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 جمهيد

ئن الخوىز الري ػهدجه اإلاإطظت وجىطّ حجمها وحِدد أوؼوتها و ج٘خدها ُلى الِالم أدي باإلاإطظاث ئلى 

كسوزة جبني هٌام للمساحِت الداخلُت لىاحهت ال١م الهاةل مً اإلاِلىماث و كٔىهاث اإلادُى الداخلي و 

اةٙ.  الخازجي وحِٜد الًى

ُ٘ت اإلاساحِت الداخلُت مً أهم   ابتها حِخبر ًو ألاطالُب اإلاىخهجت مً هٖس اإلاإطظاث لخدظين هٌام ٛز

 الداخلُت و الٜلاء أو الخٜلُف مً الاهدساٗاث أو الخالُباث و ألاخواء.

 :الخالُت إلاباخث الىٌسي للمساحِت الداخلُت و الري طىٜظمه ئلى ا الاًواز طيخوٚس في هرا ال٘ـل ئلى 

  ماهُت اإلاساحِت. ألاول:املبدث 

  ماهُت اإلاساحِت الداخلُت :يالثاواملبدث 

 مِاًير وأدواث اإلاساحِت الداخلُت : املبدث الثالث. 
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 ماهيت املساحعت : املبدث ألاول 

ٌِخمد اإلادًسون و اإلاظدثمسون و الداةىىن ٗلال ًُ الجهاث الخىٌُمُت اإلاخخل٘ت ُلى اإلاِلىماث في اجخاذ    

ذ اإلاىاطب ًخِين  ًسج١ص ُلى مِلىماث  أنٛسازاتهم و ختى ًخم اجخاذ ٛسازاث طلُمت و ؿاةبت و مىاطبت و في الٛى

ُت هخاةج الِمل.  مىزىٚ منها و ؿادٛت و ٌِخبر اإلاسآة الِاٟظت إلادي ؿدٚ و صحت و مىكُى

 الخطوز الخازيخي للمساحعت و مفهومها  :املطلب ألاول 

وؼأث مهمت اإلاساحِت هٌسا لحاحت ؤلاوظان ئلى صحت البُاهاث اإلاداطبُت التي ٌِخمد ُليها في اجخاذ     

خُت الٜسازاث و ا لخأٟد مً موابٜت جل٣ البُاهاث للىاّٛ و ًهسث أوال لدي الح٢ىماث خُث جٌهس الىزاةٝ الخاٍز

ين الٜدماء و الُىهان ٠اهذ حظخخدم اإلاساحِين للخأٟد مً صحت الحظاباث و  ٓلى أن الح٢ىماث ُىد اإلاـٍس

تها ٌظخمّ أمام الح٢ام ئلى الُٜىد اإلاثبخت في الدٗاجس و السجال  ً ٠ان اإلاساحّ ٛو ث مً هٖس الٜاةمين ُلى جدٍو

ىٖ ُلى مدي صحتها أمام الح٢ام.  الحظاباث و اإلاظإولين ُلى اإلامخل٢اث للٛى

   Audire و التي مِىاها   مؼخٜت مً ٠لمت ًىهاهُت  Auditingمما طبٝ هجد اؿل ٠لمت مساحِت  

الث و ًهسث الحاحت  بِد طٜىن ؤلامبراهىزٍت السوماهُت و اهٜظام اًوالُا ئلىو   1اطخماَ أو ٌظخمّ. دٍو

خُث جم  لِملُت اإلاساحِت وخاؿت بِد همى اإلادن الاًوالُت و التي ٠اهذ حؼتهس بالخجازة مثل )حىىا و ُٗىِظُا(.

اطخخدام اإلاساحِين ألو٤ مسة في مساحِت الِملُاث اإلاسجلت في الدٗاجس و الخاؿت بالبلاتّ التي ًجلبها الخجاز 

ٝ الظً٘ ا ت و في هره الحٜبت أًلا ٠ان الهدٖ ألاطاس ي مً ُملُت اإلاساحِت هى مً وزاء البداز ًُ هٍس لخجاٍز

 اٟدؼاٖ الخالُب و الٔؽ في الحظاب.

و ئن ًهىز الُٜد اإلاصدوج في الٜسن الخامع ُؼس أدي ئلى طهىلت و جبظُى و اهدؼاز جوبُٝ اإلاداطبت و 

 2 اإلاساحِت مما أدي ئلى جوىز مهىتي اإلاداطبت و اإلاساحِت.

ً 1581ث في ُٗىِظُا باًوالُا ُام و ٛد ًهس  م أو٤ مىٌمت مهىُت في مُدان اإلاساحِت خُث جأطظذ لخ٢ٍى

 ٠لُت زوبىزاجُٙ Roboratif الخبراء اإلاداطبين،

ت في هره اإلاىٌمت إلامازطت مهىت اإلاساحِت. زم اهخمذ دو٤ أخسي بدىٌُم هره اإلاهىت مً   ئذ ٠ان ٌؼترن الِلٍى

واهُا التي ٠اهذ مً ال دو٤ التي ٠ان لها ٗلل الظبٝ في هرا الخىٌُم خُث أؿبدذ ُملُت اإلاساحِت بُنها بٍس

واهُا ُىدما اوؼاث حمُِت اإلاداطبين الٜاهىهُين بأدهبرة ُام  م مً أن اإلاهىت 1854مهىت مظخٜلت في بٍس م بالٓس

                                                             
1
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م و الري ًىف ُلى وحىب 1862م و بِد ذل٣ ؿدز ٛاهىن الؼس٠اث طىت 1773وؼأث هىاٞ ٛبل ذل٣ ب١ثير 

ً مً جالُب الؼس٠اث ٗهرا الٜاهىن طاُد مهىت اإلاساحِت ُلى الخٜدم بِم  اإلاساحِت بٜـد خماًت اإلاظدثمٍس

 الخوىاث ئلى ؤلامام خُث طاُد ُلى اهدؼازها و الاهخمام بها أٟثر. 

١ُت في ُام 1881و في ٗسوظا ًهس في  ٢ي للمداطبين 1882م، أما الىالًاث اإلاخددة ألامٍس م ) اإلاِهد ألامٍس

م، أما في 1911م و ٗىلىدا 1904م و اطترالُا 1902م و ٟىدا طىت 1896م(، و أإلااهُا طىت 916لٜاهىهُين ا

الؼٚس الِسبي، ٢ٗان إلاـس ٗلل الظبٝ في هرا اإلاجا٤ و التي بدأث مصاولت مهىت اإلاساحِت ٗيها دون جىٌُم  

اوؼاث حمُِت اإلاداطبين و  م ُىد ؿدوز الٜاهىن اإلاىٌم إلاصاولت مهىت اإلاساحِت و لٜد1909ختى طىت 

ت طىت   م. و ٠ان الهدٖ السةِس ي لها مداولت جىٌُم اإلاهىت في مـس.1953اإلاساحِين اإلاـٍس

م ًىٌم أُما٤ وطلىٞ 1958م  و ٛد أؿدزث هره ألاخيرة دطخىزا طىت 1955زم جدىلذ الجمُِت ئلى هٜابت في

 و آداب اإلاهىت وواحباث و خٜىٚ و مظإولُاث اإلاداطبين لها.

ِاث مهىُت مخٜدمت في ٗلظوين، الِساٚ، و ألازدن طىت ٟم د ًل الٜاهىن 1919ا ٠اهذ هىاٞ حؼَس م. ٛو

م خُث اطدبد٤ بٜاهىن الؼس٠اث 1958م أما الِساٚ ختى طىت 1948الهىدي موبٜا في ٗلظوين ختى طىت 

ختى ؿدوز ٛاهىن الِساقي و أؿبدذ مهىت اإلاساحِت خاكِت لٜاهىن ًىٌم الدخى٤ في هره اإلاهىت. أما ألازدن 

ذ طىت  م)1962الؼس٠اث اإلاٛإ  م.1964( وذل٣ طىت 12م. و الري أؿبذ داةما خُث ؿدز باطم ٛاهىن ٛز

ذ ٜٗد ًل ٛاهىن الؼس٠اث الهىدي لظىت  م ُىدما ؿدز 1960م موبٜا ٗيها ختى طىت 1913أما في ال٢ٍى

د مً أؿى٤ اإلاساحِت اإلاخوىز  تي و الري جلمً اإلاٍص أٟثر مً الٜاهىن الهىدي، وفي طىت ٛاهىن الؼس٠اث ال٢ٍى

م ؿدز ٛاهىن أخس هٌم ممازطت مهىت اإلاساحِت هىاٞ و أؿبدذ حمُّ الدو٤ الِسبُت جخمخّ خالُا 1962

لى زأطها اإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت و ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددة وطلوىت ُمان و  ِاث مىٌمت للمهىت ُو بدؼَس

  3 صاةس و اإلأسب...الخ.الُمً و جىوع و الظىدان و لُبُا و الج

خي للمساحِت ُبر الِـىز.  و للخىكُذ أٟثر هخوٚس في هرا الجدو٤ للخوىز الخاٍز

خي للمساحِت (:1-1)الجدول   الخوىز الخاٍز

 املدة ألامس باملساحعت املساحع أهداف املساحعت

 -ؤلامبراهىز  -اإلال٣ ال٢اجب –زحل الدًً  مِاٛبت الظاٚز ُلى اخخالض ألامىا٤

 الح٢ىمت -ال١ىِظت

 1700ٚ.م ئلى  2000مً 

 ٚ.م
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خماًت  –مىّ الٔؽ و مِاٛبت ٗاُلُه 

 ألاؿى٤ 

اإلاداٟم  -الح٢ىمت اإلاداطب

ت  اإلاظاهمين -الخجاٍز

ٚ.م ئلى  1700مً 

 م1850

ججىب الٔؽ و جأُٟد مـداُٛت 

 اإلايزاهُت.

شخف منهي في 

 اإلاداطبت و اإلاساحِت

 م1900م ئلى 1850مً  الح٢ىمت و اإلاظاهمين

ججىب الٔؽ و ألاخواء و الؼهادة ُلى 

خُت  مـداُٛت ال١ؼىٗاث اإلاالُت الخاٍز

شخف منهي في 

 اإلاداطبت و اإلاساحِت

 م1940م ئلى 1900مً  الح٢ىمت و اإلاظاهمين

الؼهادة ُلى ؿدٚ و طالمت اهخٌام 

خُت.  الٜىاةم اإلاالُت الخاٍز

شخف منهي في 

 اإلاداطبت و اإلاساحِت

 البىٞى و  –الح٢ىمت 

 اإلاظاهمين

 م1970م ئلى 1940مً 

ابت  ُت هٌام الٛس الؼهادة ُلى هُى

الداخلُت و اخترام اإلاِاًير اإلاداطبُت 

 ومِاًير اإلاساحِت.

شخف منهي في 

اإلاداطبت و اإلاساحِت و 

 الاطدؼازة

هُئاث  –الح٢ىماث 

 أخسي و اإلاظاهمين

 م1990م ئلى 1970مً 

ة ُلى الـىزة الـادٛت الؼهاد

ابت  للحظاباث و  ُت هٌام الٛس هُى

الداخلُت في ًل اخترام اإلاِاًير كد 

 الِالمي.الٔؽ 

شخف منهي في 

اإلاداطبت و اإلاساحِت و 

 الاطدؼازة

هُئاث  –الح٢ىماث 

 أخسي و اإلاظاهمين

 م1990ابخداء مً 

دًىان "، املساحعت و جدقيق الحساباث إلاطاز الىظسي و املمازساث الخطبيقيت  ،"مدمد التهامي هىاهس مظِىد ؿدًٜي :املصدز

 .08، 07ؾ  2003اإلاوبىُاث الجامُِت بً ١ُىىن الجصاةس 

خي للمساحِت و أهداٗه خُث ٠ان الهدٖ مً اإلاساحِت ٛدًما مِاٛبت   مً خال٤ الجدو٤ هالخٍ الخوىز الخاٍز

ين أؿبذ الدوز الري ًٜدمه هى الؼهادة ُلى الـىزة الـادٛت الظاٚز ُلى الاخخالض و خماًت ألاؿى٤ في خ

ابت الداخلُت في ًل اخترام اإلاِاًير كد الٔؽ الِالمي. ُت هٌام الٛس  للحظاباث و هُى

  مفهوم املساحعت   :املطلب الثاوي

ٙ و اخخل٘ذ للمساحِت و طىىزدها ُٗما ًلي:  حِددث الخِاٍز

١ُت أدلت AAAاإلاساحِت ُلى أنها ُبازة ًُ "ُملُت مىٌمت لجمّ و جُُٜم حِٖس  حِٖس حمُِت اإلاداطبت ألامٍس

ير جأُٟد ُلى وحىد  اث و أخدار اٛخـادًت بهدٖ جٗى ؤلازباث بؼ٢ل مىكىعي جخِلٝ بخأُٟداث خاؿت بخـٗس

   4 خدمين اإلاِىُين.دزحت جوابٝ بين جل٣ الخأُٟداث مّ اإلاِاًير اإلاٜسزة و جبلُٕ الىخاةج ئلى اإلاظخ
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ُ٘ت مظخٜلت داخل مإطظت ما مً احل الخُُٜم الدوزي إلاخخلٙ وؼاهاتها لحظاب  :"بأنهاٟما حِٖس  هي ًو

 5 ."ؤلادازة الِامت

ت مً الخٜىُاث و اإلاِلىماث اإلاظخخدمت في ُملُت ميسجمت ًٜىم بها شخف  و حِٖس بانها:" ُبازة ًُ مجمُى

ً زأي خى٤ ؤلاحساءاث و الدؼ١ُالث منهي مً احل ئؿداز خ١م اُخمادا ُل ى مِاًير مدددة و هرا بهدٖ ج٢ٍى

 6 اإلاِخمدة ُىد جدُٜٝ زأي ما.

هي اخخباز أو ٗدف ًٜىم به شخف منهي ٟٙء و دو دزاًت جامت و مظخٜل مً احل ئبداء :"  بأنها أًلاو حِٖس 

زأي مبرز خى٤ الاهلبان و اإلاـداُٛت في ئُداد  البُاهاث التي جخلمنها الٜىاةم اإلاالُت الخخامُت 
7. 

ٜت أو ُملُت مىهجُت مىٌمت لجم بأنها اإلاساحِتحٍِسٙ الخِاٍزٙ الظابٜت ًم١ً خال٤ مً و  ّ و جُُٜم هي هٍس

أدلت ؤلازباث، ًٜىم بها شخف منهي مظخٜل مإهل ُلمُا و ُملُا، طىاء ٠ان مً داخل اإلاإطظت أو مً 

اث اإلاالُت للخأٟد مً صحت و طالمت الِملُاث  الخازج، ب٘دف السجالث و اإلاظدىداث اإلاداطبُت و ال١ؼٗى

اث اإلاالُت الخخامُت، و بلىزة اإلاىجصة لؤلخدار الاٛخـادًت، و ئُواء زأي ٗني مداًد خى٤ ؿالخُت ال١ ؼٗى

س و جبلُٕ الىخاةج ئلى ألاهساٖ اإلاِىُت خال٤ ٗترة شمىُت مُِىت.   هخاةج ال٘دف و الخدُٜٝ في ػ٢ل جٍٜس

  أهميت املساحعت و أهدافها  :املطلب الثالث 

 أهميت املساحعت  :أوال

مخِدد مً الجهاث التي حِخمد اُخمادا ٟبيرا جسحّ أهمُت ُملُت اإلاساحِت باُخبازها وطُلت جخدم ُدد ٟبير     

مما ًدُم الثٜت مً ٛبل وزطم الخوى اإلاظخٜبلُت،  ُلى البُاهاث اإلاداطبُت للمإطظت في اجخاذ الٜسازاث

 :جل٣ الجهاث والتي جخمثل ُٗما ًلي

ابت حِخمد ئدازة اإلاؼسوَ ُلى اإلاِلىماث و البُاهاث اإلاداطبُت التي حظخخدمها في : إدازة املشسوع  -1 الٛس

و الخخوُى للمظخٜبل مً احل جدُٜٝ أهداٖ اإلاؼسوَ ب١٘اءة ُالُت. و لسطم الٜسازاث بؼ٢ل 

ٝ ٗدـها  مد١م و دُٛٝ، حِخمد ؤلادازة أطاطا ُلى بُاهاث صحُدت ولِع هىاٞ كمان ئلى ًُ هٍس

 مً هٖس هُئت مظخٜلت و مداًدة.

ت و التي حِخمد ُلى جخمثل هده الواة٘ت في اإلاالٞ و اإلاظ: املالك و املساهمون  -2 اهمين في الؼٟس

ت الىكّ اإلاالي  الٜىاةم اإلاالُت اإلاِخمدة مً هٖس مساحّ الحظاباث و ٌظترػدون ببُاهاتها إلاِٗس

                                                             
5 - Allel Hamimi," le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable", éd Opu, 1991,p35 

كلية العلوم االقتصادية والعلم التجارية و علوم التسيري،جامعة ، مطبوعة جامعية،المراجعة و التسيير الجبائيين، ، خالدي عصاماالمني شريب حممد -6
 5ص،707،، ورقلةقاصدي مرباح 

 5ص ، مرجع سبق ذكره، خالدي عصام، االمني شريب حممد -7
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ص اإلاالي ودل٣ الجخاذ ٛسازاث ؿاةبت في جىحُه مدخساتهم ئلى  للىخداث الاٛخـادًت ومدي ؿالبت اإلاٟس

 اإلاالُت أن جدظم بالصحت و الدٛت و الىكىح.مـادز ذاث ُىاةد اٟبر. و بالخالي ُلى الٜىاةم 

س اإلاساحِت و الخأٟد مً طالمت الٜىاةم اإلاالُت و  : الدائىين و املوزدًً   -3 ًٜىمىن بالخولّ ُلى جٜاٍز

اء بااللتزام ٛبل الؼسوَ في مىذ الاةخماهاث  ص اإلاالي و الٜدزة ُلى الٗى ت اإلاٟس ًٜىمىن بخدلُلها إلاِٗس

ت و الخىطّ ٗيها.  ص اإلاالي   الخجاٍز و جخ٘اوث الامخُاشاث و الخخُ٘لاث و آلاحا٤ اإلامىىخت خظب اإلاٟس

 للمإطظت.

الث ٛـيرة ألاحل و حِخمد  :البىوك و مؤسساث إلاقساض ألاخسى  -4 و حِخبر أهم اإلاـادز ألامىا٤ للخمٍى

سها الٜىاةم اإلاالُت الجخاذ ٛسازاث مىذ  لُت ُلى اإلاِلىماث اإلاالُت التي جٗى الاةخمان اإلاإطظاث الخمٍى

 )الاٛتراق البى٢ي( و التي جٜىم اهوالٛا مً جل٣ الٜىاةم بخُُٜم دزحت الخوس ٛبل مىذ الٜسوق.

حِخمد بِم أحهصة الدولت ُلى البُاهاث اإلاالُت التي جـدزها اإلاإطظاث في :  الهيئاث الحكوميت -5

خـادًت أو حِدًل الِدًد مً ألآساق منها مساٛبت اليؼان الاٛخـادي للدولت و زطم الظُاطاث الاٛ

ما٤ دون وحىد بُاهاث  بُت اإلاخبِت وال ًم١ً للجهاث الح٢ىمُت الُٜام بخل٣ ألُا الظُاطاث اللٍس

   8 مىزىٚ ٗيها و مِخمدة مً هٖس حهاث مظخٜلت ًُ ؤلادازة.

ت الِٜد الاحخماعي اإلاجخمّ هى الري أمد اإلاإطظت باإلاىازد الاٛخـادًت الالشمت : املجخمع -6 خظب هٌٍس

اهُت هدا اإلاجخمّ مً حهت لخدُٜٝ  أهداٗها و في اإلاٜابل ًجب ُلى هده ألاخيرة اإلاظاهمت في جدُٜٝ ٗز

و ُدم الدظبب بأي كسز احخماعي و بُئي مً حهت أخسي و ختى ٌِخمد اإلاجخمّ ُلى اإلاِلىماث 

س اإلاساحّ جأُٟداث بمدي التزام  اإلاداطبُت الاحخماُُت و البُئُت للمإطظت، ًجب أن ًٜدم له جٍٜس

 اإلاإطظت بمظإولُاتها الاحخماُُت و البُئُت و ئٗـاخها ئٗـاخا بُئُا و مداطبُا للمجخمّ.

جلِب اجداداث و هٜاباث الِما٤ دوزا هاما في الح٘اي ُلى خٜىٚ الِما٤ و ذل٣ م  : هقابت العمال -7

خال٤ الخ٘اوق بؼان ُىاةد الِما٤ مً أحىز و جد٘يزاث و مصاًا مادًت و احخماُُت. و ُملُت 

خ٘اوق هره ج٢ىن مبيُت ُلى مِلىماث خاؿت بمٜدزة اإلاإطظت ُلى الدّٗ، مإػساث الظُىلت و ال

وبما أن اإلا٘اوكاث حِخمد ُلى  السبدُت و خـت اإلاإطظت مً الظىٚ و الِىاةد اإلاالُت للِما٤.

س اإلاساحّ ًدُم ٛسازاث واٛتراخاث هٜاباث الِما٤.  الٜىاةم اإلاالُت ٗان جٍٜس

حظاُد البُاهاث اإلاالُت اإلاداطبُت الدُٜٛت الٌاهسة في الٜىاةم اإلاالُت : املوازدألاهميت في جخصيص  -8

ُلى اإلاظاُدة ُلى الخدلُل اإلاالي الجُد لهره الٜىاةم اإلاالُت و بالخالي الحد مً ؤلاطساٖ و طىء 

ٜت زػُدة.  ال١٘اًت و الري ًإدي ئلى اطخٔال٤ اإلاىازد بوٍس

احِت الاٛخـاد الٜىمي بـ٘ت ُامت ٟىدُجت لخدماتها و أهمُتها اإلاس  جخدم : ألاهميت لالقخصاد لقومي -9

ٜت في الدو٤ اإلاخٜدمت و ٛد طاهمذ مظاهمت  لل٘ئاث الظابٜت الرٟس ٗمهىت اإلاساحِت مً اإلاهً الٍِس

ٟبيرة و ِٗالت في جىمُت اإلاجخمِاث إلاا جإدًه مً خدماث حلُلت في مجا٤ خماًت الاطدثمازاث و جىكُذ 

خالُب و جىحُه اطدثماز اإلادخساث و اإلاىازد اإلاخاخت. و حِخبر اإلاساحِت مً ُىامل خاالث ؤلاطساٖ و ال

                                                             
  .7، ص7005، الطبعة األوىل، دار الوراق للنشر، األردن، "مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق"يوسف حممود جربوع، -8
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النهلت الاٛخـادًت و اإلاالُت وخير ُىن للدولت في طبُل جدُٜٝ أهداٗها الٜىمُت و خاؿت ما ًخـل 

اهُت الاٛخـادًت و اإلاساحّ خير ُىن  ير الٗس ّ مظخىي مِِؼت مىاهىيها و جٗى بدىمُت اٛخـادها و ٗز

خووها في مساخلها اإلاخخل٘ت و ال١ؼٙ ًُ أي اهدساٖ و مِالجخه و جٜىٍمه  جىُ٘ردولت إلاخابِت لل

ت اإلام١ىت لخدٜٝ الخوى أهداٗها و الىؿى٤ ئلى أٛص ى مظخىي ال١٘اًت ؤلاهخاحُت في  بالظُس

ت لخدُٜٝ أهداٖ الخوت  اطخخدام ئم٢اهُاتها اإلاخاخت مادًت و هبُُِت و اٛخـادًت و مالُت و بؼٍس

اهُت.ال  9 ِامت الهادٗت ئلى ملاُ٘ت الدخل الٜىمي و جىمُت الاٛخـاد الٜىمي و جدُٜٝ الٗس

   جلِب اإلاساحِت دوزا هاما للِمُل )اإلاإطظت ه٘ظها( فياملساحعت باليسبت للعميل:   أهميت -11

 مـدز أطاس ي للحـى٤ ُلى الٜسوق مً البىىٞ و اإلاإطظاث اإلاٜسكت و اإلاىزدًً. -

 اإلاِخمدة مً خال٤ ملخـاث الٜىاةم اإلاالُت ُلى ٗتراث دوزٍت.مـدز أطاس ي للمِلىماث  -

ص اإلاالي. - ٝ الخدلُل الاٛخـادي للمٟس  أطاض اطدثمازاث ئكاُٗت ًُ هٍس

بت. - بُت و جددًد مٜداز اللٍس داد ؤلاٛسازاث اللٍس  أطاض إُل

ص اإلاالي. -  أطاض لخددًد طالمت اإلاٟس

ىجه الاًساد - س و جددًد لسبدُت الِملُاث ٛو  ًت.أطاض لخٍٜس

 أطاض للخدٞس لخجىب الِظس اإلاالي أو ؤلاٗالض وخاالث الاخخالض. -

 : أطاض لخددًد الُٜم اإلاظخدٜت في -

 .)الخِامل ُلى أطاض ألازباح اإلادٜٜت )بُّ بالخٜظُى 

 .ت في اإلاـسوٗاث و ألازباح  ُٜىد اإلاؼاٟز

 .)ُٜىد الخ٢ل٘ت ملاٖ ئليها وظبت مُِىت)مٜاوالث 

ابت - ير اللىابى و الٛس ٘ين و صحت الدٗاجس و السجالث  أطاض لخٗى الداخلُت و ؤلاػساٖ ُلى اإلاًى

ّ أداء اإلاؼسوَ. ادة ال١٘اءة و لٗس  10 و هدا بدوزه ًإدي ئلى ٍش

 أهداف املساحعت : اهياــــــــــــــــــــــث

 : هىزدها ُٗما ًليأهداٖ ُدًدة  للمساحِت 

أهداٖ و دزاطت ألاطباب التي خالذ دون مساٛبت الخوى و مخابِت جىُ٘رها و الخِٖس ُلى ما خٜٜخه مً  -7

 الىؿى٤ ئلى ألاهداٖ اإلادددة.

ما٤ باليظبت ئلى ما ٠ان مظتهدٗا منها. -7  جُُٜم هخاةج ألُا

                                                             
، دار املستقبل للنشر و التوزيع، عمان، "الحسابات نظري عملياألصول العلمية و العملية لتدقيق "خالد راغب اخلطيب، خليل حممد الرفاعي،  -9

  .77، ص7776األردن، 

 .71،ص7777، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان، األردن، " علم تدقيق الحسابات "مهيب الساعي، وهيب عمر، -10
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 الٜلاء ُلى ؤلاطساٖ مً خال٤ جدُٜٝ أٛص ى ٟ٘اًت ئهخاحُت مم١ىت في حمُّ هىاحي اليؼان.  -1

اهُت ألٗساد اإلاجخمّ. -2  جدُٜٝ أٛص ى ٛدز مم١ً مً الٗس

 اإلاساحِت و ذل٣ لـِىبت جٜدًس أزاز ُملُت اإلاساحِت ُلى الِمُل و اإلايؼاث مدل اإلاساحِت.جخُ٘م خوس  -3

11  

 ماهيت املساحعت الداخليت :املبدث الثاوي 

حِخبر اإلاساحِت الداخلُت مً أهم الىطاةل و الوٚس اإلاظخخدمت مً هٖس ؤلادازة لٔسق الخدٜٝ مً ِٗالُت 

ابتها الداخلي و طٖى هخوٚس في   هرا الباب الى ُمىمُاث خى٤ اإلاساحِت الداخلُت.هٌام ٛز

 مفهوم املساحعت الداخليت :املطلب ألاول  

ابت  خي لها. ٗبِد ما ٠اهذ ُبازة ًُ ٛز ذ للمساحِت الداخلُت خظب الخوىز الخاٍز ٙ التي جوٛس حِددث الخِاٍز

دًم الاطدؼازاث مالُت مظخمسة هدٗها اٟدؼاٖ الخوأ و الٔؽ أؿبدذ  جٜىم ُلى ػمىلُت اإلاساحِت و جٜ

٘ها   : لخدظين أداء اإلاإطظاث و مً أهم حٍِس

ابت الداخلُتاإلاُٖس اإلاِهد ال٘سوس ي  ِه السطمي ُلى أنها   IFACIساحِت و الٛس وؼان مظخٜل و "في مٛى

مىكىعي يهدٖ ئلى ئُواء كماهاث للمإطظت ًُ دزحت جد١مها في الِملُاث  التي جٜىم بها مّ جٜدًم هـاةذ 

   12. "ُٗما ًخف ذل٣ و اإلاظاُدة في خلٝ ُٛمت ملاٗت 

ها مِهد اإلاساحِين الداخلُينو ِه السطمي ُلى أنها "هى وؼان مظخٜل و مىكىعي ًٜدم   IIA ُٗس في مٛى

ت بهدٖ ئكاٗت ُٛمت للمإطظت و جدظين ُملُاتها و ٌظاُد هرا اليؼان في  جأُٟداث و  خدماث اطدؼاٍز

مت  جدُٜٝ أهداٖ اإلاإطظت مً خال٤ ئجباَ أطلىب منهجي مىٌم لخُُٜم وجدظين ٗاُلُت ُملُاث الحٟى

ابت"  .13وئدازة اإلاخاهس و الٛس

م اإلاإطظت في ُملُاتها. ٟما ًٜدم وؼان مظخٜل و مىكىعي ٌِوي كمان في دزحت جد١: " ٟما حِٖس ُلى أنها

جىؿُاث و هـاةذ لئلدازة الِلُا و ٌِمل ُلى خلٝ ُٛمت ملاٗت و مظاُدة اإلاإطظت في الىؿى٤ ئلى أهداٗها 

مت"  ص الحٟى  .14اإلاظوسة مً خال٤ جُُٜم منهجي و جٜدًم مٜترخاث للحد مً اإلاخاهس و حٍِص

                                                             

  .7-6،ص7000عمان،األردن،، دار الصفا للنشر، "المدخل الحديث لتدقيق الحسابات"امحد حلمي مجعة، 11 -

12- WWW.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne-/definitions-de-l-audit-et-du-

controle-interne.78.html. 

13
- https:na.theiia.org/standard-guidance/mandatory-guidance/page/definition-of-internal-

Auditing.aspx.  

 .14،ص7766جانفي  77،الصادرة بتاريخ 07-66،السنة اخلامسة و العشرون،قانون7اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد14 - 
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ت  : " بأنهاو حِٖس  ابت ؤلاداٍز ت جابِت لئلدازة اإلاإطظُت حِبر ًُ وؼان داخلي مظخٜل إلٛامت الٛس ُ٘ت ئداٍز ًو

ت و الِمل ُلى خظً اطخخدام اإلاىازد بما  بما ٗيها اإلاداطبُت لخٜظُم مدي ج٘ص ي الىٌام مّ اإلاخولباث ؤلاداٍز

  15جدٜٝ ال١٘اًت ؤلاهخاحُت. 

 

  أهداف املساحعت الداخليتالثاوي:املطلب 

  : وظخوُّ جلخُف ألاهداٖ في بِم هٜان أطاطُت وهي

ابُت و ذل٣ مً خال٤ الخدٜٝ مً مدي الالتزام بالظُاطاث و ؤلاحساءاث و  -7 الخأٟد مً دٛت ألاهٌمت الٛس

ت. اث ؤلاداٍز ابُت اإلاـسح بها في مخخلٙ اإلاظخٍى  اإلاظاةل الٛس

 ل ٠ل ٛظم مً أٛظام اإلاإطظت.الخدٜٝ مً مدي ال١٘اءة التي ًخم بها الخىُ٘ر الِ٘لي للمهام داخ -7

ٜت التي ٌِمل بها الىٌام اإلاداطبي وذل٣ ٟمإػس ١ٌِع بـدٚ هخاةج الِملُاث  -1 ُُٟ٘ت و ٟ٘اءة الوٍس

ص اإلاالي.  و اإلاٟس

ولخىُ٘ر هره ألاهداٖ ًخولب ألامس أن ًٜىم اإلاساحّ الداخلي بدوز ِٗا٤ داخل اله٢ُل الخىٌُمي للمإطظت 

 : بدُث ًخىلى اإلاهام الخالُت

ابت ٛبل الـٖس للخدٜٝ مً طالمت ؤلاحساءاث ٛبل ئجمام الـٖس الِ٘لي. -7  ٛز

ذ في أٓساق مدددة و مسجبوت بأُما٤  -7 ابت بِد الـٖس للخأٟد مً أن حمُّ اإلاـسوٗاث ٛد ؿٗس ٛز

 اإلاإطظت.

ت. -1 ت اإلاىكُى  الخأٟد مً مدي مظاًسة الِاملين باإلاإطظت للظُاطاث و الخوى و ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 حت اإلاِلىماث اإلاداطبُت و ؤلاخـاةُت التي جٜدمها ألاٛظام لئلدازة الِلُا.الخدٜٝ مً ص -2

 مظاُدة أُلاء اإلاإطظت ُلى الُٜام بمظإولُاتهم ب١٘اءة و ِٗالُت. 

 جددًد مخاهس اإلاإطظت و جخُ٘لها ئلى الحد ألادوى. -2

 املساحعت الداخليت هطاق جطبيق :املطلب الثالث

ُدة أٛظام وهرا خظب هبُِت الِملُاث التي جٜىم بها والتي جإدي  ًم١ً جٜظُم اإلاساحِت الداخلُت ئلى

 16بدوزها ئلى كمان ئجمام خدماتها ُلى أٟمل وحه و لخدُٜٝ أهداٖ اإلاإطظت

                                                             
15 -Jaques et Sophie.N," audit interne et contrôle de gestion", Groupes Eyrolles, paris, 

France,  2011,p20. 
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حِٖس اإلاساحِت الداخلُت اإلاالُت بأنها ال٘دف ال٢امل و اإلاىٌم للٜىاةم  : الداخليت املاليت تاملساحع_ -1

الِملُاث اإلاخِلٜت بخل٣ السجالث  لخددًد مدي جوابٜها مّ  اإلاالُت والسجالث اإلاداطبُت و حمُّ

ت و أًت مخولباث أخسي و ًدخل هرا الىَى مً  اإلابادب اإلاداطبُت اإلاخِاٖز ُليها و الظُاطاث ؤلاداٍز

اإلاساحِت في اإلاجا٤ الخٜلُدي للمساحِت الداخلُت، التي جلمً مساحِت و جدبّ الُٜىد اإلاداطبُت التي 

الاٛخـادًت التي جخف اإلاإطظت و جدُٜٛها مداطبُا و مظدىدًا  زم الخدٜٝ مً  حِىد ئلى ألاخدار

طالمتها و موابٜتها للمبادب اإلاداطبُت اإلاخِاٖز ُليها و الظُاطاث وألاهٌمت الخاؿت باإلدازة وذل٣ 

ُت وصحُدت ح١ِع الىكّ الحُٜٜي للمإطظت  هاز البُاهاث والٜىاةم اإلاالُت بـىزة مىكُى إًل

رل٣ جم١ً   اإلاساحِت اإلاالُت مً الخدٜٝ مً وحىد ألاؿى٤ و خماًتها مً اللُاَ أو الاخخالض. ٟو

م الؼامل للِملُاث الدؼُٔلُت  اِٖس ُلى انهح  املساحعت الداخليت الدشغيليت -2 ال٘دف والخٍٜى

ت لخدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة  للمؼسوَ مً احل ئُالم ؤلادازة ًُ مدي جوبُٝ الظُاطاث اإلاىكُى

م إلحساءاث مخخلٙ الِملُاث ٟما ٌؼمل ٟ٘اء ت  باإلكاٗت ئلى جٍٜى ة اطخخدام اإلاىازد اإلاادًت و البؼٍس

ادة ال١٘اءة و  جب أن ًخلمً ُلى الخىؿُاث  الالشمت إلاِالجت اإلاؼا٠ل و الوٚس الىاحب ئجباُها لٍص ٍو

 السبدُت.

