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حظيذ حىهمت الشسواث في حظعيىاث اللسن املاض ي وبداًت اللسن الحالي اهخماما واطع،وذلً بعد حعسض 

العالم .،وهرا ألاشماث املاليت التي مظذ 1002شسواث في العالم لإلفالض مثل اهدزطىن آززس واهسون طىت عدة   

ومع ظهىز الشسواث العمالكت اهدشازها وشسواث مخعددة الجيظياث في العالم ،فسطذ على الدٌو املظخلبلت 

الشسواث زفع الليىد والحىاجص الجمسهيت الطخلطاب اهبر عدد مً زؤوض ألامىاٌ والاطدثمازاث ئلى لهره 

لتي أصبحذ معياز ًمثل وجىد بيئت أزاطيها وذلً مً خالٌ الالتزام بخطبيم مبادئ حىهمت الشسواث ،وا

اطدثمازيت واضحت املعالم جخميز بالشفافيت ،مما أدي ئلى مىافظت بين هره الشسواث على دٌو مخخلفت وطسوزة 

وجىد أهظمت زكابيت كىيت ومخطىزة جمىنها بالليام بمخخلف املظإولياث املخىلت لها ،واملظاعدة الطخخدام 

دفع باإلدازة ومجلع إلادازة لهره الشسواث ئلى الاطخعاهت بأشخاص ذوي ألامثل للمىازد الاكخصادًت ،مما 

الخبرة والىفاءة ،باملخابعت املظخمسة واملساكبت ليافت أوجه وشاط الشسهت وجلدًم الاكتراحاث والخىصياث 

 الالشمت وهإالء ألاشخاص هم املساجعىن الداخليىن .

كابت وأطاض الىظام السكابي الري على أطاطه ًخم جطبيم آلياث الس حعخبر وظيفت املساجعت الداخليت ئحدي  -

حىهمت الشسواث ،وذلً ملا جىفسه املساجعت الداخليت مً اطدشازاث وجحليالث واكتراحاث الجخاذ  مبادئ

 للسازاث ،التي ًحخاجها مجلع إلادازة لحماًت حلىق املظاهمين وأصحاب  املصالح بالشسهت .

اليت السئيظيت الخاليت :وعلى هرا  ألاطاض ًخم طسح إلاشي  

 كيف جساهم املراجعة الداخلية في ثفعيل حوكمة الشركات ؟-

الفرعية:ألاسئلة -1  

 كصد الاحاطت بيل جىاهب إلاشياليت هطسح ألاطئلت الفسعيت الخاليت :

 ما دوز املساجعت الداخليت في جلييم هظام السكابت الداخليت ؟

حىهمت الشسواث ؟ما دوز املساجعت الداخليت في جطبيم   

فرضيات الدراسة :-2  

دوز فعاٌ في السكابت الداخليت .لها للمساجعت الداخليت   

 املساجعت الداخليت في ظل حىهمت الشسواث جإدي ئلى شيادة املصداكيت وجلليل املخاطس .

 

أسباب اخحيار املوضوع :-3  

أسباب شخصية -  

 بحىم الخخصص في مجاٌ الخدكيم املحاطبي ومساكبت الدظيير 
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 امليل الشخص ي ئلى اهدظاب معازف جدًدة جخص املساجعت الداخليت وحىهمت الشسواث 

أسباب موضوعية -  

ىاطيع الساهىت والهامت على املظخىي املحلي والدولي .على وىهه احد امل  

باالعخماد على املساجعت الداخليت . ئلى أي مدي ًخم جطبيم مبادئ الحىهمت في الشسواث  

أهداف الدراسة :-4  

الخعسف على مخخلف ادواز املساجعت الداخليت التي حظمح بخحدًد هفاءة وفعاليت هظام السكابت الداخليت 

ئدازة  املخاطس وعالكتها الخعاوهيت مع أطساف  حىهمت الشسواث .ودوزها في   

ها دوز اًجابيا في جطبيم حىهمت الشسواث .الخعسف على أن وظيفت املساجعت الداخليت ل  

أهمية  الدراسة :-5  

جظهس أهميت  البحث مً خالٌ ئبساش الدوز الهام للمساجعت الداخليت في جفعيل حىهمت الشسواث والري ًإدي 

الخلليل مً املخاطس التي جخعسض لها وجلييم هظام السكابت الداخليت للشسواث مً اجل حماًت حلىق ئلى 

صالح أصحاب امل  

حدود الدراسة :-6  

بدز ووالت طيدي لخظس مظخغاهم .بىً الفالحت والخىميت السيفيت :دزاطت ميداهيت ل  إلاطار املكاني  

2112ماي 11افريل إلى 11:إلاطار الزماني   

مناهج الدراسة :-2  

ملعالجت إلاشياليت املطسوحت فلد جم الاطخعاهت باملىهج الىصفي باليظبت للجصء الىظسي مً خالٌ اطخخالص 

فلد اعخمدها على امللابلت لدزاطت مً الىخب والدزاطاث الظابلت والدوزياث ،أما الجصء الخطبيلي مجمىعت 

 املىطىع .

:الدراسات السابقة -8  

الداخليت في جفعيل حىهمت الشسواث دزاطت ميداهيت لعيىت مً املساجعين خيزاز ولثىم ،دوز املساجعت -

الداخليين ،مرهسة ملدمت هجصء مً مخطلباث هيل شهادة املاطتر في العلىم املاليت واملحاطبت ،جخصص 

 فحص محاطبي ،جامعت محمد خيظس بظىسة .

ح بخحدًد هفاءة وفعاليت هظام السكابت والهدف منها هى الخعسف على مخخلف ادواز املساجعت الداخليت التي حظم

حىهمت الشسواث . أطسافاملخاطس وعالكتها الخعاوهيت مع  ئدازةالداخليت ودوزها في   
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املخاطس باملإطظت الاكخصادًت ،مرهسة  ئدازةوظيفت املساجعت الداخليت في  وأداءطعىدي حفصت ،فعاليت -

لدظيير ،جخصص جدكيم محاطبي ،جامعت الشهيد الطخىماٌ مخطلباث شهادة ماطتر أوادًمي ،شعبت علىم ا

حمت لخظس بالىادي ،والري وان هدف دزاطتها هى الخعسف مدي ئدزان املساجع الداخلي ألهميت ئدازة املخاطس 

 ومىهج عملها ،ئبساش العالكت بين املساجعت الداخليت وئدازة املخاطس .

خطة وهيكل الدراسة-9  

ىا ئلى وملعالجت إلاشياليت كمىا بخلظم بحث  

والفصل الثاوي الداخليت املفاهيم العامت حىٌ املساجعت :كظمذ هره الدزاطت ئلى زالر فصىٌ الفصل ألاٌو 

 إلاطاز العام لحىهمت الشسواث والفصل الثالث دزاطت ميداهيت لبىً الفالحت والخىميت السيفيت بدز .
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 : جمهيد

خػِذ املشاحعت باهخمام مخخلف الهُئاث الحيىمُت واملهىُت وألاوادًمُت هكشا لؿبُعتها وأهمُتها باليعبت 

إلاحشاءاث الشكابُت ومخخلف الجهاث املعخفُذة مً خذماتها ،وحعخبر املشاحعت الذاخلُت هىعا مً للمإظعت 

ًخم مً خاللها فدظ وجلُُم هفاءة وهفاًت إلاحشاءاث الشكابُت ،ودوسها في ششواث ألاعماٌ الحذًثت ،واعخباس 

وقُفت املشاحعت الذاخلُت مً الىقاةف الهامت في ششواث الُىم وهكشا لخىظع الىبير في حجم ألاعماٌ 

ت ًمىً لىقُفت املشاحعت أن حعاهم في جطمُم  والخؿىساث الىبيرة التي خذزذ في املجاالث املالُت وإلاداٍس

ش هكام الشكابت .ولخىغُذ أهثر ظيخؿشق في هزا الفطل ئلى جلعُمه ئلى زالر مباخث :  وجؿٍى

 ::عمومياث املزاجعت ملبحث ألاول ا

 والزي جؿشكىا الى ماهُت املشاحعت واهم الخطاةظ املىحىدة وأهذاف املشاحعت .

 وشأة ومفهوم املزاجعت الداخليت املبحث الثاوي : 

 وأهمُتها .أما في املبدث الثاوي فخىاولىا وشأة ومفهىم املشاحعت الذاخلُت وأهىاعها .

 املبحث الثالث :أساسياث املزاجعت الداخليت 

املشاحعت الذاخلُت والذي وان ًدخىي على معاًير املشاحعت الذاخلُت ومجاٌ  أظاظُاثجىاٌو هزا املبدث 

 شاحعت الذاخلُت ودوس املشاحع الذاخلي .جؿبُم امل
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 عمومياث حول املزاجعت ألاول:املبحث 

ه -  للذ جؿىسث عملُت مشاحعت مً خُث الىؿاق ،فبعذ أن واهذ واملت جفطُلُت أضبدذ واملت اخخباٍس

خُت عنها وهزلً  الخعٍشف بها ظىف هلىم بعشع أهثر جفطُال للمشاحعت الذاخلُت مً خُث جلذًم ملدت جاٍس

 وأخيرا وعخعشع أن أهىاع املشاحعت الذاخلُت واهم املعاًير املعخمذ عليها .

 ماهيت املزاجعت ألاول:املطلب 

كبل اهذالع الثىسة الطىاعُت واهذ هىان مإظعاث مملىهت لألفشاد ،أو ششواث أشخاص والتي جخىفش لذيها 

الطىاعُت في اللشن الخاظع عشش قهشث ششواث ألامىاٌ أمىاٌ مدذودة وعبُا ،لىً بعذ اهذالع الثىسة سؤؤط 

اللادسة على جىفير سؤوط أمىاٌ ضخمت ورلً بخىظُع داةشة امللىُت ،خُث هزا الخغير أدي ئلى الخىظع الىبير في 

ألاوشؿت الاكخطادًت واصدًاد حجم الذوس الزي جلعبه وقُفت  املشاحعت في عملُت الػبـ املالي لهزه ألاوشؿت 

سشاداث  لادداسة مً خالٌ الششواث واهدشاسها حغشافُا ،ئغافت ئلى اهفطاٌ امللىُت عً الدعُير وجلذًم إلا 

 جصحُذ ألاخؿاء والخالعباث . ،مما صاد مً أهمُت

 ففد اخخلف الوجهاء في حعزيف املزاجعت :

خذار مىغىعُت اللشاةً املشجبؿت بالعىاضش الذالت على ألا املشاحعت هي عملُت مىخكمت للحطىٌ على 

لت املعُىت لغشع الخأهذ مً دسحت معاًشة هزه العىاضش للمعاًير املىغىعُت جم  الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍش

 1.جىضُل الىخاةج ئلى ألاؾشاف 

علم ًخمثل في مجمىعت املبادب واملعاًير واللىاعذ وألاظالُب التي ًمىً بىاظؿتها اللُام بفدظ  املزاجعت-

 2الذاخلُت والبُاهاث املثبخت في الذفاجش والسجالث واللىاةم املالُت للمششوع .مىكم ألهكمت الشكابت اهخلادي 

حعخبر املشاحعت هكام معخلل بزاجه ولِعذ فشعا مً فشوع املداظبت غير اهه ٌعخمذ اعخمادا ولُا على هخاةج -

اث واملبادب وإلاحشاءاث والؿشق التي حعني بدسجُعملُاث  ب املداظبت والتي هي مجمىعت الىكٍش ل وجبٍى

 3وجىضُل البُاهاث بغُت الخأهذ مً دكتها ودسحت الاعخماد عليها .

 

 

 

                                                             
-محمد سمٌر الصبان ،األصول العلمٌة والعملٌة بٌن النظرٌة والممارسة ،دار النهضة بٌروت ،8211،ص53.

1  
 

 

خالد راغب ،خلٌل محمود الرفاعً ،األصول العلمٌة والعملٌة لتدقٌق الحسابات  ،دار المستقبل لنشر والتوزٌع ،عمان األردن ،8211،ص:04.
2  

-ادرٌس عبد السالم الشتٌوي ،المراجعة معاٌٌر وإجراءات ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،ص:04.
3  
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اث واملبادب وإلاحشاءاث التي حعني بفدظ واخخُاس البُاهاث  بأنها ألامزيكيت املحاسبيت الجمعيت عزفذ- الىكٍش

 املداظبُت املسجلت بالذفاجش والسجالث املداظبُت 

املالُت والتي ًيىن لها جأزير املباشش على املشهض املالي وهخاةج  العماٌ للىخذة ملشاحعت هي عملُت مىخكمت ا

للحطىٌ على اللشاةً املشجبؿت بالعىاضش الذالت على ألاخذار الاكخطادًت ،بِىما املشاحعت هي مجمىعت 

لت مىغىعُت بغشع الخأهذ مً دسحت معاًشة هزه املعاًير املىغىعُت جالاكخطادًت وجلُُمها  م جىضُل بؿٍش

 1هخاةج رلً لألؾشاف املعىُت .

 حعزيف مىظمت العمل الفزوس ي :-

لت مىهجُت ملذمت بشيل ميعم مً ؾشف منهي ٌعخعمل مجمىعت مً   املشاحعت هي عباسة عً مععى  أو ؾٍش

  2جلىُاث املعلىماث والخلُُم ،وجلذًش مطذاكُت وفعالُت الىكم وإلاحشاءاث املخعللت بالخىكُم .

هما حعشف أنها عملُت لخجمُع وجلُُم ألادلت املخعللت بيخاةج الخطشفاث وألاخذار الاكخطادًت للخدلم مً 

 3الخؿابم بين هزه الىخاةج واملعاًير املىغىعت وجىضُل الىخاةج لألؾشاف املعىُت .دسحت 

ف العابلت وعخيخج أن عملُت املشاحعت حشمل ماًلي :   مً خالٌ الخعاٍس

 :الخأهذ مً صحت كُاط العملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها . الفحص   

 :ئمياهُت الحىم على ضالخُت اللىاةم املالُت هخعبير ظلُم لىخاةج ألاعماٌ خالٌ فترة صمىُت معُىت .الخحلم

ش مىخىب . الخلزيز  :بلىسة هخاةج الفدظ والخدلُم وئزباتها بخلٍش

 املطلب الثاوي :خصائص املزاجعت 

 عذة خطاةظ جميزها عً باقي ألادواث ألاخشي للدعُير هزهش منها :للمشاحعت 

على جخؿُـ معبم مخمثل في بشهامج مىغىع املشاحعت عملُت مىخكمت ،أي أن اخخباساث املشاحع حعخمذ -

 لعملُت املشاحعت .ومػبىؽ 

لت مىغىعُت .-  غشوسة الحطىٌ على كشاةً وأدلت ئزباث وجلذًمها بؿٍش

حشخمل املشاحعت على ئبذاء سأي فني مداًذ ،ألامش الزي جؿلب وغع مجمىعت مً املعاًير حعخخذم هأظاط -

 وئبذاء الشأي .للخلُُم 

 

                                                             
-محمد متولً الحمل محمد الجزار ،أصول المراجعة ،دار النشر وائل للنشر ،عمان ،8222،ص:88.

1  
 

محمد طواهر التوهامً ومسعود صدٌقً ،المراجعة وتدقٌق الحسابات ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 0445،ص2.
2  

محمد الفٌومً ،عوض لبٌب ،أصول المراجعة ،المكتب الجامعً الحدٌث االزارٌطة –إسكندرٌة –مصر ،8221،ص:38.
3  
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 1ئًطاٌ هخاةج الفدظ والذساظت ئلى ألاؾشاف املعىُت .-

 هزه املشاحعت هي عملُت ًخم بملخػاها جدلم اخذ ألافشاد مً صحت مضاعم وهخاةج شخظ  آخش ،وختى جخم -

املشاحعت بىفاءة  فانها ًجب أن حعخمذ على كىاعذ ومعاًير وأظغ مىؿلُت وزابخت والتي جدذد مفهىم هزه 

 2والكشوف التي جماسط فيها عملُت املشاحعت .العملُت 

اغت . م ججزيدًت جامدةعل  :جخػمً معكم أهىاع املعشفت املىكمت مثل املىؿم والٍش

 :والتي جخيىن مً العلىم التي حعخمذ على املالخكت والىضف لبُاهاث فعلُت مثل علىم الىُمُاء ، علوم وصفيت

 والعُيىلىجي .

علىم اظخيخاحُه حعخمذ على الاظخيخاج ،وهي علىم مشخلت مً العلىم الىضفُت وجخميز بػُم مجاالتها مع 

 دساظتها .الخعمم في 

لعلىم املخخلفت أو املضج بين مبادب بعؼ العلىم وئحشاء جخمثل في أكعام مىفطلت مً اعلوم جطبيليت :

 3خاضت لها جشجُـ بالىاكع العملي .دساظاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 سمٌر الصبان ،نظرٌة والٌات التدقٌق ،الدار الجامعٌة االسكندرٌة ،0440-0445،ص ص41-40.

1  
كمال الدٌن مصطفى الدهراوى ،محمد السٌد سراٌا ،المحاسبة والمراجعة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،جامعة اإلسكندرٌة ،0441،ص:831.

2  
محمد سمٌر الصبان ،نظرٌة المراجعة والٌات التطبٌق ،نفس المرجع السابق ،ص:80-85.

3  
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 املطلب الثالث :أهداف املزاجعت 

خي للخذكُم ومخخلف الخغيراث الحاضلت على أهذافه وأظالُبه ،ًىدشف عً جىحه  ئن الخؿشق للخؿىس الخاٍس

حذًذ لالعخماد املتزاًذ على الشكابت الذاخلُت والخللُل مً الفدظ الشامل ألخذار املالُت ،ومىه هجذ اهه 

ت وفُما ًلي عشع ألهمأغشاع جخىفش   هزه ألاهذاف . أظاظُت للمشاحعت وأغشاع أخشي زاهٍى

 للمزاجعت :أهداف أساسيت 

ٌعمل املشاحع )املذكم(على جدلُم مجمىعت مً ألاهذاف ألاظاظُت أهمها جمىين املذكم مً ئبذاء سأًه فُما 

ش مالُت مدذدة ،وما ئرا واهذ ئرا واهذ  اللىاةم املالُت كذ  أعذث مً وافت الىىاحي ألاظاظُت وفلا إلؾاس جلاٍس

بطىسة عادلت عً املشهض املالي للششهت وهدُجت وشاؾها وجذفلاتها الىلذًت ،وهزا ئبذاء سأًه حعبر هزه اللىاةم 

ذ مً اؾمئىان املالىين  ض مطذاكُتها ،مما ًٍض املداًذ في البُاهاث املداظبُت والخأهذ مً صحتها مً احل حعٍض

ً على ظالمت ئداسة الششهت وظالمت أمىالهم املعدثمشة ،هما ٌعهل مً اعخماد ألا  ؾشاف ألاخشي واملعدثمٍش

 1وامللشغين على الحعاباث املذكلت في اجخار كشاساتهم املعخدلت.

بت   هما ٌعمل حعهُل اعخماد مىقفي الػشاةب على الحعاباث املذكلت عىذ جلذًش الػٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

ة نظرٌا ،الطبعة األولى ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس الجزء األول ،المراجعحازم هاشم االلوسً ،الطرٌق إلى علم المراجعة والتدقٌق ،

 .02-01،ص ص 0445
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 املزاجعت الداخليت  وشأة ومفهوم: املبحث  الثاوي

قهشث الحاحت ئلى الخذكُم مع جػاعف أخيام الششواث وحعلذ وشاؾاتها وجىىعها ،ألامش الزي أدي ئلى 

املعلىماث املالُت التي ًيبغي ئعذادها دوسٍا ،هما أن اهخمام الششواث بػشوسة الخعشف على مذي جػاعف 

ادة هفاءة  أداء الحاحت ليشاؽ داخلي  لادداسة  العاملين فيها ومذي جىفُزهم لعُاظتها وجىحيهاتها أدي ئلى ٍص

لىم بخلُُم عشف هزا اليشاؽ باملشاحعت  ،ٍو ألاوشؿت الذاخلُت في الششهت وفدظ ألاداء املداظبي فيها َو

 الذاخلُت .

 املطلب ألاول :الخطور الخاريخي للخدكيم الداخلي 

مشث مهىت املشاحعت الذاخلُت بىثير مً املشاخل ،خُث ظاهمذ هثيرا مً العىامل في قهىس الحاحت ئلى وحىد 

 املشاحعت الذاخلُت داخل املششوعاث ومً هزه املشاخل ماهى منهي وما هى أوادًمي .كعم 

 وعلى رلً ظىف هدىاٌو مشاخل جؿىس املشاحعت الذاخلُت هماًلي :

 1441 :كبل سىتاملزحلت ألاولى

،فلذ وان الشيل الىخُذ املخعاسف  1941لم ًىً الخذكُم الذاخلي )املشاحعت الذاخلُت (معشوفت كبل ظىت 

الخذكُم املداظبي اللاهىوي أن اعخماد الخذكُم الخاسجي ،باعخباس أن وشأجه وجؿىسه جشافلذ مع علُه هى 

ُم بالعُىاث مً حهت وسغبت مذًشي الششهت الخؿىساث التي عشفتها جلىُت املداظبت ،غير الخاسجي ألظلىب الخذك

ً لللشاساث والعُاظاث املعؿشة مً حهت في الخأهذ مً ظالمت  الدسجُالث املداظبُت ،ومذي اخترام املعيًر

 1أخشي ،أقهشث الحاحت ئلى ئوشاء وقُفت داخلُت معخللت جلىم بهزه املهام .

