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 تحت أقدامها لى مً جعل هللا الجىتأهدي ثمسة جهدي إ

 السحمان ، وازتبطت طاعتها بطاعت الحق بسضاو أقترن زضاها 

   "" والدتي 

ق العلم و علمني حب العمل   لى مً ٌسس ليحفظها هللا  وبازك في عمسها ، و إ طٍس

 الصبر و املثابسة و 

 "  " والدي 

صتينلى أخي ، و إعمسهحفظه هللا وبازك في    الىحيد وأختي العٍص

ً علىلى و شميالتي إ شمالئيو مل  ألاقازبو  ألاهللى مل وإ  حمل مشعل الىىز  الساهٍس

ق الهدي و التقدم  ليضيئىا  لألجيال طٍس

 أزجى مً هللا أن ٌغفس له و ٌسنىه فسيح " بً ًميىت لمال" ألاستاذ املسحىملى وإ 

ب أو بعيد العمل في اهجاش هراساهم جىاته ؛ إلى مل مً   مً قٍس
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التي ال تعد  و على  هعظيم وعمعلى الحمد والشنس أوال و أخيرا هلل عص وجل 

و له الحمد و الشنس  ،فضله  ولسمه الري ال ًسد و على  أن هداها و جعلىا مسلمين

م دمحم بً عبد هللا  أهه وفقني إلتمام هره املرلسة  و الصالة و السالم على هبيىا  النٍس

ً  وصحابته أآل ب جمعين و مً تبعهم بئحسان الى ًىم الدًً " و يته الطيبين الطاهٍس

 ." هيبأ إليهما تىفيقي إال باهلل عليه تىملت و 

ل لجمي أتقدملما و  املساعدة في اهجاشي لهره ع مً قدم لي بالشنس الجٍص

 باإلشساف على تفضله زشيد أشمىز  / املؤطس العظيم ألاستاذخص بالرلس أ، و املرلسة

جعله هللا في  إزشادقدمه لي مً هصح  و  القيمت و ما على هرا البحث و مالحظاته

 ميزان حسىاته .

املحاسبت  جامعت لى قسم العلىم املاليت و إزفع خالص الشنس و العسفان ألما 

 املحترمين ترةاسإلى مل  ألا س القسم ئيمستغاهم بدأ بس 

لما ال هيس ى أن وشنس عمال املنتبت بجامعت خسوبت و لرلك بالجامعت 

ت  .املسلٍص
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 ثمهيد: -1

املالي التي خدثذ في الظىىاث املاطيت طعف أهظمت  الاخخيالللد أبسشث الفظائذ املاليت و دعاوي   

لى الاهخمام املتزاًد بالخدكيم الداخلي و دوزه في مً الشسكاث و املإطظاث خرا بىا ئ السكابت الداخليت في العدًد

عدم اعخماد  ئلى، و كد عصا الكثير مً الباخثين هرا الظعف في أهظمت السكابت الداخليت الخدًثتألاعمال مىظماث 

طمً ت لدوز هره  الىظيفت كأداة وظيفت الخدكيم الداخلي و عدم ئعؼائها ألاهميهره املإطظاث بشكل كاف على 

ظائف الهامت في املإطظاث ما حظعى ئليه لخفعيل الىظم السكابيت ، وهرا وحعخبر وظيفت الخدكيم الداخلي مً الى 

الاكخصادًت اليىم هظسا للخىطع الكبير في حجم ألاعمال، و الخؼىزاث الكبيرة التي خدثذ  في املجاالث املاليت و 

ت، وشٍادة خدة املىافظت بين  للليام بالىظائف  إلادازة و جفسغ خالي عدم كدزةالو ب املإطظاث الاكخصادًتإلاداٍز

 بها. السكابيت و الخدكيليت املىىغ

س هظام السكابت الداخليتحظخؼيع وظيفت الخدكيم الداخلي أن حظاهم في جصمي ص طيؼسة إلادازة م و جؼٍى ، وحعٍص

و الخماًت منها وجلدًم    « Risk Management  »  ظاهمت في جلييم و ئدازة املااػسعلى املإطظت و كرلك امل

إلدازتها، وكرلك كياض كفاءة  اطخخدام املىازد املخاخت و جلييم ألاداء و الفاعليت  ألاهجعفي ماهيت الظبل شىزة امل

مما ٌعصش فسض هره و بخالي املظاعدة في جدليم أكص ى دزحاث  الكفاءة في ئدازة املشسوعاث الاكخصادًت 

خالي الصمىد فلي وحه املىافظت اللت و بالجىدة الشام ئلىاملشسوعاث في الاطخؼالل ألامثل للمىازد و الىصىل 

 .العامليت

 :مشكلة الدراسة -2

أي مدي ًمكً للخدكيم الداخلي أن  ئلى"  آلحي:على طىء ما جلدم ًمكً لىا جددًد ئشكاليت املىطىع كا 

 ؟  املإطظاث الاكخصادًتٌظاهم في جدظين أداء 

 :الفسعيت جخمثل فيػسح مجمىعت مً ألاطئلت  ئلىوهرا الدظاؤل بدوزه ًلىدها  -

 مللصىد بالخدكيم الداخلي و ما هي املعاًير التي جدكمه ؟اما  -1 

و ما هي املىهجيت التي ًدبعها املدكم الداخلي في  هل للمدكم الداخلي دوز في جدليم فعاليت ألاداء في املإطظت ؟ -2

 عمله؟

 هل ًإثس الخدكيم الداخلي على جدظين ألاداء في املإطظت ؟ -3

 دليم أهداف مإطظت حؼرًت ألاوعام ؟كيف ًإثس الخدكيم الداخلي في ج -4

 فرضيات الدراسة : -3

 :البدث كما ًلي ألطئلتتها الفسعيت ًمكىىا أن هلدم بعع إلاحاباث املإكخت في طىء ئشكاليت الدزاطت و حظاؤال

ت لجميع املإطظاث  الخدكيم الداخلي - ٌظاعد على جدظين ألاداء و جسشيد اللسازاث و  الاكخصادًتوظيفت طسوٍز

 .مىعت مً املعاًير املخعازف عليهاملجاملدكم  ئجباعًخىكف هجاخه على 

 للمدكم الداخلي دوز هام وفعال في جدليم فعاليت ألاداء في املإطظت . -

باجباعه ملىهجيت جمكىه طظت بديث ًلعب دوزا معخبرا في ذلك ًإثس الخدكيم الداخلي على جدظين ألاداء في املإ  -

 .مً إلاملام بكل املعلىماث املاليت ز املخاطبيت بؼيت ئبداء زأًه الفني املخاًد بشأنها

 كيام الخدكيم الداخلي باعؼاء هصائذ جصخيديت ملخخري اللساز باملإطظت . -
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 منهجية الدراسة : -4

ج الىصفي لخىطيذ هخت اجبعىا املىللخأكد مً صخت الفسطياث و لإلحابت على الدظاؤالث الفسعيت املؼسو 

 أطاطياثأهميت ودوز الخدكيم الداخلي في جدظين أداء املإطظاث الاكخصادًت و ذلك مً خالل الخعسف على 

ت، و املىهج الخدليلي الري ًيسجم في  ألاداءالخدكيم الداخلي و كرلك جلييم  و الخؼسق الى مخخلف املفاهيم  الىظٍس

 في املإطظاث مدل الدزاطت. جدليل املعؼياث املخىفسة

 دوافع الاختيار املوضوع: -5

 جم اخخياز هرا املىطىع هظسا لألطباب الخاليت : 

يىا و جخصصىا. -  اهدزاج املىطىع طمً جكٍى

، كلم ٌعد ًىدصس في الىاخيت ألادواز املاخلفت التي ًلىم بها مفهىم الخدًث للخدكيم الداخلي التي ًسكص على -

 .للمإطظت بل اهخلل لجميع الىىاحي املاليت

ت -  الى الخدكيم الداخلي كصد جدظين أدائها. خاحت املإطظاث الجصائٍس

 .ملخعللت بهالسػبت  الشاصيت في الخعسف أكثر على الخدكيم الداخلي و املىاطيع  ا -

 ئفادة الباخثين مظخلبال.جلدًم كيمت مظافت للمكخبت كصد ئثسائها مً أحل  -

 دراسة أهمية ال -6

 دوز الخدكيم الداخلي في جدظين ألاداء في املإطظت الاكخصادًت مً خالل ئظهازجكمً أهميت الدزاطت في  

م مً صخت البياهاث و املعلىماث في املإطظت و هرا مً خالل  يزة و ألاداة ألاطاطيت في الخدلالسك اعخبازه

كما ٌظاعد على هجاح هره ألاخيرة وطمان  ،املإطظتدماث التي ًمىدها إلدازة الخىصياث و الاكتراخاث و الا

تواطخ اطخلسازها  .ها مما ٌعىد بالىفع على الاكخصاد الىػني مساٍز

 :نهدف مً وزاء هره الدزاطت ئلى أهداف الدراسة: -7

سها مً خالل الاهخمامطسوزة  ئلىالخىبيه  -  ألاطاليب  كل بىظيفت الخدكيم الداخلي في املإطظت و العمل على جؼٍى

 الخدًثت .

 الخعسف على مخخلف أدواز الخدكيم الداخلي التي حظمذ بخددًد كفاءة و فاعليت ألاداء .  -

 .شأنها أن حظاهم في جدظين ألاداء الادماث أو املهام التي ًلدمها الخدكيم الداخلي و التي مً ئبساش -

تو طمان البلاء و  ألازباحعلى جدليم الخدلم مً وطعيت املإطظت و مدي كدزتها  -  .الاطخمساٍز

 :هيكل الدراسة -8

ووصف كل ما حعلم باملخؼير طسد  ئلى الفصل ألاول جلدًم هرا املىطىع في ثالثت فصىل خيث خصص  جم  

 مي للخدكيم بصفتيل الخدكيم الداخلي مً خالل ثالثت مباخث ، املبدث ألاول جىاولىا فيه مدخل  مفاهاملظخل

فخددثىا فيه عً  أما املبدث الثالث املبدث الثاوي الى عمىمياث خىل الخدكيم الداخليعامت ، ثم جؼسكىا في 

ليت الخدكيم الداخلي في جدظين احاء بعىىان فع الفصل الثانيأما . الداخلي و آلياث جؼبيلهمعاًير الخدكيم 

عً ماهيت  املإطظاث الاكخصادًت ، أما  فيه ثالثت مباخث ، املبدث ألاول جددثىا ئلىو كد جم جلظيمه ، ألاداء 

ألاداء و املبدث الثالث عالجىا فيه مظاهمت الخدكيم الداخلي في جدظين  الثاوي فخىاولىا فيه مفاهيم خىل  املبدث

 .ألاداء
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: خصص للدزاطت امليداهيت و اكدشاف واكع مظاهمت الخدكيم الداخلي في جدظين أداء  الفصل الثالثأما 

وجم جلظيم هرا الفصل الى مبدثين زئيظين ، املبدث ألاول خصص لخلدًم مإطظت   وعامألامإطظت حؼرًت 

 جؼسكىا فيه الى فعاليت الخدكيم الداخلي في حظيير الىخدة. و املبدث الثاوي  ألاوعامحؼرًت 

 حدود الدراسة :-9

مىطىع " دوز الخدكيم الداخلي في جدظين أداء املإطظاث الاكخصادًت مً  ئلىطيخؼسق  :الحدود املوضوعية - 

 و دوزه الفعال في املإطظت.. ت أهميخهداء مع التركيز على الخدكيم الداخليألا ظىء على خالل حظليؽ ال

 ."UABكمىا بخؼبيم دزاطدىا في مإطظت اكخصادًت "وخدة حؼرًت ألاوعام  الحدود املكانية : -

مً الظىت الخاليت وفترة  01/05ئلى ػاًت  01/02 هره الدزاطت خالل الفترة ما بين جمذ الزمنية :الحدود  -

 (السيد بن شهيدة يوسف)اء ملابلت مع مظإول في املإطظت مً خالل ئحس  أشهس 3التربص كاهذ ملدة 

 مرجعية الدراسة : -10

ر و ياطخاملمركساث و امللاالث العلميت و  جمىعت مً املساحع جخمثل في الكخباعخمدها على م

 . .... الخاحظخير......امل

 الدراسات السابقة : -11

 إلنهاء هرا البدث اطخعىا ببعع الدزاطاث و التي هىحصها في الىلاغ الخاليت:

دزاطت خالت املإطظت  –أخمد كازوض، "جصميم ئدازة للمساحعت كأداة لخدظين أداء و فعاليت املإطظت -1

الىػىيت ألحهصة اللياض و املساكبت"، مركسة ملدمت لىيل شهادة املاحظخير، ػير ميشىزة، فسع املخاطبت و 

ت، حامعت الجصائس،   .2010الخدكيم، كليت علىم الاكخصاد و الدظيير و العلىم الخجاٍز

 و جىصلذ هره الدزاطت ئلى الىخائج الخاليت:

  ت و الخدكيم الداخلي وظيفت ًلىم بها مىظفىن داخل املإطظت و جدىاول الخلييم املظخمس للاؼؽ إلاداٍز

 مدي جؼبيلها.

 .الخدكيم الداخلي ًلىم بخلييم كفاءة أداء العملياث على مظخىي الىخداث الخىظيميت الداخليت 

 لياث.العم كيموشاغ الخدكيم الداخلي ٌشمل الخدكيم املخاطبي و املالي و جد 

  .ت جابعت لإلدازة العامت للمإطظت   ٌعخبر الخدكيم أداة ئداٍز

 .جددًد مىكع الخدكيم الداخلي في الهيكل الخىظيمي مما ٌعني وحىد اطخلالليت 

دزاطت خالت مإطظت  –صادًت ئكسام، "دوز الخدكيم الداخلي في جدظين ألاداء املالي في املإطظت الاكخ كظميه -2

املؼاخً الكبري للجىىب وخدة أوماش  بظكسة " مركسة لىيل شهادة املاطخير، جخصص الفدص املخاطبي، كليت 

ت، حامعت دمحم خيظس  .2015/2016،  -بظكسة -علىم الاكخصاد و الدظيير و العلىم الخجاٍز

 جىصلذ هره الؼالبت ئلى الىخائج الخاليت:

 مجمىعت مً ألاهداف جؼىزث عبر الصمً مع جؼىز مفهىمه و أهميخه، داخل  ًلىم الخدكيم الداخلي على

 املإطظت ئلى أن أصبذ عىصس مهم فيها ال ًمكً الاطخؼىاء عىه.

 و مىطىعيا في عمله و ًجب أن ًكىن كظم الخدكيم الداخلي مظخلل  ختى ًكىن املدكم الداخلي مظخلال

 عً ألاوشؼت التي ًدكلها.

    ت جابعت لإلدازة العليا للمإطظت. ٌعخبر الخدكيم الدا   خلي أداة ئداٍز
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 ما يميز دراستي عن باقي الدراسات السابقة:

هى الخعسف على الخدكيم الداخلي و دوزه في جدظين أداء املإطظاث الاكخصادًت، مما اطخخلصىا حملت مً 

 ألاهداف:

  الؼش و الخالعباث.أن املدكم الداخلي هدفه السئيس ي خماًت أصىل املإطظت مً ألاخؼاء و 

  اخاث التي ًسي فائدتها في ئدازة املإطظت.أن املدكم الداخلي مهمخه جلدًم الخىصياث و الاكتر 

  أن جلييم ألاداء و جدظيىه في املإطظاث الاكخصادًت ٌظاعده في الخعسف على الىطع الخليلي لهره

 املإطظت.

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولالفصل 
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:  ملدمت الفطل ألاٌو

ادة حجم ألانماٌ في اإلااظعاث و حهذد ؤوحه وشاؾها ؤدي بلى  بمهىت الخذكُم، التي ؤخزث  الاهخمامبن ٍص

اث ، فالهذف مً الخذكُم هى الخدلم مً مذي ضالخُت و صخت  خحزا هبحرا إلاالها مً ؤدواس نلى نذة معخٍى

و مذي جدلُم البُاهاث املخاظبُت و اإلاالُت اإلالذمت مً ؾشف اإلااظعت و معخىي جمثُلها للمشهض اإلاالي الخلُلي 

 لً للمدافكت نلى اإلامخلياث اإلااظعت و خعاباتها.ألاهذاف اإلاىغىنت مً كبل ؤلاداسة و ر

بشيل نام و بمجاالث املخاظبت و الخذكُم بشيل خاص  ألانماٌو هكشا لخؿىساث التي خذزذ في مجاٌ 

جؿىس الخذكُم لِشمل الخذكُم الذاخلي لُطبذ ؤوظو هؿاكا و ؤهثر شمىال ، خُث ؤضبذ ٌشمل حمُو مجاالث 

ُت و رلً بعبب هبر حجم هزه ألاخحرة . وحهخبر وقُفت الخذكُم الذاخلي مً نمل اإلااظعت اإلاالُت و الدشًُل

 . لزلً ظيخؿشق في هزا الفطل نلى الهىاضش الخالُت:لتي حهمل نلى جلُُم ؤداء اإلااظعتالىقاثف الهامت ا

: مفاهيم خٌى الخدكيم املحاسبي.  املبدث ألاٌو

 املبدث الثاوي: عمىمياث خٌى الخدكيم الداخلي.

  الثالث: معاًير الخدكيم الداخلي و آلياث جطبيله. املبدث
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: مدخل مفاهيمي للخدكيم  املبدث ألاٌو

 الاكخطادًتالخذكُم املخاظبي حاهب هكشي وفحر ٌعمذ بةمياهُت الهمل به في قل حًُحراث البِئت  ًمخلً

الزي صاد مً ضهىبت مشاكبت اإلاالن قهىسه ؤمشا خخمُا لىبر حجم اإلااظعاث و حشهب ؤوشؿتها، ألامش خُث ٌهخبر 

 لدعُحر ماظعاتهم في قل ألاخؿاس التي جىاحهها.

فه، ؤهذافه، ؤهمُخه و الخمُحز بحن  و ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث جلذًم مفاهُم خٌى الخذكُم، جخمثل في حهٍش

 هىنُت الذاخلُت و الخاسجي.

 : حعسيف الخدكيم:1املطلب 

فاث التي جىا ف التي اجفلذ نلحها هكشا لىثرة الخهٍش ولذ الخذكُم هىحض في الىلاؽ اإلاىالُت ؤهم الخهاٍس

 و هي: نألاوادًمُحالهُئاث اإلاهىُت و 

:  الخعسيف ألاٌو

هى فدظ اهخلادي ٌعمذ بخذكُم اإلاهلىماث اإلالذمت مً ؾشف اإلااظعت و الخىم نلى الهملُاث التي 

 1حشث و الىكم اإلالذمت التي ؤهخجذ جلً اإلاهلىماث" .

 الخعسيف الثاوي:

ىُت للمداظبت الخذكُم نلى ؤهه "نملُت مىخكمت للخطٌى نلى اللشاثً اإلاشجبؿت  نشفذ الجمهُت ألامٍش

لت  مىغىنُت لًشع الخإهذ مً دسحت معاًشة هزه بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار الاكخطادًت ، وجلُُمها بؿٍش

 .2ُت"الهىاضش اإلاىغىنت، زم جىضُل هخاثج رلً بلى ألاؾشاف اإلاهى

 الخعسيف الثالث:

لت مىهجُت ملذمت بشيل ميعم مً  و نشفذ مىكمت الهمل الفشوس ي الخذكُم نلى اهه " مععى ؤو ؾٍش

ؾشف منهي ٌعخهمل مجمىنت مً جلىُاث اإلاهلىماث و الخلُُم بًُت بضذاس خىم مهلل و معخلل، اظدىادا بلى 

 . 3اءاث اإلاخهللت بالخىكُم"مهاًحر الخلُُم ، و جلذًم مطادكت و فهالُت الىكام و ؤلاحش 

 الخعسيف السابع:

ىُت   : ٌهشفه بإهه " وقُفت ًاديها مىقفحن IIAحهٍشف مههذ اإلاذكلحن الذاخلُحن بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

العُاظاث مً داخل اإلاششوم و جدىاٌو الفدظ ؤلاهخلادي  لإلحشاءاث والعُاظاث و الخلُُم اإلاعخمش للخؿـ و 

                                                           
ت مطش  ألاسس العلميت و العمليت ملساجعت الحساباث""دمحم مطؿفى ظلُمان ،   1 -  14ص  2014الذاس الجامهُت ، ؤلاظىىذٍس

فت نلي خعًنبذ الفخاح الصخً ، دمحم ظمحر الطبان،  2 - ت  "أسس املساجعت"شٍش  .13ص  2004الذاس الجامهُت ، ؤلاظىىذٍس

 .10ص  2003دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت الجضاثش " املساجعت و جدكيم الحساباث" دمحم التهامي ؾىاهش معهىد ضذًلي  -  3
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ت و الخدلم  مً ؤّن  ت و بحشاءاث الشكابت الذاخلُت ، رلً بهذف الخإهذ مً جىفُز هزه العُاظاث ؤلاداٍس ؤلاداٍس

 ".1ملىماث الشكابت الذاخلُت ظلُمت ومهلىماتها   ظلُمت ودكُلت و وافُت 

 الخعسيف الخامس:

نلى ؤهه " اخخباس جلني ضاسم و بىاء مً ؾشف منهي ماهل و معخلل  الخذكُم Germond bonnallو نشفها 

 ًمىىه بنؿاء سؤي مداًذ و مهلل نلى هىنُت و مطذاكُت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالذمت مً ؾشف اإلااظعت 

 2و نلى مذي اخترام اإلاهاًحر في بنادة هزه اإلاهلىماث في ول الكشوف".

 ي:و ًمىً ؤن هطىف معاس الخذكُم مً خالٌ آلاح

 الفدظ -

 الخدلُم -

ش -  الخلٍش

 : أهداف و أهميت الخدكيم:املطلب الثاوي

 أهداف الخدكيم : أوال

دي للخذكُم املخاظبي ًالخل الخًحر الهاثل الزي ؾشؤ نلى ؤهذاف الخذكُم،  بن  اإلاخدبو للخؿىس الخاٍس

ما كذ ًىحذ بالذفاجش و السجالث مً ؤخؿاء ؤو يش ؤو  الهدشاففلذًما واهذ نملُت الخذكُم مجشد وظُلت 

ؿاوي نام  م ؤن اهدشاف الًش و ألاخؿاء ال ٌهخبر 1897جالنب ، لىً هزه الىكشة حًحرث نىذما كشس اللػاء البًر

ظبُت للذفاجش و امً ؤهذاف الخذكُم، مً حهت ؤخشي وان هذف الخذكُم ملخطشا نلى الخإهذ مً الذكت املخ

ه مً بُاهاث دون ببذاء سؤي فني مداًذ، لىً هزا الهذف حًحر خُث ؤضبذ مً واحب اإلاذكم السجالث و ما ج دخٍى

ش ًخػمً سؤي فني مداًذ نً هدُجت الفدظ للمعاهمحن و ألاؾشاف راث اإلاطلخت.  3جلذًم جلٍش

دي ألهذاف الخذكُم هىسد الجذٌو اإلاىالي:  و بهذف بنؿاء ضىسة ؤهثر وغىخا نلى الخؿىس الخاٍس

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت ، داس اإلاهشفت الجامهُت " أضٌى وكىاعد املساجعت و الخدكيم"، دمحم العُذ ظشاًا -1  .140ص  ،2002، ؤلاظىىذٍس

 1955ؤوث  20، مزهشة لىُل شهادة ماحعخحر، حامهت ""دوز املساجعت في جلييم أداء هظام السكابت الداخليت للمؤسست الاكخطادًتنضوص مُلىد، - 2

 .6ص 2006ظىُىذة 

م الؿبهت ألا " جدكيم الحساباث" خالذ ؤمحن نبذ هللا ، -  3  .8ص  2014ولى مطش ،الششهت الهشبُت اإلاخدذة للدعٍى
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 : الخطىز الخازيخي ألهداف الخدكيم I – 1 الجدٌو زكم 

 

 .18ص  2006، ألاسدن ضش، داس اإلاعحرة لليشش و الخىصَو، الؿبهت ألاولىيعان فالح اإلاؿاسهت، جذكُم الخعاباث اإلاها :ملطدزا

 

 

 

 

 

 الفترة
الهدف مً عمليت 

 الخدكيم
 أهميت السكابت الداخليت مدي الفدظ

 م1500كبل نام 
اهدشاف الخالنب 

 الاخخالطو 
 نذم الانتراف بها بالخفطُل

 م1500-1850
اهدشاف الخالنب 

 الاخخالطو 
 نذم الانتراف بها بالخفطُل

 م1850-1905

اهدشاف الخالنب  -

 الاخخالطو 

اهدشاف ألاخؿاء -

 الىخابُت

 نذم الانتراف بها بالخفطُل

 م1905-1933

جدذًذ مذي صخت -

ش اإلاشهض اإلااليو   نذالت جلٍش

اهدشاف الخالنب -

 ألاخؿاءو 

 انتراف مبذجي و ظؿحي خخباسي جذكُم جفطُلي وب

 م1933-1940

مذي صخت  جدذًذ

ش اإلاشهض اإلااليو   نذالت جلٍش

شاف الخالنب اهد-

 ألاخؿاءو 

 جذكُم اخخباسي 
بذاًت الاهخمام بالشكابت 

 الذاخلُت

 م1940-1960
جدذًذ مذي صخت -

ش اإلاشهض اإلااليو   نذالت جلٍش
 جذكُم اخخباسي 

الاهخمام و الترهحز نلى 

 الشكابت الذاخلُت

 بلى ًىمىا هزا-1960

ببذاء الشؤي خٌى مذي -

صخت و نذالت اللىاثم 

 اإلاالُت

 اخخباسي  جذكُم
الترهحز نلى الشكابت 

 الذاخلُت
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 1بخدلُل الجذٌو ؤناله ًمىً اللٌى ؤن للخذكُم ؤهذاف نامت و ؤهذاف مُذاجُت هلخطها هما ًلي:

  العامت:ألاهداف  -1

 جخمثل ألاهذاف الهامت للخذكُم املخاظبي فُما ًلي:

 جللُل فشص اسجياب ألاخؿاء و الًش لشهىس مشجىب الًش بإن ما ًلىم به خاغو للشكابت. -

ت اإلاىاظبت. اإلاالثمتمعانذة ؤلاداسة نلى وغو العُاظاث  -  و اجخار اللشاساث ؤلاداٍس

مً صخت اإلاهلىماث التي جخػمجها اللىاثم اإلاالُت و ببذاء الشؤي الفني املخاًذ نً مذي ضذكها و نذالتها  الخإهذ -

و بالخالي خذمت ألاؾشاف راث اإلاطلخت التي حهخمذ نلى اللىاثم اإلاالُت  ،لى ؤدلت و بشاهحن مالثمت و وافُتاظدىادا ب

ت.اللشاساث و سظم العُاظا اجخارالخخامُت للماظعت بًشع   ث الاظدثماٍس

 اهدشاف خاالث الًش و ألاخؿاء في الذفاجش و السجالث املخاظبُت. -

 الخإهذ مً وحىد هكام سكابت داخلُت حُذ و بمذاد بداسة اإلااظعت باإلاهلىماث نىه و ؤوحه اللطىس فُه -

 . الاخخالطخماًت حمُو ؤضٌى اإلااظعت مً  -

 :لخذكُم املخاظبي يهذف بلى ما ًليو ماخشا ؤضبذ ا

 مشاكبت الخؿـ و العُاظاث و مخابهت دسحت الخىفُز و ؤظباب الاهدشافاث . -

 جلُُم هخاثج ؤنماٌ اإلااظعت في غىء الخؿـ اإلاىغىنت. -

ت في الذفاجش و السجالث املخاظبُت بن وحذث. -  اهدشاف ألاخؿاء الجىهٍش

ش اإلاالُت اإلاىدنت مً ؾشف ؤلاداسة و  -  بنؿائها مطذاكُت ؤهبر.اإلاطادكت نلى الىزاثم و الخلاٍس

 امليداهيت: ألاهداف -2

 و جخمثل ألاهذاف اإلاُذاهُت للخذكُم املخاظبي في :

 نشع اللىاثم اإلاالُت ) ؤلافطاح( -

 ششنُت و صخت الهملُاث اإلاالُت. -

                                                           
نام  ،ظؿُف ،ىُل شهادة اإلااحِعتر، حامهت فشخاث نباطلمزهشة " دوز الخدكيم املحاسبي في جفعيل السكابت على إدازة ألازباح " بىظخت خمضة  - 1

 11-10ص ،ص 2012
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 اإلالىُت ) الخلىق و الالتزاماث( -

 اظخلالٌ الفترة اإلاالُت. -

م و الخخطُظ. -  الخلٍى

 الىحىد ؤو الخذور. -

 ببذاء الشؤي الفني املخاًذ. -

 أهميت الخدكيم: ثاهيا:

بن ؤهمُت الخذكُم جخمثل في وىهه وظُلت جخذم حهاث هثحرة راث مطلخت مو اإلااظعت ظىاء واهذ ؤؾشافا 

 كشاساث و سظم خؿـ معخلبلُت  الجخارداخلُت ؤو خاسحُت، بر حهخمذ بلى خذ هبحر نلى البُاهاث املخاظبُت 

 1مً الخذكُم هجذ: ًًاإلاعخفُذو مً بحن 

 املؤسست: إدازة -1

حهخمذ بداسة اإلااظعت نلى الخذكُم بشيل هبحر خاضت في نملُت الخخؿُـ اإلاعخلبلي لخدلُم ؤهذافها 

ذ مً وعبت  ةاإلاعؿش  معبلا، و بالخالي فةن مطادكت اإلاذكم نلى كىاثمها ظُمىدها دسحت هبحرة مً الثلت و ًٍض

 اح الخىم نلى معخىي ؤداء ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة.خنلبها، هما ٌهخبر  مف الانخماد

 املالن و املساهمين: -2

ؤلاكلُمي و اهفطاٌ ؤلاداسة نً اإلاالن نضص مً ؤهمُت الخذكُم  الامخذادبن قهىس ششواث اإلاعاهمت راث 

ش ألامثل ألمىاٌ اإلاعاهمحن و مىو خ البذ مً ؾشف ًػمً الدعُحر ،فيان ذور اخخالط و جالنباث هما ؤن جلٍش

ً حذد ًػمً لهم ؤهبر ناثذ ممىً.  مذكم الخعاباث ٌعاهم في حلب معدثمٍش

 و املىزدًً: الدائىين -3

ش اإلاذ و ًلىمىن بخدلُلها إلاهشفت اإلاشهض اإلاالي و كم بصخت و ظالمت اللىاثم اإلاالُت، ٌهخمذ هاالء نلى جلٍش

مل ًػمً لهم جدطُلهم لخلىكهم لذي  اإلااظعت،و هزا دسحت ظُىلت لذي  بااللتزام،اللذسة نلى الىفاء 

  اإلااظعت.

