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 إلتمام قي�وفت على

 .متق�ال

  علي تبخل لم التي "درقاو� أسماء

 أجلمن  المتواصل عطائهم و المستمرة

   كل وإلى ، التربص على

 . بعید من أو قریب

  

  الحمد � والش�ر � أوال وأخیرا

على أش�رك و ف�ه، م�ار�ا طی�ا �ثیرا حمدا ر�ي

متق�ال نافعا عمال ��ون  أن أرجوا هذاالعمل،

درقاو� أسماء" ةاألستاذ إلى االحترام و التقدیر و الش�ر

 .اوإرشاداتھ ابتوجیھاتھ

المستمرة تضح�اتهم على �ثیرا أش�رهم المناقشة

 .الطل�ة توج�ه و إرشاد

على المشرف األستاذ إلى التقدیر و �الش�ر أتقدم

 .مستغانم میناء

قریب من العمل ھذا إنجاز في ساھم من كل

  

 

  

  

  

  

ر�ي أحمدك

الش�ر بجز�ل أتقدم

المناقشة لجنة أعضاء إلى

                 

أتقدم �ما             

میناء مؤسسة عمال    

                  

كل وإلى          

  



  

  

  ٕاىل ٔ�مجل وردة ٔ�نب�هتا هذه أ�رض الطیبة

  ٕاىل ٔ��ىل ٔ�ملاصة يف ح�ايت

  ٕاىل الشمعة اليت ٔ�حرقت نفسها عن طیب �اطر لتنري درب

  ٕاىل س�ندي الصامت رمز احلب وم�بع احلنان ٔ�يم الغالیة ح�ايت 

  ٕاىل ا�ي ٔ��رمين حبمل امسه

  ٕاىل ا�ي اكن يل درع أ�مان ٔ�حمتي به من �در الزمن

  من یتعب لرن�ح و�شفي ل�سعد ٕالیك ٕاىل

  ٔ�يب جزاك هللا �ريا

  "  یوسف"زو� ومرها حبلوها احلیاة ينشارك�  من ٕاىل  

 العز�زة و ٕاخويت حفظهم هللا و لك العائ� �اصة م�ال، يتخٕاىل �ٔ و 

 .�ائ� زو�ٕاىل ،و ٕارساء،مالك،هاجر والك�كوت دمحم ٕاسالم

  

  ٕاىل لك أ�صدقاء 

  .لساينمن وسعهم قليب ومل یذ�رمه  لك و
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Audit de la Paie - Personnel 
 
 

 
 
 

Questionnaire  
 

L’objectif de ce questionnaire vise à s’assurer que : 
 

A. S'assurer que les séparations de fonctions sont suffisantes. 

B. S'assurer que toutes les charges et recettes relatives au personnel sont 
enregistrées (exhaustivité). 

 

C. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont réels. 

D. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont correctement 
évalués. 

 

E. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont correctement 
imputés, totalisés et centralisés. 
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A. S'assurer que les séparations de fonctions sont suffisantes. 

Fonctions 
Personnel concerné 

  

 

1     Approbation des entrées ou sotties de personnel 

2 Détermination des niveaux de rémunérations 

3 Autorisation des primes 

4 Mise à jour du fichier permanent 

5 Approbation des heures travaillées 

6 Préparation de la paie 

7 Vérification des calculs 

8 Approbation finale de la paie après sa 

préparation 

9 Préparation des enveloppes de paie 

10    Distribution des enveloppes 

11 Signature des chèques ou virements de salaires 

12    Rapprochement de banque du compte bancaire 

réservé aux salaires 

13    Centralisation de la paie 

14 Définition des dossiers individuels du personnel 

15   Comparaison périodique du journal de paie avec 

les dossiers individuels 

16   Autorisation d'acomptes ou avances 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 
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B. S'assurer que toutes les charges et recettes relatives au personnel sont 
enregistrées (exhaustivité). 

 

QUESTIONS 
REPONSES 

OUI NON OBSERVATIONS 
 

1. Les salaires sont-ils réglés sur un compte 
bancaire distinct ? 
 

Si oui, l'apurement de ce compte est-il 
régulièrement vérifié par une personne 
indépendante de la paie? 
 

2. Existe t-il une liste : 

a) des différentes retenues à effectuer sur les salaires 
(régimes sociaux) ? 

 

b) des primes et avantages divers accordés au 
personnel ? 

 

c) Si oui, ces listes précisent-elles la périodicité des 
règlements ? 

 

d) Sont-elles utilisées pour provisionner les charges 
correspondantes ? 

 
3. Si ces données sont incluses dans le fichier 

permanent  informatique, le fichier est-il 
régulièrement mis à jour ? 
 

4. Les différentes charges sont-elles rapprochées 
des bases  régulièrement ? 

 
5. Le total du journal des salaires est-il 

rapproché avec celui du mois précédent et 
l'écart expliqué ? 

 
6. S'assure t-on que toutes les modifications aux 

données permanentes de la paie sont saisies ? 
 
7. Les informations nécessaires pour le calcul 

des congés payés restant : 
 

a) sur la période antérieure 
b) sur la période en cours 

 

sont-elles tenues par le service paie ? 
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10. Le service paie a t-il les moyens de vérifier : 

a) qu'il est informé de toutes les absences ? 

b) qu'elles sont toutes répercutées sur les salaires ? 
 

 
C. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont réels. 
 

QUESTIONS 
REPONSES 

OUI NON OBSERVATIONS 
 

1. Existe t- il un fichier du personnel contenant, 
pour chaque employé : 

 

a) photo ? 

b) spécimen de signature ? 

c) situation de famille ? 

d) date d'engagement ? 

e) détail des rémunérations et retenues à effectuer? 
 

f) contrat de travail? 

g) pensions et indemnités ducs ? 

 
2. Les opérations suivantes sont-elles soumises 

à l'autorisation d'un responsable : 
 

a) embauche ? 
b) renvoi ? 
c) modification de salaire ? 
d) octroi de prêt ? 

 
3. Les données permanentes du fichier 

informatique paie sont-elles régulièrement 
rapprochées du fichier individuel ? 

 
4. L'accès au fichier du personnel est-il 

protégé :  
 

a) fichier manuel ? 
b) fichier informatique ? 

 
5. Les modifications au fichier servant à la 

préparation de la paie sont-elles : 
 

a) Identifiées ? 
b) approuvées par un responsable ? 
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6. Le total des heures payées est-il rapproché 
avec le total des heures travaillées ? 

 
7. Les comptes d'avances, prêts... sont-ils 

régulièrement : 
 

a) confirmés avec les bénéficiaires ? 

b) rapprochés de la liste du personnel ? 

 
8. Lorsque des salaires sont payés en espèces : 

a) vérifie-t-on l'identité du bénéficiaire ? 

b) les salaires non réclamés font-ils l'objet d'un 
contrôle particulier ? 

 

9. Lorsque les salaires sont payés par virement, 
exige t-on un relevé d'identité bancaire pour 
toute modification des coordonnées 
bancaires ? 

 
10. Si des salaires sont payés à des tiers autres 

que l'employé, exige t-on une procuration 
écrite ? 

 

 
D. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont 

correctement évalués. 
 

QUESTIONS 
REPONSES 

OUI NON OBSERVATIONS 
 

1. Les fiches de paie font-elles l'objet d'un 
contrôle indépendant, au moins par sondage, 
permettant de vérifier que les bases et taux 
utilisés sont corrects de même que les 
calculs ? 

 
2. Les charges connexes aux salaires sont-elles 

périodiquement rapprochées des bases ? 
 
3. Le chiffre d'affaires servant de base aux 

commissions est-il rapproché du chiffre 
d'affaires comptable ? 
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4. Les provisions pour charges à payer sur 
salaires sont-elles rapprochées des charges 
réelles ? 

 

5. Si des comparaisons sont faites par 
ordinateur, les variations anormales détectées 
font-elles l'objet de recherches et de 
correction ? 

 

 
E. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont 

correctement imputés, totalisés et centralisés. 
 

QUESTIONS 
REPONSES 

OUI NON OBSERVATIONS 

 

1. L'imputation des écritures de charges et 
produits relatifs à la paie fait-elle l'objet d'un 
contrôle indépendant ? 

 
2. Ce contrôle porte-il sur les imputations en : 

a) comptabilité générale ? 

b) comptabilité analytique ? 

Les charges connexes aux salaires sont-elles 
périodiquement rapprochées des bases ? 

 
3. La totalisation du journal de paie est-elle 

périodiquement contrôlée ou le logiciel 
testé ? 

 
4. Les livres suivants sont-ils tenus à jour : 

a) livre de paie coté et paraphé ? 

b) livre d'entrées et sorties de personnel ? 

c) livre de main-d’œuvre étrangère ? 

 
5. Si les contrôles sont faits par informatique, 

les rejets font-ils l'objet d'un suivi pour 
vérifier leur retraitement ? 
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    اخلامتة  

 كرب مع خاصة عليها للحفاظ تسعى فهي ممتلكا�ا حلماية كبرية أمهية �عطاء االقتصادية املؤسسات تقوم

 كل مبتابعة املؤسسة تقوم وحىت واستمرارها، بقاءها ضمان إىل ذلك يؤدي و�لتايل أنشطتها، وتداخل حجمها

 من نوعا األخرية هذه تعترب حيث ، الداخلية �ملراجعة كبريا اهتماما تويل أن عليها وجب ومهامها أنشطتها

 �دف األخرى الرقابية اإلجراءات وفعالية كفاءة مدى وتقييم فحص طريق عن تتم اليت الرقابية اإلجراءات

 واملعلومات والتوصيات والتقييم التحليل خالل من بكفاءة وليا�م مسؤ أداء يف املؤسسة داخل األفراد مساعدة

 مراجعتها،  مت اليت �ألنشطة تتعلق اليت

 ألعمال ستمرةامل تابعةامل أجل من الداخلية للمراجعة خلية تضع الكربى االقتصادية ؤسساتامل من ريالكث أن فنجد

 على يعتمد كما. والقرائن األدلة جمموعة على يعتمد هفإن هلعمل ه�ديت أثناء الداخلي راجعامل أن إذ ، ؤسسةامل

 ومن اإلمجال، أو التفصيل حيث من راجعةامل لرب�مج األساسية اخلطوات حتديد جمال يف الداخلية الرقابة نظام

 الرقابة نظام ضعف أو قوة مدى على ذلك ويعتمد ،الكامل أو اجلزئي األسلوب إتباع يستطيع كان إذا ما حيث

 .املؤسسة يف الداخلية

 يف ةالداخلي راجعةامل بعملية املتعلقة األهداف حتقيق من ميكن فعاال، أسلو� ةالداخلي راجعةامل إجراءات متثلحيث 

 من يتسىن اليت األحداث إلثبات الكفيلة الوسيلة وحتديد عمل ملف تكوين راجعامل على متلي إذ ،امعايريه ظل

 إىل النتائج وتقدمي املؤسسة مستوى على املتواجدة والضعف القوة نقاط وحتديد والغش، األخطاء كشف ورائها

  .منح املؤسسة ميزة تنافسية  يف املساعدة أجل من العامة اإلدارة

 الفرضيات �ختبار خاصة نتائج إىل توصلنا الثالثة، فصوله يف املوضوع جوانب ملختلف وحتليلنا معاجلتنا عدفب

  .االقرتاحات من جمموعة مع عامة، ونتائج
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  :الفرضيات اختبار نتائج

 النظرية الدراسة خالل من نتائج إىل التوصل مت فقد البحث، هذا بداية يف اقرتاحها مت اليت للفرضيات �لنسبة

  :يلي كما لبحثنا والتطبيقية

 وترشيد األداء حتسني على تساعد االقتصادية املؤسسات جلميع حتمية وظيفة هي الداخلية املراجعة أن خيص فيما

 .عليها املتعارف املعايري من جمموعة على املراجع إتباع على جناحها ويتوقف القرارات،

 حتسني أجل من االقتصادية املستو�ت جلميع وضرورية لإلدارة �بعة وظيفة هي الداخلية املراجعة أن إىل توصلنا

 تؤدي أن أجل من إتباعها جيب اليت املعايري من جمموعة توفر من والبد العليا، اإلدارة لدى القرارات وترشيد األداء

 .وجه أحسن على مهمتها

 مسبقا للتحقق احملددة للمعايري وفقا إليها املتوصل النتائج قياس على تقوم امليزة اللتنافسية للمؤسسة أن إىل توصلنا

 املراجع طرف من املقدم التقرير ذلك يف ويساعد املؤسسة، أهداف حتقيق بغية املتاحة املوارد استخدام كفاءة من

 املايل األداء ختص معلومات وكذا املؤسسة، يف �ألداء متعلقة معلومات يقدم الذي املالية القوائم حول الداخلي

  .املستقبلي و وضعية املؤسسة

  :نتائج البحث

 :كالتايل البحث نتائج إىل التوصل مت

 املالية والعمليات االنشطة مجيع ومراقبة فحص مهمة إليها توكل �ملؤسسة داخلية خلية هي الداخلية املراجعة أن- 

 بذلك ضامنة معلومات، من عنها تنتج ما دقة ومن صحتها من للتأكد األخرى التشغيلية والعمليات و احملاسبية

  املؤسسة؛ لنشاط احلسن التسيري
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 من ذلك و معلومايت، ونظام وقائية وسيلة �عتبارها اإلقتصادية املؤسسة يف �لغة أمهية الداخلية املراجعة تكتسي- 

 و موثوقة معلومات على احلصول يف �ملؤسسة املراجع مهام تتمثل حيث املراجع، �ا يقوم اليت عمليا�ا خالل

 تتم اليت النشاطات جلميع �لنسبة اإلنطالق نقطة تعترب اليت القرارات إختاذ يف عليها اإلعتماد ميكن مصداقية ذات

 .مليزة تنافسية بيئتها و إكتسا�ا مع وتفاعلها عالقا�ا يف و بل املؤسسة، داخل

 النصائح تقدمي إىل فباإلضافة هلا، احلاجة يزيد ما وهذا األخطاء حدوث وتقليل منع على الداخلية املراجعة تعمل- 

 الشيء اإلسراف و الضياع من احلد إىل أيضا الداخلية املراجعة تسعى األخطاء، ومنع لتقليل حماولة يف للمديرين

 ؤسسة؛م طرف من سجلةم أر�ح ز�دة و الفعالية،و�لتايل الكفاءة من و يزيد أداء وحيسن مردودية من يزيد الذي

 اإلملام و النزاهة من كبرية درجة على الداخلية املراجعة وظيفة أو مهمة �داء املكلف الشخص يكون أن جيب

 .�مليدان

 فيما العليا اإلدارة إىل املقدمة والنصائح املالحظات أهم مؤسسة ميناء مستغامن يف الداخلي املراجع تقرير يتضمن- 

 املالية اجلوانب يتضمن الداخلية للمراجعة موحد تقرير ويقدم حتسنيه على والعمل للمؤسسة املايل الوضع خيص

 للمؤسسة؛ املايل األداء عن معلومات التقرير هذا ويقدم ككل، للمؤسسة املالية وغري

 املراجع عليه يعتمد أن ميكن ككل الداخلية املراجعة تقرير أن إىل توصلنا مليناء مستغامن دراستنا خالل من- 

 . املالية القوائم وعدالة صدق مدى حول احملايد الفين ورأيه حكمه إلبداء اخلارجي

 :التوصيات تقدمي

 :التالية التوصيات تقدمي يتم سبق ما ضوء على 

 هذه تنظم اليت والقواعد والشروط املعايري إحرتام من التأكد خالل من ةالداخلي راجعةامل بوظيفة العناية توفري -

 .احليوية الوظيفة
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 أهداف جمال يف التطور مع يتناسب مبا نراجعينامل تكوين طريق عن الوظيفة ذه�  املرتبطة التطورات مسايرة -

 .الداخلي راجعامل ومسؤوليات

 .اإلقتصادية املؤسسة يف مبهامه القيام على راجعامل تساعد تسيري إجراءات توفري -

 الداخلي راجعوامل العمال بني التجاوب يتم حىت وهذا ،راجعة امل عملية مبغزى اإلقتصادية املؤسسة عمال توعية -

 .مبهامه قيامه أثناء

 . املؤسسة مستوى على املتواجدة الوظائف ومجيع ةالداخلي راجعةامل وظيفة بني التنسيق -

 وتفعيلها بنائها على وتعمل الفكرية األصول يف املتمثلة البشرية ا�وطاقا ا�قدرا وفعالية أمهية املؤسسة تدرك أن- 

 .حتققها اليت التنافسية املزا� طريق عن التفوق لتضمن التقليد من ومحايتها

 تقدم أداة جبعلها يسمح الذي هالوج على دورها تفعيل و ميناء مستغامن يف املالية الداخلية �ملراجعة االهىتمام- 

 . منها وثوقامل اليةامل علومةامل

  :البحث آفاق

 وتتمثل ،ميزة تنافسية اإلقتصادية املؤسسة اعطاء  يف ةالداخلي راجعةامل دور إىل البحث هذا يف التطرق مت

 �ستقاللية تمتعت ا�عتباره ميزة تنافسية اإلقتصادية املؤسسة منح يف ةاخلارجي ملراجعةا دور توضيح يف البحث آفاق

 راجعامل عن ا� تميزت اليت "اجلديدة العني" اعليه يطلق ةاخلارجي ملراجعةا أن كما ، ةالداخلي راجعة�مل مقارنة أكرب

 �لفها فإنه لذا حتدث، يوميا يراها ا�أل األخطاء بعض عن يغفل أو يرى ال قد الداخلي راجعفامل الداخلي،

 من معهودا ليس هو ما كل جليا له ويظهر شيء كل يالحظ فإنه اخلارجي، راجعامل أما صحيحة، وحيتسبها

 .األخطاء
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  :متهيد

 من األعمال قطاع أصاب ما و احلايل العصر يف بوضوح ظهر الذي التكنولوجي و العلمي التطور إن     

 أداة طريق عن وذلك املؤسسات نشاط حول دقيقة و فيها موثوقة ملعلومات املاسة للحاجة أدى ،كبري تطور

 �ن منه و املستفدين املشروع ألصحاب أكرب ثقة تعطي واليت الرقابية، العملية يف مساند�ا على تعمل إدارية

 و حقيقية ؤسسةامل التزامات و أصول أن و والقوانني، األنظمة وفق و له خمطط هو ملا وفقا إجنازها يتم أعماهلم

 �لتايل و ،ؤسسةامل يف حتدث اليت األخطاء و اإلختالالت معرفة أجل من �لتقارير فتمدها عليها، احملافظة يتم

 .الداخلية املراجعة وحدة يف واملتمثلة اجلهة هذه هلا توفرها اليت املعطيات على بناءا قرارا�ا إختاذ اإلدارة تستطيع

 و حجمها بكرب متتاز أ�ا إذ �ا، الداخلية للمراجعة وحدات وجود إىل حباجة اليوم ؤسساتامل فإن     

 و العمليات مجيع على الرقابة من للشركة العليا اإلدارة تتمكن أن عليها يصعب بدرجة عمليا�ا تشعب

 وإمنا ؤسسةامل داخل العمل �ا تضبط رقابية أنظمة بوضع العليا اإلدارة تقوم أن يكفي فال بداخلها، األنشطة

 التزام من تتأكد ،وكذلك فعالية و بكفاءة تعمل أ�ا من للتأكد األنظمة هذه مبتابعة يقوم من وجود من البد

  .عليهم بتعميمها العليا اإلدارة تقوم اليت والتعليمات �لقوانني ؤسسةامل داخل املوظفني

:                           ومنه يف هذا الفصل سوف نتطرق اىل ثالث مباحث حول املراجعة الداخلية و عالقتها �لرقابة الداخلية

  

  ماهية املراجعة الداخلية: املبحث االول  - 

 هاتنفيذ خطواتو  معايري املراجعة الداخلية: املبحث الثاين  - 

     املراجعة الداخلية �لرقابة الداخليةعالقة : املبحث الثالث  - 
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 .ماهية املراجعة الداخلية :املبحث االول

 العليا لإلدارة خدما�ا تقدم اليت للمؤسسة، الداخلية اإلدارية الوظائف إحدى الداخلية راجعةملا تعترب

 النظام صالحية مدى قياس على والعمل القصوى، اإلنتاجية الكفاءة إىل التوصل يف ساعد�امب ؤسسة،مل�

    .ؤسسةملا يف األخرى راقباتملوا احملاسيب

 .مفهوم املراجعة الداخلية: املطلب االول

 هيئة تؤديها وظيفة"أ�ا على الداخلية املراجعة األمريكية املتحدة �لوال�ت الداخليني املراجعني جممع عرف

 االجراءات و والسياسات للخطط املستمر والتقييم املنظم االنتقادي الفحص وتتناول املوظفني، من مؤهلة

 اخلطط �ذه اإللتزام مدى من التحقق �دف املختلفة األقسام و اإلدارات وأداء الداخلية الرقابة ووسائل

 .1"األقسام و اإلدارات وأداء وفعاليتها كفاء�ا ومدى الرقابة و وسائل واإلجراءات والسياسات

 تقييمي نشاط" أ�ا على الداخلية عرف املراجعة IFACIالداخليني واملستشارين للمراجعني الفرنسي املعهد أما

 إدارية رقابة فهي و�لتايل اإلدارة خدمة أجل من وغريها واملالية احملاسبية العمليات مراجعة إىل يهدف مستقل،

 2 "األخرى الرقابة أنظمة كفاية درجة وتقومي قياس عن طريق متارس

درجة  حول الكافية الضما�ت الشركة إعطاء إىل يهدف مستقل نشاط "��ا الداخلية املراجعة تعرف كما

 القيمة خلق يف تساهم واليت الضرورية �لتحسينات القيام أجل من نصائح وإعطاء العمليات، يف التحكم

   "املضافة

                                                           

-
1
 للجمهورية الرمسية اجلريدة  التسيري، علوم قسم ماجستري، رسالة ،احملاسيب املعلومات نظام تقييم يف الداخلية املراجعة مسامهة ملني، دمحم عيادي 

 .02ص 92 يف املؤرخة 94 رقم اجلزائرية

 72 .ص ،  األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار ،للمعلومات التكنولوجيا بيئة يف والتدقيق الداخلية الرقابة احلسبان، سويلم أمحد هللا عبد 2-
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 الشركة مبدير مباشرة ترتبط داخلية رقابية وظيفة الداخلية املراجعة أن علىHAMMINI ALLEL لقد عرفها و

 فيها مبا الوظائف �قي عن ومستقلون العليا لإلدارة تنظيميا �بعون مؤهلون أشخاص أو شخص �ا يقوم

  .واملالية احملاسبة

 مستقل نشاط :أ�ا عى تعريفها مت و الداخلية املراجعة مهنة ملمارسة جديد دليل صياغة مت 2001 عام يف أما

 الشركة يساعد هو و عمليا�ا، لتحسني و للمؤسسة قيمة إلضافة مصمم استشاري و �كيدي موضوعي،

 وحوكمة الرقابة املخاطر، إدارة عمليات فعالية حتسني و لتقييم دقيق و منظم منهج �جياد أهدافها حتقيق على

  1.الشركات

  .مهية و اهداف املراجعة الداخليةا: املطلب الثاين

 : ةمهية املراجعة الداخليأ/ 1

 :االونة االخرية ازدادت امهية املراجعة الداخلية وذلك لعدة عوامل هييف 

ادى ظهور شركات املسامهة اىل كرب حجم املشروعات وانفصال  :كرب حجم املشروعات وتعقد عمليا�ا-

و�لتايل االدارة عن امللكية مما ادى اىل عدم قدرة ادارة املشروعات من االملام بكافة االشياء يف هذه املشروعات 

تطمئن االدارة على سالمة نظم الرقابة الداخلية كان البد  يولك .استوجب االمر استخدام نظم رقابة داخلية 

 .املؤسسة  من وجود املراجعة الداخلية اليت تعمل على تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية داخل 

مع كرب حجم املشروعات مت انشاء فروع كثرية يف :وليةالتناثر اجلغرايف للعمليات وتزايد نطاق العمليات الد-

مناطق متباعدة ادى ذلك اىل ارسال املراجع الداخلي ملراجعة اعمال هذه الفروع ، وقد اطلق على هذا املراجع 

 ملتابعة مدى التزام العاملني �لسياسات االدارية واقرتاح التعديالت وجناح املراجع املتجول يف) املراجع املتجول(

                                                           

 التسيري، علوم قسم االقتصادية، العلوم يف ماجستري مذكرة املؤسسة، تسيري حتسني يف ومسامهتها مهمتها الداخلية املراجعة لطفي، شعباين1-

  28 .ص ، اجلزائر  جامعة
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 اداء هذه املهام كان له اثر كبري يف نشأة املفهوم احلديث للمراجعة الداخلية ويف اتساع نطاقها وتزايد امهيتها 

1. 

