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6102/6102الجامعيت: السنت   

 املساجعت الداخليت كأداة فعالت في جحسين حسيير املؤسست الاقخصاديت

 دزاستميداهيت ملؤسست الوطنيت للسيازاث الصناعيت وهسان

 



 االىداء

 بخطوات رسمو عينا سيرت، زرعت و حق لك الحصاد  اقتدي الذي  إلى
 """""""ابي الحبيب""""""

الى مدرسة الحب و الوف اء و الحنان، الى التي جعلت تحت اقداميا  
 الجنان الى ضياء ق لبي و نور حياتي كلما ابتسمت ذىب عني العناء

 """""""امي الحبيبة"""""""

 الى الذي اتشرف بحمل اسمو، و اكون سنده في الحياة، 

 """""""العزيز  زوجي"""""""

امي اخوتي و  ركني حضن  ن ىم اقرب الي من روحي، الى من شاالى م
ا الكريم  " وزوجياسيا" ، "اية" ، "عالءالدين" ، "عبدااللواخواتي "

 "محمد الميدي". الحفيداالول" وابنيما الغاليفتحي"

 "رمضان"   "بوخرصة"  "عكرميافراد عائلة "و الى كل  

 و الى كل الزمالء و الزميالت كل باسمو.

 

 



 شكر و تقدير

اهلل و نشكره على عونو و توفيقو لنا طوال مشوارنا  بداية نحمد  
 ىذا العمل.  إلنجازالدراسي،فيو الذي سخر لنا القوة و االرادة  

" على  بنحليمةسليمةثم شكر و تقدير الى االستاذة المشرفة  "
التوجييات و النصائح القيمة التي اف ادتني بيا طوال مدة انجاز ىذا  

 العمل.

و كما اتقدم بالشكر الجزيل الى اللجنة المناقشة التي سيكون ليا الدور  
 في تقديم ىذا العمل.

و ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر لجميع مسؤولي و موظفي المؤسسة  
" و  عليمعبدالق ادرارات و نخص بالذكر المؤطر "الوطنية لصناعة السي

في التوجيو    "، التي ساىمت بشكل كبيرمادكيال انسى السيدة " 
 طوال مدة التربص.

كما ال انسى جميع االساتذة من الطور االبتدائي الى االشراف على  
 ابواب التخرج.
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عا و مرهال في كافت اإلاجاالث الظُاطُت ، الثلافُت، الاحخماعُت و كرا  آلاوهتعسف العالم باطسه في  الاخيرة جطىزا طَس

الاكخصادًت، و للد مع هرا الخطىز اإلاإطظاث التي اخرث جدىىع مً حُث الحجم و الشكل و العملُاث التي جمازطها 

على اخخالف دزحت جلدمها و حعمل دائما حاهدة على حظً حظُير امىالها و لكً الدظُير اإلاحكم ًخخلف  الدول حمُع 

و مع اشخداد حدة اإلاىافظت و اهفصال ملكُت زاض اإلاال عً الادازةوما حظبب مً  ألخسي و مً مإطظت  ألخسي مً دولت 

س مخخلف الاهظمتالسكابُت زاض اإلاال في ادازة مإطظاتهم، الحذ ال ألصحابحعرز الخحكم الجُد  ظسوزة الى جطٍى

 .لك اإلاساحعت الداخلُتداخل اإلاإطظت بما في ذ اإلاطبلت

و حعد اإلاساحعت الداخلُت احد السكائص الاطاطُت التي جلىم عليها حملت الاهظمت السكابُت داخل اإلاإطظت حُث حعمل 

س على جىظُف اشخاص ًخمخعىن بالخأهُل العلمي و الخبراث العلمُت و الا  طخلاللُت الخامت في رس  رزاههم و اعداد جلاٍز

اإلاخخلفت و اًصالها بشكل مباشس لألرساف اإلاعىُت بهدف الخأكد مً مدي دكت و فاعلُت ألاهظمت و ؤلاحساءاث اإلاطبلت في 

 اإلاإطظت.

اإلاحاطبُت و و  مساحعت العملُاث اإلاالُت ئلىمظخلل باإلاإطظت، يهدف فىظُفت اإلاساحعت الداخلُت حعخبر كيشاط جلُُمي 

مً خالل عملُت السكابت ، و ًخضح  ؤلادازةراإلاا حعمل وظُفت اإلاساحعت الداخلُت داخل اإلاإطظت حظعى دائما لخدمت 

حعخبر بمثابت العمُل السئِس ي للمساحعت  ألاخيرةهي  ئناإلاإطظت ،  ئدازةمً الدوز الري ًلعبه اإلاساحع الداخلي مع 

ت في البِئت الخازحُت جخ ؤلادازة ئنالداخلُت ، و راإلاا  عت مخىامُت و معلدة هدُجت الخغيراث الجرٍز صىز بصىزة طَس

و جلدًم  ألاخطاءعلى مجهىداث اإلاساحعت الداخلُت في جللُل و مىع  ؤلادازةالداخلُت، فان ذلك ًظاعف مً اعخماد و 

ً عً الخصحُحاث الىاحبت في هظام السكابت الداخلُت و بغُت ت للمدًٍس بهرا اإلاىطىع  ؤلاإلاام الىصائح الظسوٍز

 البحث في الدظاؤل الجىهسي الخالي : ئشكالُتجفصُال ، حاءث  أكثر الخىض فُه بصفت و 

 ما مدى مساهمة املزاجعة الداخلية في ثحسين جسيير املؤسسة الاقحصادية؟ 

 الخالُت: الفزعية ألاسئلة ئلى ؤلاشكالُتفخخفسع 

 ما هي اإلابادئ العامت للدظُير؟-

 مهمت اإلاساحعت الداخلُت؟ أزىاءما هي الخطىاث اإلاخبعت -

 ما الفسق بين اإلاساحعت الداخلُت و السكابت الداخلُت؟-

 عً الدظاؤالث الظابلت هىطلم مً الفسطُاث الخالُت:  لإلحابت:فزضيات البحث

لت  -1 ت و اإلاادًت كصد جحلُم حمُع  ئدماجًخم مً خاللها الدظُير رٍس  ألاهدافو جيظُم و جىحُه اإلاىازد البشٍس

 اإلاسحىة.

 هلاط الظعف و اللىة لىظام السكابت الداخلُت. ئبساش حعمل اإلاساحعت الداخلُت على اكدشاف و  -2

 اإلاإطظت الاكخصادًت. أهدافاإلاساحعت الداخلُت حظاهم في جحلُم  -3
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 فُما ًلي: ألاطبابجخخلص هره :اخحيار املوضوع أسباب

 املوضوعية: ألاسباب -ا

ت للمساحعت الداخلُت كصد جحلُم الفعالُت خاصت بعد الخحىالث الاكخصادًت.-  حاحت اإلاإطظاث الجصائٍس

 الذاثية: ألاسباب -ب

ت عامت و مكخبت الجامعت خاصت بمثل هره اإلاىاطُع. ئزساءاإلاظاهمت في -  اإلاكخبت الجصائٍس

 لبحث له عالكت مباشسة بالخخصص.كىن مىطىع ا-

 الدراسة: أهمية

 أنهاحظً اطخغاللها بحُث  ئذفعالت ال ًمكً الاطخغىاء عنها  أداة اإلاساحعت حعخبر ئناإلاىطىع اإلاخخاز في  أهمُتوجكمً 

 اإلامكىتمجمىعت مً الخصحُحاث   ئدزاجحعمل على جلُُم فعالُت هظام السكابت الداخلُت مً احل كشف هلائص و 

 ألاداءو اللىائح اإلاىطىعت و بالخالي فاإلاساحعت الداخلُت حظاهم في جحظين  ؤلاحساءاثحعمل على الخأكد مً جطبُم  كما

 للمإطظت. ألدظُيري 

 :ئلىتهدف هره الدزاطت الدراسة: أهداف

  فعالت بها. أداةاإلاساحعت الداخلُت باإلاإطظت باعخبازها  أهمُت ئبساشمحاولت 

  جم  ئذاالدوز الري جلىم به اإلاساحعت الداخلُت و مدي مظاهمتها في خلم اللُمت اإلاظافت  ئظهاز محاولت

ت العامت.  اطخغاللها مً رسف اإلادًٍس

  على الجاهب الىظسي. ئطلارهاالحصىل على اكبر كدز ممكً مً اإلاعلىماث و 

 :حصئينًمكً جلظُم حدود بحثىا ئلى محددات الدراسة:

 16/02/2017ئلى غاًت  03/01/2017مًاإلاإطظت الىرىُت للظُازاث الصىاعُت:في دزاطت اللُام بال:ُتشمى ودحد -1

 .باإلاإطظت الىرىُت للظُازاث الصىاعُت لىالًت وهسان : ًخمثل في الخعٍسفُتمكاهود حد -2

 : دراسةاملنهج ال

خي لدزاطت جطىز مفهىم كال مً الدظُير و اإلاساحعت الداخلُت باإلطافت  جم الاعخماد في هره الدزاطت على اإلاىهج الخاٍز

اإلاىهج الىصفي و الخحلُلي حُث  اطخعملىا اإلاىهج الىصفي في عسض اإلافاهُم و الخعاٍزف و اإلاصطلحاث خاصت  ئلى

 ُلي و ذلك لخحلُل اإلاعلىماث على مظخىي اإلاإطظت محل الدزاطت.بمىطىع البحث و اإلاىهج الخحلُلي في الجاهب الخطب

 صعوبات الدراسة:

 .كلت اإلاساحع في مكخبت الجامعت خاصت الكخب 

  صعىباث مُداهُت اي صعىبت الحصىل على الىزائم و اإلاعلىماث الكافُت و عدم وحىد مصلحت خاصت

 باإلاساحعت الداخلُت.
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 الدراسات السابقة:

في جحظين حظُير اإلاإطظت، مركسة ماحظخير في العلىم  مظاهمتهاو  مهمتها اإلاساحعتالداخلُت، لطفي شعباني

 .2004الاكخصادًت و علىم الدظُير، حامعت الجصائس 

البحث فُما جكمً فعالُت جلُُم السكابت الداخلُت مً رسف اإلاساحع الداخلي، و عالج الباحث في هره  ئشكالُتوجدوز 

 اإلاساحعت الداخلُت في جحظين حظُير اإلاإطظت. ئطهاماث ؤلاشكالُت

مً  ؤلادازةالسكابت الداخلُت هي مجمىعت مً الىطائل و اللىاهين التي جىطع مً رسف :  ئليهاومً الىخائج اإلاخىصل 

تحظُير فعال للعملُاث اإلاالُت و  ئلىاحل العمل على طمان الخحكم في وظائف اإلاإطظت بغُت الىصىل   .ؤلاداٍز

عً مدي الالتزام بالظُاطاث و اللىائح و اللىاهين  للخأكد أخسي احعت الداخلُت ٌشمل اإلاساحعت اإلاالُت و وشاط اإلاس 

 اإلاىطىعي

 

 

 و العملُاث للخحلم مً كفاًتها. ؤلاحساءاثو كافت  وشطتلأل ة و مساحعت العملُاث

 أكلياإلاساحعت الداخلُت في اإلاإطظت، مركسة ماطتر في العلىم الاكخصادًت و علىم الدظُير، حامعت  أهمُت، نسيم رشام

سة،اولحاجمحىد  و جدوز اشكالُت البحث كُف ًخم جطبُم اإلاساحعت الداخلُت وفلا إلاخطلباث معاًير  2013_البٍى

اإلاظخعملت في  ألادواثاإلاساحعت الداخلُت، و عالج الباحث في هره الاشكالُت اإلاعاًير الدولُت للمساحعت الداخلُت و 

 :ئليهاخلُُم هظام السكابت الداخلُت و مً الىخائج اإلاخىصل ل

 و الظُاطاث  لإلحساءاثساحعت الداخلُت وظُفت ًإديها مىظفىن داخل اإلاإطظت و جدىاول فحصا اهخلادًا اإلا

ت و احساءاث السكابت الداخلُت.و   الخلُُم اإلاظخمس للخطط و الظُاطاث الاداٍز

  احعت معاًير عاإلاُت جحدد مظإولُاتها و اللىاعد اإلاخحكمت فيها و بمهمت اإلاس  ئلىخظىع اإلاساحعت الداخلُت

 الداخلُت.

 :ثقسيم املوضوع

اإلافاهُم الخاصت باإلاإطظت و الدظُير  ئلى ألاول ملدمت و زالر فصىل و خاجمت، ٌعسض الفصل  ئلىجم جلظُم البحث 

 ماهُت اإلاإطظت الاكخصادًت اما اإلابحث الثاوي فلد جىاول عمىمُاث حىل الدظُير. ألاول ٍخظمً في اإلابحث و 

 الخأرير " إلاساحعت الداخلُتا ألاول و كد خصص الفصل الثاوي للمساحعت و السكابت الداخلُت و ًدىاول في اإلابحث 

الفصل الثالث فهى بمثابت  وأمااإلابحث الثاوي فُدىاول السكابت الداخلُت كمجال لعمل اإلاساحعت الداخلُت،  أما الىظسي"

جلدًم عام للمإطظت محل الدزاطت  ألاول و هدىاول في اإلابحث  دزاطت مُداهُت بما جم دزاطخه في الجاهب الىظسي 

 جىاول اإلابحث الثاوي الدزاطت اإلاُداهُت مً خالل جىشَع كىائم الاطخلصاء و جحلُلها.و 
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  جمهيد

الري ًدوز خىله الاكخطاد ، خُث حهمل مً خالٌ وقائفها  ألاطاس يو املدىز  ألاطاطُتحهخبر املئطظت الاكخطادًت الىىاة 

نلى الخدىم في  ألاولىالاكخطادًت و ذلً مً خالٌ الدظُير الجُد لها ، و ًخىكف ذلً بالدزحت  أهدافهابلىى  الىاملخخلفت 

 املظؿسة ، و جىمً جلً اللدزة بالظير نلى املظاز الصخُذ. ألاهدافاملىازد بظبب هرزتها و هرا لخدلُم 

كبت في املئطظت و التي حظاهم في ًخىحب نلى املئطظاث جىكُم و جدنُم هُاولها الداخلُت خاضت جلً املخهللت باملسا

 جدظين همـ حظُيرها بطفت دائمت و مظخمسة.
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 : ماهيت املؤسست الاقخصادًت ألاوى املبحث 

ت و املادًتاملئطظت نبازة نً جىكُم ٌظخخدم مخخلف الىطا ، فهي جلهب دوزا هاما في اكخطاد مجخمو ما  ئل البشٍس

 فليل بلد ما ندد هبير مً املئطظاث جخخلف باخخالف حجمها  جؤخسه أوبدُث ٌهخبر مئشسا زئِظُا نلى جلدمه 

 و ؾبُهت نملها و شيلها اللاهىوي.

 و للمئطظت ندة وقائف جلىم بها و خطائظ جميزها نً ييرها.