 1447:املزحلت الثاهيت 

وان ًلطذ باملشاحعت الذاخلُت في هزه الفترة بأنها املشاحعت التي ًلىم بها مجمىعت مً مىقفي امليشاة ورلً 

 2ألاخؿاء وان الهذف هىا ٌعبر عً جطُذ ألاخؿاء ووان هذفا وكاةُا ولم ًىً هذف بىاء ا.لخعلب 

 

 

 

 

                                                             
1

 لتقى مزٌانً نور الدٌن ،لخضاري  صالح  مهنة التدقٌق  فً الجزائر الواقع واألفاق فً ضوء المستجدات العالمٌة المعاصرة ،بطاقة مشاركة فً م

80-88،سكٌكدة 8233اوت 04ضوء المستجدات العالمٌة المعاصرة ،جامعة  الوطنً الثامن حول مهنة التدقٌق فً الجزائر الواقع واألفاق فً  

.40،ص:0484أكتوبر   
 2006، زىاء علي اللباوي ،هادس شعبان العىاح ،املشاحعت الذاخلُت في قل الدشغُل الالىترووي ،ولُت الخجاسة ،حامعت املىىفُت ،الؿبعت الثاهُت2

  .24،ص:
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 .1447/1457املزحلت الثالثت :مابين 

يي في عام  خ عمل هزا املعهذ على جذعُم 1941جما ئوشاء معهذ للمشاحعين الذاخلُين ألامٍش  ومىز رلً الخاٍس

ش املشاحعت الذاخلُت خُث جم ئضذاس جىضُاجه عً املشاحعت الذاخلُت  ومعإولُاجه املشاحع الذاخلي وجؿٍى

1947 

مىذ ملً  ًجخاصها شهادة  بيىهه مذكم داخلي معخمذ ،هما ًلىم املعهذ هما ٌعمل على علذ امخداهاث جاهُلُت ٍو

بُت وبشامج الخعلُم املعخمش في مخخلف أهداء العالم ،للذ  بعلذ العذًذ مً املإجمشاث والىذواث والبرامج الخذٍس

ىُت وفشوعه في مخخلف الذٌو ئلى  أدث الجهىد التي ًلىم بها معهذ املذكلين الذاخلُين بالىالًاث املخدذة ألامٍش

ادة  ذ عً زالزين ألف عػى ،هما أن مهمت الخذكُم الذاخلي جخمخع باخترام وزلت ول مً أعػاٍص ءه ئلى ماًٍض

الجهاث الحيىمُت والخىكُماث املخخلفت ورلً ملا جلذمه مً فدظ وجلُُم مىغىعي ألوشؿت جلً الجهاث 

يي للمذكلين الذاخلُين أٌو حعٍشف للخذكُم الذاخلي ظىت  د فيها أٌو كاةمت وخذ1947وكذ وغع املعهذ ألامٍش

 1جخػمً معإولُاث املذكم الذاخلي .

 ٌشمل جؿىس هؿاق ومعإولُاث الخذكُم الذاخلي بشيل هبير وأضبذ 1971،وهزلً ظىت 1957بدلىٌ ظىت 

 اعخمذ املعهذ معاًير املماسظت املهىُت للخذكُم 1978العذًذ مً الخذماث التي ًلذمها لادداسة ،وبدلىٌ ظىت 

الذاخلي بشيل سظمي ،وللذ اظتهذفذ هزه املعاًير بطفت خاضت جىخُذ مهىت الخذكُم الذاخلي عبر العالم 

 2مً خالٌ وغع آلُت ًخم مً خاللها الاعتراف اليامل بالخذكُم الذاخلي همهىت .بأظشه 

ت ًمىً الاعخماد عليها في ت  خالُا أضبذ الخذكُم الذاخلي بالغ ألاهمُت باعخباسه أداة ئداٍس  جششُذ العملُت إلاداٍس

ت اججه خُث  بذا بمجاٌ غُم ملخطشا على جذكُم اللُىد والسجالث املالُت زم بعذ رلً هدى املجاالث الاداٍس

 3والدشغُلُت .

 ماهيت املزاجعت الداخليت :

لىم بها ئداسة  ت ٍو  داخل املششوعحعشف املشاحعت الذاخلُت بأنها وشاؽ جلُُمي داخل املششوع لخذمت ئداٍس

 ول 4حعمى ئداسة املشاحعت الذاخلُت ومجالها عملُاث وهكم معلىماث وأوشؿت وأكعام املششوع ن

جمثل املشاحعت الذاخلُت وقُفت جلُُمُت معخللت جيشا داخل الخىكُم املعين بغشع فدظ وجلُُم ألاوشؿت 

الخىكُم لللُام باملعإولُاث بها هزا  الخىكُم .وتهذف املشاحعت الذاخلُت ئلى معاعذة ألافشاد داخل التي ًلىم 

                                                             
،بطاكت مشاركت في امللخلى الوطني الثامن حول مهىت  الهىدست املاليت الحدًثت على فعاليت دور الخدكيم وحوكمت الشزكاثهوام جمعت ،كوردي وداد ،اثز  1

  .02ص2010اكخوبز 12-11سكيكدة 1455اوث 20الخدكيم في الجشائز الواكع وألافاق في ضوء املسخجداث العامليت املعاصزة جامعت 

  2احمد حلمي جمعت ،الخدكيم الداخلي وحكومي ، داس  ضفاء لليشش والخىصَع عمان،الؿبعت ألاولى ،2011،،ص161.

شدري معمر سعاد ،دور المراجعة الداخلٌة المالٌة فً تقٌٌم األداء فً المؤسسة االقتصادٌة –دراسة حالة سون لغاز مذكرة مقدمة لنٌل شهادة
3
 

.38،صك0442-0441،كلٌة العلوم االقتصادٌة ،العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم العلوم التجارٌة ،جامعة أمحمد بوقرة بوبرداس  الماجستٌر   
عبد الوهاب نصرو شحاتة ،الرقابة والمراجعة الداخلٌة الحدٌثة ،الدار الجامعٌة اإلبراهٌمٌة اإلسكندرٌة ،مصر،0443-0441،ص 

.021,020ص
4  
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م جىفير الخدلُل والخلُُم والخىضُاث واملشىسة  املىىؾين بها بذسحت عالُت مً الىفاءة ورلً عً ؾٍش

 1واملعلىماث التي جخعلم باألوشؿت التي جخم مشاحعتها .

 ُت الخاضت باملشاحعت ىووفلا للمعاًير املهىُت الطادسة عً معهذ املشاحعين الذاخلُين في الىالًاث املخدذة ألامٍش

الذاخلُت الحذًثت فان املشاحعت الذاخلُت هي وقُفت جلُم معخلل داخل الششهت لفدظ وجلُُم أوشؿتها 

هخذمت لهزه الششهت أو هي مشاحعت العملُاث والذفاجش والسجالث داخل املإظعت بىاظؿت بعؼ ورلً 

لت معخمشة ،وهي مجمىعت مً أوحه اليشاؽ عخمش بؿٍش املعخللت داخل الخىكُم إلاداسي  معخخذميها َو

 2للمإظعت مللابلت اخخُاحاث إلاداسة .

ً الذاخلُين املشاحعت الذاخلُت على أنها وشاؽ  :أما معهذ الفشوس ي للمشاحعين الداخليت املزاجعت املعدشاٍس

وبالخالي فهي معخلل يهذف ئلى مشاحعت العملُاث املداظبُت واملالُت وغيرها مً احل خذمت إلاداسة جلُُمي 

م كُاط وجلُُم دسحت هفاًت أهكمت الشكابت ألاخشي . ت جماسط عً ؾٍش سكابت ئداٍس
3 

ف العابلت وعخيخج  أن املشاحعت الذاخلُت هي :  مً خالٌ الخعاٍس

هي الاخخباساث الخفطُلُت التي جخم لعملُاث الطشف  ظىي أواهذ هلذًت أو بشُياث كبل الطشف والتي جلىم 

 على :

 مً أن الطشف ًخمص ى مع ماحعمذ به اللىاةذ واللىاعذ والخعلُماث الطادسة املعمىٌ بها .الخأهذ -1

الطشف والخثبذ مً اعخماد العلؿت املخىٌ واعخماد الطشف وفي خذود   ئحشاءاثمً ظالمت  الخأهذ-2

 .الطالخُت 

 والفىاجير  ألاظاس يمعدىذ الطشف  أضلمً اظخىماٌ  والخأهذاملشاحعت املعدىذًت لعملُت الطشف -3

 . ألاضلُت واملىشىفاث وإلاًطاالثاملخالطاث 

خ  ألاضليمً عذم اخخماٌ جىشاس الطشف ،ورلً مً خالٌ الطشف باملعدىذ  الخأهذ-4  وخخم املعدىذ بشكم وجاٍس

 ظىذ اللُذ.

 4عملُت املشاحعت . إلجمامللمشاحعت الحم في املؿالبت بالخفعيراث أو إلاًػاخاث الالصمت -5

 

                                                             
محمد السٌد سراٌا ،فتحً رزق السوافٌري ،الرقابة والمراجعة الداخلٌة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،0441،ص ص:082  -004.

1  
داوود ٌوسف صبح ،دلٌل المراجع الداخلً وفقا للمعاٌٌر الدولٌة ،اتحاد المصارف العربٌة .الطبعة الثانٌة ،0440،ص ص35-38.

2  
 

معوج ذهبٌة ،دور المراجعة الداخلٌة فً تفعٌل حوكمة الشركات دراسة حالة الشركة الوطنٌة للسٌارات الصناعٌة ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات
3
 

.0،ص:0483-0480نٌل شهادة الماستر فً المحاسبة والمالٌة ،تخصص محاسبة وتدقٌق ،   
،مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع ،الطبعة  لدولٌةالتدقٌق الداخلً بٌن النظرٌة والتطبٌق وفقا لمعاٌٌر التدقٌق الداخلً ا، خلف عبد هللا الوردات 4

  .52-51،ص ص:0441األولى ،
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 املطلب الثاوي :أهواع املزاجعت الداخليت 

مىً جلخُظ مهامها فُما :أو ما ٌعمى بالخىحه املداظبي للمشاحعت الذاخ املزاجعت الداخليت املاليت-1 لُت ٍو

ٌعني بشيل أظاس ي بفدظ ومشاحعت العملُاث املالُت وهزا الخىحه ًخىافم مع مخؿلباث إلاداسة ومجلغ  :ًلي

 .إلاداسة 

 وفي حمُع الحاالث .بطىسة عامت 

 *ًإهذ على صحت وعذالت البُاهاث املالُت .

 *يهذف ئلى جخفُؼ جيالُف املشاحعت الخاسحُت .

 1*ًدعاوي غمً هزا الخىحه ،املشاحعت الذاخلُت واملشاحعت الخاسحُت في مهمت الشهادة خىٌ البُاهاث املالُت .

ت ا املزاجعت ت فلدسييًر ي الشكابت والخدلم مً خعً جؿبُم ئحشاءاث :جخمثل مشاحعت العملُاث الدعُيًر

الذاخلي لهزه إلاحشاءاث جخؿلب مىه معشفت العُاظاث املؿبلت وجمىىه مً فهم ول إلاحشاءاث الخلىُت الدعُير 

،باإلغافت  سكابت خعً جؿبُلها ،فان املشاحعت الذاخلُت للعملُاث الدعُير تهذف ئلى جدعين الؿشق 

 2لُت العملُاث .املعخعملت ووغع سكابت خىٌ فعا

 وماله عالكت باللىاهين وهبي عباسة عً مشاحعت الػىابـ املالُت وغىابـ ألاوشؿت إلاداريت:املزاجعت 

لخدذًذ مذي الالتزام باملعاًير املعخمذة والخىكعاث للخأهذ مً مؿابلتها مع ماهى الذاخلُت  والخىكُماث ،

 3والخىكُماث .معبلا ومذي الالتزام باللىاهين  مىغىع ومعذ

:يهذف مً املشاحعت البُئُت كُاط مذي الالتزام باألهكمت الخاضت بالبِئت والخلىر ًمىً أن  البيئيت املزاجعت

امليشاة والحفاف على ألاهكمت البُئُت وخماًتها مً مخخلف املطادس التي جإدًه ئلى جذهىس ألاهكمت ًىاحه 

الاهلشاع وجدذًذ وجلُُم املكاهش البُئُت الخالُت ،الطجُج البُئُت ومىاسدها وخماًت البِئت الاظخئزاف أو 

      4  ،املُاه العادمت .

 

 

 

                                                             
-0480،تخصص فحص محاسبً ،جامعة محمد خٌضر ،بسكرة ،سنة  دور المراجعة الداخلٌة فً تفعٌل حوكمة الشركات،خٌزار كلثوم 1

  .1،ص:0483
2

 ،مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنٌل شهادة الماستر ،تخصص تدقٌق محاسبً ،المراقبة والمراجعة الداخلٌة لمبٌعات المؤسسة  الظرٌف عبد الحق

 

15،ص:0483-0480ومراقبة التسٌٌر ،   
 

 

.51مرجع سابق ،ص:خلف هللا الوردات ، 
4  
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 املطلب الثالث :أهميت املزاجعت الداخليت 

ئن ئداسة املإظعت بخىقُفها آلالف ألاشخاص وامخالهها مخباعذة على بعػها حعلها جخعشع لىلظ في سكابت 

ادة حجم اللشاساث والاخخالظاث وهزا عذم جىفُز  دكت وهفاءة املعلىماث امللذمت ،ئغافت ئلى رلً فان ٍص

ادة جيلفت جذخالتهم ،ولهزا  املعامالث  )الطفلاث (أدي ئلى جىظع جذخل املشاحعين الخاسحُين وبالخالي ئلى ٍص

ع للمإظعاث وأهمُت حجم العملُاث املدللت مً ؾشفها ًفشع على ئداستها مػاعفت  الغشع فان الىمى العَش

ً ٌعخلذون أن  الؿلب على املعلىماث والبدث عً وظاةل للخدلم في الخؿبُم للخىحيهاث ئن بعؼ املعيًر

 1املشاحعت الذاخلُت واشفت هعذم الىفاءة والخُاهت .

 ًخجهىا معيرو ا املإظعاث بذسحت هبيرة للخأهذ مً أن ألاهذاف املعؿشة كذ جم بلىغها والخدلم مً أن هكام 

جإخز سٍت للحعاباث امللذمت عباسة عً معلىماث ملىعت وضادكت والتي ًمىً أن املخابعت واملشاحعت الذو 

ت هلاعذة الجخار   2اللشاساث الدعُيًر

جدذد أهمُت املشاحعت الذاخلُت بالذوس الزي جإدًه في جذعُم الىقُفت الشكابُت إلداسة املإظعت ،وجخطح 

ة والزي ًىادي بػشوسة جدعين ألاداء الشكابي مً الاججاه املتزاًذ خالٌ العىىاث العشش ألاخير طىسة خاضت ب

ادة خاالث فشل املإظعاث وئفالظها  مىً أن هشحع قهىس هزا الاججاه ئلى زالر عىامل وهي ٍص للمإظعت ٍو

 والخغُير في أهماؽ امللىُت وحغيراث في البِئت الىكامُت التي حعمل في الششهت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث :أساسياث املزاجعت الداخليت 

                                                             
..15الظرٌف عبد الحق ، المرجع السابق ،ص:

1  
 

.43معوج ذهبٌة  ،مرجع سابق  ،ص:
2
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 املطلب ألاول :معاًير املزاجعت الداخليت 

عشف عً معاًير املشحعت الذاخلُت بأنها امللاًِغ واللىاعذ التي ًخم الاعخماد عليها في جلُُم وكُاط عملُاث 

أن جيىن وفلا ملا اعخمذ املشاحعت الذاخلُت ،بدُث جمثل همىرج مماسظت املشاحعت الذاخلُت هما ًجب كعم 

مً كبل معهذ املذكلين الذاخلُين .وحعخبر معاًير املشاحعت الذاخلُت الطادسة عً معهذ املذكلين الذاخلُين 

العالم خُث جدشيل أدلت ئسشادًت مخياملت حعاعذ في غمان جىفُز أوشؿت املشاحعت  ألاهثر شُىعا وجؿبُلا في

 1الذاخلُت بشيل فعاٌ .

خُت امل  عاًير الذولُت للمماسظت املهىُت للمشاحعت الذاخلُت .ملدت جاٍس

يا .–بخاظِغ معهذ املذكلين الذاخلُين في فلىسٍذا 1941خلُت ظىت ًمىً جدذًذ بذاًاث املشاحعت ا  أمٍش

 عػىا .175،000:هى هُئت عاملُت للعاملين في مجاٌ املشاحعت الذاخلُت ،جػم أهثر مً  املعهد

ض عملُت املشاحعت الذاخلُت .هما حعذ املعاًير ئ جشجىض املعاًيراملعاًير :  لى عذد مً املبادب وجىفش ئؾاسا ألداء وحعٍض

 املعاًير الذولُت للمماسظت املهىُت للمشاحعت الذاخلُت .مخؿلباث ئلضامُت وجخألف 

 وهي مجمىعت املعاًير التي جدذد الطفاث الىاحب جىافشها في ول ئداسة أو كعم ملشاحعت معاًير الصفاث :-1

الذاخلُت للمشاة ،واللاةمين بمماسظت أوشؿت املشاحعت الذاخلُت وجخػمً معاًير الطفاث وهي جخػمً هال 

 مً املعاًير الخالُت :

 ًخؿلب جدذًذ أهذاف ،ضالخُاث ومعإولُاث وشاؽ املشاحعت ألاهداف ،الصالحيت واملسؤوليت :-1000

الذاخلُت بىزُلت سظمُت جيسجم مع مفهىم املشاحعت الذاخلُت وأخالكُاث املهىت واملعاًير ،وعلى الشةِغ 

 للمشاحعت مشاحعت وزُلت الخذكُم دوسٍا واخز مىافم أعلى ظلؿت .الخىفُزي 

 حعين الذاخلُين باالظخلاللُت في أداء واحباجه ،وله ضالخُت بذء ًخمخع املشاالاسخلالليت واملوضوعيت : -1100

ا ملماسظت اخخطاضاجه ،وعلى   أًت ئحشاءاث واهجاص أًت أعماٌ والخبلُغ عً أي عمل ،ولما سأي رلً غشوٍس

املشاحعين الذاخلُين أن ًيىهىا مىغىعُين في كُامهم بعملهم ،وان الًخازشوا بالبِئت التي ٌعملىن بها ،وان 

بفعالُت ومهىُت وبذون جديز ،هما عليهم أن ًخلُذوا باملعاًير الذولُت للمشاحعت وبالعلىن املنهي ًيىهىا 

 وباللىاهين والخىكُماث وأهكمت وئحشاءاث امليشاة .

 ًخعلم هزا املعُاس بما ًخىحب على املشاحعين الذاخلُين امخالن املعشفت ،عت وبذل العىاًت املهىيت :البرا-1200

واملهاساث ،والىفاءة املؿلىبت لالغؿالع بمعإولُاتهم الفشدًت ،وعلى وشاؽ املشاحعت الذلخلُت همجمىعت 

الغؿالع بمعإولُاتهم ،وبزٌ العىاًت أو الحطىٌ على املعشفت واملهاساث والىفاءاث ألاخشي  املؿلىبت لامخالن 
                                                             

عبد هللا عزت بركات ،التدقٌق والرقابة الداخلٌة على المؤسسات ،منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،مصر ،القاهرة ،0480،ص:04.
1  
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واملهاسة املخىكعت مً شخظ عادي عاكل ،ومشاحع داخلي هفإ .الًخػمً بزٌ العىاًت املهىُت العطمت مً 

 الخؿأ .

 ًخؿلب مً الشةِغ الخىفُزي للمشاحعت الذاخلُت أن ًػع بشهامجا:الخحسين الزكابت الىوعيت وبزهامج-1300

 الخدعين ،والزي ٌغؿي حمُع أعماٌ املشاحعت الذاخلُت .للشكابت الىىعُت ،وبشهامج 

 :معاًير ألاداء-2

فهي جطف ؾبُعت أوشؿت املشاحعت الذاخلُت وجػع امللاًِغ الىىعُت التي ًمىً أن ًلاط أداء املشاحعت 

بىاظؿتها ،ئر جطف ؾبُعت خذماث املشاحعت الذاخلُت ،وهزلً حعؿي معُاس للجىدة /الىىعُت ًمىً الذاخلُت 

ً كُاط أداء جلً الخذماث مً خالله وبطىسة عامت .هما حعؿي وضفا لخؿبُم معاًير في أهىاع معُىت مً م

ت التي ًلىم بها املشاحعىن الذاخلُىن وهي  م اليشاؾاث الخأهُذًت والاظدشاٍس مهام املشاحعت الذاخلُت عً ؾٍش

 جخػمً هال مً املعاًير الخالُت :

ًجب على الشةِغ الخىفُزي للمشاحعت الذاخلُت مع وغع خؿـ ت :إدارة وشاط املزاجعت الداخلي-2000

اث وشاؽ املشاحعت الذاخلُت ،ميسجمت مع أهكمت امليشاة ،وان ٌعشع مبيُت  على أظاط املخاؾش لخدذًذ أولٍى

خؿـ اليشاؽ املشاحعت الذاخلُت واملىاسد املؿلىبت ،هما على إلاداسة الخىفُزًت ومجلغ إلاداسة لادؾالع 

 واملطادكت وإلافطاح عً ازش أًت كُىد على املىاسد .

 طبيعت العمل ،وضع الليم وألاهداف وإلاعالن عنها .-2100

 الخأهذ مً فعالُت ألاداء ومعاءلت إلاداسة .-

ئًطاٌ مالخكاث الخذكُم ومعاعذة امليشاة بخعٍشف وجلُُم مىاكع الخؿش الهامت ،واملعاهمت في جدعين -

 الشكابت .الخؿش و أهكمت ئداسة 

 الذاخلُت ليل مهمت ًدذد هزا املعُاس املبادب ألاظاظُت للخخؿُـ عملُت املشاحعت الخخطيط للمهمت :-2200

 مخػمىت ألاهذاف والىؿاق والىكذ وجىصَع املطادس .

ً معلىماث وافُت للخدلُم جىفيذ املهمت :-2300 ف ،جدلُل ،جلُُم وجذٍو  ًجب على املشاحعين الذاخلُين حعٍش

 املهمت . أهذاف

ًجب على املشاحعين الذاخلُين ئًطاٌ هخاةج مهمت مباششة ،وان  ًخػمً ئًطاٌ إًصال الىخائج :-2400

 أهذاف املهمت والىؿاق باإلغافت ئلى الىخاةج املالةمت ،الخىضُاث وخؿـ .الىخاةج 

 ملشاكبت مخابعت ًجب على الشةِغ الخىفُزي للمشاحعت وغع واملدافكت على هكام رصد مزاحل الاهجاس :-2500

ش عنها لادداسة .  الىخاةج التي جم الخلٍش
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12500 A -للمشاحعت وغع أظلىب مخابعت للمشاكبت والخأهذ مً أن  الخىحيهاث     الخىفُزي  ًجب على الشةِغ 

 .إلاداسة جم جؿبُلها بفعالُت أو  أن إلاداسة الخىفُزًت كشسث جدمل معإولُت عذم اجخار ئحشاء 

C1250 ت ئلى املذي املخفم علُه معاملشاحعت الذاخلُت مشاكبت اظدبعاد هخاةج املهماث الاظعلى وشاؽ  -دشاٍس

 املعخفُذة .

