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 : مقدمة عامة

ت املىازد بين ججمع التي الاكخطادًت الىحدة املإطظت حعد  جحذ والفىيت املاليت والعىاضس والؿبيعيت البشٍس

 والخغيراث باملسوهت ًمخاش وطـ في زها واطخمسا بلاءها جػمً أهداف لخحليم وهرا الكسوف، مً مجمىعت

ادة مع البلاء بل فلـ البلاء فكسة أبدا ٌعني ال واطخمسازها اليىميت،  جلىياث اهتهاج ؾٍسم عً وذلك والخؿىز  الٍص

 .والخازحيت الداخليت للمىافظت وجإهلها أدائها مظخىي  مً جسفع فعالت حظيير وأطاليب

 الخؿـ جىفير ومدي به املعمىل  الىكام كفاءة مدي على الخعسف بػسوزة املإطظت ئدازة اهخمام أن كما

 ًمكً ال غسوزة أضبح والري بالخدكيم، جلىم داخليت خليت جىاحد غسوزة ئلى أدي املىخهجت والظياطاث

ت وقيفت باعخبازه عىه الاطخغىاء  غمان أحل مً أملإطظت في السكابت بعمليت الليام في عليها الاعخماد ًخم ئداٍز

 .املخاحت املىازد على واملحافكت الحظً الظير

 اكدشاف على والعمل املىحىدة البياهاث صحت وغمان املمخلكاث حماًت ئلى الحاحت هديجت الداخلي الخدكيم قهس

 املإطظاث هصث والتي العالم، شهدها التي املاليت وألاشماث إلاكخطاًت الاجهيازاث بعد خاضت أألخؿاء

 وبالخالي املإطظاث، جلك أعمال على فعالت زكابت لخحليم ووطائل طبل عً البحث ئلى أدي ما هرا الاكخطادًت،

ادة  الليىد جدكيم على ًلخطس غيم بىؿاق ًدظم كان حيث الداخلي، الخدكيم بعمليت اكثر والاهخمام اللجىء ٍش

 ئمكاهياث جؿىز  مع ولكً حدوثها، مً الحد على والعمل والغش ألاخؿاء واكدشاف املاليت، والسجالث املحاطبيت

ت خدماث جلدًم في وئطهامهم املدكلين  املاليت، خدماتهم حاهب ئلى ئداٍز

 .املإطظت أهداف لخحليم والعملياث ألاوشؿت كافت وجلييم فحظ على ًلىم الداخلي الخدكيم أضبح

 جىطيع غسوزة على واضح اججاه هىالك أن الى العالم دول  مً العدًد في أحٍسذ التي امليداهيت زطاث ا الد وحشير

د ا ث مع وذلك الداخلي، املدكم عمل هؿاق  بعؼ اججهذ حيث املإطظت، في الخىكيمي وغعه وازجفاع أهميخه ٍش

كيت املخحدة الىالًاث وكاهذ الداخلي، للخدكيم وشاؽ وحىد بػسوزة املإطظاث شم ا ال هحى الدول  هره مً  الامٍس

 .الاججاه هرا اجبع مً أول 

 خالل مً منها، املاليت والطيما مجاالتها مخخلف في املإطظت وهجاح جؿىز  أطاض الداخلي الخدكيم ٌعخبر حيث

لت طىاء مالي اداء أحظً جحليم في مظاهمخه  املدكم جىغيح خالل مً وهرا .مباشسة غير أو مباشسة بؿٍس

 ومعسفت دزحت ألكص ى اطخخدامها ًخمكً حتى اللىة هلاؽ جفهم وبالخالي املإطظت، غعف و كىة هلاؽ الداخلي

 .ذلك ومخابعت جىضياث وجلدًم شأجها مً الخصحيحيت الاحساءاث اجخاذ مً الادازة جخمكً حتى الػعف هلاؽ

 الد مً الكثير عليه وزكصث املإطظاث، غالبيت في ألاهميت بالغت مكاهت املالي الاداء وجحظين جلييم ًحخل حيث

ت، املحاطبيت وألابحار زاطاث  كياطا املإطظاث حعخمدها التي املاليت للمىازد اليظبيت الىدزة بظبب وذلك اوإلداٍز

 اللطىي  العىائد وجحليم الحطىل  غسوزة هجد هىا ومً عليها، واملخىافع لها الكبيرة املاليت الاحخياحاث بحجم

 على والحسص كبيرة وفعاليت بكفاءة املىازد لخلك ألامثل باالطخغالل وذلك وجؿىزها، املإطظت واطخمساز ودًمىمت
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 بخلدًم وجلىم ذلك على بالظهس جلىم املإطظت في فعالت داخليت جدكيم وقيفت ئال بىحىد ًخم ال وهرا ذلك

 .الػسوزة عىد الالشمت الخىضياث

 :إلاشكالية

 املالي ادائها وجحظين املإطظت في الىمى و الاطخمساز غمان في الداخلي الخدكيم ًلعبه الري الكبير للدوز  هكسا

 واملحاًد واملىغىعي الدائم جلييمه ؾٍسم عً العليا لإلدازة خدماث مً ًلدمه ملا الليادة وقائف أحد باعخبازه

 مركسجىا خالل مً طىحاول  جفطيال أكثر بطفت فيه والخىع املىغىع بهرا الاملام وبغيت ألاوشؿت، ملخخلف

 الخاليت : الاشكاليت عً الاحابت

 ؟الاقتصادية املؤسسة في املالي الاداء ثحسين في الداخلي التدقيق يساهم كيف

 الخاليت الدظاؤالث هؿسح إلاشكاليت هره عً لإلحابت

 الداخلي؟ بالخدكيم امللطىد ما -

 املإطظت؟ في الداخلي الخدكيم معاًير جخمثل فيما -

 أهميخه؟ هي وما املإطظت أداء بخلييم وعني ماذا -

 

 :الفرضيات

ت وقيفت الداخلي الخدكيم  -1  وجسشيد الاداء جحظين على ٌظاعد الاكخطادًت املإطظاث لجميع غسوٍز

 .اللسازاث

 .دوليا عليها املخعازف املعاًير مً مجمىعت على الداخلي املدكم عمل هجاح ًخىكف  -2

لت ألاداء جلييم  -3  .املخاحت املىازد اطخخدام كفاءة مً بالخحلم حظمح ؾٍس

 

  :الدراسة أهمية

سه صحت على الاعخماد املإطظت في الداخلي لخدكيم دوزا ابساش في البحث مىغىع أهميت جخمثل  والاطخفادة جلاٍز

سه الاداء مظخىي  جلييم على والعمل منها،  .املخميز الاداء الى للىضىل  وجؿٍى

 .املإطظت ادازة مظخىي  على وجؿبيلها الخدكيم معاًير دواطت غسوزة -

 .والخميز الخفىق  أحل مً ألاداء جلييم وؾسق  أطاليب معسفت -

تها على والحفاف الاكخطادًت املإطظاث هجاح في املظاعدة -  .الىؾني الاكخطاد على بالىفع ٌعىد مما اطخمساٍز
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 :الدراسة أهداف

ت الجىاهب زبـ محاولت - ت املإطظاث في واكع هى بما الىكٍس  .الجصائٍس

 .وأهميخه افهأهد وبحدًد الداخلي بالخدكيم الخعٍسف  -

 .والىكام املإطظت داخل الاداء جلييم  -

 .الاداء فعاليت يمجحل في الداخلي ميدكالخ مظاهمت -

  

 :الدراسة منهج

 ٌعسع املعلىماث ومخخلف والبياهاث املعؿياث وجحليل حمع أحل الىضفي،مً املىهج على البحث هرا في اعخمدها

 .البحث ملىغىع والخؿبيلي الىكسي  لإلؾاز املكىهت وألاطع املفاهيم اطخيباؽ

 - :الدراسة هيكل

ت حيث جؿسكىا في  فطىل  زالزت الى البحث هرا جلظيم جم الاؾاز الىكسي للخدكيم  الي  الفطل الاول هكٍس

 الػىابـ الثاوي املبحث  و الداخلي الخدكيم حىل  عامت مفاهيم الاول  املبحثو كظمىاه الي  مبحثين . الداخلي

 .معاًيره أهم الداخلي و  للخدكيم الاطاطيت

 ألاول  املبحثمً خالل ابساش في  مظاهمت الخدكيم الداخلي في جحظين اداء املإطظت جؿسكىاالفطل الثاوي وفي 

.  وفي الفطل الثالث حاولىا املخاؾس ادازة في الداخلي الخدكيم ويالثا املبحثو في  باملإطظت ألاداء مفاهيم

 . إطظت الاكخطادًتدوز الخدكيم الداخلي في جلييم أداء املالسبـ بين الفطلين الاول و الثاوي و ابساش  
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 جمهيد

 داخل مظخمسة وبصـت مىطىعي بؼيل العملُاث لخلُُم ومىهجُت مىـمت عملُت هى الداخلي الخدكُم ئن

 ٌعني وهرا أعمالها هخاةج على مدىمت زكابت وحىد الظسوزي  مً أصبذ أهداؿها ألاخيرة هخه جدلم وليي اإلاإطظت،

 ؤلاحساءاثو الظُاطاث ئجباع مدي على للحىم بها  اإلاإطظت جلىم التي واليؼاػاث للعملُاث اإلاظخمس الخدكُم

 عالم في خخمُا أمسا أصبدذ ؿيها طلؼت ألهبر وجابعت اإلاإطظت في اإلاصلحت هره وحىد طسوزة وان عليها اإلاخـم

ت عليها ًـسض مما والـسوع الىخداث مخعددة مإطظت وحىد جخصىز  ال خُث الُىم،  واجخاذ الدظُير في الالمسهٍص

 وؿاةف مخخلف عبر أهىاعها بؼتى الاهدساؾ مدازبت على حظهس والتي ؿيها الخدكُم خلُت ػُاب زاث ا اللس

س أوصذ وللد اإلاإطظت،  اإلاإطظت، داخل جدكُم خلُت وحىد طسوزة البدث مساهص هُئاث عً زة الصاد الخلاٍز

عؼي اإلاخدؿلت اإلاعلىماث في الثلت ًظـي وىهه ًلعبه، الري بالدوز  الاهخمام وطسوزة  طير مدي على جأهُدا َو

 .عليها اإلاخـم وؤلاحساءاث للظُاطاث مؼابم بؼيل العملُاث

ٌ  طابلا ذهسها إلاا جـصُل وأهثر أعمم ولدزاطت  العامت الجىاهب بعسض ئلُه جؼسكىا ما ئبساش الـصل هرا في طىداو

 هما : زةِظُين مباخثين  ئلى بخلظُمه وذلً الداخلي، الخدكُم عملُت جخص التي

 .  الداخلي الخدقيق خىل  عامت مفاىيم : الاول  املبدث 

 .معاييرو أىم و الداخلي  للخدقيق الاساسيت الظىابط :الثاوي املبدث 
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   الداخلي الخدقيق خىل  عامت مفاىيم الاول:  املبدث

 .الداخلي الخدقيق املطلب الاول :حعزيف 

 الخاصت اإلاعاًير وؿم ٌعسؾ خُث ئدازتها ؿلؽ ولِع ولها اإلاإطظت لخدمت وؿُـت الداخلي الخدكُم أصبذ

ىُين الداخلُين اإلاساحعين معهد عً الصادزة اإلاهىُت IIA على الحدًث الداخلي بالخدكُم  وؼاغ" :أنها ألامٍس

ت زكابُت وطُلت وهي لإلدازة، هخدمت العملُاث زحعت ا لم ألاعماٌ مىـمت داخل ًيؼأ مظخلل جلُُمي  حعمل ئداٍز

 1ألاخسي  السكابت وطاةل ؿعالُت وجلُُم كُاض على

ـا  ومؼمئن مىطىعي وأصدزث IIA اطدؼازي  مظخلل وؼاغ" :هى الداخلي الخدكُم ان على 1999 في حدًدا حعٍس

ادة ئلى يهدؾ ظاعد وجدظُنها اإلاإطظاث عملُاث عاةد ٍش  مً أهداؿها جدلُم في اإلاإطظت الداخلي الخدكُم َو

لت خالٌ  2 "ؿعالُتها وجدظين والحىهمت والسكابت اإلاخاػس ئدازة عملُاث لخلُُم مىـمت مىهجُت ػٍس

 في بخدمتها لللُام ؤلادازة هأجيؼ مظخلل وؼاغ أوحه أو أهـمت مً مجمىعت" أهه على الداخلي الخدكُم عسؾ هما

 هـاًت مً للخأهد وؤلاخصاةُت اإلاداطبُت البُاهاث دكت لظمان مظخمس بؼيل واللُىد العملُاث جدلُم

ٌ  لحماًت اإلاخخرة الاخخُاػاث  وحمُع اإلاؼسوع للظُاطاث مىؿـي ئجباع مً والخدلم اإلاؼسوع وممخلياث أصى

 ؤلاهخاحُت للىـاًت اإلاؼسوع لُصل عليها ئدخالها الالشم الخدظِىاث واكتراح أػساطها أداء في السكابت وطاةل

  ."اللصىي 

 خُث العام الخىاشن  على للحـاؾ داةم بؼيل الظهس لِع دوزه الداخلُت السكابت عً ًخخلف الداخلي الخدكُم

 الداخلُت السكابت هـام جلُُم في مباػسة بصـت جخدخل عملُت هى الداخلي الخدكُم" أن على الخالي الخعٍسف ًىص

  "السكابت زكابت ما خد ئلى ٌعخبر خُث حُدة مإػساث جىؿس ػٍسم عً ةير ألاخ هره جىـُم ومدي

ٌ  ًمىً الخعاٍزف هره خالٌ مً  ًخميز جأهُدي وازػادي اطدؼازي  وؼاغ هى الداخلي الخدكُم أن اللى

لىم واإلاىطىعُت باالطخلاللُت  مً الخدلم بؼسض حظخخدم للمإطظت جابعين مإهلين أشخاص أو شخص به ٍو

ت الظُاطاث جؼبُم مً والخدلم الداخلُت السكابت هـام ؿعالُت  بالخالي وهى اإلاؼلىبت للمعاًير وؿلا واإلاالُت ؤلاداٍز

                                                           
 41 ،ص 2006 الاولى، الؼبعت الازدن، والخىشَع، لليؼس اإلاظيرة داز اإلاعاصس، الحظاباث جدكُم أإلاؼازهت ؿالح ػظان 1
 الدولي اإلاإجمس 6002 الاًصو  الجىدة ػهادة على الحاصلت العمىمُت الاكخصادًت اإلاإطظاث في الجىدة بظبؽ وعالكخه الداخلي الخدكُم ؿالق مدمد 2

 5 ص ، 2010 طىُىدة، ،حامعت الجصاةس في الخدكُم إلاهىت الثاوي
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 وهرا بىؿاةـهم اللُام أزىاء أعظائها ومظاعدة ؤلادازة خدمت وفي اإلاإطظت لصالح ٌعمل وهى السكابت زكابت

 واكتراح اإلادكلت والىؿاةف واليؼاػاث بالعملُاث واإلاخعللت اإلاالةمت والخـاطير زاء وآلا بالخدالُل بتزوٍدهم

ع لخصل ئدخالها الالشم والخدظِىاث جىصُاث ادة وبالخالي اللصىي  ؤلاهخاحُت الىـاًت ئلى طظتاإلاإ  مؼاَز  عاةد ٍش

ظاعد اإلاإطظت، عملُاث  والسكابت اإلاخاػس ئدازة عملُاث لخلُُم أهداؿها جدلُم في اإلاإطظت الداخلي الخدكُم َو

 .والحىهمت

عمل ٌ  اإلاإطظت مظاعدة على الداخلي الخدكُم َو لت بالخلُُم وهرا أهداؿها ئلى للىصى  وممىهجت مىـمت وبؼٍس

ت اكتراخاث وطع جم ومً والحىهمت اإلاخاػس ئدازة لظيروزة  الداخلي اإلادكم أعماٌ جـهس وعلُه .ؿعالُتها لخلٍى

 :ًلي ؿُما

  اإلامازطاث؛ جلُُم-

 للمإطظت والظلبُت ؤلاًجابُت الىلاغ جىطُذ-

  الؼسهت؛ إلدازة عنها وؤلابالغ للمياؿدت اإلاخاػس زصد-

  للخدظين؛ وجىصُاث زخاث ا اكذ جلدًم-

س ئعداد-  الظابلت؛ الجىاهب حمُع حؼمل والتي اإلامىهجت السطمُت الخلاٍز

 الداخلي الخدقيق وأىداف أىميت :الثاوي املطلب

 خدمت وفي اإلاإطظت صالح في جصب أهداؾ مً له إلاا اإلاإطظاث، مخخلف في بالؼت أهمُت الداخلي الخدكُم ًدخل

 .الادازة

 الداخلي الخدقيق أىميت :أوال

  :1ًلي هما وهي زةِظُت هىاحي زالزت في الداخلي الخدكُم أهمُت جخمثل

 بىؿاةـهم اللُام في اإلاإطظت مدًسي  مظاعدة في أهمُخه جخمثل خُث :املؤسست إدارة اججاو املسؤوليت 1-

 طلُمت عليها ٌعخمدون  التي السكابت آلُت بأن الظمان جىؿير ػٍسم عً اإلاإطظت ػإون وحظُير ئدازة في الُىمُت

 .اإلايؼىدة ألاهداؾ جدلُم في مسػىب هى ما على وحعمل

                                                           
ت بين الحظاباث مساحعت مدمىد، ًىطف  1  641ص 2008 الازدن، عمان، والخىشَع، لليؼس الىزاق الاولى،مإطظت الؼبعت والخؼبُم، الىيًر
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 معلىماث جىؿير في طِظخمس أهه ومً الدؿاجس مظً هـام طالمت مً الخدلم في أهمُخه جىمً :الفدص مجال-2

س في اإلاعلىماث ججمُع ػسق  أن مً الخأهد وهرلً داةمت وبصـت دكُلت  ًمىً بُاهاث لإلدازة جىؿس اإلاخخلـت الخلاٍز

