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 : الملخص 

هدفت هره الدزاسة إلى جسليط الضىء على الدوز الري ثؤدًه السقابة الداخلية في ثحسين 

ألاداء البنىك ، وذلك من خالل الحعسف على مفهىم هظام زقابة الداخلية ومكىهات ووسائله باإلضافة 

 .إلى إلاجساءات ، ومن ثم مدي مساهمحه في ثحسين ألاداء

وقد خلصت الدزاسة إلى أن ثطبيق هظام زقابة داخلية ٌساهم في ثحقيق ألاهداف التي ثصىل 

 .إليها املؤسسة والري بدوزه ًبرش املسحىي الجيد لألداء البنىك

ة . الكلمات املفحاحية ، هظام السقابة الداخلية ، ألاداء ، ثقيم ، ألاداء ، البنىك ثجاٍز

 

Résumé  

L’étude vise à claire le crole de contrôle interne dans 

l’amélioration de la performance des banques, et ceci a travers 

l’indentification du concept de système de contrôle interne et ses 

composants, ses moyens, en plus des procédures, puis connaître 

jusqu'à quel pont, il participe dans l’amélioration de performance. 

Arrivé au terme de ce travail, nous concluons par : l’application 

d’un système de contrôle intense efficace, il joue un crole considérable 

dans la réalisation des objectifs prévues par l’entreprises. Qui a son 

tour met  en crédence le niveau de performance des banques. 

Mot clés ; système contrôle interne, la performance, évaluation du 

rendement, les banques commerciales.  
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:  مقدمة 

للد شهد العالم جعىرا هبيرا في مجاٌ إلاكخصادي بعد جحىالث السياسيت وإلاجخماعيت وخاصت 

الاكخصادًت الذي عزفها اللزن املاض ي فياهذ لهذٍ الخحىالث أزار مباشزة على املحيغ الاكخصادي حيث أنها 

ذا ما أدي إلى الاَخمام بىظام الزكابت الداخليت  مسذ حجم املؤسساث التي أصبحذ جخميز بىبر حجمها َو

حمي مصالح املؤسست ا خغ دفاع كىي ًضمً ٍو  .بئعخباَر

ذا ما جعلبه  حيث ٌعخبر هظام الزكابت الداخليت هظاما لضبغ ألاداء وجحليم ألاَداف ميشىدة َو

 البىىن واملؤسساث املاليت مً جأَليها والىمى مً بىياهتها 

فعىد جعبيم واحترام مخعلباث واجزاءاث هظام ركابت الداخليت بشيل جيد ومىاسب حسخعيع املؤسست 

. جلييم أدائها فهى املزأة التي حعىس وضع املؤسست مً مخخلف جىاهبها

:  وبىاءا على ماسبم هعزح إلاشياليت الخاليت 

ت؟   هيف ٌساَم هظام الزكابت الداخليت في جحسين ألاداء البىىن ججاٍر

ت هعزح ألاسئلت الفزعيت الخاليت  ٍز :  واهعالكا مً إلاشياليت الجَى

 ماَى هظام الزكابت الداخليت ؟  -1

 ماهي إجزاءاث هظام الزكابت الداخليت ؟  -2

  ؟ ٌماَى جلييم ألاداء وماهي مؤشزاث -3

فيت ؟  -4  مامدي فعاليت هظام الزكابت الداخليت في البىً الفالحت والخىميت الٍز

:  الفزضيات الدراسة 

  ةهظام الزكابت الداخليت لد دورا أساا ي في البىىن ججاري  -

 ًخميز هظام الزكابت الداخليت بئجزاءاث جضمً السير حسً  -

 جلييم ألاداء َى حشخيص الصخت املاليت للبىً  -

 .ٌساعد هظام الزكابت الداخليت في جلييم ألاداء البىىن -

:  أهمية الدراسة 

ًلعب هظام الزاكبت الداخليت دورا َاما في البىىن لخحليم ألان وسالمت املصزفيت حيث جىمً أَميت في 

ا العين الساَزة . الخاجت امللخت إلى محيغ ركابي ٌساعد املؤسساث املاليت لخحليم أَدافها بئعخباَر



 امللدمت العامت 

 

 ب
 

أهداف الدراسة  

 .إبزاس أَميت هظام الزكابت الداخليت بئعخباٍر العمىد الفلزي للمؤسساث املاليت -

ت  -  الترهيز على دور الزكابت الداخليت في جحسين اداء البىىن ججاٍر

 أَميت ألاداء ملا له كدرة على حشخيص الخالت املاليت للبىىن  -

:  أسباب اختيار املوضوع 

. إن اخخيارها لهذا املىضىع ليس مً كبيل الصدفت إهما ٌعىد ألسباب املىضىعيت وأسباب الذاجيت

ألاسباب املوضوعية  

ت لىظام ركابت الداخليت  -  حاجت املؤسساث الجشائٍز

 عدم وجىد جعبيم فعلي للزكابت داخل مؤسساث  -

:  ألاسباب الذاثية 

 امليل الشخص ي إلى احترام أم مهىت الزكابت في املؤسست ماليت  -

 ا مىا بأَميت الزكابت ودورَا فعاٌ في املؤسساث ماليت قديصث -

:  الصعوبات الدراسية 

:  مً صعىباث التي واجهخىا أزىاء الدراست 

فيما ًخص الدراست الخعبيليت فهي العىصز ألاهثر صعىبت التي واجهخىا فمً الصعب أن هحصل على 

ت مهىيت . جميع املعلىماث وهذلً عدم شفافيت والخماظل في جلدًم بعض إلاسخفساراث أو الىزائم بحجت سٍز

:  منهج الدراسة 

ذا مً خالٌ جمع وجحليل مخخلف املعلىماث املخعللت بمىضىع  اعخمدها على املىهج الىصفي الخحليلي َو

فيت . الزكابت الداخليت في جزكيت ألاداء بىً فالحت والخىميت الٍز
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حدود مكانية وسمنية 

:  حدود مكانية 

جزجبذ َذٍ الدراست بىيفيت ممارست الزكابت في البىىن وهئسلاط على واكع حاٌ باليسبت لبىً الفالحت 

فيت ووالت  "  مسخغاهم"والخىميت الٍز

حدود الشمنية  

خيت للزكابت الداخليت والبىً  اعخمدها في الدراست على حدود سمىيت مخخلفت فخم الخعزق للجذور الخاٍر

فيت فحددها  فيت وعىدا الليام بئجزاء اسلاط على حاٌ البىً الفالحت والخىميت الٍز الفالحت والخىميت الٍز

.  2016 إلى 2015املجاٌ الشمني مً 

:  هيكل الدراسة 

بىاءا على ألاَداف والفزضياث املىضىعيت سابلا ، في حدود إلاشياليت املعزوحت وان الاخخيار على 

:   فصٌى على الىحى الخالي 3الخلسيم إلى 

الذي ًخضمً جالر مباحث ، سيعخمد أساسا بمفاَيم ومزجىشاث اساسيت حٌى هظام : الفصل ألاٌو 

. الزكابت الداخليت مً جحدًد وضبغ ملفهىم وميىهاث والاجزاءاث وعالكخه بىظام املزاجعت الداخليت

ت وجلييم : الفصل الثاوي  الذي ًىلسم بدورٍ إلى زالر مباحث ، فسيدىاٌو مفاَيم حٌى البىىن ججاٍر

ت . ألاداء وإبزاس أَميت هظام الزكابت الداخليت في جحسين أداء البىىن ججاٍر

الذي بدورٍ ًحىي على زالزت مباحث ، فسيعخني بخلدًم البىً الفالحيت والخىميت : الفصل الثالث 

فيت ووالت مسخغاهم ومدي فعاليت هظام الزكابت الداخليت في البىً الفالحت ، وجليم ألاداء بىاسعت أسلىب  الٍز

. الخحليل ألافلي
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 تمهيد
 ادلستخدمة العمل آليات يف التكنولوجي التقدم عن الناتج الداخلية الرقابة نظام أىداف و مفهوم يف التطور أدى

 ادلقومات و ادلبادئ من رلموعة وجود و الداخلية، الرقابة نظام مكونات و نطاق اتساع ضرورة إىل األعمال بيئة يف
 العمليات تنفيذ سياسات و إجراءات تطوير و العمليات، و األنشطة تنفيذ مسؤولية و لسلطة واضح حتديد و األساسية،

 يضمن و أصول ادلؤسسة على احلفاظ من النظام يتمكن حىت الداخلية الرقابة نظام فاعلية تقييم عن بيانات تسجيل و
 ادلبحث يتناول مباحث، ثالثة إىل الفصل ىذا يف سنتطرق لذا ادلؤسسة، أىداف حتقيق إىل تؤدي اليت السياسات تنفيذ
 فيتناول الثالث ادلبحث أما الداخلية، الرقابة تنفيذ طرق و إجراءات الثاين ادلبحث و الداخلية، الرقابة نظام ماىية األول
. ادلراجعة مع الداخلية الرقابة عالقة
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الداخلية  الرقابة نظام ماىية :األول المبحث
 و ناحية من أدائها فاعلية مدى تقييم و قياس رلال يف اإلدارة خلدمة أداة عامة بصفة الداخلية الرقابة نظام ديثل

 يركز اليت ادلراجع أىم من الداخلية الرقابة نظام يعد ،كما أخرى ناحية من األخرى الرقابة أدوات و أنواع فاعلية مدى
. ادلؤسسة يف ادلراجعة بعملية قيامو عند ادلراجع عليها

 
الداخلية  الرقابة نظام مفهوم :األول المطلب

 لقدد تعددت التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور اليت مر هبا، وبتعدد ادلعرفُت لو 
 :الداخلية الرقابة لنظام ادلقدمة التعاريف بعض نورد سوف لذلكو

 األول التعريف
 مجيع يف و األفراد اإلدارة رللس و العليا اإلدارة بتدعيم تتأثر عملية"  الداخلية الرقابة بازل جلنة عرفت لقد
 عملية ىي بل زلدد، وقت يف تؤدي اليت أو السياسات اإلجراءات من رلموعة رلرد ليست ىي و الوظيفية، ادلستويات

عن إنشاء الثقافة  مسؤولُت العليا اإلدارة و اإلدارة رللس يعد و ادلؤسسة الوظيفية داخل ادلستويات مجيع يف مستمرة
"  1ادلناسبة لتنفيد الرقابة وادلراقبة مستمرة لتقييم مدى كفاءهتا ، كما جيب أيضا مشاركة مجيع األفراد يف عملية الرقابة

 الثاني التعريف
 اإلداري التنظيم ختطيط تشمل الداخلية الرقابة فان القانونُت للمحاسبُت األمريكي ادلعهد تعريفات ألحد وفقا

 و أعمالو يف الكفاية تنمية و عليها االعتماد درجة و احملاسبية البيانات دقة اختبار و أصولو على للمحافظة بادلشروع
 2ادلرسومة اإلدارية السياسات تنفيذ تشجيع

 الثالث التعريف
 ىو رلموعة الداخلية الرقابة نظام "OECCAالفرنسية  ادلعتمدين احملاسبُت و احملاسبُت اخلرباء منظمة حسب

 على اإلبقاء احلماية، بضمان ادلتعلق، اذلدف حتقيق اجل من ادلؤسسة يف التحكم على تساعد اليت الضمانات من
 و" السابقة العناصر دوام على اإلبقاء اجل من ادلؤسسة نشاطات إجراءات و طرق تطبيق و ادلعلومات نوعية و األصول

ادلعتمدين  و احملاسبُت احملاسبُت اخلرباء منظمة طرف من 1977 سنة قدم التعريف ىذا أن إىل األخَت يف نشَت
(OECCA .)

 الرابع التعريف
 الطرق كل و التنظيمية اخلطة "ىو الداخلية الرقابة فنظام ادلعتمدين، للمحاسبُت الكندي ادلعهد حسب

 فعالية تشجيع و احملاسبية البيانات صدق و دقة ضمان األصول، محاية أجل من ادلؤسسة داخل ادلعتمدة وادلقاييس
 ."ادلرسومة للسياسات وفقا السَت على احملافظة على اإلبقاء و االستغالل،

 
                                                           

مرهسة لىيل شهادة ماطتر ، جامعت أهلي مضد أولحاج بويسة  دور املراجعة الداخلية في منح القروض إلاستثمار ، لعسوض هبيلت وزمضاوي هاديت ،  1

 39 ، ص 2013طىت 
 26 ،ص 2011 ألاولى، الطبعت ألازدن، عمان، املوشعون، و هاشسون شمصم املساجعت، أأوو  هيبت، أبو محمد طلبت حامد 2
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الخامس  التعريف
 نظام" فان ( IAG)للمراجعة  الدولية ادلعايَت وضعت اليت (IFAC)ادلراجعة  لتطبيق الدولية اذليئة حسب وعلى

 األىداف دعم بغية ادلديرية، طرف من ادلطبقة اإلجراءات و الطرق رلموع و التنظيمية، اخلطة على حيتوي الداخلية الرقابة
 الفعال و ادلنظم السَت إمكانية لضمان ادلرسومة األىداف ىذه لألعمال، الفعال و ادلنظم السَت إمكانية لضمان ادلرسومة

 مدى حتديد األخطاء، و الغش اكتشاف األصول، محاية اإلدارية، السياسة ترام اح على تشمل األىداف ىذه لألعمال،
. 1"ادلصداقية ذات احملاسبية ادلعلومات إعداد يف ادلستغرق الوقت كذلك و احملاسبية الدفاتر كمال

 :التايل التعريف نستنتج سبق ما خالل من و
 ادلقاييس و الضمانات و اإلجراءات و الطرق من رلموعة و تنظيمية خطة عن عبارة ىو الداخلية الرقابة نظام إن

درجة اإلعتماد  و احملاسبية البيانات دقة اختبار و األصول محاية على تساعد اليت ادلؤسسة طرف من ادلطبقة و ادلعتمدة
عليها ، هبدف حتقيق األىداف ادلرسومة وتشجيع تنفيذ السياسات ، وفعالية اإلستغالل ، لتنفيد الرقابة وادلراقبة ادلستمرة 

  .لتقييم مدى كفاءهتا
 

 الداخلية الرقابة نظام مكونات :الثاني المطلب
طبيعة  و التنظيمي اذليكل ادلؤسسة، حجم باختالف وذلك ألخرى، مؤسسة من ختتلف الداخلية الرقابة إن

 : 2 وىي جيد رقايب داخلي نضام أي يف تتوفر أن جيب أساسية عناصر ىناك ولكن العمل،
 ؛الرقايب احمليط 
 ؛زلاسيب نظام 
 رقابية إجراءات. 

 :الرقايب احمليط -1
 و للمؤسسة أمهيتها و الداخلية الرقابة لنظام األقسام رؤساء و العليا اإلدارة فهم و نظر وجهة يعٍت الرقايب احمليط

 :التالية األسس يشمل
 ختطي أي عدم إىل يؤدي الذي األمر ادلوظفُت، بُت ادلسؤوليات و الوجبات لتقسيم إطار ىو و تنظيمي ىيكل .1

الوصول  ألجل ادلؤسسة قبل من ادلوضوعة السياسات حسب اصلازىا مت الواجبات ىذه أن و لواجباتو شخص
فصل  خالل من وذلك عليها يعتمد مالية معلومات توفَت و ادلوجودات على احملافظة و التشغيل يف الكفاءة إىل

 :التالية الرئيسية ادلسؤوليات
 ؛سلولة سلطة قبل من التعامل حتويل 
 ؛السجالت يف القيد 
 بادلوجودات االحتفاظ. 

                                                           
 الطبعت الثاهيت، الجصائس، املطبوعاث الجامعيت، ديوان التطبيليت، املمازطت و الىنسر  إلاطاز: الحظاباث التدكيم و املساجعت طواهس، التهامي محمد 1

 85-84 ص ، 2005
 82 ،ص 2004 الثاهيت، ألازدن،عمان،الطبعت التوشيع، و لليشس وائل داز العلميت، و الىنسيت الىاحيت مً التدكيم الى مدخل التميمي، هادر 2
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 كل مستوى كفاءة درجة و الداخلية الرقابة نظام تقييم و فحص األساسية وظيفتو الداخلي للتدقيق قسم وجود .2
 من  نظام جزء الداخلي التدقيق التدقيق، جلنة إىل أو العليا لإلدارة األقسام وتقدًن تقارير بشأهنا من قسم أو

 اإليفاء بالتزماهتا وكفاءهتا  و ألجل مستوياىا مجيع يف و اإلدارة دلساعدة ادلؤسسة داخل ينشأ الداخلية الرقابة
 . االقًتاحات و الدراسات االستشارات، التقييم، التحليل، خالل من ذلك

 من ادلوضوعة و اإلجراءات السياسات أن من لتأكد العليا لإلدارة (األمان صمام)ىو  الداخلي التدقيق قسم إن
 أكثر حرية توفر التنفيذية اإلدارة عن الداخلي ادلدقق استقاللية أن و كما صحيحة، بصورة تطبيقها مت قد اإلدارة قبل

 جلنة مع أو التنظيمي اذليكل يف مستوى بأعلى مرتبطا ادلدقق يكون أن جيب ذلذا و خوف، بدون و بواجباتو للقيام
 .التدقيق
 1زلاسيب نظام -2

 حتليل، مجع، لتعُت، اإلدارة قبل من ادلوضوعة األساليب و اإلجراءات و السياسات من يتكون احملاسيب النظام
 نظام جود و بدون جيد داخلية رقابة نظام ىناك أن يكون ديكن ال ذلذا و ادلؤسسة، أنشطة حول التقرير و قيد تصنيف،
 :يشمل اجليد احملاسيب النظام و جيد زلاسيب
 ؛السجالت من للقيد كأساس مستندات و أدلة 
 مسؤوليا  مبينا و ادلختلفة ادلستويات و األقسام حسب مبوبا حسابات دليل و احملاسبة لقسم التنظيمي ىيكل 

 ؛ادلوظفُت من موظف كل
 ؛النشاط عمليات سلتلف و ادلؤسسة وسياسات إجراءات يبُت دليل 
 ىذه ادلوازنات، بُت من و التقديرية ادلوازنات مع فعليا اصلازه مت ما مابُت ادلقارنة إجراءات و تقديرية موازنات 

 و موازنة التدفقات الرأمسالية، ادلوازنة اإلدارية، ادلصاريف و التوزيع و البيع مصاريف اإلنتاج، البيع، موازنات
 .العامة ادليزانية و اخلسائر و األرباح موازنة كذلك

 :رقابية إجراءات -3
 تتكون و (العمليات) النشاط على رقابية إجراءات عمل اإلدارة على احملاسيب النظام و الرقايب احمليط إىل باإلضافة

 :خالل من العمليات ضمان من للتأكد إتباعها جيب اليت السياسات و اخلطوات من الرقابية اإلجراءات
 جيب و ألخرىا أوذلا من عملية بأي القيام من شخص ألي السماح بعدم ذلك و الواجبات بُت الفصل  

 ؛الداخلية الرقابة نظام تقوية إىل يؤدي الذي األمر االحتفاظ، و القيد التحويل، بُت الفصل
 ؛السجالت يف احلقيقية (ادلبالغ)القيم  قيد من التأكيد و األنشطة على التدقيق 
 جرد عمل و مسؤولية جهة من بتحويل إال إليها للوصول السماح عدم و السجالت و ادلوجودات على احملافظة 

 ؛أية اختالفات على االستفسارات و الدفاتر يف مسجل ىو ما مع اجلرد نتيجة مقارنة و دلوجودات دوري
 ؛(النشاط)التعامالت  مجيع بشأن مسؤولة جهة من حتويل وجود 
 السجالت يف ادلفيدة العمليات لتأكيد كافية أدلة. 

                                                           
  84-83ذهسه،ص  طبم التميمي،مسجع هادر 1
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 متداخلة و مًتابطة الداخلية الرقابة مكونات أن ذكرت األمريكية ادلؤسسات مساعدة جلنة فان 1992 سنة ويف
 1التايل من تتكون و بعضها، مع

 :من يتكون و :الرقايب احمليط -1
 ؛األخالقية القيم و الكرامة - أ

 ؛اجلدارة و الفنية بادلقدرة االلتزام - ب
 ؛التدقيق جلنة - ت
 ؛اإلدارة نوعية و فلسفة - ث
 ؛التنظيمي ىيكل - ج
 ؛الواجبات و ادلسؤوليات توزيع - ح
 ؛التوظيف إجراءات و سياسات - خ

 .ادلخاطر حتديد -2
 االتصال خطوط و ادلعلومات -3
 .النشاط على السيطرة -4
 أعاله ادلذكورة لألمور اإلجراءات تنفيذ متابعة و لتدقيق قسم وجود أي ادلتابعة، -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 254 ،ص 2007 الجامعیت،إلاطكىدزیت، ،الداز زجعت ا الم في الحدیثت التطواث لطفي، الظید أمین 1
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" COSO"تقرير – مكونات الرقابة الداخلية  : (01-01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 255 ص ذكره، سبق مرجع لطفي، أحمد السيد أمين:المصدر
 
 

 
 

 العمليات التقرير المالي اإللتزام

 

المتابعة 

 

المعلومات واالتصال 

 

أنشطة الرقابة  

 

تقييم المخاطر   

 

بيئة الرقابة    



 مدخل إلى نظام الرقابة الداخلية  :                                         الفصل األول 
 

7 
 

 الداخلية الرقابة أىمية و أىداف :الثالث المطلب
الداخلية  الرقابة أىداف :األول الفرع

 :1 األيت يف مشروع أي أو وحدة أي أو مؤسسة اي يف الداخلية الرقابة لنظام الرئيسي اذلدف يتمثل
 ". حتقيقها إىل تسعى اليت الفرعية التشغيلية األىداف و ، ادلنشأة يف العاملُت تصرفات و سلوك بُت التنسيق و التوفيق"

 ما أساس على احلجم كبَتة ادلؤسسة عن احلجم صغَتة ادلؤسسة يف العام الرئيسي اذلدف ىذا حتقيق خيتلف و
 :يلي

 :احلجم صغَتة ادلنشأة يف - أ
 ادلؤسسة لصاحب وية الشف أو ادلكتوبة التعليمات خالل من مباشرة بطريقة العام الرئيسي اذلدف ىذا يتحقق

 .العاملُت ىؤالء طريق عن أعمال من اصلازه يتم دلا ادلتابعة لعملية مباشرتو عند يومية بصورة فيها للعاملُت
 :احلجم كبَتة ادلنشاة يف - ب
 :التالية اجلوانب خالل من اذلدف ىذا يتحقق

 ؛ادلستويات كل على ادلسؤوليات و السلطات من كل بُت العالقة توضيح و حتديد -
 ؛ادلنشاة موظفي من موظف كل مهام و اختصاصات حتديد -
 :وضع خالل من ذلك يتم -
 اإلداري للتنظيم متكاملة تنظيمية خريطة 
 ادلنشأة نشاط عناصر دلختلف اللوائح و اإلجراءات من رلموعة. 

