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له نضوظل نلى مىه ونىهه إلجمام هزا البدض بلى  الزي وهبجي ٗل ما ًملٚ ختى ؤخٓٔ له آماله بلى 
ّ
ؤخمذ ال

ٗان ًذَهجي ْذما هدى ألامام لىُل املبخغى، بلى إلاوعان الزي بمخلٚ إلاوعاهُت بٙل ْىة بلى الزي ظهش نلى  مً 

 ولى في احخُاة حهلُمي بخطخُاث ظعام مترظمت في جٓذٌعه للهلم، بلى مذسظتي لا 

ه في نمشه
ّ
 *ؤبي الًالي بلى ْلبي ؤؾاٛ الل

ٗاهذ  *بلى التي وهبذ َلزة ٖبذها نلى الهؿاء واحخىان بلى التي ضبرث نلى ٗل ش يء التي سنخجي خٔ الشناًت و

ُٔ جدبهجي خؿىة بخؿىة في نملي بلى مً بسجدذ ٗلما جزٖشث  ٗاهذ دنىاها لي بالخَى ظىذي في الشذاثذ و

ً  ببدعامتها  في وظهي هبو احخىان ؤمي ؤنض مالٕ نلى الٓلب والهحن ظضاها هللا نلي خحر احجضاء في الذاٍس

 مً العهادة بلى بخىحي وؤخىاحي الزًً جٓاظمىا 
ً
*بلحهما ؤهذي هزا الهمل املخىاغو ؤدخل نلى ْلبهما شِئا

م "ن٘شممعي نبئ احخُاة ٖما  ٔ ؤهذي زمشة ظهذي ألظخاري الٍ٘ش ي مدمذ خمى" الزي ٗلما جكلمذ الؿٍش

ت صودوي بها  لما ظإلذ نً املهَش لما دب الُإط في هُس ي صسم َُا ألامل ألاظحر ٗو ؤمامي حجإث بلُه َإهاسها لي ٗو

شه لي بالشيم مً معاولُاجه املخهذدة، بلى ٗل ؤظاجزة ْعم الهلىم  خه الشمحن َو لما ؾلبذ ٖمُت مً ْو ٗو

وبلى ٗل مً ًامً بإن بزوس هجاح الخًُحر هي في رواجىا وفي ؤهُعىا ْبل ؤن جٙىن في  الاْخطادًت ونلىم الدعُحر 

 ؤشُاء ؤخشي  

 مً ظىسة الشنذ 11ْاٛ هللا حهالى" بن هللا ال ًٌحر ما بٓىم ختى ًٌحروا ما بإهُعهم" لاًت 

 بلى ٗل هاالء ؤهذي هزا الهمل

 ْاٛ سظٛى هللا ضلى هللا نلُه وظلم

 لم ٌش٘ش هللا "ضذّ سظٛى  هللا ضلى هللا نلُه وظلم"مً لم ٌش٘ش الىاط 

 

 

 

 

 

 

 إلاهذاء



 

 

 

 

 

 

 

ُٓه وبمخىاهه ووشهذ ؤن ظُذها وهبِىا مدمذ نبذه وسظىله الذاعي بلى  احخمذ هلل نلى بخعاهه والش٘ش نلى جَى

ُٓه لىا  بهىىاهه ضلى هللا نلُه وظلم ونلى آله وؤصخابه وؤجبانه وظلم بهذ ش٘ش هللا ظبداهه وحهالى نلى جَى

جي بششاَه نلى مزٖشة بدثي ألاظخار "ن٘شمي  ل الش٘ش بلى مً شَش إلجمام هزا البدض املخىاغو ؤجٓذم بجٍض

مدمذ خمى" الزي لً جُ٘ي خشوٍ هزه املزٖشة إلًُاثه خٓه بطبره ال٘بحر نلى ولخىظحهاجه الهلمُت التي ال 

ذس بشمً والتي ظاهمذ بشٙل ٖبحر في بجمام وبظخ٘ماٛ هزا الهمل بلى ؤظاجزة ْعم الهلىم الاْخطادًت جٓ

ب ؤومً بهُذ نلى بهجاص وبجمام  ونلىم الدعُحر ٖما ؤجىظه بخالظ ش٘شي وجٓذًشي بلى ٗل مً ظانذوي مً ٍْش

 هزا الهمل  

مل ضاحخا جشغاه وؤدخلجي بشخمخٚ في "سّب ؤوصنجي ؤن ؤش٘ش وهمخٚ التي ؤوهمذ نلي ونلى والذي وؤن ؤن

  نبادٕ الطاحخحن"

ان  ش٘ش ونَش
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 ملدمت               



 ملدمت

 أ

ابت  الُػاثذ املالُت ودناوي إلاخخُاٛ املالي التي خذزذ في العىىاث املاغُت ؤدث بلى غهِ ؤهكمت الْش

ٗاث واملاظعاث خزا بىا الاهخمام املتزاًذ بالخذُْٔ الذاخلي ودوسه في مىكماث  الذاخلُت في الهذًذ مً الشش

ابت الذاخلُت بلى نذم بنخماد هزه املاظعاث بشٙل ألانماٛ احخذًشت  ولٓذ بشص   هزا الػهِ في ؤهكمت الْش

ٗاٍ نلى وقُُت الخذُْٔ الذاخلي ونذم بنؿائها ألاهمُت لذوس هزه الىقُُت الهامت في املاظعاث 

 الاْخطادًت 

ش ومعاهمت في جُُٓم وبداسة املخاؾش واحخامُت  حعخؿُو وقُُت الخذُْٔ الذاخلي ؤن حعاهم في جطمُم وجؿٍى

املعانذة في جدُٓٔ ؤْص ى دسظاث الُ٘اءة في مجها وجٓذًم املشىسة املخاخت وجُُٓم ألاداء والُانلُت وبالخالي 

بداسة املششوناث الاْخطادًت مما ٌهضص َشع هزه املششوناث في بظخًالٛ املىاسد والىضٛى بلى احجىدة 

 الشاملت والطمىد في وظه املىاَعت الهاملُت 

 ْخطادًت" ؟: بلى ؤي مذي ًمً٘ للخذُْٔ الذاخلي ؤن ٌعاهم في جدعحن ؤداء املاظعاث الاالدزاطت مشكلت

خت فسضياث الدزاطت : في غىء بشٙالُت الذساظت وحعائالتها الُشنُت ًم٘ىىا ؤن هٓذم بهؼ إلاظاباث املْا

 ألظئلت البدض:

ت حجمُو املاظعاث الاْخطادًت ٌعانذ نلى جدعحن ألاداء وجششُذ الٓشاساث - الخذُْٔ الذاخلي وخلُُت غشوٍس

ِ هجاخه نلى بجبام املذْٔ ملجمىنت مً  خْى  املهاًحر املخهاٍس نلحها ٍو

 في رلٚ بةجبانه ملىهجُت جم٘ىه مً -
ً
الخذُْٔ الذاخلي ًازش نلى جدعحن ؤداء املاظعت بدُض ًلهب دوسا مهخبرا

 إلاملام بٙل املهلىماث املالُت واملداظبُت 

 ألاطئلت الفسعيت:

 مىهجيت الدزاطت:-

خىغُذ ؤهمُت ودوس الخذُْٔ الذاخلي في للخإٖذ مً صخت الُشغُاث املؿشوخت بجبهىا املىهج الىضُي ل 

زلٚ جُُٓم  جدعحن ؤداء املاظعاث الاْخطادًت ورلٚ مً خالٛ الخهٍش نلى ؤظاظُاث الخذُْٔ الذاخلي ٖو

ت  ٔ بلى مخخلِ املُاهُم الىكٍش  ألاداء والخؿٍش



 

 

 

 

 

 

 ألاول  الفصل
 للخدكيم والخدكيم الداخلي الىظسي  إلاطاز
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 ملدمت الفصل ألاول:

ادة حجم ألانماٛ في املاظعاث و حهذد ؤوظه وشاؾها ؤدي بلى الاهخمام بمهىت الخذُْٔ، التي  بن ٍص

اث ، َالهذٍ مً الخذُْٔ هى  الخدٓٔ مً مذي ضالخُت و ؤخزث خحزا ٖبحرا ملالها مً ؤدواس نلى نذة معخٍى

ض املالي احخُٓٓي و مذي  صخت البُاهاث املداظبُت و املالُت املٓذمت مً ؾٍش املاظعت و معخىي جمشُلها للمٖش

 جدُٓٔ ألاهذاٍ املىغىنت مً ْبل إلاداسة و رلٚ للمداَكت نلى املمخلٙاث املاظعت وخعاباتها 

ام و بمجاالث املداظبت و الخذُْٔ بشٙل خاص جؿىس و هكشا لخؿىساث التي خذزذ في مجاٛ ألانماٛ بشٙل ن

الخذُْٔ لِشمل الخذُْٔ الذاخلي لُطبذ ؤوظو هؿاْا و ؤٖثر شمىال ، خُض ؤضبذ ٌشمل ظمُو مجاالث نمل 

املاظعت املالُت و الدشًُلُت و رلٚ بعبب ٖبر حجم هزه ألاخحرة ، وحهخبر وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مً 

 نلى جُُٓم ؤداء املاظعت  لزلٚ ظيخؿّش في هزا الُطل نلى الهىاضش الخالُت:الىقاثِ الهامت التي حهمل 

 املبدث ألاول: مفاهيم خىل الخدكيم املداطبي.

 املبدث الثاوي: عمىمياث خىل الخدكيم الداخلي. 

 املبدث الثالث: معاًير الخدكيم الداخلي و آلياث جطبيله. 
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 املبدث ألاول: مدخل مفاهيمي للخدكيم

حر ٌعمذ بةمٙاهُت الهمل به في قل حًُحراث البِئت  ًمخلٚ الخذُْٔ املداظبي ظاهب هكشي َو

الاْخطادًت خُض ٌهخبر قهىسه ؤمشا خخمُا ل٘بر حجم املاظعاث و حشهب ؤوشؿتها، ألامش الزي صاد مً ضهىبت 

 مشاْبت املالٕ لدعُحر ماظعاتهم في قل ألاخؿاس التي جىاظهها 

 ٛ ُه، ؤهذاَه، ؤهمُخه و الخمُحز  وظىداو مً خالٛ هزا املبدض جٓذًم مُاهُم خٛى الخذُْٔ، جخمشل في حهٍش

 بحن هىنُت الذاخلُت و احخاسجي

ف الخدكيم:ألاول املطلب   : حعٍس

ِ التي اجُٓذ نلحها الهُئاث  ُاث التي جىاولذ الخذُْٔ هىظض في الىٓاؽ املىالُت ؤهم الخهاٍس هكشا ل٘ثرة الخهٍش

ٗادًمُحن و هي:  املهىُت  وألا

 ٛ  1 :الخهٍشِ ألاو

هى َدظ اهخٓادي ٌعمذ بخذُْٔ املهلىماث املٓذمت مً ؾٍش املاظعت و احخ٘م نلى الهملُاث التي ظشث و 

 الىكم املٓذمت التي ؤهخجذ جلٚ املهلىماث"

 الخهٍشِ الشاوي:

ُ٘ت للمداظبت الخذُْٔ نلى ؤهه "نملُت مىخكمت للخطٛى ن ذ احجمهُت ألامٍش لى الٓشاثً املشجبؿت نَش

ٓت مىغىنُت لًشع الخإٖذ مً دسظت معاًشة هزه  بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار الاْخطادًت ، وجُُٓمها بؿٍش

 2الهىاضش املىغىنت، زم جىضُل هخاثج رلٚ بلى ألاؾشاٍ املهىُت" 

 الخهٍشِ الشالض:

ٓت مىهجُت ذ مىكمت الهمل الُشوس ي الخذُْٔ نلى اهه " مععى ؤو ؾٍش مٓذمت بشٙل ميعٔ مً ؾٍش  ونَش

مجي ٌعخهمل مجمىنت مً جٓىُاث املهلىماث و الخُُٓم بًُت بضذاس خ٘م مهلل و معخٓل، اظدىادا بلى مهاًحر 

 الخُُٓم ، وجٓذًم مطادْت و َهالُت الىكام وإلاظشاءاث املخهلٓت بالخىكُم"  

 الخهٍشِ الشابو: 

ُ٘ت  حهٍشِ ه بإهه " وقُُت ًادحها مىقُحن مً IAمههذ املذْٓحن الذاخلُحن بالىالًاث املخدذة ألامٍش : ٌهَش

  داخل املششوم و جدىاٛو الُدظ إلاهخٓادي لإلظشاءاث والعُاظاث و الخُُٓم املعخمش للخؿـ 

 الضباثً: -0

ت الىخذة الاْخطاد ت اظخمشاٍس دت باملهلىماث ًىدطش بمهَش ًت ، وخاضت نىذ اسجباؾهم اهخمام هزه الشٍش

ٗاهىا مهخمذًً نلحها ٖمىسد سثِس ي و ؤظاس ي للبػانت ؤو املىاد لت ألاظل، و برا   ألاولُت  مهها بمهامالث ؾٍى

 3الهاملحن: -2

انخماد هٓابت الهاملحن نلى الٓىاثم املالُت مً ؤظل مُاوغت مو إلاداسة مً ؤظل وغو ظُاظت نامت لألظىس و 

 جدٓیٔ مضاًا الهماٛ 

 

                                                           
1
ت   ُت نلي خعً " ؤظغ املشاظهت الذاس احجامهُت، إلاظ٘ىذٍس  10ص  0110نبذ الُخاح الصخً ، مدمذ ظمحر الطبان، شٍش

ت مطش  2   1 10ص  0110مدمذ مطؿُی ظلیمان   "ألاظغ الهلمُت و الهملُت ملشاظهت احخعاباث الذاس احجامهُت ، إلاظ٘ىذٍس
3
  11ص  0110ضذًٓي " املشاظهت وجذُْٔ احخعاباث" دًىان املؿبىناث احجامهُت احجضاثش مدمذ التهامي ؾىاهش معهىد  
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 البىٕى و ماظعاث إلاْشاع ألاخشي: -2

بًشع جىظُو وشاؾاتها ؤو ملىاظهت نعش مالي، جلجإ املاظعاث بلى الٓشوع مً املاظعاث املالُت يحر ؤن هزه 

ش  تها الٓذسة املاظعاث نلى العذاد معخٓبال ، و حهىد في رلٚ بلى جٍٓش ت دسظت احخؿش و مهَش ألاخحرة نلحها مهَش

ض املالي للماظعت مذْٔ احخعاباث الزي  ذ ضىِ الٓىاثم املالُت و جمشُلها للمٖش  ًٖا

البِئاث احخٙىمُت: حهخمذ بهؼ ؤظهضة احخٙىمت الذولت نلى البُاهاث التي جطذسها املششوناث في الهذًذ  -0

مً ألايشاع مجها مشاْبت اليشاؽ الاْخطادي ؤو سظم العُاظاث الاْخطادًت للذولت ؤو َشع الػشاثب، وهزه 

ذ بُيذ حجىت إلاجداد الذولي للمداظبحن نىذ بضذاس املهاًحر ظمُها  حهخمذ نلى بُاهاث واْهُت و ظلُمت، ْو

 ؤن ؤهمُت الخذُْٔ  املطلخت الهامت جٙىن في : 0110ظىت 

ت العلُمت  - و الٓشاساث إلاداٍس  ٌعانذ في َس

بي  ٌعانذ خبراء الػشاثب في بىاء الشٓت و الُ٘اءة نىذ الخؿبُٔ الهادٛ للىكام -  الػٍش

هالُت   -  اظخًالٛ مىاسد املاظعاث بُ٘اءة َو

 الخهٍشِ احخامغ:

ها | الخذُْٔ نلى ؤهه " اخخباس جٓجي ضاسم و بىاء مً ؾٍش مجي ماهل و معخٓل ًم٘ىه  Germond bonnalو نَش

بنؿاء سؤي مداًذ و مهلل نلى هىنُت و مطذاُْت املهلىماث املالُت املٓذمت مً ؾٍش املاظعت ونلى مذي 

 ألاحي:اخترام املهاًحر في بنادة هزه املهلىماث في ٗل الكشوٍ"  و ًمً٘ ؤن هطىِ معاس الخذُْٔ مً خالٛ 

 الُدظ -

 الخدُٓٔ -

ش -  1الخٍٓش

 املطلب الثاوي: أهداف و أهميت الخدكيم: أوال: أهداف الخدكيم

ذي للخذُْٔ املداظبي ًالخل الخًحر الهاثل الزي ؾشؤ نلى ؤهذاٍ الخذُْٔ، َٓذًما  بن املخدبو للخؿىس الخاٍس

جالث مً ؤخؿاء ؤو يش ؤو جالنب ، ٗاهذ نملُت الخذُْٔ مجشد وظُلت الٖدشاٍ ما ْذ ًىظذ بالذَاجش و الس

ؿاوي نام  م ؤن اٖدشاٍ الًش و ألاخؿاء ال ٌهخبر مً  1200لً٘ هزه الىكشة حًحرث نىذما ْشس الٓػاء البًر

ٗان هذٍ الخذُْٔ مٓخطشا نلى الخإٖذ مً الذْت املداظبُت للذَاجش و  ؤهذاٍ الخذُْٔ، مً ظهت ؤخشي 

ه مً بُاهاث دون ببذاء  سؤي َجي مداًذ، لً٘ هزا الهذٍ حًحر خُض ؤضبذ مً واظب السجالث وما جدخٍى

ش ًخػمً سؤي َجي مداًذ نً هدُجت الُدظ للمعاهمحن و ألاؾشاٍ راث املطلخت  و بهذٍ  املذْٔ جٓذًم جٍٓش

ذي ألهذاٍ الخذُْٔ هىسد احجذٛو املىالي:  2بنؿاء ضىسة ؤٖثر وغىخا نلى الخؿىس الخاٍس

  

                                                           
ت،  - 1 ت احجامهُت، إلاظ٘ىذٍس ىانذ املشاظهت والخذُْٔ"، داس املهَش  101، ص 0110مدمذ العُذ ظشاًا " ؤضٛى ْو
ابت الذاخلُت للماظعت الاْخ 2 ؤوث  01طادًت"، مزٖشة لىُل شهادة ماظعخحر، ظامهت نضوص میلىد، "دوس املشاظهت في جُُٓم ؤداء هكام الْش

ٔ الؿبهت ألاولى مطش 0 2ص  0112ظُ٘٘ذة  1022 ت الهشبُت املخدذة للدعٍى  0110  خالذ ؤمحن نبذ هللا  " جذُْٔ احخعاباث" ، الشٖش

  2ص 
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خي ألهداف الخدكيم(: الخطىز -I-1الجدول زكم )  الخاٍز

 أهميت السكابت الداخليت مدي الفدص الهدف مً عمليت الخدكيم الفترة 

 نذم إلانتراٍ بها بالخُطُل بٖدشاٍ الخالنب و إلاخخالط م 1211ْبل نام 

 نذم إلانتراٍ بها بالخُطُل بٖدشاٍ الخالنب و إلاخخالط م 1211-1221

 إلاخخالطبٖدشاٍ الخالنب و  م 1221-1012

 بٖدشاٍ ألاخؿاء ال٘خابت-

 نذم إلانتراٍ بها بالخُطُل

ض املالي م 1012-1000 ش املٖش  جدذًذ ومذي صخت ونذالت جٍٓش

 بٖدشاٍ الخالنب وألاخؿاء

 بنتراٍ مبذجي وظؿخي جذُْٔ 

ض املالي م 1000-1001 ش املٖش  جدذًذ ومذي صخت ونذالت جٍٓش

 بٖدشاٍ الخالنب وألاخؿاء

ابت الذاخلُت جذُْٔ بخخباسي   بذاًت إلاهخمام بالْش

ض املالي- م1001-1021 ش املٖش ابت  جذُْٔ بخخباسي  جدذًذ مذي صخت ونذالت جٍٓش حز نلى الْش إلاهخمام والتٖر

 الذاخلُت

ببذاء الشؤي خٛى مذي صخت ونذالت الٓىاثم - بلى ًىمىا هزا-1021

 املالُت

ابت الذاخلُت جذُْٔ بخخباسي  حز نلى الْش  التٖر

 

 بخدلُل احجذٛو ؤناله ًمً٘ الٓٛى ؤن للخذُْٔ ؤهذاٍ نامت و ؤهذاٍ مُذاهُت هلخطها ٖما ًلي:

 ألاهذاٍ الهامت: -1

 جخمشل ألاهذاٍ الهامت للخذُْٔ املداظبي َُما ًلي:

ابت  -  جٓلُل َشص اسجٙاب ألاخؿاء و الًش لشهىس مشج٘ب الًش بإن ما ًٓىم به خاغو للْش

ت املىاظبت  معانذة إلاداسة نلى وغو -  العُاظاث املالثمت و اجخار الٓشاساث إلاداٍس

الخإٖذ مً صخت املهلىماث التي جخػمجها الٓىاثم املالُت و ببذاء الشؤي الُجي املداًذ نً مذي ضذْها و  -

ٗاَُت، و بالخالي خذمت ألاؾشاٍ راث املطلخت التي حهخمذ نلى  نذالتها اظدىادا بلى ؤدلت و بشاهحن مالثمت و 

ت الٓ  ىاثم املالُت احخخامُت للماظعت بًشع اجخار الٓشاساث و سظم العُاظاث الاظدشماٍس

 اٖدشاٍ خاالث الًش و ألاخؿاء في الذَاجش والسجالث املداظبُت  -

ابت داخلُت ظُذ و بمذاد بداسة املاظعت باملهلىماث نىه و ؤوظه الٓطىس َُه -  الخإٖذ مً وظىد هكام ْس

 عت مً الاخخالط  خماًت ظمُو ؤضٛى املاظ -

 و ماخشا ؤضبذ الخذُْٔ املداظبي حهذٍ بلى ما ًلي:

 مشاْبت احخؿـ والعُاظاث و مخابهت دسظت الخىُُز و ؤظباب الاهدشاَاث   -

 جُُٓم هخاثج ؤنماٛ املاظعت في غىء احخؿـ املىغىنت  -

ت في الذَاجش و السجالث املداظبُت بن وظذث  -  اٖدشاٍ ألاخؿاء احجىهٍش

ش املالُت املىدنت مً ؾٍش إلاداسة و بنؿائها مطذاُْت ؤٖبر  -  املطادْت نلى الىزاثٔ و الخٓاٍس
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 1ألاهداف امليداهيت: -2

 وجخمشل ألاهذاٍ املُذاهُت للخذُْٔ املداظبي في :

 نشع الٓىاثم املالُت ) إلاَطاح( -

 ششنُت و صخت الهملُاث املالُت  -

 امللُ٘ت ) احخّٓى و الالتزاماث( -

 اظخٓالٛ الُترة املالُت  -

م و الخخطُظ  -  الخٍٓى

 الىظىد ؤو احخذور  -

 ببذاء الشؤي الُجي املداًذ  -

 ثاهيا: أهميت الخدكيم:

ٗاهذ ؤؾشاَها  بن ؤهمُت الخذُْٔ جخمشل في ٗىهه وظُلت جخذم خعاث کىترة راث مطلخت مو املاظعت ظىاء 

اهاث املداظبُت الجخار ْشاساث و سظم خؿـ معخٓبلُت و داخلُت ؤو خاسظُت، بر حهخمذ بلى خذ ٖبحر نلى البُ

 مً بحن املعخُُذًً مً الخذُْٔ هجذ

 بداسة املاظعت: -1

حهخمذ بداسة املاظعت نلى الخذُْٔ بشٙل ٖبحر خاضت في نملُت الخخؿُـ املعخٓبلي لخدُٓٔ ؤهذاَها 

ذ مً وعبت املعؿشة معبٓا، و بالخالي َةن مطادْت املذْٔ نلى ْىاثمها ظُمىدها دسظ ت ٖبحرة مً الشٓت و ًٍض

 الانخماد نلحها، ٖما ٌهخبر مُخاح احخ٘م نلى معخىي ؤداء ؤنػاء مجلغ إلاداسة

 2املالٕ و املعاهمحن: -0

ٗاث املعاهمت راث الامخذاد إلاْلُمي و اهُطاٛ إلاداسة نً املالٕ نضص مً ؤهمُت الخذُْٔ ،  بن قهىس شش

مشل ألمىاٛ املعاهمحن و مىو خذور اخخالط و جالنباث ٖما ؤن جٓشیش َٙان البذ مً ؾٍش ًػمً الدعُحر ألا 

ً ظذد ًػمً لهم ؤٖبر ناثذ ممً٘   مذْٔ احخعاباث ٌعاهم في ظلب معدشمٍش

 الذاثىحن واملىسدًً: -0

ض املالي و الٓذسة  ٌهخمذ ت املٖش ش املذْٔ بصخت و ظالمت الٓىاثم املالُت، و ًٓىمىن بخدلُلها ملهَش هاالء نلى جٍٓش

هم لذي املاظعت  اء بااللتزام، و ٖزا دسظت ظُىلت لذي املاظعت، مل ًػمً لهم جدطُلهم حخْٓى  نلى الَى

 الضباثً: -0

ت اظخمشا دت باملهلىماث ًىدطش بمهَش ت الىخذة الاْخطادًت ، وخاضت نىذ اسجباؾهم اهخمام هزه الشٍش ٍس

ٗاهىا مهخمذًً نلحها ٖمىسد سثِس ي و ؤظاس ي للبػانت ؤو املىاد لت ألاظل، و برا   ألاولُت  مهها بمهامالث ؾٍى

 

 

                                                           
ابت نلى بداسة ألاسباح " مزٖشة لىُل شها 1 دة املاظِعتر، ظامهت َشخاث نباط، بىظخت خمضة" دوس الخذُْٔ املداظبي في جُهُل الْش

 11-11ص ، ص  0110ظؿُِ  نام 
مدمذ ؤمحن ماصون" الخذُْٔ املداظبي مً مىكىس املهاًحر الذولُت ومذي بمٙاهُت ج٘بُٓها في احجضاثش" مزٖشة هُل شهادة املاظعتر :  2

 ،11ص  0111، نام 0ظامهت احجضاثش 
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 الهاملحن: -2

انخماد هٓابت الهاملحن نلى الٓىاثم املالُت مً ؤظل مُاوغت مو إلاداسة مً ؤظل وغو ظُاظت نامت لألظىس و 