                                                           

مزهشة هُل شهادة اإلااحعتر ،  في الجزائس" ،" الخدكيم املحاسبي مً مىظىز املعاًير الدوليت و مدي إمياهيت جىبيلهادمحم ؤمحن ماصون - 1

 .10ص  2011، نام  3حامهت الجضاثش 
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 :الزبائً -4

ت الىخذة الاكخطادًت ، و خاضت نىذ  اهخمام دت باإلاهلىماث ًىدطش بمهشفت اظخمشاٍس هزه الشٍش

لت ألاحل، و برا واهىا مهخمذًً نلحها همىسد سثِس ي و ؤظاس ي للبػانت ؤو اإلاىاد  اسجباؾهم مهها بمهامالث ؾٍى

 ألاولُت.

 :لينالعام -5

هلابت الهاملحن نلى اللىاثم اإلاالُت مً ؤحل مفاوغت مو ؤلاداسة مً ؤحل وغو ظُاظت نامت لألحىس و  انخماد

 جدلُم مضاًا الهماٌ.

 البىىن و مؤسساث إلاكساع ألاخسي:  -6

بًشع جىظُو وشاؾاتها ؤو إلاىاحهت نعش مالي، جلجإ اإلااظعاث بلى اللشوع مً اإلااظعاث اإلاالُت يحر ؤن 

ألاخحرة نلحها مهشفت دسحت الخؿش و مهشفتها للذسة اإلااظعاث نلى العذاد معخلبال ، و حهىد في رلً بلى هزه 

ش مذكم الخعاباث الزي ًاهذ ضىف اللىاثم اإلاالُت و جمثُلها للمشهض اإلاالي للماظعت.  جلٍش

 الحىىميت: الهيئاث -7

اإلاششوناث في الهذًذ مً ألايشاع مجها  حهخمذ بهؼ ؤحهضة الخيىمت) الذولت( نلى البُاهاث التي جطذسها

مشاكبت اليشاؽ الاكخطادي ؤو سظم العُاظاث الاكخطادًت للذولت ؤو فشع الػشاثب، و هزه حمُها حهخمذ نلى 

ؤن ؤهمُت  2002بُاهاث واكهُت و ظلُمت، و كذ بُيذ لجىت ؤلاجداد الذولي للمداظبحن نىذ بضذاس اإلاهاًحر ظىت 

 ت( جيىن في :الخذكُم ) اإلاطلخت الهام

ت العلُمت. -  ٌعانذ في سفو اللشاساث ؤلاداٍس

بي. -  ٌعانذ خبراء الػشاثب في بىاء الثلت و الىفاءة نىذ الخؿبُم الهادٌ للىكام الػٍش

 مىاسد اإلااظعاث بىفاءة و فهالُت . اظخًالٌ -

 املطلب الثالث: الخمييز بين الخدكيم الداخلي و الخازجي:

ب الخذكُم بلى نذة ؤهىام ؤظاظُت خعب هىم الهمل الزي ًخم مً خالله ظىاء وان هزا  ًمىً  جبٍى

الهمل مشجبـ بالدشًُل ؤلاداسي ؤو بالخدلم  مً مذي بلتزام الهمُل بلىانذ و بحشاءاث مدذدة ؤو بخذكُم 

ب الخذكُم بلى نذة ؤهىام ؤخشي ًمىً الىكش بلحها مً ص  واًا مخخلفت، و ظىف اللىاثم اإلاالُت ، هما ًمىً جبٍى
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هخؿشق بلى هىم واخذ مً ؤحل الخمُحز بحن الخذكُم الذاخلي و الخاسجي، ؤال و هى مً خُث اللاثم بهملُت الخذكُم 

 الىسدة في الجذٌو اإلاىالي:

 : الخمييز بين الخدكيم الداخلي و الخازجي: I-  22 الجدٌو زكم

 الخازجي الخدكيم الخدكيم الداخلي أوجه الدشابه و الاخخالف

 مً خُث الهذف مً الخذكُم

م  -1 خذمت ؤلاداسة نً ؾٍش

الخدلم مً ظالمت 

البُاهاث اإلالذمت في الىكم 

 املخاظبي

اهدشاف و مىو ألاخؿاء و  -2

 الًش و الخالنب

هفاءة ؤلاداسة في اظخًالٌ  -1

 اإلاىاسد اإلاخاخت لها.

اهدشاف الخالنب و  -2

 ألاخؿاء و الًش

ابذاء الشؤي في صخت  -3

 اللىاثم اإلاالُت

 مً خُث اللاثم بالخذكُم
مىقف مً داخل اإلااظعت  – 1

 ٌهحن مً ؾشف ؤلاداسة

منهي معخلل مً  ظمخخط -1

 خاسج اإلااظعت

 مً خُث جىكُذ ؤداء الخذكُم

ًخم الخذكُم بطىسة  -1

معخمشة نلى مذاس العىت 

 اإلاالُت

ًخم الخذكُم إلاشة واخذة في  -1

 نهاًت العىت اإلاالُت

كذ ًيىن نلى فتراث  -2

العىت  مخلؿهت خالٌ

 )معخمش(

 مً خُث هؿاق الهمل

ًخدذد هؿاق نمله نً  -1

م ؤلاداسة، وفلا  ؾٍش

للطالخُاث و اإلاعاولُاث 

 اإلاهؿاة له.

ًخدذد هؿاق الهمل نً  -1

م الهلذ اإلاىكو م هه و ؾٍش

الهشف العاثذ و ما جىظ 

هُاث و نلُه  الدشَش

 اإلاهاًحر.

 مً خُث الاظخلاللُت

لذًه اظخلالٌ حضجي  ًىحذ -1

خُث ؤن ًخذم ؤلاداسة و 

 ٌهحن مً كبلها

ًخمخو اإلاذكم باظخلاللُت  -1

جامت ألهه شخظ مداًذ و 

 مً خاسج اإلااظعت.

مً خُث اإلاعاولُت) مً ًلىم 

 بخهُِىه(

ٌهني مً كبل ؤلاداسة  -1

شه  اإلااظعت و ًلذم جلٍش

بهذ نملُت الخذكُم 

 لإلداسة

ٌهحن مً كبل اإلاالن لزلً  -1

ؤمامهم  فهى معاوٌ

ش الجهاجي لهم  لُلذم الخلٍش

 

 26ص  ،2006ألاسدن  ألاولى،داس اإلاعحرة لليشش والخىصَو ؾبهت  "جدكيم الحساباث املعاضس "،، يعان فالح اإلاؿاسهتاملطدز: 
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 املبدث الثاوي: عمىمياث خٌى الخدكيم الداخلي:

لفدظ و جلُُم وافت ؤوشؿتها .و الخذكُم الذاخلي هى وقُفت جلُُم معخلل جيشإ مً داخل اإلايشإة   

ألاخحر جؿىسا ملخىقا خالٌ ؤخياما يحر ممحزة بدُث جؿىس هزا رلً للمدافكت نلى مىغىنُخه و بضذاس

ادة وقاثفها ، مما حهله غشوسة خخمُت في مخخلف  العىىاث ألاخحرة بعبب جىظو اإلااظعاث و هبر حجمها و ٍص

 اإلااظعاث الاكخطادًت.

: وشأة الخ  دكيم الداخلي و جطىزه:املطلب ألاٌو

للذ وان للخذكُم الذاخلي خالٌ اللشهحن اإلااغُحن ؤزش واضح نلى الهملُاث اإلاالُت خُث اصدادث ؤهمُتها   

خالٌ هطف اللشن اإلااض ي مً خاحت ؤلاوعان بلى الخدلم مً صخت البُاهاث املخاظبُت التي ٌهخمذ نلحها في اجخار 

الخيىماث، خُث جذٌ ، و كذ قهشث هزه الخاحت ؤوال لذي ُاهاث للىاكوكشاساجه ، و الخإهذ مً مؿابلت جلً الب

حن و الُىهان واهذ حعخخذم اإلاذكلحن للخإهذ مً صخت  خُت نلى ؤن خيىماث كذماء اإلاطٍش الىزاثم الخاٍس

الخعاباث الهامت ، ووان اإلاذكم ٌعخمو بلى اللُىد اإلاثبخت بالذفاجش و السجالث للىكىف نلى مذي صختها و للذ 

اإلاالُت في الهطش بلى حًحراث هاثلت هاججت نً الفػاثذ ؤدي الخلذم الهلمي و الخىىىلىجي الزي ضاخب هزا 

اإلاىكماث ألانماٌ و كذ جشجب نلى رلً كُام اإلااظعاث الذولُت وغو بؾاس حذًذ إلاماسظت اإلاهىُت للخذكُم 

ت الىاججت نً جىىم وشاؾاتها و حجم ؤنمالها و جإخحر هخاثج الخذكُم  الذاخلي.فػال نً حهلُذ اإلاشاول ؤلاداٍس

جذوي ؤخالق بداساث اإلاىكماث و مياجب الخذكُم الهاإلاُت هدُجت لزلً فلذ املجخمو الثلت في ألاهكمت الخاسجي و 

ت و الشكابت املخاظبُت. و لزلً وان ؤمشا خخمُا وحىد الخذكُم الذاخلي في ؤلاداسة الهلمُت الخذًثت  ؤلاداٍس

همل و خاحاتها بلى بُاهاث دوسٍت دكُلت للمدافكت نلى اإلاىاسد اإلاخاخت و اؾمئىان مجالغ ؤلاداسة مً ظالمت ال

 1ملخخلف اليشاؾاث مً ؤحل اجخار اللشاس اإلاىاظب و الالصم لخصخُذ الاهدشافاث و سظم العُاظت اإلاعخلبلُت.

خُث ؤن  ؤلاوعاويبن وقُفت الخذكُم الذاخلي حهخبر نملُت ظلىهُت هكشا السجباؾها بالعلىن و الخطشف   

كُم فهم ؤفشاد مً البشش هما ؤنها ظلىهُت ؤًػا ألن هذفها الخإزحر في العلىن ؤو ؾشفحها اإلاذكم و الخاغو للخذ

م خػىم ألافشاد ؤو جطشفاتهم للفدظ و الخلُُم.  الخطشف نً ؾٍش

 Institute of internal)مههذ اإلاذكلحن الذاخلُحن  بوشاءًشحو بذاًت الاهخمام بالخذكُم الذاخلي في 

auditors.iia)  ىُت نام . و حاء هزا اإلاههذ بهذ اهدشاس مفهىم الخذكُم الذاخلي و 1941في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

فشع هفعه و بجذًت هداحت ملخت ؤظاظُت لألنماٌ و في مخخلف ألاوشؿت و حهخبر  ؤخذ  ألههالانتراف همهىت 

الذاخلي كُامه بىغو مجمىنت مً الجهىد الفهالت إلاههذ الخذكُم الذاخلي نلى ضهُذ الخؿىس اإلانهي للخذكُم 

لذساظت و اكتراح بؾاس مخيامل إلاهاًحر  1974مهاًحر ألاداء اإلانهي للخذكُم الذاخلي. خُث جم حشىُل لجان نام 

شا بيخاثج دساظتها ، و جم  1977ألاداء اإلانهي في الخذكُم الذاخلي ، و في نام  اهتهذ اللجان مً ؤنماله و كذمذ جلٍش

                                                           
، ماظعت الىساق لليشش و الخىصَو، الؿبهت ألاولى ، نمان " IIAدليل الخدكيم الداخلي وفم املعاًير الدوليت الطادزة عً"خلف نبذ هللا الىاسداث،  - 1

 .23ص  2014
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و بدم فةن  1978ى هزه اإلاهاًحر في اإلااجمش الذولي العابو و الثالزحن في ظان فشاوعِعيى نام الخطذًم الجهاجي نل

هزه اإلاهاًحر التي جم بكشاسها مً يالبُت مماسس ي اإلاهىت و سوادها اإلامثلحن في مههذ الخذكُم الذاخلي و الجهاث 

 . 1الخابهت له حهذ بمثابت والدة و بضوى مهىت حذًذة

 عسيف الخدكيم الداخلي:املطلب الثاوي: ح

ًمىً حهٍشف الخذكُم الذاخلي نلى ؤهه:الخذكُم الذاخلي في اللًت ٌهني بخيام بدث، جدلُم... بفشاؽ في 

 الذكت نشف مههذ اإلاذكلحن الذاخلُحن الخذكُم الذاخلي خعب آخش وششة:

  نملُاتها.ؤهه وشاؽ جإهُذي اظدشاسي معخلل و مىغىعي مطمم إلغافت كُمت للميشإة و جدعحن  "نلى

جدعحن هفاءة نملُاث  و هى ٌعانذ اإلايشإة نلى جدلُم ؤهذافها بةًجاد مىهج مىكم و ضاسم لخلُُم و

 .2، الشكابت، و الخىحُه)الخدىم(بداسة الخؿش

م معخللت  جيشإ داخل اإلاىكمت لفدظ و جلُُم ألاوشؿت هخذمت الخذكُم الذاخلي هى وقُفت جلٍى

للمىكمت ، بهذف معانذة ؤفشاد اإلاىكمت نلى جىفُز معاولُاتهم بفهالُت مً خالٌ جضوٍذ ألافشاد باإلاىكمت 

بالخدلُالث و الخلُُماث و الخىضُاث و اإلاشىسة و اإلاهلىماث اإلاخخططت بفدظ ألاوشؿت و حشمل ؤهذاف 

 .3فهالت بخيلفت مهلىلت الخذكُم ؤًػا جىفحر سكابت

إهه نملُاث جخإزش نشفذ لجىت اإلاىكماث الذانُت إلؾاس الشكابت الذاخلُت اإلاخيامل، الخذكُم الذاخلي "ب  

، ًخم جطمُمها لخهؿي جإهُذ مهلىال خٌى جدلُم اإلااظعت ألهذافها في الىىاحي الخالُت هفاءة بةداسة اإلااظعت

ش اإلاالُت و الالتزام باللىاهحن و الهملُاث و فهالُتها و الانخماد نلى ال  4اإلاهمٌى بها. ألاهكمتخلاٍس

فه بإهه:   و الخذكُم الذاخلي هى ؤخذ الىظاثل الفهالت للشكابت الذاخلُت ، و ًمىً حهٍش

"مجمىنت مً ألاهكمت ؤو  ؤوحه اليشاؽ معخلل داخل اإلاششوم جيشئت ؤلاداسة لللُام بخذماتها في جدلُم   

الهملُاث و اللُىد بشيل معخمش داخل لػمان دكت البُاهاث املخاظبُت و ؤلاخطاثُت و في الخدلم مً اجبام 

و اكتراح جدعِىاث الالصم بدخالها  مىقفي اإلاششوم بالعُاظاث و حمُو وظاثل الشكابت ألاخشي في ؤداء ؤيشاغها

 .5نلحها، و رلً خم ًطل اإلاششوم بلى دسحت الىفاًت ؤلاهخاحُت  اللطىي 

 املطلب الثالث: أهىاع و أهداف الخدكيم الداخلي:

 أهىاع الخدكيم الداخلي::  أوال

                                                           
، داس الىساق لليشش و الخىصَو الؿبهت  "الخدكيم الداخلي بين الىظسيت و الخطبيم وفلا ملعاًير الخدكيم الدخلي الدوليت"خلف نبذ هللا الىاسداث،  -  1

 .30،31ص  2006ألاولى نمان 

 .36ص  ،اإلاشحو العابم - 2

 16ص  2011  داس الطفاء لليشش و الخىصَو نمان الؿبهت ألاولى "جمعت الخدكيم الداخلي و الحىىمي"،ؤخمذ خلمي  -  3

حامهت  مزهشة ماظخحر الخذكُم املخاظبي و مشاكبت الدعُحر الجضاثش "دوز الخدكيم الداخلي في جدسين السكابت و ألاداء"نثمان نبذ اللؿُف ،  -  4

 .4ص  2015معخًاهم 

ت و الهملُت الؿبهت ألاولى نمان داس واثل  خالذ -  5  .181ص  2000ؤمحن نبذ هللا، نلم الخذكُم الخعاباث مً الىاخُت الىكٍش
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ألاخحرة نً بهػها بالشيم مً حهذاد ؤهىام الخذكُم الذاخلي بال ؤهه مً الطهىبت الخمىً مً فطل هزه   

ؤزىاء الخذكُم ، بال ؤن مههذ اإلاذكلحن فلذ نمذ نلى جلعُم الخذكُم الذاخلي بلى ألاكعام الخالُت مً ؤحل جبعُـ 

 .1فهم ول هىم و حعهُل الخهامل مهه مً ؤحل جدلُم ؤهذاف الخذكُم.

 الخدكيم املالي:  -1

للماظعت و رلً مً ؤحل خماًت ؤمىالها ،  و هى الىىم الشاجو مً الخذكُم ًلىم به اإلاذكلحن الخابهحن

ت و بهخاحُت ممىىت للىخذة و حصجُو الالتزام بالعُاظاث  لخدلُم ؤهذاف ؤلاداسة هخدلُم ؤهبر هفاًت بداٍس

ت.  بن هزا الىىم مً الخذكُم ًخهلم بالهملُاث يحر اإلاالُت للماظعت ؤو ٌشيل نام فةن . ؤلاداٍس

 جدكيم العملياث الدشغيليت:  -2

م الهملُاث ًخم مً كبل اإلاذكلحن الذاخلُحن لىً في بهؼ الخاالث ٌشاسن مذكلحن خاسحُحن في جذكُ

 ؤداء هزا الىىم مً الخذكُم.

 هظام املعلىماث: جدكيم -3

ش اإلاالُت    بن الهذف مً جذكُم هكم اإلاهلىماث هى الخدلم مً ؤمً و ظالمت اإلاهلىماث إلنؿاء الخلاٍس

 اإلاىاظب و صخُدت و واملت و مفُذة.و الدشًُلُت  في الىكذ 

 ألاداء: جدكيم -4

بن الهذف مً جذكُم ألاداء هى الخإهذ مً الفهالُت و الىفاءة و الاكخطادًت ألداء اإلاىقفحن و مذي الالتزام 

باألهكمت و اللىاهحن، ًؿلم نلى هزا الىىم مً الخذكُم الخذكُم ؤلاداسي وىهه ًلىم بفدظ شامل لإلحشاءاث و 

تألاظالُ  .2ب ؤلاداٍس

 الخدكيم البيئي:  -5

باألهكمت الخاضت بالبِئت و الخلىر و ما ًمىً ؤن  الالتزاميهذف هزا الىىم مً الخذكُم بلى كُاط مذي 

 ًىاحه اإلايشإة و الخفاف نلى ألاهكمت البُئُت و مىاسدها و خماًت البِئت مً الاظخجزاف ؤو الاهلشاع...

 

 :أهداف الخدكيم الداخلي:ثاهيا 

                                                           
 .55مشحو ظبم رهشه ،ص  " الخدكيم الداخلي بين الىظسيت و الخطبيم وفلا ملعاًير الخدكيم الداخلي الدوليت" ،الىاسداث خلف نبذ هللا -  1

 .59ص  ، اإلاشحو العابم -  2
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جؿىسث ؤهذاف الخذكُم الذاخلي مو جؿىس الضمً و اخخلف مفهىمه بدُث جمىً مً الخمُحز  بحن ألاهذاف 

 1الخللُذًت و ألاهذاف الخذًثت.

 ألاهداف الخلليدًت :  -1

كذ اهدطشث في اإلاشاخل ألاولُت في اهدشاف ألاخؿاء و الًش و الخالنب و غاق هؿاكه في الهملُاث اإلاالُت 

ؤي الخدلم مً ظالمت السجالث و البُاهاث اإلاالُت . بهذها خذر جؿىس مىؿلي ألهذاف الخذكُم الذاخلي  ،

لدشمل وشاؽ جلُُمي و وكاجي و بوشاجي بال ؤن هزه الىكشة كذ جؿىسث و ؤضبدذ راث ضبًت جإهُذًت و 

ت إلغافت كُمت للميشإة.  اظدشاٍس

 ألاهداف الحدًثت:  -2

اإلاخهللت باإلاماسظت الهملُت للخذكُم الذاخلي، و انخبرث  1999ر الذولُت ظىت هما خذدتها وششة اإلاهاًح

هذفه ألاظاس ي هى معانذة حمُو ؤنػاء اإلايشإة نلى جإدًت نملهم بفهالُت. و ًخم رلً مً خالٌ كُام الخذكُم 

ماث و الخالذاخلي بتزو ألاوشؿت التي ًخم ىضُاث و اإلاشىسة و اإلاهلىماث التي تهم ٍذهم بالخدلُالث و الخلٍى

 مشاحهتها.

م مجمىنت مً ألانماٌ:  و ًخم جدلُم هزا الهذف نً ؾٍش

م فهالُت و هفاًت و جؿبُم الشكابت اإلاالُت و الشكابت نلى الهملُاث ألاخشي ، و الهمل نلى حهلها  - مشاحهت و جلٍى

 ؤهثر فهالُت و بخيلفت مهلىلت.

 ؿها و بحشاءاتها اإلاىغىنُت.الخدلم مً مذي الالتزام بعُاظاث اإلايشإة و خؿ -

 الخدلم مً مذي وحىد الخماًت اليافُت ألضٌى اإلايشإة مً حمُو ؤهىام الخعاثش . -

ت. -  الخدلم مً بمياهُت الانخماد ؤو الىزىق بالبُاهاث ؤلاداٍس

م هىنُت ألاداء اإلاىفز نلى معخىي اإلاعاولُاث التي ولف بها الهاملىن. -  جلٍى

ب باكتراح الالصم مجها. سفو الىفاءة ؤلاهخاحُت - م الخذٍس  نً ؾٍش

 بحشاء الذساظاث و الاخخباس الخاضت بىاءا نلى ؾلب مً ؤلاداسة.... -

 مساخل جطبيم الخدكيم الداخلي و هييلخه: املطلب السابع:

                                                           
 64ص ،  رهشه  شحو ظبمخلف نبذ هللا الىاسداث ، م -  1 
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 مساخل جطبيم الخدكيم الداخلي: :أوال

لخىفُز ؤنماٌ الخذكُم البذ مً جدبو اإلاشاخل التي جمثل ؤوشؿت الخذكُم الذاخلي بدُث ًدخاج اإلاذكم 

ش بلى  ا مً معدىذاث و سجالث و جلاٍس الذاخلي في مضاولت هزه ألاوشؿت بلى ؤن ًفدظ و ًشاحو ما ًشاه غشوٍس

 خالُت:حاهب كُامه بالخدبو و اإلاالخكت... و ًيىن رلً مً خالٌ جدبو اإلاشاخل ال

 املسخلت ألاولى: الخخطيط:

ٌعدىذ الخخؿُـ في الخذكُم نلى حًؿُت حمُو ؤوشؿت اإلااظعت نلى ألاكل مشة في العىت وفم ما وسد في هظ  -

املخاؾشة مً مهاًحر ألاداء ) نلى الشثِغ الخىفُزي للخذكُم الذاخلي وغو خؿـ مبيُت نلى ؤظاط  2000البىذ 

اث وشاؽ الخذكُم  الذاخلي ، ميسجمت مو ؤهكمت اإلايشإة و ؤن جىغو خؿت الخذكُم الذاخلي لخدذًذ ؤولٍى

ميسجمت مو ؤهكمت اإلايشإة و ؤن جىغو خؿت الخذكُم الذاخلي اإلابيُت نلى ؤظاط جلُُم املخاؾش نلى ألاكل مشة 

ا ، و ًجب ألاخز بهحن الانخباس جىحهاث ؤلاداسة الهلُا و مجلغ ؤلاداسة.  ظىٍى

و جخم نملُت الخخؿُـ ؾبلا للخؿىاث الخالُت و التي جخمثل في الخدػحر إلاهمت الخذكُم و جدذًذ ؤهذاف الخذكُم 

هزلً اخخُاس الجهت الخاغهت للخذكُم  1و جدذًذ هؿاق الهمل الزي ٌشمل هكام الشكابت الذاخلُت و جلُُم ألاداء

م الخذكُم.  و اخخباس فٍش

يهذف بلى الخطٌى نلى فهم نام للهملُاث و املخاؾشة و ؤهكمت الشكابت الذاخلُت  بهذها ًإحي اإلاسح ألاولي الزي  -

الخمهُذًت مو الجهت الخاغهت  باالجطاالثاإلاشجبؿت باليشاؽ ، و ٌشمل اإلاسح ألاولي في بحشاء اإلالابالث و اللُام 

ُم الذاخلي بدُث للخذكُم مً ؤحل الخطٌى نلى ؤهبر كذس ممىً مً اإلاهلىماث  زم الخدػحر بشهامج الخذك

ً خؿت ليل مهمت مخػمىت ألاهذاف  هطذ مهاًحر الخذكُم الذاخلي بإهه ًجب نلى اإلاذكلحن الذاخلُحن وغو جذٍو

ذكُم هى جىزُم اإلاهلىماث خالٌ اإلاهمت ، و ًخم إلاطادس و الهذف مً وغو بشهامج الخاو الىؿاق و الىكذ و جىصَو 

م بمعانذة بالهمل اإلاُذاوي ، و جلو مع البذءوغهه كبل  اولُت بنذاد بشهامج الخذكُم الذاخلي نلى سثِغ الفٍش

 باقي ؤنػاثه و في نهاًت ًطادق نلُه مذًش الخذكُم.

جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت جدخاج اإلااظعاث بلى هكام سكابت فهاٌ و كىي وي جلىم بخدلُم ؤهذافها بىجاح  -

لزلً نلى اإلاذكم الذاخلي داثما الخيبه بإن الشكابت جيىن وافُت و مفُذة فلـ برا ضممذ لخدلُم هزف مهحن ، و 

هذاف ؤلاداسة ظىف ًخم جدلُلها خُث هظ الهذف مً الشكابت الذاخلُت هى الخطٌى نلى جىهُذ مهلٌى بإن ؤ

مهُاس ألاداء نلى وشاؽ جذكُم الذاخلي جلُُم هفاءة و فهالُت الشكابت شاملت و ؤهكمت الخىحُه، الهملُاث و 

اإلاهلىماث ، ًجب ؤن ًخػمً رلً نلى صخت اإلاهلىماث و كابلُتها لالنخماد نلحها ، و الالتزام بالعُاظاث و 

، اظخًالٌ مىاسد اإلايشإة بىفاءة و اكخطادًت .و ال  ؤلاحشاءاثالخؿـ و   لىاهحن ، خماًت ألاضٌى

 العمل امليداوي) املعاًىت(: املسخلت الثاهيت:

                                                           
 .511مشحو ظبم رهشه ص ، "   iia" دليل الخدكيم الداخلي وفم املعاًير الدوليت الطادزة عً ،خلف نبذ هللا الىاسداث - 1
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 العيىت في أدلت الخدكيم: -

ت الهامت فةن هىم  ج مىاظب مً اخخُاساث الػبـ و ؤلاحشاءاث الجىهٍش  الاخخُاسًخم الخطٌى نلى ؤدلت مً مٍض

 مهم في فهم جؿبُم بحشاءاث الخذكُم نىذ حمو ؤدلت الخذكُم لالخخُاساث الخالُت:

ت . الاخخباساثًخم اظخخذام الهُىت في جذكُم  -  الػىابـ و ؤلاحشاءاث الجىهٍش

ألاسضذة  و التي جخػمً بحشاءاث جدلُلُت و اخخباساث جفطُلُت إلاهامالث و ؤسضذة جخػمً  اخخباسهزلً  -

 ءاث للخطٌى نلى دلُل ، و حهخمذ نلى ألاظالُب الخالُت ؤهمها: اإلاالخكتبحشا الاخخباساث

 .الاظخفعاسالخفخِش، الخثبذ، الخدلُل، الاخدعاب، 

ذ صخت اللُم اإلاسجلت بالذفاجش و اهدشاف  - جخم بحشاءاث الفدظ الخفطُلي للخطٌى نلى دلُل مىغىعي ًٍا

اإلاسجلت ، و بزلً فةن هزه ؤلاحشاءاث جمثل شىال مً مخاؾش الهمل و مخاؾش الشكابت و فدظ نُىاث للهملُاث 

ش   و الزي نلى غىثه ًخم اظخيخاج مهلىلُت الىخاثج ؤلاحمالُت. ؤالظخيخاجيؤشياٌ الخبًر

 أوزاق العمل: -

ًجب ؤن ًلىم اإلاذكم الذاخلي بةنذاد ؤوساق الهمل التي حشيل ؤلازباث الذانم آلاساء و الاظخيخاحاث و 

التي حعخهمل وةزباث للخذكُم والطىس و الخشاثـ البُاهُت و الجذاٌو ، والبُاهاث الىضفُت و جىضُاث الخذكُم 

،و حذاٌو حعلعل الخؿىاث ، و اإلالفاث الالىتروهُت ، ؤو الششاثـ ؤو ؤكشاص الىمبُىجش...بلخ بدُث ًدذد 

ً ؤوساق الهمل.  الشثِغ الخىفُزي الذاخلي الىظُلت اإلاعخخذمت في جىزُم و جخٍض

ت ، و اإلالفاث اإلاعخمشة  هىان - ملفاث ألوساق الهمل، ملفاث العىت الخالُت و هي ملفاث ؤنماٌ الخذكُم الجاٍس

 .1حعمى باإلالفاث الذاثمت و ملف اإلاشاظالث

 الدائم:امللف  -

ٌشمل نلى البُاهاث الخاضت باليشاؽ و اإلازهشاث اإلاعخمشة إلاا ًخػمىه مً بُاهاث ظىق حعخمش ؾىاٌ 

 ، ما لم ًؿشؤ نلُه الخًحراث ، بدُث ًدخىي نلى : العىحن دون جلُُذ

 وضف اليشاؽ . -

 الهُيل الخىكُمي بما فُه نذد اإلاىقفحن الهاملحن، ؤظماء هباس اإلاىقفحن و همارج الخىكُو. -

                                                           
 290، ص 2015 ،الؿبهت الثاهُت ،نمان ،الطفاءداس ، " مدخل إلى الخدكيم و الخأهيد وفلا ملعاًير الدوليت للخدكيم"،ؤخمذ خلمي حمهت   - 1



الداخلي اإلطار النظري للتدقيق و التدقيق                           الفصل األول                      
 

21 

 بشامج الخذكُم . -

 ؾلباث انخماد اإلاهماث. -

 خؿـ الخذكُم. -

 اإلاهمت و الهلىد و اللشاساث و اللىاهحن و ألاخيام ؾاث الهالكت باليشاؽ . الاجفاكُاث -

 الىمارج اإلاعخخذمت لذي اليشاؽ. -

ش الخذكُم الذاخلي و ؤهم الخىضُاث الشثِعُت. -  ملخظ جلاٍس

 ملخظ ألنماٌ الخذكُم اللادمت. -

 امللف الجازي:  -

، ًمثل هزا سجال مفطال بإنماٌ جذكُمخىح ألوساق الهمل ول نملُت ًجب ؤن ًيىن هىان ملف مف

ذ ؤزىاء الخذكُم.  الخذكُم و الاخخباساث التي ؤحٍش

اإلاعدىذاث و اإلازهشاث و البُاهاث اإلاخهللت بالخذكُم ليل مهمت و إلاشة واخذة. و ٌهذ هزا اإلالف لخفل 

ش الجهاث فُذ اإلالف الجاسي ألاظاط الزي ٌهخمذ نلُه اإلاذكم الذاخلي في بنذاد الخلاٍس ُت هما ؤهه ًمثل كشاثً ؤدلت ٍو

ش و البُاهاث .  ؤلازباث التي حعدىذ بلحها نىذ ؤلافطاح نً الشؤي و نذالت الخلاٍس

 ملف املساسالث: -

 .1ًدخىي ملف اإلاشاظالث نلى حمُو ؤهىام اإلاشاظالث مً والي داثشة الخذكُم الذاخلُت مجها و الخاسحُت

للخذكُم الذاخلي ، كذ ًيىن له ملفاث ؤخشي كذ جيىن لذي معاوٌ ؤو هزه اإلالفاث الثالر هي اإلالفاث ألاظاظُت 

 الشثِغ الخىفُزي للخذكُم.

 

 

 

 و الخىضياث:  : الىخائجاملسخلت الثالثت

                                                           

 .292، 291 ، صرهشه ،  بم شحو ظؤخمذ خلمي حمهت، م  -  1
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ت لهزا الىكام و مً جم بنادة  بهذ بجمام جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت و بحشاء الاخخباساث الجىهٍش

ش الزي ظِخم بنذاده  جػمُجها بلى اظخيخاحاث في وسكت خاضت في ملف الهمل ًخم بدساج هزه الخىضُاث في الخلٍش

 مباششة.بًطاٌ هخاثج اإلاهمت نً هخاثج الخذكُم و ًجب نلى اإلاذكلحن الذاخلُحن 

 ، و هزلً خؿت نمل لخؿبُم جلً الخىضُاث.ًجب ؤن جدخىي نلى اإلاالخكاث، الىخاثج و الخىضُاث الىخائج: -

هي نباسة نً سؤي اإلاذكم الذاخلي نً مذي جلُُمه لخإزحر اإلاالخكاث و الخىضُاث نلى اليشاؾاث  الخىضياث: -

 املخخلفت، و ًخم جشجُبها بمذي جإزحرها نلى ظحر ؤنماٌ اإلايشإة.

 املسخلت السابعت: املخابعت: -

) مهُاس  للخذكُم الذاخليهما هى مؿلىب مً كبل مههذ اإلاذكلحن الذاخلُحن في اإلاهاًحر و اإلاماسظت اإلاهىُت 

( " ًيبغي وغو آلُت للمخابهت لػمان جىفُز ألانماٌ بفهالُت ؤو ؤن ؤلاداسة الهلُا كذ كبلذ املخاؾش 2500ألاداء 

 نذم اجخار احشاءاث نلى مالخكاث الخذكُم الذاخلي اإلاهللت"

ي هفاًت و فهالُت و خعً جىكُذ حهشف بإنها نملُت ًلىم بها اإلاذكلىن الذاخلُىن مً خالٌ جدذًذ مذ املخابعت: -

 ؤلاحشاءاث التي جخخزها ؤلاداسة بشإن اإلاالخكاث و الخىضُاث التي ًخم جبلًُها بًاها.

جخػمً نملُت اإلاخابهت " ؤًػا مً جدذًذ ما برا واهذ ؤلاداسة الهلُا ؤو مجلغ ؤلاداسة كذ جدمال مخاؾش  نذم 

 بحشاءاث جصخُدُت خٌى اإلاالخكاث التي جم جبلًُها. اجخار

 خطىاث املخابعت: -

كشاس فُما برا وان مً اإلامىً جؿبُم هزه  الجخارمً الجهت الخاغهت للخذكُم  باالظخفعاسجلىم ؤلاداسة الهلُا  -1

 الخىضُاث و متى ظِخم جؿبُلها و هُف.

 جلىم الجهت الخاغهت للخذكُم اإلاباششة في جىفُز الخىضُاث. -2

ؤلاحشاءاث الخصخُدُت اإلاؿلىبت  الجخارًلىم الخذكُم الذاخلي بهذ مىذ الجهت الخاغهت للخذكُم مهلت وافُت  -3

 بمخابهت اجخار هزه ؤلاحشاءاث ؤو الخإهذ مً ؤن ؤلاداسة جخدمل معاولُت نذم اجخار مثل هزه ؤلاحشاءاث.

خ بضذاس  فةهه ًخم مخابهت ؤلاحشاءاث الهمل بالخىضُاث و جصخُذ الىغو خالٌ مذة ؤكطاها ظخت ؤشهش مً جاٍس

ش و نىذ  الجهاثُتاليسخت  مً اهجاص حمُو الخىضُاث ًخم هخابت نً رلً و ًشفو لجمُو الجهاث  هاءتالاهمً الخلٍش

ش.  التي اظخلمذ وسخت مً الخلٍش

 

 

 مي للخدكيم الداخلي:الهييل الخىظي: الفسع الثاوي
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ًمثل الخذكُم الذاخلي حضءا ممثال في الهُيل الخىكُمي للماظعت بدُث ًلىم بإداء وقُفت ؾبلا 

إلحشاءاث و كىاهحن مىغىنت مً ؾشف ؤلاداسة الهلُا و هي بذوسها جلىم بخدذًذ ؤهذاف كعم الخذكُم الذاخلي و 

 .نلحهامعاولُاجه اإلامىً الانخماد 

ًيىن مىكو كعم الخذكُم الذاخلي معخلل نً ؤلاداساث الدشًُلُت مً ؤحل جىفُز مخخلف ؤنماله 

ؤهبر و شمىلُت ؤهثر ، هزلً معانذة ؤلاداسة الهلُا في الشكابت نلى ؤنماٌ اإلااظعت و جىحُه بهؼ  باظخلاللُت

هلُا له ، هزلً ؤن ال ًلىم ؤلاداساث ألاخشي ، ًجب ؤن ًدذد مىكهه نىذ اإلاعخىي الزي ًاهذ دنم ؤلاداسة ال

 اإلاذكلحن الذاخلُحن بخإدًت ؤي ؤوشؿت جىفُزًت مً ؤحل ججىب حهاسع اإلاطالح.

 املساهز الىظيفيت في إدازة الخدكيم الداخلي: -

ٌهخمذ الخىكُم الذاخلي للعم الخذكُم الذاخلي نلى نذة نىامل مً بُجهم حجم اإلااظعت وهىنها و 

هما ًجب ؤن  الهلمُت و الهملُت  ماهالتهمالهاملحن في كعم الخذكُم الذاخلي و ؾبُهت وشاؾها، بغافت بلى نذد 

 حذا و الاظخفادة مىه في الىكذ اإلاىاظب.ًيىن الخذكُم الذاخلي بلى و خذاث مخخططت ألهه ؤمش غشوسي 

 مدًس الخدكيم الداخلي: -

ت للعم  الخذكُم الذاخلي و التي جبنى نلى ًلىم بةداسة شاملت واظهت الىؿاق بًُت جدذًذ ألاهذاف العىٍى

ت ؤلاؾالم نلى حمُو الهملُاث و السجالث و ممخلياث اإلااظعت مو  ؤظاط خؿـ و ظُاظاث اإلااظعت هزلً خٍش

ش مباششة بلى ؤلاداسة الهلُا.  جلذًم جلٍش

 الداخلي: م زئيس الخدفي-

شه  ٌهخبر معاوٌ نً جيعُم خؿـ الخذكُم و اإلاىافلت نلى ؤوساق الهمل الجهاثُت و ًلىم بشكو جلٍش

 .1مباششة بلى مذًش الخذكُم الذاخلي

 املدكم السئيس ي: -

ت )الخذكُم اإلاالي و جذكُم الهملُاث( . جدذ بششاف سثِغ  ٌهخبر معاوال نً نملُاث الخذكُم الجاٍس

خؿىاث بشامج  الخذكُم، هما ًيىن مششفا نلى اإلاذكلحن اإلاعانذًً ؤزىاء نملُت الخذكُم، الخإهذ مً اجبام

 الخذكُم اإلاهخمذة و بحشاء بهؼ الخهذًالث نلى بحشاء الخذكُم نىذ الخاحت.

 املدكم املساعد: -

                                                           
جخطظ جذكُم ،مزهشة جخشج لىُل شهادة اإلااظتر ،"دوز الخدكيم الداخلي في جدسين املسدودًت املاليت للمؤسست الاكخطادًت" ششقي ؤخالم خعيُت - 1

 20ص،  2015/ 2014 ، حامهت معخًاهم،املخاظبي و مشاكبت الدعُحر 
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. ًخهحن نلى بداسة بششاف اإلاذكم الشثِس ي و جىححهاجهًيلف بإداء ألانماٌ و مهام الخذكُم الخفطُلت جدذ 

ب الالصم للمذكلحن اإلاعانذًً خالٌ العخت و ؤشهش ألاولى مً حهُُجهم وىنهم مبخذثحن  اإلااظعت ؤن ججشي الخذٍس

 .1بداحت بلى هعب الخبرة و مجاٌ الخذكُم الذاخلي

 املبدث الثالث: معاًير الخدكيم الداخلي و آلياث جطبيله:

بلى هجاح الخذكُم الذاخلي ؤو فشله في جدلُم ؤهذافه ًخىكف نلى ملذاس الذنم الزي ًخللاه مً ؤلاداسة 

اث ألاداء اإلانهي وغهذ مً كبل الجهاث اإلاىكمت للمهمت و التي تهذف الهلُا، مهاًحر   الخذكُم الذاخلي هي معخٍى

 بلى جىفحر معخىي مهلٌى مً غىابـ نملُت الخذكُم الذاخلي.

:املطلب   مفهىم معاًير الخدكيم الداخلي: ألاٌو

اإلاؿلىب لًشع مهحن هملُاط ؤو وصن ، و نلى آلاخشون مهه و  الامخُاصاإلاهُاس همطؿلح ٌهني دسحت ألافػلُت ؤو 

 2معاًشجه فهى ما ًخم بىاظؿخه الخىم نلى دكت ؤدائهم.

التي ًطل بلحها  الاوعُاقو ٌهشف مهُاس الخذكُم نلى اهه " ؤداة الخىم نلى معخىي الىفاءة اإلاهىُت و دسحت 

 اإلاذكلحن نىذ ؤدائهم لىقاثفهم"

نلحها في  الانخمادؤما مهاًحر الخذكُم الذاخلي جدذًذا فخهشف نلى ؤنها "اإلالاًِغ و اللىانذ التي ًخم 

كعم الخذكُم الذاخلي خُث جمثل اإلاهاًحر همىرج مماسظت الخذكُم الذاخلي هما ًجب ؤن جلُُم و كُاط نملُاث 

لحن الذاخلحن و هزا ٌهني ؤن مهاًحر الخذكُم ماده مً كبل مههذ اإلاذكلً وفلا إلاا جم الخىضل بلُه و انخجيىن و ر

 الذاخلي اإلاخهاسف نلحها جمثل ؤظاظا لهمل اإلاذكلحن الذاخلُحن و جدذًذ معاولُاتهم الفىُت و مخابهت ؤدائهم اإلانهي.

ش مهاًحر الخذكُم الذاخلي اإلاخهاسف نلحها و  للذ ؤخز مههذ اإلاذكلحن الذاخلُحن نلى ناجلت مهمت جؿٍى

شه  ا و جدذًثها وفلا إلاخؿلباث ما ٌعدىجذ مً ؤخذار و جؿىساث مو مشوس الضمً.مخابهت جؿٍى

 

 

 

 

 

 املطلب الثاوي: أهميت و أهداف املعاًير في ممازست الخدكيم الداخلي:

 :أهميت معاًير الخدكيم الداخلي: أوال 

 1جىمً ؤهمُت مهاًحر الخذكُم الذاخلي فُما ًلي:

                                                           
 .21ص  ، ذهسه بمسع مسجشسقي أخالم خسييت، "دوز الخدكيم الداخلي في جدسين املسدودًت املاليت للمؤسساث الاكخطادًت"،    - 1

 .51ص  ، 2003،نمان ،حامهت الحرمىن  ،مزهشة ماحِعتر ،"مدي جطبيم معاًير الخدكيم الداخلي املخعازف عليها في البىىن"،نبذ الًني فػل نلي  -  2 
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حهخبر غشوسة للمذكلحن الذاخلُحن وىنها جػو اإلابادت ألاظاظُت التي ًيخكش مجهم ؤن ًلتزمىا بها نىذ  -

 مماسظاتهم إلاهامهم بدُث ًدللىن الهذف مً وحىدهم.

بُت للمهىُحن الجذد. -  ًخم الاظترشاد باإلاهاًحر نىذ بنذاد اإلاىاد الخذٍس

 أهداف معاًير الخدكيم الداخلي: ثاهيا:

 اإلاذكلحن الذاخلُحن ؤهذاف مهاًحر الخذكُم الذاخلي بإنها:كذ خذد مههذ 

 بُان اإلابادت ألاظاظُت التي جدذد الىُفُت التي ًجب ؤن جيىن نلحها الخذكُم الذاخلي. -

ض اللُمت اإلاػافت التي جدللها ؤوشؿت الخذكُم الذاخلي بلى  - وغو بؾاس نام ألداء الخذكُم الذاخلي و حهٍض

 ؤوظو مذي ممىً.

 ُاط ؤداء اإلاذكلحن الذاخلُحن.وغو ؤظغ لل -

 الخإظِغ لهملُاث جىكُمُت مخؿىسة و حصجو بدخاٌ جدعِىاث نلحها. -

ت في ميشأث ألانماٌ لخلُلت الذوس اإلاعاولُاث اإلاشجبؿت  - اث ؤلاداٍس حهمُم خالت الفهم لذي حمُو اإلاعخٍى

ض بدساهها ألاهمُت اإلاعاهمت في جدعحن ؤداء الخذكُم الذاخلي.   بالخذكُم، و حهٍض

 معاًير الخدكيم الداخلي: :ثالثا

خذمت الخإهُذ اإلاىغىعي خٌى بداسة املخاؾش و بن جإدًت الخذكُم الذاخلي لىقاثفه الخذًثت و اإلاخمثلت في 

ت اإلاىحهت لخذمت الضبىن جخؿلب مجمىنخحن مً اإلاهاًحر هما:  الشكابت و نملُاث الخدىم الاظدثماٍس

 مهاًحر العماث: اإلاخمثلت في ظماث ؤو خطاثظ الجهاث التي جادي ؤوشؿت الخذكُم الذاخلي. -1

م ؤداء جلً  مهاًحر -2 ألاداء: التي جطف ؤوشؿت الخذكُم الذاخلي و جػو اإلالاًِغ التي ًخم مً خاللها جلٍى

 ألاوشؿت.

 

 

 

 : معاًير الخدكيم الداخلي الحدًثت:I -   3 الجدٌو زكم

 معاًير السماث املجمىعت ألاولى

 الهذف و العلؿت و اإلاعاولُت 1000 

                                                                                                                                                                                     
جخطظ جذكُم املخاظبي  ،مزهشة لىُل شهادة اإلااحِعتر ،وأداة لخدليل و جدسين أداء املؤسست الاكخطادًت" الخدكيم الداخلي" ،بىلىىاس خحرة  -  1

 .   13ص ، 2017،معخًاهم  ، حامهت نبذ الخمُذ بً بادٌغومشاكبت الدعُحر ، 



الداخلي اإلطار النظري للتدقيق و التدقيق                           الفصل األول                      
 

26 

 الاظخلاللُت و اإلاىغىنُت 1100

 الاظخلالٌ الخىكُمي 1110

 اإلاىغىنُت الفشدًت 1120

 الهىامل التي جمذد الاظخلاللُت و اإلاىغىنُت 1130

 الىفاءة و الهىاًت اإلاهىُت الالصمت 1200

 الىفاءة اإلاهىُت 1210

 الهىاًت اإلاهىُت الالصمت 1220

ش اإلانهي اإلاعخمش 1230  الخؿٍى

 جإهذ الجىدة و بشهامج الخدعحن 1300

م بشامج الجىدة) داخلي و خاسجي( 1310  جلٍى

ش نً بشامج الجىدة 1320  الخلٍش

 اظخخذام نباسة) للذ دكلىا وفلا للمهاًحر( 1330

 ؤلافطاح نً نذم ؤلادمان 1340

 بداسة ؤوشؿت الخذكُم الذاخلي 2000

 الخخؿُـ  2010

 الاجطاٌ و اإلاىافلت 2020

 بداسة اإلاىاسد 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهاًحر ألاداء الثاهُتاملجمىنت 

 العُاظاث و ؤلاحشاءاث 2040
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 الخيعُم 2050

ش بلى مجلغ ؤلاداسة و ؤلاداسة الهلُا 2060  سفو الخلٍش

 ؾبُهت الهمل 2100

 املخاؾش 2110

 الشكابت 2120

 الخدىم اإلااظس ي 2130

 جخؿُـ الهمل 2200

 انخباساث الخخؿُـ 2201

 ؤهذاف الهمل 2210

 الهملهؿاق  2220

 جخطُظ مطادس الهمل 2230

 بشهامج الهمل 2240

 ؤداء الهمل 2300

 جدذًذ اإلاهلىماث 2310

م 2320  الخدلُل و الخلٍى

 حسجُل اإلاهلىماث 2330

 ؤلاششاف نلى الهمل 2340

 جىضُل الىخاثج 2400

 مهاًحر جىضُل هخاثج الهمل 2410

 حىدة الاجطاٌ 2420

 للمهاًحر ؤلافطاح نً نذم ؤلادنان 2430

 وشش الىخاثج 2440

 بشهامج الشكابت  2500

 سغا ؤلاداسة نم معخىي املخاؾش 2600
 

ت للخىمُت اإلاطذس: ضالح الهلذة و آخشون،" الخذكُم و الشكابت الذاخلُت نلى اإلااظعاث" بدىر مدىمت مىخلاة، مطش الجذًذة اللاهشة، اإلاىكمت الهشبُ

ت بدىر و دساظاث   .12-11ص ص 2012ؤلاداٍس

 

 

 

 

 املطلب الثالث: الخدماث التي ًلدمها الخدكيم الداخلي و أهميخه.
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 الخدماث التي ًلدمها الخدكيم الداخلي: أوال:

 1جخمثل في ما ًلي:

 جلىم ؤلاداسة بالخخؿُـ و الخىكُم  جددًد هفاءة و فعاليت هظام السكابت الداخليت في امليشأة: -1

لت جىفش غمان  اإلايشإة خاغهت لخلُُم الخذكُم الذاخلي. ؤوشؿتمهلٌى بان ألاهذاف و  و ؤلاششاف بؿٍش

 كابليت املعلىماث لالعخماد عليها:   -2

ًجب ؤن جيىن اإلاهلىماث اإلاالُت و الدشًُلُت اإلالذمت ؤلاداسة دكُلت و واملت و مفُذة ، و ؤن جيىن كذمذ 

 ار اللشاساث اإلاىاظبت.في الىكذ اإلاىاظب ، خم ًمىً لإلداسة الانخماد نلحها في اجخ

3-   :  خماًت ألاضٌى

م، و الخطشفاث يحر  ًاهذ اإلاذكم الذاخلي نلى غشوسة البدث في الخعاثش الىاججت نً العشكت و الخٍش

اللاهىهُت في ممخلياث اإلايشإة لزلً فةن الشكابت الدشًُلُت الجُذة جمىو ظىاء اظخخذام ألاضٌى و خماًتها مً 

 مً خالٌ الخإمحن نلحها.املخاؾش املخخملت و رلً 

 بالسياساث و إلاجساءاث املىغىعيت: الالتزام -4

و  العُاظاث و الخؿـ  بجبامًخدلم الخذكُم الذاخلي بلُام مىقفي اإلايشإة بما هى مؿلىب مجهم مً 

و جدذًذ الخيلفت  اإلاىقفحن بزلً فهلى اإلاذكم جدذًذ ؤظباب رلً التزامؤلاحشاءاث و الخهلُماث و في خالت نذم 

لت التي جدلم   الهاملحن باإلحشاءاث و العُاظاث املخذدة. التزامالىاججت و املخاؾش نً نذم الالتزام و ما هي الؿٍش

 الىضٌى إلى ألاهداف و الغاًاث:  -5

ًخم وغو ألاهذاف و الًاًاث و بحشاءاث الشكابت مً كبل ؤلاداسة و ًلىم اإلاذكم الذاخلي بخدذًذ فُما برا 

اهذ مخىافلت مو ؤلاداسة الهلُا ؤو مجلغ ؤلاداسة، و نلى اإلاذكم الخإهذ مً ؤن البرامج ؤو الهملُاث كذ هفزث هما و

 خؿـ لها.

 جددًد مىاطً الخطس : -6

نلى اإلاذكم الذاخلي جدذًذ اإلاىاؾم و ألاوشؿت التي جخػمً مخاؾشة نالُت و بنالم ؤلاداسة نجها لخدذًذ 

فُما برا جؿلب ألامش بخػانها للخذكُم و ًخم جدذًذ ؤماهً الخؿش مً خبرة اإلاخفم العابلت في اإلايشإة ، ؤو مً 

مشابه للميشإة الخاغهت اث وشاؽ مهلىماث مإخىرة مً مطادس ؤخشي ؤو مً مشاول مىحىدة في ششواثه ر

 للخذكُم ؤو مً خبرة اإلاذكم و مهشفت الهامت.

 

 

 : مىع و اهدشاف الغش و الاخخياٌ  -7

 جلو معاولُت مىو الًش و الاخخُاٌ نلى بداسة اإلايشإة و نلى اإلاذكم الذاخلي فدظ و جلُُم هفاءة 
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الداخلي اإلطار النظري للتدقيق و التدقيق                           الفصل األول                      
 

29 

 اهدشافو فهالُت ؤلاحشاءاث اإلاؿبلت مً كبل ؤلاداسة دون وكىم الًش ، ولِغ مً معاولُت اإلاذكم الذاخلي 

الًش لُيىن كادسا نلى جدذًذ ؤماهً خذور  اخخماالثالًش و لىً نلُه ؤن ًيىن لذًه مهشفت وافُت بؿشق و 

 شي الًش و الاخخُاٌ و كذسجه نلى الخدلُم في رلً ؤو اإلاشاسهت مو حهاث ؤخ

 املنهي:  الشً -8

، برا ال ًجب نلى اإلانهيالشً  بانخباسًخؿـ و ًىفز ؤنماٌ الخذكُم  بنًجب نلى اإلاذكم الذاخلي 

 اإلاذكم اكتراع نذم ألاماهت للجهاث الخاغهت للخذكُم هما لِغ له اكتراع ألاماهت للجهاث الخاغهت للخذكُم 

بمىغىنُت ،و نلُه  الخذكُمهما لِغ له اكتراع ألاماهت اإلاؿللت و بذال مً رلً نلى اإلاذكم جلُُم كشاثً 

 بحشاءاث الخذكُم. جؿبُمنلُه ؤخز الخُؿت و الخزس في  بإطفال الاهخمام بالكشوف و ألاخىاٌ التي بن وحذث 

 أهميت الخدكيم الداخلي: -ثاهيا

ت هبحرة خُث ؤضبذ لها دوسا هاما في اإلااظعاث الاكخطادًت مً اهدعبذ مهىت الخذكُم الذاخلي ؤهمُ

 و ألاخؿاء نً ألاهذاف التي حععى ؤلاداسة لخدلُلها. لالهدشافاثخالٌ ما ؤزبدخه مً غبـ 

 1ؤهثر بالخذكُم الذاخلي هي واآلحي: الاهخمامو مً الهىامل التي ؤدث بلى 

 مما ؤدي بلى جبانذ اإلاعافت بحن ؤلاداسة و وافت الهاملحن.جؿىس حجم اإلااظعاث و اهدشاسها نلى هؿاق واظو ،  -

ظالمت اظدثماسها و صخت و نذالت ؤلافطاح نً البُاهاث  عاهمت و خاحتها للمهلىماث مً ؤحلقهىس ششواث اإلا -

 و اللىاثم اإلاالُت اإلايشىسة.

اث ؤلاد - ت في اإلااظعت مما دفو الاظخلالٌ الخىكُمي لإلداساث غمً الهُيل الخىكُمي، حهذد هزلً اإلاعخٍى اٍس

ؼ العلؿت و رلً لخاحت ؤلاداسة و للخإهذ مً ظالمت اظخهماٌ و جدمل اإلاعاولُاث وفلا  باإلداسة بلى جفٍى

 و اللىاهحن اإلاهمٌى بها .لإلحشاءاث 

ش مً ؤحل الخإهذ مً ظالمت هكام الخذكُم. -  خاحت املجخمو بلى البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاثبخت في الخلاٍس

 

 

 

 املطلب السابع :مىاضفاث املدكم الداخلي و إجساءاث اخخيازه و جلييمه:
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بن فهالُت وقُفت الخذكُم الذاخلي جخىكف نلى جىفش فئت مً اإلاذكلحن فحهم ضفاث مىدعبت ظىاء ؤزىاء 

 دساظتهم ؤو ؤزىاء مماسظتهم لىاحبهم اإلانهي.

