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:عامة مقدمة  

حسعى ألاهظمت العاملُت دائما إلى اجخاذ الخدابير النفُلت بخىفير أخسً الشسوغ املىاسبت واملالئمت لىمى الاقخصاد 

ألاخير ًمثل الجصء ألاعظم والسليزة على وحه العمىم ، والجاهب املالي واملصسفي على الخصىص إذ أصبذ هرا 

ع النبري .                          ألاساسُت لهره ألاهظمت ملا جدخله مً مهاهت خاصت وأنها حساهم في عملُت اسدثماز املشاَز

ولخجىب أي خلل في هرا الىظام الري سُؤثس بالظسوزة على مامل الاقخصاد الىػني البد مً وحىد هظام بىهي 

ت والالشمت ملىاحهت أي عجص مالي ًخؼلبه اليشاغ الاقخصادي فعاى في م ساهمخه لخىفير املىازد املالُت الظسوٍز

                  .                                                                                                                             وذلو هظسا لؼبُعت عمل البىو

ولهي ًهىن أي قؼاع اقخصادي فعاى في هخائجه ًجب أن ٌسدىد إلى هظام قىي خاصت البىىك ، ولهرا جؼىز 

الخدقُق الداخلي بىسائل وإحساءاث ساعدجه في جىفُر مهامه وأهدافه بدُث ًخم الترليز على حهىد إدازجه هدى 

      دازاث البىىك هي ألثر املؤسساث اخخُاحا       املجاالث ألالثر خؼىزة وذاث ألاهمُت النبري في امليشاة ، إن إ

إلى جؼبُق إحساءاث الخدقُق الداخلي وفق ما جفسطه املعاًير الدولُت والتي هصذ عليها املىظماث املهىُت العاملُت     

بت ) لجىت باشى ( وهي الجهت املعىُت بالسقابت على البىىك في مخخلف دوى العالم . ولرلو ٌعخبر هظام السقا

الداخلُت اخد أهم إلاحساءاث التي جخخرها البىىك في مىاحهت املخاػس والحد منها ، خُث أن وطع هظام زقابت 

خم جؼبُقه مً قبل ألافساد وإلادازة ، ٌشهل خماًت للميشاة مً املخاػس  و داخلُت ًمخاش بالنفاءة والفاعلُت ، ٍو

قلل اخخمالُت الخعسض لها إلى خد ممنً عُت واملىظماث الدولُت  التي جىاحهها  ٍو .  و قد أولذ الجهاث الدشَس

ت  مىطىع السقابت الداخلُت اهخماما بالغا ، خُث وطعذ لجىت باشى املعىُت بالسقابت على أعماى البىىك املسلٍص

وػلبذ مً البىىك الالتزام به . لما زلصث البىىك في مخخلف الدوى على هرا  ز لخقُُم أهظمت السقابت الداخلُتإػا

عاث والقىاهين املىظمت للعمل املصسفي امل .                                                                                                                  ىطىع مً خالى الدشَس

املىطىعت مً ػسف السقابُت  إلاحساءاثالبىو ولرلو جصحُذ  أصىى على خماًت الخدقُق الداخلي  لهرا ٌعملو 

إلادازة مً خالى قُام املدقق الداخلي بفدص وجقُُم هظام السقابت الداخلُت باالسخعاهت بمجمىعت مً الىسائل 

                                          وفق عدة مساخل وصىال إلى الخقُُم النهائي لها بئعؼاء هصائذ للبىو وحعالُق خىى العملُاث املالُت.

                                            ى هرا البدث هجُب على الدسالى السئِي ي الخالي                                                   ومً خال

                                  ليف يساهم التدقيق الداخلي في تحسين وضعية البنوك ؟                                              

                                 واهؼالقا مً إلاشهالُت ًمنً ػسح بعع ألاسئلت الفسعُت هىحص فُما ًلي                                          

                     ( ـــ ما املقصىد بالسقابت الداخلُت والخدقُق البىهي ؟ وما هي البىىك ؟ وما هي وظائفها ؟                  1
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                       ( ـــ ما هى الخدقُق الداخلي ، معاًيره ، أهىاعه ، وخدماجه ووسائله ؟                                        2

فُت ؟ وما هي إحساءاتها ؟                   3     ( ـــ ما هي مهاهت الخدقُق الداخلي في بىو الفالخت والخىمُت الٍس

                     ولإلحابت على الدسالالث ازجأًىا إلى ػسح بعع الفسطُاث التي سخهىن مىؼلق الدزاست وهي ماألحي           

                                                              .          خدقُق الداخلي ٌسمذ بالخألد مً صحت البُاهاث والاعخماد عليها ( ـــ ال 1

                                                                      .     معاًير الخدقُق الداخلي في السماث وألاداء ومساقبت الخىفُر جخمثل  ( ـــ2

ف( ـــ   3  .        ُت ًظمً السير الحسً والشفافُتجؼبُق الخدقُق الداخلي في بىو الفالخت والخىمُت الٍس

                                                                            اختيار املوضوع :                                                                                   أسباب 

                                                        هرا املىطىع منها                                تدزاسمً ألاسباب دفعخىا الخخُاز  هىاك حملت

                    ـــ بدنم جخصصىا الري له عالقت باملىطىع " جخصص جدقُق مداسبي ومساقبت الدسُير " .                   

                                                                                                                                                          ـــ قُمت وأهمُت هرا البدث .

 ـــ هظسا لىقص مساحع الخدقُق البىهي في املنخبت .                       

                                                                                                                                                         :                  بحث أهمية ال

عت والدوز الري جلعبه البىىك في دفع عجلت الاقخصاد حاءث أهمُت هره  هظسا للخؼىزاث الاقخصادًت السَس

  حعٍسف ي والخدقُق البىهي . إطافت إلى لتي جنمً في الخعٍسف بأسس مل مً وظُفت الخدقُق الداخلالدزاست ا

 فعالُت الخدقُق في وشاغ البىىك ومداولت معسفت مدي الخؼابق بين الجاهب الىظسي والىاقعي . 

                                                                                                 املنهج املستخدم :                                                                

لإلحابت على إلاشهالُت املؼسوخت والىصىى إلى الىخائج املسحىة اعخمدها املصج بين املىهج الىصفي في الجاهب 

                                              الىظسي لصُاغت البدث املنخبي واملىهج الخدلُلي في الجاهب الخؼبُقي .                                   

                                                                                راسة :                                                                                               تقسيم الد

                                                                                    لقد جقسُم البدث إلى حاهبين                                                 

                                               الجاهب الىظسي الري جم جقسُمه إلى فصلين                                                            

                                             للخدقُق الداخلي                                                           الفصل ألاوى   إلاػاز الىظسي 

                                               الفصل الثاوي   الخدقُق الداخلي وفعالُخه في البىىك                                                   

                                          أما الجاهب الخؼبُقي جم جقسُمه إلى فصل واخد                                                          

فُت   الفصل ألاوى   الخدقُق الداخلي في بىو الفالخت والخىمُت الٍس
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 :    جمهيد

هى َطل أزدهاه أن ًٙىن لإلخاؾت بمىغىم الخدُْٔ الداخلي خُث وظخهسع أوال مُاهُم نامت خٛى الخدُْٔ 

ٗاهذ ألاٖبر ْبىال واطخخداما وأهمُخه وأهداَه وأهىانه ومهاًيره التي ًجب  الداخلي ومساخل جؿىزه التي 

        ُت للخدُْٔ الداخلي اإلاخمثلت اخترامها نىد الُٓام بأي وشاؽ جُُٓمي ، ووظخهسع زاهُا اإلاددداث الىقُُ

    في خدماث التي ًٓدمها الخدُْٔ الداخلي ووطابله ونالْخه بالخدُْٔ الخازجي .

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                     الخدُْٔ الداخلي                                       أطاطُاثاإلابدث ألاٛو : 

                                                                                                      اإلابدث الثاوي : اإلاددداث الىقُُُت للخدُْٔ الداخلي 

ابت الداخلُت                                                                                                                                                                                                                                                                                             اإلابدث الثالث : ؤلاؾاز الهام للْس
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                                                                                            الداخلي التدكيم أساسياث :لا لو أ املبدث

                     

د لٓي ْبىال ٖبيرا في الدٛو اإلاخٓدمت ومو جؿىز اخلي خدًثا باإلآازهت مو الخدُْٔ ٌهد الخدُْٔ الد الخازجي ْو

س الخدُْٔ الداخلي وجىطُو هؿاّ نمله بدُث ٌظخخدم ٖأداة لُدظ  اإلاطاٍز أضبذ مً الػسوزي جؿٍى

م مدي َانلُت ابُت وإمداد ؤلادازة باإلاهلىماث. وجٍٓى    ألاطالُب الْس

                                                                                            جطوره  لومزاخل الداخلي التدكيم مفهوم: لا لو أ املطلب

  الداخلي التدكيم مفهوم: لا لو أ الفزع

 وألاؾساٍالخدُْٔ الداخلي وهرا باخخالٍ الهُئاث  حهاز ًِفي  إليهالٓد حهددث الجىاهب التي جم الخؿّس 

 ٛ َُما ًليجطب في هُع الهدٍ وطىداو  أجها إالالطادزة ننها وزيم الاخخالٍ الش٘لي بين هره اإلاُاهُم 

                                                                                                                            : بهؼ الخهاٍزِ للخدُْٔ الداخلي إقهاز 

ٙي 1  نلى اهه : 1971وشسجه التي أضدزها نام   (IIA)للمدْٓين الداخلُين   ــ نٍس اإلاههد ألامٍس

ساحهت الىىاحي اإلاداطبُت واإلاالُت وألانماٛ ألاخسي "وشاؽ جُُٓم مظخٓل وشا داخل اإلاؤطظت حهمل نلى م

ت حهمل نلى ُْاض وجُُٓ ابت إداٍز ابت ألاخٖخدمت لإلدازة وهى وطُلت ْز  سي ".م َهالُت وطابل الْس

 نلى اهه : (IIA) ــ ٌشير الخهٍسِ الجدًد إلاههد اإلادْٓين الداخلُين 2

ادة ُْمت اإلاىكمت وجدظين نملُاتها ومظاندتها  جأُٖد" وشاؽ مظخٓل         مىغىعي واطدشازي مطمم لٍص

ً مدخل مىكم ومىػبـ لخُُٓم وجدظين َهالُت  أهداَهانلى اهجاش  ابت  إدازةبىاطؿت جٍٙى اإلاخاؾس والْس

 1ونملُاث الخد٘م ".

ً الداخلُين   3  اهه :نلى  (IFACI)ــ نٍس اإلاههد الُسوس ي للمدْٓين واإلاظدشاٍز

ت   ألحل" الخدُْٔ الداخلي نبازة نً وقُُت ، خبرة مظخٓلت مىحىدة داخل اإلاؤطظت وهرا إلاظاندة اإلادًٍس

ٗان مً  إال اإلاساْبت الهامت ليشاؾاتها  م لىكام بدال مً خبرة وهرا زيم  ألاحدز اهه   أجهاالخٙلم نً وقُُت جٍٓى

حشابه إلى خد ٖبير ؾبُهت نمل بهؼ  وأهداٍمل وؾبُهت نمهىت لها جٓىُاتها ومىهجُاتها ووطابلها الخاضت 

ٗالخدُْٔ   2مُدش الحظاباث . أو اإلاهً الحسة )مهىت خبرة ( 

      بأهه:الىقابِ التي جسج٘ص نليها اإلاؤطظاث َٓد نٍس  أهمٌهد الخدُْٔ الداخلي مً ــ  4

بشٙل مظخمس لػمان دْت  ؤلادازةوشـ مظخٓل داخل اإلاؤطظت جيشئه  أوحه أو ألاهكمت" مجمىنت مً 

ٛ اإلاظخخدمت لحماًت  الاخخُاؽمً ُٖاًت  والخأٖد وؤلاخطابُتالبُاهاث اإلاداطبُت  وممخلٙاث اإلاشسوم  أضى

ت وؤلاحساءاثللظُاطاث والخؿـ  اإلاىقُين إجباموالخدٓٔ مً  ُاض ض ؤلاداٍز الخُت جلٚ اإلاسطىمت لهم ْو

                                                           
  .46ص ،2010 نمان، لليشس،داز الطُاء  والحٙىمي،الخدُْٔ الداخلي  حمهت،اخمد خلمي ـ 1

Manuel de k .p.m. gـ 2    ،  "audit service manuel ، "francise ، mai 1995 ،  p  3. 
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ابت  الخؿـ والظُاطاث وحمُو أداء مهامها واْتراح الخدظِىاث الالشم إدخالها نليها في  ألاخسي وطابل الْس

 1إلى دزحت الُ٘اءة ؤلاهخاحُت الٓطىي في غىء الٓدزاث الحالُت . وذلٚ ختى جطل اإلاؤطظت

" وقُُت داخلُت جابهت إلدازة اإلايشاة لخهبر نً وشاؽ داخلي مظخٓل إلْامت :الخدُْٔ الداخلي نبازة نً ــ  5

ت بما  ابت ؤلاداٍز ؿلبه ؤلادازة أو الهمل نلى خظً لخُُٓم مدي جىأَ الىكام مو ما جخ َيها اإلاداطبتالْس

 2اطخخدام اإلاىازد بما ًدٓٔ الُ٘اًت ؤلاهخاحُت ". 

هٍس ٖرلٚ نلى اهه :" وشاؽ وقُُي ًؤطع داخل اإلاىكمت لخُُٓم أوشؿتها ومدي جؿبُٔ ألاهكمت ــ  6 َو

را التزام الهامل ت بالظُاطاث والخؿـ وؤلاحساءاث اإلاالُت واإلاداطبُت َيها ٖو اث ؤلاداٍز ٗاَت اإلاظخٍى ين في 

ادة الُانلُت وجدظين ألاداء وحهدٍ الخدُْٔ الداخلي نمىما إلى جُُٓم هكام  اإلاىغىنت مً ْبل ؤلادازة لٍص

ابت الداخلُت بأْل الخٙالُِ وجٓدًم لدنم اإلاهلىماث لإلدازة الهلُا ".                                                                         3الْس

ِ الظابٓت أن وقُُت الخدُْٔ الداخلي مً انم واشمل مً مجسد الخدُْٔ اإلاالي  الخل مً حمُو الخهاٍز ٍو

ت والدشًُلُت ٖخُُٓم والظُاطاث وؤلاحساءاث واْتراح الظبل  واإلاداطبي وإهما جمخد لدشمل اإلاجاالث ؤلاداٍز

سها وجُُٓا                                     مً حاهب اإلاىقُين وخظً اطخًالٛ اإلاىازد والُ٘اءة . م الالتزامإلاىاطبت لخؿٍى

                                                                              ومً خالٛ هره الخهاٍزِ وظخيخج خطابظ الخدُْٔ الداخلي هي : 

خلي والهملُاث التي جخػو لُدظ وجُُٓم اإلادْٔ الدا ألاوشؿتـــ الخدُْٔ الداخلي وقُُت مظخٓلت نً بُٓت 

.                                         لي ومدي ْبىلها والانخماد نليهاهخابج اإلادْٔ الداخىغىنُت وهره الاطخٓاللُت جدٛ نلى م

                    اإلاؤطظت.                           في  ألاوشؿتَدظ وجُُٓم حمُو ـــ جخخظ وقُُت الخدُْٔ الداخلي بمهمت 

ت اإلاسطىمت .                                        ابُت حهسع جُُٓم الظُاطاث وؤلاحساءاث ؤلاداٍز                                     ـــ أداة ْز

 4ت الْتراح الخدظِىاث الالشمت إلدخالها .ـــ الخدُْٔ الداخلي وقُُت اطدشاٍز

أ

أ

أ

أ

                                                           
ابت اإلاالُت  الخؿُب،خالد زايب ـ  1  . 130ـ 120ص ص ،  2010م٘خبت اإلاجخمو الهسبي لليشس ، نمان ، والداخلُت ،مُاهُم خدًثت في الْس
  .227ص  ،2001 نمان، اإلاخٓدمت،مُاهُم الخدُْٔ  للمداطبين،ـ اإلاجخمو الهسبي 2
د ضالح  3 ُت ، وزْت بدث مٓدمت إلى اإلالخٓى الىؾني إلاهىت الخدُْٔ في الجصابس ، طُ٘٘دة ، ـ ٍَس ، دوز الخدُْٔ الداخلي في إدازة اإلاخاؾس اإلاطَس

 .  16، ص  11/12/2010
رٖسة ماحظخير ، حامهت اخمد مخلىٍ  مدمد ، اإلاساحهت الداخلُت في قل اإلاهاًير الدولُت للمساحهت الداخلُت في البىٕى ، الخجازة ألازدهُت ، مـ   4

 .  50، ص  2006الجصابس ، 
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                                                                الفزع الثاوي : مزاخل جطور التدكيم الداخلي                           

                                  الخدُْٔ الداخلي    وأهداٍؿىز مُهىم ووقابِ جًىضح  (: 1ــ  1)الجد لو  

            الثالثت:املزخلت 

التسعيىاث ـ الوكت 

 الحالي 

املزخلت الثاهيت :            

 التسعيىاث ــ الثماهيىاث 

:             لا لولىاملزخلت 

ـ  لاربعييياث

 الخمسييياث 

مزخلت جطور التدكيم 

 الداخلي 

ابت  أداة  إوشابُت وأداةْز

ير  ت وجَى واطدشاٍز

الهلُا  لإلدازةاإلاهلىماث 

 ولجىت الخدُْٔ 

اًت  أداة  ْو

  إوشابُت أداة

طبيعت  لوظيفت التدكيم  ووْاًت وخماًت  أداة

 الداخلي 

 وإدازةحمُو الهملُاث 

مت   اإلاخاؾس والحٖى

الهملُاث اإلاالُت  حمُو نملُاث اإلايشاة 

 واإلاداطبُت 

هطاق عمل التدكيم 

 الداخلي 

ابت الالتزام وجٓدًم  ْز

اإلآترخاث وجُُٓم 

الهملُاث إدازة اإلاخاؾس    

مت    و الحٖى

ابت الالتزام وجُُٓم  ْز

 ألاداء وجٓدًم اإلآترخاث 

ابت الالتزام وزْابت  ْز

الىاخُت اإلاالُت 

 واإلاداطبُت 

 عمليت التدكيم  أهداف

الخدٓٔ والخُُٓم 

والخدُْٔ نلى أطاض 

 اإلاخاؾس 

وجُُٓم الُ٘اءة  الخدٓٔ

 والُهالُت 

الخدٓٔ مً صحت 

 الهملُاث اإلاالُت 

 مدخل عمليت التدكيم 

 التبعيت  اإلادًس اإلاالي  إدازة اإلايشاة  لجىت جدُٓٔ 

لجىت الخدُْٔ ومجلع 

 ؤلادازة 

 التبليغ   ؤلادازة الهلُا 

                                            

ُت وجدظُنها،  سيادة، َاجً خىا ، مدي إدزإ ؤلادازة الهلُا في اإلاطاٍز الظىزٍت ألهمُت اإلاساحهت الداخلُت في  ٖير شان:  املصدر ُْمت الهملُاث اإلاطَس

 . 55ص ،  2010زطالت ماحظخير في اإلاداطبت ، دمشٔ،
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                          ميت التدكيم الداخلي                                                    لوأه أهدافاملطلب الثاوي : 

بازشة نلى مظخىي  أهمُتله  أن إلى بئغاَتوالاخخالطاث والًش  الخالنباٖدشاٍ  إلىحهدٍ الخدُْٔ الداخلي 

                                                                                                                        اإلاؤطظت .                                                      

                                                  الداخلي                                                                  التدكيم  أهداف:  لا لو أ الفزع

ٓت  جأدًتاإلاؤطظت نلى  إدازة أنػاءالًسع مً الخدُْٔ الداخلي هى مظاندة حمُو  إن مظؤولُاتهم بؿٍس

س دُْ ٓت وصحُدت نً وشاؽ اإلاؤطظت بىحه نام َهالت وذلٚ بتزوٍدهم بخدالُل مىغىنت للبُاهاث وبخٓاٍز

: الُدظ ، الخُُٓم ومساْبت الخىُُر .                                         جدُٓٓها هي إلىالتي حظعى  ألاهداٍوبطُت خاضت 

                                                                                         :                                                                        الفدص ـــ  1

ٛ الُدظ ٌشمل السجالث اإلاداطبُت ومساْبت  س لدظُير الىىاحي الدشًُلُت  ألاضى             والخدٓٔ مً الخٓاٍز

س صحُ إذا إالفي اإلاؤطظت واجخاذ الٓسازاث الُىمُت التي لً جٙىن طلُمت        دت .                  ٗاهذ مبيُت نلى جٓاٍز

                                                                                                                                                    :                        التلييم ـــ 2

س ٌظخؿُو اإلادْٔ الداخلي  ٓترح الخهدًالث اإلاىاطبت  أنبهد َدظ السجالث اإلاداطبُت والخٓاٍز ًُٓم الىكام ٍو

ُٓم الى ابت داخلُت ومً حهت هكس الىكام اإلاداطبي ٍو :                               ب  ؤلادازةًمد  أنالىكام  بئمٙانكام ْز

                                                                 ـــ اإلاهلىماث الٙاَُت والدُْٓت .                                                                              

ت                              .                           ؤلاهماٛ أوالاخخالض  أو ـــ اإلاداَكت نلى مىازد اإلاؤطظت مً الػُام والظْس

                                                                                                   ـــ اإلاساْبت نلى حمُو الخؿىاث الدشًُلُت .                       

                                                           اإلاخبهت .                 ؤلاحساءاثـــ جُُٓم الُ٘اءة اإلاداطبُت مً وحهت هكس َهالُت 

                                                                                                                                                   ىفيذ :        ـــ مزاكبت الت 3

س اإلاهدة  دظ السجالث والخٓاٍز  والخأٖدللمساْبت جؿبُٔ الىكام والظُاطاث اإلاىغىنُت البد مً اإلاالخكت َو

                                                                                                                                                                                                                            1الهمل ْد جم ٖما هى مسطىم له . أنمً 

 

 

 

 

                                                           
ت ـ بىدالي َا  1 ابت واإلاساحهت الداخلُت في اإلاؤطظت ، مرٖسة جخسج لىُل شهادة لِظاوع ، جخطظ مالُت ، ٗلُت الهلىم الخجاٍز ؾمت وندالت خيرة ، الْس

 . 25،  24، ص ص  2010/2011، حامهت نبد الحمُد ابً بادٌع ، مظخًاهم ، دَهت 
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                                                                                                                       التدكيم الداخلي  أهميت: الفزع الثاوي 

ابُت حظاند  ٖأداة إلُهجؿىز الخدُْٔ الداخلي مو جصاًد الحاحت  و ألانماٛ إدازةفي  اإلاظئىلينْز            واإلاشاَز

اٖبر ْدز ممً٘ مً اخخُاحاث ذوي اإلاطالح اإلاخخلُت التي حظخخدم الٓىابم اإلاالُت وحهخمد  إشبامفي جدُٓٔ 

                                                      ومً هره الُئاث هجد ٗل مً :  ؤلاطتراجُجُتنليها في زطم الظُاطاث واجخاذ الٓسازاث 

                                                                                           :                                                                    املؤسست إدارةـ 

ٛ وحهخبر اإلاظخُُد  ابت الداخلُت مً نملُت اإلاساحهت ، َهي جؿلهها نلى الىٓابظ اإلاىحىدة في هكام ا ألاو لْس

                                                                           واجخاذ الٓسازاث اإلاىاطبت نلى غىء مهؿُاتها .                                         

                                                                                                                                                                  :  املستثمز لون ـ

              .             بأمىالهمندم اإلاًامسة  أو جم٘نهم هخابج اإلاساحهت مً اجخاذ ْسازاتهم بشان الاطدثماز في اإلاؤطظت 

                                                                                   :                                                         آلاخز لون  لوالدائىونأ البىونـ 

س اإلاساحو مسحها هاما إلاخخلِ ال ص اإلاالي ٌهخبر جٍٓس تهم مدي طالمت اإلاٖس دابىين للمؤطظت مً خالٛ مهَس

ت الجخاذ الٓساز اإلاىاطب في ُُُٖت الخهامل مو اإلاؤطظت مظخٓبال .                                     للمؤطظت ودزحت الظُىل

                                                                             :                                                                                  الضزائب إدارة ـ

بت بىاءا نلى خطُلت اإلاساحو الداخلي .  ت حجم الىناء الحُٓٓي الخاغو للػٍس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1وهرا إلاهَس

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

ٛ ـ وحدي خامد حجاشي ،  1  . 24، ص  2010اإلاساحهت الداخلُت ، د . م . داز الخهلُم الجامعي ،  أضى
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أ                                                                               الداخلي  التدكيم  لومعاًير أهواع:  الثالث ملطلبا   

أ    الداخلي                                                                      التدكيم أهواع:  لا لو أ الفزع    

ٙي الخدُْٔ الداخلي إلى طخت أهىام أطاطُت مسجبؿت ببًػها البهؼ     ْظم مههد اإلادْٓين الداخلُين ألامٍس

ٗاألوال ًمً٘ َطل أي هىم نً آلاخس أزىاء نملُت الخدُْٔ وذلٚ للىضٛى إلى أهداٍ الخد                   : حئُْ وهي 

                                                                                                               : Compliance audit  ــ جدكيم الالتزام  1 

 إلى باإلغاَتالىاَرة واإلاهمٛى بها في مدُـ نملها  وألاهكمتمً التزام اإلايشاة بالٓىاهين  الخأٖد إلىوحهدٍ 

ت اإلاخخلُت  الخأٖد اث ؤلاداٍز ٗاَت اإلاظخٍى شاة وبالىكام بالٓىاهين واللىابذ والخهلُماث التي جطدزها اإلايمً 

أ                                                                                        بها.الداخلي الخاص 

                                                                                                                 : Operational audit  ــ جدكيم العملياث 2

اهجاشها وجىُُرها ؾبٓا  مً الخأٖدوهى نبازة نً َدظ وجدُْٔ لجمُو نملُاث اإلايشاة اإلاخخلُت بهدٍ 

ت جىجص وقابُها للظُاطاث اإلاهخمدة  اث ؤلاداٍز مً ْبل ؤلادازة والخأٖد والخدٓٔ مً أن مخخلِ اإلاظخٍى

هالُت .                                                                                                           بُ٘اء ونملُاتها  ة َو

                                                                                                                              :Financial audit  ــ التدكيم املالي  3

    هى نبازة نً مجمىنت مً اإلابادا والظُاطاث واإلاهاًير الهلمُت واإلاشخٓت مً اإلاُاهُم والُسوع اإلاشخٓت 

هالُت الخدُْٔ في إؾاز ألاهداٍ  مو ؾبُهت الهملُاث الالشمت للُٓام بهملُت اإلاساحهت والتي جد٘م مدي دْت َو

الخدٓٔ مً دْت البُاهاث ومدي الانخماد نلى اإلاهلىماث اإلاالُت  إلىالاْخطادًت والاحخمانُت للمجخمو وحهدٍ 

رلٚ اإلاداَكت نلى  ٛ ٖو أ                                                                                         . ألاضى

                                                                                 :  Information system auditــ جدكيم هظم املعلوماث  4 

ذ اإلاىاطب  س اإلاالُت والدشًُلُت في الْى جٙىن حهدٍ إلى الخدٓٔ مً امً وطالمت اإلاهلىماث إلنؿاء الخٓاٍز

ٗاملت ومُُدة . أ1صحُدت و

:                                                                                                                       Performance auditــ جدكيم لاداء  5

ص حهخبر نملُت جدُْٔ ألاداء وطُلت هامت لخدظين ؤلادازة ، وإلدخاٛ اإلامازطاث ال ىاحهت باإلغاَت إلى حهٍص

اث اإلاظؤولُت الهامت لإلدازة ، ًمً٘ أن حشمل هخابج نملُت جدُْٔ ألاداء نلى مهلىماث هامت خٛى  مظخٍى

                                                           
ٔ اإلاهاًير الدولُت الطادزة نًـ خلِ نب  1              2014، مؤطظت الىزاّ لليشس والخىشَو ، نمان ، ”IIA“د هللا الىزداث، دلُل الخدُْٔ الداخلي َو

 . 267ـ  234ص ص 
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الُهالُاث أو الهملُاث التي ًخم جدُْٓها باإلغاَت إلى جىضُاث تهدٍ إلى مظاندة ؤلادازة والجهاث اإلاظئىلت 

أ .نً مخابهت أنمالها في جدظين خدماتها

:                                                                                                      Environnemental auditــ التدكيم البيئي   6

اء باإلاخؿلباث أو  رلٚ إلى الخدٓٔ مً الَى حهدٍ إلى َدظ وجُُٓم مىغىعي ودوزي لألداء البُئي للمىكمت، ٖو

أ  1ُئُت التي جُسغها الٓىاهين أو الىاججت نً طلٕى إزادي واعي للمىكمت.الالتزاماث الب

 أهىام الخدُْٔ الداخلي  : ( 1 ــ 1 ) الشكل 

 

 

                                

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 .                      . 268خلِ نبد هللا الىزداث ، مسحو طبٔ ذٖسه ، ص :  اإلاطدز

                                                           
ٔ اإلاهاًير الدولُت الطادزة نً "دلُل الخدُْٔ الداخلي  نبد هللا الىزداث،ـ خلِ  1  . 289ـ  267مسحو طبٔ ذٖسه، ص ص "،IIA َو

                              

   التدقيق الداخلي  أنواع   

                 

             

األداء     

             

البيئي      

       

             

ألعملياتي   
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                                                       الداخلي                                               التدكيم معاًير:  الثاوي الفزع

                                                               جخمثل مهاًير الخدُْٔ الداخلي في :                                                                        

                                                                                          معاًير الصفاث :                                                                 ــ  1

         ْظم الخدُْٔ الداخلي أو  إدازةوهي مجمىنت مً اإلاهاًير التي جددد الطُاث الىاحب جىاَسها في ٗل مً 

ٖال مً اإلاهاًير الخالُت :                           الخدُْٔ الداخلي وجخػمً مهاًير  أوشؿتفي اإلايشاة والٓابمين بممازطت 

:ًخؿلب جددًد أهداٍ ، ضالخُاث ومظؤولُاث وشاؽ الخدُْٔ  يتاملسؤ لول،  الصالخيت،  لاهداف ـــ 1111

 الداخلي واإلاهاًير ، ونلى السبِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي مساحهت وزُٓت الخدُْٔ دوزٍا واخر مىأَ أنلى

وحباجه وله  أداء: ًخمخو اإلادْٓين الداخلُين باالطخٓاللُت في   لواملوضوعيت الاستلالليت ـــ  1111طلؿت   

ا إلامازطت اخخطاضاجه  أًتواهجاش  إحساءاث أًتضالخُت بدء  أنماٛ والخبلٌُ نً أي نمل ٗلما زأي ذلٚ غسوٍز

ونلى اإلادْٓين الداخلُين أن ًٙىهىا مىغىنُين في ُْامهم بهملهم وان ال ًخأزسوا بالبِئت التي ٌهملىن بها ، وان 

ليهم وان ًخُٓدوا باإلاهاًير الدولُت للخدُْٔ وبالظلٕى اإلانهي ًٙىن الهمل بُهالُت ومهىُت وبدون جديز ٖما ن

                                                                                                            وبالٓىاهين والخىكُماث وأهكمت وإحساءاث اإلايشاة .

