوزي، د على خلف شلمان، دزاشت حول حوهمت الشسواث و دوزها في جخفيع  -  1

 18الخىظيمي في املىظماث الحدًثت ، جامعت املصدىصسيت العساق، ص
 هفع اإلاسحّ الظابم، هفع الـفدت   2

 .57دهازق خماد ُبد الِاٌ ، مسحّ طابم، ؾ  3 
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 ( مشاول هظسيت الووالت1شيل زكم )

 جخويل شلؼت اجخاذ اللسازاث

 جخويل شلؼت اجخاذ اللسازاث       

 

 مؼاول الىوالتجىلد 

 

 

 

 

 

 

 

   جازس في                         

 

 

 . 65زلف طلُمان، مسحّ طابم ؾ اإلاـدز د جبٌى مدمد فىشي ،د ُلى 

 

ت وىش ) :La Théorie de cout de transaction 1 ثاهيا: هظسيت جيلفت الصفلاث مً  6751( الظىت coaseحِخبر هٌٍس

اث ألاولى التي فظسث جيالُف الـفلاث و جوسكذ بليها بؼإن جىاحد اإلااطظت. خُث اُخبرث اإلايؼإة مىحىدة  الىٌٍس

ت وىش ُلى ان ُالكاث الِمل هي مً حِمل ُلى  جسفُم جيالُف  هبدًل ًُ ؿفلاث ؤهثر جيلفت. خُث جلىم هٌٍس

الـفلاث ودوز الِماٌ في هرا الخسفُم مخِلم بىٌام الدؼغُل، اإلايافئاث، التركُت، مسكبت وجلُُم ألاداء. وؤهلم 

ت جيالُف الـفلاث بلى  ت في الِالكاث الاكخـادًت حِبحر جيلفت الـفلت. حِىد هٌٍس ُلى ؤطباب بزفاق هره الىٌٍس

لُمظىن  الباخث اولُفس   prix genere desخُث كام بدظمُت ألاطِاز اإلاىلدة للخيالُف ؤلاكافُت  6753في طىت  ٍو

couts supplementaires ه الخيالُف ؿىفذ بلى زالر فئاث8 جيالُف البدث بخيالُف الـفلاث ؤو اإلاِامالث وهر

 واإلاِلىمت جيالُف الخفاوق وبجساد اللساز، جيالُف اإلاساكبت والخىفُر. 

ت الخجدز ؤن الفاُلحن في اإلااطظت ًوىزون  :La Théorie de l ' enracinement  2ثالثا: هظسيت الخجرز جفترق هٌٍس

باإلااطظت والِمل ُلى خسمان اإلاىافظحن اإلادخملحن مً الدزٌى بليها، هرا ما  بطتراجُجُتهم للخفاي ُلى مياهتهم

ً هسد فِل ًُ السكابت  يخج ججرز اإلادًٍس ٌظمذ لهم بالسفّ مً طلوتهم ومً مظاخت بدزاههم إلاا ًجسي باإلااطظت ٍو

                                                      
سة، خفٍُ هاحس ولخىم، اإلاساحِت الدازلُت هإلُت لخفُِل مبادت خىهمت   1 اإلااطظاث في اإلااطظاث الاكخـادًت ، دزاطت اطخبُاهُت، مرهسة ماطتر حامِت البٍى

 .62،ؾ2061-2062
 .66هفع اإلاسحّ، ؾ    2

 ألاصيل
Principal 

 الوهيل
Agent 

 مشيلت جظازب

 املصالح

 

 املعاهض مشيلت الاخخياز

 

 مشيلت عدم جماثل

 املعلوماث

 

 مشكلة تحمل المخاطرة

حماًت حلوق مالىيها ألاخسين من 

 املصالح أصحاب
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ت لفِالُت السكابت اإلامازطت ُل  ًالدازلُت والخازحُت اإلاىحهت بليهم. خُث م ً بهدف خماًت الؼسون اللسوٍز ى اإلادًٍس

 مـالح اإلاظاهمحن وباقي ألاهساف لديها8

هفاءة اإلاساكبحن8 حِني برلً اللدزة ُلى امخالن وخُاشة اإلاِلىماث ومِسفت زاؿت وحُدة بالبِئت وبباقي  -

 الفاُلحن ومِالجت جلً اإلاِلىماث.

ت جيلفت الـفلاث ُلى الخ - ت الىوالت وهٌٍس  ـسف الاهتهاشي للمساكبحن. جدفحز اإلاساكبحن8 زهصث ول مً هٌٍس

-  ً ت الخجرز ُالمت اطخفظاز ًُ الِالكاث اللاثمت بحن اإلادًٍس اطخلاللُت اإلاساكبحن8 خُث وكِذ هٌٍس

ً جمس بإزبِت مساخل هيFAMA et JENSEN 8  6761واإلاساكبحن وفلا ٌ)  ( فةن السكابت الفِالت ُلى اإلادًٍس

ب والخِلُم اإلاخِلم باالكتراخاث اإلالدمت   كبل اطخِماٌ اإلاىازد. الخدٍز

 اإلاىافلت اإلاخـلت بازخُاز مبادزاث و زُازاث اللسازاث.

 تهُئت ًسوف جىفُر اللسازاث اإلاىافم ُليها .          

 السكابت مً زالٌ كُاض ؤداء الىهالء.        

بن ألاطباب السثِظُت التي ؤدث بلى الاهخمام اإلاتزاًد بمفهىم خىهمت الؼسواث جىمً في  : 1زابعا : الانهيازاث املاليت

ألافلظاث التي حِسكذ لها الىثحر مً الؼسواث في الدٌو اإلاخلدمت ومثاٌ ُلى ذلً الانهُازاث اإلاالُت التي خدزذ في 

يا الالجُيُت ُام  م   Enronوؤشمت ػسهت اهسون   6775ُدد مً دٌو ػسق آطُا وامٍس التي واهذ حِمل في مجاٌ حظٍى

ىُت ُام   Worldcomم وهرلً ؤشمت ػسهت وزلد وىم  2006الىهسباء و الغاش الوبُعي في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ىُت لالجـاالث ُام  م وبذا هٌسها بلى ؤهم ألاطباب التي ؤدث بلى هره الانهُازاث جسحّ مٌِمها بلى الفظاد  2002ألامٍس

بي بـفت ُامت والفظاد اإلاالي بـفت زاؿت، مّ مساُاة ؤن الفظاد اإلاداطبي ًسحّ في اخد حىاهبه ؤلادازي واإلاداط

بلى دوز مساكبي الخظاباث وجإهُدهم ُلى صخت اللىاثم اإلاالُت وما جخلمىه مً مً مِلىماث مداطبُت، ذلً ُلى 

إلااطظاث الاكخـادًت ، وكد هخج ًُ ذلً زالف اإلاِلىماث الخلُلُت التي حِبر ُنها ألاوكاَ اإلاالُت لهره الؼسواث وا

ت مً آلازاز الظلبُت ؤهما فلدان الثلت في اإلاِلىماث اإلاداطبُت و فلدانها للجىدة.   مجمُى

هدُجت ليل هرا اشداد الاهخمام بمفهىم خىهمت الؼسواث، وؤؿبدذ مً السواثص ألاطاطُت التي ًجب ؤن جلىم ُليها 

د مً اإلاىٌماث والهُأث الدولُت بخإهُد مصاًا هرا اإلافهىم والخث ُلى اإلااطظاث الاكخـادًت، خُث كامذ الِدً

التي جم حؼىُلها لىكّ اهاز  cadbury commityجوبُله في الؼسواث واإلااطظاث الاكخـادًت مثل لجىت وادبحري 

دي اإلاملىت اإلاخددة، ومىٌمت الخِاون الاكخـا م  في6777ُام  cabury best practiceخىهمت الؼسواث باطم 

في  CALPERS، وؿىدوق اإلاِاػاث الِامت 6777التي كامذ بىكّ مبادت خىهمت الؼسواث ُام  OECDوالخىمُت 

ىُت.  الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 املؼلب الثاوي: مفهوم حوهمت الشسواث 

لُت كدًمت حِبر ًُ كدزة زبان الظفُىت   أوال: وشأة مفهوم حوهمت الشسواث:  ٌِىد لفٍ الخىهمت بلى ولمت بغٍس

اؿحر والِىاؿف، وما ًمخلىه مً كُم وؤزالق هبُلت،  لُت ومهازجه في كُادة الظفُىت وطى ألامىاج وألُا ؤلاغٍس

                                                      
ُفت الخدكُم في مجاٌ خىهمت الؼسواث لخجظُد مبادت و مِاًحر الخىمُت اإلاظخدامت دزاطُت لبِم اإلااطظاث الـىاُُت مر -  1 هسة لىُل فاجذ غالب ، جوىز ًو

ماٌ و الاطتراجُجُت للخىمُت اإلاظخدامت، حامِت فسخاث ُباض طوُف،   .4، ؾ2066-2060ػهادة اإلااحظخحر ، جسـف ادازة الُا
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فت في الخفاي ُلى ؤزواح وممخلياث السواب وزُاًخه وخماًخه لألماهاث و البلا ُت التي في وطلىهُاث هصيهت وػٍس

 . 1ُهدجه وبًـالها ألصخابها

( باالهخمام بمفهىم خىهمت الؼسواث وببساش ؤهمُتها في الخد ؤو Jenson and Mecklingكام ول مً ) 6754وفي ُام 

ت الىوالت زةالخللُل مً اإلاؼاول التي كد جيؼإ مً الفـل بحن اإلالىُت وؤلادا  . 2والتي مثلتها هٌٍس

بهرا اإلافهىم بـىزة واضخت ُىدما كام ؿىدوق اإلاِاػاث الِامت في الىالًاث اإلاخددة ومً اإلاالخٍ ؤن الاهخمام 

ىُت  بخٍِسف خىهمت الؼسواث وبللاء  The california public Employees Retirement system CALPERSألامٍس

ُت والخاؿت كامذ اللجىت الىهى 6765اللىء ُلى ؤهمُتها ودوزها في خماًت خلىق اإلاظاهمحن. ؤما في ُام 

سها اإلاظمى  SEC securities exchange commissionباالهدسافاث في بُداد اللىاثم اإلاالُت والخابِت ٌ  بةؿداز جلٍس

دواي  ت مً الخىؿُاث الخاؿت بخوبُم كىاُد خىهمت  Treadway) (Commissionباطم لجىت جٍس اإلاخلمً مجمُى

م الاهخمام بمفهىم  الؼسواث وما ًسجبى بها مً مىّ خدور الغؽ والخالُب في بُداد اللىاثم اإلاالُت، وذلً ًُ هٍس

ص مهمت اإلاساحِت الخازحُت ؤمام مجالع بدازة الؼسواث  .3هٌام السكابت الدازلُت وحٍِص

لخىهمت الؼسواث  لجىت ألابِاد اإلاالُت للد واهذ البداًت الخلُلُت لالهخمام بمفهىم خىهمت الؼسواث خُىما ؤؿدزث

(Cadbury دٌظمبر )س اإلاالُت وطىق لىدن لألوزاق اإلاالُت بِىىان  6772 سها واإلاؼيل مً كبل مجلع الخلاٍز جلٍس

ألابِاد اإلاالُت لخىهمت الؼسواث، وللد ؤزدث خىهمت الؼسواث بِدا آزس بِد خدور ألاشماث اإلاالُت وبفالض الِدًد 

ىُت في نهاًت ُام  اث الؼسواث ألامٍس س 2006مً الؼسواث والفلاثذ اإلاالُت في هبًر لى اإلاظخىي الدوليي ٌِخبر الخلٍس ، ُو

 الـادز ًُ مىٌمت الخىمُت والخِاون الاكخـادي 

  (1999,OECD(   )Organization For Economic Co Operation And Devlopment)   

( هى ؤٌو اُتراف دولي زطمي برلً Principles of Corporate Governanceبِىىان 8 مبادت خىهمت الؼسواث )

 4اإلافهىم

الاكخـادًحن  ُلى اإلاظخىي الِالمي ال ًىحد حٍِسف مىخد مخفم ُلُه بحن وافت : ثاهيا: مفهوم حوهمت الشسواث

سحّ ذلً بلى جدازله في الِدًد مً ألامىز الخىٌُمُت والاكخـادًت واإلاالُت واللاهىهُحن إلافهىم   خىهمت الؼسواث ٍو

ت مً   الخِاٍزف لهرا اإلافهىم8والاحخماُُت للؼسواث، وفُما ًلي مجمُى

س الىصح والازػاد والخىحُه وخظً   :5حعسيف الحوهمت لغويا -1  حِني الخىمت، وما جلخلُه الخىمت مً جلٍس

 الخىم ُلى ألاػُاء. 

 هما حِني ؤًلا الخىم والظُوسة ُلى ألامىز بىكّ اللىابى واللُىد التي جدىم وجخدىم في الظلىن.  -

 مسحُِاث ازالكُت وزلافُت في كىء الخجسبت والخبرة.حِني هرلً الاخخيام الى  -

                                                      
ت الىُل الِسبُت، اللاهسة، مـس، -د-  1  .5، ؾ2003مدظً اخمد الخلحر، خىهمت الؼسواث، مجمُى
  61مدمد مـوفی طلیمان ، مسحّ طابم، ؾ د    2
 .62طلیمان، مسحّ طابم ، ؾد  مدمد مـوفی   3
ازي، مسبر مالُت د مظِىد دزواس ي و ؤكُف هللا مدمد الهادي ، فِالُت وؤداء اإلاساحِت الدازلُت في ًل خىهمت الؼسواث هألُت للخد مً الفظاد اإلاالي والاد   4

 .1،ؾ2062ماي  5-4حامِت مدمد زُلس بظىسة ، ًىمي ،بىىن و ادازة اُماٌ ، اإلالخلى الىهني خٌى خىهمت الؼسواث للخد مً الفظاد اإلاالي وؤلادازي 
 33اطد مدظً اخمد الخلحري، مسحّ طابم، ؾ   5
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 هما حِني الخداهم امامها هلبا لِدالتها وبهـافها.- 

لم جخفم الىخاباث خٌى مفهىم واضح ومددد   حعسيف الحوهمت من وجهت هظس الهياث الدوليت والىخاب: -2

فها، وكد إلاـولح خىهمت الؼسواث، خُث ؤزد اإلافىسون والباخثىن وهرا اإلاىٌماث  الدولُت واإلاهىُت بالدظابم لخٍِس

ف بلى الخدازل في الِدًد مً ألامىز الخىٌُمُت والاكخـادًت واإلاالُت والاحخماُُت وهى ألامس الري  زحّ جىَى الخِاٍز

ف زم هداٌو اطخيبان اإلاِاوي واإلافاهُم  ت مً الخِاٍز مىىىا طسد مجمُى ًازس في ول مجخمّ و اكخـاد ُلى خدي. ٍو

 ت لهرا اإلافهىم.ألاطاطُ

ؼحر مفهىم خىهمت  ًمىً حٍِسف خىهمت الؼسواث بإنها جوبُم ممازطت طلواث ؤلادازة السػُدة بالؼسواث َو

الؼسواث الى اللىاهحن واإلاِاًحر التي جددد الِالكت بحن ادازة الؼسهت مً هاخُت وخملت ألاطهم وؤصخاب اإلاـالح ؤو 

 .1ألاهساف اإلاسجبوت بالؼسهت مً هاخُت ؤزسي 

س لجىت ألابِاد اإلاالُت الخىهمت الؼسواث  2cadbury حعسيف لجىت واد بيري  -  6772ُام  (Cadbury) 8 وؿف جلٍس

 ."هٌام بملخلاه جداز الؼسواث وجساكب" :خىهمت الؼسواث بإنها

( خىهمت الؼسواث بإنهاIIA 8وكد ُسف مِهد اإلادكلحن الدازلُحن ) : 3(IAحعسيف معهد املدكليم الداخليين ) -

"الِملُاث التي جخم مً زالٌ ؤلاحساءث اإلاظخسدمت مً ممثلي ؤصخاب اإلاـالح مً ؤحل جىفحر بػساف ُلى بدازة 

ومساكبت مساهس الؼسواث والخإهُد ُلى هفاًت اللىابى ؤلاهجاش ألاهداف واإلادافٌت ُلى كُمت الؼسهت مً زالٌ ؤداء 

 الخىهمت فيها". 

سفذ مىٌمت الخِاون الاكخـادي والخىمُت :OECD4لخعاون الاكخصادي والخىميت حعسیف مىظمت ا -  OECD ُو

ت مً اللىاُد والِالكاث بحن بدازة الؼسهت  ومجلع ؤلادازة واإلاالن وحمُّ ألاهساف  خىهمت الؼسواث بإنها مجمُى

التي لها ُالكت مّ الؼسهت، وهى ألاطلىب الري ًلدم الهُيل او ؤلاهاز اإلاىٌم الري ًخم مً زالله جددًد ألاهداف 

الخىافص وجدلُلها ومساكبت ألاداء وؤلاػساف الدكُم والىخاثج وألاطلىب الىاجح إلامازطت الظلوت الري ًجب بن ًلدم 

ت لخدمت مـالح الؼسهت ومظاهميها الالشمت إلاج لع ؤلادازة وؤلادازة الِلُا في الظعي لخدلُم ألاهداف اإلاىكُى

 وحظهُل اإلاساكبت الجُدة الاطخسدام مىازد وؤؿٌى الؼسواث واإلااطظاث بىفاءة وفاُلُت 

 (6777 ،OECD.) 

فإُخبرها  CIPEؤما حٍِسف مسهص اإلاؼسوُاث الِملُت الخاؿت   ICIPE 58خاصت لحعسيف مسهز املشسوعاث املاليت ا

فحن ؤُلاء مجلع ؤلادازة  8"ؤلاهاز الري جمازض فُه اإلااطظاث وحىدها. وجسهص الخىهمت ُلى الِالكت فُما بحن اإلاًى

                                                      
ت ، مج  1 ماٌ اإلاـٍس لت ولُت الخجازة د. مجدي مدمد طامي ، دوز لجان اإلاساحِت في خىهمت الؼسواث و ازسها ُلى حىدة اللىاثم اإلاالُت اإلايؼىزة في بِئت ألُا

ت ، مـس، اإلاجلد زكمللبدىر الِلمُت ، حامِت ؤلا   2007، حىان 2، الِددزكم 24طىىدٍز

 .57د هازق ُبد الِاٌ خماد، وزحّ طابم، ؾ   2
 03ِدد دًخي طُِدي و ؤلخلس اوؿیف، دوز اإلاساحِت الدازلُت في جفُِل خىهمت الؼسواث ، مجلت الدزاطاث الاكخـادًت و اإلاالُت ، حامِت الىادي ال -   3

 662ؾ 2062، 03الظىت

س اإلاالُت ، مرهسة للخـٌى ُلى دزحت اإلااحِظخ4  حر في اإلاداطبت و ماحد اطماُُل ابى خمام ، ازس جوبُم كىاُد الخىهمت ُلى الافـاح اإلاداطبي و حىدة الخلاٍز

ل ، الجامِت الاطالمُت غصة فلظوحن،    .64، ؾ2007الخمٍى
، 2007-2006اطظاث، مرهسة لىُل ػهادة اإلااحِظخحر في ُلىم الدظُحر، حامِت اإلادًت،ُمس ُلي ُبد الـمد، دوز اإلاساحِت الدازلُت في جوبُم خىهمت اإلا  5

 .6ؾ
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ى واإلاظاهمحن ؤصخاب اإلاـالح وواكعي الخىٌُماث الخيىمُت وهُفُت الخفاُل بحن ول هره ألاهساف في ؤلاػساف ُل

 ُملُاث الؼسهت".

سي الياجب مدمد مـوفى طلُمان 8 ؤن خىهمت اإلااطظاث هي هٌام مخيامل للسكابت اإلاالُت وغحر اإلاالُت ًُ  1ٍو

ت مً الوسق التي ًمىً مً زاللها ؤن ًخإهد اإلاظدثمسون مً  له ًخم بدازة اإلااطظاث والسكابت ُليها، فهي مجمُى هٍس

ت مً اللىاُد والخىافص التي تهخدي بها بدازة اإلااطظاث لخٌُِم جدلُم زبدُت مِلىلت الطدثمازاتهم ؤي م جمُى

ت مً اللىاهحن واللىاُد واإلاِاًحر التي جددد  زبدُت اإلااطظت وكُمتها ُلى اإلادي البُِد لـالح اإلاظاهمحن فيهي مجمُى

ل خملت الظىداث، الِالكت بحن بدازة اإلااطظت مً هاخُت، وخملت ألاطهم وؤصخاب اإلاـالح اإلاسجبوت باإلااطظت )مث

 الِاملحن الداثىحن، واإلاىاهىحن( مً هاخُت ؤزسي.

سفها الدهخىز هازق ُبد الِاٌ خماد ُلى انها "الىٌام الري ًخم مً زالله جىحُه ؤُماٌ اإلاىٌمت ومساكبتها ُلى  ُو

 .2ؤُلى مظخىي مً احل جدلُم ؤهدافها والىفاء باإلاِاًحر الالشمت للمظاولُت والجزاهت والؼفافُت

 بىاءا ُلى ما طبم ًمىً اطخسالؾ بإن خىهمت الؼسواث لها ُدة مِاوي جخمثل في وىنها 8  

ت مً ألاهٌمت و اللىاهحن واللىاُد الخاؿت بالسكابت ُلى ؤداء الؼسهت. -  مجمُى

ً واإلاظاهمحن وؤصخاب اإلاـالح.  -  جىٌُم الِالكاث بحن مجلع ؤلادازة واإلادًٍس

ت مً اللىاُد التي ًخم ب -  مىحبها بدازة الؼسهت والسكابت ُليها وفم هُيل مِحن ومىٌم.مجمُى

ؤلاحساءاث اإلاخسرة مً هسف ؤصخاب اإلاـالح لإلػساف ُلى بدازة ومساكبت مساهس الؼسواث وكمان جدلُم  -

 ألاهداف واإلادافٌت ُلى كُمت الؼسهت.

ت مً الخـاثف حِد ال  ثالثا:خصائص حوهمت الشسواث: سواثص ألاطاطُت، وجخمثل جخـف خىهمت الؼسواث بمجمُى

 في8 

 بةجباَ الظلىن ألازالقي اإلاىاطب والصخُذ.   الاهظباغ : -

 بخلدًم ؿىزة خلُلُت ليل ما ًددر.   الشفافيت: -

 ال جىحد جإزحراث غحر الشمت هدُجت كغىن.  الاشخلالليت: -

 بةميان جلُُم و جلدًس ؤُماٌ مجلع ؤلادازة و ؤلادازة الخىفُرًت.   املصاءلت: -

 اإلاظاولُت ؤمام حمُّ ألاهساف ذوي اإلاـلخت في اليؼإة.  املصؤوليت: -

اث ؤصخاب اإلاـلخت في اليؼإة.   العدالت: -  ًجب اخترام خلىق مسخلف اإلاجمُى

سهالىٌس بلى الؼسهت همىاهً حُد. يهخم   املصؤوليت الاجخماعيت: - ظاهم في جوٍى  .بمـلخت اإلاجخمّ َو

 

 

                                                      
 مدمد مـوفی طلیمان، مسحّ طابم، ؾ-د  1
 .2د.هازق ُبد الِاٌ خماد ، مسحّ طابم، ؾ -  2
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 ( ًوضح خصائص حوهمت الشسواث2الشيل زكم )

 23خماد، مسحّ طابم، ؾ  اإلاـدز هازق ُبد الِاٌ

 ثخصائص حوهمت الشسوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاوي: أشاشياث حوهمت الشسواث

هٌسا لألهمُت اإلاتزاًدة لٌاهسة خىهمت الؼسواث، فلد خسؿذ الِدًد مً   املؼلب ألاول: مبادئ حوهمت الشسواث: 

ت مً اللىاُد واإلاِاًحر  اإلاىٌماث الدولُت وبىزؿاث ألاوزاق الدولُت بمٌِم الدٌو اإلاخلدمت ُلى بؿداز مجمُى

ت مً مبادت خىهمت الؼسواث التي جمثل زلفُت مسحُِت كابلت للخوبُم مً كبل ؿاوعي ال ظُاطاث اإلادددة إلاجمُى

ادة جسحّ في هرا اإلالام بلى حهىد مىٌمت الخِاون  الاكخـادًت بمٌِم دٌو الِالم وزاؿت بالدٌو الىامُت ، ولِل الٍس

( التي ؤزطذ مبادت خىهمت الؼسواث في حىالث مخِددة آزسها ؤلاؿداز اإلاِاؿس لِام OECDؤلاكخـادي و الخىمُت )

 8 1 وجخمثل في طخت مبادت ؤطاطُت هي هما ًلي 2002

ت ألابِاد  طمان وجود أشاس إلػاز فعال لحوهمت الشسواث: -أوال ًخلمً ؤلاهاز الِام لخىهمت الؼسواث مجمُى

 الخالُت8 

ًجب ؤن ٌِمل هُيل خىهمت الؼسواث ُلى زفّ مظخىي الؼفافُت وهفاءة ألاطىاق وؤن ًخىافم مّ ؤخيام اللاهىن و  -

 اإلاسخلفت اإلاظاولت ًُ ؤلاػساف والسكابت والالتزام بخوبُم اللاهىن..ًددد بىكىح جلظُم اإلاظاولُاث بحن الهُئاث 

                                                      
ت اليؼس و الخىشَّ ، اللاهسة، مـس،    1  .22-17، ؾ 2006د. ُوا هللا وازد زلُل ود. مدمد ُبد الفخاح الِؼماوي، الخىهمت اإلااطظُت، مىخبت الخٍس

 ؤلاهلبان الؼفافُت الاطخلاللُت اإلاظاءلت اإلاظاولُت الِدالت اإلاظاولُت

الىٌس الى 

الؼسهت 

 همىاهً حُد

ًجب اخترام 

خلىق 

مسخلف 

اث  اإلاجمُى

ؤصخاب 

اإلاـلخت في 

 اإلايؼإة

اجباَ الظلىن 

ألازالقي 

اإلاىاطب و 

 الصخُذ

جلدًم ؿىزة 

خلُلُت ليل 

 ما ًددر

ال جىحد 

جإزحراث غحر 

الشمت هدُجت 

 كغىن

بميان جلُُم 

و جلدًس 

ؤُماٌ 

مجلع 

ؤلادازة و 

ؤلادازة 

 الخىفُرًت

اإلاظاولُت 

ؤمام حمُّ 

ألاهساف ذوي 

اإلاـلخت في 

 اإلايؼإة
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ًجب ُلى بهاز خىهمت الؼسواث ؤن ًخوىز مً وحهت هٌس ؤزسه ُلى ألاداء ؤلاكخـادي هيل وجيامل الظىق، والخىافص 

 التي ًىفسها للمؼازهحن في الظىق .

جوبُم اللىاهحن ذاث الـلت الظلوت واإلاىازد  ًجب ؤن ًيىن لدي الظلواث ؤلاػسافُت والخىٌُمُت واإلاظاولت ًُ

جب ؤن جيىن ؤخيامها في الىكذ اإلاىاطب وػفافت ومفظسة باليامل.    -ثاهيالخلبُت واحباتها بإطلىب منهي ومىكىعي، ٍو

 ًيبغي ؤن ًىفل هٌام خىهمت الؼسواث خماًت خلىق اإلاظاهمحن اإلاخمثلت في 8  حلوق املصاهمينثاهيا: 

ل ملىُت ألاطهم. -   جإمحن ؤطالُب حسجُل اإلالىُت، هلل ؤو جدٍى

 الخـٌى ُلى اإلاِلىماث الخاؿت بالؼسهت في الىكذ اإلاىاطب وبـفت مىخٌمت.  -

ذ في الاحخماُاث الِامت للمظاهمحن، اهخساب ؤُلاء مجلع ؤلادازة.  -  اإلاؼازهت والخـٍى

 الخـٌى ُلى خـف مً ؤزباح الؼسهت.  -

م في اإلاؼازهت، وفي الخـٌى ُلى مِلىماث وافُت ًُ اللسازاث اإلاخـلت بالخغحراث ألاطاطُت في للمظاهمحن الخ- 

الؼسهت والخِدًالث في الىٌام ألاطاس ي ؤو في مىاد جإطِع الؼسهت ؤو في غحرها مً الىزاثم ألاطاطُت للؼسهت، هسح 

 ؤطهم بكافُت، وؤًت مِامالث مالُت كد حظفس ًُ بُّ الؼسهت. 

ذ في الاحخماُاث الِامت للمظاهمحن وبخاهتهم ُلما باللىاُد التي بجاخت ال - فسؿت للمظاهمحن للمؼازهت والخـٍى

 جدىم احخماُاث اإلاظاهمحن. 

إلاظاهمحن، ا ًجب ؤن ًىفل هٌام خىهمت الؼسواث اإلاِاملت اإلاخيافئت لجمُّ  املعاملت املخيافئت للمصاهمين: - ثالثا

م  ومً بُنهم ؿغاز اإلاظاهمحن واإلاظاهمحن ألاحاهب، هما ًيبغي ؤن جخاح ليافت اإلاظاهمحن فسؿت للخـٌى ُلى حٍِى

لُه8   فِلي في خالت اهتهان خلىكهم، ُو

 ًجب ؤن ٌِامل اإلاظاهمىن اإلاىخمىن الى هفع الفئت مِاملت مخيافئت.

ذ و جمىُنهم مً الخـٌى ُلى اإلاِلىماث اإلاخـلت هفع خلىق ال-ًيبغي ؤن ًيىن للمظاهمحن دازل ول فئت خـٍى

ذ كبل كُامهم بؼساء ألاطهم هما ًجب بُالن ؤًت حغحراث مبىسا وفي الىكذ اإلاىاطب.  بدلىق الخـٍى

 ًجب مىّ جداٌو ألاطهم بـىزة ال جدظم باإلفـاح ؤو الؼفافُت.  -

ً الخىفُرًحن ؤلافـ - اح ًُ وحىد ؤًت مـالح زاؿت بهم ؤو برويهم كد ًيبغي ؤن ًولب مً مجلع ؤلادازة ؤو اإلادًٍس

 جخـل بِملُاث ؤو مظاثل جمع الؼسهت. 

تراف بدلىق  دوز أصحاب املصالح في حوهمت الشسواث:-زابعا ًجب ؤن ًىوىي بهاز خىهمت الؼسواث ُلى الُا

ؤصخاب اإلاـالح هما ًسطُه اللاهىن وؤن ٌِمل ؤًلا حصجُّ الخِاون بحن الؼسواث وبحن ؤصخاب اإلاـالح في مجاٌ 

لُه8  زلم الثروة وفسؾ الِمل وجدلُم الاطخدامت للمؼسوُاث اللاثمت ُلى ؤطع مالُت طلُمت ُو

 خىهمت الؼسواث ُلى جإهُد اخترام خلىق ؤصخاب اإلاـالح اإلاـالح التي ًدميها اللاهىن. .ًيبغي ؤن ٌِمل بهاز  -

لاث في  - خُىما ًدمي اللاهىن خلىق ؤصخاب اإلاـالح فةن ؤولئً ًيبغي ؤن جخاح لهم لهم فسؾ الخـٌى ُلى حٍِى

 خالت اهتهان خلىكهم. 

اثًجب ؤن ٌظمذ بهاز خىهمت الؼسواث بىحىد آلُاث اإلاؼازهت ؤص -  خاب اإلاـالح لخدظحن مظخٍى
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 ألاداء.

خُىما ٌؼازن ؤصخاب اإلاـالح في ُملُت خىهمت الؼسهت ، ًجب ؤن جىفل لهم فسؾ الخـٌى ُلى اإلاِلىماث  -

 اإلاالُت وغحر اإلاالُت اإلاخـلت برلً.

كذ ًيبغي ؤن ًىفل هٌام هٌام خىهمت الؼسواث جدلُم ؤلافـاح الدكُم في الى   :1إلافصاح والشفافيت -خامصا

اإلاىاطب ليافت اإلاظاثل اإلاخـلت بخإطِع الؼسهت، ومً بُنها اإلاىكف اإلاالي، وألاداء واإلالىُت وؤطلىب ممازطت الظلوت 

لُه8  ُو

ت فلى واهما ٌؼمل ؤًلا ُلى مِلىماث  - ًجب ان ًيىن ؤلافـاح ػامال ومخيامال وؤال ًلخـس ُلى اإلاِلىماث الجىهٍس

، ملىُت اطهم ألاغلبُت ، ُىامل اإلاساهسة اإلاخىكِت اإلاظاثل اإلاادًت اإلاخِللت ؤزسي مثل الىخاثج اإلاالُت والدؼغُلُت

بالِاملحن وبغحرهم مً ؤصخاب اإلاـالح. ًجب بُداد اإلاِلىماث اإلاداطبُت وؤلافـاح ُنها هبلا إلاِاًحر اإلاداطبت 

 واإلاساحِت اإلاالُت وغحر اإلاالُت. 