 جدٓیٔ مضاًا الهماٛ 

 البىٕى و ماظعاث إلاْشاع ألاخشي: -2

بًشع جىظُو وشاؾاتها ؤو ملىاظهت نعش مالي، جلجإ املاظعاث بلى الٓشوع مً املاظعاث املالُت يحر ؤن هزه 

ش  تها الٓذسة املاظعاث نلى العذاد معخٓبال ، و حهىد في رلٚ بلى جٍٓش ت دسظت احخؿش و مهَش ألاخحرة نلحها مهَش

ض املالي للماظعت مذ ذ ضىِ الٓىاثم املالُت و جمشُلها للمٖش  ْٔ احخعاباث الزي ًٖا

البِئاث احخٙىمُت: حهخمذ بهؼ ؤظهضة احخٙىمت الذولت نلى البُاهاث التي جطذسها املششوناث في الهذًذ  -0

شاثب، وهزه مً ألايشاع مجها مشاْبت اليشاؽ الاْخطادي ؤو سظم العُاظاث الاْخطادًت للذولت ؤو َشع الػ

ذ بُيذ حجىت إلاجداد الذولي للمداظبحن نىذ بضذاس املهاًحر  ظمُها حهخمذ نلى بُاهاث واْهُت و ظلُمت، ْو

 ؤن ؤهمُت الخذُْٔ ) املطلخت الهامت جٙىن في : 0110ظىت 

ت العلُمت  - و الٓشاساث إلاداٍس  ٌعانذ في َس

بي ٌعانذ خبراء الػشاثب في بىاء الشٓت و الُ٘اءة نىذ الخ -  ؿبُٔ الهادٛ للىكام الػٍش

هالُت   -  اظخًالٛ مىاسد املاظعاث بُ٘اءة َو

 :املطلب الثالث: الخمييز بين الخدكيم الداخلي و الخازجي

ٗان هزا الهمل  ب الخذُْٔ بلى نذة ؤهىام ؤظاظُت خعب هىم الهمل الزي ًخم مً خالله ظىاء  ًمً٘ جبٍى

بلتزام الهمُل بٓىانذ وبظشاءاث مدذدة ؤو بخذُْٔ الٓىاثم مشجبـ بالدشًُل إلاداسي ؤو بالخدٓٔ مً مذي 

ب الخذُْٔ بلى نذة ؤهىام ؤخشي ًمً٘ الىكش بلحها مً صواًا مخخلُت، و ظٍى هخؿّش  املالُت ، ٖما ًمً٘ جبٍى

بلى هىم واخذ مً اظل الخمُحز بحن الخذُْٔ الذاخلي واحخاسجي، الا وهى مً خُض الٓاثم بهملُت الخذُْٔ 

 ي احجذٛو املىالي:الىاسدة ف
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 : الخمييز بين الخدكيم الداخلي والخازجي I-02الجدول زكم 

 الخدكيم الخازجي الخدكيم الداخلي أوحه الدشابه وإلاخخالف

 مً خُض الهذٍ مً الخذُْٔ

 

 

 

ٔ الخدٓٔ -1 خذمت إلاداسة نً ؾٍش

مً ظالمت البُاهاث املٓذمت في 

 الىكام املداظبي 

والًش  بٖدشاٍ ومىو ألاخاؽء-0

 والخالنب

ُٖاءة إلاداسة في بظخًالٛ املىاسد -1

 املخاخت لها 

 بٖدشاٍ الخالنب وألاخاؽء والًش-0

 ببذاء الشؤي في صخت الٓىاثم املالُت-0

مىقِ مً داخل املاظعت ٌهحن -1 مً خُض الٓاثم بالخذُْٔ

 مً ؾٍش إلاداسة

مخخطظ منهي معخٓل مً خاسط -1

 املاظعت

ُذ   ؤداء الخذُْٔمً خُض هؿاّ جْى

 

ًخم الخذُْٔ بطىسة معخمشة نلى -1

 مذاس العىت املالُت

ًخم الخذُْٔ ملشة واخذة في  -1

 جهاًت العىت املالُت 

ْذ ًٙىن نلى َتراث مخٓؿهت خالٛ -0

 العىت )معخمش(

 مً خُض هؿاّ الهمل 

 

 

ًخم الخذُْٔ بطىسة معخمشة نلى -1

 مذاس العىت املالُت

ٔ الهٓذ -1 ًخدذد هؿاّ الهمل نً ؾٍش

و مهه و الهٍش العاثذ وما جىظ  املْى

هاث و املهاًحر  نلُه الدشَش

 مً خُض إلاظخٓاللُت 

 

ًىظذ لذًه بظخٓالٛ ظضجي  -1

هعً مً  خُض ؤن ًخذم إلاداسة َو

 ْبلها

ًخمخو املذْٔ بةظخٓاللُت جامت ألهه -1

 شخظ مداًذ ومً خاسط املاظعت

)مً ًٓىم  مً خُض المعاولُت 

 بخهُِىه(

ٌهجي مً ْبل إلاداسة  -1

شه بهذ نملُت  ٓذم جٍٓش املاظعت  ٍو

 الخذُْٔ لإلداسة

ٌهحن مً ْبل املالٕ لزلٚ َهى  -1

ش الجهاجي  معاوٛ ؤمامهم لُٓذم الخٍٓش

 لهم
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 املبدث الثاوي: عمىمياث خىل الخدكيم الداخلي:

ٗاَت ؤوشؿتها   و رلٚ  الخذُْٔ الذاخلي هى وقُُت جُُٓم معخٓل جيشإ مً داخل امليشإة لُدظ وجُُٓم 

للمداَكت نلى مىغىنُخه و بضذاس ؤخٙاما يحر ممحزة بدُض جؿىس هزا ألاخحر جؿىسا ملخىقا خالٛ العىىاث 

ادة وقاثُها ، مما ظهله غشوسة  خخمُت في مخخلِ ألاخحرة بعبب جىظو املاظعاث و ٖبر حجمها و ٍص

 املاظعاث الاْخطادًت 

 املطلب ألاول: وشأة الخدكيم الداخلي و جطىزه:

ٗان للخذُْٔ الذاخلي خالٛ الٓشهحن املاغُحن ؤزش واضح نلى الهملُاث املالُت خُض اصدادث  لٓذ 

ؤهمُتها خالٛ هطِ الٓشن املاض ي مً خاظت إلاوعان بلى الخدٓٔ مً صخت البُاهاث املداظبُت التي ٌهخمذ 

ذ قهشث ه زه احخاظت ؤوال لذي نلحها في اجخار ْشاساجه ، و الخإٖذ مً مؿابٓت جلٚ البُاهاث للىاْو، ْو

ٗاهذ حعخخذم املذْٓحن  حن و الُىهان  خُت نلى ؤن خٙىماث ْذماء املطٍش احخٙىماث، خُض جذٛ الىزاثٔ الخاٍس

ٍى نلى  ٗان املذْٔ ٌعخمو بلى الُٓىد املشبخت بالذَاجش والسجالث للْى للخإٖذ مً صخت احخعاباث الهامت ، و

ىجي الزي ضاخب هزا الهطش بلى حًحراث هاثلت هاججت نً مذي صختها و لٓذ ؤدي الخٓذم الهلمي و الخ٘ىىل

الُػاثذ املالُت في املىكماث ألانماٛ و ْذ جشجب نلى رلٚ ُْام املاظعاث الذولُت وغو بؾاس ظذًذ ملماسظت 

ت الىاججت نً جىىم وشاؾاتها و حجم ؤنمالها و جإخحر  املهىُت للخذُْٔ الذاخلي  َػال نً حهُٓذ املشاٗل إلاداٍس

الخذُْٔ احخاسجي و جذوي ؤخالّ بداساث املىكماث و مٙاجب الخذُْٔ الهاملُت هدُجت لزلٚ َٓذ املجخمو  هخاثج

ٗان ؤمشا خخمُا وظىد الخذُْٔ الذاخلي في إلاداسة  ابت املداظبُت  و لزلٚ  ت و الْش الشٓت في ألاهكمت إلاداٍس

داسة مً ظالمت الهمل و خاظاتها بلى الهلمُت احخذًشت للمداَكت نلى املىاسد املخاخت واؾمئىان مجالغ إلا 

بیاهاث دوسٍت دُْٓت ملخخلِ اليشاؾاث مً ؤظل اجخار الٓشاس املىاظب و الالصم لخصخُذ الاهدشاَاث و سظم 

 العُاظت املعخٓبلُت 

ُت هكشا السجباؾها بالعلٕى و الخطٍش إلاوعاوي خُض ؤن  بن وقُُت الخذُْٔ الذاخلي حهخبر نملُت ظلٖى

حها املذْ ُت ؤًػا ألن هذَها الخإزحر في العلٕى ؤو ؾَش ٔ و احخاغو للخذُْٔ َهم ؤَشاد مً البشش ٖما ؤجها ظلٖى

اتهم للُدظ و الخُُٓم ٔ خػىم ألاَشاد ؤو جطَش ًشظو بذاًت الاهخمام بالخذُْٔ الذاخلي في  الخطٍش نً ؾٍش

ُ٘ت نام في  Institute of internal) (auditors.iiaبوشاء مههذ املذْٓحن الذاخلُحن    1001الىالًاث املخدذة ألامٍش

وظاء هزا املههذ بهذ اهدشاس مُهىم الخذُْٔ الذاخلي و الانتراٍ کمىت ألهه َشع هُعه و بجذًت ٖداظت 

ملخت ؤظاظُت لألنماٛ و في مخخلِ ألاوشؿت و حهخبر ؤخذ احجهىد الُهالت ملههذ الخذُْٔ الذاخلي نلى ضهُذ 

ُْامه بىغو مجمىنت مً مهاًحر ألاداء املجي للخذُْٔ الذاخلي  خُض جم  الخؿىس املذوي للخذُْٔ الذاخلي

املهاًحر ألاداء املجي في الخذُْٔ الذاخلي ، و في نام  1لذساظت و اْتراح بؾاس مخٙامل 1000حشُ٘ل حجان نام 

شا بيخاثج دساظتها ، وجم الخطذًٔ الجهاجي نلى هزه امل 1000 هاًحر في اهتهذ اللجان مً ؤنماله و ْذمذ جٍٓش

و بدٔ َةن هزه املهاًحر التي جم بْشاسها مً  1002املاجمش الذولي العابو و الشالزحن في ظان َشاوعِعٙى نام 

                                                           
ٔ املهاًحر الذولُت الطادسة نً خلِ نباد هللا الىاسداث "دلُل الخذُْٔ الذا 1 "، ماظعت الىساّ لليشش و الخىصَو  الؿبهت ألاولى IIAخلي َو

  00ص  0110، نمان 
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يالبُت مماسس ي املهىت و سوادها املمشلحن في مههذ الخذُْٔ الذاخلي و احجهاث الخابهت له حهذ بمشابت والدة و 

 بضوى مهىت ظذًذة  

ف الخ   :دكيم الداخلياملطلب الثاوي: حعٍس

ِ الخذُْٔ الذاخلي نلى ؤهه: الخذُْٔ الذاخلي في اللًت ٌهجي بخٙام بدض، جدُٓٔ    بَشاؽ في  ًمً٘ حهٍش

 الذْت نٍش مههذ املذْٓحن الذاخلُحن الخذُْٔ الذاخلي خعب آخش وششة:

 ؤهه وشاؽ جإُٖذي اظدشاسي معخٓل و مىغىعي مطمم إلغاَت ُْمت للميشإة و جدعحن نملُاتها  "نلى

وهى ٌعانذ امليشإة نلى جدُٓٔ ؤهذاَها بةًجاد مىهج مىكم و ضاسم لخُُٓم وجدعحن ُٖاءة نملُاث بداسة 

ابت، والخىظُه الخد٘م(  احخؿش، الْش

م معخٓلت جيشإ داخل املىكمت لُدظ وجُُٓم ألاوشؿت ٖخذمت للمىكمت ،  الخذُْٔ الذاخلي هى وقُُت جٍٓى

بهذٍ معانذة ؤَشاد املىكمت نلى جىُُز معاولُاتهم بُهالُت مً خالٛ جضوٍذ ألاَشاد باملىكمت بالخدلُالث و 

الخُُٓماث و الخىضُاث و املشىسة و املهلىماث املخخططت بُدظ ألاوشؿت و حشمل ؤهذاٍ الخذُْٔ ؤًػا 

ابت َهالت بخٙ حر ْس  1لُت مهٓىلتجَى

ابت الذاخلُت املخٙامل  الخذُْٔ الذاخلي "بإهه نملُاث جخإزش بةداسة  ذ حجىت املىكماث الذانُت إلاؾاس الْش نَش

املاظعت، ًخم جطمُمها لخهؿي جإُٖذ مهٓىال خٛى جدُٓٔ املاظعت ألاهذاَها في الىىاحي الخالُت ُٖاءة 

ش املال ُت والالتزام بالٓىاهحن وألاهكمت املهمٛى بها  و الخذُْٔ الذاخلي الهملُاث و َهالُتها والانخماد نلى الخٓاٍس

ُه بإهه: ابت الذاخلُت ، و ًمً٘ حهٍش  2هى ؤخذ الىظاثل الُهالت للْش

"مجمىنت مً ألاهكمت ؤو ؤوظه اليشاؽ معخٓل داخل املششوم جيشئت إلاداسة للُٓام بخذماتها في جدُٓٔ 

ن دْت البُاهاث املداظبُت و إلاخطاثُت و في الخدٓٔ مً اجبام الهملُاث و الُٓىد بشٙل معخمش داخل لػما

ابت ألاخشي في ؤداء ؤيشاغها و اْتراح جدعِىاث الالصم بدخالها  مىقُي املششوم بالعُاظاث و ظمُو وظاثل الْش

 3نلحها، ورلٚ خٔ ًطل املششوم بلى دسظت الُ٘اًت إلاهخاظُت الٓطىي 

 م الداخلي : أوال : أهىاع الخدكيم الداخلي:املطلب الثالث: أهىاع و أهداف الخدكي

بالشيم مً حهذاد ؤهىام الخذُْٔ الذاخلي بال ؤهه مً الطهىبت الخمً٘ مً َطل هزه ألاخحرة نً 

بهػها ؤزىاء الخذُْٔ ، بال ؤن مههذ املذْٓحن َٓذ نمذ نلى جٓعُم الخذُْٔ الذاخلي بلى ألاْعام الخالُت مً 

 4الخهامل مهه مً ؤظل جدُٓٔ ؤهذاٍ الخذُْٔ  ؤظل جبعُـ َهم ٗل هىم و حعهُل

 

 

 

                                                           
 0 12ص  0111ؤخمذ خلمي  "ظمهت الخذُْٔ الذاخلي و احخٙىمي" داس الطُاء لليشش و الخىصَو نمان الؿبهت ألاولى  1
ٓا ملهاًحر الخذُْٔ الذخلي الذولُت" ، داس الىساّ لليشش و الخىصَو خلِ نبذ هللا الىاسداث، "الخذُْٔ الذاخلي بحن ال 2 ت والخؿبُٔ َو ىكٍش

 01 -01ص 0112الؿبهت ألاولى نمان 
 02املشظو العابٔ، ص  3
ابت وألاداء" مزٖشة ماظخحر  4 الخذُْٔ املداظبي و مشاْبت الدعُحر احجضاثش  نشمان نبذ اللؿُِ ، "دوس الخذُْٔ الذاخلي في جدعحن الْش

 ص 0112ظامهت معخًاهم 



 إلاطاز الىظسي للخدكيم والخدكيم الداخلي                                                     الفصل ألاول 

 

11 

 

 الخدكيم املالي: -1

و هى الىىم الشاجو مً الخذُْٔ ًٓىم به املذْٓحن الخابهحن للماظعت و رلٚ مً ؤظل خماًت ؤمىالها ، 

ت و بهخاظُت مم٘ىت للىخذة و حصجُو الالتزام بالعُاظاث  الخدُٓٔ ؤهذاٍ إلاداسة ٖخدُٓٔ ؤٖبر ُٖاًت بداٍس

ت  بن هزا الىىم مً الخذُْٔ ًخهلٔ بالهملُاث يحر املالُت للماظعت ؤو ٌشٙل نام َةنإلا     1داٍس

 جدكيم العملياث الدشغيليت: -2

جذُْٔ الهملُاث ًخم مً ْبل املذْٓحن الذاخلُحن لً٘ في بهؼ احخاالث ٌشإس مذْٓحن خاسظُحن في ؤداء 

 هزا الىىم مً الخذُْٔ 

 جدكيم هظام املعلىماث: -3

ش املالُت و ب ن الهذٍ مً جذُْٔ هكم املهلىماث هى الخدٓٔ مً ؤمً وظالمت املهلىماث إلنؿاء الخٓاٍس

ٗاملت و مُُذة   ذ املىاظب و صخُدت و  الدشًُلُت في الْى

 جدكيم ألاداء: -4

زام بن الهذٍ مً جذُْٔ ألاداء هى الخإٖذ مً الُهالُت و الُ٘اءة والاْخطادًت ألاداء املىقُحن و مذي الالت

باألهكمت والٓىاهحن، ًؿلٔ نلى هزا الىىم مً الخذُْٔ إلاداسي ٗىهه ًٓىم بُدظ شامل لإلظشاءاث وألاظالُب 

ت   2إلاداٍس

 الخدكيم البيئي: -5

هزا الىىم مً الخذُْٔ بلى ُْاط مذي الالتزام باألهكمت احخاضت بالبِئت و الخلىر و ما ًمً٘ ؤن ًىاظه  حهذٍ

 امليشإة و احخُاف نلى ألاهكمت البُيُت و مىاسدها و خماًت البِئت مً الاظخجزاٍ ؤو الاهٓشاع   

 ثاهيا : أهداف الخدكيم الداخلي:

جؿىسث ؤهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي مو جؿىس الضمً و اخخلِ مُہىمه بدُض جمً٘ مً الخمُحز بحن ألاهذاٍ 

 الخٓلُذًت و ألاهذاٍ احخذًشت 

 ألاهداف الخلليدًت :- 01

ْذ اهدطشث في املشاخل ألاولُت في اٖدشاٍ ألاخؿاء و الًش و الخالنب وغاّ هؿاْه في الهملُاث املالُت ، ؤي 

مت السجالث و البُاهاث املالُت   بهذها خذر جؿىس مىؿٓي ألهذاٍ الخذُْٔ الذاخلي لدشمل الخدٓٔ مً ظال 

ت  اجي و بوشاجي بال ؤن هزه الىكشة ْذ جؿىسث و ؤضبدذ راث ضبًت جإُٖذًت واظدشاٍس وشاؽ جُُٓمي و ْو

 إلغاَت ُْمت للميشإة 

 ألاهداف الحدًثت: -2

املخهلٓت باملماسظت الهملُت للخذُْٔ الذاخلي، وانخبرث هذَه  1000ٖما خذدتها وششة املهاًحر الذولُت ظىت 

ألاظاس ي هى معانذة ظمُو ؤنػاء امليشإة نلى جإدًت نملهم بُهالُت  و ًخم رلٚ مً خالٛ ُْام الخذُْٔ 

ماث و الخىضُاث و املشىسة و املهلىماث التي تهم ألاوشؿت التي ًخم  الذاخلي بتزوٍذهم بالخدلُالث و الخٍٓى

ٔ مجمىنت مً ألانماٛ: امشاظهته  و ًخم جدُٓٔ هزا الهذٍ نً ؾٍش

                                                           
ت والهملُت الؿبهت ألاولى نمان داس واثل  1   121ص  0111خالذ ؤمحن نبذ هللا   نلم الخذُْٔ احخعاباث مً الىاخُت الىكٍش
ٓا ملهاًحر الخ 2 ت والخؿبُٔ َو  0  22ذُْٔ الذاخلي الذولُت" مشظو ظبٔ رٖشه ، ص خلِ نبذ هللا الىاسداث، " الخذُْٔ الذاخلي بحن الىكٍش

  20املشظو العابٔ، ص  -
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ابت نلى الهملُاث ألاخشي ، و الهمل نلى ظهلها  - ابت املالُت و الْش م َهالُت و ُٖاًت و جؿبُٔ الْش مشاظهت وجٍٓى

 ؤٖثر َهالُت و بخٙلُت مهٓىلت 

 الخدٓٔ مً مذي الالتزام بعُاظاث امليشإة و خؿؿها وبظشاءاتها املىغىنُت  -

 1الخدٓٔ مً مذي وظىد احخماًت الٙاَُت ألضٛى امليشإة مً ظمُو ؤهىام احخعاثش   -

ت  | -  الخدٓٔ مً بمٙاهُت الانخماد ؤو الىزّى بالبُاهاث إلاداٍس

م هىنُت ألاداء املىُز نلى معخىي املعاولُاث التي ٗلِ بها الهاملىن  -  جٍٓى

ب باْتراح - ٔ الخذٍس و الُ٘اءة إلاهخاظُت نً ؾٍش  الالصم مجها  َس

 بظشاء الذساظاث و الاخخباس احخاضت بىاءا نلى ؾلب مً إلاداسة       -

 املطلب السابع: مساخل جطبيم الخدكيم الداخلي و هيكلخه: 

 أوال: مساخل جطبيم الخدكيم الداخلي:

الخىُُز ؤنماٛ الخذُْٔ البذ مً جدبو املشاخل التي جمشل ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي بدُض ًدخاط املذْٔ 

ش بلى  ا مً معدىذاث و سجالث و جٓاٍس الذاخلي في مضاولت هزه ألاوشؿت بلى ؤن ًُدظ و ًشاظو ما ًشاه غشوٍس

ٙىن رلٚ مً خالٛ جدبو املشاخل الخا  لُت: ظاهب ُْامه بالخدبو واملالخكت   ٍو

 :املسخلت ألاولى: الخخطيط

ٔ ما وسد في  - ٌعدىذ الخخؿُـ في الخذُْٔ نلى حًؿُت ظمُو ؤوشؿت املاظعت نلى ألاْل مشة في العىت َو

مً مهاًحر ألاداء ) نلى الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ الذاخلي وغو خؿـ مبيُت نلى ؤظاط  0111هظ البىذ 

اث وشاؽ الخذُْٔ الذ اخلي ، ميسجمت مو ؤهكمت امليشإة و ؤن جىغو خؿت الخذُْٔ املخاؾشة لخدذًذ ؤولٍى

الذاخلي ميسجمت مو ؤهكمت امليشإة و ؤن جىغو خؿت الخذُْٔ الذاخلي املبيُت نلى ؤظاط جُُٓم املخاؾش نلى 

ا ، و ًجب ألاخز بهحن الانخباس جىظهاث إلاداسة الهلُا و مجلغ إلاداسة و جخم نملُت الخخؿُـ  ألاْل مشة ظىٍى

للخؿىاث الخالُت و التي جخمشل في الخدػحر ملهمت الخذُْٔ و جدذًذ ؤهذاٍ الخذُْٔ و جدذًذ هؿاّ ؾبٓا 

ابت الذاخلُت و جُُٓم ألاداء ٖزلٚ اخخُاس احجهت احخاغهت للخذُْٔ و اخخباس  الهمل الزي ٌشمل هكام الْش

ٔ الخذُْٔ   م للهملُاث و املخاؾشة و ؤهكمت بهذها ًإحي املسح ألاولي الزي حهذٍ بلى احخطٛى نلى َہم نا -ٍَش

ابت الذاخلُت املشجبؿت باليشاؽ ، و ٌشمل املسح ألاولي في بظشاء املٓابالث و الُٓام باالجطاالث الخمهُذًت  الْش

مو احجهت احخاغهت للخذُْٔ مً ؤظل احخطٛى نلى ؤٖبر ْذس ممً٘ مً املهلىماث زم الخدػحر بشهامج 

لخذُْٔ الذاخلي بإهه ًجب نلى املذْٓحن الذاخلُحن وغو جذویً خؿت الخذُْٔ الذاخلي بدُض هطذ مهاًحر ا

ذ و جىصَو املطادس و الهذٍ مً وغو بشهامج الخذُْٔ هى جىزُٔ  لٙل مهمت مخػمىت ألاهذاٍ و الىؿاّ و الْى

املهلىماث خالٛ املهمت ، و ًخم وغهه ْبل البذء بالهمل املُذاوي ، وجٓو معاولُت بنذاد بشهامج الخذُْٔ 

ٔ بمعانذة باقي ؤنػاثه وفي جهاًت ًطادّ نلُه مذًش الخذُْٔ  ال ابت  -ذاخلي نلى سثِغ الٍُش جُُٓم هكام الْش

ابت َهاٛ و ْىي ٗي جٓىم بخدُٓٔ ؤهذاَها بىجاح لزلٚ نلى املذْٔ  الذاخلُت جدخاط املاظعاث بلى هكام ْس

ٗاَُت و مُُذة َٓـ برا ضمم ابت جٙىن  و الهذٍ مً  2ذ لخدُٓٔ هزٍ مهحن ،الذاخلي داثما الخيبه بإن الْش

                                                           
 20خلِ نبذ هللا الىاسداث ، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص 1
ٔ املهاًحر الذولُت الطادسة نً  2   211"  مشظو ظبٔ رٖشه ص  iiaخلِ نبذ هللا الىاسداث " دلُل الخذُْٔ الذاخلي َو
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ُذ مهٓٛى بإن ؤهذاٍ إلاداسة ظٍى ًخم جدُٓٓها خُض هظ مهُاس  ابت الذاخلُت هى احخطٛى نلى جٖى الْش

ابت شاملت و ؤهكمت الخىظُه، الهملُاث و  هالُت الْش ألاداء نلى وشاؽ جذُْٔ الذاخلي جُُٓم ُٖاءة َو

ىماث و ْابلُتها لالنخماد نلحها ، و الالتزام بالعُاظاث املهلىماث ، ًجب ؤن ًخػمً رلٚ نلى صخت املهل

، اظخًالٛ مىاسد امليشإة بُ٘اءة واْخطادًت    واحخؿـ وإلاظشاءاث والٓىاهحن ، خماًت ألاضٛى

 املسخلت الثاهيت: العمل امليداوي ) املعاًىت(:

 العيىت في أدلت الخدكيم: -

ج مىاظب مً اخخُاساث  ت الهامت َةن هىم الاخخُاس ًخم احخطٛى نلى ؤدلت مً مٍض الػبـ وإلاظشاءاث احجىهٍش

 مهم في َهم جؿبُٔ بظشاءاث الخذُْٔ نىذ ظمو ؤدلت الخذُْٔ لالخخُاساث الخالُت:

ت     ٖزلٚ اخخباس ألاسضذة و التي  - ًخم اظخخذام الهُىت في جذُْٔ الاخخباساث الػىابـ وإلاظشاءاث احجىهٍش

جُطُلُت ملهامالث و ؤسضذة جخػمً الاخخباساث بظشاءاث للخطٛى نلى  جخػمً بظشاءاث جدلُلُت و اخخباساث

 الخُخِش، الخشبذ، الخدلُل، الاخدعاب، الاظخُعاس ، دلُل ، و حهخمذ نلى ألاظالُب الخالُت ؤهمها: املالخكت

ذ صخت الُٓم املسجلت بالذَاجش و  - جخم بظشاءاث الُدظ الخُطُلي للخطٛى نلى دلُل مىغىعي ًٍا

ابت و َدظ نُىاث للهملُاث املسجلت ، وبزلٚ َةن هزه إلاظشاءاث اکدشاٍ م خاؾش الهمل و مخاؾش الْش

ش الاظخيخاجي و الزي نلى غىثه ًخم اظخيخاط مهٓىلُت الىخاثج إلاظمالُت   جمشل ش٘ال مً ؤشٙاٛ الخبًر

 أوزاق العمل: -

ًجب ؤن ًٓىم املذْٔ الذاخلي بةنذاد ؤوساّ الهمل التي حشٙل إلازباث الذانم ألاساء و الاظخيخاظاث و 

ٗالطىس و احخشاثـ البُاهُت و احجذاٛو ، والبُاهاث  جىضُاث الخذُْٔ و التي حعخهمل ٖةزباث للخذُْٔ 

و ؤْشاص ال٘مبُىجش    بحخ الىضُُت ، و ظذاٛو حعلعل احخؿىاث ، و امللُاث الال٘تروهُت ، ؤو الششاثـ ؤ

ً ؤوساّ الهمل   هىإ ملُاث  -بدُض ًدذد الشثِغ الخىُُزي الذاخلي الىظُلت املعخخذمت في جىزُٔ وجخٍض

ت، وامللُاث املعخمشة حعمى بامللُاث  ألاوساّ الهمل، ملُاث العىت احخالُت وهي ملُاث ؤنماٛ الخذُْٔ احجاٍس

 1الذاثمت و ملِ املشاظالث" 

 دائم:امللف ال -

ٌشمل نلى البُاهاث احخاضت باليشاؽ و املزٖشاث املعخمشة ملا ًخػمىه مً بُاهاث ظّى حعخمش ؾىاٛ العىحن 

 دون جُُٓذ ، ما لم ًؿشؤ نلُه الخًحراث ، بدُض ًدخىي نلى :

 وضِ اليشاؽ   -

- ُ  والهُٙل الخىكُمي بما َُه نذد املىقُحن الهاملحن، ؤظماء ٖباس املىقُحن و همارط الخْى

 بشامج الخذُْٔ   -

 ؾلباث انخماد املهماث  -

 خؿـ الخذُْٔ  -

 الاجُاُْاث املهمت والهٓىد و الٓشاساث والٓىاهحن و ألاخٙام ؾاث الهالْت باليشاؽ   -

                                                           
ٓا ملهاًحر الذولُت للخذُْٔ" ، داس الطُاء، نمان، الؿبهت الشاهُت، ؤخمذ خلمي ظمهت  " مذخل بلى الخذْ 1  001، ص 0112ُٔ و الخإُٖذ َو
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ش الخذُْٔ الذاخلي و ؤهم الخىضُاث الشثِعُت   -الىمارط املعخخذمت لذي اليشاؽ   - ملخظ  -ملخظ جٓاٍس

 الٓادمت ألنماٛ الخذُْٔ 

 ملفخىح:امللف ا -

ًجب ؤن ًٙىن هىإ ملِ مُخىح ألاوساّ الهمل ٗل نملُت جذُْٔ، ًمشل هزا سجال مُطال بإنماٛ الخذُْٔ 

ذ ؤزىاء الخذُْٔ   والاخخباساث التي ؤظٍش

ُُذ  هذ هزا امللِ حخُل املعدىذاث و املزٖشاث و البُاهاث املخهلٓت بالخذُْٔ لٙل مهمت و ملشة واخذة  ٍو َو

ش الجهاثُت ٖما ؤهه ًمشل ْشاثً ؤدلت ا مللِ احجاسي ألاظاط الزي ٌهخمذ نلُه املذْٔ الذاخلي في بنذاد الخٓاٍس

ش و البُاهاث    إلازباث التي حعدىذ بلحها نىذ إلاَطاح نً الشؤي و نذالت الخٓاٍس

 ملف املساطالث: -

 ًدخىي ملِ املشاظالث نلى ظمُو ؤهىام املشاظالث مً والي داثشة الخذُْٔ الذاخلُت مجها و احخاسظُت  

هزه امللُاث الشالر هي امللُاث ألاظاظُت للخذُْٔ الذاخلي ، ْذ ًٙىن له ملُاث ؤخشي ْذ جٙىن لذي معاوٛ 

 1ؤو الشثِغ الخىُُزي للخذُْٔ 

 املسخلت الثالثت: الىخائج والخىصياث:

ت لهزا الىكام و مً جم بنادة جػمُجها بلى  ابت الذاخلُت وبظشاء الاخخباساث احجىهٍش بهذ بجمام جُُٓم هكام الْش

ش الزي ظِخم بنذاده نً هخاثج  اظخيخاظاث في وسْت خاضت في ملِ الهمل ًخم بدساط هزه الخىضُاث في الخٍٓش

 باششة الخذُْٔ و ًجب نلى املذْٓحن الذاخلُحن بًطاٛ هخاثج املهمت م

زلٚ خؿت نمل لخؿبُٔ جلٚ الخىضُاث -  الىخاثج: ًجب ؤن جدخىي نلى املالخكاث، الىخاثج والخىضُاث، ٖو

الخىضُاث: هي نباسة نً سؤي املذْٔ الذاخلي نً مذي جُُٓمه لخإزحر املالخكاث و الخىضُاث نلى اليشاؾاث  -

خم جشجُبها بمذي جإزحرها نلى ظحر ؤنماٛ امليشإة   املخخلُت، ٍو

 :املسخلت السابعت: املخابعت -

ٖما هى مؿلىب مً ْبل مههذ املذْٓحن الذاخلُحن في املهاًحر واملماسظت املهىُت للخذُْٔ الذاخلي ) مهُاس ألاداء 

( " ًيبغي وغو آلُت للمخابهت لػمان جىُُز ألانماٛ بُهالُت ؤو ؤن إلاداسة الهلُا ْذ ْبلذ املخاؾش نذم 0211

 خكاث الخذُْٔ الذاخلي املهلٓت"اجخار اظشاءاث نلى مال 

املخابهت: حهٍش بإجها نملُت ًٓىم بها املذْٓىن الذاخلُىن مً خالٛ جدذًذ مذي ُٖاًت و َهالُت و خعً  -

ُذ إلاظشاءاث التي جخخزها إلاداسة بشإن املالخكاث والخىضُاث التي ًخم جبلًُها بًاها   جْى

اهذ إلاداسة الهلُا ؤو مجلغ إلاداسة ْذ جدمال مخاؾش نذم جخػمً نملُت املخابهت " ؤًػا مً جدذًذ ما برا ٗ

  اجخار بظشاءاث جصخُدُت خٛى املالخكاث التي جم جبلًُها

                                                           
  000، 001ؤخمذ خلمي ظمهت، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص   1
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 خطىاث املخابعت:  -

ٗان مً املمً٘ جؿبُٔ  -1 جٓىم إلاداسة الهلُا باالظخُعاس مً احجهت احخاغهت للخذُْٔ الجخار ْشاس َُما برا 

 و متى ظِخم جؿبُٓها و ُِٖ  الخىضُاث هزه

 جٓىم احجهت احخاغهت للخذُْٔ املباششة في جىُُز الخىضُاث  -0 

ٗاَُت الجخار إلاظشاءاث الخصخُدُت  -0  ًٓىم الخذُْٔ الذاخلي بهذ مىذ احجهت احخاغهت للخذُْٔ مهلت 

 املؿلىبت

م اجخار مشل هزه إلاظشاءاث  َةهه بمخابهت اجخار هزه إلاظشاءاث ؤو الخإٖذ مً ؤن إلاداسة جخدمل معاولُت نذ

خ بضذاس  ًخم مخابهت إلاظشاءاث الهمل بالخىضُاث و جصخُذ الىغو خالٛ مذة ؤْطاها ظخت ؤشهش مً جاٍس

و حجمُو احجهاث  ش ونىذ الاهتهاء مً اهجاص ظمُو الخىضُاث ًخم ٖخابت نً رلٚ و ًَش اليسخت الجهاثُت مً الخٍٓش

ش   التي اظخلمذ وسخت مً الخٍٓش

 سع الثاوي: الهيكل الخىظيمي للخدكيم الداخلي: الف

ًمشل الخذُْٔ الذاخلي ظضءا ممشال في الهُٙل الخىكُمي للماظعت بدُض ًٓىم بإداء وقُُت ؾبٓا إلاظشاءاث و 

ْىاهحن مىغىنت مً ؾٍش إلاداسة الهلُا و هي بذوسها جٓىم بخدذًذ ؤهذاٍ ْعم الخذُْٔ الذاخلي و 

و ْعم الخذُْٔ الذاخلي معخٓل نً إلاداساث الدشًُلُت مً ؤظل  معاولُاجه املمً٘ الانخماد نلحها ًٙىن مْى

ابت نلى ؤنماٛ  جىُُز مخخلِ ؤنماله باظخٓاللُت ؤٖبر وشمىلُت ؤٖثر، ٖزلٚ معانذة إلاداسة الهلُا في الْش

ذ دنم إلادا هه نىذ املعخىي الزي ًٖا سة الهلُا املاظعت و جىظُه بهؼ إلاداساث ألاخشي ، ًجب ؤن ًدذد مْى

 - له ، ٖزلٚ ؤن ال ًٓىم املذْٓحن الذاخلُحن بخإدًت ؤي ؤوشؿت جىُُزًت مً ؤظل ججىب حهاسع املطاحح

 املشاٖض الىقُُُت في بداسة الخذُْٔ الذاخلي:

ٌهخمذ الخىكُم الذاخلي لٓعم الخذُْٔ الذاخلي نلى نذة نىامل مً بُجهم حجم املاظعت وهىنها و ؾبُهت 

نذد الهاملحن في ْعم الخذُْٔ الذاخلي و ماهالتهم الهلمُت و الهملُت ٖما ًجب ؤن ًٙىن وشاؾها، بغاَت بلى 

ذ املىاظب   الخذُْٔ الذاخلي بلى وخذاث مخخططت ألهه ؤمش غشوسي ظذا و الاظخُادة مىه في الْى

 مدًس الخدكيم الداخلي: -

ت لٓعم الخذُْٔ الذاخلي و التي جبجى نلى  ًٓىم بةداسة شاملت واظهت الىؿاّ بًُت جدذًذ ألاهذاٍ العىٍى

ت إلاؾالم نلى ظمُو الهملُاث و السجالث و ممخلٙاث املاظعت  ؤظاط خؿـ وظُاظاث املاظعت ٖزلٚ خٍش

ش مباششة بلى إلاداسة الهلُا   مو جٓذًم جٍٓش

 سثِغ الخذُْٔ الذاخلي: -

شه مباششة بلى ٌهخبر  و جٍٓش معاوٛ نً جيعُٔ خؿـ الخذُْٔ واملىآَت نلى ؤوساّ الهمل الجهاثُت و ًٓىم بَش

 مذًش الخذُْٔ الذاخلي  
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 املدكم السئيس ي: -

ت )الخذُْٔ املالي و جذُْٔ الهملُاث(   جدذ بششاٍ سثِغ الخذُْٔ،  ٌهخبر معاوال نً نملُاث الخذُْٔ احجاٍس

ا نلى  املذْٓحن املعانذًً ؤزىاء نملُت الخذُْٔ، الخإٖذ مً اجبام خؿىاث بشامج الخذُْٔ ٖما ًٙىن مشَش

 1املهخمذة وبظشاء بهؼ الخهذًالث نلى بظشاء الخذُْٔ نىذ احخاظت 

 املدكم املظاعدة -

ًٙلِ بإداء ألانماٛ و مهام الخذُْٔ الخُطُلت جدذ بششاٍ املذْٔ الشثِس ي و جىظحهاجه  ًخهحن نلى بداسة 

ب الالصم للمذْٓحن املعانذًً خالٛ العخت ؤشهش ألاولى مً حهُُجهم ٗىجهم مبخذثحن و املاظ عت ؤن ججشي الخذٍس

 بداظت بلى ٖعب احخبرة و مجاٛ الخذُْٔ الذاخلي" 

  

                                                           
، شش في ؤخالم خعيُت،"دوس الخذُْٔ الذاخلي في جدعحن املشدودًت املالُت للماظعت الاْخطادًت" مزٖشة جخشط لىُل شهادة املاظتر  1

 01، ص 0112/  0110جخطظ جذُْٔ املداظبي و مشاْبت الدعبحر وظامهت معخًاهم ، 



 إلاطاز الىظسي للخدكيم والخدكيم الداخلي                                                     الفصل ألاول 

 

17 

 

 املبدث الثالث: معاًير الخدكيم الداخلي و الياث جطبيله:

ِ نلى  مٓذاس الذنم الزي ًخلٓاه مً بلى هجاح الخذُْٔ الذاخلي ؤو َشله في جدُٓٔ ؤهذاَه ًخْى

اث ألاداء املنهي وغهذ مً ْبل احجهاث املىكمت للمهمت و  إلاداسة الهلُا، مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي هي معخٍى

حر معخىي مهٓٛى مً غىابـ نملُت الخذُْٔ الذاخلي  املؿلب ألاٛو : مُهىم مهاًحر  التي تهذٍ بلى جَى

دسظت ألاَػلُت ؤو إلامخُاص املؿلىب لًشع مهحن ٖمُٓاط ؤو وصن ، و الخذُْٔ الذاخلي: املهُاس ٖمطؿلح ٌهجي 

نلى لاخشون مهه و معاًشجه َهى ما ًخم بىاظؿخه احخ٘م نلى دْت ؤدائهم و ٌهٍش مهُاس الخذُْٔ نلى اهه " 

 1ؤداة احخ٘م نلى معخىي الُ٘اءة املهىُت و دسظت الاوعُاّ التي ًطل بلحها املذْٓحن نىذ ؤدائهم لىقاثُهم"

ؤما مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي جدذًذا َخهٍش نلى ؤجها "املٓاًِغ و الٓىانذ التي ًخم الانخماد نلحها في جُُٓم 

ُاط نملُاث ْعم الخذُْٔ الذاخلي خُض جمشل املهاًحر همىرط مماسظت الخذُْٔ الذاخلي ٖما ًجب ؤن  ْو

ٓا ملا جم الخىضل بلُه و انخماده مً ْبل مههذ املذْ ٓحن الذاخلحن و هزا ٌهجي ؤن مهاًحر جٙىن ورلٚ َو

الخذُْٔ الذاخلي املخهاٍس نلحها جمشل ؤظاظا لهمل املذْٓحن الذاخلُحن و جدذًذ معاولُاتهم الُىُت و مخابهت 

 ؤدائهم املجي 

ش مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي املخهاٍس نلحها و مخابهت  و لٓذ ؤخز مههذ املذْٓحن الذاخلُحن نلى ناجٓت مهمت جؿٍى

ش  ٓا ملخؿلباث ما ٌعدىجذ مً ؤخذار و جؿىساث مو مشوس الضمً جؿٍى  ها وجدذًثها َو

 : املطلب الثاوي: أهميت و أهداف املعاًير في ممازطت الخدكيم الداخلي

: ج٘مً ؤهمُت مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي َُما ًلي:   حهخبر غشوسة أوال : أهميت معاًير الخدكيم الداخلي

 جػو املبادت ألاظاظُت التي ًيخكش مجهم ؤن ًلتزمىا بها نىذللمذْٓحن الذاخلُحن ٗىجها 

بُت  مماسظاتهم ملهامهم بدُض ًدٓٓىن الهذٍ مً وظىدهم    ًخم الاظترشاد باملهاًحر نىذ بنذاد املىاد الخذٍس

 للمهىُحن احجذد

 ثاهيا: أهداف معاًير الخدكيم الداخلي :

 ذُْٔ الذاخلي بإجها:ْذ خذد مههذ املذْٓحن الذاخلُحن ؤهذاٍ مهاًحر الخ

 بیان املبادت ألاظاظُت التي جدذد الُُُ٘ت التي ًجب ؤن جٙىن نلحها الخذُْٔ الذاخلي

ض الُٓمت املػاَت التي جدٓٓها ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي بلى -   وغو بؾاس نام ألداء الخذُْٔ الذاخلي و حهٍض

 ؤوظو مذي ممً٘ 

الخإظِغ لهملُاث جىكُمُت مخؿىسة و حصجو بدخاٛ  -وغو ؤظغ لُٓاط ؤداء املذْٓحن الذاخلُحن   - 

ت في ميشأث ألانماٛ احخُٓٓت الذوس  اث إلاداٍس جدعِىاث نلحها    حهمُٔ خالت الُهم لذي ظمُو املعخٍى

 املعاولُاث املشجبؿت
                                                           

"، مزٖشة ماظِعتر،  - 0 01املشظو العابٔ، ص  1 نبذ الًجي َػل نلي  "مذي جؿبُٔ مهاًحر الخذُْٔ الذاخلي املخهاٍس نلحها في البىٕى

 21،ص  0110ظامهت الحرمٕى ، نمان ،
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ض بدساٖها ألاهمُت املعاهمت في جدعحن ؤداء  الخذُْٔ الذاخلي  بالخذُْٔ، وحهٍض

 ثالثا: معاًير الخدكيم الداخلي: 

بن جإدًت الخذُْٔ الذاخلي لىقاثُه احخذًشت و املخمشلت في خذمت الخإُٖذ املىغىعي خٛى بداسة املخاؾش و 

ت املىظهت حخذمت الضبىن جخؿلب مجمىنخحن مً املهاًحر ابت و نملُاث الخد٘م الاظدشماٍس  1هما: الْش

 ملخمشلت في ظماث ؤو خطاثظ احجهاث التي جادي ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي مهاًحر العماث: ا -1

م ؤداء جلٚ  -0  مهاًحر ألاداء التي جطِ ؤوشؿت الخذُْٔ الذاخلي و جػو املٓاًِغ التي ًخم مً خاللها جٍٓى

  ألاوشؿت

                                                           
خحرة ،" الخذُْٔ الذاخلي ٖإداة لخدلُل و جدعحن ؤداء املاظعت الاْخطادًت"، مزٖشة لىُل شهادة املاظِعتر ، جخطظ جذُْٔ  بىلىىاس  1

  10، ص  0110املداظبي و مشاْبت الدعُحر ، ظامهت نبذ احخمُذ بً بادٌغ ، معخًاهم :
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 : معاًير الخدكيم الداخلي الحدًثتI-3الجدول زكم 

 معاًير الظماث املجمىعت 

 والظلطت واملظإوليتالهدف  1000

 إلاطخلالليت واملىضىعيت 1100

 إلاطخلالل الخىظيمي 1110

 املىضىعيت الفسدًت 1120

 العىامل التي جمدد إلاطخلالليت واملىضىعيت 1130

 الكفاءة والعىاًت املهىيت الالشمت 1200

 الكفاءة املهىيت الالشمت 1210

 الكفاءة املهىيت 1220

 الالشمت العىاًت املهىيت 1230

 الخطىٍس املنهي املظخمس 1300

 جأكد الجىدة وبسهامج الخدظين 1310

 جلىٍم بسامج الجىدة )داخلي وخازجي( 1320

س عً بسامج الجىدة  1330  الخلٍس

 إلافصاح عً عدم إلادمان 1340

 ئدازة أوشطت الخدكيم الداخلي 2000

 الخخطيط 2010

 إلاجصال واملىافلت 2020

 املىازدئدازة  2030
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 معاًير ألاداء املجمىعت الثاهيت

 الظياطاث وإلاحساءاث 2040

 الخيظيم 2050

س ئلى مجلع إلادازة وإلادازة العليا 2060  زفع الخلٍس

 طبيعت العمل 2100

 املخاطس 2110

 السكابت 2120

 الخدكم املإطس ي 2130

 جخطيط العمل 2200

 ئعخبازاث الخخطيط 2201

 العملأهداف  2210

 هطاق العمل 2220

 جخصيص مصادز العمل 2230

 بسهامج العمل 2240

 أداء العمل 2300

 جددًد املعلىماث 2310

 الخدليل والخلىٍم 2320

 حسجيل املعلىماث 2330

 إلاشساف على العمل 2340

 جىصيل الىخائج 2400

 معاًير جىصيل هخائج العمل 2410

 حىدة إلاجصال 2420

 إلافصاح عً عدم إلادعان للمعاًير 2430

 وشس الىخائج 2440

 بسهامج السكابت 2500

ابت الذاخلُت نلى املاظعاث" بدىر مد٘مت مىخٓاة،مطش  املطذس: ضاحح الهٓذة وآخشون الخذُْٔ والْش

ت بدىر ودساظاث   10 11،ص0110احجذًذة الٓاهشة، املىكمت الهشبُت للخىمُت إلاداٍس

 الثالث: الخدماث التي ًلدمها الخدكيم الداخلي و أهميخه.  املطلب 

 : جخمشل في ما ًلي:أوال: الخدماث التي ًلدمها الخدكيم الداخلي

ابت الذاخلُت في امليشإة: جٓىم إلاداسة بالخخؿُـ والخىكُم وإلاششاٍ  -1  هالُت هكام الْش جدذًذ ُٖاءة َو

ش غمان مهٓٛى بان ألاهذاٍ و ؤوشؿت ٓت جَى  امليشإة خاغهت لخُُٓم الخذُْٔ الذاخلي   بؿٍش

 ْابلُت املهلىماث لالنخماد نلُا: -0 

ٗاملت و مُُذة ، و ؤن جٙىن ْذمذ في  ًجب ؤن جٙىن املهلىماث املالُت و الدشًُلُت املٓذمت إلاداسة دُْٓت و 

ذ املىاظب ، خٔ ًمً٘ لإلداسة الانخماد نلحها في اجخار الٓشاساث املىاظبت   الْى
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 0- :  خماًت ألاضٛى

اث يحر  ٔ، و الخطَش ت و احخٍش ذ املذْٔ الذاخلي نلى غشوسة البدض في احخعاثش الىاججت نً العْش ًٖا

ابت الدشًُلُت احجُذة جمىو ظىاء اظخخذام ألاضٛى و خماًتها مً  الٓاهىهُت في ممخلٙاث امليشإة لزلٚ َةن الْش

 الالتزام بالعُاظاث وإلاظشاءاث املىغىنُت: -0املخاؾش املدخملت ورلٚ مً خالٛ الخإمحن نلحها  

ًخدٓٔ الخذُْٔ الذاخلي بُٓام مىقُي امليشإة بما هى مؿلىب مجهم مً بجبام العُاظاث واحخؿـ و 

إلاظشاءاث و الخهلُماث و في خالت نذم التزام املىقُحن بزلٚ َهلى املذْٔ جدذًذ ؤظباب رلٚ و جدذًذ 

ٓت التي جدٓٔ التزام الهاملحن باإلظشاءاث و الخٙلُت الىاججت و املخاؾش نً نذم الا لتزام و ما هي الؿٍش

 العُاظاث املدذدة 

 الىضٛى بلى ألاهذاٍ والًاًاث: -2

ٗاهذ  ابت مً ْبل إلاداسة و ًٓىم املذْٔ الذاخلي بخدذًذ َُما برا  ًخم وغو ألاهذاٍ والًاًاث و بظشاءاث الْش

و نلى املذْٔ الخإٖذ مً ؤن البرامج ؤو الهملُاث ْذ هُزث ٖما  مخىآَت مو إلاداسة الهلُا ؤو مجلغ إلاداسة،

 1خؿـ لها 

جدذًذ مىاؾً احخؿش: نلى املذْٔ الذاخلي جدذًذ املىاؾٔ و ألاوشؿت التي جخػمً مخاؾشة نالُت و بنالم  -2

ملخُٔ إلاداسة نجها الخدذًذ َُما برا جؿلب ألامش بخػانها للخذُْٔ و ًخم جدذًذ ؤماًٖ احخؿش مً خبرة ا

ٗاثه راث وشاؽ  العابٓت في امليشإة ، ؤو مً مهلىماث مإخىرة مً مطادس ؤخشي ؤو مً مشاٗل مىظىدة في شش

ت الهامت   مشابه للميشإة احخاغهت للخذُْٔ ؤو مً خبرة املذْٔ و مهَش

ذْٔ مىو و اٖدشاٍ الًش و الاخخُاٛ : جٓو معاولُت مىو الًش و الاخخُاٛ نلى بداسة امليشإة و نلى امل -0

ىم الًش ، ولِغ مً  الذاخلي َدظ وجُُٓم ُٖاءة و َهالُت إلاظشاءاث املؿبٓت مً ْبل إلاداسة دون ْو

ٗاَُت بؿّش و اخخماالث الًش  ت  معاولُت املذْٔ الذاخلي اٖدشاٍ الًش و لً٘ نلُه ؤن ًٙىن لذًه مهَش

ذسجه نلى الخدُٓٔ  ت مو ظهاث لُٙىن ْادسا نلى جدذًذ ؤماًٖ خذور الًش و الاخخُاٛ ْو في رلٚ ؤو املشاٖس

 ؤخشي 

 الشٚ املنهي: -2 

ىُز ؤنماٛ الخذُْٔ بانخباس الشٚ املنهي، برا ال ًجب نلى املذْٔ  ًجب نلى املذْٔ الذاخلي بن ًخؿـ ٍو

اْتراع نذم ألاماهت للجهاث احخاغهت للخذُْٔ ٖما لِغ له اْتراع ألاماهت للجهاث احخاغهت للخذُْٔ ٖما 

ألاماهت املؿلٓت وبذال مً رلٚ نلى املذْٔ جُُٓم ْشاثً الخذُْٔ بمىغىنُت ، و نلُه لِغ له اْتراع 

 الخذُْٔ الاهخمام بالكشوٍ وألاخىاٛ التي بن وظذث َالبإط نلُه ؤخز احخُؿت واحخزس في جؿبُٔ بظشاءاث