 الاقخصادًت: مفهىم املؤسست ألاوى املعلب 

 و للمئطظت الاكخطادًت مفاهُم ندًدة فىرهس منها:

  لُت  ؛1الظلو و الخدماث إلهخاجاملئطظت مىكمت حظٍى

  ت و املادًت الالشمت  الاكخطادي  لإلهخاجاملئطظت هي وخدة اكخطادًت حظخجمو فيها املىازد البشٍس

له و هي مىكمت و مجهصة بىُفُت جىشم فيها املهام و املظئولُاث إلاهخاجو هدفها جىفير   ؛2لًسع حظٍى

  املئطظت مىكمت فالخُت ضًيرة ، جخميز بطًس حجمها و بلدزة جىىىلىحُت ضًيرة ، و بهالكاث مباشسة 

 ؛ت بين الدخل و املظاهماث الشخطُتبين ضاخب املئطظت و الهماٌ و بهالكاث غُل و شخطُت

  ، فيها اللسازاث خٌى جسهُب  جؤخروهسف املئطظت همىكمت اكخطادًت و احخمانُت مظخللت هىنا ما

ت و املالُت و املادًت و  في هؿاق  ألاهدافبًُت خلم كُمت مػافت خظب  إلانالمُتالىطائل البشٍس

 ؛3شماوي

  ؛4و الخىشَو لإلهخاجاملئطظت وخدة 

  هرا  انخاضت.  احساءاثكىاهين و  أطاضىن مهُيلت نلى و الخىشَو و جي لإلهخاجحهسف املئطظت وىخدة

 ؛و جىشَو املداخلأي وخدة اكخطادًت  إلاهخاج اؾازالجاهب مً حهٍسف املئطظت ٌهخبر 

  ت و املادًت و املالُت التي حظخخدم و حظير و جىكم بهدف  إلاهخاجاملئطظت هي مجمىنت نىاضس البشٍس

مساكبت الدظُير بىاطؿت وطائل  جػمنهاطلو و خدماث مىحهت للبُو ، و هرا بىُفُت فهالت  اهخاج

 ؛5مخخلفت هدظُير املىاشهاث و جلىُت املداطبت الخدلُلُت و حدزان املئزساث

  ت و املادًت الالشمت  ؛6الاكخطادي لإلهخاجاملئطظت هي الىخدة الاكخطادًت التي جخجمو فيها املىازد البشٍس

                                                           
 .62ص، 6002،دًىان املؿبىناث الجامهُت، الؿبهت الثالثتو حسيير املؤسست، اقخصاد،ِبنبد السشاق بً خب1
جخطظ حظُير و اكخطاد بترولي، ولُت الهلى م ، ماطتر هسةرم،املسخدامت الخىميت وجحقيق فهااهدا بين الاقخصادًت املؤسست، بالػُاف الهُد 2

ت و نلىم الدظُير،  الاكخطادًت  .00ص، 6002حامهت كاضدي مسباح، و الخجاٍز
 .62ذهسه، ص سبق مسحع،نبد السشاق بً خبِب 3
 29ص، هفسه مسحع نبد السشاق بً خبِب ، 4
ت، ولُت الهلىم ، زطالت ماحظخير، الاقخصادًت املؤسست اداء جقييم في ودوزها لسقابت ا اساليب، الظهُد بلىم5 جخطظ الخىمُت و حظُير املىازد البشٍس

 . 81ص، 6002الجصائس،  ، مىخىزي كظىؿُىتحامهت و الهلىم الاحخمانُت،  إلاوظاهُت
 .62ص، 6002 ،، الجصائسدًىان املؿبىناث الجامهُتبدون ؾبهت، ، املؤسست اقخصاد، نمس صخسي  6
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 طادي و لهرا امليان سجالث ت هما ٌهسفها مىخب الهمل الدولي: هي ول ميان ملصاولت وشاؽ اكخاملئطظ

 ؛مظخللت

  كُمت طىكُت مً خالٌ الجمو بين نىامل  اًجادمهين، الهدف مىه هى  اهخاجياملئطظت هي جىكُم

الىلي  الىاجج  إلاًسادمهُىت، زم جخىلى بُهها في الظىق لخدلُم السبذ املخدطل مً الفسق بين  اهخاحُت

 ؛إلاهخاجاملبانت منها، و جيالُف  مً غسب طهس الظلهت في الىمُت

  املئطظت هي اللىالب التي ًىكم الىاض فيها شئونهم في نالكاتهم بهػهم مو بهؼ، و املئطظت حهاش

 .1.....و ججهيز و جىشَو. أدواثهكم و الهمل لدشمل نلى جسهُباث و  أحهصةنمل و 

 املؤسست الاقخصادًت ؤهىاعلثاوي: املعلب ا

 :مخخلفت جكهس فيها جبهاأشياال و  أهىاناللمئطظت الاكخطادًت 

 ؛الشيل اللاهىوي -

 ؛ؾبُهت امللىُت -

 الؿابو الاكخطادي. -

 املؤسساث جبعا للشهل القاهىوي ؤهىاع:  ؤوال

 :2أهمهانائلت، و لهرا الىىم مً املئطظاث مصاًا  و اوهي املئطظاث التي ًمخلىها شخظ واخد مؤسساث فسدًت:   -1

  ؛إلاوشاء أوالظهىلت في الخىكُم 

  املئطظت ، و هرا ًيىن دافها له نلى  أنماٌنً هخائج  ألاخير الىخُد و  ٌاملظئو ضاخب املئطظت هى

 .حد و وشاؽ لخدلُم اهبر زبذ ممىً الهمل بىفاءة و 

 نُىب املئطظاث الفسدًت هي : أما_

 ؛ٌى نلى كسوع مً املئطظاث املالُتضهىبت الخط 

  تكطد وحهت الىكس غهف الخبرة لدي املالً الىاخد مما ٌهسع املئطظت ملشاول فىُت و  .اداٍز

ًلتزم ول منهم  أهثر  أوشخطين  لىانبازة نً املئطظت التي حهىد ملىُتها  بؤنها: وحهسف الشسهت الشسماث   -2

 .و خظازة أزباحمً نمل الكدظام ما كد ًيشا نً هره املئطظت مً  أو خلدًم خطت مً ماٌ ب

 كظمين زئِظُين هما: الى_و جىلظم الشسواث بشيل نام 

  هشسواث الخػامً و شسواث الخىضُت البظُؿت و شسواث ذاث مظئولُت مددودة.ألاشخاصشسواث : 

  هشسواث الخىضُت باألطهم و الشسواث املظاهمت.ألامىاٌشسواث : 

 

                                                           
 .62ص، ذلسه سبق مسحعنمس صخسي، 1
 .62،62، ص ،هفسه املسحعنمس صخسي،  2
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 املؤسساث جبعا لعبيعت امللنيت ؤهىاع: ثاهيا

)شسواث الاشخاص، شسواث  مجمىناث افساد أو وهي املئطظاث التي حهىد ملىُتها للفسد املؤسساث الخاصت:  -1

 .الامىاٌ(

 .ملىُتها بطىزة مشترهت لللؿام الهام و اللؿام الخاص التي حهىد وهي املئطظاثاملؤسساث املخخلعت:  -1

ًدم للمظئولين ننها الخطسف بها و هي املئطظاث التي حهىد ملىُتها للدولت فال املؤسساث العامت )العمىميت(:   -2

 ما شاءوا و ال ًدم لهم بُهها او ايالكها الا اذا وافلذ الدولت نلى ذلً.هُف

 للعابع الاقخصاديثالثا:اهىاع املؤسساث جبعا 

جبها للمهاًير اكخطادًت مهىُت أي جبها لليشاؽ الاكخطادي الري جمازطه، و نلُه جميز هره  1ًمىً جطيُف املئطظاث

 الاهىام:

 و جخلظم هره املئطظاث بدوزها جبها للخلظُم الظائد في اللؿام الطىاعي الى :املؤسساث الصىاعيت: -1

 ؛...الخهسبىهاثظاث الهُدزو راجُجُت: همئطظاث الخدًد و الطلب،مئطمئطظاث الطىاناث الثلُلت او الاطت -ا

لُت او الخفُفت: همئطظاث  -ب  ...الخ. الًٌص و اليظُج، مئطظاث الجلىدمئطظاث الطىاناث الخدٍى

ادة اهخاحُت الازع او اطخطالخها، و جلدم هره املئطظاث بخلدًم  املؤسساث الفالحيت:-2 وهي املئطظاث التي تهخم بٍص

 لىباحي و الاهخاج الخُىاوي و الاهخاج الظميي.زالزت اهىام مً الاهخاج و هى الاهخاج ا

ت و مئطظاث املفسق مثل وهي املئطظاث التي تهخم باليشاؽ الخجازي همئطظاث الجملاملؤسساث الخجازيت: -3

ت، مئطظاث اطىاق الفالح.مئطظاث ألا   وزكت الجصائٍس

 ...الخ.خامين الػمان الاحخمام.و هي املئطظاث التي جلىم باليشاؾاث املالُت والبىىن و مئطظاث ال املؤسساث املاليت:-4

 دو هي املئطظاث التي جلدم خدماث مهُىت، همئطظاث الىلل، مئطظاث البًرمؤسساث الخدماث: -5

 ...الخ.لجامهُت، مئطظاث الابدار الهلمُتو املىاضالث، املئطظاث ا

  ائف و اهداف املؤسست الاقخصادًتاملعلب الثالث: وظ

 ان مخخلف وقائف املئطظت الاكخطادًت جسجبـ ببهػها البهؼ مً احل جدلُم اهداف املئطظت ،وهي حشمل:

 اوال: وظائف املؤسست الاقخصادًت

مً املدُـ في شيل مدخالتها بالًت لللُام بيشاؾها، خُث جخللى  أهمُتللمئطظت مجمىنت مً الىقائف التي جىدس ي 

لها  أولُتمىاد   مخسحاث في شيل مىخجاث مادًت و خدماث مىحهت للظىق، و مً حتهي  الى، ؾاكت مهلىماث... جم جدٍى

 .1وقائف داخل املئطظت أهم الىطؤجؿسق 

                                                           
 .20ص ذهسه سبق مسحعنمس صخسي،  1
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 :إلادازيتالىظيفت -1

ًخىحب نليها اللُام بمهامها نلى  ألاهدافاملظؿسة و لبلىى هره  ألاهداف الىالهلُا للمئطظت للىضٌى  إلادازةحظعى 

اث، و هرا ما ًئدي  ألامثلوحه نلى مظخىي الخخؿُـ، الخىحُه ، السكابت و الهمل نلى الخيظُم  أهمل بين هره املظخٍى

 خخما الى جدلُم الىجاح لها.

تحهمل الىقُفت  م الىطائل امل أهداففي املئطظت نلى وغو  إلاداٍز  خاختمهلىلت كادزة نلى جدلُلها نً ؾٍس

 ( نلى الخخؿُـ.دازةإلا كدزة املئطظت ) بآخس  أوو هرا ما ٌهىع بشيل  

 املىازد البشسيت: إدازةوظيفت  -2

و هي جمازض وقائف جخهلم  ألافساد ادازةخاضت فبنها ال جخلى مً كظم ًمازض  أو أي مئطظت طىاء واهذ نمىمُت 

ٌظخلصم ذلً اللُام ، ألانماٌبالخطٌى نلى اللىة الهاملت في املئطظت و حهلها كادزة و زاغُت و مخهاوهت نلى جىفُر 

 :بؤوشؿت مخخلفت

بهم و هرا جدفيزهم و جسكُتهمحهُين الهاملين و  -  ؛جدٍز

 ؛حخمانُت الالشمت لهماٌ املئطظتنخىاء بيافت الخدماث الا الا  -

 ؛ؿُبت بين امليشاة و الهاملين بهاالخفاف نلى الهالكت ال -

 :إلاهخاجوظيفت   -3

هىدطت  ادازةدتها هي الىقُفت امليلفت بخطيُو املىخجاث املؿلىبت في الظىق هما ًخؿابم مو املىضفاث و الشسوؽ التي خد

 ل هرا اليشاؽ في همُخين اطاطِخين هما:خمث، و ًإلاهخاج

ل املىاد الصىع-  ؛الاطخهماٌ أو اث حاهصة الاطتهالن بًسع الخطٌى نلى مىخج ألاولُت: هى جدٍى

 الاطخهماٌ. أو لالطتهالن  أخسي غم اللؿو الىطف املطىهت و الخؤلُف بُنهما للخطٌى نلى مىخجاث  : هىالترليب-

 وظيفت الخمىيً: -4

ً ً همجمىنت مً املهام و الهملُاث  أوشؿتمً الىقائف التي ًىؿلم بها مخخلف الهملُاث و  2الخمٍى املئطظت و الخمٍى

 بىمُاث  أطاطاٌهني الهمل نلى جىفير مخخلف نىاضس املخصون املدطل نليها مً خازج املئطظت 

املخصون الاخخُاؽ بهىاضس  أو الخىفير بالشساء  أنو جيالُف و هىنُاث مىاطبت ؾبلا لبرامج املئطظت و خؿؿها و هرا ٌهني 

 مخىاطم  اؾاز في  إلاهخاحُتلبرامج الخاضت بيشاؽ املئطظت طىاء البُهت مً احل جىفُر ا

 :اطب، و جىمً مهام هره الىقُفت فيو في الىكذ املى

 ؛اخخُاز املىازد املىاطب -

لت الشساء جددًد  -  ؛الخىزٍد املىاطب أو ؾٍس

 .للمىزدًً و مخابهتهاجلدًم الؿلبُاث  -

 وظيفت الدسىيق: -5

                                                                                                                                                                                           
ت  حظُير مئطظت، ولُت الهلىم الاكخطادًت :جخطظ، مرهسة ماحظخير، اداءاملؤسست الفائدة على معدىاث جقلب اثسبً املىفم طهُلت، 1  و الهلىم الخجاٍز

 .00ص 6002 الجصائس، حامهت مىخىزي كظىؿُىت،و نلىم الدظُير 
 .02ص هفسه، املسحعبً املىفم طهُلت،  2
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م نلى اهه اخد الىقائف التي جلىم نلى اهخاج الظلو و الخدماث التي حشبو خاحاث الاطخهماٌ لها   ٌهسف الدظٍى

او جلً الظلو التي جىشنها بشيل ًئدي الى جىافسها بين ًدي املظتهلً في الصمان و امليان املىاطبين، و جلدم الىقُفت 

لُت نلى املصج بين ازبهت نىاضس اطاطُت: الظ  لهت، الدظهير، الخىشَو، التروٍج.الدظٍى

 ثاهيا: اهداف املؤسست الاقخصادًت

املدي  و مىر الاطخلالٌ الى الان و نبر مخؿؿاث الخىمُت الىؾىُت تهدف الظُاطت الىؾىُت لإلهخاج نلى املدي املخىطـ 

ل  : 1الى الؿٍى

 ؛الاطخلالٌ الاكخطادي-0

 ؛دلت الثمًاهخاج طلو مهخ-6

 ؛املظتهلىين املدلُينجلبُت خاحاث -2

 ؛فو مظخىي املهِشت ألفساد املجخموز -2

 ؛املظخمس او جدلُم مهدٌ مً السبذ جدلُم نائد مىاطب نلى زأطماٌ-2

 ؛مالت ) الهدف هى الدشًُل اليامل(امخطاص الفائؼ في اله-2

 ؛مل الاكخطادي نلى املظخىي الىؾنيالخيا-2

 ؛حاث النهائُت نً الخاحاث املدلُتالطادزاث مً الفائؼ في املىخى  جللُل الطادزاث مً املىاد الاولُت و حشجُو-2

 الخد مً الىازداث و خاضت الظلو الىمالُت.-9

 املعلب السابع: خصائص املؤسست الاقخصادًت

 : 2جخطف املئطظت الاكخطادًت بخطائظ ًمىً جلخُطها فُما ًلي

 ؛او مً خُث واحباتها و مظئولُاتهاالخُاث املئطظت شخطُت كاهىهُت مظخللت مً خُث امخالهها لخلىق و ض-0

 مسهصا الجخاذ اللسازاث الاكخطادًت و جمخلً اللدزة نلى الاهخاج، خُث واحباتها جمثل املئطظت وحىد ذمت و حهخبر -6

 ؛و مظئولُاتها

بما ًيل لها  جخهسع املئطظت لهىطس املخاؾسة املسجبؿت بدالت ندم الخؤهد و نلى هرا ًجب ان جيىن كادزة نلى البلاء-2

ل واف و قسوف مىاجُت و نمالت وافُت و ًجب ان جيىن كادزة نلى  ؛جىُُف هفظها مو الكسوف املخًيرة مً جمٍى

                                                           
 .20ص ذلسه سبق مسحعنمس صخسي، 1
ت و نلىم ، مرهسة ماحظخير، جقييم املؤسست مً وحهت هظس البىواخالم مخبي، 2 جخطظ: بىىن و جؤمُىاث، ولُت الهلىم الاكخطادًت و الهلىم الخجاٍز

 .15 , 16ص ص، 6002، الجصائس، كظىؿُىت حامهتمىخىزيالدظُير، 
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ت جددد حجمها و كدزتها الخىافظُت ومً زم فان حًُير هره الىطائل -2 جيىن بدىشة املئطظت وطائل مادًت و مالُت و بشٍس

 ؛ئطظتخاطما ًخىكف نلُه مظخلبل املٌهخبر كسازا 

 و اهدافا مهُىت حظعى الى جدلُلهاالخددًد الىاضح لألهداف و الظُاطاث و البرامج ألطالُب الهمل فيل مئطظت جػ-2

 ؛الخ....باليظبت لإلهخاج، جدلُم زكم انماٌ مهيناهداف همُت و هىنُت 

م الانخماداث و اما نً ؾٍسم حهمل املئطظت نلى غمان املىازد املالُت ليي حظخمس نملُاتها و ًيىن ذلً اما نً ؾٍس-2

م اللسوع او الجمو بين هره ا  ؛لهىاضس ولها او بهػها خظب الكسوفالاًساداث اليلُت او نً ؾٍس

البد ان جيىن املئطظت مىاجُت للبِئت التي وحدث فيها و حظخجُب هره البِئت، فاملئطظت ال جىحد مىهصلت فاذا واهذ -2

 نملُاتها املسحىة ها في اخظً الكسوف اما اذا واهذ مهاهظت فبنها ًمىً ان حهسكل البِئت مىاجُت فبنها حظخؿُو اداء مهمت

 ؛و جفظد اهدافها

املئطظت وخدة اكخطادًت اطاطُت في املجخمو الاكخطادي ، فباإلغافت الى مظاهمتها في الاهخاج و همى الدخل الىؾني -2

 ؛ر مً الافسادفهي مطدز زشق الىثي

 ًجب ان ٌشمل اضؿالح مئطظت بالػسوزة نلى فىسة شواٌ املئطظت اذا اغهف مبرز وحىدها او جػاءلذ هفاءتها. -9

 عمىمياث حىى الدسيير املبحث الثاوي:

لت طلُمت و نلالهُت .هجد مً اللدًم ان الىثير مً الهلماء الاكخطادًين انؿىا اهمُت بالًت و هبيرة للدظُير فالدظُير ؾٍس

ت و املادًت و املالُت كطد جدلُم اهداف مبرمجت للخيظُم بي  ن املىازد البشٍس

 او مظخلبلُت و هرلً مسحىة او املساد جدلُلها.

