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 الشكر

م العام  أبببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامق

ل  اخلي  : الفصل اأ قيق ال ب نظري للت  مقا

 تةببببببببالفصلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب تمهي-

ل - قيق بب : امبحث اأ  2ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببماهي الت

قيقل  امطل اأ *  2ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: تعري الت

أهميتهأ : امطل الثاني* اخلي  قيق ال  3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباف الت

ل  الفرع اف :اأ قيق أه  3ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالت

قيق أهمي :الثاني الفرع  5ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالت

قيق ب  : امطل الثالث* فر الت  6ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببانواع 

قيق أنواع: ل اأ  الفرع  6ةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالت

قيق فر : الثاني الفرع  ةتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الت

اخلي  : امبحث الثاني  - قيق ال خل للت   2تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم

قيق مفهوم :ل اأ امطل * اخلي الت  2تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأهميت ال

اخلي : ل  الفرع اأ  قيق ال  2تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمفهوم الت

قيق أهمي :الفرع الثاني اخلي الت  3تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

اف الثاني : امطل* قيق أه اخلي الت   4تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

قيق أنواع: الثالث  امطل* اخلي الت  6تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

اخلي معا: امبحث الثالث- قيق ال  ت2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنطا تطبيق يير الت

ل  امطل* قيق معايير مفهوم :اأ اخلي الت  ت2ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

قيق امني اأداء معايير العام اإطا : الثاني امطل* اخلي للت  ت2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ال

قيق معايير أنواع : الثالث امطل* نطا تطبيق الت اخلي   23بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

اخلي واعنأ: ل اأ الفرع  قيق ال  23بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب معايير الت

 24بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنطا تطبيق  : الفرع الثاني

 29ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل خاتم-

 



اخلي في تحسي اداء امؤسس ااقتصادي: الفصل الثاني قيق ال  د الت

 ت3بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الفصل تمهي-

ل امبحث -  32ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباأداءحول  أساسيا : اأ

ل : مفهوم اأداء*  32بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل اأ

د في طر اأداء امطل الثاني : توجها *  33بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمتع

 35ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامطل الثالث: معايير تصني اأداء  *

 39ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباأداءماهي تقي : امبحث الثاني-

ل *  39بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأنواع  اأداء تقيي مفهوم :امطل اأ

ل: تعري  39بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأهميتهاتقيي اأداء   الفرع اأ

 ة4بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفرع الثاني: أنواع تقيي اأداء  خصائ التقيي الجي

 ت4بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببء  طرق امستعمل : مراحل عملي تقيي اأدانيامطل الثا*

ل: مراحل عملي تقيي اأداء   ت4ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفرع اأ

 42ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفرع الثاني : طر تقيي اأداء

بالثالثامطل * اخلي في تحقيق فعالي اأداء في امؤسس قيق ال  46ببببببببببببببببببببببببببببببببببب: د الت

اخلي في تحسي اداء امؤسس ااقتصادي : امبحث الثالث- قيق ال  48بببببببببببببببببببببببببببببببمساهم الت

ل  امطل* اخلي : اأ اخلي في تطوير نظام الرقاب ال قيق ال  48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد الت

ل  اخلي الرقاب نظام مفهوم: الفرع اأ  48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

اخلي: الفرع الثاني اخلي في تقي نظام الرقاب ال قيق ال  48ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد الت

اخلي في* قيق ال  ة5بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببسير عملي اتخا القرا امطل الثاني: مساهم الت

قيق د  : امطل الثالث* اخلي الت  54بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالحوكم دع في ال

ل   54بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتعري الحوكم : الفرع اا

قيق د  : الفرع الثاني اخلي الت  54بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالحوكم دع في ال

 57بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالفصل خاص-

 

 

 

 

 

 



اس حال: صل الثالثالف بح  مؤسس د اجن التحويل ال  بوقيراط د

 59ببببببببالفصلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب تمهي-

ل  امبحث-  ة6بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببORAVIO مؤسس تعري: اأ

ل  امطل* يخي مح :اأ  ة6ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب"ORAVIO"ظهو  عن تا

 ت6بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببللمؤسس التنظيمي الهيكل :الثاني امطل*

بح ( الوح تعري :الثالث امطل* اجن م  62بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.)طبوقيرا لل

ل  يخي مح: الفرع اأ  62بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الوح عن تا

 63بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب للوح التنظيمي الهيكل: الفرع الثاني

اخلي في - قيق ال بح مؤسس امبحث الثاني: نظام الت  68ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.بوقيراط التحويل  ال

اخلي* قيق ال ل: دليل الت بح مؤسس امطل اأ  68بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.بوقيراط التحويل  ال

اخلي * بح مؤسسامطل الثاني: الرقاب ال  69ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوقيراطب التحويل  ال

اخلي * قيق ال  72ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببامؤسس امطل الثالث: برنام الت

اجن بوقيراطب: امبحث الثالث- تحويل ال بح  اخلي في تحسي اداء مؤسس ال قيق ال  74بببببببببد الت

ل * اخلي في عملي اتخا القرا : امطل اا قيق ال  74بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد الت

اخلي : امطل الثاني* اخلي في تفعيل نظام الرقاب ال قيق ال  75ببببببببببببببببببببببببببببببببببمساهم الت

اجن بوقيراطب: امطل الثالث* تحويل ال بح  اخلي في مؤسس ال قيق ال  76بببببببببببببببببببببتقرير الت

 ة8ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخاص الفصل-

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الخاتم-  ت8ببببببببالعام

 قائم اماحق-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : فهرس ااشكال و الجداول 

 : فهرس ااشكال-ت

ا الشكل ق الشكل  الصفح عن
 57 الهيكل التنظيمي للمؤسس (3-ت)
حد (2-3)  59 الهيكل التنظيمي لل
 

 : فهرس الجداول  -2

ا جدول  ق الجدول   الصفح عن
جي والتدقيق الداخلي التدقيق بي الفرق  (ت-ت)  9ة الخا
حد العمال تعداد (3-ت) بح ب يل و ال  62 التح
 62 امست  حس التقسيما (2-3)
ي للتدقيق الداخلي (3-3)  67 برنامج السن
صيا  (4-3)  ت7-ة7 7تة2الت
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة العامة



 دمة ااعامة اام

 

 

 أ

 تمهيم1-

اح الق  يشه ين ال ا يالعام ااقتصاديا تشاب العش ثيڇ التقني في ائله تط ، ت  كبيڇ للمنافس

ا دخا ي مالي أد ض تصمخ جها ظه  ج عي التحسينا في التغييڇا دخا عاييڇام ل  ن

،ام ما ما ل الحاج تزداد التغيڇا ياد الزخ اه فم عل  .عليها ااعتماد يمكن مائم معل

م أد لق جي العلم التق ل عاام ج كبڇ ل التكن د ش  شاكلام تعقي عن فضا عملياتها تع

ي  .اهأعمال ج نشاطها تن عن الناتج اإدا

ا خ نظ قي نتائ لت جي الت ، البيانا السجا في عمل نطا ضي الخا قي كا امحاسبي اخلي الت  ال

ا ي العلمي لإدا حتميا أم دام عل للمحافظ ثالح ،ام ا  العمل سام عل اإدا لسمج اطمئنا تاح

ي بيانا ل حاجاتها ا اتخا أجل من النشاطا ختلم دقيق د م ناسام الق حيح الا  افانحاا  لت

 .ستقبليام السياس س
ح اإطا اه في قي الجزائ في سساام قبل من متڈاي تمامها ل اخلي، بالت  في تمامهاا  اه لمثت ق ال

ا د ن تي متع متها في ي ا بإنشاء سساام تمامها تزاي مق قي مستقل دا اخلي للت  عل العمل م ال

ي بالكفاء دعمها كنها الت البش بام الفعالي بالكيفي افهال  تحقي من ت  .طل
ف قي معاييڇ ته ي ل عام بشكل الت سمم بها يت الت الكيفي تح ، ظيف ا قي  كز خاص بشكل الت

قي معاييڇ اخلي الت اخلي قام استقا ض عل ال عيام عل الحفاظ أجل من اه  ال ا في ض  ص

، غيڇ أحكام اخلي قام عمل أداء نطا عل عاييڇام هه كز كما منحا ا ال قي قس دا ك  الت

اخلي  .ال
قي ظيف تستطي كما اخلي الت ي تصمي في هتسا أ ال قاب نظام تط ، ال اخلي  سيط تعزيز ال

عي أ سسام عل اإدا ل مكبالح يسم ما ت ي في مهساام ك  منها الحماي خاطام دا تق

ي تها حنجال  السبل يهما في شام تق جا أقص  تحقي في ساعام بالتالي إدا  دا في الكفاء د
د بالتالي سسام  .يالعام نافسام ج في العم

قي ظيف تط  م لتقيي الحاج في البح مشكل تتلخ اخلي الت  ل استنادا سساام في ال

ا ح عاييڇم تباعها حي من التط قي امج في ا اخلي الت د  ال  عل يمكن دمح ي افهأ ج

اخلي قام د  خا من سساام هه أداء تحسي أساسها سس مكح في ال اء ام اقب س  تحقي م

اف سس تصفها الت اله ق تقيي م ،ام اخلي ام قاب لنظام ال ا ال ه ك  .امخاطدا  تفعيل في د

 :اعمراس  شكمعي  2-

 :التالي اإشكالي نط سب امم 

 سس ؟ام اأداء تحسين في اعماخلي اعتمقيق دور  يكمن أين 

 :أسئل ع لنا تتف ناه من

 د ما قي امقص اخلي بالت اع ماهي ال ؟ ان  اهميت



 دمة ااعامة اام

 

 

 ب

 ق التڈام م ما اخلي ام قي بمعاييڇ ال اخلي الت ف ال  عليها؟ امتعا
 قي يساه كي ااداء ما ه اخلي الت ؟ في ال  تحسين

 :اعمراس  فرضيمت 3-

 ق قي عملي انج يت اخلي الت ق تبا عل ال ع ام ف امعاييڇ من مجم  بعليها امتعا

  فعالي افها امخطط بكفاء   ااداء ه بل امنظم اه
  سس ااقتصادي اخلي د فعا في تحسي اداء ام قي ال  للت

 :اعمراس  ةنهجي  4-

استنا في سنعتم صفي نهام عل د فام عطياام تحليل أجل من ل التحليلي ال  لمح سسام في ت
، اس قي تعلقي امهفاام لع ال اخلي، بالت ا ال قي د  تحليل ك اخلي الت  .الداء تحسي في ال

 :اعمراس  ةوضوع اختيمر دوافع 5-

 ا يننا ضمن اإن  بتخصصنا تك
 قي مهن ڇافتاح الشخص  ي ام  بالت
 سسا اماس الحاج ي للم قي عل ااعتماد خا من ادائها لتحسي الجزائ اخلي الت  بال

 :اعمراس  أهمي  6-

قي يهمأ تظه ه خا من الت كيڈ اعتبا ماام البيانا صح من التحقي في الساسي الدا ال  في عل

سس ك تخ  ،ام قي بال اخلي الت ي تحسي في مه د  ل حبأص ال ال  سسام داخل الداء تط

صيا تلمخ خا من اه  ما حاڇاتااق الت سس إدا يمنحها الت الخ  انج عل يساع كما ،ام

ي ا د ام سسام استم طن ااقتصاد عل بالنف يع  .ال

 :اعمراس  أهماف 7-

 ف ا تلمخ عل التع قي أد اخلي الت ي تسمح الت ال قاب نظام فعالي كفاء بتح اخلي ال  ال

ها  بالداء بتحسي عاقتها خاطام دا في د
 ا قي اهمي اب اخلي الت سس في ال ه ام  .فعال ادا باعتبا
 ف قي اق عل التع اخلي الت سس في ال ي ام  .الجزائ

 :اعسمبد  اعمراسمت-8

ك - قي تخص اماستڇ شهاد لنيل تخ م اقب محاسب ت ا التسييڇ م قي د  بعن اخلي الت  في ال

اقب  ، باديس، بن الحمي عب جامعم ، اداء تحسي GNL( مستغان سس اس) ام سس حال د  م

ا ناط ك س  2 /2012/2011. م



 دمة ااعامة اام

 

 

 ت

ك - قي تخص اماستڇ شهاد لنيل تخ م اقب محاسب ت ا التسييڇ م قي د  بعن اخلي الت  في ال

سس تحسي اس( اداء ام اجن مجم حال د ب ال ، باديس، بن الحمي عب جامع ،)للغ  2013 مستغان

 ب4تة2ب

 :اعمراس  هيكل -9

ضيا قمنا  اختبا صح الف قنا في  بتقسيلإجاب عن اإشكالي  ل ثاث فص حي تط ض البح  م
اخليالفصل ال امعن ب: قي ال ي لت ب نظ قنا في   مقا قي امبح ال ، أما تط ل ماهي الت

اخليامبح الثاني  قي ال خل للت في امبح الثال ام اخلي ،  قي ال ب أما نطا تطبيقمعاييڇ الت
سس ااقتصاديمساهم الفصل الثاني امعن ب:  اخلي في تحسي اداء ام قي ال ال اساسيا ح  الت

اخلي في تحسي اداء اث  في امبح الثاني ،  اهي تقي ااداءمااداء في امبح ال ،  قي ال سس االت ام
 في امبح الثال باااقتصادي

قيڇاط أما الفصل الثال امعن ب " اجن ب يل ال تح بح  سس ال اس حال م ي د ل تق  ح  عام "

سس بح م يل  ال قيڇاط التح اخلي في  ب قي ال في امبح الثاني نظام الت سس ، في امبح ال ،   م
بح يل  ال قيڇاط ، أما في امبح الثال  التح يل  اث ب تح بح  سس ال اخلي في تحسي اداء م قي ال الت

قيڇاط اجن ب ضيا ال ج الف اختيا  ح  في الخيڇ الخاتم حي تمت اإجاب عن اإشكالي امط ب 
صيا ب ع من الت اقتڇا مجم ا استخاص النتائ   ك
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 : تمهيد الفصل

ي لأعماڋ ساسيغ ڣ ملحغ كحاجغ بجٖيغ ڢنفس الٖاخلي التٖقيڄ ف٩ٚ  ٘اه انتشاٙ ڗ ا اأنشطغ تلڀمخ ڣ

 التٖقيڄ ڣيعتبڇ , 1941 عام ٕڣليغ مهنيغ غئيه ڗالٖاخلييڗ للمٖقق صبح ڗ من٘ بٖا كمهنغ ڢب افًڇ ڣااع فهڤمام

ٕٙام حمايغ علګ ڣيعمل , عليها ااعتمإ كنمي ڣمعلڤماػ بياناػ يڤفٚ فهڤ التنظيږ مكڤناػ ږه من الٖاخلي  ڤا

ٙع خاڋ من يعمل ڣك٘لڊ ,ااستعماڋ سڤ الضياٵ من ع ٙفٸ يل ٕا ٙع كٖيڣ  ,اإٔا الفعاليغ ڣ الكفا  لإٕا

اػ ڣالتعليماػ باأنظمغ يڗالعامل الًڈام مٖڥ ٚا لڊ ږهل ٚسڤمغام ڣاإج  سسغام ٖافه قيڄتح اجل من ٗڣ

 . ستقبلام ي احهانج مستڤڥ  علګ الحفاٱ ڣ ااقتصإيغ

 :حنامب 3ي ل الفصل ٘اه ينقسږ بحين

 ماهيغ التدقيڄ  : ل ڣ ال امبحث 

 مدخل للتدقيڄ الداخلي   : امبحث الثاني 

 ڣنطاځ تطبيقڢمعايير التدقيڄ الداخلي : امبحث الثالث
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 ماهيغ التدقيڄ  : ل ڣ ال امبحث 

ٚيڀ التدقيڄ ڣل ال امطلظ   : تع

ڗ كلمغ تتٖقيڄ كانـ   ڣمعناها يستمٸ ،أڗ الحساباػ « audire »مشتقغ من كلمغ يڤنانيغ « auditing » " نجٖ 
 .تتلګ علګ امٖقڄ

ٚيكيغ ، ڣالت ا  ڣ اصطاحا : التٖقيڄ "   ڣفقا للجنغ امفاهيږ اأساسيغ للتٖقيڄ  بجمعيغ امحاسبغ اأم
ثباػ   ٕلغ  ٙيڀ العٖيٖع للتٖقيڄ ،ت التٖقيڄ هي عمليغ منظمغ لجمٸ ڣتقڤيږ  ٚيفها عن التعا يختلڀ تع

ٙجغ تطابڄ تلڊ الحقائڄ مٸ ام ڣ بمڤضڤعيغ  حٖاف اقتصإيغ للتأكٖ من ٕ عاييڇ تتعلڄ بحقائڄ حڤڋ ڣقائٸ ڣ
لګ مستخٖمي امعلڤمغ امعنييڗ .امڤضڤعغ ، ڣتڤصيل 

1
 "  

ٚيڀ السابڄ تشمل  ي التع ٚ التٖقيڄ الت تتضح  هږ عناص  : ما يليلعل من 

لګ نتائٌ ، ڣلعل صفغ - ٚ يقڤم علګ التخطيٰ امسبڄ للڤصڤڋ  نها نشا٭ مستم  "نها عمليغ منظمغ: يعن 

ٚاٙ ڗ عمل امٖقڄ قااستم كٖ  ثنا ت هنا ت ڣ  ٙاسغ بع٬ اأحٖاف الت قٖ تقٸ قبل  ٖ يستٖعګ فح٨ ٕڣ
 ؛ 2بٖا ٙيڢ ڣحت

ڗ اإٔلغ  - ثباػ بمڤضڤعيغ:  ٕلغ  ٚائن )نها تتعلڄ بجمٸ ڣتقييږ  ڣك٘لڊ اأهميغ النسبيغ لكل ٕليل قٖ (ڣ الق
ٚڥ ؛  يختلڀ من عمليغ أخ

نڢ ينبغي عليڢ  ٕلغ اإثباػ ،ف ي من  ي محاڣلتڢ للحصڤڋ علګ العٖٕ الكا ه٘ه اإٔلغ  اختياٙ ڗ امٖقڄ 
كٖ  بمڤضڤعيغ ڣ يضا بمڤضڤعيغ بما ي ٚ بأڬ  احتفاظڢتقڤيمها  ڣڗ التأث ٙاػبٚڬ فن محايٖ ٕڣ ٚڥ  اعتبا  . خ

حٖاف  - ٚ بحقائڄ حڤڋ ڣقائٸ ڣ ڗ اقتصإيغيتعلڄ اأم اأحٖاف  التٖقيڄ هي الحقائڄ ڣ لياػعم: ڣعلګ ٗلڊ ف
ٚاعګ  ااقتصإيغ ڣالعملياػڣالڤقائٸ  ڗ ي ي شكل معلڤماػ محاسبيغ ، ڣعلګ  ٚجمتڢ   : يلي ما، بما يمكن ت

ٚقابغ  ٚ ماليغ ، كما قٖ تتعلڄ بنظام ال ٙي ڣ قڤائږ ڣتقا ي شكل حساباػ  ڗ ه٘ه امعلڤماػ امحاسبيغ قٖ تقٖم 
سساػ  . الٖاخليغ للم

ٙجغ تطابڄ الحقائڄ مٸ امعاييڇ امڤضڤعيغ -  :التأكٖ من ٕ

نتاه ڣع٩ٚ امعلڤماػ امحاسبيغ بالقڤائږ اماليغ محل  - ي  ٙف عليها  مٖڥ تطبيڄ امبإ امحاسبيغ امتعا

 التٖقيڄ ؛

ي ه٘ه امعلڤماػ : الصٖځ ال الًڈاممٖڥ  - ٚ الخصائ٨ التاليغ  عٖالغ بالقڤاعٖ القانڤنيغ امختصغ ،مٖڥ تڤاف
 امائمغببب ؛ڣ 

ٙيڀ بعض ٚڥ  التعا  :الخ

 ڣ امسبڄ التخطيٰ علګ يعتمٖ امٖقڄ بڢ يقڤم ال٘ڬ الفح٨ ڗ ٗلڊ ڣيعن منتظمغ عمليغ الحساباػ تٖقيڄ -
ٚنامٌ ي امتمثل  . التٖقيڄ عمليغ ي البٖ قبل امعٖ التٖقيڄ ب

                                                           
1
ٚاقبغ ڣ التدقيڄ ، ه عبٖ ميڗ خالٖ  ٕٙڗ، للنشٚ، ڣائل ٕاٙ البنڤڅ، في ام  13 ٥ ، 1998 اأ

2
ٚاجعغ، أصڤل  ، هيبغ بڤ محمٖ طلبغ حامٖ  ٜم ، اأڣلګ الطبعغ ام ٚڣڗ ٛم عڤڗ  ناش ٕٙڗ عماڗ ، ڣمٛڤ  13 ٥ ، 2011 ، اأ
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فاتٚ مستنٖاػ فح٨ عمليغ يعن امن بمعناه التٖقيڄ ما - سسغ ڣسجاػ ٕڣ  محايٖ نتقإيا فنيا فحصا ام

بٖا العملياػ صحغ من للتحقڄ ٙيٚ عٖالغ ي الٚڬ ڣ ٚقابغ نظام ڣمتانغ قڤع علګ ٗلڊ ي معتمٖا اماليغ التقا  ال

1الٖاخليغ
.  

ٚاجعغ يسمح انتقإڬ فح٨ هڤ التٖقيڄ - ٚف من امقٖمغ امعلڤماػ بم سسغ ط  الت العملياػ علګ ڣالحكږ ام
ٚػ 2العملياػ تلڊ نتجـ الت امقامغ النظږ ڣ ج

. 
 

 أهميتڢڣ التدقيڄ الداخلي  دافهأ : امطلظ الثاني
ٚع  (200 ٙقږ للتٖقيڄ الٖڣلي امعياٙ(التدقيڄ أهداف :الڣل  الف

نا ٙ  يقٕڤ ٙيخي التطڤ  حين من الحساباػ تٖقيڄ مهنغ علګ تى ال٘ڬ الكبيڇ التغيڇ لګ الحساباػ لتٖقيڄ التا

 علګ تقتصٚ حساباػ عمليغ كاڗ التٖقيڄ ڗ تبيڗ السنيڗ مٚ علګ امهنغ ه٘ه مسيڇع فخاڋ ، ڣامضمڤڗ  اأهٖاف

ا يكڤڗ  قٖ ما اكتشاف سسغ امحاسبيغ الٖفاتٚ ي مڤجٕڤ ٜڣيٚ عملياػ ڣ خطا ڣ غ٤ من للم 3ت
 . 

 ڣ تفصيلي، التٖقيڄ كاڗ ،ل٘لڊ ڣاأخطا ڣااختاٝ التاعظ اكتشاف التٖقيڄ من الهٖف كاڗ 1900 عام قبل -
4ٕاخليغ ٙقابغ نظام يڤجٖ ا

. 
ٚكٜ سامغ مٖڥ تحٖيٖ التٖقيڄ من الهٖف كاڗ 1940 حت 1905 من -  اكتشاف لګ باإضافغ ڣصحتڢ امالي ام

ٚقابغ ااهتمام ڣبٖ ، ڣاأخطا التاعظ  . الٖاخليغ بال

ٚكٜ ڣصحغ سامغ مٖڥ تحٖيٖ التٖقيڄ من الهٖف كاڗ 1960 حت 1940 من -  نحڤ التحڤڋ  ،ڣثږ امالي ام

ٙڬ  التٖقيڄ ٚقابغ نظام ڣقڤع متانغ علګ يعتمٖ ال٘ڬ ااختبا  . الٖاخليغ ال

 : منها للتٖقيڄ عٖيٖع هٖاف ضيڀ اآڗ حت 1960 عام من -

ٚاقبغ - ٚف تنفي٘ها ڣمتابعغ الخطٰ م ٙاسغ ، هٖاف من حققتڢ ما علګ ڣالتع  ٕڣڗ  حالـ الت اأسباب ٕڣ

  ؛5امحٖٕع اأهٖاف لګ الڤصڤڋ 

 ؛ منها مستهٖفا كاڗ ما لګ بالنسبغ اأعماڋ نتائٌ تقييږ 

 ٚاف علګ القضا  ؛ النشا٭ نڤاےي جميٸ ي ممكنغ نتاجيغ كفايغ قپ  تحقيڄ خاڋ من اإس

 ٚفاهيغ من قٖٙ قپ  تحقيڄ ٚإ ال  ؛ امجتمٸ أف

 لڊ التٖقيڄ خطٚ تخفي٬ سسغ ڣ العميل علګ التٖقيڄ عمليغ ثاٙ تقٖيٚ لصعڤبغ ٗڣ  محل ام

 ؛ التٖقيڄ

 

                                                           
1
ٚاجعغ بڤتيڗ، محمٖ  ٚاقبغ ام ٚيغ من الحساباػ ڣم ٜائٚ عكنڤڗ  بن ، الجامعيغ امطبڤعاػ ٕيڤاڗ ، الثالثغ الطبعغ ، التطبيڄ لي النظ  ٥ ، 2008 ، ،الج

.11 
2
ٚاجعغ لطفي، حمٖ السيٖ ميڗ   ٚيغ بيڗ ام ٙيغ الجامعي الٖاٙ ڣالتطبيڄ، النظ  18 ٥ ، 2004 مصٚ، ، اإسكنٖ

3
ٙب، ٛهيڇ  ٚڣڗ البٖايغ ٕاٙ ، اأڣلګ الطبعغ ،" الحساباػ تدقيڄ علږ" الحٖ عڤڗ  ناش ٕٙڗ ، ،عماڗ ڣمٛڤ  14 .٥ 2010 ، اأ

4
 R .G BROWN, Changing objectives and Techniques , Independent Auditing Standards , Ed , J , 

C . ROY , HOLT , Rinehart & Winston Inc . N . Y .,1964,p 2-18. 
5
ٚاجعغ محمٕڤ امنعږ عبٖ ، الجمل محمٖ متڤلګ  ٚبيغ النهضغ ٕاٙ ، ،ام ٚع ، الع  ٥.19 1973 ، مصٚ القاه
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 ٖسسغ ڗ من التأك ٚٵ عليها ن٨ الت امحاسبيغ الٖفاتٚ بمسڊ تقڤم ام  ؛1امش

 ٖقغ صحغ من التأك ٕٙع امحاسبيغ البياناػ ٕڣ جاػ الٖفاتٚ ي الڤا ع الت امحاسبيغ ڣال  بحٛڤ
سسغ  ؛ ام

 ٜڣيٚ ڣ محاسبيغ خطا من امحاسبيغ الٖفاتٚ ي يڤجٖ ما قٖ اكتشاف ٙقام ي غ٤ ڣ ت  ؛ امٖڣنغ اأ
 سسغ عماڋ نتائٌ تقييږ ٚسڤمغ لأهٖاف ڣمطابقتها ام ٙع مجلس ڣ مالكيڗ قبل من سابقا ام  ؛ اإٕا
 ٖلڊ اإنتاجيغ الكفايغ من التأك ٚڣفاػ من اإقاڋ خاڋ من ٗڣ  . امبڇٙع الغيڇ امص

ٚئي٦  الهٖف نلخ٨ ڗ يمكن تقٖم ما خاڋ من  كانـ ٗا عما محايٖ فن ٙڬ بٖا هڤ التٖقيڄ لعمليغ ال
ٙيٚ ع تعبڇ اماليغ التقا ٚكٜ عن ڣعإلغ صإقغ بصٙڤ سسغ امالي ام  ڣالتٖفقاػ عماڋ ڣنتائٌ التٖقيڄ محل للم
 . تلڊ الفًڇع عن النقٖيغ

 التٖقيڄ هٖف ڗ علګ ةة2 ٙقږ للتٖقيڄ الٖڣلي امعياٙ ي ما تقٖم علګ للمحاسبييڗ الٖڣلي ااتحإ كٖ لقٖ
-  يكڤڗ  اماليغ للقڤائږ

2
 جميٸ ڣمن معٖع اماليغ القڤائږ كانـ ٗا ما عن الٚڬ عطا من امٖقڄ يتمكن ڗ:

ٚڣف إطاٙ طبقا امإيغ الجڤانظ ٙيٚ من مع  . اماليغ التقا
ػ قٖ التٖقيڄ هٖاف ڗ القڤڋ  يمكن ما سبڄ خاڋ ڣمن  ڣيمكن ، اأخيڇع الفًڇع ي عٖع عڤامل نتيجغ تطٙڤ

 : مجمڤعتيڗ لګ التٖقيڄ هٖاف تقسيږ

 :التقليديغ الهداف -
3  

 ٖعليها؛ ااعتمإ ڣمٖڥ امحاسبيغ البياناػ صحغ من التأك 
 ٚاهيڗ ٕلغ لګ سنإا فن ٙڬ بٖا  اماليغ؛ الكشڤفاػ عٖالغ عن ڣب

 جاػ بالٖفاتٚ يڤجٖ قٖ ما كشاف  ؛ ڣغ٤ خطا من امحاسبيغ ڣال

 ٙتكاب ف٥ٚ من التقليل  جيٖع؛ ٕاخليغ ٙقابغ ڣجٕڤ من التأكٖ خاڋ من اأخطا ا

 ٙع مساعٖع ٙاػ اتخاٗ ڣ السياساػ ڣضٸ علګ اإٕا ٚا ٙيغ الق  امناسبغ؛ اإٕا

 ؛ الڤعا تحٖيٖ ي اماليغ الٖڣائٚ مساعٖع ٚيب  الض

 ٚڥ  الحكڤميغ الجهاػ مساعٖع  ب الڤطن ااقتصإ تخطيٰ ي اأخ

 

                                                           
ٙب، ٛهيڇ1 ٚجٸ ،" الحساباػ تدقيڄ علږ" الحٖ ٚه سابڄ م  15 .٥ 2010 ، ٗك

2
ٚا امستقل للمٖقڄ العامغ اأهٖاف  (  IAS200  ) التٖقيڄ معياٙ  ج ٙئ ، االكًڇڣني امڤقٸ حسظ التٖقيڄ معاييڇ طبقا   ،" التٖقيڄ ڣ  ااطاٵ تا

 http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF 4ت٥، 15/02/2018
http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF 

3
، حسيڗ  ٚيكيغ امعايير ظل في التدقيڄ أساسياػ ،ٕحٍٖڣ حسيڗ القاٿ  سسغ اأڣلګ، الطبعغ الدڣليغ، ڣ الم اځ، م ٕٙڗ،-عماڗ الٙڤ  ب5ت،٥ 1999 اأ
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 : الحديثغ الهداف
 ٚاقبغ ٚافاػ ڣتحٖيٖ اأهٖاف تحقيڄ ڣمٖڥ تنفي٘ها ڣمتابعغ الخطٰ م ٚځ  سبابها ڣ اانح  ڣط

 معالجتها؛
 ٚسڤمغ أهٖاف ڣفقا   اأعماڋ نتائٌ تقييږ  ؛ ام
 ع قپ  تحقيڄ ٚيڄ عن ممكنغ نتاجيغ كفا ٚاف منٸ ط  النشا٭؛ نڤاےي جميٸ ي اإس
 ٚفاهيغ من ممكن قٖٙ قپ  تحقيڄ ٚإ ال  .أف
 سسغ ڣخصڤم صڤڋ  العناصٚ ي ڣالتحقيڄ بالفح٨ القيام طاٙ ي محايٖ فن ٙڬ بٖا  ام

اػ ڣالتحقڄ ٚا ٚځ  من اإج  ب1امطبقغ ڣالط
ٚع  التدقيڄ أهميغ :الثاني الف
ٚجٸ سسغ جږ كبڇ ڣكلما منها، امستفيٖين ڣ اماليغ الكشڤفاػ مستخٖمي لګ التٖقيڄ هميغ ت إ ام  عٖٕ ٛڣ

ٚا صعڤبغ كٌڇ  الحساباػ مٖقڄ مهمغ صبحـ كلما امحاسبيغ البياناػ مستخٖمي  ه٘ه استخٖام نظ

ٙاػ بنا ي الكشڤفاػ ٚا ٙ  ڣيتمثل ااقتصإيغ، الق  الت ااقتصإيغ للمعلڤماػ قيمغ يضيڀ نڢ ي امٖقڄ ٕڣ
ٙاتهږ، حكامهږ لًڇشيٖ البياناػ ه٘ه مستخٖمي مصلحغ امحاسب النظام من تنتٌ ٚا  ه٘ه ڣصڀ ڣيمكن ڣق

ٚقابغ القيمغ  .الثقغ ڣ بال
هميغ  : ما يلي ي تٖقيڄ ڣتكمن 

 ٖٜڣي لڊ يحتاجڤنها الت الكافيغ بامعلڤماػ امعلڤمغ مستخٖمي ت  لٖيهږ التأكٖ عٖم مقٖاٙ بتخفي٬ ٗڣ

ٙاػ؛ اتخاٗ مخاطٚ تجنبهږ ڣبالتالي ٚا  الق

 ٚيٚ يساهږ ٚاٙ تخاٗ ي التٖقيڄ تق لڊ معيڗ، ق  عليها يحصلڤڗ  الت القيمغ ٗاػ امعلڤماػ خاڋ من ٗڣ

 ؛ من خالڢ

  افعا   باعثا   تكڤڗ ٕڬ مناسظ مڤقڀ تخاٗ ي ٕڣ ٚغڤب غيڇ النتائٌ لتجنظ ي  .فيها ام
ٚڣ٩ التدقيڄ ب نڤاعل ا  : امطلظ الثالث  ڣف

ٚع  )ة53 ٙقږ للتدقيڄ الدڣلي امعياٙ( التدقيڄ أنڤاع: ل ڣ ال  الف
ٜا عٖع يتضمن نڤٵ ڣكل نڤاٵ عٖع لګ التٖقيڄ عمليغ تصنيڀ يمكن  ڣمبإئڢ التٖقيڄ مفهڤم ڗ حين ، ج

ٜاڣيغ باختاف ا تختلڀ العلميغ  نڤاٵ حصٚ يمكن تقٖم ما علګ ڣبنا ، التٖقيڄ عمليغ لګ منها ننظٚ الت ال
 : ما يلګ لګ التٖقيڄ

 :الحدڣد حيث من التدقيڄ: أڣا
ٙا للمٖقڄ يخڤڋ  ال٘ڬ التٖقيڄ ڣهڤ :الكامل التدقيڄ-ت ٕيڢ ال٘ڬ للعمل محٖٕ غيڇ طا  فح٨ يعن ،ڣا ي

نما معينغ محاسبيغ فًڇع خاڋ عمليغ تمـ كل ٙف امستڤياػ ڣ للمعاييڇ التٖقيڄ يخضٸ ،ڣ  عليها امتعا

                                                           
1
يٸ للنشٚ امسيڇع ٕاٙ اأڣلګ، الطبعغ العملي، الحساباػ تدقيڄ علږ ، ٛٙيقاػ محمٖ عمٚ ، كلبڤنغ يڤسڀ احمٖ ، سامغ ٙفـ  -عماڗ ڣالطباعغ، ڣالتٛڤ

ٕٙڗ،  ت٥2 ، 2011 .اأ
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ٙيٚ ڣصحغ عٖالغ مٖڥ عن امحايٖ الفن الٚڬ يقٖم ڗ نهايغ اأمٚ ي علګ امٖقڄ ،ڣيتعيڗ  ككل اماليغ التقا
ٕٚاػ ڣ الفح٨ نطاځ عن النظٚ بغ٬ ٙاتڢ شملتها الت امف ڣلياتڢ ڗ حين ، اختبا ٕٚاػ جميٸ تغطى مس  مف

ٚيغ للمٖقڄ ڗ الحالغ ه٘ه ي ڣياحٴ تخضٸ للفح٨ لږ الت تلڊ حت ٕٚاتڢ تحٖيٖ ي الح  تشملها الت مف

ٙاتڢ ػ  التٖقيڄ ه٘ا يناسظ ،ڣل٘لڊ اختبا ٚقابغ علګ نظامها تعتمٖ ا الت تلڊ ڣ الصغيڇعامنش  ،ڣا الٖاخليغ ال

 ٛ ٙڬ  ڣالكامل الكامل التٖقيڄ من كل ي نطاځ التٖقيڄ جږ بتحٖيٖ التٖقيڄ سلطغ من الحٖ يجڤ 1ااختيا
. 

 التٖقيڄ ڗ ڬ امعنيغ العملياػ بع٬ علګ امٖقڄ عمل فيڢ يقتصٚ ال٘ڬ التٖقيڄ ڣهڤ : الجزئي التدقيڄ-2

ڣ النطاځ علګ قيٕڤ يتضمن ڣضٸ ٚاعي امجاڋ ،  امطلڤب العملياػ تحٖٕ الت هي امٖقڄ تعيڗ الت الجهغ ڗ ،ڣي

ي ، الحصٚ سبيل تٖقيقها علګ ڣليغ تنحصٚ الحالغ ه٘ه ڣ  بڢ امكلڀ التٖقيڄ نطاځ ڣ مجاڋ ي امٖقڄ مس

ٚيٚ من امٖقڄ يتمكن حت ، منڢ ڣالهٖف التٖقيڄ حٖٕڣ بيڗ كتابي تفاځ ڣجٕڤ هنا يتطلظ اأمٚ ،ڣل٘لڊ  عن التق

تبعـ الخطڤاػ  ، ااتفاځ عليڢ ين٨ لږ بش  القيام ي التقصيڇ ليڢ ينسظ ا كي ليها تڤصل الت ڣالنتائٌ الت 
ٚاٛ امٖقڄ علګ ڣيتعيڗ ٚه ي ب ٚي ڣليتڢ لتحٖيٖ عمل من بڢ ما قام تفاصيل تق  ٗلڊ مستخٖمي بڤضٍڤ مس

ٚاٙ 2الق
. 

ٜئي التٖقيڄ مثلغ من  : يلي ما الج

 ؛ ڣمٖفڤعاػ مقبڤضاػ من النقٖيغ العملياػ تٖقيڄ علګ اإتفاځ 

 ٛڗ؛ الخاصغ العملياػ تٖقيڄ علګ اإتفاځ  بامخا

 ؛ معينغ فًڇع خاڋ اآجلغ العملياػ تٖقيڄ علګ اإتفاځ 

 ٚكٜ قائمغ عناصٚ تٖقيڄ علګ اإتفاځ  فقٰ؛ امالي ام

 ٙاسغ علګ اإتفاځ ٙع ٕ سسغ قٖ  . الًڈاماتها سٖإ علګ ام

 الفح٨ حيث من التدقيڄ :ثانيا

جاػ ڣالٖفاتٚ قيٕڤ جميٸ بفح٨ خالڢ من امٖقڄ يقڤم ال٘ڬ التٖقيڄ ڣهڤ: التفصيلي التدقيڄ-ت  ڣال

نها بانتظام مقيٖع العملياػ جميٸ ڗ من ڣامستنٖاػ للتأكٖ  ڣ الغ٤ ڣ اأخطا من خاليغ نها ،كما صحيحغ ڣ
 . التاعظ

ٙڬ  التدقيڄ-2 حغ امٖقڄ اقتناٵ علګ يعتمٖ ال٘ڬ التٖقيڄ ڣهڤ:ااختبا ٚقابغ نظام ڣسامغ ب  ڣيتږ ، الٖاخليغ ال

تباٵ ه٘ا التٖقيڄ  : اأساليظ ه٘ه حٖ امٖقڄ ب

 . اإحصائيغ ؛ العيناػ الشخپ  التقٖيٚ

 : التڤقيـ حيث من التدقيڄ :ثالثا

سساػ مناسبا النهائي التٖقيڄ يعٖ : النهائي التدقيڄ-ت لڊ ، الحجږ ڣامتڤسطغ الصغيڇع للم يبٖ  امٖقڄ آڗ ٗڣ
ٚصيٖ الٖفاتٚ قفاڋ بعٖ عملڢ بعٖ  للبياناػ تعٖيل ڬ ڣ تاعباػ حٖڣف عٖم لضماڗ ڣه٘ا ، الحساباػ ڣت

ٕڬ نڢ كما تٖقيقها، ٙتباڅ حٖڣف عٖم لګ ي سسغ ٕاخل العمل ي ا لڊ ام ٕٕٚ لعٖم ٗڣ علګ  ڣمساعٖيڢ امٖقڄ ت

                                                           
1
ٚجٸ ڣالطباعغ، ٸٛي ڣالتڤ للنشٚ امسيڇع ٕاٙ اأڣلګ، الطبعغ العملي، الحساباػ تدقيڄ علږ ، ٛٙيقاػ محمٖ عمٚ ، كلبڤنغ يڤسڀ حمٖ ، سامغ ٙفـ   م

ٚه  سابڄ  37 ٥ ،ٗك
2
ٚاڣڬ  الٖين كماڋ  ٚايا السيٖ محمٖ ، الٖه ٙاساػ، س ٚاجعغ امحاسبغ في متقدمغ د ٙيغ الحٖين، الجامعي ،امكتظ ڣام  18 ٥ ، 2006 ، مصٚ ، اإسكنٖ
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سسغ ٕڥ نڢ لګ ،باإضافغ ام  ،ڣيعيڗ التٖقيڄ بعمليغ القائميڗ جانظ من السهڤ احتمااػ تخفي٬ لګ ي

1التسڤياػ من اانتها بعٖ النڤٵ ه٘ا مثل ي امٖقڄ عإع
. 