ت لخظاباث الؼسهت ب  -  ىاطوت مساحّ مظخلل وماهل، وذلً بهدف جلدًمًجب اللُام باإلاساحِت الظىٍى

كمان زازجي ومىكىعي للمجلع واإلاظاهمحن ًفُد ؤن اللىاثم اإلاالُت اإلاسهص اإلاالي الخلُلي للؼسهت وؤدائها وؤن ًساعي 

 في ُمله اإلابادت، اللىاُد، واللىابى اإلاهىُت التي جمازض بها اإلاهىت.

ت للمساكب الخازجي-  في ؤلاهاَل ُلى وافت اإلاظدىداث والدفاجس وبحساء ُملُاث الجسد  ًجب ؤن جىفل وامل الخٍس

، وؤن ٌِلً ًُ اللُىد ؤو اللغىن التي جمذ ممازطتها مً كبل طلوت ؤلادازة ُلُه، ؤو  والخدلم مً وحىد ألاؿٌى

 ُلى ؤي مً الِاملحن لدًه.

ىاطب، وبخيلفت اكخـادًت ًجب جىفحر كىىاث البث مِلىماث حظمذ بدـٌى اإلاظخسدمحن ُليها في الىكذ اإلا - 

لت جدظم بالِدالت.  وبوٍس

دُم جىؿُاث اإلادلل والىطواء وػسواث  -  ًجب ؤن ًصود بهاز خىهمت الؼسواث بمىهج فِاٌ ًدىاٌو الخدلُل، ٍو

ً، والتي جسلى مً حِازق اإلاـالح  الخـيُف، وغحرها مً ألاهساف التي جازس ُلى اللسازاث التي ًخسرها اإلاظدثمٍس

 ُلى هصاهت الخدلُل ؤو اإلادلل. الري ًازس 

ًجب ؤن ًدُذ بهاز خىهمت الؼسواث الخوىن ؤلازػادًت لخىحُه الؼسواث،   : 2مصؤولياث مجلض إلادازة -شادشا

هما ًجب ؤن ًىفل اإلاخابِت الفِالت لإلدازة الخىفُرًت مً كبل مجلع ؤلادازة وؤن ًخلمً مظاءلت مجلع ؤلادازة مً 

 كبل الؼسهت واإلاظاهمحن. 

 بمِنى آزس ؤن ًخلمً هرا اإلابدؤ ما ًلي8 و 

                                                      
 .67،   )الوبِت الِسبُت الِساكُت(، ؾ  OECD  2002اإلابادت مىٌمت الخىمُت والخِاون ؤلاكخـادي للخىم اإلاؼترن،   1

 
 .26الوبِت الِسبُت الِساكُت(، ؾ (، OECD   2002مبادت مىٌمت الخىمُت والخِاون ؤلاكخـادي للخىم اإلاؼترن،   2
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ًجب ؤن ٌِمل ؤُلاء مجلع ؤلادازة ُلى ؤطاض جىفحر وامل للمِلىماث وهرا ُلى ؤطاض الىىاًا الخظىت وطالمت -

لاء لخدلُم ؿالح الؼسهت واإلاظاهمحن ولِع لخظاب ؤهفظهم.  اللىاُد، هما ًجب ؤن ٌِمل ألُا

جإزحراث مخباًىت ُلى مسخلف فئاث اإلاظاهمحن، فةن اإلاجلع ًيبغي ؤن ٌِمل خُىما ًيخج ًُ كسازاث مجلع ؤلادازة 

 ُلى جدلُم اإلاِاملت اإلاخيافئت لهم، بدُث ال ًددر ؤي ًلم ألي فئت مً هره الفئاث.

ت وؤن ًإزد في الخظبان اهخماماث وافت ؤصخاب  - ًجب ؤن ًلمً مجلع ؤلادازة الخىافم مّ اللىاهحن الظاٍز

ُت ؤو اللىاهحن ؤو اإلاـالح في وافت ا للسازاث التي ًـدزها، وؤال ٌظمذ بإي خاٌ مً ألاخىاٌ بالخسوج ُلى الؼُس

 اللسازاث الخيىمُت الخىٌُمُت.

ًجب ُلى مجلع ؤلادازة اللُام ببِم اإلاهام السثِظُت مً بُنها مساحِت وجىحُه بطتراجُجُت الؼسهت طُاطت  -

س اإلاسجباث واإلاصاًا اإلامىىخت اإلاساهسة، اإلاحزاهُاث، زوى الِمل، جددًد ألاهد اف، ازخُاز اإلاظاولحن الخىفُرًحن وجلٍس

س اإلاالُت واإلاداطبُت للؼسهت.  لهم ومخابِتهم ؤًلا، كمان طالمت الخلاٍز

ًجب ؤن ًخمىً مجلع ؤلادازة مً ممازطت الخلُُم اإلاىكىعي لؼاون الؼسهت بـفت مظخللت ًُ ؤلادازة مً زالٌ  -

لاء غحر  ماٌ. حُِحن ُدد مً ألُا حن ُلى جلُُم مظخلبل ألُا  الخىفُرًحن اللادٍز

لاء مجلع ؤلادازة طهىلت الىفاذ بلى اإلاِلىماث اإلاىاطبت والدكُلت في الىكذ اإلاىاطب بالؼيل  - ًجب ؤن ًخىفس أُل

 الري ًدلم اإلاِسفت الفىزٍت والياملت التي حظاُد ُلى اجساد اللساز اإلاىاطب في وكخه.

 

 أهداف حوهمت الشسواثاملؼلب الثاوي : أهميت و 

خٌُذ خىهمت الؼسواث بالِدًد مً الاهخمام في آلاوهت ألازحرة هدُجت الِدد مً  : 1أوال : أهميت حوهمت الشسواث 

مً خاالث الفؼل ؤلادازي و اإلاالي التي مىِذ بها الِدًد مً الؼسواث الىبري في الىالًاث اإلاخددة ودٌو ػسق آطُا 

إلاالي جبحن ؤن اوِدام ؤطلىب ُلى طبُل اإلاثاٌ. ومً زالٌ دزاطت ألاطباب التي ؤدث بلى خدور هرا الفؼل ؤلادازي وا

فحن  ً او اإلاًى خىهمت الؼسواث ًمىً لللاثمحن ُلى الؼسهت مً الدازل طىاء واهىا مجلع ؤلادازة ؤو اإلادًٍس

 ً الِمىمُحن مً جفلُل مـلختهم الصخـُت ُلى خظاب مـلخت اإلاظاهمحن والداثىحن وؤصخاب اإلاـلخت آلازٍس

مىم الجمهىز.  فحن واإلاىزدًً ُو  مثل اإلاًى

لى هرا فان الؼسواث بل والدٌو التي جلِف ؤطالُب خىهمت الؼسواث فيها ؤهثر ُسكت لىخاثج وزُمت جفىق بىثحر  ُو

مجسد الفلاثذ وألاشماث اإلاالُت، هرا وكد ؤؿبذ مً الىاضح جماما بن بدازة الؼسواث مً زالٌ مفهىم خىهمت 

 ٌ في الِـس الخالي اإلاظمى بِـس الِىإلات. الؼسواث ًددد بدزحت هبحرة مـحر الؼسواث ومـحر اكخـادًاث الدو 

 8 2جدلم خىهمت الؼسواث الجُدة هثحرا مً ألاهداف مً ؤهمها  ثاهيا : أهداف حوهمت الشسواث:

                                                      
 .24مدمد مـوفى طلُمان، مسحّ طابم، ؾ-د  1
م، خىهمت الؼسواث و دوزها في جفُِل هٌام السكابت ُلى ػسواث الخإمحن الخِاووي، مدازلت في اإلالخلى الدول  2 صة بً طمُىت وؤهبني مٍس خٌى الـىاُت     ي د ٍُص

س  ٌ -الخإمُيُت ، الىاكّ الِملي و آفاق الخوٍى لي الؼلف، ًىمي -ججازب الدو  .4،ؾ 2062دٌظمبر  02-01، حامِت خظِبت بً بُى
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جدلُم الؼفافُت والِدالت وخماًت خلىق اإلاظاهمحن في الؼسهت وهرا ًخم مً زالٌ بًجاد كىاُد وؤهٌمت  -

 وكىابى تهدف جدلُم الؼفافُت والِدالت . 

ت جمىذ خم مظاءلت بدازة الؼسهت ؤمام الجمُِت الِامت وجلمً خلىق  - بًجاد كىابى وكىاُد وهُاول بداٍز

 اإلاظاهمحن في الؼسهت.

ً في ؤطىاق اإلااٌ. جىمُت الا  -  طدثمازاث وجدفلها مً زالٌ حِمُم زلت اإلاظدثمٍس

 الِمل ُلى جىمُت اإلادزساث وحٌُِم السبدُت وبًجاد فسؾ ُمل حدًدة.  -

 الِمل ُلى ألاداء اإلاالي الجُد مً زالٌ مداطبت ؤلادازة ؤمام اإلاظاهمحن. -

س وجدظحن اللدزة الخىافظُت للىخداث فسق السكابت الجُدة والفاُلت ُلى ؤداء الىخداث الاكخـادً - ت لخوٍى

 الاكخـادًت. 

 الِمل ُلى مدازبت الخـسفاث غحر اإلالبىلت طىاء واهذ في الجاهب اإلاادي ؤو ؤلادازي ؤو ألازالقي. -

 جىفحر فسؾ ُمل حدًدة.  -

 حرب الاطدثمازاث طىاء ألاحىبُت ؤم اإلادلُت والخد مً هسوب زئوض ألامىاٌ الىهىُت للخازج -

 الؼفافُت في بحساءاث اإلاداطبت واإلاساحِت اإلاالُت لخللُل وكبى الفظاد في الؼسهت.  -

ً ومجالع ؤلادازة ُلى بىاء بطتراجُجُت مخوىزة. -  مظاُدة ؤصخاب اللساز مثل اإلادًٍس

 الِمل ُلى جدفحز ألاًدي الِاملت في الؼسهت وجدظحن مِدالث بهخاحهم، وحِمُم زلتهم بالؼسهت. -

ادة اإلاِلىماث والخبراث واإلاهازاث هدُجت الِمل بالخىهمت.  -  ٍش

وفي نهاًت ألامس ال بد مً ؤلاػازة بلى ؤن مً ؤهم ؤهداف خىهمت الؼسواث الِمل ُلى مظاءلت ومداطبت ومدازبت 

ُت الفظاد ؤلادازي واإلاالي في الؼسهت بيل ؿىزه، وهرلً الِمل بيل الىطاثل اإلاخاخت الجرب الاطدثمازاث اإلادل

ً باإلكافت بلى جوبُم مبدؤ ألازالق الخمُدة  ِاث ؤو اللىاهحن والامخُاشاث اإلامىىخت للمظدثمٍس وألاحىبُت طىاء بالدؼَس

الجُدة واإلاِامالث ؤلاوظاهُت والاكخـادًت بحن اإلاخِاملحن مّ الؼسواث فالجىاهب ألازالكُت في ُمل الؼسواث هي 

 خت . ألاهثر مالثمت لدُم الخىهمت الجُدة والىاج

 املؼلب الثالث: هظام ومحدداث حوهمت الشسواث 

 18جخمثل مدزالث هٌام خىهمت الؼسواث وهُفُت حؼغُله ومسسحاجه فُما ًلي  أوال:هظام حوهمت الشسواث:

ًخيىن هرا الجاهب مما جدخاج بلُه الخىهمت مً مظخلصماث ، وما ًخِحن جىفحره لها مً  مدخالث الىظام: -6

ت واكخـادًت.  ُِت او بداٍز  2موالب، طىاء واهذ موالب ومخولباث كاهىهُت وحؼَس

                                                      
الخدكُم الدازلي في اهاز خىهمت الؼسواث، "اػسف خىا مُساثُل ، جدكُم الخظاباث و ؤهسافه في بهاز خىهمت الؼسواث ، اإلااجمس الِسبي ألاٌو خٌى  -د  1

ت ، اللاهسة ، مـس،   72، ؾ2007ميؼىزاث اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت ؤلاداٍز
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لـد بها الجهاث اإلاظاولت ًُ جوبُم الخىهمت، وهرلً اإلاؼسفت ُلى هرا  هظام حشغيل الحوهمت:- -2 ٍو

كابت وول هُان بدازي دازل الؼسواث ؤو زازحها مظاهم في جىفُر الخىهمت وفي حصجُّ الخوبُم، وحهاث الس 

س ؤخيامها والازجلاء بفاُلُتها.   1الالتزام بها وفي جوٍى

الخىهمت لِظذ هدف في خد ذاجه لىنها ؤداة ووطُلت لخدلُم هخاثج وؤهداف   مخسجاث هظام الحوهمت: -1

ت مً اإلاِاًحر واللىاُد واللىاهحن اإلاىٌمت لألداء واإلامازطاث الِلمُت  ٌظعى بليها الجمُّ، فهي مجمُى

والخىفُرًت طىاء للؼسواث ومً زم الخفاي ُلى خلىق ؤصخاب اإلاـالح وجدلُم ؤلافـاح والؼفافُت. 

ُِت ومىه ً ت مً اإلاخولباث اللاهىهُت والدؼَس مىً ؤن وظخسلف ؤن هٌام خىهمت الؼسواث ًخلمً مجمُى

ت والاكخـادًت، همدزالث والتي جدىمها مىهجُاث وؤطالُب وحظخسدم في ذلً آلُاث واإلاساحِت  ؤلاداٍز

السكابُت، والتي الدازلُت، اإلاساحِت الخازحُت، لجىت اإلاساحِت، مجلع ؤلادازة، اإلاىٌماث اإلاهىُت والجهاث 

جخفاُل فُما بُنها وهرا مً ؤحل جدلُم مسسحاث ؤو هخاثج حِمل ُلى بدازة اإلااطظت ومساكبتها بما ًدفٍ 

 خلىق ؤصخاب اإلاـالح وجدلُم ؤلافـاح والؼفافُت. 

  1ثاهيا: محدداث حوهمت الشسواث

 ٌؼمل ُلى طبُل اإلاثاٌ 8 وحؼحر بلى اإلاىار الِام لالطدثماز في الدولت، والري  املحدداث الخازجيت:  -6

هُئت طىق اإلااٌ   اللىاهحن اإلاىٌمت لليؼان الاكخـادي )مثل كىاهحن طىق اإلااٌ والؼسواث وجىٌُم اإلاىافظت ومىّ

في بخيام السكابت ُلى الؼسواث، وذلً فلال ًُ بِم اإلااطظاث ذاجُت الخىٌُم التي جلمً ُمل  والبىزؿت (

اإلاثاٌ الجمُِاث اإلاهىُت التي جلّ مُثاق ػسف للِاملحن في الظىق، مثل ألاطىاق بىفاءة ) ومنها ُلى طبُل 

اإلاساحِحن واإلاداطبحن واإلادامحن والؼسواث الِاملت في طىق ألاوزاق اإلاالُت وغحرها( باإلكافت بلى اإلااطظاث الخاؿت 

ت. وجسحّ ؤهمُت للمهً الخسة مثل مياجب اإلاداماة واإلاساحِت والخـيُف الاثخماوي والاطدؼازاث اإلاالُت والا  طدثماٍز

اإلاددداث الخازحُت بلى ؤن وحىدها ًلمً جىفُر اللىاهحن واللىاُد التي جلمً خظً بدازة الؼسهت والتي جللل مً 

 الخِازق بحن الِاثد الاحخماعي والِاثد الخاؾ.

لظلواث دازل وحؼحر بلى اللىاُد وألاطع التي جددد هُفُت اجساذ اللسازاث وجىشَّ ا  املحدداث الداخليت:-2

ً الخىفُرًحن، والتي ًادي جىافسها مً هاخُت وجوبُلها مً  الؼسهت بحن الجمُِت الِامت ومجلع ؤلادازة واإلادًٍس

 هاخُت ؤزسي بلى جللُل الخِازق بحن مـالح هره ألاهساف الثالزت. 

ادة الثلت في الاكخـاد اللىمي، وحِمُم دوز طىق اإلااٌ وشٍادة كدزجه ُلى حِبئت  وجادي الخىهمت في النهاًت بلى ٍش

ً. ومً هاخُت ؤزسي، حصجّ  اإلادزساث وزفّ مِدالث الاطدثماز، والخفاي ُلى خلىق ألاكلُت ؤو ؿغاز اإلاظدثمٍس

ل وجىلُد  الخىهمت ُلى همى اللواَ الخاؾ ودُم كدزاجه الخىافظُت وحظاُد اإلاؼسوُاث في الخـٌى ُلى الخمٍى

 ألازباح، وؤزحرا زلم فسؾ ُمل.

 

 
                                                      

ص فاُلُت احهصة الخدكُم الدازلي، اإلااجمس الثالث للِلىم اإلاالُت و اإلاـسفُت خٌى  د. ُماز ُـام الظامساجي ، اهمُت خىهمت اإلااطظاث و   1 دوزها في حٍِص

ل  66-65خاکمُت الؼسواث و اإلاظاولُت الاحخماُُت ججسبت الاطىاق الىاػئت ، حامِت الحرمىن، ألازدن،   ۔267ؾ ، 2061افٍس
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 ( ًوضح املحدداث الاشاشيت لخؼبيم مفهوم حوهمت الشسواث 4زكم )  الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67اإلاـدز مدمد مـوفی طلیمان ، مسحّ طابم، ؾ 

 

 حوهمت الشسواث وألاػساف املعىيت بخؼبيلها   زوائز  :  املؼلب السابع

 18جسجىص خىهمت الؼسواث ُلى زالر زواثص هي  حوهمت الشسواث: أوال : زوائز 

ؤي كمان الالتزام الظلىوي مً زالٌ الالتزام باألزالكُاث وكىاُد الظلىن اإلانهي السػُد   الصلون ألاخالقي: -1 

 والخىاشن في جدلُم مـالح وافت ألاهساف اإلاسجبوت باإلايؼإة والؼفافُت ُىد ُسق اإلاِلىماث اإلاالُت.

ُت الِامت اإلاخمثلت في هُئت وذلً مً زالٌ جفُِل ادواز ؤصخاب اإلاـلخت مثل ألاهساف السكاب  السكابت و املصائلت:-2

طىق اإلااٌ ومـلخت الؼسواث وفي خالت البىىن البىً اإلاسهصي. وهرلً ألاهساف السكابُت اإلاباػسة مثل اإلاظاهمىن 

ومجلع ؤلادازة واإلاساحِىن الدازلُىن والخازحُىن ولجىت اإلاساحِت وهىان ؤهساف ؤزسي والِمالء واإلاظتهلىحن 

 ن.واإلاىدُىن واإلالسكىن واإلاىزدو 

وذلً مً زالٌ وكّ هٌام ؤلادازة اإلاساهس وؤلافـاح وجىؿُل اإلاساهس بلى اإلاظخسدمحن وؤصخاب  ادازة املخاػس:-3 

 اإلاـلخت

 

 

                                                      
 .27هازق ُبد الِاٌ خماد ، مسحّ طابم، ؾ   1

 

ث
ؼسوا

خىهمت ال
م مفهىم  

وبُ
طُت لخ

ألاطا
ث 

دددا
اإلا

 

 اإلاددداث الخازحُت

 اإلاددداث الدازلُت

 اللىاهحن واللىاثذ -6

هفاءة الهُئاث و ألاحهصة  -2

 السكابُت

 دوز اإلااطظاث غحر الخيىمُت -1

 اللىاُد اإلاوبلت -6

تالهُاول  -2  ؤلاداٍز

 الظلواث و الىاحباث -1
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 ( ًوضح زوائز حوهمت الشسواث 5شيل زكم )

 

 زوائز حوهمت الشسواث

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27اإلاـدز هازق خامد ُبد الِاٌ ؾ 

 

 1ألاػساف املعىيت بخؼبيم حوهمت الشسواث :ثاهيا

هىان ؤزبِت ؤهساف زثِظُت جخإزس وجازس في الخوبُم الظلُم للىاُد خىهمت الؼسواث وجددد بلى دزحت هبحرة مدي 

 اللىاُد وجخمثل في الخالي8الىجاح ؤو الفؼل في جوبُم هره 

م ملىُتهم لألطهم وذلً ملابل الخـٌى ُلى    املصاهمين: -1  وهم مً ًلىمىن بخلدًم زؤض اإلااٌ للؼسهت ًُ هٍس

ل ولهم الخم في ازخُاز ؤُلاء مجلع ؤلادازة  ألازباح اإلاىاطبت الطدثمازاتهم و حٌُِم كُمت الؼسهت ُلى اإلادي الوٍى

 اإلاىاطبحن لخماًت خلىكهم.
                                                      

 .20-67مدمد مـوفى طلُمان، مسحّ طابم، ؾ د.   -  1
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ً الخىفُرًحن والرًً ًىول بليهم   مجلض إلادازة:-2  وهم مً ًمثلىن اإلاظاهمحن، ومجلع ؤلادازة ًلىم بازخُاز اإلادًٍس

ماٌ الؼسهت، باإلكافت بلى السكابت ُلى ؤدائهم هما ًلىمىن بسطم الظُاطاث الِامت  طلوت ؤلادازة الُىمُت إُل

 للؼسهت وهُفُت اإلادافٌت ُلى خلىق اإلاظاهمحن.

س الخاؿت باألداء بلى مجلع ؤلادازة وحِخبر هي  دازة :إلا -3 وهي اإلاظاولت ًُ ؤلادازة الفِلُت للؼسهت وجلدًم الخلاٍز

اإلاظاولت ًُ حٌُِم ؤزباح الؼسهت وشٍادة كُمتها باإلكافت بلى مظاولُتها اججاه ؤلافـاح والؼفافُت في اإلاِلىماث 

 التي جيؼسها للمظاهمحن.

ت مً ألاهساف لهم مـالح دازل الؼسهت مثل الداثىىن واإلاىزدون والِماٌ وه   أصحاب املصالح: -4  م مجمُى

جب مالخٌت ؤن هاالء ألاهساف ًيىن لديهم مـالح كد جيىن مخِازكت ومسخلفت في بِم ألاخُان. فحن، ٍو  واإلاًى

 

 

 ( ًوضح ألاػساف املعىيت بخؼبيم مفهوم حوهمت الشسواث 6شيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65مدمد مـوفى طلُمان ، ؾ   -اإلاـدز د 

 املبحث الثالث: ألابعاد الخىظيميت لحوهمت الشسواث وججازب بعع الدول 

جىؿلذ ألابدار في خىهمت الؼسواث وكىاُدها بلى هخاثج   ألاول: ألابعاد الخىظيميت لحومىت الشسواث:املؼلب 

  8ًمىً بىاطوتها جددًد ألابِاد الخىٌُمُت لخىهمت الؼسواث فُما ًلي

ًخِلم البِد ؤلاػسافي بالدوز الري جمازطه الجمُِاث الِمىمُت للمظاهمحن ولخاملي ألاطهم   : 1أوال: البعد إلاشسافي

وشٍادة مظاهمتها في جدظحن دزحت الؼفافُت وؤلافـاح ومً زالٌ ما جمازطه الجمُِاث الِمىمُت مً كغىن ُلى 

ً مجالع ؤلادازة الخاؿت بالؼسواث لُيىن ُملهم ؤفلل، ومً زم بًجاد كدز مالثم مً  الومإهِىت والثلت للمظدثمٍس
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وخملت ألاطهم، وجإهدهم مً جدلُم ُاثد مىاطب الاطدثمازاتهم مّ الخفاي ُلى خلىكهم بـفت زاؿت خلىق 

 ألاكلُت خاثصة ألاطهم.

س مىٌمت الخِاون الاكخـادي والخىمُت ) م، ؤػاز في اإلابدؤ الخاؾ بمظاولُاث 6777( الـادز ُام oecdهما ان جلٍس

، بلى كسوزة اإلاخابِت الفِالت لإلدازة الخىفُرًت مً كبل مجلع ؤلادازة وهرلً مظاءلت مجلع الادازة مجلع ؤلادازة

 هفظه مً كبل اإلاظاهمحن. 

خِلم بخدُُم وجفُِل السكابت طىاء ُلى اإلاظخىي الدازلي او الخازجي للؼسهت فِلى   : 1ثاهيا: البعد السكابي ٍو

ُلى اإلاظخىي  ابت ًدىاٌو هٌم السكابت الدازلُت وهٌم ادازة اإلاساهس وامااإلاظخىي الدازلي فان جدُُم وجفُِل السك

الخازجي فُدىاٌو اللىاهحن واللىاثذ وكىاُد الدسجُل في البىزؿت وواجاخت الفسؿت الخملت ألاطهم وألاهساف ذاث 

 ٌ 8 اإلاـلخت في السكابت، فلال ًُ جىطُّ هواق مظاولُاث اإلاساحّ الخازجي وجدُُم اطخلالله مً زال

ؤن جوبُم الخىهمت ٌصجّ دوز ؤلادازة في ازخباز الظُاطت اإلاداطبُت الالتزام بخؼبيم معاًير املحاشبت واملساجعت : -1

اإلاىاطبت وبالخالي فالخىهمت حِازق الاججاه هدى الالتزام بمِاًحر مداطبُت مدددة، هما ؤنها حظاُد في خظم مؼيلت 

 حر اإلاساحِت . بطاءة اطخسدام اإلاِاًحر اإلاداطبُت ومِاً

جسجبى اإلاداطبت واإلاساحِت طىاء ُلى اإلاظخىي اإلانهي او اإلاظخىي الخىٌحري بالخىهمت    دوز املساجعت الداخليت: -2

ازجباها وزُلاز خُث حِخبر اإلاداطبت واإلاساحِت مً ؤهثر اإلاجاالث الِلمُت واإلاهىُت جإزحرا او جإزسا بمبادت واحساءاث 

بحساءاث الخىهمت ؤن جوبم بفاُلُت وجاحي زمازها بدون دُم مهىت اإلاداطبت واإلاساحِت، الخىهمت فال ًمىً إلابادت و 

س مهىت اإلاداطبت واإلاساحِت .   هما بن مبادت وبحساءاث الخىهمت جلِب دوزا هبحرا في مجاٌ جوٍى

فها وجاهُد ولرلً ًدبحن الدوز الري جلىم به اإلاساحِت الدازلُت في مظاُدة الىخدة الاكخـادًت في جدلُم اهدا

فِالُت السكابت الدازلُت والِمل مّ مجلع الادازة ولجىت اإلاساحِت مً احل ادازة اإلاساهس والسكابت ُليها في ُملُت 

 خىهمت الؼسواث مً زالٌ جلُُم وجدظحن الِملُاث الدازلُت للىخدة الاكخـادي

هدُجت إلال ًلىم به اإلاساحّ الخازجي مً بكفاء الثلت واإلاـداكُت ُلى اإلاِلىماث اإلاداطبُت    دوز املساجع الخازجي:-3

دالت اللىاثم اإلاالُت التي حِدها الىخداث  ذلً مً زالٌ كُامه بةبداء زؤًه الفني اإلاداًد في مدي ؿدق ُو

س الري ًلىم بةُداده، فان دوز اإلاساحِت الخازحُت ؤؿ ا وفِاال في مجاٌ الاكخـادًت مً زالٌ الخلٍس بذ حىهٍس

خىهمت الؼسواث ألهه ًدد مً الخِازق بحن اإلاالن وبدازة الىخدة ،هما اهه ًدد مً مؼيلت ُدم الالتزام بمبادت 

 وطلىن اإلاهىت.

س اإلاالُت وجدلُم الثلت في اإلاِلىماث   دوز لجان املساجعت:-2 جلىم لجان اإلاساحِت بدوز خُىي في كمان حىدة الخلاٍز

هدُجت إلاا جلىم به مً جوبُم للىاُد الخىهمت، وكد اهبثذ الدزاطاث بإن الىخداث الاكخـادًت التي لديها  اإلاداطبُت

ادة دزحت الثلت في مِلىماث  لجان مساحِت كد اهسفم بها مِدٌ خدور الخـسفاث اإلاالُت غحر اللاهىهُت، بجاهب ٍش

طىق ألاوزاق اإلاالُت. ألامس الري دُا الؼسواث الى  اللىاثم اإلاالُت وزاؿت الىخداث الاكخـادًت اإلالُدة ؤطهمها في

اث ألاداء  الاهخمام بىحىد لجان مساحِت جازد ُلى ُاجلها مخابِت جوبُم كىاُد الخىهمت وجلُُم فاُلُت مظخٍى

ادة هفاءتها.   الالشمت لٍص

                                                      
 .16-10-د طماحد اطماُُل ابى خمام، مسحّ طالم، ؾ ؾ  1
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الدوز السكابي دازالها، فان هٌسا ألهمُت الظلىن ألازالقي دازل الؼسواث ودوزه في جفُِل   : 1 ثالثا: البعد ألاخالقي

اغلب الهُاث الِلمُت واإلاهىُت اإلاخســت جوالب بلسوزة ؤن ًخىاحد بالؼسهت دلُل للظلىن ألازالقي ًسهص ُلى اللُم 

جب ؤن ًسهص هرا الدلُل ُلى كسوزة التزام الِاملحن باللُم ألازالكُت التي جلمً خظً طمِت  ألازالكُت والجزاهت، ٍو

مّ كسوزة التزامهم باللُم واللىاثذ الدازلُت للؼسهت. خُث ًخمثل الهدف مً طُاطت الظلىن  الؼسهت ومـداكُتها،

 ألازالقي في8

 الاجصام بخدلُم مظخىي ُاٌ مً الظلىن ألازالقي. - 

 حصجُّ الالتزام بالظلىن ألازالقي ومِاكبت ُدم الالتزام به.  -

 جىمُت زلافت ؤزالكُت دازل الؼسهت. -

ماٌ والدصجُّ ُلى الخفىحر الاطتراجُجي والخولّ بلى  : 2الاشتراجيجيزابعا: البعد   خِلم بـُاغت اطتراجُجُاث ألُا ٍو

اإلاظخلبل اطدىادا ُلى دزاطت مخإهُت ومِلىماث وافُت ًُ ؤدائها اإلااش ي والخاكس، وهرلً دزاطت ُىامل البِئت 

ً ُىامل البِئت الدازلُت ومدي جبادٌ الخإزحر فُما الخازحُت وجلدًس جإزحراتها اإلاسخلفت اطدىادا ُلى مِلىماث وافُت ُ

 بُنها . 

ًمثل ؤلافـاح الجُد والؼفافُت في ُسق اإلاِلىماث اإلاالُت وغحر اإلاالُت   : 3خامصا: جحليم الافصاح والشفافيت

س ؿادز ُ ً مىٌمت ؤخد اإلابادت وألازوان السثِظُت التي جلىم ُليها كىاُد خىهمت الؼسواث، ًجب بن ال ًسلى ؤي جلٍس

ؤو هُئت ؤو دزاطت ُلمُت مً الخإهُد ُلى دوز الخىهمت في جدلُم ؤلافـاح والؼفافُت زاؿت وؤنهما مً ألاطالُب 

مثالن اخد اإلااػساث الهامت للخىم ُلى جوبُم هٌام   الفِالت لخدلُم مـالح ألاهساف اإلاسخلفت ذاث الِالكت، ٍو

 الخىهمت مً ُدمه دازل الىخداث الاكخـادًت اإلاسخلفت. 

جسي بن بهاز الخىهمت ًجب بن ًخلمً ؤلافـاح  (oecd) لرا فان مبادت خىهمت الؼسواث التي وكِتها مىٌمت

لت، بالىخداث الاكخـادًت ودلً فُما ًخِلم بمسهصها اإلاالي الدكُم وفي الخىكُذ الظلُم ًُ وافت ألامىز الهامت اإلاخـ

 وألاداء اإلاالي والدؼغُلي والىلدي لها والجىاهب ألازسي اإلاخـلت بإُلاء مجلع ؤلادازة وؤلادازة اإلاالُت.