 .زث اللسا اجخاذ في عليها الاعخماد

 ػاإلاا السكابت لىـام والاكخصادي ؤلادازي  والجاهب اإلاالي، الجاهب مً بيل يهخم ؿهى :الداخليت الزقابت مجال 3-

 ومً باإلاإطظت، ألاخسي  ألاحصاء ول لِؼمل ذلً جخعدي بل واإلاداطبت واإلاالُت ؤلادازة على جلخصس ال مظإولُاجه أن

ت اإلاالُت الىاخُخين مً الداخلُت للسكابت الىلي الىـام لظالمت طماهه في أهمُخه جىمً أخسي  حهت  ومدي وؤلاداٍز

 .له مخؼؽ هى بما عمله

 الداخلي الخدقيق أىداف :ثاهيا

 اإلاإطظت في السكابت أوؼؼت إلاخخلف الداخلُين اإلادكلين كبل مً وهادؾ مىـم جلُُم هى الداخلي الخدكُم ئن

 1 :بهدؾ

  الدؼؼُل؛ وبُاهاث اإلاالُت اإلاعلىماث ودكت مىزىكُت مدي جددًد-

 منها والحد عليها الخعسؾ ومدي للمإطظت الاطخؼالٌ مخاػس جددًد-

ٌ  مدترمت الداخلُت ءاثاوؤلاحس  والبُاهاث الخازحُت الخىـُماث أن مً الخدلم-  بها؛ ومعمى

 الاطخؼالٌ بمعاًير الخلُد مدي مً الخدلم-

لت للمىازد ألامثل الاطخعماٌ في والسػاد العلالهُت-   جيلـت؛ وبأكل ؿعالت بؼٍس

- ٌ   .اإلاسحىة اإلاإطظت أهداؾ ئلى الىصى

ىُت اإلاخددة الىالًاث في الداخلُين اإلاساحعين معهد وطع هما IIA اإلاظإولُاث كاةمت في  مً مجمىعت ألامٍس

  :ًلي ؿُما وخددها الحظبان في ًأخرها أن الداخلي زحع ا الم على التي ألاهداؾ

ٌ  اإلاادًت الحماًت مً لخأهداو  ألدؼؼُلُت السكابت وجؼبُم ودكت طالمت مدي وجلُُم ؿدص -  ؛ لألصى

 ؛ ءاثساوؤلاح والخؼؽ اإلاىطىعت بالظُاطاث مزاالالت هؼاق ؿدص -

 الخىـُم؛ داخل اإلاىحىدة ؤلادازة بُاهاث على الاعخماد ئمياهُت ؿدص -

                                                           
 16ص 2007 الاولى الؼبعت لبىان، بيروث، لليؼس، العسبُت اإلاصازؾ اجداد الدولُت، اإلاعاًير وؿم الداخلي الخدكُم دلُل صبذ، ًىطف داود -1
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 اإلاخصصت؛ واإلاهام اإلاظإولُاث جىـُر في ؤلادازة حىدة جلُُم -

ٌ  ملترخاث ئعؼاء -  .اإلامىىت الخدظِىاث خى

 ذهس ما خظب وهرا لخدظِىه اإلاىاطبت الخىصُاث وجلدًم الحىهمت مظاز جلُُم ئلى الداخلي الخدكُم يهدؾ هما

 بمهمت اللُام على ؤلادازة مجلع مظاعدة على الداخلي الخدكُم ٌعمل خُث ألاداء، معاًير مً 2110 اإلاعُاز في

يي الداخلُين اإلادكلين مجمع ًبرٌ لهرا أطاطا، عنها اإلاظإولت الحىهمت  أعظاةه جىحُه في هبيرا حهدا ألامٍس

ٌ  في مخخصصين لُيىهىا ت وجدظين الؼسهت، خىهمت أصى  ودوام اإلاىـمت، وطالمت العمل أخالكُاث وجلٍى

ب والخعلُم اإلاىاكؼت  .خصىصا ُموالخدك عمىما للحىهمت اإلاخخلـت الجىاهب على والخدٍز

 خظب اإلاخاػس ئدازة مظاز جدظين في واإلاظاهمت ؿعالُت جلُُم ئلى أًظا الداخلي الخدكُم ويهدؾ

 كُاطه وبالخالي صحُدا جددًدا اإلاخاػس جددًد على الداخلي الخدكُم ٌعمل خُث ألاداء معاًير مً.6040اإلاعُاز

 .صحُذ بؼيل كبخهمسا وبالخالي مىه للحد احساءاث بخؼبُم وذلً الخىصُاث بخؼبُم ؤلادازة كُام أحل مً

 الداخلي الخدقيق أهىاع :الثالث املطلب

 جدكُم و مالي جدكُم :كظمين ئلى كظمه مً ؿىجد هـسه، وحهت خظب ول الداخلي الخدكُم جلظُماث حعددث

 1 :ًلي هما )ئدازي ( حؼؼُلي

 املالي الخدقيق :أوال

 باالعخماد الجاهب هرا حظُير في اإلاظخعملت ؤلاحساءاث و واإلاداطبُت اإلاالُت والىزاةم العملُاث جدكُم ٌعني وهى

 :الخالُت الخلىُاث على

 اإلاىحىدة؛ الاهدساؿاث واطخخساج والىخاةج الحظاباث جدلُل 1-

ً الـىاجير مثل اإلاإطظت باعدادها جلىم التي الىزاةم صحت اخخباز 2-  الخدكُم؛ ومىاٍش

ٌ  الـعلي الىحىد مً الخدلم 3- ٌ  الـعلي الجسد باالطخالم، الخاصت ؤلاحساءاث باخخباز وذلً لألصى  لألصى

 .الدؿاجس في اإلاداطبُت معالجتها صحت مً الخأهد مع واإلاخصون

 

                                                           
 261 ص ، 2009 الاولى الؼبعت والخىشَع، لليؼس العلمُت اإلاعسؿت هىىش  داز الخدكُلُت اإلاداطبُت و الىاخُت مً الخامين الخؼُب، زػُب خالد  1
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 )إلاداري ( الدشغيلي الخدقيق :ثاهيا

 أو اإلاالُت الىاخُت ػير ألاخسي  اليؼاػاث بىىاحي الخاصت السكابُت ؤلاحساءاث ؿدص ًمثل الري الخدكُم وهى

 بها اللُام ًخىحب التي اإلاهام ومً اإلاإطظت، في اإلاؼبلت وؤلاحساءاث الظُاطاث معسؿت جخؼلب ؿهي ولرا اإلاداطبُت

 :1ًلي ما

 كبتاومس  ؤلاهخاحُت الىـاءة مظخىي  خُث مً ؤلاهخاحُت اليؼاػاث مثل اإلاخخلـت العملُاث واخخباز زاطتد 1-

 الجىدة؛

ب بسهامج طير مً الخأهد 2-  البرهامج هرا هـاءة مدي وجددًد بالؼسهت والعاملين للمىؿـين الخدٍز

سها طبل واكتراح  .العمل في ألاداء مظخىي  زؿع لؼسض وجدظُنها جؼٍى

ظخىحب  ػسق  بىطع ًلىم الري الدظُير مساكب  مهام في ًخدخل ال الداخلي اإلادكم أن ئلى ؤلاػازة َو

 حُدا مؼبلت الؼسق  هره أن مً ؿلؽ ًخأهد واهما للمإطظت، العامت الظُاطاث طالمت وطمان الخيبإ

 .اإلاسطىمت لألهداؾ وحظخجُب

 .معاييرو أىم و  الداخلي للخدقيق الاساسيت الظىابط :الثاوي املبدث

 الخالُت اإلاؼالب عبر وذلً معاًيره وأهم الداخلي الخدكُم وألادواث اإلاساخل أهم اإلابدث هرا في طىعسض

 :الداخلي الخدقيق عمليت مزاخل :ألاول  املطلب

 جلىُاث ذلً في ٌظخخدم و اإلاظؼس الهدؾ وان مهما اإلاىهجُت هـع جدبع بيىنها الداخلي الخدكُم مهمت جخميز

 الخدكُم مهمت جخيىن  و ؿعاٌ، وامل، ، عمل لخدلُم اخترامها ٌظخىحب مدددة للىاعد جخظع بها معترؾ

 ،)اإلاهمت جىـُر مسخلت( للمهمت اإلاُداوي العمل للمهمت، الخدظير مسخلت : هي و أطاطُت مساخل زالر مً الداخلي

 .)اإلاهمت ئنهاء( الىخاةج عسض مسخلت

 :للمهمت الخدظير مزخلت :أوال

 بمثابت حعخبر التي و اإلاظؼسة أهداؿها جدلُم مً لها ًخمً ختى حُدا جدظيرا حظخىحب الداخلي الخدكُم مهمت ئن

 للمإطظت العامت  ؤلادازة بعدئزطاٌ ػالبا جبدأ الداخلي الخدكُم ؿمهمت جدخلها، مجاٌ ًددد الري ؤلاػاز

                                                           
 421مسحع طبم ذهسه  ص الخؼُب، زػُب خالد 1
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 1.اإلاسخلت لهره الـسعُت مساخل طيظخعسض ًلي ؿُما الداخلي،و الخدكُم كظم ئلى باإلاهمت لألمس 

 للمإطظت العامت ؤلادازة ػسؾ مً اإلاظلمت الىزُلت في باإلاهمت ألامس ًخمثل : L’ordre de mission باملهمت ألامز . أ

 ألاهداؾ ًددد باإلاهمت ؿاألمس الخدكُم، عملُت في باالهؼالق اإلاظإولين ئعالم أحل مً الداخلي الخدكُم كظم ئلى

 اللاةمين بين العالكت ًددد ألامس لهرا ًمىً هما العلُا، ؤلادازة لصالح الداخلي الخدكُم ػسؾ مً جدلُلها اإلاساد

 .ػمىض أي لخـادي الخدكُم مدل الهُيل ختى أو كظم أو ألاشخاص و الخدكُم بعملُت

ٌ  بعد : Plan d’approche الخقزب خطت . ب  حمع في جىؼلم باإلاهمت، ألامس على الداخلي الخدؿم ئدازة خصى

ٌ  معلىماث الجباتي، الاكخصادي اإلادُؽ خىا أولُت معلىماث  الىخاةج و جىـُمها اللظم، هُيل الظىق، خى

 هرلً جلىد هما الخدكُم، مهمت جدظير عىد زاهُت همسخلت حعخبر التي العملُت ؿهره .ػسؿها مً اإلاسجلت

ٌ  في ؿلؽ جلخصس ال الخلسب خؼت هما .باإلاإطظت اللدامى اإلاىؿـين ئلى لالطخماع  أولُت معلىماث على الحصى

 ٌ ً ئلى جصل بل الخدكُم، مدل اللظم خى ٌ  أولُت هـسة جيٍى  التي الدزاطت مسخلت أي اإلاهمت جىـُر هُـُت خى

لت جىـُمها زم مً و جىـُرها، طبم  جدخىي  الخلسب خؼت أن هما مظبلا، اإلاظؼسة ألاهداؾ جدلُم ًمىً بؼٍس

 جأخر أن الخلسب لخؼت ًمىً هما بمهمخه، اللُام كبل اإلاخاػس بخدلُل الداخلي اإلادكم ًلىم أًً مسخلت على

ٌ  ػيل  .بها اللُام ًجب التي و ألاطاطُت ألاعماٌ ئلى الخدكُم مدل اليؼاغ ًلظم حدو

ٌ  هرا : Tableau des forces et faiblesses apparentes الظعف و القىي  حدول  .ج  هخاجمت ٌعخبر الجدو

لت ٌعسض ؿهى الخلسب خؼت في اإلاعسؿت ألاهداؾ أطاض على اإلاعدة اإلاخاػس جدلُل إلاسخلت  مبرزة م و مىحصة بؼٍس

ٌ  اإلادكم زأي أو إلاالخـاث  ؿهرا اليظبُت، أو الحلُلُت الظعف و اللىة هلاغ ٌؼيل ؿهى بدزاطتهً كام ما ول خى

 ٌ س جدظير بهدؾ اإلاخاػس بترجِب ٌظمذ الجدو  .الخىحُهي الخلٍس

 و اللىاعد، خظب ذلً همُت، أو عددًت كُمت ػيل على ختى أو هىعي ػيل على حعسض الظعف و اللىة ؿىلاغ

ٌ  أطاض ًيىن  أن ًجب اإلادكم ؿسأي اإلاىحىدة، الىـم و ؤلاحساءاث،  اإلادترمت ػير الداخلُت السكابت أهداؾ خى

ٌ  خماًت و اإلاعلىماث صحت ، أمً  اإلادكم بها ًلىم التي ؿمسخلت .اإلاىخـسة الىخاةج خظب هرلً و اإلاإطظت، أصى

ٌ  في عسطها ًخم التي و للمخاػس جدلُال عً عبازة معـمها في جيىن  أن ًجب الداخلي  .الظعف و اللىي  حدو

                                                           
ىُت اإلاعاًير خلمي، أخمد .  1  04 ص ، 2005 عمان، حمعُت اإلادكم مجلت الداخلي، للخدكُم اإلاهىُت للممازطت ألامٍس
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س ٌعسؾ : Le rapport d’orientation الخىحيهي الخقزيز .د  الخدكُم مهمت جدلُم أطع الخىحُهي الخلٍس

ٌ  ًجب التي ألاهداؾ ٌعسض و خدوده، و الداخلي  اججاه ؿاخخُاز به، اإلاعىُين و الخدكُم ػسؾ مً ئليها الىصى

ٌ  مً اهؼالكا ًيىن  الخدكُم مهمت س النهاًت في ًىلد الري الظعف و اللىي  حدو  ًيىن  الري و الخىحُهي الخلٍس

 .الخدكُم مؼسؾ أو مظإوٌ ػسؾ مً ي ممع

 في اإلاظؼسة ألاهداؾ لخدلُم البرهامج هرا ٌظخعمل :Programme de vérification 1 الخدقق بزهامج .و

س م، جىشَع باإلاهمت، للخعٍسف مىحه الخدكُم، بلظم داخلُت وزُلت بمثابت ؿهى الخىحُهي، الخلٍس  و الخخؼُؽ الـٍس

 الظعف، و اللىة هلاغ خلُلت مً و منها، لخدلم ذلً و اإلادكلين أعماٌ ٌعسؾ ؿهى اإلادكلين، أعماٌ مخابعت

 .الظعف هلاغ جأزير مدي و اللىة، هلاغ وحىد مً هخأهد خالله ؿمً

 )املهمت جىفيذ مزخلت ( للمهمت امليداوي العمل :ثاهيا

ٌ  ئلى تهدؾ التي و الخدكُم لعملُت السطمُت واهؼالكت اإلاسخلت هره حعخبر  وأحىبت لىخاةج وصى

 :هي و ؿسعُت مساخل على أًظا جدخىي  اإلاسخلت ؿهره لخدماتها، الؼالبين اإلاإطظت مظيري  لدظاؤالث

 مهمت جىـُم على الخدكُم عمل جخؼُؽ ٌعمل : La planification de travail الخدقيق عمل جخطيط . أ

س، جىشَع ئلى الدزاطت مسخلت نهاًت مً مياها، و شماها الخدكُم  في الخلدم مدي إلاساكبت وىطُلت ٌعخبر ؿهى الخلٍس

 .لها بسهامج بمثابت الخدكُم لعمل الخخؼُؽ هرا اعخباز ؿُمىً للمهمت، اإلاىـرًً الداخلُين اإلادكلين عمل

لت وصف الىكذ، هـع في حعؼي وزُلت هي و : La feuille de couverture 1الخغطيت ورقت . ب  جىـُر لؼٍس

 للسبؽ وطُلت الخؼؼُت وزُلت حعخبر هما ألاخير، هرا في اإلاظخخلصت الىخاةج بسش  و الخدلم، بسهامج في اإلاعسؾ العمل

 .بيخاةجه مىه حصء أو للظم اإلاُداوي العمل و الخدلم بسامج بين

 : La feuille de révélation et d’analyse de problème املشاكل جدليل و إبزاس ورقت .ج

 عدم اإلاؼاول بهره ووعني بمهمخه، كُامه عىد الداخلي اإلادكم بها ًلخلي التي اإلاُداهُت باإلاؼاول الىزكت هره جسجبؽ

 مجمل جسجِب و حمع عىده و معين، ئحساء في مؼيل ًلابلها وزكت ؿيل ولُت، ػُابه أو معين ئحساء جؼبُم ئمياهُت

                                                           
 40خلمي هـع اإلاسحع طبم ص   أخمد .  1
ت بين الداخلي الخدكُم الىازداث، هللا عبد خلم 1  60 ص ، 2010 ، 1 غ وجىشَع، لليؼس الىزاق داز الدولي، الداخلي الخدكُم إلاعاًير وؿلا والخؼبُم الىـٍس
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س حؼىُل ًمىً ألاوزاق هره  و به اإلاخللي اإلاؼيل على الىزكت هره جدخىي  أن ًمىً هما اإلاهمت لهره النهاتي الخلٍس

ٌ  هرلً  .الىزكت هره اطخعماٌ عً الاطخؼىاء ًمىً مؼيل، وحىد عدم خالت في أما له، اإلالترخت الحلى

 :)املهمت إنهاء( الىخائج عزض مزخلت : ثالثا

س باعؼاء جيخهي التي و الداخلي الخدكُم إلاهمت أخيرة همسخلت اإلاسخلت هره حعخبر  أو العلُا ئدازة ئلى ٌظلم نهاتي جلٍس

 :هي و ؿسعُت مساخل جخظمً أًظا وبدوزها خدماتها لؼالب

س هُيل ًخيىن  : L’ossature de rapport الخقزيز ىيكل . أ  جدلُل و ئبساش وزكت في اإلاروىزة اإلاؼاول مً الخلٍس

 ٌعخبر هما ، أخسي  حهت مً الاًجابُت الىلاغ ًخص ؿُما الخؼؼُت وزكت في اإلاروىزة الىخاةج و حهت مً اإلاؼاول

