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 املقدمة العامة

 

للد ضاخب الخطىز الري شهده العالم على مس العطىز جطىزا على مسخىي حجم ووشاطاث املإسساث        

الاكخطادًت، فاهخللذ مً وىنها مإسساث ضغيرة ذاث معامالث بسيطت ئلى مإسساث ضخمت ذاث معامالث 

 مدشعبت هبيرة الدجم بل وجخطذ خدودها الجغسافيت .

لدسيير ،ما اوحب غسوزة الاهخداء ئلى حملت مً الىسائل و الخلىياث مما أدي ئلى اهفطال امللىيت فيها على ا

جػمً ألصخاب هره املإسساث الخفاظ على أمىالهم املسدثمسة والاسخغالل ألامثل ملىازدهم و الخد مً 

  .ألاخطاء و زبما الغش و الخالعباث

ضبذ مً الػسوزي وحىد وبسبب جأخس هخائج الخدكيم  الخازجي الري واهذ حعخمد عليه هره املإسساث أ

ً مً داخل امليشأة مً أحل جلدًم الىغع الخليلي مً خالل  طسف أخس وىاسطت بين املالن واملسيًر

س التي ًخم ئعدادها وفي هفس الىكذ ًلدم  إلافطاح على املعلىماث الطادكت في مخخلف اللىائم والخلاٍز

على الخدكيم  الاعخمادجم التي كد جددر  الىصح وإلازشاد لإلدازة مً احل جصخيذ ألاخطاء  و الخالعباث

ت لخلييم املإسست .  الداخلي وىسيلت غسوٍز

خيث ٌعخبر الخدكيم الداخلي أمسا خخميا لإلدازة العلميت الخدًثت للمدافغت على املىازد املخاخت ، فمهما جيىن 

ت الداخليت ليخأهد مً صخت املهمت املللاة على عاجم املدكم الداخلي فأول ما ًلىم به هى جلييم لىغام السكاب

ودكت البياهاث ومدي اجباع السياساث التي وغعذ في مسخلت الخخطيط مً طسف املإسست زم ًلىم بمعاًىت 

ت زم ًلىم بخجميع العىاضس  الالشمت و اليافيت مً أحل ئعطاء أدلت جخطف بالىم و  وفدظ الخساباث السىٍى

س  ت مً أحل اجخاذ اللساز املىاسب و الالشم لخصخيذ زأًه الري ًدلي به خىل الخساباث الىىع لخبًر السىٍى

     الاهدسافاث و زسم السياساث املسخلبليت.

خاضت ئذا حعلم ألامس بأضىلها الثابخت التي جمثل زسوة املإسست فان جدكيم هرا الىىع  مً خالل جلييم السكابت 

 الداخليت على ألاضىل الثابخت و الخأهد مً فعاليتها .

وللد اهخم العدًد مً ألاساجرة الجامعيين والهيئاث العلميت واملهىيت في العالم بالبدث وجلدًم حملت مً 

لها كمىا بخخطيظ  هما هالذ هطيبها مً الدزاساث السابلت الخدكيم خيث ألاعمال التي جىاولذ مىاغيع 

 وامال  .  فطال

 

 :   إشكالية البحث

  لخاليت :ومً خالل ما سبم سىطسح إلاشياليت ا

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في املحافظة على أصول الثابتة ؟-
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 وهره إلاشياليت جلىدها الى عدة أسئلت فسعيت :

   ؟أهم وعائفهما هى الخدكيم الداخلي  و ما هي  -

 _ ماهي خلىق وواحباث املدكم الداخلي؟ 

       ما هي العالكت بين الخدكيم الداخلي وهغام السكابت الداخليت ؟ -

 ما هي أهميت ألاضىل الثابخت في املإسست ؟     -

           

  : الفرضيات

 الخدكيم الداخلي وعيفت هباقي الىعائف في املإسست.  - 

م الخدكيم الداخلي. -   ًخم جلييم هغام السكابت الداخليت عً طٍس

  ألاضىل الثابخت وسيلت حساهم في وشاط املإسست .    -

 

 املوضوع :أسباب اختيار 

 ًىدزج البدث غمً الاخخطاص.  -  

 شعىزها بأهميت املىغىع .   -  

 امليىل الشخص ي ملىاغيع الخدكيم والسغبت في الاطالع على أسساز املهىت. -  

   

         أهداف البحث :  

 الخعسف على وعيفت مً وعائف املإسست.                             -   

 معسفت ألاسباب التي حعسكل وعيفت الخدكيم في املإسست ومداولت معالجتها . -    

 مداولت ئبساش دوز الخدكيم الداخلي في املإسست . -    

     .حغيير الىغسة السائدة ملهىت الخدكيم الداخلي همخطيد لألخطاء فلط وججاهل أدوازه ألاخسي في املإسست -    

 

     أهمية البحث:

جىمً أهميت البدث في الخىضل الى دوز الخدكيم الداخلي في املإسست وهيفيت املدافغت على أضىلها  

   وامسا خخميا في املإسست.الثابخت باعخبازه السهيزة ألاساسيت 
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 منهج الدراسة :

واخخباز صخت الفسغياث بغسع جدطيل الهدف مً الدزاست باإلحابت عً الدساؤالث املطسوخت 

على املىهج الىضفي بأداة جدليليت في دزاست املىغىع مدل الدزاست هما اعخمدها على املىهج الخدليلي  اعخمدها 

 في الدزاست امليداهيت.

 

 الدراسة: هيكل

 للد كمىا بخلسيم العمل ئلى زالزت فطىل:

 

 إسهامات التدقيق الداخلي في املحافظة على ألاصول الثابتة. الفصل ألاول :

 زئيسيت :زالزت مباخث طل  جم جػمين هرا الف

خي الخدكيم الداخلي بالخطسق ملخخلف حىاهبه  عمىمياث خىل املبدث ألاول عبازة عً  _ مً جطىز جاٍز

 . وهرا خلىق وواحباث املدكم الداخلي أهدافه ،وعائفه،مفهىمه ،أهميخه ،

حىاهب املىغىع مً عبازة عً عمىمياث خىل ألاضىل الثابخت خيث جطسكىا الى مخخلف املبدث الثاوي _ 

 مفهىم، أهىاع، خطائظ ومميزاث و أهميت ألاضىل الثابخت.

ئسهاماث الخدكيم الداخلي في املدافغت على ألاضىل الثابخت خيث جطسكىا فيه _ املبدث الثالث وهى عبازة عً 

على الاضىل  الى السكابت الداخليت وميىهاتها، عالكتها بالخدكيم الداخلي و دوز الخدكيم الداخلي في الخفاظ

 الثابخت للمإسست.

 

 الثاني: الدراسات السابقة.الفصل  

 في هرا الفطل كمىا بدزاست سابلت للمىاغيع ذاث العالكت بمىغىعىا .

 خيث كمىا بخلسيمه الى مبدثين زئيسيين: 

 املبدث الاول: عالكت الخدكيم الداخلي باألداء في املإسست.

 املبدث الثاوي: عالكت الخدكيم الداخلي باألضىل الثابخت .

 

 .بمستغانم  _EDIMCOثوزيع مواد البناء_ الفصل الثالث : دراسة ميدانية على مستوى مؤسسة 

 زالزت مباخث زئيسيت :خيث جىاول هرا الفطل 

، مهامها املإسستعلى  عسوف جأسيس بها ف ٍإسست التربظ مً خالل الخعس جلدًم م  : املبدث ألاول -

 وأهدافها و الهييل الخىغيمي لها.
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ف بهما و الخعسف على  سياست والعىاضس امليىهت لىغامها إسست املوعائف  املبدث الثاوي:  خيث جم الخعٍس

 الخىعيف بها.

مً خالل ئبساش مياهت  مإسستلل املدافغت على ألاضىل الثابخت في ودوزه الداخلي الخدكيم الثالث: املبدث

 الخدكيم الداخلي في املإسست و هيفيت مدافغخه على أضىلها الثابخت.



إسهامات التدقيق الداخلي في المحافظة على األصىل الثابتة                   الفصل األول      
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 الفصل ألاول : إسهاماث الخدكيم الداخلي في املحافظت غلى ألاصىل الثابخت

 

 جمهيد:

املاظعت غمان الخفاف نلى ؤضىلها دون وجىد هكام سكابت داخلي فهاٌ ٌعمذ بةنذاد  ال حعخؿُو  

بُاهاث مالُت وفم املهاًحر املداظبُت الذولُت املهخمذة ،باإلغافت بلى وجىد الخذكُم الذاخلي الزي ٌعمذ 

هذاف املعؿشة بخلُُم ؤهكمت الشكابت الذاخلُت و الىكىف نلى مخخلف الخجاوصاث ومداولت هبدها وجدلُم لاأ

و  وؤن لاسباح في جطانذ و املىاسد في همى، غمان العحر الخعً للهمل، مً كبل مجلغ إلاداسة مً ؤجل 

م الخؿشق في هزا لاضٌى مدافل نليها بطىسة مهلىلت وهكش لألهمُت التي ًىدعبها الخذكُم الذاخلي  ظِخ

 الخالُت: باخ الفطل بلى امل

-  : ٌأاملبد  لاٌو  الخذكُم الذاخلي. نمىمُاث خى

ٌأاملبد  الثاوي:  -  لاضٌى الثابخت. نمىمُاث خى

أفي املدافكت نلى لاضٌى الثابخت. بظهاماث الخذكُم الذاخلياملبد  الثال :  -
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 الخدكيم الداخلي غمىمياث حىل  املبحث ألاول:

ٌهذ الخذكُم الذاخلي خذًثا بامللاسهت مو الخذكُم الخاسجي، وكذ للي كبىال هبحرا في الذٌو املخلذمت، ومو      

ش الخذكُم الذاخلي وجىظُو هؿاق نمله، بدُ  ٌعخخذم  جؿىس وهبر حجم الششواث  ؤضبذ مً الػشوسي جؿٍى

م مذي فانلُت لاظالُب الشكابُت وبمذاد إلاداسة بامل  هلىماث.هإداة لفدظ وجلٍى

أ

 الخدكيم الداخلي ومفهىمه ةاملطلب ألاول: وشأ   

 .مش الخذكُم الذاخلي في وشإجه بهذة مشاخل للىضٌى الى ما هى نلُه لان 

أ

 :وشأة الخدكيم الداخلي  ألاول الفسع 

خ جؿىس الخذكُم ًالخل ؤن الخذكُم الذاخلي لم ًىً مهشوفا بلى بهذ ظىت " فلذ  1491املخدبو لخاٍس

الشيل الىخُذ املخهاسف نلُه هى الخذكُم اللاهىوي الخاسجي. وبانخباس ؤن وشإجه وجؿىسه جشافلذ مو وان 

غحر ؤن انخماد الخذكُم الخاسجي ألظلىب الخذكُم بالهُىاث مً جهت  الخؿىساث التي نشفتها جلىُت املداظبت

ً لللشاساث و وسغبت مذًشي الششهت في الخإهذ مً ظالمت الدسجُالث املداظبت ،ومذي اخترا م املعحًر

العُاظاث املعؿشة مً جهت ؤخشي .ؤقهشث الخاجت بلى بوشاء وقُفت داخلُت معخللت جلىم بهزا املهام .وكذ 

 Institute Of Internalخُ  جم بوشاء مههذ املذكلحن الذاخلُحن 1491حهضصث ؤهمُت الخذكُم الذاخلي ظىت 

Auditors IIA . ىُت أ في الىالًاث املخدذة لامٍش

 ًمىً انخباس هزه املبادسة الخؿىة لاولى في مجاٌ الخجعُذ املنهي للخذكُم الذاخلي، خُ  يهخم املههذ 

مىذ ملً اجخاصوها شهادة بيىهه  بىغو مهاًحر مهىت الخذكُم الذاخلي هما بهمل نلى نلذ امخداهاث جإهُلُت ٍو

بُت بشامج الخهلُم مذكم داخلي مهخمذ ،هما ًلىم بهلذ الهذًذ مً املاجمشاث و الىذوا ث و البرامج الخذٍس

أاملعخمش في مخخلف ؤهداء الهالم .

ادة ؤنػاثه هما ؤن   للذ ؤدث الجهىد التي ًلىم بها مههذ املذكلحن الذاخلُحن في مخخلف الذٌو بلى ٍص

ه مهىت الخذكُم ؤضبدذ جخمخو باخترام وزلت ول مً الجهاث الخيىمُت و الخىكُماث املخخلفت .ورلً ملا جلذم

ف  للخذكُم الذاخلي ظىت  مً فدظ وجلُُم مىغىعي ألوشؿت جلً الجهاث .وكذ وغو املههذ ؤٌو حهٍش

أوخذد فيها ؤٌو كاثمت جخػمً معاولُاث املذكم الذاخلي .1491

انخمذ املههذ مهاًحر املماسظت املهىُت للخذكُم الذاخلي بشيل سظمي ،وللذ اظتهذفذ 1411في ظىت   

جىخُذ مهىت الخذكُم الذاخلي نبر الهلم بإظشه مً خالٌ وغو آلُت ًخم مً خاللها  هزه املهاًحر بطفت خاضت

أالانتراف اليامل بالخذكُم الذاخلي همهىت .

ت ًمىً الانخماد نليها في جششُذ    وخالُا ؤضبذ الخذكُم الذاخلي بالغ لاهمُت بانخباسه ؤداة بداٍس

ت خُ  بذؤ  الخذكُم الذاخلي بمجاٌ غُم ملخطش نلى جذكُم اللُىد و السجالث املالُت زم  الهملُت إلاداٍس



إسهامات التدقيق الداخلي في المحافظة على األصىل الثابتة                   الفصل األول      

 

 
9 

ت والدشغُلُت والجذٌو الخالي ًبحن جؿىس مفهىم ووقاثف وؤهذاف الخذكُم أبهذ رلً هدى املجاالث إلاداٍس

أ.1"الذاخلي

                     

 :جطىز مفهىم ووظائف وأهداف الخدكيم الداخلي 1_أ I الجدول زكم

جؿىس الخذكُم  مشخلت

أالذاخلي 

أاملشخلت  لاولى 

أث االخمعِى- اثلاسبهُى

أاملشخلت الثاهُت 

أث ِىاالثماه -العخِىاث 

أاملشخلت الثالثت 

أ 4119 –الدعهُىاث 

ؾبُهت وقُفت الخذكُم 

أ الذاخلي

ؤداء سكابُت وؤداة بوشاثُت أؤداء وكاًت وؤداء بوشاثُت أؤداء ووكاًت وخماًت 

ت و جىفحر  و اظدشاٍس

املهلىماث لإلداسة الهلُا 

أو لجىت الخذكُم 

سكابت الالتزام وسكابت أهؿاق الخذكُم الذاخلي 

الىاخُت املالُت 

أواملداظبُت 

أجمُو نملُاث امليشإة 

أ

جمُو الهملُاث وبداسة 

أاملخاؾش و الخىهمت 

الُت الهملُاث املأؤهذاف نملُت  الخذكُم 

أواملداظبُت

سكابت الالتزام و جلُُم 

أوجلذًم امللترخاث 

سكابت الالتزام و جلذًم 

امللترخاث وجلُُم 

نملُاث بداسة املخاؾش و 

أالخىهمت 

الخدلم مً صخت أمذخل نملُت الخذكُم 

أالهملُاث املالُت

الخدلم وجلُُم الىفاءة و 

أالفهالُت 

الخدلم و الخلُُم و 

الخذكُم نلى ؤظاط 

أؾش املخا

ألجىت جدلُم أبداسة امليشإة أاملذًش املالي أالخبهُت 

لجىت الخذكُم و مجلغ أإلاداسة الهلُا أأالخبلُغ 

أإلاداسة 

 

 
، الدعُحر ،الجضاثش ،ميشىسة مزهشة ملذمت الظخىماٌ مخؿلباث املاجعخحر في نلىم،دوز الخدكيم في جفػيل حىكمت الشسكاث  بشاهم هجزةاملصدز :

خ الاؾالم: ، http://www.univ-constantine2.dz وي: املىكو إلالىترو.4119 -4112 أ.24ص  ،4111_11_41جاٍس

 

 

 

                                                      
1
ىسة، بشاهمت هجزة، دوس الخذكُم الذاخلي في جفهُل خىهمت الششواث. مزهشة ملذمت الظخىماٌ مخؿلباث املاجعخحر في نلىم الدعُحر، الجضاثش، ميش 

خ الاؾالم:  ، http://www.univ-constantine2.dzاملىكو إلالىترووي:  ،  4119 _4112    .24ص 4111_11_41جاٍس
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 الخدكيم الداخلي  : مفهىم الفسع الثاوي

ف الخذكُم الذاخلي، وهزا باخخالف الهُئاث ولاؾشاف  للذ حهذدث الجىاهب التي جم الخؿشق بليها في حهاٍس

أالشىلي بحن هزه املفاهُم، بال ؤنها جطب في هفغ الهذف.الطادسة ننها، وسغم الاخخالف 

 الخدكيم لغت :-أ

والتي حهني الاظخمام ،خُ  ٌهني  audireمً ولمت الالجُيُت   Auditingاشخم مطؿلح جذكُم  "

ا بنادة الىكش فُما كام به الفشد مً الهمل لخدذًذ مذي صختها ،وكذ وان الخذكُم ًخم في  الخذكُم لغٍى

م ظمام ؤخذ لافشاد ملا دوهه ؤخش مً بُاهاث جخهلم في الغالب بإمىا ٌ نامت و الهطىس اللذًمت نً ؾٍش

أ .1"خيىمُت للخدلم مً صختها

  لداخلي اصطالحا:الخدكيم ا-ب

إلاداسة لللُام بخذمتها في جدلُم الهملُاث و اللُىد جدبهه مجمىنت مً لاهكمت ؤو وقُفت داخلُت -"

بشيل معخمش لػمان دكت البُاهاث املداظبُت و إلاخطاثُت ،وفي الخإهذ مً هفاًت الاخخُاؾاث املخخزة لخماًت 

ت  ؤضٌى وممخلياث امليشإة ،وفي الخدلم مً بجبام مىقفي امليشإة للعُاظاث و الخؿـ و إلاجشاءاث إلاداٍس

املشظىمت لهم ،وفي كُاط ضالخُت جلً الخؿـ والعُاظاث وجمُو وظاثل الشكابت لاخشي في ؤداء ؤغشاغها 

أ.2"ة دسجت الىفاًت إلاهخاجُت اللطىيأواكتراح الخدعِىاث الالصم بدخالها نليها ورلً ختى جطل امليشإ

إهذ و الىصح املعخلل واملىغىعي الزي ًخم بجشاثه إلغافت اللُمت ٌهشف نلى اهه وشاؽ الخ-"

م اظخدػاس  ولخدعحن نملُاث املىكمت بن الخذكُم الذاخلي ٌعانذ املىكمت نلى جدلُم ؤهذافها نً ؾٍش

أ .3"مذخل منهجي مىكم لخلُُم وجدعحن فهالُت بداسة املخاؾش و الشكابت ونملُت الخىهمت 

 L institut Français de L’audit et Controlللخذكُم و الشكابت الذاخلُت ٌهشفه املههذ الفشوس ي -"  

Internes لذم نلى اهه وشاؽ معخلل وهادف  ًىفش للششهت غماها بخطىص دسجت الخدىم في نملُاتها ،ٍو

عانذ الششهت نلى جدلُم ؤهذافها مً خالٌ نمل منهجي  هطاثذ لخدعِىه هما ٌعاهم في خلم اللُمت َو

أ .وجلذًم اكتراخاث لخذنُم فهالُت إلاجشاءاث املخخزة  ، الخىهمت ، ُاث بداسة املخاؾش الشكابتلخلُُم نمل

لت مىغىنُت بىاظؿت شخظ                الخذكُم نملُت مىكمت لخجمُو لادلت اليافُت و امللىهت وجلذًمها بؿٍش

املهلىماث املخهللت باملاظعت للىاكو بذسجت ماهل ومعخلل إلبذاء سؤًه الفني املداًذ نً مذي جمثُل وجؿابم 

أ.1 "عت ملعانذتهم في اجخار اللشاساثمهلىلت في غىء املهاًحر املدذدة وجبلُغ هزا الشؤي للمهخمحن بشاون املاظ

                                                      
. 14، ص4111،  1خامذ ؾلبت ؤبى هُبت، ؤضٌى املشاجهت، صمضم هاششون ومىصنىن، نمان، لاسدن، ؽ  1  

.62بشاهمت هجزة، مشجو ظبم رهشه، ص  2  
غحر جىادي ظلُمت، مذي جإزحر الخذكُم الذاخلي نلى هفاءة هكام الشكابت الذاخلُت، مزهشة ملذمت غمً مخؿلباث شهادة ماظتر، جامهت معخغاهم ،   3

أ.  94، ص4116-4119ميشىسة، 
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أ

مً الخهاٍسف العابلت وعخيخج ؤن الخذكُم الذاخلي هى وقُفت جلُُم معخللت داخل امليشإة  -

ميشإة، وهي تهذف بلى معانذة جمُو ؤفشاد امليشإة بما في رلً إلاداسة لفدظ وجلُُم ؤوشؿتها هخذمت لل

ت  م جضوٍذهم بخدلُالث وجىضُاث اظدشاٍس والهاملحن في اللُام بمعاولُاتهم بشيل فهاٌ ورلً نً ؾٍش

أ ومهلىماث جخظ لاوشؿت الخاغهت للفدظ.

م معخلل لفانلُت وهفاًت بداسة  :خذمت الخإهُذ املىغىعي -"       هي فدظ مىغىعي لألدلت بغشع جىفحر جلٍى

أ. كابُت ونملُاث الخىهمت باإلداسةاملخاؾش ولاهكمت الشأ

ت: -     وهي نملُاث املشىسة التي جلذم لىخذاث جىكُمُت داخل امليشإة ؤو خاسجها،  الخذماث الاظدشاٍس

افت كُمت للىخذة وجدعحن لً الششواث، والهذف منها بغوجدذد ؾبُهت هؿاق هزه الهملُاث باالجفاق مو ج

أ.2"نملُاتها

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1 .94جىادي ظلُمت ، مشجو ظبم رهشه ، ص  

  

، 4112، عمان، االردن ، 1، الوراق للنشر والتوزيع، طIIAالدولية الصادرة عن  خلف عبد هللا الواردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير 2 

 .42ص 
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 املطلب الثاوي :أهىاع الخدكيم الداخلي 

ت التي   في الشيل الخالي: وجىدطشًىكش بها ًىلعم الخذكُم الذاخلي بلى ؤهىام مخهذدة جخخلف باخخالف الضاٍو

 أهىاع الخدكيم الداخلي :I -1الشكل زكم

أ

أأ

أ

أ

أ

أ

الؿبهت لاولى، ماظعت الىساق لليشش الداخلي الدوليت  الخدكيمالخدكيم الداخلي بين الىظسيت والخطبيم وفلا ملػاًير ،خلف هللا الىاسداث  املطذس:

أ,94 .ص4112لاسدن ، والخىصَو ،نمان،

 جدكيم الالتزام :-1

ًلطذ بااللتزام نملُت الخدلم و الخإهذ مً التزام إلاداساث باللىاهحن ولاهكمت و الخهلُماث في ؤدائها "

بىفاءة وفهالُت والىكىف نلى هىاحي اللطىس لهملها لخدلُم لاهذاف املشظىمت وفم الخؿـ املىغىنت 

الخؿإ ومً زم الهمل نلى نالجها ونذم جىشاسها ،فهى نملُت مشاجهت غىابـ لاوشؿت و الهملُاث الدشغُلُت 

مىً جلخُظ بهؼ مهام جذكُم  وماله نالكت باللىاهحن و الخىكُماث لخدذًذ مذي الالتزام باملهاًحر املهخمذة ٍو

أ الالتزام وهي :

ت .ٌش - خخؿاه بلى الىىاحي إلاداٍس أيل بمذاد للخذكُم نلى الهملُاث ٍو

أًبد  نً ؾشق بغافُت لخدلُم الغاًت ولاهذاف اللطىي للششهت . -

ت ونلى اللىاهحن و الخىكُماث و الخهلُماث. - أًدذد الخجاوصاث التي كذ جيىن خطلذ نلى املبادت إلاداٍس

أ.1"ُت والاظخفادة مً خبراث الهملُت ُم مبادت إلاداسة الهلمٌعانذ نلى سفو معخىي لاداء مً خالٌ جؿب -

 :املحاسبي الخدكيم الداخلي املالي و -2

لخدذًذ مذي الالتزام  هى الفدظ املىخكم للهملُاث املالُت و السجالث املداظبُت املخهللت بها"

ت .وهزا الىىم مً الخذكُم ٌشمل هىنحن هما الخذكُم  باملبادت املداظبُت املخهاسف نليها و العُاظاث إلاداٍس

                                                      
. 429خلف نبذ هللا الىاسداث ، مشجو ظبم رهشه ،ص   1

  

لخذكُم الذاخليا  

 جدكيم الالتزام

 الخدكيم املالي و املحاسبي

 الخدكيم الداخلي الدشغيلي

 الخدكيم  الداخلي لىظم املػلىماث

 الخدكيم الداخلي لألداء
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الذاخلي املالي بهذ الطشف و الخذكُم الذاخلي املالي بهذ الطشف ،خُ  ٌشحر الىىم لاٌو بلى بخذي مشاخل 

أقف مهحن بخذكُم نمل مىقف ؤخش للخدلم مً ظالمت إلاجشاءاث الشكابت الذاخلُت الزاجُت ورلً بخيلُف مىأ

الذاخلي ُىاث وفدطها مً خالٌ كعم الخذكُم اما الثاوي فُىفز خعب خؿت الخذكُم الذاخلي باخخباس ن

وهزا الؾمئىان ،ورلً لخإهذ إلاداسة الهلُا مً ؤن الهملُاث املالُت حعحر وفم اللىاهحن و اللىاثذ املهمٌى بها 

الهلُا نلى دكت البُاهاث املالُت وخفل لاضٌى و الىجىد املادي و خماًتها مً نملُاث الخالنب  إلاداسة

يهذف بلى خماًت لامىاٌ والىشف نً املخالفاث املالُت وهزا الخإهذ مً ؤن الطشف  والػُام ؤو الاخخالط .

