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 املقدمة العامة

 

عت       حعخبر ألاخدار التي شاهدهاها في آلاوهت ألاخيرة من اللسن اإلااض ي أخد ألاطباب التي أخدزذ حغيراث عاإلاُت طَس

وعمُلت من خُث آزازها وػمىخاتها اإلاظخلبلُت، وكد واهذ اإلاإطظت الاكخصادًت اإلاظخفُدة من ول هره الخغيراث خُث 

ع في  ت من البِئت الخازجُت التي جخميز بالخلدم الظَس أصبدذ في خالت طباق هدى اإلاظخلبل إلاا لها من جددًاث ومىافظت كٍى

فبعد أن واهذ جصبى ئلى جدلُم الخلدم . والتي جفىق كدزاتها (اكخصادًت، اجخماعُت، طُاطُت، جىىىلىجُت)جمُع اإلاجاالث 

ت والبلاء لهرا طعذ هدى اًجاد ػسق وبسامج  والاشدهاز، أصبذ همها الىخُد خالُا اًجاد خلىل حظمذ لها باالطخمساٍز

. حظاعدها في عملُاث اجخاذ اللسازاث

     ختى جصل اإلاإطظت ئلى مبخغاها لجأث ئلى اطخخدام هظام السكابت الداخلُت والري ٌعخبر خؽ دفاع زةِس ي وكىي ًظمن 

دمي مصالحها التي جخمثل في أصىلها ومىجىداتها، طالمت عملُاتها ودكت سجالتها، معسفت الغش والخالعباث واهدشاف  ٍو

فىظام السكابت الداخلُت بمثابت العمىد الفلسي للمإطظت التي به ًمىن أن . ألاخؼاء فىز خدوثها كبل أن ًخضخم ألامس

. جلف على زجليها وجإدي جمُع وظاةفها بشيل صحُذ وطلُم ومخىاطم وبدوهه جخالش ى اإلاإطظت وجصول

حعخبر اإلاساجعت الداخلُت أخد أدواث جدظين هظام السكابت الداخلُت، وهي جدظى بأهمُت هبيرة في اإلاإطظاث الاكخصادًت 

سه، وأًظا ًخم من خاللها فدص وجلُُم هفاءة وافت الاجساءاث  على غساز الىظاةف ألاخسي إلاا لها من أزس في جفعُله وجؼٍى

عد اإلاساجع الداخلي اإلاظإول ألاول عن جىفُر . ألاخسي والخأهد من طالمت اللىاةم اإلاالُت وزفع الىفاءاث الدشغُلُت َو

مهامها وهى ًسهص بشيل هبير على هظام السكابت الداخلُت الري حظير علُه اإلاإطظت وبالخالي ولما واهذ ظسوف عمله معدة 

. بشيل جُد شادث كدزجه على خلم كُمت مظافت للمإطظت

: إشكالية البحث

: من خالل هرا الؼسح ًمىن صُاغت ئشيالُت البدث على الىدى الخالي

ما مدى ثأثير ثنفيذ مهام املزاجعة الداخلية على ثحسين نظام الزقابة الداخلية من منظور املزاجع الداخلي؟     

وهره بدوزها ًمىن ؤلاجابت عنها من خالل ؤلاجابت على مجمىعت من الدظاؤالث التي جمثل الاهخماماث ألاخسي اإلاخعللت 

. باإلاىطىع

: ألاسئلة الفزعية

  هل حعخبر السكابت الداخلُت هي هفظها اإلاساجعت الداخلُت؟

  ما ملداز الحاجت ئلى اإلاساجعت الداخلُت هأداة لخلُُم هظام السكابت الداخلُت؟

 هُف ًخم جؼبُم اإلاساجعت الداخلُت؟ 

: الفزضيات

: ليي هخمىن من خل ومىاكشت الاشيالُت جمذ صُاغت الفسطُاث آلاجُت

  حعخبر السكابت الداخلُت هي هفظها اإلاساجعت الداخلُت؛

  حعمل اإلاساجعت الداخلُت على اهدشاف هلاغ اللىة والظعف ألهظمت السكابت الداخلُت اإلاؼبلت؛

 اإلاساجعت الداخلُت وطُلت أطاطُت في حظُير اإلاإطظت وهرا جددًد وجهتها اإلاظخلبلُت  .
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: أسباب اختيار املوضوع

  الظعف الري حعاهُه اإلاإطظاث في هرا اإلاجال هظازا لحدازخه؛

  مداولت وطع هرا العمل في ًد ػالبىا الاعصاء ممخنهي هره اإلاهىت؛

  اإلاظاهمت في ازساء اإلاىخباث بمثل هره اإلاىاطُع؛

  وىن مىطىع البدث له عالكت بخخصصىا؛

 اإلاُىل الشخص ي ئلى اختراف مهىت اإلاساجعت .

: أهمية البحث

د من  جىمن أهمُت اإلاىطىع اإلاخخاز في وىن اإلاساجع الداخلي له دوز أطاس ي في اإلاإطظت إلاا ًلىم به من أعمال مهمت جٍص

 .مسدودًت اإلاإطظت، وبالخالي فعملُت حشخُص إلاهامه وجلُُم دوزه ٌظاهم بشيل هبير في جدظين هظام السكابت الداخلُت

: أهداف البحث

: من ألاهداف التي ٌظعى ئليها الباخث هي مداولت معسفت الىلاغ الخالُت

  ئعؼاء مفهىم خىل هظام السكابت الداخلُت؛

  معسفت معنى اإلاساجعت الداخلُت ومعاًيرها الدولُت؛

  الخعٍسف باإلاساجع الداخلي وابساش أهم مهامه؛

 جددًد العالكت بين ول من اإلاساجعت الداخلُت واإلاساجع الداخلي بىظام السكابت الداخلُت  . 

: الدراسات السابقة

  وجدان علي أخمد، دوز السكابت الداخلُت واإلاساجعت الخازجُت في جدظين أداء اإلاإطظت، مرهسة ماجِظتر، ولُت

ت وعلىم الدظُير، جامعت الجصاةس . 2010، 3العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

هدفذ الدزاطت ئلى مداولت ئعؼاء فىسة عن هظام السكابت الداخلُت باإلاإطظت من خالل ابساش مفهىمها وأدواتها 

ومىكف اإلاساجع وأًظا لخلدًم زؤٍت خىل اإلاساجعت بشيل عام من خالل جددًد ئػاز هظسي للمساجعت الخازجُت 

. وعالكتها بالسكابت الداخلُت

  عصوش مُلىد، دوز اإلاساجعت في جلُُم أداء هظام السكابت الداخلُت للمإطظت الاكخصادًت مع دزاطت خالت اإلاإطظت

. بظىسة. الىػىُت لصىاعت اليىابل الىهسباةُت

هُف حظاهم اإلاساجعت في جدظين السكابت الداخلُت وبالخالي جدلُم هجاعت اإلاإطظت : جخمدىز اشيالُت بدثه في

الاكخصادًت وجؼسق الباخث ئلى دزاطت مىهجُت ًخددر فيها عن هظام السكابت الداخلُت واإلاساجعت ودوز هره الاخيرة في 

. الخلُُم هما أن دزاطخه اإلاُداهُت واهذ باطلاغ اإلاساجعت وهظام السكابت الداخلُت على واكع اإلاإطظت اإلاظخلبلت له

  ،بسابذ بالل، جلُُم دوز اإلاساجع الداخلي في جدظين هظام السكابت الداخلُت في اإلاإطظت الاكخصادًت، مرهسة ماجِظتر

ت وعلىم الدظُير، جامعت بىمسداض، طىت  . 2015ولُت العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

جمدىزث اشيالُخه خىل هُف ًخم جلُُم دوز اإلاساجع الداخلي في جدظين هظام السكابت الداخلُت؟ ووان الهدف من 

اعداد بدثه هى اعؼاء إلادت عن هظام السكابت الداخلُت واإلاساجعت الداخلُت واإلاساجع وابساش العالكت بين ول هإالء، أما 

. في الجاهب اإلاُداوي اعخمد على اطخبُان من خالله ًخم اطخلصاء آزاء بعع اإلاساجعين الداخلُين خىل مىطىع بدثه
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  ،خلُمت بن خامد، دوز اإلاساجعت الداخلُت في جفعُل هظام السكابت الداخلُت، دزاطت خالت مؼاخن الىاخاث بخلسث

ت وعلىم الدظُير، جامعت وزكلت،  . 2015ولُت العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

يهدف البدث ئلى دزاطت دوز اإلاساجعت الداخلُت في جفعُل هظام السكابت الداخلُت في اإلاإطظت وهرا من خالل اظهاز 

 .     مدي مظاهمخه في زفع هفاءة وفعالُت هظام السكابت في الشسهت مدل الدزاطت

: املنهج املتبع

     لالإلاام بجمُع جىاهب اإلاىطىع والاجابت عن الدظاؤالث اإلاؼسوخت واخخباز صحت الفسطُاث اعخمدها على مىهجين 

الىصفي والخدلُلي، فاإلاىهج الىصفي اعخمدجاه في الجاهب الىظسي أما الخدلُلي فيان في الدزاطت الاطخبُاهُت التي اخخىث 

 .على مجمىعت من الخدالُل وؤلاخصاةُاث

: ثقسيمات البحث

.      جم جلظُم البدث ئلى زالزت فصىل جخلدمهم اإلالدمت العامت وجليهم الخاجمت العامت

ًجد اللازب بعع اإلافاهُم اإلاخعللت بالىظام باإلطار العام لنظام الزقابة الداخلية      الفصل ألاول من البدث اإلاىطىم 

سه وأهىاعه زم هدخل في اإلابدث الثاوي دزاطت إلايىهاث هظام السكابت الداخلُت، ملىماجه  والعىامل اإلاظاعدة على جؼٍى

. واجساءاجه، وفي اإلابدث الثالث جىاولىا خصاةص وشسوغ فعالُخه

والري من خالله حعسفىا بعالقة كل من املزاجع واملزاجعة الداخلية بنظام الزقابة الداخلية      في الفصل الثاوي اإلاعىىن 

على مفهىم اإلاساجعت الداخلُت، خصاةصها وأهدافها ومعاًيرها هرا فُما ًخص اإلابدث ألاول، أما عن اإلابدث الثاوي فلد 

جؼسكىا فُه ئلى أطاطُاث خىل اإلاساجع الداخلي عَسفىاه وذهسها أحعاب وطلىن مهىخه زم خلىكه وواجباجه، أما في اإلابدث 

الثالث دوز اإلاساجع الداخلي واإلاساجعت الداخلُت في جلُُم هظام السكابت الداخلُت والري جؼسكىا فُه ئلى عالكت اإلاساجعت 

الداخلُت واإلاساجع الداخلي بىظام السكابت الداخلُت زم دوز اإلاساجع الداخلي في عملُت السكابت وأخيرا أطالُب جلُُم لهرا 

. الىظام

جم من خاللها جمع آزاء اإلاساجعين الداخلُين وول من له دراسة استبيانية      فُما ًخص الفصل الثالث فهى عبازة عن 

عالكت بمجال اإلاساجعت الداخلُت في بعع اإلاإطظاث الاكخصادًت، واعخمدها فُه على مبدثين، اإلابدث ألاول جاء بعىىان 

أما . ػسق وأدواث الدزاطت وهى ًخظمن أطباب اخخُاز الدزاطت الاطخبُاهُت، جدظير الاطخبُان وجدلُله زم مجخمع الدزاطت

فلد جؼسكىا من خالله ئلى عسض خصاةص عُىت الدزاطت، جدلُل " هخاةج الدزاطت واإلاىاكشت"في اإلابدث الثاوي واإلاعىىن ب 

.   هخاةج الدزاطت
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ثمهيدل

 

اةف الدظُير داخل املإطظت خُث ٌِخمد ُليها املساحّ في اهجاش ُمله وللد مسث       حِخبر السكابت الداخلُت مً أهم ًو

. بِدة مساخل لخـبذ ُلى ما ُلُه، وهرا ما ؿِب مً مهمت املالن مّ الىكذ في ادازتها

     وهٌسا ألهمُت السكابت الداخلُت مً خُث أجها حظهس ُلى جدلُم أهداف املإطظت وهرا بُان الاهدساف ُلى الخوت 

لُه جم جلظُمه مىهجُا ئلى زالر مباخث ت مظبلا فلد خــىا لها هرا الفـل لىدىاٌو خُثُاجه بالخفـُل ُو :                                                                                                                                                        املىكُى

 ٌ ماهُت هٌام السكابت الداخلُت :      املبدث  و

ميىهاث هٌام السكابت الداخلُت، ملىماجه واحساءاجه :      املبدث الثاوي

خـاةف هٌام السكابت الداخلُت وػسون فِالُخه :      املبدث الثالث
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ماهيةلهظامل ارقابةل اد خليةل:  املبحل ألاو 

اةف       ئن حِدد أؿىاف املإطظت وهبر حجمها واحظاَ زكِتها مً خُث اليؼان وجىَى ُملُاتها أدي ئلى جلُُم ًو

اةف مُِىت، ئذ باوسجامها وجٌافسها حظخوُّ املإطظاث زطم  اث حٔوي ول منها ًو املإطظت ووؼاهها في ػيل مدًٍس

.    خوى طُاطاتها ومخابِت جىفُر هره الظُاطاث بما ًدلم أهدافها

                                                                                                           

جعريفلهظامل ارقابةل اد خليةل:  اعللل ألاو 

     حِددث الخِاٍزف التي جىاولذ هٌام السكابت الداخلُت بخِدد مساخل الخوىز التي مسث بها وفُما ًلي طىرهس أهم 

: الخِاٍزف

ت مً الوسق "َُسفذ مً هسف الهُئت الدولُت لخوبُم املساحِت ُلى أهه       هٌام ًدخىي ُلى خوت جىٌُمُت ومجمُى

ت بُٔت جدلُم  هداف املسطىمت للمان امياهُت الدظُير املىٌم والفِاٌ لألُماٌ،  والاحساءاث املوبلت مً هسف املدًٍس

، اهدؼاف الٔؽ والاخواء، جددًد مدي جمام الدفاجس  ت، خماًت  ؿٌى هره  هداف حؼخمل ُلى اخترام الظُاطت الاداٍز

 1".املداطبُت وهرلً جخلمً الىكذ املظخٔسق في اُداد املِلىماث املداطبُت ذاث املـداكُت

ت اللماهاث "     هما ؿدز ًُ هُئت الخبراء املداطبُين امللبىلين الفسوظُت الخٍِسف الخالي  السكابت الداخلُت هي مجمُى

ُت املِلىماث والحماًت مً حهت وئلى جوبُم  التي حظاهم في جىحُه املإطظت وتهدف ئلى كمان املدافٌت ُلى  ؿٌى وهُى

 2.حِلُماث الادازة وجدُُم جدظين  داء مً حهت أخسي 

الخوت الخىٌُمُت وول الوسق وامللاًِع املِخمدة داخل "وأًلا ُسفها مِهد الىىدي للمداطبين املِخمدًً ُلى أجها 

، كمان دكت وؿدق البُاهاث املداطبُت وحصجُّ فِالُت  ػٔاٌ والبلاء ُلى املدافٌت  املإطظت مً أحل خماًت  ؿٌى

 3".ُلى الظير وفلا للظُاطاث املسطىمت

ت الىٌم واملِلىماث والاحساءاث والوسق التي جخخرها الادازة لحماًت أؿٌى امليؼأة وللمان دكت "هما حِخبر  مجمُى

خماد ُليها وشٍادة الىفاءة الدؼُٔلُت وكمان الالتزام بظُاطاث الادازة  وطالمت البُاهاث املالُت وشٍادة دزحت الُا

ت  4".املىكُى

     ومً هىا وظخيخج أن السكابت الداخلُت هي جخوُى وجىٌُم حظخخدم للمدافٌت ُلى أؿٌى اخخُاز البُاهاث 

خماد ُليها، هما أن السكابت الداخلُت حِوي أطالُب مً أحل جلُُم فِالُت  داء، الخأهد مً دكت  ومدي دزحت الىزىق والُا

ت املإطظت خماد ُليها وشٍادة حصجُّ الِاملين وجدُُم أدائهم مً أحل اطخمساٍز  . البُاهاث املداطبُت ومدي الُا

 

 

 

                                                                                       

 .167: ، ؾ2012داز واةل لليؼس، ُمان،  زدن،  احدقيقلألا ارقابةلفيل املىوك،لخالد أمين ُبد هللا، 1 
: ، ؾ1999مإطظت الىزاق لليؼس والخىشَّ، ُمان،  ،1ن  ساسياتل احدقيقلفيلظصل اعاييرل مرينيةلألا ادألااية،لخظين اللاض ي، خظين دخدوح،  2

242. 
اث الجامُِت، الجصاةس، 3، هبِت ار جعةلألاثدقيقل لحسابات هىاهس مدمد التهامي، ؿدًلي مظِىد،  3  .84: ، ؾ2006، دًىان املوبُى
، جخـف مداطبت وجدكُم، ولُت الِلىم "مرهسة ماحِظتر"دألارل ارقابةل اد خليةلألا ار جعةل لخارجيةلفيلثبسينلأد ءل اؤسسة،ل وحدان ُلي أخمد،  4

لىم الدظُير، حامِت الجصاةس  ت ُو  .7: ، ؾ2009/2010، 3الاكخـادًت، الخجاٍز



 

 

 

 

 

 للإلاظارل اعاملاىظامل ارقابةل اد خلية                                       الفصل ألاو 

7 

.  اعو مصل اساعدةلعلىلثعويرلهظامل ارقابةل اد خلية:  اعللل اثاوي

س هٌام السكابت الداخلُت وهرا هدُجت الخوىزاث التي مس بها الِالم هيل       للد حِددث الِىامل املظاُدة ُلى جوٍى

: وخاؿت مً الىاخُت الاكخـادًت، ومً أهم هره الِىامل هجد

 جميزث املإطظت بِدة أؿىاف وجلظُماث طىاء مً هاخُت هبُِت اليؼان أو هبُِتها :جعددلأهو عل اؤسسات (1

ً مجلع الادازة  اللاهىهُت أو حجمها، وهدُجت لهره  ؿىاف والخلظُماث وان مً اللسوزي ُلى املظاهمين جيٍى

وهرا الخلُُم ًيىن بملازهت ما جىؿلذ ئلُه . ملىاكؼت ول  مىز املخِللت باملإطظت ولخلُُم ُمل الهُئاث املظيرة لها

م ما ٌظمى  هره الهُئاث مً هخاةج مبرزة ليؼاهاتها، بما جم زطمه في الخوت الخىٌُمُت، وهرا الخلُُم ًيىن ًُ هٍس

 ؛1بالسكابت الداخلُت

اةف خُث أجها حظدثمس، حؼتري، جيخج وجبُّ في هفع الىكذ، وداخل ول :جعددل اعمليات (2  جلىم املإطظت بِدة ًو

اةف ًجب ُلى الهُئت  ُفت ئلى أخسي، وفي ئهاز هره الًى اةف جلىم بِدة ُملُاث جخفاوث مً ًو ُفت مً الًى ًو