 1:و مً هره الطفاث ما ًلي:أوال

 إلادازي: الىعي -1

ٌهني ؤن ًىكش اإلاذكم الذاخلي بلى ألامىس بلى داخل اإلايشإة مً مىكىس بداسي بدُث ًشبـ بحن الهالكاث 

ت ، و ًدلل الىغو الذاخلي للميشإة في  ت واهذ ؤم مادًت ، و ًىاصن بحن اإلاهاساث الىقُفُت و ؤلاداٍس اإلاخذاخلت البشٍش

 قل البيُت الاكخطادًت الخاسحُت.

 الدافع الشخص ي: -2

نً جؿلهاث و سيباث اإلاذكم الذاخلي في جدعحن هىنُت نملُاث الخذكُم التي ًلىم بها ، و هزا  ٌهبر

ت نالُت اإلاعخىي، و جلذًم خذماث سكابُت ؤهثر فهالُت  الذافو الزي ًجهل اإلاذكم جىاكا بلى اللُام بإنماٌ بداٍس

لت ملبىلت.  فػال نلى ؤهه ًذفهه بلى مداولت جىفُز واحباجه الشظمُت بؿٍش

 لحىم :ا  -3

ؤزىاء مباششجه لهملُت الخذكُم ًجب  بهذ الىكش بخؿـ اإلاذكم للهملُاث التي ظِىفزها كبل ابخذاثه بها

ؤن ًيىن مشها بدُث ًلىم بةحشاء الخهذًالث الالصمت نلى البرامج التي خؿؿها معبلا في غىء اإلاعخجذاث مً 

التي واحهها و ٌهىف نلى دساظخه ؤظبباها ليي  الكشوف و نىذما ًخخخم نملُاجه ال ًخىاوى نً الانتراف باإلاشىالث

 ال.ٌعخفُذ مً دسوظها معخلب

 اللدزة الاجطاليت:   -4

جخؿلب وقُفت الخذكُم الذاخلي كذسة نالُت نلى الاجطاٌ حعانذ اإلاذكلحن نلى جبادٌ اإلاهلىماث خٌى 

الهملُاث بُجهم و بحن ألاشخاص الخاغهحن للخذكُم مً حهت و بُجهم و بحن ؤلاداسة الهلُا مً حهت ؤخشي و هزه 

زلً فهي جخخلف مً مذكم بلى آخش و لىً اإلاذكم الذاخلي الىاجح هى اإلالذسة ًمىً للمذكلحن جىمُتها بالخبرة ل

الزي ًدشص نلى جدعحن كذسجه الاجطالُت ظىاء واهذ شفهُت ؤم هخابُت، خُث جمىىه هزه اإلاهاسة مً جدلُم 

 ؤهذاف الخذكُم بطىسة واضخت و فهالت.

 املثابسة: -5

ت و حًدخاج جىفُز بحشاءا ي ؤن ًداٌو عذًت هبحرة مذًش الخذكُم الذاخلث الخذكُم الذاخلي حهىد فىٍش

ب اإلاذك  لحن نلى الطبر و اإلاثابشة و ٌهلمهم هُف ًادون ألانماٌ الطهبت دون ملل ؤو ضجش.باظخمشاس جذٍس

 بخيازيت:الا  -6

و داثمي البدث نً الؿشق و ألاظالُب  الابخياسًفترع باإلاذكلحن الذاخلُحن ؤن ًيىهىا مدبحن لإلبذام و 

 املخعىت إلهجاص ألانماٌ التي ًادونها و هزلً ألانماٌ التي ًاديها بلُت الهاملحن في اإلايشإة.

 

 اللياكت:  -7
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لت ؤلاًجابُت التي ًخهامل بها اإلاذكلىن فجىؿىي ض مو ألاشخاص الخاغهحن للخذكُم  ت اللُاكت نلى الؿٍش

 اإلاىخلذ. اث البىاءة دون اظدشاسة يػب الصخظو هزلً اللذسة نلى ببذاء اإلاالخكاث و ؤخُاها الاهخلاد

 كىة الشخطيت:  -8

ًجب ؤن ًخمخو اإلاذكم الذاخلي بلىة الصخطُت ، بدُث ال ٌعمذ ألي شخظ ؤن ًازش بشيل يحر نادٌ 

 ب سؤي و كذسة نلى الذفام نً سؤًه.نلى هخاثج الخذكُم و ؤن ًيىن ضاخ

 ألاماهت و املىغىعيت: -9

ؤن ًيىن اإلاذكم الذاخلي معخلُما و ؤمُىا و مخلطا في نمله و نلُه ؤن ًخىخى الهذالت و ؤن ًيىن  ًجب

مخدحزا، و ؤن ًيىن رو اظخلامت خلُلُت، و يحر مشجبـ بإي مطلخت جىاٌ مً ؤماهخه ؤو ججشده مهما وان ؤزش جلً 

 اإلاطلخت.

 السسيت في العمل:  -12

ت اإلاهلى  ماث التي ًدطل نلحها ؤزىاء نمله و ؤن ال ٌعخخذم هزه ًجب نلى اإلاذكم ؤن ًدترم ظٍش

لت جادي بلى بًزاء مطلخت اإلايشإة.  اإلاهلىماث لًاًاث شخطُت ؤو بؿٍش

 : إجساءاث اخخياز ة جلييم املدكلين الداخليين: أوال 

  1إجساءاث اخخياز املدكلين الداخليين:  -1

الجامهاث و اليلُاث خُث ًجب ؤن ًيىن اإلاذكم خاضل ًخم اخخُاس اإلاذكلحن الذاخلُحن مً نذة مطادس مثل:  -

 نلى شهاداث حامهُت ؤو مهىُت..... و يحرها.

 و كذ ًيىن اخخُاس اإلاذكلحن مً داخل الششهت ؤو مً خاسحها.

بُت كذ جيىن زالزت بلى ظخت ؤشهش ؤو ما ًلاسب رلً.  - بُت جذٍس  ًخم بحشاء ملابالث مو ؾالبي الىقُفت بلى فترة ججٍش

بُت. -  ًجب خعم كبٌى ؤو نذم كبٌى ؾالب الىقُفت خالٌ ؤو في نهاًت الفترة الخجٍش

 هيفيت جلييم املدكلين الداخليين:   -2

 مً ألاهمُت وحىد ظُاظت واضخت لخلُُم مىقفي الخذكُم الذاخلي خُث ًجب ؤن ًشاعي الخلُُم آلاجُت:

 جدذًذ مهاًحر و ؾشق الخلُُم  -

 ًخم الخلُُم دوسٍا مشة في العىت نلى ألاكل و كذ ًيىن بهذ بنهاء ول مهمت جذكُم. ؤن -

 جدذًذ نىاضش ألاداء بىغىح. -

 ألاخز بهحن الانخباس الهىاضش الصخطُت. -

 جىغُذ فىاثذ و بًجابُاث البرهامج مثال: -

 

 ًىشف هلاؽ الػهف و ٌهمل نلى مهشفخه بإهفعهم و بةمياهُاتهم. -

 اهدشاف ؤلامياهاث و الؿاكاث لذي اإلاذكلحن.الخدفحز و  -

 وغىح الشئٍت اإلاعخلبلُت للمذكم و بمياهِخه نلى غىء رلً الخلذم و الشقي. -
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 جلييم ألامىز العمليت: -

 ألاهذاف التي جم جدذًذها و مذي وىنها واكهُت باليعبت لألهجاص. -1

 الالتزام بذلُل الخذكُم الذاخلي. -2

 جلذًمها و جمذ مخابهتها. نذد الخىضُاث التي جم -3

ت. -4  اللذسة نلى بهجاص ألانماٌ غمً ؤوكاث اإلاىاصهاث الخلذًٍش

 جلييم املىظف ) املدكم الداخلي( لىفسه: -

بن نملُت جلُُم ؤداء اإلاذكم نملُت راث اججاههحن ٌهني جلُُم اإلاىقف اإلاهني بىاظؿت اإلاعاوٌ نً 

دا.  جلُُم و بدث ؤداثه مهه بدثا نمال ضٍش

نذة في جىفُز الهملُت و بهجاصها جدخىي همارج الخلُُم كعما خاضا لخلُُم اإلاىقف لىفعه و للمعا

الهذف هى جىفحر الفشضت ليل مىقف لخلُُم هفعه بىفعه نلى ؤظاط جىفحر اإلاهلىماث بطىسة واكهُت ليي 

ثحر الخالفاث في ًخمىً اإلاعاوٌ نً الخلُُم مً ملاسهت سؤًه بالشؤي الصخص ي ٌعانذ نلى جدذًذ اإلاىاؾم التي ج

 1الشؤي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفطل 

مً خالٌ هزا الفطل ًمىىىا ؤن وعخخلظ مياهت الخذكُم بطفت نامت و الخذكُم الذاخلي بطفت 

ت لخدلُم  خاضت في اإلااظعت مهما وان هىنها ؤو ؤهبر حجمها، لزلً فةن الخذكُم الذاخلي هى وقُفت غشوٍس
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نلى ؤظاط جلُُم هفاءة ؤداء الهملُاث نلى معخىي الىخذاث الخىكُمُت ؤهذاف اإلااظعت، بدُث ًلىم 

الذاخلُت املخخلفت مً بداساث و ؤكعام، ٌعانذ هزلً حمُو ؤنػاء ؤلاداسة نلى جإدًت معاولُاتهم بإظلىب فهاٌ 

مً و مىكم وفم بحشاءاث و ظُاظاث مخفم نلحها بمهاًحر دولُت إلغافت كُمت للماظعت، لزا ًمىىىا اللٌى بإ

الخذكُم الذاخلي هى الىظُلت الفهالت لخلُُم ؤداء مخخلف ؤوشؿت اإلااظعت، و غمان العحر الجُذ لعُاظاث 

ادة فهالُتها للىضٌى بلى  مجها  هذاف اإلاشيىب فحها.ألا و ٍص

 

 



 

 

 الفصل الثاني
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 ملدمت الفصل الثاوي : 

حعخبر اإلاإظعت الاكخطادًت  الىىاة ألاظاظُت و املخىس ألاظاس ي الزي ًذوس خىله أي اكخطاد خُث حعمل   

 بلىغ و جدلُم أهذاؾ اكخطادًت و احخماعُت مخعذدة . ئلىمً خالٌ وقاةـها املخخلـت 

 مـهىم اإلاإظعاث الاكخطادًت  ووقاةـها و أهذاؿها بطـت عامت ئلىًىا في ؿطلىا هزا  الخعشع أوال  أسجاهزا  و مً

 و هزلً الخعشع ئلى دساظت ألاداء مً مخخلف حىاهبه و هُـُت معاهمت الخذكُم الذاخلي في جدعِىه.

 و مً خالٌ هزا الـطل ظيخؿشق ئلى العىاضش الخالُت:

:  ماهُت اإلاإظعت الاكخطادًت  اإلابدث ألاٌو

 الثاوي: مـاهُم خٌى ألاداء اإلابدث

 اإلابدث الثالث: معاهمت الخذكُم الذاخلي في جدعين ألاداء
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 ماهيت املؤطظت إلاكخصادًت  :املبحث ألاول 

ف املؤطظت إلاكخصادًت:  املطلب ألاول : حعٍس

ٌعخبر أمش بالؽ الطعىبت، ؿلذ  ئّن عملُت ئعؿاء ووغع حعٍشف مىخذ وواضح للمإظعت ؤلاكخطادًت

خٌى  مـهىم  اإلاإظعت ؤلاكخطادًت، وهىان حملت مً أظباب التي أدث الى حعذدث وجباًيذ أساء ؤلاكخطادًين 

 :1عذم  الىكىؾ على حعٍشف مىخذ للمإظعت ؤلاكخطادًت أهمها 

في ؾشق جىكُمها ، وفي أشيالها اللاهىهُت مىز قهىس و خاضت  شهذجه اإلاإظعت ؤلاكخطادًتالخؿىس اإلاعخمش الزي -

 في هزا اللشن .

ماجُت منها أو  الطىاعُت ، وكذ قهشث عذة مإظعاث اؽ اإلاإظعت ؤلاكخطادًت، ظىاء الخذوش احعاعشعب و ح-

 .جلىم بعذة أهىاع مً اليشاؾاث  في هـغ الىكذ، وفي أمىىت مخخلـت مثل اإلاإظعاث اإلاخعذدة الجيعُاث 

هكشة الاكخطادًين في الىكام  اخخالؾ  ئلى، خُث أدي رلً ؤلاًذًىلىحُتؤلاكخطادًت و  الاججاهاثاخخالؾ  -

 اإلاإظعت عً هكشة الشأظمالُين، و علُه ئعؿاء حعاٍسف مخخلـت للمإظعت. ئلى الاشتراوي

و أهىاعه  الاكخطادًتو مً هىا حاءث حعاٍسف  شاملت حشمل مخخلف أهىاع اإلاإظعاث ، ظىاء مً هاخُت ألاهكمت 

 اليشاؽ و ألاهذاؾ .

ف الشاملت الخاضت بها :   و ؿُما ًلي هذسج بعؼ الخعاٍس

ًأو جبادٌ ظلع وخذماث مع أعىان اكخطادًين  ئهخاجعذة عىامل بهذؾ  اهذماجحعشؾ على أنها "  - ، و هزا في  آخٍش

 .ئؾاس كاهىوي و مالي احخماعي معين ، غمً ششوؽ 

لعىامل  الاهذماججخخلف جبعا إلايان وحىد اإلاإظعت وحجم و هىع اليشاؽ الزي جلىم به ، و ًخم هزا 

ت و ول منها ًشجبـ اسجباؾا وزُلا باألؿشاد ، وجخمثل  ؤلاهخاج بىاظؿت جذؿلاث هلذًت خلُلُت و أخشي معىٍى

مثل في الؿشق و الىُـُاث و ألاولى في الىظاةل و اإلاىاد اإلاعخعملت في وشاؽ اإلاإظعت ، أما الثاهُت ؿخخ

 2اإلاعلىماث اإلاعخعملت في حعُير و مشاكبت ألاولى " 

لخىكُم العمل اإلاشترن للعاملين  احخماعيوحعشؾ هزلً على أنها " شيل اكخطادي و جلني و كاهىوي و   

أو  ؤلاهخاج" أو وظاةل ظلع  ئهخاجؿيها و حشؼُل أدواث ؤلاهخاج و ؿم أظلىب مدذد للُم العمل ؤلاحخماعي بهذؾ 

 .3جلذًم خذماث مخىىعت "

                                                           
 .8،ص 1998داس املخمذًت العامت، الجضاةش ، الؿبعت  الثاهُت ،  " اكخصاد املؤطظت"،هاضش دادي عذون  - 1

 .10هاضش دادي  عذون ، مشحع ظبم رهشه ، ص  - 2

ل عبىد ،  - 3  .58،ص 1982دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت  ، الجضاةش ، الؿبعت الثاهُت ،  " اكخصاد املؤطظت "ضمٍى
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ت و اإلاىاسد اإلاادًت ) ؾبُعُت واهذ  أو مادًت أو ػيرها ( و  الؿاكاثهما حعشؾ " أنها  مجمىعت مً   البشٍش

مدذدة كطذ اهجاص أو أداء اإلاهام اإلاىىؾت بها مً ؾشؾ املجخمع   تالتي حشؼل ؿيها بُنها وؿم جشهُب معُين و جىلـُ
1" 

 أهداف ووظائف املؤطظت إلاكخصادًت املطلب الثاوي:

 أهداف املؤطظت إلاكخصادًت :أوال: 

ئّن أصخاب اإلاإظعاث ؤلاكخطادًت ظىاء واهذ عمىمُت منها أو خاضت ٌععىن وساء ئوشائهم 

أصخاب وؾبُعت و مُذان وشاؽ  باخخالؾعذد، خهذاؾ و التي جخخلف و جئلى جدلُم حملت مً ألا للمإظعت،

 الخالُت:ث، و ًمىً جخلظ هزه ألاهذاؾ في الىلاؽ اإلاإظعا

 :ألاهداف الاكخصادًت -1

لُت  ألهه.ٌعخبر جدلُم الشبذ اإلابرس ألاظاس ي لىحىد اإلاإظعت 2 :جحليم السبح  -  ض ؾاكتها الخمٍى ٌعمذ لها بخعٍض

 
أ
شها أو على ألا ل الخـاف عليها وبخالي الطمىد أمام كالزاجُت التي حعخعملها في جىظُع كذساتها ؤلاهخاحُت و جؿٍى

 في الىحىد . الاظخمشاسمىاؿعت اإلاإظعاث ألاخشي و 

 إلاهخاج : تىلعل  -

و   لإلهخاجمً خالٌ الخخؿُـ املخىم و الذكُم  ئهخاحُاتهاالششُذ لعىامل ؤلاهخاج و سؿع  الاظخعماٌأي  

امج و رلً بهذؾ جـادي الىكىع في اإلاشاول ؤلاكخطادًت و اإلاالُت و هلخؿـ و البر الخىصَع زم مشاكبت جىـُز ا

 ؤلاؿالط في أخش اإلاؿاؾ هدُجت لعىء اظخعماٌ عىامل ؤلاهخاج.

 حغطيت املخطلباث التي ًحخاحها املجخمع : -

جب أن ًدلم ؤلاهخاج ما ًلي   :3و هزا مً خالٌ جدلُم وامل عىاضش ؤلاهخاج لخلبُت الخاحاث اإلاتزاًذة ، ٍو

 معخىي عالي مً اإلاشوهت . -   

 أن ًخم الاهخاج في وكذ املخذد دون جلذًم أو جأخير. -

 في الىكذ املخذد. لؿالبُهأن ًخم حعلُمه  -

  الاحخماعيتألاهداف    -2

 ما ًلي : هاعلى جدلُل الاكخطادًتمً بين ألاهذاؾ الاحخماعُت التي حععى اإلاإظعت 

                                                           
 .15، ص 1999دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ، "جلىياث املحاطبيت العامت في املؤطظت"أخمذ  ؾشؾاس ،  - 1

 .18-17،ص  مشحع العابم، ص -  2

خىوي ، - 3 ل البىيي عماس ٍص ل املؤطظاث مع دزاطت الخمٍى  .43،ص 2006، ماسط  09"، مجلت العلىم ؤلاوعاهُت حامعت بعىشة العذد " مصادز جمٍى



 ؿعالُت الخذكُم الذاخلي في جدعين ألاداء                                                                 الـطل الثاوي 

 

38 
 

 ضمان مظخىي ملبىل مً ألاحىز   -

أحىسا ملابل عملهم  ألاواةل مً وشاؾها، خُث ًخلاغىن  اإلاعخـُذًًٌعخبر العماٌ في اإلاإظعت مً بين 

 بها، و ٌعخبر هزا اإلالابل خلا مػمىها كاهىها و ششعا و عشؿا، ئر ٌعخبر العماٌ العىطش الخُىي و الخي في اإلاإظعت

ع خعب ؾبُعت اإلاإظعت و ؾبُعت الىكام و الاسجـا الاهخـاعئال أن معخىي و حجم هزه ألاحىس جتراوح بين 

 الاكخطادي  و اإلاعخىي اإلاعِش ي.

 جحظين مظخىي معيشت العمال : -

ع    ًجعل العماٌ أهثر خاحت الى جلبُت الخىىىلىجيشهذجه املجخمعاث اإلاُذان  الزي ئن الخؿىس العَش

 الخؿىس الخػاسي لهم. ئلىخىحاث حذًذة باإلغاؿت سػباث جتزاًذ باظخمشاس بكهىس مى

 جىفير جأميىاث و مسافم للعمال : -

حعمل اإلاإظعاث على جىؿير بعؼ الخأمُىاث مثل الخأمين الطخي و الخأمين غذ خىادر العمل و هزلً 

 اإلاشاؿم العامت مثل حعاوهُاث ؤلاظتهالن و اإلاؿاعم .... الخ. ئلىالخلاعذ ، باإلغاؿت 

 1جأهيل العمال  -

م اخػاع العماٌ   اث مهاستهم اإلاهىُت ، وهزا عً  ؾٍش ش العاملين و سؿع معخٍى ب و جؿٍى  ئلىخُث ًخم جذٍس

ب مً أحل سؿع اإلاعخىي اإلانهي و الخخطظ خعب اللذسة اإلاهىُت للعماٌ. ً و جذٍس  دوساث جيٍى

 ألاهداف الخىىىلىحيت:  -3

 :2 مً بين ألاهذاؾ الخىىىلىحُت التي جإديها اإلاإظعت  

  الخىميت :و البحث  -

ش الىظاةل و الؿشق  خُث مع جؿىس اإلاإظعاث عملذ على جىؿير ئداسة  أو مطلخت  خاضت بعملُت جؿٍى

وعبت عالُت مً ألاسباح، و ًمثل هزا  ئلىعلمُا، و جشضذ لهزه العملُت  مبالؽ كذ جضداد أهمُخه لخطل  ؤلاهخاحُت

البدث وعب عالُت مً الذخل الىؾني في الذٌو اإلاخلذمت، وخاضت في العىىاث ألاخيرة، و ئر جدىاؿغ اإلاإظعاث 

لت ئهخاحُت و أخعً وظُلت ، جإدي الى الخأزير على  ئلىؿُما بُنها على الىضٌى    اإلاشد ودًتوسؿع  ؤلاهخاجأخعً ؾٍش

 ظعت.في اإلاإ  ؤلاهخاحُت

في البالد  في مجاٌ البدث و الخؿىس  للعُاظت اللاةمتهما أن اإلاإظعت الاكخطادًت جإدي دوسا معاهذا  -

ت العامت للذولت جمثله مً وصن في مجمىعها و خاضت  الخىىىلىجي هكشا إلاا الطخمت منها مً خالٌ الخؿت الخىمٍى

                                                           
م" ،ابشاهُم بختي ،  -1 دساظت خالت الجضاةش أؾشوخت دهخىساه دولت في العلىم الاكخطادًت ، ػير ميشىسة ،  " دوز الاهترهذ وجطابيلاتها في مجال الدظٍى

 .05،ص 2003-2002ولُت العلىم ؤلاق و علىم الدعُير ،حامعت الجضاةش ، 

  .21هاضش دادي  عذون ، مشحع ظبم رهشه ،ص  -2
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العلمي و  مإظعاث البدثالجهاث ئبخذاء مً  بين العذًذ مً اإلاخىظؿت ألاحل، التي ًخم مً خاللها الخيعُم

 الجامعاث ، واإلاإظعاث الاكخطادًت.

 : الاكخصادًتوظائف املؤطظت  ثاهيا:

 للمإظعت عذة وقاةف جمىنها أداء دوسها الاكخطادي و الاحخماعي:

 الىظيفت املاليت:  -1

و  ئهخاج بيشاؾها مًظعت ؿاإلاإظعت ال جلىم حعخبر الىقُـت اإلاالُت مً أهم الىقاةف في اإلاإ  

م. ل أوحه اليشاؽ املخخلـت و أوحه ..حعٍى  ؤلاهـاق.دون جىاؿش ألامىاٌ الالصمت لخمٍى

البدث عً  ئلىو حعشؾ الىقُـت اإلاالُت على أنها مجمىعت مً اإلاهام والعمالُاث التي حععى  في مجمىعها 

ذها مً ألامىاٌ مً خالٌ بشامجها و  ألامىاٌ في مطادسها اإلامىىت باليعبت للمإظعت بعذ جدذًذ الخاحاث التي جٍش

ت .دثماخؿؿها الاظ  ٍس

ً: وظيفت -2  الخمٍى

ً همجمىعت مً مهام و   ، ٌعني العمل على جىؿير مخخلف عىاضش املخضون  املخطل مً  عملُاثالخمٍى

خاسج اإلاإظعت، بىمُاث و جيالُف و هىعُاث مىاظبت ؾبلا لبرامج و خؿـ  اإلاإظعت، ومً هزا الخعٍشف ًخطح 

.ً ً جىلعم الى مهىخين ؿشعُخين هما : مهمت الششاء و مهمت الخخٍض  لىا أن وقُـت الخمٍى

 الشساء: مهمت -

ً ألاوشؿت التي جخخظ بخىؿير معخلضماث اليشاؽ مً خاسج اإلاإظعت بالىمُت و الجىدة هي مجمىعت م

 و ألاظعاس اإلاىاظبت، وفي الخىكُذ و مً اإلاطذس اإلاىاظبين.

ً: مهمت -  الخخٍص

ا اإلاإظعت على أظاط أهكمت مدىمت ، ووكف ضُؽ به هي مجمىعت مً ؤلاحشاءاث و ألاعماٌ التي جلىم

لعملُاث الدشؼُل في الضمً املخذد و  العلعُتباإلاعخلضماث  ت ، لخأمين ؤلامذاد اإلاعخمشمعُىت و عبر أحهضة مخخط

 .اإلاؿلىبخينو الىىعُت   بالىمُاث

 إلاهخاج: وظيفت -3

 اظخمشاسهادها و الخاؿض على ى اظُت للمإظعاث ؤلاهخاحُت ؿهى اإلابرس لىحٌعخبر ؤلاهخاج الىقُـت ألاظ

 كاةمت.ت ُخاحت ؤلاوعاهو بالخالي ؿاهه ٌعخمش مادامذ ال الخاحاث ؤلاوعاهُتباع شوبلائها وىن ؤلاهخاج ًشجبـ با

ـها بأنها " عملُت   ًلام العمل مً أحل خللها وبُعها وىظُلت  اإلاىـعت أو اإلاىاؿع الزي ئهخاجو ًمىً حعٍش

 الشبذ.لخدلُم 
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م :  -4  وظيفت الدظٍى

م مً اإلاـاهُم التي اظخلؿبذ اهدباه و اهخمام العذًذ مً  ٌعذ و الباخثين خالٌ  الاكخطادًينالدعٍى

م الاهخمامهض هزا ًش ألاخيرة و  ألاسبعتالعلىد   .خٌى هُـُت حعٍشف مـهىم الدعٍى

م على أهه مجمىع العلمُاث و املجهىداث عشؾ الدعٍى التي جبزلها اإلاإظعت مً أحل معشؿت أهثر إلاخؿلباث  َو

،  مخجهتلُت و الخلىُت ختى حعخجُب أهثر لهزه اإلاخؿلباث الشي العىق و ما ًجب اهجاصه في مجاٌ مىاضـاث اإلاىخىج

لت اإلاالةمت ختى جبُع حهىدوول ما ًبزٌ مً   في عملُت جشوٍج و جىؿير اإلاىخىج للمعتهلً في الىكذ اإلاىاظب و بالؿٍش

 أهبر همُت ممىىت مىه و بأظعاس مالةمت جدلم أهثر أسباخا لها.
ت:  -5  وظيفت املىازد البشٍس

ت مياهت هامت في اإلاإظعت، ؿهزه  وقُـتجدخل    لها أمىاٌ ، صباةً ألاخيرةاإلاىاسد البشٍش

 مدشن أظاس ي وهى ألاؿشاد. ئلىجىىىلىحُا،أظىاق... ولدشؼُل ول هزا ؿهي بداحت 

ت  بدطىلها اإلاإظعت على اخخُاحاتها مً  مجمىعت اليشاؾاث اإلاخعللت على أنهاوحعشؾ وقُـت اإلاىاسد البشٍش

اث الىـاءة و  شها و جدـيزها و الخـاف عليها  بما ًمىً مً جدلُم ألاهذاؾ بأعلى معخٍى ت، وجؿٍى اإلاىاسد البشٍش

 . 1الـعالُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت " حماٌ الذًً دمحم اإلاشس ي ، - 1 ت ،، ا" إلادازة إلاطتراجيجيت للمىازد البشٍس  .36،ص 2003لذاس الجامعت ،ؤلاظىىذٍس
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 ألاداء:مفاهيم حىل  الثاوي:املبحث 

 حعٍسف ألاداء  ألاول:املطلب 

ال ًىحذ اجـاق بين الباخثين باليعبت لخعٍشف مطؿلح ألاداء ،  وججذس ؤلاشاسة بذاًت الى أّن الاشخلاق  

ت  و اشخلذ هزه اليلمت بذوسها مً اللؼت  ( to perform )اللؼىي إلاطؿلح ألاداء معخمذ مً اليلمت ؤلاهجليًز

 .1مهمت  أو جأدًت عمل "  جىـُز( و الزي ٌعني :  performer الالجُيُت ) 

  الذساظت:مً ع ش أما اضؿالخا ًمىىىا جلذًم مجمىعت مً الخعٍشف بما ًلي بالؼ 

عشؾ عبذ الخلُم عبادة ألاداء بأهه " ٌعبر عً وشاؽ شمىلي معخمش ٌعىغ كذسة اإلاإظعت على اظخؼالٌ  -

لت ألاحل ".ئمياهُتها وؿم أظغ ومعاًير معُىت جػعها بىاءا ع  لى أهذاؾ ؾٍى

مً وحهت هكش هزا الىخاب ؿان ألاداء ًذٌ على جأدًت عمل أو اهجاص وشاؽ أو     (A- KHERAKHE   )خعب  أما 

 .2اإلاعؿشة "ألاهذاؾ  ئلىجىـُز مهمت بمعنى اللُام بـعل ٌعاعذ على الىضٌى 

شي  - لت ألاحل "   جدلُم ألاهذاؾبأن ألاداء  هى :" كذسة اإلاششوع على  Wierseman & Roblin ٍو جمىً أهمُت  3ؾٍى

لت ألاحل و اإلاخمثلت في البلاء و الىمى و الخمُيز ئغاؿت الى ألاهذاؾ ألاخشي املخؿـ  ألاداء في جدلُم ألاهذاؾ ؾٍى

 لها.