ٓين الداخلُين ، امخالٕ هلٔ هرا اإلاهُاز بما ًخىحب نلى اإلادْ: ًخ البراعت  لوبذ  العىاًت املهىيت ـــ 1211

ت  اإلاهازاث ، والُ٘اءة اإلاؿلىبت لالغؿالم بمظؤولُاتهم الُسدًت ونلى وشاؽ الخدُْٔ الداخلي ٖمجمىنت  اإلاهَس

ت واإلاهازاث والُ٘اءاث  أو امخالٕ   اإلاؿلىبت لالغؿالم بمظؤولُاتهم وبرٛ الهىاًت  ألاخسي الحطٛى نلى اإلاهَس

هت مً  ىم أيشخظ نادي ناْل ومدْٔ داخلي ُٖؤ واإلاهازة اإلاخْى       .               الخؿأ برٛ مجهىد منهي جُادًا لْى

ًػو بسهامجا  أن: ًخؿلب مً السبِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي ـــ الزكابت الىوعيت  لوبزهامج التدسين 1311

ا                                                  1 الداخلي.الخدُْٔ  أنماٌٛهؿي حمُو  الري و  وبسهامج الخدظين الىىنُت،بت للْس

                                                                                                     :                                                                    لاداءمعاًير ــ  2

ؾبُهت أوشؿت الخدُْٔ الداخلي وجػو اإلآاًِع الىىنُت التي ًمً٘ أن ًٓاض أداء الخدُْٔ  َهي جطِ

رلٚ حهؿي مهُاز للجىدة الىىنُت ًمً٘  إذبىاطؿتها ، الداخلي  جطِ ؾبُهت خدماث الخدُْٔ الداخلي ٖو

ه وبطىزة نامت ، ٖما حهؿي وضُا لخؿبُٔ مهاًير في أهىام مهُىت مً مهام الخدماث مً خاللجلٚ أداء ُْاض 

ت التي ًٓىم بها اإلادْٓين الداخلُين وهي جخػمً  ٔ اليشاؾاث الخأُٖدًت والاطدشاٍز الخدُْٔ الداخلي نً ؾٍس

                                                                                                                                                         :ٖال مً اإلاهاًير الخالُت 

 أطاضًجب نلى السبِع الخىُُري للخدُْٔ الداخلي وغو خؿـ مبيُت نلى :  وشاط التدكيم إدارةـــ  2111

اثاإلاخاؾسة لخددًد  اإلايشاة وان ٌهسع  أهكمتوشاؽ الخدُْٔ الداخلي ، خُث جٙىن ميسجمت مو  أولٍى

الخىُُرًت  ؤلادازةخؿـ وشاؽ الخدُْٔ الداخلي واإلاىازد اإلاؿلىبت مخػمىت الخًيراث اإلاسخلُت الهامت نلى 

                                                           
ٔ اإلاهاًير الدولُت الطادزة نً " الىزداث،ـ خلِ نبد هللا  1  . 168ـ  167  ص صمسحو طبٔ ذٖسه ، " IIAدلُل الخدُْٔ الداخلي َو
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ى اإلاىازد والخأٖد مً أن مىازد لإلؾالم واإلاطادْت ، ٖما اهه نلُه ؤلاَطاح نً أًت ُْىد نل ؤلادازةومجلع 

ٗاَُت الهجاش الخؿت اإلاىأَ نليها .                                                                                  الخدُْٔ الداخلي مىاطبت و

م أهكمت: ًٓىم وشاؽ الخدُْٔ الداخلي بخُُٓم واإلاظاهمت في جدظين  ـــ طبيعت العمل 2111 ت بىاطؿت الحٖى

                                                                                       جُُٓم وجدظين هره الهملُت مً خالٛ  :   

                                                             ــــ وغو الُٓم وألاهداٍ وؤلانالن ننها .                                                                    

                                                         ــــ الخأٖد مً َهالُت ألاداء ومظابلت ؤلادازة .                                                                 

                                                                                                                          ــــ إًطاٛ مالخكاث الخدُْٔ.               

ابت  ومظاندة اإلايشاة بخهٍسِ وجُُٓم مىاْو الخؿس الهامت واإلاظاهمت في جدظين أهكمت إدازة الخؿس والْس

ابت َهالت بىاطؿت جُُٓم َهالُته ص الخدظين اإلاظخمس.وإًجاد ْز ُاءتها وحهٍص                                                      ا ٖو

جب وغو  ألاطاطُتًددد هرا اإلاهُاز اإلابادا  للمهمت:ـــ التخطيط  2211 لخخؿُـ نملُت الخدُْٔ الداخلي ٍو

ً خؿت )بسهامج جدُْٔ ( لٙل مهمت مخػمىت  ذ وجىشَو  ألاهداٍوجدٍو                               اإلاطادز.والىؿاّ والْى

ٗاَُت لخدُٓٔ جىفيذ املهمت  ــــ 2311 ً مهلىماث  ِ وجدلُل وجُُٓم وجدٍو :ًجب نلى اإلادْٓين الداخلُين حهٍس

                                                                                                                                                                          أهداٍ اإلاهمت .

ًجب نلى اإلادْٓين الداخلُين إًطاٛ هخابج اإلاهمت مباشسة ، وان ًخػمً إًطاٛ  إًصا  الىتائج : ـــ 2411

اهجاش الخىضُاث .                        هخابج أهداٍ اإلاهمت والىؿاّ باإلغاَت إلى الىخابج اإلاالبمت ، الخىضُاث وخؿـ

بت إلاساْ اإلاداَكت نلى هكامو  : ًجب نلى السبِع الخىُُري للخدُْٔ وغو رصد مزاخل الاهجاس ـــ 2511

                                                                                    مخابهت الىخابج .                                                                                            

          : نىدما ٌهخٓد السبِع الخىُُري للخدُْٔ أن ؤلادازة ْد ْبلذ مظخىي  ـــ كبو  إلادارة للمخاطز 2611

مً اإلاخاؾسة يير مٓبٛى للميشاة نلُه مىاْشت ألامس مو ؤلادازة الخىُُرًت إذا لم ًخم خل هره اإلاظابل اإلاخهلٓت 

س نً ذلٚ إلاجلع ؤلادازة إلًجاد الحل .   1باإلاخاؾسة  َهلى السبِع الخىُُري للخدُْٔ وؤلادازة الخىُُرًت الخٍٓس

                                                                                                                                                   معاًير التىفيذ :                          ــ 3 

                              في خاالث :                                                            ألاداءَهي جؿبُٔ ٗل مً مهاًير الخىاص ومهاًير 

                                                                          ـــ اخخبازاث الالتزام .                                                                                          

                                                              ـــ الخدُٓٔ بالًش والاخخُاٛ .                                                                                    

ابت .    ـــ الخُُٓم الراحي للْس

 

                                                           
 .  170ـ  168ٖسه ، ص ص مسحو طبٔ ذ،لِ نبد هللا الىزداث ، ـ خ 1
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                                                                                :                                                  جىفيذها ب لو لوجوأ املبادئ طبيمج

         أَساداإلاهىت الىازدة َُما ًلي نلى مً ًٓدم خدماث الخدُْٔ الداخلي طىاء مً  وأخالُْاثجىؿبٔ مبادا 

                                                                                 اإلاؤطظاث.                                                                                           أو 

رلٚ حمهُت اإلادْٓين الدا أنػاءاإلاهىت الىازدة مً حاهب  أخالُْاثبٓىاند  ؤلاخالٛ إن            ألاَسادخلُين ٖو

 إشاءهاإلاسشحين للحطٛى الشهاداث اإلاهىت الطادزة نً حمهُت اإلادْٓين الداخلُين طِخم جُُٓمه والخطٍس  أو 

ٓا للٓىاهين  ت وألاهكمتَو ًٙىهىا نسغت الجخاذ  أنالخاضت بالجمهُت والخىحيهاث الطادزة ًمً٘  ؤلاداٍز

                                                                                                             1حاهبهم .  بدٓهم في خاٛ بدز مً جأدًبُت إحساءاث

                                                                                                     الداخلي للتدكيم الوظيفيت املددداث:  الثاوي املبدث

ىا ت أهم اإلاددداث الىقُُُت للخدُْٔ الداخلي التي حشمل نىاضس وخدماث  هرا في جؿْس اإلابدث نً مهَس

ت نالْت الخدُْٔ الداخلي بالخدُْٔ رلٚ مهَس الحاضل  الخازجي وأوحه الدشابه ووطابل  الخدُْٔ الداخلي ٖو

                                                                                                                                                                               بُنهما .   

                                                                        جىفيذه في املشترهت  لوالعىاصز الداخلي التدكيم خدماث: لا لو أ املطلب

ًٓدم الخدُْٔ الداخلي بد٘م ٗىهه وقُُت داخلُت مً الىقابِ السبِظُت في اإلاؤطظت والخابهت لإلدازة الهلُا 

ٗان التي حشتٕر في أداء  َيها الهدًد مً الخدماث داخل اإلاؤطظت مً خالٛ مجمىنت مً الهىاضس أو ألاز

                                                                                                                      وجىُُر الخدُْٔ الداخلي .                               

                                           الداخلي                                                         التدكيم خدماث:  لا لو أ الفزع

                                  الداخلي الهدًد مً الخدماث داخل اإلاؤطظت مً أهمها :                                  ًٓدم الخدُْٔ

وهي نبازة نً مجمىنت مً ؤلاحساءاث التي ًػهها اإلادْٔ الداخلي في اإلاؤطظت لخدُٓٔ  :  لوكائيت خدماثـــ  1

ت أو الاخخالض وخماًت الظُاطاث اإلاخخلُت في اإلاؤطظت            الحماًت الٙاملت لألضٛى واإلامخلٙاث مً الظْس

ُها  أو حًُيرها دون مبرز .                                                                                                                                               مً جدٍس

التي ٌظخخدمها اإلادْٔ الداخلي في مجاٛ ُْاض وجُُٓم  وؤلاحساءاث ألاطالُب: جخمثل في  جليميه خدماثـــ  2

د ٌظخ وإحساءاثمدي َانلُت هكم  ابت الداخلُت في اإلاؤطظت ْو التي  ألادواثخدم اإلادْٔ الداخلي هُع الْس

                                                         في ذلٚ مً حظُير إلاهمت ٗل منهما .ٌظخخدمها اإلادْٔ الخازجي بالخهاون مها بها 

ير البُاهاث اإلاالُت اإلاالبمت إلدازةجخمثل في مظاندة اإلادْٔ الداخلي  :إوشائيت خدماث ـــ 3                  اإلاؤطظت بخَى

ٗاهذ هره  ألاهكمتفي مجاٛ جدظين  ت ألاهكمتاإلاىغىنت داخل اإلاؤطظت طىاء  َىُت.                   أومالُت  أو  إداٍز

ُذ أي : جخمثل في ؤلاحساءاث وألاطالُب التي ٌظخخدمها اإلادْٔ الداخلي في مجاٛ جصح عالجيت خدماث ـــ 4

س جدُْٓه والخاضت بئضالح أي أخؿاء أو نالج أوحه  أخؿاء ْد اٖدشُها أو الخىضُاث التي ًخػمنها جٍٓس

                                                           
 .  171ـ  170مسحو طبٔ ذٖسه ، ص ص  ،ـ خلِ نبد هللا الىزداث  1
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                                                                                                                            1 الٓطىز في مخخلِ هكم اإلاشسوناث .

                                                  الداخلي                            التدكيم أداء في املشترهت العىاصز:  الثاوي الفزع

                   ووقابُه وخدماجه ازجباؾا مباشسا بمجمىنت  ألهداَهوجىُُر الخدُْٔ الداخلي وجدُٓٓه  أداءًسجبـ 

ٗان أومً الهىاضس                                          :                                                                                       ألاحيجخلخظ في  ألاز

ٗانمً  أطاطُا: ٌهخبر الُدظ نىطسا وزٖىا   لوالتدكيم الفدص ــ 1 الخدُْٔ الداخلي والري ًدوز خٛى  أز

                                 صحت الهملُاث اإلاالُت واإلاداطبُت مً خُث :                                                      مً مدي الخأٖد

ا .                                                                                                                                 ـــ دْت في حسجُل هره الهملُاث دَتًر

                      ـــ الخىحُه اإلاداطبي للهملُاث اإلاالُت والخددًد الظلُم لؿسفي الهملُت اإلادًً والدابً .                       

تللظُاطاث  يهخٓادالا ُدظ ال: ًخم هرا الهىطس في نملُت  ليلالتد ــ 2 ابت الداخلُت  وإحساءاث ؤلاداٍز الْس

ظخخدم اإلادْٔ الداخلي الهدًد مً  س لخددًد هٓاؽ الػهِ َيها َو لخىُُر  ألاطالُبوالسجالث والخٓاٍز

             الهالْاث اإلاخخلُت بين الٓىابم اإلاالُت وإًجادالخدلُل اإلاالي واإلآازهاث  أدواثنملُت الخدلُل هره منها 

يير  إلىوجدلُلها نلى مظخىي اإلاؤطظت لهدد مً الظىىاث  ألاْظام في اإلاؤطظت وجدلُل الىخابج نلى مظخىي 

                                                                                                                                                                   . ألاطالُبذلٚ مً 

مً مدي التزام  الخأٖدالتي ًػهها اإلادْٔ الداخلي في طبُل  ؤلاحساءاث: ًخمثل هرا الهىطس في  الالتزام ــ 3

تالهاملين في اإلاؤطظت بالظُاطاث  ٓا للىكم اإلاىغىنت والٓ وأداءاإلاسطىمت  ؤلاداٍز سازاث جىُُر الهملُاث َو

 أنخلي َمً خٔ اإلادْٔ طبُل جىُُر هرا الهىطس مً نىاضس الخدُْٔ الدااإلاخخرة في هرا اإلاجاٛ وفي 

ٌظخهين نىد الحاحت ببهؼ الٓاهىهين في اإلاؤطظت لدزاًتهم الٙاملت بالجىاهب الٓاهىهُت والح٘م نلى مدي 

                                                                                                                                                                                الالتزام بها .

خمثل هرا الهىطس في جددًد الهىاضس الظابٓت نلى  التلييم ــ 4 ص في هرا  أن أطاض: ٍو دوز اإلادْٔ الداخلي ًتٖر

                                                                       ًلي :                                                                                          الهىطس خٛى ما

                                                        .                                         ألاهداٍفي جدُٓٔ  وؤلاحساءاثــ مدي ُٖاءة الظُاطاث 

                                                                                       . ألاهداٍفي جدُٓٔ  وؤلاحساءاثــ مدي َانلُت هره الظُاطاث 

س الهىطس  :التلزيز ــ 5 السبِظُت التي ٌهبر َيها اإلادْٔ          ألاداةمً نىاضس الخدُْٔ بانخبازه  ألاخير ٌهخبر الخٍٓس

                                                                                   :                                                                                                  ألاحينً 

                                                             .                                                                                أطبابها وحهها اى ًـــ اإلاشاٗل التي 

                                                                                       .                                  وؤلاحساءاثــــ هٓاؽ الػهِ في الظُاطاث 

                                                                     مشاٗل .                أًتــــ الخىضُاث اإلاىاطبت لهالج هٓاؽ الػهِ هره وخل 

                                                           
ىاند اإلاساحهت والخدُْٔ الشامل ، اإلا٘خب الجامعي الحدًث ، مطس ، 1  . 128، ص  2007ـ مدمد الظُد الظساًا ، أضٛى ْو
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                                                                                  1هدُجت اإلادْٔ الداخلي .  إليهاــــ الىخابج النهابُت التي جىضل 

                                                                     الداخلي                                         التدكيم  لوسائل:  الثاوي املطلب

س وطابل جٓىُت حظانده في  أنالبد مً اإلادْٔ الداخلي                    :الىطابل َُما ًلي  وجخمثل جلٚ زأًه إبداءًَى

                                                                      :                                    الداخليت الزكابت هظام  لوجلييم شزح  لوسائلـــ  1

ابت وذلٚ مً خالٛ :                                                                                                 ًٓىم اإلادْٔ بشسح وجُُٓم هكام الْس

ٓىم  أو اإلا٘خىبت  ؤلاحساءاثنلى  باإلؾالم: ًٓىم اإلادْٔ  بها املعمو أ إلاجزاءاث  لوصف ــ 1ـــ  1 يير اإلا٘خىبت ٍو

ٓخين :                                                  بئخديبخلخُطها                                                                                                 الؿٍس

لت  حساءاثإل ملخظ  إنداد إما ٔ ما ٌظمى بخسابـ الىخابج  ؤلاحساءاثوضِ جلٚ  أو ْد جٙىن ؾٍى نً ؾٍس

ٔ  ؤلاحساءاثخُث ًخم وضِ جلٚ  ُُُت اهخٓالها نبر اإلاطالح .  أشٙاٛنً ؾٍس              جبين الىزابٔ اإلاظخهملت ٖو

ابت  ؤلاحساءاث: للُٓام بخُُٓم املعمو  بها  إلاجزاءاث جلييم ــ  2ــ  1 ٌظخهمل اإلادْٔ وطُلخين اطخمازة الْس

ابت الىاحب الُٓام بها ْطد  أهىامالداخلُت  التي جخظ حملت  دلُل  أما، ؤلاحساءاثمً هجانت  الخأٖدالْس

 ؤلاحساءاثوزاء ٗل مساْبت جػمنها  ما ألاهداٍندم جدُٓٔ  أو مً جدُٓٔ  الخأٖدالخُُٓم الري بىاطؿخه ًخم 

                                                                                                                                                                          بطدد الدزاطت .

                                                                                 ـــ  لوسائل فدص الحساباث :                                                               2

                             والٓسابً مً خالٛ :                         باألدلتاإلادنم  بالسأي وؤلادالءًٓىم اإلادْٔ بُدظ الحظاباث 

مً مدي صحت الجسد الري  للخأٖداإلادْٔ  إليها: حهخبر اإلاشاهدة الهُيُت وطُلت ًلجا  ـــ املشاهدة العيييت  1ــ  2

          اإلاالُت والىٓىد .                           ألاوزاّْامذ به اإلاؤطظت وذلٚ َُما ًخظ اإلاخصوهاث ، الاطدثمازاث ، 

الدَاجس  إلى   مً خُٓٓت بهؼ الهىاضس بالسحىم أخُاهااإلادْٔ  :ًخأٖد لوالسجالثفدص الدفاجز ـــ  2ــ   2  

                                                      .                                        والدسجُالث الكاهسة َيها واإلاظدىداث والىزابٔ اإلابرزة لها

اإلاخهاملين مو اإلاؤطظت شسة ؾٍس  ٛى اإلادْٔ نلى مطادْاث مباٌهد خط املباشزة:ـــ املصادكاث  3ــ  2

                                                       في الخدُْٔ .                                                              ألادلت أْىي مً  أهىانهابمخخلِ 

                                                                                                           ـــ  التدكيم اللياس ي  لوالفدص التدليلي : 4ــ  2

الُٓاض والخدلُل في بداًت اإلاهمت لُىحه نملُت الخدُْٔ التي ًجب الُٓام بها ، ٖما حظخهمل  إلىًلجا اإلادْٔ 

                                                                                   .اإلاالُت في مجمىنها  مً مدي جىاطٔ اإلاهلىماث للخأٖدفي النهاًت 

ً:ـــ جصزيداث  5ــ  2 ٓدم له اإلاظيرون  ألامىز مهمخه نلى ٖثير مً  أداء أزىاءإلادْٔ ٌظخُظس ا املسيًر ٍو

ت،شسح ندًدة جٙىن  اإلاظئىلىن  داث ٖخابُا في شٙل  أوزاًّدوجها في  شٍُى د جٓدم له جلٚ الخطٍس نمله ْو

                                                           
 . 129مسحو طبٔ ذٖسه ، ص  ، ـ مدمد الظُد الظساًا ، 1
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                                                                                                                                                         1. وأْىي  أَػلزطابل وهرا 

                                                                                                                                                              :السبرـــ جلىياث  3

س َيها نىد وهىا الهُىت اإلامثلت لهرا اإلاجخمو ،ٖما لهره  ؤلاخطاةيهىإ اإلاجخمو  ألاخيرة شسوؽ ًجب أن جخَى

      اخخُازها لخٙىن خٓا ممثلت إلاجخمهها ختى حهمم الىخابج اإلاخىضل إليها نلى اإلاجخمو ٗله .                            

ت نىد اطخهماٛ جٓىُاث الظبر في   إجبامبها زم  ؤلاإلاامنلُه  ؤلاخطابُتالؿّس  إجبامندم  أو  إجباموللمدْٔ الحٍس

                                                                        لخؿىاث الخالُت :                                                                                              ا

  والن جددًد الهدٍ طُؤدي  نلى اإلادْٔ في هره الخؿىة جددًد الهدٍ اإلاساد جدُٓٓه ـــ جصور السبر : 1ــ  3

ابت التي ًيبغي الُٓام بها ، ًؤدي  أهىامجددًد  إلى د اإلادْٔ مً  الخؿأجددًد هىم  إلىالْس ًخدٓٔ  أنالري ًٍس

ً  ؤلاخطاةيمً يُابه ونلُه جددًد اإلاجخمو  خىلها خظب  زأياإلاخمثل في ٗل اإلاهلىماث التي ًسيب في جٍٙى

                                                                                                                             . اإلاظؿسة اإلاسيىب في جدُٓٓها  ألاهداٍ

ٓت اإلاىحهت الصخطُت خُث ًخخاز اإلادْٔ الهُىت خظ ـــ اختيار العيىت 2ــ  3 ب : جخخاز الهُىت بثالزت ؾّس الؿٍس

ام حظلظلُت للمُسداث وجخخاز مُسداث الهُىت  ٓت الهشىابُت خُث حهؿي أْز خظده الصخص ي ، والؿٍس

ٓت الظبر الترجُبي جىؿلٔ مً هٓؿت مهُىت وهي اإلاُسداث اإلاسجبت . ام الهشىابُت ، وؾٍس         باطخهماٛ حدٛو ألاْز

ىم اإلاخدخل ًٓ الخدلُل،ًخم اطخًالٛ هخابج اإلاساْبت بالُٓام بىىنين مً  :املزاكبتـــ استغال  هتائج  3ــ  3

وجدلُل هىعي لألخؿاء و الاهدساَاث مً احل  والاهدساَاث،بخدلُل ٖمي للىخابج مً احل الخأٖد مً ألاخؿاء 

ٗاهذ مخهمدة أم                                                                                                                                       ال.الخأٖد َُما إذا 

                                                                                           :                                                          التدكيم  لواملعلوماجيت ـــ 4

ابت الداخلُت لخلٚ اإلاطلحت  ًٓىم اإلادْٔ بدزاطت مطلحت اإلاهلىماجُت والخؿبُٓاث اإلاخخلُت وجُُٓم هكام الْس

ٍى نً هٓاؽ الٓىة وخاضت الػهِ للىكام وأزاز ذلٚ نلى اإلاهلىماث اإلاخدَٓت ، وطِخم الخهسع بئًجاز  للْى

ٍى نلى ألاخؿاز الىاججت نً  اطخهماٛ اإلاهلىماجُت واإلادُـ نلى اإلادُـ أإلاهلىماحي والخدُْٔ بهدٍ الْى

ٓت اإلاخبهت مً ؾٍس اإلادْٔ                                                     . الٓاهىوي والخىكُمي الري ًخػهها والخهٍس نلى الؿٍس

أمسا اإلاهلىماجُت مً ؾٍس اإلاؤطظاث  أضبدذ: لٓد  الىاججت عً استعما  املعلوماجيت لاخطارأــــ  1ــ  4

ا ، يير أن ألاخؿاز اإلادخمل أن جخهسع لها اإلاؤطظت هدُجت هرا الاطخهماٛ ال٘بير مً بين هره ألاخؿاز  غسوٍز

ب والخهؿل وندم الظير الحظً ، وألاخؿاز الىاججت نً إدخاٛ اإلاهؿُاث في الحاطىب  ت والخخٍس الظْس

                         هلىماث .                                   وإزطالها واطخًاللها باإلغاَت إلى أخؿاز َش ألاطساز والخالنب باإلا

ن نىد الخخؿُـ للمهمت واهجاشها . جلٚ ألاخؿاز نلى اإلادْٔ ندم ججاهلها ، بل ًيبغي نلُه أخرها في الحظبا

                                                           
ت مدمد بىجيـ  1  . 93ـ  84، ص ص  2003الخؿبُٔ ، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، الجصابس ،  إلىن ، اإلاساحهت ومساْبت الحظاباث مً الىكٍس
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    الدٛو بيظب مخُاوجت لجأثالظابٓت الرٖس ،  لألخؿاز هكسا  اللاهووي الخاص باملعلوماجيت :املديط  ـــ 2ــ  4  1

   ىاهين وجىكُماث خاضت بالحاطب واإلاهلىماجُت نلى اإلادْٔ ؤلاإلاام بها .ْ إضداز  إلى

                                                                                                                                                                       امللفاث:ـــ جزجيب  5

ت الخدُْٔ في  أهىانهاٌهخبر حجم اإلاهلىماث نلى اخخالٍ  مهمتها ، حجم ٖبير ًيبغي  أداء إؾازالتي ججمهها َْس

ٓت حظمذ لٙل شخظ ؤلاؾالم نليها وجسجِب اإلاهلىماث  في ملُين دام وحازي ، ًخخلِ جسجِبه وجىكُمه بؿٍس

                                                                                                                                        مدخىاهما باخخالٍ أهداَهما .

هلىماث اإلاسيىب َيها بظسنت . جسجِب الىزابٔ وحظخهمل زمىش ومؤشساث داخل ٗل ملِ حظمذ بالهثىز نلى اإلا
2                                                                                                                                 

                                    املطلب الثالث : العالكت بين املدكم الداخلي  لواملدكم الخارجي  لوأ لوجه الشبه بينهم  

                                               : العالكت بين املدكم الداخلي  لواملدكم الخارجي                        لا لو أالفزع 

ت وججدز هىإ نالْت   أن إلى ؤلاشازةوزُٓت بين اإلادْٓين الداخلُين واإلادْٓين الخازحُين اإلاظخٓلين نً الشٖس

نملُت مساحهت  أداءنمل اإلادْٓين الداخلُين ْد ًٙىن مخمما ولِع بدًال لهمل اإلادْٓين الخازحُين نىد 

ٖما أن اخد مظؤولُاث مدًس الخدُْٔ الداخلي جخمثل في الخيظُٔ بين نمل اإلادْٓين الداخلُين الٓىابم اإلاالُت 

                                                                                                                                                              3 واإلادْٓين الخازحُين .

ابت  ابت داخلُت هدَها ِْع وجُُٓم َهالُت وطابل لْس ، وهى  ألاخسي ٖما ٌظخخدم الخدُْٔ الداخلي ٗىطُلت ْز

والري ًخمثل في الخدٓٔ مً ندالت الٓىابم اإلاالُت ومدي  الهدٍ الري ًخخلِ نً هدٍ اإلادْٔ الخازجي

مً طالمت  الخأٖد إلى باإلغاَتالىخدة اإلاداطبُت خالٛ َترة شمىُت مدددة ،  أهجصتهاجمثُلها   للىخابج التي 

س اإلاالُت مهدة نلى  ما هى مهلىم زابذ  وم أطاضجؿبُٔ اإلابادا اإلاداطبُت اإلاخهاٍز نليها وان الخٓاٍز خمازل ٖو

ابت الداخلُت اإلاؿبٔ في اإلايشاة بهدٍ  َان اإلادْٔ الخازجي ٌهخمد نىد بدء نمله نلى َدظ وجُُٓم هكام الْس

 ً ت دزحت الانخماد نلُه في جددًد هؿاّ الخدُْٔ  َني  مداًد نً زأيجٍٙى مدي ُٖاءة الىكام ومهَس

ابت الداخلُت َان  بأنماٛدابسة الخدُْٔ الداخلي جٓىم  أنوالاخخبازاث الالشمت ، وبما  حهد حصءا مً هكام الْس

                                              4ًخُهم ؾبُهت الهمل في دابسة الخدُْٔ الداخلي .  أنذلٚ ًخؿلب مً اإلادْٔ الخازجي 

طير مً صحت  بالخأٖد جبدأمما طبٔ ًدبين الدوز اإلاهم واإلاظؤولُت اإلالٓاة نلى ناجٔ اإلادْٔ الداخلي التي 

ومٓازهت ما هى َهلي ومخؿـ له واهتهاء باإلاهام اإلاظخددزت في نملُت الخدُْٔ الداخلي مً خُث إدازة  الهمل

ت اإلاؤطظت مسوزا بالُٓام بىاحباجه في الحُاف نلى مٓدزاث اإلايشاة ومخابهت  اإلاخاؾس والخأٖد مً مدي اطخمساٍز

                                                           
 .  102ـ  97مسحو طبٔ ذٖسه ، ص ص ،ـ مدمد بىجين   1  
 .  105ـ  103ـ مدمد بىجين ، مسحو طبٔ ذٖسه ، ص ص  2
     .127ص  ،2005 ،1ؽ  الٓاهسة، الجامهُت،ـ لؿُي أمين الظُد، مساحهاث مخخلُت أليساع مخخلُت، الدز  3

 .153ـ خالد زايب الخؿُب، مسحو طبٔ ذٖسه، ص   4
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ابت داخلُت َهالت . ير ألاطع الالشمت إلوشاء هكام ْز                                                                                            جَى

                                                                              الشبه بين املدكم الداخلي  لواملدكم الخارجي أ لوجه الفزع الثاوي :

ابت الداخلُت في اإلاشسوم ومىو وجٓلُل خدور  إلىـــ ٌظعى ٗل منهما  1  ألاخؿاءغمان وحىد هكام َهاٛ للْس

                                                                                   والخالنب .                                                                                                 

ت والتي حظاند نلى  إلمدادهمـــ ٌهمل ٗل منهما نلى وحىد هكام مداطبي َهاٛ  2  إندادباإلاهلىماث الػسوٍز

مً٘ الانخماد                                                                                                                   نليها.الٓىابم اإلاالُت الصحُدت ٍو

س اإلادْٔ الداخلي وذلٚ نلى غىء  أنماٛـــ اخخمالي الخهاون َُما بُنهما اإلادْٔ الخازجي ْد ٌهخمد نلى  3 وجٓاٍز

أ                                  1 لي.الداخدزحت الاطخٓاللُت التي ًخمخو بها اإلادْٔ 

ت بين ال (: 2ــ  1)  الشكل                   خدُْٔ الداخلي والخدُْٔ الخازجي                                                                                               ًىضح الهالْت اإلاشتٖر
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أو أصحاب              

المشروع                 

                           

                           

تقارير   

 المدقق الداخلي  المدقق الخارجي 

العليا             اإلدارة

                          

                          

                          

                  تقارير 
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ي ، داز البشير ،، اإلاسا : الهمساث اخمد ضالح املصدر   .  39، ص  1990حهت الداخلُت ؤلاؾاز الىكسي واإلادخىي الظلٗى

                                                                                                        العام للزكابت الداخليت  إلاطارأاملبدث الثالث : 

ابت حهخبر داخل اإلايشاة للمداَكت نلى ألاضٛى واخخُاز دْت وطابل حظخخدم هكام ًسجبـ به  الداخلُت الْس

ابت  ت أهداٍ وخطابظ الْس ىا في هرا اإلابدث نً مهَس البُاهاث ومدي جىمُت الُ٘اًت ؤلاهخاحُت ، ولهرا جؿْس

رلٚ م ابت الداخلُت . الداخلُت ٖو دظ هكام الْس رلٚ ؾّس جُُٓم َو                                         خخلِ أهىانها ٖو

                                                                   الزكابت الداخليت  لوأهواع لوخصائص   لوأهداف: مفهوم  لا لو أاملطلب 

                                                   الزكابت الداخليت                                       لوأهداف: مفهوم  لا لو أالفزع 

ابت الداخلُت خٛى  وبسامج اإلاشسوم  ألوشؿتمخخلُت لهملُت الخُُٓم الداخلي  أطالُب إًجادًدوز مُهىم الْس

خخلِ هىاحي هره ألاوشؿت والبرامج وجمثل هره جخػمً هره ألاطالُب ماإلاهُىت بدُث  ؤلادازة أوالىخدة  أو 

ابت الداخلُت بطُت نامت أداة لخدمت ؤلادازة في مجاٛ ُْاض وجُُٓم مدي َانلُت أدائها مً هاخُت ومدي  الْس

ابت ألاخسي مً هاخُت أخسي .                                                                                           1َانلُت أهىام وأدواث الْس

واإلآاًِع اإلاخبهت في اإلاشسوم بهدٍ خماًت : " حشمل الخؿت الخىكُمُت ووطابل الخيظُٔ  بأجهاوحهٍس ٖرلٚ 

 ؤلاهخاحُتمً دْتها ومدي الانخماد نليها وشٍادة الُ٘اءة  والخأٖدوغبـ ومساحهت البُاهاث اإلاداطبُت  أضىله

تالخمظٚ بالظُاطاث وحصجُو الهاملين نلى                                              اإلاىغىنت ".                                 ؤلاداٍز

ابت الداخلُت وهي :           ألاهداٍومً هرا الخهٍسِ وظخيخج                                                                 السبِظُت للْس

                                         ـــ جىكُم اإلاشسوم لخىغُذ الظلؿاث والطالخُاث واإلاظؤولُاث .                                        1

ٛ ـــ خماًت  2             اإلاشسوم نً الاخخالض والخالنب مو اإلاداَكت نلى خّٓى الًير باإلاشسوم .                      أضى

تمً دْت البُاهاث اإلاداطبُت ختى ًمً٘ الانخماد في زطم الظُاطاث والٓسازاث  الخأٖدـــ  3           .              ؤلاداٍز

و مظخىي الُ٘اًت  4                                                               .                                                                           ؤلاهخاحُتـــ َز

تصجُو الالتزام بالظُاطاث والٓسازاث ح ــ 5                                                                                                 2.  ؤلاداٍز

 

 

 

                                                           
 .         77، ص  مسحو طبٔ ذٖسه ظساًا ، الـ مدمد الظُد   1
ابت في البىٕى ، داز وابل لليشس والخىشَو ، نمان ، ؽ  ـ خالد أمين نبد هللا ،  2  . 192، ص  2012،  1الخدُْٔ والْس
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                                                                                                                   الفزع الثاوي : خصائص الزكابت الداخليت   

ابت الداخلُت  ألاطاطُتهره الخطابظ هي  إن بدُث ٌظخؿُو أن ًد٘م التي حظاند اإلاساحو نلى جُُٓم الْس

خخُازاجه ويُاب أي مً هره الخطابظ جػو نلى طالمتها وبالخالي ًخخر ْسازه بخىطُو أو جػُِٔ هؿاّ ا

اإلاساحو في مىغو شٚ مً هاخُت الخىكُم ألدخلي للمشسوم وبالخالي ًدخاج إلى البدث نلى أدلت ازبار إغاَُت 

                                            والخطابظ ألاطاطُت هدددها في الىٓاؽ الخالُت :                                                               

ـــ خؿت جىكُمُت ج٘مل خظً طير الهمل واهخكامه وذلٚ بخٓظُم الهمل وجددًد الاخخطاضاث واإلاظؤولُاث  1

                                                                             الىقُُُت .                                                                                                     

 اء نلى جداخل الاخخطاص وجػازبهواإلاظؤولُاث في وغىح جام للٓػًخم مباشسة جددًد الاخخطاضاث  أنـــ  2

ابت مداطبُت َهالت ألاضٛى والالتزاماث ونلى الدخل  3 ـــ وحىد إحساءاث حسجُلُت مىاطبت جدُذ ْز

                                                                                                                                                                             واإلاطسوَاث .