ٕ الحساباػ مٖقڄ بڢ يقڤم ال٘ڬ امستمٚ التٖقيڄ يعٖ: امستمٚ التدقيڄ-2 سسغ علګ بالًٕڇ  لګ ڣقـ من ام

يغ فًڇاػ ڣ علګ خٚ يغ ڣغيڇ  ٕٙڣ  التٖقيڄ يعٖ خٚ ،ڣبمعن تمـ لي امحاسبيغ العملياػ بفح٨ للقيام ٕٙڣ

 . اماليغ السنغ خاڋ ڣا بأڣڋ  يتږ ال٘ڬ
 : اإلزام حيث من التدقيڄ : ٙابعا

سسغ بڢ تلًڈم ال٘ڬ التٖقيڄ ڣهڤ : اإلزامي التدقيڄ-ت  خاڋ من امٖقڄ تعييڗ ڣيتږ ، السائٖ لقانڤڗ  ڣفقا ام
ي تعابڢ تقٖٙ الت ڣهي العامغ الجمعيغ نهږ امٖققيڗ تعٖٕ حالغ ،ڣ ڣلڤڗ  ف  يعيڗ ڗ ،ڣيجظ بالتضامن مس

سسغ مالكي ٙڬ  ،ڣمن اأڣڋ  امٖقڄ ام ٚڣ ٙيا (كاما الحالغ ه٘ه ي التٖقيڄ يكڤڗ  ڗ الض  . )اختبا
ٙڬ  يكڤڗ  ڗ التٖقيڄ ي اأصل: اإلزامي غير التدقيڄ-2 ٚجٸ ، ختيا ٚيٚ مٚ ڣي سسغ صحاب لګ بڢ القيام تق  ام

ڗ ل٘لڊ ، امصلحغ لهږ ممن ڣ غيڇهږ ٚكاػ يناسظ التٖقيڄ ه٘ا ف خا٥ ش سساػ اأ ٕٚيغ ڣام ٜيٖ أنڢ الف  ي

ٚيڊ طمئناڗ ،ڣك٘لڊ امٖقڄ من امعتمٖع حساباػ لګ ااطمئناڗ ڣ من الثقغ  غيڇ أنڢ الحساباػ ي امڤص  الش

ٙع ي بالتٖخل مسمٍڤ لڢ ٙيٚ لګ البنڤڅ اطمئناڗ لګ ،باإضافغ اإٕا  طلظ عنٖ امٖقڄ من امعتمٖع اماليغ التقا

ٚڣ٩  .الق

 : ااستقال حيث من التدقيڄ:خامسا

سسغ لعملياػ الفح٨ ڣهڤ : الداخلي التدقيڄ-ت ٚها ام فات ٙع قبل من ڣمستنٖاتها ڣسجاتها ٕڣ  قسږ ڣ ، اإٕا

سسغ ٕاخل من ٚقابغ من جٜ تمثل ڣهي ، ام  ب الٖاخليغ ال
ٙجي التدقيڄ-2 جاػ لٖفاتٚ امحايٖ اانتقإڬ الفح٨ ڣهڤ : الخا سسغ ڣمستنٖاػ ڣال ٚف من ام  خ٨ ط

ٙجي لڊ ، منڢ امطلڤب الفح٨ لنڤعيغ تبعا تعاب عنڢ يتقاٿ  عقٖ بمڤجظ خا  محايٖ فن ٙڬ بٖا بهٖف ٗڣ

ٙيٚ ڣعٖالغ ڣصٖځ عن سامغ ٚغږ ،ڣعلګ معينغ فًڇع ي امقٖمغ اماليغ التقا  بيڗ ڣالتكامل ڣالتعاڣڗ  التشابڢ من ال

ٙجي ڣالتٖقيڄ التٖقيڄ الٖاخلي ٛها يمكن بينهما اختافاػ هناڅ ڗ ا الخا  : يلي فيما يجا
 . الهٖف حين من -

سسغ العاقغ حين من -  . بام

 . العمل ڣحٖٕڣ نطاځ حين من -

 . لإٔا امناسظ التڤقيـ حين من -

لڊ . امستفيٖين حين من - ح كما ٗڣ  التالي الجٖڣڋ  يڤ

 

 

 

 

                                                           
1
ٚاجعغ صٖيقي، مسعٕڤ طڤاهٚ، التهامي محمٖ   ٚڬ  اإطاٙ الحساباػ ڣتٖقيڄ ام ٙساػ النظ – عكنڤڗ  بن الجامعيغ، امطبڤعاػ ٕيڤاڗ التطبيقيغ، ڣامما

ٜائٚ،   بث2 ،٥ 2006 الج
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ٚځ :(ت-ت ) الجدڣل  ٙجي ڣالتدقيڄ الداخلي التدقيڄ بيڗ الف  الخا

 

ٛٙاڣيط، الحديث الجامعي امكتظ فهمي، عڤ٩ /الفيڤمي محمد : امصدٙ ٙيغ، ا  4 ،ص 1998 اإسكند

 

ٙجي التدقيڄ الداخلي التدقيڄ بياڗ  الخا

 الهدف

 

 

ٙيغ كفايغ علګ تحقيڄ- نتاجيغ ٕا من  ڣ
ٚاف ڣاكتشاف علګ القضا خاڋ  اإس

 باأخطا ڣالتاعباػ التاعظ

ٙع امعلڤماػ صحغ من التأكٖ-  امقٖمغ لإٕا

 الخطٰ ڣاتخاٗ ٙسږ ي بها لاسًڇشإ

ٙاػ ٚا  ڣتنفي٘ها الق

 سامغ عن محايٖ فن ٙڬ بٖا-

ٙيٚ ڣصٖځ  اماليغ ڣعٖالغ التقا

النتائٌ  ڣتڤصيل معينغ فًڇع ي امقٖمغ
 .منها امستفيٖع الفئاػ لي

 

  بعمليغ القائږ عاقغ

سسغ التدقيڄ  بام

سسغ ٕاخل من مڤظڀ  من من معنڤڬ  ڣ طبيعي خ٨ )لها تابٸ ( ام

ٙه سسغ خا  )مستقل(ام

 ڣحدڣد نطاځ

 التدقيڄ

ٙع  ڗ ،كما امٖقڄ عمل نطاځ تحٖٕ اإٕا
 لڢ تسمح الٖاخلي امٖقڄ طبيعغ عمل

ٙاػ عملياػ الفح٨ بتڤسيٸ  ما ڣااختبا

مكانياػڣقـ  من لٖيڢ  علګ تساعٖه ڣ

 .التٖقيڄ عمليغ

 ڣفقا امٖقڄ عمل ڣحٖٕڣ نطاځ يتحٖٕ

ٚم م لعقٖ سسغ ب  ڣامٖقڄ بيڗ ام

ٙجي ٚف السائٖ ، الخا معاييڇ  ، ڣالع
ٙف التٖقيڄ  عليهاب امتعا

 امناسظ التڤقيـ

 لأداء

ع الفح٨ يتږ- ٚع بصٙڤ  السنغ طڤاڋ مستم

 ب اماليغ

ٙيغ- سسغ لحجږ ڣفقا اختيا  . ام

ٚع الفح٨ يتږ-  ڣ )نهائيغ(ڣاحٖع م
ڣ فًڇع خاڋ يغ  يغ غيڇ ٕٙڣ  طڤاڋ ٕٙڣ

ٚع (اماليغ السنغ  ).مستم

ٙع امستفيدين سسغ ٕا ٜاميغ- . ام  -.السائٖ للقانڤڗ  ڣفقا ل
ٚا ٙيٚ ق  اماليغ التقا
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ٚع ٚڣ٩ : الثاني الف   التدقيڄ ف
ٚف  امشاكل من معيڗ نڤٵ ي حل ،ڣتستخٖم العملي التطبيڄ عن ،ڣتعبڇ عام بقبڤڋ  تحظى قاعٖع نڢ الف٩ٚ يع

ٚشيٖ ڣ ٙع ڣهڤ ، السلڤڅ ت طاٙ اأفكاٙ ساسها علګ تبن ، مسبقغ معتقٖاػ عن عبا  حت التحليل عمليغ ي 

ي مبسطغ، ڣ ممنهجغ تكڤڗ  ٚڥ  هي ، التٖقيڄ مشكلغ حل طاٙ ڣ  من علګ مجمڤعغ تتڤفٚ ڗ يجظ اأخ

ٚيغ إيجإ اإفًڇاضاػ ي لها شاملغ نظ ٚڣ٩ هږ يلي ما ڣ 1ڣهي التٖقيڄ ف
: 

ٛالغ الكافيغ اإثباػ ٕلغ من مجمڤعغ ڣجٕڤ لګ الحاجغ الف٩ٚ ه٘ا ڣيبڇٙ: التأكد عدم ف٩ٚ-ت  عٖم حالغ إ

ٚجٸ  :التاليغ اأسباب لګ امحاسب امجاڋ ي التأكٖ عٖم تأكٖ ڣي

 ؛ امحاسبيغ للبياناػ امتكامل غيڇ ااستخٖام 

 ٙع عٖم ٚيٚ علګ القٖ ٚڣف كافغ تق ٙاػ تخاٗ عنٖ امستقبليغ الظ ٚا  ؛ الق

 التنظيږ ي لاتصاڋ جيٖ نظام ڣجٕڤ عٖم . 

عتباٙ: امدقڄ استقال ف٩ٚ -2 ڣا يصبح عملڢ يماٝٙ عنٖما امٖقڄ ڗ ب  من بڢ كلڀ فيما ٙيڢ علګ مس

 : امقڤماػ من ساسيڗ نڤعيڗ علګ اإستقاڋ ف٩ٚ ڣيعتمٖ عماڋ،

 ؛ العلميغ ڣخبڇتڢ ڣالخلقي العلم ڣتكڤينڢ امٖقڄ بشخ٨ تتعلڄ الت ڣهي :ال٘اتيغ امقڤماػ 

 ٚيعاػ تتضمنڢ ما ڣهي: امڤضڤعيغ امقڤماػ ٙه ڣما التش  ڣقڤاعٖ حكام من الحكڤميغ الهيئاػ تصٖ

 .ڣضماناػ

ٙسغ عنٖ الشخپ  حكمڢ يستخٖم امٖقڄ ڗ ڬ: للمدقڄ خاص تأهيل تڤافٚ ف٩ٚ-3 ي ڣضيفتڢ مما  ظل ڣ

طاٙ ٚياػ متكامل غياب  ٚيبيغ محاسبيغ مشاكل يتع٩ٚ امٖقڄ ،فاڗ التٖقيڄ ي اإثباػ لنظ  قيامڢ عنٖ ڣض

 . مهمتڢ إٔا كاف ڣعلم عملي قٖٙ يتطلظ ڣكل ه٘ا ، بالفح٨

ٚقابغ كاف نظام تڤافٚ ف٩ٚ-4 ٚقابغ: الداخليغ لل ٙع هي الٖاخليغ ال  عملياػ من مجمڤعغ يتضمن نظام عن عبا

ٚاقبغ مختلفغ ٙيغ م ٙع سنتها محاسبيغ ڣ ٕا سسغ ٕاخل العمل سيڇ حسن لضماڗ اإٕا ٚقابغ ڣتشمل ام  ال

 :يلي ما الٖاخليغ

ٚقابغ- ٙيغ ال ٙيغ نتاجيغ كفايغ علګ تحقيڄ ڣهٖفها : اإدا ٕا ٙيغ السياساػ تنفي٘ ڣضماڗ ممكنغ ڣ  ڣفقا اإٕا

ٛناػ( ڣ ڣسائلها للخطغ ٙيغ التكاليڀ –امڤا ٙاسغ –امعيا ٙيٚ– الڤقـ ٕ ٙيظ– التقا  ؛ ) التٖ

ٚقابغ- جلغ امحاسبيغ البياناػ ٕقغ ختباٙ ڣهٖفها : امحاسبيغ ال ٙجغ بالٖفاتٚ ام  ڣمن عليها، اإعتمإ ٕڣ

ٚاقبغ حساباػ(ڣسائلها ٕٚ – ام   ؛ )الٖاخلي التٖقيڄ -امستمٚ الج

سسغ صڤڋ  حمايغ ڣهٖفڢ : داخلي ضبط- ٚقغ ڣ ضياٵ ڣ ختاٝ ڬ من ام  ،ڣمن ستعماڋ سڤ ڣ س

ڣلياػ ااختصاصاػ تحٖيٖ– العمل تقسيږ (ڣسائلها  .) ڣامس

ٚيٚ ڗ يعن: التدقيڄ محتڤياػ في الصدځ ف٩ٚ-4 يٸ عنٖ اأساٝ يعتبڇ امٖقڄ تق ٙباٍ تٛڤ ٚاٙ قبڤڋ  ڣ اأ  اإق

، ٚيب ٙع لګ نقلڢ يستطيٸ ڣا امٖقڄ علګ يقٸ اإثباػ عبئ ڗ كما الض  ڣضٸ حقيقغ من الصٖځ ف٩ٚ ،ڣينشا اإٕا

ٙه ٚاف جميٸ ثقغ محل امٖقڄ باعتبا سسغ ي امصالح صحاب اأط ٙجها ڣ ٕاخلها من ام  . خا

                                                           
1
حن الفتاٍ عبٖ    ٚڣڗ ، الصباڗ سميڇ محمٖ ، ال خ ٚاجعغ أسس ، ڣ  ب ت2-٥25 ، 2004 ، مصٚ ، الجامعيغ الٖاٙ ، )ڣالعمليغ العلميغ لسس( ام
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 لتدقيڄ الداخلي مدخل ل  : الثاني امبحث 

 ميتڢهڣأ الداخلي التدقيڄ مفهڤم :ڣل ل اامطلظ 
ٚع   مفهڤم التدقيڄ الداخلي : ل ڣ ال الف
ٚيفاػ تعٖٕػ ٙجـ الٖاخلي التٖقيڄ تناڣلـ الت التع ٙ  حسظ ڣتٖ ٙيخي التطڤ  ڣقٖ الڤظيفغ به٘ه ال٘ڬ لحڄ التا

ٚا٩ ناقام ٚيفاػ بع٬ باستع  ڗ لګ عليها طٚػ الت التغييڇاػ ڣمحاڣلغ تتبٸ الڤظيفغ له٘ه امختلفغ التع

ٚػ ٚيفاػ استق ٚيڀ علګ التع ٙه ال٘ڬ التع  امٖققيڗ معهٖ قام حين ، 1999 عام الٖاخلييڗ امٖققيڗ معهٖ صٖ

ٚيڀ ڣڋ  بتقٖيږ الٖاخلييڗ ٚع ڣڋ  ي 1947 عام بٖايغ   الٖاخلي للتٖقيڄ تع ٙها نش  Statement of بعنڤاڗ صٖ

Responsibilities of the Internal Auditor ٚفڢ حين  : بأنڢ الڤقـ ٗلڊ ي امعهٖ ع
ٚاجعغ بقصٖ امنشأع ٕاخل يتږ ال٘ڬ امحايٖ التقييم النشا٭ "  لتقٖيږ كأساٝ ڣاماليغ امحاسبيغ العملياػ م

ٙع لإٕ الڤقائيغ الخٖماػ ٚيفاػ بعٖ ڣتڤالـت ا ٙع ٗلڊ التع ب الٖاخلييڗ امٖققيڗ معهٖ عن الصإ  امعهٖ حين ٕ

ٚيڀ تحٖين علګ اػ كلما اقتضـ التع ٚڣعاػ علګ تطٚ الت ڣتلڊ امهنيغ التطٙڤ ػ امش  الكثيڇ اجتهٖ كما ڣامنش

ٚيڀ ڣضٸ ي ڣالباحثيڗ من الكتاب   بتالٖاخلي للتٖقيڄ تع

ي ٙسغ جٖيٖ ٕليل صياغغ تږ تتة2 عام ڣ ٚيفڢ ڣتږ الٖاخلي التٖقيڄ مهنغ مما  تأكيٖڬ نشا٭:ت  انڢ علګ تع
ٙڬ  نشا٭ ڣمڤضڤعي ڣ مستقل  امنشأع يساعٖ ،ڣهڤ عملياتها لتحسيڗ ڣ للمنشأع قيمغ إضافغ مصمږ استشا

يجإ منه تحقيڄ علګ ٙع عملياػ فاعليغ ڣتحسيڗ لتقييږ ٕقيڄ ڣ منظږ هٖافها ب ٚقابغ امخاطٚ ٕا  ،ال
  تب1( التحكږ) ڣالتڤجيڢ

ٚف ٚبي امجمٸ يع ٙع تابعغ ٕاخليغ ڣظيفغ:ت  انڢ الٖاخلي التٖقيڄ للمحاسبيڗ الع  نشا٭ عن لتعبڇ امنشأع إٕا
ٚقابغ مستقل ٕاخلي ٙيغ إقامغ ال ٙع تتطلبڢ ما مٸ النظام تما٧  مٖڥ للتقييږ امحاسبيغ فيها بما اإٕا  ڣ اإٕا
ٕٙ استخٖام حسن علګ العمل  ب2تالقصڤڥ  اإنتاجيغ يحقڄ الكفايغ بما امڤا

ٚف كما  امنشأع ضمن مقامغ تقييميڢ فعاليغت : انڢ علګ الٖاخلي التٖقيڄ IFACللمحاسبيڗ  الٖڣلي ااتحإ ع
ٚاقبغ تقييږ ڣ اختباٙ ڣظائفها ضمن ڣمن خٖمتها بغ٩ٚ  الٖاخلي الضبٰ نظام ڣ امحاسب النظام مائمغ ڣم

 ت 3ڣفعاليتهما
ٚيڀ ي الكثيڇ ڣاجتهٖ ٚفڢ بحين ، الٖاخلي التٖقيڄ تع ٙيغ ٙقابغ:ت نڢ علګ التميم ع  مٖڥ بتقييږ تقڤم ٕا
نڤاٵ ڣفعاليغ مائمغ ٚقابغ جميٸ  ٚڥ  ال ٙ  ڣ نشأ ،حين امنظمغ ي اأخ ٕٛيإ نتيجغ تطڤ ٙع حاجغ ا  العليا اإٕا

ٙيغ تستعيڗ ڣ ٙقابيغ كإٔاع ليڢ امنظمغ ي ٚئيسيغ ڣظائفها انجاٛ ي بها ٕا  شباٵ لګ السعي ي تتمثل الت ال
ٙتها تقڤم امنظمغ الت ي العاقاػ ٗڣڬ  احتياجاػ من ممكن قٖٙ كبڇ ٕا  لګ يهٖف الٖاخلي فالتٖقيڄب ب

ٙع مساعٖع ي اإٕا تها ڣ بالًڈاماتها اإيفا ،أجل مستڤياتها جميٸ ڣ لڊ كفا  التقييږ ،ڣ التحليل خاڋ منب ،ٗڣ
ٙاػ ،ڣ ٙاساػ ڣ ااستشا  ب4ااقًڇاحاػ ڣ الٖ
 

                                                           
1
  Standards for the professional praelice Framework 1999 side IIA : theiia@org. 

2
ٚبي امجمٸ  ٕٙڗ ب ، عماڗ ،" امتقدمغ التدقيڄ مفاهيږ" ،  للمحاسبيڗ الع  ب18 ٥ تتة2اأ
ٚجمغ ،" الدڣليغ التدقيڄ معايير" ، للمحاسبيڗ الٖڣلي ااتحا3ٕ  ب3ت٥،2تتة2، ت٭ ، الفلسطينيغ القانڤنييڗ الحساباػ مٖققي جمعيغ ت

4
ٚيغ الناحيغ من" : للتٖقيڄ امٖخل ،هإڬ، التميم  ٚكٜ ،" العمليغ ڣ النظ  .89 ،٥ 1998 ، ،عماڗ للكتظ كحلڤاڗ م
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ٚع الثاني   الداخلي التدقيڄ أهميغ :الف

ٚكاػ بها تتميڈ الت الڤظائڀ هږ من الٖاخلي التٖقيڄ ڣظيفغ تعتبڇ  لګ الباحثيڗ بع٬ شاٙ ا ،حين الحٖيثغ الش

ٛڬ  الٖاخلي التٖقيڄ من ڣاحٖع سنغ ڗ ٙجي التٖقيڄ من سنڤاػ ثاثغ عمل تڤا  هميغ ڗ فيڢ شڊ ا ،ڣمما الخا

ٙع ي مٖڥ تكمن الٖاخلي التٖقيڄ ٚيڀ ن٨ حين امضافغ القيمغ ضافغ علګ الڤظيفغ ه٘ه قٖ  ڣضعڢ ال٘ڬ التع

ه الٖاخلي التٖقيڄ ڗ قيمغ علګ بڤضٍڤ الٖاخلييڗ امٖققيڗ معهٖ ٙڬ  بٖٙڣ  يهٖف التأمين ك٘ا ڣ ااستشا

ٚكغ امضافغ القيمغ ضافغ لګ باأساٝ  التٖقيڄ لڤظيفغ اسًڇاتيۑي ڣ نهائي امعهٖ كهٖف ڣضعڢ بحين ، للش

شاٙ ، الٖاخلي هٖاف ف٥ٚ ٛيإع ڣ تحسيڗ خاڋ من يتږ القيمغ ضافغ لګ امعهٖ ڣ  ٛ  ڣتحسيڗ امنظمغ انجا

اػ ٚا 1مقبڤلغ مستڤياػ لګ امخاطٚ تخفي٬ ڣ العملياػ ڣ اإج
 . 

ٙع بمساعٖع الٖاخلي التٖقيڄ يقڤم:الٖاخلي التٖقيڄ يقٖمها الت الخٖماػ ڣلياتها تحمل ي اإٕا  بتقٖيږ مس

 : التاليغ الخٖماػ

 ٖع تحٖي ٚقابغ نظام ڣفعاليغ كفا سسغ ي الٖاخليغ ال ٙع تقڤم : ام  ڣ التنظيږ ڣ بالتخطيٰ اإٕا

ٚاف ٚيقغ اإش ع ،بأڗ اأهٖاف ضماڗ تڤفٚ بط  ڣ نظمغ جميٸ فاڗ ڣل٘لڊ تحقيقها يتږ سڤف امنشٕڤ
سسغ نشطغ ڣ عملياػ  الٖاخلي التٖقيڄ لتقييږ خاضعغ ام

 ٙع امقٖمغ التشغيليغ ڣ اماليغ امعلڤماػ تكڤڗ  ڗ يجظ : عليها لاعتمإ امعلڤماػ قابليغ  ،ڣ ٕقيقغ لإٕا

ڗ يضا مفيٖع ،ڣ كاملغ ٙع يمكن ،حت امناسظ الڤقـ ي قٖمـ تكڤڗ  ،ڣ   اتخاٗ ي عليها ااعتمإ لإٕا

ٙاػ ٚا  .امناسبغ الق

 كٖ: اأصڤڋ  حمايغ ٙع علګ الٖاخلي امٖقڄ ي ٚڣ ٚقغ عن الناتجغ الخسائٚ بحن ض ٚيڄ الس  ڣ ڣالح

ٚفاػ ٚقابغ فاڗ ،ڣل٘لڊ ممتلكاػ امنشأع ي قانڤنيغ الغيڇ التص  استخٖام سڤ تمنٸ الجيٖع التشغيليغ ال

لڊ امحتملغ امخاطٚ من ڣحمايتها اأصڤڋ  ع ضٖ امخاطٚ عليها للتأميڗ ٗڣ  .ام٘كٙڤ

 اػ ڣ بالسياساػ االًڈام ٚا سسغ امنتسبيڗ يقڤم عنٖما الٖاخلي التٖقيڄ يتحقڄ: امڤضڤعيغ اإج  للم

تباٵ القيام بڢ منهږ مطلڤب هڤ ،بما اػ ڣ الخطٰ ڣ السياساػ ،ك ٚا  ، التعليماػ ڣك٘ا اأنظمغ ڣ اإج
ي اػ تكڤڗ  قٖ ٗ ، تحٖيٖ اأسباب امٖقڄ فعلګ ب٘لڊ امڤظفيڗ الًڈام عٖم حالغ ڣ ٚا  ڣا خاطئغ اإج

 ڣامخاطٚ الناتجغ تحٖيٖ التكلفغ عليڢ يجظ ،كما فقٰ امڤظڀ ٗلڊ عن امسئڤڋ  ليس ڣ تطبيقها يمكن

 .االًڈام عٖم عن الناجمغ

  اػ ڣ الغاياػ ڣ اأهٖاف تڤضٸ:الغاياػ ڣك٘ا اأهٖاف لګ الڤصڤڋ ٚا ٚقابغ ج ٙع قبل من ال  ،ڣ اإٕا

سسغ ڣغاياػ هٖاف مٸ متڤافقغ كانـ ٗا فيما الٖاخلي بتحٖيٖ امٖقڄ يقڤم ڣليغ تقٸ ،بحين ام  مس

ٙع عاتڄ علګ اأهٖاف ڣضٸ ڣ  اإٕا ٙع مجلسالعليا   ڣ البڇامٌ ڗ من التأكٖ امٖقڄ علګ ،ڣ اإٕا

 .لها خطٰ كما نفٖػ قٖ العملياػ

 ڣليغ تقٸ: ااحتياڋ ڣ الغ٤ اكتشاف منٸ ٙع علګ ااحتياڋ ڣ الغ٤ منٸ مس سسغ ٕا  امٖقڄ علګ ،ڣ ام

اػ فعاليغ ڣ كفايغ ڣك٘ا تقييږ فح٨ الٖاخلي ٚا ٙع قبل من امطبقغ اإج  ،ڣليس الغ٤ ڣقڤٵ ٕڣڗ  اإٕا

ڣليتڢ من ٚفغ لٖيڢ تكڤڗ  ڗ مجبڇ ڣلكنڢ الغ٤ اكتشاف مس ٚځ  كافيغ مع  ليكڤڗ  ڣقڤعڢ احتمااػ بط

                                                           
1
ٚبي امجمٸ  ٚه ،"امتقدمغ التدقيڄ مفاهيږ"،  للمحاسبيڗ الع ٚجٸ سابڄ ٗك  22. ،٥  م
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ٙا ٚاقبغ نظږ ي اكتشاف الضعڀ عنٖ عليڢ ڣاجظ ،ڣ حٖڣثڢ ماكن تحٖيٖ علګ قإ  يقڤم ڗ الٖاخليغ ام

ٙاػ ٙغږ الغ٤ حٖڣف عٖم من للتأكٖ ضافيغ باختبا  عٖم يضمن ڗ الٖاخليڄ امٖق يستطيٸ ا ٗلڊ ،

ٙكغ ڣ الغ٤ ي التحقيڄ باستطاعتڢ يكڤڗ  ڗ يجظ انڢ ا ااحتياڋ ڣ الغ٤ حٖڣف جهاػ  مٸ امشا
ٚڥب  خ

 

  الداخلي التدقيڄ : أهدافالثاني  امطلظ
ضافغ تحسيڗ نڢ علګ عام بشكل الٖاخلي التٖقيڄ هٖف تحقيڄ الٖاخلييڗ امٖققيڗ معهٖ استطاٵ لقٖ  ڣ

سسغ تخت٨ الت العملياػلتلڊ  القيمغ ٚيڀ شاٙ ،حين بها القيام ام ٙع بأڗ امعهٖ عن الصإٙ التع  ڣ قٖ
ٚين علګ ،يتڤقڀ خلڄ القيمغ علګ الٖاخلي التٖقيڄ فعاليغ ڣلها م ع ضٚ هڤ ،  لٖڥ امشًڇڅ الفهږ تڤافٚ ٙڣ

ٚاف الٖاخلييڗ امٖققيڗ  للقيمغ مضيفا نشاطا الٖاخلي التٖقيڄ لكيفيغ جعل خٖماتهږ امستفيٖع من ،ڣاأط
ٚاف امستفيٖع القيمغ ڣ سلسلغ ضڤ ي الٖاخلي التٖقيڄ ڣظيفغ لګ النظٚ هڤ ڣالثانيب  القيمغ تلڊ من اأط

حنت ،ڣحٖٕ ٚايا ال  :كاآتي هما ساسيڗ بهٖفيڗ الٖاخلي التٖقيڄ هٖافت ڣس
 اػ بالسياساػ االًڈام مٖڥ من التحقڄ ٚا ٚقابغ ڣڣسائل ڣاإج ٍٚ الٖاخليغ ال  امستڤياػ ي بها ڣامص

ٙيغ  . امختلفغ اإٕا
 ع مٖڥ من التحقڄ ٙاػ ٕا ڣفعاليغ كفا  . امختلفغ اأقسام ڣ اإٕا

ٚڣڗ باحثڤڗ  حٖٕ ڣقٖ : ٚڥ  ٛاڣيغ من الٖاخلي التٖقيڄ هٖاف خ 1هما ساسيڗ بهٖفيڗ خ
 

ب هٖفڣ  الحمايغ هٖف  البنا
ٙ  بڢ يقصٖ : الحمايغ هدف  اماضيغ ڣالڤقائٸ اأحٖاف ڣتٖقيڄ لتقييږ الٖاخلي امٖقڄ بڢ يضطلٸ ال٘ڬ الٖڣ

 : 2غاأمٙڤ التالي من للتحقڄ
 ٚقابغ تطبيڄ ڣ ٕقغ نها محاطغ بالحمايغ اڬ   امحاسبيغ ال سسغ قٖ تږ امحاسبغ عنها ،ڣ  صڤڋ ام ڗ 

 الكافيغ،
  ٚقابغ الٖاخليغ خاصغ فيما يتعلڄ بالفصل بيڗ ڣظيفغ ااحتفاٱ ڣ ٙ ال  ڣڣظيفغ ي٘ڣظيفغ التنفاختبا

 ، امحاسبغ
 يٖقڄ ،بحين العملياػ تنفي٘ تسلسل يحقڄ بما اأعماڋ تقسيږ حين من الٖاخلي الضبٰ تقييږ 

ٕڬ ا ،ممات قبلڢ كاڗت سبقڢ امڤظڀ ال٘ڬ عملياػ مڤظڀ كل ٚاٙ لګ ي  باأعماڋ تك

ٙ  ڗ فيڢ شڊ ا ڣمما  ا يعتبڇ ڣااحتياڋ التاعظ عملياػ من امنشأع حمايغ ي الٖاخلي التٖقيڄ ٕڣ  مهما ٕٙڣ
ٙػ ڗ خصڤصا بعٖ ٙئيسيا، ڣ ٙاساػ شا ٙجي امٖقڄ لګ الٖ  حااػ جميٸ اكتشاف يستطيٸ ا امستقل الخا

ٚا لعٖم القڤائږ اماليغ ي ڣالتاعظ الغ٤ ع تڤاجٖه نظ ٚڣٵ ي ٕائمغ بصٙڤ  العيناػ علګ ڣاعتمإه امش
 . الكامل الفح٨ من ،بٖا اإحصائيغ

                                                           
1
ٚملي، محمٖ ه، عبٖ  ٚاجعغ معايير مقتٍر طاٙ"ال ٙ  فيظل الداخليغ ام ٙيغ البحڤف ،مجلغ " امعلڤماػ تكنڤلڤجيا تطڤ ٚع التجا  الثامن ،امجلٖ امعاص

 251 .،٥ ٕيسمبڇ 1994 ، الثاني ،العٖٕ
2
ٚبي امجمٸ  ٚه  ، "امتقدمغ التدقيڄ مفاهيږ"،  امحاسبيڗ الع ٚجٸ سابڄ ٗك  228. ٥ ، م
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 عملياػ من بها يعمل الت امنشأع يحم ڗ يستطيٸ من ڣحٖه هڤ الٖاخلي امٖقڄ صبح فقٖ ڣبالتالي
 . ٗلڊ علګ منڢ قٖٙ هڤ من هناڅ ليس نڢ ڣ باأصڤڋ  التاعظ

 
ڗ التأكٖ يشمل بما اماليغ اأحٖاف لتٖقيڄ امتٖإا فيعتبڇ : البناء هدف  هي امنشأع نشاطاػ جميٸ ،

ٚاقبغ مڤضڤٵ ٚبي امجمٸ حٖٕها الت اأهٖاف من ياحٴ ڣ م ٚكيڈه للمحاسبيڗ الع ٙ  علګ ت  ڣ امحاسبيغ اأمڤ
ٛا للمٖخل يعتبڇ ه٘ا ڗ فيڢ شڊ ا ،ڣمما اماليغ  عبٖ ليڢ شاٙ ما ڣه٘ا الٖاخلي التٖقيڄ ي التقليٖڬ انحيا

 ما نتيجغ التڤصياػ ڣ العاه اقًڇاٍ خاڋ يتحقڄ من البنا هٖف ڗ علګ الضڤ سلٰ حين ، 1كتابڢ ي ه
ٚاقيل ڣ صعڤباػ يڤاجڢ ما غالبا نڢ ڣ فح٨ من الٖاخلي امٖقڄ بڢ قام ٙضغ خاڋ من ع ٙع معا  اإٕا

ٚاجعغ قيامڢ ثنا ٗلڊ ڣ التنظيږ ي ڣالتنفي٘يغ الڤسطى ٙع عمل بتقييږ لقيامڢ العملياػ بم  ب2اإٕا
اػ لګ التٖقيڄ نطاځ مصطلح ڣيشيڇ ٚا ٙيغ تعتبڇ الت التٖقيڄ ج ٚڣ ٚڣف ي ض ٕڬ الت الظ  تحقيڄ لګ ت
ٙػ ڣ  3التٖقيڄ هٖف  هڤ الٖاخلي التٖقيڄ نطاځ تحٖيٖ عن امسئڤڋ  ڗ لګ الٖڣليغ التٖقيڄ معاييڇ شا
ٚكغ ڣهيكلغ جږ ٙتها الش ٕا ٚٙتڢ بما ااستعانغ لها ڣيمكن اأمٚ بها ه٘ا ينا٭ الت ڣمتطلباػ  ٚاجٸ ق  امهنيغ ام

 اأمٚب ه٘ا ي
ٚكغ من تختلڀ الٖاخلي التٖقيڄ هٖاف ڣ نطاځ ڗ لګ) (IFACللمحاسبيڗ  الٖڣلي ااتحإ شاٙ حين  لګ ش
ٚڥ  لڊ خ ٚكغ جږ علګ اعتمإا  ٗڣ ٙتها ڣمتطلباػ الش  ڣ ڣاحٖا تشمل الٖاخلي التٖقيڄ فعالياػ ڗ ڣ ٕا
 :يلي مما كٌڇ

 ٙع منڤ٭ ڣضعهما مسئڤليغ تكڤڗ  الت، الٖاخلي الضبٰ ڣنظام امحاسب النظام تٖقيڄ ٙ  ما باإٕا  ٕڣ
ٚاقبغ تطبيڄ فهڤ الٖاخلي امٖقڄ ٜڣيٖ النظام م ٙع ڣت ٛمغ بامقًڇحاػ اإٕا ٚه الا  بلتطڤي

 ٙٚاجعغ اماليغ امعلڤماػ اختبا تها للعملياػ اماليغ الجٖڣڥ  ڣالتشغيليغ م  . ڣفعاليتها ڣكفا
 ٚاجعغ ٙجيغ ڣامتطلباػ ڣاأنظمغ بالقڤانيڗ االًڈام مٖڥ م ٙيغ ڣاأڣامٚ السياساػ ،ڣك٘لڊ الخا  اإٕا

 ب الٖاخليغ ڣامتطلباػ

ٙ  ه٘ا ڗ شڊ ڣا  ا يتطلظ الٖاخلي التٖقيڄ هٖاف ڣ نطاځ ي التطڤ ٛيا تطٙڤ الصاحياػ  ڣ السلطاػ ي مڤا
ٚكغ ي العامليڗ جميٸ مٸ بتعاڣڗ  ڣ عڤائڄ ٕڣڗ  ڣظيفتڢ ٕا من تمكنڢ ڣالت الٖاخلي للمٖقڄ اممنڤحغ  الش

ػ  بشكل الٖاخلي التٖقيڄ مفهڤم ي حٖثـ الت التغيڇاػ لګ استنإا الٖاخلي سلطاػ امٖقڄ ،حين تطٙڤ
 ڣضعڢ ڣكاڗ ٗلڊ تتعٖڥ ا سلطتڢ كانـ اماليغ ڣ امحاسبيغ العملياػ علګ تٖقيڄ امفهڤم اقتصٚ فحيڗب عام

ٚع ي يقبٸ التنظيم ٚكغ عملياػ جميٸ تٖقيڄ لګ التحڤڋ  حٖف ،ڣحيڗ اماليغ الٖائ  ماليغ عملياػ من الش
ٙع مستڤڥ  علګ ڣحت ڣتشغيليغ  ڣ ڣحٖاػ جميٸ الٖاخلي لتشمل سلطاػ امٖقڄ امتٖػ ااسًڇاتيجيغ اإٕا

ٚكغ قسام ٚيٚ التنظيم ڣخٰ الهيكل ي امتميڈ مڤقعڢ الٖاخلي امٖقڄ ،ڣساعٖ  الش ڣال٘ڬ  بڢ الخا٥ التق

                                                           
1
ٚملي ،محمٖ ه عبٖ  ٚاجعغ معايير مقتٍر طاٙ"،، ال ٙ  فيظل الداخليغ ام ٚه ب٥ " امعلڤماػ تكنڤلڤجيا تطڤ ٚجٸ سابڄ ٗك  ث25،م

2
حن  ٚايا ڣ الفتاٍ عبٖ ، ال ٚقابغ" ، السيٖ ،محمٖ س ٚاجعغ ال ٜئي امستڤڥ  علګ الٖاخليغ ڣام ٚاجعغ امحاسبغ قسږ ،" ڣالكلي الج ٙع كليغ ، ڣام  التجا

ٙيغ، جامعغ ٚع ، مطبعغ التڤني ، مصٚ اإسكنٖ  18 ٥ 1995 ، القاه
3
ٚبڤٵ  ٚاجعغ" محمٕڤ ،يڤسڀ ج ٚاجعغ معايير ڣفقا امتقدمغ الحساباػ م ٚاجعيڗ ڣ امحاسبيڗ جمعيغ صٖاٙ ، " الدڣليغ ام ٜع ، الفلسطينييڗ ام  غ

2002 ٥، 55 
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ٙع يتخطى ڗ امفضل ڣمن بل اممكن من صبح ٚكغ ي العليا التنفي٘يغ اإٕا ٙع مجلس ليشمل الش         اإٕا
ٙع عن مجلس امنبثقغ لجنغ التٖقيڄ ڣ  ب اإٕا

 الداخلي التدقيڄ أنڤاع: الثالث  امطلظ
ٙ  نتيجغ ڣاتساعا   شمڤا   كٌڇ الٖاخلي للتٖقيڄ امعاصٚ امفهڤم صبح ٜمن التطڤ  اأنشطغ ڣتنڤٵ ڣتڤسٸ ال

ي كلها ااقتصإيغ بالڤحٖع امختلفغ اأنشطغ جڤانظ امالي التٖقيڄ جانظ لګ فأصبح يضږب ااقتصإيغ  ،ڣ
ي ضڤ التشغيليغ العملياػ تٖقيڄ مقٖمتها اػ ڣالسياساػ ڣالنظږ البڇامٌ ، ٚا  الت امڤضڤعيغ ڣاإج
ها صبحـ ا بٖٙڣ ڣلياػ من ساسيا جٜ  ڣالتقييږ للتطبيڄ قابليتها من للتحقڄ،  الٖاخلي امٖقڄ مس
ڬ ع ااقًڇاحاػ ڣتقٖيږ ااعًڇافاػ ڣقياٝ تنفي٘ها لنتائٌ الٖٙڣ  جڤانظ القڤع ڣمعالجغ جڤانظ لتنميغ البنا

 .الضعڀ
ٚف امالي التٖقيڄ من اانتقاڋ ڗ اػ يتطلظ العملياػ تٖقيڄ لګ الص  مجااػ ي خبڇاػ لٖيها ڣظيفيغ كفا

ٚڥ  ٚيٚ ٕقغ فقٰ يفحصڤڗ  ا الٖاخلييڗ فامٖققيڗب  ڣامحاسبيغ اماليغامجااػ  غيڇ خ  هږ ،بل امالي التق
ع ڣالفاعليغ لتحٖيٖ العملياػ بفح٨ يقڤمڤڗ  يضا  ٗا ،ڣفيما للفح٨ الخاضعغ ااقتصإيغ للڤحٖع الكفا
 :ڣكااتي النڤعيڗ تڤضيح ه٘ين ڣيمكنب بها الخاصغ ڣالسياساػ امڤضڤعيغ بالقڤانيڗ تلًڈم كانـ
  : امالي التدقيڄ : اڣا

لڊ ااقتصإيغ للڤحٖع التابعيڗ امٖققيڗ بڢ يقڤم التٖقيڄ من الشائٸ النڤٵ ڣهڤ مڤاڋ  حمايغ اجل من ٗڣ
ٙع هٖاف ڣلتحقيڄ الڤحٖع، ٙيغ كفايغ اكبڇ كتحقيڄ اإٕا نتاجيغ ٕا  االًڈام ڣتشجيٸ للڤحٖع ممكنغ ڣ

ٙيغ  .بالسياساػ اإٕا
ٚيڀ1- ٚف : امالي التدقيڄ تع  للعملياػ امحاسبيغ القيٕڤ بتتبٸ يهتږ ال٘ڬ التٖقيڄ بأنڢ امالي التٖقيڄ يع

ٚفا   الڤحٖع ااقتصإيغ تكڤڗ  الت التبإليغ  قڤائږ من بها يتعلڄ ،ڣما مستنٖيا   ڣ حسابيا   منها ڣالتحقڄ فيها ط
ٙيٚ  ب1ڣتقا

ٚئي٦  الهٖف ڗ : امالي التدقيڄ أهداف2-  عٖإ ي مڤضڤعي بشكل ٙڬ عطا هڤ امالي التٖقيڄ من ال
ٙيٚ ٚيقغ تطبيقها تږ ڣالت محٖٕع محاسبيغ ڣفقا  لقڤاعٖ اماليغ التقا  اأهٖاف تڤضيح ڣيمكنب  مماثلغ بط
 : اآتي ي امالي بالتٖقيڄ الخاصغ

 جاػ من التحقڄ  امستعملغ امحاسبيغ ٙځ  ڣالٰ ال
 ٚيقغ اماليغ العمليغ تمام من التحقڄ  صحيحغ بط
 ڣليغ من التحقڄ ٙا مس  امالييڗ امٖ
 ٙيٚ ٕقغ من التحقڄ ع ااقتصإيغ الڤحٖع ڣاقٸ تمثل نها ڣمن اماليغ التقا  لقڤاعٖ ،طبقا   عإلغ بصٙڤ