 عىذما ٌعخلذ الشةِغ الخىفُزي للمشاحعت ئن إلاداسة كذ كبلذ معخىي مًللمخاطز:كبول إلادارة -2600

لم ًخم خل هزه املعاةل املخعللت علُه مىاكشت ألامش مع إلاداسة الخىفُزًت ئرا للميشاة،املخاؾش غير ملبىٌ 

 باملخاؾش.

 فهي جؿبُم ول مً معاًير الخىاص ومعاًير ألاداء في خاالث :معاًير الخىفيذ : -3

 *اخخباساث الالتزام 

 *الخدلُم بالغش والاخخُاٌ

 1 *الخلُُم الزاحي للشكابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاوي :مجال جطبيم املزاجعت الداخليت 

                                                             
.802-811ص : ،،مرجع سابقخلف عبد هللا الوردات 

1  
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ئن لىقُفت املشاحعت الذاخلُت مجاالث عذًذة مدل الخؿبُم وهزا على حمُع وقاةف املإظعت فاملشاحعت 

 ًماسظه وشاؾه ألحل مطلحت الجمُع ومً الىقاةف التي جيىن مدل معاًىت املشاحعت الذاخلُت .الذاخلُت 

ٌشمل هؿاق عمل املشاحع الذاخلي فدظ ومشاحعت حمُع العملُاث املالُت املسجلت في الذفاجش والسجالث 

مذي هفاءة وفعالُت هكام الشكابت الذاخلُت املؿبم في املإظعت ختى لى جم رلً بالخعاون مع املشاحع وهزلً 

 1ملعإولُاتهم ومهامهم . ألافشاد أداءوجلُُم معخىي  الخاسجي ،

خػمً هزا املعُاس الجىاهب الخالُت :هؿاق   املشاحعت الذاخلُت :ٍو

 ًخػمً هؿاق املشاحعت الذاخلُت فدظ وجلُُم هفاءة وفعالُت ألاداء مً خالٌ :

مشاحعت مذي ئمياهُت الاعخماد على املعلىماث املالُت والدشغُلُت وهضاهتها وهزلً الىظاةل املعخخذمت -

ش عً جلً لخدذًذ   املعلىماث .وكُاط وجطيُف وجلٍش

مشاحعت الىكم املىحىدة للخأهذ مً الالتزام بالعُاظاث والخؿـ وإلاحشاءاث واللىاهين ،واللىاةذ التي ًيىن -

ش .لها   جأزير على العملُاث والخلاٍس

 مشاحعت وظاةل الحفاف على ألاضىٌ والخدلم مً وحىدها ولما وان رلً ممىىا .-

 . جلُُم هفاءة اظخخذام املىاسد املعخخذمت-

 املىغىعت وئرا واهذ العملُاث أو مشاحعت العملُاث أو البرامج للخأهذ مً أن الىخاةج جخماش ى مع ألاهذاف -

 2البرامج جىفز هما جىفز هما هى مخؿـ لها .

 فدظ وجلُُم مذي ظالمت هكام الشكابت الذاخلُت في املششوع ومذي جدلُم أهذافها والتي جخمثل في :-

 املششوع مً أي جطشفاث غير مشغىب فيها .*خماًت ممخلياث ومىاسد 

 دكت املعلىماث املداظبُت التي ًيخجها الىكام املداظبي في املششوع .*

 *الخدلم مً مذي هفاءة اظخخذام املىاسد املخاخت بشيل امثل .

 *الخدلم مً مذي الالتزام باللىاهين والعُاظاث والاحشاءاث 

 املطلب الثالث :دور املزاجع الداخلي .

                                                             
1

مع دراسة حالة قسم تصدٌر الغاز التابع للنشاط التجاري  المراجعة الداخلٌة مهمتها ومساعدتها فً تحسٌن تسٌٌر المؤسسة، شعبانً لطفً

كلٌة العلوم االقتصادٌة ،العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نٌل –مقبوضات –لمجمع سون طراك الدورة  مبٌعات 

  .00،ص:0445/0440شهادة الماستر ،فرع إدارة األعمال 
2

دراسة مٌدانٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة – وظٌفة المراجعة الداخلٌة فً إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصادٌة سعودي حفصة ،فعالٌة وأداء

،ص 0480/0483والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،تخصص تدقٌق محاسبً مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادٌمً جامعة الوادي ،

  .84-42ص:
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ش لجىت   Cosoوفلا لخلٍش

 ئن الخؿىساث الخىىىلىحُت وعىملت أوشؿت ألاعماٌ وجضاًذ اخخماالث فشل املششوعاث وهبر خاالث الغش في 

ىُت وخاسحها شجعذ املىكماث على الاعخماد املتزاًذ على هكم الشكابت الذاخلُت وعلى   الىالًاث املخدذة ألامٍش

ر مً زالر ظىىاث على دساظت الشكابت الذاخلُت فان لجىت أضذسث ،بعذ مشوس أهثوقاةف املشاحعت الذاخلُت 

ش  ش على أهمُت الشكابت الذاخلُت 1992بعىىان إلاؾاس املخيامل للشكابت الذاخلُت في ظبخمبر جلٍش إهذ هزا الخلٍش ٍو

اخلُت في جدلُم أهذاف الىخذة الاكخطادًت وجىفير الذافع لهزه الىخذاث لترهيز حهىدها على هكم الشكابت الذ

ش املالي .  1املىحىدة لها ختى حعخؿُع الىفاء بمعإولُاث خىهمت الششواث وعملُاث الخلٍش

 ًفدظ املشاحع الذاخلي هكام حسجُل الفىاةذ ختى ًخأهذ مً أن املعخجذاث كذ اظخىفذ مً خُث مشاخل 

الشكابت الذاخلُت وجلعُم العمل وان الفىاجير ومشفم معها ضىسة مزهشة اظخالم البػاعت وأمش الششاء كذ 

جب أن ًؿابم سضُذ مشاكبت املىسدًً مع اعخمذث  للعذاد وسجلذ كبل جشخُلها لحعاباث املىسدًً .ٍو

 2مجمىعت أسضذة دفاجش املىسدًً ول فترة .

جم املشاحع الذاخلي ئعادة الىكش بطفت دوسٍت في ألاهكمت املىحىدة في مً املهام الشةِعُت التي جلع على عا

ش عً هزه امليشاة  شاحعها للخأهذ مً مذي التزام جدىم ؾبُعت العمل بما ًإزش على هخاةج الدشغُل والخلٍش ٍو

 الىخاةج ،وجدذًذ ما ئرا وان الخىكُم داخلها العاملين في هزه امليشاة بالخؿـ والعُاظاث وإلاحشاءاث

  3واللىاهين واللىاةذ التي بأفشاده ًدبع هذه الخؿـ والعُاظاث وخاغع لها أم ال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصت

                                                             
عبد الوهاب نصروا وشحاتة السٌد شحاتة ، ، مرجع سابق ، ص:000،005.

1  
عبد الفتاح محمد الصحن وفتحً رزق السوافٌري ،كلٌة التجارة ،جامعة اإلسكندرٌة ،0441،ص :00.

2  
:.كمال الدٌن مصطفى الدهراوى ،محمد السٌد سرٌا  ،مرجع سابق ،ص:801.

3  
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م بعذ دساظدىا لهزا الفطل الخاص باإلؾاس  وجطشفاث العام للمشاحعت الذاخلُت حعمل على ججمُع وجلٍى

هزه املعلىماث واملعاًير  مىغىعي لألدلت املخعللت بأخذار اكخطادًت مً احل الخأهذ مً دسحت الخىافم بين

املىغىعت مع جىضل الىخاةج املعخخذمين وروي الاهخمام وهطذ املعاًير الذولُت للمماسظت املهىُت للمشاحعت 

الذاخلُت على الػىابـ وألاظغ التي جدىم كعم املشاحعت الذاخلُت ،بما ًمىنها مً جدلُم أهذافها بفعالُت 

 دواث وئجباعها ملشاخل مً احل الخؿبُم العلُم .وهفاءة ،وهزا باعخمادها على جلىُاث وأ
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 جمهيد :

حهاقم الاَخمام بمفهىم خىهمت الشغواث زالٌ الؿىىاث اإلااغُت ،وطلً إلاا له مً جإزحر نلى الهضًض مً 

الاكخطاصًت والاحخمانُت ،خُث تهضف بلى جدلُم مطالح ألافغاص والشغواث واإلاجخمهاث هيل ،بما الىىاحي 

ٌهمل نلى غمان ؾالمت الاكخطاصًاث وجدلُم الخىمُت الشاملت في ول مً الضٌو اإلاخلضمت والىاشئت هما 

ؼ كضعة ؤي شغهت نلى  ُاول حُضة لخىهمت الشغواث مؿلبا ؤؾاؾُا لخهٍؼ اإلاىافؿت وحظب ؤضبذ وحىص ازغ َو

اصة الاَخمام بالخىهمت زالٌ الؿىىاث  الاؾدثماعاث ،وجىحض الهضًض مً الهىامل وألاؾباب التي ؤصث بلى ٍػ

ألازحرة ،ولهل ابغػ الخاحت اإلااؾت بلى اؾخهاصة زلت اإلاخهاملحن في ألاؾىاق والتي وان الفؿاص وؾىء ؤلاصاعة مً 

اإلاخلضمت ،مً زالٌ الخىهمت بلى وغو ألازغ والخىكُماث التي ؤَم ؤؾبابها وحؿعى اإلاىكماث الضولُت والضٌو 

 جدىم نمل الشغواث في مسخلف ألاؾىاق .

 خُث جىاٌو اإلابدث ألاٌو بلى مفاَُم وؤؾاؾُاث ؤؾاؾُت،ونلُه فلض جم جلؿُم الفطل بلى زالر مباخث 

دث الثالث بؾهاماث ؤؾـ ومباصت خىهمت الشغواث ،ؤما اإلابلخىهمت الشغواث ؤما اإلابدث الثاوي جىاٌو 

 اإلاغاحهت الضازلُت في جفهُل خىهمت الشغواث .
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 املبحث ألاول :مفاهيم وأساسياث لحىهمت الشرواث 

 خكي مفهىم خىهمت الشغواث في الؿىىاث ألازحرة باَخمام هبحر مً كبل الهضًض مً اإلاىكماث الضولُت 

 .خهغف نلى ول ماًسظ خىهمت الشغواثَظا اإلابدث للوالاكخطاصًحن في مسخلف صٌو الهالم لظلً زططىا 

 املطلب ألاول:ماهيت حىهمت الشرواث  

 فلض ػاص الاَخمام بمفهىم خىهمت الشغواث في الهضًض مً الاكخطاصًاث زالٌ الهلىص الللُلت اإلااغُت ونلب 

 الاجهُاعاث وألاػماث التي شهضتها الهضًض مً الضٌو .

ف   خىهمت الشغواث .فلض ازخلف الىحهاء في حهٍغ

حهٍغف البىً الضولي 6هي مماعؾت للؿلؿت الؿُاؾُت وعكابت بصاعة اإلاىاعص اإلااؾؿاجُت مً احل جىمُت 

 1واحخمانُت .اكخطاصًت 

م جخم بصاعة الشغهت والغكابت نليها .  َى هكام مخيامل للغكابت الضازلُت والًحر اإلاالُت نً ؾٍغ

خضي بها بصاعة الشغواث لخًؿُت عبدُت للشغهت وكُمتها نلى اإلاضي َى مجمىنت مً اللىانض والخىافؼ والتي ته

 2لطالح اإلاؿاَمحن .البهُض 

 ىمت هي مجمىنت نالكاث بصاعة الشغهت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن وطوي اإلاطلخت هما ؤجها جغهؼ نلى ؤن الخ

ل في  ؤزالكُاث الشغهت ومطالح اإلاجخمو ًمىً ؤن جازغ في ؾمهت الشغهت وجازغ نلى هجاخها في ألاحل الؿٍى

ل ألاحل مً زالٌ ؤخيام واضخت ومفهىمت .حظب  ً وعؤؽ اإلااٌ ؾٍى  3اإلاؿدثمٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Carlos Santios ,Good, Governance and Aid  Effectivenes ,Ihe  wold bank and conditionality Ihe Georgetoun public policy revieu 

,volume 7Namber 1full,2001,p5.  

.905مغحو ؾابم ،ص6 ،مدمض ؾمحر الطبان  2  

  3ضالح خؿً ،البىىن واملصارف ومىظماث ألاغمال "مػاًير حىهمت املؤسساث املاليت صاع الىخاب الخضًث اللاَغة ،1033،ص ص99-936.
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  1بإجها الىكام الظي ًخم مً زالله جىحُه ؤنماٌ اإلاىكمت ومغاكبتها نلى ؤنلى مؿخىي  َىان مً ٌهغف الخىهمت

 .ت للمؿاولُت والجزاَت والشفافُت مً احل  جدلُم ؤَضافها والىفاء باإلاهاًحر الالػم

بإجها مجمىنت مً اللىاهحن واللىاثذ وؤلاحغاءاث التي جمىً مً زاللها الشغهت مً  ؤًػا الخىهمتهما حهغف 

عبدُتها وكُمتها في اإلاضي البهُض لطالح اإلاؿاَمحن .حهكُم 
2 

ىان مً ٌهغف الخىهمت واألحي  6"هي مجمىنت مً الؿغق التي ًمىً مً زاللها ؤن ًخإهض اإلاؿدثمغون مً َو

 3م .عبدُت مهلىلت الؾدثماعاتهجدلُم 

ف الؿابلت وؿخيخج ؤن خىهمت الشغواث هي 6  مً زالٌ الخهاٍع

ف شامل للخىهمت  مىً بصعاج حهٍغ لت جدمي مطالح اإلاؿاَمحن فيها ٍو هكام ًخم وفلا له حؿُحر ماؾؿت بؿٍغ

والخالي 6الخىهمت الشغواث هي نباعة نً هكام كاثم ؤؾاؾا نلى بصاعة الهالكاث بحن مسخلف ألاؾغاف الشغواث 

لت حؿمذ بدماًت مطالح وخلىق طاث ال طلت بالشغهت بًغع جدلُم ألاَضاف ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت بؿٍغ

 . فيها اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمٍغً

ف الؿابلت ًخطح بلى وحىص زطاثظ الخالُت 6  مً زالٌ الخهاٍع

 6ؤي بجبام الؿلىن ألازالقي اإلاىاؾب والصخُذ . الاهضباط

 ماًدضر .ؤي جلضًم ضىعة خلُلُت ليل الشفافيت :

 ؤي الًىحض جإزحر وغًىؽ يحر مالثمت  للهمل .الاسخلالليت :

 مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىفُظًت .6ؤي بميان جلُُم وجلضًغ ؤنماٌ  املساءلت

 6ؤي وحىص مؿاولُت ؤمام حمُو ألاؾغاف طوي اإلاطلخت في الشغهت . املسؤوليت

 

 

 

                                                             
(،الؿبهت الثاهُت ،الضاع الجامهُت  شرواث كطاع غام وخاص ومصارف :املفاهيم واملبادئ والخجارب واملخطلباثؾاعق نبض الهاٌ خماص ،شغواث ) 1

ت ،مطغ ،   .00،ص10036،ؤلاؾىىضٍع
،ماجمغ مخؿلباث خيىمت وؤؾىاق اإلااٌ الهغبُت ،شغح حىهمت الشرواث وأسىاق املال املىظمت الػربيت للخىميت إلاداريت امام خامض آٌ زلُفت ،2

 .الشُش

.00،ص10036حمهىعٍت مطغ ماًى  2  

ً الخىفظًحن ت ،مطغ ، مدمض مطؿفى ؾلُمان ،خيىمت الشغواث وؤنػاء مجالـ ؤلاصاعة واإلاضٍع .31،ص10046،الضاع الجامهُت ،ؤلاؾىىضٍع 3  
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 1ؤصخاب اإلاطلخت في الشغهت .6ؤي ًجب اخترام خلىق مسخلف اإلاجمىناث  الػدالت

وللىانض خىهمت الشغواث وجدضص بلى صعحت َىان ؤعبهت ؤؾغاف عثِؿُت جخإزغ وجازغ في الخؿبُم الؿلُم إلافهىم 

 مضي الىجاح ؤو الفشل في جؿبُم َظٍ اللىانض وهي 6هبحرة 

م ملىُتهم لألؾهم وطلً ملابل الخطىٌ نلى املساهمين : م ًلىمىن بخلضًم عاؽ اإلااٌ للشغهت نً ؾٍغ َو

م مً لهم الخم في ازخُاع ؤعباح  ل َو اإلاىاؾبت الؾدثماعاتهم ،وؤًػا حهكُم كُمت للشغهت نلى اإلاضي الؿٍى

 ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاىاؾبحن لخماًت خلىكهم .

م مً ًمثلىن اإلاؿاَم: إلادارةمجلس  حن وؤًػا ألاؾغاف ألازغي مثل ؤصخاب اإلاطالح ،ومجلـ ؤلاصاعة َو

ً الخىفظًحن والظي ًىول بليهم ؾلؿت ؤلاصاعة الُىمُت ألنماٌ الشغهت .ًلىم   بازخُاع واإلاضًٍغ

ى مجمىنت ألاؾغاف لهم اإلاطالح صازل الشغهت مثل الضاثىحن واإلاىعصًً والهمالء أصحاب املصالح : َو

جوالهماٌ  ب مالخكت ان َاالء الاؾغاف ًيىن لضحهم مطالح كض جيىن مخهاعغت ومسخلفت في واإلاىقفحن ،ٍو

بهؼ ألاخُان فالضاثىىن نلى ؾبُل اإلاثاٌ حهخمىن بملضعة الشغهت نلى الؿضاص ،في خحن حهخم الهماٌ 

 2واإلاىقفحن نلى ملضعة الشغهت نلى الاؾخمغاع .

 الشرواث  (:ألاطراف املػىيت بخطبيم مفهىم حىهمت1-2)الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ،ع مدمض اإلاطض  .33،ص10026مطؿفى ؾلُمان ،خىهمت الشغواث ومهالجت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،الضاع الجامهُت ،ؤلاؾىىضٍع

 

                                                             
.43،مغحو ؾابم ،ص6 ؾاعق نبض الهاٌ خماص ، 1  

اب هطغ نلى شخاجت  .10اإلاغحو الؿابم ص6،نبض الَى 2  

األطراف المعنية بتطبيق  

 مفهوم حوكمة الشركات 

 المساهمين 

 مجلس اإلدارة 

 اإلدارة 

 أصحاب المصالح 
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 املطلب الثاوي :أسباب ودوافؼ حىهمت الشرواث 

 أسباب حىهمت الشرواث :

 ؤَم ألاؾباب والضوافو التي جاهض غغوعة جبني مفهىم خىهمت الشغواث هي 6-

 الفطل بحن اإلالىُت وؤلاصاعة والغكابت نلى ألاصاء .-3

 جدؿحن الىفاءة الاكخطاصًت .-1

 بًجاص الهُيل الظي جدضص مً زالٌ ؤَضاف الشغهت ووؾاثل جدلُم جلً ألاَضاف ومخابهت ألاصاء .-9

ما اإلاغاحهت والخهضًل لللىاهحن الخاهمت في ؤصاء -0 الشغواث بدُث جخدىٌ مؿاولُت الغكابت بلى هال الؿغفحن َو

 .ثلىن في الجمهُت الهامت للماؾؿت بصاعة الشغهت واإلاؿاَمىن مممجلـ 

ً ن-1 ومؿاولُاث  ؤلاصاعةومهام مجلـ  الخىفُظًحنضم الخلـ بحن اإلاهام واإلاؿاولُاث الخاضت باإلاضًٍغ

 ؤنػاثه .

ؼ اإلاؿاءلت وعفو صعحت الثلت .-2  جلُُم ؤصاء ؤلاصاعة الهلُا وحهٍؼ

ً اإلادلُحن وألاحاهب بمياهُت -3  جمىحن الشغواث مً الخطىٌ نلى جمىٍل مً حاهب نضص اهبر مً اإلاؿدثمٍغ

 1مشاعهت اإلاؿاَمحن واإلاىقفحن والضاثىحن واإلالغغحن وؤلاؾالم بضوع اإلاغاكبحن باليؿبت ألصاء الشغواث .