ل هره الخطابظ جؤدي  4 ابت  إلىـــ وحىد هُئت مً الهاملين نلى مظخىي ناٛ مً الُ٘اءة ٗو َهالُت هكام الْس

                                                                           الداخلُت .                                                                                                    

                                                                                                              :           الاهتمام بىظام الزكابت الداخليت  أسباب

ادة الاهخمام  إلى أدياإلاخؿىزة في اإلاؤطظاث الاْخطادًت  وأطالُبهانلمُت خدًثت بمُاهُمها  إدازةقهىز  إن ٍش

ابي مً بين هره                                                                                                                     هجد :      ألاطباببالىكام الْس

ؤلاؾالم نلى اإلاؤطظاث بالؿّس ضهىبت  إلى أديمما  ؤلادازةـــ ٖبر حجم اإلاؤطظاث واهُطاٛ اإلالُ٘ت نً 

ابُت الحدًثت .                                                                                                                                                                      الْس

ت نلى أطاض الهُىاث ، ألامس الريـــ جدٛى نملُت اإلاساحهت مً مساحهت جُطُلُت إلى مساحهت اخخُا      أدي  ٍز

ابي َهاٛ ًددد اإلاساحو نلى غىء الهُىت التي ًخىلى َدطها .                                                          إلى وحىد هكام ْز

ابي ًػمً اهجاش خؿـ مىغىنت مظبٓا  ٔ هكام ْز ـــ خاحت اإلاؤطظت إلى جدُٓٔ أْص ى ُٖاءة مم٘ىت نً ؾٍس

 ٔ                                                                                                                                                              لدحها .           اإلاخاحَو

هرا الجخاذ الٓسازاث اإلاىاطبت دُْٓت نً اإلاؤطظت خاضت الدولت ، و الخازحُت للمهلىماث ال ألاؾساٍـــ خاحت 

                                                       نلى اإلاظخىي الىؾني .                                     الخخؿُـ  وأهداٍابب بشان الػس 
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        الاشدًاد الهابل في ٖمُت البُاهاث واإلاهلىماث اإلاداطبُت بشٙل أوحب وجىاَس غىابـ جػمً حىدة هره ـــ 

           1. البُاهاث

 

                                                                                                                              : أهواع الزكابت الداخليت  الثالث فزعال

:                                                                                                    Administrative control ــ الزكابت إلاداريت  1

 ؤلاهخاحُتالهادَت لخدُٓٔ اٖبر ْدز ممً٘ مً الُ٘اًت  وؤلاحساءاثوحشمل الخؿت الخىكُمُت ووطابل الخيظُٔ 

تمو حصجُو الالتزام بالظُاطاث والٓسازاث  في طبُل جدُٓٔ هدَها وطابل مخهددة مثل  ، وهي حهخمد ؤلاداٍز

اث  س  ؤلاخطابُتال٘شَى ت وجٓاٍز ذ والحٖس ت  ألاداءودزاطاث الْى ابت نلى الجىدة واإلاىاشهاث الخٓدًٍس والْس

ب اإلاخىىنت للمظخخدمين وهي ٖما هسي  ت واطخخدام الخسابـ والسطىم البُاهُت وبسامج الخدٍز والخٙالُِ اإلاهُاٍز

ٓت يير مب                                                                                اإلاداطبُت منها أو اإلاالُت .  اشسة بالسجالث مخهلٓت بؿٍس

:                                                                                                     Accounting control ــ الزكابت املداسبيت   1

ت اخخباز البُاهاث اإلاداطبُت اإلاثبخ إلىالهادَت  وؤلاحساءاثوحشمل الخؿت الخىكُمُت وحمُو وطابل الخيظُٔ 

ػم                ابل مخهددة منها نلى طبُل اإلاثاٛ : هرا الىىم وطبالدَاجس والحظاباث ودزحت الانخماد نليها ٍو

ً اإلاساحهت الدوزٍت وإجبام  إجبام هكام الُٓد اإلاصدوج واطخخدام خظاباث اإلاساْبت ) ؤلاحمالُت ( وإجبام مىاٍش

ت مً مىقِ مظئٛى ووحىد هكام مظدىدي طلُم وإجبام هكام  هكام اإلاطادْاث وانخماد ُْىد الدظٍى

ط ً .   الخدُْٔ الداخلي ، َو ل الىاحباث الخاضت بمىقِ الحظاباث نً الىاحباث اإلاخهلٓت باإلهخاج والخخٍص

                                                                                                                   :  Interna check ــ الضبط الداخلي  3

شمل الخؿت الخىكُمُت وحمُو  شسوم مً الاخخالض وطابل الخيظُٔ وؤلاحساءاث الهادَت إلى خماًت أضٛى اإلاَو

هخمد الػبـ الداخلي في طبُل جدُٓٔ أهداَه نلى جٓظُم الهمل مو  والػُام أو  طىء الاطخهماٛ ، َو

ه جىُُر الهملُت ، ٖما ٌهخمد        اإلاساْبت الراجُت خُث ًخػو نمل ٗل مىقِ إلاساحهت مىقِ آخس ٌشاٖز

       2دًد الاخخطاضاث والظلؿاث واإلاظؤولُاث . نلى جد

 

 

 

                                                           
ت ،  1 ابت ومساحهت الحظاباث ، مؤطظت شباب الجامهُت ، ؤلاط٘ىدٍز  . 23، ص  2003ـ نبد الُخاح مدمد الصحً ، اخمد ٖدز ، الْس
ابت في البىٕى ،ـ خالد أمين نبد هللا ،   2   . 193ـ  192، ص ص مسحو طبٔ ذٖسه الخدُْٔ والْس



 أإلاطار الىظزي للتدكيم الداخلي                                                               لو                الفصل لاأ  

 

25 
 

 

 

 

                                                   الداخليت                          املطلب الثاوي : طزق فدص  لوجلييم أهظمت الزكابت 

ابت الداخلُت هٓؿت الاهؿالّ التي نىدها ًبدأ اإلادْٔ نمله ، ونلى غىء ما ًُظس نىه َدطه  حهخبر الْس

ألهكمتها اإلاخخلُت ًٓىم بسطم بسهامج الخدُْٔ اإلاىاطب مو جددًد ٖمُت الاخخبازاث الالشمت وحجم الهُىاث 

ابت الداخلُت  أهكمتاإلاىاطب . و ال ًٓخطس َدظ وجُُٓم  ٖما وغهتها  ألاهكمتلى جلٚ مشسوم ن أليالْس

بل ًخهداها إلى دزاطتها ٖما هي مىُرة ومً الىطابل التي ٌظخخدمها وشساث  أو ٖخِباث  أو في ٖساَزع  ؤلادازة

                                                                                                                           اإلادْٓين للخهٍس   نلى الىكام اإلاؿبٔ في اإلاشسوم وجُُٓم مدي ُٖاًخه ما ًلي :     

                                                                                                                                   Questionnaireــ الاستبيان   1

ػم اطخُظازاث ٖخابُت جدخىي نلى  ابت الداخلُت وجٓدم هره الظلُمت  ألاطعٍو ٖما ًجب أن جٙىن نلُه الْس

الٓابمت مً ألاطئلت والى مىقُي اإلاشسوم اإلاخخطين لإلحابت نليها وزدها إلى اإلادْٔ بدوزه بالخأٖد مً ؤلاحاباث 

ٔ الاخخباز الهُىت وذلٚ للح٘م نلى دزحت مخاهت الىكام ا                                                                           إلاظخهمل .                                 نً ؾٍس

ٓت نلى ُُُٖت  ِ بىجاح هره الؿٍس خْى ٓت َىُت جدٛ  أنخُث ًجب  ألاطئلتٍو وهم ( ب )  ؤلاحاباثجطاى بؿٍس

ابت وؤلاحابت ب ) ال ( نلى  ابت أضال في جلٚ الىاخُت.           نلى أهكمت دُْٓت للْس            ألاهكمت أو ندم وحىد ْز

                                                             ومً مصاًا الاطخبُان هرٖس ما ًلي :                                                                             

                                                   باليظبت إلاخخلِ اإلايشاث .                                                                    ـــ طهىلت الخؿبُٔ

                         ـــ مسوهت ألاطئلت بما ًػمً إبساز مهكم خطابظ الىكام اإلاداطبي ألي ميشاة .                              

ذ خُث ٌظخًن ير الْى بسهامج حدًد لٙل نملُت جدُْٔ مىُسدة وبالسيم مً هره  إوشاءى اإلادْٔ نً ـــ جَى

ندم مساناة الكسوٍ الخاضت بٙل ميشاة بظبب ٗىهه مىخدا  إلىالخطابظ ٌهُب نلُه البهؼ اهه ًٓىد 

ابت الخاضت بٙل ميشاة  أًػاللميشاث اإلاخخلُت وهرا ٌهني  اهه ال ًخًلًل في الخُاضُل الدُْٓت لىكم الْس

ابت الداخلُت ٖرلٚ َان وحىد الاطخبُان ْد  ت للح٘م نلى مخاهت هكام الْس جلٚ الخُاضُل الهامت و الػسوٍز

 حظخلصمْد  أخسي اطخُظازاث  أًت إحساءالاٖخُاء به وندم  إلىًٓىد الٓابمين نلُه مً مظاندي اإلادْٔ 

أزسها بئمٙان اإلادْٔ جدػير اطخبُاهاث خاضت بٙل هىم الخٓلُل مً  أو سوٍ وللخًلب نلى هره الهُىب الك

مهين مً اإلايشاث نلى خده والابخهاد نً الاطخبُان اإلاىخد ، ٖرلٚ نلُه الُٓام بمساحهت الاطخبُان وحهدًله 

ا .                                                                                                                                                                                       1 طىٍى

                                                           
ابت في البىٕى ،خالد أمين نبد هللا ، ـ   1  . 201مسحو طبٔ ذٖسه ، ص الخدُْٔ والْس
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      :                                                                                                                             Reminder  List  ــ امللخص ألتذهيريأ 2

ابت داخلُت طلُم وذلٚ دون جددًد أطئلت واطخُظازاث  ٓىم اإلادْٔ هىا بىغو ْىاهين وأطع هكام ْز ٍو

                                                                                                                                      مهُىت ٖما   في الاطخبُان .          

ذ دون إيُاٛ الهام مً الىٓاؽ أما نُىبها َخىدطس في ٗىجها ال جٓىد ٓت الاْخطاد في الْى         ميزة هره الؿٍس

ً ٖخابي ٖما ابت الداخلُت في اإلاشسوم اإلاهني ، ٖما أجها ال جىؿبٔ نلى اإلاشسوناث  إلى جدٍو هى نلُه هكام الْس

ٓىم  ذاث الؿبُهت الخاضت باإلغاَت إلى ٗىن هرا اإلالخظ أمس متروٕ لٙل مدْٔ نلى خده ًػو ألاطع ٍو

                                                                                                                                              باإلحساءاث التي ًساها مىاطبت .

:                                                                                                          Narrative dixription   ــ التلزيز الوصفي  3

ابت  ٓىم اإلادْٔ هىا بىضِ ؤلاحساءاث اإلاخبهت في اإلاشسوم لٙل نملُت مً الهملُاث مو وضِ هكام الْس ٍو

ٓت مىاطبت للمشسوناث الطًيرة واإلاخىطؿت إلى خد ما .                                                                                                                                                                              والدوزة اإلاظدىدة وهي ؾٍس

س الىضُي  لخظ الخٍٓس            نُبه َُخلخظ  أماجددًد هٓاؽ الػهِ في الىكم اإلاظخهملت ومداطبتها  إلىٍو

ابت وضهىبت  ابت في ذلٚ حًؿُت حمُو حىاهب مً  الخأٖدفي ضهىبت جدبو الشسح اإلاؿىٛ لىكام الْس هكام الْس

س .                                                                                                                                                                                         الخٍٓس

                                                                                    :  Organisation chartesــ دراست الخزائط التىظيميت    4

ابت الداخلُت مً خالٛ دزاطخه للخسابـ الخىكُمُت اإلاظخهملت        وهىا ًٓىم اإلادْٔ بدزاطت وجُُٓم هكام الْس

ؿتالفي اإلاشسوم مثل :  ٗاإلابُهاث الخىكُمُت الهامت وخسابـ الدوزاث اإلا خٍس ظدىدة إلاخخلِ نملُاث اإلاشسوم 

                                                               والىٓدًت وألاحىز ... الخ .                                                                                      

ٓت ضهىبت زطمها واطخخالص  ابت الداخلُت مً واْهها الن ومً نُىب هره الؿٍس دزحت مخاهت هكام الْس

اةو الهادًت ، أما ؤلاحساءاث يير الهادًت َال جكهسها بالسيم مً ٗىجها مهمت لهملُت الخدُْٔ  الخسابـ جكهس الْى

                                                                                                                                                  في مهكم ألاخُان والحاالث .

:                                                                                                   Accounting system ــ فدص الىظام املداسبي    5

ابمت نً  ليناإلاظؤو  وأطماءوهىا ًدطل اإلادْٔ نلى ْابمت بالسجالث اإلاداطبُت  إوشائها ونهدتها وجدُْٓها ْو

ومً جلٚ الٓىابم ٌظخؿُو الح٘م نلى دزحت مخاهت هكام  الخ....  تًاإلاظدىدبؿبُهت اإلاظدىداث والدوزة زاهُت 

ٓت  ابت الداخلُت وجخميز هره الؿٍس هاب نليها اهه ْد جطبذ مؿىلت جسج٘ص نلى الكسوٍ  بأجهاالْس الخاضت لٙل َو

ْام اإلادْٔ بالخدسي بخطىص اإلاىقُين والسجالث وما شابه .                                    إذافي اإلايشاث ال٘بيرة خاضت 

جب أن ال ًٌسب نً الباٛ إن بئمٙان اإلادْٔ أن ًجمو بين وطُلخين أو أٖثر مً وطابل دزاطت وجُُٓم أهكمت  ٍو

ٗاهذ هى ا ابت الداخلُت ونلُه في حمُو الحاالث الاحخمام بمظاندًه وإَهامهم إن الهدٍ مً أي وطُلت  لْس

ابت الداخلُت اإلاظخهمل ، وان الىطُلت مجسد إحساء نادي الن  الخىضل إلى الح٘م نلى دزحت ُٖاًت هكام الْس
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والخسوج بد٘م دُْٔ خٛى هكام  الجصء اإلاهم ًخمثل في مٓدزة اإلادْٔ نلى اطخهساع هخابج جلٚ ؤلاحساءاث

ابت الداخلُت ، هرا ٖما ًجب  أ     1ًٙىن الىطُلت شاملت لجىاهب نملُاث اإلاشسوم اإلاخهددة . أنالْس

 

              املطلب الثالث : هظام الزكابت الداخليت  لوإجزاءاث التلييم                                                   

ابت الداخلُت وطابل مخهددة لخدُٓٔ ألاهداٍ اإلاخىخاة مىه لرا وحب طً إحساءاث          ٌظخهمل هكام الْس

ابت الداخلُت الظلُمت ولرلٚ طٍى  مً شاجها جدنُم مٓىماتها السبِظُت وحاءث أًػا لخدُٓٔ خطابظ الْس

                                                                                                    هدىاٛو في هرا اإلاؿلب زالر إحساءاث :                             

ت .                                                                                1                                                                  ـــ إحساءاث جىكُمُت وإداٍز

                                                                       ـــ إحساءاث مداطبُت .                                                                                        2

                                                                                                                               ـــ إحساءاث نامت .                                     3

                                                                                                                           الفزع لا لو  : إجزاءاث جىظيميت  لوإداريت  

                                                                         وحشمل ما ًلي :                                                                                                 

                                                               اخخطاضاث ؤلادازة وألاْظام .                                                            ـــ جددًد  1

                                            النهاًت.جىشَو الىاحباث بين اإلاىقُين ختى ال ًىُسد شخظ بهملُت مً البداًت إلى  ـــ 2

                                   ـــ جىشَو الىاحباث بين اإلاىقُين لِظاند نلى جددًد جبهُت الخؿأ.                                            3

                                   ـــ جىشَو الىاحباث بين ؤلادازة واإلاىقُين بدُث ًخم َطل الىقابِ الخالُت:                         4

ذ بالهملُاث                                                                                                                                   واإلاىآَت.ـــ وقُُت الخطٍس

                                                                                                                  ـــ وقُُت الاخخُاف بههدة ألاضٛى .                     

                   ـــ وقُُت الُٓد واإلاداطبت .                                               

ت واخدة  ألاْظامـــ جىكُم مىقُي  5                                                                   بدُث ًٙىن مىقُى ٗل ْظم في يَس

و ٗل مىقِ نل بأيـــ مىذ حهلُماث  6                                         .          ٖئزباثى اإلاظدىداث إلاا ْام به مً نمل ًْى

                                   اإلاهُىت .   ألاْظاموجىشَهها نلى  ألاضلوندة وسخ مىؿبٔ  لألاضـــ اطخخساج اإلاظدىداث  7

                                                .                                                    آلخسجىٓالث بين اإلاىقُين مً خُث  إحساءـ مداولت   8

ت دَهت واخدة. ـــ غسوزة ُْام 9                                                                                             ٗل مىقِ بئحاشجه الظىٍى

                                                            الفزع الثاوي : إجزاءاث مداسبيت                                                  

                                                                                                   جخمثل هره ؤلاحساءاث في :                                                        

                                                           
ابت في البىٕى ،ـ خالد أمين نبد هللا ،   1  . 204ـ  202مسحو طبٔ ذٖسه ، ص الخدُْٔ والْس
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                       الهملُاث بالدَاجس َىز خدوثها لخٓلُل مً الًش والاخخُاٛ .                     بئزباثحهلُماث  إضداز ـــ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                       وليناإلاظؤ لم ًً٘ مهخمدا مً اإلاىقُين  مظدىد ما أي لُماث بهدم إزباثحه إضداز ـــ 

                                              الحظابُت لظسنت ودْت اإلاهلىماث .                                                        آلاالثهماٛ ـــ اطخ

                                                           اإلاساْبت.ساحهت وخظاباث ـــ اطخخدام وطابل الخىاشن الحاطب الدوزي مثل اإلا

       وال٘شٍى الىازدة مً الداخل .   ألازضدةمؿابٓاث دوزٍت بين ال٘شٍى الىازدة مً الخازج وبين  إحساءاثـــ 

ت. لألزضدةـــ الُٓام بجسد مُاجئ دوزٍا للىٓدًت والبػانت ومؿابٓت ذلٚ                                                          الدَتًر

                                                                                                                          ه . ـــ ندم الظماح إلاىقِ مساْبت نمل

                                                            الفزع الثالث : إجزاءاث عامت                                                   

اإلاخهلٓت بالجاهب اإلاداطبي  وؤلاحساءاثوالخىكُمي  ؤلادازي اإلاخهلٓت بالجاهب  ؤلاحساءاث إلىبهد الخؿّس             

                                                                              الهامت اإلا٘ملت لظابٓتها :                            ؤلاحساءاث ألاخيرفي الُسم   هدىاٛو 

                                                                                        .                   ألاخؿازـــ الخامين نلى ممخلٙاث اإلاؤطظت مً ٗل 1

                                                     نلى:                                                          ٌهمل  ألههللمؤطظت  آلالي ؤلانالم إدخاٛـــ  2

                                   جخُُؼ وظبت الخؿأ في اإلاهالجت . و  هاثالظسنت في مهالجت البُا ـــ جددًد ندد الهملُاث و 

                                     مهالجت اإلاهؿُاث بظسنت .                                                                 أو السحىم  إمٙاهُتـــ  3

                                                                  جخمثل في :                                                                         أخسي  إحساءاثوهىإ 

د الىازد والطادز .                                                                   4                                                        ـــ وغو هكام إلاساْبت البًر

                                                                                                                                                                      الحدًت.ـــ وطُلت  5

ُو 6 ابت اإلاصدوحت مثل جْى  1 الشُٙاث . ـــ اطخخدام وطابل الْس

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
مرٖسة جخسج لىُل شهادة ماطتر في الهلىم اإلاالُت جخطظ جدُْٔ مداطبي ًت ،َخحي ، دوز وقُُت الخدُْٔ الداخلي في اإلاؤطظت الاْخطاد ضاولت ـ  1

 . 33ـ  32 ص ، ص 2015ـ  2014حامهت نبد الحمُد ابً بادٌع ، مظخًاهم ، دَهت ، 
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أ

 

أ

                                                                                                                                                                                    صل :الفخالصت 

تمً التزام اإلاىقُين اإلاىُرًً بالظُاطاث  للخأٖد ؤلادازة أدواثمً  أداةالداخلي  الخدُْٔ إن اإلاىغىنت  ؤلاداٍز

ابت الداخلُت َهى حهدٍ  جدُٓٔ الهملُاث والُٓىد بشٙل مظخمس  إلىٖما اهه ٌهخبر مً الىطابل الُهالت للْس

لػمان دْت البُاهاث اإلاداطبُت وؤلاخطابُت والخأٖد مً ُٖاًت الاخخُاؾاث اإلاخخرة لحماًت أضٛى وممخلٙاث 

ت اإلاسطىمت لهم .اإلاشس  رلٚ الخدٓٔ مً إجبام مىقُي اإلاشسوم للظُاطاث والخؿـ وؤلاحساءاث ؤلاداٍز أ وم ٖو
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                                                                                                 جمهيد :     

    أضبذ الخضُْٔ الضازلي بمثابت الهحن الؿاهغة نلى مطالح اإلايشاث نامت والبىٕى زاضت ئط أضبذ وحىصها      

ال ينى نىه ، َهي وؾُلت للىضٛى ئلى زضمت أؾغاٍ نضًضة ، وجػمً للبىٚ خماًت أمىاله بطُخه لألزؿاع ، ٖما 

اط ٖأؾاؽ الجس، ُٖاًتها ، ونضالتها ، وجخسظ تهخم بالبدث نً الػماهاث مً خُث هىنُت اإلاهلىماث ، وحىصتها 

ٛ َاؾخهغغىا في اإلابدث  أؾاؾُتزالر مباخث  ئلى هظا الُطل الٓغاعاث اإلاسخلُت ، َٓؿمىا ماهُت البىٕى  ألاو

ظلٚ زطاةظ وأهضاَهالبىٚ  ووشأثالتي جخمثل في مُهىم  واؾخهغغىا في  وأهىام البىٚ ومسخلِ وقاةُه ٖو

وانخباعاجه الخضُُْٓت ؾبُهت الخضُْٔ الضازلي  لي والٓؿام البىٙي خُث ًخمثل فيالخضُْٔ الضاز اإلابدث الثاوي

ابت الضازلُت بالبىٚ ووؿخهغع  أهكمت ئناصةومخؿلباث الخضُْٔ وصوعه في  أؾـالخاضت بالهمل البىٙي و  الْغ

ظلٚ  الثالث مؿاهمت اإلاضْٔ  ونىاضغ الخضُْٔ الضازلي في البىٕى واؾخهغغىا في اإلابدث وأهضاٍ أهمُتٖو

، زؿت  هالضازلي في جدؿحن وغهُت البىٚ خُث جخمثل في مإهالث ومباصب اإلاضْٔ الضازلي في البىٚ ومٓىماج

ت                     . ئحغاءاث الخضُْٔ الضازلي في البىٕى الجؼاةٍغ

                                      ماهُت البىٕى                                                                                                                  اإلابدث ألاٛو :

                                      اإلابدث الثاوي : الخضُْٔ الضازلي في الٓؿام البىٙي                                            

 اإلابدث الثالث : مؿاهمت اإلاضْٔ الضازلي في جدؿحن وغهُت البىٚ 
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                                                                                                                                                   : ماهيت البىىن ألاول بحث امل

ت في  أهمحهض البىٕى مً  اْخطاص ْىمي ، خُث جلهب صوعا هاما  أليالىٓض  أؾىاّاإلايشاث اإلاالُت الخٍُى

 .  ومٙىهاث الؿُاؾت اإلاالُت للضولت  أهضاٍواؾتراجُجُا في جىُُظ 

                                                                                                    املطلب ألاول : وشأة و مفهىم البىك    

                                                                                                                                                 الفرع الثاوي : وشأة البىك  

ت ٖمدطلت لكغوٍ ومخؿلباث اْخػتها الخؿىعاث الاْخطاصًت نلى مغ الؿىحن ، ولهل  وشأث اإلاطاٍع الخجاٍع

ت في  ٛ هم  واًؿالُا بالظاث اعوٍاالطُاَع ٗان الخجاع وعحاٛ  أو  أمىالهمًىصنىن  ألانماٛمً ؾّغ هظا الباب َلٓض 

ت بٓطض خُكها مٓابل  هإالءلضي  ت لخُل خّٓى  ئًطاالثالطُاَع الىصاتو وه٘ظا  أصخابًدغعها الطُاَع

ٗان اإلاىصم  ألامىاٛ ئًضاموهي  للمطاٍع ألاولىالىقُُت ال٘الؾُُ٘ت  وشأث  ؤلاًطاٛطهبه ٌهؿي الطاتٌ  أعاص ئطاو

أزظ بٓى الظهب م٘ضؾا  َُ ؤلاًطاٛالىاؽ ًٓبلىن  أضبذالظهب ومو مغوع الؼمً  ٍو ما بُنهم ٗىؾُلت للخباصٛ ٍو

ض جيبه الطاتٌ  هظه الخُٓٓت َطاع ًٓغع مما لضًه مً الظهب مٓابل َاةضة وه٘ظا  ئلىفي زؼاةً الطاتٌ ْو

ٗان َٓض  ئضضاعها أوزلٔ الىٓىص  أما،  ؤلاْغاعالىقُُت ال٘الؾُُ٘ت الثاهُت للمطاٍع وهي  وشأث وشأث نىضما 

هؿُه للمٓترع  ئًطاٛشٙل  الٓغع ًأزظ  أضبذوزاضت بهضما ًدغعه الطاتٌ )بضال مً الظهب الخُٓٓي ( َو

ذ ٌشاؤون  أيْابلت لالؾدبضاٛ بالظهب في  ألجها ؤلاًطاالثالىاؽ ًثٓىن بهظه  ٖما صلتهم نلى طلٚ ججاعبهم  ْو

                                                الهضًضة زالٛ حهاملهم مو الطاتٌ .                                                                                     

ُام الطاتٌ بهظه  ال واٖبه اػصًاص ٖبحر في زٓتٗان هدُجت لخؿىع اؾخً وئهماؾُغة  ًأثلم  ألانماْٛو  ّغ ػمىا ؾٍى

ٛ مو الطاتٌ  الجمهىع اإلاخهامل                                 للمطٍغ الخجاعي . ألاولىالىىاة  ئلىمإؾؿخه  مما خى

ٛ ولهل  ٗان في البىضُْت نام  أو نام  أمؿترصامم ، زم جىالي قهىع اإلاطاٍع بهض طلٚ َكهغ بىٚ  5557مطٍغ 

                                            1.م  5811وؿا نام م وبىٚ َغ  5694

 

 

 

                                                           
اص ؾلُم عمػان ، مدُىف اخمض حىصة ، ئصاعة البىٕى ، صاع اإلاؿحرة ضُاء لليشغ والخىػَو والؿبانت ، نمان ، ؾبهت  1  .  55، ص  5996،  2ـ ٍػ
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                        الفرع الثاوي : مفهىم البىك                                                       

 للبىٕى هظٖغ منها :                                                                   حهاٍعِهىإ نضة   

وجدترم ؾلباتهم في سخبها ٗلها او بهػها  ئًضاناثميشاة جخهامل بالىٓىص جٓبلها مً الهمالء في شٙل  أيــ "  5

و الؼاةضة ختى ًخم ؾلبها مً ْبل أو اؾدثماع الىصاتوجٓىم بخدطُل الشُٙاث لهمالئها ٖما جٓىم بمىذ الٓغوع 

                                                                                                                                                                                          أصخابها ".

ــ " هي اإلاإؾؿاث التي جخهامل أو جخاحغ باالةخمان أو الضًً هى ألاؾاؽ اإلاهم الظي جٓىم نلُه اإلاطاٍع الخٓلُضًت  2

في الخاغغ  التي ًخم بمىحبها صَو ُْمت في نملها ، والاةخمان ٌهني ألامان أو الثٓت التي جغبـ الضاةً باإلاضًً و 

ذ مً ْبل الضاةًوالضَو اإلاإحل الخٓا ئطا أن الاةخمان ٌهن ئلى اإلاضًً ًخهحن نلى   ي بىحه نام مىذ َترة مً الْى

                                                                                                                          1ألازحر في جهاًتها صَو الضًً اإلاؿخدٔ نلُه " .  

ٔ الخُل وؤلاْغاع أو بُو أو الشغاء  " .ــ " هي مىكمت اْخطاص 3                  ًت مخسططت في ئصاعة ألامىاٛ نً ؾٍغ

ُها بالىكغ ئلى وقاةُها ، َهي وؾُـ مالي بحن  4 ت ًمً٘ حهٍغ ــ " البىٚ هى مإؾؿت مالُت طاث شخطُت مهىٍى

سلٔ الاةخمان أو ما ًؿلٔ نلُه الٓغوع مو الُٓام بما ًغجبـ بهظه ألامىع مً زضماث  اإلآغغحن واإلآترغحن ٍو

ُت " .                                                                                                      2وئحغاء الهملُاث اإلاطَغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 236، ص  2116،  5ـ َلُذ خؿً زلِ ، الىٓىص والبىٕى ، نالم ال٘خب الخضًث ، اعبض ، ألاعصن  ، ؽ  1

2
 . 34ـ  33، ص ص  2156ـ مدمض نبض الُخاح الطحرفي ، ئصاعة البىٕى ، صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَو ، نمان ،   
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         البىك أهداف ووظائف  املطلب الثاوي :

                                                                                                                                                الفرع ألاول : أهداف البىك 

ُما ًلي هخهٍغ نلى  ت في الغبدُت ، الؿُىلت ، ألامان َو                    ٗل واخض منهم :       جخمثل أهضاٍ البىٕى الخجاٍع

                                                                                                         :                                                                     الربحيت  ـــ  1

ت م          هُىت مو الهلم أن الجاهب ألاٖبر إلاطغوَاجه ًخمثلجيخج نلى اؾخسضام البىٚ ألمىاله في مجاالث اؾدثماٍع

في الُىاةض نلى الىصاتو بمسخلِ أهىانها وئًغاصاجه جخمثل في الُىاةض التي ًخدطل نليها هدُجت اؾدثماع جلٚ الىصاتو 

                                                                                                                                                                والُىاةض اإلاضَىنت نليها . 