أ.1"الخهلُماث الطادسة املهمٌى بها  ًخمش ى مو ما حعمذ به اللىاثذ و اللىانذ وأ

 :الخدكيم الداخلي الدشغيلي -3

ؿلم نلُه ؤًػا الخذكُم إلاداسي وهزا جذكُم لاداء، خُ  ٌععى هزا الىىم بلى فدظ وجلُُم " ٍو

ؤنماٌ الششهت هيل لخدلُم الىفاًت والفانلُت الاكخطادًت في لاوشؿت املشاد جذكُلها ومعانذة إلاداسة نلى 

  .2"كعي في اظخخذام املىاسد املخاخت هج نمل واخل املشاول بخلذًم جىضُاث مً ؤجل ظلىن ه

 :الخدكيم  الداخلي لىظم املػلىماث -4

الخىظو في اظخخذام الخاظىب و جؿبُلاجه في كؿام لانماٌ و املداظبت ؤدي بلى خلم بِئت ظانذث "

لطذ بالخذكُم الالىترووي نملُت جؿبُم ؤي هىم مً لاهكمت  نلى الىكىم في لاخؿاء و اسجياب جشاثم الغش ،ٍو

باظخخذام جىىىلىجُا املهلىماث ملعانذة املذكم في الخخؿُـ و الشكابت و جىزُم ؤنماٌ املذكم .والهذف مً 

ش املالُت ة الدشغُلُت في الىكذ  جذكُم هكم املهلىماث هى الخدلم مً ؤمً وظالمت املهلىماث إلنؿاء الخلاٍس

أ .3"املىاظب وصخُدت و واملت ومفُذة 

أ: لداخلي لألداء الخدكيم ا-5  

ٌهشف نلى اهه جدعحن الاكخطادي و الىفاءة و الفانلُت التي جادي بها لاوشؿت و الىقاثف "  

الخىكُمُت هما اهه فدظ و اخخباس مجمىنت مً العُاظاث و إلاجشاءاث و املماسظاث الهملُت للجهت بهذف 

ش الهملُاث وجهلها ؤهثر اكخطادًت وهفاءة وفهالت .ًخم مً خال اث لاداء وهزا بفدظ جؿٍى ٌ جذكُم معخٍى

منهي ،معخلل و منهجي لفهالُاث إلاداسة وهكم إلاداسة ورلً لخلُُم مذي هجا نتها وفانلُتها في اظخخذام 

 .4"مىاسدها

أ

                                                      
 ،املىكو1200ًىظف ظهُذ ًىظف، دوس وقُفت الخذكُم في غبـ لاداء املالي وإلاداسي، مزهشة مىملت للخطٌى نلى دسجت املاجعخحر، فلعؿحن،   1

خ الاؾالم : ،  dz.http://www.sustech.edu الالىترووي:  أ .66ص،4111_11_41جاٍس
-4119 غحر ميشىسة  ، مىظاوي ؤخمذ نابذ، دوس الخذكُم الذاخلي في جلُُم الاداء املالي للماظعت ،مزهشة ملذمت لىُل شهادة املاظتر، معخغاهم،  2

أ. 12، ص4116

. 464 ه ،صخلف نبذ هللا الىاسداث ، مشجو ظبم رهشأ 3  

.62ًىظف ظهُذ ًىظف، مشجو ظبم رهشه، ص 
 
 
4
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أهث :وظائف الخدكيم الداخلي وأهدافاملطلب الثال

خُ  جخمحز  الخذًثتحهخبر وقُفت الخذكُم الذاخلي مً ؤهم الىقاثف التي جخمحز بها املاظعاث 

  بالىقاثف والاهذاف الخالُت:

 الفسع ألاول: وظائف الخدكيم الداخلي  

أ: خذماث ووقاثف الخذكُم الذاخلي.4_أ Iالجذٌو سكم 

وظائف الخدكيم 

 الداخلي

 مفهىمهاأ

أ

جدذًذ هفاءة وفهالُت 

أهكام الشكابت الذاخلُت

أ

لت جىفش غمان مهلٌى بإن  جلىم إلاداسة بالخخؿُـ والخىكُم و إلاششاف بؿٍش

أ.هذاف و الغاًاث ظىف ًخم جدلُلهالاأ

كابلُت املهلىماث 

أ.النخماد نليهال

أ

ًجب ؤن جيىن املهلىماث املالُت و الدشغُلُت امللذمت لإلداسة دكُلت واملت ومفُذة 

اجخار  إلاداسة الانخماد نليها فيوؤن جيىن كذمذ في الىكذ املىاظب .ختى حعخؿُو 

أ.اللشاساث املىاظبت 

أ

ٌأ أخماًت لاضى

م ،و  ًاهذ املذكم الذاخلي نلى غشوسة بد  الخعاثش الىاججت نً العشكت و الخٍش

أ.ر اللاهىهُت في ممخلياث امليشإة الخطشفاث غح

الالتزام باالجشاءاث 

أاملىغىنُت

هى مؿلىب منهم  ًلىمىن بماًخدلم الخذكُم الذاخلي مً ؤن مىقفي املاظعت 

اللُام به مً بجبام العُاظاث و الخؿـ و إلاجشاءاث و لاهكمت و الخهلُماث .وفي 

 . م الالتزام ًدذد املذكم لاظباب خالت نذ

أ

 

لى لاهذاف االىضٌى   

أوالغاًاث

أ

لىم املذكم  ًخم وغو لاهذاف و الغاًاث وبجشاءاث الشكابت مً كبل إلاداسة ٍو

بخدذًذ فُما برا واهذ جخىافم مو ؤهذاف املاظعت ،خُ  ؤن  معاولُت الذاخلي 

أ.الهملُاث جىفز هما هى مخؿـ لها الخذكُم الذاخلي هي الخإهذ مً ؤن البرامج وأ

و واهدشاف الغش  مىو

أالاخخُاٌ

أ

جلو معاولُت مىو الغش و الاخخُاٌ نلى ناجم غذاسة املاظعت و نلى املذكم 

ًت و فهالُت إلاجشاءاث املؿبلت مً كبل إلاداسة ،هما الذاخلي فدظ و جلُُم هفا

ًجب نلُه بن وىن لذًه مهشفت وافُت بؿشق واخخمالُت الغش لُيىن كادسا نلى 

أ. ذًذ ؤماهً خذور الغش و الاخخُاٌ جد

أالشً املنهي

أ

ىفز ؤنماٌ ا لخذكُم بانخباس الشً املنهي ًجب نلى املذكم الذاخلي ؤن ًخؿـ ٍو

أ.ُم املذكم افتراع نذم لاماهت للجهاث الخاغهت للخذكال ًجب نلى  ،بر

أ.469ظبم رهشه ،ص  مشجو خلف نبذ هللا الىاسداث ، املطذس: مً بنذاد الؿالبت باالنخماد نلى
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 الفسع الثاوي :أهداف الخدكيم الداخلي   

ؤشاس بهؼ وقُفت الخذكُم الذاخلي مً ؤهم الىقاثف التي جخمحز بها املاظعاث الخذًثت، خُ   حهخبر

أ الباخثحن بلى ؤن ظىت واخذة مً الخذكُم الذاخلي جىاصي زالر ظىىاث مً الخذكُم الخاسجي.

ت املشظىمت   خُ  يهذف الخذكُم الذاخلي بلى فدظ لاهكمت املداظبُت و إلاجشاءاث و العُاظاث إلاداٍس

فُز .هما اهه ًلىم بخلُُم بهذف الخدلم مً جىفُزها ؾبلا ملا هى مخؿـ لها واهدشاف ؤي اهدشافاث نً الخى

شها ،خُ  ٌععى  وظاثل الشكابت الذاخلُت بلطذ جذنُمها وجدعُنها و اكتراح ما هى هفُل بخهذًلها و جؿٍى

 الخذكُم الذاخلي مً وساء هزا بلى جدلُم مجمىنت مً لاهذاف وهي :

الخإهذ مً مذي مالثمت وفهالُت العُاظاث و إلاجشاءاث الػبـ الذاخلي املهخمذة لبِئت وقشوف الهمل  - "    

 و الخدلم مً جؿبُلها .

الخإهذ مً التزام إلاداساث بإداء ؤنمالها مً اجل جدلُم ؤهذافها مً خالٌ العُاظاث و إلاجشاءاث  -     

أاملهخمذة .

ادة هفاءة وفهالُت جىفُز لاوشؿت جإهُذا للمدا فػت نلى املمخلياث و اكتراح إلاجشاءاث الالصمت  -      لٍض

أاملىجىداث .

الخإهذ مً صخت البُاهاث، ومذي الانخماد الهملُاث ودساظت الػبـ وفدظ نليها، مً خالٌ مشاجهت  -     

أوجلُُم بداسة املخاؾش الذاخلي وجذكُم البُاهاث.

أملذ نلُه مً مشاهض.مشاجهت بجشاءاث املخاؾش وما اشخ -    

أجذكُم  فهالُت لاظالُب املهخمذة لخلُُم الخؿش . -    

أالخإهذ مً التزام باللىاهحن ولاهكمت املهمٌى بها . -    

ش مفطلت ودوسٍت بىدُجت الخذك-     أ.1"ُم وسفهه بلى ؤنلى ظلؿت جىفُزًت بنذاد جلاٍس

أ

أ

أ

أ

                                                      
1
  4112-4112جامهت مدمذ خُػش ، بعىشة،،مزهشة ملذمت لىُل شهادة املاظتر  ،اجخاذ اللسازاث املاليتدوز الخدكيم الداخلي في ، سعاد حللوحي  

 .26، ص. 4112_11_41، تاريخ االطالع: http://dspace.univ-biskraاملىكو إلالىترووي : 
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 املطلب السابؼ: حلىق املدكم الداخلي وواحباجه

هما له جملت مً الىاجباث التي  ًخمخو املذكم الذاخلي بجملت مً  الخلىق و التي حعمذ له باللُام بهمله

أًمىً خطشها والخالي:

 الفسع ألاول:  حلىق املدكم الداخلي

أًمىً جدذًذ بهؼ الخلىق  الشثِعُت ملذكم الذاخلي فُما ًلي:  أ 

أ  وهزا معدىذاتها في ؤي وكذ .خم الاؾالم نلى جمُو دفاجش املاظعت وسجالتها  -"

أخم ؾلب إلاًػاخاث التي ًشي غشوسة الخطٌى نليها.  -

خهحن نلى مجلغ إلاداسة وفلا لللاهىن ؤن ًمىً  - الخم في الخدلم مً مىجىداث املاظعت والتزاماتها ٍو

أاملذكم مً ول هزه الخلىق .            

أالخم في دنىة الجمهُت الهامت.  -

أ.1"الخطٌى نلى ساجبهالخم في  -

 الفسع الثاوي: واحباث املدكم الداخلي

ًخم حهُحن املذكم الذاخلي مً كبل بداسة املاظعت ،هما ؤن املذكم الذاخلي ال ًيخمي بلى كعم   

هخمذ مذي وهؿاق حجم نمل  ش نىه َو املداظبت خُ  ًلىم بىفعه بخذكُم ؤنماٌ هزا اللعم وسفو الخلاٍس

أ جمىده إلاداسة مً ضالخُاث في هزا املجاٌ .املذكم الذاخلي خعب ما 

ًمىً جلخُظ واجباث املذكم الذاخلي في آلاحي:         

دساظت وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت.  -"   

أأ    .املعانذة في جطمُم وجؿبُم هكام الذاخلُت لخدلُم لاهذاف املشجىة منها -

  .بجشاءاث هكام الشكابت الذاخلُتجلذًم الاكتراخاث و الخىضُاث الالصمت لخدعحن  -

شخمل نلى جذكُم - الالتزام املالي و هفاءة اللُام بةجشاءاث الخذكُم الشامل لخلبُت اخخُاجاث إلاداسة َو

أاملششوم.

جذكُم خعاباث املاظعت وفلا للىانذ الخذكُم املهخمذة و مخؿلباث املهىت وؤضىلها الهلمُت والفىُت جضوٍذ -

أ.2"ماث خىٌ اهجاص لانماٌ في املاظعت وجىدتهاإلاداسة الهلُا بمهلىأ

                                                      
.116ص،.1،4111، ؽ،لاسدن ،صمضم هاششوث ،نمان  ،اصىل املساحػتخامذ ؾلبت مدمذ ابى هُبت 

.
 

 
1
  

.11، ص4114مدمذ فػل معهذ، دساظت مخهملت في جذكُم الخعاباث، داس املهشفت لليشش والخىصَو، نمان، الاسدن،      2
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 ألاصىل الثابخت غمىمياث حىل : املبحث الثاوي

ضم ؤي وشاؽ اكخطادي مجمىنت مً املىاسد راث الىُان املادي التي ًخىكو اظخخذامها في نملُاجه ًل

لت وعبُا ، ت، املهذاث وغحرها مً خالٌ فترة صمىُت ؾٍى ؿلم نليها لاضٌى الثابخت. وحشمل املمخلياث الهلاٍس ٍو

لت لاجل . أ لاضٌى املادًت ؾٍى

 املطلب ألاول: حػسيف ألاصىل الثابخت

حهشف لاضٌى الثابخت بإنها ؤضٌى مهمشة جمخلىها املاظعت مً ؤجل اظخخذامها في وشاؾها الدشغُلي "

ذ نمشها ٍض أ نً ظىت . ، ولِغ لغشع بُهها ٍو

أمىه وعخيخج اهه ًجب جىفش زالزت ششوؽ ختى ٌهخبر لاضل زابخا:  

 امخالن املاظعت لهزا لاضل. -

ذ نمشها الاكخطادي نً ظىت. -  ان ًٍض

 .1ئها هى الدشغُل ولِغ انادة البُو"ان ًيىن الغشع مً اكخىا -

أحهشف اًػا : 

ٌأ هي" ذ ؤضى ٌأ وجخمثل,أأاملششوم ؤغشاع في وحعخخذم ظىت نً إلاهخاجي نمشها ًٍض  الثابخت لاضى

(,أأالفدم ومىاجم البتروٌ هأباس)  الؿبُهُت واملىاسد ولازار والعُاساث وآلاالث واملباوي لاساض ي في الهُيُت

ٌأ ت) الهُيُت غحر الثابخت ولاضى أ .2"الاخترام وخلىقأ املدل شهشة في( املهىٍى

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                      
 

أ .21،ص، 4111، 1املعخلبل لليشش والخىصَو، نمان، لاسدن،ؽ خلُل الشفاعي وآخشون، ؤضٌى املداظبت، داسأ 2 

أ

. 449، ص 4111ظامي مدمذ الىكاد ، جذكُم الخعاباث ، مىخبت املجخمو الهشبي لليشش والخىصَو ، نمان، لاسدن،   2  
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 : أهىاع ألاصىل الثابخت املطلب الثاوي 

 

 أهىاع الاصىل الثابخت.: I _4الشكل زكم 

 

 

 

 

 املصدز :من إغداد الطالبت           

 ألاصىل امللمىست:أوال : 

جلً لاضٌى املهمشة التي ًمىً الخدلم مً وجىدها املادي والتي حشتريها املاظعت بلطذ امخالهها "

واظخخذامها في وشاؾاتها الدشغُلُت )واملباوي ، الاساض ي ، واملهذاث وآلاالث (وهزلً لاضٌى اللابلت للىفار 

أ هإضٌى املىاسد الؿبُهُت ) اباس البتروٌ، املىاجم، املداجش و الغاص( .

ىفز مً ًلىم الخبراء املخخطىن بخلذًش الهمش إلاهخاجي لهزه لاضٌى مً ؤجل جدذًذ الخطخُاث التي حعد 

او خذماث )بًشاداث( خالٌ الفترة الدشغُلُت او العىت املالُت هزه لاضٌى )مطشوفاث( للخطٌى نلى مىافو 

ت للماظعت الاكخطادًت"ؤيها ؤؾٌى مً ؤجل ملابلت إلاًشاداث باملطشوفاث وجدذًذ لاأ أ.1سباح العىٍى

 ثاهيا : ألاصىل غير امللمىست.

املششوم باملىافو الاكخطادًت، ولىً ًطهب الخدلم مً وجىدها جلً لاضٌى الثابخت التي حهىد نلى "

ت ، مطاٍسف الخإظِغ ( . أ املادي )هشهشة املدل ، بشاءة الاخترام ، الهالمت الخجاٍس

ًلىم املخخطىن بخلذًش كُم هزه لاضٌى خعب مهاًحر  مخهاسف نليها ، باظخخذام ؾشق مداظبُت مىاظبت   

خم جدذًذ الهمش الاهخاجي  خم ؤًػا ملابلت املطشوفاث باإلًشاداث لخدذًذ ٍو لهزه لاضٌى خعب اللاهىن ٍو

ت للماظعت الاكخطاد أ.2"ًت الاسباح العىٍى

أ

                                                      
. 41، ص 4111خُذس مدمذ بني نؿا، مفاهُم اظاظُت في كُاط لاضٌى الثابخت، داس اليشش والخىصَو، نمان، لاسدن،   1 

 
مذي التزام الششواث الطىانُت املعاهمت الهاملت في كؿام غضة بخؿبُم مهُاس  املداظبت الذولي الخاص باملمخلياث ظاثذ هبُل ظلُم غُاغه،  2

خ ،  https://bu .iugaza.com املىكو الالىترووي:  4111، ولُت الخجاسة، الجامهت الاظالمُت، غضة، فلعؿحن، راجعخحمزهشة مواملهذاث  جاٍس

 . 22ص، ،4111_14_11الاؾالم: 

 الاضٌى الثابخت

 الاضٌى امللمىظت

 الاضٌى غحر امللمىظت
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 ومميزاتها المطلب الثالث : خصائص األصىل الثابتة

 

  تتميز األصىل الثابتة بجملة من الخصائص والمميزات وهي كالتالي:

 

  خصائص األصىل الثابتةالفرع االول: 

أجمثل وعبت هبحرة مً ؤضٌى مهكم امليشأث. –" 

أًخم اكخىائها بغشع اظخخذامها في جإدًت وشاؾها ولِغ بغشع بنادة بُهها. –أ

ؾٌى نمشها إلاهخاجي، خُ  ًخم اظخخذامها ألهثر مً فترة مداظبُت، ومً زم ًجب جىصَو  جيلفتها نلي  –أ

هشف الجضء املدمل نلي ول فترة الفتراث املعخفُذة مً خذماتها، أ“.إلاهالن“مداظبُت بـ َو

ٌأ –أ أ.1"جػم مجمىنت مخىىنت مً لاضى

  األصىل الثابتة الفرع الثاني: مميزات

 إلاغافاث .هخالن او رة ما ًخطها نىذ بجشاء نملُاث الاأجدمُل ول فت -"

و. -  سبـ لاضٌى باملىاكو ومشاهض الخيلفت و لاوشؿت و املشاَس

 جدبو بُاهاث خشواث لاضل و ؤماهً جىاجذه وجشده ومهشفت خاالجه املخغحرة. -

 ع بُاهاث الىفاءة إلاهخاجُت لألضل واملطشوفاث التي ضشفذ نليها.ظخهشاا -

 جىفحر بُاهاث معخلبلُت نً لاضٌى وؤنماسها املخبلُت. -

ش مخهذدة مثل: بُاهاث لاضٌى وخشهتها و اهخالهها -  .2"وغحرها  الخطٌى نلى جلاٍس

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ت، مطش،  ، داس الخهلُم الجامعي، ولُت الخجاسة، جامهت ؾىؿا، الاظىىذٍس .  912، ص.  4111مدمذ ساض ي ،مداظبت لاضٌى 1  

 . 21ظاثذ هبُل ظلُم غُاغه، مشجو ظبم رهشه، ص  
2
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    املطلب السابؼ: أهميت ألاصىل الثابخت

، خاضت أ   امليشأث الطىانُت  فيجشجو ؤهمُت هزه لاضٌى بلى ؤنها جمثل جاهبا هبحرا مً هُيل لاضٌى

مىً اللٌى بطفت نامت ؤن هىان نذة انخباساث جبرص ؤهمُت  الطخمت راث الخجهحزاث الشؤظمالُت الهالُت ، ٍو

أ: لاضٌى الثابخت ومنها

امليشأث الطىانُت  فيلاضٌى الثابخت ًازش بشيل واضح ومباشش نلى سبدُت امليشإة ، خاضت  فين الاظدثماس ب -"

 ؤياج والبُو . ومً هىا فةن جدذد حجم إلاهخ والتيجمثل فيها لاضٌى الثابخت الؿاكت إلاهخاجُت للميشإة ،  التي

هشكل وشاؽ املششوم . ؤما  فياظــدثماس ؤكل مما ًجب  لاضٌى الثابخت ، ظىف يهذس فشص جدلُم الشبذ َو

جيلفت إلاهخاج ،  فيجلً لاضٌى ، فةهه ٌهنى وجىد ؾاكت ناؾلت ، واسجفام  فيالاظدثماس لاهثر مً الالصم 

أ. نهاًتال فيواهخفاع مهذالث الهاثذ نلى لاضٌى 

ا ، وهزه لانباء الثابخت ال جخإزش بحجم  -  ًمثل إلاهفاق نلى لاضٌى الثابخت الالتزام بخدمل ؤنباء زابخت ظــىٍى

ؤوكاث الىعاد ، وفتراث الشوىد  فيإلاهخاج وظِخدملها املششوم ظىاء ؤهخج ؤم لم ًيخج . وجكهش هزه املشيلت 

أ.1" غاًت لاهمُت في، لزا فةن بداسة لاضٌى الثابخت والاهخمام بها ؤمش  الاكخطادي

لت ، فلشاس ششاء آلت مهُىت ًشبـ  فين الاظدثماس ب -" أ  ؤضل زابذ مهحن ًازش نلى امليشإة لفترة ؾٍى

ثابذ لِغ حهمل بها . هما ؤن بُو لاضل ال التيامليشإة بىىم إلاهخاج الزي جيخجه جلً آلالت ، ومعخىي الجىدة 

أ.2" غحر ما خطظ له فيباألمش الهحن ؤو الِعحر ، نالوة نلى ؤهه لِغ مً العهل ؤًػا اظخخذام لاضل الثابذ 

، خُ  جكهش ول نام آالث جذًذة  الخىىىلىجيؤو  الفنيجخهشع لاضٌى الثابخت لخؿش الخلادم  - "

جادي الهمل بىفاءة ؤهثر وجيلفت ؤكل ، مما ًجهل الاخخفاف باآلالث اللذًمت سغم ضالخُتها للهمل ؤمشا غحر 

أ  . اكخطادي

جمثل  التيامليشأث  فيهزه لاضٌى ، ٌهذ ؤمشا هاما خاضت  فيوهكشا لم جم نشغه مً مبرساث ، فةن الاظدثماس 

أ.3" ها مهكم لاضٌى إلاجمالُتلاضٌى الثابخت في

   

 

 

 

 

                                                      
. 21ظاثذ هبُل ظلُم غُاغه، مشجو ظبم رهشه، ص  1  

. 422ظامي مدمذ الىكاد ، مشجو ظبم رهشه، ص   2  

. 942مدمذ ساض ي، مشجو ظبم رهشه، ص  3
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 إسهاماث الخدكيم الداخلي في املحافظت غلى ألاصىل الثابخت املبحث الثالث:

حععى املاظعت مً خالٌ وشاؾها بلى جدلُم جملت مً لاهذاف والغاًاث ،ولً جخمىً مً جدلُم 

الخالنباث التي جدان داخل ؤظىاسها ،و رلً بلى برا واهذ جملً جهاص سكابي فهاٌ ًمىنها مً اهدشاف الخؿإ و 

أ .خماًت ؤضىلها وممخلياتها

  مفهىم السكابت الداخليت ومكىهاتها : املطلب ألاول 

ٌهخمذ الخذكُم الذاخلي في جلُُم لاضٌى الثابخت للميشإة نلى الشكابت الذاخلُت مً ؤجل املدافكت نلى 

أ. ممخلياتها

  مفهىم السكابت الداخليتالفسع ألاول :

 في اللغت :الداخليت السكابت  -أ

خه وخشاظخه ،و حهني الشكُب ،الخاسط و الخافل .وحهني سضذ وهزا مشاكبت الش يء بغشع خماً "

