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 مقدمة  

شهدث السىىاث ألاخيرة اهخماما متزاًدا بالخدكُم الداخلي مً كبل الشسواث في الدٌو اإلاخلدمت، وكد جمثل     

للخدكُم هرا الاهخمام في هىاحي مخعددة ًأحي في ملدمتها جصاًد اهخمام الشسواث باوشاء ادازاث مسخللت 

ت التي جمىنها مً جحل ُم ألاهداف بالىفاءة والفعالُت الداخلي، مع العمل على دعمها بالىفاءاث البشٍس

 اإلاؿلىبت.

حُث ٌعخبر الخدكُم الداخلي وظُفت جلُُمُت جيشأ داخل اإلاإسست بهدف فحظ ومساحعت حمُع ألاوشؿت    

عمل الخدكُم الداخلي على مساعدة ألافساد لللُام باألعماٌ اإلايلفين بها بدزحت عالُت مً  بهره اإلاإسست َو

وجلدًم الاسدشازاث ٍم جىفير الدزاست والخحلُل والخلُُم والخىضُاث الىفاءة والجىدة، وذلً عً ؾس 

واإلاعلىماث التي جخعلم باألوشؿت اإلاخخلفت داخل اإلاإسست. وبالخالي جيىن اإلاإسست بحاحت لىحىد وظُفت 

ٌ الخدكُم الداخلي، ولخىفير اإلاعلىماث اإلاىغىعُت التي ًمىً الاعخماد عليها في اجخاذ اللسازاث لدسُير أعما

 اإلاإسست.

فاليشاؽ الاكخطادي للمإسست ٌعخبر السهيزة ألاساسُت ليل جؿىز وجحلُم ألاهداف اإلاسؿسة، اذ ًخمثل    

دشيل هرا  هرا اليشاؽ في حل العملُاث التي جلىم بها اإلاإسست والىفُلت بسفع مسدودها وشٍادة فعالُتها. ٍو

ً، ؤلاهخ م، وبالىظس ئلى أهمُت هره الىظاةف في ألاخير في وظاةفها ألاساسُت اإلاخمثلت في الخخٍص اج، البُع، والدسٍى

ت عمل اإلاإسست فأي جلطير في جأدًت  ً وىنها أساسُت في غمان اسخمساٍز اإلاإسست جظهس لىا وظُفت الخخٍص

على هره الىظُفت جإزس سلبا على سير اإلاإسست ومً زمت ًإدي بها ئلى جحمل مخاؾس أهبر، وذلً لخفادي الخأزير 

ً لخحلُم الىغعُت ا إلاالُت للمإسست واحدار الخىاشن بين مخخلف وظاةفها، وهرا وغع استراجُجُت للخخٍص

ت عمل اإلاإسست.  الدسُير ألامثل للمخصون والري ٌعمل على غمان اسخمساٍز

 ومً مجمل اللٌى هخؿسق ئلى ضُاغت ؤلاشيالُت الخالُت:   

  في املؤسسة الاقحصادية؟كيف يساهم الحدقيق الداخلي في عملية جسيير املخزونات • 

 فسعُت آلاجُت:ومً خالٌ هره ؤلاشيالُت هؿسح الدساؤالث ال      

                               ما اإلالطىد بالخدكُم الداخلي؟ وماهي أدلت وكساةً ازباجه؟                                    • 

                                                                          ما اإلالطىد باإلاخصون وأهمُخه؟ وماهي ؾسق جلُُمه؟• 

                                           هُف جخم عملُت حسُير اإلاخصوهاث في اإلاإسست الاكخطادًت ) ئعادة جىشَع مىاد البىاء(؟• 

                                                                                                                                   الفرضيات:

دساؤالث هؿسح بعد اخخُازها لهرا البحث والاؾالع على مخخلف الجىاهب التي ًمسها، ولإلحابت على هره ال    

                                                                                                                          الفسغُاث الخالُت:

هلاؽ الػعف واللىة في ٌعمل الخدكُم الداخلي على جحسين ألاداء وجسشُد اللسازاث وعلى اهدشاف وئبساش • 

                                                                                                                اإلاإسست.             
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اعخماد اإلاإسست على اإلاخصون في وشاؾها ووحىد جىظُم محىم للمخصون.                                                        • 

خدمت في حسُير اإلاخصون التي جخخلف حسب الظسوف ًخؿلب حسُير اإلاخصون اإلاعسفت اليافُت بالؿسق اإلاسخ• 

 وألاحىاٌ.

 الدراسات السابقة:

  للد جىاولذ معظم اإلارهساث مىغىع دوز الخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخصون فُما ًلي أهم هره الدزاست:                    

استر، جخطظ الخدكُم شهادة مؾس اإلاإسست، مرهسة لىُل زحى خيرة، دوز الخدكُم الداخلي في ئدازة مخا• 

                                                                                                       .3123-3122واإلاساكبت، حامعت الشلف، دفعت 

دكُم دزوَش أمُىت، هماذج حسُير اإلاخصون في اإلاإسست الاكخطادًت، مرهسة لىُل شهادة ماستر، جخطظ ج• 

                                                               .3124 -3123محاسبي ومساكبت الدسُير، حامعت مسخغاهم، دفعت 

ماحدة مىحب، حسُير اإلاخصون في اإلاإسست الاكخطادًت، مرهسة لىُل شهادة لِساوس، جخطظ مالُت • 

 -3123ت، حامعت جبست، دفعت ومحاسب

3124         .                                                                                                                         

بعلي حُاة، الخدكُم في حساباث حسُير اإلاخصون، مرهسة لىُل شهادة ماستر، جخطظ جدكُم محاسبي • 

 .3126 -3125ومساكبت الدسُير، حامعت مسخغاهم، دفعت 

للد زهصث الدزاساث السابلت حٌى مىغىع دوز الخدكُم الداخلي في ئدازة اإلاخصون في اإلاإسست على الجاهب 

ت، ب عىس ما الىظسي بىثرة وأهملذ الجاهب الخؿبُلي، أي لم حسلـ الػىء على واكع اإلاإسساث الجصاةٍس

 جىاولخه دزاستي.

 أهداف البحث:

  :                                                                         لُم الىلاؽ الخالُتهدف مً خالٌ هرا البحث ئلى جحسىف أ  

محاولت اظهاز ألاعماٌ التي ًلىم بها الخدكُم الداخلي ومدي مساهمخه في خلم كُمت مػافت في حالت ما ئذا • 

ت العامت للمإسست.                                                                                                            جم اسخغالله مً ؾسف اإلادًٍس

لت الخعسف وؤلاحاؾت باإلافاهُم ألاساسُت اإلاخعللت بدسُير اإلاخصون.                                                             محاو • 

 محاولت ابساش أهمُت الؿسق والىماذج العلمُت واإلاىهجُت في حسُير اإلاخصون وجحسين العاملين في اإلاُدان.• 

 أهمية البحث:

بر عملُت اساسُت مً العملُاث التي جػبـ ألاعماٌ اإلاحاسبُت ألي ميشأة بغؼ الىظس الخدكُم الداخلي ٌعخ• 

                                                                                                                            عً ؾبُعت وشاؾها.   

خصون، ئذ ٌعخبر اإلاخصون بمثابت اإلاحسن ليل مً عملُتي ؤلاهخاج هىان عدة حىاهب جبرش أهمُت دزاست اإلا• 

م أو الىلل، ومً هىا حعؿي ؤلاد ازة أهمُت هبيرة لخىفير مسخلصماث اإلاإسست واحخُاحاتها مً مىاد والدسٍى
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وججهيزاث وجىفير اإلاعسوع اليافي واإلاؿلىب مً السلع والخدماث النهاةُت وي جخمىً اإلاإسست مً اسخغالٌ 

 لفسص التي جخاح أمامها وجحلُم أهبر حطت لها في السىق.حمُع ا

 أسباب اخحيار املوضوع:

         هىان عدة أسباب في اخخُاز اإلاىغىع:                                                                                           

، هما أهه جدُح الالشمت لإلحاؾت باإلاىغىع مً مخخلف حىاهبهازجباؽ البحث بمجاٌ الخخطظ، وجىفس اإلاساحع • 

                  اسخخدام وجىظُف الحطُلت العلمُت للسىىاث السابلت مً الدزاست الجامعُت.                                                          

د الخحىالث الاكخطادًت التي شهدها حاحت اإلاإسساث للخدكُم الداخلي كطد جحلُم الفعالُت خاضت بع• 

                                                                                                                              اإلاحُـ الاكخطادي.      

                                                       الػعف الري ٌعِشه الخدكُم الداخلي.                                       • 

                                                            أهمُت عىطس اإلاخصون في اإلاإسست الاكخطادًت ) مإسست ئعادة جىشَع مىاد البىاء(.• 

 املنهج املسحخدم:    

خي الىضفي في الجاوي الىظسي لإلحابت على ئشيالُت بحثىا واخخباز صحت  فسغُاجه، اعخمدها على اإلاىهج الخاٍز

ت، وعلى اإلاىهج الخحلُلي في الجاهب الخؿبُلي مً خالٌ دزاست  لإلإلاام باإلاىغىع مً مخخلف حىاهبه الىظٍس

 حالت ) ملابلت(.

 الدراسة: ثقسيمات

ا العمل، وفي مىغىعىا هرا مً اإلاعلىم أن لىجاح أي عمل البد مً وغع خؿت واضحت حسمح بدىظُم هر   

ببىاء خؿت هحاٌو مً خاللها جىظُم البحث ٌسمح لللازب فهم اإلاعلىماث اإلاىحىدة بسهىلت، ولهرا كمىا 

                                                                                                                                                                             احخىث خؿخىا على ماًلي:                

                                                          :                                              وكد كسمىا البحث ئلى زالزت فطٌى

الداخلي، حُث كسمىا الفطل ئلى مبحثين جؿسكىا  : جىاولىا فُه مفاهُم عامت حٌى الخدكُمالفصل ألاول  •

ت وكساةً ؤلازباث في الخدكُم فيهما ئلى ماهُت الخدكُم الداخلي وأهمُخه، أهدافه، وجؿسكىا أًػا ئلى أدل

                                                                                الداخلي.                                              

جىاولىا فُه ؤلاؾاز الىظسي لدسُير اإلاخصوهاث، حُث كسمىا الفطل ئلى مبحثين جؿسكىا فيهما  الفصل الثاني:• 

الخدكُم الداخلي في حساباث  ئلى حسُير اإلاخصوهاث وعسفىا اإلاخصون، أهىاعه وأهدافه، هما جؿسكىا ئلى دوز 

                                                                                                              . حسُير اإلاخصون، ؾسق جلُُم اإلاخصون وحسابخه

حُث كسمىاه ئلى مبحثين جؿسكىا فيهما ئلى  OCMIDEجىاولىا فُه دزاست مُداهُت إلاإسست  الفصل الثالث:• 

فتها، وهدفها والعىاضس اإلايىهت لىظامها، وسُاست جلدًم اإلاإسست مً حُث اليشأة وهُيلها الخىظُمي، وظُ

الخىظُف لدي مإسست جىشَع مىاد البىاء. وهرلً هظسة عً حسُير اإلاخصون في اإلاإسست، وخؿىاث وئحساءاث 

 الخدكُم الداخلي في حساباث حسُير اإلاخصون.
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 جمهُـــــــــــــد:

ٌعذ الخذكُم الذاخلي ؤخذ ألادواث اإلاهمت لىكام الشكابت الذاخلُت ألًت مىكمت، وجلعب وقُفت الخذكُم     

في فدظ وجلُُم ألاوشؿت الذاخلي دوسا هاما في عملُت جىححهاث الىخذة الاكخطادًت هدى الىجاح، إر ٌعاعذ 

اتها اليافت باإلاعلىماث الالصمت إلاعاعذتهم في جدلُم  ت، الدشؼُلُت، وجضوٍذ ؤلاداسة بمعخٍى اإلاالُت، ؤلاداٍس

 الػبـ والخماًت لألضٌى والعملُاث التي جلع جدذ معؤولُاتهم. 

ين الزي ظىف هخؿشق وظىداٌو جىغُذ ؤلاؾاس الىكشي للخذكُم الذاخلي في هزا الفطل مً خالٌ اإلابدث    

                                                                              إلحهما والتي ظىدىاٌو ول مً:

   : ماهُت الخذكُم الذاخلي                                                                                             اإلابدث ألاٌو

 بدث الثاوي: ؤدلت وكشائً ؤلازباث في الخذكُم الذاخلي.اإلا
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 : ماهُت الخدكُم الداخلياملبحث ألاول 

الخذكُم الذاخلي في هُيلها الخىكُمي ؤضبذ معإلت مهمت، وهزا للذوس إن غشوسة جبني اإلاؤظعت لىقُفت     

مه وجصخُده، لزا ظىدىاٌو في هزا اإلابدث مىغىع  الزي جلعبه في جلُُم الىكام البششي واإلاعاهمت في جلٍى

خُت عً الخذكُم الذاخ لي الخذكُم الذاخلي بدُث جؿشكىا إلى الخذكُم وؤهىاعه في اإلاؿلب ألاٌو وإلى إلادت جاٍس

 ، ؤما اإلاؿلب الثالث فعيخؿشق إلى ؤهمُت وؤهذاف الخذكُم الذاخلي.في اإلاؿلب الثاوي

ف الخدكُم وأهىاعهاملطلب الاول                                                                                     : حعٍز

 : حعٍزف الخدكُم:الفزع الاول 

ف التي جىاولذ الخذكُم ظىزهش البعؼ مجها:                                                            1هىان العذًذ مً الخعاٍس

ٌعشف بإهه عملُت مىخكمت للخطٌى على اللشائً اإلاشجبؿت بالعىاضش الذالت على ألاخذار الخعٍزف ألاول: " 

لت مىغىعُت لؼشع ال معاًشة هزه العىاضش للمعاًير اإلاىغىعُت، خإهذ مً دسحت الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍش

                                                                               ائج رلً إلى ألاؾشاف اإلاعىُت". جم جىضُل هخ

ف الثاوي: ىكش البعؼ إلى الخذكُم على ؤهه" علم له كىاعذ وؤضىله وفً له ؤظالُبه  الخعٍز وإحشاءاجه يهخم ٍو

بالفدظ الفني اإلاداًذ لخعاباث وسجالث الىخذة مدل اإلاشاحعت بلطذ إبذاء الشؤي في مذي صخت وعذالت 

                                                                           الاسكام الىاسدة باللىائم اإلاالُت اإلايشىسة لهزه الىخذة".

ف الثالث ادة كُمت اإلاىكمت وجدعين  هى : " الخعٍز ت مطمم لٍض وشاؽ معخلل ومىغىعي رو ؾبُعت اظدشاٍس

عاعذ الخذكُم الذاخلي اإلاىكمت على جدلُم اهذافها مً خالٌ اهتهاج مذخل مىغىعي ومىكم  عملُاتها، َو

                                                                                                                                                                                                                           2وجدعين فعالُت إداسة اإلاخاؾش، الشكابت، وعملُاث الخدىم اإلاؤظس ي".

ف الزابع:"  ألي مؤظعت بؼؼ هى فدظ اإلاعلىماث ؤو البُاهاث اإلاالُت مً كبل شخظ معخلل ومداًذ الخعٍز

ىُىن الخذكُم بإهه احشاءاث  الىكش عً هذفها وحجمها ؤو شيلها اللاهىوي، وكذ عشف اجداد اإلاداظبىن ألامٍش

ار لخدذًذ مىكمت ألحل الخطٌى وجلُُم وبطىسة مىغىعُت ألادلت اإلاخعللت باإلكشاساث الاكخطادًت وألاخذ

          3دسحت العالكت بين هزه ؤلاكشاساث وملُاط معين واًطاٌ الىخائج إلى اإلاعخفُذًً".

 

 

                    

                                                   
ت (، الؿبعت ألاولى، عمان، داس اإلاعيرة  لليشش والخىصَع والؿباعت، 2006،         1- ػعان فالح اإلاؿاسهت، جدكُم الحساباث املعاصز) الىاحُت الىظٍز

                                                                                                                                .   14 -13ص 

مت علي الجىهش،   -  ت، الخدكُم والزكابت الداخلُت على املؤسساثهٍش . 10، ص 2012،  ميشىساث  اإلاىكمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس 2 
.12، ص 2012 لليشش والخىصَع، داس وائل الؿبعت ألاولى، عمان، ،جدكُم الحساباث املعاصز ) إلاطار الىظزي (إيهاب هكمي، هاوي العضب،  -3   
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فا شامال للخذكُم:        ف العابلت وعخيخج حعٍش                                                                                                                                                                         ومً خالٌ الخعاٍس

مً كبل شخظ فني مداًذ للذفاجش والسجالث واإلاعدىذاث للخطٌى فدظ مىخكم  وعشف الخذكُم على اهه:

في  على ألادلت واللشائً الالصمت لإلبذاء الشؤي الفني اإلاداًذ عً مذي عذالت اللىائم اإلاالُت وهفاءة ؤلاداسة

                                                                                                .         اظخؼالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت لها

 : أهىاع الخدكُم:الفزع الثاوي

                                                                                                  1للخذكُم ؤهىاع جخمثل فُماًلي:   

                                                                                         أوال: مً حُث اللائمين بعملُت الخدكُم:

ٌعخبر ؤخذ ؤدواث الشكابت وؤداة بُذ ؤلاداسة، وىهه ًخم الخذكُم مً كبل شخظ ٌعخبر  الخدكُم الداخلي:• 

خػع لعلؿت ؤلاداسة ومً واحباث الخذكُم الذاخلي فُما بخظ جضوٍذه لإلداسة  مىقف في اإلايشإة ٍو

                                                                           باإلاعلىماث ماًلي:                                        

                                                                                                      * دكت ؤهكمت الشكابت الذاخلُت.

* الىفاءة التي بخم بها الخىفُز الفعلي للمهام داخل ول كعم مً ؤكعام اإلاششوع.                                                   

لت التي ٌعمل بها الىكام اإلاداظبي ورلً همؤشش بطذق هخائج العملُاث واإلاشهض اإلاالي.                           * هُفُت وهفاءة الؿٍش

هى الفدظ الاهخلادي للذفاجش والسجالث مً كبل شخظ مداًذ خاسجي في ظبُل الخدكُم الخارجي: • 

خم حعُين اإلاذكم الخاسجي بعلذ بِىه وبين اإلاؤظعت.              الخطٌى على سؤي خٌى عذالت اللىائم اإلاالُت، ٍو

ىً خطشها على الخذكُم الخاسجي والذاخلي ًم ًخطر مً الخعٍشف العابم ؤن هىان ؤوحه اخخالف بين   

 الىدى الخالي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
. 15، ص 2012، ألاسدهُت الهاشمُت إلاملىتالؿبعت ألاولى، ا ،جدكُم الحساباثظعىد واًذ،  - 1  
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                                                                                                                                   (: أوحه الاخخالف بين الخدكُم الخارجي والداخلي: 1-1الجدول )  

 البُان الخدكُم الخارجي الخدكُم الداخلي

م الخدلم مً  - خذمت ؤلاداسة عً ؾٍش

في الىكام ظالمت البُاهاث اإلالذمت 

اهدشاف ومىع الاخؿاء  –اإلاداظبي.  