                                                                                                    ـــ السيىلت :                                                                                  2

ت بأجها ْضعة البىٚ نلى مىاحهت الالتزاماث اإلاالُت التي جخٙىن بشٙل  حهٍغ الؿُىلت الىٓضًت في البىٕى الخجاٍع

الاةخمان ومً هىا جٙىن شبه الىٓضًت عةِس ي مً جلبُت ؾلباث اإلاىصنحن للسخب مً الىصاتو وجلبُت ؾلباث 

حرها ٌؿانض البىٚ نلى ججىب الخؿاعة التي جدضر  ت خُث أن جَى حرها مً ألاهضاٍ ألاؾاؾُت للبىىٕ الخجاٍع وجَى

غ الؿُىلت لضي البىٚ  هدُجت اغؿغاعه ئلى جطُُت بهؼ مىحىصاجه يحر الؿاةلت ومجغص ئشانخه مً نضم جَى

                                                                                                                                                                                            . لإلَالؽ 

                                                                                                                                                                                        :ـــ ألامان  3

ٛ ماٛ البىٚ الخجاعي بالطًغ مٓاعهت بطافي  عأؽًدؿم  باليؿبت للمىصنحن  ألامانوهظا ٌهني ضًغ هامش  ألاضى

ت ، َالبىٚ ٌؿخؿُو جدمل زؿاعة جُّى م أهماإلاىصنت لضي البىٚ مً  أمىالهمالتي حهخبر  ل اؾدثماٍع طاصع جمٍى

اصتها نىه جإصي  عأؽ ٔ اللجىء  ئلىماله الن ٍػ     نحن ونلى البىٚ جدُٓٔ اٖبر ْضعاإلاىص أمىاٛ ئلىحًؿُتها نً ؾٍغ

ًيبغي مالخكخه الظي هى الخهاعع الىاضح بحن هظه  أن ئالماله الطًحر  عأؽ أؾاؽللمىصنحن نلى  ألامانمً 

غحو هظا الخهاعع ئصاعةفي  ألاؾاؾُتًمثل اإلاشٙلت  وهى ما ألاهضاٍ ت ، ٍو    أهضاٍحهاعع  ئلى     البىٕى الخجاٍع

ٗل مً ؤلاصاعة واإلاىصنحن ، َاإلصاعة حؿعى ئلى جدُٓٔ أْص ى ناةض وهى ما ْض ًتٕر أزغا ؾلبُا نلى مؿخىي 

ىٚ بٓضع ٖبحر مً ألامىاٛ الؿاةلت وان ًىحه مىاعصه الؿُىلت وصعحت ألامان ، أما اإلاىصنحن َُأملىن أن ًدخُل الب

                              1ئلى اؾدثماعاث جدؿم بضعحت ْلُلت مً اإلاساؾغة وهى ما ًتٕر أزغا نلى ن٘ـ الغبدُت .  اإلاالُت 

                                

                                                           
ت مضزل اجساط الٓغاعاث ، اإلا٘خب الهغبي الخضًث ، مطغ،  1  . 52، ص  5996ـ مىحر ئبغاهُم هىضي ، ئصاعة البىٕى الخجاٍع
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                                                                 الفرع الثاوي : وظائف البىك                                                       

                                                                                            :                                             وقاةِ البىٕى َُما ًلي  أهمجخمثل 

،  أمىالهم وأوصنىا أي اإلاىصنحن الظًً وغهىا زٓتهمالىاؽ  أمىاٛنلى  ًأجمًالبىٚ ـــ الحرص على السيىلت :  1

طا ًُغغه اإلاىؿٔ والٓاهىن  ألامىاٛوهى خٍغظ نلى جلٚ  م نىض الؿلب خٓه باناصةٖؿب زٓت الهمالء  ئطخٍغ

خمثل هظا الخغص نلى الػماهاث التي ًؿلبها الهمُل نىض اْتراغها                                                                       .        ٍو

 أمىالهمًغيبىن مً  ؾلبىا سخب ما ئطاًجب نلى البىٚ أن ًٙىن خاغغا لخلبُت ؾلباث اإلاىصنحن  السيىلت:ـــ  2

حر الؿُىلت الال  وهظا ما                                                                                                                                                                  .   ػمت لضي البىٚ ومىاحهت ؾلباث السخب اإلادخملت ًُؿغ غغوعة جَى

جخمثل هظه الىقُُت في جؼوٍض البىٕى اإلاخهاملحن بالىٓىص وجىكُم جضاولها ابخضءا بدُل  يفت الىلدًت :ـــ الىظ 3

الىٓىص إلاطلخت اإلاىصنحن واهتهاء باإلاىذ إلاً ًؿلبها مً الىصاتو اإلاجخمهت لضي البىٕى الخاضت بهض أن أضبدذ 

                                                                                                         .                      شهاصاث ؤلاًضام حؼء مً الىٓىص اإلاخضاولت 

ٔ جٓضًمها  ـــ الىظيفت الخمىيليت :  4 ل اإلاشغوناث اإلاسخلُت نً ؾٍغ جخمثل في ُْام البىٕى باإلاؿاهمت في جمٍى

                                                                                                          1 الجضًض منها . أو لألمىاٛ الهجاػ هظه اإلاشغوناث 

                                                                                                          البىك  املطلب الثالث : خصائص ومصادر جمىيل

                                                                                                                                             الفرع ألاول : خصائص البىك 

                                                                                                                                                                           جخمحز البىٕى بأجها : 

                             .          ألامىاٛ ئصاعةوشاؾها مما ًجهلها جخدمل مؿإولُاتها في  أصاءالبىىٕ مساؾغة في  أهىام أٖثرـــ 

                                                                 .           عأؾمالهاضخمت في حهامالها مٓاعهت مو  أمىاٛـــ حهخمض هظه البىٕى نلى 

بشٙل ٖبحر بالىصاتو جدذ الؿلب والٓغوع ْطحرة ألاحل مهغغت بشٙل ٖبحر لخؿغ  البىٕىهظه ـــ هكغا لخهامل 

                                                                                                                                                                                         الؿُىلت .   

      2  ٓضمت .ــــ ٖثرة اإلاخهاملحن مو هظه البىٕى مً أَغاص ومإؾؿاث بؿبب هىم الخضماث اإلا

 

 

                                                           
ت ، جسطظ ئصاعة واْخطاص اإلاإؾؿت ، ـ  بً اخمض نبض هللا ، ازغ ألاػمت اإلاالُت اله 1 اإلاُت نلى الىكام اإلاطغفي الجؼاةغي ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

 .   54، ص  2152ـ  2155حامهت مؿخًاهم ، صَهت 
ت مضزل اجساط الٓغاعاث ،مغحو ؾبٔ طٖغه ، ص   2  . 51ـ مىحر ئبغاهُم هىضي ، ئصاعة البىٕى الخجاٍع
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                                                                                                                                 البىك الفرع الثاوي : مصادر جمىيل 

ل ًمً٘                                            هٓؿم ما ًلي :                   أنجسخلِ البىٕى مً خُث انخماصها نلى مطاصع الخمٍى

                                                                                                             :                                                   ـــ املصادر الداخليت 1

ؼي  عأؽوهي التي جكهغ نلى شٙل   أجها ئالالاخخُاؾاث الخاضت  أو اإلااٛ والاخخُاؾاث الٓاهىهُت لضي البىٚ اإلاٖغ

حر ْضع مً  ذ  الىصاتو ألصخاب ألامانجمثل وؿبت غئُلت مً مىاعص البىٚ وحهخبر بمثابت جَى                                                                                                  .                                                         ألاػماثفي ْو

                                                                                    ـــ مصادر خارحيت :                                                                            2

                                                                        ما ًلي :                                                              ئلىوجٓؿم هظه اإلاطاصع بضوعها 

وصاتو زابخت ،  أو ٗاهذ وصاتو جدذ الؿلب لضي البىٕى ؾىاء  ألامىاٛمً مطاصع  ألاٖبر وجمثل الجؼء ـــ الىدائع : 

حر  بأْؿاع وصاتو                                                                                    .                                                     ، وصاتو ضىضّو الخَى

ذ الخاحت اإلااؾت للىٓىص أو إلاىاحهت خاالث السخب  ـــ الاكتراض من البىك املرهزي : خُث حؿخؿُو البىٕى ْو

ؼي                                                                                            .الشضًض ، أو أليغاع زاضت أزغي الاْتراع مً البىٚ اإلاٖغ

ل .  ي أو مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاسخلُت اإلاسخطتؾىاء مً البىٕى ألازغ  ـــ الاكتراض من الغير :               1  بالخمٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 58، ص  2113، البىٕى مضزل مداؾبي وئصاعي ، مإؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو ، نمان ، الؿبهت ألاولى ،  ـ خؿحن حمُل البضًغي  1
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                                                                                                       املبحث الثاوي : الخدكيم الداخلي في اللطاع البىكي  

ت حهض اإلاطاٍع بمثابت الهمىص الُٓغي الظي ًغج٘ؼ نلُه الاْخطاص في حمُو الضٛو ، َٓض نٍغ بُان  الخجاٍع

الطاصع نً الاجداص الضولي للمداؾبحن اإلاطٍغ بأهه هىم مً  5991( لهام  5116مماعؾت الخضُْٔ الضولي ) 

ٍمخلٚ خٓا اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاهتٍر بها ٖمطٍغ مً ْبل الؿلؿاث الغؾمُت في الضٛو التي ٌهمل َيها ، و 

                                                                              مٓطىعا نلُه باؾخهماٛ اإلاطؿلح " مطٍغ " ٖجؼء مً اؾمه . 

        : طبيعت الخدكيم الداخلي واعخباراجه الخدكيليت الخاصت بالعمل البىكي                     ألاول املطلب 

                         طبيعت الخدكيم الداخلي في املصارف                                                      :  ول ألا الفرع 

جخمثل الىقُُت الغةِؿُت في اإلاطٍغ الخجاعي في ْبٛى الىصاتو والاةخمان ئغاَت ئلى الخضماث اإلاالُت ألازغي مثل 

بٛى ، ال٘مبُاالث ، الُ٘االث ، والانخماص ويحرها   شغاء وبُو الهمالث ألاحىبُت وألاوعاّ            اإلاالُت وئضضاع ْو

ُت ألازغي .  ُت ويحرها مً ألانماٛ اإلاطَغ                                                                                               1مً ألانماٛ اإلاطَغ

ًخؿلب وحىص حهت صازلُت جخىلى مهام ومؿإولُاث  ألامغ وهكغا لدشهب وػٍاصة حهُٓضاث الهمل اإلاطغفي َان 

 ئزػامٖبحرة في اإلاطاٍع خُث ًجب  أهمُت، لظلٚ َان نملُت الخضُْٔ الضازلي ج٘دؿب  ألاصاءمغاْبت ومخابهت 

ُما ًلي  حمُو صواةغ وأوشؿت اإلاطٍغ لهملُت الخضُْٔ الضازلي ، صون اؾدبهاص أي وشاؽ مً هؿاّ هظا الهمل َو

                                                                          أهم ؤلاحغاءاث الىاحب الُٓام بها غمً مهام الخضُْٔ الضازلي :               

ابت الضازلُت والػبـ الضازلي وهىنُت ألاصاء في الُٓام  ــــ هالُت هكام الْغ َدظ وجُُٓم مضي مالةمت َو

                                                        باإلاؿإولُاث اإلاىىؾت بالىكام .                                                                                                

غ ـــ  ُاؽ وجطيُِ وعَو الخٓاٍع مغاحهت صعحت زٓت وجٙامل اإلاهلىماث اإلاالُت والىؾاةل اإلاؿخسضمت في جدضًض ْو

                                                                      بمثل هظه اإلاهلىماث .                                                                                              

ـــ مغاحهت الىكم التي جُ٘ل الالتزام بهظه الؿُاؾاث والخؿـ وؤلاحغاءاث والٓىاهحن والهملُاث التي لها جأزحر هام 

غ الطاصعة نىه ، ٖما ًجب نليهم بُان مضي الالتزام أو نضمه . أنماٛنلى                                            اإلاشغوم والخٓاٍع

ُت في الهمل بما في طلٚ الضْت والجزاهت والشمىلُت .                                                                             ـــ جُُٓم مضي اإلاىزْى

ت الجساط الٓغاعاث .ـــ                                                                                                       2جُُٓم مضي اإلاهلىماث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ُت هكم اإلاهلىماث الال٘تروهُت .                                                    ت ومىزْى                                          ـــ جُُٓم مضي اؾخمغاٍع

لُت في الهمل . وصواةغ اإلاطٍغ بالشٙل اإلاؿلىب الظي ًدٓٔ الُ٘اءة والُها أْؿامـــ الخدٓٔ مً ؾحر الهمل في 

                                                           
 . 542، ص  2119ـ ئبغاهُم ،ئحهاب هكمي ، الخضُْٔ الٓاةم نلى مساؾغ ألانماٛ خضازت وجؿىع ، م٘خبت اإلاجخمو الهغبي ، الؿبهت ألاولى ،  1
ابت في البىٕى ،مغحو ؾبٔ طٖغه ، ص ـ زالض أمحن نبض هللا ، الخضُْ 2  .        549ٔ والْغ
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ًخمخو مضًغ صاةغة الخضُْٔ الضازلي بالطالخُاث والؿلؿاث التي جم٘ىه مً جىُُظ مهام الخضُْٔ  أنوبالخالي ًجب 

ٙىن  ؤلاصاعةعةِـ مجلـ  أو ًٙىن اعجباؾه مباشغة باإلاضًغ الهام  أنالضازلي ونلى طلٚ ًجب        أمامهمؿإوال ٍو

ُامه بجمُو الىقاةِ اإلاىاؾت به .                                                                                                                نً وشاؽ حهاػه ْو

 ونغغهنً وغو صلُل الخضُْٔ الضازلي واإلانهاج الؿىىي للخضُْٔ الضوعي في مؿلو ٗل ؾىت  اإلاؿإوٖٛما اهه 

خابو  إلْغاعه ؤلاصاعةنلى اإلاضًغ الهام ومجلـ  ػو الخؿـ الخىُُظًت لٙل نملُت جضُْٔ ٍو لُهمل نلى جىُُظه ٍو

غ اإلآضمت  ضعؽ الخٓاٍع هها ئلُهجىُُظها ٍو َغ ضزل الخهضًالث نليها ٍو اإلاضًغ الهام مٓغوهت  أو  ؤلاصاعةـ مجل ئلى . ٍو

خابو  وزطىضا اإلاسالُاث الهامت التي ًالخكها حهاػ  بشأجهااإلاخسظة  جىُُظا لٓغاعاثبمٓترخاجه وجىضُاجه ٍو

ٙلِ حهاػه بخضُْٔ  طلٚ َان مضًغ الضاةغة ٌشإع في مهكم اللجان اإلاسخطت في البىٚ ئلى باإلغاَتالخضُْٔ  ٍو

ُت ويحر ومخابهت الخىضُاث الطاصعة ن ٗاَت نملُاث البىٚ اإلاطَغ نها والتي جىكم الؿُاؾاث الهامت التي جدىاٛو 

ُت منها .                                                                                                                                                                           اإلاطَغ

غ الؿىىي نً صخت نملُاث  أنَان نلى مضًغ الخضُْٔ  وأزحرا البىٚ مً واْو اإلاالخكاث التي ًػو الخٍٓغ

هها اإلاجلـ ججمهذ  غ ؾىىي نً  بانضاصُْامه  ئلى باإلغاَت اإلاضًغ الهام أو ؤلاصاعةلضًه زالٛ الهام وان ًَغ جٍٓغ

غ الجهاػ وجدؿحن الهمل في مسخلِ صوشاؽ صاةغجه ومٓترخاجه ل                                                             . اةغ البىٚو خؿٍى

دل مدله ض مضًغ الضاةغ باهجاػ مهامه ومؿإو عةِـ اإلاضْٓحن َِؿان أو عةِـ الضاةغة  أما يُابه .        أزىاءلُاجه ٍو

ؼي َا أما                                        ن مً مهامه ما ًلي :                                               مؿانض عةِـ الضاةغة للخضُْٔ اإلاٖغ

غ التي جغص ًىمُا نً  جىقُُاجهوجؿىع مىاعصه و ـــ الخُاف نلى مىحىصاث البىٚ وؾُىلخه ومالءجه  مً واْو الخٓاٍع

                                                                             الضواةغ اإلاسخلُت  .                                                                                               

ؼي وجىحيهاجه مً واْو  وألاهكمتالٓىاهحن  ألخٙامـــ مخابهت مغاناة البىٚ  الىاَظة وزاضت حهلُماث البىٚ اإلاٖغ

                                                                   الُىمُت .                                                                                    وؤلاخطاةُتالبُاهاث 

اإلاهلىماث  واإلاضًغ الهام مً واْو ؤلاصاعةمخابهت مغاناة البىٚ للؿُاؾت والخؿـ اإلادضصة مً ْبل مجلـ ـــ 

غ التي جغص مً مسخلِ                         الُغوم .                                                                                                                     والخٓاٍع

                                                                                      ًلي :    مؿانض عةِـ الضاةغة للخضُْٔ اإلاُضاوي َدشمل مهامه ما أما

ٛ الخضُْٔ اإلاُضاوي خؿب الٓىانض  بأنماًٛٓىم ــ               صلُل الخضُْٔ أخٙاماإلاهخمضة في البىٚ وخؿب  وألاضى

ٔ الخؿت اإلادضصة مً ْبل مضًغ الضاةغة وغمً الُترة الؼمىُت اإلادضصة لخىُُظ اإلاهمت .                                     في البىٚ َو

خابو جىُُظ زؿـ الهمل اإلادضصة لهم غمً الُترة  أنماٛــ ٌشٍغ نلى  يؿٔ الهمل َُما بُنهم ٍو اإلاضْٓحن ٍو

                                                                                                                                                              اإلاسططت لظلٚ .الؼمىُت 
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 أما.  ضُْٔ اإلاُضاويــ ٌشهغ مضًغ الضاةغة َىعا باإلاسالُاث الخؿحرة التي ًػو ًضه نليها زالٛ جىُُظه مهام الخ

                                                                            اإلاضْٓىن َدشمل مهامهم ما ًلي :                                                              

عةِؿهم اإلاباشغ وغمً الُترة الؼمىُت اإلاسططت لهملُت الخضُْٔ  ئشغاًٍىُظ اإلاضْٓىن الهمل اإلاىاؽ بهم جدذ 

ٔ الخؿـ والؿُاؾاث والٓىانض  صلُل الخضُْٔ وحهلُماث  أخٙاماإلاهمٛى بها في البىٚ ، وخؿب  وألانغاٍَو

                                                                             1اإلاهمت اإلاٙلُحن بها . أمغ وجىحيهاث عةِؿهم اإلاباشغ وغمً هؿاّ 

 والشٙل الخالي ًىضح الهُٙل الخىكُمي لضاةغة الخضُْٔ الضازلي للبىٚ ًخػمً ما ًلي :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ابت في البىٕى ،مغحو ؾبٔ طٖغه ، ص ص  1  .557ـ  555ـ زالض أمحن نبض هللا ، الخضُْٔ والْغ



الخدكيم الداخلي وفعاليخه في البىىن                                               الفصل الثاوي                          

 

40 
 

 لضاةغة الخضُْٔ الضازلي للبىٚ الهُٙل الخىكُمي  : ( 2 ــ 2 ) الشكل

 

 

                                                                                                                                                                                                              

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابت في البىٕى ،الخضُْٔ : زالض أمحن نبض هللا ،املصدر   .554ص  مغحو ؾبٔ طٖغه والْغ

 مدير دائرة التدقيق 

 رئيس الدائرة )رئيس املدققني (

 مساعد رئيس الدائرة لتدقيق الفروع  مساعد رئيس الدائرة للتدقيق املركزي 

عناصر مساعدة     مدققون رئيسيون 
)كتبه ، طابعات (  

) 

ئيسيون ر مدققون  عناصر مساعدة      
)كتبه ، طابعات (   
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                                      الاعخباراث الخدكيليت الخاصت بالعمل البىكي                                                   الفرع الثاوي : 

بانخباعاث مهُىت في غىء الؿبُهت  ألازغي جخمحز نملُت الخضُْٔ الضازلي في اإلاطاٍع نً يحرها مً اإلايشاث 

                                                                        الخاضت للهمل اإلاطغفي .                                                                                        

ُت .                                                                  ـــ ؾبُهت اإلاساؾغ اإلاغجبؿت باإلاهامالث اإلاط                                                      َغ

                                                 .                                                    الخاؾىب إلاهالجت اإلاهامالث  أهكمتــــ الانخماص ال٘بحر نلى 

هاث التي حهمل غمنها .                                                                                                                       ـــ جأزحر الخهلُماث والدشَغ

ُت ، والتي ًمً٘ أن ال جدىاؾب أخُاها مو مؿخىي  ـــ الخؿىع اإلاؿخمغ للخضماث الجضًضة واإلاماعؾاث اإلاطَغ

 1الخؿىعاث في اإلاباصب اإلاداؾبُت واإلاماعؾاث الخضُُْٓت التي جؿلبها .

               املطلب الثاوي: أسس ومخطلباث الخدكيم ودوره في إعادة أهظمت الركابت الداخليت بالبىك              

                                                                         الفرع ألاول : أسس ومخطلباث الخدكيم في املصارف 

ابت في  أهضاٍلخدُٓٔ  ُت ًخؿلب مغاناة  أنماٛنملُت الخضُْٔ والْغ ت واإلاالُت اإلاإؾؿاث اإلاطَغ ألاؾـ ؤلاصاٍع

ٗالخالي :                                                                                                                                                                           واإلاداؾبُت 

                                                                                               :                                                                   إلاداريت ألاسس ـــ 1

ت ألاؾـإلاغاناة  غ الشغوؽ الخالُت :                                                         أنًجب  ؤلاصاٍع                                                     جخَى

ت  ألاهضاٍــ وغىح ـ هملىن نلى جدُٓٓها . الغةِؿُت والثاهٍى  للمطٍغ ، خُث ٌؿترشض اإلاؿإولحن بهظه ألاهضاٍ َو

ـــ جٓؿُم الهمل خُث ًخم مً زالله جدضًض مغاٖؼ الخٙلُت واإلاؿإولُت وجسطُظ نمل مهحن لٙل صاةغة وبالخالي 

ابت .                                                                                                                                                  حؿهُل نملُت الخضُْٔ والْغ

ـــ جؿبُٔ ؤلاصاعة باالؾخثىاء خُث ًخم مً زالله الاهخمام بالٓػاًا التي جسغج نما ًجب أن جٙىن نلُه مً زالٛ 

ت جىاحه ؤلاصاعاث الخىُُظًت الىؾؿى والضهُا أزىاء الخىُُظ أو  ت الهلُا بأًت حًحراث حىهٍغ اث ؤلاصاٍع ئبالى اإلاؿخٍى

الُهلي نً ألاصاء اإلاؿتهضٍ مً احل جدلُل الىغو وئًجاص خلٛى نملُت له ،  نً أي زلل أو ْطىع في ألاصاء

ت اإلاهىُت الخاص بالهمل اإلاطغفي ومبضأ خؿً   اإلاهاملت ومبضأ ؾغنت الخىُُظ .باإلغاَت ئلى مبضأ الؿٍغ

                                                                                               ـــ ألاسس املاليت واملحاسبيت :                                                 2

نملُت الخضُْٔ  أهضاٍاإلاالُت واإلاداؾبُت لخدُٓٔ  ألاؾـنلى صاةغة الخضُْٔ الضازلي مغاناة مجمىنت مً  ًيبغي

ابت نلى  ُت  أنماٛوالْغ                                                        :                                                               وأهمهااإلاإؾؿاث اإلاطَغ

                                                           
ٔ اإلاهاًحر الضولُت ، صاع ال٘خب الهلمُت لليشغ ، الٓاهغة ، الؿبهت ألاولى ،  1  .  358، ص  2117ـ ضبذ صاووص ًىؾِ ، صلُل الخضُْٔ الضازلي َو



الخدكيم الداخلي وفعاليخه في البىىن                                               الفصل الثاوي                          

 

42 
 

شبه هٓضًت ًمً٘  أو وهي حهني اخخُاف اإلاطٍغ بٓضع مً وصاتو نمالةه في ضىعة هٓضًت  ـــ مراكبت السيىلت :

لها  خم هظا مً زالٛ  ئلىمنها الخاحت هٓضًت صون زؿاةغ جظٖغ َالًغع  ئلىجدٍى جلبُت ؾلباث نمالةه الؿاعةت ٍو

خالت مً الخىاػن بحن حجم الىٓضًت اإلادخُل بها وحجم الىٓضًت اإلاؿدثمغة الن نضم الخىاػن ٌهني اإلاساؾغة  ئًجاص

اصة الؿُىلت في خالت جضوي الؿُىلت                                                         .                                    وهٓظ الغبدُت في خالت ٍػ

ذ الظي ًغيبىن َُه وهى ٌهني غمان خّٓى نمالء اإلاطٍغ وحهلها في مخىاٛو  : ألامانـــ جىفير   أًضحهم في الْى

غُام َغص  جٓىص الى ألاماناعجُام صعحت  أن ئال،  الؿُىلتوحجم  ألامان بحن  ؾغصًهالظي ٌهني وحىص نالْت  ألامغ 

غة ال ًخم اؾدثماعها وبالخالي جٓل  ت للمطٍغ ، الن الىٓضًت اإلاخَى ، لظلٚ ًجب نلى ئصاعة  ناةضاتهااؾدثماٍع

غها وصعحت ألامان الالػمت .                                           اإلاطٍغ ئًجاص خالت مً الخىاػن بحن حجم الؿُىلت اإلاؿلىب جَى

خدٓٔ هظا اإلابضأ مً زالٛ مخابهت الخىاػن بحن حجم الؿُىلت وصعحت ألامان وهى ٌهخمض    ٍوـــ حعظيم الربحيت : 

 1نلى أهىام الىصاتو اإلاخهضصة .

                                                                    الفرع الثاوي : دور الخدكيم الداخلي في إعداد أهظمت الركابت الداخليت 

ابت  غ هكام الْغ حهخبر وقُُت الخضُْٔ الضازلي مً الىقاةِ اإلاهمت في اإلاطاٍع إلاا لها مً ازغ في جطمُم وجؿٍى

ٗان لها صوع َهاٛ في :                           ُاؽ وجُُٓم ُٖاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لظلٚ                            الضازلُت ْو

                                حعتها دوريا للخحلم من فعاليتها :ظمت الداخليت الخاليت ومراـــ املساهمت في وطع ألاه1

ٓا لضلُل الهملُاث                                          اإلاهمٛى به .                   ـــ هكام مغاْبت الهملُاث وؤلاحغاءاث الضازلُت َو

                                                 ـــ هكام مهالجت الخؿبُٓاث اإلاهلىماجُت وغمان ألامان .                                                           

                                                                               هكام ئصاعة اإلاساؾغ والخد٘م بها وجُُٓمها .                                                ـــ

 ـــ هكام جُُٓم حىصة ألاضٛى .                  

                                                                 ـــ الجىاهب الىاحب مراعاتها لدي وطع أهظمت الركابت والظبط الداخلي : 2

ابت والػبـ الضازلي.                                                                          ـــ واحباث الٓاةمحن نلى ئصاعة اإلاطٍغ في مجاٛ الْغ

    ـــ أؾـ جدضًض اإلاساؾغ وجُُٓمها ، ال ؾُما مساؾغ الاةخمان والؿّى ومهضالث الُاةضة والؿُىلت باإلغاَت      

 2ساؾغ الدشًُلُت والٓاهىهُت والخدٛى والخهامل مو اإلاساؾغ ألازغي .ئلى م

                                                           
ُت ، ألاعصن ، الؿ  1 ٗاصًمُت الهغبُت للهلىم اإلاالُت واإلاطَغ ابت ، ألا  . 19ص  2112بهت ألاولى ، ـ نبض هللا زالض أمحن ، الاججاهاث الخضًثت في الخضُْٔ والْغ
، الجامهت  ـ ئبغاهُم عباح ، ئبغاهُم اإلاضهىن ، صوع الخضُْٔ الضازلي في جُهُل ئصاعة اإلاساؾغ في اإلاطاٍع الهاملت في ْؿام يؼة ، مظٖغة  ماحؿخحر  2

 .   24، ص  2155ؤلاؾالمُت ،يؼة ، 



الخدكيم الداخلي وفعاليخه في البىىن                                               الفصل الثاوي                          

 

43 
 

                                                        وعىاصر الخدكيم الداخلي في البىىن          وأهدافاملطلب الثالث : أهميت      

                                                                                           الخدكيم الداخلي في البىىن      وأهدافأهميت :  ألاول لفرع ا

                                                             ـــ أهميت الخدكيم الداخلي في البىىن :                                                                 1

ا في ٌ حر الٓىىاث  ئصاعةهخبر الجهاػ اإلاطغفي ْؿانا خٍُى الاْخطاص ومىاٖبت الخؿىعاث التي ًمغ بها مً زالٛ جَى

   .اإلاإؾؿُت الالػمت لخهبئت اإلاضزغاث وجىحيهها هدى الؿبل الاؾدثماع الخُٓٓي الضانم إلاؿحرة الىمى اإلاؿغص وألاؾغ 

ُت ًدُه مجمىنت مً اإلاساؾغ وان جٕغ  ألانماٛ وئحغاءاث أوشؿتمماعؾت  أنومً اإلاهغوٍ   ألاوشؿتاإلاطَغ

ُت بضون نملُت جضُْٔ ومغاْبت ؾُإصي  مشاٗل تهضص بسؿغ َٓضان الهمالء لىصاتههم  ئلىواإلاماعؾاث اإلاطَغ

ٓضان اإلاطاٍع لغؤوؽ  ىم مسالُاث أو اإلاخهاملحن  أماماو اإلآاغاة  ؤلاَالؽ ئمٙاهُتوبالخالي  أمىالهاَو               ْو

ت نل ابت الخاعحُت الخٙىمُت نلى اإلاطاٍع  أهىامالخٙىمُت التي جماعؽ ى اإلاطٍغ مً ْبل الجهاث اإلاشَغ الْغ

ٗان مً اإلاهم حضا وحىص صواةغ ووخضاث جٓىم بمهمت الخضُْٔ والُدظ  ؼي لظلٚ  ؼ اإلاٖغ                      والخأٖضٗاإلاٖغ

مً٘ جلخُظ مبرعاث وحىص  َغاصوألا التي ًىُظها اإلاضعاء  ؤلاحغاءاثمً صازل اإلاطٍغ نلى  صازل اإلاطاٍع ٍو

                                               الخضُْٔ الضازلي في اإلاطاٍع بما ًلي :                                                                                         

ئبخضاءا بالىصاتو ومغوعا بال٘مبُاالث الهضًضة َيها  ألاْؿامغمً  اإلاطاٍع جٓىم بالهضًض مً اإلاهامالث أنـــ 

ت مضًً والدؿهُالث الاةخماهُت وما ًدبو طلٚ مً اإلاهامالث اإلاسخلُت لظلٚ َان جبها وئ هظا  ئلىالنخماصاث الجاٍع

ُت جبضو الخاحت اإلالخت                                                   وحىص الخضُْٔ الضازلي .                  ئلىالخىىم في الهملُاث اإلاطَغ

ُت زاضت بهض خضور الكاهغة اإلام٘ىت في اإلاطاٍع مما  ئمٙاهُتوحىص  ـــ اإلاجاٛ  أجاحالخالنب في الهملُاث اإلاطَغ

 اإلاىاؾب لخضور جلٚ الخجاوػاث .        

ابت  الضازلُت والخضُْٔ بؿُاؾاث الخىقُِ جبضو هظه الهالْت في حصجُو اإلاىقِ الضُْٔ خُث ـــ نالْت الْغ

غ اإلاضْٔ الضازلي .                                                               والطاصّ بهمله ومهاْبت اإلاىقِ اإلآطغ باالنخماص نلى جٓاٍع

اإلاطٍغ ، َان هظا الخضُْٔ جبضو أهمُخه أًػا في ئنؿاء ـــ باإلغاَت ئلى أن الخضُْٔ ٌهؿي الهمُل الثٓت ب

                                                                                     1اإلاؿاهمحن في اإلاشغوم الطىعة الىاضخت نً ؾحر الهملُاث َُه .