أ . 1"الشكُب هى الخافل 

 السكابت الداخليت اصطالحا: –ب 

هي جخؿُـ الخىكُم إلاداسي للميشاة وما ًشجبـ به مً وظاثل حعخخذم داخل امليشاة للمدافكت  -"

، لها  نلى لاضٌى ت في ؾٍش اخخُاس دكت البُاهاث ومذي جىمُت الىفاًت إلاهخاجُت وحصجُو العحر لعُاظاث إلاداٍس

املشظىم . ؤي ؤنها لانماٌ التي جلىم بها إلاداسة لدصجُو جدلُم لاهذاف و الغاًاث املدذدة ،مً خالٌ 

وللخإهذ مً صخت ودكت البُاهاث  مىجىداتهاوأالىظاثل و إلاجشاءاث التي حعخخذمها امليشإة لخماًت ؤضىلها و 

أ . 2"ىفاًت إلاهخاجُت وجدلُم الفهالُتاملداظبُت و إلاخطاثُت ولشفو ال

ىُت للمداظبحن بإنها إلاجشاءاث و الؿشق املعخخذمت في امليشإة للخفاف نلى -"  نشفتها الجمهُت لامٍش

ؤي الخؿت الخىكُمُت وول  لهملُت معً الذفاجش،الىلذًت و لاضٌى لاخشي بجاهب الخإهذ مً الذكت الىخابُت 

مً وظاثل و بجشاءاث  جخبىاها املاظعت للمدافكت نلى لاضٌى مً اخخباس دكت الخعاباث ودسجت  ما ًشجبـ

ت املىغىنت    . 3"الانخماد نليها جىمُت هفاءة الهمل ،حصجُو بجبام العُاظاث إلاداٍس

 

 

 

أ

                                                      
ت 1ؾبهت أصىل وكىاغد املساحػت و الخدكيم الشامل ،مدمذ العُذ ظشاًا ، 1  122.،ص4111املىخب الجامعي الخذً  ،،إلاظىىذٍس

 
أ.212ص مسحؼ سبم ذكسه، خلف نبذ هللا الىاسداث ، 2

                                                                 

يب، 3  ،الجضاثش، شهادة املاجِعتر  مزهشة ملذمت غمً مخؿلباث هُلالخدكيم الخازجي وأثسه غلى فػاليت ألاداء في املؤسست الاكخصادًت ،بىكابت ٍص

خ الاؾالم: ، km.dz-http://dspace.univاملىكو الالىترووي:  4111_4111 أ.21،ص  4111_12_19جاٍس
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  الداخليتمكىهاث هظام السكابت الفسع الثاوي  :

 

أالشكابت الذاخلُت ظيخؿشق بلى مفهىم ول مً الىكام وهكام الشكابت الذاخلُت هكام الخؿشق بلى ميىهاث كبل 

أ: حػسيف الىظام -"   

مىً ججضثت  هى مجمىنت الهىاضش املخفانلت حهمل مها مً ؤجل جدلُم هذف ؤو مجمىنت لاهذاف ،ٍو

أه هكام ،وهىزا حعخمش ججضثت امليىهاث بلى هكم فشنُتول نىطش في الىكام بلى ميىهاث ؤضغش بانخباسأ

أ  1"ؤو جضثُت 

 حػسيف هظام السكابت الداخليت : -   

مجمىنت مترابؿت مً الهىاضش الشثِعُت والتي جمثل لانمذة ؤو الشواثض لاظاظُت الهىاضش ًخم "

أ . 2"طمُمها لخدلُم لاهذاف املشظىمت ج

أ: ميىهاث هدطشها فيلىكام الشكابت الذاخلُت ظُت فلاظاهما ٌهشف ؤن ليل هكام ميىهاجه 

 هظام السكابت إلادازيت :-1

ت وجه مً ؤوجه هكام الشكابت الذاخلُت في املاظعت ونىطشا سثِعُا مً " ًمثل هكام الشكابت إلاداٍس

اظعت نىاضشه ًخػمً هزا الىكام جمُو إلاجشاءاث الالصمت للخدلم مً هفاءة اظخخذام مىاسد وممخلياث امل

اظخخذاما امثال مً هاخُت ،و الخدلم مً مذي التزام املاظعت و الهاملحن فيها بالعُاظاث و اللىاهحن و 

أ اللىاثذ الذاخلُت و الخاسجُت املىكمت إلنماٌ و ؤوشؿت املاظعت مً هاخُت ؤخشي .

ت ًمىً اظخخذام الهذًذ مً لادواث و التي مً ؤهمها  أ: ما ًليلخدلُم ؤهذاف الشكابت إلاداٍس

ت ( - أ.املىاصهاث الخخؿُؿُت )الخلذًٍش

ت  - أ.الخيالُف املهُاٍس

أ.مىاصهت البرامج و لاداء  -          

ش الذوسٍت  -           أ.الخلاٍس

أ.3"خشاثـ الخذكُم  -          

 

 

 

 

 

 

                                                      
أ.216خلف نبذ هللا الىاسداث ، مشجو ظبم رهشه ،ص  1 

  
أ. 269مدمذ العُذ ظشاًا، مشجو ظبم رهشه ،ص  2

 

3  .912خلف نبذ هللا الىاسداث، مشجو ظبم رهشه ، ص
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 هظام السكابت املحاسبيت :-2

خػمً هزا الىكام إلاجشاءاث   ًمثل هكام الشكابت املداظبُت الىجه زاوي لىكام الشكابت الذاخلُت ،ٍو

املخخلف الهادفت بلى خماًت مىاسد املاظعت مً ؤي جطشفاث غحر مششونت وجدلُم دكت البُاهاث و املهلىماث 

شاعى في هزا الىكام ما ًلي : املالُت التي ًمىً الانخماد نليها . أ ٍو

أ

جىفُز الهملُاث ؾبلا لترخُظ نام ومدذد مً كبل إلاداسة و حسجُل الهملُاث بطىسة مىاظبت  -ؤ"

ش املالُت وفلا للمبادت املداظبُت املخهاسف نليها امللبىلت كبىال نام .وهزا جدذًذ امل  عاولُتهةنذاد الخلاٍس

)املىجىداث(. أاملداظبُت نً لاضٌى

خُظ مً إلاداسة وبجشاء املعاءلت املداظبُت ألضٌى املسجلت في الذفاجش ال ٌعمذ بدُاصة لاضٌى بال بترأ -ب    

ونىذ خذور ؤي اخخالفاث بُنهما ًجب اجخار كشاساث مىاظبت ومً ؤهم  بمؿابلتها مو لاضٌى املىجىدة،

ت اللُذ املضدوج ،اظخخذام  لاظالُب التي حعخخذمها املاظعت لخدلُم ؤهذاف الشكابت املداظبُت هي :هكٍش

ب املطادكاث اظخخذام خعاباث املشاكبت ،مزهشاث الخىفُم مو البىً ،جىافش هكام معدىذي ظلُم  ؤظلىأ

 .1"اظخخذام الخذكُم الذاخلي  و الجشد املفاجئ، ،بجبام هكام الجشد املعخمش

 

أ غالكت الخدكيم الداخلي بالسكابت الداخليت املطلب الثاوي:

ٌهخبر الخذكُم الذاخلي مً بحن ؤهم لادواث التي حعخخذم للخدلم مً الالتزام بةجشاءاث الشكابت 

و الهمل نلى جدعُنها في الششهت ،خُ  ًخىلى املذكلحن الذاخلُحن نملُت الخدلم و الخلُُم لهُيل  الذاخلُت 

لألنماٌ املعىذة بليهم .هما ًخىلى  الشكابت الذاخلُت ،ومذي الىفاءة في جىفُز الىخذاث املخخلفت داخل الششهت

ش بالىخاثج التي ًخىضلىن بليها وجىضُاتهم بلى إلاداسة الهلُا. أ املذكلحن الذاخلُحن جلذًم الخلاٍس

و إلاداسة حهخمذ في مخابهت ؤداء هزا  وجلو معاولُت وغو هكام الشكابت الذاخلُت نلى بداسة الخىكُم هفعه،

بلى ؤهه ًيبغي ؤن ٌعانذ وشاؽ الخذكُم الذاخلي 4141ُ  ٌشحر املهُاس سكم الىكام نلى املذكلحن الذاخلحن ،خ

ض  م حهٍض م جلُُم فهالُت وهفاًت جلً آلالُاث ،وهزلً نً ؾٍش الششهت في وغو ؤلباث فهالت للشكابت نً ؾٍش

ش ؤي هكام للشكابت الذاخلُت ًشجىضأ، الخدعحن املعخمش  مىضخت في معاولُاث ؤظاظُت  نلى ؤسبو ؤن جؿٍى

أالشيل الخالي:

 

 

 

 

 

                                                      
يب  بىكابت 1  .      34مسحؼ سبم ّكسه ،ص ، ٍص
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أمعاولُاث الشكابت الذاخلُت. : 2_أ I سكم الشيل

أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 11مشجو ظبم رهشه ،ص،بشاهم هجزة  املطذس: مً بنذاد الؿالبت باالنخماد نلى  

 

 

خُ  ؤن معاولُت الخذكُم الذاخلي جلخطش فلـ نلى اخخباس التزام باإلجشاءاث الشكابُت و جلُمها ،في "

خحن ان معاولُت وغو إلاجشاءاث الشكابُت جلو نلى ول مً إلاداسة الخىخُىُت و إلاداسة الخىفُزًت ، ؤما جؿبُم 

 ذكُم الذاخلي باخخباس الالتزام بهزه هزه إلاجشاءاث فخيىن نلى إلاداسة الخىفُزًت .في خحن ًلىم كعم الخ

إلاجشاءاث هما جلىم ول مً إلاداسة الخىخُىُت و إلاداسة الخىفُزًت بخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت بدثا نً 

لىم ؤًػا كعم الخذكُم الذاخلي بخلُُم الذاخلي بخلُُم مذي هفاًت و فهالُت هكام  ؤفػل جدعحن ممىً ،ٍو

لت ؤهثر جىكُما وشمىلُت ملاسهت بما جلىم به إلاداسة راتها ،خُ  ًلىم املذكم الشكابت الذاخلُت ولىً بؿٍش

الذاخلي بخلُُم بهذًً لىكام الشكابت الذاخلُت وهما جطمُم الىكام وفهالُخه واملهشوف ؤن الخطمُم الجُذ 

ُلها بخيلفت لىكام الشكابت الذاخلُت هى الخطمُم الزي ًىفش جإهُذا وافُا بإن ؤهذاف الخىكُم ظىف ًخم جدل

أو الىكام الفهاٌ هى الزي ًدلم ما جم جطمُمه مً ؤجله .  مهلىلت

هما ؤن وجىد هكام ظلُم للخذكُم الذاخلي و الزي ٌهمل نلى داسظت و جلُُم ؤهكمت الشكابت الذاخلُت 

ذ مً انخماد املذكم الخاسجي نلى دسجت مخاهت ؤهكمت الشكابت الذاخلُت و اظخهماٌ ؤظلىب الهُىت ،  هما ًٍض

ًمىً له الانخماد نلى بهؼ الىشىف و اللىاثم التي ؤنذها  املذكم الذاخلي ،ومىه فان مً مخؿلباث هكام 

الشكابت الذاخلُت الجُذ هى وجىد كعم هخىكُم بداسي داخل الىخذة الاكخطادًت و الزي ًؿلم نلُه بلعم 

ذ و العُاظاث التي وغهتها إلاداسة الخذكُم الذاخلي ،جيىن مهمخه الخإهذ مً جؿبُم ول إلاجشاءاث واللىاث

وجىد ؤوجه الخالنب ؤو  ،وهزا مً دكت البُاهاث املداظبُت الي ًىفشها الىكام املداظبت ،و الخدلم مً نذم

أأ.1" املخالفاث

                                                      
،14، ص بشاهمت هجزة ، مشجو ظبم رهشه  1 

 

 إلاجشاءاث الشكابُت وغو

                  

  جؿبُم إلاجشاءاث الشكابُت

                                  

اخخباس مذي الالتزام بها    

                 
جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت 
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أجلييم الخدكيم الداخلي لىظام السكابت الداخليت غلى ألاصىل الثابخت: ملطلب الثالثا

ًلو نلى ناجم املذكم الذاخلي فدظ لاضٌى الثابخت ختى ًخهشف نىاضش هزه لاضٌى وؾبُهتها 

أأوقشوف حشغُلها ملا لزلً مً جإزحر نلى نىاضش اليشاؽ و املشهض املالي للششهت .

وهزا مً خالٌ فدظ بجشاءاث الشكابت الذاخلُت املخهللت بهزا الىىم مً لاضٌى و جلُُمها وجدذًذ لاهذاف 

أ:لهامت للشكابت  و التي جخلخظ فُما ًلي ا

: خماًت لاضٌى الثابخت مً ؤي جطشفاث غحر مشغىب فيها مثل"    

أ.العشكت  -

أ.الخلف  -

أ.الاخخالط  -

أ.ظىء الاظخخذام -

م :   هني رلً الاظخخذام لامثل لهزه لاضٌى نً ؾٍش أسفو هفاءة اظخخذام لاضٌى الثابخت َو

أ .وغو بشهامج حشغُل مىكم لهزه لاضٌى  -                    

أ.1"الح ؤًت ؤنؿاٌ و املدافكت نليها وغو بشهامج ضُاهت دوسٍت لها إلض -                     

أوهكشا ألهمُت لاضٌى في املاظعت فةن الخذكُم الذاخلي لها ٌهخمذ نلى الخدلم مً وجىد ما ًلي :

أ:وحىد خطت لالسدثماز في هره ألاصىل -1

لت لاجل حهبر العُاظت الهامت لالظدثماس في مً " لامىس الهامت غشوسة وجىد خؿت لالظدثماس في لاضىٌ ؾٍى

شجو العبب في رلً الى ما ًلي : أهزه لاضٌى ٍو

ذ مً الذساظت و اجخار اللشاس  - بن خاجت الششهت لهزه لاضٌى ال جكهش فجإة مما ًدُذ الفشضت ملٍض

أ.لثابخت املىاظب لالظدثماس في لاضىٌ ا

م بشهامج  - جُا نً ؾٍش لامىاٌ التي جخطظ لششاء والخطٌى نلى هزه لاضٌى ال حعترد بال جذٍس

أالدشغُل الخاص بها خالٌ نمشها الافتراض ي .

لت لاجل  - أ.بن اكخىاء هزه لاضٌى ال ًخم بال نلى فتراث ؾٍى

و الزي ًادي بلى قهىس آالث بن حهشع هزه لاضٌى للخؿىس الخلني و الخىىىلىجي ا -               لعَش

و ؤجهضة ؤخذر وؤفػل مً ري كبل ًجهل مً دساظت كشاس الششاء لهزه لاضٌى وجىكُذ هزا اللشاس 

ت .2 "وقشوفه دساظت هامت وجُذة وغشوٍس  

أأأ

أ

                                                      
ا غىُم ،ؽ19الذاس الجامهُت مىسىغت مػاًير املساحػت ،ؾاسق نبذ الهاٌ خماد ،  1 .996،ص 4119، 1شاسم رهٍش

  

.264مدمذ العُذ ظشاًا  ،مشجو ظبم رهشه ،ص - 2  
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أاملىاشهت السأسماليت :-4

الخفطُلُت لهزه  ًخم جشجمت خؿت الاظدثماس في لاضٌى الثابخت مً شيل مىاصهت سؤظمالُت جخػمً الخؿت"

ألاضٌى وما ًخهلم بها مً بغافاث ؤو جدعِىاث وجدىاٌو هزه املىاصهت الهملُاث الخالُت :

ذ إلاًشاداث                -    الخىظهاث في لاضٌى الثابخت بهذف الخطٌى نلى ؾاكت بهخاجُت جذًذة وجدلُم املٍض

أ .و بالخالي لاسباح 

م اظدبذاٌ لاضل الثابذ بإخش ؤفػل مىه وؤهفا بهخاجُا وري هىنُت وجىدة ؤفػل مما  -    إلاخالٌ نً ؾٍش

أ. خهُسبدًازش نلى هىنُت بهخاج املششوم و بالخالي 

املفاغلت بحن لاهىام املخخلفت مً لاضٌى الثابخت نلى ؤظاط مهاًحر مخخلفت والجىدة و إلاهخاجُت ومهذٌ  -     

أت ليل بذًل مً البذاثل املهشوغت للمفاغلت بُنهما .الهاثذ باليعب

لت لاجل لها وقُفخحن سثِعِخحن هما: أومً رلً ًدبحن ؤن املىاصهت الشؤظمالُت الخاضت باألضٌى ؾٍى

لت لاجل - أ .الخخؿُـ لالخخُاجاث الشؤظمالُت مً لاضٌى ؾٍى

أ: الخيعُم بحن هزه الاخخُاجاث الشؤظمالُت و الهىاضش الخالُت وهي -

ل أأ أ.الاخخُاجاث الىلذًت وقشوف الخمٍى

أ.الؿاكت إلاهخاجُت أ 

أ .كذسة املششوم نلى جدلُم لاسباحأأ

أ.الهاثذ نلى الاظدثماس أأ

أ.1"ظالمت املشهض املالي للمششوم أأ

 جحدًد أهىاع إلاهفاق الاسدثمازي :-3

أًيبغي جدذًذ ؤهىام إلاهفاق الاظدثماسي الزي جخػمىه املىاصهت الشؤظمالُت خُ  ًجب جدذًذ هىنه :"

ومثاٌ رلً بخالٌ آالث وؤجهضة جذًذة جخمحز بىىنُت وهفاءة نالُت : اهلاق لغشع جخفُؼ الخيالُف -

أنً آلاالث و لاجهضة اللذًمت .

ادة إلاًشاداث: - م بوشاء مطىو جذًذ ؤو جدعحن  بهفاق لغشع ٍص ومثل رلً الخىظهاث نً ؾٍش

أ.املىخجاث 

أومثاٌ رلً بوشاء هادي للهاملحن ؤو مبنى للبدىر في الششهت  غحر اكخطادًت: ألغشاعبهفاق  -

 إحكام إلاشساف غلى شساء ألاصىل الثابخت:-4 

خاضت إلخيام إلاششاف نلى خُ  ًيبغي لخدلُم خماًت الاضٌى و اظخخذامها الاظخخذام لامثل وغو كىانذ 

خم مً خالٌ اللىانذ الخالُت التي ًدب نلى املشاجو ؤن ًخدلم منها نىذ  ششاء ؤو اكخىاء وضُاهت هزه لاضٌى ٍو

أكُامه بهمله وهي :

                                                      
ت، مطش،  1 أ.411، ص4114نبذ الفخاح مدمذ الصخً، ؤضٌى املشاجهت، الذاس الجامهُت لليشش والخىصَو، الاظىىذٍس
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 .وجىد خؿت للخيالُف املخىكهت  -

 .مشاناة الخىكُذ العلُم للششاء  -

 .1"لًغشوسة انخماد نملُت الششاء مً املعاولحن في الششهت نً ر -

 املحاسبت الفػليت لػمليت الشساء :-6

ًجب نلى املذكم الذاخلي الخدلم مً الالتزام بةجشاءاث الشكابت الذاخلُت الخاضت بالششاء و الخطٌى نلى "

ألاضٌى الثابخت ونذم مخالفتها ومً ؤهم هزه إلاجشاءاث :

ل نملُت الششاء  -  .وجىد هكام النخماد لامىاٌ الالصمت لخمٍى

اث  - م املعخىي إلاداسي املخخظ مثل بداسة املشتًر  .الششاء ًخم نً ؾٍش

ٌأ -  .جدذًذ بجشاءاث الششاء و العذاد و الاظخالم لهزه لاضى

وجىد هكام للجشد الفهلي و الخطش املادي بشيل دوسي للخدلم مً الىجىد املادي لهزه لاضٌى و الخالت  -

 التي هي نليها .

ذها و لاظاط الزي ًخم اجخار اللشاس بىاءا نلُه : -  وجىد هكام ألضٌى التي ًخم الاظخغىاء ننها ؤو جخٍش

ا ،اهتهاء الهمش إلاهخاجي لألضل ،جلادم لاضل بكهىس جلىُت ؤخذر وؤفػل حهشع  اهخالن لاضل دفتًر

م ؤو الخلف  أ.2"لاضل لكشوف غحر نادًت والخٍش

أل :كفاءة حشغيل واسخخدام ألاصى -6

مً الهىاضش الهامت لخدلُم الاظخخذام لامثل لألضٌى الثابخت ًخؿلب آلامش وجىد بشهامج  ؤو خؿت لدشغُل "

هزه لاضٌى وفلا ملهاًحر ؤو ؤظغ وملاًِغ مثالُت ،لزلً ًيبغي ؤن ًخػمً هزا البرهامج الهىاضش الخالُت 

أاملخهللت بعُاظت حشغُل و اظخخذام هزه لاضٌى ومً ؤهمها :

أ .نذد ظاناث حشغُل لاضل وهزا نذد الىخذاث التي جيخجها وهزا مدذد في دلُل الدشغُل-

مهذالث الاهخالن املىاظبت ليل ؤضل مً لاضٌى بما ًخفم وؾبُهخه  وبما ا ًخالف اللىانذ املداظبُت  -

أ .املخهاسف نليها 

 ءة حشغُلهاوغو بشهامج ضُاهت دوسٍت لألضٌى الثابخت للمدافكت نلى ؾاكتها وهفا -

 وحىد سجالث مىاسبت لألصىل الثابخت : -1

مً لامىس الهامت باليعبت لألضٌى وجىد سجالث ؤو دفاجش ؤو هشىف خاضت حسجل فيها ول البُاهاث الهامت 

أ املخهللت بها .

ت الخالُت : أ فمً واجباث املذكم الذاخلي الخإهذ مً وجىد هزه السجالث للخدلم مً البُاهاث الذفتًر

أ.جيلفت لاضل والهمش إلاهخاجي -

                                                      
 .991ص ؾاسق نبذ الهاٌ خماد، مشجو ظبم رهشه، 1

. 991ؾاسق نبذ الهاٌ خماد، مشجو ظبم رهشه. ص  2 
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لت الاهخالن لاضل  - أ.ؾٍش

أ.لألضل  الطُاهت الذوسٍت  -

أ.1"الخإمحن نلى لاضل -

 

 إحساءاث الخدكيم الداخلي غلى ألاصىل الثابخت: املطلب السابؼ

مً ؤجل الخطٌى نلى اللشاثً الذالت نلى لاخذار الاكخطادًت التي كامذ بها املاظعت ًيبغي انخماد 

مىً للمذكم ؤن ٌعخخذم جمُو الىظاثل  املماسظت املُذاهُت مً خالٌ البد  نلى ؤدلت إلازباث املمىىت .ٍو

ىؿىي هزا الهىطش نلى  أ:التي جمىه مً الخطٌى نلى لادلت اليافُت للخىم نلى الهىطش مىغىم الفدظ ،ٍو

في هزا البىذ ٌععى املذكم بلى الخإهذ مً ؤن املعدىذاث املهخمذ نليها في السجالث الفحص :-أ"

أ.املداظبُت مهذة وفم ما ًىظ نلُه اللاهىن و الخىكُم الذاخلي للماظعت 

ها لونلى حسجُ لفهلي للهىاضش املادًت للماظعت ،ٌهمل املذكم نلى الخإهذ مً الىجىد االخحلم :-ب

و  املداظبي في دفاجش املاظعت ،فػال نً الخإهذ مً حسجُل ول ما مً ؤهه ؤن ًىزش نً حسجُال ًىافم الدشَش

أوجخمثل بجشاءاث الخذكُم لاضٌى في الخؿىاث الخالُت: نىاضش الذخل ؤو الزمت.

خُت ،مجمو بهخالن -1 ا باليعبت لهزه لاضٌى ومً ؤهمها الخيلفت الخاٍس الخدلم مً البُاهاث املسجلت دفتًر

ألاضٌى ،الطُاهت . لاضل ، جؿىسأ

ا فلـ و الخهشف نلى مىاكو هزه الاضٌى وؤماهنها . الفهلي املادي الخدلم مً الىجىد-4  لألضٌى ولِعذ دفتًر

 الخدلم مً جىصَو املطشوفاث الشؤظمالُت جم وفلا ملا جم الخخؿُـ له مً خالٌ املىاصهت .-2

 .مشاجهت بشامج حشغُل هزه لاضٌى ومذي الالتزام بها -9

 .2"لخدلم مً لاسباح ؤو الخعاثش مً حشغُل الىفء هزه لاضٌى الىاججت نً ظىء الاظخخذام ا-6

م: -2"  الخذكُم املعدىذًت ليافت بُاهاث هزه لاضٌى نً ؾٍش

 .مشاجهت بُاهاث ؤمش الششاء  -

 .بُاهاث الفاجىسة -

 .مؿابلت بحن ؤمش الششاء و الفاجىسة -

 .مشاجهت بُاهاث مدػش الاظخالم له -

                                                      
1 .211مدمذ العُذ ظشاًا، مشجو ظبم رهشه، ص

  

.411-412نبذ الفخاح مدمذ الصخً، مشجو ظبم رهشه، ص :ص   2  
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 .أاملداظبي لبُاهاث الفاجىسةالخىجُه  -

 1"في سجل لاضلالخإهذ مً مؿابلت بُاهاث الفاجىسة مو البُاهاث املسجلت  -

أ.الخدلم مً صخت اخدعاب اهخالن لاضٌى الثابخت وفلا للؿشق املعخخذمت  -1"

أ.الخدلم مً ؤن مجمىم  سجل لاضل املهحن ًدعاوي مو سضُذ خعاب لاضل بذفتر لاظخار  -1

أ.م مً صخت نملُاث الجشد املادي لهزه لاضىٌ وؤنها جخفم و اللىانذ املداظبُت املخهاسف نليها  الخدل -4

ذ لخدذًذ الشبذ ؤو -11 الخدلم مً الخخلظ مً بهؼ لاضٌى ظىاء بهؼ لاضٌى ظىاء بالبُو  ؤو الخخٍش

أالخعاسة وؤن كُمت لاضل كذ اظدبهذث مً سجل لاضل .    