 املؼلب الثاوي : ججازب بعع الدول  

ؼاهيت -اوال اإلاملىت اإلاخددة بدُث ؤؿبذ حصءا مً اإلافهىم وؼإ وجوىز مفهىم خىهمت الؼسواث في   :4 الخجسبت البًر

الظاثد دازل الؼسواث، طىاء واهذ مدزحت ؤو غحر مدزحت في طىق ألاوزاق اإلاالُت وكد ؤدث اإلاؼاول اإلاالُت اإلاترجبت 

ُلى كُام بِم الؼسواث بةزفاء بُاهاث ومِلىماث مالُت في الخظاباث واللىاثم اإلاالُت اإلالدمت للمظاهمحن والتي 

س اإلاالُتبهدؼس  وحهاث مداطبُت  FRC ث في فترة الدظُِىاث بلى كُام ول مً بىزؿت ألاوزاق اإلاالُت ومجلع الخلاٍز

س اإلاالُت التي جـدزها الؼسواث، وواهذ الخوىة ألاولى  ؤزسي، بدزاطت هُفُت اطخِادة الثلت مسة ؤزسي في الخلاٍز

                                                      
 .26فاجذ غالب ، مسحّ طابم ، ؾ   1
 .12ماحد اطماُُل ابى خمام ، مسحّ طابم ؾ 2
 .12ماحد اطماُُل ابى خمام ، مسحّ طابم ، ؾ  3

 
ت و آلُاث الخوبُم مّ ؤلاػازة الى واكّ الخىهمت في الجصاثس  -  4 اإلااجمس الدولي ؤدشاًدي ُبد الظالم ، ؤزلف هللا کسیم ، خىهمت الؼسواث بحن ألاطع الىٌٍس

لي الؼلف،   666، ؾ 2061هىفمبر  20-67الثامً خٌى دوز الخىهمت في جفُِل ؤداء اإلااطظاث و الاكخـادًاث، حامِت خظِبت بً بُى
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ماٌ في اإلاملىت اإلاخددة حِخمد ُلى بحساء خىاز  حدي ومفخىح ًُ مىكَى خىهمت الؼسواث وكد هخج ًُ إلاجخمّ ألُا

س س التي جىاولذ مفهىم خىهمت 6772طىت  cadbury report ذلً ؿدوز جلٍس ، والري ٌِخبر ختى آلان مً ؤهم الخلاٍز

س زوجمان 6771الؼسواث في اإلاملىت اإلاخددة وفي ؤهخىبس  الري ؤوص ى ؤن جلدم الؼسواث  Ruttman report  ًهس جلٍس

سها ُسكا ًُ هٌم السكابت الدازلُت اإلاوبلت في الؼسهت للمدافٌت ُلى ؤؿىلها وجلى اإلادزحت  في البىزؿت كمً جلٍس

س طىت  س آزس ُسف ب 6773هرا الخلٍس والري بهخم بمىكَى اإلايافأث واإلاصاًا التي ًدـل   Greenbyry report جلٍس

س بلسوزة بوؼاء ل جىت اإلايافأث وجيىن مً كمً مظاولُاتها ُليها ؤُلاء مجلع بدازة الؼسواث، وؤوص ى الخلٍس

مساحِت وجلُُم اللىاثذ وألاطع التي ًخم ُلى ؤطاطها جددًد حجم اإلايافأث ُلى ؤن جدىاطب كُمتها مّ ألاداء 

لاء، وفي طىت  والري بػخمل ُلى حمُّ  combined code ًهس ما ٌِسف ب اليىد اإلاىخد 6776الخاؾ باأُل

س الظابلت له وؤؿبدذ هره الىزُلت مً كمً مخولباث اللُد في بىزؿت لىدن الخىؿُاث التي جلمىتها الخلاٍز

لخلم ؤفلل اإلامازطاث الخىهمت الؼسواث في كىء  2001لألوزاق اإلاالُت، هرا وكد جم حِدًل هره الىزُلت طىت 

ىُت طىت   .2002ؤلانهُازاث اإلاالُت التي خدزذ في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ىُت   : 1ىيتالخجسبت ألامسي -ثاهيا  والري ٌِخبر ؤهبر ؿىدوق  -كام ؿىدوق اإلاِاػاث الِامت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

والترهحز ُلى ؤهمُتها ودوزها في خماًت  بدبني مفهىم خيىمت الؼسواث -للمِاػاث مً خُث زئوض ألامىاٌ اإلاظدثمسة

ت لخوبُم مفهىم  ت مً اإلابادت والخوىن ؤلازػادًت الجىهٍس خلىق اإلاظاهمحن، وكام الـىدوق بةؿداز مجمُى

ىُت مىافلتها ُلى جلً اإلابادت ، وفي طىت  اث الؼسواث ألامٍس كامذ اللجىت  6765خيىمت الؼسواث، وكد ؤبدث هبًر

سها اإلاظمى الىهىُت والخاؿت بخلُُم الا  والري  Treadway Commissionهدسافاث في اللىاثم اإلاالُت بةؿداز جلٍس

ت مً الخىؿُاث الخاؿت بخوبُم كىاُد خيىمت الؼسواث، جدظبا إلاىّ خاالث الغؽ والخالُب في  جلمً مجمُى

م مهىت اإلا ساحِت الخازحُت بحن اللىاثم اإلاالُت للؼسواث، وذلً بالترهحز ُلى مفهىم هٌام السكابت الدازلُت وجلٍى

 مجالع ؤلادازة في الؼسواث.

ىُت، والتي ؤًهسث كِفها حلُا في ممازطاث خيىمت الؼسواث   ومّ جفاكم ألاشماث التي اخخلىتها ؤطىاق اإلااٌ ألامٍس

ل اإلاِسوف ب   Enronزم ؤشمت ػسهت الواكت  LTCMفي هثحر مً اإلاىاحي، وذلً بداء مً ؤشمت ؤخد ؿىادًم الخمٍى

التي حظخدم الدزاطت، وكد ؤوضخذ ألاشماث ؤوحه  fiوالتي ؤفسشث ُددا مً كلاًا طىق اإلااٌ worldcomوػسهت 

)وهي ػسهت  Enronاللـىز واللِف في السكابت ُلى ألاوؼوت اإلاالُت للماطظاث غحر اإلاالُت، ومثاٌ ذلً ػسهت 

وؤخد اإلااطظاث السثِظُت   واهذ ؿاوّ طىق زثِس ي في طىق اإلاؼخلاث اإلاالُت مخســت في مجاٌ الواكت( خُث

التي جمد طىق مؼخلاث الواكت بالظُىلت، مً زالٌ الخداٌو زازج اإلالـىزة، في خحن لم جىً الؼسهت مً الىاخُت 

ُِت موالبت باإلفـاح ًُ مِلىماث بددود اإلاساهس اإلاـاخبت لِملُاث الخداٌو ُلى اإلاؼخلاث وزاؿت ؤنها لم  الدؼَس

إلاِلىماث اإلاخِللت بمساهس حِامالتها في ؤطىاق اإلاؼخلاث اإلاالُت وباإلاثل فةن جىً موالبت باإلفـاح ًُ وافت ا

وزؤض اإلااٌ اإلاساهس ( وغحرها مً اإلااطظاث اإلاالُت ذاث  LTCM)مثل ؿىدوق  Hedge Fundeؿىادًم الخدىن 

ىُت، والتي  جلصم الؼسواث باإلفـاح السافِت اإلاالُت الِالُت لِظذ زاكِت للىاثذ الخىٌُمُت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

حن وؿاوعي الظُاطاث  خلاد اإلاؼُس والؼفافُت ًُ اإلاِلىماث اإلاخِللت بمساهس الخداٌو في ألاطىاق اإلاالُت، وذلً اُل

ً في هره ألاوؼوت )بالغت الخِلُد( ما هى بال هدُجت لخمخِهم بلدز واف مً  والجهاث السكابُت، بإن دزىٌ اإلاظدثمٍس
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اث اإلاِازف والخبراث التي جا  هلهم للخِامل مّ هره ألادواث اإلاالُت الخدًثت. هما ؤُلبذ الانهُازاث اإلاالُت لىبًر

ىُت طىت  الري ؤػاد بدوز خيىمت الؼسواث في مدازبت مٌاهس  Sarbanes Oxley-، بؿداز كاهىن 2002الؼسواث ألامٍس

ُل الدوز الري ًمىً ؤن ًلِبه الفظاد اإلاالي وؤلادازي الري حِاوي مىه الِدًد مً الؼسواث، وذلً مً زالٌ جفِ

لاء في مجلع ؤلادازة  لاء غحر الخىفُرًحن في مجالع بدازة الؼسواث، والدُىة بلى كسوزة ؤن ًيىن غالبُت ألُا ألُا

مً ألاشخاؾ غحر الخىفُرًحن، مّ جىكُذ الؼسون الىاحب جىافسها فيهم وحُِحن مظاولُاتهم بدكت دازل مجلع 

 ِت له. ؤلادازة ؤو دازل اللجان الخاب

ً مظخللحن الخلىز  ىزن بةؿداز كىاُد حدًدة لللُد ، جلصم الؼسواث بخددًد مدًٍس هما كامذ بىزؿت هٍُى

مخابِت اإلاساهس  بدؼىُل لجىت NACDاحخماُاث مجلع ؤلادازة، هما كامذ السابوت الىهىُت إلادًسي الؼسواث 

ً اإلاظخللحن وجدظحن اإلاساحِت ا  اإلادخملت. لدوزٍت للمساهسالؼسواث، وذلً بهدف جدُُم اإلادًٍس

 :  1ثالثا: الخجسبت الفسوصيت

س فُىى ) جلسيس فيىو :-1 ( الري وؼس طىت VIENOT REPORTبدؤ الاهخمام بدىهمت اإلااطظاث في فسوظا بـدوز جلٍس

ادة وحىد اإلاظاهمحن ألاحاهب وزاؿت ؿىادًم اإلاِاػاث  6772 ت مً الِىامل اهمها 8 الِىإلات، ٍش بظبب مجمُى

ع.  هىز ؿىادًم مِاػاث في فسوظا والسغبت في جددًث طىق اإلااٌ بباَز ىُت ًو  ألامٍس

س ماًلي س هثحر مً الاهخمام ، وجلمىذ ؤهم جىؿُاث هرا الخلٍس  8 وكد حدب الخلٍس

ً اإلاظخللحن.  - ً مً اإلادًٍس  ًجب ان ًلم ول مجلع ادازة ُددا الًلل ًُ ُلٍى

ِاث جلم ُلىا مظخلال ُلى ألاكل وزثِع مجلع الؼسهت.  -  ًجب ؤن ًدخىي ول مجلع ُلى لجىت حؼَس

 ُلى اإلااطظت ؤن جفصح ول طىت ًُ هُفُت جىٌُنها الجساذ اللسازاث الهامت. -

ً ُلى ألاكل مّ كسوزة اطخلاللُت ًجب ؤن جيىن ليل مجلع  - ادازة لجان مساحِت وميافئاث جخيىن مً زالزت مدًٍس

ا. جب ؤن ٌؼحر ول مجلع الى ُدد الاحخماُاث التي حِلدها ول لجىت طىٍى  اخدهم، ٍو

فحن الِمل في لجىت اإلاساحِت ولجىت اإلايافئاث.  - ً الخىفُرًحن وال إلادًسي ادازاث اإلاًى  ال ًجىش للمدًٍس

 ان ًمخلً اإلادًسون ُددا مِلىال ومىاطبا مً اطهم ػسهتهم.ًجب  -

ني طىت   جلسيس مازيني: -2  س الظِىاجىز ماٍز لم الاكتراخاث الخالُت8  6774ؿدز جلٍس  ٍو

 ًجب ؤن ًيىن للماطظاث الخم في الفـل بحن طلواث زثِع اإلاجلع وطلواث السثِع الخىفُري.  -

 ىن بدؼىُل لجان ذاث طلواث مظخللت. ًجب الظماح إلاجلع ؤلادازة بلىة اللاه -

ً اإلادخملحن كىاثم بمالىيها.  -  ًجب ُلى اإلااطظاث ؤن جلدم للمظدثمٍس

د الاوِلاد بؼهس بدال مً  -  ًىم63ًجب بزطاٌ بػِازاث اإلاؼازهت في الاحخماُاث الى اإلاظاهمحن كبل مُى
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اهُا بِد حِسق ُدد مً اإلااطظاث الىبحرة لالنهُاز، بدؤ الاهخمام بمىكَى الخىهمت في ؤإلا  : 1زابعا: الخجسبت ألاملاهيت

( ًلم kon tragمثل ػسهت داًمص، و جبِا لهره الٌسوف وافلذ الخيىمت ألاإلااهُت ُلى اكتراح ٌظمى کىن جساج )

 الاكتراخاث الخالُت8 

 ٌظمذ للماطظت باُادة ػساء اطهمها بمىحب ػسون مؼددة.  -

 لً ًيىن هىان جسفُم في ُدد اُلاء اإلاجلع السكابي.  -

ً بخسفُم خلهم في ألازباح الى  ادة الظماح لألكلُت ؤي ؿغاز اإلاظاهمحن بخلدًم دُاوي كد اإلادًٍس  2% او 3ًجب ٍش

 ملُىن مازن. 

   (deutsche schutzvemingung fur dsw_rbesitz)كامذ مىٌمت اإلاظاهمحن  2004ًىهُى  4وفي 

ت مً الاكتراخاث في مجاٌ خىهمت اإلااطظاث جمثلذ في8بخلدًم   مجمُى

 مىّ جلازب اإلاـالح بحن ؤُلاء اإلاجالع السكابُت - 

 كمان اطخلالٌ اإلاساحّ الخازجي.  -

 بزطاٌ الدُىة لخلىز الاحخماَ الظىىي لخملت ألاطهم في وكذ مبىس.  -

د مً الؼفافُت في  - د مً اللابلُت للمداطبت واإلاٍص  البىىن. هلب اإلاٍص

بممازطاث خىهمت   -زاؿت في الِلد ألازحر  -اهخمذ الِدًد مً ألاكواز الِسبُت  : 2خامصا: الخجسبت املصسيت

الؼسواث في الاكخـادًاث الغسبُت، كد جم جىٌُم الِدًد مً اإلااجمساث في ؤهثر مً دولت ُسبُت وجىاولذ هره 

ؤوؿذ بلسوزة جوبُم مبادئها وكىاُدها التي جخماش ى مّ اإلااجمساث الخوبُلاث الخدًثت إلافهىم خىهمت الؼسواث و 

الٌسوف الاكخـادًت والاحخماُُت والظُاطُت والثلافُت ليل مً الدٌو الِسبُت وكد بادزث الِدًد مً الاكخـادًاث 

ِاتها  -الِسبُت مً الاكخـادًاث الِسبُت بسوىاث حادة  بالخِاون مّ اإلااطظاث الدولُت اإلاخســت لخلُُم حؼَس

 اؿت بدىهمت الؼسواث. الخ

س ًُ اإلاىخدي ؤلاكلُمي  ومً كمً اإلابادزاث التي كدمذ إلزطاء كىاُد خىهمت الؼسواث في اإلاىولت الِسبُت، ؿدز جلٍس

جدذ ػِاز "خىهمت الؼسواث في مىولت  2002الثاوي لخىهمت الؼسواث، والري ُلد بمدًىت بحروث في ػهس حىان 

لُا 8 جدظحن ؤلافـاح والؼفافُت " وجم اُخباز خىهمت الؼسواث مىوللا لخددًث  الؼسق ألاوطى وػماٌ افٍس

حن  اكخـادًاث مىولت اإلاُىا ومً كمً الخىؿُاث التي زسج بها اإلاىخدي ؤن ًخم اوؼاء مىخدي طىىي ُلى اإلاظخٍى

اث واإلامازطاث الدولُت لخىفُد مبادت خىهمت الؼس  ً اللىمي وؤلاكلُمي وفلا ألفلل اإلاِاًحر واإلاظخٍى واث، وجيٍى

ت ُمل وهىُت لخىهمت الؼسواث في ول دولت مً الدٌو اإلاؼازهت ، واحساء ُملُت مسح لخىهمت الؼسواث في  مجمُى

 وافت دٌو اإلاىولت، هما ؤوص ى اإلاىخدي بدبني مبادت وكىاُد خىهمت الؼسواث ومِاًحر اإلاداطبت واإلاساحِت الدولُت . 

جلُُم مدي الالتزام بخوبُم  2006مً ؿىدوق الىلد الدولي طىت  وفي طِيها لخدظحن مظخىي الخىهمت وهلبذ مـس 

س بلى ؤن مـس كد خللذ وظبت  مً اإلاِاًحر  42مِاًحر الخىهمت فيها هإٌو دولت ُسبُت ًخم جلُُمها، وجىؿل الخلٍس
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لى ازس هره الىخاثج اإلاصجِت ؤؿدزث مـس الِدًد مً اللىاهحن والخِلُماث الهادفت بلى جفُِل مبادت  اإلاوبلت ، ُو

ُت بمبادت  2001الخىهمت، وفي طىت  ً ليؼس ؤفياز الخىهمت مً زالٌ الخُى ؿدز كساز وشازي بةوؼاء مسهص اإلادًٍس

ب الؼسواث واإلااطظاث ُلى جوبُلها، ومىر بوؼاء اإلاسهص بدا جوبُم الخىهمت في مـس ًسوى زوىاث  الخىهمت وجدٍز

ت، وؿل لخىهمت وذلً بِد جلُُمها مسة زاهُت مً هسف ؿىدوق %مً مِاًحر ا62زاللها مـس بلى جوبُم  ذمدظاُز

 . 2002الىلد الدولي طىت 

الجصاثس لِظذ بمٌِص ًُ الخوىزاث الخاؿلت ُلى الظاخت الدولُت    شادشا: واكع حوهمت الشسواث في الجزائس:

ِاتها ُلى هرا الخـىؾ وباُخباز  م مداولت جىفُم حؼَس خىهمت الؼسواث لرا لصم ُليها مظاًسة ذلً الخوىز ًُ هٍس

 طلىن ُالمي فةنها خاولذ جبىيها لإلطخفادة مً مىافِها. 

لم جىً كلُت الخىهمت بؼيل ُام موسوخت للىلاغ في الجصاثس.   : 1مؤشساث جبني الجزائس لحوهمت الشسواث - 1

لى زؤطها ؿىدوق الىلد الدولي والبىً الِا لمي باث مً ولىً وبةلخاح مً اإلااطظاث والهُئاث اإلاالُت الدولُت ُو

اللسوزة جبني كىاُد خىهمت الؼسواث ُلى اإلاظخىي الىلي في بدازة الاكخـاد ؤو ُلى اإلاظخىي الجصجي في بدازة 

الؼسواث. لىً جبني الجصاثس لظُاطت اكخـاد الظىق لم ًىً وافُا لخىفحر مىار مالثم لىمى اإلادزساث واطخلواب 

 زئوض ألامىاٌ . 

ت والتي ًمىً زؿدها مً زال8ٌ ومً بحن اإلااػساث الدالت ُلى ب طعي -دزاٌ كىاُد الخىهمت في الؼسواث الجصاثٍس

الجصاثس بلى الاهدماج في الاكخـاد الِالمي والاهخلاٌ بلى اكخـاد الظىق حِلها جسلّ الالتزاماث الاهلمام للمىٌماث 

ص الخىافظُت وشٍادة جد س الاكخـاد. وهرا ما اوِىع الدولُت والخجمِاث ؤلاكلُمُت التي جلىم ُلى الؼفافُت وحٍِص ٍس

ُلى مساحِت آلُاث بدازة الاكخـاد والاهفخاح ُلى اإلابادزاث الخاؿت الىهىُت وألاحىبُت. وللد ججظد هرا الاهفخاح في 

ً ماطظاث اللواَ  الظعي بلى جللُف حجم الدولت والؼسوَ في زصخـت اللواَ الِام و بشالت اللُىد ؤمام جيٍى

 الخاؾ . 

مداطبي ومالي حدًد مِد وفلا للمِاًحر اإلاداطبُت الدولُت، والاهوالق في جوبُله ُلى وافت الؼسواث اُخماد هٌام  -

 . 2060واللواُاث ابخداء مً طىت 

ص الؼفافُت جم بلصام الؼسواث ذاث اإلاظاولُت اإلاددودة )وهي الغالبت في الجصاثس( ُلى اُخماد مساحّ  - وفي بهاز حٍِص

هت للظلىن وألازالكُاث، بِدما وان هرا ؤلالصام زاؿا بؼسواث اإلاظاهمت فلى. خظاباث زازجي ٌِمل وفم مدو 

 " الري ًىٌم ُمل مدافٍ الخظاباث.  2060وذلً مً زالٌ بؿداز كاهىن " اإلاهىت 

 للد جمذ مساحِت اللاهىن الخجازي بؼيل ًىضح هُفُت بطىاد وجىشَّ اإلاظاولُاث دازل الؼسواث.  -

بن الجصاثس هغحرها مً الدٌو لِظذ بمٌِص ًُ الخدٌى الاكخـادي الِالمي  : 2ميثاق الحىم الساشد في الجزائس -2 

بذ وحدث هفظها ؤمام جددًاث البِئت الدازلُت هٌسا للِف ػسواتها والبِئت الخازحُت التي فسكذ ُليها الخىُف مّ 

، وهرلً ؤلازػاداث 2006واإلاخىطوت باإلاغسب حاهفي اإلاظخجداث الخدًثت ُلب بهالق مدوهت اإلايؼأث الـغحرة 

لُت   الخاؿت بإفلل ممازطاث خىهمت الؼسواث في جىوع فإؿبذ مىكَى خىهمت الؼسواث مً اإلاىاكُّ  2000حٍى

                                                      
الخىهمت في ابى اطماُُل نهلت و ؤ. مسىاغ فخُدت، مدي جإزحر جوبُم كىاُد خىهمت الؼسواث ُلى الافـاح اإلاداطبي ، اإلااجمس الدولي الثامً خٌى دوز  -ؤ  1

لي الؼلف ،   672، ؾ2061هىفبمس  20-67جفُِل ؤداء اإلااطظاث والاكخـادًاث ، حامِت خظِبت بً بُى
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التي حظخلوب اهخمام الجصاثس وهرا وله مً ؤحل دُم اللدزة الخىافظُت للؼسواث الىهىُت والاطخفادة مً ألاطىاق 

ألامىاٌ الدولُت ومً هرا اإلاىولم واهذ زغبت الجصاثس في جدلُم الخيامل مّ الاكخـاد الِالمي وكبى اإلاالُت وزئوض 

ت حهىد هبحرة إلًجاد بهاز وبىاء ؿسح لخىهمت الؼسواث وألحل ذلً اوِلد  ماٌ خُث برلذ الخيىمت الجصاثٍس بِئت ألُا

لُت  خُث وان فسؿت مىاجُت الخالقي حمُّ ألاهساف  "الخىم الساػد للماطظاث  "ؤٌو ملخلى دولي خٌى  2005في حٍى

ت ُمل لخىهمت الؼسواث حِمل  الفاُلت في ُالم اإلااطظاث مً اللواَ الِام والخاؾ الرًً كامىا بةوؼاء مجمُى

ل الدولُت (GCGF) حىبا مّ اإلاىخدي الِالمي لخىهمت الؼسواث وخدد لهرا اإلالخلى هدف  (IFC) وماطظت الخمٍى

 حىهسي ًخمثل في8 

ت اإلامازطت الِملُت   - جدظِع اإلاؼازهحن كـد الفهم اإلاىخد والدكُم للمـولح وبػيالُت خىهمت الؼسواث مً شاٍو

ص جىافظُت الؼسواث في الجصاثس، هرا ؤلاطخفادة  س ألاداء ببلىزة الىعي بإهمُت الخىهمت في حٍِص في الىاكّ، وطبل جوٍى

 مً الخجازب الدولُت . 

جبلىزث فىسة بُداد میثاق حصاثسي للخىم الساػد للؼسهت هإٌو جىؿُت وزوىة  ومً زالٌ فِالُاث هرا اإلالخلى

ُملُت جخسر وكد جفاُلذ ول مً حمُِت الِمل والخفىحر خٌى خللت الِمل والخفىحر خٌى الؼسهت ومىخدي زئطاء 

 الؼسواث مّ الفىسة وزُاًتها له . 

م الِمل بِد طلظلت مؼاوزاث مّ ألاهساف  2006، وهىفمبر 2005وفي غلىن الفترة اإلامخدة بحن هىفمبر  جمىً فٍس

خماد ُلى مبادت مىٌمت الخِاون ؤلاكخـادي  الفاُلت مً بُداد مُثاق الخىم الساػد للؼسواث في الجصاثس باإُل

خباز زـىؿُاث الؼسهت  ت وكد ُسف مُثاق الخىم الساػد للؼسهت والخىمُت ؤلاكخـادًت مّ ألازر بِحن الُا الجصاثٍس

ت مً الخدابحر الِملُت الىفُلت في آن واخد للمان اطخدامت وجىافظُت  "الخىهمت ُلى ؤنها " ت ومجمُى فلظفت حظُحًر

 8  الؼسهت بىاطوت

 حٍِسف خلىق وواحباث ألاهساف الفاُلت في الؼسهت  -

 .ذلًجلاطم الـالخُاث واإلاظاولُاث اإلاترجبت ُلى  -
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 خالصت الفصل

 بِد دزاطت هرا الفـل اإلاخِلم بماهُت خىهمت الؼسواث، ًمىً اطخيخاج ما ًلي8  

ًهسث خىهمت الؼسواث بظبب اهفـاٌ اإلالىُت ًُ الادازة واشداد الاهخمام بها بِد طلظلت ألاشماث والفلاثذ  -

ىُت هؼسهت اهسون  ووزد وىم باإلكافت بلى ألاشماث اإلاالُت التي ػهدتها دٌو اإلاالُت التي كسبذ اهبر الؼسواث ألامٍس

ت مً اإلابادت التي جلمً الاطخغالٌ ألامثل إلاىازد  حىىب ػسق آطُا. خُث طاهمذ ول هره الِىامل في وكّ مجمُى

 اإلااطظت وجدلُم ؤهداف ؤصخاب اإلاـالح وزاؿت اإلاظاهمحن.

 ؤداء اإلااطظاث . حظعى الخىهمت مً زالٌ ؤهدافها بلى جدلُم زفّ هفاءة  -

ِاث ومدیى زازجي مالثم هإطىاق  - ت مً اللىاهحن والدؼَس ًخولب الخوبُم ألامثل لخىهمت الؼسواث جىفس مجمُى

 .ذاث هفاءة و جىافظُت جلىم ُلى الالتزام بالظلىن ألازالقي
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ٗاث                        بظهاماجه4 الخذُْٔ الذاخلي و  الُطل  الثاوي مت الشش  في خٖى

 جمهُذ الُطل                                                                                                          

ابت غمً  آلُاثحهذ وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مً     ٗاث خاضت في  بؾاس الْش مت الشش مً  ألاخحرة آلاوهتهُٙل خٖى

ُ٘تنً مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن في الىالًاث اإلاخدذة  خالٛ الخهٍشِ الخذًث للخذُْٔ الذاخلي الطادس لعىت   ألامٍش

و الاهدشاَاث والخُاف  ألاخؿاءل٘شِ  آلُتحًُحر الىكشة للخذُْٔ الذاخلي مً مجشد  بلىرلٚ الخؿىس  ؤدي. و  9333

ٛ نلى  ابت مً خالٛ معاهمخه في جُُٓم و جؿى  ؤلاداسةَهالت في خذمت  ؤداةُْمت للميشاة و  بغاَت ألاضى ٍش هكام الْش

.                                                                                                           ؤلاداسةالذاخلُت ,و ٖزلٚ في جُُٓم و اداسة اإلاخاؾش و الخماًت منها و دنم نملُاث الخٙىمت وجٓذًم اإلاشىسة إلاجلغ 

مت الشٗش ,  ؤلاداسةهي 4 مجلغ  جشبؿها نالْاث حهاوهُت ؤظاظُت ؾشاٍؤ ؤسبهتاث مً خالٛ خُث ًخم مماسظت خٖى

مً٘ لىقُُت الخذُْٔ الذاخلي  لجىت حعاهم في جدعحن  ؤنالخذُْٔ , وقُُت الخذُْٔ الذاخلي , و اإلاذْٔ الخاسجي . ٍو

ٗاث مً خالٛ نالْاتها الخهاوهُت مو  مت الشش مت الثالزت  ؤؾشاٍخٖى في  ؾشاٍألا ,و رلٚ بذنمها لهزه  ألاخشي الخٖى

ٗاث  ؤداء مت الشش  .   1دوسها في خٖى

ٗاث  بةبشاص و بىاءا نلى ما ظبٔ رٖشه ,َعٍى هٓىم في دساظدىا هزه    مت الشش معاهمت الخذُْٔ الذاخلي في جُهُل خٖى

ابت الذاخلُت , ؤلاداسةمً خالٛ نالْاجه بمجلغ  اإلاخاؾش  بداسةوجُُٓم و  و لجىت الخذُْٔ , و دوسه في جُُٓم هكام الْش

ت  ض  ؤلاداسةنالْخه الخهاوهُت بالخذُْٔ الخاسجي , و دوسه في جششُذ  بلى باإلغاَتفي الشٖش و  ؤلاَطاحالهلُا و حهٍض

 الشُاَُت في اإلااظعت .  

الذاخلي ؤهىام  وشإة و جؿىس مُهىم الخذُْٔ بلى ظيخؿّش في هزا اإلابدث4 ماهُت الخذُْٔ الذاخلي 4  ألاول املبدث -

 التي ًٓىم نليها , ؤهمُت و ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي و الخذماث التي ًٓذمها .    تاإلابادالخذُْٔ الذاخلي و 

ظيخؿّش في هزا 4مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي , مشاخل جىُُز مهمت الخذُْٔ و الخٓىُاث اإلاعخهملت  املبدث الثاوي –    

اإلاعخهملت مً  ؤلازباثلخذًثت و ظحر مهمت الخذُْٔ الذاخلي و الخٓىُاث , و ؤدلت مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي ا بلىاإلابدث 

 .   ؾٍش اإلاذْٔ الذاخلي

ٗاث  املبدث الثالث -   مت الشش الخذُْٔ الذاخلي  نالْت بلىظيخؿّش في هزا اإلابدث  4 نالْت الخذُْٔ الذاخلي بدٖى

ابت الذاخلُت و جُُٓم و  ؤلاداسةبمجلغ  اإلاخاؾش  بداسةو لجىت الخذُْٔ و الى دوس الخذُْٔ الذاخلي في جُُٓم هكام الْش

ض بلىالهلُا و  ؤلاداسةنالْت الخذُْٔ الذاخلي بالخذُْٔ الخاسجي و دوسه في جششُذ  بلى اَتباإلغ و  ؤلاَطاح دوسه في حهٍض

 الشُاَُت في اإلااظعت .