     : ول٢ي ٌِخبر مُ٘دا ًجب أن ًٜدم لئلدازة ما ًلي

 .ادة السبدُت للمإطظت  ٍش

 .الاطخخدام ألامثل للمىاد اإلاخاخت ب١٘اءة ُالُت 

 .الخِٖس ئلى اإلاؼا٠ل و مداولت خلها في مساخلها ألاولى 

 .اث ؤلادازة  ئًجاد هٚس حدًدة لالجـا٤ بين مخخلٙ مظخٍى

:   في هرا الىَى مً اإلاساحِت ًٜىم اإلاساحّ بالخدٜٝ مً مدي الالتزام باألهٌمت و الٜىاهين   مساحعت الالتزام -3

ت مً هٖس اإلاإطظت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .إلاِمى٤ بها و ؤلاحساءاث اإلاىكُى

                                                                                                                                                                                              
مرٟسة  لىُل ػهادة ماحظخير، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت، ،جدسين هظام السقابت الداخليتجقييم دوز املساحع الداخلي في بسابذ بال٤، -16

ت،و ُلىم الدظُير،ػِبت ُلىم الدظُير، ،ؾ 2015-2014ُلىم الدظُير، جخـف مداطبت، حامِت بىمسداض، الجصاةس،  ػِبتالخجاٍز

45. 
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هي ُبازة ًُ ٗدف منهجي ومظخٜل إلاجمَى وؼاهاث و هخاةج اإلاإطظت لخددًد مدي  : مساحعت الجودة -4

موابٜتها مّ اإلاِاًير الخاؿت بالجىدة، وهي جلمً و جخدٜٝ مً أن الِملُاث اإلاىجصة داخل اإلاإطظت ٛد جمذ 

 17 ُلى أٟمل وحه و بأخظً ؿىزة و ٟما ٠ان مخوى لها.

الخُازاث  هرا الىَى مً اإلاساحِت ٌِمل ُلى جٜدًم الاٛتراخاث و الخدظِىاث ُلى : إلاستراجيجيتاملساحعت  -5

ؤلاطتراجُجُت و ذاٞ إلاىاحهت الخٔيراث الخاؿت باطخمساز ُلى اإلادُى الداخلي و الخازجي للمإطظت و ذل٣ ًُ 

ٝ ؤلاحابت ًُ ألاطئلت الخالُت  : هٍس

 ؟ هذ ألامثل٠ا  هل الخُازاث ؤلاطتراجُجُت للمإطظت 

 هل لدي اإلاإطظت ؤلام٢اهُاث لخدُٜٝ أهداٗها ؤلاطتراجُجُت ؟ 

 هل جم جوبُٝ الِملُاث السةِظُت ٟما ًيبغي ؟ 

                                                       هل الىخاةج اإلاخىؿل ئليها موابٜت و مٜازبت لؤلهداٖ ؤلاطتراجُجُت اإلاظوسة ؟                                              

في هرا الىَى مً اإلاساحِت ًجب ُلى اإلاساحّ الداخلي أن ٌِخبر ه٘ظه ُلى مً أُلاء :  املساحعت إلادازيت  -6

ت،و ُلُه أن ًٜىم بخُُٜم  ٝ ؤلادازي للمإطظت و ُلُه أن ًىٌس ئلى ألامىز التي ًٜىم بمساحِتها بىٌسة ئداٍز الٍ٘س

 ي اإلاإطظت.         حىدة أطلىب ئدازة اإلاخاهس  ف

بمساحِت الٌسوٖ الاحخماُُت للِمل و الِما٤ داخل اإلاإطظت و حظاهم في تهخم : املساحعت الاحخماعيت -7

اهُت الاحخماُُت.  جدُٜٝ الٗس

هي ُبازة ًُ ٗدف اهخٜادي دوزي ومىٌم للِملُاث و ألاوؼوت داخل اإلاإطظت وذل٣ :املساحعت البيئيت  -8

 لخددًد جأزيرها ُلى البِئت. 

 معاًير املساحعت الداخليت :املبدث الثالث

 املساحعتمعاًير : ول املطلب ألا 

اإلاخخل٘ت و جخم ممازطت ُملُت اإلاساحِت الداخلُت في بِئاث مخخل٘ت مً خُث الٜىاهين و الثٜاٗاث      

ت، و ُلى مظخىي مإطظاث جخخلٙ مً هاخُت ألاحجام، ألاهداٖ، اله٢ُلت. ٟما جخم اإلاساحِت مً ٛبل  اإلاخىُى

و بالخالي مً اللسوزي الخُُٜد بمِاًير دولُت إلامازطت مهىت اإلاساحِت  أشخاؾ مً داخل و خازج اإلاإطظت.

اء بمظإولُاتهم.الداخلُت الـادزة ًُ مِهد اإلاساحِين الداخلين و ذل٣ بهدٖ    18 الٗى

                                                             
17

Michel weill, l’audit stratégique, qualité et efficacité des organisations, AFNOR,3 Ed, France, 

2007,p39.  

18
- https://global.theia.org/translations/public documents/IPPF-standard-2017-Arabic.pdf.  

https://global.theia.org/translations/public
https://global.theia.org/translations/public


 إلاطاز الفصل ألاول:                                                                                                             

 الىظسي للمساحعت الداخليت

 

16 
 

ت مبادب و مخولباث ئلصامُت جخ٢ىن مًو    : حظدىد اإلاِاًير ُلى مجمُى

 " ت إلامازطت مهىت اإلاساحِت الداخلُت الٜابلت للخوبُٝ و جُُٜم  "جصسيداث جددد اإلاخولباث الجىهٍس

 ِٗالُت أداءها دولُا و ُلى اإلاظخىي الخىٌُمي ال٘سدي.

 "جىضح الِبازاث و اإلاـولحاث الىازدة في اإلاِاًير. "جفسيراث 

ئن اإلاِاًير و مُثاٚ ألاخالُٛاث جدخىي ُلى حمُّ الِىاؿس ؤلالصامُت في ؤلاهاز الدولي و بىاء ُلى ذل٣ ٗان 

 الخُٜد بمُثاٚ ألاخالُٛاث و باإلاِاًير ٌِخبر جُُٜدا بجمُّ الِىاؿس ؤلالصامُت لئلهاز اإلانهي الدولي إلامازطت أُما٤

 جخألٙ اإلاِاًير مً ٛظمين أطاطُين مِاًير الـ٘اث و مِاًير ألاداء. و  اإلاساحِت الداخلُت.

 معاًير الصفاثأوال : 

سها في اإلاإطظاث و ألاٗساد الرًً ًمازطىن اإلاساحِت الداخلُت  19:جددد هره اإلاِاًير  الخـاةف التي ًجب جٗى

ًجب جددًد أهداٖ و ؿالخُاث و مظإولُاث :  ألاهداف، الصالخياث و املسؤولياث    1111 -

وؼان اإلاساحِت الداخلُت جددًدا زطمُا كمً مُثاٚ اإلاساحِت الداخلُت، بما ًخماش ى مّ 

ت للممازطت  زطالتها، و الِىاؿس ؤلالصامُت مً ؤلاهاز الدولي للممازطاث اإلاهىُت ) اإلابادب الجىهٍس

ٙ اإلاساحِت الداخلُت(اإلاهىُت إلاساحِت الداخلُت، مُثاٚ ألاخالُٛاث، اإلاِ  اًير و حٍِس

 1111 ًجب جددًد هبُِت الخدماث الخأُٟدًت التي جٜدم ئلى اإلايؼاة جددًدا واضحا في :  1-ث

 مُثاٚ اإلاساحِت الداخلُت.

 1111-ت في مُثاٚ اإلاساحِت الداخلُت.:  1-ا  ًجب جددًد هبُِت الخدماث الاطدؼاٍز

 1111   الوبُِت ؤلالصامُت للمبادب  : ميثاق الخدقيق الداخليإلاقساز بالخوحيهاث إلالصاميت في

ٙ اإلاساحِت  ألاطاطُت للممازطت اإلاهىُت للمساحِت الداخلُت و مُثاٚ ألاخالُٛاث و اإلاِاًير و حٍِس

الداخلُت ًجب ؤلاٛساز بها في مُثاٚ اإلاساحِت الداخلُت. ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري مىاٛؼت زطالت 

لت ؤلالصامُت  مً ؤلاهاز الدولي للممازطاث اإلاهىُت مّ ؤلادازة الِلُا و اإلاساحِت الداخلُت و السطا

 مجلع ؤلادازة.

 1111  ٠ىن وؼان اإلاساحِت الداخلُت مظخٜال، و ًجب ُلى  أنًجب  :الاسخقالليت و املوطوعيت

ُت. أُمالهم أداءالداخلُين  اإلاساحِين  بمىكُى

 1111   ؤلادازي ًسجبى السةِع الخىُ٘ري بأُلى مظخىي في اله٢ُل  أنًجب : الاسخقالليت في امليشاة 

وحه. و  أٟمليؼاة وذل٣ لخم١ين وؼان اإلاساحِت الداخلُت مً الاكواَل بمظإولُاجه ُلى ملل

جخدٜٝ هره اإلاظإولُت الخىٌُمُت ِٗلُا خين ٢ًىن السةِع الخىُ٘ري للمساحِت الداخلُت مسجبوا 

ُُ٘ا باإلاجلع   .ًو

                                                             
19Op-cit  
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 1111.مالهى الري ًددد هواٚ اإلاساحِت و ال اخد ًخدخل في اهجاشه اإلاساحّ ه 1.ث  .أُل

 1111 ًخىاؿل  أنًجب ُلى اإلاظإو٤ اإلاباػس ُلى اإلاساحِت الداخلُت : الفاعل املباشس مع املجلس

 و ًخ٘اُل بؼ٢ل مباػس مّ اإلاجلع.

 1112  ُىدما ٢ًىن : املساحعت الداخليت إطاز دوز السئيس الخىفيري للمساحعت الداخليت خازج

 أو اإلاساحِت الداخلُت،  ئهاز مظإولُاث جّٜ خازج  أو ادواز  أيللسةِع الخىُ٘ري للمساحِت الداخلُت 

ّ خدور هره  الظلبي  ر يالخأزالاخخُاهاث الالشمت للحد مً حجم  أخد، ُٗجب ألادوازُىدما ًخٛى

ُت.  ُلى الاطخٜاللُت و اإلاىكُى

 1121  ًخـٙ اإلاساحِىن الداخلُىن بالحُاد و ُدم  أنًجب : املوطوعيت على املسخوى الفسدي

 ًجِلهم في وكُِت جلازب اإلاـالح. أنًجخيبىا ٠ل ما مً ػاهه  أنالاهدُاش، و 

 1131  في الٌىاهس ُلى  أو ًإزس في الىاّٛ  أنخدر ما مً ػاهه  ئذا: الاسخقالليتعلى  الخأثير

ُت ٗاهه ًجب  أو الاطخٜاللُت  ًساعى في  أناإلاِىُت. ُلى  لؤلهساًُٖ ج٘اؿُل ذل٣  ؤلاٗـاحاإلاىكُى

ٜت  ُت و هٍس ُت الخأزير دزحت  ؤلاٗـاحهُى  ُلى الاطخٜاللُت و اإلاىكُى

 1131-ا ُلُه. 1-ث  ًجب مىّ اإلاساحّ الداخلي مً جُُٜم ُمل ٠ان مؼٗس

 1131-اةٙ هي جدذ  الخأُٟدًتاإلاهماث  2-ث السةِع الخىُ٘ري للمساحِت ًجب  ئػساٖاإلاخِلٜت بًى

 شخف مً خازج وؼان اإلاساحِت الداخلُت. ػساٖئجىكّ جدذ  أن

 1131-ٛدمذ ٗيها  أنفي مجاالث طبٝ لها  جأُٟدجٜدم خدماث  أنًم١ً للمساحِت الداخلُت  3-ث

ت بؼسن  ُتها. أنخدماث اطدؼاٍز  ال جإزس طلبا ُلى مىكُى

 1131-ي 1-ا ت مخِلٜت بِملُاث ٠اهىا مؼٗس ن ًم١ً للمساحِين الداخلُين جٜدًم خدماث اطدؼاٍز

 ُليها ُٗما طبٝ.

 1131-ُت اإلاساحِين الداخلُين  أو ًإزس ُلى اطخٜاللُت  أنما وحد ما مً ػاهه  ئذا 2-ا  أزىاءمىكُى

ت مٜترخت، ٗاهه ًجب   باإلاهمت ٛبل ٛبىلها. أمس ن ذل٣ للِمُل الري  ؤلاٗـاحمهماث اطدؼاٍز

 1211 الداخلُت بمهازة و جىخي الِىاًت ًجب اهجاش مهماث اإلاساحِت : اإلاهازاث و الِىاًت اإلاهىُت الالشمت

 اإلاهىُت الالشمت.

 1211 ألاخسي ًمخل٢ىا اإلاِاٖز و اإلاهازاث و ال١٘اءاث  أنًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين : اإلاهازة 

ت لالكواَل باإلاظإولُاث ال٘سدًت اإلاىىهت بِهدة ٠ل منهم، و ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت  اللسوٍز

ت لالكواَل ًدـل  أو ًمخل٣ حماُُا  أنالداخلُت  اإلاِاٖز و اإلاهازاث و ال١٘اءاث ألاخسي اللسوٍز

 باإلاظإولُاث.

 1211-أشخاؾًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت الحـى٤ ُلى اإلاؼىزة و اإلاظاُدة مً  1-ث 

مإهلين ئذا ٠ان اإلاساحِىن الداخلُىن ً٘خٜدون ئلى اإلاِاٖز و الخبراث و مخخلٙ اإلاهازاث الالشمت 

 لخىُ٘ر ٠ل او حصء مً مهمت اإلاساحِت.
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 1211-ت الىاُٗت التي جم١نهم مً جُُٜم مخاهس  2-ث ًجب ان ًخمخّ اإلاساحِىن الداخلُىن باإلاِٗس

 اإلاخاهس. الاخخُا٤ و ال١ُُ٘ت التي جدًس بها اإلاإطظت جل٣

 1211-ت واُٗت  أنًجب  3-ث مخاهس ج١ىىلىحُا  بأهم٢ًىن لدي اإلاساحِين الداخلُين مِٗس

 ّ ابُت اإلاخِلٜت بها، و ل١ً لِع مً اإلاخٛى ج٢ىن لديهم ه٘ع  أناإلاِلىماجُت، و اللىابى الٛس

ت هٌام ال١٘اءاث و الخبراث التي ًخمخّ بها اإلاساحّ الداخلي الري ج٢ىن مظإولُخه السةِظُت مساحِ

 اإلاِلىماث.

 1211-مهمت  أداء٠ان اإلاساحِىن الداخلُىن ال ًمخل٢ىن اإلاهازاث و ال١٘اءاث التي جخولبها  ئذا 1-ا

ت مُِىت او حصء منها، في هره الحالت بجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت  ًٜبل  أن ئمااطدؼاٍز

 مإهلين. أشخاؾجل٣ اإلاهمت ا وان ٌظعى للحـى٤ ُلى اإلاظاُدة مً 

 1221- ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين بر٤ مظخىي مً الِىاًت و اإلاهازة   : العىاًت املهىيت الالشمت

ّ أن ٢ًىن ُليها أي مساحّ داخلي ًخدلى بمظخىي مِٜى٤ مً الخبـس و الاٛخداز بُد أن بر٤  اإلاخٛى

 الِىاًت ال ٌِني الِـمت                              

 1221.ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين أن ًبرلىا الِىاًت الالشمت في أُمالهم وذل٣ بأخر بِين  1.ث 

خباز الِىاؿس الخالُت   : الُا

 مدي الِمل  الالشم لخدُٜٝ أهداٖ اإلاهمت.  -

 دزحت الخُِٜد أو ألاهمُت اليظبُت التي ًخم جوبُٝ ئحساءاث الخومين ُليها.  -

ابت. مالةمت و ِٗالُت مظاز الح٢ىمت و ئداز  -  ة اإلاخاهس و الٛس

 اخخما٤ خدور أخواء حظُمت أو الاخخُا٤ أو ُدم الامخثا٤.  -

 ج٢ل٘ت أُما٤ الخومين ومٜازهتها باإلاىاّٗ ال٢امىت  -

 1221.خباز اطخخدام  2.ث في طُاٚ بر٤ الِىاًت اإلاهىُت ًجب أن ًأخر اإلاساحِىن الداخلُىن في الُا

يرها مً الخٜىُاث ٛلُل البُاهاث   اإلاساحِت اإلاِخمد ُلى الخ١ىىلىحُا ٓو

 1221.ًجب أن ًىدبه اإلاساحِىن الداخلُىن ئلى اإلاخاهس  الهامت التي ٛد ًإزس ُلى ألاهداٖ أو  3.ث

هرا و أن ئحساءاث الخومين ختى ولى جمذ بالِىاًت اإلاهىُت الالشمت ال جلمً وخدها  الِملُاث أو اإلاىازد

 أن حمُّ اإلاخاهس الهامت طِخم جددًدها.

 1221.ت إلاساُاة ما  1.ا خباز أزىاء اهجاش مهماث اطدؼاٍز ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين اخر بِين الُا

 ي:ًل

ُذ وجبلُٕ هخاةج اإلاهمت  اخخُاهاث و اهخٌازاث الِمالء بما في ذل٣ هبُِت -  جٛى

 دزحت الخُِٜد ومدي الِمل اللسوزي لخدُٜٝ أهداٖ اإلاهمت  -

ت مٜازهت باإلاىاّٗ ال٢امىت  -  ج٢ل٘ت اإلاهمت الاطدؼاٍز
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 1231-هم و مهازاتهم  و  :الخكويً املنهي املسخمس ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين و جدظين مِاٗز

ٝ الخ٢ىًٍ اإلانهي اإلاظخمس   ٟ٘اءاتهم ألاخسي ًُ هٍس

 1311-ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت أن ٌِد و ًداٍٗ :  زهامج طمان و جدسين الجودةب

 داخلُت ُلى بسهامج كمان وجدظين الجىدة خُث ٌٔوي ٠اٗت الجىاهب وؼان اإلاساحِت ال

 1311-  ًجب أن ًدخىي بسهامج كمان و جدظين الجىدة  :مخطلباث بسهامج طمان و جدسين الجودة

 ُلى جُُٜماث داخلُت و خازحُت ُلى طىاء 

 1311-  ًجب أن جخلمً الخُُٜماث الداخلُت ما ًلي : الخقييماث الداخليت : 

 ؤلاػساٖ اإلاظخمس ُلى أداء وؼان اإلاساحِت الداخلُت -

ً مً داخل اإلايؼاة ُلى أن ُملُاث  - ٝ الخٜظُم الراحي أو بىاطوت أشخاؾ آخٍس دوزٍت ًُ هٍس

س ت ٟ٘اًت بممازطاث اإلاساحِت الداخلُت ) مُثاٚ الىاحباث ألاخالُٛت و اإلاِاًير( جخٗى  ٗيهم مِٗس

 1312 - ًجب ئحساء جُُٜماث خازحُت ُلى ألاٛل مسة واخدة ٠ل خمع طىىاث  :الخقييماث الخازحيت

ٝ مساحّ مإهل وطخٜل مً خازج اإلايؼاة و في هرا ؤلاهاز ًجب أن ًىاٛؽ بىاطوت م ساحّ أو ٍٗس

  : السةِع الخىُ٘ري للخدُٛٝ  مّ اإلاجلع الىٜان الخالُت

 ػ٢ل و وجيرة الخُُٜم الخازجي -

ٝ اإلاساحِت الخازحُت بما في ذل٣ اخخما٤ وحىد أي جلازب في  - مإهالث اطخٜاللُت اإلاساحّ أو ٍٗس

 اإلاـالح 

 1321-ًجب ُلى السةِع للمساحِت الداخلُت:  الخقازيس املخعلقت ببرهامج جأليد و جدسين الجودة  ّ ٗز

  : هخاةج بسهامج جأُٟد و جدظين الجىدة ئلى ؤلادازة الِلُا واإلاجلع مخلمىا الاٗـاخاث الخالُت

 خلي و الخازجي.اهواٚ وزيرة الخُُٜم الد -

ٝ اإلاساحِت بما ٗيها جلازب اإلاـالح اإلادخمل. أو مإهالث و اطخٜاللُت اإلاساحّ  -  ٍٗس

 اطخيخاحاث اإلاساحِين. -

 لخوى الخصحُدُت. -

 1321 "ئن ؤلاػازة ئلى : اطخِما٤ ُبازة " موابٝ للمِاًير الدولُت للممازطت اإلاهىُت للمساحِت الداخلُت

لداخلُت ج٢ىن أن وؼان اإلاساحِت الداخلُت موابٝ للمِاًير الدولُت للممازطت اإلاهىُت للمساحِت ا

 و جدظين الجىدة جُ٘د برل٣. جأُٟد٠اهذ مدُىمت بيخاةج بسهامج  ئذامىاطبت ٜٗى 

 1322 ُلى  جأزير اإلاِاًير  أو  ألاخالُٛاث٠ان لِدم الخىاٗٝ مّ مُثاٚ  ئذا:   إلافصاح عً عدم الخوافق

 ئلىً٘صح  أنُملُاث وؼان اإلاساحِت الداخلُت ٗاهه ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري  أو الىواٚ الِام 

 الىاجج ُىه. الخأزير ؤلادازة الِلُا و اإلاجلع ًُ ُدم الخىاٗٝ و 

 : داءمعاًير ألا ثاهيا : 
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 جدىاو٤ هبُِت اإلاساحِت الداخلُت و جددد مِاًير الجىدة لُٜاض أداء الخدمت اإلاٜدمت.

 2000 ًدًس وؼان  أنًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت :  وشاط املساحعت الداخليت إدازة

 :ُٛمت للميؼاة. و ًخم ذل٣ ُىدما اإلاساحِت بِ٘الُت مً احل كمان اهه ًلُٙ

 و اإلاظإولُاث الىازدة في مُثاٚ اإلاساحِت الداخلُت. ألاهداًٖدٜٝ  -

 ًخىاٗٝ مّ اإلاِاًير. -

 اإلاِاًير. أو  ألاخالُٛاثبمُثاٚ  ألاٗسادًلتزم  -

خباز الاججاهاث و الٜلاًا الىاػئت التي ًم١ً  -  جإزس ُلى اإلايؼاة. أنًاخد بااُل

 2111 ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت أن ٌِد خوت مبيُت ُلى اإلاخاهس مً : الخخطيط

اث وؼان اإلاساحِت بما ًيسجم مّ أهداٖ اإلايؼاة.  2010احل جددًد أولٍى

 2111-حِت ُلى جُُٜم مىزٝ للمخاهس، ًخم مسة في الظىت جسج١ص خوت مهماث اإلاسا أنًجب   :1-ث

 ؤلادازة الِلُا و اإلاجلع. زأيهرا اإلاظاز  ئهاز في  ًإخر أنو ًجب  ألاٛلُلى 

 2111-خباز اهخٌازاث  ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت أن ًددد و 2-ث ًاخد بِين الُا

و  آزاءهُىدما ًٜدم اإلاساحّ الداخلي  ألاخسي اإلاِىُت  ألاهساٖؤلادازة الِلُا و اإلاجلع و 

 اطخيخاحاجه.

 2111-ت ًجب  1-ا  20 كمً خوت اإلاساحِت. ئدزاحهاُىد ٛبى٤ مهمت اطدؼاٍز

 2020 ؤلادازة الِلُا و اإلاجلع بمخوى اإلاساحِت و اإلاىازد الالشمت. ئُالمًجب : الخبلُٕ و اإلاىاٜٗت 

 2131 مىازد اإلاساحِت  أنمً  ًخأٟدًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت أن  :ادازة املوازد

ٗٝ ىاخوت اإلاساحِت اإلاساحِت اإلا اهجاش حظخِمل بِ٘الُت مً احل ئنهاالداخلُت مالةمت و ٠اُٗت و 

 ُليها.

 2141  ؤلاحساءاثٌِد السةِع الخىُ٘ري للمساحِت الظُاطاث و  أنًجب  :إلاحساءاثالسياساث و 

 ؤلاحساءاثػ٢ل و ملمىن الظُاطاث و  أن أيال١ُ٘لت بخىحُه وؼان اإلاساحِت الداخلُت. 

 .أُمالهمسجبوت بحجم و ه٢ُل وؼان اإلاساحِت الداخلُت و دزحت حُِٜد 

 2151 ًخٜاطم اإلاِلىماث و ًيظٝ  أنًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت : الخيسيق و الاعخماد

خماد ُلى ُمل  ئم٢اهُتاليؼاهاث و ًسي  التي جٜدم خدماث  داخلُتخازحُت و  أخسي  أهساٖالُا

 21 و الاطدؼازة و ذل٣ للمان الخٔوُت اإلاالةمت و الخٜلُف مً اشدواحُت اإلاجهىداث. الخأُٟد

 2161  بـ٘ت دوزٍت ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للم: إلادازة العليا إلىزفع جقازيس ّ ساحِت أن ًٗس

وؼان اإلاساحِت  أداءو ؿالخُاث و مظإولُاث و  أهداٖؤلادازة الِلُا و اإلاجلع خى٤  ئلى ٍسخٜاز ال

                                                             
20J.Renard,op-cit,p114.  

21 - - https://global.theia.org/translations/public, Op-cit 
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ٜا لخوت ُمله و التزاما بمبادب مُثاٚ  جخلمً  أناإلاهىت و اإلاِاًير. و ًجب  أخالُٛاثالداخلُت ٗو

مت و  س اإلاخاهس و اإلاظاةل اإلاخِلٜت بالحٟى جخولب اهدباه ؤلادازة  أخسي مىاكُّ  أيهره الخٜاٍز

 اإلاجلع. أو ِلُا/ال

 2171 ُىدما ًٜىم مصود : مصود الخدماث الخازجي و مسؤولياث امليشاة في مجال الخدقيق

ًل٘ذ  أنخدماث خازجي بخٜدًم خدماث باُخبازه وؼان اإلاساحِت الداخلُت، ٗاهه ًجب ُلُه 

 مظإولت ُلى الح٘اي ُلى وؼان مساحِت داخلُت ِٗا٤. أنها ئلىاهدباه اإلايؼاة 

 2111  في جدظين ٠ل  ؤلاطهامًٜىم وؼان اإلاساحِت الداخلُت بالخُُٜم و  أنًجب : العملطبيعت

مت و  ابت في اإلايؼاة، و ذل٣  ئدازةمً مظاز الحٟى مٜازبت هٌامُت و مىهجُت و  باجباَاإلاخاهس و الٛس

 مبيُت ُلى اإلاخاهس.

 2111 مت في اإلاإطظت و جٜدًم  :الحولمت ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم مظاز الحٟى

مت ُبر أطالُبالخىؿُاث اإلاىاطبت لخدظين   : الحٟى

 و ُملُت. ئطتراجُجُتٛسازاث  أخد -

ابت. ئدازةُلى ُملُاث  ؤلاػساٖ -  اإلاخاهس و الٛس

ص  -  و الُٜم اإلاىاطبت في اإلايؼاة. ألاخالُٛاثحٍِص

 و اإلاظاءلت داخل اإلايؼاة. داءألا  ئدازةكمان ِٗالُت  -

ابت  ئباْل -  الجهاث اإلاىاطبت داخل اإلايؼاة. ئلىاإلاِلىماث خى٤ اإلاخاهس و الٛس

 الخأُٟدالداخلُين و مٜدمي خدماث  اإلاساحِينو جباد٤ اإلاِلىماث بين اإلاجلع و  ألاوؼوتجيظُٝ  -

ً  و ؤلادازة. آلاخٍس

 2111-ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم مظخىي جـمُم و جىُ٘ر و ِٗالُت :  1-ث

 .ألاخالُٛتاإلايؼاة اإلاخِلٜت بالُٜم  أوؼوتو بسامج و  أهداٖ

 2111-مت  ئذاًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم ما  2-ث اإلاِلىماث  ج١ىىلىحُا٠اهذ خٟى

 اة.اإلايؼ أهداٖفي اإلايؼاة جدُم و حظاهد اطتراجُجُاث و 

 2121 ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم ِٗالُت و اإلاظاهمت في جدظين  :املخاطس إدازة

 أو  زأياإلاخاهس ِٗا٤ ام ال هي مظالت  ئدازة٠ان مظاز  ئذااإلاخاهس. وحِني جددًد ما  ئدازةمظاز 

 22 : خ١م هاجج ًُ اإلاساحّ الداخلي الري ًبين

 اإلاإطظت حظاهد زطالت اإلايؼاة و حظاهم في جدُٜٜها. أهداٖ ئن -

 اإلاخاهس اإلاسجِ٘ت ًخم جددًدها و جُُٜمها. ئن -

ُُٟ٘ت الخِامل مّ اإلاخاهس ًخم اهخٜاؤها بؼ٢ل مالةم، بدُث ٢ًىن مظخىي اإلاخاهس في  ئن -

 اوسجام مّ ٛابلُت اإلايؼاة للمخاهس.

                                                             
22 - - https://global.theia.org/translations/public, Op-cit 
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٘ين و  ئبالٓهااإلاِلىماث ذاث الـلت ًخم الخٜاهها و  ئن - ذ اإلاىاطب بدُث ًدظنى للمًى في الٛى

 ؤلادازة و اإلاجلع الاكواَل باإلاظإولُاث اإلاىاهت بِهدتهم.

 2121-مت و  أنًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت   :1-ث ًُٜم مخاهس اإلايؼاة اإلاخِلٜت بالحٟى

 :ئلىاإلاِلىماث بالىٌس  أهٌمتالِملُاث و 

 للميؼاة. ؤلاطتراجُجُت ألاهداٖجدُٜٝ  -

ُت و مـداُٛت البُاهاث اإلاالُت و اإلاِلىماث الدؼُٔلُت. -  وزٛى

٘اًت الِملُاث و البرامج. -  ِٗالُت ٟو

 .ألاؿى٤ خماًت  -

 و الِٜىد. ؤلاحساءاثالامخثا٤ للٜىاهين و اللىاةذ و الظُاطاث و  -

 2121-ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم اخخما٤ خدور ُملُاث اخخُا٤ و ُُٟ٘ت :  2-ث

 اإلايؼاة إلاخاهس الاخخُا٤. ئدازة

 2120-ت ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين جددًد اإلاخاهس في ُالٛت  أزىاء:  1-ا اإلاهماث الاطدؼاٍز

 مسجِ٘ت. أخسي ٢ًىهىا ُلى ًٌٜت مً وحىد مخاهس  أنهره اإلاهماث، ٟما ًجب  بأهداٖ

 2120-تهم باإلاخاهس اإلا١د:  2-ا ظبت مً خال٤ اهجاشهم ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين اطخِما٤ مِٗس

ت و ذل٣ ُىد جُُٜم مظاز   مخاهس اإلايؼاة.  ئدازةللمهماث الاطدؼاٍز

 2120-اإلاخاهس ٗاهه  ئدازةجدظين مظاز  أو ُىدما ٌظاُد اإلاساحِىن الداخلُىن ؤلادازة في وكّ :  3-ا

 اإلاخاهس. ئدازةمظإولُت في  بأيًمخىِىا ُملُا ًُ الاكواَل  أنًجب ُليهم 

 2130 ابت ابُت  أنًجب :  الٛس ٌظاُد وؼان اإلاساحِت الداخلُت اإلايؼاة في الح٘اي ُلى كىابى ٛز

 ِٗلُت مً خال٤ جُُٜم ِٗالُتها و ٟ٘اًتها، و الدّٗ لخدظُنها اإلاظخمس.

 2130-ابُت في  1-ث ًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت جُُٜم مدي ِٗالُت و مالةمت اللىابى الٛس

مت و الِملُاث و الخِامل مّ مخاهس اإلايؼاة اإلاخِ  اإلاِلىماث. أهٌمتلٜت بالحٟى

 2130-ابُت اإلا١دظبت مً خال٤  1-ا تهم باللىابى الٛس ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين اطخِما٤ مِٗس

ابت باإلايؼاة. ت و ذل٣ ُىد جُُٜم مظاز الٛس  23 اهجاشهم للمهماث الاطدؼاٍز

 2200 مخووا مىزٜا ل٢ل مهمت مساحِت  ٌِدوا أنًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين : الخخوُى للمهمت

ًجب ُلى اإلاخوى و و هواٚ و اإلاجا٤ الصمني و اإلاىازد اإلاخــت للمهمت. أهداٖو ًخلمً اإلاخوى 

خباز  اطتراجُجُاث اإلاإطظت و اً أن  و اإلاخاهس ذاث الـلت باإلاهمت. ألاهداٖخد بااُل

 2201 ًاخد اإلاساحِىن الداخلُىن بِين  أنُىد وكّ خوت ُمل اإلاهمت ًجب : اُخبازاث الخخوُى

خباز ما  : ًلي الُا
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اإلاساحِت ُلُه و الىطاةل التي ٌظخِملها هرا  ئحساءاليؼان الري ًخم  أهداٖاطتراجُجُاث و  -

 .أداةهاليؼان إلاساٛبت 

الىطاةل  ئلى باإلكاٗتو اإلاىازد و الِملُاث الخاؿت بهرا اليؼان،  ألاهداٖاإلاخاهس اإلاسجِ٘ت و  -

 الىاحمت ًُ هره اإلاخاهس في مظخىي مٜبى٤. الخأزيراثُلى  ؤلابٜاءها ًخم التي مً خالل

مت و  - ابت في مظخىي هرا اليؼان و ذل٣  ئدازةمدي مالةمت و ِٗالُت مظاز الحٟى اإلاخاهس و الٛس

 همىذج ذي ؿلت. أو  باهازباإلاٜازهت 

مت و  ئدخا٤ٗسؾ  - ابت. ئدازةجدظِىاث هامت ُلى مظاز الحٟى  اإلاخاهس و الٛس

 2201-اج٘اٚ  ئُدادُىد الخخوُى إلاهمت اإلاساحِت لجهاث خازج اإلايؼاة ًجب ُلى اإلاساحِين  1-ث

 ئلى باإلكاٗتو الىواٚ و مظإولُاث ٠ل هٖس و مخخلٙ الاهخٌازاث  ألاهداٖٟخابي مِهم بخـىؾ 

 ُلى وزاةٜها. ؤلاهاَلالُٜىد ُلى جىشَّ هخاةج اإلاهمت و 

 2201-ت خى٤ الداخلُ اإلاساحِينًجب ُلى  1-ا و  ألاهداٖين الاج٘اٚ مّ ُمالء اإلاهماث الاطدؼاٍز

٢ًىن  أنالىواٚ و مظإولُاث ٠ل هٖس و مخخلٙ اهخٌازاث الِمُل. وباليظبت للمهماث الهامت ًجب 

 هرا الاج٘اٚ م١خىبا.

 2210 ٖمهمت مساحِت. أهداًٖجب جددًد ٠ل : اإلاهمت أهدا 

 2210-للمخاهس اإلاخـلت باليؼان الري ًخم  أوليجُُٜم  ئحساء الداخلُينًجب ُلى اإلاساحِين 1-ث

جب   خاةج ذل٣ الخُُٜم.همهمت اإلاساحِت  أهداٖح١ِع  أناإلاساحِت ُلُه ٍو

 2210-مهمت اإلاساحِت  أهداًٖاخد اإلاساحِىن الداخلُىن في اُخبازهم ُىد جددًد  أنًجب  2-ث

 .أخسي مخاهس  أو خاالث ُدم جُٜد  أو ُملُاث اخخُا٤  أو هامت  أخواءاخخما٤ وحىد 

 2210-مت  3-ث ابُت و  وئدازةوحىد مٜاًِع مالةمت كسوزي لخُُٜم الحٟى اإلاخاهس و اللىابى الٛس

السةِع بىكّ مٜاًِع لخددًد  أو مدي ٛامذ ؤلادازة و/ أي ئلىاإلاساحِىن الداخلُىن  ًخأٟد أنًجب 

ٗاهه ًجب ُلى اإلاساحِين ٠اهذ اإلاٜاًِع مالةمت  وئذاوالٔاًاث ٛد جم جدُٜٜها.  ألاهدا٠ٖاهذ  ئذاما 

٠اهذ ٓير مالةمت ٗاهه ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين  ئذا أماٌظخِملىها في جُُٜمهم و  أنالداخلُين 

 24 اإلاجلع. أو ًدددوا مُٜاض الخُُٜم اإلاىاطب مً خال٤ الىٜاغ مّ ؤلادازة و/ أن

 ج٢ىن مٜاًِع الخُُٜم أنبمِنى 

  (ئحساءاثداخلُت )مثال طُاطاث و 

  مثال الىٌم و الٜىاهين اإلا٘سوكت مً الجهاث السطمُت(خازحُت( 

  اإلاهىت. أو و جىحيهاث الٜواَ  ئزػاداثاإلامازطاث الساةدة )مثال 
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مت و  أهداٖجدىاو٤  أنًجب  ت مظاز الحٟى ابت وذل٣ في خدود الىواٚ  ئدازةاإلاهمت الاطدؼاٍز اإلاخاهس و الٛس

 اإلاخ٘ٝ ُلُه مّ ُمُل اإلاهمت.