املؼسفت أن جخلُد بما هى مسطىم في الخوت الخاؿت بها والتي هي مثبخت في الخوت الخىٌُمُت الاحمالُت للمإطظت، 

؛ 2وهٌام السكابت الداخلُت هى املوالب باملظاُدة ُلى جدلُم ذلً

 ًيىن هرا واضحا في ػسواث املظاهمت وهرا باهفـاٌ أصحاب زؤوض  مىاٌ ًُ الادازة الفِلُت :ثلويضل اسلعات (3

، والري هى بدوزه ٓير "مجلع الادازة"لها بظبب هثرة ُددهم وجباُدهم، وبالخالي ٌظدىدون ذلً ئلى حصء مىخخب منهم 

م الظلواث ئلى الادازاث املخخلفت في املإطظت والاخالء بمظإولُاتها  كادز ُلى ادازة املإطظت بمفسده فخلىم بخفٍى

م وطاةل وملاًِع واحساءاث  أمام املظاهمين مّ كماهه جدلُم السكابت ُلى أُماٌ هره الادازاث املخخلفت ًُ هٍس

؛ 3السكابت الداخلُت وهرا مً أحل الاهمئىان ُلى طالمت الِمل داخل املإطظت

ت جلىم :ثعورلألا جر ء تل ار جعةل لخارجية (4  ئن جدٌى املساحِت الخازحُت مً مساحِت جفـُلُت ئلى مساحِت اخخباٍز

ُلى أطاض الُِىت بظبب ُدم امياهُت املساحّ الخازجي اللُام باملساحِت الخفـُلُت ليافت الِملُاث املدوهت في الدفاجس 

والسجالث، أدي ئلى كسوزة وحىد هٌام فِاٌ للسكابت الداخلُت ٌِخمد ُلُه املساحّ الخازجي في جددًد حجم الُِىت 

؛ 4املىاطبت لللُام بِملُت املساحِت الخازحُت

س دوزٍت مِبرة ًُ  وحه :حاجةلالاد رةلإلىلبياهاتلدألاريةلدقيقة (5  ال بد إلدازة املإطظت مً الحـٌى ُلى جلاٍز

املخخلفت ليؼاهاتها، مً أحل اجخاذ اللسازاث املىاطبت الالشمت، وجصحُذ الاهدسافاث وزطم طُاطت املإطظت 

س التي ٌِخمد  املظخلبلُت، ومً هىا البد مً وحىد هٌام زكابت داخلُت طلُم ومخين ًومئن الادازة ُلى صحت جلً الخلاٍز

؛ 5ُليها في اجخاذ هره اللسازاث

يرها ئلى بُاهاث دكُلت خٌى :حاجةل لجهاتل لحنوميةلألاغيرهالإلىلبياهاتلدقيقة (6   جدخاج الجهاث الحيىمُت ٓو

 

                                                                                       
1
 .93: طواهر حممد توهامي، مرجع سبق كره، ص 

2
 .93 املسحّ هفظه، ؾ 

3
 .11: ص، 2010، دار البداية، عمان، 1ط مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية،  مصطفى صاحل سالمة،  

.12: املرجع نفسه، ص 4
  

 .191: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 5
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املإطظاث املخخلفت الىاػوت داخل البلد وذلً الطخِمالها في ُملُت الخخوُى الاكخـادي، السكابت الحيىمُت، 

ت، وهرا هى  مس  ير ذلً، فاذا ما هلبذ هره البُاهاث مً املإطظت ًجب أن جلدمها هره  خيرة بظُس الدظِير ٓو

 .1الري ال ًدظسى لها ما لم ًىً لها هٌام زكابت فِاٌ وكىي 

 

أهو عل ارقابةل اد خليةل:  اعللل اثااح

: جخمثل  هىاَ الثالر للسكابت الداخلُت في

 وحؼمل الخوت الخىٌُمُت ووطاةل الخيظُم والاحساءاث الهادفت لخدلُم أهبر كدز ممىً مً الىفاًت : ارقابةلالاد رية (1

ت وهي حِخمد في طبُل جدلُم هدفها وطاةل مخِددة مثل  الاهخاحُت مّ حصجُّ الالتزام بالظُاطاث واللسازاث الاداٍز

ت، الخيالُف  س  داء والسكابت ُلى الجىدة واملىاشهاث الخلدًٍس الىؼىفاث الاخـاةُت ودزاطاث الىكذ والحسهت وجلاٍز

لت  ت للمظخخدمين، وهي هما هسي مخِللت بوٍس ب املخىُى ت واطخخدام الخساةى والسطىم البُاهُت وبسامج الخدٍز املُِاٍز

؛ 2ٓير مباػسة بالسجالث املداطبُت منها أو املالُت

 هي جلً الخوت الخىٌُمُت التي جلِها املإطظت والتي جبين فيها الاحساءاث املخبِت و املظخخدمت : ارقابةل اباسبية (2

خماد ُليها،  مً أحل خماًت أؿىلها والخأهد مً صحت بُاهاتها ومِلىماتها املداطبُت املالُت لخددًد دزحت امياهُت الُا

لت زةِظُت في هُفُت جىفُر وحسجُل أوؼوتها املخخلفت وازباتها  وليل مإطظت طىاء واهذ اهخاحُت أو خدماجُت هٍس

جب أن جيىن  هساف املظإولت ًُ ذلً ُلى ُلم بأهمُت ووًاةف الىٌام املداطبي وجخلمً أطالُب  مداطبُا، ٍو

ُفُت التي جخِلم  م الظلواث ومىذ الـالخُاث وهرلً الفـل بين املظإولُاث الًى السكابت املداطبُت هٌما لخفٍى

 ٌ ؛ 3بالِملُاث أو الاخخفاي باألؿى

ؼمل الخوت الخىٌُمُت وحمُّ وطاةل الخيظُم والاحساءاث الهادفت ئلى خماًت أؿٌى املؼسوَ : اضملغل اد خلي (3  َو

ِخمد اللبى الداخلي في طبُل جدلُم أهدافه ُلى جلظُم الِمل مّ  مً الاخخالض واللُاَ أو طىء الاطخِماٌ َو

ف آخس ٌؼازهه جىفُر الِملُت، هما ٌِخمد ُلى جددًد  ف ملساحِت مًى املساكبت الراجُت خُث ًخلّ ُمل ول مًى

؛ 4الاخخـاؿاث والظلواث واملظإولُاث
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  .192،193:  املسحّ هفظه، ؾ ؾ2
لىم الدظُير " مرهسة ماحِظتر"ثقييملدألارل ار جعل اد خليلفيلثبسينلهظامل ارقابةل اد خلية،ل بسابذ بالٌ،  3 ت ُو ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

 .8: ، ؾ2014/2015حامِت بىمسداض، الجصاةس،  
 .193:  خالد أمين ُبد هللا، مسحّ طبم ذهسه، ؾ 4
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. منوهاتلهظامل ارقابةل اد خلية،لمقوماثهلألا جر ء ثه:  املبحل اثاوي

مدة داخل املبسى فلىة هره  خيرة حِىع كىة       حِخبر ملىماث وميىهاث هٌام السكابت الداخلُت بمثابت ُ 

وفِالُت هرا الىٌام والِىع صحُذ، وهرلً وحب ُلى هرا الىٌام ُدة احساءاث مً ػأجها أن جدُم امللىماث السةِظُت 

. له، وفُما ًلي طيخوسق ئلى ول هره الِىاؿس

 

منوهاتلهظامل ارقابةل اد خليةل:  اعلللالاألاو 

: جخمثل هره امليىهاث في

 حِخبر أطاض ليل املِاًير خُث أجها هٌام وبِئت جإزس ُلى حىدة  هٌمت السكابُت وهىان ُىامل هثيرة جإزس :بيئةل ارقابة (1

 1:ُليها مً أهمها

  هصاهت الادازة واملىاهىين واللُم الاخالكُت التي ًدافٌىن ُليها؛

  التزام الادازة بالىفاءة بدُث ًدافٌىن ُلى مظخىي مِين منها مما ٌظمذ لهم اللُام بىاحباتهم ئكافت ئلى فهم أهمُت

س جوبُم أهٌمت السكابت الداخلُت الفِالت؛  جوٍى

  يرها؛ دازة  فساد ٓو فلظفت الادازة وحِسي هٌسة الادازة ئلى هٌم املِلىماث املداطبُت ٓو

  الهُيل الخىٌُمي للؼسهت الري ًددد ئهاز لإلدازة لخخوُى وزكابت الِملُاث وي جدلم أهداف املإطظت؛

  م الـالخُاث واملظإولُاث؛ أطلىب ئدازة املإطظت في جفٍى

  يرها؛ ب ٓو ُف والخدٍز ت مً خُث طُاطاث الخًى الظُاطاث الفاُلت لللىي البؼٍس

 الكت أصحاب املـالح باملإطظت . ُالكت املالىين باملإطظت ُو

مالها ئذ البد مً جددًد وجدلُل هره املخاهس :ثقييمل اخاظر (2  جخِسق أي ميؼاة للِدًد مً املخاهس ُىد مصاولتها أُل

 ٌ ؛ 2ومداولت جخفُف خدة جأزسها ئلى مظخىي ملبى

لت مالةمت وئدازة :أوشعةل ارقابة (3  الظُاطاث والاحساءاث واللىاُد التي جىفس جدلُم أهداف السكابت الداخلُت بوٍس

س املالُت  املخاهس بفِالُت وجخِلم جلً  وؼوت بالسكابت ُلى الدؼُٔل ومخابِت الدؼُٔل والسكابت ُلى ئُداد الخلاٍز

والسكابت ُلى الالتزام وتهخم أوؼوت السكابت ُلى حؼُٔل ومخابِت املإطظت بِىما تهدف أوؼوت السكابت ُلى الالتزام ئلى 

؛ 3الخأهد مً الالتزام باللىاهين التي جوبم ُلى املإطظت

  حهخم هرا امليىن بخددًد املِلىماث املالةمت لخدلُم أهداف املإطظت والحـٌى ُليها : اعلوماتلألاالاثفاالت (4

م كىىاث مفخىخت لالجـاالث حظمذ بخدفم جلً   ت باملإطظت ًُ هٍس اث الاداٍز وحؼُٔلها وجىؿُلها بمخخلف املظخٍى

 

 

                                                                                       
م،  1 ت "مرهسة ماحِظتر"دألارل ارقابةل اد خليةلفيلثبسينلجودةل اعلوماتل اباسبية،ل ٓاػىغ ُاًدة، للـير مٍس ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

لىم الدظُير، حامِت كظىوُىت،  الجصاةس،   .16، 15: ، ؾ ؾ2011/2012ُو
لىم الدظُير، حامِت "مرهسة ماحِظتر"در سةلألاثقييملفعاايةلهظامل ارقابةلفيل املىوك،ل بىهىزة فلُلت،  2 ت ُو ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

 .22: ، ؾ2005/2006املظُلت، الجصاةس،  
ت، در ساتلفيل ارقابةلألا ار جعةل اد خلية،ل فخحي زشوق الظىافسي، أخمد ُبد املالً مدمد،  3  .20: ، ؾ2003داز الجامِت لليؼس، إلاطىىدٍز
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س املالُت ؛ 1املِلىماث وئُداد الخلاٍز

 ًلـد بأوؼوت املخابِت جلً الاحساءاث التي حظتهدف ُملُاث الخلُُم املظخمسة والدوزٍت لدزحت حىدة أداء : احابعة (5

هٌام السكابت الداخلُت بمِسفت ئدازة امليؼأة لخددًد ما ئذا واهذ كىابى واحساءاث هٌام السكابت الداخلُت ٌِمل ُلى 

لت مالةمت في كىء الخٔيراث التي هسأث ُلى  الىدى املخوى له، وأهه كد جم حِدًلها ُلى الىحه املولىب وبوٍس

 2.الٌسوف املدُوت بامليؼأة

 

مقوماتلهظامل ارقابةل اد خليةل:  اعللل اثاوي

ئن وحىد هٌام أكىي للمساكبت الداخلُت ٌِخمد ُلى ول مً الىمىذج املداطبي والادازي الفِاٌ الري ٌظمذ بخىلُد 

مىنها مً جدلُم أهدافها املظوسة مً حهت  مِلىماث ذاث مـداكُت ومِبرة ًُ الىكُِت الحلُلُت للمإطظت مً حهت ٍو

لُه فان ملىماث هٌام السكابت الداخلُت ًخمثل في  :أخسي ُو

ت مً الِىاؿس التي ًمىً جىاولها ُلى الىدى آلاحي: اقوماتل اباسبية (1 :  وجخلمً مجمُى

ً خظاباث بما ًخالءم مّ هبُِت املإطظت والىٌام : الدلُل املداطبي (1.1 ًخمثل في جلً الِملُاث الخاؿت بِملُت جدٍو

املداطبي املظخخدم ومً أحل بلْى  هداف التي ٌظعى لخدلُلها ومىه ُىد ئُداد الدلُل املداطبي ًجب الترهيز واملساُاة 

 3:ُلى ما ًلي

 ًجب ُلى الدلُل املداطبي أن ًيىن مسآة لىخاةج أُماٌ املإطظت ومسهصها املالي .

  ًجب جىفير خظاباث مساكبت احمالُت هدفها كبى الحظاباث الفسدًت بدفاجس  طخاذ فهره  خواء الٔير مخِمدة

. ٓالبا ما مسجىبيها ًددزىن جىاشن لخٔوُت هره  خدار

جخولب جدلُم هٌام حُد للسكابت الداخلُت فِىد جـمُم املظدىداث البد مً مساُاة الىىاحي : الدوزة املظدىدًت (2.1

 4.الؼيلُت واللاهىهُت فال جخم ُملُت السكابت دون جىفس دوزة مظدىدًت

ت (3.1 ت الدفتًر ت مخياملت جساعي الىىاحي اللاهىهُت وخاؿت دفتر : املجمُى ت دفتًر خظب هبُِت املإطظت جإطع مجمُى

. الُىمُت الِام وما ًسجبى به مً ًىمُاث مظاُدة

4.1)  ٌ البد ُلى املإطظت مً حسد مىحىداتها املادًت مً أحل الظماح لِملُت السكابت الداخلُت : الجسد  ؿلي لألؿى

. بملازهت بين ما هى مىحىد فِال بما هى مىحىد في السجالث املداطبُت

ت (5.1 ت في احساء امللازهت بين  هداف املخووت والىخاةج الفِلُت، : املىاشهت الخلدًٍس الدوز السكابي في املىاشهاث الخلدًٍس

. وبُان أطباب الاهدسافاث ملداولت جفادحها، فاملىاشهاث الخخوُوُت حِخبر حصء مً السكابت الداخلُت

الم آلالي (6.1 ماٌ: الِمل بىٌم الُا . فالىطاةل التي حظخخدمها املإطظت والحاطىب حِخبر مً أهم الِىاؿس إلهجاش ُ 

 

 

                                                                                       
 .20:در ساتلفيل ارقابةلألا ار جعةل اد خلية،لمرجعلسملقلذلره،لص فخحي زشوق الظىافسي، أخمد ُبد املالً مدمد،  1
ت،  ار جعةل اد خليةلفيلظصل اخشغيصلالاانترألاوي،ل زىاء ُلي اللباوي، هادز ػِبان ئبساهُم الظىاح،  2  .162: ، ؾ2006الداز الجامُِت لليؼس، إلاطىىدٍز
لىم الدظُير، حامِت "مرهسة ماحِظتر"دألارل ار جعةلفيلثقييملأد ءل ارقابةل اد خليةلالمؤسسة،ل ُصوش مُلىد،  3 ت ُو ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

 .68: ، ؾ2007طىُىدة، الجصاةس، 
ت، الاثجاهاتل لحديثةلفيل ارقابةلألا ار جعةل اد خلية،ل فخحي زشق الظىافيري،  4  .26:، ؾ2002داز الجامِت الجدًدة، إلاطىىدٍز
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ت مً الِىاؿس وهي: اقوماتلالاد رية (2  1: وجخلمً مجمُى

جخخلف الخوت الخىٌُمُت مً ميؼأة ئلى اخسي فيل ميؼأة ًجب أن ًيىن لها هُيلها الخىٌُمي : هُيل جىٌُمي هفء (1.2

ًخالءم مّ أهدافها املظوسة هما ًجب ُلى هره  خيرة أن جخميز بالبظاهت والىكىح ختى ٌظهل فهمها؛ 

ئن فِالُت هٌام السكابت الداخلُت لخدلُم أهدافها ال جلخـس فلى ُلى جىٌُم مداطبي طلُم وجىٌُم : هفاءة  فساد (2.2

فين وزؤطاء الادازاث الِاملين بامليؼأة مً ذوي الدزحاث  ت مً املًى ئدازي مالءم ولىً ًجب أن جىفس امليؼأة مجمُى

الِالُت في الىفاءة؛ 

اث ومِاًير أداء طلُمت (3.2 اةف في ول كظم بدزحت هبيرة ُلى فِالُت السكابت : مظخٍى جإزس طالمت الىاحباث و الًى

ت بالخوىاث التي ًخم بملخلاها اُخماد  لى هفاءة الِملُاث الىاججت ًُ هرا  داء فخمدها الاحساءاث املىكُى الداخلُت ُو

اث  داء بالىطاةل التي جلمً دكت اجخاذ  الِملُاث و حسجُلها و املدافٌت ُلى  ؿٌى هما ًجب أن جمدها مظخٍى

اللسازاث و الدسجُل هما أن هفاءة الِاملين بامليؼأة ال ٌِسي الخخلي ًُ جىافس مِاًير للُاض أداء هإالء الِاملين وذلً 

ملداولت امللازهت بين الاداء املخوى مّ  داء الفِلي وجددًد الاهدسافاث و الاحساءاث الىاحب اجخاذها لخصحُذ هره 

الاهدسافاث؛ 

4.2)  ٌ ٌِخبر وحىدها بلـد جىفير الحماًت الياملت لها ومىّ حظسبها أو اخخالطها وللمان : طُاطاث واحساءاث لحماًت  ؿى

س املالُت واملداطبُت مً الدُاماث السةِظُت لىٌام السكابت الداخلُت مً خُث حاهبها إلادازي؛  صحت البُاهاث للخلاٍز

مً مخولباث هٌام السكابت الداخلُت الجُد وحىد كظم هخىٌُم ئدازي داخل امليؼأة ًولم : كظم الخدكُم الداخلي (5.2

. ُلُه اطم كظم الخدكُم الداخلي

 

 جر ء تلهظامل ارقابةل اد خليةل:  اعللل اثااح

ت مً الاحساءاث  ئن جدلُم امللىماث السةِظُت لىٌام السكابت الداخلُت ألهدافها ًخولب مً الادازة اجخاذ مجمُى