 .والخالعب والؼش

هفاءة ؤلاداسة في اظخؼالٌ اإلاىاسد  -

 اإلاخاخت لذيها.

 اهدشاف الخالعب وألاخؿاء والؼش. -

ابذاء الشؤي في صخت وظالمت اللىائم  -

 اإلاالُت.  

الهدف مً 

 الخدكُم

مىقف مً داخل اإلايشإة ٌعين مً  -

 كبل إداسة اإلايشإة.

الشخص الذي  شخظ منهي معخلل مً خاسج اإلايشإة. -

 ًلىم بالخدكُم

ًخم الخذكُم بطىسة معخمشة على  -

 مذاس العىت اإلاالُت.

اًت ًخم الخذكُم إلاشة واخذة في نه -

 العىت اإلاالُت.                                       

جىكُذ أداء 

 الخدكُم

م ؤلاداسة  ًخدذد هؿاق عمله عً ؾٍش

وفلا للطالخُاث واإلاعؤولُاث اإلاعؿاة 

 له.

م العلذ  ًخدذد هؿاق عمل اإلاذكم عً ؾٍش

اإلاىكع معه والعشف العائذ وماجىظ علُه 

عاث واإلاعاًير.   الدشَش

 هطاق الخدكُم

ًىحذ لذًه اظخلالٌ حضئي خُث ؤهه 

عين مً كبل ؤلاداسة.  ًخذم ؤلاداسة َو

ًخمخع اإلاذكم باظخلاللُت جامت، ألهه شخظ 

 مداًذ ومً خاسج اإلاؤظعت.

 الاسخلاللُت

لذم  ٌعين مً كبل إداسة اإلايشإة ٍو

شه بعذ عملُت الخذكُم لإلداسة.  جلٍش

ٌعين مً كبل اإلاالن فهى معؤوٌ ؤمام اإلاالن 

ش الجهائي لهم. لُلذم  الخلٍش

 مً ًلىم بخعُِىه

ت (املصدر: غ                 دار املسيرة لليشز والخىسَع  الطبعت ألاولى، عمان،، سان فالح املطارهت، جدكُم الحساباث املعاصز ) الىاحُت الىظٍز

 .25، ص  2006والطباعت،  

                                                                                                            1زاهُا: مً حُث إلالشام:

عاث العائذة في الذولت، خُث ؤهه الخدكُم إلالشامي: •  هى الخذكُم الزي جلضم اإلايشإة به وفلا لللاهىن والدشَش

م الجمعُت العامت  ًلتزم اإلاششوع بخعُين مذكم خعاباث خاسجي لخذكُم خم حعُِىه عً ؾٍش خعاباث اإلايشإة ٍو

                                       بعلذ بين اإلايشإة واإلاذكم ًخدذد بمىحبه ألاحعاب التي ظىف ًخلاغاها اإلاذكم هكير عمله.                                            

ا لضم اإلايشإة باللُام به، ؤي جلىم اإلاهى الخذكُم الزي ال جالخدكُم الاخخُاري: •  يشإة بخعُين اإلاذكم اخخُاٍس

ع معين ًلضم اإلايشإة بخعُين اإلاذكم.          دون ؤن ًيىن هىان الضام مً كبل كاهىن ؤو حشَش

 

                                                   
. 25ص  هفس املزحع السابم،ػعان فالح اإلاؿاسهت،  - 1  
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     1زالثا: مً حُث الخىكُذ:

لعىت اإلاالُت، هى الخذكُم الزي ًخم بعذ الاهتهاء مً إعذاد اللىائم اإلاالُت، ؤي في نهاًت االخدكُم النهائي: • 

                   ًىاظب هزا الخذكُم اإلايشأث ضؼيرة الدجم والتي ال ًىحذ بها عملُاث هبيرة.                                                        

هى الخذكُم الزي ًلىم فُه مذكم الخعاباث بئحشاء الفدظ والاخخباساث على مذاس املسخمز: الخدكُم • 

               ؤي مً خالٌ التردد على اإلايشإة عذة مشاث خالٌ العىت اإلاالُت.                                                                    العام،

             رابعا: مً حُث الىطاق:                                                                                              

هى الخذكُم الزي ًخٌى مذكم الخعاباث هؿاكا ػير مدذد للعمل الزي ًؤدًه، بمعنى عذم جدكُم وامل: • 

                 كُىد ؤو جدذًذ لىؿاق عمل اإلاذكم مً كبل ؤلاداسة.                                                                               وحىد 

هى الخذكُم الزي ًخػمً بعؼ اللُىد على هؿاق عمل اإلاذكم هإن ًلخطش عمل اإلاذكم على جدكُم حشئي: • 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             جذكُم بعؼ العملُاث دون ػيرها ؤو جذكُم اإلايزاهُت ؤو جذكُم اإلاخضون.

                                                                                               ً حُث مدي الفحص:خامسا: م

هى الخذكُم الزي ًلىم اإلاذكم مً خالله بخذكُم حمُع الذفاجش والسجالث واإلاعدىذاث جدكُم جفصُلي: • 

                                                                                                 والخعاباث بمعنى جذكُم حمُع اإلافشداث مدل الفدظ.      

هى الخذكُم الزي ًلىم اإلاذكم باخخباس عذد مً اإلافشداث لُلىم بعملُت الفدظ وعىذ جدكُم اخخباري: • 

                                                                                الىضٌى للىخائج ًخم حعمُم الىخائج على اإلاجخمع الزي ؤخزث مىه العُىت.

سادسا: مً حُث الغزض:                                                                                                        

هى الخذكُم الزي ًخم بهذف الخدلم مً هفاءة الاداسة في اظخؼالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت لذيها في الخدكُم إلاداري: • 

                 ؤفػل وحه وجلذًم الىصر إلاعالجت مىاؾً الػعف في الىكام الاداسي اإلاؿبم.                                                          

الزي ًخظ دفاجش وسجالث الخيالُف ويهذف إلى فدظ واخخباس السجالث هى الخذكُم جدكُم الخيالُف: • 

                     ومذي مؿابلتها للىاكع.                                                                                                        

     حهت معُىت في ظبُل الىضٌى إلى خلُلت معُىت. وهى ؤن ًخم حعُين اإلاذكم مً كبلفحص ألغزاض خاصت: • 

   ًمىً عشع ؤهىاع الخذكُم في الشيل اإلاىالي:     

 

 

 

 

                                                   
.23ظعىد واًذ، هفغ اإلاشحع العابم، ص  - 1  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (: أهىاع الخدكُم:                                        1-1الشيل ) 

 أهىاع الخدكُم مً حُث

 

 

 

 

 

 

 

ت (اإلاطذس: ػعان فالح اإلاؿاسهت،      داس اإلاعيرة لليشش والخىصَع والؿباعت، ، الؿبعت الاولى، عمان، جدكُم الحساباث املعاصز ) الىاحُت الىظٍز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .24، ص 2006

خُت عً الخدكُم الداخلي ومفهىمهاملطلب الثاوي                                                                                                                                : ملحت جاٍر

خُت عً الخدكُم الداخلي:                                                                                    : الفزع الاول                                                                                                                                                                       ملحت جاٍر

اد الخذكُم بخؿىس الخُاة الاحخماعُت والاكخطادًت للمجخمعاث التي تهذف إلى جلبُت خاحُاث ألافش جؿىس 

، خُث اهدطشث ؤهذافه في اإلاشاخل ألاولُت في اهدشاف الؼش وألاخؿاء والخالعب، وغاق وؤصخاب اإلاطالر

هؿاكه في العملُاث اإلاالُت لُطبذ ؤعم وؤوظع إلحشاء واًطاٌ الىخائج، خُث ًشحع بذاًت الاهخمام بالخذكُم 

ىُت عام الذاخلي إلى اوشاء معهذ اإلاذكلين الذاخلين في الىالًاث اإلاخدذة الا  وهزه الخؿىة ًمىً  1941مٍش

شه  اعخباسها الخؿىة ألاظاظُت في مجاٌ الخجعُذ اإلانهي للخذكُم الذاخلي، خُث ظاهم مىز اوشائه في جؿٍى

                                                                                                                                       واحعاع هؿاق الاهخفاع بخذماجه.

فه عبر ول مشخلت:                                                                                                                                 والجذٌو الخالي ًلخظ مشاخل جؿىس الخذكُم الذاخلي وحعٍش

خي للخدكُم الداخلي:: ( 2 -1الجدول )   الخطىر الخاٍر

 السىت حعٍزف الخدكُم الداخلي

إضذاس ؤٌو كائمت جخػمً معؤولُاث الخذكُم الذاخلي الطادسة عً معهذ اإلاذكلين • 

الذاخلي، الؼشع مىه إعذاد مجمىعت اسشاداث حعشف الذوس العلُم واإلاعؤولُاث 

 لىقُفت الخذكُم الذاخلي داخل الششهت.

1947 

 1957 إضذاس ؤٌو كائمت معذلت إلاعؤولُاث الخذكُم الذاخلي.جم • 

ف الخذكُم الذاخلي:" على ؤهه مشاحعت لألعماٌ والسجالث جخم •  جم اعخماد دلُل حعٍش

 داخل اإلايشإة بطفت معخمشة اخُاها وبىاظؿت مىقفين مخخططين لهزا الؼشع". 

1964 

مدى 
 الفحص

حدود 
 التدقيق

اهلدف من 
 الفحص

القائم بعملية  التوقيت
 التدقيق

 اإللزام

ت. تفصيلي -  

ت. اختياري -  

ت. الكامل -  

اجلزئيت.  -  

ت. إداري -  

ت. التكاليف -  

غراض خاصةت. أل -  

ت. هنائي -  

تستمرامل ت. -  

ت. داخلي -  

ت. خارجي -  

ت. اإللزامي -  

ختااريت. اال -  
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م معخلل في اإلايشإة إلاشاح •  1971 عت ول العملُاث لخذمت الاداسة". عشفخه بإهه: " وشاؽ جلٍى

 1972 بشيل مىخكم. ؾىس معهذ اإلاذكلين الذاخلُين هُئت مشترهت للمعشفت والتي جم جدذًثها •

 1974 جم حشىُل لجان لذساظت واكتراح اؾاس مخيامل إلاعاًير ألاداء اإلانهي في الخذكُم الذاخلي. •

ش بيخائج الذساظت.اهتهاء لجان الخذكُم مً اعمالها، وجلذًم  •  1977 جلٍش

جم اكشاس اإلاعاًير مً ػالبُت مماسس ي اإلاهىت وسوادها ممثلي في معهذ الخذكُم الذاخلي  •

 حذًذة.والجهاث الخابعت له حعذ بمثابت والدة وبضوغ مهىت 

1978 

 1996 جم اضذاس دلُل ألخالكُاث مهىت الخذكُم ضادس عً معهذ اإلاذكلين الذاخلين. •

ضُاػت دلُل حذًذ لخعٍشف الخذكُم الذاخلي مً كبل معهذ اإلاذكلين الذاخلين جم • 

على ؤهه:" وشاؽ هىعي واظدشاسي ومىغىعي معخلل داخل اإلايشإة مطمم إلاشاحعت 

وجدعين اهجاص هزه ألاهذاف مً خالٌ الخدلم مً اجباع العُاظاث والخؿـ 

ا ختى جطل إلى دسحت الىفاًت وؤلاحشاءاث اإلاىغىعُت واكتراح الخدعِىاث الالصمت ادخاله

 ؤلاهخاحُت اللطىي.

1999 

حذًذ إلاماسظت مهىت الخذكُم الذاخلي على ؤهه:" وشاؽ اظدشاسي جم ضُاػت دلُل  •

جىهُذي معخلل ومىغىعي مطمم إلغافت كُمت للميشإة لخدعين عملُاتها، وهى 

عين فاعلُت ٌعاعذ اإلايشإة على جدلُم اهذافها بئًجاد مىهج مىكم ودكُم لخلُُم وجد

 عملُاث اداسة الخؿش، الشكابت والخىحُه". 

2001 

خػمً اإلالترح معاًير  • ؤوحذ معهذ اإلاذكلين الذاخلُين مششوع ملترح لخعذًل اإلاعاًير ٍو

  الخذكُم.الخؼيراث التي وافلذ علحها الىوالت الذولُت الذاخلُت، مجلغ معاًير 

2012 

دلُل الخدكُم الداخلي وفم املعاًير الدولُت اإلاطذس: مً اعذاد الؿالبت باالعخماد على اإلاشحع الخالي: خلف عبذ هللا الىاسداث،                     

 .        32 - 28، ص 2014 داس اليشش والخىصَع الىساق، الؿبعت ألاولى، ، IIIالصادرة عً 

 : مفهىم الخدكُم الداخلي:الفزع الثاوي

الذاخلي عملُت ؤظاظُت مً العملُاث التي جػبـ ألاعماٌ اإلاداظبُت ألًت ميشإة بؼؼ الىكش  ٌعخبر الخذكُم   

 عً ؾبُعت وشاؾها، وهي حعخبر عملُت مىملت لعملُت الخذكُم الخاسجي، وهىان العذًذ مً الخعاٍسف التي

                                                                                                                                جىاولذ هزا الىىع مً الخذكُم:  

         الخعٍزف ألاول:                                                                                                               

ً في اإلاؤظعت، ًخم  إداسةالخذكُم الذاخلي هى: عملُاث جخإزش بمجلغ  اإلاؤظعت وؤلاداسة وألافشاد ألاخٍش

جطمُمها لخعؿي جإهُذا معلىال خٌى جدلُم اإلاؤظعت ألهذافها في الىىاحي الخالُت: هفاءة العملُاث وفاعلُتها 

ش اإلاالُت والالتزام باللىاهينوالاعخماد على الخلا      1وألاهكمت اإلاعمٌى بها". ٍس

                                                   
 ،2009 اإلاجخمع العشبي لليشش والخىصَع، مىخبت الؿبعت ألاولى، عمان، ،الاعمال حدازت وجطىر  ، الخدكُم اللائم على مخاطز ايهاب هكمي ابشاهُم -1

   .21ص 
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ف الثاوي:                                                                                                                      الخعٍز

ادة كُمت اإلاىكمت وجدعين  ٌعشف على ؤهه: " هى وشاؽ معخلل، جإهُذي مىغىعي واظدشاسي مطمم لٍض

ً مذخل مىكم ومىػبـ لخلُُم وجدعين فعالُت إداسة عملُاتها، ومعاعذتها على اهجاص ؤهذافها ب ىاظؿت جيٍى

                                                                                               1اإلاخاؾش والشكابت وعملُاث الخدىم".

ف الثالث:                                                                                                                    الخعٍز

ٌعشف على ؤهه: " هى الزي جلىم به هُئت داخلُت في اإلايشإة مً ؤحل خماًت ؤضٌى اإلايشإة وجدلُم ؤهذاف 

                                                                                                             2ؤلاداسة، جدلُم إهخاحُت ؤهبر، الالتزام بعُاظت ؤلاداسة".

فا شامال للخذكُم الذاخلي هما ًلي: ف العابلت وعخخلظ حعٍش                                                   ومً خالٌ الخعاٍس

شؿت التي ُُم معخلل وحعني هزه ؤن ًيىن اإلاذكم الذاخلي معخلال عً ألاوالخذكُم الذاخلي هى: وقُفت جل

اث الهُيل الخىكُمي للميشإة، ورلً للمدافكت على مىغىعُخه ًلىم بخذكُلها وؤن ًدبع  ا ألعلى معخٍى إداٍس

 وإضذاس ؤخياما ػير مميزة.

                                                                   أهمُت الخدكُم الداخلي وأهدافه: املطلب الثالث

                     : أهمُت الخدكُم الداخلي:                                                                                                     الفزع الاول 

ادة الاهخمام بإهكمت الشكابت  للذ اصدادث ؤهمُت الخذكُم الذاخلي في العىىاث ألاخيرة هىدُجت ؾبُعُت لٍض

                                                                                                               الذاخلُت.                 

مىً جلعُم هزه ألاهمُت مً وحهت هكش الاداسة واإلاذكم ال  3خاسجي والخالي:ٍو

                                                      أهمُت الخدكُم الداخلي لإلدارة:                                                                                                -1

ادة الىفاءة الاهخاحُت في حمُع اإلاجاالث، وألامىس الخالُت جىضر مذي اهمُت  ًطمم الخذكُم الذاخلي لٍض

                           الخذكُم الذاخلي لإلداسة:                                                                                                     

اإلاؤظعاث وحعذد عملُاتها وحعلُذها ؤدي إلى فلذان الطلت اإلاباششة بين الاداسة والعاملين في  هبر حجم• 

                                                                                                        مخخلف اإلاىاكع والاكعام. 

ادة حجم اإلاؤظعاث واصدًاد اإلاعؤولُاث الاداسة معؤولت عً خماًت ؤضٌى اإلاؤظعت و •  ممخلياتها، وهكشا لٍض

اإلاللاة على عاجم الاداسة، هزا ألامش الزي دفع الاداسة باالؾمئىان إلى مً فىغذ إلحهم ظلؿاتها، والاخخطاضاث 

                                                        وؤن ؤضٌى اإلاؤظعت في ؤًذي آمىت، وسػبت الاداسة في الخخفُف مً معؤولُاتها ؤضبدذ حعُمت.               