                                                                                                                              ــــ أهداف الخدكيم الداخلي في البىىن : 2

اإلاهاًحر الضولُت للخضُْٔ او اإلاماعؾاث  ئلىمؿدىض  عأيالهضٍ الغةِس ي مً جضُْٔ نملُاث اإلاطٍغ هى جٓضًم  ئن

ت للمطٍغ والتي جم اإلادلُت اإلاىاؾبت التي ًخم وغهها خى                                                                                                                                                                               بشٙل صوعي .       ئنضاصهاٛ صخت البُاهاث الؿىٍى

                                                           
ابت في اإلاطاٍع ، صاع و  1  . 31، ص  5998اةل لليشغ ، نمان ، الؿبهت ألاولى ، ـ زالض أمحن نبض هللا ، الخضُْٔ والْغ
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غ  أنإلاضْٔ الضازلي للمطٍغ يالبا ما ًخؿلب مً ا ت      أليغاعًٓضم جٓاٍع       زاضت بالجهاث الهلُا اإلاشَغ

ُما ًلي هبرػ  ألازغي نلى اإلاطٍغ والى الؿلؿاث الىكامُت                الخضُْٔ الضازلي في اإلاطاٍع :     أهضاٍ أهمَو

                                                             الهمل في اإلاطٍغ .                                                                    أهضاٍـــ حؿُحر جدُٓٔ 

                                                         للمىاعص اإلاخاخت في اإلاطٍغ .                                                              ألامثلؾخسضام الا  ـــ

ابت الضازلُت والىكم  ـــ                                                        .                                                            وؤلاحغاءاثجُُٓم هكام الْغ

ٛ ـــ خماًت                                                                                                                                                      .            اإلاطٍغ  أضى

                                                                       ـــ جدضًض وجُُٓم ومغاْبت اإلاساؾغ .                                                                          

                       والٓىاهحن واللىاةذ صازل اإلاطٍغ .                         وؤلاحغاءاثـــ اؾخهغاع ومغاحهت الالتزام بالؿُاؾاث 

ُت بالٓىاةم اإلاالُت اصة اإلاىزْى                                                                                                                                               . ـــ ٍػ

                                                  ومً مهام الخضُْٔ الضازلي في البىىٕ وؿخسلظ ما ًلي :                                                    

غ الخضُْٔ وعَهه لإلصاعة الهلُا في اإلاطٍغ .                                                           ـــ                                               ئنضاص جٍٓغ

.                     ـــ جٓضًم هطاةذ وجىضُاث لإلصاعة نً ألامىع التي جخؿلب اهخمام                                     صازل اإلاطٍغ

                                                    ـــ جطمُم حضاٛو ػمىُت وبغامج نملُت لٙل مهىت جضُْٔ.                                                   

غ الىكم وخل اإلا  1ش٘الث في بضاًاتها ْبل أن جخُاْم. ـــ اإلاؿانضة في جؿٍى

                                                                 الفرع الثاوي : عىاصر الخدكيم الداخلي في املصارف                               

                                              جخمثل نىاضغ الخضُْٔ الضازلي في البىٕى في زالر نىاضغ هظٖغ :                                         

                                                                                           ـــ جلدًر املخاطر املصرفيت :                                                   1

وزضماتها وهظه اإلاساؾغ هاججت نً نىامل زاعحُت وصازلُت  بأوشؿتهاجخهغع البىٕى للهضًض مً اإلاساؾغ اإلاغجبؿت 

ت الخاعحُت والضازلًُٙىن ملما بمدضصاث اليشاؽ اإلاطغفي  أنلظا َان َهم اإلاضْٔ لؿبُهت هظه اإلاساؾغ ًجب 

اإلادضصاث الخاعحُت جخمثل في اإلاىار الهام لالؾدثماع في الضولت والظي ٌشمل نلى ؾبُل اإلاثاٛ الٓىاهحن اإلاىكمت 

ىاهحن ؾّى اإلااٛ .           ؼي ْو ىاهحن البىٚ اإلاٖغ                                          لليشاؽ الاْخطاصي ، ْىاهحن اإلاطاٍع ْو

التي جدضص ُُُٖت اجساط الٓغاعاث وجىػَو  وألاؾـباليؿبت للمدضصاث الضازلُت َهي جخمثل في الٓىانض  أما

ً ؤلاصاعةالؿلؿاث صازل البىٚ بحن الجمهُت الهامت ومجلـ  ت اإلاضْٔ إلادضصاث  واإلاضًٍغ الخىُُظًحن ، وبهض مهَغ

ت اإلاساؾ ئلىالخؿىة الثاهُت وهي الخؿّغ  جأحياليشاؽ اإلاطغفي  ُُُت الخد٘م مهَغ غ التي جىاحه الٓؿام اإلاطغفي ٖو

                                                           
RSM ، astute consulting internal audit and risk management ،2108، p 05 ـ 1  .   
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َيها والؿُؿغة نليها وطلٚ مً زالٛ جدضًض مؿبٔ لخضور هظه اإلاساؾغ واؾخهماٛ الخٓىُاث والىؾاةل التي 

                                                                                                            ومهاعة .         حؿاهم في جىُُظ نملُت الخضُْٔ بُ٘اءة 

                                                                                    في البىىن :                                       الخدكيم الداخلي  إحراءاثـــ  2

ُت ) جدضًض أو جسُُؼ اإلاساؾغ ( ، ئال ئطا لهبذ  لٓض بحن الخضُْٔ الضازلي اهه ال ًىحض جد٘م في اإلاساؾغ  اإلاطَغ

ابت الضازلُت للبىٚ الخؿىة  ابت الضازلُت للبىٕى صوعها ٖما ًيبغي لظلٚ حهخبر نملُت جُُٓم هكام الْغ أهكمت الْغ

ابت الضازلُت بشٙل ًإمً  ألاؾاؾُت في نملُت الخضُْٔ وطلٚ لهضٍ غمان جىُُظ صخُذ وصُْٔ إلحغاءاث الْغ

                                    اإلاطضاُْت والصخت لىكام اإلاهلىماث اإلاؿخسضم .                                                         للبىٕى

ابت الضازلُت للبىٕى في هٓاؽ ٖما ًلي :                                             مً٘ خطغ ئحغاءاث الْغ                                        ٍو

ابت واؾخهماٛ صلُل ؤلاحغاءاث .                                                                                                ـــ جدضًض واضح ألهضاٍ الْغ

                                                                                            ـــ الُطل في الىقاةِ واإلاىغىنُت في الخؿاباث .                      

غ ُٖاءة في هكام اإلاهلىماث                 ومغاْبت ألاصاء .                                                                                                              ـــ جَى

                                                                                                                             ـــ برهامج الخدكيم املحاسبي في البىىن :  3

ِ نلى مضي ُٖاءة  ئن داؾبت والخضُْٔ نلى خض مهىت اإلا أصخابالانخماص نلى اإلاهلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت ًخْى

حه٘ـ ضىعة خُُٓٓت نً خالت البىٚ ، َمً زالٛ هظا  أجها ئطاإلاطاصع  أهمؾىاء خُث حهخبر هظه اإلاهلىماث 

الخ٘م  ئضضاع الهىطغ َُخطح صوع اإلاضْٔ الضازلي الظي ًخمثل في ُْامه باؾخ٘ماٛ اإلاهؿُاث التي جإزغ نلى 

                                                 بسطىص الخالت اإلاالُت للبىٚ في الخؿىاث الخالُت :                                                             

ىٚ ، اإلاحزاهُاث   ــــ حمو البُاهاث اإلاالُت واإلاؿدىضاث الخاضت بالبىٚ جخمثل في الٓاهىن ألاؾاس ي وصلُل خؿاباث الب

                                                                                  والٓىاةم اإلاالُت .                                                                                          

ابت الضازلُت                                                     مً هاخُت الُ٘اءة وؾالمت هظا الىكام .ـــ ئبضاء الغأي ألاولي في هكام الْغ

ـــ صعاؾت حمُو الخىاصر اإلاالُت التي مغ بها البىٚ ) أؾبابها ونىاْبها ( ، مو ؤلاشاعة ئلى الخضابحر التي اجسظث لخُاصي 

                                                                                                                                                                      1ج٘غاع خضوثها . 

           ئغاَت ئلى أن اإلاضْٔ نلُه أن ًأزظ بهحن الانخباع زطىضُاث الٓىاةم اإلاالُت لألوشؿت البىُ٘ت وهي :              

                                          ُىلت حهخبر طاث أهمُت وؿبُت مغجُهت في اإلاحزاهُاث .                                                   ـــ صعحت الؿ

                                                           
ؿام يؼة ( مظٖغة  ـ ئحهاب صًب  1 مطؿُى عغىان ، ازغ الخضُْٔ الضازلي نلى ئصاعة اإلاساؾغ في غىء اإلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت ) البىٕى الُلؿؿُيُت ْو

 . 37ـ  35، ص ص  2155ماحؿخحر ، الجامهت الاؾالمُت ، يؼة ، 
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                                                        ـــ مهؿُاث زاعج اإلاحزاهُت طاث أهمُت وؿبُت .                                                                     

 1ـــ ؾبُهت مسخلُت للمىخجاث زاضت اإلاخؿىعة منها .

                                 املبحث الثالث: مساهمت املدكم الداخلي في جحسين وطعيت البىك                                         

حزة ٌهخبر اإلاضْٔ الضازلي ال ٗاَ ألاؾاؾُتٖغ غ  ت في جدؿحن الىغهُاث الخاضت بالهمل البىٙي خُث ٌؿاهم في جؿٍى

ظلٚ هى مؿإوٛ نً اإلاساؾغ التي جدطل في اإلاطٍغ خُث ًٓىم  بمهاعاث ومباصب  الهملُاث اإلاداؾبُت ٖو

                                                                                                                          صازل اإلاطٍغ .   مغاْبت صازلُت َهالتو 

                                                           : مؤهالث ومبادئ املدكم الداخلي في البىك                       ألاول املطلب 

                                                                                                                            : مؤهالث املدكم الداخلي   ألاول لفرع ا

                                                     :                   وأهمهاًخدلى اإلاضْٔ الضازلي بمجمىنت مً اإلاهاعاث والطُاث  أنًجب 

                                                                                                                                                    ـــ مهاراث املدكم الداخلي : 1

توؤلا حهخبر اإلاهاعاث الُىُت  ا لخمُ٘ىه مً النهىع بىاحباجه ومؿإولُاجه ، لظلٚ  أمغاللمضْٔ الضازلي  صاٍع غغوٍع

                     اإلاجاالث الخالُت :                 ئخضيًٙىن لضًه زلُُت وزبرة في  أنًيبغي نلى اإلاضْٔ الضازلي للمطاٍع 

                    مً بِئت الخضُْٔ الضازلي .                   أو جي اإلاغاحهت اإلا٘دؿبت ؾىاء مً الخضُْٔ الخاع  أنماٛـــ زبرة في 

ُت .                    ُت اإلا٘دؿبت مً اإلاؿإولُاث اإلاباشغة في اإلاإؾؿاث اإلاطَغ               ـــ زبرة في مجاٛ الخضماث اإلاطَغ

                                                 2ً البِئت الُىُت .م أو ـــ زبرة في مجاٛ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث اإلا٘دؿبت مً بِئت الخضُْٔ 

                                                                                                     ـــ صفاث املدكم الداخلي :                                                   2

                                         ًلي :                                           مً الطُاث الالػم جىاَغها في اإلاضْٔ الضازلي َٓض طٖغ ما أما

                                          .                                       ـــ الالتزام بٓىانض الؿلٕى اإلانهي إلاهىت الخضُْٔ الضازلي في اإلاطاٍع 

                                 ـــ مىاضلت البدث والضعاؾت ومخابهت جؿىعاث اإلاهىت مو الخجضًض والابخٙاع .                                       

                                . ً                                                                                     ـــ الخىاغو وخؿً الخُاهم والخهاون مو آلازٍغ

                            . ً                                              ـــ ؾالمت الخ٘م نلى اإلاىغىناث انخماصا نلى عأًه صون الخأزغ باآلزٍغ

                                                                                                  3  ُت ونضم اإلابالًت أو اإلاًاالة .ـــ الالتزام باإلاىغىنُت والىاْه

                                                           
ؾّى َلؿؿحن لألوعاّ اإلاالُت ( ، مظٖغة ماحؿخحر، الجامهت ؤلاؾالمُت  ـ ًىؾِ الؿهُض ، صوع وقُُت الخضُْٔ الضازلي في غبـ ألاصاء اإلاالي وؤلاصاعي )  1

 . 554، ص  2117، يؼة ، 

                   2 Barclay Simpson، an introduction to internal auditing in banking، USA، 2005، p 16    . 
ْىانض اإلاغاحهت في أنماٛ البىٕى شغح وافي لهملُاث اإلاطاٍع وأؾالُب مغاحهتها ، صاع الىطغ للؿبانت واليشغ الٓاهغة ،  ـ الٓبؿان مدمض الؿُض ،  3

 . 585، ص  2116
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                                                                                                                                                          ـــ صفاث املدكم الشخصيت : 3

ْىانض  اإلاضْٔ الضازلي خُث وغو اإلاههض أعبو جىاَغها فيلٓض خضص مههض اإلاضْٓحن الضازلُحن اإلاىاضُاث الىاحب 

ئاث وهي ٖما ًلي                                                                                    :                   نامت ًىضعج في ئؾاعها مجمىنت مً الجٍؼ

                                                                                                                                                                                         ا ـــ النزاهت : 

                                          ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أصاء نملهم بأماهت وخظع ومؿإولُت .                                      

هىا اٖدشاٍ أًت أَهاٛ بىاؾؿ خْى                ت الٓاهىن ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أن ًداَكىا نلى الٓاهىن ٍو

                                                                                                                                                                                                  اإلاهىت . أو 

ؿاهمىا في جدُٓٔ ألاهضاٍ الشغنُت وألازالُْت للمىكمت التي           ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أن ًدترمىا َو

                                                                                                            ٌهملىن بها .                                                                           

                                                  ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلحن أن ال ًماعؾىا أَهاٛ حس يء اإلاهىت أو اإلايشاة التي ٌهمل بها . 

                                                                                                                               :                                                      ب ـــ الكفاءة 

ت والخبرة .                أن ًإطواـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن  ت واإلاهاعة الػغوٍع                               َٓـ الخضماث باإلاهَغ

اث الخضُْٔ الضازلي ؾبٓا إلاهاًحر اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضُْٔ             زضم ًإطوا أنـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن 

                                                                                          الضازلي.                                                                                                 

هالُت وحىصة زضماتهم .   ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أن ًدؿىىا باؾخمغاع ُٖاءتهم َو

                                                                                             ج ـــ املىطىعيت :                                                                                  

ىا في  أنـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن                أناإلاُترع  أو عبما جػهِ نالْاث أو  أوشؿت أًتال ٌشاٗع

                                                                                                          جػهِ جُُٓم يحر مخدحز .                                                          

اإلانهي .                                                                                                            ًػهِ خ٘مهم أنترع مً اإلاُ أو ش يء عبما ًػهِ  أًتًٓبلىا  أال ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن 

ىها أزىاء ُْامهم بىاحباتهم                 ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن ؤلاَطاح نً ٗل الخٓاةٔ اإلااصًت التي نَغ

غهم نً ألاوشؿت التي ًغاوالتي أن لم  ه جٓاٍع                                      حهىجها .          ًُصخىا ننها عبما جإصي ئلى حشٍى

                                                                                                              د ـــ السريت :                                                                                

                   أزىاءـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أن ًٙىهىا نٓالء بشان اؾخسضام وخماًت اإلاهلىماث اإلا٘دؿبت 

                                                                                                  الُٓام بىاحباتهم .                                                                           

               ًخُٔ شخص ي أو بأي أؾلىب ال ث ألي م٘ؿب ـــ ًجب نلى اإلاضْٓحن الضازلُحن أن ال ٌؿخسضمىا اإلاهلىما



الخدكيم الداخلي وفعاليخه في البىىن                                               الفصل الثاوي                          

 

48 
 

                                                          1ًػغ باألهضاٍ الشغنُت وألازالُْت للمىكمت التي ٌهملىن َيها . أو مو الٓاهىن 

                                                                                                           الفرع الثاوي : مبادئ املدكم الداخلي في البىك

ُت مً زالٛ الضعاؾت اإلاهضة مً ْبلها بهىىان " الخضُْٔ الضازلي في اإلاطاٍع  أوضخذ ابت اإلاطَغ لجىت باٛػ للْغ

                    لىقُُت الخضُْٔ الضازلي وهي :        ؾاؾُتوألا ونالْت اإلاغاْبحن باإلاضْٓحن ، صعاؾت مؿُدُت " . اإلاباصب الهامت 

                                                                                            ـــ الاسخمراريت ، الدًمىمت :                                                       1

ًىحض لضًه وقُُت جضُْٔ صازلي صاةمت ، جٓىم بدىُُظ اإلاهام  أناهه ًجب نلى ٗل مطٍغ نلى  اإلابضأًىظ هظا 

لت  ٗا ؤلاصاعةونلى  ئليهاواإلاؿإولُاث اإلاٗى ت هظه الىقُُت .   الالػمت التي جػمً ا ؤلاحغاءاثَت الهلُا واجساط  ؾخمغاٍع

                                                                        .         وأوشؿخهوؾبُهت نملُاجه جدىاؾب مو حجم اإلاطٍغ  أنوالتي ًجب 

                                                               ـــ الاسخمراريت ، املىطىعيت ، النزاهت :                                                                    2

ابت  ألاوشؿتجٙىن وقُُت الخضُْٔ الضازلي في اإلاطٍغ مؿخٓلت نً  أنًجب  التي ًخم جضُْٓها هدى نملُاث الْغ

ٗافي بان الخضُْٔ الضازلي ٌؿخؿُو  غ انخٓاص  ًىُظ مهامه بمىغىنُت وهؼاهت صون  أنالضازلُت الُىمُت ، مما ًَى

غه نً هخاةج الخاضت هدُجت جبهُت لها ، وبالخالي ٌؿخؿُو  ؤلاصاعةبمطلخت  الخأزغ  اإلاضْٔ الضازلي جٓضًم جٍٓغ

شِ مىاْو الاخخُاٛ صازلُا صون مماعؾت  الهلُا ،  ؤلاصاعةغًىؽ مً  أًتمغاْبخه وجُُٓمه لليشاؾاث اإلاسخلُت ٖو

٘دؿب الخضُْٔ الضازلي هظا الخٔ مً زالٛ اؾخٓاللُخه غمً الهُٙل الخىكُمي وجبهُخه اإلاباشغة للجىت  ٍو

وشغوؽ  ئحغاءاثُت والجزاهت اإلاؿلىبحن في نمل الخضُْٔ الضازلي ًجب وحىص نضة الخضُْٔ . وجدُٓٔ اإلاىغىن

                                                                                                                                                                   :                                        منها 

                                             الضوعان اإلاؿخمغ إلاهماث الخضُْٔ بحن مىقُي ْؿم الخضُْٔ .                                                  ـــ

                                                       حشًُلُت غمً اإلاطٍغ .               أنماٛ أًتنضم جضزل اإلاضْٔ الضازلي وجىُُظ  ـــ

                                       ـــ الانتراٍ باؾخٓاللُت ْؿم الخضُْٔ الضازلي غمً الهُٙل الخىكُمي .                                     

                                                                                       ـــ نضم وحىص جػاعب في اإلاطالح بحن الخضُْٔ الضازلي واإلاطٍغ . 

                                                                                            ــ الكفاءة ، املهىيت :                                                                          3

ا  صخُذ .    بالشٙل المهامهم ووقُُتهم  ألصاء وأؾاؾُاحهخبر الُ٘اءة اإلاهىُت للمضْٓحن الضازلُحن نىطغا حىهٍغ

ب وحشمل الُ٘اءة  ت واإلاهاعاث اإلاؿلىبت اإلاؿخمغان  والخأهُلاإلاهىُت للمضْٔ الضازلي الخضٍع واٖدؿاب الخبرة واإلاهَغ

 ألاوشؿتمىغىم الخضُْٔ ٖخضُْٔ  ألاوشؿتوجسخلِ صعحت الُ٘اءة بازخالٍ حجم اإلاطٍغ وصعحت حهُٓض 

ُت الال٘تروهُت .                                                                                                                                                   اإلاطَغ

                                                           
 . 49ـ  48، ص ص  2155ـ اخمض خلمي حمهت ، الخضُْٔ الضازلي والخٙىمي ، صاع ضُاء لليشغ والخىػَو ، نمان ، الؿبهت ألاولى ،  1
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٘دؿب مىقُي الخضُْٔ الضازلي الُ٘اءة اإلاهىُت مً زالٛ :                                                                                                    ٍو

                                                                                                                                                             . مماعؾت الهمل أزىاءـــ الخبرة 

بُت اإلاهىُت الضازلُت والخاعحُت .                                                                                                             ـــ خػىع الضوعاث الخضٍع

                                                                              ـــ هطاق ومجال وشاط كسم الخدكيم الداخلي طمن املصرف : 4

اإلاطٍغ  وأوشؿت أْؿامزلي ، َجمُو ونملُاث اإلاطٍغ غمً هؿاّ نمل الخضُْٔ الضا أوشؿتجٓو ٗل  أنًجب 

الخاعحُت ال حؿدثنى مً هؿاّ َدظ صاةغة الخضُْٔ الضازلي  وألاوشؿتالُغوم واإلايشاث الخابهت  أوشؿتبما َيها 

                                     ٗل السجالث واإلالُاث والبُاهاث الخاضت باإلاطٍغ .                         ئلى، َهي مسىلت بالىضٛى 

ابت واإلاغاْبت نلى  أْؿاماا بهؼ اإلاطاٍع جيش حؼء  ألاْؿامنملُاث مهُىت زاضت باإلاطٍغ وهظه  أو  أوشؿتللْغ

ابت الضازلُت ، خُث                   وحىصها ال ًٓلل مً َدظ صاةغة الخضُْٔ الضازلي .                        ئنمً هكام الْغ

مً  للخأٖضجإؾـ م٘خبا مدلُا  أنوفي خالت وحىص َغم هام للمطٍغ في الخاعج َهلى صاةغة الخضُْٔ الضازلي 

جب  ت نمل هظا الُغم ، وهظا اإلا٘خب ٌهض حؼءا مً صاةغة الخضُْٔ الضازلي ٍو ٓت  أنُٖاءة واؾخمغاٍع ًىكم بؿٍغ

 1بالخضُْٔ الضازلي .ًلتزم َيها باإلاباصب الخاضت 

                                                    ي : ملىماث الخدكيم الداخلي في البىىن                                   املطلب الثاو

                                                      زلي في اإلاطاٍع مً زالٛ :                                              خظ مٓىماث الخضُْٔ الضاجخل

                                                                                        ـــ كسم مسخلل للخدكيم الداخلي :                                             1

ضُْٔ الضازلي ًٓىم بخضُْٔ حمُو أنماٛ ئصاعجه وأوشؿخه اإلاسخلُت ًجب أن ًخىاحض في اإلاطٍغ ْؿم مؿخٓل للخ

ولػمان الاؾخٓاللُت الٙاملت البض مً جبهُت في الهُٙل الخىكُمي للمطٍغ ئلى مجلـ ؤلاصاعة أو لجىت الخضُْٔ التي 

 جخٙىن مً نضص مً أنػاء مجلـ ؤلاصاعة يحر الخىُُظًحن ، وناصة جخٙىن مً زالزت ئلى زمؿت أنػاء خؿب

                                                                                                                                                                                حجم اإلاطٍغ .

                                                                                           مؤهلىن للليام بالخدكيم الداخلي :                      ألافرادـــ  2

حر نىطغ  أنمالهامً طوي الُ٘اءة والخبرة في  بأَغاصالخضُْٔ في اإلاطاٍع  أْؿامًجب جؼوٍض  ، مو مغاناة جَى

غونه ، ولظلٚ غ  أنًجب  اللُاْت ومخاهت الخلٔ الن نملهم ٌؿخلؼم الاجطاٛ بجمُو الهاملحن في اإلاطٍغ َو جخَى

                                                       :                                                                       َيهم نضص مً الشغوؽ واإلاىاضُاث ٖما ًلي 

                                                                           ــــ الشروط العلميت :                                                                                              1ـــ  2

                                                           
      داؾبحن ألاعصهُحن والهغب ، "الخضُْٔ الضازلي ومهاًحر الخضُْٔ الضازلي في البىٕى "، مً :ـ ملخٓى اإلا 1

http/www.oazs _ net // 6838_ topic 02-02-2013 H/1+00H   
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                                                                  ججاعي حامعي .                                                                  ًٙىن خاضال نلى مإهل  أنـــ 

                                                    اإلاطاٍع .                                                أنماًٛٙىن مً طوي الخبرة واإلاإهلحن لخضُْٔ  أنـــ 

ب الهلمي اإلاؿخمغ .                                                                                                                                                               ـــ الخضٍع

ىىن الهالْاث الهامت وؾّغ ٖؿب ـــ صعاؾت مباصب الهلىم ا ُت َو ًلؿلٖى                                                   .            آلازٍغ

                                                                                                                               :                              ألاخالكيتـــ الشروط  2ـــ  2

ىانض الؿلٕى اإلانهي .                                                    باألزالُْاثـــ الالتزام                                                            اإلاهىُت ْو

                                                   مالةه الهاملحن في اإلاطٍغ .                                                   ًٙىن نلى نالْت ؾُبت بؼ  أنـــ 

، بل  ألازغي  ألاْؿامفي  ممحزاث نلى ػمالةه ئٖؿابهنمله ال ٌهني  أنًٙىن مُهىما لضي اإلاضْٔ الضازلي  أنـــ ًجب 

 جدُٓٓا إلاطلخت الهمل . والخهاون وطلٚ ؤلازاءحى حؿىصه عوح ًٓىم بهمله في  أننلُه 

                                                                                                                                     ـــ هظام حيد للركابت الداخليت :    3

هطذ مهاًحر ألاصاء اإلانهي للخضُْٔ الضازلي نلى أن هؿاّ الخضُْٔ الضازلي ًجب أن ٌشمل َدظ وجُُٓم مضي 

خم طلٚ مً زالٛ :                                    ابت الضازلُت للمطٍغ ، ومضي ُٖاءة أصاء اإلاهام اإلادضصة ٍو ُٖاءة هكام الْغ

                                                              .                                                                   ـــ الخدٓٔ مً صخت اإلاهلىماث ومطضاُْتها

              ـــ الخدٓٔ مً الالتزام بالؿُاؾاث والخؿـ وؤلاحغاءاث والٓىاهحن والٓىانض مً حاهب اإلاىقُحن .                

                                                             ٓٔ مً خماًت ألاضٛى ووحىصها .                                                                         ـــ الخد

ٔ ما هى مسؿـ لها .           ـــ الخدٓٔ مً جدُٓٔ أهضاٍ الهملُاث والبرامج َو

                                                                 خلارير :                                                                                          ـــ هظام حيد لل 4   

غ الجُضة الخطاةظ ا أهمًجب جدضًض                         :                     زطاةظ وهي  بأعبهتلتي جإزغ في جطمُم الخٓاٍع

غ هضٍ مهحن في زضمت  أنًجب  ـــ املىفعت : 1ـــ  4 ض  ؤلاصاعةًٙىن للخٍٓغ  ئنضاص ئلىاؾخسضام ال٘مبُىجغ  أصي، ْو

ه مً مهلىماث ػاةضة نً اخخُاحاث مؿخسضميها ، لظلٚ ًجب  غ ْض ال ًٙىن لها مىُهت إلاؿخسضميها إلاا جدخٍى جٓاٍع

غ بشٙل مسخطغ ومُُض ًدث اإلاضعاء نلى اجساط الٓغاعاث .حهغ  أن                                              ع اإلاهلىماث في الخٓاٍع

هم  أنًجب  ـــ الشكل املالئم : 2ـــ  4 غ واضخت ٌؿهل ْغاءتها َو جب أن جٙىن الخٓاٍع ه مً مهلىماث ، ٍو ما جدخٍى

غ نلى أؾاؽ ٗل خالت نلى خضه .                                                                                                 ًدضص الشٙل اإلاالةم للخٍٓغ

غ الجُض ًجب أن ٌشمل مهلىماث أؾاؾُت جدضص هٍى الهىيت : ـــ محددة 3ـــ  4 ً ، اؾم الخٍٓغ خه مثل ) الهىاٍو
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غ (  ش الخٍٓغ ام الطُداث وجاٍع                                                       .                                              اإلاطٍغ ، اؾم الٓؿم وأْع

غ نلى أؾـ زابخت .  ـــ الثباث : 4ـــ  4                                                             1ًجب أن حهض الخٓاٍع

                                                  الخدكيم الداخلي في البىىن الجزائريت            وإحراءاثالثالث : خطت  املطلب

                                                                : خطت الخدكيم الداخلي في املصارف                                ألاول الفرع 

ٗاَت اإلاهام الىاحب اهجاػها زالٛ  ئنضاصًجب نلى صاةغة الخضُْٔ الضازلي  زؿت واضخت للخضُْٔ بدُث حشمل 

                                                                         باالنخباع ما ًلي :                                                    جأزظ أنالُترة اإلادضصة نلى 

ظلٚ  ُذ وج٘غاع نمل الخضُْٔ الضازلي ، ٖو ًٙىن جضُْٔ ًىمي  أنالتي ؾخسػو للخضُْٔ نلى  ألاوشؿتـــ جْى

ٓا لؿبُهت وصعحت مساؾغ ٗل و أؾبىعيالخؿغة ، وجضُْٔ  ألاوشؿتلبهؼ                    شاؽ .       وشهغي وؾىىي َو

مً٘ جىُُظها بدُث جخالءم مو حجم نملُاث اإلاطٍغ .                   أنـــ                        جٙىن زؿت الخضُْٔ واْهُت ٍو

                                اإلاطٍغ بٙاَت الضواةغ والُغوم .                               أوشؿتجٙىن زؿت الخضُْٔ شاملت لٙاَت  أنـــ 

                         صعحت اإلاساؾغ .                  ئلىباإلاطٍغ اإلاؿدىضة  ألاوشؿتـــ جدضًض مىهجُت الُدظ والخضُْٔ لٙاَت 

هت .                          ألاوشؿتـــ مغاناة الخؿىعاث الُىُت واإلاؿخجضاث في  ُت وصعحت اإلاساؾغ اإلاخْى                       اإلاطَغ

تجدضص الخؿت بىغىح اإلاىاعص اإلاالُت  أنـــ  الالػمت لخىُُظ الخؿت مً خُث نضص اإلاىقُحن ومإهالتهم  وؤلاصاٍع

                                                                     2 الخؿت بىجاح .الهلمُت والهملُت والاخخُاحاث الخٓىُت الالػمت لخىُُظ 

                            الخدكيم الداخلي في املصارف                                                   إحراءاثالفرع الثاوي : 

     قهىع نىامل حضًضة جإزغ      ئلى ألازحرةالخًحراث التي خطلذ في اإلادُـ الاْخطاصي واإلاالي في الؿىىاث  أصث

ٗا لخ٘ىىلىحُا ، اإلاىاَؿت الخاصة ، التي جإزغ نلى نىاةض اإلايشاث اإلاالُت .ونىض الخضُْٔ       نلى الٓؿام اإلاطغفي ، 

في مطضع هظا الػهِ ، يالبا ما ًخطح اهه هاجج نً جغاٖم ؾىء الخد٘م في الالتزاماث واإلاساؾغ ، وازخالٛ هكام 

مً٘ خطغ  ابت الضازلُت لهظه البىٕى ، ٍو ابت الضازلُت لل ئحغاءاثالْغ                              بىىٕ َُما ًلي :              الْغ

                                                                                                                الركابت الداخليت :   ألهدافـــ جحدًد واضح  1

الهامت للبىٚ ، التي جىحض الىؾاةل اإلااصًت لػمان الؿحر الؿبُعي  ؤلاصاعةالهامت مً ْبل  ألاهضاٍيالبا ما جدضص 

جىدٍغ ٖثحرا نً  ال أجهاالخاضت ، يحر  وأهضاَهالٙل ميشاة مالُت زطىضُاتها  أنالخىُُظًت وعيم  لألحهؼة

ت لخدُٓٔ  ألاهضاٍ ت ، والتي جمىذ للمغاْبت الضازلُت ٗل الىؾاةل الػغوٍع                             لخالُت : ا ألاهضاٍالهمت اإلاشتٖر

                                                           
ت ، الضاع  ـ الٓباوي ، زىاء نلي ، الؿىاح 1 ، هاصع ئبغاهُم شهبان ، الىٓىص البالؾدُُ٘ت وازغ اإلاهامالث الال٘تروهُت نلى اإلاغاحهت الضازلُت في اإلاطاٍع الخجاٍع

ت ، مطغ ،   . 578ـ  574، ص ص  2116الجامهُت ، ؤلاؾ٘ىضٍع
 . 28مغحو ؾبٔ طٖغه ،   ص ، ـ ئبغاهُم عباح ، ئبغاهُم اإلاضهىن  2
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                                                                      ـــ اإلاداَكت نلى جامحن الهملُاث .                                                                          

و مً َهالُت وه ـــ                               1. ؤلاصاعةاإلاىغىنت مً  ألاهضاٍمً اخترام جدُٓٔ  ضالخأٖ ىنُت الخضماث والَغ

                                                                                              :                                                  إلاحراءاثـــ اسخعمال دليل  2

وشاؽ البىٕى ًمخاػ  أنوؾُلت َهالت للخد٘م في الهملُاث والخىُُظ الصخُذ لها ، زاضت  ؤلاحغاءاثٌهخبر صلُل 

ُت جىُُظ الهملُاث اإلاط ئلىواإلاؿإولحن  ألاَغاصبضعحت نالُت مً اإلاساؾغة ، َال بض مً جىحُه  زؿىعة يحر  ألاْلَغ

                                                                              في الىاْو الهملي هطاصٍ خالخحن :                                                                             أن

                       لُاةضجه .                   ولحن اإلاؿإ  ئصعإالخىُُظًت ، هدُجت نضم  باإلحغاءاثنضم وحىص صلُل زاص  أماـــ 

غحو طلٚ لهضم مالةمخهًٙىن الضلُل مىحىص ل٘ىه يحر ْابل لال  أن أوـــ  لىحىص حهُٓضاث  أو  ألوغام ؾخًالٛ ، ٍو

                                                            جطهب نلى مؿخسضمُه َهمها .                                                                          

                                                     ًخمحز بما ًلي :                                                   أنال بض  ؤلاحغاءاثولػمان َهالُت صلُل 

                                                                                                                                     ـــ الىغىح والشمىلُت في مػمىهه .        