 املطلب الثالث :أهداف وأهميت حىهمت الشرواث  

 أوال :أهداف حىهمت الشرواث 

غ والاكخطاص والؿىقي في الىىاحي الخالُت 6  حهخبر الخىهمت الفهالت كانضة ؤؾاؾُت لخؿٍى

غ اإلاالُت . *الىىاحي اصة ؤلافطاح والشفافُت في الخلاٍع  اإلاالُت للشغواث 6خُث تهضف الخىهمت بلى ٍػ

ً ومجلـ الهضالت نلى  غ بصاعة  الشغهت ومؿانضة اإلاضًٍغ ت للشغواث 6وتهضف بلى جدؿحن وجؿٍى *الىىاحي ؤلاصاٍع

ؾلُمت وغمان اجساط كغاعاث ؾلُمت جػمً الهضالت لجمُو ألاؾغاف طاث اإلاطالح الىىاحي  بؾتراجُجُتبىاء 

اصة الاهػباؽ في الؿىق وغمان حمُو الخلىق . هُت تهضف بلى ٍػ  اللاهىهُت والدشَغ

 

                                                             
ؼ الكخطاص وؤلاصاعة ،مجلت  نىع بً ؾالمت الغخُلي ،لجان اإلاغاحهت هإخض صناثم خىهمت 1 الشغواث )خالت الؿهىصًت (مجلت حامهت اإلالً نبر الهٍؼ

  .340ص6 3،1004الهضص11
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*الىىاحي الاحخمانُت 6"وتهضف الخىهمت بلى ججىب خضور ألاػماث في الاكخطاص وماله مً ازغ نلى حمُو 

 1اإلاجخمو

 :أهداف حىهمت الشرواث 33شكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .02ص10396اإلاطضع 6نُض خامض لشمغي ،مجلت اإلاداؾبت ،اإلالخلى الؿهىصي ألاٌو لغئؾاء ؤكؿام اإلاداؾبت بالجامهت الؿهىصًت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.111-113ص6 1039،مىخبت اإلاجخمو الهغبي ،ألاعصن ،3مطؿفى ًىؾف وافي ،ألاػمت اإلاالُت الاكخطاصًت الهاإلاُت وخىهمت الشغواث ،الؿبهت  1  

 اهداف حوكمة الشركات

 تحقيق الشفافية والعدالة 

 حماية حقوق المساهمين 

 تنمية االستثمارات وتدفقاتها 

 إيجاد فرص عمل جديدة 

 األداء المالي الجيد 

تحسين القدرة التنافسية للوحدات 

 االقتصادية 

 محاربة الفساد من الجانب المادي أو

 اإلداري اواالخالقي 

 جذب االستثمارات والحد من هروب 

 رؤوس األموال 

 

 



 الفصل الثاني :                                                      اإلطار النظري لحوكمة الشركات 

    

 
28 

 ثاهيا :أهميت حىهمت الشرواث 

اؾخدضار ؤصواث والُاث حهكُم زغوة اإلاالن وجضنُم جىافؿُت الشغواث في ألاؾىاق الهاإلاُت ،وزاضت في قل -

 حضًضة ،وخضور اهضماحاث ؤو اؾخدىاط ؤو بُو إلاؿدثمغ عثِس ي . مالُت

 جىفحر الخماًت ألصخاب  اإلاطالح ،واإلادافكت نلى خلىق خملت ألاؾهم وزاضت ألاكلُت مً خملت ألاؾهم .-

 لخىهمت الشغواث ؤَمُت هبحرة فهي حهمل نلى جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت واللاهىهُت والغفاٍ الاحخماعي -

لالكخطاصًاث اإلاجخمهاث ،خُث حهخم اللاهىن بالُاث الخىهمت ألجها حهمل نلى الىفاء بالخلىق ألاؾغاف 

ً ،الهاملحن اإلال اإلاخهضصة  1غغحن والبىىن .والتي جػم خملت ألاؾهم  مجلـ ؤلاصاعة اإلاضًٍغ

 

 (اهميت حىهمت الشرواث .3-2الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 323املرحؼ السابم ص: املصدر :مصطفى ًىسف وافي ألازمت املاليت الاكخصادًت الػامليت

 

 

 

 

 

 

                                                             
.19-11،ص10036الشغواث وصوع مجلـ ؤلاصاعة ،اجداص اإلاطاعف الهغبُت ، نضهان بً خُضع صعوَش ،خىهمت 1  

 أهمية حوكمة الشركات 

محاربة الفساد الداخلي -  

ضمان النزاهة والحيطة -  

تحقيق السالمة والصحية -  

تحقيق االستقامة ومنع االنحرافات -  

تقليل فعالية المحاسبة الداخلية -  

تحقيق فعالية المراجعة الخارجية -  
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 املبحث الثاوي :أسس ومبادئ حىهمت الشرواث 

جلىم خىهمت الشغواث نلى مجمىنت مً اإلاباصت التي جمثل صنامت ؤؾاؾُت لها ،وهكغا ألَمُتها خغضذ 

اإلااؾؿاث الضولُت نلى وغو مهاًحر ًخم الالتزام بها ،وفي َظا اإلابدث ؾِخم الخهغف نلى مباصت الهضًض مً 

ا ومدضصاتها وهظا ألاؾغاف  اإلاهىُت بخؿبُلها .  خىهمت الشغواث عواثَؼ

    حىهمت الشرواثاملطلب ألاول :مبادئ 

                                                       6     للض كامذ مىكمت الخهاون الاكخطاصي 

بىغو مباصت لخىهمت الشغواث ،خُث جػمىذ الىعكت الطاصعة نً مىكمت الخهاون الاكخطاصي والخىمُت 

 ؾخت مباصت جخمثل في ماًلي1000ىت زمؿت مباصت بِىما جػمىذ الىعكت الطاصعة ؾ3555ؾىت 

 ضمان وحىد أسس من احل إطار فػال لحىهمت الشرواث :-ا

اع خىهمت الشغواث بان ٌهمل نلى عفو مؿخىي الشفافُت وهفاءة ألاؾىاق اإلاالُت ،وان ًخماش ى ًجب نلى بؾ- 

ىػم اإلاؿاولُاث بحن الجهاث اإلاؿاولت بشيل واضح ومىذ الؿلؿت واإلاىاعص للؿلؿاث مو  ؤخيام اللاهىن ٍو

 والخىكُمُت لخإصًت مهامهم بيل مهىُت ومىغىنُت .الاشغافُت 

 حفظ حلىق املساهمين والىظائف الرئيسيت للمالن :-ب

ل ملىُت ألاؾهم وحؿهُل مشاعهت فانلت للمؿاَمحن نىض اجساط اللغاعاث واهخساب مجلـ   وحشمل هلل ؤو جدٍى

ت ،وجىغُذ اللىانض وألاخيام ؤلاصاعة  ،وخم اإلاؿاَمحن في اإلاشاعهت في اللغاعاث اإلاخهللت بالخًحراث الجهٍى

 1ي جدىم عكابت الشغواث اإلاؿاَمت في ألاؾىاق  اإلاالُت .الت وؤلاحغاءاث

 املػاملت املدساويت للمساهمين :-ج

ت ليافت اإلاؿاَمحن وألاحاهب وان جيىن لضحهم الشغواث ًجب ؤن ًػمً بؾاع الخىهمت  اإلاهاملت اإلادؿاٍو

 للخطىٌ نلى حهىٍؼ فهلى في ؤي خالت اهتهان لخلىكهم .الفغضت 

 

 دور أصحاب املصالح في حىهمت الشرواث :-د

ًجب ؤن ٌهترف بؾاع خىهمت الشغواث بدلىق ؤصخاب اإلاطالح التي ًيشئها اللاهىن ؤو التي جيشا هدُجت 

همل نلى حصجُو الخهاون اليشـ بحن الشغواث وؤصخاب اإلاطالح في زلم الثروة ،فغص الاجفاكُاث  مخبضلت َو

 الؿلُمت مالُا. واؾخضامت اإلايشاث الهمل ،

                                                             
1 OCED, principe  de la ouvertement d’entreprise ,2004 

http://www,Oedc ,org,cousultation  le 14/03/2015  

http://www,oedc/
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 إلافصاح والشفافيت :-ه

مً لخىحُه الشغهت اإلاخابهت الفهالت لإلصاعة  ؤلاؾتراجُجُتًجب ؤن ًػمً بؾاع الخىهمت الشغواث ؤلاعشاصاث 

مجلـ ؤلاصاعة ومداؾبت مجلـ ؤلاصاعة نً مؿاولُاجه ججاٍ ول مً الشغهت واإلاؿاَمحن .جدلُم كبل 

ت للشغواث ،بما في طلً الىغو اإلاالي وؤلاصاعي في الىكذ اإلاىاؾب ل ؤلافطاح الصخُذ ألمىع الهامت والجىٍَغ

مغاناة ؤن ًيىن ؤلافطاح شامال وان ال ًلخطغ نلى اإلاهلىماث الهامت فلـ بل ٌشمل  وخلىق اإلالىُت ،َظا

ذ . مهلىماث ؤزغي والىخاثج  اإلاالُت والدشًُلُت وؤَضاف الشغهت ،واإلالىُت الغثِؿُت لألؾهم وخلىق الخطٍى

 مسؤولياث مجلس إلادارة :-و

ؤلاؾتراجُجُت لخىحُه الشغهت اإلاخابهت الفهالت لإلصاعة مً ًجب ؤن ًػمً بؾاع الخىهمت الشغواث ؤلاعشاصاث 

 1مجلـ ؤلاصاعة ومداؾبت مجلـ ؤلاصاعة نً مؿاولُاجه ججاٍ ول مً الشغهت واإلاؿاَمحن . كبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1ؾالم مدمض نبىص ،ألازمت املاليت الػامليت بين مبدأ إلافصاح والشفافيت بحث ملدم إلى املؤجمر الػاملي الثالث ،نمان ،ألاعصن ،1005،ص326.
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      املطلب الثاوي :روائس حىهمت الشرواث 

 بضاًت ًخم جدضًض عواثؼ خىهمت الشغواث ومً زم مدضصاتها .                      

 أوال :روائس حىهمت الشرواث

 جغهؼ خىهمت الشغواث نلى زالر عواثؼ ؤؾاؾُت جخمثل في 6

 ًخم غمان الالتزام بالؿلىن ألازالقي مً زالٌ 6السلىن ألاخالقي :

 اإلانهي الغشُض .الالتزام باألزالكُاث الخمُضة وكىانض الؿلىن -

 التي لها نالكت بالشغهت . الخىاػن في جدلُم مطالح ألاؾغاف -

 الطضق والشفافُت نىض جلضًم اإلاهلىماث .-

 اللُام بمخؿلباث اإلاؿاولُت الاحخمانُت والخفاف نلى بِئت هكُفت .

 الركابت واملساءلت :

ؤؾغاف عكابُت مباشغة مثل 6اإلاؿاَمحن ،مجلـ ؤلاصاعة لجىت اإلاغاحهت اإلاغاحهحن الضازلُحن 

 ،اإلاغاحهحن الخاعحُحن .

 ؤؾغاف عكابُت نامت مثل 6َُئت ؾىق اإلااٌ ،البىعضت البىىن .-

 ؤؾغاف عكابُت ؤزغي مثل 6اإلاىعصًً ،الهمالء ،اإلالغغحن ...الخ -

 إدارة املخاطر :

 اٌ إلصاعة اإلاساؾغ .وغو هكام حُض وفه-

 مطالح في الىكذ اإلاىاؾب .1غمان جىضُل اإلاساؾغ بلى اإلاؿخسضمحن وؤصخاب اٌ-

 ثاهيا :محدداث حىهمت الشرواث :

ختى حؿخفُض الشغواث والضٌو مً مؼاًا جؿبُم خىهمت الشغواث ًجب جىفغ مجمىنت مً اإلادضصاث التي 

 بصاعة الشغهت ،وجخمثل َظٍ اإلادضصاث فُما ًلي 6اللىاهحن واللىانض التي حؿانض نلى خؿً جػمً جىفُظ 

مً جىفُظ اللىاهحن واللىانض التي حؿانض نلى خؿً بن وحىص مثل َظٍ اإلادضصاث ًػ*املحدداث الخارحيت :

 الشغهت ،وجخمثل َظٍ اإلادضصاث فُما ًلي 6بصاعة 

هاث وؤلاحغاءاث اإلاىكمت -ا اإلاىار الهام لالؾدثماع اإلاىكم لألوشؿت الاكخطاصًت في الضٌو مثل اللىاهحن والدشَغ

 الهمل والشغواث .لؿىق 

ت .-ب  جىكُم اإلاىافؿت ومىو اإلاماعؾاث الاخخياٍع

 للُام اإلاشغوناث وهفاءة ألاحهؼة الغكابُت في ؤخيام  هفاءة وحىص اللؿام اإلاالي الظي ًىفغ ألامىاٌ  الالػمت-ج

                                                             
. 21مغحو ؾبم طهٍغ  ص6، ص ؾاعق نبض الهاٌ خما 1  
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 الغكابت نلى الشغواث .

 وحىص بهؼ اإلااؾؿاث الظاجُت الخىكُم مثل الجمهُاث اإلاهىُت والشغواث الهاملت في الؿىق اإلاالُت .-ص

ت .-ٌ  وحىص ماؾؿاث زاضت باإلاهً الخغة مثل مياجب اإلاداماة واإلاياجب الاؾدشاٍع

 خمثل َظٍ اإلادضصاث فُما ًلي 6وجمحدداث داخليت :

 جدضص ؤؾلىب وحشيل اللغاعاث صازل الشغهت . التيوألاؾـ اللىانض والخهلُماث -ا

ً الخىفُظًحن مً احل جدلُم الخهاعع -ب جىػَو الؿلؿاث واإلاهام بحن الجمهُت الهامت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاضٍع

 ألاؾغاف.مطالح َظٍ بحن 

اصة الثلت في الاكخطاص اللىمي . الخىهمت جاصي-ج  1في النهاًت بلى ٍػ

 املطلب الثالث :ألاطراف املػىيت بخطبيم حىهمت الشرواث 

وجازغ في جؿبُم الؿلُم للىانض خىهمت الشغواث ،وجدضص بلى صعحت هبحرة َىان ؤعبهت ؤؾغاف عثِؿُت جخإزغ 

 6ُم َظٍ اللىانض وَظٍ ألاؾغاف هي الىجاح والفشل في جؿبمضي 

   Les  actionnaires املساهمىن 

م ملىُتهم لألؾهم - وحهكُم كُمت الشغهت نلى اإلاضي َم مً ًلىمىن بخلضًم عاؽ اإلااٌ الشغهت نً ؾٍغ

مليىن الخم في البهُض ،مما  تها ملابل الخطىٌ نلى ألاعباح اإلاىاؾبت الؾدثماعاتهم ٍو ًدضص مضي اؾخمغاٍع

ًت خلىكهم وباإلالابل نضم جدلُم ألاعباح اإلاجضًت ًللظ عيبت ازخُاع ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاىاؾبحن لخما

مىً جدلُم ؤَضاف اإلاؿاَمحن مً  اصة ؤوشؿت الشغهت مما ًازغ نلى مؿخلبل الشغهت ،ٍو اإلاؿاَمحن في ٍػ

 زالٌ خؿً ازخُاع ؤنػاء ؤلاصاعة الهلُا إلصاعة الشغهت غمً اللىاهحن والؿُاؾاث اإلاؿلىبت .

 Conseil dadministationمجلس إلادارة 

- ً  مً ًمثلىن اإلاؿاَمحن وؤًػا ألاؾغاف ألازغي مثل ؤصخاب اإلاطالح ،ومجلـ ؤلاصاعة ًلىم باالزخُاع اإلاضًٍغ

الخىفُظًحن والظًً ًىول لهم ؾلؿت ؤلاصاعة الُىمُت ألنماٌ الشغهت ،وبغؾم الؿُاؾاث الهامت وهُفُت 

نلى ؤصائهم ،وكض بُيذ مباصت الخىهمت بان ؤنػاء خلىق اإلاؿاَمحن باإلغافت بلى الغكابت  اإلادافكت نلى

 2مجلـ ؤلاصاعة ًػؿلهىن بىىنحن مً الىاحباث نً كُامهم بهملهم .

                                                             
ث وصوعَا في ؤلاضالح الاكخطاصي الشروا دور حىهمت الشرواث في الخىميت الاكخصادًت ،مداخلت في املؤجمر الػلمي ألاول حىل حىهمتمىاع خضاص ، 1

  .03ص6 1004ؾبخمبر ،ولُت الاكخطاص ،حامهت صمشم 31-32

 2فاجذ يالب ،جطىر وظيفت الخدكيم في مجال ر حىهمت املؤسساث لخجسيد مبادئ ومػاًير الخىميت املسخدامت صعاؾت لبهؼ اإلااؾؿاث الطىانُت 

  .30ص6 1033ؤلاؾتراجُجُت للخىمُت اإلاؿخضامت ،حامهت ؾؿُف ،مظهغة ماحؿخحر ،جسطظ بصاعة ألانماٌ 
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L  إلادارةadministration   : 

غ الخاضت باألصاء الفهلي بلى مجلـ ؤلاصاعة ،هما ؤن - وهي اإلاؿاولت نً ؤلاصاعة الفهلُت للشغهت وجلضًم جلاٍع

نً حهكُم ؤعباح الشغهت وػٍاصة كُمتها باإلغافت بلى مؿاولُاتها ججاٍ ؤلافطاح جيىن مؿاولت ؤلاصاعة 

ا للمؿاَمحن ،وؤلاصاعة هي خللت وضل بحن مجلـ ؤلاصاعة وبلُت ألاؾغاف  والشفافُت في اإلاهلىماث التي جيشَغ

ظ عيباث اإلاخهاملت مو الشغهت لظا ًجب الخغص نلى ازخُاع ؤفغاص ؤلاصاعة بهىاًت ألجهم مً ًلىم بدىفُ

 اإلاؿاَمحن ومجلـ ؤلاصاعة .

              Les partenaires اصحاب املصالح       

 َى مجمىنت مً ألاؾغاف لهم مطالح صازل الشغهت مثل الضاثىحن اإلاىعصًً واإلاىقفحن وكض جيىن مطالح َظٍ 

خإزغ مفهىم خىهمت  الشغواث بشيل هبحر بالهالكاث بحن َظٍ  ألاؾغاف مخهاعغت ومسخلفت في بهؼ ألاخُان ،ٍو

 ألاؾغاف تهم الظًً ًلىمىن بإصاء  اإلاهام التي حؿانض الشغهت نلى ؤلاهخاج  وجلضًم الؿلو والخضماث وبضوجهم 

 الحؿخؿُو ؤلاصاعة وال ختى مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن جدلُم الاؾتراجُجُاث اإلاىغىنت للشغهت .

 ت الداخليت في جفػيل حىهمت الشرواث املبحث الثالث :إسهاماث املراحػ

ٌهمل اإلاغاحو الضازلي مو مجلـ ؤلاصاعة لجىت اإلاغاحهت ولجىت اإلاساؾغة بن وحضث مً احل بصاعة اإلاساؾغ 

فهالُت الغكابت الضازلُت هيل ومً اإلادخمل ؤن جيىن وقُفت اإلاغاحهت الضازلُت هي الىخُضة صازل وغمان 

صاعة اإلاساؾغ عكابت في الشغهت ،مً زالٌ جلضًم اإلاشىعة وجلضًم جإهُض الشغهت التي ًيىن لها فهم نمُم بة

ا مً اإلاهاممؿخلل ومىغىعي إلاجلـ ؤلاصاعة نً هفاًت وفهالُت الغكابت ألاؾاؾُت وؤوشؿت   بصاعة اإلاساؾغ ويحَر

 املطلب ألاول :دور املراحػت الداخليت في جلييم هظام الركابت لدغم حىهمت الشرواث

زالٌ َظٍ الفترة قهغث الفػاثذ اإلاالُت  الدؿهُىاث، خُثجؼاًض الاَخمام بالغكابت الضازلُت في بضاًت 

ىُت ،والتي وان مً بحن ؤؾبابها غهف ؤهكمت الغكابت الضازلُت والاكخطاصًت  زاضت في  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 للشغواث .

 أوال :ماهيت الركابت الداخليت 

ضازلُت مً الىكم الغثِؿُت والهامت ألي مشغوم ،خُث حهخبر هلؿت البضاًت إلاهام اإلاضكم ٌهخبر هكام الغكابت ال

وألاؾاؽ الظي ًغجىؼ نلُه نىض بنضاصٍ لبرهامج الخضكُم وجدضًض إلاضي الازخباعاث التي ؾُلىم بها ،ؤي الخاعجي 

ظا ٌهخمض نلى مضي كىة ؤو غهف  جدضًض ؤؾلىب الخضكُم الظي ؾُدبهه ؾىاء وان جضكُم وامل ؤو حؼجي ،َو

 .الضازلُت  هكام الغكابت
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 *مفهىم الركابت الداخليت :

 من كبل مػهد املدكلين الداخليين :

 مً ؤجها الخؿت الخىكُمُت والسجالث وؤلاحغاءاث التي تهضف للمدافكت نلى مىحىصاث اإلايشاة وغمان هفاًت 

اؾخسضامها والخإهض مً ؾالمت وصكت السجالث اإلاداؾبُت بدُث حؿمذ بةنضاص بُاهاث مالُت ٌهخمض نليها 

 1ؾبلا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها .ومدػغة 

ىُت الغكابت الضازلُت   نغف مجلـ مهاًحر اإلاغاحهت ألامٍغ

اصة جيالُف هكم الغكابت  بإجها الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاىغىنت لخىفحر وصعحت مهلىلت مً الخإهُض )نضم ٍػ

نً اإلاىافو اإلاخىكهت مً جلً الىكم (نلى اهجاػ ؤَضاف مهُىت زاضت باإلايشإ ،ؤن الؿُاؾاث الضازلُت 

و لخىفُظ بحغاءاث اإلاغاحهت الضازلُت وؤلاحغاءاث اإلاخهللت بالبُاهاث اإلاالُت في خالت اؾخسضامها بىاؾؿت اإلاغاح

 مهلىٌ نً جدلُم ألانغاع الخالُت بإجها وشاؽ ،ؤو نملُت جخإزغ بةصاعة اإلايشاة ومىقفيها مطممت لخهؿي جإهُض 

 . غ اإلاالُت  هفاءة بمياهُت الانخماص نلى الخلاٍع

 . هفاءة وفهالُت الىكم 

 . 2اخترام وجؿبُم اللىاهحن وألاهكمت طاث الهالكت 

 Coopers et lybrandحسب حػريف 

ً ومىقفي الخىكُم مىحهت  الغكابت الضازلُت هي نباعة نً ؾحروعة مىغىنت مً ؾغف مجلـ ؤلاصاعة ومؿحًر

 3غمان جدلُم ألاَضاف الخالُت6 بلى

 . جىفُظ الهملُاث بىجانت 

 . صخت اإلاهلىماث اإلاالُت 

 . ٌت اإلافهى  جؿبُم اللىاهحن و اللىاثذ الؿاٍع

ف الؿابلت وؿخسلظ ؤن الغكابت الضازلُت 6ومً   الخهاٍع

هي مجمىنت مً الىؾاثل واللىاهحن التي جىغو مً ؾغف ؤلاصاعة مً احل الهمل نلى غمان الخدىم في 

ت التي جلىم بها .وقاثف   اإلااؾؿت ،بًُت الىضىٌ بلى حؿُحر فهاٌ للهملُاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

 

                                                             
  1الخؿُب ،زالض والغفاعي ،خليل ألاصىل الػلميت والػمليت لخدكيم الحساباث صاع اإلاؿخلبل ،ألاعصن ،3554 ص3936.

اخمض مدمض مسلىف ،املراحػت الداخليت في ظل املػاًير الدوليت للمراحػت الداخليت ،مطهغة ملضمت جضزل غمً مخؿلباث هُل شهاصة ماحؿخحر في 

ت ونلىم الدؿُحر ، .40، ص10036-1002نلىم الدؿُحر ،جسطظ هلىص ومالُت،ولُت الهلىم الاكخطاصًت ،ونلىم الخجاٍع 2  

300مغحو ؾابم 6شهباوي لؿفي ،  3  
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 مً اإلاىاهج وؤلاحغاءاث اإلادضصة مً ؾغف ؤلاصاعة لخدلُم ؤَضاف  بطن الغكابت الضازلُت 6هي مسؿـ جىكُمي

مهُىت واخترام ؾُاؾاث الدؿُحر واإلادافكت نلى ألاضىٌ طلً انخماص نلى مجمىنت مً الىؾاثل هسؿت 

 جىكُمُت 

 ؾغق وبحغاءاث وملاًِـ مسخلفت .