ئحشاء العملُاث على  اإلاىكمت بعذاإلاعخىي الزي جخمخع به مخشحاث " ؿاألداء هى: WIT & MEYER  أما خعب  -

 .4"التي حشيل  داخل اإلاىكمت  الخمالثؿاألداء هى مخشحاث ألاوشؿت و  خالتها،مذ

ين  Danniel & Bernardو عشؾ ألاداء مً ؾشؾ  - بأهه :" ٌعخمذ في مشاخله اللطيرة واإلاخىظؿت  داةما على معخٍى

والىـاءة التي جمثل العالكاث بين  و هما : الـعالُت و حعني دسحت بلىغ ألاهذاؾ مهما واهذ الىظاةل اإلاعخعملت 

 .5ئليهاالىخاةج اإلاخدطل عليها و الىظاةل اإلاعخعملت للىضٌى 

و ؿعاٌ في هـغ الىكذ،  أي أن ألاداء مشجبـ بمـهىمي الىـاءة و الـعالُت ، بدُث كذ ًيىن ألاداء هـإ

 وكذ ًخدلم أي منهم دون ألاخش.

م أو مىكمت أخمذ ظُذ مطؿـى على أهه:" دسحت بلىغ ا هوعشؿ - بىـاءة وؿعالُت "  ألاهذاؾ املخؿؿتلـشد أو الـٍش
1. 

                                                           
 ،2013عىشة، ب ،، حامعت دمحم خُػشمزهشة لىُل شهادة اإلااحعخير ،" دوز إطتراجيجيت الخمييز في جحظين أداء املؤطظت الاكخصادًت " ،دًجي وهُبت - 1

 .51ص 

  .218ص  ،2010 ،العذد العابع، وسكلت، حامعت دوزٍت علميت محىمت صادزة عً وليت العلىم الاكخصادًت ""مجلت الباخث،  -2

 .310ص  ،2006 داس الششوق لليشش  و الخىصَع، عمان،، " مدخل اطتراجيجي للمىافظت و الخمييز ،" إدازة املشسوعاث الصغيرةؿالح خعً الخعُني - 3

غ واةل دمحم ضبخي الؼالي،ؾاهش مدعً مىطىس  -  4 ، ص 2017 ،1، ؽداس واةل و الخىصَع، عمان ،"مخياملمىظىز منهجي  إلاطتراجيجيت" إلادازة  ،ئدَس

478.  

5 - Bernard Martory, Danniel Crozet, « Gestion des ressources humaines, pilotage social et performance », dunod, Paris, 2005, p, 

164. 
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 جدلُم ألاهذاؾاللذسة على :عالـت الزهش ًمىً اظخيخاج أن ألاداء  هى الف ٍخعاس الو مً خالٌ 

اظين ًخـاعالن مع بعػهما أن لألداء مشهبين أظ املخؿؿت بأكل جيلـت مً اإلاىاسد اإلاخاخت و اإلاعتهلىت و بزلً هجذ

و في غىء هزا  اإلالاًِغالخيالُف و مؿابلت   بخذهُهو هما : ؿعالُت اإلالترهت بخدلُم ألاهذاؾ و الىـاءة اإلالترهت 

و هى رلً    أن أخعً مـهىم ًمىً أؾالكه على ألاداء ألامثل و اإلاخميز الزي حعتهذؿه اإلاإظعت  ئلىالخدلُل هطل 

 أكل جيلـت ممىىت.كُمت  ملذمت للعىق ب  la création ألاداء اللادس على ئًجاد

 :جاالجه ماملطلب الثاوي : أهىاع ألاداء و  

 : أهىاع ألاداء  أوال 

اس اإلاعُاس الذكُم و ًؿشح ئشيالُت  ئخخُ كخطادًت الخطيُـاث اإلاخعللت بالكىاهش ؤلا ئّن ألاداء هؼيره مً 

وسػم هزه الطعىبت ئال أهىا ئعخمذها على  هزه ألاهىاع   علُه لخدذًذ العلمي و في الىكذ راجه ًمىً ؤلاعخماد

 اإلاعاًير الخالُت باعخباسها اإلاعاًير اإلاىاظبت.

 :2 وجىلعم الىمعاًير الشمىليت:   -1

في  اعل مجمىع ألاداءاث الجضةُت أي أهه ًخجعذ في ؤلاهجاصاث التي ظاهمذ ـو هى عباسة عً ج ألاداء الىلي : -

م في مإششاجه ، ؿعالُت الىـاءة الخلذ العىاضش و الىقاةف أو ألاوشؿت الـشعُت في جدلُلها ، ومً أهمحمُع 

 العمل.

و ًلطذ به ألاداء الزي ًخدلم على معخىي ألاهكمت الىىعُت للمإظعت و الىقاةف ألاظاظُت، و  ألاداء الجصئي: -

هكمت الجضةُت و هى ما ٌعضص ؿىشة أو مبذأ الخيامل و ألاداء الجضتي في الخلُلت هى عباسة عً جـاعل على أداءاث ألا 

 الدعلعل بين ألاهذاؾ في اإلاإظعت.

 معاًير الطبيعت:  -2

ًمىً جلعُم أداء اإلاإظعاث خعب هزا اإلاعُاس جبعا لألهذاؾ التي حععى اإلاإظعت الى جدلُلها و التي  

 3: ئلى  جىلعم 

ألاداء الاحخماعي  : و ًخمثل في جحليم ألاهداف التي حظعى الى جلدًم الخدماث للمجخمع الري حعمل فيه   -

 فعاليت املؤطظت جىمً في كدزتها 
ّ
سي البعض أن على املؤطظت و الىفاء بالتزاماتها اججاهه و أداء مظخىٍاتها ، ٍو

 . الخاسحُتىاء واهذ في البِئت الذاخلُت أو مً الشغا لذي الـئاث اإلاؿلىبت دعمها للمإظعت ظ  جدلُم دسحت

                                                                                                                                                                                     
 . 415،ص 2002مطش  "ألاضٌى و اإلاهاساث "،أخمذ ظُذ مطؿـى ،ئداسة البشش  - 1

،ص 2010ة ، عبذ اإلالًُ مضهىدة ،" ألاداء بين الىـاءة و الـعالُت مـهىم و جلعُم "، مجلت  العلىم ؤلاوعاهُت ، عذد أٌو ، حامعت ، دمحم خُػش بعىش  - 2

75. 

 .20،ص 2011ضذي مشباح ، وسكلت ، مزهشة لىُل شهادة اإلااحعخير ، حامعت كا "جلييم ألاداء املالي للمؤطظاث املصغسة "،خـص ي سشُذ ،  - 3
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ألاداء الاكخطادي : ئّن الذوس الخىمىي للمإظعاث ٌعخبر مً اإلاإششاث الاكخطادًت  الشةِعُت إلاعخىي أداء هزه  -

ً اإلاطادس اإلاالُت مً أحل الخىمُت الشاملت.  اإلاإظعاث العمىمُت التي حعاهم في جدٍش

ل املخالث الاهخاحُت مً أحل ئًطاٌ  : ألاداء العُاس ي - حععى بعؼ اإلاىكماث لدعؿير ألاهذاؾ العُاظُت هخمٍى

لطالح اإلاإظعت و التي لها البلاء و الىمى في هـغ  الظخؼاللهمىين الى خىم مىاضب ظُاظُت ُأشخاص مع

 الىكذ.

هزه ألاهذاؾ التي جشظمها  ألاداء الخىىىلىجي : ًيىن للمإظعت أداء جىىىلىجي معين و في أػلب ألاخُان جيىن  -

 هكشا ألاهمُت الخىىىلىحُا  ئظتراجُجُتاإلاإظعت 

وجبعا   (الخىكُميالهُيل )معاًير الىقُـت : ًلعم ألاداء خعب هزا اإلاعُاس جبعا للخىكُم اإلاعخمذ في اإلاإظعت   -3

 :1ما ًلي  ئلىلهزا جم جلعُم  ألاداء 

: ًخمثل خعب هزه الىقُـت في كذسة  اإلاإظعت على الخطٌى على اإلاىاد بجىدة عالُت في  ًأداء وقُـت الخمٍى  -

 آلاحاٌاملخذدة ، و بأكل الخيالُف مً خالٌ كُام اإلاإظعت بالخـاوع على آحاٌ حعذًذ اإلاىسدًً جـىق  آلاحاٌ

ً. لىـإ الاظخؼالٌاإلامىىخت للعمالء و   و الجُذ ألماهً الخخٍض

تها مً  ؤلاهخاحُتج : ًلذ به جمىً اإلاإظعت مً جدلُم معذالث مشجـعت مً أداء وقُـت ألاهخا  - ملاسهت بىكٍش

مىخجاث راث حىدة عالُت  بخيالُف  ئهخاج مً خالٌ اللؿاع أو اإلاىؿلت الجؼشاؿُت ،  اإلاإظعاث اإلاىخمُت لىـغ

 .و ضُاهتها  ؤلاهخاجالاظخؼالٌ الىـإ لخجهيزاث و جـادي الخأخش في الؿلبُاث مً خالٌ  مىخـػت

ت،   - أداء الىقُـت اإلاالُت: و ًخمثل في كذسة اإلاإظعت على جىلُذ ئًشاداث مالُت ظىاء واهذ مً أوشؿتها الجاٍس

 ؤلاؿالطالشأظمالُت أو الاظخثىاةُت، و جدلُم الـىاةؼ اإلاالُت مً خالٌ الابخعاد عً الععش اإلاالي وقاهشة 

دًت الجُذ بخيالُف مىخـػت ، و البدث عً اإلاطادس اإلاالُت معذٌ  اإلاشدو  بىاظؿت جىؿير العُىلت و جدلُم

 بأكل جيالُف و الاظخخذام الىـإ لهزه اإلاىاسد اإلاخاخت. اخخُاحاتهاالالصمت لخؼؿُت  

ت : ًخجلى في كذسة الـشد على اللُام  - و اإلاهام املخخلـت التي ًيىن منها عمله  باألوشؿتأداء وقُـت اإلاىاسد البشٍش

مً خالٌ  اإلاإظعت بىـاءة وؿعالُت ال ًخم ئال جبعا إلاا ًىاظب كذساجه و ؾبُعخه عمله، ؿػمان اظخخذام مىاسد 

ألاؿشاد ،  و هى ما ٌعؿي  أهمُت هبيرة للذوس الزي ًلعبه اإلاىسد البششي في اإلاإظعت، و مً زم ًجب على هزه 

ت راث الىـاءة و اإلاهاسة العالُت و أن جلىم بدعُير حعُيرا ؿعاال ألاخيرة أن جلىم ب  .جلب و اظخخذام اإلاىاسد البشٍش

م : ًخجعذ هزا ألاداء في كذسة اإلاإظعت على  - على خطظ ظىكُت هبيرة مً خالٌ  الاظخدىارألداء وقُـت الدعٍى

ـم عليها ، وهزا العمعت الجُذة التي جىدعبها أسغاء العمالء باإلاىخجاث راث الجىدة و حعلُمها لهم  في ألاوكاث اإلاخ

شه و دخٌى أظىاق حذًذة .  اإلاإظعت في العىق مً خالٌ مشدودًت ول مىخج و حىدجه و الخشص على جؿٍى

                                                           
   .18-17خـص ي سشُذ ،مشحع ظبم رهشه ،ص ،ص  -1
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ش : ًلطذ بها كذسة اإلاإظعت على  أداء - للخؿىساث  مىاقبتهاحذًذة و مذي  مىخجاث ئهخاجوقُـت البدث و الخؿٍى

م و هزا جىؿير حى مالةم لالختراع ، الابخياس  ؤلاهخاجالخىىىلىحُت الخذًثت مع اظخخذامها في  مً   وؤلابذاع و الدعٍى

 .خالٌ جدـيز العاملين على الخجذًذ و خلم حى اإلاىاؿعت بُنهم في هزا املجاٌ 

 :1خعب معُاس اإلاطذس   -4

 ًىلعم ألاداء وؿلا لهزا اإلاعُاس الى هىعين و هما ألاداء الذاخلي و ألاداء الخاسجي: 

 :ألاداء الذاخلي  -

ت لدعُير وشاؽ اإلاإظعت و ٌشمل   ت و اإلاالُت و الخلىُت الػشوٍس وهى  أداء الىاجج  عً ول مً اإلاىاسد البشٍش

 هزا ألاخير  ما ًلي : 

د داخل اإلاإظعت مً خالٌ ضىع اللُمت اإلاػاؿت ، وجدلُم ألاؿػلُت باظخخذام ألاداء البششي : وهى أداء ألاؿشا  -

 . مهاساتهم وخبراتهم 

 ألاداء الخلني : و ًمثل كذسة اإلاإظعت على اظخعماٌ اظدثماستها بشيل ؿعاٌ . - 

ىمً ألاداء اإلاالي في ؿعالُت حعبئت و اظخخذام الىظاةل اإلاالُت اإلاخاخت . -  أداء اإلاالي :  ٍو

 ألاداء الخاسجي ) الكاهشي( :    -

مخؼيراث  هى ألاداء الىاجج  عً الخؼيراث  الخاضلت في املخُـ الخاسجي للمإظعت ، وهىان عذة عذة

جىعىغ على أداء اإلاإظعت. ؿاإلاإظعت ال جدعبب في ئخذازه و لىً املخُـ الخاسجي هى الزي ًىلذه ؿهزا الىىع 

بطـت عامت ًكهش في الىخاةج الجُذة التي جخدطل عليها اإلاإظعت واسجـاع   سكم ألاعماٌ هدُجت إلسجـاع ظعش البُع 

ملاسهت بالعىت اإلااغُت هدُجت إلهخـاع أظعاس اإلاىاد و اللىاصم  أو خشوج أخذ اإلاىاؿعين ، اسجـاع اللُمت اإلاػاؿت

 و الخذماث ؿيل هزه الخؼُيراث جىعىغ عل ى ألاداء ظىاء باإلًجاب أو بالعلب .

ئن هزا الىىع مً ألاداء ًـشع على اإلاإظعت جدلُل هخاةجها وهزا ظهل ئرا حعلم ألامش بمخؼيراث همُت 

لت ؤلا ل مً أًً ًمىً كُاظها وجدذًذ آزشها ولع  خالٌ اإلادعلعل .أهم ؾشق جدلُل الكىاهش ؾٍش

مىً جىغُذ الىىعين العابلين في شيل الخالي   : 2ٍو

 ألاداء الداخلي و الخازجي في املؤطظت  II – 1شيل  زكم 

 

 املخُـ

 أداء اللُاط 

 
                                                           

"، سظالت ماحعخير ، ولُت الخلىق و العلىم ؤلاكخطادًت ، حامعت دمحم خُػش ، بعىشة ،  " جلييم ألاداء املالي للمؤطظت إلاكخصادًتعادٌ عش ي ،  - 1

 .06،ص 2010

 . 89،  مشحع ظبم رهشه ، ص  عبذ اإلالًُ   مضهىدة  - 2

 أداء المؤسسة

 أألداء البشري 

 

 المالي                                األداء التقني        األداء
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 ألاداء الخاسجي 

 الـاةؼ ؤلاحمالي 

 
 .6، ص 2002، مزهشة ماحعخير في علىم الدعُير،   حامعت بعىشة، "ألاداء املالي للمؤطظت الاكخصادًت": عادٌ عش ي، املصدز

 ألاداء  الثامج  ثاهيا:

خُث ًشي البعؼ  أعمالها وؾبُعت وشاؾها باخخالؾخخلف مجاالث ألاداء في اإلاإظعاث و رلً جدىىع و ج 

م هجاح ُجىاهب الخاضت باإلاإظعاث والتي ًجب أن ٌعمل بـعالُت لػمان جدلالالث عباسة عً اأن هزه املج

 .1اإلاإظعت

 مجاالث ميدان ألاداء املالي : -1

بعذ اظخخذام مإششاث ألاداء اإلاالي اللادم اإلاشترن بين الياجب و الباخثين و اإلاذساء ظىاء وان غمً  

ت في عملُاث جلُُذ ألاداء غمً الىاكع العلمي في مخخلف مإظعاث ألاعماٌ خُث   الذساظاث الخؿبُلُت و الىكٍش

بأن ألاداء اإلاالي ًبلى اإلالُاط املخذد إلاذي هجاح اإلاإظعاث  و أّن عذم جدلُم اإلاإظعاث لألداء  « lynch  »ًشي 

اإلاالي باإلاعخىي ألاظاس ي اإلاؿلىب ٌعشع وحىدها للخؿش و ًزهب بعؼ الىخاب الى أبعذ مً رلً في الخأهُذ على 

 « HUNT M-ORGAN »وغمً الخىحه ٌعبر ، خذ اعخباسه الهذؾ ألاهم في اإلاإظعت ئلىأهمُت ألاداء اإلاالي ،و رلً 

ت للمإظعت ًمىً ٌداء اإلاالي ألا  ئّن عً جلً ألاهمُت باللٌى   عذ هذؾ اإلاإظعاث ألاظاس ي ، و أن ألاهذاؾ الثاهٍى

 لألداء اإلاالي . الاظتراجُجيغمىُا مً خالٌ جدلُم ألاداء اإلاالي ، و غمً اإلاىكىس  جدلُلها 

ًمثل الخللت الىظؿى لذاء ألاعماٌ في اإلاإظعاث ؿباإلغاؿت :  مجال امليدان املالي و العملياث ) حشغيلي (   -2

 إششاث حشؼُله في ألاداء .ًخم ؤلاعذاد أًػا على مالى اإلاإششاث 

لُت و مؿاعلُت الع ،والخطت العىكُت ، جلذًم  مىخجاث حذًذة ، هىعُت اإلاىخج و الخذمت اإلالذمت - لُت الدعٍى

شي ؤلاهخاحُت الاعخماد على اليعب اإلاالُت ؿلـ في جلُُم ألاداء ٌعؿي سؤٍت ػير مخياملت  أن « macmenamin » ، ٍو

ض هزا ألاظلىب في اللُاط  يعب أداء ػير مالُت لبىاء هكام كُاط ؿعاٌ في بألابعاد خٌى اإلاإظعت لزا ًجب حعٍض

 اإلاإظعت.

حاهب اإلاإششاث  ئلىالاعخماد على اإلاإششاث اإلاالُت  أن  « Vonkatraman- Ramanujam  »هما ًشي 

ت جاُلمالع  .الخذًثت" ؤلاظتراجُجُتُت ، ٌعذ مُذان لألداء الزي ٌعخخذم في أػلب البدىر ؤلاداٍس

                                                           
 .59-58،ص،ص 2000عمان   1، داس واةل لليشش ، ؽ " إلادازة إلاطتراجيجيت "  ؿالح خعً عذاي الخعني - 1
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ألداء ألاعماٌ و الزي ًذخل في ؾُاجه  وظع و ألاشملًمثل اإلاـهىم ألا  ليت الخىظيميت :عامجال مبيدان الف -3

أهه في اإلاىاظب اعخماد هزا اإلاُذان   cameran – whetnte، و ًشي  ألعملُاحيأظغ ول مً ألاداء اإلاالي و 

ت ، خاضت في مجاٌ بدىر ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت  هملاًِعبمـاهُمه و  عىذ دساظت ألاداء  في مخخلف املجاالث ؤلاداٍس

ت اإلاإظعت هك ،ئر ٌعؿي هزا اإلاُذان أهذاؾ أصخاب اإلاطالح في اإلاإظعت و ًجذ  اهخمامشا إلاا جخؿلبه مً و هكٍش

 .اللُاظاث اإلاىاظبت ألهذاؾ  مخخلف ألاؾشاؾ " 

: على مـهىم الـعالُت و كذستها همُذان أداء حعخؿُع اإلاإظعت مً  porterو غمً مىؿم آخش ًإهذ 

 .خالله الخـىق و الخىاؿغ " 

 مىىهاث ألاداء و العىامل املؤثسة فيه  الثاوي:املطلب  

 ألاداء: اثمىىه : أوال

ًخيىن ألاداء مً زالر ميىهاث سةِعُت هي الـعالُت و الىـاءة و ؤلاهخاحُت،أي أن اإلاإظعت التي جخميز   

 بأداء أؿػل هي التي ججمع بين هزه العىامل و حعيرهما بشيل حُذ ، وعلُه ظيخؿشق إلاـهىم هزه العىامل:

: ًىكش الياجب الى ؿعالُت على أنها اللذسة على جدلُم اليشاؽ  plauchet vincentٍف الفعاليت حظب حعس  -1

 . 1اإلاشجلب و الىضٌى الى الىخاةج اإلاشجلبت

ف آخس  :   2هلطذ بالـعالُت  مذي كذسة اإلاإظعت على جدلُم أهذاؿها حعٍس

ـين العابلين وعخيخج أن العالُت حعبر عً دسحت بلىغ اإلاإظعت  اإلاعؿشة ، مما ًذٌ على  األهذاؿهمً خالٌ الخعٍش

ً  وهما ألاهذاؾ املخؿؿت التي حععى اإلاإظعت الى جدلُلها و ألاهذ اؾ  اإلاىجضة ؿعلُا و جلاط اإلالاسهت بين عىطٍش

   :الخالُتت باليعب

 : هي كُمت املخشحاث الـعلُت ) ألاهذاؾ اإلاىجضة ( Rm  خُث: 

           Rp        3املخؿؿت(  )ألاهذاؾ: كُمت املخشحاث اإلاخىكعت. 

اللذسة على اللُام بالعمل اإلاؿلىب بللُل مً  حعني  plauchet – vincentحعشؾ الىـاءة خعب  الىفاءة: -2

 .ؤلامياهُاث و اليشاؽ الىفء و هى اليشاؽ ألاكل جيلـت

 .هما حعشؾ الىـاءة على أنها الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاإظعاجُت بأكل جيلـت ممىىت

ـين العابلين ًخطح لىا أن الىـاءة حعني هُـُت اظخخذام اإلاإظعت إلاذاخال  تهم مً مً خالٌ الخعٍش

 .خشحاتهماإلاىاسد ملاسهت بم

خمثل حىهش الىـاءة في حعكُم الىاجج و جذهُ   :الخيالُف و جلاط بالعالكت الخالُت  تٍو

  Mr/Rm =الىـاءة  

                                                           
ت ملفهىم ألاداء "الشُخ الذاوي ،  - 1  .218،ص 2009، مجلت الباخث العذد العابع ، الجضاةش ،  " جحليل ألاطع الىظٍس

ت "اهخهمدخل لخحظين ألاداء إلا  " الجىدة ،الهام ًدُاوي  - 2  ،باجىت ،ن جىجت (يدساظت مُذاهُت بششهت ؤلاظمىذ ) ع ،جي للمؤطظاث الصىاعيت الجصائٍس

 .46ص  ،2007، مجلت الباخث، العذد الخامغ، وسكلت

 .219شحع ظبم رهشه ،ص مالشُخ الذاوي ،  - 3

Rp/Rm= الـعالُت                     
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 = مخشحاث  Rm خُث:

           Mr =ذخالث اإلا 

حعشؾ بأنها اظخخذام اإلاىاسد مً هاخُت اعخباسها همُاث و هي حعخعمل لخباًً مذي هجاعت اإلاإظعت  :إلاهخاحيت -3

 .1املخخلـت  ؤلاهخاجفي اظخخذام عىاضش 

ف  - ل اإلا آخس:حعٍس مخشحاث و  ئلىخالث ذحعخبر ؤلاهخاحُت ملُاط للىـاءة التي حعمذ بها اإلاإظعت في عملُت جدٍى

 .2خالٌ ؿترة صمىُت مدذدة  ؤلاهخاجاإلايعىبت لعىطش أو عذة عىاضش مً  ؤلاهخاجبالخالي هي حعبر عً همُت 

 العىامل املؤثسة على ألاداء :: ثاهيا

منها ما هى رو ؾبُعت داخلُت ًمىً للمإظعت الخدىم ؿيها،  العىامل املخخلـتًخأزش ألاداء بالعذًذ مً 

و هـطل ول  معها،الخىُف  على اإلاإظعتالي الخومنها ما هى ضادس عً املخُـ الخاسجي ًطعب الخدىم ؿُه و ب

 :  3مً العىامل الذاخلُت و الخاسحُت ؿُما ًلي

الخدىم في اإلاإظعت و علُه مخؼيراث و اللُىد التي جخشج عً هؿاق  مجمىعت مًجخمثل في  :العىامل الخازحيت -1

 :لىئشيل ؿشص، هما جطىف هزه العىامل زاسها كذ جيىن في آؿان 

وشاؽ  لؿبُعتش بشيل هبير على اإلاإظعت الاكخطادًت ، خاضت الطىاعُت منها وهكشا ز: جإ  الاكخصادًتالعىامل  -

 مطذس ملخخلف مىاسد اإلاإظعت و اإلاعخلبل  هي الاكخطادًتاإلاإظعت مً حهت و مً حهت زاهُت ليىن البِئت 

 زاسها على أداء اإلاإظعت في اإلاذي اللطير.آ، وجىعىغ ملخخلف مىخجاتها

ت  :العىامل الاحخماعيت و الثلافيت - للمجخمع التي جخػمً همارج الخُاة و اللُم ألاخالكُت و الـىُت و الـىٍش

 .العىامل عاةلا أمام جدعين أدائها، وكذ حشيل هزه جخىاحذ ؿُه اإلاإظعت

لت مثل ؾبُعت جكهش هزه العىامل عمىما في الاظخلشاس العُاس ي و ألامني للذو العىامل الظياطيت و اللاهىهيت :  -

الىكام العُاس ي للذولت ، العالكاث مع العالم الخاسجي اللىاهين ...الخ و حشيل هزه العىامل ؿشص حعخـُذ منها 

، هما ًخأزش  أداء اإلاإظعت بالعُاظاث الخاسحُت اإلاخبعت مً كبل الذولت و العالكاث  اإلاإظعت لخدعين أدائها 

 الذولُت و هىعُتها .

جخمثل هزه العىامل في الخؼيراث و الخؿىساث التي جدذتها الخىىىلىحُا واًجاد ؾشق  الخىىىلىحيت :العىامل  -

 ؤلاهخاج و هعب الىكذ.

                                                           
ذس الىاخذ  وهاضش دادي  عذون  بذس هللا - 1 ت(" مساكبت  ، كٍى ، ذًت، داس املخم" الدظيير و ألاداء في املؤطظت الاكخصادًت )املؤطظت العمىميت الجصائٍس

 .16ص  الجضاةش،

م ألاداء باطخخدام املاليت"، "مجُذ الىشدي - 2  .32ص  ،2007، ألاسدن ،، داس اإلاىاهج لليشش و الخىصَعجلٍى

 .14ص  ،2001، مطش ، داس النهػت العشبُت الشسواث و العاملين "،" هيفيت جلييم أداء ، صهير زابذ - 3
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للمإظعت لزا ؿهي خاغعت  جيخج هزه العىامل عً جـاعل مخخلف العىاضش الذاخلُت  العىامل الداخليت : -2

داء اإلاإظعت ظىاء ظلبا أو ئًجابا و جطىف الى عذة لخىم اإلاإظعت و حشمل مخخلف اإلاخؼيراث التي جأزش على أ

 :عىاضش هزهش منها 

: ٌشيل أهم مىسد في  اإلاإظعت ؿىمى  جىاؿعُت و جؿىس اإلاإظعت  مشهىن بمذي اظخلؿابها العىصس البشسي  -

ت مخميزة  في مهاساتها و معاسؿها و كذساتها على الاوسجام في الجماعت، ومذي حعاونهاهما حع مل على لعىاضش بشٍش

 بزٌ حهذ أهبر و جدلُم أداء  أؿػل.

ئن لها معإولُت هبيرة في جخؿُـ  و جىكُم و جيعُم و كُادة وسكابت  حمُع اإلاىاسد التي جلع غمً هؿاق  :إلادازة -

ادة  ؿهي معإولت معإولُاتها و ظُؿشتها ؿهي بزلً جإزش على حمُع ألاوشؿت في اإلاإظعت ومىه  بيعبت هبيرة عً ٍص

 معذالث ألاداء داخل اإلاإظعت.

ٌشمل الخىكُم جىصَع و جدذًذ اإلاهام و اإلاعإولُاث وؿلا للخخططاث على العماٌ داخل اإلاإظعت أي  الخىظيم : -

الخاضت، هما أن دسحت الخىكُم جإزش على  أداء اإلاإظعت ، لزا  ئمياهُاتهمجلعُم العمل عليهم وؿم مهاساتهم و 

 ن جيىن ألي مإظعت مشوهت دًىامُىُت في أي جىكُم بشيل ججعله كابال للخؼير وؿم اإلاعخجذاث الخالُت .وحب أ

: و حشير الى مذي أهمُت العىاضش املخُؿت بالـشد أزىاء جأدًخه لىقُـخه و ئن عذم اهخكام العمل و بيئت العمل  -

 الاوسجام و الؼُاباث ٌعذ ظببا سةِعُا في ظلبُت بِئت العمل .