ؤما فُما ًخظ اهخالن لاضٌى فهلى املذكم الذاخلي ؤن ًلُم مذي مالثمت ؤنباء الاهخالن التي جم جدمُلها 

أنلى الخعاباث الترهحز نلى ما ًلي :

أ.اهخالن الخاضت بالششهت ظُاظت  -

لت مخجاوعت نلى مذي العىىاث املخخالُت دون حغُحر  - أ.الخإهذ مً جؿبُم هزه العُاظت بؿٍش

لخىو بها املشاجو . نىذ خذور - أحغُحر في ؾشق الاهخالن ؤو مهذالث البذ  ؤن ًيىن بمبرساث  ًلبلها ٍو

أما هى قاهش في الخعاباث الخخامُت  باء الاهخالن في دفتر لاظخار مونلى املذكم الذاخلي ؤن ًلىم بمؿابلت ؤن -

أ . 2"االهخالن ؤو بغحره مً الهىاضشت بنلى املذكم ؤن ًلىم بخصخُذ لاخؿاء التي ًخم اهدشافها ظىاء املخهلل-

 جلسيس املدكم الداخلي غلى ألاصىل  -ج

ش الهىطش لاخحر مً نىاضش الخذكُم الذاخلي بانخباسه لاداة  التي ٌهبر فيها املذكم الذاخلي نً " ٌهخبر الخلٍش

أ: الاحي

أ.املشاول التي واجهها وؤظبابها  -

أ.هلاؽ الػهف في العُاظاث و إلاجشاءاث  -

أ.الخىضُاث املىاظبت لهالج هلاؽ الػهف وخل املشاول  -

أ.3".الىخاثج النهاثُت التي جىضل بليها الخذكُم الذاخلي  -

أ

أ

                                                      
1
غحر  خُاؽ الجُاللي، الخذكُم الذاخلي ودوسه في الخفاف نلى ممخلياث املاظعت، مزهشة جخشج لىُل شهادة املاظتر، جامهت معخغاهم، 

  .16ص، 4114،ميشىسة

. 12بشاهمت هجزة ، مشجو ظبم رهشه، ص  2 

  

3 . 78،مسحؼ سبم ّكسه ،ص  خُاؽ الجُاللي
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ش املذكم اخذ آلاساء الثالزت الخالُت :          ًخػمً جلٍش

نىذما ًخلظ املذكم بلى ؤن الخالف مو إلاداسة ؤو اللُذ نلى هؿاق لِغ هاما  :السأي املخحفظ-           

 لذسجت الامخىام نً ببذاء الشؤي ؤو سؤي ظلبي .

ا و  غدم إبداء السأي-            :في خالت وىن لازش املخىكو مً اللُىد املفشوغت نلى هؿاق الخذكُم جىهٍش

ٌأ ؤن ًبذي  ال ٌعخؿُونلى ؤدلت بزباث وافُت و مالثمت ،و بالخالي  شامال بذسجت ال ًخمىً املذكم فيها مً الخطى

أسؤًا خٌى اللىاثم املالُت .

ًجب ؤن ًخم ببذائه في خالت وىن جإزحر الاخخالف مً لاهمُت اليعبُت و الشمىلُت  السأي املػاكس:-           

ش لىأ خذه لِغ وافُا لإلفطاح نً ؾبُهت لللىاثم املالُت لذسجت ًشي فيها املذكم بإن مجشد الخدفل في الخلٍش

أ.1"الاهدشاف ؤو الىلطان في اللىاثم املالُت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 . 81  ،مسحؼ سبم ّكسه ،ص خُاؽ الجُاللي

  



إسهامات التدقيق الداخلي في المحافظة على األصىل الثابتة                   الفصل األول      

 

 
31 

   خالصت

حهخبر لاضٌى الثابخت بمخخلف ؤهىانها )ملمىظت ؤو غحر ملمىظت ( في املاظعت الشهحزة لاظاظُت ليشاؾها        

ل املىاد لاولُت بلى مىخجاث نهاثُت .  خاضت برا واهذ ماظعت ضىانُت فهي حهخمذ نليها في نملُت جدٍى

هكام الشكابت الذاخلُت وليي جخإهذ مً لهزا فهي مجبرة بخىفحر لهزه لاضٌى الخماًت واملت وهزا باالنخماد نلى 

 مذي فهالُت الشكابت الذاخلُت جلجإ املاظعت بلى الخذكُم الذاخلي .

فالخذكُم الذاخلي ٌهمل نلى جلُُم الشكابت الذاخلُت ، باإلغافت الى اهدشاف لاخؿاء و الهمل نلى جصخُدها 

ش جفطُلي للجهاث املهىُت .  وجلذًم جلٍش
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 الفصل الثاوي: الذساشاث الصابقت

  جمهيذ:

ٌى الثابخت بجمُْ  ت خٌى الخذكُم الذاخلي وهزا الـا جىشكىا في الففل ألاٌو الى دساظت هٍٍش

مفاهُمهما هما كمىا بخىلُذ دوس الخذكُم الذاخلي و الشكابت الذاخلُت في املدافٍت ِلى اـٌى املؤظعت ، 

الففل الثاوي للذساظاث العابلت راث الّالكت بمىلُى الذساظت ومً احل جذُِم دساظدىا كمىا بخخفُق 

  خُث كعمىا هزا الففل الى مبدثين:

 ِالكت الخذكُم الذاخلي باألداء في املؤظعت. املبحث الاول: 

ٌى الثابخت .املبحث الثاوي   : ِالكت الخذكُم الذاخلي باأـل
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 ألاول: عالقت الخذقيق الذاخلي باألداء في املؤشصت املبحث

ت جىفش مً البذ املؤظعت أداء لخدعين شه في حعاهم و فُه جؤزش التي الّىامل مً مجمِى  بين مً ،و جىٍى

 ألاخىاء و الغؾ ِملُت مً الخذ بىاظىت جدعِىه في فّاال دوسا ًلّب خُث الذاخلي الخذكُم هجذ الّىامل هزه

ادة و الخيالُف جللُل و الاخخُاٌ و ت، ولخدلُله حمُْ هزه ألاهذاف املىاسد و الىىاجج ٍص  لخذكُم البذ البؽٍش

   . وحه أخعً ِلى جيىن  ختى بالؽفافُت جخميز و ودكُلت ـاسمت مىهجُت جدبْ مً الذاخلي

 

 املطلب ألاول: عالقت الخذقيق الذاخلي باألداء 

 وهزا ما جم الخىشق اليها مً خالٌ الذساظاث العابلت الخالُت: 

 الى مّالجت دساظت وحذان ِلي أخمذ ،" دوس الشكابت الذاخلُت واملشاحّت الخاسحُت في جدعين الاداء." ظّذ _

 ؟ املؤظعت أداء جدعين في واملشاحّت الخاسحُت الذاخلُت الشكابت معاهمت مذي ما الاؼيالُت الخالُت :

هزه الذساظت إلى مداولت إِىاء فىشة ًِ هٍام الشكابت الذاخلُت مً خالٌ إبشاص مفهىمها  هذفذ

 وأدواتها ومىكف املذكم منها وهزا جلذًم مّلىماث ِلى مذي معاهمت الشكابت الذاخلُت في جدعين ألاداء.

في خي للخذكُم و املىهج الـى خي في ِشك الخىىس الخاٍس مً خالٌ جدلُل  أِخمذ الباخث ِلى املىهج الخاٍس

ت فلي .   املّلىماث بدُث لم ًلم بذساظت مُذاهُت وإهما اهخفى بالذساظت الىٍٍش

لذ إليها هزه الذساظت بأن الشكابت الذاخلُت حّمل ِلى جدعين أداء املؤظعت مً   الىخائج التي جـى

الاهدشاف مً ما جم  خالٌ جلُُم الاداء الفّلي وملاسهخه مْ ألاداء املخىي واظخخشاج الفشق ومّشفت أظباب

الخخىُي له واكتراح خلٌى وجلذًمها إلى الاداسة الّلُا، وهزا جىىس الخذكُم الخاسجي وهزا خُادًت املذكم 

 1الخاسجي وخبرجه"

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 0202 ، مزهشة جخشج لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت  ملُاهت ، وحذان علي أحمذ ،" دوس الشقابت الذاخليت واملشاحعت الخاسحيت في جحصين الاداء 
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ض  ظّذ_   دوس املشاحّت املداظبُت الذاخلُت في جدعين ِملُت اجخار اللشاس املالي". ."دساظت لىحاوي ٍِض

 الاؼيالُت الخالُت : ما هى دوس املشاحّت املداظبُت الذاخلُت في جدعين ِملُت اجخار اللشاس املالي؟  الى مّالجت

هذفذ هزه الذساظت الى ولْ اواس هٍشي الجخار اللشاس املالي وبُان مىكّه واهمُخه في املؤظعت وابشاص  

في الخدلُلي في  ما حعخفُذ  مىه هزه الّملُت في الخذكُم الذاخلي .ّ هما اِخمذ الباخث ِلى املىهج الـى

 دساظخه للىزائم و املّلىماث امللذمت مً وشف ؼشهت  الشصم املّذوي بغشابت.

لذ هزه الذساظت الى الىخائج الخالُت : ٌّخبر الخذكُم الذاخلي سهيزة اظاظُت في اجخار اللشاساث في   جـى

بُت باليعبت للمّلىماث املداظبُت التي املؤظعت بيىنها جىفش مّلىماث مداظبُت راث كُمت . فاألهمُت وع

ًلذمها  الخذكُم الذاخلي بّذ جدلُل وجذكُم وجصخُذ الاهدشافاث والاخىاء التي ًمىً اًجادها . حّذ بمثابت 

ذق مخشحاث الىٍام املداظبي واملالي  كاِذة اللشاس  رو مفذاكُت  مً حي كابلُت امللاسهت لهزه املّلىماث ـو

 1للؽشهت"

 

ظالم خفٍُت ، دوس الخذكُم الذاخلي في جلُُم أداء املؤظعت، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة بً دساظت _ 

 .0204املاظتر، حامّت معخغاهم، غير ميؽىسة 

  ِالجذ الذساظت الاؼيالُت : هُف ٌعاهم الخذكُم الذاخلي في جلُُم الاداء في املؤظعت؟

لي بففت ِامت مً خالٌ إبشاص هذفذ هزه الذساظت إلى مداولت إِىاء فىشة ًِ الخذكُم الذاخ

ٌى الى معخىي حُذ مً الاداء داخل  ً وجىحيههم للـى مفهىمه ومّاًيره  ودوس  املذكم في معاِذة الاخٍش

 املؤظعت .

في في دساظته تالباخث ذاظخخذم  مً أحل الخدلُل هما اِخمذ الباخث ِلى املّلىماث والىزائم  ااملىهج الـى

ت للمُاه والزي كام بذساظت مُذاهُت فيها.   امللذمت مً مؤظعت الجضائٍش

لذ هزه الذساظت الى الىخائج الخالُت :   جـى

ٌّخبر الخذكُم الذاخلي الشهيزة الاظاظُت داخل املؤظعت فهى ٌعاِذها ِلى ججمُْ املّلىماث _ 

ُاث واكتراخاث بهذف المشوٍس ت لخلذًم هٍشة مخياملت لإلداسة الّلُا  ًِ الىاكْ الّملي ومً زم اِىاء جـى

 جدعين الاداء.

 

 

                                                      
1
 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة  مليانة، ، دوس املشاحعت املحاشبيت الذاخليت في جحصين عمليت اجخار القشاس املالي .لوحاوي عزيز  
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.دساظت ِثمان ِبذ اللىُف،  دوس الخذكُم الذاخلي في جدعين الشكابت و الاداء داخل املؤظعت ظّذ _  

الاؼيالُت الخالُت : اًً ًىمً دوس الخذكُم الذاخلي في جدعين الشكابت و  الاداء داخل    الى مّالجت "

 املؤظعت؟

هذفذ هزه الذساظت الى جلذًم مّلىماث خٌى الخذكُم الذاخلي  ومّاًيره خُث سهضث ِلى لشوسة  

ش  ُت وحعاهم في جفمُم وجىٍى هٍام الشكابت  اظخلالٌ املذكم الذاخلي وهزا مً احل الخفاً ِلى املىلِى

 الذاخلُت ، هما أؼاس الباخث الى لشوسة خىهمت  املؤظعت ِلى اظاط جدعين ادائها. 

في والخدلُلي في ِشك  خي للخذكُم واملىهج الـى خي في ِشك الخىىس الخاٍس إِخمذ الباخث ِلى املىهج الخاٍس

 املّىُاث.

والتي جم ابشاص دوس  GL2Zان _ مشهب هما كام الباخث بذساظت مُذاهُت خٌى املىلُى لذي مؤظعت ظىهاوش   

 الخذكُم الذاخلي في جدعين الشكابت والاداء في املؤظعت.

ٌى الى الىخائج الخالُت:    جم الـى

ُفت اظاظُت لخماًت ممخلياث املؤظعت.  ٌّخبر الخذكُم الذاخلي ٌو

ت حّخبر الشكابت الذاخلُت مجمُى اللىاهين الذاخلُت، الاحشاءاث املىخىبت و غير املى ُاث الاداٍس خىبت و الخـى

 ووشق الّمل التي حعاهم في الخدىم الافمل في املؤظعت.

الخذكُم الذاخلي هى الّىفش املهم في جلُُم الشكابت الذاخلُت ومشاكبت جىفُز  احشاءاتها الاظاظُت التي حّمل 

  1"ِلى الفّالُت في الاداء

اء املؤظعت. مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر ، _ دساظت كىداػ ِبذ الخمُذ ،أزش الخذكُم الذاخلي ِلى اد

 .0205 غير ميؽىسة حامّت معخغاهم،

 ِالجذ الذساظت الاؼيالُت الخالُت: الى اي مذي ًمىً للخذكُم الذاخلي ان ٌعاهم في جدعين اداء املؤظعت؟

ت مً   هذفذ هزه الذساظت الى ابشاص مياهت الخذكُم الذاخلي في املؤظعت مً خالٌ ِشك مجمِى

داء بدُث املفاهُم ، املّاًير، الادواث ومشاخله. هما هذفذ اًما الى حصخُق ولْ الخذكُم في جدعين الا 

ت.  اظخذٌ بّذة مشاحْ مً احل الذساظت الىٍٍش

خي للخذكُم الذاخلي و   في في دساظخه خُث كام بّشك الخىىس الخاٍس خي والـى اظخخذم الباخث املىهج الخاٍس

ت للمُاه مً احل جذُِم مّىُاث جدلُل أًما هما كام بذسا ظت مُذاهُت ِلى معخىي مؤظعت الجضائٍش

شلها ِلى الىاكْ . ت ِو  ومفاهُم الذساظت الىٍٍش

                                                      
1
مزكشة جخشج لىيل شهادة املاشتر، حامعت مصخغاهم،  .عثمان عبذ اللطيف،  دوس الخذقيق الذاخلي في جحصين الشقابت و الاداء داخل املؤشصت 

  .5102غير ميشوسة 
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ٌى مً خالٌ الذساظت الى الىخائج الخالُت:   جم الـى

 ٌّمل الخذكُم ِلى مىْ الغؾ والخالِباث و اسجياب الاخىاء هزا ما حّله الشهيزة الاظاظُت للمؤظعت. -

ت و الباء. يهذف -  جدعين الاداء الى جدلُم الاسباح في املؤظعت وهزا ما ًمىنها مً الاظخمشاٍس

ُفت - املعاهمت في  أحل مً وكىاِذ ألهذاف وفلا جخم منها مفش ال اكخفادًت خخمُت هي الذاخلي الخذكُم ٌو

ت ألابّاد جدذًذ خالٌ مً فّال هجذه ما وهزا املؤظعت، وفّالُت الاداء   الذاخلي، للخذكُم الخىبُلُتو  الىٍٍش

ُفت هزه معاهمت جٍهش خُث  الشكابت ألهٍمت الخعً العير ِلى جأزير مباؼش مً لها ملا املؤظعاث في الٌى

 ًخّلم وفُما املعخمشة باملّلىماث إلاداسة مذ ِلى حّمل للمؤظعت الّلُا إلاداسة ًذ في واداة املىبلت الذاخلُت

لت وهفاءة هُفُت وأخيرا للمهام الفّلي الخىفُز بها ًخم التي والىفاءة الذاخلُت الشكابت أهٍمت بذكت  التي الىٍش

 .املؤظعت داخل الىٍام بها ٌّمل

هىان حؽابه بين هزه الذساظت ودساظدىا مً خُث الترهيز ِلى الخذكُم الذاخلي بيل مفاهُمه، هما  

 .اخخلفذ في الترهيز ِلى الاداء وجدعِىه ودوس الخذكُم في فّالُخه

 

الى الاكخفادًت"،  املؤظعت في ألاداء جلُُم في املالُت الذاخلُت املشاحّت ظّاد، "دوس  مّمش ؼذسي دساظت ظّذ _ 

 وفّالُت دوس  حعهُل في املىبلت الذاخلُت الشكابت إحشاءاث حعاهم مذي أي إلىالاؼيالُت الخالُت :  مّالجت

 الاكخفادًت ؟  املؤظعت في ألاداء جلُُم في املالُت الذاخلُت املشاحّت

مياهت املشاحّت بففت ِامت و املشاحّت الذاخلُت بففت خاـت في املؤظعاث  هذف الذساظت هى إبشاص  

 ذِذة مفاهُم خٌى املشاحّت واملشاحّت الذاخلُت هما كام تالباخث ذإلاكخفادًت مً خُث أدائها خُث جىاول

دساظت مففلت خٌى املذكم الذاخلي ودوسه في بئِىاء  ذبّشك مفاهُم خٌى أدلت إلازباث للمشاحّت هما كام

 املؤظعت والشفْ مً ادائها .

ىاـشها ودوسها في املشاحّت الذاخلُت. ذهما كام  بّشك الشكابت الذاخلُت ِو

 بذساظت مُذاهُت ِلى معخىي مؤظعت "ظىهلغاص" ببىمشداط. تالباخث ذمً أحل جذُِم الذساظت كام

خي املىهج ىِل تالباخث ثاِخمذ البدث هزا ملّالجت خي الخىىس  لذساظت الخدلُلي الخاٍس  و املشاحّت مً ليل الخاٍس

 .الاظخيخاج و الاظخلفاء منهجي مً ول ِلى ثاِخمذ هزلً و الذاخلُت، الشكابت

 

ل الى الىخائج الخالُت:   جم الخـى

 بؽأنها، سأًه إبذاء بغُت واملالُت املداظبُت املّلىماث بيل إلاملام مً جمىىه مىهجُت إجباُ مً املشاحْ ِلى بذ _ ال

ٌ  مدىمت خىت وحىد رلً ًخىلب خُث ٌ  سأًه إلبذاء اليافُت واللشائً ألادلت ِلى املشاحْ وخفى  اللىائم خى

ش وإِذاد واملداظبُت املالُت ل التي الىخائج ًمم نهائُت همشخلت الخلٍش  املشاحّت. ِملُت حشاء إليها جـى
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ُفت الذاخلُت املشاحّت _ حّخبر  ت جابّت ٌو  املشاحْ اظخلاللُت وهي مّاًيرها أخذ جدلم فهي الّامت للمذًٍش

 ِلى ٌعاِذها مما الذاخلُت املشاحّت للعم وافي جىٍُم وٍشم ًِ ورلً بمشاحّتها ًلىم التي ألاوؽىت في الذاخلي

ُت بئِىاء ِملها جىفُز ت لخبُّتها هٍشا أهبر ؼِش  الّامت. للمذًٍش

 مجاٌ في ِمله مً إهلاـا ٌّذ الّملُت هزه في فئؼشاهه جىٍُمت، إحشاءاث بىلْ الذاخلي املشاحْ ًلىم _ ال 

ُا. ٌّذ ال ِمله وبالخالي مشاحّخه،  مىلِى

شه في إبشاصها و المّف و اللىة هلاه باهدؽاف الذاخلي املشاحْ _ ًلىم   وٍشم ًِ الّلُا لإلداسة املىحه جلٍش

 فّالُخه. ومذي جفمُمه خُث مً الذاخلُت الشكابت هٍام بخلُُم كُامه

ت هي الذاخلُت الشكابت إن _   لّملُاتها الخعً العير لممان إلاداسة جمّها التي اللىاهين و إلاحشاءاث مجمِى

ت، و املالُت ائف في أهثر الخدىم و إلاداٍس  اظخلشاسها. لمان و املؤظعت ٌو

 هخائج هزا و ألاداء صخت مذي ِلى للخىم املداظبُت و املالُت البُاهاث صخت لمان إلى الذاخلُت الشكابت تهذف _ 

 1"املالي. املشهض و املالُت اللىائم

 

 عالقت الخذقيق الذاخلي باألداء املالي.املطلب الثاوي: 

 وهزا ما جم الخىشق اليها مً خالٌ الذساظاث العابلت الخالُت: 

ألاداء املالي، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة _ دساظت حلٌى هبُل، الخذكُم الذاخلي ومذي جأزيره ِلى فّالُت 

 .0204 غير ميؽىسة، املاظتر، حامّت معخغاهم،

 ِالجذ الذساظت  الاؼيالُت الخالُت : هُف ًؤزش الخذكُم الذاخلي ِلى فّالُت ألاداء املالي وجدعِىه؟

ت هذفذ هزه الذساظت الى إبشاص مياهت الخذكُم الذاخلي داخل املؤظعت وفدق مذي ظالمت ولُّ 

املؤظعت ودساظت ارا واهذ حُذة او ظِئت لزا فلذ اِخمذ الباخث في بدثه ِلى اظخخذام الادواث الاخفائُت 

مىنها مً جدلُم هفاءة وفّالُت  واملؤؼشاث واليعب املالُت لخلُُم الاداء املالي مما ًجّل املؤظعت في جىىس ٍو

 الاداء املالي.

في  الخدلُلي وهٍشا ألهمُت املىلُى فلم ًىخفي الباخث بالجاهب  اِخمذ الباخث في دساظخه ِلى املىهج الـى

ت. غام ِبذ اللادس_ التركُت الّلاٍس  الىٍشي فلي بل اِخمذ ِلى الجاهب الخىبُلي لذي مؤظعت م.ػ.ر.م.م  َص

لذ الذساظت الى الىخائج الخالُت:   وكذ جـى

ُفت هامت داخل املؤظعت.  _ الخذكُم الذاخلي ٌو

 اِذ املؤظعت في اهدؽاف الاهدشافاث و الاخىاء._ الخذكُم الذاخلي ٌع

 _ الخذكُم الذاخلي يهخم باألداء خاـت الاداء املالي.

 جدلُم الاداء املالي ًممً سبدُت املؤظعت وجدلُم اهذافها. _ 

 _ للخذكُم الذاخلي دوس في الخأزير ِلى فّالُت الاداء املالي مً خالٌ ِملُت الخلُُم.

 

                                                      
1
، حامعت املاحصخير دسحت لىيل مقذمت شةكمز . الاقخصادًت املؤشصت في ألاداء جقييم في املاليت الذاخليت املشاحعت دوس  شعاد، معمش شذسي  

 .5102_10_55جاسيخ الاطالع: ، http://dspace.univ_boumerdace.dzميشوسة، املوقع الالكترووي:  ،5112_5112بومشداس، 
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 دساظت مدمذ باظى ، "دوس الخذكُم الذاخلي في جفُّل إداسة مخاوش الائخمان املفشفي" ظّذ _ 

: ما مذي كُام املذكم الذاخلي بذوسه في جفُّل اداسة املخاوش الائخماهُت في الخالُت الاؼيالُت  الى مّالجت"

ت؟  البىىن الجضائٍش

ودوس ِملُت الخذكُم الذاخلي في  هذفذ هزه الذساظت الى وبُّت املخاوش التي ًخّشك لها املفشف 

الخللُل مً حجم مخاوش الائخمان املفشفي، وهزا دوس املذكم الذاخلي في الخيبؤ بهزه املخاوش ومشاحّت الخذابير 

 والاحشاءاث مً خالٌ املؤؼشاث و اليعب املالُت. 

في الخدلُلي هما اِخمذ ِلى الجاهب الخىبُلي لذي بى ً الفالخت والخىمُت  اِخمذ الباخث ِلى املىهج الـى

BADR.ش اداسة مخاوش الائخمان لذيها  بىسكلت لخىٍى

ل الى الىخائج الخالُت:   جم الخـى

 للمذكم الذاخلي دوس هام في جدعين الاداء املالي للمؤظعت .