اششاف الذولت اإلاتزاًذ على اإلاؤظعاث حعل مً الػشوسي الخإهذ مً صخت ودكت البُاهاث واإلاعلىماث، • 

عاث اإلاخخلفت اإلاخعللت بالذولت واليشاؾاث.        وخاضت بعذ قهىس اللىائذ واللىاهين والدشَش

                                                   
.46ص  ش والخىصَع،داس ضفاء لليش الؿبعت ألاولى، عمان، ،الخدكُم الداخلي والحىىميؤخمذ خلمي حمعت،  -  1  

.24ايهاب هكمي، هاوي العضب، هفغ اإلاشحع العابم، ص  -  2  

، مزهشة لىُل شهادة اإلااظتر، جخطظ مداظبت الخذكُم واإلاشاكبت، حامعت الشلفدور الخدكُم الداخلي في إدارة مخاطز املؤسست، سخى خيرة،  

.13ص ، cfd / c. .d c co -  /t h/ / vvn  ،07/11/2016، 2012 -2011دفعت  -3  
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                                                                                                  1داخلي باليسبت للمدكم الخارجي:اهمُت الخدكُم ال – 2 

    هىان فىائذ عذًذة ًمىً ؤن ًجخىبها اإلاذكم الخاسجي مً الخذكُم الذاخلي ومً اهمها:                                           

امياهُت اهجاص مخخلف اعماٌ الخذكُم في وكذ كطير ورلً ألن وحىد الخذكُم الذاخلي الجُذ ٌعهل اعماٌ • 

                                                                                             .ً ىفش وكخا وحهذا هبيًر                         الخذكُم ٍو

علحها في ؤهثر اإلاجالث اهمُت، ؤي الاظخفادة مً مبذؤ ألاهمُت اليعبُت كلين الخاسحُين بالترهيز ٌعمذ للمذ• 

                         ورلً باالؾمئىان على اإلاجالث التي ًخم الترهيز علحها مً كبل اإلاذكم الذاخلي والاهخمام بها.                                      

لطذ بزلً عذم الدشابً ؤو الخذاخل مً ًخم جدعين العال•  ، ٍو كاث مع العمُل بعبب الشعىس بالشمٌى

خم رلً بعذ ؤن ًخإهذ اإلاذكم الخاسجي مً مىغىعُت وهفاءة  خالٌ الخعاون وجيعُم الجهىد لىال الؿشفين، ٍو

اسجي الاعخماد والدشاوس، في هزه الخالت ًمىً للمذكم الخؤداء اإلاذكم الذاخلي فُدطل بُجهما هىع مً الخعاون 

 على اإلاذكم الذاخلي في هثير مً ألامىس وهزا ًىفش علُه هثير مً الىكذ والجهذ.

 : أهداف الخدكُم الداخلي:الفزع الثاوي

                                                                                         2للخذكُم الذاخلي ؤهذاف جخمثل فُماًلي:   

الخإهذ مً مذي مالئمت وفعالُت العُاظاث واحشاءاث الػبـ الذاخلي اإلاعخمذة لبِئت وقشوف العمل • 

                                                                                                        والخدلم مً جؿبُلها.     

ً خالٌ مماسظت اعمالها بخدلُم الاهذاف والعُاظاث والاحشاءاث الخإهذ مً التزام الاداساث والذوائش م •

                          اإلاعخمذة خالٌ فترة صمىُت ؤو مالُت معُىت.                                                                                     

ادة هفاءة وفعالُت•  الذوائش الخىفُزًت والاوشؿت جإهُذا للمدافكت على اإلامخلياث  اكتراح الاحشاءاث الالصمت لٍض

                                                                                                                    واإلاىحىداث.       

ـ والفدظ علحها، مً خالٌ الخإهذ مً صخت البُاهاث، ومذي الاعخماد على العملُاث ودساظت الػب• 

                        مشاحعت وجلُُم اداسة اإلاخاؾش الذاخلي وجذكُم البُاهاث.                                                                         

                                                  .                     مشاحعت احشاءاث اداسة اإلاخاؾش وما اشخملذ علُه مً مشاهض الخؿش• 

 مشاحعت فعالُت ألاظالُب اإلاعخمذة لخلُُم جلً اإلاخاؾش.                                                                          • 

                                                       الخإهذ مً الالتزام باللىاهين وألاهكمت اإلاعمٌى بها.                          • 

ش مفطلت ودوسٍت هدُجت الخذكُم وسفعه إلى ؤعلى ظلؿت جىفُزًت.  •   اعذاد جلاٍس

 

 

 

                                                   
  1 .14ص  سخى خيرة، هفغ اإلاشحع العابم، -

. 37خلف عبذ هللا الىاسداث، مشحع ظبم رهشه، ص  - 2  
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 : أدلت وكزائً إلازباث في الخدكُم الداخلياملبحث الثاوي

الهذف ألاظاس ي لعملُت الخذكُم الذاخلي هى الخإهذ مً صخت وظالمت البُاهاث اإلاالُت والسجالث اإلاداظبُت  

وابذاء الشؤي الفني اإلاداًذ خٌى عذالت جمثُل جلً اللىائم والسجالث عً هدُجت اعماٌ اإلاؤظعت ومشهضها 

ن فُه كادسا على ابذاء سؤًه، فئهه ًخىحب وليي ًطل اإلاذكم إلى اإلاىكف الزي ًيى اإلاالي خالٌ الفترة اإلاالُت، 

ذ هزا الشؤي.  علُه الخطٌى على ؤدلت إزباث وافُت جٍؤ

ىت إلازباث وأهىاعها                                                      املطلب الاول  ف الدلُل أو كٍز       : حعٍز

ىت:                                                                                                   الفزع الاول      : حعٍزف الدلُل أو اللٍز

ىت ؤلازباث على ؤهه                                                                                         1:ٌعشف الذلُل ؤو كٍش

زباث في الخذكُم على ؤهه: ول ما ًمىً ؤن ًدطل علُه اإلاذكم مً ؤدلت وكشائً مداظبُت وػيرها مما ؤلا

                       به ؤن ًذعم سؤًه الفني اإلاداًذ خٌى صخت البُاهاث اإلاالُت.                                                                      ٌعخؿُع 

عخبر دل ىت فدعخعمل لالظخعاغت بها عً الذلُل، خُث ًلجإ َو ُل ؤلازباث بِىت كاؾعت بدذ راتها، ؤما اللٍش

اإلاذكم إلى حمع اهبر عذد ممىً مً اللشائً في الخاالث اإلاعخعطُت لِعخعُؼ بها عً دلُل ؤلازباث اللاؾع. 

خيىن معكم عمل اإلاذكم مً حمع  ً سؤٍو ًه الفني خٌى البُاهاث ؤدلت وكشائً ؤلازباث ختى ًخىضل إلى جيٍى

  جدذ الخذكُم.

وحعشف ألادلت اًػا على ؤنها: " ؤًت معلىماث ٌعخخذمها اإلاذكم لخدذًذ ما إرا واهذ اإلاعلىماث التي جم جذكُلها 

ت للعمُل، اإلاطادكاث مً  كذ عشغذ ؾبلا للمعاًير، وجإخز ألادلت اشياال عذًذة مثل: الشهادة الشفٍى

      2"اإلاذكم. ألاؾشاف الخاسحُت، ومالخكاث

                                                                                                                  كزائً إلازباث:                                                                                     أهىاع أدلت و : الفزع الثاوي 

                                                                                      3جخمثل ؤهىاع ؤدلت وكشائً ؤلازباث فُماًلي:

عخبر مً ؤهم ألادلت واللشائً إال ؤهه ػير واف بدذ راجه، فهى ًثبذ وحىد ألاضل فعال، الىحىد الفعلي:  -1 َو

ت ؤخشي، وهزلً الخإهذ مً صخولىً وحىد الش يء ال ٌعني ملىُخه، فُجب الخدلم مً ملىُخه بلشائً وؤدلت 

م ألاضل، وهزا الىىع                                                                           ت.ال ًطلر ليافت ألاضٌى فُلخطش دوسه على جدلُم ألاضٌى اإلالمىظجلٍى

دة للعملُاث املسجلت بالدفاجز:  -2 وهي ؤهثر ألاهىاع التي ٌعخمذ علحها اإلاذكم في املسدىداث الحلُلُت املٍؤ

هىاع مشجبت خعب واإلاىغىعُت وهي زالزت ؤعمله وعلى اإلاذكم الخإهذ مً صخت اإلاعدىذ مً الىاخُت الشيلُت 

                                                                                                           الاعخماد علحها:                 

كعائم ؤلاًذاع.                                               –فىاجير الششاء  -معدىذاث معذة خاسج الششهت ومعخعملت داخلها• 

هعىب الشُياث.                                            –فىاجير البُع  –معدىذاث معذة داخل الششهت ومعخعملت خاسحها • 

                                                   
  1 .243، ص 2012 والخىصَع،داس وائل لليشش  الؿبعت ألاولى، عمان، ،الخدكُم والزكابت على البىىنخالذ ؤمين عبذ هللا،  - 
اع، الععىدًت،ث مدمذ مدمذ عبذ اللادس الذٌعؿي،  ،املزاحعت مدخل مخيامل ؤلفين ؤسهين، حُمغ لىبً، -2 خ لليشش  الٍش  والخىصَع، داس اإلاٍش

  .21ص

.97 -96ايهاب هكمي، هاوي العضب، هفغ اإلاشحع العابم، ص  - 3  
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خل الششهت ومعخعملت داخلها والذفاجش واللُىد واإلاداظبت.                                            معدىذاث معذة دا• 

واللشاساث مً اإلاىسدًً وهي شهاداث الؿشف الثالث إلاكزاراث املىخىبت مً الغير خارج الشزهت:  -3" 

                                                                             والذائىين والبىىن واإلاذًىين، مطادكاث الخعاباث وهشىفها.             

ًطادق اإلاذكم ؤزىاء فدطه معائل وؤمىس ًطعب علُه الخىم علحها  إلاكزاراث املىخىبت مً إلادارة: -4

طا للبىله رلً، إر اخخماٌ وحىد جالعب بها لِغ باألمش البعُذ ، فُلىم بىفعه، وعلى اإلاذكم ؤن ًيىن خٍش

ببعؼ الاخخباساث اليافُت الؾمئىاهه عً صخت هزه الشهاداث وما جػمىه مً بُاهاث ومعلىماث ومً ؤمثلتها: 

م اإلاخضون -شهادة ألاضٌى الثابخت                                                                                               شهادة الالتزاماث العشغُت. -شهادة صخت حشد وجلٍى

إن دساظت وجلُُم ؤهكمت الشكابت الذاخلُت لجمُع عملُاث الششهت في وحىد هظام سلُم للزكابت الداخلُت:  -5

ىت على اهخكام الذفاجش والسجالث وخلى البُاهاث اإلاسجلت مً الاخؿاء والؼش والخالعب  خذ راجه دلُال ؤو كٍش

خىكف جىفُز عملُت الخذكُم هشظم بشهامج الخذكُم وجدذًذ همُت الاخخباساث على مذي ظالمت ومخاهت هكام  ٍو

                                                                         الشكابت الذاخلُت اإلاؿبم فعال وهدُجت دساظخه وجلُُمه.      

ملضم بخلذًم  إن معكم عمل اإلاذكم ًخم بعذ اعذاد اللىائم اإلاالُت فهى ألاحدار الالحلت لللىائم املالُت:  –6

شه خالٌ زالز دذر هثيرا خالٌ هزه الفترة بعؼ الاخذار ؤو ت اشهش مجلٍش خ اعذاد اللىائم اإلاالُت، ٍو ً جاٍس

ىت ازباث على صخت بعؼ عىاضش اإلاشهض اإلاالي وهدُجت الاعما ٌ، وكذ جللي العملُاث التي كذ جيىن دلُال ؤو كٍش

                     ت.ما كذ ًىحذ مً اخؿاء ؤو جالعب ؤو ػش بعىاضش اللىائم اإلاالُ هدشافهزه الاخذار الػىء ال

ىت ودلُال على صخت العملُاث ودكت الدكت الحسابُت للعملُاث املسجلت بالدفاجز:  -7 جلىم لذي اإلاذكم كٍش

البُاهاث بالخدلم مً الذكت الخعابُت للعملُاث اإلاسجلت بالذفاجش سحىعا إلى اإلاعدىذاث ودفاجش الُىمُت ودفاجش 

ً جذكُم الخعاباث وال ىشىف الخدلُلُت ومفشداث اللىائم.                                                                                             الاظخار ومىاٍص

ت:  –8 وهي ؤغعف اللشائً والادلت، فلذ ًىحه اإلاذكم اظئلت إلاىقفي الششهت جشجبـ بالخعاباث كزائً شفٍى

ىت وافُت ٌعخذ بها، ار ًجب اإلاخخلفت التي ًفدطها، فلذ جيىن احاباث  هزه الاظئلت مفُذة ولىجها ال حعخبر كٍش

تها بلشائً ؤخشي، ار ًلجإ اإلاذكم للخإهذ مً إحاباث اإلاىقفين بالشحىع إلى اإلاعدىذاث الذاخلُت  جلٍى

    1والخاسحُت."

 

 

 

 

                                                                           

                                                   
. 99 -98ايهاب هكمي، هاوي العضب، مشحع ظبم رهشه، ص  - 1  
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                                                                     على أدلت وكزائً إلازباث: وسائل الحصىل املطلب الثاوي

إن الىظائل الفىُت الشئِعُت اإلاعخعملت في جىفُز عملُت الخذكُم ؤي الخطٌى على ؤدلت وكشائً ؤلازباث جخمثل 

                                                                                                                              1في بعؼ اإلاجمىعاث آلاجُت:

ًجب الاؾالع مً كبل اإلاذكم على ألاضل اإلاخخظ ؤو الىزائم اإلاثبخت لىحىده املعاًىت والجزد العملي:  -1

ظت، وللخإهذ مً عذم الىصن، وفائذة الجشد جلخطش على الاضٌى اإلالمى واللُام بعملُاث العذ ؤو اللُاط ؤو 

م وصخخه. وليي جخىفش  ضىسٍت الشضُذ، على اإلاذكم اللُام باإلاشاحعت اإلاعدىذًت لإلزباث اإلالىُت وهىعها، والخلٍى

ت علُه:                                                                                              الدجُت في عملُت الجشد ًجب ؤن جخىفش الششوؽ الخالُت في اإلاذكم باإلغافت إلى اإلاعؤولُاث اإلاترجب

خػىس اإلاذكم ؤو ؤخذ مىذوبُه عملُت الجشد.                                                                                     • 

   خعشف وجميز العىطش مدل الجشد.                                                                     كذسة اإلاذكم ومىذوبُه على ال• 

                               ملذسة اإلاذكم على الخىم على خالت الاضل وضالخُخه لالظخعماٌ.                               • 

العىاضش واإلافشداث اإلاخمازلت واإلاشجبؿت بالعىطش مدل الجشد.                                       جدلُم سكابت فعالت ووافُت على وافت• 

ًلطذ به فدظ الذفاجش والسجالث واإلاعدىذاث والىشىف الخدلُلُت واللىائم اإلاالُت الخدكُم الحسابي:  -2

شمل هؿاكها العملُاث الخعابُت للخإهذ مً صخت العملُاث ؤو البُاهاث اإلاشجبؿت بها مً الىاخُت الخعابُ ت َو

شمل الىلاؽ الخالُت:                                                                                                                        لجمُع مشاخل الذوسة اإلاداظبُت َو

ذة للعملُاث اإلا•  والسجالث بؼشع الخإهذ مً صخت سجلت بالذفاجش جذكُم خعاباث اإلاعدىذاث اإلاخخلفت اإلاٍؤ

م الاخخباساث والعُىاث اإلاعدىذًت.                                                                                 العملُاث الخعابُت في بُاهاتها عً ؾٍش

والخدلُلُت بلطذ الخإهذ مً صخت  جذكُم خعاباث دفاجش اللُذ ألاولي: الُىمُت العامت والُىمُت الفشعُت• 

                                                                اإلاجامُع الشئِعُت والفشعُت والخاهاث الخدلُلُت وصخت هلل هزه اإلاجامُع مً ضفدت إلى ؤخشي.

               جذكُم خعاباث دفاجش الاظخار.                                                                                  • 

                                   ختها الخعابُت.جذكُم خعاباث خعابُت للىائم الجشد اإلالذمت مً الاداسة والخإهذ مً ص• 

ؤن جىاصنهما ال ًذٌ على عذم وحىد  جذكُم خعاباث ميزان اإلاشاحعت للخإهذ مً جىاصن حاهبُه مع العلم• 

                                                                                                              ؤخؿاء.                   

جذكُم خعاباث هشىف الاهخالواث والاخخُاؾاث واإلاخططاث للخإهذ مً صخت مجامُعها ومؿابلتها • 

                                                                                                                  للذفاجش.                

اباث اللىائم اإلاالُت للخإهذ مً صخت العملُاث الخعابُت.                                                جذكُم خع• 

ذ للعملُت هى اظاط اللُذ بالذفاجش، وال ًلخطش الؼشع مً جذكُم الخدكُم املسدىدي:  -3 إن اإلاعدىذ اإلاٍؤ

ذ للعملُت، بل ٌشم ل الخإهذ مً صخت اإلاعدىذ هفعه الخعاباث اإلاعدىذًت على مجشد وحىد معدىذ مٍؤ

ذة  ،وكاهىهِخه ال جخعاسع مع مىاد اللىاهين وجذكُم الخعاباث اإلاعدىذًت هى كاهىهُت  عملُت لهاوالعملُت اإلاٍؤ

 اإلادىس الشئِس ي لعملُت الخذكُم.

                                                   
  1 .250ص خالذ ؤمين عبذ هللا، مشحع ظبم رهشه،  - 
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ع الخاؾف للذفاجش والسجالث والخعاباث مع جىحُه جدكُم الحساباث الاهخلادًت:  -4 " هي الفدظ العَش

                          عىاًت خاضت واهخمام شذًذ إلى اإلاعائل الؼبر العادًت.                                                                       

طادكت مىخىبت مً شخظ خاسج اإلايشإة عً صخت وتهذف إلى الخطٌى على إكشاس ؤو مهظام املصادكاث:  -5

 -عمالء -اإلاشهض اإلاالي -ؤو خؿإ سضُذ خعاب معين، وجىاظب بشيل ملخىف جدلُم بعؼ ؤسضذة مفشداث

                                                                                                                             اإلاخضون العلعي اإلاملىن خاسج اإلايشإة.

ش ؤلاحاباث الاسخفساراث والخدبع:  هظام -6 دشص اإلاذكم على جلٍش ا ؤو جدشسٍا، ٍو كذ ًيىن الاظخفعاس شفٍى

كبل ؤن ًلخىع بها وهى ؤظلىب ػير إًجابي، راحي بؿبُعخه ٌعخمذ على الخىم ؤو الخلذًش الصخص ي، خُث 

لت جىححهها.                                                                                          جخىكف كىة ألادلت التي ًدطل علحها على    هُفُت ضُاػت ألاظئلت وؾٍش

اًجاد اسجباؽ بين عىاضش اللىائم اإلاالُت بمثُالتها في العىىاث هظام الارجباطاث وامللارهاث بين املفزداث:  -7

لضم عذم الاعخماد علحها ولُا، ألنها ؤدلت ػير اًجابُت العىت إلاعش العابلت ؤو هفغ  فت ؤي ؤوغاع ػير عادًت ٍو

     1"جخػع للخلذًش الصخص ي لذسحت هبيرة.