ٙيغ امحاسبيغ امٖع بثباػ خاڋ طبقـ محٖٕع محاسبيغ ٙنغ الجا  .اماضيغ امحاسبيغ امٖع مٸ بامقا

                                                           
1
ٚڬ   ، عبٖ ،ڣ احمٖ ، العم ٙف الداخلي التدقيڄ معايير تطبيڄ مدڥ" الفتاٍ عبٖ فضل امغن ٙيغ البنڤڅ في عليها امتعا ٕٙنيغ امجلغ"اليمينيغ التجا  ي اا

ٙع   346 .،٥ 2006 الثالن، العٖٕ ،امجلٖ الثاني، ااعماڋ إا
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 ٚإاػ ڣتٖقيڄ لأصڤڋ فح٨ الفعلي الڤجٕڤ من التحقڄ ٚڣفاػ اإي ٚاٙ امختلفغ ڣامص  ڗ من ڣالتك
اػ ٚا جيل ج ع تمـ ڣالًڇحيل الت حلـ صحيحغ بصٙڤ  .امعنيغ لګ الحساباػ ٙڣ

 امقبڤلغ امحاسبيغ امبإ ڗ من ڣالتأكٖ جميعها اماليغ للمعاماػ الحسابيغ الٖقغ من التحقڄ 
ٙف جاػ بالٖفاتٚ ڣالًڈڣيٚ التاعظ اكتشاف ڣ منٸ .تباعها تږ قٖ عليها ڣامتعا  .ڣال

  العملياػ تدقيڄ : ثانيا

ٚفغ السابڄ ي العملياػ تٖقيڄ استخٖم ٙع ٕا تقييږ تتضمن ڣالت اأنشطغ ي التنڤٵ مع  ،خطٰ اإٕا

ٙع ع ٙقابغ ،ڣنظږ اإٕا نشطغ الجٕڤ ڗ اأقسام تقييږ عن فضا   معينغ عملياػ ،ڣ  التٖقيڄ من النڤٵ ه٘ا ،

ڣ ااقتصإيغ اماليغ للڤحٖع غيڇ بالعملياػ يتعلڄ  امٖققيڗ قبل من يتږ العملياػ تٖقيڄ فاڗ عام بشكل ،

ٙڅ بع٬ ي ،لكن الٖاخلييڗ ٙجييڗ الحااػ يشا  . التٖقيڄ من النڤٵ ه٘ا ٕا ي امٖققيڗ الخا

ٚيڀ1-  العملياػ تدقيڄ تع

ٚف ٙع ٕاع بأنڢ“ العملياػ تٖقيڄ يع ٙع نشطغ تخٖم الت اإٕا  للڤحٖع منڢ اأنشطغ تقييږ خاڋ من اإٕا

ٙيغ بالتحسيناػ ڣالتڤصياػ ااقتصإيغ ٚڣ  ب” الض

ٚئي٦  الهٖف اڗ: العملياػ تدقيڄ أهداف2- ع قياٝ هڤ العملياػ تٖقيڄ من ال  الفاعليغ ڣيهٖف ڣ الكفا

 : اآتي تحقيڄ لګ العملياػ تٖقيڄ

 ٖٚقها ڣتستعمل تٖيٚ ااقتصإيغ الڤحٖع كانـ ٗا ما تحٖي مڤاڋ ڣممتلكاػ مڤظفيڗ من امتاحغ ط  ڣ
ع بفعاليغ ڣغيڇها  . ڣكفا

 ع تتسږ الت ااستعمااػ سباب علګ الڤقڤف  . ڣالفعاليغ بالكفا
 ٚف ع تهتږ الت ڣالتعليماػ باأنظمغ الًڈمـ قٖ الجهغ كانـ ٗا ما علګ التع  .الفعاليغ ڣ بالكفا
 ي العملياػ عن ٕقيقغ معلڤماػ تڤفيڇ  .امناسظ الڤقـ ڣ
 اػ ڣالخطٰ السياساػ مٸ ااتفاځ مٖڥ ٚا  . ڣالقڤانيڗ ڣالقڤاعٖ ڣاإج
 بااستعماڋ سڤ من اأصڤڋ  حمايغ 

 استعماڋ ٕٙ ٕٙ اأقل ااستعماڋ ڬ امنافٸ من قٖٙ ڣبأكبڇ اقتصإڬ بشكل امڤا ٚف ما ڣهڤ للمڤا  يع

ع  . بالكفا

ٚٙع اأهٖاف ه٘ه تحقيڄ ڣينبغي  ڣضٸ لګ التٖقيڄ من النڤٵ ه٘ا يهٖف ،كما الفاعليغ من قٖٙ بأكبڇ امق

ٚځ  تحسيڗ من امعنيغ الجهاػ تمكن الت اافًڇاضاػ ٕٙها استغالها ط  .امتاحغ ااقتصإيغ مڤا
  الداء تدقيڄ : ثالثا

ع الفعاليغ من التأكٖ هڤ اإٔا تٖقيڄ من الهٖف ڗ   أنظمغبا االًڈام ڣمٖڥ امڤظفيڗ إٔا ااقتصإيغ ڣالكفا
 .ڣالقڤانيڗ

 
 
 



 

 

17 

ٚيڀ تدقيڄ ااداء   :تع

ٙڬ تٖقيڄ ب  التٖقيڄ من النڤٵ ه٘ا علګ يطلڄ اػ بفح٨ يقڤم كڤنڢ ٕا ٚا ٙيغ ڣاأساليظ شامل لإج  ي ڣتتږ اإٕا
1اآتي

 : 

 :الداء تقييږ1-
اػ مٸ ڣالخطٰ السياساػ تڤافڄ مٖڥ حين من   ٚا ٚاجعغ امّتبعغ اإج ٚاقبغ ڣسائل جميٸ ڣم  من للتحقڄ ام

ٚافاػ ڣكشڀ اأمثل ااستخٖام مٖڥ ٚاٛ مٸ اانح ٚيٚ ( العاجيغ التڤصياػ ب ٚڬ  التق ٛنغ الشه  .)للمڤا
ٚشيد الكفايغ علګ الحكږ 2-   :اإنفاځ ڣت

ٕٙ استخٖام ي ضياٵ ڬ حصٚ فٸ امنشاع مڤا ٙ  هٕڤلمجا تتّبٸ خاڋ من اإنتاجيغ الكفايغ ٙڣ ّٚ ٙڬ  الغيڇ امك ٚڣ  ض

ڬ ٚاف ڣ ٕٙ استخٖام ي س ع استخٖامها ڣعٖم امڤا  .ڣفعاليغ بكفا

 البيئي التدقيڄ : ٙابعا

 امنشأع يڤاجڢ اڗ يمكن ڣما ڣالتلڤف لبيئغبا الخاصغ أنظمغ االًڈام مٖڥ قياٝ البيئ التٖقيڄ من الهٖف 

ڬ الت امصإٙ مختلڀ من ڣحمايتها البيئيغ اأنظمغ علګ ڣالحفاٱ ّٕ ها الګ ت ٕٙها تٖهٙڤ  من ڣك٘ا حمايتها ڣمڤا

ٚا٩ ڣ ااستنڈاف،  : التاليغ البيئيغ امظاهٚ ڣتقييږ ڣتحٖيٖ .. اانق
ٚځ  العإمغ، امياه الضجيٌ، اأغبڇع، ڣڗ، لطبڄ امستنڈفغ امڤإ امخّلفاػ، ح ٙع التٖخيڗ اأٛڣ ٚا ٚطڤبغ الح  ڣال

 . الخ.. الصلبغ امخّلفاػ ئيغ،باالكهٚ الطاقغ هٖٙ ، اإنتاه مناطڄ ي العاليغ
ٚع لضبطها الهامغ البيئغ مظاهٚ اعتمإ علګ عملـ امنشأع اّڗ  من يتأّكٖ اڗ الٖاخلي التٖقيڄ فعلګ  عليها ڣالسيط

ٛمغ ااحتياطاػ اخ٘ ڣك٘لڊ للمنشأع البيئ اإٔا لتحسيڗ ّثٚ قٖ بيئ اثٚ ڬ مڤاجهغ الّا  ناػالبيا عٖالغ علګ ي
 بابه االًڈام من ڣالتأكٖ اماليغ

    امعلڤماػ نظږ تدقيڄ : خامسا
ٚ  إعطا امعلڤماػ سامغ من التحقڄ هڤ امعلڤماػ نظږ تٖقيڄ من الهٖف اّڗ   ٙي  ي ڣالتشغيليغ اماليغ التقا

 . ڣمفيٖع ڣكاملغ ڣصحيحغ امناسظ الڤقـ
 : ي امٖقڄ نظٚ ڣجهغ من اليٖڣڬ  العمل بيئغ عن اآلي الحاسظ بيئغ ڣتختلڀ

 : امهام فصل 1-
ٕڬ  ٕڬ مماّ  ڣاحٖع خطڤع ي امستقلغ اليٖڣيغ العملياػ من كثيڇ ٕمٌ الګ للعملياػ اآلي التشغيل ي  ضعڀالي  ي

ٚقابغ ٜ  ڣه٘ه ، امهام فصل عن الناتجغ ال يياال اػ بسهڤلغ تعڤيضها يمكن امخاطٚ ٕع  ٚا ج  . ٙقابيغ بٖيلغ ب

 : التدقيڄ مساٙ اختفاء 2-

قيغ اإثباتاػ اآلي الحاسظ بيئاػ ي تختفي   تتمّتٸ اليٖڣيغ البيئغ كانـ فبينما ، امختلفغ التشغيل لعملياػ الٙڤ

قيغ ػتاثباب ليل مساٙ ڣجٕڤ بالتالي ڣ العملياػ من عمليغ لكل ٙڣ ح ٕڣ ٚاحل سيڇ ڣا  الګ ٗلڊ تطّلظ ، العمليغ م

ٙع ٚڣ ع اآلي الحاسظ علګ التٖقيڄ بعمليغ القيام ض ٚع بصٙڤ ٚحلغ انجاٛ ڣعنٖ مستم ٚاحل من كل م  ڣعٖم ام

 . العمليغ انتها حّت اانتظاٙ

                                                           
1
ٚڬ   ، عبٖ ،ڣ احمٖ ، العم ٙف الداخلي التدقيڄ معايير تطبيڄ مدڥ" الفتاٍ عبٖ فضل امغن ٙيغ البنڤڅ في عليها امتعا ٚجٸ سابڄ  "اليمينيغ التجا م

ٚه ب٥   348ٗك
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  :  للعملياػ مڤّحد تشغيل 3-
ٚيغ اأخطا اختفا يضمن بما العملياػ تشغيل ي ڣالثباػ ااتساځ اآلي الحاسظ بيئغ تكفل   ، ڣالحسابيغ البش

ي ٚضغ تكڤڗ  اآلي الحاسظ بيئغ فاّڗ  امقابل ڣ  ككل النظام عمل ي اليٖڣيغ لأخطا البيئغ من كبڇ ڣبشكل ع

لڊ  . البڇامٌ بنا ي مثا خطأ بسبظ ٗڣ

ٚع 4-   : لعملياػ  اآلي الحاسظ مباش
ٚعبا الحاسظ يقڤم   . اليٖڣيغ البيئغ ي الحاڋ هڤ كما امسبقغ للمڤافقغ الحاجغ ٕڣڗ  العملياػ بتنفي٘ مباش

اػ الخطاء حدڣف فٚص تزايد 5-   :ڣالتجاٛڣ
ٚصغ يإعٛ  علګ اآلي الحاسظ بيئغ صفاػ من التاليغ مڤعغلمجا تعمل اػ اأخطا ڣقڤٵ ف ع ڣالتجاٛڣ  :امقصٕڤ

 بالحاسظ شبكاػ بيئغ ي ڣخاصغ الحاسظ ناػبيا الګ اآلي الحاسظ الګ بعٖ علګ من الڤصڤڋ  مكانيغ 

 باليٖڣڬ  العمل بيئغ ي الحاڋ عكس علګ اآلي، الحاسظ ي ڣامعلڤماػ ناػللبيا الكبيڇ الًڇكيڈ 

 ٙكغ عٖم ٚصغ من يقّلل مّما التشغيل عمليغ ي اآلي الحاسظ مستخٖم مشا  . لأخطا ماحظتڢ ف

 اػ اأخطا حٖڣف مكانيغ ٚحلغ ي ڣالتجاٛڣ  . الحاسظ صيانغ اڣ ، تصميږ م

ٚصغ دعياٛ  6- ٚاف امتابعغ ف ٙڬ  ڣاإش   :اإدا
ٚامٌ تمنح  ٚصغ اآلي الحاسظ ب ٚاف للمتابعغ اكبڇ ف ٙڬ  ڣاإش لڊ اإٕا  ناػالتفصيلي للبيا التحليل خاڋ من ٗڣ

ٚامٌ خاڋ ڣمن  باآلي التشغيل عملياػ مٸ امًڈامنغ ڣامتابعغ التٖقيڄ ب
ٚقابغ الضبط عڤامل علګ التطبيقيغ البرامٌ في ڣامتابعغ الضبط عناصٚ اعتماد 7-  بيئغ في العامغ ڣال

 :الحاسظ

ع فعاليغ تعتمٖ حين ٚقابغ عناصٚ ڣكفا ٚقابغ عڤامل متانغ علګ التطبيقيغ البڇامٌ ي ال  باآلي الحاسظ بيئغ ي ال

ٚاجعغبا للقيام الفٚص يادعٛ  8-    : التحليليغ م
ٚا  ٚصغ ناػالبيا من اكبڇ لكميغ اآلي الحاسظ لڤفيڇ نظ ٙيٚ، فاّڗ الف ٜٕإ ڣالتقا  التحليل بعملياػ للقيام ت

  . منها النتائٌ ڣاستخا٥ ناػللبيا التفصيليغ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 نطاځ تطبيقڢڣ  معايير التدقيڄ الداخلي: امبحث الثالث

 الداخلي التدقيڄ معايير مفهڤم :الڣل  امطلظ

ٙجغ"يعن كمصطلح امعياٙ ڗ اڣ كمقياٝ معّيڗ لغ٩ٚ امطلڤبغ اامتياٛ اڣ اأفضليغ ٕ ٚين ڣعلګ ، ٛڣ  التماثل اآخ

ٚتڢ معڢ .  " ٕائهږ ٕقغ علګ الحكږ بڤاسطتڢ يتږ ما فهڤ ، ڣمساي
1

 

ّٚف ع مستڤڥ  علګ الحكږ ٕاع" اّنڢ علګ التٖقيڄ معياٙ يع ٙجغ ، امهنيغ الكفا  امٖققڤڗ  ليها يصل الت ااتساځ ٕڣ

  ". لڤظائفهږ ٕائهږ عنٖ

ٚف تحٖيٖا الٖاخلي التٖقيڄ معاييڇ ما  ڣقياٝ تقييږ ي عليها ااعتمإ يتږ الت ڣالقڤاعٖ امقاييس  "نها علګ فتع
ه امعاييڇ تمثل حين الٖاخلي، التٖقيڄ قسږ عملياػ ٙسغ نمٗڤ لڊ تكڤڗ، اڗ يجظ كما الٖاخلي التٖقيڄ مما  ٗڣ

 الٖاخلي التٖقيڄ معاييڇ اّڗ  يعن ڣه٘ا الٖاخلييڗ، امٖققيڗ معهٖ قبل من ڣاعتمإه ليڢ التڤصل تږ ڣفقا ما

ٙف عليها ڣليا ڣتحٖيٖ الٖاخلييڗ امٖققيڗ لعمل ساسا تمثل امتعا   ". امن ٕائهږ ڣمتابعغ متهمس
  الداخلي للتدقيڄ امني الداء معايير العام اإطاٙ : الثاني امطلظ

لـ ڣالت 1978 عام الٖاخلي التٖقيڄ معاييڇ الٖاخلييڗ امٖققيڗ معهٖ اصٖٙ ّٖ ٙع ڣهي 1993 عام ع  عن عبا
ٚاعا يجظ الت ڣامبإ القڤاعٖ من مجمڤعغ  تقييږ ابه يمكن ڣالت الٖاخلي امٖقڄ بعمل للقائميڗ لنسبغبا اتهم
ٕا ڣخٖماػ عملياػ  .امنشأع ي الٖاخلي التٖقيڄ قسږ ڣ

 : التاليغ عامغ معاييڇ خمسغ ي امعاييڇ ه٘ه تتمثل ڣ

ٚاجع استقاليغ :الڣل  امعياٙ  الداخلي ام

 : هما ٙئيسييڗ جانبيڗ امعياٙ ه٘ا يتضمن ڣ

ٚاجع مكاڗ -ت  :يلي ما تحٖيٖ حين من ،امنشاع في الداخلي ام

  ٙڬ  امستڤڥ  . الٖاخلي امٖقڄ لڢ التابٸ اإٕا

 الٖاخلي امٖقڄ ليها يقٖم الت الجهغ. 

 ٖٚإ من الٖاخلي التٖقيڄ قسږ احتياجاػ تحٖي  بسنڤيا ٗلڊ ڣيتږ امختلفغ اإٔڣاػ اڣ ڣاأمڤاڋ اأف

 :خاڋ من ٗلڊ ڣيتږ التٖقيڄ عمليغ علګ الحكږ ي الڤاقعيغ ي تتمثل الت :امڤضڤعيغ-2

 ٖالٖاخلي بتٖقيڄ الخا٥ القسږ مستڤڥ  علګ فيها تعا٩ٙ ڣحااػ العامليڗ اختصاصاػ تحٖي . 

 آخٚ ڣقـ من القسږ عضا بيڗ امهام تغييڇ . 

 ٚيٚ كتابغ قبل الٖاخلي التٖقيڄ نتائٌ تٖقيڄ  . التق

 الداخلي للمدقڄ امهنيغ الكفاءع :الثاني امعياٙ

 : التاليغ العناصٚ خاڋ من امعياٙ ه٘ا ڣيتحقڄ

هاػ مڤاصفاػ تحٖيٖ -ت ٙع ٕاخل ملعي من ڣخبڇاػ ڣم  : حين من الٖاخلي التٖقيڄ قسږ إا

 ع  ب العلميغ ڣالخبڇع الكفا

                                                           
1
ب كليغ العلڤم ااقتصإيغ  عثماڗ عبٖ اللطيڀب ٕٙڣ التٖقيڄ    ٚع لنيل شهإع ماسًڇ اكإيم سسغ بم٘ك ٚقابغ ڣاإا ٕاخل ام ي تحسيڗ ال الٖاخلي 

 17ص 5تة2-4تة2بجامعغ مستغانږب
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  ٙيغ امبإ فهږ  ب اإٕا

  ٚالخلقيغ الصفاػ تڤاف. 

ٚامٌ ڣضٸ -2 ٙيظ ب ٚع تٖ ٚفٸ مستم ع ل  امهنيغب العنايغ مستڤڥ  ڣتحسيڗ الٖاخلي التٖقيڄ قسږ ي العامليڗ كفا
 الداخلي التدقيڄ نطاځ :الثالث امعياٙ

 :التاليغ الجڤانظ يتضمن ڣ

ٚقابغ نظام سامغ مٖڥ ڣتقييږ فح٨-ت ٚڣٵ ي الٖاخليغ ال  : ي امتمثلغ هٖافها تحقيڄ ڣمٖڥ امش

 ممتلكاػ حمايغ ٕٙ ٚڣٵ ڣمڤا ٚفاػ اڬ من امش ٚغڤب غيڇ تص  . فيها م

 ٚڣٵ ي امحاسب النظام ينتجها الت امحاسبيغ امعلڤماػ ٕقغ  .امش

 اػ ڣالسياساػ لقڤانيڗبا االًڈام مٖڥ من التحقڄ ٚا  . ڣاإج

ع مٖڥ فح٨ -2 ٚجڤع ڣالنتائٌ اأهٖاف تحقيڄ ڣمٖڥ اإٔا فعاليغ ڣ جٕڤ  .ام

ٚابع امعياٙ  الداخلي امدقڄ عمل أداء : ال

 : التاليغ العناصٚ تتضمن ڣالت الٖاخلي للتٖقيڄ امن اإٔا معاييڇ ي ڣيتمثل

 ٰالتٖقيڄ عمليغ تخطي. 

 التٖقيڄب نتائٌ باٹ بعٖها ڣ ڣمفيٖع ڣمناسبغ ّانها كافيغ من للتأكٖ امتاحغ امعلڤماػ ڣتقييږ فح٨ 

 النتائٌ ه٘ه تنفي٘ متابعغ. 
ٙع : الخامس امعياٙ  التدقيڄ قسږ دا

 :التاليغ العناصٚ امعياٙ ه٘ه ڣيتضمن

ڣڋ هڤ الٖاخلي التٖقيڄ قسږ مٖيٚ ٙع عن امس  : من التحقڄ ڣعليڢ القسږ ٕا
 ب القسږ هٖاف 

  ٕٙ ٚيا القسږ مڤا  بمإيا ڣبش

  الٖاخلي التٖقيڄ خطغ. 

ٙع علګ ينبغي ٚاعاع القسږ ٕا  :التاليغ الجڤانظ م

 ڣلياػ ڣسلطاػ هٖاف  ب القسږ ڣمس

  اػ السياساػ ٚا  ب القسږ عماڋ لطبيعغ امناسبغ ڣاإج

  ٙع ٚإ ٕا  القسږ ي العامليڗ اأف

 ٙجي امٖقڄ مٸ التنسيڄ  . الخا

 ڣنطاځ تطبيقڢ الداخلي التدقيڄ معايير أنڤاع : الثالث امطلظ
ٚع ااڣل   انڤاع معايير التدقيڄ الداخلي : الف

صبحـ ناف٘ع 2003 سنغ امعاييڇ ه٘ه ڣضعـ لقٖ   : من تتألڀ هي ڣ 2004 سنغ ڣ

ػبا الخاصغ ( السماػ ) لصفاػ الخڤا٥ معاييڇ تعن:(  1000 )سلسلغ الخڤاص معايير -ت ٚإ منش  ڣاأف

ٕڣڗ  ال٘ين  بالٖاخلي التٖقيڄ عماڋ ي
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 الت النڤعيغ امقاييس ڣتضٸ الٖاخلي التٖقيڄ نشطغ طبيعغ تصڀ فه :  (2000 سلسلغ ) الداء معايير- 2

 . بڤاسطتها الٖاخلي التٖقيڄ إا يقاٝ ڗ يمكن
ٕع حااػ ي اإٔا ڣمعاييڇ الخڤا٥ معاييڇ من كل تطبيڄ فه nnnn.c) : تالتطبيڄ ) معايير-3 ّٖ   )مثل  مح

ٙاػ ٚڣٵ اڣ ااحتياڋ ڣ لغ٤با التحقيڄ ، االًڈام اختبا ٚقابغ ال٘اتي التقييږ مش معاييڇ  ڣضٸ يتږ الٖاخليغ( ب لل
شيڇ أعماڋ أساٝبا التطبيڄ ٚف  لها التڤكيٖ  ٚقږ متصا A.بح ٙع  A1– 1130) مثل) امعياٙ ب ڣأعماڋ ڣااشا
ٚف ٚقږ امعياٙ متصاCبالح  .(nnn c1)مثل  ب

ٚع الثاني  نطاځ تطبيقڢ  : الف

ٚاحل تتبٸ من ابٖ التٖقيڄ عماڋ لتنفي٘ ي  الٖاخلي امٖقڄ يحتاه بحين الٖاخلي التٖقيڄ نشطغ تمثل الت ام

ٜاڣلغ ٚاجٸ ڣ يفح٨ ڗ اأنشطغ ه٘ه م ٚاه ما ي ٙيا ي ٚڣ ٙيٚ ڣ سجاػ ڣ مستنٖاػ من ض قيامڢ  جانظ لي تقا

 اماحظغ ڣ بالتتبٸ

1التاليغ ٚاحلام تتبٸ خاڋ من ٗلڊ يكڤڗ  ڣ
: 

ٚحلغ  التخطيط :الڣلګ ام
ٚع اأقل علګ سسغام نشطغ جميٸ تغطيغ علګ التٖقيڄ ي التخطيٰ يستنٖ ٕ ما ڣفڄ السنغ ي م  ن٨ ي ٙڣ

ٚئيس علګ اإٔا يڇمعاي من  (ةةة2البنٖ) ٚعام ساٝ علګ مبنيغ خطٰ ڣضٸ الٖاخلي للتٖقيڄ التنفي٘ڬ ال  خاط

ڣلڤياػ جمغ ,الٖاخلي التٖقيڄ نشا٭ لتحٖيٖ   بنيغام الٖاخلي التٖقيڄ خطغ تڤضٸ ڗ ڣ ,نشاعام نظمغ مٸ من

ٚع اأقل علګ .خاطٚام تقييږ ساٝ علګ ٙع تڤجهاػ بااعتباٙ اأخ٘ يجظ ڣ ,سنڤيا م ٙع مجلس العليا اإٕا  .اإٕا
ٚع حٖٕػ لقٖ ٙسغبام تعلقغام ڇعاييام نش ڣليغ ,الٖاخلي للتٖقيڄ العمليغ ما  نطاځ ٖيٖتح ي الٖاخلي ٖقڄام مس

ٚئي٦  امجاڋ ڣ التٖقيڄ يحققها ڗ يجظ الت ٖافهاأ  ڣ العمل مجاڋ بياڗ ڣ العمل ٚاجعت يجظ ال٘ڬ ال  ڣ ڢم
 .ڢتقييم

 ٗلڊ يتږ ڣ ,بفاعليغ عملهږ تإٔيغ علګ نشاعام عضا جميٸ ساعٖعم ڤه الٖاخلي للتٖقيڄ اأساس  ٖفهال ڗ
 تتږ الت اأنشطغ تهږ الت علڤماػام ڣ التڤصياػ ڣ بالتحلياػ ږهبًڈڣيٖ الٖاخلي التٖقيڄ قيام خاڋ من

ٚاجعتها   .م
التٖقيڄ  ٖافه ٖيٖتح ڣ التٖقيڄ همغم يڇالتحض ي تتمثل الت ڣ التاليغ للخطڤاػ طبقا التخطيٰ عمليغ تتږ ڣ
ٚقابغ نظام يشمل ال٘ڬ العمل نطاځ ٖيٖتحڣ  الخاضعغ  الجهغ اختياٙ ك٘لڊ ,اإٔا مستڤڥ  تقييږ ڣ الٖاخليغ ال

ٚيڄ اختباٙ ڣ للتٖقيڄ   بالتٖقيڄ ف
ٚعام ڣ للعملياػ عام فهږ علګ الحصڤڋ  يل يهٖف ال٘ڬ ياأڣل حام يأتي اهبعٖ ٚقابغ نظمغ ڣ خاط  غالٖاخلي ال

ٚا ي ياأڣل حام يشمل ڣ ,بالنشا٭ ٚتبطغام  الخاضعغ الجهغ مٸ هيٖيغتم بااتصااػ القيام ڣ قاباػام ج
ٚنامٌ تحضيڇ ثږ علڤماػام من كنمم قٖٙ اكبڇ علګ الحصڤڋ  اجل من للتٖقيڄ  نصـ بحين ,الٖاخلي التٖقيڄ ب

 ڣ ٖافهاأ  متضمنغ مهمغ لكل خطغ تٖڣين ڣ ڣضٸ ڗالٖاخلييڗ ٖققام علګ يجظ ڢبأن الٖاخلي التٖقيڄ يڇمعاي
يٸ ڣ الڤقـ ڣ النطاځ ٚنامٌ ڣضٸ من ٖفهال ڣ ,صإٙام تٛڤ  يتږ ڣ .مهمغ خاڋ علڤماػام تڤثيڄ ڤه التٖقيڄ ب

                                                           
1
ٚع سالږ بن  سسغ ااقتصاديغ ب م٘ك تصاديغ كليغ العلڤم ااق أكاديميب ماستر شهادع لنيل مقدمغ حفيظغ دٙڣ التدقيڄ الداخلي في تقيږ اداء ام
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 نتائٌ علګ يحتڤڬ  ڣ همغام تإٔيغ ثنا مناسبا كاڗ ينما ڢتعٖيل يتږ ڗ علګ ,يٖانيام بالعمل البٖ قبل ڢڣضع
  .للمهمغ التخطيٰ

ڣليغ تقٸ ڣ ٚنامٌ عٖإ مس ٚيڄ ٙئيس علګ الٖاخلي التٖقيڄ ب ي ساعٖعمب الف  ڢعلي يصإځ النهايغ ي ڣ ڢعضائ با
 .التٖقيڄ مٖيٚ

ٚقابغ نظام تقييږ -  بنجاٍ ٖافهاه بتحقيڄ تقڤم كي قڤڬ  ڣ فعاڋ ٙقابغ نظام يل سساػام تحتاه :الٖاخليغ ال

ٚقابغ باڗ التنب ٕائما الٖاخلي ٖقڄام علګ ل٘لڊ  ڣ ,يڗمع ٖفه لتحقيڄ صممـ ٗا فقٰ مفيٖع ڣ كافيغ تكڤڗ  ال
ٚقابغ من ٖفهال ٙع ٖافه باڗ معقڤڋ  تڤكيٖ علګ الحصڤڋ  ڤه الٖاخليغ ال ٚقيقها يتږ سڤف اإٕا ن٨  حين ب

ع تقييږ الٖاخلي التٖقيڄ نشا٭ علګ اإٔا معياٙ ٚقابغ فعاليغ ڣ كفا  العملياػ ڣ ,ڢالتڤجي نظمغ ڣ شاملغ ال

 ,الخطٰ بالسياساػ ڣ االًڈام ,عليها اعتمإ قابليتها ڣ علڤماػام صحغ علګ ٗلڊ يتضمن ڗ يجظ ,علڤماػام

اػ ٚا ٕٙ استغاڋ ,اأصڤڋ  حمايغ ,يڗالقڤان ڣ اإج ع نشاعام مڤا   .اقتصإيغ ڣ بكفا
ٚحلغ  )امعاينغ( اميداني العمل :الثانيغ ام

 :التدقيڄ أدلغ في العينغ -ت
ٜيٌ من ٕلغ علګ الحصڤڋ  يتږ ٙاػ من مناسظ م اػ ڣ الضبٰ اختيا ٚا  ااختباٙ نڤٵ فاڗ امغهال ٚيغهالجڤ  اإج

ي اػ تطبيڄ فهږ مهږ  ٚا ٙاػ التٖقيڄ ٕلغ جمٸ عنٖ التٖقيڄ ج  :التاليغ اختيا
 ٙاػ التٖقيڄ ي العينغ استخٖام يتږ اػ ڣ الضڤابٰ ااختبا ٚا  .ٚيغهالجڤ  اإج

 ٙصٖع اختباٙ ك٘لڊ اػ تتضمن الت ڣ اأ ٚا ٙاػ ڣ يليغتحل ج ٙصٖع  ڣ عاماػم تفصيليغ اختبا
ٙاػ تتضمن اػ ااختبا ٚا  ,احظغام :همها التاليغ اأساليظ علګ تعتمٖ ڣ ,ٕليل علګ للحصڤڋ  ج

ٙنغام ,التثبـ ,التفتي٤  .ااستفساٙ ,ااحتساب ,التحليل ,قا
 اػ تتږ ٚا يٖ مڤضڤعي ٕليل علګ للحصڤڋ  التفصيلي الفح٨ ج ٚ ڣ جلغام القيږ صحغ ي  بالٖفات

ٚقابغ اطٚخم ڣ العمل اطٚخم اكتشاف ٘ه ه فاڗ ب٘لڊ ڣ ,جلغام للعملياػ عيناػ فح٨ ڣ ,ال
اػ ٚا النتائٌ  معقڤليغ استنتاه يتږ ڢضڤئ علګ ال٘ڬ ڣ استنتاجي التبڇيٚ شكاڋ من شكا ثلتم اإج
 .فحصها يتږ الت التفاصيل ي ثقغ ڣ ٕليل من .اإجماليغ

اځ -2  :العمل أٙڣ
اځ تشكل ٙا الٖاعږ اإثباػ التٖقيڄ عمل ٙڣ اػ علګ تأكيٖ ڣ ,التٖقيڄ تڤصياػ ڣ ااستنتاجاػ ڣ آ ٚا  ڗ اإج

ٚػ ڣ ,نف٘ػ قٖ ل٘ا التخطيٰ تږ الت ٛم الٖعږ ڣف  .الا
عٖإ الٖاخلي ٖقڄام يقڤم ڗ يجظ اځ ب ثباػ تستعمل الت العمل ٙڣ ٙ  للتٖقيڄ ك ٚائٰ ڣ كالصڤ  البيانيغ ڣ الخ

ً   لفاػام ڣ ,الخطڤاػ تسلسل جٖاڣڋ  ڣ ,الڤصفيغ البياناػ ڣ ,الجٖاڣڋ  ٚائٰ ڣ ,نيغڇڣاالك ٚا٥ ڣ ش  ق
ٚئيس بحين ,الخ...,كمبيڤتٚ اځ  ٜينتخ ڣ تڤثيڄ ي ستخٖمغام الڤسيلغ يحٖٕ الٖاخلي للتٖقيڄ التنفي٘ڬ ال ٙڣ

 .العمل
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اځ ملفاػ  : العمل أٙڣ

اځ ملفاػ من ڤعتاڗمجم ناڅه ٙيغ التٖقيڄ عماڋ ملفاػ يه ڣ الحاليغ السنغ ملفاػ ,العمل ٙڣ لفاػ ام ڣ ,الجا
ٚعام ٙيغ اأعماڋ ملڀ تٖقيڄ عمليغ لكل يخص٨ ڣ ,الٖائمغ لفاػام تسم ستم .الٖائږ الٖلڀ ڣ الجا

1
  

 : الدائږ املڀ
ٚاػام ڣ بالنشا٭ الخاصغ البياناػ علګ الٖائږ لڀام يشمل ٚعام ٘ك ا م "الٖائږ لڀام" ڢعلي يطلڄ اأثٚ ستم
 :علګ يحتڤڬ  بحين ,ػيڇاالتغ ڢعلي يطٚ ږل ما ,تقييٖ ٕڣڗ  يڗالسن طڤاڋ يستمٚ سڤف بياناػ من ڢيتضمن

 النشا٭ ڣصڀ. 

 التڤقيٸ نماٗه ڣ يڗڤظفام كباٙ سما يڗالعامل يڗڤظفام عٖٕ ڢفي امب التنظيم يكلهال. 

 ٌٚام  .التٖقيڄ ب

 هماػام اعتمإ طلباػ. 

 ٰالتٖقيڄ خط. 

 ٙاػ ڣ العقٕڤ ڣ همغام ااتفاقياػ ٚا  .بالنشا٭ العاقغ ٗاػ اأحكام ڣ يڗالقڤان ڣ الق

 النشا٭ لٖڥ ستخٖمغام النماٗه. 

 ٙيٚ ملخ٨ ٚئيسيغ التڤصياػ ږه ڣ الٖاخلي التٖقيڄ تقا  .ال

 بالقإمغ التٖقيڄ أعماڋ ملخ٨ 

 

ٙڬ  املڀ  :الجا
اځ مفتٍڤ ملڀ ناڅه يكڤڗ  ڗ يجظ  التٖقيڄ ڣ بأعماڋ مفصا سجا ٘اه ثلمي تٖقيڄ عمليغ كل عمل أٙڣ

ٙاػ ٚيـ الت ااختبا   .التٖقيڄ ثنا ج
ٚاػام ڣ ستنٖاػام لحفٴ لڀام ٘اه يعٖ ڣ  يفيٖ ڣاحٖع ڣ ٚعم ڣ مهمغ لكل بالتٖقيڄ تعلقغام البياناػ ڣ ٘ك
ٙڬ  لڀام ٙيٚ عٖإ ي الٖاخلي ٖقڄام ڢعلي يعتمٖ ال٘ڬ اأساٝ الجا ٚائن ثلمي ڢان كما النهائيغ التقا ٕلغ  ق

ٙيٚ عٖالغ ڣ الٚڬ عن اإفصاٍ عنٖ ليها تستنٖ الت اإثباػ  بالبياناػ ڣ التقا

ٚاساػ ملڀ  :ام
ٚع يڣال من ٚاساػام نڤاٵ جميٸ علګ ٚاساػام ملڀ يحتڤڬ  ٙجيغ ڣ منها الٖاخليغ التٖقيڄ ٕائ   .الخا

ٚڥ  ملفاػ ڢل يكڤڗ  قٖ ,الٖاخلي للتٖقيڄ اأساسيغ فاػلام يه الثاف لفاػام ٘هه ڣ لٖڥ تكڤڗ  قٖ خ ڣڋ   مس

ٚئيس  .للتٖقيڄ التنفي٘ڬ ال
 

 

 

 

                                                           
1
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ٚحلغ -3  التڤصياػ ڣ النتائٌ :الثالثغ ام

ٚقابغ نظام تقييږ امتم بعٖ ٚا ڣ الٖاخليغ ال ٙاػ ج  يل تضمينها عإع ثږ من ڣ النظام ٘اهل ٚيغهالجڤ  ااختبا
قغ ي استنتاجاػ ٙاه يتږ العمل ملڀ ي خاصغ ٙڣ ٚيٚ ي التڤصياػ ٘هه ٕ  نتائٌ عن عٖإه سيتږ ال٘ڬ التق

ٚع الٖهمغ نتائٌ يصاڋ يڗالٖاخلي يڗٖققام علګ يجظ ڣ التٖقيڄ  .مباش
ٙيٚ كتابغ تتږ ٚاحل ثاثغ علګ الٖاخلي التٖقيڄ تقا 1م

: 

 ٚحلغ ٙيٚ لعٖٕ التخطيٰ يه ڣ التخطيٰ م ٙ  سيتږ الت التقا  .النهائيغ ڣ منها ٚحليغام اهصٖا

 بأڣڋ  ڣا التڤصياػ ڣ احظاػام كتابغ تتږ عنٖما ٗلڊ ڣ التٖقيڄ عمليغ خاڋ. 