س لخدظير أطاض  .للمهمت النهاتي الخلٍس

 التي هخاةج ئلى لالطخماع الخدكُم، إلاهمت الاؿخخاحي الاحخماع في اإلاؼترهين ًجخمع :إلاقفال أو النهائي الاحخماع . ب

 :أطاطُت مبادب بخمظت الاحخماع هرا ًدبع أن ًجب و ئليها، الخىاصل جم

  س ًخظمً لً :املفخىح الكخب  و اإلادكلين، كبل مً علُه الخعلُم و عسطه جم كدم ما ئال النهاتي الخلٍس

 الخأهُداث، و الؼيىن ػسح اإلاالخـاث، جلً أدث التي ؤلازباث عىاصس و الىزاةم عسض ًجب مىه

 .الخدكُم أعماٌ على الياملت اإلاصادكت بهدؾ الخىاكظاث مالخـت اإلاىاكؼت،

  بالظبؽ و للخدكُم خظع الري الؼسؾ على بداًت الخدكُم هخاةج حعسض أن ًجب :الاهخظار خط 

س وؼس ًخم ال و الىخاةج، على اإلاصادكت معه طِخم الري و اإلاباػس اإلاظإوٌ  النهاتي الاحخماع بعد ئال الخلٍس

 .علُه اإلاصادكت بعد و

  جىصُاث عسض ًخم علُه و ٌظخدلها ال إلاا ألاهمُت جلدًم عدم على اإلابدأ هرا ًخظمً :الترجيب 

 و اإلاؼاول جدلُل و ئبساش أوزاق على عسطها جم التي اإلاالخـاث مً اهؼالكا أهمُتها خظب اإلادكلين

 .العىاكب

  باألعماٌ الـىزي لللُام حصجُعه ًخم اإلاؼاول عً اإلادكم جبلُؽ إلاجسد أي :الفىري الخدخل مبدأ 

س في ذلً ئلى ؤلاػازة ًخم و الالشمت، الىطاةل له جىؿسث ئذا الخححُدُت  .الخدكُم جلٍس
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  ًخم أال و اإلاالخـت باإلاؼاول علم على اإلاؼازهت ألاػساؾ ول أن مً الخأهد ًجب :املشتركت املعزفت مبدأ 

 على باإلاصادكت الاحخماعالنهاتي في اإلاؼازهت ألاػساؾ جلىم و كبل، مً ئليها الخؼسق  ًخم لم مؼاول ػسح

س سها جم التي اإلاالخـاث عسض ًخم و مظبلا، اإلاؼازهين على ًىشع الري الخلٍس  ئبساش أوزاق على جدٍس

 الخىصُاث اإلادكلين ًلدم ؤلازباث، وأدلت العمل بأوزاق مسؿلت و واكعُت بأمثلت مدعمت اإلاؼاول وجدلُل

 .اإلاؼاول هره لخححُذ اإلاىاطبت

س ٌعد : Le rapport d’audit interne 1الداخلي الخدقيق جقزيز ج  الهامت و ألاخيرة الخؼىة الداخلي اإلادكم جلٍس

 الداخلُت السكابت هـام في اللصىز  و الخلل أوحه و اإلاخخلـت، أوؼؼت و العملُاث جدكُم هخاةج عً ؤلادازة ئبالغ في

 خُث اللصىز، و الخلل هرا مخاػس على ؤلادازة جىبُه و الخعلُماث و ألاهـمت و باللىاهين الالتزام عدم هىاحي و

س ًخظمً  هما متى، و بماذا ًلىم مً الخىصُاث، ول ملبل اإلادكم ًددد بدُث الححُدت ألاعماٌ بسهامج الخلٍس

س ًدخىي  ، الىص ئزلاٌ لخـادي اإلاالخم على الخلٍس  وطع مع ؤلاحساءاث و اللىاعد السطمُت، وص الىص والجداٌو

 .بترجُبها ٌظمذ ؿهسض

 كظم مدكُلي و مدًس ًيىن  أن البد ؿاهه ؿاعلُت و بىـاءة الؼسض ذلً جدلُم مً الداخلي

 :ًلي ما أهمها الصالخُاث مً بمجمىعت مخمخعين الداخلي الخدكُم

.1  ٌ  .اإلاإطظت مىؿـي و ممخلياث و سجالث و أوؼؼت لجمُع اإلالُد أو اإلاؼسوغ ػير الىصى

 لخدلُم اإلاؼلىبت الخعلُماث و ألاطالُب جؼبُم و ألاوؼؼت اخخُاز ؿيها بما الخدكُم، عمل هؼاق جددًد 2.

 .ملُدة ػير الداخلي الخدكُم أعماٌ هؼاق ًيىن  أن ًجب خُث الخدكُم، أهداؾ

 السكابُت ؤلاحساءاث إلاخابعت جدخاحها التي الظلؼت لديها جيىن  الداخلي الخدكُم ئدازة أن بمعنى

 .اإلاإطظت ئدازة جدخل دون  هيل الىـام في

.3  ٌ  اإلاإطظت حمُع مىؿـي على أن أي كؼاعاتها، واؿت في اإلاإطظت مىؿـي مً اإلاؼلىبت اإلاظاعدة على الحصى

ت ئعؼاء و وامل، بؼيل معهم الخعاون  و الداخلُين اإلادكلين مظاعدة  جدلُلا كُىد، بدون  ػلباتهم إلحابت ألاولٍى

 .اإلاإطظت في الداخلي الخدكُم مً اإلاسحىة لـاةدة

                                                           
ت والخؼبُم ص  بين الداخلي الخدكُم الىازداث، هللا عبد خلف 1  66الىـٍس
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 .ألامس لصم ئذا اإلاإطظت خازج مً خاصت خدماث ػلب في الحم 4.

 

 الداخلي الخدقيق أدواث :الثاوي املطلب

د التي ألاهداؾ لخدلُم أدواث عدة مهمخه ئػاز في الداخلي اإلادكم ٌظخخدم  هره جخصف و ئليها، الخىصل ًٍس

 :أطاطُت خصاةص بثالر ألادواث

  اإلاساد الهدؾ لخدلُم اإلاىاطبت ألاداة اإلادكم ًخخاز ئهما و منهجي بؼيل ألادواث هره حظخخدم ال 

 .جدلُله

  عدًدة أػساؾ ئلى اطخخدامه ًمخد بل الداخلي الخدكُم على ألادواث هره اطخخدام ًلخصس ال 

ً و الخازحُين واإلادكلين  .الخ...... اإلاظدؼاٍز

  ًبدُث هـع العىصس جخص واخدة الخدكُم عملُت ئػاز في مخخلـخين أداجين اإلادكم ٌظخخدم أن ًمى 

 هره جصيُف ًمىً و .ألاولى ألاداة باطخخدام ئليها الخىصل جم الىخاةج لخدلُم الثاهُت أداة حظخخدم

 .ألادواث الاطخـهامُت و الىصـُت ألادواث :أطاطُين هىعين ئلى ألادواث

 الىصفيت ألادواث : أوال

 :بالخـصُل طىعترطها ًلي ؿُما و

لت اخخُازها ًخم مدددة، عُىه مً اهؼالكا حظمذ أداة هى :إلاخصائي السبر . أ  عؼىاةُت، بؼٍس

 .اإلاجخمع وامل على العُىت في اإلاالخـت الصـاث حعمُم ئلى الدزاطت مدلل اإلاجخمع مً

لت هره اطخخدام عىد الداخلي اإلادكم ًدبع و  :1أطاطُت خؼىاث زالر الؼٍس

 السكابت بخددًد ٌظمذ ما هى و جدلُلها اإلاساد ألاهداؾ و أ الهدؾ بخدلُم الداخلي اإلادكم ًلىم :السبر جصىر  -

د التي ألاخؼاء أو الخؼأ هىع جددًد بهدؾ بها اللُام ًجب التي  :ب ًلىم و منها، ًخدلم أن اإلادكم ًٍس

                                                           
ت الحظاباث ومساكبت اإلاساحعت بىجين، مدمد  1  04ص ، 2008 - الثالثت، الؼبعت الجصاةس، عىىىن  بً الجامعُت، اإلاؼبىعاث دًىان الخؼبُم، ئلى الىـٍس
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ً في هسػب التي اإلاعلىماث ول أي اإلاجخمع جددًد 1(  اإلاساعاة اإلادكم أهداؾ خظب ذلً و خىلها زأي جيٍى

 .جدلُلها

 .دزاطخه اإلاساد اإلاىطىع مع ي جخماغ التي و ؿيها اإلاسػىب الثلت دزحت جددًد 2(

ٌ  الخؼأ معدٌ جددًد 3( ت هيظبت ألاعلى الحد أي اإلالبى ٌ  للخؼأ مئٍى  اإلاىخـس الخؼأ معدٌ و ما إلاجخمع اإلالبى

ٌ  الخؼأ معدٌ مً أصؼس ًيىن  أن ًيبغي الري و علُه الىكىؾ  .اإلالبى

 مما اإلاهمت اإلاـسداث جددًد و اللُم جخص الظبر عملُت واهذ ئذا ػبلاث ئلى اإلاجخمع بخلظُم اإلادكم ًلىم و

 .العُىت حجم اهخـاض ئلى طُإدي

  :العُىاث مً هىعين بين هميز :العيىت اخخيار -

 :الحالت هره في وظخخدم و :إلاخصائيت العيىاث 1(

 العُىت مـسداث جخخاز و اإلاـسداث مً لظلظلت أزكام حعؼي خُث :العشىائيت العيىاث

ٌ  باطخخدام ا اخخماال جىؿس هي و العؼىاةُت العُىاث حدو  اإلاجخمع وخداث لجمُع مدظاٍو

 .العُىت ئلى اهخمائها إلمياهُت

 لت ، 3511 ، 25 :مثال مسجب بؼيل اإلاـسداث اخخباز ًخم معُىت هلؼت مً اهؼالكا :الترجُبي الظبر ػٍس

 . الخ 21،....11

 :1باطخخدام العُىت اخخُاز ًخم و :إلاخصائيت غير العيىاث 2(

  على اعخمادا و الصخص ي خدطه خظب العُىت اخخُاز في اإلادكم ٌعخمد :الشخصيت املىحهت الطزيقت 

 .خبرجه و مإهالجه

 :الخدلُل مً بىىعين باللُام الخدكُم هخاةج اطخؼالٌ ًخم :الخدقيق هخائج اسخغالل 3(

  مع جخعازض ال عليها الىكىؾ التي الاهدساؿاث و ألاخؼاء أن مً ًخأهد بدُث :للىخاةج همي جدلُل 

 .اإلاظؼسة ألاهداؾ

                                                           
 511 :ص ,طابم مسحع , . IIA عن الصادرة الدوليت املعايير وفق الداخلي الخدقيق دليل ,الىازداث هللا عبد خلف 1 1
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  ت واهذ ئذا ؿُما الخأهد و الاهدساؿاث و لألخؼاء هىعي جدلُل  النهاًت في و .أوال معخمدة أو ال أم جىساٍز

ٌ  اإلادكم ًخخر  .كبىله عدم أو اإلاجخمع كبى

ٌ  ئلى خاللها مً اإلادكم يهدؾ :املقابلت )ب  مجمىعت ئلى الاطخجىاب ًخظع و اإلاعلىماث مً مجمىعت على الحصى

 :الؼسوغ مً

  علم دون  اطخجىاب بأي اللُام عدم و الظلؼت خؼت اخترام ًجب  ٌ ٌ  اإلاظئى  .اللظم عً ألاو

  الاطخجىاب هُـُت و بظبب اإلاظخىحب الؼسؾ ئعالم و أهداؿها و الخدكُم بمهمت الخرهير. 

 الاطخجىاب بداًت كبل اهدؼاؿها جم التي الظعف هلاغ و اإلاؼاول، الصعىباث، بعسض اإلادكم ًلىم. 

  اإلاظإولين ئلى جلدًمها كبل اإلالخصت الاطخجىاب هخاةج عً اإلاظخجىب الؼسؾ ًصادق أن ًجب. 

  لخدلُم اإلاهمت مىطىع ئػاز في الاطخجىاب جىحُه ًلىم و ًخيلم مما أهثر ٌظخمع أن اإلادكم ًخـادي 

ت مسجبت في ألاخس الؼسؾ اعخباز ًجب و اإلاظؼس الهدؾ  .الاطخجىاب ئدازة خُث مً مدظاٍو

 الاسخفهاميت ألادواث :ثاهيا

ٌ  الىؿُـي، اإلاخؼؽ الظسد، اإلاادًت، اإلاالخـت هميز و  طيخؼسق  ًلي ؿُما الخدؿم، مخؼؽ ألاعماٌ، جدلُل حدو

 1:بالخـصُل لها

 مً للخدلم اإلاباػسة اإلاادًت اإلاالخـت على الخدكُم عملُت في اإلادكم ٌعخمد أن اإلامىً مً :املاديت مالخظت . أ

 :ب ألامس ًخعلم و الىاكع، في ؿعال مىحىد هى ما مع الىزاةم على مدون  دون  هى ما جؼابم

  ما أو وؼاغ عملُت بها جمس التي اإلاساخل جددًد ئلى ؤلاحساءاث مالخـت تهدؾ :لإلحزاءاث املاديت املالخظت 

 .لها ألاؿساد اخترام و ؤلاحساءاث دلُل في مدون  هى ما مع جؼابله مً للخدلم

  التي  اإلاخخلـت اإلاظدىداث و اإلاداطبُت الىزاةم مً الخدلم ئلى تهدؾ :للىثائق املاديت املالخظت

 .اهخلالها و اطخخدامها، هُـُت جصمُمها، خُث مً اإلاإطظت حظخخدمها

                                                           
ت الحظاباث ومساكبت اإلاساحعت بىجين، مدمد 1  46ص ، 2008 - الثالثت، الؼبعت الجصاةس، عىىىن  بً الجامعُت، اإلاؼبىعاث دًىان الخؼبُم، ئلى الىـٍس
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  وحى مً للخدلم تهدؾ :لألصىل  املاديت املالخظت  ٌ  اإلادصون، الخثبُخاث، على أطاطا جؼبم و ألاصى

 .الىلدًت و الظىداث،

  و ألاؿساد للخعلُماث اخترام مدي مالخـت أي الاحخماعي بالخدكُم ألامس ًخعلم و :الخصزفاث مالخظت 

 .العمل أماهً داخل جصسؿهم

 بين جميز و الىـام، لىصف الظسد ئلى اإلادكم ًلجأ و وصـها بصعىبت الخدكُم مساخل بعع جخميز :السزد . ب

 :هىعين

  ًلىم اإلادكم و الخدكُم مهمت بداًت في ًيىن  1:للخدقيق الخاطع الشخص به يقىم الذي السزد 

 أو للىـام ؤلاػاز العام وصف بهدؾ للخدكُم الخاطع الصخص به ًلىم الري الظسد ئلى باالطخمخاع

لت هره جؼسح و للخدكُم، الخاطع اليؼاغ  التي اإلاعلىماث أهم اإلاخعللت بخددًد الىلاةع بعع الؼٍس

 .بالظسدًلىم  الري الصخص صدق مدي حاهب على اإلادكم ًدخاحها

  خلت ئليها في جىصل التي الاخخبازاث هخاةج و اإلاادًت مالخـاجه بظسد اإلادكم ًلىم :املدقق به يقىم سزد 

 .ألاػساؾ كدمه حمُع ما ٌظخؼل أن اإلادكم على و اإلاعلىماث جدؿم مخؼؼاث ػٍسم عً وصـها صعىبت

 عليها جدصل التي اإلاعلىماث مً اهؼالكا الىؿُـي اإلاخؼؽ باعداد الداخلي اإلادكم ًلىم :الىظيفي مخطط .ج

 الىؿاةف مخخلف اإلاخؼؽ هرا ٌعسض و اإلاهمت، بداًت في بها كام التي الظسد و اإلاالخـت و الاطخجىاب عملُاث مً

 و اإلاىدظبت اإلاعازؾ بازساء اإلاخؼؽ هرا ٌظمذ و بها، اللُام عً اإلاظإولين ألاشخاص حاهب ئلى اإلاإطظت في

 العمل جلظُم بظىء اإلاسجبؼت الظعف هلاغ جددًد بهدؾ العمل مساهص بخدلُل و اإلاإطظت بالىؿاةف الخاصت

 .اإلاإطظت في

ٌ  هرا ٌظخخدم :ألاعمال جدليل حدول  .د  أولُت أعماٌ ئلى الدزاطت مدل ؤلاحساءاث أو الىؿاةف لخدلُل الجدو

ٌ  ًلظم و معالجتها، و اإلاإطظت داخل الىؿاةف بين الـصل هلاةص، جددًد بهدؾ  :ئلى الجدو

 العمىد  ٌ  .و مدظلظل مـصل بؼيل ؤلاحساء أو بالىؿُـت اإلاخعللت ألاولُت ألاعماٌ جددًد ًخم :ألاو

                                                           
ت الحظاباث ومساكبت اإلاساحعت بىجين، مدمد 1  41ص ،  ئ ، الىـٍس
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  ألاعماٌ :هي و زةِظُت أهىاع بأزبعت ألامس ًخعلم و ألاولُت ألاعماٌ ػبُعت جددًد ًخم :الثاوي العمىد 

 .اإلاساكبت و اإلاداطبي، الدسجُل الدسجُل، الترخُص، الخىـُرًت،

  ألاولُت باألعماٌ اللُام عً اإلاظإولين ألاشخاص جددد اإلاىالُت ألاعمدة. 

 اإلاىـرة ػير ألاعماٌ لخددًد مخصص ألاخير العمىد. 