 2210-ت في اوسجام مّ ُٛم و اطتراجُجُاث و  أهداٖ ج٢ىن  أنًجب  2-ا  أهداٖاإلاهمت الاطدؼاٍز

 اإلايؼاة.

 2220 اإلاهمت. أهدا٢ًٖىن هواٚ مهمت اإلاساحِت ٠اُٗا بدُث ًخم جدُٜٝ  أنًجب :  هواٚ اإلاهمت 

 2220-أٗسادووزاةٝ وسجالث و  أهٌمتٌؼمل هواٚ مهمت اإلاساحِت ٠ل ما له ؿلت مً  أنًجب   1-ث 

 زالثت. أهساٖو ممخل٢اث مادًت بما في ذل٣ جل٣ التي ج٢ىن جدث طُوسة 

 2220-ت ًيبغي الخىؿل  جأُٟدًتمهمت  أزىاءًهسث  ئذا 2-ث  ئلىٗسؾ هامت لخٜدًم خدماث اطدؼاٍز

هخاةج  ئباْلًخم  أنوهواٚ و مظإولُاث و مخخلٙ الاهخٌازاث، و  أهداٖاج٘اٚ ٟخابي خاؾ خى٤ 

ت  ت.هره اإلاهمت الاطدؼاٍز ٜا للمِاًير اإلاِخمدة ُٗما ًخِلٝ بخٜدًم الخدماث الاطدؼاٍز  ٗو

 2220-ت ًجب  1-ا هواٚ اإلاهمت  أناإلاساحِىن الداخلُىن مً  ًخأٟد أنُىد جىُ٘ر اإلاهماث الاطدؼاٍز

جدٌ٘اث لدي اإلاساحِين الداخلين بؼان  أيما ٠اهذ هىاٞ  وئذااإلاخ٘ٝ ُليها،  ألاهدا٠ٖاٖ لخدُٜٝ 

ًىاٛؼىا هره الخدٌ٘اث مّ الِمُل اإلاِني باإلاهمت لخددًد ما  أنجىُ٘رها، ُٗجب  أزىاءهواٚ اإلاهمت 

 ال في اإلاهمت. أم ٠اهىا ٌظخمسون ئذا

 2220-ابُت ذاث  أزىاء 2-ا ت ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين جددًد اللىابى الٛس اإلاهماث الاطدؼاٍز

ابُت.٢ًىهىا مىخبهين للمظ أنهره اإلاهماث، ٟما ًجب  بأهداٖالِالٛت   اةل الٛس

 2230 ًددد اإلاساحِىن الداخلُىن اإلاىازد اإلاىاطبت و ال٢اُٗت  أنًجب : جخـُف اإلاىازد للمهمت

لخدُٜٝ أهداٖ اإلاهمت وذل٣ باالزج٢اش ُلى جُُٜم هبُِت و حُِٜد ٠ل مهمت و الُٜىد الصمىُت و اإلاىازد 

 اإلاخاخت.

 2240 أهداٖوجىزُٝ بسامج ُمل لخدُٜٝ  ُدادئًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين : بسهامج ُمل اإلاهمت 

 اإلاهمت.

 2240-اهجاش  أزىاءلخددًد و جدلُل و جُُٜم اإلاِلىماث  ئحساءاثًخلمً بسهامج الِمل  أنًدب  1-ث

 ُلُه. ًوسأحِدًل ٛد  أياإلاـادٛت ُلى  وأًلااإلاهمت. و ًجب اإلاـادٛت ُلى البرهامج ٛبل جىُ٘ره، 

 2240-ت مً خُث الؼ٢ل و اإلالمىن، وذل٣ خظب ٛد ًخخلٙ بسهامج ُمل  1-ا اإلاهماث الاطدؼاٍز

 25 هبُِت اإلاهمت.

 2300  ًٜىم اإلاساحِىن الداخلُىن بخددًد و جدلُل و جُُٜم و جىزُٝ  أنًجب : جىُ٘ر اإلاهمت

 اإلاهمت. أهداٖاإلاِلىماث ال٢اُٗت لخدُٜٝ 
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 2310 ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين جددًد مِلىماث ٠اُٗت و مىزىٚ بها و ذاث  : جددًد اإلاِلىماث

 اإلاهمت. أهداٖؿلت و مُ٘دة لخدُٜٝ 

 2320 ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين ان ًإطظىا اطخيخاحاتهم و هخاةج اإلاهمت : الخدلُل و الخُُٜم

 ُلى جدالُل و جُُٜماث مىاطبت.

 2330 ت و ذاث ؿلت ًجب ُلى اإلاساحِي: جىزُٝ اإلاِلىماث ن الداخلُين جىزُٝ مِلىماث ٠اُٗت و مىزٛى

 و مُ٘دة لدُم اطخيخاحاث و هخاةج اإلاهمت.

 2330-ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت مساٛبت مظالت الاهاَل ُلت وزاةٝ اإلاهمت. و ًجب  1-ث

ٛبُل جم١ين ان ًخدـل ُلى مىاٜٗت ؤلادازة الِلُا و / او اإلاظدؼاز الٜاهىوي ُىد الاٛخلاء، وذل٣ 

 ُلى وزاةٝ اإلاهمت. ؤلاهاَلحهاث خازحُت مً 

 2330-ًددد السةِع الخىُ٘ري للمساحِت، ٛىاُد في مجا٤ الاخخ٘اي بمل٘اث اإلاهمت و  أنًجب  2-ث

جب  ً هره اإلال٘اث. ٍو ج٢ىن هره الٜىاُد  أنذل٣ بٔم الىٌس ًُ الىطاةل اإلاظخِملت لخخٍص

ُِت او مخولباث   في الٔسق. أخسي ميسجمت مّ جىحيهاث اإلايؼاة و اي مخولباث حؼَس

 2330-ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت ان ٌِد طُاطاث الخد١م في خماًت و الاخخ٘اي  1-ا

ت.  بىزاةٝ اإلاهمت الاطدؼاٍز

 2340 ئػساٖ مالةم بما ١ً٘ل جدُٜٝ ًجب أن ج٢ىن مهماث اإلاساحِت مدل : ؤلاػساٖ ُلى اإلاهمت

.ٝ س  ٟ٘اءاث الٍ٘س  أهداٖ و كمان الجىدة و جوٍى

 2400 ًجب ُلى اإلاساحِين الداخلُين أن ًبلٔىا هخاةج اإلاهمت.: جبلُٕ الىخاةج 

 2410-ًجب أن ًخلمً الخبلُٕ النهاتي لىخاةج اإلاهمت الاطخيخاحاث الٜابلت للخوبُٝ و الخىؿُاث  1-ث

 لـلت.و / أو خوى الِمل ذاث ا

 2410-ئن اإلاساحِين الداخلُين مدُىون في ئهاز الخبلُٔاث الخاؿت باإلاهمت ئلى ذٟس الىٜان  2-ث

 اإلاسكُت اإلاسجلت في ألاداء.

 2410-ُىد ئباْل هخاةج اإلاهمت ئلى أهساٖ خازج اإلايؼاة ًجب أن ًخلمً الخبلُٕ الُٜىد لخداو٤ و  3-ث

 اطخِما٤ هره الىخاةج.

 2410-ت مً خُث الؼ٢ل جخخلٙ الخِ     1-ا لُٜاث اإلاخِلٜت بخٜدم أػٔا٤ و هخاةج اإلاهماث الاطدؼاٍز

 و اإلالمىن و بدظب هبُِت اإلاهمت و خاحُاث الِمُل اإلاِني بها.

 2420 ُت وواضحت و مىحصة و بىاءة و :  حىدة الخبلُٔاث ًجب أن ج٢ىن الخبلُٔاث صحُدت و مىكُى

 ٠املت وفي أوانها.

 2421 ي الخبلُٕ النهاتي ُلى خوا أو طهى حظُمين ٗاهه ًجب ُلى السةِع اخخى  ئذا: الخوأ و الظهى

ًٜىم باباْل اإلاِلىماث اإلاصححت ئلى حمُّ ألاهساٖ الرًً جلٜىا الخبلُٕ  أنالخىُ٘ري للمساحِت 

 ألاؿلي.
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 2430  ٜا للمِاًير الدولُت للممازطت اإلاهىُت للمساحِت اطخخدام ُبازة "أهجصث اإلاهمت ٗو

هره الِبازة ٜٗى في خا٤ ٠اهذ هخاةج بسهامج جأُٟد و جدظين الجىدة ًدُم  ئدزاجالداخلُت"ًم١ً 

 هره ؤلاٗادة.

 2431 ُٝٗىدما ًإزس ُدم الخىاٗٝ مّ مُثاٚ ألاخالُٛاث أو اإلاِاًير : ؤلاٗـاح ًُ خاالث ُدم الخىا

 : ُلى مهمت مدددة ٗاهه ًجب ؤلاٗـاح في مظخىي الخبلُٕ ُلى

ُت أو  -  اإلاِاًير التي لم ًخم الخٜي دبها. اإلابادب أو الٜىاُد الظلٟى

 أطباب ُدم الخُٜد. -

 جأزير ُدم الخُٜد ُلى مهمت اإلاساحِت و ُلى الىخاةج التي جم ئبالٓها. -

 2440 ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت جبلُٕ هخاةج مهمت اإلاساحِت ئلى ألاهساٖ : وؼس الىخاةج

 اإلاِىُت.

 2440-ُت مظإو٤ ًُ جبلُٕ الىخاةج النهاةُت ئلى ألاهساٖ التي السةِع الخىُ٘ري للمساحِت الداخل 1-ث

س اللمان أن هره الىخاةج طخدٌى بالِىاًت اإلاولىبت.  ًم١ً أن جٗى

 2440-26 ًجب أخد الاخخُاهاث الالشمت ٛبل وؼس هخاةج اإلاساحِت. 2-ث 

 2440-السةِع الخىُ٘ري للمساحِت الداخلُت مظإو٤ ًُ ئباْل الىخاةج النهاةُت للمهماث 1-ا 

ت ئلى الِمالء اإلاِىُين بها.  الاطدؼاٍز

 2440-ت ٛد ًخم مالخٌت ئػ٢الُاث مخِلٜت بالح٢ىمت و ئدازة  2-ا أزىاء جىُ٘ر اإلاهماث الاطدؼاٍز

ت للميؼاة ٗاهه ًجب ئبالٓها ئلى ؤلادازة الِلُا و  ابت و ٠لما ٠اهذ هره ؤلاػ٢الُاث حىهٍس اإلاخاهس و الٛس

 اإلاجلع.

 2450  خباز اطتراجُجُاث، أهداٖ و مخاهس  ُىد : آلازاء الِامت ئؿداز أزاء ُامت ًجب ألاخر بِين الُا

 اإلايؼاة.

 2500 ًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت أن ٌِد و ًلّ و ًٜىم بخُِين هٌام : مخابِت طير الِمل

 مخابِت الىخاةج التي جم ئبالٓها ئلى ؤلادازة. 

 2500-ٜىم بىكّ مظاز مخابِت لسؿد و كمان أن ً أنًجب ُلى السةِع الخىُ٘ري للمساحِت  1-ث

ؤلاحساءاث التي اجخرتها ؤلادازة ٛد جم جىُ٘رها بؼ٢ل ِٗا٤ ا وان ؤلادازة الِلُا ٛد ٛبلذ اإلاخاهس و 

 ذل٣ بِدم اجخاذ أي ئحساء.

 2500-ًٜىم بمخابِت ما خلـذ ئلُه هخاةج اإلاهماث  أنًجب ُلى وؼان اإلاساحِت الداخلُت  1-ا

ت و ذل٣ ف  ي ئهاز الاج٘اٚ اإلابرم مّ الِمُل.الاطدؼاٍز

 2600 ُىدما ًخلف السةِع الخىُ٘ري للمساحِت ئن ؤلادازة ٛد ٛبلذ بمظخىي : ابلٕ ٛبى٤ اإلاخاهس

و  مسجّ٘ للمخاهس ٓير مٜبى٤ باليظبت للميؼاة، ِٗلى السةِع الخىُ٘ري أن ًىاٛؽ ألامس مّ ؤلادازة.
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مً مظإولُاث السةِع الخىُ٘ري ئًجاد خل لهره لِع  ئذا لم ًدل اإلاؼ٢ل ٗاهه ُلُه ئباْل اإلاجلع.

 اإلاخاهس.

 أدواث املساحعت الداخليت :املطلب الثاوي

و جخمثل ٌظخخدم اإلاساحّ الداخلي في ئهاز ممازطت مهمخه ُدة أدواث لخدُٜٝ ألاهداٖ اإلاساد الخىؿل ئليها 

 27 :في

  : ًم١ً جلخُـها ُٗما ًلي : ألادواث الاسخفهاميت : أوال

ٜت ُؼىاةُت مً  : إلاخصائيالسبر  -1 هى أداة حظمذ اهوالٛا مً ُُىت مدددة. ًخم اخخُازها بوٍس

 اإلاجخمّ مدل الدزاطت ئلى حِمُم الـ٘اث اإلاالخٌت في الُِىت ُلى ٠امل اإلاجخمّ.

ٜت زالر خوىاث أطاطُت  : و ًدبّ اإلاساحّ الداخلي ُىد اطخِما٤ هده الوٍس

ُٜٝ الهدٖ أو ألاهداٖ اإلاساد جدُٜٜها و هى ما ٌظمذ ًٜىم اإلاساحّ الداخلي بخد : جـىز الظبر ( أ

د اإلاساحّ أن  ابت التي ًجب الُٜام بها بهدٖ جددًد هَى الخوأ أو ألاخواء التي ًٍس بخددًد الٛس

 : ًخدٜٝ منها، و ًٜىم ب

  ب في ج٢ىًٍ زأي ُنها و ذل٣ خظب ألاهداٖ اإلاساد جددًد اإلاجخمّ أي ٠ل اإلاِلىماث التي هٓس

 جدُٜٜها.

 ًىب ٗيها و التي جخماش ى مّ اإلاىكَى اإلاساد دزاطخه.جدد  د دزحت الثٜت اإلآس

  ت للخوأ اإلاٜبى٤ إلاجخمّ ما و مِد٤ الخوأ لى ٟيظبت مئٍى جددًد مِد٤ الخوأ اإلاٜبى٤ أي الحد ألُا

اإلاىخٌس الىٖٛى ُلُه، و الري ًيبغي أن ٢ًىن اؿٔس مً مِد٤ الخوأ اإلاٜبى٤. و ًٜىم اإلاساحّ 

لى هبٜاث ئذا ٠اهذ ُملُت الظبر جخف الُٜم و جددًد اإلا٘سداث اإلاهمت مما ًإدي بخٜظُم اإلاجخمّ ئ

 ئلى اهخ٘اق حجم الُِىت.

ين مً الُِىاث ( ب  :هميز بين هُى

  الُِىاث ؤلاخـاةُت ووظخخدم في هره الحالت : 

ام لظلظت مً اإلا٘سداث و جخخاز م٘سداث الُِىت باطخخدام  : الُِىاث الِؼىاةُت خُث حِوي أٛز

ا لجمُّ وخداث اإلاجخمّ إلم٢اهُت اهخمائها ئلى  س اخخماال مدظاٍو حدو٤ الُِىاث الِؼىاةُت و هي جٗى

 الُِىت.

ٜت الظير الترجُبي ، 45، 35، 25اهوالٚ مً هٜوت مُِىت ًخم اخخُاز اإلا٘سداث بؼ٢ل مسجب مثال  : هٍس

 ،...الخ.65، 55

  و ًخم اخخُاز الُِىت باطخخدام  : الُِىاث ٓير ؤلاخـاةُت 
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ٜت اإلاىحهت الصخـُت ٌِخمد اإلاساحّ في اخخُاز الُِىت خظب خدطه الصخص ي و اُخمادا  : الوٍس

 ُلى مإهالجه و خبرجه.

  ين مً الخدلُل : اطخٔال٤ هخاةج اإلاساحِت   : ًخم اطخٔال٤ هخاةج اإلاساحِت بالُٜام بىُى

ىٖ ُليها ال جخِازق مّ : دلُل ٟمي للىخاةجج بدُث ًخأٟد مً أن ألاخواء و الاهدساٗاث التي جم الٛى

 ألاهداٖ اإلاظوسة.

ت أم ال.  جدلُل هىعي لؤلخواء و الاهدساٗاث و الخأٟد ُٗما ئذا ٠اهذ ج١ساٍز

 28 : املقابلت -2

ت مً ِت مً اإلاِلىماث و ًخلّ إلاساحّ مً خاللها الحـى٤ ُلى مجميهدٖ ا الاطخجىاب ئلى مجمُى

 : الؼسون

 ًجب اخترام طلم الظلوت و ُدم الُٜام بأي اطخجىاب دون ُلم اإلاظإو٤ ألاو٤ ًُ الٜظم. -

 الخرٟير بمهمت اإلاساحِت و أهداٗها و ئُالم اإلاظخجىب بظبب و ُُٟ٘ت الاطخجىاب. -

 بداًت الاطخجىاب. ًٜىم اإلاساحّ بِسق الـِىباث، اإلاؼا٠ل، و هٜان اللِٙ التي جم اٟدؼاٗها ٛبل -

 ًجب أن ًـادٚ الوٖس اإلاظخجىب ًُ هخاةج الاطخجىاب اإلالخـت ٛبل جٜدًمها ئلى اإلاظإولين. -

ًخ٘ادي اإلاساحّ أن ًخ٢لم أٟثر مما ٌظخمّ و ًٜىم بخىحُه الاطخجىاب في ئهاز مىكَى اإلاهمت لخدُٜٝ  -

ت مً خُث ئدا  زة الاطخجىاب.الهدٖ اإلاظوس، و ًجب اُخباز الوٖس ألاخس في مسجبت مظاٍو

ما٤،  : ألادواث الوصفيت : ثاهيا ُ٘ي، حدو٤ جدلُل ألُا ووِبر ُليها باإلاالخٌت، الظسد، اإلاخوى الًى

 مخوى الخدٗٝ.

ًم١ً أن ٌِخمد اإلاساحّ ُلى اإلاالخٌت اإلاادًت اإلاباػسة للخدٜٝ مً جوابٝ ما هى  : املالخظت املادًت -1

 : ّٛ و ًخِلٝ ألامس بمدون ُلى الىزاةٝ مّ ما هى مىحىد ِٗال في الىا

  تهدٖ مالخٌت ؤلاحساءاث ئلى جددًد اإلاساخل التي جمس بها ُملُت أو  : اإلاالخٌت اإلاادًت لئلحساءاث

 وؼان ما للخدٜٝ مً جوابٜه مّ ما هى مدون في دلُل ؤلاحساءاث و اخترام ألاٗساد لها.

  ٝو اإلاظدىداث اإلاخخل٘ت التي  تهدٖ ئلى الخدٜٝ مً الىزاةٝ اإلاداطبُت : اإلاالخٌت اإلاادًت للىزاة

 حظخخدمها اإلاإطظت مً خُث جـمُمها، ُُٟ٘ت اطخخدامها، و اهخٜالها.

   وحىد ألاؿى٤ و جوبٝ أطاطا ُلى اإلاخصون،  للخدٜٝ مً تهدٖ :اإلاالخٌت اإلاادًت لؤلؿى٤

 الخثبُخاث، الظىداث و الىٜدًت.
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  اث و ًخِلٝ ألامس باإلاساحِت الاحخماُُت أي مالخٌت مدي اخترام ألاٗساد  : مالخٌت الخـٗس

اتهم داخل أماًٟ الِمل.  للخِلُماث و جـٗس

جخميز بِم مساخل اإلاساحِت بـِىبت و ؿ٘ها و ًلجا اإلاساحّ ئلى الظسد لىؿٙ الىٌام و  : السسد -2

ين  : جخميز بىُى

  ي بداًت مهمت اإلاساحِت و ًٜىم اإلاساحّ ٢ًىن ف  : الظسد الري ًٜىم به الصخف الخاكّ للمساحِت

باالطخماَ ئلى الظسد الري ًٜىم به الصخف الخاكّ للمساحِت بهدٖ وؿٙ ؤلاهاز الِام للىٌام 

ٜت بِم الىٜاةف اإلاخِلٜت بخددًد أهم  أو اليؼان الخاكّ للمساحِت و جوسح هره الوٍس

 ًٜىم بالظسد. اإلاِلىماث التي ًدخاحها اإلاساحّ ُلى حاهب مدي ؿدٚ الصخف الري

  ًّٜىم اإلاساحّ بظسد مالخٌاجه اإلاادًت و هخاةج الاخخبازاث التي جىؿل ئليها في  : طسد ًٜىم به اإلاساح

ٝ مخوواث جدٗٝ اإلاِلىماث، و ُلى اإلاساحّ أن ٌظخٔل ما ٛدمه  خالت ؿِىبت و ؿ٘ها ًُ هٍس

 حمُّ ألاهساٖ.

ُ٘ي : املخطط الوظيفي  -3 اهوالٛا مً اإلاِلىماث التي جدـل  ًٜىم اإلاساحّ باُداد اإلاخوى الًى

ُليها مً ُملُاث الاطخجىاب و اإلاالخٌت و الظسد التي ٛام بها في بداًت اإلاهمت، و ٌِسق هرا 

اةٙ في اإلاإطظت ئلى حاهب ألاشخاؾ اإلاظإولين ًُ الُٜام بها.  اإلاخوى مخخلٙ الًى

اةٙ اإلاإطظ ت و بخدلُل مساٟص الِمل بهدٖ و ٌظمذ هرا اإلاخوى بازساء اإلاِاٖز اإلا١دظبت و الخاؿت بًى

 جددًد هٜان اللِٙ اإلاسجبوت بظىء جٜظُم الِمل في اإلاإطظت.

اةٙ أو ؤلاحساءاث مدل الدزاطت ئلى  : حدول جدليل ألاعمال -4 ٌظخخدم هرا الجدو٤ لخدلُل الًى

اةٙ داخل اإلاإطظت و مِالجتها، و ًٜظم  أُما٤ أولُت بهدٖ جددًد الىٜاةف، ال٘ـل بين الًى

  : لىالجدو٤ ئ

  ُ٘ت أو ؤلاحساء بؼ٢ل م٘ـل و مدظلظل.  :الِمىد ألاو٤ ما٤ ألاولُت اإلاخِلٜت بالًى  ًخم جددًد ألُا

 ما٤ ألاولُت و ًخِلٝ ألامس بأزبِت أهىاَ زةِظُت و هي : الِمىد الثاوي ما٤  : ًخم جددًد هبُِت ألُا ألُا

 الخىُ٘رًت، الترخُف، الدسجُل اإلاداطبي و اإلاساٛبت.

  مدة  .ألاولُتجددد ألاشخاؾ اإلاظإولين ًُ الُٜام بالِما٤  : اإلاىالُتألُا

 ما٤ ٓير اإلاى٘رة. : الِمىد ألاخير  مخـف لخددًد ألُا

اةٙ، و مساٟص   : خسائط الخدفق -5 جبين هره الخساةى دوزة اهخٜا٤ الىزاةٝ بين مخخلٙ الًى

بها ختى جـل ئلى اإلاظخخدم اإلاظإولُت، و ًخم مً خاللها جددًد اؿل الىزُٜت و الٜىىاث التي جمس 

النهاتي، و هي جٜدم هٌسة ٠املت ًُ حظلظل اإلاِلىماث و ئحساءاث اهخٜالها. و تهدٖ هره الخساةى 

ئلى اخخُاز دٛت جوبُٝ ؤلاحساءاث و ِٗالُتها، و حظخخدم لهرا الٔسق زمىش مىخدة للخِبير ًُ 

 مخخلٙ الِىاؿس.
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ت و حظمى ٟرل٣ ٛىاةم الاطخب : قوائم الاسخقصاء  -6 ُان و هي ٛاةمت همىذحُت حؼمل مجمُى

واُِٛت مً ألاطئلت و التي جدىاو٤ حمُّ هىاحي اليؼان داخل اإلاإطظت، و خاؿت الِملُاث 

 .اإلاِخادة مثل الِملُاث الىٜدًت، ُملُاث الؼساء و البُّ، أزؿدة الداةىين و البىىٞ..الخ

٘ ين لخلٜي ؤلاحاباث ُليها، و مً جم جدلُلها خُث ًٜىم اإلاساحّ بخىشَّ هره الٜاةمت مً ألاطئلت ُلى اإلاًى

ابت الداخلُت اإلاوبٝ باإلاإطظت و مً ألاٗلل أن جٜظم ٛاةمت ألاطئلت  ىٖ ُلى مدي ِٗالُت هٌام الٛس للٛى

لِدة أحصاء ًخخـف ٠ل حصء منها باخدي مجاالث اليؼان و ُٗه ج٢ىن ٓالبا ؤلاحابت ب "وِم" أو "ال" حِني 

ابت الدا يز ُلى  خلُت.اخخما٤ هٜف في الٛس ما٤ التي ًخم جىُ٘رها أٟثر مً التٟر ص ُلى ألُا و هرا ألاطلىب ًٟس

ما٤. اث التي جإدي هره ألُا ؤلاحابت ًُ ألاطئلت ًم١ً لها أن ج٢ىن زوجُيُت دون ؤلاػازة ئلى  ألاٗساد أو اإلاجمُى

لظىت الحالُت خاؿت ما ًخم ِٗال، مّ وحىد خوس اخخما٤ أن جىٜل ئحاباث الظىت اإلااكُت ُلى ٛاةمت أطئلت ا

 ئذا لم ًوسأ ُليها أي حِدًل.

  : مساخل عمليت املساحعت الداخليت : املطلب الثالث

 : جىٜظم مساخل مهمت اإلاساحِت الداخلُت ئلى زالر أٛظام أطاطُت

 29 مسخلت الخدظير للمهمت: أوال 

ألاهداٖ اإلاظوسة و التي ئن مهمت اإلاساحِت الداخلُت حظخىحب جدليرا حُدا ختى ًخم١ً لها مً جدُٜٝ 

حِخبر بمثابت ؤلاهاز الري ًددد مجا٤ جدخلها، ٗمهمت اإلاساحِت الداخلُت جبدأ ٓالبا بِد ئزطا٤ ؤلادازة الِامت 

 للمإطظت لآلمس باإلاهمت ئلى ٛظم اإلاساحِت الداخلُت.

ُت لهره اإلاسخلت.  و طيظخِسق ُٗما ًلي اإلاساخل الُ٘س

إلاهمت في الىزُٜت اإلاظلمت مً هٖس ؤلادازة الِامت للمإطظت ئلى ٛظم ًخمثل ألامس با   : ألامس باإلاهمت -7

اإلاساحِت الداخلُت مً احل ئُالم اإلاظإولين باالهوالٚ في ُملُت اإلاساحِت ، ٗاألمس باإلاهمت ًددد 

ألاهداٖ اإلاساد جدُٜٜها مً هٖس اإلاساحِت الداخلُت لـالح ؤلادازة الِلُا، ٟما ًم١ً لهرا ألامس أن 

ٛت بين الٜاةمين باإلاساحِت و ألاشخاؾ أو ٛظم أو اله٢ُل مدل اإلاساحِت لخ٘ادي أي ًددد الِال

 ٓمىق.

بِد خـى٤ ئدازة اإلاساحِت الداخلُت ُلى ألامس باإلاهمت، جىولٝ في حمّ اإلاِلىماث  : خوت الخٜسب -7

ج ألاولُت خى٤ اإلادُى الاٛخـادي الجباتي، مِلىماث خى٤ الظىٚ، ه٢ُل الٜظم، جىٌُمها و الىخاة

ها. ٗهره الِملُت التي حِخبر ٟمسخلت زاهُت ُىد جدلير مهمت اإلاساحِت، ٟما جٜىد ئلى  اإلاسجلت مً هٗس
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٘ين الٜدامى باإلاإطظت. ٟما أن خوت الخٜسب ال جٜخـس ٜٗى في الحـى٤ ُلى  الاطخماَ ئلى اإلاًى

ً هٌسة أولُت خى٤ ُُٟ٘ت  جىُ٘ر اإلاهمت مِلىماث أولُت خى٤ الٜظم مدل اإلاساحِت، بل جـل ئلى ج٢ٍى

ٜت جم١ً مً جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة  أي مسخلت الدزاطت التي حظبٝ جىُ٘رها. و مً جم جىٌُمها بوٍس

مظبٜا. ٟما أن خوت الخٜسب جدخىي ُلى مسخلت أًً ًٜىم اإلاساحّ الداخلي بخدلُل اإلاخاهس ٛبل 

 ئلىاإلاساحِت الُٜام بمهمخه، ٟما ًم١ً لخوت الخٜسب أن جاخد ػ٢ل حدو٤ ًٜظم اليؼان مدل 

ما٤ و التي ًجب الُٜام بها.  ألُا

هرا الجدو٤ ٌِخبر ٟخاجمت إلاسخلت جدلُل اإلاخاهس اإلاِدة ُلى أطاض  : حدو٤ الٜىي و اللِٙ -1

ٜت مىحصة و مبرزة اإلاالخٌاث  ت في خوت الخٜسب ٗهى ٌِسق بوٍس اإلاساحّ خى٤  زأي أوألاهداٖ اإلاِٗس

٠ل ما ٛام به. ٗهى ٌؼ٢ل هٜان الٜىة و اللِٙ الحُُٜٜت او اليظبُت، ٗهرا الجدو٤ ٌظمذ بترجِب 

س الخىحُهي، ٗىٜان الٜىة و اللِٙ حِسق ُلى ػ٢ل هىعي او ختى ُلى  اإلاخاهس بهدٖ جدلير الخٍٜس

، ٗسأي اإلاساحّ  ػ٢ل ُٛمت ُددًت او ٟمُت، ذل٣ خظب الٜىاُد، و ؤلاحساءاث، و الىٌم اإلاىحىدة

ابت الداخلُت، صحت اإلاِلىماث وخماًت ألاؿى٤، و ٟرل٣  ًجب أن ٢ًىن أطاطا خى٤ أهداٖ الٛس

خظب الىخاةج اإلاىخٌسة، ٗمسخلت الدزاطت التي ًٜىم بها اإلاساحّ الداخلي ًجب ان ج٢ىن في مٌِمها 

 30 ُبازة ًُ جدلُال للمخاهس و التي ًخم ُسكها في حدو٤ الٜىي و اللِٙ.

س الخىحُهيالخ -2 س الخىحُهي اخد أطع مهمت اإلاساحِت الداخلُت وخدودها، و ٌِسق  : ٍٜس ٌِٖس الخٍٜس

ألاهداٖ التي ًجب الىؿى٤ ئليها مً هٖس اإلاساحِت و اإلاِىُين بها. ٗاخخُاز اججاه مهمت اإلاساحِت 

س الخىحُهي و الري ً ٢ىن ٢ًىن اهوالٛا مً حدو٤ الٜىي و اللِٙ الري ًىلد في النهاًت الخٍٜس

 ممض ي مً هٖس مظإو٤ أو مؼٖس اإلاساحِت.

س الخىحُهي ٗهى بمثابت  : بسهامج الخدٜٝ -3 ٌظخِمل هرا البرهامج لخدُٜٝ ألاهداٖ اإلاظوسة في الخٍٜس

ٝ، الخخوُى و مخابِت أُما٤  ٙ باإلاهمت، جىشَّ الٍ٘س وزُٜت داخلُت بٜظم اإلاساحِت، مىحه للخٍِس

ل٣ للخدٜٝ منها، و مً خُٜٜت هٜان الٜىة و اللِٙ، اإلاساحِين، ٗهى ٌِٖس أُما٤ اإلاساحِين و ذ

 ٗمً خالله هخأٟد مً وحىد هٜان الٜىة و مدي جأزير هٜان اللِٙ.

 العمل امليداوي للمهمت ) مسخلت جىفير املهمت( : ثاهيا

حِخبر هره اإلاسخلت ٠اهوالٛت زطمُت لِملُت اإلاساحِت و التي تهدٖ ئلى الىؿى٤ لىخاةج و أحىبت 

ُت و هيلدظاؤالث    : مظيري اإلاإطظت الوالبين لخدماتها ٗهره اإلاسخلت جدخىي أًلا ُلى مساخل هُى

ٌِمل جخوُى ُمل اإلاساحِت ُلى جىٌُم مهمتها شماها و م٢اها مً نهاًت  :جخوُى ُمل اإلاساحِت  -1

س، ٗهى ٌِخبر ٠ىطُلت إلاساٛبت مدي الخٜدم في ُمل اإلاساحِين  مسخلت الدزاطت ئلى جىشَّ الخٍٜس

 لُين اإلاى٘رًً للمهمت، ُٗم١ً اُخباز هرا الخخوُى لِمل اإلاساحِت بمثابت بسهامج لها.الداخ
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ٜت جىُ٘ر الِمل اإلاِٖس في بسهامج  :وزٛت الخٔوُت  -2 وهي وزُٜت حِوي في ه٘ع الىٛذ، وؿ٘ا لوٍس

هامج الخدٜٝ، و ئبساش الىخاةج اإلاظخخلـت في هرا ألاخير، ٟما حِخبر وزُٜت الخٔوُت وطُلت للسبى بين بس 

 الخدٜٝ و الِمل اإلاُداوي لٜظم أو حصء مىه بيخاةجه.

جسجبى هره الىزٛت باإلاؼا٠ل اإلاُداهُت التي ًلخٜي بها اإلاساحّ الداخلي   :وزٛت ئبساش و جدلُل اإلاؼا٠ل -3

ُىد ُٛامه بمهمخه، و وِني بهره اإلاؼا٠ل ُدم ئم٢اهُت جوبُٝ ئحساء مِين أو ُٓابه ٠لُت ٢ٗل وزٛت 

س النهاتي ًٜابلها مؼ٢ل في  ئحساء مِين، و ُىد حمّ و جسجِب مجمل هره ألاوزاٚ ًم١ً حؼ١ُل الخٍٜس

لهره اإلاهمت ٟما ًم١ً أن جدخىي هره الىزٛت ُلى اإلاؼ٢ل اإلاخلٜي به، و ٟرل٣ الحلى٤ اإلاٜترخت له، 

 أما في خالت ُدم وحىد مؼ٢ل ًم١ً الاطخٔىاء ًُ هره الىزٛت.

 31 ملهمت(مسخلت عسض الىخائج ) إنهاء ا  :ثالثا

س نهاتي ٌظلم ئلى ؤلادازة  حِخبر هره اإلاسخلت ٟمسخلت أخيرة إلاهمت اإلاساحِت الداخلُت و التي جيخهي باُواء جٍٜس

ُت  :الِلُا أو لوالب الخدمت و بدوزها أًلا جخلمً ُٗس

س -1 س مً اإلاؼا٠ل اإلار٠ىزة في وزٛت ئبساش و جدلُل اإلاؼا٠ل مً حهت و  :ه٢ُل الخٍٜس ًخ٢ىن ه٢ُل الخٍٜس

لىخاةج اإلار٠ىزة في وزٛت الخٔوُت ُٗما ًخف الىٜان الاًجابُت مً حهت أخسي، ٟما ٌِخبر أطاض ا

س النهاتي.  لخدلير الخٍٜس

ًجخمّ اإلاؼتر٠ىن في الاحخماَ النهاتي إلاهمت اإلاساحِت، لالطخماَ الى الىخاةج  :الاحخماَ النهاتي أو ؤلاٛ٘ا٤ -2

   :ماَ خمظت مبادب أطاطُتالتي جم الخىؿل ئليها، ُٗجب أن ًدبّ هرا الاحخ

 س النهاتي ئال ما ٛد جم ُسكه و الخِلُٝ ُلُه مً ٛبل اإلاساحِين، و  :ال١خاب اإلا٘خىح لً ًخلمً الخٍٜس

مىه ًجب ُسق الىزاةٝ و ُىاؿس ؤلازباث التي أدث ئلى جل٣ اإلاالخٌاث، هسح الؼ٢ىٞ و الخأُٟداث، 

ما٤ اإلاساحِت.  اإلاىاٛؼت، مالخٌت الخىاٛلاث بهدٖ اإلاـادٛت ال٢املت إُل

  ِسق هخاةج اإلاساحِت بداًت ُلى الوٖس الري خلّ للمساحِت و باللبى ًجب أن ح  :خى الاهخٌاز

س ئال بِد الاحخماَ النهاتي  اإلاظإو٤ اإلاباػس و الري ًخم مِه اإلاـادٛت ُلى الىخاةج، وال ًخم وؼس الخٍٜس

 و بِد اإلاـادٛت ُلُه.