 ٜا جمٸ ٚيٚ عن ختلفغام اأج خا٥ من يڇكب عٖٕ قبل من كتابتها ـتم قٖ الت ڣ ,التق  ڣثيقغ ي اأ
ٚتبغ ڣ مڤحٖع ڣاحٖع اػ كتابغ يڗٖققام علګ يتڤجظ ڣ ,م ٚيٚ عن ڣليغ مسٕڤ  التٖقيڄ عماڋ خاڋ التق

ٚيٚ قبل كتابغ  .النهائي ڢبشكل التق
 .التڤصياػ تلڊ لتطبيڄ عمل خطغ ك٘لڊ ڣ ,التڤصياػ ڣ النتائٌ ,احظاػام علګ تڤڬ تح ڗ يجظ :النتائٌ

ٙع يه :التڤصياػ  ڣ ,ختلفغام النشاطاػ علګ التڤصياػ ڣ احظاػام يڇلتأث ڢتقييم مٖڥ عن ٖقڄام ٙڬ عن عبا
ٚتيبهما يتږ  .نشاعام عماڋ يڇس علګ اهمتأثيڇ  ٖڥمب ت

ٚحلغ ٚابعغ ام  امتابعغ :ال
ٚف  حسن تڤقيـ ڣ فاعليغ ڣ كفايغ مٖڥ ٖيٖتح خاڋ من الٖاخليڤڗ  ٖققڤڗ ام بها يقڤم عمليغ بأنها تع

اػ ٚا ٙع اهتتخ٘ الت اإج  .اهيا تبليغها يتږ الت التڤصياػ ڣ احظاػام بشاڗ اإٕا
ٙع كانـ ٗا ما ٖيٖتح من يضا تابعغام عمليغ تتضمن ٙع سمجل ڣ العليا اإٕا  اتخاٗ عٖم اطٚخم ماتح قٖ اإٕا

اػ ٚا حيحيغ ج  .تبليغها تږ الت احظاػام حڤڋ  الت
 :امتابعغ خطڤاػ

ٙع تقڤم :الڣلګ ٚاٙ اٗتخا للتٖقيڄ الخاضعغ الجهغ من بااستفساٙ العليا اإٕا  تطبيڄ مكنام من كاڗ ٗا فيما ق

 .كيڀ ڣ تطبيقها سيتږ مت ڣ ٘ه التڤصياػه
ٚعبام للتٖقيڄ الخاضعغ الجهغ تقڤم :الثانيغ  .التڤصياػ تنفي٘ ي باش

اػ اٗتخا كافيغ مهلغ للتٖقيڄ الخاضعغ الجهغ منح بعٖ الٖاخلي التٖقيڄ يقڤم :الثالثغ ٚا حيحيغ اإج  الت

اػ ٘هه اٗتخا تابعغمطلڤبغ بام ٚا ٙع ڗ من التأكٖ ڣ اإج ڣليغ تتحمل اإٕا اػ ٘هه مثل اٗتخا عٖم مس ٚا  باإج
اػ متابعغ يتږ ڢفان ٚا حيح ڣ بالتڤصياػ العمل اإج ٙئ من شهٚ غتس اهقصا مٖع خاڋ الڤضٸ ت  صٖاٙ تا

خغ ٚيٚ من النهائيغ الن ٚيٚ كتابغ يتږ التڤصياػ جميٸ اٛنجا من اانتها عنٖ ڣ ,التق ٚفٸ ڣ ٗلڊ عن تق  لجميٸ ي
خغ استلمـ الت الجهاػ ٚيٚ من ن  .التق
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 :الفصل خاتمغ

 ,جمها كبڇ ڣ نڤعها كاڗ مهما سسغام ي الٖاخلي التٖقيڄ مكانغ نستخل٨ ڗ كننامي الفصل ٘اه خاڋ من

ٙيغ ڣظيفغ الٖاخلي التٖقيڄ ل٘لڊ ٚڣ ع تقييږ ساٝ علګ يقڤم بحين ,سسغام ٖافه لتحقيڄ ض  ٕا كفا

ٙاػ من ختلفغام الٖاخليغ التنظيميغ الڤحٖاػ مستڤڥ  علګ العملياػ  جميٸ علګ ك٘لڊ يساعٖ ,قسام ڣ ٕا

ٙع عضا ڣلياتهږ تإٔيغ علګ اإٕا اػ ڣفڄ منظږ ڣ فعاڋ بأسلڤب مس ٚا  ٕڣليغ يڇعايمب عليها تفڄام سياساػ ڣ ج

سسغ قيمغ إضافغ  نشطغ تلڀمخ ٕا لتقييږ الفعالغ الڤسيلغ ڤه الٖاخلي التٖقيڄ باڗ القڤڋ  كننامي ل٘ا ,للم

 .فيها ٚغڤبام ٖافهاأ  يل للڤصڤڋ  فعاليتها ٛيإع ڣ منها لسياساػ الجيٖيڇ الس ضماڗ ڣ ,سسغام
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 : الفصل تمهيٖ

سساػ بالنسبغ كبيڇث حيڈث ثاخيڇع ثلسنڤثػ ي ثإث مڤضڤٵ ثخ٘ لقٖ  ه٘ه جعل ثل٘ڬ ثامٚ ثاقتصإيغ للم

سساػ ها مستڤياػ تحسيڗ ثجل مڜ كبيڇع لضغڤطاػ تتع٩ٚ ثم  ثلحٖيثغ باأنظمغ ثاستعانغ خاڋ مڜ ٕث

ٚ ڣتقييږ  .ثإث لتطڤي

سسغ ي ثإث يعتبڇ ٙڬئ ثمٚ ثم ٚڣ ٚثٙ ض ٜثما ثصبح حين نشا٭، ثڬ استم ٙع علګ ثلقائميڗ علګ ل سسغ ثٕث  ثلعمل ثم

ها تحسيڗ علګ ٙها ڣضماڗ ثلقصڤڥئ ثلعڤثئٖ علګ للحصڤڋئ ثٕث ٚث ها ڣنمڤها ثستم ٚڥئ جهغ مڜ ڣتطٙڤ  ثڗ كما ثخ

سسغ عليها تتحصل ثلثلنتائٌ  ٚػ ثل ثلحڤثٕف مختلڀ تعك٠ ثل ثمٚع تعتبڇ ثم  مڜ يبڇٛ ڣه٘ث ثأخيڇع ه٘ه ي ج

ٙئ ها تحسيڗ ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ يلعبڢ ثل٘ڬ خاڋ ثلٖڣ ٙتها ثمخاطٚ ثكتشاف ي سڤث ثٕث ٕث  تقييږ علګ ڣثلعمل ڣ

ٚقابغ ثلٖثخليغ نظام ئ. ثل
ينا  ٙت   :ئيلي تقسيږ ه٘ث ثلفصل ثلي ثاثغ مباحن كماڣلإمام ثكٌڇ بمڤضڤٵ ث

 

 اساسياػ حڤل ااداء : اأڣل امبحن 

 ماهيغ تقيږ ااداء: امبحن الثاني

ٚ  : امبحن الثالن سسغ ااقتصاديغ اث  التٖقيق الٖاخلي في تحسيڗ اداء ام
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 داءاأ حڤل  اسياػسأ : ڣل اأ امبحن 

 امطلظ اأڣل : مفهڤم اأداء

ا   بٖث  ٙثستهما بڗ فهږ ثإٔث لڜ يتږ  ع ڣ ثلفعاليغ ڣ ثلتيڗ يجظ ٕ تحليل ثمتغيڇيڜ ثأساسييڗ فيڢ ڣ هما ثلكفا
ٚڣثبٰ ثل تجمٸ بينهما سيعطي ثلضڤ ثمناسظ ثل٘ڬ يمكڜ مڜ ڣضٸ  ي ثل ڗ ثلبحن  بشكل مفصل ، كما 

ٚيڀ ٙ ثل قٖمتها  تع هږ ثأفكا ٚياػڣ  ڥئٙئنهائي يجمٸ  ٚيڜ نظ  بمختلڀ ثمفك

ٚيڀ اأدا  :ءتع

لڊ بغ٩ٚ  ي ثلساحغ ثلعلميغ قٖيما ڣحٖيثا ٗڣ ٚحـ  هږ ثمسائل ثل ط يعتبڇ تحٖيٖ مفهڤم ٕقيڄ لإٔث مڜ 
ڗ ثلصفاػ ثمت ا  ٙع  ي مجاڋ ثإٕث ساسيا أڬ عمل علم  ٚجعا  ٙه م ٚيڀ يمكڜ ثعتبا يڇع ثل يكتسبها غڣضٸ تع

ٕٙها ڣثستخٖثمها ثإٔث حاڋ ٕڣڗ تحقيڄ ه٘ه ثلغ ٙع ثمنظمغ علګ تخصي٨ مڤث ٚ ثإٔث علګ ثنڢ قٖ ٙع يظه ايغ , فتا
تها ،  ٚيڜ ثإنتاجيغ ڣصٙڤ ٚ علګ ثنڢ ق ٙع يظه ٚڬ ، ڣتا ٚ ثلبش نتاجيغ ثلعماڋ ڣ ثلعنص ٚتبٰ ب ٙع ي بالشكل ثأمثل ، ڣتا

ٚ منها  ح ، ن٘ك ٙ ڣث طا ي  ٚػ عٖع محاڣاػ لڤضٸ ه٘ث ثمفهڤم  ٚيڀڣلقٖ ظه سیٖ مصطفي :تعلګ ثنڢ حمٖ  تع
ع ڣفعاليغ  ڣ ثمنظمغ ثأهٖثف ثمخططغ بكفا ٚيڄ  ڣ ثلف  ٕٚ ٙجغ بٖڣڗ ثلف  ت1ٕ

ٚفها  نها مجمڤعغ مڜ ثمعاييڇ ثمائمغ للتمثيل ڣثلقياٝ ثل يحٖٕها ثلباحثڤڗ ڣثلjean Yvesڣيع  تمكڜ : ت علګ 
عطا حكږ تضييعي علګ ثأنشطغ  ثا تائٌنڣثلمڜ  ٙجيغڣثمنتجاػ ڣعلګ  سسغ علګ ثلبيئغ ثلخا ئ2تٙ ثم

ي تڤجڢ كل مڜ ثلباحثيڗ،   ح  ٚيفيڗ ثأخاځ ثلڤث ٚ مڜ ثلتع لګ ثإٔث فڣيظه  ٚ حمٖ سيٖ مصطفى ينظ الباحن 
ٙجغ  نڢ ٕ ٙع علګ تحقيڄ ثأهٖثف ڣجعلڢ  ٹلڤئبعلګ  ٙبٰ ثإٔث بالقٖ ڣ ثمنظمغ ثأهٖثف ثمخططغ ڣبالتالي   ٕٚ ثلف

ٚهڤنا بعٖم ثلفجڤع بيڗ  ٕٛثٕػ ثلم ڤع بيڗ ما تحقڄ ڣما خطٰ لڢ ثنخف٬ فجثلهٖف ثلفعلي ڣثمخطٰب فكلما ث
ٚيڀ متڤقڀ علګ تقلي٨ ثلفجڤع بيڗ ما خطٰ لڢ ڣما  ٚ ثلتع مستڤڥ ثإٔث ڣثلعك٠ صحيح فاإٔث كما يظه

ڗ ثلباحن ي حيڗ  ٚيڄ تحقيڄ ثلكفايغ ڣثلشماليغ  ٚڗ ثإٔث بمجمڤعغ مڜ  jean Yves تحقڄ فعا عڜ ط يق
ٕٚڬ ، حسظ  ڣ بال هٖثف تضعها ثمنظمغ، ڣيكڤڗ ثلحكږ علګ ثإٔث بالجهٖ  ثمقايي٠ ڣثمعاييڇ ثمحٖٕع سلفا ا ب

ي ت ٚ ثلشمڤليغ  ٚ عنص ٙع تڤف ٚڣ ٚ ثلباحن ض سسغ علګ تطبيقها، ڣيظه ٙع ثم ڗ ا بقٖ نها يجظ   ٗ  ثمقايي٠ 
ٚيفيڗ يمكڜ ثستنتاه تعمل ثلبيئغ ثلٖثخليغ فقٰ بل يج ٙجيغ للمنظمغ، ڣمڜ خاڋ ثلتع ڗ تشمل ثلبيئغ ثلخا ظ 

قل فا ٙع علګ تحقيڄ ثأهٖثف ثمخططغ ب ڗ  ٙځئڗ ثإٔث هڤ: ثلقٖ ٕٙ ثمتاحغ ڣثمستهلكغ ڣب٘لڊ نجٖ  مڜ ثمڤث
ع  ساسيڗ يتفاعاڗ مٸ بعضهما ڣهما: ثلفعاليغ ثمقًڇنغ بتحقيڄ ثأهٖثف، ڣثلكفا ٚكبيڗ  ثمقًڇنغ بتٖنيغ ثإٔث م

طاځ علګ ثإٔث ثأمثل  حسڜ مفهڤم يمكڜ  ڗ  لګ  ي ضڤ ه٘ث ثلتحليل نصل  ثلتكاليڀ ڣمطابقغ ثمقايي٠ ڣ

                                                
1
ٙع ث  ٕث ٙثػ(ت: بٖڣڗ حمٖ سيٖ مصطفى  ٚ ) ثأصڤڋ ڣثمها ٙ ثلتًڇ، مصٚ،   کٚٗلش  5ت4، ٥ 2ةة2ٕث

2
 Jean Yves saulguin gestion des ressources humaines et performance des services les cas revue de gestion des ressources humaines n. 36, 

des établissements socio-sanitaire Edition eska . paris , juin بةةة2  
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يجإ  ٙ علګ  سسغ هڤ ٗلڊ ثإٔث ثلقإ قل تكلفغ la création)ڣثمتميڈ ثل٘ڬ تستهٖفڢ ثم ( قبعغ مقٖمغ للسڤځ ب
ئبممكنغ 

ٚح اأداء  امطلظ الثاني : تڤجهاػ متعٖدع في  ط

ع ڣثلفعاليغ هما  ٚتبطغ باإٔث ڣيعتبڇ ثلكثيڇ مڜ ثلباحثيڗ باڗ ثلكفا شٖ ثمفاهيږ ثم يعتبڇ ه٘ثڗ ثمفهڤماڗ مڜ 
ٚيڜ ڣتحٖيٖ طبيعغ ثلعاقغ بينهماب ي ه٘يڜ ثلعنص ٚئيسياڗ لڢ ڣسنحاڣڋ فيما يلي ثلبحن   ثلبعٖثڗ ثل

ٚيڀ الكفاءع -ت  تع

ع  حمٖ سيٖ مصطفى ثلكفا ٚف  ٙع علګ تحجيږ ثلفايع نها: تثلقٖ لڊ مڜ  ٙځئعلګ  ٕٙ ثمتاحغ للمنظمغ ٗڣ ي ثمڤث
ٙ ثمناسظ ڣفڄ معاييڇ محٖٕع ٕٙ بالقٖ ئب  1خاڋ ثستخٖثم ثمڤث

ي ثلحٖٕڣ ثلٖنيا  بقا ثلتكلفغ  ڬ  نها : ثلحصڤڋ علګ ما هڤ كثيڇ نظيڇ ما هڤ قليل  ع علګ  ٚف ثلكفا ك٘لڊ نع
ي ثلحٖٕڣ ثلقصڤڥ |  ٙباٍ  ٚتبٰ ڣثأ نڢ ي ڬ  سسغ  ٕٙ ثإنتاجيغ ثمتاحغ للم ٚ فقٰ علګ ثستخٖثم ثمڤث ڣهي تقتص

ٚجاػ ڣثمٖثخاػ ڣبالتالي  ٚ ثلتكلفغ ڣثلعاقغ بيڗ ثمخ ٙجغ ثأڣلګ بعنص ئبالٖ

ٚجاػ ع س قيمغ ثمخ ڗ ثلكفا ئب  2قيمغ ثمٖثخاػ ةف

ساسا باستخٖثم ثمڤئ ع تتعلڄ  ڗ ثلكفا ٚيڀ نمتلت ب لګ مڜ خاڋ ه٘ث ثلتع مثل ڣهي تهٖف  ٕٙ ثمتاحغ بشكل  ث
ئتخفي٬ تلڊ ثلتكلفغ ثل تعتبڇ قاقنا ثلقيمغ ثمقٖمغ للسڤځ ب 

ٜبڤڗ يجظ ثلتخل٨ منها ڣه٘ث هڤ معن ٙضا ثل ع حسظ  ٗڗ فكل تكلفغ ا تمثل قيمغ تستهٖف   Philipثلكفا

larrion ع ب لګ مفهڤم ثلكفا ٚ مڜ خالها  ڗ ثمشكل ثأساس  هڤ ثلقيمغ ڣنظ  حين ثعتبڇ 

ٚيڀ الفعاليغ : -2  ئ تع

هٖثفها ثمخططغ ڣعلګ ه٘ث ثأساٝ  ٙع ثلڤحٖع ثاقتصإيغ علګ تحقيڄ  ٕثع قيام قٖ نها : ت  ٚف ثلفعاليغ علګ  تع
ي تحقيقڢ طبقا يتږ قياٝ فعاليغ ثلڤحٖع ثاقتصإيغ بنسبغ ما تحققڢ مڜ نتائٌ  ٚغظ  لګ ما كانـ ت فعليغ 

ي سبيل  ٕٙ ثمستنف٘ع  لګ كميغ ثمڤث  ٚ ٚجاػ ثلنهائيغ ٕڣڗ ثلنظ ٚتبٰ بكميغ ثمخ للخطغ ڣثلفعاليغ به٘ث ثمفهڤم ت
ي معإلغ بسيطغ ڣمي : 3ثلحصڤڋ عليها ٙه  ٗڗ فالفعاليغ مفهڤم يمكڜ ثختصا  ، 

ٛ ثمحقڄ سثلفعاليغ  ٛ ثمخطٰ ةثإنجا ئثإنجا

ڣ ڣئ يجابيا كاڗ  ٙځ ثمڤجٕڤ بيڗ ثأهٖثف ثمحققغ ڣثمخطٰ لها  ي ثلفعاليغ مقًڇنا بحجږ ثلفا هنا يكڤڗ ثلبحن 
ٗث كانـ ثأهٖثف ثمحققغ س  نڢ  ي ه٘ث ثمجاڋ فيمكڜ ثلقڤڋ  ٙقام  مكڜ ثلتعبيڇ بلغغ ثأ ٗث  سلبيا علګ ثمنظمغ ڣ

                                                
1
ٙثػ حمٖ سيٖ مصطفي  ٚ ) ثأصڤڋ ڣثمها ٙع ثلش ٚجٸ ثلسابڄ ٕث ٚه ت ثم ئب5ت٥4  ت،ٗك

2
ثه، كليغ ثلعلڤم ثاقتصإيغ ڣ علڤم ث  ٚڣحغ ٕكتٙڤ ط ٜثئٚت،  سساػ ثلعمڤميغ ثاقتصإيغ حالغ ثلج ٕث ثم ٚ ثلبيئغ علګ  ث لتسييڇ، جامعغ علي عبٖث هت 

ٜثئٚ،  ئت، ٥تةة2ثلج
3
ٙيغ، مصٚ،  -  ٙ ثلنيابغ ثإسكنٖ ، تمبإ محاسبغ ثلتكاليڀت، ثلٖث ئ59، ٥ 999تحمٖ نٙڤ
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ئ تثأهٖثف ثمخطٰ لها فستكڤڗ ثلنتيجغ س 

ٗث كا كبڇ مڜ ما  ٛ فستكڤڗ ثلنتيجغ  كبڇ مڜ ثإنجا ٛ ثمحقڄ  ٙ  تڗ ثإنجا ڣثلعك٠ صحيح ب فالفعاليغ باختصا
ٚع ب ٙجغ تحقيڄ ثأهٖثف ثمسط  شٖيٖ هي ٕ

ٚڣابط بيڗ الكفاءع ڣالفعاليغ  - 3 ٙاسغ ال  د

ي ما ي ٙثه بحن  ٕ ع ڣثلفعاليغ كل علګ حٖث سنحاڣڋ فيما يلي  ڗ قمنا بتحليل مفهڤمي ثلكفا جمٸ بينهما مڜ بعٖ 
ٚئيسيغ  ڗ ثستطعنا مبنيا فهږ متغيڇثتها ثل ئٙڣثبٰ ڣمحاڣلغ حل معإلغ ثإٔث بعٖ 

ع  ڣسٸ مڜ ثلكفا شعل ڣ  ڗ ثلفعاليغ  ٚڥ  ڗ ثلبع٬ ي ع ڣثلفعاليغ تجٖ ب ٍٚ ثلسابڄ مفهڤم ثلكفا مڜ خاڋ ثلط
 ٚ نها تتضمنها كما ٗك ٚف  kaika . Mبل  ٚع مڜ ط ٙجغ تحقڄ ثأهٖثف ثمسط نها : ت ٕ ٚف ثلفعاليغ علګ  عنٖما ع

نها تتضمنها  ع بل  ڣسٸ مڜ ثلكفا ڗ ثلفعاليغ  سسغ، ڣه٘ث ثمفهڤم ف ئ1تثم

ڣ  لګ ثأهٖثف ثمخطٰ لها  ڗ ثلڤصڤڋ   ٗ ع جٜ ا يتجٜ مڜ ثلفعاليغ  ڗ ثلكفا ٚيڀ  ٚ مڜ خاڋ ثلتع ڣيظه
ٛ ثلفعلي ڣثمخطٰ قٖ يتږ بالضغٰ علګ تكاليڀ ثإنتاه ڣتحسيڗ  ٙځ بيڗ ثإنجا ٕٙ،  ثستخٖثمتقلي٨ ثلفا ثمڤث

ٙب ثلشٖيٖ بيڗ ثمفهڤميڗب لكننا يغ ثلتقا ٜثڣيغ ٙ ٚنا ڣيتسن مڜ ه٘ه ثل ٗث نظ نهما يتباعٖثڗ  ع علګ  نجٖ ب لګ ثلكفا
جل تٖنيغ ثلتكاليڀ قطٰب ڣقٖ ا يمكڜ تبن  نها مجمڤعغ مڜ ثمعاييڇ ثلڤثجظ تطبيقها ڣثلعمل عليها مڜ  ساٝ 
ٙع ڣضٸ ثلخطٰ ڣتحٖيٖ  ٚڣ س٠ علګ ض ٜلها عڜ ثمنهج ثم ڗ ع ٚع لڤحٖها كسبيل لتحقيڄ ثلنجاٍ بل  ه٘ه ثلفك

سسغ مڜ فعل ثأشيا بالشكل ثأهٖثف يجعل م ع مڜ ه٘ث ثمنطلڄ ستمكڜ ثم ڗ ثلكفا نها غيڇ عمليغ تماماب 
ح حيح لكنها ا تقٖم حلڤا بخصڤ٥ فعل ثأشيا ثل ٚيڜ ٕڣڗ يحثل حٖ ثلعنص لګ   ٚ غ، ڣهي ثلفعاليغ، فالنظ

ٜئ ي ه٘ه ثل سسغ لبلڤغڢب ڣه٘ث ما نجٖه  ٚ ا يكفي لتحقيڄ ثإٔث ثل٘ڬ تسعګ ثم ثڣيغ مڜ ثلتفكيڇ ڣثل تختلڀ ثآخ
نهما جسږ ڣثحٖ ا ينفصلب ڣيكڤڗ ثلفصل  ع علګ  لګ ثلفعاليغ ڣثلكفا  ٚ ٚع ثل تنظ ح مٸ ثلفك ٙيا ڣبشكل ڣث ج٘
ما  حيحغ  ع ڣثلفعاليغ جٜ ينعږ ثخٚت فالفعاليغ هي فعل ثأشيا ثل ڗ لكل مڜ ثلكفا ي ه٘ث ثمڤضڤٵ بالقڤڋ 

ي فعل ثأشيا بالش ع  حيحتثلكفا جا ثإٔث بمفهڤمڢ ثلكامل ڣثل٘ڬ هڤ ثلبحن تب ڣهما يتفاعاڗ معا لين2كل ثل
ي نف٠ ثلڤقـ تحقيڄ نمڤ ٕث نتاه ڣ   ب3ږئعڜ ثكبڇ 

 

 

ئ
                                                

1
ٚ ث  يٸ، عماڗ، ناص ٚ ڣثلتٛڤ ٙ حاصٖ للنش ٙع ثإنتاه ڣثلعملياػت، ٕث ٕث ٚ ، ت  ة٥2 ةةة2منصٙڤ كاس

 

 
2
 Cohen . . Dictionnaire ce section " . Edition la découverte paris,2000,p131. 

 
3
 Fernandez," les nouveaux tableaux de barre des décideur». Edition d'organisation, paris,2000,p14. 
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 امطلظ الثالن: معايير تصنيڀ اأداء 

ٚڬ ثلسليږ ثل٘ڬ يسمح بعل جل ثمسائل  ٙ ثلنظ ٚيڀ لإٔث سيمكڜ مڜ بنا ثإطا ٙع علګ ڣضٸ تع ثلعالقغ ڗ ثلقٖ
حٖثثيا  ٛ ٚث ب حغ تمكننا مڜ  ي ظل ثنعٖثم ڣجٕڤ معالږ ڣث ع ثلحقيقيغ لڜ تكتمل  ڗ ثلصٙڤ ا  ڢ ه٘ث تبامڤضڤٵ 

عطا مفهڤم ثإٔث ثلصفغ ثلنهائيغ ثل تخڤڋ عمليغ قياسڢ بشكل  لګ ثلبحن فيها ح تستطيٸ  ما يٖفعنا 
ٚحها ثلباحثڤڗئصحيح ڣفيما يلي محاڣلغ لتڤضيح ه٘ه ثمعالږ ثڣ ثلتصني ڣ ثمعاييڇ ثل ط  بفاػ 

ٙ البيئغ: اڣا  التصنيڀ حسظ معيا

س -ت  غ :سأداء البيئغ الٖاخليغ للم

ساسا بجميٸ  ٚتبٰ  ثػڣهڤ ي ڣ  ثإٔث ٚڬ  ڬ ٙٝ ثماڋ ثلبش ٚثٕ  ٚ باأف سسغ سڤث تعلڄ ثأم ع ٕثخل ثم ثمڤجٕڤ
سسغ ثلتحكږ فيڢ ڣ  ٕث ثلبيئغ ثلٖثخليغ يتعلڄ بكل ما يمكڜ للم ڣ  ڗ ثإٔث ثلٖثخلي   ٗ ڣ ثمالي  ثإٔث ثلتقن 

همها: ثإنتاه ثلتمڤيل ي جميٸ ثلنشاطاػ ڣ ثلڤظائڀ ثل مڜ  ثيڇ عليڢ متمثلغ  ٙيغ ثلت ، ثلتمڤيڜ ڣثلعملياػ ثإٕث
سسغ  ٚعيغ للم ثػ ثأنظمغ ثلف ٕث ٚڥ ڣبالتالي هي نتيجغ تفاعل مختلڀ  ئثأخ

سسغ-2 ٙجيغ للم  أداء البيئغ الخا

ڣ   سسغ سڤث بالسلظ  ٚ علګ ثإٔث ثلٖثخلي للم خ ڣ ب ٚع بشكل  ث ٕث جميٸ ثلعڤثمل ثمحيطغ ڣثم ڣنقصٖ بڢ 
ٕث ثلحكڤم ٕيڜ ، ثممڤليڗ ب ثمنافسيڗ ب باإيجاب ڣ تشمل  ٕث مختلڀ ثمٙڤ لګ  ي ثلجانظ ثلكلي باإضافغ  اػ 

ع ڣثلفعاليغ مڜ حين  سسغ بنسظ متفاڣتغ فثممڜ جانظ ثلكفا ٚ ا محاڋ علګ ثم ث ثػ ت ، ڣه٘ه ثإٔث ثلڤسطا
ٙع ثلخا ثاستخٖثم ڣ مڜ حين ثلقٖ ٙجيغ  ٕٙ ثمتاحغ ثل تقٖمها ثلبيئغ ثلخا ٙع ثأمثل للمڤث ڣ مڜ حين ثلقٖ ٙجيغ 

ي ثلقڤثنيڗ ڣثلسياساػ  ٙجيغ غيڇ ثمتڤقعغ ثلتغيڇثػ  ٚ بالعڤثمل ثلخا ث علګ تحقيڄ ثأهٖثف ، ڣ ثل غالبا ما تت
ٛ ما خطٰ لڢب  نجا ي  سسغ  ٙع ثم ٚ علګ قٖ ٚع بشكل مباش ث ئثم

ٙث  ٙ ثلبيئغ معيا ٙث علګ تڤضيح مفهڤم ثإٔث ب اتصنيفينڣمڜ هنا يمكڜ ثعتبا شكل جيٖ ڣ ٗلڊ مڜ حين كڤنها قإ
ڣ غيڇ قابلغ للتحكږ بها مما يف٩ٚ علګ  سسغ ثلٖثخليغ  نشطغ ثم ٚ ب قابلغ للتحكږ مڜ جهغ عنٖما يتعلڄ ثأم

سسغ محاڣلغ ثلتكيڀ معها ب  ثم

ٜمن : ثانيا ٙ ال ئالتصنيڀ حسظ معيا

 اأداء في امٖڥ القصير:-1

ي ه٘ث ثمجاڋ متعلقا بما يلي  هٖثفها علګ ثمٖڥ ثلقصيڇ ڣ يصبح ثإٔث  سسغ علګ تحقيڄ  ٙع ثم  :1ڣبعن قٖ

ٙجيغ ب اإنتاه : ٚجاػ ڣفقا متطلباػ ثلبيئغ ثلخا سسغ علګ خلڄ مخ ٙع ثم ئڣ يعبڇ عڜ قٖ

ٚجاػ ثمٖثخاػ ب  الكفاءع : ٕڬ بها ثأعماڋ ڣ هي تسميغ س ثمخ ئتعبڇ عڜ ثلكيفيغ ثل ت

                                                
1
ه   ٚڣڗ، ڣ جاكسڤڗئ جٙڤ ٚجمغ خ ٙئ :ثلتنظيږ " ٛٙڣځ، حسڜ خالٖ ت ٙع كل منظڤ ٙع معهٖ ،"لإٕث ٚئ ثلعامغ، ثإٕث ئ60 - 58 .٥.٥ ،ت 988، يا٩ثل
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ٚضا : ٚثٕال لګ تحقيڄ ثإشباٵ مڜ خاڋ تفاعل ثأف سسغ نظام ثجتماعي يهٖف  ٙ ثم  ڣ ٗلڊ باعتبا

ي مكاڗ ثلعمل ڣا يتږ ه٘ث  ٚضا ثلنف٦  ڣ ثاجتماعي  ي تحقيڄ ثل ا ضمڜ نظام معيڗ ، ه٘ث ثإشباٵ يتمثل 
ٚٙ مڜ ثلسلڤكياػ غيڇ ثمائ ٙ ڣ ثلتفاڣ٩ مبالتح ٙع علګ ثلحڤث غ ڣ ثلحصڤڋ علګ حص٨ مڜ ثمنافٸ ثإضافيغ ڣ ثلقٖ

ٚضا مڜ عٖمڢ ما يلي : ٚثػ ثأساسيغ علګ ڣجٕڤ ثل ش  ڣ مڜ ثم

  ٕٚث ٛماػ ثلقائمغ بيڗ ثأف  طبيعغ ڣ شكل ثلنڈثعاػ ڣثأ

 ثڗ ثلعماڋ  Over Trun -معٖڋ ٕٙڣ

 خيڇثػاػ ڣ باغيثل  بثلت

ئ اأداء في امٖڥ امتڤسط : -2

ٚيڜ مهميڗ يعكساڗ مفهڤم ثإٔث ڣهما  ي عنص ئڣيتمثل 

سسغ علګ ثلتفاعل مٸ ثمتغيڇثػ ثمحيطغ بها ڣ محاڣلغ تغييڇ ثأنشطغ : كيڀتال ٙع ثم لګ قٖ  ڣيشيڇ 

سسغ علګ تعٖيل  ٜ ثم هږ ثمڤثقٸ ثل تحف ٜم ٗلڊ ، ڣيعتبڇ ثلتناق٨ مڜ  ٕٙ ما ثل ي ثمڤث  ٚ عإع ثلنظ ڣ  هٖثفها 
صڤئ ٚڣنغ ثل٘ڬ  ائثل تستخٖم سڤث كانـ  ٚهڤنغ بعامل ثم ٙع علګ تكييڀ م لغ ثلقٖ ڣ مإيغ فمس معنڤيغ 

ا فابٖ عل ي ثلسڤځ ڣ  سسغ ثمحافظغ علګ مڤقعها  ٙع علګ يسيضمڜ للم ٗث لږ تكڜ قإ ڗ تتحمل ثلعڤثقظ  ها 
 بڣضٸ ه٘ث ثمفهڤم نصظ ثهتمامها 

ٚئي٦   ( :Croissanceالنمڤ ) ساٝ ثلبقا ، ڣ ثل٘ڬ يعتبڇ ثلهٖف ثل ٙيغ ثل هي  ٚث ڣ هڤ مفهڤم يٖڋ علګ ثاستم
ڗ ثل سسغ ب  ي ثلسڤځ نملكل منظمغ ڣم سسغ  ٚقٸ حص٨ ثم ڣ ب ڤ سڤث بتعظيږ تحجيږ عڤثمل ثإنتاه 

ٚغڤب حصڤلها ک ي ثلثقافغ ثل  تاٵ ثلبطالغابسيمكڜ مڜ تحقيڄ ثأهٖثف ثاجتماعيغ ثم ٙځ  حٖثف ثلفا ڣ 
ٚيڄ  ٚػ عڜ ط حسڜ مثاڋ علګ ٗلڊ ثلثقافغ ثلبيانيغ ثل نش ٕٚيا مٸ نسبغ نمڤها ڣ  ٚ ط سساػ نستتنش مڤ ثم

ئب Made In Japanثلبيانيغ ڣ ظهٙڤ ما يسم 

 اأداء في امٖڥ الطڤيل :3-

ي : ثلحكڤماػ ڣثاقتصإ  ي ظل كل ثمتغيڇثػ ثلبينيغ علګ ثلصعيٖ ثلكالي متمثا  ڣهڤ يعك٠ مفهڤم ثلبقا 
لګ  ٜبائڜ باإضافغ  ٕيڜ ، ثل ٜئي مٸ ثمتعامليڗ ثمالييڗ ڣ ثمٙڤ ڣ علګ ثلصعيٖ ثلج ڣثلسياساػ ثماليغ ڣ ثمجتمٸ 

ڗ ثلبقا تحـ ضغٰ ث ي نف٠ ثمجاڋ ب  سساػ ثلعاملغ  تها ثم ٕٙ بصٙڤ ڬ علګ ثمڤث ي ثمنابٸ  منافسغ سڤث 
حيانا ڣ  ٚقغ  نڤثٵ ثلسلٸ ڣثلخٖماػ ثمتف ڬ علګ تلڊ ثأسڤثځ ثل تستقيل  ي ثمصباػ  ڣ  ثمإيغ ڣ ثمعنڤيغ 

ٚڥ ،  خ حيانا  ٙ علګ ثسًڇثتيجيا بڤجٕڤ تخطيٰ  ږا يتثمنٖمجغ  ٚ قإ صٖ ، ڣڣجٕڤ قتحقيڄ ه٘ث ثل بعيٖ ثلنظ
ح لإٔث صٙڤ ڣئت ٚئبث ڗ ينعك٠ علګ صفط ع ڣثلفعاليغ ( ابٖ  عيڢ )ثلكفا ٘لڊ ثلثقغ با بيهثلبقا مكس ٙڤ

ع  ي ثلعاماػ ثلكبڇڥ مثل : تستلڢ ثل ت للمستهلڊثمنشٕڤ ٚ ه٘ث جليا  ع  كتظڣيظه ٙئ نش ٙيغ تا علګ عاماتها ثلتجا
سسغ ٕثلغ  ٚكغ بثم ٙتها علګ ثلبقا ، ڣ ك٘لڊ ش ثل ڣضعـ متحفا خاصا  Bavaria Motors٘لڊ علګ قڤتها ڣقٖ
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ٚ منافسيها خ ٙتها علګ قه ٚكغ ڣقٖ ڗ ٕڋ علګ ٧  فهڤقحڋ  ائبها ٕثلغ علګ عظمغ ثلش علګ  یٖڋ ظ ثمختلفغ ڣه٘ث 
ٚڣب نفسها ڣ ثل هيا  ٚڣف ڣثلتحٖياػ ح ڣلڤ كانـ ثلح سساػ علګ ثلتكيڀ مٸ مختلڀ ثلظ ٙع ه٘ه ثم قٖ

ي ثلفًڇع علګ  ٕٙ ، ڣ ه٘ث ما يستٖعي تفكيڇث عميقا يصظ  ٚڬ للمنافسغ علګ ثمڤث ثلبعٖ ثأسٕڤ للجانظ ثلبش
ٜمڜ   بجياڋ ثلصاعٖع ثاستفإع منهالأئكڜ يمثلحفاٱ باإٔث ثلعالي ل

مامها ڣ تحٖ ٙع علګ ثلبقا مفهڤم ينطڤڬ علګ معاڗ عميقغ تستٖعي ثلڤقڤف طڤيا  تتمن  يلعا ڥڗ مفهڤم ثلقٖ
سساػ ثليڤم يختلڀ تمام غجميٸ ثمنظماػ بلڤئ ڣ تعتقٖ  ڜ ماع ثاختافڢ ، ڣلكڜ ثلڤثقٸ ثل٘ڬ تعيشڢ ه٘ه ثم

ي ثلنظام ثلخ ٚع نحڤه، ڣه٘ث ما يمكڜ ماحظتڢ  نها سائ فبامعٖثػ ( Liner systemطي ثل٘ڬ تتبعڢ ) تعلږ 
٩ قٖ ا تكفي خم٠ حثل ٕٙ ثٙأ ي ثستغاڋ مڤث ٚځ غيڇ ثمستٖثمغ  ٚع  مثياػاليغ ثلعاليغ لاستهاڅ ڣثلط ثلك

ي  ٜخږ مڜ ثمتطلباػ  لګ ه٘ث ثل ٙضيغ لاستجابغ  ٚ  ةة2ڣ  ةةتثأ هږ ثلحلڤڋ ثممكنغ للبش سنغ ثمقبلغ، ڣتكڤڗ 
ٕٙ ا ي ثلتڤجڢ نحڤ  لقائها كنفاياػ ڣتٖميڇ ما تبقى مڜ مڤث ٚ ڣثستغاڋ ثمنتجاػ ثمستخٖمغ لٖڬ  عإع ثلتٖڣي

ا يسبظ جشٸ  ٚ ثليڤم ڣئبلش   ي ثاستهاڅبغش ئياب ثلعقانيغ 

ٙ الشمڤليغ: ثالثا  ئ1التصنيڀ حسظ معيا

ٕث   نڢ  ساٝ  ما علګ  ليڢ   ٚ ڗ ثإٔث هنا قٖ ينظ ڬ  ٜئيغ ڣثلشمڤليغ  ٙڬ ثلج يعتبڇ ه٘ث ثلتصنيڀ مشًڇنا بمبا
م مجمڤعغ  لګ ثمنظمغ علګ   ٚ ڬ ثلنظ ٜئي  ساٝ ج ليها علګ   ٚ ڣ ينظ ٙها ڣحٖع ڣثحٖع  سسغ ڣثعتبا عام كلي للم

ٚتبطغ فيما بينها ٚعيغ ثم ئبمڜ ثأنظمغ ثلش

 :الكلي اأداء-ت

سسغ علګ تحقيقها، ڣمڜ خاڋ ثإٔث   ٚعيغ للم ٛثػ ثل ساهمـ كل ثلڤظائڀ ڣثأنظمغ ثلف ي ثإنجا يتمثل 
ٙجيغ ع ببيئتها ثلخا ي مڤثجهغ ثلف٥ٚ ڣثلتهٖيٖثػ ثمڤجٕڤ ڣ بالقڤع  سسغ بالضعڀ  ئبثلكلي يمكڜ ثلحكږ علګ ثم

ٜئي: 2-  اأداء الج

ٙع علګ بنا ه٘ث ثمفهڤم يمكڜ  ڣيقصٖ سسغب ڣثلقٖ ٚعي ٕثخل ثم بڢ ثإٔث ثل٘ڬ تحققڢ كل ڣظيفغ ڣكل نظام ف
ڗ ثإٔث  ثاختااػمنظمغ ثأعماڋ مڜ ضبٰ  ٚڣه منهاب  ڣ يستقبل ثلخ ٛمغ يصعظ  لګ  ٜئيغ قبل ثلڤصڤڋ  ثلج

ٜئيغ ٕثخل ثمن ثػ ثلج ا نتيجغ تفاعل ثإٔث ي ثلحقيقغ  ا ثلكلي ما هڤ  لګ ثلهٖف ثلعام ا يتږ  ظمغ ڣ ثلڤصڤڋ 
حٖثها ثنعك٠ ٗلڊ ڣ ائ ٗث ثختلـ  ٚعيغ ڣ   بعلګ نجاٍ ثمنظمغ ككل بٖبتحقيڄ ثأهٖثف ثلف

ٙ الڤظيفي : ٙابعا  التصنيڀ حسظ امعيا

هميغ كبڇڥ ڣثل   ٜيڜ ب٘لڊ علګ تلڊ ثل تكت٦   ٚك حٖڥ م ٚ إٔث كل ڣظيفغ علګ  حسظ ه٘ث ثلتصنيڀ بنظ
ٚيغ  تعتبڇئ ٕٙ ثلبش ي ثمنظمغ ڣهي: ثإنتاه، ثماليغ، ثلتسڤيڄ، ثمڤث ئبساسيغ 

                                                
1
ع ڣثلفعاليغت، مجلغ ثلعلڤم ثإ   ٜهڤٕع ثإٔث بيڗ ثلكفا ٚع،  نسانيغبعبٖ ثمالڊ م ٜثئٚثلعٖٕ ثأڣڋ، جامعغ بسك  بت8، ٥ تةة2 ثلج
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ئ أداء الڤظيفغ التسڤيقيغ:1-

، بنا  ٙضا ثلعما ٙفٸ قيمغ ثلحصغ ثلسڤقيغب تحقيڄ  ٙتڢ علګ تحسيڗ ثمبيعاػ،  يتحٖٕ ه٘ث ثإٔث مڜ خاڋ قٖ
ئبببببببببببعامغ ٗثػ سمعغ طيبغ لٖڥ ثمستهلكيڗ 

ٙع  ٍٚ مشكلغ قٖ ٗ تط سسغ  ي ثم ٕث ثلڤظيفغ ثلتسڤيقيغ تعتبڇ مڜ ثلتحٖياػ ثلكبڇڥ  ٚضا تڗ حقيقغ  قيږ ثل
ثيڇ ثلعماػ ثلتسڤيقيغ علګ ثل ٙ ت ي ه٘ه ئاٜبڣمقٖث ثڗ ثلعاليغ للمستخٖميڗ  ٚ تسميغ ثلٖٙڣ ڜ، ه٘ث ما يفس

ي كثيڇ مڜ ثأح ٕثتهږ مما ينشظ  ٙثجٸ لصعڤبغ تقييږ  لڊ  ٚ غاليا ثمصلحغ ٗڣ ياڗ خافاػ كبيڇع بيڗ ثلعماڋ تق
ٚتفعغ لاستقااػب  بالنسبغ ثم

ئ أداء الڤظيفغ اماليغ:2-

ٙثػ  ٛڗ ثمالي، ڣبنا هيكل مالي فعاڋ يحقڄ يلڤٵ ثكبڇ عائٖ علګ ثاستثما سسغ علګ تحقيڄ ثلتڤث ٙع ثم ي قٖ ڣيتٸ 
يغ ثممكنغ ڣغالبا ما تخضٸ  ٕٕٚڣ قپ  مستڤياػ ثم لګ  ها تٕثئها ڣفعالي ه٘ه ثلڤظيفغ ثلتقييږ ڣتحٖيٖڣثلڤصڤڋ 

 ٙ ٚيڜب ڣتجٖ ٙع ثمسيڇيڜ مڜ خاڋ ه٘يڜ ثلعنص ٙع ثا ثڗ قٖ علګ تحقيڄ ه٘ث ثلهٖف مقًڇڗ بالتحفيڈ ثل٘ڬ  ثاشا
سسغ سڤث كاڗ مإيا مقا ٚع ثلعامل ثأجيڇٙفل بتمنعڢ ثم ٙڣٍ ثمساهږ بٖڋ فك لڊ ببن  ڣ معنڤيا ٗڣ يغ  ٕٕٚڣ  بٸ ثم

 :ئيفغ اإنتاهأداء ڣظ3-

ٚيقغ ثلعمل، بيئغ ثلعمل،  ي ثمنتجاػب ط ع ثمطلڤبغ  ٙع ثمنظمغ علګ ثلتحكږ بمعاييڇ ثلجٕڤ ي قٖ ٚ ثإٔث  ڣهنا يظه
ٚثقبغ علګ  ع ثلعماڋب ثلتحكږ بالڤقـ ڣثإنتاه، ثم ي تلبيغ ثلطلباػ اػثآتكاليڀ ثإنتاه، كفا  ٚ خ ئ، معٖڋ ثلت

ٚاد  -4 ٙد )أداء ڣظيفغ اأف ٚيغ(امڤا  البش

ٚڬ  ٚ ثلبش ڗ ثلعنص  ٗ  ، ي تحٖيٖ مفهڤم ثإٔث صعظ ثلڤظائڀ  هږ ڣ ٚيغ مڜ  ٕٙ ثلبش ٚ ڣتعتبڇ ڣظيفغ ثمڤث عنص
ٚڬ علګ  ٚ ثلبش ٕث ثلعنص ح، ڣقٖ يستعيڗ ثلقائمڤڗ علګ تحٖيٖ  تڢ ڣفعاليتڢ بشكل ڣث متغيڇ يصعظ تحٖيٖ كفا