 مً ًخم و اإلاظإولُت، مساهص و الىؿاةف، مخخلف بين الىزاةم اهخلاٌ دوزة الخساةؽ هره جبين :الخدفق خزائط .ه

 عً واملت هـسة جلدم هي و النهاتي، اإلاظخخدم ئلى جصل ختى بها جمس التي اللىىاث و الىزُلت أصل جددًد خاللها

 و ؿعالُتها، و ؤلاحساءاث جؼبُم دكت اخخُاز ئلى الخساةؽ هره تهدؾ و .اهخلالها ئحساءاث و اإلاعلىماث حظلظل

 .العىاصس مخخلف عً للخعبير مىخدة زمىش  الؼسض لهرا حظخخدم

 ألاطئلت مً واكعُت مجمىعت حؼمل همىذحُت كاةمت هي و الاطخبُان كىاةم هرلً حظمى و :الاسخقصاء قىائم .و

ٌ  التي و  عملُاث الىلدًت، العملُاث مثل اإلاعخادة العملُاث خاصت و مإطظت، داخل اليؼاغ هىاحي حمُع جدىاو

 على ألاطئلت مً اللاةمت هره بخىشَع اإلادكم ًلىم خُث .الخ.........البىىن و الداةىين أزصدة البُع، و الؼساء

 اإلاؼبم الداخلُت السكابت هـام ؿعالُت مدي على للىكىؾ جدلُلها زم مً و عليها ؤلاحاباث لخللي اإلاىؿـين

 جخعلم ألاطئلت مً مجمىعت منها حصء ول ًخصص أحصاء عدة ألاطئلت كاةمت جلظم أن ألاؿظل مً و باإلاإطظت

ٌ  ألاطئلت هره جصمم الحاالث معـم في و اليؼاغ مجاالث باخدي  حعني "ال" أو "وعم" :ب ئحاباث على للحصى

 على الترهيز مً أهثر جىـُرها ًخم التي ألاعماٌ على ًسهص ألاطلىب هرا و الداخلُت، السكابت في هلص وحىد اخخماٌ

 ما ئلى زة ؤلاػا دون  زوجُيُت جيىن  أن لها ًمىً ألاطئلت عً ؤلاحابت ألاعماٌ، هره جإدي التي اإلاجمىعاث أو ألاؿساد

 لم ئذا خاصت الحالُت الظىت أطئلت كاةمت على اإلااطُت الظىت ئحاباث جىلل أن اخخماٌ خؼس وحىد مع ؿعال، ًخم

 حعدًل. أي عليها ًؼسأ

 الخدقيق معايير :املطلب الثالث

ىُت اإلاخددة الىالًاث في الداخلُين اإلاساحعين معهد أصدز   معاًير ألامٍس
َ

 الداخلُت،والتي للمساحعت اإلانهي داءالا

 جىـُم. أي في الداخلُت للمساحعت اإلاخخلـت الجىاهب حؼؼي أطاطُت أكظام زالزت ئلى كظمذ
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 الصفاث معايير.  1

 في الداخلي الخدكُم كظم أو ئدازة مً ول في جىاؿسها الىاحب الصـاث جددد التي اإلاعاًير مجمىعت وهي

 اإلاعاًير مً هال جخظمً الصـاث،وهي معاًير وجخظمً الداخلي الخدكُم أوؼؼت بممازطت اإلايؼأة،واللاةمين

 :1الخالُت

 – وؼاغ أهداؾ،صالخُاث،ومظإولُاث جددًد ًخؼلب:املسؤوليت و ألاىداف،الصالخيت- 1000

 واإلاعاًير،وعلى اإلاهىت وأخالكُاث الداخلي الخدكُم مـهىم مع جيسجم زطمُت بىزُلت الداخلي الخدكُم

 1 .طلؼت أعلى مىاكف وأخر دوزٍا الخدكُم وزُلت مساحعت الداخلي للخدكُم الخىـُري السةِع

 أًت بدء- صالخُت واحباجه،وله أداء في باالطخلاللُت الداخلُين اإلادكلين ًخمخع:واملىطىعيت الاسخقالليت- 1100

ا ذالً زأي عمل،ولما أي عً والخبلُؽ أعماٌ أًت وئهجاش ئحساءاث  اإلادكلين اخخصاصه،وعلى إلامازطت طسوٍز

 العمل ًيىن  بها،وأن ٌعملىن  التي بالبِئت ًخأزسوا ال بعملهم،وأن كُامهم في مىطىعُين ًيىهىا أن الداخلُين

 وباللىاهين اإلانهي وبالظلىن للخدكُم الدولُت باإلاعاًير ًخلُدوا أن عليهم جديز،هما وبدون  ومهىُت بـعالُت

 .اإلايؼأة وئحساءاث وأهـمت والخىـُماث

 الداخلُين،امخالن اإلادكلين على ًخىحب بما اإلاعُاز هرا ًخعلم:املهىيت العىايت وبذل البراعت- 1200

 همجمىعت الداخلي الخدكُم وؼاغ الـسدًت،وعلى بمظإولُاتهم لالطؼالع اإلاؼلىبت اإلاعسؿت،واإلاهازاث،والىـاءة

ٌ  أو امخالن  العىاًت وبرٌ بمظإولُاتهم لالطؼالع اإلاؼلىبت ألاخسي  والىـاءاث ،واإلاهازاث اإلاعسؿت على الحصى

 مً العصمت اإلاهىُت العىاًت برٌ ًخظمً ال هـإ داخلي عاكل،ومدكم عادي شخص مً اإلاخىكعت واإلاهازة اإلاهىُت

 .الخؼأ

 للسكابت  بسهامجا ًظع أن الداخلي الخىـُري السةِع مً ًخؼلب:الخدسين وبزامج الىىعيت الزقابت- 1300

 .الداخلي الخدكُم أعماٌ حمُع ٌؼؼي الخدظين،والري الىىعُت،وبسهامج

 - 1:ألاداء معايير 2

                                                           
ت بين اإلاساحعت خلمي، الُد أمين 1  1 4ص ، 2004 مصس، الجامعُت، الداز والخؼبُم، الىـٍس
 03 ص ، 2001 ألازدن، صـاء داز الحظاباث، لخدكُم الحدًث اإلادخل حمعت، خلمي أخمد 1 
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 الداخلي الخدكُم أداء ًلاض أن ًمىً التي الىىعُت اإلالاًِع وجظع الداخلي الدكُم أوؼؼت ػبُعت جصف ؿهي

 أداء كُاض مً ًمىً الىىعُت للجىدة معُازا حعؼي الداخلي،وهرالً الخدكُم خدماث ػبُعت جصف بىاطؼتها،ئذ

 الخدكُم مهام مً معُىت أهىاع في معاًير لخؼبُم وصـا حعؼي عامت،هما وبصىزة خالله مً الخدماث جلً

ت الخأهُدًت اليؼاػاث ػٍسم عً الداخلي  مً هال جخظمً وهي الداخلين اإلادكلين بها ًلىم التي والاطدؼاٍز

 :الخالُت اإلاعاًير

 على مبيُت خؼؽ وطع الداخلي للخدكُم الخىـُري السةِع على ًجب :الداخلي الخدقيق وشاط إدارة- 2000

اث لخددًد اإلاخاػسة أطاض  وؼاغ خؼؽ ٌعسض اإلايؼأة،وئن أهـمت مع الداخلي،ميسجمت الخدكُم وؼاغ أولٍى

 ؤلادازة ومجلع الخىـُرًت ؤلادازة الهامت،على اإلاسخلُت الخؼيراث اإلاؼلىبت،مخظمىت واإلاىازد الداخلي الخدكُم

 الداخلي الخدكُم مىازد أن مً والخأهد اإلاىازد على كُىد أًت أزس عً ؤلاؿصاح علُه أهه واإلاصادكت،هما لالػالع

  .عليها اإلاىاؿم الخؼت إلهجاش بـعالُت مىاطبت،واؿُت،ومظخؼلت

 بىاطؼت  الحيىمت أهـمت جدظين في واإلاظاهمت بخلُُم الداخلي الخدكُم وؼاغ ًلىم أن :العمل طبيعت - 2100

 :خالٌ مً العملُت هره وجدظين جلُُم

هداؾ اللُم وطع  - 1
َ
 - .عنها وؤلاعالن وال

داء ؿعالُت مً الخأهد - 2
َ
 - .ؤلادازة ومظاةلت ال

 - .الخدكُم مالخـاث ئًصاٌ-  3

 الخؼس ئدازة أهـمت جدظين في الهامت،واإلاظاهمت الخؼس مىاكع وجلُُم بخعٍسف اإلايؼأة ومظاعدة

ص وهـاءتها ؿعالُاتها جلُُم بىاطؼت ؿعالت زكابت والسكابت،وئًجاد  .ظخمساإلا الخدظين وحعٍص

ظاطُت اإلابادب اإلاعُاز هرا ًددد:للمهمت الخخطيط - 2200
َ
جب الداخلي الخدكُم عملُت لخخؼُؽ ال  وطع ٍو

ً هداؾ مخظمىت مهمت ليل )جدكُم بسهامج( خؼت وجدٍو
َ
 هؼاق ًخظمً اإلاصادز،وئن وجىشَع والىكذ والىؼاق ال

ٌ  اعخبازاث اإلاهمت صى
َ
ىـمت،اللُىد،وال

َ
 .اإلالمىطت ال
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ً حعٍسف،جدلُل،جلُُم الداخلُين اإلادكلين على ًجب:1املهمت جىفيذ - 2300  لخدلُم واؿُت معلىماث وجدٍو

 .اإلاهمت أهداؾ

 الىخاةج ًخظمً ئًصاٌ مباػسة،وئن اإلاهمت هخاةج ئًصاٌ الداخلُين اإلادكلين على ًجب:الىخائج إيصال -2400

 .الخىصُاث اهجاش وخؼؽ الخىصُاث  اإلاالةمت، الىخاةج ئلى باإلطاؿت والىؼاق اإلاهمت أهداؾ

 التي الىخاةج  إلاساكبت هـام على واإلاداؿـت وطع للخدكُم الخىـُري السةِع على ًجب :إلاهجاس مزاخل رصد 2500

س جم  .لإلدازة عنها الخلٍس

6100. A1كد ؤلادازة جىحيهاث أن مً والخأهد للمساكبت مخابعت أطلىب وطع للخدكُم الخىـُري السةِع على ًجب 

 .اللساز اجخاذ عدم مظإولُت جدمل عدم كسزث الخىـُرًت ؤلادازة وأن بـعالُت جؼبُلها جم

2022.C1ت اإلاهماث هخاةج اطدبعاد مساكبت الداخلي الخدكُم وؼاغ على  الجهت مع علُه اإلاخـم اإلادي ئلى الاطدؼاٍز

 .اإلاظخـُدة

 مً مظخىي  كبلذ كد ؤلادازة ئن للخدكُم الخىـُري السةِع ٌعخلد عىدما :للمخاطز رة إلادا قبىل 2600-

ٌ  ػير اإلاخاػسة س مىاكؼت للميؼأة،علُه ملبى
َ
 اإلاظاةل هره خل ًخم لم ئذا الخىـُرًت ؤلادازة مع اإلا

س الخىـُرًت وؤلادازة للخدكُم الخىـُري السةِع باإلاخاػسة،ؿعلى اإلاخعللت  إلًجاد ؤلادازة إلاجلع ذالً عً الخلٍس

  .الحل

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
ت بين الداخلي الخدكُم الىازداث، هللا عبد خلف  1   ، 2006 ، 1 غ وجىشَع، لليؼس الىزاق داز الدولي، الداخلي الخدكُم إلاعاًير وؿلا والخؼبُم الىـٍس

 . 62ص
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 :الفصل خالصت

 السجالث ؿدص على ًلخصس ٌعد لم خُث الان، علُه هى إلاا لىصىله هبيرا جؼىزا الداخلي الخدكُم عسؾ للد

ٌ  خماًت خالٌ مً ذلً مً ابعد بل ؿلؽ اإلاداطبُت والدؿاجس  ومؼىزاث جدلُالث وجلدًم اإلاإطظت اصى

ٌ  وجىصُاث واكتراخاث  .اإلاإطظت جدلله الري الىجاح خى

 خصاةص على هرلً بل ؿلؽ ؿدصه ًخم الري العمل على وكف جذ ال الدخلي الخدكُم عملُت هجاح ؿان وعلُه

 جمازض التي والىُـُت الىؿُـت هره جيُم التي والخؼؽ وألاطالُب وؤلاحساءاث العمل بهرا ًلىمىن  الرًً الاؿساد

 وؿُـت وىهه الى وئطاؿت الداخلي، اللخدكُم عملُت جيُم التي واإلابادب باإلاعاًير الالتزام خالٌ مً اإلاهىت هره بها

ت  أي له جيىن  ان دون  اوؼؼتها لخىـُر الادازة مظاعدة بهدؾ الخلُُمي بيؼاػه الداخلي اإلادكم ًلىم اطدؼاٍز

 . ادازتها ًخىلى التي وألاكظام باإلدازاث العاملين على طلؼت
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 :جمهيد

 اإلافىٍسً و الباخثين ػسف مً اإلاتزاًد باإلهخمام أدي مما ، اإلاإطظاث حظُير في هبري  بأهمُت ألاداء ًدـى

 أًت لىحىد ألاطاس ي الدافم ًمثل ألاداء أن مىؼلم مً وهرا ، الدظُير و واإلاساكبت ؤلاحاشة مجاٌ في واإلامازطين

 .الحالي ؤلاكخصاد طماث مً طما ًمثل اإلاالي فاألداء ، كدمه مً مإطظت

 لظُاطت والخدكُم اإلاساكبت كملُاث مً كملُت ليىهه اإلاالي ألاداء اطخخدام ئلى ؤلاكخصادًت اإلاإطظت لجأث وللد

 مظخلبلُت خؼؽ ئكداد في جسشُدها و اإلاخاخت للمىازد ألامثل ؤلاطخخدام ؿل في أهدافها جدلُم ومدي اإلاإطظت،

 لىمى فلاٌ كىصس اإلاالي ألاداء أصبذ وللد ، اإلاالي مسهصها ودزاطت ؤلاكخصادي لىطلها مالئمت كسازاث واجخاذ

س ئلى الحاحت فان الساهىت الـسوف ؿل ،وفي وجؼىزها اإلاإطظت  في ملحت طسوزة صاز اإلاالي ألاداء وجدظين جؼٍى

 . هبيرة وجددًاث بمىاحهاث ًخميز والري ، الُىم الظىق  كالم

 : مباخثين  كلى شيل الخفصُل مً بش يء اإلاىالُت الىلاغ في ئلُه هخؼسق  ألاداء ومياهت أهمُت كلى وللىكىف

 .باملؤصضت ألاداء مفاهيم:ألاول  املبحث

 .املالي ألاداء جحضين في املحاصبي الخدقيق دور  : الثاوي املبحث
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 الاداء حول   مفاهيم : الاول  املبحث

ين كبل مً متزاًد باهخمام اإلاإطظت اداء ًدـى  للحفاؾ الاخظً الظبُل هى الامثل ألاداء الن واإلاظدثمٍسً الاداٍز

ت البلاء كلى  .والاطخمساٍز

 باملؤصضت الاداء حعريف :ألاول  املطلب

ٌ  مددد اجفاق او احماق الى الخىصل ًخم لم اهه الى لألداء اإلاخىاولت والدزاطاث البدىر هثرة مً السهم كلى  خى

 .الاداء

ا- ت  اللوت مً مظخمد الاداء مصؼلح لوٍى وزد  هما كمل جأدًت او مهمت جىفُر ٌلني والري)to performe)الاهجليًز

  )oxford(كامىض  في

 الامد فدظب. بلُدة اهداف مً الُه جصبى ما جدلُم اإلاىـمت امياهُت كً ٌلبر فاألداء

ٌ  ًخم التي اإلاخسحاث هخائج اهه كلى الاداء ٌلسف -  او اإلاخسحاث كً ٌلبر فهى واإلاىخجاث اللملُاث مً كليها الحصى

 اهه اي لخدلُلها الالشمت والىطائل الاهداف مً ول ٌلىع مفهىم وهى لخدلُلها الىـام ٌظعى التي الاهداف

  1 .لخدلُلها اإلاىـمت حظعى التي وألاهداف اليشاغ اوحه بين ًسبؽ

لصد –   .مظبلا اإلادددة الاهداف اهجاش في اإلاإطظت جدللها التي الىجاح دزحت كامت بصفت باألداء ٍو

لسف  .وفاكلُت بىفاءة لألهداف اإلاىـمت او الفٍسم او الفسد بلىن دزحت اهه كلى َو

 حضب املعيار   الاداء اهواع : الثاوي املطلب

 الاداء اهواع :اوال

 اخخُاز ًفسض الاداء اهىاق وجددًد اإلاإطظت، في الاداء اهىق كسض الى هيخلل ألاداء، مفهىم الى الخلسض جم ما بلد

 اإلالُاز الشمىلُت، ملُاز اإلاصدز، ملُاز :هي اشياٌ ازبلت في جددًدها ًمىً الاخيرة هره الخلظُم، ملاًير

 .الؼبُلت ملُاز الىؿُفي،

 

 

                                                           
 56،ص 2011 كمان، صفاء داز الاطتراجُجي، اإلاالي والاداء اإلاإطظُت الحىهمت ػالب، فسخان كالء 1- -
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 :املصدر معيار حضب1-

 .الخازجي وألاداء الداخلي او الراحي ألاداء :هىكين الى اإلاإطظت اداء جلظُم ًمىً اإلالُاز هرا وفم

 مً اطاطا ًيخج فهى اإلاىازد مً اإلاإطظت جملىه مما ًيخج ألىخدة اداء اطم كلُه ًؼلم هرلً :الداخلي ألاداء -أ

 :الخالُت الخىلُفت

 وجدلُم اللُمت صىم كلى كادز اطتراجُجي مىزد اكخبازهم ًمىً الرًً اإلاىـمت افساد أداء هى :البشسي  ألاداء -

 .مهامهم حظُير خالٌ مً الخىافظُت الافظلُت

خمثل :الخلني ألاداء -  .فلاٌ بشيل اطدثمازاتها اطخلماٌ كلى اإلاإطظت كدزة في ٍو

ىمً :اإلاالي ألاداء -  .اإلاخاخت اإلاالُت الىطائل واطخخدام وحلبئت فلالُت في ٍو

ت اإلاىازد مً مخأحي اداء هى الداخلي فاألداء  .اليشاػي لِع الظسوٍز

 ال فاإلاإطظت " للمإطظت الخازجي اإلادُؽ في جددر التي الخويراث كً الىاجج ألاداء" هى :الخارجي ألاداء -ب