 2:والتي ًمىً الخوسق ئليها وجلخُـها فُما ًلي

:  وجلم الىىاحي الخالُت: جر ء تلثىظيميةل د رية (1

  جددًد اخخـاؿاث الادازاث و كظام املخخلفت بؼيل ًلمً ُدم الخداخل؛

  ف جدذ زكابت فين بدُث ال ًىفسد أخدهم بِمل ما مً البداًت للنهاًت وبدُث ًلّ ول مًى جىشَّ الىاحباث بين املًى

ف آخس؛  مًى

  جىشَّ املظإولُاث بؼيل واضح ٌظاُد ُلى جددًد جبُِت الخوأ أو إلاهماٌ؛

 فين؛  جلظُم الِمل بين الادازاث واملًى

 فىن الرًً ًلىمىن بِمل واخد في حجسة واخدة؛  جىٌُم  كظام بدُث ًجخمّ املًى

 

  اًجاد زوجين مِين ًخلمً خوىاث ول ُملُت بالخفـُل بدُث ال ًترن فسؿت للخـسف الصخص ي ئال بمىافلت

                                                                                       
لىم الدظُير، حامِت "مرهسة املاحِظتر"دألارل ار جعةل اد خليةلفيلثقييملأد ءل اؤسسة،ل ػدزي مِمس طِاد،  1 ت ُو ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

 .102: ، ؾ2008بىمسداض، الجصاةس،  
 .198، 196:  خالد أمين ُبد هللا، مسحّ طبم ذهسه، ؾ ؾ2
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شخف آخس مظإوٌ؛ 

  ف بالخىكُّ ُلى املظدىداث هازباث ملا كام به مً ُمل؛ دت بأن ًلىم ول مًى اُواء حِلُماث ؿٍس

  ت دفِت واخدة وذلً إلًجاد الفسؿت ملً ًلىم بِمله أزىاء ُٓابه الهدؼاف ف باحاشاجه الظىٍى كسوزة كُام ول مًى

. أي جالُب في ذلً الِمل

:  وجلم الىىاحي الخالُت: جر ء تلمباسبية (2

  اؿداز حِلُماث بىحىب ازباث الِملُاث بالدفاجس فىز خدوثها ألن هرا ًللل مً فسؾ الٔؽ والاخخُاٌ؛

  دة فين املظإولين ومسفلت به الىزاةم املٍإ اؿداز الخِلُماث بِدم ازباث أي مظدىد ما لم ًىً مِخمدا مً املًى

 خسي؛ 

  املساحِت الِامت وخظاباث املساكبت ً اطخِماٌ آلاالث الحاطبت لدظهُل اللبى الحظابي الدوزي مثل مىاٍش

. الاحمالُت

:  وحؼمل: جر ء تلعامة (3

  الخأمين ُلى ممخلياث املؼسوَ كد حمُّ  خواز التي كد جخِسق لها خظب هبُِتها؛

  ت أو ٓيرها كد خُاهت  ماهت؛ فين الرًً في خىشتهم ُهد هلدًت أو بلاتّ أو أوزاق مالُت أو ججاٍز الخأمين ُلى املًى

 د الىازد والـادز  .ئلخ......وكّ هٌام طلُم ملساكبت البًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خفائصلهظامل ارقابةل اد خليةلألاشرألاطلفعاايحهل:  املبحل اثااح
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      ليل هٌام خـاةف جميزه ًُ ٓيره وػسون ججِله أهثر فِالُت وفُما ًلي طيخوسق الى هرًً الِىـٍسً

 

خفائصلهظامل ارقابةل اد خليةل:  اعللل ألاو 

 1:ختى ًيىن هٌام السكابت الداخلُت فِاال ًجب أن جخىفس فُه الخـاةف الخالُت     

 حِخبر أخد الىطاةل  طاطُت التي حظخوُّ مً خاللها جسحمت الظلىن الدظُيري للمإطظت في : لخعةل احىظيمية (1

الفتراث اللادمت طىاء وان ًدخىي كسازاث اطتراجُجُت، فىُت أو جىخُىُت، لرلً ًمىً أن جىٌس ئلى هره الىطُلت بِمم 

ت املمىىت مً جدلُم ما جـبى ئلُه املإطظت ئال أهه ًيبغي جبسي هره  مً خالٌ ابساش فيها الامياهاث املادًت والبؼٍس

اةف الدؼُٔل فالخوت الخىٌُمُت جخخلف مً مإطظت ئلى أخسي لىً  الخوت ُلى كىء الاطخلالٌ الخىٌُمي لًى

ًجب أن جيىن الخوت مسهت في ول الحاالث مللابلت أي جوىز أو حٔير في املظخلبل هما ًجب أن جيىن واضحت وبظُوت 

للِاملين داخل املإطظت؛ 

:  ًىفل لإلدازة طبل السكابت مً أحل جدلُم: اىظامل اباسبي (2

  السكابت ُلى سجالث الدؼُٔل وجىفُر الِملُاث التي جمثل مـادز جدفم البُاهاث واملِلىماث؛

  ب البُاهاث ووكّ دلُل لها بدُث ئذا ما جم ئُداد هره  خيرة بِىاًت فمً ػأهه أن ٌظهل ئُداد اللىاةم املالُت؛ جبٍى

 جب أن جىضح الاحساءاث الخاؿت بدىاٌو هره السجالث ختى ًخم خفٌها لت مىاطبت ٍو . جـمُم السجالث بوٍس

اث :مسحوياتل د ء (3 لى هفاءة الِملُاث الىاججت ُلى مظخٍى  طالمت ول كظم جإزس ُلى فِالُت السكابت الداخلُت ُو

ت ول الخوىاث التي جلمً دكت اجخاذ اللسازاث وحسجُلها، ذلً مً خالٌ   داء، خُث جمد الاحساءاث املىكُى

ف بمساحِت دكت الِمل واهدؼاف الخوأ؛  جلظُم الىاحباث واملظإولُاث بدُث ًلىم مًى

لت :للاءةل فر د (4 ُت بوٍس  ًجب أن ًخىفس ُلى مجمَى  فساد  هفاء الرًً ًلىمىن بدىفُر إلاحساءاث املىكُى

اكخـادًت وفِالت؛ 

ماٌ  طاطُت التي جمىً املإطظت مً بلْى أهدافها فهي جأخر بِين :الاستر ثيجية (5  جخيىن مً مجمَى الىطاةل وُ 

ت، الىطاةل املالُت، والىطاةل الخلىُت؛  خباز الىطاةل البؼٍس الُا

 : ًخمثل في لىخت اللُادة التي جدخىي ُلى مجمَى املِلىماث واملإػساث التي حظاُد ُلى:هظامل اقيادة (6

 ُت؛  مخابِت وظبت جلدم إلاهجاشاث باليظبت لألهداف والاطتراجُجُت املىكُى

  جدلُل وكُاض الاهدسافاث؛

  اللُام باإلحساءاث الخصحُدُت في الىكذ املىاطب؛

 الخىٌُم. 

 

 

 

  .شرألاطلفعاايةلهظامل ارقابةل اد خلية:  اعللل اثاوي

                                                                                       
ت "مرهسة ماحِظتر" مساهمةل ار جعةل اد خليةلفيلثقييملهظامل اعلوماتل اباسبي،ل وافي مدمد، للىاق خالد،  1 ، ولُت الِلىم الاكخـادًت، الخجاٍز

سة، الجصاةس،  لىم الدظُير، حامِت البٍى  .67، 65: ، ؾ ؾ 2015/2014ُو
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 :     جخمثل ػسون فِالُت هٌام السكابت الداخلُت فُما ًلي

ً بدزحت وافُت ُلى اللُام :فريقلعمصلمؤهصلألامخلص (1  ئن هجاح ُمل هٌام املداطب ًخولب أفسادا كادٍز

في امليؼأة، فاملظإولُاث ًجب أن جيىن مدددة  بىاحباث مدددة لهم، فمفخاح هجاح أي هٌام زكابي ٌِخمد ُلى مًى

فىن ِمهُئين فىُا ومظخِدون لخدمل أي مظإولُت ًُ أدائهم هرلً ًجب أن ًيىهىا ُلى  جب أن ًيىن املًى بىكىح ٍو

. مـداكُت ُالُت وذلً مً أحل جلدًم أفلل هٌام لسكابت الداخلُت

 1.ومىه وظخيخج أن هجاح أي هٌام للسكابت أو فؼله مسهىن باألفساد اللاةمين ُلى جىفُره

 مً املبادب الهامت في السكابت الداخلُت هى أن ال ًيىن شخف : احلويضل او ضحلألا الفصلبينل اسؤألاايات (2

واخد مظإوٌ ًُ حسجُل الِملُاث املخِللت باألؿٌى وفي هفع الىكذ ًُ السكابت ُليها، خُث أهه مً املفترق أن الري 

ُفت السكابت ُلى الصخف الري ًيىن مظإوال ًُ  ؿٌى مظإولُت مادًت، مما  مً واحباجه حسجُل  ؿٌى ًلىم بًى

ًللل مً  خواء امللـىدة أو ٓير امللـىدة، هرا الاحساء ٌظاُد ُلى مىّ ُملُاث الظسكت أو الىـب ما لم ًىً هىان 

اهفاق حاهبي بين شخـين أو أهثر، فمثال ئذا وان شخف واخد هى أًلا الري ًولب البلاُت موابلت للفىاجير مّ وؿالث 

ت فُه في ُملُاث الٔؽ والاخخالض لرا فاهه مً . الاطخالم وهرلً الظداد للمىازد كد ًدفِه الطخٔالٌ الثلت املىكُى

ً فىن ُلى ُلم بىاحباتهم وواحباث آلاخٍس  2.اللسوزي أن ًيىن املًى

الػً أن هلوت البداًت في وكّ هٌام احساءاث مىاطبت للِمل هى أن جيىن :  جر ء تلمىاسملةلإلثمامل اعمليات (3

ت  خوىن الظلوت و املظإولُت واضحت وطلُمت لرلً هجد أن مٌِم املإطظاث جلّ دلُال إلحساءاتها املداطبُت و الاداٍز

ت  للخأهد مً أن مخخلف أهٌمتها مفهىمت و مظخخدمت بأطلىب طلُم مً كبل حمُّ الِاملين فيها، هما حِخمد ُلى مجمُى

ت و أوزاكها : مً وطاةل الحماًت و التي حظخخدم خالٌ ُملُت السكابت، مثل م لحفٍ ملفاتها الظٍس الخصاةً امللادة للحٍس

املالُت، اطخخدام الحساض،  طىاز و الياميراث الخفُت لحماًت مساكبت مِداتها ومخصوهاتها وختى بلاُتها،هما حظخخدم 

جب أن جخم خماًتها  3.سجالث ومظدىداث التي حِخبر مـادز ملِلىماث هامت ٍو

م داخل أًت ميؼأة هى هٌام :هظاملمسخىد تلألاسجالتلمىاسملة (4  ال ػً أن مفخاح هجاح ُملُت الخفٍى

مظدىدي وكُدي مىاطب، فاملظدىداث حِخبر  دلت املادًت املظخِملت في الِملُاث املداطبُت و طلىب الري ًخم به هلل 

 4.املِلىماث داخل امليؼأة

 باإلكافت ئلى الفـل بين الىاحباث، فان وكّ كىاُد للمدافٌت :قو عدلمافيةلالرقابةلعلىل صوولألا اسجالت (5

ا، فلد جسي الؼسهت أهه مً  فلل أن ًدفٍ  ُلى زكابت داخلُت طلُمت ومىاطبت ُلى  ؿٌى والسجالث ٌِخبر أمسا كسوٍز

 املخصون في املظخىدَ جدذ السكابت املادًت لفسد مِين وذلً ختى ًمىً جددًد املظإولُت باإلكافت ٓلى ذلً كد 

 

 

                                                                                       
1
، جخـف جدكُم مداطبي ومساكبت الدظُير، ولُت الِلىم "مرهسة جخسج ماطتر"فعاايةل ارقابةل اد خليةلفيل اؤسسةلالاقحفادية،لػىاًف هىز الدًً،   

لىم الدظُير، حامِت مظخٔاهم، الجصاةس،   ت ُو  .48: ، ؾ2012/2011الاكخـادًت، الخجاٍز
 .48: املسحّ هفظه، ؾ 2
 49:  املسحّ هفظه، ؾ 3
 50:  املسحّ هفظه، ؾ 4
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 1.جسي أن  وزاق الهامت، مثل  وزاق املالُت، دفتر الُىمُت، دفتر  طخاذ ًجب أن جدفٍ في خصاةً كد الحٍسم

لت فِالت لرا ًجب أن ًخم :  احبقيقلألا الفصل اسحقصلاألد ء (6 ال ًمىً للفسد أن ًخدلم مً أداةه الخاؾ أو ًلُمه بوٍس

ذلً مً كبل شخف أو حهت مظخللت ُىه، فاملسؤوض ال ًمىً أن ًيىن مظخلال وذلً بظبب الخىف الوبُعي مً اهخلام 

زةِع مىه، ومّ مسوز الىكذ كد جـبذ الاحساءاث طلُمت والِاملىن ٓير مبالىن باإلكافت ئلى اخخماٌ ًهىز أخواء 

ا  ملـىدة أو ٓير ملـىدة وهى اخخماٌ كاةم بـفت داةمت لرا هجد أَن جدللىا مظخلال ًُ  داء ًـبذ أمسا كسوٍز

 2.بأن الىٌام ٌِمل بؼيل طلُم للمظاُدة ُلى الومأهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .50:  ػىاًف هىز الدًً، مسحّ طبم ذهسه، ؾ 1
 .51:  املسحّ هفظه، ؾ 2
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خالصةل الفصل

 

ت مً الاحساءاث واللىاهين وكىاُد الِمل  ٌِخبر هٌام السكابت الداخلُت هٌام ُام للدظُير، ٌِمل ُلى وكّ مجمُى

طىاء واهذ مىخىبت أو ٓير مىخىبت التي جلمً خماًت أؿٌى وممخلياث املإطظت وصحت املِلىماث والخأهد مً مدي التزام 

. الِاملين في املإطظت بالظُاطاث واللىاةذ واللىاهين والخِلُماث

ًخم جلُُم هٌام السكابت الداخلُت مً كبل املساحّ الداخلي وهرا خالٌ ُملُت املساحِت مً أحل جددًد هلان 

 .اللىة واللِف في الىٌام وول هرا طيخددر ُىه في الفـل املىالي وهىضح أهثر الِالكت بين الىٌام واملساحّ الداخلُت
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ثمهيد 

حػخمد املؤطظت الاكخطادًت في حظُير وشاؾاتها غلى هظام السكابت الداخلُت وذلً مً أحل جدلُم أهدافها املخمثلت في 

ت والاطخخدام ألامثل  خماًت مىحىداتها وممخلياتها وشٍادة دكت البُاهاث املداطبُت وغمان الالتزام بالظُاطاث الاداٍز

لىم بها املساحؼ . للمىازد ت ٍو في خين حػخبر املساحػت الداخلُت إخدي أدواث السكابت داخل املؤطظت لدغم الىظُفت الاداٍز

. الداخلي بهدف جلُُم هظام السكابت الداخلي وجددًد هؿاق الفدظ غىد جىفُر غملُت املساحػت

     وغلُه فلد كظم هرا الفطل الى زالر مباخث 

 ٌ مدخل الى املساحػت الداخلي؛ :   املبدث ألاو

أطاطُاث خٌى املساحؼ الداخلي؛ : املبدث الثاوي

. دوز املساحؼ واملساحػت الداخلُت في هظام السكابت الداخلُت: املبدث الثالث
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مدخل الى املراجعة الداخلية : اململبح  وو 

     حػخبر املساحػت الداخلُت غملُت مىخظمت للحطٌى غلى ألادلت واللسائً الدالت غلى ألاخدار الاكخطادًت التي كامذ بها 

املؤطظت، باجباع أطلىب منهجي واطخخدام أدواث هفُلت للىضٌى إلى زأي فني مداًد خٌى مدي داللت اللىائم املالُت 

 .الخخامُت للمؤطظت

 

وشؤة وجعريف املراجعة الداخلية : اململلل  وو 

 وشؤة املراجعة الداخلية :الفرر ا  وو 

     غلى السغم مً أن املساحػت الداخلُت جمازض وىظُفت داخل الخىظُماث املخخلفت لػدة كسون مػذ، إال أن الاغتراف بها 

وأدي الاغتراف بها همهىت إلى إوشاء مػهد املساحػين .  طىت املاغُت فلـ50همهىت خدًثت كد بدأ في الاهدشاز خالٌ 

، ويهخم هرا املػهد بىغؼ مػاًير لها وغلد امخداهاث جأهُلُت بمىذ مً ًجخاشها شهادة بيىهه 1941أ في .م.الداخلُين في الى

بُت  مساحؼ داخلي مػخمد، ًلىم مػهد املساحػين الداخلُين أًػا بػلد الػدًد مً املؤشساث والىدواث والبرامج الخدٍز

أ وفسوغه في .م.وبسامج الخػلُم املظخمس في أهداء الػالم وللد أدث جلً الجهىد التي ًلىم مػهد املساحػين الداخلُين بالى

د غً  ادة أغػاء املػهد إلى ما ًٍص  غػى وجخمخؼ مهىت املساحػت باخترام وزلت ول مً الجهاث 30000الدٌو املخخلفت إلى ٍش

. الحيىمُت والخىظُماث املخخلفت ملا جلدمه مً فدظ وجلُُم مىغىعي ألوشؿت جلً الجهاث والخىظُماث

 جعريف املراجعة الداخلية: الفرر الثاوي

وشاؽ مظخلل ومىغىعي يهدف الى إغؿاء غماهاث للمىظمت خٌى دزحت جدىمها في الػملُاث التي جلىم  غلى انها حػّسف

 .1بها، مؼ جلدًم هطائذ للخدظين واملظاهمت في خلم اللُمت املػافت

حػسف بأنها وشاؽ جلُُمي مظخلل ًىحد داخل الىخدة لفدظ وجلُُم أوشؿتها هخدمت للخىظُم ذاجه، واملساحػىن  هرلً

الداخلُىن مىظفىن بامليشأة التي جخػؼ أوشؿتها للفدظ والخلُُم فهم ال ًخمخػىن باالطخلالٌ الري ًخمخؼ به املساحؼ 

الخازجي، خُث جسبؿه بئدازة الىخدة غالكت جبػُت وظُفُت الا أهه ًمىً اجخاذ بػؼ الاحساءاث ملىذ هؤالء املساحػين دزحت 

سه مباشسة الى هائب السئِع للشؤون املالُت أو الى لجىت  مػُىت مً الاطخلالٌ خُث ًمىً مثال أن ًسفؼ املساحؼ الداخلي جلٍس

م  املساحػت الخابػت ملجلع الادازة وججدز الاشازة الى أن ول مً مساحػت الالتزام ومساحػت الػملُاث ًمىً أن جؤدي غً ؾٍس

املساحػين الداخلُين بالشسهت فاملساحؼ الداخلي يهخم بلُاض مدي التزام ألافساد أو ألاوشؿت أو الىظائف املخخلفت 

ت املىغىغت، هما أن هثيرا مً املساحػين الداخلُين ًلىمىن بمساحػت الػملُاث للشسواث التي ٌػملىن  بالظُاطاث الاداٍز

بها، ومثاٌ ذلً كُام املساحؼ الداخلي للشسهت بخلُُم الىظام املداطبي الالي و أن ًطدز ما ًساه مىاطبا مً جىضُاث 

. 2وجدظين هرا الىظام، وغلى غىع املساحؼ الخازجي فئن املساحؼ الداخلي يهخم بمخابػت جىفُر ما ًطدزه مً جىضُاث

 

 

 

                                                   
1Élisabeth Bertin, Audit interne, « Enjeux et pratiques à l’international », Edition d’organisation, Paris, 2007, p 21 . 