   ُسق جىؿُاث  ًخلمً هرا اإلابدأ ُلى ُدم جٜدًم ألاهمُت إلاا ال ٌظخدٜها و ُلُه ًخم :الترجِب

اإلاساحِين خظب أهمُتها اهوالٛا مً اإلاالخٌاث التي جم ُسكها ُلى أوزاٚ ئبساش و جدلُل اإلاؼا٠ل و 

 الِىاٛب.

 ما٤  :مبدأ الخدخل ال٘ىزي أي إلاجسد جبلُٕ اإلاساحّ ًُ اإلاؼا٠ل ًخم حصجُِه للُٜام ال٘ىزي باأُل

سث له الىطاةل الالشمت، و ًخم ؤلاػازة ئ س اإلاساحِت.الخصحُدُت، ئذا جٗى  لى ذل٣ في جٍٜس
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  ت ت اإلاؼتٟر ت ُلى ُلم باإلاؼا٠ل اإلاالخٌت و أن  :مبدأ اإلاِٗس ًجب الخأٟد مً أن ٠ل ألاهساٖ اإلاؼاٟز

ت في الاحخماَ النهاتي  ال ًخم هسح مؼا٠ل لم ًخم الخوٚس ئليها مً ٛبل، و جٜىم ألاهساٖ اإلاؼاٟز

ين مظب س الري ًىشَ ُلى اإلاؼاٟز سها باإلاـادٛت ُلى الخٍٜس ٜا، و ًخم ُسق اإلاالخٌاث التي جم جدٍس

ٜت بأوزاٚ الِمل و أدلت ؤلازباث، و  ُلى أوزاٚ ئبساش و جدلُل اإلاؼا٠ل مدُمت بأمثلت واُِٛت و مٗس

 ًٜدم اإلاساحِىن الخىؿُاث اإلاىاطبت لخصحُذ هره اإلاؼا٠ل.

س اإلاساحِت الداخلُت -3 س اإلاساحِت الداخلُت الخوىة ألاخيرة و الهامت في ئباْل ؤلادازة ًُ   :جٍٜس ٌِد جٍٜس

ابت الداخلُت و  هخاةج مساحِت الِملُاث و ألاوؼوت اإلاخخل٘ت، و أوحه الخلل و الٜـىز في هٌام الٛس

هىاحي ُدم الالتزام بالٜىاهين و ألاهٌمت و الخِلُماث. و جىبُه ؤلادازة ُلى مخاهس هرا الخلل و 

ما٤ الخصحُدُت بدُث ًددد اإلاساحّ مٜابل ٠ل ال س بسهامج ألُا ٜـىز، خُث ًخلمً الخٍٜس

س ُلى اإلاالخٝ لخ٘ادي ئزٜا٤ الىف ٠الجداو٤،  الخىؿُاث مً ًٜىم ب ماذا و متى، ٟما ًدخىي الخٍٜس

 الىـىؾ السطمُت، الٜىاُد و ؤلاحساءاث مّ وكّ ٗهسض ٌظمذ بترجُبها.

 

 

 : خالصت

بر حجم اإلاإطظاث         ًهسث الحاحت ئلى اإلاساحِت الداخلُت مّ جوىز و جىطّ ألاوؼوت الاٛخـادًت ٟو

ها، باإلكاٗت ئلى الحاحت اإلاتزاًدة للخِٖس ُلى مدي ٟ٘اءة الِاملين في جىُ٘ر الظُاطاث و ؤلاحساءاث  وجُ٘س

ت مً هٖس ؤلادازة الِلُا و ٟرا الخىحيهاث اإلاِمى٤ بها، و م دي مالةمت هره الظُاطاث وؤلاحساءاث مّ اإلاىكُى

ذ وألاهداٖ اإلاظوسة.  الٛى

اإلاساحِت الداخلُت حِخبر اخد وطاةل اللمان  الِٜالوي لئلدازة ًُ ألاوؼوت والٜسازاث اإلاخخرة و جأٟد انها 

 جـب في جدُٜٝ أهداٖ اإلاإطظت.

لى مِاًير دولُت و ئلى مبادب ُملُت ال٘دف و الخُُٜم اإلاظخِملت في اإلاساحِت الداخلُت ًجب أن حظدىد ئ

ُت و ػ٘اٗت.  وأخالُٛاث اإلاهىت باإلكاٗت ئلى الاطدىاد ئلى أدواث و أطالُب مىهجُت و مىكُى
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 جمهيد :

الىقاةِ و ياًت الىظىد لٙل مإظعت اْخطادًت، هزه الهملُت جخم غمً ئؾاس  حهخبر نملُت البُو مً أهم

 مىكم و مهُٙل ٌعمى باداسة اإلابُهاث و التي حهمل لخدُٓٔ أهذاٍ معؿشة  مً ؾٍش ؤلاداسة الهلُا.

ابت الذاخلُت في اإلاإظعت نلى الهمىم ونلى الىقُُت  ش الْش حهخبر اإلاشاظهت الذاخلُت أداة مً أدواث جؿٍى

 ُهُت نلى الخطىص ووظُلت لخد٘م اإلاعإولحن في الهملُاث الزًً هم بطذد حعُحرها و ئداستها.الب

 

 مدخل إلى إدارة اإلابيعاث:اإلابحث ألاول 

حهخبر ئداسة اإلابُهاث مً أْذم ؤلاداساث التي قهشث في الهُٙل الخىكُمي للمىكمت رلٚ السجباؾها بهملُت 

ذ اظخمش هزا الاسجباؽ بحن ئد ٓي الخذًض الزي ؤلاهخاط،ْو اسة اإلابُهاث وؤلاهخاط لخحن قهىس اإلاُهىم الدعٍى

ُٓتمجها،التروٍج، الدعهحر، الخىصَو، جدمل اإلاخاؾش،الخمىٍل ويحرها مً  جػمً الهذًذ مً الىقاةُالدعٍى

ٔ ُٓت. ألامش الزي ظهل مً ئداسة اإلابُهاث ئخذي ؤلاداساث الخابهت إلداسة الدعٍى  1الىقاةِ الدعٍى

 مفهوم إدارةاإلابيعاث:ألاول اإلاطلب 

ِ أي ئداسة وئهما الاخخالٍ مً خُض ألاوشؿت  ال ًخخلِ مُهىم ئداسة اإلابُهاث مً خُض اإلاُهىم الهام لخهٍش

وألاهذاٍ، وبشٙل نام َان هزا اإلاُهىم، خكي باهخمام ٖبحر هدُجت للذوس الزي جلهبه هزه ؤلاداسة في هجاح 

 تُاإلاىػماث مً خالٛ جدُٓٔ أهذاَهاالبُه

ِ ؤلاداسة بشٙل نام الن وقاةِ ؤلاداسة 2:الخعزيف إدارة اإلابيعاث ِ ؤلاداسة ال ًبخهذ ٖشحرا نً حهٍش ئن حهٍش

 جٓىم بها ظمُو ؤلاداساث والاخخالٍ ً٘مً في ؾبُهت وشاؽ اإلاىكمت التي جذبشها هزه ؤلاداسة أو جلٚ. 

ُها نلى أنها ًَ الخطىٛ نلى ألاشُاء  مً خالٛ ألاَشاد. ئن ئداسة اإلابُهاث ًمً٘ حهٍش

ٓىد الهاملحن هدى جدُٓٔ   عخهمل مطادس اإلاىكمت لخدذًذ اججاه مىكمخه، ٍو ئن اإلاذًش ًخخز الٓشاس َو

ألاهذاٍ، ئن مذساء اإلابُهاث معئىلىن نً ظهل وقُُت البُو مشبدت، وجدُٓٔ معخىي الشغا اإلاؿلىب 

 للضباةً، وجدُٓٔ أهذاٍ اإلاىكمت.

ها شا:إدارة اإلابيعاثحعزيف  ئن ئداسة اإلابُهاث حهمل نلى جدُٓٔ « Sales Management»ٛس في ٖخابه و ٌهَش

ًخم مً خالٛ جدُٓٔ أهذاٍ الٓىي البُهت بُهالُت وواْهُت مً خالٛالخىكُم الزي 
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ِ ًخػمً  ب، الُٓادة و العُؿشة نلى مطادس اإلاىكمت ئن هزا الخهٍش الخخؿُـ،الخىكُم،الخىقُِ، الخذٍس

 : هٓؿخحن مهمخحن

ب، الُٓادة( -  وقاةِ ؤلاداسة الخمغ )الخخؿُـ ،الخىكُم ،الخىقُِ الخذٍس

هالُتجدُٓٔ ألاهذاٍ بُ٘اءة  -  .َو

بان ئداسة اإلابُهاث جمشل الجهت اإلاعإولت نً :"  « Sales Management»في ٖخابه GorelickDik“ٖما ًجذ " 

جدذًذ خاظاث الضباةً مً خالٛ الُٓام بالبدىر الخدلُلُت وجخؿلب ظهذ جىكُمي وشُـ للشد نلى جٓلباث 

 العىّ واهخُاع اإلابُهاث.

ها Kotlerأما ٗىجالس ٔ َُهَش ؤلاداسة الُهالت لجمانت اإلابُهاث )الٓىي البُهُت( جدخاط ن في ٖخابه:ئ أب الدعٍى

ئلى اخخُاس ْىي بُهُه ْادسة نلى اهجاص ألاهذاٍ البُهت التي حععى اإلاىكمت لخدُٓٓها. ئهاداسة الٓىي البُهت ًٓم 

ب، ئششاٍ، جدُحز وجُُٓم الهاملحن مما جٓذم ًكهش بان ٗىجال  خذد  kotlerسنلى ناجٓها نملُت اخخُاس، جذٍس

 :نمل ئداسة الٓىي البُهت بما ًلي

 ججىُذ واخخُاس ممشلي اإلابُهاث. 

 ب ممشلي اإلابُهاث  .جذٍس

 ؤلاششاٍ نلى ممشلي اإلابُهاث. 

 جدُحز ممشلي اإلابُهاث. 

 جُُٓم ممشلي اإلابُهاث. 

جٓو نلى ئن حهٍشِ ئداسة اإلابُهاث ًشجبـ بشٙل مباشش باإلاهام التي :مما ظبٔ ًمً٘ حهٍشِ ئداسة اإلابُهاث

ِ اظدىادا ئلى ؾبُهت الىقاةِ التي حعىذ لها باخخالٍ اإلاىكماث و ؾبُهت  ناجٓها و لٓذ حهذدث هزه الخهاٍس

أوشؿتها و اإلاىخجاث التي جخهامل مهها )ظلو و خذماث ( و حجم اإلاىكماث و حجم ألاوشؿت التي جٙلِ بها 

هت اإلاعإولت في اإلاىكمت نً ئزاسة الؿلب وجدُٓٔ ئداسة اإلابُهاث و لً٘ بشٙل نام َان ئداسة اإلابُهاث جمشل الج

ألاهذاٍ البُهُت للمىكمت و أهذاَها وأهذاٍ الضباةً مً خالٛ ئداسة ألاوشؿت البُهُت بشٙل َهاٛ و ُٖإ مً 

بهم وجدُحزهم  خالٛ الخخؿُـ الجُذ للمبُهاث و جىكُم أنمالها .واخخُاس الهاملحن بشٙل ظُذ، وجذٍس

ابت نلى ألا  وشؿت البُهُت.وجُُٓمهم والْش
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 ثاهيا: أهميت إدارة اإلابيعاث

ض ظهىد ئداسة اإلابُهاث  نىذ نشع أي مىخىط ظذًذ أو مؿىس جذٕس اإلاىكمت أو اإلاإظعت بأهه ًجب نلحها حهٍض

لخدُٓٔ ألاهذاٍ البُهت اإلاعؿشة والاظخمشاس في العىّ، مما ٌعخىظب نلى هزه ألاخحرة اخخُاس سظاٛ البُو 

مً٘ ئًجاص أهمُت هزه ؤلاداسة َُما ًلي:ألاُٖاء و بىاء  ٔ نمل مخٙامل ٍو  ٍَش

ً وؤلاداسة مً خُض التزوٍذ باإلاهلىماث وخثهم نلى  -1 ْشاس الششاء.  اجخارجلهب دوس الىظاؾت بحن اإلاشتًر

ٗاَُت نً سيباث وخاظُاث الضباةً. ُٓت وؤلاهخاظُت بمهلىماث   اهؿالْا مً جضوٍذ ؤلاداسة الدعٍى

ً جلهب دوس مهم في سض  -2 ت العىّ والهىامل اإلاإزشة نلى ٖمُت اإلابُهاث وجىظهاث اإلاشتًر ذ خٖش

اإلاىاَعت، جدذًذ اإلاشاٗل ووغو الخلىٛ اإلاىاظبت التي جمً٘ مً جدُٓٔ ألاهذاٍ البُهُت وجأهُل 

ٔ نمل مً سظاٛ البُو وبىاء نالْاث جُانلُت جم٘جهم مً جدُٓٔ ألاهذاٍ.  ٍَش

 جلهب ئداسة اإلابُهاث دوسا مهما في:  -3

 .ٖعب الضباةً الجذد 

   .الاخخُاف بالضباةً الخالُحن 

 .ُت  الخىظو بالخطت العْى

ٔ الخأهُل   -4 حز نلى الهاملحن نً ؾٍش ادة اإلابُهاث ورلٚ بالتٖر هالت لٍض اظخهماٛ اظتراجُجُاث ظذًذة َو

لخىمُت ْذساتهم ؤلاْىانُت، ودنمهم بجمُو الىظاةل اإلاعانذة لخدُٓٔ نملُت البُو مً خالٛ انذاد 

ت. ورلٚ مً خالٛ الُٓام بذساظاث نً الٓذساث الششاةُت وألاظها س اإلاىاَعت، الذواَو الخدُحًز

 وؾبُهت العلو والخذماث ومً جم سظم العُاظت اإلاىاظبت.

ٔ وجدُٓٔ ؤلاًشاداث التي مً خاللها حًؿي ظمُو  -5 حهخبر ئداسة اإلابُهاث ؤلاداسة الىخُذة في ئداسة الدعٍى

 الخٙالُِ وجدٓٔ ألاسباح.

 همى مبُهاث مشبذ. جلهب دوسا مهما في بىاء نالْت مو الضباةً وئداستها بالشٙل الزي ًػمً للمىكمت -6

 جضداد أهمُت ئداسة اإلابُهاث في ألاظىاّ التي جخٓعم ب -7

  جىىم اإلاخىظاث 

 .اإلاىاَعت الشذًذة 

 .نذم الاظخٓشاس في الؿلب والكشوٍ البُئُت العاةذة 

 .الذخىٛ ألظىاّ خاسظُت 

 .ألاصماث اإلاالُت 
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 أهداف إدارة اإلابيعاث: ثالثا:

ئن ما ًمحز ؤلاداسة البُهُت أوئداسة اإلابُهاث بشٙل خاص ٖباقي ؤلاداساث هى وظىد أهذاٍ حععى لخدُٓٓها 

َبذون وظىد هذه ألاهذاٍ ال وظىد ليشاؽ الن ظمُو ألاوشؿت جىظه جبها ألهذاٍ مدذدة. وهزه ألاهذاٍ 

أهذاٍ سةِعُت إلداسة جخخلِ مً مىكمت ئلى أخشي ومً ئداسة مبُهاث ئلى أخشي ولً٘ بشٙل نام هىإ 

 اإلابُهاث ًمً٘ جدذًذها ٖما ًلي:

حر العلو والخذماث ووظاةل الاجطاٛ اإلاىاظبت والىٓاؽ  -1 الىضىٛ ئلى ألاظىاّ اإلاعتهذَت مً خالٛ جَى

بت مً الضباةً.  البُهُت الٍٓش

ُت ظذًذة. -2 ُت ورلٚ مً خالٛ جىمُت اإلابُهاث او اختراّ ْؿاناث ظْى  ٖعب خطت ظْى

 َٓذجه مً صباةً.اظخهادة ما  -3

لت ومشبدت مو الضباةً. -4  ئداسة نالْت ؾٍى

ُت للمىكمت. -5  اإلاداَكت نلى الخطت العْى

ُت للمىكمت. -6 ادة الخطت العْى  ٍص

 الطمىد بىظه اإلاىاَعت. -7

 جدُٓٔ ٖمُت اإلابُهاث اإلاخؿـ لها. -8

 جدُٓٔ ألاهذاٍ الشبدُت للمىكمت. -9

 اختراّ أظىاّ ظذًذة داخلُت أو خاسظُت. -10

 مدذدة لىجاح ئداسة اإلابُهاث بخدُٓٔ أهذاَها هزٖش مجها:وهىإ نذة نىامل 

 .وغىح ألاهذاٍ اإلادذدة مً ْبل ؤلاداسة الهلُا 

 .ئمٙاهُت جشظمت ألاهذاٍ ئلى خؿـ 

  .جدذًذ الهىامل اإلاإزشة نلى نملُاث البُو بشٙل واضح وجدلُلها 

 .جدذًذ ؤلاظشاءاث اإلاىاظبت 

 خهذًالث اإلاىاظبت نلى الخؿـ وألاهذاٍ.مخابهت الخًحراث الخاضلت في العىّ وئظشاء ال 

 جىغُذ ألاهذاٍ لشظاٛ البُو. 

  .جدذًذ بشهامج واضح للهاملحن 
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 اإلاطلب الثاوي: وظائف ومطخوياث وخصائص إدارة اإلابيعاث 

 جطور موكع إدارة اإلابيعاث ضمً الهيكل الخىظيمي  :أوال

وقُُت البُو مً أْذم الىقاةِ الدعىٍُٓت ابخذاء مً نملُت اإلآاًػت ئلى قهىس الىٓىد وئجمام نملُت  حهخبر 

 البُو والششاء، وئُْاٛ نملُت البُو، والخدطُل، وئجمام اإلابُهاث 

و ئداسة اإلابُهاث في الهُٙل الخىكُمي للمىكمت اسجبـ بالخؿىس الخ٘ىىلىجي وجؿىس نملُت ؤلاهخاط  ئن جؿىس مْى

ٓي ونلى الىدى ألاحي:و ُٓت واإلاُهىم الدعٍى  ألاوشؿت الدعٍى

 في مزحلت اإلافهوم ؤلاهخاجي: -

ٗان  ٗاهذ الجهىد مشج٘ضة نلى الهملُت ؤلاهخاظُت وصٍادة ؤلاهخاط ورلٚ لخُىّ ٖمُت الؿلب نلى الهشع ب٘شحر، و

د ٌشترون ٗل ما ًيخج لهذم الاهخمام باألوشؿت البُهُت غهُِ الن الانخٓاد العاةذ في جلٚ الُترة بان ألاَشا

ٗاهذ ألاوشؿت البُهت جخػو جىكُمُا ئلى ئداسة ؤلاهخاط أو ؤلاداسة اإلاالُت.  وظىد بذاةل.و

 مزحلت اإلافهوم البيعي: -

ت دوس ٖبحر في  لهب الخؿىس الخ٘ىىلىجي، وجؿىس الهملُت ؤلاهخاظُت وصٍادة ؤلاهخاط، وصٍادة نذد اإلاىكماث الخجاٍس

ادة الهشع وحهذد العل و خُض أضبذ الهشع ًٓاسب الؿلب مما دَو اإلاعإولحن في ؤلاداسة ؤلاهخاظُت ئلى ٍص

ً نلى جطٍشِ ؤلاهخاط وئْىام ألاَشاد نلى الششاء.  و العلو والبدض نً سظاٛ بُو ْادٍس ادة وجىَى الاظخمشاس بٍض

ذ جىظهذ هزه اإلاىكماث ئلى الُٓام باألوشؿت ؤلانالهُت و مداولت الخهٍش نلى  خاظاث وسيباث وفي هُغ الْى

ألاَشاد والخهٍش نلى ؾبُهت اإلاىاَعت في العىّ مما دَو ؤلاداسة ئلى الاهخمام بىقُُت البُو وبهؼ ألاوشؿت 

ُٓت.  الدعٍى

 مزحلت اإلافهوم الدطويلي الحدًث: -

والخىصَهُت وخطاةظ  في هزه اإلاشخلت جم الخىظه هدى العىّ والاهخمام باألوشؿت البُهُت التروٍجُت،

ونملُت الخهبئت والخًلُِ والدعهحر. والاهخمام بذساظت خاظاث وسيباث اإلاعتهل٘حن ويحرها مً اإلاىخج 

ُٓت ظمُذ ئداسة  ُٓت مما دَو ؤلاداسة ئلى ئوشاء ئداسة مخخططت بالىقاةِ الدعٍى ألاوشؿت الدعٍى

ٔ وأضبدذ ئداسة اإلابُهاث جابهت جىكُمُا لها وأضبدذ ووقُُت البُو ئخذي الىقاةِ الد ُٓت الدعٍى عٍى

 ّ ل ودساظت العى ً، الخمٍى  الخ. .…ألاخشي مشل: الششاء، الخىصَو، الىٓل، الخخٍض

 اهيا: وظائف ادارة اإلابيعاثث

اداسة اإلابُهاث ٖأي اداسة اخشي نلحها وقاةِ ًجب ان جٓىم بتهُئت اإلاعخلضماث اإلاؿلىبت إلهجاصها ولً٘ 

 الاخخالٍ في ؾبُهت ونىاضش هزه الىقاةِ.
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 اظخهشاع ووقاةِ ئداسة اإلابُهاث بالشٙل الخالي:وبشٙل نام ًمً٘ 

 ( وظائف إدارة اإلابيعاث1-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 .25داس اإلاِعشة لليشش والخىصَو،ص ،إدارة اإلابيعاث،مدمىد ظاظم الطمُذعي، سدًىت نشمان ًىظِ : اإلاصدر

 الخخؿُـ: وهٓطذ به بىاء نالْت مو الضباةً مشبدت.

 اإلاطادس: وحشمل ما ًلي: 

 ألاَشاد 

  ٛألامىا 

  اإلاىاد الخام 

  الخٓىُاث 

  اإلاهلىماث 

 العُؿشة: وحهني جُُٓم اإلااض ي وظهله دلُل للمعخٓبل. 

ض نلى جىظُه ألاَشاد للهمل َىّ اإلاهذٛ و  ٗان أدائهم مخىظـ. الُٓادة: جٖش  باألخظ الزًً 

ب: حهلُم سظاٛ البُو نلى ُُُٖت ئسغاء الضباةً.   الخذٍس

ُادتهم. الخىقُِ: ً نلى جىُُز وقُُت البُو ْو  اخخُاس ألاَشاد الٓادٍس

شمل:  ألاداء: َو

  .ٍجدُٓٔ ألاهذا 

  .بُو اإلاىخجاث وجدُٓٔ ألاسباح 

 .ًئسغاء الضباة 

 .الُ٘اءة في الاهجاص 

  الخأزحر 

 

 

 الخخطيط

 الطيطزة الخوظيف )اإلاخزحاث(ألاداء

 الليادة الخدريب

 )اإلادخالث(اإلاصادر 
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 ثالثا: مكاهت الهيكل الخىظيمي إلدارة البيع في اإلاىظمت:

 اإلابيعاث في اإلاىظمت: إدارةمكاهت   -1

ذ لِغ ببهُذ.  ها مخٓذما في الهُٙل الخىكُمي للمىكماث ولْى ٗاهذ جدخل مْى ان اداسة اإلابُهاث 

ٗان ال٘شحر لذيهم لبغ بحن الىقُُت البُهُت   ،ٔ ٗان هىإ نذم َهم صخُذ لىقُُت الدعٍى و

ُٓت و  ٓي الخذًض. وجؿىسه وجىىم الىقاةِ الدعٍى ٔ. ولً٘ بهذ جبني اإلاُهىم الدعٍى الدعٍى

 أضبدذ الىقُُت البُهُت أخذ الىقاةِ الدعىٍُٓت وئداسة اإلابُهاث جخػو جىكُمُا لها.

ُٓت وؤلاداسجان حهمالن مها وجخٙامل  ولٓذ أضبدذ الجهىد البُهُت ظضء مً الجهىد الدعٍى

 خٙامل ًمشل ظش الىجاح جدُٓٔ أهذاٍ ؤلاداسجحن.أوشؿتهما. ئن هزا ال

ُت  ج الدعىٍٓي حعهل نلى ئداسة اإلابُهاث جدذًذ الٓؿاناث العْى ئر أن ظمُو نىاضش اإلاٍض

اإلاعتهذَت، التروٍج للعلو والخذماث وتهُئت ألاَشاد الجخار ْشاس الششاء وجدذًذ أظهاس مىاظبت 

.ً  وجلبُت سيباث و خاظُاث اإلاشتًر

ُما ًلي شٙ ض ئداسة اإلابُهاث باليعبت للمىكمت.َو  ل جىغُحي ًبحن مٖش

 ( إدارة اإلابيعاث ضمً اإلافهوم الدطويلي الحدًث2-2شكل )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31اإلابُهاث. داس اإلاِعشة لليشش والخىصَو، ص ئداسةمدمىد ظاظم الطمُذعي، سدًىت نشمان ًىظِ،  :اإلاصدر

 اإلابيعاث ئدارةثاهيا: جىظيم

لٓذ حهذدث الخىكُماث باليعبت إلداسة اإلابُهاث ورلٚ هكشا للخًحراث و ؤلاظشاءاث والعُاظاث 

 البُهُت و الخدىالث الخاضلت نلى اإلادُـ الذاخلي والخاسجي للمىكمت.

 ومً بحن هزه الهىامل أو الخًحراث ألاظاظُت هزٖش:

  وسظاٛ البُو مو اسجُام وجىىم ً ٔ اإلاباشش.  ألاوشؿتجخُُؼ نذد اإلاعحًر التي قهشث مشل الدعٍى

ٔ الهاجِ و الاهترهِذ ... الخ.  البُو نً ؾٍش

 إدارة اإلاىظمت

 ٔ  ئداسة الدعٍى

 

ئداسة البدىر و 

ش  الخؿٍى

 ئداسة ألاَشاد

 

 إدارة ؤلاهخاج  إدارة اإلااليت 

جىميت و  إدارة

 جطويز الطلعت 

 

إدارة 

 اإلابيعاث

إدارة 

 الخدماث

إدارة 

 الدطعير

بحوث  إدارة

 الدطويم

Z 

إدارة 

 الترويج 

إدارة 

 الخوسيع 
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  جدشٙل  أضبدذحهذد الخىكُماث البُهُت والتي جدبو حًُحر الاظتراجُجُاث الهامت للمإظعت والتي

نبر  أو الضباةً  أو الخ٘ىىلىظُا. أو خعب الٓؿاناث والتي جخمدىس خىٛ اإلاىخىط او العىّ. 

ت   مخٓاؾهت ججمو مدىسًٍ او أٖثر ومً بحن الخىكُماث ال٘الظُُ٘ت هجذ:مطَُى

 :l’organisation géographiqueالخىظيم الجغزافي  -1

 ال تهخم باإلاىخىط او الضباةً ولً٘ جخمحز بخٓعُم ظًشافي مدذد.

 جىظيم إدارة اإلابيعاث حطب الخلطيم الجغزافي : (3-2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Marie-Agnes Blanc Et Marie-Paule Le Gall, Toute La Fonction Commerciale ,edDunod ,Paris ,2006,P11 

 

ش الهىامل الخالُت:الخىظيم حطب اإلاىخوج -2  : ًمً٘ اظخهماٛ هزا الخىكُم نىذ جَى

 .جىىم في اإلاىخىظاث اإلابانت والخطاةظ الخٓىُت لٙل مىخىط مما ًخؿلب سظاٛ البُو مخخطحن 

  بالًشع.حهذد اإلاىخىظاث مما ًجهل مً أن سظل البُو واخذ ال ًُي 

 .ًحهذد اصخاب الٓشاس نىذ الضبىن الىاخذ وحهذد الضباة 

 

 

 

 

 المبيعات إدارة

 3 الجهة المبيعات إدارة

 

Z 

 2 الجهة إدارة المبيعات

Z 

 1 الجهة إدارة المبيعات

 

Z  1مسؤول البيع  

 

مسؤول البيع 

2 

 

 

مسؤول البيع 

3 

 

 رجال البيع
 

 رجال البيع
 

 رجال البيع
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 ( الخىظيم حطب اإلاىخوج2-4 شكل)

 

 

 

 

Source Op–cit, p12 

 

 :الخىظيم حطب ألاضواق أو حطب الشبائً -3

ىىاث جىصَو جخؿلب هكشة مخخلُت  هزا الخىكُم ٌعخهمل نىذ جىظه اإلاإظعت ئلى ألاظىاّ ْو

 مشال: الٓؿام الهام والٓؿام الخاص، الضباةً الهامحن والطىانُحن.

 

 ( الخىظيم حطب ألاضواق أو الشبائ2ً-5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Op-cit, p13 

 

هالت لخدُٓٔ الخىظيم اإلازهب -4 ٗاَُت َو : في بهؼ ألاخُان ْذال جٙىن الخىكُماث العابٓت 

ٓخحن او أٖثر في جىكُم وجىكُم ألاوشؿت  باإلاإظعت. آلامش الزي ًذَو بها ئلى اظخخذام ؾٍش

ٗان جىكم وقُُت البُو نلى أظاط اإلاُخىح أوال ،وجىكُمها نلى أظاط  الىقاةِ في آن واخذ. 

 ظًشافي زاهُا.

 

 

 إدارة اإلابيعاث

 Z مطؤول اإلاىخوج  

 

 

X مطؤول اإلاىخوج     

 

 

Y مطؤول اإلاىخوج     

 

 

X رحال البيع   

 

 

Y رحال البيع   

 

 

 

 Z رحال البيع

 

 

 

 إدارة اإلابيعاث

 مطؤول الشبائً أو الطوق 

Y 

 مطؤول الشبائً أو الطوق 

Z 

 رحال البيع

 

 رحال البيع

 

 رحال البيع

 مطؤول الشبائً أو الطوق 

X 
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 .اإلاطلب الثالث مفهوم مزاحعت اإلابيعاث

التي جٓىم بها اإلاإظعت مً اظل خماًت أضىلها حهخبر اإلاشاظهت الذاخلُت ٖما ظبٔ الزٖش مً اهم الهملُاث 

ت والًش ولهذٍ جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاعُؿشة.  وأمىالها مً العْش

 اإلابيعاث  مزاحعتأوال حعزيف 

 .اإلابيعاث 1

ٗان ًٓىم نلى اهخاط العلو والخذماث وبُهها  حهخبر اإلابُهاث اإلاطذس الشةِس ي إلًشاداث أي مششوم ججاسي ظىاء 

ابت ًإدي ئلى او ششاء العلو ْطذ ب ُهها دون ئظشاء أي حهذًل نلحها. ونلُه َان أي تهاون او جٓطحر في الْش

 غُام ظضء مً ئًشاداث اإلاإظعت مما ًإزش ظلبُا نلى الشبدُت ودسظت العُىلت وؤلاهخاظُت.

ابت نلى  ابت داخلُت ًُ٘ل جدُٓٔ الْش وللمداَكت نلى أمىاٛ اإلاششوم ًخهحن نلى ٗل مإظعت وغو هكام ْس

ُما ًلي اهم الٓىانذ الشةِعُت التي ًخػمجها العل و اإلابانت وجدطُل ُْمتها ودَو الُ٘اًت البُهُت للمششوم َو

 3هزا الىكام نادة.

 .حز نملُاث البُو في ئداسة خاضت بها هي ئداسة اإلابُهاث  جٖش

 .الُطل بحن نملُاث البُو وحعلُم اإلابُهاث وجدطُلها 

 :وان جٓىم هزه ؤلاداسة بطُت أظاظُت نلى

 .جىُُز هزه العُاظاث بهذ ئْشاسها 

 .وغو الٓىانذ التي جىكم اليشاؽ البُعي وئظشاءاث البُو الخاسظُت 

 .ابت نلى نملُاث البُو في مشاخلها اإلاخخلُت  الْش

 .دساظت ألاظىاّ للخهٍش نلى سيباث معتهلٙي العلو والخذماث مىغىم الخجاسة 

 .الذناًت و ؤلانالن والتروٍج للعلو و الخذماث 

 ٓي ؾلباث الهمالء و الهمل نلى جىُُزها بالششوؽ و ألاصمىت اإلاخُٔ نلحها.جل 

 .دساظت اإلاشاٖض اإلاالُت للهمالء و وغو خذود الاةخمان و أظاٛ العذاد التي جمىذ لهم 

 .اْتراح العُاظت البُهُت 

 .ت اإلابُهاث و مخابهتها  ئمعإ السجالث و البؿاْاث الالصمت لػبـ خٖش

                                                             

بابا خويا ربيعة، التدقيق احملاسيب على ادلبيعات يف مؤسسة اقتصادية، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية و عيسى حفصية، 3
 .37،ص0202التجارية و علوم التسيري، ختصص حماسبة و تدقيق، جامعة البويرة، اجلزائر،
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  ش دوسٍت نلى اإلابُهاث ٖمُت و ُْمت، مىصنت بدعب ألاضىاٍ و بدعب اإلاىاؾٔ و ألاظىاّ ئنذاد جٓاٍس

ت ألاخشي. اث ؤلاداٍس هها ئلى ؤلاداسة الهلُا و يحرها مً اإلاعخٍى  اإلاخخلُت و َس

ًدذد مجلغ ؤلاداسة أظهاس بُو ألاضىاٍ اإلاخخلُت، و الٓىانذ اإلاىكمت للخطىم و الخاالث التي ًمىذ َحها 

 الهمىلت و الخاالث التي جمىذ َحها للًحر.للهمالء، و َئاث 

و مً أهم مبادب اإلابُهاث اهه ئرا جم البُو بؿلباث أو نٓىد آن ًخطظ دَتر خاص لهزه الؿلباث أو الهٓىد، 

ام مدعلعلت و أخحرا أن جٙىن  ش أمش ضٍش البػانت مً اإلاخاصن و أن جٙىن هزه الُىاجحر راث أْس و أن ًخم جدٍش

 اإلابُهاث و ألاضىٛ. هىإ مشاْبت خاضت نلى

 ثاهيا أهداف مزاحعت اإلابيعاث

 4ٌععى اإلاشاظو ئلى جدُٓٔ ألاهذاٍ الخالُت نىذ مشاظهخه لهزه اإلابُهاث

 .حسجُل نملُاث البُو بالذَاجش الخاضت بها، و بالُٓم الصخُدت 

 .مهٓىلُت نمل البُو اإلاسجلت بالذَاجش 

 ظ اإلاشخظ بزلٚ.نملُاث البُو اإلاسجلت بالذَاجش جم ئنذادها مً الصخ 

 .نملُاث البُو اإلاسجلت بالذَاجش جخظ ٗل الهملُاث دون أي هٓظ 

 .نملُاث البُو اإلاسجلت بالذَاجش جخظ بػانت جم شخجها َهال لهمالء خُُٓٓحن 

 .صخت الخىظُه اإلاداظبي لهملُاث البُو 

 .حسجُل نملُاث البُو في الُترة اإلاالُت الخاضت بها 

  نملُاث البُو.صخت حسجُل جُاضُل و ئظمالُاث 

 : ثالثا إحزاءاث اإلازاحعت الواحب إجباعها لخحليم ألاهداف

 5: جخمشل ئظشاءاث اإلاشاظهت الىاظب ئجبانها لخدُٓٔ ألاهذاٍ َُما ًلي

 .ابت الذاخلُت نلى نملُاث البُو  الخطىٛ نلى مهلىماث نً هكام الْش

 .أداء َدظ ئظشاتي للخأٖذ مً جؿبُٔ الىكام ٖما هى مشظىم و مدذد 

  مشاظهت خعابُت لُىاجحر البُو حشمل نملُاث الجمو و الؿشح و الػشب، و اخدعاب الخطم الخجاسي

 و ٖزا مشاظهت خعابُت لذَتر ًىمُت اإلابُهاث.

                                                             

 .020-022، ص0200موزعون، االردن، حامد طلبة، حممد ابو هيبة، اصول ادلراجعة، زمزم ناشرون و 4

 .023-022نفس ادلصدر،ص5
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  مؿابٓت ألاظهاس الىاسدة في ضىس الُىاجحر مو ْىاةم ألاظهاس اإلاهخمذة أو مو الُٓىد اإلابرمت مو الهمالء

 الخُُٓٓت.للخأٖذ مً أن البُو جم باألظهاس 

  مؿابٓت ضىس َىاجحر البُو مو ؾلباث الهمالء للخأٖذ مً ظذًت اإلابُهاث و مً أنها جمذ لهمالء

 خُُٓٓحن.