 لدي انؿُذ ندة حهاٍزف و مفاهُم للدظُير خظب مسدود بهدة مساخل هما هى مىحىد الان.

 املعلب الاوى: مفهىم الدسيير

 : 1هىان ندة حهاٍزف للدظُير ومً بُنها ما ًلي

 مً الهملُاث امليظلت و املخياملت التي حشمل اطاطا الخخؿُـ، الخىكُمالدظُير هى جلً املجمىنت 

 الخىحُه، و السكابت.

 

 

 

 

 

                                                           
ٌ ، للدسيير مدخلمدمد زفُم الؿُب، 1  .02ص ،6000دًىان املؿبىناث الجامهُت ،، الجصء الاو
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 : الدسيير عمليت دائسيت مسخمسة(1 -1زقم ) شهل

 جخعيغ        

 

 جىظيم زقابت 

 

 جىحيــه 

 .13ص  ،مسحو طبم ذهسه، للدسيير مدخلمدمد زفُم الؿُب، : املصدز

ت مظخمسة.هى نملُت جددًد الاهداف و جيظُم يهىد الاشخاص مً كبل بلىيها الدسيير -  ، اهه نملُت دائٍس

ت، املادًت، و املالُت كطد جدلُم الاهداف  سيير الد - لت نلالهُت للخيظُم بين املىازد البشٍس :ٌهخبر الدظُير ؾٍس

لت خظب الظيروزة  في : الخخؿُـ، الخىكُم املخمثلتاملسحىة، جخم هره الؿٍس

 الادازة، و السكابت للهملُاث كطد جدلُم اهداف املئطظت بالخىفُم بين مخخلف املىازد. 

: باهه نلم مبني نلى كىاهين و كىاند و اضٌى نلمُت كابلت للخؿبُم نلى مخخلف الدسييرTAYLORعسف -

 اليشاؾاث الاوظاهُت.

ت ًجب ان هفىس فيها ههملُاث اخر اللسازبلدز ماهي : فان الدظُير و الشئون الدسييرSIMONعسف - الدظُيًر

 نملُاث جىؿىي نلى فهل.

 املعلب الثاوي: جعىز مفهىم الدسيير

 :1ان جؿىز مفهىم الدظُير له طببه نىطسان اطاطُان هما

 مخهلم بىثرة املىاهج :  الهىطس الاٌو

 ؛خاضت للجاهب املدزوض جؿبُم مىاهججسي ان نىامل البِئت حهلدا نلى املئطظت مما ٌظخدعي 

  الهىطس الثاوي: ًخهلم بالدوز الفهاٌ لهامل الاهخاج و الخدىم فُما ًخظ الخخلفاث الاغؿساباث التي

 جمع البِئت و نالكتها باملئطظت باطخهماٌ مىاهج ندة منها:

و، جدلُل اللُمت، حظُير مىاضب الهمل، الخدالُل الاطتراجُجُت ال  ىالطُىُت.حظُير الجىدة، حظُير املشاَز

 

 

 :1: و ًػو هرا املطؿلح مفاهُم الخالُتالدسيير املشترك

                                                           
اغُت،، زطالت ماحظخيرالسياضيت امليشأث في الخخعيغ واقعبسوان نادٌ، 1 ف مظاندًه، طىق  املسهص الجامعي ، ولُت التربُت البدهُت و الٍس مدمد الشٍس

 .00ص  6000 ، الجصائس،اهساض
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 ؛و اللُم املشترهت.  الثلافت الاطتراجُجُت-

 ؛  0922الثالدظُير مً الىىم الث-

 و هرا الىىم مً الدظُير يهخم بخؿبُم و انداد اطتراجُجُت.دظُير الاطتراجُجي ال-

 : مساحل جعىز الدسيير(2 -1زقم ) شهل

 املؤسست                             

 )العقالهيت(                        

1661-1671                                                                               1611-1631 

 

 

 صلب )مغلق(                الدسيير الحدًث

1671-1661                                                                          1631-1661 

 

 

 

 الفسد ) احخماعي( 

 .006ص ،مسحعسبقرلسهنبد السشاق بً خبِب، : املصدز

و هرا ال ًدلم  واأللتفي الالت و انخبرث الاوظان  املخمثلللد خططذ املدزطت الىالطُىُت اهخماماتها نلى الهىطس املادي 

 ما جطبىا الُه املئطظت الخدًثت.

ً بخلدًم جطيُفاث خاضت بمساخل جؿىز الدظُير. إلبساش و  ً كام املفىٍس  هرًً الهىطٍس

 و مىه ٌهسف:يُف شىفي  هخخاز جط

  لت الهلالهُت املبِىت نلى جددًد الاهداف بطفت واضخت باإلغافت الى جؿبُم الاوى  املىظس : ٌشمل الؿٍس

 نام للهلالهُت في الهمل.

 2: ًىمً في جىحه الاحخماعي املخػمً الاحمام الاهخاجي مبني نلى شسوؽ احخمانُت مالئمتاملىظس الثاوي. 

                                                                                                                                                                                           
 .002، صذلسه سبق مسحعنبد السشاق بً خبِب،  1
 .00، ص ذلسه سبق مسحعبسوان نادٌ، 2

التسيــير  التســـيير التقليدي

 المخطط

التسيير بواسطة 

العالقات 

 االنسانية

 التسيير المشترك
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ان ًكهس ازبهت اهماؽ الدظُير ىفي ش اطخؿامسوهت و هرا املئطظت الفسد م-ومً خالٌ املدىزًٍ ضالبت

ًالتي حهىع بدوزها ازبهت مساخل لخؿى   :ز الدظُير في يػىن اللسن الهشٍس

 ؛(نلالهُالدظُير الخللُدي )مًلم و ا 0

 ؛الكاث الاوظاهُت)مًلم و احخماعي(الدظُير الهلالوي املبني نلى اله 6

 .الدظُير املخؿـ)مفخىح ونلالوي( 2

مطدز واخد فلـ، هى زئِظه الهدف مً هرا الىىم مً الدظُير ًمىً في الخىُف مو البِئت مً و 

 .املباشس

 لياث الدسييرآاملعلب الثالث: 

ت الهامت للىكم ، و التي ٌهخبر نلم الظِبازهُدًُ 1ان للدظُير مفاهُم ندًدة منها مفاهُم اطاطُت التي جلدمها الىكٍس

ت و  و جخجلى الالُتاطاطُا للدزاطت و جدلُل الاهكمت و هى ٌهخني بدزاطت نملُتي الاكخطاد و السكابت في الاهكمت الخٍُى

س شيله و الخدة بىُفُت حظمذ  اهمُخه في اهه ًىكم الهملُخين املروىزجين اغافت الى نملُاث اخسي مثل: الخىاشن و الخلٍس

ن الاهخكام الخللائي للىكام املهني مً خالٌ املهلىماث املخىلدة فُه اي مً خالٌ الخًرًت الهىظُت التي حهخبر ذاث يىمبخ

 مًصي هبير لهملُت الدظُير.

االخىكُم هى هكام مفخىح بانخبازه واكو   التي بمىحبها ًخللى منها املهلىماثاملدُؿت املىحىدة فُه و للبِئت  اطخمساٍز

 و الؿاكت و املىازد الالشمت لخؿىزه. 

املئطظاث الهمىمُت ًمىً في اضالح الاهكمت ختى ًمىنها الخفانل مو البِئت و ذلً لخجىب الفظاد، و اهداز  فبضالح

 الامىاٌ الهمىمُت.

جخهسع  فاملئطظت الهمىمُت ال حظخؿُو ان جؿىز هفظها و حعجص نً اداء وقُفتها نلى اخظً ما ًسام و في بهؼ الاخُان

 اث و املظانداث و الامىاٌ الهامتلإلفالض او باألخسي حهِش خُاة اضؿىانُت مشلىلت بفػل ضىو الؿاك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل زشُد، 1 الهلىم الاكخطادًت و الهلىم ، جخطظ: الخدكُم  و اطتراجُجُت اجخاذ اللساز، ولُت مرهسة ماحظخير، عمىميتالامىاى ال حسييروجحليلؾٍى

ت و نلىم الدظُير،   .02-02ص ، الجصائس، بدون طىت، حامهت ابي بىس بللاًد، جلمظانالخجاٍز



ـــل ألاوى                                                                   العـــــــــــــام للمؤسست و الدسيير إلاظاز الفصـــــــــــ

 

15 
 

 املعلب السابع: املبادئ العامت للدسيير

ذاهسا اهه اطخخدمها في خُاجه الهلمُت مسهصا نلى انها ذاث ضفت نامت اي جؿبم نلى حمُو  1اوزد فاًلىز ازبهت نشس مبدا

ت و ختى الخصب  ، و نلى انها لِظذ زابخت ما ًصاوله الاوظان وشاؾاث و انماٌ والخجازة و الظُاطت و الانماٌ الخيًر

 :اومؿللت

هت، فىُت واهذ او ًىؿبم نلى الانماٌ وافجقسيم العمل:  -1  ؛حظُيًر

ان الظلؿت التي حهؿي املظير الخم في اضداز الاوامس، ًجب ان جدظاوي مو املظئولُت التي هي  السلعت و املسؤوليت: -2

 ؛لتزام ببهجاش املهمت املىولت لهالا

اث اي غسوزة اخترام الىكم و اللىائذ و ندم الاخالٌ باألوامس و هى ٌهىع هىنُت السإطاء في الاهضباط: -3  املظخٍى

 ؛الخىكُمُت املخخلفت

 ؛ض الاوامس حاهب السإطاء املهىُينخُث ًخللى املىقف او املسإو  وحدة الامس: -4

: ًخؿلب الاداء الجُد لألنماٌ وكخا و جمسجا، لرا فان ندم اطخلساز الاشخاص في هره الانماٌ اسخقسازالاشخاص  -5

ه ٌهخبر قاهسة مسغُتجىفُرًت وا  ؛هذ ام حظُيًر

: جدخاج امليشاة الى جىكُم جطىز الخؿت مثلما جدخاج الى اللدزة نلى جىفُرها، و ًخؿلب حشجُو زوح املبادزة املبادزة-6

 ؛م الشخطين مً احل حشجُو مسإوطيهمبًسوزهجطخُت السإطاء 

 : خُث ًخهين نلى السئِع مً خالٌ ممازطخه لىخدة الامس ان ًدافل نلى وخدة و جخماطً مجمىنخه زوحالجماعت-   7

زوح الجمانت وحىد  ججىب جفسكها، الن ذلً ٌشيل خؿا حظُما، خُث جىمً كىة املجمىنت في الاجداد و ٌظخلصم جامينو 

 ؛اجطاالث مىثفت

 ؛جمىنت مً اليشاؾاث املىخدة الهدفًلخض ي هرا املبدأ وحىد زئِع واخد و خؿت واخدة ليل م_وحدة الخىحيه: 8

ت  خضىع املصلحت الفسدًت للمصلحت املشترلت:_ 9 نلى اهداف الاشخاص بمهنى ان جيىن ألهداف امليشاة الاولٍى

 ؛الهاملين فيها

 ؛نماٌ التي ًئدونها لطالح امليشاةببنؿائهم ملابال ًدىاطب مو الا _حعىيض املىظفين: 10

 ؛وهىنُتالاشخاص هىنُتاملهام مو بماًدىاطب_ الالمسلزيت او جفىيض السلعت: 11

هرا مو امياهُت حظىز ,الاطفلظلؿت الامس مً الانلى الى ًلخض ي وحىد خؿىؽ واضخت ل_ الخدزج السجبىي السلعت: 12

 ؛الامس الى خدور الازجبان سفت السإطاء املباشس ختى ال ًئديافلُت الاجطاٌ و الخيظُم املباشس في خالت الػسوزة، و بمه

 ؛املىاطب ين و ان ًيىن هرا امليانًخؿلب وغو ول ش يء و ول شخظ في ميان مه _الىظام:02

 : اي مهاملت الهاملين في امليشاة بالهدٌ و بدظً الىُت و هى امس ًخؿلب الىثير مً الخبرة مًالىصاف و املساواة_02

                                                           
 .22ص  ذهسه سبق مسحعنبد السشاق بً خبِب، 1
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 خالصت الفصل

 ان دزاطدىا للميىهاث الاطاطُت للمئطظت الاكخطادًت جلىدها الى مهسفت الهىاضس التي حظمذ لها بخدلُم بلاءها 

الخىافظُت و هرا البلاء ال ًيىن الا بالدظُير الجُد الري ٌهخبر هرا الاخير مجمىنت مً الهلىم و اهدافها و جدظين كىتها 

ً، طماث اللائد، كدزاث الا  .....(جطاٌ، و مهسفت املهامباإلغافت الى هفاءاث خاضت )جيٍى

 الفطل الثاوي. ولهرا ٌظخىحب وحىد مسحو داخلي داخل املئطظت لخدظين حظُيرها و هرا ما طىف هخؿسق نلُه خالٌ
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 جمهيد

ش و  جدين اهكمت الشكابت الذاخلُت التي حهخبر الهين العاهشة نلى املإظعت ووظُلت حهمل املشاحهت الذاخلُت نلى جؿٍى

الذاخلُت هى هشف الاخؿاء و لخدىم معإولُاتها و مىاحهت اداستها و حعُيرها، فأظاط وغو اهكمت الشكابت 

 الاهدشافاث و الهمل نلى جصحُدها و جدلُم الاهذاف املعؿشة مً ؾشف املإظعت.

هما حهخبر املشاحهت الذاخلُت وقُفت معخللت وعبُا باملإظعت حهمل نلى فدظ و جلُُم الاوشؿت التي جلىم بها 

 املشاحهت الذاخلُت مً خالٌ هكام الشكابت الذاخلُت.

ت الذاخلُت دوسا هاما في الشكابت الذاخلُت و هزا ما ًإدي الى وحىد نالكت بين املشاحهت الذاخلُت بالشكابت هما للمشاحه

 الذاخلُت لػمان العير الحعً للمإظعت الاكخطادًت.
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 املبحث الاول: املساجعت الداخليت ) الخأطير الىظسي(

حهخبر املشاحهت الذاخلُت اداة الاداسة و نُنها في كُاط فانلُت الىظاةل الشكابُت املؿبلت في املششوم، ففي أي مششوم 

مً الشكابت  للخأهذمً الهمل الخىفُزي أي  الخأهُذمىكم جىكُما حُذا البذ ان جخىافش لذًه ؾشق ووظاةل لغشع 

همت الاظاظُت للمشاحهت الذاخلُت يي اخخُاس الههت الااغهت الذاخلُت و فانلُتها و جؿبُلها و نلى هزا فان امل

للمشاحهت و الهمل املُذاوي الزي ٌهخبر هزا الاخير الاهؿالكت الشظمُت لهملُت املشاحهت الذاخلُت و التي تهذف للىضٌى 

 الى الىخاةج و احابت للدعاؤالث.

 املطلب الاول: وشأة و حعسيف املساجعت الداخليت.