ـهس ًىلده، الري هى الخازجي اإلادُؽ ولىً في اخدازه جدظبب  أإلاإطظت كليها جخدصل التي الجُدة الىخائج في ٍو

 زكم وازجفاق

 .هخائجها جدلُل اإلاإطظت كلى ًفسض الاداء مً الىىق وهرا .....اإلاظافت اللُمت ألاكماٌ

 :الشموليت معيار حضب 2-

 1.حصئي وأداء هلي اداء الى اإلاىـمت داخل الاداء ًىلظم اإلالُاز هرا خظب

نها في الخدخُت اإلاإطظت كىاصس حمُم طاهمذ التي الىخائج في للمإطظت الىلي الاداء ًخمثل :الكلي الاداء -أ  جيٍى

 السئِظُت اهدافها جدلُم كلى اإلاإطظت كدزة كً الحدًث ٌلني للمإطظت الىلي لألداء فالخلسض ئهفساد دون 

 جظافس ًخؼلب بل ذلً، جدلُم لىخدها وؿُفت او للظم ًمىً ال التي السبدُت مثل أإلامىىت الخيالُف بأدوى

 .الىؿائف او اإلاصالح حمُم حهىد

                                                           
 اللدد بظىسة، حاملت والدظُير، الاكخصادًت الللىم ولُت الاوظاهُت، الللىم مجلت وجلُُم مفهىم والفاكلُت، الىفاءة بين الاداء مصهىدة، اإلالً كبد 1-

 ٌ  08ص 2001 الاو
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 بأدوى اهدافه جدلُم كلى الخدتي الىـام كدزة هى الجصئي ألاداء فان الىلي ألاداء خالف كلى :الجسئي ألاداء -ب

 وبخدلُم الاخسي  الاهـمت اهداف ال به، الخاصت اهدافه جدلُم الى ٌظعى الخدتي فالىـام أإلامىىت الخيالُف

 اإلاىـمت اهداف فان الُه، الاشازة طبم وهما للمىـمت، الىلي الاداء ًخدلم الخدخُت الاهـمت أداءاث مجمىق

 .شبً بُنها فُما حشيل ومدظلظلت مخياملت جيىن  ان ًجب

 :الوظيفي املعيار حضب -3

 ًىلظم اإلاإطظت، جمازطها التي واليشاػاث الىؿائف ًددد الري هى الاخير هرا الن الخىـُم بشدة هرا ًسجبؽ

م، الافساد، الاهخاج، اإلاالُت، :الخالُت الخمظت الىؿائف في اإلاإطظت في اإلاظىدة الىؿائف خظب الاداء  الدظٍى

ً  .والخمٍى

 اإلاالي فاألداء اإلامىىت، الخيالُف بأكل اإلاالُت اهدافها بلىن كلى اإلاإطظت كدزة في ًخمثل :املاليت الوظيفت أداء -أ

 ملدٌ وجدلُم كليها ما لدظدًد الظُىلت الالشمت وجىفير اإلاالي الخىاشن  جدلُم كلى اإلاإطظت كدزة في ًخجظد

 .1مىخفظت وجيالُف حُد مسدودًت

ت اإلاىازد اهمُت جىمً :الافراد وظيفت اداء -ب  الاخسي  اإلاىازد جدٍسً كلى كدزتها في اإلاإطظت داخل البشٍس

 ألافساد، ػٍسم كً ئال ًخم ال بفلالُت اإلاإطظت مىازد اطخخدام فظمان اإلاإطظت، اهداف جدلُم هدى وجىحيهها

ت وازد الم فلالُت وجدلُم  اإلاىاطب الىكذ وفي اإلاىاطب اإلايان في اإلاىاطب الشخص بخىؿُف ئال جخدلم ال البشٍس

 .كمله الهجاش

 ملازهت لإلهخاحُت مسجفلت ملدالث جدلُم مً جخمىً كىدما للمإطظت الاهخاجي الاداء ًخدلم :الاهخاجي الاداء -ث

 .اإلاخىافظين بمصاخمت حظمذ مىخفظت وجيالُف كالُت بجىدة الُه، جيخمي الري لللؼاق باليظبت او بمثُالتها

ٌ  اإلاىزدًً، كً الاطخلاللُت مً كالُت دزحت جدلُم في اداءها ًخمثل :الخموين وظيفت اداء -ج  كلى والحصى

ٌ  مسطُت دفم وبشسوغ اإلادددة الاحاٌ وفي كالُت بجىدة اإلاىازد  لللمالء اإلامىىخت الدظدًد احاٌ كلى والحصى

ً الماهً حُد اطخوالٌ وجدلُم  .الخخاٍش

                                                           
ت، للخىمُت اللسبُت اإلاىـمت 1  116 ص 2009 اإلاخددة، اللسبُت الامازة الشازكت اإلاإطس ي، الاداء حىدة لخدظين همدخل الاداء وجلُُم كُاض الاداٍز
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 مً ملسفخه ًمىً الاداء هرا ممىىت، جيالُف بأكل الاهداف بلىن كلى اللدزة في ًخمثل :الدضويق وظيفت اداء -د

م، بىؿُفت اإلاخلللت اإلاإشساث مً مجمىكت خالٌ  .الخ....الظملت اللمالء، ازطاء الظىكُت، والحصت الدظٍى

 :الطبيعت معيار حضب  4 

 احخماكُت اكخصادًت، اهداف الى اهدافها اإلاإطظت جلظم مخخلفت، اداء مجاالث في وشاػها كادة اإلاىـمت جمازض

ت  1.وئداٍز

خمثل بلىهها الاكخصادًت اإلاإطظت حظعى التي السئِظُت اإلاهمت ٌلخبر :الاقخصادي الاداء - أ  الفىائع في ٍو

 .اإلاإطظت ججىيها التي الاكخصادًت

 الىمُت اإلالاًِع بىلص الىىق هرا ًخميز خُث الاحخماكُت، اإلاظإولُت لخدلُم الاطاض ٌلد :الاحخماعي الاداء -ب

 مما بها، جخأزس التي الجهاث وبين بُنها جسبؽ التي الاحخماكُت اإلاجاالث في اإلاىـمت مظاهمت مدي لخددًد اإلاخاخت

د  .لألداء الاحخماعي الخلُُم احساء صلىبت مً ًٍص

 للخؼؽ الادازي  الاداء في الاكماٌ مىـماث في الاداء حىاهب مً الثالث الجاهب ًخمثل :الادازي  الاداء - ب

لت والدشوُل والظُاطاث خم وفلالُت، هفاءة ذاث بؼٍس  البدائل افظل اخخُاز بدظً ذلً جدلُم ٍو

 .اإلامىىت اإلاخسحاث اكلى جدلم التي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، للخىمُت اللسبُت اإلاىـمت 1   111ص 2009 اإلاخددة، اللسبُت الامازة الشازكت اإلاإطس ي، الاداء حىدة لخدظين همدخل الاداء وجلُُم كُاض الاداٍز
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 .آلاداء جقييم أصط  :الثالث املطلب

  :والخالي وهي آلاطع مً مجمىكت كلى آلاداء جلُُم كملُت جسجىص

 :املؤصضت أهداف جحديد -أ

 دزاطتها و آلاهداف هره جددًد أوال ًيبغي لرلً جدلُلها، ئلى حظعى التي آلاهداف مً كدد مإطظت ليل

خمثل وواكلُتها، دكتها مدي كلى الخلسف كصد  للمإطظت اللام الهدف جسحمت في لألهداف الدكُم الخددًد ٍو

له و  هما بدكت، السئِظُت اليشاغ أوحه كً حلبر التي الاحخماكُت و الاكخصادًت آلاهداف مً مجمىكت ئلى جدٍى

 لها، الخابلت آلاكظام و الىخداث مخخلف وشاغ وأوحه مجاالث أطاض كلى اإلاإطظت أهداف جخخر أن ًجب

 أن ًجب التي اإلاإطظت وشاغ أوحه و مجاالث مً كدد كلى آلاهداف جددًد مجاٌ في الباخثىن  حلازف وكد

 :1ًلي ما حشمل و لها باليظبت آلاهداف جددد

 ٌلي اإلاجا  .الدظٍى

 اإلاظافت اللُمت. 

 ٌادة أو الابخياز و الخجدًد مجا  .ؤلاهخاحُت ٍش

 ل الخاصت اإلاادًت و اإلاالُت اإلاىازد  .بالخمٍى

 السبدُت. 

 سهم و اللاملين أداء  .جؼٍى

 اإلاجخمم اججاه ؤولُت اإلاع. 

 اإلادي وبلُدة مخىطؼت و كصيرة آلاهداف بين اإلاىاشهت. 

ٌ  وطم مم اإلاإطظت جدددها التي آلاهداف مخخلف بين السبؽ طسوزة ئلى ؤلاشازة وججدز  الالشم الصمني الجدو

 .آلاهداف هره لخدلُم

 

                                                           
1
ت بين الداخلي الخدكُم الىزداث، هللا كبد خالد      2 9ص 2006 الاولى، الؼبلت الازدن، الىزاق داز والخؼبُم، الىـٍس
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 :آلاهداف لخحقيق الخفصيليت الخطط وضع -ب

 حلىع بدُث اإلاإطظت، وشاغ مجاالث مً مجاٌ ليل جفصُلُت خؼؽ وطم طسوزة في آلاطاض هرا ًخمثل

ٌ  هُفُت و الالشمت ؤلاهخاحُت اإلاىازد بخددًد الخاصت الظُاطاث الخؼؽ هره  زم حهت، مً كليها الحصى

 . أخسي  حهت مً منها ممىىت اطخفادة ي أكص ًدلم بشيل اإلاىازد جلً اطخخدام أوحه جددًد

يبغي   :أهمها مً الخلُُم كملُت إلهجاح الخؼؽ هره وطم كىد اللىامل مً مجمىكت مساكاة ٍو

 اإلاإطظت بلمل اإلاسجبؽ الاكخصادي اليشاغ أوحه لجمُم آلاهداف حوؼُت طسوزة. 

 الفسوق و آلاكظام أهداف بين الخيظُم طسوزة.. 

 آلاهداف صُاهت في اإلاإطظت داخل آلافساد حمُم مظاهمت طسوزة. 

 الخازحُت البِئت كلى جؼسأ كد التي الـسوف حوُير مم للخىُُف كابلت اإلادددة آلاهداف جيىن  أن ًجب. 

 :املضؤوليت مراكس جحديد -ج

ع ومدددة واضحت ملالم فيها جخىاحد أن ئهخاحُت وخدة أًت أداء لخلُُم الهامت آلاطاطُت آلازوان مً  لخفٍى

 .1اإلاظإولُاث جددًد و الظلؼاث

 مسهص أما واحب مً ئلُه كهد ما جىفُر في زئِظه اججاه اإلاسؤوض به ًلتزم الري الالتزام بأنها اإلاظإولُت وحلسف

 الىطائل اجخاذ طلؼت لها و ملين بيشاغ باللُام اإلاخخصت الخاطلت الجهت ( :فهى اللساز اجخاذ في اإلاظإولُت

 آلاداء جلُُم كملُت واهذ وإلاا ،)جصسفها جدذ اإلاىطىكت ؤلاهخاحُت اإلاىازد خدود في اليشاغ هرا بدىفُر الىفُلت

 وحشخُص جدلُلها و الاهدسافاث جفظير ئلى ذلً ًخلدي بل .ألهدافها الىخدة جدلُم مدي ملسفت كلى جلخصس ال

 مساهص ئلى ؤلاهخاحُت الىخدة جلظُم ٌظخدعي مما كنها، اإلاظإولت الجهاث ئلى زدها زم ومً أطبابها

  .بىطىح جددًدها و اإلاظإولُت

 :آلاداء معايير جحديد -د

 ًمثل أصبذ اإلالاًير هره بخلدد لىً و الخلُُم كملُت في آلاطاطُت الخؼىاث مً حلخبر اإلالاًير جددًد كملُت ئن

 طىاء اإلالاًير وافت اطخخدام في جؼبُلُت اطخدالت هىان أصبدذ بدُث الحاطس، الىكذ في صلبت مشيلت

                                                           
1
ت بين الداخلي الخدكُم الىزداث، هللا كبد خالد     08ص  6885يالاول الؼبلت الازدن، الىزاق داز والخؼبُم، الىـٍس
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ت  ماهُت جددًد وحىب مثل اإلالاًير اخخُاز كىد الاكخماد بىـس جإخر أمىز  كدة فهىان الاحخماكُت، أو الخجاٍز

  .آلاداء هفاءة لدزاطت اإلاىاطبت اإلالاًير أو اإلالُاز اخخُاز زم ومً اإلاخخازة، اإلالاًير

 :آلاداء بخقييم للقيم مىاصب حهاز وحود -ه

 ليشاغ الفللي الخىفُر ومساكبت بمخابلت ًخخص للسكابت مىاطب حهاش وحىد حظخلصم آلاداء جلُُم كملُت ئن

لىم حىاهبه، مً ؤلاهخاحُت الىخدة  .الخىفُر كنها ًخمخع التي الىخائج بدسجُل ٍو

س فان اإلاسجلت، اإلاللىماث و البُاهاث صحت و دكت مدي و السكابت فاكلُت بين الىزُلت للصلت وهـسا  أحهصة جؼٍى

ا أمسا ٌلخبر اإلاشسوق في الاجصاٌ ٌ  بوُت طسوٍز  بالدكت و آلاهساض إلاخخلف اإلاؼلىبت اإلاللىماث كلى الحصى

   .الالشمت

 املخاطر ادارة في الداخلي الخدقيق :ويالثا املبحث

 الىبير الخؼىز  هدُجت اإلاإطظت لها جخلسض التي اإلاخااػس الشدًاد هـسا اإلاخااػس وئدازة جلُُم الى الحاحت ؿهسث

 اإلاخاػس لخددًد وطُاطاث احساءاث جظم ان اإلاإطظاث هره كلى لصاما اصبذ خُث الاخيرة، هره شهدجه الري

 .اإلاخاػس ادازة في الداخلي الخدكُم ًللبه الري الدوز  خالٌ مً وذلً ازازها مً الخللُل ومداولت وجلُُمها،

 املخاطر ادارة مفهوم :الاول  املطلب

 اإلاخاػس: ملسفت مً أوال البد اإلاخاػس ادازة مفهىم الى الخؼسق  كبل

 كلى ًإزس كد مما لها، مخؼؽ وهير مخىكلت هير مظخلبلُت خظائس الى الشسهت حلسض اخخمالُت هي"اإلاخاػس

 الشسهت افالض الى ازازها وكلى كليها الظُؼسة مً الخمىً كدم خالت الى جإدي وكد الشسهت، اهداف جدلُم

 1 ."كليها واللظاء

 :منها هرهس ومخىىكت مخلددة اإلاخاػس، إلدازة حلاٍزف كدة هىان

ف يي الداخلُين اإلادكلين ملهد حلٍس  :ًلي هما اإلاخاػس إلدازة الامٍس

                                                           
ٌ  مداطساث ؤلاطالمُت اإلاصازف في اإلاخاػس ادازة ألدزوبي طهُل مدمد -  1 د 01 ص 2007 فُالدلفُا ؤلاطالمُت اإلاصازف في اإلاخاػس ادازة خى  مً للمٍص

 :اهـس الاػالق

www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date 
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ٌ  بخأهُد الادازة جصوٍد بهدف وذلً الـسوف او الاخدار ومساكبت ادازة، جلُُم، جددًد، كملُت هي"  فُما مللى

  .لها اإلاخؼؽ اإلاإطظت اهداف وجدلُم باهجاش ًخللم

 :انها كلى اإلاخاػس ادازة وكسفذ -

 ان شانها مً التي الاحساءاث وجىفُر اإلادخملت، اإلاخاػس جىكم ػٍسم كً البدخت اإلاخاػس مم للخلامل كلمي مدخل"

  1."ألادوى الحد الى جلم التي للخاطائس اإلاالي الازس او الخظائس خدور امياهُت مً جللل

 :اإلاخااػس ادازة ملُاز خالٌ مً اإلاخااػس ادازة وكسفذ -

 مىـم بشيل اإلاإطظاث جدبلها التي الاحساءاث وهي مإطظت، ألي الاطتراجُجُت الادازة في اطاس ي حصء انها "

  ."وشاغ ول مً اإلاظخدامت اإلاصاًا جدلُم بهدف ألوشؼتها اإلاصاخبت الاخؼاز إلاىاحهت

س للمخاػس وجلُُم كُاض كملُت" هي اإلاخااػس ادازة  خؼىزتها مً والخللُل ومىاحهتها إلدازتها اطتراجُجُاث وجؼٍى

ٌ  الظلبُت، ازازها وجللُل وججىبها اخسي، حهت الى هللها خالٌ مً  هره واهذ طىاء جبلاتها، ول او بلع وكبى

 .2مالُت مخاػس او وكاهىهُت مادًت اطباب كً هاحمت اإلاخاػس

 ادارتها عمليت وخطواث املخاطر اهواع :الثاوي ملطلبا

  :اإلاإطظت لها جخلسض التي اإلاخااػس اهىاق :أوال

 هما هـامُت هير ومخاػس )الظىق  مخاػس( هـامُت مخاػس الى اإلاإطظت لها جخلسض التي اإلاخااػس جصيُف ًمىً

 :3ًلي

  :الىظاميت املخاطر )أ

 :ومنها الاكخصادي باليشاغ وجخللم البِئت كً وجيشأ الظىق  في الاطدثماز كلى حظسي  التي اإلاخااػس وهي

ٌ  للمىحىداث الحلُلُت اللُمت اهخفاض الى اإلاخاػس هره جإدي :والكضاد الخضخم مخاطر -1  وألاصى