                                       : العىامل املؤززة في همُت ألادلت واللزائً وحجُت ججمُعهااملطلب الثالث

   في همُت ألادلت واللزائً:                                                                                  : العىامل املؤززة الفزع الاول 

ش، وهى  ش سؤًه الزي ًػمىه في الخلٍش على اإلاذكم ؤن ًلىم بجمع ؤهبر كذس ممىً مً ؤدلت وكشائً ؤلازباث لخبًر

                                                                  2شائً جلىده إلى عذة عىامل ؤهمها:مػؿش إلى ؤلاهثاس ؤو ؤلاكالٌ مً همُت ألادلت والل

ىت أو هفاًتها لخحلُم الاهداف التي ٌسعى إليها املدكم مً عملُت الفحص التي ًلىم  -1 مدي شمىل اللٍز

                                                                                                                       بها:            

إما إرا لم ًىً فلذ ًيىن دلُل واخذ وافُا لخدلُم وافت اهذاف عملُت فدظ معُىت، وهىا ًىخفي به اإلاذكم. 

ىت اخشي ل ض هاخُت اخشي مً هىاحي فدطه، فالىحىد الفعلي ؤو وافُا فعلُه ؤن ٌععى للخطٌى على كٍش خعٍض

إال لخذعُم الخدلم مً الىحىد فلـ، ولزلً على اإلاذكم ججمُع كشائً اخشي الزاحي ػير واف في خذ راجه 

م وصخخه.                                                                                  للخإهذ مً اإلالىُت وهىعها، والخلٍى

ىت أو الدلُل لطبُعت العىصز محل الفحص والخدكُم:                                                    -2 مدي مالئمت اللٍز

بفدطها، فالىحىد الفعلي ًطلر للخدلم مً  اإلاذكم لشائً باخخالف العىاضش التي ًلىمجخخلف ألادلت وال

الاضٌى اإلالمىظت، ؤما الاكشاساث الخاسحُت فخطلر للخإهذ مً بعؼ ألاسضذة للؼير ؤو علحهم والعمالء والبىىن 

ألاخشي وما شابه، لهزا فئن على اإلاذكم حمع ألادلت التي جدىاظب مع قشوف الخاٌ ومع ؾبُعت العىطش 

                                                                                                         مىغىع الخذكُم.            

الاهمُت اليسبُت للعىصز الذي ًلىم املدكم بفحصه:                                                                         -3

، فيلما صادث الاهمُت ؾشدًا مع الاهمُت اليعبُت للعىطش مىغىع الخذكُم إن همُت الادلت واللشائً جدىاظب

اليعبُت لبىذ معين، ًلىم اإلاذكم بجمع ؤهبر كذس ممىً مً اللشائً لخذعُم سؤًه خٌى صخت رلً البىذ ؤو 

                                                   
  1 .101إيهاب نظمي، هاين العزب، مرجع ساق ذكره، ص  -
  2 .212خالد أمني عاد اهلل، مرجع ساق ذكره، ص  -
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ئم العىطش، واإلالطىد بإهمُت العىطش اليعبُت كُمت رلً العىطش مع كُمت العىاضش الاخشي اإلادخىاة في اللىا

                                                                                      اإلاالُت، ولِغ هبر ؤو ضؼش كُمت العىطش بطىسة مؿللت.

                                                                      1درحت الخطز التي ًخعزض لها العىصز مىطىع الفحص: -4

فيلما صادث اخخماالث حعشع العىطش مىغىع الخذكُم لالخخالظاث والخالعب ولما وان على اإلاذكم ؤن ًجمع 

 اهبر همُت ممىىت مً الادلت واللشائً، ومً هىا هجذ ؤن الخذكُم ًيىن وامال للىلذًت.    

ىت:                                          -5                                              ولفت الحصىل على الدلُل أو اللٍز

وماال مً حهت ؤخشي، فئرا ما على اإلاذكم ؤن ًىاصن دوما بين اإلاىفعت اإلاخىخاة مً حهت وعامل الخيلفت حهذا 

ىت، وعلُه ؤن ٌعخمذ إلى الخطٌى إلى  فاكذ جيلفت اإلاىفعت ؤو الفائذة اإلاشحىة مً الخطٌى على الذلُل ؤو اللٍش

                                                                                          يلفت.                         بذائل ؤكل ج

درحت هفاًت أهظمت الزكابت الداخلُت:                                                                                           -6

هكام سكابت ظلُم ٌعخبر دلُال على اهخكام الذفاجش والسجالث، ومً هىا حاء جدذًذ هؿاق عملُت إن وحىد 

الاخخباساث اعخمادا على دسحت مخاهت الشكابت الذاخلُت اإلاعخعملت، فيلما واهذ الاهكمت اإلاؿبلت ظلُمت ودكُلت 

                                                                                                        ولما اوعىغ رلً على همُت الادلت وملذاس الاخخباساث وحجم العُىاث.

                                                                                                                                                                                                              : حجُت الادلت واللزائً                                   الفزع الثاوي

لِعذ ول كشائً الخذكُم راث حجُت واخذة ؤو كىة مخمازلت في ؤلازباث مما ًخؿلب مً اإلاذكم الاظخعاهت 

ض سؤًه، وجخفاوث ؤدلت ؤلازباث في بخبرجه وعلمه وسؤًه وخىمه الصخص ي لُخخاس ؤكىي حج ت لخذعُم وحعٍض

عدىذ علحها اإلاذكم  حجُتها ودسحت الاعخماد علحها، مما ًخؿلب وغع معاًير وكىاعذ اًجابُت ومدذدة ٌعخمذ َو

مه واخخُاسه ألدلت ؤلازباث واإلافاغلت بُجها، مع مال                                                                                                                                2ما ًلي:خكت في جلٍى

 .                                                       اللشائً الخاسحُت ؤكىي بذجتها ودسحت الاعخماد علحها مً اللشائً الذاخلُت• 

م آخش.   •   اللشائً التي ًدطل علحها اإلاذكم بىفعه ؤكىي مً التي ًدطل علحها عً ؾٍش

اللشائً ؤلاًجابُت ؤشذ كىة مً اللشائً اإلاعخمذة على الخلذًش الصخص ي، وجخىكف معاًير وكىاعذ حجُت • 

                                                                     اللشائً وألادلت على الاعخباساث الخالُت:                                              

ىت والذلُل.                                                            ٭ ضالخُت الىظُلت والاظلىب الفني اإلاخبع في الخطٌى على اللٍش

ىت.                                             ٭                                                                           مطذس اللٍش

ىت.                                                                                                                        ٭ ؾبُعت اللٍش

ىت.                                                                                                          ٭ هُفُت الخطٌى على اللٍش

ىت.                                                                                             ٭ الخىكُذ اإلاىاظب للخطٌى على اللٍش

                                                   
.247خالذ ؤمين عبذ هللا، مشحع ظبم رهشه، ص  - 1  

.102هكمي، هاوي العضب، مشحع ظبم رهشه، ص ايهاب  - 2  
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ىت.                                                                            ٭ مذي جىافش الثلت واإلاعشفت في اإلاطادس الخا    سحُت لللٍش

   1٭ ظلىن اإلاذكم هفعه في حمعه لألدلت واللشائً.
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 خالصت:

إن الخذكُم الذاخلي ًخم بعذ جىفُز العملُاث اإلاداظبُت، فلذ وان اهدشاف الؼش وألاخؿاء وغبـ    

البُاهاث اإلاداظبُت ًمثل العمل الاظاس ي للخذكُم الذاخلي، اي الخدلم مً ظالمت السجالث والبُاهاث 

ى وشاؽ الخلُُم واإلادافكت على ؤضٌى اإلايشإة، بعذها خذر جؿىس مىؿلي لىقُفت الخذكُم الذاخلي وه

إلاعاعذة ؤلاداسة في خىمها عً هُفُت الخىفُز لألوشؿت اإلاخخلفت ورلً مً خالٌ جإظِغ بشهامج للخذكُم 

الذاخلي مً خالٌ اظخلالله الخىكُمي، لزلً قهشث ضىس حذًذة مششفت للمذكم الذاخلي ججاه الافشاد الزي 

طلر وال ًفطر بل ٌعاعًشاحع اعمالهم فهى  ش وجدعين اعمالهم. ًىصر وال ًإمش ٍو  ذهم في جؿٍى
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 جمهيد:

ٌهخبر هكام اإلاخضون مً ألاهكمت التي ًجب الهىاًت والاهخمام به والخإهذ مً مذي صخت اجبام الاحشاءاث    

ومً مذي مؿابلتها للىاكو الخلُلي، ولىً كبل البذا في نملُت الخذكُم البذ الخهشف اللاهىهُت نلى اإلاخضون، 

للمخضون مً ؤحل نذم العؤاٌ ووغو اإلاذكم في مىكف مدشج مً خالٌ العؤاٌ هُف  نلى الذوسة اإلاعدىذًت

جم ؤلاحشاء هزا مً ؤحل هزا اكترح ؤوال مهشفت وكشاءة إحشاءاث الهمل للخإهذ مً الفهم اليامل للهمل اإلاشاد 

 جذكُله.

ي ظىف هخؿشق إليهما وظىداٌو في هزا الفطل جىغُذ ؤلاؾاس الىكشي لدعُير اإلاخضوهاث مً اإلابدثين الز    

 وظىدىاٌو ول مً:    

: ماهُت حعُير اإلاخضوهاث.                                                                                                                                                                                                                                 اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: دوس الخذكُم الذاخلي في خعاباث حعُير اإلاخضوهاث.    
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 : ماهيت حسيير املخسوهاثاملبحث الاول 

في إنذاد خؿت اإلاىاد والخيعُم والعُؿشة  حهخبر إداسة اإلاخضون بإنها ألاظالُب واإلابادا التي حعخخذم    

                                                                                ومشاحهت جذفم ؤو خشهت اإلاىاد في اإلاىكمت.

                                                                      : مفهىم املخسون، أهىاعه، وأهميخه.املطلب الاول 

 : مفهىم املخسون:الفرع الاول 

اإلاخضون هى: نباسة نً مخضون العلو وألاضٌى الزي ًخم إدامخه ألغشاع مخخلفت منها إنادة الخعريف ألاول: 

اإلاخخلفت، اإلاىاد  البُو، الاظخخذام في الهملُاث ؤلاهخاحُت، كؿو الغُاس واإلاىاد الاخخُاؾُت ألنماٌ الطُاهت

ت إلدامت الهملُاث الدشغُلُت في اإلاؤظعت.   1وألاضٌى الػشوٍس

اإلاخضون نلى ؤهه: هى نباسة نً مجمىنت مً البػاةو ؤو  ITAMREZ EZTAATخُث نشف الخعريف الثاوي: " 

الهىاضش اإلاخخلؿت واإلاىكمت داخله وهي مىحهت لالظخخذام في وكذ الخم ؤي جلىم بخلذًمها إلى معخخذميها 

 نلى خعب اخخُاحاتهم.                                                              

إلاخضون بإهه: همُت مخغيرة مً اإلاىاد جشجفو باإلاذخالث وجىخفؼ باإلاخشحاث، فُهشف ا  ARARMRARؤما  

ان ؤو مىخجاث، ؤما اإلاخشحاث فهي نباسة نً مبُهاث اإلاؤظعت إلاىخىحها ؤو جىلل  فاإلاذخالث نباسة نً شٍش

 2اإلاىاد ألاولُت إلى الىسشاث."

خخلف نذد اإلاخاصن مً مىكمت اإلاخضون هى: اإلايان الزي جخضن فُه اإلاىاد واإلاعخلالخعريف الثالث:  ضماث، ٍو

هها والىمُاث التي جدخاحها اإلاىكمت، وليل مخضن شخظ  إلى ؤخشي، ورلً خعب هىنُت اإلاعخلضماث وجىَى

معؤوٌ نىه ٌعمى ؤمين اإلاخضن ٌعانذه مجمىنت مً الهاملين، ومهمت اإلاخضن اظخالم مزهشاث ضشف اإلاىاد 

 3واظخالم الؿلبُاث الجذًذة واظخخذامها.وججهيز مدخىاها واسظالها للجهاث الؿالبت، 

فا شامال للمخضون: ف العابلت وعخيخج حهٍش                                                      ومً خالٌ الخهاٍس

ؤو اإلاىخجت بشيل مىكم ومشجب بدُث جيىن  اإلاخضون هى: نباسة نً ميان جىغو فُه البػاةو والعلو اإلاشتراة

حاهضة لالظخهماٌ هما اظخذنذ الػشوسة واإلاخاصن بطفت نامت جيىن حضء مً اإلاؤظعت ظىاء واهذ اهخاحُت 

لُت.                 ؤو حعٍى

                                                                                                   

                                                   
،   ص 2001 بل لليشش، داس وا الؿبهت ألاولى، ألاسدن،،الادارة الحديثت للمخازن واملشترياث ) ادارة سلسلت الخىريد (نبذ العخاس مدمذ الهلي،  -1

17.  

، مزهشة لىُل شهادة ماظتر، جخطظ جذكُم مداظبي ومشاكبت الدعُير،  ، هماذج حسيير املخسون في املؤسست الاكخصاديتدسوَش ؤمُىت -

.11، ص 2013 -2012حامهت معخغاهم، دفهت  2  

ش اإلاىظىي، كدؿان بذس الهبذلي، ادارة املىاد ) الشراء والخخسين من مىظىر كمي (، الؿبهت الثاهُت، نمان، داس وابل  3- نمش وضفي نلُلي، مىهم صمٍض

  .274، ص 2004 والخىصَو،لليشش 
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 : أهىاع املخسونالفرع الثاوي

هؿبُهت وشاؾها ووحىد جخخلف ؤهىام اإلاخضون اإلاخىاحذة في اإلاؤظعاث خعب اخخالف هىم هزه اإلاؤظعاث 

ول هزه الاهىام ًشحو إلى الخفاف نلى العير الخعً للمؤظعت ؤي مً نذم اهلؿانها وهزا جفادي هفار 

                                       1ًمىً الخمُيز بين ألاهىام الخالُت:اإلاخضون، وبالخالي احخىاب جدمل جيالُف صابذة ومىه 

ت وافت لدشغُل مخسون الدشغيل: •  ًخضح مً الدعمُت ؤن هزا الىىم مً اإلاخضون ٌشمل الاضىاف الػشوٍس

دخىي هزا اإلاخضون الخطيُفاث خعب هىم غير ؤن الىمُاث التي جدخفل بها الىكام الاهخاجي واضىافه  ٍو

لُت، وؤن الىمُاث جخدذد وفم  اإلاؤظعت مً هزه الاضىاف، ًخم جدذًذها في غىء الخؿـ الاهخاحُت والدعٍى

                                                                                                           للمخىظؿاث الهامت ليل مً حجم الؿلب وفترة الخىسٍذ وهي جخغير خالٌ دوسة الششاء.

ًلطذ به الخذ الزي ًجب الاخخفاف به وؤن ال ًلل فُه مً ؤي مادة نً هزا اإلاعخىي فهى املخسون ألادوى: • 

ً ولهزا ًجب نلى ؤمين اإلاخاصن وضف ول مخضون ؤدوى وضل إلُه  الزي ٌعمذ باظخمشاس الهمل في فترة الخمٍى

                                                                                                وحسجُله في دفاجش اإلاؤظعت.      

خم  مان:سون ألا مخ•  ًمثل الخذ ألادوى مً اإلاخضون الزي جدخفل به اإلاىكمت إلاىاحهت مشيلت هفار اإلاخضون، ٍو

اججت نً نذم دكت الاخخفاف به لخجىب اإلابالغت في الاخخُاحاث مً اإلاخضون مً الاضىاف اإلاخخلفت الى

                                                                                                  2الخيبؤاث إلاهذالث اظخخذامها في مشاهض الدشغُل.

في ًمثل جلً الىمُاث الاكخطادًت مً العلو والبػاةو واإلاىاد اإلاخىفشة مخسون العمل أو املخسون العادي:  •

اإلاخضن مً ؤحل جلبُت الؿلب الُىمي ؤو الشهشي ؤو العىىي والتي جدىاكظ مو مشوس الضمً نلى ؤن جطل إلى 

.ً خ إنادة الخمٍى                                                                                                               3جاٍس

بين إرن اإلاخضون الزي ًمثل اإلااملخسون الدائم:  "• عخىي الزي وضل إلُه اإلاخضون والزي ال يهبـ نىه ؤبذا ٍو

                                                                                             لم ٌعخخذم ، إر هى مهبر نً خلُلت ال خشهُت اإلاخضون.  

عخهمل هزا الىىم مً مخسون الخللباث: •  اإلاخضون إلاىاحهت جللباث الغير اإلاىخكشة في ؾلباث اإلاعتهلىين نىذ َو

                                                                                                                              الػشوسة.

هالن خعب الخىكو بدعب جيىن مخغيرة نباسة نً رلً اإلاخضون مً البػاةو اإلاهذة لالظتمخسون الخىكع:  •

م جشاهم اإلاخضون ؤو الاظخفادة بذال مً خالٌ العىت عخخذم هزا اإلاخضون لخفل هزه الخغيراث نً ؾٍش ، َو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الخغير في مهذالث ؤلاهخاج اإلاخمثلت في مخؿلباث الهمالء واخخُاحاث الؿاكت الضابذة وسؤط اإلااٌ.

نملُاث حهخبر اإلاىاد ألاولُت مً ؤهم نىامل ؤلاهخاج وبذون جىفشها ال ًيىن هىان مخسون املىاد ألاوليت: •

                                                                                                4"اهخاحُت وكذ جيىن مىخجت مدلُا ؤو معخىسدة مً الخاسج.

خجذد. املخسون الدوري: • "                                                            هى هطف اإلاخضون اليشُـ الزي ًذوس ٍو

                                                   
ض حمُل مخُمش،  - . 186 -185، ص 1997 ش الهملي واإلاؿابو،حامهت اإلالً ظهىد لليش ال ًىحذ ؾبهت، ادارة املشترياث واملخازن،نبذ الهٍض 1  
ذ مطؿفى،  -3 ت،  ، ادارة املىاد والامداد ) ادارة املخازن، ادارة املشترياث، الىلل والشحن(نهاٌ فٍش ص ، 2008، عي للخذًثاإلاىخب الجامالاظىىذٍس

185.   