هي العميل الرئيسي لقسم املراجعة الداخلية وهي اليت حتدد  جند ان االدارة  :التوسع يف احتياجات االدارة/3

 .اخلدمات اليت حتتاجها من قسم املراجعة الداخلية وعلى ادارة املراجعة الداخلية توفري تلك االحتياجات 

ويرى احد الكتاب ان وظيفة املراجعة الداخلية التقليدية اصبحت جزءاً من مسئوليات املراجع الداخلي ولذلك 

 .على املراجعني الداخليني التوسع يف اخلدمات اليت تقوم االدارة جيب

 السيطرة تعين قيام جملس االدارة �الملام مبجر�ت االمور �لشركة و :اعمال مفهوم السيطرة على الشركة/4

املخطط هلا ، وجتاوز املخاطر اليت ميكن التعرض هلا نتيجة  القدرة على ادار�ا وتوجيهها حنو حتقيق االهداف

  .لوجي واملنافسةو بيئة االعمال املتغرية والتقدم التكن

التقييم واالستشارات والتوصيات عن  يرى الباحثون ان املراجعة الداخلية متد االدارة العليا �لتحليل و و

بتحديد الوفورات والغرض واضافة قيمة وز�دة العائد االنشطة اليت مت فحصها ، وميكنها اكتشاف وضع الغش 

  2.فاملراجعة الداخلية اآلن تتضمن نطاق واسع للرقابة وادارة املخاطر. للمنشأه 

 :اهداف املراجعة الداخلية/2

نشات املراجعة الداخلية بناء على احتياجات االدارة يف الشركات الكربى ذات النشاط الواسع ، حيث تعتمد 

يف وقايتها وتوجيهها للعمليات اعتمادًا كليًا على ما يقدم هلا من بيا�ت حماسبية واحصائية ، لذلك  االدارة

  :اضطرت االدارة اىل اجياد الوسيلة اليت عن طريقها ميكن االطمئنان اىل االمور االتية

 ان نظم الضبط والنظم احملاسبية سليمة .  

                                                           

 فرع والتسيري، االقتصادية العلوم كلية ماجستري، رسالة ،اخلارجية واملراجعة الداخلية املراجعة بني التكامل سرعة، أبو هللا عبد السالم عبد1-

 .19ص ، اجلزائر، جامعة ومراجعة، حماسبة

-
2
  .62ذكره،ص  سبق مرجع ،لطفي شعباين 
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 التنفيذية اليت رمستها االدارة كافية الجناز االعمال ان السياسات واالجراءات . 

 ان املوظفني ال ينحرفون عن السياسات واالجراءات التنفيذية املرسومة . 

  املنشأه و رقابة كافية الصولان هناك محاية . 

 ا ميكن االعتماد عليه ةملنشأ ان البيا�ت احملاسبية واالحصائية اليت تقدم لالدارة تلخيصًا العمال

وان  ةملنشاا �عمالة ال يف االغراض الضرورية املتصلإ�الضافة اىل التاكد من ان املصروفات ال تنفق 

  .قد ادرجت يف احلسا�ت ةمجيع االيرادات املستحقة للمنشأ

 1: وحىت تستطيع املراجعة الداخلية حتقيق االهداف املناط �ا فهنالك عدة وسائل تتمثل يف

هو وسيلة من وسائل املراجعة �تم مبراكز العمليات عند نقطة زمنية حمددة وليس خالل فرتة : التحقق  -1

واالمجاليات اليت حتتوي على القوائم املالية واليت تتجه لفحص امللكية  ةزمنية حمددة اي التحقق من االرصد

االصول اململوكة من قبل  –السجالت (والوجود الفعلي ويقسم االصول وااللتزامات ويشمل التحقق ما يلي 

 )التقارير –ةاملنشأ

هو فحص السجالت احملاسبية والتقرير عنها،ويقوم املراجع الداخلي �حلكم على مدى قوة : التقييم -2

والضعف فيه كما يستطيع ان يتعرف ويقيم الوضع احلقيقي للنظام احملاسيب  ةالنظام احملاسيب وحتديد نقاط القو 

  .ةناسبويقرتح التعديالت امل

كد من سالمة نظم الرقابة الداخلية الذي يهدف بدوره اىل محاية أالت هوة محاية اصول املنشأ: احلماية  -3

  :من االفالس والسرقة وذلك �لتاكد من االيت ةاملنشا

  .محاية االصول-

                                                           

 ص ، 2007 االوىل، الطبعة ، لبنان بريوت، العربية، املصارف احتاد ، الدولية املعايري وفق الداخلي التدقيق دليل ، صبح يوسف داود 1-

  .40 27ص
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 . سالمة املعلومات احملاسبية وامكانية االعتماد عليها-

  .مواردالتاكد من االستخدام االمثل لل-

 . املالئمة يف اساليب القياس والسياسات واخلطط واالفراد مع القوانني واللوائح-

  .التاكد من اجياد االهداف املوضوعية للعمليات الفيصلية-

 . تقييم صحة وكفاية تطبيق الرقابة احملاسبية على االصل املتعطل-

�ا بغرض حتقيق اهدافها املخطط هلا ويرى الباحثون تطبيق معايري املراجعة الداخلية عند القيام : التطبيق  -4

املالية والتشغيلية ومحاية االصول  انه البد من قيام املراجعة الداخلية �لفحص والتحقق والتقييم للعمليات

  .وتطبيق املعايري ملنع التالعب �ملستندات او على االقل احلد منها مما يؤدي اىل رفع الكفاءة االنتاجية

 .وانواعها الداخلية املراجعة خصائص :الثالثاملطلب 

  :الداخلية املراجعة خصائص/1

  :متتاز املراجعة الداخلية جبملة من اخلصائص وهي

فهي تطبق يف املؤسسات ويف كل الوظائف،حيث تنصب على كل : املراجعة الداخلية وظيفة شاملة -

  .وظائف املؤسسة �دف خدمة االدارة

حيث ختضع خمتلف الوحدات واملصاحل التابعة هلا لعمليات الفحص  :وظيفة دوريةاملراجعة الداخلية  -

  .والتقييم بصفة مستمرة

وظيفة من وظائف املؤسسة اال ا�ا مستقلة عن �قي الوظائف املراجعة الداخلية رغم ان  :اإلستقاللية -

  .األخرى، فعلى املراجع ان يكون مستقال حىت يتسم عمله �ملوضوعية

  :اىل تلك اخلصائص نذكر اخلصائص التاليةإضافة 
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  .املراجعة الداخلية دعامة أساسية من دعائم نظام الرقابة الداخلية - 

  .املراجعة الداخلية وظيفة تقوم �ا وحدة ادارية من وحدات املؤسسة - 

سبة يف التوقيت املراجعة الداخلية تسعى اىل ترشيد قرارات اإلدارة من خالل توفري املعلومات الدقيقة واملنا - 

  .املناسب

  :وميكن تناول طبيعة املراجعة الداخلية من خالل النقاط التالية

  .نشاط داخلي مستقل داخل املؤسسة وأداة رقابة بغرض انتقاء وتقييم مجيع الرقا�ت االخرى - 

  . وظيفة استشارية اكثر منها وظيفة تنفيذية - 

  .اسبية و الضبط الداخليميتد نشاطها اىل مجيع الرقا�ت االدارية واحمل - 

  .تعمل على تقييم الرقابة احملاسبية - 

  . فرتة املراجعة يستطيع املراجع الداخلي ان يقوم بذات املهام اليت يقوم �ا املراجع اخلارجي خالل - 

  .انواع املراجعة الداخلية/2 

 :التاليني املعياريني وفق إدراجها وميكن العملية جوهر على يؤثر أنواعها وتعدد عديدة أنواع الداخلية للمراجعة

 :من كل بني املعيار هذا خالل من ومنيز :املراجعة طبيعة حسب -

 هذا يف ا� املقصود أن إال السنة، أعمال وعلى السنة طوال املستمرة املراجعة تعين :املستمرة املراجعة 

 ترى اليت واألنشطة للمعامالت �لنسبةويف �ايته  السنة خالل مستمرة مراجعة أسلوب �ال اتباعا

 أو املهام، أو النشاط أمهية بسبب مستمرة بصورة ومراجعتها متابعتها ضرورة املؤسسة يف العليا اإلدارة

 جملس حيددها معينة ألهداف حتقيقا املعينة احلسا�ت أو النقدية والبنود األموال حجم ضخامة بسبب

 .العليا اإلدارة أو اإلدارة
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 إلضافة املراجعة، موضوع املالية السنة إقفال بعد النهائية املراجعة أعمال إجراء يتم :النهائية املراجعة� 

 يتم املرحلية، أو الفصلية املراجعة خالل من املستمرة املراجعة يف به القيام سبق ما إىل  واستكماال

 العليا اإلدارة إىل لتقدميها املالية اإلدارة بواسطة املعدة واحملاسبية املالية البيا�ت صحة من التأكد

 الدولية احملاسبة ملعايري وفقا معدةوأ�ا  املالية السجالت يف الفعلية للبيا�ت مطابقتها اإلدارة وجملس

 تظهرأ�ا  لإلجراء ومن املرعية والتنظيمات للقوانني وفقا عادلة، بصورة إعداد مت أنه ومن واحملاسبية

 وأن احلقوق يف والتغريات النقدية والتدفقات األعمال ونتائج للمؤسسة املايل املركز أو الوضع

 تقدميها قبل املالية البيا�ت مراجعة كذلك ومالئمة، كافية هي املالية البيا�ت حول اإليضاحات

 .خارجية جهة ألي

 موافقة بعد العام املدير أو اإلدارة جملس مع الداخلية املراجعة دائرة ولؤ مس حيدد :اخلاصة املراجعة 

 يقصد معينة، مالية سنة خالل اخلاصة املراجعة مهام أعمال نطاق على العام املدير أو اإلدارة جملس

 أعمال تشملها أن ينبغي اليت اإلدارات أو الدوائر األقسام، العمليات، أنشطة أو األعمال بذلك

 املهمة ونطاق ألهداف وفقا مهمة لكل خاص مراجعة بر�مج حتضري يتم حيث اخلاصة، املراجعة

 هذه يف اخلاصة، املهام مع املراجعة بر�مج يف ورد ما تطابق حال يف إال التكليف مبوضوع خاصة

 بر�مج تعديل جيب وإال �ملهمة منه اخلاص اجلزء يف املراجعة بر�مج بنود كامل تطبيق جيب احلالة

   .جيب كما املراجعة موضوع اخلاصة املهمة مع ليتالءم املراجعة

  :من كل بني منيز املعيار هذا خالل من :املراجعة وأوجه موضوع حسب -

 املالية القوائم عليها تشتمل اليت البيا�ت عن األدلة جتميع على املراجعة هذه تنطوي :املالية املراجعة 

 .عاما قبوال املقبولة احملاسبية ملبادئ ؤسسةم تطبيق مدى من للتأكد أدلة هذه واستخدام مؤسسة ألية
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 والعمليات لألنشطة �لنسبة املطلوبة احملاسبية الرقابة على عامة بصفة املراجعة من املستوى هذا يتحقق

 : 1التالية العناصر تتضمن واليت املختلفة

 التسجيل الدقة، االكتمال، امللكية، الوجود،(يكون أن جيب كما متت املالية العمليات أن من التحقيق -

  ).والتقييم

 قد املوضوعية والنظم القوانني تتضمنها اليت املالية واإلجراءات املالية والتعليمات اللوائح كانت إذا ما حتديد - 

  عنها؛ اخلروج وعدم أساسها على العمل �ا االلتزام مت

 وعادلة؛ صادقة بصورة املالية البيا�ت وتعرض موضوعية بصورة أعدت قد املالية القوائم كانت إذا ما حتديد - 

 وأن املؤسسة لنشاط احلقيقية النتيجة عن صادقا تعبريا تعرب خسارة أو ربح من النشاط نتيجة أن من التحقق -

 للمؤسسة؛ احلقيقي املايل املركز عن صادقا تعبريا تعرب العمومية امليزانية

 حيث من احملاسيب العمل بطبيعة يتعلق فيما عليها املتعارف احملاسبية �لقواعد االلتزام مدى من التحقق-

 .املختلفة املالية العمليات لتسجيل الالزمة واحملاسبية املستندية الدورات

 ااملؤسسة يف اخلاصة الوحدات ألحد دراسة التشغيلية املراجعة متثل ) :العمليات (التشغيلية املراجعة -

 اإلجراءات من إجراء بعض أو كافة فحص على التشغيلية املراجعات تقوم حيث أدائها، قياس ألغراض

 املؤسسة كانت إذا ما أي الفعالية تقيس حيث التشغيل، وكفاءة فعالية تقييم ألغراض للمؤسسة التشغيلية

 لتحقيق مواردها أفضل بشكل املؤسسة تستخدم كيف توضحفهي اما الكفاءة  �اوغا� أهدافها حتقق

 اهليكل تقييم تتضمناحملاسبة فقط حيث ا�ا قد  على التشغيلية الفحص عمليات يقتصر وال أهدافها،

 وعادة للتقييم، املؤسسة خيضع من جمال أي أو االليكرتوين، احلاسب وتشغيل اإلنتاج طرق والتسويق التنظيمي

                                                           

 لنيل مذكرة الغزالن ، بسور االمسنت مؤسسة حالة ومراجعة دراسة ،احملاسبية املعلومة مصداقية تعزيز يف الداخلية املراجعة دور صارة، عمي1-

 .22،ص 2013 اجلزائر، البويرة، جامعة املاسرت، شهادة
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 مثل بوضوح مقررة غري والكفاءة الفعالية معايري إن العمليات، حتسني ألغراض لإلدارة توصيات تقدمي يتم ما

 إىل متيل التشغيلية املراجعة عملية فإن القوانني تتضمنها  اليت تلك أو عليها واملتعارف املقبولة احملاسبة مبادئ

 .1االلتزام ومراجعة املالية القوائم مبراجعة مقارنة ذاتية أكثر �نه تتسم أحكام تتطلب أن

 املؤسسة كانت إذا ما لتحديد املؤسسة إلجراءات فحص عملية االلتزامات مراجعة متثل :االلتزام مراجعة -

 تقيد االلتزام مراجعة تقيس كما .أعلى سلطة طريق عن احملددة اللوائح أو القواعد أو املقررة اإلجراءات تتبع

 منهجية مقاييس أو ومعايري للتحقق قابلة بيا�ت وجود يف أو دالة مراجعة أداء وأن قررة،م مبعايري املؤسسة

 .منظمة

  .هاتنفيذ خطواتو  معايري املراجعة الداخلية :املبحث الثاين

 .معايري املراجعة الداخلية: املطلب االول

بدرجة كبرية يف السنوات أخرية، و ذلك يرجع اساسا اىل  الداخلية املراجعة لقد تطورت نظرة ا�تمع ملهنة

 همة وهذا للحفاظاملاجلهود اليت يبذهلا القائمني على هذه املهمة وبعض اهليئات غري حكومية املهتمة �ذه 

 بدرجة تساهم رئيسية إدارية كوظيفة الداخلية املراجعة وضع على التأكيد و للمهنة املستوى عالية معايري على

 .أهدافها حتقيق و التنظيمات عمليات توجيه يف كبرية

 املتحدة �لوال�ت الداخليني املراجعني معهد قبل من 1978 سنة الداخلية للمراجعة معايري أصدرت لقد و

 الداخلية للمراجعة املختلفة اجلوانب تغطي أقسام مخسة إىل الداخلية املراجعة معايري تقسيم مت حيث األمريكية،

 2 :يف األقسام تلك تتمثل و تنظيم أي يف

 االستقاللية؛  

                                                           

  46. ص ذكره، سبق مرجع صبح، يوسف داود1-

 .167 ص ، 1998 األردن، للنشر، وائل دار ،البنوك يف والرقابة املراجعة هللا، عبد أمني خالد2- 
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 املهنية؛ العناية 

 العمل؛ نطاق  

 املراجعة؛ أعمال أداة  

 الداخلية املراجعة قسم إدارة. 

( التغيريات هذه لكن املهنيني، تواجه اليت )املشكلة (احلاجة حسب أخرى معايري إضافة و التعديل مت لقد و

 :يلي فيما اخلمسة التقسيمات هلذه التطرق سيتم و الكبري �لشكل ليست) التعديالت و اإلضافات

 عن مستقال أي مبراجعتها يقوم اليت األنشطة عن مستقال الداخلي املراجع يكون أن جيب :االستقاللية/ 1

 الداخلية املراجعة لقسم التنظيمي الوضع يكون أن ضرورة يتطلب هذا و املؤسسة، يف املتواجدة الوظائف �قي

 .�ا، كما جيب ان يكون املراجع موضوعيا يف أدائه ألعمال املراجعة املنوطة املسؤوليات �داء يسمح مبا كافيا

 الفجوة من التقليل على تعمل و موضوعية بكل الداخلية املراجعة عملية تؤدى أنه تبني التقسيم هذا حسب

 املراجعة عملية فاعلية من بذلك يزيد و حتقيقها، عدم بني و الداخلية املراجعة من املرجوة األهداف حتقيق بني

 قرارات اختاذ إىل الوصول يعين مما مهامها أداء يف العليا اإلدارة كبرية بصفة و املساعدة إىل يؤدي مما الداخلية

  1.مسبقا املتخذة القرارات تفعيل كذا و سليمة

 الشخص عناية - الالزمة املهنية العناية و يتفق مبا الداخلية املراجعة أعمال تؤدى أن جيب :املهنية العناية/ 2

 :يلي ما يتطلب هذا و -احلريص

 : الداخلية املراجعة لقسم �لنسبة 2-1

                                                           

  ..83،ص2006 مصر، احلديث، اجلامعي املكتب ،"الداخلية واملراجعة الرقابة" وآخرون، الفتاح عبد الصحن دمحم1- 
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 و العلمي التأهيل لديهم الداخليني املراجعني أن من الداخلية املراجعة قسم عن املسؤول يتأكد أن جيب -

 ،الصحيحة ة يف صور�ااملراجع بعملية للقيام املناسبني العملي

 املراجعة؛ ملسؤوليات ألدائه الالزمة واألصول واملهارات، املعرفة، الداخلية املراجعة قسم لدى يكون أن جيب -

 املراجعة أعمال مجيع على الكايف اإلشراف توافر من الداخلية املراجعة قسم عن املسؤول يتأكد أن جيب -

  .الداخلية

 :الداخلي للمراجع �لنسبة 2-2

 املهنة؛ سلوك مبعايري االلتزام الداخلي املراجع على جيب -

 املراجعة؛ أعمال ألداء الضرورية األصول و املهارات و املعرفة الداخلي املراجع لدى تتوافر أن جيب -

 بفعالية؛ االتصال على القدرة و األفراد مع �لتعامل اخلاصة املهارات الداخلي املراجع لدى تتوافر أن جيب -

 املستمر؛ التعلم طريق عن العلمي و الفين �هيله من الز�دة و احلفاظ الداخلي املراجع على جيب -

عة أي نقص يف االلتزام �ذا املراج ألعمال أدائه يف الالزمة املهنية العناية بذل الداخلي املراجع على جيب -

 ملتخذي مرشدة و حمسنة مهدمة الاملراجعة الداخلية مدلوليتها، بل وتصبح أداة  التقسيم من شأنه أن يفقد

 يؤدي قد الداخليني املراجعني قبل من الكافية العناية بذل عدم ألن املستو�ت، خمتلف يف املختلفة القرارات

 مواجهة و عديدة أخطاء يف للوقوع ذلك يؤدي و املؤسسة، داخل املعلومة مصداقية و قوة إضعاف إىل

 املخاطر إدارة و حتديد على قادر غري هش رقايب نظام أمام بذلك لنصل -مفاجئة- هلا اإلعداد يتم مل مشاكل

 قادر غري يكون أو استغالهلا، يتم أن املمكن من اليت �لفرص التنبأ على قادر غري و املؤسسة تواجه سوف اليت

 .املؤسسة يف األفراد أداء حتسني على بذلك

 نظام فاعلية و كفاية مدى تقييم و فحص الداخلية املراجعة عمل نطاق يتضمن أن جيب :العمل نطاق /3

 .املختلفة �ملسؤوليات يتعلق فيما األداء جودة و املعني التنظيم يف الداخلية الرقابة
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 :يلي مبا القيام املراجع على يتعني ذلك لتحقيق و

 هذه على للتعرف املستخدمة الوسائل و التشغيلية و املالية املعلومات على االعتماد إمكانية اجعةمر   -

 املختلفة؛ القرارات إختاذ يف اعتمادها مث تصنيفها و املعلومات

 و القوانني، و اإلجراءات، و اخلطط، و السياسات، بتلك االلتزام من للتحقق املوضوعة النظم مراجعة -

 هناك كان إذا ما حيدد أن جيب و التقارير، و العمليات على جوهري �ثري هلا يكون أن ميكن اليت اللوائح

 ال؛ أم التنظيم يف التزام

 ممكنا؛ ذلك كان كلما األصول هذه مثل وجود من التحقق و األصول، على واحملافظة الوسائل مراجعة -

 ؛ األصول استخدام يف االقتصادية الكفاءة مدى تقييم -

 إذ ما و املوضوعة، األهداف مع متماشية النتائج كانت إذا ما من للتحقق الربامج أو العمليات مراجعة -

 .خمطط هو كما تنفيذها مت قد الربامج و العمليات كانت

 أهم هي ما و اختاذها، مت اليت القرارات ترشيد و متابعة يف كبرية بدرجة يساهم �نه املعيار هذا خالل من يتبني