عطا ثلتقييږ ثلكامل فالجانظ ثلنظم  ٚع عڜ  نها تبقى جٖ قاص ا  ٙع ثلفنيغ  ٚثػ ثمستڤڥ ثلعلم ڣثمها ش م
ڣ ث ٙثسغ  خضاعها للٖ ٚ عڤثمل ا يمكڜ  لڤصڀ ثل٘ڬ يمكڜ معڢ تحٖيٖ ثأسباب كالعمل تحـ ثلضغٰ ڣثلتڤت

 ببشكل ٕقيڄ 

ئ

ئ

ئ

 

ئ
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 اءداأ ماهيغ تقيږ : امبحن الثاني

 أنڤاعڢ ڣ اأداء تقييږ مفهڤم :ل ڣ اأ امطلظ 

ٚيڀ تقييږ اأداء ڣ  ٚع اأڣل: تع   ميتهاهأالف

ٚيڀ تقييږ اأداء  : اڣا  تع

ٚئ ٜ ثمالي ڣ  ينظ ٚك ٙ ڣ ثلغ٩ٚ منها هڤ فح٨ ثم ٚث نها: ت عمليغ احقغ اتخاٗ ثلق لګ عمليغ تقييږ ثإٔث علګ  ثلباحثيڗ 
ٚثجعغ ثلٖثخليغ سلڤب ثلتحليل ثمالي ڣ ثم ي ثستخٖثم  ٙئ معيڗ كما  ي تا سسغ  ئت 1ثاقتصإڬ للم

ي  يهڤ فح٨ تحلیلت ٚيغ ڣثمإيغ بحمل  ٕٙ ثلبش ٚځ ثلتشغيل ڣ ثستخٖثم ثمڤث هٖثف ڣ ط ثنتقإڬ شامل لخطٰ ڣ 
لګ  ٕڬ ٗلڊ  ع بحين ي علګ كفا فضل ثستخٖثم، ڣ  ٕٙ، ڣ ثستخٖثمها  ع ڣ ثقتصإيغ ثمڤث ثلتحقڄ مڜ كفا

ٚسڤمغ بماتب  ئتحقيڄ ثأهٖثف ڣ ثلخطٰ ثم

س ٛثػ ثم ٙنتها بالنتائٌ تقييږ ثإٔث هڤ تعمليغ قياٝ ثنجا ٚثػ تعبڇ عڜ نتائٌ ثإٔث ثلفعلي ڣ مقا ش سغ بم
ٚثفاػ  حيح ثانح ٛمغ لت ثػ ثلا ٚث سسغ باتخاٗ ثإج ٙع، مما يسمح للم ئت2ثمقٖ

صڤڋ، تستعمل بمقايي٠   ي منظماػ ثأعماڋ لتصبح ڣظيفغ متخصصغ لها قڤثعٖ ڣ  تتبلٙڤ عمليغ تقييږ ثإٔث 
ٜثڣيتيڗ: عمالهږ مڜ هاتيڗ ثل ساٝ علم مڤضڤعي، تقيږ  ئٙسميغ تڤضٸ علګ 

 نتاجيتهږ؛ ي  ليهږ، ڣ مٖڥ تحقيقهږ للمستڤياػ ثمطلڤبغ  ٕثئهږ للڤظائڀ ثمستنٖع   مٖڥ 

  ٙتهږ ب ل٘لڊ فاڗ تقييږ ثإٔث هڤ قياٝ مٖڥ قٖ ٛيإع ثأجٙڤ ي ڣ  علګ ثلتقٖم ڣ ثاستفإع مڜ ف٥ٚ ثلًڇ
ٙتهږ ڣ ثستعٖثٕه للتقٖم ٕٚ ما، ڣ حكږ علګ قٖ ئب3ثإٔث ثلڤظيفي لف

سسغ  : ثانيا   أهميغ ڣ أهٖاف تقييږ اأداء في ام

 :اأداء تقييږ أهميغ-ت
4 

 ٜئ ٚثك لګ م ٙع ثلعليا  ٚثف؛ تساعٖ علګ تڤجيڢ ثإٕث لګ ثإش كٌڇ حاجغ  ڣليغ ثل تكڤڗ   ثمس

  ثلناجحغ ڣ تنميتها ٚ ٛ ثلعناص ٚث ب ي ثمستقبل، حين يتږ  سسغ  ي ثم ٚيغ  ٚشيٖ ثلطاقغ ثلبش يقڤم علګ ت
ٙيبها مڜ جٖيٖ؛ عإع تٖ  ٚ ٚ غيڇ منتجغ ثل يتطلظ ثأم ٛ ثلعناص ٚث ب  ڣك٘لڊ 

 ٙثػ ثل تحقڄ ثأئ ٚث ڣليڗ علګ ثتخاٗ ثلق ئ للحكږبهٖثف مڜ خاڋ تڤجيڢ نشاطاػ تخضٸ مساعٖع ثمس
 

                                                
1
ٚبي ثلفكٚ ٕثٙ ’جٖيٖ لعام...جٖيٖ مٖخل اأداء تقييږ ,ثلحسڜ عبٖ تڤفيڄ محمٖ  ئب٥4ب3ةة20042 ,مصٚ ,ثلع

2
سساػ أداء تقييږ ,ٙضڤثڗ ثلفتاٍ محمٕڤ عبٖ  ٛڗ  اأداء معايير ظل في ام ٚبيغ ثمجمڤعغ ,امتڤا ٙيظ ثلع  , 2013 ب2تة2 ,ګثأڣل ثلطبعغ ,مصٚ ,ثلنشٚ ڣ للتٖ

ئ٥22
3
ٙع ,سلطاڗ سعيٖ محمٖ ,حسڜ ٙثڣيغ  ٙد دا ٚيغ امڤا ئب237 ٥ , 2011 ,مصٚئ’ثلجامعي ثلتعليږ ٕثٙ ,البش

4
ٚجٸ ’جٖيٖ لعام...جٖيٖ مٖخل اأداء تقييږ ,ثلحسڜ عبٖ محمٖ تڤفيڄ  ٚه سبڄ م ئبةت ٥ ,ٗك



 

 
36 

 1أهٖاف تقييږ اأداء: -2

 ع ثإنتاجيغ؛ ئتحسيڗ ثإٔث ڣ ثلكفا
 ع؛ هٖثف ثمنش ي تحقيڄ  ٚفغ مٖڥ مساهمغ ثلعامليڗ  ئمع
  سسغ؛ ي ثم ٚفغ نقا٭ ثلقڤع ڣ ثلضعڀ  ئتشخي٨ ثمشاكل ڣ حلها ڣ مع
 س هٖثف ثم ئسغ؛ تنميغ ثمنافسغ بيڗ ثلعامليڗ لتحقيڄ 
  ع ڣ ثلفعاليغ ثلتنظيميغ؛ ئٛيإع ثلقيمغ ثمضافغ ڣ ثلكفا
  ٙع ثلعليا؛ ٚف ثإٕث ئتقيږ ثإٔث علګ مستڤڥ ثمنظمغ يكڤڗ مڜ ط
  ٚيظ ثلنتائٌ مڜ ثلتڤقعاػ ڣ ثلتنب باأخطا قبل ثلتقييږ ثل٘ثتي للمنظماػ؛  بهٖف نظام تقييږ ثإٔث تق

ئڣقڤعها؛
 سسغ لتحليل نتائجها قسام ثم ٚفغ مٸ جميٸ  ئبنظام معلڤماتي يتعامل بامع

ٚع الثاني: أنڤاع تقييږ اأداء ڣ خصائص التقييږ الجيٖ  الف

ئأنڤاع تقييږ اأداء: اڣا 

ٚع، ڣ ٗلڊ مڜ خاڋ تقييږ اأداء امخطط:  -ت ي ثلتحقڄ مڜ مٖڥ ثلڤصڤڋ أهٖثف ثمسط ڣ يتمثل ه٘ث ثلنڤٵ 
ئ ٙنغ ثم يغ، مقا ٛمنيغ ٕٙڣ ٚثػ ثلفعليغ ڣ ه٘ث ڣفڄ فًڇثػ  ش ي ثمخطٰ ڣ ثلسياساػ ثمڤضڤعغ مٸ ثم ٕٙع  ٚثػ ثلڤث ش

لګ خم٠ سنڤثػ،  ٛمنيغ متڤسطغ ثمٖڥ مڜ ثاف  ٙبما تكڤڗ لفًڇثػ  ٚيغ، فصليغ، سنڤيغ، ڣ  ڗ تكڤڗ شه فيمكڜ 
ي عمليغ ثلتنفي٘، ڣ ه٘ث تف ٚثفاػ ڣ ثأخطا ثل حٖثـ  ٙ ثانح ظها ٛمغ لهاببهٖف  ئسيڇ ثمبيناػ ڣ ثمعالجاػ ثلا

ٙقام تقييږ اأداء الفعلي:  2-  ٙنغ ثأ ٚيغ، ڣ ه٘ث بمقا ٕٙ ثمتاحغ ثمإيغ منها ڣ ثلبش يقصٖ بڢ تقييږ كافغ ثمڤث
ي تڤظيڀ ه٘ه  ٙجغ ڣ مستڤڥ ثإٔث  ٚف علګ ثاختااػ ثل تحٖف ڣ قياٝ ٕ ثلفعليغ يبعضها ثلبع٬ أجل ثلتع

ي ثلع  ٕٙ سسغ، ثمڤث ي ثم ٚثػ ثلفعليغ ڣ ثلنسظ ثماليغ ثمعتمٖع  ش مليغ ثإنتاجيغ، بحين يتطلظ تحليل ثم
يضاب ٙنتها ما حققتڢ مڜ نتائٌ ثلسنڤثػ ثلسابقغ  لګ مقا ئضافغ 

سسغ باستخٖثم  الشامل(:)تقييږ اأداء العام 3- ي ثم لګ كافغ ثلجڤثنظ  ٚځ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلتقييږ  حين يتط
عطا  ٚ ڣ ه٘ث ب خ هميغ نشا٭ ڣ  ي عمليغ ثلقياٝ ڣ ثلتقييږ، ڣ للتمييڈ بيڗ  ٚثػ ثمخططغ ڣ ثلفعليغ  ش جميٸ ثم

ٙع ثلعليا مڜ ثجل  ٚثه ثإٕث ٙجحغ ثل٘ڬ ت لګ مستڤڥ ثأ ڗ يشيڇ  سسغ كل ٛڣ ثڗ ثأنشطغ ثم ٙجغ ٛڣ لګ ٕ ثلڤصڤڋ 
سسغب   تقييږ عام للم

 

 

ئ

                                                
1
سساػ أداء تقييږ ,ٙضڤثڗ ثلفتاٍ عبٖ محمٕڤ .  ٛڗ  اأداء معايير ظل في ام ٚجٸ ,امتڤا ٚه سبڄ م ئب25 ٥ ,ٗك
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 خصائص التقييږ الجيٖ لأداء:: ثانيا

ئڗ نظام ثلتقييږ ثلجيٖ لإٔث يتميڈ بمجمڤعغ مڜ ثلخصائ٨ تتمثل فيما يلي: 

ٚثػ ثمڤضڤعيغ هي الصٖځ أڣ السامغ: 1- ش عطا ثلحقيقغ، ڣ ثم ٕثع قياٝ تمكڜ مڜ  نها  ي  تتمثل ثلسامغ 
 ٕٙ ٚ بقياٝ ثإٔث ثمڤث ٚثػ ثل٘ثتيغ، ه٘ه ثأخيڇع تڤجٖ بكٌڇع عنٖما يتعلڄ ثأم ش ٕڣثػ قياٝ صإقغ عك٠ ثم

ڗ ثلتقييږ ثلجيٖ يجظ  ٚه يتبيڗ  ٚثٕ مما سبڄ ٗك ٕثع ثلتقييږ هي ثأف ٚيغ اڗ  ٜ بشكل كبيڇ علګ ثلبش ٚتك ڗ ي
ٚثػ ثمڤضڤعيغ ب  ش ئثم

نها ٕثئما تقٖم نف٠ ثلنتائٌ عنٖما يتږ  الثباػ أڣ الڤفاء: -2 ڗ ثلڤفا ڣسيلغ ثلقياٝ تعن بصفغ عامغ 
 ٚ ش ٚ کم عك٠ ثم ش ، ه٘ه ثلخاصيغ ٕثئما محققغ عنٖما يكڤڗ ثم ثستخٖثمها لعٖع فًڇثػ لقياٝ نف٠ ثلش 

ع سلعغ ي جٕڤ نڤثٵ  ثلنڤعي  ما مڜ  ٙع نف٠ ثلٚڬ،  ٚڣ ي فًڇتيڗ مختلفتيڗ لي٠ بالض معينغ بنف٠ ثلخصائ٨ 
ٕث  ٙع لقياٝ  لڤڗ نف٠ ثاستما ت ثل٘ڬ يتحقڄ عنٖما يستعمل ثمس ٚ منها ثلڤفا ثمتكا ثلڤفا فه عٖيٖع، ن٘ك

لګ نف٠ ثلنتائٌ، ثلڤفا ثمتجا ي ڣقـ محٖٕ ڣ يخلصاڗ  ن٠ يشًڇ٭ باڗ تكڤڗ نف٠ ثمجمڤعغ مڜ ثمستخٖميڗ 
سئلغ ڣسيلغ ثلقياٝ لقياٝ نف٠ ثلش  تعطي فعليا نف٠ ثلنتائٌب  ئمجمڤعغ مڜ 

ڗ ڣجٖ ثختاف بيڗ  : الحساسيغ 3- ، ه٘ث يعن  ٙجاػ مڜ ثإٔث ٙع علګ تمييڈ عٖع ٕ ٚ  ڗٕثئييثلقٖ ش فاڗ ثم
ٙڅ يستطيٸ ئ.ٗلڊ تٖث

ٙع ي تتمثل :الكفايغ-4 ٙڬئ ثإٔث ,يثإٔث ثمال :مثل ثإٔث جڤثنظ جميٸ تقييږ علګ ثلقٖ  ثإٔث ,ثاجتماعي ثإٔث ,ثلتجا

ئ. ثإنتاجي

ٚقڢ امستعملغ نيامطلظ الثا ٚاحل عمليغ تقييږ اأداء ڣ ط  : م

نشطغ  ٚثحل ڣ خطڤثػ مٸ ثحًڇثم مختلڀ ثأس٠ ثمتعلقغ ب تباٵ م سسغ  ٙڬ عنٖ تقييږ ثإٔث للم ٚڣ مڜ ثلض
سسغب   ثم

ٚع ٚاحل عمليغ تقييږ اأداء  الف  اأڣل: م

همها:  ٚثحل  ٚ عمليغ تقييږ ثإٔث بعٖع م  تم

ٙيغ: -ت ٚڣ ي عمليغ ثلتسييڇ بمختلڀ مستڤياتڢ، جمع امعلڤماػ الض ٕٙ ثأساسيغ  ٕث مڜ ثمڤث تعٖ ثمعلڤماػ مٙڤ
ٚ معلڤماػ، ڣا  ٙ ٕڣڗ تڤف ٚث ڗ يڤجٖ تخطيٰ ٕڣڗ معلڤماػ، ڣا يمكڜ ثتخاٗ ثلق ٙقابغ فا يمكڜ  ڗ تكڤڗ  يمكڜ 

ي، بل يجظ علګ  ٚ ثمعلڤماػ لي٠ بالش  ثلكا ي ثلتسييڇ ، ڣ لكڜ تڤف ٙڬ  ٚڣ ٕڣڗ معلڤماػ، فامعلڤماػ ٧  ض
 ، ي تقييږ ثإٔث هميتها  ي ثأڣقاػ ثمناسبغ فامعلڤماػ فضا عڜ  ع ثلعاليغ، ڣ  ڗ تتحصل عليها بالجٕڤ سسغ  ثم

نڤثعها مڜ ثلڤسائل ٜثيا  فه تعٖ بمختلڀ  ٕثئها ثاقتصإڬ، ڣ ثلحصڤڋ علګ م سسغ لتحسيڗ  ليها ثم ثل تلج 
 تنافسيغب

لګ ثاف مصإٙ:  ٙجاعها   ڗ عمليغ ثلتقييږ تتطلظ مجمڤعغ مڜ ثمعلڤماػ يمكڜ 
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ٚ ثلكتابيغب ٙي ڣ ثلبياڗ ثلشفڤڬ، ثلتقا  ٚ ٚي ئهي : ثماحظغ ثلشخصيغ، ثلتق

 

تها ڣ فعالیتها، ڣ ثلعقبغ ثل مڜ خاڋ ه٘ه ث قياٝ اأداء الفعلي:-2  سسغ مڜ قياٝ كفا ٚحلغ تتمكڜ ثم م
ٚحلغ هي: ي ه٘ه ثم ڗ تڤثجهها   يمكڜ 

ٙ ثمعاييڇ ثمڤثفقغ لطبيعغ ثإٔث  - سسغ تڤثجڢ مشكلغ ثختيا ليها؟، فام ٚثػ ثل يتږ ثللجڤ  ش ما هي ثمعاييڇ ڣ ثم
ٚثٕ قياسڢب   ثم

ي ثلعمليغ  ها بنا علګ معاييڇ ڣ يتمثل قياٝ ثإٔث  ٕث ٙقميغ فيما يخ٨  سسغ بقيږ  ڣلي ثم ٜڣٕ مس ثل ت
ٚ مجمڤعغ مڜ ثمعاييڇ ثل هي  ا بتڤف ڗ تتږ  ڗ عمليغ ثلقياٝ ا يمكڜ  ع، مما سبڄ يتضح  ثلفعاليغ ڣ ثلكفا

شٚ، فاأڣڋ يعن ٙ ڣ ثم ٚځ بيڗ ثمعيا لګ ڣجٕڤ ف ٚثػ، هنا نشيڇ  ش ٚ مڜ خاڋ مجمڤعغ مڜ ثم ڣ تفس  ثأساٝ 
ٙ يتږ قياسڢ ڣ تفسيڇه مڜ  ڗ ثمعيا ڬ  ٕثع للقياٝ،  ٚ فهڤ  ش ما ثم ليها عمليغ تقييږ ثإٔث  ٚكيڈع ثل تستنٖ  ثل

ٚثػ ثل تعك٠ فعا ثإٔث  ش ٙ ثمعاييڇ ڣ ثم ٚهڤڗ باختيا ٚثػ، فقياٝ ثإٔث ڣ تقييمڢ م ش خاڋ مجمڤعغ مڜ ثم
ٚثٕ تقييمڢب  ثم

ٙنغ اأداء ا-3  ٚغڤب:مقا ٚغڤب، فالعقبغ ثل تڤثجڢ  لفعلي باأداء ام ٕثئها ثمحقڄ باإٔث ثم ٙنغ  تقڤم بمقا
 ٚ سسغ ثلعناص ٙنغ، ڣ بصفغ عامغ تحٖٕ ثم ي عمليغ ثمقا ليڢ  ٚجٸ ثل٘ڬ تستنٖ  ٚحلغ هي ثم ي ه٘ه ثم سسغ  ثم

ٚثجٸثلتاليغ  ٚڥ، ثأهٖثف، ثمعاييڇب كم ٕث ثلڤحٖثػ ثأخ ٜمڜ،  ، ثل ٙنغ ثإٔث  مقا

ٙ الحكږ:-4  صٖا ٚاف ڣ  ٙاسغ اانح ٚثف  د ٚثف مڤجظ، ثنح ح عڜ ثاف نقا٭ هي: ثنح ٙنغ تف ڗ عمليغ ثمقا
ٙتفاٵ حصغ ثلسڤځ، ثنخفا٩ ثلتكاليڀ، بببب ٙباٍ، ث ٙتفاٵ ثأ سسغ كا ي صالح ثم ٚثف معٖڣم، فاأڣڋ  ، ثنح  سلب

سسغ ضٖ ثلثاني فهڤ ٚثفنحما ثائ ما ثلثالن  ...ثإنتاجيغ فا٩نخث ,يڇعكب بكمياػ ثأڣليغ ڤثٕثم كاستهاڅ ثم
ڣ  ٚثف ثلكلي ڣ تحليلڢ سڤث كاڗ ثيجابيا  سسغ، ڣ ثلحكږ علګ ثإٔث مڜ خاڋ ثانح ثيڇ علګ نتائٌ ثم فلي٠ لڢ ت

لګ غايغ ثلڤقڤف علګ ثأئ مكڜ  ڗ  ڣ معٖڣما،  ٚثف، لتشجيٸ سلبيا  ثيجابي ڣ معالجغ ما  ڤئما هسباب ثلفعليغ لانح
ب ئهڤ سلب

ٚځ تقييږ اأداء  ٚع الثاني : ط  الف

ٜثياها ڣ عيڤبها، ڣ  ثػ تقييږ ثإٔث لها م ٚث ج ٚځ ڣ  ٕث ثلعامليڗ، حين كل ط ٕثع لتقييږ  ٚيقغ ڣ  كٌڇ مڜ ط هناڅ 
ٚځ  لګ ط ٚځ ثلتقييږ يمكڜ تقسيمها  ٚيقغ لتحسيڗ نظږ تقييږ ثإٔث بماب ڣط كٌڇ مڜ ط بع٬ ثمنظماػ تستخٖم 

ٚڥ حٖيثغب خ  تقليٖيغ ڣ 

ٚځ ثلتقليٖيغ علګ ثل ٜ ثلط ٚك لګ جانظ ثهتمامها حين ت ٚثػ ماليغ  ش جڤثنظ ثلكميغ ڣ ثستخٖثمها كمعاييڇ ڣ م
ٜ علګ  ٚك ٚځ ثلحٖيثغ تعتمٖ علګ ثلجڤثنظ ثلنڤعيغ ڣ مختلڀ ثلصفاػ ثلشخصيغ، ڣ ت ٕٚڬ، بينما ثلط باإٔث ثلف

 ثإٔث ثلجماعي
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ٚځ التقليٖيغ: اڣا  الط

ي عمليغ ثلتقييږ علګ ثلحكږ ثلشخپ   ٚځ ثلتقليٖيغ  همها:تعتمٖ ثلط ڣسيڗ ڣ مڜ  سا علګ ثمٚ ئ 1للٚ

ٚيقغ الترتيظ البسيط: -ت ي تقييږ ثلعامليڗ حين يقڤم ط ٚځ ثمستخٖمغ  قٖم ثلط ٚيقغ مڜ  تعتبڇ ه٘ه ثلط
لګ ثأسڤ ڣ غالبا  تهږ مڜ ثأحسڜ  ٛليا حسظ كفا ٚثٕ محل ثلتقييږ تنا ثلشخ٨ ثلقائږ بعمليغ ثلتقييږ بًڇتيظ ثأف

ٙنغ  ڗ يشمل ما يتږ ٗلڊ بعٖ مقا ا يتږ ثلتقييږ بالنسبغ لصفغ ڣثحٖع، بل يجظ  ٚيڜ علګ  ٕث ثلشخ٨ باآخ
ئثإٔث ثلكلي للشخ٨ب

ٙنغ بيڗ العامليڗ: 2-  ٚيقغ امقا ٙنغ ط ٚيڜ مقا ٙنغ كل ڣثحٖ منهږ باآخ ٚيقغ يتږ تقييږ ثلعامليڗ بمقا به٘ه ثلط
ٚثٕ  ٚتبغ ثل يمثلها بيڗ ثأف ساسڢ ثل ٚقږ ثل٘ڬ تحٖٕ علګ  ٕٚ هڤ ثل ٚثػ ثل ثختيڇ فيها ثلف ٛڣجيغ، ڣ يكڤڗ عٖٕ ثم

ٙنغ ڣفڄ ثمعإلغ ثلتاليغ ٚثػ ثمقا ئ:  2محل ثلتقييږب ڣ تحسظ عٖٕ م

ٚاػ ج عٖد  ٚاد عٖد ام ٚاد (اأف  2 )ت –عٖد اأف

ٙڬ: 3- يع اإجبا ٚيقغ التٛڤ ٚئي٠( ڣضٸ مجمڤعغ ثمڤظفيڗط ٚيقغ يطبل مڜ ثمقيږ ) ثل ئڣفقا له٘ه ثلط

ڣ مستڤڥ ثلتقييږ، ڣعإع ما يتږ تقييږ   ٙجغ  ي مجمڤعاػ مختلفغ مڜ حين ٕ ڣسيڗ( ثمطلڤب تقييمهږ  ) ثمٚ
ثڗ م ٛڣ ي فئاػ تقييږ تحمل  ٚثٕ ڣ ڣضعهږ  ث علګ ٙڬ ثمقيږ بشكل عام، حين يًڇثٍڣ فئاػ ثأف ختلفغ ڣ ٗلڊ بنا

علګ مڜ ثمتڤسٰ، ڣ جيٖب  ضعيڀثلتقييږ بيڗ  قل مڜ ثمتڤسٰ، ڣ متڤسٰ ڣ  ئڣ 

ٚثٕ علګ فئاػ ثلتقييږ  يٸ ثأف ڗ يقڤم ثمقيږ بتٛڤ ٚيقغ  علګ مڜ ثمتڤسٰ، ڣ جيلب ڣ تشًڇ٭ ه٘ه ثلط متڤسٰ ڣ 
عغ علګ يٸ ثلطبيعي، كما يلي:  ثمحٖٕع بنسظ مئڤيغ مٛڤ ئساٝ ثلتٛڤ

  %ي ثلفئغ ثأڣلګ ) ضعيڀ(ب  ةت  مڜ ثمڤظفيڗ 

  %2قل مڜ متڤسٰ(ب  ة ي ثلفئغ ثلثانيغ )  مڜ ثمڤظفيڗ 

  %4ي ثلفئغ ثلثالثغ ) متڤسٰ(ب  ة  مڜ ثمڤظفيڗ 

  %2علګ مڜ ثمتڤسٰ(ب  ة ٚثبعغ ) ي ثلفئغ ثل  مڜ ثمڤظفيڗ 

  %ي ثلفئغ  ةت  ثلخامسغ ) جيٖ(بمڜ ثمڤظفيڗ 

ٙه: 4- ٚيقغ التٖ ٙجغ معينغ  ط ٗ يمثل كل تصنيڀ ٕ ٚثٕ ثلعامليڗ،  ٚيقغ يتږ ڣضٸ تصنيفاػ ثأف حسظ ه٘ه ثلط
، ثإٔث ثمتميڈ بكااتيلإٔث فقٖ تكڤڗ هناڅ ثاف تصنيفاػ  ٚٿ  ، ثإٔث غيڇ ثم ٚٿ  ئ: ثإٔث ثم

ڣ ثمقيږ ڣ مڜ ثږ  ٙع  ٚثٕ ڣفقا له٘ه ثلتصنيفاػ ثمحٖٕع تڤضٸ ه٘ه ثلتصنيفاػ مڜ قبل ثإٕث ٕث ثأف ٙنغ  مقا
ٙجغ متميڈع ثڣ  ڗ يمثلهږ ٕ ما  ٕٚ مڜ ثلعامليڗ  ه، ل٘لڊ كل ف ٕث ٙجغ  ٕٚ ڣفقا لٖ مسبقا،  حين يڤضٸ كل ف

                                                
1
ٙيظ اتجاهاػ ,عي بڜ عماٙ    ٚاد أداء تقييږ ڣ التٖ يٸ ڣ للنشٚ سامغ ٕثٙ ,اأف ٕٙڗ ,ثلتٛڤ ئبت404 ,٥ ,٥ , 2012 ,ثأڣلګ ثلطبعغ ,عماڗ ,ثأ
2
ئ ثحمٖ ڣ ٛڣيلڀ  حسڜ مهٖڬ  ٚقابغ ,قطاميڗ  ٙيغ ال ئ ٕثٙ ,)كمي مٖخل (اإدا ـ  ٕٙڗ ,عماڗ ,حن ئب4ث٥ , 1995 ,ثأ
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ٚٿ  ڣ غيڇ م  ، ٚٿ  ئبم

ٙه البياني:  -5 ٚيقغ التٖ ، ڣ ط ي ثإٔث ڣ ثلخصائ٨ ثمساهمغ  ٚيقغ علګ تحٖيٖ عٖٕ مڜ ثلصفاػ  تعتمٖ ه٘ه ثلط
ٙه  لګ مقياٝ ثلتٖ ڗ ثمقيږ يشيڇ  ٙجغ ثمتاكڢ له٘ه ثلصفاػ، حين  ٕٚ ڣفقا لٖ ٕث كل ف مڜ ثږ يتږ تقييږ 

ٕٚ ثل ڗ ثلف ڣ خصائ٨، ڣ يشيڇ علګ ما يعتقٖ ب عامل ثمعيڗ ثلبياني ثمحٖٕ مسبقا ڣ ثل٘ڬ يحتڤڬ علګ صفاػ 
ٚ فيڢ ه٘ه ثلصفغب  ئتتڤف

ٚاجعغ: 6- ٚيقغ قڤائږ ام ٚيقغ يستخٖم ثمقيږ قڤثئږ باأڣصاف ثلسلڤكيغ ثمحٖٕع مڜ قبل  ط مڜ خاڋ ه٘ه ثلط
ٚثٕ ثلعامليڗ ڣ يكڤڗ  ٕث ثأف ڣ ثلصفغ ثل تصڀ  ٙع  ٙ ثلعبا ٚ ڣ يختا ش ڗ ي ڣ ثأقسام، ڣ علګ ثمقيږ  ٚثٕ  ٙع ثأف ٕث

شيڇ ثمقيږ ث ٚثٕ ت ٙع ثأف ٕث لګ  ٚثجعغ ت٘هظ  تمام قائمغ ثم ڣ ا ڣ عنٖ  ما بنعږ   ٚ ٚف ثمباش ي ثلغالظ ثمش ل٘ڬ هڤ 
هميتها، تږ يعٕڤ  ٙجغ  ي ثلقائمغ حسظ ٕ ثڗ لكل عامل مڜ ثلعڤثمل ثمحٖٕع  ٙجاػ ڣ ثأٛڣ لتحليلها ڣ تحٖيٖ ثلٖ

ٚ مناقشغ ٚف ثمباش لګ ثمش ٚثٕ  ٙع ثأف ٕث ٚثٕ ثلعامليڗب ثلتقييږ ثلنهائي مڜ   مٸ ثأف

ٚيقغ 7- ٙڬ  ااختياٙ ط ٚيقغ ٘هه حسظ : اإخبا ڣ قيږثم يختاٙ ثلط ٙع ثلصفغ   ڣ للعامل ڣصفا كٌڇ تكڤڗئ ثل ثلعبا
ٕٚ سلڤڅ ثلغالظ ي يصڀ مڜ ثلصفاػ ٛڣه مڜ صفغ كل تتكڤڗئ  .بالسلظ ڣ ابيجباإئ ما ثلف

ٙبعغ ثلتاليغ لتڤضيح ما سبڄ ٕ ثلجمل ثأ  :1ڣكمثاڋ علګ ٗلڊ نٙڤ

  ٙخصغ ثلعملب ڣقاػ  ي  ٙع   يقابل ثمڤظڀ تڤقعاػ ثإٕث

  يضاب ٜ ثأعماڋ ثمطلڤبغ منڢ، ڣ ثأعماڋ ثإضافيغ   ينج

 ي ثمشاكل ثل يصإفهاب ڗ يحٖٕ مڤقفڢ   ا يستطيٸ 

 ٙثػب ٚث ٙث علګ ثتخاٗ ثلق  ا يعٖ قإ

ٙئ  ٙتاڗ  1-2ثػ ڣتمثل ثلعبا ٕث ثمڤظڀ، بينما تصڀ ثلعبا ي  ٚغڤبغ  ٙ 3-4 .ثلصفاػ ثم ٚغڤبغ ڣ يختا ثلصفاػ غيڇ ثم
ٙع ثل تعبڇ عڜ ثإٔث ثلحقيقي  ٙ ثلعبا ي ٗلڊ يختا ٚثٕ قياسها، ڣ هڤ  ٙع ڣثحٖع تمثل ثم ٙتيڗ عبا ٚف مڜ كل عبا ثمش

حسڜ مڜ  ٙتيڗ تعتبڇ  ڣ ڣثحٖع مڜ ثلعبا ساٝ  ٙڬ ما هي ثلقيمغ ثمعطاع للمڤظڀ ڣلي٠ علګ  ٚڥ أنڢ ا يٖ ثأخ
ي ثلتقييږ ٛه  ڣ ثنحيا ڣ يقل تٖخلڢ ثلشخپ    .لكل منهما ڣ ب٘لڊ ينعٖم 

ٚجغ: - 8  ٚيقغ الڤقائع الح ي ط كبڇ عٖٕ ممكڜ مڜ ثلڤقائٸ ثل تتسبظ  ٜ عليڢ هڤ تجميٸ  ٚتك ثأساٝ ثل٘ڬ ت
ٕٚ، سڤث مڜ ٕث ثلف ي   ٚ ث ڣ فشل ثلعمل ڣ ثل ت خفاقڢ، ڣ تحٖٕ قيمغ لكل حإثغ  نجاٍ  ڣ  حين نجاحڢ 

ٕٚ بشكل  ٕث ثلف ڗ يقڤم بماحظغ  هميتها للعمل، ا يطلٸ علګ تلڊ ثلقيمغ ثلقائږ بالتقييږ ڣ يطلظ منڢ  حسظ 
ٕٚ لعملڢ، ڣ بعٖ ثانتها مڜ ه٘ث ثلتقييږ تقڤم  ٕث ثلف علګ مڜ ه٘ه ثلڤقائٸ تحٖف مڜ خاڋ  ٕقيڄ ليحٖٕ 

ٙع بتحٖيٖ ي ثلقائمغ  ثإٕث ٕثئڢ ڣ ثحتساب قيمتها  ي  ساٝ عٖٕ ثلحڤثٕف ثل حٖثـ  ٕٚ، ڣ ٗلڊ علګ  ع ثلف كفا
ع عاليغ  ٙع ڣ كفا لګ مقٖ ٚيقغ  ٕٚب ڣ تحتاه ه٘ه ثلط ع ثلف ٚه ثمعٖڋ ثأخيڇ ثل٘ڬ يعبڇ عڜ كفا ٚيغ ڣ ب٘لڊ نستخ ثلس

                                                
1
ٙيظ اتجاهاػ ,عي بڜ عماٙ  ٚاد أداء تقييږ ڣ التٖ ٚه ، ، اأف ٚجٸ سابڄ ٗك ئبت٥5 م
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ڣئ ٗ يتطلظ منهږ ماحظغ ٕقيقغ إٔث ثمٚ ٚيڜ  سا ثمباش سيڗ ڣ ٗلڊ للڤقڤف علګ ثأعماڋ ثل يقڤم مڜ قبل ثلٚ
ٙنغ ٗلڊ مٸ ثلڤقائٸ ثمحٖٕعب  خفاقهږ ڣ تحليل ثأسباب ڣ مقا ڣ  ڣسيهږ بنجاٍ   بها مٚ

ٚځ الحٖيثغ  : ثانيا  الط

ٙه علګ أساٝ سلڤكي: 1-  مقياٝ التٖ

ٚبٰ ٚيقغ تحٖيٖ ڣ تصميږ  ي ٚجغ، ڣ يتږ حسظ ه٘ه ثلط ٙه ثلبياني ڣ ثمڤثقڀ ثلح ٚيق ثلتٖ ه٘ث ثمقياٝ بيڗ ط
ڣ ثلصفغب كما يتږ  ث علګ مٖڥ ثمتاكڢ للسلڤڅ  ٕٚ بنا عمٖع لكل سلڤڅ مستقي مڜ ڣثقٸ ثلعمل ثږ تقييږ ثلف

ي ثلعمل تڤضيح ثمستڤياػ ثمختلفغ للسلڤڅ ڣ مٖڥ فاعليتها مما يساعٖ ثمقيږ عل  ٕٚ ٙبٰ تقييمڢ بسلڤڅ ثلف ګ 
 .ثنا عمليغ ثلتقييږ

ٚيقغ مقياٝ اماحظاػ السلڤكيغ:-2  ط

ٚيقغ ثلسابقغب   ٚ ه٘ث ثمقياٝ للقضا علګ عيڤب ثلط  تږ تطڤي

ٜ ه٘ه  ٚك ٚع، ڣ ت ٙنغ باأهٖثف ثمسط ٚيقغ علګ ثلنتائٌ ثمحققغ فعا مقا تعتمٖ تقييږ ثإٔث حسظ ه٘ه ثلط
ٚيقغ علګ ثإئ بثلط ٙع ڣ تقييږ ثإٔث ي ثإٕث سلڤب حٖين  ٙع باأهٖثف ڣ هڤ   ٕث

ٚيغ لسلڤكياػ ثلعمل ڣ   ڣيحٖٕ ه٘ث ثمقياٝ ثأبعإ ثلسلڤكيغ ثمتڤقعغ ثإٔث ثلفعاڋ ڣ ثل ثمثل مڤثفڄ جڤه
ڗ ڣثحٖ  ثڗ لكل بعٖ) بٖا مڜ ٛڣ ٛڣ ٚتيبهږ حسظ خم٠  ٚثٕ مڤضٸ ثلتقييږ ڣ ت يقڤم ثمقيږ بماحظغ سلڤڅ ثأف

بعإ ثلعملبحس ٙجاػ ثل يتحصل عليها ثلعامل مڜ كل بعٖ مڜ  ٚيقغ ثلسابقغ(ب ڣ مڜ ثږ تجمٸ ثلٖ  ظ ثلط

ٜ التقييږ: 3-  ٚاك ٚيقغ م  ط

ٙثػ ڣصفاػ معينغ مثل: ثلتخطيٰ ثلتنظيږ، ڣ ثلعاقاػ ثإنسانيغ بببب ثلخ،   لګ قياٝ مها ٚيقغ  تسعګ ه٘ه ثلط
ٚغږ ٙث  بتحٖيٖ مقايي٠ معينغ له٘ه ثلصفاػ علګ ثل ٚيقغ لتقييږ مٖ مڜ صعڤبغ تحٖيٖها ڣ تستخٖم ه٘ه ثلط

ٙع ثلعلياب ٚشحيڗ لإٕث ٚثٕ ثم ع خاصغ ثأف ٙيغ ڣ بصٙڤ  مختلڀ ثمستڤياػ ثإٕث

ٙع باأهٖاف: 4- ٚيقغ اإدا  ط

ڣسيڢ ڣ ا   لګ سلڤڅ مٚ ٚ لڜ يلتفـ  ٚئي٠ ثمباش ڗ ثل ٚځ ڣ تعتمٖ علګ ثلعبڇع بالنتائٌ علګ  تعتبڇ مڜ ثحٖف ثلط
ٚيقغ بعٖع خطڤثػ، هي صفات ٚ ه٘ه ثلط ڗ يحققڤه مڜ نتائٌ ڣ تم  :كااتيهږ، بل سيهتږ فقٰ بما ثستطاعڤث 

 ٌڣ ثلنتائ ساسهاب (يتږ تحٖيٖ ثأهٖثف )   ثمطلڤب تحقيقها ثل يتږ تقييږ ثلعامل علګ 

 ٖيضاب تحٖي   ثمٖع ثمتفڄ عليها 

  ڗ يتابٸ تحقيڄ ثلنتائٌب ڣسيڢ علګ تحقيڄ ثأهٖثف ڣ  ڗ يساعٖ مٚ ٚئي٠   ثنا ثلتنفي٘ علګ ثل

  ٙنغ ثلنتائٌ ثلفعليغ ثل تږ تحقيقها بتلڊ ڣ عنٖ ڣقـ تقييږ ثإٔث يتږ مقا عنٖ نهايغ ثمٖع ثمتفڄ عليها، 
يجابا ڣ تږ ثل   ٚثف ڣ ثلتنفي٘   سلباب ڣضعها عنٖ بٖثيغ ثمٖع ڣ تحٖيٖ ثانح
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ٚيقغ  5- ٙجغ:  ة36ط  د

نڢ يتږ  لګ  ڗ ڣثحٖ،  ي  ٛمنغ  ٚځ ڣ عٖع  ٚيقغ تقييږ ثإٔث بڤثسطغ كل ثمهتميڗ بڢ، بعٖع ط ي ه٘ه ثلط يتږ 
ي حمايغ  لګ ثنڢ تستخٖم  ٙع باأهٖثف، باإضافغ  ٚځ مثل ثإٕث ، ثستخٖثم عٖع ط ٜما ٚئي٠ ڣ ثل بڤثسٰ ثل

ٚيقغ بتڤفيڇ مع ٛ ه٘ه ثلط لڤماػ ٕثئمغ ڣ كاملغ مڜ عٖع جهاػ ڣ طڤثڋ ثلڤقـ يجعل ثاستفإع منها ثلسنغب تمتا
ڣسهږ،  ڗ يتږ تقييمهږ بڤثسطغ مٚ سا  كبيڇعب عيبها ثأساس  هڤ ثعًڇث٩ ثلبع٬ عليها علګ ثأخ٨ ثعًڇث٩ ثلٚ

نتاجيغ ثلعمل ڗ تستحٗڤ علګ ڣقـ كبيڇ مڜ ثلعامليڗ علګ حساب  ئب1كما يعاب عليها 

سسغب: الثالنامطلظ   دٙڣ التٖقيق الٖاخلي في تحقيق فعاليغ اأداء في ام

ٚقابغ ثلٖثخليغ  ٚ عڜ فعاليغ نظام ثل ٙي ٚئي٦  لنشا٭ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي هڤ قياٝ ڣتقٖيږ ثلتقا يعتبڇ ثلهٖف ثل
سسغ، فتطبيڄ نظام ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي كمٖخل لتقييږ ثإٔث  ٕٙ ثم ي ثاستخٖثم ثأمثل للمڤث كعمليغ مساهمغ 