. 89ص  الهامت،داس اإلادمذًت الؿبهت الثاهُت، الجضابش،  ،اكخصاد املؤسستدادي هاضش نذون،  - 3  

، 2012/2013ماحذة مىحب، حعُير اإلاخضون في اإلاؤظعت الاكخطادًت، مزهشة لىُل شهادة لِعاوغ، جخطظ مالُت ومداظبت، حامهت جبعت، دفهت  -

.4ص  4  
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الؿلباث التي لم جلب.                                              بهاد ٌعاوي اإلاخضون اإلاىحىد خالُا مو ااملخسون املخىفر: • 

   نىذما جيىن الخذفلاث الىاسدة والطادسة لعلهت ما جطبذ نملُاث دون ؤهمُت.                                املخسون امليذ: • 

  1ًخمثل في ظلو غير مهمت التي ًفشع جطيُفها."املخسون الفائض: • 

                                                                                           : أهميت املخسون:الفرع الثالث

للمخضون دوس بالغ الاهمُت في اإلاؤظعاث هكشا لدجم الامىاٌ اإلاىدششة فُه، خُث ٌهخبر اإلاخضون رو فابذة 

                                                       2هبيرة في حعُير اإلاؤظعاث ليىن الهذف الشبِس ي لها الشبذ، وجبرص ؤهمُت اإلاخضون في ما ًلي: 

                                لىسشاث الاهخاج بمعخلضماتها مً اإلاىاد ألاولُت واللىاصم اإلاخخلفت.                   ؤلامذاد اإلاعخمش • 

                                                         جضوٍذ العىق بمخخلف اإلاىخجاث والعلو النهابُت لخلبُت اخخُاحاث الضبابً.• 

ي مً اإلاخضون إلاىاحهت الكشوف الؿاسبت ؤو اخخماالث جإخش اإلاىسدًً بالدعلُم ؤو جضوٍذهم ًؤمً الاخخُاؾ• 

                ألضىاف مخالفت للمىاضفاث فُخهين سفػها.                                                                                        

نها.                                               هدُجت جىكو اسجفام الاظهاس جلجإ •  اإلاؤظعت إلى اكخىاء العلو ملذما وجلىم بخخٍض

ل إلى كعم •  ت لهملُت الخدٍى غمان اظخمشاس وشاؽ اإلاؤظعت، خُث ٌعمذ بخذفم اإلاىاد ألاولُت الػشوٍس

ت.الاهخاج، في خالت اإلاؤظعت الاهخاحُت، هما ٌعمذ بئشبام ؾلباث الضبابً باليعب                                                           ت للمؤظعت الخجاٍس

همل نلى ججىب ول الاخخالالث.                               •  ً، َو ٌعاهم اإلاخضون في مىاحهت الىلظ الزي ًدذر في الخمٍى

اإلاىخجاث في اإلاعخىي الثابذ.                    هما حهمل اإلاؤظعت نلى حشىُل اإلاخضوهاث للخفاف نلى ظهش بهؼ العلو و • 

وكذ جلهب اإلاؤظعت دوسا مىكما في اظتهالن اإلاىاد، راث الاهخاج الغير اإلاىخكم ؤو اإلاىظمي، وجلجإ اإلاؤظعاث • 

   إلى حشىُل اإلاخضوهاث الظخفادتها مً الخخفُػاث التي جدذر في ظهش الىخذة نىذ ششائها بىمُاث هابلت.

                                                                                           : مفهىم حسيير املخسوناملطلب الثاوي 

                                                     هىان الهذًذ مً الخهاٍسف التي جىاولذ حعُير اإلاخضون هزهش منها:

                                                                                                               الخعريف ألاول:   

إداسة اإلاخاصن هي: ؤلاداسة اإلاهىُت باالخخفاف واإلادافكت نلى اإلاخضون وجخؿُـ وجىكُم وجىفُز وسكابت احشاءاث 

 ،ً ىنُاث اإلالشسة للىخذاث ؤو الاكعام ؤو الاداساث الؿالبت وهزلً ضشف اإلاخضون خعب الىمُاث والىالخخٍض

    3واإلاعخخذمت إلاىاد هزا اإلاخضون.

 

 

                                                   
.4ص  هفغ اإلاشحو العابم،ماحذة مىحب،  - 1  

                                                      ، مىخذًاث فُؼ الللم الخهلُمُت، وسكت بدثُت ميشىسة نلى مىكو املخسونجلىياث حسيير مىير هاوي،   -

ZI. ETATEER.AWW.UUU ،05/11/2016. 2  

.272، ص 2000 و،داس صهشان لليشش والخىصَ الؿبهت الثاهُت، نمان، ،إدارة الشراء والخخسينخمذ ساشذ الغذًش،  -  3  
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 الخعريف الثاوي:                                                                                                               

اإلاشجبؿت بخخؿُـ ومشاكبت الاضىاف اإلاخضهت راتها، بما ًىفل جدلُم حعُير اإلاخضون هى: الترهيز نلى الاوشؿت 

ت الاهخاج والخىصَو بشيل ًفي باخخُاحاث اإلاؤظعت مً  مجمىنت مً الاهذاف التي جدبلىس في غمان اظخمشاٍس

غؿي ؾلباث الهمالء بإهبر هفاءة وفهالُت ممىىت، ونذم الاظشاف واظاءة اظخخذام الامىاٌ  اإلاىاد اإلاخخلفت، َو

 1اإلاعدثمشة في اإلاىاد.

 الخعريف الثالث:

حعُير اإلاخضون هى: اظخهماٌ وجؿبُم ول اإلابادا الهلمُت الالصمت للمدافكت نلى الخخؿُـ ألامثل والفهاٌ مً 

ادة خشوج اإلاىاد مً اإلاخاصن، خُث ختى  اإلاىاد واللػاء نلى إمياهُت الىكىم في مشاول معخلبلُت بعبب ٍص

ًجب ؤن ًلبي خاحُاث الضبابً وفي هفغ الىكذ جشن همُت مً اإلاىاد في اإلاخضن وظير ًيىن اإلاخضون في جىاصن، 

 2الهملُت ؤلاهخاحُت.

فا شامال لدعُير اإلاخضون:  ف العابلت وعخيخج حهٍش  ومً خالٌ ما جؿشكىا إلُه مً الخهاٍس

ت، فهى ٌهخني بذساظت وششح ؤظالُب  ٌهشف حعُير اإلاخضون نلى ؤهه: مً ؤهم فشوم الهلىم الاكخطادًت والاداٍس

الخخؿُـ والخىكُم لجمُو الانماٌ التي تهذف إلى جذفم اإلاىاد ألاولُت والبػاةو بالىمُت والعهش اإلاؿلىبين، 

صن لػمان العير الخعً ليشاؽ اإلاؤظعت، وجخجعذ هزه الاظالُب في الاحشاءاث التي جلىم بها اداسة اإلاخا

ورلً مً خالٌ الىفاء بخههذاتها اججاه صبابنها والهمل نلى غمان اظخلشاس مياهتها في العىق، ولهزا فئن حعُير 

ً باإلاىاد ألاولُت والعلو واإلاىخجاث التي حهخبر ؤهم حضء في مىحىداث اإلاخضون ًىطب  نلى نملُت الخمٍى

                  اإلاؤظعت.

 : أهداف حسيير املخسوناملطلب الثالث 

ً هى جلذًم خذمت للىقابف ؤلاهخاحُت وهزلً الىقابف الاخشي مما    إن الهذف الشبِس ي لىقُفت الخخٍض

                                                                                                                    3ًجهلها جمخاص بجملت مً الاهذاف منها:

جخفُؼ نبئ الخيالُف نلى اإلاؤظعاث بطفت نامت وجدعين الىغهُت اإلاالُت للمؤظعاث.                                        • 

ً اإلاخاصن بها آخزًً بهين الانخباس اإلاعخىي الزي نلُه البدث باظخمشاس نلى اإلا•  ىاد والعلو، وهُفُت جمٍى

                                                                                                                      اإلاخضون.               

                                                           لخدعين معخىي اإلاخاصن. الخدلُل باظخمشاس لخغيراث مذة الاظتهالن• 

العهش نلى الخمثُل لهملُاث العلو.                                                                                            • 

    ىاد.                                                                           الخيبؤ ببهؼ الخغيراث اإلادخملت في اظتهالن بهؼ اإلا• 

                                                   
. 53، ص 2006، مهُتدًىان اإلاؿبىناث الجا الؿبهت غير مىحىدة، الجضابش، ،حسيير املخسون ملارباث مخخلفتنلي هعاب،  - 1  

شف مؤظعت إنادة جىصَو مىاد البىاء.حهٍشف مً ؾ - 2  

مداظبي ومشاكبت الدعُير، حامهت معخغاهم، دفهت ، مزهشة لىُل شهادة ماظتر، جخطظ جذكُم الخدكيم في حساباث حسيير املخسونبهلي خُاة،  -

.44، ص 2015 -2014 3  
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 جلذًم وانذاد اإلاىاد والعلو الفابػت ؤو غير اللابلت لالظتهالن.                                                                 • "

                                                                                      نذم الىكىم في اهلؿام اإلاخضون.            • 

ت.•   1"الىضٌى إلى الخذ ألامثل إلاعخىي اإلاخاصن، والخطٌى نلى الخذ ألادوى للخيلفت الاحمالُت العىٍى

 : دور الخدكيم الداخلي في حساباث حسيير املخسوناملبحث الثاوي

شمل اإلاىاد ألاولُت واللىاصم والبػاةو واإلاىخجاث بمخخلف حهخبر     اإلاخضوهاث مً غمً الاضٌى اإلاخذاولت َو

.ً                                                                                                     ؤهىانها اللابلت للخخٍض

 : طرق جلييم املخسوناملطلب الاول 

ف اإلالخلت بهملُت ًخم جلُُم  اإلاخضوهاث بخيلفت الششاء ؤو الاكخىاء التي حشمل اظهاس الششاء وول اإلاطاٍس

ف الهامت، ونمىما ًخم جلُُم  اإلاخضوهاث إما بخيلفت الششاء ؤو الششاء، مثل مطاٍسف ؤلاداسة واإلاالُت واإلاطاٍس

ذما جيىن كُمت اإلاخضون غير جيلفت الاهخاج وهزا نلى خعب ؾبُهت اإلاخضون، وفي بهؼ الخاالث الخاضت نى

كابلت للخدلم، ًمىً ؤن ًلُم بعهش البُو بهذ خفؼ الهامش اإلاؿبم نلى ول هىم مً اإلاخضون، وفي خالت 

لت  خشوج اإلاخضوهاث مً اإلاخاصن ؤو نىذ نملُت الجشد ظىاء باليعبت للمىاد ألاولُت ؤو اإلاىخجاث حهخمذ إما بؿٍش

لت ما   2وسد ؤوال ضذس ؤوال، وجخمثل ؾشق جلُُم اإلاخضون فُما ًلي: الخيلفت اإلاخىظؿت اإلاشجخت ؤو ؾٍش

 أوال: طريلت الىارد أوال الصادر أوال:

لت ؤن البطانت التي جشد ؤوال جبام ؤوال وبالخالي فئن  اإلاخضون ًيىن مً البػانت التي وسدث جفترع هزه الؿٍش

ت والتي جخدملها الششهت في ظبُل اخالٌ البػانت اإلابانت بإخشي حذًذة. وفي  خمش ى مً الخذًثت الجاٍس ؤخيرا ٍو

لت  لت الىاسد ؤوال ضادس ؤوال جؤدي إلى كُاط اإلاخضون بؿٍش خالت حغير الاظهاس ظىاء ضهىدا ؤو هبىؾا فئن ؾٍش

                                  ت وبالخالي فئنها جيىن مىاظبت في خالت حغير معخىي الاظهاس.                                                                     جلترب مً الاظهاس الجاٍس

لت الىاسد ؤوال ضادس ؤوال في خالت الخهبير نً اإلاخ ضون إن إداسة الششهت جدخاج إلى كُاط جيلفت اإلاخضون بؿٍش

ت.     بلُمت جلترب مً الخيلفت الجاٍس

ثاهيا: طريلت الىارد أخيرا صادر أخيرا:                                                                                       

خضون جفترع هزه اللُمت ؤن البػانت التي جشد إلى الششهت مؤخشا هي التي جبام ؤوال وبالخالي ًخم جلُُم اإلا

لت الىاسد اخيرا ضادس ؤوال لخلُُم اإلاخضون بإن ًخم جلُُمه بلُمت جخخلف  ؤدي اظخخذام ؾٍش بإكذم ألاظهاس، ٍو

ت، وبالخ الي حهؿى هخابج مشىهت نً اإلاخضون، وفي خاالث اسجفام الاظهاس فئن جلُُم هثيرا نىذ كُمخه الجاٍس

 لف نً الاظهاس العابذة في العىق.اإلاخضون بإكذم الاظهاس ًؤدي إلى الخهبير نىه بلُمت جخخ

ثالثا: طريلت املخىسط املرجح:                                                                                              

خ مخخلفت وبالخالي ال ًمىً  لت نلى ؤن بػانت آخش اإلاذة خلُـ مً البػانت اإلاشتراة في جىاٍس حعدىذ هزه الؿٍش

                                                   
.44بهلي خُاة، هفغ اإلاشحو العابم، ص  - 1  

. 52، ص 2001 صَو، اًتران لليشش والخى  الؿبهت ألاولى، مطش الجذًذة، ،مراكبت وجحليل املخسون ) جىميت مهاراث(العُذ نلُىة،  - 2  
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جمُيز البػانت نً غيرها ولزلً فئن اإلاخضون ًخم جلُُمه باظخخذام مخىظـ الاظهاس لخيلفت البػانت التي 

                                                                                                              1جم الخطٌى نليها.

 طريلت الخمييز املحدد:رابعا: "

لت في جلُُم اإلاخضون العلعي مً ألاضىاف التي ٌعهل جميزها نً بهػها البهؼ ظىاء حعخخ ذم هزه الؿٍش

خ الششاء ؤو ؤي نالماث ؤخشي ًمىً مً خاللها الخهشف نلى جيلفت ششاء  مً خُث الشيل، مطذس الششاء، جاٍس

لت نلى الششواث التي جخهامل في نذد م دذود مً ألاضىاف الطىف وغالبا ما ًلخطش اظخخذام هزه الؿٍش

لت ًخم جلُُم اإلاخضون اإلاىحىد في فترة ما نلى ؤظاط الخيلفت الفهلُت  راث اللُمت الهالُت، وؾبلا لهزه الؿٍش

 لششاء الىخذة مً ضىف.

 :ElIBOM EMUCاملخىسط املخحركت للىحدة خامسا: طريلت 

لت في الخيلفت في جلُُم اإلاخضون خعاب مخىظـ ظهش  ؤو جيلفت الىخذة نلب ول  ًخؿلب اظخخذام هزه الؿٍش

نملُت ششاء ؤو جىسٍذ زم اظخخذام هزا اإلاخىظـ في جلُُم حمُو الىمُاث الطادسة كبل نملُت الخىسٍذ الخالُت 

لت بالعهىلت واإلاىغىنُت في جدذًذ جيلفت  والتي كذ ًترجب نلُه حغُير مخىظـ جيلفت الىخذة، وجخميز هزه الؿٍش

 اإلاخضون ظىاء اإلابام ؤو اإلاخبلي.

 ادسا: طريلت الخلييم بالخكاليف الىظريت:س

م:  ًمىً جلُُم اإلاخشحاث نً ؾٍش

ت بهذف الخكلفت الىمىذحيت ) املعياريت(:  -أ فها بإنها الخيالُف اإلادذدة معبلا وجخميز بطبغت مهُاٍس ًمىً حهٍش

ًدلم فهال غمً مشاكبت وشاؽ اإلاؤظعت في فترة وكُاط كذساتها في جدلُم بشامجه وهزا بئحشاء ملاسهت بِىما 

خُت،  لت مىحهت نلى معخلبل ولِعذ جاٍس همُت وكُمت نىاضش الخيالُف وما ًدذد مً كبل فشع إرن ؾٍش

مىً جدذًذ الخيالُف الىمىرحُت بهذة ؾشق جخالقى ولها في هفغ الهذف واإلابذؤ، فهي راث نالكت باإلايزاهُت  ٍو

 وبشامج وشاؽ اإلاؤظعت للفترة.