لىم بخصخُذ الاخىاء و الاهدشافاث.  املذكم الذاخلي ًلىم بذساظت اخفائُت لليعب و الىخائج املالُت ٍو

 .البىً سقي و جىىس  هي و أال مؽترهت حّذ التي املفالح في إلاداسة و الذاخلي املذكم بين ون حّا ًىحذ

ٌ  مىلىعي جأهُذ جىفير ِلى ِملهم في الذاخلُين املذكلين هض ًش  للمؤظعت املالي ألاداء جلُُم و املالي املشهض خى

ش خالٌ مً  1".املخخفت للجهاث جشفّه الزي الخلٍش

 

اخمذ ِبذ هللا معّىد ُِاػ ، دوس الشكابت الذاخلُت في سفْ الاداء املالي، مداظب _ دساظت ِبذ الىهاب 

ل، حامّت الىاـش،                     املىكْ الالىترووي:. ميؽىسة،.0202كاهىوي وباخث في الخمٍى

edu.com-http://www.alخ :  ،جاٍس  .0206_20_24الاواُل

 ِالجذ الذساظت الاؼيالُت:  ما دوس الشكابت الذاخلُت في سفْ الاداء املالي؟ 

هذفذ هزه الذساظت الى الخّشف ِلى ِىاـش هُيل الشكابت الذاخلُت ومّشفت مذي وحىد ِالكت بين  

 ِىاـش الشكابت الذاخلُت وهفاءة الاداء املالي.

 في الخدلُلي في دساظخه .اِخمذ الباخث ِلى املىهج الـى 

إلافت الى الجاهب الىٍشي كام الباخث بذساظت مُذاهُت في ؼشهت الاجفاالث الُمىُت لخدلُم اهذاف الذساظت 

ت ومىابلتها مْ املُذان .   الىٍٍش

لذ إليها الذساظت:   مً أهم الىخائج التي جـى

 املالي.وحىد ِالكت مىحبت بين ِىاـش الشكابت الذاخلُت وهفاءة الاداء  -

ُت للبُاهاث و املّلىماث  - ان وحىد ِىاـش سكابت داخلُت حُذة ًؤدي بالمشوسة الى جدعين الخفائق الىِى

 املالُت التي حعاِذ الاداسة ِلى جشؼُذ ودِم كشاساتها.

ىاـشها ودوس املذكم الذاخلي   حؽابهذ الذساظت مْ دساظدىا مً خالٌ الترهيز ِلى الشكابت الذاخلُت ِو

 املؤظعت، هما اخخلفذ مّها في دساظت الاداء املالي واملؤؼشاث املالُت. في جلُُم

                                                      
1
املصشفي، مزكشة مقذمت لىيل شهادة املاشتر، حامعت وسقلت ، ميشوسة، محمذ باشو ، دوس الخذقيق الذاخلي في جفعيل إداسة مخاطش الائخمان  

خ ouargla.dz-https://bu.univاملوقع الالكترووي:  .5102 :  ،جاٍس  . 0206_20_24الاواُل

http://www.al-edu.com،تاريخ
http://www.al-edu.com،تاريخ
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 دساظت بلّالم  ِائؽت،  "دوس الخذكُم الذاخلي في جدعين ألاداء املالي للمؤظعاث املفشفُت"ظّذ _ 

 املفشفُت؟ للمؤظعت املالي ألاداء جدعين في الذاخلي الخذكُم دوس  ًخمثل فُماالاؼيالُت الخالُت :  الى مّالجت"

هذفذ هزه الذساظت الى جلُُم الخذكُم الذاخلي في املؤظعاث املفشفُت باِخباسه الشهيزة الاظاظُت و  

 املهمت في املؤظعت وهزا مً خالٌ جلُُم وجفُّل الاداء املالي خاـت في املؤظعاث املفشفُت .

هى  و أال املفشفُت املؤظعاث داخل كعم أو مفلخت بىاظىت املالي ألاداء كُاط أو ألاداء جلُُم ِملُت جيىن 

 أهمُت جتزاًذ املفشفُت. و املؤظعت داخل املالي ألاداء جصخُذ و جدلُل و دساظت خالٌ مً الذاخلي الخذكُم

ىال داخلها الّمل ظير ِلى أزش مً لها ملا املفشفُت املؤظعت في الذاخلي الخذكُم  املخمثلت أهذافها جدلُم الى ـو

ت لمان و املعاهمين سبدُت حٍُّم في  زم مً و للعهم العىكُت اللىة ِلى الخفاً و فُه الّمل اظخمشاٍس

  .الّمالء ودائْ ِلى الخفاً

في الخدلُلي . تالباخثث إِخمذ  ِلى املىهج الـى

ت وهزا الخفٌى ِلى املّلىماث كام  بذساظت مُذاهُت مً  تالباخث ذمً أحل جذُِم الذساظت الىٍٍش

 خالٌ اظخبُان ِلى معخىي والًتي وسكلت و ألاغىاه .

ل الى الىخائج الخالُت:    جم الخـى

ُت و املعخللت ألاوؽىت أهم مً هى الذاخلي _ الخذكُم  و مىلُى بشهامج أو أظلىب إجباُ  خالٌ مً املىلِى

 .املفشفُت املؤظعت ِملُاث فّالُت جدعين و املالي ألاداء لخلُُم معبلا له مخىي

ش بخالف لإلداسة هفائذ و اظدؽاساث للمشاحّت الشظمُت املّاًير خالٌ مً الذاخلي املذكم م _ ًلذ  املالُت الخلاٍس

 1"املالُت العىت بذاًت في ًلذمها التي

 

فاومت الضهشاء، دوس الشكابت الذاخلُت في جدعين ألاداء املالي للمؤظعت الاكخفادًت، مزهشة  _ دساظت بىبشهت

 .0205غير ميؽىسة، ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت معخغاهم،

ش الاداء املالي في املؤظعت  ِالجذ الذساظت إلاؼيالُت الخالُت : هُف ٌعاهم هٍام الشكابت الذاخلُت في جىٍى

 الاكخفادًت؟

هذفذ الذساظت الى جبُان مفهىم ول مً الشكابت الذاخلُت و ألاداء املالي وأهمُتها في املؤظعت ودوسها  

في جدعين ألاداء املالي وهزا مً خالٌ املؤؼشاث و اليعب املالُت التي حّخمذ ِليها املؤظعت وهزا مً أحل 

 حصخُق الىلُّت املالُت للمؤظعت وملاسهتها بالعىىاث العابلت. 

في الخدلُلي مً أحل ِشك املّلىماث والبُاهاث . تالباخث ثمذإِخ  ِلى املىهج الـى

 مً أحل جذُِم الذساظت وحمْ املّلىماث خٌى املىلُى جم اللجىء الى الذساظت املُذاهُت بمُىاء معخغاهم.

ل الى الىخائج الخالُت:   جم الخـى

                                                      

 
1
 ، مزكشة مقذمت لىيل شهادة املاشتر، حامعت وسقلت، للمؤشصاث املصشفيتدوس الخذقيق الذاخلي في جحصين ألاداء املالي عائشت،    بلعالم 

                .5102_12_05جاسيخ الاطالع:  . ouargla.dz-https://bu.univ:  ميشوسة ،املوقع الالكترووي:5102
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ت ووشق الّم ُاث إلاداٍس ت مً الخـى ل التي حعاهم في الخدىم ألافمل في أداء _ الشكابت الذاخلُت مجمِى

 املؤظعت.

_ ًخميز الىٍام الشكابي اللىي و الفّاٌ بذسحت هبيرة مً املفذاكُت للمؤظعت وأهمُخه ملا له مً ملىماث 

 سئِعُت فّالت.

وملاسهخه بما خىي له معبلا مً أحل مّشفت   _ ألاداء املالي هى كُام إلاداسة بفدق وحصخُق املشهض  املالي

 الىلُّت الخلُلُت للمؤظعت .

اث .  _ ٌّخبر هجاح املؤظعاث في الدعُير في ٌل الٍشوف الفّبت مشهىن بخدعين أدائها ِبر وافت املعخٍى

 

م ألاداء املالي"  مدمذ محجىب إًمان  دساظتظّذ _   "دوس املشاحّت الذاخلُت في جلٍى

م الاداء املالي في الجامّاث الخيىمُت؟الى مّالجت "  الاؼيالُت الخالُت: ما دوس املشاحّت الذاخلُت في جلٍى

 خلم الى وهذفذ العىدان، في الذولت مؤظعاث في املعخللت الذاخلُت املشاحّت جىىس  الذساظت جىاولذ

 اهدشاف دون  الذولت ظُاظاث جىفُز مً الخأهذ بغشك الخيىمي اليؽاه في املعخللت الذاخلُت املشاحّت في جىىس 

 بفىسة والخعابي املالي الّمل ظالمت مً والخأهذ والاخخالط، العشكت مً الذولت أمىاٌ ِلى واملدافٍت ِنها،

  .معخمشة

في في  خي و الـى .هما انها لم حّخمذ ِلى املّلىماث الالصمت  إِىاءإِخمذث الباخثت في دساظتها ِلى املىهج الخاٍس

ت.الذساظت املُذاهُت   لفّىبت الىلْ إهما اهخفذ بالذساظت الىٍٍش

لذ التي الىخائج ومً  في املؤظعاث حجم مْ ال ًدىاظب الذاخلُين املشاحّين ِذد أن الذساظت اليها جـى

 أن ِلى إلاداسة جىمئن الذاخلُت املشاحّت وإن والخأهُل، الخبرة جىلفه أغلبهم وأن الخيىمُت، الىخذاث مً هثير

  .اخخفاـه خذود في به املىاه بالّمل ًلىم ول شخق

م في الذاخلُت املشاحّت دوس  الخالُت الذساظت جىاولذ  1"ألاخمش البدش بىالًت الخيىمُت بالجامّاث املالي ألاداء جلٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
، 0204،،ِمادة البدث الّلمي ،05الاكخفادًت ، الّذد الّلىم ،مجلت  ،دوس املشاحعت الذاخليت في جقويم ألاداء املالي محمذ محجوب إًمان  

 .            5102_12_05جاسيخ الاطالع: ./http://journals.sustech.eduاملىكْ الالىترووي:  ،ميؽىسة
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 عالقت الخذقيق الذاخلي باألصول الثابخت .املبحث الثاوي: 

   

هٍام سكابت داخلي فّاٌ ٌعمذ بئِذاد بُاهاث مالُت  لممان الخفاً ِلى أـٌى املؤظعت ًجب ِليها ان جدبنى

وفم املّاًير املداظبُت الذولُت املّخمذة ،باإللافت إلى وحىد الخذكُم الذاخلي الزي ٌعمذ بخلُُم أهٍمت 

الشكابت الذاخلُت و الىكىف ِلى مخخلف الخجاوصاث ومداولت الخذ منها وجدلُم ألاهذاف املعىشة مً وشف 

 املؤظعت .

  

 طلب ألاول: دساشاث حول الاصول الثابختامل 

أهىس مفىفى خعً، جفمُم هٍام املىحىداث الثابخت بما ًيسجم مْ هٍام الاخفاءاث املالُت _ دساظت 

ت، بغذاد، الّذد : .0200،  03الخيىمُت. دساظت جىبُلُت في اليلُت الخلىُت الاداٍس خ الاواُل  .0206_23_24جاٍس

 ُت : هُف ًخم هٍام الاخفاءاث املالُت للمدافٍت ِلى املىحىداث الثابخت؟ِالجذ الذساظت الاؼيالُت الخال

 وملا الثابخت املىحىداث ألهمُت وهٍشا هذفذ هزه الذساظت الى الخىشق الى املىحىداث الثابخت ومفهىمها  

 جشميز هٍام وحىد ِذم بعبب املىحىداث هزه ِلى العُىشة اظالُب في لّف مً الخيىمُت الىخذاث حّاهُه

ٌ  أو املىحىداث اظخغالٌ في والفاِلُت الىفاءة دسحت ان وبما ِليها، للعُىشة مخيامل وجىزُم ى  هزا الثابخت، ألـا

ت الىخذة أو للميؽأة الاكخفادًت الّىائذ ِلى ًؤزش ِليها والشكابت وجدعُنها امخالهها جيلفت ًِ فمال  إلاداٍس

ٌ  لهزه امللذس للّمش وما سبدتها ِلى ًؤزش وبالخالي ى ت اللشاساث اجخار في هام دوس  مً ألـا  . الشؼُذة الاظدثماٍس

 الشكابت جدلُم حّزس مما اماهً مخباِذة في وجىاحذها حجمها وهمى الخيىمُت الىخذاث أوؽىت لخىظْ وهٍشا 

في الخدلُلي .  ِليها. اِخمذ الباخث ِلى املىهج الـى

ت ببغذاد.  ومً  أحل جذُِم الذساظت كام الباخث بذساظت مُذاهُت ِلى معخىي اليلُت الخلىُت إلاداٍس

  

لذ إلُه هزه الذساظت ما ًلي:   مً أهم ما جـى

 املىحىداث ِلى املدافٍت مجاالث في الذاخلُت الشكابت هٍام الخيىمت مْ مالُت اخفاءاث هٍام أهذاف _ جىافم

 الخاـت بها. واملفشوفاث املىحىداث بين الترابي جدلُم ومجاٌ ظخخذامالا  وظىء والخالِب العشكت مً

 اخخالف بعبب ، الاظخخذام وظىء والخالِب العشكت مً املىحىداث ِلى للمدافٍت هغاًت الىمُت الشكابت _ حّذ

 .للخالِب ِشلت ًجّلها مما حعمُاتها وحؽابه املىحىداث جلً اللُام
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ٌ  املداظبُت املّالجت"دساظت ِبذ اليامل بً ِمش، ظّذ _  ت غير لألـى  الىٍام وفم ) الخثبُخاث ( الجاٍس

 ." SCFاملالي  املداظبي

ٌ  لّىابش املداظبُت املّالجت جخم إلاؼيالُت الخالُت: هُف الى مّالجت " ى ت غير ألـا  وفم )الخثبُخاث ( الجاٍس

 ؟ املالي املداظبي الىٍام

 هذفذ الذساظت الى مّشفت ماًلي: 

ٌ  شـبّىا _ الخٍّشف ى ت غير ألـا  الاخيرة  اظخجابت هاجه  ومذي الذالي املداظبي الىٍام وفم )الخثبُخاث( الجاٍس

 . الذولُت املداظبت مّاًير جملُه ملا

ت ( الخثبُخاث لّىابش املداظبُت _ املّالجت  . املؤظعت في ِليها جيىن  التي الخاالث ول في ) املالُت – املادًت – املّىٍى

ت الاكخفادًت املؤظعت في املالي املداظبي الىٍام وفم للخثبُخاث املداظبُت املّالجت _ جىبُم  . الجضائٍش

في اظخخذم الباخث املىهج ت خٌى  ِىذما الـى ٌ  ومّالجت املالي املداظبي للىٍام جىاٌو الذساظت الىٍٍش ى  ألـا

ت غير ت بالجاهب فُما ًخّلم الخدلُليواملىهج  )الخثبُخاث ( الجاٍس  الخىبُلي خُث كام بذساظت خالت  املذًٍش

ُت  .)ظىهلغاص( بالىدي والغاص الىهشباء لخىصَْ الفِش

 

لذ هزه الذساظت الى الىخائج الخالُت:   جـى

  . معخلبلُت مىافْ مىه وجخىكْ مالُت أخذار هدُجت املؤظعت حعتهلىه مىسد ول هى الخثبُذ_

 _ ٌ ى  املالُت. اللىائم ِىاـش مً هام بىذ حّخبر الثابخت الـا

ت املؤظعت في البعُىت املداظبت اظخّماٌ_   1"الجضائٍش

 

 املالي". املداظبي الىٍام وفم الخثبُخاث وجلُُم دساظت أوكاس ي خىُمت، ظّذي ظميرة،" حسجُلظّذ _ 

في   (SCF) املالي املداظبي الىٍام وفم الخثبُخاث وجلُُم حسجُل معاهمت مذي الاؼيالُت الخالُت: ما الى مّالجت

  .املؤظعت؟ رمم ًِ ـادكت ـىسة إِىاء

هذفذ الذساظت الى الخّشف ِلى هٍام املداظبت املالي باِخباس اللىائم املالُت هي املشآة الّاهعت ال داء  

ٌى الثابخت وجىلُذ الىلُّت املا لُت للمؤظعت مً خالٌ املؤظعت .هما جم الخىشق الى حسجُل وجلُُم  ألـا

ٌى الخالشة و املعخلبلُت. وولْ  وإلادساج الخلُُم وكىاِذ ؼشوه خلىكها وممخلياتها. ووشق جلُُم الـا

الج للخثبُخاث، أسكام  ِلى الخثبُخاث جدخىي  هما املداظبي، والدسجُل للخلُُم الخاـت الخاالث بّن ِو

 واملّالجت الخعاباث هزه ظير هُفُت وبين للىٍام الّام الهُيل حؽيل التي الخعاباث مذوهت في خعاباث

 .جثبُذ ليل املداظبُت

                                                      
1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .SCF املالي املحاشبي الىظام وفق ) الخثبيخاث ( الجاسيت غير لألصول  املحاشبيت عبذ الكامل بً عمش، املعالجت  

 .2102_10_02االطالع:  تاريخ . https://bu.univ_ouadi.comمنشورة،  الموقع االلكتروني:  ،2102الماستر، جامعة الوادي،
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ت واملىهج الخدلُلي باليعبت للجاهب الخىبُلي  تالباخث ذاظخخذم في باليعبت للذساظت الىٍٍش املىهج الـى

شة بىالًت الّلاسي  والدعُير التركُت دًىان والزي وان ِلى معخىي مؤظعت  .البٍى

 ها مً خالٌ الذساظت:أهم هخائج املخدفل ِلي 

لها بما حعمذ به مخىلباث البِئت  ت وجذٍو _ إن ِملُت الاـالح املداظبي أمش لشوسي لخفُّل املماسظاث الجضائٍش

 في اكخفادًاث الّىملت.

ٌى الثابخت بمثابت حجش ألاظاط في املؤظعت ألهمُتها البالغت و املخمثلت في الخذفلاث الىلذًت  _ حّذ ألـا

 جممً بلاء املؤظعت باإللافت الى جىظْ وؽاواتها. املعخلبلُت التي

_  ًلّب اللُاط دوسا هاما وفّاال في املداظبت ًىّىغ رلً ِلى اللىائم املالُت والزي ٌّخبر بمثابت بىاكت 

 الخٍّشف ألداء املؤظعت.

ٌ  ًمىً_   ِلى ظىاء حّذًالث مً به حاء ملا الخثبُخاث، وجلُُم حسجُل في فّاٌ املالي املداظبي الىٍام أن اللى

 مهىت إِترث التي والىلائق ألاخىاء مً الىثير جصخُذ ا ؼأ مً التي املداظبت أو والخلُُم املفاهُم معخىي 

 1"الىوني املعخىي  ِلى املداظبت

 

شة، املّالجت  الىٍام جبني الجضائش  ٌل في امللمىظت وغير امللمىظت للمىحىداث املداظبُت _ دساظت الهادي كٍش

املىكْ  ميؽىسة،، 0203الجذًذ. مزهشة ملذمت الظخىماٌ ؼهادة املاظتر، حامّت الىادي، املالي املداظبي

خ،https://bu.univ_ouadi.com :الالىترووي :  جاٍس  .0206_23_00الاواُل

 ٌل في امللمىظت وغير امللمىظت للمىحىداث املداظبُت املّالجت جخم ِالجذ الذساظت إلاؼيالُت الخالُت: هُف

 ؟ الجذًذ املالي املداظبي الىٍام

ألهذافها  جدلُلها هى مؤظعت و أي وهجاح اظخمشاسهذفذ هزه الذساظت الى مّشفت الهذف مً  

ت املادًت مىاسدها باظخغالٌ ورلً لها واملخىي  املعىشة  بين ومً أمثل، اظخغالال لها املخاخت واملالُت والبؽٍش

ٌ  وغير امللمىظت املىحىداث هجذ املىاسد هزه ى ت (التي الُّيُت الخثبُخاث أي) امللمىظت ألـا  جلىم واملّىٍى

خىكْ بُّها بغشك ولِغ إلاهخاحُت الّملُت في الظخّمالها راجُا إهخاحها أو بؽشائها املؤظعت  منها ًخذفم أن ٍو

  . املؤظعت إلى املعخلبل في اكخفادًت مىافْ

هما كام الباخث بذساظت الىٍام املداظبي املالي الجذًذ بدُث اِخبره هى مً ٌّىي كُمت ـادكت للمىحىداث 

 امللمىظت و الغير ملمىظت.

                                                      
شة،  املالي املحاشبي الىظام وفق الخثبيخاث وجقييم حسجيل أوقاس ي حكيمت، شعذي شميرة،  1 ،مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت البٍى

: .  https://despace.univ_bouira.dz: ميؽىسة، املىكْ الالىترووي 0203، خ الاواُل  .0206_23_02جاٍس

https://bu.univ_ouadi.com،تاريخ
https://despace.univ_bouira.dz2015/
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في وهزا فُما ًخق الجاهب الىٍشي زم اهخلل الى املىهج الخدلُلي في الجاهب  اظخخذم الباخث املىهج الـى

 الخىبُلي مً أحل جدلُل املّىُاث .

ل الى الىخائج الخالُت: جم ال    خـى

ت(مً الُّيُت )الخثبُخاث امللمىظت وغير امللمىظت املىحىداث _ حّخبر ٌ  ِىاـش أهم واملّىٍى ى  )املىحىداث( ألـا

 . هلذًت جذفلاث وجىلُذ املؤظعت وؽاه اظخمشاس جدلُم في حعاهم وىنها املؤظعت

 املالُت الىلُّت ًِ وواضخت ـادكت هٍشة بئِىائهم املعدثمشون ًخذم املالي املداظبي الىٍام _ جىبُم

 .للمؤظعت الخلُلُت

ا دو إلاهخالواث مشاحّت املالي املداظبي الىٍام خالٌ مً _ ًمىً  وهزا إلاهخالن، ووشق  املذة ًخق فُما ٍس

 ًدخاج 

ت املؤظعت إلُه جفخلش ما وهى خبرة، ري مؤهلين أشخاؿ إلى  . الجذًذ الىٍام ٌل في الجضائٍش

 الّادلت، باللُمت ٌّشف ما أو العىق  أظاط ِلى املؤظعت املىحىداث جلُُم إلى املالي املداظبي الىٍام يهذف_ 

ا بذًال حّذ التي خُت للخيلفت كٍى  وؽىت ظىق  ِلى جخىفش ال وىنها الّادلت باللُمت مّىُت لِعذ والجضائش الخاٍس

 . أـىلها لخلُُم

 املداظبُت املّاًير مْ مخىافلا مداظبُا هٍاما امخلىذ كذ الجضائش جيىن  املالي املداظبي الىٍام إِذاد بّذ _ 

 .الذولي املعخىي  ِلى لخىىساث ومىاهبا الذولُت

 

 

ت بين الىٍام املداظبي املالي و املّاًير  ت و الغير حاٍس _ دساظت بلّالم معلم ،املّالجت املداظبُت لألـٌى الجاٍس

 الالىترووي: املىكْ ميؽىسة، ،2015 ؼهادة املاظتر، حامّت وسكلت،مزهشة ملذمت الظخىماٌ املداظبي الذولُت. 

https://bu.univ_ouargla.dz . : خ الاواُل  .0206_23_02جاٍس

 مّىُاث لخىبُم الاكخفادًت املؤظعاث لذي إمياهُت ًىحذ مذي أي إلى ِالجذ الذساظت الاؼيالُت الخالُت:

 حاهب مً الذولُت املداظبُت املّاًير و املالي املداظبي الىٍام بين الخىافم مذي وما ؟ املالي املداظبي الىٍام

 ٌ ى ت ألـا ٌ  و الجاٍس ى ت الغير ألـا  ؟ حاٍس

ٌ  هى و أال املالُت اللىائم بىىد مً هذفذ هزه الذساظت الى بىذ  ى لُه ألـا  البدث هى هزا فئن هذف ِو

ٌ  دساظت خالٌ مً الذولُت املداظبُت املّاًير و املالي املداظبي الىٍام جىابم مذي مّشفت ى ت ألـا  الغير و الجاٍس

ت  . حاٍس

ت فلي وإهما دِما بالذساظت الخىبُلُت والتي  تىخفي الباخثجمً أحل جذُِم الذساظت لم  بالذساظت الىٍٍش

 واهذ ِلى معخىي مؤظعت مىاخً الىاخاث بىالًت جلشث.

ٌى او ممخلياث املؤظعت واهما كام تلخفش الباخثجلم  بذساظت مففلت خٌى الىٍام املداظبي  ذفي دساظت ألـا

ت. ت منها و الغير حاٍس ٌى الجاٍس  املالي و املّاًير املداظبُت الذولُت وهزا مً حاهب ألـا

ه تالباخث ذإظخخذم في وهزا في الجاهب الىٍشي هما اِخمذ ِلى املىهج الخد افي مىلِى لُلي هزا املىهج الـى

 في الذساظت املُذاهُت.
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لذ إليها الذساظت هي:   مً أهم الىخائج التي جـى

ٌ  بين املداظبُت الاخخالفاث جللُل الذولُت املداظبُت املّاًير مً _ الهذف  . الذو

 مً و جامت بففت الذولُت املداظبُت املّاًير جىبُم ِلى حعاِذها مالئمت مداظبُت بِئت ِلى الجضائش جىفش _ ِذم

 . اليؽىت ألاظىاق وحىد ِذم ألامثلت  أهم

 الذولُت املداظبُت املّاًير مْ واملت بفىسة ًخىابم ال املداظبي _ الىٍام

 _ حّخبر املىحىداث الشهيزة الاظاظُت في املؤظعت.