أهمُت الىقُـت و اإلاىطب الزي ٌشؼله الـشد و مذي ملذاس ؿشص الىمى و التركُت  ئلىحشير  طبيعت العمل : -

ادة داؿعُت وخبه للعمل ووالةه  ئلىاإلاخاخت أمامه ، خُث ولما صادث دسحت جىاؿم الـشد ووقُـت أدي رلً  ٍص

 .للمإظعت

اث ألاداء وملاٌظه : :املطلب السابع   مظخٍى

ت و اإلاالُت، ؿيل مإظعت تهذؾ عً إلاإظعت في ئن  مجملها عباسة عً مجمىعت مً اإلاىاسد اإلاادًت و البشٍش

اث  ألاداء ، م هزه اإلاىاسد الىضٌى الى أؿػل معخٍى ال أن رلً ال ًخم بطىسة بعُؿت و أهما ًجب أن ًيىن ئؾٍش

إظعت هيل ٌعخمذ على أداء الـشد ، و ئعؿائهم إلاخابعت و ؤلاهخمام الياؿُين ،ألن أداء اإلا هىان جلُُم ؿعاٌ لألؿشاد 

بما أن اإلاإظعاث وخذاث حضةُت مً ان أداء اإلاإظعت ًيىن باإلاثل ، و ؿارا وان أداء هزا ألاخير حُذ أو غعُف ؿ

 الىكام الىلي ) الذولت( ،ؿاّن ألاداء العام ًشجبـ بأداء اإلاإظعت 

اث ألاداء :  أوال   :  مظخٍى

اث لألداء    : 1ًلي هي هما جىحذ زالزت معخٍى

 جلييم ألاداء العام  -1

                                                           
خ ،ص " معاًير كياض ألاداء الحىىميت  و طسق اطخيباطها : دزاطت جطبيليت على وحداث الحىم املحلي " دمحم الؿعامىه ،  - 1  .31دون جاٍس
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ألاخشي الى جلُُم خؿـ الخىمُت  يهذؾ جلُُم ألاداء العام للذولت أو أي كؿاع مً كؿاعاث ؤلاهخاج  

و بالخالي الىكىؾ على هلاؽ اللىة و الػعف و اللطىس  ما لها  و ما عليها  ؤلاحخماعُت و الاكخطادًت للذولت إلاعشؿت 

وغع الخؿت اللادمت في أي كؿاع مً في  لذيها  و هزا بهذؾ جدلُلها ما ٌعمذ لها بىغع اكتراخاث حعاعذ 

 اللؿاعاث اإلايىهت للذولت.

 جلييم ألاداء املؤطس ي  -

و ًخػمً جلُُم أداء اإلاإظعت بشيل عام أو أي وخذة جىكُمُت غمً هُيلها الخىكُمي بدُث جخم  

الـعلي في غىء  ؤلاهجاصعملُت الخلُُم مً خالٌ مجمىعت مً مإششاث ألاداء التي حعمذ بلُاط معخىي 

اث مدذدة لألداء اإلاشػىب   .1معخٍى

اث عذ ُذ بالخعشؾ على معخىي ألاداء ـًذة لألداء جو بطذد الخدذر عً ألاداء اإلاإظس ي ، ؿهىان معخٍى

 : 2الزي جم جدلُله و هي واآلحي

ملاسهت باإلاإظعاث  افي أدائه و هى بين جـىق  اإلاإظعت غمً الطىاعت أي جـىق اإلاإظعت  ألاداء إلاطخثىائي : -

ت ػير ظهلت الخللُذ  الظدثماساثمً خالٌ امخالهها  ألاخشي ، ورلً  ) سأظماٌ            هاجخت ، وهـاءاث بشٍش

 و غعها اإلاالي : اصدهاسؿىشي( و هزلً 

و ًيىن بامخالن اإلاإظعت  ؤلاؾاساث و هـاءاث راث جدـيز عالي و هزلً الىغع للمإظعت مضدهش  ألاداء البازش: -

)  على علىد عمل هبيرة  ،أي اإلاإظعت ال حعاوي هلظ في  مىاسدها اإلاالُت ، باغاؿت الى خطٌى اإلاإظعت 

ت مإهلت ظُمىىها رلً  مً جأدًت مهامها و بىـاءة  اظدثم اساث  و الخىظع في وشاؽ( و بامخالهها لؿاكاث بشٍش

 وؿعالُت، أي أداء اإلاإظعت باسص ملاسهت باإلاإظعت ألاخشي.

و جىؿش الذالةل اإلاعخلبلُت الخمخع  اإلاإظعت إلؾاساث هـإة  بامخالنو هزا اإلاعخىي ًخدلم ألاداء الجيد حدا:  -

 بىغع مالي حُذ:

 ألاداء الجيد: -

الػعف في اإلاىخجاث و الخذماث و كاعذة حىد جىاصن بين هلاؽ اللىة وهلاؽ ما ًميز أداء اإلاإظعت هى و  

الجُذ حذا  اإلاإظعت لىغع مالي ػير معخلش و هى ما ًميز ألاداء الجُذ عً ألاداء  امخالن ئلىالعمالء...... باإلغاؿت 

. 

 (اإلاإظعت أكل مً اإلاعخىي اإلاشػىب أداء)و هزا اإلاعخىي بين أن أداء اإلاإظعت  دون اإلاعذٌ  ألاداء املعخدل : -

يىن رلً عىذما  و الخذماث و كاعذة العمالء و اليىادس  اإلاىخجاثخؼلب هلاؽ الػعف على هلاؽ اللىة في جٍو

                                                           
 .32دمحم الؿعامىت،اإلاشحع ظبم رهشه ،ص   - 1

غ ،  - 2 مىهج معاضش ، داس الُاصوسي العلمُت لليشش و الخىصَع  عمان  الاطترجيجيت و الخخطيط الاطتراجيجي "" خالذ دمحم بً خمذان ، واةل دمحم ضبخي ئدَس

 .385،ص 
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ل وشاؾها  ورلً البلاء و  ت هما أن اإلاإظعت حعاوي أًػا ضعىبت في الخطىٌ على أمىاٌ الالصمت لخمٍى البشٍش

 الىمى.

الُت ، وهزلً وحىد ضعىباث في الجىاهب اإلا و ما ًميزه هى مىاحهت اإلاإظعت إلاشاول خؿيرة  ألاداء الضعيف : - 

ي  أو دون  اإلاعذٌ بىثير ، ؿـي هزه اإلاعخىي مً ألاداء  ود اإلاإهلين ًمىً اللٌى بأهه أداء مخذافي ألاؿش  عاظخؿال 

 جخؼلب هلاؽ الػعف على هلاؽ اللىة في اإلاإظعت .

ما هزلً وحىد الاهدشاؿاث أو وحىد ؿجىة بين ؿشاد و أداء ػير هـإ جماما ، هدُجت لعذم هـاءة ألا  ألاداء املخأشم : - 

 الخخؿُـ له بين الاهجاص الـعلي ، هما أن هزا الىغع كذ ٌعبب مشاول في حمُع مجاالث عمل اإلاإظعت.جم 

 املظخىي الثالث: جلييم ألاداء الفسدي:

خم  و ًخػمً جلُُم ألاداء ليل    ؿشد مً العاملين باعخباس اإلاىسد البششي هى مً أهم مىاسد اإلاإظعت ، ٍو

 اإلاعاًير ) اإلاإششاث( ورلً إلاعشؿت معخىي أداء ألاؿشاد على معخىي ول وقُـت . حملت مً اظخعماٌالخلُُم مً 

اث العالـت الزهش ببعػها و جإزش ؿُما بُنها، و هزا هكشا لؿبُعت العالكت بين هزه  جخأزش اإلاعخٍى

اث ؿالـشد حضء مً اإلاإظعت و اإلاإظعت حضء مً اللؿاع العام ؿيلها حشترن في أهذاؾ العامت لعم لُت اإلاعخٍى

الخلُُم، وهلاؽ الػعف ألداء ألاؿشاد و اإلاإظعت أو اللؿاع العام، ومً زم ًمىً ئًجاد ؤلاحشاءاث  الخصخُدُت 

ت و بما أنها عملُاث  ٍض ، وجلُُم أداء  مإظعاتهاجياملُت ؿاّن جلُُم أداء الذولت  ًخؿلب جلُما ألداء  أو الخعٍض

ااإلاإظعاث ًخؿلب جلُُم أؿشادها و لىً هلؿت الاخخال   ث في أن ليل منها مجاالث ومإششاثؾ بين هزه اإلاعخٍى

أداء خاضت به ولخذعُم ما ظبم كىله ؿاهه مً اإلاعخدُل أن جىجح اإلاإظعت في جدلُم أهذاؿها دون أن ًخىؿش لها 

ً على اهجاص وقاةـهم بذسحت عالُت.   أؿشاد أهـاءة كادٍس

 : مؤشساث ألاداء  ثاهيا

و هىعي ًدُذ الخدلُم مً اإلاخؼيراث التي جىجم عً جذخل ئهماتي باليعبت الى ما مإششاث ألاداء هى مخؼير همي أ -

 وان مخؿؿا .

هى وظُلت همُت ) وعبت ، معذٌ ، ملُاط( لخدذًذ معخىي أداء اإلاإظعت باليعبت إلحشاءاث أو مخشحاث معُىت  -
1. 

 هيف ًخخاز مؤشساث ألاداء ؟  -1

 داء ظمخان سةِعِخان هما :ًجب أن جخىؿش في مإششاث ألا  -

 و رلً بأن جلِغ هخاةج العملُاث ألاظاظُت و ألاسكام الخعاظت .الترهيز على ألاهداف إلاطتراجيجيت ألاطاطيت :  -

  بعلذ اإلالاسهاث بين ألاداء الخالي و ألاداء العابم:العمل  وئهراز مبىس على اهحساف ألاداء :  -
                                                           

 .2004، معشد مطؿلخاث الخخؿُـ و اإلاشاكبت و الخلُُم ،آراس  02مىكمت الصخت العالُمت ، شعبت خذماث ؤلاششاؾ، ألاداة سكم  - 1
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 مؤشساث ألاداء:II - 1 حدول زكم

فه  هأمثلخ  هىع املؤشس حعٍس

 مؤشس املدخل ملُاط للمىاسد اإلاعخخذمت • اإلاعذاث الالصمت

   • نبين اإلاؿلى يعذد اإلاىقـ

   • ً اإلاعخخذمٍالخمى 

ع  مؤشس الىميت خذمت اإلالذمتلهمُت ا • عذد اإلاشاَس

   • خذمتلم اعذد ألاؿشاد الزي جلذم له
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   • عاعاثالجلعاث أو لعذد ا

الىكذ اإلاعخؼشق مذي سغا 

 العمالء )الضاةً(

• 

• 

اإلاعخخذم  لىخذمت اإلالذمت بىاء علهىعُت ا

 .ن يأو اإلاعىُ

 جىدةلمؤشس ا

ىلها لخذمت ووضذة ايلـت وخج

 لًتهللمع

 مؤشس الىفاءة ق اإلاعخؼش  خشج و الىكذ مللـت وخذة ايج •

ت ترة صمىُالٌ ؿوعبت ؤلاهجاص خ

 معُىت

•   

 مؤشس الفعاليت انهخذمت للهذؾ اإلاشحى ملمذي جدلُم ا • الخىقُفعبت وصادة 

   • متٍجش لخـؼ معذٌ ألامشاع، ا

 

خُت بمداؿكت الؿاةف،مزهشة جخشج لىُل شهادة الذهخىساه ،جخطظ صخُت بمذًشة الشإون الصطذس: عبذ الىهاب دمحم حبن، جلُُم ؤلاداساث الاإلا

 .10، ص 2009ا،ٍالعاإلاُت،ظىس  لُمىدغوخُت، حامعت ظاهذ صئداسة 

 

 

 

 مؤشساث ألاداء و املؤشساث املظاعدة:  -3

 عض مً مشاهض اإلاعإولُت اعخمشهيل ماط أداء للخؿأ كًُ ام  
ً
ً ألاؿػل لىً مألداء و لى مإشش واخذ لادا

 معاهذة اإلاإششاث ألاظاظُت لألداء بمإششاث معاعذة مثل:  

لي املؤشساث -1  عشب العمالء. حعبت و، العىق، دسحت سغاء العمالء هطِب اإلاىكمت مً: تالدظٍى

  ، معذٌ العُىلت. ؤلاًشاداث، همى اإلابُعاث املاليت: املؤشساث -2

 جىدة.  لالؿاكت اإلاعؿلت ، دسحت ا لىعبت الؿاكت اإلاشؼلت ئو املؤشساث الدشغيليت : -3

                                                            

 لىذم للىقاةف ئوعبت ؾلباث الخل، فيل إلاىقب لٍذس ، ظاعاث الخالعمالت ذٌ دوسانمع ٍت:س املؤشساث البش -4

 ن.  ُيالخع

، مىكف ذها، الذعاوي اللػاةُت اإلاشؿىعت غـاث اللاهىهُت املجلت غذ اإلاىكمتملخالا :تاملؤشساث البيئي -5

 ا.  بهخُؿت ملألاؾشاؾ ا

 وشمل حمُع مإششاث اإلالاسهت اإلاشحعُت.  املؤشساث الخىافظيت : -6
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 : مظاهمت الخدكيم الداخلي في جحظين ألاداء املبحث الثالث

مـهىم و ئحشاءاث جدعين ألاداء ، و أهمُت الخذكُم الذاخلي في غبـ  ئلىظيخؿشق في هزا اإلابدث   

أهم عىطش وهى دوس الخذكُم الذاخلي في جدلُم ؿعالُت ألاداء في اإلاإظعاث  ئلىألاداء ،هما أهىا ظيخؿشق 

 و هزلً دوسه في جدعين ئداسة املخاؾش. الاكخطادًت

 مفهىم و إحساءاث جحظين ألاداء :املطلب ألاول 

 ألاداء  مفهىم جحظين : أوال
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العملُاث و  ئهخاحُتئّن جدعين ألاداء هى اظخخذام  حمُع اإلاىاسد اإلاخاخت لخدعين املخشحاث و  

لت اإلاثلى   .1جدلُم الخيامل بين الخىىىلىحُا الصخُدت التي جىقف سأط اإلااٌ بالؿٍش

 :بادب ألاظاظُت لخدعين ألاداء هيومً اإلا

 الىعي جدلُم اخخُاحاث و جىكعاث الضبىن ) الذاخلي / خاسجي(. -

 ئصالت الخىاحض و العىاةم و حصجُع مشاسهت حمُع العاملين . -

 رهيز على الىكم  و العملُاث .الت -

 اللُاط اإلاعخمش و مخابعت ألاداء. -

 : إحساءاث جحظين ألاداء ثاهيا

 :ألاداء مً خالٌ الخؿىاث الخالُت ئّن مً أهم جلُُم ألاداء هى جدعين 

 :: جحدًد ألاطباب السئيظيت ملشاول ألاداءالخطىة ألاولى -

العاملين عً ألاداء اإلاعُاسي ، ئرا أن جدذًذ ألاظباب  رو البذ مً جدذًذ أظباب الاهدشاؾ في أداء    

أهمُت ليل مً ؤلاداسة و العاملين ،ؿاإلداسة حعخـُذ مً رلً في الىشف عً هُـُت ، جلُُم ألاداء ، و ؿُما 

سة اإلاىاد اإلاخاخت لهم هي العبب ذاهخـاع  ألاداء للعاملين و أن ه العملُت كذ جمذ بمىغىعُت و هل أن

ما أن الطشاعاث بين ؤلاداسة و العاإلاين ًمىً جلُليها مً خالٌ جدذًذ ألاظباب اإلاإدًت الى الشةِس ي ه

اهخـاع ألاداء و مً هزه ألاظباب الذواؿع و اللابلُاث و العىامل  اإلاىكـُت في بِئت العمل ؿالـعالُت 

مً اإلاخؼيراث الخاسحُت  حعىغ اإلاهاساث و اللذساث التي ًخمخع بها العاملىن ، أما الذواؿع ؿخخأزش بالعذًذ

مثل ألاحىس و الخىاؿض ئغاؿت الى اإلاخؼيراث الزاجُت ) الخاحاث( و العىامل اإلاىكـُت التي جخػمً الىثير مً 

العىامل الخىكُمُت اإلاإزشة على ألاداء ظلبا و ئًجابا هىىعُت اإلاىاد اإلاعخخذمت و هىعُت ؤلاششاؾ و هىعُت 

ب وقشوؾ العمل الخاسحُت أي ػُ غعف ألاداء لزلً البذ مً دساظت  ئلىاب أخذ العىامل كذ ًإدي الخذٍس

 هزه العىامل بذكت عىذ جدذًذ أظباب الاهخـاع في ألاداء .

                                                           
 .11ص  ،1999، ةاللاهش  ،ظِىا ابًمىخبت  ،الخحظين " إلىألاداء مً الخلييم  " جىىىلىحيا ،عبذ الخىم أخمذ الخضامي - 1
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 الخطىة الثاهيت: جطىٍس خطت العمل للىصىل الى الحلىل  -

جمثل خؿت العمل الالصمت للخللُل مً مشىالث ألاداء ووغع الخلٌى للخعاون بين ؤلاداسة  و  

ش و جدعين  ألاداء ؿالللاءاث اإلاباششة و ألاداء  ين مً حهت في مجاٌ جؿٍى العاملين  مً حهت و الاظدثماٍس

ت في هشف الخلاةم و اإلاعلىم اث خٌى ألاداء حعاهم اإلاـخىخت و اإلاشاسهت في مىاكشت اإلاشاول  وعذم العٍش

 في وغع الخلٌى  اإلالىعت للعاملين وجدعين أدائهم و ئصالت مشىالث ألاداء.

 املباشسة الاجصاالثالخطىة الثالثت: - 

ئّن ئجطاالث بين اإلاششؿين و العاملين راث أهمُت في جدعين ألاداء و البذ مً جدذًذ مدخىي  

مً أمثلت ؤلاجطاٌ الـعالت في هزا املجاٌ هى ظإاٌ ؤلاجطاٌ و أظلىبه و أهماؽ ؤلاجطاٌ اإلاىاظبت ، و 

العاملين عً أظباب و اهخـاع أدائهم في الـترة ألاخيرة دون اللجىء الى ظلىهُاث ػير واضخت ، هزلً 

 الخطىة السابعت : مساكبت و جلييم ألاداء البذ مً اظدشاستهم خٌى هُـُت الىضٌى الى جدعين أدائهم . 

ت معخمشة ألّن بعؼ ألاظالُب و الخلٌى جيىن لها أزاس مباششة على ًجب أن جيىن هزه العملُ 

ش ألاداء ، هما ًجب أن جيىن هىان سظاةل مشاكبت مخابعت جشهض على كُاط الخؼُير الخاضل  جدعين و جؿٍى

لخىؿير حؼزًت مشحعُت و مبىشة لىدُجت جلً الىظاةل ، و لخلُُم الخأزير الخاضل على مداولت ظذ الـجىة في 

ء ًجب اإلالاسهت و بشيل معخمش مع الخلُُم بين ألاداء الـعلي و اإلاشػىب مما ٌعاعذ على الخطٌى على ألادا

  1معلىماث مً الخلُُم ًمىً اظخخذامها و ؤلاظخـادة منها في عملُاث جلُُم أخشي مً حذًذ 

اجه و جدل  ُل ئن هذؾ جدعين ألاداء ال ًخدلم ئال مً خالٌ الذساظت الشاملت لعىاضش و معخٍى

ش جلً العىامل، وؿلعـت  العىامل الخىكُمُت اإلاإششة ؿُه، والبدث عً ألاظالُب الـعالت لخدعين  وجؿٍى

                                                           
ت على املال و ألاعمال "علي عباط ، - 1  .50، ص 2000مىخبت الشاةذ العاإلاُت ،ألاسدن الؿبعت ألاولى ،  " السكابت إلاداٍز
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جدعين ألاداء جمثل ظُاظت عامت جيخجها اإلاىكماث الخذًثت خُث ٌعىد الاهخـاع بػشوسة الخدعين 

 .1عاملين ؿيها اإلاعخمش لياؿت العىامل الخىكُمُت اإلاخبعت في اإلاىكمت التي جإزش على ألاداء ال

 :املطلب الثاوي : دوز الخدكيم الداخلي في جحليم فعاليت ألاداء في املؤطظت 

للذ وان الخذكُم الذاخلي ًخم بعذ جىـُز العملُاث أملخاظبت ؿلذ وان اهدشاؾ  الؼش و ألاخؿاء  

و غبـ البُاهاث ًمثل العمل ألاظاس ي للخذكُم الذاخلي أي  الخدلُم مً ظالمت السجالث و البُاهاث و 

اؽ الخلُُم املخاؿكت على أضٌى اإلاإظعت بعذها خذر جؿىس مىؿلي لىقُـت الخذكُم الذاخلي ؿهى وش

إلاعاعذة ؤلاداسة في خىمها عً ألاداء في اإلاإظعت وعً هُـُخه الخىـُز لألوشؿت املخخلـت ورلً مً خالٌ 

جأظِس ي بشامج للخذكُم الذاخلي مً اظخلالله الخىكُمي لزلً قهشث ضىسة حذًذة للمذكم الذاخلي  

ش   اججاه ألاؿشاد الزي ًشاحع أعمالهم ؿهى ًىصح و ال ًأمش و ًطلح و ال ًـصح بل ٌعاعذهم في جؿٍى

وجدعين أعمالهم و هزلً جىضُل اإلاعلىماث الى ؤلاداسة العلُا  و الخىحُه ؤلاسشاد بالىظاةل و ألادواث 

 اإلاخعاسؾ عليها.

للذ أخزث وقُـت الخذكُم الذاخلي مياهت باسصة في معكم اإلاإظعاث و اسجباؾه على معخىٍاث  

لُُمي للخذكُم و ؿدظ واؿت ألاوشؿت و العملُاث املخخلـت بهذؾ الخىكُم لِغ وأداة سكابُت بل هيشاؽ ج

شها  وجدلُم أكص ى هـاًت ئهخاحُت منها و ما واهذ لخبلُؽ هزه اإلاشجبت الخىكُمُت  لىال جػاؿش العذًذ  جؿٍى

شها و ئصدًاد أهمُتها ووكاتي مً خالٌ جذكُم ألاخذار و الىكاتع  مً العىامل التي حعاعذ على همىها و جؿٍى

لدشمل الخأهذ مً ول وشاؽ مً ألاوشؿت اإلاإظعت و رلً مً خالٌ وغع بشامج  ئوشاتياغُت و اإلا

 .2الخذكُم 

أهه ٌععى الى أهذاؾ اإلاإظعت بـعالُت و هـاءة  ئّن الخذكُم الذاخلي في حىهشة يهذؾ الى جدلُم

اث ظىاء واهذ عالُت أو دهُا و رلً مً خالٌ ال خدلُالث و جدعين ألاداء ، ورلً في حمُع معخٍى

                                                           
ب للؿباعت و اليشش اللاهشة ،  " الظلىن في مىظماث ألاعمال " على العلمى - 1  .287،ص 1995، داس ػٍش

ت و الخطبيم"،خلف عبذ هللا الىاسداث ،   - 2  .29،ص 2006داس الىساق ألاسدن الؿبعت ألاولى ،  " الخدكيم الداخلي بين الىظٍس
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ً و العملين في اإلاإظعت ؿالخذكُم الذاخلي ًلىم على  الخىضُاث و اإلايشىسة التي ًلذمها ملخخلف اإلاعيًر

 .1غ و التي ًمىً جلخُطها ؿُما ًلي ظمجمىعت مً اللىاعذ و ألا 

م ؿعالُت و هـاءة و جؿبُم الشكابت اإلاالُت و الشكابت  على العملُاث ألاخشي و العمل - على  جذكُم و جلٍى

 حعلها أهثر ؿعالُت و بخيلـت معلىلت .

 الخدلُم مً مذي وحىد الخماًت الياؿُت ألضٌى اإلاإظعت مً حمُع أهىاع الخعاةش. -

ت. -  الخدلُم مً ئمياهُت ؤلاعخماد أو الىزىق بالبُاهاث ؤلاداٍس

و جلذًم الىىعُاث  جدعين هىعُت ألاداء اإلاىـز على معخىي اإلاعإولُاث التي ولف العاملىن باللُام بها -

شها .  اإلاىاظبت لخدعين عملُاث اإلاإظعت و جؿٍى

ب باكتراح الالصم منها.  - م الخذٍس  سؿع الىـاءة ؤلاهخاحُت عً ؾٍش

جلص ي و جدذًذ أظباب اإلاشاول التي جدذر في اإلاإظعت و ججُذ الخعاةش و ألاغشاس الىاحمت عنها و  -

 رلً في اإلاعخلبل. اكتراح ما مً شأنها معا لجتها و مىع خذور مثل

 ئحشاء الذساظاث و الاخخباساث الخاضت بىاءا على ؾلب مً ؤلاداسة . -

 املطلب الثالث : دوز الخدكيم الداخلي في اجخاذ اللسازاث 

 دوس في جدعين ألاداء مً خالٌ معاهمخه في اجخار اللشاساث في اإلاإظعت.لخذكُم الذاخلي ئّن ل  

ف اللساز  أوال   : حعٍس

عشؾ اللشاس على أهه " عملُت ؤلاخخُاس بين بذلين أو أهثر بِىما عملُت اجخار اللشاس هي ، جلً  

العلمُت اإلابيُت على دساظت و الخـىير اإلاىغىعي الىاعي للىضٌى الى اللشاس 
2. 

ن هما عشؾ على أهه " هى ؤلاخخباس اإلاذسن بين البذاةل اإلاخاخت في مىكف معين أو هى عملُت اإلاـاغلت بي 

 1خلٌى بذًلت إلاىاحهت مشيلت معُىت و اخخباس الخل ألامثل مً بُنها "

                                                           
 .30خلف عبذ هللا الىاسداث ، مشحع ظابم،ص  - 1

ذي ، - 2 ل " دوز املنهاد اسخاق عبذ العالم أبى هٍى " مزهشة ماحعخير علىماث املحاطبت في جسشيد كسازاث إلاهفاق السأطمالي الى كظم املحاطبت و الخمٍى

 .27،ص 2011، ػضة ،  ظالمُت ؤلا ، حامعت 



 ؿعالُت الخذكُم الذاخلي في جدعين ألاداء                                                                 الـطل الثاوي 

 

58 
 

 مظاهمت الخدكيم الداخلي  في اجخاذ اللسازاث  -1

هىان خؿىاث مىؿلُت ًيبغي ئجباعها للىضٌى الى اللشاساث الششُذة و الجُذة و جخمثل في جدلُل   

ذًل ألامثل جىـُز البذًل الزي جم اخخُاسه و حصخظ اإلاىكف و جدذًذ البذاةل ، جلُُم ألبذاةل ئخخُاس الب

و جلُُم الىخاةج،هما ًلعب الخذكُم الذاخلي أدواسا مهمت في ول خؿىة مً خؿىاث عملُت اجخار اللشاساث 

بدُث ٌعاعذ على جأهُل اإلاعلىمت لخيىن حُذة مىضـاث  واملت و واؿُت لُخم اظخعمالها في عملُت ضىع 

حىدة و ؿعالُت،وباإلاىاصاة مع خؿىاث علمُت اجخار اللشاساث ؿاّن   اللشاس للخطٌى على  اللشاساث راث

ت و  الخذكُم الذاخلي له دوسه خُاة ًيىن آخشها الىضٌى الى جلذًم معلىماث مإهلت الجخار اللشاساث ؤلاداٍس

جبذأ عملُت الخذكُم باعؿاء  هكشة خٌى مىغىع العملُت و ئعذاد  ئحشاءاث الخذكُم اإلاىاظبت لزلً 

و بزلً ًخم حصخُظ الىغع املخُـ و جدذًذ و دسحت الخؿش الىاحم و مً زم وغع ئظتراجُجُت  اإلاىغىع

لللُام بعملُت الخذكُم لخليها وغع الخؿت و مً زم وغع ئظتراجُجُت لللُام بعملُت الخذكُم لخلبُتها وغع 

ًخم رلً مً كبل الخؿت الالصمت لزلً لُبذأ اإلاذكم بدىـُزها مع العمل في ول مشة على غبـ ألاداء و 

ت على ول هلظ و هىزا  ت الخذكُم الذاخلي و ًلىم بادخاٌ الخدعِىاث الػشوٍس اإلاذًش اإلاعإوٌ على مذًٍش

ش خٌى ول هزه الخؿىاث معلىماث مإهلت الجخار اللشاساث و حعاهم  بزلً في  في ول مشة ًخم ئعذاد جلٍش

ئعذاد كشاساث راث حىدة و ؿعالُت 
2 . 