                                                             .                                                                   ألامغًٙىن جدذ جطٍغ ٗل مً حهمه  أنـــ 

                                                                                                                          الىكغ في مػمىن الضلُل بطُت مؿخمغة . ئناصةـــ 

                                                                                                                                                        ـــ الفصل بين الىظائف :  3

الُطل  آزغ مً زطاةظ اإلاغاْبت الضازلُت هي غمان الُطل بحن الىقاةِ واإلاهام يحر اإلاخجاوؿت ، بمهنى  نئ

                                                                                    ً :                                                                                                      بحن ٗل م

ىت ...ال ُت : اإلاداؾبت ، الخٍؼ                                       خ .                                  ـــ مهام زاضت بالخىُُظ للهملُاث اإلاطَغ

مخهضصة َال ًمً٘ غمان َدطها  ألازحرةهظه  أن، وبما  وؤلاحغاءاثـــ مهام اإلاغاْبت والخضُْٔ إلاجمل الهملُاث 

                                                                        وؾُلت للخد٘م هي اإلاغاْبت الظاجُت .                   أَػلباؾخمغاع  ، لظلٚ جبٓى 

                                                                                                                                          ـــ املىطىعيت في الحساباث : 4

ت للمهامالث البىُ٘ت ، لظلٚ َان البىٕى حسجل نضصا ٖبحرا حضا مً غغ  أصاةالخؿاب هى  اموٍع الخؿاباث ،  أْع

ُؿغ خُٓٓت التي مً زاللها ًخم جىُُظ  ٗل الهملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت ، ونلُه مً الػغوعي وحىص هكام ًبحن ٍو

 البىُ٘ت .                                     ثهظه الخؿاباث ، بشٙل ًجىب البىٚ جدمل اإلاساؾغ التي يالبا ما هجضها في اإلايشا

                                                                                                                                                    ـــ مراحعت داخليت فعالت :  5

                                                           
1
ص عاغُت ، اإلالخٓى الضولي خٛى ئصاعة اإلاساؾغ اإلاالُت واوهٙاؾاتها نلى اْخطاصًاث صٛو الهالم بهىىان " صوع اإلاضْٔ الضازلي في جُهُل ـ ضاًحي هىاٛ ، بًضو  

غة ، الجؼاةغ ، ص  ُت "، حامهت البٍى  . 7ئصاعة اإلاساؾغ اإلاطَغ



الخدكيم الداخلي وفعاليخه في البىىن                                               الفصل الثاوي                          

 

53 
 

الضازلُت للبىٚ ، َهي حهخبر اإلاؿخىي  ؤلاحغاءاثجخػمً اإلاغاْبت الضازلُت جىُُظ الهملُاث بشٙل ؾلُم ًؿابٔ 

 ٛ مهىت البىىٕ جخدمل  أنمً اإلاغاْبت بانخباعها مىضمجت في الىكام الؿاةض ، خُث ًػمً جؿبُٓها يحر  ألاو

ٔ جدضًض الهملُاث ؾغ مسا الخؿاباث مثل حسجُل  لألزؿاع نغغت  ثر ألاٖنضًضة ال بض مً الخد٘م َيها نً ؾٍغ

مؿخىي زاوي مً اإلاغاْبت ًخمثل في الخضُْٔ الضازلي التي  ئلىالػماهاث ، الٓغوع ... الخ ، لظلٚ جدخاج البىٕى 

جخدٓٔ مً ؾالمت الخىُُظ ، َالخضُْٔ هى مغاْبت اإلاغاْبت ، بدُث ًطاصّ نلى صخت ومطضاُْت اإلاهلىماث 

جدُٓٔ الُهالُت ْض  ئلىوحؿعى  لإلصاعةجػمً جؿبُٔ الٓىانض والؿُاؾاث الهامت اإلاؿخسضمت في البىٕى ،ٖما 

                                                                    شلل ٖلي في الىكام .                                                                                        ئلىجإصي 

                                                                                                                         :   ألاداءـــ هفاءة هظام املعلىماث ومراكبت  6

إلادٓٓت ، هضَها جٓضًغ وجدؿحن باؾخمغاع الىخاةج ا وألاهكمتمجمىنت مً الخٓىُاث  بأجها ألاصاءحهٍغ مغاْبت 

                                               الص يء الظي ٌهؿي للمغاْبت الضازلُت غماها مؼصوحا وطلٚ مً زالٛ :                                  

ت ـــ جلدًر الىخائج :  ٔ هكام مهلىماث زاص بالدسجُل ، ومً زالٛ  أوغانهاوالظي ٌؿمذ للبىٚ بمهَغ نً ؾٍغ

والاهدغاَاث ومطضع الُغوّ اإلاسجلت باليؿبت للمىاػهاث  ألازؿاءام ج٘دشِ اإلاغاْبت الضازلُت هظا الىك

ت .                                                                                                                                                                                                                 الخٓضًٍغ

ىٕى الىؾُلت التي حؿمذ باؾخمغاع البدث نً جدُٓٔ اٖبر َهالُت ًػمً الىكام للب أن: َال بض  ـــ جحسين الىخائج

و    الدسجُل والخُِ٘ مو اإلادُـ وحًحراجه .                           ألزؿاءمم٘ىت وجدؿحن الهىاةض وال٘شِ الؿَغ

نملُت جٓضًغ وجيبإ لهظه  ئلى ألازؿاءواهؿالْا مً هظا َان الخضُْٔ مو مغوع الؼمً جدٛى مً جُُٓم ً٘شِ نً 

 ئحغاءاث ئلىما جدخاج  ججهحزاث حضًضة لالؾخًالٛ والتي يالبا أو  بأهكمتزاضت في حهامالث البىٕى  ألازؿاء

                                  1 مغاْبت زاضت حؿمذ بخُاصي ؾىء الخد٘م في الىكام .

 

 

 

 

 

                                                           
1
            .19ـ 18، مغحو ؾبٔ طٖغه ، ص ص ٛ ، بًضوص عاغُت ــ ضاًحي هىا 
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                                                                                   :                                                                                                       خالصت

هظا  أهمُتونكم الضوع الظي ًٓىم به اإلاضْٔ الضازلي في البىٕى ، وجبرػ  مُتأهمً زالٛ هظا الُطل ًخطح 

، والتي حهمل في قل مساؾغة نالُت في  ألازغي الؿبُهت اإلامحزة واإلاسخلُت للبىٕى نً اإلاإؾؿاث  ئلىالضوع بالىكغ 

ُت  أوشؿتهاٗاَت  غ لضًه ومهامالتها اإلاطَغ ، ولخم٘حن اإلاضْٔ الضازلي مً الُٓام بمهامه في البىٚ ًجب أن جخَى

الخبرة والضعاًت الٙاَُت خٛى ؾبُهت الهمل اإلاطغفي ووغو الخؿـ التي جم٘ىه مً أصاء واحباجه بًغع جدؿحن 

                                                                           أصاء ؤلاصاعاث اإلاسخلُت في اإلاطٍغ .                                                        

همحن وبظلٚ اػصاصث أهمُت ٖبحر نلى ؾحر الهمل صازله ، وضىال ئلى جدُٓٔ أهضاَه اإلاخمثلت في حهكُم عبدُت اإلاؿا

ُت للؿهم . ت الهمل َُه، والخُاف نلى الُٓمت الؿْى  وغمان اؾخمغاٍع
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                                                        :                                                                            جمهيد

ف    بٗض اؾخٗغايىا في الىٓغي مٗلىماث زانت بالخضكُم البىيي مً خُث اإلافاهُم الٗامت ومسخلف الخٗاٍع

 وأهمُخهٖلى ؾُاؾت الخضكُم الضازلي  جضص ، وهظلً حؿلُُىا الًىءٗللت بهظا اإلاهُلح الٗمُم واإلاخاإلاخ

ُف ٖىانغه  ؤلاحغاءاثوالٗىامل اإلاإزغة ٖلُه، وهظلً  التي ٌٗخمضها البىً في ججؿُض هظه الؿُاؾت وجْى

                                                                                                                                                                       .  الالةم  بالكيل

ً فىغة الخضكُم البىيي وجُغكىا إلافهىم الخضكُم في البىىن وبٗض اؾخٗغايىا إلا  هأصاةسخلف الىلاٍ اإلاخٗللت بخيٍى

ت في  ُفت البىىُت .                                                                     ئؾتراجُجُتحىهٍغ                                                  الْى

هظا الفهل الخُبُلي جىيُذ هظه الٗىانغ التي ؾبم طهغها بضعاؾت خالت خُت وهمىطج  ؾىداٌو مً زالٌ

فُت وطلً في جُبُلي لىوالت ؾُضي لخًغ الخابٗت لبىً الفالخت والخ  زالر مباخث :ىمُت الٍغ

فُت بضع                                                                       اإلابدث ألاٌو : ٖغى خالت بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

                        جلضًم ووالت ؾُضي لخًغ                                                                                                        اإلابدث الثاوي : 

 بضع اإلابدث الثالث : زُىاث وئحغاءاث الخضكُم الضازلي ٖلى مؿخىي البىً
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 BADR  املبدث ألاول : عرض خالت بىك الفالخت والخىميت الريفيت  

فُت ٌؿعى  ئن م٘ الخغحراث التي حكهضها الؿاخت الخضكُم البىيي هدُجت  الخأكلم ئلىبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

للمٗاًحر الضولُت ، ومً احل جدلُم طلً فان مؿإولىا بىً بضع  ئجباٖهاٖلى الٗالم ويغوعة  ألازحرةاهفخاح هظه 

بظلىا مجهىصاث هبحرة بغُت مىاحهت اإلاىافؿت التي فغيها الٗالم والحفاّ ٖلى مياهت البىً في الؿىق اإلاهغفُت 

ت هبىً عاةض في مجاٌ الٗمل اإلاهغفي ؾىاء باالهدكاع الجغغافي اإلامحز ٖبر وافت  ني ،الجؼاةٍغ ًٖ  أو  التراب الَى

٘ مجاٌ جضزله .                                                                                          م جىؾُ٘    وجىَى                                          ٍَغ

فُت  اإلاهغفُت،ومً احل الحهٌى ٖلى اهبر خهت في الؿىق  قاملت  ُجُتئؾتراجوي٘ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

                                        الٗمالء.إلاىاحهت الخُىعاث التي ٌكهضها اإلادُِ اإلاهغفي واؾخجابت الخخُاحاث وجُلٗاث 

  BADRاملطلب ألاول : جلدًم بىك الفالخت والخىميت الريفيت  

                                                                                                           :                                                                       ـــ حعريفه 1

ت خُث ًخسظ  ت الجؼاةٍغ فُت مً بحن البىىن الخجاٍع حٗىص  أؾهمقيل قغهت طاث ٌٗخبر بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

هُيلت  ئٖاصةالهُيلت التي جبىتها الضولت بٗض  ئٖاصةهظا البىً في لُاع ؾُاؾت  أؾـملىُخه لللُإ الٗمىمي ، 

ني الجؼاةغي . بمىحب مغؾىم  غ اللُإ  1982ماعؽ  13اإلاإعر في  106ـــ  82البىً الَى ، وطلً بهضف جٍُى

في  ألفالحي ل هُاول ووكاَاث اللُإ  ولذأو ،وللض وجغكُت الٗالم الٍغ ، الهىاعي ، الهُض  ألفالحيله مهمت جمٍى

افالبدغي ، البري ، والحغف الخللُضًت مً                                                                                                                   1.  ألاٍع

فُت في ـــ جدٌى بىً الفالخت والخىمُت  قغهت مؿاهمت طاث  ئلى 1988الاكخهاصًت بٗض ٖام  ؤلانالخاث ئَاعالٍغ

صج للؿهم الىاخض ، ولىً بٗض  1000000ؾهم بلُمت  2200 ئلىملُاع صًىاع حؼاةغي ملؿم  22ماٌ كضعه  عأؽ

ل 14نضوع كاهىن الىلض واللغى في   الظي مىذ اؾخلاللُت اهبر للبىىن والغي مً زالله الخسهو  1990 افٍغ

فُت هغحره مً البىىن ًباقغ مهامه هبىً ججاعي واإلاخمثلت في مىذ اللغوى  أنبذ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

يها ، وحصجُ٘  ؾهم  3300ٖلى ملُاع صًىاع حؼاةغي مىػٕ  33ي خالُا فُلضع عاؽ ماله بدىال أماٖملُت الاصزاع بىٖى

                                               صج ليل ؾهم مىخدبت ولها مً َغف الضولت .               1000000بلُمت اؾمُت كضعها 

ني الجؼاةغي  أخؿًوختى ًدؿنى لهظا اإلاهغف اللُام بمهامه ٖلى  ت  18وحه ، للض وعر مً البىً الَى مضًٍغ

ت  ت  29وان له  1985ىت ووالت ، وفي حاهفي مً ؾ 140حهٍى ت ووالت ، وفي ؾىق ًخمحز باإلاىافؿت اللٍى ت حهٍى مضًٍغ

                                                           
1
ضة الغؾمُت ، الٗضص  1982ماعؽ  13اإلاإعر في  106ـ  82ـ مغؾىم عكم   فُت ، الجٍغ  .1982/  03/  16   ، 11اإلاخٗلم باوكاء بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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له بدىالي  أنبذ غة بدىالي  300ٌكم ٍَغ ٘ مىخجاجه  ئَاع ٖامل مابحن  7000ووالت مَإ ف بهضف جىَى ومْى

                                                                                                     1وزضماجه اإلاخًمىت أبٗاص الجىصة الكاملت ما بحن الضٌو .

                                                     ـــ مراخل جطىر بىك الفالخت والخىميت الريفيت :                                                            2

فُت في مؿحرة وكاَه بثالر مغاخل ًمىً جلؿُمها والخالي :                 مغ بىً الفالخت والخىم                                ُت الٍغ

                                                                                                :                                          1881ـــ  1892( ـــ املرخلت ما بين 1

فُت زالٌ الثماوي ؾىىاث وان هضف  هى فغى وحىصه يمً الٗالم  ئوكاةهمً  ألاولىبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

فُت ، خُث اهدؿب زالٌ هظه الفترة ؾمٗت  في بفخذ الٗضًض مً الىواالث في اإلاىاَم طاث الهُغت الٍغ الٍغ

ل اللُإ الؼ  ظا الهىاٖت اإلاُياهُىُت الفالخُت ، هو  الغظاةُتعاعي ، كُإ الهىاٖت وهفاءة ٖاإلاُت في مُضان جمٍى

ل فغيخه  ل كُاٖاث  آلُتالخسهو في مجاٌ الخمٍى الاكخهاص اإلاسُِ الظي اكخض ى جسهو ول بىً في جمٍى

٘ التي وان مدضصة وزالٌ هظه اإلاغخلت  فُت فٗاال وطلً الن اغلب اإلاكاَع لم ًىً صوع بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اإلامىىخت نٗبا وأخُاها هثحرة مؿخدُال .                     ًمىلها واهذ طاث الُاب٘ الٗمىمي خُث وان جدهُل اللغوى

                                                                            :                                                       1888ـــ  1881( ـــ املرخلت ما بين 2

الظي ًىو ٖلى جهاًت جسهو ول بىً في وكاٍ مٗحن ، جىؾُ٘ وكاٍ بىً  10/  90بمىحب نضوع كاهىن 

فُت لِكمل مجاالث  مً اليكاٍ الاكخهاصي زانت في كُإ اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت       أزغي الفالخت والخىمُت الٍغ

                                                                       كاث ممحزة .     التي جغبُه مٗه ٖال ألفالحيصون الاؾخغىاء ًٖ اللُإ 

( صون  الاؾخغىاء ًٖ اللُإ ألفالحي التي جغبُه مٗه ٖالكاث ممحزة .             PME / PMIاإلاخىؾُت والهغحرة ) 

حؿهُل  ئلىمخُىعة تهضف  ئٖالم آليجىىىلىحُا  باصزاٌمغخلت جمحزث  أهمفي اإلاجاٌ الخلني فياهذ هظه اإلاغخلت  أما

                        ًلي :   جضاٌو الٗملُاث البىىُت وحٗمُمها ٖبر مسخلف وواالث البىً للض قهضث هظه اإلاغخلت ما 

                                        2لدؿهُل مٗالجت وجىفُظ ٖملُاث الخجاعة الحاعحُت ) الضولُت ( . Swif  : جُبُم هٓام  1991

م٘ فغوٖه اإلاسخلفت لللُام بالٗملُاث البىىُت ) حؿُحر اللغوى ، حؿُحر  ( logiciel sybu ) : وي٘ بغمجُاث  1992

اؾخسضام حاهب حٗمُم  ئلىٖملُاث الهىضوق ، حؿُحر اإلاىصٖاث ، الفدو ًٖ بٌٗ الحؿاباث ) الؼباةً ( ،  

الم خماصاث اإلاؿدىضًت والتي أنبدذ مٗالجتها  آلالي ؤلٖا في ول ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت زانت في مجاٌ فخذ الٖا

           3ؾاٖت ، هما جم ئصزاٌ مسُِ الحؿاباث الجضًض ٖلى مؿخىي ول الىواالث . 24في ًىمىا هظا ال جخجاوػ أهثر مً 

                                                           
1
 ـ وزاةم ملضمت مً َغف البىً . 

2
 .4 ـBard info n°02, mars, 2002. Pp: 2ـ

فذ  3 وملغها في بلجُيا ، جضبحرها الجمُٗت الضولُت لالجهاالث اإلاالُت الهاجفُت بحن البىىن  1973ٖباعة ًٖ قبىت لالجهاالث أوكئذ في ٖام  ـ هٓام ؾٍى

 والتي حؿخسضم وؾاةل لالجهاالث الحضًثت لخباصٌ الغؾاةل بحن البىىن بضال مً الغؾاةل الخللُضًت مثل الخلىـ والخلغغاف ......
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الم ئصزاٌٖملُت  ئجهاء:  1993                        البىىُت ٖلى مؿخىي قبياث البىً .  في حمُ٘ الٗملُاث  آلالي ؤلٖا

 .: بضء الٗمل بمىخج حضًض ًخمثل في بُاكت الدؿضًض والسحب بضع  1994

وفي الىكذ ،فدو واهجاػ الٗملُاث اإلاهغفُت ًٖ بٗض  Télétraitement: ئصزاٌ ٖملُت الفدو البىيي  1996

  .الحلُلي

 CARTE INTER BANCAIRE CIB)  (بحن البىىن بضء الٗمل ببُاكت السحب ما:  1998

                                                                                              :                                          2116ـــ  2111( ـــ املرخلت ما بين 3

جمحزث هظه اإلاغخلت بىحىب الخضزل الفٗلي والفٗاٌ للبىىن الٗمىمُت لبٗث وكاٍ حضًض فُما ًخٗلم بمجاالث 

ٌؿاًغ كىاٖض اكخهاص الؿىق ، وفي هظا الهضص عف٘ بىً  مغصوصًتهاالاؾدثماعاث اإلاغبدت وحٗل وكاَاتها ومؿخىي 

فُت  اث الاكخهاصًت الهغحرة واإلاخىؾُت                 خض هبحر مً اللغوى لفاةضة اإلاإؾؿ ئلىالفالخت والخىمُت الٍغ

اليكاٍ الاكخهاصي  )PMP/PMI(  ،و هظلً اإلاإؾؿاث اإلاهغغة )MIERO ENTREPRISE( ، وفي قتى مجاالث  

                                                 وفغوٖه اإلاسخلفت .               ألفالحيإلاؿخىي مؿاٖضاجه لللُإ عفٗه  ئلى ئيافت

بهضص مؿاًغة الخدىالث الاكخهاصًت والاحخماُٖت الٗمُلت ومً احل الاؾخجابت لخُلٗاث ػباةىه ، وي٘ بىً 

جُهحر في مُضان  ئخضارالبضع بغهامج زماس ي فٗلي ًترهؼ زانت ٖلى ٖهغهت البىً وجدؿحن الخضماث وهظلً 

                          ا هظهغ ما ًلي :                                     هظه الىخاةج التي خلله أهماإلاداؾبت وفي اإلاُضان اإلاالي ومً 

ت للبىً إلاُابلت اللُم الضولُت .            2000 : اللُام بفدو صكُم لىلاٍ اللىة والًٗف واهجاػ مسُِ حؿٍى

ت ؤلاحغاءاث: الخُهحر الحؿابي و اإلاالي ، والٗمل ٖلى جسفُف  2001  بملفاث اللغوى م٘ ت اإلاخٗللت والخلىُ ؤلاصاٍع

 ، م٘ الخضماث اإلاصخهت         (LA BANQUE ASSISE)جدلُم مكغوٕ البىً الجالـ 

( IES SERVICE PERSONNALISES). 

ؿخىي مسُِ حضًض في الحؿاباث ٖلى م ئصزاٌبٌٗ الىواالث الغاةضة ) ووالت ٖمحروف والكغاكت (، وهظا 

ت .                                                                                                                                                                    اإلاداؾبت اإلاغهٍؼ

                   البىً                 : حٗمُم مفهىم بىً الجلىؽ والخضماث اإلاصخهت ٖلى مؿخىي حمُ٘ وواالث  2002

م الفدو ألاعنضةوهى هٓام حغُُت (    SYRAT ئصزاٌ هٓام الؿليي ) : 2003  صون اللجىء ًٖ ٍَغ
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ت . وألاوعاقالىلل اإلااصي لللُم مما ٌؿمذ بخللُو فتراث حغُُت الهيىن  ئلى                                       1الخجاٍع

ت الاجهاٌ حصجُٗا  جأؾِـ الخضاٌو الحغ للمٗلىماث البىىُت وهظا حٍٗغف  إلابضأهاصي الصحافت بمباصعة مضًٍغ

 2الؼباةً بمسخلف زضماث البىً .

 الىلضًت اإلاغجبُت ببُاكاث الضف٘ التي حكغف ٖلُه قغهت الىلض  لألوعاق آلالُت: حٗمُم اؾخسضام الكبابًُ  2004

           ىثافت ؾياهُت هبحرة . زانت في اإلاىاَم التي جخمحز ب  (SATIM)  لبىىنآلالي والٗالكاث الخللاةُت بحن ا

وطلً مً احل  Télé des cheque،Télé compensationول مً اإلالانت الالىتروهُت   ئصزاٌفي ماي جم :2006

والكفافُت في الخٗامالث مً حهت ومداعبت الغل والازخالؾاث مً حهت  Télé des virementa  ألامانجدلُم 

                                                           . أزغي 

                                  :                              مكاهت بىك الفالخت والخىميت الريفيت في املديط املصرفي الجزائري  ـاملطلب الثاوي:    

فُت مىكٗا مخمحزا يمً الهُيل اإلاهغفي الجؼاةغي ، فهى ٌٗخبر  بىً ججاعي     هأهبر ًدخل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ملُت هامت مىض             ها فُما ًلي :             والتي ًمىً اهجاػ  وكأجهفي البلض هٓغا إلاا ٌكهضه مً جدىالث هُيلُت ٖو

فُت مً 1 اةف اإلاخٗاعف ٖليها ٖاإلاُا .        1982في  وكأجه( ـــ ًخمخ٘ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ بيافت الهالخُاث والْى

بُٗتها اللاهىهُت.  2 ( ـــ ٌٗمل في وافت اللُاٖاث الاكخهاصًت ، هما ًمٌى وافت اإلاإؾؿاث ٖلى ازخالف وكاَها َو

الم( ـــ اؾخٗماٌ 3                                                  لخجاعة الخاعحُت .                                                       في حمُ٘ ا آلالي ؤلٖا

الم آلالي ٖلى ول الكبىت بغمجُاث زانت ملً البىً مهمم مً َغف مهىضؽ 4 ( ـــ حٗمُم اؾخٗماٌ ؤلٖا

       3 اإلاإؾؿت .

 

 

         

 

                                                           
  .décembre.  2003،Alger ، p:15،37ـ A . sahi ، conseil économique et social ، Badr info n° 36 ـ 1

2 فُت ـ   هاصي الصحافت لبىً الفالخت والخىمُت الٍغ Badr info n° ،33 mars ـavril 2003،Alger ، p :17                .  
غ وكاٍ بىً بضع ،  3    . 32، م  2000ـ جلٍغ
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              ومهام بىك الفالخت والخىميت الريفيت                                                  أهداف : لثاملطلب الثا

      

ت خُث لجا بىً الفالخت و الخىمُت  الخأكلممً احل    م٘ اإلاىار الاكخهاصي الظي ًخمحز خالُا بالخغحراث الجظٍع

فُت هغحره مً البىىن الٗمىمُت  ت للىنٌى  بأٖماٌاللُام  ئلى ألازغي الٍغ       جخمثل ئؾتراجُجُت ئلىووكاَاث مخىٖى

ٖلى خض ؾىاء بهضف  وألافغاصفي حٗله مإؾؿت مهغفُت هبحرة جدض ى باخترام وزلت اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن 

                                                               جضُٖم مياهت يمً الىؾِ اإلاهغفي .                                                                    

                                                                                                                  بىك الفالخت والخىميت الريفيت      أهدافأوال :    

                                                        البىً ما ًلي :                                         ئصاعةاإلاؿُغة مً َغف  ألاهضاف أهممً 

٘ وجغؾُش مجاالث جضزل البىً همإؾؿت مهغفُت قاملت .                                                                                     ـــ جىَى

                                                                     .                                                                             ـــ جدؿحن الٗالكاث م٘ الٗمالء 

                                                                                       ـــ الحهٌى ٖلى اهبر خهت في الؿىق .                                             

 ـ

غ الٗمل اإلاهغفي كهض جدلُم أكص ى كضع مً الغبدُت .                                                                                            ــ جٍُى

ني .                                        ـــ مؿاهمت بىً الفالخت فُت في جىمُت الاكخهاص الَى                                       والخىمُت الٍغ

                                 ثاهيا : مهام بىك الفالخت والخىميت الريفيت                                                                     

فُت  ت اإلافٌٗى في مجاٌ اليكاٍ اإلاهغفي فان بىً الفالخت والخىمُت الٍغ ميلف جماقُا م٘ اللىاهحن واللىاٖض ؾاٍع

                                                                            باللُام باإلاهام الخالُت :                                                                                       

خماصاث اإلاالُت ٖلى ازخالف 1 َبلا لللىاهحن والخىُٓماث الجاعي  أقيالها( ـــ جىفُظ حمُ٘ الٗملُاث اإلاهغفُت والٖا

                                                                                       الٗمل بها .                                                                                                 

غ الخضماث اللاةمت .                                      زضماث مهغفُت حض ئوكاء( ـــ 2                                                   ًضة م٘ جٍُى

غ قبىخه ومٗامالجه الىلضًت باؾخدضار بُاكت اللغى .                                         3                                                ( ـــ جٍُى

م جغكُت ٖملُتي الاصزاع والاؾدثماع .                           4                             ( ـــ جىمُت مىاعص واؾخسضاماث البىً ًٖ ٍَغ

               مً طوي اإلاهً الحغة واإلاإؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت .                أهثر ( ـــ جلؿُم الؿىق اإلاهغفُت والخلغب 5

 .الٗاإلاُت فُما ًسو الخلىُاث اإلاغجبُت باليكاٍ اإلاهغالاؾخفاصة مً الخُىعاث  ـــ (6
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                                                                                                                              سيدي لخظر       وكالت عرض: ويالثابدث امل

فُت  حٗخبر ووالت ؾُضي لخًغ  مىكٗا اؾتراجُجُا حض فٗاٌ مً احل فٕغ مً فغوٕ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 .جدلُم هضفها وجىمُت اللُإ الفالحي

                                                                                                                               سيدي لخظر       جلدًم وكالت:  ول ألا طلب امل

                                                                           الخعريف بالىكالت :                                                                                          

ني الجؼاةغي  1982في ؾىت  867جأؾؿذ ووالت بىً الفالخت والخىمُت عكم  بؿُضي لخًغ ، والظي وان البىً الَى

فُت وجدخل الىوالت مىكٗا اؾتراجُجُا جًُل٘ الىوالت بىفـ مهام بىً  فهى جأؾـ بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

فُت وكض بلغ ٖضص اإلاؿخسضمحن فيها خالُا  الفالخت  فغصا .    18والخىمُت الٍغ

 املطلب الثاوي:دور وكالت بىك الفالخت والخىميتالريفيت في وكالت سيدي لخظر

 :ًخمثل صوع الىوالت فُما ًلي

 ـــ مٗالجت حمُ٘ الٗملُاث الخانت باللغوى الهغف والهىضوق .

 الؾخلباٌ الىصات٘ .ـــ فخذ خؿاباث ليل شخو َالب لها 

 ـــ اإلاكاعهت في ججمُ٘ الاصزاع .

غ اللُإ ألفالحي واللُاٖاث ألازغي .ـــ   اإلاؿاهمت في جٍُى

م جغكُت ٖملُاحي الاصزاع والاؾدثماع .  ـــ جىمُت اإلاىاعص واؾخسضاماث الىوالت ًٖ ٍَغ
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                                                                                                                                             بىك الفالخت والخىميت الريفيت لىكالت سيدي لخظر الهيكل الخىظيمي لاملطلب الثالث :

لت جدىاؾب وصًىامُىُت الؿىق ومخُلباجه .           ئن الهُيل الخىُٓمي لبىً بضع غحر مؿخلغ ولُا فهى ًخغحر بٍُغ

فبىً بضع ًىانل ؾُاؾت جضُٖم مجمٕى هُاوله لخدلُم أهضاف زانت في مجاٌ نُاهت آلاالث والبرامج وجدؿحن 

                                                                                                                                                                                              :                   الكيل الخالي  في ىضحهما هى مأصائها .
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  بدر  الهيكل الخىظيمي لبىك الفالخت والخىميت الريفيت ( : 1ــ  3الشكل ) 

 

 

    

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

    

 

 الخدمات المصرفية االخرى     اإلدارة       

 مكاتب الواجهة       

 األمانة العامة          

 قطب العمالء ) الزبائن ( قطب المعامالت     

 مشرف            مشرف           
 وظيفة االئتمان والقروض       

 محاسبة المدفوعات    

 االستقبال والتوجيه     

 مكلف بالزبائن) مؤسسات(  الصندوق الرئيسي   

 التامين المصرفي    

 مكلف بالزبائن )أفراد( 

 البنك الواقف      

االلكترونية الخدمة المصرفية 

  

 المكاتب الخلفية            

 مشرف                 

 وظيفة التحوالت والتعويضات   

 وظيفة التجارة الخارجية        

 مدير الوكالة    

وظيفة القانون والدعوات والتحصيالت 

                           

 وظيفة المراقبة والمحاسبة    
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 :مً الىزاةم الضازلُت للىوالت  املصدر

                                                                                                                                               شرح الهيكل الخىظيمي للىكالت : ـــ 

                                                                                                             الخىظيمي السابم وسخخلص :مً خالل الهيكل 

فُت ٖلى مؿخىي بلضًت ؾُضي لخًغ ، خُث ًخدمل املدًر :  ٌٗخبر اإلامثل الغةِس ي لبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

حمُ٘ اإلاهالح الخابٗت مغاكبت  أًًاوجىكُ٘ ول الٗلىص والاجفاكُاث ومسخلف الىزاةم ومً مهامه  ئبغاممؿإولُت 

غا ًٖ اهجاػ للىوالت  ماٌو هظلً ًلضم جلٍغ                            .                                         والبرامج اإلاخٗللت بالىوالت  ألٖا

                                                                                                                                                              إدارة السكرجاريت :          

مً مهامها حؿهُل أٖماٌ اإلاضًغ الظي بضوعه ًخضزل في قإون ؾحرها وجىُٓمها ، هما حؿخلبل الٗمالء الظًً 

ض واإلاياإلااث الهاجفُت .         كض  مىا َلباث الحهٌى ٖلى اللغوى والاجهاٌ بالٗمالء ٖىض الحاحت واؾخلباٌ البًر

                                                                                                                                                    وجىلؿم بضوعها ئلى    إلادارة :

                                وجىلؿم ئلى                                                                               مكاجب الىاحهت :

ٖاث اإلاكغف والبىً الىاكف ) الخضمت اإلاخىكٗت ( ، الهىضوق الغةِس ي ، مداؾبت اإلاضفى  : جًم كطب املعامالث

سلفه في خالت غُابه .              املشرف :.                                                            ًلىم بمؿاٖضة اإلاضًغ في أصاء مهامه ٍو

لىم أًًا البىك الىاكف :  لىم بلبٌ وصف٘ اإلابالغ الىلضًت ليافت أهىإ الٗمالث ، ٍو ؿمى أًًا الكبان ٍو َو

               وحسجُلها والٗمل ٖلى جُبُم ألاهٓمت وؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة مً َغف اإلاضًغ .باٖضاص حغص خغهت 

لظا جخم به ول ٖملُاث الضف٘ ، وهي تهخم باؾخلباٌ  ألاؾاس يحٗض مهلحت الهىضوق الفٕغ الصىدوق الرئيس ي : 

لى هظا فهي ميلفت بأماالؼباةً  ئًضاٖاث ىت .               ؾىاء أو بالضف٘ أو بالسحب أو الدؿلُم ٖو        هت الخٍؼ

ها مخابٗت ول ؤلاحغاءاث اإلاخٗللت مداسبت املدفىعاث :  لىم باؾخالم َلباث فخذ خؿاباث الىصات٘ وجدضص هٖى ٍو

بفخذ الحؿاباث والخأهض مً جىفحر حمُ٘ الكغوٍ اللاهىهُت ومخابٗت ٖملُاث ؤلاًضإ والسحب مً الحؿاب 

                                                                                                                                                               لهالح اإلاىصٖحن .              