 :ساجعت الداخليتامل وشأةاوال: 

مو جؿىس و جىظو الاوشؿت الاكخطادًت، قهشث بهذ املشاحهت الااسحُت بىكذ  1قهشث الحاحت الى املشاحهت الذاخلُت

ل، هما ان اهخمام اداسة الىخذة الاكخطادًت بػشوسة الخهشف نلى مذي هفاءة ادلت ال هاملين فيها و مذي جىفُزهم ؾٍى

 ها و جىحيهها ادي ول رلً الى قهىس الحاحت الى وحىد مداظب داخلي ًلىم بخلُُم الاوشؿت الذاخلُت الىخذة اظامي

و فدظ الاداء املداظبي فيها و ًؿلم نلى هزا املداظب املشاحو الذاخلي و ملشل املشاحو الذاخلي نين الاداسة داخل 

خ  امليشاة خُث ًلىم بفدظ و جذكُم اداء الهاملين فيها الى حاهب جلُُم هفاءة و فهالُتهزا الاداء، و املخبو لخاٍس

جؿىس الخذكُم ًالخل حهذد و جىىم اشياٌ و مجاٌ الخذكُم فاهدطشث اهذافه في املشاخل الاولُت في اهدشاف الاخؿاء 

ي وظاةل اًطاٌ الىخاةج، و اد لإلحشاءو الغش و الخالنب و غُم هلاؾه في الهملُاث املالُت لُطبدانم و اوظو 

ىُت نام الانتراف   .19412باملشاحهت الذاخلُت همهىت الى اوشاء مههذ املشاحهين الذاخلُين في الىالًاث املخدذة الامٍش

وهزه الاؿىة ًمىً انخباسها الاؿىة الاظاظُت في مجاٌ الخجعُذ املنهي للخذكُم الذاخلي، خُث ظاهم مىز اوشاةه 

ش الخذكُم الذاخلي و احعام هؿاق الاه ش الخذكُم الذاخلي في جؿٍى خفام بخذماجه و كذ نمل املههذ نلى جذنُم و جؿٍى

م بزٌ الههىد املخخلفت، خُث جم في  اراس مخيامل ملهاًير الاداء املنهي في الخذكُم الذاخلي، و في نام 19743نً ؾٍش

ش بيخاةج دساظتها و جم الخطذًم النهاتي نلى هزه املهاًير في 1977  املإجمش الذولي العابو  اهتهذ اللهان و كذمذ جلٍش

جم اضذاس دلُل حذًذ لخهٍشف الخذكُم الذاخلي ، و في نام  1996، و نام 1978في ظان فشاوعِعيى نام  الشالزينو 

 جم ضُاغت دلُل حذًذ ملماسظت مهىت الخذكُم الذاخلي. 2001

 

 

 

 

                                                           
ت اهميتاملساجعتالداخليتفياملؤسستسشام وعُم، 1 نلىم و ، مزهشة ماظتر، جخطظ: مداظبت و مشاحهت، ولُت الهلىم الاكخطادًت و الهلىم الخجاٍس

شة، الهضاةش،   .65ص ، 2013الدعُير،  حامهت اهلي مدمذ اولحاج، البٍى
ت، مطش،بذون ؾبهت، السكابتواملساجعتالداخليتنبذ الفخاح مدمذ الصحً، 2  .219،ص 2006، حامهت الاظىىذٍس
 .66، صمسجعسبلركسهسشام وعُم،  3
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 حعسيف املساجعت الداخليت:ثاهيا

ىُين املشاحهت الذاخلُت نلى انها: "وشاؽ جلُُمي معخلل وعبُا ًيشا داخل - نشف مجمو املشاحهين الذاخلُين الامٍش

ت حهمل نلى كُاط و جلُُم فهالُت وظاةل إلاداسةمىكمت الانماٌ ملشاحهت الهملُاث هخذمت  ، ويي وظُلت سكابت اداٍس

 .1الشكابت الاخشي"

ً نشف املههذ الفشوس ي للمشاحهين و - اث املشاحو الذاخلي الذاخلي  املعدشاٍس املشاحهت الذاخلُت في وششجه نً معخٍى

بان وقُفت املشاحهت الذاخلُت يي : نباسة نً وشاؽ جلُُمي يهذف الى مشاحهت الهملُاث املداظبُت و املالُت و غيرها 

م كُاط و جلُُم ف ت جماسط نً ؾٍش  .2هالُت اظالُب الشكابت الذاخلُتمً احل خذمت الاداسة و بالخالي فهي سكابت اداٍس

ت الهامت -  .3و نشف هزلً نلى انها وقُفت معخللت داخل املإظعت للخلُُم الذوسي للهملُاث لطالح املذًٍش

ت بما - ت جابهت إلداسة املإظعت لخهبر نً وشاؽ داخلي معخلل إلكامت الشكابت الاداٍس املشاحهت الذاخلُت يي وقُفت اداٍس

 فيها و املداظبُت.

ن اداء ىكُمي للمإظعت خُث تهذف الى جدعيالذاخلُت يي وشاؽ معخلل و مىغىعي غمً الهُيل الخ – املشاحهت

 4.اهاث املالُت و املداظبُت مً حهت اخشي عت مً حهت و غمان صحت و دكت البُاملإظ

 ي: هدف و هطاق املساجعت الداخليتاملطلب الثاو

شاد داخل الخىكُم في اداء معإولُاتهم بىفاءة، و لخدلُم هزه الغاًت ًخمشل هذف املشاحهت الذاخلُت في معانذة الاف

و الخىضُاث و املشىسة و املهلىماث التي جخهلم باألوشؿت التي جخم  جىفش لهم املشاحهت الذاخلُت الخدلُل و الخلُُم

 مشاحهتها، و ًخػمً هذف املشاحهت جدلُم الشكابت الفهالت بخيلفت مهلىلت.

خػمً هؿاق   5املشاحهت الذاخلُت فدظ و جلُُم هفاًت و فهالُت الاداء و ًدشمل نلى ما ًلي:ٍو

مشاحهت مذي امياهُت الانخماد نلى املهلىماث املالُت و الدشغُلُت و هضاهتها، و هزلً الىظاةل املعخخذمت  -1

ش نً جلً املهلىماثلخدذًذ و كُاط و جط  ؛يُف و الخلٍش

لتزام بالعُاظاث و الاؿـ، و الاحشاءاث و اللىاهين و اللىاةذ، والتي مً الا للخأهذمشاحهت الىكم املىغىنت  -2

ش جأزير ًيىن لها   ؛حىهشي نلى الهملُاث و الخلاٍس

 ؛د جلً الاضٌى ولما وان رلً ممىىامشاحهت وظاةل الحفاف نلى الاضٌى و الخدلم مً وحى  -3

 ؛عخخذمتجلُُم هفاءة اظخخذام املىاسد امل -4

                                                           
، 2005دًىان املؿبىناث الهامهُت، بً نىىىن، الهضاةش، بذون ؾبهت، ، الحساباث جدكيمو  املساجعت،معهىد ضذًليمدمذ التهامي ؾىاهش،  1

 .33ص
 .67سشام وعُم، مشحو ظبم رهشه، ص2
في نمش، 3 ت و نلىم الدعُير ، اؾشوخت دهخىساهالخىظيم املنهي للمساجعتشٍش ، جخطظ: نلىم اكخطادًت، ولُت الهلىم الاكخطادًت و الهلىم الخجاٍس

 .28ص ، 1،2012حامهت ظؿُف
4Robert obert Marié Piene Maires .comptabilitéetaudit« ManueletapplicationsDUNODK ».Paris.France.2007.p383 

جخطظ: جذكُم مداظبي و مشاكبت الدعُير، ولُت الهلىم  ،، مزهشة ماظتراملؤسست مسدودًت جحسين دوزاملساجعتالداخليتفيوالُذ فإاد، 5

ت و نلىم الدعُير، حامهت معخغاهم،   .07،ص2013الاكخطادًت و الهلىم الخجاٍس
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او مً ان الىخاةج جخماش ى مو الاهذاف املىغىنت و ما ارا واهذ الهملُاث  للخأهذمشاحهت الهملُاث او البرامج  -5

 جىفذ هما هى مخؿـ.البرامج 

 لثالث: معاًير املساجعت الداخليتاملطلب ا

حهشف مهاًير نلى انها اللىانذ و املبادب التي جدىم نملُت املشاحهت و للذ رهش مجمو املشاحهين الذاخلُين مهاًير 

 الاجُت:

 الاسخلالليت و جىفير عمل املساجع: -1

 :ليتالاسخلال 1-1

ٌهني اظخلالٌ املشاحو الذاخلي نً الاوشؿت التي ًلىم بمشاحهتها و ًخدلم الاظخلالٌ نلى ما ًلىم املشاحو الذاخلي  

ت و مىغىنُت و ٌعمذ رلً للمشاحو الذاخلي بانؿاء ساي غ نلى  ير مخديز و ًخدلم الاظخلالٌ بىاء  بأداء نمله بدٍش

 .1الىغو الخىكُمي و املىغىنُت

 جىفير عمل املساجع:  2 -1

ذ بالىخاةج  نمل املشاحو نلُه ان ًدخىي نلى جخؿُـ املهماث ، فدظ و جلُُم املهلىماث املخللاث و املعخجمو الخطٍش

ت جفعش مدخىاه:  املدطلت، هزا املهُاس جىمله اسبهت مهاًير زاهٍى

 ؛جخؿُـ املنهي-

 ؛املهلىماثفدظ و جلُُم -

ذ بالىخاةج.-  الخطٍش

 الخأهيل املنهي: -      2

و مإهالث و مهاساث مؿلىبت و مدذدة في الاشااص اللاةمين بأداء املشاحهت الذاخلُت، خُث ٌهخبر جىافش خبراث 

ص الخأهُل مً اهم امللىماث هجاح اي نمل و بطفت خاضت املشاحهت، و ًجب نلى املشاحو الذاخلي ان ًخطف بها إلهجا

 .2مهام املشاحهت الذاخلُت

 مجال و هطاق العمل -     3

احو الذاخلي نلى فدظ و جلُُم مذي دكت و فهالُت هكام الى غشوسة ان ٌشخمل هؿاق نمل املش 3خُث ازاس هزا املهُاس 

 الشكابت الذاخلُت الااص باملإظعت و دسحت وحىد الاداء في جىفُز املهام املؿلىبت.

 :4ًخهين نلى املشاحو الذاخلي اللُام بما ًلي و لخدلُم رلً

خهشف نلى هزه املهلىماث و جطيُفها زم مت للهلىماث املالُت و الىظاةل املعخخذمشاحهت امياهُت الانخماد نلى امل-

 ؛خلفتانخمادها في اجخار اللشاساث املخ

                                                           
 .42ص  ،2016، حامهت الاجداد ظىسٍاالؿبهت ألاولى، ، دوزهافياملساجعتالداخليتو  املحاسبتالخحليليتالهام بشوبت، اخمذ كاًذ هىس الذًً، 1
ت،  بذون ؾبهت،  ،الالكترووي الدشغيل ظل املساجعتالداخليتفي، نلي اللباويزىاء 2  .48، ص2006الذاس الهامهُت الاظىىذٍس
 .46، صذكسه سبم مسجعأخمذ كاًذ هىس الذًً، الهام بشوبت، 3
جخطظ: مداظبت وجذكُم، ولُت الهلىم  ، مزهشة ماظتر،الاسدثماز كسوض مىح الداخليتفي املساجعت دوز لهشوط هبُلت ، سمػاوي هادًت، 4

ت و نلىم الدعُير، حامهت اهلي مدمذ اوالحاج،  شةالاكخطادًت و الخجاٍس  .29ص  ، 2013، الهضاةش، البٍى
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 ؛اءاث، كىاهين و اللىاةذ املخخلفتمشاحهت الىكم املىغىنت للخدلم مً الالتزام بزلً العُاظاث، الاؿـ، احش   -

، و الخ -  ؛دلم مً وحىدها ولما وان رلً ممىًمشاحهت الىظاةل و املدافكت نلى الاضٌى

ٌ الىفاجلُُم مذي  -  ؛ءة الاكخطادًت في اظخخذام الاضى

 مشاحهت الهملُاث او البرامج املىغىنت مً ما ادا واهذ الىخاةج مخماشُت مو الاهذاف املىغىنت. -

 ادواث عمل املساجعت: -4

ش نً الىخاةج  ًجب ان جخػمً انماٌ املشاحهت هال مً الخخؿُـ لهملُت املشاحهت، فدظ و جلُُم املهلىماث و الخلاٍس

و مخابهت الخىضُاث، ار ًخػمً جخؿُـ املشاحهت غشوسة وغو اهذاف للمشاحهت و هؿاق الهمل و الحطٌى نلى 

ً خلفُت نً الاوشؿت  التي ظىف جخم مشاحهتها و جدذًذ املىاسد الالصمت ألداء نملُت املشاحهت مهلىماث وافُت لخيٍى

رلً و الاجطاٌ بيل مً جيىن له نالكت بهملُت املشاحهت املهىُت زم اللُام بمسح الاوشؿت مخاؾش الاحشاءاث الشكابُت و

املىافلت مً املششف نلى  لخدذًذ جلً الهىاهب التي جدخاج اهخماما اهبر ازىاء نملُت املشاحهت و اخيرا الحطٌى نلى

املشاحهت، خُث ًخػمً فدظ و جلُُم املهلىماث غشوسة للُام املشاحو  أنماٌكعم املشاحهت الذاخلُت نلى خؿت 

 .1لخذنُم هخاةج املشاحهت، و جخم نمُلت فدظ و جلُُم املهلىماث جىزُلهابخجمُو املهلىماث و جدلُلها و جفعيرها و 

 ادازة و كسم املساجعت:  -5

جلخض ي مهاًير املشاحهت الذاخلُت بػشوسة ان ًذًش مششف مهين كبل الاداسة الهلُا كعم املشاحهت الذاخلُت و رلً 

لت مىاظبت بدُث:  بؿٍش

اث التي انخمذتها الاداسة الهلُا  و كبلها الاداسة. -  جدلم املشاحهت الاغشاع الهامت و املعخٍى

 خلُت بىفاءة و فهالُت.حعخخذم املىاسد املخاخت للعم املشاحهت الذا -

جخماش ى حمُو انماٌ املشاحهت مهاًير املماسظت املهىُت و ختى ًخمىً املششف نلى كعم املشاحهت الذاخلُت مغادسة -

 اللعم بما ًدلم جلً الاهذاف الهامت.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، داس الهامهت الحذًشتبذون ؾبهت، ، الداخليت السكابتواملساجعت الحدًثتفي الاججاهاثفخحي سصق العىافيري، ظمير وامل مدمذ و مدمىد مطؿفى، 1

ت،  .64ص ، 2002الاظىىذٍس
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 مهمت املساجعت الداخليت املطلب السابع:

جخخلف مهمت املشاحهت الذاخلُت جبها الخخالف ؾبُهت وشاؽ املإظعت و هىنُت املشىالث التي جإزش نلى اداء نملُتها  

الىكام الزي حعير نلُه اداستها، و جخم مهمت املشاحهت الذاخلُت مً خالٌ اخخُاس الههت الااغهت للمشاحهت زم بذاًت و 

 .1ملُت املشاحهت الذاخلُتالهمل املُذاوي و في الاخير اجمام و انهاء ن

 :اخخياز الجهت الخاضعت للمساجعت -1

جبذا مهمت املشاحهت الذاخلُت باخخُاس اليشاؽ او الههت املهىُت التي ظخخػو لها نملُت املشاحهت، و ًخم هزا وفم زالر 

 في يي ؾشق 

 ؛الاخخُاس املىكم -ا

 ؛نلى ؾلب الاداسة الهلُا الاخخُاس بىاء   -ب

 نلى ؾلب الههت الااغهت للمشاحهت. بىاء  الاخخُاس  -ج

 العمل امليداوي للمساجعت الداخليت: -2

ٌهخبر الهمل املُذاوي الاهؿالكت الشظمُت لهملُت املشاحهت و التي تهذف الى الىضٌى لىخاةج و احاباث لدعاؤالث معيري 

خم الهمل املُذاوي مً خالٌ زالر خؿىاث يي  :2املإظعت الؿالبين لاذماتها ٍو

 جخطيط عمل املساجعت: -ا

ش، فهى ٌهخبر وىظُلت ملشاكبت  ٌهمل نلى جىكُم مهمت املشاحهت صماها و مياها مً بذاًت مشخلت الذساظت الى جىصَو الخلٍش

 مذي الخلذم في نمل املشاحهخين الذاخلُخين املىفزجين.