ئ ٜثيا هامغ للم ٙعسسغ يحقڄ م  :2يما يلمنها  لإٕث

 سسغ ڣا يعقل شيئا منهاب ڣجڢ ثلنشاطاػ ثمختلفغ بام  ڗ ثلتقييږ يشمل 

  ٚڬ ٙثسيغ ثلفعليغ ڣ ثلبياناػ ثميٖثنيغ ڣمڜ ثږ فهڤ يعك٠ حقيقغ ما يج ساٝ ثلٖ ڗ ثلتقييږ يتږ علګ 
سسغ ئٕثخل ثم

 ي ثمجاڋ ثل٘ڬ يخصڢب ڗ ه٘ث ثأسلڤب يمكڜ تطبيقڢ ڣ ثأقسام كل  ٙثػ  ٚڬ ثإٕث  بڤثسطغ مٖي

 يضا نقا٭ ثلضعڀ ڣ ثلتميڈ فيها ح  نڢ يڤ ا  سسغ  ٚث عاما إٔث ثم ڗ كاڗ يعطي تقٖي  ڗ ثلتقييږ ڣ

ڣلڤياػ ثاصٍا ڣ ثلعاهب  ئڣمڜ يساعٖ علګ تحٖيٖ 

 ٙثػب مناقشغ ثلجهغ محل حيح ثمسا ٕٙ ڣت عإع ثمڤث  ثلتٖقيڄ بغ٩ٚ تحسيڗ ثإٔث ڣ

  ٙنغ قيمغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ه٘ث ثلعام مٸ نتائٌ ثأعڤثم ثلسابقغب ئمقا

لګ  عمليتڢڗ ٙڬ ثمٖقڄ ثلٖثخلي عنٖ ثنتها  سسغ  تعتمٖ علګ ثلنشا٭ ثلفعلي ڣثأهٖثف ثل تسعګ ثم
ٕڣئ ٕثع مڜ  ٚثقبغ كافغ ثلعملياػ تحقيقها، فالتٖقيڄ ثلٖثخلي  ٙع علګ متابعغ ڣم ٚقابغ فهڤ يساعٖ ثإث ثػ ثل

ڣ لجاڗ ثلتٖقيڄ فهٖف ثمٖقڄ  ٙع  ٚ تقٖم مجل٠ ثإٕث ٙي ڣ تقا  ٚ ٚي ٚجاتها تق سسغ، ڣمخ نشطغ ثم قسام ڣ ڣ
ٕث  ٚثٕ علګ  ڣليتاهثلٖثخلي هڤ مساعٖع ثأف ٚ لهږ ثلتحليل ڣثلتقييږ  ږمس ع لتحقيڄ ه٘ه ثلغايغ يڤف بكفا

ع  ثل تتعلڄ باأنشطغ ثل تږ تٖقيقها ئب3ڣثلتڤصياػ ڣ ثمشٙڤ

ٙنغ ثإٔث ثلفعلي بالخطٰ ڣبامعاييڇ ڣثأهٖثف   ڣعليڢ يتضمڜ نظام ثلتٖقيڄ فح٨ ڣتقييږ ثإٔث بمقا
ٚقابيغ حين يعتبڇ كل مڜ ڣثلسياساػ ثمڤضڤعغ ڣيعتبڇ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ تٖقيڄ ثإٔث  ثػ ثل ٚث هڤ تٖقيڄ ثإج

                                                
1
ٙع ،ماهٚ ثحمٖ  ٙد ادا ٚيغ امڤا ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،البش ئ424 ٥ ، ثةة2 ثاسكنٖ

2
ٚيغ بيڗ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ثلڤٕٙثػ، ه عبٖ خالٖ  ٕٙڗ، ثلڤٙثځ ٕثٙ ڣثلتطبيڄ، ثلنظ ئ٥29 2006 ثاڣلګ، ثلطبعغ ثا

3
ٕثػ، ه عبٖ خالٖ   ٚيغ بيڗ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ثلٙڤ ٚجٸ ڣثلتطبيڄ، ثلنظ ٚه، سبڄ م  64 - -65 ٥ ٗك
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ٚثجعغ ثإٔث كجٜ مڜ  ٚڥ تستخٖم م خ ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣمڜ ناحيغ  ٜث مڜ نظام ثل ج ثلسياساػ ڣثلخطٰ 
ي مجاڋ تقييږ ثإٔث  ٙع ڣح يتمكڜ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي مڜ هٖفغ  عمليغ تقييږ ثإٔث ثلكلي ثل٘ڬ تقڤم بڢ ثإث

ٚثحل عمليغ ثلتٖقيڄ ڣتمتٖ قائمغ فانڢ يتعيڗ علګ ثمس ي جميٸ م ڗ يتسمڤث بامڤضڤعيغ ڣثاستقاليغ  ڣليڗ عنڢ 
ٕٙب  ڣلغ عڜ ثستخٖثم تلڊ ثمڤث ٙع هي ثمس ٚث أڗ ثإث ٙع ٗثتها نظ ڣلياػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي لتقييږ ثإث ئمس

هٖثف م ع ڣ ثلفعاليغ ڣيتطلظ ثلقيام بها ڣضٸ  ٚثجعغ ثإٔث علګ ثلكفا ٜ م ٚتك ٙڗ بما نتائٌ ثإٔث ثلفعلي ت قبڤلغ تقا
ب  ٚثجعغ ثإٔث  فالتٖقيڄ ثلٖثخلي يعتمٖ علګ جٜ كبيڇ مڜ ثمقايي٠ ثمڤضڤعيغ لتنفي٘ م
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ٚ : امبحن الثالن سسغ ااقتصاديغ اث  التٖقيق الٖاخلي في تحسيڗ اداء ام

ٚ نظام  : ڣل اأ  امطلظ ٚقابغ الٖاخليغدٙڣ التٖقيق الٖاخلي في تطڤي  ال

ٚع  ٚقابغ نظام مفهڤم: اأڣل الف  الٖاخليغ ال

ٙيڀ عٖع هناڅ ٚقابغ لنظام تعا ٛئ ڣمڜ مختلفغ جهاػ مڜ ثلٖثخليغ ثل ٙيڀ ه٘ه ثبٚ  :نجٖ ثلتعا

ٚيڀ - ٚيكي امعهٖ عن امنبثقغ coso امنظماػ حمايغ لجنغ تع  ثنها علګ (AICPA) " القانڤنييڗ للمحاسبيڗ اام

ٚف مڜ ثمتخ٘ع ثلعمليغ ٙع مجل٠ ط ٙع ثإث ٚيڜ ڣثمڤظفيڗ ڣثإٕث  بتحقيڄ يتعلڄ بما معقڤڋئ ضماڗ تڤفيڇ ثجل مڜ ثاخ

سسغ ثهٖثف ع ڣفعاليغ ثم ٙيٚ علګ بااعتمإ ڣه٘ث ثلعملياػ، ڣكفا ئ.ت ڣثلنظږ بالقڤثنيڗ ڣثالًڈثم ثماليغ ثلتقا

ٚيڀ - ٚع تع ٚاجعغ معايير نش ٚځئ ڣكافغ تنظيميغ خطغ " : الٖڣليغ ام سسغ تتبعها ثل ڣثأساليظ ثلط  ثجل مڜ ثم

كٖ حمايغ ثصڤلها مكانيغ ٕقغ مڜ ڣثلت ع ڣتنميغ ثمحاسبيغ بياناتها علګ ثاعتمإ ڣ  ثالًڈثم ڣتشجيٸ ثلتشغيليغ ثلكفا

ٙيغ 1بالسياساػ ثإث
ئ.

ٚيڀ -  التٖقيق لتطبيق الٖڣليغ الهيئغ تع

ٚقابغ " ٚځئ ڣمجمڤٵ ، ثلتنظيميغ ثلخطغ هي ثلٖثخليغ ثل ثػ ثلط ٚث ٚف مڜ ثمطبقغ ڣثإج ٙع ط  ثاهٖثف ٕعږ بغيغ ثإث

ٚسڤمغ ٙيغ، ثلسياسغ ثحًڇثم تشمل ثاهٖثف ه٘ه لأعماڋ، ثمنظږ ثلسيڇ ثمكانيغ لضماڗ ثم  ثاصڤڋ، حمايغ ثإث

، ثلغ٤ ، ثكتشاف ثلڤقايغ ٚځئ ثلڤقـ ڣك٘لڊ ، ثمحاسبيغ ثلٖفاتٚ ثعتمإ مٖڥ تحٖيٖ ڣثأخطا  ثعٖثٕ ي ثمستغ

ئ.ثمصٖثقيغ ثمحاسبيغ ٗثػ ثمعلڤماػ

ٚقابغ ثڗ ثلقڤڋئ يمكڜ سبڄ ڣمما ٙع هي ثلٖثخليغ ثل ثػ عڜ عبا ٚث ساليظ ثج  للعمل ثلحسڜ ثلسيڇ لضماڗ تڤضٸ ڣ

ٚثجعغ ڣضبٰ ، ثاصڤڋئ حمايغ ڣمڜ ثجل كٖ ثمحاسبيغ ثلبياناػ م  علګ ڣثلعمل عليها ثاعتمإ ڣمٖڥ ٕقتها، مڜ ڣثلت

ٙيغ بالسياساػ ضماڗ ثلتمسڊ  .ثمڤضڤعغ ثإث

ٚع الثاني ٚقابغ الٖاخليغ: الف  دٙڣ التٖقيق الٖاخلي في تقيږ نظام ال

سسغ  ي م ثػ ڣثلتعليماػ ثمعمڤڋ بها  ٚث ٚځ ثلعمل ڣثإج ٚحلغ ثلتقييږ يقڤم ثمٖقڄ بتقييږ كل ط صٖ قخاڋ م

لڊ ح  ٙع تقييږ ه٘ث ثلنظام ٗڣ ٚڣ كٖ هنا علګ ض ٙها علګ ثلحساباػ ڣثلقڤثئږ ثماليغ ، ڣينبغي ثلت ثا ثلڤقڤف علګ 

سسغ مڜ خاڋ ) للمٖقڄيتسن  ي ثم ٚقابغ ثلٖثخليغ  ثػ نظام ثل ٚث ج ( 5فح٨ ثلحساباػ ، ڣيتږ تقييږ 

 خطڤثػ ڣهي :

ئ

                                                
1
ٚثػ للتٖقيڄ ثلٖڣلي ثمعياٙ  ٚقابغ ثمخاثطٚ تقٖيٚ" حڤڋئ محاض  علګ متاٍ لٖثخليغ ڣثل

 http ://ia341043.us.archive.org/0/item/isas12000/400.pdf 
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ٚاءاػ :-ت   جمع اإج

ٚف ع مٖقڄيقڤم   ٚقابغ بجمٸ ڣثلتع سسغ ڣثل ين٨ عليها نظام ثل ي ه٘ه ثم ثػ ثمعمڤڋ بها  ٚث لګ مختلڀ ثإج

ئ1بثلٖثخليغ ثلخا٥ بها

ٙاػ الف -2  ڗ  ثمٖقڄيحاڣڋ  ږ :هاختبا كٖثنا ه٘ه ثلخطڤع فهږ ثلنظام ثمتبٸ ڣعليڢ  لڊ عڜ  يت نڢ فهمڢ ٗڣ مڜ 

حسڜ تلخيصها بعٖ تتبعڢ للعمليغ ،  ٜثئها ڣ ج نڢ فهږ كل  كٖ مڜ  ڬ يت ٙثػ ثلفهږ ڣثلتطابڄ  ٚيڄ قيامڢ باختبا ط

ٙنها  ٜبائڜ ڣيقا خ٘ ثمٖقڄ بع٬ طلبياػ ثل ٜبائڜ ي ثلسلٸ كما  تسليږ بسنٖثػففي ثمثاڋ ثمعطى )عمليغ ثلبيٸ لل

ٚٙع ڣب ٙنها بفڤثتيڇ ثلبيٸ ثمح ع ثلهٖف مڜ يقا هميغ محٖٕڣ ٙ ٗڣ  ڗ ه٘ث ثاختبا ٕٚ عبڇ ثأماكڜ ثمعينغ ،  ٚكاػ ثلج تح

كٖ مڜ حسڜ تطبيقڢ  حسڜ تلخيصڢ ڣلي٠ ثلهٖف منڢ ثلت نڢ  ٚث مڤجٕڤ ،  ٚثقظ مڜ ثإج كٖ ثم ثئڢ هڤ ت ئبٙڣ

ٚقابغ الٖاخليغ : -3  التقييږ اأڣلي لل

ٚثه مبٖئيا  بااعتمإ علګ ثلخطڤتيڗ ثلسابقتيڗ يتمكڜ ثمٖقڄ مڜ ٚقابغ ثلٖثخليغ باستخ ڣلي لل عطا تقييږ 

سئلغ يكڤڗ  ٙع تتضمڜ  ڬ ثستما ي ثلغالظ ثستږ مغلقغ  ي ه٘ه ثلخطڤع  ثلنقا٭ ثلقڤع ڣنقا٭ ثلضعڀ تستعمل 

ي نهايغ ه٘ه ثلخطڤع تحٖيٖ نقا٭ فڤع ثلنظام ڣنقا٭ ضعڀ  ڣا، ڣعليڢ يستطيٸ ثمٖقڄ  ما بنعږ  ثلجڤثب عليها 

ٙثسغهڤ ٗلڊ مڜ  ٚيغ للنظام محل ثلٖ ڬ مڜ ثلناحيغ ثلنظ ئبحين ثلقصٙڤ 

ٙيغ: -4  ٚا ٙاػ ااستم  اختبا

ڗ نقا٭ ثلقڤع  كٖ ثمٖقڄ ب ي ثلڤثقٸ ڣبصفغ  لثمتڤثصيت ڬ مطبقغ  ي ثلتقييږ ثأڣلي للنظام نقا٭ قڤع فعا  ليها 

ثػ ثل  ٚث ڗ ثإج ڗ يكڤڗ علګ يقيڗ ب ي تسمح للمٖقڄ ب هميغ قصڤڥ  ٚع  ثػ مستم ٚث ج ٙ  مطيقڢٙثقيها  ٚث باستم

ئب2ڣا تحمل خلا

ٚقابغ الٖاخليغ :  -5   التقييږ النهائي لنظام ال

ٚقابغ ثلٖثخليغ ) مڜ خاڋ ( Evaluation définitive du contrôle internéيقڤم ثمٖقڄ بالتقييږ ثلنهائي ثلنظام ثل

سسغ ٚقابغ ثلٖثخليغ م ٙيغ ، ڣه٘ث عنٖ  NCA ثلڤقڤف علګ نقا٭ ثل ٚث ٙثػ ثاستم ڣسڤ سيڇه باعتمإه علګ ثختبا

لګ نقا٭ ثلضعڀ ثل تكڤڗ مڜ تصٙڤ ثمٖقڄ  ڣ عٖم تطبيڄ نقا٭ ثلقڤع ، ه٘ث باإضافغ  ثكتشافڢ سڤ تطبيڄ 

ليها عنٖ ثلتقييږ ثأڣلي ل٘لڊ ثلنظام ،ڣبااعتمإ علګ ثلنتائٌ   ليها )نقا٭ ثلضعڀ ڣنقا٭ لثمتڤثصثل تڤصل 

ي ڣثيقغ شاملغ  ثمٖقڄثلقڤع ( يقٖم  ٙ ٗلڊ علګ ثمعلڤماػ ثماليغ ، مٸ  Document de synthèseحڤصلغ  ثا مبينا 

ٚقابغ ثلٖثخليغ يقٖمڢ  ٚ حڤڋ نظام ثل ٚي ثػ ، ڣتمثل ه٘ه ثلڤثيقغ بمثابغ تق ٚث تقٖيږ ثقًڇثحاػ فصٖ تحسيڗ ثإج

سسغ ثاقتصإيغ ، ٙع ثم ٕث لګ   ثمٖقڄ 

                                                
1
حڜ، ثلفتاٍ عبٖ  ٚثجعغ ٛيٖ، ثبڤ خليفغ كماڋ ثل سسغ ڣعما، علما ثم ٙيغ، ثلجامعغ شباب م ئ83ت-82ت٥.٥ 1991 ثاسكنٖ

2
سسغ ثاقتصإيغ بكليغ ثلعلڤم ثاقتصإيغب جامعغ مستغانږ ب  ي تحسيڗ ثٕث ثم يغ ب ٕٙڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي   ٥39ثتة2-تتة2بتڤثتي  هٙڤ
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ٚاٙامطلظ الثاني ئ: مساهمغ التٖقيق الٖاخلي في سير عمليغ اتخاٗ الق

ي سسغ فتتمثل  ي ثم  ٙ ٚث ي عمليغ ثتخاٗ ثلق هميغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  ئ:ئ1ڗ 

ٙ بااعتمإ عليها  ٚث حيحغ حين تمكڜ متخ٘ ثلق ساسيا للمعلڤماػ ثلٖقيقغ ڣثل ٚجعا  يعتبڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي م

ساٝ متيڗ،  ٙ مبنيغ علګ  ٚث ئڗ يتخ٘ ثلق

  ،ٚيغ ٚ ثمٖي ٙ )مٖي ٚث ڣ حسظ متخ٘ ثلق سسغ  ٚ ثم ٙيغ ثل يقٖمها ثمٖقڄ ثلٖثخلي مٖي ثلخٖماػ ثاستشا

ٚٵ(ب حغ ،لٙئي٠ ثمص  ٙئي٠ ثلف

  ساٝ ثلخٖماػ ثل ٙثػ ثمتخ٘ع علګ  ٚث  يقٖمهابيضمڜ نسبيا نجاٍ ثلق

   ٚقابي ٚث لطبيعغ عملغ ثل ٚبح ڜللمستفيٖينظ ٛيإع ثلتٖفڄ ثلنقٖڬ ڣتحقيڄ ثل  معلڤماػ تساعٖهږ علګ 

سسغ ؛  فٸ قيمغ ثم ئٙڣ

  ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ٚ ٚبح  معلڤماػ تساعٖهږ مڜ ڜللمستفيٖييڤف ٛيإع ثلتٖفڄ ثلنقٖڬ ڣتحقيڄ ثل علګ 

سسغ فٸ قيمغ ثم  ٙڣ

  ع ڣفعاليغ مڜ ٙثػ ٗثػ جٕڤ ٚث ٙع مهامڢ ڣتڤفيڇ ثلجڤ ثمائږ اتخاٗ ق ٕث ي  يساعٖ ثمستڤڥ ثلتنفي٘ڬ 

ٙ ڣصعڤباػ ثل تتخل  ٚث ع ثلق لڊ مڜ خاڋ تنبيڢ مڜ حين مستڤڥ خطٙڤ تباٵ تڤصياػ ثمٖقڄ ٗڣ خاڋ 

ٛمغ لضماڗ عمليغ تنفي٘ه ڣعڤثقظ  ٕٙ ثلا ٚثٙ يبيڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي كيفيغ ثستغاڋ ثمڤث فشل ثلق

عطا ٙيڢ فيما يخ٨  ڬ  ٚيغ لتحقيڄ ثأهٖثف  ٕٙ بش ڣ مڤث ٙ ماليغ  ي ثلعمل سڤث كانـ مصإ  ٙ ٚث ثاستم

ٚيغ؛ ٕٙ ثلبش يضا فيما يخ٨ ثمڤث ٙ ماليغ غيڇ مستغلغ ڣ ٙثػ ثماليغ مڜ خاڋ ثقًڇثٍ مصٖ ٚث  ثلق

 ثلت ٚ ٙثػيڤف ٚث ٙثػ علګ ثمستڤڥ جميٸ ثمصالح مثل: ق ٚث  ٖقيڄ ثلٖثخلي معلڤماػ علګ ثتخاٗ مختلڀ ثلق

ٙثػ تخ٨  ٚث يضا ، ق ٙ ثلتمڤيل ڣثلتمڤيڜ  ٙثػ تخ٨ مصإ ٚث ٜڣڗ ، ق ٙثػ تخ٨ ثمخ ٚث  ثختياٙئتسڤيقيغ ، ق

ٙثػ تخ٨ ثإن ٚث ڣ تكلفغ بببثلخ(، ق ٚ ثلبيٸ  ي تحٖيٖ سع ٚځ ثمحاسبيغ ثمناسبغ مثل :  تاه مثل تحٖيٖ ثلط

ي عمليغ ثإنتاهببب ثلخ(؛ نتاجها منڢ ، ثمڤثٕ ثأڣليغ ثلٖثخلغ  ئثمنتٌ ڣثلكميغ ثل سيتږ 

ثػ  ٚث ج عٖثٕ  ٚع حڤڋ مڤضڤٵ ثلعمليغ ڣ عطا نظ ل٘لڊ ثمڤضڤٵ ا ،  ثمناسبغڣتبٖ عمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ب

ڣ ثلتصٙڤ يتږ تشخي٨ ثلڤضٸ ثمحيٰ ب ٚع  ٚ فمڜ خاڋ ه٘ه ثلنظ ٙجغ ثلخط ٙجيا ڣتحٖيٖ ٕ امڤضڤٵ ٕثخليا ڣخا

ٛمغ ل٘لڊ ، ثږ يبٖ | ثمٖقڄ  ثسًڇثتيجيغثلناجږ ، ڣمڜ ثمغ ڣضٸ  ثلقيام بعمليغ ثلتٖقيڄ ، لتليها ڣضٸ ثلخطغ ثلا

عٖثٕ  ٚع  ي كل م ٙع ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣ ٕث ڣڋ علګ  ٚ ثمس بتنفي٘ ثلخطغ مٸ ضبٰ ثإٔث ڣيتږ ٗلڊ مڜ قبل ثمٖي

ٚ حڤڋئ ٚي ما تږ ماحظتڢ ڣتقٖيږ ثاقًڇثحاػ ثمناسبغ ، فينتٌ ب٘لڊ ڣمڜ خاڋ كل ه٘ه ثلخطڤثػ معلڤماػ  تق

                                                
1
ٚثٙ   ي تحسيڗ ثلق ٚع نيل  فاطمغ بلعڤه ب ٕٙڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  ٚع ببم٘ك ئت3-٥35-5تة2-4تة2شهإع ماسًڇ ببسك
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ع ڣفعاليغ ب ٙثػ ٗثػ جٕڤ ٚث عٖثٕ ق ي  ٙ ڣتسهږ ب٘لڊ  ٚث هلغ اتخاٗ ثلق ئ م

 تحٖيٖ امشكلغ -ت

ٚثٙ علګ جميٸ ثمستڤياػ ، ڣه٘ث مڜ خاڋ  ي عمليغ ثتخاٗ ثلق ي هناڅ ٕٙڣ مهږ للتٖقيڄ ثلٖثخلي  ثمساعٖع 

س ي ثم ڬ جهغ كانـ  سغباكتشاف ثمشاكل ثمحيطغ ڣثمتڤثجٖع  ح يتسن لها مڤثجهتها ، مهما كاڗ نڤعها ڣمڜ 

ٚ حسظ نڤعڢب  ٚف مٸ كل خط ٚيقغ ثلتص نها تحٖٕ ط ڣ ثلٖثخل ، كما  ٙه  ئمڜ ثلخا

 يجاد امشكلغ :  -2

ڗ يكڤڗ هناڅ مشك  ٙ ٚث ٚيغ لڤجٕڤ ثلق ٚ ثلجڤه ڬ ڗ مڜ ثلعناص كٌڇ مڜ حل ،  ڗ يكڤڗ  لغ تتطلظ حا معينا ، ڣ

ڗ ڣجٕڤ ثمشكلغ  ٙ ثلحل ثأفضل مائمغ ، ل٘ث ف ٙثستها ڣتقڤيمها ح ثختبا ٍٚ ثلنقا١ ڣيتږ ٕ حلڤڋ متعٖٕع تط

ي ٗثتها ، بل تصبح  ڗ ثمشكلغ ثل لي٠ لها سڤڥ حل ڣثحٖ ا تعٖ مشكلغ  ٙث حڤلها ، ٗلڊ  يقتض  تبايڜ ثآ

ڗ ثلغالظ ڣثلٖعږ حقيقغ ابٖ م ڗ تڤجٖ مشكلغ لي٠ لها سڤڥ حل ڣثحٖ بل   ٙ ڜ ثلتسليږ بها ، ڣلكڜ مڜ ثلنإ

ٜثيا ڣعيڤب ئب1هڤ ڣجٕڤ عٖع بٖثئل لكل مشكلغ ڣلكل بٖيل منها م

 تقييږ ڣتقڤيږ البٖائل: -3

 ، ٙ ٚث ڬ ق هميغ كبڇڥ قبل صنٸ  ها  عطا ٚثحل ثل يجظ  هږ ثم ٗلڊ أڗ ڗ تقييږ ڣتقڤيږ ثلبٖثئل تعٖ مڜ 

بعإ  نڢ يتږ تحٖيٖ  ي ثمستقبل ، بمعن  م ا  ٗث كاڗ سينجح  تقييږ ثلبٖثئل ثږ تقڤيمها هڤ ثل٘ڬ سيحٖٕ ما 

ي حلګ ٗلڊ ثمشكل ، كي يتسن ثختياٙ ثلبٖيل ثمناسظ ڣثل٘ڬ سيعطي  كل ثلبٖيل )ثلسلبياػ ڣثايجابياػ( 

ي حٖ ٗث قل عڤثقظ غيڇ ثلسليمغ ، ه٘ث  ٙع ثأهٖثف بفضل ثلنتائٌ ب ٚڣ هميغ ڣض لګ  ئتڢ يشيڇ 

ٙ البٖيل أڣ الحل اأفضل -4  ئ : اختيا

ٙ يمكنڢ مڜ بلڤٹ ثلهٖف ڣحل ثمشكلغ ثلقائمغ ، هنا  ٚث لګ ق ي نهايغ ثمطاف هڤ ثلڤصڤڋ   ٙ ٚث ڗ هٖف متخ٘ ثلق

ي ٗلڊ بمجمڤعغ م ٙ ثلحل مڜ بيڗ عٖع حلڤڋ مقًڇحغ )متاحغ( مستعينا  ٙ باختيا ٚث ڜ ثمعاييڇ ، يقڤم متخ٘ ثلق

 ٙ ي ثاختيا ٙجغ كبيڇع مڜ ثمڤضڤعيغ  ٕ ٚ ئبتڤف

ٚاٙ -5   : تنفي٘ الق

ٚحلغ ثلتنفي٘ ، ڣهڤ  لګ م ٙ ثلبٖيل ثأفضل مڜ بيڗ ثلبٖثئل ثل تږ تقييمها ، يصل  ٚث ڗ حٖٕ متخ٘ ثلق بعٖ ما 

ٙ ابٖ  ٚث ٩ٙ ثلڤثقٸ ، ڣلنجاٍ عمليغ تنفي٘ ثلق لګ مڜ يقڤم بتنفي٘ه علګ   ٙ ٚث ي ڣصڤڋ ثلف ٚڣ٭  ٚ بع٬ ثلش مڜ تڤف

ٙ ثمتخ٘ ڣهي :  ٚث ئثلق

  ييٖث مڜ قبل ثل٘يڜ ٙ حماسا مسانٖع ڣت ٚث ڬ يلقي ثلق ع  ٙ قابا للتنفي٘ باإمكانياػ ثمڤجٕڤ ٚث ڗ يكڤڗ ثلق

                                                
1
ٚه ٥  ٚجٸ سابڄ ٗك ٚثٙبم ي تحسيڗ ثلق ئ84-83فاطمغ بلعڤه ب ٕٙڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي 
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ئيقڤمڤڗ بتنفي٘ه ب
 ٌڣنتائ ٙ ثا لګ  ساسا  لڊ يعٕڤ  كٌڇ ثمماػ ثستهاكا للڤقـ ، ٗڣ ٙ قٖ تكڤڗ  ٚث  ڗ خطڤع تنفي٘ ثلق

ي طياتڢ ثلتنفي٘ هميغ ڣجٖڣڥ ما لږ يتضمڜ  ٙ ثمحكږ لڜ يكڤڗ ٗث  ٚث ڗ ثلق سسغ ، ڣعليڢ ف ئعلګ ثم
ئساٝكيفيغ تنفي٘ه مڜ 

 ئحغ؛ لعٖم تعا٩ٙ ثمص
 ٚيڜ ٙ لأخ ٚث يصاڋ ثلق ڣليڗ عڜ  ٙ ڣثمس ٚث ع ؛ : كيفيغ ڣمٖڥ فهږ منف٘ ثلق ٚ ڣثمكاف ئيجابيغ عامل ثلخط
 ڣئ ٙ ڣ ث للمس ٚث ٚيڜ يڗلكيفيغ ڣمٖڬ فهږ منف٘ ثلق ٙ ثاخ ٚث ئعڜ ثيصاڋ ثلق
 

ځ فقٰ ، ل٘ث  ٙث علګ ٙڣ ٚث ٗث يتږ تنفي٘ه علګ ثلڤجڢ ثمطلڤب ا يتعٖڥ كڤنڢ ق  ٙ ٚث مما سبڄ يمكڜ ثلقڤڋ باڗ ثلق
 ٙ ٚث ليڢ ، قٖ يكڤڗ ثلق جلها تږ صنعڢ ڣثلڤصڤڋ  ٙ ح يتسن تحقيڄ ثأهٖثف ثل مڜ  ٚث يجظ تنفي٘ ٗلڊ ثلق

ا  ٙ ثمتخ٘ جيٖث هڤ ثأفضل ،  ٚث لګ ثلحكږ ثلٖڣلي حڤڋ ثلق ٕڬ  ٚيقغ ثل نف٘ها كانـ غيڇ مائمغ ، مما ي ڗ ثلط
ٚيقغ ثل نف٘  لګ ثلط ٙه غيڇ سليږ ، بينما يعٕڤ عٖم مائمغ ه٘ه  ڗ ثلبٖيل ثل٘ڬ تږ ثختيا نڢ غيڇ جيٖ ڣ ثمتخ٘ ب

ڗ يكڤڗ ٗلڊ ب ٙ ڣمڜ ثممكڜ  ٚث ٚيقغ ثل ينف٘ بها ه٘ث ثلق ٚثعاع ثلط مساعٖع قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي بها ، ل٘ث م
سسغ ب ي ثم  ڣه٘ث بحكږ طبيعغ نشاطها ڣتعاملها مٸ جميٸ ثمستڤياػ 

 سادسا : امتابعغ ڣالتقڤيږ 

ٚجڤ تحقيقها  ٙنتها بالنتائٌ ثل كاڗ ثم ليها ڣمقا يغ للنتائٌ يتږ ثلتڤصل  سسغ ثلفعالغ تتضمڜ قياساػ ٕٙڣ ڗ ثم
هميغ  ٛڗ ، ڣمڜ هنا تتضح مٖڥ  ٚث بع٬ ثلتغيڇثػ ثل تكفل تحقيڄ ثلتڤث ج ٚثف ڣجظ  ٗث ما ڣجٖ ثنح ، ف

ي  حٖثف تحٖيٖ ثأهٖثف ڣثل بمڤجبها يتږ تقييږ مستڤڥ ثإٔث ، ڣ حالغ عٖم تڤثفڄ ثلنتائٌ ثمطلڤبغ ، يجظ 
نڢ  ڣ تغييڇ ثأهٖثف لڤ ڣجٖ  عإع صياغغ  ڣ ح  ٚثحل تنفي٘ه  ي م ڣ  ٙه ،  ي ثلحل ثل٘ڬ تږ ثختيا ٙبما  ٚثػ  ثغ
ٙثتڢ ح  حيح مسا ٙ بالكامل ڣت ٚث عإع صياغغ نسڄ صنٸ ثلق مڜ غيڇ ثممكڜ تحقيقها ففي ه٘ه ثلحالغ يجظ 

ع يتسن تحقيڄ ثأئ ٜٕثٕ ٕٙڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣه٘ث ثلكڤڗ  اما سبقهٖثف ثمنشٕڤ ي ه٘ه ثلخطڤع بال٘ثػ ي  ،
ٙثػ  ٚث ٙثػ ثمتخ٘ع ڣتعمل علګ تقييږ تنفي٘ ثلق ٚث ٚقابي ، بحين تعمل علګ تتبٸ علګ تنفي٘ه ثلق طبيعغ عملها ثل

خ ٚ نهائي ه٘ث مڜ جهغ، ڣمڜ جهغ  ٚي ي شكل تق ٙكغ ثلتٖقيڄ ثمتخ٘ع لًڇفٸ نتائٌ ه٘ث ثلتقييږ  ٚڥ ڣبحكږ مشا
ٙ ثلبٖيل ثأفضل بببب ،  ڣ ثلخطڤثػ ثلسابقغ مڜ تحٖيٖ للمشكلغ ثږ للبٖثئل ثږ ثختيا ٚثحل  ي جميٸ ثم ثلٖثخلي 
ث  ڗ للتٖقيڄ ثلٖثخلي ٕٙڣ ٙثػ ثمتخ٘ع ، فاحٴ مڜ خاڋ كل ه٘ه ثلخطڤثػ  ٚث ڗ يجعل ه٘ه ثلق نڢ  مڜ ش

ٚقغ نڢ يجظ ثلتف ا  ي كل خطڤع ،  بيڗ ثمعلڤماػ ثمختلفغ ڣثل تستخٖم مڜ قبل مستڤياػ مختلفغ مڜ  سامي 
ٙ ثمتخ٘  ٚث ٙع ، حسظ ثلطبيعغ ثلهيكلغ ثلق ئبثإٕث

 ٙ ٚث ثنا عمليغ ثتخاٗ ثلق ڗ ثمٖقڄ ثلٖثخلي يقٖم خٖماػ ڣمعلڤماػ  مما سبڄ نستنتٌ مڜ كل ه٘ه ثلخطڤثػ 
جل  ٚجڤع ضمڜ ثلسيڇ مڜ  ڗ حسڜ سيڇ ثلعمل حاسظ ثأهٖثف ثم كٖ مڜ  جل ثلت حٖٕڣ ثلقانڤنيغ ڣمڜ 
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ٙث يقڤمڤڗ بڤثجباتهږ ضمڜ ثلحٖٕڣ ثمسمٍڤ بها ڣكما يمليڢ ثلنظام ثلٖثخلي للمڤسميغ ه٘ث مڜ  ثمڤظفيڗ ڣثمٖ
س تباعها مڜ قبل ثم ڣليغ يجظ  ٚث تٖقيڄ ثلعملياػ يعتبڇ كخطڤع  ج ڗ  ٚڥ ف خ ، ساػناحيغ ب ڣمڜ ناحيغ 

ٚث ت ج ٜمغ ب ٚكاػ ثمل ٙجييڗ ، ٗلڊ كڤڗ عمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثلش ٖقيڄ لحسابها قبل ڣصڤڋ ثمٖققيڗ ثلخا
ڬ مشاكل محاسبيغ قٖ تعٌڇ عمليغ ثلتٖقيڄ  ڣ  ٚقابغ ثلٖثخلي  ي نظام ثل ڬ قصٙڤ  سڤف تساعٖ علګ كشڀ 

سسغ ٙيا م ٙجي مڜ منح ثم ڣ تمنٸ ثمٖقڄ ثلخا ٙجي  ثل يقٖمها  انٖث لبياناتها ثماليغ ڣمڜ بيڗ ثلخٖماػسثلخا
ٙع  ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي لإٕث

 : امڤضڤعي التأكٖخٖمغ -ت

ٚ ڣثأنظمغ ڣعملياػ ثلحڤكمغ  تقڤيږهي فح٨ مڤضڤعي لإٔلغ بغ٩ٚ تڤفيڇ  ٙع ثمخاط ٕث مستقل لفعاليغ ڣكفايغ 

ٙع ب  باإٕث

ٙيغ:  2-  الخٖماػ ااستشا

ئ ع ثل تقٖم لڤحٖثػ تنظيميغ ٕثخل ثم ٙجها ، ڣتحٖٕ طبيعغ نطاځ ه٘ه سسڣهي عملياػ ثمشٙڤ ڣ خا غ 
ضافغ قيمغ للڤحٖع ڣتحسيڗ ، عمليتها ب ڣباإضافغ لهاتيڗ  ٚكاػ ، ڣثلهٖف منها  ثلعملياػ بااتفاځ مٸ تلڊ ثلش

ٚڥ يقٖمها ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣهي: خ  ثلخٖمتيڗ هناڅ خٖماػ 

  ٙع بالتڤجهاػ ڣثلنصائح ثمتعلقغ باإٔث ڣثلنظام ثلٖثخلي؛ ٜڣيٖ ثإٕث  ت

 سسغ ؛ ثػ ثمتبعغ تتفڄ مٸ سياساػ ثم ٚث ٗث ما كانـ ثإج  تقييږ 

  سسغ ي ثم تباعها ڣتطبيقها  ٗث كانـ ثلسياساػ ثمڤضڤعيغ يتږ   بتقييږ ما 

ي ثلڤاياػ ثمتحٖع  ٙع عڜ معهٖ ثمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ  ڣلقٖ حٖٕػ معاييڇ ثإٔث ثمن للتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلصإ
ٚيكيغ ، هٖف ثلتٖقي ئثأم عضا ثم ي مصإما عإع جميٸ  ٚئي٦  يتمثل  ٕيغ سسڄ ثلٖثخلي ثل غ علګ ت

ٜڣيٖهږ بالتحلياػ ڣثلتڤصياػ ڣثمعلڤماػ ثل تهږ ثأنشطغ ثل يتږ  لڊ مڜ خاڋ ت ڣلياتهږ بفعاليغ ، ٗڣ مس
ٚثجعتها لګ ما  م  يليه٘ث باإضافغ 

 ٕٙكغ ثإ ي تخطيٰ ثاسًڇثتيجياػ ڣتڤفيڇ ٛيإع قيمغ ثمنظمغ ڣتحاميڗ عملياتها مڜ خاڋ مشا ٙع  ث
ي تنفي٘ ثاسًڇثتيجياػ ؛   ثمعلڤماػ ثل تساعٖها 

  ٙع ثمخاطٚ؛  ڣتحسيڗتقڤيږ ٕث  فعاليغ 

 سيڗ فعاليغ ؛ تحڣئ تقڤيږ 

 ٚثقبتها ب سسغ ڣم نشطغ ثم  تقڤيږ ڣتحسيڗ فعاليغ عملياػ تڤجيڢ 
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ٙ  : امطلظ الثالن  الحڤكمغ دعږ في الٖاخلي التٖقيق دڣ

ٚع ااڣل  ٚيڀ الحڤكمغ : الف  تع
ٚي٬ مفهڤم عڜ ثلحڤكمغ تعِبڇ ٙئ بٖ ع ٚث ئ يتبلڤ خ ٚيڀ يڤجٖ ڣا م  ثلباحن ياحٴ حين عاميا عليڢ ڣمتفڄ شامل تع

ٚيفاػ عٖع ڣجٕڤ ٙع للحڤكمغ تع ٚها ڣجهغ كل جهغ تبيڗ حين جهاػ عٖع عڜ صإ ها نظ  عڜ ثلخا٥ ڣتصٙڤ

ٚيڀ ضمڜ ثلحڤكمغ ٚيفاػ معظږ بيڗ يجمٸ ڣلكڜ ثلتع  ثل ڣثلهياكل ثلسياساػ تشمل نها علګ ثتفاقها ه٘ه ثلتع

ٚثقظ ثمنظماػ بها تٖيٚ ػ نشطتها ڣت ٕٙ ڣبٖ ٚيفاػ ه٘ه تتڤث ٚيڀ بٖثيغ ئ ثلتع ٚيٚ ڣضعڢ ثل٘ڬ بالتع ٙڬئ تق  حين كإ

ٚف ٚيٚ ع نها ي ثلحڤكمغ ثلتق ٙع تتږ خالڢ مڜ ثل٘ڬ تثلنظام ب قابغ ٕث ٚكغ عماڋ ٙڣ ٙػ ثلش شا ئ1نف٠ت ڣ

ٚفـ كما نها ثلٖڣليغ ثلحڤكمغ ثاقتصإيغ ڣثلتنميغ ثلتعاڣڗئ منظمغ ع ئ: ب

ٙع بيڗ ما ثلعاقاػ مجمڤعغ" سسغ، ٕث ٙتها، مجل٠ ثم ٚڥ ثل ڣثلجهاػ مساهميها ٕث سسغ، ثهتمام لها ثأخ  بام

ح ثل ثلًڇكيبغ يبيڗ نڢ كما سسغ ڣثلڤسائل هٖثف خالها مڜ تڤ ٚثقبغ ثأهٖثف تلڊ لتحقيڄ ثم ئ . تحقيقها ڣم

س٦  ثلتحكږ ڗ ٙع مجل٠ مڜ لكل ثل٘ڬ يڤفٚ هڤ ثلجيٖ ثم ٙع ثإٕث ٕث سسغ ڣ  لګ للڤصڤڋئ ثمناسبغ ثلحڤثفٜ ثم

سسغ، مصلحغ ي ثل هي ثأهٖثف ٚثقبغ عمليغ يجإ ڣيسهل ثم سساػ يساعٖ ڣبالتالي فاعلغ، م  ثستغاڋ علګ ثم

ٕٙها ع مڤث ئ. "بكفا

ٚع الثاني ٙ  : الف  الحڤكمغ دعږ في الٖاخلي التٖقيق دڣ

ثػ تشيڇ ٙئ يساهږ ثلٖثخلي ثمٖقڄ ڗ لګ ثلحٖيثغ ثلتطٙڤ ٚكغ حڤكمغ ي كبيڇ بٖڣ ٚثقبغ سڤث ثلش  ثأهٖثف تحقيڄ م

ٚكغ تضعها ثل ي ثلش ح ڣقٖ ثأهٖثف ه٘ه لتحقيڄ تتبناها ثل ڣثأساليظ ثلخطٰ تقييږ ڣ  ثمٖققيڗ معهٖ ڣ