(  أفغاصًًم اإلاكغف ومهلحت الاؾخلباٌ والخىحُه ، مهلحت ميلف بالؼباةً ) كطب العمالء ) الزبائً ( : 

                                       زضماث اإلاهغفُت الالىتروهُت .                                                   لحت الخامحن اإلاهغفي ،مه

                              جًم                                                                                       مكاجب الخلفيت : 

جلىم هظه اإلاهلحت بدىفُظ ؤلاحغاءاث والخٗلُماث اإلاخٗللت بكإون اللغى وفلا  وظيفت الائخمان واللروض :
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للمباصب اإلاٗخمضة بكإون اللغى وفلا للمباصب اإلاٗخمضة مً كبل ؤلاصاعة وجلىم أًًا باؾخلباٌ الٗمالء والبث      

هغاث الالػمت هما جًم هظه اإلاهلحت ول مً أماهت الالتزاماث وزلُت حؿمى بسلُت في َلباتهم ،  وئٖضاص اإلاظ

                                                                  الضعاؾاث والخدالُل خُث جلىم هظه ألازحرة بضعاؾت َلباث اللغوى . 

                                                                                                               وظيفت الخدىيالث والخعىيظاث :                           

حن و الاحاهب في ٖملُاث حٗبر هظه اإلاهلحت بمثابت الىؾُِ  وظيفت الخجارة الخارحيت : بحن اإلاخٗاملحن الجؼاةٍغ

الث البُ٘ والكغاء ) الاؾخحراص والخهضًغ ( ، وجلى  حن )  ئلىم هظه اإلاهلحت بالخدٍى ملُاث الخَى (  ؤلاكامتالخاعج ٖو

خماصاث اإلاؿدىضًت للٗملُاث اإلاخٗللت بالخجاعة الخاعحُت وهي ٖلى اجهاٌ صاةم م٘ اإلاغاؾلحن  اإلاهغفي وفخذ الٖا

                                                                                                    بالخاعج .                                                                                 

لىم هظا اللؿم بمؿاٖضة الىوالت مً  وظيفت اللاهىن والدعىاث والخدصيالث : اللاهىهُت وهظا  الىاخُتٍو

لباث الحلىق ، وحُٗحن اإلادامُحن الظًً ًلىمىن بخمثُل الىوالت  مخابٗت الحاالث اإلاخىإػ فيها وصعاؾت الكياوي َو

                                       .                                                                        ئنضاعهاإلاداهم ومخابٗت جىفُظ الحىم بٗض  أمام

 أكؿامهاوجلىم بدسجُل حمُ٘ الٗملُاث الُىمُت التي جلىم بها الىوالت في حمُ٘ وظيفت املراكبت واملداسبت : 

لىم أًًا باٖضاص اإلاحزاهُاث الخخامُت وجدهُله واإلاغاحٗت الضكُلت لحؿاباث الىوالت ، هما ٌكغف ٖلى الىفلاث  ٍو

ُاهت والخامحن وجىػَ٘ الخيالُف وباإلاغاكبت لٗملُت الدؿُحر ومضي مُابلت الٗامت في الىوالت مخابٗت ٖلىص اله

ت اإلاخبٗت ، هما   اللىاهحن الضازلُت للىوالت  هما ًلىم بالخيؿُم بحن اإلاهالح والحث ٖلى جُبُم الؿُاؾت ؤلاصاٍع

غ التي جىحه ئلُه ًٖ مضي اهخٓام وصكت ا لىوالت ، ومضي وحىص حؿاٖض اإلاضًغ في اجساط اللغاعاث مً زالٌ الخلاٍع

م مغاكبت صوعٍت مىخٓمت مً احل جدلُم ؾُاؾت  ت و ول هظا ًخم ًٖ ٍَغ                                                                                       الىوالت .  وأهضافاإلاكاول ؤلاصاٍع
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 بدر  الخدكيم الداخلي على مسخىي البىكاملبدث الثاوي : خطىاث وإحراءاث                  

بىحىص هٓام فٗاٌ للغكابت الضازلُت ٌؿمذ بخدضًض  ئال ًخم  أنهً   ًم الغكابت في ؾحر البىً ال أو الخدىم  ئن

    ألامثليمان الاؾخٗماٌ  أزغي والخدىم في اإلاساَغ الغةِؿُت اإلاغجبُت باليكاٍ البىيي مً حهت ، ومً حهت 

ت     .، مالُت أو ماصًت للمىاعص اإلاؿخٗملت ؾىاء واهذ بكٍغ

 . بدر  املطلب ألاول : حعريف الخدكيم الداخلي وأهدافه على مسخىي البىك

فُت بأهه : ُفت جلُُم واؾدكاعة مؿخللت ٌٗغف الخضكُم الضازلي ٖلى مؿخىي البىً الفالخت والخىمُت الٍغ " ْو

ُت مىحهت لخدلُم كُمت وجدؿحن ؾحر البىً ".                                                                                                 ومىيٖى

                                                                     الخدكيم الداخلي في :                                                وأهدافًخمثل دور 

الخضكُم الضازلي ًخجؿض في الضًىامُىُت التي حؿبم الخغحراث في بِئتها والخأكلم م٘ الخٗضًالث في الهُاول اإلاؿاعاث 

                                                                                                      والخىىىلىحُا .                                                                 

مً زالٌ جلضًم ملاعبت ميؿلت ومىهجُت لخلُُم وجدؿحن البىً  أهضافٌؿاهم الخضكُم الضازلي في جدلُم 

                                                .     وهظلً الاخترافُت والبدث ًٖ ألافًل فٗالُت مؿاعاث والخىىىلىحُا

 بدر  إطار الخدكيم الداخلي  

     وباإليافتالخضكُم الضازلي ًًم بكيل ٖام فدو وجلُُم الُبُٗت اإلاالةمت لفٗالُت الغكابت الضازلُت  ئَاع  ئن

لت اللُام باإلاؿإولُاث اإلادضصة .                                 ئلى                                                                                  ٍَغ

                                                   جخدلم بهفت اؾخثىاةُت مً :                                                                                                            

                                                                               ـــ اخترام الؿُاؾاث .                                                                                        

                                                                                                                                                                    ـــ الخدىم في اإلاساَغ .  

                                      ـــ مهضاكُت ، فٗالُت ، قفافُت ، والُبُٗت الضاةمت للمٗلىمت اإلاالُت والدؿُحر .                

                      ًمىً للبىً أن ًخىفغ اخخمالُا ٖلى اإلاؿخىي الجهىي ٖلى هُاول الخضكُم الضازلي .                           
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ول اإلاهماث التي ًيلف بها اإلاغاحٗىن الخاعحُىن اإلاخٗللت بالخضكُم ًجب أن جىاكل مؿبلا م٘ مضًغ صاةغة 

 الاؾخٗماٌ ويمان حٗاون امثل .      الخضكُم الضازلي لخفاصي اػصواحُت 

                                                                

 .بدر املطلب الثاوي :املعاًير الخاصت باملمارست املهىيت للخدكيم الداخلي في بىك 

  بدر:  اسخلالليت الخدكيم الداخلي عً اليشاطاث مىطىع الخدكيم ـــ1

اةف البىً  ُفت الخضكُم بمماعؾت مهمخه في مسخلف مهالح ْو لًمان هظه الاؾخلاللُت ًجب الؿماح لْى

ت ، فان مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي  ت مالخٓاتها ، جلُُمها وجىنُاتها بدٍغ والحهٌى ٖلى ئمياهُت جىيُذ بدٍغ

                                                                                                       مغجبِ مباقغة بالغةِـ اإلاضًغ الٗام .                               

الغةِـ اإلاضًغ الٗام هى الىخُض الظي له ؾلُت  ئن همبضأخماًت اإلاغاحٗحن يض الخٗؿف ، فاهه كض اجسظ  ئَاع في 

غ بضء                          جىكُف مهمت الخضكُم ، وهظا باكتراح مً مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي .                            أو جلٍغ

وهُئاث البىً ، ومٗغفت ول  ألاوكُت ول اإلاخٗاوهحن لفدو ول مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي له ؾلُت ملابلت ئن

، بما فيها اإلاٗلىمت الخانت بالدؿُحر واإلاساَغ ، وهظا في ئَاع اإلالاًِـ واإلاٗلىماث الخانت بالبىً وزاةم اإلالفاث 

                                                                                   اإلاغجبُت بمماعؾت اإلاهمت .                                                                   

ت ليل مٗلىمت جدهل ٖليها وهي مجبرة بااللتزام الهاعم ًًمً مضًغ صا ةغة الخضكُم الضازلي الُبُٗت الؿٍغ

   باللىاهحن التي جىًم اإلاهىت .

 : ـــ الحيادًت في بدر 2

ُت ، هما ًجب أن  جىب هؼاٖاث اإلاهالح وألاخيامًخ ًماعؽ مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي مهمخه بيل مىيٖى

جب ٖلُه ىعٍ في الخىُٓم الٗملي للبىً ، في ئٖضاص وي٘ جُبُلاث اإلالاًِـ الخانت ًخأن ال  اإلاؿبلت . ٍو

ُت اإلاغاح٘ الضازلي جيىن  ت الٗامت ، م٘ طلً فان مىيٖى بدىُٓم الغكابت الضازلُت التي هي مً نمُم مهام اإلاضًٍغ

سخلف اإلالاًِـ غحر مفهىمت ئطا أونذ بىي٘ ئحغاءاث ، أو هٓام عكابت صازلُت ، أو الخهغف همؿدكاع إلا

ت الٗامت ًمىً مً مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي   اإلاؿخسضمت. ئٖاصة الخىُٓماث  في عأًه ئبضاءوبُلب مً اإلاضًٍغ

الق وكاَاث حضًضة هامت أو للمساَغ ، ئوكاء أو ئٖاصة أهٓمت حؿُحر اإلاساَغ ، أو هٓام اإلاٗلىماث  الهامت إَل

الم آلالي .                                                                                                                                                                                 للدؿُحر وهٓام ؤلٖا
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ت ال ًمىً لها في ول  ُفت الاؾدكاٍع مؿإولُت واؾخلاللُت خىم ،  ألاؾاؾُتجإزغ ٖلى اإلاهمت  أن ألاخىاٌهظه الْى

      الضازلي .اإلاغاح٘ 

 

 

  :ـــ الكفاءة في بدر 

ان أؾاؾُان لفٗالُت مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي ،  ىه اإلاؿخمغ هما قَغ ئن هفاءة ول مغاح٘ صازلي ، وجيٍى

لفدو ول اإلاُاصًً الخانت بالبىً فان مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي مُالب باإلادافٓت غلى زبرجه ، وهظا 

ىا مؿخمغا ومىخٓما ليل مغاح٘ صازلي .                                                                                                      لًمان جيٍى

ئن هفاءة مٗاعف وزبرة اإلاغاحٗحن الضازلُحن حُٗى لها أهمُت اؾخثىاةُت مً َغف مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي .     

ماٌ ئطا وا ن اإلاغاح٘ الضازلي ال ًخمخ٘ بكيل ًمىً وبهفت اؾخثىاةُت اؾخضٖاء زبحر زاعجي لاليُإل ببٌٗ ألٖا

 وافي ٖلى الىفاءة اإلاُلىبت.

 :ـــ جخطيط وسير املهماث في بدر 4

  بدرالخخطيط ) خطت الخدكيم ( ـــ  1ـــ  4 

ت واإلااصًت اإلاخاخت ، فان مضًغ الخضكُم الضازلي ًلىم  ئَاع في  زُت الخضكُم َبلا  باٖضاصالخٗبئت للىؾاةل البكٍغ

                                                                                     للخُىاث الخالُت :                                                                                        

                                                                                                                                جدضًض مجاالث اإلاساَغ اإلاخجاوؿت .            ـــ 

                                                            حؿلؿل مجاالث اإلاساَغ جبٗا إلاا ًلي :                                                                               ـــ

                                                                  مؿخىي الغكابت الضازلُت لليكاٍ .                                                                          ـــ

                                                                                                                                                              ـــ حٗلض اليكاَاث .              

                                                                                 الٗملُاث في اليكاٍ .                                                                     ئصعانـــ 

                                                                         ـــ كُمت مىاعص اليكاٍ .                                                                                           

 الخغحراث في اليكاٍ .                                                                        أهمُتـــ 
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 ئلى باإليافت، ... (  أفلُت، ٖمىصًت ،  آلُت)  التي ؾىف جغاح٘ ، أهىإ اإلاغاحٗاث جدضًض وحٍٗغف الىخضاث  

                                                                                       ( .                                               ) زاَفت أو هالؾُىُت اإلاهماث  أهىإ

  .جسً٘ زُت الخضكُم للمهاصكت مً َغف الغةِـ اإلاضًغ الٗام

 

 

 ـــ برهامج الخدكيم  2ـــ 4  

    ألازحر جدضًث بغهامج الخضكُم ، خُث ًخًمً هظا  أو  باٖضاصفي ول ؾىت ًسً٘ مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ما ًلي :                                                                                                    

                                              مهماث الغكابت والخضكُم التي ؾىف جىفظ ول ؾىت .                                                     ـــ كاةمت

                                                                                       أهضافه .                                                                                                    ـــ 

 ـــ الىكذ الالػم لللُام به .                                                                                         

   ر مهمت الخدكيم الداخلي في بىك بدـــ سير  3ـــ 4

                           بمهمت ) مىك٘ مً َغف الغةِـ اإلاضًغ الٗام ( .                                  جبضأبهفت ٖامت مهمت الخضكُم 

                                                                       ( مغاخل :                                 08مىهجُت وكُاصة اإلاهمت جخيىن مً زماهُت )  ئن

                                                                                                                                                      ـــ اإلاغخلت ألاولى : جدًحر اإلاهمت 

                                     ـــ اإلاغخلت الثاهُت : حصخُو هلاٍ اللىة و الًٗف                                                              

                                           ـــ اإلاغخلت الثالثت : جدضًض ألاؾباب                                                                          

                                                           ـــ اإلاغخلت الغابٗت : جلُُم الىخاةج                                                                                

                                                                                                      ـــ اإلاغخلت الخامؿت : جدضًض الخىنُاث   

غ اإلاهمت                                                                          اإلاغخلت -ـــ ـــ اإلاغخلت  غ جلٍغ                               الؿاصؾت : جدٍغ

                              ـــ اإلاغخلت الؿابٗت : مخابٗت وي٘ الخىنُاث                                                                     

                     ـــ اإلاغخلت الثامىت : ئٖضاص خهُلت اإلاهمت       

  ـــ حىدة عمل الخدكيم الداخلي في بدر  4ـــ   4
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الخضكُم الضازلي ٖلى مؿخىي البىً جخىكف ٖلى مضي جُبُم الخُىاث اإلافغويت في ول مهمت    حىصة ٖمل ئن

 والتي جخلخو في :                                                                                            

                                                                           ا ـــ دراست مسبلت :                                                                                         

ض مً فٗالُ ألامغ ًخٗلم   تها .  هىا بالخٗغف ٖلى مجمٕى الٗىانغ التي حؿهل اإلاهمت وجٍؼ

                                                                               ب ـــ برهامج العمل :                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ٕ الٗملُاث جسً٘ لهظه الٗملُت       مجمى  أنٌٗض بغهامج الٗمل مً َغف مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي لًمان 

     .     إلاباصعاتهمجدضًضا  ألاخىاٌخاٌ مً  بأيٌكيل  أنولىً بضون ٖمل للمغاحٗحن  ئَاع جلضًم  ئلى باإليافت

                                                                     ًخًمً ما ًلي :                                                                           أنًجب ٖلى بغهامج الٗمل 

                                                                                                                  ـــ امخضاص الاؾخُالٖاث .                                                

                                                                                    ـــ الىكذ الالػم .                                                                                           

                  ـــ اؾخبُان الغكابت الضازلُت الظي مً اإلامىً اؾخٗماله في جلُُم هٓام الغكابت الضازلُت .               

جهغف  ججم٘ مجمٕى البرامج واؾخبُاهاث الغكابت الضازلُت في صلُل الخضكُم الضازلي ، والظي ًىي٘ جدذ

                                                                اإلاغاحٗحن الضازلُحن .                                                                                                     

                                                                                                                         ج ـــ ملفاث مىثلت :                                             

جيىن مضٖىمت بملف صاةم وملف ٖمل ، ًخًمً اإلالف الضاةم اإلاٗلىماث الضاةمت خٌى  أنول مهمت ًجب 

                                                                                                                    الهُئت مىيٕى الخضكُم مثل :         أو اليكاَاث 

                                                                                ـــ الىٓام البىيي .                                                                                                

                                                              الضازلُت اإلاخٗللت بالبىً .                                                                          ؤلاحغاءاثـــ 

غ الؿابلت للمهام اإلاىفظة في هفـ اإلاجاٌ ،                                                                   لها ٖالكت بهظا اإلاجاٌ .     أو ـــ الخلاٍع

                            اإلاىفظة زالٌ اإلاهمت واإلاغاخل اإلاخبٗت .                             ألاقغاٌملف الٗمل فُترحم بىيىح  أما

ث .   ناواإلاسالفاث اإلاىدكفت والخال  وألازُاءجدضص في هظه اإلالفاث الٗملُاث اإلاسخاعة للؿبر ، الغكاباث اإلاىفظة 

                  جدفٔ هظه اإلالفاث لخيىن حاهؼة لىيٗها جدذ جهغف مغاكبحن زاعحُحن مدخملحن .                 أنًجب 

                                                                                                                                                                        ارير:د ـــ حىدة الخل

ت الٗامت ،  غ الخضكُم والظي هى زالنت ول مهمت للمضًٍغ ت إلاؿإولي البىً   بانضاع ٌؿمذ جلٍغ الخىحيهاث الًغوٍع

                                      الخصحُدُت الالػمت .                                                        ؤلاحغاءاثمً احل اللُام بمسخلف 
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غ الخضكُم الضازلي  مً الىلاٍ التي ًغاها الؿُض الغةِـ اإلاضًغ الٗام مغفىكا ببُان قامل ًخً ئلىًىحه جلٍغ

غ بالخفهُل .                                                                                                            أحؼاء، والتي جخُغق لها مسخلف  أهمُتاإلاغاح٘ طاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الخلٍغ

                                                                                                   :                                                      ألاشغالٌ ـــ املصادكت على 

اإلاؿإوٌ ًٖ اإلاهلحت مىيٕى  أو بحن اإلاغاح٘ الضازلي والصخو  ألاولىًخم صاةما بالضعحت  ألاقغاٌاإلاهاصكت ٖلى 

                                                                                      .                                                                                                     الخضكُم 

                                                                                                                       و ـــ مخابعت الخىصياث :                                             

 مً احل يمان اإلاخابٗت الفٗالت والىاحٗت لخىنُاث الخضكُم الضازلي ، فان مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي ًسً٘ 

                                                               أي واإلاخابٗت الؿلُمت لهظه الخىنُاث .ئحغاء مً قاهه أن ٌؿمذ بابضاء الغ  ئلى

                                                                                         ـــ العالكاث بين املراحعين الداخليين والخارحيين في بدر : 5

مؿخىي ٖاٌ طو حىصة وبخيلفت مٗلىلت ، فان اإلاغاحٗحن الخاعحُحن ومضًغ  خضكُم ئلىوكاَاث ال ئلىبغُت الىنٌى 

ماٌ الخضكُم .                  صاةغة الخضكُم الضازلي                مؿإولىن ًٖ ئخضار الخىافم والخيؿُم الفٗاٌ أٖل

لحهٌى ٖلى ملفاث وبغامج ٖمل مضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي     فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ ًمىً للمغاحٗحن الخاعحُحن ا

غهم  أنوفي اإلالابل ًمىً أن ٌؿمدىا إلاضًغ صاةغة الخضكُم الضازلي   والخأهض مً الخلىُاث والفىُاث ًفدو جلاٍع

                                                                        التي جم الٗمل بها .

 املطلب الثالث : خطىاث وإحراءاث الركابت الداخليت على مسخىي املجمىعت وجدليلها في بدر 

ت هي عكابت مً الضعحت ألاولى جىفظ مً َغف زلُت الغكابت لحؿاب  ئن الغكابت الضازلُت ٖلى مؿخىي اإلاجمٖى

ت والىواالث الخابٗت لها ، خُث حؿمذ لها هظه الغكابت مً الخأهض مً مُابل ت جىفُظ اإلاٗامالث البىىُت اإلاجمٖى

ت ) الىهىم الضازلُت والخاعحُت ( ، والحهٌى بهىعة ٖامت ٖلى عؤٍت قاملت خٌى جُىع وكاٍ  لللىاهحن الؿاٍع

الىواالث .  جىفظ الغكابت الضازلُت مً الضعحت ألاولى ٖلى ألاكل مغة في الؿىت ، فهي حكمل ول الىواالث خؿب 

                                   ؾىت مً َغف زلُت الغكابت .                                                        بغامج اإلاهماث اإلاٗض في بضاًت ول 

غؾل في بضاًت ول ؾىت ٌٗض بغهامج اإلاهماث جدذ اإلاؿإولُت الصخهُت  ت ، ٍو ت  ئلىإلاضًغ اإلاجمٖى اإلافدكُت الجهٍى

                                                                          .                       ئكلُمُااإلاإهلت 

ت اإلاُٗىت .                 ت جبلغ به اإلافدكُت الجهٍى                     ول حٗضًل ًىفظ ٖلى بغهامج اإلاهماث مً َغف اإلاجمٖى

ت ومسُ ؤلاميانهظا البرهامج كضع  ئٖضاصهما ًغاعي ٖىض  ً إلاضعاء الىواالث ختى ًىفظ الُٗل الؿىٍى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ُاث الخيٍى

مهماث الغكابت بدًىعهم ... ) جدضص مضة مهمت الغكابت خؿب أهمُت الهُيل اإلاٗاًً صون أن جخجاوػ زمؿت ٖكغ 
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ت اإلاُٗىت .  (، ًمىً ل 15ًىما          هظه اإلاضة أن جمضص خؿب ٖضص أو زُىعة اإلاسالفاث جبلغ به اإلافدكُت الجهٍى

                               الىلاةو اإلاىدكفت .                  أو زُىعة اإلاسالفاث  أو جمضص خؿب ٖضص  أنًمىً لهظه اإلاضة 

م اإلاغاكبحن مً بضاًت  ٌٗحن ليل مهمت عكابت عةِؿا للمهمت ، وهى اإلاؿإوٌ غ (  ئلىًٖ فٍغ جهاًت اإلاهمت ) جلضًم الخلٍغ

. ًلىم عةِـ اإلاهمت بالخدًحر للمهمت ، هما ٌؿهغ ٖلى الؿحر الحؿً لها ، هما ٌٗض مؿإوال ًٖ الىكات٘ اإلاىدكفت 

ُتها  ئلى باإليافت ت الٗامت .                            أماممىيٖى ت اإلاُٗىت واإلاضًٍغ                                                          اإلاضًٍغ

                                                  ( مغاخل :                                         04)  أعبٖ٘بر  ألاولىجىفظ الغكابت الضازلُت مً الضعحت 

                                                                                                                       : جدًحر اإلاهمت               ألاولىـــ اإلاغخلت 

                                     ـــ اإلاغخلت الثاهُت : ؾحر اإلاهمت                                                                                   

غ اإلاهمت                                                                                                                              ـــ اإلاغخلت الثالثت : الفدو وجلٍغ

غ ومخابٗت الخصحُداث         ـــ اإلاغخ                                                                                  لت الغابٗت : اؾخغالٌ الخلٍغ

                                                                                                                                                      املرخلت ألاولى : جدظير املهمت

ت .             وألاصواثهظه اإلاغخلت ًخم فيها حم٘ الىزاةم  ئن ت لخدلُم اإلاهمت ٖلى مؿخىي اإلاجمٖى الالػمت الًغوٍع

خيىن مً :                                                               جغجب هظه الىزاةم في ملف صاةم مفخىح ٖلى مؿخىي زلُت الغكابت ٍو

غ                                                           للخفخِل .                                                                ألازحرةٖلى اإلاهمت  توؤلاحابـــ الخلٍغ

غ                                                      .                                         ألاولىللغكابت مً الضعحت  ألازحرةٖلى اإلاهمت  وؤلاحابتـــ الخلٍغ

                                     واإلاداؾبت .                                    ؤلاصاعةـــ وزاةم الالتزاماث لنهاًت الكهغ مدللت مً َغف صاةغة 

                            جىمله للمٗلىماث اإلاخدهل ٖليها مدلُا .                   أو والتي جخُلب جدلُلاث  ألازغي ول اللًاًا ـــ 

                                                                  ـــ ول الاخخُاحاث اإلالضمت مً َغف الغحر .                                                                

المفدو هٓام  ئلى باإليافتهظه اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها مً مهاصع مسخلفت ،  ئن ٖلى مؿخىي  آلالي ؤلٖا

ت ، ٌؿمدان إلاهمت الغكابت بٗض     الىكذ وجدضًض اإلاجاالث التي جخُلب جدلُلاث مٗملت .              ئياٖتاإلاجمٖى

م اإلاغاكبحن خؿب    باإليافتمسُِ الٗمل اإلاخًمً جىػَ٘ اإلاهام ، في هظه اإلاغخلت ٌٗحن عةِـ اإلاهمت حكىُلت فٍغ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الىكذ اإلاُلىب .                                                                                         ئلى

ت  الخيلُف باإلا أمغ والت لغكابتها ًدهل ٖلى ى ال ئلىًخىحه عةِـ اإلاهمت  أنكبل      همت مض ى مً َغف مضًغ اإلاجمٖى

ت اإلاإهلت  ئلى ألامغهاةبه ، خُث جغؾل وسخت مً هظا  أو       جلضم في ٖحن اإلايان  وأزغي ،  ئكلُمُااإلافدكُت الجهٍى

ت .             ئلى الىوالت اإلاغاكبت مً َغف عةِـ اإلاهمت مً احل خفٓها في ملف ممؿً ومؿحر مً َغف اإلاضًٍغ

                                                                     املرخلت الثاهيت : سير املهمت                                                          



BADR الفصل الثالث                             التدقيق الداخلي في بنك الفالحة  والتنمية الريفية 
 

74 
 

م الغكابت  باكامتهظه اإلاغخلت  جخٗلم                                    ٖلى مؿخىي الىوالت اإلاغاكبت .                                          فٍغ

اإلاهمت ، هما ًجب  وأهضافخىيُذ مىيٕى ٖملهم بملابلت مؿإوٌ الهُئت اإلاغاكبت ل ومٗاوهُهعةِـ اإلاهمت  ًبضأ

فحن والؼباةً .                                                         أنٖليهم                                                 ًٓهغوا ؾلىوا مثالُا اججاه اإلاْى

م واكٗت مُٗىت ًجب أن جغف٘ مكيل في فه أي أوجيىن واضحت ، وول نٗىبت  أنٖملُت حسجُل الىكات٘ ًجب  ئن

                       الهُئت اإلاغاكبت أو هاةبه لخلضًم الخىيُداث كبل أن جخسظ همسالفت أو زُا ميني .          مؿإوال ئلى 

ٌ ٖىض اهتهاء مهمت اإلاغاكبت ، فاهه ًجب ٖلى مؿإولي الىواالث اجساط ول ؤلاحغاءاث الالػمت للخصحُذ الفىعي لبٗ

غ .                                                                      اإلاسالفاث أو الىلاةو في مضة مدضصة ، وهظا مً صون اهخٓاع الخلٍغ

                                                                                                                 املرخلت الثالثت : الفدص وجلدًم جلرير املهمت

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

                                               اإلاغاكبت   وجخًمً زاجمخه اؾخسغاج اإلاالخٓاث الغةِؿُت .                                                     

غ ٌؿمذ للمؿإولحن بالخٗغف ٖلى وكات٘  ئن اإلاسالفاث والىلاةو ، واجساط ؤلاحغاءاث الخصحُدُت هظا الخلٍغ

                                                                              الالػمت .                                                                                                        

غ مً َغف اإلاؿإولحن ًجب أن جغؾل وسخت مىه ئلى الىوالت اإلاغاكبت ووسخت ئلى اإلافدكُت  ٖىضما ًخم فدو الخلٍغ

ت في احل أكهاه ٖكغة أًام ابخضاء مً جهاًت اإلاهمت .                                                                                             الجهٍى

                            املرخلت الرابعت : اسخغالل الخلرير ومخابعت الخصحيداث                                                    

غ  ألازحرةاإلاغخلت  هظه اإلاخٗللت به ، ومخابٗت الخصحُداث خُث حُٗي مهلت  وؤلاحاباثمسههت الؾخغالٌ الخلٍغ

                               ًٖ مسخلف الىكات٘ واإلاكاول اإلاىدكفت .                                     ؤلاحابتإلاضًغ الىوالت  أًامٖكغة 

ت ، والتي بضوعها جغؾل وسخت منها  ئلى ؤلاحاباثجدٌى هظه  ت اإلاإهلت اإلافدكُت  ئلىاإلاجمٖى ،  ئكلُمُاالجهٍى

ًجب ٖليها اؾخغالٌ الٗىانغ اإلاخًمىت في  ألازحرةالىكات٘ لبرهامج اإلاٗاًىاث مً َغف هظه مخابٗت  ئلى باإليافت

اث اإلاسالفاث اإلاىدكفت في خالت الًغوعة .                                                غ  ومخابٗت حؿٍى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الخلٍغ

ت حٗلم الهُئت  اإلاُٗىت اإلاؿإولت في خالت اهدكاف ويُٗت مخضهىعة في حؿُحر الىوالت اإلاغاكبت فان اإلافدكُت الجهٍى

غ مضٖم بٗغى قامل ًخًمً اإلاسالفاث  م وسخت مً الخلٍغ والىلاةو اإلاىدكفت .                     ألاؾاؾُتًٖ ٍَغ

ت بضوعها بخدلُل الىكات٘ اإلاىدكفت ٖلى  الىزاةم اإلاؿلمت ، وحٗلم ٖىض اللؼوم ًٖ  أؾاؽجلىم اإلافدكُت الجهٍى

م ٖغى قامل لىكات٘ الخُحرة للغةِـ                                                اإلاضًغ الٗام .                                                  ٍَغ

ت ول اإلاسالفاث  الىلاةو  أو هما جلىم زلُت الغكابت باإلاخابٗت الهاعمت ًٖ بٗض للخصحُداث بغغى يمان حؿٍى

ت وجصحُذ اإلاسالفاث . اإلاىدكفت ، وهظا مً زالٌ مُالبت الهُئت اإلاغاكبت بخ           لضًم ول الىزاةم التي جثبذ حؿٍى



BADR الفصل الثالث                             التدقيق الداخلي في بنك الفالحة  والتنمية الريفية 
 

75 
 

                                               جدليل هخائج امللابالث الشخصيت على مسخىي املجمىعت في بدر :                               ـــ

                                                                      ا ــ مكىهاث الركابت الداخليت :                                                                             

                                                                                           الركابت مً طرف إلادارة العامت وثلافت الركابت :                       

اعجىا لهظه الىوالت الخٓىا                                                                  :                                                                           أنٖىض ٍػ

ت ، خُث إلاؿىا  وؤلاصاعة ؤلاصاعةمجلـ  ئن زلافت الخضكُم  أنالٗامت للبىً لم ًىفلا في زلم زلافت عكابت كٍى

ت وهظا عاح٘ لٗضة  ال الحهغ :                 هظهغ منها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ  أؾبابوالغكابت غحر وافُت ٖلى مؿخىي اإلاجمٖى

ت مً زالٌ الٗباعاث اإلاؿخٗملت  ئلىالٗامت لم جهل  ؤلاصاعة ئنـــ  جىيُذ وجبُحن فٗالُت الخضكُم الضازلي اللٍى

                             والخُىاث اإلاخسظة ، وزانت مً زالٌ اإلاٗاًحر التي جدضص الٗالواث والتركُاث .                                  