ت، أصوو املراجعة، مدمد الفُىمي، غىع لبِب، 2  .15،16: ، ص ص1998 املىخب الجامعي الحدًث، إلاطىىدٍز
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خصائص املراجعة الداخلية وأهدافها : اململلل الثاوي

 خصائص املراجعة الداخلية: الفرر  وو 

 1:جخميز املساحػت الداخلُت بػدة خطائظ هبرش أهمها

  ان الػىاًت ألاطاطُت مً املساحػت الداخلُت هي اهدشاف ألاخؿاء املداطبُت واملخالفاث غً الىظم واللىائذ؛

  ًدىم غمل املساحػت الداخلُت الىظم واللىائذ والخػلُماث وألاوامس الداخلُت وهرلً اللىاهين املخخلفت، فُغلب غلُه

الجاهب اللاهىوي، وجيىن املساحػت واملت ولِظذ بالػُىت؛ 

  ًخمثل غمل املساحػت الداخلُت في جدكُم وفدظ املظدىداث ومدي مؿابلتها للدفاجس والسجالث للخأهد مً صحتها

املداطبُت وبُان ألاخؿاء واملخالفاث واجخاذ الاحساءاث الالشمت؛ 

 ًدظم غمل املساحػت الداخلُت بالسوجُيُت وغدم الاطخلالٌ هما هى الحاٌ باليظبت للمساكب الخازجي .

خضح مً الخطائظ أن غملُت املساحػت الداخلُت جدىمها اللىاهين واللىائذ والخػلُماث الداخلُت، وذلً لفدظ       ٍو

وجدكُم السجالث للخأهد مً صحتها وبُان ألاخؿاء واملخالفاث الجخاذ الاحساءاث الالشمت التي مً شأنها أن حظمذ بالخدىم 

. الجُد والظلُم ملخخلف هىاحي اليشاؽ في املؤطظت

أهداف املساحػت الداخلُت : الفرر الثاوي

     وان هدف املساحػت الداخلُت في املساخل ألاولى ًىدطس في اهدشاف ألاخؿاء والغش والخالغب فلـ، وهدُجت للخؿىز 

 2:ألامني فلد جؿىزث أهداف املساحػت الداخلُت وأضبدذ مخمثلت في

  جددًد مدي دكت ومطداكُت املػلىماث املالُت والدشغُلُت؛

  مساحػت وجلُُم هؿام السكابت الداخلي؛

  جددًد مخاؾس املؤطظت وجخفُػها الى الحد ألادوى؛

  الخدلم مً الاحساءاث والظُاطاث الداخلُت واللىاهين الخازحُت؛

  ملابلت املػاًير املىغىغت؛

  الاطخخدام الىفء والفػاٌ للمىازد؛

  مظاغدة أغػاء املؤطظت غلى اللُام بمظؤولُاتها بىفاءة وفاغلُت؛

 الخدلم مً كُم ألاضٌى ومؿابلتها مؼ الدفاجس .

مىً جلخُظ حمُؼ هره ألاهداف في هدفين زئِظُين هما س):  ٍو . (هدف الحماًت وهدف الخؿٍى

 

 

                                                   
 .162، 161: ، ص ص2013، داز وائل لليشس، غمان، ألازدن، 1ؾبػتاملراجعة والركابة في املصارف إلاسالمية،  هىاٌ ضالح بً غمازة، 1
مرهسة " دور املراجعة الداخلية هآلية لحلويم هظم الركابة الداخلية في ظل حوهمة الشروات،  طامذ زفػذ أبى حجس، اًمان أخمد مدمد زوٍدت، 2

 8: ، ولُت الخجازة، حامػت اللاهسة، ص"ماحِظتر
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معاًير املراجعة الداخلية : اململلل الثالح

يي بدطس مػاًير ألاداء املنهي للمساحػت الداخلُت في خمظت مػاًير زئِظُت جخػلم       كام مجمؼ املساحػين الداخلُين ألامٍس

: باملجاالث الخالُت

 الاسحلالو: املعيار  وو 

 غنها وال ًيىن لها أي 1     ٌػني أن ًيىن املساحؼ بػُدا غً جأزير الجهت التي ًلىم بمساحػت أغمالها فُىفس له الاطخلالٌ الخام

سي مػهد املساحػين الداخلُين أن اطخلالٌ املساحؼ الداخلي ًلىم غلى دغامخين هما املسهص الخىظُمي للمساحؼ  جأزير غلُه ٍو

الداخلي بدُث ًيىن ملدًس كظم املساحػت الداخلُت خـ اجطاٌ مباشس مؼ مجلع الادازة أو لجىت املساحػت، واملىغىغُت 

. بدُث ًيىن املساحؼ الداخلي مظخلال غً ألاوشؿت التي ًلىم بمساحػتها

: ًخأزس مػُاز الاطخلالٌ في املساحػت الداخلُت بمجمىغت مً الػىامل هي

  مياهت املساحؼ الداخلي في الهُيل الخىظُمي ودزحت الظلؿاث املفىغت الُه؛

  مىغىغُت املساحؼ الداخلي خالٌ غملُت املساحػت؛

  مفهىم املساحػت الداخلُت ذاتها، خُث أن اهخلاٌ مفهىم املساحػت الداخلُت مً أداة لخدمت الادازة وخدها الى خدمت

. الخىظُم طىف ًؤزس غلى اطخلالٌ املساحؼ الداخلي

"  الحفوق املنهي"الىفاءة املهىية : املعيار الثاوي

.  هى مظؤولُت كظم املساحػت الداخلُت بطفخه الىظُفُت، وهرلً مظؤولُت ول فسد مً الػاملين فُه2     الخفىق املنهي

خُث البد مً جىافس الىفاءة املهىُت في املساحؼ الداخلي فُجب غلى ادازة املساحػت الداخلُت أن جخأهد مً ذلً وأًػا 

املهازاث املالئمت لللُام بهره املهمت، والاشساف اليافي غلى أغماٌ املساحػت الداخلُت هى مظؤولُت مباشسة جلؼ غلى غاجم 

س املساحػت ومخابػت ما وزد به مً جىضُاث جب أن . زئِع اللظم وهي غملُت مظخمسة جبدأ بالخخؿُـ وجيخهي بئغداد جلٍس ٍو

ب الػاملين الجدد في كظم املساحػت الداخلُت وال ًترن ذلً لألفساد املساحػت أغمالهم  ًيىن هىان حهاث مخخططت لخدٍز

خُث أن ذلً ًؤزس غلى مػُاز الاطخلالٌ للمساحؼ الداخلي هما ًجب غلى املساحؼ الداخلي أن ًلتزم بمػاًير ألاداء املنهي 

ويهخم بخىافس " غالكاث اوظاهُت"للمساحػت الداخلُت وأن ًجُد املساحؼ الداخلي أطالُب الخػامل الصخص ي مؼ الغير 

برٌ الػىاًت املهىُت املػلىلت ظعى الى الخػلُم املظخمس ٍو  .املػلىماث واملهازاث َو

مجاو عمل املراجعة الداخلية : املعيار الثالح

 ًجب أن ًخػمً فدظ وجلُُم طالمت وفػالُت هظم السكابت الداخلُت املػمٌى بها 3     ان مجاٌ غمل املساحػت الداخلُت

في امليشأة، وحىدة ألاداء في جىفُر املظؤولُاث املدددة فيها، الا أهه ًجب مالخظت أن جددًد مجاٌ املساحػت الداخلُت  

 

 

                                                   
  1 40: زىاء غلي اللباوي وآخسون، مسحؼ طبم ذهسه، ص

  2 44: املسحؼ هفظه، ص

  3 53: املسحؼ هفظه، ص
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مترون في النهاًت للميشأة ومجلع الادازة خظب ملخػُاث املىاكف ومخؿلباتها واغؿاء الخىحيهاث الػامت بشأن املساحػت 

والػملُاث وألاوشؿت الىاحب مساحػتها، وغلى ذلً هجد أن هؿاق غمل املساحػت الداخلُت ٌشمل فدظ وجلُُم مدي 

. هفاًت هظام السكابت الداخلي للميشأة ومدي هفاءة أداء املهام املدددة

أسس أداء عملية املراجعة الداخلية : املعيار الرابع

جب غلُه أن 1     ًجب غلى املساحؼ الداخلي أن ًخؿـ لػملُت املساحػت الداخلُت لت طلُمت، ٍو خىضل الى الىخائج بؿٍس  ٍو

س الالشمت في الىكذ املىاطب غً الػملُاث التي  ًلىم بفدظ وجلُُم املػلىماث والخدلم مً مدي صحتها واغداد الخلاٍز

. كام بمساحػتها وزفػها غلى املخخطين، وأخيرا مخابػت الخىحيهاث واملالخظاث التي الخظها مً حساء غملُت املساحػت

أسس ادارة وشاط املراجعة الداخلية : املعيار الخامس

:  هى املظؤوٌ السئِس ي غً الادازة الظلُمت لللظم ختى ًمىً الخدلم مً أن2     ان مدًس كظم املساحػت الداخلُت

  غملُت املساحػت ٌظخىفي الاغساع الػامت واملظؤولُاث املطدق غليها بىاطؿت ادازة امليشأة وجم املىافلت غليها بىاطؿت

مجلع إلادازة؛ 

  مىازد كظم املساحػت الداخلُت مظخخدمت بىفاءة وفاغلُت؛

 غمل املساحؼ الداخلي ًؿابم ما هطذ غلُه مػاًير ألاداء املنهي للمساحػت الداخلُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
  1 .53: زىاء غلي اللباوي وآخسون، مسحؼ طبم ذهسه، ص

  2 59: املسحؼ هفظه، ص
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أساسيات حوو املراجع الداخلي : اململبح الثاوي

فهرا الصخظ ًجب أن ًخدلى {املساحؼ}     ليل مهىت شخظ ًلىم بممازطتها فاملساحػت ًلىم بها شخظ ًؿلم غلُه اطم

 .بمجمىغت مً الخطائظ واملميزاث ختى ًخمىً مً ممازطت هره املهىت املػلدة والطػبت والتي جخؿلب مظؤولُت هبيرة

 

جعريف املراجع الداخلي  : اململلل  وو 

، ومجمىغت املساحػت       ٌػمل املساحؼ الداخلي لدي املؤطظاث بغسع إحساء املساحػت ملطلحت الادازة في امللام ألاٌو

سها إلى زئِع املؤطظت مباشسة أو زئِع مجلع الادازة أو إلى لجىت 100الداخلُت كد جخػمً   شخظ أو أهثر وجلدم جلٍس

. املساحػت املىبثلت غً مجلع الادازة

م املساحػت الداخلُت مً مىظف أو       وجخخلف مظؤولُاث املساحؼ الداخلي جبػا الخخالف ضاخب الػمل فلد ًخيىن فٍس

م املساحػت الداخلُت  ظخغسكىن مػظم وكتهم في إحساء املساحػت الاحسائُت، أما في املؤطظاث ألاخسي فلد ًخألف فٍس ازىين َو

. مً الػدًد مً املىظفين لهم مظؤولُاث مخىىغت حشمل احساء املساحػت الدشغُلُت ومساحػت هظم الىمبُىجس

ً داخل املؤطظت،  مىً جىفير كدز مً الاطخلالٌ للمساحؼ الداخلي بدبػُخه إلى زئِع مجلع الادازة ولِع للمدًٍس      ٍو

ولىً املساحؼ الداخلي ًىظس إلُه غلى أهه مىظف داخل املؤطظت غلى غىع املساحؼ الخازجي املظخلل غً ادازتها، وغالبا 

 1.ما جخىافس الخبراث الػلمُت للمساحؼ الداخلي بدطىله غلى شهادة املساحؼ الداخلي املػخمد

: املساحؼ الداخلي ًيىن إما مساحؼ كاهىوي أو مساحؼ حػاكدي

 هى ول شخظ ًمازض بطفت غادًت الحظاباث واللىائم املخػللت بالجسد، خظاباث الاطخلالٌ :املراجع اللاهووي (1

ت للمؤطظت باطمه الخاص وجدذ مظؤولُت مهىت الشهادة  إلاحمالُت، خظاباث الىدُجت وامليزاهُت والىزائم الظىٍى

. بصحت واهخظام

: ًجب أن جخىفس في املساحؼ اللاهىوي الشسوؽ الخالُت

  ت؛ الجيظُت الجصائٍس

  الخمخؼ بيل الحلىق املدهُت؛

  أال ًيىن كد ضدز بشأهه خىم غلى ازجياب حىاًت أو حىدت غمدًت مً شأنها أن جخل بالشسف؛

  جىفس الشهاداث املشترؾت في اللاهىن؛

 أكظم باهلل الري ال إله إال هى أن أكىم بػملي أخظً كُام، وأحػهد أن : "جأدًت الُمين والري ًدمل الػبازاث الخالُت

؛ "أخلظ في جأدًت وظُفتي، وأهخم طس املهىت وأطلً في ول ألامىز طلىن املدترف الشٍسف

  الدسجُل في حدٌو املىظمت الىؾىُت همدافظي الحظاباث، خُث جلدم ؾلباث الدسجُل إلى مجلع املىظمت الىؾىُت

الري ًجخمؼ مسة ول زالر أشهس غلى ألاكل، ًدزض املجلع الؿلباث في الاحخماع ألاٌو الري ًلي غملُت الدسجُل، 

 2.وبػد أزبػت أشهس ٌػخبر ضاخب الؿلب مسجل كاهىهُا في املىظمت الىؾىُت ما لم ًطل السد كبل ذلً

                                                   
ت لليشس والخىشَؼ، مطس، 1ؾبػتأساسيات املراجعة مدخل معاصر،  خاجم مدمد الشِشني،  1  .28:، ص2007، املىخبت الػطٍس

2 Belaiboud Mokhtar, Guide pratique d’audit financier et comtable, La maison des livres, Alger, 1982, p : 15. 
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ت أو املدهُت بطفت :املراجع الحعاكدي (2   هى ول شخظ ًمازض الحظاباث، جدلُلها واطخلامتها لدي الشسواث الخجاٍز

. حػاكدًت

: الشسوؽ التي ًجب أن جخىفس في املساحؼ الخػاكدي هي

  ت؛ الجيظُت الجصائٍس

  الدسجُل في املىظمت الىؾىُت للخبراء املداطبُين؛

  الخمخؼ بجمُؼ الحلىق املدهُت؛

  شهادة الخبرة املداطبُت؛

  جأدًت الُمين؛

. 1ًمىً للمساحؼ الخػاكدي الخدخل في الدظُير وجلدًم هطائذ حبائُت ملظيري املؤطظت 

 

أجعاب املراجعين الداخليين وكواعد وسلون املهىة : اململلل الثاوي

س ألاحػاب بلساز مً مجلع       جخددد أحػاب املساحؼ الداخلي باالجفاق بِىه وبين غمُله خُث مً املفسوع أن ًيىن جلٍس

س غً امليزاهُت الػمىمُت وغلى هرا فان أحػابه  الادازة بدُث ًخلاض ى املساحؼ أحػابه خظب اهجاش غمله أي بػد جلدًم جلٍس

 2حػخبر مبلغا مظخدلا باليظبت لحظاب الظىت املالُت التي كام بمساحػتها 

 3:     أما باليظبت للىاغد وطلىن املهىت فهي والخالي

  جب أن ًيىن غلى غلم بأي أن ًدظم املساحؼ الداخلي باإلخالص في حمُؼ ألامىز املخػللت بالخىظُم الري ٌػمل فُه، ٍو

وشاؽ غير كاهىوي أو غير مالئم؛ 

  ًجب أن ًدظم املساحؼ الداخلي باألماهت واملىغىغُت والحسص في أداء واحباجه؛

  ًجب أال ًىخسؽ املساحؼ الداخلي في أي غمل أو وشاؽ ًؤدي الى الاطاءة الى مهمت املساحػت الداخلُت او الى الخىظُم

الػامل به؛ 

  ًجب أن ًمخىؼ املساحؼ الداخلي غً الدخٌى في أي وشاؽ ًمىً أن ًخػازع مؼ مطلحت الخىظُم الري ٌػمل فُه، أو

ًمىً أن ٌػُله غً اللُام بىاحباجه ومظؤولُاجه بمىغىغُت؛ 

  ًجب أال ًلىم املساحؼ الداخلي الا باألغماٌ التي ًمىىه اللُام بها بىفاءة مهىُت؛

   جب أال ٌظخخدم أي ًجب أن ًيىن املساحؼ الداخلي أمُىا غلى املػلىماث التي ًدطل غليها خالٌ غملُت املساحػت ٍو

ت أو خاضت بالخىظُم لخدلُم مياطب خاضت أو بأي ضىزة جخالف اللىاهين وجػس بمطلحت الخىظُم  .مػلىماث طٍس

 

                                                   
1 Mazouz Ali, Sadi Nacer-Eddine, La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, tome 1, Edition snc, Alger, p : 45. 