 الداخلية الرقابة أىمية :الثاني الفرع
 و أنواعها اختالف على االقتصادية الوحدات دتارسها اليت االقتصادية الربامج و األنشطة نطاق اتساع و إن زيادة

 ىذا و الوحدات ىذه داخل اإلدارة لفاعلية مستقل داخلي تقييم على احلصول يف الرغبة إبراز و زيادة إىل أدى أشكاذلا
 نظام قوة و صلاح مدى على يتوقف حيث الرقابة أدوات أىم من تعترب اليت و الداخلية الرقابة عمل نطاق يف يدخل ما

: 2يلي ما الداخلية الرقابة
 .سلتلفة برامج و أنشطة من الوحدة بو تقوم ما أداء تقييم و متابعة و رقابة فعالية و كفاءة و صلاح -1
 .منهم لكل ادلوكلة األنشطة و األعمال أداء و تنفيذ رلال يف الوحدة يف العاملُت أداء كفاءة زيادة -2
 .الوحدة برامج و ألنشطة قبل من ادلوضوعة النهائية األىداف حتقيق مث من و ادلطلوبة النتائج تدقيق مدى -3
حتديد  و وضع سبيل يف ومساعديو ىو جهود من يبذلو وما خطوات من اخلارجي ادلراجع بو يقوم ما مدى -4

 مراجعتو بإجراءات خاص تفصيل من يشتملو ما و الربنامج ىذا نطاق و مراجعتو لربنامج ادلالئم اإلطار
 .التدقيق موضوع ادلنشأة أو الوحدة أنشطة لعمليات و

                                                           
 2009 التوشيع،ألازدن،الطبعت ألاولى، و لليشس السايت داز املعلوماث، جكىولوجيا البيئت في التدكيم و الداخليت الحظبان،السكابت طويلم أحمد هللا  عطا 1

 74،ص
 60 الظابم،ص املسجع هفع طسايا، الظيد  محمد 2
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 حىت يتمكن وقوعها قبل ادلنشاة ىذه برامج و أنشطة تنفيذ عند أخطاء أو اضلرافات أي اكتشاف على ادلساعدة -5
أمكن  كلما وقائية رقابة الوقت نفس يف تكون أن جيب اليت السليمة الداخلية الرقابة جوىر ديثل و جتنبها،

 .ذلك
 الداخلية الرقابة أنواع :الرابع المطلب

 النحو على ىي و الداخلي الضبط و احملاسبية الرقابة و اإلدارية الرقابة أنواع ثالثة على الداخلية الرقابة تشمل
 :التايل
 إدارية رقابة :األول الفرع

شلكنة  كفاية أكرب بتحقيق ما يرتبط هبا من وسائل وإجراءات هتتم أساسا و للمشروع التنظيمية اخلطة تتضمن و
 :1أمهها من لعل وسائل، عدة تطبيق خالل من اإلدارية السياسات بتنفيذ االلتزام ضمان مع

 ،؛ادلعيارية التكاليف ادلوازنات 
 ؛اإلحصائي التحليل 
 ؛(احلركة و الوقت دراسة)العمال  دراسة 
 ؛اجلودة على الرقابة 
 ؛للمشروع التنظيمي اذليكل خرائط و التوضيحية، األشكال و البيانية الرسوم 
 ؛العاملُت تدريب برامج 
 ؛الكفاءة و األداء تقارير 

شلا ىو جدير بالذكر أن مثل ىذه الوسائل وإجراءاهتا إمنا ترتبط بطرق غَت مباشرة مع السجالت ودفاتر احملاسبية ، 
:  مها اإلدارية الرقابة بشان شلا أوجد لنا اجتاىُت رئيسيُت يف حتديد دور ادلراجعة اخلارجي

إداري  ىدفها أن إىل استنادا اإلدارية الرقابة إجراءات و وسائل تقوًن و فحص عن ادلراجع مسؤولية عدم يرى .1
ىذه  إن خاصة، ظروف يف ادلراجع يتبُت أن ذلك من ويستثٌت ادلراجعة، برنامج على تأثَتىا عن فضال بطبيعتو
فقط  ىنا ينبغي إن أجلو من أعدت عما ادلالية القوائم تعبَت مدى على عالقة أو تأثَت ذلا اإلجراءات و الوسائل

 .بادلشروع اإلدارية الرقابة نظام تقوًن و فحص يف يتواىن أال
 خطط ادلشروع أن ذلك اإلدارية، الرقابة إجراءات و وسائل تقوًن و ادلراجع فحص عن ادلراجع قيام ضرورة يرى .2

 أن دراسة عن فضال ادلايل، مركزه على و ادلشروع نشاط نتائج على مباشرا انعكاسا أثارىا تنعكس سياساتو و
 .برنارلو يف خيتارىا اليت العينة حجم حتديد يف ويسهم ادلراجع يهم إمنا اإلدارية الرقابة إجراءات و قواعد

 
 
 
 

                                                           
 27-26،ص  2011 ألاولى، الطبعت ألازدن، موشعون، و هاشسون شمصم املساجعت،داز هيبت،أأوو  أبو محمد طلبت حامد 1
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المحاسبية  الرقابة :الثاني الفرع
 نشمل كامل الوسائل واإلجراءات اليت هتتم بتحقيق من دقة البيانات احملاسبية واالعتماد عليها، وسواء كان ذلك

 :يلي ما إىل نشَت الوسائل ىذه من و حتليلها و عند عرضها أو تبويبها مرحلة يف أو البيانات ىذه تسجيل مرحلة يف
سليم مبا يشملو ذلك من عناصر رئيسية ، واليت يقصد هبا العناصر اليت ال بد من توفرىا يف أي  زلاسيب نظام .1

و  اليوميات األويل، القيد سجالت تشمل) اجملموعة ادلستندية ، واجملموعة الدفًتية : ىي و زلاسيب نظام
تشمل )ادلالية  التعليمات رلموعة و (احملاسبية التقارير و ادلالية القوائم و األستاذ، دفاتر النهائي، القيد السجالت

 (........ ادلالية،  القرارات اعتماد وسلطات ادلستندية، الدورات ادلستخدمة، السجالت احملاسيب، الدليل :عادة
ذلك يالعناصر ادلساعدة واليت يقصد هبا عادة الوسائل اآللية واإللكًتونية اليت ديكن إستخدامها  ما إىل و

 .احملاسيب للنظام الفعالية و الكفاءة من مزيد لتحقيق
 تطابق ادلطابقات، أي إجرءات ادلقارن بُت عناصر سلتلفة يف تبويبها ولكنها ذات طبيعة واحدة لتحقق يف مدى .2

 :ذلك أمثلة من و متعددة سجالت يف ادلوجودة قيمتها
 

 الدفاتر  يف و التفصيلية احلسابات بُت و العام األستاذ دفًت يف ادلوجودة اإلمجالية، احلسابات بُت ادلطابقة إجراء 
 الطرق عند إتباع .... ادلساعدة، اليوميات دفاتر و العام اليومية دفًت بُت كذلك و التعليمية، أو ادلساعدة
 .اخل.....االصلليزية أو الفرنسية كالطريقة :الدفاتر من األنواع ىذه مثل حتتوي اليت احملاسبية

 األرصدة ذلذه الالزمة وية التس التسويق، كشوف إعداد خالل من بالبنوك النقدية األرصدة بُت ادلطابقة  
 البنوك حسابات بكشوف عنها يرد ما مع ادلؤسسة بدفاتر

 بدفاتر ادلثبتة األرصدة على مصادقتهم يف يرد ما متابعة خالل من ادلوردين أو العمالء أرصدة بُت ادلطابقة 
 .ادلؤسسة

 ىو ما  مع (اخل..... البضاعة بادلخازن بالصندوق، كالنقدية)األصول  لعناصر الفعلي اجلرد نتيجة بُت ادلطابقة 
 .التاريخ نفس يف السجالت و بالدفاتر ثابت

 باجملميع أو األرصدة ، أو هبما معا ، على فًتات دورية متعددة  ادلراجعة، موازين  
 الداخلية للمراجعة ادلؤسسة عمليات إخضاع. 
 ادلالية القوائم حتتويها اليت النتائج تفسَت و ادلايل التحليل. 
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 الداخلي الضبط :الثالث الفرع
 العمل يكون كأن مستمرة بصفة ادلشروع لعمليات التلقائي الضبط إىل تؤدي اليت اإلجراءات و الوسائل كافة بو يقصد
 و العمل سَت حسن يضمن شلا تلقائيا الوقت نفس يف لو مراقبا و أخر فرد لعمل متمما ادلؤسسة أفراد أحد بو يقوم الذي

 1 .فعال وقع إذا مالئم وقت يف اكتشافو أو الغش أو األخطاء يف الوقوع تالقي و ادلشروع أموال على احملافظة
 :يلي ما خالل من يتحقق الداخلي الضبط و

 ؛العمل تقسيم 
 ؛بوضوح ادلسؤوليات و السلطات و االختصاصات حتديد 
 اليت عن تلك األصول على باحملافظة ادلتعلقة الواجبات فصل يتم كأن) ادلختلفة الوظيفية ادلسؤوليات بُت الفصل 

 وليس .أو ضياع استعمال سوء أي من ادلؤسسة موجودات محاية ديكن حبيث (السجالت ختتص بإثباهتا يف
 الضبط و الرقابة احملاسبية من كل إجراءات و وسائل تقوًن و فحص عن ادلراجع مسؤولية حول خالف ىناك

 .ادلالية القوائم على داللة الشخصي حكمو على الداخلي إذ أهنا تؤثر بشكل مباشر على ما يقوم بو و
 

 الداخلية الرقابة تنفيذ طرق و إجراءات :الثاني المبحث
 و واضحة و ادلسؤولية السلطة خطط تكون أن ىو مناسب إجراءات نظام وضع يف البداية نقطة أن الشك

 .الداخلية الرقابة نظام تقييم طرق و مقومات بدراسة ادلبحث ىذا يف نقوم وذلذا سليمة،
 

 الداخلية الرقابة نظام مقومات :األول المطلب
 2السليم الداخلية الرقابة نظام يف التالية الرئيسة ادلقومات توفر من البد أنو على التدقيق يف الباحثون جيمع

 إداري تنظيمي ىيكل .1
 :يلي مبا ادلنشأة يف التنظيمي اذليكل يتسم أن جيب الداخلية الرقابة فاعلية لتحقق و

 ؛ادلنشأة أىداف لتحقيق التنظيمية اخلطط اذليكل ىذا ديثل أن -
 ؛الفرعية و الرئيسية األىداف بُت التنسيق الًتابط ضرورة -
 ؛ادلسؤولية و السلطة خطوط وضوح -
 .النسيب الثبات مع ادلوضوعة اخلطط بساطة و مرونة -

 سليم زلاسيب نظام .2
 : يلي مبا احملاسيب النظام يتسم أن جيب الداخلية، الرقابة فاعلية لتحقيق و

 ؛الثبات و بالوضوح وتتسم مبادئ مفاىيم على احملاسيب النظام يقوم أن -
 التأكد من و احملاسبية العمليات جدية من للتحقق فنية إجراءات و أساليب و طرق احملاسيب النظام يتضمن -

 ؛ذلا التبويب سالمة و دقتها
                                                           

 29ذهسه، ص طبم هيبت،مسجع أبو محمد طلبت حامد 1
  128-127،ص 2009 ألاولى، التوشيع،ألازدن،الطبعت و لليشس السايت ،داز إلادازيت ألاعماو على عاطف،السكابت السحيم عبد شاهس 2
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 ؛(خارجية و داخلية)مستنديو  رلموعة على احملاسيب النظام مشل -
 ؛العمل تقييم مبدأ إتباع -
 .ادلالية القوائم و التقارير من مناسبة رلموعة على احملاسيب النظام يعتمد أن جيب -

 الواجبات لتنفيذ التفصيلية اإلجراءات .3
 .ألخرىا أوذلا من بعميلة واحد شخص يستأثر ال حبيث ادلختلفة الدوائر بُت الواجبات تقييم مراعاة جيب

 ادلناسبة ادلراكز يف وصلهم و األكفاء ادلوظفُت اختيار .4
 مبا ادلشروع يف العاملُت لتدريب مرسوم برنامج ادلختلفة، ادلشروع لوظائف دقيق وصف من ذلك يتضمن وما

. ادلناسب ادلكان يف موظف كل ووضع اختيارىم حسن يتضمن
  فيو عالية لتحقيقكفاية وذلك ادلختلفة ومراحلو ادلشروع إدارة يف األداء رقابة .5

 ىذه عن اضلراف أي وجد ما وإذا ، وادلرسومة ذلا ادلخطط األداء مبستويات االلتزام ضرورة مالحظتو جيب وشلا
 .مباشرة غَت أو ادلباشرة بالطريقة إما الرقابة أداء وتتم لتصحيحو الكفيلة اإلجراءات وضع و دراستو فيجب ادلستويات،

  اآللية الوسائل كافة استخدام .6
 على احملافظة و السجالت، و الدفاتر يف ادلسجلة احملاسبية البيانات ودقة صحة من التأكد تكفل بطريقة ذلك ويتم

 .اختالس أو تالعب أي من ادلشروع أصول
 

 الداخلية الرقابة نظام تطبيق مبادئ :الثاني المطلب
 :1التايل النحو على الداخلية الرقابة نظام لتطبيق ادلبادئ من رلموعة يضم عاماً  إطارا بازل جلنة أصدرت

 الرقابة ىيكل : األول المبدأ
 و ادلؤسسة يهدد اخلطر الذي لفهم ادلهمة والسياسات االسًتاتيجيات على مسؤوالً  اإلدارة رللس يكون أن جيب

 . الداخلية الرقابة نظام كفاءة مبراقبة تقوم اإلدارة بأن التأكد و مستواه تقييم و حتديده
  الداخلية بالرقابة العليا اإلدارة عالقة : الثاني المبدأ

 تطوير و اإلدارة رللس بواسطة حتديدىا مت اليت السياسات و االسًتاتيجيات تنفيذ على مسؤولة العليا اإلدارة تعترب
 تفويض من والتأكد ، السلطات و ادلسؤوليات يف ادلتمثل ادلؤسسة ىيكل على احملافظة و اخلطر مراقبة و العمليات

. النظام ىذا وفعالية كفاءة مدى ومراقبة ادلناسبة الداخلية الرقابة نظام لسياسة واضح حتديد ووضع السلطة
 الداخلية الرقابة لممارسة األخالقية لمعايير وتحديد العليا اإلدارة : الثالث المبدأ

 اليت األخالقية واليت جيب أن يلتزم هبا ادلراجعون و  معايَت حتديد عن مسؤوالن العليا واإلدارة اإلدارة رللس يعترب
 .إخل..... الظن إساءة و التشكك عدم ، ادلبادرة روح ، األخطاء تصيد عدم (اإلرشاد و النصح ابدأ)،  تتضمن

 ادلستويات مجيع يف العاملُت جلميع أمهيتها توضيح و ادلؤسسة داخل الداخلية الرقابة إنشاء و حتديد جيب كما
. الداخلية الرقابة نظام عملية يف دوره فرد كل يعلم حىت الوظيفية

                                                           
 21،ص  2009 ألاولى، الطبعت املظیرة،عمان، التجازيت،داز البىون في السكابت جحليم و الشاملت الجودة أحمد، طمیر محمد 1
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 المؤسسة أىداف لتحقيق المخاطر وتقييم الداخلية الرقابة نظام : الرابع المبدأ
 على العمل و ادلؤسسة أىداف حتقيق تعرقل اليت ادلخاطر لطبيعة إدراكا الفاعل الداخلية الرقابة نظام يتطلب

 .تقييمها
 مستمر نشاط الداخلية الرقابة :الخامس المبدأ

 يتطلب كما ادلؤسسة يف اليومية األنشطة من متكامالً  جزء تكون و مستمرة بصورة الرقابة أنشطة تنفذ أن جيب
 سلتلف يف الرقابة من عالياً  مستوى يضمن و العمل مستويات مجيع يضم رقايب ىيكل تصميم الفعال الداخلية الرقابة نظام

 .العمل أقسام
 1العمل تقسيم أىمية و الداخلية الرقابة :السادس المبدأ

 .ادلختلفة الوظائف بُت الفصل الفعال الداخلية الرقابة نظام يتطلب
 الفعال المعلومات نظام و الداخلية الرقابة : السابع المبدأ

 العمليات عن تطابق و الداخلية مالية بيانات عن شامل و كاف قدر توفَت الفعال الداخلية الرقابة نظام يتطلب
 ادلعلومات نظام يكون أن جيب و القرار باختاذ ادلرتبطة األحداث و اخلارجي السوق عن ادلعلومات توفَت جيب كما

 و الوسائل يتضمن و ادلؤسسة العمليات أنشطة مجيع يغطي و ادلناسب الوقت يف موثقة معلومات يقدم و مناسباً 
 .األمان و للحماية ادلناسبة الًتتيبات

 االتصال ونظام الداخلية الرقابة نظام : الثامن المبدأ
 الكامل الفهم لديهم العاملُت مجيع أن من للتأكد فعالة اتصال قنوات توفَت الفعال الداخلية الرقابة نظام يتطلب

 يف ادلناسب للشخص الالزمة ادلعلومات التوصيل يتم وحىت العمل ألداء الالزمة اإلجراءات و السياسات و للمسؤوليات
 . ادلناسب الوقت
 الداخلية بالمراجعة الداخلية الرقابة عالقة : التاسع المبدأ

 داخلية مراجعة إدارة يستلزم ذلك و مستمر دوري أساس على مراجعتها تتم أن بد ال الداخلية الرقابة تتحقق لكي
 بصورة تقييمو يتم حىت اليومية األنشطة من كجزء اخلطر عناصر حتديد و الداخلية الرقابة نظام تنفيذ على تعمل فعالة
 .دورية

 الداخلية المراجعة تقارير توجيو : العاشر المبدأ
 ىذه حياد و استقالل لضمان ادلراجعة جلنة إىل أو اإلدارة رللس إىل الداخلية ادلراجعة إدارة تقارير توجو أن جيب

 .العليا اإلدارة إىل آخر تقرير يوجو كما اإلدارة
 داخليا الرقابة نظام تقييم : عشر الحادي المبدأ

 عدم أو خطاء أي اكتشاف حالة يف ادلراجعة جلنة أو الداخلي ادلراجع بواسطة الداخلية الرقابة نظام تغيَت يتم
 جيب كما ادلناسب اإلداري ادلستوى إىل ادلناسب الوقت يف ويقدم بذلك تقرير عمل ويتم الداخلية الرقابة نظام كفاءة
 . اإلدارة رللس و العليا اإلدارة جانب من اختاذىا الواجب التصحيحية اإلجراءات حتديد

                                                           
 23-22الظابم،ص  املسجع احمد،هفع طمیر محمد 1
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 الداخلية المراجعة تقارير توجيو : عشر الثاني المبدأ
 مع يتناسب أن جيب لكن و ادلؤسسة حجم عن النظر بصرف داخلية رقابة نظام وجود تتطلب الرقابية السلطات

 كان العمل،وكلما بيئة يف حتدث اليت التغَتات طبيعة و يواجهها الذي اخلطر نوع و ادلؤسسة أنشطة تعقيد ودرجة طبيعة
 .فعاال نظاما كان العوامل ذلذه مالئما الداخلية الرقابة نظام

 الداخلية الرقابة نظام تقييم وطرق خطوات :الثالث المطلب
ادلعمول  الداخلية الرقابة أنظمة تقييم و دراسة ضرورة جيب ، الداخلية الرقابة أنظمة تقييم طرق عن احلديث عند

 .ادلراجعة إجراءات عليها ستطبق اليت هبا داخل الشركة ، وذلك كأساس ديكن االعتماد عليو لتحديد نطاق االختبارات 
 

 الداخلية الرقابة نظام تقييم خطوات : األول الفرع
:  1التالية اخلطوات خالل من زلل الفحص ادلنشأة يف الداخلية الرقابة نظام وفحص بدراسة احلسابات مدقق يقوم أن ديكن

 الداخلية الرقابة نظام ىيكل فهم : األوىل اخلطوة -
 (الرقابة أساليب و احملاسيب النظام)الداخلية  الرقابة نظام عن الكافية ادلعرفة حيقق أن احلسابات مدقق على جيب

 اليت ادلستندات إىل الرجوع وكذلك ، ادلنشأة داخل ادلختلفة ادلستوايات يف أشخاص من استفسار طريق عن وذلك
 مدقق يستطيع ، الداخلية الرقابة نظام ذليكل كاف فهم على للحصول الوظائف و ، الداخلية الرقابة نظام توصف

. غَتىا و التدفق و خرائط ، االستقصاء قوائم مثل أساليب من العديد استخدام احلسابات
 الرقابة سلاطر حتديد :الثانية اخلطوة -

 عن بذلك يقوم أن احلسابات دلدقق ديكن و الرقابة سلاطر حتديد ىي الداخلية الرقابة تقييم لعملية الثانية اخلطوة
 الضعف توثقمواطن أن جيب كذلك التدقيق، ألوراق توثيقها وضمنها و تسجيلها جيب و القوة و الضعف مواطن طريق

 وقد ، للتدقيق الالحقة باإلجراءات مسيت بذلك ألهنا تربط نتائج تقييم النظام اجلسر، تدقيق بأوراق يسمى فيما القوة و
 الالزمة ادلخاطر تقدير ادلدقق على ، الشاملة التدقيق عملية تطوير عند أنو على التدقيق معايَت من ( 400 ) ادلعيار نص
 . ادلالية البيانات مستوى على

 االلتزام اختبارات :الثالثة اخلطوة -
 على ادلوظفُت حتث أن ادلنشأة إدارة على وجيب ، الرقابة أساليب أن من التحقق هتدف ىذه اخلطوة اختبارات

 علم على يكون لكي منهم، واحد لكل ادلخصصة ادلهام وأداء تدريبهم طريق من األساليب و اإلجراءات االلتزام هبذه
 . منو مطلوب ىو وما مبسؤولياتو

 : الداخلية الرقابة نظام تكون مراحل يوضح التايل الشكل و
 
 
 

                                                           
 215-214،ص  2009 الطبعت الثاهيت، ،ألازدن، الطباعت،عمان و التوشيع و لليشس املظیرة املعاأسة،داز الحظاباث املطازهت،جدكيم فالح غظان 1
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 النظام احملاسيب 
قائمة 

 االستقصاء 

 اخلرائط التنظيمية 
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سلاطر الرقابة متدنية 

 الفعالية والتكلفة

ىل يؤثر ختفيض سلاطر 
 الرقابة عل التكلفة
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 التكلفة على
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100% 

 لمخاطر عالي معدل حدد
 في وتوسع الرقابة

 األساسية االختبارات
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 الداخلية الرقابة نظام تقييم طرق :الثاني الفرع
إىل  بل ضعتها اإلدارة و كما األنظمة تلك على مؤسسة ألي الداخلية الرقابة أنظمة تقييم و فحص يقتصر ال
 : 1يلي ما ادلطبق النظام على للتعرف ادلدققون يستخدمها اليت الوسائل ،ومن الفًتة يف ىي كما دراستها
 :االستبيان .1

 عن اإلجابات من للتأكد لإلجابة ادلشروع موظفي إىل توجو االستفسارات و األسئلة من قائمة عن عبارة ىي
 :ىي مزايا الطريقة ذلذه و النظام قوة على للحكم العينية االختبارات طريق

 ؛التطبيق سهولة 
 ؛ األسئلة مرونة 
 الوقت توفَت.  

 :االستبيان عيوب
 ؛موحدة بصيغة مطبوعة ذج النما ألن مشروع كل ظروف مراعاة عدم 
 ؛الدقيقة التفاصيل يف يتغلغل ال 
 أخرى استفسارات أية إجراء عدم و الغَت على االعتماد إىل يقود االستبيان وجود. 

 التذكَتي ادللخص .2
 ال  ومن عيوهبا أهنا .نقطة أي عن يغفل ال و سليم داخلية رقابة نظام أسس و قواعد بوضع ادلراقب يقوم أن ىو

 .حدى على مدقق لكل مًتوك ادللخص ىذا و كتايب تدوين إىل تقود
 الوصفي التقرير .3

 يعاب و زلاسبتها، و النظام يف الضعف نقاط حتديد و ادلشروع يف ادلتبعة اإلجراءات بوصف ادلدقق يقوم أن ىو و
 .الرقابة نظام جوانب مجيع لتغطية التأكد صعوبة و للنظام ادلطول الشرح تتبع صعوبة يف عليو

 التنظيمية اخلرائط دراسة .4
 ىذه على يعاب و الداخلي الرقابة نظام يقيم دراستو خالل من و التنظيمية اخلرائط بدراسة ادلدقق يقوم أن ىو و

. الداخلي الرقابة نظام متانة درجة استخالص و رسم صعوبة الطريقة
 :احملاسيب النظام فحص .5

 على حيكم مث ادلستندية الدورة و ادلستندات كذلك و منشئيها أمساء و السجالت بفحص ادلدقق يقوم أن ىو و
 . مشروع بكل اخلاصة الظروف على تركز الطريقة ىذه أن إال النظام، متانة

 ادلدقق بإمكان و للرقابة الداخلي النظام متانة و كفاية درجة على احلكم ىو و اذلدف حتقيق ىو وسيلة أي من اذلدف
 .شاملة الوسيلة تكون ان على اذلدف حتقيق سبيل يف أكثر أو وسيلتُت بُت جيمع أن

 
 

                                                           
 201-200 ص 2009التوشيع،عمان،ألازدن،الطبعت ألاولى  و لليشس املظتلبل والعلمي،داز الىنسر  الحظاباث جدكيم السفاعي،علم الخطيب،خليل خالد 1
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 الداخلية الرقابة نظام خصائص :الرابع المطلب
 النظام فاعلية عدم إىل يؤدي بإحداىا إخالل أي و األساسية باخلصائص الداخلية للرقابة سليم نظام أي يتصف

 1ىي و
 :تنظيمية خطة -1

 و ادلسؤولية و للسلطة واضحة حدود مع باستمرار التطوير و للتعديل قابلة أي مرنة و مبسطة تكون أن جيب
 جعل ديكن حبيث الواجبات بتقسيم ذلك و عليها حياسب و باألصول حيتفظ و التشغيل لوظائف التنظيمي االستقالل
 مجيع عمل يكون أن جيب و اإلدارة، ىذه يف جيري ما على للرقابة وسيلة ىي و إدارة، أي خارج ادلوجودة السجالت
 ىذه لتباشر السلطة تفويض تسَت أن جيب و لو عالية كفاية حتقيق مع للعمل منتظم تدقق إىل ليؤدي منسقا اإلدارات
 .تعارض االختصاصات جتنب و تنظيمية خرائط يف واضح بشكل حتدد و ادلسؤولية
 :وليات ؤ ادلس و االختصاصات حتديد -2

 يعهد و ذلك عن ادلسؤولة اإلدارة ىي عادة و لشخص األصل على باحملافظة أي األصل عن السجل فصل
 احملافظة عن ادلسؤول الشخص الن األصل على احلفاظ تتوىل اليت اإلدارة خارج السجل فيكون أخر لشخص بالسجالت

 قيمة عن بسجل أخر شخص حيتفظ أن جيب زلاسبتو ديكن حىت و شخصيا، استخداما استخدامو يف الفرصة لديو تكون
 إىل عليو احلفاظ مسؤولية تركت إذا السلعي ادلخزون مثل األول بعهدة الذي األصل كميات و

 صرف بأمر سبب ألي حيدث عجز أي تغطية بإمكانو يصبح ادلخازن سجالت يف تسجلو عن ادلسؤول الشخص نفس
 يف شخص كل أن أي ادلسؤولية حتديد جيب و الدفًتي الرصيد مع الفعلي اجلرد يتفق حىت ادلخازن سجل يف بقيده

 ينسب عملو يف خطأ أي بأن يقُت على ألنو تنفيذه يف الدقة يراعي أن عليو و عنو مسؤول و عملو نطاق يعلم ادلشروع
 :إىل ادلسؤولية تنقسم و غَته على يلقيو أن يستطيع لن و مباشرة إليو

 ؛السجالت و ادلمتلكات و األصل على احملافظة مسؤولية 
 ادلعُت الشخص بو ادلكلف العمل أداء مسؤولية. 
 2الكفاية من عال مستوى على العاملُت من ىيئة -3

 والتزامهم أعماذلم أداء يف احلريصُت و ادلدربُت العاملُت بدون الداخلية للرقابة جيد نظام على ضلصل أن ديكن ال
 ديكن بشكل العمل تقوًن صعوبة يسبب ذلك الن العاملُت ىيئة يف النقص عدم و ادلشروع إدارة تعليمات و بسياسات