  

 

                                                           
ٗاث  -د  1. مت الشش ٗامل مدمذ نِس ى , الهىامل اإلادذدة لجىدة وقُُت اإلاشاحهت الذاخلُت في جدعحن حىدة خٖى مو دساظت جؿبُُٓت مجلت الخجاسة  –ظمحر 

م ) –للبدىر الهلمُت  ت الهذد ْس م )  9حامهت الاظ٘ىذٍس   08, ص 8002(ًىاًش 54( اإلاجلذ ْس
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 4 ماهُت الخذُْٔ الذاخلي املبدث ألاول 

 مُهىم الخذُْٔ الذاخلي   4 وشإة و جؿىس  املطلب ألاول  

 4 جؿىس مُهىم الخذُْٔ الذاخلي  أوال

خي للخذُْٔ الذاخلي  – 9    الهطىس الىظؿى و الخذُْٔ في اإلاهنى الخذًث ٌهىد  بلى4 ًشحو ؤضل الخذُْٔ الخؿىس الخاٍس

ٗاث الطىانُت  ال٘بري  بلى جلٚ الطىانت , و ٌهىد  خحز الىحىد , و جؿىس الخذُْٔ مو جؿىس  بلىنطش دخٛى الشش

 بلىالخؿىس في الىكام اإلاداظبي بشٙل ؤظاس ي خُث ؤهه ؤضبذ مً الػشوسي ؤن ٌههذ  بلىالخذُْٔ في شٙله اإلابعـ 

ٗاهىا ًٓىمىن شخظ ًٓىم بالخدٓٔ مً خعً اظخًالٛ اإلاىاسد اإلاخاخت لذي شخظ آخش  حن  , خُث ؤن ْذامى اإلاطٍش

ت الىاسدبخهُحن شخطحن لدسجُل ألامىاٛ  الء ألاشخاص ش بهملُت الخذُْٔ إلاا ْاما به ها , و ًٓىم شخظ آخةألامحًر

ٗاهى  مىقِ للخذُْٔ و خُل ظالمت الخعاباث الهامت بهذ الاهتهاء مً نملُت ا ٌهُىى  امً حسجُل . ْذامى الُىهان 

ٛ نً و ٛ نً اإلاطشوَاث و الصخظ اإلاعا و بىغو هكام ًُطل بحن الصخظ اإلاعا  االشومان ْامى الدسجُل , ٖزلٚ 

خ جؿىس مهىت الخذُْٔ في الهذًذ مً دٛو الهالم ًجذ ؤجها همذ و جؿىسث في قل َ٘شة    1.اإلآبىغاث و اإلاخدبو لخاٍس

ً مذي ُٖاًت اإلايشإة في اظخخذام سؤي منهي معخٓل ن بلى, و رلٚ لخاحت مالٕ اإلايشإة ؤلاداسةاهُطاٛ اإلالُ٘ت نً 

   2مىاسدها اإلاخاخت 

 مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن  بوشاء بلىوجشحو بذاًت الاهخمام بالخذَٔ الذاخلي    

ُ٘ت نام     , و هزه الخؿىة ًمً٘ انخباسها الخؿىة ألاظاظُت في مجاٛ الخجعُذ اإلانهي  9359في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ش الخذُْٔ الذاخلي و احعام هؿاّ الاهخُام بخذماجه, و ْذ نمل  بوشاثهللخذُْٔ الذاخلي , خُث ظاهم مىز  في جؿٍى

ش الخذُْٔ الذاخلي نً ٔ بزٛ الجهىد اإلاخخلُت اإلاههذ نلى جذنُم و جؿٍى  .                            3ؾٍش

 الخؿىس الٓاهىوي للخذُْٔ الذاخلي   – 8  

علي  9- 8  ٗاث ؤن جػمً  و حهخمذ oxley soxsarbannes  4–ْاهىن ظاسبُجز ؤٖو ٙي ًىحب نلى الشش هى ْاهىن ؤمٍش

ابت الذاخلُت .     اإلاهلىماث اإلاالُت مً خالٛ ؤهكمت الْش

خ     ٙي بخاٍس    ٖشد َهل مباشش نلى  8008ؤوث  83جمذ اإلاطادْت نلى هزا الٓاهىن مً ؾٍش الٙىوًشط ألامٍش

تي ادة الشُاَُت اإلاالُت. بنادةرلٚ بهذٍ   word.cو   enronشٖش ً و ٍص  الثٓت لألظىاّ اإلاالُت و خماًت اإلاعدثمٍش

                                                           
ت, ؽيعان َالح اإلاؿاسهت , جذُْٔ الخعاباث اإلا-د  .                         91, ص 8003, داس اإلاعحرة , نمان ,  8هاضش الىاخُت الىكٍش 1  

.                        91,ص 8003,  , داس الطُاء لليشش و الخىصَو , نمان  8ؽ ,اإلاذخل الى  الخذُْٔ الخذًث ؤخمذ خلمي حمهت ,-د  2  
ٓا إلاهاًحر الخذُْٔ الذاخلي الذولُت , ماظعت الىساّ لليشش و الخىصَو  نمان , خلِ نبذ هللا الىاسداث , - 3 ت و الخؿبُٔ َو ,  8002الخذُْٔ الذاخلي بحن الىكٍش

                                                                                                      10ص 
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ٗان للٓاهىن جإزحر ٖبحر في دنم الخذُْٔ الذاخلي , و ه ابت  ؤلاداسةمىه )جُُٓم  505ًكهش في الُٓشة  ى مالٓذ  للْش

ابت الذاخلُت  ش ظىىي نً الْش و َهالُتها و هزا ٌهخبر مً  لإلداسةالذاخلُت ( و التي جىظ نلى وحىب جٓذًم جٍٓش

ِ التي ؤنؿُذ له .  ضالخُاث الخذُْٔ الذاخلي خعب الخهاٍس

   loi sur la sécurité financiére(lsf)1ْاهىن الخماًت اإلاالُت  8 - 8

ُ٘ت , جمذ اإلاطادْت نلى  soxنلى يشاس ْاهىن   خ  lsfبالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش في َشوعا مً ؾٍش الجمهُت الىؾىُت بخاٍس

ٓا للُٓشة  ؤلاداسة, ًلضم سثِغ مجلغ  8001ؤوث  9 ٗاث اإلاعاهمت َو ابت في شش ش  بةنذادمً الٓاهىن و  991ؤو الْش جٍٓش

ابت الذاخلُت اإلاهمٛى بها .                                                                                                بحشاءاثهمىمُت خٛى ششوؽ نمل اإلاجلغ و ٖزا ًٓذم ؤمام الجمهُت ال                 الْش

ِ الخذُْٔ الذاخلي 4  ؤي ٌعخمو , خُث ؤهه في  audirت.ٗلمت جذُْٔ مشخٓت مً اللًت الالجُيُت مً ٗلمزاهُا 4 حهٍش

ٗان ضاخب الهمل )اإلاالٚ ( نىذما ٌشٚ في وحىد خُاهت ٌهحن شخظ للخدٓٔ ٗان مً الخ الهطىس الٓذًمت  عاباث و 

داظب سب الهمل  لِعخمو الى ما ًٓىله اإلاداظب بخطىص الخعاباث الخاضت بالهمل , هزا الصخظ ًجلغ مو م

ٗان  ه ووضِ  9535ؤٛو مً ؤوحذ هكام الُٓذ اإلاضدوج في نام  luca pacioloباشُلُى  يالاًؿاللٓذ  , و ْام بالخىٍى

   2لىاحباث و معاولُاث مذْٔ الخعاباث و َطله نً نملُت الدسجُل في الذَاجش .

ُاث التي جىاولذ الخذُْٔ الذاخلي و جذسحذ ئاو مً وحهت هكش الهُ  ث الذولُت إلاهىت الخذُْٔ َٓذ حهذدث الخهٍش

ِ الزي ؤضذسه مههذ اإلاذْٓحن خعب  ُاث نلى الخهٍش خي الزي لخٔ بهزه الىقُُت الى ؤن اظخٓشث الخهٍش الخؿىس الخاٍس

 .   9333الذاخلُحن نام 

ُ٘ت 4  – 9  ُ٘ت حهٍشِ حمهُت اإلاداظبت ألامٍش خه حمهُت اإلاداظبت ألامٍش  association american accountingَٓذ نَش

(AAA) 4 نملُت مىخكمت للخطٛى نلى الٓشاثً اإلاشجبؿت بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار " الخذُْٔ هى 3ٖما ًلي

ٓت مىغىنُت لًشع الخإٖذ مً دسحت معاًشة هزه الهىاضش للمهاًحر اإلاىغىنُت , زم  الاْخطادًت , و جُُٓمها بؿٍش

 جىضُل هخاثج رلٚ الى ألاؾشاٍ اإلاهىُت " .    

 و هي 4                                                         و ًخػمً هزا الخهٍشِ نذة هٓاؽ راث ؤهمُت    

الخذُْٔ نملُت مىخكمت , و رلٚ ٌهني ؤن اخخباساث اإلاذْٔ حهخمذ نلى جخؿُـ معبٔ في بشهامج مىغىم  -

 لهملُت اإلاشاحت .

ٓت مىغىنُت .    -  غشوسة الخطٛى نلى الٓشاثً و جُُٓمها بؿٍش

 مذي معاًشة الهىاضش مدل الذساظت للمهاًحر اإلاىغىنُت  -

 اإلاهىُت . ألاؾشاٍ بلىهخاثج الُدظ و الذساظت  بًطاٛ -

                                                           
ت , ؽيعان َالح اإلاؿاسهت , جذُْ  1   91, ص 8003, داس اإلاعحرة , نمان ,  8ٔ الخعاباث اإلاهاضش الىاخُت الىكٍش

تنبذ الُخاح الصخً و آخشون , ؤظغ اإلاشاحهت ألاظغ الهلمُت و الهملُت , الذاس الجامهُت ,  -د    2 91, ص 8005,  ؤلاظ٘ىذٍس

. 95نبذ الُخاح الصخً و آخشون , مشحو ظابٔ , ص  –   3  
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الخذُْٔ الذاخلي بإن "وقُُت (IIA نٍش مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن , حعزيف معهد املدكلين الداخليين : 8 –

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

بالخدلُالث  و الخُُٓماث ,و  ؤلاداسةاإلايشاة لالغؿالم  بمعاولُاتهم بجذاسة , خُث ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بتزوٍذ 

ث اإلاخهلٓت باألوشؿت التي جمذ مشاحهتها , و ًخػمً هذٍ الخذُْٔ الذاخلي , و اإلاهلىما ؤلاسشاداثالىطاثذ و 

ابت ُٖا بخٙلُت مهٓىلت . بًجاد  "                                                                                1هكام ْس

                                           و مً هزا الخهٍشِ وعخخلظ ما ًلي 4                                      -

 الخذُْٔ الذاخلي وقُُت جُُٓم معخٓل ؤي معخٓال نً ألاوشؿت التي ًٓىم بخذُْٓها .              -      -

ٗاَت       -  لخذمت ؤوشؿت اإلايشإة هُعها .         ؤلاحشاءاثهذٍ الخذُْٔ الذاخلي هى َدظ و جُُٓم 

 ٗاَت ؤوشؿت اإلايشإة .               الخذُْٔ الذاخلي ًُدظ       -

ابت الذاخلُت و جٓذًم الخىضُاث لخدعُنها بخٙالُِ مهٓىلت .              -  مشاحهت ُٖاًت و َهالُت ؤهكمت الْش

ِ الخذًث إلاههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن ..... الطادس  الخعزيف الحدًث للخدكيم الداخلي – 1 4 ؤما الخهٍش

 4                                                     ؤم َُهٍش الخذُْٔ الذاخلي ٖما ًلي  9333 ظىت

ت و  إلغاَت"الخذُْٔ الذاخلي وشاؽ معخٓل , جإُٖذي , اظدشاسي و مىغىعي مطمم      ُْمت للشٖش

ت نلى جدُٓٔ ؤهذاَها  لخُُٓم و مىهج مىكم و ضاسم  بةًجادجدعحن نملُاتها , و هى ٌعانذ الشٖش

مت اإلااظعت  بداسة بحشاءاثجدعحن َهالُت  ابت و خٖى  .             2اإلاخاؾش و الْش

"l'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une 

organisation une assurance sur le degré de maitrise de ses opérations , lui 

apporte ses conseils pour les améliorer , et contribue à créer de la valeur 

ajoutée.il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant , par une 

approche systématique et méthodique , ses processus de management des 

risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des 

propositions pour renforcer son efficacité."  3     

                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

بطُت شبه دوسٍت , و  9351و ٌهخبر هزا الخهٍشِ جؿىسا هاما في حهاٍسِ الخذُْٔ الذاخلي التي ًطذسها اإلاههذ مىز 

ٗاث . هزا الخهٍشِ الزي ظىهخمذ نلُه في دساظدىا لذوس وقُُت الخذُْٔ مت الشش  الذاخلي في خٖى

 

                                                           
  1 15, مشحو ظبٔ رٖشه , ص 8002ىاسداث , خلِ نبذ هللا ال 
ٗاث ,مجلت الذساظاث الاْخطادًت و اإلاالُت , حامهت الىادي, م -د  2 مت الشش ـ, 04العىت  4ًحي ظهُذي و ؤ لخػش ؤوضُِ , دوس إلاشاحهت الذاخلُت في جُهُل خٖى

  .938, ص 8098

 www.ifaci.com.version francaise de la definition internationel approuvee le 21mars2000 par ifaci   3  

http://www.ifaci.com.version/
http://www.ifaci.com.version/
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ِ العابٔ وعخخلظ الخطاثظ ؤو اإلامحزاث                       1ألاظاظُت للخذُْٔ الذاخلي ٖما ًلي 4 مً الخهٍش

بإن اإلاخاؾش اإلاشجبؿت باإلايشإة مُهىمت و ًخم الخهامل مهها  ؤلاداسةؤي ًؿمئن  4 الخدكيم الداخلي وشاط جؤهيدي -  

 بشٙل مىاظب .           

 بالخدلُالث و الذساظاث و الاظدشاساث و الاْتراخاث الالصمت الجخار الٓشاساث   ؤلاداسةًضود 4  اسدشاري  -

 داخل الخىكُم .                                              بداسي 4 باسجباؾه بإنلى معخىي  مسخلل -

لت  موغوعي -  بٙل مىغىنُت .          بلُه4 بإداثه ألانماٛ اإلاٗى

ُْمت للميشإة مً خالٛ خُؼ الخٙالُِ و اٖدشاٍ وغو الًش و  بغاَتحمُو هزه ألادواث حهمل مً ؤحل    

ابت الذاخلُت , و الهمل نل ى اْتراح ما ًلضم لخدعحن نملُاتها و معانذة اإلايشإة نلى جدُٓٔ َدظ و جُُٓم الْش

ٔ جُُٓم و جدعحن نملُاث 4                                                                          ؤهذاَها نً ؾٍش

ابت  –اإلاخاؾش  بداسة -     مت .                                             –الْش                                  الخٖى

ٗان اإلاُهىم الخٓلُذي للخذُْٔ الذاخلي مشجبؿا باإلاهلىماث اإلاداظبُت و اإلاالُت و الخإٖذ 4 الخذُْٔ اإلاالي 4 ثالثا     لٓذ 

تالانخماد نليها في سظم العُاظاث و اجخار الٓشاساث  لإلداسةمً صختها و دْتها , ختى ًدعنى  ,خُث حهذٍ  ؤلاداٍس

ىم في ؤخؿاء جخهلٔ  بلىالخذُْٔ اإلاالي  بؾاس اإلاذْٔ الذاخلي في  َدظ و مشاحهت الىزاثٔ اإلاالُت و اإلاداظبُت لخجىب الْى

                                                                             2بالدعُحر .

 جدُٓٔ ألاهذاٍ الخالُت 4                     بلىخُث ٌععى اإلاذْٔ الذاخلي اإلاالي     

 الخدٓٔ مً الدسجُل الصخُذ للهملُاث اإلاداظبُت .                                           -

 الخإٖذ مً الخؿبُٔ العلُم و اإلاىاظب للمبادت و الٓىانذ اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها .                      -

ِ في اإلاهلىماث اإلاالُت  إلصالتو الًش بهذ جىُُز الهملُاث اإلاداظبُت ال٘شِ نً مىاؾً الخؿإ   -  الخدٍش

اإلاداظبُت نلى ألاضٛى و الخدٓٔ مً الىحىد اإلاادي لها لخماًتها مً  ؤلاحشاءاثجدذًذ مذي مالثمت      -

                   الػُام ؤو الاخخالط ؤو الخالنب .                                                          

ت و حهلُماث بحشاءاثبه مً  جُُٓم الىكام اإلاداظبي و ما ًشجبـ   -  .                                               بداٍس

ُت و الانخماد نلى اإلاهلىماث اإلاعخخشحت مً سجالث و بُاهاث اإلااظعت .             - ادة دسحت اإلاىزْى  ٍص

ض اإلاالي للماظعت و هخاثج ؤنمالها .     بقهاس اإلاالُت و  جدُٓٔ نذالت و ضذُْت الٓىاثم -  الىغو الخُٓٓي للمٖش

                                                           
    36, مشحو ظبٔ رٖشه , ص 8002خلِ نبذ هللا الىاسداث ,  1
ت ظىهلًاص , مزٖشة لىُل شهادة اإلااحعخحر في نلىم , دوس اإلاشاحهت الذاخلُت اإلاالُت في جُُٓم ألاداء في اإلااظعت الاْخطادًت دساظت خالشذسي مهمش ظهاد    2

شة, بىمشداط ,    . 44, ص  8003- 8002الدعُحر َشم مالُت اإلااظعت , حامهت ؤمدمذ بْى
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قهىس جذُْٔ الهملُاث ؤو الخذُْٔ  بلىؤن جىظو مجاٛ جذخل اإلاشاْبت الذاخلُت ؤدي  الخدكيم الدشغيلي : 8  

ت إلاخخلِ وشاؾاث اإلااظعت , ًذسط هزا الىىم مً الخ ذُْٔ مذي هجانت الدشًُلي الزي حهخم بالىاخُت الدعُحًر

ُت  ؤلاداسةجؿبُٔ ظُاظاث  اث الهشم الخىكُمي بخدالُل و اْتراخاث ْطذ جْش و ًضود مخخز الٓشاساث نبر مخخلِ معخٍى

ش اإلااظعت بانخباسها ٖىكام مهٓذ مُخىح نلى مدُـ معُؿش , مخٓلب و مهٓذ ,  اإلاذْٔ  بنجلٚ اليشاؾاث و جؿٍى

 عت .ٗل وقاثِ اإلااظت اإلاالُت و ًذسط الدشًُلي ًخهذي الىاخُ
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إلاشاحهت الهملُاث هى معانذة مشاٖض الٓشاس في اإلااظعت , و جضوٍذها بخدالُل مىغىنُت , جُُٓم  ألاظاس يالهذٍ  بن 

                                                                                          1اليشاؾاث .

و  بسشاداث بنؿاءبهذٍ  اإلاىحىدة ثخخالال ؤلا ان الهذٍ مً الخذُْٔ الدشًُلي هى جدلُل اإلاخاؾش و              

جدعحن ؤداء  بلىٗل اإلاهماث التي تهذٍ جىضُاث و اْتراح اظتراجُجُاث حذًذة, و مىه َالخذُْٔ الدشًُلي ٌشمل 

 .   2اإلااظعت 

ٗاهذ اإلاىكمت جدبو  برااإلاىكمت لخدذًذ ما  إلحشاءاثًمثل جذُْٔ الالتزام نملُت َدظ  34 جدكيم الالتزام – 1

ٔ ظلؿت ؤنلى , ًِٓغ جذُْٔ الالتزام جُٓذ اإلايشاة باإلاهاًحر  ؤواإلآشسة  ؤلاحشاءاث الٓىانذ ؤو اللىاثذ اإلادذدة نً ؾٍش

 .                                                                                   اإلآشسة 

                            املطلب الثاوي : أساسياث الخدكيم الداخلي         

 أوال : فزوع و مبادئ الخدكيم الداخلي                                                         

ًمً٘ ؤن حهٍش الُشوع بإجها مخؿلباث ؤو مهخٓذاث حعدىذ نليها اإلآترخاث و 4 فزوع الخدكيم الداخلي – 9         

 4 4الٓىانذ و ألاَٙاس, و ًمً٘ جلخُظ ؤهم الُشوع التي حعدىذ نليها نملُت الخذُْٔ في ما ًلي 

دون جدحز و الشؤي  ببذاءُْام اإلاذْٔ بهملُت الخذُْٔ بدُادًت و اظخٓاللُت و 4  فزع اسخلالل املدكم 9 - 9           

 ٌهني رلٚ نذم وحىد حهاسع بحن نمل اإلاذْٔ و الٓاثمحن بخجهحز اإلاهلىماث اإلاالُت .                       

ختى ًخمً٘ اإلاذْٔ مً َدظ الٓىاثم اإلاالُت َاهه  4 فدظ املعلوماث املاليت و اللوائم إمياهيتفزع  8–9        

 ًجب ؤن ًخىاَش في هزه الٓىاثم مجمىنت مً اإلاهاًحر مثل .                                                     

تهم , و ًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاهذة و اإلآذمت للمذْٔ مالثمت إلاعخخذميها و جُي باخخُاحا املالئمت : -  

 مشجبؿت بالُترة اإلاالُت الخاضت بها .                                                                             

اإلاهلىماث و البُاهاث اإلاالُت دون جدحز ألي ؾٍش , بمهنى ؤن حه٘غ الخٓاثٔ  بنذاد4 ؤن ًخم البعد عً الخديز  -    

 اإلاىحىدة .                                                                                                             

                                                           
ت الى الخؿبُٔ مدمذ بىجحن ,  1  2ص -ص 8004,دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت , الجضاثش ,  8, ؽ  اإلاشاحهت و مشاْبت الخعاباث مً الىكٍش

8 Alain Mikol,les audits financiers comprendre les mecanismes du contrôle legal, editions d'organisation, paris, 

1999 ,p10. 

ت ,   .                          83, ص  8001ؤمحن العُذ ؤخمذ لؿُي , الخؿىساث الخذًثت في اإلاشاحهت , الذاس الجامهُت , الاظ٘ىذٍس  1 

 
                                                                                                                                      .                                                                                                                             89 – 80عان َالح اإلاؿاسهت ,مشحو ظبٔ رٖشه , ص ي -د 5
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مُا ختى جٙىن مُُذة لألؾشاٍ  للُٓاط ال٘مي 4 ؤن جٙىن اإلاهلىماث اإلاالُت ْابلت اللياس الىمي –     و الخهبحر ننها ْس

 روي الهالْت .                                                                                

ابت الذاخلُت نلى مجمىنت مً ألاظغ  و 4  فزع وجود هظام ركابت داخلي سليم 1- 9                 ًٓىم هكام الْش

 بلىالابخهاد نً اخخماٛ خذور خؿإ , مما ًجهل مذْٔ الخعاباث ًٓىم بهمله اظدىادا  بلىزي ًادي اإلاُاهُم و ال

ابت العلُم .  وحىد هكام الْش

مبادئها و ؤجها  في ؤلاداسةؤي زباث  4فزع ثباث خلائم املاض ي في املسخلبل ما لم ًظهز حغيير في الظزوف  5- 9

اتها . ؤما  ابت َاهه مً اإلاُترع ؤن  هكام بغهاٍ الخالنب ؤو بلىجمُل  ؤلاداسةاجطح اإلاذْٔ ؤن  براسشُذة في جطَش الْش

 ًٙىن خٍشظ في الُتراث اإلاعخٓبلُت .                                                      

 خُث ًخؿلب مً اإلاذْٔ ؤن ًخدٓٔ مً 4             4فزع الطدق في مدخوياث الخلزيز  4- 9     

 جؿبُٔ اإلايشإة مدل الخذُْٔ للمبادت اإلاداظبت اإلآبىلت ْبىال ناما و بثباث .                        -             

ش اإلاالُت هي مهلىماث مالثمت .                                           –                  ؤن اإلاهلىماث اإلاىحىدة في الخٓاٍس

م 4  م الداخليمبادئ الخدكي – 8       نلى ؤن  800ؤٖذ الاجداد الذولي للمداظبحن في اإلاهُاس الذولي للخذُْٔ ْس

                                    1اإلابادت الهامت للخذُْٔ التي ًجب ؤن ًلتزم بها اإلاذْٔ هي 4

     Independenceالاظخٓاللُت   -

        integrityال٘شامت     -

            Objectivityاإلاىغىنُت  -

 Proffessionalcompetenceالُ٘اءة اإلاهىُت   -

ت   -  . confidentialityالعٍش

                                          Professional behaviorالعلٕى اإلانهي       -

ت 4 ثاهيا    ت نلى ْذسجه نلى 42 مٙاهت الخذُْٔ الذاخلي في الشٖش و الخىكُمي للخذُْٔ الذاخلي في الشٖش ًازش اإلاْى

ابت مً  إلداسةجدُٓٔ الاظخٓاللُت و اإلاىغىنُت في نمله و ًخخلِ الىغو الخىكُمي  الخذُْٔ الذاخلي في بِئت الْش

ت  ابت خُث بلىشٖش ت في مخابهتها و معاًشتها ألخذر هكم الْش ؤجها جخػو  ؤخشي جبها للخؿىس الزي بلًخه هزه الشٖش

 بلىو ٌشحر الباخثىن في هزا اإلاىغىم  ؤلاداسةلجىت  الخذُْٔ اإلاىبثٓت نً مجلغ  ؤو ؤلاداسةالهلُا ؤو إلاجلغ  لإلداسة ماب

ت لم ًً٘ إلاجلغ  بداسي ؤن الىغو الؿبُعي و ألامثل هى ؤن جٙىن جبهُت الخذُْٔ الذاخلي الى ؤنلى معخىي  بالشٖش

                                                        ؤو لجىت الخذُْٔ .       ؤلاداسة

                                                           
  1 84, مشحو ظبٔ رٖشه , ص  8004ؤخمذ خلمي حمهت ,  -د 

ٗاث اإلاعاهمت الهامت اإلاذسحت في ظّى  ؤلاداسي , دوس وقُُت الخذُْٔ الذاخلي في غبـ ألاداء اإلاالي و ذ ًىظِ اإلاذلل ًُىظِ ظه 2 دساظت جؿبُُٓت نلى الشش

 .  12ص  8001يضة , َلعؿحن ,  ؤلاظالمُت, مزٖشة لىُل شهادة اإلااحعخحر , الجامهت  َلعؿحن لألوساّ اإلاالُت
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ت و الهذٍ مً رلٚ  بداسي الخالت اإلاثالُت هي جبهُت و اسجباؽ ْعم الخذُْٔ الذاخلي بإنلى معخىي  بن           بالشٖش

ت ألاخشي ٖما ؤن رلٚ ٌشحر ب  بلىذسحت ٖبحرة هىان ًخمً٘ اإلاذْٔ الذاخلي الُٓام بهمله في حمُو دواثش و ؤْعام الشٖش

الذساظاث ؤهه ٗلما اسجُهذ اإلاٙاهت الخىكُمُت لٓعم الخذُْٔ  بخذيدسحت الاظخٓاللُت التي ًخمخو بها و ْذ اظخيخجذ 

ذاخلي نلى جٙلُت ؤداء هزا الذاخلي في الهُٙل الخىكُمي للىخذة الاْخطادًت ٗلما جُّى الهاثذ مً وشاؽ الخذُْٔ ال

 .اليشاؽ

الاظخٓاللُت داخل اإلايشإة ( خُث هظ هزا اإلاهُاس نلى ؤن معاوٛ الخذُْٔ  9990وهزا ما ؤٖذ نلُه اإلاهُاس)    

 الذاخلي ًجب ؤن ًدبو إلاعخىي مهحن مً الهشم الخىكُمي ٌعمذ له بإداء معاولُاجه .                  

شة في العىت اظخٓاللُت الخذُْٔ الذاخلي و نلى معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي ؤن ًثبذ للمجلغ نلى ألاْل م           

 ما ًٓىم هزا ألاخحر 4      ذداخل اإلايشإة . والهالْاث الىقُُُت للخذُْٔ الذاخلي مو اإلاجلغ جخإٖذ نى

 باإلاطادْت نلى مُثاّ الخذُْٔ الذاخلي .      -

 اإلاطادْت نلى مخؿـ الخذُْٔ الذاخلي الٓاثم نلى اإلآاسبت باإلاخاؾش .    -

ت للخذُْٔ الذاخلي .      اإلاطادْت نل -  ى محزاهُت و اإلاىاسد الخٓذًٍش

 معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي .  بصالتاإلاطادْت نلى ْشاساث حهُحن ؤو  -

 .     اإلاطادْت نلى ساجب معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي  -

              زالثا 4 ؤهمُت و ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي .  

ٗاث  ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي 4 - 9    لٓذ جبىؤث وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مٙاهت باسصة في مهكم اإلااظعاث و الشش

ٗاَت ألاوشؿت و  ابُت َدعب , بل ٖيشاؽ جُُٓمي لخذُْٔ و َدظ  اث الخىكُم لِغ ٖإداة ْس اسجبؿذ بإنلى معخٍى

شها و جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت  اجو منها ووْاجي مً خالٛ جذُْٔ ألا  بهخاحُتالهملُاث اإلاخخلُت بهذٍ جؿٍى خذار و الْى

 1ٌشمل الخإٖذ مً ٗل وشاؽ مً ؤوشؿت اإلايشإة و رلٚ مً خالٛ وغو بشامج الخذُْٔ .  بوشاجياإلااغُت , و 

و قهش اإلاُهىم الجذًذ نلى ؤهه وشاؽ جإُٖذي و  8008لٓذ جؿىس هزا اإلاُهىم للخذُْٔ الذاخلي بهذ ظىت     

 ُْمت اإلايشإة .   إلغاَتاظدشاسي و معخٓل و مىغىعي 

                                                           
   

 21خلِ نبذ هللا الىاسداث , مشحو ظابٔ , ص   1
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ٖما ٌهخبر الخذُْٔ الذاخلي وظُلت جخذم الهذًذ مً ألاؾشاٍ راث اإلاطلخت في اإلايشإة و خاسحها وال ٌهخبر ياًت     

بدذ راتها ,خُث ؤن الُٓام بهملُت الخذُْٔ ًجب ؤن جخذم الهذًذ مً الُئاث التي ججذ لها مطلخت في الخهٍش نلى 

ض اإلاالي للميشإة و مً هزه ألاؾشاٍ 4    1نذالت اإلاٖش

اإلايشإة4 ٌعانذها في اجخار الٓشاساث الخالُت و اإلاعخٓبلُت , ٖما ًادي جذُْٔ الٓىاثم اإلاالُت الى جىحُه  بداسة 9- 9   

 اإلايشإة .     بلىالاظدثماس 

ل مششوم َان جلٚ  8- 9     ت و الطىانُت 4 في خالت ؾلب اإلايشإة لٓشع مهحن ؤو جمٍى اإلااظعاث اإلاالُت و الخجاٍس

 هخمذ في نملُت اجخار ْشاس مىذ الٓشع ؤو نذمه نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت .      اإلااظعاث ح

ابت و  1 – 9 الجهاث الخٙىمُت 4 حهخمذ الجهاث الخٙىمُت نلى الٓىاثم اإلاالُت اإلاذْٓت في ال٘ثحر مً ألايشاع مثل الْش

 الخخؿُـ , َشع الػشاثب مىذ الٓشوع و الذنم لبهؼ اليشاؾاث . 

مهىت الخذُْٔ جؿىس في ؤهذاَها و مذي الخدٓٔ و الُدظ و ٖزلٚ  لٓذ ضاخب جؿىس ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي 4  – 8

ابت الذاخلُت , و ًخمثل رلٚ في الهشع الخالي 4   2دسحت الانخماد نلى هكام الْش

ٗانٗان الهذٍ مً الخذُْٔ اٖدشاٍ الخالنب و الاخخالط و ألاخؿاء , و ل4 9300ْبل نام  9- 8   الخذُْٔ  زلٚ 

ابت الذاخلُت .  جُطُلي ,  وال ًىحذ ؤي وحىد لىكام الْش

ض اإلاالي و صخخه  9350ختى  9304مً  8- 8     ٗان الهذٍ مً الخذُْٔ جدذًذ مذي ظالمت اإلاٖش  بلى باإلغاَت4 

ابت الذاخلُت .  اٖدشاٍ الخالنب و ألاخؿاء و لزلٚ بذؤ الاهخمام بالْش

ض 9320 بلى 9350مً  1- 8   ٗان الهذٍ مً الخذُْٔ جدذًذ مذي ظالمت و صخت  اإلاٖش اإلاالي و جم الخدٛى هدى  4 

ابت الذاخلُت .    الخذُْٔ الاخخباسي الزي ٌهخمذ نلى مخاهت و ْىة هكام الْش

 ؤغُِ ؤهذاٍ نذًذة للخذُْٔ منها 4         و ختى آلان4  9320مً  5- 8

ى ما خٓٓخه مً ؤهذاٍ , و دساظت ألاظباب التي خالذ دون      مشاْبت الخؿـ و مخابهت جىُُزها و الخهٍش نل -

 ألاهذاٍ اإلادذدة .   بلىالىضٛى 

ٗان معتهذَا منها .   بلىجُُٓم هخاثج ألانماٛ باليعبت  –    ما 

 مم٘ىت في حمُو هىاحي اليشاؽ .      بهخاحُتمً خالٛ جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت  ؤلاظشاٍالٓػاء نلى  –   

اهُت ألَشاد اإلاجخمو .    ج –                دُٓٔ ؤْص ى ْذس مً الَش

                                                           
                                                                                                          .  80 – 93ص -يعان َالح اإلاؿاسهت , مشحو ظابٔ , ص  1

  2       3-2, ص  8000,  9, داس الطُاء لليشش و الخىصَو , نمان , ألاسدن , ؽاإلاذخل الخذًث لخذُْٔ الخعاباث  ؤخمذ خلمي حمهت ,-د 
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 جخُُؼ خؿش الخذُْٔ و رلٚ لطهىبت جٓذًش آزاس نملُت الخذُْٔ نلى اإلايشأث مدل الخذُْٔ .     –      

خي العابٔ ًخطح ؤن الهذٍ الشثِس ي لهملُت جذُْٔ الخعاباث هى اًذاء الشؤي الُني اإلاداًذ نما      مً الهشع الخاٍس

ض اإلاالي للميشإة مدل الخذُْٔ و هخاثج ألانماٛ نً جلٚ ٗاهذ  برا ش اإلاالُت حهبر بطىسة ضادْت و نادلت نً اإلاٖش الخٓاٍس

 الُترة .  

الزي وضِ اإلاذْٔ بإهه "ٗلب  9232الٓػاء الاهجلحزي نام  بلىؤن جؿىس ؤهذاٍ الخذُْٔ ًشحو  بلى ؤلاشاسةو ججذس 

ت الْخُاء آزاس اإلاجشمحن " . خُث حشحر هزه الهباسة  ؤن الهذٍ ألاظاس ي  بلىخشاظت و لِغ ٗلب را خاظت شم ٍْى

ذ جكهش هزه ألاخؿاء و الًش نىذ ُْام اإلاذْٔ بمهمخه .      و لٓذ ؤٖ بهماللخذُْٔ لِغ اٖدشاٍ الًش و ألاخؿاء و 

م  نلى ؤن هذٍ الخذُْٔ للٓىاثم  8َٓشة  800الاجداد الذولي للمداظبحن نلى ما جٓذم في اإلاهُاس الذولي للخذُْٔ ْس

مهشوٍ مً  إلؾاس ٗاهذ مهذة مً حمُو الجىاهب اإلاادًت ؾبٓا  براالشؤي نما  بنؿاءاإلاالُت هى جم٘حن اإلاذْٔ مً 

ش اإلاالُت .   1الخٓاٍس

في جدمل معاولُاتها  ؤلاداسةًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بمعانذة سابها 4 الخذماث التي ًٓذمها الخذُْٔ الذاخلي 4    

 2بخٓذًم الخذماث الخالُت 4 

ابت الذاخلُت في اإلايشإة 4  – 9 ٓت  ؤلاششاٍبالخخؿُـ و الخىكُم و  ؤلاداسةجٓىم جدذًذ ُٖاءة و َهالُت هكام الْش بؿٍش

ش غمان مهٓٛى بإ ن ألاهذاٍ و الًاًاث ظٍى ًخم جدُٓٓها . هىإ جإزحر مهٓٛى بإن ألاهذاٍ اإلايشىدة ظٍى جَى

 ًخم جدُٓٓها و لزلٚ َان حمُو ؤهكمت و نملُاث و ؤوشؿت اإلايشإة خاغهت لخُُٓم الخذُْٔ الذاخلي . 