  مؿابٓت ضىس َىاجحر البُو مو معدىذاث الصخً و مو ما ُْذ بذَتر ًىمُت اإلابُهاث، مو ئنؿاء أهمُت

خ الصخً. خ الهملُت مو جاٍس  خاضت إلآاسهت جاٍس

 ضىس َىاجحر البُو و ًىمُت اإلابُهاث مو بؿاْاث الطىِ و سجل البػانت الطادسة و اظدىاد  مؿابٓت

معانذ اإلاخاصن، و سجل البىابت للخأٖذ مً خشوط البػانت َهال، و بالخالي الخأٖذ مً أن اإلابُهاث 

 خُُٓٓت و لِعذ وهمُت.

  ٛبذَتر ًىمُاث اإلابُهاث. ابختشالًخأٖذ اإلاشاظو أزىاء الُدظ أإلاعدىذي مً نذم ُْذ مبُهاث ألاضى 

  ًت، و رلٚ للخدٓٔ م مشاظهت اهخٓادًه للمبالٌ ال٘بحرة بشٙل يحر نادي و الهملُاث يحر اإلاألَى

 مهٓىلُت اإلابُهاث اإلاسجلت بالذَاجش.

  ًىظه اإلاشاظو نىاًت خاضت لهملُاث البُو الهامت التي جشبذ بالذَاجش في نهاًت العىت َهي جشيب ئداسة

ُم أسباخها بازباث مبُهاث وهمُت زم ئنادتها في بذاًت الُترة اإلاىالُت ٖمشدوداث ميشاة في جطخ

 اإلابُهاث.

ونلُه َاهه نلى اإلاشاظو جدبو هزه ؤلاظشاءاث ختى جخم مشاظهت اإلابُهاث بشٙل ظُذ ودُْٔ إلاداسبت أي مداولت 

ت ْذ جدذر داخل اإلاىكمت، وبالخالي جدُٓٔ أهذاَها.  يش او اخخالط او ظْش

 :الخطواث اإلاخبعت لخىظيم إدارة اإلابيعاث ا:رابع

يالبا ما ًىظذ جىكُم ْاةم للمإظعت جبذأ مىه في ئنذاد بىاء هُٙل جىكُمي ظذًذٖما اهه مً اإلامً٘ للمذًش 

و ألاوشؿت اإلاشجبؿت بها بشٙل نام ًمً٘ ئًشاد الخؿىاث آلاجُت  أن ًُٓم هُ٘ال جىكُمُا ظذًذا للمبُهاث

 6الخىكُمي للمبُهاث أو ختى الهمل نلى حهذًل الهُٙل الٓاةم ٖما ًلي:اإلاشجبؿت ببىاء الهُٙل 

 ,الخؿىة ألاولى في ئوشاء جىكُم ظُذ للمبُهاث هى جدذًذ أهذاٍ مدذدة ًمً٘ جدُٓٓها : جدذًذ ألاهذاٍ-

ٖما ْذ ًٓىم مذًش  ,رلٚ اهه مً الؿبُعي أن جٓىم ؤلاداسة الهلُا بخدذًذ جلٚ ألاهذاٍ الهامت للمإظعت

بُهاث بخدذًذ أهذاٍ ئداسة اإلابُهاث و التي ْذ جٙىن نلى شٙل جدُٓٔ ناةذ مىاظب أو ضافي سبذ مىاظب اإلا

نمىما حعخخذم ألاهذاٍ ٖمششذ في جىُُز العُاظاث وجدذًذ الخؿـ و ,أو جدُٓٔ الدجم ألامشل للمبُهاث

خاضت ,ْذس ٖبحر مً ألاهمُت أما ألاهذاٍ الٓطحرة اإلاذي َهي نلى ,دسظت هجاح ؤلاظتراجُجُت الهامت للمإظعت 

ٓت ظهلت.  نىذما جٙىن مدذدة وواضخت .ألامش الزي ًمً٘ ئداسة اإلابُهاث مً حعُحر أنمالها بؿٍش

                                                             
 10،ص0225األردن، الطبعة اخلامسة،,دار وائل للنش،,حممد عبيدات و آخرون، إدارة ادلبيعات والبيع الشخصي،6
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2 

 

 جحدًد اإلاهام التي جخوالها اإلاؤضطت:-

اث الىاضخت  بحن الىقاةِ  هأخزمً الانخباساث ألاظاظُت باليعبت للخىكُم الجُذ أن  في الخعبان الُش ْو

وألاوشؿت التي جٓىم بدىكُمها،ألظل جدذًذ الىقاةِ الهامت وأهىام اليشاؾاث اإلاخخلِ. ًلضم ئظشاء جدلُل 

أهذاٍ ئداسة اإلابُهاث بىغىح، ٖما أن الىقاةِ التي جىكمها ئداسة اإلابُهاث هي في الىاْو الىقاةِ هُعها 

ألاخشي اإلاشابهت، أما الاخخالَاث َخٙىن في الخُاضُل مو ئقهاس ألاهمُت اليعبُت  اإلاىظىدة في اإلاإظعاث

ٗاَت الىقاةِ الُشدًت،  اإلاهؿاة في 

 الوظائف: إلىجحويل اإلاهام -3

ٓت  الخُٓٓت اهه ًجب جخطُظ الىاظباث و اإلاعإولُاث التي ًخػمجها جىُُز الهمل في ئداسة اإلابُهاث بؿٍش

ٗاَت ا لىقاةِ الٓاةمت، ٖما ًجب جٓعُم ألاوشؿت وججمُهها في مجمىناث، خُض ًخم مىؿُٓت باليعبت الى 

ججمُو اإلاهام اإلادشابهت داخل ْعم واخذ ٌشٍش نلُه سةِغ واخذ ٖما ًجب نلى مخؿؿي الخىكُم أن ًأخزوا 

ت داخل ٗل ئداسة ئر اهه مً ألاوعب اظخخذام اْل  في الخعبان نذم ئوشاء نذد ٖبحر مً اإلاإظعاث ؤلاداٍس

ٓت ظهلت نذ ت التي حعمذ لإلداسة أن جخىلى اإلاهام اإلالٓاة نلى ناجٓها زم جىُُزها بؿٍش اث ؤلاداٍس د في اإلاعخٍى

 .ومِعشة

 :الخيطيم والزكابت-4

ٗل سةِغ في ئداسة اإلابُهاث ًىظذ جدذ ظلؿخه نذد مً اإلاشؤوظحن، وبالخالي ًجب ان ًضود باألدواث التي 

ابت نلى مشؤوظُه مو الُٓام بخيعُٔ ظهىدهم، ًػاٍ الى رلٚ ألاَشاد الذًً  ًدخاط ئلحها والتي جم٘ىه مً الْش

ذ  ُلها خُض ال ًتٕر لهم الْى ًملٙىن ظلؿاث مهُىت أن ال جلٓى نلحهم معإولُاث ضخمت والتي ال ًمً٘ جٖى

.ً  الالصم للُٓام بخيعُٔ ظهىد آلاخٍش

ألاخحرة بذوسها جدبو الخؿىاث الخالُت ٖما أششها ان اإلاإظعت جدبو خؿىاث لخىكُم ئداسة اإلابُهاث َان هزه 

 7للُٓام بذوسة اإلابُهاث والتي جخمشل َُما ًلي:

بىلها.-  جلٓي أوامش الضباةً ْو

 حسجُل أوامش الضباةً.-

                                                             
األول، دار الثقافة للنشر و حسني امحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، مراجعة احلسابات ادلتقدمة اإلطار النظري و اإلجراءات العلمية، اجلزء 7

 .24، ص0226التوزيع، عمان، األردن، 
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ٗان رلٚ مؿلىبا.-  اإلاىآَت نلى البُو ألاظل ئرا 

 حعلُم البػانت و الخذماث.-

 اإلاخخطت.حسجُل ال٘مُاث اإلاعلمت اإلاصخىهت في سجالث اإلاخاصن -

 ئنذاد الُىاجحر.-

 جدذًذ جٙلُت البػانت اإلابانت.-

 اظخالم الىٓذًت.-

 وشاؽ جدطُل الخٓىّ للخعاباث الجامذة.-

 .بحث الثاوي: الزكابت واإلازاحعت الداخليت على اإلابيعاثاإلا

ابت الذاخلُت جشاعي  َُه حهخمذ اإلاإظعت نلى نذة ؾّش للبُو، لزلٚ البذ مً وظىد هكام مد٘م وظلُم للْش

مخخلِ الؿّش اإلاهخمذة للبُو، والعُاظاث اإلاىضخت لزلٚ، ومً زم جأحي مهمت اإلاشاظهت الذاخلُت للخأٖذ مً 

 مذي ضذّ اإلاهلىماث.

 الزكابت الداخليت على البيعاث: اإلاطلب الاول:

ابت الذاخلُت التي ًخػمً مجمىنت مً نملُاث اإلاشاْبت اإلاخخلُ ت تهخم اإلاإظعاث بىغو وجطمُم هكام الْش

والتي جخظ الجىاهب الخىكُمُت واإلاداظبُت واإلاالُت، ورلٚ لػمان خعً ظحر الهمل في اإلاإظعت و الخُٓذ 

ابت الذاخلُت  بالعُاظاث اإلاىغىنت. ونلُه هخؿّش في هزا اإلاؿلب الى دساظت هكام الْش

 مفهوم الزكابت الداخليت: اوال:

ابت الذاخلُت في ٗل اإلاجاالث وألاوش ؿت الاْخطادًت، وفي مهكم البلذان، وفي الٓؿام دخل مُهىم هكم الْش

ابت الذاخلُت ولً٘ ما لىخل ِ اإلاخىاولت لىكام الْش انها جطب في  الخاص والهام، ٗل هزا أدي الى حهذد الخهاٍس

ِ هزٖش بهؼ الخهاٍسِ الخذًشت.  مجشي واخذ. ومً بحن هزه الخهاٍس

  الخعزيف الاول:

ا ها اإلاههذ الُشوس ي للمشاظهت، الْش ػو  IFACIبت الذاخلُت نَش نلى انها:"هكام في اإلاإظعت مدذد ومهٍش ٍو

ُاث و ؤلاظشاءاث و الانماٛ  ه مجمىنت مً اإلاعإولُاث، وهى ٌشمل مجمىنت مً اإلاىاسد و العلٖى جدض جطَش

ػمً ُٖاءة  ,التي جدىاظب مو خطاةظ ٗل مإظعت،ٖما اهه ٌعاهم في العُؿشة نلى أوشؿتها بُهالُت  ٍو
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م٘جها مً  ٗاَت اإلاخاؾش اإلاإزشة نلحها  ألاخزاظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت مً ظهت ٍو ٓت مىاظبت  في الخعبان و بؿٍش

 8بما َحها الدشًُلُت و اإلاالُت مً ظهت أخشي 

 

 : الخعزيف الثاوي

ٙي للمداظبحن الٓاهىهُحن  تها لجىت ؾشاةٔ الخذُْٔ اإلاىبشٓت نً اإلاههذ ألامٍش نلى انها جخمشل في جلٚ  AICPAنَش

بهذٍ خماًت أضىلها و غبـ و مشاظهت  ,الخؿت الخىكُمُت و ألاظالُب اإلاخبهت مً ْبل ؤلاداسة في اإلاإظعت

البُاهاث اإلاداظبُت و الخأٖذ مً دْتها ومذي ئمٙاهُت الانخماد نلحها وصٍادة الُ٘اًت الاهخاظُت و حصجُو 

ت اإلا  9ىغىنتالهاملحن نلى الخمعٚ بالعُاظاث ؤلاداٍس

 الخعزيف الثالث:

تها لجىت خماًت اإلاىكماث  نلى انها "نملُاث وغهذ مً ْبل مجلغ ئداسة اإلاإظعت ومىقُحن cosoٖما نَش

حر الخماًت الٙاَُت والخأٖذ مً ئمٙاهُت جدُٓٔ اإلاإظعت ألهذاَها و اإلاخمشلت في: ً، لخامحن وجَى  آخٍش

 ُٖاءة الهملُاث الدشًُلُت . -

ش اإلاالُت.  - ُت في الخٓاٍس  اإلاىزْى

 الالتزامُت بخؿبُٔ الٓىاهحن والخىكُماث. -

ابت الذاخلُت هي مجمىنت مً الىظاةل والٓىاهحن التي جىغو مً  ِ العابٓت وعخخلظ أن الْش مً الخهاٍس

ؾٍش ؤلاداسة مً اظل الهمل نلى غمان الخد٘م في وقاةِ اإلاإظعت، بًُت الىضىٛ الى حعُحر َهاٛ 

ت التي جٓىم بها. للهملُاث  اإلاالُت وؤلاداٍس

ابت الذاخلُت هي نباسة نً مخؿـ جىكُمي مً اإلاىاهج وؤلاظشاءاث اإلادذدة مً ؾٍش ؤلاداسة لخدُٓٔ  ئرا الْش

ٗاخترام ظُاظاث الدعُحر واإلاداَكت نلى ألاضىٛ، ورلٚ باالنخماد نلى مجمىنت مً الىظاةل  أهذاٍ مهىُت 

ابت ٖخؿت جىكُمُت. و ؾّش و ئظشاءاث و  ُما ًلي ظشد لألهذاٍ الذاةمت اإلاىظىدة في الْش مٓاًِغ مخخلُت. َو

ابت الذاخلُت  10الذاخلُت نلى شٙل ألاهذاٍ الذاةمت للْش

 ٗل ؤلاظشاءاث اإلاخخزة في حعُحر ألانماٛ و الىقاةِ نلحها أن حعمذ بالخماًت اإلاشلى لألضىٛ. : حماًت ألاصول -

                                                             
8.http//www.IFACI.Com/IFACI/connaitre-l-audit-et-le-contrôle-interne/definitions-de-l-audit-et-de-contrôle-

interne-78-html. 

 .005خالد امني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره،ص9

10RedaKhellassi, Le Contrôle Interne Des Organisation, Edition Houma, Alger, 2013, P53-54. 
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أي نلى الجمُو الخشص نلى ئنؿاء وحسجُل اإلاهلىماث الىىنُت و الٓابلت  جحليم الىوعيت في اإلاعلوماث:-

 أًً هجذ هىا خشص اإلاعإولحن اإلاالُحن في الخد٘م في اإلاهلىمت اإلاالُت.  ,للمشاْبت

 هٓطذ اخترام ؤلاظشاءاث الذاخلُت والخاسظُت. :احترام ؤلاحزاءاث-

ابت ال الخحليم ألامثل للموارد- ذٛ رلٚ نلى أن الْش ذاخلُت لم جىظذ لخدُٓٔ مبذأ مهحن بل ًجب أن : ٍو

ٔ الاظخهماٛ الاْخطادي والِ٘ء للمىاسد. جب نلى ٗل َشد أن ًيشذ الُهالُت، ورلٚ نً ؾٍش  جخهذي رلٚ ٍو

 :ثاهيا: جلييم هظام الزكابت الداخليت على اإلابيعاث

ابت خعب اظخماسة في الًالب ابت الذاخلُت إلاإظعت مدل الْش ، هىإ اظخماساث همىرظُت ًخم جُُٓم هكام الْش

لٙل نملُت مً نملُاث الاظخًالٛ، الا ان اإلاشاظو هكشا للخبرة والخجشبت وممحزاث اإلاإظعت ًخطىس الاظخماسة 

 اإلاىاظبت.

 كوائم الاضخلصاء:-1

لٙل وقُُت مً وقاةِ اإلاإظعت ْاةمت اظخٓطاء خاضت بها، ومجمىنت مً الششوؽ التي حهمل هزه ألاخحرة 

شها، مً خالٛ دوسة اإلابُهاث هىإ َدظ لٙل اإلاىخجاث اإلاشظلت نلى جدُٓٓها و  نلى اإلاخذخل الخأٖذ مً جَى

ش او يُاب  للضباةً )البُو( جمذ َىجشتها وان ٗل اإلابالٌ التي مدل البُو َىاجحر ْابلت للٓبؼ، ولُدظ مذي جَى

 11إظعت مىغىم الذساظت هزه ألاهذاٍ أو أخذهما ًمال  اإلاشاظو اظخماسة خاضت أزىاء مشوسه في مطالح اإلا

ابت الذاخلُت خُض  َهذا ألاظلىب ٌهخبر مً ألاظالُب ألاٖثر اظخهماال مً  ؾٍش اإلاشاظهحن لخُُٓم هكام الْش

جٓىم بهؼ اإلاإظعاث او مٙاجب اإلاداظبت و اإلاشاظهت بخدػحر ْاةمت همىرظُت حشمل مجمىنت واْهُت مً 

 ,الهملُاث الىٓذًت  : خاضت الهملُاث اإلاهخادة مشل ,إظعتألاظئلت التي جدىاٛو ظمُو هىاحي اليشاؽ داخل  اإلا

ًٓىم اإلاشاظو بخىصَو هزه الٓاةمت مً ألاظئلت نلى  ,والبىىٕ  ,وأسضذة الذاةىحن ,نملُاث الششاء و البُو 

ابت الذاخلُت اإلاؿبٔ  ,اإلاىقُحن لخلٓي ؤلاظاباث نلحها ٍى نىذ مذي َهالُت هكام الْش و مً جم جدلُلها للْى

مً ألاَػل أن جٓعم ْاةمت ألاظئلت ئلى نذة أظضاء ًخطظ ٗل ظضء مجها مجمىنت مً ألاظئلت  ,عت باإلاإظ

جخهلٔ باخذي مجاالث اليشاؽ وفي مهكم الخاالث جػم هزه ألاظئلت للخطىٛ نلى ئظاباث "وهم"او"ال خُض 

ابت الذاخلُت.  ان ؤلاظابت بالىُي "ال" حهني اخخماٛ وظىد هٓظ في الْش

 12: ألاظلىب هزٖش ما ًليمً مضاًا هذا 

ٔ جطمُم مجمىنت مً ألاظئلت لٙل مجاٛ. -  ئمٙاهُت حًؿُت ظمُو اإلاجاالث التي تهم اإلاشاظو نً ؾٍش

                                                             
كرة لنيل شهادة ادلاسرت ،كلية العلوم االقتصادية فرع علوم التسيري ذ الزبائن ،م–زهار سهام ،ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة االقتصادية دورة مبيعات 11

 .42،ص0202،ختصص حماسبة و تدقيق ،جامعة البويرة ،اجلزائر،

 43مرجع سبق ذكره صزهار سهام ، -12
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ئمٙاهُت اظخخذام مبذأ الخىمُـ في ئنذاد الٓىاةم، مما ًجهل مً اإلامً٘ اظخخذامها ْبل البذا في  -

ٗاَُت.  نملُت اإلاشاظهت بُترة 

 ً ؾٍش أشخاص اْل جأهُال و خبرة.ئمٙاهُت اظخخذام هزا ألاظلىب م -

 

 

 ٖما لهزا ألاظلىب مجمىنت مً الهُىب مجها:

َشد أو مجمىنت مً ألاَشاد نً ألاظئلت اإلآذمت، التي جشجبـ بيشاؽ ظمُو الهاملحن بالىخذة  ئظابت -

ٗاهىا جدذ ئششاَهم أم ال، مما ًجهل ؤلاظاباث التي هدطل نلحها جمشل وظهت هكش مً أظاب  ظىاء 

 نلى ألاظئلت َٓـ ولِغ وظهت الٓاةمحن بالهمل َهال.

ٗاَُت  - ابت الذاخلُتحهخبر ؤلاظابت ب"وهم" أو"ال"يحر  ٗاملت نً مذي َهالُت هكام الْش  .إلنؿاء ضىسة 

ْذ ال جطلح الٓىاةم الىمؿُت التي ٌهذها اإلاشاظو لجمُو الخاالث، مما ًخؿلب ئنذاد نذة همارط مً  -

ذ وظهذ اإلاشاظو. ٓا للخالت التي ًخهامل مهها، مما ٌعدىُذ ال٘شحر مً الْى  ألاظئلت َو

ض نلى ألا  - حز نلى ألاَشاد أو أظلىب ْىاةم الاظخٓطاء ًٖش نماٛ التي ًخم جىُُزها أٖثر مً التٖر

 اإلاجمىناث التي جإدي هزه ألانماٛ.

مو وظىد خؿش اخخماٛ , ؤلاظابت نلى ألاظئلت ًمً٘ لها أن جٙىن سوجُيُت دون ؤلاشاسة ئلى ما ًخم َهال -

ئرا لم ًؿشأ  أن جىٓل ئظاباث العىت اإلااغُت نلى ْاةمت أظئلت العىت الخالُت خاضت اإلااغُت نلى

 نلحها أي حهذًل.

 : مً خالٛ هزا ظىهشع الجذٛو ألاحي الزي ًمشل ْاةمت اظخٓطاء ًخٙىن مً أظئلت خاضت باإلابُهاث

 اضخبيان الزكابت الداخليت لدورة اإلابيعاث. (: 1-2)الجدول ركم 

 اإلاالخكاث  ال  وهم  ألاظئلت

 هل جخػو ؾلباث الضباةً للُدظ واإلاىآَت مً ْبل  

 ْعم اإلابُهاث     -

 ْعم الاةخمان -

   

 هل حعخخذم ئخؿاساث جُُذ شخً البػانت التي جدمل  

اما مدعلعلت معبٓا     أْس
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 هل ًخم َدظ الُىاجحر بٓطذ الخدٓٔ مً دْت  

 ال٘مُاث الىاسدة بها  -

 ألاظهاس اإلاعخخذمت-

 الهملُاث الخعابُت -

 ششوؽ البُو -

   

    الُىاجحر بأوامش الششاء الىاسدة مً الضباةً  هل ًخم مٓاسهت

  ٔ  هل حهالج الهىاضش اإلاشدودة بطىسة واضخت نً ؾٍش

 الاظخالم 

   

بها بىاظؿت ْعم أخش يحر ْعم  هل ًخم جلخُظ الُىاجحر و جبٍى

ابت نلى اإلابُهاث اإلاسجلت  الخعاباث و رالٚ ٗىظُلت للْش

   

 اإلابُهاث الخالُت بشٙل واضح وبطىسة هل ًخم مهالجت

 ممازلت للمبُهاث الهادًت للضباةً  

 اإلابُهاث للمىقُحن  -

 اإلابُهاث الىٓذًت -

   

 هل ًمً٘ مؿابٓت سبـ وخذاث اإلابُهاث مو وخذاث  

اث او ؤلاهخاط واإلاخضون.   اإلاشتًر

   

ت و اإلاطذس   .119،ص 2007الخؿبُٔ، مإظعت الىساّ لليشش و الخىصَو، ألاسدن،ًىظِ مدمىد ظشبىم، مشاظهت الخعاباث بحن الىكٍش

 13شبكت جحليل اإلاهام

                                                             
 45-44مرجع سبق ذكره صزهار سهام ،13
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جمً٘ هزه الشب٘ت مً الشبـ بطىسة واضخت بحن الُطل في الىقاةِ بشٙل ظلُم، َهزا مً اخخطاص 

ت  اإلاطالح ؤلاداسة الهلُا ئن هزه الشب٘ت بُػلها ًخم الخأٖذ مً مذي جؿبُٔ مبذأ الُطل بحن اإلاهام ومهَش

ل ئلحهم مهام أٖثر أو اْل مً الالصم.  واإلاىقُحن الزًً جٗى

ادة مً الخىغُذ ظىهشع الٓاةمت الخالُت:    للٍض

 

 شبكت جحليل اإلاهام للمبيعاث( :2-2) الجدول ركم

مطلخت  اإلاهام:

 الخجاسة 

امحن  اإلاذًش

 اإلاخضن 

اإلاذًش  اإلاداظب 

 اإلاالي 

      ئمعإ الؿلبُت   

ذسجه نلى الدعذًذ        اخخباس مالءة الضبىن ْو

      الترخُظ باسظاٛ البػانت  

      اإلاىآَت نلى ششوؽ الدعذًذ 

      جٓلُب البػانت اإلاهذة لإلسظاٛ 

      ئنذاد الُاجىسة 

      مٓاسهت ؾلب البػانت بالُاجىسة

      مٓاسهت وضل الاسظاٛ بالُاجىسة

      اإلاداظبيانذاد الُٓذ 

      مشاْبت الُٓذ اإلاداظبي

      الدسجُل في ًىمُت اإلابُهاث

      الدسجُل في خعاباث الضباةً

      انذاد محزان مشاظهت الضباةً
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 14وركت هشف وجحليل اإلاشكل:

اتو" أو"وسْت الخدلُل" أو"وسْت جُُٓم اإلاشاْبت الذاخلُت".وهي نباسة نً وزُٓت سظمُت،   حعمى أًػا "وسْت الْى

ش الخىضُاث الالصمت.  والتي حعمذ للمشاظو للخىضل ئلى ظشد اإلاشٙل والىضىٛ ئلى جدٍش

 وركت هشف و جحليل اإلاشكل ( :6-2)الشكل ركم 

م   FRAP N مشظو وسْت نمل ْس

 Problème اإلاشٙل

 Constat اإلاهاًىت

 Causes ألاظباب

                                                             
14J.Renard,Op-cit,p267-269. 

      انذاد محزان مشاظهت خعب الشضُذ

      مٓاسهت محزان اإلاشاظهت /خعاب الضباةً

      ئنذاد ٖشِ الضباةً

      بالخعاباثمٓاسهت ال٘شٍى 

      ئسظاٛ َاجىسة اإلاشدوداث

مٓاسهت محزان مشاظهت الضباةً بالخعاباث الُشدًت 

 للضباةً

     

      ئسظاٛ الاخخجاظاث للضباةً

      اظخًالٛ ألاظىبت 

      ئنؿاء ألامش بخمذًذ َترة الدعذًذ 

      اإلاشآَت نلى الخطم 
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 Conséquences الىخاةج

 Recommandations الخىضُاث

....مطادّ نلحها مً ْبل...  Etabli par …..Approuvé par..... خػشث مً ؾٍش

Source : Jacques Renard, théorie et pratique de l’audit interne, Edition d’Organisation, 7 éme édition, France, 2010,p 

269. 

ُما ًلي هٓىم بششح  5مً خالٛ الشٙل هالخل ان وسْت ٖشِ و جدلُل اإلاهام ْعمذ الى  اظضاء)اْعام( َو

 : لهزه ألاْعام

ٗل وسْت جدىي مشٙل واخذ.خُض  ,ًذون َحها ألاخؿاء و اإلاشاٗل التي اٖدشُها اإلاشاظو : اإلاعاًىت -

 ٛ  : الٓانذة جٓى

 15معاًىت واحدة = وركت و هشف و جحليل اإلاشكل واحدة.

لً٘ هىإ خاالث اظخصىاةُت خُض هجذ بهؼ اإلاهاًىاث لها ضلت ببًػها البهؼ )هُغ الؿبُهت،و هُغ 

 و هزا في هُغ وسْت ٖشِ و جدلُل اإلاشٙل.,ألاظباب و هُغ الىخاةج(

 ألاضباب  -

ٓت ًخهحن نلى اإلاشاظو أن ًٓىم بالبدض نً الاظباب التي ا دث ئلى قهىس اإلاشٙل ورلٚ باظخهماٛ الؿٍش

البعُؿت للخمعت مُادًً والتي مً اإلامً٘ مً خاللها اًجاد اإلاشٙل وهي الُذ الهاملت، اإلاٙان، اإلاادة، آلاالث، 

 الؿّش وهزه الىٓاؽ الخمعت هي التي جمشل اإلادؿاث الشةِعُت لُهم اإلاشٙل.

 الىخائج -

 بب اإلاشٙل وهي هخاةج مالُت هخاةج اْخطادًت هخاةج جٓىُت هي الىخاةج التي ًمً٘ أن ًطل ئلحها بع

 الخوصياث  -

حهذ بمشابت الىطاةذ والخىظحهاث التي ًٓذمها اإلاشاظو الذاخلي ختى ال ًٙىن هىإ انادة ؾشح اإلاشٙل، وإلنذاد 

 : هزه الخىضُاث ًجب ؤلاظابت نلى العإالحن الخالُحن

 ؟  ما ًجب نمله ختى ال هطل للمشٙل مشة أخشي  -

                                                             
15J.Renard,Op-cit,270 



اإلازاحعت الداخليت على اإلابيعاث                                                         الفصل الثاوي :                

 

54 
 

ش أو حًُحر أو جٓذًم ئغاَت ظذًذة؟ - ابت الذاخلُت التي حعمذ بخؿٍى  ما هي نىاضش الْش

 ًجب ان جطاى ٖزلٚ بشٙل ٌعانذ نلى جدعحن ؤلاظشاءاث والىكم والخد٘م في الدعُحر و اإلاخاؾش.  

 ثالثا مطدىداث وسجالث دورة اإلابيعاث 

ىٍ جشجبـ اإلاعدىذاث والسجالث نلى الىقاةِ الخاضت باإلاإظعت بهز ه الذوسة ونلى اإلاشاظو الذاخلي الْى

ابت وجطمُم  ظُذا نلى هزه الىقاةِ وما ًشجبـ بها مً سجالث ومعدىذاث ْبل ان ًبذا في جُُٓم خؿش الْش

الاخخباساث ألاظاظُت للهملُاث، و َُما ًلي أهم الىقاةِ التي جٓىم بها اداسة اإلاإظعت و ما ًشجبـ بٙل مجها مً 

 ذوسة اإلابُهاث معدىذاث و سجالث خاضت ب

 حشغيل طلب الشبون لشزاء البضاعت -1

جشج٘ض دوسة اإلابُهاث نلى هٓؿت بذاًت ج٘مً في ؾلب الضبىن لششاء البػانت وهزا الاخحر نباسة نً نىع 

مٓذم مً الضبىن لششاء بػانت مهُىت بعهش مهحن، و ئرا ما ظشث ألامىس بشٙل ؾبُعي ًجب ان ًدبو هزا 

ش امش بُو بػانت مً ؾٍش اإلاإظعت الباتهت   الؿلب جدٍش

 لبضاعتطلب الشبون لشزاء اا -1

 ; ًمً٘ للضبىن أن ًٓذم ؾلب ششاء البػانت مباششة للمإظعت أو بؿّش أخشي أهمها

 .ِالهاج ٔ  نً ؾٍش

  سظاٛ البُو الخابهحن للمإظعت ٔ  .نً ؾٍش

 الُاٖغ ٔ  .نً ؾٍش

 الاهترهِذ ِ  .نً ؾٍش

 أمز البيع.ب1

بالبػانت التي ؾلبها الضبىن أمش البُو معدىذ حهذه اإلاإظعت الباتهت وهى وظُلت لخىضُل اإلاهلىماث الخاضت 

خ ضالخُت البػانت، ومٙان  في ؾلب الششاء ومً اهم هذه اإلاهلىماث ضىِ البػانت، ٖمُت البػانت جاٍس

حعلُم البػانت ٖما ٌعخخذم امش البُو ٗىظُلت إلزباث مىآَت اإلاإظعت نلى مىذ الاةخمان للضبىن وانخماد 

 شخً البػانت .

 

 مىح الائخمان للشبون  -2
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ًخم شخً البػانت للضبىن ًجب أن ًٓىم مىقِ معإوٛ باإلاىآَت نلى مىذ الاةخمان للضبىن ؾاإلاا ْبل أن 

ٗان ؾلب الششاء وأمش البُو ًخػمىان ئًػاخا بان البػانت مبانت نلى الخعاب مً الانخباساث الخاضت بمىذ 

 الاةخمان للضبىن ما ًلي:

ادة انباء الخٓىّ اإلاهذومت أن نذم ظالمت ؤلاظشاءاث مىذ هزا الاةخمان ًمً٘ ان ًإ  - دي الى ٍص

 والخٓىّ اإلاشٙىٕ َحهم.

ُو مً اإلاعإوٛ نلى امش البُو بما ًُُذ اإلاىآَت نلى مىذ الاةخمان للضبىن ٌهخبر مىآَت اًػا  - أن الخْى

 نلى شخً البػانت لهزا الضبىن.

ماد نلى الخاظب في أن بامٙان ال٘شحر مً اإلاإظعاث ال٘بحرة الان اظخخذام البرامج الجاهضة في الانخ -

اجمام اإلاىآَت مً نذمه نلى مىذ الاةخمان للضبىن بىاءا نلى اإلاهلىماث الخاضت بالضبىن في اإلالِ 

الشةِس ي له وخذود الاةخمان اإلادذدة ظلُا، مً العهل ان جخم اإلاىآَت الُا نلى مىذ الاةخمان للضبىن 

ٗان اظمالي ُْمت امش البُو مػاَا الحها الشضُذ اإلا ذًً ال ًخجاوص خذ الاةخمان اإلادذد في اإلالِ ؾاإلاا 

 16الشةِس ي للضبىن.

 

 

 مىح الائخمان للشبون  -3

نىذ شخً البػانت للضبىن جيخٓل ملُ٘ت البػانت اإلابانت له لذسظت أن ال٘شحر مً اإلاإظعاجخهتٍر باًشاد 

ا أو ألُا. انخمادا نلى مهلىماث امش  اإلابُهاث نىذ اجمام هزه الىٓؿت، خُض ًخم انذاد معدىذ الصخً ًذٍو

سة. والتي بىاء نلحها ًخم ئزباث البُو. ومعدىذ الصخً هى أظاط انذاد َاجىسة الصخىت مً أضل وأٖثر مً ضى 

 جخُُؼ مخضون البػانت في قل هكام اإلاجشد اإلاعخمش. 

 17: ًشاعى بشأن معدىذ الصخً ما ًلي

 شخجها و اظم الضبىن.  مُهاد ًجب ان ًخػمً وضُا للبػانت و ٖمُتها و 

  .دخُل بطىس العىذ لذي اإلاإظعت  ًشظل ألاضل للضبىن ٍو

  َاجىسة اإلابُهاث.ًشظو ئلُه اإلاعإولىن نىذ انذاد 

  حعخخذم ضىسة مً الطىس ٖمعدىذ لُاجىسة الصخً وحهخبر الاخحرة نٓذا بحن مإظعت الىٓل

 واإلاإظعت الباتهت و جدخىي َٓـ نلى وصن او نذد ْؿو البػانت اإلاصخىهت. 