 أهىاع الركابت الداخليت :

 للغكابت الضازلُت زالر ؤهىام عثِؿُت والتي جخمثل فُما ًلي 6

ت الىحه ؤلاصاعي للغكابت الضازلُت في الشغهت ،وحهخبر نىطغا عثِؿُا مً الركابت إلاداريت : جخمثل الغكابت ؤلاصاٍع

ا  خػمً َظا الىىم مً الغكابت ؤلاحغاءاث الالػمت لخدلم مً هفاءة اؾخسضام مىاعص وممخلياث نىاضَغ ٍو

ت اإلاغؾىمت واللىاهحن واللىاثذ  الشغهت ،والخدلم مً مضي التزام الشغهت والهاملحن فيها بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

 1الضازلُت والخاعحُت اإلاىغىنت نلى مؿخىي الضولت واإلاىكمت ألوشؿت الشغهت .

نىطغا عثِؿُا مً جخمثل الغكابت اإلاداؾبُت الىحه اإلاداؾبي للغكابت الضازلُت وحهخبر الركابت املحاسبيت :

ا في الشغهت ،وحهضف َظا الىىم مً الغكابت بلى خماًت ألاضىٌ وغمان صكت البُاهاث واإلاهلىماث  نىاضَغ

جم جىفُظ  اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضفاجغ ،وطلً مً احل جؼوٍض اإلاضكم بضعحت مهلىلت مً الخإهُض نلى اهه كض

بىاءا نلى حهلُماث زاضت ،وان َظٍ الهملُاث فلض جم للؿُاؾت الهامت للشغهت ؤو  الهملُاث اإلاالُت وفلا

غ اإلاالُت وفلا إلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها .  2حسجُلها بشيل ؾلُم ًمىً مً بنضاص الخلاٍع

التي تهضف ٌشمل الػبـ الضازلي الخؿت الخىكُمُت وحمُو وؾاثل الخيؿُم وؤلاحغاءاث الضبط الداخلي :

ؽ ؤو الػُام ؤو ؾىء الاؾخهماٌ ،والخض مً بمياهُت اؾخسضامها بال في ؤضىٌ الشغهت مً الازخال لخماًت 

 .3خضوص الىؿاق

 دور الخدكيم الداخلي في جلييم هظام الركابت الداخليت :

الخضكُم الضازلي ٌهخبر مً بحن ؤَم نىاضغ الغكابت ،وصوع اإلاضكم الضازلي ًىدطغ في َظا اإلاجاٌ في ازخُاع -

الغكابُت ،وهظا جلُُم َظٍ ؤلاحغاءاث ومغاكبت مضي جىافغ ملىماث هكام الغكابت الالتزام باإلحغاءاث مضي 

الضازلُت ،بغافت بلى طلً فان اإلاشاعهت الفهالت مً مجلـ ؤلاصاعة ووحىص كؿم جضكُم صازلي فهاٌ ًمىو 

 4ؤلاصاعة .َُمىت ؤلاصاعة نلى َُيل الغكابت الضازلُت ،هما ٌشيل ناثلا ؤمام نملُاث الًش التي كض جلىم بها 

                                                             
ـ نبض الؿالم  .14،مغحو ؾابم 6 ص اشخىي اصَع 1  

  2مطؿفى ضالح ؾالمت ،مفاهيم حدًثت في الركابت الداخليت واملاليت ،الؿبهت ألاولى ،صاع البضاًت هاشغون ومىػنىن ،نمان ،ألاعصن ،1030،ص316.

 .31، مغحو ؾابم ،ص6 مهىج طَبُت 

ـ نبض الؿالم اشخىي ،مغحو ؾبم طهٍغ . ص6 .29اصَع 4  
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ٌهخبر الخضكُم الضازلي مً بحن ألاصواث التي حؿخسضم للخدلم مً الالتزام بةحغاءاث الغكابت الضازلُت والهمل -

 جدؿُنها في الشغهت .نلى 

خُث ًخىلى اإلاضكلحن الضازلحن نملُت الخدلم والخلُُم لهُيل الغكابت الضازلُت ،ومضي الىفاءة في جىفُظ 

غ بالىخاثج اإلاسخلفت صازل االىخضاث  لشغهت لألنماٌ اإلاؿىضة بليهم ،هما ًخىلى اإلاضكلحن الضازلحن جلضًم الخلاٍع

 1التي ًخىضلىن بليها وجىضُاتهم بلى ؤلاصاعة الهلُا .

نلى بصاعة الخىكُم هفؿه ،وؤلاصاعة حهخمض في مخابهت ؤصاء  َظا وجلو مؿاولُت وغو هكام الغكابت الضازلُت -

الى اهه ًيبغي ؤن ٌؿانض وشاؽ الخضكُم الضازلي 1310الضازلُحن ،خُث ٌشحر اإلاهُاع عكم نلى اإلاضكلحن الىكام 

ؼ  م حهٍؼ م جلُُم فهالُت وهفاًت جلً آلالُاث ،وهظلً نً ؾٍغ الشغهت في وغو آلُاث فهالت للغكابت نً ؾٍغ

غ ؤي هكام للغكابت الضازلُت ًغجىؼ نلى مؿاولُاث  الخدؿحن اإلاؿخمغ بالشغهت .وبطا ؤزظها في الانخباع ؤن جؿٍى

 ؤؾاؾُت هي 6

 2وغو ؤلاحغاءاث الغكابُت ،جؿبُم ؤلاحغاءاث الغكابُت ،ازخباع مضي الالتزام بها وؤزحرا جلُُمها .

 املطلب الثاوي :دور الخدكيم الداخلي في إدارة املخاطر لدغم حىهمت الشرواث.

 أوال :حػريف إدارة املخاطر :

م جىكو الخؿاثغ الهاعغت  بصاعة اإلاساؾغ نباعة نً مىهج  ؤو -  مضزل نلمي للخهامل مو اإلاساؾغ البدثت نً ؾٍغ

ألازغ اإلاالي للخؿاثغ التي جلو بلى اإلادخملت وجطمُم وجىفُظ بحغاءاث بوشائها ؤن جلل بمياهُت خضور الخؿاثغ ؤو 

 3الخض ألاصوى .

ألي  شغهت وهي التي جخهغع لها الشغواث  بن مفهىم بصاعة اإلاساؾغ هي حؼء ؤؾاس ي في ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت

بهضف جدلُم اإلاؼاًا اإلاؿخضامت مً ول وشاؽ ومً مدفكت بشيل مىكم إلاىاحهت ألازؿاع اإلاطاخبت ألوشؿتها 

 4ول ألاوشؿت .

بن مفهىم بصاعة اإلاساؾغ ًغحو بلى الهملُاث ؤلاحمالُت التي جدبهها الشغواث اإلاالُت والاكخطاصًت للخهغف نلى 

ُت الهمل وجدضًض اإلاساؾغ التي جخهغع لها ،بنؿاء كُم لهظٍ اإلاساؾغ وفهم ؾبُهت اإلاساؾغ التي بؾتراجُج

 5والؿُؿغة نليها . ؤًػاجىاحهها 

                                                             
.13اإلاغحو الؿابم ،ص6،ؾاعق نبض الهاٌ خماص  1  

صعاؾت جؿبُلُت نلى الشغواث اإلاؿاَمت الهامت اإلاضعحت في ؾىق دور وظيفت الخدكيم الداخلي في ضبط ألاداء املالي وإلاداري ًىؾف ؾهُض اإلاضلل ، 2

ل ،حامهت ؤلاؾالمُت يؼة ،   .339،ص10036فلؿؿحن لألوعاق اإلاالُت ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،ولُت الخجاعة ،كؿم اإلاداؾبت والخمٍى

.13،مغحو ؾابم ،ص6خماص  ؾاعق نبض الهاٌ 3  

  4نبض الىاضغ بغاوي ؤبى شهض ،إدارة املخاطر في املصارف إلاسالمية ،صاع الىلاجـ ،ألاعصن ،الؿبهت ألاولى ،1039،ص1056.

.100مغحو الؿابم .ص6،نبض الىاضغ بغاوي ؤبى شهض  5  
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مغاخل بصاعة اإلاساؾغ 6بن اإلاغاحو الضازلي ًجب ؤن ٌؿانض الشغهت نلى جلُُم ونغع اإلاؿاَمت في جدؿحن 

اإلاغاحهت الضازلُت جلُُم ومغاكبت لىكام بصاعة اإلاساؾغ  بصاعة اإلاساؾغ وؤهكمت الغكابت ،خُث ؤهضث مهاًحر 

 واإلاازغة نلى الشغهت .

 6 بوشاء هؿاق بصاعة اإلاساؾغ 6وهي نباعة نً اإلادضصاث والانخباعاث الضازلُت وجخمثل في 

 . لها حؿعى لخدلُم ؤَضافها  الانخباعاث الضازلُت 6نباعة نً البِئت الضازلُت للشغهت والتي نً ؾٍغ

 الثلافُت الؿاثضة في البلض والىكام الاكخطاصي ث الخاعحُت 6ومً ؤمثلتها اللىاهحن وألاهكمت الانخباعا

 اإلاهمىٌ به.

  فدظ اإلاساؾغ 6الخهغف نلى اإلاساؾغ الشغهت ومطاصع اإلاساؾغ ومىاؾلت وآلازاع اإلاترجبت نىه ،الهضف

فُؼ ؤو ختى بػالت مً َظٍ الخؿىؽ َىجىلُض كاثمت شاملت للمساؾغ التي جاصي بلى جدؿحن مىو جس

َضف ؤو ؤَضاف الشغهت مً الخدلم ومً ؤصواث الخهغف نلى اإلاساؾغ هجض السجالث الضازلُت 

اؾخلطاءاث جدلُل اإلاساؾغ زغاثـ جضفم الهملُاث ،جدلُل اللىاثم اإلاالُت ،نملُاث مهاًىت الشغهت 

 ،اإلالابلت الصخطُت ...الخ 

مىً لهظٍ ألاصواث اإلالترهت بالخُاٌ ؤلابضاعي والفهم الىافي لهملُاث الشغهت ؤن حؿانض في غمان  ٍو

 .نضم ججاَل اإلاساؾغ الهامت 

مهالجت اإلاساؾغ جخمثل َظٍ الخؿىة فهي اإلاغخلت التي ًدضص فيها اجساط كغاع بشان اإلاساؾغ ،ومً بحن 

غ ماَُت الخلىُاث َظٍ الخلىُاث هجض الخداش ى ،الخفؼ ،الاخخفاف ،الخ ل ونىض مداولت جلٍغ دٍى

الىاحب اؾخسضامها للخهامل مو اإلاساؾغ مهُىت ،جضعؽ حجم الخؿاثغ اإلادخملت ومضي اخخماٌ 

ؼ الخؿاعة خاٌ خضوثها نىض اؾخهماٌ جلىُت ما ،ؤي بحغاء  خضوثها واإلاىاعص التي ؾخيىن مخاخت لخهٍى

ى ؤؾاؽ ؤفػل اإلاهلىماث اإلاخاخت والاؾترشاص اإلاغجبؿت بيل مىهج زم نلجلُُم للهىاثض والخيالُف 

 1بؿُاؾت بصاعة اإلاساؾغ بالشغهت ًخم اجساط اللغاع .

 اإلاخابهت واإلاغاحهت مً زالٌ ماؾبم جػم هىنحن مخابِىحن 6اإلاخابهت واإلاغاحهت 6

ألاولى نباعة نً التي جلىم بها مً ؾغف زاعجي نً بصاعة اإلاساؾغ والظي كض ًيىن مغاحو زاعجي نً الشغهت ؤو 

هىص بصعاج نملُت اإلاخابهت واإلاغاحهت في اإلاساؾغ،كؿم اإلاغاحهت الضازلُت والثاوي اإلاغاحهت التي جلىم بها بصاعة  َو

 بغهامج بصاعة اإلاساؾغ لؿببحن 6

في فغاى ،فاألشُاء جخًحر وجيشا اإلاساؾغ حضًضة وجسخفي مساؾغ كضًمت وهظلً الخلىُاث  نملُت اإلاساؾغ 6الجخم

 التي واهذ مىافؿت في اإلااض ي كض ال جيىن هظلً في الهالم الخالي فاالهدباٍ اإلاخىاضل مؿلىب .

                                                             
هألُت للخض مً الفؿاص  مداخلت بػىىان ،فػاليت وأداء املراحػت الداخليت في ظل حىهمت الشرواثمؿهىص صعاوس ي ،غُف هللا مدمض الهاصي ، 1

خطاصًت اإلاالي وؤلاصاعي ،بدث ملضم غمً فهالُاث اإلالخلى الىؾني خٌى خىهمت الشغواث هألُت للخض مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعة ،ولُت الهلىم الاك

ت ونلىم الدؿُحر ،حامهت مدمض ز   .32،ص10316ماي 03-02ُػغ  بؿىغة ،ؤًام والخجاٍع
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ظا الاهدشاف ألازؿاء مً حهت و  هظلً ألازؿاع جغجىب ؤخُاها ولهظا وحبذ اإلاغاحهت واإلاخابهت اإلاؿخمغة َو

 اللُام بالخؿىع والخدؿحن اإلاؿخمغ مً حهت ؤزغي .

ظا في  الاجطاٌ والدشاوع 6ًخم الاجطاٌ والدشاوع مو ؤصخاب اإلاطالح الضازلُت والخاعحُت ما ؤمىً طلً ،َو

حمُو مغاخل بصاعة اإلاساؾغ هما ًجب وغو زؿت مبىغة لهظا الًغع جخػمً ؤلابالى نً اإلاىاغُو اإلاخهللت 

 بةصاعة اإلاساؾغ 

ظا مً احل   فهم ؤصخاب اإلاطالح ألاؾـ اإلاهخمضة في طلً .وؤلاحغاءاث اإلاخبهت في طلً ،َو

ا صون اهلؿام بال ؤن مغاحهت بصاعة اإلاساؾغ 6عيم ؤن  اإلاخابهت واإلاغاحهت نباعة نً نملُت مخىاضلت ًخم ؤصاَئ

نبر مغاخل مهُىت مً احل  بغهامج بصاعة اإلاساؾغ ًيبغي بزػانه إلاغاحهت مً ؾغف اإلاغاحو الضازلي ،والتي جخم

 جدلُم ؤَضاف مهُىت .

 *مراحل مراحػت إدارة املخاطر :

اإلااؾؿت  جخمثل الخؿىة ألاولى اإلاخهللت بخلُُم بغهامج بصاعة اإلاساؾغ في مغاحهت بصاعة اإلاساؾغ التي جخهجها-

غ مضي مىاؾبتها  ومهغفت ؤَضاف البرهامج ،خُث اهه ٌهض الخهغف نلى ؤَضاف البرهامج ًخم جلُُمها الخلٍغ

للشغهت خُث ٌشمل َظا الخلُُم بطفت نامت مغاحهت إلاىاعص اإلااؾؿت اإلاالُت وكضعتها نلى جدمل الخؿاثغ 

واهذ ؤَضاف بصاعة اإلاساؾغ بها نُىب  بطا مخماشُت مو ؤَضاف البرهامج وفي خاٌ ما بطااإلاهغغت والخإهض 

ؤوكطىع ًخم ضُايت ؤَضاف حضًضة ونغغها نلى ؤلاصاعة  اإلاىافلت نليها ؤما في خالت وحىص بحن الخؿبُم 

 1والؿُاؾت ًيبغي الخىفُم بحن الازىحن .

هي جدضًض وجلُُم ألاَضاف جيىن الخؿىة الخالُت الخهغف وجلُُم الخهغغاث للخؿاعة 6بهض الاهتهاء مً -

بصاعة الخهغف نلى حهغغاث اإلااؾؿت الخالُت ،والخلىُاث اإلاؿخسضمت في الخهغف نلى اإلاساؾغ في مغاحهت 

ا هفـ الخلىُاث اإلاؿخسضمت في مغخلت الخهغف نلى اإلاساؾغ مً نملُت بصاعة اإلاساؾغ وهي  اإلاساؾغ هي في حىََغ

،وفي خالت بيفاٌ وججاَل حهغغاث حهمل بمثابت نملُت مغاحهت إلحغاءاث الخهغف التي ؾبلذ في اإلااض ي 

عثِؿُت ًيبغي نلى اإلاغاحو الضازلي ؤن  ًخهغف نلى اإلالاًِـ اإلامىً اؾخسضامها للخطضي لها بإوؿب البضاثل 

 ؤما في خالت نضم هفاًت الخطضي لخهغع زم الخهغف نلُه .

ًخم الخهغع نلى اإلاساؾغ التي جىاحه اإلااؾؿت وكاؾها ًضعؽ   ؤنجلُُم كغاعاث الخهامل مو ول حهغع 6بهض -

يبغي ؤن حشمل َظٍ الخؿىة  اإلاغاحو الضازلي اإلاضازل اإلاسخلفت اإلامىً اؾخسضامها للخهامل مو ول مساؾغ ،ٍو

 ما بطا وان  ؤًػامغاحهت حهامل اإلااؾؿت مو اإلاساؾغ واؾخسضام ،جفاصي ،جللُل اإلاساؾغ ،هما ًيبغي ؤن جضعؽ 

                                                             

 

،مظهغة اإلااحؿخحر ،جسطظ بصاعة مالُت ،كؿم نلىم الدؿُحر ،ولُت الهلىم دور املراحػت الداخليت في جفػيل حىهمت الشرواث بغاَت هجزة ، 1

  .59،ص10306-1039الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر ،حامهت كؿىؿُىت ،
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 اإلاساؾغ اإلاخدفل بها ًجب ؤن جدىٌ ؤو ًدخفل بها .ؤي مً 

 جلُُم جىفُظ جلىُاث مهالجت اإلاساؾغ اإلاسخاعة 6

الخؿىة الخالُت هي جلُُم اللغاعاث اإلااغُت خىٌ هُفُت الخطضي ليل حهغع والخدلم مً ؤن اللغاع جم 

ل همل وحه ،هما حؿخهمل َظٍ الخؿىة مغاحهت ول مً جضابحر الخدىم فألاجىفُظٍ نلى  ي الخؿاعة وجمٍى

 1الخؿاعة .

 الػالكت بين املراحػت الداخليت وإدارة املخاطر :

جلهب اإلاغاحهت الضازلُت صوعا َاما في نملُت بصاعة اإلاساؾغ ماؾؿت ،مً زالٌ جدلُل وجلُُم الؿغق -

بان  اإلاؿخسضمت في جلضًغ حجم اإلاساؾغ واخخماٌ خضوثها ،والخإهض مً صختها لخلضًم جإهُض مهلىٌ لإلصاعة

الخلُُم الظي ؾِخم نلى ؤؾاؾه الخهامل مو اإلاساؾغ زم بشيل صخُذ ،خُث ممىً ؤن جخسظ ؤلاصاعة كغاعاث 

مسخلفت للخهامل مو اإلاساؾغ ،هلبىٌ الخؿغ ،ؤو ججىب الخؿغ ؤو الخسفُف مً َظا الخؿغ اؾدىاصا بلى صعحت 

لضازلُت مً زالٌ جلضًم اإلاشىعة والىصح اخخماٌ خضوزه وصعحت جإزحٍر  ،وفي َظٍ اإلاغخلت ًبرػ صوع اإلاغاحهت ا

اإلاساؾغ باإلالاعهت مو جيلفت َظا الخُاع ،وجلىم اإلاغاحهت الضازلُت بازخُاع لإلصاعة خىٌ البضًل ألاوؿب إلاهالجت 

فهالُت هكام الغكابت الضازلُت وصوعٍ في جسفُف ؤو الخسلظ مً اإلاساؾغ مً زالٌ اإلاغاكبت اإلاؿخمغة لهملُت 

لُل بصاعة اإلاساؾغ ومضي جىفُظَا بما ًىاؾب مو زؿـ واؾتراجُجُاث وؤَضاف اإلااؾؿت ،وجلىم ؤًػا بخد

 وجلُُم اإلاساؾغ التي جدلم فهال ومضي فهالُت البضًل 

يي  الظي اجبو لخهامل مهها وكض بحن الضوع الغثِس ي ليشاؽ اإلاغاحهت الضازلُت  مههض اإلاغاحهحن الضازلُحن الامٍغ

اإلاساؾغ في اإلااؾؿت مً زالٌ جلضًم زضماث جإهُضًت مىغىنُت لإلصاعة الهلُا ومجلـ فُما ًخهلم بةصاعة 

ً 6ؤلاصا خمثل في ؤمٍغ  عة خىٌ فهالُت نملُت بصاعة اإلاساؾغ ٍو

 جلضًم جإهُض مىغىعي ،بان مساؾغ الغثِؿُت جضاع بشيل مالثم صخُذ .-3

 جلضًم جإهُض مىغىعي بان بؾاع بصاعة اإلاساؾغ والغكابت الضازلُت ٌهمل بىفاءة وفهالُت هما خضصاإلاههض-1

ؤلاحغاءاث الغثِؿُت والىكاثُت التي ًمىً للمغاحهت الضازلُت ؤن جمماعؾها في بصاعة اإلاساؾغ وهظلً ؤلاحغاءاث 

 2التي ًجب ؤن ججىبها ولِؿذ مً ازخطاضها وجازغ نلى اؾخلاللُتها ومىغىنُتها .

 الشرواث .املطلب الثالث :دور املراحػت الداخليت في حػظيم الليمت لألطراف املسخفيدة من حىهمت 

 جلهب اإلاغاحهت الضازلُت في حهكُم اللُمت لألؾغاف اإلاؿخفُضة مً خىهمت الشغواث وطلً مً زالٌ 6

 أوال :حػظيم الليمت للػمالء . 

                                                             
نمغ نبض الطمض ،خؿحن ًغقي ،مداخلت بػىىان دور املراحػت الداخليت في إدارة املخاطر واوػكاساجه غلى جطبيم حىهمت الشرواث ،ولُت الهلىم 

.31،ص 10306ؾىُىضة ، 3511اوث 10الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر ،حامهت  1  

.14ص6مغحو ؾابم ، زحزاع ولثىم  2  
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ًػو َظا الضوع اإلاغاحو الضازلي ؤمام جدض ًخمثل في ؾهُه الهدؿاب مهاعاث حضًضة حؿاًغ الخؿىع في -

جىفُظ مهامه بما ًضنم حهىص الشغهت في مسخلف مجاالث الهمل بالشغهت ،لِـ َظا فدؿب بل جؿىٍغ آلُاث 

ص مؿتهلً إلاىخجاث وزضماث حهكُم اللُمت ؤو اإلاىفهت اإلاخدللت للهمُل ،في بؾاع حًُحر الىكغة بلُه مً مجغ 

ً في نملُت الخىهمت ،وؾاإلاا ؤن فهالُت جىفُظ كىانض الخىهمت جخىكف نلى هفاءة الغكابت  الشغهت بلى شٍغ

اصة اللُمت اإلاخدللت للهمُل ،مً زالٌ  الضازلُت للشغهت ،فهىا ًخطح بهض ؤزغ لضوع اإلاغاحو الضازلي في ٍػ

 ؾهُه بلى الخلُُم الفهاٌ للىكم الغكابُت ،

 1وجلضًم الخىضُاث  الىفُلت ،بما ًػمً بغفو مؿخىي حىصتها .