ٌ  بىذ وحىدها مً اكخفادي هُان أي ًخلى ًياد ال التي البىىد أهم_  ى  املداظبُت املّالجت حغيرث التي و ، ألـا

 ٌ ٌ  مْ لألـى  . الخىبُم خيز املالي املداظبي الىٍام دخى

 

 ؼىاد "املّالجت املداظبُت لإلًشاداث و الىفلاث وفم الىٍام املداظبي املالي" الغني دساظت ِبذظّذ _ 

 املالي؟ املداظبي الىٍام وفم  الىفلاث و إلاًشاداث مّالجت ًخم الاؼيالُت الخالُت: هُف الى مّالجت"

 

ٌ هذفذ هزه   ى وفم الىٍام  الذساظت الى الخّشف ِلى اًشاداث وهفلاث املؤظعت هما كام بذساظت ألـا

لُه املداظبي املالي   املداظبُت املّاًير و املالي املداظبي الىٍام جىابم مذي مّشفت البدث هى هزا فئن هذف ِو

 . الذولُت

ت فلي وإهما دِما بالذساظت الخىبُلُت والتي  مً أحل جذُِم الذساظت لم ًىخفي الباخث بالذساظت الىٍٍش

 بىالًت جلشث. الجذٌْواهذ ِلى معخىي مؤظعت مىاخً 

في املىهج ِلى دساظخه في اِخمذ الباخث  إِىاء ِىذ و املداظبي الفىش جىىس  و املداظبت ليؽأة جىاوله ِىذ الـى

ٌ  فىشة ٌ  و الذولُت املداظبُت املّاًير خى ٌ  و للميزاهُت جىشكىا ِىذ و الىخائج خعاباث حذاو  ألامىاٌ حغيراث حذو

 . املالي املداظبي الىٍام وفم الىفلاث و لالًشاداث دساظدىا ِىذ امللاسهت و الخدلُلي املىهجين هزلً و الخاـت

 

ل الى الىخائج الخالُت:   جم الخـى

 ِملي و ِلمي بخأهُل ًخمخّىا أن إِذادها ِلى اللائمين مً ًخىلب الذولُت املّاًير وفم املالُت اللىائم _ إِذاد

 مهىت ملماسس ي الّملي و الّلمي املعخىي  سفْ في ٌعاهم أن ؼأهه مً الذولُت املّاًير إِخماد فئن املعخىي  ِالي

 .املداظبت

 ِلى أفياسه ججعُذ مً الباخث ًخمىً ختى الاكخفادًت املؤظعت و الجامّت مابين ِالكت خلم ِلى الّمل _ 

 .الىاكْ أسك

ش بمّاًير جخلُذ أن الاكخفادًت املؤظعاث ِلى البذ_   .إلاففاح الّشك خاـت الذولُت املداظبت وجلاٍس

لت الىفلاث و الاًشاداث مّالجت _   .خذي ِلى خعاب ول دساظت و مّملت بىٍش

 1."الذولُت املداظبُت املّاًير وفم املالُت اللىائم دساظت _ 

                                                      
،حامّت وسكلت،  اللیعاوغ ؼهادة مخىلباث الظخىماٌ تملذم"املّالجت املداظبُت لإلًشاداث و الىفلاث وفم الىٍام املداظبي املالي،  ؼىاد الغني ِبذ 1

: ، /https://dspace.univ_ouaragla.dzميؽىسة ، املىكْ الالىترووي:  0200_0200 خ الاواُل  .0206_23_02جاٍس
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 : الخذقيق على ألاصول الثابخت.الثاوياملطلب 

 الخىشق الى الذساظاث العابلت الخالُت: جم 

 أهذاف وجدلُم ممخلياث خماًت بين الذاخلُت املشاحّت ؼهُذة ًىظف املهذي ، "فّالُتدساظت  ظّذ _

الذساظت  الاؼيالُت الخالُت : ما مذي معاهمت املشاحّت الذاخلُت في خماًت أـٌى  الى مّالجت "اكخفادًت

 املؤظعت؟

 خُث حععىمداولت إِىاء فىشة خٌى املشاحّت الذاخلُت في املؤظعت الاكخفادًت هذفذ الذساظت الى  

ت منها ألاهذاف بّن جدلُم إلى دوما املؤظعت لت تهمهم ال املعدثمٍشً أن وهجذ العىدُت، ومنها الجىهٍش  وٍش

 اهخمامهم ًفب املؤظعت بيخائج واملهخمين املمىلين هجذ أهىا خين في فلي الشبذ يهمهم بل الخخىُي أو الدعُير

 أهمُت املؤظعاث حُذًً . خُث جمىذ وحعُير إداسة ِلى حعاِذهم التي املّلىماث ول وحمْ الجُذ بالدعُير

ا وخلىكها ممخلياتها لخماًت هبيرة  ما هزا واظخمشاسها، بلائها ِلى خفاٌا ورلً وحؽّبها، حجمها هبر مْ خفـى

 ومىحىداتها املؤظعاث هزه خلىق  بدماًت هفُل فّاٌ الذاخلُت للشكابت هٍام ولْ لشوسة إلى باملعؤولين أدي

ممً وإلاهماٌ الخالِب أِماٌ ؼتى مً  خاالث مً املالُت والىزائم املداظبُت الّملُاث وظالمت ِملُاتها ظير ٍو

ولللُام بهزا ًجب ِليها ان جلىم بخخفُق فُش مهم واظاس ي وهى الخذكُم الذاخلي  .والتزوٍش والغؾ ألاخىاء

 داخل املؤظعت. 

في ولخذُِم الذساظت كام الباخث بذساظت مُذاهُت ِلى  خي و الـى اِخمذ الباخث في دساظخه ِلى املىهج الخاٍس

 معخىي وخذة حغزًت ألاوّام بمعخغاهم.

ل مً وساء هزه الذساظت ِلى   الىخائج الخالُت: جم الخـى

 جلذًم إلى فباإللافت لها، الخاحت ًؤدي ما وهزا ألاخىاء خذور مً وجللُل مىْ ِلى الذاخلُت املشاحّت _ حّمل

ً الىفائذ  والمُاُ إلاظشاف مً خذ إلى أًما الذاخلُت املشاحّت حععى ألاخىاء، ومىْ الخللُل مداولت في للمذًٍش

ذ الزي الش يء دغ املشدودًت مً ًٍض ذ ألاداء ٍو ٍض ادة وبالخالي والفّالُت، الىفاءة مً ٍو  وشف مً املسجلت ألاسباح ٍص

 املؤظعت.

 صخت مذي ِلى للخىم هأظاط ظخأخز التي البُاهاث صخت لمان في الذاخلُت للشكابت ألاظاس ي الهذف _ ًىمً

لى حهت مً ألاداء  مً املمخلياث خماًت حاهب إلى املالي املشهض وهزا املداظبُت اللىائم ظخٍهشها التي الىخائج ِو

 1"أخشي  حهت

 

 

 

 

                                                      
، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت  اقخصادًت أهذاف وجحقيق ممخلكاث حماًت بين الذاخليت املشاحعت شهيذة ًوشف املهذي ، "فعاليت 1

 . 0204معخغاهم، غير ميؽىسة، 
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املؤظعت الاكخفادًت،  في للخثبُخاث املداظبي الخذكُم و الذاخلُت خالذي ولثىم، وماس سؼُذة ،الشكابتدساظت _ 

 املىكْ الالىترووي:ميؽىسة، ،0203، بعىشةمزهشة جخشج لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت 

/dspace.univ_bisakra.dz https:/، خ : جاٍس  .0206_23_02الاواُل

 الّذاخلُت الّشكابت جفُّل في املداظبي الخذكُم ِملُت جىدعُه الزي الّذوس  ِالجذ الذساظت  الاؼيالُت الخالُت : ما

 ؟ للّخثبُخاث

بئِىاء مفهىم  تالباخث ذهذف هزه الذساظت هى الخّشف ِلى هٍام الشكابت الذاخلُت خُث كام 

ؼامل خٌى الشكابت الذاخلُت بجمُْ أهىاِها ومشاخلها، هما جم الخىشق الى مفهىم الخذكُم املداظبي للخثبُخاث 

ت وهُف ًخم الخفاً ِليها مً خالٌ  الىٍام املداظبي املالي وحسجُلها وجلُُمها.  الُّيُت و املّىٍى

في الخدلُلي في جلذً تالباخث ثاِخمذ .ِلى املىهج الـى ت خٌى املىلُى  م املّلىماث المشوٍس

أما فُما ًخق الذساظت املُذاهُت فلذ واهذ ِلى معخىي املؤظعت الىوىُت للمىٍفاث و مىاد الفُاهت بىالًت 

شة. خُث كامذ الباخثت بذساظت اظخبُاهُه ِلى معخىي املؤظعت لخذُِم الجاهب الىٍشي أهثر.  البٍى

ل الى ِذة هخائج  مً خالٌ هزه   الذساظت هدفشها في : جم الخـى

ت حذ الذاخلُت _ الشكابت   ا وىن  املؤظعاث في لشوٍس
ّ
 الّلُا لإلداسة جممً التي وألادواث امللاًِغ ول جخممً أه

 املداظبُت البُاهاث دكت ولمان ألاخىاس لذ ِليها واملدافٍت أـىلها خماًت في جخمثل أهذاف ِذة جدلُم

خماد ًمىً بدُث واملالُت، ت للعُاظاث الاظخجابت ولمان ِلها اِل ش إِذاد خالٌ مً املىلِى  ًِ دوسٍت جلاٍس

 واللفىس  إلاظشاف ججىب خالٌ مً ملىاسدها ء الىف الاكخفادي الاظخخذام لمان وهزا ألاوؽىت، هخائج

 .اظخخذامها في والخبزًش

  ٌ ى  الىلذًت الخذفلاث في واملخمثلت ألاظاط حجش جمثل فهي املؤظعت داخل بالغت أهمُت لها الثابخت _ أـل

 .وؽاوها جىظُْ إلى باإللافت املؤظعت بلاء جممً التي املعخلبلُت

 .وممخلياتها بُاهاتها مفذاكُت لخدلُم فّاٌ داخلُت سكابت هٍام إجباُ ِليها ًجب اكخفادًت مؤظعت أي _ لىجاح 

ذ ما وهزا واملخاوش ألاخىاء وجللُل مىْ ِلى الذاخلُت الشكابت حّمل _   .إليها الخاحت ًٍض

 .الاكخفادي الخىىس  مْ بالخىاصي  وان وجىىسه إلُه الخاحت ِلى بىاءا حاء املداظبي _ الخذكُم 

 وإِىاء داخلها ًجشي  ما ملّشفت سئِعُت أداة الاكخفادًت املؤظعاث في املداظبُت املّالجت ِملُاث _ حّخبر  

 . وخاسحُا داخلُا بؽؤوّنها املهخمين ليل دكُلت ـىسة
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 الى مّالجت خمى أمُىت ، "الخذكُم الذاخلي ودوسه في الخفاً ِلى ممخلياث املؤظعت" دساظتظّذ  _

 الاؼيالُت الخالُت : ما هى دوس الخذكُم الذاخلي في الخفاً ِلى ممخلياث املؤظعت؟

إٌهاس الذوس الزي ًلّبه الخذكُم الذاخلي ومياهخه داخل املؤظعاث  مً   هذف هزه الذساظت هى 

 مل املذكم الذاخلي في جدعين هٍام الشكابت الذاخلُت  خاـت في املؤظعاث الاكخفادًت .خالٌ ِ

ت مً املشاحْ هما كام تالباخث ثاملىهج الخدلُلي في دساظخه. خُث اِخمذ تالباخث ذاظخخذم  ذِلى مجمِى

ماث ت اظخبُاهُه مىحهت للمذكم الذاخلي داخل مؤظعت دواحً الغشب وهزا مً أحل حمْ املّلى بذساظ

.  الالصمت التي جذِم املىلُى

 وواهذ الىخائج املدفلت مً الذساظت واالحي: 

_ الخذكُم الذاخلي أداة مً أدواث هٍام الشكابت الذاخلُت ًلىم بمهامها املذكم الذاخلي وحعخّملها مً أحل 

ت.  جلُُم أداء أوؽىتها املداظبُت املخخلفت: املداظبُت، املالُت، الدؽغُلُت و إلاداٍس

ًىمً الهذف الشئِس ي للشكابت الذاخلُت في لمان صخت البُاهاث و املّلىماث التي ظُّخمذ ِليها في الخىم _ 

 ِلى مذي هجاِت املؤظعت.

ا مْ هبر حجمها و حؽغُلها ورلً خفاٌا  _ جمىذ املؤظعاث أهمُت هبيرة لخماًت ممخلياتها وخلىكها وخفـى

تها.  ِلى بلائها و اظخمشاٍس

لذاخلُت ول امللاًِغ و الادواث التي جممً لإلداسة الّلُا جدلُم ِذة اهذاف جخمثل في _ جخممً الشكابت ا

 خماًت أـىلها واملدافٍت ِليها مً الاخىاس  و الخالِباث ولمان دكت البُاهاث املداظبُت و املالُت.

افَ ِلى هالخَ أن هزه الذساظت حؽبه دساظدىا مً هاخُت ان الخذكُم الذاخلي أداة سكابُت وأنها جد 

  1" أـٌى املؤظعت

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
املؤشصت، مزكشة جخشج مقذمت لىيل شهادة املاشتر، حامعت مصخغاهم، غير الخذقيق الذاخلي ودوسه في الحفاظ على ممخلكاث حمو أميىت ،  

 . 5102ميشوسة.
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 هٍم ٌل في الذاخلُت الشكابت هٍام وهفاءة فاِلُت ِلى الذاخلي الخذكُم أزش _  دساظت ؼمالٌ هجاة ،جلُُم

املىكْ الالىترووي: ميؽىسة،  ،0202مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت الجضائش ، .املداظبُت املّلىماث

chlef.dz-http://dspace.univ. : خ الاواُل  .0206_23_02جاٍس

 بِئت في الذاخلُت الشكابت هٍام هفاءة ِلى الذاخلي الخذكُم جأزير مذي ِالجذ الذساظت الاؼيالُت الخالُت : ما

 املداظبُت؟ املّلىماث هٍم

 املّلىماث  هٍم بِئت في الذاخلُت الشكابت هٍام هفاءة ِلى الذاخلي الخذكُم ازش جلُُم إلى تهذف الذساظت 

ٌ  البدث خالٌ جم وكذ املداظبُت، ى   املّلىماث هٍم ٌل في  الذاخلي الخذكُم ملهىت هبير جأزير هىان أن إلى الـى

 الخذكُم جبىأ خالٌ مً هزا ًٍهش هفاءتها و فّالُتها جدعين خالٌ مً الذاخلُت الشكابت هٍام ِلى و املداظبُت

اث بأِلى اسجبي و املؤظعاث مٍّم في باسصة مياهت الذاخلي بل  فدعب سكابُت هأداة لِغ الخىٍُم معخٍى

 للمؤظعت، وهأداة للمدافٍت ِلى ممخلياتها. كُمت إللافت ومىلىعي معخلل اظدؽاسي  و جأهُذي هيؽاه

ٌ  خاـت وهفاءاث ملهاساث جدخاج مهىت هأي الخذكُم مهىت  الصخُذ بالؽيل الخذكُم بّملُاث اللُام املذكم جخى

لىم الالصم. الذكُم  جدعُنها ِلى الّمل بلفذ الذاخلُت الشكابت أهٍمت وجلُُم بذساظت الذاخلي املذكم ٍو

 وإخيامها .

في الخدلُلي . تالباخث ذاظخخذم   املىهج الـى

ل مً خالٌ  هزه الذساظت الى الىخائج الخالُت:   جم الخـى

 الصخُذ بالؽيل الخذكُم بّملُاث اللُام جخىلها خاـت وهفاءاث ملهاساث جدخاج مهىت هأي الخذكُم _ مهىت

 وخاـت مً أحل الخفاً ِلى ممخلياتها .

ماٌ بئهجاص اللُام له حعمذ جىٍُمُت بمياهت ًخمخْ أن املذكم ِلى _  ت بيل به الخاـت املعؤولُاث و ألِا  خٍش

ش حمُْ ًشفْ و مباؼشة، الّام املذًش أمام معئىال الخذكُم مذًش ًيىن  و املذكم، باظخلاللُت ٌعمى ما وهزا  جلاٍس

 .مّه بالخّاون  ِام ول بذاًت في الخذكُم خىي ولْ هزا خالٌ مً ًخم و الّام املذًش إلى الذاخلي الخذكُم

 

ٌى الثابخت وا ملخذاولت مً وشف مدافَ _  دساظت ًخلف لُاء الذًً ،الاحشاءاث املخبّت لخدلُم الـا

 املىكْ الالىترووي: ميؽىسة،  ، 2016حامّت ظىُف، مزهشة ملذمت لىُل ؼهادة املاظتر، الخعاباث،

https://bu.umc.edu.dz. : خ الاواُل   .0206_23_02جاٍس

ٌ  جذكُم بئحشاءاث الخعاباث مدافَ التزام مذي ِالجذ الذساظت الاؼيالُت الخالُت : ما ى  الثابخت ألـا

 واملخذاولت؟

الخعاباث هذف هزه الذساظت هى الخّشف ِلى اـٌى املؤظعت الثابخت منها و املخذاولت ودوس مدافَ  

 في جلُُم هزه الذساظت، وهزا بُان الاحشاءاث التي ًدبّها مً احل العير الخعً لّملُت الخذكُم .

ٌى الثابخت و املخذاولت.  مّشفت احشاءاث جذكُم ول ِىفش مً ِىاـش الـا
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ٌى بأهىاِها.  مّشفت الاحشاءاث املىبلت فّلُا مً وشف مدافَ الخعاباث لخذكُم الـا

ت مً مدافٍي الخعاباثومً احل جذُِم امل  .ىلُى كام الباخث بذساظت رآساء مجمِى

ل الى الىخائج الخالُت:    جم الخـى

 مدافٍت الخعاباث ِملُت مهمت تهذف الى إبذاء الشاي الفني املداًذ خٌى اللىائم املالُت. -

ملُا - م جخىُي معبم مً وشف شخق مؤهل ِلمُا ِو  الخذكُم ِملُت مىهجُت ومىٍمت جخم ًِ وٍش

 لخدلُم اهذاف الخذكُم.

ٌى املخذاولت. -  إحشاءاث جذكُم الاـٌى الثابخت جخخلف ًِ إحشاءاث جذكُم الـا

إحشاءاث جذكُم الاـٌى الثابخت و املخذاولت تهذف ولها الى الخدلم مً امللىُت و الىحىد والخلُُم والصخت و  -

 إلاففاح.

ٌى الثابخت - ت مً إلاحشاءاث التي مً  حؽمل ِملُت جذكُم ول ِىفش مً ِىاـش ألـا و املخذاولت ِلى مجمِى

 ؼأنها جشؼُذ حهىد مدافَ الخعاباث إلبذاء الشأي .

 

 الى مّالجت  دس اظت بلىهٍشف خىان، "الشكابت الذاخلُت ودوسها في الخفاً ِلى أـٌى املؤظعت"ظّذ _ 

 الاؼيالُت الخالُت: ما هى دوس الخذكُم الذاخلي و الشكابت الذاخلُت في املدافٍت ِلى أـٌى املؤظعت؟

ائف املؤظعتهذف هزه الذساظت هى    ُفت مً ٌو ، مّشفت الخّشف ِلى الخذكُم والشكابت وٌى

ُفت الخذكُم في املؤظعت ومداولت مّالجتها  س الخذكُم الذاخلي في مداولت إبشاص دو وهزا ألاظباب التي حّشكل ٌو

 ودوسه في املدافٍت ِلى أـٌى املؤظعت. املؤظعت 

في و املىهج الخدلُلي.  إِخمذث الباخثت في دساظتها ِلى املىهج الـى

ت فلي وإهما كامذ بذساظت مُذاهُت ِلى معخىي مؤظعت  ش العىش لم جىخفي الباخثت بالذساظت الىٍٍش جىٍش

 .بمعخغاهم

ل الى الىخائج    الخالُت :جم الخـى

ُفت معخللت ًِ  ائف املؤظعت مً خُث الىبُّت واملهام فهى  ٌو _ الخذكُم الذاخلي ًخخلف ًِ باقي ٌو

 بلُت ألاوؽىت و الّملُاث التي جخمْ لفدق والخلُُم .

 _ إن جلُُم الشكابت الذاخلُت مً معؤولُاث الخذكُم الذاخلي .
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ٌى الثابخت وظُلت حعاهم في وؽاه املؤظعت  ف - ٌى الثابخت  الّىفش الشئِس ي في املؤظعت ومدشن ألـا اأـل

 اليؽاه فيها . 

ش هٍام  ائف التي جشجىض ِليها املىٍماث، ملا له مً أزش في جفمُم وجىٍى _ ٌّذ الخذكُم الذاخلي مً أهم الٌى

خاوش، الشكابت الذاخلُت وكُاط وجلُُم هفاءة اظخخذام املىاسد املخاخت، وهزلً املعاهمت في جلُُم وإداسة امل

اث  ُفت الخذكُم الذاخلي مْ اصدًاد الفمائذ املالُت التي هضث ِذدا مً هبًر وللذ اصدادث الخاحت إلى ٌو

 الؽشواث في الّالم. 

ت لالكتراح الخدعِىاث الالصمت إلدخالها  ُفت اظدؽاٍس  .1"_ الخذكُم الذاخلي ٌو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

، مزهشة جخشج لىُل ؼهادة املاظتر، حامّت معخغاهم، غير ميؽىسة، وسها في الخفاً ِلى أـٌى املؤظعتالشكابت الذاخلُت ود، بلىهٍشف خىان  1

0204. 
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 :خالـت       

 

في الففل ألاٌو خٌى الخذكُم الذاخلي هأداة سكابُت في املدافٍت ِلى مً خالٌ ما جم الخىشق إلُه 

ممخلياث املؤظعت كمىا باللجىء إلى الذساظاث العابلت التي لها ِالكت باملىلُى وهزا مً أحل جذُِم الجاهب 

 الىٍشي ومّشفت صخت املّلىماث املخدفل ِليها.

لىا إلى الىخائج الخالُت :   وكذ جـى

الذاخلي هى الّىفش املهم في جلُُم الشكابت الذاخلُت ومشاكبت جىفُز  احشاءاتها الاظاظُت التي حّمل _ الخذكُم 

 ِلى الفّالُت في الاداء.

ت  ُاث الاداٍس _ حّخبر الشكابت الذاخلُت مجمُى اللىاهين الذاخلُت، الاحشاءاث املىخىبت و غير املىخىبت و الخـى

 فمل في املؤظعت. ووشق الّمل التي حعاهم في الخدىم الا 

ُفت اظاظُت لخماًت ممخلياث املؤظعت.  _ ٌّخبر الخذكُم الذاخلي ٌو
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  _ مستغانم._EDIMCO دراست ميدانيت على مستوى مؤسست جوسيع مواد البناءالفصل الثالث: 

 

  :تمهيد

 

ت الذساظت في جؿشنىا ت أداة باغخباسه خاضت الذاخلي الخذنُو الى الىظٍش  إلاا غنها الاظخؿىاء ًمًٌ ال اداٍس

 .ؾشقها مً اإلاىغىغت الاحشاءاث و بها جهىم التي الػملُاث في جدٌمها يمذ غً مػلىماث مً للمؤظعت ًهذمه

ت اإلاكاهُم اظهاؽ اسجأًىا هزا خالُ مً و  الخذنُو قىحىد بمعخؿاهم، البىاء مىاد جىصَؼ مؤظعت غلى الىظٍش

 :الى الكطل هزا جهعُم جم هزا خالُ ومً خخمُت غشوسة ٌػخبر اإلاؤظعت هزه في الذاخلي

 

ُ  اإلابدث  . بمعخؿاهم البىاء مىاد وجىصَؼ إهخاج مؤظعت جهذًم : ألاو

 والػىاضش اإلاٍىهت لىظامها.   EDIMCOوظائل مؤظعت  اإلابدث الثاوي:           

  . EDIMCO إلاؤظعت اإلاداقظت غلى ألاضُى الثابخت في ودوسه الذاخلي الخذنُو الثالث: اإلابدث
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 .مستغانم – البناء مواد إنتاج مؤسست جقديم : ألاول  اإلابدث

 خطظ هزا اإلابدث للخػٍشل بمؤظعت مىاد البىاء_ معخؿاهم وجهذًمها. 