  .حعخخذم َاجىسة الصخىت في انذاد َاجىسة البُو واظشاء ُْذ الُىمُت في ًىمُت اإلابُهاث 

                                                             
 .016،ص0225عبد الفتاح الصحن و آخرون،ادلراجعة التشغيلية و الرقابة الداخلية، الدار اجلامعية، مصر، 16

 .020نفس ادلرجع،ص17
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 : ة اإلابيعاث وحسجيل عمليت البيععداد فاجور ئ -4

مً خالٛ الاْعام الاخشي ًٙىن ْعم اإلاداظبت ْذ اظخلم وسخت مً امش البُو و وسخت مً معخىي الصخً و 

دخُل  بىاءا نلى رلٚ ٌعخؿُو ان ٌهذ َاجىسة البُو و جشظل اليسخت الاضلُت للضبىن مو اشهاس الخدىٍل ٍو

نلى وضِ ال٘مُت البػانت اإلابانت و العهش بما في رلٚ ُْمت الٓعم بيسخت لذًه وجدخىي نادة الُاجىسة 

الصخً والخامحن،  حعخخذم  َُما بهذ رلٚ للدسجُل مً خاللها في ًىمُاث اإلابُهاث )الخُطُلي( وخعاباث 

الضباةً )اإلالِ الشةِس ي( ٖما حهخبر الُاجىسة مً اهم اإلاعدىذاث والتي ًخم انذادها في ْعم اإلاداظبت مً اهم 

 :ذاث و السجالث اإلاشجبؿت بىقُُت انذاد َاجىسة وحسجُل اإلابُهاث( ما ًلياإلاعدى

خ الهملُت و الُٓمت وهىم  ًوميت اإلابيعاث: 4-1 شمل اظم الضبىن وجاٍس َحها ٌسجل الهملُاث الُىمُت َو

الهملُت هٓذا او أضال، حعخهمل اإلاإظعت ًىمُت اإلابُهاث يحر مجضأ او مجضأ جخطظ َُه نادة لٙل 

هىم مً البػانت التي جخهامل َحها اإلاإظعت ، وجُٓذ ًىمُت اإلابُهاث مً واْو ضىس الُىاجحر و جشخل 

ٔ ُْذ اظمالي بذَتر اإلاُ شداث ئلى خعاباث الضباةً، اما مجمىم مبُهاث ٗل َترة َترخل نً ؾٍش

الُىمُت الى خعاب اإلابُهاث بذَتر ألاظخار الهام وخعاب اظمالي الضباةً وجُٓذ الُىاجحر خعب 

خي و جدُل ضىس في ملِ خاص للشظىم الحها، ٖما ًجب ان ًكهش في ًىمُت  مي و الخاٍس حعلعلها الْش

 .بُهاث الاًػاخاث الٙاَُت نً البػانت اإلابانت وبُاهاث نً الضبىن وششوؽ البُواإلا

ُالصخً، فاجورة اإلابيعاث 4-2 مُت البػانت اإلابانت مطاٍس : هي نباسة نً معدىذ ًىضح وضِ ٖو

الخامحن وششوؽ العذاد وهي وظُلت إلخباس الضبىن بُٓمت اإلابُهاث ومُهاد العذاد، نادة حهذ َاجىسة 

خم الاخخُاف بالطىس. اإلابُهاث مً  أضل ونذد مً الطىس خُض ٌعلم الاضل للضبىن ٍو

هى معدىذ ٌهذ باظخخذام الخاظب ًىضح ملخظ اإلابُهاث خالٛ الُترة : جلزيز ملخص اإلابيعاث 4-3

ش نلى مهلىماث جدلُلُت نلى أظاط ْىة البُو ،اإلاداظبت  يالبا مً العهل ان ٌشخمل هذا الخٍٓش

نباسة نً ملِ ٌعخخذم لدسجُل نملُاث البُو ومشدوداث  : هى ملف اضخاد مطاعد الشبائً 4-4

ومعمىخاث اإلابُهاث لٙل صبىن نلى خذي، مً اإلاخهاٍس نلُه في اإلاماسظت الهملُت أن هزا اإلالِ 

ٌعمى بذَتر اظخار معانذ الضباةً، نمىما ًجب ان ًالخل اهه ًجب ان ٌعاوي مجمىم أسضذة 

 ةً، مو سضُذ ئظمالي الضباةً بذَتر ألاظخار الهام.الضباةً ٖما جكهش بذَتر اظخاد معانذ للضبا

هى نباسة نً ٖشِ باإلابالٌ اإلاعخدٓت نلى ٗل صبىن مً الضباةً في  : ميزان مزاحعت حطاباث الشبائً 4-5

خ مهحن، ٌهذ هزا ال٘شِ مً دَتر اظخاد معانذ الضباةً، نادة ما ٌهذ هزا اإلاحزان خعب نمش  جاٍس

ش مهلىماث نً مٙ خ ئنذادهالشضُذ، لزلٚ ًَى  .ىهاث ٗل سضُذ مً اسضذة الضباةً في جاٍس

 18: هى نباسة نً معدىذ ًخم ئسظاله لٙل صبىن نلى خذه ًىضح له ما ًلي البيان الشهزي: 4-6

 ُت.سضُذه في بذاًت الُترة اإلاداظب 

                                                             
 .020مرجع سبق ذكره،صعبد الفتاح الصحن و آخرون، 18
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  .خ ٗل نملُت بُو بػانت له  مبلٌ وجاٍس

  .الذَهاث الىٓذًت اإلاعخلمت مىه 

  .اإلاىآَاث نلى مىذ اةخمان له 

 .خ مشدوداث ومعمىخاث اإلابُهاث  مبلٌ وجاٍس

 .الشضُذ اإلاعخدٔ نلُه في نهاًت الُترة اإلاداظبُت  

 

 حشغيل وحسجيل مزدوداث ومطموحاث اإلابيعاث: -5

ش البػانت اإلاشجذة  ت ٖشُا بمشدوداث و معمىخاث اإلابُهاث او ما ٌهٍش بخٍٓش نادة ما حهذ اإلاإظعاث الخجاٍس

زم حهذ مزٖشة داةىت بُٓمت اإلاشدوداث حعخخذم في حسجُل هذه الهملُت  ,و الخخُُػاث باإلاعمىخاث للضباةً

 .في ًىمُت مشدوداث و معمىخاث اإلابُهاث و أظخار معانذ الضباةً

هي نباسة نً معدىذ ًىضح مبلٌ الخخُُؼ في  اإلاعخدٔ نلى الضبىن، بعبب مشدوداث  : اإلاذهزة الدائىت 5-1

ل٘جها معدىذ للخطم نلى خعاب ,ها ممازل لُاجىسة اإلابُهاثو معمىخاث اإلابُهاث و يالبا ما ًٙىن شٙل

 الضباةً.

 

هُذَتر لدسجُل نملُاث مشدوداث و معمىخاث اإلابُهاث ،  : ًوميت مزدوداث و مطموحاث اإلابيعاث 5-2

جإدي هزه الُىمُت هُغ وقاةِ ًىمُت اإلابُهاث، و ًمً٘ أن جمعٚ اإلاإظعت ًىمُت واخذة لٙل اإلابُهاث و 

 بُهاث. مشدوداث اإلا

 اعخماد الحلوق اإلاعدومت و الحلوق اإلاشكون فيها -6

ت اإلاشجبؿت بذوسة اإلابُهاث الىكش في الخٓىّ اإلاعخدٓت نلى الضباةً و التي ْذ ال جدطل و  مً الىقاةِ ؤلاداٍس

 : الخٓىّ التي ال ًشجى جدطُلها باإلاشة، و ًخؿلب ألامش في هزا الشأن ما ًلي

  ًأصخاب العلؿت و اإلاعإولُت اإلاخخطحن ًخم بمىظبه انخماد أن ٌهذ معدىذ في ضىسة مدػش، م

ل ٗل أو بهؼ سضُذ الضبىن ئلى خٓىّ مشٙىٕ في جدطُلها.  جدٍى

 .19ان ًٙىن هىإ جىزُٔ للخٓىّ التي جٓشس انخمادها، مشل خ٘م اإلاد٘مت باشهاس و ئَالط الضبىن 

 

 اإلازاحعت اإلاطدىدًت للمبيعاث : اإلاطلب الثاوي

                                                             
 .023عبد الفتاح الصحن و آخرون، مرجع سبق ذكره،ص19
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ابي  حر هكام ْس هكشا ألهمُت اإلابُهاث و النخباسها ٖمطذس هام إلًشاداث اإلاإظعت، جىظب نلى اإلاإظعاث جَى

ابت الذاخلُت إلاعدىذاث و سجالث الذوسة  نلى هزه الىقُُت و مً بحن هزه الؿّش و الىكم ظيخؿّش الى الْش

ابت الذاخلُت لهزه الذوسة،  و ٖزا الٓىانذ الىاظب اجبانها.   البُهُت، زم ئلى الجىاهب التي حشملها الْش

 

 

 

 

 

 الزكابت الداخليت على اإلاطدىداث و سجالث اإلابيعاث : أوال

ابت اإلاعدىذًت لذوسة اإلابُهاث جىصَو اإلاهام بحن ألاْعام اإلاخخلُت الخالُت  20: جخؿلب الْش

باألظل ًٓىم هى الٓعم اإلاخىٛ باإلاىآَت نلى البُو، َهىذ اظخالم ؾلب الششاء : كطم اإلابيعاث -1

مت  هزا الٓعم و بهذ الخأٖذ مً وظىد البػانت اإلاؿلىبت ٌهمل أمش البُو و مً نذة وسخ مْش

  : حعلعلُا و معبٓا و جشظل ئلى ألاؾشاٍ الخالُت

  ْعم الاةخمان و هى الٓعم اإلاعإوٛ نً اإلاىآَت نلى البُو باألظل، و خعب ظُاظاث اإلاإظعت و

ألظل لهزه الجهت، ٖما ًجب نذم الُٓام باظشاءاث البُو ئال بهذ الخذ ألانلى اإلاعمىح به للبُو با

 اإلاىآَت مً هزا الٓعم. 

  .ًوسخت جشظل ئلى اإلاخاصن وهى جدىٍل للمخاصن إلسظاٛ البػانت ئلى ْعم الصخ 

 وسخت جشظل ئلى ْعم الصخً.  -

 وسخت جىظل ئلى ْعم اإلاداظبت. -

 وسخت جبٓى في الذَتر.  -

البػانت مً ْعم اإلاخاصن ًٓىم هزا الٓعم بمٓاسهت البػانت مو بهذ اظخالم : كطم الشحً -2

اليسخت التي أسظلذ الى ْعم الصخً، بهذ الخأٖذ مً اإلاىاضُاث ًٓىم بهمل معدىذ شخً 

شظل وسخ  م بالدعلعل معبٓا وهذا اإلاعدىذ بشهان نلى خذور نملُت البُو ٍو وبهذة وسخ و مْش

 : مىه ئلى

  وسخت مو البػانت ئلى الضبىن. 

  وسخت ئلى ْعم اإلابُهاث إلنالمهم بصخً البػانت وهزه اليسخت مهمت باليعبت لٓعم اإلابُهاث

اث للبرهان باٖماٛ نملُت البُو. َى  ألظل سخب أمش مىظىد في اإلالِ اإلاْى

  وسخت ئلى ْعم اإلاداظبت في هزه اإلاشخلت ًٓىم الٓعم بالُٓذ في الذَاجش مً خعاب الضبىن ئلى

 خعاب اإلابُهاث.

                                                             
 .002، ص0223اذلادي التميمي، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية و العملية،دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 20
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 ٓى في الذَتر لذي ْعم الصخًوسخت جب 

هزا الٓعم اظخلم وسخت مً أمش البُو ووسخت مً أمش الصخً، مً جم ًٓىم : كطم اإلاحاضبت -3

 : بخدػحر الُىاجحر اإلاشظلت ئلى الضباةً بهذ

 .مٓاسهت الخُاضُل بمىظب معدىذاث الصخً مو أوامش البُو وؾلباث الششاء 

  ئلى ال٘مُاث، العو،س اإلاعمىخاث ْبل ؤلاسظاٛ ئلى الخأٖذ مً جُاضُل واخدعاب الُىاجحر باليعبت

 الضباةً.

 

 إحزاءاث الزكابت الداخليت  : ثاهيا

ابت نلى اإلابُهاث التي هي ٖما ًلي ابت الذاخلُت ظىاهب مخخلُت للْش  21: حشمل الْش

ابت الذاخلُت جدلُل ودساظت اإلابُهاث الُهلُت ؾبٓا : جحليل اإلابيعاث الفعليت -1 جدىاٛو الْش

للعُاظاث و الؿّش التي اجبهذ لخدُٓٔ حجم اإلابُهاث اإلاخؿـ و بىُٓت جىصَو مىاظبت و جخم 

ش الخدلُلُت ليشاؽ اإلابُهاث و التي ْذ جكهش الخبانذ نلى  ابت نلى اإلابُهاث نً ؾّش الخٓاٍس الْش

ام مىاصهت ألاهذاٍ التي خذدث في مىاصه ت البُو. لهزا َان مخابهت ألاداء الُهلي للبُو مو أْس

هىع جدلُل اإلابُهاث في ضىسة ٖمُت أو  ابت نلى وشاؽ البُو َو اإلابُهاث أمش غشوسي لخدُٓٔ ْس

 : ُْمت أو ٗلحهما مخىاوال آلاحي

 .العلهت هىم اإلاىخج اإلابام أشٙاله، ظهشه، أحجامه، وظىدجه 

 الجًشاَُت اإلاذن، اإلاداَكاث، البلذان الخاسظُت. الىاخُت 

 .الء ذ او الٖى  ؾّش البُو بالبًر

 .الضبىن أظىبي، مدلي، خاص، نام، خٙىمي 

 .ششوؽ البُو اظل، جٓعُـ، هٓذي، أماهت 

ٛ  أنٖما  : هىإ جدلُال باليعبت للمبُهاث التي لم جخدٓٔ ًدىاو

 .الؿلباث التي لم جلب 

 .ؤلالًاءاث 

 ة.اإلابُهاث اإلآُىد 

                                                             
 .031عبد الفتاح الصحن و آخرون، مرجع سبق ذكره،ص21
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ابت نلى اإلابُهاث أًػا خشوط العلو اإلابانت : خزوج البضاعت اإلاباعت مً اإلاخاسن  -2 جخػمً الْش

ٔ ئداسة البُو  مً اإلاخاصن.ال جخشط البػانت مً اإلاخضن للبُو  ئال ئرا جدٓٓذ نملُت البُو نً ؾٍش

وظىد ٖمُت وهي جخلٓى ؾلب الششاء مً الضبىن و جخأٖذ مً وظىد الانخماد بالبُو الاةخماوي ومً 

العلو اإلاؿلىبت بعهش البُو، جشاظو ٗل الُاجىسة بخُاضُلها ونملُاتها الخعابُت وجشظل ضىسة ئلى 

ئداسة اإلاخاصن و ئداسة الخعاباث و الخٙالُِ، و ضىسة لخلُت ألاظهاس وئرن خشوط البػانت 

 بال٘مُاث اإلاطشح بخشوظها مً اإلاخضن إلداسة البػانت الخاسظت ومشاْبت البىابت .

بىاءا نلى َاجىسة البُو وئرن خشوط البػانت، حهذ اإلاخاصن البػانت جمهُذا إلسظالها ئلى ئداسة البػانت 

خ و ال٘مُت الخاسظت و الشضُذ و حهذ  خشوظها ٌسجلالخاسظت ونىذ  ُْذ نلى بؿاْت الطىِ ًكهش الخاٍس

 اإلالخطاث للمٓاسهت مو ْىاةم اإلاخضون و خعاباث اإلاخاصن. 

 زكابت الداخليت على الدورة اإلابيعاث كواعد ال: ثالثا 

ابت الذاخلُت نلى اإلابُهاث  ىا الى ألاْعام التي جخىلى جىصَو اإلاهام و الجىاهب التي حشمل نلحها الْش بهذما جؿْش

 ظىهشع أهم الٓىانذ الىاظب مشاناتها التي هي ٖما ًلي 

 .حز نملُاث البُو في ئداسة مخخطت ال ٌعمذ لًحرها بالُٓام بالبُو   جٖش

  .ًًجب وغو غىابـ َاضلت بحن نملُاث البُو، حعلُم اإلابُهاث و جدطُل ُْمتها مً الضباة 

  .الخطذًش الخاسجي ٔ  وغو غىابـ جىكُم نملُاث البُو نً ؾٍش

  ىت ونذم ًجب َطل الهملُاث ؤلازباث أو الترخُل وئنذاد ٖشٍى الخعاباث في نمل أمحن الخٍض

ت.  ُو أي جكهحر الشُٙاث و الخىالاث و ألاوساّ الخجاٍس  اشتراٖه َحها ٖما ًمىو مً ظلؿت الخْى

  ًغشوسة جىاظذ هكام السجالث و دوسة معدىذًت ظلُمت جىضح نملُاث البُو ألاظل وخعاباث الضباة

 مخابهت ظذاد اإلاعخدٔ في اإلاىانُذ اإلادذدة .و 

  ،ت ئداسة اإلابُهاث مً خُض هىاحي ألاضىاٍ،  ال٘مُت اإلاؿلىبت أن جخػو أوامش الششاء للذساظت بمهَش

 وششوؽ الخىسٍذ و العذاد، و دساظت مشاٖض الضباةً اإلاالُت وخذود الاةخمان واظل العذاد اإلاطشح به. 

 ذة و جم حسجُلها في الىمارط اإلاخططت لهزا الهشع. الخأٖذ مً أن نملُاث البُو مهخم 

  ش ئرن ضٍش مً أضل ونذد مً الطىس جشظل ئلى الجهاث نىذ ضٍش البػانت غشوسة أن ًخم جدٍش

 التي لها نالْت باإلابُهاث. 
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 اإلابحث الثالث اإلازاحعت الداخليت للمبيعاث 

ابت  الذاخلُت و هكشا ألهمُت وقُُت اإلابُهاث ولخعاظُتها و ٖثرة حهخبر اإلاشاظهت الذاخلُت أداة مً أدواث الْش

ىم الاخخالظاث اسجأًىا في هزا اإلابدض الخؿّش ئلى اإلاشاظهت الذاخلُت و الخدٓٔ مً  الشًشاث و ئمٙاهُت ْو

 اإلابُهاث، اإلاشاظهت اإلاعدىذًت للمبُهاث، و في ألاخحر مشاظهت  مشدوداث اإلابُهاث .

 داخليتو الخحلم مً اإلابيعاث اإلازاحعت ال األول: اإلاطلب

 : ٌشمل الخذُْٔ الذاخلي للمبُهاث الهىاضش الخالُت

 اإلازاحعت إلاخشون البضاعت  : أوال

ٗاَُت نلى أروهاث الذخىٛ، وان اإلاسجل  ابت  خدٓٔ اإلاشاظو مً وظىد ْس جذخل البػانت الخامت بارن دخىٛ ٍو

أظخار اإلاخاصن و ًُدظ اإلاشاظو الذاخلي أدواث في بؿاْاث الطىِ ٖبػانت داخلت ًؿابٔ ما هى مسجل في 

ٗالخالي  22: الذخىٛ في َترة مهُىت 

  .أن ٗل أروهاث الذخىٛ مهخمذة و مهذة ئنذادا ظلُما 

 .الخأٖذ مً أن اإلاسجل نلى بؿاْاث الطىِ ٖ٘مُاث واسدة ًؿابٔ ما هى مسجل في أظخار اإلاخاصن 

اخلي ًخأٖذ مً اظخجزاٛ ال٘مُاث اإلابانت بُدظ هكام وفي خالت ضٍش البػانت مً اإلاخضن َان اإلاشاظو الذ 

خ خشوظها ولِغ هىإ جأخحر في حسجُل الهملُاث بدُض  الاظخجزاٛ للبػانت مً اإلاخضن وأنها سجلذ في جاٍس

 ًخماش ى حسجُل البُو في الذَاجش اإلاالُت مً دَاجش اإلاخاصن مو بؿاْاث الطىِ.

غاَت والخطم لل٘مُاث في بؿاْاث الطىِ جخمازل مو و نلى اإلاشاظو أن ًخأٖذ مً أن ألاسضذة بهذ ؤلا 

 ألاسضذة في خعاباث اإلاخاصن و جؿابٔ الاخخباس اإلاادي لل٘مُاث نىذما ًخم الجشد اإلاادي للبػانت في اإلاخضن. 

ٓت اظدبذاٛ  ئرا اٖدشُذ َشوْاث بحن الشضُذ الُهلي و الذَتري َهلى اإلاشاظو الذاخلي أن ًُدظ ؾٍش

خه وان  جشاظو مجمىنت الُىاجحر مو بؿاْاث الطىِ و دَتر اإلاخضون.  اإلاخضون وخٖش

 اإلازاحعت الداخليت للمبيعاث الىلدًت  : ثاهيا

ًخأٖذ اإلاشاظو الذاخلي مً جٓعُم الهمل مو الٓاةمحن البُو الىٓذي بدُض مً ًٓىم بالبُو ال ًشجبـ بالىٓذًت 

 23: أو بدعلُم البػانت اإلابانت و ًُدظ اإلاشاظو ما ًلي

                                                             
 .023سبق ذكره،صحامد طلبة، حممد ابو هيبة، مرجع 22

 

 .024حامد طلبة، حممد ابو هيبة، مرجع سبق ذكره،ص23
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  .مذًىهُت مً ًٓىم بالبُو و اظخجزاٛ اإلابُهاث التي ًدٓٓها مً واْو ْعاةم البُو 

  .الخدٓٔ الُهلي مً العلو التي هي في نهذة الباتو 

  ٛىت و ئًذاناث البىٚ لهزه اإلابالٌ خال مؿابٓت ْعاةم البُو اإلادعلعلت لُترة مهُىت الىاسدة مً الخٍض

 هُغ الُترة .

  الىٓذًت للمبُهاث ؾبٓا إلاعدىذاث البُو الىٓذي و جؿابٓها مو اإلابالٌ َدظ الخُُٓذ الُىمي بذَتر

هحن ضىس ْعاةم البُو اإلادعلعلت و ٖزا  ىت و اإلاىدنت بالبىٚ ٖاًشاد للبُو الىٓذي َو اإلادطلت في الخٍض

خ  ملخظ اإلابُهاث و جخابهها اإلادعلعل في هزا اإلالخظ، ٖما ًخأٖذ مً أن الٓعاةم جدمل هُغ جاٍس

اإلابُهاث الىٓذًت وان ًخدٓٔ مً حعاوي مجمىم اإلالخطاث مو ْعاةم ؤلاًذام لذي َترة ملخظ 

 البىٚ و دَتر الىٓذًت ومً أنهم واْهىن في َترة واخذة 

 اإلازاحعت على اإلابيعاث آلاحلت  : ثالثا

و،  باليعبت للمبُهاث آلاظلت ًٓىم اإلاشاظو الذاخلي بُدظ هكام اإلابُهاث مً خُض سظم العُاظت الهامت للبُ

الخىُُز و جدذًذ ألاظهاس،  اإلاىآَت نلى الخطم و اإلاعمىخاث، و مذة الاةخمان ٖما ًجب نلُه دساظت هكام 

ابت الذاخلُت للمبُهاث و مذي جىُُز هزا الىكام.  الْش

 : نلى اإلاشاظو الُٓام باإلظشاءاث الخالُت لخذُْٔ اإلابُهاث آلاظلت

  ظلت ئلى الخعاباث الصخطُت للضباةً بذَتر أظخار مشاظهت الترخُالث مً دَتر ًىمُت اإلابُهاث آلا

 معانذ اإلاذًىحن. 

  ٛت مو ئظمالي دَتر اإلابُهاث خال ٍض ت للمبُهاث آلاظلت بذَتر الُىمُت اإلاٖش ٍض مؿابٓت الُٓىد اإلاٖش

 الُتراث اإلاخخلُت 

  اخخباس بهؼ الهملُاث الخعابُت لبهؼ الطىس لُىاجحر البُو للخأٖذ مً صختها خعاب 

خُض ًلضم نلى اإلاشاظو الذاخلي َدظ و مشاظهت  : اإلاشاظهت اإلاعدىذًت و الخعابُت للمبُهاث آلاظلت -

 24: اإلاعدىذاث الخاضت باإلابُهاث ومً أهمها

  الهٓذ أو ؾلب البػانت بحن اإلاإظعت والضبىن. 

 ضىس َىاجحر البُو و مؿابٓتها مو بُاهاث دَتر ًىمُت اإلابُهاث. 

 حر و الخدٓٔ مً اهه جم بىاءا نلى ْشاس مهخمذ مً ؤلاداسة اإلاخخطت. َدظ أي خطم نلى هزه الُىاج 

                                                                                                                                                                                              
 

 .40زهار سهام، مرجع سبق ذكره،ص24
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  .َدظ و مشاظهت الششوؽ و ألاظهاس وانخماد ئظشاءاث البُو 

 .َدظ و مشاظهت نملُت خشوط البػانت مً اإلاخاصن و حسجُلها في دَتر البػانت الخاسظت 

 في خعاباث اإلاخاصن وفي خعاباث اإلابُهاث و الضباةً و الخدٓٔ  َدظ و مشاظهت البُاهاث  اإلاسجلت

 مً نذم ئدساط البػانت اإلابانت غمً مخضون أخش َترة.

  .َدظ ومشاظهت الخىظُه اإلاداظبي.لهملُت البُو مً ُْىد وجشخُل والهملُاث الخعابُت اإلاخخلُت 

 ُهاث بذَتر ًىمُت اإلابُهاث َدظ و مشاظهت خعاباث الضباةً وخعاباث اإلابُهاث بذَتر ًىمُت اإلاب

 خاضت في خالت اإلابُهاث آلاظلت مو مشاظهت حعذًذاث الضباةً الىٓذًت لخعاباتهم. 

 ًوميت اإلابيعاث : رابعا

ًطمم دَتر ًىمُت اإلابُهاث مً خُض جٓعُم خاهاجه خعب قشوٍ اإلايشاة مً هاخُت أهىام اإلابُهاث التي 

ذ حعخهمل اإلايشاة دَترا للمبُ هاث يحر مجضأ أو مجضأ جخطظ َُه مادة لٙل هىم مً أهىام جخهامل بها. ْو

ٗاهذ لألظل  البػانت التي جخهامل َحها اإلايشاة أو مبُهاث ألاضىٛ الشابخت. َُي الهادة جُٓذ في دَتر الُىمُت ئرا 

ٗاهذ هٓذا. ئال أن بهؼ اإلايشاث ْذ حسجلها في دَتر اإلابُهاث في خاهت خاضت بها و ف ي أو دَاجش الىٓذًت ئرا 

هزه الخالت ًجب أن ال جخلـ مو اإلابُهاث ألاخشي و ًُٓذ بذَتر اإلابُهاث مً واْو ضىس الُىاجحر و جشخل ئلى 

ٔ ُْذ ئظمالي بذَتر الُىمُت ئلى خعاب  خعاب الهمالء. أما مجمىم اإلابُهاث لٙل َترة َترخل نً ؾٍش

خي  اإلابُهاث بذَتر ألاظخار الهام و خعاب ئظمالي للهمالء وجُٓذ الُىاجحر  مي و الخاٍس خعب حعلعلها الْش

وجدُل ضىس الُىاجحر في ملِ خاص للشظىم ئلحها. ٖما ًجب أن ًكهش بذَتر ًىمُت اإلابُهاث ؤلاًػاخاث 

 الٙاَُت نً البػانت اإلابانت و بُاهاث نً الهمُل و ششوؽ البُو. 

  اإلاطلب الثاوي مزاحعت مطدىداث اإلابيعاث و مزدوداث اإلابيعاث

ش ُْمت ألاضىٛ في اإلاإظعت حهخبر اإلابُهاث  ظىهش ونىطش أظاس ي داخل اإلاإظعت إلاا لذيها مً أهمُت في جؿٍى

 وبالخالي اظخىظب نلحها خماًت ألاضىٛ مً اإلاخاؾش التي ْذ جإدي ئلى جذهىس أوغانها اإلاالُت.

 : جدكيم مطدىداث اإلابيعاث : اوال

 : الُتًؿلو اإلاشاظو نلى اإلاعدىذاث ألاظاظُت الخ ,نىذ َدظ اإلابُهاث

 .ضىس َىاجحر البُو 

  الهٓذ أو ؾلب البػانت 

 .انخماد البُو باألظهاس و الششوؽ 

ٓشس اإلاشاظو َدطه باالؾالم نلى  ,وجشاظو ضىس الُىاجحر مو دَتر ًىمُت اإلابُهاث لُترة أو نذة َتراث ٍو

خخلُت ْذ ألادلت ؤلاغاَُت مً نٓىد أو ؾلباث البػانت، و ًخدٓٔ اإلاشاظو مً أن أهىام اإلابُهاث اإلا

سجلذ جدذ خاهاتها الخاضت بذَتر ًىمُت اإلابُهاث. وفي َدطه لطىس الُىاجحر ًخدٓٔ مً ألاظهاس و 
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وفي خالت وظىد خطم ججاسي نلى  ,الُاجىسة و مؿابٓتها إلاا هى مدذد مً أظهاس البُو مً ظاهب اإلايشاة

وفي خالت  ,مالء مهىُحن الُاجىسة ًجب أن ًٙىن الخطم مهخمذا  ظىاء ٖعُاظت خاضت لهمُل مهحن أو ن

جب أن ًؿلو اإلاشاظو نلى ضىس الُاجىسة البُو و نلى الانخماد الخاص بالبُو  مبُهاث ألاضىٛ الشابخت ٍو

ؿلو نلى الهٓذ و اإلاشاظالث الخاضت بهملُاث البُو  جب َدظ مبُهاث الشهش ألاخحر مً العىت  ,ٍو ٍو

باليعبت للمبُهاث التي جمذ وجدبو خشوط البػانت اإلابانت بذَتر البػانت الخاسظت و خعاباث اإلاخاصن 

 للخأٖذ مً جطذًشها ونذم ئدساظها غمً بػانت آخش مذة.

 : نىذ مشاظهت الترخُل و الهملُاث الخعابُت ًخخبر اإلاشاظو ما ًلي

  ًدَتر ًىمُت اإلابُهاث ئلى الخعاباث الصخطُت للهمالء بذَتر أظخار الهمالء .الترخُل م 

  مبُهاث ألاضىٛ الشابخت صخت جشخُلها ئلى الخعاباث الخاضت بها  مو  مشاناة الشبذ او الخعاسة

ٓت مشاظهخه.  الىاش ئ نً بُو هزه ألاضىٛ و ؾٍش

 ُو .الهملُاث الخعابُت الخاضت نً ظمو و مضط في ضىس َىاجحر الب 

  ام مً ضُدت الى أخشي  الجمو الشاس ي و ألآَي لذَتر ًىمُت اإلابُهاث و صخت هٓل ألاْس

 25اإلازاحعت اإلاطدىدة إلازدوداث اإلابيعاث: ثاهيا 

نىذ سد البػانت اإلابانت هٓىم بخخطُظ دَتر ًىمُت مشدوداث اإلابُهاث خُض ًُٓذ مً واْو ضىس 

و  ظيخؿّش الى ُُُٖت َدظ اإلاشاظو إلاعدىذاث مشدوداث ؤلاشهاساث الذاةىت التي جشظلها اإلاإظعت للهمُل 

 اإلابُهاث. 

 .اإلازاحعت اإلاطدىدة إلازدوداث اإلابيعاث 1

 : ًٓىم اإلاشاظو بالُدظ ٖما ًلي

 . اخخباس الطىس ؤلاشهاساث الذاةىت مو دَتر ًىمُت مشدوداث اإلابُهاث خالٛ مذة مخخلُت 

 شدودة أو الذاخلت ومو بؿاْت اإلاخاصن للخأٖذ اخخباس ضىس ؤلاشهاساث الذاةىت مو دَتر البػانت اإلا

 مً وسود البػانت اإلاشدودة َهال. 

جب ئظشاء هزا الاخخباس نىذ الشهش ألاخحر مً العىت اإلاالُت و أواةل اإلاذة الجذًذة.  ٍو

ٔ حسجُل مبُهاث ضىسٍت في نهاًت العىت اإلاالُت و نمل  ويهذٍ اٖدشاٍ الخالنب في اإلابُهاث نً ؾٍش

م الشبذ.ُْىد مشدودا و ْس م اإلابُهاث و َس  ث مبُهاث لها في بذاًت العىت اإلاىالُت و ًٓطذ بزلٚ جطخُم ْس

                                                             
 .32-26صمرجع سبق ذكره عيسى حفصية، بابا خويا ربيعة، التدقيق احملاسيب على ادلبيعات يف مؤسسة اقتصادية، 25
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أما العبب في اخخباس اإلاشدوداث في نهاًت اإلاذة اإلاالُت، َهى الخأٖذ مً أن البػانت اإلاشدودة ْذ وسدث َهال 

ُْمتها غمً بػانت آخش اإلاذة ئلى اإلاخاصن و ُْذث ُْمتها غمً الجشد في نهاًت العىت اإلاالُت َهذم ادساط 

 َُه ئخُاء لجاهب مً الشبذ .

 . ئشهاساث ؤلاغاَت ًجب أن جٙىن مهخمذة مً معإوٛ في اإلاإظعت 

  ْذ حهىع اإلاإظعت الضبىن نً ُْمت البػانت الخالُت اإلاشجذة ومطاٍسِ ئنادتها ئلى اإلاخضن، ًجب في

 عدىذاث إلزباث صخت الهملُت .هزه الخالت أن ًخأٖذ اإلاشاظو مً الهٓىد و اإلاشاظالث و اإلا

 : مزاحعت الترحيل و العملياث الحطابيت -2

 : ًٓىم اإلاشاظو للخدٓٔ مً الصخت الخعابُت باالخخباساث آلاجُت

  ٗاهذ اإلاشدوداث اخخباس اإلاجامُو الشاظُت و ألآَُت في مشدوداث اإلابُهاث أو دَتر ًىمُت اإلابُهاث وئرا 

 جُٓذ في ظاهب مخطظ مً هزا الذَتر .

 . اخخباس صخت هٓل اإلاجامُو مً ضُدت ئلى ضُدت 

  ؤلاغاَُت.اخخباس بهؼ الهملُاث الخعابُت بالُىاجحر 

 . ًاخخباس الترخُل ئلى الخعاباث الصخطُت بذَتر أظخار الضباة 

 ًاخخباس جشخُل الُٓىد ؤلاظمالُت ئلى دَتري الُىمُت الهامت و الخعاب ؤلاظمالي للضباة 

 26 زيز النهائي و إنهاء اإلازاحعتإعداد الخل الثالث: اإلاطلب

ش اإلاشاظهت الذاخلُت الهىطش ألاٖثر ضهىبت وأهمُت في أي مهمت للمشاظهت  الذاخلُت،  حشٙل ٖخابت جٓاٍس

ت أو الهملُت أو الٓعم مدل اإلاشاظهت  و ودسظت حهُٓذ الشٖش  بًؼ الىكش نً حجم و مْى

ٔ اإلاشاظهت  ش اإلاشاظهت الذاخلُت هى الىدُجت التي ًيخهي ئلحها نمل اإلاشاظو الذاخلي سبما ٌهمل ٍَش وجٍٓش

ابُت  ذ ًجذون سًشاث ٖبحرة في الػىابـ الْش ا ألًام وأشهش بهذٍ اظخ٘ماٛ مهمت اإلاشاظهت ْو الذاخلُت ظٍى

ُو اإلاهمت التي ًمً٘ أن جإدي ئلى و نملُاث لم ًخم ئجبام خؿىاتها بالشٙل الصخُذ أو يحر رلٚ مً اإلاىاغ

ذ و اإلااٛ و الٓىي الهاملت ويحرها. و آلان ًجب نشع هزه الىخاةج نلى أصخاب اإلاطلخت  ئهذاس الْى

ش اإلاشاظهت الذاخلُت هى العبُل الىخُذ إلبشاص الهمل اإلاىجض و الُٓمت التي ظخجلبها  الشةِعُحن و جٍٓش

 اإلاشاظهت نلى اإلاىكمت.

 

 

                                                             
26www.Internalauditor.me/ar/article/tips-on-writing-internal audit-reports. 
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 ز اإلازاحعت الداخليتما هو جلزي: أوال

نلى وظىب أن ًبلٌ اإلاشاظهىن  2013( لعىت IPPFمً ؤلاؾاس الذولي للمماسظاث اإلاهىُت ) 2400بىظ اإلاهُاس 

 الذاخلُىن هخاةج اإلاشاظهت.

ش اإلاشاظهت الذاخلُت نباسة نً معدىذ ًدشسه ْعم اإلاشاظهت الذاخلُت ًبلٌ  وؾبٓا للمهُاس اإلازٗىس َان جٍٓش

ت الشةِعُحن بيخاةج مخشظاث ا اإلاشاظهت  وهى معدىذ مهم أًػا لالجُاّ مو ؤلاداسة َُه أصخاب اإلاطلخ

 بشان خؿـ الهمل و الجذاٛو الضمىُت مً اظل مهالجت اوظه الٓطىس اإلاىظىدة او اإلادخملت.

 :مكوهاث جلزيز اإلازاحعت الداخليت: ثاهيا

ش مشاظهت دو ظذوي َاهه مً ألاهمُت أن ًٙىن لذي ا إلاشاظو سؤٍت واظهت نً ألاهذاٍ و ْبل حعلُم جٍٓش

 اإلاعخُُذًً الشةِعُحن مً اإلاهمت راث الطلت.

ش مشاظهت  اإلاعخُُذًً مجهاوما ئن جدذد أهذاٍ اإلاشاظهت وهؿاْها و  ال ًٙىن ما هى أٌعش مً ضُايت جٍٓش

 ًُي بالىخاةج اإلاىظىدة.

التي ًجب جىاَشها في ؤلابالى ًجب أن  مً ؤلاؾاس الذولي للمماسظاث اإلاهىُت نلى اإلاهاًحر  2410بىظ اإلاهُاس   

ًخػمً ؤلاباليهً أهذاٍ اإلاشاظهت و هؿاْها َػال نلى الاظخيخاظاث و الخىضُاث و خؿـ الهمل التي 

 ًمً٘ جؿبُٓها.

ش اإلاشاظهت الذاخلُت  وؾبٓا للمهُاس اإلازٗىس ًلضم أن جٙىن الهىاضش الخالُت ظضءا مً جٍٓش

وجدذد هزه ألاهذاٍ الىخاةج اإلاشظى  ,جىُذ أي مهمت مشاظهت ؾبٓا ألهذاٍ سةِعُت مىغىنت معبٓا : ألاهداف

جدُٓٓها مً مهمت اإلاشاظهت و جٙىن هزه ألاهذاٍ مبيُت نلى جُُٓم مخاؾش و حهلُماث ضادسة نً لجىت 

ش اإلاشاظهت الذ  اخلُت.الخذُْٔ أو ؤلاداسة الهلُا و ًجب أن هزٖش هذه ألاهذاٍ بىغىح في جٍٓش

ًٙىن لٙل مهمت مشاظهت  نذد مً الهىامل أو الانخباساث حشٙل في مجمىنها هؿاّ اإلاشاظهت.  : هطاق اإلازاحعت

جب  ش ٖما ًجب رٖش اي مدذداث لهزا الىؿاّ ئن وظذث بىغىح. ٍو جب رٖش هزا الىؿاّ بىغىح في الخٍٓش ٍو

ٚ َان هؿاّ اإلاشاظهت ًدذد في ألاظاط أن ٌشمل الىؿاّ اإلاذة اإلاشمىلت و اإلاعدىذاث اإلاذْٓت ٖىدُجت لزل

 نمٔ مهمت اإلاشاظهت.