ت  . الشسائُت كىتها اهخفاض هدُجت الاطدثماٍز

                                                           
ت، الشمع، كين حاملت )بىىن – شسواث – ادازاث - افساد (اإلاخااػس ادازة خماد، اللاٌ كبد ػازق  -  1  51 ص 2003 الاطىىدٍز
، فسخاث  2 ٌ  الثالث الدولي اإلالخلى اإلاإطظت، في ادازتها وهماذج الاخؼاز ًىطف، بىمدًً هٌى  الافاق اإلاإطظاث في اإلاخااػس ادازة اطتراجُجُاث خى

 - 08 ص ، 2008 هىفمبر 26الشلف  بىكلي، بً حاملت خظِبت والخددًاث،
 حاملت الاكخصادًت، الللىم ولُت واإلاداطبت، اإلاالُت في ماحظخير مرهسة الشسواث، خىهمت جؼبُم في الداخلُت اإلاساحلت دوز  الصمد، كبد كلي كمس  3

 96ص  6880   ميشىزة هير اإلادًت،
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 واهخفاطا ازجفاكا الفائدة ألطلاز اإلادخملت الخويراث في جىمً التي اإلاخاػس وهي :الفائدة اصعار حغير مخاطر 2-

ت الادواث اخخُاز فان وبالخالي  .الخويراث بهره جخأزس الاطدثماٍز

 اطلاز في اإلادخملت اللىظُت الخويراث او الخللباث هدُجت جيشأ التي اإلاخاػس وهي :الصرف اصعار مخاطر 3-

 .اللمالث جلً مً بها اإلادخفف اإلاساهص في او اللمالث صسف

لاث كىاهين صدوز  خاٌ في اإلاإطظت جمع ان ًمىً التي اإلاخاػس وهي :الضياصيت املخاطر 4-  حدًدة وحشَس

 .الدولي او اإلادلي اإلاظخىي  كلى طىاء اإلاإطظت اهداف بلع مم جخلاهع

 مشىالث في وجخمثل كمىما اإلاإطظاث جىاحه التي اإلاشىالث ابسش  اإلاالُت اإلاخاػس جمثل :املاليت املخاطر 5-

ل، الائخمان  تهدًدا حشيل خُث اإلاإطظت، داخل والظُىلت الائخمان طلف مً جيبم التي الاخؼاز وحل والخمٍى

ت مظخمسا  . وجؼىزها اإلاإطظت لالطخمساٍز

 .الاكخصادًت الخويراث كً الىاججت اإلاخاػس حمُم في وجخمثل :الاقخصاديت املخاطر 6-

 :1الىظاميت غير املخاطر )ب

ت الخلامالث هدُجت جأحي فهي الاطدثماز وػبُلت هىق كً جيشأ التي اإلاخااػس وهي  مظدثمس كلى جإزس وكد الاطدثماٍز

 :ابسشها ومً هيره دون 

ل، بىىكُت جسجبؽ :الخمويل مخاطر 1- ادة ان وكمىما الخمٍى  ٌلني اإلاظدثمسة الامىاٌ الى اإلالترطت واٌ الام وظبت ٍش

ادة هلدًت ولفت دفم مخاػس جخدمل اإلاإطظت ان  .الاخسي  الخيالُف كً ٍش

ادة الخجازي  الائخمان مىذ في الخىطم كً الىاحمت اإلاخاػس هي :الائخمان مخاطر 2- صداد بٍص  اإلامىىخت الرمم ٍو

 .لللمالء

ل كلى اإلاإطظت كدزة في وجخمثل :الضيولت مخاطر 3-  لدظدًد طُىلت الى اإلاخداولت اإلاىحىداث كىاصس جدٍى

 .كليها اإلاترجبت الالتزاماث

إزس مخىكلت، ملدالث كً الدشوُل جيالُف ازجفاق كً الىاحمت اإلاخاػس جلً هي :الدشغيل مخاطر 4-  ذلً ٍو

 .الدخل صافي كلى الخوير

                                                           
ت، الشمع، كين حاملت )بىىن – شسواث – ادازاث - افساد (اإلاخااػس ادازة خماد، اللاٌ كبد ػازق  - 1  55ص 2003 الاطىىدٍز
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 اللُمت جىخفع كىدما بااللتزاماث الىفاء كلى اللدزة كدم وحلني :الالتزاماث صداد او املال رأش مخاطر 5

ٌ  الظىكُت  حىدة اإلاخاػس بهره جسجبؽ الالتزاماث، لهره الظىكُت اللُمت مً اكل مظخىي  الى اإلاإطظت ألصى

،  .الخازحُت واإلاخاػس واإلادخجصة اإلاىشكت الازباح وملداز والظُىلت، الدشوُل مخاػس الاصٌى

 

 املخاطر وإدارة جقييم في الداخلي الخدقيق دور  :الثالث املطلب

 IAAالداخلُين اإلادكلين ملهد اشاز خُث اإلاخاػس مم الخلامل في مدىزٍا دوزا ًللب الداخلي الخدكُم ان شً ال

الى:  6118زكم اإلالُاز هص خُث الداخلي اإلادكم واخخصاصاث واحباث طمً ٌلخبر اإلاخاػس وئدازة جلُُم انالى 

 في اإلاخىكلت اإلاخاػس دزحت كلى حلخمد للخدكُم خؼؽ بىطم اللُام الداخلي الخدكُم لدائسة الخىفُري اإلادًس كلى

اث جددًد  اإلادكم كلى ًجب خُث " للمإطظت اللامت الاهداف مم احظاكها وبالخالي الداخلي الخدكُم اوشؼت اولٍى

 ذلً بلد ًلىم وان اهدافها جدلُم مً اإلاإطظت جمىم كد التي اإلاخاػس بخصىص الخاص فهمه ًؼىز  ان الداخلي

 .وجفاديها ا اإلاخاػس هره ازاز وجخفُف مىاحهت هُفُت كلى جدخىي  خؼت باكداد

 اإلاخاػس، ادازة في الداخلي اإلادكم دوز  الى بىطىح ٌشير الداخلي للخدكُم الجدًد واإلافهىم الحدًث والخلٍسف

 خُث الداخلي الخدكُم هؼاق في جدخل اإلاخاػس ادازة ان كلى الداخلي الخدكُم مجاٌ في الحدًثت الادبُاث وجسهص

 اهخساغ اهمُت كً حلبر مهىُت ملاًير كدة وحىد ذلً الى اطافت اللملُت، هره في الداخلي اإلادكم زن ٌشا

 ًيبغي الداخلي الخدكُم وشاغ ان كلى " : 2100 الاداء ملُاز ًىص خُث اإلاخاػس، ادازة هـام في الداخلي الخدكُم

 ادازة جدظين في واإلاظاهمت للمخاػسة الهامت الخلسطاث وجلُُم اإلاخاػس كلى الخلسف كلى اإلاإطظت ٌظاكد ان

 .1" السكابُت والىـم اإلاخااػس

 

 

 

                                                           
 ص 2007 دفلت هصة، الاطالمُت، الجاملت ماحظخير، زطالت والادازي  اإلاالي الاداء طبؽ في الداخلي الخدكُم وؿُفت دوز  اإلادلل، ًىطف طلُد ًىطف 1

 بخصسف 121
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خمثل  :ًلي فُما 1998 طىت IAAكً الصادزة كشس الثالثت اإلاهىُت اإلارهسة خظب الداخلي الخدكُم دوز  ٍو

 وبين بُنهما والخىزُم السبؽ مً خالت اًجاد ػٍسم كً للمإطظت كُمت اطافت الى بداحت الداخلي اإلادكم ان

شمل للىجاح، باليظبت الحاهمت الاهمُت ذاث اللظاًا كلى والترهيز الللُا، لإلدازة السئِظُت الاهخماماث  َو

 :الخالُت الظىابؽ كلى الخلسف او اإلاخاػس جلدًس في الداخلي اإلادكم اهخساغ

 .اللملُت ػىاٌ واللاملين اإلادًٍسً ازشاد او بخمىين اإلاظهلين كُام -

 .اكساض مجمىكاث مً حصءا ٌشيلىن  الفسق  اكظاء -

 .اإلاخخصص بالىصح اإلادًس ًصود والسكابت اإلاخاػس مدلل -

 .والظىابؽ اإلاخاػس لخدلُل الداخلي الخدكُم بىاطؼت الالشمت والخلىُاث الادواث جىفير -

 .اإلاخاػس إلدازة خبراث مسهص ًصبذ ان -

ىاحه يبغي أإلاظخلل بدوزه ذاجه الىكذ في الاخخفاؾ مم اإلاخاػس ادازة في هبيرا جددًا الداخلي اإلادكم ٍو  ًلدز ان ٍو

 :جخظمً بدُث اإلاخاػس ادازة كملُت هفاءة الداخلي اإلادكم

اتها وجسجِب الاكماٌ وأوشؼت اطتراجُجُاث مً الىاشئت اإلاخاػس كلى الخلسف -  .اولٍى

ٌ  اإلاخاػس مظخىي  بخلدًس الادازة ومجلع الادازة كُام -  .اإلاإطظت لدي اإلالبى

اث كىد اإلاخاػس وئدازة جللُل احل مً اإلاخاػسة جخفف اوشؼت وجىفُر جصمُم -  كىد ملبىلت انها اإلالسز  اإلاظخٍى

 .الادازة ومجلع الادازة

 ادازة طىابؽ وفلالُت اإلاخاػس جلدًس اكادة احل مً دوزٍت زة بصى جإدي واإلاخىاصلت اإلاظخمسة اإلاساكبت اوشؼت -

 .اإلاخاػس

س وؤلادازة الادازة مجلع جللي -  .اإلاخاػس ادازة كملُت هخائج كً دوزٍت جلاٍز

يبغي  اإلاباشسة والاخخبازاث اإلاالخـت خالٌ مً الادازة جإديها التي الراحي الخلُُم كملُت فلالُت الخدكُم ًلسز  ان ٍو

 1اإلاىاطبت الاطالُب مً ذلً وهير اإلاساكبت اوشؼت في اإلاظخخدمت اإلاللىماث هفاًت واخخباز السكابت إلحساءاث

 

                                                           
 47 ص ذهسه، طبم مسحم ،)بىىن – شسواث – ادازاث - افساد (اإلاخااػس ادازة اللاٌ، كبد خماد ػازق  1
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 :هجد وئدازتها جدلُلها في واإلاشازهت جلُُمها الداخلي الخدكُم ًخىلى التي اإلاخاػس واهم

 . والدشوُلُت اإلاالُت اإلاللىماث دكت كدم -

 .واللىاهين وؤلاحساءاث والخؼؽ الظُاطاث اجباق في الفشل -

ٌ  طُاق -  .الاصى

 .للمىازد الىفء وهير الاكخصادي هير الاطخخدام -

 .اإلاىطىكُت الاهداف جدلُم في الفشل -

 اإلاالي الفشل خاالث جالقي امام الامان صمام ٌلخبر الظابلت الاخؼاز مىاحهت في الداخلي الخدكُم دوز  ان والشً

 .1مخلمد بشيل وشأث اإلاخاػس هره واهذ اذا وخصىصا

 ذلً بلد اللمل فُخم اإلاخاػس وجلُُم وجددًد لدزاطت ًدخاج الداخلي الخدكُم ان وظخخلص طبم ما خالٌ ومً

 :اطاطُين مدىزًٍ كلى

 ٌ س كبر مباشسة الادازة دكم :هى ألاو  .اللالكت ذاث للجهاث اولُت جلاٍز

 جخميز التي اإلاىاػم في الاحساءاث وجىثُف وجسهيز الخدكُم خؼت وطم كىد الاكخباز في اإلاخاػس كىامل اخر :والثاوي

 .خىلها اإلاخاػس بازجفاق
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 :الفصل خالصت

لخبر .اإلاإطظت في اإلاظئىلين جىاحه التي اإلاتزاًدة الخددًاث ابسش  بين مً اإلاإطظت في الاداء جدظين كملُت حلخبر  َو

ٌ  هى الفلاٌ الاداء  وفلالُت بىفاءة مظبلا اإلادددة الاهداف جدلُم خالٌ مً الُه جصبى ما الى اإلاإطظت وصى

 الخدكُم في واإلاخمثل والبُاهاث اإلاللىماث جىفير كلى ٌلمل فلاٌ زكابي حهاش ذلً ًخؼلب اإلايزة هره ولخدلُم

 الداخلُت السكابت هـام وجلُُم فدص خالٌ مً اإلاإطظت اداء جدظين كلى الداخلي الخدكُم ٌلمل .الداخلي

 جصوٍد خالٌ مً الداخلُت السكابت هـام وفدص بخلُُم الداخلي اإلادكم ًلىم خُث اإلاخاػس، وئدازة واهدشاف

 الداخلي اإلادكم ًلىم هرلً زة، الادا ػسف مً والخلُُم باإلاخابلت لللُام السكابت جخص التي باإلاللىماث الادازة

 خؼت وطم كىد الخؼس كىامل الاكخباز بلين ألخر اإلاإطظت، لها جخلسض التي اإلاخاػس وجلُُم وجددًد بدزاطت

س مباشسة الادازة ودكم جصوٍد وهرلً الخدكُم  في الخدكُم اهمُت وجـهس اإلاخاػس، خلُلت كً اولُت بخلاٍز

 .اإلاخاػس وئدازة الداخلُت السكابت مً ليل الحظً الظير كلى جأزير مً لها إلاا اإلاإطظت
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 :جمهيد

 على الهامت العملُاث مً حعخبر علُه و ؤلادازة، جمازطها التي الهامت العملُاث مً آلاداء جلُُم عملُت حعخبر

اث حمُع  جدلم ليي و ؤلاهخاج ووخداث أكظام في بالعاملين اهتهاء و العلُا ؤلادازة مً ئبخداءا اإلاىظمت مظخٍى

 مً التي آلاؾساؾ حمُع وبمشازهت دكُم و هظامي بشيل معهما الخعامل ًجب منها اإلاسحىة آلاهداؾ العملُت

 الخؼيراث جـسشها التي الظسوؾ مع جخالءم ختى العملُت جلً مىاهبت ًجب هما الىخائج، مً حظخـُد أن اإلامىً

 .للعاملين اإلاهازاث و اإلاعسؿُت الخطائظ في الخؼير و ، أداؤه أطالُب و العمل مدخىي  مظخىي  على

 هما: مبدثين ئلى الـطل هرا جلظُم جم ؿلد الاكخطادًت اإلاإطظت في أداء جلُُم عً واضحت ضىزة وإلعؿاء

 الاداء فعاليت جدقيق في الداخلي التدقيق الاول:      دور   اإلابدث

 اإلاإطظت أداء بخلُُم وعالكخه الداخلي الخدكُم : الثاوي اإلابدث
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 الاداء فعاليت جدقيق في الداخلي التدقيق دور       الاول:  اإلابدث

 .آلاداء جقييم هجاح متطلباث و مزاخلالاول:  املطلب

 .هجاخه مخؿلباث و آلاداء جلُُم مساخل أهم ئلى اإلاؿلب هرا في هخؿسق  طىؾ

 .آلاداء جقييم مزاخل : أوال

ٌ  العام باالجـاق جدظى لم الاكخطادًت باإلاإطظاث آلاداء جلُُم عملُت ئن  الخخالؾ هظسا مساخلها خى

اث  مىملت أطاطُت مساخل أزبع في الخلُُم عملُت مساخل خطس ًمىً عام بشيل أهه ػير آلاداء، مظخٍى

  1:ًلي ما حشمل البعؼ لبعػها

 :الضزوريت البياهاث و املعلىماث حمع 1-

اجه، بمخخلف الدظُير عملُت في آلاطاطُت اإلاىازد مً مىزدا اإلاعلىماث حعد  هىان ًيىن  أن ًمىً ؿال مظخٍى

 في و العالُت بالجىدة اإلاعلىماث على جخدطل أن اإلاإطظت على ًجب خُث معلىماث، دون  زكابت أو جخؿُـ

س و البُاهاث اإلاعلىماث، مً مجمىعت آلاداء جلُُم عملُت جخؿلب لرلً اإلاىاطبت، آلاوكاث  ًمىً التي الخلاٍز

 :هي مطادز زالر ئلى ئزحاعها

 و آلاوشؿت مُدان ئلى اإلاالخظين هصوٌ في ًخمثل مىهجا الشخطُت اإلاالخظت حعد :الشخصيت املالخظت -

 معلىماث على جلخطس أنها ػير اإلاإطظت في اإلاعلىماث حمع وطائل أكدم مً وحعخبر ؿيها، ًجسي  ما مالخظت

لت هره ٌعُب ما أن ػير ؿلـ، هىعُت  عً ؿػال دكُلت همُت اإلاعلىماث جلدًم على كدزتها عدم هى الؿٍس

لت جدخاحه الري الىثير الىكذ  .الؿٍس

 ًخم خُث مسؤوطُه، و السئِع بين جخم التي الللاءاث و اإلادادزاث طلظلت في جخمثل :الشفىيت التقاريز -

ٌ  بملترخاث الخسوج و الاهدساؾ و للمشاول الخعسع ئلى ئغاؿت الاهجاشاث و الخؿـ مىاكشت  . وخلى

س هره جلدم اإلاإطظاث، اػلب في اإلاعلىماث لجمع ي أطاض مطدز حعد :الكتابيت التقاريز -  الىخابُت الخلاٍز

 و اللُاض بعملُت ٌظمذ دائم سجل حشيل ولها مـطلت ئخطاءاث شيل في عادة واملت، ومعؿُاث معلىماث

 .الدزاطاث مخخلف ئحساء و اإلالازهت

                                                           
ؼت  1   32 :ص ،، املتىاسن  آلاداء بطاقت باستخدام الصىاعيت املؤسساث أداء جقييم الطؼير، أخمد َز
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 :الفعلي آلاداء قياس 2-

 باالطخعاهت وذلً اإلاىجصة الىخائج جددًد مً اإلاإطظت جخمىً خاللها ؿمً الخلُُم، عملُت مً زاهُت مسخلت وهي

 .الهدؾ هرا احل مً جطمُمها أو اخخُازها ًخم التي اإلاإشساث مً بمجمىعت

خمثل  آلاهداؾ بلىغ دزحت مظخىي  حعىع زكمُت بلُم اإلاإطظت مظإولي جصود التي العملُت في آلاداء كُاض ٍو