 

                                                           
ٓا ملهاًحر الذولُت 1   00للخذُْٔ" ، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص  ؤخمذ خلمي ظمهت " مذخل بلى الخذُْٔ و الخإُٖذ َو
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 أهميت الخدكيم الداخلي: -ثاهيا

دوسا هاما في املاظعاث الاْخطادًت مً خالٛ اٖدعبذ مهىت الخذُْٔ الذاخلي ؤهمُت ٖبحرة خُض ؤضبذ لها 

 ما ؤزبدخه مً غبـ لالهدشاَاث و ألاخؿاء نً ألاهذاٍ التي حععى إلاداسة لخدُٓٓها 

ٗاآلحي:  و مً الهىامل التي ؤدث بلى الاهخمام ؤٖثر بالخذُْٔ الذاخلي هي 

ٗاَت الهاملحن جؿىس حجم املاظعاث و اهدشاسها نلى هؿاّ واظو ، مما ؤدي بلى جبانذ املعا -  َت بحن إلاداسة و 

ٗاث املعاهمت و خاظتها للمهلىماث مً ؤظل ظالمت اظدشماسها و صخت ونذالت إلاَطاح نً  - قہىس شش

 1البُاهاث و الٓىاثم املالُت امليشىسة 

ت في املاظعت مما دَو - اث إلاداٍس  الاظخٓالٛ الخىكُمي لإلداساث غمً الهُٙل الخىكُمي، حهذد ٖزلٚ املعخٍى

ٓا  ؼ العلؿت و رلٚ حخاظت إلاداسة و للخإٖذ مً ظالمت اظخهماٛ و جدمل املعاولُاث َو باإلداسة بلى جٍُى

 لإلظشاءاث والٓىاهحن املهمٛى بها  

ش مً ؤظل الخإٖذ مً ظالمت هكام الخذُْٔ  -  خاظت املجخمو بلى البُاهاث و املهلىماث املشبخت في الخٓاٍس

 املدكم الداخلي وئحساءاث اخخيازه و جلييمه:املطلب السابع : مىاصفاث 

ش َئت مً املذْٓحن َحهم ضُاث م٘دعبت ظىاء ؤزىاء  ِ نلى جَى بن َهالُت وقُُت الخذُْٔ الذاخلي جخْى

 دساظتهم ؤو ؤزىاء مماسظتهم لىاظبهم املجي  ؤوال :و مً هزه الطُاث ما ًلي:"

 الىعي إلاداسي  -1 

مىس بلى داخل امليشإة مً مىكىس بداسي بدُض ًشبـ بحن الهالْاث ٌهجي ؤن ًىكش املذْٔ الذاخلي بلى ألا 

ت ، و ًدلل الىغو الذاخلي للميشإة  ىاصن بحن املهاساث الىقُُُت و إلاداٍس ٗاهذ ؤم مادًت ، ٍو ت  املخذاخلت البشٍش

 في قل البيُت الاْخطادًت احخاسظُت 

 الذاَو الصخص ي: -0 

في جدعحن هىنُت نملُاث الخذُْٔ التي ًٓىم بها ، و هزا الذاَو  ٌهبر نً جؿلهاث و سيباث املذْٔ الذاخلي

ابُت ؤٖثر َهالُت َػال  ت نالُت املعخىي، وجٓذًم خذماث ْس الزي ًجهل املذْٔ جىاْا بلى الُٓام بإنماٛ بداٍس

ٓت مٓبىلت   نلى ؤهه ًذَهه بلى مداولت جىُُز واظباجه الشظمُت بؿٍش

 احخ٘م : -0 

للهملُاث التي ظِىُزها ْبل ابخذاثه بها ؤزىاء مباششجه لهملُت الخذُْٔ ًجب ؤن بهذ الىكش بخؿـ املذْٔ 

ًٙىن مشها بدُض ًٓىم بةظشاء الخهذًالث الالصمت نلى البرامج التي خؿؿها معبٓا في غىء املعخجذاث مً 

هِ٘ نلى دساظخ ه ؤظبباها الكشوٍ و نىذما ًخخخم نملُاجه ال ًخىاوى نً الانتراٍ باملش٘الث التي واظهها َو

 لٙي ٌعخُُذ مً دسوظها معخٓبال 

 الٓذسة الاجطالُت: -0

                                                           
 12نشمان نبذ اللؿُِ، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص 1
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جخؿلب وقُُت الخذُْٔ الذاخلي ْذسة نالُت نلى الاجطاٛ حعانذ املذْٓحن نلى جبادٛ املهلىماث خىٛ 

الهملُاث بُجهم و بحن ألاشخاص احخاغهحن للخذُْٔ مً ظهت و بُجهم و بحن إلاداسة الهلُا مً ظهت ؤخشي و 

سة ًمً٘ للمذْٓحن جىمُتها باحخبرة لزلٚ َهي جخخلِ مً مذْٔ بلى آخش و لً٘ املذْٔ الذاخلي هزه املٓذ

ٗاهذ شُهُت ؤم ٖخابُت، خُض جم٘ىه هزه املهاسة  الىاجح هى الزي ًدشص نلى جدعحن ْذسجه الاجطالُت ظىاء 

 1مً جدُٓٔ ؤهذاٍ الخذُْٔ بطىسة واضخت و َهالت 

 املشابشة: -2

ت و ظعذًت ٖبحرة مذًش الخذُْٔ الذاخلي ؤن ًداٛو ًدخاط جىُُز بظشاءا ث الخذُْٔ الذاخلي ظهىد ٍَ٘ش

ب املذْٓحن نلى الطبر و املشابشة و ٌهلمهم ُِٖ ًادون ألانماٛ الطهبت دون ملل ؤو ضجش   -2باظخمشاس جذٍس

ت:  الابخٙاٍس

نً الؿّش و ألاظالُب ًُترع باملذْٓحن الذاخلُحن ؤن ًٙىهىا مدبحن لإلبذام والابخٙاس و داثمي البدض 

 املدعىت إلهجاص ألانماٛ التي ًادوجها و ٖزلٚ ألانماٛ التي ًادحها بُٓت الهاملحن في امليشإة 

ٓت إلاًجابُت التي ًخهامل بها املذْٓىن مو ألاشخاص احخاغهحن  -0 اللُاْت: جىؿىي ضُت اللُاْت نلى الؿٍش

الاهخٓاداث البىاءة دون اظدشاسة يػب الصخظ  للخذُْٔ و ٖزلٚ الٓذسة نلى ببذاء املالخكاث و ؤخُاها

 ْىة الصخطُت: -2املىخٓذ 

ًجب ؤن ًخمخو املذْٔ الذاخلي بٓىة الصخطُت ، بدُض ال ٌعمذ ألي شخظ ؤن ًازش بشٙل يحر نادٛ نلى 

ذسة نلى الذَام نً سؤًه   هخاثج الخذُْٔ و ؤن ًٙىن ضاخب سؤي ْو

 ألاماهت و املىغىنُت: -0 

ؤن ًٙىن املذْٔ الذاخلي معخُٓما و ؤمُىا و مخلطا في نمله و نلُه ؤن ًخىدى الهذالت و ؤن ًٙىن  ًجب

ٗان ؤزش جلٚ  مخدحزا، و ؤن ًٙىن رو اظخٓامت خُُٓٓت، ويحر مشجبـ بإي مطلخت جىاٛ مً ؤماهخه ؤو ججشده مهما 

ت في الهمل: -11املطلخت   العٍش

ت املهلىماث التي ًدطل نلحها ؤزىاء نمله و ؤن ال ٌعخخذم هزه املهلىماث  ًجب نلى املذْٔ ؤن ًدترم ظٍش

ٓت جادي بلى بًزاء مطلخت امليشإة  | ؤوال : بظشاءاث اخخُاسة جُُٓم املذْٓحن  لًاًاث شخطُت ؤو بؿٍش

 الذاخلُحن:

 بظشاءاث اخخُاس املذْٓحن الذاخلُحن -1 

اث و الٙلُاث خُض ًجب ؤن ًٙىن املذْٔ ًخم اخخُاس املذْٓحن الذاخلُحن مً نذة مطادس مشل: احجامه - 

ت ؤو مً  ذ ًٙىن اخخُاس املذْٓحن مً داخل الشٖش خاضل نلى شهاداث ظامهُت ؤو مهىُت             ويحرها  ْو

 خاسظها 

بُت ْذ جٙىن زالزت بلى ظخت ؤشهش ؤو ما ًٓاسب -  بُت جذٍس  ًخم بظشاء مٓابالث مو ؾالبي الىقُُت بلى َترة ججٍش

 رلٚ

بُت ًجب خع -  2م ْبٛى ؤو نذم ْبٛى ؾالب الىقُُت خالٛ ؤو في جهاًت الُترة الخجٍش

                                                           
 22، ص 0112ؤخمذ خلمي ظمهت، " مذخل بلى الخذُْٔ احخذًض " ، داس الطُاء لليشش و الخىصَو، الؿبهت الشاهُت،  1
 21ؤخمذ خلمي ظمهت  " الخذُْٔ الذاخلي و احخٙىمي"، مشظو ظبٔ رٖشه، ص  2
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ُُُٖت جُُٓم املذْٓحن الذاخلُحن: مً ألاهمُت وظىد ظُاظت واضخت لخُُٓم مىقُي الخذُْٔ الذاخلي  -0 

 جدذًذ مهاًحر و ؾّش الخُُٓم -خُض ًجب ؤن ًشاعي الخُُٓم ألاجُت 

ذ ًٙىن بهذ بجهاء ٗل مهمت جذُْٔ  ؤن ًخم الخُُٓم دوسٍا مشة في الع -   ىت نلى ألاْل ْو

 جدذًذ نىاضش ألاداء بىغىح  -

 ألاخز بهحن الانخباس الهىاضش الصخطُت   -

 جىغُذ َىاثذ و بًجابُاث البرهامج مشال: -

خه بإهُعهم و بةمٙاهُاتهم   یکشِ هٓاؽ الػهِ و ٌهمل نلى مهَش

 املذْٓحن   الخدُحز و اکدشاٍ إلامٙاهاث و الؿاْاث لذي - 

 جُُٓم ألامىس الهملُت: -وغىح الشئٍت املعخٓبلُت للمذْٔ و بمٙاهِخه نلى غىء رلٚ الخٓذم والشقي   -

 ألاهذاٍ التي جم جدذًذها و مذي ٗىجها واْهُت باليعبت لألهجاص   -1

 نذد الخىضُاث التي جم جٓذًمها و جمذ مخابهتها   -0الالتزام بذلُل الخذُْٔ الذاخلي   -0 

ت  -0 اث املىاصهاث الخٓذًٍش  الٓذسة نلى بهجاص ألانماٛ غمً ؤْو

 جُُٓم املىقِ ) املذْٔ الذاخلي( لىُعه: - 

بن نملُت جُُٓم ؤداء املذْٔ نملُت راث اججاهحن ٌهجي جُُٓم املىقِ املهجي بىاظؿت املعاوٛ نً جُُٓم و 

دا بهجاصها جدخىي همارط الخُُٓم ْعما و للمعانذة في جىُُز الهملُت و  بدض ؤداثه مهه بدشا نمال ضٍش

حر  حر الُشضت لٙل مىقِ لخُُٓم هُعه بىُعه نلى ؤظاط جَى خاضا لخُُٓم املىقِ لىُعه الهذٍ هى جَى

ًخمً٘ ملعاوٛ نً الخُُٓم مً مٓاسهت سؤًه بالشؤي الصخص ي ٌعانذ نلى  1املهلىماث بطىسة واْهُت لٙي

  جدذًذ املىاؾٔ التي جشحر احخالَاث في الشؤي

 

  

                                                           
 20ظمهت" الخذُْٔ الذاخلي واحخٙىمي" مشظو ظبٔ رٖشه ص  ؤخمذ خلمي 1
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 خاجمت الفصل

مً خالٛ هزا الُطل ًم٘ىىا ؤن وعخخلظ مٙاهت الخذُْٔ بطُت نامت و الخذُْٔ الذاخلي بطُت 

ت لخدُٓٔ  ٗان هىنها ؤو ؤٖبر حجمها، لزلٚ َةن الخذُْٔ الذاخلي هى وقُُت غشوٍس خاضت في املاظعت مهما 

معخىي الىخذاث الخىكُمُت ؤهذاٍ املاظعت، بدُض ًٓىم نلى ؤظاط جُُٓم ُٖاءة ؤداء الهملُاث نلى 

الذاخلُت املخخلُت مً بداساث و ؤْعام، ٌعانذ ٖزلٚ ظمُو ؤنػاء إلاداسة نلى جإدًت معاولُاتهم بإظلىب 

ٔ بظشاءاث وظُاظاث مخُٔ نلحها بمهاًحر دولُت إلغاَت ُْمت للماظعت، لزا ًم٘ىىا الٓىٛ  َهاٛ و مىكم َو

ُُٓم ؤداء مخخلِ ؤوشؿت املاظعت، وغمان العحر احجُذ بإمً الخذُْٔ الذاخلي هى الىظُلت الُهالت لخ

ادة َهالُتها للىضٛى بلى ألاهذاٍ املشيىب َحها   العُاظاث مجها و ٍص
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 ملدمت الفصل الثاوي :

حهخبر املاظعت الاْخطادًت الىىاة ألاظاظُت و املدىس ألاظاس ي الزي ًذوس خىله ؤي اْخطاد خُض حهمل مً 

 واظخمانُت مخهذدة  خالٛ وقاثُها املخخلُت بلى بلىى و جدُٓٔ ؤهذاٍ اْخطادًت 

 و مً هزا اسجإًىا في َطلىا هزا الخهشع ؤوال بلى مُهىم املاظعاث الاْخطادًت ووقاثُها وؤهذاَها بطُت

 نامت
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 املبدث ألاول: ماهيت املإطظت إلاكخصادًت 

 املطلب ألاول : حعٍسف املإطظت إلاكخصادًت:

إلاْخطادًت ٌهخبر ؤمش بالٌ الطهىبت، َٓذ حهذدث بن نملُت بنؿاء ووغو حهٍشِ مىخذ وواضح للماظعت 

وجباًيذ ؤساء إلاْخطادًحن خٛى مُهىم املاظعت إلاْخطادًت، وهىإ ظملت مً ؤظباب التي ؤدث بلى نذم 

ٍى نلى حهٍشِ مىخذ للماظعت إلاْخطادًت ؤهمها :  الْى

الها الٓاهىهُت مىز قهىس الخؿىس املعخمش الزي شهذجه املاظعت إلاْخطادًت في ؾّش جىكُمها، وفي ؤشٙ -

 وخاضت في هزا الٓشن  

ذ قهشث نذة -  حشهب و احعام وشاؽ املاظعت إلاْخطادًت، ظىاء احخذماجُت مجها ؤو الطىانُت ، ْو

ذ، وفي ؤم٘ىت مخخلُت مشل املاظعاث املخهذدة  ماظعاث جٓىم بهذة ؤهىام مً اليشاؾاث في هُغ الْى

 احجيعُاث  

طادًت و إلاًذًىلىظُت، خُض ؤدي رلٚ بلى اخخالٍ هكشة الاْخطادًحن في الىكام اخخالٍ الاججاهاث إلاْخ - 

 الاشتراٗي بلى املاظعت نً هكشة الشؤظمالُحن، و نلُه بنؿاء حهاسیِ مخخلُت للماظعت 

ومً هىا ظاءث حهاسیِ شاملت حشمل مخخلِ ؤهىام املاظعاث ، ظىاء مً هاخُت ألاهكمت الاْخطادًت و 

 1هذاٍ  ؤهىانه اليشاؽ وألا 

ِ الشاملت احخاضت بها :  حهٍش نلى ؤجها " اهذماط نذة نىامل بهذٍ بهخاط ؤو  -و َُما ًلي هذسط بهؼ الخهاٍس

ً   و هزا في بؾاس ْاهىوي و مالي اظخماعي مهحن ، غمً  جبادٛ ظلو وخذماث مو ؤنىان اْخطادًحن آخٍش

 ششوؽ 

زي جٓىم به ، و ًخم هزا الاهذماط لهىامل إلاهخاط جخخلِ جبها ملٙان وظىد املاظعت وحجم و هىم اليشاؽ ال

ت و ٗل مجها ًشجبـ اسجباؾا وزُٓا باألَشاد، وجخمشل ألاولى في  بىاظؿت جذَٓاث هٓذًت خُُٓٓت و ؤخشي مهىٍى

الىظاثل و املىاد املعخهملت في وشاؽ املاظعت ، ؤما الشاهُت َخخمشل في الؿّش و الُُُ٘اث و املهلىماث 

 2ُحر و مشاْبت ألاولى "املعخهملت في حع

وحهٍش ٖزلٚ نلى ؤجها " شکل اْخطادي و جٓجي و ْاهىوي و اظخماعي لخىكُم الهمل املشتٕر للهاملحن َحها 

ٔ ؤظلىب مدذد لُٓم الهمل إلاظخماعي بهذٍ بهخاط ظلو " ؤو وظاثل إلاهخاط ؤو  وحشًُل ؤدواث إلاهخاط َو

ٗاهذ ؤو  جٓذًم خذماث مخىىنت ت و املىاسد املادًت ) ؾبُهُت  ٖما حهٍش " ؤجها مجمىنت مً الؿاْاث البشٍش

ُب مهُحن و جىلُُت مدذدة ْطذ اهجاص ؤو ؤداء املهام املىىؾت  ٔ جٖش مادًت ؤو يحرها ( و التي حشًل َحها بُجها َو

 بها مً ؾٍش املجخمو "

 

 

 

 

                                                           
 2، ص 1002هاضش دادي نذون " اْخطاد املاظعت"، داس املدمذًت الهامت، احجضاثش، الؿبهت الشاهُت ،  1
ل نبىد ، " اْخطاد املاظعت " دًىان املؿبىناث احجامهُت ، احجضاثش، -0 11هاضش دادي نذون ، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص  2 الؿبهت  ضمٍى

 22، ص  1020الشاهُت ، 



 فعاليت الخدكيم الداخلي في جدظين ألاداء                                                  الفصل الثاوي

29 

 الاكخصادًتاملطلب الثاوي: أهداف ووظائف املإطظت 

 أوال: أهداف املإطظت إلاكخصادًت : 

ٗاهذ نمىمُت مجها ؤو خاضت ٌعهىن وساء بوشائهم للماظعت، بلى  بن ؤصخاب املاظعاث إلاْخطادًت ظىاء 

جدُٓٔ ظملت مً ألاهذاٍ و التي جخخلِ و جخهذد، باخخالٍ ؤصخاب وؾبُهت و میذان وشاؽ املاظعاث، و 

 ًمً٘ جخلظ هزه ألاهذاٍ في الىٓاؽ الخالُت:

 ألاهذاٍ الاْخطادًت: -1 

لُت  - ض ؾاْتها الخمٍى جدُٓٔ الشبذ: ٌهخبر جدُٓٔ الشبذ املبرس ألاظاس ي لىظىد املاظعت ألهه ٌعمذ لها بخهٍض

شها ؤو نلى ألاْل احخُاف نلحها وبخالي الطمىد ؤمام  الزاجُت التي حعخهملها في جىظُو ْذساتها إلاهخاظُت و جؿٍى

 خمشاس في الىظىد   مىاَعت املاظعاث ألاخشي والاظ

   نٓلىت إلاهخاط :

و بهخاظُاتها مً خالٛ الخخؿُـ املد٘م و الذُْٔ لإلهخاط و الخىصَو  ؤي الاظخهماٛ الششُذ لهىامل إلاهخاط و َس

ىم في املشاٗل إلاْخطادًت و املالُت و إلاَالط في  زم مشاْبت جىُُز احخؿـ والبرهامج و رلٚ بهذٍ جُادي الْى

 لعىء اظخهماٛ نىامل إلاهخاط  ؤخش املؿاٍ هدُجت

حًؿُت املخؿلباث التي ًدخاظها املجخمو : وهزا مً خالٛ جدٓیٔ کامل نىاضش إلاهخاط لخلبُت احخاظاث  -

جب ؤن ًدٓٔ إلاهخاط ما ًلي:  1املتزاًذة ، ٍو

 معخىي نالي مً املشوهت   -

ذ املدذد دون جٓذًم ؤو جإخحر  -   ؤن ًخم الاهخاط في ْو

ذ املدذد  ؤن ًخم حعلُ -  ألاهذاٍ الاظخمانُت -0مه لؿالبُه في الْى

 مً بحن ألاهذاٍ الاظخمانُت التي حععى املاظعت الاْخطادًت نلى جدُٓٓها ما ًلي :

 ضمان مظخىي ملبىل مً ألاحىز  -

ٌهخبر الهماٛ في املاظعت مً بحن املعخُُذًً ألاواثل مً وشاؾها، خُض ًخٓاغىن ؤظىسا مٓابل نملهم بها، و 

ا، بر ٌهخبر الهماٛ الهىطش احخُىي و الخي في املاظعت بال  ٌهخبر هزا املٓابل خٓا مػمىها ْاهىها و ششنا و نَش

م خعب ؾبُهت املاظعت و ؾبُهت الىكام ؤن معخىی و حجم هزه ألاظىس جتراوح بحن الاهخُاع و الاسجُا

 2الاْخطادي و املعخىي املهِص ي 

 جدظين مظخىي معيشت العمال : -

و الزي شهذجه املجخمهاث املُذان الخ٘ىىلىجي ًجهل الهماٛ ؤٖثر خاظت بلى جلبُت سيباث  بن الخؿىس العَش

   جتزاًذ باظخمشاس بكهىس مىخىظاث ظذًذة باإلغاَت بلى الخؿىس احخػاسي لهم

حر جإمُىاث و مشأَ للهماٛ : -  جَى

                                                           
 -10مشظو العابٔ، ص ، ص - 0  12، ص 1000ؤخمذ ؾشؾاس، "جٓىُاث املداظبُت الهامت في املاظعت" دًىان املؿبىناث احجامهُت ،  1
ل البىٙي "، مجلت الهلىم إلاوعاهُت ظامهت بع٘شة الهذد  2 ل املاظعاث مو دساظت الخمٍى ، 0112اسط   م 10نماس صجىوي ،" مطادس جمٍى
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حر بهؼ الخإمُىاث مشل الخإمحن الطخي و الخإمحن غذ خىادر الهمل و ٖزلٚ  حهمل املاظعاث نلى جَى

 الخٓانذ، باإلغاَت بلى املشأَ الهامت مشل حهاوهُاث إلاظتهالٕ و املؿانم        احخ 

ش الهاملحن و  جإهُل الهماٛ -  ب و جؿٍى ٔ اخػام خُض ًخم جذٍس اث مهاستهم املهىُت ، وهزا نً ؾٍش و معخٍى َس

و املعخىي املنهي و الخخطظ خعب الٓذسة املهىُت للهماٛ  ب مً ؤظل َس ً و جذٍس  الهماٛ بلى دوساث جٍٙى

 ألاهذاٍ الخ٘ىىلىظُت: -0 

 مً بحن ألاهذاٍ الخ٘ىىلىظُت التي جادحها املاظعت :

 البدض والخىمُت : -

ش الىظاثل والؿّش إلاهخاظُت خُض مو جؿىس املاظعاث  حر بداسة ؤو مطلخت خاضت بهملُت جؿٍى نملذ نلى جَى

مشل هزا البدض  نلمُا، وجشضذ لهزه الهملُت مبالٌ ْذ جضداد ؤهمُخه لخطل بلى وعبت نالُت مً ألاسباح، ٍو

اظعاث و بر جدىاَغ امل1وعب نالُت مً الذخل الىؾجي في الذٛو املخٓذمت، وخاضت في العىىاث ألاخحرة، 

ٓت بهخاظُت و ؤخعً وظُلت ، جادي بلى الخإزحر نلى إلاهخاط وسَو املشد  َُما بُجها نلى الىضٛى بلى ؤخعً ؾٍش

ٖما ؤن املاظعت الاْخطادًت جادي دوسا معاهذا للعُاظت الٓاثمت في البالد في  -ودًت إلاهخاظُت في املاظعت  

وصن في مجمىنها و خاضت الطخمت مجها مً خالٛ مجاٛ البدض و الخؿىس الخ٘ىىلىجي هكشا ملا جمشله مً 

ت الهامت للذولت املخىظؿت ألاظل، التي ًخم مً خاللها الخيعُٔ بحن الهذًذ مً احجهاث ببخذاء 2احخؿت الخىمٍى

مً ماظعاث البدض الهلمي واحجامهاث ، واملاظعاث الاْخطادًت  زاهُا: وقاثِ املاظعت الاْخطادًت : 

 ا ؤداء دوسها الاْخطادي والاظخماعي:للماظعت نذة وقاثِ جم٘جه

 الىظيفت املاليت: -1

ٔ    دون  حهخبر الىقُُت املالُت مً ؤهم الىقاثِ في املاظعت َاملاظعت ال جٓىم بيشاؾها مً بهخاط وحعٍى

ل ؤوظه اليشاؽ املخخلُت و ؤوظه إلاهُاّ    جىاَش ألامىاٛ الالصمت لخمٍى

وحهٍش الىقُُت املالُت نلى ؤجها مجمىنت مً املهام والهمالُاث التي حععى في مجمىنها بلى البدض نً ألامىاٛ 

ذها مً ألامىاٛ مً خالٛ بشامجها و  في مطادسها املم٘ىت باليعبت للماظعت بهذ جدذًذ احخاظاث التي جٍش

ت    خؿؿها الاظدشماٍس

 2- :ً  وظيفت الخمٍى

ً ٖمجمىنت مً مها حر مخخلِ نىاضش املخضون املدطل مً خاسط الخمٍى م و نملُاث ، ٌهجي الهمل نلى جَى

املاظعت، ب٘مُاث و جکالیِ و هىنُاث مىاظبت ؾبٓا لبرامج وخؿـ املاظعت، ومً هزا الخهٍشِ ًخطح لىا 

  ً ً جىٓعم بلى مهىخحن َشنُخحن هما : مهمت الششاء و مهمت الخخٍض  مهمت الششاء: -1ؤن وقُُت الخمٍى

                                                           
ٔ"، دساظت خالت احجضاثش ؤؾشوخت دٖخىساه دولت في الهلىم الاْخطادًت ، يحر  1 ابشاهُم بخجي   " دوس الاهترهذ وجؿبُٓاتها في مجاٛ الدعٍى