لت نلى خعاب جيلفت اإلاىاد اإلاعخهملت والتي جؤخز مً اإلاخضون  حهخمذطريلت سعر الخعىيض:  -ب هزه الؿٍش

ؼ هزه اإلاخضوهاث اإلاعتهلىت،  لِغ نلى ؤظاط كُمتها الخلُلُت بل نلى ؤظاط اللُمت التي جيلفها نملُت حهٍى

خ اظخهمالها ختى جيىن جيلفت ؤلاهخاج ف هلُت ؤي بالخيلفت العىكُت بىفغ الىمُت والىىم مً اإلاىاد في جاٍس

اتها ألاظهاس في العىق".   2وجخؿابم مو معخٍى

 

 

                                                   
. 52العُذ نلُىة، هفغ اإلاشحو العابم، ص   1  

.09-08، هفغ اإلاشحو العابم، ص ماحذة مىحب - 2  
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 : حساباث حسيير املخسوناملطلب الثاوي

ت للمهاًير اإلاداظبُت الذولُت التي جدىم الاضٌى اإلاخذاولت، واإلاهُاس  ًخػو إنادة جلُُم ألاضٌى اإلاهىٍى

  1وي الذولي الزي ًدىاٌو اإلاخضوهاث، وجخمثل فُما ًلي:اإلاداظبي الثا

    : البػاةو.                                                                                                         30خعاب • 

: مىاد ؤولُت ولىاصم.                                                                                                 31خعاب • 

ى32خعاب •  اللابلت  : اللىاصم322، و خعاب نظتهالاللابلت لال  : اإلاىاد321منها: خعاب  ي خش ؤ اث: جمٍى

                                                                                                        اث.فُغلالخ :326ن، خعاب ظتهاللال 

: الاشغاٌ الجاسي 335: اإلاىخجاث الجاسي إهجاصها، وخعاب 331مل: خعاب : ظلو كُذ ؤلاهجاص ٌش33خعاب  •

                                  .                                                                                               إهجاصها

        ها،          الجاسي إهجاصه الذساظاث :341ٌشمل: خعاب  : اهخاج الخذماث الجاسي إهجاصه34اب خع• 

                                      : الخذماث الجاسي جلذًمها.                                                                                                    345خعاب 

: اإلاىخجاث 355: اإلاىخجاث الىظُؿت، خعاب 351خعاب : اإلاخضوهاث مً اإلاىخجاث ٌشمل: 35خعاب • 

                                                                              .اإلاىاد اإلاعترحهتؤو  تخبلُاإلا اإلاىخجاث: 358عاب اإلاطىهت،  خ

                                                                                  .اث اإلاخإجُت مً الخثبُخاثخضوهاإلا: 36خعاب • 

م ؤو 37خعاب •                                                    في اإلاعخىدم ؤو في ؤلاًذام.: اإلاخضوهاث الخاسحُت: التي هي في الؿٍش

اث اإلاخضهت ٌشمل: خعاب 38خعاب •  اد الاولُت واللىاصم : اإلاى 381: البػاةو اإلاخضهت، خعاب 380: اإلاشتًر

ىاث الاخشي اإلاخضهت. 382اإلاخضهت، خعاب                                                                               : الخمٍى

: خعابش اللُمت نً 390: خعابش اللُمت نً اإلاخضوهاث واإلاىخىحاث كُذ الخىفُز ٌشمل: خعاب 39خعاب • 

: خعابش اللُمت 392: خعابش اللُمت نً اإلاىاد الاولُت والخىسٍذاث، خعاب 391مخضوهاث البػاةو، خعاب 

ىاث الاخشي، خعاب  : خعابش 394ه، خعاب : خعابش اللُمت نً إهخاج العلو الجاسي اهجاص 393نً الخمٍى

             : خعابش اللُمت نً اإلاخضوهاث مً اإلاىخجاث، 395نً اهخاج الخذماث الجاسي إهجاصه، خعاب  اللُمت

 : خعابش اللُمت نً اإلاخضوهاث الخاسحُت.397خعاب 

 

 

 

 

 

                                                   
، ٍت بىداودجضابش مىخبت الششهت ال الجضء الثاوي، الجضابش، ،B A// / R Bمحاسبت املؤسست طبلا للمعايير املحاسبيت الدوليت شهُب شىىف،  -1
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                                                          : الخدكيم الداخلي في حساباث حسيير املخسوناملطلب الثالث

                                                                                                 : اهميت مراحعت وجدكيم عىاصر املخسون وإلافصاح عنها:                                                                           الفرع الاول 

جإحي ؤهمُت مشاحهت وجذكُم وفدظ نىاضش اإلاخضون مً كبل اإلاشاحو ؤو اإلاذكم مً ؤهمُت اإلاخضون هفعه 

ت بطفت خاضت وجؤهذ هزه الاهمُت  بانخباسه ًمثل ؤهم نىاضش اإلايزاهُت الهمىمُت ألي ششهت ضىانُت ؤو ججاٍس

                                1الىىاحي الخالُت:

ًمثل اإلاخضون ؤهم نىاضش الاضٌى كطيرة آلاحاٌ ) اإلاخذاولت ( والتي جكهش في اإلايزاهُت الهمىمُت وخاضت  -1  

وشاؾا ًلخض ي وحىد نىاضش مخهذدة مً اإلاخضون وهمُاث هبيرة مىه مما جضداد ؤهمُت في اإلايشأث التي جماسط 

زاهُت بانخباس ؤنها جدكى باهخمام الاؾشاف اإلاخخلفت راث الهالكت الافطاح الجُذ واإلاالبم لهزه الهىاضش في اإلاي

ش واللىابم اإلاالُت.                                                                                                      مً معخخذمي الخلاٍس

اإلاخضون نىطشا هاما مً الهىاضش التي جكهش في كىابم الذخل والتي جخمثل في كابمت اإلاخاحشة وبالخالي  ٌهخبر  -2

لت مهُىت مً ؾشف جلُُم  ادة ؤو هلظ كذ جيخج مً اخخُاس ؾٍش جخإزش هدُجت اليشاؽ مً ؤسباح ؤو خعابش بإي ٍص

 اإلاخضون آخش الفترة.

ش اإلاالُت في نهاًت العىت اإلاالُت نلى نىامل مخخلفت منها:                       الكاهش في اللىابم و حهخمذ دكت سكم اإلاخضون  -3 الخلاٍس

دكت خطش همُاث نىاضش اإلاخضون اإلاخخلفت.                                                                                        • 

                                                                                        دكت جدذًذ اظهاس اإلاخضون وؾشق جلُُمه.      • 

لت الجشد اإلاعخخذمت باليعبت لهىاضش اإلاخضون.•   ؾٍش

جخإهذ مشاحهت وجذكُم نىاضش اإلاخضون مً الهالكت اإلاباششة بين هزه الهىاضش ونملُاث الششاء والاهخاج  -4

بىمُت وخالت نىاضش اإلاخضون الفهلُت مً هاخُت، وهزلً لهملُاث بطفت دابمت والبُو، خُث جخإزش هزه ا

ا   اإلاسجلت دفتًر

خإهذ رلً مً خالٌ نملُت الجشد الفهلي لهزه الهىاضش، الامش الزي ًذخل في دابشة  مً هاخُت ؤخشي، ٍو

 اهخمام اإلاشاحو ؤو اإلاذكم ؤزىاء جىفُز مشاحهخه وجذكُله.

ش اإلاالُت، ونىذ كُام اإلاذكم للخدلم مً ًيبغي الافطاح اإلاىاظب  -5 نً نىاضش اإلاخضون في اللىابم والخلاٍس

                                                                                                                 2 نىاضش اإلاخضون العلعي  ًدبو الخؿىاث الخالُت:

ة باإلايزاهُت مو السجالث اإلاداظبُت.                                                                        مؿابلت البُاهاث الىاسد• 

الخإهذ مً وحىد مخضون ظلعي: وهزا البىذ مً الامىس الهامت الىاحب نلى اإلاذكم اللُام بها، ألن هبز • 

.                                                                                                 اإلاخضون ًمثل حضءا هاما مً مجمىم الاضٌى اإلاملىهت للمششوم

جدلُم ملىُت اإلاخضون العلعي: الغشع مً جدلُم اإلالىُت هى الخإهذ مً ؤن حمُو البػانت التي وسدث في • 

                                                                                   هشىف الجشد هي التي ًمخلىها اإلاششوم بغؼ الىكش نً ميان وحىدها.

                                                   
ت، اإلاىخب الجامعي الخذًث، 2007، ص 439.   1- مدمذ العُذ العشاًا، املراحعت والخدكيم الشامل ) أصىل وكىاعد (، الؿبهت ألاولى، الاظىىذٍس

.157، ص 2010، ىصنىن داس البذاًت هاششون وم الؿبهت ألاولى، نمان، ،علم جدكيم الحساباثصهير الخذسب،  - 2  
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جدلُم صخت جلُُم اإلاخضون العلعي: نىذ جدلُم نىاضش اإلاخضون العلعي ًجب ؤن ًشاعي مبذؤ الخُؿت • 

م البػانت بالخيلفت ؤو العىق ؤيهما ؤكل.  والخزس، ؤي جلٍى

 م عىاصر املخسون:: أهداف مراحعت وجدكيالفرع الثاوي

يهذف اإلاشاحو ؤو اإلاذكم مً خالٌ وغو بشهامج مشاحهخه لهىاضش اإلاخضون إلى جدلُم ؤهذاف سبِعُت نامت    

جذوس خٌى حىهش نملُت اإلاشاحهت، وبطفت خاضت ما ًخهلم باألضٌى اإلاملىهت للششهت وجخمثل هزه الاهذاف 

   1فُما ًلي:

م فدظ ومشاحهت ما ًلي:                                      الخدلم -1 خم رلً نً ؾٍش مً ملىُت الششهت لهىاضش اإلاخضون ٍو

اث.•                                                                                           ؤوامش الششاء الطادسة مً إداسة اإلاشتًر

     اداسة ؤو كعم البػانت الذاخلت.                                                                   هذة مً كبل مداغش الاظخالم اإلا• 

ؤرون الاظخالم الزي ًخىلى ؤمين اإلاخاصن انذادها.                                                                               • 

 لىاسدة مً اإلاىسدًً.فىاجير الششاء ا• 

م:                                                                   -2 خم رلً نً ؾٍش الخدلم مً الىحىد اإلاادي لهىاضش اإلاخضون ٍو

                   مالخكت احشاءاث الجشد.                                                                                        • 

فدظ بؿاكاث الطىف وسجالث الجشد ومؿابلتها بالىاكو الفهلي.                                                                   • 

        اللُام ببهؼ الاخخباساث للخإهذ مً صخت الىمُاث.                                                                   • 

                                                                                 الخدلم مً ظالمت اإلاخضون ومذي حىدجه.• 

م:                                                                             -3  الخدلم مً جلُُم نىاضش اإلاخضون ومً ؤظهاسه نً ؾٍش

  فدظ ؾشق جلُُم اإلاخضون التي جم اخخُاسها.                                                                                      • 

فدظ كىابم الجشد إلاخخلف نىاضش اإلاخضون.                                                                                     • 

                                                                فدظ مذي مالبمت ؾشق جلُُم وحعهير نىاضش اإلاخضون.• 

                                                                            مت الهملُاث الخعابُت.الخدلم مً صخت وظال  -4

الخدلم مً الافطاح العلُم لهىاضش اإلاخضون في اإلايزاهُت الهمىمُت وظالمت نشع البُاهاث الخاضت بهزه  -5

 الهىاضش.

  

 

 

 

                                                   
.442مدمذ العُذ العشاًا، مشحو ظبم رهشه، ص  - 1  
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 خالصت:

إن نملُت حعُير اإلاخضون حعاهم في سفو سكم انماٌ اإلاؤظعت، وختى جخمىً اإلاؤظعت مً حعُير مخضوهاتها     

حعُيرا خعىا وفهاال، ورلً لخدلُم اهذافها ومىاضلت وشاؾاتها، وحهل اإلاؤظعت تهخم وجخطظ لها حاهبا 

ٍيُت جشظم نلى غىء الاخخُاحاث ؤوظو ورلً باالنخماد نلى اخخُاس العُاظت اإلاثلى، إر ؤن العُاظاث الخخض 

 اإلاىاظبت مً اإلاىاد، وهي مشجبؿت بهملُت الخخؿُـ واجخار اللشاس.

وشاؾها، وهي جلً وهزا نملُاث الخذكُم الذاخلي نلى اإلاخضون إر ؤنها ؤمش مهم حذا في مىاضلت اإلاؤظعت  

ىاظبت، باإلغافت إلى جطيُف اإلاخضون الىظُلت التي جدبهها اداسة اإلاخاصن لخىفير الىمُاث اإلاىاظبت في الاوكاث اإلا

بدُث ؤن الخطيُف ًمثل هكام لترجِب نىاضش اإلاخضون وفلا لؿبُهتها وخطابطها اإلاميزة، وما جدمله مً 

 ؤظغ ومىاهج نلمُت ونملُت جدذد بها ؤهمُت الخذكُم في حعُير اإلاخضون.
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 جمهيد:

ت ال ًمىً الاؾخغىاء عنها، هكغا إلاا  ت إلى الخضكُم الضازلي زاضت باعخباعه اصاة اصاٍع جؿغكىا في الضعاؾت الىكٍغ

جلضمه للمؤؾؿت مً معلىماث عً مضي جدىمها في العملُاث التي جلىم بها اإلاؤؾؿت والاحغاءاث اإلاىغىعت 

عمل اإلاضكم الضازلي على جدضًض وجلُُم مً ؾغفها، وصوع الخضكُم الضازلي في حؿُير اإلاسؼوهاث مً زالٌ 

ٌعبر الدؿُير الاصاعي للمسؼوهاث عً مجمىعت مً الاحغاءاث التي ًجب أن ًلتزم بها اإلاشغفىن  اإلاسؼون، خُث 

ً مىظ اللحكت التي ًخم فيها اؾخالم اإلاىاص ختى الىكذ الظي جطغف فُه.  على اإلاساػن، وجبضأ احغاءاث الخسٍؼ

اهب الىكغي على الجاهب الخؿبُلي كمىا بضعاؾت مُضاهُت في إخضي اإلاؤؾؿاث جومداولت مىا إلؾلاؽ ال

ت واإلاخمثلت في م بمؿخغاهم، فىحىص الخضكُم الضازلي في  OCMIDKؤؾؿت إعاصة جىػَع مىاص البىاء الجؼابٍغ

 هظه اإلاؤؾؿت ٌعخبر غغوعة خخمُت هكغا لىبر حجمها وحعضص العملُاث التي جلىم بها وحعلضها وحشعبها. 

                                                                                                                                                                                          ولضعاؾت أهثر جفطُال لهظا الفطل كمىا بخلؿُمه إلى مبدثين واإلاخمثلين في= 

= جلضًم مؤؾؿت إعاصة جىػَع مىاص البىاء.                                                                                                               اإلابدث ألاٌو

 الخضكُم الضازلي في خؿاباث حؿُير اإلاسؼون.اإلابدث الثاوي= 
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 OCMIDE: جقديم مؤسست املبحث الاول 

لُت. OCMIDKحعخبر مؤؾؿت     ت وحؿٍى  مؤؾؿت ضىاعُت ججاٍع

     " وهيكلها الخىظيمي                                                OCMIDE: وشأة مؤسست "املطلب الاول 

 "OCMIDE: وشأة مؤسست "الفزع الاول 

ش  ALMSهي مؤؾؿت طاث أؾهم  ًخمثل وشاؾها في ، 5;85باألمغ الىػاعي عكم  7;>4ؾبخمبر  58اوشأث بخاٍع

اإلاؤعر في  55جلبُت خاحُاث الؿىق الىؾني مً مىاص البىاء مع الاؾخيراص، جدطلذ على اؾخلاللُتها باللغاع عكم 

 .8>>4حاهفي  58

خدىالث الاكخطاصًت التي وغعذ اإلاؤؾؿت في جسلف، إن افخخاح الؿىق الجؼابغي في ؾىىاث الدؿعُىاث وال

هما وان مً كبل اللؿاع الخاص، مما أوحب عليها الخأكلم مع هظه الخغيراث والاوغاع الجضًضة والاؾخلالٌ 

   والخدٌى مً وغع اخخياعي إلى وغع حضًض للؿىق.

                                          " جخيىن مً وخضجين=              OCMIDKأضبدذ مؤؾؿت " 5559ابخضاء مً ؾىت 

ت.                                                                                                   PTBRLوخضة •  للتركُت العلاٍع

 وخضة اهخاج وجىػَع مىاص البىاء• 

ع زاعج اؾخفاصث مً اإلاؿاخاث التي جمخلىها وخىلتها إلى وخضاث  ؾىىُت في مؿخغاهم وشاعهذ في عضة مشاَع

               الىالًت، خُث اؾخؿاعذ جدلُم ماًلي=                                                                                            

                                                                                                وخضة ؾىىُت بخجضًذ. 575بىاء • 

وخضة ؾىىُت بمؿخغاهم.                                                                                                459بىاء • 

                                                     وخضة ؾىىُت بحي ججضًذ.                                                97بىاء • 

وخضة ؾىىُت.                                                                                     55خُث جم اغافت  Gعماعة • 

 وخضة ؾىىُت. 75وؾـ مضًىت مؿخغاهم وبىاء  RLHIحي • 

                               "                                              OCMIDE"ست : الهيكل الخىظيمي ملؤسالفزع الثاوي

 ":OCMIDEاملؤسست ألام ": اوال
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 "OCMIDE"(: الهيكل الخىظيمي ملؤسست  1 -3الشكل رقم ) 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

ع                                                       ً                                          حؿُير اإلاشاَع  جمٍى

ت                                                       اإلاىاص ألاولُت                                              التركُت العلاٍع

 عملُت ؤلاهخاج                         مسؿؿاث البىاء                                                     

 الخعامل مع الؼبابً واإلاىعصًً                                                                                

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 إعادة جوسيع مواد البىاء. ؤسستماملصدر: وثائق خاصت ب

 

 

 

                                         

 مدقق محاسبي المدير العام االمانة العامة

قسم اإلدارة 

 المالية

مدير اإلدارة 

 التقنية

مديرية وحدة 

 االنتاج والتجارة

االدارة والموارد 

 البشرية

مصلحة المالية 

 والمحاسبة

مصلحة تسيير 

االداري 

 االجتماعي

مصلحة دفع 

 األجور

مصلحة الصحة 

 واألمن

المحاسبة قسم 

 العامة

قسم الخزينة 

 المالية
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" فئهه ًأحي على عأؾها OCMIDKمثلما هى مىضح في اإلاسؿـ الخاص بالهُيل الخىكُمي للمؤؾؿت ألام ٌ "

ًغافله في عملُت ألاماهت العامت (، ومهمخه الاشغاف على خؿً ؾير عمل اإلاؤؾؿت هيل، خُث LCGمضًغ عام )

 ومضكم الحؿاباث الظي ًدغص على أن جيىن العملُاث مضكلت وبضون أزؿاء.

 باالججاه إلى أؾفل الهُيل هجض هىان زالزت اكؿام جدذ إمغة وإشغاف الؿُض اإلاضًغ العام وهي والخالي=

وهى بضوعه جٌى له مهمت الاشغاف على مطلحخين هما=                                                        مديز إلادارة واملاليت:  -1

ت هي= مطلحت الصحت وألامً،  أوال: ت= خُث حؿخكل بكلها زالر مطالح زاهٍى مطلحت الاصاعة واإلاىاعص البشٍغ

                                                                                            مطلحت صفع ألاحىع ومطلحت الدؿُير ؤلاصاعي والاحخماعي.

ىت اإلاالُت.                                          ثاهيا:            مطلحت اإلاالُت واإلاداؾبت= جىلؿم بضوعها إلى كؿم اإلاداؾبت العامت وكؿم الخٍؼ

ت، مسؿؿاث خُث يقسم الادارة الخقىيت:  -2 ع التركُت العلاٍع هخم باألمىع الخلىُت للمؤؾؿت هدؿُير مشاَع

                                                                                                                          البىاء....إلخ.

ً، أي حلب اإلاىاعص الاولُت تهخم بعملُت الاهخاج مديزيت وحدة الاهخاج والادارة:  -3 التي جبضأ مً عملُت الخمٍى

جىلي مهمت الخعامل مع العمالء والؼبابً مغوعا بعملُت الاهخاج ) بىاء الؿىىاث (، وضىال إلى عملُت البُع وهظا 

 واإلاىعصًً.