ٗاملت , و  لإلداسةًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث اإلاالُت و الدشًُلُت اإلآذمت ْابلُت اإلاهلىماث لالنخماد نليها 4  – 8 دُْٓت و 

ذ اإلاىاظب خت مُُذة , و ؤن                                    الانخماد نليها في اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت .                                                                                 لإلداسةًمً٘  ىجٙىن ْذمذ في الْى

ذ اإلاذْٔ الذاخلي نلى غشوسة خماًت ألاضٛى 4 – 1 اث يحر  ًٖا ٔ و الخطَش ت و الخٍش بدث الخعاثش الىاججت نً العْش

ابت الدشًُلُت الجُذة جمىو ظىء اظخخذام ألاضٛى و خماًت ألاضىٛ  الٓاهىهُت في ممخلٙاث اإلايشإة , و لزلٚ َان الْش

 إلادخملت .    مً اإلاخاؾش ا

ًخدٓٔ الخذُْٔ الذاخلي مً ؤن مىدعبي اإلايشإة  اإلاىغىنُت 4 ؤلاحشاءاثالالتزام بالعُاظاث و  – 5

و ألاهكمت و  ؤلاحشاءاثالعُاظاث و الخؿـ و  بجبامًٓىمىن بما هى مؿلىب منهم الُٓام به مً 

الخهلُماث , ٖما ًجب نلُه جدذًذ الخٙلُت الىاججت مً نذم الالتزام و ما هي الؿّش التي جدٓٔ التزام 

 و العُاظاث اإلادذدة  باإلحشاءاثالهاملحن 

ابت مً ْبل  بحشاءاثًخم وغو ألاهذاٍ و الًاًاث  ألاهذاٍ و الًاًاث 4 بلىالىضٛى  – 4 و  ؤلاداسةالْش

ٗاهذ مخىآَت مو ؤهذاٍ و ياًاث اإلايشإة , و جٓو معاولُت  برآًىم اإلاذْٔ الذاخلي بخدذًذ َُما 

                                                           
.                                                                                              3ص  8000ؤخمذ خلمي حمهت , مطذس ظابٔ ,  -د  -  1  

.              12 -11ص -خلِ نبذ هللا الىاسداث , مطذس ظابٔ , ص -د   -  2  
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, و نلى اإلاذْٔ الخإٖذ مً ؤن البرامج ؤو  ؤلاداسةمجلغ  ؤو الهلُا  ؤلاداسةوغو ؤهذاٍ اإلايشإة نلى ناجٔ 

 الهملُاث ْذ هُزث بما خؿـ لها .   

الذاخلي جدذًذ اإلاىاؾٔ و ألاوشؿت التي جخػمً مخاؾش نالُت و  نلى اإلاذْٔجدذًذ مىاؾً الخؿش 4  – 2

 للخذُْٔ .    بخػانهاجؿلب ألامش  براننها لخدذًذ َُما  ؤلاداسة بنالم

اإلايشإة و نلى  بداسةجٓو معاولُت مىو الًش و الاخخُاٛ نلى مىو و اٖدشاٍ الًش و الاخخُاٛ 4  – 1

للخُلىلت دون  ؤلاداسةاإلاؿبٓت مً ْبل  ؤلاحشاءاثت اإلاذْٔ الذاخلي َدظ , و جُُٓم ُٖاًت و َهالُ

ابت الذاخلُت نمل اخخباساث  ىم الًش , و نلى اإلاذْٔ نىذ اٖدشاَه غهِ في هكش الْش  بغاَُتْو

 للخإٖذ مً نذم خذور الًش . 

 بر , ًخؿـ و ًىُز ؤنماٛ الخذُْٔ بانخباس الشٚ اإلانهي 4 ًجب نلى اإلاذْٔ الذاخلي ؤنالشٚ اإلانهي  – 2

للخذُْٔ , ٖما لِغ لها َتراع ألاماهت   ًجب نلى اإلاذْٔ اَتراع نذم ألاماهت للجهاث الخاغهت ال

 بمىغىنُت .  جُُٓم ْشاثً الخذُْٔ اإلاؿلٓت بل نلُه

 4 مهاًحر ومشاخل جىُُز مهمت الخذُْٔ الذاخلي والخٓىُاث اإلاعخهملت.املبدث الثاوي

 مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن الهذٍ مً بضذاس اإلاهاًحر ٖما ًلي4ؤوضح  1مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي, املطلب ألاول:

 جىغُذ اإلابادت ألاظاظُت إلاماسظت نملُت الخذُْٔ الذاخلي. -

 وبزشاء وشاؽ الخذُْٔ الذاخلي وجدذًذ بؾاس مىظو إلاجاالث جذخله بُٓمت مػاَت. وغو بؾاس  إلهجاص  -

 وغو ؤظاط لُٓاط ؤداء الخذُْٔ الذاخلي. -

 هملُاجُت والخىكُمُت في اإلااظعاث.جدعحن ؤلاحشاءاث ال -

ذ جم جطيُِ هزه اإلاهاًحر بلى ْعمحن4  ْو

( وجدىاول سماث 0111:  وهي سلسلت مً ألالف)NORMES DE  QUALIFICATIONأوال: معاًير الطفاث

 وخطائظ املىظماث أو ألافزاد الذًً ًؤدون أوشطت الخدكيم الداخلي.

 الخاضت بالطفاث.( بين معاًير الخدكيم الدوليت 0جدول ركم )

 العبارة الزكم

 املهمت والسلطت واملسؤوليت 0111

1000A1 جددًد طبيعت خدماث الخؤهيد في ميثاق الخدكيم الداخلي 

1000C1 جددًد الخدماث الاسدشاريت في ميثاق الخدكيم الداخلي 

والاسخلالليت جخدلم الاسخلالليت واملوغوعيت ) أداء مهمت الخدكيم الداخلي بيل مسؤوليت  1100

وعلى مسخوى وغعيت  –على مسخوى سير مهمت الخدكيم  -املدفم الداخلي–على مسخوى 

 الخدكيم الداخلي في امليشؤة(

                                                           
1 - www.ifaci.com IFACI (normes internationales pour la pratiques professionnelles  de l’audit internes ) publication 2013  révision janvier 2015.  

http://www.ifaci.com/
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1110 

1111 

 الاسخلالل الخىظيمي

 العالكت املباشزة مع مجلس إلادارة 

 املوغوعيت الفزدًت 1120

1130 

1130A1 

1130C1 

 الاسخلالليت أو املوغوعيتالعوامل التي تهدد 

ٗان معاوال مً ْبل.  نلى اإلاذْٔ الذاخلي الامخىام نً جذُْٔ الهملُاث التي 

ٗاهىا معاولحن ننها مً  ت مخهلٓت بهملُاث  ًمً٘ للمذْٓحن الذاخلُحن اهجاص خذماث اظدشاٍس

 ْبل.

 الىفاءة والعىاًت املهىيت 1200

 الىفاءة 1210

الاسخعاهت بآراء ومساعدة أشخاص مؤهلين في خالت عدم على مسؤول الخدكيم الداخلي 

 امخالههم للمعارف.

1210A1 اليافيت أثىاء جؤدًت مهامهم 

 العىاًت املهىيت الالسمت  1220

 الخطويز املنهي املسخمز 1230

 بزهامج الخؤهيد وجدسين الجودة  1300

 مخطلباث  بزامج الخؤهيد وجدسين الجودة 1310

 الداخليالخلييم  1311

 الخلييم الخارجي 1312

 الخلاريز املخعللت ببرهامج الخؤهيد وجدسين الجودة 1320

 اسخخدام عبارة " جم وفلا ملعاًير" 1321

 إلافطاح عً عدم الالتزام. 1322

 املطدر: مً إعداد الطالب.

وجطف طبيعت الخدكيم ( 0111: وهي سلسلت ألالفين )NORMES DE FONCTIONNEMENTثاهيا:  معاًير ألاداء 

 الداخلي، هما جػع معاًير كياس أداء أوشطت الخدكيم الداخلي.

 ( ًبين معاًير الخدكيم الدوليت الخاضت باألداء. 0جدول ركم)

ٓت  8000 بداسة الخذُْٔ الذاخلي ) نلى معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي حعُحر هزا اليشاؽ بُهالُت وبؿٍش

 جػمً ُْمت مػاَت للميشإة (

 الخخؿُـ 8090

 الاجطاٛ واإلاىآَت 8080

 بداسة اإلاىاسد 8010

 الٓىانذ وؤلاحشاءاث 8050
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 الخيعُٔ 8040

8020 

8010 

ش بلى مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الهامت  و الخٓاٍس  َس

 معاولُت اإلايشإة في خالت اللجىء بلى مخهامل خاسجي ألداء ؤوشؿت جذُْٔ داخلي

 ؾبُهت الهمل 8900

مت  8990 مت اإلااظعت وجٓذًم الخىضُاث الالصمت خٖى اإلااظعت ) نلى الخذُْٔ الذاخلي جُُٓم هكام خٖى

ٗاهذ ؤلاحشاءاث حعخجُب لألهذاٍ الخالُت4  لخدعِىه ( ولهزا ًدذد ما برا 

 جُهُل الٓىانذ ألاخالُْت والُٓم اإلاىاظبت في اإلااظعت. -

 غمان حعُحر َهاٛ ألداء اإلااظعت واإلاعاءلت. -

ابت.ببالى اإلاطالح  -  اإلاهىُت بٙل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاخاؾش والْش

حر مهلىمت مىاظبت ومالثمت للمجلغ, للمذْٓحن الذاخلُحن والخاسحُحن , ولإلداسة  - جَى

 وغمان جيعُٔ وشاؾاتهم.

بداسة اإلاخاؾش) لخدذًذ َانلُت بحشاءاث بداسة اإلاخاؾش, ًجب نلى اإلاذْٓحن الذاخلُحن الخإٖذ مً  8980

 ؤن 4

 إلايشإة ميسجمت مو ؾبُهت مهمتها.ؤهذاٍ ا -

 اإلاخاؾش اإلاهخبرة جم جدذًذها وجُُٓمها. - 

 ؾّش مهالجت اإلاخاؾش اإلاهمٛى بها ميسجمت مو ؾبُهت اإلاخاؾش. -

ذ اإلاىاظب داخل اإلايشإة  - اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاخاؾش جم ججمُهها وبًطالها في الْى

 هم( للعماح للمخهاوهحن ومعاوليهم وللمجلغ باجخار معاولُات

ابت 8910  الْش

 الخخؿُـ للمهمت 8800

 انخباساث الخخؿُـ 8809

 ؤهذاٍ اإلاهمت 8890

 هؿاّ اإلاهمت 8880

 اإلاىاسد اإلاخططت للمهمت 8810

 بشهامج نمل اإلاهمت 8850

 ؤداء اإلاهمت 8100

 جدذًذ اإلاهلىماث 8190

 الخدلُل والخُُٓم 8180

 جىزُٔ اإلاهلىماث 8110

 اإلاهمتؤلاششاٍ نلى  8150

 جىضُل الىخاثج 8500

 مػمىن الخىضُل 8590

 حىدة الخىضُل  8580
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 ألاخؿاء والعهى 8589

8510 

8519 

 اظخهماٛ مالخكت " ظحر اإلاهمت خعب اإلاهاًحر الذولُت للمماسظت اإلاهىُت للخذُْٔ الذاخلي "

 ؤلاَطاح نً نذم اإلاؿابٓت.

8550 

8540 

 وشش الىخاثج

 آلاساء الشاملت

 مشاْبت بحشاءاث الخؿىس  8400

 ْشاس ْبٛى ؤلاداسة للمخاؾش 8200

 املطدر: مً إعداد الطالب.

 

َخخىلى جؿبُٔ مهاًحر الطُاث ومهاًحر  nnnn.Xnوهي ظلعلت   les normes de mise en eouvreزالثا4 مهاًحر الخىُُز  

ابت الزاجُت, ًخم وغو  ألاداء نلى ؤهىام مدذدة مً ألاوشؿت مثل جذُْٔ ؤلارنان وال٘شِ نً الًش والخذلِغ والْش

م ) اإلاهُاس( وألنماٛ الاظدشاسة) ؤشحر لها Aمهاًحر الخؿبُٔ باألظاط ألنماٛ الخإُٖذ ) ؤشحر  لها بدٍش  ( مخطال بْش

م اإلاهُاس(.مخط Cبدٍش   ال بْش

 اإلاؿلب الثاوي4 ظحر مهمت الخذُْٔ الذاخلي.

ؤوال4 ظحر مهمت الخذُْٔ الذاخلي4 بن الهذٍ مً مهمت الخذُْٔ الذاخلي هى دساظت الخد٘م في اإلاخاؾش اإلاخهلٓت 

ل مهمت للخذُْٔ الذاخلي جخم نلى زالر مشاخل ؤظاظُت ه  14يباليشاؽ , ؤلاحشاءاث ؤو اإلايشإة مدل الخذُْٔ. ٗو

     préparation de la mission  جدػحر اإلاهمت4 -

             exécution de la mission            جىُُز اإلاهمت4 -

     conclusion de la mission  جهاًت اإلاهمت4 -

ٔ الخؿىاث الخالُتphase de préparation   4  مزخلت جدػير املهمت: -9  وجخم َو

ؼ ؤو   :2ألامز باملهمت -0-0 ت الهامت ؤو وهى الخٍُى ٗاإلاذًٍش طذس مً حهت نلُا في اإلايشإة  الخٙلُِ بإداء اإلاهمت, ٍو

جب ؤن ًٙىن ممط ي مً ؾٍش اإلاذًش الهام , وهى بمثابت بنالم  للمعاولحن  حهت ؤخشي في هُغ اإلاعخىي, ٍو

دخىي نلى اإلاهلىماث الخالُت4  الشثِعُحن اإلاهىُحن بخذخل اإلاذْٓحن, ٍو

 ٓحن.مىغىم اإلاهمت, ؤظماء اإلاذْ -

ت(. -  وضِ مٓخػب للمهمت) الىؿاّ, ألاهذاٍ الهامت اإلاىخكشة, الىٓاؽ راث ألاولٍى

ت للمهمت, ؾالب اإلاهمت والخاغهحن لها. - خ البذاًت واإلاذة الخٓذًٍش  جاٍس

 1وجخمثل في اإلاشاخل الخالُتpréparation de la mission  4   جدػير املهمت: -0-0

                                                           
1 -jaques renard, théorie et pratique de l’audit interne, 7eme édition, édition d’organisation, eyrolles, paris, 2010,p214. 
2 - saidj faiz, méthodologie et cadre de référence des pratique professionnelles de l’audit interne,revue nouvelle economie,N°11-vol02-

2014,p9. 
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 الخٓاسب ًخمدىس خٛى الهىاضش الخالُت4جىُُز مخؿـ مخطط الخلارب:  -0-0-0

 الخهٍش نلى اليشاؽ الخاغو للخذُْٔ. -

 جٓعُم اليشاؽ  ؤو ؤلاحشاء الخاغو للخذُْٔ بلى نملُاث مخخالُت وجدذًذ ؤهذاَها. -

شص الخدعحن. -  ألاخز بهحن الانخباس اإلاخاؾش َو

مطادسه اإلاخخلُت للخطٛى نلى َهم جبذؤ هزه الخؿىة بجمو اإلاهلىماث راث الهالْت باليشاؽ الخاغو للخذُْٔ مً 

مً٘ جلخُظ هزه اإلاطادس بما ًلي4  لؿبُهت هزا اليشاؽ, ٍو

ش ملُاث الخذُْٔ العابٓت. -  جٓاٍس

 العُاظاث, الخؿـ, ؤلاحشاءاث, الخهلُماث والاجُاُْاث اإلاخهلٓت باليشاؽ. -

 الهُٙل الخىكُمي والىضِ الىقُُي. -

ت واإلاهلىماث اإلاالُت نً ال -  يشاؽ.اإلاىاصهت الخٓذًٍش

 هخاثج الخذُْٔ الخاسجي نً اليشاؽ. -

ٔ الخذُْٔ مً امخالٕ سئٍت شاملت نً اليشاؽ الخاغو  بن ْشاءة هزه الىزاثٔ اإلاخخلُت وجدلُل اإلاهلىماث ًمً٘ ٍَش

 للخذُْٔ.

 جدذًذ العحر دوساث التي جخمىغو َيها اإلاخاؾش. -

 بنؿاء مطذاُْت للمهمت. -

 باليشاؽ الخاغو للخذُْٔ.ًخم بهذ رلٚ بنذاد حذٛو اإلاخاؾش اإلاخهلٔ 

" بشهامج نمل اإلاهمت"  هى بشهامج ًدذد مداوس  8850ؤو مخؿـ اإلاهمت خعب اإلاهُاس  الخلزيز الخوجيهي: -0-0-0

دذد ؤهذاٍ مهمت الخذُْٔ اإلاخمثلت في ألاهذاٍ الهامت وألاهذاٍ الخاضت وهؿاّ الهمل.  وخذود نملُت الخذُْٔ ٍو

ابت الذاخلُت وجخمثل في4وهي ؤألاهداف العامت:   -0-0-0-0   هذاٍ جخهلٔ بالْش

, هضاهت وضذّ اإلاهلىماث, اخترام الٓىاهحن والخهلُماث, خعً اظخخذام اإلاىاسد. -  خماًت ألاضٛى

ابت التي ظِخم اخخباسها مً ؾٍش اإلاذْٔ والتي حعام ٗلها في ألاهداف الخاضت:  -0-0-0-0 جدذًذ مخخلِ ؤدواث الْش

 لٓت بمىاؾٔ الخؿش اإلادذدة ظابٓا.جدُٓٔ ألاهذاٍ الهامت واإلاخه

ش الخىحُهيهطاق العمل:  -0-0-0-3 اإلاجاالث اإلاهىُت بهملُت الخذُْٔ ومخخلِ اإلاطالح  ًجب ؤن ًدذد الخٍٓش

 ومخخلِ اليشاؾاث.

 الخؿىاث الشثِعُت لهزه اإلاشخلت جخمثل في ما ًليphase de réalisation4 : 2مزخلت جىفيذ املهمت -0

                                                                                                                                                                                                 
1 -  saidj faiz, op cit, p10. 
2 - saidj faiz,op cit,p11. 
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 الاجخماع الافخخاحي. -

 بشهامج الخذُْٔ, ؤو بشهامج الُدظ. -

ابت الذاخلُت. -  اظخبُان الْش

 الهمل في اإلاُذان. -

ششح َُه قشوٍ وؤظباب اإلاهمت  جبذؤ هزه اإلاهمت سظمُا باالحخمام الاَخخاحي الزي ٌشٍش نلُه سثِغ اإلاهمت َو

ٔ الخذُْٔ واإلاعاولحن الخاغهحن للخذُْٔ.  ِ بٍُش  وؤهذاَها والخهٍش

ٔ الخذُْٔ ن ابُت التي ظِخم ًبذؤ ٍَش مله بمسح مُذاوي للخهٍش نلى هٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ في الىىاحي الْش

ابت  ٔ الخذُْٔ بةهجاص ؤنماٛ الْش دطها الخٓا, ومً زم ًخم بنذاد بشهامج الُدظ. خُث ًٓىم ٍَش جذُْٓها َو

ىن ن لى مىاؾً الخلل اإلاعؿشة في بشهامج الُدظ ورلٚ باظخخذام مخخلِ جٓىُاث وؤدواث الخذُْٔ, خُث ًخهَش

ذوهىن الاْتراخاث اإلابذثُت بشإجها, ٖما ًٙىهىن ملِ الخذُْٔ اإلاخٙىن مً اإلالِ الذاثم واإلالِ الجاسي.  ٍو

 وجخػمً الخؿىاث الخالُتla phase de conclusion   :4 1مزخلت نهاًت املهمت -3

خم َيها لٓاء اإلاذْٔ موالاجخماع الخخامي:  -1-9 خم َيها  وهي آخش مشخلت في نملُت الخذُْٔ ٍو الخاغو للخذُْٔ ٍو

نلى الُجىاث التي جم الخىضل بليها وجدذًذ الىٓاؽ الاًجابُت ونشع هخاثج الخذُْٔ والخىضُاث اإلآذمت مً 

 ؾٍش اإلاذْٓحن.

ش م٘خىب ورلٚ  :  le rapport d’auditجلزيز الخدكيم  -1-8 نىذ الاهتهاء مً  نملُت الخذُْٔ ًجب بضذاس جٍٓش

ٔ الخذُْٔ.بهذ مىاْشت الخىضُاث اإلآت  رخت مو ٍَش

ًجب ؤن ًخػمً بًطاٛ الىخاثج ؤهذاٍ اإلاهمت والىؿاّ,  باإلغاَت بلى الىخاثج اإلاالثمت , الخىضُاث وخؿـ بهجاص 

 الخىضُاث.

ت الخذُْٔ نىذ جدذًذ الاخخالَاث :  le suivi de la missionمخابعت املهمت  3-3 ِ مهمت ؤنػاء َْش ال جخْى

اثُت والىٓاثظ َدعب, بل جخهذي بل ى اْتراح البذاثل والخلٛى اإلاعاهمت في وغو ؤلاحشاءاث الخصخُدُت والْى

 واخخباس مذي َهالُتها.

ٌعخخذم اإلاذْٔ الذاخلي في نمله نذدا مً الخٓىُاث التي ًخخاسها بما املطلب الثالث: جلىياث الخدكيم الداخلي: 

مً٘ جىص  ذ الىضٛى بليها, ٍو َو ؤهم هزه الخٓىُاث نلى زال مٓاسباث نىذ ًىاظب ألاهذاٍ والاظخيخاحاث التي ًٍش

 24اظخخذامها وهي 

 أوال: أهواع الخلىياث املسخعملت:

 :وجخمثل في الهىاضش الخالُت  جلىياث حسخخدم في ملارباث شاملت -0

 الخدلُل الاْخطادي واإلاالي, حجم وهىم الطُٓاث, خشاثـ الخذَٔ. -

                                                           
1 - saidj faiz, op cit, p12. 
2 -  pierre schick, mémento d’audit interne méthode de conduite d’une mission,dunod, paris,2007,p146. 
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 وجخمثل فيapproche par questions  4جلىياث مبييت على ألاسئلت  -0

ابت الذاخلُت. -  اإلآابالث, الاظخبُاهاث ومنها اظخبُاهاث الخهٍش واظخبُاهاث الْش

 حذٛو َطل اإلاهام. -

 وجخمثل فيapproche par vérification   4جلىياث مبييت على الخدزي والخفخيش  -1

 اإلآاسباث) اإلآاسباث البىُ٘ت واإلآاسبت بحن الجشد اإلاادي واإلاداظبي(. -

 نالم آلالي) الخإٖذ مً صخت اإلاهؿُاث(, اإلاهاًىت ؤلاخطاثُت.َدظ ملُاث ؤلا  -

ذ اإلاهاًحر الذولُت إلاماسظت ؤنماٛ الخذُْٔ ؤدلت ؤلازباث بإجها اإلاهلىماث التي ًدطل ال ثاهيا: أدلت إلاثباث:  لٓذ نَش

جب ؤن جخطِ هزه ألادلت ب الُ٘اًت ؤي الٓذس نليها اإلاذْٔ للخىضل بلى اظخيخاحاث ًبني نلى ؤظاظها سؤًه اإلانهي, ٍو

ت.  الٙافي واإلاالثمت ؤي راث هىنُت ومىزْى

شاثً ؤلازباث بلى ألاهىام الخالُت أهواع أدلت إلاثباث: -0  14ًمً٘ جٓعُم ؤدلت ْو

ذة للهملُاث. -  الىحىد الُهلي, اإلاعدىذاث والسجالث اإلاٍا

ش اإلاهذة خاسج اإلااظعت. -  الخٓاٍس

ش اإلاهذة داخل اإلايشإة مً ْبل بداسة  -  اإلايشإة.الخٓاٍس

ابت داخلي ظلُم. -  وحىد هكام ْس

 صخت ألاسضذة مً الىاخُت الخعابُت. -

 2ألاساليب الفىيت للحطول على ألادلت واللزائً: -0

 الجشد الُهلي, اإلاشاحهت اإلاعدىذًت, هكام اإلاطادْاث, الخدلُل اإلااٛ, هكام الاظخُعاس. -

 اإلاهلىماثاإلاشاحهت الخعابُت, اإلاشاحهت ؤلاهخٓادًت, الشبـ واإلآاسهت بحن  -

ابت الذاخلُت, هكام الشهاداث. -  َدظ هكام الْش

بن الؿابو الذاثم إلاهمت الخذُْٔ ججهله ملضما بمعٚ ملُحن ؤظاظحن واإلاخمثلحن في  3ثالثا: ملفاث الخدكيم الداخلي:

 اإلالِ الذاثم واإلالِ الجاسي.

ٓت جشجِب مػمىن اإلالِ الذاثم مشجبؿت بخطاثظ اإلااظعت امللف الدائم:  -0 شخمل بن ؾٍش مدل الخُُٓم َو

  نلى ما ًلي4

 نمىمُاث خٛى اإلااظعت مدل اإلاشاحهت والىخذاث اإلاٙىهت لها. -9-9

 الخىكُم الهام, وزاثٔ نامت. -

                                                           
, 8004, دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت, الجضاثش,8ؤلاؾاس الىكشي واإلاماسظت الخؿبُٓت, ؽ –مدمذ التهامي ؾىاهش ومعهىد ضذًٓي, اإلاشاحهت وجذُْٔ الخعاباث  1

  .918ص

.921-928ص-ح اإلاؿاسهت, مشحو ظابٔ, صيعان َال  -د  2  
املزاجعت الداخليت مهمتها ومساهمتها في جدسين حسيير املؤسست مع دراست خالت كسم جطدًز الغاس الخابع لليشاط الخجاري ملجمع  شهباوي لؿُي,  3

 .42-45, ص 8005-8001, مزٖشة لىُل شهادة ماحعخحر في الهلىم الاْخطادًت, َشم بداسة ؤنماٛ, حامهت الجضاثش,  سوهطزان الدورة مبيعاث ملبوغاث
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ابت الذاخلُت4 ًجب ؤن ًدخىي اإلالِ الذاثم باليعبت لهزه الىٓؿت نلى ٗل ما ٌعمذ بخٓذًش دسحت  -9-8 الْش

ابت الذاخلُت واإلاخاؾش الهامت) وضِ الىقاثِ ؤو اإلاهام, ْىاثم الاظخٓطاء, خشاثـ  الثٓت الخاضت بالْش

 الخذَٔ...الخ(.

 مهلماث مداظبُت ومالُت4 -9-1

 اإلاخؿـ والذلُل اإلاداظبي اإلاعخهمل. -

 ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت, الهُاٗل الخىكُمُت للمطلخاث اإلاداظبُت. -

 الهُاٗل الخىكُمُت للمطلخاث اإلاداظبُت, حجم اإلاهلىماث خعب الؿبُهت -

 الؿبُهت.حجم اإلاهلىماث خعب  -

ل. - ىت والخمٍى ت للعىىاث اإلاالُت الثالزت ألاخحرة, خالت الخٍض  الخعاباث العىٍى

 مهلىماث ْاهىهُت, حباثُت واحخمانُت ومهلىماجُت4 -9-5

 نٓذ الخإظِغ والىزاثٔ ألاخشي راث الؿابو الٓاهىوي. -

 ْشاس حهُحن مشاحهت الخعاباث. -

 منهم.ْاثمت اإلاعاهمحن مو نذد ألاظهم التي بدىصة ٗل واخذ  -

ت. -  وزاثٔ مخهلٓت بالىكام الجباجي والاحخماعي للشٖش

ش مشاحعي الخعاباث العابٓىن. -  مداغش اإلاجالغ والجمهُاث, جٓاٍس

 الهُٙل الخىكُمي الخاص باإلاهلىماجُت, البرامج والىزاثٔ اإلاعخهملت. -

الُت التي جخم َيها نملُت بن اإلالِ الجاسي ًخٙىن مً ٗل الهىاضش اإلاهمت التي ال جخجاوص العىت اإلاامللف الجاري:  -0

شخمل نلى اإلاهلىماث الخالُت4  اإلاشاحهت, َو

 الخىكُم والخخؿُـ للمهمت. -8-9

 البرهامج الهام ؤو الشامل. -

اساث ومٙان الخذخالث. - خ ومذة الٍض ذ ومخابهت ألانماٛ, جىاٍس  ْاثمت اإلاخذخلحن, مىاصهت الْى

ابت الذاخلُت4 -8-8  جُُٓم الْش

ت.وضِ ألاهكمت , الىزاثٔ الخاضت بم -  شاْبت الخعاباث العىٍى

ابت الذاخلُت, هٓاؽ الٓىة والػهِ لألهكمت وؤلاحشاءاث  - ىاثم الاظخٓطاء الخاضت بالْش خشاثـ الخذَٔ ْو

 اإلاىغىنت مً ؾٍش اإلااظعت مدل اإلاشاحهت.

 جدٓٓاث خاضت ؤو ْاهىهُت4 -8-1

جإزحر نلى خعاباث َدظ الاجُاُْاث, اإلاشاظالث اإلاخبادلت مو اإلااظعت, ْشاساث مجلغ ؤلاداسة التي لها  -

 العىت اإلاالُت.

 املبدث الثالث: عالكت الخدكيم الداخلي بدوهمت الشزواث:

اهؿالْا مً الذوس الخذًث اإلاىىؽ بالخذُْٔ الذاخلي والزي ؤْشه مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن في الىالًاث اإلاخدذة 

ُ٘ت لعىت  غىعي اظدشاسي ومؿمئن , خُث هظ نلى ؤن الخذُْٓي الذاخلي هى وشاؽ مداًذ مى 9333ألامٍش
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ٔ ؤظلىب  ٌعاهم في بغاَت ُْمت للميشإة وجدعحن نملُاتها, وهى ٌعانذ اإلايشإة نلى جدُٓٔ ؤهذاَها نً ؾٍش

مت اإلااظعت. ابت وخٖى  مىخكم ومىػبـ لخُُٓم وجدعحن َهالُت بحشاءاث بداسة اإلاخاؾش والْش

مت اإلااظعت نلى معخى  ٍحن , اإلاعخىي ألاٛو مً خالٛ جخُُؼ خُث ًلهب الخذُْٔ الذاخلي دوس سثِس ي في خٖى

ٔ لجىت الخذُْٔ ألن هزه ألاخحرة حهخبر همضة الىضل بحن اإلاذْٓحن الذاخلُحن  نذم جمازل اإلاهلىماث نً ؾٍش

ش اإلاذْٔ  والخاسحُحن مً حهت ومجلغ ؤلاداسة مً حهت ؤخشي ورلٚ ألن لجىت الخذُْٔ هي التي جخدطل نلى جٍٓش

ؤلاداسة ؤلاؾالم نلُه وبنالم اإلاعاهمحن. ؤما اإلاعخىي الثاوي َمً خالٛ بداسة  الذاخلي وبالخالي بةمٙان مجلغ

ابت  ابت الذاخلُت َمً مهام الخذُْٔ الذاخلي ألاظاظُت جُُٓم هكام الْش ش خٛى الْش اإلاخاؾش ورلٚ بةضذاسه للخٍٓش

 الذاخلُت وبنالم مجلغ ؤلاداسة بٙل الىٓاثظ.

 

 و لجىت الخذُْٔ                                ةاس ؤلاداإلاؿلب ألاٛو 4 نالْت الخذُْٔ الذاخلي بمجلغ 

4 "خلٓت الىضل 1بإهه ؤلاداسةمجلغ   monks and minow)نٍش    ) 4 ؤلاداسةنالْت الخذُْٔ الذاخلي بمجلغ  ؤوال 4  

 بحن ؤولئٚ الزًً ًٓذمىن سؤط اإلااٛ و ؤلئٚ الزًً ٌعخخذمىن هزا اإلاىسد في خلٔ الُٓمت " .  