 .الداخلي الضبط حتقيق من
 :ادلصروفات و الدخل و اخلصوم و األصول على تسجيلية إجراءات إجياد -4
 :لألصول مادية محاية . أ

 االحتياطات كافة اختاذ فيجب احلريق أو ذلا ادلادية السرقة من أو اجلوية العوامل من األصول على احملافظة وىي
 الذايت التفاعل من ادلواد محاية و مالئم شكل يف ادلخازن كإعداد األصول على اجلوية العوامل تأثَت الستبعاد الالزمة الفنية

                                                           
  174،ص  2009 التوشيع،عمان، و لليشس أفاء املاليت،داز املعامالث مساجعت السماحي، عباض محمد هواف 1
 176-175الظابم،ص  املسجع هفع السماحي، عباض محمد هواف 2
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 و األمانة خيانة وللحريق وتأمُت خسارهتامن  ، السرقة أخطار ضد ادلمتلكات على التأمُت إىل اللجوء كذلك و
 . لألصول ادلادية احلماية ىي ىذه األخطار،
 :بالعمل القيام يثبت ما إجياد . ب

 بان كإثبات بتحرير مذكرة أو اخلتم أو عليها بالتوقيع العملية أو ادلستند على التسجيل يظهر أن جيب أنو ىو
 .بو قام الذي مسؤولية حدود يف أصلز قد العمل

 :عمل من مامت مراجعة . ت
 طريق عن أدتو الذي العمل مسؤولية قبل قد الشخص أن من التأكد أو اصلازه مت الذي العمل دقة من التأكد ىو

 .الداخلية الرقابة نظر جهة من أمهية لو ذلك ألن عليو توقيعو
 :احلسابية الدقة . ث

 القيد دفاتر و ادلساعدة األستاذ دفاتر استعمال و إجراءاتو و ذاتو حد يف ادلزدوج القيد منها عديدة وسائل ذلا
 واستخدامها احملاسبية اآلالت كذلك و للسجالت احلسابية الدقة حتقق على تساعد كلها اإلمجالية واحلسابات األويل

. احلسابية األخطاء تقليل و منع على يساعد
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 المراجعة مع الداخلية الرقابة عالقة :الثالث المبحث
 واالعتماد عمل واضحة آليات إتباع منها يتطلب مؤسسة ألي التنظيمي اذليكل يف الداخلية ادلراجعة وظيفة إن

 بالوظائف الداخلية ادلراجعة عالقة توضيح ديكن بالتايل و إليها، ادلتوصل النتائج دقة على احلرص و سليمة منهجية على
 .اخلارجية ادلراجعة مهنة أيضا و الداخلية الرقابة كذلك و األخرى

 
 الداخلية بالمراجعة الداخلية الرقابة عالقة :األول المطلب
: 1 التالية النقاط يف الرقابة بعملية الداخلي ادلراجع اىتمام ينحصر
 والرقابة و التوجيو التنظيم، التنسيق، التخطيط، :ىي و الفرعية الوظائف من رلموعة من اإلدارية الوظيفة تتكون .1

 ؛الداخلي ادلراجع اصلازىا يف بفاعلية يشاركو اليت و للمدير الرقابة وظيفة تعترب
و  ادلوضوعة القوانُت و اللوائح و بسياسات االلتزام مدى مراجعة و ادلالية و الداخلية ادلراجعة نشاط يشتمل .2

قيام  فان ولذلك انتظامها  اإلجراءات والعمليتا للتحقق من كفاءهتا ومدى كافة و لألنشطة تشغيلية مراجعة
 ؛أىدافها حتقيق يف اإلدارة مساعدة على يعمل ادلراجعات بتلك الداخلي ادلراجع

تزويد  على الداخلي ادلراجع قدرة يدعم ادلؤسسة داخل التشغيلية األنشطة عن الداخلي ادلراجع استقاللية  .3
 ذلك فان ادلخطط لألداء للوصول الفعلي األداء مسار ضبط على تعمل الرقابة أن فطادلا الرقابة، بفعالية اإلدارة
 . الرقابة عملية حتقيق يف الداخلية ادلراجعة على اإلدارة اعتماد على يؤكد

 : يلي فيما العالقة ىذه توضيح ديكن و الداخلية الرقابة نظام مع وطيدة عالقة الداخلية للمراجعة إن
 أىداف من ادلراجعة الداخلية دورا يف نظام الرقابة الداخلية وىذا عن طريق مساعدهتا يف حتقيق األنواع ادلختلفة 

 اخلاصة كمراجعة اإلجراءات ادلالية أىدافها بلوغ على ادلؤسسة إدارة تساعد فهي الداخلية الرقابة نظام
 إىل باإلضافة حتقيقو وما مت .بو القيام جيب ما على الوقوف خالل من ىذا و النمو االستمرارية، بادلردودية،

 ؛الشأن ىذا يف التهديدات و الفرص أىم حتديد و حتقيق
 اإلجراءات  متابعة و مراجعة خالل من ذلك و التشغيلية األىداف بلوغ يف دور ذلا الداخلية ادلراجعة أن كما 

 ؛ادلؤسسة داخل ادلختلفة التشغيلية
 والنصوص  يتماشى قرارات و إجراءات من اختاذه يتم ما أن من التأكد على تعمل الداخلية ادلراجعة أن كما 

 أن مبعٌت ذلذه التشريعات سلالفة أي أو تعارض أي ىناك ليس أنو و ادلؤسسة بو تنشط الذي البلد يف القانونية
 ادلراجعة فان و ىكذا التشريعية، الناحية من يربره ما لو ادلؤسسة داخل يتخذ قرار أو إجراء أو عمل كل

 .للرقابة التشغيلية األىداف يف أيضا دور ذلا الداخلية
 الرقابة لنظام مكملة حلقة األخَتة ىذه كون خالل من كذلك الداخلية للمراجعة الدور ىذا رؤية ديكن و
 بذلك مكونة الوقت نفس يف و التنظيم داخل االتصال عملية و للمعلومات اجليد التسيَت ضمان على تعمل و الداخلية

                                                           
 44الظابم،ص املسجع هفع آخسون، الظوافسر،و زشق فتحي 1
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 خالل من سليمة بصورة متابعتها و أىدافها وضع ذلا يتسٌت حبيث ادلؤسسة ظلو يف تعمل رقايب جو كلو الرقايب النظام مع
. عملية التقييم والتعريف األخطار احمليطة هبا يف إليها تعتمد لإلجراءات معايَت وضع

 
 الخارجية بالمراجعة الداخلية الرقابة عالقة :الثاني المطلب

 و الداخلية ادلراجعة بُت مقارنة يلي فيما و ادليدان، نفس يف بالعمل اخلارجي ادلراجع و الداخلي ادلراجع يقوم
 :1اخلارجية ادلراجع
 :االختالف أوجو -1

 و األنظمة تلك فعالية و الداخلية الرقابة أنظمة قوة من التأكد ىو الداخلية للمراجعة األساسي اذلدف إن 
 ؛زلاسبية بيانات من عنها ينتج ما
 ادلالية القوائم دتثيل قدرة ضلو احملايد الفٍت الرأي إبداء يف فيتمثل اخلارجية للمراجعة األساسي اذلدف إن 

 ؛ادلايل مركزىا و االقتصادية الوحدة أداء لنتائج ادلنشورة
 لتعليمات  خيضع الداخلي فادلرجع.اخلارجي ادلراجع بنظَته مقارنة الداخلي ادلراجع استقالل مدى اختالف 

 فهو اخلارجي اإلدارة كما وأهنا تقوم بتعيينو ، فهو تابع ذلا ويتلقى أوامر اليومية ، بل صلد أن ادلراجع أوامر و
 ؛الفحص زلل االقتصادية الوحدة إدارة نفوذ عن دتاما مستقال يعترب و زلايد شخص

 عمل نطاق يتحدد بينما االقتصادية، الوحدة إدارة احتياجات على بناءا الداخلي ادلراجع عمل نطاق يتحدد 
 .السائد احملاسيب العرف و للقانون وفقا اخلارجي ادلراجع

 التأىيل و الكفاءة درجة من اخلارجي ادلراجع يف توفرىا ينبغي ادلتطلبات من كثَتا أن أيضا االختالف أوجو من و
 .ادلهنة ديارس لكي الالزمة االختبارات و الزمنية الفًتة و العلمي

 من األول ادلستفيد إن القول ديكن ادلهنة، شلارسة متطلبات و االستقالل درجة و اذلدف اختالفات إىل باإلضافة
 .اخلارجية األطراف من غَتىم و ادلسامهُت ىو اخلارجية للمراجعة األساسي ادلستفيد بينما اإلدارة، ىو الداخلية ادلراجعة
 :التشابو أوجو -2
 الداخلي يقصد للضبط فعال نظام ود وج و اخلارجي، و الداخلي ادلراجع من لكال ادلشًتكة ادلصلحة حيث من 

 ؛ منها احلد أو التالعب أوجو و األخطاء، حدوث منع
 نظام  جود و تركة ادلش مصلحتهما من أيضا كالمها يهتم بادلراجعة ادلالية للعمليات اليت يقوم هبا ادلشرع أي 

 .ادلالية القوائم إلعداد ادلعلومات توفَت على يعمل مالئم زلاسيب
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 األخرى بالوظائف الداخلية المراجعة عالقة:الثالث المطلب
جيب على ادلراجع أن يقوم بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية كخطوة أوىل لبدء عملية التدقيق لذا على ادلدقق 
احلصول على فهم كاف للنظام احملاسيب ولنظام الرقابة الداخلية ، لغرض التخطيط لعملية التدقيق وتطوير طريقة فعالة 
لتنفيذىا ، وعلى ادلدقق استخدام اجتهاده ادلهٍت لتقدًن سلاطر التدقيق وتصميم إجراءاتو للتأكد بأهنا قد خفضت إىل 
ادلستوى األدىن ادلقبول ، فإذا نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية تؤثر على طبيعة إجراءات ادلراجعة ادلطلوب استخدامها 

 : ونطاق الفحص الذي جيب أن يقوم بو مدقق احلسابات ، وكذلك جيب على ادلراجع بداية أن يتحقق من أمرين
  مالئم للمؤسسة وطبيعة نشاطها – ادلخطط –أن يكون نظام الضبط الداخلي ادلرسوم : األول  
  التحقق من مدى االلتزام بتطبيق ىذا النظام كما ىو سلطط لو: الثاين. 

مبا أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من رقابة زلاسبية ورقابة داخلية وضبط داخلي ، فإن مسؤولية ادلراجع حول ىذه 
 : األنظمة تتضح من خالل مايلي 

 : الرقابة احملاسبية  . أ
يعترب ادلراجع مسؤوال عن نظام الرقابة احملاسبية كوهنا ذات صلة بعملية التدقيق ومدى دقة البيانات احملاسبية 

ادلسجلة بالدفاتر ومدى إمكانية االعتماد عليها ، ومدى داللة القوائم ادلالية للوضع ادلايل الفعلي للمؤسسة عن الفًتة 
ادلالية زلل الفحص كذلك محاية أصول ادلنشأة النقدية وغَت النقدية من االختالس والتالعب ، واكتشاف األخطاء كذلك 

جيب على ادلراجع أن يبذل عناية خاصة ذلذا النظام كونو ذات أثر جوىري يف عملية التدقيق ادلرتقبة ، لذلك أوضحت 
معايَت التدقيق على ادلدقق فهم النظام احملاسيب ولنظام الرقابة الداخلية لغرض التخطيط لعملية التدقيق ، وللتعرف على 

 : تصميم النظام احملاسيب وطريقة عملو وجيب على ادلدقق أن حيصل على فهم النظام احملاسيب لتشخيص وفهم
 طوائف للمعامالت الرئيسية لعملية ادلؤسسة؛ -
 كيف بدأت ىذه ادلعامالت؛ -
 السجالت احملاسبية ادلهمة وادلستندات ادلساندة واحلسابات اليت تتضمنها البيانات ادلالية؛ -
طريقة معاجلة التقارير احملاسبية وادلالية ، منذ نشوء ادلعامالت اذلامة واحلاالت األخرى لغاية تضمينها يف البيانات  -

 .ادلالية
 الرقابة اإلدارية  . ب

ال يعترب ادلراجع مسؤوال عن دراسة وتقييم الرقابة اإلدارية يف ادلؤسسة زلل الفحص ، حيث أن ىذا النوع من 
الرقابة يهدف إىل تنفيذ السياسات اإلدارية وفقا للخطة اليت مت وضعها ، وإن إلزام ادلراجع بفحص نظام الرقابة الداخلية 

سيوسع من مسؤولية ويلغي عليو عبئا كبَتا خاصة وأن وجود أو عدم وجود نظام الرقابة اإلدارية ال يؤثر على برنامج 
 .التدقيق الذي يقوم بوضعو مدقق احلسابات
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 :الفصل خالصة
 
 العملية ىذه جلعل و أىدافو بلوغ لضمان حسنة بصورة مراقبتو عليها حيتم ادلؤسسة داخل عمل بأي القيام إن

 ىذه درجة ولقياس تطبيقها، ضمان و لتنظيمها الشروط و القواعد بعض وضعت الالزمتُت الفعالية و بالكفاءة تتمتع
 بالتايل و النظام ىذا قوة و ضعف نقاط دلعرفة وسائل ادلراجع يستعمل حيث ادلراجعة إىل ادلؤسسة تلجأ الفعالية

 خطوات كانت كفء كان كلما الرقابة،حيث فعالية بدرجة مرىونا يكون األخَت ىذا عمل و الالزمة التصحيحات
. سهولة أكثر أو عددا اقل ادلراجع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاوي جحسين 

أداء بىون التجاريت عن 

طريم هظام الركابت 

 الداخليت
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جمهيد  

 

بن جُُِم ألاداء ًدخل مٖاهت مخميزة إلاا له مً ؤهمُت في جددًد ٌٓاءة البىْى وهدي جدُِّ ؤهداًه ، ال 

ت جٌسض كليها اجباث وحىدها وذلٗ مً خال٘ جدظين ؤدائها  طُما وؤن البىْى وخدر هٌظها ؤمام مىاًظه ٍُى

ابت الداخلُت لخِلُل مً ألاخؼاء  وشٍادة كىاثدها وجخٌٍُ مخاػس لرلٗ بإن مً الاحدز وطم هـام ُز

. واإلاخالٌاث

ومً خال٘ ذلٗ طِخم جِظُم الٌصل بلى زالزت اإلاباخث ألاجُت  

 مٌاهُم خ٘ى جُِم ألاداء بالبىْى  : ااملحح  ألاول -

ت  : ااملحح الثاوي -  ماهُت البىْى ججاٍز

ابت الداخلُت في جدظين ؤداء بىْى : ااملحح الثالح - . دوز ُز
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 مفاهيم حوو جلييم  داء الملىون التجاريت :لااملحح  ألاو 

ان مىطىق جُُِم ألاداء آدظب اهمُت خاصت، هـسا لخؼىزاث الاُخصادًت اإلالاصسة ًمً الظسوزي 

للجىء ؤلادازة الى جُُِم ألاداء لخلسي كلى دزحت جدُِّ الا هداي وملدالث الدشوُل الٌللُت

مفهوم جلييم  داء ألاأسملابه  :لااطلب  ألاو 

ت ، واإلاادًت  ِت التي ًخم ًيها اطخخدام اإلايشإة إلاىازدها البشٍس ٌلسي ألاداء كلى ؤهه هى اولٖاض للؼٍس

. بالشٖل الري ًجللها ُادزة كلى جدُِّ ؤهداًها ، ؤي ؤهه ٌلخبر اولٖاطا لظلْى ألاًساد في اإلااطظت

سجٕص كلى هخاثج في جهاًت الٌترة "  ت الىخاثج اإلادِِت ًلال ٍو بن جُُِم ألاداء ًٖىن بلد بهتهاء ألاداء الٌللي وملًس

ولِع الدشوُل الُىمي وكىد جُُِم ألاداء هدخاج بلى مِازهت ألاهداي اإلادِِت مم ألاهداي اإلاخؼؼت طىاء 

ُِت ؤو مالُت جخللّ بالظُىلت والسبدُت " ٔاهذ هره ألاكداي بهخاحُت ؤو حظٍى

  1ًمًٕ بهجاش ؤطباب جُُِم ألاداء ًُما ًلي: ؤطباب جُُِم ألاداء: 

ت ؛  -  مظاهدة الِسازاث ؤلاداٍز

ير الخىزُّ ؛  -  جًى

 بمداد اللاملين بخودًت كٕظُت كً ألاداّء؛  -

 طمان كدم بهما٘ اللامل والخيبا بِدزاجه ؛  -

ت ؛  -  اإلاظاكدة في اطخخدام الِىي البشٍس

ل

طرق جلييم  داء ألامراحله  :لااطلب الثاوي 

ًدخل ألاداء مٖاهت مخميزة إلاا له مً ؤهمُت في جددًد ٌٓاءة اإلااطظت ومدي جدُِِها ألهداًها ملخمدا في 

. ذلٗ ػَس ومساخل ملُىت

 : ًمًٕ جُُِم ألاداء مً خال٘ مجمىكت مً ألاهـمت ومً ؤبسشها : ػَس جُُِم ألاداء  -1

 :مً الىاخُت اإلاالُت  -1-1

ت  - ؤ ت ؤطلىب للخِدًس ًِخض ي جسحمت : هـام اإلاىاشهاث الخِدًٍس ٌلخبر هـام اإلاىاشهاث الخِدًٍس

 .الِسازاث اإلاخخرة مً ػسي ؤلادازة باشتراْ اإلاظاولين بلى بسامج ألاكما٘

ت  - ب ت بهدي مساُبت وشاغ : هـام مداطبت الخٖالٍُ اإلالُاٍز جخميز الخٖالٍُ بصُوت ملُاٍز

ِخض ي هرا الىـام  ُاض بحسءاتها ؤو بمٖاهُاتها في جدُِّ بسامجها ، ٍو اإلااطظت في ًترة ملُىت ُو

ُمت كىاصس الخٖالٍُ وما ًددد مً ُبل ، وجُُِم  بحساء مِازهت بين ما ًدِّ ًلال مً ٓمُت ُو

ت التي ؤصبدذ وطُلت شاجلت  ألاداء ، مً خال٘ جدلُل الٌَس بين الٖلٌت الٌللُت والٖلٌت اإلالُاٍز

ِت مىحهت بلى اإلاظخِبل وبالخالي اجخاذ  للخلسي كلى مىاػً الِىة والظلٍ في ألاداء ، ًهي ػٍس

 .ؤلاحساءاث والخؼىاث الالشمت والظلُمت كىد الُِام باألوشؼت ؤو ألاكما٘

ّ بكخماد ؤلادازة باألهداي خظب اإلاساخل : هـام ؤلادازة باألهداي  - ث ًخم جُُِم ألاداء كً ػٍس

 : ألاجُت 

                                                           
ىن بي هاًتر ، اداء ألاداء ، جسحمت  1   167 -165 ، ص 1998مدمد مسس ي وشهير الصبان ، ملهد ؤلادازة اللامت ، اإلالٕت اللسبُت الظلىدًت ، : ماٍز
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رلٗ اإلااشساث لُِاض بهجاشها؛  -  جددًد ألاهداي لٖل وشاغ ؤو مجمىكت ٓو

 جدبم وظب جدُِّ ألاهداي ومىذ اإلاٖاًأث واللالواث كلى ؤطاض هره اليظب؛  -

 .جُُِم ألاهداي وبكادة جددًدها في طىء وظب جدُِّ ألاهداي والـسوي اإلاظخجدة -

 : مً الىاخُت الىؿٌُُت  -1-2

 هىاْ كدة ػَس وصٌُت لخُُِم ألاداء الىؿٌُي هرٓس منها: الؼَس الىصٌُت -  1-2-1

ِت الترجِب اإلابظؽ - ؤ ِت مساُب الداخلُت بخُُِم وؿاثٍ خظب الهُٖل : ػٍس ًِىم في هره الؼٍس

الخىـُمي مً ؤكلي مظخىي وؿٌُي بلى ؤدوى مظخىي خُث ًِىم بجمم بؼاُاث ًدص الىؿاثٍ 

 زم ًجخمم اإلاساُبين لخلُين اإلاجمىكاث الثالر وؿاثٍ حُدة وؿاثٍ متهاوهت واإلاجمىكت الىطؼى 

ِت الخدزج الىؿٌُي  - ب ِت كلى جددًد دزحاث الىؿاثٍ زم وصٍ هره : ػٍس جِىم هره الؼٍس

ٌا دُُِا مم مِازهت البُاهاث الىازدة في بؼاُاث جىصٍُ الىؿاثٍ مم  الىؿاثٍ وصٌا وحلٍس

 البُاهاث والشسوغ الخاصت بالدزحاث ، وجىضح الىؿٌُت في الدزحت اإلاىاطبت 

:  الؼَس الٕمُت- 1-2-2

ِت الخىُِؽ  - ؤ وحلخمد كلى جددًد ُُم الىؿاثٍ باطخخدام وطاثل ٓمُت ، وحلخمد كلى : ػٍس

ت ، وجمىذ الىؿٌُت كددا ملُىا مً  ؤطاض مِازهت الىؿاثٍ اإلاساد جُُِمها في طىء كىامل مشتٓر

الىِاغ لٖل كامل مً اللىامل ، وبجمم هره الىِاغ ًمًٕ جددًد دزحت ؤهمُت الىؿٌُت ، زم 

 .ًددد اإلاالي لٖل وؿٌُت

ّ مِازهت ٔل  - ب ِت مِازهت اللىامل ْ وحلخمد كلى جِدًس ؤهمُت الىؿاثٍ اليظبُت كً ػٍس ػٍس

 .وؿٌُت باليظبت لٖل كما٘ كلى بخدي ، باإلاِابل له في وؿٌُت ؤخسي 

 مً هاخُت ؤداء اللاملين ْ  -1-3

اجم التي جدظبب في - 1-3-1 ِت كلى ججمُم كدد مً الُى اجم الحسحت ْ حلخمد هره الؼٍس ِت الُى ػٍس

ٔاهذ ؤي مً جلٗ  ِسز ما بذا  خؼلب مً السثِع اإلاباشس ؤن ًالخف ؤداء اإلاسئوطين ٍو هجاح ؤو ًشل اللمل ، ٍو

اجم جددر منهم ؤزىاء ؤدائهم للملهم . الُى

س كاد٘ كلى - 1-3-2 ً اإلادًس إلاالخـاث خ٘ى اللما٘ وذلٗ لٕخابت جٍِس ِت اإلاخابلت ْ حلخمد كلى جدٍو ػٍس

س هرا ألاداء . ؤدائهم ووطم الخؼؽ لخؼٍى

مساخل جُُِم ألاداء ْ بن كملُت جُُِم ألاداء جخؼلب دزاطت شاملت للماطظت اإلالىُت للحص٘ى كلى  -2

خم ذلٗ كلى مساخل هىحصها ًُماًلي  ت ْ مً واُلها ، ٍو  اإلاللىماث الظسوٍز

خصس ؤهىاق اإلاالخـاث ألاولُت "حمم اإلاللىماث ْ وحلخبر ؤ٘و خؼىة في جُُِم ألاداء وجخمثل في  -2-1

والبُاهاث ؤلاخصاثُت الخاصت باإلااطظت وذلٗ مً واُم الىزاثّ اإلاالُت واإلاداطبُت اإلاخبُِت مً 

اث الخىٌُر الٌللي إلاخخلٍ وشاػاث اإلااطظت  " كملُت ألاداء التي حلٕع مجٍس

ّ دزاطت البُاهاث وجدلُلها مالُا  -2-2 جدلُل اإلاللىماث والبُاهاث ْ التي حملذ في اإلاسخلت ألاولى كً ػٍس

ت جٌظيرها ، وكمىما ًةن كملُت الخدلُل اإلاالي حلمل كلى جدلُل ؤلاهدساًاث بمخخلٍ ؤهىاكها  وملًس

وآدشاي هِاغ الظلٍ والِىة ، اطخخساج ألاخٖام  )ٓمُت ، ُُمُت ، هىكُت ، شمىُت ، ًىُت )

اإلاىاطبت والِسازاث اإلاٌُدة مً كملُت الخدلُل وذلٗ بالخإٓد مً جؼابّ ألاداء مم الخؼت التي ؤكدث 
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ت ـظبابها للخِلُل منها وججىبها في اإلاظخِبل ، وبالخالي بُتراح  ، وحسجُل الىِاثص الحاصلت وملًس

 .بحساءاث مالُت كلى اإلااطظت حظمذ باطخمسازها والخدظً ؤٓثر

 

معايير ألامؤشراث جلييم أداء بىون  :لااطلب الثالح 

ت البىْى ؤداء جُُِم ًخم ٍ كً وحلبر جددد وهي وماشساث ملاًير، كدة ؤطاض كلى الخجاٍز  للبىٗ اإلاالي اإلاُى

 .اإلاخخلٌت ألاداء هىاحي في والظلٍ الِىة هِاغ جددًد مً جمًٕ ؤجها ٓما وبدازجه حشوُله وطالمت

يز طِخم وكلُه  :آلاجُت اللىاصس كلى اإلاؼلب هرا في التٓر

؛ ؤداء جُُِم ملاًير -  البىْى

؛ ؤداء جُُِم ماشساث -   البىْى

 .واإلاخاػسة اللاثد خُث مً البىْى ؤداء جُُِم -

ل

 2ًلي ما في اإلالاًير هره جلخُص ًمًٕ:لالملىون  أداء جلييم  ألاال معايير : 