 .املختلفة املسؤوليات تتحدد بذلك و الالزمة و التابعة �إلجراءات للقيام إليها املتوصل النتائج

 تقييم و فحص و املراجعة عملية ختطيط من كل املراجعة أعمال تتضمن أن جيب :املراجعة أعمال أدوات/4

 أهداف وضع ضرورة املراجعة ختطيط يتضمن إذ التوصيات، متابعة و لنتائجا عن التقارير و املعلومات،

 تتم سوف اليت األنشطة عن خلفية لتكوين كافية معلومات على احلصول و للعمل نطاق و للمراجعة

 املراجعة بعملية عالقة له تكون من بكل االتصال و املراجعة عملية ألداء الالزمة املوارد حتديد و مراجعتها

 اليت اجلوانب تلك لتحديد ذلك و الرقابية اإلجراءات املخاطر، األنشطة، على للتعرف مبسح القيام مث املعينة،

 نتائج ترسل ملن و مىت و كيف حتديد و املراجعة، بر�مج كتابة املراجعة، عملية أثناء أكرب اهتماما حتتاج
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 أعمال خطة على الداخلية املراجعة قسم على املشرف من املوافقة على احلصول أخريا و املراجعة عملية

 1.املراجعة

 توثيقها و تفسريها و حتليلها و املعلومات بتجميع املراجع قيام ضرورة املعلومات تقييم و فحص يتضمن و

 :التايل النحو على املعلومات تقييم و فحص عملية تتم و املراجعة، نتائج لتدعيم

 ذلك يتم و املراجعة عملية نطاق و أهداف مع يتفق مبا و املراجعة مبوضوع تتعلق اليت املعلومات جتميع)  1

 و السابقة الفرتة و احلالية الفرتة بني املقار�ت على تشتمل اليت و التحليلية املراجعة إجراءات �ستخدام

املعلومات املالية و املعلومات الغري املالية  بني العالقات دراسة و املخطط، األداء و الفعلي األداء بني املقار�ت

 مؤسسات يف مماثلة مبعلومات املعلومات مقارنة واليت تتعلق �ا و دراسة العالقات بني عناصر املعلومات،

 .النشاط و الشكل و احلجم نفس من أخرى

 االستناد ميكن قوي أساس لتوفري ومفيدة مالئمة 2عليها، االعتماد وميكن كافية املعلومات تكون أن جيب) 2

 مقنعة و كافية حقائق إىل املعلومات تلك تستند أن جيب أنه مبعىن والتوصيات، النتائج إىل الوصول يف هاإلي

 و النتائج لتدعيم مالئمة املعلومة تكون أن جيب النتائج،كما نفس إىل يصل أن املؤهل للشخص يسمح حبيث

 .ألهدافها املؤسسة حتقيق يف املفيدة املعلومات تساعد كما املراجعة، أهداف مع وتتماشى التوصيات

 سوف اليت اإلحصائية املعاينة وأساليب االختبارات، نوع كاختيار املناسبة املراجعة إجراءات اختيار جيب) 3

 .إخل...تستخدم

 كافيا �كيدا يوفر مبا توثيقها و تفسريها حتليلها، املعلومات، جتميع عملية على الكايف اإلشراف توفري جيب) 4

 .املراجعة أهداف حتقيق من التأكد و املراجع موضوعية على للحفاظ

                                                           

 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان التطبيقية، املمارسة و النظري اإلطار احلسا�ت وتدقيق املراجعة الصديقي، مسعود التهامي، طواهر دمحم1-

  .102 ص الثانية، الطبعة

  .77ص ذكره، سبق مرجع وآخرون، الفتاح عبد الصحن دمحم2-
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 على املشرف مع األوراق هذه مراجعة مع املراجع، قبل من املراجعة عملية لتوثيق العمل أوراق إعداد جيب) 5

 1.الداخلية املراجعة )قسم( إدارة

 يعد قد و التقييم، و الفحص نتائج يتضمن تقرير �عداد - املراجعة عملية من انتهائه بعد - املراجع يقوم

 قبل من عليه موقعا التقرير يكون أن جيب األحوال مجيع يف و املراجعة، عملية خالل مؤقتة تقارير أيضا املرجع

 قبل املناسب اإلداري املستوى مع إليها توصل اليت التوصيات و النتائج مبناقشة األخري هذا يقوم كما املراجع،

 .للمؤسسة العليا اإلدارة مع النهائي تقريره إصدار

 و املختلفة اإلدارية املستو�ت مساعدة يف الداخلي املراجع يلعبه الذي الدور مدى املستوى هذا من نالحظ

 و القرارات متابعة على يساعد كما خطئها احتمال من التقليل و صائبة قرارات و تدابري اختاذ أجل من هذا

 املنتهجة السياسات مالئمة مدى �لتايل و منها، املرجوة األهداف حتقق مدى و قبل من املتخذة اإلجراءات

 الوقت يف تعد و حمددة وتكون والوضوح، املوضوعية التقارير هذه يف تتوفر أن جيب كما األهداف، هذه لبلوغ

 أن وجيب املراجع رأي يتضمن أن جيب كما املراجعة، عملية ونتائج نطاق على عادة التقرير يشمل إذ املناسب

 إجراءات أي و األداء يف املرضية اجلوانب ذكر مع املمكنة التحسينات بشأن املراجع توصيات التقرير يتضمن

 جيب و التوصيات و النتائج يف املراجعة حمل اجلهة نظر وجهة التقرير يتضمن قد كما الزمة، تصحيحية

  2.النهائية بصورته إصداره قبل الداخلية املراجعة قسم على املشرف طريق عن التقرير مراجعة

 اختاذ قد مت أنه من للتأكد ذلك و فيه مت ما متابعة الداخلي املراجع على جيب املراجعة تقرير إصدار بعد و

  .الداخلية املراجعة نتائج مع للتعامل املناسبة اإلجراءات

                                                           

 156.ص ، 2006 ذكره، سبق مرجع وآخرون، الصحن دمحم الفتاح عبد1-

 99 .ص ، مصر احلديث، اجلامعي املكتب ،املراجعة أصول لبيب، عوض الفيومي، دمحم2-
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 يف املختلفة ذلك املستو�ت ساعد مالئما و واضحا و حمددا و منظما الداخلي املراجع عمل كان كلما إنه

 متخذي يقود بشكل حتليلها و تفسريها و املراجعة عملية خالل من إليها، املتوصل التوصيات و النتائج فهم

 يضمن مبا القرار هذا متابعة و احملددة، املشاكل حلل األفضل البديل اختيار إىل املستو�ت مجيع يف القرارات

  .مردوديته و فعاليته

 :املراجعة قسم إدارة /5

 بطريقة القسم ذلك الداخلية املراجعة قسم على املشرف يدير أن بضرورة الداخلية املراجعة معايري تقضي

 1: حبيث القسم إدارة على والؤ مس الداخلية املراجعة قسم على املشرف يكون و مناسبة

 اإلدارة؛ ا اإلدارة عليا او قبلها جملس�اعمال املراجعة األغراض العامة و املسؤوليات اليت إعتمد 

 فاعلية؛ و بكفاءة الداخلية املراجعة لقسم املتاحة املوارد تستخدم 

 قسم على املشرف ميكن حىت و الداخلية املهنية املمارسة معايري مع املراجعة أعمال مجيع تتماشى 

 :أن جيب العامة األهداف تلك حيقق مبا القسم إدارة الداخلية املراجعة

 ؛القسم مسئوليات و سلطات و �هداف الئحة الداخلية املراجعة قسم على املشرف لدى تكون - 

  القسم؛ مسؤوليات لتنفيذ خطط بوضع الداخلية املراجعة قسم على املشرف يقوم - 

  القسم؛ يف معه للعاملني مرشدا تكون مكتوبة إجراءات و سياسات قسم على املشرف يوفر - 

  الداخلية؛ املراجعة قسم يف البشرية املوارد تطوير و الختيار بر�مج قسم على املشرف يضع - 

  .اخلارجي  املراجع و الداخلية املراجعة قسم من كل جهود بني �لتنسيق املراجعة قسم على املشرف يقوم - 

                                                           

  84 .ص 89ص ذكره، سبق مرجع سرعة، أبو هللا عبد السالم عبد1-
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 تضع كلها واملؤسسة ال وكيف املراجعة أهداف حتقيق يضمن حمكم بتنظيم املراجعة قسم حيظى أن جيب - 

 تنظيمية إجراءات إىل حيتاج املراجعة قسم فكذلك ، املسطرة األهداف إىل الوصول أجل من رقابيا نظاما

  .حال أحسن يف منها املرجوة األهداف بلوغ أجل من الداخلية املراجعة أعمال على سليمة رقابة تضمن

 .الداخلية املراجعة مهنة تنفيذ خطوات :الثاين املطلب

 أداء على تؤثر اليت املشكالت نوعية و الشركة نشاط طبيعة إلختالف تبعا الداخلي املراجع أداء طريقة ختتلف

 ارياخت خالل من يتم الداخلية املراجعة مهنة أداء أن إال إدار�ا، عليه تسري الذي اإلداري النظام و عمليا�ا

 .2لتنفيذها املراحل من جمموعة اتباع مث من و للمراجعة اخلاضعة اجلهة

 :للمراجعة اخلاضعة اجلهة اختيار:أوال

  :طرق ثالث وفق يتم الذي و املراجعة، لعملية سيخضع الذي النشاط �ختيار الداخلية املراجعة تبدأ

 خطة إىل استنادا للمراجعة اخلاضعة اجلهة أو النشاط اختيار الطريقة هلذه تبعا يتم و :املنظم االختيار1-

 .السنة بداية يف وضعها يتم اليت السنوية املراجعة

 وضع بشأن املعلومات على احلصول إىل العليا اإلدارة حتتاج قد :العليا اإلدارة طلب على بناءا االختيار 2-

 أو التوقيع، وشك على ما اتفاقية مراجعة مثل فيها، رأي أو حكم إىل حباجة أ�ا اإلدارة ترى ما، مشكلة أو

 .ما فاتورة لدفع متهيدا العمالء أحد حساب مراجعة

 املراجع مساعدة إىل الدوائر مدراء بعض حيتاج قد :للمراجعة اخلاضعة اجلهة طلب على بناءا االختيار 3-

  .إلدار�م اخلاضعة األنشطة لبعض الداخلية الرقابة نظام فعالية و كفاية تقييم إىل الداخلي

 :يلي ما خالل من املراجعة عملية اجناز مراحل بتحديد سنقوم .الداخلية املراجعة عملية إجناز مراحل:ا�ني
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 املراجعة، ألعمال �لتنفيذ البدء قبل الداخلي املراجع من األمر يتطلب الداخلية املراجعة ملهمة التحضري 1-

 .الشركة أهداف مع �لتوافق املراجعة مهمة أولو�ت حتديد أجل من املهمة هلذه اجليد �لتحضري أوال يقوم أن

 .التخطيط و الدراسة مرحلة و �ملهمة األمر مرحلة مها مرحلتني يف للمهمة التحضري خطوة تتمثل و

 مصلحة اىل للمؤسسة العامة االدارة طرف من املسلمة الوثيقة �ملهمة األمر يتمثل :�ملهمة األمر 1-1-

 املراد األهداف حيدد �ملهمة فاألمر املراجعة عملية يف �النطالق املسؤولني اعالم أجل من الداخلية املراجعة

 القائمني بني العالقة حيدد أن األمر هلذا ميكن كما العامة االدارة لصاحل الداخلية املراجعة طرف من حتقيقها

 .غموض أي لتفادي املراجعة حمل اهليكل حىت أو املصلحة أو األشخاص و املراجعة بعملية

 يكون أن ميكن كما الواحدة الصفحة تفوت ال وثيقة �ملهمة األمر يكون أن فيستحسن الشكل حيث من أما

 .نسبيا صغرية الشركة كانت إذا ما حالة يف شفهي أمر

 على للمؤسسة العامة االدارة غري يكون أن يستطيع الداخلية املراجعة خلدمات الطالب أن االشارة جتدر كما

 يكون أن يستحسن احلالة هذه ففي املصلحة مراجعة يطلب ما ألسباب و معينة مصلحة رئيس املثال سبيل

 و الداخلية للمراجعة أكثر صالحيات إلعطاء ذلك �ين كتوقيع لو و العامة اإلدارة طرف من موقع األمر هذا

 .بعملهم القيام عند  تسهيالت و أحسن استقبال

 الداخلية، املراجعة مهمة إلجناح جدا هامة و ضرورية تعترب املرحلة هذه إن :التخطيط و الدراسة 2-1-

 املراجعة مهمة أولو�ت لتحديد املخاطر، على املبنية املراجعة خطة وضع الداخليني املراجعني على جيب حيث

  :يلي ما خالل من املرحلة هذه تنفيذ يتم و املسطرة األهداف و يتالءم مبا

 املعلومات مجع و اإلطالع بعملية يقوم أن الداخلي املراجع على جيب اخلطوة هذه يف :الفهم و اإلطالع -

 :يلي ما حتقيق بغرض املراجعة حمل املوضوع فهم من متكن اليت الالزمة، و الكافية

 املهمة؛ هذه من حتقيقها املطلوب األهداف معرفة 
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 املتعلقة األساسية املشاكل حتديد و املراجعة حمل الوظيفة أو النشاط يف املطبقة الداخلية الرقابة معرفة 

 .�ا

 منها، املستفيد الطرف احتياجات حتديد و املراجعة، حمل النشاط لطبيعة اجليد الفهم الداخلي املراجع فعلى

  .للمهمة التخطيط عليه ليرتكز

 خالل من و �ا، املكلف للمهمة اجليد الفهم و �إلطالع الداخلي املراجع يقوم أن بعد :التقارب خطة -

 جدول شكل يف تظهر وثيقة عن عبارة هي و التقارب، خطة �عداد يقوم فإنه جبمعها، قام اليت املعلومات

 اجلدول يقسم حيث املالحظة، سهلة أولية أعمال جمموعة إىل املراجعة حمل الوظيفة أو النشاط بتقسيم يقوم

 تلك أهداف الثاين العمود يبني بينما األولية، العمليات أو األعمال تقسيمات األول العمود يبني عمودين، إىل

   .العمليات أو األعمال

 و النشاط خماطر إدارة فعالية و مالءمة مدى بتقييم يقوم أن الداخلي املراجع على :اخلطر مواقع حتديد -

 فإن ، اخلطر ملواقع حتديده ضوء على و اخلطوة هذه �اية يف و به املتعلقة العمل �طار مقارنة الضبط أنظمة

  :�ضافة التقارب خطة جدول �كمال يقوم الداخلي املراجع

 عمل؛ بكل املرتبط اخلطر حيدد :�لث عمود -

 ضعيف؛ متوسط، عايل، :مستو�ت ثالث حسب للخطر ملخص تقييم يتضمن :رابع عمود -

 على �إلعتماد املخاطر، هذه إلبطال توفريها جيب اليت الداخلية الرقابة وسائل ذكر :خامس عمود -

  املؤهلني؛ األفراد أو املالئمة األدوات و اإلشراف املعايري، اإلجراءات

 تؤدي ال و موجودة أ�ا أو أمهية، ذات تعترب اليت اإلجراءات وجود عدم أو وجود إىل اإلشارة :سادس عمود -

 العمل؛ يف تتحكم أخرى وسائل توجد لكن و موجودة غري والعكس عملها
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 يعرض و نطاقها، و الداخلية املراجعة مهمة حتقيق أسس التوجيهي التقرير حيدد : التوجيهي التقرير -

 التقارب، خطة ضمن سابقا احملددة اخلطر مواقع يعرف كما لتحقيقها، الداخلي املراجع يسعى اليت األهداف

 جمال حيث من تدخال�م، مبجاالت املراجعون مقرتح يتضمن كما املهمة، نطاق ديدحت يتم ضوئها على اليت و

 .�ملهمة القيام مكان أي اجلغرايف، العمل جمال و للمراجعة، ستخضع اليت ولفروع اإلدارة أي الوظيفي، العمل

 وحىت هلا الطالبني و �ملراجعة املعنيني األشخاص مع التشاور بعد ذلك للتعديل قابل التقرير هذا أن كما

 النتائج االعتبار بعني �خذ أن عليه املسطرة األهداف حتقيق من املراجعة ملهمة التوجيهي التقرير يستطيع

 .خلطر مواقع حتديد بعد املستخلصة

 الداخلية املراجعة ملهمة وختطيطه دراسته من الداخلي املراجع ينتهي أن بعد:الداخلية املراجعة مهمة تنفيذ2-

 وأدلة املعلومات جبمع الداخلي املراجع يقوم خالهلا من واليت، للمهمة امليداين العمل خطوات تبدأ �ا، املكلف

   :هي مراحل ثالث يف اخلطوة هذه وتتمثل املهمة، هذه أهداف حتقيق من ميكنه مبا اإلثبات،

 املكلف الفريق بني مراجعته سيتم الذي النشاط مقر يف اإلفتتاح اجتماع عقد يتم :اإلفتتاح إجتماع 1-2

 امليدانية التهيئة كذلك و الطرفني، بني العالقات أوىل بناء يتم فيه و املراجعة، حمل النشاط و ومسؤول �ملهمة

 .ستتم اليت والفحص املراجعة لعملية

 فريق أعضاء خمتلف بني املراجعة أعمال بتقسيم املراجعة بر�مج يقوم :)التنفيذ خمطط(املراجعة بر�مج 2-2

 و اللقاءات، و االستجوا�ت برجمة األعضاء، تنقالت تنظيم الزمن، وحسب خرب�م و ملؤهال�م وفقا جعةااملر 

 العادي السري لضمان املراجعني عمل تتبع على يساعد و مهمته، عن التفاصيل أدق مبعرفة للمراجع يسمح

 للمهمات مهما مرجعا يعترب و املراجع، طرف من إليها التوصل مت اليت املراحل حتديد و الزمن خالل للمهمة

 مرحلة �اية حىت العمل ختطط فالثانية التقارب، خطة مع املخطط هذا بني اخللط جيب ال كما املستقبلية،

  .فقط التخطيط و الدراسة
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 املراجعة، مدير من اعتماده و املراجعة بر�مج إعداد بعد مباشرة املرحلة هذه تنفيذ يتم :امليداين العمل 3-2

 من غريها و املقار�ت االختبارات، إجراء خالل من الواقع على الرب�مج هذا بتطبيق املراجعة فريق يقوم حيث

 أي عن الكشف و املراجعة، مهمة أهداف لتحقيق املالئمة و الكافية اإلثبات أدلة بغرض املراجعة تقنيات

 املراجعة، أعمال كافة بتوثيق القيام املراجعة فريق على وجيب .حتدث قد احنرافات أو خمالفات أو مشاكل

 أعمال عناصر أهم من العمل أوراق تعترب و هلا، داعمة ثبوتية ومستندات مبعلومات مؤيدة عمل �وراق

 من املراجعة أدلة عن الناجتة املراجعة، وتوصيات نتائج و عملية تثبت و تعزز و تدعم اليت فهي املراجعة،

 .املنجزة املراجعة أعمال

 و الداخلية، املراجعة مهمة اجناز يف األخرية تعترب اخلطوة هذه: الداخلية املراجعة مهمة عن التقرير 3-

 1:هي مراحل أربع يف تتمثل

 يتم اليت املشاكل، حتليل و إبراز أوراق خالل من التقرير هذا إعداد يتم :للمراجعة األويل التقرير 1-3

 كشفت اليت املخالفات و اإلحنرافات و املشاكل كافة على تشمل واليت املراجعة، بر�مج تنفيذ أثناء إعدادها

 .النهائي التقرير إعداد أساس يعترب التقرير وهذا للمهمة، تنفيذهم أثناء للمراجعني

 مهمة بتنفيذ قام الذي املراجعة فريق بني اجتماع عقد يتم :أعماهلم املراجعة األشخاص من الرد حق 2-3

 اليت والنتائج املالحظات بعرض املراجعة فريق يقوم االجتماع هذا يف و أعماهلم، املراجعة واألشخاص املراجعة

 األشخاص يتدخل بعدها بشأ�ا، املقرتحة التوصيات إىل إضافة هلا، املؤيدة �ألدلة مدعمة إليها توصلوا

 و التوضيحات و التربيرات خالل من التوصيات و النتائج و املالحظات تلك على �لرد أعماهلم املراجعة

 .لديهم كان إن يقدمو�ا اليت االنتقادات

                                                           

 ،"واملستقبل الواقع املال أسواق وعوملة املعلومات تكنولوجيا بيئة يف احلديثة الداخلية واملراجعة الرقابة" السيد، شحاتة نصر، الوهاب عبد1-

  5 .ص ، 2006 مصر، اجلامعية، الدار
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 ألهم إرساله يتم و النهائية، صورته يف املراجعة تقرير اعداد يتم التدخل، انتهاء بعد :النهائي التقرير 3-3

 و املشكالت ملعاجلة املقرتحة التوصيات و املراجعة، مهمة بنتائج إلعالمهم واإلدارة، املعنيني املسؤولني

 يتم و بناء، و واضح و موضوعي التقرير يكون أن جيب و .املراجعة عملية خالل كشفت اليت اإلختالالت

 .املناسب الوقت يف تقدميه و إعداده

 بناءا �ا القيام الواجب التصحيحية التوصيات من �موعة الداخلي املراجع اقرتاح بعد :التوصيات تنفيذ 4-3

 و التوصيات، تلك بتنفيذ اإللتزام مدى مبتابعة يقوم فإنه مبهمته، القيام أثناء سجلها اليت املالحظات على

 1.اإلدارة عليها صادقت اليت و املقرتحة التوصيات كل تنفيذ عند املرحلة هذه تنتهي

 الداخلية املراجعة تقنيات: ثلالثا املطلب

 .اإلثبات أدلة و قرائن مث من و الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العمل أوراق أوال بتحديد سنقوم

 الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العمل أوراق :أوال

 توصيات و نتائج و عملية تثبت و تعزز و تدعم اليت فهي املراجعة، أعمال عناصر أهم من العمل أوراق تعترب

 2.املنجزة املراجعة أعمال من املراجعة أدلة عن الناجتة املراجعة،

 لذا املراجعة، عملية يف املستغرق الوقت عن ماد� دليال العمل أوراق تعترب" :املراجعة عمل أوراق تعريف 1-

  "التقرير كتابة يف أساسية ركيزة العتبارها األوراق �ذه االهتمام مراجع أي على الضروري من أصبح

 به قام ما الظهار املراجع بواسطة مجعها مت اليت القرائن و األدلة كل تشمل "أ�ا على العمل أوراق تعرف كما

 الذي الفحص ملدى القرائن و التقرير، إعداد يف إليه يستند الذي األساس للمراجع يكون وبواسطتها عمل من

  "به قام

                                                           

  146.ص األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة، الطبعة ،العملية و النظرية الناحية :احلسا�ت تدقيق علم السيد، أمني خالد1-

  202 .ص ، 1996 مصر، العلمية، الكتب دار ،"واملراجعة احملاسبة أساسيات "فضالة، علي أبوالفتوح 2 -
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 أجراها اليت االختبارات و تنفيذها مت اليت لإلجراءات املراجع �ا حيتفظ سجالت ��ا " أيضا تعرف و