 السحعي آلاطاض اإلاإطظت خللتها التي الىخائج حشيل هما باإلاإطظت، الىظُـُت اإلاجاالث و آلاوشؿت حمُع في

 1.الخلُُم عملُت إلحساء

 :املزغىب آلاداء بمستىياث الفعلي آلاداء مقارهت3

 ملازهت في اإلاخمثلت و اإلاىالُت اإلاسخلت في حشسع الـعلي آلاداء كُاض مسخلت مً اهتهذ كد اإلاإطظت جيىن  أن بعد

خم اإلاظتهدؾ، أو اإلاسػىب باألداء اإلادلم أدائها  وهخائج الـعلي الخىـُر هخائج بين ملازهت ئحساء خالٌ مً ذلً ٍو

 الـعلي الخىـُر في الخخلف أو الخلدم مدي جددًد ًخم اإلالازهت هره على وبىاءا الخلُُم، ؿترة خالٌ اإلاظتهدؿت

 .الخؿت غمً وازد هى عما لألهداؾ

 :التصحيديت العملياث إحزاء و الاهدزافاث جدديد 4-

خم  خالت في اإلاخىكع و الـعلي ؤلاهجاش هخائج بين الاخخالؾ و الخباًً أطباب جـظير و جددًد اإلاسخلت هره غمً ٍو

 العىامل جددًد ذلً بعد لُخم الخؿت، في اإلاددد اإلاظاز عً اهدساؿها أو أهداؿها بلىغ على اإلاإطظت كدزة عدم

  .خازحُت أو داخلُت واهذ ئذا العىامل ؾبُعت بين الخـسكت ًيبغي وهىا الاخخالؿاث، هره خدور في حظببذ التي

 التي آلاعماٌ أو اإلالسزاث اخد بظبب خدر كد آلاهداؾ و الىخائج في الخباًً أن ئلى الداخلُت العىامل حشير و

 اإلاإطظت أهداؾ جىـُر في جإزس التي الظىاهس حمُع عً حعبر ؿهي الخازحُت العىامل أما اإلاإطظت، داخل جمذ

 ما اإلاظؿسة عً الـعلُت الىخائج اخخالؾ ئلى جإدي التي آلاطباب أهم ومً ؿيها، جخدىم أن لها ًمىً ال التي و

  :ًلي

 .الصمىُت أو الىمُت الىاخُت مً هـظها آلاهداؾ جددًد في الدكت عدم -*

 .الخؿت جىـُر ئؾازه في ًخم الري اللائم الخىظُم في عُب وحىد -*

                                                           
1
 حامعت مدمد الجصائس، الدظُير، كظم الطىاعُت، اإلاإطظاث حظُير ماحظخير مرهسة ،جقييم و قياس الاقتصاديت للمؤسست املاًي آلاداء عش ي، عادٌ  

 22ص 2001/2002بظىسة،  خُػس
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 .ؤلادازة جطسؾ جدذ اإلاخاخت ؤلاهخاج عىامل مً أهثر أو عامل جىؿس عدم -*

 جىساز عدم غمان مع وحعدًله بمعالجخه اإلاإطظت جلىم ، الخلل وميان أطباب ومعسؿت جددًد بعد آلاخير وفي

 . أخسي  مسة آلاخؿاء و اإلاشاول هـع

 .آلاداء جقييم عمليت هجاح متطلباث : ثاهيا

 الشسوؽ و الاعخبازاث مً إلاجمىعت آلاخيرة هره بمساعاة مسهىن  اإلاإطظت في آلاداء جلُُم عملُاث هجاح ئن

ت  .معنى للخلُُم ًطبذ ال بدونها التي و الجىهٍس

 الاداء فعاليت جدقيق في الداخلي التدقيق دور  اإلاؿلب الثاوي :

 البُاهاث وغبـ الاخؿاء و الؼش اهدشاؾ وان خُث اإلاداطبُت، العملُاث جىـُر بعد ًخم الداخلي الخدكُم وان

ٌ  على واإلاداؿظت والبُاهاث السجالث طالمت مً الخدلم اي الداخلي، للخدكُم الاطاس ي العمل ًمثل  1اضى

 خىمها في الادازة إلاظاعدة الخلُُم وشاؽ ؿهى الداخلي، الخدكُم لىظُـت مىؿلي جؿىز  خدر بعدها اإلاإطظت،

 الداخلي للخدكُم بسهامج جأطِع خالٌ مً وذلً اإلاخاجلـت لألوشؿت الخىـُر هُـُت وعً اإلاإطظت في الاداء عً

 ، اعمالهم ًساحع اللري الاؿساد ججاه الداخلي للمدكم حدًدة ضىزة ظهسث لرلً الخىظُمي اطخلالله خالٌ مً

طلح ًأمس، وال ًىصح ؿهى س في ٌظاعدهم بل ًـطح، وال ٍو  الى اإلاعلىماث جىضُل وهرلً اعمالهم، وجدظين جؿٍى

 . عليها اإلاخعازؾ وألادواث بالىطائل الازشاد و والخىحُه العلُا الادازة

اث بأعلى وازجبؿذ اإلاإطظاث، معظم في بازشة مياهت الداخلي الخدكُم وظُـت جبىأث للد  لِع الخىظُم مظخٍى

سها بهدؾ اإلاخاجلـت والعملُاث الاوشؿت واؿت وؿدظ لخدكُم جلُُمي هيشاؽ بل ؿدظب زكابُت هأداة  جؿٍى

 التي العىامل مً العدًد جػاؿس لىال الخىظُمُت اإلاسجبت هره لخبلؽ واهذ وما منها، اهخاحُت هـاًت اكص ى وجدلُم

 وئوشائي ، اإلااغُت والىكائع الاخدار جدكُم خالٌ مً ووكائي اهمُتها، واشدًاد زها وجؿى همىها على طاعدث

 ُم.الخدك بسامج وغع خالٌ مً وذلً اإلاإطظت اوشؿت مً وشاؽ ول مً الخأهد لدشمل

 جدظين الى ٌظعى اهه اي وؿعالُت، بىـاءة اإلاإطظت اهداؾ جدلُم الى يهدؾ حىهسه في الداخلي الخدكُم ان

اث حمُع في وذلً الاداء  . واإلاشىزة والخىضُاث الخدلُالث خالٌ مً وذلً الدهُا، او العلُا واهذ طىاء اإلاظخٍى

                                                           
1
 30:ص ذهسه، طبم مسحع ،تقييم و قياس االقتصادية للمؤسسة الماىي اآلداء عش ي، عادٌ  
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 املؤسست أداء بتقييم وعالقته الداخلي التدقيق : الثاوي املبدث

 مدي على و اإلاعاًير و اإلاإشساث مالئمت و دكت على مخىكف الاكخطادًت اإلاإطظت أداء جلُُم مهمت هجاح ئن

ٌ  زأًه ئبداء و اإلاإطظت هره أداء بخلُُم الداخلي للمدكم ًدظنى ختى اللُاض عً كابلُتها  .هخائجها خى

 .آلاداء جقييم في الداخلي املدقق مساهمت : الاول  املطلب

س جلدًم و جلُُم و كُاض هى الخدكُم ليشاؽ ي السئِع الهدؾ ٌعخبر  الداخلُت السكابت هظام ؿعالُت عً الخلاٍز

 1آلاداء لخلُُم إلادخل الداخلي الخدكُم هظام ؿخؿبُم .اإلاإطظت إلاىازد آلامثل الاطخخدام في مظاهمت هعملُت

  :منها لإلدازة هامت مصاًا ًدلم للمإطظت الىلي

 .منها شِئا ٌؼـل وال باإلايشاة اإلاخخلـت اليشاؽ أوحه ٌشمل الخلُُم ئن -*

 في ًجسي  ما خلُلت ٌعىع ؿهى زم ومً اإلاُداهُت البُاهاث و الـعلُت الدزاطت أطاض على ًخم الخلُُم ئن -*

 .اإلايشأة

 .ًخطه الري اإلاجاٌ في ول آلاكظام أو ؤلادازاث مدًسي  بىاطؿت جؿبُله ًمىً آلاطلىب هرا ئن -*

 و ؿيها الخمُيز و الػعف هلاؽ أًػا ًىضح اهه ئال اإلاإطظت ألداء عاما جلدًسا ٌعؿي وان ئن و الخلُُم ئن -*

اث جددًد على ٌظاعد زم مً  .2العالج و ؤلاضالح أولٍى

 أو آلاؿساد أداء جلُُم مثل حصئُت أطالُب اطخخدام مً جيشأ التي العُىب ًخللى اإلالترح الخلُُم هظام ئن -*

 . آلاخسي  اإلاشسوع حىاهب على جسهص التي اإلاالُت اليظب جدلُل

 ًلي: ؿُما هجملها التي و آلاطاطُت اإلاخؿلباث مً إلاجمىعت الداخلي الخدكُم ًدخاج الـىائد جلً ولخدلُم

ٌ  الاعتراؾ غسوزة  .الداخلي الخدكُم أهمُت و لـاعلُت العلُا ؤلادازة وكبى

 و اإلاىازد جىحُه ئعادة و آلاداء جدظين بؼسع الداخلي الخدكُم هخائج في اإلاعىُين آلاؿساد مىاكشت 

 .اإلاؿبلت اإلاظازاث جصحُذ

 عً مظإولين مشازهت خالٌ مً أداة ول أهمُت و الداخلي الخدكُم أدواث بين الخيظُم غمان 

                                                           
ش ي، مدخذ  1  221م ص 2002 وائل داز عمان، آلاولى، الؿبعت ،الصىاعيت املشزوعاث جقييم و الاقتصاديت الجدوي  دراساث كَس
ص  2003/2004العسبُت  النهػت وداز العسبي الـىس داز مطس، ؾبعت، بدون  ،حديد لعالم حديدة مداخل آلاداء، جقييم اإلادظً، عبد مدمد جىؿُم  2
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 .اإلاىظمت أو اإلاشسوع في اإلاخخلـت ؤلادازاث

 آلاوشان وحمُع جـطُلي هشف شيل في الداخلي للخدكُم النهائُت الىخائج ئًجاد. 

 الظابلت آلاعىام هخائج مع العام هرا للمإطظت الداخلي الخدكُم كُمت ملازهت. 

عخبر يىن  آلاؿساد خالٌ مً السكابت أي الظلىهُت السكابت أدواث مً أداة أًػا الداخلي الخدكُم َو  جأزير ٍو

 اإلاسػىبت آلاهداؾ جدلُم على اإلاإطظت في آلاؿساد جدـيز على العمل خالٌ مً اإلاإطظت في الداخلي الخدكُم

 لِشمل الداخلي الخدكُم هؿاق امخد زم اإلاداطبُت و اإلاالُت بالىىاحي الداخلُين اإلادكلين يهخم وجللُدًا

جب .الدشؼُلُت آلاوشؿت حعىع اإلاداطبُت السجالث ؿان مباشس ػير أو مباشس بشيل الدشؼُلُت الىىاحي  أن ٍو

 اإلادكم ًدلم أن ًجب الدشؼُلُت و اإلاالُت الىىاحي مً هال مع ومظخلل مخىاشن  بشيل الداخلي اإلادكم ًخعامل

  .اإلاالُت و الدشؼُلُت الىىاحي مً هال بين عالكاث ئًجاد و السبـ وزاء مً ومصاًا مىاؿع الداخلي

 .أدائها جقييم و املؤسست هتائج خىل  الداخلي املدقق رأي : الثاوي املطلب

 ئلى اإلاإطظت حظعى التي آلاهداؾ و الـعلي اليشاؽ على حعخمد الخدكُم عملُت اهتهاء عىد النهائُت هخائج ئن

 واؿت مساكبت و مخابعت على ؤلادازة ٌظاعد ؿهى السكابت أدواث مً أداة هى الداخلي ؿالخدكُم جدلُلها،

س خالٌ مً مخسحاتها و اإلاإطظت أوشؿت و العملُاث  ؿهدؾ الخدكُم، لجان أو ؤلادازة مجلع ئلى جلدم جلاٍز

 و الخدلُل لهم ًىؿس الؼاًت هره لخدلُم بىـاءة، مظإولُاتهم أداء على آلاؿساد مظاعدة الداخلي اإلادكم

  1.جدكُلها جم التي باألوشؿت جخعلم التي الخىضُاث و الخلُُم

 بـدظ الداخلي الخدكُم كظم ًلىم آلاداء وؿاعلُت هـاًت وجلُُم ؿدظ الخدكُم هؿاق ًخػمً وعلُه

عخبر اإلاىغىعت الظُاطاث و آلاهداؾ و باإلاعاًير و بالخؿـ الـعلي آلاداء بملازهت آلاداء وجلُُم  مً الىىع هرا َو

 السكابت هظام مً أحصاء الخؿـ و الظُاطاث مً حعخبر خُث السكابُت ؤلاحساءاث جدكُم هى " آلاداء الخدكُم

 به جلىم الري الىلي آلاداء جلُُم عملُت مً هجصء آلاداء مساحعت حظخخدم أخسي  هاخُت ومً الداخلُت،

 أن عىه اإلاظإولين على بخعُين ؿاهه آلاداء جلُُم مجاٌ في هدؿه مً الداخلي الخدكُم ًخمىً وختى ؤلادازة،

 الداخلي الخدكُم للمظإولُاث كائمت وجمخد الخدكُم، عملُت مساخل حمُع في الاطخلاللُت و باإلاىغىعُت ًدظم

                                                           
ت، ؾبعت، بدون  ،الداخليت املزاحعت و الداخليت الزقابت الظىاؿسي، زشق الصحً، الـخاح عبد  1   212م   ص 2002الجامعُت  الداز ؤلاطىىدٍز
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  .اإلاىازد جلً اطخخدام عً اإلاظإولت هي ؤلادازة لخلُُم

خؿلب الـاعلُت و الىـاءة على آلاداء مساحعت جسجىص  آلاداء هخائج بها جلازن  ملبىلت أهداؾ وغع بها اللُام ٍو

 .آلاداء مساحعت لخىـُر اإلاىغىعُت اإلالاًِع مً هبير حصء على ٌعخمد الداخلي ؿالخدكُم الـعلي،

 :إلاداريت لالستشاراث الداخلي املدقق خدماث 1.

 البُاهاث جدلُل و جـظير في خبرجه عً وؿػال مخخلـت عملُاث لعدة جدكُله هدُجت الداخلي اإلادكم لخبرة هظسا

ت الاطدشازاث مجاٌ في اإلادكم خدماث على الؿلب أن هجد ؿاهىا اإلاالُت  هره حشمل و مظخمس جصاًد في ؤلاداٍز

س و جدظين و الىظم جدلُل الخدماث  .خالُا اإلاىحىدة الىظم جؿٍى

  :الخالُت باإلاجاالث الخدماث هره جخعلم

 .بالخىظُم اإلاخخلـت الىظائف وزكابت وجىظُم وجخؿُـ جدلُل بخطىص لها اإلاشىزة جلدًم و ؤلادازة هصح -*

ت و اإلاداطبُت الجىاهب مثل الخاضت الدزاطاث ببعؼ اللُام -*  خؿـ اكتراح و الخىضُاث ئعداد و ؤلاداٍز

 .1لخىـُرها اإلاظاعدة وجلدًم البرهامج

س في الىظس ئعادة باألخسي  أو جلُُم -*  .الخىظُمُت العالكاث و ؤلاحساءاث و للظُاطاث اإلالترح الخؿٍى

 .الاخخُاحاث لخلبُت الداخلي الخدكُم خدماث جلدًم و اإلاإطظت اخخُاحاث جـهم -*

 الخدكُم مهىت حظاهم أن ًجب للمهىت، آلاخالكُت اإلاعاًير و اإلاهىُت ؤلاحساءاث و باإلاعاًير الالتزام حشجُع -*

ت الخدماث هره في هبيرة مظاهمت الداخلي  آلاوشؿت مً عدد في العمل على اللدزة لها جػمً التي الاطدشاٍز

ت باالطدشازاث اإلاخعللت  :وهي ؤلاداٍز

 جلدًم و اللىة و الػعف هىاحي ًددد أن ٌظخؿُع اإلادكم لخبرة ؿىظسا :سياستها ووضع املؤسست جطىيز -أ

ً بشأن مشىزة  .اإلاإطظت في وظُـت أي وجىظُم جيٍى

 جددًد اإلادكم ٌظخؿُع وهىا : إلاهتاج إدارة -ب � طُاطاث و ؤلاهخاج جخؿُـ و اللائمت للعملُاث اإلاالُت زاز

 .علُه السكابت و اإلاخصون

 اخخُاز على اللدزة ًخؿلب الخدكُم بسهامج ألن ؿىظسا :البياهاث معالجت و إلاداريت املعلىماث هظم -ج
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 اإلاداطبُت بالعملُاث الىبير ؤلاإلاام هرلً و البُاهاث إلاعالجت الخاضت اإلاعداث و الىظم في الخىظُمُت الجىاهب

 .اإلاجاٌ هرا في اإلاعسؿت و اللدزة ؿُه جخىؿس اإلادكم ألن

 الحظاباث في العاملين اخخُاز في هـاءة و بـعالُت ٌظاهم أن اإلادكم ٌظخؿُع :التعييىاث و املىظفين إدارة -د

س في ؤلاطهام ٌظخؿُع اهه هما ت باللىي  الخاضت و العامت الظُاطاث جؿٍى  .السواجب و آلاحىز  دؿع وهظام البشٍس

  :1ًلي ؿُما جخمثل : إلاداريت الاستشارة خطىاث مزاخل

ت الخدماث جلدًم عىد الداخلي اإلادكم بها ًلىم التي آلاولى الخؿىة وحعخبر :املشكلت جدديد -أ  الاطدشاٍز

 .ئهجاشه ًيبغي الري العمل و اإلاخىكعت الىخائج و الخدمت جلدًم مً الهدؾ و اإلاشيلت جددًد هي و لإلدازة