ش    التي ٌعذها اإلاذكم الذاخلي أهمُت بالؼت لإلداسة العلُا باعؿاء خُث جىشف ول جلاٍس

ش كُمت مػاؿت للمخعاملين مع اإلاإظعت  عؿي هزه الخلٍش الخىغُداث و اكتراح الخدعِىاث ، َو

ل خُث حعخمذ  واإلاعاهمين  وهزا ٌعاعذ اإلاإظعت في بلىسة حملت مً اللشاساث هلشاس الاظدثماس و الخمٍى

ش ؤلاداسة العلُا على  ه كشاساتها التي جيىن في ضالخها ، خُث أن اجخار ؤلاداسة العلُا  الجخارزه الخلاٍس

                                                                                                                                                                                     
،مزهشة ماحعخير جخطظ مداظبت ، كعم علىم الدعُير ، حامعت  ،" خصائص املعلىماث املحاطبت و أثسها في اجخاذ اللسازاث "هاضش دمحم املجهلي  - 1

 .111،ص 2009لخػش ،باجىت، 

ض لىحاوي،  - 2  .148ص  ،2013، بعىشة ، ، حامعت دمحم خُػشحعخيرما مزهشة، " دوز املساحعت الداخليت في جحظين عمليت اجخاذ اللساز املالي "عٍض
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هزا  ٌعاهم في الخدعين مً أداء   كشاساتهالخىضُاث اإلاذكم بعين الاعخباس و على أظاظاها ًخم اجخار 

اإلاإظعت و ٌعؿيها مشهض جىاؿس ي في العىق و ٌعخىحب في رلً أن ًخمخع اإلاذكم الذاخلي في اإلاإظعت 

 باالظخلاللُت الياؿُت للُام مهامه .

 املطلب السابع  جلييم املدكم الداخلي لىخائج املؤطظت: 

كُم حعخمذ على وشاؽ  الـعلي و ألاهذاؾ و التي ئّن الىخاةج النهاةُت عً الاهتهاء مً عملُت الخذ 

حععى اإلاإظعت الى جدلُلها ؿالخذكُم الذاخلي أداة مً أدواث الشكابت،ؿهى اإلاعإوٌ عً مخابعت واؿت 

ش جلذم  مجلغ ؤلاداسة أو  ئلىالعملُاث و مشاكبت  أوشؿت اإلاإظعت و أكعماها و مً أهم مخشحاتها  جلاٍس

معاعذة ألاؿشاد على ألاداء معإولُاتهم بيل دكت و هـاءة رلً  ئلىلذاخلي لجان الخذكُم.يهذؾ الخذكُم ا

مً خالٌ جىؿير لهم حى مىاظب و جلذًم لهم مخخلف الخدالُل و الخىضُاث التي جخعلم بأوشؿت التي 

 ظِخم جذكُلها.

ـ ًلىم كعم الخذكُم الذاخلي بـدظ و جلُم ؿعالُت ألاداء و رلً بملاسهت ألاداء الـعلي بالخؿ  

 و اإلاعاًير و ألاهذاؾ و العُاظاث اإلاىغىعُت داخل اإلاإظعت.

و ٌعخبر هزا الىىع مً جذكُم ألاداء هى جذكُم ؤلاحشاءاث الشكابُت خُث حعخبر ول مً العُاظاث    

و الخؿـ  أحضاء مً هكام الشكابت ألذاخلُت، و مً هاخُت أخشي حعخخذم مشاحعت ألاداء هجضء مً عملُت 

لي التي جلىم به ؤلاداسة و ختى ًخمىً عىه أن ًدعمىا باإلاىغىعُت و الاظخلاللُت في حمُع جلُُم ألاداء الى

مشاخل عملُت الخذكُم الذاخلي و جمخذ كاةمت معإولُاث  الخذكُم  الذاخلي لخلُُم ؤلاداسة داةما هكشا ألن 

 ؤلاداسة هي اإلاعإولُت عً اظخخذام جلً اإلاىاسد.
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الـعالت و ًخؿلب اللُام بها وضح أهذاؾ ملبىلت جلاسن بها هخاةج و  جشجىض مشاحعت جلاسن على هـاءة

 1ألاداء الـعلي، ؿالخذكُم الذاخلي ٌعخمذ  على حضء هبير مً اإلالاًِغ اإلاىغىعُت لخىـُز مشاحعت ألاداء 

ت : أوال   : الخدماث الاطدشاٍز

ت التي جػمً لها كذسة على  حعاهم مهىت الخذكُم معاهمت هبيرة في هزه الخذماث الاظدشاٍس

 العمل في عذة مً ألاوشؿت اإلاخعللت بها و جخمثل ؿُما ًلي :

ؿىكشا لخبرة اإلاذكم ٌعخؿُع أن ًدذد هىاحي الػعف و اللىة و  جطىٍس املؤطظت ووضع طياطتها: -1

ً و جىكُم أي وقُـت في اإلاإظعت.  جلذًم الىصح بشأن جيٍى

و جخؿُـ ؤلاهخاج وظُاظاث  اللاةمتاإلاالُت للعملُاث  آلازاس: وهىا ٌعخؿُع اإلاذكم جدذًذ إلاهخاجإدازة  -2

 املخضون و الشكابت عليها.

ت ومعالجت البياهاث  - 3 بشهامج الخذكُم ًخؿلب اللذسة على اخخُاس  ئلى: ؿىكش هظم املعلىماث إلاداٍز

في الىكم اإلاعلىماث  الخاضت إلاعالجت البُاهاث و ؤلاإلاام الىبير بالعملُاث املخاظبُت  الجىاهب الخىكُمُت 

 ألّن للمذكم اللذسة  و اإلاعشؿت في هزا املجاٌ.

اخخباس العاملين في  لِعخؿُع اإلاذكم أن ٌعاهم بـعالُت و هـاءة في الخعييىاث : إدازة املىظفين و  -4

ت و هكام دؿع  ش العُاظت العامت و الخاضت باإلاىاسد البشٍش الخعاباث هما أهه ٌعخؿُع ؤلاظهام في جؿٍى

 ألاحىس و الشواجب .

تمساحل خطىاث الخدماث  ثاهيا: ت . الاطدشاٍز  إلاداٍز

                                                           
 .80،ص 2008داس الُاصوسي العلمُت لليشش والخىصَع ، " إدازة الجىدة الشاملت " ،  سعذ عبذ هللا الؿاتي وعِس ى كذاده ، - 1
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ت  جحدًد املشيلت : -1 وحعخبر الخؿىة ألاولى التي ًلىم بها اإلاذكم الذاخلي عىذ جلذًم الخذماث الاظدشاٍس

 الىخاةج اإلاخىكعت و العمل الزي ًيبغي ئهجاصه . ؤلاداسة وهي جدذًذ اإلاشيلت و الهذؾ منها جلذًم 

ت :إهجاش مهمت الخدم -2  :1و الىاكع ًدخم ئجباع اإلاشاخل الخالُت  ت الاطدشاٍز

 الخلاةم.لص ي ج -

 جدلُل الخلاةم. -

 ضُاػت الخلٌى و الاكتراخاث. -

 .الخىـُز -

ئّن هزه  الخؿىة جدىص على حاهب هبير مً ألاهمُت و الخؿىسة و رلً ألن اإلاذكم جلص ي الحلائم  :  -1

 ًخأهذ مً خاللها مً صخت أو خؿأ البُاهاث ألاولُت ، و ئرا الخعذًالث الالصمت.

ي على جؿبُم الخلاةم وجدلُل ألاظالُب و العالكاث و ئحشاء اإلالاسهت بالجمُع و جدخى الحلائم:  لليجح -2

 بين العىاضش.

جخمثل في ضُاػت الخلٌى و ؾشخها على الجهت اإلاعإولت بأظلىب مىؿلي  صياغت الحلىل و الاكتراحاث: - 3

و ًخؿلب ئًجاد الخلٌى البذًلت و اخخُاس الخل اإلاىاظب، لزلً ًجب أن ًخمخع اإلاذكم بالخبرة و ؤلابذاع و 

 اللذسة على كُاط البذاةل إلاىاظبت و جلذًم الىصح و ؤلاسشاد هزلً.

ىـُز العمل و جىصَع اإلاعإولُاث و جدذًذ الضمً و الخيلـت ليل عمُل هزه الخؿىة جخمثل في جالخىفير :  -4

 .و ئبذاء الىصح و الخىحيهاث الى مىقـي اإلاإظعت و جىؿير اإلاعاعذة الالصمت 

                                                           
 .35خلف عبذ هللا ، الىاسداث ، مشحع ظبم رهشه ،ص  - 1
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هكشا لخبرة اإلاذكم الذاخلي هدُجت جذكُله لعذة عملُاث مخخلـت وؿػال عً خبرجه في جـعير و 

ش الىكم اإلاىحىدة  جدلُل البُاهاث اإلاالُت ؿاهىا هجذ الؿلب على خذماث جدلُل الىكم و جدعين و جؿٍى

 جخعلم هزه الخذماث باملجاالث الخالُت:

 .قاةف املخخلـت كابت الى هصح ؤلاداسة و جلذًم اإلاعاعذة لها بخطىص جخؿُـ و جدلُل و جىكُم و س   -

ت و ئعذاد الخىضُ - اث و ئكتراح الخؿـ و اللُام بالذساظاث الخاضت مثل : الجىاهب املخاظبت و ؤلاداٍس

 .البرامج و جلذًم اإلاعاعذة لخىـُزها 

ش للعُاظاث و ؤلاحشاءاث و العالكاث الخىكُمُت . -  العمل على جلُُم و جؿٍى

 جلذًم ألاؿياس و اإلاـاهُم الخذًثت لإلداسة و ابخياس ول ما هى مىحىدة في ئداسة اإلاإظعت. -

 اخخُاحاث اإلاإظعت .جلذًم خذماث الخذكُم  الذاخلي لخلبُت  -

 باإلاعاًير و ؤلاحشاءاث اإلاهىُت ، و اإلاعاًير ألاخالكُت للمهىت و العمل على جؿبُلها. الالتزامحصجُع  -

 

 

 الفصل : خاجمت

وعخيخج أن عملُت جدعين أداء و جلذًمه جلعب دوسا ؿعاال في الىشف عً بعؼ اإلاشاول و  

ؿشة لذي اإلاإظعت ، ؿلذ حعىد أظباب اهخـاع هـاءة العُىب و هلاؽ الػعف التي جىاحه  ألاهذاؾ اإلاع

هلظ أو ئهماٌ ئداسة الخذكُم الذاخلي لزلً على اإلاذكم الذاخلي اللُام  ئلىألاداء في اإلاإظعت وؿعالُت 

تها ، باظخؼالٌ ألامثل إلمياهُتها  بعملُت جلُُم أداء اإلاإظعت بؼُت  جدلُم أهذاؿها و الخـاف على اظخمشاٍس
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ت و العمل على جدعين و جلُُم ألاداء هيل ، اظ عماٌ مخخلف معاًير الخلُُم و ؾشكه خاإلاادًت و البشٍش

 املخخلـت بطـت مدذدة لخدلُم أداء هفء وؿعاٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ثالفصل الثال
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 :ملدمت

بػذ جؿشكىا في الفطلحن العابلحن للجاهب الىظشي ، ظىحاٌو خالٌ هزا الفطل اللُام بذساظت  

ن حعاغذها غلى جحذًذ و إبشاص مذي  مؿابلت مىغىع بحشىا للىاكؼ اإلاػِش ي داخل جؿبُلُت مً شأنها أ

ت ،  هزا مً خالٌ إظلاؽ دساظدىا غلى غُىت مً هزه اإلاؤظعاث  و اإلاخمشلت اإلاؤظعاث الطىاغُت الجضابٍش

ام بمعخغاهم حُث ظيخؿشق في هزا الفطل إلى مبحشحن  ًخػمً ألاٌو جلذًم ػفي  مؤظعت حغزًت ألاو

دساظت جؿبُلُت لػملُت الخذكُم الذاخلي في مخخلف أما اإلابحث الشاوي فُخػمً  ساظت،ظعت محل الذاإلاؤ 

 ألاكعام.
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 هبرة جازيخيت عً املإسست  املبحث ألاول:

 وشأة املإسست وجطوزها  املطلب ألاول:

والشالزحن اإلاىسزت غً اإلاػهذ الاظخػماسي اإلاىصغت غبر  اللىمي ٌػخبر مً الىحذاث الازني يالذًىان الىؾن

 .الىؾً 

مذ مً ؾشف الذًىان موس  « makala »مً ؾشف الششهت ألاظباهُت  1952جم جأظِغ هزه الىحذة ظىت 

مؤظعت وهزا جحذ إششاف وصاسة الفالحت والطُذ البحشي بشيل  04/04/1969 ألغزًت ألاوػام باللىمي 

 .ها الشبِس ي الجضابش الػاضمتام مشهض ػوت ألاًزغأل  يجغمىمُت راث وشاؽ إهخا

 شث هزه اإلاؤظعت بػذة جحىالث هدُجت ؤلاضالحاث الاكخطادًت راث سأط ماٌ إحمالي كشبم

ها يحُث أدمجذ فONAB ذ ب مُمشهضي وظ دج حُث أضبحذ مؤظعت راث حعُحر ال 7000.  000.  000

 فلشسث إفالطه الششواث في حالت انهُاس و هزحُث واهذ ORAC و OREVI و  ORAVIOاإلاؤظعاث الشالر 

ONAB و الششواث ألاخشي %  80بشأط ماٌ كذسه  ذجحذ كُادتها حُث ظاهم واحذة  دمجهم لُطبحىا ششهت

خ ماي  20ظاهمذ ب   :حىلذ  و 1998% مً سأط اإلااٌ وهزا وله وان بخاٍس

ORAVIO  إلىGAO  جلؼ في هاحُت الغشب. 

 OREVI   إلى  GAE  هاحُت الششق ؼ لجو. 

ORAC   حىلذ إلىGAC  في الىظـ و جلؼ هزه ألاخشي. 

تىاحو ول هزه الى  ت اإلاشهٍض  ( ONAB )الششهت اللابػت: ي جخػامل مؼ اإلاذًٍش

 1998/ 19/01 بـــأ و الزي أوش  ORAVIO - GAOب مجمؼ جشبُت الذواحً للغش هي محل الذساظت   UABالىحذة

 144دج ملشها معخغاهم و جىظف حالُا 703.000.000.000و اسجفؼ إلى  دج 7000.000.000بــــ  ماٌ كذسهبشأط 

 لغام

ت جابػت للمؤظعت ألام ىذس الماإلاخىاحذة بط ORAVIO ًلخطش غمل الىحذة غلى ؤلاهخاج و البُؼ و اإلاذًٍش

مش في إهخاج هما أنها اإلاعؤولت و اإلاخحىمت باألظػاس وهزا اإلاطذسة لألوا معخغاهم، و حػخبر العلؿت اإلاششفت غليها

خحمل هدُجت جهما أنها  اسا لىحذة محل الذساظت و مػالجت أي ؾامعؤولت غً ظحر  حغحره و هيج مػحن أو ى مىخ

 .العىت

معخغاهم، جلمعان، ظُذي بلػباط، وحذاث فشغُت: وهشان، الىحذة جيخمي إلى الغشب و جػم ظبؼ  هزه

لعذ اث و الخػامل ًيىن مؼ بػػها البػؼ وهزا شيل ششوتربُت الذواحً بجُاسث، بشاس، البیؼ و ظخت مشاهض ل

ت و الخبادٌ اإلاشترن احاح  .مىاد ألاولُتللتها الػشوٍس
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 املطلب الثاوي: الهيكل الخىظيمي للمإسست 

مىً  ىحػني ولمت الخىظُم الخجذًذ و ه :حعسيف الخىظيم  ٌشيل ؤلاؾاس الزي ًجب أن حػمل اإلاؤظعت غمىه ٍو

 :فُما ًليحػُحن الجهاث اإلاػىُت به 

 .وغؼ ألاهذاف و العُاظاث  هامهمم املدًس العام و املساعدون: -

 غمً جؿبُم جلً اللشاساث الخاضت باهجاص ألاهذاف والعُاظاث حطشىج همتوظُف ح:الصزؤساء إلادازة و امل

 .املسطسة

هما أهه وظُلت حن مخخلف اإلاطالح مجمىغت هُاول اإلاؤظعت اإلاىحىدة ب هى مخؿـ ًمشلالهيكل الخىظيمي:   -

ن مػظم اإلاهام اإلاؤداة مً ؾشف اإلاطالح و ِب وغػُت ول غامل في اإلاؤظعت و ًبحلإلغالم الذاخلي ألهه ًلىم بترج

 .والعهىلت ألاشخاص فهى ًلػب دوسا هاما في اإلاؤظعت و ًمخاص بعشغت الخىفُز و بالبعاؾت

ت الػامت  الهيكل الخاص بالوحدة: - اكب اإلاطالح و مشاكب اإلاحزاهُت و أماهت اإلاذًش و مش  لىلىحذة غلجحخىي اإلاذًٍش

 :ألاحي جخيىن هزه ألاخحرة إلى ظخت دوابش و جخفشع بذوسها إلى مطالح هما هى مبحن في الهُيل
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 الهيكل الخىظيمي للمإسست III -1شكل زكم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املصدز : وثائم املإسست

 املدًسيت

 مساكب املصالح

 

 امليزاهيت مساكب الػامت ألاماهت

 

 ؤلاداسة

 الػامت

مطلحت 

حعُحر اإلاىاسد 

 البشرية

دائسة 

 الاسخغالل

 دابشة مشاكبت

 الىىغُت

دابشة حعُحر 
 املخاصن 

دائسة املاليت 

 و املحاسبت

 ألامً

 ةصلحم
اإلنتاج و 
المواد 
 األولية

 

 مصلحت

 الخمويً

مصلحت 

 إلاهخاج

 مطلحت

مشاكبت اإلاىاد 

 ألاولُت

املصلحت 

 الخجازيت

مطلحت 

 املحاظبت

 الػامت

مطلحت 

ؼ كؿ
 الغُاس

مطلحت 

 الىلل

مطلحت 

مشاكبت 

اإلاىخجاث 

 الخامت

 مطلحت

 الطُاهت

مطلحت 

 الخذماث

 

مطلحت 

اإلاالُت و 

 اإلاحزاهُت

مطلحت 

 الطُاهت

 ً دابشة الخمٍى

 و الىلل

محاظبت مطلحت 

 اإلاادة
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لعُم حعب الىظابف هما الخ  مً خالٌ دساظت الهُيل الخىظُمي لىحذة معخغاهم ًخضح أن الهُيل وغؼ وفم

 .ألاكعامًخضح وحىد هىع مً الخيعُم بحن مخخلف 

و  أغمالهمغامل مىصغحن حعب  154ىىع اإلاخىظـ حُث ًبلغ غذد غمالها الحجم هزه الىحذة مً  إن 

 :الجذٌو اإلاىاليه رلً ما ًظهش 

 مهمتهم : حسب عدد العمال املوشعين III -  1زكم الجدول  

 %اليسبت  عدد العمال البيان

 57 88 ؤلاداسة

 16 25 ألامً

 27 41 غماٌ ؤلاهخاج

 100 154 املجمىع

 

 وزابم اإلاؤظعت اإلاطذس : -

 الخعليم:

% ًمشلىن 16شلىن ؤلاداسة هما أن % مً غماٌ هزه الىحذة ًم57هالحظ أن أغلبُت اإلالذسة ب 

% فلـ، و ما ًمىً مالحظخه هى أن وعبت غماٌ ؤلاهخاج 27ألامً في ححن أن غماٌ ؤلاهخاج وعبتهم كذسث بـ 

 حػخبر كلُلت ما دامذ هزه الىحذة إهخاحُت.

 للدوائسالثالث: الدزاست الىظسيت  ملطلبا

 ائسة حسيير املخاشن جحخوي على مصلحخين هما :د أوال:  

 مصلحت إلاهخاج الخام و املواد ألاوليت -1

سی، اللمح، م ششاءها مً ؾشف اإلاؤظعت مشل: الزفي هزه ألاخحرة حمُؼ اإلاىاد التي ج جخضن : مخاشن املواد ألاوليت  -

ً بئغذاد ؾلب لششاء الىمُت الالصمت وجلىم  وغىذ اكتراب هفار الطىحا ... الخ هزه اإلاىاد جلىم مطلحت الخخٍض

ً بششاء الىمُت اإلاؿلىبمط  .ُما ًلي الجذٌو الزي ًبحن أهم مادجحن أولُخحن حعخىسدهما اإلاؤظعتو فت لحت الخمٍى

 

 

 

 

 هما املإسست : معلوماث مخخصسة عً أهم مادجين أوليخين حسخوزد III – 2 الجدول زكم
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كيمت مخصون أول  املادة ألاوليت 

 السىت ) دج( 

الليمت السىويت 

 للمدخالث ) دج( 

الليمت السىويت 

 للمخسحاث ) دج( 

كيمت مخصون أخس  

 السىت )دج(

 5519595 359272457 353132626 11659421 الرزى 

 7822852 244512953 215595527 16745728 الصوحا

 
 وثائم املإسست املصدز : -

 طً مً الصوحا 7555طً مً الرزى و 1555مالحظت: ال ًلل مخصون ألامان في هره املإسست عً 

في ألاغزًت الذواحً وألابلاس وجلىم هزه اإلاطلحت  مشلتن فيها اإلاىخجاث الخامت اإلاخض امت: جخمخاصن اإلاىاد الخ  -

ت وهزا مؼ إغب مً اإلاطلحت بئخشاج اإلاىخجاث جامت الطىؼ بىاء غلى ؾل ذاد وضل الخشوج وحعلم وسخت الخجاٍس

ً حاظبمىه ليل مً مطلحت امل  .ت الػامت ومحاظبت اإلاىاد ومطلحت الخىصَؼ ومطلحت الخخٍض

 مصلحت كطع الغياز:  - 2

ً كؿؼ الغُاس بمعخحلاث اإلاؤظعت وغىذ الحاحت إلها جشظل إرن ؾلب إلى اإلاطلحت  جلىم هزه اإلاطلحت بخخٍض

ت  .الخجاٍس

 :حلمطا زالرشع إلى و جخف :دائسة الخمويً والىلل ا:ثاهي

لطذ بها حغؿُت حاحاث اإلاؤظعت مً اإلاىاد ألاولُت في حالت هلطها فُحشس  مصلحت الخمويً:  -1 ؾلب مً  ٍو

الىمُت والىىغُت الالصمت مً اإلاادة اإلاشاد ششائها بهزا الؿلب  لُذاسبِغ اإلاطلحت بششاء اإلاادة الالصمت حُث ًيىن م

. 

ل اإلاىخجاث الخامت إلى الضبابً في ححن ؾلبىا رلً وهلل اإلاادة ألاولُت لىلحت بف هزه اإلاطلکجخمصلحت الىلل:   - 2

 .مً اإلاىسدًً

 .دسها ضُاهت وظابل الىلل واإلاىافلت غليها الظخخذامها أكص ى مذة ممىىت:  مصلحت الصياهت  -3 

 باألخشي:جخيىن مً زالر مطالح وول مطلحت مشجبؿت دائسة الاسخغالل:  ثالثا: 

 .ام والذواحً حعب الىمُت والىىغُت اإلاؿلىبت مً الضبابًجطىؼ في هزه اإلاطلحت أغزًت ألاوغإلاهخاج: مصلحت  -1

 مالحظت:

ي لخلبت حعُحر املخاصن حػلً غً هلطها لحب إلاطلاٌ ؾبئسظهلظ في اإلاادة ألاولُت جلىم اإلاطلحت  في حالت وحىد  

 .ألاولُت لبها و حعذد حاحاتها بششائها للمادةؾألاخحرة  هزه اإلاطلحت 

وحعلمه وضل  بلؿالىن الشًُ وإرن إلاىخجاث الخامت حُث جأخز مً الضبها بُؼ اتوظُف :املصلحت الخجازيت -2

خم حسجُل ول اإلاػلىماث الخاضت بالضبىن والىىع اإلاشاد ششابه  السحب حُث ًخىحه الضبىن إلى مطلحت ؤلاهخاج ٍو

 و الىىغُت. مؼ الىمُت
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اضل ه هزه ألاخحرة و شملدون فبػذها ًخىحه إلى مطلحت حعُحر املخض زم   ث حعلُم وادن إلخشاج اإلاشتًر

ىسة ششؽ أن ػؿُه بذوسها الفاجوضل ؤلاخشاج وح لُدعلمهات ٍىن إلى مطلحت الخجاس التي كام بششائها زم ٌػىد الضب

 . وجلذم منها وسخت إلى املحاظبت الػامت كطذ حسجُلها ل اإلاػلىماث الخاضت باإلاىخىج اإلاشتري جيىن فيها و

ش  ....حشواث الىهشبابُتحزاث ؤلاهخاج واملًخم فيها ضُاهت ججه مصلحت الصياهت: - 3 جلىم هزه اإلاطلحت بشفؼ جلاٍس

ت إلى مطلحت املحاظبُت جخػمً جيال لُذ الػاملت ومطاٍسف إدخاٌ حغحراث الششاء للؿؼ الغُاس وجيلفت اُف شهٍش

 الث...غلى آلا

ها الخأهذ مً حىدة اإلاىاد ألاولُت الذاخلت للمؤظعت واإلاىخجاث الخامت أزىاء تمهم دائسة مساكبت الىوعيت:زابعا: 

 غملُت ؤلاهخاج وبػذها

ت  كعم الشؤون الاحخماغُت وغلى مطالحخحن هما: جحخىي غلىإلادازة العامت: خامسا:  حعُحر اإلاىاسد البشٍش

حىس والػالواث ومطلحت الخذماث أما وظُفتها فخخمشل في حعُحر ملفاث اإلاعخخذمحن وجحػحر سجالث ألا 

بدسجُل  لً دفؼ الاشتراواث واإلاىح الػابلُت هما جلىموهز وؤلاهزاساث وملفاث الخلاغذ والػمان الاحخماعي

ت اإلاؿىُت والػهحىادر الػمل وألامشاع اإلا  .لتحعخل العىٍى

 :يجخيىن مً زالر مطالح وهدائسة املاليت واملحاسبت:  -سادسا  

 حشمل أكعام زالرمصلحت املحاسبت العامت:  -1 

ًخم غلى معخىي هزا اللعم اظخلباٌ فىاجحر الششاء مً كبل اإلاطالح اإلاػىُت للىحذة مشل  :كسم املوزدًً -

ً وجطلحم وجشاكب هزه الىزابم مً ؾشف سبِغ اإلاطلحت وبػذ  الاظخالمبئرن الؿلب وإرن ت يىن مصحىبت الخمٍى

اث زم حعلم مً هزه الىزابم وسخالخأهذ منها ًمػها وحسجُل في الُىمُت الخاضت باإلا إلى مطلحت اإلاالُت  شتًر

 .واإلاحزاهُت أًً حعذد كُذ كُمت اإلابالغ

لى مطلحت املحاظبت الػامت مً ؾشف ىاجحر مشفلت بئرن ؤلاخشاج وإرن ؤلاظالم إجشظل وسح الفكسم الصبائً:  -

ت أًً ًلىم املحاظب بما  لً عبالضبىن وفي آخش اإلاؿاف ح الخاضت ها وحسجُلها في الُىمُتتشاكبإلاطلحت الخجاٍس

م   لخحطُللإلى مطلحت اإلاالُت واإلاحزاهُت الؿٍش

ت ول شهش بىغؼ مزهشة ألاحىس الخاضت بالػماٌجلىم مطلح كسم ألاحسة: - التي جحٌى مً  ت اإلاىاسد البشٍش

 :مطلحت املحاظبت الػامت وجشاحؼ مً ؾشف املحاظب زم حسجل غلى كعمحن هما

مطلحت   إلىو جىحه  الىفلاثٌعخلبل شُياث الضبابً و حسجل في دفاجش ؤلاًشاداث و  كسم خاص بالبىك: -أ

الخىصَؼ  التي جلىم بخجمُػه وبػذ حسجُلها في دفتر الىفلاث و ؤلاًشاداث و في ألاخحر جشظل الى البىً ًيىن هىان 

ت  .اجطاٌ شهشي بحن اإلاطلحت و البىً الظخخشاج الىشف البىيي للمؤظعت للخأهذ صحت حسجُالتها الذفتًر

اإلاخمشهحن دج وهزا لذفؼ أحىس  5000كذسه   البذ أن جحخىي غلى مبلغ إحخُاؾيبالصىدوق:  كسم خاص -ب

ذ ظػشها مً  حعذًذ زمً ششاء عخػمل أًػا لششاء كؿؼ الغُاس التي ال ًٍض دج وحب أن جيىن  150الؿىابؼ َو

ت الػامت غلى غلم بالىغػُت اإلاالُت أظبىغُا  . اإلاذًٍش

 خيلفت.ألاولُت وظػش الىاد ت الششاء اإلاًلخطش غمل هزه ألاخحرة حعب ولف: وامليزاهيتاملاليت مصلحت   -2
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 ش غلى حماًت اإلامخلياث الػمىمُت مً أي اظتهذافمهامه مشاكبت اإلاؤظعت والعهمً  ألامً:سابعا: مصلحت 

 داخلي و خاسجي

 الخدكيم الداخلي في حسيير الوحدة املبحث الثاوي: فعاليت 

ت غملُت حلُللىكىف و لى بجضء بعُـ غلى واكؼ  ا ظىف هحاٌو مً خالٌ هزه الذساظت اإلاُذاهُت 

غلى معخىي الذاخلي  ً خاللها شخطُا ؤلاششاف غلى جذكُممكمىا  ذساظتللمؤظعت محل ال خذكُم الذاخليال

خ ) (UAB)وحذة  الػملُاجُت فحظ مجمىغت مً الىظابف بمً خاللها  و الزي(01/02/2018معخغاهم  ) الخاٍس

 للىحذة.