 وزكت الخغطيت: -ب

لت حغُير الهمل املهشف في بشهامج الخدلم و ابشاص الىخاةج املعخخلطت ؿيي وسكت حغ  ي في هفغ الىكذ وضف لؿٍش

 و حهخبر اًػا وظُلت للشبـ بين بشهامج الخدلم والهمل املُذاوي للعم او حضء مىه.

 وسكت ابشاص و جدلُل املشاول: -ج

هشع لها املشاحو الذاخلي نىذ كُامه بمهمخه ،ول وسكت جشجبـ وسكت ابشاص و جدلُل املشاول باملشىالث املُذاهُت التي ًخ

 ًلابلها شيل مهين وحمو وجشجِب 

ش النهاتي لهزه املهمت.  الاوساق نىذه ًمىً حشىُل الخلٍش

 :انهاءمهمتاملساجعتالداخليت -3

مىً جلاُظ  ش النهاتي الزي ٌعلم الى ؾالب خذماتها، ٍو خؿىاث هاجه ويي اخش مشخلت ًخم فيها وغو انؿاء الخلٍش

 :3املشخلت فُما ًلي

 

                                                           
ولُت الهلىم الاكخطادًت و جخطظ: مالُت و مداظبت، ، مزهشة ماحعخير،الشسكاث حىكمت جطبيم الداخليتفي املساجعت دوز نمش نلي نبذ الطمذ ،  1

ت و نلى   .62ص  ،2009 الهضاةش، حامهت املذًت، الدعُير، مالهلىم الخجاٍس
و  الهلىم الاكخطادًت ، ولُت، جخطظ: ئداسة أنماٌ، مزهشة ماحعخيرحسييراملؤسست جحسين ومساهمتهافي املساجعتالداخليتمهمتهالؿفي شهباوي،  2

 .79ص ، 2004، ، حامهت الهضاةشنلىم الدعُير
 .80، صاملسجع هفسهلؿفي شهباوي، 3
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 :الخلسيس هيكل -  1-3

ًخيىن مً املشاول املزوىسة في وسكت ابشاص و جدلُل املشاول مً حهت و الىخاةج املزوىسة في وسكت الخغؿُت فُما ًخظ 

ش  ش النهاتي ٌ هأظاطالىلاؽ الاًجابُت مً حهت اخشي، هما ٌهخبر هُيل الخلٍش  لخدػير الخلٍش

 النهائي:العسض -3-2   

هامت و اظاظُت الهم املعإولين في  ًخمشل الهشع النهاتي في الهشع الشفهي للمالخكاث التي ًشاها املشاحو الذاخلي

 املطالح مدل املشاحهت.

 الخلسيس النهائي للمساجعت الداخليت:-3-3

ش النهاتي للمشاحهت الذاخلُت الهم املعإولين املهىُين والاداسة الهلُا، وهزا  بيخاةج املشاحهت  إلنالمهمًشظل الخلٍش

لها   املخهللت بلذسة الخىكُم مدل املشاحهت باللُام بمهامه مو رهش املشاول مً احل حعٍى

ش مً اهم الىزاةم التي جدػشها خلُت ا  و مطلحت املشاحهت الذاخلُتو جدعُنها، و ٌهخبر هزا الخلٍش

 حالت اعمال الخحسين: -3-4

مً املالخكاث التي سهلها نىذ بهذ اكتراح املشاحو الذاخلي ملجمىنت مً الخصحُداث الىاحب اللُام بها اهؿالكا 

اللُام بمهمخه، ًلىم هزا الاخير بخدبو هزه الخصحُداث و جيخهي هزه املشخلت نىذ جدلُم ول الخصحُداث امللترخت 

 .1التي ضادكذ نليها الاداسة و 

 املبحث الثاوي:السكابت الداخليت مجال لعمل املساجعت الداخليت

يهخم داةما معإولي املإظعت بالخدىم في اليشاؽ و الهملُاث التي جلىم بها وللخدىم في هزه الاخيرة ًجب وغو اهكمت 

ؾشف مشاحو مً خالٌ انخماده نلى مجمىنت مً  للشكابت الذاخلُت، و مً زم ًلىم بخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت مً

الاظالُب، و حهخبر وقُفت املشاحهت الذاخلُت اهم وظُلت واداة ًمىً لإلداسة الهلُا في املإظعت ان حهخمذ نليها في 

ض نملُت الشكابت الذاخلُت.  مخابهت و حهٍض

 مفهىم و اهداف السكابت الداخليت املطلب الاول:

 مفهىم السكابت الداخليت :أوال

مىز نذة ظىىاث جذخل مفهىم هكام الشكابت في ول املجاالث و الاوشؿت الاكخطادًت، و في مهكم البلذان و في اللؿام 

 الااص و الهام، ول هزا ادي الى حهذد الخهاٍسف املخىاولت لىكام الشكابت الذاخلُت.

 

                                                           
اء، نبذ الىاخذ مدمذ،  بلىاخذ1 طظ: مالُت ومداظبت، ولُت الهلىم ونلىم خماحعتر، ج،مزهشةجخاذاللسازي ا املساجعتالداخليتودوزهافصهٍش

 .28ص، 2011 الهضاةش، حامهت مىخىسي كعىؿُىت، الدعُير،
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حهلم بيل ما ًجب ان  فاإلداسةجؿشق الى مطؿلح الشكابت لىً بمفهىمه الاوظو و الزي هى "الاداسة"  جاًلىس :1الخعسيف

خدلم مً لت خعىت ًلىم به املىقفىن و الهماٌ، ٍو ظىت  و الاهثر اكخطادًت و وان رلًارا وان الهمل ًىفز بؿٍش

19571. 

 :2الخعسيف

بانها العُاظاجى الاحشاءاث التي ًخم مً خاللها جدلُم اهذاف   55كذ جم حهٍشف الشكابت الذاخلُت وفلا ملهُاس سكم 

املشاحهت نلى  الششهت و التي ًجب ان يهخم بها مشاكب الحعاباث، ختى ٌعخؿُو الحىم نلى ملذسة الششهت مدل

 .2حسهُل و جلاُظ البُاهاث و الاخذار املالُت التي كامذ بها الششهت مدل املشاحهت

 :3الخعسيف

الشكابت الذاخلُت بانها نملُت جفهُل نً ؾٍشم  1992ظىت سيدًىاي ج لهىتالخىكُماث الشانُت للذ نشف لهىت ل

ً و يي مطممت بهذف جىفير جأهذ مهلٌى مشجبـ بخدلُم الاهذاف   مجلغ اداسة الششهت و مذًشها و مىقفيها الاخٍش

 .3و املىحىدة

 :4الخعسيف

فا شامال نلى انها "يي خؿت للخىكُم و ول الؿشق  يي  الشكابت الذاخلُت حهٍش للذ نشف مىخب املداظب الهام الامٍش

 الااضت باظخهماٌ الاضٌى التي جملىها الىخذة و املدافكت نليها، و مشاحهت دكت و جىزُم البُاهاث املداظبُت 

 ت و الاهخاحُت، البرمجت، الىفاءة و الاكخطاد، الفانلُت و جدعين الهُيل الخىكُمي و الهمل نلى جدلُم اهذاف الاؿ

ت" ت املىاظبت للشكابت الاداٍس  .4و حصهُو الخهاون بين الهاملين و اجخار العُاظاث الاداٍس

 : اهداف السكابت الداخليتثاهيا

 للشكابت الذاخلُت مجمىنت مً الاهذاف هزهش منها:

للمإظعت وفي هفلاتها و جيالُفها و نىاةذها و في مخخلف املخهذدة  ان الخدىم في الاوشؿتالخحكم في املؤسست:  -1

 ؛شمي الُه املإظعتالعُاظاث التي وغهذ بغُت جدلُم ما ج

ويي فشع خماًت مادًت و خماًت مداظبُت لهمُو نىاضش الاضٌى )الاظدشماساث،  حماًت الاصىل: -2

 ؛و مً ول الاخؿاس املمىىتاملخضوهاجالحلىق(. ان هزه الحماًت جمىً املإظعت مً الابلاء و املدافكت نلى اضىلها

ان جيىن املهلىماث مىغىنُت حهؿي ضىسة  5جػمً دكت البُاهاثمالءمتها:هاث املحاسبيت و جكاملها و دكت البيا -3

نادلت نً وغو املإظعت غمً بِئت وشاؾها و ان جيىن هزه املهلىماث خاغشة و حاهضة بالشيل اليامل و املالةم و في 

 ؛املىاظب، خذمت الاؾشاف املعخفُذةالىكذ 

اث و الاؿـ و الاحشاءاث مً العُاظ جخم جشحمت اهذاف املإظعت الى مجمىنت: الالتزام بالسياساث إلادازيت -4

املخياملت، التي جخؿي حىاهب املإظعت وافت و جطذس الاداسة بزلً كشاساث و حهلُماث جىحهها الى مىفزي الهملُاث 

                                                           
 .95ص، ذكسه سبم مسجعشهبان لؿفي،  1
 الىاكع) املال اسىاق وعىملت املعلىماث جكىىلىجيا بيئت الحدًثتفي الداخليت املساجعتو  السكابتشحاجت العُذ شحاجت، نبذ الىهاب هػير،  2

ت، بذون ؾبهت،  ،(واملسخلبل  .67ص، 2006حامهت الاظىىذٍس
 .198ص  ،2009 ، مطش ، الذاس الهامهُتبذون ؾبهت، ، فلسفتاملساجعتاخمذ العُذ، اخمذ لؿفي،  3
 .55، صذكسه سبم مسجعنلي، شحاجت العُذ شحاجت، نبذ الىهاب هطش  4
اءكاللت، "5 الهلىم و " مزهشة ماظتر، جخطظ: فدظ مداظبي، ولُت الهلىم الاكخطادًت الداخليت السكابت هظام جلييم الخازجيتفي املساجعت دوز صهٍش

ت و نلىم الدعُير، حامهت مدمذ خُػش، بعىشة، الهضاةش،   .76،  ص2014الخجاٍس
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ت فانها جخػو الى نملُت  ت و ظىاء واهذ هزه اللشاساث وحهلُماث هخابُت ام شفٍى اث الاداٍس املخخلفت، نبر املعخٍى

 ؛ًلالخىلُو او الخهذ

 حشجيع العمل بكفاءة: -5

هكام الشكابت الذاخلُت بيل وظاةله داخل املإظعت ًمىً مً غمان الاظخهماٌ الامشل و الىفء ملىاسد ان اخيام 

املإظعت ومً جدلُم فهالُت في وشاؾها مً خالٌ الخدىم في الخيالُف بخخفُػها نىذ خذودها الذهُا، غير ان هكام 

 .1هؼ الػماهاث وفلـ بل ٌهؿي جدعً في مشدودًت املإظعتالشكابت الذاخلُت ال ٌهؿي لإلداسة ب

 اليب جليم هظام السكابت الداخليتاساملطلب الثاوي: 

لً ٌهخمذ هزا ر ٌهخبر جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت مً ؾشف املشاحهمً املشاخل الاظاظُت في نمله ، والخدلُم  مىز

 الاخير الى مجمىنت مً الاظالُب والتي مً اهمها هزهش:

 الاسلىب الىضعي للسكابت الداخليتوال: أ

ً الاهكمت الفشنُت للشكابت الذاخلُت و ًلىم بخىحُه ًلىم املشاحو خعب هزا الاظلىب بخدػير كاةمت جدخىي نلى نىاٍو

و كذ  2الاظئلت للمىقفين نً اداء ول نملُت فبزلً ًخىضح للمشاحو هُفُت ظير الهملُت و الاحشاءاث التي ًمش بها 

دذد ما ًلىم امل شاحو او معانذًه بدسهُل الاحاباث، بهذ رلً جشجُبها بدُث جكهش هُفُت ظير الهملُت مً بذاًتها  ٍو

 الشكابُت. الػىابـوان ارا وان الىكام ًخػمً سغشاث او ًىلطه بهذ 

 ثاهيا: خسائط الخدفم

م هزا الاظلىب ، ًلىم املشاحو بفدظ ول دوساث الاظخغالٌ و التي جبذا  بلشاءة هخِب الاحشاءاث الذاخلُت في نً ؾٍش

ً بىاظؿت مدادزاث مو ول املىقفين ، و الهذف مً رلً هى مهشفت الحلُلت خٌى زلخالت وحىده باملإظعت ، و ه

 ماث واملهؿُاث اهؿالكا مً خذور ضفلاث مو ؾشف ما الى خذ حسهُلها مداظبا اللىىاث التي جمش بها املهلى 

 و جلُُذها.

ىحذ مجمىنت مً ال  الاشياٌ حعخهمل في خشاةـ الخذفم.شمىص و ٍو

 

 

 

 

 

                                                           
 .91، مشحو ظبم رهشه، صمذ الخىهامي ؾىاهش، معهىد ضذًليمد 1
 .110ص، ذكسه بمس مسجع،لؿفي شهبان2



املساجعت و السكابت الداخليت                  الفصل الثاوي                                                                

27 
 

 

 

 الخدفم وزمىشخسائط اشكال( :   1 -2)الشكلسكم

 خاضت بالهالكاث                                                    سمىص أظاظُت 

 

 هلؿت بذاًت املخؿـ                                                     معدىذ أو وزُلت 

 

ت   املهالهت أو الهملُاث إلاداٍس

 

 

 سابـ خاسج الطفدت املشاكبت 

 

 

 

 جطيُف زاوي 

 اخخُاس                                                                              

 جطيُف مإكذ                               

 ظير الىزاةم  

 ظير املهلىماث 

 

 الاسظاٌ ئلى آخش ضفدت سهل أو ملف  

 

 

   سمىص خاضت باملهلىماجُت 

 

 

 الةدت مهلىماجُت  

 مهالهت مهلىماجُت 

 كشص ممغىـ 

 

 مشاكبت 

 .214مدمذ شهباوي، مشحو ظبم رهشه، ص:املصدز

  هىنين مً خشاةـ الخذفم هما:هما جىحذ هىان 
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 ؛الهمىدًت خشاةـ الخذفم-

 خشاةـ الخذفم الافلُت.-

 ثالثا: اسلىب كىائم الاسخلصاء

و حعمى هزلً كىاةم الاظخبُان فهزا الاظلىب ٌهخبر مً الاظالُب الاهثر اظخهماال مً ؾشف املشاحهين لخلُُم هكام 

املداظبت و املشاحهت بخدػيرها كاةمت همىرحُت حشمل  الشكابت الذاخلُت خُث جلىم بهؼ املإظعاث او املياجب

خاضت الهملُاث املهخادة مشل الهملُاث  مجمىنت مً الاظئلت و التي جدىاٌو حمُو هىاحي اليشاؽ داخل املإظعت ، و 

الىلذًت...الخ وفُما ًلي همىرج للاةمت الاظخبُان لبهؼ اوحه اليشاؽ املالي الااضت بجمُو املهلىماث نً هكام 

 .1الذاخلُت للمبُهاث شكابتال

 الداخليت على املبيعاث ( : السكابت1 -2جدول زكم )

السكم 

 الدسلسلي

غير  ال وعم ألاسئلت

 مالئم

 مالحظاث

11 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 هل جخػو الؿلباث للفدظ و املىافلت مً:

 كعم املبُهاث و اوامش البُو؟-ا

 ً؟الاةخماهكعم -ب

 

اشهاساث جفُذ شحً البػانت التي جدمل اسكام هل حعخخذم 

 ؟معلعلت

 

 هل ًخم فدظ الفىاجير مً دكت:

 الىمُاث الىاسدة بها؟-ا

 الاظهاس املعخخذمت؟-ب

 الهملُاث الحعابُت؟-ج

 

 هل ًخم ملاسهت الفىاجير بأوامش الششاء الىاسدة مً الضباةً؟

 

م كعم  هل حهالج الهىاضش املشدودة بطىسة واضحت نً ؾٍش

 دعالم؟الاظ

 

بها بىاظؿت كعم اخش غير كعم  هل ًخم جلاُظ الفىاجير و جبٍى

 املداظبت؟

    

                                                           
ت و الخؿبُم مإظعت الىساق، مساجعتالحساباثحشبىم مدمىد ًىظف، 1  .116،ص2000نمان،، الؿبهت الاولىبين الىكٍش
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17 

 

هل ًخم مهالهت املبُهاث الخالُت بشيل واضح و بذوسة 

 املبُهاث الهادًت للضباةً؟

 املبُهاث للمىقفين-ا

 العلو الخافهت-ب

 املبُهاث الىلذًت-ج

 .119صسبم ذكسه،  مشحو، مدمىد ًىظف حشبىماملصدز:

 املطلب الثالث: دوز املساجعت الداخليت في عمليت السكابت الداخليت

حهمل داخل املإظعت حععى داةما لاذمت الاداسة مً خالٌ نملُت الشكابت، ورلً  ؾاملا ان وقُفت املشاحهت الذاخلُت

 اخلي لهزه الهملُت ًمىً ابشاص دوس املشاحهت الذاخلُت في نملُت الشكابت الذاخلُت مً خالٌ خطش اهخمام املشاحو الذ

 و رلً في الىلاؽ الخالُت:

ت مً مجمىنت مً الىقاةف الفشنُت يي : الخخؿُـ، الخى-  كُم، الخىحُه، الخيعُم و الشكابتجخيىن الىقُفت الاداٍس

و حهخبر وقُفت الشكابت للمذًش و التي ٌشاسهه بفهالُت في اهجاصها املشاحو الذاخلي غماهاث ألداء الىقاةف الفشنُت 

 .1ألاخشي 

الذاخلُت في نملُت الشكابت، و التي جمشل هلؿت اهؿالكه في الشكابت ( هُىال لذوس وقُفت املشاحهت 2و ًبين الشيل )

ت التي جلو نلى ناجلها معإولُت الخخؿُـ و الخىكُم، و الاششاف نلى اوشؿت املإظعت. بمهنى اهه ًلو نلى  الاداٍس

، و جدبو املشاحهت الذاخلُت مً هزه الىقُفت الشكابُت لإلداسة خُث ًخمشل تمعإولُت الشكابت نلى جلً الاوشؿالاداسة 

 .2دوسها الاظاس ي في جىفير جلُُم الهىاهب الشكابُت في املإظعت بما ٌعانذ الاداسة في اداء وقاةفها

 ساجعت الداخليت في عمليت السكابت:هيكل لدوز وظيفت امل( 2 -2)شكل زكم

 

 

 

 

 

 .79ص ذكسه سبم مسجع، وآخشونفخحي سصق العىافيري، : املصدز     

                                                           
جخطظ: مداظبت و جذكُم، ولُت  ،، مزهشة ماظتراداءوفعاليتاملؤسست جحسينكأداةادازةاملساجعتالداخليت جصميمواسوط اخمذ، حشبىم مدمىد1

 .134ص ، 2011، 3حامهت الهضاةش الهلىم الاكخطادًت و نلىم الدعُير،
 .76رهشه ص  سبم مسجعفخحي سصق العىافيري و اخشون،  2

إلادازيتالسكابت   

 :املساجعت الداخليت 

 الدوز الاساس ي: جلييم الجىاهب السكابيت.

 املحدد الاساس ي لألوشطت: املخاطسة اليسبيت.

 وسيلت اداء املسؤولياث: الاسخلالل.
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  و ٌشمل وشاؽ املشاحهت الذاخلُت ،مشاحهت مالُت و اخشي ملشاحهت مذي لاللتزام بالعُاظاث و اللىاةذ

و زالشت مشاحهت حشغُلُت لألوشؿت و وافت الاحشاءاث و الهملُاث للخدلم مً هفاءاتها و  اللىاهين املىغىنت ،

و دسحت الامان املطاخبت لها و لزلً مذي اهخكامها و سابهت خاضت ملشاحهت هكم املهلىماث مً خُث اهخمالها 

 .1فان كُام املشاحو الذاخلي بخلً املشاحهاث اهما ٌهمل نلى جدلُم الاداسة ألهذافها

  الدشغُلُت املإظعت الاكخطادًت ًذنم كذسة املشاحو الذاخلي نلى اظخلاللُت املشاحو الذاخلي نً الاوشؿت

مل نلى غبـ الاداء الفهلي في مىاحهت الاداء املخؿـ فان جىحُه الاداسة هدى الشكابت، فؿاملا ان الشكابت حه

 رلً ًإهذ نلى انخماد الاداسة نلى املشاحهت الذاخلُت في جدلُم نملُت الشكابت.

  ؾاملا ان املشاحو الذاخلي هى اخذ الهاملين في املإظعت الاكخطادًت فان كشبه مً السهالث املالُت ًجهله

التي جالخم املإظعت الاكخطادًت، الامش الذي ًذفهه الى الخهشف نلى نلى دساًت واملت وعبُا باملشىالث 

اد  .ة املهشفت و اجمام نملُت الشكابتالاوشؿت الدشغُلُت املشجبؿت بهزه السهالث لٍض

 املطلب السابع: العالكت بين السكابت و املساجعت الداخليت

اث في املإظعت، ا 2الشكابت الذاخلُت أضبدذبهذما  ومً  أهذافهاضبذ لذيها مخؿلباث حعمذ بخدلُم مً بين الػشوٍس

و اللىاةذ و العُاظاث التي جم وغهها  إلاحشاءاثمخؿلباث هكام الشكابت الذاخلُت، مهمت الخأهذ مً جؿبُم وافت 

، و مشاكبت ول الؿشق املعخهملت في الشكابت الذاخلُت في املإظعت، و هزلً الخأهذ مً دكت البُاهاث إلاداسةبىاظؿت 

الخالنب او املخالفاث، و بطىسة  أوحه بُت التي ًىفشها الىكام املداظبي ، و اًػا الخدلم مً نذم وحىداملداظ

 ماث هكام الشكابت الذاخلُتالخؿبُم و الخىفُز العلُم مله الخأهذ مًمخخطشة فهذف اداسة املشاحهت الذاخلُت هى 

 سكابت ملهمت الاداسة مً احل كُاطالاداسة، فالفدظ الزي ًلىم به املشاحو الذاخلي ما هى الا املعؿشة مً ؾشف 

جلُُم فهالُت هكام الشكابت الذاخلُت، و بمهنى اخش فاملشاحهت الذاخلُت يي مشاكبت الشكابت، بدُث جطادق نلى صحت و 

 ئلىذ و العُاظاث الهامت لإلداسة ،اغف و مطذاكُت املهلىماث املعخخذمت في املإظعت، هما جػمً جؿبُم اللىان

 رلً فهي حععى الى جدلُم الفهالُت التي حهخبر نىطشا مهما حذا في العير الحعً للمإظعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .135ص ،ذكسه سبم مسجعواسوط اخمذ، حشبىم مدمىد1
 .93، ص، مسجع سبم ذكسهسىافيري و آخسون فخحي زشق2
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 خالصت الفصل 

ان نمل املشاحهت الذاخلُت نلى جدعين و جصحُذ الاحشاءاث الشكابُت املىغىنت مً ؾشف اداسة املإظعت يهذف 

ىلها و امىالها و معانذة انػائها في جىفُز مهامهم و معإولُاتهم ورلً بلُام املشاحو خماًت اضبذسحت الاولى الى 

الذاخلي بخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت للمإظعت، هما ًىحذ هىان دوس املشاحهت الذاخلُت للُام نملُت الشكابت 

اظخخالضه ان املشاحهت الذاخلُت ا و ما ًمىً الذاخلُت، اما باليعبت للهالكت بُنهما جكهش نىه ملاسهت اهذاف ول منهم

ما يي الا امخذاد لخؿىس الشكابت الذاخلُت خاضت ان اهم مهمت جيلف بها املشاحهت الذاخلُت جخمشل في الخأهذ مً وحىد 

 و هفاًت الشكابت الذاخلُت.
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 جمهيد 

بػد غسق الجاهب الىظسي و الري كم فـلين ،طىداٌو في الفـل الثالث بطلان مأجم غسكه غلى الؼسهت 

الـىاغُت في الجصاثس  و جماػُا مؼ   امليؼأثالىهىُت للظُازاث الـىاغُت فسع الخجازي وهسان ،الري ٌػخبر مً ؤهم 

الخوىزاث الخىىىلىحُت التي غسفتها اغلب الدٌو املخلدمت ؤزاد ؤن ًىاهب غملُت الخوىز، فػمدث هده الؼسهتالى 

 اطخسدام املساحػت الدازلُت وىطُلت زكابُت مً احل كمان الظير الخظً للماطظت الاكخـادًت      

 :و لهدا كظمىا الفـل بلى مبدثين

 ؛اطظت الىهىُت للظُازاث الـىاغُتجلدًم امل  :ل ألاو  املبحث

 .كاثمت الاطخلـاءغسق و جدلُل هخاثج  :الثاوي املبحث
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 جقدًم املؤسستاملبحث الاول:

السكابت و  بػد غسق الجاهب الىظسي الري جىاٌو فـلين: الفـل الاٌو املاطظت و الدظُير و الفـل الثاوي املساحػت 

التي حػخبر مً اطظت الىهىُت للظُازاث الـىاغُت الدازلُت، و طىداٌو في الفـل الثاوي اطلان ما جم غسكه غلى امل

ً خٌى املساحػت و الدظُير الظاثد دازل  اهبر امليؼأث في الجصاثس و للد زهصها اهخمامىا غلى مػسفت هظسة املظيًر

 ماطظت )فسع وهسان(.

خياملطلب الاول: الي   ملؤسست الىطىيت للسياراث .ت شأة التاٍر

 :1ان جوىز الـىاغت املُياهُىُت في الجصاثس غسفذ غدة مساخل مهمت و هي

طمُذ " بىاء مـىؼ جسهُب الؼاخىاث الثلُلت بارلي كامذ ماطظت فسوظُت " 1957_06_02(: في 1967-1957: )اوال

 جم جسهُب اٌو ػاخىت بالجصاثس. 1958اهخىبس  15ولم ػسق الجصاثس الػاؿمت و في  30آهران و ذلً غلى بػد 

 ػهدث الـىاغت املُياهُىُت في الجصاثس جوىزاث في خدود اخخُاحاث هره الفترة. 1962(: بػد  1981-1967: )ثاهيا

 .1980مً  هره الازيرة جـبذ مظخللت ابخداء  ماطظت  11" التي ججمؼ صىهالىمجم اوؼاء " 1967و في غام 

(، ميلفت مً هسف 150-67بمسطىم زكم ) 1967( في صىهالىماث املُياهُىُت )بسشث املاطظت الىهىُت للـىاغ

س اللواع املُياهُيي.  الخيىمت بخوٍى

ت  لإلحساءاث(: جبػا 1995-1981: )ثالثا  املخمثلتالاكخـاد الىهني و  إلؿالحالتي اهخهجتها الظلواث الػمىمُت الجصاثٍس

غلى الازخباز و اللساز  الخإهُد، جم  1980-11-20في الاهاز اللاهىوي لخىظم غملُت اغادة هُيلت املاطظاث الػمىمُت في 

املاطظت الىهىُت للظُازاث  بةوؼاءالش يء الري طمذ  1981-07-06اللاهىوي الظابم مً هسف مجلع الىشزاء 

م املسطىم   . 1981-12-12املازر في  342/81الـىاغُت غً هٍس

 صىهالىم_ان ظهىز املاطظت الىهىُت لـىاغت الظُازاث الـىاغُت وان بػد اغادة هُيلت ماطظت 

م املبادت الادا ت للدظُير الاػتراوي و كساز اوؼائها ٌػوي له ؿفت املاطظت الاػتراهُت التي جخدىم فيها غً هٍس ٍز

 .للماطظاث 

 .1995الى  1981مً  ماطظت غمىمُت اػتراهُت للظُازاث الىهىُت املاطظت_بلُذ 

مً ماطظت غمىمُت اػتراهُت الى ماطظت غمىمُت اكخـادًت  SNVIجدىلذ  1995(: مىر ماي 2000-1995) رابعا:

ملُاز دًىاز حصاثسي، ووكػذ جدذ مساكبت الؼسهت اللابلت، التي حاءث  2,2ػسهت مظاهمت بساض ماٌ احخماعي كدزه 

ً املجلع حظير و جخللى الخىحيهاث م الـىاغُت، و الؼسهت اللابلت واهذاغادة الهُيلت  إلجمام 1994بها الخيىمت في 

 )، و الري وكؼ  لدظُير زئوض الامىاٌ و ممخلياث الدولت الىهني ملظاهماث الدولت

ت   و غلى هرا الاطاض اؿبذ للؼسواث اللابلت خم امللىُت و الخـسف، و بالخالي فهي جـىؼ الظُازاث الاطدثماٍز

                                                           
1

 . المواردالبشرية قسممعلومات من مؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ، 
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و هدُجت لللدزاث املالُت التي اجسرها املجلع اطظت الىهىُت للظُازاث الـىاغُت مل إلاطتراجُجُتى اللدزاث و الخو و 

ل املاطظت   :بلىالىهني للخسوُى جم جدٍى

  :عي زكم شزلت املساهمت  .1993-04-25املازر في  39_08هبلا للمسطىم الدؼَس

 .457ز املجلع الىهني للخسوُى زكم للساملُاز دًىاز حصاثسي هبلا  2,2: ًلدز ب الاحتماعيت التسميت_

س لسفؼ الاهخاحُت، الخـدًس و الخىشَؼ في مجاٌ الظُازاث الـىاغُت. يالاحتماع الهدف_  : البدث و الخوٍى

 املطلب الثاوي: اهداف املؤسست 

 غدة اهداف واحب جدلُلها هرهس ما ًلي:الىهىُت  للظُازاث  الـىاغُت  ملاطظت 

 الىهىُت مً الظُازاث الـىاغُت:جلبُت الاخخُاحاث  -1

 ؛حػظُم الاهخاج 

 ؛خدر الخىىىلىحُاث في هرا املُدانالالخداق بإ 

 اطخسدام الخلىُاث الػالُت. 

 جللُف الفازق بين الاهخاج و الولب: -2

  ؛همُت ممىىت مً الظُازاث الـىاغُتجىشَؼ و جـدًس اكص ى 

  ؛غُاز الظُازاث الـىاغُت في الظىق كمان وفسة كوؼ 

  زدماث ما بػد البُؼ.كمان 

 جدهُت طػس املىخجاث و الخدماث بلمان املسدودًت: -3

 ؛جللُف جيالُف الاهخاج و الخىشَؼ 

 .س املاطظت ل جوٍى  جمٍى

ً املىثف للػماٌ -4  .الخيٍى

 املظاهمت في الىمى الاكخـادي و الاحخماعي: -5

 ؛لخجازي للماطظت في التراب الىهنيكمان الخمسهص الـىاعي و ا 

 َم املىخجاث في ول التراب الىهني.كمان وفسة و جىش  ؼ و حظٍى

 

 

 راث .ؤسست الىطىيت الصىاعيت للسيااملطلب الثالث: وشاطاث امل

ها في الاهخاج، بالسوٍبت ) والًت الجصاثس( و جخمثل اوؼوت الـىاغُت للظُازاث الىهىُت للماطظت السثِس يًخىاحد امللس 

 و ما ًخػلم باإلحساءاث الجمسهُت. الػبىز و جسلُف البلاجؼ و البدث الخىشَؼ، الـُاهت

 كواع الاهخاج لهره املاطظت ًخيىن مً ازبؼ وخداث و هي:: إلاهتاجوشاط  -1

 :زلب السياراث الصىاعيت بالزوٍبت م -ا
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هىغا مً املىخىحاث  11 هرا املسهب مسخف في ؿىاغت الؼاخىاث و الخافالث و كوؼ الغُاز و هى ًـىؼ خالُا

 .اللاغدًت

 : الزوٍبتصىاعت املزلباث بوحدة  -ب

 .افالث الـغيرة هره الىخدة جـىؼ مىخىحاث مً هىع املسهباث التي جدمل و ججس و هرلً الخ

 :وحدة املزلباث بتيارث  -ج

 هره الىخدة جلىم بـىاغت الىطاثل املجسة.

 :وحدة السبالت  -د

 لخدًد و الخدًد املسخلى مؼ الاملىُىم.وهره الىخدة جلىم بـىاغت كوؼ الغُاز في هبُػتها الخامت، وذلً بـهس ا

 هىان غدة هُاول ازسي وكػذ مً هسف املاطظت للمان مهمتها:وحداث الخدماث:  -1

  وحدة الدراست و البحث: 

 ًلي:ا و جخمثل اهداف هره الىخدة فُماحػمل هره الىخدة غلى اطاض مسوى  جوهير املىخىحاث التي جوىزها و جدظنه

 مىخىحاث حدًدة الى الظىق._ جدظين و اهصاٌ 

 _ جدظين فػالُت الىىغُت.