 ."إليها توصل اليت املالئمة االستنتاجات و عليها احلصول مت اليت واملعلومات

 و عمل، من به قام ما إلظهار املراجع بواسطة جتميعها يتم اليت والقرائن األدلة كل العمل أوراق تتضمن حيث

 .إليها توصل اليت والنتائج و اتبعها، اليت اإلجراءات و الطرق كذلك

--- :                              يلي ما على املراجعة مهنة ممارسة أوراق تشمل :العمل أوراق أنواع 2-

 ملفني،ملف يف برتتيبها مو ويق عليها يتحصل اليت واألوراق �لو�ئق املراجع حيتفظ ما عادة :املراجعة ملفات-

 :مايلي على حتتوي واليت املراجعني بني كثريا خيتلف ال امللفني هذين مضمون و،جاري أو سنوي واآلخر دائم

 وإيضاحات تفسريات إىل حتتاج أمورا املراجعة بعملية قيامه أثناء املراجع تعرتض ما كثريا :املراجعة مذكرات -

  : يلي ما السجل هذا يف املراجع يدو�ا اليت املالحظات من و خاص، سجل يف بتدوينها فيقوم

 ؛ املفقودة، �ملستندات بيا�ت - 

 املراجعة؛ أثناء عليها عثر اليت لألخطاء بيان -

 الداخلية؛ الرقابة نظام يف وجدها اليت للثغرات بيان -

 القادمة؛ املرات يف استكماهلا املراجع يرغب اليت املسائل -

 تفسريات؛ و إيضاحات لطلب مراسالت �ا حرر مسائل -

 املراجعة؛ بر�مج على إلدخاهلا ضرورة يرى تعديالت و اقرتاحات -

 .املراجعة عملية يف مالحظاته و حتفظاته -

 عندما و املراجعة، بعملية قيامه أثناء خاصة رموز أو عالمات يستخدم أن املراجع على :املراجعة عالمات -

 أن أيضا عليه و املراجعة، تلك طبيعة و مراجعتها يفيد خاص برمز عليها يؤشر ما خطوة مراجعة من ينتهي

 مجهور بني عليها متعارف معينة عالمات هناك ليس و األمور، هذه سرية على ومساعدوه هو حيتفظ
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 معاونوه لبعض داللته و الرموز �ا موضح قائمة يف موضوعة اخلاصة رموزه مراجع لكل جد حيث املراجعني،

  .أعماله متابعة املراجع على يسهل موحد رمزي نظام على يسريون

 الفحص، وليس اإلثبات وظيفة على املراجعة لعملية األساسية البنية تقوم: اإلثبات أدلة و القرائن : �نيا

 التوصل من متكنه كافية قرائن على حيصل أن لإلجراءات تنفيذه عند الداخلي املراجع على جيب فإنه وعليه

 .رأيه وإبداء تقريره كتابة يف عليها يعتمد معقولة نتائج إىل

 :يلي فيما الداخلية املراجعة يف اإلثبات قرائن أنواع تتمثل :اإلثبات أدلة و القرائن أنواع 1-

 الفعلي؛ الوجود 

 خارجها؛ أو الشركة داخل أنشأت سواء للعمليات املؤيدة املختلفة املستندات  

 الداخلية؛ للرقابة سليم نظام وجود  

 احلسابية؛ الناحية من األرصدة صحة  

 دفاتر و األصلي القيد كدفاتر املالية للقوائم املؤيدة اإلثبات أدلة من تعترب واليت املكتوبة اإلقرارات 

  .اجلردية �لتسو�ت املتعلقة العمل أوراق و احملاسبية، السجالتو  العام األستاذ

 املراجع فان الداخلية املراجعة مهمة بتنفيذ القيام أجل من :والقرائن اإلثبات أدلة على احلصول وسائل-2

 املعلومات هذه وجلمع تنفيذها و املراجعة ألعمال التخطيط أجل من كمية أخرى و نوعية معلومات اىل حيتاج

 :يلي فيما تتمثل اليت و لتقنياتاو  الوسائل من جمموعة على االعتماد جيب حتليلها و

 عليه جيب فإنه لألصل، الدفرتي الرصيد وحقيقة صحة من املراجع يتأكد لكي :الفعلي اجلرد و املعاينة -

 الوسيلة هذه واجلرد، والقياس العد بعمليات والقيام لوجوده، املثبتة الو�ئق وكذلك الواقع على األصل  معاينة

 .لألصل الفعلي الوجود من للتحقق وسيلة وأقوى أهم تعترب
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  �ملستندات املسجلة احلسابية البيا�ت و األرقام سالمة من للتأكد االجراء هذا يهدف :احلسابية املراجعة -

 وسيلة أ�ا إال الوسيلة هذه بساطة ورغم فقط احلسابية الناحية من ذلك و املالية القوائم و الكشوف و والدفاتر

 وتشمل .احملاسيب العمل مراحل من املختلفة للمراحل احلسابية الصحة من التأكد من املراجع متكن ضرورية

 :التالية املراحل على احلسابية املراجعة

 السنة ميزانية يف الواردة األرصدة مع مطابقتها و احلسا�ت جلميع االفتتاحية األرصدة من التحقق 

 السابقة؛  املالية

 يف الواردة ذلك غري إىل وقسمة وضرب وطرح مجع من احلسابية العمليات فحص و مراجعة 

 الشركة؛ بنشاط العالقة ذات املختلفة العمليات حدوث على الدالة  املستندات

 ألخرى؛ صفحة من ا�اميع هذه وترحيل اليومية لدفرت الصفحات مجيع مراجعة  

 يف املعد املراجعة ميزان إىل األرصدة هذه ونقل الدائنة، و منها املدينة احلسا�ت مجيع ترصيد مراجعة 

 املالية؛ السنة  �اية

 والقوائم احلسا�ت �عداد اخلاصة اإليرادات و املصاريف بعناصر املتعلقة احلسابية العمليات مراجعة  

 املالية؛

 منها؛ املستحق و املقدم حتديد و املالية �لسنة اخلاصة اإليرادات احتساب  

 اخلتامية؛ والتقارير القوائم إىل األرقام نقل مراجعة  

 بشأ�ا مت وما اخلسائر، أو األر�ح صايف من الشركة لنشاط النهائية النتائج مراجعة.  

 من التأكد يف املراجع عليها يعتمد سليما، مرجعا تعترب اليت األوراق هي املستندات إن :املستندية املراجعة -

 املستخدمة الوسائل أهم من املستندية املراجعة وتعترب �ا، املتعلقة الصحة من و معينة لواقعة الفعلي احلدوث
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 حيث املستندية، املراجعة أدلة دقة على املراجعة عملية جناح ويتوقف املراجعة يف اإلثبات أدل على للحصول

 .�1لشركة املالية والتصرفات األحداث بني الربط على املراجع تساعد أ�ا

 دليل اعتبارها ميكن حىت املستندات، يف توفرها الواجب الشروط من يتحقق أن املراجع من البد ا�ال هذا ويف

  :يلي فيما تتمثل الشروط هذه املراجعة، قرائن من وقرينة إثبات

 اإلجيار، عقود(العقود شكل �خذ اليت املستندات خاصة بصفة و للمستند، القانونية الشروط من التأكد - 

 ؛)البيع عقود امللكية،  عقود

 ؛)البنك أو العميل، اسم الشركة، اسم مثل �ملستند العالقة ذات األطراف أمساء توضيح من التأكد - 

   :أمهها ومن املستند يف الرقمية البيا�ت من التأكد - 

 املبلغ الشيك؛ رقم الفاتورة، رقم مثل املستند تسلسل رقم الدفاتر؛ يف القيد �ريخ أنه و املستند، حترير �ريخ 

 وحرفيا؛ رقميا حتريره من التأكد وجيب �ملستند احملرر النقدي

  الشركة؛ نشاط نطاق يف تدخل وأ�ا املستند، عنها يعرب اليت العملية طبيعة من التأكد - 

  �ملستند؛ اخلاصة املختلفة التوقيعات استيفاء من التأكد - 

    .املستند يتضمنها اليت للعملية السليم احملاسيب التوجه من التحقق - 

  من للتحقق كإجراء املراجع يستخدمها إقناعا، و صالحية املستندية اإلثبات أدلة أكثر تعترب :املصادقات -

 البنك يف النقدية وجود من للتحقق املصادقات تستخدم معينة، التزامات و أصول أو مال رأس أسهم وجود

 أل�ا ذلك و كبرية بدرجة فيه الوثوق و عليه اإلعتماد ميكن لإلثبات دليال توفر وهي املدينني وحسا�ت

 تغريها احتمال ملخاطر تعرضها دون املراجع إىل مباشرة حولت و سلمت أ�ا كما الشركة خارج أنشأت

                                                           
  .62ذكره،ص  سبق مرجع ،لطفي شعباين-1
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 ومنها املطلوبة املعلومات نوعية �ختالف وصيغتها شكلها يف املصادقات ختتلف وحتريفها، العميل بواسطة

 اخلارجي الطرف كان إذا عما النظر بغض اخلارجي الطرف من املراجع إىل الرد ضرورة تعين االجيابية الطلبات

 إذا فقط املراجع إىل اخلارجي الطرف من الرد يطلب وفيها السلبية الطلبيات أما ال، أم املعلومات على يوافق

 خاطئة؛ و صحيحة غري املصادقة بطلب الواردة املعلومات كانت

  من سواء �لنشاط معرفة ذوي أشخاص من املعلومات عن البحث يتضمن هنا اإلستفسار :اإلستفسارات -

 من معقول االجراء هذا و الزبون موظفي إىل مكتوبة استفسارات توجيه أيضا وميكن خارجها أم الشركة داخل

 حتيز �ا يوجد أن ميكن و حمايد طرف من إليه التوصل يتم ال إنه حاسم، كدليل اعتباره ميكن ال أنه إال األدلة

 إجراءات تنفيذ خالل من رأيه لتدعيم �لث طرف من املعلومات على احلصول من البد �لتايل و الزبون لصاحل

 .املراجعة

 املالية الفرتة معلومات بني مقار�ت إجراء الوسيلة هذه تشمل :املعلومات بني الربط و املقار�ت نظام -

 عناصر بني العالقات ودراسة املالية، وغري املالية املعلومات بني العالقات ودراسة السابقة، املالية والفرتة

   1، النشاط نفس يف مثالية مبعلومات املعلومات ومقارنة املعلومات

  متمعن وحتليل فاحصة إنتقادية بدراسة الوسيلة هذه خالل من الداخلي املراجع يقوم :اإلنتقادية املراجعة -

 :يلي ما حتقيق �دف املالية، القوائم أو احلسا�ت أحد أو والسجالت الدفاتر بعض أو العمليات لبعض

 عادية؛ غري وقائع أو نتائج أي اكتشاف  

 املستندية؛ املراجعة أثناء تظهر مل مالحظات أو أمور اكتشاف  

 مراجعته أثناء املراجع خيتارها مل اليت العينات بعض يف توجد دق أخطاء اكتشاف.  

                                                           
  33ذكره،ص سبق صارة، مرجع عمي-1
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 هذه كانت كلما وخربته كفاءته زادت فكلما كفاءته، و املراجع خربة على االنتقادية املراجعة جناح يتوقف

 غري األمور ملواجهة املراجع جهد وقت توفري يف تفيد أ�ا كما اإلثبات، أدلة تعزيز يف أكرب فائدة ذات الوسيلة

  .انتباهه تستدعي اليت العادية

 عليه جيب أو املراجع لعمل ضروري و هاما يعترب اإلجراء هذا إن :الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص - 

 ذلك على االعتماد مدى تقدير و املراجعة، عملية نطاق حتديد من املراجع يتمكن خالله فمن به،  القيام

 الداخلي املراجع على جيب فانه لذلك �جرائها يقوم أن جيب اليت واالختبارات العينة حجم وحتديد النظام

 االجراءات وأن ودقيقة، صحيحة معلومات على املالية السجالت احتواء من للتأكد املعلومات، أنظمة فحص

 السياسات مع مالءمتها ومدى املوضوعة، األنظمة مراجعة الداخلي املراجع جيب كما وفعالة، كافية الرقابة

 .األنظمة هذه وفعالية كفاية مدى لتحديد �لشركة واخلطط

 ال الشهادات هذه الشركة، داخل من املراجع عليها حيصل الشهادات هذه:)االقرارات( الشهادات نظام -

 كذلك و �ا يقوم اليت اإلجراءات سالمة من التأكد من املراجع متكن وإمنا إثبات، وقرائن أدلة عنها ينتج

 :يلي ما الشهادات هذه أمثلة من اإلجراءات، نطاق خارج موقفه تغطية

 املختلفة؛ الشركة التزامات و �صول بيان - 

 املدينون؛ و العمالء �رصدة تبيان -

 املختلفة؛ �ملخصصات بيان -

  .حدوثها وأسباب العادية غري االستثنائية �ملصاريف بيان - 

  

  .عالقة املراجعة الداخلية �لرقابة الداخلية :املبحث الثالث
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 .الداخلية الرقابة مفهوم:املطلب االول

 امليدان هذا يف رسنيدواملتم املتخصصني أراء وتضارب تطورها ملراحل نظرا تعاريف عدة الداخلية للرقابة

 :التعاريف من جمموعة يلي فيما ،(..داخليني مراجعني حماسبني، خرباء احلسا�ت، حمافظي(

واإلجراءات  السياسات كافة ا�ا على  IFACاملراجعة لتطبيق الدولية اهليئة طرف من عرف: 01تعريف

 إدارة وهو اإلدارة هذه إىل الوصول املؤسسة ملساعد�ا قدر االمكان إىل إدارة تتبناها اليت) الضوابط الداخلية(

 واخلطأ، الغش واكتشاف ومنع األصول ومحاية اإلدارة بسياسات االلتزام واملتضمنة وكفء منظم بشكل العمل

 1 "املناسب الوقت يف موثوقة مالية معلومات وإعداد احملاسبية، السجالت واكتمال دقةالو 

 يف املتبعة واملقاييس التنسيق ووسائل التنظيمية اخلطة تشمل"AICPAاألمريكي  املعهد حسب:02 تعريف

 عليها االعتماد ومدى دقتها من والتأكد احملاسبية، البيا�ت ومراجعة وضبط أصوله، محاية دف� املؤسسة

  "املوضوعية اإلدارية �لبيا�ت التمسك على العاملني وتشجيع اإلنتاجية، الكفاية وز�دة

 جمموعة هو الداخلية الرقابة نظام الفرنسية OECCA املعتمدين و احملاسبني اخلرباء منظمة حسب:03تعريف

 واإلبقاء احلماية بضمان املتعلق اهلدف حتقيق أجل من املؤسسة يف التحكم على تساعد اليت الضما�ت من

 العناصر  دوام على اإلبقاء أجل من املؤسسة نشاطات وإجراءات طرق وتطبيق املعلومات ونوعية األصول على

 2.السابقة

                                                           

  
1 - Lion Collims, Gerar Vallin, Audit et control interne et vérification, Edition préparation 

INC, canada, 1984, p p39-40  

 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،التطبيقية املمارسة و النظري اإلطار احلسا�ت وتدقيق املراجعة الصديقي، مسعود التهامي، طواهر دمحم -2

   85 ص الثانية، الطبعة
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 مسؤولية وأن نظاما وليس عمليات هي الداخلية الرقابة أن إىل بوضوح COSOتعريف  يشري:04تعريف

 اإلدارة تزويد وذلك �دف اآلخرين واملشاركني الشركة وإدارة اإلدارة جملس عاتق على تقع وتطويره تصميمه

 والقوانني �لتعليمات وااللتزام املالية التقارير ومالئمة العمليات وفعالية كفاءة إىل حول الوصول معقول بتأمني

 �كيدا وليس معقول �كيد تقدمي هو الداخلية الرقابة نظام من اهلدف أن التعريف يوضح كما واألنظمة،

  1.الرقابة من املرجوة األهداف خبصوص مطلقا

 .الداخلية واملراجعة الداخلية الرقابة بني العالقة :ينالثا املطلب

 واليت أهدافها الوظيفة حتقق هىذه وحىت الداخلية الرقابة أنظمة وحتسني تطوير على الداخلية املراجعة تعمل

  :الشروط هذه وأهم بفعالية، مهامها �داء هلا تسمح اليت الشروط توفر من بد ال ألجلها وجدت

 للمؤسسة املختلفة والوظائف نشاطات تغطي مجيع أن الداخلية املراجعة على أن يعين وهذا :الشمولية 1-

  .النواحي مجيع من

 ما للمؤسسة التنظيمي يكلهلا يف الداخلية راجعةملا لوظيفة الوظيفي حتديد املوقع من بد ال :االستقاللية-  2

 الوظائف مع تداخلها عدم يضمن امب العليا، لإلدارة �بعة تكون ما وغالبا الوظائف، �قي عن مستقلة جيعلها

 .راجعةملا قسم طرف من عدةملا التقارير يف يادحلوا وضوعيةملا  لضمان ذاهو  األخرى

 ةهالنزا من كبرية درجة على راجعةملا وظيفة أو همةملا �داء كلفملا الشخص يكون أن بد ال  :الكفاءة- 3

 هامهامب القيام من الداخلية راجعةملا تتمكن وحىت وجه أكمل على يفتهاوظ �داء يسمح امم يدان،مب امملواإل

 :ل األخرية ذهه تصميم أو وضع جيب جيدة داخلية رقابة إىل الوصول ووجه  أحسن على

 .العمليات ـتلفخم لرقابة نظام - 

 .تطبيقها إمكانية ومدى ؤسسةملا طرف من وضوعةملا اإلجراءات لرقابة نظام - 

                                                           

 نصر الوهاب عبد1-
  .33 ص ذكره، سبق مرجع،
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 .اسيبحم تنظيم - 

 .علوماتملا ختلفمب مالئمة اجلة مع - 

 .والنتائج خاطرملا لقياس نظام - 

 .والتوثيق للمعلومات نظام - 

 اتيجيةإسرتً  وجود مراقبة إىل بهيذأنه  خاصة جدا، واسع الداخلية راجعةملا تدخل الجم أن نالحظ اهن من

 .واإلجراءات القوانني مرتاواح ومراقبة

 اإلدارة أن امللطا هلا جةاحلا من يزيد ما ذاهو  األخطاء، حدوث وتقليل منع على تعمل الداخلية راجعةملفا

 معرفة الداخليني للمراجعني تكون أن توقعملا فمن مستمر، وبشكل الثقة من عالية درجة ذات علوماتمل تاجحت

 دافهاأل من أيضا طاء،الخا ومنع لتقليل ولةاحملا يف للمديرين النصائح وتقدمي الرقابة، �جراءات وخربة كافية

 األداء وحيسن ردوديةملا من يزيد الذي الشيء والضياع اإلسراف من حلدا وه الداخلية راجعةملا هلا تسعى اليت

 1.ؤسسةملا طرف من سجلةملا األر�ح ز�دة إىل يؤدي و�لتايل والفعالية، الكفاءة من ويزيد

 : يلي فيما العالقة هذه توضيح ميكن و الداخلية الرقابة نظام مع وطيدة عالقة الداخلية للمراجعة إن

 اإلجراءات كمراجعة املالية أهدافها بلوغ على املؤسسة إدارة تساعد فهي الداخلية الرقابة نظام أهداف من

 حتقيقه مت وما .به القيام جيب ما على الوقوف خالل من هذا و النمو االستمرارية، �ملردودية، اخلاصة

 . الشأن هذا يف التهديدات و الفرص أهم حتديد و حتقيق إىل �إلضافة

 اإلجراءات متابعة و مراجعة خالل من ذلك و التشغيلية األهداف بلوغ يف دور هلا الداخلية املراجعة أن كما

 .املؤسسة داخل املختلفة التشغيلية

                                                           
  .92ذكره،ص سبق صارة، مرجع عمي-1
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 القانونية والنصوص  قرارات و إجراءات من اختاذه يتم ما أن من التأكد على تعمل الداخلية املراجعة أن كما

 عمل كل أن مبعىن التشريعات له خمالفة أي أو تعارض أي هناك ليس أنه و املؤسسة به تنشط الذي البلد يف

 دور هلا الداخلية املراجعة فان هكذا و التشريعية، الناحية من يربره ما له املؤسسة داخل يتخذ قرار أو إجراء أو

 .للرقابة التشغيلية األهداف يف أيضا

 الرقابة لنظام مكملة حلقة األخرية هذه كون خالل من كذلك الداخلية للمراجعة الدور هذا رؤية ميكن و

 الوقت نفس يف و التنظيم داخل االتصال عملية و للمعلومات اجليد التسيري ضمان على تعمل و الداخلية

 متابعتها و أهدافها وضع هلا يتسىن حبيث املؤسسة ظله يف تعمل رقايب جو كله الرقايب النظام مع بذلك مكونة

  .راقبةامل عملية يف إليها تعتمد لإلجراءات معايري وضع خالل من سليمة بصورة

 .الداخلية الرقابة فعالية وتقييم املراجعة :الثالث املطلب

 من رئيسيا معيارا متثل فهي املالية الرقابة خاصة املؤسسة يف الداخلية الرقابة بفحص يقوم أن املراجع واجب من

 اإلدارية الداخلية الرقابة وإجراءات وسائل �ستطالع يقوم بفحصه املراجع قيام وأثناء امليداين، عمله معايري

 :على ال�ا هذا يف اهتمامه وصب واحدة كوحدة الرقابة عن رأيه تكوين يف ملساعدته

 .م�اختصاصا وحدود املؤسسة أعضاء واجبات معرفة -

 .رقابة دون ممتلكاته إىل املؤسسة يف عامل كل توصل إمكانية مدى معرفة -

 .العمل هلذا املالية التقارير سالمة وعالقة املؤسسة يف فرد كل عمل مدى معرفة -

 .كشفه من اخفاءته ومدى خطأ حدوث إمكانية اكتشاف -

 : التحقق من البد الداخلية الرقابة نظام لتقييم إجرائه عند -

 املؤسسة تعده تقرير شكل يف املتابعة الداخلية للرقابة تفصيلي وصف على احلصول. 

 الرقابة فعالية على للحكم االستقصاء أدوات استخدام. 
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 للرقابة الفعلي التطبيق اختبار. 