 

 .اإلاؤسست نشأة عن جاريخيت نبذة : ألاول  اإلاطلب

 بلذًت الشماُ مً ًدذها خُث الىالًت مهش ششم  معخؿاهم لىالًت البىاء مىاد وجىصَؼ إهخاج مؤظعت جهؼ"

 .قالم ظُذي بلذًت الششم  ومً مدمذ حبلي حي الؿشب ومً معخؿاهم مدؿت الجىىب ومً خيرالذًً

خ ٌػىد  معخؿاهم لىالًت البىاء مىاد جىصَؼ مؤظعت اظم خملذ خُث ، 1984 ظبخمبر 25 في اإلاؤظعت وشأة جاٍس

 مهشها رلَ اإلاخػمً و م.م/ع.م/5280 سنم الىصاسي  الهشاس بمهخض ى هزا ًان ، EDIMCO ًلمت في واخخطشث

 الخجاسي  وسجلها دج 200.000.000 : ب ًهذس ماُ بشأط معخؿاهم والًت ضُادة بلذًت العجاُ ظُذي الشئِس ي

0782117B99 27/00 

 (EPASPA) غمىمُت انخطادًت مؤظعت ضكت غلى جدطلذ ثم مدلُت مؤظعت EDIMCO ًاهذ ألاولى اإلاشة في

 .17/01/1996في  30/96 سنم غهذ بمىحب هزا

 . وجىصَػها البىاء مىاد اظخيراد غملُت في ًخمثل اإلاؤظعت لهزه الاظاس ي  اليشاؽ إن

 مً جمٌىذ أًً )التهُئت و الدشُِذ ( البىاء مجاُ في قاهؿلهذ وشاؾاتها، جىظُؼ هذقها ًانEDIMCO  1989في 

ؼ غذة إهجاص اث و اإلاذاسط ( غمىمُت ومؤظعاث غمشاهُت مشاَس  ظُذ مً نشاس وبػذ  1994 وفي ،)الخ .... الثاهٍى

 في اغترغتها التي للمشاًل وهظشا الػمشاهُت التهُئت وشاؽ في اهؿلهذ اإلاؤظعت قهزه معخؿاهم، والًت والي

 اليشاؽ وأضبذ )غادلت الؿير اإلاىاقعت و ألاخادي اظخدىارها نهاًت ( العىم  معخىي  غلى البىاء مىاد جىصَؼ

  .الػمشاهُت التهُئت إوشاء هى للمؤظعت الاظاس ي

 2010) ألاخيرة ألاسبػت  العىىاث غليها جدطلذ التي ؤلاًجابُت للىخائج جىظش بئمٍاهُاتها - EDIMCO مؤظعت إن

 وشبه الػشائب اججاه وغػُتها مىاغُذها، في الػمل سواجب دقؼ( الجُذة اإلاالُت لصحتها ( وهظشا2014-

 .اإلاعخهش الاحخماعي الىغؼ خاضت )اإلادذد ونتها في جذقؼ التي الػشائب

ش أحل ومً      لها قشوع 3ًخلو وهزا مجمىغت ضكت إلى اإلاؤظعت حؿُير اإلاعؤولين نشس  اإلاؤظعت، هزه جؿٍى

ت(  .)غمشاهُت وتهُئت إهجاص ، ججاٍس

 :ًلي قُما جخمثل وخذاث مً EDIMCO البىاء مىاد إهخاج مؤظعت وجخٍىن 

 . الطلب و الحذًذ _ وخذة

 . الخىصَؼ و الخؿلُل و الخػبئت وخذة _

ت الترنُت _ وخذة  .الػهاٍس
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 1. الخجاسة وخذة _

ذها و 045434092و 045434313 الكايغ و 045434869 هى هاجكها سنم خُث  هى الٌترووي بٍش

email :edimco mostaganem yahoo.fr الٌترووي هى  مىنػها وSite web : www.edimco-mostaganem.dz 

 

 .EDIMCO مؤسست وأهداف مهام : الثاني اإلاطلب

 غمان وبزلَ اإلاعتهلٌين وأروام سؾباث وجلبُت جدهُهها في جشؾب معؿشة وأهذاف مهام مؤظعت لٍل

 : ًلي قُما وجخمثل الىؾني العىم  في واظخمشاسها بهائها

 اإلاهام : أوال

و مهام اإلاؤظعت جخىلى  البالؽ، و الخشبُت اإلاىخجاث و الخشب و الطلب و ؤلاظمىذ و البىاء مىاد حعٍى

  : إلى إغاقت الاحخماغُت و الانخطادًت للخىمُت الىؾني اإلاخؿـ إؾاس في ورلَ الخ، ...الخذقئت مىخجاث

 . الخىصَؼ و البُؼ ؤلاهخاج، في الشئِعُت EDIMCO مؤظعت _ مهمت

 . الػالمي اإلاىخىج مطاف إلى وجشنُخه اإلاىخىج غلى اإلادلُت اللمعت _ إغاقت

 .ناهىهُا لها الخابػت الىخذاث ًل غلى وإششاقها البرامج و الهىاهين وغؼ _ 

 : ألاهداف : ثانيا

 هى للمؤظعت هذف أهم أن ريشها ويما ، احخماغُت انخطادًت أهذاف بين اإلاؤظعت أهذاف جتراوح

 :ًلي قُما وجخمثل .والاظخمشاس البهاء

 :ًلي قُما جخلخظ و :الاقتصاديت ألاهداف

 اإلاهاساث و ؤلاهخاحُت الؿاناث ًل اظخؿالُ ؾٍشو غً اإلاعدثمش سأط غلى مىاظب غائذ جدهُو غلى الػمل _ 

 .للػماُ الكىُت

ُ  غلى الػمل _   .الذولُت ألاظىام في الذخى

 .ممًٌ نذس أنل في ؾلبُاتهم إهجاص ؾٍشو غً الضبائً سؾباث جلبُت غلى _ الػمل

 .جأظِعها وساء ألاظاس ي الهذف ٌػخبر الزي و الىؾىُت ألاظىام في اإلاػاسبت و الاخخٍاس مداولت _ 

 : ًلي قُما وجخمثل : الاحتماعيت ألاهداف

 الطػبت، بالػملت اهه غلمىا إرا خاضت الخاسج مً الاظخيراد غً الاظخؿىاء و الىؾني العىم  اخخُاحاث جلبُت _ 

 .الطػبت للػملت مىسدا بذوسه ًٍىن  الزي الكائؼ جطذًش ثم ومً

نهم لهم غمل قشص قخذ ؾٍشو غً للػماُ ي اإلاػِش اإلاعخىي  سقؼ _   .اإلانهي معخىاهم وسقؼ وجٍٍى

 .الشباب أمام الخىظُل أبىاب قخذ ؾٍشو غً الؿانت امخطاص في اإلاعاهمت _ 

                                                      
البناء معلومات صادرة عن مؤسسة  EDIMCO   _ مستغانم

1
  

http://www.edimco-mostaganem.dz/
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ل وفي الشاملت الىؾىُت الخىمُت جدهُو في _ اإلاعاهمت ىت جمٍى  .الػمىمُت الخٍض

 

 .للمؤسست  التنظيمي الهيكل دراست :الثالث اإلاطلب

 التنظيمي. الهيكل : أوال

  EDIMCO إلاؤظعت الخىظُمي الهٍُل ::1-58رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EDIMCO مؤظعت اإلاعخخذمين مطلحت : اإلاصدر

 

 

 عام مديز رئيس العامت اإلاديزيت

 عام مديز رئيس مساعد

 داخلي مدقق

 الوقايت و ألامن

 الحساباث و اإلااليت مديزيت

 التوسيع و ؤلانتاج فزع

 ؤلانجاس و البناء فزع

 العقاريت الترقيت فزع

 البشزيت اإلاوارد مديزيت

 مطلحت

 اإلاالُت

 مطلحت

 الحعاباث

 مطلحت

ً  الخٍٍى

 مطلحت

 احخماغُت

 مطلحت

 النزاغاث

 مطلحت

 ألاحىس 

 مطلحت

 ؤلاداسة
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 .للمؤسست التنظيمي الهيكل شزح : ثانيا

 

 ًهىم يما غليها ؤلاششاف و الششيت حعُير مهامه ومً الخىظُمي الهشم في ظلؿت أغلى ًمثل : العام اإلاديز .1

 .ظلؿخه جدذ جهؼ التي ألانعام و اإلاطالح بمخابػت

ش جدلُل -  .اإلاىاظبت و الهامت الهشاساث اجخار و ألانعام و الىاسدة الخهاٍس

 .مطلحت بٍل خاضت العُاظاث وإدساج احخماغاث غهذ -

 اإلاباششة لػالنتها هظشا اإلاؤظعت وجشنُت بخيشُـ تهخم قهي ؤلاداسة في نعم أهم ٌػخبر : عام مديز مساعد 1-1

 : في مهامها وجخمثل اإلاذًش و ألانعام باقي بين وضل خلهت حػخبر يما اإلاذًش مؼ

 . أغماله جىظُم في اإلاذًش معاغذة -

ش جهذًم -  .اإلاذًش إلى اإلاطالح مً الخهاٍس

ُ  اإلاعؤوُ نشاساث جىكُز-  .اإلاؤظعت في ألاو

 .مػه اإلاخػاملين باألشخاص الخاضت الاظخهباالث وغبـ اإلاذًش إلى اإلاىحهت اإلاٍاإلااث غلى الشد -

 خالُ مً ؤلاداسة لخذمت الذاخلُت الشنابت هظام وجهُُم بكدظ الذاخلي اإلاذنو ًهىم : الداخلي اإلادقق 1-2

 .اإلاىغىغُت العُاظاث غً الاهدشاف و الؿش و ألاخؿاء ونىع مىؼ

  :غلى بئششاقها وهزا اإلاؤظعت وأمً بعالمت غامت يهخم: الوقايت و آلامن 3-1 

 .اإلاؤظعت تهذد التي ألاخؿاس مً الىناًت و لألمً الػام البرهامج وحعُير جيشُـ-

 .الىخذاث وغماُ ألاحهضة و اإلامخلٍاث أمً غلى العهش و الحشاظت جىظُم -

-ً  .الطىاعي آلامً و الىناًت غلى الػماُ جٍٍى

 .البىاء مىاد وبُؼ إهخاج و بششاء جهىم: التوسيع و ؤلانتاج فزع 4-1

ؼ واهجاص ببىاء ًهىم: ؤلانجاس و البناء فزع 5-1 ؼ مً ؾيرها و العًٌ مشاَس  .الذولت مشاَس

 بىاء وجهىم ؤلاداسة مجلغ ؾٍشو غً والخاص الذولت مً ي آلاساع بششاء جهىم: العقاريت الترقيت فزع 6-1

ت الترنُت بطُؿت وبُػه العًٌ  )العًٌ إهخاج( الػهاٍس

 : إلى وجخكشع اإلاالُت اإلاطلحت غلى اإلاعؤوُ هى : الحساباث و اإلااليت مديز 1-7

 .اإلاخشحاث و للمذخالث اإلاالي والدعُير للمؤظعت اإلاالُت اإلايزاهُت بخخؿُـ تهخم : اإلااليت مصلحت _ 

 الششيت بها جهىم التي للػملُاث اإلاداظبُت الدسجُالث مخخلل اإلاداظب ًخىلى :الحساباث مصلحت _ 

 .) الدعذًذ الخدطُل، بُؼ، ششاء، (

 جهىم إر باإلاؤظعت الػاملين غً اإلاعؤولت الجهت وهي البششي  بالجاهب تهخم : البشزيت اإلاوارد مديزيت 8-1

 جهىم قهي الشواجب دقؼ الػهىباث، الترنُت، الخىظُل، خُث مً باإلاعخخذمين اإلاخػلهت ؤلاحشاءاث باجخار
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 .اإلاخاؾش مً الػمل مدُـ وجأمين لها الخابػت الكشوع و اإلاطالح غمل بدىظُم تهخم يما الػماُ، بشواجب

 . ؤلادارة مصلحت_2

 مً بالػامل اإلاخػلهت وهي الصحُت وجذسط للػامل الاحخماعي بالػمان تهخم : الاحتماعيت اإلاصلحت_3

 .جهاغذه نهاًت ؾاًت إلى للػمل بزله ًىم

هىم للمؤظعت الهاهىوي بالجاهب يهخم : النزاعاث مصلحت_4  .الهاهىهُت النزاغاث بدل ٍو

دذد الؿُاباث و الػماُ ومجمىع الػمل أًام بذساظت جهىم : ألاحور  مصلحت-5  ًذقؼ الزي الالصم آلاحش ٍو

   .غامل لٍل

بهم، ألاقشاد جىظُل ًخظ ما بٍل وتهخم : التكوين مصلحت_6  1"التربظ و بالخمهين تهخم يما وجذٍس
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1
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 والعناصز اإلاكونت لنظامها.   EDIMCOوظائف مؤسست  اإلابدث الثاني:

خطظ هزا اإلابدث للخػشف غلى وظائل اإلاؤظعت ويزا الػىاضش اإلاٍىهت لىظامها ويُل ًخم حػُين  

   اإلاىظكين .

 

 و الهدف منها. اإلاطلب ألاول : وظائف اإلاؤسست 

 بثالثة وظائف اساسية وهي:  EDIMCOتتميز مؤسسة 

 _ وظائف اإلاؤسست:1

ت وبُػها بالخهعُـ.  _ بىاء اإلاعايً و اإلادالث الخجاٍس

 _ بُؼ مىاد البىاء )ؤلاظمىذ، البالؽ .....(

 وؾيرها._ ضىؼ معخلضماث البُىث و اإلادالث مً أبىاب وهىاقز خشبُت 

 _  الهدف:2 

ً: وهى التزوٍذ بمعخلضماث ؤلاهخاج.  _ الخمٍى

ل اإلاذخالث إلى ؤلاهخاج.  _ ؤلاهخاج: وهى جدٍى

ل اإلاىخجاث إلى الضبائً.ر  _ الخىصَؼ: جطٍش

 

 العناصز اإلاكونت لنظام اإلاؤسست.اإلاطلب الثاني: 

 اإلاؤسست.: العناصز اإلاكونت لنظام :2-61الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلع ماديت                خدماث                                             

 اإلاؤسست وثائق :اإلاصدر  

 مشيض الهشاس

ت مىاسد مادًت  مىاسد بشٍش

ل  الخدٍى
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ومباوي( ويزلَ الىظائل الخٌىىلىحُت و _ اإلاىاسد اإلاادًت: هي الىظائل اإلاعخخذمت في الػملُت ؤلاهخاحُت)أالث 

 اإلاػلىماجُت.

ت: هي جلَ اإلاىاسد اإلاخمثلت في الؿانت الػػلُت و الزهىُت لػماُ اإلاؤظعت.  _ اإلاىاسد البشٍش

ػني الخيعُو بين مخخلل الػىاضش ألاخشي اإلاٍىهت  _ مشيض الهشاس: وهى اإلاٍلل بدعُير أوشؿت اإلاؤظعت َو

 للمؤظعت.

ل : وهى ها ل اإلاىاد ألاولُت الى ظلؼ مادًت أو غىطش الػمل اإلابزُو لخهذًم _ الخدٍى جج وشاؽ اإلاؤظعت لخدٍى

 خذماث ألاقشاد أو الجماغاث.

 

 اإلاطلب الثالث: سياست التوظيف لدى اإلاؤسست.

  يأي مؤظعت أخشي ظُاظت جدبػها مً أحل جىظُل غمالها.  EDIMCOإلاؤظعت  

  

 التوظيف.الفزع الاول: اإلازاخل ألاساسيت لعمليت 

لٍي جباشش مخخلل اإلاؤظعاث غملها غلى أيمل وحه ًجب ان جدخىي غلى غىطش اظاس ي وهى "

الػىطش البششي الزي ٌػخبر الػمىد الكهشي لٍل منها، خُث ان هجاخها ٌػخمذ بذسحت أيبر غلى مذي هجاغت 

في رلَ، وفي بدثىا  الاخير و ًجلب هزا الػىطش الحُىي واظخهؿابه .خُث حػخمذ اإلاؤظعاث غلى ؾشم مخخلكت

 يمثاُ غلى رلَ: EDIMCOهزا اسجأًىا ان هأخز مؤظعت 

خُث حػخمذ هزه الاخيرة في هزه اإلاهمت غلى مٌخب حشؿُل الُذ الػاملت الزي ًخلهى ؾلبا )سظالت ( مً هزه 

ًاهذ ضكخه.  اإلاؤظعت في خالت الاخخُاج الى مىظل مهما 

شحين لىُل هزا اإلاىطب خُث أنهم ًىغػىن جدذ الاخخُاس بػذ رلَ ًهىم هزا اإلاٌخب ببػث مجمىغت مً اإلاش 

ت والتي جهىم باخخباس مً هؤالء اإلاششحين الاحذس بيُل هزا  الزي حششف غلُه سئِعت اداسة اإلاىاسد البشٍش

 اإلاىطب خُث ان الاخخباس ًٍىن اما يخابُا او شكىبا.

شؿُل الُذ الػاملت جخػمً اإلاػلىماث بػذ أن ًخم اخخُاس اإلاىظل اإلاىاظب ًبػث بشظالت ثاهُت الى مٌخب ح

الخاضت باإلاششح الىاجح في الاخخباس وفي الاخير ًٍىن هزا اإلاىظل الجذًذ ملضما باخػاس ملكه الخاص وجهذًمه 

 1"الى اداسة اإلاؤظعت مً احل حػُِىه بػهذ مدذد اإلاذة

 

 

                                                      
البناء  معلومات صادرة عن مؤسسة  EDIMCO   مستغانم
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 الفزع الثاني: عمليت التكوين ومدة عقد العمل.

في غملُت الخىظُل غلى غهىد مدذدة اإلاذة في خالت حلب مىظكين  EDIMCOحػخمذ مؤظعت " 

ين خُث جٍىن مذتها ابخذاء مً ظىت وهطل يأنل جهذًش او جٍىن غلى خعب مذة الػمل اإلاؿلىب )مذة  اداٍس

اإلاششوع( لػماُ مً الذسحت الاولى )البىاء ، الذهان( اما قُما ًخػلو بمىغىع ججذًذ الػهذ مً غذمه قزلَ 

العلىى الزي ًخمخؼ به اإلاىظل او الػامل اثىاء مذة الػهذ اغاقت الى اإلاهاساث التي ًمخلٌها هزا  ٌػخمذ غلى

الاخير ، خُث ًخم ججذًذ غهذه في خالت الاهػباؽ وخعً العلىى باالغاقت الى اإلاشدود الجُذ الزي ًهذمه 

هذ ًكسخ غهذه نبل ان للمؤظعت وفي خالت الػٌغ ألي مىظل ًهىم بمجمىغت مً الؿُاباث و الخأخيراث ق

ا والثاوي يخابُا ، وفي خالت جٌشاس  ً الاُو ًٍىن شكٍى ًيخمي ورلَ ال ًٍىن بطكت مباششة واهما بمىده اهزاٍس

ين باإلاؤظعت  هكغ الخؿأ قاهه ًمشس الى اإلاجلغ الخأدًبي الزي ًٍىن مً أسبػت أشخاص: إثىان منهم اداٍس

ً  قهم مً ههابت الػماُ ومهمتهم الذقاع غً خهىم اإلاىظل. ومهمتهم الذقاع غً خهىم اإلاؤظعت اما الاخٍش

خُث ًخم دساظت و مىانشت الهػُت للخشوج بهشاس نهائي ًهض ي إما بئنالت هزا اإلاىظل أو مىاضلت غمله داخل 

 اإلاؤظعت.

 ً ً مىظكي الاداسة وؾالبا ما جٍىن مذة هزا الخٍٍى أشهش و  06يما جهىم هزه ألاخيرة بػملُت جٍٍى

ً"أًام في الشهش خُث ٌعمذ الهاهىن للم 5بمػذُ   1ىظكين باالظخكادة مً هزا الخٍٍى
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 .EDIMCO إلاؤسست اإلادافظت على ألاصول الثابتت في ودوره الداخلي التدقيق : الثاني اإلابدث

 إلنامت معخهل داخلي وشاؽ غً حػبر وهي اإلاؤظعت إلداسة جابػت داخلُت وظُكت الذاخلي الخذنُو ٌػخبر

ت الشنابت  اظخخذام خعً غلى الػمل أو ؤلاداسة جخؿلبه ما مؼ الىظام جىاقو مذي لخهُُم اإلاداظبت قيها بما ؤلاداٍس

 .إهخاحُت يكاءة أغلى ًدهو بما اإلاىاسد

 

 . EDIMCO ؤسستفي م الداخلي التدقيق جقديم : ألاول  اإلاطلب

 الاظخهاللُت مً يبير بهذس ًخميز قهى للمؤظعت الجُذ لعير ألاظاظُت الشييزة الذاخلي الخذنُو ٌػخبر"

ت معخىي  وغلى دوسٍت بطكت الخذنُو ًٍىن  خُث ومخميزة، حُذة بطكت مهمخه أداء مً ًمٌىه ما وهزا  اإلاذًٍش

 .للمؤظعت الخىظُمي الهٍُل في الذاخلي الخذنُو مٍاهت ًىضح الخالي الشٍل و قشوغها ومخخلل الػامت

 

 للمؤسست التنظيمي الهيكل في الداخلي التدقيق مكانت :3-64الشكل

 

 

 األوامر تلقي

 جقزيز جقديم

 

 

 اإلازاحعت

 

 .اإلاؤظعت وثائو غلى اغخمادا ت الؿالب إغذاد مً : اإلاصدر 

 

ش شٍل في ويخابتها الخذنُو بػملُت ًهىم الزي خاص مٌخب الذاخلي للمذنو أن الشٍل مً هالخظ  جهٍش

 .ألاخير في الػام للمذًش لخهذًمها

 

 

 العام اإلاديز

 الفزوع و أقسام باقي الداخلي اإلادقق
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 .EDIMCO باإلاؤسست الداخلي التدقيق عمليت مسار : الثاني اإلاطلب

 وهي للىخذة الذاخلي الهاهىن  غمً مدذدة خؿىاث أو أظالُب غبر بالىخذة الخذنُو غملُت حعُير

   :ًالخالي

 وقشع أهذاقها لخدهُو مىاظبا جشاه الزي الػمل بشهامج بخدذًذ اإلاؤظعت جهىم ظىت ًل بذاًت في  :التخطيط_ 

خ جدذًذ و باإلاشانبت للهُام الالصمت الىثائو بخدػير الذاخلي اإلاذنو ًهىم خُث الشنابت، مً ممًٌ نذس ايبر  جاٍس

 ًهىم الخذنُو غملُت مباششة وغىذ غلُه للمطادنت الػام اإلاذًش الشئِغ إلى الػمل بشهامج سقؼ لُخم اإلاشانبت،

 اإلاطلحت هزه جىاحه ظىف التي اإلاخاؾش إلاػشقت الخذنُو مدل هي التي الذاخلُت الشنابت هظام بخهُُم اإلاذنو

 التي الكترة في اإلاشاحػت وجٍىن  الػام، اإلاذًش مً بأمش ورلَ قجأة بمشانبت الذاخلي اإلاذنو ًهىم ؾالبا خُث

 .ألاخير هزا ًدذدها

ش بٌخابت الذاخلي اإلاذنو ًهىم اإلاهمت مً الاهتهاء وبػذ ُ  أولي جهٍش  هزا بػشع ًهىم و بها نام التي اإلاهمت خى

ش ت غلى الخهٍش  نذ التي الؿامػت الىهاؽ إًػاح و للمىاقعت اإلاشاحػت غملُت قيها أحٍشذ التي اإلاطلحت مذًٍش

 نذ الذاخلي اإلاشاحؼ إلى الخجشبت بذأث خُث اإلاطلحت مىظكي و الذاخلي اإلاشاحؼ بين جكاهم ظىء هدُجت جيشأ

شه في ألاخؿاء بػؼ ٌسجل  يخابت في الخالُت اإلاشخلت وجخمثل الػٌغ أو الىانؼ أسع غلى مىحىدة لِعذ جهٍش

ش  مباششة لُىحهه ، إجباغها الالصم الخىضُاث و اإلاالخظاث حمُؼ ٌشمل حهذه خالضت ٌػخبر الزي النهائي الخهٍش

 غام مذًش سئِغ العُذ إلى

 خُث الخذنُو مدل مطلحت إلى باالهخهاُ الذاخلي اإلاذنو ًهىم اإلاىاظب الخىنُذ اخخُاس بػذ :اإلايداني العمل_ 

 : ب ًهىم

ش مشانبت - ت الخهاٍس ش وجٍىن  ؤلاداسة لذي اإلاطالح لجمُؼ الشهٍش  الػام اإلاذًش سئِغ العُذ إلى وسخت لها الخهاٍس

 .) خاسحُت أو داخلُت (

 .الىثائو و اإلاعدىذاث ودساظت اإلاطلحت غً اإلاعؤولين مهابلت خالُ مً الػملُاث قهم -

 .اإلاماسظاث أقػل مؼ ومهاسهتها الػمالث في الذاخلُت الشنابت إحشاءاث يكاًت مذي جدذًذ -

 .الالٌتروهُت وؾير ؤلالٌتروهُت الىثائو مشانبت -

 .اإلاطالح لذي الخىظُم و الدعُير مشانبت -

ت مؼ الخذنُو غملُت وهخائج اإلاالخظاث ومىانشت الذاخلي الخذنُو معىدة إغذاد -  مً الخدهو و اإلاػىُت اإلاذًٍش

 .الىخائج مطذانُت مذي

خم وخلها اإلاهترخاث جهذًم خالُ مً اإلاشاًل خل مداولت -  غملُت أثىاء مالخظتها جم التي الىهاؽ جهعُم ٍو

 :أهىاع غذة إلى الذاخلي الخذنُو

 .وحذث إن نابُتالش  ؤلاحشاءاث جطمُم في الػػل _ ههاؽ
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 .وحذث إن الذاخلي الىظام بخؿبُو الالتزام غذم _ ههاؽ

 . اإلاطلحت جلَ في اإلاؿبهت ؤلاحشاءاث قاغلُت غذم _ ههاؽ

ش ههاؽ _   .اإلاماسظاث أقػل مؼ اإلاهاسهت خالُ مً للخؿٍى

 .اإلاالخظاث هزه غً الىاجج الخأثير أو للخؿش وجهُُم وضل _ 

 .اإلاالخظاث مػالجت بهذف الػامت لإلداسة اإلاهترخاث و الخىضُاث وجهذًم سأًه إغؿاء _

ش الذاخلي اإلاذنو ًهذم اإلاُذاوي الػمل بػذ :التوصياث و النتائج  غلى قُه ًىظ غام مذًش الشئِغ إلى نهائي جهٍش

 بالهُام ورلَ غام مذًش سئِغ ؾشف مً مىحهت الخىضُاث وجٍىن  اإلاشانبت دوسٍت أثىاء غليها اإلاخدطل الىخائج

 . وقشوغها اإلاؤظعت مطالح لجمُؼ باحخماع

 العىت مؼ الحالُت العىت باإلاهاسهت ورلَ العابو للػام باليعبت البُاوي بالخمثُل مهُمت جٍىن  الىخائج جهُُم

 العابهت .