 : وحدة إهخاج وجوسيع مواد البىاء:ثاهيا
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 : مسخغاهم فزع" OCMIDEباملؤسست "(: الهيكل الخىظيمي الخاص  2-3الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُع مىاص البىاء                                                                               

                                                                   الاؾمىذ                                                                                  

            اللغمُض                                                                وعشت الخجاعة   

                    الحضًض                                                                  وعشت الخطيُع 

                                                                                                                                                                                                                                               وعشت جطيُع الخغؾاهت

  مخىىعت  مىاعص مطىعت  الخشب                                                                                      

      .إعادة جوسيع مواد البىاء مؤسستاملصدر: وثائق خاصت ب

 

 المديرية العامة

المصلحة 

 العقارية
وحدة التجارة 

 والبناء

وحدة توزيع 

 مواد البناء

 مدير الوحدة

مصلحة 

 المستهلكين
 االمانة

 مصلحة االنتاج مصلحة تجارية مصلحة االعمال

شراء مواد 

 البناء
 التسويق

 أمين المخزن

 الميكانيك

 كهربائي

 قطاع الغيار

شراء المواد 

 واللوازم
 االنتاج

 ورشة االنتاج
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" فئهه ًأحي على عأؽ  OCMIDKمثلما هى مىضح في اإلاسؿـ الخاص بالهُيل الخىكُمي للمؤؾؿت الفغع ٌ " 

ت العامت ومهمتها الاشغاف على خؿً حؿُير عمل اإلاؤؾؿت الفغعُت وباالججاه إلى أؾفل  الهُيل هجض اإلاضًٍغ

                                    هىان زالزت اكؿام جدذ إمغة الؿُض اإلاضًغ العام وهي والخالي=                                                                    

ت. -4                                                                                                               اإلاطلحت العلاٍع

 وخضة الخجاعة والبىاء.                                                                                                         -5

ماهت العامت، وخضة جىػَع مىاص البىاء= وهي بضوعها جخىلى مهمت الاشغاف على زالر مطالح= مطلحت الا  -6

ت خين هما= مطلحت شغاء مىاص البىاء مطلحت اإلاؿتهلىين واإلاطلحت الخجاٍع ، وهظه الازيرة جػم مطلحخين زاهٍى

م وهظه ألازيرة مؿؤولت عً بُع مىاص البىاء، الاؾمىذ، اللغمُض والحضًض.                                                                                         ومطلحت الدؿٍى

وخضة الاهخاج= خُث جخىلى فغعين هما= شغاء اإلاىاص واللىاػم والاهخاج ) وعشت الاهخاج (، خُث هظه الازيرة  -7

                    جخفغع إلى زالر وعشاث اهمها=                                                                                                  

                                                                                                                       وعشت الخجاعة.• 

                    .                                                                     ( LSTLSوعشت الخطيُع ) مىاص البىاء، • 

                                                                                                          وعشت جطيُع الخغؾاهت.• 

مطلحت الاعماٌ= وهي بضوعها جخىلى كؿم أمين مسؼن، كؿم اإلاُياهُيي، كؿم الىهغباةي وكؿم كؿاع  -8

  الغُاع.

     : وظيفت املؤسست وهدفها والعىاصز املكوهت لىظامها                                         ثاوياملطلب ال

 : وظيفت املؤسست الفزع الاول 

ت وبُعها بالخلؿُـ.                                                                              •    بىاء اإلاؿاهً واإلادالث الخجاٍع

بُع حل مىاعص البىاء ) الاؾمىذ، البالؽ، الاحغ....إلخ (.                                                                       • 

 ضىع مؿخلؼماث البُىث واإلادالث مً أبىاب وهىافظ زشبُت وغيرها.• 

                                                             : اهداف املؤسست                                           الفزع الثاوي

ً= وهى التزوٍض بمؿخلؼماث الاهخاج.                                                                                      •     الخمٍى

ل اإلاضزالث إلى إهخاج.•                                                                                           الاهخاج= وهى جدٍى

ف اإلاىخجاث إلى الؼبابً.•    الخىػَع= جطٍغ
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  .                                                            OCMIDE: العىاصز املكوهت لىظام املؤسست الفزع الثالث

اإلاىاعص اإلااصًت= هي الىؾابل اإلاؿخسضمت في العملُت الاهخاحُت ) آالث ومباوي (، وهظلً الىؾابل الخىىىلىحُت • 

                                                                                                                    واإلاعلىماجُت.       

ت=•  هي جلً اإلاىاعص اإلاخمثلت في الؿاكت العػلُت والظهىُت لعماٌ اإلاؤؾؿت.                                               اإلاىاعص البشٍغ

عني الخيؿُم بين مسخلف العىاضغ الازغي اإلايىهت •  مغهؼ اللغاع= وهى اإلايلف بدؿُير أوشؿت اإلاؤؾؿت َو

                                                                                                                               للمؤؾؿت.

ل اإلاىاص الاولُت إلى ؾلع ماصًت أو عىطغ العمل اإلابظٌو لخلضًم •  ل= وهى هاجج وشاؽ اإلاؤؾؿت لخدٍى الخدٍى

 الافغاص أو الجماعاث.زضماث 

 ست(: العىاصز املكوهت لىظام املؤس 3-3الشكل رقم ) 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 زضماث     ؾلع ماصًت                                     

 .إعادة جوسيع مواد البىاء ؤسستماملصدر: وثائق خاصت ب

 

 

 

 مركز القرار

 موارد مادية 

 التحويل

 موارد بشرية
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 : سياست الخوظيف لدى مؤسست جوسيع مواد البىاءاملطلب الثالث

 : املزاحل الاساسيت لعمليت الخوظيف                                                                                            الفزع الاول 

على أهمل وحه ًجب ان جدخىي على عىطغ اؾاس ي وهى العىطغ البشغي ليي جباشغ مسخلف اإلاؤؾؿاث عملها 

جلب هظا  الظي ٌعخبر العمىص الفلغي ليل منها، خُث أن هجاخها ٌعخمض بضعحت أهبر على مضي هجاعت الازير ٍو

العىطغ الحُىي واؾخلؿابه، خُث حعخمض اإلاؤؾؿاث على ؾغق مسخلفت في طلً، وفي بدثىا هظا اعجأًىا أن 

 " همثاٌ على طلً= OCMIDKؿت " هأزظ مؤؾ

حعخمض هظه الازيرة في هظه اإلاهمت على مىخب حشغُل الُض العاملت الظي ًخللى ؾلبا ) عؾالت ( مً هظه  خُث

اإلاؤؾؿت في خالت الاخخُاج إلى مىقف مهما هىذ ضفخه، بعض طلً ًلىم هظا اإلاىخب ببعث مجمىعت مً 

ت اصاعة اإلاىاعص اإلاغشحين لىُل هظا اإلاىطب، خُث أنهم ًىغعىن جدذ الازخباع الظي حشغف علُه عبِؿ

ت والتي جلىم بازخباع مً هؤالء اإلاغشحين الاحضع بيُل هظا اإلاىطب، خُث أن الازخباع ًيىن إما هخابُا أو  البشٍغ

ا.  شفٍى

بعض أن ًخم ازخُاع اإلاىقف اإلاىاؾب ببعث بغؾالت زاهُت إلى مىخب حشغُل الُض العاملت جخػمً اإلاعلىماث 

وفي الازير ًيىن هظا اإلاىقف الجضًض ملؼما بئخػاع ملفه الخاص وجلضًمه الخاضت باإلاغشح الىاجح في الازخباع 

 إلى اصاعة اإلاؤؾؿت مً أحل حعُِىه بعلض مدضص اإلاضة.

 : عمليت الخكوين ومدة عقد العملالفزع الثاوي

ين،  OCMIDKحعخمض مؤؾؿت "  " في عملُت الخىقُف على علىص مدضصة  اإلاضة في خالت حلب مىقفين إصاٍع

مضتها ابخضاء مً ؾىت وهطف هأكل جلضًغ، أو جيىن على خؿب مضة العمل اإلاؿلىب ) مضة  خُث جيىن 

) البىاء، الضهان (، اما فُما ًخعلم بمىغىع ججضًض العلض مً عضمه  شغوع ( لعماٌ مً الضعحت الاولىاإلا

هاعاث التي ًمخلىها فظلً ٌعخمض على الؿلىن الظي ًخمخع به اإلاىقف أو العامل ازىاء مضة العلض، اغافت إلى اإلا

باإلغافت إلى اإلاغصوص الجُض الظي هظا الازير، خُث ًخم ججضًض علضه في خالت الاهػباؽ وخؿً الؿلىن 

ًلضمه للمؤؾؿت، وفي خالت العىـ ألي مىقف ًلىم بمجمىعت مً الغُاباث والخأزيراث فلض ًفسخ علضه 

ا والثاوي هخابُا، وفي خالت كبل أن ًيخهي وطلً ال ًيىن بطفت مباشغة وإهما بمىده اهظاٍع ً الاٌو ًيىن شفٍى

ين باإلاؤؾؿت  جىغاع هفـ الخؿأ فئهه ًمغع إلى اإلاجلـ الخأصًبي الظي ًيىن مً أعبعت أشخاص= ازىان منهم اصاٍع

ً فمً هلابت العماٌ ومهمتهم الضفاع عً خلىق اإلاىقف،  ومهمتهم الضفاع عً خلىق  اإلاؤؾؿت، أما آلازٍغ
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ت اللػُت للخغوج بلغاع نهاةي ًلض ي إما بئكالت هظا اإلاىقف أو امياهُت مىاضلت خُث ًخم صعاؾت ومىاكش

 عمله صازل اإلاؤؾؿت.

 ً ً مىقفي ؤلاصاعة وغالبا ما جيىن مضة هظا الخيٍى  58أشهغ وبمعضٌ  59هما جلىم هظه الازيرة بعملُت جيٍى

.ً     أًام في الشهغ، خُث ٌؿمذ اللاهىن للمىقفين باالؾخفاصة مً هظا الخيٍى

                                       ن                       حسيير املخشو  حساباث الخدقيق الداخلي في : الثاوياملبحث 

                                                                  املطلب ألاول: هظزة عن حسيير املخشون في املؤسست  

                  الفزع ألاول: الوثائق املسخعملت في حزلت املخشون                                                             

   هىان زالر وزابم مؿخعملت لدؿهُل خغهت اإلاسؼون في اإلاؤؾؿت وهي والخالي=

                                                                                                                   وصل الطلبيت:• 

دخىي على  54هظا ما ًىضحه اإلالحم  DKIISJCO CO  BKJوهى وضل ٌؿخسضم لؿلب الشغاء  ٍو

 اإلاعلىماث الخالُت=

 .الىمُت اإلاؿلىبت والؿعغ 

 .الىضف اليامل لألضىاف اإلاؿلىبت 

 .سه  عكم الؿلب والشغاء وجاٍع

                                                                                                 الاسخقبال أو الوصول:وصل • 

هظا ما ًىضحه  TODOLRMKJ  CO  BKJوهى وضل ٌؿخسضم لدسجُل عملُت صزٌى اإلاىخىحاث إلى اإلاساػن 

دخىي على اإلاعلىماث الخالُت=  55اإلالحم عكم   ٍو

  أو اإلاىخىج اإلاشتري.الؿلعت 

 .اؾم اإلاىعص 

 .الؿعغ الىخضوي وؤلاحمالي 

                        وصل الخزوج:                                                                                            • 

وهظا ما ًىضحه  AKTRMO  CO  BKJوهى وضل ٌؿخسضم لدسجُل عملُت زغوج اإلاىخىحاث مً اإلاساػن 

دخىي على اإلاعلىماث الخالُت= 56اإلالحم عكم   ٍو

 .اؾم وهمُت الطىف الخاعج 

 .الؿعغ الىخضوي 
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 .الجهت الؿالبت للمىخىج 

  

 الفزع الثاوي: حزلت املخشون

مً زالٌ الحضًث مع اإلاداؾب والظي كضم لىا الىكام اإلاخبع لحغهت اإلاسؼون اهؿالكا مً جدضًض الؿلب 

 وهظا هما ًلي= 57وهظا ما ًىضحه اإلالحم عكم  وعملُت الشغاء إلى غاًت اؾتهالن أو زغوج اإلاىخىج مً اإلاسؼن 

 جحديد الطلب:  -1

إلى مطلحت حؿُير اإلاسؼون أًً ل الؿلبُت لُخم إعؾاله جلىم حهت اإلاسؼون بدسجُل اخخُاحاتها الُىمُت في وض

يىن ممض ى مً ؾغف ألامين  غؾله إلى مغاكب الىخضة للمطاصكت علُه، ٍو ًلىم أمين اإلاسؼن بمعاًىت الؿلب ٍو

خيىن الىضل مً زالر  العام للمساػن ومغاكب الىخضة وبعض طلً جغؾل للؿم الشغاء للخىفُظ والشغاء، ٍو

م وأزغي ألمين الىخضة.وسخ= واخضة ألمين اإلا  سؼن وأزغي للؿم الدؿٍى

 خزوج واستهالك املخشون: -2

ًخم إزغاج اإلاىخىج اإلاشتري للجهت التي جؿلبها بىضل الخغوج مً اإلاىكع مً ؾغف أمين اإلاساػن ومغاكب 

 الىخضة، وبهظا جيخهي العملُت بىضٌى اإلاسؼون للجهت الؿالبت لها.

لت في جلُُم  OCMIDKحعخمض مؤؾؿت   الضازل أوال الخاعج أوال. IMIKمسغحاتها على ؾٍغ

 الفزع الثالث: هظام الجزد في املؤسست

حعخمض اإلاؤؾؿت على هكام الجغص اإلاؿخمغ وهى عملُت خطغ اإلاىخىج وفم بغهامج ػمني معين، ومً فىابض هظا 

ؿاعض  على صكت الىخابج وعضم الىىع باليؿبت للمؤؾؿت أهه ٌؿاعض على جصحُذ ألازؿاء بؿغعت ألهه مؿخمغ َو

 عغكلت العملُاث اإلاسؼهُت.

 املطلب الثاوي: خطواث الخدقيق الداخلي في حساباث حسيير املخشون في املؤسست

ال ًمىً اؾخسضام واخض إلجمام الخضكُم، لىً ًمىً جدضًض بعؼ الخؿىاث العامت التي جؿبم على اإلاؤؾؿت 

 وهي والخالي=

                                                                                                     فحص الوثائق:                  -1

في إؾاع عملُت الخضكُم لدؿُير اإلاسؼون ًلىم مؿؤوٌ الخلُت بئؾىاص اإلاهمت ألاولى وهي الفدظ الىزابلي إلى 

 اإلاداؾب اإلاؿاعض والظي ًلىم بالعملُاث الخالُت= 
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  ث وؾىض الؿلبُاث.فدظ السجال 

 .فدظ صزٌى وزغوج اإلاسؼون مً اإلاساػن 

 .فدظ حضاٌو اإلاسؼون والخأهض مً أنها ممؿىت بشيل حُض 

  معاًىت ألازؿاء اإلاداؾبُت وهي أزؿاء في الاخدؿاب إلابالغ معُىت أو خظف خؿاب معين أو أزؿاء في

 الدسجُل.

 الفحص الذاحي: -2

اإلاسؼون بئؾىاص اإلاهمت الثاهُت وهي الفدظ الصخص ي إلى مؿاعض بعض فدظ الىزابم ًلىم مؿؤوٌ حؿُير 

 والظي ًلىم بالعملُاث الخالُت=ؾخغالٌ الا 

 .فدظ مىاضفاث اإلاسؼون واإلاسؼن 

  فدظ وحىص اإلاسؼون مً زالٌ اللُام بجغص مفاجئ للحؿاباث، ولدؿهُل عملُت الجغص ًلىم

ث والاهدغافاث اإلافطلت وإعؿائها إلى اإلاؿاعض بئعضاص حضٌو مؿاعض والهضف مىه اؾخسغاج الفغوكا

 اإلاؿؤوٌ لفدطها والخأهض منها.

 الخقزيز: -3

غه وعفعه إلى مضًغ الىخضة  بعض الخجمُع لىخابج الفدظ الىزابلي ًلىم مؿؤوٌ حؿُير اإلاساػن بئعضاص جلٍغ

غ مً العىاضغ الخالُت= خيىن هظا الخلٍغ  ٍو

  والاهدغافاث.عىاضغ مفطلت لجمُع الخجاوػاث والازؿاء 

  ملترخاث وخلٌى وجصحُداث لجمُع الخجاوػاث والازؿاء والاهدغافاث هىا جيخهي عملُت الخضكُم في

بلى على مضًغ الىخضة الخلُض بالحلٌى واإلالترخاث والخصحُذ الفىعي  خؿاباث حؿُير اإلاسؼون ٍو

 لألزؿاء اإلاىدشفت وججىب الىكىع فيها مغة أزغي.