 طبيعة حتديد إىل �إلضافة املراجعة عملية لتخطيط الداخلية الرقابة لنظام كاف فهم على احلصول يتم أن جيب

 يعترب الداخلية الرقابة نظام �ختبار املراجع قيام إن أداؤها، يتم أن جيب اليت االختبارات نطاق و توقيت و

 املراجع ويهتم الداخلية الرقابة نظام كفاءة و فعالية على كبرية بدرجة يعتمد املراجع عمل الن هامة مرحلة

 :مها هدفني لتحقيق الداخلية الرقابة بنظام

  1 :التالية اخلطوات وفق يتم الذي الداخلية الرقابة خماطر تقييم  املراجعة، ختطيط يف املسامهة

 املراجع يستخدم ،)املبدئي التقييم( املراجعة ختطيط لغرض املؤسسة يف املطبق الداخلية الرقابة نظام وتوثيق فهم

 :التالية األغراض لتحقيق الداخلية الرقابة نظام لفهم حماوالته خالل من عليها حيصل اليت املعلومات

 .هامة أخطاء أي أو الغش على حتتوي أن يتوقع اليت البيا�ت أنواع حتديد -

 . الغش وجود خماطر على تؤثر الذي العوامل دراسة -

 .التحليلية املراجعة واختبارات للعمليات التفصيلية التحقق اختبارات تصميم -

 تقييم من املراجع على البد �ملعلومات لالحتفاظ واملساعدة املؤيدة واملستندات والو�ئق احملاسبية السجالت -

 ينبغي املالية، والقوائم احلسا�ت على أ�رها على الوقوف قصد ا� املعمول والتعليمات واإلجراءات طرق كل

  :التالية األسباب يف الضرورة هذه وتكمن النظام هذا تقييم ضرورة على هنا من التأكد

 كل مراجعة من �لرغم العمليات كل تعكس التسجيالت أن من التأكد املراجع استطاعة يف ليس -

 .اجلزئية النظم التقييم بعد إال ذلك من يتأكد وال التسجيالت،

 عليه الكل صحة على حيكم حىت فقط منها جزء لكن احلسا�ت، كل تدقيق عمليا للمراجع ميكن ال -

 .املتبعة العمل وطرق اإلجراءات استمرارية من التأكد

                                                           
1
   .66،ص2003اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،"التطبيق إىل النظرية من احلسا�ت ومراقبة املراجعة" دمحم، بوتني - 
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 عن املؤسسة داخل املعدة خاصة للعمليات املربرة املستندات دراسة من البد مستندية، مبراجعة املراجع يقوم -

 تربر ا�أ من يتأكد جيعله ما هذا األرشيف، يف عليها واحملافظة ا،� متر اليت املراحل خمتلف عرب تدقيقها طريق

 . تربرها ال ا�أ أو املسجلة العمليات كليات أو جزئيا

 ويتأثر املؤسسة يف احملاسيب والنظام الداخلية الرقابة النظام ا� قام اليت الدراسة تفاصيل يوثق أن املراجع على

 املؤسسات أما التوثيق، مذكرة تكفي الصغرية املؤسسات ففي وطبيعتها، املؤسسة تعقيد ودرجة حبجم ذلك

 نظام فعالية أن كما القرارات، وجداول االستقصاء وقوائم التدفق خرائط الستخدام املراجع حيتاج فقد الكبرية

 على املراجع حيصل األساسية، االختبارات حتقق ونطاق وتوقيت بطبيعة مباشرة العالقة ذات الداخلية الرقابة

 1:يلي ما خالل من الداخلية الرقابة لنظام فهم

 خرائط على مشتملة املراجع أو العميل طريق عن إعداده يتم الداخلية الرقابة لنظام وصف على االطالع -

  .واإلجراءات السياسات ودليل احلسا�ت

 .احلسا�ت وموظفي واملشرفني اإلدارة شامال العميل موظفي من استفسارات عمل -

 .والسجالت املستندات فحص -

 يف العرض وسوء والتحريف والغش اجلوهرية األخطاء اكتشاف أو منع الداخلية الرقابة فعالية تقييم يعين

 املالية القوائم �كيدات خالل من التقييم هذا تنظيم يتم العمليات، دورات �ستخدام املالية القوائم �كيدات

 منع يف فعاليتها بضعف املعروفة الرقابية واإلجراءات السياسات حالة ففي املالية، القوائم دورات �ستخدام

 2.مستوى أعلى عند الرقابة ملخاطر املخطط املستوى حتديد يتم األخطاء واكتشاف

                                                           

 1 - Laurent, H et Philippe, La pratique de l’audit, France, 1994, P69.   

 
 .411 ص ذكره، سبق مرجع لطفي، امحد السيد امني-  2
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 حالة يف أما منها، جدوى ال إذ الرقابية واإلجراءات السياسات تلك على رقابية �ختبارات املراجع يقوم ال هنا

 :القرارين من واحدا يتخذ املراجع فان فاعلة ا�أ تبدو اليت الرقابية واإلجراءات السياسات

 مكثفة وبصورة لوحدها يليةصالتف التحقق اختبارات إجراء أن يعتقد املراجع كان إذا :األول القرار - 

 املستوى حيدد فانه الرقابة واختبارات التفصيلية التحقق اختبارات بني اجلمع من تكلفة اقل سيكون

 التحقق �ختبارات يقوم بل رقابية اختبارات �ي يقوم وال األقصى احلد عند الرقابة ملخاطر املخطط

 .التفصيلية

 بني اجلمع أن يعتقد املراجع وكان فعالة تبدو الرقابية واإلجراءات السياسات كانت إذا :الثاين القرار - 

 التحقق اختبارات إجراء من تكلفة اقل سيكون منخفض نطاق يف الرقابة اختبارات إجراءات

 بني وجيمع األقصى احلد من اقل مستوى عند املخططة الداخلية الرقابة خماطر حيدد فانه التفصيلية

 1 .التفصيلية التحقق واختبارات الرقابة اختبارات

  :الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم يوضح التايل الشكل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 412 ص ذكره، سبق مرجع لطفي، امحد السيد امني-1
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  الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم : )01 (رقم الشكل

 

 

 يف ماجستري مذكرة ،االقتصادية املؤسسة يف األداء تقييم يف املالية الداخلية املراجعة دور سعاد، معمر شدري :املصدر

  .200ص بوقرة، امحد جامعة بومرداس، ، حماسبة ختصص التسيري، علوم
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 :الفصل خالصة 

 على تعمل الداخلية املراجعة أن إىل توصلنا الداخلية للمراجعة العام �إلطار واخلاص الفصل هلذا دراستنا بعد

 بني التوافق درجة من التأكد أجل من اقتصادية وتصرفات �حداث املتعلقة لألدلة موضوعي و تقومي جتميع

 العديد تشمل أ�ا كما اإلهتمام، و ذوي للمستخدمني النتائج توصيل مع املوضوعة واملعايري املعلومات هذه

 للمراجعة املهنية للممارسة الدولية املعايري ونصت معني، غرض حتقيق على منها واحد كل يعمل األنواع من

 وكفاءة، بفعالية أهدافها حتقيق من ميكنها مبا الداخلية املراجعة قسم حتكم اليت واألسس الضوابط على الداخلية

  .هلا السليم التطبيق أجل من ملراحل وإتباعها وأدوات تقنيات على �عتمادها وهذا
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 الفصل مقدمة

 فيها العليا لإلدارة والتابعة املؤسسة يف الرئيسية الوظائف من مستغامن ميناء مؤسسة يف راجعة الداخليةامل عدت

 ميناء مؤسسة يف راجعةامل عملية تنظم اليت والقواعد األسس حيدد دليل على املؤسسة يف راجعامل ويعتمد .مباشرة

 الرتاب مستوى على املينائية املؤسسات ملختلف ةالداخلي ملراجعةا حول دراسية أ�م تنظيم يتم كما مستغامن،

 .املينائية املؤسسات يف الداخليني راجعنيامل أداء مستوى من والرفع التطور مسايرة أجل من الوطين

للمراجعة  بدراسة القيام سيتم ، مستغامن، ميناء مؤسسة يف ملراجعة الداخليةا عملية سري على الوقوف أجل ومن

 .املؤسسة و مسامهتها يف اعطاء ميزة تنافسية يف ةالداخلي راجعةامل لعملية تطبيقي كمثال الداخلية

 السري يف مسامهتها ومدى مستغامن، ميناء مؤسسة يف راجعة الداخليةامل وظيفة على الضوء تسليط سيتم كما

  :إىل فصلال هذا خالل من التطرق يتم سوف .للمؤسسة احلسن

  

  .مستغامن ميناء مؤسسة تقدمي :األول ملبحثا -

  .إعطاء ميزة تنافسية يف وأثرها مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجعة الداخلية تقييم :الثاين املبحث -

 .مستغامن ميناء مؤسسة يف األجور تدقيق دراسة :الثاين املبحث -
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 .مستغامن ميناء مؤسسة تقدمي :األول املبحث

 اليت الكربى الصناعات من للعديد ضروري فهو �لنقل، اخلاصة التحتية البنية من أساسي جزء مستغامن ميناء يعد

 .البحري الصيد خدمات و التجارية كاخلدمات اخلدمات من العديد تقدمي خالل من الدولية التجارة يف تشارك

 .مستغامن ميناء مؤسسة حول �رخيية حملة : األول املطلب

 البنية التحتية من أساسيا جزء اليوم يشكل أصبح حيث املنطقة متطلبات مع يتماشى مبا مستغامن ميناء تطوير يتم

 أروقة عرب النهائيني املستلمني من مقربة اخلدمات من جمموعة استحداث يشجع أنه إذ املنطقة، يف �لنقل اخلاصة

 .األمناط متعددة نقل

 البحري والرأس لصالمندر البحري الرأس بني ميتدّ  حاّداً  صخر� خليجا مستغامن ميناء كان :امليناء نشأة 1-

 هنا ومن ."الغنائم مرسى" ب 1833 قبل فيما مستغامن ميناء مسُّي الغنائم، إلقتسام القراصنة إستخدمه خلروبة،

 ."مستغامن املدينة مسّيت

 أّول إنطلق1881 سنة حبلول مرت 325 إىل إمتداده ليصل مرت 80 بطول للميناء رصيف أّول أنشئ ، 1848 سنة يف

 .عامة منفعة ذا مشروعا عنه أعلن ذلك من سنوات ثالث وبعد 1882 سنة يف امليناء لتهيئة مشروع

 .للميناء حوض أّول مبيالد إنتهت 1904 و 1890 بني ضخمة يئة� أعمال ذلك تلت

 فيما مرت 430 طوله برصيف الثاين احلوض إنشاء مت ، 1941 سنة للميناء الغربية اجلنوبية األمواج كاسرة بناء بعد

 .1959 و بداية 1955 اية� بني

 الصيد وخدمات التجارية اخلدمات : اخلدمات من نوعني مستغامن ميناء يقّدم:مستغامن ميناء مؤسسة نشأة 2-

  أسهم ذات شركة /إقتصادية عمومية مؤسسة وهي مستغامن ميناء مؤسسة تسيريه على وتشرف البحري،
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 EPE/ EPM/ Spa 287 -82 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى اجلزائري املينائي النظام إصالح إطار يف أنشأت 

 .1982 أوت 14 بتاريخ الصادر

 عن كشفت اليت املؤسسات غرار على اإلستقاللية حنو طريقها مستغامن ميناء مؤسسة شّقت 1989 فيفري 29 يف

 شركة إىل اجتماعي طابع ذات عمومية شركة من موثق عقد مبوجب حتويلها مت حيث املالية، وضعيتها يف استقرار

  .الكاملة احليازة حتت دج 25.000.000 ماهلا رأس أسهم ذات شركة /اقتصادية عمومية

 :التالية املهام إجناز مستغامن ميناء مؤسسة إىل أنيط

  مستغامن؛ ميناء وتطوير إستثمار -

 املينائية؛ واإلنشاءات اآلالت إستغالل -

 الفوقية؛ املينائية للبىن وحتديث يئة�و  صيانة أعمال إجناز  -

 اآلخرين؛ الشركاء مع �لتعاون التحتية املينائية للبىن يئة�و  وصيانة بناء برامج إعداد -

 املينائية؛ والتفريغ الشحن عمليات مباشرة  -

 وغريها؛ اإلرساء القيادة، القطر، عمليات مزاولة  -

 مؤسسة مبوضوع املباشرة غري أو املباشرة الصلة ذات والعقارية الصناعية، املالية، التجارية، العمليات بكل القيام - 

 .دج 500.000.000 إىل الشركة مال رأس رفع مت ، 2008 فيفري 27 بتاريخ .مستغامن ميناء

 عرض خطي بني أرزيو خلليج الشرقية اجلهة يف مستغامن ميناء يقع :وتصميمه مستغامن مليناء اجلغرايف املوقع3-

 :على وحيتوي شرقا،05 و ° 00 طول وخطي مشاال ° 56 و ° 35

 .م 1830 بطول :األمواج كاسرة  1-3

 .م 12 وعمق م 100 بعرض غريب مشايل :للميناء البحري املدخل  2-3

  :حوضني من وتتكون :األحواض  3-3
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 .م 8,17 و م 6,77 بني يرتاوح وعمق هكتار 14 ب تقدر مائية مبساحة :األول احلوض -

 .م 8,22 و م 6,95 بني يرتاوح وعمق هكتار 16 ب تقدر مائية مبساحة : الثاين احلوض -

 :يلي كما مقسمة خطي مرت 1 296 إىل يصل كّلي بطول رسو حمطات 10 حتوي :األرصفة  4-3

 0 )احملطة(خطي  مرت : 117 الشرقي الشمايل الرصيف - 

 3 و .1.2 احملطة خطي مرت : 412 املغرب رصيف -

 9 و 8 اجلديدة احملطة) خطي مرت : 217 اجلديد الرصيف - 

 5 و 4 احملطة  خطي مرت : 270 اإلستقالل رصيف - 

 7 و 6 احملطة  خطي مرت : 280 الغريب اجلنويب الرصيف

 .م 44.430 مبساحة :التخزين أرضية  5-3

 .م 24.000 مبساحة :السيارات مرأب  6-3

 سنو� حاوية 15000معاجلة وقدرةم  000 15مبساحة :احلاو�ت مرأب 7-3

 .جتارية ألغراض (8 ) خمازن مثانية تستخدم م،7455 مبساحة خمزن 16 عددها :املخازن8-3 

  :من وتتكون :املواصالت طرق9-3 

 .خطي مرت: 747 3 احلديدية السكة , خطي مرت: 885 4 األرضي الطريق  

 :يف املينائية التسهيالت وتتمثل :املينائية التسهيالت4-

  .إرساء وَزْوَرقي قيادة سفن بثالثة امليناء قيادة مديريةُ  سا /24 سا 24 ل منه� :السفن إرشاد1-4 

 . حصان 7100 قوة ذات  ISSER 2 قاطرة �ستخدام ارا�و  ليال التجارية السفن تُقطر :السفن قطر2-4 

 :املتخصصة اإلنشاءات وتشمل: املتخصصة اإلنشاءات 5-
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  م، 2524 مساحة على الشرقي الشمايل �لرصيف 1929 سنة أنشأت :نفطال الزفت حمطة 1-5

 م6404 مساحة على 1986 سنة أنشأت : للحبوب املهين اجلزائري للديوان التابعة احلبوب صومعة 2-5

  .منهما لكل ساعة/احلبوب من طن 300 ضخّ  مبعدل متحركتني مبضختني جمّهزة وهي طن، 000 30سعتها

 الغذائي والتوزيع التسيري شركة طرف من م697 5 مساحة على 1971 سنة أنشأت : السكر صومعة 3-5  

 غري السكر من طن 000 16إىل لديها االستقبال سعة تصل السكر، تكرير شركة بعدُ  فيما تسمى أصبحت

  .سنو� طن150000  إىل العبور وقدرة املوضب

 :يف تتمثل حتد�ت عدة امليناء يواجه:امليناء حتد�ت 6-

 .م 8,22 ب األرصفة عمق حمدودية -

 .والتخزين العبور ومساحة األرصفة طول كفاية عدم -

 )2010 التنموي املخطط يف مسجل(  اخلطرية املواد ملعاجلة املخصص احلريق مرأب غياب -

 أدى مما )الوالية خارج منه 43 حيث صيد زورق 157  (البحري والصيد التجاري النشاط بني التزاوج مشكل -

 10. عشرة مجلة من إرساء حمطات ( 04 ) أربعة تعطيل إىل

  :يف وتتمثل :السلبية اإلنعكاسات     

 ؛ والتفريغ للشحن إضافية مهل إىل أحيا� املؤّدي املكوث طول-

 ؛ إضافية شحن تعريفات إىل يؤدي مما األخرى املوانئ يف الضخمة السفن محولة ختفيف-

 ؛ والنقل للشحن إضافية تعريفات توليد على مسؤولة التخزين مستوى على صعو�ت-

 .البحري الصيد وأنشطة التجارية األنشطة بني التزاوج عن �جم مينائي اختناق-

 :كاآليت وهي مستقبلية مشاريع عدة هناك:مستقبلية مشاريع7-
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 :مبعاجلة يسمح اخلطرية املواد لعبور مركز هو :احلريق مرأب مشروع1-7

 لإللتهاب؛ القابلة السائلة املواد-

 لإللتهاب؛ القابلة الصلبة املواد-

 ؛ )امللِهبة( احملرِقة املواد-

 الساّمة؛ املواد-

 ؛ )اآلكلة( املذيبة املواد-

 .أخرى خطرية مواد-

 يف وتتمثل :احلريق مرأب مشروع أهداف : 

 .املختلفة البضائع جتارة اجتالب اخلطرية؛ املواد لعبور الظروف أحسن �مني

 على املصادقة فور إجنازه عملية ،وستنطلق2005سنة يف املشروع دراسة مرحلة إنتهت :املشروع متويل 

 .كاملة اإلجناز كلفة امليناء مؤسسة تتحمل حبيث املينائية دولة أمالك حلدود اجلديد �لتعيني متعلق القرار

 .للمسافرين حبري خط عن عبارة هو :حبرية حمطة مشروع2-7

 حبرية حمطة مشروع أهداف:    

 .فرنسا جنوب و إسبانيا وجنوب مستغامن ميناء بني للمسافرين حبري خطّ  إفتتاح

 البحرية، الدراسات خمترب طرف من 2004 سنة يف للمشروع دراسة أجنزت  :حبرية حمطة مشروع متويل 

 حبيث خلضر وسيدي صالمندر :الصيد مينائي حنو البحري الصيد قوارب ترحيل فور إجنازه يف وسُيشرع

 .شراكة إطار يف وإما امليناء مؤسسة طرف من كامال إما إجنازه عملية متويل يتم

 �ختبار1998 سنة يف واكتملت البحرية الدراسات خمترب إىل املشروع بدراسة ُعِهد :الثالث احلوض مشروع3-7

 ثالثة ضمن للميناء احلايل للموقع الطبيعي اإلمتداد نطاق يف املشروع هذا إنشاء سيتم حيث مصغر منوذج حول
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 اجلزائري الغرب موانئ لتهيئة املمكنة اخليارات خمتلف لبحث عامة مقاربة إطار يف الدراسة هذه ُسّجلت .مراحل

 التبادل حجم بز�دة املشروع هذا يسمح 2015 و 2010 بني فيما املينائية للقدرات املتوقع العجز مواجهة أجل من

 ذات األخرى املوانئ يف الضخمة السفن محولة ختفيف لتجنب مباشرة كنتيجة طن مليون 1,5 ب التجاري

  .أخرى جهة من املَوضبة غري للمواد متخصصة ختزين منشآت وبناء جهة من  العميقة األرصفة

 .مستغامن ميناء مؤسسة وخصائص أهداف :الثاين املطلب

 .متيزها اليت اخلصائص ظل يف األهداف من جمموعة حتقيق إىل تسعى مؤسسات من كغريها مستغامن ميناء مؤسسة

 :التالية األهداف حتقيق إىل مستغامن ميناء مؤسسة تسعى :مستغامن ميناء مؤسسة أهداف 1-

 والسعر؛ احلماية النوعية، الزمنية، املّدة حيث من البضائع لعبور الظروف أحسن �مني -

 ؛ عالية كفاءة ذات وختزين ومعاجلة عبور وسائل حقيقية تسهيالت تقدمي -

 اإلقتصاديني؛ املتعاملني إلهتمامات الصاغية اآلذان كون -

 الدولة؛ أمالك تسيري -

 مستغامن؛ ميناء وتطوير اإلستثمار تسيري -

 املينائية؛ والتجهيزات الوسائل إستغالل -

 للميناء؛ الفوقية البنيات وجتديد والتهيئة الصيانة أشغال تنفيذ -

 متخصصني؛ آخرين متعاملني مع �لتنسيق مينائية بنيات وخلق والتهيئة الصيانة أشغال بر�مج إصدار -

 املينائية؛ والتفريغ الشحن عمليات تنفيذ -

 اخل؛...والرسو واإلرشاد القطر عمليات تنفيذ -

 �هلدف مباشرة وغري مباشرة بصفة املرتبطة والعقارية الصناعية، املالية، التجارية، العمليات كل تنفيذ -

 .اإلجتماعي
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 : ب مستغامن ميناء مؤسسة تتميز:مستغامن ميناء مؤسسة وخصائص مميزات –  2

 ؛ هام إسرتاتيجي جيو موقع -

 والية؛ 12 من تتألف خلفية منطقة حنو مواصالت طرق وفرة -

 ؛ املنتظمة البحرية اخلطوط لتأمني األداء لسفن متخصصة رسو حمطات -

 الزفت؛ و�قالت اخلمور السكر، احلبوب، �قالت ملعاجلة متخصصة إنشاءات -

 مغطاة؛ وغري مغطاة ختزين قدرات -

 ؛ للبضائع جيدة محاية-

 الوطين؛ الرتاب عرب)األرضي الطريق احلديدية، السكة( البضائع تسليم طرق تنوع-

 اإلقتصاديني؛ املتعاملني طموح وفق وجتهيزات فوقية بىن-

 والتفريغ؛ الشحن عمليات على ومدربون مهيئون وعمال إطارات-

  .أ�م /7 أ�م 7 و سا /24 سا 24 متواصلة عمل ساعات-

 .مستغامن ميناء ملؤسسة العام التنظيمي اهليكل :الثالث املطلب

 مدير�ت مجيع وتراقب ترتب للمؤسسة، احلسن والسهر التنظيم املراقبة، التسيري، وظيفتها:   العامة املديرية-1

 :من وتتكون .عليهم سلطتها وتفرض املؤسسة

 يشرف حيث للمؤسسة القانوين اهلرم يف األول واملسؤول للمؤسسة القانوين الوحيد املمثل هو :عام مدير رئيس -

 .املؤسسة هيكل يف درجة يصغرونه والذين املنفذين املدراء مبشاركة املؤسسة ا� تقوم اليت األعمال مجيع على

 كل ويف املناسبة القرارات إختاذ يف يساعده حيث العام للمدير القانوين املستشار ويعترب :عام مدير مساعد- 

 .�ملؤسسة صلة هلا اليت األعمال
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 ومعاونيه املؤسسايت احلرم داخل والسالمة األمن حبفظ قانو� املخول الشخص وهو :الداخلي األمن مساعد- 

 .احملتملة األخطار لكل وتصدي والبشرية املادية األخطار من احلفظ على يشرفون

 تبليغ يف واملتمثلة إليه، العام املدير يصدرها اليت األعمال مجيع يتوىل الذي وهو :العام التنسيق مكتب -

 .األجانب دخول ومنع للمديرية والسكينة احلسن التسيري على واحلفاظ املدير�ت مجيع مع الداخلية املراسالت

 إجراءات احرتام من التأكد يف مهامها وتتمثل العامة، �إلدارة مباشرة عالقة على اخللية هذه :التدقيق خلية- 

 .للمؤسسة املختلفة واألنشطة العمليات وفحص تدقيق وكذلك التسيري،

 بتسيري املرتبطة الشؤون مجيع ومراقبة وتنسيق بتنظيم البشرية املوارد مديرية تم�: البشرية املوارد مديرية 2- 