 ثاهيا :حػظيم الليمت للمساهمين .

ظا ٌهني ؤن مجلـ مؿاوٌ بالىوالت نً الىفاء - ًىىب مجلـ ؤلاصاعة نً اإلاؿاَمحن في بصاعة ؤمىالهم ،َو

صاعة ما ؤو ول بلُه مً باخخُاحاث ومطالح اإلاؿاَمحن ،واإلاخمثلت في غغوعة ؤلافطاح نً مضي فهالُخه في ب

غ اإلاالُت التي ٌشغف مجلـ ؤلاصاعة نلى بنضاصَا مهُاعا ًخم نلى ؤؾاؾه اجساط كغاعاث  مهام ،خُث جمثل الخلاٍع

ىا ًخطح صوع اإلاغاحهت الضازلُت ههىطغ فهاٌ في  ً الخالُحن واإلاغجلبحن ،َو وؾلىواث مً ؾغف اإلاؿدثمٍغ

غ اإلاالُت   غمان صكت وهؼاَت الخلاٍع

ؼ  كضعة اإلاؿاَمحن نلى مؿاءلت مجلـ بصاعة الشغهت وهظا مؿاَمتها بالخهاون مو ؤلاصاعاث اإلاؿاولت في  وحهٍؼ

م اإلاغاحهت الضازلُت وحىصة  في الخض مً اإلاساؾغ التي جخهغع لها الشغهت ،مما ًضنم الضوع الظي ًاصًه فٍغ

غ مىكو ألاخضار ٌهاٌشها لخكت بلخكت بالشغهت ،خُث حؿانض َظٍ اإلاحزة نلى م غاحهت اللىاثم اإلاالُت والخلٍغ

ننها بشيل ؤهثر جفطُال مً اإلاغاحو الخاعجي بما ًػمً الاؾخسضام ألامثل ألضىٌ الشغهت ،وخماًتها مً 

 ألازؿاع التي كض جيشا هدُجت الًش ؤو نضم الالتزام باللىاهحن والخهلُماث وؤلاحغاءاث اإلاؿبلت في الشغهت .

 6حػظيم الليمت ألصحاب املصالح-

ًخمثل ؤصخاب اإلاطالح في اإلاىقفحن واإلاىعصًً والضاثىحن واإلاجخمو اإلادُـ هيل ،الظًً لهم مطالح فغصًت  ؤو 

تها ،فهي التي جىفغ فغص الهمل وجضفو   الػغاثب وجلضم الؿلو والخضماث .حمانُت في هجاح الشغهت واؾخمغاٍع

ت الشغهت جمثل مطلخت مشترهت للمؿاَمحن وألاؾغاف ألازغ  ي اإلاغجبؿت واإلاخإزغة بيشاؾها ،وال فاؾخمغاٍع

ت الشغهت فلـ نلى مضي هفاءة وفهالُت نملُاتها ،بل ؤًػا نلى جدؿحن اإلاؿخمغ لخلً  جخىكف اؾخمغاٍع

ىا ًبرػ صوع اإلاغاحهت الضازلُت خُث ًمىنها مً زالٌ الخلُُم لىكم الغكابت الضازلُت  الهملُاث ،َو

ؼ كضعة ا إلاؿاَمحن نلى مؿاءلت مجلـ بصاعة الشغهت والغفو مً مؿخىي ،ومؿاَمتها في بصاعة اإلاساؾغ وحهٍؼ

 2ننها نً كُمت ؤو مىفهت ألصخاب اإلاطالح . هفاءة وحىصة نملُاث الشغهت وحهكُم ما ًخىلض 

                                                             
 1لخػغ وص ي ،دور املراحػت الداخليت في جفػيل حىهمت الشرواث ،دراست حالت مجمؼ صيدال ،عؾالت ماحؿخحر ،كؿم الهلىم الاكخطاصي،جسطظ

50،ص10336خطاص وحؿُحر اإلااؾؿاث ،اك   

.22،مغحو الؿابم ،ص6 مهىج طَبُت  2  
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 خالصت :

،وػاص الاَخمام بها بهض ؾلؿلت الاجهُاعاث وألاػماث قهغث خىهمت الشغواث بؿبب اهفطاٌ اإلالىُت نً ؤلاصاعة 

مؿذ بهؼ الشغواث خُث ؾاَمذ َظٍ الكغوف في وغو مجمىنت مً اإلاباصت التي جػمً  اإلاالُت التي

 الاؾخًالٌ ألامثل إلاىاعص الشغهت وجدلُم ؤَضاف ؤصخاب اإلاطالح .

ظا مً زالٌ جلُُمها لىكام الغكابت الضازلُت  هما ؾاَمذ اإلاغاحهت الضازلُت في جؿبُم خىهمت الشغواث ،َو

 غاحهت الضازلُت في حهكُم اللُمت لألؾغاف اإلاؿخفُضة مً خىهمت الشغواث .وبصاعة اإلاساؾغ وهظا صوع اإلا

 ومً زالٌ ول َظا وؿخيخج ماًلي 6

ٌهخبر هكام الغكابت الضازلُت مً اإلاخؿلباث ألاؾاؾُت للشغهت زطىضا مو مخؿلباث خىهمت الشغواث ،هما -

إلاغاحهت الضازلُت خىٌ هفاًت وفهالُت اإلاغاحهت الضازلُت مً الغواثؼ ألاؾاؾُت في َظا الىكام ،فغؤي احهض 

ت في َظا اإلاجاٌ حهض بغافت كُمت للشغهت وهظا  هكام الغكابت الضازلُت وهظا جلضًمها الخضماث الاؾدشاٍع

 جؿبُلها لخىهمت الشغواث 

لت التي جضاع بها اإلاساؾغ ،وبالخالي ؾمإهت اإلاؿاَمحن وألاؾغا- ف بن كُام بةصاعة اإلاساؾغ جاصي بلى مهغفت الؿٍغ

 طاث اإلاطلخت مً ؤن اإلاساؾغ مفهىمت وؤلاصاعة جلىم بالخطضي لها بشيل منهجي مىكم .
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 جمهيد :

فُت مً - البىىن الػمىمُت في الجؼاةغ والتي جداٌو الىصىٌ الى زضماث  أهمٌػض بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

الػضًض مً وؾاةل اإلاػغفت في غملُت والاهخمام بيل الخؼىعاث الخىىىلىحُت الجضًضة  ئصماجمخؼىعة مً زالٌ 

فُت بيل اهضافه  في مجاٌ الخضماث اإلاصغفُت وفي هظا الفصل ؾِخم الخػغف غلى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

غلى هظا ومهامه وهظا ؾلؿلت الخؼىعاث الخىىىلىحُت التي شهضها البىً وزضماث التي ًلضمها للؼباةً و 

زالر مباخث : ئلىًخم جلؿُم هظا الفصل  ألاؾاؽ  

فُت والظي جىاولىا فُه ماهُت البىً واإلاغاخل التي مغ اإلابدث ألاٌو :جلضًم غام خى  ٌ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 بها وصوع وأهضاف بىً بضع .

فُت بؿُضي لخظغ   اإلابدث الثاوي :جلضًم ووالت بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ف اإلاغاحػت  اإلابدث الثالث :زؼىاث وئحغاءاث الخضكُم الضازلي غلى مؿخىي بىً بضع والظي جىاٌو الى حػٍغ

الضازلُت وأهضافه غلى مؿخىي البىً ،واإلاػاًير الخاصت باإلاماعؾاث اإلاهىُت للمغاحػت الضازلُت وزؼىاث 

 واحغءاث الغكابت الضازلُت .
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 املبحث ألاول :جلدًم عام حول بىك الفالحت والخىميت الريفيت بدر 

ًجمؼ الباخثىن غلى أن ألاغماٌ اإلاصغفُت حػىص ئلى وكذ بػُض وكض جضعج ظهىعها بدخابؼ الػصىع ولم جأزظ -

ً اإلاصغفي الحضًث .  البىىن شيلها ئال بػض جيامل الخيٍى

يت .املطلب ألاول :ماهيت بىك الفالحت والخىميت الريف  

فُت بىً  هى اخض بىىن اللؼاع الػمىمي في الجؼاةغ ئط ٌػخبر وؾُلت مً وؾاةل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

فُت جم ئوشاءه بمىحب  ؾُاؾت الحيىمت الهاصفت ئلى اإلاشاعهت في جىمُت اللؼاع ألفالحي وجغكُت اإلاىاػم الٍغ

ىً الىػني الخاعجي .جبػا إلغاصة هُيلت الب1982ماعؽ 13اإلاإعر في 82/106مغؾىم عكم   

الظي مىذ اؾخلاللُت اهبر البىىن والغي مً زالله هظام 14/04/1990وبػض صضوع كاهىن الىلض واللغض في 

فُت هغيره مً البىىن ًباشغ حمؼ الىظاةف التي جلىم بها البىىن  الخسصص أصبذ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت زم غاص البىً ئلى الخسصص مؼ ؾىىاث  .2000الخجاٍع  

ض غً 33ًلضع عأؽ ماٌ البىً  ت غالُت حضا جٍؼ خميز بىثافت بشٍغ غامل مً بُنها اػاعاث 7500ملُاع صج ٍو

 ومهىضؾين ومىظفين هما اهه ٌشغل مياهت هامت صازل الىظام البىيي الجؼاةغي خُث اهه صىف :

ت .-1 هأٌو بىً في جغجِب البىىن الجؼاةٍغ  

زاوي بىً غلى مؿخىي اإلاغغبي .-2  

الغابػت غشغ غلى اإلاؿخىي الػغبي . اإلاغجبت-3  

لي مً طمً -4 بىً شملها الخصيُف .326جاؾؼ بىً ئفٍغ  

بىً ،وججضع الاشاعة الى ان 4100(في الترجِب الػالمي مً بين 668وكض اخخل اإلاغهؼ الثامً والؿخين بػض )-5

ت .1994بىً وان اٌو مً اػلم في ؾىت  بؼاكاث السحب في الؿاخت اإلاالُت الجؼاةٍغ  

فُت ئلى زالر مغاخل أؾاؾُت هي : مىً جلؿُم مغاخل جؼىع بىً الفالخت والخىمُت الٍغ  ٍو

فُت جبػا الغاصة هُيلت البىً الىػني 1990-1982اإلاغخلت الاولى مً  :جم جاؾِـ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

غف البىً الىػني .ووالت مخىاٌػ غنها مً ػ140الجؼاةغي ،خُث اهؼلم بغاؽ ماٌ كضعه ملُاع صًىاع حؼاةغي ،و  

في ًفخذ الػضًض مً الىواالث  وزالٌ الؿىىاث ألاولى مً شاهه ؾعى البىً ئلى فغض وحىصه طمً اإلاجاٌ الٍغ

سخص باخضي اللؼاغاث  فُت وهظا ػبلا إلابضأ جسصص البىىن خُث وان ول بىً غمىمي ٍو في اإلاىاػم الٍغ

ت الػامت.  الحٍُى

فُت بػض غام  وفي ئػاع ؤلاصالخاث الاكخصاصًت جدىٌ بىً الى شغهت مؿاهمت طاث 1988الفالخت والخىمُت الٍغ

صج .200000000عأؽ ماٌ كضعه   
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:بػض صضوع كاهىن الىلض واللغض والظي مىذ اؾخلاللُت اهبر للبىىن الغي هظام 1999-1991املرحلت الثاهيت 

صج للؿهم الىاخض .1000000بلُمت ؾهم 2200 ئلى  

فُت هغيره مً البىىن ًباشغ مهامه اإلاسخلفت اإلاخمثلت في الخسصص للبىىن وأصبذ بىً الفالخت  والخىمُت الٍغ

مىذ اللغوض وحصجُؼ غملُت الاصزاع بىىغيها بالفاةضة وبضون فاةضة هما وؾؼ افله ئلى مجاالث أزغي مً 

اليشاغ الاكخصاصي زاصت للؼاع اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت الصغيرة وغلُه ًمىىىا حػٍغف بىً الفالخت 

مثل أًظا بىً جىمُت والخىمُت ا ت أو ألحل ٍو فُت بأهه بىً ججاعي ًمىىه حمؼ الىصاتؼ ؾىاء واهذ حاٍع لٍغ  

ً عاؽ ماٌ زابذ .  باغخباعه ٌؿخؼُؼ اللُام بمىذ اللغوض ؾىاء واهذ مخىؾؼت او ػىٍلت الاحل وهضفها جيٍى

الػمىمُت لبػث هفـ حضًض :جميزث هظه اإلاغخلت بىحىب الخضزل الفػلي للبىىن 0220-0222املرحلت الثالثت 

ل الاكخصاص .  في مجاٌ حصجُؼ الاؾدثماعاث ومؿخىي مغصوص ٌؿاًغ كىاغض اكخصاص الؿىق وفي اػاع جمٍى

فُت غلى حغُير ؾُاؾت  طمً الخىحهاث الاكخصاصًت الجضًضة للجؼاةغ ،غمل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اث الصغيرة في حمُؼ اإلاُاصًً وفي هفـ الىكذ افتراطُت خُث عفؼ ئلى خض هبير حجم اللغوض لفاةضة اإلاإؾؿ

ػىع مؿخىي أصاةه مؿاًغة للخدىالث الاكخصاصًت والاحخماغُت الػمُلت واؾخجابت لخؼلػاث الػمالء 

. ً  واإلاؿدثمٍغ

 الخىظيم على مسخوى الفالحت والخىميت الريفيت بدر :

): PDG) مجلس إداري برئاست الرئيس املدًر العام 

اث غامت مؿاغ اث غامت ازغي *مضًٍغ خفغع بػع منها الى مضًٍغ ضة ،غلى عأؽ ول منها مضًغ غام مؿاغض ٍو

فُت .  خؿب ماًبِىه الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اث الػامت اإلاؿاغضة لػمل عةِـ اإلاضًغ الػام مً :  جخيىن اهم اإلاضًٍغ

ت الػامت اإلاؿاغضة لالصاعة والىؾاةل .- اإلاضًٍغ  

ت - غ .اإلاضًٍغ الػامت اإلاؿاغضة للمغاكبت والخؼٍى  

ت الػامت اإلاؿاغضة لإلغالم آلالي ،اإلاداؾبت والصىضوق .- اإلاضًٍغ  

ت الػامت للػملُاث الضولُت .- اإلاضًٍغ  

ت الػامت اإلاؿاغضة للمىاعص والخػهضاث .- اإلاضًٍغ  

م :- ت الاجصاٌ والدؿٍى مضًٍغ  

الىصاةذ  وئغؼاءواللجان الظًً ًلىمىن بمغاكبت ئطافت ئلى ماؾبم جىحض اإلافدشُت الػامت ،اإلاؿدشاعون -

فُت ًمخلً شبىت هبيرة فُما ًسص  وآلاعاء غمل ووشاغ البىً بصفت غامت ،بما أن بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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ت لالؾخغالٌ  مً الىواالث غبر التراب الىػني ،فاهه ٌػخمض غلى جىظُم المغهؼي ،أًً ًدىٌ للمجمىغاث الجهٍى

ؾخلاللُت وهظا مهام اإلاغاكبت والخفخِ  لػمل وأوشؼت الىواالث اإلاصغفُت التي جدذ بػع الصالخُاث والا 

 مؿإولُاتها .

:(GRE)املجموعت الجهويت لالسخغالل 

التي جخىلى مهمت جىظُم جيشُؽ ،مؿاغضة ،مغاكبت ومخابػت الىواالث اإلاصغفُت التي جدذ مؿإولُاتها ،غالبا -

ت لالؾخغ الٌ والةُت .ماجيىن هظه اإلاجمىغاث الجهٍى  

فُت خالُا  خىالي ًمخلً  ووالت مدلُت لالؾخغالٌ غبر وامل التراب الىػني 300بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت ملغها بالجؼاةغ الػاصمت ،هما ٌؿعى البىً خالُا الى الخىؾؼ غبر فخذ وواالث مصغفُت  مخظمىت ووالت مغهٍؼ

ؼ ب: ووالت غىض بضاًت وشاػه 140البىً خىالي  مشغوغا ،بػضما وان ًمل47ًحضًضة كضع غضص اإلاشاَع

،مما ٌشير الى الخىؾؼ الىبير للبىً واحؿاع حجم أغماله وحػامالجه .1982  

ًسىٌ للىوالت  ئنفُما ًسص هُفُاث مىذ اللغوض بالبىً ،فهى ٌػخمض غلى ؾُاؾت الؿلىف اإلادضصة ،

الػامت وخؿب هىع  ؤلاصاعةلم حػض كُم مبالغها الؿلىف اإلادضصة مً ػغف  ئطااإلاصغفُت مىذ كغوض للؼباةً 

ل اإلالف  فاطااللغض اإلاؼلىب ، ت  ئلىماججاوػث كُمت اللغض الؿلف اإلاسىٌ صالخُت للىوالت ًخم جدٍى اإلاضًٍغ

ت لالؾخغالٌ ،التي بضوعها كض جسغج غً صالخُتها  ل اإلاججاوػث ال ئطاالجهٍى خم جدٍى لف ؿلف اإلادضص لها ،ٍو

ت اإلاخسصصت به بالجؼاةغ الػاصمت .  ئلى اإلاضًٍغ
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(الهيكل الخىظيمي للبىك الفالحت والخىميت الريفيت بدر 1-3الشكل ركم )  
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 املطلب الثاوي :دور وأهداف بىك بدر 

فُت له غضة وظاةف ًلىم بها لخدلُم اهضافه .بىً الفالخت والخىمُت  الٍغ  

دور البىك بدر -ا  

 وطؼ ؾُاؾت اجصاٌ فػالت لخدلُم ألاهضاف اإلاسؼؼت مً زالٌ :

الػمل غلى مىاحهت مساػغ الصغف غلى اللغوض الخاعحُت بصفت غلالهُت جؼىٍغ مؿخىي هُئت اإلاىظفين 

توئغؼاء  .لحاملي الشهاصاث  ألاولٍى  

ؤلاغالمي .ئغؼاء الضغم   

 غغض مىخجاث وزضماث مً زالٌ :

 جصفُت اإلاشاول اإلاالُت .

 ازظ الظماهاث اإلاالةمت وجؼبُلها مُضاهُا .

ل الخجاعة الخاعحُت .  جمٍى

 الاؾخلباٌ الجُض للؼباةً واخترامهم والغص غلى ػلباتهم بجضًت .

ؼ الضازلُت في ئػاع حشغُل الشباب . ل اإلاشاَع  جمٍى

غ اإلاىاعص والػمل غلى عفػها وجدؿين  جؼبُم الخؼؽ والبرامج الضازلُت وفم ؾُاؾت الحيىمت وهظا لخؼٍى

 جيالُفها .

 الاؾخػماٌ الغشُض لالمياهُاث التي جمىدها للؿىق اإلاالُت .

 مؿاًغة الخؼىع الحاصل في غالم اإلاهىت اإلاصغفُت وجلىُاتها .

أهداف البىك :-ب  

اصة في اإلاىاعص بأكل الخيالُف واهبر عبدُت بىاؾؼت اللغوض ؤلاهخاحُت واإلاخىىغت في ئػاع اخترام اللىاغض . الٍؼ  

ىت البىً ؾىاء بالضًىاع أو الػمالث ألاحىبُت .  ؤلاصاعة الصاعمت لخٍؼ

 طمان جدلُم جىمُت مخىاؾلت للبىً في مجاالث اليشاغ التي جلبي اخخُاحاتهم .

 جىُُف ئصاعة صًىامُىُت .

ت مً زالٌ ئصزاٌ  م وئصعاج مىخجاث .الخىمُت الخجاٍع ت حضًضة مثل الدؿٍى جلىُاث ئصاٍع  
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 املطلب الثالث :خدماث بىك الفالحت والخىميت الريفيت بدر :

ًاوبامغ مً  بأمغ *فخذ مسخلف الحؿاباث للؼباةً وجسلُص الصيىن  . آلازٍغ  

الث اإلاصغفُت .  *الخدٍى

 *الخضماث اإلاخػللت بالضفؼ والخدصُل فُما ًسص الخػامالث الخاعحُت .

ا )ججاع ، لألشخاص:ًيىن مفخىخا  الحساب الجاري * ين ًماعؾىن وشاػا ججاٍع  صىا غىن الؼبُػُين واإلاػىٍى

ت ،فالخىن ...الخ (هظا اإلاىخج اإلاصغفي بضون  فاةضة.،مإؾؿاث ججاٍع  

جيىن خؿاباث مفخىخت لجمُؼ ألافغاص أو الجماغاث التي جماعؽ أي وشاغ اث:الشيكحساب الصكوك *

...الخ (وطوي ألاحىع والغاغبين في الاؾخػاهت بالشُياث لخصفُت الحؿاباث . ئصاعة)حمػُاث، ججاعي   

 *دفتر الخوفير  :

فىاةض مدضصة  أؾاؽالفاةظت غً خاحتهم غلى  أمىالهموهى غباعة غً مىخج مصغفي ًمىً الغاغبين مً اصزاع 

ً الحاملين لضفتر الخىفير  أو  البىًمً ػغف  ً وباؾخؼاغت هإالء اإلاضزٍغ بضون فىاةض خؿب عغباث اإلاضزٍغ

صفاجغ الخىفير   أصحابفي حمُؼ الىواالث الخابػت للبىً وبظلً فان اإلاىخج ًجىب  ألامىاٌاللُام صفؼ وسحب 

. ألزغمً ميان  ألامىاٌوصػىباث هلل   

 :دفتر جوفير الشباب 

ً اإلاضز أبىاءمسصص إلاؿاغضة  ت هظا الضفتر ًفخذ  للخمغؽٍغ ب غلى الاصزاع في بضاًت خُاتهم الاصزاٍع والخضٍع

صًىاع هما 500ب ألاولىؾىت مً ػغف ممثلهم الشغعي خُث خضص الضفؼ 19 أغماعهم لخخجاوػ للشباب الظًً 

الث جللاةُت واجىماجُىُت  أو ًيىن الضفؼ في صىعة هلضًت  أنًمىً  م جدٍى لشاب مىخظمت هما ٌؿخفُض اغً ػٍغ

ض غً  ألاهلُتصاخب الضفتر غىض بلىغه  ؾىىاث الاؾخفاصة مً اللغوض 5اللاهىهُت طو الاكضمُت التي جٍؼ

 مصغفُت جصل ئلى ملُىهين صًىاع حؼاةغي .