 12، ص 0110-0110ميشىسة   ٗلُت الهلىم إلاّ و نلىم الدعُحر ، ظامهت احجضاثش ، 
 01هاضش دادي نذون ، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص  2
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حر معخلضماث اليشاؽ مً خاسط املاظعت بال٘مُت و احجىدة و هي  مجمىنت مً ألاوشؿت التي جخخظ بخَى

ُذ و مً املطذس املىاظبحن   ألاظهاس املىاظبت  وفي الخْى

 3:ً  . مهمت الخخٍص

هي مجمىنت مً إلاظشاءاث و ألانماٛ التي جٓىم بها املاظعت نلى ؤظاط ؤهكمت مد٘مت ، ووِْ ضٌُ مهُىت 

ؤظهضة مخخطت ، لخإمحن إلامذاد املعخمش باملعخلضماث العلهُت لهملُاث الدشًُل في الضمً املدذد و و نبر 

 بال٘مُاث و الىىنُت املؿلىبخحن  

 وظيفت إلاهخاج : -3

ٌهخبر إلاهخاط الىقُُت ألاظاظُت للماظعاث إلاهخاظُت َهى املبرس لىظىدها و احخاَض نلى اظخمشاسها وبٓائها 

 جبـ بةشبام احخاظاث إلاوعاهُت و بالخالي َةهه ٌعخمش مادامذ احخاظت إلاوعاهُت ْاثمت  ٗىن إلاهخاط ًش 

ُها بإجها " نملُت بهخاط املىُهت ؤو املىاَو الزي ًٓام الهمل مً ؤظل خلٓها وبُهها ٗىظُلت  و ًمً٘ حهٍش

 لخدُٓٔ الشبذ  

م : -4   وظيفت الدظٍى

ٔ مً املُاهُم التي اظخٓؿبذ اهدباه و اهخمام الهذًذ مً الاْخطادًحن و الباخشحن خالٛ الهٓىد  ٌهذ  الدعٍى

 ٔ ض هزا الاهخمام خٛى ُُُٖت حهٍشِ مُهىم الدعٍى  ألاسبهت ألاخحرة و ًٖش

ت ؤٖثر ملخؿلبا ٔ نلى ؤهه مجمىم الهلمُاث و املجهىداث التي جبزلها املاظعت مً ؤظل مهَش هٍش الدعٍى ث َو

العّى وما ًجب اهجاصه في مجاٛ مىاضُاث املىخىط الشٙلُت و الخٓىُت ختى حعخجُب ؤٖثر لهزه املخؿلباث 

ٓت  ذ املىاظب و بالؿٍش حر املىخىط للمعتهلٚ في الْى ل ما ًبزٛ مً ظهىد في نملُت جشویج و جَى مخجهت ، ٗو

ت -2ؤسباخا لها  املالثمت ختى جبُو ؤٖبر ٖمُت مم٘ىت مىه و بإظهاس مالثمت جدٓٔ ؤٖثر   وقُُت املىاسد البشٍش
ت مٙاهت هامت في املاظعت، َهزه ألاخحرة لها ؤمىاٛ ، صباثً ج٘ىىلىظُا، ؤظىاّ  1 جدخل وقُُت املىاسد البشٍش

ت نلى ؤجها مجمىنت  ولدشًُل ٗل هزا َهي بداظت بلى مدٕش ؤظاس ي وهى ألاَشاد  وحهٍش وقُُت املىاسد البشٍش

شها وجدُحزها و احخُاف اليشاؾاث املخهلٓت بدطى  ت، وجؿٍى لها املاظعت نلى اخخُاظاتها مً املىاسد البشٍش

اث الُ٘اءة و الُهالُت    نلحها بما ًمً٘ مً جدُٓٔ ألاهذاٍ بإنلى معخٍى

  

                                                           
ت ،  1 ت " ، الذاس احجامهت إلاظ٘ىذٍس  02، ص 0110ظماٛ الذیً مدمذ املشي " إلاداسة إلاظتراجُجُت للمىاسد البشٍش
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 املبدث الثاوي : مفاهيم خىل ألاداء 

 املطلب ألاول : حعٍسف ألاداء

ال ًىظذ اجُاّ بحن الباخشحن باليعبت لخهٍشِ مطؿلح ألاداء، وججذس إلاشاسة بذاًت بلى ؤن الاشخٓاّ اللًىي 

ت )  ( و اشخٓذ هزه الٙلمت بذوسها مً اللًت الالجُيُت  to performملطؿلح ألاداء معخمذ مً الٙلمت إلاهجلحًز

 (performer   " و الزي ٌهجي : جىُُز مهمت ؤو جإدًت نمل ) 

ِ بما ًُي بالًشع مً الذساظت :  ؤما اضؿالخا ًم٘ىىا جٓذًم مجمىنت مً الخهٍش

نٍش نبذ احخلُم نبادة ألاداء بإهه " ٌهبر نً وشاؽ شمىلي معخمش ٌه٘غ ْذسة املاظعت نلى اظخًالٛ  -

لت ألاظل "  ؤما خعب )  ٔ ؤظغ ومهاًحر مهُىت جػهها بىاءا نلى ؤهذاٍ ؾٍى ً ( مA- KHERAKHEبمٙاهُتها َو

وظهت هكش هزا ال٘خاب َةن ألاداء ًذٛ نلى جإدًت نمل ؤو اهجاص وشاؽ ؤو جىُُز مهمت بمهجى الُٓام بُهل 

 ٌعانذ نلى الىضٛى بلى ألاهذاٍ املعؿشة "  

لت ألاظل " جمً٘  Wierseman  &Roblinویشی  - بإن ألاداء هى :" ْذسة املششوم نلى جدُٓٔ ألاهذاٍ ؾٍى

لت ألاظل و املخمشلت في البٓاء و الىمى و الخمُحز بغاَت بلى ألاهذاٍ ألاخشي ؤهمُت ألاداء في جدُٓٔ ألا  هذاٍ ؾٍى

 1املخؿـ لها  

َاألداء هى: "املعخىي الزي جخمخو به مخشظاث املىكمت بهذ بظشاء الهملُاث نلى  WIT  &MEYERؤما خعب  -

ىكمت "    ونٍش ألاداء مً مذاخالتها ، َاألداء هى مخشظاث ألاوشؿت و احخمالث التي حشٙل داخل امل

حن و هما : الُهالُت و  danil  &bernardؾٍش بإهه :" ٌهخمذ في مشاخله الٓطحرة واملخىظؿت داثما نلى معخٍى

ٗاهذ الىظاثل املعخهملت والُ٘اءة التي جمشل الهالْاث بحن الىخاثج املخدطل  حهجي دسظت بلىى ألاهذاٍ مهما 

 2لحها؟ نلحها و الىظاثل املعخهملت للىضٛى ا

ذ  ذ، ْو  ؤي ؤن ألاداء مشجبـ بمُہىمي الُ٘اءة و الُهالُت ، بدُض ْذ ًٙىن ألاداء ُٖا و َهاٛ في هُغ الْى

 3جدٓٔ ؤي مجهم دون ألاخش 

5 -  

  

                                                           
وهُبُت دًجي " دوس بظتراجُجُت الخمُحز في جدعحن ؤداء املاظعت الاْخطادًت " مزٖشة لىُل شهادة املاظعخحر ، ظامهت مدمذ خُػش ،  1

 0 21، ص 0110بع٘شة   
َالح  -0  012، ص 0111لباخض  "دوسٍت نلمُت مد٘مت ضادسة نً ٗلُت الهلىم الاْخطادًت " ، ظامهت وسْلت الهذد العابو ،مجلت ا 2

 ، ص0112خعً احخعُجي، بداسة املششوناث الطًحرة ، مذخل اظتراجُجي للمىاَعت والخمُحز" داس الششوّ لليشش والخىصَو ، نمان   
غ " إلاداسة إلاظتراجُجُت ، مىكىس مجهجي مخٙامل " داس واثل و الخىصَو، نمان ،  ؾاهش مدعً مىطىس الًالي ، واثل 3 مدمذ ضبخي ، بدَس

 002ص  0110،1ؽ 
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  ألاداء الاظخماعي : و ًخمشل في جدُٓٔ ألاهذاٍ التي حععى بلى جٓذًم احخذماث للمجخمو الزي حهمل َُه 

اء  شي البهؼ ؤن َهالُت املاظعت ج٘مً في ْذستها نلى املاظعت و الَى اتها ، ٍو بالتزاماتها اججاهه و ؤداء معخٍى

ٗاهذ في البِئت الذاخلُت ؤو احخاسظُت  1 جدُٓٔ دسظت مً الشغا لذي الُئاث املؿلىبت دنمها للماظعت ظىاء 

بن الذوس الخىمىي للماظعاث ٌهخبر مً املاششاث الاْخطادًت الشثِعُت ملعخىي ؤداء هزه  ألاداء الاْخطادي :

ٚ املطادس املالُت مً ؤظل الخىمُت الشاملت   املاظعاث الهمىمُت التي حعاهم في جدٍش

ل املدالث الاهخاظُت مً ؤظل  - ألاداء العُاس ي: حععى بهؼ املىكماث لدعؿحر ألاهذاٍ العُاظُت ٖخمٍى

ؤشخاص مهُىحن بلى خ٘م مىاضب ظُاظُت الظخًاللهم لطاحح املاظعت و التي لها البٓاء و الىمى في  بًطاٛ

ذ   هُغ الْى

  ألاداء الخ٘ىىلىجي : ًٙىن للماظعت ؤداء ج٘ىىلىجي مهحن و في ؤيلب ألاخُان جٙىن هزه ألاهذاٍ التي جشظمها 

 املاظعت بظتراجُجُت هكشا ألهمُت الخ٘ىىلىظُا

ىقُُت : ًٓعم ألاداء خعب هزا املهُاس جبها للخىكُم املهخمذ في املاظعت )الهُٙل الخىكُمي( وجبها   مهاًحر ال0

 لہزا جم جٓعُم ألاداء بلى ما ًلي :

ً : ًخمشل خعب هزه الىقُُت في ْذسة املاظعت نلى احخطىٛ نلى املىاد بجىدة نالُت  - ؤداء وقُُت الخمٍى

مً خالٛ ُْام املاظعت بالخُاوع نلى ؤظاٛ حعذًذ املىسدًً جُّى  في لاظاٛ املدذدة ، و بإْل الخٙالُِ

 ً  لاظاٛ املمىىخت للهمالء والاظخًالٛ لُ٘ا و احجُذ ألماًٖ الخخٍض

تها مً  - ؤداء وقُُت ألاهخاط : ًٓذ به جمً٘ املاظعت مً جدُٓٔ مهذالث مشجُهت مً إلاهخاظُت مٓاسهت بىكٍش

ملىؿٓت احجًشاَُت ، مً خالٛ بهخاط مىخجاث راث ظىدة نالُت بخٙالُِ املاظعاث املىخمُت لىُغ الٓؿام ؤو ا

 مىخُػت و جُادي الخإخش في الؿلبُاث مً خالٛ الاظخًالٛ الُ٘ا لخجهحزاث إلاهخاط و ضُاهتها  

ت،  ٗاهذ مً ؤوشؿتها احجاٍس   ؤداء الىقُُت املالُت: و ًخمشل في ْذسة املاظعت نلى جىلُذ بًشاداث مالُت ظىاء 

ظمالُت ؤو الاظخصىاثُت، وجدُٓٔ الُىاثؼ املالُت مً خالٛ الابخهاد نً الهعش املالي وقاهشة إلاَالط الشؤ

حر العُىلت و جدُٓٔ مهذٛ املشدودًت احجُذ بخٙالُِ مىخُػت ، و البدض نً املطادس املالُت  بىاظؿت جَى

 2املخاخت  الالصمت لخًؿُت اخخُاظاتها بإْل جٙالُِ و الاظخخذام الُ٘ا لهزه املىاسد

ت : ًخجلى في ْذسة الُشد نلى الُٓام باألوشؿت و املهام املخخلُت التي ًٙىن مجها  - ؤداء وقُُت املىاسد البشٍش

هالُت ال ًخم بال مً  نمله جبها ملا ًىاظب ْذساجه وؾبُهخه نمله، َػمان اظخخذام مىاسد املاظعت بُ٘اءة َو

الزي ًلهبه املىسد البششي في املاظعت، و مً زم ًجب نلى  خالٛ ألاَشاد، وهى ما ٌهؿي ؤهمُت ٖبحرة للذوس 

                                                           
1 Bernard Martory, Danniel Crozet, « Gestion des ressources humaines, pilotage social et perfermance », dunod, Paris, 2005, 

p. 164 
  12-10ظبٔ رٖشه ، ص ، ص  خُص ي سشُذ ، مشظو 2
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ت راث الُ٘اءة واملهاسة الهالُت و ؤن جٓىم بدعُحر حعُحرا  هزه ألاخحرة ؤن جٓىم بجلب و اظخخذام املىاسد البشٍش

 َهاال 

ُت ٖبحرة  - ٔ : ًخجعذ هزا ألاداء في ْذسة املاظعت نلى الاظخدىار نلى خطظ ظْى مً ألداء وقُُت الدعٍى

زا العمهت احجُذة  اث املخُٔ نلحها ، ٖو خالٛ ؤسغاء الهمالء باملىخجاث راث احجىدة و حعلُمها لهم في ألاْو

شه و دخٛى ؤظىاّ  التي ج٘دعبها املاظعت في العّى مً خالٛ مشدودًت ٗل مىخج و ظىدجه واحخشص نلى جؿٍى

 ظذًذة  

ش : ًٓطذ بها ْذسة املاظعت  - نلى بهخاط مىخجاث ظذًذة و مذي مىاقبتها ؤداء وقُُت البدض و الخؿٍى

حر ظى مالثم لالخترام ، الابخٙاس  ٔ و ٖزا جَى للخؿىساث الخ٘ىىلىظُت احخذًشت مو اظخخذامها في إلاهخاط و الدعٍى

 وإلابذام مً خالٛ جدُحز الهاملحن نلى الخجذًذ و خلٔ ظى املىاَعت بُجهم في هزا املجاٛ  

 خعب مهُاس املطذس : -0 

ٓا لهزا املهُاس الى هىنحن وهما ألاداء الذاخلي و ألاداء احخاسجي: ًىٓعم ألا   داء َو

 ألاداء الذاخلي : -

ت لدعُحر وشاؽ املاظعت و ٌشمل هزا  ت و املالُت و الخٓىُت الػشوٍس وهى ؤداء الىاجج نً ٗل مً املىاسد البشٍش

ً خالٛ ضىو الُٓمت املػاَت ، وجدُٓٔ ألاخحر ما ًلي : ألاداء البششي : وهى ؤداء ألاَشاد داخل املاظعت م

ألاداء الخٓجي : و ًمشل ْذسة املاظعت نلى اظخهماٛ اظدشماستها  -ألاَػلُت باظخخذام مهاساتهم وخبراتهم   

 1بشٙل َهاٛ  

٘مً ألاداء املالي في َهالُت حهبئت و اظخخذام الىظاثل املالُت املخاخت   -  ؤداء املالي : ٍو

 كاهشي( :  ألاداء احخاسجي ) ال

هى ألاداء الىاجج نً الخًحراث احخاضلت في املدُـ احخاسجي للماظعت ، وهىإ نذة نذة مخًحراث جىه٘غ نلى 

ؤداء املاظعت  َاملاظعت ال جدعبب في بخذازه ولً٘ املدُـ احخاسجي هى الزي ًىلذه َهزا الىىم بطُت نامت 

م ألانماٛ هدُجت إلاسجُام ظهش البُو ؤو خشوط ًكهش في الىخاثج احجُذة التي جخدطل نلحها املاظعت  ٖةسجُام ْس

ؤخذ املىاَعحن ، اسجُام الُٓمت املػاَت مٓاسهت بالعىت املاغُت هدُجت الهخُاع ؤظهاس املىاد و اللىاصم و 

 2احخذماث َٙل هزه الخًُحراث جىه٘غ نلى ألاداء ظىاء باإلًجاب ؤو بالعلب  

ؤًً  اظعت جدلُل هخاثجها وهزا ظهل برا حهلٔ ألامش بمخًحراث ٖمُتبن هزا الىىم مً ألاداء ًُشع نلى امل

مً٘ جىغُذ  ٓت إلاخالٛ املدعلعل   ٍو ًمً٘ ُْاظها وجدذًذ ؤزشها ولهل مً ؤهم ؾّش جدلُل الكىاهش ؾٍش

 الىىنحن العابٓحن في شٙل الخالي :

                                                           
نادٛ نص ي ، " جُُٓم ألاداء املالي للماظعت إلاْخطادًت "  سظالت ماظعخحر ، ٗلُت احخّٓى و الهلىم إلاْخطادًت ، ظامهت مدمذ خُػش  1

 12ص  0111، بع٘شة ،
 20نبذ امللُٚ مضهىدة، مشظو ظبٔ رٖشه ، ص  2
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 األداء الداخلً والخارجً فً المؤسســــــة   II- 1شكل رقم 

 

 

 ٌطـــــــالمح أداء القــــٌاس 

 

 

 

 

 

  الفائـض اإلجـــمالً  

 ًـارجــــاألداء الخ

". زطالت ماحظخير ، كليت الحلىق و  عادل عش ي ، " جلييم ألاداء املالي للمإطظت إلاكخصادًتاملصدز: 

 06عبد املليك مصهىدة، ص  -2. 06ص  2010العلىم إلاكخصادًت ، حامعت مدمد خيضس ، بظكسة ،

 زاهُا: مجاالث ألاداء

جدىىم و جخخلِ مجاالث ألاداء في املاظعاث و رلٚ باخخالٍ ؤنمالها وؾبُهت وشاؾها خُض ًشي البهؼ ؤن 

ىاهب احخاضت باملاظعاث والتي ًجب ؤن ٌهمل بُهالُت لػمان جدُٓٔ هجاح هزه املجاالث نباسة نً احج

 املاظعت

 مجاالث میذان ألاداء املالي : -1 

ٗان غمً الذساظاث  بهذ اظخخذام ماششاث ألاداء املالي الٓادم املشتٕر بحن الٙاجب والباخشحن واملذساء ظىاء 

ت في نملُاث جُُٓذ ألاداء غمً الى  » اْو الهلمي في مخخلِ ماظعاث ألانماٛ خُض ًشي الخؿبُُٓت و الىكٍش

lynch  » بإن ألاداء املالي ًبٓى املُٓاط املدذد املذي هجاح املاظعاث و ؤن نذم جدُٓٔ املاظعاث لألداء املالي

زهب بهؼ ال٘خاب بلى ؤبهذ مً رلٚ في الخإُٖذ نلى  باملعخىي ألاظاس ي املؿلىب ٌهشع وظىدها للخؿش ٍو

-HUNT M» الي ، و رلٚ بلى خذ انخباسه الهذٍ ألاهم في املاظعت، وغمً الخىظه ٌهبر ؤهمُت ألاداء امل

ORGAN 

ت للماظعت «  نً جلٚ ألاهمُت بالٓٛى بن ألاداء املالي ٌهذ هذٍ املاظعاث ألاظاس ي ، و ؤن ألاهذاٍ الشاهٍى

  1لألداء املالي ًمً٘ جدُٓٓها غمىُا مً خالٛ جدُٓٔ ألاداء املالي ، و غمً املىكىس الاظتراجُجي 

                                                           
  20-22، ص، ص 0111نمان  1، داس واثل لليشش، ؽ  َالح خعً نذاي احخعجي " إلاداسة إلاظتراجُجُت " 1

 

 أداء المؤسســة

 األداء البشـــري

 

 األداء المــالــي                                        األداء التــقنـــي
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مجاٛ املُذان املالي و الهملُاث ) حشًُلي ( : ًمشل احخلٓت الىظؿى لذاء ألانماٛ في املاظعاث َباإلغاَت  -0 

 بلى املاششاث ًخم إلانذاد ؤًػا نلى ماششاث حشًُله في ألاداء  

ُت ، جٓذًم مىخجاث ظذًذة ، هىنُت املىخج و احخذمت املٓذمت َانلُت  - ُٓت و ٗاحخطت العْى الهلمُت الدعٍى

شی   macmenamin» الاهخاظُت، ٍو

ؤن الانخماد نلى اليعب املالُت َٓـ في جُُٓم ألاداء ٌهؿي سئٍت يحر مخٙاملت ألابهاد خٛى املاظعت لزا ًجب 

ض هزا ألاظلىب في الُٓاط بيعب ؤداء يحر مالُت لبىاء هكام ُْاط َهاٛ في املاظعت  ٖما ًشي  » حهٍض

vonkatraman- ramanujam 

ؤن" الانخماد نلى املاششاث املالُت بلى ظاهب املاششاث الهلماهُت ، ٌهذ میذان لألداء الزي ٌعخخذم في ؤيلب « 

ت الاظتراجُجُت احخذًشت"   البدىر إلاداٍس

مجاٛ مبُذان الُانلُت الخىكُمُت : ًمشل املُهىم ألاوظو و ألاشمل ألاداء ألانماٛ و الزي ًذخل في ؾُاجه  -0

  cameran – whetnte ؤظغ ٗل مً ألاداء املالي و ؤلهملُاحي ، و ًشي 

ت ،  ؤهه في املىاظب انخماد هزا املُذان بمُاهُمه و مٓایعه نىذ دساظت ألاداء في مخخلِ املجاالث إلاداٍس

ت املاظعت هكشا ملا جخؿلبه مً اهخمام ، بر ٌهؿي هزا  خاضت في مجاٛ بدىر إلاداسة إلاظتراجُجُت وهكٍش

 املُذان ؤن ؤهذاٍ ؤصخاب املطاحح في املاظعت و ًجذ الُٓاظاث املىاظبت ألهذاٍ مخخلِ ألاؾشاٍ "

ذ  ذستها ٖمُذان ؤداء حعخؿporterوغمً مىؿٔ ؤخش ًٖا ُو املاظعت مً خالله : نلى مُهىم الُهالُت ْو

 1الخُّى و الخىاَغ "  

 املطلب الثاوي : مكىهاث ألاداء و العىامل املإثسة فيه ثاهيا : مكىهاث ألاداء:

ًخٙىن ألاداء مً زالر مٙىهاث سثِعُت هي الُهالُت و الُ٘اءة و إلاهخاظُت، ؤي ؤن املاظعت التي جخمحز بإداء 

 2ؤَػل هي التي ججمو بحن هزه الهىامل و حعحرهما بشٙل ظُذ ، ونلُه ظيخؿّش ملُهىم هزه الهىامل:

لى ؤجها الٓذسة نلى جدُٓٔ اليشاؽ : ًىكش الٙاجب الى َهالُت ن plauchet vincentحهٍشِ الُهالُت خعب  -1 

 3املشجٓب و الىضٛى بلى الىخاثج املشجٓبت 

ُحن العابٓحن   حهٍشِ آخش : هٓطذ بالُهالُت مذي ْذسة املاظعت نلى جدُٓٔ ؤهذاَها مً خالٛ الخهٍش

ً وهما  وعخيخج ؤن الهالُت حهبر نً دسظت بلىى املاظعت ألداَها املعؿشة ، مما ًذٛ نلى املٓاسهت بحن نىطٍش

 ُا وجٓاط باليعبتألاهذاٍ املخؿؿت التي حععى املاظعت بلى جدُٓٓها و ألاهذاٍ املىجضة َهل

  =RP/RM  : خُض 

                                                           
ت ملُهىم ألاداء " ، مجلت الباخض الهذد العابو ، احجضاثش،  1  012، ص 0110الشُخ الذاوي ، " جدلُل ألاظغ الىكٍش
ت إلاظمىذ ) نً جىجت  الهام ًدُاوي " احجىدة ٖمذخل لخدعحن ألاداء ألاهخجاي 2 ت " دساظت مُذاهُت بشٖش للماظعاث الطىانُت احجضاثٍش

  02، ص 0110( باجىت مجلت الباخض ، الهذد احخامغ ، وسْلت ، 
  010الشُخ الذاوي ، املشظو ظبٔ رٖشه ، ص  3
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 RM) هي ُْمت املخشظاث الُهلُت ) ألاهذاٍ املىجضة : 

RP : )هت ) ألاهذاٍ املخؿؿت  : ُْمت املخشظاث املخْى

حهجي الٓذسة نلى الُٓام بالهمل املؿلىب بٓلُل مً  plauchet – Vincentالُ٘اءة : حهٍش الُ٘اءة خعب -0 

 ى اليشاؽ ألاْل جٙلُت  إلامٙاهُاث و اليشاؽ الِ٘ء وه

 ٖما حهٍش الُ٘اءة نلى ؤجها الاظخخذام ألامشل للمىاسد املاظعاجُت بإْل جٙلُت مم٘ىت 

حن العابٓحن ًخطح لىا ؤن الُ٘اءة حهجي ُُُٖت اظخخذام املاظعت املذاخالث هم مً املىاسد  مً خالٛ الخهَش

خمشل ظىهش الُ٘اءة في حهكُم الىاج  ج وجذهُت الخٙالُِ و جٓاط بالهالْت الخالُت : مٓاسهت بمدل خماًتها   ٍو

 Mr/Rmالُ٘اءة =

 = مخشظاث RMخُض : 

MR   1= املذخالث 

الاهخاظُت : حهٍش بإجها اظخخذام املىاسد مً هاخُت انخباسها ٖمُاث و هي حعخهمل لخباًً مذي هجانت  -0

هخاظُت مُٓاط للُ٘اءة التي حعمذ بها حهٍشِ آخش: حهخبر إلا  -املاظعت في اظخخذام نىاضش إلاهخاط املخخلُت   

ل املخالث بلى مخشظاث و بالخالي هي حهبر نً ٖمُت إلاهخاط امليعىبت لهىطش ؤو نذة  املاظعت في نملُت جدٍى

 نىاضش مً إلاهخاط خالٛ َترة صمىُت مدذدة   

 زاهُا : الهىامل املازشة نلى ألاداء :

ا ما هى رو ؾبُهت داخلُت ًمً٘ للماظعت الخدُ٘م َحها، ومجها ما ًخإزش ألاداء بالهذًذ مً الهىامل املخخلُت مجه

هى ضادس نً املدُـ احخاسجي ًطهب الخد٘م َُه و بالخالي نلى املاظعت الخُِ٘ مهها ، و هُطل ٗل مً 