 :التالية الفروع من املديرية هذه تتكون .للمؤسسة العامة والوسائل والتكوين املستخدمني

 تسيري إطار يف املؤسسة سياسة تطبيق ومراقبة �إلشراف القسم هذا يقوم :والتكوين املستخدمني قسم- 

 يف امليزانية إعداد يف مشاركته إىل �إلضافة تطبيقها، على واحلرص التكوين برامج �عداد يقوم كما املستخدمني،

 :التالية املصاحل من ويتكون .املستخدمني مصاريف إطار

 تسهر املستخدمني،كما بتسيري املتعلقة القرارات �عداد املصلحة هذه تم� :والتكوين املستخدمني مصلحة1- 

 .تطبيقها على والسهر التكوين برامج وتنظيم �عداد وتقوم املستخدمني، وتصنيف التوظيف، إجراءات تطبيق على

 من العمل وتكاليف املستخدمني أجور دفع على تشرف اليت املصلحة وهي : والتكاليف األجور مصلحة2- 

 و املؤسسة، يف تواجده مدة وطوال الواحد الشهر خالل العامل به يقوم الذي العمل نظري ومكافئات منح

 .املؤسسة حتققها اليت األر�ح �قي من كذلك اإلستفادة

 املرض، بسبب العمل عن التوقف العمل، حوادث مبلفات املصلحة هذه تم� :اإلجتماعية املصلحة3- 

 .العمل وطب الطبية، املصاريف تعويضات

 :مصلحتني من ويتكون العامة، الوسائل بتسيري العامة الوسائل قسم يهتم :العامة الوسائل قسم- 
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 داخل العمل تنفيذ يف تدخل اليت العمليات مجيع على تشرف اليت املصلحة وهي : العامة الوسائل مصلحة1- 

 املركبات خمتلف غيار وقطاع العمل تنفيذ على املساعدة واآلالت كالعتاد الضرورية التجهيزات شراء من املؤسسة

 إىل �إلضافة )كراسي نسخ،مكاتب، آالت كومبيوتر،( من العتاد وخمتلف �لقاطرة اخلاص الغيار وقطاع

 .اخل...أوراق و أقالم من املكتب مستلزمات

 بداخل اخلاصة املهام يف أعماهلم تنفيذ أثناء املؤسسة أعوان ا� يقوم اليت املهام مجيع على مباشرة تشرف كما

 .الوطن وخارج

 .املخزو�ت هلذه جرد بعملية وتقوم املخزون، بتسيري املخزون تسيري مصلحة تقوم :املخزون تسيري مصلحة2- 

 املؤسسة يف الثقافية و اإلجتماعية األنشطة بتسيري اإلجتماعية الشؤون قسم يهتم :اإلجتماعية الشؤون قسم- 

 :مصلحني من ويتكون

 خالل من للعامل اإلجتماعي اجلانب وتعاجل تشرف اليت املصلحة وهي :اإلجتماعية اخلدمات مصلحة1- 

 قد اليت األخطار كل من مؤمن وهو مبهامه القيام من يتمكن لكي اإلجتماعي الضمان مصاحل لدى بتأمينه القيام

 أو العجز مدة كامل أثناء وتعويضات منح من استفادته و مهنية أمراض أو عمل حوادث كانت سواء تصيبه

 .اخل....للنساء �لنسبة األمومة فرتة املدرسية، املنح مثل اإلجتماعية التأمينات مجيع ومن املرض

 و الر�ضية األنشطة مجيع على مباشرة تشرف اليت املصلحة وهي : والثقايف الر�ضي النشاط مصلحة2 -

 طوال املبذولة هودات�ا على هلم كمكافأة والعمال العمال أبناء لصاحل الواحدة السنة طوال تتم اليت الرتفيهية

 .اإلصطيايف واملوسم املتسمية األعياد خالل سياحية رحالت برجمة يف وتتمثل السنة

 القطاعات ملختلف التابعني والعمال الشركة عمال بني القدم كرة يف لقاءات برجمة يف فتتمثل الر�ضية األنشطة أما

 .بينهم فيما واإلخاء التضامن بروح وإشعارهم العمال لتوحيد األخرى اإلقتصادية



    دراسة ميدانية يف مؤسسة ميناء مستغامن                 الفصل الثالث                                     

 

83 
 

 ميزانيات وضع طريق عن وذلك للشركة املالية الوضعية بتسيري املكلفة املديرية وهي: واحملاسبة املالية مديرية3- 

 السنة خالل نفذت اليت املالية العمليات كل وإحصاء املسطرة، لألهداف مطابقتها ومدى سنة لكل حمددة

 :من وتتكون التجاري، للنشاط املبينة التجارية الدفاتر وإمساك الواحدة،

 من ويتكون املايل احملاسيب للنظام وفقا احلسابية العمليات مجيع على احملاسبة قسم يشرف :احملاسبة قسم -1

 :مصلحتني

 املالحظات ووضع املؤسسة ا� تقوم اليت للعمليات اليومية �ملتابعة تسمح :العامة احملاسبة مصلحة1-1 

 .النتائج حسا�ت وجدول امليزانية ووضع للحسا�ت اليومي التنفيذ طريق عن وذلك بنشاطها اخلاصة الالزمة

 .التكاليف مجيع حتليل على مباشرة تشرف اليت املصلحة وهي :التحليلية احملاسبة مصلحة2-1 

 :مصلحتني من ويتكون امليزانية ومتابعة وإعداد للمؤسسة املايل التسيري على املالية قسم يشرف :املالية قسم2- 

 .للمؤسسة املالية األوضاع متابعة على مباشرة تشرف اليت املصلحة وهي :املالية املصلحة1-2 

 اإلقتصاديني املتعاملني مع التجاري النشاط عن الناجتة األموال مجيع بتحصيل وتقوم :التحصيالت مصلحة2-2 

 اإللتزامات أو �لدين �لوفاء �خري كل عن مالية جزائية عقو�ت فرض مع البنوك بني األموال انتقال حركة وتتبع

 .م�مستحقا تسديد رفضهم حالة يف القضاء إىل �للجوء )الز�ئن( املتعاملني هؤالء ديد� مع املؤسسة جتاه

 :ب املديرية هذه وتقوم: التجاري اإلستثمار مديرية4- 

 ؛)والتخزين التفريغ، الشحن، ( البضائع بعبور املرتبطة العمليات تسيري -

 ؛ املينائية الدولة أمالك تسيري -

 املتخصصة؛ اإلنشاءات تسيري -

 .املؤسسة داخل بفعالية إلدماجها املناسبة الوسائل عن والبحث املينائي اإلستثمار تقنيات تطور متابعة -

 : إىل املديرية هذه وتتفرع
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 : مصاحل ثالثة من ويتكون والتخزين، والتفريغ الشحن على مهامها تقتصر :والتفريغ الشحن قسم -1

 للسفن والتفريغ الشحن عمليات مجيع على واملشرفة املختصة املصلحة هي :والتفريغ الشحن مصلحة 1-1 

 كما مؤهلة، وغري مؤهلة عاملة يد والتفريغ الشحن عملية وتتطلب للرسو، دورها تنتظر اليت أو امليناء مبرفأ الراسية

 التجاري النشاط مفهوم يف عملية أهم هي والتفريغ الشحن وعملية .املنشود العمل لتنفيذ رافعات و آالت تتطلب

 أثناء واإلحرتاس والصرامة العناية من الكثري بدل وتفريغها شحنها يتطلب اليت والبضائع السلع جمموعة متثل ا�كو 

 .الثمن �هظة أو التلف سريعة أو خطرية بضاعة ا�كو  مصدرها بتنوع تتميز كما.العملية

 تسهر كما للتسليم، املعدة تلك وكذلك البواخر من املفرغة البضائع عاتقها على �خذ :التخزين مصلحة2-1 

 .الفواتري مصلحة إىل التخزين مستندات وترسل وتراقب للتخزين، املعدة للمساحات العقالين اإلستخدام على

 امليناء، داخل املوجودة احلاو�ت على الكامل اإلشراف على املختصة املصلحة وهي :احلاو�ت مصلحة3-1 

 .وفرزها ا�حمتو� ومعرفة

 وتطبيق ترمجة على يسهر املتخصصة، واإلنشاءات األمالك الفواتري، مصلحة مهام ينظم :التجاري القسم -2

 :مصلحتني إىل وينقسم به، املعمول األمثان سلم

 السفن، دخول مبتابعة ومكلفة املتخصصة واإلنشاءات األمالك تلك هي :الدولة وأمالك الفوترة مصلحة1-2 

 .إعدادها يف تساهم اليت املستندات ومراقبة الفواتري إنشاء

 .اإلحصائية الدور�ت �عداد تقوم :اإلحصائيات مصلحة2-2 

 :التالية اخلال� التجاري اإلستثمار مديرية تضم :التجاري اإلستثمار مديرية خال�3-

 النشاط نسبة فيها توضح وسنوية شهرية خمططات �عداد تقوم اليت اخللية وهي :والتخطيط الدراسات خلية1-3

 على سفينة كل محولة نوعية وحتديد الواحد الشهر خالل الراسية السفن عدد إحصاء مع شهر لكل التجاري

 نسبة تبني خمططات توضع كما يليه، الذي الشهر مع مقارنة شهر لكل النشاط نسبة حول مقارنة وضع و حدة
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 وجد، إذا احلاصل التطور نسبة لتحديد قبلها اليت �لسنة مقارنتها و الواحدة للسنة �لنسبة التجاري النشاط

 وهذا إليها للوصول املؤسسة دف� اليت واألرقام األهداف فيها حتدد و املقبلة السنة وضعية املخططات وتوضح

 .تقريبية احتماالت وضع طريق عن

 الغرب مبنطقة اجليواسرتاتيجي ودوره �مليناء التعريف يف األول دورها يتمحور اليت اخللية وهي :التسويق خلية2-3 

 جتعله امتيازات من يوفره وما اجلزائري، واجلنوب الوسط ومنطقة اجلزائري الغرب بني وصل مهزة يعترب كونه اجلزائري

 اإلدارية، التسهيالت اجلغرايف، املوقع يف اإلمتيازات هذه وتتمثل .اإلسترياد و التصدير لعملية األمثل امليناء

 الشروط وهي .واسعة ختزين أماكن املتطورة، العمل وسائل والتفريغ، الشحن نفقات اخنفاض اجلمركية، التحفظات

 .املينائيني للمتعاملني اإلسترياد برامج دراسة جتلب اليت

 منازعات تكون قد فهي العمل، تنفيذ أثناء تنشأ قد اليت املنازعات يف املختصة اخللية وهي :املنازعات خلية3-3 

 أو العمل ظروف على املتعامل هذا اعرتاض نتيجة أو �لتزامات املؤسسة مع املتعاملني أحد إخالء عن �جتة

 .التجارية التعامالت صحة على يؤثر أن شأنه من أشكال أي على أو املالية الز�دات

 الفردية العمال نزاعات إطار ضمن يندرج الذي النزاع هو و العمال وأحد املؤسسة بني النزاع يكون أن ميكن كما

 عن �لدفاع العامل هذا يلتزم لذا ،)فصله أي( العمل عالقة قطع استلزم الثالثة الدرجة من خلطأ العامل كارتكاب

 .اإلجتماعية احملكمة فيه النظر يتوىل نزاع يف املؤسسة مع والدخول حقوقه

 مع نزاع يف العمال مجيع يدخل حيث اجلماعية، العمل بنزاعات يعرف ما وهو مجاعي النزاع يكون أن ميكن كما

 .)األجور يف الز�دة( مثال اإللتزام تنفيذ) املؤسسة( العمل صاحب رفض نتيجة النقايب ممثلهم يف ممثلني املؤسسة

 إىل رسوها مركز من حتويلها خروجها، السفن، دخول( املالحة حركة بتأمني وتقوم : امليناء قيادة مديرية5- 

 :قسمني من وتتكون ،املينائية احلدود و�مني ،)آخر
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 طرف من هلم الصادرة األوامر بتنفيذ وامللزمون هلا النائبني لبحارة ا مجيع على مباشرة ويشرف :املالحة قسم -1

 ودرجة حدة على حبار كل كفاءة تربز بشهادات متمتعني البحارة هؤالء يكون أن ويلزم املباشرين، مسئوليهم

 بتنوع تتنوع وهي املؤسسة يف مهامهم يتوىل أن البحارة هلؤالء ميكن ال الشهادة هذه بدون حيث التصنيف

 :من ويتكون حدة على حبار كل مؤهالت

 وأ ا� املنيطة املهام لتنفيذ له ا�مغادر  عند سواء القاطرة لوقوف فعليا املخصص املكان وهو :القاطرة حمطة1-1 

 أن نوعها كان مهما أخرى سفينة أي على �� منعا مينع بل جيوز ال حيث .املهام هذه تنفيذ من العودة أثناء

 .سليمة بطريقة أعماهلا تنفيذ عليها حيول عائق يشكل ألنه للقاطرة املخصص املكان يف تتوقف

 سواء مهمة كل أثناء لنقل املخصصة إرشاد سفينة لوقوف فعليا املخصص املكان وهو :اإلرشاد سفينة حمطة2-1 

 السفن وإخراج إدخال عملية على األول املسؤول �عتباره امليناء، من إخراجها أو السفن إدخال عند ذلك كان

 .العملية تتم أن ميكن ال وبدونه

 حياة على مباشرا ديدا� تشكل أن ا�شا من اليت األخطار كل من األمن حفظ يف وخيتص :األمن قسم -2

 األمراض أنواع كل بذلك وتفادي للعمل، املخصص احمليط نظافة على �حلرص وذلك الصحة وحفظ العمال،

 :إىل القسم هذا ويتفرع.العمل توليه أثناء العامل ا� يصاب اليت

 طريق عن للميناء �لبضائع احململة الباخرة دخول تسبق اليت العملية على مباشرة ويشرف :امليناء ضابط قسم1-2 

 السفينة، حجم( احململة املواد نوعية حيث من �لسفينة اخلاصة املعلومات مجيع ألخذ السفينة بر�ن اإلتصال

 .�لتوقف اخلاص الرصيف حتديد ينسق لكي ،)طوهلا

 .امليناء حراسة يف مهامه وتتمثل :امليناء حراس قسم 2-2 
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 من اليت األعمال كل �ألشغال ويقصد والصيانة �ألشغال املختصة املديرية وهي : والصيانة األشغال مديرية6- 

 النظافة، اهلياكل، بناء الطرق، تعبيد اإل�رة، توفري يف املتمثلة و للعمل احلسن للسري املالئمة اإلجراءات توفري ا�شأ

 .للعمال السالمة دد� اليت األخطار وإزالة

 فإن وعليه وسريعة، منتظمة بصفة العمل تنفيذ على تساعد وآالت عتاد متتلك املؤسسة أن ا� يقصد الصيانة أما

 لتلك اإلصالح بعملية مؤهلون عمال فيقوم لعطب، تعرضها حالة يف إصالح عملية إىل حتتاج قد اآلالت هذه

 :من املديرية هذه تتكون .اآلالت

 املعدات وإصالح وصيانة حفظ أنشطة مجيع ومراقبة وتصميم بتنسيق الصيانة قسم يقوم :الصيانة قسم -1

 :مصلحتني من ويتكون الغيار، وقطع املعدات استبدال إىل �إلضافة

 السيارات، وموقف البضائع، ومناولة رفع معدات وإصالح صيانة عن املسؤولة وهي :الصيانة مصلحة1-1 

 .امليكانيكية واملعدات

 .املناولة معدات ومراقبة وتوفري اآلالت، مشغلي عمل بتنظيم العتاد مصلحة تم� :العتاد مصلحة2-1 

 من ويتكون الصيانة، وأعمال امليناء يئة�و  تطوير مشاريع ومراقبة بتنفيذ األشغال قسم يهتم :األشغال قسم -2

 .والصيانة األشغال مصلحة

 .املؤسسة أصول صيانة أعمال تنفيذ على املصلحة هذه تشرف :والصيانة األشغال مصلحة1-2 

 .تنافسيةإعطاء ميزة  يف اوأثره مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجعة الداخلية تقييم :ينالثا املبحث

 اليت والعمليات الوظائف مجيع راجعةمب يقوم راجعم مستغامن ميناء ملؤسسة التنظيمي اهليكل مستوى على يتواجد

 خلية تدعيم اقرتاح يتم ا،�نشاطا وتنوع مستغامن ميناء مؤسسة حجم لكرب ونظرا .املؤسسة هذه مستوى على تتم

 تكتسي اليت راجعةامل عمليات وتفعيل تسهيل أجل من وذلك ، ومايل، حماسيب راجعمب املؤسسة هذه يف التدقيق

 .للمؤسسة احلسن والسري املناسبة اعطاء ميزة تنافسية يف �لغة أمهية
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  .مستغامن ميناء مؤسسة يفراجعة الداخلية امل :األول املطلب

 الذي ةالداخلي راجعةامل لدليل إمتثاال :مستغامن ميناء مؤسسة يف ةالداخلي مراجعة لل التنظيمي الوضع 1-

 العامة، لإلدارة مباشرة �بعة وظيفة هي مستغامن ميناء مؤسسة يف ملراجعةا وظيفة فإن املوانئ، تسيري شركة أعدته

 .ملهامه أدائه عند الداخلي راجعامل وموضوعية استقاللية يضمن مما

 ةالداخلي مراجعةلل تنظيمي هيكل اقرتاح يتم مستغامن ميناء مؤسسة يف ةالداخلي راجعةامل عملية تسهيل أجل ومن

  :التايل الشكل يوضحه كما للمؤسسة،

 الداخلية للمراجعة التنظيمي اهليكل)05 ( :رقم الشكل

 

 املدير             

 

  سكر�رية                 

  

  

    مراجعة حماسبية ومالية                         راجعةامل                   

  مستغامن ميناء مؤسسة التدقيق، خلية :املصدر                      

 .مستغامن ميناء مؤسسة يف الداخلية للمراجعة  الوظيفية العالقة 2-

 العامة؛ املديرية إىل املراجعة بعمليات اخلاصة التقارير مجيع بتقدمي مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجع يقوم -
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 األداء تطوير أجل من واملصاحل األقسام، املدير�ت، مجيع مبساعدة مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجع يقوم-

 .العمل وحتسني

 .ةاخلارجي املراجعة  مع مستغامن ميناء مؤسسة يف الداخلية املراجعة  عالقة 3-

 اخلارجي،املراجع  ا� قام اليت واإلرشادات التوصيات تطبيق مدى من مستغامن ميناء مؤسسة يفاملراجع  يتأكد -

 املؤسسة؛ حسا�ت راجعةمب قيامه أثناء

 .معني جمال يف رأيه إبداء أجل من مستغامن ميناء مؤسسة يف ةالداخليمراجعة  تقارير على خلارجيا املراجع يعتمد- 

 .التدخل جمال 4-

 كل حيث الداخلي،املراجع  تدخل أثناء قيود بدون مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجعة الداخلية وظيفة متارس -

 ؛ املراجعة الداخلية لعملية ختضع املؤسسة هذه مستوى على املتواجدة واألنشطة الوظائف العمليات، األنظمة،

 أجل من الضرورية واملعلومات الو�ئق مجيع على احلصول يف احلق له مستغامن ميناء مؤسسة يف الداخلي املراجع -

 .مهامه تنفيذ

 من جمموعة راجعامل لدى تتوفر مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجعة الداخلية عملية تنفيذ عند :املهنة أخالقية 5-

 : منها اخلصائص

 واإلستقامة؛ النزاهة -

 املوضوعية؛ -

 اإلستقاللية؛ -

 والسرية؛ الثقة -

 .املهنية الكفاءة -
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 .ومايل حماسيب راجعمب مستغامن ميناء مؤسسة يف راجعةامل خلية دعم :الثاين املطلب

 أجل ومن واملالية، احملاسبية املعلومات تدفق وكثرة مستغامن، ميناء مؤسسة ا� تقوم اليت املتنوعة للتعامالت نظرا

 التدقيق لوظيفة التنظيمي اهليكل إىل ة�بع ةومالي ةحماسبي مراجعة اقرتاح يتم والتالعبات، واإلحنرافات األخطاء منع

 .املؤسسة هذه يف

 وعدالة وشرعية وصحة مصداقية بفحص واملايل احملاسيب راجعامل يقوم :ةواملالي ةاحملاسبي راجعةامل مهمة 1-

 قياس لتحديد املستخدمة واألساليب والوسائل عموما، املقبولة احملاسبة ملبادئ وفقا واملالية احملاسبية املعلومات

   .املعلومات هذه ونشر وتصنيف

 احملاسبية للمراجعة التنظيمي الوضع املوايل الشكل يوضح: ةواملالي ةاحملاسبي مراجعةلل التنظيمي الوضع-2

 :واملالية

  .واملالية احملاسبية للمراجعة التنظيمي الوضع ) 06 ( :رقم الشكل

  املدير                                                 

    

  املراجعة       واملالية                      احملاسبية املراجعة                       

  

  مستغامن، ميناء مؤسسة التدقيق، خلية :املصدر                               

 :العمل تنظيم 3-

 عموما؛ املقبولة احملاسبة ملبادئ وفقا احملاسيب التسجيل من التأكد -

 حماسبية؛ دورة لكل العمليات جلميع الصحيح التسجيل من التأكد -
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 األخرى؛ احملاسبية �لدورات املتعلقة والتكاليف اإليرادات وتوزيع صحة من التأكد -

  وجودها؛ من والتحقق األصول على احلفاظ سبل دراسة -

 للموارد؛ واإلقتصادي الكفء اإلستخدام من التأكد -

 والغش؛ األخطاء حتديد -

 واإلقتصادية؛ واحملاسبية املالية اجلوانب إطار يف املالية األوضاع تنظيم من التحقق -

 هلا؛ املسطرة األهداف مع متناسقة النتائج أن من التأكد أجل من والربامج العمليات فحص -

 .عموما املقبولة للمعايري وفقا احملدد الوقت يف التقرير إعداد -

 املسؤوليات 4-

 التدقيق؛ مدير طرف من إليه املوكلة املهام مجيع تنفيذ -

 العام؛ مدار على ةالداخلي مراجعةلل السنوي الرب�مج احرتام -

 تصرفه؛ حتت املوضوعة الوسائل على احملافظة -

 .املهنة ألخالقية وفقا السلوك قواعد احرتام -

 األخرى اهلياكل مع واملايل احملاسيب راجعامل عالقة 5-

 ؛ مدير إىل التقارير تقدمي -

 .العمل وحتسني تطوير أجل من املؤسسة هياكل مع والتعاون �لتنسيق يعمل -

 واملايل احملاسيب راجعامل مؤهالت 6-

 .واملالية احملاسبة يف جامعية شهادة :العام التعليم -

 IAS/IFRS معايري ،ةواملالي ةاحملاسبي راجعةامل :املهين التكوين -

 .واملالية احملاسبة يف سنوات 5 األدىن احلد :املهنية اخلربة -
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 العمل شروط 7-

 جيدة؛ بدنية وحالة والسمع، البصر حدة :البدنية املهارات -

 .والرتكييب التحليلي الفكر والتنظيم، اإلتصال على القدرة اجلاد، العمل :العقلية املهارات -