، جخطظ جدكُم مداطبي ومساكبت الدظُير، ولُت الػلىم "مرهسة جخسج ماطتر"دور املراجعة الداخلية في ثبسين مردودًة املؤسسة،  ولُد فؤاد، 2

ت وغلىم الدظُير، حامػت مظخغاهم، الجصائس،    .18: ، ص2012/2013الاكخطادًت، الخجاٍز
ت، واملراجعة الداخلية،  الركابة غبد الفخاح مدمد الصحً، مدمد الظُد طساًا، فخخي زشق الظىافسي،  3 ، ص 2006املىخب الجامعي الحدًث، إلاطىىدٍز

 .215،216: ص
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حلوق وواجملات املراجع الداخلي : اململلل الثالح

 حلوق املراجع الداخلي :الفرر  وو 

 1:     ًخمخؼ املساحؼ الداخلي بمجمىغت مً الحلىق جمىىه مً اللُام بالفدظ الدكُم وهي

  الاؾالع غلى الدفاجس واملظدىداث وفدظ خظاباث املؤطظت هما له الحم في الاؾالع غلى مداغس الادازة والجمػُت

الػامت؛ 

  واملظؤولين وغيرهم غً ول ما ٌظاغدهم في ً الحم في الاطخفظاز والظؤاٌ غً وافت البُاهاث وإلاًػاخاث مً املدًٍس

اللُام بػملهم؛ 

  الخدلم مً ول مىحىداث املؤطظت والتزاماتها؛

  خم خػىز الجمػُت الػامت والخأهد مً صحت الاحساءاث التي اجبػذ في الدغىة الى الجمػُت وأن ًدلي في الاحخماع

بسأًه في ول ما ًخػلم بػمله همساحؼ للمؤطظت؛ 

  ث في اطخػماٌ هرا له الحم في دغىة الجمػُت الػامت لالوػلاد وذلً في خاالث الاطخعجاٌ الا أهه ًجب غلُه التًر

. الحم وغدم اطخػماله في الحاالث الخؿسة

 واجملات املراجع الداخلي: الفرر الثاوي

 2:     هما للمساحؼ الداخلي خلىق ًخمخؼ بها فان غلُه التزاماث ًجب اللُام بها وهي

  فدظ خظاباث املؤطظت والخدلم مً اللُىد املداطبُت والىشف غً ألاخؿاء والخدلم مً أن الحظاباث الخخامُت

جمثل الىاكؼ وأن امليزاهُت صحُدت؛ 

  فدظ وجلُُم هظام السكابت الداخلي وابساش هلاؽ اللىة والػػف فُه واغؿاء الىطائذ الالشمت لخؿبُم هظام زكابت

داخلي طلُم؛ 

  الخدلم مً كُم الاضٌى والخطىم أهه مؿابم ألطع املداطبت؛

  جلُُم الاكتراخاث التي ًساها مىاطبت لحظً طير املؤطظت؛

  الاحتهاد في اخخبازاجه للػملُاث املدوهت في الدفاجس املداطبُت غلى غىء هظام السكابت الداخلي؛

  الخدلم مً أن ًساعي طالمت جؿبُم هطىص اللىاهين وألاهظمت والػلىد وغيرها مً الىزائم املخػللت باملؤطظت

. مىغىع املساحػت

 

 

 

 

                                                   
ت،  سس العلمية ملراجعة الحسابات،  مدمد طمير الطبان،  1  .164: ، ص1998داز الجامػُت، إلاطىىدٍز
 .83: ، ص2000، داز املظيرة، غمان، 1ؾبػتثدكيم الحسابات املعاصرة،  غظان فالح املؿازهت،  2
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دور املراجع واملراجعة الداخلية في ثلييم هظام الركابة الداخلية : اململبح الثالح

      طيخؿسق في هرا املبدث الى الػالكت التي جسبـ ول مً املساحؼ الداخلي واملساحػت الداخلُت بىظام السكابت الداخلي

 

عالكة املراجعة الداخلية واملراجع الداخلي بىظام الركابة الداخلية : اململلل  وو 

 عالكة املراجعة الداخلية بىظام الركابة: الفرر  وو 

سه وجدظِىه وشٍادة فػالُخه 1     حػخبر املساحػت الداخلُت مً الػىاضس الهامت في هظام السكابت الداخلي  فهي حػمل غلى جؿٍى

س  وهفاءجه، خُث أهدث الػدًد مً الدزاطاث والاضدازاث املهىُت غلى أهه ًجب أن ًيىن للمساحػت الداخلُت دوز في جلٍس

م مخابػت حشغُله وجلُُمه واخباز الادازة بىلاؽ اللىة  الادازة غً فػالُت هظام السكابت الداخلي باملؤطظت وذلً غً ؾٍس

. والػػف املىحىدة فُه

     أما باليظبت لظير املػلىماث في هظام السكابت الداخلي فىحىده هىظام فػاٌ ٌػخبر أخد الػىامل السئِظُت لىجاح 

ل املىافؼ بأكص ى هفاًت ممىىت بدُث جمثل وظُفت املساحػت الداخلُت اخدي خللاث الاجطاٌ و  املؤطظت في خلم أو جدٍى

السكابت بين مىظفي املؤطظت، خُث أن واحب املساحػين الداخلُين ًخمثل في املظاغدة غلى الحافظت غلى أوشؿت 

املؤطظت، في هفع الىكذ املدافظت غلى خؿىؽ الاجطاٌ بين اللائمين غلى هره ألاوشؿت مفخىخت ومخىاضلت الطُما و أن 

ؼ الخغُير، وهىا ًظهس دوز املساحػين في جدظين غملُت الاجطاٌ مً خالٌ الهُيل  املؤطظاث حػِش وجؿىز في مدُـ طَس

الػمىدي و ألافلي للىظام و التي حظير بمىحب املػلىماث، فاملساحػت الداخلُت حػمل غلى مىؼ وجللُل خدور ألاخؿاء وهرا 

د مً الحاحت لها فمً املخىكؼ أن جيىن . فؿاملا الادازة جدخاج ملػلىماث غلى دزحت غالُت مً الثلت وبشيل مظخمس. ما ًٍص

ً في مداولت لخللُل ومىؼ ألاخؿاء،  للمساحػين الداخلُين مػسفت وافُت وخبرة بئحساءاث السكابت وجلدًم الىطائذ للمدًٍس

د مً املسدودًت  أًػا مً ألاهداف التي حظعى لها املساحػت الداخلُت هى الحد مً الاطساف والػُاع الش يء الري ًٍص

ادة ألازباح املسجلت مً ؾسف املؤطظت د مً الىفاءة والفػالُت وبالخالي ٍش ٍص دظً ألاداء ٍو . ٍو

 دور املراجع الداخلي في عملية الركابة: الفرر الثاوي

     ؾاملا أن املساحؼ الداخلي ٌػمل داخل الىخدة الاكخطادًت فهى ٌظعى أطاطا لخدمت الادازة مً خالٌ غملُت السكابت 

 2:ولرلً ًمىً خطس اهخمام املساحؼ الداخلي بػملُت السكابت في الىلاؽ الخالُت

  ت مً مجمىغت مً الىظائف الفسغُت هي الخخؿُـ والخىظُم والخىحُه والخيظُم والسكابت جخيىن الىظُفت الاداٍز

وحػخبر وظُفت السكابت للمدًس والتي ٌشازهه في إهجاشها املساحؼ الداخلي غماها ألداء الىظائف الفسغُت ألاخسي؛ 

  ،حشمل هلاؽ املساحػت الداخلُت غلى مساحػت مالُت، مساحػت مدي الالتزام بظُاطاث واللىائذ واللىاهين املىغىغت

مساحػت حشغُلُت لألوشؿت ووافت الاحساءاث والػملُاث للخدلم مً هفاًتها ومدي اهخظامها، وأخيرا مساحػت هظم 

                                                   
ت، الركابة واملراجعة الداخلية الحدًثة في بيئة املعلومات وعوملة أسواق املاو، غبد الىهاب هطس الصحاجت،  :، ص ص2006الداز الجامػُت، إلاطىىدٍز  1 

103،104.  

داز الجامػت الجدًدة لليشس، الاثجاهات الحدًثة في الركابة واملراجعة الداخلية،  فخخي زشق الظىافيري، وامل مدمد طمير، مطؿفى مساد مدمىد،  2

ت،   .140، 139: ، ص ص2002إلاطىىدٍز
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املػلىماث مً خُث اهخمالها ودزحت ألامان املطاخبت لها ولرلً فئن كُام املساحؼ الداخلي بخلً املساحػاث إهما ٌػمل 

غلى جدلُم إلادازة ألهدافها؛ 

  اطخلاللُت املساحؼ الداخلي غً ألاوشؿت الدشغُلُت داخل الىخدة الاكخطادًت املػُىت ًدغم كدزة املساحؼ الداخلي

غلى جصوٍد الادازة هدى السكابت فؿاملا أن السكابت حػمل غلى غبـ مظاز ألاداء الفػلي في مىاحهت ألاداء املخؿـ، فئن 

. ذلً ًؤهد غلى اغخماد الادازة غلى املساحػت الداخلُت في جدلُم غملُت السكابت

 

اهحمام املراجع الداخلي بعملية الركابة الداخلية : اململلل الثاوي

:     مهام املساحػت الداخلُت ًلىم بها املساحؼ الداخلي ولرلً طىرهس مجمىغت مً الىلاؽ التي جبرش اهخمامه بهره الػملُت 1 

  ت باهلظامها إلى مجمىغت مً الىظائف الفسغُت وهي الخخؿُـ والخىظُم والخىحُه والخيظُم جخميز الىظُفت الاداٍز

والسكابت وحػخبر وظُفت السكابت مً مهام مدًس املؤطظت والري ٌشازن املساحؼ الداخلي بفػالُخه لخدلُم هره الىظُفت 

وذلً غماها للىظائف الفسغُت ألاخسي؛ 

  كُام املساحؼ الداخلي بتزوٍد الادازة باملػلىماث السكابُت خاضت أن هرا ألاخير ًمخاش باطخلاللُت غً ألاوشؿت

الدشغُلُت داخل املؤطظت؛ 

  ب مً السجالث املالُت وغلى دزاًت واملت وظبُا غمل املساحؼ الداخلي باملؤطظت باغخبازه أخد الػاملين بها ججػله كٍس

ظاغده غلى اللُام بػملُت السكابت لألوشؿت الدشغُلُت املسجبؿت بهره  باملشاول التي جمع املؤطظت هرا ما ًدفػه َو

السجالث والىزائم املالُت؛ 

  ٌشمل وشاؽ املساحػت الداخلُت غلى مساحػت مالُت وأخسي مساحػت مدي الالتزام بالظُاطاث واللىائذ واللىاهين

املىغىغت ومساحػت الػملُاث لألوشؿت ووافت الاحساءاث والػملُاث للخدلم مً هفاءتها ومدي اهخظامها هما ًمىً 

اغافت مساحػت هظام املػلىماث ودزحت ألامان املطاخبت لها، فلُام املساحؼ بمخخلف هره املساحػاث ًيىن لخدلُم 

 .ألاهداف املظؿسة مً ادازة املؤطظت

 

أساليل ثلييم املراجع الداخلي لىظام الركابة الداخلية : اململلل الثالح

 2:     مً الىطائل التي ٌظخخدمها املدكلىن للخػسف غلى الىظام املؿبم ما ًلي

ت ملا ًجب أن جيىن غلُه السكابت الداخلُت، وجلدم هره اللائمت إلى مىظفي :الاسحبيان (1  وهى غبازة غً أطئلت اطخفظاٍز

م الاخخباز واملػاًىت  امليشأة املخخطين لإلحابت غليها وزدها إلى املدكم الري ًلىم بدوزه بالخأهد مً الاحاباث غً ؾٍس

لت غلى هُفُت ضُاغت ألاطئلت بدُث جدٌ  خىكف هجاح هره الؿٍس وذلً للحىم غلى دزحت مخابػت الىظم املظخػملت ٍو

 .غلى أهظمت غػُفت" ال"غلى أهظمت دكُلت للسكابت والاحابت ب " وػم"الاحاباث ب 

 

                                                   
، جخطظ دزاطاث مداطبُت وحبائُت "مرهسة جخسج ماطتر"مدى ثفعيل املراجعة الداخلية لىظام الركابة الداخلي في املؤسسة،  فازض هدًدة،  1

ت وغلىم الدظُير، حامػت وزكلت، الجصائس،    .22: ، ص2015مػملت، ولُت الػلىم الاكخطادًت، الخجاٍز
، ص، 2014، مؤطظت الىزاق لليشس والخىشَؼ، غمان، 1ؾبػت، IIAدليل الحدكيم الداخلي وفم املعاًير الدولية الصادرة عن   خلف غبد هللا الىزداث،  2

 .415،416: ص
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:  مزاًا الاسحبيان

  طهىلت الخؿبُم؛

  مسوهت ألاطئلت بما ًػمً ابساش مػظم خطائظ الىظام؛

 جىفير الىكذ خُث ٌظخغني املدكم غً اوشاء بسهامج حدًد بيل غملُت جدكُم مىفسدة .

 ًلىم املدكم هىا بىغؼ كىاغد وأطع هظام السكابت الداخلُت الظلُم وؾسق جددًد أطئلت أو :اململخص الحتهيري  (2

ً الىخابي . اطخفظازاث لت بأن ال ًخم الخدٍو لت باالكخطاد بالىكذ ولىً جؤخر غلى هره الؿٍس خُث جمخاش هره الؿٍس

. ومترون ليل مدكم بأن ًػؼ ألاطع الري ًساها مىاطبت

 ًلىم املدكم بىضف الاحساءاث املخبػت في امليشأة ليل غملُت في الػملُاث مؼ وضف هظام زكابت :الحلرير الوصفي (3

خم جددًد هلاؽ الػػف في الىظم املظخػملت ومداطبتها فلد ٌػاب غلُه في ضػىبت جدبؼ الشسح . الدوزة املظدىدًت ٍو

. املؿٌى لألهظمت وهرلً غدم حغؿُت حمُؼ الجىاهب ألهظمت السكابت الداخلُت

 ًلىم املدكم بدزاطت هظام السكابت الداخلُت وحػمُمه مً خالٌ دزاطخه للخسائـ :دراسة الخرائط الحىظيمية (4

لت /املبُػاث/الخىظُمُت املظخػملت مثل الدوزة املظدىدًت املخخلفت للػملُاث السواجب فلد ٌػاب غلى هره الؿٍس

. عجصها غً إظهاز الاحساءاث الغير غادًت

 ًلىم املدكم بدزاطت الىظام املداطبي مً خالٌ الحطٌى غلى كائمت بالسجالث املداطبُت :فبص الىظام املباسبي (5

وكائمت أخسي جدخىي غلى املظدىداث والدوزة املظدىدًت ومً خاللها وظخؿُؼ . وأطماء املظؤولين غً اوشائها وجدكُلها

. الحىم غلى دزحت مخاهت هظام السكابت الداخلُت خُث جسجىص غلى الظسوف الخاضت ليل ميشأة

     مما جلدم هالخظ أن بئميان املدكم أن ًجمؼ بين وطُلخين أو أهثر مً وطائل دزاطت أهظمت السكابت الداخلُت وجلُُمها، 

ففي حمُؼ الحاالث فئن الهدف مً أي وطُلت واهذ هى الخىضل إلى الحىم غلى دزحت هفاًت وفػالُت هظام السكابت 

 .         الداخلي
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خالصة الفصل 

 

     املساحػت الداخلُت أداة الادازة في كُاض فاغلُت الىطائل السكابُت املؿبلت في املؤطظت، ووظُفتها ألاطاطُت هي الفدظ 

ت ًلىم بها املساحؼ الداخلي وهدفها جدظين هظام السكابت الداخلُت ومػسفت هلاؽ الػػف  س املظخمس للىظم الاداٍز والخلٍس

والخأهد مً غدم وحىد اهدسافاث واهدشاف ألاخؿاء والغش في الدفاجس املداطبُت والػمل غلى مػالجتها باإلغافت إلى 

 .جدغُم هلاؽ اللىة فُه لػمان الظير الحظً للمؤطظت
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تمهيد 
ػد جٌملت للجاهب الىظسي الري جؿسنىا       ٌػخبر الجاهب الخؿبُهي هى ألاهم هرا ألن قُه ًخم الاإلاام بمىغىع الدزاطت َو

بلُه في الكطلحن الظابهحن ولإلجابت غلى الاشٍالُت ألاطاطُت والىضُى بلى هخاثج ؤيثر شمىلُت نمىا بةغداد دزاطت مُداهُت 

وند اخترها اطخمازة اطخبُان جدخىي غلى ؤطئلت جخظ اإلاساجؼ الداخلي وغالنخه بخدظحن هظام السنابت الداخلُت وبرلَ 

: طخٍىن دزاطت هرا الكطل جخمدىز خُى ما ًلي

 ُ ؾسم وؤدواث الدزاطت؛ : اإلابدح ألاو

. هخاثج الدزاطت واإلاىانشت :اإلابدح الثاوي
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طرق ألاأدألاات الدراسة  :ااملبث  ألاو 

نبل ؤن ههىم بخدلُل هخاثج الاطخبُان الري نمىا به البد غلُىا ؤن هخؿسم بلى الػملُت ؤو الخؿىاث التي نمىا بها مً ؤجل     

. بغداد وجدػحر الاطخبُان وجددًد مجخمؼ الدزاطت بشٍل دنُو لٍي ًخم دزاطت اإلاىغىع بالشٍل اإلاؿلىب

 

أسملاب اختيار الدراسة الاستبياهية : ااملطل  ألاو 

:     مً خالُ بغداد هره اإلاريسة اخترها غىغا غً الدزاطت الخؿبُهُت ؤن ههىم بدزاطت مُداهُت وهرا لألطباب الخالُت

  دت والحسة وال ًخؿلب ؤن ًٍىن هىاى جىنُؼ ؤو اطم اإلابدىر مً ؤجل غدم بخساجه؛ ًامً الاطخبُان الاجاباث الطٍس

قاالطخبُان ًخمخؼ بالطساخت واإلاىغىغُت والػلمُت في الىخاثج؛ 

  جٍىن ألاطئلت مىخدة لجمُؼ ؤقساد الػُىت في خحن ؤنها ند جخؿحر ضُؿت بػؼ ألاطئلت غىد ؾسخها في اإلاهابلت؛

  ٌظهل غملُت ججمُؼ اإلاػلىماث، جكظحرها والىضُى بلى اطخيخاجاث مىاطبت؛

  ا لإلجابت غلى ؤطئلت الاطخبُان؛ ًمًٌ للمبدىزحن اخخُاز الىنذ اإلاىاطب لهم والري ًٍىهىا قُه مهُئحن هكظُا وقٌٍس

  ٌظهل غلى الباخح جمؼ مػلىماث يثحرة جدا مً غدة ؤشخاص في ونذ مددد؛

  ال ًٍلل مادًا مً خُح جطمُمه وجمؼ اإلاػلىماث مهازبت بالىطاثل ألاخسي التي ند جدخاج بلى جهد ؤيبر وؤغباء مادًت

 .مػاقت

 

ثبضير الاستبيان ألاثبطيطه : ااملطل الثاوي

: بىاء الاستبيان (1

  د جىاولها نبل جطمُمه؛ جددًد ؤهداف الاطخبُان والىهاؽ التي هٍس

  التي طخدىاولها الاطدباهت؛ " اإلاداوز "جددًد اإلاجاالث

  جطمُم ألاطئلت بإطلىب بظُـ وواضح، بدُح جٍىن نابلت للكهم مً نبل اإلاظخجىبحن وال ًمًٌ بغؿائها جكظحراث

ؤخسي مخػددة؛ 

  خؿلب اخخُاز اجاباث مدددة مظبها اغخمدها في ضُاؾت ؤطئلت الاطخبُان غلى هىع واخد مً ألاطئلت وهي اإلاؿلهت، ٍو

؛ (جإزحر هام، جإزحر مخىطـ، ال ًازس)لإلجابت غلى الظااُ ب 

  د الىضُى بليها مؼ مساغاة جدزجها وحظلظلها؛ زبـ ألاطئلت باألهداف التي هٍس

  بػد الاهتهاء مً ضُاؾت ألاطئلت جم اخػاع الاطخبُان لػملُت الخدٌُم مً نبل ألاطخاذ اإلااؾس وذلَ مً ؤجل الخإيد

مً طالمت بىاء الاطخمازة وضُاؾت ألاطئلت، ويرلَ لخجىب ألاخؿاء الخهىُت واإلاىهجُت التي ند جٍىن غاثها في طبُل 

. الىضُى الى ألاهداف اإلاسجىة

     وبىاًءا غلى اإلاالخظاث والخىضُاث اإلاهدمت مً ؾسف ألاطخاذ اإلااؾس، قهد نمىا بخػدًل ألاطئلت وجصحُدها لىخىضل في 

الءم للشسوؽ الالشمت . ألاخحر بلى اطخبُان جاهص ٍو
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 :عىاصر الاستبيان (2

 للخػسف غلى جهُُم دوز اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت قهد اغخمدث الدزاطت غلى اطخبُان لجمؼ 

اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالدزاطت اإلاُداهُت، وند جم جطمُمها اطدىادا بلى ؤهداف الدزاطت وغلُه قهد نظمىاها الى نظمحن يما 

: ًلي

 ُ الػمس، اإلاظخىي )ًخػمً بػؼ ألاطئلت اإلاخػلهت باإلاػلىماث الػامت ألقساد غُىت الدزاطت خُح ٌشمل : الهظم ألاو

. (الدزاس ي، الجيع، الخخطظ، الىظُكت، طىىاث الخبرة، الشهادة اإلاهىُت

ًخػمً ألاطئلت الخاضت بخهُُم دوز اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت وهى بدوزه مهظم : الهظم الثاوي

: بلى طخت مداوز ؤطاطُت

 ُ . جإزحر اإلاهام الخالُت غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز ألاو

. جإزحر اطخهاللُت اإلاساجؼ الداخلي غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز الثاوي

. جإزحر خبرة ويكاءة اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز الثالح

س اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز السابؼ . جإزحر جهاٍز

سه غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز الخامع . جإزحر خسص اإلاساجؼ الداخلي غلى جىكُر ما جاء في جهاٍز

. جإزحر الطػىباث التي ًىاجهها اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت: اإلادىز الظادض

  :وشر ألاإدارة الاستبيان (3

: اغخمدها في جىشَػه ووشسه غلى الؿسم الخالُت

  الاجطاُ اإلاباشس بإقساد الػُىت؛

  اًداع الاطخمازاث غلى مظخىي ؤنظام اإلاساجػت الداخلُت في اإلااطظاث وفي مٍاجب اإلاداطبت واإلاساجػت؛

  ازة اإلامازطحن اإلاهىُحن في مٍاجبهم؛ ٍش

 الاطخػاهت ببػؼ الصمالء في جىشَؼ الاطخمازاث .