 2الهىامل الذاخلُت و احخاسظُت َُما ًلي:

ط نً هؿاّ الخد٘م في املاظعت و الهىامل احخاسظُت : جخمشل في مجمىنت مً مخًحراث و الُٓىد التي جخش  -1

 3نلُه َةن ؤزاسها ْذ جٙىن في شٙل َشص ، ٖما جطىِ هزه الهىامل الى:

الهىامل إلاْخطادًت : جازش بشٙل ٖبحر نلى املاظعت الاْخطادًت ، خاضت الطىانُت مجها وهكشا الؿبُهت  -

املىاسد املاظعت و املعخٓبل  املاظعت مً ظهت ومً ظهت زاهُت لٙىن البِئت إلاْخطادًت هي مطذس ملخخلِ

 املخخلِ مىخجاتها ، وجىه٘غ ؤزاسها نلى ؤداء املاظعت في املذي الٓطحر  

ت للمجخمو التي  - الهىامل الاظخمانُت و الشٓاَُت : جخػمً همارط احخُاة و الُٓم ألاخالُْت و الُىُت و الٍُ٘ش

ذ حشٙل هزه الهىامل ناثٓا ؤمام جدعح  ن ؤدائها  جخىاظذ َُه املاظعت ، ْو
                                                           

ذس الىاخذ وهاضش دادي نذون   " مشاْبت الدعُحر و ألاداء في املاظعت الاْخطادً 1 ت("، داس بذس هللا ٍْى ت )املاظعت الهمىمُت احجضاثٍش

 12املدمذًت ، احجضاثش ، ص 
م ألاداء باظخخذام املالُت" ، داس املىاهج لليشش و الخىصَو ألاسدن    2   00  ص 0110مجُذ ال٘شدي ، "جٍٓى
ٗاث و الهاملحن "، داس الجهػت الهشبُت ، مطش ،  3   10، ص 0111صهحر زابذ ، " ُُُٖت جُُٓم ؤداء الشش

 



 فعاليت الخدكيم الداخلي في جدظين ألاداء                                                  الفصل الثاوي

38 

جكهش هزه الهىامل نمىما في الاظخٓشاس العُاس ي وألامجي للذولت مشل ؾبُهت :  الهىامل العُاظُت و الٓاهىهُت -

الىكام العُاس ي للذولت ، الهالْاث مو الهالم احخاسجي الٓىاهحن     احخ و حشٙل هزه الهىامل َشص حعخُُذ 

ولت و مجها املاظعت لخدعحن ؤدائها ، ٖما ًخإزش ؤداء املاظعت بالعُاظاث احخاسظُت املخبهت مً ْبل الذ

 الهالْاث الذولُت وهىنُتها   

الهىامل الخ٘ىىلىظُت : جخمشل هزه الهىامل في الخًحراث و الخؿىساث التي جدذتها الخ٘ىىلىظُا ٖةًجاد ؾّش  -

ذ   إلاهخاط و ٖعب الْى

جيخج هزه الهىامل نً جُانل مخخلِ الهىاضش الذاخلُت للماظعت لزا َهي خاغهت  الهىامل الذاخلُت : -0 

احخ٘م املاظعت و حشمل مخخلِ املخًحراث التي جإزش نلى ؤداء املاظعت ظىاء ظلبا ؤو بًجابا و جطىِ بلى نذة 

 نىاضش هزٖش مجها :

ظعت مشهىن بمذي اظخٓؿابها الهىطش البششي : ٌشٙل ؤهم مىسد في املاظعت َىمى جىاَعُت و جؿىس املا  -

ها و ْذساتها نلى الاوسجام في احجمانت، ومذي حهاوجها ٖما حهمل نلى  ت مخمحزة في مباساتها و مهاَس الهىاضش بشٍش

إلاداسة: بن لها معاولُت ٖبحرة في جخؿُـ و جىكُم و جيعُٔ و ُْادة  -بزٛ ظهذ ؤٖبر وجدُٓٔ ؤداء ؤَػل  

ً هؿاّ معاولُاتها و ظُؿشتها َهي بزلٚ جازش نلى ظمُو ألاوشؿت في وسْابت ظمُو املىاسد التي جٓو غم

ادة مهذالث ألاداء داخل املاظعت   املاظعت ومىه َهي معاولت بيعبت ٖبحرة نً ٍص

ٓا للخخططاث نلى الهماٛ داخل املاظعت  - الخىكُم : ٌشمل الخىكُم جىصَو و جدذًذ املهام واملعاولُاث َو

 ٔ مهاساتهم وبمٙاهُاتهم احخاضت، ٖما ؤن دسظت الخىكُم جازش نلى ؤداء املاظعت ، ؤي جٓعُم الهمل نلحهم َو

ٔ املعخجذاث  لزا وظب ؤن جٙىن ألي ماظعت مشوهت دًىامُُ٘ت في ؤي جىكُم بشٙل ججهله ْابال للخًحر َو

 احخالُت  

بن نذم اهخكام الهمل و  بِئت الهمل : و حشحر الى مذي ؤهمُت الهىاضش املدُؿت بالُشد ؤزىاء جإدًخه لىقُُخه و  -

 الاوسجام و الًُاباث ٌهذ ظببا سثِعُا في ظلبُت بِئت الهمل  

ُت  - ؾبُهت الهمل : حشحر بلى ؤهمُت الىقُُت و املىطب الزي ٌشًله الُشد و مذی مٓذاس َشص الىمى و التْر

ادة داَهُت وخبه للهمل ووالثه  املخاخت ؤمامه ، خُض ٗلما صادث دسظت جىأَ الُشد ووقُُت ؤدي رلٚ بلى ٍص

 للماظعت

 : مظخىٍاث ألاداء وملایظه : الثالثاملطلب 

ت و املالُت، َٙل ماظعت تهذٍ نً  بن ملاظعت في مجملها نباسة نً مجمىنت مً املىاسد املادًت والبشٍش

اث ألاداء ، بال ؤن رلٚ ال ًخم بطىسة بعُؿت و ؤهما ًجب ؤن  ٔ هزه املىاسد الىضٛى بلى ؤَػل معخٍى ؾٍش

 ٙىن هىإ جُُٓم َهاٛ لألَشاد و بنؿائهم ملخابهت و إلاهخمام الٙاَُحن ، ألن ؤداء املاظعت ٖٙل ٌهخمذ نلىً
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ٗان ؤداء هزا ألاخحر ظُذ ؤو غهُِ َةن ؤداء املاظعت ًٙىن باملشل ، وبما ؤن املاظعاث  ؤداء الُشد ، َةرا 

 ًشجبـ بإداء املاظعتوخذاث ظضثُت مً الىكام ال٘لي )الذولت(   َةن ألاداء الهام 

اث ألاداء :  اث لألداء هي ٖما ًلي : أوال : مظخٍى  جىظذ زالزت معخٍى

 جُُٓم ألاداء الهام -1 

بهذٍ جُُٓم ألاداء الهام للذولت ؤو ؤي ْؿام مً ْؿاناث إلاهخاط ألاخشي بلى جُُٓم خؿـ الخىمُت إلاظخمانُت 

ت ما لها وما نلحها و بال ٍى نلى هٓاؽ الٓىة و الػهِ و الٓطىس لذحها و الاْخطادًت للذولت ملهَش خالي الْى

وهزا بهذٍ جدلُلها ما ٌعمذ لها بىغو اْتراخاث حعانذ في وغو احخؿت الٓادمت في ؤي ْؿام مً الٓؿاناث 

 1املٙىهت للذولت  

 جُُٓم ألاداء املاظس ي -0

خػمً جُُٓم ؤداء املاظعت بشٙل نام ؤو ؤي وخذة جىكُمُت غمً هُٙلها الخىك ُمي بدُض جخم نملُت ٍو

اث  الخُُٓم مً خالٛ مجمىنت مً ماششاث ألاداء التي حعمذ بُٓاط معخىي إلاهجاص الُهلي في غىء معخٍى

 مدذدة لألداء املشيىب  

اث نذًذة لألداء جُُذ بالخهٍش نلى معخىي ألاداء الزي  و بطذد الخدذر نً ألاداء املاظس ي ، َهىإ معخٍى

ٗاآلحي:   جم جدُٓٓه وهي 

ألاداء إلاظخصىاجي : و هى بحن جُّى املاظعت غمً الطىانت ؤي جُّى املاظعت في ؤدائها مٓاسهت باملاظعاث  -0

ت يحر ظبلت الخٓلُذ ) سؤظماٛ َ٘شي( و  ُاءاث بشٍش ألاخشي ، ورلٚ مً خالٛ امخالٖها الظدشماساث هاجخت ، ٖو

 2ٖزلٚ اصدهاس وغهها املالي :

املاظعت إلاؾاساث و ُٖاءاث راث جدُحز نالي و ٖزلٚ الىغو للماظعت  ألاداء الباسص: و ًٙىن بةمخالٕ - 0

مضدهش ، ؤي املاظعت ال حهاوي هٓظ في مىاسدها املالُت ، بةغاَت بلى خطٛى املاظعت نلى نٓىد نمل ٖبحرة ) 

ت ماهلت ظُمىکها رلٚ مً جإدًت مهامها و بُ٘اء ة اظدشماساث و الخىظو في وشاؽ( و بةمخالٖها الؿاْاث بشٍش

هالُت، ؤي ؤداء املاظعت باسص مٓاسهت باملاظعت ألاخشي    َو

ش الذالثل املعخٓبلُت الخمخو  -2 ألاداء احجُذ ظذا: و هزا املعخىي ًخدٓٔ بامخالٕ املاظعت إلاؾاساث ُٖاة وجَى

 بىغو مالي ظُذ:

  

                                                           
 01مدمذ الؿهامىه ، " مهاًحر ُْاط ألاداء احخٙىمُت وؾّش اظخيباؾها : دساظت جؿبُُٓت نلى وخذاث احخ٘م املدلي " دون جاسیخ ، ص  1
غ   " الاظترجُجُت و الخخؿُـ 0  00مدمذ الؿهامىت، املشظو ظبٔ رٖشه ، ص  2   خالذ مدمذ بً خمذان ، واثل مدمذ ضبخي بدَس

  022ضش، داس الُاصوسي الهلمُت لليشش و الخىصَو نمان ، ص الاظتراجُجي " مىهج مها
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 ألاداء احجُذ: -2

ًمحز ؤداء املاظعت هى وظىد جىاصن بحن هٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ في املىخجاث و احخذماث و ْانذة  ما

الهمالء                 باإلغاَت بلى امخالٕ املاظعت لىغو مالي يحر معخٓش وهى ما ًمحز ألاداء احجُذ نً ألاداء 

 احجُذ ظذا 

اظعت دون املهذٛ )ؤداء املاظعت ؤْل مً املعخىي ألاداء املهخذٛ : و هزا املعخىي بحن ؤن ؤداء امل -0

ٙىن رلٚ نىذما جخًلب هٓاؽ الػهِ نلى هٓاؽ الٓىة في املىخجاث و احخذماث و ْانذة الهمالء  املشيىب( ٍو

ل وشاؾها ورلٚ  ت ٖما ؤن املاظعت حهاوي ؤًػا ضهىبت في احخطٛى نلى ؤمىاٛ الالصمت لخمٍى و الٙىادس البشٍش

 البٓاء و الىمى 

زلٚ وظىد  -2 ألاداء الػهُِ : و ما ًمحزه هى مىاظهت املاظعت املشاٗل خؿحرة في احجىاهب املالُت ، ٖو

ضهىباث اظخؿالم في ألاَشاد املاهلحن ًمً٘ الٓٛى بإهه ؤداء مخذوي ؤو دون املهذٛ ب٘شحر ، َُي هزه املعخىي 

 مً ألاداء جخًلب هٓاؽ الػهِ نلى هٓاؽ الٓىة في املاظعت  

زلٚ وظىد الاهدشاَاث ؤو وظىد َجىة بحن  ألاداء -2 املخإصم : ؤداء يحر ُٖا جماما ، هدُجت لهذم ُٖاءة ألاَشاد ٖو

ما جم الخخؿُـ له بحن الاهجاص الُهلي ، ٖما ؤن هزا الىغو ْذ ٌعبب مشاٗل في ظمُو مجاالث نمل 

 املاظعت

 املظخىي الثالث: جلييم ألاداء الفسدي:

خػمً جُُٓم ألاداء لٙل َشد خم الخُُٓم  ٍو مً الهاملحن بةنخباس املىسد البششي هى مً ؤهم مىاسد املاظعت ، ٍو

ت معخىي ؤداء ألاَشاد نلى معخىي ٗل وقُُت    مً اظخهماٛ ظملت مً املهاًحر ) املاششاث( ورلٚ ملهَش

اث العالُت الزٖش ببهػها و جازش َُما بُجها، و هزا هكشا لؿبُهت الهالْت بحن هزه  اث جخإزش املعخٍى املعخٍى

َالُشد ظضء مً املاظعت و املاظعت ظضء مً الٓؿام الهام َٙلها حشتٕر في ؤهذاٍ الهامت لهملُت الخُُٓم، 

وهٓاؽ الػهِ ألاداء ألاَشاد واملاظعت ؤو الٓؿام الهام، ومً زم ًمً٘ بًجاد إلاظشاءاث الخصخُدُت ؤو 

ت و بما ؤجها نملُاث جٙاملُت َةن جُُٓم ؤداء الذول ٍض ت ًخؿلب جُٓما ألداء ماظعاتها ، وجُُٓم ؤداء الخهٍض

اث في ؤن لٙل مجها مجاالث وماششاث  املاظعاث ًخؿلب جُُٓم ؤَشادها و لً٘ هٓؿت الاخخالٍ بحن هزه املعخٍى

ش  ؤداء خاضت به ولخذنُم ما ظبٔ ْىله َةهه مً املعخدُل ؤن جىجح املاظعت في جدُٓٔ ؤهذاَها دون ؤن ًخَى

ً نلى اهجاص وقاثُهم بذسظت نالُت لها ؤَشاد ؤُٖاءة ْاد  ٍس

 ثاهيا : مإشساث ألاداء

ماششاث ألاداء هى مخًحر کمي ؤو هىعي ًدُذ الخدُٓٔ مً املخًحراث التي جىجم نً جذخل بهماجي باليعبت بلى  -

ٗان مخؿؿا    ما 
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 ؤو مخشظاثوظُلت ٖمُت ) وعبت ، مهذٛ ، مُٓاط( لخدذًذ معخىي ؤداء املاظعت باليعبت إلظشاءاث هى  -

 مهُىت

 1ُِٖ ًخخاس ماششاث ألاداء ؟ -1

ش في ماششاث ألاداء ظمخان سثِعِخان هما :  -   ًجب ؤن جخَى

ام حز نلى ألاهذاٍ إلاظتراجُجُت ألاظاظُت : و رلٚ بإن جِٓغ هخاثج الهملُاث ألاظاظُت و ألاْس  احخعاظت   التٖر

 اث بحن ألاداء احخالي وألاداء العابٔ:الهمل ٖةهزاس مب٘ش نلى اهدشاٍ ألاداء : بهٓذ املٓاسه -

 :مإشساث ألاداءII-4حدول زكم 

 

فه هىع املإشس  أمثلخه حعٍس

 *املهذاث الالصمت مُٓاط للمىاسد املعخخذمت ماشش املذخل

 *نذد املىقُحن

ً املعخخذم  *الخمٍى

و ٖمُت احخذمت املٓذمت ماشش ال٘مُت  *نذد املشاَس

 *نذد ألاَشاد الزي جٓذم 

هىنُت احخذمت املٓذمت بىاء نلى املعخخذم ؤو  احجىدةماشش 

 املهىُحن

ذ املعخًّش مذي سغا الهمالء  *الْى

 )الضباثً(

ّ  ماشش الُ٘اءة  ذ املعخًش  *جٙلُت وخذة احخذمت ووضىلها للمعتهلٚ جٙلُت وخذة املخشط والْى

 *وعبت إلاهجاص خالٛ َترة صمىُت مهُىت

ادة وعبت الخىقُِ للهذٍ املشظى مجهامذي جدُٓٔ احخذمت  ماشش الُهالُت  *ٍص

 *خُؼ مهذٛ ألامشاع

 

املطذس: نبذ الىهاب مدمذ ظبن، جُُٓم إلاداساث الصخُت بمذًشة الشاون الصخُت بمداَكت الؿاثِ، 

، 0110جخطظ بداسة صخُت، ظامهت ظاهذ ٗلُمىدغ الهاملُت ، ظىسٍا،  مزٖشة جخشط لىُل شهادة الذٖخىساه

  11ص 

 ألاداء و املإشساث املظاعدة: مإشساث -3

ض مً مشاٖض املعاولُت انخمادا نلى ماشش واخذ لألداء ولً٘ مً ألاَػل  مً احخؿإ ُْاط ؤداء لٙل مٖش

 معاهذة املاششاث ألاظاظُت لألداء بماششاث معانذة مشل:

 

                                                           
م  1   0110، معشد مطؿلخاث الخخؿُـ واملشاْبت والخُُٓم ، آراس  10مىكمت الصخت الهالُمت ، شهبت خذماث إلاششاٍ ألاداة ْس
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 املإشساث الدظىكيت: هصيب املىظمت مً الظىق ، دزحت زضاء العمالء، وظبت حظسب العمالء. -1

 املاششاث املالُت : إلاًشاداث ، همى املبُهاث ، مهذٛ العُىلت  -0

 املإشساث الدشغيليت : وظبت الطاكت املشغلت ئلى الطاكت املعطلت ، دزحت الجىدة. -3

ب لٙل املىقِ ، وعُت ؾلباث الخٓذم للىقاثِ  -0 ت : مهذٛ دوسان الهمالت ، ظاناث الخذٍس املاششاث البشٍش

 بلى الخهُحن

2-  ِ ىنت غذها ، مْى املاششاث البُيُت : املخالُاث الٓاهىهُت املجلت غذ املىكمت ، الذناوي الٓػاثُت املَش

 ألاؾشاٍ املدُؿت بها 

 املاششاث الخىاَعُت : وشمل ظمُو ماششاث املٓاسهت املشظهُت  -2
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 املبدث الثالث : مظاهمت الخدكيم الداخلي في جدظين ألاداء

 دض بلى مُهىم و بظشاءاث جدعحن ألاداء ، و ؤهمُت الخذُْٔ الذاخلي فيظيخؿّش في هزا املب

 غبـ ألاداء ، ٖما ؤهىا ظيخؿّش بلى ؤهم نىطش وهى دوس الخذُْٔ الذاخلي في جدُٓٔ َهالُت ألاداء في

 املاظعاث إلاْخطادًت و ٖزلٚ دوسه في جدعحن بداسة املخاؾش 

 املطلب ألاول: مفهىم وئحساءاث جدظين ألاداء

 مفهىم جدظين ألاداءؤوال : 

بن جدعحن ألاداء هى اظخخذام ظمُو املىاسد املخاخت لخدعحن املخشظاث و اهخاظُت الهملُاث و جدُٓٔ الخٙامل 

ٓت املشلى     بحن الخ٘ىىلىظُا الصخُدت التي جىقِ سؤط املاٛ بالؿٍش

 ومً املبادت ألاظاظُت لخدعحن ألاداء هي :

هاث الضبىن ) الذاخلي / خاسجي( الىعي جدُٓٔ اخخُاظاث و  -  جْى

ت ظمُو الهاملحن   -  بصالت احخىاظض و الهىاثٔ و حصجُو مشاٖس

حز نلى الىكم والهملُاث   -  التٖر

 الُٓاط املعخمش ومخابهت ألاداء  -

 ثاهيا : ئحساءاث جدظين ألاداء

 بن مً ؤهم جُُٓم ألاداء هى جدعحن ألاداء مً خالٛ احخؿىاث الخالُت :

 1ىة ألاولى : جدذًذ ألاظباب الشثِعُت املشاٗل ألاداء:احخؿ -

البذ مً جدذًذ ؤظباب الاهدشاٍ في ؤداء الهاملحن نً ألاداء املهُاسي ، برا ؤن جدذًذ ألاظباب رو ؤهمُت لٙل 

مً إلاداسة و الهاملحن ، َاإلداسة حعخُُذ مً رلٚ في ال٘شِ نً ُُُٖت ، جُُٓم ألاداء ، و َُما الهملُت ْذ 

بمىغىنُت وهل ؤن اهخُاع ألاداء للهاملحن و ؤن هذسة املىاد املخاخت لهم هي العبب الشثِس ي ٖما ؤن  جمذ

بلى اهخُاع ألاداء و مً هزه  الطشاناث بحن إلاداسة و الهاملحن ًمً٘ جُٓلحها مً خالٛ جدذًذ ألاظباب املادًت

ُُت في بِئت الهمل َالُهالُت حه٘غ املهاساث والٓذساث التي ًخمخو  ألاظباب الذواَو و الٓابلُاث و الهىامل املْى

بها الهاملىن ، ؤما الذواَو َخخإزش بالهذًذ مً املخًحراث احخاسظُت مشل ألاظىس و احخىاَض بغاَت بلى املخًحراث 

ُُت التي اء ظلبا و جخػمً ال٘شحر مً الهىامل الخىكُمُت املازشة نلى ألاد الزاجُت ) احخاظاث و الهىامل املْى

ب وقشوٍ الهمل احخاسظُت ؤي يُاب ؤخذ  بًجابا ٖىىنُت املىاد املعخخذمت و هىنُت إلاششاٍ و هىنُت الخذٍس

الهىامل ْذ ًادي بلى غهِ ألاداء لزلٚ البذ مً دساظت هزه الهىامل بذْت نىذ جدذًذ ؤظباب الاهخُاع 

 في ألاداء  

ش خؿت الهمل للىضىٛ الى ا - ٛ احخؿىة الشاهُت: جؿٍى جمشل خؿت الهمل الالصمت للخٓلُل مً مش٘الث  حخلى

ش وجدعحن  حن مً ظهت في مجاٛ جؿٍى ألاداء ووغو احخلٛى للخهاون بحن إلاداسة و الهاملحن مً ظهت و الاظدشماٍس
                                                           

  11، ص 1000هشة ، نبذ احخ٘م ؤخمذ احخضامي " ج٘ىىلىظُا ألاداء مً الخُُٓم الى الخدعحن " م٘خبت ببً ظِىا الٓا 1
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ت في ٖشِ احخٓاثٔ و  ت في مىاْشت املشاٗل ونذم العٍش ألاداء َاللٓاءاث املباششة و ألاداء املُخىخت و املشاٖس

  اث خٛى ألاداء حعاهم في وغو احخلٛى املٓىهت للهاملحن وجدعحن ؤدائهم و بصالت مش٘الث ألاداءاملهلىم

حن والهاملحن راث ؤهمُت في جدعحن ألاداء والبذ  الاجطاالث املباششة احخؿىة الشالشت: - بن بجطاالث بحن املشَش

شلت إلاجطاٛ الُهالت في هزا املجاٛ مً جدذًذ مدخىي إلاجطاٛ و ؤظلىبه و ؤهماؽ إلاجطاٛ املىاظبت ، ومً ؤم

ُاث يحر واضخت ،  هى ظااٛ الهاملحن نً ؤظباب واهخُاع ؤدائهم في الُترة ألاخحرة دون اللجىء بلى ظلٖى

 البذ مً اظدشاستهم خٛى ُُُٖت الىضٛى بلى جدعحن ؤدائهم   ٖزلٚ

 احخؿىة الشابهت : مشاْبت و جُُٓم ألاداء 

ش ًجب ؤن جٙىن هزه الهملُت معخمش  ة ألن بهؼ ألاظالُب و احخلٛى جٙىن لها ؤزاس مباششة نلى جدعحن وجؿٍى

حر حًزًت مشظهُت  ض نلى ُْاط الخًُحر احخاضل لخَى ألاداء ، ٖما ًجب ؤن جٙىن هىإ سظاثل مشاْبت مخابهت جٖش

ٓاسهت و ظذ الُجىة في ألاداء ًجب امل و مب٘شة لىدُجت جلٚ الىظاثل ، و لخُُٓم الخإزحر احخاضل نلى مداولت

بشٙل معخمش مو الخُُٓم بحن ألاداء الُهلي و املشيىب مما ٌعانذ نلى احخطٛى نلى مهلىماث مً الخُُٓم 

بن هذٍ جدعحن ألاداء ال ًخدٓٔ بال مً  ظذًذً ادة مجها في نملُاث جُُٓم ؤخشي مًمً٘ اظخخذامها و إلاظخُ

اجه و جدلیل الهىامل ال خىكُمُت املاششة َُه، والبدض نً ألاظالُب خالٛ الذساظت الشاملت لهىاضش و معخٍى

لعُت جدعحن ألاداء جمشل ظُاظت نامت جيخجها املىكماث احخذًشت  ش جلٚ الهىامل، َو الُهالت لخدعحن وجؿٍى

خُض ٌعىد الاهخُام بػشوسة الخدعحن املعخمش لٙاَت الهىامل الخىكُمُت املخبهت في املىكمت التي جازش نلى 

 ألاداء الهاملحن َحها  

 1املطلب الثاوي : دوز الخدكيم الداخلي في جدليم فعاليت ألاداء في املإطظت

ٗان اٖدشاٍ ٗان الخذُْٔ الذاخلي ًخم بهذ جىُُز الهملُاث املداظبت َٓذ  الًش وألاخؿاء و غبـ  لٓذ 

نلى البُاهاث ًمشل الهمل ألاظاس ي للخذُْٔ الذاخلي ؤي الخدُٓٔ مً ظالمت السجالث و البُاهاث و املداَكت 

ؤضٛى املاظعت بهذها خذر جؿىس مىؿٓي لىقُُت الخذُْٔ الذاخلي َهى وشاؽ الخُُٓم املعانذة إلاداسة في 

خ٘مها نً ألاداء في املاظعت ونً ُُُٖخه الخىُُز لألوشؿت املخخلُت ورلٚ مً خالٛ جإظِس ي بشامج 

خلي اججاه ألاَشاد الزي للخذُْٔ الذاخلي مً اظخٓالله الخىكُمي لزلٚ قهشث ضىسة ظذًذة للمذْٔ الذا

ش وجدعحن ؤنمالهم و ٖزلٚ  طلح وال ًُصح بل ٌعانذهم في جؿٍى ًشاظو ؤنمالهم َهى ًىصح وال ًإمش ٍو

 2جىضُل املهلىماث بلى إلاداسة الهلُا و الخىظُه إلاسشاد بالىظاثل و ألادواث املخهاٍس نلحها 