 بطاكت بدر :

فُت خُث جمىً مً اللُام بػملُاث الضفؼ والسحب  هظه البؼاكت مىحهت لؼباةً بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

غبر اإلاىػغاث آلالُت لألوعاق الىلضًت هما جمىً أصحابها أًظا مً اللُام بػملُاث السحب  لألوعاق الىلضًت

 مً اإلاىػغاث آلالُت للبىىن ألازغي .

 سىداث الصىدوق :

ين . ع ألحل وبػاةض مىحه لألشخاص الؼبػُين واإلاػىٍى  غباعة غً جفٍى

 



يةالفصل الثالث :                                          دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريف  

 

 
52 

 ؤلاًضاغاث ألحل :

مدضصة  أحاٌ ئلىالفاةظت غً خاحتهم  ألامىاٌ ئًضاعواإلاػىىٍين  الؼبػين ألاشخاصهي وؾُلت حؿهل غلى 

 بيؿبت فىاةض مخغيرة مً ػغف البىً .

 خؿاب بالػملت الصػبت :

ً بالػملت الصػبت مخاخت في ول لحظت ملابل غاةض مدضصا خؿب شغوغ  مىخج ٌؿمذ بجػل هلىص اإلاضزٍغ

 البىً .

فُت والضفتر اإلاسصص للؿىً لضي بىً الفالخت والخى أزغي هما جىحض غضة مىخجاث   ئلى ئطافتمُت الٍغ

 الاغخماصاث واللغوض التي ًمىدها البىً لؼباةىه التي جيىن وفم صعاؾاث شغوغ مؿبلت .

 املبحث الثاوي :جلدًم وكالت سيدي لخضر 

 املطلب ألاول :الخعريف بالوكالت 

فُت عكم  جأؾؿذ- ؾُضي لخظغ ،والظي وان البىً الىػني 1982في ؾىت 867ووالت بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

فُت وكض بلغ غضص الػماٌ بىً الفالخت وال جأؾـالجؼاةغي فهى   مىظفين للىظامت 5بما فيها اإلاضًغ و17خىمُت الٍغ

 املطلب الثاوي :دور وكالت بىك الفالحت والخىميت الريفيت بدر 

 حمُؼ الػملُاث الخاصت باللغوض الصغف والصىضوق . مػالجت-

 فخذ خؿاباث ليل شخص ػالب لها واؾخلباٌ الىصاتؼ .-

 اإلاشاعهت في ججمُؼ الاصزاع .-

غ اللؼاع الفالحي واللؼاغاث ألازغي .-  اإلاؿاهمت في جؼٍى

م جغكُت غملُتي الاصزاع والاؾدثماع .-  جىمُت مىاعص واؾخسضاماث الىوالت غً ػٍغ
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 املطلب الثالث :الهيكل الخىظيمي لوكالت سيدي لخضر .

 (الهُيل الخىظُمي للىوالت ؾُضي لخظغ2-3الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلاصضع :مً الىوالت ؾُضي لخظغ 

 اإلدارة

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 المكاتب الخلفية  مكاتب الواجهة 

 قطب الزبائن  قطب المعامالت 

 مشرف مشرف

 البنك الواقف 

 الصندوق الرئيسي 

مكلف بالزبائن 

 مؤسسات

 التوجيه

 التامين المصرفي 

الخدمة المصرفية 

 االلكترونية 

 مشرف

وظيفة االئتمان 

 والقروض 

وظيفة التحويالت 

 والتعويضات

وظيفة التجارة 

 الخارجية

وظيفة القانون 

 والتحصيالت 

وظيفة المراقبة 

 والمحاسبة 

 الخدمات المصرفية 
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فُت غلى مؿخىي بلضًت ؾُضي لخظغ ،خُث ًخدمل  املدًر- :ٌػخبر الغةِس ي للبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

مؿإولُت اإلامثل الػلىص ابغام وجىكُؼ ول والاجفاكُاث ومسخلف الىزاةم ومً مهامه اًظا مغاكبت حمُؼ 

غا غً اهجاػ الاغماٌ والبرامج اإلاخػللت با  لىوالت .اإلاصالح الخابػت للىوالت ،وهظلً ًلضم جلٍغ

 ألامان السكريخاريا :

اإلاضًغ ،الظي بضوعه ًخضزل في شإون ؾيرها وجىظُمها ،هما حؿخلبل الػمالء الظًً  أغماٌمً مهامها حؿهُل -

ض واإلاياإلااث الهاجفُت   .كضمىا ػلباث الحصىٌ غلى اللغض والاجصاٌ بالػمالء غىض الحاحت واؾخلباٌ البًر

 ؤلاصاعة وجىلؿم بضوعها ئلى :

 :عةِـ اإلاصلحت  فاملشر 

سلفه في خالت غُابه . أصاةهًلىم بمؿاغضة اإلاضًغ في   مهامه ٍو

 البىك الواكف :

ؿمى  لىم بلبع وصفؼ اإلابالغ الىلضًت ليافت  أًظاَو لىم  أهىاعالشبان ٍو حغص خغهت  باغضاص أًظاالػمالث ،ٍو

 اإلاػخمضة مً ػغف اإلاضًغ . وؤلاحغاءاث ألاهظمتوحسجُلها والػمل غلى جؼبُم 

 الصىدوق :

الؼباةً  ئًضاغاثلظا جخم به ول غملُاث الضفؼ ،وهي تهخم باؾخلباٌ  ألاؾاس يحػض مصلحت الصىضوق الفغع -

ىت . بأمانالدؿلُم وغلى هظا فهي ميلفت  أو بالسحب  أو بالضفؼ  أو ؾىاء   الخٍؼ

 محاسبت املدفوعاث :-

لىم باؾخالم ػلباث فخذ خؿاباث  الىصاتؼ وجدضص هىغها ،مخابػت ول ؤلاحغاءاث اإلاخػللت بفخذ الحؿاباث ٍو

 والخأهض مً جىفير حمُؼ الشغوغ اللاهىهُت ومخابػت غملُاث ؤلاًضاع والسحب مً الحؿاب لصالح اإلاىصغين .

 كطب العمالء )الزبائن (ًضم :-

 اإلاشغف .-

 مصلحت الاؾخلباٌ والخىحُه .-

 (. مصلحت ميلفت بالؼباةً )مإؾؿاث-

 مصلحت ميلفت بالؼباةً )أفغاص (.-

 مصلحت الخامين اإلاصغفي .-
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 زضماث اإلاصغفُت الالىتروهُت .-

 *مكاجب الخلفيت وجضم :

 .اإلاشغف -

 وظيفت الائخمان واللروض .-

 جلىم هظه اإلاصلحت بدىفُظ ؤلاحغاءاث والخػلُماث اإلاخػللت بشإون اللغض وفلا للمباصب اإلاػخمضة مً كبل -

وجلىم أًظا باؾخلباٌ الػمالء والبث في ػلباتهم وئغضاص اإلاظهغاث الالػمت هما جظم هظه اإلاصلحت ول ؤلاصاعة 

مً أماهت الالتزاماث وزلُت حؿمى بسلُت الضعاؾاث والخدالُل ،خُث جلىم هظه ألازيرة بضعاؾت ػلباث 

 اللغوض .

 وظيفت الخجارة الخارجيت :-

ين وألاحاهب في حػخبر هظه اإلاصلحت بمثابت الىؾُؽ بين اإلا غملُاث البُؼ أو الشغاء )الاؾتراص خػاملين الجؼاةٍغ

الث  الخاعج وغملُاث الخىظُف اإلاصغفي وفخذ الاغخماص اإلاؿدىضي  ئلىوالخصضًغ (وجلىم هظه اإلاصلحت بالخدٍى

 للػملُاث اإلاخػللت بالخجاعة الخاعحُت ،وهي غلى اجصاٌ صاةم مؼ اإلاغاؾلين بالخاعج .

 والدعواث والخحصيالث :وظيفت اللاهون -

لىم هظا اللؿم بمؿاغضة الىوالت مً الىاخُت اللاهىهُت وهظا مخابػت الحاالث اإلاخىاػع فيها ،وصعاؾت - ٍو

اإلاداهم ومخابػت جىفُظ  أمامالشياوي ،وػلباث الحلىق ،وحػُين اإلادامين الظًً ًلىمىن بخمثُل الىوالت 

 الحىم بػض ئصضاعه .و 

 بت :وظيفت املراكبت واملحاس-

وجلىم بدسجُل حمُؼ الػملُاث الُىمُت التي جلىم الىوالت في حمُؼ أكؿامها وأًظا باغضاص اإلايزاهُاث الخخامُت 

وجدلُلها واإلاغاحػت الضكُلت لحؿاباث الىوالت ،هما ٌشغف غلى الىفلاث الػامت في الىوالت ومخابػت غلىص 

دؿُير ومضي جؼبُم اللىاهين الضازلُت لػملُت الدؿُير الصُاهت والخامين وجىػَؼ الخيالُف وباإلاغاكبت لػملُت ال

ومضي مؼابلت اللىاهين الضازلُت للىوالت هما جلىم بالخيؿُم بين اإلاصالح والحث غلى جؼبُم الؿُاؾت 

غ التي جىحه الُه غً مضي اهخظام وصكت  ت اإلاخبػت ،هما حؿاغض اإلاضًغ في اجساط اللغاعاث مً زالٌ الخلاٍع ؤلاصاٍع

م مغاكبت صوعجه مىخظمت مً احل جدلُم الىوالت ،و  ت ،وول هظا ًخم غً ػٍغ مضي وحىص اإلاشاول ؤلاصاٍع

 ؾُاؾت وأهضاف الىوالت .
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 املبحث الثالث :خطواث وإجراءاث املراجعت الداخليت على مسخوى بىك بدر 

بخدضًض والخدىم  ئن الخدىم أو الغكابت في حؿُير البىً الًخم ئال بىحىص هظام فػاٌ للغكابت الضازلُت ٌؿمذ-

في اإلاساػغ الغةِؿُت اإلاغجبؼت باليشاغ البىيي مً حهت ومً حهت أزغي طمان الاؾخػماٌ ألامثل للمىاعص 

ت أو مالُت أو ماصًت .  اإلاؿخػملت ؾىاء واهذ بشٍغ

ت اإلاغاحػت الضازلُت ٌؿهغ غلى حىصة وفػالُت هظام الغكابت الضازلُت .  مً زالٌ هظه اإلاهام فان مضًٍغ

 على مسخوى بىك بدر .وأهدافها ألاول :حعريف املراجعت الداخليت  املطلب

فُت  حػغف اإلاغاحػت الضازلُت - وظُفت جلُُم واؾدشاعة مؿخللت  بأههغلى مؿخى ي البىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 ومىطىغُت مىحهت لخدلُم كُمت مظافت وجدؿين وشاغ البىً .

 جخمثل أهداف ودور املراجعت الداخليت في :

اإلاغاحػت الضازلُت جخجؿض في الضًىامُىُت التي حؿبم الخغيراث في بِئتها والخأكلم مؼ الخػضًالث في الهُاول 

 اإلاؿاعاث والخىىىلىحُا .

 الاخترافُت والبدث غً ألافظل .

 إطار املراجعت الداخليت في بدر :-

م ئن ئػاع اإلاغاحػت الضازلُت ًظم بشيل غام جلُُم الؼبُػت لفػالُت - الغكابت الضازلُت وباإلطافت ئلى ػٍغ

اللُام باإلاؿإولُاث اإلادضصة جدلم بصفت اؾخثىاةُت مً اخترام الؿُاؾاث الخدىم في اإلاساػغ مصضاكُت 

،فػالُت شفافُت ،والؼبُػت الضاةمت للمػلىماث اإلاالُت والدؿُير ًمىً البىً أن ًخىفغ اخخمالُا غلى مؿخىي 

لضازلُت ول اإلاهماث التي ًخيلف بها اإلاغاحػىن الخاعحىن اإلاخػللت باإلاغاحػت الجهىي غلى الهُاول اإلاغاحػت ا

ت اإلاغاحػت الضازلُت لخفاصي اػصواحُت الاؾخػماٌ وطمان حػاون امثل .  ًجب أن جىاك  مؿبلا مؼ مضًٍغ

 املطلب الثاوي :املعاًير الخاصت باملمارساث املهىيت للمراجعت الداخليت في بىك بدر .

 :اإلاغاحؼ غً اليشاػاث مىطىع اإلاغاحػت اؾخلاللُت -

*لظمان هظه الاؾخلاللُت ًجب الؿماح لىظُفت اإلاغاحػت بمماعؾت مهمتها في مسخلف مصالح ووظاةف البىً 

ت اإلاغاحػت الضازلُت مغجبؼت  ت مالخظتها جلُُمها وجىصُاتها فان مضًٍغ والحصىٌ غلى ئمياهُت جىطُذ بدٍغ

 الػام.مباشغة بالغةِـ اإلاضًغ 

ئػاع خماًت اإلاغاحػين طض الخػؿف، فاهه كض اجسظ همبضأ أن الغةِـ اإلاضًغ الػام هى الىخُض الظي له  في

ت اإلاغاحػت الضازلُت. غ بضءا أو جىكُف مهمت اإلاغاحػت وهظا باكتراح مً مضًٍغ  ؾلؼت جلٍغ
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ت اإلاغاحػت الضازلُت له الؿلؼت ملابلت باإلاخػاملين لفدص ئلى ألاوشؼت هُئاث الئن  بىً ومػغفت ول مضًٍغ

الىزاةم اإلالفاث واإلاػلىماث الخاصت بالبىً ،بما فيها اإلاػلىمت الخاصت بالدؿُير واإلاساػغ وهظا في ئػاع ملاًِـ 

ت ليل مػلىمت جدصل غليها وهي  اإلاغجبؼت بمماعؾت اإلاهمت ًظمً مضًغ صاةغة اإلاغاحػت الضازلُت الؼبُػت الؿٍغ

 جىظم اإلاهىت .مجبرة بااللتزام الصاعم باللىاهين التي 

 *الحيادًت في بدر :

ًماعؽ مضًغ اإلاغاحػت الضازلُت مهمخه بيل مىطىغُت ،هما ًجب أن جخجىب هؼاغاث اإلاصالح وألاخيام -

 اإلاؿبلت .

ًجب غلُه أن الًخىعغ في الخىظُم الػملي للبىً ،في ئغضاص وطؼ جؼبُلاث اإلالاًِـ الخاصت بدىظُم الغكابت -

ت الػامت مؼ طلً مىطىغُت اإلاغاحؼ الضازلي جيىن غير مفهىمت ئطا  الضازلُت التي هي مً جصمُم مهام اإلاضًٍغ

 أوصذ بىطؼ ئحغاءاث أو هظام الغكابت الضازلُت أو الخصغف همؿدشاع إلاسخلف اإلالاًِـ اإلاؿخسضمت .

ت الػامت ئبضاء عأيها في ئغاصة الخىظُماث الهامت إلػالق وشاػاث حضًضة هام- ت أو ًمىً له بؼلب مً اإلاضًٍغ

ت الًمىً لها في ول ألاخىاٌ أن جإزغ غلى  اإلاساػغ ئوشاء أو ئغاصة جىظُم أهظمت حؿُير هظه الىظُفت الاؾدشاٍع

 اإلاهمت ألاؾاؾُت مؿإولُت واؾخلاللُت خىم اإلاغاحؼ الضازلي .

 *الكفاءة في بدر :

ىهول اإلاغاحؼ ئن هفاءة -  غ صاةغة اإلاغاحػت الضازلُت اإلاؿخمغ هما شغػان أؾاؾُان لفػالُت مضً الضازلي، وجيٍى

لفدص ول اإلاُاصًً الخاصت بالبىً فان مضًغ اإلاغاحػت الضازلُت مؼالب باإلادافظت غلى زبرتها وهظا لظمان 

ىا مؿخمغا أو مىخظما ليل مغاحؼ   صازلي.جيٍى

ئن هفاءة مػاعف وزبرة اإلاغاحػين الضازلُين حػؼي لها أهمُت اؾخثىاةُت مً ػغف مضًغ صاةغة اإلاغاحػت -

 الضازلُت.

 ًمىً وبصفت اؾخثىاةُت اؾخضغاء زبير زاعجي لالػالع بػع ألاغماٌ .

 *جخطيط وسير املهماث في بدر :

 الخسؼُؽ )زؼت اإلاغاحػت (-1

ت واإلا اصًت اإلاخاخت فان مضًغ صاةغة اإلاغاحػت الضازلُت جلى م باغضاص زؼت في ئػاع الخػبئت للىؾاةل البشٍغ

 ػبلا للخؼىاث الخالُت اإلاغاحػت 

ض مً فػالُتها .-1  صعاؾت مؿبلت ًخػلم ألامغ هىا بالخػغف غلى مجمىع الػىاصغ التي حؿهل اإلاهمت وجٍؼ
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أن مجمىع الػملُاث جسظؼ بغهامج الػمل :ٌػض الػمل مً ػغف مضًغ صاةغة اإلاغاحػت الضازلُت لظمان -2

لهظه الػملُت باإلطافت ئلى جلضًم ئػاع غمل اإلاغاحػين ولىً بضون أن ٌشيل بأي خاٌ مً ألاخىاٌ جدضًض 

 إلاباصعاتهم ًجب غلى بغهامج الػمل ًخظمً ماًلي :

هظام واؾخبُان الغكابت الضازلُت الظي مً اإلامىً اؾخػماله في جلُُم  الالػمامخضاص الاؾخؼالغاث والىكذ -

 الغكابت الضازلُت .

ججمؼ مجمىع البرامج واؾخبُاهاث الغكابت الضازلُت في صلُل اإلاغاحػت الضازلُت والظي ًىطؼ جدذ جصغف 

 اإلاغاحػين الضازلُين .

 ملفاث مىزلت :-

مهمت ًجب أن جيىن مضغىمت بملف صاةم وملف غمل ،ًخظمً اإلالف الضاةم اإلاػلىماث الضاةمت خىٌ ول 

غ اليشاػاث أو  الهُئت مىطىع اإلاغاحػت مثل :الىظام البىيي ،ؤلاحغاءاث الضازلُت اإلاخػللت بالبىً الخلاٍع

 الؿابلت للمهام اإلاىفظة في هفـ اإلاجاٌ أو لها غالكت بهظا اإلاجاٌ .

ملف الػمل فُترحم بمىطىع ألاشغاٌ اإلاىفظة زالٌ اإلاهمت واإلاغاخل اإلاخبػت ،جدضص هظه اإلالفاث الػملُاث  أما

 عة للؿير ،الغكاباث اإلاىفظة وألازؼاء واإلاسالفاث اإلاىدشفت والخالصاث .اإلاسخا

 مدخملين.ًجب أن جدفظ هظه اإلالفاث لخيىن حاهؼة جظػها جدذ جصغف مغاكبين زاعحُين 

غ :-  حىصة الخلاٍع

ت  ت الػامت ،باصضاع الخىحيهاث الظغوٍع غ اإلاغاحػت والظي هى زالصت ول مهمت مغاحػت اإلاضًٍغ ٌؿمذ جلٍغ

غ اإلاغاحػت الضازلُت ئلى إلا ؿئىلي البىً مً احل اللُام بمسخلف ؤلاحغاءاث الخصحُدُت الالػمت ًىحه جلٍغ

الؿُض الغةِـ اإلاضًغ الػام مغفىكا ببُان شامل ًخظمً الىلاغ التي ًغاها اإلاغاحؼ طاث أهمُت والتي جخؼغق لها 

غ بالخفصُل .  مسخلف أحؼاء الخلٍغ

 اإلاصاصكت غلى ألاشغاٌ :-

صكت غلى ألاشغاٌ ًخم صاةما بالضعحت ألاولى بين اإلاغاحؼ الضازلي والصخص او اإلاؿإوٌ غً مصلحت اإلاصا

 مىطىع اإلاغاحػت .
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 مخابػت الخىصُاث :-

مً احل طمان اإلاخابػت الفػالت والىاحػت للخىصُاث اإلاغاحػت الضازلُت فان مضًغ صاةغة اإلاغاحػت الضازلُت 

 الخىصُاث.ئحغاء مً شاهه ٌؿمذ بابضاء الغأي واإلاخابػت الؿلُمت لهظه 

ئن هظا ؤلاحغاء ٌػؼي أهمُت بالغت فُما ًسص اإلاؿإولُاث زاصت لألػغاف اإلايلفت بمػالجت الىلاةص 

 دشفت والىكذ الالػم إلاػالجتها .اإلاى

 املطلب الثالث :خطواث وإجراءاث الركابت الداخليت في بدر 

مً الضعحت ألاولى جىفظ مً ػغف زلُت الغكابت لحؿاب الضازلُت غلى مؿخىي اإلاجمىغت هي عكابت ئن الغكابت -

بلت جىفُظ اإلاػامالث البىىُت اإلاجمىغت والىواالث الخابػت لها ،خُث حؿمذ لها هظه الغكابت مً الخأهض مً مؼا

ت )الىصىص الضازلُت والخاعحُت (،والحصىٌ بصىعة غامت غلى عؤٍت شاملت خىٌ جؼىع  لللىاهين الؿاٍع

 وشاغ الىواالث .

حشمل ول الىواالث خؿب بغهامج  الؿىت، فهيجىفظ الغكابت الضازلُت مً الضعحت ألاولى غلى ألاكل مغة في 

 ؿىت مً ػغف زلُت الغكابت .اإلاهماث اإلاػض في بضاًت ول ال

غؾل في بضاًت ول ؾىت ئلى اإلافدشُت  ٌػض بغهامج اإلاهماث جدذ اإلاؿإولُت الصخصُت إلاضًغ اإلاجمىغت ،ٍو

ت اإلاإهلت ئكلُمُا .  الجهٍى

ت اإلاػىُت .  ول حػضًل ًىفظ غلى بغهامج اإلاهماث مً ػغف اإلاجمىغت جبلغ به اإلافدشُت الجهٍى

ت ومسؼؼاث الخيىًٍ إلاضعاء الىواالث ختى جىفظ  هما ًغاعي غىض ئغضاص هظا البرهامج كضع ؤلاميان الػؼل الؿىٍى

جخجاوػ زمؿت  أنالهُيل اإلاػاًً صون  أهمُتمهماث الغكابت بدظىعهم ...)جدضص مضة مهمت الغكابت خؿب 

 غشغ ًىما .