تومؿإولُاث الٗامت لم جىفم في وي٘ هُيل جىُٓمي هفء  ؤلاصاعةـــ  مدضصة حُضا ، هظهغ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ :  ئصاٍع

        .   ألاوكُتُبُٗت وؾحر ل آلاحاٌفغى عكابت مالةمت ٖلى مخسظي اللغاعاث الغةِؿُحن ، اليكغ والخبلُغ في اكغب 

ـــ ٖضم وحىص جدضًض وفهل واضح للؿلُاث واإلاهام ، خُث اهه جم حسجُل جًاعب وجضازل بحن اإلاهام 

             الٗامت في وي٘ يىابِ حكغُلُت فٗالت وناعمت ؤلاصاعةفكل  ئلىالىاخضة وهظا عاح٘  باإلصاعةخُاث والهال 

اةف واإلاهماث ووحىص              اإلاٗامالث أو  ؤلاحغاءاثللخدب٘ ؾلؿلت  آلُتفي حمُ٘ كُاٖاث البىً للفهل بحن الْى

اؾخماعة اإلاىهب للمىانب الهامت  ئٖضاصؾبُل اإلاثاٌ :  مىخىبت مىاؾبت للحُلىلت صون طلً ٖلى ئحغاءاثفي وي٘ 

                                    لخًاعب اإلاهالح .                                      أو جيىن مؿببت للجزاٖاث  أنًمىً  والاؾخثىاةُت والتي 

ت الٗامت في مغاكبت  ؤلاصاعةـــ فكل  بكيل واف وناعم ، خُث أن لها هٓغة الىخاةج اإلادللت مً َغف اإلاجمٖى

ئحمالُت ًٖ الٗملُاث ولِؿذ ٖلى ٖلم بالكيل الظي خللذ به ألاعباح ، مما حٗلها غحر كاصعة ٖلى كُاؽ 

                               واهدكاف اإلاإزغاث كبل خضوثها ، جدلُل الحغواث واجساط اإلالاًِـ الالػمت مً الخؿاةغ اإلادخملت .

                                                                                                                                                                م املخاطر :      ب ـــ جليي

في هظا اإلاجاٌ جم حسجُل فكل هٓام الغكابت الضازلُت للبىً في ٖملُت جلُُم اإلاساَغ ، خُث جخًمً هظه 

 أنمً  الخأهضحؿاٖض ٖلى  أجها ئلى باإليافت،  ألاهضافحٍٗغف وجدضًض اإلاساَغ اإلاغجبُت بخدلُم هظه  ألازحرة

اإلاحزاهُت وزاعج اإلاحزاهُت ، وطلً  ألوكُتاإلاساَغ  وئصاعةالغكاباث الضازلُت للمإؾؿت جخىافم م٘ َبُٗت حٗلض 

                                                                                  الخالُت :                                                                           لألؾبابهٓغا 

ٖلى كبٌى  ؤلاصاعةاإلاساَغ ، وحصجُ٘ اللاةمحن ٖلى  إلصاعةواضحت  اجُجُتئؾتر  ئكغاعالٗامت للبىً في  ؤلاصاعةفكل 

وازظ اإلاساَغ بٗلالهُت ، في يمً هظه الؿُاؾاث والٗمل ٖلى جفاصي اإلاساَغ التي ًهٗب ٖليهم جلُُمها .     

بلا اإلاساَغ َ ئصاعةاإلاساَغ ٖلى مؿخىي البىً جًُل٘ بمهمت جدضًض ووي٘ ؾُاؾاث  إلصاعةٖضم وحىص لجىت 
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                                                                        الٗامت للبىً .                                     ؤلاؾتراجُجُت اإلاساَغ و ؤلاؾتراجُجُت

جىفغ بكيل صوعي وفي الىكذ اإلاىاؾب مٗلىماث مالُت  ٖضم وحىص أهٓمت مٗلىماث خضًثت إلصاعة اإلاساَغ ،

                                    مفهلت وقاملت وصكُلت ًٖ اإلاساَغ التي ًخٗغى لها البىً .                                                    

والتي جمثل أخضر وأفًل ما ونلذ ئلُه ٖضم ومىاهبت البىً إلاٗاًحر لجىت باٌػ للغكابت اإلاهغفُت طاث الٗالكت ، 

                                                                         اإلاماعؾاث الضولُت .                                                                                       

هه بفٗالُت ، زانت ما ًخٗلم بمساَغ الدكغُل خُث جم حسجُل ٖضم كضعة البىً ٖلى جلُُم اإلاساَغ التي جىاح

                                                                                                         ٖضة ازخالؾاث و جىاَئاث في ٖضص هام مً الىواالث . 

                                                                                                                                                               : ج ـــ وشاطاث الركابت

فُت ، مغجبُت بغكاباث بضع  خضور مثل هظه الخؿاةغ الىبحرة ٖلى مؿخىي  أنالقً بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت بهفت ٖامت صازلُت غحر وافُت ، خُث جىد بٌٗ  أهملذالبىىن اإلاٗىُت كض  أنكف الؿلُاث الىكاةُت الجؼاةٍغ

                                الغكابت مثل :                           أوكُتللغكابت الضازلُت ، وبالخالي لىخٔ هلو في  ألاؾاؾُتاإلاباصب 

هٓام عكابت صازلُت  أٖمضةن اإلاهام ، الظي ٌٗخبر مً بحن الٗامت بالبىً الخاعجي في الفهل بح ؤلاصاعة ئزفاق ـــ

بمهام مؿببت  ألاشخامجيلف هفـ  أنؾلُم.  خُث بُيذ الخدلُلاث التي كمىا بها ٖلى مؿخىي البىىن اإلاٗىُت 

 أو الخؿاةغ  ئزفاء أوشخهُت  أغغاىللجزاٖاث ،  كض ؾمذ لهم باللضعة ٖلى اؾخٗماٌ بُاهاث مالُت لخدلُم 

 الخىاَإ م٘ الغحر .                        

وؤلاحغاءاث واللىاٖض التي جىفغ جأهُضا مٗلىال بسهىم جدلُم الٗامت في جىفُظ الؿُاؾاث  ؤلاصاعةفكل ـــ 

لت مالةمت ، وئصاعة اإلاساَغ بفٗالُت .                                                                                       أهضاف الغكابت الضازلُت بٍُغ

ٖضم هجاٖت ؤلاصاعة الٗامت في جىفُظ أوكُت الغكابت بفٗالُت ٖلى الدكغُل ) مخابٗت حكغُل البىً ( ، ٖلى  ـــ

غ اإلاالُ  ت ًمىً الىزىق بها .   الالتزام    ) الخأهض مً الالتزام باللىاهحن التي جُبم ٖلى البىً ( ، ٖلى ئٖضاص الخلاٍع

في الخضكُم الضازلي خٌى  ئن ـــ مكاول الخضكُم الضازلي بالبىً عاح٘ ئلى مٗغفت ومٗلىمت غحر مالةمت إلاْى

                                                    اإلاىخجاث والؿىق ، أهٓمت اإلاٗلىماث الالىتروهُت وبٌٗ اإلاجاالث ألازغي الخانت .

                  عة الٗامت للبىً للمكاول اإلاىدكفت في ئَاع أٖماٌ الخضكُم .     ـــ هلو اإلاخابٗت اإلاالةمت مً َغف ؤلاصا

                  ـــ غُاب اإلاخابٗت الضوعٍت مً َغف ؤلاصاعة الٗامت للبىً في مٗالجت اإلاؿاةل الهامت في اكغب آلاحاٌ .

:BADR ـــ جدليل كفاءة الخدكيم الداخلي على مسخىي املجمىعت في بدر ب  
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                                                                                                                                                                                    ـــ املعارف : 1

ت ولِؿىا مغاكبحن  فىن ؾابلىن في بٌٗ أوكُت اإلاجمٖى ـــ  هلو الخأهُل الٗلمي وألاواصًمي ) هم مْى

                                                          مخسههحن وال ختى حامُٗحن ( .                                                                                    

                                                             ـــ الجهل بلىاٖض اإلاداؾبت الٗامت والبىىُت .                                                                  

                                                                                ـــ ٖضم ؤلاإلاام بجمُ٘ اللىاهحن واللىاةذ الخانت باإلاهىت .                         

                                                ـــ الىلو في مٗغفت ئؾتراجُجُت البىً ، جىحهاجه ، أهضافه ، جىُٓمه .                                   

                                                           اؾبي الضازلي .                                                        ـــ هلو في مٗغفت اإلاسُِ اإلاد

                                                                                        ـــ املىاهج :                                                                                       2    

ت  أنالىخاةج اإلادهل ٖليها  أْهغث الخالُت :  ؤلاحغاءاثغحر كاصع ٖلى جُبُم الخضكُم الضازلي ٖلى مؿخىي اإلاجمٖى

                                                                                اؾخٗماٌ الغمىػ اإلاىاؾبت ليل ٖملُت مداؾبُت .          ئحغاءاثـــ 

                                        َلب مسخلف الىزاةم ازباجُت للؼبىن وخفٓها في ملفه .                                               ئحغاءاثـــ 

                                                                                                                                                  جدهُل اللغوى .    ئحغاءاثـــ 

 اؾخٗماٌ هٓام اإلاٗلىماث .         ئحغاءاثـــ 

                                                                                                                         :                                        العالكاجيتـــ الكفاءة  3  

 ) مثل الاخخُاحاث ( . اإلاخأػمتٖلى مىاحهت الىيُٗاث  ـــ غحر كاصعة

غ الىخاباث .جأهُال وافُا لخد ـــ غحر مإهلت                                                                                                                                  ٍغ

                                                                                        ـــ كفاءة الخىظيم :                                                                                  4

اث في الٗمل ، زانت ٖىض ازخخام خؿاباث الؿىت .                                                             ـــ غحر كاصعة ٖلى جدضًض ألاولٍى

                                                                                                                                                   :             ـــ كفاءة الخكيف  5

غاف والىيُٗاث اإلاخأػمت .                                               ـــ غحر كاصعة ٖلى الخدىم في اإلاىاكف ، والخىُف م٘ مسخلف ألَا

غاف ألازغي . ل وجلضًم اإلاٗاعف والخبراث الخُبُلُت ئلى ألَا  ـــ غحر كاصعة ٖلى جدٍى
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                                                                                                                            :                              خالصت

ت مً اإلاخٗاملحن ولىنها  أمغالم حٗض اليكاَاث البىىُت     ٖملُت ًىمُت أنبدذمدهىعا في هُاق ًخيىن مً مجمٖى

واإلاإؾؿاث ، وجتزاًض فٗالُتها ًىما بٗض ًىم بؿب ما ٌكهضه الٗالم مً جدىالث  ألافغاصتهم كُاٖا واؾٗا مً 

إلاا ًلىم به في ؾبُل جىفحر الٓغوف اإلاالةمت  أؾاؾُاًلٗب الخضكُم البىيي صوعا ٖمُلت وفي ْل هظه الخدىالث 

حغُُت اخخُاحاتها .   البىً ًبلى اإلاهضع الىخُض للمإؾؿت ليي حؿخُُ٘ أن أيالتي حؿمذ لهظا الاكخهاص باالػصهاع 

سً٘ هظا الخض أهمولهظا ٌٗخبر الخضكُم الضازلي  ٘ ٍو ت اإلاكاَع   كُم لجملت مً الكغوٍ باؾخٗماٌٖامل الؾخمغاٍع

                                                                             ٖاإلاُت .                                                                        أؾالُب

فحن للُاؽ اللضعة    ًلى        م هظا البىً بهظا الخضكُم والخلُُم مً زالٌ البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًلضمها اإلاْى

                                     ٖلى حؿضًض اللغى واإلاغصوصًت اإلاالُت والاكخهاصًت للمكغوٕ .                                              

هخلضم ببٌٗ الاكتراخاث التي حؿاٖضها ٖلى جدؿحن حاهب الخضكُلي  أنومً زالٌ هظه الىخاةج ًمىىىا 

فُت ، ٌٗاوي مً ٖضة مكاو أنبىيىح  أْهغثللمإؾؿت . كض    ل عكابُت جخمثل في :           بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ث        واإلاهاعة لإلَاعاالدكغُل هدُجت لىلو الىفاءة  أزُاع ال ؾُما  ـــ نٗىبت جلُُم اإلاساَغ التي جخٗغى لها

                                                                                  اإلاهغفُت .                                                                                                        

ت .                                                                   ـــ اوٗضام وحىص مهالح للخضكُم الضازلي ٖلى مؿخىي اغلب الفغوٕ الجهٍى

                                                               ـــ ٖضم وحىص أهٓمت مٗلىماث خضًثت إلصاعة اإلاساَغ .                            

ـــ ٖضم وحىص مىهجُت واضحت وهٓام مدضص للُاؽ مغاكبت اإلاساَغ لضي هظه البىىن لخدضًض مؿخىي ول هٕى        

                                   مً اإلاساَغ التي ًمىً كُاؾها لخدضًض جأزحرها ٖلى عبدُتها ومالءتها الغأؾمالُت .                    

 ـــ ٖضم وحىص ئصاعة مخسههت جخىلى مؿإولُت جُبُم ؾُاؾاث ئصاعة اإلاساَغ .
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: عامة خاثمة  

وظيفت مظخللت جيشا داخل اإلاؤطظت لحماًت ممخلياث وأضٌى الخدكيم الداخلي  أنمما طبم وظخيخج 

                                                                                                                                                                               . اإلاؤطظت

س هظام السكابت الداخليت وجحظين طير وشاؽ ال بىىن وجحليم هما للخدكيم الداخلي دوز فعاٌ في جىميت وجؿٍى

                   أهدافه وأهميخه ، وهرلً ًللل مً اإلاخاؾس  الىاجمت عً الاهحسافاث والطعىباث التي جحطل داخل البىً .

                                                   النتائج :

ـــ ٌعخبر الخدكيم الداخلي وظيفت مظخللت جيشا داخل اإلاؤطظت بهدف حماًت ممخلياث اإلاؤطظت مً الظسكت  

والخالعباث ومً ألاخؿاء اإلاحخملت على اإلاظخىي الداخلي وبالخالي إظهاز اإلاشاول الظلبيت للمؤطظت .                          

ت لخصحيح وهرلً الخدكيم الداخلي ٌعخبر وظيفت جابعت للم ت العامت مً اجل جحظين الدوزة ؤلاداٍز دًٍس

                                                                ألاخؿاء والسفع مً ألاداء .                                                                                           

مجمىعت مً اللىاهين الداخليت ، ؤلاجساءاث اإلاىخىبت وغير اإلاىخىبت ، الخىضياث  ـــ حعخبر السكابت الداخليت

ت وؾسق العمل التي حظاهم في الخحىم ألافػل في اإلاؤطظت .                                                                                   ؤلاداٍز

إلاالي وأصحاب العجص اإلاالي ، هما هى ميشاة جخعامل بالىلىد جلبلها   ــــ البىً وطيـ مالي بين أصحاب الفائؼ ا

مً العمالء في شيل إًداعاث وجحترم ؾلباتهم في سحبها ولها أو بعػها وجلىم بخحطيل الشيياث لعمالئها هما 

                                        جلىم بمىح اللسوع أو اطدثماز الىدائع الصائدة حتى ًخم ؾلبها مً أصحابها .                       

 .ـــ  جخمثل الىظيفت ألاطاطيت في اإلاطسف الخجازي في كبٌى الىدائع والائخمان إغافت إلى الخدماث اإلااليت ألاخسي 

س هظام السكابت  ـــ حعخبر وظيفت الخدكيم الداخلي مً الىظائف اإلاهمت في اإلاطازف إلاا لها اثس في جطميم وجؿٍى

وكياض جلييم هفاءة اطخخدام اإلاىازد اإلاخاحت لرلً لها دوز فعاٌ في اإلاظاهمت في وغع ألاهظمت  الداخليت

م أهظمت إلاساكبت العملياث وؤلاجساءاث  الداخليت الخاليت ومساجعتها دوزٍا للخحلم مً فعاليتها وذلً عً ؾٍس

يت الجىاهب التي ًمىً مساعاتها الداخليت وهرلً معالجت الخؿبيلاث اإلاعلىماجيت وغمان ألامان ، أما مً هاح

م إدازة اإلاطسف في مجاٌ الػبـ الداخلي وأطع جحدًد  في وغع أهظمت السكابت الداخليت ًيىن عً ؾٍس

                                                                                                                                                             مخاؾس وجلييمها .            

ا في إدازة الاكخطاد ومىاهبت الخؿىزاث التي ًمس بها مً خالٌ جىفير اللىىاث  ـــ ٌعخبر الجهاش اإلاطسفي كؿاعا حيٍى

  .سدوألاؾس اإلاؤطظيت الالشمت لخعبئت اإلادخساث وجىجيهها هحى الظبل الاطدثماز الحليلي الداعم إلاظيرة الىمى اإلاؿ
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  اختبار الفرضيات :

الخدكيم الداخلي ٌظمح بالخأهد مً صحت البياهاث والاعخماد عليها . بحيث هى الري جيشئه : 1الفرضية 

 الخأهدفي  وؤلاحطائيتللليام بخدمتها للعملياث والليىد بشيل مظخمس لػمان دكت البياهاث اإلاحاطبيت  ؤلادازة

ٌ مً الاحخياؾاث اإلاخخرة لحماًت  وممخلياث اإلاؤطظت .                                                                              أضى

جخمثل معاًير الخدكيم الداخلي في الظماث وألاداء ومساكبت الخىفير. لرا حعخبر معاًير الخدكيم  : 2الفرضية 

اث ألاداء اإلانهي وغعذ مً كبل الجهاث اإلاىظمت جىفير مظخىي  إلىللمهمت والتي تهدف  الداخلي مً مظخٍى

الخطائظ الجهاث  أو معلٌى مً غىابـ عمليت الخدكيم الداخلي ، ومىه معاًير الطفاث جخمثل في الطفاث 

فهي التي جلىم بخؿبيم ول مً معاًير الخىاص معاًير مساكبت الخىفير  وأماالخدكيم الداخلي  أوشؿتالتي جؤدي 

                                                                                                                                                  ومعاًير ألاداء .             

فيت ًػمً الظير الحظً جؿبيم  : 3الفرضية  في بىً الفالحت والخىميت الخدكيم في بىً الفالحت والخىميت الٍس

فيت .  حيث أن الخدكيم هى الري ًلىم بفحظ السجالث والدفاجس  في البىً ومساكبتها والخأهد مً البياهاث الٍس

فيت .  واإلاعلىماث ومحازبت الغش والاخخالض ولهرا ًػمً الظير الحظً في بىً الفالحت والخىميت الٍس

 التوصيات : 

فيت أي ال جلخطس        ــ غسوزة خلم مطلحت للخدكيم الداخلي في الىواالث الخابعت لبىً الف الحت والخىميت الٍس

                                              على البىً السئيس ي فلـ وإهما جيىن في باقي الىواالث أًػا .                                            

                                                                                           ـــ غسوزة اطخعماٌ الؿسق العلميت في الدظيير .                         

                                          ـــ غسوزة حشغيل أًدي عاملت مؤهلت ألداء مهمت الدظيير على أهمل وجه .                             

                                                                    ن .                                                                              ـــ جلظيم اإلاهام على العاملي

                           ـــ ًجب على مدًس البىً اطخخدام الخلىياث الحدًثت فيما ًخظ اإلاعلىماجيت .                                    

                        ـــ خلم ثلافت اليل ًساكب واليل مساكب داخل البىً مً اجل جىفير جى مىاطب للعمل بيل إجلان .      

            ـــ إن الحاطىب ًىطع إمياهيت السكابت على عمليت الخدكيم مما ٌظاعد على اهدشاف ألاخؿاء في حينها .        

                         ـــ أهميت ألاخر بعين الاعخباز عىامل الخؿس التي ًمىً أن ًخعسع لها الخدكيم .                               

                  ـــ جحليل مخاؾس الخدكيم وجلدًسه وذلً بهدف جحدًد ؾبيعت وجىكيذ هؿاق اخخبازاث الخدكيم .                

                                   ة إإلاام اإلاساجع بمخاؾس الخدكيم وإمياهيت جفادًه ومعالجخه .                                            ـــ غسوز 

ـــ إدخاٌ الخحظيىاث بشيل مظخمس على ؾسق الخدكيم واطخغالٌ اإلاعالجت آلاليت وجىىىلىجيا اإلاعلىماث           

                                                        مً اجل جحظين هفاءة وفاعليت الخدكيم .                                                                 

ييت مظخمسة للمساجع وباألخظ على الخدكيم آلالي لخمىين اإلاساجع مً مىاهبت الخؿىزاث .  ـــ إكامت دوزاث جيٍى
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 قائمة املراجع : 

 ـــ الكتب : 1

*احمد حلمي حمعت ، التدكُم الدادلي والخيومي ، داز صفاء لليشس والتوشَع ، عمان ، الطبعت ألاولى ، 

                                                                                                                                                                           . 2011ـــ  2010

لىرووهُت على * اللباوي ثىاء علي ، الظواح هاذز إبساهُم شعبان ، الىلود البالطتُىُت واثس املعامالث الا

ت ، مصس ،  ت ، الداز الجامعُت ، إلاطىىدٍز             .                            2006املساحعت الدادلُت في املصازف التجاٍز

مساحعتها ،  وأطالُبالبىون شسح وافي لعملُاث املصازف  أعماٌ* اللبطان محمد الظُد ، كواعد املساحعت في 

                                                 .                                                                   2006س ، اللاهسة ، داز الىصس للطباعت واليش

حداثت وجطوز ، مىتبت املجتمع العسبي ،  ألاعماٌهغمي ، التدكُم اللائم على مذاطس  إيهاب،  إبساهُم* 

                                                                                                                                                                           .  2009،  ألاولىالطبعت 

        .   1998،  لىألاو عبد هللا ، التدكُم والسكابت في املصازف ، داز وائل لليشس ، عمان ، الطبعت  أمين* دالد 

العسبُت للعلوم املالُت واملصسفُت  ألاوادًمُتعبد هللا ، الاججاهاث الخدًثت في التدكُم والسكابت ،  أمين* دالد 

                                                         .                                                                                     2002،  ألاولىالطبعت  ألازدن، 

 2012،  ألاولىعبد هللا ، التدكُم والسكابت في البىون ، داز وائل لليشس والتوشَع ، عمان ، الطبعت  أمين* دالد 

ع س والتوشَ* دالد زاغب الخطُب ، مفاهُم حدًثت في السكابت املالُت والدادلُت ، مىتبت املجتمع العسبي لليش  .

 .  2010، عمان 

 دلي وفم املعاًيو الدولُت الصادزة عً * دلف عبد هللا الوزداث دلُل التدكُم الداIIA    ، مؤطظت الوزاق   

                                                                                                                                        .    2014والتوشَع ، عمان ، لليشس 

، مؤطظت الوزاق لليشس والتوشَع ، عمان ، الطبعت  وإدازي * حظين حمُل البدًسي ، البىون مددل محاطبي 

                                                                                        .                                                                                       2003  ألاولى

اد طلُم زمظان ، محفوظ احمد حودة ،  البىون ، داز املظيوة صفاء لليشس والتوشَع للطباعت ،  إدازة* ٍش

                                                                                                                          .                   1996ت ، عمان ، الطبعت الثاهُ

* صبح داوود ًوطف ، دلُل التدكُم الدادلي وفم املعاًيو الدولُت ، داز الىتب العلمُت لليشس ، اللاهسة ، 

                                                                                                                                                          .   2007،  ألاولىالطبعت 

* عبد الفتاح محمد الصخً ، احمد هدز ، السكابت ومساحعت الخظاباث ، مؤطظت شباب الجامعُت ، 

ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                 2003،   إلاطىىدٍز

           .     2006،  ألاولى، الطبعت  ألازدنحظً دلف ، الىلود والبىون ، عالم الىتب الخدًث ، ازبد ،  فُلح* 
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الطبعت ألاولى  للاهسة ، مذتلفت  ، الداز الجامعُت ، ا ألغساضالظُد الظساًا ، مساحعاث مذتلفت  أمين* لطفي 

2005                                                                                                      .                                                                                     

* محمد الظُد الظساًا ، أصٌو وكواعد املساحعت والتدكُم الشامل ، املىتب الجامعي الخدًث ، مصس ، 

ت إلى التطبُم ، دًوان املطبوعاث الجامعُت  2007 .  * محمد بوجين ، املساحعت ومساكبت الخظاباث مً الىغٍس

                                                                                                                            .                                             2003، الجصائس ، 

                           .         2016* محمد عبد الفتاح الصيوفي ، إدازة البىون ، داز املىاهج لليشس والتوشَع ، عمان ، 

ت مددل اجذاذ اللسازاث ، املىتب العسبي الخدًث ، مصس ، * مىيو إبساه  1996ُم هىدي ، إدازة البىون التجاٍز

 .  2010. * وحدي حامد حجاشي ، أصٌو املساحعت الدادلُت ، د.م . داز التعلُم الجامعي ، 

 :كذررا  اجااعيةة ـــ الرسائل وامل 2

يو الدولُت للمساحعت الدادلُت في البىون ،التجازة احمد مذلوف محمد ، املساحعت الدادلُت في عل املعاً *

                                                                                                    .    2006، مرهسة ماحظتيو ، حامعت الجصائس ،  ألازدهُت

                                                               . 2001عمان ، * املجتمع العسبي للمحاطبين ، مفاهُم التدكُم املتلدمت ، 

املذاطس في املصازف العاملت في  إدازةاملدهون ، دوز التدكُم الدادلي في جفعُل  إبساهُمزباح ،  إبساهُم* 

                                                                         .                       2011، غصة ،  إلاطالمُتكطاع غصة  مرهسة ماحظتيو ، الجامعت 

     املذاطس في طوء املعاًيو التدكُم الدولُت   إدازة، اثس التدكُم الدادلي على دًب ، مصطفى زطوان  إيهاب* 

                     .                2011، غصة ،   إلاطالمُت) البىون الفلظطُيُت وكطاع غصة ( ، مرهسة ماحظتيو ، الجامعت 

املالُت العاملُت على الىغام املصسفي الجصائسي ، ولُت العلوم الاكتصادًت  أالشمت* بً احمد عبد هللا ، اثس 

ت   جذصص                                       .     2012ــ  2011واكتصاد املؤطظت ، حامعت مظتغاهم ، دفعت  إدازةوالتجاٍز

* بودالي فاطمت وعدالت ديوة ، السكابت واملساحعت الدادلُت في املؤطظت ، مرهسة جذسج لىُل شهادة لِظاوع ، 

ت ، حامعت عبد الخمُد ابً بادٌع ، مظت .      2011ــ  2010غاهم ، دفعت جذصص مالُت ، ولُت العلوم التجاٍز

كتصادًت ، مرهسة جذسج لىُل شهادة ماطرو في صاولت فتحي ، دوز وعُفت التدكُم الدادلي في املؤطظت الا* 

 2015ــ  2014العلوم املالُت ، جذصص جدكُم محاطبي ، حامعت عبد الخمُد ابً بادٌع ، مظتغاهم ، دفعت 

 لألوزاق) طوق فلظطين  وإلادازي املالي  ألاداء، دوز وعُفت التدكُم الدادلي في طبط  * ًوطف الظعُد  .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                       2007، غصة ،  إلاطالمُتاملالُت ( مرهسة ماحظتيو ، الجامعت 

و املجاال  اليلمةة :ـــ التقارير  3     

س وشاط بىً بدز        .                                                               2000* جلٍس
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املذاطس املالُت واوعياطاتها على اكتصادًاث دٌو  إدازة* صاًحي هواٌ ، بغدود زاطُت ، امللتلى الدولي حٌو 

سة ، الجصائس .              إدازةالعالم بعىوان " دوز املدكم الدادلي في جفعُل  املذاطس املصسفُت " ، حامعت البٍو

د صالح ، دوز التدكُم الد             امللتلى  إلىاملذاطس املصسفُت ، وزكت بحث ملدمت  إدازةادلي في * فٍس

  .                                                    2010/  12/  11الوطني ملهىت التدكُم في الجصائس ، طىُىدة ، 

دة  بئوشاء، املتعلم  1982مازض  13املؤزخ في  106ــ  82* مسطوم زكم    فُت ، الجٍس بىً الفالحت والتىمُت الٍس

                                                          .                                                                   1982/  03/  16،  11ُت ، العدد السطم

                                                    * وثائم ملدمت مً طسف البىً .                           

                                                                               ـــ عواقع الانترنت : 4  

والعسب ، التدكُم الدادلي ومعاًيو التدكُم الدادلي في البىون ، مً : ألازدهُين* ملتلى املحاطبين   

http/www .oazs ـــ net // 6838 ـــ  topic02 2013 ــ 02 ــ H/1 +00H 

ـــ املصادر باللغة ألاجنبةة : 5  

*A ــ sahi ،conseil économique et social bard info n=°33 mars ــ avril 2003 .                                                                                                                     

*Badr info n=°02، mars 2002.               

* Barclay Simpson، an introduction to internal auditing in banking، usa، 2005 .      

* Hamini Alet  ، l’audit ،comptable et financier "BERTI" ،édition. Alger. 2002 .  

* Manuel de k. p. m .g،" audit service manuel" francise، mai، 1995.  

* RSM، astute consulting internal audit and risk management، 2008 .  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            امللخص :       

تهدف الدراسة بشهل رئيس ي إلى معزفة فعالية التدقيق الداخلي في البنىك في إحدي الىمالة العاملة ببلدًة 

سيدي لخضز والًة مستغاهم مع استعزاض مفهىم التدقيق الداخلي في البنىك وبيان أهميته وأهدافه 

وقد استخدم املنهج الىصفي  ومبادئه ، ومن ثم التطزق إلى التدقيق الداخلي ومساهمته في ثفعيل البنىك

                                             التحليلي في إجزاء الدراسة .                                                                                                  

يادة التنسيق بين املدقق الداخلي وقد حصلت هذه الدراسة على مجمىعة من التىصيات مان من أهمها : س 

وإدارة املخاطز في البنىك والعمل على سيادة الاهتمام بتنمية قدرات املدققين الداخليين ليتمننىا من القيام 

                                        بأداء مهامهم على ألمل وجه .                                                                                               

                                                                                                                                                  الكلمات املفتاحية :   

                                                                                                                                 ـــ املخاطز  ـــ الزقابة الداخليةالتدقيق  ـــ التدقيق الداخلي ـــ التدقيق البنهي 

 

Résume : 

Cette étude vise principalement  a la connaissance de  l’efficacité de l audit interne dans les 

banques dans l une de l agence commune  travail  des banques sidi lakhder dans wilaya 

Mostaganem avec une examen du concept de l audit  interne dans les banques et son importance 

les objectifs et les  

une série  de recommandation a été le plus important  une coordination accrue entre l auditeur 

interne et la gestion des risque dans les banques et d accroitre  l interet  pour le développement 

principes puis répondre a l audit interne et sa contribution a l activation des banques il a utilise la 

méthode d analyse descriptive dans la conduite de l étude                              

 Cette étude a obtenu des capacités des auditeurs internes pour pouvoir exercer leurs fonctions au 

maximum  

Mots  clés : 

Audit  ـــ  Audit  interne  ـــ  Banque d’audit  ـــ Contrôle interne  ـــ  les Risques   
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