 _هظب الخىىىلىحُا الجدًدة و الخدىم فيها.

 وحدة العبىر و جخليص البضائع مً الجمارك و الىقل: 

جخميز هره الىخدة بيؼان هبيرة في مُدان الاطخيراد، لهرا فىسث في وكؼ وخدة جسخف في اهاز الػبىز ، هما انها 

 مً اليؼاهاث لىلل الظلؼ مساهص اطخػمالها. جمخلً خظيرة هبيرة

 اليؼان الخجازي:-

لً بُؼ كوؼ الغُاز ، اؿالح سكه هى بُؼ مىخىحاث املاطظت و هرغ هرا اليؼان مىشع غلى حمُؼ اهداء الىهً، و 

س الظُازاث و  زجي مً الى جلدًم املظاغدة الخلىُت للصباثً ، و ًخيىن اللواع الخا باإلكافتالػوب و الـُاهت،و جوٍى

ت مً بُنها فسع وهسان الري كمىا بدزاطدىا املُداهُت فُه خُث ًلىم هرا الفسع بالبُؼ و زدماث ما بػد  10 فسوع ججاٍز

 البُؼ و الـُاهت و اؿالح الػوب للمسهباث.

 و هرا فسع ًلم كظمين:

 ؛اللظم الخجازي 

 كظم املالُت و املداطبت.

 الىطىيت للسياراث الصىاعيت طلب الزابع: الهيكل التىظيمي ملؤسست امل
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 الىطىيت للسياراث الصىاعيت بزوٍبت (: الهيكل التىظيمي ملؤسست 1 -3)رقم  شكل
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 الهيكل التىظيمي لفزع وهزان: 

 وهسان كظمين هما:ًىكؼ الهُيل الخىظُمي ملاطظت الىهىُت لظُازاث ؿىاغُت فسع 

 فزع ججاري وهزان الىطىيت للسياراث الصىاعيت (: الهيكل التىظيمي ملؤسست 2 -3رقم ) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، ُت ملاطظت الىهىُت للظُازاث الـىاغُت كظم املالُت و املداطباملصدر: ت الخجاٍز  .فسع وهسان ،املدًٍس
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 .ت فسع وهسان ت الخجاٍز        مظً الخظاباث باملدًٍس

ت. -  جدلير امليزاهُت للمدًٍس

 جىفُر الػملُاث املداطبُت. -

تجوبُم الىـىؾ اللاهىهُت للػ -  . مل و ذلً في كظم املىازد البؼٍس

ً ، املىاشغاث جددًد طُاطت ادازة  - ت ) الاحىز، الخىافص ، الخىظُف ، الخيٍى ت غلى مظخىي املدًٍس املىازد البؼٍس

 الاحخماغُت و غيرها (.

ىت -  .مساكبت الخٍص

 :قسم التجاري الفني: ٌعمل هذا القسم على 

م حمُؼ مىخجاث املاطظت. -  حظٍى

 جلدًم زدماث ما بػد البُؼ. -

 اغداد هُيلت و ؿُاهت بػم املىخجاث. -

 ملفاث البُؼ و كبىلها.مخابػت  -

 جىؿُل املىخىحاث مثل كوؼ الغُاز الى الفسوع التي جدخاج اليها. -

 املبحث الثاوي: عزض و جحليل هتائج قائمت الاستقصاء 

باملاطظت الىهىُت للظُازاث املىحهت لدظػت مظاولين  طىدىاٌو في هرا املبدث غسق و جدلُل مفـل الىخاثج الاطئلت

الىهىُت للظُازاث  الـىاغُت و ذلً للخػسف غلى زلافت املساحػت الدازلُت و الدظُير الظاثد في ماطظت الـىاغُت 

م هسح بػم الاطئلت في كاثمت الاطخلـاء و جىشَػها غلى  فسع وهسان و هرا مً زالٌ حمؼ املػلىماث غً هٍس

.ً  املظيًر

ً داخل املطلب الاول: عزض و جحليل الاسئلت الخاصت بثقافت املزاحعت  مؤسست الداخليت لدي املسيًر

 فزع وهزانالىطىيت  للسياراث الصىاعيت 

 : ما مفهىم املساحػت الدازلُت؟ؤالس

  ت، للد امللـىد مً هرا الظااٌ ان ًيىن طاالا مفخىخا ليل مظير فسؿت الخػبير غً وحهت هظسه الخاؿت بيل خٍس

ً املساحػت الدازلُت بانها وطُلت مساكبت حظخسدمها املاطظت   للخإهد مً خظً جوبُم الاحساءاث غسف اغلب املظيًر

اث و ما طوسجه مً زوى و ًىحد مً ٌػسفها بانها غبازة و مدي جوابم الاداء الفػلي لألغماٌ التي كامذ بها الظُاط

فهم في جددًد مفهىم زاؾ  غً وظُفت اهدؼاف الغؽ و جصخُذ الخوإ، و الاغلبُت منهم فلد ازخلفذ حػاٍز

ً املساحػت الدازلُت بالىظُفت التي تهخم بىكؼ اهظمت زكابت دازلُت  باملساحػت الدازلُت خُث غسف اخد املظيًر

ؼ مجاالث اليؼان و ذلً لخدظين هجاغت هظام املػلىماث الظاثدة و الخفُفت ان هرا الخػٍسف و ان فػالُت  في حمُ

اؿاب في مظالت جدظين هظام املػلىماث فان فُه هىع مً الغلى الن املساحػت الدازلُت ال تهخم بىكؼ اهظمت السكابت 

 طظت.الدازلُت، بل دوزها هى جلُُم فػالُت جلً الاهظمت التي وكػتها املا 

ً خٌى املساحػت  و وظخيخج مً الػسق الظابم ملسخلف الاحاباث، هلـا واضخا في املػلىماث التي بجىشة اغلب املظيًر

 .دم اهخمام فسع وهسان بهره املهمتالدازلُت و كد هسحػه الى غدم وحىد مـلخت مخػللت باملساحػت الدازلُت، وغ
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ً حىل اهداف 1 -3حدول رقم)  املزاحعت الداخليت.(: ثقافت املسيًر

 

 الخىسازاث  الازخبازاث

 (%اليظبت) الخىساز

اهدؼاف الازواء و الغؽ و الخجاوشاث بغسق  -1

 جصخُدها.

 املـادكت غلى الخظاباث و اللىاثم املالُت. -2

فدف و جلُُم مدي مالثمت و فػالُت اهظمت السكابت  -3

 الدازلُت.

7 

 

0 

2 

78 

 

0 

22 

 100 9 املجمىع

 .مً كاثمت الاطخلـاء 02زكم الظااٌ املصدر: 

 ؟املؤسست ماهىدوروظيفتاملزاحعتالداخليتفي: 2ؤالس

ً غلى الظااٌ ) ً مً اؿل حظػت 2ان احابت املظيًر ، خُث اهد طبػت مظيًر ( اججهذ بيظبت هبيرة هدى الخُاز الاٌو

ًسي مظيراث الدازلُت ان مهام املساحؼ الدازلي هي اهدؼاف الازواء و الغؽ و الخجاوشاث بغسق جصخُدها، بِىما 

 هي فدف و جلُُم مدي مالثمت و فػالُت الاهظمت السكابت الدازلُت املوبلت.

ً بالخوىزاث التي مظذ حصء مً الىظُفت خُث اؿبدذ  و جفظس هره الىخاثج الى خد هبير غدم مػسفت اغلب املظيًر

مً احل جدظين فػالُت و اداء املاطظت ،  املساحػت الدازلُت تهخم بخلُُم فػالُت اهظمت السكابت الدازلُت املخبػت،

ا لها. الخوإفُما اؿبذ اهدؼاف   و الغؽ زاهٍى

ً ح(  2 -3) رقم حدول   ىل مجال جطبيق املزاحعت الداخليت: ثقافت املسيًر

 اليظبت الخىساز الخىسازاث                  الاحاباث

 الػملُاث املداطبُت و املالُت.-1

 املجاالث الدؼغُلُت.-2

 الادازة.-3

 ول ما طبم.-4

0 

8 

0 

1 

0 

89 

0 

11 

 100 9 املجمىع

 ( مً كاثمت الاطخلـاء.3الظااٌ زكم ): املصدر

 ما مجاٌ جوبُم و جىفُر املساحػت الدازلُت :3ؤالس

 ( خٌى مجاٌ جوبُم املساحػت الدازلُت، فلد اهد مػظمهم ً ( بانها %89لهدف ازخباز املػلىماث التي بدىشة املظيًر

، بامللابل ابدي مظير واخد مً اؿل حؼمل وافت املجاالث الدؼغُلُت بما فيها الػملُاث املداطبت و املالُت وظُفت
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حؼمل ول املجاالث التي جم جددًدها في الجدٌو اغاله بما فيها الادازة، و التي  حظػت زاي مداًد فاملساحػت الدازلُت

ت و املخمثل في شخف ملفهىم مظخددر في  زاهئاملدًس الػام، و هرا حػٍسف  حػني خظب زاًه جلُُم غمل املدًٍس

 مجاٌ املساحػت الدازلُت.

ً خٌى جوىز مجاٌ املساحػت لخوبُم املساحػت - و مما طبم اجطح ان ًىحد هىان وعي هبير لدي حمُؼ املظيًر

الىظاثف و غملُاث  الدازلُت و التي لم حػد جلخـس غلى الىىاحي املداطبت و املالُت فلى ، بل امخدث ول املجاالث و 

 املساحػت الدازلُت.التي جخميز بها  الؼمىلُتاملاطظت بدون اطخثىاء ، الامس الري ًاهد زاؿت 

 مؤسست. ألًتاهميت املزاحعت الداخليت باليسبت  :(  3 -3حدول رقم )

 

 الخىسازاثالازخُازاج

 اليظبت الخىساز

ت لجمُؼ اهىاع املاطظاث.  كسوٍز

 الام )الىبري(.مهمت فلى في املاطظاث 

 ال فاثدة لها.

2 

7 

0 

22 

78 

0 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 04: الظااٌ زكم املصدر

 ؟ : هل جسون ان هىان اهمُت لىحىد وظُفت مساحػت دازلُت في مسخلف املاطظاث4ؤالس

الري زهص غلى اهمُت املساحػت الدازلُت باليظبت ملسخلف املاطظاث فلد الم اغلبُت  و فُما ًسف هرا الظااٌ

( ً ت فلى في املاطظاث الىبري )املاطظاث الام( و التي جخىفس غلى %78املظيًر (ان وظُفت املساحػت الدازلُت كسوٍز

هما اػاز املظير ان املساحػت  غدد هبير مً الػماٌ و غلى وظاثف و غملُاث غدًدة حظخلصم مساحػت دازلُت باملاطظت

ت الـىاغُت للظُازاث الىهىُتالدازلُت في ماطظت  م ) فسع وهسان(  غير كسوٍز الن ول الػملُاث جمس غلى الوٍس

ت و مهمت  ماطظت مهما وان حجمها او وؼاهها و حػىع هره الىخاثج غدم  ألًتالظلُم و الصخُذ، بانها وظُفت كسوٍز

 طظت اهمُت وظُفت املساحػت الدازلُت في حمُؼ اهىاع املاطظاث.ادزان مػظم املظاولين باملا 

 املزاحعت و الزقابت الداخليت (: مقارهت4 -3)زقمحدول

 الخىسازاث                                                     

 الازخبازاث

 اليظبت الخىساز

 وػم

 ال

 ال ادزي 

5 

3 

1 

55,6 

33,3 

11,1 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 5الظااٌ زكم :املصدر
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 ؟ : بساًً، هل ًىحد فسق بين املساحػت الدازلُت والسكابت الدازلُت5ؤالس

ً مً اؿل ان احابت  - املظاولين غلى هرا الظااٌ جىشغذ غلى الخُازاث الثالزت املوسوخت، خُث اهد زمظت مظيًر

ً وحىد اي ازخالف بين هرًً حظػت وحىد فسق بين املساحػت الدازلُت و السكابت  الدازلُت، بِىما هفد زالر مظيًر

 املفهىمين، في خين افصح مظير واخد باهه ال ٌػلم ان وان هىان فسق بُنهما.

ً خٌى هرًً املـولخين. -  و في الىاكؼ ان هره الىخاثج جىضح في مجملها اهه ًىحد هلـا فاضخا في زلافت املظيًر

ً: هظ(5 -3حدول رقم )  حىل املزاحع الداخلي زة املسيًر

 الخىسازاث                                                            

 الازخبازاث

 اليظبت الخىساز

 مفدؼا.

 حاطىطا.

 مظاغدا.

 زاي ازس

0 

0 

9 

0 

0 

0 

100 

0 

 100 9 عاملجمى 

 

 مً كاثمت الاطخلـاء 06لظااٌ زكم : ااملصدر

 الدازلي؟هُف جىظسون للمساحؼ : 6سؤال

ً خٌى الازخباز الثالث، اًً اهد حمُػهم بان املساحؼ لِع مفدؼا )ًبدث غً  للد جمدىزث احاباث املظيًر

الازواء ملػاكبت مسجىبيها( و ال حاطىطا و اهما هى شخف ًخم حػُِىه لهرا املىـب مً احل ازػادهم و مظاغدتهم في 

مظاغدجه جبلى هاكـت الكخـازها غلى حاهب واخد مً اداء مظاولُاتهم بؼيل افلل، و خظب زاي الباخث فان 

ت مً  اث الاداٍز اليؼان)املالي و املداطبي(، هرا في الىكذ الري البد فُه ان جسدم املساحػت الدازلُت حمُؼ املظخٍى

 زالٌ الخدكُم في وافت حىاهب وؼان املاطظت.

ً و بين املزاحع الداخلي (: طبيعت العالقت املىحىدة بين6 -3حدول رقم )  املسيًر

 الخىسازاث                                                           

 الازخبازاث

 اليظبت الخىساز

 غالكت حػاون 

 غالكت غداوة

 ال جىحد غالكت

7 

0 

2 

78 

0 

22 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 07طااٌ زكم : املصدر
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 الػالكت التي جسبى باملساحؼ الدازلي؟: ما هبُػت 7ؤالس

ً غلى الخُاز الاٌو و الثالث خُث اطدبػد حمُػهم -  ان جيىن غالكت غداوة بل غىع هراجىشغذ احاباث املظيًر

ً مً اؿل حظػت جلً الػالكت التي ججمػهم باملساحؼ بػالكت حػاون  ، فُما ذهب مظيران الى فلد وؿف طبػت مظيًر

 اًت غالكت بُنهم و بِىه.الخإهُد غلى غدم وحىد 

و ما ًمىً اطخيخاحه مً زالٌ كساءجىا للمػوُاث الجدٌو اغاله ان هىان غالكت حػاون بين املساحؼ الدازلي و بين 

اث التي لها غالكت مباػسة او غير مباػسة بالجىاهب املالُت و املداطبُت و التي هي مىكىع  مظاولي الاكظام و املدًٍس

ىفرها املساحؼ الدازلي زالٌ الظىت. و وؼير هىا الى ان جىاحد مثل هره الػالكت لِع داثما مهماث املساحػت التي ً

هى امس ممض ى مً كبل مدًس غام للماطظت، و ًلصم بمىحبه زة دازلُت فمثل الخيلُف باملهمتجللاثُا، بل جدىمها ادا

ت املػىُت حظهُل جىفُر جلً املهمت، و بالخالي فهى  اث الاداٍز كساز مخلمً لوبُػت الػالكت املفسوكت بين  حمُؼ املظخٍى

 املساحؼ و املظير باملاطظت.