 التقييم مقاييس 8-

 املناسب؛ الوقت يف ةواملالي ةاحملاسبي راجعةامل مهام من اإلنتهاء -

 بناءة؛ توصيات تقدمي -

  .املهنة وأخالقيات للقوانني اإلمتثال -

 .مستغامن ميناء مؤسسة يف األجور تدقيق دراسة :الثاين املبحث

 اليت الشروط من جمموعة على �إلعتماد األجور مراجعة بعملية مستغامن ميناء مؤسسة يف الداخلي ملراجعا يقوم

 املتعلقة اإلجراءات تطبيق مدى حول ومستقل وحمايد فين رأي على احلصول أجل من العملية هذه بتنفيذ تسمح

 .جيب كما مسجلة اسبيةحم دورات من دورة لكل املؤسسة ملستخدمي عائدة تكاليف أن من والتأكد أجور بنظام

 .مستغامن ميناء مؤسسة يف األجورمراجعة  إجراءات :األول املطلب

 يف مستخدمني أجور راجعةمب يقوم خالهلا من اليت إجراءات من جمموعة على املؤسسة يف داخليمراجع  يعتمد

 .املؤسسة

 :مراجعة عملية أهداف حتديد 1-

 :يلي فيما تتمثل اليت و العملية ذه� املتعلقة األهداف حتديد يتم األجور،مراجعة  بعملية القيام أجل من

 واحد؛ آن ويف واحد شخص يف متعارضة وظيفة من أكثر مجع عدم أي الوظائف بني الفصل كفاية من التأكد -

 �ملستخدمني؛ املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع تسجيل من التأكد -
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 حقيقية؛ �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد -

 �ملستخدمني؛ املتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم صحة من التأكد -

 .والتمركز التجمع اإلسناد، صحيحة هي �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد -

 تتمثل املقاييس من جمموعة على �إلعتماد املستخدمني األجورمراجعة  يتم :األجور تدقيق عملية مقاييس2-

 :يلي فيما

 توجد حيث العمل، قانون على اإلعتماد من البد األجورمراجعة  بعملية القيام أجل من :العمل قانون 1-2

 سيتم الصدد هذا ويف مهنية، فئات عدة أو فئة خيص فيما والعمل التشغيل شروط جمموع تتضمن مجاعية إتفاقيات

 .العمل قانون من 120 واملادة 114املادة ذكر

 والعمل التشغيل شروط جمموع يتضمن مدون إتفاق اجلماعية اإلتفاقية :على العمل قانون من 114 املادة تنص -

 .مهنية فئات عدة أو فئة خيص فيما

 �لنسبة والعمل التشغيل شروط جمموع من حمددة عناصر عدة أو معينا عنصرا يعاجل مدون اتفاق اجلماعي اإلتفاق

 .اجلماعية لإلتفاقية ملحقا يشكل أن وميكن مهنية، أو اجتماعية فئات عدة أو لفئة

 .للعمال النقابيني واملمثلني املستخدم بني املستخدمة اهليئة نفس ضمن اجلماعية واإلتفاقات اإلتفاقيات تربم

 .أخرى جهة من للعمال متثيلية نقابية منظمات عدة أو منظمة أو مستخدمني جمموعة بني تربم كما

 1."القانون يف عليها املنصوص للشروط طبقا التفاوض قي األطراف متثيلية حتدد

 حيددها اليت الشروط حسب تربم اليت اجلماعية اإلتفاقيات تعاجل" :على العمل قانون من 120 املادة تنص -

 :التالية العناصر خصوصا تعاجل أن وميكنها والعمل التشغيل شروط القانون،

                                                           
1 CODE du TRAVAIL: Recueil de testes législatifs et Réglementaires, Edition corrigée et   

mise à jour, augmentée d’annotations, Berti édition, Algérie, 2ème Edition, 2003, p p : 70- 71 
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 املهين، التصنيف-  1

 وتوزيعها، العمل ساعات فيها مبا العمل، مقاييس-  2

 املطابقة، الدنيا األساسية األجور-  3

 املنطقة، تعويض فيها مبا العمل، وظروف اإلضافية والساعات �ألقدمية املرتبطة التعويضات-  4

 العمل، ونتائج �إلنتاجية املرتبطة املكافآت-  5

 املردود، على املعنيني العمل فئات مكافأة كيفيات-  6

 املصرفية، النفقات حتديد-  7

 املسبق، واإلشعار التجريب فرتة-  8

 النشاط، عن التوقف فرتات تتضمن اليت أو الصعبة التبعات ذات عمل مناصب تضمن اليت الفعلي العمل مدة- 9

 اخلاصة، التغيبات- 10

 العمل، يف مجاعي نزاع وقوع حالة يف املصاحلة إجراءات- 11

 اإلضراب، حالة يف اخلدمة من األدىن احلد- 12

 النقايب، احلق ممارسة- 13

  2.  "نقضها أو مراجعتها أو متديدها وكيفيات االتفاقية مدة- 14

 املدفوعة األجور أن التأكد أجل من التنظيمي اهليكل فحص يتم: للمؤسسة التنظيمي اهليكل فحص 2-2

 .التنظيمي للمؤسسة اهليكل يف فعال موجودة عمل مناصب تناسب

                                                           
2  CODE du TRAVAIL, Op. cit, p p : 74- 75.  

 



    دراسة ميدانية يف مؤسسة ميناء مستغامن                 الفصل الثالث                                     

 

95 
 

 األسئلة من مبجموعة تتعلق املراجعة الداخلية اليت إستمارة مبأل القيام يتم: إستمارة املراجعة الداخلية 3-2

 نقاط " ال " اإلجابة متثل القوة، نقاط " نعم " اإلجابة متثل .املستخدمني أجور املراجعة عملية �هداف اخلاصة

   .العملية ذه� املتعلقة املالحظات مجيع تسجيل يتم كما الضعف،

 البشرية املوارد إدارة مستوى على متت اليت و العملية ذه� القيام أجل من ( 01 ) رقم امللحق على اإلعتماد مت وقد

 .واحملاسبة املالية إدارة مستوى على وكذا هلا، التابعة واملصاحل األقسام وخمتلف والتكوين والوسائل،

 .الوظائف بني الفصل كفاية من التأكد 1-3-2

 يف متعارضة وظيفة من أكثر مجع وعدم العمل، تقسيم من التأكد من البد األجور، مبراجعة القيام أجل من

 .الوظائف ذه� املعنيني واملستخدمني الوظائف يلخص التايل واجلدول واحد، آن ويف واحد شخص

 املستخدمني وظائف بني الفصل ) 01 :(رقم اجلدول         

  

  الوظائف          

  املعنيني املستخدمني                              

 اإلدارة

        

 العامة

  

 املوارد

 البشرية

 والتكوين

  والوسائل

 قسم

 املستخدمني

 والتكوين

 مصلحة

     

  األجور  

 مصلحة

  

  ينمستخد

   مديرية

و   املالية  

  احملاسبة  

               X  وخروج املستخدمني دخول على املوافقة1-

               X  .األجور مستو�ت حتديد 2-

               X  .التأمني أقساط ترخيص 3-

        X          .الدائم امللف حتديث 4-

             X      .املداومة ساعات على املوافقة 5-
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        X          .األجور إعداد 6-

          X        .احلسا�ت من التحقق 7-

               X    .إعدادها بعد األجور على النهائية املوافقة 8-

          X        .األجور كشوف إعداد9-

        X          .األجور توزيع10-

       X     X            X  .األجور حتويالت أمر11-

             .واألجر بنكي حساب بني البنك مقاربة12-

          X        .األجور مركزية13-

        X          .للمستخدم الفردية امللفات حتديد14-

امللفات  مع األجور يومية بني دورية مقارنة15-

  .الفردية

      X          

               X  .التسبيقات ترخيص16-

 مستغامن، ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل من :املصدر                   

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع تسجيل من التأكد2-3-2 

 اليت األسئلة على اإلجابة خالل من �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع تسجيل من التأكد يتم

 :التايل اجلدول يلخصها
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 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف تسجيل )02:(رقم اجلدول

   

  األسئلة                      

  األجوبة                     

  املالحظات          ال      نعم   

 معني؟ بنكي حساب يف حمددة األجور هل1-

 بصورة فحصه يتم احلساب هذا تصفية هل نعم، إذا

 األجور؟ إعداد من مستقل شخص طرف من منتظمة

 :ل قائمة توجد هل 2-

 ؟)االجتماعي النظام( األجور االقتطاعات خمتلف -

 للمستخدمني؟ املمنوحة املزا� من وغريها املنح -

 املنح؟ دفع وترية حتدد القوائم هذه نعم، إذا -

 الصلة؟ ذات التكاليف لتمويل تستخدم هل -

 دائم ملف يف املعطيات هذه إدخال مت إذا 3-

  امللف حتديث يتم فهل اآليل، اإلعالم على �إلعتماد

 �نتظام؟

 �نتظام؟ التكاليف خمتلف مقاربة يتم هل 4-

 الشهر مع متقاربة هي لألجور اإلمجالية اليومية هل 5-

 شرحه؟ مت الفارق وهل السابق،

 مستوى على تتم اليت تغريات كل تسجيل يتم هل6-

X    

  

  

  

  

X     

X  

X  

X  

  

X  

  

  

X  

  

  

X   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X    

  

  

  

 املالية مديرية طرف من تتم - 

  .واحملاسبة

  

  

  

  

 املالية مديرية طرف من تتم -

  .واحملاسبة

  

  

  

  

 املالية مديرية طرف من تتم -

  .واحملاسبة
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 ؟أجور

 :تبقى أجر مدفوعة عطل حلساب ضرورية معلومات7-

 سابقة لفرتة -

 جارية لفرتة -

  األجور؟ مصلحة قبل من طلبها يتم هل

                            فحص أجل من الوسائل األجور مصلحة متلك هل8-

 الغيا�ت؟ -

  األجور؟ على ا�انعكاسا -

  

  

  

  

  

X    

  

X        

X                

  

 مصلحة طرف من تتم- 

 . املستخدمني

  

  

 مصلحة طرف من تتم- 

  . املستخدمني

  مستغامن، ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل من :املصدر             

 .حقيقية �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد3-3-2

 يف الظاهرة األسئلة على اإلجابة خالل من �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف حقيقة من التأكد يتم

 :التايل اجلدول
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 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف حقيقة)03:(رقم اجلدول  

                                                         

  األسئلة                      

  األجوبة        

   

  املالحظات              ال            نعم

 :على عامل كل ملف يتضمن هل1.

 مشسية؟ صورة -

 التوقيع؟ منوذج -

 اإلجتماعية؟ احلالة -

 اإللتزام؟ �ريخ -

 واإلقتطاعات؟ األجر تفاصيل -

 العمل؟ عقد -

 مسؤول من إلذن التالية العمليات ختضع هل2.

 توظيف؟ -

 العمل؟ عالقة إ�اء -

 األجر؟ يف تغيري -

 قرض؟ منحة -

 املعلومايت للملف الدائمة البيا�ت مقاربة يتم هل.3

 الفردي؟ امللف مع �نتظام

  

   X       

   X         

   X  

   X  

   X  

   X  

  

  

   X  

   X  

   X  

   X  

  

  

   X    

    

  

  

  

  

  

  

  

  .العامة اإلدارة يف مسؤول -

  

  

 �لشؤون املكلفة املصلحة -

 جلنة رئيس( اإلجتماعية

  )مشاركة
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  :مستخدمني ملفات إىل وصول من محاية هناك هل.4

                                                      اليدوي؟ امللف -

 املعلومايت؟ امللف -

 األجور إلعداد امللفات تغيري على املوافقة تتم هل.5

 مسؤول؟ طرف من

 مع متقاربة األجر مدفوعة الساعات جمموع هل.6

  العمل؟ ساعات جمموع

 قائمة مع متقاربة هي هل احلسا�ت تسبيقات.7

 املستخدمني؟

 :نقدا األجور دفع عند.8

 املستفيد؟ تعريف بطاقة فحص يتم هل -

 ملراقبة؟ ختضع هل �ا، املصرح غري األجور -

 هل للمستخدمني البنكي احلساب يف تغيري حالة يف.9

 حسابه رقم تثبت البنك من وثيقة تقدمي الطلب يتم

 اجلديد؟

 املستفيدين غري آخرين ألشخاص األجور دفع عند.10

  مكتوب؟ توكيل يوجد هل

  

  

   X  

   X  

  

   X  

  

  

  

 مصلحة طرف من تتم -

  .املستخدمني

  

  

 على توافق ال املؤسسة -

 .الفردية التسبيقات

 إىل األجور حتويل يتم -

 من املستفيدين حسا�ت

 .واحملاسبة املالية مديرية طرف

 املالية مديرية طرف من يتم -

  .واحملاسبة

 حالة أي توجد ال -

  .مسجلة

 .مستغامن ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إىل إستنادا :املصدر              
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 .�ملستخدمني املتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم صحة من التأكد4-3-2

 اليت األسئلة على اإلجابة خالل من �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم صحة من التأكد يتم

 :التايل اجلدول يلخصها

  �ملستخدمني املتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم صحة :)04( رقم اجلدول            

                   

األسئلة                                                                                                      

  األجوبة                    

 

  املالحظات           ال     نعم  

 على مستقلة، ملراقبة األجور كشوف ختضع هل.1

 األسس أن من للتحقق العينة طريق عن األقل

 صحيحة؟ املستخدمة احلسابية والعمليات واملعدالت

 متقاربة قواعد هي هل �ألجور املتعلقة التكاليف.2

 منتظمة؟ بصورة

 هي هل األجور على املستحقة التكاليف تغطية.3

 الفعلية؟ التكاليف مع متقاربة

 احلاسوب، طريق عن تتم مقارنة هناك كانت إذا.4

 للبحث ختضع املكتشفة العادية غري الفروقات فهل

  والتصحيح؟

   X  

  

  

   X  

  

   

  X  

 املوارد مديرية طرف من تتم -  

 املستخدمني ومصلحة البشرية

 .والتكوين

 املالية مديرية طرف من تتم -

 .واحملاسبة

 املالية مديرية طرف من تتم -

 .واحملاسبة

 للقيام مربمج غري احلاسوب -

  .الوظيفة ذه�

 مستغامن، ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إىل إستنادا :املصدر                  
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  والتمركز التجمع إسناد، صحيحة هي �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد5-3-2 

 خالل من والتمركز التجمع، اإلسناد، صحيحة هي �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد يتم

  :التايل اجلدول يلخصها اليت األسئلة على اإلجابة

  �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف ومتركز جتمع، إسناد، )05:(رقم اجلدول            

                

  األسئلة                  

  األجوبة                  

    

  املالحظات              ال     نعم    

 �ألجور املتعلقة واإليرادات التكاليف إسناد هل.1

 مستقلة؟ لرقابة خاضعة

 :إىل الرقابة هذه تستند.2

 العامة؟ احملاسبة-

 التحليلية؟ احملاسبة-

 األسس متقاربة هي هل �ألجور، املرتبطة التكاليف-

 دور�؟

 بشكل لرقابة خاضعة األجور يومية جتميع هل.3

 دوري؟

 :التالية الدفاتر استحداث يتم هل.4

 األجور؟ دفرت -

  

  

  

    X  

    X   

  

  

  

  

  

    X  

    X   

 املالية مديرية طرف من تتم -  

  .واحملاسبة

  

 املالية مديرية طرف من تتم -

  .واحملاسبة

  

  

 املالية مديرية طرف من تتم -

  .واحملاسبة
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 املستخدمني؟ وخروج دخول دفرت -

 األجنبية؟ العاملة اليد دفرت -

 العطل؟ دفرت -

 األخطاء احلاسوب،هل طريق عن رقابة توجد إذا.5

  معاجلة؟ و فحص إىل ختضع املكتشفة

  

  

    X  

  

 أجنبية عاملة يد توجد ال -

 .املؤسسة يف

 للقيام مربمج غري احلاسوب -

 .الوظيفة ذه�

  

  مستغامن، ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل من :املصدر                    

 .املعلومات صحة من التأكد 4-2

 التحري و الفحص طريق عن وذلك املعلومات صحة مدى من التأكد األجور،مت مراجعة إستمارة مبل  القيام بعد

 ملصاحلاو  األقسام وخمتلف والتكوين والوسائل البشرية املوارد إدارة العامة، اإلدارة من كل مستوى على ميدانيا

 نظام إجراءات وتقييم املعلومات مصداقية من والتأكد ضمان أجل من وهذا واحملاسبة، املالية إدارة هلا،و التابعة

  .مستغامن ميناء مؤسسة مستوى على ا� املعمول األجور

 .مستغامن ميناء مؤسسة يف األجور مراجعة عملية تقييم :الثاين املطلب

 مستوى على املتواجدة الضعف ونقاط القوة نقاط إىل التوصل مت ، األجور مراجعة عملية �جراءات القيام بعد

 .الداخلية الرقابة نظام

 :التايل النحو على راجعةامل عملية ألهداف �لنسبة القوة نقاط حتديد مت: القوة نقاط حتديد 1-

 :التالية الوظائف بني كاف فصل هناك: الوظائف بني الفصل لكفاية �لنسبة 1-1

 املستخدمني؛ وخروج دخول على املوافقة -
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 األجور؛ مستو�ت حتديد -

 التأمني؛ أقساط ترخيص -

 الدائم؛ امللف حتديث -

 العمل؛ ساعات على املوافقة -

 األجور؛ كشوف إعداد -

 احلسا�ت؛ من التحقق -

 إعدادها؛ بعد األجور جدول على النهائية املوافقة -

 األجور؛ كشوف توزيع -

 األجور؛ حتويالت أمر -

 واألجر؛ بنكي حساب بني البنك مقاربة -

 األجور؛ مركزية -

 للمستخدمني؛ الفردية امللفات حتديد -

 .الفردية امللفات مع األجور يومية بني دورية مقارنة -

   �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع لتسجيل �لنسبة 2-1

 :التالية العناصر تتضمن قائمة هناك

 االجتماعي النظام( األجور اقتطاعات خمتلف(،· 

 للمستخدمني املمنوحة املزا� من وغريها املنح.  

 .الصلة ذات التكاليف لتمويل وتستخدم املنح دفع وترية حتدد القوائم هذه

 �نتظام؛ حتديثها ويتم اآليل اإلعالم على �إلعتماد دائم ملف يف البيا�ت هذه إدخال يتم -
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 �نتظام؛ التكاليف خمتلف مقارنة تتم -

 .�ألجور املتعلقة املعطيات مجيع تسجيل تضمن املستخدمني وشؤون �إلدارة املعنية اهلياكل كل أن التأكد يتم -

 :يلي ما يتضمن عامل لكل ملف هناك:�ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إىل �لنسبة 3-1

 مشسية، صورة 

 التوقيع، منوذج  

 اإلجتماعية، احلالة 

 اإللتزام، �ريخ  

 العمل عقد.  

 :العامة اإلدارة يف مسؤول من إلذن ختضع التالية العمليات -

 ،توظيف     

 العمل، عالقة اء�إ  

 األجور يف تغيري. · 

 اليدوية؛ العمال مللفات محاية توجد -

 قسم من مسؤول طرف من عليها املوافقة يتم األجور، كشوف إلعداد املستخدمة األجور امللفات على تغيري -

 املستخدمني؛

 املداومة؛ ساعات عدد إلمجايل األجر املدفوعة العمل ساعات بني التوفيق -

 .اجلديد احلساب رقم تثبت البنك من وثيقة تقدمي طلب يتم للمستخدمني، البنكي احلساب تغيري عند -

 �ملستخدمني املتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم إىل �لنسبة 4-1

 منتظمة؛ بصورة متقاربة قواعد هي �ألجور املتعلقة التكاليف -
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 .الفعلية التكاليف مع األجور على املستحقة التكاليف تغطية مقاربة يتم -

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف ومتركز جتميع إسناد إىل �لنسبة 5-1

 ؛)خارجية رقابة( احلسا�ت حمافظ طرف من تتم واإليرادات التكاليف إسناد -

 التحليلية؛ احملاسبة وإىل العامة احملاسبة إىل الرقابة هذه تستند -

 دوري؛ بشكل تتم األجور يومية جتميع رقابة -

 :التالية القانونية الدفاتر توجد -

 األجور، دفرت  

 املستخدمني، وخروج دخول دفرت  

 السنوية، العطل دفرت  

 العمل، وسالمة طب سجل  

 العمل حوادث سجل.  