 إلادازة العامت واملوازد البشسيت جدكيماملطلب ألاول: 

 إلادازة العامت و املوازد البشسيت أوال : 

ت  غلى معخىي ؤلاداسة الػامت  الذفاجش و السجالث اللاهىهُت  ٌشمل مجمىغت مً وان الفحظواإلاىاسد البشٍش

 الالصمت و اإلاخمشلت في :

 سجل الػماٌ -1

 (. ألاحاهب) سجل اإلاعخخذمحن  الػماٌ ألاحاهبالخاص بسجل ال  -2

 سجل خاص بحىادر الػمل . -3 

 اإلهزاساث.خاص ب سجل -4

 سجل الشواجب ) دفتر ألاحىس(. -5 

الػؿل  مً ًاإلاعخفُذًألاغىان فُه اوػذام إمػاءاث بػؼ  ظلػؿل اإلاذفىغت ألاحش ) و الزي لىحسجل ا -6

ت  .(العىٍى

 و الترهُباث و اإلاػذاث الطىاغُت . الخلىُت  السجل خاص باإلاشاكبت -7

 سجل الجشد. -8

 سجل الحػىس ) لىحظ فُه غذم احترام أوكاث الػمل مً ؾشف بػؼ الػماٌ وهزلً الخأخش اإلاخىشس(. -9

 جيالُف اإلاهمت. -10

 مىحت الطىذوق . -11

 

م ب ن اإلاشاحػاث و اإلاشاكباث التي كمىاإ ٍت للمعخخذمحن اث غشىابُت لبػؼ اإلالفاث ؤلاداس غُىها غً ؾٍش

الحظىا أن  فحظ ملفاث ظمحذ لىا بالخأهذ مً أن ملفاث اإلاػاًىت ظلُمت و صحُحت مً حهت، ومً حهت أخشي 

ف اإلاهام الشالسي ألاٌو الكخبا اإلاخػلم و هزا كىابم مىح  2017ؿاغاث ألاحىس و کزالً الحعاباث اإلاخػللت بمطاٍس

 غحر كاهىهُت. ث سجل أي مخالفاث أو ججاوصااإلاشدودًت الفشد  ال ح

 :الدسيير ئحساءاث -ثاهيا 

لت ظلُمت ولم حسجل بخطىضها أي مالحظاث أو   إحشاءاث حشد املخضوهاث والاظدشماساث مؿبلت بؿٍش

اث ؤلا  ضذوس احتراصاث في غُاب  حشاءاث اإلاخػللت بػملُت الششاء مً ؾشف الجمُؼ، فئن الىحذة حػخمذ غلى اإلاشتًر
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ت بىاظؿت الؿ اث التي جلل كُمتها غشتالبعُؿت غىذما ًخػلم ألامش باإلا بُتلالجاٍس دج إلى أن  1000.000.0ً ًر

لت مالػملُت جخ اث التي جيىن  مشة غىذما ًخػلم ألا غاًش م بؿٍش  دج1000.000.0أهبر مً  بلُمت اإلاشتًر

حل اخخُاس الػشع أكل جيلفت حن مً أدبخىىغؼ جحذ جطشف اإلاحُث ًخم إغذاد دفتر الششوؽ ب

اث املخىلت مً ؾشف ال لبٌى ة الر شحجأبػذ مشافلت و  إال ت( غملُت الششاء ال ًخم جىفُزها)مىاكط لجىت اإلاشتًر

ت الػامت مل بجاهب الاظدشماس فئن جشاحم مذي هفاءة بالىحذة أما باليعبت بما ًخػلم كاهىهُا جمؼ جشبُت اإلاذًٍش

 GAO/DAL/134/2006ُت سكم سظالاظؿت ؤلا ت بى ر الىكىد غلى معخىي الىحذة اإلاشبخالذواحً الغشب غملُت حعُح

إحشاءاث  "هزا املجاٌ  فئهه لم حسجل في نالذكُلخحوغلُه وبػذ الفحظ واإلاشاحػت  2006فُفشي  12اإلاؤسخت في  

لت  رالدعُحالدعُحر" أي ججاوصاث أو مخالفاث غحر كاهىهُت وغلُه فئن إحشاءاث  اإلاىخجت في الىحذة جخم بؿٍش

 ٌ  ظلُمت وفلا لللىاهحن اإلاػمى

 داخليت الوثائم و املسدىداث   ثالثا:

ت الػامت  هظام داخلي باإلغافت زلافت اإلاؤظعت جخىفش غلى  مؼ مخخلف  (GAO)حماغُت مً ؾشف اإلاذًٍش

  الخػلُماث و الخىضُاث الجماغُت وغلُه لم حسجل أي احتراصاث مً هزا الجاهب 

و رلً بعبب خشوج بػؼ الىظش  إغادةهزا ألاخحر ًحخاج الى اإلاشاحػت و  الخىظُمي فئنالهُيل فُما ًخػلم بأما 

ملاسهت بالؿاكاث  ؤلاهخاجإما غلى جلاغذ أو خشوج جؿىعي  وهزا جحذ جأزحر اليشاؽ وكذسة الػماٌ واإلاىظفحن 

 الحلُلُت للىحذة.

 املمخلكاثزابعا:

لت ظلُمت و أن سجل الجشد مما سجلىالخىزُم فللذ حت باليعبت إلاطل ألامش باليعبت  و هزلً محذزتعىن بؿٍش

ً حذًذة وفم حػلُماث محترمت  .لسجل الاظدشماساث و بؿاكاث الجشد الخاضت باإلاياجب، و غملُت جذٍو

 مإوهاث و الىلل –خامسا 

اإلاعدىذاث اإلاخػللت بالدعُحر اإلاعخػملت في هزه اإلاطلحت مؿابلت لإلحشاءاث بلىة شذًذة خاضت املإوهاث:  -1 

ت الػامت  1996 أهخىبش 22اإلاؤسخت في   DG/591/96الخػلُمُت سكم  الىؾني لخغزًت  نللذًىامً ؾشف اإلاذًٍش

 غللىت حعُحر اإلاؤوهاث و املخضوهاث. إلى و التي تهذف ONAB امألاوػ

 :  هلخطها غلى هحى الخالي الخخفُػاثبدسجُل بػؼ و لىً كمىا 

اإلاىاد ألاولُت لِعذ مػُىت و ممعىهت إلاخػللت بػملُت الىلل و اظخلباٌ الذفاجش اإلاىحىدة غلى معخىي الجهاص و ا -

لت ظِئت.  بؿٍش

ج بحُث هي دون مػالجت الى غاًت الُىم جمذ فُه اإلاشاحػت و CMYالفىاسق في أوصان الىمُاث اإلاعخلبلُت مً )  -

هغ  ليل منها و الغحر  60سجلذ فاسق ظلبي ب  2016ماسط  4و  3فئّن الاظخلباالث الخاضت ب  ألاظاطغلى هزا 

 . 021700و سكم  021696اإلاسجلت و اإلاطشحت في الاظخالم سكم 

تها مؼ اإلاىسد.اظخلباالث الشػحر حسجل فىاسق في أوصانها غحر مش -  شوحت و التي ًجب أن ًخم حعٍى

ت غلى بؿاكاث اإلاىسدًً . -  غُاب خخم اإلاذًٍش
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مػالجت فىاسق ألاوصان اإلاسجلت غىذ اظخلباٌ اإلاىاد ألاولُت مؿابلت لػلذ الىلل اإلابرم بحن اإلاؤظعت و  مالحظت :

ؼ الفاسق بملذاس  مشة و هطف غً كُمخه.  الىاكل و الزي ًلضم بخػٍى

 ذًذ مبلغ الفاسق .عهغ ٌعخذعي الىاكل لد60خػذي الفاسق غىذما ً

ؾً في حالت حُذة و التي حعخػمل لىلل  20حجم  SCANAIالىحذة جحخىي غلى شاحىت مً هىع الىلل :  -2

 اإلاىخجاث الخامت الى مخخلف مؤظعاث جشبُت الذواحً وحلب اإلاىاد ألاولُت الى الىحذة.

 مساحعت املوازد املادًت و املاليت: املطلب الثاوي :

 املخصوهاث حسيير أوال : 

 كمىا بدسجُل ما ًلي:للذ  اث:على مسخوى حسيير املخصوه -1

 .اإلاىاد ألاولُت لِعذ مػُىتسجالث الخاضت بالتهىبت اظخلباالث   -

لت ظِئت  -  سجالث مخابػت حعُحر املخضوهاث ممعىهت بؿٍش

ه ملخضن و معؤوٌ محاظبت اإلاىاد وغلُبػؼ اإلاعدىذاث و الىزابم ال جخىفش غلى أخخام معحر املخضوهاث، أمحن ا -

 .كمىا بخلذًم حػلُماث ضاسمت الى معؤوٌ اإلاباشش مً أحل جصحُح ألاوغاع

سكم    ًخم مً ؾشف مطلحت الىلل ومطلحت كؿؼ الغُاس و هزا جؿبُلا إلسظالُتعلى مسخوى حسيير الوكود :  -2

2006/GAO/DAL/134  وهىا أًػا كمىا بدسجُل غُاب الىظافت خاضت غلى معخىي  2006حىان  12اإلاؤسخت في

 مخضن كؿؼ الغُاس.

 :الدسويم ثاهيا: 

أي  ال جخىلىأن ؤلاحشاءاث بهزا غحر محترمت حُث  كادها الى فحظ مخخلف ملفاث الضبابً إن ملفاث الصبائً:  -1 

بؿاكت الفالح، السجل ه بدسجُل غذم جىفش بػؼ الىزابم في هزا ؤلاؾاس كمىاو  أهمُت الىزابم اإلايىهت للملف

 بؿاكت الجبابُت.الالخجاسي لبػؼ اإلالفاث، 

 

 

 طاكت الصبون: ب -2

ت فئنالضبابً لِعذ صحُحت ملاسهت مؼ اإلالف باإلغالم آلالي و غلُه  اثأن بؿاكسجلىا للذ   .غملُت حػُُنها إحباٍس

ال  2017في الشالسي أٌو  املحشسة ر حىاجفحظ و مشاحػت الف للذ سجلىا مً خالٌ غملُت: ) املبيعاث( الفوجسة -3

سظالُت سكم ش البُؼ خاسج الشظم و اإلاؿابم لإل جاوصاث غحر كاهىهُت، خاضت فُما ًخػلم بعػجحخمل أن ج

2014/GAO/DAL/455  2014أوث  29اإلاؤسخت في  . 

 الفىاجحر املحشسة جمذ اظدىادا إلى وحىد الىزابم الخالُت: 

 وضل الاظخالم. -

 وضل اإلاحزان : 
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 وضل خشوج اإلاىخىج النهاةي. -

 جزاهش اإلاحزان. -

 وضل الخحالُل. -

 ًجب إسفاق وسخ مً وضل الؿلب مؼ الفىاجحر. -

 ألسكاما سجلىا أًػا غیاب حالت الخلاسب لؿلباث مً ؾشف الضبابً الخىاص همفلذ سجلخا غیاب وضل او غلُه  

ت مؼ املحاظبت مى في نهاًت ول  الزمم( )ه و التي ًجب اللُام بها جماشُا مؼ حالت الخلاسب للحلىق ألاغماٌ الخجاٍس

 .شهش

 ثالثا: الرمم ) الحلوق(:

خ  إن   آلاحاٌجبرص أن الىحذة ال جلبل بالبُؼ غلى  31/03/2017فحظ الحلىق غلى صبابً و اإلاغللت بخاٍس

 ن الزًً جم اخخُاسهم للػملُت الشالزُت.حالى الششواث الخابػت للمجمؼ و اإلاشبُ

 :ي هزا ؤلاؾاس فئّن وغػُت الحلىق واهذ غلى هحى الخاليفف

 ذمم جابع للمجمع  III-3جدول زكم ال

 اليسبت الليمت الصبون  اسم

 01الضبىن 

 02الضبىن 

 03الضبىن 

 04الضبىن 

 05الضبىن 

 دج05.587.591645

 دج313.771.155.19

 دج146.785.262.11

 دج582.6510.09

 دج 249.108277.22

%54 

%03 

%16 

%01 

%26 

 %100 938678796.25 املجمىع

 

دج 62.051.236.97بػت للمجمؼ كذسث بـ فئن حغؿُت الحلىق للششواث الخا 2016 مًخالٌ الشالسي أٌو 

ت 72و التي جمشل  الث الذاخلُت للشالسي ألاٌو و اإلالذسة بلُمت إحباٍس دج باقي  86886992.70% مً مجمىع الخجًز

دج و التي جمشل دًىن كذًمت في ؾىس الخحطُل و اإلاطىفت في الجذٌو  3892753434الزمم خاسج ملجمؼ بلغذ 

 : الخالي
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 :دًون كدًمت في طوز الخحصيل III – 4حدول زكم 

 الليمت )دج( اسم الصبون 

 01الضبىن 

 02الضبىن 

 03الضبىن 

 04الضبىن 

 05الضبىن 

 06الضبىن 

 07الضبىن 

 08الضبىن 

 09الضبىن 

 10الضبىن 

 11الضبىن 

 12الضبىن 

 13الضبىن 

 14الضبىن 

 15الضبىن 

16624.24 

7430.1826 

2956875.80 

1359435.43 

516726.54 

411558.03 

21571.86 

1964047.10 

1523718.96 

29664036.42 

222995.28 

66885.70 

35203.00 

87526.43 

728999.37 

 38927534.34 املجموع

 
 كيمت الحلوق مطابلت عىد ملازهتها مع مصلحت امليزاهيت
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 زابعا : مصلحت املاليت و املحاسبت:

 جذخالجىا غلى معخىي هزه اإلاطلحت ظمحذ لىا بدسجُل بػؼ الىلابظ الخالُت: 

 .31/12/2015سجل الجشد مخىكف غىذ  -1

 .2017السجل الػام مخىكف غىذ شهش فُفشي  -2

 دج. 859046.13غىذ الشضُذ  31/03/2017الخلاسب البىيي مخىكف غىذ  -3

دج ، لم ًخم حسجُل أي مالحظت ما بحن  859046.13ذ غىذ الشضُ 31/03/2017الخلاسب البىيي مخىكف غىذ -4

 الخلشب البىيي و ... البىيي .

 ال الخحليم في حاالث البىكي الحظىا وحود شيكاث كدًمت و املخمثلت في :ااسخكم -5

 دج. 4700غىذ الشضُذ   27/03/2017لـ 948588الشًُ سكم  -

 دج . 400غىذ  الشضُذ   20/04/2015لـ  1981761الشًُ سكم  -

 ق أغؿذ ما ًلي :و معخىي الطىذ جذخالجىا غلى -6

 دج. 2071.33غىذ الشضُذ  31/03/2017جلاسب الطىذوق في  -أ

 ث الذفؼ ) البىً و الطىذوق( ظمحذ لىا جبُان  الىلابظ الخاضت باملحاظبت لشهش فُفشي :الا مشاكبت حى 

 الخخم الىذي و ؤلامػاء لىابب اإلاذًش. -1

 ؤلامػاء لشبِغ كعم املحاظبت.الخخم الىذي و  -2

 .ًذًُفللمعخالخخم الىذي و ؤلامػاء  -3

ت و احترام هزه الهىامش بهزه الحالت ًجب مػالجت ول الىلا أمامو  ( ؤلامػاء) الخخم الىذي و  ظ الػشوٍس

    ث أخشي.الا خاضت اإلاعخفُذ في حى 

دج( هما  627.624.46كذسث كُمتها اإلاالُت )ًحمل أسضذة إغادة الفخح بمػنى أسضذة كذًمت  419الحعاب سكم  -7

 ًلي:
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ت ما كبل  -  2015ًجب اللُام بػملُت جؿهحر للمػامالث الخجاٍس

 

 دج 2125.45                                                                                                                                                                                                           1 صبون ال

 دج1427.46                                                                                                                                                                                                             2الصبون 

 دج      141.59                                                                                                                                                                                            3الصبون 

 دج 1962.61                                                                                                                                                                                             4 الصبون 

 دج 12574.5                                                                                                                                                                                                           5الصبون 

 دج 132.55                                                                                                                                                                                             6الصبون 

  دج                                                                                                                           14363.88                                                                                                                                                                                                   7الصبون 

 دج 455.88                                                                                                                                                                                               8الصبون 

          دج                                                                                                                           255755.55                                                                                                                                                                                                9الصبون -

 دج 6998759                                                                                                                                                                                15الصبون -

 دج5651.15                                                                                                                                                                                                           11الصبون 

        دج                                                                                                                             3554.33                                                                                                                                                                                                          12الصبون 

                                                                                                                                                                  دج 851.31                                                                                                                                                                                                              13الصبون 

 دج   13525.25                                                                                                                                                                                                         14الصبون 

 دج                                 11521.92                                                                                                                                                                                                         15الصبون 

 دج7942.62                                                                                                                                                                                                           16الصبون 

 دج 5313.83                                                                                                                                                                                                            17الصبون 

 دج15477.15                                                                                                                                                                                                          18الصبون 

                                  دج                                                                                                                           224.25                                                                                                                                                                                                               19الصبون 

 دج46242.55                                                                                                                                                                                                          25الصبون 

 دج2143.55                                                                                                                                                                                                             21الصبون 

 دج18555.55                                                                                                                                                                                                         22الصبون -

 دج18555.55                                                                                                                                                                                                          23الصبون 

 دج86295.27                                                                                                                                                                                                         24الصبون 

 دج                                                            133662.35                                                                                                                                                                                                      25الصبون 

 دج S/L                                                                                                                                                             7471.73إًذاع البُؼ 
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 خاجمت الفصل 

حػخبر الششهت الىؾىُت لىحذة حغزًت الخابػت ملجمؼ جشبُت الذواحً الغشب مً أهم الىحذاث ملجمؼ  

 ألاهذاففىحىد هظام سكابت داخلُت فػاٌ بالىحذة ٌػخبر غشوسة حخمُت لحماًت أضىلها و أمىالها و جحلُم 

اإلاعؿشة للىحذة و الزي ٌعخػمل  لػمان وحىد هزا الىظام و فػالُخه و رلً بخلُُم أداء اإلاؤظعت و جحعُنها و 

للمهمت التي كمىا بها غلى معخىي الىحذة و رلً بئجباع اإلاشاحل اإلاىهجُت  فاليعبتهزا جحذًذ مذي هفاءة الىظام 

 :ىا فُه مجمىغت مً الىلابظ أهمهاجلللخذكُم الذاخلي في جلُُمىا النهاةي و ألاخحر و الزي س

 ب وضف هخابي إلاهام و أغماٌ اإلاىظفحن .غُا -(1

جذق أمام الىبحر في  حسجُل و جىزُم الػمالُاث اإلاىجضة ححن وكىغها أو جىفُزها هزا ما حػلىا   ؤلاهماٌ -(2

 اضت بها.جحعحن الػملُاث و حسجُلها في دفترها الخ بػشوسةلهزا هىص ي  ألاسكاماخخالف هبحر في 

لها بؿاكت  خاضت بىغػُت الضبابً لهزا هىصح  الىبحر إلالفاث الضبابً مً حهت و هزا غذم جىفش ؤلاهماٌ -(3

 باظخحذار حالت جلاسب لىغػُت الضبابً في نهاًت ول شهش  أو زالسي غلى ألاهثر 

 

 

 

 



 

 

 ةـمــاتــخ
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 الخاثمة العامة: 

مً خالٌ بدثىا هرا عسطىا مهىت الخدكيم الداخلي و أبسشها بعع الصفاث التي ًجب على املدكم 

و هي إما أن جيىن مخعللت براجه أو بميدان عمله، وأن ًيىن مؤهال علميا و صاخب خبرة  الداخلي أن ًخصف بها

م الىشف عً مىاػً  في املجاٌ، خيث جظع فيه املؤطظت الثلت مً أحل الخدلم مً صحت مسهصها عً ػٍس

ة لخدعيمها، الظعف و اللىة و هرا جددًد الفسص و إلغاء الاهدسافاث و هرا ما ٌظمذ لها باطخغالٌ مىاػً اللى 

ؤطظاث و مداولت معالجت هلاغ طعفها باجخاذ اللسازاث املىاطبت، و عليه باث مً الظسوزي أن حعخمد ول امل

مهما وان حجمها و ػبيعت وشاػها الخدكيم الداخلي، فعلى املؤطظاث الاكخصادًت التي حظعى للىمى و البلاء 

 ها هيل. الخدىم ألافظل في أطاليب الدظيير الحدًثت لخدظين أدائ

و عليه خاولىا معالجت مىطىع الدزاطت املخمثل في دوز الخدكيم الداخلي في جدظين أداء املؤطظاث الاكخصادًت، 

 و ذلً بمعالجت إشياليت البدث التي جدوز خٌى "إلى أي مدي ًمىً للخدكيم الداخلي أن ٌظاهم في جدظين أداء

ألهظمت السكابت املخعللت باألداء، ً جأزير على الظير الحظً املؤطظاث الاكخصادًت؟ و فيما ًخمثل دوزه؟ ملا له م

ت مً حهت و الدزاطت الخؼبيليت مً حهت أخسي،و الترهيز على الىلاغ التي  مً خالٌ الجمع بين الدزاطت الىظٍس

العىاصس املعخمد عليها  حظاهم في جدظين أداء املؤطظاث، و هرا بالخعسف على أطاطياث ألاداء و جبيان مخخلف

ا و إطلاػها على واكع املؤطظت الىػىيت في ف ي الخدكيم الداخلي، و بعد معالجخىا ملخخلف حىاهب املىطىع هظٍس

 جىصلىا إلى هخابج عامت مع وطع مجمىعت مً الاكتراخاث و الخىصياث.  –مظخغاهم  –وخدة حغرًت ألاوعام 

 :اخحبار صحة الفزضيات -1

 جىصلىا إلى الىخابج الخاليت: 

  ت لجميع املؤطظاث الاكخصادًت و  ألاولى:الفسطيت جدلم و ذلً ألن الخدكيم الداخلي وظيفت طسوٍز

على جدظين ألاداء و جسشيد اللسازاث  و ًخىكف هجاخه على اجباع مجمىعت مً املعاًير  ٌظاعد 

 املخعازف  عليها .

 للمدكم الداخلي دوز هام و فعاٌ في جدليم فعاليت ألاداء في املؤطظت    فسطيت الثاهيت:جدلم ال

 الاكخصادًت.

  جدلم الفسطيت الثالثت:  ًؤزس الخدكيم الداخلي على جدظين ألاداء في املؤطظت الاكخصادًت بديث

 ًلعب دوزا معخبرا في ذلً.

 خخري اللساز في جدلم الفسطيت السابعت : الخدكيم الداخلي ًلىم بئعؼاء هصابذ جصحيديت مل

 املؤطظت

 نحائج الدراسة : -2

 مً خالٌ هرا البدث وظخعسض الىخابج الخاليت  :

  ،  ٌعمل الخدكيم الداخلي على مىع و الخلليل مً  خدور ألاخؼاء و هرا ما ًؤدي الحاحت  اليه

ً في مداولت الخلليل مً ألاخؼاء ومىع خدوثها ، ٌ ظعى فباإلطافت  الى  جلدًم الىصابذ للمدًٍس

د مً املسدودًت  و ًدظً  الخدكيم الداخلي أًظا الى الحد مً إلاطساف و طياع الش يء الري ًٍص

ادة ألازباح املسجلت مً ػسف املؤطظت  ألاداء  د  مً الىفاءة و الفعاليت ، و بخالي ٍش ٍص  ؛ٍو
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  جدخاج وظيفت الخدكيم الداخلي ليي جدلم دوزها املؼلىب الى زوابص و دعابم أطاطيت و حملت

مً املعاًير املخعازف عليها علميا لخددد مظؤولياتها ، و املبادا  و اللىاعد املخدىمت فيها و 

ملنهي بمهمت الخدكيم الداخلي ، و اللىاهين و اللىابذ التي جىظمها و جدىمها ، و كىاعد الظلىن ا

التي ًجب أن ًخدلى بها املدكم الداخلي و الخلىياث و ألادواث املؤػسة لعمليت الخدكيم الداخلي 

 املؼلىبت ؛ و الري ٌعخمد عليها للليام بأعماله  بالىفاءة  و الفعاليت 

  جلييم ألاداء ًلىم على جددًد وطعيت املؤطظت مً خالٌ كياض الىخابج املحللت أو املىخظسة في

 عاًير املحددة مظبلا؛طىء امل

  لحىم اليظبيت بين الىخابج و املىازد املظخخدمت لجلييم ألاداء على جددًد ألاهميت هرلً ًلىم

 ؛على مياهت املؤطظت ووطعيتها

 :الحوصيات -3

   عمل خاصت  إحساءاثمعاًير و  أهثر بالخدكيم الداخلي في الجصابسي مً خالٌ على إزطاء الاهخمامطسوزة

 و أخسي جسجبؽ بالشخص أي املدكم الداخلي ؛  بها

  طسوزة اعخماد معاًير واضحت للعمل امليداوي جسجبؽ بخخؼيؽ عمليت الخدكيم الداخلي ، طبؽ بسهامجه

، خيث جيىن هره املعاًير ، وزابم العمل ، أدلت إلازباث ، الخدلم مً طالمت الظياطاث املحاطبيت 

 ً  مباشسجه للعمل الى غاًت  الاهتهاء مىه ؛م ابخداءمؤػسة و مىحهت لعمل املدكم 

إضافة بعض  للمجمع فيمكنناأما فيما يخص وظيفة الحدقيق الداخلي بوحدة جغذية ألانعام الحابعة 

 الحوصيات:

 لت خلم لجىت للخدكيم عل أهبر املجمعاث الاكخصادًت، و هرا ى مظخىي مجلع إلادازة على ػٍس

 الداخلي باملجمع؛أدائها و مخابعت مهماث الخدكيم  بصدد جدظين

 أفاق الدراسة :  -4

 : إن  أفاق البدث في املىطىع ماشالذ مفخىخت فهي  جديذ املجاٌ أمام بدىر أخسي جخعلم بـ 

 .  دوز الخدكيم الداخلي في جلييم ألاداء في املؤطظاث 

 . دوز وظيفت الخدكيم الداخلي في اجخاذ اللسازاث 

هيىن  كد وفلىا في معالجت هرا املىطىع وإصابت الهدف مً دزاطخه ، و ما الخىفيم إال  و في ألاخير هأمل أن  

       .مً عىد هللا عص وحل 
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 :خلص امل

، وذلك من خالل الاقخصادًتلى معسفت دوز الخدقيق الداخلي في جحسين أداء املؤسساث إتهدف هره الدزاست  

املؤسست على جطبيق  إدازة، فالخدقيق الداخلي وظيفت حساعد  ألاداءجىاهب الخدقيق الداخلي و  أهمالخعسف على 

 املشاكل ٌسمح لنا بالكشف عن بعض ألاداءفاعليت ، كما أن جقييم سياستها و بلىغ أهدافها بكفاءة و و  إجساءاتها

 .املسطسة لدي املؤسست ألاهدافو هقاط الضعف التي جىاجه 

في املؤسست  ألاداءلى مجمىعت من النخائج أهمها الدوز الفعال الري ًؤدًه جقييم إهره الدزاست وقد جىصلت 

  املؤسست. إليهاالاقخصادًت و املكاهت التي وصلت 

 . ألاداءو جقييم ؛  ألاداء ؛الخدقيق الداخلي :الكلمات املفتاحية

 

Résumé: 

Cette étude vise déterminer le rôle de l'audit interne dans l'amélioration 

De la performance de la base économique, et à travers l’identification des aspects les plus 

importants de l’audit interne et de la performance, la fonction d’audit interne aide les procédures 

d’application de gestion d’entreprise, des politiques et à atteindre ses objectifs de manière efficiente 

et efficace, et que l’évaluation de la performance. 

Cela nous permet d’identifier certains des problèmes et des faiblesses sont confrontés les objectifs 

de l’entreprise. 

Cette étude a rejoint les résultats les plus importants du rôle joué par l’évaluation de la 

performance de l’organisation et la position atteinte par l’institution. 

Mots-Clés :   Audit Interne ; Performance ; et l’Evaluation   de la performance. 

 

 