لي عىد قيامه بعمله داخل (: الىثائق التي ًطلبها املزاحع الداخ7 -3الجدول رقم )

 املؤسست

 الخىسازاث                                                            

 الازخبازاث                                   

 اليظبت الخىساز

 الفىاجير

 امليزاهُاث و الىزاثم الخاؿت باملداطبت 

 ت اللُادةلىخ

 ول ما طبم

 

2 

1 

1 

5 

22,22 

11,22 

11,11 

55,56 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 08طااٌ زكم : ملصدرا

 هسف املساحؼ الدازلي غىد كُامه بػملُت املساحػت الدازلُت في ماطظخىم؟: ما هي الىزاثم املولىبت مً 8ؤالس

با غلى هرا الظااٌ اي  ً جلٍس ً مً اؿل  5للد احاب هـف املظيًر ان الىزاثم الاهثر هلبا مً هسف املساحؼ  9مظيًر

الدازلي غىد كُامه بػملُت املساحػت الدازلُت هي ول مً الفىاجير و امليزاهُاث و الىزاثم الخاؿت باملداطبت و لىخت 

ادة(، فدين اهد مظيران ان اٌو وزُلت ًولبها املساحؼ هي الفىاجير ػيل لىخت اللُ 02اللُادة )اهظس الى امللخم زكم 

ػيل الفىاجير(، واما مظير واخد مً اؿل حظػت اهد ان لىخت اللُادة هي اهثر هلبا  03ملساحػتها)اهظس الى امللخم زكم 

خد ان الىزُلت حػوي له هظسة ػاملت خٌى وكػُت املاطظت، بِىما احاب مظاوٌ وا ألنهامً هلب املساحؼ الدازلي 

 الاهثر هلبا هي امليزاهُاث.) املظير في مـلخت املداطبت و املالُت(
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الىطىيت للسياراث املطلب الثاوي: عزض و جحليل الاسئلت الخاصت بثقافت التسيير داخل مؤسست 

 فزع وهزانالصىاعيت  

 ست الىطىيت للسياراث الصىاعيت مؤس (:هىع8 -3) حدول رقم

 

                          الازخبازاث                                                       الخىسازاث                                                       

 اليظبت الخىساز

 ماطظت ؿىاغُت

 ماطظت مالُت

 ماطظت زدماث

1 

5 

3 

 

11,11 

55,56 

33,33 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 09الظااٌ زكم : املصدر

 : ما هىع ماطظخىم ؟9ؤال س

-  ً ً اشاء الدظُير بماطظتهم كمذ بوسح هرا الظااٌ، خُث كاٌ زمظت مظيًر في طُاق البدث غً مىاكف املظيًر

 جدخاج مبالغ هبيرة غىد كُامها بػملُت البُؼ.....الخ، ألنهامً اؿل حظػت انها ماطظت مالُت 

ً مً اؿل حظػت انها ماطظت زدماث  جلدم زدماث ما بػد البُؼ مثل الـُاهت، بُؼ  ألنهاواما احاب زالر مظيًر

جلىم بـىاغت الظُازاث الـىاغُت و خظب ما  ألنهاكوؼ الغُاز و اما مظاوٌ واخد اهفسد بساًه بانها ماطظت ؿىاغُت 

جلىم بـىاغت الظُازاث و بُػها و جلدًم زدماث  ألنهاماطظت ؿىاغُت و زدماجُت و مالُت في هفع الىكذ  فةنهادزض 

 ما بػد البُؼ هـُاهت و بُؼ كوؼ الغُاز مثال.

ت م: (9 -3حدول رقم )  ستمزة التسيير عمليت دائٍز

 

 الازخبازاث                                                     الخىسازاث

 اليظبت الخىساز

 الخسوُى

 الخىظُم

 السكابتالخىحُه و 

 ول ما طبم

0 

0 

1 

8 

0 

0 

11 

89 

 100 9 املجمىع

 مً كاثمت الاطخلـاء 10طااٌ زكم : املصدر

 : الدظُير هى:11ؤالس

- ( ً ت مظخمسة جلم ول مً الخسوُى و الخىظُم و الخىحُه و %89ان مػظم املظيًر ( اهدوا بان الدظُير غملُت داثٍس

ابدي مظير واخد مً اؿل حظػت زاًه املداًد فالدظُير هى غبازة غً جىحُه و السكابت فلى، و  السكابت، و بامللابل
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خظب دزاطدىا فان الدظُير هى مجمىغت مً الػملُاث امليظلت و املخياملت و التي حؼمل ول مً الخسوُى و الخىظُم و 

 الخىحُه و السكابت.

 لسياراث الصىاعيت الىطىيت لهىع التسيير في مؤسست  :(11 -3حدول رقم )

 

 الخىسازاثالازخبازاث                                                    

 اليظبت الخىساز

 حُد

 مخىطى

 زدت

2 

7 

0 

22 

78 

0 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 11الظااٌ زكم : املصدر

حظُيرها غلى مجمىغت مً الالُاث للد اهد طبػت مً اؿل حظػت ان الدظُير في ماطظت مخىطى ألنها حػخمد في  -

ً مً اؿل حظػت و  ان ماطظت لها حظُير  ؤحابىااملُياهيزماث املسخلفت و غلى هفاءاث مخىطوت هىغا ما، اما مظيًر

ً و هرا ما الخظذ اها حػخمد غلى هفاءاث و زبراث غالُت و الخيظُم بين املـ ألنهاحُد  الح و زوح املبادزة بين املظيًر

 .فيل مـلخت جخمم الازسي ظت لماطلشخـُا زالٌ دزاطتي 

 الصفاث الىاحب جىفزها في املسير (: 11 -3)زقملحدو 

 

 الازخبازاث                                                        الخىسازاث

 

 اليظبت الخىساز

 الػملاملىظم وزب 

 املػالج

 املفاوق

 ول ما طبم

7 

2 

0 

0 

78 

22 

0 

0 

 100 9 املجمىع

 

 ( مً كاثمت الاطخلـاء. 11الظااٌ زكم ): املصدر                                

 :ما هى املظير في هظسن؟11ؤالس

- ( ً ًبادز في الخغُير و  ألهه( اي طبػت مً اؿل حظػت ان املظير ٌػخبر املىظم و زب الػمل %78احاب حل املظيًر

اما مظاوالن مً اؿل حظػت احاب باهه مػالج ألهه ًخفادي املؼاول كبل الخػدًل بػد مػسفخه و زؿده للمؼيل، 

وكىغها و ٌػمل غلى خلها بخىشَؼ املىاد املخاخت للماطظت. و في دزاطدىا ٌػخبر مػالج و مىظم و زب الػمل و مفاوق 

ٌى الالتزاماث و جلدًم الخىاشالث و هرا ًجدز باإلػازة ان ازخـاؾ املظير هى الري ألهه ًلىم اًلا بةبسام الػلىد و كب

 ًددد له الدوز الري ًجب غلُه جإدًخه.
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 التسيير( : مبادئ 12 -3حدول رقم )

 

 الازخبازاث                                                    الخىسازاث

 اليظبت الخىساز

 جلظُم الػمل

 الاهلبان

 زوح الجماغت

 ول ما طبم

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

100 

 100 9 املجمىع

 

 مً كاثمت الاطخلـاء. 12الظااٌ زكم : املصدر

 :للدظُير مبادت غامت ما هي؟12ؤالس

ً اهه مبادت الػامت للدظُير حؼمل ول مً جلظُم %100للد اهد )- ً اي حظػت مً اؿل حظػت مظيًر ( مً املظيًر

ه و الاهلبان خُث هرا الازير هى كسوزة اخترام  الػمل و الري ًىوبم غلى حمُؼ الاغماٌ طىاء واهذ فىُت او حظيًر

مىغت في الاجداد و حظخلصم جامين زوح جخمثل كىة املج اما زوح الجماغت باألوامس الىظم و اللىاثذ ، وغدم الازالٌ 

مىثفت، وخُث ذهس مظاولين اهه جىحد مبادت ازسي منها املبادز و اطخلساز الاشخاؾ ووخدة وحىد اجـاالث  الجماغت

 الامس باإلكافت الى الظلوت و املظاولُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                      دراست ميداهيت في املؤسست الىطىيت للسياراث الصىاعيت

  

47 
 

 

 خالصت الفصل 

للد كمىا مً زالٌ هرا الفـل بدزاطت مُداهُت لخالت ماطظت بىهسان املسخـت بسدماث البُؼ و ما بػد البُؼ و 

جوىز و هظسة غامت غً املاطظت الىهىُت للظُازاث الـىاغُت  مً خُث وؼإة  بلىالـُاهت، و ذلً بالخػسق 

 وؼاهاتها و هُيلها الخىظُمي. ؤهمو  ؤهدافاملاطظت، و 

الىهىُت للظُازاث  املاطظتمً زالٌ هره الدزاطت غلى زلافت املساحػت الدازلُت و الدظُير دازل  هما جم الخػسف

وهسان" مً زالٌ غسق و جدلُل مفـل لىخاثج كاثمت الاطخلـاء خُث لىخظ هلـا واضخا فسع ججازي "الـىاغُت 

ً خٌى املساحػت الدازلُت اما باليظبت  ً في في املػلىماث التي بدىشة اغلب املظيًر للدظُير فيان هىان بػم املظيًر

 اللمت و ذلً باإلحاباث اللُمت غلى بػم الدظائالث خٌى الدظُير.
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جمىح املؤسساث اهمُت كبيرة لحماًت ممخلكاتها و حقىقها خصىصا مع كبر حجمها و ذلك حفاظا على بقاءها       

اسخمسازها، هرا ما ادي باملسؤولين الى ضسوزة وضع هظام السقابت الداخلُت فعال كفُل بحماًت هره املؤسساث و 

مىحىداتها مً شتى اعمال الخالعب و الاهمال و ًضمً سير عملُاتها و سالمت العملُاث املحاسبُت و الىزائق املالُت مً و 

ضسوزتها و حاالث الغش و التزوٍس و الاخطاء، ومً خالل هرا البحث جم ابساش الجىاهب العامت املخعلقت باملساحعت الداخلُت 

ق فحصفي املؤسست كىنها  جكدس ي دوزا هاما ف   ي ضبط الىظام املحاسبي للمؤسست الاقخصادًت عً طٍس

 ألهظمتمباشس على السير الحسً  جأزير مً  لها ملاجقُُم السقابت الداخلُت، و جظهس اهمُت املساحعت الداخلُت في املؤسساث  و 

 السقابت  الداخلُت املطبقت.

 اختبار الفرضيات:

  قت و الاسلىب التي ًخم مً خالله ادماج  حعخبرالدسُير حُث  في مفهىم املخمثلتحعخبر الفسضُت الاولى صحُحت و الطٍس

ت و املادًت و ًخحسبه هرا الاسلىب مً خاللو  ط و الخىظُم و الخىحُه عدة عملُاث و منها الخخطُ جيسُق املىازد البشٍس

 ؛السقابتو 

 ؛بساش و اكدشاف هقاط القىةاما باليسبت للفسضُت الثاهُت صحُحت اي ان املساحعت الداخلُت حعمل على ا  

  ق جقُُم هظام ا عًو الضعف داخل املؤسست و ذلك  ؛لسقابت الداخلُت و جقُُم فعالُخهطٍس

  و فُما ًخص الفسضُت الثالثت فهي صحُحت، اي ان املساحعت الداخلُت حساهم في جحقُق اهداف املؤسست اي اذا

 حساهم في جحقُق اهداف املؤسست.هجحذ املساحعت الداخلُت في جحقُق اهدافها فهي برلك 

 النتائج املتوصل اليها:

 ق فحص و جقُُم اوشطتهااملساحعت الداخلُت هي وظُفت جقُُم مسخقلت جيشا داخل املىظمت بهدف خدم  ؛تها عً طٍس

  د الحاحت الههاحعمل املساحعت الداخلُت على مىع و جقلُل حدور الا  ؛خطاء وهرا ما ًٍص

  عت عً هظام السقابت الداخلُت، و جمكنها بسسعت  قازئهاباهه ٌعطي ملعدها او ًخميز اسلىب خسائط الخدفق فكسة سَس

شكال و السمىش التي هرا الاسلىب ان ٌسخعمل الا حىدجه فعلى املساحع عىد اسخعمالها سهىلت اكبر في الخحكم عً مدي و 

 ؛ًساها مىاسبت

 على عدم اقخصاز اسخعمال قىائم الاسخقصاء لخقُُم السقابت الداخلُت، اي الخقُُم ال ًقخصس على اسخعمال  الخأكُد

 القىائم فقط، و هرا زاحع الى ان قىائم الاسخقصاء ال جؤدي الى فهم حقُقي.

 التوصيات و الاقتراحات:

 ؛ادة الاهخمام باملساحعت الداخلُتالعمل على ٍش 

  ؛لى مسخىي الفسوع الخابعت للمؤسستالداخلُت عجىفير اقسام املساحعت 

 لكي جكىن لهم زقافت حىل كل وظائف امل ً يُت للمسيًر  .ؤسست الااصت باملساحعت الداخلُتالقُام بدوزاث جكٍى
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 افاق الدراسة:

  حعد املساحعت الداخلُت مً اهم الىظائف الداخلُت داخل اي مىظمت و بالخالي ًحخاج هرا املىضىع لدزاساث اخسي 

 اكثر جفصُال و ًمكً ان جخمحىز حىل:

 ؛ىحُا املعلىماثلُت في الجصائس في ظل بِئت جكىىلمسخقبل مهىت املحاسبت و املساحعت الداخ  -

ت.  -  واقع املساحعت الداخلُت في املؤسساث الجصائٍس
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I. .اسئلة عامة محعللة باملساجعة الداخلية 

 ؟ "L’AUDIT - INTERNEما امللصىد باملساجعة الداخلية " -1

..............................................................................................................................................................................

.... 

 ما هى دوز وظيفة املساجعة الداخلية باملؤسسة؟ -2

  شات.ا  اهخشاف الاخطاء، الغش و الحجاو 

 املصادكة على الحسابات و اللىائم املالية. 

 فحص و ثلييم مدي مالئمة و فعالية اهظمة السكابة الداخلية.                

 

 ما مجال ثطبيم و ثىفير املساجعة الداخلية. -3

 العمليات املحاسبية و املالية.   

املجاالت الخشغيلية )ول اليشاطات، الىظائف و العمليات التي ثلىم بها                                  

 املؤسسة(.                                                                                    

 الادازة    

 ول ما سبم

 

 اجعة الداخلية؟هل ثسون ان هىان اهمية لىجىد وظيفة املس  -4

 طسوزية لجميع اهىاع املؤسسات.

 مهمة فلط في املؤسسات الىبري.

 ال فائدة لها.

 

 بساًك، هل ًىجد فسق بين املساجعة الداخلية و السكابة الداخلية؟ -5

 وعم                            ال                              ال ادزي 

 

 

 

 

 



 الداخلي؟هيف ثىظسون للمساجع  -6

 مفخشا

 جاسىسا

 مساعدا

 زاي اخس

 

 ما طبيعة العالكة التي ثسبطىم باملساجع الداخلي؟ -7

 جعاون 

 عداوة

 ال ثىجد عالكة

 

 ما هي الىثائم املطلىبة مً طسف املساجع الداخلي عىد كيامه بعملية املساجعة في مؤسسحىم؟ -8

 الفىاثير

 امليزاهيات و الىثائم الخاصة باملحاسبة

 لىحة الليادة 

 ول ما سبم
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 امللخص 

لك من خالل وذ الاقخصاديتالى معرفت الدور التي جلعبه املراجعت الداخليت داخل املؤسست   تهدف هده الدراست   

فمعظم املؤسساث في وقخنا الحاضر جقىم بمحافظت على اصىلها و امىالها معرفت الاطار العام للمؤسست و الدسيير 

ودلك عن طريف وضع هظم رقابيت وحيث جرغب ادارة املؤسست دائما للخحقق من ان هظم الرقابت التي فامذ بىضعها 

يها الادارة تي حغخمد علدور املراجعت الداخليت  حيث حعخبر هده الاخيرة الاداة الاداريت ال يأحيحعمل بطريقت سليمت وهنا 

الرقابيت و جقييمها و في الاخير  ان للمراجعت دور فعال في محاربت الغش و الاخخالس  باإلجراءاثالخخبار مدي الالتزام 

  .التزوير و هدا ما يضمن السير الحسن للمؤسست الاقخصاديتو 

.الرقابت الداخليت ،املراجعت الداخليت ،الدسيير   :الكلمات املفتاحية  

  

Résumé :  

   Cette étude vise à connaître le rôle joué par l'audit interne au sein de l'institution économique grâce à la 

connaissance de l'institution et le cadre général de gouvernance la plupart des institutions à l'heure 

actuelle protège ses actifs et ses fonds , Et à travers le développement des systèmes de contrôle et où les 

administrateurs de la Société souhaite toujours pour vérifier que les systèmes de contrôle qui ont  été 

placé  Fonctionne correctement . 

Vient le rôle de l'audit interne lorsque ce dernier est considéré comme un outil administratif qui 

dépendent de l’Administration pour tester l'étendue des procédures de conformité et d'évaluation 

réglementaire et enfin en dernier que la revue a un rôle actif dans la lutte contre la fraude et détournement 

de fonds et falsification Cela garantit le bon fonctionnement de la Fondation économique. 

Mots-clés : Audit interne - Contrôle interne- gestion. 
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