ٗاث هما ألانػاء الخىُُزًىن و ألانػاء يحر  بداسةًىحذ هىنان مً ألانػاء داخل مجالغ                الشش

ت إلاا لهم مً خبرة  داسةبالخىُُزًحن , َاألنػاء الخىُُزًىن هم ألانػاء اإلاعاولىن نً  ألانماٛ الُىمُت داخل الشٖش

ت , ؤما ت بؿبُهت نمل الشٖش ت ًخمثل دوسهم في الترشُذ  و مهَش ألانػاء يحر الخىُُزًحن هم ؤنػاء مً خاسج الشٖش

ابت نلى الٓشاساث التي ًطذسها ألانػاء الخىُُزًىن .    2و الْش

جٙىن مً خالٛ لجىت الخذُْٔ  بهماو  ألاخُانٙىن مباششة في ؤيلب ال ج ؤلاداسةو نالْت الخذُْٔ الذاخلي مو مجلغ   

ي جُ٘ل جدُٓٔ ال ًجب نلُه ؤن ًػؿلو باإلاهام الت ؤلاداسةالخابهت له و في خالت نذم وحىد لجىت الخذُْٔ َان مجلغ 

 انلُت وخذة الخذُْٔ الذاخلي .َاظخٓالٛ و ُٖاًت و 

ًٓىم باخخُاس  ؤلاداسةؾشاٍ ألاخشي مثل ؤصخاب اإلاطالح و مجلغ هم ًمثلىن اإلاعاهمحن و ؤًػا ألا  ؤلاداسةمجلغ  

ل  ً الخىُُزًحن و الزي ًٗى ت  ؤلاداسةظلؿت  بليهماإلاذًٍش ابت نلى ؤدائهم , ٖما  بلى باإلغاَتالُىمُت ألنماٛ الشٖش الْش

ت و ُُُٖت اإلاداَكت نلى خّٓى اإلاعاهمحن . ؤلاداسةًٓىم مجلغ   3 بشظم العُاظاث الهامت للشٖش

 4   4 الهالْاث الىقُُُت للخذُْٔ الذاخلي مو اإلاجلغ جخإٖذ نىذما ًٓىم هزا ألاخحر   

 باإلاطادْت نلى مُثاّ الخذُْٔ الذاخلي .   -    

                                                           
  1 908ًىظِ ظهُذ ًىظِ اإلاذلل , مشحو ظابٔ , ص  

  2                                                                              . 83مدمذ مطؿُى ظلُمان , مشحو ظابٔ , ص  

  3 92هُغ اإلاطذس , ص  

.   12ًىظِ ظهُذ ًىظِ اإلاذلل , مشحو ظابٔ , ص   4  
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 اإلاطادْت نلى مخؿـ الخذُْٔ الذاخلي الٓاثم نلى اإلآاسبت باإلاخاؾش .  –

ت للخذُْٔ الذاخلي .  –  اإلاطادْت نلى محزاهُت و اإلاىاسد الخٓذًٍش

 معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي .  بصالت اإلاطادْت نلى ْشاساث حهُحن ؤو  –

                                                                                                                          اإلاطادْت نلى ساجب معاوٛ الخذُْٔ الذاخلي .  –

 

 

 

 زاهُا 4 نالْت الخذُْٔ الذاخلي بلجىت الخذُْٔ . 

ٗاث , و هي لجىت داثمت مىبثٓت مً 4  41 حهٍشِ لجىت اإلاشاحهت9      مت الشش جلهب لجىت اإلاشاحهت دوسا هاما في خٖى

و جخٙىن مً نذد ال ًٓل نً زالزت مً ألانػاء يحر الخىُُزًحن و ججخمو مهكم لجان اإلاشاحهت ٗل سبو  ؤلاداسةمجلغ 

ظىت و هي نادة ما جٙىن مىحىدة في ٗل اإلاىكماث و الٓؿاناث الخٙىمُت خاضت اإلاىكماث ال٘بحرة و ًدػش هزه 

     جىت ظلؿاث الهمل ؾبٓا لألخٙام اإلآشسة .                                                                                       لضم ألامش و جُىع لل برااللجىت اإلاشاحهىن الذاخلُىن و اإلاشاحو الخاسج 

الىكشة الجذًذة للجىت اإلاشاحهت لها مهالم مخمحزة ٖثحرة , و لً٘ لها شٙل خاص ًىاظب ٗل 4 42 دوس لجىت اإلاشاحهت  8

ت نلى خذة , بما  ًىحذ مهُاس مىغىم ًمً٘ اظخخذامه  ٌهني ؤهٙل لجىت مشاحهت ظخٙىن مخخلُت جماما و الشٖش

لخدذًذ دوسها وبما ٌهني ؤن وحىد حجم واخذ ًىاظب الٙل هى ؤمش يحر واْعي . و هزا هى العبب في ؤن مهكم 

ت , و مو رلٚ هىإ هؿاّ  ش ؤَػل اإلاماس  إلنذادمىازُٔ لجىت اإلاشاحهت لِعذ مهُاٍس ظاث بالشيم مً ؤجها ال ؤدلت جَى

ت مهُىت , و دوس لجىت اإلاشاحهت ًمً٘ ؤن ًذخل َُه اإلاٙىهاث الخالُت 4                                                                                                                     ًمً٘ ؤن جٙىن مخهلٓت بشٖش

َدظ نملُت اإلاشاحهت الخاسحُت و نمل جىضُاث للمجلغ ًٙىن مً خالٛ اإلاجالث 4  نملُت اإلاشاحهت الخاسحُت 9 - 8

 4  آلاجُت

 حهُحن و جدذًذ ؤحىس و مذي الاخخُاف باإلاشاحو الخاسجي نلى ؤظاط جُُٓم ؤداثه .    - 

 .    َُهمشاحهت خؿاب الاسجباؽ و ؤي ششوؽ خاضت  – 

ٗاَ –  ت . اإلاىآَت نلى خؿـ اإلاشاحهت الخاسحُت ج٘مل   ت حىاهب خؿت اإلاشاحهت الشٖش

 4 الٓىاثم اإلاالُت  8- 8

                                                           
ٗاث, مشحو ظابٔ , ص   مت الشش   1 919ؾاّس نبذ الهاٛ خماد , خٖى

  2  914 – 911ص -هُغ اإلاشحو , ص  
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ٗان رلٚمىاْشت الٓىاثم اإلاالُت مو  -  مالثما .  ؤلاداسة الهلُا ٗلما 

 مً حاهب اإلاشاحهت الذاخلُت ؤو اإلاشاحهت الخاسحُت ْذ جم مهالجتها .   بزاستهاغمان ؤن حمُو ألامىس التي جم  – 

 الخىضُت بإن ًىأَ اإلاجلغ نلى الٓىاثم اإلاالُت .   – 

 في العُاظاث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت و جٓذًش اإلاجاالث التي اظخخذمذ َيها .    الىكش –

–   . ً ش العىىي للمهلىماث التي ًدخاحها اإلاعاهمحن و اإلاعخخذمحن آلاخٍش حر الخٍٓش  جٓذًش مذي جَى

ش اإلاالُت .   ٗان هىإ مجاٛ لل براالىكش َُما  –  خدٍشِ في الخٓاٍس

ابت الذاخلُت 4 – 1- 8     هكام الْش

ابت -   ابت الذاخلُت .  الذاخلُت ,   الىكش في ُٖاًت هكام الْش ش نً هكم الْش  جٓذًم جٍٓش

ابت الذاخلُت .   –  ت التي ًٓذمها اإلاشاحو باليعبت لخدعِىاث الْش باث الجىهٍش  مشاحهت الخطٍى

ابت الذاخلُت ًازش نلى الٓىاثم اإلاالُت .   –  ش خاضت نً ؤي اهتهإ للْش  الخطٛى نلى جٓاٍس

ٗاهذ الشظاثل الصخُدت ْذ ؤسظلذ مً ؤلاداسة الهلُا و ؤن هزه  – ابت في اإلاىكمت و ما برا  مشاحهت البِئت الهامت للْش

 الشظاثل جخُٔ و جػو اإلاماسظاث الهملُت اإلاخبهت .   

ابت الجُذة نلى جٓذًش ما ب –  ابت مخُٔ نلُه معخخذم و ؤن هزا ؤلاؾاس ًشجُو بمعخىي الْش ٗان هىإ بؾاس  للْش را 

ٗاث " ًخػمً نذدا مً اإلاذاخالث  مت الشش اإلاجاالث التي ْذ ًٙىن بها مخاؾش يحر مٓبىلت . ٖزلٚ َان " دلُل خٖى

ابت الذاخلُت للمىكمت .    َُما ًخهلٔ بالْش

ش مً ؤلاداسة الخ –  ابت داخلُت َهالت . جٍٓش  ىُُزًت نً ؤلاحشاءاث الشثِعُت اإلاطممت لخٓذًم ْس

 جٓذًش اللجىت نً َانلُت اإلاشاحهت الذاخلُت .  –

ش نً اإلاشاحهت الخاضت التي وضلذ اللجىت مً اإلاشاحهت الذاخلُت ؤو يحرها .   –   جٍٓش

ش نً الخعاثش مً مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤلاداسة الخىُُزًت . –  جٍٓش

   جخىلى لجىت اإلاشاحهت بهزا الشإن ما ًلي 4 اإلاشاحهت الذاخلُت 4  5 - 8 

ٔ اإلاهاًحر اإلاهىُت , و - ت في حهُحن اإلاشاحهحن الذاخلُحن و غمان ؤن وقُُت اإلاشاحهت الذاخلُت حهمل َو ؤجها  اإلاشاٖس

 جٓىم بهملها حُذا و جىفي بمعاولُاتها بمٓخط ى خؿت بظتراجُجُت اإلاشاحهت . 
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ش ألاظاس ي إلظتراجُجُت مشاحهت جػُِ ُْمت  مشاحهت ؤهذاٍ –  إلداسةاإلاشاحهت الذاخلُت و سظالتها و غمان ؤجها جَى

 اإلاخاؾش , و ًجب وغو الهذٍ داخل مُثاّ سظمي مإخىر به للمشاحهت . 

 نلى ؤوشؿت اإلاشاحهت الذاخلُت و جىكُمها  ؤلاششاٍ –

ت للمشاحهت و الخًُحراث التي  بظتراجُجُتاإلاىآَت نلى  –  .  جؿشؤاإلاشاحهت الذاخلُت و خؿتها العىٍى

ابت الذاخلُت مو اإلاشاحو الذاخلي  –  خعبما هى مالثم .  ؤلاداسة  ؤومىاْشت مذي ُٖاًت الْش

ش مً الخٓذم الجاسي في جدُٓٔ اإلااششاث  ألاداءمشاحهت  –  تألاظاظُالهام للمشاحهت الذاخلُت و الخطٛى نلى جٓاٍس

 .    لألداءاإلادذدة 

ٓا للمهاًحر  –    اإلاهىت . غمان بن اإلاشاحهت الذاخلُت حهمل َو

غمان وحىد اجطاالث حُذة بحن اإلاشاحهحن الذاخلُحن و اإلاشاحهحن الخاسحُحن و مجلغ ؤلاداسة  و ؤلاداسة , و هى  – 

 ألامش الزي ًشجُو بمعخىي جدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاشاحهت الذاخلُت .

ة اإلاخاؾش 4 ًجب ؤن جػمً لجىت اإلاشاحهت , وحىد هكام َهاٛ إلداسة اإلاخاؾش باإلاىكمت و ؤهه ًذنم بداس  4 – 8    

ش ؤظاظا مهٓىال إلمٙاهُت جدُٓٔ ؤهذاٍ اإلاىكمت و ٖزلٚ الخإٖذ مً ألامىس الخالُت 4 ابت التي بذوسها جَى                                                                                                                      ؤوحه الْش

 ؤن ظُاظت اإلاخاؾش و اظتراجُجُاتها جٓىم و حشٙل ؤظاط الخهامل مو اإلاخاؾش .    -

                        ؤلاداسة .  ؤن ظُاظت اإلاخاؾش معخمذة مً مجلغ – 

ً الخىُُزًحن و  بن -   الهلُا و ْادة َّش الهمل و سئظاء ألاْعام و ٗل الهاملحن ًُهمىن ؤدواس باليعبت  ؤلاداسةاإلاذًٍش

ٓت مهىُت .         إلداسة  اإلاخاؾش و ؤجهم ًٓىمىن بمعاولُاتهم بؿٍش

ٗان رلٚ مالثما .   – ش معخمش و مخٓذم للهاملحن ٗلما  بي و جؿٍى  ؤن هىإ وعي جذٍس

 َهالت للمخاؾش .    بداسةىحىدة و مخاخت لػمان ؤن هىإ هُاٗل مىاظبت و جشجِباث مهُىت م –

ش  – حر الخٓاٍس  اإلاخاؾش . بداسةاإلاخبهت في  ؤلاظتراجُجُتالخىُُزًحن لخمُ٘نهم مً سضذ جىُُز  بلىجَى

ت .   إلداسةالخدذًث اإلاعخمش  –  اإلاخاؾش لخه٘غ الىغو الخالي و الخًحراث الجاٍس

ش  – اب ؤظاظاوحىد سجالث مهذة للمخاؾش جَى  ت داخلُت َهالت . لْش
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ابت الذاخلُت و جُُٓم و      jaquesخعب اإلاخاؾش .     بداسةاإلاؿلب الثاوي 4 دوس الخذُْٔ الذاخلي في جُُٓم هكام الْش

Renard 1  ..  ٗاث . و مىه ًالخل  8980, ًؿلب اإلاهُاس مت الشش مً الخذُْٔ الذاخلي جُُٓم اإلاخاؾش اإلاخهلٓت بدٖى

ض نلى جُُٓم 4  حز نلى َ٘شة اإلاخاؾش , لهزا َان الخذُْٔ الذاخلي و ًٖش  التٖر

 هجانت و ضذّ اإلاهلىماث اإلاالُت و الدشًُلُت.  -

 ُٖاءة و مشدودًت اإلاهلىماث .  – 

هاث و الهٓىد . و هزه ٗلها جذخل غمً  اخترام ؤو الالتزام بالٓىاهحن – ابت الذاخلُت , و هزا  بؾاس و الدشَش ؤهذاٍ الْش

ذ  بحشاءٌهني ؤن  ابت الذاخلُت للماظعت . و للُٓام  بلىنملُت جُُٓم اإلاخاؾش ًادي في هُغ الْى َدظ هىنُت الْش

ش ششؾحن   4 ؤظاظُحنبهزه اإلاهمت نلى ؤخعً وحه ًجب جَى

 ًجب ؤن ًدط ى الخذُْٔ الذاخلي داخل اإلااظعت بعلؿاث مهتٍر بها في ؤنلى الهشم  -  

ش الخذُْٔ الذاخلي نلى مهاساث ٖبحرة للُٓام بالخدالُل الالصمت و جٓذًم معاهمت بىاءة .   –    ًجب جَى

مت مً خال Hermanson and Rittenbergو ًشي    ش و ؤن وقُُت الخذُْٔ الذاخلي حعاهم َُذنم الخٖى ٛ الخٓاٍس

 2الخىضُاث التي جٓذمها بلى ؤلاداسة الهلُا و لجىت الخذُْٔ خُث جخهلٔ هزه الخىضُاث باألمىس الخالُت 4  

ش اإلاىاظبت بالخطىص .    -  ابت الذاخلُت و جٓذًم الخٓاٍس  الخُُٓم اإلاعخٓل لىكام الْش

ابت الذاخلُت .  –    اإلاعاهمت في جطمُم هكام الْش

ت . جُُٓم ُٖا –      ءة الهملُاث و ؤلاحشاءاث  ؤلاداٍس

 جدلُل اإلاخاؾش و جٓذًم الخإُٖذاث بخطىص جالَيها .   –  

ابت .                                                           –                                                                                                                   حعهُل ُْام ؤلاؾشاٍ اإلاخخلُت بالخُُٓم الزاحي للمخاؾش و هكم الْش

مت الجُذة ًجب ؤن جخدٓٔ مً  IIAسثِغ مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن  richard chambers خعب  َاهه ًشي بإن الخٖى

ً ؤظاظُحن هما 4  ابت داخلي حُذ و زاهُا 3خالٛ نىطٍش  للمخاؾش .  بظتراجُجُت بداسةؤوال , هكام ْس

ابت الذاخلُت       ؤوال 4 جُُٓم هكام الْش

                                                           
– jaque renard . op cit ,page 449   1 

  2                .       41ًىظِ ظهُذ اإلاذلل , مشحو ظابٔ , ص  
3– zian i abdelhak , le role de l ‘audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise :cas entreprises  algeriennes ,these de doctorat 

en sciences économique , université aboubaker belkaid Tlemcen ,2013 – 2014 , p  
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تها لجىت  – 9     ابت الذاخلُت 4 نَش ابت الذاخلُت ٗل الىظاثل و  cosoحهٍشِ الْش  ؤلاحشاءاثٖما ًلي 4 ًٓطذ بالْش

و  ؤلاخطاثُتصخت و دْت البُاهاث اإلاداظبُت و  و مىحىداتها و للخإٖذ مً ؤضىلهاالتي حعخخذمها اإلايشإة لخماًت  و لَش

 في اإلايشإة و جدُٓٔ الُهالُت .  ؤلاهخاحُتالُ٘اءة 

ابت الذاخلُت نلى ؤجها خؿت جىكُمُت   ِ الْش تو ًمً٘ حهٍش و مداظبُت للػبـ الذاخلي نىذ اظخهماٛ نىامل  بداٍس

 1.  ؤلاهخاحُتؤنلى مهذالث مم٘ىت مً الُ٘اًت  بلىاإلاخاخت لذي اإلايشإة وضىال  ؤلاهخاج

ابت الذاخلُت في آلاحي 4    ِ العابٔ ًمً٘ خطش ؤهذاٍ الْش  2و مً الخهٍش

 ظىء اظخخذام .   ؤو خماًت اإلايشإة مً ؤي جالنب ؤو اخخالط  -

 الخإٖذ مً الذْت اإلاداظبُت للبُاهاث اإلاداظبُت اإلاسجلت بالذَاجش .  –   

 الجاسي , و اٖدشاٍ ؤًت اهدشاَاث نً هزا اإلاعخىي . ألاداءاإلاداَكت نلى معخىي  –   

 ال٘شِ نً ؤي حًُحر مُاجئ في ظحر الهمل ؤو في معخىي ألاداء بما ًىه٘غ نلى الخٙالُِ . – 

ابت نلى اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت .  –   الْش

ادة الُ٘اءة  –    للميشإة .  ؤلاهخاحُتٍص

 الاخخطاضاث . وغو هكام للعلؿاث و اإلاعاولُاث و جدذًذ  –  

 خعً اخخُاس ألاَشاد للىقاثِ التي ٌشًلىجها .   –  

ب و الهالْاث  –      .  ؤلاوعاهُتالخذٍس

ٓت جػمً اوعُاب الهمل .   ؤلاحشاءاثجدذًذ  –       الخىُُزًت و اللىاثذ و الخهلُماث بؿٍش

ابت الذاخلُت 4  – 8      ابت  الذاخلُت مً خمغ مٙىهامٙىهاث الْش       3ث مترابؿت و مخذاخلت هي 4جخٙىن الْش

ابت 4  9 – 8           ِ الهمىمي للمذساء و بِئت الْش ابت الذاخلُت و  ؤَهالهمو  بدساٖهمو حهني اإلاْى اإلاخهلٓت بىكام الْش

ابت جإزحر نلى َهالُت بهؼ  ؤهمُخه ابت  بحشاءاثاإلايشإة , و لبِئت الْش ابت و جخػمً الهىامل التي حه٘غ بِئت الْش الْش

                                                           
  – fr , wikipedia , org / wiki / coso  1  

  2                                                                                           . 29, ص   8000ؤخمذ خلمي حمهت , مشحو ظابٔ  
ابت الذاخلُت في بِئت هكم اإلاهلىما -د –  3 لم الخعبان , الخذُْٔ و الْش  8003, داس الشاًت  لليشش و الخىصَو نمان ,  9ث اإلاداظبُت , ؽ نؿا هللا ؤخمذ ظٍى

                                                                                                                                                   42-42,ص 
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و ؤظلىب الدشًُل و الهُٙل الخىكُمي للميشإ و  ؤلاداسة, و اللجان الخابهت له و َلعُت  ؤلاداسة, مثل 4 وقُُت مجلغ 

ابت الذاخلُت .    هكام الْش

ابت 4 8 – 8    ابت لًشع  بغاَت داسةؤلا التي انخمذتها  ؤلاحشاءاثو حهني جلٚ العُاظاث و  وشاؾاث الْش لبِئت الْش

ش و َدظ الذْت الخعابُت للسجالث و  ؤلاحشاءاثجدُٓٓا ألهذاٍ الخاضت باإلايشإة , و جخػمً هزه  جٓذًم الخٓاٍس

 العُؿشة نلى جؿبُٓاث و بِئت هكم مهلىماث الخاظىب .  

ابت الذاخلُت اإلاجاٛ لخُُٓم اإلاخاؾش  جُُٓم اإلاخاؾش 4 1 – 8   ت ظىاء مً جُسح ؤهكمت الْش التي جىاحهها الشٖش

ت ششؾا ؤظاظا لخُُٓم  اإلاازشاث الذاخلُت ؤو اإلاازشاث الخاسحُت . ٖما ٌهخبر وغو ؤهذاٍ زابخت وواضخت للشٖش

اإلاخاؾش , لزلٚ َان جُُٓم اإلاخاؾش نباسة نً جدذًذ و جدلُل اإلاخاؾش راث الهالْت و اإلاشجبؿت بخدذًذ ألاهذاٍ 

لت . و لخكت جدذًذ اإلاخاؾش َاهه مً الػشوسي جدلُلها للخهٍش نلى ؤزشها اإلامً٘  ألاحل اإلادذدة في خؿـ ألاداء ؾٍى

 و الخؿىاث الىاحب الُٓام بها .   بداستهاو رلٚ مً خُث ؤهمُتها و جٓذًش اخخماٛ خذوثها و ُُُٖت 

ت و  بلىو  ؤلاداسة بلى بًطالهاًجب حسجُل اإلاهلىماث و اإلاهلىماث و الاجطاالث 4  5 – 8  ً ًدخاحىجها داخل الشٖش آخٍش

ابت الذاخلُت و اإلاعاولُاث ألاخشي .    بؾاسرلٚ بشٙل   صمني ٌعانذهم نلى الُٓام بالْش

ذ    ت ؤن حهمل و جشاْب نملُاتها , نليها ؤن جٓىم باجطاالث مالثمت ًمً٘ الثٓت بها و في الْى و ختى حعخؿُو الشٖش

 لُت و الخاسحُت . الذاخ باألخذاراإلاىاظب و رلٚ َُما ًخهلٔ 

ابت الذاخلُت  نلى جُُٓم هىنُت ألاداء في َترة صمىُت ما و جػمً ؤن هخاثج مشاْبت الىكام 4  4- 8 حهمل ؤهكمت الْش

ابت الذاخلُت لػمان اظخمشاس نملُاث  الخذُْٔ و اإلاشاحهت ألاخشي جم مشاحهتها مباششة , و ًجب جطمُم ؤهكمت الْش

 اخلُت .  اإلاشاْبت ٖجضء مً الهملُاث الذ

ابت الذاخلُت  – 1    ابت الذاخلُت بلى زالزت ؤهىام ؤْعام الْش  هي 4   4 ًمً٘ جٓعُم الْش

ت , الػبـ ؤلاداسي .    ابت ؤلاداٍس ابت اإلاداظبُت ,الْش  الْش

ابت اإلاداظبُت 4 9 – 1    ابت الذاخلُت و نىطشا سث1ِ 4 الْش ابت اإلاداظبت الىحه اإلاداظبي مً ؤوحه الْش عُا جمثل الْش

اث يحر مششونت و جدٓٔ دْت  مً نىاضشها في اإلاششوم و تهخم باإلحشاءاث لخماًت مىاسد اإلاششوم مً ؤي جطَش

ٔ الهىاضش الخالُت 4                                                                                                    البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاالُت التي ًمً٘ الانخماد نليها و ًخم جدُٓٔ هزا الىىم مً اإلاشاْبت نً ؾٍش

 وغو و جطمُم هكام معدىذي مخٙامل و مالثم لهملُاث اإلاششوم .   -

 وغو هكام مداظبي مخٙامل و ظلُم ًخُٔ و ؾبُهت وشاؽ اإلاششوم .  – 

                                                           
, اإلا٘خب  9مشاٗل الخؿبُٔ الهملي , ؽ –اإلاهاًحر و الٓىانذ  –مدمذ العُذ ظشاًا , ؤضٛى و ْىانذ اإلاشاحهت و الخذُْٔ الشامل الاؾاس الىكشي  -د –  1 

ت                                                                                                         .  20ص ’  8001’ الجامعي الخذًث , الاظ٘ىذٍس
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ٓا للمهاًحر الخعابُت اإلاهمٛى  –    بها .    وغو هكام ظلُم لجشد ؤضٛى و ممخلٙاث اإلاششوم َو

 وغو هكام إلاشاْبت و خماًت اإلاششوم و ممخلٙاجه .  –

ثج الجشد الُهلي لألضٛى اوغو هكام مالثم إلآاسهت بُاهاث سجالث مداظبت اإلاعاولُت نً ؤضٛى اإلاششوم مً هخ –  

ً مشاحهت بشٙل دوسي . إلنذادوغو هكام  –.    مىاٍص

اث الجشدًت في جهاًت الُترة .  –    وغو هكام النخماد هدُجت الجشد و الدعٍى

ابت  8- 1     ت4 الْش ابت 4 1 ؤلاداٍس تجمثل الْش ابت الذاخلُت في اإلايشإ , و جخػمً  ؤلاداسي الىحه  ؤلاداٍس مً ؤوحه الْش

الالصمت لخدُٓٔ مً ُٖاءة اظخخذام ماسد و ممخلٙاث اإلايشإ اظخخذاما ؤمثال مً هاخُت و الخدٓٔ  ؤلاحشاءاثحمُو 

مً مذي التزام اإلايشإة و الهاملحن َيها بالعُاظاث و الٓىاهحن و اللىاثذ الذاخلُت  و الخاسحُت نلى ظاء و اإلاىكمت 

 ألنماٛ و ؤوشؿت اإلايشإة مً حهت ؤخشي .

ابت مً خالٛ الهىاضش الخالُت 4 و ًخدٓٔ هزا الىىم مً     الْش

و ألاْعام مو وغو  ؤلاداساثجدذًذ ألاهذاٍ الهامت الشثِعُت للميشإة و ٖزلٚ ألاهذاٍ الُشنُت نلى معخىي - 

 جىضُِ دُْٔ إلاثل هزه ألاهذاٍ ختى ٌعهل جدُٓٓها .  

اًت الخؿت الخىكُمُت –   ؿىاث .   و خ بحشاءاثفي اليشإة لػمان حاء بها في  وغو هكام لْش

 ألاظاطوغو هكام لخٓذًش نىاضش اليشاؽ في اإلايشإة بشٙل دوسي في بذاًت ٗل ظىت مالُت لخٙىن هزه الخٓذًشاث  –

 في نٓذ اإلآاسهاث  و جدذًذ الاهدشاَاث العلبُت .  

ت ؤو الػُام  بلىحهذٍ الػبـ  الذاخلي  4 الػبـ الذاخلي 4 1- 1   و    الخلِ .  ؤو خماًت اإلاىحىداث مً العْش

نملُت  بظىادٌهخمذ الػبـ الذاخلي نلى جٓعُم الهمل و جدذًذ الطالخُاث و الاخخطاضاث , مو مشاناة نذم 

جهاًتها إلاىقِ واخذ دون ؤن ًشاحو  نمله مً ْبل مىقِ آخش و رلٚ غماها لعالمت ظحر الهمل  بلىٗاملت مً بذاًتها 

 و الًش بعهىلت .   ألاخؿاءبطىسة حُذة و لخذإس 

 2ًمً٘ جدُٓٔ الػبـ الذاخلي مً خالٛ مجمىنت مً الٓىانذ الخالُت 4  و      

ًيبغي ؤن ًٙىن شخظ مهحن معاوال نً نملُت مهُىت بالٙامل مً بذاًتها الى جهاًتها و رلٚ الٖدشاٍ ألاخؿاء و  ال - 

ش ننها   .    ؤٖثر وؤم َطل  الهملُت بحن شخطحن ج براالخٍٓش

 مداًذًً .   ؤشخاصالجشد اإلاادي لألضٛى بىاظؿت  بحشاء – 

                                                           
 68-68ص –محمد السٌد سراٌا , مرجع سبق ذكره , ص  -د 
1
  

.                            883د خلف عبد هللا الوردات , مرجع سابق , ص  –  2
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ٗان رلٚ مم٘ىا نملُا .   –      ًيبغي جىاوب ألاَشاد نلى الىقُُت اإلاهُىت ؤو الهمل اإلاهحن ٗلما 

ؿت الخىكُمُت .   أليؤن ال ٌههذ  – ذ نً معاولُاجه بٓذس ما هى معمىح به في الخٍش  َشد بإنماٛ جٍض

ٗالىٓذًت و البػانت و َطل ألاضل نً السجل الزي ٌ –  ٗاث ألاضل ,   اإلاالُت .    ألاوساّسجل جدش

البذء إلاهمت َشد آخش و بدُث  بشاسةجٙىن بمثابت  ؤلاَشادانخمادًت جذَٔ الهمل , بمهنى ؤن اهتهاء  مً مهمت  ؤخذ  – 

                                                                                                               ًٓىم الُشد بالُدظ و الخدٓٔ مً نمل الاخش .                                                                                    

ابت الذاخلُت 4– 5 ابت الذاخلُت في اإلايشإة مً  خؿىاث جُُٓم  هكام الْش ًٓىم اإلاذْٔ بذساظت و َدظ هكام الْش

 1خالٛ الخؿىاث الخالُت 4 

ابت الذاخلُت 4 9- 5     ت الٙاَُت  نً هكام  الخؿىة ألاولى َهم هُٙل هكام الْش ًجب نلى اإلاذْٔ ؤن ًدٓٔ اإلاهَش

ابت الذاخلُت ن اث اإلاخخلُت داخل اإلايشإة و ٖزلٚ الشحىم الى الْش ٔ الاظخُعاس مً ألاشخاص في اإلاعخٍى ً ؾٍش

ابت الذاخلُت .                        ٗاٍ لهُٙل هكام الْش ابت الذاخلُت , و الىقاثِ للخطٛى نلى َهم                                                                                              اإلاعدىذاث التي جىضِ هكام الْش

ابت , و ًمً٘ للمذْٔ ؤن ًٓىم بزلٚ  8 – 5 ابت 4 و جخمثل في جدذًذ مخاؾش الْش الخؿىة الثاهُت جدذًذ مخاؾش الْش

ٔ مىاؾً الػهِ و الٓىة و ًجب حسجُلها و جىزُٓها وغمها ألوساّ الخذُْٔ ٖزلٚ ًجبان جىزٔ مىاؾً  نً ؾٍش

 ثاباإلحشاءما ٌعمى بإوساّ الخذُْٔ الجعش , و ْذ ظمُذ بزلٚ ألجها جشبـ هخاثج جُُٓم الىكام الػهِ و الٓىة َُ

 الالخٓت للخذُْٔ . 