: بػد ؤن جم جىشَؼ الاطخمازاث وملئها مً نبل اإلابدىزحن اغخمدها غلى ألاطالُب الخالُت الطترجاغها

  الحطُى غلى الاطخبُان مباشسة مً الصخظ الري ندمذ له؛

 الاجطاُ بالصمالء الرًً اطخػىا بهم لحرجػىا الاطخمازاث .

 : الصعوبات (4

ًان غددها  ىا دزاطدىا غلى 20 قهد جم اطترجاع منها قهـ 25مً خالُ جىشَػىا لالطخمازاث والتي   18 وسخت، وؤجٍس

: وسخت قهـ منها، ولهد واجهخىا غدة ضػىباث خالُ غملُت جمػىا لالطخمازاث والتي هريسها قُما ًلي

  غدم ججاوب بػؼ ألاشخاص اإلاهىُحن وزقػهم اطخالم الاطخبُان؛

  الاجابت غلى بػؼ ألاطئلت قهـ وججاهل البػؼ آلاخس؛

  اطخخكاف بػؼ ألاقساد وغدم حظلُمهم لىا لالطخمازاث بال بػد قىاث ألاوان؛

 واإلاشٍل ألاهم هى نلت اإلاساجػحن الداخلُحن في اإلااطظاث خاضت في الىالًت التي جمذ قيها غملُت البدح. 
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مجتمع الدراسة : ااملطل الثالث

     مً خالُ هرا الػىطس ًخم جىغُذ بػؼ الػىاضس اإلاخػلهت بالػُىت مدل الدزاطت، في بؾاز اإلاجخمؼ وخدود الدزاطت 

. والػُىت اإلاهطىدة باالطخبُان

 : إطار مجتمع الدراسة (1

: جم اخخُاز مجخمؼ الدزاطت بىاًء غلى 

ًادًمُىن  (1.1 خمثلىن في ؤطاجرة الجامػت اإلاخخطحن في اإلاساجػت الداخلُت والباخثحن في هرا اإلاجاُ؛ : ألا ٍو

الخ؛ .... ًخمثلىن في ألاشخاص الػاملحن باإلدازة يمدًس الحظاباث واإلادًس اإلاالي: اإلاهىُىن  (2.1

ًادًمُحن ومهىُحن هى الحطُى غلى آزاء مصدوجت ومخخلكت مً ًل الىىاحي . ًان هدقىا مً شمُى مجخمؼ الدزاطت غلى ؤ

:  جخمثل خدود الدزاطت قُما ًلي:حدألاد الدراسة (2

الؿسع مً هره الدزاطت هى اطدباهت مىغىع جهُُم دوز اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت : الحدود اإلاٍاهُت (1.2

الداخلُت قاهدطسث الدزاطت وشملذ والًخحن قهـ بؿسع الحطُى غلى ؤيبر غُىت ممٌىت وهما وهسان ومظخؿاهم؛ 

 مازض مً هكع الظىت؛ 10 بلى ؾاًت 2017 قُكسي 01امخدث هره الدزاطت للكترة ما بحن : الحدود الصمىُت (2.2

اهخمذ هره الدزاطت باإلاىاغُؼ اإلاسجبؿت ؤطاطا باإلاساجػت الداخلُت وهظام السنابت الداخلي دون : الحدود اإلاىغىغُت (3.2

ؾحرهما؛ 

ت (4.2 ً غلى شهاداث غلمُت في اإلاداطبت واإلاساجػت  : الحدود البشٍس ًادًمُحن ومهىُحن خاثٍص شملذ هره الدزاطت ؤ

. ؤو امخاليهم الخبرة اإلاهىُت في هكع اإلاجاُ

 نمىا بؿباغت غدد مً الاطخمازاث وجهظُمها غلى ألاقساد اإلاػىُت ولًٌ لم ًًٌ هىاى ججاوب يما جىنػىا :عيىة الدراسة (3

 .وبالخالي الػُىت التي بسمجىاها مً نبل لم هطل بليها لسقؼ البػؼ مً ذوي الاخخطاص ؤو جماؾلهم

)                                                جدألاو ركم عيىة الدراسة : (01 ـــــ 03

 

ـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــــدد                        الب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت          الػـ ــــٍى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبت اإلائـ ــ ــ ــ ــ         اليظـ

 %100 30الاطخمازاث اإلاىشغت 

 %73,33 22الاطخمازاث اإلاظترجػت 

 %60 18الاطخمازاث اإلاػخمد غليها 

 

 مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى الاطخبُان :ااصدر

 

 اطخمازة والػدد 18 اطخمازة وبػد دزاطتها اخترها قهـ 22 اطخمازة ولم هخدطل بال غلى 30يما هالخظ قهد نمىا بخىشَؼ 

ًان قيها ههظ . الباقي لم ٌظخىفي الشسوؽ اإلاؿلىبت و
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هتائج الدراسة ألاااىاكشة : ااملبث الثاوي

بشإن جهُُم دزجت جإزحر مهام اإلاساجؼ " الاطدباهاث اإلاػخمد غليها"يهخم هرا اإلابدح بدزاطت وجدلُل البُاهاث اإلاخىضل بليها 

. الداخلي ومبادثه اإلاهىُت غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت في اإلااطظاث الانخطادًت

 

عرض خصائص عيىة الدراسة: ااملطل  ألاو   

          طيخؿسم في هرا الجصء بلى جدلُل الهظم ألاُو مً الاطخمازة واإلاخمثل في اإلاػلىماث الصخطُت ألقساد غُىت 

الدزاطت 

 :    الجيس (1

ألاصف عيىة الدراسة حسل الجيس : (02-03)جدألاو ركم

 
  

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

 ثمثيل عيىة الدراسة حسل الجيس: (01-03)شكل ركم 

 

 

 

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

مً ؤقساد الػُىت % 72.22الري ًمثل جىشَؼ ؤقساد الػُىت خظب الجيع بإن هىاى  (01-03)     هالخظ مً خالُ الشٍل 

وبالخالي قةن هره اليظبت جايد بإن الرًىز في هرا اإلاجاُ جكىم %. 27.28ًمثلىن جيع ذيس، ؤما وظبت ؤلاهار قخطل بلى 

. وظبت ؤلاهار وهرا زاجؼ بلى ضػىبت اإلاهىت زبما

 

 اليسملة اائوية التكــــــــــــــــــــرار       الجيس 

 %     72.22 13ذيس 

 %27.78 05ؤهثى 

 %100 18اإلاجمىع 
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  :العمر (2

ألاصف عيىة الدراسة حسل السً  : (03-03)جدألاو ركم 

 

اليسملة اائوية التـــــــــــــــــــــــــــكرار الســــــــــً 

ـــــ  طىت  25انل مً  ــ ـــــ             ـ ــ ــ                ـ

 %66.77              12             طىت  40 بلى 25مً 

 %33.33              06             طىت  40ؤيثر مً 

 %100                 18           اإلاجمىع  

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان : اصدرا

 

 

ثمثيل عيىة الدراسة حسل السً : (02-03)شكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

   

 طىت مىػدمت، ألاقساد الرًً ؤغمازهم 25     مً خالُ الشٍل والجدُو هالخظ ؤن وظبت ألاقساد الرًً جهل ؤغمازهم غً 

 طىت 40وهي اليظبت ألاغلى، وألاقساد الرًً ؤغمازهم جكىم % 66.77 طىت جطل وظبتهم ختى 40 بلى 25جتراوح ما بحن 

.   وهي اليظبت اإلاخىطؿت33.33%وظبتهم جطل بلى 

.      مً هىا وظخيخج ؤن ؤؾلبُت ؤقساد الػُىت ؤو الػاملحن في اإلااطظاث لهم طً ٌظمذ لهم باجخاذ الهسازاث الطاثبت
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 :ااستوى الدراس ي (3

ألاصف عيىة الدراسة حسل ااستوى الدراس ي  : (04-03)جدألاو ركم 

اليسملة اائــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية التكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ااستوى الدراس ي 

 %5.56 01بٍالىزٍا  

 % 61.11 11لِظاوع  

 %22.22 4ماطتر  

 %11.11 02ماجِظتر  

 %100 18اإلاجمىع  

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

ثمثيل عيىة الدراسة حسل ااستوى الدراس ي : (03-03)شكل ركم 

 
 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

جي الجامػاث، قاليظبت       هالخظ مً خالُ وظبت ؤقساد الػُىت بإن جمُػهم ًخمخػىن بمظخىي دزاس ي جُد وهم مً خٍس

، ؤما اليظبت %22.22، جليها خاملي شهادة اإلااطتر بيظبت %61.11الٌبري جسجؼ بلى خاملي شهادة لِظاوع وهرا بيظبت 

. 5.56%والبٍالىزٍا ب % 11.11الػػُكت قهي حػىد بلى ًل مً ؤصحاب اإلااجِظتر ب 
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 :التخصص (4

ألاصف عيىة الدراسة حسل التخصص : (05-03)جدألاو ركم 

اليسملة اائويــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار التخصص العطمي 

 %66.67 12مداطبت  

 %33.33 06غلىم مالُت  

ـــــ بدازة ؤغماُ   ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ـــــ جخطظ آخس   ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ

 %100 18اإلاجمىع  

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

ثمثيل عيىة الدراسة حسل التخصص : (04-03)شكل ركم 

  

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

      

 جخططهم مداطبت وهي جمثل اليظبت ألايبر ؤي 18 شخظ مً ؤضل 12     هالخظ مً خالُ الجدُو والشٍل ؤن 

%. 33.33، زم غلىم مالُت ب 66.67%
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:  الوظيفة (5

الوظيفة  ألاصف عيىة الدراسة حسل: (06-03)جدألاو ركم 

اليسملة اائويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التكـرار الوظيفــــــــــــــــــــــــــــة 

 %16.67 03مدًس مالي  

 %27.77 05مدًس خظاباث  

 %16.67 03مداقظ خظاباث  

 %22.22 04زثِع مطلحت اإلاداطبت واإلاالُـت  

 %16.67 03وظُكت ؤخسي  

ــــىع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  % 100 18اإلاجمــ

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :اصدرا

 

ثمثيل عيىة الدراسة حسل الوظيفة : (06-03)شكل ركم 

 
 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان : ااصدر

 

، جليها %27.77      هالخظ مً خالُ الجدُو ؤن ؤؾلبُت ؤقساد الػُىت هم مدًسي خظاباث في اإلااطظت وهرا بيظبت 

ً مالُحن ب 22.22%  وهكع %16.67 هم زئطاء مطلحت اإلاداطبت واإلاالُت، زم اليظب اإلاخمازلت حػىد بلى ًل مً مدًٍس

. اليظبت ؤًػا مً لهم ؤغماُ ؤخسي لها غالنت باإلاداطبت



 

 

 الفصل الثالث                                                                                              دراسة استبياهية

40 

   

ل مهمت اإلاساجػت للمداطبحن ولِع لديهم مساجػحن       وبالخالي ًمٌىىا ؤن وظخػحن بأزائهم ألن ؤؾلبُت اإلااطظاث جًى

.  داخلُحن

 

 :الخبرة ااهىية (6

ألاصف عيىة الدراسة حسل الخبرة ااهىية : (07-03)جدألاو ركم 

اليسملة اائويـــــــــــــــــــــــــــــة التكــــــــــــــــــــــــــــــرار الخبرة ااهىية 

 %16.67 03 طىىاث  5انل مً 

 %44.44 08 طىىاث  10 بلى 5مً 

 %38.88 07 طىىاث  10ؤيثر مً 

 %100 18اإلاجمىع  

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

ثمثيل عيىة الدراسة حسل الخبرة ااهىية : (06-03)شكل ركم 

 
 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

ًاقُت وبالخالي ًمًٌ الاغخماد غلى       وظخؿُؼ الهُى مً خالُ الجدُو والشٍل ؤهىا اغخمدها غلى ؤشخاص ذوي خبرة 

 مً ؤقساد الػُىت غدد طىىاث الخبرة لديهم جتراوح %44.44ؤزاءهم ألن غدد طىىاث الخبرة ٌػخبر ؤمس مهم وبالخالي قيظبت 

 طىىاث وهرا ؤمس جُد واليظبت 10 مً ؤقساد الػُىت جكىم خبرتهم اإلاهىُت %38.83 طىىاث، زم وظبت 10 بلى 5ما بحن 

.  طىىاث5 مً لهم طىىاث خبرة ؤنل مً %16.67ألاخحرة 
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: الشهادة ااهىية(7

 

ألاصف عيىة الدراسة حسل الشهادة ااهىية : (08-03)جدألاو ركم 

اليسملة اائوية التكرار الشهادة ااهىية 

 %22.22 04ماطتر مهىُت  

C I A      03 16.67% 

 16.67% 03مداقظ خظاباث متربظ 

 %44.44 08شهادة مهىُت ؤخسي 

 %100 18اإلاجمىع  

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان  :ااصدر

 

ثمثيل عيىة الدراسة حسل الخبرة ااهىية : (07-03)الشكل ركم 

 

 
 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى هخاثج الاطخبُان : اإلاطدز

     

     جمُؼ ؤقساد الػُىت لهم شهاداث مهىُت جدطلىا غليها مً خالُ طىىاث الخبرة لديهم قمثال مً لهم شهادة ماطتر مهىُت 

وهكع اليظبت باليظبت % 16.67، خاملي شهادة مساجؼ داخلي مػخمد بيظبت %22.22ًمثلىن اليظبت اإلاخىطؿت ب 
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خهىم، بغالم آلي، غلىم جؿبُهُت في اإلاداطبت وغلىم )إلاداقظ خظاباث متربظ ؤما اليظبت ألاغلى قلهم شهاداث ؤخسي 

ت  (ججاٍز
 

ثبطيل هتائج الدراسة  : ااملطل الثاوي

       طىف ههىم بػملُت غسع مكطل للىخاثج التي جىضلىا بليها في الدزاطت وذلَ باطخػساع البُاهاث والخدالُل الخاضت 

:  بٍل مدىز غلى خدي

ما دزجت جإزحر اإلاهام الخالُت غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت؟  :اابور  ألاو 

ت ألقساد الػُىت ًل قهسة غلى خدي، وذلَ        بهدف ؤلاجابت غلى هرا الظااُ جم الاغخماد غلى الخٌسازاث واليظب اإلائٍى

ت  هت الخٌسازاث واليظب اإلائٍى مً اجل الىضُى بلى جددًد مدي جإزحر هره الكهساث غلى جدظحن هرا الىظام، واغخمدها ؾٍس

. والجدُو اإلاىالي ًىضح ذلَ ؤيثر. ألهه ًمًٌ اطدُػابها مً ؾسف ؤي نازت ؤو باخح في هرا اإلاجاُ

 

كائمة مهام ااراجع الداخلي التي ثؤثر على ثبسين هظام ااراكملة الداخطية : (09ــــ 03)جدألاو ركم 

الاثجاه ال يوجد ثأثير ثأثير متوسط ثأثير هـــــــــــــــــام العملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

العام  اليسملة التكرار اليسملة التكرار اليسملة التكرار 

ت   ـــــ  %16.67 3 %83.33 15الخهُُد بالخػلُماث ؤلاداٍز ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ جإزحر هـ

ـــــ  %11.11 2 %88.89 16الخإيد مً طالمت اإلاػلىماث اإلاداطبُت   ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ جإزحر هــ

ـــــ  %100 18الحرز اإلانهي ؤزىاء غملُت اإلاساجػت   ـــــ ـ ــ ـــــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ـــــام ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ـــــ ـــــ  %50 9 %50 09جددًد اإلاخاؾس اإلاخػلهت باإلااطظت   ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

ـــــ  %22.22 4 %77.78 14قدظ قػالُت ؤهظمت السنابت الداخلُت   ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ؾلب الاطدشازاث في خالت غدم الخإيد 

غىد الهُام بػملُت اإلاساجػت  

09 50% 7 38.39% 2 11.11

% 

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ـــــ  %33.33 6 %66.67 12جدهُو الاطخؿالُ ألامثل للمىازد   ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان  :ااصدر

 

" ناثمت مهام اإلاساجؼ الداخلي التي جازس غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت " اإلاػىىن ب  (09 ــــ 3)     مً خالُ الجدُو زنم 

هالخظ بان جمُؼ اإلاهام الظخت التي ذيسهاها، لها جإزحر هام غلى جدظحن الىظام ونُما ًلي طِخم جسجُبها وقها لدزجت ؤهمُتها 