ٚسم مڤقفڢ ي ثلٖثخلييڗ ٚغږ ثلحڤكمغ مڤضڤٵ ڗ لګ ثلحڤكمغ مڜ ثل  مٸ كبيڇ بشكل يتقاطٸ نڢ ا تعقيٖه مڜ ڣبال

ئب ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ يعالجها ثل ثلقضايا مڜ كثيڇ

ٙػ ڣقٖ ٙثساػ مڜ ثلكثيڇ شا ع ڣتحقيڄ ثلحڤكمغ عمليغ ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ هميغ لګ ثلعالږ مستڤڥئ علګ ثلٖ  جٕڤ

ٙيٚ ٚيڀ ثلحٖين ليڢ شاٙ ما ڣه٘ث ثماليغ، ثلتقا  ثلٖثخلييڗ، ثمٖققيڗ معهٖ عڜ ثلصإٙ ثلٖثخلي للتٖقيڄ ثلتع

ٙئ ٛمغ ثلتڤصياػ تقٖيږ ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ مساهمغ ي يكمڜ هنا ثلٖثخلي للتٖقيڄ ثمنشٕڤ ڣثلٖڣ ٙع ثلا  ڣ لإٕث
ٙع مجل٠ ٚكغ كانـ ٗث ما يخ٨ فيما ثلتٖقيڄ للجنغ ڣ ثإٕث  مخاطٚ هناڅ ڗ ڣ ثأهٖثف تحقيڄ باتجاه تسيڇ ثلش

ٚكغ، تڤثجڢ ڣعڤثئڄ نڢ مڜ ڣه٘ث ثلش ٙع ثلحڤكمغ قڤثعٖ نصـ حين ثلڤكالغ، تكاليڀ يخف٬ ڗ ش  عڜ ثلصإ

ٙع مجل٠ ڗ علګ ثاقتصإيغ ڣثلتنميغ ثلتعاڣڗئ منظمغ ٚع مٸ ثاتصاڋ مكانيغ لڢ ينبغي ثإٕث  ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ٕثئ
ٚكغ ٚها ڣتلقي ثلش ٙي ٚڥئ ، مباشٚ بشكل تقا ٕث يقڤم ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ڗ لګ ڣي ه ب ٙه ٕٙڣ ٚثف حٖ باعتبا  ثأط

ٚئيسيغ ثمسئڤلغ 2ثتجاهيڗ خاڋ مڜ ثلحڤكمغ ٕعږ عڜ ثل
: 

                                                
1
ٚكاػ، حڤكمغ خضٚ، علګ ثحمٖ  ٙيغ، ثأڣلګ، ثلطبعغ الش ئ، 81 :٥ ٥ ، 2012 ثلجامعي، ثلفكٚ ٕثٙ مصٚ، ثإسكنٖ

2
ٙئ يڤسڀ سعيٖ يڤسڀ  ٚسالغ ثمالي ثإٔث ضبٰ ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ڣظيفغ ثمٖللب ٕڣ ٙڬب ثل ٙجغ علګ للحصڤڋئ ثستكماا ئ ڣلإٕث  ي ثماجستيڇ ٕ

ٜع  ثإساميغ ڣثلتمڤيلب ثلجامعغ ثمحاسبغ ئت8ب٥م 2007 - ڝ 1428 غ
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ٙع مجل٠ مساعٖع :اأڣل  ااتجاه ٙع ثلتٖقيڄ ڣلجنغ ثإٕث ٚثف ثلٖثخليغ مڜ ڣهي ثلتنفي٘يغ ڣثإٕث  عڜ ثمسئڤلغ ثأط

ها ٕث ي ڣقڤثعٖها ثلحڤكمغ تنفي٘ ٙثػ تقٖيږ خاڋ مڜ بفاعليغ ٕٙڣ  ثمختلفغ ثمڤثضيٸ ي خٖماػ ثاستشا

ئ.للتشغيل

ه ثلقيام :الثاني ااتجاه ٚتبطغ ڣتقييږ ثمخاطٚ ڣتحليل متابعغ ي ڣظيفتڢ مضمڤڗئ مٸ يتفڄ ثل٘ڬ بٖٙڣ  بالتنظيږ ثم

ٚقابغ ٚيٚ مڤثجهتها، ثمائمغ ڣثل كيٖ تقٖيږ خٖماػ خاڋ مڜ ٗلڊ عڜ ڣثلتق  .ثمختلفغ ثمجااػ ي ڣثلضماڗ ثلت

ٚڥئ كما ٙيٚ خاڋ مڜ ثلحڤكمغ ٕعږ ي تساهږي ثلٖثخل ثلتٖقيڄ ڣظيفغ ڗ ي ٙع لګ تقٖمڢ ثل ڣثلتڤصياػ ثلتقا  ثإٕث

ٙع لګ ثمقٖمغ ثلتڤصياػ تتعلڄ حين ڣلجنغ ثلتٖقيڄ ثلعليا ٙئ ثلعليا ثإٕث ئ-: ثلتاليغ باأمڤ

 ٚقابغ لنظام ثمستقل ثلتقييږ ٙيٚ ڣتقٖيږ ثلٖثخليغ ثل  .بالخصڤ٥ ثمناسبغ ثلتقا

 ٚقابغ نظام تصميږ ي ثمساهمغ  .ثلٖثخليغ ثل

 ع تقييږ ثػ ثلعملياػ كفا ٚث ٙيغ ڣثإج  .ثإٕث

 كيٖثػ ڣتقٖيږ ثمخاطٚ تحليل  .تافيها بخصڤ٥ ثلت

 ٚثف قيام تسهيل ٚقابغ ڣنظږ للمخاطٚ ثل٘ثتي بالتقييږ ثمختلفغ ثأط   .ثل

نها ثلتٖقيڄ لجنغ لګ ثمقٖمغ ثلتڤصياػ ما ٙئ تتعلڄ ف  -:ثلتاليغ باأمڤ

 كيٖثػ ٚقابغ نظام سيڇ بخصڤ٥ ت ع ي ثلٖثخليغ ثل  ثمنش

 ٙساػ بخصڤ٥ ڣثمستقل ثمڤضڤعي ثلتقييږ ٚځئ ثمحاسبيغ ثمما ٙيٚ ڣط  . ثماليغ عٖثٕ ثلتقا

 ٚقابيغ ثمحاسبيغ بالعملياػ ثمتعلقغ للمخاطٚ ثمڤضڤعي ثلتحليل  .ڣثل

 يغ ڣثاحتياڋ بالتاعظ ثلخاصغ ثلتحقيڄ بعملياػ تتعلڄ تڤصياػ ٚڥئ تحقيقاػ ڣ  .خ

ڗ يِجظ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ نشا٭ ڗ لګ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ معاييڇ ڣتشيڇ
َ

تحسيڗ مائمغ تڤصياػ لګ يفض  
َ
 ل

لڊ ثلحڤكمغ 1ثلتاليغ ثلنقا٭ خاڋ مڜ ٗڣ
: 

 ٌڇڣي ًَ ئ.ثمنظمغ ضمڜ ثمائمغ ڣثلقيِږئ لأخاځ ثل
 ِئ ثإٔث ضماڗ  .ثلفعاِڋئ ثلتنظيم

 ٚقابغ ثمخاطٚ بخصڤ٥ ثمعلڤماػ يصاڋ ي ثلجهاػ لګ بفعاليغ ڣثل  .ثمنظمغ ثمناسبغ 

 ٙع ڣلجنغ ثلتٖقيڄ ڄيتنس ٙجييڗ ڣثمٖققيڗ ثلنشاطاػ ڣتضمڜ تڤثصل ثمعلڤماػ بيڗ مجل٠ ثإٕث  ڣ ثلخا
ٙع ثلٖثخلييڗ  بثلعليا ڣثإٕث

ٙڅ ثلٖثخلي ثمٖقڄ ڗ كٖ علګ ڣقٖ يڜ، عبڇ ثلحڤكمغ بٖعږ يشا ثػ ثلهياكل لجميٸ  تقييمڢ هڤ ثأڣڋئ محٙڤ ٚث  ڣثإج

ٚكٜ تٖقيقڢ هڤ ڣثلثاني بالحڤكمغ ثمتعلقغ ڣثلسياساػ  ثمعهٖ عٖٕ ڣقٖ بالحڤكمغ ثمتعلقغ ثلعناصٚ مڜ مجمڤعغ ثم

                                                
1
ٙئ يڤسڀ سعيٖ يڤسڀ  ٙڬب ثمالي ثإٔث ضبٰ ي ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ ڣظيفغ ثمٖللب ٕڣ ٚه ب٥ ڣلإٕث ٚجٸ سابڄ ٗك ئ84م
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1ڣهي همها ٗكٚ ڣيمكڜ ثلحڤكمغ مڜ مڤقفڢ ي ثلقضايا ه٘ه
 : 

 ع تتعلڄ قضايا ٙع مجل٠ بكفا ٚكغ ٕث ث ئ فيها ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ يمثل ثلش ٙيا للمجل٠ ٕٙڣ  مڜ ڣيمكنڢ ثستشا

ٚڥئ بقناع مٖثٕه خاڋ ٚكغ علګ ثاطاٵ مڜ للمعلڤماػ خ  .بٖقغ حڤثڋ ثلش

 ٚثجعغ ٜها بالتڤصياػ  م ٜي ثلسياساػ ثمتعلقغ بالجڤثنظ ثلسلڤكيغ ڣثأخاقياػ ثلتنظيميغ ثمقبڤلغ ڣتع
لګ جميٸ ثلعامليڗ بامنظمغب ٚثجعغ ڣصڤڋ ثلتعليماػ ثمنظمغ لها   ثمكملغ ڣم

  ٚكغ ڣثستحقاقهږ لها ٙع ثلعليا للش ٜثيا ڣثلتعڤيضاػ ثل يحصل عليها ثلعاملڤڗ مڜ طڤثقږ ثإٕث تقييږ ثم
ٙع ڣ ٚع ثإٕث ٚكغ ڣيمكڜ مڜ خاڋ ٗلڊ ضماڗ عٖم سيط ٙ ثلش ٗث ما كاڗ هناڅ ثستخٖثم شخپ  مصإ

ٚكغ ٙباٍ ثلش  بثلتنفي٘يغ علګ نسبغ غيڇ معقڤلغ مڜ 
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ئ

ئ

 

 

                                                
1
ٙ  ثلبشيڇ، ٛبيٖڬ ثحمٖ، حابي  ٚكاػ حڤكمغ دڣ ٚيغ ، 2015 / 6 / 2 ثلعٖٕ ثمناجيڇ، مجلغ ،امالي اأداء تحسيڗ في الش ٙثي ٜثئٚ، ٕ  5تة2ثلج
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 :الفصل خاصغ

سسغ ي ثإث تحسيڗ عمليغ تعتبڇ ٛئ بيڗ مڜ ثم سسغ ي ثمسئڤليڗ تڤثجڢ ثل ثمًڈثيٖع ثلتحٖياػ ثبٚ  .ثم

سسغ ڣصڤڋئ هڤ ثلفعاڋ ثإث ڣيعتبڇ ع مسبقا ثمحٖٕع ثاهٖثف تحقيڄ خاڋ مڜ ثليڢ تصبڤ ما ثلګ ثم  بكفا

 ثلتٖقيڄ ي ڣثمتمثل ڣثلبياناػ ثمعلڤماػ تڤفيڇ علګ يعمل فعاڋ ٙقابي جهاٛ ٗلڊ يتطلظ ثميڈع ه٘ه ڣفعاليغ ڣلتحقيڄ

ئ.ثلٖثخلي

سسغ ثٕث تحسيڗ علګ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ يعمل ٚقابغ نظام ڣتقييږ فح٨ خاڋ مڜ ثم ٙع ڣثكتشاف ثلٖثخليغ ثل ٕث  ڣ

ٚقابغ نظام ڣفح٨ بتقييږ ثلٖثخلي ثمٖقڄ يقڤم ، حينثمخاطٚ ٜڣيٖ خاڋ مڜ ثلٖثخليغ ثل ٙع ت  ثل بامعلڤماػ ثإث

ٚقابغ تخ٨ ٚف مڜ ڣثلتقييږ للقيام بامتابعغ ثل ٙع، ط ٙثسغ ثلٖثخلي ثمٖقڄ يقڤم ك٘لڊ ثإث  ڣتقييږ ڣتحٖيٖ بٖ

سسغ، أخ٘ لها تتع٩ٚ ثل ثمخاطٚ ٜڣيٖ ڣك٘لڊ ثلتٖقيڄ خطغ ڣضٸ عنٖ ثلخطٚ عڤثمل ثاعتباٙ بعيڗ ثم عږ ت  ٕڣ

ٙع ٚع ثإث ٙيٚ مباش سسغ ي ثلتٖقيڄ ثهميغ ڣتظهٚ ،ثمخاطٚ حقيقغ عڜ ثڣليغ بتقا ثيڇ مڜ لها ما ثم  ثلسيڇ علګ ت

ٚقابغ مڜ لكل ثلحسڜ ٙع ثلٖثخليغ ثل ٕث  .ثمخاطٚ ڣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئ

ئ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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 : تمهي الفصل

ٙاسغ بعٖ ٚځ  خاڋ من بها قمنا الت الٖ ي تحسيڗ إا  امفاهيږ مختلڀ لګ التط ه  ٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي ٕڣ
سسغ ااقتصإيغ  ٚه سبڄ ما بإسقا٭ ه٘ا الفصل ي نقڤم سڤف , ام  ي متمثلغ التطبيقيغ الحالغ علګ ٗك

ٙاسغ سسغ ااقتصإيغ  ٕ ي تحسيڗ إا ام سسغ ي ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي   ٕڣاجن التحڤيل ال٘بح ڣ م

 بالنشاطاػ من غيڇها ڣ بيعها ڣ الٖڣاجن ٗبح أهمها اأنشطغ من بمجمڤعغ تقڤم الت,بڤقيڇا٭
 : مباحن 3 لګ عملال قسږبت قمنا

 سسغ حڤڋ  عام تقٖيږ: اأڣڋ  امبحن  .بڤقيڇا٭ التحڤيل ڣ ال٘بح م

  ي سسغ امبحن الثاني: نظام التٖقيڄ الٖاخلي   ب.بڤقيڇا٭ التحڤيل ڣ ال٘بح م

 امبحن الثالن : ٚ سسغ ال٘بح ڣتحڤيل الٖڣاجن بڤقيڇا٭ب اث ي تحسيڗ إا م  التٖقيڄ الٖاخلي 
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ي: اأول  امبح  ORAVIO مؤسس تع

يخي مح :اأول  امطل  "ORAVIO":ظه  عن تا

ٙػ ٚيغ السلطغ بإ ٜائ ، هيكل بإيجإ ااستقاڋ من٘ الج ٚبيغ قطاع تنميغ يضمن تنظيم  ڣ اأنعام ڣ الٖڣاجن ت
ٚا ڣ البيضا( بنڤعيها باللحڤم الخاصغ ااستهاكيغ بامڤإ الٖاخلي السڤځ  حاجاػ ه٘ا لتلبيغ  له٘ا ڣ )الحم

نشا ٚا ڣ ONAB اأنعام لتغ٘يغ الڤطن الٖيڤاڗ هڤ ڣ ، ثت9ت سنغ ي هيكل أڣڋ  الغ٩ٚ تږ   الڤظائڀ لتڇاكږ نظ

سسغ هيكلغ عإع طاٙ ي ڣ الٖيڤاڗ ه٘ا علګ  الثمانياػ بٖايغ مع انطلقـ الت )العمڤمي القطاع ( الڤطنيغ ام

  ٕڣاڣين ثاف لګ ت98ت ي ONAB الٖيڤاڗ ثږ تقسيږ

ٚب الٖڣاجن لتڇبيغ جهڤڬ  ٕيڤاڗ نشا تږ ONAB إعإع البياني الهيكل حسظ ڣ  ال٘ڬ ڣ ORAVIO البإ لغ

ه ٚاٙ بمڤجظ أنش ٙڬ  ق ا ٙع من ٛڣ ا ٚڬ  الصيٖ ڣ الفاحغ ٛڣ  مٖينغ اختياٙ تږ ڣ ت98تبثةب5ت ٙقږ تحـ سابقا البح

ٚا مستغانږ  بالٖيڤاڗ له٘ا مق

سساػ استقاليغ امتخ٘ع السياسغ طاٙ ي ڣ ٙ  989تبتتب4ت ي السلطغ بها قامـ الت ام  ه٘ا عإع تسميغ تقٚ

سسغ الٖيڤاڗ   EPE.ااقتصإيغ العمڤميغ بام
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 للمؤسس التنظيمي الهيكل :الثاني امطل

 الهيكل التنظيمي للمؤسس : ( 3-ت )الشكل

 

 من وثائ امؤسس: امص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سسغ ال٘بح ڣتحڤيل الٖڣاجن بڤقيڇا٭  : الفصل الثالن ٙاسغ حالغ م ٕ  

 

 

58 

ي ٚم ي شكل ڣالڤظائڀ امهام تسلسل بيڗ تمثيلي هيكل هڤ :تع  ي الڤظائڀ تبٖأ العام امٖيٚ ٙئيس قمتڢ ڣ اله
ٛلي تسلسل ٚم ه٘ا قاعٖع غايغ لګ تنا ح كما امنتجڤڗ  يشغلها العماڋ الت ڣ اله  لكل الحقڤځ  ڣ الڤاجباػ يڤ

سسغ ي مصلحغ  .مختلڀ امصالح بيڗ القائمغ ڣالعاقغ ام

 :بمستغان ORAVIO للمؤسس التنظيمي الهيكل تحليل

سسغ التنظيم الهيكل خاڋ من ٙڬ  مقٚ يجمعها نتاجيغ ڣحٖاػ عٖع علګ تحتڤڬ  أنها يتضح للم  تنظيمها ي ٕا
 .امحاسب ڣ امالي
 :منها ڣحٖع : 23 الڤحٖاػ ه٘ه عٖٕ

عغ هي الت ڣ ٚب علګ مٛڤ ٜائٚ الغ  :الج

 3نتاجيغ ڣحٖع -ة. 

 ٙيغ ڣحٖع-ت  .تجا

 صيانغ ڣحٖع-ت. 

ٚڥ  هي تنقسږ اإنتاجيغ للڤحٖاػ فالنسبغ ٚڥ  لګ ڣحٖع من فيها امهام تختلڀ ڣحٖاػ عٖع علګ اأخ  : فهناڅ أخ
 امخصظ الٖجاه نتاجيغ ڣحٖع -4ت. 

 الكتاكيـ إنتاه ڣحٖاػ-5ة. 

 استهاڅ امڤجڢ البي٬ إنتاه ڣحٖاػ .-4ة. 

 م٘ابح( بال٘بح متخصصغ ڣحٖاػ -4ة(. 

 للتحضيڗ فقٰ امخص٨ البي٬ إنتاه ڣحٖاػ-3ة. 

 

ي :الثال امطل ح تع بح ( ال واجن م قيرا لل  .)طب

ع اأول  يخي مح: الف ح عن تا  : ال

ػ ٚب الٖڣاجن ٗبح ڣحٖاػ أهږ من تعتبڇ ڣ ت98ت سنغ ي بڤقيڇاػ ڣحٖع أنش ٚڬ  بالغ ٜائ  مهام للڤحٖع ڣ الج

ٚڥ   لمث الٖڣاجن مشتقاػ لګ يحڤڋ  اآخٚ النصڀ ڣ يباع نصفڢ ال٘ڬ الٖجاه ٗبح منها أخ
(pâté de volaille-cahier-mortadelle): 

ح مساح  :ال

ٙةت ڣ أٙ 35 ڣ هكتاٙ، 2:اإجماليغ امساحغ  بس

 2 م 2تبت453 :امباني مساحغ
ٙع  .اليڤم/ڣحٖع :7200ال٘بح :اإنتاه قٖ

 .اليڤم/طن: 1امحڤڋ  اإنتاه

ٙع ٜين قٖ  :التخ

ٚفغ ٚيع التجميٖ غ ٚفغ 3 م: 100 الس ٙجغ ٗاػ غ  3 م : 2450الصفٚ تحـ ٕ

ٚفغ ٙجغ ٗاػ غ  3 م: 486الصفٚ فڤځ  ٕ
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ع الثاني ح التنظيمي الهيكل: الف  : لل
 
 

ح: (3-2)الشكل   الهيكل التنظيمي لل
 

 
 من وثائ امؤسس: امص

 
 : تحليل لهيكل التنظيمي

ي امصلح1-  :التجا

 .الڤحٖع ليڢ تهٖف ال٘ڬ النشا٭ تمثل الت هي لكڤنها الڤحٖع ي اأساسيغ امصلحغ هي امصلحغ ه٘ه تعتبڇ

 :امبيعا خلي1-1

ٜبائن، ڣ مع تتعامل ڣ للبيع امڤجهغ امنتجاػ ڣ للسلع البيع ڣصل بتٖڣين الخليغ ه٘ه تقڤم  السلع ڣصڤڋ  تتابع ال

 .أصحابها لګ
ت خلي 2-1   :الف

ٚيٚ تقڤم الت الخليغ هي ع بتح ٜبڤڗ  فاتٙڤ ٙ  لل ٚف من مقٖم تسليږ ڣصل ڣتحٚ  علګ تحتڤڬ  امبيعاػ خليغ ط

ٜبڤڗ، اسږ ( امعلڤماػ التاليغ ڣڋ مضا لګ باإضافغ سلعغ كل سعٚ امباعغ، السلع كميغ عنڤانڢ، ڣ ال  مس

ٜبڤڗ  لګ ڣ تسلږ .)امصلحغ خغ ال  اأصليغ الن
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  : التحصيل خلي 3-1

ٜبائن امتعلقغ الفڤاتيڇ بمعالجغ تقڤم     ، الٖفع عملياػ بمتابعغ تقڤم حين أمڤالهږ علګ تحصل لږ الت بال

ٚسل  .امحاسبغ مصلحغ لګ ڣي
اقب مصلح2-  :التسيير و ام

ٙقام ڣ امعلڤماػ كل بجمع امصلحغ ه٘ه تقڤم سسغ، التابعغ امصالح بكل الخاصغ اأ ٚاقبغ  تقڤم حين للم بم
 ٕاخل بڢ امعمڤڋ  الٖاخلي النظام مع تطابقها مٖڥ ڣ بها تقڤم الت العملياػ جميع تحليل ڣ ، مصلحغ كل تسييڇ

سسغ  . ام
 : امخزو تسيير مصلح 3-

ٚجاػ ڣ امٖخاػ بمعالجغ تقڤم  اأم الڤحٖع بإنتاجها تقڤم الت التامغ نصڀ ڣ التامغ بامنتڤجاػ امتعلقغ امخ

(LES CESSION) (SAO) ٜينڢ ڣ امنتڤه باستام تقڤم كما ٚف ي تخ  مصلحغ كميغ عطا ڣ بڢ، الخاصغ التبڇيٖ غ

 .)لخ...باتي كاشيڇ،( الٖجاه، مشتقاػ لګ لتحڤيلها ، الطلظ حسظ علګ التحڤيل

ٚڥ  مهام للمصلحغ ك٘لڊ ڣ ٚف ي تتمثل أخ ٜڣڗ ص  منتڤه علګ لكل امباعغ الكمياػ بحساب ٗلڊ يتږ ڣ ، امخ

 . ڣاحٖع ڣثيقغ ي امنتجاػ كل تجمع الشهٚ خٚ ي ڣ ، حٖع

   : امالي مصلح 4-

ٙ  يتمثل ٚڣفاػ ڣ تحصياػ من الڤحٖع أمڤاڋ تسييڇ ي امصلحغ ه٘ه ٕڣ ع النشا٭ خاڋ مص  .ٕٙڣ
 :امحاسب مصلح5-

ٚڥ  امصالح من امڤجهغ امعلڤماػ بجمع امحاسبغ مصلحغ تقڤم فه  ،)ااقتصإيغ( امحاسبيغ الفتڇع خاڋ اأخ
ٜين، بالتصنيڀ، تقڤم ٚاقبغ التغييڇ، التخ  .ام

ول أما مصلح6-  :ال

ٙاػ ڣ الڤحٖع بممتلكاػ الخاصغ املفاػ بمتابعغ اممتلكاػ مصلحغ تقڤم ٙاػ ي امتمثلغ ااستثما  ڣ ڣسائل العقا

ميناػ ، بالڤحٖع امتعلقغ بالخٖماػ الخاصغ العملياػ بمتابعغ تقڤم كما اإٔڣاػ ڣ امعٖاػ ڣ النقل   كالت

ٚا ٚف النقل ڣسائل ڣ الك ٛڣػ، البيع، نقا٭ التبڇيٖ، غ  الخ...البنڈين اما
 : اإنتا مصلح7-

 :ب تقڤم الڤحٖع، ي امهمغ امصلحغ هي ڣ 

 ڗ  الحي الٖجاه شاحناػ ٛڣ

 جيل  الحي الٖجاه لتمڤين استام ڣصل ت

 جيل ٜين مصلحغ ام٘بٍڤ الٖجاه تسليږ ڣصل ت  . التخ

  : امخبر -  1-7

خ٘ يقڤم حين الڤحٖع، ٕاخل مڤجٕڤ  ڣ صاحيتها مائمتها مٖڥ بياڗ ڣ تحليلها قصٖ العيناػ بع٬ ب

ٚف أڣ بيع يتږ ا حين لاستهاڅ،  .امخبڇ مڤافقغ بعٖ ا منتٌ أڬ ص
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 : البيط - 2-7

ٚاقبغ ي عملڢ ينحصٚ طبيظ هڤ  كٖ ڣ الٖجاه نڤعيغ م ٚيڄ ٗلڊ بتبڇيٚ ، صحتها من الت ٚيغ شهإاػ عن ط  بيط

ڗ تبيڗ ٛه أڣ مجمٖ كاڗ ڗ نڤعيتڢ؛ ڣ الٖجاه كميغ ڣ ٛڣ  .طا
 : الصيان مصلح 8-

ٚاقبغ تقڤم مصلحغ هي ٚف ي التبڇيٖ سلسلغ ڣ بالڤحٖع، الصيانغ اػ بم ٜين غ ٚنامٌ ڣضع ڣ ك٘لڊ .التخ  ب

يع ڣ للعماڋ ٚيٚ ڣ ، اأعڤاڗ حسظ العمل تٛڤ ٚا طلبياػ تح  .بقطع الغياٙ امتعلقغ الش
يل مصلح 9-  : التح

ٚجغ مڤإ بإنتاه امصلحغ ه٘ه تقڤم   من الٖجاه تحڤيل لګ ، باإضافغ)...كاشيڇ باتي،(البيضا اللحڤم من مستخ

ٚائح( امستهلڊ، طلظ ڣ تتما٧  قطع لګ اأصليغ الطبيعغ  )... الٖجاه، الٖجاه، فخٖ ش
د تسيير مصلح10- ا ي ام ي تابع وهي :البش ي د تسيير م ا ي ام    (DRH): البش

 .خليتيڗ من تتكڤڗ  ڣ

 ااجتماعي اممثل خليغ . 

 الڤظيفي امساٙ تسييڇ خليغ. 

 : ااجتماعي اممثل خلي-1-10

 ٚاساػ من التحقڄ  .ااجتماعيغ ام

 ٚيح  CNAS. ااجتماعي للضماڗ الڤطن الصنٖڣځ  لٖڥ بالعماڋ التص

 ٚض  العماڋ ملفاػ متابعغ  .العمل حڤإف ڣ ام

 للتقاعٖ الڤطن الصنٖڣځ  لګ املفاػ تڤصيل.CNR  

ظيفي امسا خلي2-10  :ال

 امتڇبصيڗ تهميڗ. 

 ٚځ  العماڋ بيڗ القائمغ النڈاعاػ حل ٙيغ بالط  .اإٕا

 ٙجيغ التكڤيناػ ي امساهمغ  .للعماڋ الخا

 حالتڢ  أڣ استقالتڢ، أڣ بڤفاتڢ تڤظيفڢ مٖع نهايغ لګ تڤظيفڢ بٖايغ من للمڤظڀ امهنيغ الحصيلغ متابعغ
 .الخ...التقاعٖ علګ

 ٚفغ ٚإ مع ٙيظ أڣ تكڤين لګ يحتاجڤڗ  ال٘ين اأف اتهږ لتحسيڗ مميڈ تٖ  .كفا

 ب الڤحٖع احتياجاػ حسظ التڤظيڀ 
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ول  اد يبي :( 3-ت )ج ح العمال تع بح ب يل و ال  :التح

 

 العٖٕ العماڋ ڣضعيغ
 83 الٖائميڗ

 49 الٖائميڗ الغيڇ
 132 امجمڤع

 من وثائ امؤسس: امص
 

 

ول   :امست  حس التقسيما يبي : (3-2)ج
 

 العٖٕ  امستڤياػ
ٙاػ  22 اإطا

 11  امتحكميڗ
 99 امنف٘ين
 132 امجمڤع

 

 

 من وثائ امؤسس: امص
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اخلي في  قي ال بح مؤسس امبح الثاني: نظام الت يل و ال قيراط التح  ب.ب

ٚيغ ڣتطبيقيغ ڣعاڣع  ٙف نظ ٜم عليڢ أڗ تكڤڗ يجظ أڗ تكڤڗ للمٖقڄ الٖاخلي معا علګ التكڤين ال٘ڬ تلقاه يل
سسغ يكڤڗ من بيڗ ه٘ه  اػ الخا٥ بام ٚا لڢ ڣثائڄ ڣسنٖاػ تساعٖه علګ إٔا مهامڢ حين أڗ ٕليل اإج

ي سسغ  الڤثائڄ، ڣمن خاڋ ه٘ا امبحن سنلقي الضڤ علګ نظام التٖقيڄ الٖاخلي   التحڤيل ڣ ال٘بح م

 .٭بڤقيڇا
اخليامطل اأول: دليل  قي ال بح مؤسس الت يل و ال قيراط التح  .ب

سسغ  ي ام ٜم التقيٖ بها  اػ الت يل ٚا ڣامٖقڄ الٖاخلي يجظ .بڤقيڇا٭ التحڤيل ڣ ال٘بحيضږ الٖليل كل اإج

ٚ لكل قسږ ٕليل خا٥ بڢ فعلګ سبيل امثاڋ هناڅ  أڗ يكڤڗ مطلع علګ كل ما يتضمنڢ الٖليل، حين يتڤف

لګ جانظ ٕليل ٕليل خا٥ بالجانظ  خٚ خا٥ باماليغ ڣامحاسبغ  ٚيغ ڣ  ٕٙ البش ليل خا٥ بامڤا التقن ٕڣ

ٚين هما ميثاځ التٖقيڄ لګ عنص ٚځ  ي ه٘ا اأخيڇ سنتط  الخا٥ بالتٖقيڄ الٖاخلي ڣ اعتمإا علګ ما جا 

 الٖاخلي ڣ نطاځ التٖقيڄ الٖاخلي ب

اخليب قي ال ف ميثا الت  أوا: ه
 يحٖٕ اميثاځ:

ڣلياػ لڤظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي امطبقغ علګ جميع الكياناػ امجمعام -  همغ ڣصاحياػ ڣامس

اػ  -  ٚا ٗا كانـ اإج ٚف بڤضٍڤ  ڣلياػ تع ٚقابغ الٖاخليغ الهامغ ڣالت تتطلظ تحٖيٖ امس متطلباػ ال

ٜئيا مما تتڇڅ  امتفڄ ي تنفي٘ها صعڤباػ غيڇ متڤقعغ أڣ يتږ تجاهلها كليا أڣ ج عليها لږ يتږ تنفي٘ها أڣ تڤاجڢ 

حيحها ڣ يحفٜ بفضل ڣظيفغ التٖقيڄ  ٚافاػ الت يجظ أڗ يتږ اكتشافها ثږ تحليلها أڣ ت مجاا | لانح

ڋ ه٘ه الڤثيقغ يكڤڗ أصحاب الٖاخلي، ل٘لڊ يشكل ه٘ا اميثاځ اأساٝ لڤظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي من خا

ي  سسغ ٗبح ڣتحڤيل بڤقيڇا٭  امصلحغ  ٙايغب م  علګ ٕ

 محتڤڥ ميثاځ التٖقيڄ الٖاخلي:

ٚقابغ الٖاخليغ ڣ التٖقيڄ الٖاخلي ڣ يحٖٕ اميثاځ ما يلي:  يتعٖٕ امستفيٖين من قڤاعٖ امتعلقغ بال
 

 ٚقابغ الٖاخليغب  يحٖٕ مفهڤم ال
  يحٖٕ أهٖاف التٖقيڄ الٖاخليب 
  ي ڣلغ عن التٖقيڄ الٖاخلي  سسغ ٗبح ڣتحڤيل يحٖٕ الهيكل التنظيم الٖاخلي لخليغ امس م

 ب بڤقيڇ٭

 يحٖٕ نطاځ مهمغ التٖقيڄ الٖاخليب 
 تحٖيٖ العملياػ امنهجيغ ڣ التقنيغ امتعلقغ بمهمغ التٖقيڄ الٖاخليب 
 لګ الڤثائڄ امتعلقغ بالتٖقيڄ اأ  تحٖٕ اأٗڣناػ ڣ ٛاػ الڤصڤڋ  ٛمغ امتیا خا٥ ڣالبضائع الا

 للتنفي٘ السليږ امهمغ التٖقيڄ الٖاخليب
 قڤاعٖ السلڤڅ امهنيغ اأخاقيغب ٚ  ت٘ك
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ٚيضغ لعمليغ التٖقيڄ الٖاخلي من خاڋ  ڣعاڣع علګ ٗلڊ يع٩ٚ ميثاځ التٖقيڄ الٖاخلي الخطڤ٭ الع
ٚ التاليغ:  العناص

  بٕليل التٖقيڄ الٖاخلي 
 مخطٰ التٖقيڄ الٖاخليب 
 فصل بيڗ الڤجباػب شبكاػ ال 
 ( ٚقابغ الٖاخليغ اػ أڣ استبياڗ ال  (بQCIااستبياڗ التٖقيڄ لٖٙڣ
 ( الكشڀ عن الڤثائڄ ڣ تحليل امشكلغFRAP  ب) 
 النهائيغب ٚ ٙي  التقا

اخليب قي ال  ثانيا :نطا الت

اػ ٚا ج كٖ من ڣجٕڤ  سسغ ڣالت هٖاف ام ٚئيسيغ امتعلقغ ب ٚ ال لګ تحٖيٖ ڣ تحليل امخاط ٙع تلڊ  يهٖف  اإٕا
 امخاطٚب

ٚ علګ  ث ٚ الت قٖ ت ع للحٖ من امخاط ٚاقبغ أنشطغ تتناسظ مع القضايا امحٖٕع لكل عمليغ أڣ ٕٙڣ يضمن م
ٚا٩ منتظږ  اػ استع ٚا ج ٚقابغ ڣ  ٙصٖ ڣمتابعغ الٖائمغ لنظام ال سسيغ، ڣيضمن أيضا  تحقيڄ أهٖاف ام

 لعملهاب
ڗ يكڤڗ مستقل ڣهإف ڣهك٘ا تماٝٙ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي كما أڗ التٖقيڄ الٖاخلي ٕاخل امجمع يجظ أ

ٚقابغ الٖاخليغ ب ٚ العام، هٖفها اأڣڋ هڤ تقييږ نظام ال ي ڣايغ امٖي  بشكل مستقل ڣ مڤضڤعيغ 

لګ :  كما تهٖف 
  يجإ ڣ كشڀ عن مستڤڥ الضماڗ ڣامڤثڤقيغب 
  حيحيغب اػ ت ٚا ج  ڣضع مقتڇحاػ اتخاٗ 
 ٚع  تعييڗ التٖقيڄ الٖاخلي ي السيط سسغ ليتږ الكشڀ عن مستڤڥ الضماڗ ڣامڤثڤقيغ  ٕاخل ام

 علګ العملياػ الت تشكل أنشطتهاب

حيح ڣ  ٙاػ للتحسيڗ ڣت ٚا ي اتخاٗ ق سسغ  ٙع ام ٕا ه  ٚ التٖقيڄ ڣ يٖعږ بٖٙڣ ٚي ٙيغڣالتق ٚا ڣ أثنا عمليغ  استم
ٚاقبغ ڣالتحقڄب  التٖقيڄ الٖاخلي يهتږ أساسا بتقييږ ، م

اخلي امطل ا قاب ال بح مؤسسلثاني: ال يل و ال قيراط التح  بب

ٚقابغ الٖاخلي الخطڤع اأڣلګ الت يقڤم بها امٖقڄ الٖاخلي قبل بٖأ عمليغ التٖقيڄ  يعٖ تقييږ نظام ال
 الٖاخلي ڣفڄ ما ين٨ عليڢ ٕليل التٖقيڄ الٖاخليب

ب اخلي قاب ال  أوا: تقيي ال
ٚقابغ   الٖاخليغ يجظ:بالنسبغ لتقييږ ال

  ي امقام اأڣڋ قبل بٖ عمليغ التٖقيڄب ٚقابغ الٖاخليغ   تحليل ال
  ٖٚاقبغ الٖاخليغ ڣتحٖي ٚ التحكږ بام ٚقابغ الٖاخليغ تسمح للمٖقڄ بڤضع أفضل عناص تحليل ال

ٚفقغ مع عمليغ التٖقيڄ ه٘ه ب  ڣلياػ ام ٚاحل العمليغ ڣامس  م
 ٖٚقابغ الٖاخليغب  تحٖي ي نظام ال  مڤاطن القڤع ڣالضعڀ 
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  امٖقڄ  التقييږيسمح أيضا ٜ ٚك ٚضغ للمخاطٚ، فضا عن النقا٭ اأڣلګ الت ي بتحٖيٖ مناطڄ امع
 عليهاب اهتمامڢ

ٚقابغ الٖاخليغ   تڤضيح القڤاعٖ امتعلقغ بالفصل بيڗ الڤاجباػب بهٖفكما يتږ تحليل ال

ثائ اأساسي  بثانيا : ال اخلي قاب ال  لل
 من بيڗ ه٘ه الڤثائڄ اأساسيغ ن٘كٚ:

  بڣصل الطلظ 
 ڣصل ااستام. 
  ٚڣه ااستهاڅ   .ڣصل خ

 : وصل الطل-ت
لګ  ينقبڤڋ ڣصل الطلظ خاضع   : مضا

  سسغ أڣ الڤحٖع أڣ اممثليڗ ٚ ام  .مٖي
 مسئڤڋ التهڤين أڣ اممثليڗ. 