اث  :اإلاالحظاث أو الىخائج اإلافصلت خمًٌؿي هزا الٓعم الىخاةج اإلاُطلت التي هخجذ أزىاء مجٍش  اإلاشاظهت. ٍو

ام  للمالخكت مخبىناالبذا بهىىان مخخطش  بالعشد الذُْٔ لها. جٓذم اإلاهلىماث الىاْهت التي جٙىن في ضىسة أْس

ش ظضءا مً اإلالخٔ لخىزُٔ اإلاالخكاث و مً جم الخأُٖذ نلى ازش هزه اإلاالخكت  مُاث ويحرها في الخٍٓش ومبالٌ ٖو

بُان ظهت ومً اإلاُُذ ٖزلٚ ئغاَت الهُىت اإلاذْٓت مً الخهذاد ال٘لي بدُض ٌهٍش الخدلُل اليعبي و مً جم ج

اإلاالخكت. ٖما ًجب رٖش اإلاخاؾش الٙامىت بىغىح ختى ًٙىن الٓاسب نلى نلم باألمىس التي ًمً٘ أن حعىء ئرا 

ت اإلاالخكاث و الىخاةج.   جخم حعٍى
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جٙىن الخىضُاث نباسة نً خؿـ الهمل الخصخُدُت التي ًىص ي بها اإلاشاظو الذاخلي للجهت  : الخوصياث

ش. جذنىا الخىضُاث ئلى اجخار الخاغهت للمشاظهت بػشوسة جىُ ُزها ختى ًىخُؼ ازش اإلاالخكاث الىاسدة بالخٍٓش

ئظشاءاث بشان الخاالث الٓاةمت ا والى جدعحن الهملُاث و سبما جٓترح هزه الخىضُاث أظالُب لخصخُذ ألاداء 

مدذدة وان أو جدعِىه ٖذلُل لإلداسة بشان جدُٓٔ الىخاةج اإلاشظىة و بطُت نامت ًيبغي أن جٙىن الخىضُاث 

 جدذد الصخظ الزي ًجب نلُه اجخار ؤلاظشاء وان جٙىن مىظىدة و دُْٓت.

حهلُٓاث الجهت الخاغهت للمشاظهت هي ؤلاظشاءاث الخصخُدُت التي حهخمذها الجهت الخاغهت  : خطط العمل

بىٛ لها وخؿـ جىُُزها لخخُُِ خذة الىخاةج اإلادذدة و العُؿشة نلحها.وفي خاٛ وآَذ الجهت هزه نلى ْ

شسث نذم اجخار أي ئظشاء.نىذةز ًجب رٖش هزه الخهلُٓاث في هزا الٓعم.  اإلاخاؾش ْو

حهذ خؿـ الهمل اإلازٗىسة مً اإلاذخالث لهملُت مخابهت جؿبُٔ الخىضُاث في اإلاعخٓبل للخأٖذ مً جىُُز  

جب أن حشمل خؿـ الهمل بىغىح الجذاٛو الضمىُت و اإلاهىُ حن خؿـ الهمل اإلاخُٔ نلحها مً نذمه ٍو

 باجخار ؤلاظشاءاث .

ش اإلاشاظهت هىإ أْعام أخشي ًمً٘ ئغاَتها  وبطٍش الىكش نً اإلاخؿلباث ؤلالضامُت العابٓت في جٓاٍس

 : هخخطشها في ما ًلي

ت و نىىانها  : راص الصفحت ش اإلاشاظهت الذاخلُت و جدخىي نلى اظم الشٖش هي ضُدت الًالٍ مً الخٍٓش

ش اإلاشاظهت و مهلىماث أخشي . وجُاضُل الاجطاٛ بها واظم اإلاهمت و   الشهش الزي خشس َُه جٍٓش

ش اإلاشاظهت وهىنها )مالي خطاب الخغطيت شمل مىظض بشان  اظخٓطاتي( ,حشًُلي , ًبحن مىغىم جٍٓش َو

 اإلاشاظهت اإلاىُزة و اإلاعخلمحن اإلآطىدًً. 

ًشد نادة في الطُدت الشاهُت لخؿاب الخًؿُت وهى ٌشمل نىىاها مخخطشا لٙل ْعم  : فهزص اإلاحخوياث

ام الطُداث.  ش اإلاشاظهت ئلى ظاهب أْس شعي بشٙل ظضءا مً جٍٓش  سةِس ي َو

 ًمً٘ ٖخابت مٓذمت او مهلىماث مخخطشة نً مهمت اإلاشاظهت اإلاىُزة داخل الٓعم  : ملدمت

ش اإلاُطل وهى ًلخظ الىخاةج و  هى نباسة نً ْعم مىظض  : اإلالخص الخىفيذي ًىسد ْبل بذا ظشد الخٍٓش

شمل  الخىضُاث و خؿت الهمل، وئنؿاء سأي شامل نً مخاؾش اإلاالخكاث نلى الجهت الخاغهت للمشاظهت  َو

مً٘ أن ًيخهي باظخيخاط.  أًػا الجىاهب الاًجابُت ٍو

  : دسظاث 3هي نباسة ًجب ان جٙىن اإلاالخكاث مذنىمت بذسظت الىخاةج و  : درحت أهميت الىخائج

جٙىن بالًت ألاهمُت متى وظذ اخخماٛ خذور ازش مذمش للهملُت بىاء نلى  : بالًت ألاهمُت -1

ت في ألانماٛ.  الىخاةج اإلازٗىسة و التي ًمً٘ أن جإدي ئلى حهؿل الاظخمشاٍس
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جٙىن متى وظذ اخخماٛ وظىد ازش ٖبحر بىاءا نلى الىخاةج اإلازٗىسة و التي  : مخىظؿت ألاهمُت -2

ًمً٘ مً خاللها اظخمشاس الهملُت نلى اإلاذي الٓطحر مو اخخماٛ ضهىبت اظخمشاسها ان لم 

 ًخم الدشذًذ نلى آلُاث الخصخُذ.

و  : مىخُػت ألاهمُت -3 جٙىن متى وظذ اخخماٛ لخذور ازش بعُـ نلى الهملُاث  و ال ًخْى

جمذ  خذور ازش ٖبحر ومو رلٚ ًجب ئدخاٛ آلُاث الخصخُذ ختى ال ٌعىء ألازش الزي

 مالخكخه.

 27 أضاضياث هخابت جلزيز فعال : ثالثا

ش اإلاشاظهت الذاخلُت خمعت نىاضش ختى ًطبذ َهاال و ًىضل الشظالت الصخُدت ئلى   ًجب ان ًػم جٍٓش

ٗاألحي  : اإلاخلٓحن وهي 

ت و اإلاعخخذمت في الهمل الخُُٓماث و الاخخباساث و اإلاطادْاث : اإلاهاًحر -1 مً٘ أن  ,وهي اإلاهاًحر اإلاهَش ٍو

جٙىن هزه اإلاهاًحر في ضىسة ظُاظاث أو ئظشاءاث أو الخىظحهاث أو ْىانذ أو حهلُماث أو وششاث أو في 

 أي ضىسة أخشي .

 و العإاٛ الىاظب ؾشخه هىا هى "ما الزي ًيبغي وظىده؟ "

 نباسة نً الذلُل الىاْعي الزي جمذ مالخكخه خالٛ الخذُْٔ و العإاٛ الىاظب ؾشخه "ما : الخالت -2

 اإلاىظىد خالُا؟"

هت و الخالت الُهلُت والعإاٛ  : ألاظباب -3 ًىضح هزا الهىطش أظباب الاخخالٍ بحن الخالت اإلاخْى

 الىاظب ؾشخه هىا هى"ما ظبب خذور اإلاشٙلت؟"

لم جً٘  يهخم هزا الهىطش بعشد اإلاخاؾش التي ْذ جىاظهها الجهت الخاغهت للمشاظهت  ئن : الىدُجت -4

 الخالت مخىآَت مو اإلاهاًحر و العإاٛ الىاظب ؾشخه هىا هى"ما اإلاخاؾش العلبُت اإلاترجبت نلى الىخاةج؟"

ذ ٌشمل  : ؤلاظشاء الخصخُحي -5 ٌشحر ئلى ؤلاظشاء اإلاىص ى به لخصخُذ الخالت وجدعحن الهملُاث ْو

 لخصخُذ هذا الخؿا؟" مٓترخاث لخؿىٍش ألاداء و العإاٛ الىاظب ؾشخه هىا هى " ما الىاظب َهله

ش  باإلغاَت ئلى هزه الهىاضش ألاظاظُت الخمغ زمت مبادب ئغاَُت جىظحهُت ًمً٘ مشاناتها في ئنذاد الخٍٓش

 : و جخمشل

 أن جٙىن اإلاالخكاث اإلاذوهت دُْٓت خالُت مً الًمىع و الهمىم. : الذْت -

 ًجب مشاناة الاحعاّ بحن الاضؿالخاث اإلاعخخذمت.  : الاحعاّ -

ٛ ججىب ضًُ - ٓت ضهبت و مملت  لٓشاءة أي معدىذ. : ت اإلاجهى  ضًُت اإلابني للمجهىٛ ؾٍش

                                                             
27Op-cit 
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 :خالصت

حهخبر وقُُت البُو الهمىد الُٓشي و أظاط الىظىد لٙل مإظعت ورلٚ لذوس الىظاؾت الزي جلهبه بحن الضباةً 

الخدُٓٔ ألاهذاٍ و اإلاإظعت. مً جلبُت الخخُاظاث وسيباث الضباةً بال٘مُاث و ألاظهاس اإلاىاظبت مً  ظهت و 

 اإلاعؿشة مً ؾٍش اإلاإظعت مً ظهت أخشي.

ٗل هزه الخذاخالث و الشيباث ًجب أن جخم في ظى ًدعم بالىكام و الذْت و الشباث جُادًا للىْىم في ألاخؿاء 

 ظىاء الًحر نمذًه أو الهمذًت ٖأنماٛ الًش و الخالنب.

ْابُت اإلاىغىنت مً ؾٍش اإلاإظعت لهذٍ حهمل اإلاشاظهت الذاخلُت نلى جدعحن و جصخُذ ؤلاظشاءاث الش 

خماًت أضىلها و معانذة أنػاؤها في جىُُز اإلاهام و اإلاعإولُاث ورلٚ بالُٓام بهملُاث الُدظ و الخُُٓم 

ابت الذاخلُت و اإلاخاؾش اإلاشجٓبت.  لىكام الْش

ىٍ نلى ألا  خؿاء خعب َاإلاشاظهت الذاخلُت للمبُهاث أضخذ راث أهمُت ٖبحرة َهي جمً٘ اإلاإظعت مً الْى

ش نهاةُت سظمُت. ل رلٚ خعب مهاًحر دولُت مهتٍر بها نلى شٙل جٓاٍس  دسظت الجعامت وجدلُلها ٗو
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عت و العمُلت في أزازها و  جميزث الظىىاث ألاخيرة مً اللسن املاض ي بعدد هبير مً الخغيراث العاملُت الظَس

 جىحهاتها املظخلبلُت.

 و واهذ املإطظت الاكخصادًت بما أنها املدسن ألاطاس ي الكخصاد الدٌو املظتهدف ألاٌو مً ول هره الخغيراث.

الخُاة الاكخصادًت و جصاًد الخددًاث العاملُت التي جىاحه مإطظاث ألاعماٌ و هظسا للخطىز الىبير الري عسفخه 

الُىم، و املخمثلت في املىافظت و هظام جىىىلىحُت املعلىماث و ظهىز إلادازة بمفاهُم و أطالُب مخطىزة جصاًد 

 دوز إلادازة و املدزاء في كُادة املإطظاث هدى جدلُم ألاهداف املسغىبت بىفاءة و فعالُت.

س و جدظين و جسشُد ألاداء في املإطظاث أمسا ملخا إلًجاد أهظمت زكابُت و  في ظل ول هره الخغيراث أصبذ جطٍى

ت و مخطىزة جمىنها مً املدافظت على وحىدها و حظاعدها في الاطخخدام الاكخصادي و الىفء  ت كٍى ئداٍز

ِذ مً مهازاث و كدزاث فهي ال حظخطُع أن للمىازد املخاخت مما ًىظبها ميزة جىافظُت، غير أن إلادازة مهما أوج

جلم بيافت الىىاحي املخخلفت ليشاط املإطظت الىبيرة، ئلى حاهب جأخس هخائج املساحعت الخازحُت التي جلدم في 

نهاًت الظىت املالُت هدُجت لظُم عملها في البُاهاث املداطبُت، واهذ املساحعت الداخلُت وخاصت املالُت منها 

ُا للمإطظاث الخدًثت للمدافظت على املىازد املخاخت وىنها ئخدي ألادواث السكابُت املظاعدة أمسا ملخا و خخم

على طمأهت مجلع إلادازة على الخطبُم الفعاٌ ألهظمت السكابت الداخلُت الالشمت لخصخُذ الاهدسافاث و زطم 

 الظُاطاث املظخلبلُت و اجخاذ اللساز املىاطب مً طسف املظير.

الداخلُت خدًثت ملازهت باملساحعت الخازحُت، و كد ظهسث الخاحت ئليها بعد هبر حجم  و حعد املساحعت

املإطظاث و حشعب أعمالها، و هدا فصل امللىُت عً الدظُير و ظهىز صعىبت في السكابت عليها خاصت بعد 

ساف في ظهىز الفظائذ املالُت في مإطظاث ألاعماٌ، وىن املإطظت حعخبر هظام مفخىح ًخعامل مع عدة أط

 طبُل جدلُم أهدافها منها البىىن و البىزصت.

لمي العالي الخىافظُت جددًثا شامال في إلادازة ملىاهبت الخغير املظخمس في اًخطلب مىاهبت املإطظت لالكخصاد الع

 بِئت ألاعماٌ الاكخصادًت.

س أهظمتها بغُت  جدلُم ألاهداف و الهدظاب امليزة الخىافظُت أصبدذ املإطظت جىلي أهمُت هبري لخطٍى

م جلُُمه والاملظطسة و مً جم السفع مً مظخىي ألا   ي ٌعخبر أطاض املساحعت الداخلُت.رداء و جدظِىه عً طٍس

ت في ول مإطظت باعخبازها العمىد الفلسي و أطاض وحىد املإطظ الصم  ،ثاهظسا ألهمُت الىظُفت الخجاٍز

ً بخطبُم زكابت داخلُت مظخمسة لهده الىظُفت.  املظيًر

 :لهدف إلاملام بهرا املىطىع و الخىض فُه بصفت أهثر جفصُال طىداٌو إلاحابت عً إلاشيالُت الخالُتو 

فرع -كيف ثؤثر املراجعة الداخلية على وظيفة املبيعات في املؤسسة ؟ وما واقع ذلك بمؤسسة سوهلغاز

 ؟-وهران
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  الفرعية:ألاسئلة 

 :الخالُتاهطالكا مً إلاشيالُت ًمىً طسح ألاطئلت الفسعُت 

 هُف جإزس املساحعت الداخلُت على السكابت الداخلُت؟ -

 هُف جإزس السكابت الداخلُت على املبُعاث؟ -

 املبُعاث على مظخىي مإطظت طىهلغاش؟ جإزس املساحعت الداخلُت على وظُفتهُف  -

-  

 :الفرضيات 

 :ظُاث الخالُتالفسعُت كمىا بطسح الف ألاطئلتعلى  إلاحابتمداولت مىا 

 املساحعت الداخلُت عملُت احتهادًت لها عالكت باملساحع الداخلي و هفاءاجه. -

ٌ و خماًت  ألاهدافجدلُم  أدواثمً  أداةالسكابت الداخلُت  -  .ألاصى

 املساحعت الداخلُت و طُلت مً وطائل جلُُم السكابت الداخلُت. -

 : أهمية الدراسة 

 جأزيرهااملعسفي باملساحعت الداخلُت اهطالكا مً جطىزها عبر العصىز ، و  إلاملامفي  البدث  أهمُتجىمً 

التي حعخبر العمىد املبُعاث  وظُفت  في جاطير  الىبير  ا زهو د ئبساش املباشس على املساكبت الداخلُت و 

م الخىحيهاث املظخمسة و ذ  لمإطظاث الاكخصادًتل الفلسي  سها.لً عً طٍس   عبر جلاٍز

 أهداف الدراسة: 

 :الخالُت ألاهدافهره الدزاطت ئلى جدلُم وظعى مً خالٌ 

 الىظسي لعملُت املساحعت الداخلُت و مساخل جطىزها. إلاطاز جىطُذ  -

 املساحعت الداخلُت. أدواثطسد معاًير و  -

 معسفت مساخل عملُت املساحعت الداخلُت. -

 املبُعاث باليظبت للمإطظت. ئدازةمىكع  -

 املساحعت الداخلُت لىظُفت املبُعاث.هُف جخم السكابت الداخلُت و  -

ت و  - ت الخىشَع لىهسان.  ئطلاطهاجطبُم املعازف الىظٍس  على واكع مإطظت طىهلغاش ممثلت في مدًٍس

 :دراسات سابقة 

للد جم الخطلع على العدًد مً الدزاطاث ذاث الصلت باملساحعت على العمىم و على املساحعت الداخلُت 

 :على الخصىص مً بُنها

ت و علىم الدظُير ،  - بسابذ بالٌ مرهسة لىُل شهادة املاحظخير ، ولُت العلىم الاكخصادًت، الخجاٍز

ثقييم دور املراجع الداخلي في ثحسين هظام  :بعىىان   2012/2012حامعت بىمسداض، الجصائس 

خُث )دراسة عينة من املراجعين الداخليين(.  الرقابة الداخلية في املؤسسة الاقتصادًة 

مدي جأزير جىفُر مهام املساحعت الداخلُت و مبادئها على جدظين هظام  ماالبدث هذ ئشيالُت وا

 السكابت الداخلُت في املإطظت الاكخصادًت مً مىظىز املساحع الداخلي؟  
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الخعسف على هظام السكابت الداخلُت، املساحعت الداخلُت و املعاًير و وان الهدف مً هره الدزاطت 

التي جدىم املهىت ئلى حاهب جددًد العالكت املىحىدة بين ول مً املساحعت الداخلُت و املساكبت 

هظام السكابت الداخلُت ٌظاعد على الخدىم في  أنئليها  الىخائج املخىصلالداخلُت. ومً أهم 

 .السكابت الداخلُت أدواثمً  أداةوان املساحعت  أهدافها املإطظت مً احل جدلُم

ا زبُدت، مرهسة جخسج لىُل  شهادة املاطتر ، ولُت العلىم الاكخصادًت،  - عِس ى خفصُت، بابا خٍى

سة، الجصائس،  ت و علىم الدظُير ، حامعت البٍى بعىىان الخدكُم املداطبي على   2012-2012الخجاٍز

سة.املبُعاث في مإطظت اكخصادًت   دزاطت خالت شسهت ذبذ الدواحً بالبٍى

 البدث هُف جخم عملُت الخدكُم املداطبي على املبُعاث في مإطظت اكخصادًت؟  ئشيالُتواهذ 

صىزة عً جدكُم املبُعاث و البدث في هظام املساحعت  ئعطاءوان الهدف مً الدزاطت هى 

حعمل لى مىع املساحعت الداخلُت  أن ئليهاالىخائج املخىصل  أهمالداخلُت و السكابت الداخلُت، و مً 

 بيل املعلىماث املداطبُت. إلاملاممىهجُت جمىىه مً  ئجباعاملساحع علُت  ئنو جللُل ألاخطاء، و 

  

 :منهجية الدراسة 

ملعالجت حىاهب املىطىع اعخمدها على املىهج الىصفي الخدلُلي الري  يهدف ئلى حمع املعلىماث و 

 معُىت زم جفظيرها و جدلُلها مً احل الىصىٌ ئلى حعلُماث. ةالخلائم عً ظاهس 

 :ثقسيم الدراسة  

 ئلى البدث هرا جلظُم جم الفسعُت والدظاؤالث املطسوخت إلاشيالُت ومعالجت البدث أهداف لخدلُم

ٌ  زالزت   عامت ملدمت جخلدمهم فصى

ٌ  للفصل باليظبت  زالزت ئلى ملظم وهى" الجاهب النظري للمراجعة الداخلية" عىىان جدذ فهى ألاو

ئلى زالزت مطالب مخمثلت   ،ماهُت املساحعت " أًً كظمذ بدوزها  "ئلى في املبدث ألاٌو  جطسكىا مباخث،

خي للمساحعت ، مفهىم املساحعت، أهمُت املساحعت و أهدافها.  في الخطىز الخاٍز

" و الري بدوزه كظمىاه ئلى زالزت مطالب اهطالكا "ماهُت الخدكُم الداخلياملبدث الثاوي جدث عىىان 

أما املبدث الثالث فجاء بعىىان  هطاق جطبُلها.  بأهدافها زممً مفهىم املساحعت الداخلُت، مسوزا 

معاًير و أدواث املساحعت الداخلُت و الري كظمىاه ئلى زالر مطالب، معاًير املساحعت الداخلُت، أدواتها 

 الداخلُت. و مساخل عملُت املساحعت

" و هى ملظم ئلى زالر مباخث، املراجعة الداخلية على املبيعاتأما الفصل الثاوي فجاء بعىىان"

باليظبت للمبدث ألاٌو جم الخطسق ئلى مدخل في ئدازة املبُعاث مفصل ئلى مفهىم ئدازة املبُعاث، 

اث و خصائصها، و مفهىم مساحعت املبُعاث. في املبدث الثاو ي جىاولىا السكابت و وظائفها و مظخٍى

وي املساحعت الداخلُت على املبُعاث في مطلبين ألاٌو  السكابت الداخلُت على املبُعاث و املطلب الثا

الري املساحعت املظدىدًت للمبُعاث . هما جطسكىا ئلى املساحعت الداخلُت للمبُعاث في مبدث زالث و 

، مساحعت مظدىداث املبُعاث أوالاملساحعت الداخلُت و الخدلم مً املبُعاث  مطالب،ئلى زالزت  كظمىاه

س النهائي و  ئعداد زاهُا،و مسدوداث املبُعاث   املساحعت زالثا. ئنهاءالخلٍس



 مقدمــــــــــــــــــة عــــــــــامـــــــة

 

 د
 

، جطسكىا في املبدث مبدثين كظم بدوزه ئلىفُما ًخص الفصل الثالث فهى عبازة عً دزاطت مُداهُت 

ت.  ألاٌو ئلى الخعٍسف باملإطظت مُدان الدزاطت مً حعٍسف و هُيل جىظُمي و أوشطت و مهام املدًٍس

ت الخىشَع للىهسباء و الغاش لىهسان. و الري كظم أما املبدث الثاوي  فخىاولىا وظُفت املبُعاث في مدًٍس

ت،ئلى زالر مطالب جىظُم وظُفت املبُعاث  س النهائي. باملدًٍس  السكابت الداخلُت و أخيرا ئعداد الخلٍس
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 اإلهداء:

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما أملك في هذا الوجود

  أمي و أبي  إلى

سندي و شريكة دربي زوجتي الغالية.  إلى  

قرة عيني أبنائي  إلى  

 كل من يقول ال اله إال اهلل محمدا رسول اهلل  إلى

 

 

 وإلى كل من قدم لي يد العون

 إلى كل من يعرفني

 

 

 

 بـلقيوس أحمــــد
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 التشكرات

 .عق لو النعمة العلم  نحمد اهلل ونشكره على  

الشكر وأسمى    صبأخل تقدمأوعلى توفيقو في إتمام ىذه المذكرة ,كما   

طول    على"سليمان"   السيدة  ةالمشرف  ةذاتاألسعبارات التقدير واالحترام إلى  

 . نااز ىذا العمل المتواع باليا  و قيمة نصائحيا في دعمنا ال

 أطرونا طيلة ىذا الماستر.الذين    األستاذةشكر جمي   نكما  

 وكل عمال اإلدارة

 و شكرا خاصا للسيد

       "قدور بن شريف بلق اسم  "                     
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 جمهيد:

كيف جؤثس  خىُ. اإلاعشوخت ؤلاشٍالیت غلى لإلحابت میذاهیت بذساظت نمىا الىظشي  الجاهب في نذمىاه إلاا جذغیما

 ؟-فسع وهسان-املساجعت الداخليت على وظيفت املبيعاث في املؤسست ؟ وما واقع ذلك بمؤسست سوهلغاش

 .وهشان  سوهلغاش""بمؤظعت   

اغخمذها غلى اإلاػلىماث غلى وظُكت اإلابُػاث  ، وؤزشهوإلاػشقت  مٍاهت وظُكت الخذنُو الذاخلي في اإلاؤظعت ،    

مهابالث مؼ مجمىغت مً اإلاخىقشة في وزائو اإلاؤظعت إضاقت إلى اإلاػلىماث اإلاهذمت مً خالُ الهُام ب

 اإلاعؤولين
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 الخعسيف باملؤسست ميدان الدزاست : املبحث ألاول 

 حعسيف باملجمع : املعلب ألاول 

 :هبرة جازيخيت عً مجمع سوهلغاشأوال

ت بالجضائش. معاهمتها في      خي في مُذان التزوٍذ بالعانت الٌهشبائُت و الؿاٍص حػخبر ظىهلؿاص الػمُل الخاٍس

كُت و جىصَؼ الؿاص  ؼ اإلاجعذة في مُذان الٌهشباء الٍش ججعُذ ظُاظت الذولت في اإلاُذان العانىي و حجم اإلاشاَس

ووعبت حؿلؿل الؿاص %98ىمي ظاهمىا بحجم يبير في سقؼ مػذُ الخؿعُت الٌهشبائُت الىظىُت إلى خىالي الػم

 .1غلى اإلاعخىي الىظني %43الى

مؤظعت جخهاظم الامخُاص في  16ًاهذ هىاى  20: في بذاًت الهشن بداياث الكهسباء في الجصائس -1

ت لإلهاسة و الهىةو Lebon)جىصَؼ الٌهشباء في الجضائش منها مجمؼ لُبىن ) في SAEFاإلاؤظعت الجضائٍش

في  Lévy في الششم و مطاوؼ لُكي Bourbonnaisالىظغ والؿشب باإلضاقت إلى مؤظعت بىسبىوي

 نعىعُىت.

يهشباء و ؾاص الجضائش التي  E.G.Aجدىلذ هزه اإلاؤظعاث إلى مؤظعت واخذة جذعى   1947ؤوث  16بمىحب نشاس 

ت في الجضائش.مً اإلالٌُت الطىاغ%90ًاهذ جملَ   ُت الٌهشبائُت و الؿاٍص

: بػذ الاظخهالُ اظخعاغذ اإلاؤظعت مً ججىُذ ظاناتها في إغادة 1969-1962مسحلت ما بين  -2

ًان في ؤوج  جىظُم انخطادها و رلَ مً احل الاظخجابت للمخعلباث الاحخماغُت للمجخمؼ الزي 

 الىمى.

خ  69-59بمىحب اإلاشظىم إوشاء سوهلغاش:1969 -3 و E.G.Aالزي نام بدل 1969حىٍلُت  28بخاٍس

ًاهذ جىظل   صبىن.  700000غامال و حؿعي  6000خلو اإلاؤظعت الىظىُت للٌهشباء و الؿاص خُث 

بمجشد إوشائها نامذ اإلاؤظعت إلى حاهب وظُكت البُؼ للعانت بالتريُب و الطُاهت لألحهضة اإلانزلُت التي حشؿل 

خػماُ الؿاص العبُعي و الٌهشباء في اإلاُذان الطىاعي الحشفي و بالٌهشباء و الؿاص خُث نامذ ؤًضا بدصجُؼ اظ

 اإلانزلي.

جشيض وشاظها في ججعُذ بشهامج الخؿعُت  1977: اهعالنا مً و املخعغ الوظني للكهسبت 1977 -4

 الٍاملت للىظً مؼ اإلاعاهمت اإلالحىظت في جدعين الظشوف اإلاػِشُت للمىاظً الجضائشي.

مؤظعاث لألشؿاُ و مؤظعت للطىاغت و  5 تؤظعت بخلو خمعنامذ اإلاأوإلعادة هيكلت: 1983 -5

 : التي جمثلذ في

  يهٍشلKAHRIF.كُت  مً احل الٌهشباء الٍش

  يهشيُبKAHRAKIB.مً احل اإلايشأث الٌهشبائُت 

                                                             
1

 ثائق املؤسسة.و  -
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 يىؿاصKANAGHAZ .مً احل إوشاء شبٌت الؿاص 

 اًىاسناINERGA.مً احل الهىذظت اإلاذهُت 

 ؤجشيُبETTERKIB الطىاعي.مً احل التريُب 

 .AMCط و اإلاشانبت او اإلاؤظعت اإلاخخطت بخطيُؼ الػذاداث و ؤدواث الهُ

ت جابػت لىصاسة 1995في سىت  -6 : جدىلذ مؤظعت ظىهلؿاص إلى مؤظعت غمىمُت ضىاغُت و ججاٍس

 1995ظبخمبر 17الطادس في  280-95العانت و اإلاىاحم ورلَ بمىحب الهشاس الخىكُزي 

 05الطادس ب  01/02يت راث ؤظهم اظدىادا للهاهىن سنم :  الخدىُ إلى شش  2002في سىت  -7

اإلاخػلو ب الٌهشباء و جىصَؼ الؿاص غبر الهىىاث خُث ؤغعى لها هزا الىضؼ الجذًذ  2002قُكشي 

ت و اوحب غليها  .إمٍاهُت الخىظؼ في اإلاجاُ العانىي و إمٍاهُت الاظدثماس خاسج الحذود الجضائٍش

مً الهُم الثابخت و إمٍاهُت الحطىُ غلى معاهماث في  ايدعاب مدكظت مً ألاظهم و مجمىغت

 مؤظعاث ؤخشي.

: ؤضبدذ اإلاؤظعت غباسة غً مؤظعت نابضت حضء مً مؤظعاتها 2006و  2004بين  -8

ًاألحي  اإلاخخططت في اإلاهً الهاغذًت جدىلذ إلى قشوع لضمان مهامها و هي 

  ت إلهخاج الٌهشباء  .SPEالششيت الجضائٍش

  ت  .GRTEلدعُير و ههل الٌهشباءالششيت الجضائٍش

 ت لدعُير شبٌت الؿاص  .GRTGالششيت الجضائٍش

ُ 2006في -9 ًاث "مهً ناغذًت" ؤخشي. قشع ؤو  :: جم إوشاء خمغ شش

 معير مىظىمت الٌهشباءOSمٍلل بئداسة هظام إهخاج/ههل الٌهشباء ،. 

 :يما جم إوشاء ؤسبػت قشوع جضمً مهىت جىصَؼ الٌهشباء والؿاص، هي

  ت لخىصَؼ يهشباء وؾاص الجضائشالششيت  SDAالجضائٍش

 ت لخىصَؼ يهشباء وؾاص الىظغ  SDCالششيت الجضائٍش

  ت لخىصَؼ يهشباء وؾاص الششم  SDEالششيت الجضائٍش

 ت لخىصَؼ يهشباء وؾاص الؿشب  SDOالششيت الجضائٍش

ً الخابػت لعىهلؿاص 2007في جاهفي  -10 لترقى إلى قشع هى: مػهذ  : حاء دوس مشايض الاهخهاء والخٍٍى

ً في الٌهشباء والؿاص وجم جىنُؼ إنهاء غملُت إغادة هٍُلت مجمؼ ظىهلؿاص مؼ إوشاء  IFEGالخٍٍى

،ألامش الزي حػل غذد قشوع نعب 2009في شهش حاهكي CEEGششيت هىذظت الٌهشباء والؿاص

خ راجه، جم إوشاء ششيخين ؤخشًين، ت  "ألاشؿاُ" ًبلـ ظخت قشوع. في هزا الخاٍس هما: الجضائٍش

تELITلخٌىىلىحُا ؤلاغالم ت للطىاغاث الٌهشبائُت والؿاٍص  .SOPIEGوششيت اإلامخلٍاث الػهاٍس
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ًاث معاهمت مباششة  39ؤضبدذ ظىهلؿاص الُىم مجمػا ضىاغُا ًخٍىن مً  -11 ششيت، منها ظذ شش

 :هي

 ت للعانت  .AECالششيت الجضائٍش

 ت للعانت والاجطاالث  .AETCالششيت الجضائٍش

 العانت الجذًذة الجضائش NEAL. 

 ت  .ALGESCOششيت الخذماث الهىذظُت الجضائٍش

 ت الكشوعُت للهىذظت وؤلاهجاص  .SAFIR الششيت الجضائٍش

 ششيت يهشباء حجشة الىىط SKH. 

 املعلب الثاوي : مديسيت الخوشيع وهسان

 الخعسيف بمديسيت الخوشيع وهسان : أوال

ت الخىصَؼ  ت مذًٍش ت لششيت لجابػت لوهشان هي مذًٍش ت ،  SDOخىصَؼ الٌهشباء والؿاص للؿشبالجضائٍش حؿعي مذًٍش

الخىصَؼ لىالًت وهشان دائشجين مً دوائش الىالًت وهشان و بئر الجير ، خُث ًدذها مً الؿشب الهضبت الجبلُت 

و الاحخىابي سنم  ش ألابُض و مً الشماُ البد 3ألاقو الجمُل، ومً الششم ؤخُاء ؤٌععى ، مً الجىىب العٍش

 الخىظغ.

  بلـ غذد ظٍانها  94.46جتربؼ مىعهتها الجؿشاقُت غلى معاخت نذسها وعمت  933984يُلىمتر مشبؼ، ٍو

 2013خعب إخطائُاث.

  ت الخىصَؼ لىهشان صبىن يهشباء مىصغين خعب الضؿغ اإلاىخكض و  206 318ًبلـ غذد صبائً مذًٍش

 غلى الخىالي. 745و  205 573اإلاخىظغ 

   122و  147 030مىصغين خعب الضؿغ اإلاىخكض و اإلاخىظغ  147 152بائً الؿاص و ًبلـ غذد ص 

 غلى الخىالي.

ت الخىصَؼ بىهشان      غامل مىصغين غلى : 545ٌعهش غلى خذمت صبائً مذًٍش

ت و هي : مذًىوي  - ًاالث ججاٍس ت و زماهُت و  –شٌُب اسظالن  –غين البُضاء  –غين الشوٍىت  –مهش اإلاذًٍش

 ييعخاُ.  –بئر الجير  –ذ بىضُاف مدم –اإلاهشي 
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 وهسان   : الهيكل الخىظيمي ملديسيت الخوشيعثاهيا

 وهسان  ملديسيت الخوشيع الهيكل الخىظيمي (:1-3زقم )شكل 

 

 مطادس داخلُت للمؤظعت: املطدز

 أوشعت و مهام املديسيت: ثالثا

ت الخىصَؼ في الىهاط الخالُت:   جخلخظ مهام مذًٍش

ت لضبائنها الٌشام و رلَ ضمً ششوط ألامان  - ً بالعانت الٌهشبائُت و الؿاٍص العهش غلى ضمان الخمٍى

ت   الىىغُت  و و الاظخمشاٍس

ً بالعانت الٌهشبائُت ج - ت مؼ مشاغاة ًل مً و لبُت ًل ظلباث الخمٍى ت  ششوطالؿاٍص  و الاظخمشاٍس

 الىىغُت. 

ت و مىايبت الخٌىىلىحُاث الحذًثت. ش الشبٍاث الٌهشبائُت و ٍجعى بشامج ضمان إهجاص   -  الؿاٍص
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 .مخعابهتالالتزام بمشاغاة اإلاعاواة بين حمُؼ الضبائً غىذ وحىد ششوط   -

 

 وظيفت املبيعاث في املديسيت  :املبحث الثاوي 

حععى اإلاؤظعت مً خالُ هزه الىظُكت جدهُو ؾاًت الىحىد يإي مؤظعت انخطادًت، والتي جخمثل في بلىؽ  

 ألاهذاف اإلاععشة مً ظشف ؤلاداسة الػلُا . مً احل رلَ جىحب غليها وضؼ هظام مدٌم لدعُير هزه الىظُكت.