 .اإلاؤسست في الداخلي اإلادقق يواحهها التي اإلاشاكل اإلاطلب الثالث:

 أغماله هخائج ًشي  أن ًمٌىه خُث يبيرة ويكاءة قػالُت بٍل مهامه ًؤديها أن الذاخلي اإلاذنو ٌععى

 آلاخُان بػؼ في ًكهذه ما وهزا مهمخه جأدًت في ضػىباث ًىاحه أهه ٌػني ال هزا مً إال الىانؼ أسع في مجعذة

 :هي اإلاؤظعت في الذاخلي اإلاذنو ًىاحهها التي اإلاشاًل بين ومً ألاداء، في جشييزه

 اإلاؤظعت داخل حاظىط أهه غلى الذاخلي للمذنو ًىظشون خُث اإلاىظكين بػؼ لذي الخاؾئ _ الاهخهاد

 .به للىشاًت أخؿاء غً قهـ ًبدث مهمخه جأدًت وغىذ

 وثائو بؿلب الذاخلي اإلاذنو ًهىم )الحاالث ( آلاخُان بػؼ في خُث اإلاػلىماث خٌت في الشذًذ _ البـء

 في إيماله وغذم غمله في ؤلاغانت إلى ًؤدي ما وهزا حذا بؿُئت بطىسة ًخم ورلَ قدطها أحل مً وسجالث

 .الذاخلي الخذنُو قػالُت دسحت مً ًىهظ ما وهزا مدذدة قترة

 حهذ ببزُ ًجػله ما وهزا اإلاؤظعت أنعام ًاقت جذنُو غً اإلاعؤوُ وهى اإلاؤظعت في واخذ مذنو _ وحىد

 1"هخائج مً إلُه ًطبىا ما إلى بلىؽ أحل مً وونذ يبير
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 اإلاؤسست. خمايت أصول  في و الزقابت الداخليت  الداخلي التدقيق زابع : جكامل ال اإلاطلب

مً أحل خماًت أضُى اإلاؤظعت مً مخخلل أهىاع الؿش والخالغباث جخٍامل وظُكت الخذنُو مؼ  

 الشنابت الذاخلُت قُما بُنهما .

 الاصول : اقتناءطزيقت -1

ُ حػخمذ اإلاؤظعت في انخىائها  غلى مطلحت مخخطت جهىم بذساظت الاخخُاج ويزا اخخُاساث  لألضى

هت الذقؼ .....الخ .  الششاء ونُام بالخكاوع مؼ اإلاىسدًً غً الىىغُت ،العػش ،ؾٍش

  نظام الاهتالك اإلاتبع :-2

جي في نُمت ألاضُى الثابخت الهابلت لالهخالى هدُجت  ٌػشف الاهخالى غلى أهه الىهظ الخذٍس

 ؽ ،ٌعاغذ الاهخالى غلى نُام الششيت بػملُت باظدبذاُ ألاضُى  .الظخخذامها في اليشا

 : حػخمذ مؤظعت التربظ غلى الاهخالى الخؿي ،وفي ما ًلي غشع جؿىس اهخالى الخثبُخاث باإلاؤظعت
 

 2115-2111جطور التثبيتاث من  :1-67الجدول رقم          

U:KDA 

 ُ  الاضى

 العىىاث

 الصافي الخام

2011 3076188.00 1543309.00 

2012 3155861.00 1567443.00 

2013 3217985.00 1518433.00 

2014 3221613.00 1459736.00 

2015 3160114.00 1405785.00 

 

 اإلاصدر :وثائق اإلاؤسست
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شحؼ رلَ الى :التعليق :  هالخظ حؿير في حجم مبالـ ألاضُى مً ظىت الى اخشي  ٍو

 .اإلاؤظعت ألضُى حذًذةايدعاب  -

-  ُ  .جىاُص اإلاؤظعت غً بػؼ ألاضى

 مً واحب اإلاذنو الذاخلي هىا الخأيذ مً ما ًلي :

 .قدظ ومشاحػت أمش الششاء-

 .مشاحػت بُاهاث الكاجىسة-

- ُ  .مشاحػت بُاهاث مدػش الاظخالم ألاضى

 .الخأيذ مً الىحىد اإلاادي ألضل-

  

 حدول جطور الاهتالكاث :2-68الجدول رقم 

U                       :KDA  

 2015 2014 2013 2012 2011 العىىاث

ع ى مجم

ًاث  الاهخال

45474.00 57148.00 11207.00 101874.00 91068.00 

 اإلاصدر: وثائق اإلاؤسست.

 التعليق

شحؼ لالاهخالى مً ظىت اسؾم أن اإلاؤظعت حعخخذم هظام الاهخالى الثابذ إلى ان هىاى حؿير مبلـ  ى اخشي ٍو

 الى :

 .بذاًت اخدعاب الاهخالى لألضُى الجذًذة-

 .الخىنل غً اخدعاب الاهخالى لألضُى التي جم الخىاُص غنها -

 

 ًهىم اإلاذنو الذاخلي  في اإلاؤظعت بماًلي :

 .ًل أضل غلى خذا اهخالىبكدظ  -

 .جصحُذ ألاخؿاء التي ًخم ايدشاقها -
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هت ؤلا الخأيذ مً  - هت وحػشف غلى أظباب الخؿُيرالاغخماد غلى ؾٍش  .هخالى الخؿي أو جم حؿُير الؿٍش

 .هى ظاهش في الحعاباث الخخامُت الهُام بمؿابهت أغباء الاهخالى في دقتر أظخار مؼ ما -

 
ُ صيانت الاصول -3  : هي الػملُت التي جخم بشٍل دوسي بهذف اإلاداقظت غلى الاضى

كها في ًهىم اإلاذنو الذاخلي   هىا بالخأيذ مً نُام اإلاؤظعت بالطُاهت لهزه الاضُى وجدمُل مطاٍس

 .العىت التي نامذ بها
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 خالصة: 

نملؤسسة تعتمد على ننام رقايب حمكم من خالل نإلجرنءنت و نلسياسات  ظحننا ننمن خالل تربصنا ال
 . نملتبعة و نليت هتدف من خالهلا على توفري مستوى معقول من نلضمانات

كما متثل نألصول نلثابتة يف نملؤسسة نلعنصر نلرئيسي يف نشاطاهتا باعتبارها مؤسسة صناعية ،هلذن فهي 
من نملخاطر نليت قد تتعرض إليها باالعتماد على نلتدقيق نلدنخلي وهذن من تعمل على توفري هلا  أقصى محاية 

 أجل ضمان نستمرنريتها ومزنولة نشاطها .
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 الخاثمة العامة

 

ٌعحبر الحدكيم الداخلي هىعا مً ؤلاجزاءات الزكابة التي ًحم مً خاللها فحص وثلييم هفاءة وهفاًة 

الزكابة ًلىم بمطؤولية الححلم ؤلاجزاءات الزكابية ألاخزي .لهذا اعحبر الحدكيم الداخلي بؤرة الترهيز في الهييل 

مً كدرة بلية أدوات الزكابة على الحماًة اإلاادًة لألصٌى و الحأهد مً ضالمة البياهات اإلاالية وجشجيع الالتزام 

ة ورفع الىفاءة الخشغيلية .  بالطياضات ؤلاداٍر

دًمة لها مً مجزد وكد ثطىرت هذه الىظيفة هثيرا في الىصف الثاوي مً اللزن اإلااض ي وجغيرت الىظزة الل 

 محصيد لألخطاء و الاهحزافات إلى أداة فعالة في خدمة ؤلادارة.

ش ضيطزة ؤلادارة  ز هظام الزكابة الداخلية وجعٍش حيث أصبح وظيفة الحدكيم الداخلي جطاهم  في ثصميم وثطٍى

ا والحماًة منها على الشزهة أو ثدعيم ما ٌطمى بحىهمة الشزوات وهذلً اإلاطاهمة في ثلييم وإدارتها إلاخاطزه

وثلدًم اإلاشىرة في ماهية الطبل ألاهجع إلدارتها وهذلً كياص هفاءة اضحخدام اإلاىارد اإلاحاحة وثلييم ألاداء 

والفاعلية وبالحالي اإلاطاعدة في ثحليم أكص ى درجات الىفاءة في إدارة اإلاشزوعات الاكحصادًة مما ٌعشس فزص 

 .هذه ألاخيرة في الاضحغالٌ ألامثل للمىارد 

 

 نتائج اختبار الفرضيات : .1

 الفرضية الاولى :

 خاطئة الحدكيم الداخلي وظيفة هباقي الىظائف في اإلاؤضطة. - 

الحدكيم الداخلي ًخحلف عً باقي وظائف اإلاؤضطة مً حيث الطبيعة واإلاهام فهى  وظيفة مطحللة عً بلية  

 ألاوشطة و العمليات التي ثخظع لفحص والحلييم .

 الفرضية الثانية :

 ثلييم الزكابة الداخلية مً مطؤوليات الحدكيم الداخلي  صحيحة . -  

 الفرضية الثالثة :

 ألاصٌى الثابحة وضيلة جطاهم في وشاط اإلاؤضطة . صحيحة  -

 فاألصٌى الثابحة  العىصز الزئيس ي في اإلاؤضطة ومحزن اليشاط فيها . 

 

 :أهم النتائج  .2

ز هظام ٌعد الحدكيم الداخلي مً أهم الىظائف _  التي ثزثىش عليها اإلاىظمات، إلاا له مً أثز في ثصميم وثطٍى

الزكابة الداخلية وكياص وثلييم هفاءة اضحخدام اإلاىارد اإلاحاحة، وهذلً اإلاطاهمة في ثلييم وإدارة اإلاخاطز، 
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 اءوللد اسدادت الحاجة إلى وظيفة الحدكيم الداخلي مع اسدًاد الفظائح اإلاالية التي هشت عددا مً هبر 

 .الشزوات في العالم 

ة لالكتراح الححطيىات الالسمة إلدخالها ._    الحدكيم الداخلي وظيفة اضخشاٍر

ز_   .وظيفة الحدكيم جشمل الفحص   إلاخحلف أهظمة الزكابة الداخلية ثم الححليم ثم الحلٍز

اجزاءاتها الاضاضية التي جعمل الحدكيم الداخلي هى العىصز اإلاهم في ثلييم الزكابة الداخلية ومزاكبة ثىفيذ  _ 

 .على الفعالية في الاداء

العىصز الزئيس ي في وشاطاتها باعحبارها مؤضطة صىاعية ،لهذا  EDIMCOثمثل ألاصٌى الثابحة في مؤضطة _ 

فهي جعمل على ثىفير لها  أكص ى حماًة مً اإلاخاطز التي كد ثحعزض إليها باالعحماد على الحدكيم الداخلي وهذا 

تها ومشاولة وشاطها  . مً أجل طمان اضحمزاٍر
 

 :ثوصيات واقتراحات .3

ارات الدورٍة ليطد وافية ، حتى ًيىن  الفهم مً ألافظل أن ًيىن للمؤضطة مدكم داخلي  - دائم فيها فالٍش

 الجيد لىظام العمل وهذا ما ًللل الخطأ و الحالعبات . 

ً الجيد للعماٌ في مجاٌ اضحخدام آلاالت الجدًدة وهذا الاضحعاهة باإلطارات في الخشغيل  -  و الصياهة.ثيٍى

 ًحم الحجاوب بين العماٌ واإلادكم. ثىعية عماٌ اإلاؤضطة بمغشي عملية الحدكيم حتى_ 

 اضحغالٌ عملية الحدكيم في اإلاحافظة على أصٌى الىحدة. _ 

 

 آفاق البحث:  .4

وثحمثل أفاق البحث في  اإلاحافظة على اصىٌ اإلاؤضطةفي  الداخلي  ثم الحطزق في هذا البحث إلى دور الحدكيم

ز ثزشيد كزارات باإلاؤضطة، باعحبار الدور اإلاهم  الداخليثىطيح أهمية الحدكيم  والفعاٌ الذي ًلعبه في ثطٍى

 اإلاؤضطة ومياهحه الهامة فيها. 
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 قائمة املراجع :

 

 :باللغة العربية الكتب _ 1

 ،از الجامؾيتأمين الظيد أحمد لطفي ،دزاطاث مخلدمت في املساحؾت وخدماث الخأكد  ،د_     

 ، 0ط  .0202، إلاطكىدزيت

 الداخلي بين الىغسيت والخطبيلي وفلا ملؾاًير الخدكيم الدوليت ،خلف هللا الىازداث ،الخدكيم _  

 .0224،ألازدن ،0ليؼس والخىشيؿ ،طمؤطظت الىزاق ل

IIA _ًخلف ؽبد هللا الىازداث ،دليل الخدكيم الداخلي وفم املؾاًير الدوليت الصادزة ؽ 

 .0202،ؽمان ألازدن ،0،مؤطظت الىزاق لليؼس والخىشيؿ ،ط

 .0،0200وآخسون، أصىل املحاطبت، داز املظخلبل لليؼس والخىشيؿ، ؽمان، ألازدن،ط_  خليل السفاعي 

_ محمد زاض ي ،محاطبت ألاصىل، داز الخؾليم الجامعي، كليت الخجازة، حامؾت طىطا، الاطكىدزيت، 

 .0200مصس، 

حمد فضل مظؾد، دزاطت مخؾملت في جدكيم الحظاباث، داز املؾسفت لليؼس والخىشيؿ، ؽمان، _ م

 .0227زدن، الا 

محمد الظيد طساًا ،أصىل وكىاؽد املساحؾت و الخدكيم الؼامل ،املكخب الجامعي الحدًث _  

 .0225، 0،إلاطكىدزيت ،ط

 .0200،ؽمان ،0شمصم هاػسوث ،ط حامد طلبت أبى هيبت ،أصىل املساحؾت،_ 

حيدز محمد بني ؽطا، مفاهيم اطاطيت في كياض ألاصىل الثابخت، داز اليؼس والخىشيؿ، ؽمان،  _

 .0225ألازدن، 

طامي محمد الىكاد ، جدكيم الحظاباث ، مكخبت املجخمؿ الؾسبي لليؼس والخىشيؿ ، ؽمان، ألازدن،  _ 

0202. 

، 0ػازؼ شكسيا غىيم ،ط62الجامؾيت طازق ؽبد الؾال حماد ،مىطىؽت مؾاًير املساحؾت ،الداز _  

0222. 

 ؽبد الفخاح محمد الصحً، أصىل املساحؾت، الداز الجامؾيت لليؼس والخىشيؿ، الاطكىدزيت، مصس،_ 

0227.  

 

 رات:ـــــــــــــــــــــــــاملذك_ 2

 

أهىز مصطفى حظً، جصميم هغام املىحىداث الثابخت بما ًيسجم مؿ هغام الاحصاءاث املاليت _ 

 .0205،  53الحكىميت. دزاطت جطبيليت في الكليت الخلىيت الادازيت، بغداد، الؾدد

املالي ،مركسة  املحاطبي الىغام وفم الخثبيخاث وجلييم أوكاس ي حكيمت، طؾدي طميرة، حسجيل_ 

 . 0203ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت البىيسة، ،
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 الىغام جبني الجصائس  عل في امللمىطت وغير امللمىطت للمىحىداث املحاطبيت الهادي كسيسة، املؾالجت_ 

 ،0203الجدًد. مركسة ملدمت الطخكمال ػهادة املاطتر، حامؾت الىادي، املالي املحاطبي

املالي ،مركسة  املحاطبي الىغام وفم الخثبيخاث وجلييم أوكاس ي حكيمت، طؾدي طميرة، حسجيل_ 

  0203ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت البىيسة، ،

 الىغام جبني الجصائس  عل في امللمىطت وغير امللمىطت للمىحىداث املحاطبيت الهادي كسيسة، املؾالجت_ 

 ،0203الجدًد. مركسة ملدمت الطخكمال ػهادة املاطتر، حامؾت الىادي، املالي املحاطبي

ؽائؼت،  دوز الخدكيم الداخلي في جحظين ألاداء املالي للمؤطظاث املصسفيت، مركسة   بلؾالم_ 

  .0203ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت وزكلت،  

بلؾالم مظلم ،املؾالجت املحاطبيت لألصىل الجازيت و الغير حازيت بين الىغام املحاطبي املالي و _ 

 2015مركسة ملدمت الطخكمال ػهادة املاطتر، حامؾت وزكلت، املؾاًير املحاطبي الدوليت. 

بلىكسيف حىان ،السكابت الداخليت ودوزها في الحفاظ ؽلى أصىل املؤطظت، مركسة جخسج لىيل _ 

 ..0204ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة، 

فاطمت الصهساء، دوز السكابت الداخليت في جحظين ألاداء املالي للمؤطظت الاكخصادًت، مركسة  بىبسكت_ 

 .0205ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة،

_ بساهمت كنزة ،دوز الخدكيم الداخلي في جفؾيل حىكمت الؼسكاث ،مركسة ملدمت لىيل ػهادة 

 .0205الجصائس ، ميؼىزة ،املاحيظتر ،

_ بىكابت شييب ،الخدكيم الخازجي وأثسه ؽلى فؾاليت الاداء في املؤطظت الاكخصادًت، مركسة ملدمت 

 0200لىيل ػهادة املاحيظتر ،ميؼىزة ،الجصائس ،

بً طالم حفيغت ، دوز الخدكيم الداخلي في جلييم أداء املؤطظت، مركسة ملدمت لىيل ػهادة _ 

 .0204ة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىز 

_ جىادي طليمت، مدي جأثير الخدكيم الداخلي ؽلى كفاءة هغام السكابت الداخليت، مركسة ملدمت 

 . 0203ضمً مخطلباث ػهادة ماطتر، حامؾت مظخغاهم ، 

 ػىاد "املؾالجت املحاطبيت لإلًساداث و الىفلاث وفم الىغام املحاطبي املالي، ملدمت الغني ؽبد_ 

  0205_0200اللیظاوع ،حامؾت وزكلت،  ػهادة مخطلباث الطخكمال

 املحاطبي الىغام وفم ) الخثبيخاث ( الجازيت غير لألصىل  املحاطبيت ؽبد الكامل بً ؽمس، املؾالجت_  

 ، 0202مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت الىادي، .SCFاملالي 

الاداء داخل املؤطظت. مركسة ؽثمان ؽبد اللطيف،  دوز الخدكيم الداخلي في جحظين السكابت و _ 

 .0203جخسج لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة 

محمد باطى ، دوز الخدكيم الداخلي في جفؾيل إدازة مخاطس الائخمان املصسفي، مركسة ملدمت لىيل _ 

 . 0202ػهادة املاطتر، حامؾت وزكلت ، 

_ خياط الجياللي، الخدكيم الداخلي ودوزه في الحفاظ ؽلى ممخلكاث املؤطظت، مركسة جخسج لىيل 

 ، 0227ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم،
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طائد هبيل طليم غياضه، مركسة ملدمت اطخكماال ملخطلباث الحصىل ؽلى دزحت املاحظخير، كليت _ 

 ،0226الخجازة، الجامؾت الاطالميت، غصة، فلظطين، 

مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر ، _ طؾاد لحلىحي، دوز الخدكيم الداخلي في اجخاذ اللسازاث املاليت

 0205-0204،،حامؾت محمد خيضس ، بظكسة، 

حمى أميىت ، الخدكيم الداخلي ودوزه في الحفاظ ؽلى ممخلكاث املؤطظت، مركسة جخسج ملدمت _ 

 . 0205ىزة.لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼ

املؤطظت  في للخثبيخاث املحاطبي الخدكيم و الداخليت خالدي كلثىم، طماز زػيدة ،السكابت_ 

 0203الاكخصادًت، مركسة جخسج لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت بظكسة، 

حلىل هبيل، الخدكيم الداخلي ومدي جأثيره ؽلى فؾاليت ألاداء املالي، مركسة ملدمت لىيل ػهادة _ 

 .0204حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة، املاطتر، 

كىداغ ؽبد الحميد ،أثس الخدكيم الداخلي ؽلى اداء املؤطظت. مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر ، _ 

 0205 حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة

 هغم عل في الداخليت السكابت هغام وكفاءة فاؽليت ؽلى الداخلي الخدكيم أثس _  ػمالل هجاة ،جلييم

 ،0202مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت الجصائس ، .املحاطبيت املؾلىماث

،  اكخصادًت أهداف وجحليم ممخلكاث حماًت بين الداخليت املساحؾت ػهيدة ًىطف املهدي ، "فؾاليت_ 

 .0204مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت مظخغاهم، غير ميؼىزة، 

 الاكخصادًت . مركسة املؤطظت في ألاداء جلييم في املاليت الداخليت املساحؾت طؾاد، دوز  مؾمس ػدزي _ 

 ، ،0227_0226املاحظخير، حامؾت بىمسداض،  دزحت لىيل ملدمت

_ ًىطف طؾيد ًىطف، دوز وعيفت الخدكيم في ضبط ألاداء املالي وإلادازي، مركسة مكملت للحصىل 

  ،.0225ؽلى دزحت املاحظخير، فلظطين، 

ؽابد، دوز الخدكيم الداخلي في جلييم الاداء املالي للمؤطظت ،مركسة ملدمت لىيل _  مىطاوي أحمد 

 ،0203-0202ػهادة املاطتر، مظخغاهم، 

ًخلف ضياء الدًً ،الاحساءاث املخبؾت لخحليم الاصىل الثابخت واملخداولت مً طسف محافػ _ 

   2016حامؾت ططيف، مركسة ملدمت لىيل ػهادة املاطتر، الحظاباث،

مركسة جخسج دوز املساحؾت املحاطبيت الداخليت في جحظين ؽمليت اجخاذ اللساز املالي، . لىحاوي ؽصيص _ 

  .0200لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت  ملياهت،  

، مركسة جخسج  وحدان ؽلي أحمد ،" دوز السكابت الداخليت واملساحؾت الخازحيت في جحظين الاداء_

 . 0202ت ، لىيل ػهادة املاطتر، حامؾت  ملياه
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،دوز املساحؾت الداخليت في جلىيم ألاداء املالي ،مجلت الؾلىم الاكخصادًت ،  محمد محجىب إًمان_ 

 ، 0204،،ؽمادة البحث الؾلمي ،05الؾدد 

 

ؽبد الىهاب احمد ؽبد هللا مظؾىد ؽياغ ، دوز السكابت الداخليت في زفؿ الاداء املالي، محاطب _ 

  0202وباحث في الخمىيل، حامؾت الىاصس،كاهىوي 

 

 

 

 8 مىاكؿ ألاهترهت-2

_https://univ_malyana.dz   

  _ http://dspace.univ-biskra   

  _http://www.univ-constantine2.dz _ 

http://dspace.univ_boumerdace.dz_ 

https://univ_malyana.dz_ 

https://bu.umc.edu.dz_ 

chlef.dz-http://dspace.univ_ 

/dspace.univ_bisakra.dz https:/_ 

https://dspace.univ_ _ 

https://bu.univ_ouargla.dz_ 

https://despace.univ_bouira.dz _ 

edu.com-http://www.al_ 

http://journals.sustech.edu/  _       

https://bu.univ_ouadi.com_ 

 

https://univ_malyana.dz/
https://univ_malyana.dz/
https://univ_malyana.dz/
https://univ_malyana.dz/
https://bu.umc.edu.dz/
https://bu.umc.edu.dz/
http://dspace.univ-chlef.dz/
http://dspace.univ-chlef.dz/
https://dspace.univ_ouaragla.dz/
https://dspace.univ_ouaragla.dz/
https://bu.univ_ouargla.dz/
https://bu.univ_ouargla.dz/
https://despace.univ_bouira.dz2015/
https://despace.univ_bouira.dz2015/
http://www.al-edu.com/
http://www.al-edu.com/