خإزس:لاااو  رأس هفايت -1 ّ البىٗ جُُِم ٍو ٘  حجم مثل الٌسكُت اإلاددداث مً بلدد اإلالُاز هرا ًو  ألاصى

ا دوزا الِسوض مدٌـت وجللب الخؼسة، ٘  حجم " الجصثُت هره في حىهٍس  ." السدًئت الجىدة ذاث ألاصى

ص كلى حاهب الالتزاماث ًازس ٓما ُمت اخخجاشها ًخم التي ألازباح حجم خال٘ مً للبىٗ اإلاالي اإلآس  ؤطهم ُو

را اإلاا٘ ؤطىاَ في البىٗ ، هره مً حدًدة مىازد حلبئت كلى ُدزجه ٓو ل الظَى  جخإزس اللىامل هره ٔو

ازس
ُ
ذ في وج  .لخدُِِها ٌظعي التي وؤهداًه للبىٗ ؤلاطتراجُجي الخخؼُؽ كلى ذاجه الُى

 اإلامازطاث مم ومخىاًّ وطلُم آمً بشٖل كملها بهجاش كلى ؤلادازة ُدزة مدي وحلني:لإلادارة  هفاءة -2

ُت الظلُمت، ت الٌىُت الجدازة خال٘ مً اإلاصًس دزة بالبىٗ، ؤلادازة لٌٍسّ وؤلاداٍز  كلى الٌٍسّ هرا ُو

 اللمل وطُاطاث هـم ودُت وطالمت اإلاظخجدة، والـسوي اإلاخويراث مم الجُد والخلامل الخخؼُؽ

ابت وهـم الداخلُت  .الُس

 مدٌـت ؤن كلى ؤلاخصاثُاث ٓشٌذ خُث ، الخُُِم في هاما دوزا وجللب:لللملىك  إلايراديت اللوة -3

ت، البىْى في ؤلاًساداث مً % 70 بلى % 60 وظبت جىلد هدى الِسوض  هره ًٕظب ما وهى الخجاٍز

خم البىٗ، وجُُِم ؤداء بالوت في ؤهمُت اإلادٌـت ّ اإلالُاز هرا جدلُل ٍو  الخظاثس حوؼُت كلى ُدزجه ًو

 ؤلاًساداث بججاهاث وجدلُل البىٗ، ما٘ زؤض جدكُم في مظاهمخه ومدي لها البىٗ، ًخلسض ُد التي

 همى إلالد٘ خاصت كىاًت جىحد ٓما اإلامازلت البىْى ؤداء مم الىخاثج مخِازبت، وجُُِم شمىُت ًترة خال٘

 جُُِم ًخم ٓما الٖلُت، وبًساداجه البىٗ ؤزباح صافي كلى الظساثب دًم وجإزيراث طُاطت اإلادخجصة ألازباح

صه طالمت كلى بصدد ؤلاػمئىان للبىٗ ؤلاًساداث  وببخلاده اإلاالي الِظس مً كالُت بدزحت وجمخله اإلاالي، مٓس

 .الخلثر مخاػس كً

                                                           
ابت الداخلُت في البىْى ، مرٓسة لىُل شهادة اإلااحِظتر ، حاملت مدمد بىطُاي مظُلت ،  2  ، 2007بىػىزة ًظُلت ، دزاطت وجُُِم ًلالُت هـام الُس

 60ص



ابت الداخلُت             الٌصل الثاوي         ّ هـام الُس ت كً ػٍس   جدظين ؤداء بىْى الخجاٍز

 

27 
 

 ابت بن:لالملىون أداء جلييم مؤشراث ثاهيا  اإلاالُت، الظىت جهاًت في جخم ما كادة للبىٗ اللام ألاداء كلى الُس

، هالبُت ُبل مً حظخخدم ماشساث وهىاْ الخُُِم كملُت ؤحل مً وذلٗ  :ًلي ما في واإلاخمثلت البىْى

 ألاداة بمثابت حلخبر والتي ؤلاثخمان ؤهمها كدًدة مصادز مً جإحي التي ألازباح بالسبدُت ًِصد:للالربحيت .1

د وجِاض  للبىٗ، اإلاخاخت اإلاىازد بطخخدام في واللمالء اإلاالُت واإلااطظاث البىٗ ؤصحاب زِت مً التي جٍص

 : آلاجُت  اللالُت خظب السبدُت

ؤص٘ى ؤلاًسادًت  / x 100 (ؤزباح الاطدثماز + ًىاثد مِبىطت )

ل كملُتي مً ًىاثد مً البىٗ ًدِِه ما كلى اليظبت هره حلبر و  ؤخسي  ماشساث حاهب بلى والاطدثماز الخمٍى

 :ؤهمها

ت الاثخماهُت البىٗ ؤوشؼت ٔل مً اإلادِِت ألازباح جِِع و:للالملىك ربحيت صافي وسملت -لأ  والاطدثماٍز

ُت وحمُم والىداجم  :ٔاالحي اليظبت هره وجِاض الخدماث اإلاصًس

الملىك  إيراداث إجمالي / x 100الضرائب  بعد الملىك ربح صافي

 ااستثمرة  مواو على العائد معدو -لب

صي  لدي ألازصدة مىه مؼسوخا البىٗ، في اإلاظدثمسة ألامىا٘ مً اإلادِّ السبذ صافي ًِِع ِاض البىٗ اإلآس  ٍو

 : باللالُت 

 

 .ااستثمرة  مواو متوسط / x 100الضرائب  بعد الربح صافي

 االكيت حم على العائد معدو -لث

 ؤلاثخمان حظخلمل لخدصُل التي واإلاخصصاث اإلاسخلت وألازباح اإلادًىق اإلاا٘ زؤض مً ٔل اإلالُٕت، بدّ ًِصد

ل.االكيت حم / x 100الضرائب  بعد الربح صافي :ٔاألحي اليظبت هره وجِاض ًُه اإلاشْٖى

للخلبُت حظخخدم ًهي ًىزي بشٖل بلتزاماجه مىاحهت كلى الخجازي  البىٗ ُدزة حلني الظُىلتل:لالسيولت  .2

 وجخمثل الاًساد، ؤو الحٖىمت بلى ؤلاثخمان بمىذ البىْى ُُام كىد ؤو السحب كىد اإلاىدكين بخخُاحاث

:ل3آلاحي في الظُىلت ماشساث

ت البىْى بلتزام حلني اليظبت هره بن:لاللاهووي  إلاحتياطي وسملت .لأ  البىٗ لدي باإلخخٌاؾ الخجاٍز

صي   ولًٕ ؤخسي  بلى ًترة ومً آخس بلى بلد مً جخخلٍ وهي ًاثدة ودون  مً وداجلها ملُىت بيظبت اإلآس

 %25 بلى  % 02 بين جتراوح ما الوالب في

٘  ؤي البىٗ في بها الاخخٌاؾ الىاحب الظُىلت حجم بها ًِصداللاهوهيت  السيولت وسملت .لب  ألاصى

 :كلى بدُث حشخمل طاثلت والشبه الظاثلت

 ؛الىِدًت ألازصدة -

صي  البىٗ لدي اإلاىدكت ألازصدة - ىت؛ اإلآس  والخٍص

 الصلبت؛ واللمالث الرهب مً ألازصدة -

                                                           
ُت اإلاىـىمت ملخِى اإلاصسفي، الِؼاق في ألاداء ٌٓاءة جُُِم خالص، صالح 3 ت اإلاصًس  الشلٍ دٌظمبر حاملت وآًاَ، واُم :ؤلاُخصادًت والخدىالث الجصاثٍس

  383ص  ، 2004
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ت اإلاالُت وألاوزاَ والحىالاث الخدصُل ُُد الشُٖاث -  للخصم؛ الِابلت والخجاٍز

ىت كلى والظىداث ألاذوهاث - ت الخٍص ٍص  .اإلآس

ذ هٌع وفي  :كلى حشخمل والتي طدادها الىاحب الخصىم دزاطت ًجب الُى

 الدًم؛ مظخدِت مظدىدًت وبكخماداث وخىالاث شُٖاث -

 ألاخسي؛ البىْى بلى الظداد اإلاظخدِت الدًىن  -

ت الصخصُت الىداجم -  ألاحىبُت؛ وباللملت الىػىُت باللملت اإلااطظاث ووداجم الجاٍز

 .الظداد مظخدِت ألاخسي  الىداجم -

خم ٘  مجمىق :اللالُت خظب الِاهىهُت الظُىلت وظبت بخدظاب ٍو  الخصىم كلى الظاثلت وشبه الظاثلت ألاصى

 .للسحب والِابلت الظداد الىاحبت

 

٘  بين اللالُت جددًد خال٘ مً ألامىا٘ جىؿٍُ كملُت جخجلى:لل مواو  جوظيف .3  وبلظها البىٗ ؤصى

لها مً خال٘ ؤو البلع  كامت بصٌت وجِاض الخؼس مً كالُت دزحت بها والتي خازحُت حهاث مً جمٍى

 4 اللالُت خظب

ل صوول / الملىك إيراداث

ل:5ؤهمها ؤخسي  ماشساث حاهب بلى

ل في البىٗ ُدزة كلى اليظبت هره وحلبر:لالجاريت  الودائع من إلايراديت  صوول جمويل وسملت -لأ  جمٍى

ه جدذ والتي ألاحل الِصيرة الىداجم خال٘ مً وبطدثماز بُساض مً كملُاجه  حشوُلها كلى والِدزة جصًس

 خؼىزتها، زهم الىداجم جلٗ مً ؤلاطخٌادة في هجح ُد البىٗ ؤن كلى دلُل وؤلاطدثماز ؤلاثخمان مجاالث في

 اللالُت خظب وجِاض

لل100لxل(إلايراديت  صوول/ل جل  كصيرة الجاريت الودائع)

ت وداجم ٔاهذ طىاء ؤلاُساض كملُاث بلى اإلاخاخت الىداجم ُدزة وحلني:لالودائع  إلى اللرألاض وسملت -لب  بدخاٍز

 وجِاض ججاوشه ًمًٕ ال ملين طٍِ ولها آخس، بلى بىٗ مً اليظبت هره ٖٓل وجخخلٍ الىداجم مً ؤو

 :اللالُت هره

لالودائعل/ل100لxاللرألاض 

 في ؤصىله حشوُل في البىٗ ُدزة كلى اليظبت هره حلبر:للالملىك أصوول إجمالي إلى السائلت  صوول وسملت -لث

لما هِدي، شبه ؤو هِدي شٖل وطلها في مً ؤٓبر بًسادا له جدِّ مجاالث  كلى اليظبت جلٗ بشدادث ٔو

د جىؿٍُ كلى لدًه الِدزة حلد لم البىٗ ؤن ذلٗ ملنى ملين مظخىي   و ، لدًه اإلاخاخت ألامىا٘ مً اإلاٍص

ّ اليظبت هره جِاض  : آلاجُت اللالُت ًو

 

                                                           
 298-296ص  ، 2000 الجصاثس، الجاملت، شباب ماطظت الىِدي، ؤلاُخصاد اإلاىطاوي، مجُد طُاء 4
5  َ ت، البىْى ؤداء جُُِم خماد، اللا٘ كبد ػاز ت، الجاملُت، الداز الخجاٍز  94-91ص  ، 2001 الثالثت، الؼبلت ؤلاطٕىدٍز

 النقدية شبه األصول + األخرى بالبنوك نقدية + البنل نقدية

 البنل أصول إجمالي

x 100 
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الىطاػت  جُُِم ماشساث حشمل البىْى ؤداء جُُِم ماشساث ؤن ًدبين الظابِت اليظب جدبم خال٘ ومً

ُت والخدماث اإلاالُت ًىضحه  ما وذلٗ اللمالء وخدماث اإلاصًس

 ألاااخاطرة العائد حيح من الملىون أداء ثالثا جلييم 

 ألاُل كلى ؤو اإلاخاػس، بإُل كاثد ؤٓبر جدُِّ برلٗ مداولت ؤدائها، جدظين بلى خدًثا البىْى ٔل بججهذ

ً، هرًً بين للخداخل هـسا جدُِِه ًصلب الري ألامس وهى بُنهما، اإلاىاشهت  خُث ػسدًت بُنهما ًاللالُت اللىصٍس

د اللاثد شاد ٔلما ؤهه لما اإلاخاػسة جٍص  .ؤكلى كاثد ًؼلب طىي البىٗ في مظاهم ؤي ًةن اإلاخاػسة شادث ٔو

 :ًلي ًُما جلخُصها ًمًٕ والتي البىُٕت ؤلاًساداث في اللىاثد هره جخمثل:لالملىكيت  العوائد .1

٘  ٔل كلى اإلإدظبت الٌىاثد مجمىكت وهي:لالفوائد  إيراداث .أ لدي  والىداجم ٔالِسوض البىٗ، ؤصى

 6ًلي ٓما وهي ،لالبىٗ ؤمىا٘ اطدثماز كً جيخج بًساداث ًهي ،لاإلاالُت ؤخسي وألاوزاَ ماطظاث

 ًدخٌف ؤن مً كىطا ؤهه خُث :الخارج في ألاااراسلين الملىون لدى الدائىت  رصدة فوائد -

 بداحت جٖىن  التي اإلادلُت البىْى ؤخد لدي ًىدكها ًةهه بطخخدام، دون  كاػلت البىٗ باإلابالى

دصل بليها، َ  في الظاثد بالظلس ًاثدة كلى مِابل ذلٗ ٍو  .الظى

 الِسوض جمثل خُث :ألاالتجاريت اااليت  ألاراق ألامحفظت ألاالسلفياث اللرألاض فوائد -

 البىْى ًةن اإلاالُت، لألوزاَ باليظبت ؤما البىْى هره بًساداث كىاصس مً كىصس والظلٌُاث ؤهم

 في ؤلاطدثمازاث بًساداث كىاصس ؤهم وجخمثل ألاوزاَ، هره شساء في مً ؤمىالها حاهبا حظدثمس

ىاثد الظىداث، ألاطهم ؤزباح  البىْى جدِّ الري آلاخس الجصء ؤما والظىداث، ألاطهم بُم ؤزباح ًو

ت بخصم ألاوزاَ ُُامها ًهى بًساد، مىه  .الٕمبُاالث خاصت الخجاٍز

 وبصداز اإلاظدىدًت، الاكخماداث ًخذ مً الخجازي  اإلاصسي ًدصلها التي جلٗ ؤهمها:لململوضت  عموالث .ب

 7اللمالء إلاصلحت اإلاالُت ألاوزاَ وبُم شساء مثل اإلاالُت ألاوزاَ خدماث بًساداث وؤًظا خؼاباث الظمان

مٌاهُمها  جخخلٍ والتي الظىداث وكىاثد ألاطهم كىاثد هجد اإلاالُت باألوزاَ اإلاخللِت اللىاثد بين ومً

 .وجخلدد

ت البىْى جىاحه:لالملىكيت  ااخاطر .2  ؿل في خاصت اإلاخاػس مً اللدًد بىؿاثٌها ُُامها هدُجت الخجاٍز

 :ًلي ما اإلاخاػس هره بين ومً الحالُت الـسوي الاُخصادًت

٘  بالِسض، اإلاخللِت اإلاخاػس جِدًس مشٖلت الِسوض مىذ كىد البىٗ ًىاحه:لإلائتمان  مخاطر .لأ داو  ٍو

م لللاثد البىٗ جدُِّ كدم بلى ًِؽ لِع جمخد ُد التي آزازها مً الخخٌٍُ ًيها ؤو الخدٕم  مً اإلاخُى

 8.ذاتها اإلاِسطت ألامىا٘ بلى خظازة وبهما الِسض

 الىىق هرالًسجبؽ ُد ٓما وشاػه وػبُلت باللمُل وجخللّ الخاصت ًمنها هىكين بلى الاثخمان مخاػس وجىِظم

 بدازة كً وجخسج بها،لالخيبا ًصلب التي اإلاخاػس مً ًهي اللامت اإلاخاػس ؤما الاثخمان، ماهذ بالبىٗ اإلاخاػس مً

                                                           
ت البىْى ؤداء جُُِم السشاَ، كبد وخلُل بىكبدلي ؤخالم 6 ُت اإلاىـىمت ملخِي واإلاخاػسة، اللاثد خُث مً الخجاٍز ت اإلاصًس  :والخدىالث الُخصادًت الجصاثٍس

 100ص ، 2004 دٌظمبر الشلٍ، حاملت وآًاَ، واُم
ابت اإلاداطبت هـم الظِس ي، خظين الدًً صالح 7  ألاولى، بيروث الؼبلت واليشس، للؼباكت الىطام داز اإلاالُت، واإلااطظاث اإلاصازي في ألاداء وجُُِم والُس

 45-42ص  ، 1998
ت، والبىْى البىزصت :اإلاالُت اإلااطظاث الظالم، كبد الٌخاح كبد وطُد الحىاوي  صالح مدمد 8  274ص ، 2000 مصس، الجاملُت، الداز الخجاٍز
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ت الدوزاثلمخاػس الخطخم، مخاػس الٌاثدة، ؤطلاز حوير مخاػس مثل.لوالبىٗ اللمُل مً ٔل  جصِب التي الخجاٍز

، مخاػس بلى بطاًت مثال، الٕظاد ٓمىحاث الىػني، الاُخصاد  ؤو الاُخصادًت ألاهـمت في والخويرلالظَى

ل.الظُاطُت

س كدم هدُجت اإلاخؼس هرا ًٖىن :لالسيولت  مخاطر .لب  ألامىا٘، سحب كلى الؼلب إلاىاحهت طُىلت جًى

ـهس س وكدم اللمالء، ػسي مً الىداجم خالت سحب في ٍو َ  مً الاًتراض طبل جًى  ًهرا الىِدًت، الظى

٘  ٌٓاًت كدم ؤطاطا كىد ًٖىن  اإلاخؼس  التي ؤي الحالت ألاحل؛ ُصيرة الدًىن  لخوؼُت اإلاخداولت ألاصى

ل اخخُاحاث البىٗ ًيها ًِىم لت بخمٍى  .ألاحل ُصيرة مىازد ػٍسّ كً ألاحل ػٍى

 كلى ًازس خُث الٌاثدة، طلس في اإلاسهىب هير بالخوير اإلاسجبؼت الخظاثس وهي:لالفائدة  معدو مخاطر .لث

 اإلاظخِبلي ؤو الحالي الظلس في الحُِِي بالخوير الٌاثدة ملدالث جسجبؽ ، وكىاثدها كىاصس اإلايزاهُت ُُمت

٘  مً كىاصس للىصس  مالُت ؤوزاَ في مىازده مً ٓبير لجاهب البىٗ ًاطدثماز .7 الخصىم ؤو ألاصى

لت  الٌاثدة طلس ازجٌاق جصادي ما بذا خظازة بلى البىٗ ًخلسض ُد خُث كىاُبه ًامً ألاحل ال ػٍى

ذ  .اطؼسازه لبُلها ُو

 كما ٓبيرة بصىزة الدشوُل مصاٍزٍ في الخوير بخخماالث بلى الدشوُل مخاػس حشير:لالتشغيل  مخاطر .لث

م ًهي هى  ٌلخمد الدشوُل ؤداء ؤن وبما اإلاىؿٌين، وكدد الٌسوق ؤو ألاُظام وكدد باألكباء جسجبؽ مخُى

ابت هجاح ًةن البىٗ، ٌظخخدمها الخٕىىلىحُا التي كلى  هـام ٔان بذا ما كلى ٌلخمد الخؼس هرا كلى الُس

 .ال ؤم ٍٓء جِدًم اإلاىخجاث في البىٗ

سحم:لاااو  رأس مخاطر .لج  ًمًٕ التي الخظاثس المخصاص اإلاا٘ زؤض ٌٓاًت كدم بلى اإلاخاػس هره وحىد ٍو

ت البىْى تهخم ولهرا والداثىين، اإلاىدكين كلى الخظاثس هره جإزير جددر، وبالخالي ؤن ٍص  بٌٕاًت داثما اإلآس

، اإلاا٘ باليظبت زؤض َ  طمان ٌلخبر خُث للبىْى  .والداثىين اإلاىدكين لحِى

 مثل بطاًُت مخاػس جخدمل ما ًوالبا الدولُت، ألاوشؼت مم البىْى لخلامل هـسا:لأخرى  مخاطر .لح

 اإلاِترض جصوٍد بلدم ؤو الِسض حظدًد بلدم ُساز اإلاِترض بلد اجخاذ كً جيخج البلد التي مخاػس

الؼبُلُت  والٖىازر الحسب خالت في ؤو ،لاإلالني للبلد ُسطه لدظدًد التي ًدخاحها الصلبت باللملت

رلٗ  .الخ...الِاهىهُت الصسي واإلاخاػس مخاػس ٓو

 جدُِّ بلى بخخالًها كلى ؤلاوظاهُت اإلاجخملاث تهدي:لألاااخاطرة  العائد حيح من  داء جلييم .3

م وذلٗ اإلاخاخت، إلاىازدها ألامثل ؤلاطخخدام  إلالدالث ؤكؼي ولهرا ؤلاُخصادي، همىها ملدالث بما ًًس

 اإلااطظاث في الُِاض صلبت اإلالدالث هره ؤن بال اإلااطظاث الصىاكُت، في خاصت بالوت ؤهمُت ألاداء

ت البىْى ؤداء جُُِم مىطىق ًِد بٓدظب ذلٗ مً بالسهم مثال، ٔالبىْى الخدمُت  بالوت، ؤهمُت الخجاٍز

 .الىػني ؤلاُخصاد البىْى في هره جللبه الري اإلاخميز للدوز  هـسا خاصت

ت البىْى مجا٘ في ألاداء جُُِم حهدي  وحلخبر اإلاخاخه اإلاىازد اطخخدام في ٌٓاءتها مدي ُُاض بلى الخجاٍز

 جخم بمِازهت الصمىُت ًاإلاِازهت ألاداء، جُُِم ؤدواث ؤهم مً الخجازي  البىٗ ألداء واليشاػُت الصمىُت اإلاِازهت

 خال٘ اإلااشساث جؼىز  كلى الخلسي ًمًٕ وبالخالي اإلااطُت، الصمىُت الٌتراث مدي كلى البىٗ هٌع ماشساث

 لها ًةن اليشاغ؛ بماشساث اإلاِازهت ؤما ًُه، التراحم دزحت ؤو ألاداء في الخِدم مدي وجبين الصمىُت، الظلظلت
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 ألاداء حوُير ومً اإلاظخدُل.لاإلاصسفي للِؼاق باليظبت البىٗ في والظلٍ الِىة هِاغ جبين خُث خاصت، ؤهمُت

 .اإلاظخِبلي ألاداء جخؼُؽ في ألاولى الخؼىة بمثابت الخُُِم هرا ًبِى لًٕ ألاداء، هرا جُُِم خال٘ مً اإلااض ي

اث جدلُل بن سص والظلٍ الِىة هِاغ جددًد مً جمًٕ هخاثج جِدًم في ٌظاكد طىي الٕشًى  الاطدثماز، ًو

 كلى حظاكد التي اإلاالُت واليظب اإلااشساث بدظاب وذلٗ وهيرهم والداثىين للمظدثمٍسً مللىماث جِدم ٓما

 بشٖل الىخاثج بةطخخدام ٌظمذ بشٖل اإلاخويراث بين اللالُت بخٌظير جِىم ؤجها ٓما والٌلالُت، الٌٕاءة جددًد

ُب بخخُاز ٌلد ولهرا. ؤطهل ٔاثصها مً زثِظُت وزٓيزة ألاداء جُُِم كملُت مساخل ؤهم مً ألاداء ماشساث وجٓس  .ز
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ماهيت بىون التجاريت  :لااملحح الثاوي 

 في الٌاثع ؤصحاب مً الٕثير جدٌف ًالبىْى لألمم، الاُخصادي الخِدم في ؤطاطُا دوزا البىْى جادي

ٔاث ؤو ؤًساد ٔاهىا طىاءا ألامىا٘  ألامىا٘ وحظدثمس اإلاالي، العجص ألصحاب ُسوطا الٕثير جمىذ خٖىماث،و ؤو شس

ل مجا٘ في مالُت خدماث جِدًم ؤو طىداث و ؤطهم شساء ػٍسّ كً ؤو مباشس بشٖل ألاكما٘ مشسوكاث في  الخمٍى

م الِسوض مىذ ػٍسّ كً ت البىْى وؿاثٍ مً هره حلخبر ،خُث للمشاَز  .ؤهىاكها بمخخلٍ الخجاٍز

 

 مفهومها ألا التجاريت الملىون وشأة : ألاول ااطلب

 التجاريت الملىون وشأة : ألاول الفرع

٘  جددًد في اإلاازخىن  اخخلٍ ُت لللملُاث مىػً ؤو  بلع ؤًدها زاجحت ًٕسة هىاْ ، البداثُت اإلاصًس

ُت لًٕ اللملُاث (اإلاُالد ُبل السابم ؤالي)البابلُىن  كهد بلى ذلٗ جسحم و اإلإٌٍسً  و اللمالث جباد٘ مً اإلاصًس

ّ  كهد في بال جـهس ًلم الِسوض مىذ و الىداجم بًداق  شبه هىاْ اإلاِابل في (اإلاُالد ُبل السابم الِسن )ؤلاهٍس

٘  احخماق  الثالث الِسن  في بالخددًد الىطؼى الِسون ؤواخس بلى ذلٗ ًسحلىن  و الحدًث البىْى بشٖلها ؿهىز  خى

 .9اًؼالُا مً ؤطاطا جىؼلّ ٔاهذ التي و كشس السابم و

 بلى ذلٗ ؤدي و ُد اإلإشىي، كلى بالسحب كمالئهم لبلع الخجاز و الصُى طمذ كشس السابم الِسن  مىر و