 املبيعاث بمديسيت الخوشيع  وظيفت جىظيم: املعلب ألاول 

ت الخىصَؼ و التي ًهؼ غلى غاجهها  ت مً ؤهم مهاظػاث مذًٍش جىظُم إداسة و  معؤولُت حػخبر اإلاهاظػت الخجاٍس

ت الخىصَؼ لىهشان.  مهمت البُؼ غلى معخىي مذًٍش

 : جىهعم اإلاهاظػت إلى  

ت، خلُت للمشانبت و الخكخِش و غىن لإلنشاس و ؤلاخطاء. 8مطالح، 3 زالزت  ًاالث ججاٍس  و

 الهيكل الخىظيمي إلدازة املبيعاث: أوال

 مقاظعت العالقاث الخجازيت(: 2-3زقم )شكل 

 

 .مطادس داخلُت للمؤظعت: املطدز

 

 

 مقاظعت العالقاث الخجازيت

 مطلحت جعويس املبيعاث مطلحت الخحطيل
 و مطلحت شبائً الضغغ املخوسغ 

 العالي

الخفخيش و خليت املساقبت   الوكاالث الخجازيت  

إلاحطاء و عون إلاقساز   
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  مهام و مسؤولياث املقاظعت الخجازيت: ثاهيا

ت ضمان و مشانبت ألاوشعت الخالُت  : ًهؼ غلى غاجو اإلاهاظػت الخجاٍس

  اهعالنا مً ألامش بالعلب إلى الخذمت الكػلُت.جىضُل الضبائً الجذد إحشاءاثجعبُو الحشص غلى ، 

 .إبشام غهىد الاشتراى لضبائً الضؿغ اإلاىخكض و اإلاخىظغ 

  حعُير صبائً الضؿغ اإلاىخكض و اإلاخىظغ اهعالنا مً حلب الحعاباث مً الػذاداث، الكىجشة، إلى

 ؾاًت الخدطُل. 

 )حعُير حمُؼ خعاباث الضبائً )الجشد الشهشي، اإلاىظمي، العىىي. 

 .اخترام نىاغذ يشاء الىظائل و اإلاػذاث 

 .قىجشة غذة خذماث ؤخشي 

 .ت ًاالث الخجاٍس  اخترام نىاغذ الدسجُالث اإلاداظبُت للكىاجير غلى معخىي الى

  ت ًاالث الخجاٍس  للخإيذ مً خعً جعبُو إحشاءاث الدعُير. اإلاشانبت و الخكخِش للى

  ،حسجُل، الشعب...الخ(.اخترام نىاغذ و إحشاءاث حعُير الضبائً)نعؼ و سد الخُاس 

 .العهش غلى مشانبت صحت مبرساث إلؿاء الكىاجير و غملُت إغادة الكىجشة 

  حسجُل خعاباث غذاداث الضبائً و حعلُم الكىاجير. اخترام سصهامتالعهش غلى 

 .العهش غلى اخترام جعبُو الدعػيرة اإلاػمىُ بها 

  ظخهباُ و الاظخماع للضبائً.الا 

 .ألاخز بػين الاغخباس لشٍاوي الضبائً و في آلاحاُ اإلادذدة و ضمان الشد يخابُا 

 : ألازقام املعبرة عً املديسيت: ثالثا

 .2016-2015للفترة عدد شبائً الكهسباء( : 1-3الجدول زقم)

 وسبت الخعوز  2016 2015 هوع الصبائً

 %104 204641 196954 جوجس مىخفض

 107% 745 696 جوجس مخوسغ

 104% 205386 197650 املجموع

 مطادس داخلُت للمؤظعت:املطدز:
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 2016-2015( : عدد شبائً الغاش للفترة2-3الجدول زقم)

 وسبت الخعوز  2016 2015 هوع الصبائً

 106% 145358 137296 ضغغ مىخفض

 109% 121 111 ضغغ مخوسغ

 106% 145479 137407 املجموع

 مطادس داخلُت للمؤظعت:املطدز: 

ت الخىصَؼ لىهشان ب  -  .%95.61جخمثل وعبت الٌهشبت بمذًٍش

ت الخىصَؼ لىهشان ب  -  . %71.03جخمثل وعبت حؿلؿل الؿاص بمذًٍش

 %6في مجمىع غذد صبائً الٌهشباء و بيعبت  %4اهعالنا مً الجذاُو العابهت هالخظ اسجكاغا ملحىظا  بيعبت 

 .في مجمىع غذد صبائً الؿاصو رلَ ًشحؼ إلى حعلُم العٌىاث اإلابرمجت مً ظشف الذولت

 زقم ألاعمال ) مليون ديىاز(( : 3-3الجدول زقم )

 2015 2016 
وسبت 

 2015/2016الخعوز 

 114% 3688 3238 الكهسباء

 106% 629 595 الغاش

 112% 4317 3838 املجموع

 مطادس داخلُت للمؤظعت:املطدز:

 

 ) مليون ديىاز( إلاجماليتالديون ( 4-3الجدول زقم )

 2015 2016 
وسبت 

 2015/2016الخعوز 

 105% 1055 1002 إلاجماليتالديون 

 مطادس داخلُت للمؤظعت.املطدز:

في سنم ألاغماُ ؤلاحمالي مهابل اسجكاع في نُمت الذًىن  %12اظدىادا إلى ألاسنام العابهت هالخظ اسجكاغا بيعبت 

مًٌ %5ؤلاحمالُت بيعبت   : إلى إسحاغاألظباب. ٍو
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 .اسجكاع غذد الضبائً في العانخين 

  ادة اإلاسجلت في ألاظػاس لعىت  .2016الٍض

 .جعىس اإلاعخىي اإلاػِش ي للمىاظىين 

  الهيئت املكلفت بالبيع : زابعا

 الوكالت الخجازيت -1

 ججازيتالهيكل الخىظيمي لوكالت ( :3-3زقم)شكل 

 

 .مطادس داخلُت للمؤظعت: املطدز

 : مهام الوكاالث الخجازيت -2

ت جخلخظ مهامها في جابػت   : جىظُمُا إلى اإلاهاظػت الخجاٍس

 .حعُير ألامىس اإلاخذاولت و بالذسحت ألاولى جلَ الخاضت باإلاعخخذمين 

  غذاداث الٌهشباء و الؿاص.حعُير مخضون 

 ).ًاث، الخػذًالث،...الخ  ضمان الاظخهباُ الحعً للضبائً)الشٍاوي، الاشترا

مدير الوكالة 
 التجارية

تسيير المناولة والبرمجة   

مكلف بالدراسات 
 المنازعات

 رئيس فرقة التدخالت الصغرية مكلف بالتحصيل

 عون تسيري العدادات

 أعوان الكهرباء

 أعوان الغاز 

 ملحق جتاري رئيسي

 ملحق جتاري الصندوق مكلف بالمبيعات

 ملحق جتاري رئيسي

 ملحقني جتارين  

توزيع الفواتري وجلب احلساب   

 عون جتاري

(، التوصيلالفوترةاالستقبال، )  
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 الكطلُتضمان حلب الحعاب مً الػذاداث مً احل الكىجشة و إًطالها إلى الضبىن اختراما للشصهامت 

 اإلاععشة.

 .حعُير الطىذوم 

 ( إضالح الػذاداث، خشيت دساظت و اظخالم  الخىضُالث البعُعت، ضمان الخذخالث الخهىُت

 الاغعاب...الخ(.

 ين غلى اإلاهام الثالرجعبُو مبذؤ الذوسٍت بين اإلالح  الطىذوم.   الاظخهباُ،حلب الحعاب، : هين الخجاٍس

 :مساحل عمليت البيع -3

خ إبشام الػهذ الخجاسي بين اإلاؤظعت و الضبىن و الزي ًخم بمىحبه  ابخذاءجخم غمالُت الكىجشة و البُؼ  مً جاٍس

 التزام اإلاؤظعت بالتزوٍذ بالعانخين الٌهشباء و الؿاص. 

ين اإلاىحىدًً غلى معجخم غملُت حلب الحعاب،  و اإلالحهين الخجاٍس ًاالث الكىجشة و الخىصَؼ غً ظٍش خىي الى

ت ظبها لشصها  : ممت صمىُت مدذدة جدتر الخجاٍس

 مبذؤ الكطلُت. -

 ًىما للكطل. 60ًىما للشهش و  20غذد ألاًام اإلاكخىخت  -

ًاالثحؿشاقُا ًهعم الضبائً  ت غلى معخىي الى  : مشنمىن قشدًا ؤو صوحُا 30ال جخػذي اُ إلى مجمىغاث الخجاٍس

 ً20إلى  01م .  في الشهش ألاُو

  ًفي الشهش الثاوي. 30إلى  21م 

  ًفي الشهش الثالث. 60إلى  31م 

 مارا ًمثل حلب الحعاب باليعبت لىظُكت اإلابُػاث؟

غملُتحسجُل اإلاؤششاث الجذًذة لػذاداث الٌهشباء و الؿاص و التي مً خاللها جدعب حلب الحعاب هي 

 الكىاسم مؼ اإلاؤششاث الهذًمت مً احل الحطىُ غلى الاظتهالى الحهُهي للكترة )الكطل(، و بالخالي جدذًذ

 ؤظاط الكاجىسة. الٌمُت اإلاباغت

 : جٌدس ي هزه الػملُت ؤهمُت نطىي باليعبت للضبائً هظشا لخإزيرها غلى

 .سنم ؤغماُ اإلاؤظعت 

 .الػالنت بين الضبىن و اإلاؤظعت 

 .مطذانُت هظام اإلاػلىماث 

 اثس جلب الحساب على ألاهداف -4
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اإلاععشة ، الشٍلين  اهعالنا مما ظبو و هظشا ألهمُت غملُت حلب اإلاؤششاث غلى جدهُو ألاهذاف البُػُت

 اإلاىالُين ًبِىان ألازش الاًجابي و العلبي لهزه الػملُت غلى وظُكت اإلابُػاث.   

 

 

 اثس الجلب الجيد ( :4-3)شكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 داخلُت للمؤظعتمطادس : املطدز

و اإلاخمثلت في الىهاط  ًبين لىا الحالت اإلاثالُت لػملُت حمؼ اإلاؤششاث و آلازاس الاًجابُت اإلاترجبت غً رلَ 4-3الشٍل 

 : الخالُت

 مطذانُت اإلاػلىمت. -

 الكاجىسة الصحُدت. -

 الخهُُم الجُذ. -

 سضا الضبىن. -

 .جدطُل الكاجىسة -

 

 

 

 

 حساب جيد

 فاجوزة صحيحت مطداقيت املعلومت

 زضا الصبون  جقييم جيد

 جحطيل الفاجوزة
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 اثس الجلب الخاظئ(: 5-3)شكل زقم 

 

 

 

 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطادس داخلُت للمؤظعت: املطدز

 : و اإلاخمثلت في ًبين الشٍل آلازاس العلبُت غلى حمُؼ ؤوشعت اإلاؤظعت 

ادة. -  قىاجير خاظئت بالىهطان او الٍض

 جشايم في الاظتهالى. -

 جلب سيء

 انعدام المصداقية

 جيبؤ خاظئ

 فاجوزة خاظئت

 فاجوزة خاظئت بالىقطان

 

 فاجوزة خاظئت بالصيادة

 جساكم في الاستهالك 

 اسدياء الصبائً

 شكاوي للفاتورات القادمة 

 شكوى 

 جلب حساب خاص

فوترة خارج الرزنامةإلغاء و   

 تجميد السيولة
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 شٍاوي و اظدُاء  الضبائً. -

 إلؿاءاث للكىاجير. -

 ججمُذ للعُىلت. -

غلى الػٌغ ت، اهه في خالت الجلب الحعً للمؤششاث ازش اًجابي غلى الىظُكت البُػُ  4-3وعخيخج مً الشٍل 

 ألازش العلبي للػملُت غلى حمُؼ ألاضػذة الذاخلُت و الخاسحُت.  ًظهش  5-3الشٍل  في

  السقابت الداخليت في املديسيت : املعلب الثاوي

 الخفخيش و خليت املساقبت : أوال

ً مٍلكين بالذساظاث و سئِغ خلُت.  ت، جخٍىن مً اًعاٍس  هي غباسة غً خلُت جابػت هظامُا للمهاظػت الخجاٍس

 مهام خليت املساقبت و الخفخيش: ثاهيا

ً و سئِغ خلُت و هي جابػت جىظُمُا  ت و جخلخظ  إلىجخٍىن هزه الخلُت مً اًعاٍس قُما مهامها اإلاهاظػت الخجاٍس

 : ًلي

 غليهم. ؤلاحابتبػين الاغخباس شٍاوي الضبائً و  ألاخز .1

ت. إحشاءاثو  ألهظمتالبرهامج العىىي إلاهام اإلاشانبت و الخكخِش  إغذاد .2 ًاالث الخجاٍس  الدعُير غبر الى

 العهش غلى ججعُذ بشهامج اإلاشانبت اإلاععش. .3

 الصمت.الهُام بالشد و الخدلُل للشٍاوي والاوشؿاالث خعب الىىع مؼ انتراح الخصحُداث ال .4

 الدعُير. إحشاءاثلهىاهين و الخزيير خعب الضشوسة  .5

ش بػذ ًل غملُت مشانبت. ؤلالضامُبئغذادالهُام  .6  الخهاٍس

ت مؼ  إغذاد .7 ت و العىٍى ش الشهٍش  اإلاالخظت. ؤلاشاسةإلىالخدعِىاثجهُُماث الخهاٍس

8.  ً  .الذاخلُتاإلاشاسيت في غملُاث الخٍٍى

  هظام السقابت الداخليت جقييم: اــــــــــــــــلثثا

ً الخالُين اسجإًىا  : في هزا الجاهب و لخهُُم هظام الشنابت الذاخلُت الاغخماد غلى الػىطٍش

 نىائم الاظخهطاء. -

 شبٌت جدلُل الىظائل. -

 ائم الاسخقطاءو ق(5-3)جدول  -1

 املالحظت ال وعم ألاسئلت

   X هل هىاى وظُكت البُؼ؟
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   X هل هىاى مطلحت خاضت بزلَ؟

   X لذيها هٍُل جىظُمي؟ هل

   X هل هىاى جشابغ بين اإلاطالح؟

   X هل هىاى هظام مػلىماحي لدعُير الضبائً؟

   X إن وحذ هل هىاى هظام سنابت غلُه؟

   X هل هىاى انكاالث في الىظام؟

   X هل هىاى ًلمت ظش خاضت لٍل مخذخل؟

   X هل هىاى هظام مػلىماحي لخدلُل اإلابُػاث؟

   X وحذ هل هى معخؿل؟ ان

ًافي؟ بػض الحاالث جخعلب اإلاشانبت  x  هل هى 

 اإلاُذاهُت.

 خاالث ألاهذاف ؾير مدههت؟ x  هل هىاى اختراما لشصهامت البُؼ) حلب اإلاؤششاث(؟

مً ظشف الىظام غً اإلابُػاث  إهزاساثهل هىاى 

 اإلاػذومت، اإلاىخكضت و اإلاشجكػت؟

X   

   X للمبُػاث؟هل هىاى مهاسبت قطلُت 

هل هىاى جعىس معخمش في جدذًث غملُت حلب 

 اإلاؤششاث؟

X   

   X ؟ؤهذاقللمبُػاثهل هىاى 

ًالت X  قشدًت؟ ألاهذافهل هزه   جخظ ًل الى

   X هل هي مبرمجت معبها؟

ادة اليعبُت دون  X  هل هي غهالهُت؟ حػخمذ غلى الٍض

الخيبؤ باإلاعخجذاث اإلاعخهبلُت مثال 

خاالث  ؤو خاالث ؤلاظٍان الجذًذة. 

 الهذم

ًاالث. X  هل هىاى خشوناث لشصهامت حلب اإلاؤششاث؟  خاالث جإخش بػض الى

ًالت ًل الطالخُاث في اجخار نشاساث  هل إلاذًش الى

 جإيُذ اإلابُػاث؟

X   

ًالت؟ هل هىاى سنابت خاسحُت    X غلى الى

إن وحذث هل إظاساتها مؤهلت لٌشل الؿش و 

 الخالغب؟

X   

ًافي؟ ًاالث. X  هل غذدهم   ال ًمًٌ مً حؿعُت ًل الى

   X هل هىاى سنابت للكىاجير اإلالؿاة؟
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ين.؟    X هل هىاى جدكيزاث للملحهين الخجاٍس

   X هل هىاى غهىباث في خالت ألاخعاء؟

 Noteٌؿلب الخػامل باإلسظالُاث) X  يخابُت لدعُير وظُكت اإلابُػاث؟ إحشاءاثهل هىاى 

de service) 

 مً اغذاد  العالباإلاطذس 

 

 

للمؤظعت ههاط نىة و ههاط ضػل هلخطهم  ؤنوعدىج  ؤناهعالنا مً ؤحىبت نىائم الاظخهطاء ًمًٌ 

 : ًلي اقُم

 هقاط القوة : 

 سنابُت داخلُت و خاسحُت و غلى غذة معخىٍاث. وحىد -

 .SGC(Système de Gestion de la Clientèle)وحىد هظام مػلىماحي لدعُير الضبائً  -

 يكاءة الىظام في إغعاء ؤلاهزاساث. -

 غملُت البُؼ غملُت مهٍُلت و مىظمت. -

ت و في جإهُلها . -  يكاًت في اإلاىاسد البشٍش

و مكاجُذ اإلاشوس  و حىد خماًت غلى ؤهظمت اإلاػلىماث -  .الصخطُت و رلَ غً ظٍش

 غملُت البُؼ حعير وقو ؤهذاف مدذدة.  -

ين في خالت اوػذام ألاخعاء و باإلاهابل إلؿاءها في خالت  - وحىد جدكيزاث مادًت للملحهين الخجاٍس

 الىنىع في ألاخعاء.

 

 هقاط الضعف : 

ين. -  مدذودًت الشنابت اإلاُذاهُت الكىسٍت لػمل اإلالحهين الخجاٍس

 في الخدٌم في  سصهامت البُؼ مما نذ ًؤدي إلى جضخُم ؤو إههاص في الٌمُاث اإلاباغت. ههظ -

الذاخلُت، مما ًؤدي إلى ضػىبت جإنلم  اوػذام إحشاءاث يخابُت و الايخكاء بالخػامل باإلسظالُاث -

الث الصخطُت.  الػماُ الجذد و إمٍاهُت خذور خشوناث إلى حاهب ظهىس الخإٍو

ًافي لخؿعُت مطالح اإلاهاظػت غذد - ت اإلاشانبين ؾير  ًاالث الخجاٍس ت و ًل الى  .الخجاٍس

 

 شبكت جحليل الوظائف(6-3جدول ) -2
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 الىظائل

ملحو 

ججاسي 

حلب 

 اإلاؤششاث

ملحو 

ججاسي 

 سئِس ي

ملحو 

ججاسي 

 اظخهباُ

إظاس 

مٍلل 

 باإلابُػاث

مذًش 

ًالت  الى

خلُت 

اإلاشانبت 

و 

 الخكخِش

مهاظػت 

هظم 

 اإلاػلىماث

إضذاس نائمت الضبائً 

 لجلب الحعاب.
 X      

الترخُظ باهعالم غملُت 

 حلب الحعاب.
  X X X   

       X الهُام بجلب اإلاؤششاث.

ً اإلاؤششاث.        X جذٍو

مشانبت اإلاؤششاث دسحت 

 ؤولى.
 X      

خ إضذاس  مشانبت جىاٍس

 الهىائم
   X X   

مً ًهىم بخدلُل 

 اإلابُػاث
   X    

مً ًهشس إغادة الػملُت 

 للؿُاباث.
   X X   

مً ًذون اإلاؤششاث 

اإلاهذمت مً ظشف الضبائً 

و ؤلاشػاس باإلاشوس.  غً ظٍش

  X     

مً ًخلهى  شٍاوي ؤخعاء 

 الكاجىساث.
  X     

مً ًهىم باإلاشانبت 

 اإلاُذاهُت.
 X      

مً ًدضش و زُهت الؿاء 

 الكىاجير.
   X    

   X     مً ًطادم غليها.

   X     لكىاجير.ا مً ًهىم بئلؿاء

  X      .ؤلالؿاءمً ًشانب وزُهت 

الكىاجير  بئضذاس مً ًهىم 

 الكطلُت.
      X 
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       X مً ًهىم بخىصَؼ الكىاجير.

 مً إغذاد العالباإلاطذس 

 .اإلاهام هالخظ غذم الكطل الخام في الىظائلمً خالُ شبٌت جدلُل 

 

 

 

 

 للمساجعت الداخليت إعداد الخقسيس النهائي  : املعلب الثالث

شا نهائُا يهذف مً خالل إجمامغىذ  ه إلى جلخُظ مهمت اإلاشاحػت الذاخلُت ًدشس اإلاشاحؼ الذاخلي جهٍش

إبشاص اإلاشاًل و ؤظبابها و مجاُ الهىة و الضػل مؼ إغعاء الخىضُاث مػلىماث وشاط مدل اإلاشاحػت مؼ 

 الالصمت إلاىاحهت هزه الىهائظ.

 : عسض املشاكل املكدشفت: أوال

بػذ نُامىا بئحشاء الكدظ و الخهُُم لىظام الشنابت الذاخلُت  و الخاص بذساظت وظُكت اإلابُػاث غلى 

ت الخىصَؼ لىهشان وحذها بػض الخلل في هظام الشنابت الذاخلُت و الزي هلخطه قُما  ًاالث مذًٍش معخىي و

   : ًلي

 ؤنإلابذؤ الكطل الخام للىظائل، خُث الخظىا مً خالُ نىائم الاظخهطاء لِغ هىاى اخترام  -

ً اإلاؤششاث إلى حاهب جىصَؼ الكىاجير  اإلالحو الخجاسي اإلاٍلل بجلب اإلاؤششاث ًهىم بجلب و جذٍو

 مما ٌشٍل خعش الخالغب باإلاؤششاث و الخىاظؤ مؼ الضبائً الؿير ششقاء.

ا نذ ًؤدي إلى الخىاًل ؤي اغخماد شخظ غلى بػض اإلاعؤولُاث ًلل بها ؤشخاص مخػذدون مم -

 .آخش

 اوػذام إحشاءاث حعُير مٌخىبت. -

  : هقاط القوة و الضعف املكدشفت في هظام السقابت الداخليت : ثاهيا

 : جخمثل قُما ًلي : هقاط القوة -1

اث. ةغذ و غلىوحىد سنابت داخلُت  -  معخٍى

 غملُت البُؼ مىظمت و مهٍُلت. -
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 هظم اإلاػلىماث اإلاعيرة للىظُكت. يكاءة -

 البُؼ ًخم غبر ؤهذاف مدذدى معبها. -

 يكاءة و مهاسة الػاملين. -

ين غلى خعً ألاداء -  .وحىد جدكيزاث مالُت  للملحهين الخجاٍس

 : جخمثل قُما ًلي: هقاط الضعف -2

 جىظُمُت مٌخىبت و مىزهت. ؾُابئحشاءاث -

 الكطل بين الىظائل. بمبذؤغذم الخهُذ  -

 غذم يكاًت اإلاشانبين مً خُذ الػذد. -

 .اوػذام بعانت اإلاهام الخاضت بٍل غامل -

 : خالضت

مً بين جدهُو الكػالُت الانخطادًت ن حهت وجدهُو  ؤهذاقهامؤظعت ظىهلؿاص مؤظعت انخطادًت ، حػذدث 

ت مً  ؤهذاقا، في ظل هزه الخدذًاث ظعشث ؤلاداسة الػلُا ؤخشي الخذمت الػمىمُت مً حهت  لٍل مذًٍش

ت الخىصَؼ لىهشان مدل الذساظت.لخدهُو هزه  اتها ، و مً بُنهم مذًٍش و جكادي الاهدشاقاث  ألاهذافمذًٍش

 اظخىحب غليها ايدعاب سنابت داخلُت قػالت.

ذمً خالُ غملُت الكدظ و الخهُُم التي  و اإلاشاحػت الذاخلُت لىظام الشنابت ؤحٍش   بئجباعالذاخلُت و  غً ظٍش

ش ههاط الهىة اإلاػاًير اإلاىطىص غليها جم اظخيخاج بػض اإلاشاًل في هظام الشنابت الذاخلُت  ، مما ؤدي إلى جدٍش

ت مً احل مػالجت ههاط الضػل و ًل هزا  و الضػل،و بالخالي اظخيباط الخىضُاث و ؤلاسشاداث للمذًٍش

ش نهائي ٌعلم لإلد .اسةمبلىس في جهٍش
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 : الخاثمة

في ظل العىإلات و البلاء لألكىي و شدة اإلانافست أصبدذ لىظُفت اإلابُعاث أهمُت كبري و أساسُت في جددًد 

الشسكاث و ذلك العخبازها اإلاددد لسكم ألاعمال و العالكت مع الصبائن و نخائج أخس الفترة و انعكاساتها مسخلبل 

 الاكخصادًت و الاحخماعُت و البُئُت.

أصبذ لصاما على اإلاإسساث و طع أهداف مسبلا و ذلك لخىطُذ السؤي اإلاسخلبلُت و السير في جدلُلها و 

 حه ندى النخائج.ئدماج العمال في هرا الخفكير اإلاى 

في وسط هره الظغىطاث أصبذ من الظسوزي لكل اإلاإسساث جبني نظام زكابت  داخلي كفُل بدماًت خلىكها 

و أصىلها من شتى أعمال الخالعب و ؤلاهمال و ًظمن خسن سير عملُاتها، ًخميز هرا النظام باالسخلاللُت ، 

ظعف و كشف كل أعمال الخالعب و الغش و الخُاد، اإلاىطىعُت و الكفاءة في جددًد نلاط اللىة و ال

 التزوٍس، و السهس على الخصخُداث آلانُت و العاحلت اختراما إلاعُاز الخطىزة.

من خالل دزاسدنا خاولنا ئبساش كُفُت جأثير اإلاساحعت الداخلُت على الىظُفت ألاساسُت لكل مإسست و هي 

السكابت الداخلُت في ظل معاًير دولُت منظمت لهره  وظُفت اإلابُعاث، و كُف حعمل اإلاساحعت الداخلُت في جلُُم

 اإلاهنت و طبلا لخطط ممنهجت ، منظمت و مدزوست.

أساسُا للمساحع الداخلي إلاعسفت مدي ئمكانُت الاعخماد  كما جناولنا جلُُما للسكابت الداخلُت و الري ٌعخبر أمسا

نىع ؤلاحساءاث التي ًجب علُه ئجباعها، و  علُه فمن خالل هرا الخلُُم ًددد ئطاز اإلاساحعت و نطاق الفدص و 

كرلك طبُعت أدلت اإلاساحعت الىاحب حمعها  لخددًد النلائص و اإلاشاكل و بالخالي ئعطاء الخىصُاث الالشمت 

 لعملُاث الخصخُذ.

أظهسث الدزاست كُفُت جأثير اإلاساحعت الداخلُت على وظُفت اإلابُعاث و ذلك بىاسطت أنظمت السكابت الداخلُت و 

حساءاث اإلاطبلت، أًن اسخجخجنا أا السكابت الداخلُت عبازة عن نلطت انطالكت لكل عملُت مساحعت  داخلُت ؤلا 

 او خازحُت و لىظُفت اإلابُعاث خصىصا ، و ما مدي نجاعت هره ألانظمت في اإلاإسست.

م الخدلُل و الخىحُه عن م  حعخبر اإلاساحعت الداخلُت خازسا لكل عملُاث اإلاإسست و ذلك عن طٍس طٍس

 الخىصُاث.
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 :اختبار الفرضيات

 اإلاساحعت الداخلُت عملُت احتهادًت لها عالكت باإلاساحع الداخلي و كفاءجه . :بالنسبة للفرضية ألاولى -

اإلاساحعت الداخلُت عملُت منظمت و ممنهجت حسير  هره الفسطُت خاطئت و كد جم ئثباث العكس أًأا

وفم طىابط و معاًير و أخالكُاث، أما حانب الكفاءة فهى صفت من الصفاث الىاحب جىفسها لدي 

 اإلاساحع الداخلي.

 :السكابت الداخلُت أداة من أدواث جدلُم ألاهداف و خماًت ألاصىل.بالنسبة للفرضية الثانية -

 أداة من ألادواث اإلاساعدة على جدلُم ألاهداف.. ت حعخبر خلاجىصلنا أا السكابت الداخلُ

 :اإلاساحعت الداخلُت وسُلت من وسائل جلُُم السكابت الداخلُت.بالنسبة للفرضية الثالثة -

فلد أجبثنا أا اإلاساحعت الداخلُت حعمل على جلُُم السكابت الداخلُت و ذلك باكدشاف نلاط اللىة و الظعف  

 في هرا النظام

 ؤلاشكالُتفُما سبم عن  ؤلاحابتمعالجخنا و جدلُلنا إلاىطىع اثس اإلاساحعت الداخلُت على وظُفت اإلابُعاث و  بعد

 : اسخخلصنا النخائج الخالُت

 :النتائج العامة

من احل  ئجباعهااإلاساحعت الداخلُت منهج ًخظع للىانيا و معاًير دولُت و على اإلاساحع الداخلي  -

سه و  إلعدادو اللسائن الكافُت  ألادلتالخصىل على  و جىصُاجه و بالخالي جلدًم كُمت  زأًه ئبداءجلٍس

 مظافت للمإسست.

و اللىانيا  ؤلاحساءاثاإلاإسست جظعها للخدلم من مدي جطبُم  أدواثمن  أداةالسكابت الداخلُت هي  -

 الداخلُت لظماا السير الخسن و الخدكم في الىظائف .

كىا ممثلت في هُئت خاصت، كما ًمكن جطبُلها من طسف كل مسإول في ج أاالسكابت الداخلُت ًمكن  -

 منصبه.

و  خطألل أشكاالو الخد من الاندسافاث و  الفسو كاثحعمل اإلاساحعت الداخلُت على وطع الخىاشا في  -

س   و كىانيا الدسُير وذلك بخدسُنها. ؤلاحساءاثالخالعباث، كما حعمل على جطٍى

. 
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 : التوصيات

ت  ئليهاالخىصُاث اإلاخىصل  أهممن بيا  في دزاست اإلاساحعت الداخلُت  لىظُفت اإلابُعاث بمإسست سىنلغاش مدًٍس

 :الخىشَع لىهساا نركس ما  ًلي  

ت. لخلُت ألاهمُت ئعطاء -  اإلاساكبت و الخفخِش و فصلها جنظُمُا عن اإلالاطعت الخجاٍز

و حجم ألاعمال إلاىاحهت  ألانشطتمصلخت للمساحعت الداخلُت و ذلك نظسا لدشعب و كثرة  ئنشاء -

 مخاطس الغش و الخالعباث.

 تطبيق مبدأ الفصل يف املهام. -

إعداد إجراءات  التسيري  و على جناح السرعة و ذلك لتمكني وظيفة الرقابة الداخلية من العمل ضمن  -
 .ل باإلرسالياتتفاديا للتعام أسس ممنهجة

 نقطة قوة للشركة و احلرص على االستغالل األمثل هلا. االستمرارية يف تطوير نظم املعلومات العتبارها -

 تكثيف عدد املراقبني مع إعداد برنامج حمدد ملهمات الرقابة الداخلية. -
 إعداد بطاقات املهام للعاملني مع إعالمهم هبا. -

 تقسيم مهمة جلب و تدوين املؤشرات أو إسناد مهمة التدوين لشخص خاص بذلك. -

 :املوضوع آفاق

ججصئت وظائف اإلاإسست و دزاست  ألهمُتالخىض فُه مخىفسة و نظسا  ئمكانُتاإلاىطىع  و حشعبه و  ألهمُتنظسا 

 : نلترح اإلاىاطُع الخالُت أااثس اإلاساحعت الداخلُت على كل واخدة منها على خدي فمن اإلامكن 

  س السكابت الداخلُ أنظمتمساهمت  ت.اإلاعلىماث في جطٍى

 .اإلاساحعت الداخلُت للملبىطاث 

  مدي جطبُم معاًير اإلاساحعت الداخلُت في الجصائس.ما 
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 ملخص الدراسة

السكابت و حساهم في جدلُم ألاهداف  اإلاخخرة جدثاإلاساحعت الداخلُت مهنت جظمن أا العملُاث و اللسازاث 

جدلُم ذلك فهي جلدم ؤلازشاداث الالشمت للىصىل ئلى هره  اإلاسحىة من طسف اإلاإسست. و في خال عدم

ألاهداف. اإلاساحعت الداخلُت جلُم مسخىي السكابت الداخلُت أي طاكت اإلانظماث للىصىل ئلى أهدافها بفعالُت 

اث  ئذاالصلت بجشاطاتها.  اإلاخاطس ذاثو الخدكم في  ن على حمُع مسخٍى هي مهنت مهمت حدا للمسيًر

ن اإلاسإولُت ، ما ً و  على الفعالُتنت اإلااطُت مع الخىسع في مجال جدخلها سبرز جطىزها على مدي العشٍس

 مجخاشة خدود اإلاطابلت.الكفاءة 

La  fonction d’audit interne assure que les opérations menées et les décisions prises sont sous 

contrôle et contribuent aux objectifs de l’entreprise. Et si tel n’était pas le cas, elle  apporterait des 

recommandations pour y remédier.  Elle évalue le niveau du contrôle interne d’où la capacité des 

organisations à atteindre efficacement les objectifs et maitriser les risques touchants à leur activité. 

C’est donc une fonction  très utile aux dirigeants à tous les niveaux  de responsabilité d’où son 

développement au cours des deux dernières décennies avec une extension de son champs d’action 

sur l’efficacité et la performance  au-delà de la simple conformité.   

Mots clés : audit interne, contrôle interne. 
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 مقدمة

 .املراجعة الداخلية الفصل ألاول: 

 املبحث ألاول: ماهية املراجعة.

 مراجعت.لل التطور التاريخياملطلب ألاول: 

 املراجعت. مفهوماملطلب الثاوي: 

 .و أهدافهااملراجعت  هميتأاملطلب الثالث: 

 الداخلية. راجعةماهية امل :املبحث الثاني

 الداخليت. مفهوم املراجعت املطلب ألاول:

 الداخليت. املراجعت أهدافاملطلب الثاوي: 

 .هطاق جطبيم املراجعت الداخليتاملطلب الثالث: 

 املراجعة الداخلية. أدواتمعايير و املبحث الثالث: 
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 الداخليت. أدواث املراجعتاملطلب الثاوي: 

 .راحل عمليت املراجعت الداخليتماملطلب الثالث: 

 .خالصت 

 .املراجعة الداخلية على املبيعاتالفصل الثاني: 

 .املبيعات إدارةمدخل في املبحث ألاول: 

 .املبيعاث إدارةمفهوم ألاول: املطلب 

 .املبيعاث إدارةوظائف و مستوياث و خصائص لثاوي: املطلب ا

 .مفهوم مراجعت املبيعاثاملطلب الثالث: 

 .الرقابة و املراجعة الداخلية على املبيعاتاملبحث الثاني: 

 .الركابت الداخليت على املبيعاثطلب ألاول: امل

 .املراجعت املستىديت للمبيعاثثاوي: املطلب ال

 .املراجعة الداخلية للمبيعاتاملبحث الثالث: 

 املراجعت الداخليت و التحلم من املبيعاث.ب ألاول: املطل



 .مراجعت مستىداث املبيعاث و مردوداث املبيعاث: املطلب الثاوي

 .املراجعت إنهاءالتلرير النهائي و  إعدادلث: املطلب الثا

 .خالصت 

 .دراسة حالة بمؤسسة سونلغاز فرع وهرانالفصل الثالث: 

 .التعريف باملؤسسة ميدان الدراسةحث ألاول: بامل

 .التعريف باملجمعب ألاول: املطل

 .ت التوزيع لوهرانمديرياملطلب الثاوي:

 .وظيفة املبيعات في املديريةالثاني:  املبحث

 .جىظيم وظيفت املبيعاث بمديريت التوزيع لوهراناملطلب ألاول: 

 .الركابت الداخليت في املديريتاملطلب الثاوي: 

 .إعداد التلرير النهائي للمراجعت الداخليتاملطلب الثالث: 

 .خالصت 

 الخاجمت.
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