اث الخىكُم لِغ لٓذ ؤخزث وقُُت الخذُْٔ الذاخلي مٙاهت باسصة في مهكم املا  ظعاث و اسجباؾه نلى معخٍى

ٗاَت ألاوشؿت و الهملُاث املخخلُت ابُت بل ٖيشاؽ جُُٓمي للخذُْٔ و َدظ  شها وجدُٓٔ  ٖإداة ْس بهذٍ جؿٍى

ٗاهذ لخبلٌُ هزه املشجبت الخىكُمُت لىال جػاَش الهذًذ مً الهىامل التي حعانذ  ؤْص ى ُٖاًت بهخاظُت مجها وما 

                                                           
ت نلى املاٛ و ألانماٛ " م٘خبت الشاثذ الهاملُت ألاسدن الؿبهت ألاولى    1 ابت إلاداٍس   21، ص 0111نلي نباط  " الْش
ب للؿبانت واليشش الٓاهشة ،  2   020، ص 1002نلى العلمي " العلٕى في مىكماث ألانماٛ " ، داس يٍش
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شها اجو املاغُت و بوشاجي لدشمل  نلى همىها و جؿٍى و بصدًاد ؤهمُتها ووْاجي مً خالٛ جذُْٔ ألاخذار والْى

بن الخذُْٔ الذاخلي في  الخإٖذ مً ٗل وشاؽ مً ألاوشؿت املاظعت و رلٚ مً خالٛ وغو بشامج الخذُْٔ

ُاءة ؤهه ٌععی بلى جدعحن ألاداء ، ورلٚ في  ظمُو ظىهشة حهذٍ بلى جدُٓٔ ؤهذاٍ املاظعت بُهالُت ٖو

ٗاهذ نالُت ؤو دهُا و رلٚ مً خالٛ الخدلُالث و الخىضُاث و امليشىسة التي ًٓذمها ملخخلِ  اث ظىاء  معخٍى

ً و الهملحن في املاظعت َالخذُْٔ الذاخلي ًٓىم نلى ط و التي ًمً٘ 20مجمىنت مً الٓىانذ وألا املعحًر

 جلخُطها َُما ًلي  

ابت نلى الهملُاث ألاخشي و الهمل نلىجذُْٔ و جٓىیم َهالُت و ُٖاءة و جؿبُٔ ال - ابت املالُت و الْش ظهلها  ْش

 ؤٖثر َهالُت و بخٙلُت مهٓىلت  

 الخدُٓٔ مً مذي وظىد احخماًت الٙاَُت ألضٛى املاظعت مً ظمُو ؤهىام احخعاثش  - 

ت  -   الخدُٓٔ مً بمٙاهُت إلانخماد ؤو الىزّى بالبُاهاث إلاداٍس

 الهاملىن بالُٓام بها و جٓذًم نلى معخىي املعاولُاث التي ٗلِ جدعحن هىنُت ألاداء املىُز -

شها    الىىنُاث املىاظبت لخدعحن نملُاث املاظعت و جؿٍى

ب بةْتراح الالصم مجها  -  ٔ الخذٍس و الُ٘اءة إلاهخاظُت نً ؾٍش  1َس

مت نجها و اْتراح ما جٓص ي و جدذًذ ؤظباب املشاٗل التي جدذر في املاظعت و ججُذ احخعاثش و ألاغشاس الىاظ - 

 مً شإجها مهاحجتها و مىو خذور مشل رلٚ في املعخٓبل 

 بظشاء الذساظاث والاخخباساث احخاضت بىاءا نلى ؾلب مً إلاداسة   - 

 املطلب الثالث : دوز الخدكيم الداخلي في اجخاذ اللسازاث 

 الٓشاساث في املاظعت بن للخذُْٔ الذاخلي دوس في جدعحن ألاداء مً خالٛ معاهمخه في اجخار 

ِ الٓشاس  ؤوال : حهٍش

نٍش الٓشاس نلى ؤهه " نملُت إلاخخُاس بحن بذلحن ؤو ؤٖثر بِىما نملُت اجخار الٓشاس هي ، جلٚ الهلمُت املبيُت نلى 

 دساظت و الخُ٘حر املىغىعي الىاعي للىضٛى بلى الٓشاس  

ِ مهحن ؤو هى نملُت املُاغلت بحن خلىٛ ٖما نٍش نلى ؤهه " هى إلاخخباس املذٕس بحن البذاثل املخاخ ت في مْى

 معاهمت الخذُْٔ الذاخلي في اجخار الٓشاساث -1بذًلت ملىاظهت مشٙلت مهُىت و اخخباس احخل ألامشل مً بُجها " 

هىإ خؿىاث مىؿُٓت ًيبغي بجبانها للىضٛى بلى الٓشاساث الششُذة و احجُذة و جخمشل في جدلیل و حصخظ 

ِ و جدذًذ ا لبذاثل ، جُُٓم البذاثل بخخُاس البذًل ألامشل جىُُز البذًل الزي جم اخخُاسه و جُُٓم املْى

                                                           
ت والخؿبُٔ"، داس الىساّ ألاسدن الؿبهت ألاولى ،  خلِ نبذ هللا الىاسداث   1 خلِ نبذ  -0  00، ص 0112" الخذُْٔ الذاخلي بحن الىكٍش

  01هللا الىاسداث ، مشظو ظابٔ، ص 
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خؿىاث نملُت اجخار الٓشاساث بدُض  1الىخاثج، ٖما ًلهب الخذُْٔ الذاخلي ؤدواسا مهمت في ٗل خؿىة مً

ٗاَُت لُخم اظخهمالها في نملُت ض ٗاملت و  ىو الٓشاس ٌعانذ نلى جإهُل املهلىمت لخٙىن ظُذة مىضُاث 

للخطٛى نلى الٓشاساث راث ظىدة و َهالُت، وباملىاصاة مو خؿىاث نلمُت اجخار الٓشاساث َةن الخذُْٔ 

ت وجبذؤ نملُت  الذاخلي له دوسه خُاة ًٙىن ؤخشها الىضىٛ بلى جٓذًم مهلىماث ماهلت الجخار الٓشاساث إلاداٍس

الخذُْٔ املىاظبت لزلٚ املىغىم و بزلٚ ًخم بظشاءاث  الخذُْٔ بةنؿاء هكشة خىٛ مىغىم الهملُت و بنذاد

حصخُظ الىغو املدُـ و جدذًذ و دسظت احخؿش الىاظم و مً زم وغو بظتراجُجُت للُٓام بهملُت الخذُْٔ 

لخلحها وغو احخؿت و مً زم وغو بظتراجُجُت للُٓام بهملُت الخذُْٔ لخلبُتها وغو احخؿت الالصمت لزلٚ لُبذؤ 

ت بدىُُزها مو اله 2املذْٔ مل في ٗل مشة نلى غبـ ألاداء و ًخم رلٚ مً ْبل املذًش املعاوٛ نلى مذًٍش

ش  الخذُْٔ الذاخلي و ًٓىم ت نلى ٗل هٓظ و ه٘زا في ٗل مشة ًخم بنذاد جٍٓش بةدخاٛ الخدعِىاث الػشوٍس

خٛى ٗل هزه احخؿىاث مهلىماث ماهلت الجخار الٓشاساث و حعاهم بزلٚ في بنذاد ْشاساث راث ظىدة و 

 لُت  َها

ش التي ٌهذها املذْٔ الذاخلي ؤهمُت بالًت لإلداسة الهلُا بةنؿاء الخىغُداث و اْتراح  خُض ج٘شِ ٗل جٓاٍس

ش ُْمت مػاَت للمخهاملحن مو املاظعت کاملعاهمحن وهزا ٌعانذ املاظعت في  هؿي هزه الخٍٓش الخدعِىاث ، َو

ل خُض حهخم ش إلجخار ْشاساتها بلىسة ظملت مً الٓشاساث ٖٓشاس الاظدشماس والخمٍى ذ إلاداسة الهلُا نلى هزه الخٓاٍس

التي جٙىن في ضاحخها ، خُض ؤن اجخار إلاداسة الهلُا الخىضُاث املذْٔ بهحن الانخباس و نلى ؤظاظاها ًخم 

اجخار ْشاساتها هزا ٌعاهم في الخدعحن مً ؤداء املاظعت و ٌهؿحها مشکض جىاَس ي في العّى و ٌعخىظب في رلٚ 

 باالظخٓاللُت الٙاَُت لُٓام مهامه   ملذْٔ الذاخلي في املاظعتؤن ًخمخو ا

 جلييم املدكم الداخلي لىخائج املإطظت: :املطلب السابع

حععى املاظعت  بن الىخاثج الجهاثُت نً الاهتهاء مً نملُت الخذُْٔ حهخمذ نلى وشاؽ الُهلي و ألاهذاٍ و التي

ٗاَت الهملُاث ومشاْبت بلى جدُٓٓها َالخذُْٔ الذاخلي ؤداة مً ؤدواث  ابت، َهى املعاوٛ نً مخابهت  الْش

ش جٓذم بلى مجلغ إلاداسة ؤو حجان الخذُْٔ بهذٍ  ؤوشؿت املاظعت و ؤْعماها و مً ؤهم مخشظاتها جٓاٍس

حر لهم ظى  ُاءة رلٚ مً خالٛ جَى الخذُْٔ الذاخلي بلى معانذة ألاَشاد نلى ألاداء معاولُاتهم بٙل دْت ٖو

 3لهم مخخلِ الخدالُل و الخىضُاث التي جخهلٔ بإوشؿت التي ظِخم جذُْٓها مىاظب و جٓذًم 

                                                           
ل " مزٖ 1 ذي " دوس املهلىماث املداظبت في جششُذ ْشاساث إلاهُاّ الشؤظمالي بلى ْعم املداظبت والخمٍى شة جهاد اسخاّ نبذ العالم ؤبى هٍى

 00، ص 0111ماظعخحر ، ظامهت إلاظالمُت ، يضة ، 
هاضش مدمذ املجهلي ،" خطاثظ املهلىماث املداظبت و ؤزشها في اجخار الٓشاساث "   مزٖشة ماظعخحر جخطظ مداظبت ، ْعم نلىم  2

 ،111، ص 0110الدعُحر   ظامهت حخػش ، باجىت، 
ض لىظاوي، " دوس املشاظهت الذاخلُت في جدعحن نم 3 ، 0110لُت اجخار الٓشاس املالي "، سظالت ماظعخحر ، ظامهت مدمذ خُػش بع٘شة ، نٍض

 102ص 
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ًٓىم ْعم الخذُْٔ الذاخلي بُدظ و جُٓم َهالُت ألاداء و رلٚ بمٓاسهت ألاداء الُهلي باحخؿـ واملهاًحر 

 وألاهذاٍ والعُاظاث املىغىنُت داخل املاظعت 

ابُت خُض حهخبر ٗل مً العُاظاث واحخؿـ و ٌهخبر هزا الىىم مً جذُْٔ ألاداء هى جذُْٔ  إلاظشاءاث الْش

ابت الذاخلُت، ومً هاخُت ؤخشي حعخخذم مشاظهت ألاداء ٖجضء مً نملُت جُُٓم ألاداء  ؤظضاء مً هكام الْش

ال٘لي التي جٓىم به إلاداسة و ختى ًخمً٘ نىه ؤن ًدعمىا باملىغىنُت و الاظخٓاللُت في ظمُو مشاخل نملُت 

خلي و جمخذ ْاثمت معاولُاث الخذُْٔ الذاخلي الخُُٓم إلاداسة داثما هكشا ألن إلاداسة هي الخذُْٔ الذا

 املعاولُت نً اظخخذام جلٚ املىاسد 

جشج٘ض مشاظهت جٓاسن نلى ُٖاءة والُهالت و ًخؿلب الُٓام بها وضح ؤهذاٍ مٓبىلت جٓاسن بها هخاثج ألاداء 

  حر مً املٓاًِغ املىغىنُت لخىُُز مشاظهت ألاداءالُهلي، َالخذُْٔ الذاخلي ٌهخمذ نلى ظضء ٖب

ت :  ؤوال : احخذماث الاظدشاٍس

ت التي جػمً لها ْذسة نلى الهمل في نذة  حعاهم مهىت الخذُْٔ معاهمت ٖبحرة في هزه احخذماث الاظدشاٍس

 مً ألاوشؿت املخهلٓت بها و جخمشل َُما ًلي :

س املإطظت ووضع طياطتها -1 : َىكشا حخبرة املذْٔ ٌعخؿُو ؤن ًدذد هىاحي الػهِ والٓىة و جٓذًم جطٍى

 1الىصح بشإن جکىیً و جىكُم ؤي وقُُت في املاظعت

وظُاظاث  وهىا ٌعخؿُو املذْٔ جدذًذ لازاس املالُت للهملُاث الٓاثمت و جخؿُـ إلاهخاط ئدازة إلاهخاج: -0

ابت نلحها   املخضون و الْش

: َىكش بلى بشهامج الخذُْٔ ًخؿلب الٓذسة نلى اخخُاس احجىاهب ٍت ومعالجت البياهاثهظم املعلىماث إلاداز  -0

الخىكُمُت في الىكم املهلىماث احخاضت ملهاحجت البُاهاث و إلاملام ال٘بحر بالهملُاث املداظبُت ألن للمذْٔ 

ت في هزا املجاٛ   الٓذسة واملهَش

أن يساىم بفعالية وكفاءة يف اختبار العاملني يف احلسابات كما أنو ليستطيع ادلدقق  إدارة الموظفين و التعيينات : -4
 يستطيع اإلسهام يف تطوير السياسة العامة و اخلاصة بادلوارد البشرية و نظام دفع األجور و الرواتب .

 . ثانيا: مراحل خطوات الخدمات االستشارية اإلدارية
هبا ادلدقق الداخلي عند تقدمي اخلدمات االستشارية اإلدارة وىي : وتعترب اخلطوة األوىل اليت يقوم تحديد المشكلة -1

 إجنازه . حتديد ادلشكلة و اذلدف منها تقدمي النتائج ادلتوقعة و العمل الذي ينبغي
 : و الواقع حيتم إتباع ادلراحل التالية : إنجاز مهمة الخادمة االستشارية -2
 تقصي احلقائق. -
 حتليل احلقائق. -

                                                           
  21، ص 0112سنذ نبذ هللا الؿاجي ونِس ى ْذاده ، " بداسة احجىدة الشاملت "   داس الُاصوسي الهلمُت لليشش والخىصَو ،  1
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 ول و االقرتاحات.. صياغة احلل
 1التنفيذ. -
يتأكد من خالذلا ق ألمهية و اخلطورة وذلك ألن ادلدق: إن ىذه اخلطوة حتوز على جانب كبري من ا تقصي الحقائق -1

 من صحة أو خطأ البيانات األولية ، وإذا التعديالت الالزمة.
 قات وإجراء ادلقارنة: و حتتوي على تطبيق احلقائق وحتليل األساليب و العالتحليل الحقائق -2

 باجلميع بني العناصر.
جخمشل في ضُايت احخلٛى و ؾشخها نلى احجهت املعاولت بإظلىب مىؿٓي و  صياغت الحلىل و الاكتراخاث: - 0

ًخؿلب بًجاد احخلٛى البذًلت واخخُاس احخل املىاظب، لزلٚ ًجب ؤن ًخمخو املذْٔ باحخبرة و إلابذام و الٓذسة 

 نلى ُْاط البذاثل املىاظبت وجٓذًم الىصح وإلاسشاد ٖزلٚ 

نمُل و  : هزه احخؿىة جخمشل في جىُُز الهمل و جىصَو املعاولُاث و جدذًذ الضمً و الخٙلُت لٙل الخىفير -0

حر املعانذة الالصمت    ببذاء الىصح والخىظحهاث الى مىقُي املاظعت و جَى

ػال نً خبرجه في جُعحر و جدلُل البُاهاث  هكشا حخبرة املذْٔ الذاخلي هدُجت جذُْٓه لهذة نملُاث مخخلُت َو

ش الىكم املىظىدة جخهلٔ هزه احخذماث  املالُت َةهىا هجذ الؿلب نلى خذماث جدلُل الىكم و جدعحن و جؿٍى

 باملجاالث الخالُت:

 هصح إلاداسة و جٓذًم املعانذة لها بخطىص جخؿُـ وجدلُل و جىكُم وسْابت الىقاثِ املخخلُت   -

ت و بنذاد الخىضُاث و بْتراح احخؿـ والبرامج الُٓام بالذساظاث احخاضت مشل : احجىاهب املداظبت و إلا  - داٍس

 و جٓذًم املعانذة لخىُُزها  

ش للعُاظاث وإلاظشاءاث و الهالْاث الخىكُمُت   -  الهمل نلى جُُٓم وجؿٍى

 جٓذًم ألاَٙاس واملُاهُم احخذًشت لإلداسة و ابخکاس ٗل ما هى مىظىدة في بداسة املاظعت  -

 ي لخلبُت اخخُاظاث املاظعت جٓذًم خذماث الخذُْٔ الذاخل -

الهمل نلى جؿبُٓها  حصجُو الالتزام باملهاًحر وإلاظشاءاث املهىُت ، واملهاًحر ألاخالُْت للمهىت و  -

                                                           
1
 .35صخلف عبد اهلل، الواردات، مرجع سبق ذكره،  
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خيت عً املإطظت   املبدث ألاول: هبرة جاٍز

 املطلب ألاول: وشأة املإطظت وجطىزها

 الاظخهماسي املىصنت نبر الىؾً  الذًىان الىؾجي الٓىمي ٌهخبر مً الىخذاث الازجي والشالزحن املىسزت نً املههذ 

ت ألاظباهُت  1020جم جإظِغ هزه الىخذة ظىت  وسممذ مً ؾٍش الذًىان «  makala» مً ؾٍش الشٖش

 1020/10/ 0الٓىمي ألايزًت ألاوهام ب 

وهزا جدذ بششاٍ وصاسة الُالخت والطُذ البدشي بشٙل ماظعت نمىمُت راث وشاؽ بهخاجي أليزًت ألاوهام 

ضها الشثِ  س ي احجضاثش الهاضمت  مٖش

  111   111مشث هزه املاظعت بهذة جدىالث هدُجت إلاضالخاث الاْخطادًت راث سؤط ماٛ بظمالي ْشب 

ضي وظمُذ ب  0111 خُض ؤدمجذ َحها املاظعاث  ONABدط خُض ؤضبدذ ماظعت راث حعُحر ال مٖش

ٗاث في خالت اجهُاس و  ORACو  OREVIو  ORAVIOالشالر  ٗاهذ هزه الشش دمجهم  ONABبَالط َٓشسث خُض 

ت واخذة جدذ ُْادتها خُض ظاهمذ بشؤط ماٛ ْذسه  ٗاث ألاخشي ظاهمذ ب  21لُطبدىا شٖش  01% و الشش

خ ماي  ٗان بخاٍس  و خىلذ : 1002% مً سؤط املاٛ وهزا ٗله 

ORAVIO  بلىGA0   جٓو في هاخُت الًشبOREVI  بلىGAE   وجٓو هاخُت الشّشORAC  خىلذ بلىGAC و جٓو

ت الٓابػت: ت )الشٖش ٍض ت املٖش ل هزه الىىاحي جخهامل مو املذًٍش ( الىخذة ONABهزه ألاخشي في الىظـ  ٗو

UAB مدل الذساظت هي مجمو جشبُت الذواظً للًشب GA0. ORAVIO بشؤط  1002/  11/10 و الزي ؤوشإ ب

 100قِ خالُا دط مٓشها معخًاهم و جى 111 111 111 010دط و اسجُو بلى  111 111 0111ماٛ ْذسه ب

ت جابهت للماظعت ألام  نامل املخىاظذة بطالمىذس  ORAVIOًٓخطش نمل الىخذة نلى إلاهخاط و البُو و املذًٍش

زا املطذسة لألوامش في بهخاط  ت نلحها ٖما ؤجها املعاولت و املخد٘مت باألظهاس ٖو معخًاهم، و حهخبر العلؿت املشَش

لىخذة مدل الذساظت و مهاحجت ؤي ؾاست ٖما ؤجها جخدمل هدُجت مىخىط مهحن ؤو حًحره وهي معاولت نً ظحر ا

 العىت 

هزه الىخذة جيخمي بلى الًشب و جػم ظبو وخذاث َشنُت: وهشان، معخًاهم، جلمعان، ظُذي بلهباط، 

ٗاث و الخهامل ًٙىن مو بهػها البهؼ وهزا  جُاسث، بشاس، البُؼ و ظخت مشاٖض لتربُت الذواظً بشٙل شش

ت و الخبادٛ املشتٕر للمىاد ألاولُت لعذ خاظاتها ال  ػشوٍس
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 املطلب الثاوي: الهيكل الخىظيمي للمإطظت 

ف الخىظيم مً٘ حعٍس : حهجي ٗلمت الخىكُم الخجذًذ وهى ٌشٙل إلاؾاس الزي ًجب ؤن حهمل املاظعت غمىه ٍو

 حهُحن احجهاث املهىُت به َُما ًلي:

 : مهامهم وغو ألاهذاٍ والعُاظاث املدًس العام و املظاعدون  - 

: وقُُتهم جىدطش غمً جؿبُٔ جلٚ الٓشاساث احخاضت باهجاص ألاهذاٍ والعُاظاث زؤطاء إلادازة و املصالح -

 املعؿشة   

: هى مخؿـ ًمشل مجمىنت هُاٗل املاظعت املىظىدة بحن مخخلِ املطاحح ٖما ؤهه وظُلت الهيكل الخىظيمي 

م بترجِب وغهُت ٗل نامل في املاظعت و ًبحن مهكم املهام املاداة مً ؾٍش املطاحح لإلنالم الذاخلي ألهه ًٓى 

مخاص بعشنت الخىُُز و بالبعاؾت والعهىلت   و ألاشخاص َهى ًلهب دوسا هاما في املاظعت ٍو

ت الهامت للىخذة نلى مشاْب املطاحح و مشاْب املحزاهُت و ؤماهت الهيكل الخاص بالىخدة -  : جدخىي املذًٍش

 املذًش وجخٙىن هزه ألاخحرة بلى ظخت دواثش و جخُشم بذوسها بلى مطاحح ٖما هى مبحن في الهُٙل ألاحي:
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 الهيكل الخىظيمي للمإطظت :III-2الشكل 
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ٔ الخٓعُم خعب الىقاثِ  مً خالٛ دساظت الهُٙل الخىكُمي لىخذة معخًاهم ًخطح ؤن الهُٙل وغو َو

 بحن مخخلِ ألاْعام ٖما ًخطح وظىد هىم مً الخيعُٔ 

نامل مىصنحن خعب ؤنمالهم و رلٚ  120بن حجم هزه الىخذة مً الىىم املخىظـ خُض ًبلٌ نذد نمالها 

 ما ًكهشه احجذٛو املىالي:

 : عدد العمال املىشعين خظب مهمتهم III-5الجدول زكم 

 

 اليظبت % عدد العمال البيان

 57 88 إلادازة

 16 25 ألامً

 27 41 عمال إلاهخاج

 100 154 املجمىع

 

 وثائم املإطظت  املصدز :

 الخعليم: 

% ًمشلىن ألامً في خحن 12% مً نماٛ هزه الىخذة ًمشلىن إلاداسة ٖما ؤن 20ؤن ؤيلبُت املٓذسة ب  هالخل

% َٓـ، وما ًمً٘ مالخكخه هى ؤن وعبت نماٛ إلاهخاط حهخبر ْلُلت ما 00ؤن نماٛ إلاهخاط وعبتهم ْذسث ب 

 دامذ هزه الىخذة بهخاظُت 
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 ير الىخدةاملبدث الثاوي: فعاليت الخدكيم الداخلي في حظي

ت   املطلب ألاول: جدكيم إلادازة العامت واملىازد البشٍس

ت   أوال : إلادازة العامت واملىازد البشٍس

ٗان الُدظ ٌشمل مجمىنت مً الذَاجش و السجالث الٓاهىهُت  ت  نلى معخىي إلاداسة الهامت واملىاسد البشٍش

 الالصمت واملخمشلت في :

 سجل الهماٛ -1 

 ألاظاهب ) سجل املعخخذمحن ألاظاهب ( السجل احخاص بالهماٛ  -0

 سجل خاص بدىادر الهمل   -0

 سجل خاص باإلهزاساث  -0

 سجل الشواجب ) دَتر ألاظىس(  -2 

سجل الهؿل املذَىنت ألاظش ) و الزي لىخل َُه اوهذام بمػاءاث بهؼ ألانىان املعخُُذًً مً  -2

ت(   الهؿل العىٍى

ُباث و  -0   املهذاث الطىانُت  السجل خاص باملشاْبت الخٓىُت و التٖر

 سجل احجشد  -2 

زلٚ الخإخش املخ٘شس(   -0  اث الهمل مً ؾٍش بهؼ الهماٛ ٖو سجل احخػىس )لىخل َُه نذم اخترام ؤْو

 جٙالُِ املهمت  -11

 مىدت الطىذّو   -11 

ت للمعخخذمحن  ٔ نُىاث نشىاثُت لبهؼ امللُاث إلاداٍس بن املشاظهاث و املشاْباث التي ْمىا بها نً ؾٍش

ظمدذ لىا بالخإٖذ مً ؤن ملُاث املهاًىت ظلُمت وصخُدت مً ظهت، ومً ظهت ؤخشي الخكىا ؤن َدظ 

زا  0110شالسي ألاٛو ملُاث املخهلٔ باالْخؿاناث ألاظىس و ٖزالٚ احخعاباث املخهلٓت بمطاٍسِ املهام ال ٖو

 ْىاثم مىذ املشدودًت الُشد ال حسجل ؤي مخالُاث ؤو ججاوصاث يحر ْاهىهُت  

 ئحساءاث الدظيير: -ثاهيا 

ٓت ظلُمت ولم حسجل بخطىضها ؤي مالخكاث ؤو  بظشاءاث ظشد املخضوهاث والاظدشماساث مؿبٓت بؿٍش

مً ؾٍش احجمُو، َةن الىخذة حهخمذ نلى  اختراصاث في يُاب ضذوس إلاظشاءاث املخهلٓت بهملُت الششاء

اث التي جٓل ُْمتها  ت بىاظؿت الؿلبُت البعُؿت نىذما ًخهلٔ ألامش باملشتًر اث احجاٍس املشتًر