٘  بوشاء مؼالبت بلى كشس الظادض الِسن  في اإلإٌٍسً مً كدد ذلٗ دًم ُد و اإلااطظاث مً كدد بًالض  بىٗ ؤو

 كشس الثامً الِسن  بداًت في و امظتردام بىٗ ؤوص ئ م 1609 كام وفي ،'بالخى بُاشا' بىٗ باطم البىدُُت في خٖىمي

صي  البىٗ ،زم م 1832 كام في اهجلترا بىٗ ؿهس  10م 1848 الٌسوس ي اإلآس

ت اخخالًاث ؿهسث و ت البىْى طُاطت و اهجلترا في البىُٕت الظُاطت بين حىهٍس اطخمسث  و ، في ؤوزبا الخجاٍز

لاث التي وطلذ مً ؤحل جِدًم ؤًظل  و لللمالء خدمت البىْى في الخؼىز مً خُث ُىاهُنها وحشَس

ادة و منهم ممًٕ كدد الطخِؼاب آبر . 11ألاولى بالدزحت زبدُت ؤزباخهآماطظاث لٍص

لالتجاريت الملىون مفهوم :الثاوي الفرع

ل:بىٗ ؤصل ٔلمت -1

 كليها ًجلع اإلاصؼبت التي هي و مصؼبت ملىاها و بًؼالي ؤصلها" BANCO"بىٖى  ؤو" BANC"بىٗ  ٔلمت بن

ل الصساًىن   اللصىز  في الصساًىن  كليها ًجلع التي الؼاولت او اإلاىظدة لُصبذ اإلالنى جؼىز  زم ، اللملت لخدٍى

اء الخجازة لُدخٌـىا بها كلى طبُل ألاماهت كلى ؤن ًِىمىا ٓباز بًداكاث ًِبلىن  الرًً و الىطؼى  بسدها ألازٍس

اًت بوسض ذلٗ و كمىالث كلى ذلٗ مِابل ًدصلىن  ٔاهىا و ػلبها كىد لهم ت مً ألامىا٘ هره ُو  12الظُس

ِا البىْى -2  :الحدًث و الخِلُدي للمٌهىم ًو

 ٗو " ألامىا٘ زئوض كازطى " الىداجم ؤصحاب بين مالي وطُؽ كً كبازة هى :الخِلُدي باإلاٌهىم البى 

زئوض بدُث ًِدم لألواثل ألامان ووظبت مً الٌاثدة الداثىت ، مِابل اطخلما٘  ػالبىا " مظخلمليها

                                                           
 24 ،ص 1984 ، الجاملُت اإلاؼبىكاث دًىان الجصاثس ، الملىون اكتصاد في محاضراث الِصوٍني، شآس 9

 63 ،ص 2000 ألازدن، كمان، ، ألاولى الؼبلت الصٌاء، داز ، الملىون ألا الىلود ، اللصاز زشاد 10
 110 ،ص 2009 ألازدن، كمان، ألاولى، الؼبلت اإلاظخِبل، داز ،التطمليم ألا الىظريت بين الملىون ألا الىلود بٕسي، اوع 11
 117 ص ، 2009 ، مصس ػبلت، بدون  ، الجاملُت الداز ،الملىون ألا الىفود اكتصادياث ،الحمُد كبد اإلاؼلب كبد 12
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ً وؤًساد ، في  شٖل ٘  مِابل ، ُسوض مدخساتهم وجِدًمها بلى اإلادخاحين بليها ، مً مظدثمٍس  الحصى

 وظبت جٖىن  و اإلاِترطت ألامىا٘ بلى باإلطاًت ًدًلها اإلاِترطىن  التي ، اإلادًىت الٌاثدة مً وظبت كلى

 . الداثىت الٌاثدة وظبت مً ؤٓبر اإلادًىت الٌاثدة

 ًِٗىمىن  الرًً اإلاالُين الىطؼاء مً مجمىكت اهه كلى البىٗ بلى الىـس ًُمًٕ :الحدًث باإلاٌهىم البى 

 ٘ ٘  و اإلادددة آلاحا٘ ؤو الؼلب كىد جدًم الىداجم التي بِبى ل كملُاث جصاو  و الخازجي و الداخلي جمٍى

 كملُاث جباشس و الِىمي، الاُخصاد دكم و الدولت طُاطت و الخىمُت خؼت ؤهداي ًدِّ بما خدمخه

 وما اإلاشسوكاث، في بوشاء اإلاظاهمت ذلٗ في بما الخازج و الداخل في اإلاالي الاطدثماز و الادخاز جىمُت

ُت كملُاث مً ًخؼلب ت و مصًس ِا مالُت و ججاٍز صي  البىٗ التي ًِسزها لألوطاق ًو  .اإلآس

 ٍين بين جخىطؽ التي اإلااطظت هى البىٗ بن :للبىٗ الاُخصادي الخلٍس  خاحاث ؤو بمٖاهُاث لدحهما ػًس

٘  جىٌُرها ؤو جىمُتها ؤو جىصُلها ؤو حملها ؤو بدثميرها البىٗ ًِىم مخخلٌت مخِابلت  هدي بلى للىصى

 .مىاطب زبذ لِاء و ؤًظل

 

 التجاريت الملىون أهواع :الثاوي ااطلب

 :ًلي ًُما هرٓسها و ؤهىاق كدة بلى جصيٌُها ًمًٕ التي اللالم في البىْى مً اللدًد هىاْ

 ججاريت بىون: ألاول الفرع

ت البىْى بن ت جخلِى و ألاحل ُصير باالثخمان جخلامل اثخماهُت ماطظاث هي الخجاٍز  الوالب،و في وداجم حاٍز

س (ماطظاث ؤو ؤًساد)اإلاخلاملين الاُخصادًين  مً ممًٕ ُدز آبر ًجلب لٖي الخجازي  البىٗ لًٕ مً  الٕثير ًًى

ُت الخدماث ت بها إلًداق حهت ًبدثىن  اإلاخلاملين ًخجاوب و اخخُجاتهم  ًهاالء بما اإلاصًس  ؤمىالهم ؤمىت ومىزُى

س لهم  ًى اء بالتزاماتهم ٍو رلٗ ًبدثىن كً اإلاصدز ًمٕنهم مً الًى والحٌاؿا كليها واطخواللها كىد الحاحت ٓو

س ًالبىْى لخامين اخخُجاتهم ، لرلٗ مالُت مىازد مً ما ؤمًٕ  مجاالث شتى في ألامىا٘ جىؿٍُ خدماث جًى

سة ل في ٌظاهم ؤن ًمًٕ و ٓما للبىٗ، الخىؿٍُ اإلاخًى م جمٍى ل و الاثخماهُت اإلاشاَز  ًلالُاث مخخلٍ جمٍى

 13.الِىمي الاُخصاد

الاستثمار  بىون :الثاوي الفرع

ت الٌلالُاث و باألوشؼت وهي اإلااطظت اإلاالُت تهخم بالدزحت  ألاولى  ،بدُث مخخلٌت مجاالث في الاطدثماٍز

ت اإلاصازي جِىم مها و اإلاخاخت الاطدثماز ًسص بدزاطت الاطدثماٍز م و اخخُاز جٍِى  اإلاىازد بخدبير جِىم ،ٓما اإلاشاَز

ت اإلاشسوكاث إلاخخلٍ ألاحل مخىطؼت الِسوض بخِدًم حظمذ التي اإلاخاخت  بمخابلت جِىم ٓما ، الاطدثماٍز

الِسوض التي كِدتها مم اإلاشسوكاث اإلاِترطت وهيرها مً   اجٌاُُاث جىٌُر مخابلت جخبىاها،و اإلاشسوكاث التي

 بشساء جِىم خُث الىطاػت بمهمت جظؼلم ًهي ، اإلاالُت ألاوزاَ بصداز ؤو ٓشساء حلخمدها التي اإلاخلددة ألاكما٘

ٔاث و ألاكما٘ زحا٘ البىْى ملاوهت هره مً الوسض و بالخجصثت بُلها بكادة و بالجملت اإلاالُت ألاوزاَ  الشس

ادة ُدزتها ؤلاهخاحُت جدخاج بلى التي الصىاكُت . ؤمىا٘ هِدًت لٍص

                                                           
طىت اليشس ،  بدون  الجصاثس، ألاولى، الؼبلت مىخىزي، حاملت ، جؼبُِاث و جِىُاث، ، كملُاث ،التجاريت الملىون في الوجيز ، بىكتروض الحّ كبد 13

 15ص
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 إسالميت بىون :الثالح الفرع

لت مبادت ؤطاض كلى بيشاػها ًِىم بىْى هي م زؤطها كلى و الشَس جدُِّ  بلى و حظعى (السبا)الٌاثدة  جدٍس

 14 ألامثل الاطدثماز هدى جىحيهها و ألامىا٘ ججمُم ػٍسّ كً ، شسكا اإلاِبىلت اإلاصالح

 شاملت بىون :الرابع الفرع

 ٓمظدثمس بما بلى السؤطمالُت ، كام بشٖل جىدظب ًٕسة ًسوظا، في ؿهسث الشامل البىٗ ًٕسة بن ألازجح كلى

لت ُسوض مىذ ػٍسّ كً بما و  في الاطدثماز كملُاث مم بدؤث الظُاطت هره الصىاكُت، للماطظاث ألاحل ػٍى

 15الخلدًً ُؼاق و الحسازة اللالُت ألاًسان و الصلب و الحدًد ُؼاق

ىا وبلدما َ  ؤن بد ًال البىْى ؤهىاق بلى جؼُس صي  البىٗ وهى ؤال اإلاصسفي الىـام في طلؼت ؤكلى بلى هخؼس  .اإلآس

 لاارهكزل الملىك: 

 الِسن  مً الثاوي بلى الىصٍ بداًخه ٌلىد اليشإة خدًث هى و اإلاصسفي، الهسم في ألاولى اإلاسجبت ًدخل بىٗ هى

 جىـُم مهمخه السبذ، جدُِّ  التي جهدي بلى ألاخسي  البىْى كٕع اللامت اإلاصلحت جدُِّ بلى كشس،حهدي الظابم

صي  البىٗ وؿاثٍ ؤهم ذٓس ًمًٕ هىا ومً اإلاصسفي، الجهاش حظُير و  :ًلي ًُما جخمثل التي و اإلآس

 للدولت؛ (اللملت)الىِدي  ؤلاصداز جىـُم -

ت ، وزًلها وخٌظها خظب ألاوطاق  - ًخم ووطم اإلالدالث الٌاثدة اإلالم٘ى بها في البىْى الخجاٍز

 الاُخصادًت الظاثدة في الدولت؛

ُت ألاكما٘ بدازة - ٔالت خدماث و اإلاصًس  للحٖىمت؛ الى

كلى  اللمل ،مم الدولُت الخجازة ألاحىبُت والاخخٌاؾ بها ألهساض اللمالث مً الدولت اخخُاػاث بدازة -

 الصسي؛ طلس بةدازة ٌلسي ما هى و ألاحىبُت اللمالث مِابل الىػىُت اللملت ُُمت اطخِساز

ت،و للبىْى الىِدًت باالخخُاػاث الاخخٌاؾ - بدىشة  التي الىداجم مً ملُىت وظبت جىطم بان ذلٗ الخجاٍز

صي  البىٗ لدي بلصامُت بصٌت اللاملت البىْى  الاخخُاغ؛ بوسض ادوي ٓدد اإلآس

ابت - ُت) اإلاالُت اإلااطظاث كلى ؤلاشساي و الُس ُت بهدي اإلاداًـت كلى اطخِساز  هير و اإلاصًس اإلاصًس

 .16اإلاصسفي وطالمت الجهاش
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15 Michelf Leuriet, ''Banques d’investissement et de marché'', les métiers des banques, Economica,49 edition,p45 
ت، البىْى وز  د ،ااصرفي اللطاع على ااعاصرة ااتغيراث اوعكاساث كلي، مدمد شلبان اخمد 16 ٍص ألاولى  الؼبلت الخىشَم، و لليشس الجاملُت الداز اإلآس

ت،مصس،  6-3،ص  2007 ؤلاطٕىدٍز
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 التجاريت الملىون ألاظائف :الثالح ااطلب

 ،و مً جؼىزاث الاُخصاد ٌشهده ما طُّ،بظبب هؼاَ في مدصىزا ؤمسا البىُٕت اليشاػاث حلد لم

ت البىْى وؿاثٍ برٓس طىخخص ذ في جلخُصها ًمًٕ و الخجاٍز  ًُما هرٓسها ؤطاطِخين الحظس بىؿٌُخين الُى

 1 :ًلي

 مالي ٔىطُؽ البىْى: 

٘  في ووطلها اإلاالُت والٌىاثع اإلادخساث بخجمُم واإلاِترطين اإلاِسطين بين الخىطؽ ؤي ألاًساد  مخىاو

ت  ت في ُُمها بهرا الدوز كً البىْى هير الخجاٍز واإلاشسوكاث الساهبت في ؤلاُتراض ، وال جخخلٍ البىْى الخجاٍز

َ  منها ًخإلٍ التي اإلاالُت اإلااطظاث طاثس وكً  ت البىْى جِىم ،ٓما بالىػً الاثخماوي الظى  بىؿٌُت الخجاٍز

ً و اإلاظخىزدًً بين اإلاالي الىطُؽ  جىطُم في البالى ؤزسه له ٔان مما اإلاظدىدًت الاكخماداث ًخذ خال٘ مً اإلاصدٍز

 .الدولُت الخجازة خاصت و الخجازي  هؼاَ اليشاغ

 ّوهي وؿٌُت ؤٓثر ؤهمُت وجإزيرا مً الىؿٌُت ألاولى ، بذ هي صٌت ألاطاطُت التي جخميز بها :الىِىد خل 

ت  كً  ؤن الىِىد خلّ وملنى اإلاالُين، الىطؼاء طاثس كً و ألاخسي  اإلاالُت اإلااطظاث البىْى الخجاٍز

 لدًم مِبىلت وطلت الىداجم هره ؤصبدذ لدحها،و بالىِىد ألاًساد اإلاىدكين وداجم جخلِى البىْى

َ  بين الالتزاماث خم اهخِا٘  الحِى  و ''الشُٗ''اطخخدام ػٍسّ كً ألاًساد بين ًُما ؤًساد إلاجخمم ، ٍو

ت وزُت ٔىهه كً ًخسج ال الشُٗ  ؤن احل مً البىٗ كلى (البىٗ في الىدٌلت صاخب)ٌسحبها الداثً ججاٍز

 البىْى ؤن خُث الؼلب،و بمجسد (لحاله ُد ًٖىن  ؤو اإلاظخٌُد) ما لصخص ملُىا مبلوا البىٗ ًدًم

اء جِىم ت ،  زِت اطخِسث ًِد الشُٖاث في ألاوامس هره بدىٌُر بالًى ؤًساد اإلاجخمم في البىْى الخجاٍز

 الىداجم،و كليها هِىد ًإػلّ للخباد٘ ٔىطُؽ جِىم بان وؤصبذ هىاْ ُبىال كاما لهره الىداجم البىُٕت

ت، الىِىد ُبُل مً الىداجم هِىد  ًخدخلولًٕ  ؤًساد اإلاجخمم في ُبىلها  ًلصم ال الِاهىن  ؤن ؤي الاخخُاٍز

ير في الِاهىن   كِىباث الِاهىن  ًظم اإلاثا٘ طبُل هره،ًللى الدًم لىطاثؽ الٖاًُت الظماهاث جًى

 .زصُد بدون  شُٗ حىاثُت إلصداز

 وداجم به جيخِل وطُلت لٕىه الىِىد، مً ذاجه بدد ٌلخبر ال الشُٗ بن الصدد هرا في ذٓسه ًجدز مما و

 .ألخس شخص مً (كلُه مدًىهُت التي جمثل)البىٗ 

٘  في اإلاخداولت الىِىد ٓمُت مً ألآبر الجصء جمثل (الىداجم هِىد)الىِىد  حجم ؤن ًالخف و  اإلاخِدمت الدو

ت، للبىْى الىؿٌُت هره خؼىة هىا جإحي ،ومً  الاُخصادي اليشاغ كلى جإزيرها شدة خُث مً الخجاٍز

 باهخمام الىؿٌُت هره خظِذ ُد و الاُخصاد، في اإلالسوطت الىِىد ٓمُت جإزيرها كلى خال٘ مً وذلٗ

 الىِدًت الدزاطاث في ٓبير
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 دألار ركابت الداخليت في جحسين أداء الملىون :للااملحح الثالح 

ظلُان بدوزهما  ً مهمان َو ابت الداخلُت وكملُت جُُِم ألاداء ازجباػا وزُِا ًهما كىصٍس ًسجبؽ هـام ُز

ابت  الى جدُِّ هٌع الاهداي وآدشاي الاخؼاء واُتراح الخصحُداث، ًخُُِم ألاداء ٌلخبر حصء مً هـام ُز

 الداخلُت

:لل بتلييم  داء  عالكت هظام ركابت الداخليت:للااطلب  ألاو 

ت مظخِلت ، ًهي جلصم ؤزىاء جىٌُر كملُاث  ابت كملُت مظخمسة ولِظذ وؿٌُت بداٍز كلى بكخباز ؤن الُس

ت لخىحُه ألاداء وؤلاػمئىان  الخخؼُؽ والخىـُم والخىحُه والخيظُّ ، وال جمثل وؿٌُت مظخِلت بل هي طسوٍز

ابت ال جخخلٍ بةخخالي ػبُلت اليشاغ  ّ اإلالاًير اإلاخؼؼت ، ولرلٗ ًةن خؼىاث الُس بإن ألاداء الٌللي ًخم ًو

ابت  الري ًمازطه الٌسد ؤو جمازطه اإلاىـمت ، ٓما ؤجها ال جخلٍ باخخالي اإلاظخىي ؤلادازي ، وجىؼىي كملُت الُس

:  كلى خؼىاث ؤطاطُت ًمًٕ ذٓسها بةخخصاز كلى الىدى ألاحي

ابت ، وحلخمد هره الخؼىة : جددًد ملاًير ألاداء  -1 حلخبر كملُت جددًد اإلالاًير  ؤ٘و خؼىة في كملُت الُس

اث ألاداء اإلاساد جدُِِها  في الىاُم كلى كملُت الخخؼُؽ ، ًهي بمثابت وطم خؼؽ ؤو ملدالث إلاظخٍى

، ًهىاْ ملاًير ؤداء كلى مظخىي ؤلادازة الللُا زم ًلي ذلٗ مجمىكت مً ملاًير ألاداء الىؿٌُُت ، زم 

ًلي ذلٗ مجمىكت مً ملاًير ألاداء كلى مظخىي ألاُظام ، وؤخيرا هىاْ بمجمىكت مً اإلالاًير ألداء 

 ألاًساد الخىٌُدًين؛

بلد جددًد  ملاًير ألاداء ، جإحي الخؼىة الثاهُت وهي ُُاض اللمل الٌللي الري : ُُاض ألاداء الٌللي  -2

ابت  ؛17جم بهجاشه ، ؤي ؤداء ألاًساد لألكما٘ مىطىق الُس

ُاض ألاداء ، ًصبذ مً الظسوزي بحساء : مِازهت ألاداء الٌللي بملاًير ألاداء  -3 بلد وطم اإلالاًير  ُو

اإلاِازهت بُنهما وجددًد الٌسوَ وجدُذ هره الخؼىة الحٕم كلى مدي دُت الخيبااث التي جدخىحها 

را الحٕم كلى هجاح اإلاىـمت في جدُِّ ؤهداًها ، والجدًس بالرٓس ؤن الاهدساًاث هالبا  الخؼؽ ، ٓو

 ما جِم ألهه مً الصلب وحىد  جؼابّ جام بين اإلالاًير ومظخىي ألاداء الٌللي؛

بىاءا كلى هدُجت كملُت اإلاِازهت ًخم حلدًل ألاداء ، وجإخد هره الخؼىة هالبا : الخُُِم والخلدًل  -4

ٔان الاداء الٌللي ؤًظل مً  ددر ذلٗ في خالت بذا  ً ، اإلاظاز ألا٘و هى كدم وحىد حلدًل ، ٍو مظاٍز

ه ، ؤو اإلاظاز الثاوي هى ُُام ؤلادازة بةجخاذ ؤلاحساءاث الخصحُدُت ،  اإلالاًير اإلاىطىكُت ؤو ٌظاٍو

ٔان ألاداء الٌللي ؤُل مً اإلالاًير اإلاىطىكُت ددر ذلٗ هرا   .18ٍو
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. أهميت ركابت الداخليت في جحسين أداء بىون:لااطلب الثاوي 

ها ؤخد الباخثين  ابت ًِد كًس ابت هي كملُت جىحُه " بن كملُت جُُِم ألاداء هي حصء مً كملُت الُس الُس

ألاوشؼت داخل الخىـُم لٖي جصل بلى هده مددد ، وان جُُِم ألاداء هى اطخِساء دالالث وماشساث اإلاللىماث 

ابُت لٖي ًخم اجخاد ُسازاث حدًدة لخصحُذ مظازاث الاوشؼت في خالت اهدساًها ؤو جآُد مظازتها الٌللُت  الُس

ابت الشاملت بما ًيها جُِِم ألاداء جخخص  ٔاهذ جخجه ًلال بلى ؤلاهجاشاث اإلاسهىبت ، اي ؤن اللملُت الُس اذا 

م ألاوشؼت في الاججاهاث اإلادِِت لألهداي ومىلها مً الاهدساي ، والثاهُت : ؤطاطا بىؿٌُخين  ألاولي مداولت ًز

. جصحُذ مظازاث الاوشؼت ، وهرا هى جُُِم ألاداء

ٔان ٔل ش يء ًددر ػبِا للخؼت اإلاىطىكت والخللُماث FAYOLHوخظب   ابت كلى الخدِّ كما بذا   الُس

وؤن هسطها هى الاشازة بلى هِاغ الظوؽ اإلاىطىكُت والخللُماث الصادزة .  الصادزة  واإلابادء اإلادددة

. وألاخؼاء بِصد ملالجتها ومىم جٕساز خدوثها وهي جؼبّ كلى ٔل ش يء

ابت مً خُث الوسض FAYOLومً خال٘ حلٍسٍ   ًمًٕ مالخـت الخداخل الٕبير بين جُُِم ألاداء والُس

ؤن الهدي مً الهدي مً مساُبت الدظُير هى طمان ؤن الِسازاث  DERVAVAUX و COULAUDواكخبر . منها

ٌاءة مً ؤحل جدظين ؤداء اإلااطظت  .التي اجخرتها الادازة الللُا ًخم جدبلها بٌلالُت ٓو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ابت الداخلُت             الٌصل الثاوي         ّ هـام الُس ت كً ػٍس   جدظين ؤداء بىْى الخجاٍز

 

38 
 

 خالصت الفصل 

ت لخإٓد مً خظً طير الخؼؽ اإلاسطىمت للبىٗ ومً ان ؤلاهجاش ٌظير  ت خٍُى ابت الداخلُت طسوٍز حلد الُس

ت ٌاءة وخظً طير ألاداء في البىْى ججاٍز .  خظب ما ُسز له ، ٓما جللب دوزا ٓبيرا في جدُِّ ًلالُت ٓو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الُطل الشالض دساظت 

مُذاهُت لبىٚ الُالخت 

ُُت  ٗالت "وجىمُت الٍش و

 "معخًاهم
 



ُُت   :           الُطل الشالض  ٗالت معخًاهم"      دساظت مُذاهُت لبىٚ الُالخت وجىمُت الٍش  " و
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جمهُذ 

ىا إلى الذساظت  ىا إليها في الُطلحن العابٓحن ، وبهذ حهَش ت التي جؿْش  مً أظل ججعُذ اإلاُاهُم الىكٍش

ابت الذاخلُت  ت أٖثر هكام الْش ت اإلاخمشلت في الىزائٔ التي ًٓىم بها البىٚ الخجاسي وختى ًدعً لىا مهَش الىكٍش

ت أال هى بىٚ الُالخت  نلى الهملُاث وؤلاظشاءاث أخترها الُٓام بذساظت جؿبُُٓت في إخذي البىٕى الخجاٍس

ُُت  :  ومً خالٛ رلٚ جم جٓعُم الُطل إلى الشالر مباخض  (BADR)والخىمُت الٍش

ُُت  :  املبحث ألاول -   BADRالخهٍشِ بالبىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

ُُت:  املبحث لثاويث - ُت ألاداء بىٚ الُالخت والخىمُت الٍش ابت الذاخلُت في جْش  .واْو هكام ْس

ُُت   :  املبحث لثالح - جُُٓم ألاداء بىاظؿت أظلىب الخدلُل ألآَي لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍش
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ل
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للBADR لخعريفثبالملىكث لفالحتثألا لخىميتث لريفيتث:ل املبحث ألاوث

ت الباسصة نلى معخىي الذاخلي والخاسجي ،  ُُت مً بحن البىٕى الخجاٍس ٌهخبر البىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

خىا الخالي ، ونٍش نذة حًحراث وجؿىساث مهمت ولزلٚ ظىدىاٛو في  خُض ْؿو شىؾا ٖبحرا مىذ وشأجه إلى ْو

ُُت خُض ْعمىا اإلابدض إلى  :  هزا اإلابدض جٓذًم البىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

خُت خٛى مجمو الجهىي لإلظخًالٛ  - ُه  (BADR)إلادت جاٍس  وحهٍش

 مداٛ وشاؽ اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ ودوسه  -

 الهُٙل الخىكُمي للمجمو الجهىي لالظخًالٛ  -

 

ثمسخغاهمثألاحعريفهثثBADRابتثجاريخيتثحووث اجمعث لجهويثلالسخغالوثبدرث:ل اطلبث ألاوث