: مؼ جهدًم شسح مكطل غً ًل واخد منها

  اخخلذ الكهسة التي هطذ غلى الحرز اإلانهي ؤزىاء غملُت اإلاساجػت اإلاسجبت ألاولى مً خُح ؤهمُتها في جدظحن هظام

، وهرا ؤمس ؾبُعي الن اإلاساجػت الداخلُت في خد ذاتها غملُت خظاطت جدخاج الى  %100السنابت الداخلُت وهرا بيظبت 

 الدنت والتريحز وال جدخمل الخؿإ مً اإلاساجؼ الداخلي ألهه ًىجم غنها غدة مشاًل ند جازس غلى اإلااطظت، زم جليها 
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  ت ندزها قهره ألاخحرة جمىؼ مً  % 88.89الكهسة الخاضت بالخإيد مً طالمت اإلاػلىماث اإلاداطبُت وذلَ بيظبت مئٍى

س اإلاالُت؛  خدور ألاخؿاء اإلاػخمدة في الخهاٍز

 

  ،ت وقدظ قػالُت ؤهظمت السنابت الداخلُت دوز يبحر غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت بن الخهُُد بالخػلُماث ؤلاداٍز

وند جاءث هخحن الكهسجحن بػد الكهسجحن الظابهخحن مً خُح ألاهمُت، واخخالخا اإلاسجبت السابػت والخامظت وذلَ بيظبت 

ت جهدز ب  غلى الترجِب؛ % 77.78و % 83.33مئٍى

  ان إلاهمت جدهُو الاطخؿالُ ألامثل للمىازد جإزحر هام، خُح ؤن ؤؾلبُت الػُىت بِىىا ذلَ وند جاءث في اإلاسجبت الخامظت

؛  .%66.67بيظبت 

  ٌػخبر جددًد اإلاخاؾس اإلاخػلهت باإلااطظت وؾلب الاطدشازاث في خالت غدم الخإيد مهىخحن مهمخحن جدا، ويالهما خطال

ت بحن جإزحر هام وجإزحر مخىطـ، واخخالخا اإلاسجبت الظادطت بيظبت  وخظب زؤَي وللكطل بُنهما  % 50غلى وظبت مدظاٍو

اخترث ؤن ًٍىها جإزحرهما مهم الن يالهما ٌظاغدان اإلااطظت في جددًد اإلاخاؾس، مثال مهم جدا نبل جكانم ألامىز 

 .وخسوجها بلى خد ال ًمًٌ الخدٌم قُه قُما بػد

 ما دزجت جإزحر اطخهاللُت اإلاساجؼ الداخلي غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت؟ :اابور الثاوي

 عىاصر استلاللية ااراجع الداخلي التي ثؤثر في ثبسين هظام الركابة الداخطية: (10-03)جدألاو ركم

الاثجاه العام ال يوجد ثأثير ثأثير متوسط ثأثير هـــــــــــــــــــــــــــــــــــام العملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

اليسملة  التكرار اليسملة  التكرار  اليسملة  التكرار  

غدم جدخل ؤلادازة في بجساءاث 

اإلاساجػت  

ـــــ  11 38.39% 7 ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ جإزحر مخىطـ ـ

ت الىضُى بلى السجالث  خٍس

واإلامخلٍاث واإلاىظكحن  

ـــــ  22.22% 4 77.78% 14 ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ جإزحر هـ

غدم وجىد غؿىؽ جإمس بةبػاد 

بػؼ اإلاشاًل غً اإلاساجػت  

ـــــ  100% 18 ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

الخدسز مً اإلاطالح الصخطُت 

ؤزىاء غملُت اإلاساجػت  

ـــــام  11.11 2 38.39% 7 50% 9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ؤلاخظاض باإلاظاولُت ؤزىاء 

غملُت اإلاساجػت  

ـــــ  16.67% 3 83.33% 15 ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

 

 .مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان :ااصدر
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ؤنسوا ؤن الكهسة التي جاء % 100مً خالُ اغخمادها غلى بجاباث ؤقساد الػُىت الخظىا بإن جمُؼ غُىت الدزاطت ؤي وظبت 

لها جإزحر هام في جدظحن هظام " غدم وجىد غؿىؽ جإمس بةبػاد بػؼ اإلاظاثل غً اإلاساجػت"مػمىنها غلى الىدى الاحي 

السنابت الداخلُت قاإلاساجؼ ًدخاج بلى الاطخهاللُت الخامت لُخمًٌ مً ببداء زؤًه الكجي اإلاداًد، لهرا اخخلذ هره الكهسة 

 .اإلاسجبت ألاولى

  ًالخالي جد مهمت وؤؾلبُت ؤقساد الػُىت " ؤلاخظاض باإلاظاولُت ؤزىاء غملُت اإلاساجػت " حػخبر الكهسة التي جاء هطها 

ألن ؤلاخظاض باإلاظاولُت ٌػخبر داقؼ للمساجؼ الداخلي غً جؿلػاجه وزؾباجه  % 83.33ؤنسوا برلَ، وند جاءث بيظبت 

ت غالُت اإلاظخىي  في جدظحن هىغُت اإلاساجػت التي ًهىم بها وهرا الداقؼ الري ًجػله جىانا بلى الهُام بإدواز بداٍز

وجهدًم خدماث زنابُت ؤيثر قػالُت وبالخالي اخخلذ اإلاسجبت الثاهُت مً خُح دزجت جإزحرها الهام؛ 

  ت الىضُى بلى السجالث واإلامخلٍاث واإلاىظكحن حظاغد اإلاساجؼ الداخلي غلى الهُام بمهمخه غلى ؤيمل وجه بن خٍس

وحػؿُه ؤيثر اطخهاللُت وبالخالي حظاهم في جدظحن هظام السنابت الداخلُت لهرا جاءث في اإلاسجبت الثالثت بيظبت 

؛ 77,78%

  "قهىاى بػؼ اإلاساجػحن الداخلحن ٌظخؿلىن بدٌم وظُكتهم في "الخدسز مً اإلاطالح الصخطُت ؤزىاء غملُت اإلاساجػت ،

اإلااطظت مطالحهم الصخطُت في الهُام بالتزوٍس والخالغباث في الهىاثم اإلاالُت وبالخالي الخدسز منها له جإزحر غلى 

وجاءث في اإلاسجبت السابػت؛  %50جدظحن السنابت الداخلُت وهرا ما ناله ؤؾلبُت ؤقساد الػُىت بيظبت 

  ًالخالي ًان جإزحرها مخىطـ خظب ؤزاء ؤقساد غُىت الدزاطت قهي  غدم جدخل "ؤما الكهسة التي جاءث في اإلاسجبت ألاخحرة و

ش ؤزىاء غمله . ؤلادازة في بجساءاث اإلاساجػت قهره ألاخحرة حػُو اطخهاللُت اإلاساجؼ وحظبب له حشَى

ت الىضُى بلى السجالث واإلامخلٍاث واإلاىظكحن، )     ومىه مً خالُ ًل ما ذيسهاه ًمًٌ الهُى بن جمُؼ هره ألامىز  خٍس

غدم وجىد غؿىؽ بإبػاد بػؼ اإلاظاثل غً اإلاساجػت، الخدسز مً اإلاطالح الصخطُت ؤزىاء غملُت اإلاساجػت، غدم جدخل 

جازس غلى اطخهاللُت اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن هظام السنابت الداخلُت وجإزحرها اإلاهم ٌظاغده  (ؤلادازة في بجساءاث اإلاساجػت

. في اجخاذ نسازاجه الطاثبت وبدون ؤي جدحز
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  ما دزجت جإزحر خبرة ويكاءة اإلاساجؼ الداخلي غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت؟: اابور الثالث

عىاصر خبرة ألاكفاءة ااراجع الداخلي التي ثؤثر في ثبسين هظام الركابة الداخطية : (11-03)جدألاو ركم

الاثجاه العام  ال يوجد ثأثير  ثأثير متوسط  ثأثير هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام            العملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  

اليسملة  التكرار اليسملة  التكرار اليسملة التكرار  

ـــــام  %22.22 4 %33.33 6 %44.44 8الحُاشة غلى ؤغلى الهاداث اإلاهىُت   ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

الاؾالع اإلاظخمس غلى ؤلاضدازاث 

الجدًدة الخاضت باإلاساجػت  

ـــــ  55.56% 10 44.44% 8 ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ً اإلاظخمس والهُام  الخٍٍى

ادة يكاءة اإلاساجؼ   بالتربطاث لٍص

ـــــ  11.11% 2 88.89% 16 ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

الهدزة غلى الخػُحر وؤلابالؽ 

وبًطاُ اإلاػلىماث  

ـــــ  50% 9 50% 9 ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

ًاقُت   ـــــام  %5.56 1 %44.44 8 %50 9جىقحر غدد طىىاث خبرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

الهدزة غلى جمحز ماشساث الؿش 

في السجالث والهىاثم اإلاالُت  

ـــــ  22.22% 4 77.78% 14 ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

 

مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان  :ااصدر

 

مً خالُ الجدُو ؤغاله هالخظ ما مدي جإزحر خبرة ويكاءة اإلاساجؼ الداخلي في جدظحن السنابت الداخلُت، وقُما ًلي هسجب 

  :هره الٌكاءاث والخبرة ًل خظب دزجت جإزحرها الهام

  اإلاظخمس والهُام " مً ؤقساد الػُىت نالىا بإن الكهسة الخالُت 18 مً بحن 16ؤي  % 88.89في اإلاسجبت ألاولى بيظبت ً الخٍٍى

ادة يكاءة اإلاساجؼ لها جإزحر هام؛ " بالتربطاث لٍص

  الهدزة غلى جمحز ماشساث الؿش في السجالث والهىاثم " وهي % 77.78جليها الكهسة التي اخخلذ اإلاسجبت الثاهُت بيظبت

وهره ألاخحرة ًٌدظبها اإلاساجؼ مً خالُ مظحرجه اإلاهىُت وخبرجه في مجاُ غمله، قمؼ الىنذ ٌظخؿُؼ الخمُحز " اإلاالُت 

ومػسقت ألاشُاء دون جهد ؤو غىاء؛ 

  جىقحر طىىاث "، "الهدزة غلى الخػبحر وؤلابالؽ وبًطاُ اإلاػلىماث" في اإلاسجبت الثالثت والسابػت جاءث الكهسجحن الخالُخحن

ًاقُت  ًاقُت قهي % 50وهرا بيظب مدشابهت " خبرة  قىظُكت اإلاساجػت الداخلُت باإلغاقت بلى ؤنها جخؿلب طىىاث خبرة 

جخؿلب ندزة غالُت غلى الاجطاُ حظاغد اإلاساجػحن غلى جبادُ اإلاػلىماث والحهاثو خُى الػملُاث بُنهم وبحن 

ألاشخاص الخاغػحن لهم مً جهت وبُنهم وبحن ؤلادازة الػلُا مً جهت ؤخسي، واإلاساجؼ الداخلي هى الري ًدسص غلى 

ًاهذ شكاهُت ؤو يخابُت؛  جدظحن ندزجه الاجطالُت طىاء 

 

 



 

 

 الفصل الثالث                                                                                              دراسة استبياهية

46 

  " 44.44هره الكهسة ؤًػا حػخبر مهمت جدا لًٌ جاءث بيظبت مخدهُت بيظبت " الحُاشة غلى ؤغلى الشهاداث % 

، ألهه خظب زؤيهم هىاى ؤشخاص ال ًملٍىن شهاداث، لًٌ بةمٍانهم  %22.22قالبػؼ زآها ال جازس وهرا بيظبت 

بدغىا بشٍل زاجؼ وبالخالي قهره الكهسة جاءث في اإلاسجبت الخامظت؛  الخهدًم ؤيثر ٍو

  ًان جإزحرها " الاؾالع اإلاظخمس غلى ؤلاضدازاث الجدًدة الخاضت باإلاساجػت " وؤخحرا هيخهل بلى الكهسة التي هطذ غلى

  %.55.56مخىطـ وهرا بيظبت 

س مىغىعي وواضح غلى جدظحن هظام السنابت : اابور الرابع ما دزجت جإزحر التزام اإلاساجؼ الداخلي بسقؼ جهٍس

 الداخلُت؟

خصائص ثلرير ااراجع الداخلي التي ثؤثر في ثبسين هظام الركابة الداخطية : (12-03)جدألاو ركم

 

الاثجاه ال يوجد ثأثير ثأثير متوسط ثأثير هــــــــــــــــــــــــــــــــــام العملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

العام  اليسملة  التكرار اليسملة  التكرار  اليسملة  التكرار  

كاث   س مً ألاخؿاء والخدٍس ـــــ  %16.67 3 %83.33 15خلى الخهٍس ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

س باإلهطاف والحُاة وغدم  جمحز الخهٍس

الخدحز  

ـــــ  27.78% 5 72.22% 13 ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

س غلى اإلاالخظاث الهامت  اخخىاء الخهٍس

والخىضُاث  

ـــــ  11.11% 2 88.89% 16 ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

س في الىنذ اإلاىاطب  بضداز الخهٍس

بالظسغت اإلاؿلىبت  

ـــــ  22.22% 4 77.78% 14 ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هـ

 

 مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان :ااصدر

 

 .هالخظ ؤن جمُؼ قهساث هرا اإلادىز لها جإزحر هام وهرا ما الخظىاه مً خالُ بجاباث مػظم ؤقساد غُىت الدزاطت

س غلى اإلاالخظاث الهامت والخىضُاث " في اإلاسجبت ألاولى خظُذ هره الكهسة الخالُت  التي مً شإنها ؤن جخدم " اخخىاء الخهٍس

نالىا % 11.11نالىا بإن جإزحرها هام وقهـ ووظبت % 88.77قيظبت . اإلااطظت في خالت ما التزمذ بها وؤخرتها بػحن الاغخباز

بإن جإزحرها مخىطـ؛ 

ًاهذ للكهسة التي جػمىذ  كاث"اإلاسجبت الثاهُت  س مً ألاخؿاء والخدٍس نالى ؤن جإزحرها هام وهرا  %83.33قيظبت " خلى الخهٍس

س مً  س النهاجي ًٌخبه اإلاساجؼ بػد ؤن ًهىم بػملُت اإلاساجػت، وهرا ًخؿلب دنت وجسيحز لرا ًجب ؤن ًخلى الخهٍس ألن الخهٍس

ألاخؿاء؛ 
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س في الىنذ اإلاىاطب بالظسغت اإلاؿلىبت " اإلاسجبت الثالثت والسابػت للكهسجحن الخالُخحن  جمحزه " ؤي دون جإخحر " بضداز الخهٍس

س وقو ما زآه خالُ غملُت اإلاساجػت " باإلهطاف والحُاد وغدم الخدحز  ؤي اإلاساجؼ الداخلي وخده مً ًمٌىه يخابت الخهاٍز

بدون جدخل ؤي شخظ؛ 

  

 ما دزجت جإزحر مخابػت اإلاساجؼ الداخلي لىخاثجه اإلابلـ غنها غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت؟ : اابور الخامس

عىاصر متابعة الىتائج لطمراجع الداخلي التي ثؤثر في ثبسين هظام الركابة الداخطية : (13-03)جدألاو ركم

الاثجاه العام ال يوجد ثأثير  ثأثير متوسط  ثأثير هــــــــــــــــــــــــــــــــــــام               العملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

اليسملة  التكرار اليسملة  التكرار  اليسملة  التكرار 

مخابػت مدي جىكُر الخىضُاث 

والانتراخاث 

ـــــ  50% 9 50% 9 ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ جإزحر هــ

ازة الجهت الخاغػت للمساجػت  بغادة ٍش

لخإيد مً نُامها بالػملُاث الخصحُدُت  

ـــــ  50% 9 50% 9 ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هــ

 

 مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان :ااصدر

        

:  مً خالُ الجدُو ًدبحن لىا ما ًلي

  مً بحن ؤهم ألاشُاء التي غلى اإلاساجؼ ؤن ًدسص غليها وهرا ما " مخابػت مدي جىكُر الخىضُاث والانتراخاث " حػخبر

ت؛  ًاهذ مدظاٍو ؤيده ؤقساد الػُىت مً خالُ بجاباتهم بالسؾم مً ؤنها 

 "ازة الجهت الخاغػت للمساجػت للخإيد مً نُامها بالػملُاث الخصحُدُت جإزحرها هام غلى اإلاساجؼ الداخلي " بغادة ٍش

ازتهم والخدنُو غليهم لخىكُر  خُح هىاى بػؼ ؤلادازاث التي ال جبالي بخىضُاث اإلاساجؼ الداخلي وبالخالي بغادة ٍش

 .جىضُاتهم ٌظاهم بشٍل يبحر في جدظحن هظام السنابت الداخلُت
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ما دزجت جإزحر الطػىباث التي ًىاجهها اإلاساجؼ الداخلي غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت؟ : اابور السادس

عىاصر الصعوبات التي ثؤثر في ثبسين هظام الركابة الداخطية : (14-03)جدألاو ركم

الاثجاه ال يوجد ثأثير ثأثير متوسط ثأثير هــــــــــــــــــــــــــــــــــــام            العملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

العام  اليسملة التكرار اليسملة التكرار اليسملة التكرار 

جبػُت اإلاساجػت الداخلُت لإلدازاث 

وألانظام الخىكُرًت 

ـــــ  77,78% 14 ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ هام  %22,22 4ــ

اإلامازطاث الؿحر ؤخالنُت اإلاخبػت وجإزحر 

اإلاساجؼ غلى شمالءه ؤو الػٌع 

مخىطـ  11,11% 2 50% 9 38,89% 7

ال ًىجد جإزحر  %72,22 13 %16,67 3 %11,11 2مشاًل شخطُت مؼ ؤخد ؤقساد ؤلادازة 

ضػىبت الىضُى بلى السجالث 

واإلاػلىماث 

ـــــ  5,56% 1 94,44% 17 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هام ـ

ـــــ  %27,78 5 %72,22 13غدم يكاًت السجالث واإلاػلىماث  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ جإزحر هام ــ
 

 مً بغداد الؿالبت اغخمادا غلى جدلُل الاطخبُان :ااصدر

 

مً بحن ؤهم ألامىز التي حػسنل غمل اإلاساجؼ هي الطػىباث بمخخلل ؤهىاغها التي ًجدها في اإلااطظت الػامل بها ومً خالُ 

: الجدُو الظابو طجرجب ؤهم هره الطػىباث خظب دزجت جإزحرها غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت

 " ألن اإلاساجؼ الداخلي % 94.44اخخلذ اإلاسجبت ألاولى بيظبت يبحرة ندزها " ضػىبت الىضُى بلى السجالث واإلاػلىماث

بؿبُػت الحاُ ًدخاج بلى اإلاظدىداث والسجالث لٍي ًساجؼ ؤغماُ اإلااطظت وبالخالي ضػىبت الىضُى بليها ال ًدظً 