ابت في اإلايشإة جؿبٔ  ؤظالُب ؤنتهذٍ هزه الخؿىة للخدٓٔ مً الخؿىة الثالثت اخخباساث الالتزام 4  1 – 5    الْش

ٓت التي وغهذ بها , و  ابت , و ًجب نلى  بحشاءاثفي اإلايشإة ملتزمىن بخؿبُٔ  اإلاىقُحن ؤنبىُغ الؿٍش و ؤظالُب الْش

بهم و ًمً٘ للمذْٔ اخخُاس  ألاظالُبو  ؤلاحشاءاثجدث اإلاىقُحن نلى الالتزام بهزه  ؤناإلايشإة  بداسة ٔ جذٍس نً ؾٍش

ٔ ؤخز نُىت مً هزه اإلاعدىذاث بىاظؿت الؿ بةحشاءاثالالتزام  ذة بمعدىذاث نً ؾٍش ابت اإلاٍا و  ؤلاخطاثُتّش الْش

ابت نلى الىدى الخالي 4   بةحشاءاثمً اإلامً٘ ؤن جٙىن خؿىاث اخخباس الالتزام   الْش

 الخذُْٔ , و حهٍشِ و جدذًذ مجخمو الذساظت .   ؤهذاًٍخم جدذًذ  ؤن -

 ًدذد الطُاث اإلاشاد اخخباسها و الاهدشاَاث ننها , و جدذًذ حجم الهُىت .  ؤن–   

ابت . بحشاءاثهُىت , و َدظ ًٓىم باخخباس ال ؤن –   الْش

 . ؤلازباث ؤدلتجُُٓم  ألاخحرةو الخؿىة  –  

ابت الذاخلُت 4– 4      ؾّش جُُٓم هكام الْش

                                                           
.                                                                                 884 – 882ص –غسان فالح المطارنة, مرجع سابق , ص  -د 
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ابت الذاخلُت ًجب نلُه  ٓت مىخكمت  ؤنختى ًٓىم اإلاذْٔ بخُُٓم هكام الْش  ؤزىاءًٓىم بذساظت و مشاحهت الىكام بؿٍش

حز نلى  ابُت اإلاطممت إلاىو خذور الًش و  ألاظالُبجؿبُٓه الُهلي ,  و ٖزلٚ التٖر  ؤو و اإلاخالُاث  ألاخؿاءالْش

ابت الذاخلُت ولً٘  ؤلاحاباثو الخطٛى نلى  ألاظئلتًٓىم بؿشح  ؤنًُ٘ي للمذْٔ  الٖدشاَها , و ال لخُُٓم هكام الْش

ابت الذاخلُت ًمً٘  ؤنٌعخخذم نذد مً الىظاثل مً شإجها  ؤنًمً٘  رٖشها نلى الىدى حعاهم في جُُٓم هكام الْش

 1الخالي 4 

ٌعخخذم اإلاذْٔ ْاثمت الاظخبُان اإلا٘خىبت ٖىىم مً الىظاثل التي ًٓىم مً خاللها الاظخبُان 4  ؤو الاظخٓطاء  9 – 4 

وهم  بما ؤلاحابتالهمُل خٛى الاظخُعاساث اإلاىحهت له , و ًخم جطمُم همىرج الاظخٓطاء بان جٙىن  بحاباثبخىزُٔ 

ابت الذاخلُت و  بلىًؿبٔ حشحر  ؤنوهم  بحابت ؤنال ًؿبٔ و خُث  ؤو ؤو ال  ؤو ال ًؿبٔ  ال ؤو ال  بحابتْىة هكام الْش

 غهِ الىكام  .                                                                                بلىًؿبٔ حشحر 

ابت الذاخلُت ْعم  ؤْعامنذة  بلىجٓعُم ْاثمت الاظخٓطاء  , ْعم نام ًخػمً مهلىماث  نامت نً هكام الْش

ت , ْعم للمخدطالث الىٓذًت , ْعم اإلاذَىناث الىٓذًت .   لطىذّو اإلاطشوَاث الىثًر

ش الىضُي ال٘خابي4    8 – 4     الخٍٓش

ٔ وضِ   ابت الذاخلُت نً ؾٍش ش الىضُي لخُُٓم هكام الْش ٓت الخٍٓش ابت اإلاخبهت ه بحشاءاثًخم اظخخذام ؾٍش كام الْش

حر دسحت مً اإلاشوهت اٖبر مً هكام الاظخٓطاء ,  بحشاءاثو جُاضُل  ٓت بخَى ابت نلى الهملُاث و حعمذ هزه الؿٍش الْش

ش الىضُي ًطل اإلاذْٔ  ابُت الذاخلُت ْىي  ؤنهدُجت  بلىو مً خالٛ هكام الخٍٓش غهُِ و ما هي هٓاؽ  ؤو هكام الْش

ش الىضُي لىك ابت الذاخلُتالػهِ ٌشمل الخٍٓش اإلاعخخذمت في اإلايشإة لٙل نملُت و جذْٔ  ؤلاحشاءاثحمُو  ام الْش

 للمعدىذاث .  

   خشاثـ الخذَٔ 4  1 – 4  

في  ؤخشي اليشاؽ اإلاخخلُت و ما ًخهلٔ بها مً معدىذاث  ؤوحهحعخخذم خشاثـ الخذَٔ لُهم حعلعل الهالْاث بحن   

ابت الذاخلُت , و  ابت , ٖزلٚ جمً٘ اإلاذْٔ مً  جإخزهكام الْش خشاثـ الخذَٔ ش٘ال بُاهُا لجضء مً هكام الْش

ابت الذاخلُت و بُان مىاؾً ْىجه , و غهُه اظدىادا  ألاخؿاء  بلىالخطٛى نلى مهلىماث راث داللت خٛى هكام الْش

ت اإلامً٘ خذوثها .    الجىهٍش

ٓا للخؿىاث الخالُت 4  بنذادًمً٘     خشاثـ الخذَٔ َو

 جذَٓها خالٛ مشاخل اظخخذامها .   ؤظلىبىم اإلاذْٔ بذساظت الىاحباث و اإلاعدىذاث و ًٓ ؤن - 

ابت الذاخلُت .   –  بهذ الخؿت العابٓت و اظدىادا نليها ًٓىم اإلاذْٔ بىغو وضِ مبذجي لىكام الْش

                                                           
.882 – 886ص –غسان فالح المطارنة, مرجع سابق , ص  -د – 
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ؿت جذَٔ الىكام اظدىادا الى اإلاهلىماث الىاسدة في ملخظ واحباث )اخخطاضاث  بةنذادًٓىم  –  ( الهاملحن و خٍش

 نلى اظخُعاساث اإلاذْٔ .     بحاباتهم

 اإلاخاؾش 4  بداسةزاهُا 4  

ٗاث  مت الشش ابت  ؤصخابالتي ًٓىم بها ممثلى  ألاوشؿتو  ؤلاحشاءاثجخػمً خٖى اإلاطالح بالخىكُم و رلٚ بًشع الْش

ابت الذاخلُت الالصمت للخًلب نلى هزه اإلاخاؾش .  بحشاءاث بخؿبُٔ ؤلاداسةو غمان ُْام  نلى اإلاخاؾش خُث 1الْش

ٗاث مً خالٛ 4 مت  الشش     2ٌعاهم وشاؽ الخذُْٔ  الذاخلي في نملُت خٖى

 , و سضذ جدُٓٓها .   ألاهذاٍوغو و جبلٌُ الُٓم و  - 

 غمان الُٓام باإلاعاولُاث و الخُاف نلى الُٓم .     –

اإلاخاؾش و َهالُت  بداسةوحذث مً احل  بنو لجىت اإلاشاحهت  ؤلاداسةمل مو مجلغ و جٓىم اإلاشاحهت الذاخلُت باله   

ابت الذاخلُت ٖٙل و مً اإلادخمل  جٙىن اإلاشاحهت الذاخلُت هي الىقُُت الىخُذة داخل اإلاىكمت التي ًٙىن لها  ؤنالْش

ابت و جخىلى  4         َهم نمُٔ باإلاخاؾش و الْش

ابت نلى الهاملحن في ٗل اإلاىكمت .   إلداسةجٓذًم اإلاشىسة -       اإلاخاؾش  و الْش

ابت  ؤلاداسةمعخٓل و مىغىعي إلاجلغ  جإُٖذجٓذًم  – اإلاخاؾش   بداسة  ؤوشؿتو  ألاظاظُتنً ُٖاًت و َهالُت الْش

 في ٗل اإلاىكمت .         ألاخشي 

اإلادخملت  ألاخذارو مشاْبت  اسةبدجخػمً جدذًذ و جُُٓم و  ؤنًجب  برداسة اإلاخاؾش حهخبر جدذًا للمذْٔ , ةَ  

 مهٓىلت بان اإلايشإة جذًش مخاؾشها نلى الىدى الزي ًم٘نها مً جدُٓٔ ؤهذاَها . جإُٖذاثلخٓذًم 

   حهٍشِ اإلاخاؾش 4 – 9 

ِ و لهزا اإلاطؿلح و َُما ًلي       4   ؤهمهاال ًىحذ حهٍشِ مدذد للمخاؾش خُث حهذدث الخهاٍس

ًمً٘ ؤن جازش نلى جدُٓٔ  بخذار ؤو4 هي اخخماٛ خذور قشوٍ  بإجهااإلاخاؾش  IIA نٍش مههذ اإلاذْٓحن الذاخلُحن -

.                                                                                                                   3نلى ؤهذاٍ اإلاىكمت و دسحت اخخماٛ خذوثها  جإزحرهاؤهذاٍ اإلاىكمت , و جٓاط اإلاخاؾش مً خالٛ دسحت 

ذ ٖزلٚ  –  جإزحر مً شإجها ؤن ًٙىن لها  بخذار ؤو, َهي اخخماٛ لخذور قشوٍ  الخإٖذخالت مً نذم  بإجهاو نَش

شمل رلٚ   ؤو خذور اخخالٍ نً الىدُجت اإلاشحىة  ؤيخعاسة ؤو سبذ ,  خذور بمٙاهُتنلى ؤهذاٍ اإلايشإة ,َو

                                                           
1
قٌة مجلة كلٌة التجارة مع دراسة تطبٌ –دسمٌر كامل محمد عٌسى , العوامل المحددة لجودة وظٌفة المراجعة الداخلٌة فً تحسٌن جودة الشركات  –  

  8, ص  8226و ٌناٌر  23المجلد رقم  8للبحوث العلمٌة , جامعة االسكندرٌة , العدد 

.  883طارق عبد العال حماد , مرجع سابق , ص  –  
2
  

  
3
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ىم الخذر اإلاعبب للخؿش , و آلازاس  ؤو اإلاخؿـ لها , و ًشجبـ جدٓٔ الخؿش  ً هما اخخماٛ ْو  ؤو خذوزه بهىطٍش

ىم هزا الخذر .   1الهىاْب التي ظخترجب نلى ْو

ها ؾاّس نبذ الهاٛ خماد نلى ؤجها " خالت ًٙىن َيها  - ؤن ًدذر اهدشاٍ مهاٖغ نً الىدُجت اإلاشيىبت  تبمٙاهُو نَش

هت" .   2و اإلاخْى

و ,   ِ اإلاخاؾش نلى اجها اخخماٛ خذور قٍش يحر مخْى ًازش نلى جدُٓٔ ؤهذاٍ  ؤن بةمٙاههمما ظبٔ ًمً٘ حهٍش

 اإلايشاة و نذم جدُٓٔ الىدُجت اإلاشحىة . 

ت الى مخاؾش هكامُت )مخاؾش العّى ( و مخاؾش 3ؤهىام اإلاخاؾش 4  – 8 ًمً٘ جطيُِ اإلاخاؾش التي جخهشع لها الشٖش

 يحر هكامُت ٖما ًلي 4  

و هي اإلاخاؾش الهامت التي حعشي نلى الاظدثماس في العّى و جيشإ نً البِئت اإلاخاؾش الىكامُت)مخاؾش العّى ( 4  9- 8 

 الهام , و مً ؤمثلتها ما ًلي 4 و جخهلٔ باليشاؽ الاْخطادي و بالىكام اإلاالي 

ٛ اهخُاع الُٓمت الخُُٓٓت للمىحىداث و  بلى4 خُث جادي هزه اإلاخاؾش مخاؾش و الخطخم و ال٘عاد  -   ألاضى

ت بعبب اهخُاع الٓىة الششاثُت .   الاظدثماٍس

ة اسجُانا و اهخُاغا و الُاثذ ألظهاس 4 و هي اإلاخاؾش التي ج٘مً في الخًحراث اإلادخملت مخاؾش حًحر ؤظهاس الُاثذة  – 

ت جخإزش بهزه الخًحراث .  ألادواثبالخالي َان اخخُاس   الاظدثماٍس

و  اسجُاناو هي اإلاخاؾش التي جيشإ هدُجت الخٓلباث ؤو الخًحراث اإلادخملت ألظهاس الُاثذة مخاؾش ؤظهاس الطٍش 4  –

ت جخإزش بهزه الخًُحراث .  اهخُاغا و بالخالي َان اخخُاس ألادواث الاظدثماٍس

و هي اإلاخاؾش اإلاشجبؿت باألوغام العُاظُت و اإلاالُت و الاْخطادًت و اإلاخاؾش العُاظُت و اإلاالُت و الاْخطادًت 4  –

 الاحخمانُت العاثذة في البلذ الزي جضاٛو اإلااظعت وشاؾها َُه . 

هدُجت الخهامالث  جإحيوهي اإلاخاؾش التي جيشإ نً ؾبُهت و هىم الاظدثماس , َهي  إلاخاؾش يحر الىكامُت 4ا 8 - 8    

ت َٓذ جازش نلى معدثمش مهحن دون يحره , و مً ؤمثلتها ما  ًلي 4   الاظدثماٍس

ل 4  -   ادة وعبت مخاؾش الخمٍى ل , و نلى الهمىم ٍص اإلاعدثمشة ٌهني  ألامىاٛ بلىاإلآترغت  ألامىاٛجشجبـ بىىنُت الخمٍى

ادة نً الخٙالُِ   .  ألاخشي ؤن اإلااظعت جخدمل مخاؾش دَو ٗلُت هٓذًت ٍص

ادة الزمم اإلامىىخت مخاؾش الاثخمان 4  –  بلىهي اإلاخاؾش الىاحمت نً الخىظو في مىذ الاثخمان الخجاسي و ًضداد بٍض

 الهمالء .  

                                                           
1
, ص  8288 – 8282شادي صالح بجٌرمً , دور المراجعة الداخلٌة فً ادارة المخاطر , مذكرة لنٌل درجة الماجٌستار فً المحاسبة ,جامعة دمشق ,    

88  .                                                                                                                                           
2
بنوك  مخاطر االئتمان و االستثمار و المشتقات و اسعار الصرف, الدار  –شركات  –ادارات  –طارق عبد العال حماد , ادارة المخاطر افراد  -د –   

                                                                                                                                                                                                                                                        .  84, ص  8225الجامعٌة , االسكندرٌة ن 

 83هادي , مرجع سابق , ص ضٌف هللا محمد ال –مسعود درواسً و أ  –د  – 
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ل نىاضش اإلاىحىداث اإلاخذاولت و جخمثل في ْذسة اإلااظعت نلى جمخاؾش العُىلت 4  –   ظُىلت لدعذًذ ألاصماث  بلىدٍى

 اإلاترجبت نلُه .  

ازش رلٚ الخًحر نلى مخاؽ الدشًُل 4  – و , ٍو ِ الدشًُل نً اإلاخْى و هي جلٚ اإلاخاؾش الىاحمت نً اسجُام مطاٍس

 ضافي الذخل . 

اء بااللتزاماث نىذما جىخُؼ , الُٓمت مخاؾش سؤط اإلااٛ ؤو ظذاد الالتزاماث 4  -  و حهني نذم الٓذسة نلى الَى

ُت ألضٛى اإلااظعت  ُت لهزه الالتزاماث و جشجبـ هزه اإلاخاؾش بجىدة  بلىالعْى ٛ معخىي ؤْل مً الُٓمت العْى  ألاضى

 اإلاىصنت و ألاسباح اإلادخجضة و اإلاخاؾش الخاسحُت .   ألاسباحو مخاؾش الدشًُل و العُىلت و مٓذاس 

اإلاخاؾش ْذ  إلداسةسيم ؤن وشاؾاث ألانماٛ جخهشع للمخاؾش , َان الذساظاث الشظمُت اإلاخاؾش 4  بداسةحهٍشِ  – 1 

ً , ؤما  ذ مً ؾٍش مههذ  بداسةبذؤث في ؤواخش الىطِ الثاوي مً الٓشن الهشٍش  اإلاخاؾش  بداسةاإلاخاؾش  َٓذ نَش

ت َهي أل  ؤلاظتراجُجُت ؤلاداسةفي  ألاظاس ينلى ؤجها " الجضء  ٗاث بشٙل مىكم  ؤلاحشاءاثي شٖش التي جدبهها الشش

        1إلاىاحهت ألاخؿاس الطاخبت ألوشؿتها , بهذٍ جدُٓٔ اإلاضاًا اإلاعخذامت مً ٗل وشاؽ و مً مدُكت ٗل وشاؽ .

و  ؤو اإلاخاؾش بإجها 4 نباسة نً مىهج  بداسةو ًمً٘ حهٍشِ       ٔ جْى مذخل نلمي للخهامل مو اإلاخاؾش البدخت نً ؾٍش

اإلاالي  ألازش  خذور الخعاسة ؤو بمٙاهُتمً شإجها ؤن جٓلل  بحشاءاثالخعاثش الهاسغت اإلادخملت و جطمُم و جىُُز 

 42  ألادوىالخذ  بلىللخعاثش التي جٓو 

ذ لجىت.   ش التي تهذد اإلاخاؾش نلى ؤجها 4  جدذًذ و جدلُل و العُؿشة الاْخطادًت نلى هزه اإلاخاؾ بداسةو ْذ نَش

 ٛ  3 ًشادًت  للمششوم .ؤو الٓذسة ؤلا  ألاضى

اإلاخاؾش داخلُا ؤو بىاظؿت مذْٔ خاسجي ,  بداسةظىاء جم جُُٓم و مشاحهت بشهامج  اإلاخاؾش 4 بداسةخؿىاث جذُْٔ  – 5

 4َان الهملُت حشمل الخؿىاث الخالُت 4 

اإلاخاؾش التي جيخجها  بداسةمً مشاحهت ظُاظت  ألاولىجخمثل الخؿىة   اإلاخاؾش 4 بداسةمشاحهت ؤهذاٍ و ظُاظت  9 – 5

ت  ت و مهَش امج اإلاهُاس اإلاىؿٓي إلاثل هزا الخُُٓم , مهُاس ما, و ما جمثل ؤهذاٍ البره بلىالبرهامج  اظدىادا  ؤهذاٍالشٖش

و همـ الخماًت ًم٘ىان  ؤلاحشاءاثمخاؾش م٘خىبت , َان جدلُل  بداسةو ختى نىذما ال ًٙىن لذي اإلاىكمت ظُاظت 

ش مذي مىاظبتها  ؤهذاٍَهال . و بهذ ؤن ًخم  الخهٍش نلى  وحىد ظُاظت ْاثمت بلىٌشحر  البرهامج ًخم جُُٓمها لخٍٓش

ٌشمل هزا الخُُٓم مشاحهت إلاىاسد اإلاىكمت اإلاالُت و ْذستها نلى جدمل الخعاثش اإلاهشغت لها و الهذٍ هىا للمىكمت . و 

ش ما  ٗاهذ ؤهذاٍ البرهامج مخماشُت مو مىاسد اإلاىكمت اإلاالُت و ْذستها نلى جدمل الخعاسة و نىذما جٙىن  براهى جٍٓش

للمىآَت نليها و في خالت  ؤلاداسةو نشغها نلى  اإلاخاؾش مهُبت و ْاضشة , ًخم ضُايت ؤهذاٍ حذًذة بداسة ؤهذاٍ

ُٔ بحن الازىحن ,  ؤو وحىد جىاْؼ  ؤو حًُحر ؤظلىب  ألاهذاٍبخًُحر  بماحهاسع بحن الخؿبُٔ و العُاظت ًيبغي الخَى
                                                           

مسعود درواسً و اضٌف هللا محمد الهادي , مرجع سابق ص  -د – 
1
  

2 38طارق عبد العال حمادة , ادارة المخاطر , مرجع سابق , ص  – 
  

 
3
فً رباح ابراهٌم المدهون , دور المدقق الداخلً فً تفعٌل ادارة المخاطر فً المصارف العاملة فً قطاع غزة و مذكرةلنٌل شهادة الماجٌستٌر    

   37التموٌل , الجامعة االسالمٌة غزة , ص  المحاسبة  و 

 881طارق عبد العال حماد , ادارة المخاطر , مرجع سابق , ص  -د 
4
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يحر واضخت ًيبغي جٓذًم جىضُت بان  ألاهذاٍا التي جٙىن َيه ألاخىاٛاإلاىكمت في الخهامل مو مخاؾشها و في جلٚ 

ٔ جبني ظُاظت  بةداسةجطىى اإلاىكمت َلعُتها َُما ًخطل   مخاؾش سظمُت .    بداسةاإلاخاؾش نً ؾٍش

, جٙىن الخؿىة الخالُت هي الخهٍش نلى  ألاهذاٍبهذ الاهتهاء مً جدذًذ و جُُٓم الخهٍش نلى اإلاخاؾش 4  8 - 5   

ش الخهشغاث اإلاخخلُت للخعاسة و هي  حهشغاث اإلاىكمت الخالُت , و جخٙىن هزه الخؿىة مً جدلُل الهملُاث لخٍٓش

و ججاهل حهشغاث سثِعُت ,  بيُاٛالخهٍش التي ؾبٓذ في اإلااض ي , و في خالت  إلحشاءاثحهمل بمثابت نملُت مشاحهت 

البذاثل , ؤما في  بإوعبُت ًخهٍش نلى اإلآاًِغ اإلامً٘ اظخخذامها للخطذي لها و الخىض ؤنًيبغي نلى الخذُْٔ 

 خالت نذم ُٖاًت الخطذي لخهشع جم الخهٍش نلُه ظابٓا َُيبغي الخىضُت بالخذابحر الخصخُدُت .          

جىاحه اإلاىكمت و  بلىبهذ ؤن ًخم الخهٍش نلى اإلاخاؾش جُُٓم ْشاساث الخهامل مو ٗل حهشع )دساظت البذاثل ( 4  1- 5

حشمل هزه  ؤنُْاظها , ًذسط اإلاذْٔ اإلاذاخل اإلاخخلُت اإلامً٘ اظخخذامها للخهامل مو ٗل مخاؾشة  و ًيبغي 

الخؿىة مشاحهت إلاذي اظخخذام جُادي و جٓلُل اإلاخاؾشة في الخهامل مو مخاؾش اإلاىكمت , ٖما ًيبغي ان ًذسط ؤًػا 

ٗاهذ اإلاخاؾش التي جم الخإمحن غذها مً ألاوعب  براما  ؤو ب ؤن جدٛى , مً اإلاخاؾش اإلادخُل بها ًج ؤيٗان  براما 

 الاخخُاف بها . 

الخؿىة الخالُت هي جُُٓم الٓشاساث اإلااغُت خٛى ُُُٖت اإلاخاؾش التي جم جىُُزها 4  بداسةجُُٓم جذابحر  5– 5   

هزه الخؿىة ٗل مً جذابحر الخطذي لٙل حهشع و الخدٓٔ مً ؤن الٓشاس جم جىُُزه نلى ؤٖمل وحه , و حشمل 

ل الخعاسة   الخد٘م في الخعاسة و جمٍى

ش و الخىضُت  4 – 5   ش م٘خىب و مُطل خٛى هخاثج  بنذادًخم   حًُحراث لخدعحن البرهامج 4 بةدخاٛالخٍٓش جٍٓش

و  بداسةحًُحراث و حهذًالث لخدعحن بشهامج  بةحشاءالخدلُل مخػمىا الخىضُاث الالصمت  الهلُا  داسةؤلا  بلىاإلاخاؾش و ًَش

 و لجىت اإلاشاحهت و ٖزا اإلاعاهمحن و ؤصخاب اإلاطالح .   ؤلاداسةو مجلغ 

مت  اإلاؿلب الثالث 4 نالْت الخذُْٔ الذاخلي بالخذُْٔ الخاسجي 4    ادة مخؿلباث خٖى في آلاوهت ألاخحرة و مو ٍص

ٗاث , صادث ؤهمُت الهالْت بحن وقُُت الخذُْٔ الذاخلي و اإلاذْٔ الخاسجي .َٓذ ؤضذس مههذ اإلاذْٓحن الٓاهىهُحن  الشش

م ) ٙي ْاثمت مهاًحر الخذُْٔ ْس ( التي حصجو اإلاذْٓحن الخاسحُحن نلى الاظخهاهت بإوشؿت الخذُْٔ الذاخلي 24ألامٍش

م ) ( التي جلضم اإلاذْٔ الخاسجي بػشوسة 44نىذ جخؿُـ و جىُُز نملُت الخذُْٔ ,ٖما ؤضذس ْاثمت مهاًحر الخذُْٔ ْس

ابت الذاخلُت خُث  ابت الذاخلُت .  ؤنَهم الْش  1الخذُْٔ الذاخلي ٌهخبر حضءا مً الْش

اخخلُا في الىؿاّ و ألاهذاٍ , خُث ال  ؤنٌهخبر نمل ٗل مً اإلاذْٔ الذاخلي و اإلاذْٔ الخاسجي َهالُت جذُُْٓت و  

ت  ًىحذ حهاسع بحن نمل ٗل منهما بل ألاضل ؤن جخًلب الطبًت الخٙاملُت نلى نمليهما , خُث ؤن مطلخت الشٖش

م  بهىىان ) اظخُادة اإلاذْٔ  290جٓخط ي هزا الخهاون و الخيعُٔ بُنهما و هزا ما ًٓخػُه اإلاهُاس الذولي للخذُْٔ  ْس

ؤهه ًجب نلى اإلاذْٔ الخاسجي ؤن ًشاعي َهالُت الخذُْٔ  بلىاإلاذْٔ الذاخلي ( خُث ؤشاس اإلاهُاس الخاسجي مً نمل 

                                                           
                                                                                                  .  82ل محمد عٌسى , مرجع سابق , ص سمٌر كام – 
1
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الخذُْٔ الخاسجي و ٌشمل رلٚ مشاناة مٙاهت اإلاذْٔ الذاخلي في الخىكُم و  بحشاءاثوحذث نلى  بنالذاخلي و جإزحراجه 

 1جه و ٖزلٚ الُ٘اءة الُىُت للمذْٔ الذاخلي . خٛى جىضُا ؤلاداسةمذي الهمل اإلاخاح  للمذْٔ الذاخلي ووحهت هكش 

 

  

                                                           
 823ٌوسف سعٌد ٌوسف المدلل , مرجع سابق , ص   - 
1
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 خالضت الفطل                                                                                     

ٗاث ًمً٘ اظخخالص ما ًلي 4        بظهاماجهٌهذ دساظت هزا الُطل اإلاخهلٔ بالخذُْٔ الذاخلي و          مت الشش في خٖى

ابُت في اإلااظعت و هزا ساحو  - الخهٍشِ الخذًث الطادس نً مههذ  بلىجؿىس وقُُت الخذُْٔ الذاخلي ٖألُت ْس

ٙا ظىت  جؿىس اإلاهاًحر الذولُت للخذُْٔ الذاخلي , خُث ؤضبذ الذوس اإلاىىؽ  بلى, و  9333اإلاذْٓحن الذاخلُحن بإمٍش

ٔ مىهج  بغاَتُٔ الذاخلي هى بالخذْ ُْمت للميشإة و جدعحن نملُاتها و معانذتها نلى جدُٓٔ ؤهذاَها نً ؾٍش

مت اإلااظعت .  بداسة بحشاءاثمىكم و ضاسم لخُُٓم و جدعحن َهالُت  ابت و خٖى  اإلاخاؾش و الْش

ٗاث معخمذة مً ؾبُهت اإلاهام اإلاىىؾت ب بظهاماث بن –  مت الشش ه خعب  الخهٍشِ الخذُْٔ الذاخلي في خٖى

جخمثل في نالْخه الخٙاملُت و الخهاوهُت مو  ؤلاظهاماثظابٓا , و مىه َان هزه  بلُهالخذًث الزي ؤنؿي له و اإلاشاس 

ابت الذاخلُت و جُُٓم و  ؤلاداسةمجلغ  اإلاخاؾش , و نالْخه  بداسةو لجىت الخذُْٔ , و دوسه في جُُٓم هكام الْش

 الخٙاملُت مو الخذُْٔ الخاسجي .
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 دساظت خالت ماظعت مُىاء معخغاهم  :الفصل الثالث

 جلذًم ماظعت مُىاء معخغاهم. املبحث ألاول:

ٌعذ مُىاء معخغاهم حضء ؤظاس ي مً البيُت الخدخُت الخاضت بالىلل، فهى غشوسي للعذًذ مً الطىاعاث الىبري التي 

ت وخذماث الطُذ البدشي، لزا ظىف حشاسن في الخجاسة الذولُت مً خالٌ جلذًم العذًذ مً الخذماث والخذماث  الخجاٍس

خُت خٌى مُىاء معخغاهم.  ًخم الخؿشق مً خالٌ هزا البدث بلى إلادت جاٍس

 ؤهذافه وخطاثطه، وهُيل جىظُمي لهزه اإلااظعت.

خُت خٌى مُىاء معخغاهم.املطلب ألاول:   إلادت جاٍس

ش مُىاء معخغاهم بما ًخماش ى مع مخؿلباث اإلاىؿلت خُث ؤضبذ ٌ شيل الُىم حضءا ؤظاظُا مً البيُت الخدخُت ًخم جؿٍى

الخاضت بالىلل في اإلاىؿلت، بر ؤهه ٌشجع اظخدذار مجمىعت مً الخذماث اإلالشبت مً اإلاعخلمين النهاثُين عبر ؤوسكت الىلل 

 مخعذدة ألاهماؽ.

 امليىاء:وشأة  -1

ت  ا خادا ًمخذ بين سؤط البدشي لطالمىذسو سؤط البدٍش لخشوبت، اظخخذمخه اللشاضىت الكدعام وان اإلاُىاء خلُجا صخٍش

 بـ " مشس ى الغىاثم" ومً هىا ظمُذ مذًىت "معخغاهم" . 1833ألاغىام،وظمي مُىاء معخغاهم فُما كبل 

 .1881متر بدلٌى ظىت  325متر لُطل امخذاد بلى  80ؤوش ئ ؤٌو سضُف للمُىاء بؿٌى  1848في ظىت 

عذ زالزت ظىىاث مً رلً ؤعلً عىه مششوعا را مىفعت عامت، جلذ ؤعماٌ وب 1882اهؿلم ؤٌو مششوع لتهُئت اإلاُىاء في ظىت 

 اهتهذ بمُالد ؤٌو خىع للمُىاء. 1904و1890تهُئت ضخمت بين 

متر فُما بين نهاًت  430زم بوشاء الخىع الثاوي بشضُف ؾىله  1941بعذ بىاء واظشة ألامىاج الجىىبُت الغشبُت للمُىاء ظىت 

 .1959وبذاًت 1955

  لاهىوي للمؤسست ميىاء مستغاهم:الشكل ال -2

ت وخذماث الطُذ البدشي، وحششف على حعُيره ماظعت مُىاء معخغاهم  ًلذم اإلاُىاء هىعين مً الخذماث: الخذماث الخجاٍس

ؤوشإث في بؾاس بضالح الىظام اإلاُىاجي الجضاثشي  EPE/EMP/ SPAوهي ماظعت عمىمُت اكخطادًت/ ششهت راث ؤظهم 

خ  287-82بملخط ى اإلاشظىم الخىفُزي سكم   .1882ؤوث  14الطادس بخاٍس

لها هدى الاظخلاللُت على غشاس اإلااظعاث التي هشفذ عً اظخلشاس  1989فُفشي  29في  شلذ ماظعت مُىاء معخغاهم ؾٍش

لها علذ مىزم م ً ششهت عمىمُت راث ؾابع احخماعي بلى ششهت عمىمُت اكخطادًت/ ششهت في وغعُتها اإلاالُت، خُث جم جدٍى

دج جدذ خُاصة واملت لششهت حعُير اإلاعاهماث الذولُت " اإلاىاوئ " جدمل السجل  1500.000.000راث ؤظهم سؤط مالها  

خ  04-88و 03-88و  01-88وجخػع لللاهىن الخجاسي واإلاذوي ؾبلا ألخيام اللىاهين  88B01الخجاسي سكم   12الطادسة بخاٍس
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خ  101-88واإلاخػمىت للىطىص الخىظُمُت الظخلاللُت اإلااظعاث وؾبلا للشظىم  1988حاهفي  حاهفي  12الطادسة بخاٍس

خ  119-88واإلاشظىم  1988 خ  177-88واإلاشظىم  1988ماي  16الطادسة بخاٍس  .1988ظبخمبر  28الطادس بخاٍس

 الخالُت: ؤهُـ بلى ماظعت مُىاء معخغاهم بهجاص اإلاهام

ش مُىاء معخغاهم. -  اظدثماس وجؿٍى

 اظخغالٌ آلاالث وؤلاوشاءاث اإلاُىاثُت. -

 بهجاص ؤعماٌ ضُاهت وتهُئت الخدذًث للبنى اإلاُىاثُت الفىكُت. -

- .ً  بعذاد بشامج بىاء وضُاهت وتهُئت للبنى اإلاُىاثُت الخدخُت بالخعاون مع ششواء آخٍش

غ اإلاُىاثُت. -  مباششة عملُت الشخً  والخفَش

 ضاولت عملُت اللؿش، اللُادة، ؤلاسظاء وغيرها.م -

ت راث الطلت اإلاباششة وغير اإلاباششة بمىغىع ماظعت  عملُاثالاللُام بيل  - ت، اإلاالُت، الطىاعُت والعلاٍس الخجاٍس

 مُىاء معخغاهم.

  املطلب الثاوي: املىكع الجغرافي مليىاء مستغاهم وجصميمه.