خُت اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بذس : الُشم ألاٛو   معخًاهم BADRإلادت جاٍس

ُُت ظىت    1982 ماسط 13الخابهت لبىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

ٗاالث مدلُت لالظخًالٛ هي  ٗان ٌشٍش نلى أسبو و :  في البذاًت 

  ٗالت اإلادلُت لالظخًالٛ معخًاهم  ' 866'الى

  ٗالت اإلادلُت لالظخًالٛ ظُذي لخػش  ' 867'الى

  ٗالت اإلادلُت لالظخًالٛ نحن جادلغ  ' 872'الى

  حراث ٗالت اإلادلُت لالظخًالٛ بْى  ' 874'الى

ٗالت اإلادلُت لالظخًالٛ ماظشي 2010وفي ظىت  '  878' جم َخذ الى

- 1982-1990 :  

ٗاالجه  ُي بُخذ و ٗان الهذٍ اإلاجمو اإلايشىد َشع وظىده شمً الهالم الٍش خالٛ الشماوي ظىىاث ألاولى 

ل  ُاءة نالُت في مُذان جٍى الخمغ في اإلاىاؾٔ راث الطًُت الُالخُت وبمشوس الضمً اٖدعب اإلاجمو ظمهت ٖو

. الٓؿام الضساعي ْؿاناث الطىاناث الًزائُت والطىانت اإلاُٙاهُُ٘ت الُالخُت

 الزي ًىظ نلى نهاًت َترة جخطظ البىٕى وظو اإلاجمو أَٓه إلى مجاالث أخشي 90/10بمىظب ضذوس ْاهىن 

 بذون الاظخًىاء نً PMI  / PMEمً اليشاؽ الاْخطادي خاضت اإلاؤظعاث الاْخطادًت الطًحرة اإلاخىظؿت 

ٗاهذ بذاًت ادخاٛ ج٘ىىلىظُا  الٓؿام الُالحي الزي جشبؿه مهه نالْاث ممحزة في اإلاجاٛ الخٓني هزه اإلاشخلت 

. الانالم الالي

ٓذ  : 1991 - ت الذولُت  (SWIFT)جؿبُٔ هكام ظٍى  ( الخاسظُت)لخؿبُٔ نملُاث الخجاٍس
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حعُحر )مو َشونه اإلاخخلُت للُٓام بالهملُاث البىُ٘ت  (progiciel sybu)وغو بشمجُاث : 1992 -

 الٓشوع ، حعُحر نملُاث الطىذّو ، حعُحر اإلاىدناث ، الُدظ نً بهذ لخعاباث الضبائً 

  إدخاٛ ؤلانالم آلالي نلى ظمُو الخجاسة الخاسظُت نملُاث َخذ الٓشوع الىزائُٓت 

  ٗاالث  ادخاٛ مخؿـ الخعاباث الجذًذة نلى معخىي الى

انهاء نملُت ادخاٛ الانالم الالي   : 1993

  B.A.D.Rحشًُل بؿاْت الدعذًذ والسخب : 1994

 ( télétraitement)إدخاٛ نمُاث الُدظ العلٙي : 1996

  ذ الخُٓٓي  َدظ واهجاص الهملُاث البىُ٘ت نً بهذ وفي الْى

حشًُل بؿاْت السخب ما بحن البىٕى  : 1998

- 2000-2002 :  

 وظىد الخذخل الُهلي للمجمو لبهض هُغ ظذًذة في مجاٛ الاظدشماساث اإلاىخجت 

  و إلى خذ ٖبحر حجم الٓشوع لُائذة اإلاؤظعاث الاْخطادًت الطًحرة واإلاخىظؿت   PMI/PMEَس

  الخؿهحر الخعابي واإلاالي 

  ت والخٓىُت اإلاخهلٓت بملُاث الٓشوع ، اإلاذة جترواح ما إنادة الىكش جٓلُل وجخُُِ الاظشاءاث ؤلاداٍس

  ًىما ظىاء باليعبت لٓشوع الاظخًالٛ الاظدشماس أو مٙان الدعلُم لٓشع الذساظت 90 إلى 20بحن 

  جدُٓٔ مششوم البىٕى الجالغ(Banque assise) 

  حهُٓم شب٘ت(MECA-PAC ) 

 إوشاء جؿبُٔ إلى ًخخظ بئدخاٛ ألُاث الذَو في مجاٛ الخهامل الاَتراض ي 

  حهمُم هكام الشب٘ت اإلادلُت مو انادة جىكُم البرهامج(Progeciel Sybu)  ٖضبىن مٓذم للخذمت

(Client Serveur ) 

  حهمُم البىٚ الجالغ(Banque Assise)  ٗاالث  مو الخذماث اإلاصخطت نلى ظمُو الى

في العىىاث ألاخحرة  

  ت التي جخماش ى مو مخخلِ اإلاخًحراث الاْخطادًت ٍض ت اإلاٖش اإلاجمو ًؿبٔ ظُاظت أو اظتراججُت اإلاذًٍش

ت دون اخز بهحن الانخباس اإلادُـ الخاسجي  مخًحراث ْاهىهُت ، " خُض ال ًمً٘ ألي مؤظعت الاظخمشاٍس

 "مخًحراث ظُاظُت ، مخًحراث ناإلاُت ، دًيُت 

  ٗاالث نبر جخمشل هزه العُاظت أو الاظتراججُت في الخماش ي مو هزه اإلاخًحراث مً خالٛ َخذ نذة و

بت نً بهؼ الٓشوع  جشاب الىالًت وجٙىن الهماٛ اإلاٙلُحن بالضبائً وانادة جشمُم وججهحز اإلاتٖر

ٗالىكام اإلاداظبي اإلاالي  شوع حشًُل الشباب ، واهتهاط أظالُب ٗل ما هى نلمي  اإلاىظهت للُالخحن ْو

(SCF)  واْخطادي اظخٓباٛ الضبائً الدخالهم في الذوسة الاْخطادًت ، واإلاداَكت نلى الاْخطاد
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ب الهملت الطهبت  بي ومداسبت تهٍش الخجاسة )الىؾني مً خالٛ مداسبت جبُِؼ ألامىاٛ ، والتهشب الػٍش

 الخاسظُت 

  ، مً خالٛ خػىس اإلاهاسع الىؾىُت وضذوس اإلاجاالث الخاضت باإلاجمو ٔ الانخماد نلى الدعٍى

 .والاشهاس في الجشائذ

ُُت : الُشم الشاوي  :  حهٍشِ البىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

ت خحن  ٌهخبر بىٚ الُالخت والخىمُت ًٖحره مً البىٕى التي ًباشش في ظمُو الىقائِ التي ًٓىم بها البىٕى ججاٍس

ل الُالخحن . ًخخظ وشاؾه بالٓؿام الُالحي مً خالٛ جمٍى

 

مسخغاهمثألادألارهثل(BADR)مجاوثوشاطث اجمعث لجهويثلالسخغالوثبدرث:ل اطلبث لثاويث

مجاٛ وشاؽ اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بذس : الُشم ألاٛو 

ًخخظ وشاؾه باألظاط بالنهىع بالٓؿام الُالحي مً ' 027'اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بمعخًاهم 

ل اليشإ  شوع الاظدشماس ٖيشاؽ أظاس ي هجذ ٖزلٚ جمٍى ل الُالخحن بهذة ْشوع الاظخًالٛ ْو خالٛ جمٍى

ٗاالث  الخجاسي والطىاعي والخجاسي الخاسظُت ، خُض أن هزا ألاخحر ًلهب دوس اإلاشٍش واإلاىكم نلى مخخلِ الى

حراث  – 872نحن جادلغ  – 867ظُذي لخػش - 866معخًاهم )الخمغ الخابهت له  ( 878ماظشي  – 874بْى

مً خُض الدعُحر الخعً والعهش نلى بلىى ألاهذاٍ اإلاعؿشة معبٓا وجؿبُٔ الاظتراججُت للنهىع بالٓؿام 

الُالحي ، وجدُٓٔ الخىمُت مً خالٛ خلٔ الثروة والُٓمت اإلاػاَت لالْخطاد الىؾني مً بحن أوشؿت اإلاجمو 

اظخٓباٛ شٙاوي الضبائً والهمل نلى إًجاد الخلٛى بما ًشض ي الضبىن دون اإلاعاط أو الخشوط نً الٓىانذ 

ٗاالث بمخخلِ اإلاعخلضماث مً نخاد آلي ، أدواث م٘خب  ً ظمُو الى إلخ  ...اإلاىكمت للهمل البىٙي ، ٖزلٚ جمٍى

اث الهامت ومٓشها الجضائش الهاضمت -  .ظمو مخخلِ اإلاهؿُاث وجىخُذها وجدلُلها واسظالها للمذًٍش

ٗاالث والعهش نلى جؿبُٓها -  .جىصَو مخخلِ الٓىانذ والٓىاهحن نلى الى

 " الطالىن الىؾني للبؿاؾا"جيشُـ مخخلِ اإلاهاسع والطالىهاث  -

 جٓذًم جىظيهاث والخىضُاث للخُاع نلى ظمهت البىٚ دون اإلاعاط بمطلخت الضبىن  -

ً الهماٛ  -  وهزا ألظل الشقي بىىنُت الخذماث اإلآذمت؛ " مٙلِ بالضبائً"الاششاٍ نلى جٍٙى

ٗاالث الخابهت له ؛  -  العهش نلى أمً اإلاجمو والى

ٗاالث؛  - ل الٓشوع التي جُّى ؾاْت الى  جمٍى

 .اإلاخابهت واإلاشاْبت والخىظُه واإلاشآَت في الدعُحر الُىمي والهام -

 

 



ُُت   :           الُطل الشالض  ٗالت معخًاهم"      دساظت مُذاهُت لبىٚ الُالخت وجىمُت الٍش  " و

 

44 
 

الذوس  : الُشم الشاوي 

ت وهزا مً أظل الخخُُِ نً الضبىن في إجخاد ' 027'أوشء اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ  ٍض في إؾاس الالمٖش

ت ٍض اث اإلاٖش . الٓشاساث والٓػاء نلى اإلاشاٗل اإلاترجبت نً اخخٙاس اجخار الٓشاس مً ؾٍش اإلاذًٍش

ت في مجمو باإلاشاْبت والدعُحر) ٍض   (وحهني الالمٖش

الهُٙل الخىكُمي إلاجمو الجهىي لالظخًالٛ  : اإلاؿلب الشالض 
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"ل027"ثمسخغاهمث)لBADR) لهيكلث لخىظيميثللمجمعث لجهويثلالسخغالوثبدرث(ل01-03)شكلثرقمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذًش اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ ألاماهت

 سئِغ الخلُت 

 سئِغ اإلاطلخت

 سئِغ اإلاطلخت 

 سئِغ اإلاطلخت

 اإلاطلخت الٓاهىهُت 

 الٓاهىن واإلاىاصناث

مطلخت الىزائٔ 

 وألاسشُِ  

 الخدطُل والاظترظام

 هائب اإلاذًش 

 سئِغ اإلاطلخت

 سئِغ اإلاطلخت 

 سئِغ اإلاطلخت

 مطلخت لشضذ اإلاخاؾش 

ت والخجاسة  اإلاخابهت الخجاٍس

 الخاسظُت 

مخابهت اإلاىاصناث ما 

 ْبل الٓػاء  

 مخابهت الػماهاث

 هائب اإلاذًش  

 سئِغ اإلاطلخت

 سئِغ اإلاطلخت 

 سئِغ اإلاطلخت

 مطلخت الاظخًالٛ 

 الٓشوع والخجاسة الخاسظُت 

 الخيشُـ الخجاسي   

وظائل الذَو نادًت 

 وال٘تروهُت

 مطلخت الاداسة واإلاداظبت  هائب اإلاذًش 

 سئِغ اإلاطلخت

 سئِغ اإلاطلخت 

 سئِغ اإلاطلخت

 اإلاداظبت الجبائُت 

 الخدلُل والخؿهحر 

ابت الذاخلُت ومحزاهُت حعُحر   ْس

 سئِغ اإلاطلخت

 سئِغ اإلاطلخت 

 سئِغ اإلاطلخت

ت  اإلاىاسد البشٍش

 ألامً والىظائل الهامت 

 الانالم ألالي 
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:  ًخٙىن الهُٙل الخىكُمي للمجمو الجهىي لالظخًالٛ مً 

 اإلاذًش  - أ

 ألاماهت الهامت  - ب

 : مطلخت الاظخًالٛ والتي جخٙىن مً  - ث

  وقُُت الٓشوع والخجاسة الخاسظُت 

  وقُُت الخيشُـ الخجاسي 

  وقُُت وظائل الذَو الهادًت 

 : مطلخت سضذ اإلاخاؾش وجخٙىن مً  - ر

  ت والخجاسة الخاسظُت  وقُُت اإلاخابهت الخجاٍس

  وقُُت  اإلاىاصناث ماْبل الٓػاء 

  وقُُت مخابهت الػماهاث 

 : اإلاطلخت الٓاهىهُت جخٙىن مً  - ط

  وقُُت ْاهىن اإلاىاصناث والخدطُل 

  ُِوقُُت الىزائٔ وألاسش 

 : مطلخت اإلاداظبت وؤلاداسة وجخٙىن مً  - ح

  ت  وقُُت  اإلاىاسد البشٍش

  وقُُت ألامً والىظائل الهامت 

  وقُُت ؤلانالم آلالي 

  وقُُت اإلاداظبت والجبائُت 

  وقُُت الخدلُل والخؿهحر 

 وقُُت اإلاحزاهُت ومشاْبت الدعُحر. 

ل اإلاىقُحن ونالْتهم مو الضبائً : اإلاذًش  . أ  وهى اإلاعؤوٛ نً ٗل الهملُاث التي جخم في اإلاجمو ٗو

ت والتي جٓىم بذوسها بٙل ألانماٛ الخاضت بم٘خبها وهي مشجبؿت : ألاماهت الهامت  . ب وهي بمشابت أماهت مذًٍش

 مباششة مو اإلاذًش 

 : مطلخت الاظخًالٛ  . ث

  والتي جٓىم باإلخطائُاث الخاضت بالٓشوع وجيشُـ اللٓاءاث مو : وقُُت الخيشُـ الخجاسي

 مخخلِ البىٕى 

  ُت الخاضت بالضبائً والتي مً خاللها : وقُُت وظائل الذَو الهادًت م بمخابهت البؿاْاث اإلاطَش وجْى

ٔ مىاْو إل٘تروهُت مو مخابهت العىىاث وألاظهم اإلاسجلت مً  ًٓىم الضبىن بسخب أمىاله نً ؾٍش

  SAIDAL وAORASSIخالٛ الضبائً اإلاعاهمحن في 
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 : مطلخت سضذ اإلاخاؾش  . ر

  في هزه اإلاطلخت ًخم اإلاخابهت بالتراض ي بحن الضبىن والبىٚ خُض : وقُُت اإلاىاصناث ما ْبل الٓػاء

ىم في  خ الذَهت ومبلًها جُادًا للْى خ الذَهت ألاولى للٓشع جٓىم باإلنالم الضبىن بخاٍس ْبل وضٛى جاٍس

 .اإلاىاصناث الٓػائُت

خ الذَهت للضبىن اًذام ؾلب جمذًذ أظاٛ الذَهت ًخم دساظت  - ىم الضبىن في مشاٗل نىذ جاٍس في خالت ْو

 .ؾلب الضبىن في اظخمام مهحن مً ؾٍش اإلاذًش للمىآَت وجمذًذ ألاظاٛ

في خالت نذم حعذًذ الٓشع في أظاله اإلادذدة معبٓا خعب ظذٛو الاظتهالٕ ًٓىم الضبىن بئًذام  -

خم اإلاىآَت  وجٙىن مً   18 إلى 06ؾلب إنادة الجذولت ًخم دساظتها وخُصُاث ضهىبت الدعذًذ ٍو

 شهشا؛

 .في أيلب مهام هزه اإلاطلخت جخمشل في مهالجت أو جدطُل بالتراض ي ْبل اللجىء إلى الٓػاء -

  َالحي والخجاسي " ْؿام الخاص ونمىمي"هىإ نذة أهىام مً الٓشوع : وقُُت مخابهت الػماهاث

واظدشماسي خُض نىذ مىذ الٓشع للضبىن ًؿلب مىه غماهاث خخمُت جؿلب ْبل جدُٓٔ الٓشع 

وغماهاث يحر خخمُت بهذ جدُٓٔ الٓشع مً بحن هاجه الػماهاث هىإ سهً الهٓاساث ، وسهً 

خ مداظبُا ،  الخُاصي للمىٓىالث ، ًخم في هزه اإلاطلخت مخابهت الػماهاث مً خُض اإلابلٌ والخاٍس

خُض لٙل هىم مً الػماهاث خعاب خاص به في اإلاحزاهُت البىٚ ٖزلٚ مبلٌ الخبرة للهٓاس أو 

 .اإلاىٓىالث ًٙىن ٌعاوي أو أٖثر مً اإلابلٌ الٓشع

ٗالخأمحن نلى الٓشع ، مهاًىت اإلاششوم  لخ  ‘...ٖزلٚ الػماهاث الًحر خخمُت ًخم مخابهتها 

 : مطلخت الٓاهىهُت  . ط

  والتي جٓىم بخدطُل الذًىن التي جٙىن نلى ناجٔ اإلاذًً اججاه : وقُُت ْاهىن اإلاىاصاناث والخدطُل

 .أما بالشض ى أو اللجىء إلى الٓػاء (الذائً)البىٚ 

  ُِهي التي حعحر ٗل والشائٔ ألاسشُِ الخاضت باإلاجمو ووٖالئه: وقُُت الىزائٔ وألاسش. 

 : مطلخت اإلاداظبت وؤلاداسة . ح

  ت هزه الىقُُت لها نالْت مباششة مو ألاشخاص الزًً ًخهاملىن مو البىٚ : وقُُت اإلاىاسد البشٍش

ً الهماٛ وختى الخذماث  واإلاىاسد التي دخلذ وخشظذ مىه وهي معؤولت نلى اإلالُاث الخىقُِ وجٍٙى

ت والهؿل مخىىنت ألاظش وملُاث الخٓانذ واإلاىذ الهائلُت وشهاداث الهمل ٗاألظىس الشهٍش  .الخاضت بهم 

  جشج٘ض مهام هزه اإلاطلخت في جلبُت ظمُو اخخُاظاث اإلاطالح ألاخشي : الىقُُت ألامً والىظائل الهامت

للبىٚ مً أدواث ججهحزاث اإلا٘خب وجأظِغ مخخلِ اإلاٙاجب بجمُو اإلاعخلضماث مً ٖمبُىجش ، خضاهاث 

إلخ ، والخشص نلى ألامً الذاخلي والخاسجي للبىٚ ، وجىُُز مخخلِ ...، ٖشاس ي ، مٙاجب ، اإلابرداث 

 .الخٙالُِ مً الششاء وجشمُم في اإلاحزاهُت اإلاشجٓبت مً ؾٍش وقُُت اإلاحزاهُت ومشاْبت الدعُحر

 جأمحن العُاساث الىقُُُت للهماٛ أزىاء أداء اإلاهام -

الُٓام بهملُت الجشد في نهاًت العىت إلاخخلِ الاظدشماساث وجٓذًمها إلاطلخت اإلاداظبت إلاهالجت الُىاّس  -

 (اإلاداظبي والخُٓٓي)
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  وجشج٘ض مهامه في : وقُُت الانالم الالي : 

 ضُاهت اإلاهذاث  -

 هى الٓائم نلى الشب٘ت اإلاهلىماجُت والبرمجُاث  -

 .إنذاد ْائمت اخخُاظاث اإلاجمو في ما ًخظ ؤلانالم آلالي -

  ٗاالث البىُ٘ت : وقُُت اإلاداظبت والجبائُت جٓىم هزه اإلاطلخت بهملُت الخذُْٔ ومشاْبت مخخلِ الى

زلٚ ظمو مخخلِ  (إلخ...السخب ، ؤلاًذام )الخابهت للمجمو مً نملُاث الدسجُل اإلاداظبي  ٖو

زلٚ الدسجُل اإلاداظبي  ت والتي مٓشها بالجضائش الهاضمت ٖو ٍض اث اإلاٖش اإلاهؿُاث وجٓذًمها للمذًٍش

الخاص مً حسجُل نملُاث الششاء ، البىاء ، الترمُم ، واإلاطاٍسِ ألاخشي ٖمطاٍسِ اإلاعخخذمحن 

 إلخ...والاشهاس 

 وما ًؿلٔ نليها اظم اإلاشاْبت اإلاداظبُت ومهىتها جخماش ى مو وقُُت اإلاداظبت : وقُُت الخدلُل والخؿهحر

 .والتي جٓىم أزىاء نملُت اإلاشاْبت باٖدشاٍ ألاخؿاء والعهش نلى جصخُدها

  تهخم بهملُاث الدعُحر الهٓالوي اإلاحزاهُت اإلاىأَ نليها مً ؾٍش : وقُُت اإلاحزاهُت ومشاْبت الدعُحر

زلٚ انؿاء الاظتهالٕ لُترة ما مٓاسهت بُتراث ظابٓت لعىىاث مهُىت وانذاد في  ت ٖو ٍض اث اإلاٖش اإلاذًٍش

ل ما ًخهلٔ بدعُحر  ت للعىت اإلآبلت إلاخخلِ اإلاطاٍسِ والخجهحزاث ٗو نهاًت العىت محزاهُت جيبٍؤ

 .اإلاؤظعت

ُُت نىطش هام وأظاس ي لدعُحر مؿالب وخاظُاث الضبىن ، ولخخم هزه  ٌهذ بىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

ٗاإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بذس معخًاهم  ٗاالجه  " 027"الهملُت ٌهخمذ البىٚ نلى مجمهاجه وو

و اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بذس معخًاهم أهه ٌهمل نلى النهىع  ذ جبحن لىا مً خالٛ دساظدىا إلاْى ْو

بالٓؿام الُالحي والعهش نلى ماًشض ي الضبىن وخاضت الُالخحن ورلٚ مً    خالٛ اليشاؾاث التي ًماسظها 

ل الُالح بهذة ْشوع  شوع الاظدشماس)ٖخمٍى . (ْشوع الاظخًالٛ ، ْو

ٗاالجه الخمغ الخابهت له  ظُذي لخػش - 866معخًاهم )ٖما ًلهب دوس اإلاشٍش واإلاىكم نلى مخخلِ و

حراث  – 872نحن جادلغ  – 867 ولهزا وعخيخج أن اإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ بذس  (878ماظشي  – 874بْى

. معخًاهم ٌهخبر مً بحن أهم اإلاجمهاث في الجضائش ورلٚ بمخابهت ومشاْبت وجىظيهاجه في الدعُحر الُىمي والهام
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ألا قعثهظامث لرقابتث لد خليتثفيثجرقيتث د ءث لملىكث لفالحتثألا لخىميتث لريفيتثث:ل املبحث لثاويث

ت مٙاهت مخمُت غمً َهالُاث ؤلاْخطاد الىؾني ولخدعً هزه البىٕى بٓاءها  جدخل البىٕى الخجاٍس

ابت وجُُٓم ألاداء بطُت معخمشة ودوسٍت . غمً مدُـ جىاَس ي نليها الُٓام بالْش

ونلُه َئن هزا اإلابدض ظُهخني جدذًذا بمهالجت زالض مؿالب  

 نشع وجدلُل هخائج اإلآابلت : مؿلب ألاٛو  -

ابت نلى الهملُاث وؤلاظشاءاث الذاخلُت : مؿلب الشاوي  -  هكام الْش

. إظشاءاث الهامت إلاىذ ْشع اظدشماسي ودساظت البىٚ له: مؿلب الشالض -

 

عرألاضثألاجبليلثهخائجث اقابلتثث:ل اطلبث ألاوث

مً خالٛ هزا اإلاؿلب ظِخم الخؿّش إلى نشع اإلآابلت وجدلُل هخائجها  

:  مً اظل اهجاص هزه الذساظت الخؿبُُٓت انخمذها نلى ماًلي : مىهج الذساظت الخؿبُُٓت 

 إلى 03/01/2018 أًام في الُترة اإلامخذة بحن 5جم إظشائها خالٛ : َترة الذساظت الخؿبُُٓت  (1

04/03/2018  

لٓذ جم الانخماد أظاظا نلى أظلىب اإلآابلت اإلاىظهت في ظمُو اإلاهؿُاث : ؾّش ظمو اإلاهلىماث  (2

:  واإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاجمو الجهىي لالظخًالٛ باإلغاَت إلى أظالُب أخشي جمخلض قي 

 اإلاالخكت اإلاباششة  -

اسة اإلاُذاهُت مخ٘شسة للمطالح البىٚ  -  الٍض

ت باإلآابلت  (3  : جخمشل في ظذٛو اإلاىالي : ألاؾشاٍ اإلاهىٍى

 طر فث اعىيومثبااقابلتثل(01-03)جدألاوثرقمث

اث اإلاطالح  ألاشخاص معخىظبحن اإلاذًٍش

ْعم اإلاذًش البىٚ  

ابت الذاخلُت   مطلخت الْش

مطلخت اإلاالُت ومداظبُت 

اإلاذًش الهام  

مشاْبحن الذاخلُحن  

مداظب 

مطذس إنذاد  الؿالبت  

ُت وجدعحن ألاداء : مداوس اإلآابالث  (4 ابت الذاخلُت في جْش ت ُُُٖت معاهمت الْش ٗاهذ مىظهت هدى مهَش

 اإلاجمو لالظخًالٛ بذس 

 : همادط ألاظئلت اإلاؿشوخت  (5
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ابت الذاخلُت  - أ  ألاظئلت الخاضت بىكام الْش