 الىلاةص اإلاىدشفت .ًمىً ليل مضة أن جمضص خؿب غضص اوزؼىعة اإلاسالفاث أو 

غ . م اإلاغاكبين مً بضاًت ئلى نهاًت اإلاهمت جلضًم جلٍغ  ٌػين ليل مهمت عكابت عةِؿا للمهمت ،وهىاإلاؿإوٌ غً فٍغ

ًلىم عةِـ اإلاهمت بالخدظير للمهمت ،هما ٌؿهغ غلت الؿير الحؿً لها ،هما ٌػض مؿإوالغً الىكاتؼ اإلاىدشفت 

ت باإلطافت ت الػامت . ئلى مىطىغُتها أمام اإلاضًٍغ  اإلاػىُت واإلاضًٍغ

 (مغاخل :4جىفظ الغكابت الضازلي مً الضعحت ألاولى غبر )

 اإلاغخلت ألاولى :جدظير اإلاهمت .

 اإلاغخلت الثاهُت :ؾير اإلاهمت .

غ اإلاهمت .  اإلاغخلت الثالثت :الفدص وجلضًم جلٍغ
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غ ومخابػت الخصحُداث .  اإلاغخلت الغابػت :اؾخغالٌ الخلٍغ

 جحضير املهمت .املرحلت ألاولى :

ت لخدلُم اإلاهمت غلى مؿخىي اإلاجمىغت . أو الالػمت  وألاصواثهظه اإلاغخلت ًخم حمؼ الىزاةم  ئن  الظغوٍع

 املرحلت الثاهيت :سير املهمت .-

م الغكابت غلى مؿخىي الىوالت اإلاغاكبت .  جخػلم هظه اإلاغخلت باكامت فٍغ

اإلاغاكبت لخىطُذ مىطىع وأهضاف اإلاهمت ،هما ًجب ًبضأ عةِـ اإلاهمت ومػاوهُه غملهم بملابلت مؿإوٌ الهُئت 

 غليهم أن ًظهغوا ؾلىوا مثالُا اججاه اإلاىظفين والؼباةً .

ئن غملُت حسجُل الىكاتؼ ًجب أن جيىن واضحت ،وول صػىبت أو أي مشيل في فهم واكػت مػُىت ًجب أن 

 همسالفت أو زؼا منهي .هاةبه لخلضًم الخىطُداث كبل أن جخسظ  أو الهُئت اإلاغاكبت  مؿإوٌ ئلىجغفؼ 

غىض اهتهاء مهمت اإلاغاكبت ،فاهه ًجب غلى مؿئىلي الىواالث اجساط ول ؤلاحغاءاث الالػمت للخصحُذ الفىعي 

غ .  لبػع اإلاسالفاث اوالىلاةص في مضة مدضصة ،وهظا مً صون اهخظاع الخلٍغ

 ت :الفحص وجلدًم جلرير املهمت .املرحلت الثالث

غ اإلاهمت ،خُث ًسصصىن في بضاًخه مؿاخت لخلضًم الىوالت - غ جلٍغ زالٌ هظه اإلاغخلت ًلىم اإلاغاكبىن بخدٍغ

 اإلاغاكبت ،وجخظمً زاجمت اؾخسغاج اإلاالخظاث الغةِؿُت .

غ ٌؿمذ للمؿإولين بالخػغف غلى وكاتؼ اإلاسالفاث والىلاةص واجساط  ؤلاحغاءاث الخصحُدُت ئن هظا الخلٍغ

 الالػمت .

غ مً ػغف اإلاؿإولين ًجب أن جغؾل وسخت مىه ئلى الىوالت اإلاغاكبت ووسخت الى  غىضما ًخم فدص الخلٍغ

ت في احل  ش نهاًت اإلاهمت . أًامغشغة  أكصاهمفدشُت الجهٍى  ابخضاءا مً جاٍع

 املرحلت الرابعت :اسخغالل الخلرير ومخابعت الخصحيحاث .

غ وؤلاحاباث اإلاخػللت به ،ومخابػت الخصحُداث خُث حػؼي  هظه اإلاغخلت- ألازيرة مسصصت الؾخغالٌ الخلٍغ

 مهلت غشغة أًام إلاضًغ الىوالت ؤلاحابت غً مسخلف الىكاتؼ واإلاشاول اإلاىدشفت .

ت اإلاإهلت ئكلُمُا  جدىٌ هظه ؤلاحاباث ئلى مجمىغت والتي بضوعها جغؾل وسخت منها ئلى اإلافدشُت الجهٍى

 فت باإلطا

غ  ألازيرةئلى مخابػت الىكاتؼ لبرهامج اإلاػُىاث مً ػغف هظه  ًجب غليها اؾخغالٌ الػىاصغ اإلاخظمىت في الخلٍغ

اث اإلاسالفاث اإلاىدشفت في خالت الظغوعة .  ومخابػت حؿٍى
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ت حػلم الهُئت اإلاؿإولت اإلا ػىُت في خالت اهدشاف وطػُت متهىعة في حؿُير الىوالت اإلاغاكبت فان اإلافدشُت الجهٍى

غ مضغم بػغض شامل ًخظمً اإلاسالفاث ألاؾاؾُت والىلاةص اإلاىدشفت . م وسخت مً الخلٍغ  غً ػٍغ

ت بضوعها بخدلُل الىكاتؼ اإلاىدشفت غلى أؾاؽ الىزاةم اإلاؿلمت ،وحػلم غىض اللؼوم غً  جلىم اإلافدشُت الجهٍى

م غغض شامل للىكاتؼ الخؼيرة الغةِـ اإلاضًغ الػام .  ػٍغ

ت ول اإلاسالفاث أو هما جلىم زلُت  الغكابت باإلاخابػت الصاعمت غً بػض للخصحُداث بغغض طمان حؿٍى

ت وجصحُذ  الىلاةص اإلاىدشفت ،وهظا مً زالٌ مؼالبت الهُئت اإلاغاكبت بخلضًم ول الىزاةم التي جثبذ حؿٍى

 اإلاسالفاث .
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 خالصت :

ًخيىن مً مجمىغت مً اإلاخػاملين ولىنها أصبدذ غملُت لم حػض اليشاػاث البىىُت أمغا مدصىعا في هؼاق -

ًىمُت تهم كؼاغا واؾػا مً ألافغاص واإلاإؾؿاث ،وجتزاًض فػالُتها ًىما بػض ًىم بؿبب ماٌشهضه الػالم مً 

جدىالث غمُلت في ظل هظه الخدىالث جلػب اإلاغاحػت الضازلُت صوعا أؾاؾُا إلاا ًلىم به في ؾبُل جىفير 

 لتي حؿمذ لهظا الاكخصاص باالػصهاع .الظغوف اإلاالةمت ا

ؼ وجسظؼ هظه اإلاغاحػت لجملت مً الشغوغ  أهمولهظا حػخبر اإلاغاحػت الضازلُت  ت اإلاشاَع غامل الؾخمغاٍع

هظا البىً بهظه اإلاغاحػت والخلُُم مً زالٌ البُاهاث واإلاػلىماث التي ًلضمها ًلىم  أؾالُب باؾخػماٌ

 للغض واإلاغ صوصًت اإلاالُت والاكخصاصًت للمشغوع.اإلاىظفين للُاؽ اللضعة غلى حؿضًض ا

ومً زالٌ هظه الىخاةج ًمىىىا أن هخلضم ببػع الاكتراخاث التي حؿاغضها غلى جدؿين حاهب الخؼبُلي 

 للمإؾؿت.

فُت ٌػاوي مً غضة مشاول عكابُت جخمثل في :  كض أظهغث بىطىح أن بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

جخػغض له الؾُما أزؼاع الدشغُل جدبػه لىلص الىفاءة واإلاهاعة لإلػاعاث صػىبت جلُُم اإلاساػغ التي -

 اإلاصغفُت .

ت .-  اوػضام وحىص مصالح اإلاغاحػت غلى مؿخىي اغلب الفغوع الجهٍى

 غضم وحىص أهظمت مػلىماث خضًثت إلصاعة اإلاساػغ .-

-خدُض مؿخى ي ول هىع غضم وحىص مىهجُت واضحت وهظام مدضص للُاؽ مغاكبت اإلاساػغ لضي هظه البىىن ل-

 الغأؾمالُت.مً اإلاساػغ التي ًمىً كُاؾها لخدضًض جأزيرها غلى عبدُتها ومالءمتها 

 غضم وحىص اصاعة مخسصصت جخىلى مؿإولُت جؼبُم ؾُاؾاث ئصاعة اإلاساػغ .-
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جمثل خىكمت الشسكاث الخلاء املمازساث وإلاجساءاث السليمت إلدازة الشسكاث ،خيث حعمل هره الاجسءاث -

واملمازساث بمىجب معاًير وكىاعد جدكمها بصىزة ملصمت ،وتهدف مً خالل عملها إلى الخلليل مً حعازض 

املصالح وكل وله عالكت مع الشسكت ،وبسبب جىىع آلياث السكابت على خىكمت الشسكاث وحعدد مصادزها ،فان 

جىفيرها ًخطلب وطع إطاز شامل لها ،ًأخر بعين الاعخباز جميع مصالح وكل وله عالكت مع الشسكت وبسبب 

جىىع آلياث السكابت على خىكمت الشسكاث وحعدد مصادزها ،فان جىفيرها ًخطلب وطع إطاز شامل لها ،ًأخر 

بعين الاعخباز جميع مصالح املساهمين وأصحاب املصالح في الشسكاث ،فكل طسف مً هره ألاطساف ًؤدي 

.دوزا هما في عمليت الحىكمت   

ت وظيفت املساجعت الداخليت بشكل الري ًجعلها أداة فعالت في دعم خىكمت الشسكاث داخل الشسكاث - إن جلٍى

العامت والخاصت ،ٌعصش مً الثلت فيها وبالخالي جدليم إدازة زشيدة ،كما ًجعل الاكخصاد الىطني كىي وكادز 

على املىافست وجرب الاسدثمازاث املدليت وألاجىبيت ومً خالل مىكعها املخميز في الهيكل الخىظيمي للمؤسست 

حسعى إلى جلييم املخاطس وجددًد ألاساليب املالئمت إلدازتها والخأكد مً أن هظم السكابت الداخليت حعمل بكفاءة 

وجلييم الخىصياث الالشمت التي ًدخاجها مجلس إلادازة لحماًت خلىق املساهمين وأصحاب املصالح في الشسكت 

. 

دوز املساجعت الداخليت في جفعيل خىكمت الشسكاث معالجت إلاشكاليت "وكد خاولىا مً خالل جىاول مىطىع -

البدث التي جدوز خىل مىطىع خىكمت الشسكاث ،والتركيز على آليت مً بين آلياتها املدىزٍت واملخمثلت في 

املساجعت الداخليت ،التي ًمكً لها املساهمت في جفعيل لحىكمت الشسكاث وذلك إذا أخسً اسخخدامها في 

.الشسكت ،وكد جم الخىصل إلى مجمىعت مً الىخائج وبىاءا عليها جم جلدًم مجمىعت مً الخىصياث   

:النتائج والتوصيات -1  

مً خالل الجاهب الىظسي والخطبيلي ،ملىطىع الدزاست جم الخىصل إلى مجمىعت مً الىخائج والتي حعخبر بمثابت 

.اخخباز للفسطياث املىطىعت سابلا ،ومً الىخائج املخىصل إليها مً جاهب الىظسي   

د الحاجت لها باإلطافت إلى جلدًم - حعمل املساجعت الداخليت على مىع وجلليل خدور ألاخطاء وهرا ماًٍص

ً لخلليل ومىع ألاخطاء  وحسعى املساجعت الداخليت أًظا إلى الحد مً إلاسساف والظياع  الىصائذ للمدًٍس

ادة أزباح املؤسست  د مً الكفاءة والفعاليت وبالخالي ٍش ٍص د مً املس دودًت إلى جدسين الاداء ٍو .الش يء الري ًٍص  

إن جىفس الفهم الكافي ألهداف املؤسست لدي املساجع الداخلي ،مً خالل املعسفت والخبرة في الصىاعت التي 

ًيخمي إليها ،وامخالكه لللدزة والكفاءة على فهم طبيعت عمل املؤسست وجددًد مىاطم الخطىزة املدخملت 

.ٌساهم في جدسين كفاءة وفعاليت الاسدثمازاث املاليت   



:         خاتمة عامة    
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:التوصيات -2  

ادة الاهخمام بىظيفت املساجعت الداخليت وجفعيل دوزها ملا لها مً ازس اًجابي دعم جطبيلاث - العمل على ٍش

.الحىكمت وأخكام السكابت على مخخلف جىاهب أداء الشسكت   

ب املسخمس ووطع البرامج الالشمت مً كبل الجمعياث املهىيت الخخصيصيت لخأهيل املساجعين - طسوزة الخدٍز

.الداخليين للليام بأدوازهم في ظل إلاطاز الجدًد ملمازست املهىت لدعم الحىكمت   

الدوز الكبير الري لعبه املعاًير الدوليت للمساجعت الداخليت على بيئت ألاعمال ،والري اوعكس على أداء -

املساجعت الداخليت فاإلطافت إلى الفدص والخلييم والخأكيد أصبدذ بخلييم املخاطس وجلدًم الخدماث 

ت بما ًظيف كيمت للشسكت ،والتي جؤدي إلى جطبيم خىكمت   الاسدشاٍز

جطبيم خىكمت الشسكاث ًدلم مصاًا مخخلفت ًمكً أن جدل العدًد مً املشكالث التي جىاجهها الشسكاث -

.بشكل خاص وبشكل عام   
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 كائمت املزاجع 

 الىتب;

.3122*احمد حلمي جمعت ،التدكيم الداخلي وحىىمي ،دار ضفاء لليشز وجىسيع ،عمان ،الطبعت ألاولى ،  

للطباعت واليشز ،*إدريظ عبد الطالم الشتيىي ،املزاجعت معاًير وإجزاءاث دار النهػت ،العزبيت   

*ثىاء اللباوي هادر شعبان الطىاح ،املزاجعت الداخليت في ظل التشغيل الالىترووي ،وليت التجارة ،جامعت 

.3117،املىىفيت ،الطبعت الثاهيت   

*خالد راغب ،خليل محمىد الزفاعي ،ألاضىل العلميت والعمليت لتدكيم الحطاباث دار املطتلبل ليشز 

.2:99ن ،والتىسيع ،عمان ألارد  

*خلف عبد هللا الىرداث ،التدكيم الداخلي بين الىظزيت والتطبيم وفلا ملعاًير التدكيم الداخلي الدوليت 

.3117،مؤضطت الىراق لليشز والتىسيع ،الطبعت ألاولى ،  

*داوود ًىضف ،ضبح دليل املزاجع الداخلي وفلا للمعاًير الدوليت اجحاد املطارف العزبيت ،الطبعت 

.3113الثاهيت ،  

.3114-3113*ضمير الطبان ،هظزيت والياث التدكيم الدار الجامعيت إلاضىىدريت ،  

ضالح حطً ،البىىن واملطارف ومىظماث ألاعمال "معاًير حىهمت املؤضطاث املاليت ،دار الىتاب *

،3122الحدًث ،اللاهزة ،  

والتجارب واملتطلباث *طارق عبد العال حماد شزواث كطاع عام وخاص ومطارف ،املفاهيم واملبادئ 

.3118،الطبعت الثاهيت ،الدار الجامعيت ،إلاضىىدريت ،مطز ،  

اخليت الحدًثت ،الدار الجامعيت إلابزاهيميت *عبد الىهاب هطزو شحاجت ،الزكابت واملزاجعت الد

.3117-3116إلاضىىدريت ،مطز ،  

اث املىظمت العزبيت للتىميت *عبد هللا عشث بزواث ،التدكيم والزكابت الداخليت على املؤضطاث ميشىر 

.3123،اللاهزة ،مطز ،إلاداريت   

.3117يت التجارة ،الجامعت إلاضىىدريت،مطز ،*عبد الفتاح محمد الصحً وفتحي الطىافزي ،ول  

.3111*عدهان بً حيدر درويش حىهمت الشزواث ودور مجلظ اجحاد املطارف العزبيت ،  

ضزاًا ،املحاضبت واملزاجعت املىتب الجامعي الحدًث *همال الدًً مططفى الدهزاوي ،محمد الطيد 

.3117جامعت إلاضىىدريت ،  
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.2:99*محمد ضمير الطبان ،ألاضىل العلميت والعمليت بين الىظزيت واملمارضت دار النهػت بيروث ،  

.:::2املزاجعت ،دار اليشز وائل لليشز عمان ،*محمد متىلي الحمل محمد الجشار ،أضىل   

التىهامي ومطعىد ضدًلي ،املزاجعت وجدكيم الحطاباث دًىان املطبىعاث الجامعيت *محمد طىاهز 

.3114الجشائز ،  

*محمد الفيىمي عىع لبيب ،أضىل املزاجعت ،املىتب الجامعي الحدًث الاساريطت إضىىدريت،مطز 

،2::9.  

.3117معي الحدًث *محمد الطيد ضزاًا فتحي رسق الطىافيري ،الزكابت واملزاجعت الداخليت ،املىتب الجا  

*محمد مططفى ضليمان ،حىىمت الشزواث وأعػاء  املجالظ إلادارة واملدريً التىفذًين الدار الجامعيت 

.3119،إلاضىىدريت ،مطز ،  

العامليت وحىهمت الشزواث ،الطبعت ألاولى دار البداًت *مططفى ًىضف وافي ،ألاسمت املاليت الاكتطادًت 

3121، زون ومىسعىن ،عمان ،ألاردنهاش  

الزضائلالجامعيت;واملذهزاث     

مذهزة ماجطتير محمد مخلىف،املزاجعت الداخليت في ظل املعاًير الدوليت للمزاجعت الداخليت ،*احمد 

.3117،جامعت الجشائز ،  

*بزاهت هنزة ،دور املزاجعت الداخليت في جفعيل حىهمت الشزواث ،مذهزة املاجطتير ،جامعت كطىطيىت 

،3124.  

حفطت فعاليت وأداء وظيفت املزاجعت الداخليت في إدارة املخاطز املؤضطت ،مذهزة املاضتر *ضعىدي 

.3126-3125،جامعت الىادي ،  

ل حىهمت الشزواث ،دراضت ميداهيت لعيىت مً املزاجعين *خيزار ولثىم ،دور املزاجعت الداخليت في جفعي

ر في العلىم املاليت واملحاضبت ،جخطظ الداخليين ،مذهزة ملدمت هجشء مً متطلباث هيل شهادة املاضت

3126-3125فحظ محاضبي ،جامعت محمد خيػز بطىزة ،  

*شدري معمز ضعاد ،دور املزاجعت الداخليت في جلييم املؤضطت الاكتطادًت ،مذهزة املاجطتير ،جامعت 

.          .:311-3119أمحمد  بىكزة بىمزداص ،  

املاجطتير ًىضف ضعيد املدلل ،دور وظيفت التدكيم الداخلي في غبط ألاداء املالي وإلاداري ،مذهزة *

.3118،،جامعت إلاضالميت ،غشة   
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مشياوي هىر الدًً لخػاري ،ضالح مهىت التدكيم في الجشائز الىاكع وألافاق في غىء املطتجداث العامليت -

الثامً حىل مهىت التدكيم في الجشائز الىاكع وألافاق في غىء  املعاضزة ،بطاكت مشارهت في امللتلى الىطني

.3121اهتىبز 23-22ضىيىدة  2:66اوث 31املطتجداث العامليت املعاضزة ،جامعت   

هىام جمعت هىردي وداد ،اثز الهىدضت املاليت  الحدًثت على فعاليت دور التدكيم وحىهمت الشزواث -

حىل مهىت التدكيم في الجشائز الىاكع وألافاق   في غىء ،بطاكت مشارهت في ملتلى الىطني الثامً 

.3121اهتىبز 23-22ضىيىدة 2:66اوث 31املطتجداث العامليت املعاضزة ،جامعت   

مطعىد بزاوس ي غيف هللا محمد الهادي ،مداخلت بعىىان فعاليت وأداء املزاجعت الداخليت في ظل -

اري   غمً فعالياث امللتلى الىطني حىل حىهمت حىهمت الشزواث هآليت للحد مً الفطاد املالي وإلاد

.3123ماي 8-7الشزواث هآليت للحد مً الفطاد املالي وإلاداري ،جامعت محمد خيػز بطىزة أًام   

على  واوعىطا جهعمز عبد الطمد ،حطين بزقي مداخلت بعىىان دور املزاجعت الداخليت في إدارة املخاطز -

.23،ص;3121ضىيىدة 2:66اوث 31جطبيم حىهمت الشزواث ،جامعت   

 مجلت;

عىع بً ضالمت الزحيلي ،لجان املزاجعت هؤحد دعائم حىهمت الشزواث )حالت الطعىدًت (مجلت جامعت -

.295،ص;2،3119العدد 33امللك عبد العشيش الكتطاد وإلادارة ،مجلت   

 مىاكع الالىترووي ;

 

OCED ,principe de la ouvertement d’entreprise ,2004 . 

http://www,oedc ,org ,cousultation le 14/03/2015 . 

www.BAdr.Bank .net. 

 

http://www,oedc/
http://www.badr.bank/


  التلخيص :

حسعى هذه الدراست إلى إبزاس وظيفت املزاجعت الداخليت وكيفيت مساهمتها كآليت رقابيت لخطبيق قواعد 

حوكمت الشزكاث في ظل املجهوداث الزاميت إلى جطويز وجحسين حسيير املؤسساث الجشائزيت فقصد 

بادي  النظزيت جدعيم الجاهب النظزي من الدراست قمنا باسخعزاض ألادبياث التي جناولت املفاهيم وامل

للمزاجعت الداخليت وحوكمت الشزكاث ،وفيما ًخص الجاهب الخطبيقي قمنا بدراست حالت بنك الفالحت 

 والخنميت الزيفيت قصد حشخيص شخصيتها .

 الكلمات املفتاحية :

 الزقابت الداخليت .–إدارة املخاطز –املزاجعت الداخليت –حوكمت الشزكاث 
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