ي  ڣصل ٚٙ من قبل خٖمغ البيع أڣ التمڤيل  ٚا من قبل 3الطلظ غالبا يكڤڗ مح خ علګ أساٝ طلظ الش  ن
 الهيئغ امختصغ

  ٙقږ قغ  ٕبتةٙڣ  :اأصليغ للمٙڤ
  ٙقږ قغ  ٚا2ةٙڣ خغ لخٖميغ الش  .: ن
  ٙقږ قغ  ٚاقبغ ااستقباڋ3ةٙڣ ٚڥ م خغ أخ  .: ن

 وصل ااستام2-

ٜڗب ڣصل ي امخ ع  ي الڤقـ مع استقباڋ اممتلكاػ قبل أڗ تٕڤ  ٙٚ  ااستام يجظ أڗ يكڤڗ مح
  يجظ أڗ يطابڄ ڣصل الطلظب ٙٚ  لكل ڣصل مح

  ٜڗب  ڣصل ااستام يهٖف لتثبيـ ڣثائڄ امخ

ٚٙ علګ شكل  خ: 5ةڣصل ااستام عإع ما يكڤڗ مح  ن

  ٙقږ قغ   غب ب:مإع امحاستةٙڣ

 قغ  .: امحاسبغ العامغ2ةٙقږ  ٙڣ

  ٙقږ قغ  ٜڣڗب3ةٙڣ  : مسيڇ امخ

  ٙقږ قغ  ٜڣڗب4ةٙڣ  : أميڗ امخ

  ٙقږ قغ   :اأصلب 5ةٙڣ

ٚاقبغ يضږ  ٚفڄ ملڀ مسم ڣصل م ٚاقبغ ت ٚاقبغ أثنا ااستقباڋ: أثنا ااستقباڋ عمليغ ام عملياػ ام
 امعلڤماػ اآتيغ:
: د جا الج ٚاقظ الج د ع يقڤم بها م ٙجاػ الجٕڤ عب ٕ  ٕڤ

ٚاقبغ ب  الحساب:  الحساب يعطي تڤجيهاػ للمطابقغ علګ أساٝ الكميغ ضمن ڣصل ام
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: ڗ ال٘ڬ يقڤم  ال لګ الٛڤ ع يقڤم ه٘ا اأخيڇ بتڤجيڢ ااستام  ٚاقبغ الجٕڤ عإع علګ حسظ حاجغ القسږ م
ٙنغ ااستام مع الطلظب ه بمقا  بٖٙڣ

ل:  3- خ  وصل ال

ثباػ علګ أڗ السلع قٖ  ڣصل ٜڗ علګ أساٝ ڣصل ااستام ڣيكڤڗ بمثابغ  الٖخڤڋ يقڤم بڢ أميڗ امخ
ي  خ: 5ةاستلمـ ڣيكڤڗ   ن

  ٙقږ قغ   :مإع امحاسبغبتةٙڣ
  قغ  .: امحاسبغ العامغ2ةٙڣ
  قغ ٜڗب3ةٙڣ  : مسيڇ امخ

  قغ ٜڗب4ةٙڣ  : أميڗ امخ
  قغ  :اأصلب 5ةٙڣ

و ااستها : 4-  وصل خ
لګ  ي يهٖف  ٚه يكڤڗ ٕائما  ٚي ڗ تح ٜڗ ڣ بيڗ الهيئغ الطالبغ،  ڣڋ امخ ٕ مس ڣليغ امٙڤ جيل انتقاڋ امس ت

 الحيڗ
ٚڣهب - ٚ ڣصل خ ٚي ٜڗ بٖڣڗ تح ٚڣه أڬ ٧  من امخ  ا يمكن خ

خ  علي النحڤ ااتي5ڣصل التسليږ يكڤڗ من   : ن
 ٙقږ قغ   غامإع امحاسب : 01ٙڣ

  ٙقږ قغ   امحاسبغ العامغ: 2ةٙڣ
 قغ ٜڗبم:3ةٙقږ  ٙڣ  سيڇ امح
  ٙقږ قغ   ب امستخٖمغ مٖخ: 4ةٙڣ
  ٙقږ قغ   : اأصل5ةٙڣ

د: - ي نفس ڣقـ ااستام وصل تسلي ام  ٕ ٚٙ من قبل امٙڤ  بيجظ أڗ يكڤڗ الڤصل مح
سل: -  ٚ  وصل تسلي ام ٜبائن ڣصل تسليږ ام ٙع عن تسليږ الڤصل لل ل يقام علګ أساس  ڣصل سڣهڤ عبا

ٚڣه سلع للبيعٜ أميڗ امحٙ بڇبح مصٚڣه ڣ يخ  ڗ لكل عمليغ خ
دين -  ٙ  : فات ام ٙع عن ڣثيقغ مسلمغ من امڤ ٚيڄ  ٕڣهي عبا ٚٙع عن ط ٜبڤڗ تكڤڗ مح  : تيڗخنلګ ال

  ٙقږ قغ   : البائعتةٙڣ
 ٙقږ قغ   ڬ: امشتڇ 2ةٙڣ

ٚٙع من قبل البائع ڣ كما تحتڤڬ علګ الٖيڤڗ ڣ   ع مح ٚٙع من تتكڤڗ ه٘ه الفاتٙڤ ي كڤڗ أيضا مح قبل البائع 
ي السعٚ ٙجاع السلعغ مع اإنقا٥   بحالغ 
اخلي  قي ال نامج الت : ب  امؤسس امطل الثال

سسغبالنسبغ  عٖإ  بتقييږيقڤم امٖقڄ الٖاخلي أڣا  بڤقيڇا٭ التحڤيل ڣ ال٘بح م ٚقابغ الٖاخليغ ثږ  نظام ال
ي عمليغ التٖقيڄ  ٚ ٙع ثږ يباش ٚنامٌ التٖقيڄ الٖاخلي ال٘ڬ يصإځ عليڢ مجلس اإٕا  بب
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اخليب قي ال نامج السن للت  أوا : ب

تغطي جميع اأنشطغ ڣالڤظائڀ ٕاخل الكياڗ، متڤسٰ التٖقيڄ كل  ثتة2مهمغ التٖقيڄ الٖاخلي لسنغ 
ي ڣحٖ سسغ الكي عثاثي  ٙع للم ٚف مجلس اإٕا ي بٖايغ السنغ من ط  باڗ ڣقٖ تږ امصإقغ علګ البڇنامٌ 

 
ول  اخليب يبي: (3-3)الج قي ال نامج السن للت  ب

 
حل  قي ام ع الت قق ن ح ام  ال

 ثتة2الثاثي ااڣڋ 
 ثتة2الثاثي الثاني

 ثتة2الثاثي الثالن
ٚابع  ثتة2الثاثي ال

 التٖقيڄ التقن 
  ٙڬ  تٖقيڄ النشا٭ التجا

  ٚيغ ٕٙ البش  تٖقيڄ امڤا

  ٕٙ تٖقيڄ تسييڇ امڤا
 العامغ

  تٖقيڄ اامن 

  تٖقيڄ امحاسبغ اماليغ 
 

 م٘بح بڤقيڇا٭

 
 من وثائ امؤسس: امص

 
 

اخليب قي ال نامج الت وط تطبي ب  ثانيا: ش

ي  ٚنامٌ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚڣ٭ تطبيڄ ب سسغ ال٘بح ڣتحڤيل بڤقيڇا٭من بيڗ ش  ن٘كٚ: م
 سسغ   بيجظ أڗ يشمل كل الڤظائڀ ڣاأقسام ٕاخل ام

  ٚف امٖقڄ الٖاخليب  عام الجهغ أڣ القسږ ال٘ڬ سيتږ تٖقيقڢ من ط

  ٙع ب ٚف مجلس اإٕا ٚنامٌ التٖقيڄ الٖاخلي مصإځ عليڢ من ط  يجظ أڗ يكڤڗ ب

 سسغ م ينصظ علګ الجانظ التفي بالنسبغ التڇكيڈ علګ مڤاطن الخطٚ حين احظنا أڗ ااهتما م
 ب ال٘بح ڣتحڤيل بڤقيڇا٭

   ه بالكامل ابٖ من تڤفٚ ااستقاليغ لكي يتمكن من تقييږ النشاطاػ حت يقڤم امٖقڄ ٕٙڣ
 مصٖاقيغ ب 

  ٚقابغ الٖاخليغ قبل ٚنامٌ التٖقيڄ من اأساٝ يجظ أڗ يكڤڗ قٖ تږ تقيږ نظام ال يجظ قبل تطبيڄ ب
ٚنامٌ  ا أڗ ه٘ه الخطڤع ا تطبڄ ٕائماعٖإ ب  التٖقيڄ 
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قيراطب اث : امبح الثال واجن ب يل ال بح وتح اخلي في تحسي اداء مؤسس ال قي ال  الت
ا : امطل ااول  اخلي في عملي اتخا الق قي ال  دو الت

 

ڣڋ مهنغ تٖقيڄ الحساباػ  اػ علګ مس ٍٚ بع٬ التسا سسغ ال٘بح ڣتحڤيل الٖڣاجن بڤقيڇا٭ يتږ ط  م
 ڣكانـ اإجاباػ كالتالي: 

ٕٙ فعل امڤظفيڗ علګ امٖقڄ الٖاخلتٝ  ؟ ي: كيڀ كاڗ 
ي حالغ ته لګ الڤشايغ بهږ  ٕٙػ فعل امڤظفيڗ علګ امٖقڄ الٖاخلي علګ أنڢ جاسٝڤ يسعګ   الخط: كانـ 

 بالغ٤ڣ 
ٙاػ؟  : هل هناڅ عاقغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣعمليغ2ٝ ٚا  اتخاٗ الق
لڊ من خاڋ الٖٙڣ الكبيڇ ال٘ڬ 2ه ٙاػ ٗڣ ٚا  : نعږ هناڅ عاقغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣعمليغ اتخاٗ الق

ٙشيٖع ڣفعالغ مڢ يقٖ ٙاػ  ٚا ي اتخاٗ ق سسغ، ال٘ڬ يساعٖها   بالتٖقيڄ الٖاخلي للم
سسغ؟ 3ٝ   ي ام  : فيما يتمثل ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي 

ي التحكږ الٖاخلي للعمل ، 3ه سسغ فيعمل علګ مساعٖتها  ا هامغ ٕاخل ام : يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي ٕٙڣ
سس حين يمس  : غ من خاڋالٖٙڣ جميع مستڤياػ نشا٭ ام
 سسغ  بحمايغ أصڤڋ ام
 اإٗعاڗ ڣت٘ليل الصعڤباػب 
 ٚقابغب  تحسيڗ الضماڗ ال٘ڬ يتعلڄ بال
 ٙيغ ڣات ٙسږ السياسغ اإٕا ي  ٚ ڣامستقبلب امساهمغ  ي الحاض ٙاػ  ٚا   خاٗ الق

ٙاػ ؟4ٝ ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ٚ التٖقيڄ الٖاخلي كافغ امعلڤماػ امائمغ   : هل يڤف
هيل امعلڤماػ لتكڤڗ جيٖع 4ه ٙاػ من خاڋ ت ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ا هاما  : نعږ، يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي ٕٙڣ

ع عاليغ ڣفعاليغ ليتږ استعمالها  اػ مڤاصفاػ كاملغ ڣكافيغ ڣيسعګ للحصڤڋ علګ معلڤماػ ٗاػ جٕڤ ي  ٗڣ
ٙاػ ٚا  عمليغ اتخاٗ الق

ٚا اس5ٝ سسغ ج يغ اماليغ للم ٕٕٚڣ ٛإػ ام ٙاػ؟ : هل  ٚا ٕاع اتخاٗ الق  تخٖام التٖقيڄ الٖاخلي ك
ٙاػ غيڇ صائب: 5ه ٚا ڣڋ اتخاٗ ق  غبالفعل، حٖف تطٙڤ من خاڋ اكتشاف اأخطا مما كاڗ يصعظ علګ امس

سسغ يغ اماليغ للم ٕٕٚڣ  .باإضافغ اكتشاف التاعباػ ڣااختاساػ ڣالغ٤، مما ينق٨ من م
سسغ؟ : هل هناڅ صعڤباػ تعيڄ عمل التٖقيڄ 6ٝ ي ام ٙاػ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق  الٖاخلي 
ٙئي٦  الت  : تعٕڤ صعڤباػ ته لګ سبظ  سسغ  ي ام ٙاػ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق تعيڄ عمل التٖقيڄ الٖاخلي 
ي عملڢ  يالبط ڤه لګ اإعاقغ  ي بع٬ الحااػ يقڤم امٖقڄ الٖاخلي  ي حكغ امعلڤماػ حين  الشٖيٖ 

ي فتڇع مح ٖمڣع ي اتخاٗ كمالڢ   ٚ خ ٙجغ فعاليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣبالتالي الت ٖٕع ڣه٘ا ما ينق٨ من ٕ
ٙاػ ٚا  بالق

 
لګ بع٬ النتائٌ يمكن   : يلفيما ي تلخيصهالقٖ تڤصلنا من خاڋ امقابلغ 
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  الثقغ من حين امعلڤماػ ل٘لڊ  يعتبڇ ٙ ٕاع تسييڇ فعالغ تمثل أحٖ أهږ مصإ التٖقيڄ الٖاخلي ك
هميتها ٙيغ ب ٙ ڣيتڤقڀ ٗلڊ علګ مٖڥ قناعغ امستڤياػ اإٕا ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق  يستنٖ عليها 

  سسغ ٜيٖ من سيڤلغ امعلڤماػ بيڗ مختلڀ مصالح ام  يجظ تبن نظام معلڤماػ متكامل ي

   ٚ تها ،  ٙغږ تڤف ٚاقيل الت تنق٨ من كفا ا أنڢ تتلقى بع٬ الع جميع مقڤماػ التٖقيڄ الٖاخلي 
ٚڣف  ٚع امڤظفيڗ نحڤها ڣتحسيڗ ظ ٛيإع أهميغ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي يجظ تغييڇ نظ من أجل 

 عملهاب
اخلي : امطل الثاني قاب ال اخلي في تفعيل نظام ال قي ال  مساهم الت

سسغ تقڤم ٙاسغ محل ام اػ علګ مبن ڣهڤ فعاڋ ٕاخليغ ٙقابغ نظام علګ الٖ ٚا  من امستنبطغ التسييڇ  ج

ٚاٙ متخ٘ڬ ڣيساعٖ ناجح فهڤ ڣعليڢ القانڤڗ  ٕيغ علګ الق  تحقيڄ ي أساسا امتمثلغ ڣتحقيڄ أهٖافهږ  مهامهږ ت

ٙباٍ ٚاٙ ڣالبقا اأ  .اإٔا ڣتحسيڗ ڣااستم

ٚقابغ نظام تقييږ ي الٖاخلي امٖقڄ يتٖخل حيح يقڤم حين الٖاخليغ ال اػ النقائ٨ بت ٚا  انتاه بغ٩ٚ ڣاإج

ٚه ما ڣه٘ا مصٖاقيغ، ٗاػ ماليغ معلڤمغ  تنفي٘ا ڣمصٖاقيغ بشفافيغ عنها اإفصاٍ يتږ ڣالت اماليغ القڤائږ تظه

 علګ بااطاع خ٨ أڬ السماٍ اجل من ڣه٘ا الجٖيٖ امالي امحاسب النظام بڢ جا ال٘ڬ ڬ اأساٝ للهٖف

سسغ ڣضعيغ ٚئيسيغ الٖاخلي امٖقڄ مهمغ ڣتتمثل ام  ڣتعبڇ مصٖاقيغ، ٗاػ ماليغ قڤائږ انتاه ي امساهمغ ي ال

سسغ الڤضعيغ الحقيقيغ عن ٙتڢ، علګ ااعتمإ خاڋ من للم تڢ، مها  اماليغ القڤائږ فح٨ ي ڣخبڇتڢ ڣكفا

ٚاه جيل يقڤم حين .فيها اأخطا امتڤاجٖع ڣاستخ ٚاػ بت ٚه ي حڤلها التڤصياػ ڣتقٖيږ الثغ ٚي  .تق
ٚاف علګ ڣيتعيڗ ڣلغ اأط  ڣاماحظاػ التڤصياػ ڣتنفي٘ ااعتباٙ بعيڗ اخ٘ها اماليغ القڤائږ اعٖإ عن امس

ٚيٚ ي اليها امشاٙ  تٖفڄ يضمن ڣه٘ا ما نتيجغ، هڤ ما ڣكل اماليغ القڤائږ خصائ٨ تحسيڗ ي يسهږ مما التق

ٚاٙ متخ٘ڬ ڣيساعٖ للمعلڤماػ سليږ  امالي، ڣحمايغ اإا بتحسيڗ امتعلقغ خاصغ أهٖافهږ تحقيڄ ي الق

سس أصڤڋ   غبام
قيراطب: امطل الثال واجن ب يل ال بح وتح اخلي في مؤسس ال قي ال ي الت  تق

ي : اوا اد تق  اع
اخلي لسن  - قي ال ي الت ٚ العام ڋ :4تة2تق ٚئيس امٖي سسغ ال٘بح ڣتحڤيل الٖڣاجن  لګ: السيٖ ال م

 بڤقيڇا٭ب
بح ع: حجز م ض  م

ٚاػ التحليل  ٚ النش ي 2ثتتڣ  N°ةثتتبالنظ ٙخغ  ٚڬ  2ةة  ثةة  4تة2ام ٙع عن مختبڇ الطبيظ البيط  الصإ
ي تلمساڗ ) ٙئ LVRTاإقليم   ب2ةةثةة4تة2( بتا

 ٚ ٚاعاػ أم ٙئ N°65 / wة 4تة2م ي تا ٜ ام٘بح  ٚ بحج  ب ةتة  ثةة  4تة2ال٘ڬ أم
ٚڬ  ٙئ sekih.sفإڗ: أخ٘ػ عيناػ سطحيغ ڣالت قام بها طبيظ بيط ي تا ٚعي أحٖ الڤحٖاػ   4تة2ب للقسږ الف

ٚڬ اإقليم بتلمساڗب 9تة  تةة  لګ مختبڇ البيط ٙسالها   ڣتږ 

 ٚتڤكڤاػ التطهيڇ تږ احتڇامهاب  ڣڣفقا ٚڬ للم٘بح فإڗ ب  للطبيظ البيط

  ٚ ي شه ٚيلمڤإ التطهيڇ استهلكـ ڣفقا للبڇتڤكڤڋ كما سنـ   بأب
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ٙع الت قمنا بها علګ مستڤڥ ام٘بح لٖينا سلبياػ ڣجٖػ: ٜيا  ڣفيما يتعلڄ بال
ي ام٘بح:   ٙ ٚا  قائمغ أض

 علګ مستڤڥ السقڀ ال٘ڬ يشجع تسلل ٚ ي  كس ڣف الحمام  ٙ السمإ ٙڣ ٚڣ ٙ ڣيسمح بم مياه اأمطا
 ٕاخل امعٖاػب 

  ٚاثيږب  الحالغ امعيبغ لبع٬ الحاضناػ امتصٖعغ ڣصيانتها ڣمقاڣمغ ڣجٕڤ الج

 .UAE , UPD. ABATTOIR)ه٘ه الڤحٖع محاطغ ببيئغ معإيغ، كما أنها محاطغ بامشبڤهاػ )
ع أعاه تسبظفي الختام  ظهٙڤ م٩ٚ : ه٘ه العڤامل ام٘كٙڤ

salmonelle ،ٚڥ ٚا٩ اأخ ي اأم  فضا عن التسبظ 
: صيا  الت

 حيغب ٜ ال ٜ ڣاحتڇام الحاج ٜي  تع

 العنايغ بالتنظيڀ ڣ التطهيڇ امعٖاػ ڣاأسطح ڣ محيٰ ام٘بح. 
  حيغ ڣالتعقيږب ٚيغ العامغ، ناهيڊ عن جميع العملياػ ال ٚقږ يڤقعڢ امٖي جل م  ااحتفاٱ ب

 ٙه ڣحٖع علګ احتڇاځ ڣحٖع  تجنظ خ٨ خا ع، ڣمنع أڬ  تنفل امڤظفيڗ بيڗ الڤحٖاػ امجاٙڣ
 التكاثٚب

ف ي من ط قيع عل التق  وت الت
  ٚڬ ٚ الطبيظ البيط  مٖي

 تفي ٙ  طا
 امٖقڄ الٖاخليب 

ب صيا  ثانيا : أه الت

ا ح الجٖڣڋ التالي أهږ التڤصياػ الت أعٖها امٖقڄ الٖاخلي بنا خاڋ بها علګ عمليغ التٖقيڄ الت قام  يڤ
 ب2017سنغ 
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ول  صيا : (3-4)الج  7تة2الت
قق  ح ام صيا ال  الت

قي التقني:  - ٭م٘بح بڤقيڇا  الت
اػ السنغ اماليغ -ت ٚا ج بجميع هياكل  ثتة2تطبيڄ 

 ام٘بحب
ڗ ڣحٖع م٘بح  -2  ي الٛڤ ٚځ  معالجغ مشكلغ الف

 ب٭بڤقيڇا
 بڣضع معاييڇ اإٔا للٖجاه ام٘بٍڤ - 3 
ي البحن عن الڤفياػ ڣضبٰ  -4 عإع بعن لجنغ 

ٙئيسا له٘ه اللجنغ ٚڬ   ببتعييڗ الطبيظ البيط
نتاهب  -5   امڤظفڤڗ امسئڤلڤڗ عن 
قي -  تسيير مخزو امنتجا تام الصنع: ت

ٜڣڗ- ت ٚيبغ  يقاف حالغ مخ امنتجاػ تامغ الصنع ق
ٙئ انتها الصاحيغب  من تا

 A . Kihel يصاڋ لحږ الٖجاه الت قٖمڢ م٘بح -2 

et Zahanaب 
لګ  -3 ٜڗ  ٚفغ  FRIGOHOUSEنقل الٖجاه امخ لګ غ

 التبڇيٖ لتخفيڀ التكاليڀب
- : قي النشاط التجا  ت
ع امنتجاػ -ت  ايجإ حلڤڋ لڤضع حمايغ أڬ عٕڤ

ٙ مثل:  ٚا ض  النهائيغ الت تسببـ ب
  بالطلظ القإم حسظ حاجغ السڤځ  
  ٙيخها عإع امنتجاػ تامغ الصنع أڗ تا

ٙئ اانتها  بيقتڇب من تا

ٚڬ، ماٝٙ  بياناػ تنظيږ- 2 ٚ فيف ٚيلشه  ثتة2 ڣأب
جڄ  ڣيغطى لحږ الٖجاه امحمٖ من منتٌ ال

ٛهب  الطا
ٚا اتصاڋ مع  -3  ج ڣضع قڤائږ تحصيل الٖيڤڗ ڣ

ECS ٚيغب  امحاسبغ الشه
ٚاكږ  ٭بائع نقطغ البيع بڤقيڇا 4  ا يجظ أڗ يڤجٖ ت

ٚإاػ(ب فع اإي    امهام ) البائع ٕڣ
 ڥبعٖإ سجل للشكاڣ  -5 
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ٙئ  -ت  ايغ استهاڅ امنتجاػب نهااهتمام بتحٖيٖ تڤا
 3ة-9ةةقانڤڗ من ال 88اامتثاڋ أحكام امإع  -ث

ي ٗلڊ بامتعلقغ بحمايغ امستهلڊ ڣقمع الغ٤،  ما 
ٙب مائغ  عڣضع عامغ امنتٌ الت يعاقظ عليها بمبلغ أ

( ٙ  لجميع نقا٭ البيع(ب  )ٕه(ةةةةة4ألڀ ٕينا

 استعإع نقا٭ البيع  -8
قي- سائل العام : ت  تسيير ال
ٚام عقٕڤ مع القطاع الخا٥ب -ت   ب
ٜڣڗ 2-  قغ مخ ب  تحٖين ٙڣ  الڤقٕڤ
3 - SCE  ي سجل ٚيا  ٚ شه الصيانغ يجظ أڗ ت٘ك

 ساعاػ العملب
ٚكبغ الخٖمغ -4   باستخٖام ڣجيڈ م
ٙع،  -5 ٙئيس اإٕا يجظ أڗ يكڤڗ التڤقيع مشتڇڅ مع 

ٚ الڤحٖع ب ٙئيس  ڣ مٖي
ڣضع حٖ مشاكل التغيظ عن العمل بإيقاف  -ت 

ٛع لعماڋ اإنتاهب  مخطٰ التخطيٰ إجا
 4تة2أڣػ  9ةي  N14-16تطبيڄ لقانڤڗ - ث 

 3بالنسبيغ للخٖمغ الڤطنيغ للمڤظفيڗ امعنييڗ )
خا٥(ب  ثاثغ أ

ٛاػ السنڤيغب -8  جا ي   تٖقيڄ با
- : قي امحاسب وامالي  ت
ٙاػ  -ت  غاځ حساب النفقاػ ڣاإٕا ي  ٚڣع  الش

SAOب 
 FRIGOطلظ العقٕڤ امبڇمغ مع مقٖمي الخٖماػ  -2

HOUSE  ڣFRIOMAR ب 
 من وثائ امؤسس: امص
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 خاص الفصل

 
ي تحسيڗ إٔا  ي ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙاسيغ امتمثلغ  شكاليغ الٖ حاڣلنا من خاڋ ه٘ا الفصل اإجابغ علګ 

ي امبحن سسام  لګ ثاف مباحن ،  ٙاسغ اميٖانيغ حين تږ تقٖيمڢ  غ ااقتصإيغ ڣتناڣڋ ه٘ا الفصل الٖ
سسغ حڤڋ  عام تقٖيږاأڣڋ  ي تقيږ  أما امبحن الثاني بڤقيڇا٭  التحڤيل ڣ ال٘بح م نظام التٖقيڄ الٖاخلي 

سسغ   ب.بڤقيڇا٭ التحڤيل ڣ ال٘بح م

ي  لګ أهميغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚقنا  ي امبحن الثالن تط سسغ تحسيڗ  ، ڣ بڤقيڇا٭  التحڤيل ڣ ال٘بحإٔا م
يبحن تڤلي  ٙيغ  ػاالتعليمخليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣيتجلګ ٗلڊ من خاڋ  اهتمام كبيڇ  ڣالسياساػ اإٕا

ٙع حڤڋ مختلڀ ڣظائڀ س الصإ سنإ امهام ، ڣتكليڀ  غسام سڤا من حين تحٖياػ ااختصاصاػ ڣ
مختلڀ العملياػ ڣالڤظائڀ ي  عمليغ فح٨ ڣتٖقيڄ ليمڤظڀ كفئ للقيام بعمليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣ تتج

ٚڣع ڣامصالح ااكتشاف نقا٭ القڤع ڣالضعڀ يتږ معالجتها ڣامجاػ ڣ  ٕٙع من مختلڀ الف ٚ الڤا ٙي التقا
سس ي تحسيڗ إٔا ام ٚيقغ امثالي الت تساهږ   بغبالط
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ا  استم د  ج ل أصبح  ها ، ل ا استم دها  ج د  يا ته تح با  سسا صع اج الكثير من ام ت

ه  مساي ه اجه  مكانيتها عل م تها  نا بمق ه فا استراتيجيا ، م ه امنظما التي تع ه نجاح ه

مستقبا ، فنج أ الكثير من  كيفي التعامل معها حاليا  قي امتغيرا  سسا الكبر تهت بقس الت ام

حماي أماكها  سس  اف الكلي للم لتحقي اأه سس ،  اخلي من أجل امتابع امستم أعما ام ال

ءا من  ع من امعايير ب م عل مجم اخلي تق قي ال اجه محيطها ااقتصاد حي أ مهن الت ا م ك

ل ا  ص اخلي  ق ال اقي ام شادا  مص اإ صيا  ال يتضمن الت لي ،  ه بكل مس ي اد تق ع

ظيف  سس ،  تمثل ال ي ام ا مهما  تبط باأداء ال ل د سس منها م ل اإدا العليا للم مها  التي يق

ي  ظيف امغ ه ال ي باعتبا ط الحي ج أصبح مع  ام اتس نطاق ل ظائف اأخ  ي ال ي لبا ناه 

اف  م لتحقي جمي اأه العمليا كخ تقيي كاف اأنشط  ق الحاض يشمل عل فحص  ال

سس  .للم

  نتائج الدراس :

  باح ياد اأ بالتالي  الفعالي  ي من الكفاء  ي اخلي عل تقليل ح اأخطاء  قي ال يعمل الت
سس ب ف ام  امسجل من ط

 قي ال ظيف الت دعائ أساسي جمل من تحتا  كائ  ل  ب ،  ها امطل اخلي لكي تحق د
ف عليها ب  معايير امتعا

 البقاء ب ا  سس التي تمكنها من ااستم ي ام باح  ل اأ ف تحسي اأداء   به
  م ي تل التي تق سسا الناجح تتمثل  ا أ ام له تعتبر عملي اأداء أدا لتشخيص النقائص ، 

مستم بتقي ي   ي أدائها بصف د
  قاب ا هاما عل فعالي نظام ال ال يلع د قاب  سائل ال سيل من  اخلي يعتبر  قي ال  الت

قاب اأداءب ا  ك اخلي   ال

 : اختبار الفرضيا

ا   :صحيح  الفرضي ااولي معايير السما :ل اخلي هي معايير اأداء  قي ال تعتبر معايير معايير الت

فير  ل ت ف  التي ته ضع من قبل الجها امنظم للمهم  يا اأداء امني  ي مست اخلي  قي ال الت

ي سما أ الخصائص  من معايير السما تتمثل  اخلي ،  قي ال ابط عملي الت مست معق من ض

اخلي ب قي ال د أنشط الت  الجها التي ت

فعالي: الفرضي الثاني افها امخطط بكفاء   بنع ااداء ه بل امنظم اه

قي يساه : صحيح  الفرضي الثالث اخلي الت سس تحسي اداء ي ال  التحليا خا من ام

صيا مها التي امش الت سس ي العاملي امسيرين مختلف يق  .ام
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 :والتوصيا  تراحا اق

  اجع م ي متابع  ين عن ط ظف مساع اآخ ق م اعتبا ام اخلي  ااهتمام ال عي  ياد ال
لي من  ح امس تنمي اإحسا ب عي  ا يج ت ل الح اأعل من اأداء ، ل ص  العمل لل

ققي  ماحظا ام ي  ين بأ تقا ي ام ظفي  لي القناع الكامل ل ام اخليي خا ت ال
ليس  ف من كفاء العمل  لل ي امستقبل  ته بشكل أفضل  مها اته  ي ق م لتط تستخ

 عاقبته عل أدائه اماض ي بم
  ي يكي لتط ايا امتح اأم ي ال اخليي  ققي ال من الض تبني امعايير الصاد عن ام

د م ج م  خاص م ع اخلي  قي ال ع ب عمل أجه الت ض ا ام  عايير محلي تهت به

 ف مست اأداء ب ي  اخلي  قي ال ي اأهمي الت ائ سسا الج ا جمي ام د  ض 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة امراجع



 قائم امراجع

 

 :العربي باللغ امراجع قائم -

ٚاقبغ ڣ التٖقيڄ ، ه عبٖ أميڗ خالٖ-1 ٕٙڗ، للنشٚ، ڣائل ٕاٙ البنڤڅ، في ام  ب 1998 اأ

ٚاجعغ، أصڤڋ  ، هيبغ أبڤ محمٖ طلبغ حامٖ -2 ٚڣڗ ٛمزم ، اأڣلګ الطبعغ ام عڤڗ  ناش ٕٙڗ عماڗ ، ڣمٛڤ  ب2011 ، اأ

ٚاجعغ بڤتيڗ، محمٖ -3 ٚاقبغ ام ٚيغ مڜ الحساباػ ڣم  امطبڤعاػ ٕيڤاڗ ، الثالثغ الطبعغ ، التطبيڄ لي النظ

 ب2008 ، ،الجزائٚ عكنڤڗ  بڜ ، الجامعيغ

ٚاجعغ لطفي، أحمٖ السيٖ أميڗ -4 ٚيغ بيڗ ام ٙيغ الجامعي الٖاٙ ڣالتطبيڄ، النظ  ب2004 مصٚ، ، اإسكنٖ

ٙب، ٛهير -5 ٚڣڗ البٖايغ ٕاٙ ، اأڣلګ الطبعغ ،" الحساباػ تٖقيڄ علږ" الحٖ عڤڗ  ناش ٕٙڗ ، ،عماڗ ڣمٛڤ  ، اأ
 ب2010

ٚاجعغ محمٕڤ امنعږ عبٖ ، الجمل محمٖ متڤلګ-ت ٚبيغ النهضغ ٕاٙ ، ،ام ٚع ، الع  ب1973 ، مصٚ القاه

ٚيكيغ امعايير ظل في التٖقيڄ أساسياػ ٕحٖڣح، حسيڗ القاض ي، حسيڗ -ث  اأڣلګ، الطبعغ الٖڣليغ، ڣ اأم

سسغ اځ، م ٕٙڗ،-عماڗ الٙڤ  ب1999 اأ

 ٕاٙ اأڣلګ، الطبعغ العملي، الحساباػ تٖقيڄ علږ ، ٛٙيقاػ محمٖ عمٚ ، كلبڤنغ يڤسڀ احمٖ ، سامغ ٙأفـ -8

يع للنشٚ امسيرع ٕٙڗ،-عماڗ ڣالطباعغ، ڣالتٛڤ  2011 .اأ

ٚاڣڬ  الٖيڜ كماڋ -9 ٚايا السيٖ محمٖ ، الٖه ٙاساػ س ٚاجعغ امحاسبغ في متقٖمغ ،ٕ  الجامعي ،امكتظ ڣام

ٙيغ الحٖين،  ب2006 ، مصٚ ، اإسكنٖ

ٚاجعغ صٖيقي، مسعٕڤ طڤاهٚ، التهامي محمٖ -9 ٚڬ  اإطاٙ الحساباػ ڣتٖقيڄ ام ٙساػ النظ  التطبيقيغ، ڣامما

 ب2006 الجزائٚ،– عكنڤڗ  بڜ الجامعيغ، امطبڤعاػ ٕيڤاڗ

ٚڣڗ ، الصباڗ سمير محمٖ ، الصحڜ الفتاح عبٖ -ة1 خ ٚاجعغ أسس ، ڣ  الٖاٙ ، )ڣالعمليغ العلميغ أسس( ام

 ب2004 ، مصٚ ، الجامعيغ

ٚبي امجمع -11 ٕٙڗ ب ، عماڗ ،" امتقٖمغ التٖقيڄ مفاهيږ" ، أ للمحاسبيڗ الع  ب11ة2اأ

ٚجمغ ،" الٖڣليغ التٖقيڄ معايير" ، للمحاسبيڗ الٖڣلي ااتحإ -12  القانڤنييڗ الحساباػ مٖققي جمعيغ ت

 ب11ة2، 1ط ، الفلسطينيغ

ٚيغ الناحيغ مڜ" : للتٖقيڄ امٖخل ،هإڬ، التميمي -13 ٚكز ،" العمليغ ڣ النظ  ب1998 ، ،عماڗ للكتظ كحلڤاڗ م

ٚملي، محمٖ ه، عبٖ -14 ٚاجعغ معايير مقترح طاٙ"ال ٙ  فيظل الٖاخليغ ام  ،مجلغ " امعلڤماػ تكنڤلڤجيا تطڤ

ٙيغ البحڤف ٚع التجا  بٕيسمبر 1994 ، الثاني ،العٖٕ الثامڜ ،امجلٖ امعاص
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ٚايا ڣ الفتاح عبٖ ، الصحڜ -15 ٚقابغ" ، السيٖ ،محمٖ س ٚاجعغ ال  ،" ڣالكلي الجزئي امستڤڥ  علګ الٖاخليغ ڣام
ٚاجعغ امحاسبغ قسږ ٙع كليغ ، ڣام ٙيغ، جامعغ التجا ٚع ، مطبعغ التڤني ، مصٚ اإسكنٖ  ب1995 ، القاه

ٚبڤع -ت1 ٚاجعغ" محمٕڤ ،يڤسڀ ج ٚاجعغ معايير ڣفقا امتقٖمغ الحساباػ م  جمعيغ صٖاٙ ، " الٖڣليغ ام

ٚاجعيڗ ڣ امحاسبيڗ  ب2002 غزع ، الفلسطينييڗ ام

ٚڬ  -ث1 ٙف الٖاخلي التٖقيڄ معايير تطبيڄ مٖڥ" الفتاح عبٖ فضل امغني، عبٖ ،ڣ احمٖ ، العم  في عليها امتعا

ٙيغ البنڤڅ ٕٙنيغ امجلغ"اليمينيغ التجا ٙع في اا  ب2006 الثالن، العٖٕ ،امجلٖ الثاني، ااعماڋ إا

ٕٙاػ ه عبٖ خلڀ -18 ٙع الٖڣليغ امعايير ڣفڄ الٖاخلي التٖقيڄ ٕليل ,الڤا سسغ , IIA عڜ الصإ اځ م  .الٙڤ

يع ڣ للنشٚ  ب14ة2 ,عماڗ ,اأڣلګ الطبعغ ,التٛڤ

ٙاػ(": بٖڣڗ  -19 ٚ ) اأصڤڋ ڣامها ٙع الش ٕا ٙ التتر، مصٚ  ٗكٚأحمٖ سيٖ مصطفى   ب2ةة2بٕا

ٙيغ، مصٚ،  -ة2 ٙ النيابغ اإسكنٖ ، "مبإئ محاسبغ التكاليڀ"، الٖا  ب1999أحمٖ نٙڤ

يع، عماڗ،  -21 ٚ ڣالتٛڤ ٙ حاصٖ للنش ٙع اإنتاه ڣالعملياػ"، ٕا ٕا " ، ٚ ٚ امنصٙڤ كاس  بةةة2ناص

ه -22 ٚڣڗ، ڣ جاكسڤڗ  جٙڤ ٚجمغ خ ٙ  :التنظيږ " ٛٙڣځ، حسڜ خالٖ ت ٙع كل منظڤ ٙع معهٖ ،"لإٕا  العامغ، اإٕا

 ٚ  ب9881، ياضال

ع ڣالفعاليغ"، مجلغ العلڤم اإ --23 ع اإٔا بيڗ الكفا ٚع،  نسانيغبعبٖ امالڊ مزهٕڤ العٖٕ اأڣڋ، جامعغ بسك
 ب1ةة2 الجزائٚ

ٚبي الفكٚ ٕاٙ ’جٖيٖ لعام...جٖيٖ مٖخل اإٔا تقييږ ,الحسڜ عبٖ تڤفيڄ محمٖ -24  ب3ةة20042 ,مصٚ ,الع

سساػ إٔا تقييږ ,ٙضڤاڗ الفتاح محمٕڤ عبٖ -25 ٛڗ  اإٔا معايير ظل في ام ٚبيغ امجمڤعغ ,امتڤا ٙيظ الع  ڣ للتٖ
 ب2013 ب12ة2 ,ګاأڣل الطبعغ ,مصٚ ,النشٚ

ة ,سلطاڗ سعيٖ محمٖ ,حسڜ ٙاڣيغ -ت2 د إدا  , 2011 ,مصٚ ’الجامعي التعليږ ٕاٙ ,البشري اموا

ٙيظ اتجاهاػ ,عيثي بڜ عماٙ -ث2 ٚإ إٔا تقييږ ڣ التٖ يع ڣ للنشٚ أسامغ ٕاٙ ,اأف ٕٙڗ ,التٛڤ  الطبعغ ,عماڗ ,اأ

 , 2012 ,اأڣلګ
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ٙع ماهٚ، احمٖ -29 ٕٙ إا ٚيغ، امڤا ٙيغ، الجامعيغ، الٖاٙ البش  ، ثةة2 ااسكنٖ

ٕاػ، ه عبٖ خالٖ -ة3 ٚيغ بيڗ الٖاخلي التٖقيڄ الٙڤ اځ ٕاٙ ڣالتطبيڄ، النظ ٕٙڗ، الٙڤ  ب 2006 ااڣلګ، الطبعغ اا



 قائم امراجع

 

ٚاجعغ ٛيٖ، ابڤ خليفغ كماڋ الصحڜ، الفتاح عبٖ -31 سسغ ڣعما، علما ام ٙيغ، الجامعغ شباب م  ااسكنٖ

 ب1991

، حوكم خضٚ، علګ احمٖ -32 ٙيغ، اأڣلګ، الطبعغ الشركا  ب2012 الجامعي، الفكٚ ٕاٙ مصٚ، اإسكنٖ

كرا - اه وأطروحا ماجستير م  : الدكتو

ٚع لنيل شهإع -ت سسغ بم٘ك ٚقابغ ڣاإا ٕاخل ام عثماڗ عبٖ اللطيڀب ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي في تحسيڗ ال
 ب15ة2-14ة2مستغانږبماستر اكإيميب كليغ العلڤم ااقتصإيغ  بجامعغ 

ٚع سالږ بڜ -2 سسغ ااقتصإيغ ب م٘ك  شهإع لنيل مقٖمغ حفيظغ ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي في تقيږ إا ام

 بت1ة2ب15ة2العلڤم ااقتصإيغ بجامعغ مستغانږ  أكإيميب كليغ ماستر

اه، كليغ  علي -3 ٚڣحغ ٕكتٙڤ سساػ العمڤميغ ااقتصإيغ حالغ الجزائٚ"، أط ٚ البيئغ علګ إٔا ام عبٖا ه" أث
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ٙ  .علي فاح -4 سسغ إا تحسيڗ في الٖاخلي التٖقيڄ ٕڣ ٚع .ااقتصإيغ ام العلڤم ااقتصإيغ  ماسترب كليغم٘ك
 ب ث1ة2-ت1ة2بقسږ العلڤم اماليغ ڣامحاسبغ جامعغ مستغانږ ب

يڢبتڤاتي   -5 سسغ ااقتصإيغ بكليغ العلڤم  هٙڤ ااقتصإيغب ب ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي في تحسيڗ إا ام
 بث1ة2-ت1ة2مستغانږ ب جامعغ

ٚاٙ -ت ٚع ببم٘ك فاطمغ بلعڤه ب ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي في تحسيڗ الق  ب15ة2-14ة2ٚع نيل شهإع ماستر ببسك

ٙ  يڤسڀ سعيٖ يڤسڀ -ث ٙڬ  امالي اإٔا ضبط في الٖاخلي التٖقيڄ ڣظيفغ امٖللب ٕڣ ٚسالغڣلإٕا  استكمااا  ب ال
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 :املخص

ف ه ته اس ه ا ال ال قي اقع اب اخلي الت سس اداء تحسي في مساهمت م ال ، ام  ااقتصادي

عي اس من النظ  الجان فقص ت ا قمنا ال لت التي اادبيا باستع قي ااساسي امفاهي تنا  للت

اأداء، اخلي  ف التطبيقي الجان يخ فيما اما ال ق اقع عل لل اس قمنا الجزائ  ال اني ب  عل مي

سس قيراط مست م اجن ب يل ال تح بح   . ال

قي ا لنا تبي ق اخلي الت م ال ع عل يق ، حيث امبادئ من مجم  في فعال قابي ادا يمثل اآليا

، كما سس ، اداء عل السيط إحكام فعاا قابي نظام يمثل ام سس  اكتشاف خال من مصالحها حماي ام

امخاط تها عل العمل القص  سس في ااداء عل ايجابيا ينعكس مما ادا  .ام

ا عي هنا سس ل د اكب ااداء تحسي بض ام ، عل الق التط  م قي  تبني ا امنافس الت
اخلي سس في ال فير عل يساع قابي كأدا ام ما ت ي امعل ل  الض ضعي ح سس الحقيقي ال مما  للم

ا اتخا عملي يسهل سس في الكلي ااداء تحسي بالتالي الق  .ام

 :امفتاحي الكلما

، قي قي الت اخلي، الت  .ااداء ال

Résumé: 

Cette étude vise à mettre en évidence la réalité de l'audit interne et l'étendue de sa contribution à 

l'amélioration de la performance de l'institution économique Entendant pour renforcer l'aspect 

théorique de l'étude, nous avons examiné la littérature qui portait sur les concepts de base de 

l'audit interne et de la performance, que ce soit en ce qui concerne le côté pratique et de découvrir 

la réalité algérienne, nous avons une étude sur le terrain au niveau de l'établissement d'abattage et 

de convertir Volaille à Bougairat. 

Nous avons constaté que la vérification interne repose sur un ensemble de principes et 

mécanismes, comme un outil de contrôle efficace dans l'entreprise, en tant que système de 

réglementation efficace pour renforcer le contrôle sur la performance de l'institution, et de protéger 

ses intérêts représentés en découvrant les lacunes et les risques et les travaux sur la gestion, qui se 

reflète positivement sur la performance de l'institution. 

Il est la conscience et la compréhension de la nécessité d'améliorer la performance de l'organisation 

à suivre le rythme du développement et de la compétitivité, et que l'adoption d'un outil de 

surveillance des institutions d'audit interne aide à fournir les informations nécessaires sur la 

situation réelle de l'institution qui facilite processus de prise de décision et d'améliorer ainsi la 

performance globale de l'organisation. 

les mots clés: 

Audit, Audit interne, Performance. 



 