  ابت الذاخلُت  ما مُهىمم٘م خٛى هكام الْش

  مً الزي ًٓىم بها ؟ ماهى معخىاه الخهلُمي ؟ 

  ابت ؟  ماهي خؿىاث هزه الْش

  ابت ؟  هلى لذً٘م ْعم خاص لهملُت الْش

  ت أم زالجُت ابت الذاخلُت شهشي أم ظىٍى ش الْش  هلى الخٓاٍس

 ابت الذاخلُت مً ؾٍش اإلاشاظو الخاسجي ش خٛى هكام الْش  .هل ًىظذ هىإ جٓاٍس

  BADRألاظئلت الخاضت باألداء في مجمو الاظخًالٛ  - ب

  ماهى مُىم٘م خٛى ألاداء ؟ 

  هل ًىظذ هىإ جُٓم لألداء؟ 

 إلاارا وماهي أظباب ؟ : ال  -

 ُِٖ جخم نملُخ٘م ؟: وهم  -

  هل ًخم البدض نً ألاهدشاَاث وهل ًخم جصخُدها؟ 

 همىدط الاظاباث العابٓت  (6

:  بهذ ؾشح هزه ألاظئلت ْذمذ لىا ؤلاظاباث الخالُت 

ابت الذاخلُت  . أ  : الاظاباث الخاضت بىكام الْش

هي نباسة نً مشاْبت الىزائٔ وسجالث اإلاداظبي والهملُاث الُىمُت   : 1ط

الزي ًٓىم بها هم نباسة نً مشاْبحن داخل مطلخت اإلاشاْبت معخىاهم ظامعي مو جشبظ : 2ط

ابت جخم نباسة نً مشاْبت نملُاث والخأٖذ مً حسجُل الخُادي ألاخؿاء  : 3ط خؿىاث هزه الْش

ابت  : 4ط وهم لذًىا مطلخت خاضت لْش

ت  : 5ط ابت الذاخلُت جٙىن شهٍش ش الْش جٓاٍس

ش لُبذي سأًه خٛى مطذاُْت الىزائٔ: 6ط . وهم ًىظذ مشام الخاسجي ًٓىم بئنذاد جٍٓش

 ؤلاظاباث الخاضت باألداء : ؤلاظاباث الخاضت باألداء داخل اإلاجمو الاظخًالٛ . ب

هى جىُُذ الهامل ألنماٛ ومعؤولُاجه التي جٙلِ بها اإلاؤظعت ومذي : مُهىمىا خٛى أداء  : 1ط

جُهمه لذوسه واخخطاضاجه  

ٗاَت ألاؾشاٍ اإلاشجبؿت بهزه : 2ط ت  ٔ جُهُل دوس مشاٖس وهم ًىظذ هىإ جُُٓم لألداء ًخم نً ؾٍش

ٔ جُٓم اإلاىغُحن لبهكهم بهؼ أو الانخماد نلى لجىت جُُٓم ألاداء   الهملُت ورلٚ نً ؾٍش

خم جصخُذ ألاخؿاء  : 3ط وهم ًخم البدض نً ألاهدشاَاث ٍو

نشع هخائج اإلآابلت  

ابت الذاخلُت وألاداء خُض أن والشٚ َئن . مً خالٛ ؾشح هزه ألاظئلت جىضلىا إلى الىخائج لىكام الْش

ابت الذاخلُت لها دوس مهم داخل اإلاؤظعاث ، إظخخلطىا مً خالٛ مٓابلت َئن اإلاجمو لالظخًالٛ الجهىي  الْش

BADR ابت الذاخلُت نلى أٖمل وظه إال أهه هدً أصخاب الذساظت ال هشٔ في إظاباث ألن ال  ًؿبٔ هكام الْش
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ها َال بذ مً وظىد  بهؼ سًشاث وبهذ ؾشح ألاظئلت خٛى  ٗان الىكام ْىي َس ٗاملت َهمها  ابت  ًىظذ هكام ْس

 .ألاداء َىظذها مهمٛى به داخل مجمو ومؿبٔ نلى أٖمل وظه

لهظامث لرقابتثعلىث لعملياثثألاإلاجر ء ثث لد خليت:ل اطلبث لثاويث

ابت بذساظت ه٘خُي ت بها جٓىم التي الذوسٍت الْش ت اإلاذًٍش  لهذم هكشا ، (معخًاهم ) لالظخًالٛ الجهٍى

ت اإلاحزاهُاث نلى الخدطل اظخؿانىا ابت للُٓام وهزا ، (ؤلاظمالُت)اإلاجمهت  البىٚ لهزا الخٓذًٍش  الالخٓت بالْش

 .اإلاخؿـ مو الُهلي ألاداء بمٓاسهت

ابت هزه وجىٓعم اباث زالر إلى الذوسٍت الْش  :هي ْس

ابت - ت الْش  .واإلاداظبُت ؤلاداٍس

ابت -  .الٓاهىهُت الْش

ابت -  .والٓشوع الخاسظُت الخجاسة نلى الْش

ابت هزه أن إلى ؤلاشاسة وججذس ٗاالث نلى ٗل  جٙىن  الْش ٗالت، العىت في واخذة مشة إلاعخًاهم الخابهت الى  لٙل و

ابت وجٙىن   َجائُت الْش

I. ألا اباسبيت إلاد ريت  لرقابت: 

بل ابت هزه جخم ُِٖ جىغُذ في البذء ْو ابت جخم أهه َٓـ هزٖش الْش ّ  نلى الْش ٗالت بذاًت ْبل الطىذو  في الى

ابت وجخم الضبائً، إصناط لهذم وهزا ضباخا، الخاظهت ْبل أي نملها، ٗالت في مطالح نذة نلى الْش  :وهي الى

 : للىدألاول ًخص فيما .1

ٗالت ؾٍش مً ألامىاٛ وإسظاٛ اظخٓباٛ مً بالخأٖذ اإلاشاْب ًٓىم ض للبىٚ الى  ٗل في ًدذر وهزا ي، اإلاٖش

جب ضباح  ألامىاٛ جخجاوص  أن ًجىص  وال الاخخُاظاث، بذَتر مٓاسهتها ًجب بل (الىٓذًت)ألامىاٛ  ٗل جٓبؼ ال أن ٍو

ىت باب أن مً اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب مبرسة، جٙىن  أن ًجب ججاوصث وإرا الاخخُاظاث، اإلا٘ذظت ام له الخٍض  أْس

 .ومُخاح مشُشة

 للعملت بالعمالث أألا بالدًىار : اوجود ث : 

ىت في الخُُٓٓت اإلاىظىداث بحن مٓاسهت أو بمؿابٓت الخالت هزه في اإلاشاْب ًٓىم - ٗالت)البىٚ  خٍض  (الى

 آلالي؛ ؤلانالم وهكام الُىمُت دَتر مو

 دَتر دًىاس في 500 هىم وسْت 100 وظىد رلٚ نلى ومشاٛ اإلاشاْب ؾٍش مً الىٓىد أضىاٍ مؿابٓت -

ّ  أمىاٛ  ًخأٖذ مً الزي هى اإلاشاْب وهىا الخُٓٓت، في وسْت 100 أًػا ًٙىن  أن ًجب الطىذو

 رلٚ؛

ش وظىد مً اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب - لدعذًذاث  أو الضبائً مً لؿلب أما اإلا٘ذظت، للىٓىد جبًر

هت شاث، مً يحرها إلى مخْى ضي، البىٚ إلى ًشظل الضائذ خُض الخبًر  مً وظىد اإلاشاْب ًخأٖذ ٖما اإلاٖش

ّ  دائم مشاْب ٗالت؛ في للطىذو  الى

 الخاص بأمىاٛ الذَتر في للمهلىماث ٖبحر وخشى حشؿُب وظىد نذم مً اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب -

 ّ  .الطىذو
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 ابت نىن  الخطىص هزا في خُض:لل( امزقت مثال) لفاسدةث  لىقود ًخص فيما  بمشاْبت ًٓىم الْش

ٗالت  :ٖماًلي الى

 خُٓٓت ؛ اإلاىظىدة مو ومؿابٓتها الُىمُت دَتر في الىٓىد هزه خعاب مشاْبت -

 .الُاظذة الىٓىد هزه مبالٌ حسجُل -

 ولذًىال: لخزيىت حساباث .2

ضي؛ البىٚ خعاب -  اإلاٖش

ىت خعاب -  الهمىمُت؛ الخٍض

ت البىٕى خعاب -  .ألاخشي  الخجاٍس

ابت وجٙىن  ٗالت بحن (الخعاباث هزه مً خشط وما دخل ما أي)ألاسضذة  بمٓاسهت هىا الْش  واإلاخهاملحن اإلازٗىس  الى

 .آلالي ؤلانالم وهكام الُىمُت دَتر في اإلاىظىدة ألاسضذة بحن جٙىن  واإلآاسهت أناله،

ت ؾٍش مً اإلادذدة للعٍٓى الخعاباث أسضذة ججاوص  نذم - ت اإلاذًٍش  لالظخًالٛ؛ الجهٍى

 مبرسة؛ وجٙىن  ، (الخ٘ذٌعاث)الخعاباث  هزه في باألمىاٛ الاخخُاف ًجب -

 وهزا بىٚ الجضائش، خعاب خاضت مذًىت أسضذة راث العابٓت الخعاباث أن مً اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب -

 .ناؾلت هٓذًت هىإ ًٙىن  ال لٙي

دًت  للكوك حساب ُهل: لبًر  البُان مو الُىمُت دَتر خعاب في اإلاىظىدة ألاسضذة مؿابٓت مً اإلاشاْب ًخأٖذ َو

ذًت، الطٕٙى لخعاب ألاخحر  .آلالي ؤلانالم هكام ومو البًر

 : لطو بع

ذًت ؾىابو -  َُه اإلاذون  مو الذَتر ومٓاسهتها الؿىابو هزه مً اإلاىظىداث نلى ؤلاؾالم ًجب :للمشاظالث بٍش

 الؿىابو؛ بهزه خاضت مؤوهت آخش مبالٌ مؿابٓت وأًػا نليها، اإلاهلىماث ظمُو

خم :ظبائُت ؾىابو -  .َهال اإلاىظىداث مو الُىمُت دَتر في لها اإلاخططت اإلاؤوهت مٓاسهت َُه ٍو

 

 :ألا اعامالث  لشملاك .3

 ًخهاملىن مو الضبائً بٓاء نلى للمداَكت وهزا اإلاىقُحن ؾٍش مً الضبائً اظخٓباٛ ُُُٖت مشاْبت -

 .البىٚ هزا

ٛ  في وؤلاًذام السخب وزائٔ ٗل وغو - ادة مو َىض ى خذور لهذم الضبائً مخىاو  .الؿلب نليها ٍص

ل وأًػا والسخب ؤلاًذام في اإلاخمشلت الهامت الهملُاث ظحر مشاْبت - إلى  خعاب مً الىٓىد جدٍى

 .إلخ... العشنت خُض مً وظه، أٖمل نلى بهملهم اإلاىقُىن  ًٓىم هل :مشاٛ خعاب،

 (أنمالهم)إلنهاء  اإلاىقِ مً الاْتراب في جشجُبهم خعب للضبائً بؿاْاث جىصَو ًخم ٗان إرا مشاْبت -

 :لإلًر د  ادرة  لعملياث .4

 االيت  ألار و عملياث : 

 للخدطُل؛ اإلاالُت وألاوساّ الشُٙاث وغو مشاْبت -

 للخدطُل؛ وألاوساّ الشُٙاث إسظاٛ مً الخأٖذ -
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 أهىانه؛ بٙل للخدطُل اإلادذدة آلاظاٛ اخترام مشاْبت ًخم ٖما -

م اإلادطل، اظم َُه وغو ًخم والزي الخدطُل سجل مشاْبت - إسظام  جم هل الشُٚ ، ْس

 إلخ؛...الشُٚ

ت جٙىن  ال أن ًجب خُض)ال  أم ضالخت هي هل اإلاالُت وألاوساّ الطٕٙى جُٓذ -  . (مشال ممْض

 االيت ألا ألار و  للكوك خلم : 

خطم  خـ له ًىظذ ال ٗان إدا ألن)خطم  خـ له اإلاالُت الىسْت أو الشُٚ أن مً الخأٖذ ًجب -

 .(الىسْت خطم ٌعخؿُو ال َئهه

 .(الخطم خـ)له  اإلاىغىم العِٓ مً أٖبر خطم ًخم ال أن ًجب -

 .الطالخُت هاخُت مً اإلاالُت وألاوساّ الطٕٙى جُٓذ ًجب الخدطُل في هى ٖما أًػا -

 حاطر  للدسدًد قابلت غير ماليت ألاأألار و صكوك: 

 لخىغُذ ومشاٛ البىٚ، لذي لُلت مً أٖثر جتٕر هل للدعذًذ ْابلت يحر الطٕٙى نلى ؤلاؾالم في هىا اإلاشاْبت وج٘مً

 :رلٚ

ٗالت  دط ، هىا900.000.00الخعاب  في ولذًه دط 1.000.000.00بــ   (X)لصخظ  شُٚ  جٓىم الى

 والىسْت الطٚ أن ًبٓى ًجب وهىا اإلاؿلىب، اإلابلٌ إخػاس ًخم لٙي( X)الصخظ   بئخؿاس وجٓىم به، باالخخُاف

ٗالت لذي لُلت مً أٖثر اإلاالُت   .الى

 اظموهت  للكوك : 

مشاٛ ًىم، 20 و ظىىاث3 ب واإلآذسة الشُٙاث ضالخُت مذة مشاْبت وهىا ذ نمُل :هزا نلى ٖو  ششاء ًٍش

ت ؾٍش مً إظمىذ ٗالت، لذي ظضائشي  دًىاس ملُىن  1 مشال بئًذام ًٓىم شٖش  مً مػمىن  ضٚ حهؿُه وهي الى

ها، ت، إلى آلاخش هى لُهؿُه ؾَش ٗالت لذي خاص خعاب في جىغو دط ملُىن  10 و الشٖش  الى

 :عادًت غير أرصدة ذ ث حساباث .5

 الخعاباث لبهؼ حًُحر هىا ٗان وإرا دائىت، أو مذًىت دائما ًٙىن  التي الخعاباث بهؼ إلاشاْبت هىا ًجب

ش َُجب ٗالت ؾٍش مً الخبًر  .مذًً دائما الجضائش بىٚ مشاٛ الى

 :مخىوعت حساباث .6

جب ابت ودوس  الىاخذ، الهام في مشجحن مً أٖثر الضبائً ؾٍش مً الخعاباث هزه اظخخذام نذم ٍو  هىا الْش

مشاٛ رلٚ، إلاىو  :الخعاباث هزه لخىغُذ ٖو

ٗالت لذي خعاب له لِغ ألاخحر وهزا أْاسبه أخذ إلى اإلااٛ مً مبلٌ بئسظاٛ الضبائً أخذ ًٓىم :مشال  الى

 .الٍٓشب هزا باظم الخعاب هزا في َُػهه

 :إلاد ريت  عماو مر قملت .7

 ٗالت خعاباث مؿابٓت مً اإلاشاْب ًخأٖذ ت نليها اإلاخدطل الخعاباث مو جخماش ى أنها الى  مً مذًٍش

ٗالت لهزه الهامت اإلاداظبت  .الى

 مي شٙل نلى اإلاشاْبت مُاجُذ وظىد مً اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب : ار قملت مفاجيح  أبجذي لذي أو ْس

ٗالت مذًش  .هائبه أو الى
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ّ  الخاضت الخذًذة الخضائً منها خاضت)اإلاُاجُذ  هزه نلى اإلاداَكت مً الخأٖذ - ٗالت،  بطىذو الى

 .(بالضبائً الخاضت الخذًذًت والخضائً

 ت ورلٚ نلُه ؤلاؾالم اإلاشاْب نلى ًجب :الاقتر حاث سجل  ؾٍش اإلاهامالث مً في الخجاوصاث إلاهَش

ٗالت، مىقُي ش اإلاُُذة والاْتراخاث والشٙاوي، الى ٗالت الخذماث لخؿٍى  وإسغاء الضبائً الى

 إلخ...ضُاسة ؤلاهزاس وظىد الخاسظُت، الخذًذًت ألابىاب مشل : لوكالت في  مىيت  جهزة مر قملت. 

 ابت وجٙىن :لل( اسخخدمين) لبشريتث  او رد حسيير  :ًلي ٖما هىا الْش

ٗالت الخىكُمي الهُٙل وظىد مً اإلاشاْب ًخأٖذ -  .مىقِ نمله ٗل ٌهٍش لٙي ؤلانالهاث لىخت في للى

خأٖذ اإلاعخخذمحن، وظلٕى ظحرة نلى اإلاشاْب إؾالم -  الزي الجُذ للمعخخذمحن اإلاكهش مً اإلاشاْب هزا ٍو

 .البىٚ في بالهمل ًلُٔ

II. لقاهوهيت  لرقابت : 

ابت هزه وجخظ  :ًلي ٖما وهي الٓاهىوي الجاهب الْش

 :الاعتر طاث جقدًم -1

ٗالت جٓىم وهىا جخطه، ضٕٙى َٓذان مشال ًخظ َُما الهمالء مً انتراع جٓذًم نىذ  بئنؿاء الى

ابت سظمي ؾلب جٓذًم بهذ ولً٘ أخشي  ضٕٙى  .ال أم الهمُل هزا مً الهمىلت أخز في هىا جمً٘ والْش

 : ادًًل(أمو و)أشياءث حجز -2

 إخذي مً شٙىي  جلٓى الزي الٓػائي اإلادػش مً بؿلب ورلٚ الهمُل، خعاب إيالّ ًخم الخالت هزه وفي

ابت وجٙىن  الصخظ، لزلٚ دائً بأهه ألاَشاد أو اإلاؤظعاث ُِ مً للخأٖذ الْش  اْخؿام وأًػا الخعاب، جْى

. ألامش هزا بعبب نمىلت

ابت في -3 معخدٓاث  ٌعذدوا لم الزًً الهمالء خعاب إُْاٛ مً بالخأٖذ اإلاشاْب ًٓىم الٓػائُت الْش

و بهذ الٓػائي اإلادػش ؾلب مً الخأٖذ بهذ ولً٘ الػشائب، مطلخت مطلخت  ؾٍش مً دنىي  َس

 .الضبىن  هزا مً نمىلت اْخؿام مشاْبت وأًػا الػشائب،

ُاث -4 ابت:  الَى حن، الهمالء خعاباث جخظ والْش ٗالت نلى ًجب خُض اإلاخَى  ختى ، الخعاب إُْاٛ الى

ابت  جمً٘ إرن ألاوساّ، مً رلٚ يحر إلى ؤلاسر خطش وسْت أي الىسزت، نذد َُه بملِ الىسزت ًخٓذم الْش

 الخذماث هزه لٓاء نمىلت اْخؿام مً الخأٖذ وأًػا اإلالِ، أوساّ مشاْبت في هىا

III. ابت  :والٓشوع الخاسظُت الخجاسة نلى الْش

ابت -1  :الخاسظُت الخجاسة نملُاث نلى الْش

1-1- ٔ  :بالخاسط اإلاهماث أو والهالط العُش أظل مً الطٍش خ

 َئهه ظُش ظىاص بخٓذًم صبىن  ًٓىم نىذ َمشال البىذ هزا ًخظ َُما اإلاىكمت الىطىص اخترام ًجب

ابت ج٘مً وهىا واخذة، ضٍش نملُت له بئظشاء ًٓىم أن ٌعخؿُو  .الهىن  ؾٍش مً الْش

ابت -1-2 ل وظائل نلى الْش  :الخاسظُت الخجاسة جمٍى
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خم والخطذًش، باالظخحراد الخاص اإلاطشفي الخىؾحن في واإلاخمشلت  ونذة خؿىاث نذة في اإلاطشفي الخىؾحن ٍو

ضي، بالبىٚ الهملت ضٍش نملُت مشوس هى مىه والًشع إلظشائه وزائٔ ضي  البىٚ لِعخؿُو وهزا اإلاٖش  مشاْبت اإلاٖش

 .الطٍش ظهش في والخد٘م

 أو نملُت الاظخحراد حعهُل أظل مً ًخم خُض مدشابهان اإلاعدىذي والخدطُل اإلاعدىذي الانخماد وإما -

ٓىم للمعخىسد اإلاعدىذي الانخماد َخذ ًخم خُض الخطذًش،  واخذ ٗل واإلاىسد باخخُاس اإلاعخىسد مً ٗل ٍو

 بالدعذًذ البىٚ اإلادلي ًٓىم خُض البى٘حن، بحن َٓـ الهالْت جبٓى بهذها مهه ًخهامل البىٚ منهما،

ٛ  نىذ َٓـ ابت وجٙىن  بالعلهت، الخاضت الىزائٔ وضى ٗالت اْخؿهذ أن مً بالخأٖذ هىا الْش  الهمىلت الى

 .الخجاسة الخاضت بالٓشوع الخاضت الىزائٔ وظىد مً الخأٖذ وأًػا الهملُاث هزه نلى

ابت وأًػا - ل نلى جٙىن  الْش ل ٌهني والزي الخش الخدٍى ابت الخاسط وجٙىن  إلى الذاخل مً ألامىاٛ جدٍى  الْش

ٗالت ؾٍش مً الهملُت بهزه ُْامها لٓاء نمىلت اْخؿام نلى  .الى

ابت -2 ابت هزه وجخم : (الالتزاماث)الٓشوع  نلى  الْش  :ًلي ٖما الْش

 :الاظخخذاماث -اإلاىاسد جدلُل -2-1

ابت هزه وجخم ش أظاط نلى الْش ٗالت الخاص اليشاؽ جٍٓش ُه مخخالُت، ظىىاث زالر إلاذة بالى  ًخأٖذ َو

ٗالت باليعبت اإلاىاسد أن مً اإلاشاْب ام بحن اإلآاسهت وأًػا الاظخخذاماث، حًؿي للى  وبحن للمحزاهُت الخُُٓٓت ألاْس

 .اإلاعتهذَت

م رلٚ مشاٛ مذًىت، دائما ألنها الاظم بهزا وظمُذ :العائشة الالتزاماث -2-2  200 الخعاب ْس

ابت وجٙىن  الخجاس - 300 الهماٛ،  دائما مذًىت أنها مً الخأٖذ الْش

لت ألاظل، مخىظؿت ألاظل، ْطحرة)اإلامىىخت  الٓشوع -2-3  (ألاظل ؾٍى

ابت وجخم  مشال مً أظله، اْترغذ الزي ألامش في جىقُُها جم هل الٓشوع هزه جىقُِ ًخظ َُما هىا الْش

 اإلاعخُاد العُاسة وظىد وزائٔ مً لخأٖذ اإلآترع ملُاث نلى ًؿلو اإلاشاْب َهىا ظُاسة ششاء أظل مً الاْتراع

 .منها

 الٓشوع؛ جلٚ نلى ظُذة غماهاث ْذم ْذ الهمُل ًٙىن  أن ًجب ٖما -

ٗالت نلى ًجب الشهً أو بالػمان الهمُل ًأحي نىذما أهه اإلاشاْب ًخأٖذ أن ًجب -  بئسظالها إلى الى

ت ت اإلاذًٍش  .نليها للمطادْت لالظخًالٛ الجهٍى

 .للخُل خضائً في اإلالُاث جلٚ جىغو أن ًجب ألاخحر وفي -

 ابت وجٙىن  :الدعذًذاث  :الخالي الشٙل نلى هىا الْش

 وإرا نادًت، وبطُت "مىانُذها في ألاْعاؽ حعذًذ" الٓشوع اظتهالٕ بمخابهت اإلاشاْب ًٓىم -

ٗالت ْامذ هل الٓشوع لم حعذد  لم الزًً الهمالء إلاخابهت الٓػائي اإلادػش بئخباس الى

 .ٌعذدوا

خُت، الدعذًذاث ًخظ َُما ألاخحر وفي - ٓطذ الهمالء ْبل مً حعذًذها جم هل الْى  ٍو

خُت، ٛ  في حعذًذ بالدعذًذاث الْى لت، مذة اهخكاس زم الٓشع مً دَهت ألامش أو  ًبذأ وبهذها ؾٍى

 .نلى أْعاؽ بالدعذًذ
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ٓىم :مذَىنت يحر معخدٓاث -3 ٗالت اظخؿانذ التي اليعبت نلى باإلؾالم اإلاشاْب ٍو  هزه جدطُلها مً الى

 اإلاذَىنت يحر اإلاعخدٓاث

ابت هزه أن إلى ؤلاشاسة ججذس ألاخحر وفي ٗالت في جذوم الْش  مً الاهتهاء وبهذ ًىم، 15 إلى أًام 8 مً الىاخذة الى

ابت، هزه ش ب٘خابت اإلاشاْب ًٓىم الْش شظل ظبٔ ما ٗل َُه ًزٖش جٍٓش  الُالخت لبىٚ الهامت إلى اإلاُدشُت ٍو

ش نلى بالشد ألاخشي  هي وجٓىم والخىمُت، ت إلى جشظل خُض الخٍٓش ت الجهٍى  ججاه جُهله وما لالظخًالٛ اإلاذًٍش

ٗاالث   .اإلاشاْبت الى

ابت دساظت خالٛ ومً ت بها جٓىم التي الذوسٍت الْش ت اإلاذًٍش  وظىد أمشلت نذم وسيم لالظخًالٛ الجهٍى

ابت ظذا، مهمت ول٘نها بعُؿت جكهش أنها سيم هالخل خُُٓٓت،  جالنب خؿأ أو أي خذور جمىو اإلاداظبُت َالْش