مً غمل هظام السنابت الداخلُت؛ 

 " وهرا ًازس بالظلب %77.78جاءث في اإلاسجبت الثاهُت بيظبت " جبػُت اإلاساجػت الداخلُت لإلدازاث وألانظام الخىكُرًت ،

ولهرا غلى اإلاظاولحن ؤن ًجػلىا مً وظُكت اإلاساجػت الداخلُت مظخهلت غً باقي ألانظام ولِظذ جابػت لهم لخػمل 

غلى جدظحن هظام اإلاساجػت الداخلُت ال الػٌع؛ 

 "مً ؤقساد الػُىت ؤيدوا %72.22جازس غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت، قيظبت " غدم يكاًت السجالث واإلاػلىماث 

ذلَ، ألن ؤي ههظ في السجالث مػىاه هىاى ماامسة جداى، وبالخالي ًجب ؤن جٍىن جمُؼ ؤوزام اإلااطظت مٌشىقت 

س الخاص به؛  دون جمُؼ مالخظاجه في الخهٍس لُػمل اإلاساجؼ الداخلي غمله غلى ؤخظً وجه ٍو

  ًان جإزحرها مخىطـ غلى جدظحن هظام السنابت الداخلُت مً خالُ ؤزاء ؤقساد الكهسة التي جاءث في اإلاسجبت السابػت و

ًاهذ وظبتها  ؛ "اإلامازطاث الؿحر ؤخالنُت اإلاخبػت وجإزحر اإلاساجؼ غلى شمالثه ؤو الػٌع" هي %50الػُىت والتي 

  ًان جىاب ؤؾلبُت ؤقساد غُىت الدزاطت بإنها ال " مشاًل شخطُت مؼ ؤخد ؤقساد ؤلادازة " وؤخحرا الكهسة الخالُت والتي 

.    وهي وظبت مهمت ؤخرهاها بػحن الاغخباز% 72.22جازس وهرا بيظبت 
 

 



 

 

 الفصل الثالث                                                                                              دراسة استبياهية

49 

 

خالصة الفصل 

مً خالُ هرا الكطل نمىا بخدلُل الىخاثج التي جم الخىضل بليها مً خالُ بجاباث ؤقساد غُىت الدزاطت التي جم    

ًادًمُحن ومهىُحن وخلطذ الدزاطت بلى ما ًلي :اخخُازها مً ؤ  

ٌػخبر قدظ قػالُت هظام السنابت الداخلُت مً ؤجل جددًد اإلاخاؾس ودزاطت الىظم والحرز اإلانهي ؤزىاء غملُت 

 اإلاساجػت والخإيد مً طالمت اإلاػلىماث اإلاداطبُت اإلاسجلت مً اإلاهام التي حظاهم في جدظحن هظام السنابت الداخلُت

غلى اإلاساجؼ الداخلي ؤن ًدبؼ مجمىغت مً اإلابادت التي مً شإنها ؤن جلػب دوز هام في جدظحن هظام السنابت 

 الداخلُت ومً بحن هاجه اإلابادت هريس الاطخهاللُت، والخبرة اإلاهىُت، الهدزة غلى الخػبحر واًطاُ اإلاػلىماث،

.  وجىد ضػىباث حػسنل مهىت اإلاساجؼ الداخلي مثل جبػُخه لإلدازة وجهُُد ضالخُاث مهىخه  
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الخاثمة العامة 

      املساحػت الداخليت وظيفت حد مهمت، فاملؤطظت في وكخىا الحالي بغؼ الىظس غً حجمها جدخاج إلى مساحػت داخليت، 

هرلً فئن هره املهىت ال جأخر بػين الاغخباز ؾبيػت وشاؽ املؤطظت وهي ال جمع فلـ الجاهب املالي واملداطبي هما ًظىه 

البػؼ، وإهما ًدظؼ هؿاق جؿبيلها وألاهداف املسحىة منها باحظاع ألاوشؿت املىحىدة في املؤطظت، ما ٌظمذ بالخدىم أهثر 

 .بها، وهرا مً أحل جدليم أهبر زبذ وفابدة للمؤطظت

     لىً هرا ال ًخم إال إذا وان الشخظ الري ًمازض هره املهىت ذو هفاءة وخبرة حظمذ له بئبداء زأي فني مداًد خٌى 

طالمت وغدالت اللىابم املاليت وإًطاٌ هرا السأي لألؾساف التي يهمها ألامس طىاءا مً داخل املؤطظت واملظاهمين أو مً 

. خازج املؤطظت أي املخػاملين مؼ املؤطظت مً البىىن واملىزدًً وإدازة الػسابب

: اختبار صحة الفرضيات

     بػد غسع مخخلف حىاهب املىغىع بؿىزٍه الىظسي والخؿبيلي جىضلىا إلى الىخابج املسجبؿت بالفسوع املىغىغت مظبلا 

: هما ًلي

  جىضلىا مً خالٌ الفطلين " السكابت الداخليت هي هفظها املساحػت الداخليت"بخطىص الفسغيت ألاولى والتي جخمثل في

ين ألاٌو والثاوي أن هره الفسغيت خاؾئت، فالسكابت الداخليت غبازة غً هظام ًخػمً مجمىغت مً غملياث  الىظٍس

ت ومداطبيت، وغػتها الادازة غماها لحظً طير الػمل في امليشأة أما املساحػت . املساكبت املخخلفت مً ماليت واداٍز

الداخليت فهي مً بين وطابل السكابت الداخليت وهي حػني الاحساءاث وألاوشؿت التي ًلىم بها مىظفي الشسهت حػَينهم 

الادازة بغسع فدظ وجلييم ألاوشؿت املخخلفت للشسهت؛  

  حػمل املساحػت الداخليت غلى اهدشاف هلاؽ اللىة والػػف ألهظمت السكابت "بخطىص الفسغيت الثاهيت واملخمثلت في

جىضلىا مً خالٌ الفطل الثاوي إلى الاجفاق مؼ مػمىن هره الفسغيت، فاملساحػت الداخليت حػمل " الداخليت املؿبلت

غلى اهدشاف مىاكؼ الىلظ واللىة لىظام السكابت الداخليت، وجلىم بئبساشها، فالهدف مً جلييم هظام السكابت 

الداخليت هى إظهاز مدي فػاليخه؛ 

  املساحػت الداخليت وطيلت أطاطيت في حظيير املؤطظت وهرا "أما الفسغيت الثالثت والتي حاء مػمىنها غلى الىدى آلاحي

فهي صحيدت فمً خاللها ًمىً للمظاهمين مػسفت الىغػيت املاليت للمؤطظت ومدي " جددًد وحهتها املظخلبليت

ً في إدازة املؤطظت ودزحت الثلت في املػلىماث امللدمت مً ؾسف الادازة والتي ال ًمىً للمظاهمين  هفاءة املظيًر

. واملخػاملين مؼ املؤطظت الىثىق بها إال إذا ضادق غليها شخظ مؤهل ومظخلل غً املؤطظت

: نتائج الدراسة

ت : الىخابج الىظٍس

  إن الخطميم الظليم لىظام السكابت الداخليت مً شأهه دغم ألاهداف املخىخاة مً هرا الىظام ألن فشله ًسحؼ إلى

وحىد كطىز في احساءاجه السكابيت لرا ًيبغي غلى املؤطظت التي جسغب في بىاء هظام فػاٌ للسكابت أن ججسي جدليال 

للخياليف واملىافؼ ألهه ميلف للغاًت، وألاطاض في الىظام وحىد مساحػت داخليت طليمت ألنها أداة الادازة وغينها في 

كياض فاغليت الىطابل السكابيت املؿبلت في املؤطظت طىاء بخدماتها الىكابيت أو الخلييميت؛ 

  م لت فػالت، وذلً غً ؾٍس تهدف املساحػت الداخليت إلى مظاغدة أغػاء املىظمت غلى جدمل مظؤولياتهم بؿٍس

جصوٍدهم بالخدليالث والخلىياث لألوشؿت التي جمذ مساحػتها وجلدًم الخىضياث والاطدشازاث واملػلىماث املخػللت 
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ص زكابت فػالت بخيلفت مػلىلت؛  بخلً ألاوشؿت، وتهدف هرلً إلى حػٍص

  ًجب أن ًخمخؼ املساحؼ الداخلي بجملت مً املبادا وألاخالكياث والطالخياث التي خددها اللاهىن له، وهى ملصم

ت الػامت للمؤطظت؛  س التي ًلىم بئغدادها للمدًٍس بخؿبيم مػاًير املساحػت الداخليت إلغؿاء مطداكيت خٌى الخلاٍز

  ت الػامت ومظدشاز ٌػخبر املساحؼ الداخلي املسشد ألاطاس ي في مدي جؿبيم الظياطاث واللىاهين الطادزة مً املدًٍس

. ألاٌو لها

: الىخابج الخؿبيليت

  حميؼ مهام املساحؼ الداخلي تهدف إلى اخخباز وجلييم هظام السكابت الداخليت الري حظير غليه املؤطظت وجلدم خدماث

ت مً أحل جدظيىه؛  اطدشاٍز

  حػمل اطخلالليت املساحؼ الداخلي غلى جدظين هظام السكابت الداخليت فهي حظاغد غلى ابداء زأًه الفني املداًد؛

  لخبرة وهفاءة املساحؼ الداخلي أهميت في جدظين هظام السكابت الداخليت ألنهما ٌظاغدان املساحؼ غلى جمييز مؤشساث

الغش والخالغباث واهدشاف ألاخؿاء في املؤطظت والػمل غلى جدظينها؛ 

  دسص غلى جؿبيم جىضياجه واكتراخاجه امللدمت ٌظاهم هرا في جدظين هظام سه ٍو غىدما ًخابؼ املساحؼ الداخلي جلٍس

. السكابت الداخليت

: التوصيات

  باث؛ ىاث وجدٍز الاهخمام أهثر باملساحػين الداخليين مً خالٌ احساء جيٍى

  الػمل الدابم غلى ابلاء وظيفت املساحػت الداخليت مظخللت غً باقي أوشؿت املؤطظت؛

  إوشاء مطلحت خاضت باملساحػت الداخليت؛

  ادة غدد املساحػين الداخليين في املؤطظت باغخباز أنها وشاؽ واطؼ وهبيرة الحجم؛ ٍش

  ازاث مفاحئت ملخخلف ألاكظام مما ًىلد لدي املىظفين الشػىز بليمت وحىد السكابت غلى كيام املساحػين الداخليين بٍص

دفػهم إلجلان غملهم . أغمالهم ٍو

: آفاق الدراسة

     بػد أن اهتهيىا مً مػالجت إشياليت بدثىا ظهسث لىا الػدًد مً الجىاهب الجدًسة بمىاضلت البدث فيها هظسا ألهميتها 

: وهرهس منها

  جلييم دوز مدافظ الحظاباث في جدظين هظام السكابت الداخليت؛

  دزاطت وجلييم فػاليت هظام السكابت الداخليت؛

  دوز املدكم الداخلي والخازجي في جلييم املخاؾس وجدظين هظام السكابت الداخليت؛

  املساحػت الخازحيت ودوزها في جفػيل هظام السكابت الداخليت؛

 الخيظيم بين املساحػت الداخليت واملساحػت الخازحيت في املؤطظت الاكخطادًت .

 

 .وفي ألاخير هترن املجاٌ مفخىح أمام الؿلبت للخىطؼ أهثر في هرا املىغىع الشامل
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 قائمة املراجع

:مراجع باللغة العربية  

:الكتب  

 ىناءعلنالقنونيهنادرشقنهنإبراليناصسرايرابراشترالراعلتةليظالتشلظالانكترونيرالردرالناشلتاعيتبي،شنىلدري 

ي.2006يةي

 ي.2007ييرانتقتراشصبيتاعيتبرراتسزيعياصبي1حنجييحيلراتيتنييأشنشلنجنابراشتالاعيشنصبيط

 يحصيىنالنض ييحصيىلحلرايرشنشلنجناتلقللفليظاشنييتألاابينلتررالرالتيط

ي.1999يياؤشصتراسدرقععيتبرراتسزيعيءينني1

 ي.2012يانالأالىشقلهللايراتلقللسرابقنإتةلناقىسكياردررئعععيتبيءيننيألاداني

 ًاعفشقلراعهناسدارثياالظاتلقللنالراعلسةلناشنييترالرالتراصنادةءIIAياؤشصتراسدرقععيتبرراتسزيعيءين1يط

ي.2014يني

 ي.2006ييايسرهناطقسءنجنالناشلتيرالزرئبي3طسراباحيلراتهنانيصليلليصشسايرابراشترجلقللناحصنإنثيط

 ءقلرافتنحيحيلراصحًياحيلراصللشبرينيةتحيتزقناصسرةبريرابقنإتررابراشترالراعلتيرانتقنالناشلناحليثي

ي.2006ي،شنىلديتي

 ءقلراسانإىصبراشحنجتيرابقنإتررابراشترالراعلتراحليثتةلقيئتراشعسانجسءساتأشسرقنانليرالردرالناشلتي،شنىل

ي.2006يديتي

 2000يياردراصيتةيءينني1غصنهفظحناطندهتيجلقللناحصنإنجناشنصبةيط. 

 ي2002يةتحيتزقناصسرةبريالاججنانجناحليثتةلنابقنإتررابراشترالراعلتياردرالناشترالليلةي،شنىلديتي

 يةتحيتزرقناصسرةبريأحيلءقلرانانيحيليادرشنجفلنابقنإتررابراشترالراعلتياردرالناشتاعيتبي،شنىلديتي

ي.2003

 ي.1998ياحيلرافلسانيءسضعقيبيأصسالابراشتيرانتقنالناشلناحليثي،شنىلديتي

 ي.1998ياحيلشييتراصقننيألاشصناشعيلتابراشتراحصنإنثياردرالناشلتي،شنىلديتي

 ي.2010يياردراقلريتيءينني1ياصطفىصناحصظاتيافناليحليثتةلنابقنإترالراعلتررانالتيط

 2013يياردررئعععيتبيءيننيألاداني1هسراصناحقىشيندةيرابراشتررابقنإتةلناصندةنإلشظالتيط. 

ي

 :مذكرات

 يإبرإحقظليجللليلردرابراشنالراعلفلتحصليىينانابقنإترالراعلتي

ي.2014/2015ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتإسابارسي"اذلبةانايصكت"

 يإسطسدةةضلعتيادرشترجللليفشنالتهينانابقنإتةلناقىسكي

ي.2005/2006ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتراصلعتي"اذلبةانايصكت"

 شناحبةشتؤإسحلبيريينهؤحيلاحيلدريحتياردرابراشترالراعلتلآالتاتلسييىيينابقنإترالراعلتةليلحسليتراتب

ي.يمعلتراتجندةياناشترالنابةي إلرن جنديخ"اذلبةانايصكتي"يمنثي
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 يرلدييشيبششناياردرابراشترالراعلتةلتللليؤاراراؤشصتي

ي.2008ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتإسابارسي"اذلبةرانايصكت"

 يرىنيفىسدراليًيةشنالترابقنإترالراعلتةلناؤشصتالاقتصنايتي

يجخصصتلقلليحنشبلسابرققترالصليتيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشت"اذلبةجخباينشكت"

ي.2012/2011ياصتشنهمي

 يءزرزالعساياردرابراشتةلتللليؤارارابقنإترالراعلتاعيؤشصتي

ي.2007ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتشنلنلةي"اذلبةانايصكت"

 يغنرسرشنيلةيالصيتابيمياردرابقنإترالراعلتةلتحصيىجساةراشعسانجناحنشبلتي

ي.2011/2012ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتقصىطلىتي"اذلبةانايصكت"

 يةندشنليلةيالىتفشلظابراشترالراعلتاىينانابقنإترالراعلفلناؤشصتي

يجخصصلدرشنجيحنشبلتراقنئلتاشيلتيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناع"اذلبةجخباينشكت"

ي.2015يةردقعتي

 ي"يمنةليحيليالسرقخنالياصنايترابراشترالراعلتةلتللليىيناناشعسانجناحنشبيي

ي.2015/2014ييجخصصيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشتراقسيبةي"اذلبةانايصكت

 يرالروشعلؤحيلياردرابقنإترالراعلتررابراشتراخندالتةلتحصيىؤاراراؤشصتي

يي3ييجخصصيحنشقترجلقلقيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشترالزرئب"اذلبةانايصكت"

ي.2009/2010

 يراللةؤراياردرابراشترالراعلتةلتحصيىيبارايتراؤشصتي

يجخصصتلقلليحنشبلسابرققترالصليتيمعلتراشعسانالقتصنايتيراتجنديترءعسانالصليتياناشت"اذلبةجخباينشكت"

ي.2012/2013ياصتشنهمي

 

 :مراجع باللغة الفرنسية

 Belaiboud Mokhtar, Guide pratique d’audit financier et comtable, La maison des livres, Alger, 1982. 

 Élisabeth Bertin, Audit interne, « Enjeux et pratiques à l’international », Edition d’organisation, Paris, 

2007. 

 Mazouz Ali, Sadi Nacer-Eddine, La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, tome 1, Edition 

snc, Alger. 

 

 

ي

ي

 



امللخص 

     هدفت هره الدزاست إلى حسليط الضىء على جقييم الدوز الري ًلعبه املساجع الداخلي في 

جحسين هظام السقابت الداخليت، ومً أجل ذلك جطسقىا إلى ماهيت هظام السقابت الداخليت 

. بصفت عامت ثم كل مً املساجعت الداخليت واملساجع الداخلي وعالقتهما بهرا الىظام

وفي الجاهب الخطبيقي قمىا بدزاست اسخبياهيت مىجهت للمساجعين الداخليين مً أجل الخقييم 

. الفعال لدوز املساجع الداخلي

مً أهم الىخائج التي جىصلىا إليها أن املساجعت الداخليت تهدف إلى مساعدة أعضاء املىظمت 

على جحمل مسؤولياتهم بطسيقت فعالت عً طسيق جزويدهم بالخحليالث لألوشطت التي جمت 

مساجعتها وأًضا اسخيخجىا بأن املساجع الداخلي هى املسشد ألاساس ي في مدي جطبيق 

.    السياساث والقىاهين الصادزة مً املدًسيت العامت

 

 .املساجع الداخلي، السقابت الداخليت، املساجعت الداخليت: الكلمات املفتاحية
 

Résumé  

 
     Cette étude visait à faire la lumière sur l'évaluation du rôle joué par l'auditeur 

interne dans l'amélioration du système de contrôle interne, Nous avons traité de la 

nature du système de contrôle interne en général, l'audit interne et des références 

internes et leur relation avec ce système. 

Sur le plan pratique, nous avons étudié le questionnaire pour l'évaluation efficace 

du rôle des auditeurs internes orientés auditeur interne. 

Nos résultats que la vérification interne vise à aider les membres de l'organisation à 

assumer leurs responsabilités d'une manière efficace en leur fournissant des 

analyses des activités qui ont été examinées et ont également conclu que l'auditeur 

interne est le guide principal dans l'application des politiques et des lois émises par 

la Direction générale. 
 

Les mots clés : auditeur interne, contrôle interne, audite interne. 
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