 :الخالُت الـسعُت اإلاساخل ئجباع ًدخم الىاكع و :الاستشاريت الخدمت أو املهمت إهجاس -ب

 و الخؿىزة و آلاهمُت مً هبير حاهب على جدىش  الحلائم ي بخلظ اإلاخعللت الخؿىة ئن : الحقائق ي جقص -*

 .الالشمت الخعدًالث وئدخاٌ ، آلاولُت البُاهاث خؿأ أو صحت مً خاللها مً ًخأهد اإلادكم ألن هظسا ذلً

عني اإلالازهت ئحساء و آلاطباب و العالكاث وجدلُل الحلائم جؿبُم على وجدخىي  : الحقائق جدليل -*  أن َو

 .العىاضس بين بالجمع اإلادكم أطلىب ًدظم

ٌ  ضُاػت في الخؿىة هره وجمثل :التىصياث و املقترخاث و الحلىل  صياغت -*  الجهت على وؾسخها الحلى

ٌ  ئًجاد ًخؿلب و مىؿلي بأطلىب اإلاظإولت  ًخمخع أن ًجب لرلً، اإلاىاطب الحل اخخُاز و البدًلت الحلى

 .اإلاىاطبت البدائل كُاض على اللدزة و ؤلابالغ و بالخبرة اإلادكم

 ئبداء و عمُل ليل الخيلـت و الصمً جددًد و العمل جىشَع وجمثل آلاخيرة الخؿىة وحعد : التىفيذ مزخلت -*

 .الالشمت اإلاظاعدة وجىؿير اإلاإطظت مىظـي ئلى الخىحيهاث و الىصح

ت الخدماث ئن  جدظِىه، و آلاداء لخلُُم العام الهدؾ على بالترهيز الداخلي الخدكُم إلدازة حظمذ الاطدشاٍز

ٌ  الداخلي الخدكُم ؤلادازة حظاعد هما   .اإلاهىُت للخدماث وؿعاٌ هفء أداء ئلى الىضى
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 :خالصت

ت وظُـت ؿهى اإلاإطظت، في هامت مياهت الداخلي الخدكُم ًدخل ٌ  ألهه أهداؿها لخدلُم غسوٍز  و الـدظ ًدىاو

ت السكابت على ؤلاشساؾ و العملُاث أداء هـاءة بخلُُم ؿُلىم اإلاىخظم، الخلُُم  على آلاداء جلُُم و ؤلاداٍز

لت مهامهم جأدًت على ؤلادازة أعػاء حمُع مظاعدة أحل مً الخىظُمُت الىخداث مظخىي   ذلً و ؿعالت بؿٍس

ٌ  ؿعالُتها وشٍادة للمإطظت الجُد الظير احل مً  أؿػل إلاياهت وجسكُتها الخدىم دزحت ئلى وللىضى
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 : الخاثمة

 على خفاظا وذلً وحشعبها، حجمها هبر مع خطىضا وخلىكها ممخلياتها لحماًت هبيرة أهمُت املؤطظاث جمىذ

 هره خلىق  لحماًت وذلً داخلُين مدكلين وضع ضسوزة إلى باملظؤولين أدي ما وهرا اطخمسازها، و بلائها

 املداطبُت العملُاث وطالمت عملُاتها طير ًضمً و إلاهماٌ و الخالعب أعماٌ شتى مً ومىحىداتها املؤطظاث

 مخخلف إلى الخعسف خاولىا البدث هرا خالٌ مً و التزوٍس و الؼش و آلاخعاء خاالث مً املالُت الىزائم و

ٌ  املعسفت اهدظاب خلل مً بها ًمس التي املساخل وهرا الداخلي الخدكُم أطاطُاث و املفاهُم  املؤطظت خى

 على العمل و الؼش و آلاخعاء باهدشاف مددودة البداًت في الخدكُم أهداف واهذ بدُث الدزاطت، مىضىع

 جعىز  مع ولىً الحظابُت، للعملُاث ومظخمس وامل جدكُم إلحساء وىطُلت اطخخدمذ خُث خدوثها مً الحد

ت خدماث جلدًم في إطهامهم و املدكلين إمياهُاث  الخدكُم مفهىم جعىز  املالُت خدماتهم حاهب ػلى إداٍز

 و آلاوشعت وافت وجلُُم وفدظ جدكُم على ٌشخمل الحاضس الىكذ في معىاه أضبذ لدزحت هعاكه واحظع

 .للمؤطظت اليلُت آلاهداف لخدلُم هخدمت العملُاث

 ٌ  إلى السحىع مع جعبُلُت دزاطت خالٌ مً إليها جىضلىا التي الىخائج هلدم أن ًلي فُما وطىداو

 بعض إععاء مع هفيها أو جأهُدها بهدف وذلً املىضىع لهرا اخخبازها أزىاء وضعها طبم التي الفسضُاث

 . الاكتراخاث

 : الخالُت الىخائج إلى البدث معالجت أدث فلد الفسضُاث ًخظ فُما

 املخاخت املىازد اطخخدام هفاًت مً الخدلم على ًلىم أداء جلُُم أن في املخمثلت و :آلاوىى الفرضية يخص فيما

 إليها املخىضل الىخائج كُاض على ًلىم آلاداء جلُُم أن إلى جىضلىا فلد صحُدت املؤطظت أهداف جدلُم بؼُت

 املؤطظت أهداف جدلُم بؼُت املخاخت املىازد اطخخدام هفاءة مً للخدلم مظبلا املدددة للمعاًير وفلا

ظاعد س َو  وهرا املؤطظت في باألداء مخعللت معلىماث ًلدم الري الداخلي املدكم العسف مً امللدم جلٍس

 .املدًس ظسف مً اللسازاث مخخلف اجخاذ ٌظاهم هرا وول للمؤطظت املظخلبلي آلاداء جخظ معلىماث

 لليشاظاث الحظُت الظيروزة خالٌ مً للمؤطظت الىابض الللب الداخلي الخدكُم ٌعخبر :الثانية الفرضية

ت العملُت في هأداة حظخعمل وهي  على الاعخماد و وهفاءة بفاعلُت آلاهداف وبلىغ الطعىباث لخجاوش  الدظُيًر
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 ملمين ًيىهىا بأن ًؤهلهم املؤطظت في هبيرة بدزحت ٌظاهم أن شأهه مً ملىماجه بجمُع الداخلي الخدكُم

يىن  املىظفين بين هُبت لديهم فخطبذ املؤطظت في ما بجمُع  خشُت وهرا الخعغ جىفُر على الحسص هىان ٍو

 . املىحصة و املظعسة آلاهداف بلىغ ومىه أخعاء أو ػش أو جأخس أي

 :الدراسة نتائج أما

 آلاخعاء ومً الخالعباث و الظسكت مً ممخلياتها خماًت بهدف أطاطُت وظُفت الداخلي الخدكُم ٌعخبر -

 في الظلبُت الثؼساث إظهاز وبالخالي الداخلي املظخىي  على الجُد آلاداء على العماٌ جدفيز وهرا ، املدخملت

 . املؤطظت

 إحساءاتها جىفُر ومساكبخه الداخلُت السكابت هظام جلُُم في ي آلاطاض العىطس ٌعخبر الداخلي الخدكُم إن -

ٌ  اكتراح و الضعف و اللىة هلاط إبساش وهرلً  .لها املىاطبت الخدظِىاث و الحلى

 مً املىضىعُت الشسوط مً مجمىعت جساعي ان الداخلي الخدكُم وظُفت على حعخمد مؤطظت أي على ًجب -

ٌ  أحل  مً جىفسها الىاحب مً التي املعاًير في الشسوط هره جخمثل الىظُفت، لهره هبيرة فعالُت إلى الىضى

 الري الىاحب الخىظُم إلى الخدكُم، عمل جىفُر وأدواث العمل وهعاق العمل و العلمي الخأهُل إلى اطخلاللُت

ت، ( الخدكُم هىع خُث الداخلي، الخدكُم إدازة ًدىم ت مخخلعت، مسهٍص  وظُفت على اللائمين عدد ،)المسهٍص

 .الجؼسافي وجىشعها املؤطظت وشاط وظبُعت خظب وهرا الداخلي، الخدكُم

 إلاملام و النزاهت مً هبيرة دزحت على الداخلي الخدكُم وظُفت أو مهمت بأداء امليلف الشخظ ًيىن  أن ًجب -

 .العملي باملُدان

ت أداة الداخلي الخدكُم ٌعخبر - س على آلاخيرة هره حعمل بدُث للمؤطظت العامت لإلدازة جابعت إداٍز  جعٍى

 بأداء لها حظمذ التي الشسوط جىفس مً البد الىظُفت هره جدلم وختى الداخلُت السكابت أهظمت وجدظين

 .بفعالُت مهامها

 معاًير عدة فهىان كُاطُت دزاطت في حعخمد التي امللاًِع و املعاًير باخخالف ًخخلف آلاداء جلُُم مفهىم -

 .) الاكخطادًت املؤطظاث أداء مخابعت خاللها مً ًخم مؤطظاث (

 جصحُذ أحل مً أداء جلُُم عليها أوحب املؤطظت فُه حعِش الري املدُغ في الحاضلت الخعىزاث إن -
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اث زالر إلى ًىلظم مخخلف جلُُم وهرا الخعأ وجدازن السأي وإبداء الاهدسافاث  فهىان املؤطظت داخل مظخٍى

 .العاملين أداء وجلُُم السئِظُت آلاوشعت أداء وجلُُم ، الىلي املظخىي  على جلُُم

ٌ  اكتراح و الثؼساث إًجاد على الداخلي الخدكُم ٌظاعد -  بما أداء جلُُم على حظاعد هما املمىىت، الحلى

 على للمؤطظت مظاعدة أداة الداخلُت املساحعت مً ًجعل الري آلامس هرا جلُُم، هرا وهفاءة فعالُت ًضمً

 .)الداخلُت الخدكُم( الداخلُت للمساحعت آلاطاطُت املعلىماث جىفسث إذا آلاداء وجلُُم جدعُم

ٌ  الخدكُم في عليها املخعازف للمعاًير ظبلا الداخلُت املساحعت ممازطت جخم -  مسجبعت معلىماث إلى للىضى

 اطخمساز إمياهُت ومدي الداخلُت السكابت هظام بخلُُم مسابعت معلىماث وهرا للمؤطظت آلاداء بخلُُم

 .الداخلي املدكم جلسزي في امللدم الىصح ظٍسم عً الحالي وشاظها في املؤطظت

 : التوصيات

 :الخالُت الخىضُاث اكتراح ًمىً الرهس الظابلت الىخائج ضىء على

 الىظُفت هره اعخماد حساء مً فىائد مً ًخجىبه ملا وهرا ، فعاٌ داخلي جدكُم اعخماد ضسوزة. 

 د حهدهم مً جللل و املدكلين حظاعد التي املخخلفت آلادواث و املادًت املىازد جىفير  جسهيزهم مً وجٍص

 ..بمهامهم اللُام عىد وفعالُتهم

 س ضمً جىدزج التي الاكتراخاث و بالخىضُاث الاهخمام ضسوزة  مع الداخلُين للمدكلين النهائي الخلٍس

 .الشهاداث إععاء

 فعالُخه مً عالُت بدزحاث آلاهداف بلىغ على ٌظاعد ليشاط معسكل ػير الفعاٌ السكابي الجى جىفير إن 

 .الىفاءة و
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 :المراجع و المصادر قائمة

 الاولى، الطبعت الازدن، والخىشَع، لليشس اإلاظيرة داز اإلاعاصس، الحظاباث جدكُم أإلاطازهت فالح غظان -

2006 

 الحاصلت العمىمُت الاكخصادًت اإلاؤطظاث في الجىدة بضبط وعالكخه الداخلي الخدكُم فالق محمد -

 2010 طىُىدة، ،حامعت الجصائس في الخدكُم إلاهىت الثاوي الدولي اإلاؤجمس 2002 الاًصو  الجىدة شهادة على

ت بين الحظاباث مساحعت محمىد، ًىطف -  لليشس الىزاق الاولى،مؤطظت الطبعت والخطبُم، الىيًر

 2008 الازدن، عمان، والخىشَع،

 بيروث، لليشس، العسبُت اإلاصازف اجحاد الدولُت، اإلاعاًير وفم الداخلي الخدكُم دلُل صبح، ًىطف داود -

 2007 الاولى الطبعت لبىان،

 لليشس العلمُت اإلاعسفت هىىش  داز الخدكُلُت اإلاحاطبُت و الىاحُت مً الخامين الخطُب، زغُب خالد -

 2009 الاولى الطبعت والخىشَع،

ىُت اإلاعاًير حلمي، أحمد -  2005 عمان، حمعُت اإلادكم مجلت الداخلي، للخدكُم اإلاهىُت للممازطت ألامٍس

ت بين الداخلي الخدكُم الىازداث، هللا عبد خلم -  الدولي، الداخلي الخدكُم إلاعاًير وفلا والخطبُم الىظٍس

 2010 ، 1 ط وجىشَع، لليشس الىزاق داز

ت الحظاباث ومساكبت اإلاساحعت بىجين، محمد -  بً الجامعُت، اإلاطبىعاث دًىان الخطبُم، إلى الىظٍس

 2008 - الثالثت، الطبعت الجصائس، عىىىن 

ت بين اإلاساحعت حلمي، الُد أمين -  2004 مصس، الجامعُت، الداز والخطبُم، الىظٍس

 2011 عمان، صفاء داز الاطتراجُجي، اإلاالي والاداء اإلاؤطظُت الحىهمت طالب، فسحان عالء -

 العلىم ولُت الاوظاهُت، العلىم مجلت وجلُُم مفهىم والفاعلُت، الىفاءة بين الاداء مصهىدة، اإلالك عبد -

 2001 الاول  العدد بظىسة، حامعت والدظُير، الاكخصادًت

ت، للخىمُت العسبُت اإلاىظمت -  الشازكت اإلاؤطس ي، الاداء حىدة لخحظين همدخل الاداء وجلُُم كُاض الاداٍز

 2009 اإلاخحدة، العسبُت الامازة

 اإلاصازف في اإلاخاطس ادازة حىل  محاضساث ؤلاطالمُت اإلاصازف في اإلاخاطس ادازة ألدزوبي طهُل محمد -

د 01 ص 2007 فُالدلفُا ؤلاطالمُت  :اهظس الاطالع مً للمٍص

www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date 

 الشمع، عين حامعت )بىىن – شسواث – ادازاث - افساد (اإلاخااطس ادازة حماد، العال عبد طازق  -

ت،  2003 الاطىىدٍز

http://www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date
http://www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date
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 حىل  الثالث الدولي اإلالخلى اإلاؤطظت، في ادازتها وهماذج الاخطاز ًىطف، بىمدًً غىل، فسحاث -

 26الشلف  بىعلي، بً حامعت حظِبت والخحدًاث، الافاق اإلاؤطظاث في اإلاخااطس ادازة اطتراجُجُاث

 2008 فمبرهى 

 اإلاالُت في ماحظخير مرهسة الشسواث، حىهمت جطبُم في الداخلُت اإلاساحعت دوز  الصمد، عبد علي عمس -

 2002/2002ميشىزة غير اإلادًت، حامعت الاكخصادًت، العلىم ولُت واإلاحاطبت،

 الشمع، عين حامعت )بىىن – شسواث – ادازاث - افساد (اإلاخااطس ادازة حماد، العال عبد طازق  -

ت،  2003 الاطىىدٍز

 زطالت والادازي  اإلاالي الاداء ضبط في الداخلي الخدكُم وظُفت دوز  اإلادلل، ًىطف طعُد ًىطف -

 2007 دفعت غصة، الاطالمُت، الجامعت ماحظخير،

غت -  املتوازن  آلاداء بطاقة باستخدام الصناعية املؤسسات أداء ثقييم الصغير، أحمد َز

 اإلاؤطظاث حظُير ماحظخير مرهسة ،ثقييم و قياس الاقتصادية للمؤسسة املايي آلاداء عش ي، عادل -

 2001/2002بظىسة،  خُضس حامعت محمد الجصائس، الدظُير، كظم الصىاعُت،

ش ي، مدحذ -  عمان، آلاولى، الطبعت ،الصناعية املشروعات ثقييم و الاقتصادية الجدوى  دراسات كَس

 2002وائل  داز

 الفىس داز مصس، طبعت، بدون  ،جديد لعالم جديدة مداخل آلاداء، ثقييم اإلاحظً، عبد محمد جىفُم -

 2003/2004العسبُت  النهضت وداز العسبي

 طبعت، بدون  ،الداخلية املراجعة و الداخلية الرقابة الظىافسي، زشق الصحً، الفخاح عبد -

ت،  م   2002الجامعُت  الداز ؤلاطىىدٍز
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 :الملخص
 و للمعلىماث مصدزا ٌعد حُث الاكخصادًت، اإلاؤطظت في آلاطاطُت الىظائف مً الداخلي الخدكُم ٌعد

 أداء جلُُم في الداخلي الخدكُم دوز  لخبين الدزاطت هره حاءث هىا ومً اإلاصداكُت، و الجىدة ذاث البُاهاث

ت الاكخصادًت اإلاؤطظت  مظخلبال، الاًجابُت الاهحسافاث وجدعُم الظلبُت الاهحسافاث ججىب كصد الجصائٍس

 .مصالحها ول مظخىي  على العلالوي الدظُير إضفاء شأهه ًم وهرا

 .الاكخصادًت اإلاؤطظت آلاداء، جلُُم الداخلي، الخدكُم الخدكُم، :املفتاحية الكلمات

 

Résumé : 

L’audit interne est considéré parmi les activités nécessaires dans l’entreprise financière, puisqu’il est 

considéré comme la source des informations et la qualité et la crédibilité des données et pour cela 

était cette étude pour montrer le rôle de l’audit interne à évaluer le travail de l’entreprise financière 

Algérienne afin d’éviter les dérivations négatifs et la consolidation des dérivations positifs dans le 

future et ceci la gestion rationnelle impartie au niveau de tout ces intérêts. 

Les mots clés : 

L’audit, l’audit interne, l’évolution de la performance, l’entreprise économique. 
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