ت أًػا والاخخالط،  بدماًت جٓىم َهي أما الٓاهىهُت البىُ٘ت، الهملُاث في مىظىدة الىزائٔ جٙىن  أن جدشط ؤلاداٍس

ٗالت ممخلٙاث ت مً الى ابت ،وأما الدعذًذ ونذم العْش  العحر مً والٓشوع،َخمً٘ الخجاسة الخاسظُت نلى الْش

 الذًىن  مً ٖبحر خذ إلى جٓلل َهي ًخظ الٓشوع َُما أما للهمالء، أٖثر وظزب الخاسظُت، للخجاسة الخعً

اباث ظمُو وفي َهال، بها الهمل جم إرا اإلاهذومت ادة وبالخالي الخذماث هزه نلى نمىالث اْخؿام حعهش نلى الْش  ٍص

ابت هزه جمذ إرا ومىه البىٚ إًشاداث ٗاالث أداء جدعحن في حعاهم َئنها بشٙل ظُذ الْش  .الى

إجر ء ثث لعامتثاىحثقرضث سدثماريثألادر ستث لملىكثلهث:لمطلبث لثالحث

ٗالت البىُ٘ت َهى مٙلِ بالخدُٓٔ والذساظت لٙل   إن ْعم دساظت وجدلُل ْشع ٌهخبر مً أهم نىاضش الى

زا ججذًذ وتهُئت الٓشوع خعب ؾلباث الهمالء ، للشاسة َئن ْعم الذساظت ًدبو مباششة  اإلالُاث الٓشع ٖو

ٗالت . لعلؿت مذًش الى

ُٔ  (ETTAHADI)ًٓذم ْشغحن ْشع الخدادي  (BADR)ونمىما باليعبت إلاجمو ظهىي لالظخًالٛ  شع الَش ْو

(R’FIG  )

ُٔ  : الُشم ألاٛو  حهٍشِ ْشع الخدادي والَش

  هى ْشع اظدشماس بذون َائذة مىظه لألصخاب ألامالٕ أو أصخاب ؤلاظدشماساث : ْشع الخدادي

 .الُالخُت الُشدًت

  ُٔ هى أخذ الٓشوع اإلاىظمُت جخطظ لُائذة الُالخحن واإلاشبحن ونلى أن جذَو وصاسة : ْشع الَش

ُُت الُىائذ اإلاترجبت نلى هزا الٓشع  الُالخُت والخىمُت الٍش

جٓذًم ملِ ْشوع ؤلاظدشماس  : الُشم الشاوي 

 ؾلب الخطٛى نلى ْشع  -

 دَتر أنباء خؿي بمىآَت الذًىان الىؾني لألساض ي الُالخُت  -

 شهادة اإلاُالد  -

 نٓذ ششاء أو نٓذ ملُ٘ت باليعبت إلى ألاساض ي الخابهت للٓؿام الخاص  -

دساظت اْخطادًت إلاششوم مىجضة مً ؾٍش م٘خب دساظاث مهخمذ مً ؾٍش الذًىان الىؾني لألساض ي  -

 الُالخُت 
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 َىاجحر شٙلُت  -

 سخطت بىاء خاضت باإلاباوي اإلاجهضة لالظخًالٛ  -

انخماد للمباوي اإلاششخت الظخًاللها في جشبُت اإلاىاش ي أو الخطٛى نلى جشخُظ مً ؾٍش مطالح  -

ت الشي لخُش أباس   مذًٍش

 دساظت ْبلُت للمششوم  -

 شهادة غمان انخماد باليعبت إلى الخهاوهُاث  -

دساظت البىٚ إلالُاث الٓشوع  : الُشم الشالض 

م حسجُل   خ أو ؾلب ْشع الشٙل الٓاهىوي ، ْس خ بذأ الهالْت مو البىٚ ، جاٍس ت جاٍس اوال  ًجب مهَش

زا الٓشوع التي ظِخم : زاهُا الٓشوع اإلاذسوظت  بدُض ًخم جطيُِ ٗل الٓشوع اإلامىىخت ظابٓا للهمُل ٖو

. مىدها بُهل هزه الذساظت

 جدذًذ ٗل اهىام وأشٙاٛ ْشوع اإلامىىخت للهمُل  -

 وغهُت الاظخهماالث للٓشوع نىذ جٓذًم ؾلب الٓشع  -

 الػماهاث والخأمُىاث  -

خ الاظخدٓاّ  -  الٓشوع اإلاشاد مىدها مو جٓذًش لخىاٍس

:  ًخم جُُٓم ودساظت اإلاششوم مً ؾٍش البىٚ مً خالٛ ماًلي: دساظت مششوم : زالشا 

 َدظ الىزائٔ الخاضت  -

 دساظت اإلاىؿٓت التي ظِخم َيها إْامت اإلاششوم وهل مً مالئمت أو ال؟  -

ُاءة الهمُل بدُض ًجب أن جٙىن جالئم الشهادة التي ًدملها ، هىنُت اإلاششوم  - دساظت إمٙاهُت ٖو

 .الزي ًىىي الُٓام به

 .دساظت هىنُت اإلاخاؾش التي ْذ ًخهشع لها مششم مً ظمُو الىىاحي -

غماهاث  : سابها 

يهذٍ حًؿُت اإلاخاؾش ، الىاججت مً مخخلِ خؿىؽ الٓشع اإلامىىخت للهمُل ًلجئ البىٚ إلى اإلاؿالبت 

. بػماهاث جىاظب هىنُت الٓشوع

 وجخمشل في : غماهاث خُُٓٓت  -

  خظ اإلاباوي وألاساض ي : سهً نٓاسي  ٍو

  مو غشوسة وظىد نٓذ مدشس لذي مىزٔ بحن هٓل ملُ٘ت مً اإلاذًً لطالح البىٚ: سهم مدل ججاسي. 

  ٗاء داس الًحر ، وهي جمشل اإلاشجبت الشاهُت بما انها : غماهاث شخطُت جخمشل في الُ٘االث الخػامىُت للشش

 .أْل ُْمت مً الػماهاث الخُُٓٓت
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مىذ الٓشع  : الُشم الشابو 

 ونلى غىء ماظبٔ َئجخاد ْشاس مىذ الٓشع ًخم نلى أظاط دساظت خاضت لخالت الضبىن ودساظت ملُه

ودساظت مخاؾش الزي ْذ ًخهشع لها مششوم ، وبهذ هزه دساظت ًخم مىذ الٓشع خُض أظاٛ الدعذًذ ْذ 

لت اإلاذي إر جطل إلى ياًت 7جٙىن مخىظؿت اإلاذي أن جطل إلى  ذ جٙىن ؾٍى  ظىت ، خُض 15 ظىىاث ْو

خشمان اإلاعخُذًً مً الٓشع مً الامخُاصاث إلى جؿبهه في خالت ججاوصة ألظاٛ " بذس"ظُٙىن بئمٙان مطالح 

 . ظىت15الدعذًذ أي َّى 

 

جقييمث د ءثبو سطتثأسلوبث لخبليلث فقيثلملىكث لفالحتثألا لخىميتث لريفيتثلفترةث:ل املبحث لثالحث

(لل2015-2016)

يهخم أظلىب الخدلُل ألآَي ًالخهٍشِ نلى حجم وهىم الخًحر الزي ًؿشأ نلى نىاضش الٓىائم اإلاالُت 

البىُ٘ت خالٛ َتراث صمىُت مخخالُت وجُُٓم ظبب هزا الخًحر وهزا ما ظِخم اظٓاؾه نلى محزاهُت خالٛ َترة 

  2016-2015ممخذة بحن 

:  خُض ْمىا بالخٓعُِم هزا اإلابدض إلى 

 جبليلث فقيثلألصووث:لمطلبث ألاوث -

 جبليلث فقيثللخلومث:لمطلبث لثاويث -

.ل لخبليلثثلخغير ثث لتيثطرأثثعلىثميز هيتثبىكث لريفيت:لمطلبث لثالحث -

ل

ل
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جبليلث فقيثلألصووثث:ل اطلبثالاألاوث

ُُت لعيخحن    2016-2015ًكهجر الخدلُل ألآَي لألضٛى بىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

ل2016-2015 لخبليلث فقيثلألصووثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لريفيتثلسيخينث(ل:ل02-03)جدألاوثرقمث

الخًحر الخًحر بالُٓمت  2015ظىت   2016العىت ألاظاط ألاضٛى  

باليعبت 

% 

ت مشاٖض 1 ٍض  الطىذّو البىٚ اإلاٖش

ذًت  الطٕٙى بٍش

199584542893.98 310605073215.79 111020530321.81 -35.74 -

 مىظىداث اإلاالُت التي نٓذث 2

للمهاماث 

مىظىدث مخاخت للبُو -

0.00 

 

84405672317.44 

0.00 

 

107002074089.80 

0.00 

 

22596401772.36 -

0.00 

 

21.12 -

 معخدٓاث نلى الضبائً  3

معخدٓاث نلى اإلاؤظعاث مالُت -

825543312809.21 

81945646987.60 

797425798441.15 

29569235520.068 

28117514368.06 

52376411467.54 

3.53 

177.13 

 53.52- 6572918351.45 12281764235.75 5708845884.30 خعاباث  4

ت ت أضٛى 5حعٍى بت ظاٍس  غٍش

بت مؤظلت أضٛى   - غٍش

4987623026.48 

1517323349.04 

1717083422.90 

1572025251.57 

3270539603.581 

54701902.53 -

190.47 

3.48 -

 معاهاماث ووشاؾاث مدُكت 6

وألاوساّ مالُت 

11108028095.02 10861052558.61 336975536.44 3.10 

- 12.02- 3260146.28 27133035.95 23872889.67 أضٛى يحر مادًت  7

 أضٛى مادًت  8

ت  - الهٓاساث الاظخماٍس

14485248308.72 

0.00 

15317959332.68 

0.00 

832711023.96 -

 -

5.44 -

 -

 2115.62 931128785.99 440120861.17 9751401647.16 أضٛى أخشي 9

- -  0.00 0.00 خعً الىُت 10

( 2.55) 33376203997.08 1306644081430.33 1273267877463.25مجمىم ألاضٛى  

 . BADR لبىٚ 2016 – 2015مطذس مً إنذاد الؿالبت بئظخخذام محزاهُت مجمو لعىت 
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لثللخلومثجبليلث فقيل:لثاوي اطلبث و

ُُت لعيخحن الخطىمًكهجر الخدلُل ألآَي   2016-2015 بىٚ الُالخت والخىمُت الٍش

 2016-2015ثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لريفيتثلسيخينثلخلوم لخبليلث فقيثو(ل:ل03-03)جدألاوثرقمث

الخًحر الخًحر بالُٓمت  2015ظىت   2016العىت ألاظاط الخطىم 

باليعبت 

% 

ضي   - -  0.00 0.00بالبىٚ اإلاٖش

 دًىن اججاه مؤظعاث اإلاالُت  2

جدذ الؿلب  -

لألظل -

23645050598.29 

1076035492884.49 

11081266241.57 

29297380261.72 

1148994624450.24 

14442713828.99 

5652329663.42 -

72959131565.75 -

3361447587.44 -

19.29 -

6.35 -

23.27 -

ت خطىم 3 بت ظاٍس  غٍش

بت مؤظلت خطىم - غٍش

11615180766.92 

1273387.41 

4064708059.64 

1273387.41 

7550472708.28 

 -

185.76 

0.00 

 59.43- 2243097715.18 3774465141.37 1531367426.19 خطىم أخشي 4

ت 5  19.57 2416032045.33 12344655365.57 14760687410.90 خعاباث الدعٍى

 9.43 806483570.45 8547546756.21 9353830326.66 مؤوهاث إلاىاظهت مخاؾش اإلاطاٍسِ 6

 مىذ مهذاث ، مهذان أخشي 7

لالظدشماس 

0.00 0.00  - -

 39.30 7565943027.26 19250224708.81 26186167736.07 أمىاٛ إلاىاظهت مخاؾش بىُ٘ت  8

- 22.69- 2628616799.25 11584683247.72 8956066448.47 دًىن مخىظؿت  9

 63.64 21000000000.00 33000000000.00 54000000000.00 سأط ماٛ 10

- -  0.00 0.00 أْعاؽ مخهلٓت بالشأظما 11

 7.35 1047823623.48 14254858757.42 15302682380.90 اخخُاؾاث 12

 19.42- 121432958.05- 625405625.70- 746838581.75 َّش ُْم  13

 0.00-  833633375.04 833633375.04 َّش انادة جُُٓم  14

- 144.7 9124322169.03 6305531391.75 2818790777.28 سضُذ مشخل 15

 71.79 4078975148.15 5681550748.66 9760525896.81 هدُجت دوسة  16

- 2.55- 533376203997.08 130644081450.33 1273267877453.25مجمىم أضٛى  

 . BADR لبىٚ 2016 – 2015مطذس مً إنذاد الؿالبت بئظخخذام محزاهُت مجمو لعىت 
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 لخبليلثلخغير ثث لتيثطرأثثعلىثميز هيتثبىكث لريفيتثث:ل اطلبث لثالحث

ظيخؿّش في هزا اإلاؿلب إلى جدلُل ألآَي لألضٛى وخطىم وجىغُذ الخًحراث التي ؾشأث 

ٛ : أوال  :  الخدلُل ألآَي لألضى

ضي إرا نٍش هزا البىذ أهخُاع في ظىت : الىٓذًت  - ٓطذ بها خعاباث الطىذّو ، والبىٚ اإلاٖش ٍو

ٗاهذ وعبت حًحرس ب 2015 مٓاسهت بعىت 2016  ظبب ٌهىد إلى نذم َخذ البىٚ ظعاباث %35.74 و

ظذًذة بالهمالث ألاظىبُت لذي بىٚ الجضائشي وهزا الاهخُاف ظُؤجش نلى البىٚ مً هاخُت جىغُِ 

 .أمىاله

ٗاهذ وعبت حًُحر 2015 مٓاسهت بعىت 2016نٍش هزا البىذ اهخُاع في ظىت : مىظذاث اإلاالُت  -  و

ىت 21.12%   (العىذاث) وظبب اهخُاف حهمل البىٚ بمىخذاث خٍض

ادة ملخىغت في الٓشوع : معخدٓاث مً اإلاؤظعاث اإلاالُت  - نٍش هزا البىذ اسجُانا وظبب الٍض

جُا لخهامل مو مؤظعاث اإلاالُت ألاخشي  ىت الهامت وبهزا ًالخل جىظه البىٚ جذٍس  .اإلاىظىدة إلى الخٍض

شهذ هزا البىذ اسجُانا وهزا ًذٛ نلى الخىظه اإلاعخمش مً ؾٍش البىٚ التي : معخدٓاث مً الهمالء  -

 .جٓذًم ْشوع للهمالء

شهذهزا الهىطش مً ألاضٛى اسجُانا معخمش ول٘ىه  : معاهماث ووشاؾاث مدُكت وألاوساّ مالُت  -

غهُِ مً مذي غهِ البىٚ في معاهمخه في ششاء أظهم وأوساّ مالُت لبهؼ اإلاؤظعاث داخل 

 الىؾً أو خاسظه

ت  - نٍش هزا البىذ اهخُاع ظببه نلى خطٛى البىٚ نلى أًشاداث لم حعذد في أظالها : خعاباث حعٍى

 .مً ؾٍش مخخلِ اإلاهاملحن

 وظبب ًشظو إلى اهخُاع 12.02إر ًمً٘ مالخكت اهخُاف بيعبت  : (مهىىي )أضٛى يحر مادًت  -

 .مطاٍسِ ألاولُت للبىٚ التي جخظ بذاًت اليشاؽ وأًػا البدض الُٓم يحر اإلاادًت ٖشهشة إلادل

وأًػا بهزا البىذ نٍش اهخُاع ظبب هى نذم ششاء ججهحزاث اإلاهىُت وألاساض ي : أضٛى مادًت  -

 والخجهحزاث لإلظخمانُت للبىٚ 

 ظبب هى اسجُام اإلالخىف في اإلاخضوهاث %2115.62نٍش هزا البىذ اسجُانا بيعبت : أضٛى أخشي  -

 .البىُ٘ت وأًػا جٓذًم البىٚ لدعبُٓاث اظخًاللُت مشجُهت

ذ 2.55 بيعبت 2015 مٓاسهت ب 2016اسجُام مجمىم ألاضٛى لعىت : مجمىم ألاضٛى  -  وهى ما ًٖؤ

 .الخىظو في حجم وشاؽ البىٚ خاضت َُما ًخظ الٓشوع مٓذمت للهمالء ومؤظعاث مالُت
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. جدلُل ألآَي للخطىم: زاهُا 

:  ًمً٘ جُطُل الخًحراث ٖماًلي 

  ضي ٗاهذ الُٓمت مهذومت وهزا ًذٛ نلى أن بىٚ لم ًلجأ إلى ؤلاْشاع مً هزه هُئت ، : البىٚ مٖش

ٗاٍ مً مىاسد الزي ًٌؿي اظخخذاماث هزا البىٚ خاضت وظىد سأط ماٛ ظُذ  ذ وظىد ْذس  ٖؤ  ٍو

  شهذث وعبت دًىن البىٚ ججاه مؤظعاث مالُت اهخُاف وهزا ًذٛ نلى ُْام : دًىن اججاه مؤظعاث

حر العُىلت إلاىاظهت السخىباث  .البىٚ بدعذًذ ظاهب ٖبحر مً نذم جَى

  خه ظمُو خعاباث الخطىم : خطىم أخشي شهذث هزا البىذ اهخُاع وظببه هى اسجُام الزي نَش

 .خاضت الػشائب والشظىم

  ت  وبعبب نذم ُْام البىٚ بدعذًذ % 19.57شهذ هزا بىذ اسجُام بيعبت : خعاباث الدعٍى

جب للمطاٍسِ ٌهني اإلاطاٍسِ ظذدث في أظالها  .الخذٍس

  ت و هزا البىٚ اإلاؤوهاث إلاىاظهت : مؤوهاث إلاىاظهت مخاؾش مهَش ذ َس نٍش هزا البىذ اسجُانا مما ًٖؤ

ألاخؿاس الهامت وهزا للخطذي خاضت لخؿش نذم حعذًذ الٓشوع خاضت ، وأهم هزه الٓشوع هي 

لت ألاظل اإلامىىخت للٓؿام الُالحي  .ؾٍى

  ٛٗاَُا لخطذي ألي أصمت جدعب البىٚ: سأط ما  .اسجُام سأط ماٛ بىٚ وهزا 

  ادة وبيعبت : اخشُاؾاث ادة اإلاخخالُت في ٖال مً الاخخُاؽ الٓاهىوي %7.35نٍش ٍص  وظببه الٍض

ذ مً ْذسجه نلى مىاظهت خعائش  .والاخخُاؾي وبهزا البىٚ ًٍض

  ُْمت مهذومت ًذٛ نلى أن البىٚ بُٓا نلى خاله: َّش انادة جُُٓم 

  ادة : سضُذ مشخل  .وهزا ًذٛ نلى جىصَو هزه الذوسة: لم ًدٓٔ هزا البىذ أي ٍص

  وهزا ما ًؤدي نلى أن البىٚ لم ًىجح في %2.55شهذث هزا البىذ اهخُاف بيعبت : إظمالي خطىم 

ش مىاسده بُ٘اءة خاضت َُما ًجزب ودائو الهمالء  .جبًر
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 :  خالصت

ل مشاخل  ُُت نلى مخخلِ الجىاهب ٗو ابت الذاخلُت لبىٚ الُالخت وجىمُت الٍش بهذ جىاولىا لىكام الْش

ُام بالخدلُل ألآَي للمحزاهُت وعخيخج أن . دساظت ومذعى جؿبُٔ وجدعحن ألاداء بئظشاء مٓابلذ وجدلُلها ْو

ابت نلى اإلاخابهت وجىُُذ خؿت أما  ابت وجُُٓم ألاداء وقُُخحن م٘ملخحن للخخُُل والخىكُم خُض حهمل الْش الْش

جُٓم أداء هى امٙاهُت الىضٛى البىٚ ألهذاَه ومً هىا ًم٘ىىا الٓٛى أن البىٚ الُالخُت له سأط ماٛ خعً 

و مىه ألن وشاؾه في اسجُام معخمش  .لً٘ ًجب أن ًَش
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ت"مً خالى دزاسدىا ملىطىع  حاولىا إبساش الدوز " دوز السقابت الداخليت في جسقيت ألاداء البىىك الخجاٍز

ك ىالري ًلػبه في جحسين ألاداء فهى الري ٌػمل غلى زقابت الخىفيد الخؼؽ وجحقيق ألاهداف ميشىدة ولر

مقازهت ألاداء الفػلي مؼ ماهى مخؼؽ له واسخخساج إلاهحسافاث ، فاألداء ًمثل املسآة الػالست ليشاغ 

. املؤسست مما ٌساغد في الخيبؤ باملسخقبل واجخاذ قسازاث املسخقبليت سليمت للمؤسست ماليت

.  نتائج اختبار الفرضيات

:  مً خالى دزاسدىا جىصلىا إلى بػع الىخائج منها

  ت" جخمحىز الفسطيت ألاولى حىى ومً " دوز أساس ي الري ًلػبه هظام السقابت الداخليت في البىىك ججاٍز

خالى الػسض جم جىصل إلى جأليد ذلو مً خالى أهميت هظام السقابت الداخليت لأداة لخحقيق 

 .النفاءة والفػاليت لهل غملياث البىىك ججازي 

  جظمً السير حسً للبىو " جميز هظام السقابت الداخليت بئحساءاث" جخمحىز الفسطيت الثاهيت حىى

ومً خالى الػسض جم جىصل إلى أن هظام السقابت الداخليت ًقىم غلى الخخفيظ والخىظيم والخىفير 

للخؼؽ وحماًت ممخلهاث والدساب وألاخؼاء والخالغباث وهرا ًظمً السير الحسً للىطائف 

 .املؤسست املاليت

  ومً خالى الػسض جم " جقييم ألاداء هى حشخيص الصحت املاليت للبىو"جخمحىز الفسطيت زالثت حىى

جىصل إلى جأليد بأن املؤسست جقىم بفحص وحشخيص املسلص املالي مقازهت هخائج ما حققه واغفاء 

 .خؼؽ  أزي بخحدي املسخقبل

  مساغدة هظام السقابت الداخليت في جقييم ألاداء البىىك  وهرا ما " جسجنص الفسطيت السابػت حىى

جىصل إليه مً خالى الفصل الثاوي والثالث سىاء الخقسيم غلى مسخىي ألافساد أو غلى مسخىي 

مىن يمً أهحسافاث وقد ًقؼ الىمالت مً خالى احترام السياساث والقىاهين ولرلو النشف غلى ما 

 .في ألاداء مً قصىز وذلو بئجخاذ إلاحساءاث الخصحيحت لألشمت وفي الىقذ املىاسب

النتائج الدراسة  

:  مً خالى اسخػساض مخخلف غىاصس الفصىى زالر جم اسخخالص بػع الىخائج البسيؼت وومً أهمها 

ٌػني هظام السقابت الداخليت حميؼ السياساث وإلاحساءاث التي جخبىاها املؤسست ماليت للبقاء  - أ

ولخحقيق أغساطها لرا ًمنً القىى أن هظام السقابت الداخليت طسوزة حخميت في حميؼ مؤسساث 

 ماليت 
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ان الخصميم السليم لىظام زقابت الداخليت مً شاهه دغم ألاهداف أما وحىد قصىز في احساءاث  - ب

 .السقابت ًيبغي غلى املؤسساث ببىاء هظام فػاى

قت مىاسبت مان له الدوز فػاى في جقييم  - ث ت بؼٍس إذا ما ػبق هظام السقابت الداخليت في البىىك ججاٍز

 .أدائها

:  التوصيات 

 إغادة وطؼ بسهامج زقابي حدًث  -

 .طسوزة وطؼ بسهامج لخقيم هخائج البىىك مً سىت ألخسي  -

 ٌسمح بئلدشاف الخالغباث وألاخؼاء -

 جحدًث احساءاث هظام السقابت وحػله ألثر فػاليت  -

أفاق الدراسة  

:  زغبت مىا في أزساء هرا البحث هفترع املىاطيح الخاليت 

 ت  دوز هظام زقابت الداخليت في جحسين ألاداء مالي للبىىك الخجاٍز

  دزو اهظمت السقابت في الخحنم باملخاػس 

 جقييم وفػاليت هظام السقابت الداخليت في البىىك. 
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 : الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الرقابة الداخلية في تحسين 

ألاداء البنوك ، وذلك من خالل التعرف على مفهوم نظام رقابة الداخلية ومكونات ووسائله باإلضافة 

 .إلى إلاجراءات ، ومن ثم مدى مساهمته في تحسين ألاداء

خلصت الدراسة إلى أن تطبيق نظام رقابة داخلية يساهم في تحقيق ألاهداف التي تصول  وقد

 .إليها املؤسسة والذي بدوره يبرز املستوى الجيد لألداء البنوك

 .الكلمات املفتاحية ، نظام الرقابة الداخلية ، ألاداء ، تقيم ، ألاداء ، البنوك تجارية

 

Résumé  

L’étude vise à claire le crole de contrôle interne dans 

l’amélioration de la performance des banques, et ceci a travers 

l’indentification du concept de système de contrôle interne et ses 

composants, ses moyens, en plus des procédures, puis connaître 

jusqu'à quel pont, il participe dans l’amélioration de performance. 

Arrivé au terme de ce travail, nous concluons par : l’application 

d’un système de contrôle intense efficace, il joue un crole considérable 

dans la réalisation des objectifs prévues par l’entreprises. Qui a son 

tour met  en crédence le niveau de performance des banques. 

Mot clés ; système contrôle interne, la performance, évaluation du 

rendement, les banques commerciales.  