دخىي ° 05و° 00شماال وخؿي ؾٌى ° 56و° 35لخلُج ؤسصٍى بين خؿي عشع ًلع مُىاء معخغاهم مً الجهت الششكُت  ششكا ٍو

 على:

 متر. 1830: بؿٌى كاسرة ألامىاج -1

 م.12م وعمم 100شمالي غشبي بعشع  املدخل البحري للميىاء: -2

 : وجخيىن مً خىغين:ألاحىاض -3

 م.8.17وم 6.77هىخاس وعمم ًتراوح بين  14: بمعاخت ماثُت جلذس بـ الحىض ألاول  -3-1

 م.8.22م و 6.95هىخاس وعمم ًتراوح بين  16: بمعاخت ماثُت جلذس بــ الحىض الثاوي -3-2

 م خؿي ملعمت هما ًلي:1296مدؿاث سظى بؿٌى هلي ًطل بلى  10: جدىي على ألارصفت -4

 (0م خؿي ) اإلادؿت117: الرصيف الشمالي الشرقي -4-1

 (3-2-1متر خؿي ) اإلادؿت  412:املغرب فالرصي -4-2

 (9و  8متر خؿي ) اإلادؿت  217: الرصيف الجديد -4-3

 (5 -4متر خؿي ) اإلادؿت  270: رصيف إلاستلالل -4-4

 (7 – 6متر خؿي ) اإلادؿت  280: الرصيف الجىىبي الغربي -4-5

 م. 44.430: بمعاخت أرطيت التخسين -5
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 م 24.000: بمعاخت مرآب السياراث -6 -6

ا. 15000اإلاعالجت  م وكذسة15000: بمعاخت مرآب الحاوياث -7 -7 ت ظىٍى  خاٍو

ت.8حعخخذم زماهُت مخاصن )م،  7455مخضن بمعاخت  16: عذدها املخازن  -8  ( ألغشاع ججاٍس

 : وجخيىن مً:  الطرق واملىاصالث -9

 متر خؿي. 4885: الطريم ألارض ي -9-1

اكخا لىلل متر خؿي ) ول ألاسضفت مجهضة بخؿىؽ ظىت خذًذًت مخجذدة حعخخذم م 3747 السكت الحديديت: -9-2

 الخبىب، ألاهابِب اإلاعذهُت...(

 وشاءاث املتخصصت له:الثالث: التسهيالث امليىائيت وإلااملطلب 

 التسهيالث امليىائيت: -1

ت اللُادة اإلاُىاء بثالزت ظفً كُادة وصوسقي بسظاء.24ظا / 24: جامىه ٌ  إرشاد السفن -1-1  ظا مذًٍش

ت لُال ونهاسا كطر السفن: -1-2  خطان. 7100راث كىة    ISSER 2 باظخخذام كاؾشة جلؿش العفً الخجاٍس

 الاوشاءاث املتخصصت: -2

م، وهي مجهضة بثالر 2524بالشضُف الشمالي الششقي على معاخت  1929ؤوشإث ظىت محطت السفت هفطال:  -2-1

ا 30000ؾً وكذسة اإلاعالجت  4700ؤوعُت ) ؤخىاع( راث ظعت   مً الضفذ. ؾً ظىٍى

م ظعتها 4640على معاخت  1986ؤوشإ  ظىت  الجسائري املنهي للحبىب:صىمعت الحبىب التابعت للديىان  -2-2

 ؾً مً الخبىب/ ظاعت ليل منهما. 300ؾً وهي مجهضة بمطخخين مخدشهخين بمعذٌ ضخ 30000

م مً ؾشف ششهت الدعُير والخىصَع الغزاجي ؤضبدذ  5697على معاخت  1971ؤوشإث ظىت  صىمعت السكر: -2-3

ش العى ؾً مً العىش غير اإلاىغب  16000ش، جطل ظعت الاظخلباٌ لذيها بلى حعمى فُما بعذ ششهت جىٍش

ا. 150000وكذسة العبىس بلى   ؾً ظىٍى

 املطلب الرابع: أهداف وخصائص مؤسست ميىاء مستغاهم.

 ماظعت مُىاء معخغاهم هغيرها مً اإلااظعاث حععى بلى جدلُم مجمىعت مً ألاهذاف في ظل الخطاثظ التي جميزها.

 حععى ماظعت مُىاء معخغاهم بلى جدلُم ألاهذاف الخالُت:أهداف امليىاء:  -1

  ؤخعً الظشوف لعبىس البػاجع مً خُث اإلاذة الضمىُت، الىىعُت، الخماًت والععش.جإمين 

 )راث هفاًت عالُت ً  جلذًم حعهُالث خلُلُت ) وظاثل عبىس ومعالجت وجخٍض

 خطادًين.وىن آلاران الطاغُت الهخماماث اإلاخعاملين الاك 

 .حعُير ؤمالن الذولت 

  .ش مُىاء معخغاهم  حعُير الاظدثماس  وجؿٍى

 .اظخغالٌ الىظاثل والخجهيزاث اإلاُىاثُت 

  مخخططين.جىفُز شغاٌ الطُاهت والتهُئت وخلم بيُاث مُىاثُت بالخيعُم مع مخعاملين ً  آخٍش

 .غ اإلاُىاثُت  جىفُز عملُاث الشخً والخفَش
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   وؤلاسشاد  والشظى . ..الخجىفُز عملُاث اللؿش 

  ت اإلاشجبؿت مباششة ت، اإلاالُت،الطىاعُت والعلاٍس  وغير مباششة بالهذف الاحخماعي.جىفُز ول العملُاث الخجاٍس

 جخميز ماظعت مُىاء معخغاهم بـــ:مميزاث وخصائص مؤسست ميىاء مستغاهم:  -2

 .مىكع حُى اظتراجُجي هام 

  والًت. 12مً وفشة ؾشق مىاضالث هدى مىؿلت خلفُت جخإلف 

  ظى مخخططت إلاعالجت هاكالث الخبىب، العىش، الخمىس وهاكالث الضفذ.مدؿاث س 

 .مغؿاة وغير مغؿاة ً  كذساث جخٍض

 .خماًت حُذة للبػاجع 

 م ألاسض ي( عبر التراب الىؾني. جىىع ؾشق حعلُم البػاجع  ) العىت الخذًذًت، الؿٍش

 ن.بنى فىكُت وججهيزاث وفم ؾمىح اإلاخعاملين الاكخطادًي 

 .غ  بؾاساث وعماٌ مهُاون ومذسبىن على عملُاث الشخً والخفَش

  :ؤًام 7ؤًام /  7ظا و  24ظا /  24ظاعاث عمل مخىاضلت 

 الهيكل التىظيمي العام ملؤسست ميىاء مستغاهم. املطلب الخامس:

 شكل الهيكل التىظيمي: -1

 ( : الهيكل التىظيمي الشامل ملؤسست ميىاء مستغاهم.12الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017اإلاطذس: وزاثم داخلُت إلااظعت مُىاء معخغاهم، 

 

 املدير  العام

 مساعد املدير العام جدكيم داخلي

مديرية انجاز 

 شارة القيادة

مديرية األمن 

 المينائية

مديرية 

االستثمار 

 التجاري

مديرية 

األشغال 

 والصيانة

مديرية 

المالية 

 والمحاسبة

مديرية الموارد 

البشرية والوسائل 

 والتكوين
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 شرح  الهيكل التىظيمي ملؤسست ميىاء مستغاهم. -2

 املديريت العامت: -1

اث اإلااظعت وجفشع ظلؿتها عليها  وظُفتها الدعُير ، اإلاشاكبت، الخىظُم والعهش الخعً للماظعت، جشجب وجشاكب حمُع مذًٍش

 وجخيىن مً:

، خُث وهى اإلامثل الىخُذ اللاهىوي للماظعت واإلاعاوٌ ألاٌو في شيل الهشم اللاهىوي للماظعت املدير العام: -1-1

ٌششف على حمُع ألاعماٌ التي جلىم بها اإلااظعت بمشاسهت اإلاذساء اإلاىفزًً والزًً ًطغشوهه دسحت في هُيل 

 اإلااظعت. 

عخبر اإلاعدشاس اللاهىوي للمذًش العام خُث ٌ مساعد مدير املؤسست: -1-2 عاعذه في اجخار اللشاساث اإلاىاظبت في ول َو

 ألاعماٌ التي لها ضلت باإلااظعت.

هي على عالكت مباششة باإلداسة العامت، وجخمثل مهامها في الخإهذ في اخترام بحشاءاث الدعُير،  التدكيم الداخلي: -1-3

 وهزلً جذكُم وفدظ العملُاث وألاوشؿت اإلاخخلفت للماظعت.

ً  تهخممديريت املىارد البشريت:  -2 بالخىظُم والخيعُم واإلاشاكبت بجمُع الشاون اإلاشجبؿت بدعُير اإلاعخخذمين والخيٍى

 والىظاثل العامت للماظعت.

م وغع ميزاهُاث  مديريت املاليت واملحاسبت:  -3 ت اإلايلفت بدعُير الىغعُت اإلاالُت للششهت ورلً عً ؾٍش وهي اإلاذًٍش

اء ول العملُاث اإلاالُت التي هفزث خالٌ العىت الىاخذة، مدذدة ليل ظىت ومذي مؿابلتها لألهذاف اإلاعؿشة، وبخط

ت اإلابيُت لليشاؽ الخجاسي.  وبمعان الذفاجش  الخجاٍس

لطذ باألشغاٌ ول ألاعماٌ التي مً شإنها جىفير مديريت ألاشغال والصياهت:  -4 ت مخخطت باألشغاٌ والطُاهت ٍو وهي مذًٍش

في جىفير ؤلاهاسة، حعبُذ الؿشق، بىاء هُاول ، الىظافت، وبصالت ألاخؿاس ؤلاحشاءاث اإلاالثمت للعير الخعً للعمل، واإلاخمثلت 

 التي تهذد ظالمت العماٌ.

ت بـــــــ :مديريت الاستثمار التجاري:  -5  وجلىم هزه اإلاذًٍش

- )ً غ والخخٍض  حعُير العملُاث اإلاشجبؿت بعبىس البػاجع ) الشخً، الخفَش

 حعُير ؤمالن الذولت اإلاُىاثُت. -

 اإلاخخططت. اثؤلاوشاءحعُير  -

 بفاعلُت داخل اإلااظعت. إلدماحهامخابعت جؿىس جلىُاث الاظدثماس اإلاُىاجي والبدث عً الىظاثل اإلاىاظبت  -

لها مً مشهض سظىها آلخش (مديريت ألامن امليىائيت:   -6 وجإمين  جلىم بخإمين خشهت اإلاالخت ) دخٌى العفً، خشوحها، جدٍى

 الخذود اإلاُىاثُت.

 حعؿي ؤمش بذخٌى العفً للمُىاء.مديريت  اهجاز شارة الليادة:  -7
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 املبحث الثاوي: جحليل الاستبيان.

جباًيذ ألاسكام خٌى مذي اخترام اإلااظعاث بمبذؤ ؤلافطاح اإلاداظبي وال شفافُت في ألاسكام اإلاطشح بها بر غلبذ وعبخه 

ذ البعؼ فةن الشؤي الجامع لهزه الىغعُت هى الهشوب مً الػغـ الجباجي الزي دفع بالشفؼ  65% ، وخعب جطٍش

الزًً ؤهذوا جدلُله فعلُا ليىن ؤن ؤخالكُاث اإلاهىت التي  %35باإلابذؤ اإلازوىس ظالفا في خين  الالتزامبالىثير بلى عذم 

وجىاظشها لُيىن هىان جىافم ظلُم بين اإلاعؿُاث الشكمُت ًماسظها هاالء اإلاعىُين باإلاداظبت حشترؽ عليهم صخت اإلاعلىماث 

ت في ظل الىظام اإلاداظبي اإلاالي.  وألادلت العُيُت واإلاعىٍى

ذ اإلالخبعت عً الاظخماساث اإلاعتردة ؤن ما وعبت  والتي ؤفادث بةحابت كبٌى  % 35خعب العُىت اإلادللت حشير الخطاٍس

والشفافُت في ؤلاكشاس  ؤلافطاحخٌى الغاًت والىدُجت الفعلُت مً عملُت  اإلالترح ألاٌو مً الاظخماسة التي حعذدث سئاهم

اث الخفُت  بت والتي بما حعهل مً مهامهم وؤدائها في وكتها ؤو اللجىء بلى عملُاث اإلاعاوغت والدعٍى اإلاداظبُت والػٍش

ذ التي بدعب اإلاعني بها جثلل ؤعبائهم سغم ؤنها حعؿيهم العبم في الخطٌى  والظاهشة في ؤن واخذ بغشع الهشوب مً الخطاٍس

ل وشاؾها بغشع الخىظعت ؤو ؤي هذف آخش فةنها جلجإ بلى الشفع مً معخىي ؤلافطاح  على كشوع وظلفاث مطشفُت لخمٍى

بغشع جبُان مذي هفاءتها اإلاالُت وول هزا ًطب في بشيالُت مطذاكُت اإلااظعت ومطذاكُت اللاثم باإلاداظبت ظىاء وان 

مل معهم ل عً الاظخماساث اإلاىصعت ؤو اإلاداظبين العاملين لذيها والتي لم جخذ الفشضت في الخعاخشا هما هى خاٌ اإلادط

ذ خٌى خُثُاتها هزه الىخاثج جىىعذ  لشفػهم اظخالم الاظدثماس  مما ٌشير ان اإلاطذاكُت مفلىدة بمجشد الهشوب مً الخطٍش

ذ ماصالذ حعخخذم ألادواث واخخلفذ جماما بال ؤن البىىن الSCF و   PCNؤدواث معالجتها بين  خالُت بدعب هزه الخطاٍس

لعذم ولىج الىثير مً اإلااظعاث بلى الىظام الجذًذ ألظباب عذة: وفُما ًلي شيلين بُاهُين ًىضخان ما حاء في الىالظُىُت 

 العااٌ ألاٌو مً الاظخماسة ًلخظ ما ظبم معالجتها بخطاثُا.

اإلاعىُين بمهام اإلاداظبت مً عذمه، فةن الىخاثج حشير بلى ضعىبت فعلُت خلُلُت خٌى العااٌ اإلاعني بعهىلت مماسظت هاالء 

 ؤحابىا بطعىبت فاثلت واهلعمذ على عذة حجج جىصعذ في: 12/15في رلً بر ما ًلاسب 

 دسحت ؤلاجلان اإلاداظبي. -

 . PCNو  SCFاخترام اإلابادت وفلا  -

 مشوهت الخطٌى على الىزاثم اإلاداظبُت -

 إلااظعاث.مشوهت الخعامل مع ا -

بر ًظهش حلُا ؤن هاالء ًلخلىا هفت هزا الخلل بإصخاب اإلااظعاث ومالىيها دونهم في الىاكع اإلالمىط إلاعخىي الطعىبت 

ذ ظهلت  1/3اإلادلم عىذ فدظ ومعاًىت الخعاباث، ؤما الجضء آلاخش والزي بين ؤن ما وعبت  مً الخجاس ًلذمىن جطاٍس

 دلُل شبه الخىحه بلى الاخخُاٌ اإلاداظبي ؤو عىعه. وظلُمت وكاهىهُت وبهزا ًمىً الخطٌى على

 

 السؤال الثاوي

 

 ال وعم
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 في سؤًً الشخص ي عىذ فدظ الخعاباث هل ججذ ظهىلت في معاًىتها؟

  

 

 برا واهذ بحابخً بالشفؼ على العااٌ العابم فىضح ألاظباب التي ججعلً غير ساع عليها؟ - ؤ

 

ؤوافم  ألاسباب

 بشذة

ؤسفؼ  ؤسفؼ ال ؤعلم ؤوافم

 بشذة

 دسحت ؤلاجلان في اللُذ اإلاداظبي -1

 

00 04 00 05 03 

معظم الذفاجش الُىمُت غير مدترمت لشيل  -2

  SCF /PCNومػمىن اللُذ وفم 

 

00 03 01 04 04 

عذم اإلاشوهت في مؿابلت الىزاثم اإلاداظبُت مع  -3

 اللُىد اإلاداظبُت.

 

04 04 02 00 02 

عملُت عذم مشوهت ماليي الذفاجش اإلاداظبُت مع  -4

 اإلاشاكبت ؤو اإلاعاًىت

 

03 04 02 02 01 

 

       ؤظباب ؤخشي  -5

 

 في سؤًً الشخص ي عىذ فدظ الخعاباث هل ججذ ظهىلت في معاًىتها؟

  

 برا واهذ بحابخً باإلًجاب على العااٌ الشابع فىضح ألاظباب التي ججعلً مىافم على بدعائها؟ - ب

 

ؤسفؼ  ؤسفؼ ال ؤعلم ؤوافم ؤوافم بشذة ألاسباب

 بشذة

حشير بلى مذي التزام الخجاس باإلفطاح العلُم  -1

ت واإلاداظبُت.  عً اإلاعامالث والىزاثم الخجاٍس

 

03 00 00 00 00 

جىضح التزام الخجاس باخترام اللىاهين والخلُذ  -2

 بالؿشق الخىظُمُت للشإن اإلاداظبي 

 

03 00 00 00 00 
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جذٌ على التزام الخجاس على ؤلاحابت على وافت  -3

والخىغُداث اإلاؿلىبت الخاضت الدعائالث 

 باللُىد اإلاداظبُت

 

03 00 00 00 00 

 ؤظباب ؤخشي  -4

 

     

 اإلاطذس: مً بعذاد الؿالبت اعخمادا على الاظخبُان

بي ؤغلب ما ًخماش ى مع اإلاىغىع اإلاداظبت ؤلابذاعُت جػمىذ الاظخماسة ؾُفا مً هزا الىىع مً لهزا  هى الغش الػٍش

با  الدعاٌئ إلاعشفت ؤن هزا اللطذ الىخُذ لهزا العلىن ؤو هىان ؤؾُاف مجاوسة إلاا ظبم في هزا العمل بال ؤن ؤلاحابت جلٍش

م الشافؼ فلذ حعذدث حجتهم بين الهشوب مً دفع غشاثب عالُت مً خالٌ كُذ اهخطفذ بين الشفؼ وؤلاًجاب  ؤما الفٍش

ف جػلُلت والابخعاد عً الششادة في هزا الخطشف بما ؤن العلىن فىاجير  ت  مطاٍس العيئ الزي ٌغؿي بعؼ ألاعماٌ الخجاٍس

وجيىن هزه العملُت في بعؼ ألاخُان بمعُت مماسس ي اإلاداظبت بزاتهم ؤما مً الفعاد، هي التي جادي بلى الخشفُت ؤلابذاعُت 

اإلااظعت والخىحه اإلاعخلبلي في ضىع خطت ظىكُت جخلط ى بذعم الىاحهت  معتا باللبٌى فأسائهم ؤجذ ولها على ظمً ؤحابى 

لُت بر ؤن هزا الىاكع وان ًذعم اإلااظعاث لى ؤن جػمً خاٌ الجضاثش على بىسضت فاعلت  هما هى كاثم خاسحها.  الدعٍى

بي بهم بل ؤما بغفاٌ ؤن ؤفشاد العُىت لم ًلخلىا مما ًدذر مً اخخُاٌ مداظمً خالٌ اإلاعاًىت لىخاثج ؤلاحابت الخظىا 

لبعؼ الىزاثم اإلاداظبُت مً ؾشف اإلااظعاث ؤو جذلِغ ؤو اظخخذام بُاهاث هخابُت مثل الفىاجير حعؿي ؤسكام مػللت مما ال 

ًىفل للمعني باإلاداظبت مع مالخظت رلً هما اهدشاس اإلاعؿُاث اإلادطلت عليها ووعبت عالُت ؤو هاالء اإلاهىُين لهم هفاءاث 

مً اإلاخعاملين معهم وافت معاًير الاهػباؽ والشفافُت بت مخمىىين مً معاًير الخذكُم الذولُت وؤنهم ًؿلبىن عالُت في اإلاداظ

يُت مخىاضلت  ألداء مهامهم خُث ؤن اإلاىدعباث العلمُت اإلاداظبُت هي هخاثج لذساظاث ؤوادًمُت وخبرة مداظبُت ودوساث جيٍى

جػمىذ ؤلاحابت على الاظدثماساث سئوط عً  IFRS/IASما حاء به الاهػمام جىافم الخؿىساث اإلاالُت الذولُت هما هى الخاٌ م

مداظبين ؤوولذ لهم مهام الخبرة اإلاداظبُت لذي اللػاء باعخباسهم معخمذًً في هزا ؤلاؾاس وعلُه ؤي مهمت في هزا العُاق 

ٍبُت والاكخطادًت بغشع الىضٌى جخؿلب الخدػير والخمىً وافت عىاضش الخذكُم اإلاخىىعت بين اإلاداظبت واللاهىهُت والػش 

ش خبرة هلل فيها الفشوكاث والخظلُل ألن  ش جشفع مً مطذاكُت الشخظ اإلاذكم، بر ؤن للمياجب بلى جلاٍس مطذاكُت الخلٍش

مداظبُت ظىاء مدلُت وكذ جيىن دولُت هما هى الخاٌ ؤخذ اإلاجُبين على الاظخماسة الزي ؤشاس ؤن بعؼ الخاالث في ظمعت 

ً دولُين وهزا بُان العااٌ الثالث في شيل بُان. ظُاق الىشف عً  الخؿإ جم هلاشها مع آخٍش

داث وؤلافطاح ووحه كذ ًخػمً  ولهزا ٌعخمذ اإلاداظبين هاالء بلى ألاخز بعملت راث وحهين وحه ًإخز بصخُذ الخطٍش

ظلىن مخعمذ) عمذي( على  ي حاهبا مً الغش ؤو الخؿإ اإلاداظبي سغم ؤن اللشاساث ألادبُت حشير ؤن اإلاداظبت ؤلابذاعُت ه

ؤظاط هزا ًلذس اإلاداظب ؤخؿاء اإلااظعت بيلفت الظشوف ، اللىاهين ، ألاؾش وؤلاحشاءاث اإلاخخزة ألداء اإلاهمت ؤو اإلاهىت. 

ان هزا الش يء كذ ًذعم ما كذ ًللل هزا العلىن اإلاداظبي ؤلابذاعي باعخباس ؤن اإلاعني ظُيىن له ًىما مً اإلاعاًىت ؤو  ظٍش

 اإلاعخلبلُت.اإلاخابعت 
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حشير وافت اإلاعؿُاث ؤن الخبرة مً ؤهم العىاضش التي جطىع للمداظبت الىفاءة في اهدشاف الخلاثم اإلاخعللت باإلاداظبت 

جىاضفذ ؤلاحابت على غشوسة العمل بين بُان  ؤلابذاعُت مما ًادي به بلى ضىع وجطمُم العُاق الىفُل له بهزه اإلاهمت وعلُه

يخهي عىذ الىظؿُت مً حهت ؤخشي.    عاٌ مً حهت ٍو

خعب ما جم حمعه مً الاظخماساث فةن هاالء ألافشاد )العُىت ( ٌعملىن على جإدًت اإلاهام بيافت العبل اإلادللت لىحه بًجابي 

وج مً اإلاداظبت ؤلابذاعُت ظىاء بالعمذ ؤو مً دوهه ومً بين هزا جلذًم الىطاثذ والخىضُاث والاكتراخاث بغشع الخش 

وجلذًم وافت ؤلاحشاءاث الىكاثُت الىفُلت بخصخُذ هخاثج هزه اإلاماسظاث مً ؤحل العير الخعً إلاعاس اإلااظعت مهما وان 

  هىعها.
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 خالصت الفصل:

اظخبُاها بلى مخخلف اليىادس الخاضت اإلامتهىت  30اللطذ مً هزه الذساظت اإلاُذاهُت والتي جمذ مً خالٌ بعذاد وجلذًم 

إلاهىت مشاكبت الخعاباث والخذكُم فيها واإلايلفت باإلاعالجت اإلاداظبُت ومشاحعتها ؤو معاًىتها ومً بُنهم وان ) مدافظى 

اإلاعخمذون( بحماال العُىت التي جم الاجطاٌ بها ولها معخمذة ومسجلت لذي الخعاباث الخبراء اإلاداظبىن واإلاداظبىن 

ت لىحىد اإلاداظبت الاخخُالُت لذي اإلااظعاث  بةًذاعاإلاجلغ الىؾني للمداظبت، وكػذ الذساظت  سابؿت بين اللشاساث الىظٍش

 الاكخطادًت في ظل ما ؾشؤ عليها مً جدذًث وسبـ للمداظبت اإلادلُت باليعُج اإلاداظبي الذولي.

طاح مً اإلاىصع ؤي الخىحه هدى ؤلاف %50ؤحلذ الىخاباث خٌى اإلاىغىع وهخاثج الاظخبُان الزي جم اظترحاعه والزي ًفىق 

ت( بلى ؤكل مً اإلاشغىب  ذ العلُم) بُع، ششاء، عملُاث ججاٍس ول هزا فُه، للذ اشخملذ العُىت اإلالطىدة اإلاداظبي والخطٍش

ً اإلاياجب ؤو فاهعاث التي ًمىً مً خاللها دعم العمل على معخىي الغشب الجضاثشي ولىً لم ًخم  رلً لعذم جىافش عىاٍو

 الذساظت بىاكعُت ؤهثر.

 

 

 

 



 متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاج

 

75 
 

خاولىا مً خالل هره الدزاست ببساش مساهمت الخدقيق الداخلي في جفعيل خىكمت الشسكاث باعخبازه آليت داخليت مً 

آلياث جعبيقها، خيث جعسقىا في الجاهب الىظسي بلى ماهيت خىكمت الشسكاث وخصائصها ومبادئها ، كما جعسقىا بلى 

خيث ًلعب الخدقيق الداخلي والخعىزاث التي ظسؤث عليه، مفهىم الخدقيق الداخلي والخعىزاث التي ظسؤث عليه، 

خيث ًلعب الخدقيق الداخلي دوز مهم كأليت زقابيت في دعم وجفعيل خىكمت الشسكاث وذلك مً خالل املهام املىىظت  

وهيت مع به واملخمثلت في جقييم هظام السقابت الداخليت وجقييم وبدازة املخاظس باإلضافت بلى عالقخه الخكامليت والخعا

 مجلس إلادازة ولجىت الخدقيق والخدقيق الخازجي.

وجمذ الدزاست الخعبيقيت في املاسست امليىائيت  مسخغاهم ، خيث جمذ معالجت مىضىع البدث مً وجهت هظس املدزاء 

الخىفيرًين وزئساء الدوائس وزئساء املصالح واملدققين الداخليين وبعض إلاظازاث باسخخدام ؤسلىب الاسخبيان، 

 وبعد جدليل البياهاث املخدصل عليها جمكىا مً اخخباز الفسضياث واسخخالص هخائج الدزاست.

 اختبار الفرضيات:

للفسضيت ألاولى: " ٌساهم الخدقيق الداخلي في جفعيل خىكمت الشسكاث في املاسست امليىائيت  باليسبت  -

اد العيىت اًجابيت هدى فقساث املدىز مسخغاهم مً خالل جقييم هظام السقابت الداخليت"، كاهذ اًجابياث ؤفس 

 املخعلق بهره الفسضيت ومىافقت لها، وهى ما ًجعلىا هقبل صحت هره الفسضيت.

للفسضيت الثاهيت: " ٌساهم الخدقيق الداخلي في جفعيل خىكمت الشسكاث في املاسست امليىائيت  باليسبت  -

عليها مً ظسف ؤفساد العيىت خىل هرا  مسخغاهم مً خالل جقييم وبدازة املخاظس" بن إلاجاباث املخدصل

 املدىز اًجابيت، وهى ما ًجعلىا هقبل صحت هره الفسضيت.

للفسضيت الثالثت: " ٌساهم الخدقيق الداخلي في جفعيل خىكمت الشسكاث مً خالل عالقخه الخكاملي  باليسبت  -

عيىت الدزاست خىل هرا والخعاوهيت مع مجلس إلادازة ولجىت الخدقيق" إلاجاباث املخدصل عليها مً ظسف 

 املدىز اًجابيت وججعلىا هقبل صحت هره الفسضيت.

بن بثباث الفسضياث الفسعيت السابقت ًادي بىا بلى بثباث الفسضيت السئيسيت بإن الخدقيق الداخلي ٌساهم في جفعيل 

 خىكمت الشسكاث في املاسست امليىائيت مسخغاهم.

 نتائج الدراسة:    

الداخلي املخمثل في ؤهليت واسخقالليت وجىدة ؤداء املدقق الداخلي فكاهذ بجاباث  ملدىز الخدقيقباليسبت   -1

ؤفساد العيىت كلها اًجابيت، ومىافقت بإن املدقق الداخلي باملاسست امليىائيت مسخغاهم ًادي مهامه بكفاءة 

 واسخقالليت ومىضىعيت وبالجىدة املعلىبت.

حساهم كلها في دعم وشٍادة فعاليت ألادواز واملهام التي ًقىم  وهره الخصائص التي ًخمخع بها املدقق الداخلي

 بها الخدقيق الداخلي والتي حساهم في جفعيل وجدسين خىكمت الشسكاث.

بن هيئت الخدقيق الداخلي باملاسست امليىائيت مسخغاهم جقىم باملهام املىىظت بها وجدبع الخعىاث وإلاجساءاث  -2

خليت وجقييم وبدازة املخاظس وفق املعاًير الدوليت للخدقيق الداخلي، وذلك املخعلقت بخقييم هظام السقابت الدا

ق لجىت  س الدوزٍت خىل السقابت الداخليت واملخاظس وزفعها بلى مجلس إلادازة عً ظٍس بةصدازها للخقاٍز
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ً الخىفيرًين إلبالغهم باالخخالال  ث واملخاظس الخدقيق وبلى إلادازة العليا ممثلت في املدًس العام وبلى املدًٍس

ت لهره الهيئاث املسيرة الجخاذ القسازاث املىاسبت في  املدخملت، بهرا إلاجساء فةنها جقدم املساعداث الضسوٍز

 الىقذ املىاسب.

كما جقىم هيئت الخدقيق بالخيسيق والخعاون مع الخدقيق الخازجي لخمكيىه مً ؤداء مهامه بشكل جيد 

ص إلافصاح والشفافيت في امل  اسست.لخدقيق وحعٍص

 :التوصيات

ؤو الاقتراخاث التي ًمكً التركيز عليها مً خالل هره الدزاست والتي ًجب ؤخرها بعين الاعخباز بن الخىصياث 

 مً ظسف املاسست امليىائيت مسخغاهم جكمً في الىقاط الخاليت:

ق بجساء هدواث جدسيسيت وبلقاء مداضساث مً  - ظسف ضسوزة الاهخمام بمىضىع خىكمت الشسكاث عً ظٍس

 خبراء ذوي كفاءة عاليت وؤساجرة جامعيين لهم خبرة في مجال خىكمت الشسكاث.

 ضسوزة بصداز لىائذ وميشىزاث داخليت حعسف املىظفين بمىضىع خىكمت الشسكاث. -

ت العامت حسهس على مدي الخعبيق الصازم للخعليماث املخعلقت بدىكمت الشسكاث. -  بوشاء خليت جابعت للمدًٍس

بيت للمدققين الداخليين لخمكينهم مً إلاملام باملعاًير الدوليت للخدقيق الداخلي.ضسوزة بجساء دوزا -  ث جدٍز

زفع عدد املدققين الداخليين في املاسست لخمكينهم مً حغعيت كافت ؤوشعت املاسست وؤداء مهامهم بفعاليت  -

 ؤكبر.

ت العامت مكلفت بةدازة املخاظس. -  ضسوزة بوشاء هيئت جابعت للمدًٍس
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 : سةراالد ملخص

 في الشزمات حىلمة ثفعيل في الداخلي الحدقيق وظيفة مساهمة مديإبزاس  إلى الدراسة هذه تهدف

 واملدققين املصالح ورؤساء الدوائز ورؤساء الحنفيذيينراء املد هظز وجهة من مسحغاهم  املينائية املؤسسة

 الشزمات وحىلمة الداخلي الحدقيق املحغيرين، بين العالقة سةراد ثمت حيث .إلاظارات وبعض خلييناالد

 مجلس الحىلمة، آليات باقي مع الحعاوهية وعالقحه املؤسسة، في الداخلي بالحدقيق املنىط الدور  خالل من

 :هي إليها املحىصل النحائج وماهت.الخارجي والحدقيق الحدقيق ولجنة إلادارة

 الزقابة هظام ثقييم خالل من مسحغاهم املينائية املؤسسة في الشزمات حىلمة في الداخلي الحدقيق مساهمة  -

 .املخاظز وإدارة وثقييم الداخلية

 هناك عالقة ثكاملية وجعاوهية بين الحدقيق الداخلي ومجلس إلادارة ولجنة الحدقيق والحدقيق الخارجي. -

  الكلمات املفتاحية: 

 –لجنة التدقيق  –مجلس إلادارة  –إدارة املخاطر  –الرقابة الداخلية  –التدقيق الداخلي  –حوكمة الشركات 

 التدقيق الخارجي.

Résumé: 

Le but de cette étude est de mettre en évidence la contribution de l'audit interne dans l'activation 
de la gouvernance des entreprises au sein de l'entreprise portuaire de Mostaganem du point de vue 
des directeurs exécutifs, des chefs de départements, des chefs de services, des auditeurs internes, et 
de certains cadres. L’étude de la relation entre ces deux variables (l'audit interne et la gouvernance 
des entreprises) a été basée sur le rôle dévolue à l'audit interne dans l'entreprise, et sa relation 
complémentaire et coopérative avec le conseil d'administration, le comite d'audit et l'audit 
externe. Les résultats obtenus sont comme suit: -l'audit interne contribue au gouvernement des 
entreprises dans l'entreprise portuaire de Mostaganem à travers l'évaluation du contrôle interne et 
l'évaluation et la gestion des risques. 

- L’audit  interne a une relation complémentaire et coopérative avec le conseil d’administration et 

le comité d’audit et également avec l’audit externe. 

Les mots clés : la gouvernance des entreprises - L’audit  interne – le contrôle interne – la gestion des 

risques – conseil d’administration – comite d’audit – audit externe. 
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