  به اإلاضكم الزخباع مهىت الخضكُم على اإلاسؼون اجباع الخؿىاث الخالُت= وهظلً فئن ما ًلىم 

 الخدلم مً الىحىص الفعلي وطلً مً زالٌ=• 

 .مغاكبت الجغص الفعلي للمسؼون 

 .فدظ حعلُماث عملُت الجغص الفعلي 

 .الحطٌى على مطاصكاث بأعضضة اإلاسؼون لضي الغير 
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 ملً للمؤؾؿت اهؿالكا مً فىاجير الشغاء وطلً مً زالٌ=الخدلم مً اإلالىُت= حعخبر عىاضغ اإلاسؼون • 

 .فدظ اإلاؿدىضاث 

 .الاؾخفؿاع عً مسؼون ألامان لضي الغير 

 .الاؾخفؿاع عً أي عهً على اإلاسؼون بػمان اللغوع 

 الُت وطلً مً زالٌ=اؾخلالٌ الفترة اإلا• 

  با مً نهاًت الفترة جدذ اث اإلاسؼون التي خضزذ كٍغ  الخضكُم.فدظ اإلاؿدىضاث إلاشتًر

 .اث اإلاسؼون باللغب مً نهاًت الفترة جدذ الخضكُم  فدظ اإلاؿدىضاث إلاشتًر

 الخدلم مً صحت الخلُُم= في خالت وحىص اهدغاف على اإلاداؾب لفذ هكغ الاصاعة وطلً مً زالٌ=• 

 .لت الخلُُم اإلاخبعت  الاؾخفؿاع عً ؾٍغ

 .فدظ كُمت الىخضة للخأهض مً مؿابلتها للمباصا اإلاداؾبُت 

 ؾعغ الؿىق لعىاضغ اإلاسؼون. فدظ 

 .فدظ سجالث مداؾبت الخيالُف 

 .خؿاب هامش الغبذ وملاعهخه مع الفتراث الؿابلت 

 .فدظ اإلاسؼون الخالف 

 .خؿاب معضٌ صوعان اإلاسؼون وملاعهخه مع الفتراث الؿابلت 

 .فدظ اإلاسؼون البؿيئ الحغهت 

 .الحطٌى على زؿاب إكغاع ؤلاصاعة 

شمل طلً= الخدلم مً ؾالمت العغع با•   للىابم اإلاالُت َو

 .ب عىاضغ اإلاسؼون  فدظ جبٍى

 .فدظ الافطاح عً اإلاسؼون 

 .عمل الفدظ الخدلُلي للمسؼون 

 الخدلم مً السجالث اإلاداؾبُت وطلً مً زالٌ=                                                                     • 

  العام.إلى الاؾىاص جدبع أعضضة اللىابم اإلاالُت 
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 .مؿابلت أعضضة الاؾىاص الفغعي مع خؿاباث الاؾىاص العام 

 .جدبع عىاضغ بؿاكاث اإلاسؼون إلى هشف ملخظ اإلاسؼون 

 .إعاصة خؿاب كُم عىاضغ اإلاسؼون 

 .ت  فدظ هشف ملخظ اإلاسؼون الهدشاف الازؿاء الجىهٍغ

 املؤسستاملطلب الثالث: إحزاءاث الخدقيق الداخلي في عمليت حسيير املخشون في 

 الفزع الاول: إلاحزاءاث

 مً بين احغاءاث الخضكُم الضازلي في خؿاباث حؿُير اإلاسؼون ما ًلي=

  مغاحعت خؿاب اإلاسؼون الكاهغ باإلايزاهُت مع عضُض آزغ ليل ضىف على خضي، بدُث البض أن ًيىن

 اإلاسؼون ٌؿاوي مجمىع عضُض آزغ اإلاضة ليل خؿاب. خؿاب

 اصاث أو العجىػاث مغاحعت الجغص الفعلي مع الغض ُض ليل خؿاب على خضي والبدث عً الٍؼ

لت معالجتها مداؾبُا.  وفدطها، وؾٍغ

 .مغاحعت السجالث واإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت ومضي ضضق وؾالمت حسجُلها 

 .مغاحعت الخىحُه اإلاداؾبي واللُىص اإلاداؾبُت 

 بُنهما، وإطا وحض  ًمىً على أمين اإلاسؼن الاؾالع ومغاكبت الحؿاباث وملاعهتها الهدشاف زالف

 زالف مً اإلامىً أن ًىضلىا إلى أزؿاء.

 .الاؾالع على فىاجير الشغاء وأوامغ الخىعٍض وملاعهتها باإلاىحىصاث في اإلاساػن 

 وهىان إحغاءاث وبغامج أزغي للخضكُم الضازلي في حؿُير اإلاسؼون مً بُنها=

  الخغُير.ملاعهت اإلاسؼون لهظا العام مع العام الؿابم وفدظ اؾباب 

 .ًخم إعاصة الىكغ بها بطىعة مىخكمت ً اث الخسٍؼ  الخدلم مً أن مؿخٍى

 .فدظ ؤلاحغاءاث اإلاخبعت لإلزباع عً البػاعت اإلاخػغعة والبؿُئت للحغهت والعضًمت الفابضة 

 .الخدلم مً أن جطٍغف مثل هظه البػاةع ًخم وكف الطالخُاث وبطىعة صحُدت 

 وطلً ًخم بضون جأزير. الث اإلاداؾبُتالخأهض مً اهخكام الترخُل إلى السج 

 .الـخأهض مً فدظ بؿاكاث اإلاىاص في اإلاسؼن واؾىاص اإلاساػن الفغعُت والحؿاباث 

 .الخأهض مً أن اللُىص الاعخُاصًت في الدسجُالث اإلاداؾبُت جخم بطىعة صحُدت 

 لخأهض مً إحغاء عىضما ًخم حسجُل اللُمت باإلغافت إلى الىمُت في صفتر إؾىاص اإلاىخىج اإلاسؼن ًجب ا

 اإلاؿابلت الضوعٍت مع خؿاب اإلاسؼون.
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 .مؿابلت الىمُاث اإلاضعحت بىشىف الجغص مع الىمُاث اإلاضعحت بىشىف اإلاسؼون 

 Doelptepb MelbptpmoCفي املؤسست الدسجيل املحاسبي الفزع الثاوي: 

 = 58وهظا ما ًىضحه اإلالحم عكم  خاالث 59في اإلاداؾبت هجض 

                  الغضُض اإلاغخل= جغخُل الحؿاباث.                                                                         -4

                         البىً                                                                                                      -5

                                اإلاسؼون                                                                                                    -6

اث                                                                                                   -7                               اإلاشتًر

                   اإلابُعاث                                                                                                     – 8

 عملُاث مسخلفت. -9

زم  DKIISJCO CO BKJول هظه الحاالث جؤزظ إلى البىً، خُث جػع اإلاؤؾؿت وسخت عً فاجىعة 

حسجل غمً البىً وعملُاث مسخلفت، ووسخت عً  ISMR AOTTMDO، ووسخت عً فاجىعة حسجلها في الشغاء

 حسجل غمً الشغاء والبىً. TODOTLRMJ CO BKJفاجىعة 

 

                 ص   754م                                ص      845م                       ص   778م           

       5555                                        <555                             <555  <555 

               5555                     <555                                                                                                                                                                                                                                  

       5555 5555                      <555 <555 

 

 ص       ;54م           

        :555 

                   :555 

      :555     :555                       
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 الخدقيق الداخلي في حسيير املخشون أهدافالفزع الثالث: 

ٌعخبر اإلاسؼون مً أهم وأزؿغ بىىص ألاضٌى اإلاخضاولت إلاا له مً جأزير كىي على مىزىكُت البُاهاث اإلاالُت، فػال 

عً وىهه عغغت للغش أو الخؿأ، ألامغ الظي ًضعى إلى صكت هكام الغكابت الضازلي له، ولظلً فئن أهضاف 

 ًلي= جضكُم اإلاسؼون جخمثل فُما 

 .أن اإلاسؼون اإلاسجل في البؿاكاث مىحىص فعال 

  حغص اإلاسؼون اإلاىحىص فعال وحسجُل كُمخه في البؿاكاث وجم إحغاء مداؾبت على البؿاكاث للخأهض

 مً عضم وحىص بؿاكاث مفلىصة.

 .حغص اإلاسؼون على هدى صكُم 

 .جطيُف اإلاسؼون على هدى مالبم في البؿاكاث 

 نها في فترة مىاؾبت. الحطٌى على اإلاعلىماث للخأهض اث التي جم جسٍؼ  مً أن اإلابُعاث واإلاشتًر

  اؾدبعاص عىاضغ اإلاسؼون اإلاخلاصم الظي ال ًخم اؾخسضامه أو الاشاعة إلى طلً ) اللُمت اللابلت

 في البؿاكاث(.للخدلم، خم على اإلاسؼون 

 .عغع اإلاسؼون والحؿاباث اإلاغجبؿت بضوعة اإلاسؼون والافطاح عنها بشيل مىاؾب 
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 خالصت:

للض خاولىا في هظا الجاهب الخؿبُلي جبُان مؿاهمت الخضكُم الضازلي في عملُت حؿُير اإلاسؼون وهظا في 

 مؤؾؿت إعاصة جىػَع مىاص البىاء.

ت ومً أهم العىاضغ التي ًجب أن تهخم بها اإلاؤؾؿت إلاا جدلله مً  والخكىا أن عملُت الخضكُم الضازلي غغوٍع

للحفاف على مسؼوهاتها، ومً هظه الىخابج جم اهدشاف أزؿاء وفغوكاث أصث إلى غعف العملُت هخابج هبيرة 

غ وجدؿين هظه الاصاة التي حعخبر الىفُل الىخُض للخضكُم الدؿُ جب على اإلاؤؾؿت جؿٍى ت للمسؼون ٍو يًر

 الضازلي في عملُت حؿُير اإلاسؼون واهدشاف الخؿأ والغش فيها.  



 خـــــــــاثمة عامـــــــة
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   خاثمة عامة:

                                                                                                                                                                                                    

جلىم املؤطظت الاكخصادًت بئعطاء أهمُت كبيرة لحماًت ممخلكاتها فهي حظعى للحفاظ عليها خاصت مع كبر 

حجمها وحشعب أعمالها، وبالخالي ًؤدي ذلك إلى بلائها واطخمسازها، وحتى جلىم املؤطظت بمخابعت كل أوشطتها 

فت مظخللت داخل املؤطظت ًلىم على ومهامها فهي أصبحذ جخىلى أهمُت كبيرة للخدكُم الداخلي حُث أهه وعُ

أطاض فحص وجلُُم الجىاهب املالُت والغير املالُت داخل املؤطظت، وجلدًم الىصابح والازشاداث للمؤطظت، 

الادازة واملحافغت على أصىل املؤطظت وحماًتها مً الغش ويهدف هرا الاخير إلى جىفُر الظُاطاث التي جضعها 

عخمد امل دكم الداخلي في أداء عمله على مجمىعت مً املعاًير الدولُت أكسها معهد والاخخالض والظسكت، َو

املدكلين الداخلُين، ولكي ًصل املدكم إلى املىكف الري ًكىن فُه كادزا على إبداء زأًه، فئهه ًجب علُه 

د هرا السأي، حُث ًجب أن جخصف هره الادلت بالكفاًت، املالبمت  الحصىل على أدلت إثباث كافُت جٍؤ

 ملىضىعُت.وا

أن وحىد  ومً خالل دزاطدىا لعملُت حظُير املخصون ووكىفىا عىد حىاهب هرا املىضىع عهس لىا حلُا

املخصوهاث هى عاهسة جكاد جكىن حخمُت في مخخلف أهىاع اليشاط الاكخصادي، وحظخعين به حمُع املؤطظاث 

م حمُع وشاطاث املؤطظت وجحلُم وبالخالي فدظُير املخصون ًجعل مىه اليظُج اللاعدي الري مً خالله جخ

 أهدافها الاكخصادًت.

لها مً جأثير مباشس على الظير الحظً ملهىت الخدكُم،  حُث جغهس أهمُت الخدكُم الداخلي في املؤطظاث ملا

عمل على مد الادازة باملعلىماث املظخمسة فُما ًخعلم بدكت حظاباث حظُير املخصون.  َو
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 النتائج:

ملخخلف الجىاهب املخعللت بالخدكُم الداخلي وعملُت حظُير املخصون، وكرلك محاولت جبُين دوز بعد دزاطدىا 

 الخدكُم الداخلي في عملُت حظُير املخصون، جىصلىا إلى الىخابج الخالُت:

  ت، أي أن خدماث الخدكُم مىحهت لخدمت شمىل هطاق الخدكُم الداخلي على الاوشطت الاطدشاٍز

 للضاًا السبِظُت املخعللت بالسكابت الداخلُت وإدازة املخاطس والخحكم املؤطس ي.الصبىن، ومسكصة على ا

 .الخدكُم الداخلي يهدف إلى إضافت كُمت للمؤطظت، وجحظين عملُاتها 

  ًخطلب الخدكُم الداخلي الفهم العمُم ألهداف الشسكت واطتراجُجُاتها، ثم وضع الخطط املىاطبت

 لخحدًد أولُاث العمل.

 .املعسفت املخكاملت لطلبت الدظُير ً  مىضىع حظُير املخصون ٌعخبر مً أطاطُاث جكٍى

 .ت املؤطظت واجخاذ احساءاث املحافغت على املخصون  إدازة حظُير املخصوهاث جضمً اطخمساٍز

  حظُير املخصون هى اطخعمال وجطبُم كل املبادا العلمُت الالشمت للمحافغت على الخخطُط الامثل

 املىخجاث والخللُل مً إمكاهُت الىكىع في مشاكل مظخلبلُت.والفعال مً 

  مظؤولُت حظُير املخصون كبيرة في جأمين الاحخُاحاث مً املىخجاث في الىكذ املىاطب وبالكمُاث

 املىاطبت.

  مىاد البىاء، وهرا عً ٌظاهم الخدكُم الداخلي في الدظُير الجُد للمخصون في مؤطظت إعادة جىشَع

م جطبُم آلُا عت لها لخجىب الىكىع طٍس تها ومعاًىت الاخطاء والاهحسافاث، ومحاولت إًجاد حلىل طَس

 فيها مظخلبال وهي امليزة الاطاطُت لحظاباث حظُير املخصون حظُيرا حُدا.
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 الاقتراحات:

 مً خالل الىخابج التي جحصلىا عليها طىحاول جلدًم الاكتراحاث آلاجُت:

  ت، بما ًضمً اطخلاللُتها ضسوزة إعادة جىغُم وعُفت الخدكُم الداخلي في املؤطظاث الجصابٍس

 ومىضىعُتها وكفاءة وفعالُت عملُاتها.

  فحص وعُفت الخدكُم الداخلي مً كبل أطساف خازحُت، جخىافس لديهم الخبرة الالشمت وذلك مً أحل

 ضمان أدائها بمظخىي ًحلم السضا ألصحاب املصالح.

 .اخخُاز املؤطظت الظُاطت والىمىذج اللران ٌظمحان لها بخحلُم الىفسة املىاطبت مً املىاد 

  ًجب أن جخضع احساءاث دخىل وخسوج املخصون مً املخاشن ملعاًير وملاًِع ال ًيبغي إهمالها في

 لحغت.

 مً أحل  احترام الىكذ املحدد لصسف املىاد للجهاث املظخخدمت وجحدًد الطسق املثلى لصسف املىاد

 ضمان أكثر فعالُت وأكثر مسدودًت لها.
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 قائمت املساجع

 املساجع باللغت العسبيت:

 :الكخب 

  ،دار املسيرة لليشز والتوسَع جدقيق الحساباث املعاصس ) الناحيت النظسيت(غسان فالح املطارهت ،

 .6002والطباعت، الطبعت ألاولى، عمان، 

  ،مت علي الجوهز للتىمُت ، ميشوراث املىظمت العزبُت الخدقيق والسقابت الداخليت على املؤسساثهٍز

ت،   .6006إلاداٍر

  ،دار وائل لليشز والتوسَع، جدقيق الحساباث املعاصس ) إلاطاز النظسي(إيهاب هظمي، هاوي العشب ،

 .6006الطبعت ألاولى، عمان، ألاردن، 

  ،6006، اململىت ألاردهُت الهاشمُت، الطبعت ألاولى، جدقيق الحساباثسعود واًذ. 

  ،قيق الداخلي وفق املعاًير الدوليت الصادزة عن دليل الخدخلف عبذ هللا الوارداثIII دار اليشز ،

 .6002والتوسَع الوراق، الطبعت ألاولى، 

  ،مىتبت املجتمع العزبي الخدقيق القائم على مخاطس الاعمال حداثت وجطوز إيهاب هظمي إبزاهُم ،

 .6003لليشز والتوسَع، الطبعت ألاولى، عمان، 

  ،دار صفاء لليشز والتوسَع، الطبعت ألاولى، عمان.لي والحكوميالخدقيق الداخأحمذ حلمي جمعت ، 

  ،دار وائل لليشز والتوسَع، الطبعت ألاولى، عمان، الخدقيق والسقابت على البنوكخالذ أمين عبذ هللا ،

6006. 

  ،دار املساجعت مدخل مخكاملألفين أرهين، جُمس لوبك، ث محمذ محمذ عبذ اللادر الذٌسطي ،

خ لليشز و  اض، السعودًت.املٍز  التوسَع، الٍز

  ،اث ) إدازة سلسلت الخوزيد(عبذ الستار محمذ العلي ، دار وائل إلادازة الحدًثت للمخاشن واملشتًر

 .6000لليشز، الطبعت ألاولى، ألاردن، 

  ،ز املوسوي، كحطان بذر العبذلي  إدازة املواد ) الشساء والخخصين منعمز وصفي علُلي، مىعم سمٍش

 .6002دار وائل لليشز والتوسَع، الطبعت الثاهُت، عمان، ، منظوز لمي(
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  ،ش جمُل مخُمز اث واملخاشن عبذ العٍش ، جامعت امللك سعود لليشز العملي واملطابع، ال إدازة املشتًر

 .0331ًوجذ طبعت، 

  ،ذ مصطفى اث، النقل والشحن(نهال فٍز ، إدازة املواد وإلامداد ) إدازة املخاشن، إدازة املشتًر

ت،   .6002املىتب الجامعي الحذًث، إلاسىىذٍر

  ،دار املحمذًت العامت، الطبعت الثاهُت، الجشائز.اقخصاد املؤسستدادي هاصز عذون ، 

  ،دار سهزان لليشز والتوسَع، الطبعت الثاهُت، عمان، إدازة الشساء والخخصيناحمذ راشذ الغذًز ،

 .6000ألاردن، 

  ،دًوان املطبوعاث الجامعُت، ال ًوجذ طبعت، خلفتحسيير املخصون مقازباث مخعلي هساب ،

 .6002الجشائز، 

  ،إًتران لليشز والتوسَع، الطبعت ألاولى، مساقبت وجحليل املخصون ) جنميت ومهازاث(السُذ علُوة ،

 .6000مصز الجذًذة، 

  ،محاسبت املؤسست طبقا للمعاًير املحاسبيت الدوليت شعُب شىوفIAII/ III مىتبت الشزهت ،

ت بوداود، الجشء الثاوي، الجشائز، الج  .6003شائٍز

  ،املىتب الجامعي الحذًث، املساجعت والخدقيق الشامل ) أصول وقواعد(محمذ السُذ السزاًا ،

ت،   .6001الطبعت ألاولى، الاسىىذٍر

  ،6000، دار البذاًت هاشزون وموسعون، الطبعت ألاولى، عمان، علم جدقيق الحساباثسهير الحذرب. 
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 :املرلساث 

  ،مذهزة لىُل شهادة املاستر، دوز الخدقيق الداخلي في إدازة مخاطس املؤسسترحو خيرة ،

 .6006 -6000جخصص محاسبت التذكُم واملزاكبت، جامعت الشلف، دفعت 

  ،مذهزة لىُل شهادة ماستر، هماذج حسيير املخصون في املؤسست الاقخصادًتدروَش أمُىت ،

 .6002 -6006ومزاكبت التسُير، جامعت مستغاهم، دفعت جخصص جذكُم محاسبي 

  ،مذهزة لىُل شهادة لِساوس، جخصص حسيير املخصون في املؤسست الاقخصادًتماجذة موجب ،

 .6002 -6006مالُت ومحاسبت، جامعت جبست، دفعت 

  ،مذهزة لىُل شهادة ماستر، جخصص جذكُم الخدقيق في حساباث حسيير املخصونبعلي حُاة ،

 .6002 -6002ي ومزاكبت التسُير، جامعت مستغاهم، دفعت محاسب

 