اث التي جٙىن ؤٖبر مً 1 111 1111نً ٓت مًاًشة نىذما ًخهلٔ ألامش بُٓمت املشتًر دط بلى ؤن الهملُت جخم بؿٍش

لششوؽ بىغو جدذ جطٍش امل٘خدبحن مً ؤظل اخخُاس الهشع ؤْل خُض ًخم بنذاد دَتر ا دط1 111 1111

اث  جٙلُت مىاْطت( نملُت الششاء ال ًخم جىُُزها بال بهذ مشآَت وجإشحرة الٓبٛى مً ؾٍش اللجىت املشتًر

ت الهامت ملجمو  املخىلت ْاهىهُا بالىخذة ؤما باليعبت بما ًخهلٔ بجاهب الاظدشماس َةن جشاخم مذي ُٖاءة املذًٍش
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م جش  ىد نلى معخىي الىخذة املشبخت بىاظؿت إلاسظالُت ْس / 100بُت الذواظً الًشب نملُت حعُحر الْى

GAO/DAL/0112  ونلُه وبهذ الُدظ واملشاظهت الذُْٓخحن َةهه لم حسجل في  0112َُُشي  10املاسخت في

اءاث الدعُحر املىخجت في هزا املجاٛ " بظشاءاث الدعُحر" ؤي ججاوصاث ؤو مخالُاث يحر ْاهىهُت ونلُه َةن بظش 

 ٛ ٓا للٓىاهحن املهمى ٓت ظلُمت َو  الىخذة جخم بؿٍش

 ثالثا: الىثائم واملظدىداث داخليت 

ت الهامت )  ش نلى هكام داخلي باإلغاَت زٓاَت ظمانُت مً ؾٍش املذًٍش ( مو مخخلِ GAOاملاظعت جخَى

احجاهب ؤما َُما ًخهلٔ بالهُٙل  الخهلُماث و الخىضُاث احجمانُت ونلُه لم حسجل ؤي اختراصاث مً هزا

الخىكُمي َةن هزا ألاخحر ًدخاط بلى املشاظهت وبنادة الىكش و رلٚ بعبب خشوط بهؼ الهماٛ واملىقُحن بما 

ذسة إلاهخاط مٓاسهت بالؿاْاث احخُُٓٓت للىخذة   نلى جٓانذ ؤو خشوط جؿىعي وهزا جدذ جإزحر اليشاؽ ْو

 املمخلكاث زابعا:

ٓت ظلُمت ومدذزت و ٖزلٚ ألامش باليعبت باليعبت ملطلخت الخ ىزُٔ َلٓذ سجلىا ؤن سجل احجشد ممعٕى بؿٍش

ٔ حهلُماث مدترمت  ً ظذًذة َو  السجل الاظدشماساث و بؿاْاث احجشد احخاضت باملٙاجب، و نملُت جذٍو

 مإوهاث و الىلل -خامظا 

مؿابٓت لإلظشاءاث بٓىة شذًذة خاضت املاوهاث: املعدىذاث املخهلٓت بالدعُحر املعخهملت في هزه املطلخت  -1 

م  ت الهامت للذًىان الىؾجي لخًزًت  1002ؤٖخىبش  00املاسخت في  02/12/201الخهلُمُت ْس مً ؾٍش املذًٍش

 و التي تهذٍ بلى نٓلىت حعُحر املاوهاث و املخضوهاث  ONABألاوهام 

 ولً٘ ْمىا بدسجُل بهؼ الخخُُػاث هلخطها نلى هدى الخالي :

الذَاجش املىظىدة نلى معخىي احجهاص و املخهلٓت بهملُت الىٓل و اظخٓباٛ املىاد ألاولُت لِعذ مهُىت و  - 

ٓت ظِئت ت بؿٍش  معٖى

ط بدُض هي دون مهاحجت الى ياًت الُىم جمذ َُه CMYالُىاّس في ؤوصان ال٘مُاث املعخٓبلُت مً )  - 

ٌٖ  21سجلذ َاّس ظلبي ب  0112ماسط  0و  0ب املشاظهت ونلى هزا ألاظاط َةن الاظخٓباالث احخاضت 

م  م  101202لٙل مجها و الًحر املسجلت و املطشخت في الاظخالم ْس  101011و ْس

تها مو املىسد  -   اظخٓباالث الشهحر حسجل َىاّس في ؤوصاجها يحر مششوخت و التي ًجب ؤن ًخم حعٍى

ت نلى بؿاْاث املىسدًً   -   يُاب خخم املذًٍش

هاحجت َىاّس ألاوصان املسجلت نىذ اظخٓباٛ املىاد ألاولُت مؿابٓت لهٓذ الىٓل املبرم بحن املاظعت م مالخظت : 

ؼ الُاّس بمٓذاس مشة و هطِ نً ُْمخه  نىذما ًخهذي الُاّس  ٌٖ ٌعخذعي 21و الىاْل و الزي ًلضم بخهٍى

 الىاْل لدعذًذ مبلٌ الُاّس  

ؾً في خالت ظُذة و التي حعخهمل لىٓل  01حجم  SCANA: الىخذة جدخىي نلى شاخىت مً هىم آ الىلل -0 

املىخجاث الخامت بلى مخخلِ ماظعاث جشبُت الذواظً وظلب املىاد ألاولُت بلى الىخذة  املؿلب الشاوي : مشاظهت 

 املىاسد املادًت واملالُت: ؤوال : حعُحر املخضوهاث
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 لٓذ ْمىا بدسجُل ما ًلي: على مظخىي حظيير املخصوهاث: -1 

 سجالث احخاضت بالتهىثت اظخٓباالث املىاد ألاولُت لِعذ مهُىت  - 

ٓت ظِئت -  ت بؿٍش  سجالث مخابهت حعُحر املخضوهاث ممعٖى

ش نلى ؤخخام معحر املخضوهاث، ؤمحن املخضن و معاوٛ مداظبت املىاد  -  بهؼ املعدىذاث و الىزاثٔ ال جخَى

 شش مً ؤظل جصخُذ ألاوغام ونلُه ْمىا بخٓذًم حهلُماث ضاسمت بلى معاوٛ املبا

م  -0  ىد : ًخم مً ؾٍش مطلخت الىٓل ومطلخت ْؿو الًُاس وهزا جؿبُٓا إلسظالُت ْس نلى معخىي حعُحر الْى

100 /GAO/DAL 

وهىا ؤًػا ْمىا بدسجُل يُاب الىكاَت خاضت نلى معخىي مخضن ْؿو  0112ظىان  10املاسخت في  0112/

 الًُاس  

م  :ثاهيا: الدظٍى

: بن َدظ مخخلِ ملُاث الضباثً ْادها بلى ؤن إلاظشاءاث بهزا يحر مدترمت خُض ال جخىلى الصبائً ملفاث  1 

ش بهؼ الىزاثٔ ٖبؿاْت الُالح،  ؤي ؤهمُت الىزاثٔ املٙىهت للملِ و في هزا إلاؾاس ْمىا بدسجُل نذم جَى

 السجل الخجاسي لبهؼ امللُاث البؿاْت احجباثُت 

 :الصبىن  بطاكت2-

ت حعي نملُت َةن نلُه و لالي باإلنالم امللِ مو مٓاسهت صخُدت لِعذ الضباثً بؿاْاث ؤن سجلىا لٓذ   بظباٍس

ٛ  الشالسي في املدشسة الُىاجحر مشاظهت و َدظ نملُت خالٛ مً سجلىا لٓذ(: املبيعاث )الفىجسة-3  ال 17 ؤو

 /455 ْمس  لإلسظالُت املؿابٔ و الشظم خاسط البُو بعهش ًخهلٔ َُما خاضت ْاهىهُت، يحر ججاوصاث ؤن جدخمل

GAO/DAL  /2014 الخالُت الىزاثٔ وظىد بلى اظدىادا جمذ املدشسة الُىاجحر . 2014 ؤوث 29 في املاسخت: 

 املحزان وضل الاظخالم وضل -

 الجهاجي املىخىط خشوط وضل -  

 املحزان جزاٖش 

 الخدالُل وضل - 

اّ ًجب -    . الُىاجحر مو الؿلب وضل مً وسخ بَس

ام سبالخٓا خالت يُاب ؤًػا سجلىا ٖما احخىاص الضباثً ؾٍش مً الؿلباث وضل يُاب سجلخا َٓذ ونلُه  ألاْس

ت ألانماٛ ّ  الخٓاسب خالت مو جماشُا بها الُٓام ًجب التي و مىه املداظبت مو الخجاٍس  .شهش ٗل جهاًت الزمم) للخٓى

ّ  َدظ بن:الحلىق  ) الرمم) :ثالثا خ املًلٓت و صباثً نلى احخٓى  جٓبل ال الىخذة ؤن جبرص 2017/03/31 بخاٍس

ٗاث الخابهت للمجمو و املشبحن الزًً جم اخخُاسهم للهملُت الشالزُت بالبُو َُي هزا إلاؾاس َةن  .لاظاٛ بلى الشش

ٗاهذ نلى هدى الخالي  :وغهُت احخّٓى 
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 ذمم جابع للمجمع :III-6الجدول زكم 

  

 اليظبت الليمت ئطم الصبىن 

SAP-MOSRATVI 

SAP-MAVIP 

SAP-SAO 

SPA-DAHRAVIP 

SPA-AVICAB 

 دج 05.587.591.64

 

 دج 31.3771.155.19

 

 دج 146.785262.11

 دج 5826.510.09

 دج 249.108277.22

54% 

03% 

16% 

01% 

26% 

 %100 938678796.25 املجمىع

 

ٛ اخالٛ  ٗاث 0112لشالسي ألاو دط و التي  00 002 121 20 بـ ْذسثالخابهت للمجمو  َةن حًؿُت احخّٓى للشش

الث الذاخلُت 00جمشل  ٛ ألا لشالسي ل% مً مجمىم الخجًز ت و باقي الزمم  دط 01 22222000و املٓذسة بُٓمت بظباٍس

الخدطُل و املطىُت في احجذٛو  دط و التي جمشل دًىن ْذًمت في ؾىس  0200020000خاسط املجمو بلًذ 

 الخالي:
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 : دًىن كدًمت في طىز الخدصيل III  -7حدول زكم 

 

 الليمت )دج( اطم الصبىن 

UNIVERSITE MOSTA 

BEMALIA GHANEM 

TOULA MILOUD 

MERALBT MOHAMED 

BENYAGOUB ACH 

EURLFERME SIMOURAD 

GIPLAIT MOSTA 

FERME PILOT SI FARID 

GAHAM AL ABDELLAH 

SARL ENAROU AVR 

MERID MILOUD 

AMMOUR ABDELLAH 

OUDAH BENOUDA 

DAHINI CHEIKH 

ATTARCHI CHEIKH. 

16624.24 

7430.1826 

2956875.80 

1359435.43 

516726,54 

411558.03 

21571.86 

1964047.10 

1523718.96 

29664036.42 

222995.28 

66885.70 

35203.00 

87526.43 

728999.37 

 38927534,34 املجمىم

 

 امليزاهيتكيمت الحلىق مطابلت عىد ملازهتها مع مصلحت 

 

: جذخالجىا نلى معخىي هزه املطلخت ظمدذ لىا بدسجُل بهؼ الىٓاثظ زابعا : مصلحت املاليت واملداطبت

 الخالُت:

ِ نىذ -1   0112/10/01سجل احجشد مخْى

ِ نىذ شهش َُُشي  -0 ِ نىذ -0  0110السجل الهام مخْى نىذ  0110/10/01 الخٓاسب البىٙي مخْى

 دط  10 220102الشضُذ
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ِ نىذ -0  دط ، لم ًخم حسجُل ؤي مالخكت ما  10 220102نىذ الشضُذ 0110/10/01الخٓاسب البىٙي مخْى

 بحن الخٓشب البىٙي و       البىٙي  

 اطخكماال الخدليم في خاالث البىكي الخظىا وحىد شيكاث كدًمت و املخمثلت في: -5 

م  -   0110/10/00 002222الشُٚ ْس

م الشُٚ  -دط   0011نىذ الشضُذ   0112/10/01 ٛ 1021021ْس

 جذخالجىا نلى معخىي الطىذّو ؤنؿذ ما ًلي : -2دط    011نىذ الشضُذ 

(  00 0101نىذ الشضُذ  0110/10/01جٓاسب الطىذّو في -ؤ  دط مشاْبت خىالاث الذَو ) البىٚ و الطىذّو

 ظمدذ لىا جبُان الىٓاثظ احخاضت باملداظبت لشهش َُُشي :

 احخخم الىذي و إلامػاء لشثِغ ْعم املداظبت  -0لىاثب املذًش احخخم الىذي و إلامػاء  -1

 احخخم الىذي و إلامػاء للمعخُُذًً   -0

ت و اخترام هزه الهىامش ) احخخم الىذي  -0 و ؤمام هزه احخالت ًجب مهاحجت ٗل الىٓاثظ الػشوٍس

 وإلامػاء( خاضت املعخُُذ في خىالاث ؤخشي 

م  -0   02 200 200خذ بمهجى ؤسضذة ْذًمت ْذسث ُْمتها املالُت )ًدمل ؤسضذة بنادة الُ 010احخعاب ْس

 دط( ٖما ًلي:
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 دج     4.2212.عصمان مولود                                                                                

 دج 41.7211             سرٌر سالم                                                                        

 دج 414241شوارفٌة الشارف                                                                               

 دج 411.214بن خواف فوزٌة                                                                               

 دج 4.47122محمد                                                                                  بوغازي

 دج 45.242بن علة خٌر الدٌن                                                                               

 دج 41515211                                      ٌحى باي محمد                                         

 دج 144211بن قرٌش حسنٌة                                                                                 

 دج 1111721بلعربً مصطفى                                                                              

 دج 4144242بكوش حسٌن                                                                                   

 5221241بودٌسة بن محمد                                                                                

 دج

 دج  124254                                                   ماحً محمد                                   

 دج  454.42.2بلعربً مراد                                                                                 

 دج 442.4215إسماعٌل                                                                             بن زازة

 دج  .711.21داودي نوردٌن                                                                                 

 دج 4.45215                                        شعبان تازغاٌت                                        

                                                                              Sarl Moulnin aChouak44177242 دج 

 دج                                                                                                224.20  مبروكة عبد هللا

 دج   11.1.222عدة طاهر                                                                                    

 دج415222.محمد                                                                                  بن زازة

 دج41222222بن زازة خلٌل                                                                                 

 دج                     41222222                                      ٌن زازة فتحً                                          

 دج 11.122.7جعفر خطاب                                                                                   

 دج 45511.252          عرقوب رشٌد                                                                      

 دج S/L                                                                              7174275إٌداع البٌع:

ت ما ْبل  -  0112ًجب الُٓام بهملُت جؿهحر للمهامالث الخجاٍس
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 خاجمت الفصل

ت الىؾىُت لىخذة حًزًت الخابهت ملجمو جشبُت الذواظً الًشب مً ؤهم الىخذاث املجمو َىظىد  حهخبر الشٖش

ابت داخلُت َهاٛ بالىخذة ٌهخبر غشوسة خخمُت حخماًت ؤضىلها و ؤمىالها و جدُٓٔ ألاهذاٍ املعؿشة  هكام ْس

م ؤداء املاظعت و جدعُجها و ٖزا للىخذة و الزي ٌعخهمل لػمان وظىد هزا الىكام و َهالیخه و رلٚ بخُُٓ

جدذًذ مذي ُٖاءة الىكام َاليعبت للمهمت التي ْمىا بها نلى معخىي الىخذة و رلٚ بةجبام املشاخل املىهجُت 

 للخذُْٔ الذاخلي في جُُٓمىا الجهاجي و ألاخحر و الزي سجلىا َُه مجمىنت مً الىٓاثظ ؤهمها:

 حن  يُاب وضِ ٖخابي ملهام و ؤنماٛ املىقُ -( 1

ىنها ؤو جىُُزها هزا ما ظهلىا جذّ ؤمام  -(0 إلاهماٛ ال٘بحر في حسجُل و جىزُٔ الهمالُاث املىجضة خحن ْو

ام لہزا هىص ي بػشوسة جدعحن الهملُاث و حسجُلها في دَترها احخاضت بها   اخخالٍ ٖبحر في ألاْس

ش لها بؿاْت خ -(0 زا نذم جَى اضت بىغهُت الضباثً لهزا هىصح إلاهماٛ ال٘بحر مللُاث الضباثً مً ظهت ٖو

 .باظخدذار خالت جٓاسب لىغهُت الضباثً في جهاًت ٗل شهش ؤو زالسي نلى ألاٖثر
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مً خالٛ بدشىا هزا نشغىا مهىت الخذُْٔ الذاخلي و ؤبشصها بهؼ الطُاث التي ًجب نلى املذْٔ 

الذاخلي ؤن ًخطِ بها وهي بما ؤن جٙىن مخهلٓت بزاجه ؤو بمُذان نمله، ٖإن ًٙىن ماهال نلمُا و ضاخب 

 ٔ ضها نً ؾٍش ال٘شِ نً خبرة في املجاٛ، خُض جػو َُه املاظعت الشٓت مً ؤظل الخدٓٔ مً صخت مٖش

مىاؾً الػهِ و الٓىة و ٖزا جدذًذ الُشص وبلًاء الاهدشاَاث و هزا ما ٌعمذ لها باظخًالٛ مىاؾً الٓىة 

لخذنُمها، ومداولت مهاحجت هٓاؽ غهُها باجخار الٓشاساث املىاظبت، ونلُه باث مً الػشوسي ؤن حهخمذ ٗل 

ٗان حجمها وؾبُهت وشاؾها الخذُْٔ الذاخلي، َه لى املاظعاث الاْخطادًت التي حععى للىمى املاظعاث مهما 

و البٓاء الخد٘م ألاَػل في ؤظالُب الدعُحر احخذًشت لخدعحن ؤدائها ٖٙل  و نلُه خاولىا مهاحجت مىغىم 

الذساظت املخمشل في دوس الخذُْٔ الذاخلي في جدعحن ؤداء املاظعاث الاْخطادًت، ورلٚ بمهاحجت بشٙالُت 

مذي ًمً٘ للخذُْٔ الذاخلي ؤن ٌعاهم في جدعحن ؤداء املاظعاث  البدض التي جذوس خٛى "بلى ؤي

ابت املخهلٓت باألداء، مً  الاْخطادًت ؟ و َُما ًخمشل دوسه؟ ملا له مً جإزحر نلى العحر احخعً ألاهكمت الْش

حز نلى الىٓاؽ التي  ت مً ظهت و الذساظت الخؿبُُٓت مً ظهت ؤخشي، و التٖر خالٛ احجمو بحن الذساظت الىكٍش

حعاهم في جدعحن ؤداء املاظعاث، وهزا بالخهٍش نلى ؤظاظُاث ألاداء و جبُان مخخلِ الهىاضش املهخمذ نلحها 

ا و بظٓاؾها نلى واْو املاظعت الىؾىُت  في الخذُْٔ الذاخلي، و بهذ مهاحجخىا ملخخلِ ظىاهب املىغىم هكٍش

 و مجمىنت مً الاْتراخاث و الخىضُاثجىضلىا بلى هخاثج نامت مو وغ -معخًاهم  -في وخذة حًزًت ألاوهام 

 اخخباز صحت الفسضياث: جىصلىا ئلى الىخائج الخاليت: -1

ت حجمُو املاظعاث الاْخطادًت و ٌعانذ  جدٓٔ الُشغُت ألاولى: و رلٚ ألن الخذُْٔ الذاخلي وقُُت غشوٍس

ِ هجاخه نلى اجبام مجمىنت خْى  نلى جدعحن ألاداء وجششُذ الٓشاساث ٍو

جدٓٔ الُشغُت الشاهُت للمذْٔ الذاخلي دوس هام و َهاٛ في جدُٓٔ َهالُت ألاداء  -مً املهاًحر املخهاٍس نلحها   

 الاْخطادًت   في املاظعت

جدٓٔ الُشغُت الشالشت: ًازش الخذُْٔ الذاخلي نلى جدعحن ألاداء في املاظعت الاْخطادًت بدُض ًلهب دوسا 

 شابهت : الخذُْٔ الذاخلي ًٓىم بةنؿاء هطاثذ جصخُدُت ملخخزي الٓشاس فيمهخبرا في رلٚ  جدٓٔ الُشغُت ال

 هخاثج الذساظت : مً خالٛ هزا البدض وعخهشع الىخاثج الخالُت : -0املاظعت 

، َباإلغاَت بلى  ٌهمل الخذُْٔ الذاخلي نلى مىو و الخٓلُل مً خذور ألاخؿاء و هزا ما ًادي احخاظت الُه -

ًٍ في مداولت الخٓلُل مً ألاخؿاء ومىو خذوثها ، ٌععى الخذُْٔ الذاخلي ؤًػا بلى جٓذًم الىطاثذ للمذًش 

ذ مً املشدودًت ذ مً الُ٘اءة و الُهالُت ،  احخذ مً إلاظشاٍ و غُام الص يء الزي ًٍض ٍض و ًدعً ألاداء ٍو

ادة ألاسباح املسجلت  دوسها املؿلىب املاظعت ؛  جدخاط وقُُت الخذُْٔ الذاخلي لٙي جدٓٔ  مً ؾٍشوبخالي ٍص

ٗاثض و دناثم ؤظاظُت و ظملت ملهاًحر املخهاٍس نلحها نلمُا لخدذد معاولُاتها ، و املبادت و الٓىانذ ن ام بلى س

املخد٘مت َحها و بمهمت الخذُْٔ الذاخلي ، و الٓىاهحن واللىاثذ التي جىكمها و جد٘مها ، و ْىانذ العلٕى املهىُت 

الذاخلي و الزي ٌهخمذ   اخلي و الخٓىُاث وألادواث املاؾشة لهملُت الخذُْٔالتي ًجب ؤن ًخدلى بها املذْٔ الذ

نلحها للُٓام بإنماله بالُ٘اءة والُهالُت املؿلىبت ؛ ، جُُٓم ألاداء ًٓىم نلى جدذًذ وغهُت املاظعت مً خالٛ 
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داء نلى جدذًذ في غىء املهاًحر املدذدة معبٓا ، ٖزلٚ ًٓىم جُُٓم ألا  ُْاط الىخاثج املدٓٓت ؤو املىخكشة

 للخ٘م نلى مٙاهت املاظعت ووغهُتها؛ ألاهمُت اليعبُت بحن الىخاثج و املىاسد املعخخذمت

 :الخىصياث -3 

خاضت بها  غشوسة الاهخمام ؤٖثر بالخذُْٔ الذاخلي في احجضاثشي مً خالٛ نلى بسظاء مهاًحر و بظشاءاث نمل

 وؤخشي جشجبـ بالصخظ ؤي املذْٔ الذاخلي ؛

بشهامجه ،  غشوسة انخماد مهاًحر واضخت للهمل املُذاوي جشجبـ بخخؿُـ نملُت الخذُْٔ الذاخلي ، غبـ - 

املهاًحر ماؾشة و  ؤدلت إلازباث ، الخدٓٔ مً ظالمت العُاظاث املداظبُت ، وزاثٔ الهمل ، خُض جٙىن هزه

ؤما َُما ًخظ وقُُت الخذُْٔ الذاخلي وظهت لهمل املذْٔ ابخذاء مً مباششجه للهمل بلى ياًت الاهتهاء مىه ؛ 

 بىخذة حًزًت ألاوهام الخابهت للمجمو َُم٘ىىا بغاَت بهؼ الخىضُاث:

ٓت ؤٖبر املجمهاث الاْخطادًت، وهزا بطذد جدعحن - خلٔ حجىت للخذُْٔ نلى معخىي مجلغ إلاداسة نلى ؾٍش

 ؤدائها و مخابهت مهماث الخذُْٔ الذاخلي باملجمو

 بن ؤَاّ البدض في املىغىم ماصالذ مُخىخت في جدُذ املجاٛ ؤمام بدىر ؤخشي جخهلٔ ب::  أفاق الدزاطت  0 

 دوس الخذُْٔ الذاخلي في جُُٓم ألاداء في املاظعاث  

ٓىا في مهاحجت هزا ملىغىم ، دوس وقُُت الخذُْٔ الذاخلي في اجخار الٓشاساث   و في ألاخحر هإمل ؤن  هٙىن ْذ َو

ُٔ بال مً نىذ هللا نض وظل   وبضابت الهذٍ مً دساظخه ، و ما الخَى
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 امللخص: 

ت دوس الخذُْٔ الذاخلي في جدعحن ؤداء املاظعاث نلى ؤهم ظىاهب الخذُْٔ  تهذٍ هزه الذساظت بلى مهَش

الذاخلي و ألاداء، َالخذُْٔ الاْخطادًت، ورلٚ مً خالٛ الخهٍش الذاخلي وقُُت حعانذ بداسة املاظعت نلى 

انلُت ، ٖما ؤن جُُٓم ألاداء ٌعمذ لىا بال٘شِ نً  جؿبُٔ بظشاءاتها و ظیاظتها و بلىى ؤهذاَها بُ٘اءة َو

ذ جىضلذ هزه الذساظت بلى  اٍ املعؿشة لذي املاظعتبهؼ املشاٗل وهٓاؽ الػهِ التي جىاظه ألاهذ ْو

مجمىنت مً الىخاثج ؤهمها الذوس الُهاٛ الزي ًادًه جُُٓم ألاداء في املاظعت الاْخطادًت و املٙاهت التي 

 وضلذ بلحها املاظعت  الٙلماث املُخاخُت: الخذُْٔ الذاخلي : ألاداء ؛ و جُُٓم ألاداء  

Résumé: 

Cette étude vise déterminer le rôle de l'audit interne dans l'amélioration 

De la performance de la base économique, et à travers l'identification des 

aspects les plus importants de l'audit interne et de la performance, la 

fonction d'audit interne aide les procédures d'application de gestion 

d'entreprise, des politiques et à atteindre ses objectifs de manière efficiente 

et efficace, et que l'évaluation de la performance. Cela nous permet 

d'identifier certains des problèmes et des faiblesses sont confrontés les 

objectifs de l'entreprise. Cette étude a rejoint les résultats les plus 

importants du rôle joué par l'évaluation de la performance de l'organisation 

et la position atteinte par l'institution. Mots-Clés : Audit Interne; 

Performance ; et l'Evaluation de la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