 :التايل النحو على التدقيق عملية أهداف إىل �لنسبة الضعف نقاط حتديد يتم:الضعف نقاط حتديد 2-

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع تسجيل إىل �لنسبة 1-2

  جارية، لفرتة سابقة، لفرتة :متبقية األجر مدفوعة العطل حلساب الالزمة املعلومات-

 األجور؛ مصلحة قبل من مطلوبة ليست- 

  الغيا�ت؛ ملعرفة فحص وسائل متلك ال مصلحةاألجور-

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إىل �لنسبة 2-2

 .الفردي امللف مع �نتظام متقاربة ليست اآليل للملف الدائمة البيا�ت -

 .سر كلمات إنشاء طريق عن حممي غري للمستخدمني اآليل امللف -
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 34 حوايل( اإلنتاج، وخارج للمؤسسة التنظيمي اهليكل خارج العمل مناصب من لعدد مقابلة أجور دفع هناك -

 ).عمل منصب

 داخلية لرقابة ختضع ال أجور كشوف:�ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إىل �لنسبة3-2

 .صحيحة املستخدمة احلسابية والعمليات عدالتمو  أسس أن من للتحقق العينة، طريق عن األقل على مستقلة،

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف ومتركز جتميع إسناد، إىل �لنسبة 4-2

 .األجور يومية جتميع على الرقابة لتحسني دوري بشكل برجميات اختيار يتم مل -

  .املكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآليل اإلعالم طريق عن املعاجلة السابقة الرقابة على القيام يتم مل -

 .األجور بنظام املتعلقة واإلقرتاحات التوصيات :الثالث املطلب

 و التوصيات إىل التوصل مت الضعف ونقاط القوة نقاط واستخراج األجور مراجعة عملية بتقييم القيام بعد

 :التالية اإلقرتاحات

 :يلي مبا خصوصا املرتبطة الوظائف بني الفصل على احلرص املهم من:الوظائف بني الفصل لكفاية �لنسبة 1-

 العمل؛ ساعات مقاربة -

 األجور؛ كشوف إعداد -

 األجور؛ توزيع -

 األجور؛ متركز -

 .األجور حتويالت أمر -

 املوارد مديرية من كل طرف من العملية هذه تتم أن فينصح املستخدمني وخروج دخول على للموافقة �لنسبة أما

 كما العامة املديرية إىل �إلضافة عامل، إىل حتتاج اليت املصلحة أي املعنية واملصلحة والتكوين، والوسائل البشرية

     :التايل الشكل يلخصه
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 مستخدم دخول على املوافقة مراحل ) 07 ( :رقم الشكل      

          

  مستخدم دخول         

  

  

 الشهادات-     واملدنية العلمية املؤهالت                               التقنية املؤهالت                    

  احلالة املدنية-                                    

  إدارة طرف من املوافقة                          طرف من املوافقة            اخلرب- 

  والتكوين تسيري والوسائل                        املعنية املصلحة           إبداع- 

                                                                  

                                                                    

  العامة اإلدارة موافقة                                         

 .الباحثة الطالبة إعداد من :املصدر                               

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف مجيع تسجيل إىل �لنسبة 2-

 .األجور مصلحة طرف من املدفوعة العطل حساب يتم أن األفضل من -

 من وذلك األجور، على ا�وانعكاسا الغيا�ت مجيع مبعرفة األجور دفع ملصلحة تسمح إجراءات �عداد ينصح -

 مديرية األجور، مصلحة املستخدمني، مصلحة من كل إىل) 02 رقم ملحق( احلضور ورقة من نسخة إرسال خالل

 ويوضح األجور كشوف إعداد أجل من املقدمة املعلومات نوعية يف مصداقية تكون حىت وهذا واحملاسبة املالية

  :يلي كما املستخدمني حبضور املتعلقة املعلومات تدفق مسار املوايل الشكل
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 املستخدمني غياب أو حضور حبالة املتعلقة املعلومات تدفق )08 :(رقم الشكل

  ارسال  ارسال  ارسال  

  مديرية مالية    مصلحة اجور  مصلحة مستخدمني             تسجيل احلضور    

  .الباحثة الطالبة إعداد من :املصدر              

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إىل �لنسبة 3-

 الفردي؛ امللف مع �نتظام اآليل اإلعالم للملف الدائمة البيا�ت مبقارنة ينصح -

 وذلك إليه الوصول من �ملستخدمني املتعلق اآليل اإلعالم ملف محاية أجل من سر كلمة إعداد �جراء ينصح -

 :يلي كما السر كلمة إجراءات إعداد طريق عن

 األقل؛ على أحرف 8 من سر كلمة تتكون أن جيب -

 األقل؛ على رقمني على حتتوي أن جيب -

 الضبط؛ عالمات بعض على حتتوي أن جيب -

 يوم؛ 45 كل السر كلمة تغيري جيب -

 اليت املعلومات مستوى على تغريات �ي والقيام إليه الوصول من اآليل اإلعالم امللفات محاية أجل من وهذا

 .امللفات هذه يتضمنها

 مراقبة إىل أجور كشوف �خضاع ينصح:�ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إىل �لنسبة 4-

 .صحيحة ستخدمةم حسابية وعمليات ومعدالت أسس أن من لتحقق العينة طريق عن أقل على مستقلة، داخلية

 �ملستخدمني املتعلقة واإليرادات التكاليف ومتركز جتميع إسناد إىل �لنسبة 5-

   األجور؛ يومية جتميع على الرقابة لتحسني األجور لربجميات دوري �ختيار ينصح -

  .املكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآليل اإلعالم طريق عن السابقة الرقابة تتم أن يفضل -
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 الفصل خامتة

ساهم يف ي معلومايت ونظام وقائية وسيلة ا�عتباره �لغة أمهية ذو مستغامن ميناء مؤسسة يف املراجعة الداخلية عتربت

  تتمثل حيث ،راجعامل ا� يقوم اليت ةالداخلي راجعةامل عمليات خالل من وذلكاملؤسسة يف منحها ميزة تنافسية 

 قرارات اختاذ يف عليها اإلعتماد ميكن مصداقية وذات موثوقة معلومات على احلصول يف �ملؤسسة املدقق هامم

 :حيث ومالئمة مناسبة

 يف ا� املعمول اإلجراءات مستوى على املوجودة النقائص بتدارك راجعامل يقوم ،ةالداخلي راجعةامل عملية أثناء -

 والنقائص؛ اإلجراءات تلك بتعديل األخري هذا يقوم العامة اإلدارة إىل عمله نتائج توصيل وعند املؤسسة،

 وترشيدها املؤسسة موارد على احلفاظو  حتقيقها؛ املراد واألهداف يتماشى مبا �ستمرار األداء تطوير على العمل

 .مستقبال

 :إىل راجع وهذا حمدودة تعترب مستغامن ميناء مبؤسسة راجعةامل عملية أن القول ميكن أنه إال

 مما راجعةامل ملغزى العمال فهم عدمو  مبهامه؛ القيام على راجعامل تساعد مكتوبة تسيري إجراءات وجود عدم -

 ؛راجعةامل لعملية متجاوبني غري جيعلهم

 مؤسسة وأن خاصة األداء، يف قصور إىل يؤدي وهذا ،ملراجعةا عملية على مسؤول واحد داخلي راجعم وجود

 .النشاطات ومتعددة احلجم كبرية مستغامن ميناء
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 :متهيد

 من كبريا جزءا املسريون يقضي إذ كثريا املؤسسات تشغل اليت املواضيع من التنافسية امليزة موضوع أصبح لقد

 العقود شهدت وقد مؤسسا�م، مصري يف كبريا دورا يلعب كونه املوضوع هذا يف اجلاد التفكري يف وقتهم

 األسرار إىل الوصول أجل من البحثية اجلهات مع �لتنسيق املنظمات قبل من املوضوع هذا يف التعمق األخرية

 .السوق يف تنافسية ميزة على احلصول االقتصادية املؤسسة خالهلا من تستطيع اليت واألسس

 لتحقيق املستمر التطوير إىل املؤسسة تسعى الز�ئن واحتياجات رغبات يف التغري وسرعة املنافسة ظل ففي

 ز�دة بفعل تزايدت اليت املنافسة حدة لتواجه ودائمة قوية تنافسية ميزات واكتساب األسواق، يف والبقاء التميز

 .متلكها اليت التنافسية القدرات معها تزايدت واليت االسرتاتيجية، التحالفات

 هذا خالل من سنحاول لذا ،املراجعة الداخلية تنافسية ميزة لبناء املؤسسة عليها تركز اليت املصادر أهم ومن

   :و ذلك بدراسة ثالث مباحثللمؤسسة التنافسية امليزة حتقيق يف املراجعة الداخلية ودور أمهية إظهار الفصل

  

  

  .التنافسية عن امليزة عموميات: املبحث االول  -      

   .تطور امليزة التنافسية و عوامل فعاليتها: املبحث الثاين  -      

.لتنمية امليزة التنافسية املراجعة الداخلية كاداة: املبحث الثالث  -        
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 .التنافسية امليزةعن  عموميات :األول املبحث

 يف العاملة املؤسسات من غريها على ميزة كسب إىل التنافس شديدة بيئة ظل يف املعاصرة املؤسسات تسعى

  .إهتمام �ملراجعة الداخلية طريق عن التميز حتقيق و النشاط نفس

  .وخصائصهاالتنافسية  امليزة مفهوم :األول املطلب

 متخصصي و الصناعيني االقتصاديني بني سائدا كان الذي النسبية امليزة حمل ليحل التنافسية امليزة مفهوم جاء

  .تنافسية  ميزات إىل نسبية ميزا�ا حتويل يف عمل وطرق آليات إطار يف مؤسسات اجتهدت الذي دولية جتارة

 :التنافسية مفهوم امليزة -1

  حالة إتباعها إلسرتاجتية معينةعنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يفميزة ال"التنافسية على ا�ا  تعرف امليزة

  ".للتنافس

جمموعة املهارت والتكنولوجيات والقدرات اليت تستطيع "امليزة التنافسية على أ�ا " علي السلمي"و يعرف 

  :اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيني

       .حيققه املنافسون قيم  و منافع للعمالء أعلى مما انتاج - 

  .�كيد حالة من التميز واالختالف فيما بني املؤسسة و منافسيها -            

عن  التنافسية هي الصفات اليت جتعل املؤسسة تتميز �الحسن و من خالل هذين التعريفني نستنتج ان امليزة

   1.منافسيها يف السوق و تتحقق هلا رضا الزبون

                                                           
 ، 2008 مصر، الجامعیة، الدار ، "التنافسیة المیزة لتحقیق مدخل :البشریة رد الموا" بكر، أبو محمود مصطفى -1

 13 . ص
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 و ومشويل صحيح منظور إطار يف تفهم أن يفرتض التنافسية امليزة خصائص إن :التنافسية امليزة خصائص-2

 :ب اخلصائص هذه جتسيد يتم و مستمر،

 .فقط قصري دىم على وليس طويل مدى على السبق املؤسسة حتقق أن مبعىن ومستدامة، مستمرة تكون أن-

 املؤسسة تبعد الصفة وهذه خمتلفة، زمنية فرتات يف مقارنتها أو �ملنافسني ملقارنتها �لنسبة تتسم امليزات إن-

 .التحقيق صعب مطلق إطار يف امليزات فهم عن

 .أخرى جهة من الداخلية املؤسسة وموارد وقدرات جهة، من اخلارجية البيئة معطيات وفق متجددة تكون أن-

 يف احلاصلة تاالتغري  اعتبارات وفق ويسر بسهولة �ألخرى تنافسية ميزات إحالل ميكن مبعىن مرنة تكون أن- 

 .أخرى جهة من املؤسسة وكفاءات تاقدر  تطور أو اخلارجية البيئة

 املدى يف حتقيقها املؤسسة ترغب اليت والنتائج األهداف مع التنافسية تاامليز  هذه إستخدام يتناسب أن-

  .1والطويل القصري

  .التنافسية امليزة أنواع:املطلب الثاين 

  .التميز وميزة األقل التكلفة ميزة التنافسية، امليزة من نوعني(porter)حدد 

 ترغب اليت املؤسسة فعلى التمييز، اسرتاتيجيات حتقيق يف هاما دورا التكاليف تلعب :األقل التكلفة ميزة -أ

 اخلاص مركزها تقييم يستدعي مما .تكاليفهم من قريبة تكاليفها على حتافظ أن منافسيها عن تتميز أن يف

 ممارسة من متكنت إذا األقل التكلفة ميزة على احلائزة ملؤسسة وميكن.منافسيها مع �ملقارنة التكاليف مبجال

 2. املنافسني لدى مثيال�ا من اقل مرتاكمة تكاليف وفق للقيمة املنتجة نشاطا�ا

                                                           
 :ص ص . 2007 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار ،"تيجيةاري اإلست االدارة"إدريس، صبحي دمحم وائل الغاليب، منصور حمسن طاهر - 1

310،309 . 

 
2 -PORTER Michael, op-cit PP 81-85. 
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 وتتم واخلدمات للسلع التنافسية األسعار على تؤثر أ�ا ذلك املؤسسة، لتنافسية األساس حجر التكلفة وتعترب

  :التالية العوامل مراقبة خالل من األقل التكلفة ميزة على احليازة

 السوق؛ يف والتوسع جديدة إنتاج وسائل على نتجات،احليازةم تشكيلة توسيع خالل من احلجم مراقبة 

 القطاع؛ نفس يف املطبقة املعايري مع التعلم وتقنيات أساليب مقارنة خالل من التعلم مراقبة 

 واإلنتاج؛ السوق ملتطلبات مطابقتها ومدى املؤسسة قدرات استعمال مراقبة  

 استغالهلا؛ مث ومن للقيمة املنتجة األنشطة بني الكامنة والعالقات الروابط مراقبة  

 املتماثلة؛ النشاطات بني العمل كيفية معرفة نقل خالل من املؤسسة وحدات بني االتصال مراقبة  

 األنشطة؛ هذه تكاليف يقلص بشكل للقيمة املنتجة النشاطات بني والفصل اإلدماج مراقبة 

 قبل حمددة ملدة انتظارها أو النشاط لدخول السباقة املؤسسة كون بني املفاضلة مبعىن الرز�مة، مراقبة 

 منهما؛ لكل املمنوحة التكاليف يف االمتيازات ختتلف أّنه ذلك القطاع، هذا دخوهلا

 التمييز؛ عملية يف تساهم ال اليت املكلفة اإلجراءات إلغاء أو وتغيري التقديرية اإلجراءات مراقبة 

 التكاليف؛ تقليص شانه من والذين و�لعمالء �ملوردين �ألنشطة، اخلاص التمركز أو التموضع مراقبة 

 1.االقتصادي النشاط لتنظيم املوضوعة كالتشريعات والسياسية احلكومية العوامل مراقبة  

 :التميز ميزة -ب

 هامة، قيمة العمالء يوليها واليت منفردة خاصية على احليازة إىل توصلها حالة يف منافسيها عن املؤسسة تتميز

 للمؤسسة التمييز ميزة ومتنح قليال، مرتفع لسعر العادي العرض يتعدى مميزا شيئا تقدم عندما أيضا تتميز كما

 من متكنها كما .ملنتجا�ا العمالء وفاء وضمان نسبيا، مرتفع بسعر من منتجا�ا اكرب كميات بيع على القدرة

                                                                                                                                                                                
 

1- PORTER Michael, op-cit, PP 129-136. 
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 حمددة، احتياجات وفق العمالء من قليلة فئة إىل أو نشاطها قطاع يف العمالء من كبرية فئة إىل التوجه

  1:التالية  العناصر تشمل واليت التفرد، عوامل خالل من التميز ميزة وتستمد

 البيع؛ بعد ما اخلدمات كإجراءات ممارستها، املرغوب �لنشاطات اخلاصة التقديرية اإلجراءات 

 ملؤسسة؛ اخلاصة التوزيع قنوات ومع املوردين، مع األنشطة، بني الكامنة الروابط من التفرد خاصية تنبع� 

 هلا؛ التابعة التوزيع مراكز أو اإلنتاجية وحدا�ا حتتلها اليت املواقع وكذا املؤسسة، مركز أو التموضع 

 املؤسسة؛ أفراد كافة ميلكها اليت املعرفة بفضل أفضل إىل األداء تطوير يف تتجلى واليت نشره، وآ�ر التعلم 

 متيز لز�دة األنشطة هذه بني التنسيق يف يساهم مما للقيمة، منتجة جديدة أنشطة وإدماج إدراج 

 املؤسسة؛

 ملؤسسة اخلاص والتفرد التميز عنصر مع سلبيا أو اجيابيا يتناسب قد والذي النشاط، حجم�. 

 النشاط حيازة كيفية حيدد العوامل هذه وتضافر القطاع، و�ختالف النشاط �ختالف التفرد عوامل ختتلف

 .املهيمنة العوامل حتديد �دف فيها فريدة تعترب اليت ا�االت كافة تفحص أن املؤسسة فعلى التفرد، خلاصية

 بشكل تؤثر التفرد عوامل بعض أن ذلك التميز، واستمرار دوام لضمان جدا هامة هذه الفحص عملية وتعد

 عدم ضمان من ميكنها فريدة املؤسسة جتعل اليت للعوامل اجليد فاالستيعاب األخرى، العوامل من أكثر دائم

 2.للتميز جديدة مصادر واكتشاف اقرتاح يف يساهم التفرد عوامل مراقبة أن كما متيزها، مصادر على القضاء

 .جود�ا على احلكم معايري و التنافسية امليزة مصادر :الثالث املطلب

  .جود�ا على احلكم معايري و التنافسية امليزة مصادر تعددت احلقيقة يف

  : يلي فيما للمؤسسة التنافسية امليزة مصادر تتمثل :التنافسية امليزة مصادر1-

                                                           
   8 ص ، 2001 القاهرة، للنشر، اجلامعية الدار ،"التنافسية امليزة لتحقيق مدخل :املعلومات نظم" ،حيدر فهيمة معايل-1

 املؤسسة يف الفعال التسيري حول الدويل امللتقى يف مقدمة حبثية ورقة ،"االقتصادية العوملة ملسايرة العربية التنافسية امليزة أمهية" ،منري نوري-2

   .07ص املسيلة، جامعة ،  2003 ماي 01 .
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 و العاملي املستوى على تنافسي إنفجار يصاحبه الذي املؤسسات عدد يف املتزايد اإلنفجار إن :اإلبتكار 1-

 على القدرة أصبحت حيث عليه، املستوى والرتكيز �إلبتكار املؤسسات إهتمام تصاعد إىل أدى الوطين،

 الكبرية، املؤسسات على مقتصرا يعد مل التنافسية الظروف ظل يف أنه حيث للميزة، متجددا مصدرا اإلبتكار

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات ذلك تعدى بل

 يف عليه كان مما أمهية أكثر تنافسية ميزة اخلدمات إدارة يف أو اإلنتاج إدارة يف الوقت يعترب :الزمن 2-

 متثل واليت التنافسية امليزات حتديد وميكن تنافسية، ميزة ميثل املنافسني من أسرع الزبون إىل فالوصول السابق،

  :كاأليت الوقت أساس على املنافسة جوهر

 .املنتج حياة دورة زمن إختصار خالل من ذلك ويتحدد األسواق إىل اجلديدة املنتجات تقدمي زمن ختفيض -

 .للمنتجات التصنيع دورة زمن ختفيض -

 .التصنيع عملية يف الداخلية املكو�ت لتسليم و�بتة حمددة زمنية جبداول اإللتزام -

 يف معني جمتمع أو أفراد  جمموعة أو فرد ودراسات وجتارب ومعلومات خربة رصد أو حصيلة هي :املعرفة 3-

  .التنافسية امليزة خلق يف أمهية األكثر املورد املعرفة أصبحت حيث حمدد، وقت

 بشكل تنشأ اليت هي الناجحة فاملؤسسات واملنافسني، والتكنولوجيا األسواق يف السريع التطور ظروف ويف 

 .ةجديد وخدمات وسلع وأساليب تكنولوجيا يف وجتسيدها اجلديدة املعرفة متكامل

 دعت كلما وتطويرها وتنميتها عليها احملافظة فعليها يكفي ال وحده التنافسية امليزة على املؤسسة حصول لكن

  1:هي التنافسية ميز�ا حتسن من املؤسسة جتعل اليت الرئيسية فاألسباب هلذا ذلك، إىل الضرورة

 .جديدة تكنولوجيا ظهور  -

                                                           
 ص ، 2003 اجلزائر، جامعة التسيري، علوم فرع ماجستري، رسالة ،"للمؤسسة التنافسية القابلية على املعلومات نظام أثر" فوزية، فاضل-1

129 ،128   
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 .تغيريها و للمشرتي جديدة حاجات ظهور -

 .الصناعة يف جديد قطاع ظهور -

 .توافرها درجة أو املدخالت تكاليف تغيري -

 . احلكومية القيود يف تغيريات حدوث -

 املستخدمة  املدخالت بكمية تقاس و املتاحة، للموارد األمثل اإلستغالل من الكفاءة تتجسد :الكفاءة 4-

 العوامل هي فاملدخالت إىل خمرجات املدخالت لتحويل أداة املؤسسة أن �عتبار حمددة، خمرجات إلنتاج

 معدل إرتفع فكلما اخلدمات، و السلع يف تتمثل املخرجات أما األرض، و العمالة مثل لإلنتاج األساسية

 إذا �إلخنفاض تكاليفها تتميز فاملؤسسة معينة، خمرجات إلنتاج املطلوبة املدخالت قلت كلما املؤسسة كفاءة

 حتقيق أن تنافسية،إال مزا� بناء هلا يسمح مما مبنافسيها، مقارنة عالية إنتاجية كفاءة على تستحوذ كانت

 الوظائف بني وثيق تعاون حتقيق على القدرة و املؤسسة مستوى النطاق على واسع إلتزاما يقتضي الكفاءة

  .املختلفة

 و املستهلكني رغبات بتلبية املؤسسات إهتمام زاد املتعاقبة، التطورات و السريعة للتغريات نتيجة :اجلودة 5- 

 األول اإلهتمام هي اجلودة أصبحت بل املستهلك لسلوك احملرك العامل السعر يعد مل إذ رضاهم على احلرص

 أن املنافسة يف البقاء يف ترغب اليت املؤسسات على أوجب ما هذا عليها، احلصول يسعى اليت القيمة و له

 حتسني إىل �إلضافة اجلديدة التكنولوجيات �ستخدام اجلودة حتقيق يتم و عالية جود ذات منتجات تصنع

 1.اجليد التكوين و التسيرياألفضل خالل من العمليات

 :يلي فيما نوجزها ظروف بثالث تتحدد  :جود�ا على احلكم معايري-2

                                                           
1 -M,porter ,l’advantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maitenir son 
avance, ed .dunod,paris,1997,p54  



تنافسية ميزة املؤسسة اعطاء يف الداخلية املراجعة مسامهة                               الثاين الفصل         

 

50 
 

 طرف من سهلة التقليد أي منخفضة هي هل امليزة هذه مرتبة معرفة جيب : التنافسية امليزة مصدر -1-

 يصعب اليت املرتفعة املرتبة ذات التنافسية املزا� عكس األقل، التكلفة على واملعتمدة املنافسة املؤسسات

 يف مهارات تتطلب واليت الطيبة السمعة اجلودة، متييز املنتج :مثل العملية التكنولوجيا على واملعتمدة تقليدها

 .املتوسط وحىت القصري املدى يف األقل على تقليده يصعب ما وهو ا�االت كل

 حىت التنافسية ميز�ا مصادر تنويع املؤسسة مصلحة من احلالة هذه يف : التنافسية امليزة مصادر عدد -2-

 واحدة ميزة على اإلعتماد حالة يف عكس قصري، وقت ويف بسهولة املزا� هذه تقليد املنافسني على يصعب

 .أ�رها على والتغلب امليزة هذه حماكاة املنافسة على فيسهل

 التغيري املؤسسة مصلحة من أنه املؤكد من :امليزة يف املستمر والتجديد والتطوير التحسن درجة -3-

 املؤسسة تستطيع حىت التغيري سرعة مع ، احلالية امليزة على اإلقتصار و اإلعتماد وعدم التنافسية، مليز�ا املستمر

  .يف السوق سيطر�ا ومكانتها على ودائمة مستمرة بصفة احلفاظ

  .تطور امليزة التنافسية و عوامل فعاليتها:  املبحث الثاين

تقوم املؤسسات بتنمية مزا� تنافسية جديدة من خالل اكتشافها لسبل جديدة و افضل للمنافسة ،فما هي 

يف امليزة التنافسية حىت االسباب اليت جتعل املؤسسة تطور من ميز�ا؟ وما هي الشروط اليت جيب ان تتحقق 

  ؟تستحق من املؤسسة تطويرها

  .وتطويرها تنميتها وأسباب التنافسية امليزة خلق أهداف :املطلب األول 

  .التنافسية امليزة خلق أهداف-1

  :وهي األهداف من موعة للوصول التنافسية امليزة خالل من املنظمة تسعى

 جديدة تسويقية فرص خلق. 
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 نوعية أو العمالء من جديدة نوعية مع التعامل أو جديدة سوق لدخول جديد تنافسي جمال دخول 

 .واخلدمات السلع من جديدة

 يف ترغب اليت الكبرية والفرص إليها الوصول املنظمة تريد اليت لألهداف جديدة مستقبلية رؤية تكوين 

 .اقتناصها

 ما أكثر القيمة تعد اجلودة، حتقيق أساسن أل للعمالء، القيمة خلق يف التنافسية امليزة أساس يتمثل 

 استطالع عليها وجب و�لتايل عمالئها خالل من إال معرفته تستطيع ال معقد أمر ا�كو  املنظمة يهم

 .ذلك أمكن كلما رأيهم

 يف بقائها �كيد دف� العميل رضا إىل الوصول القيمة وتعظيم حتقيق خالل من املؤسسة تسعى 

 .احلالية التنافسية السوق

 .التنافسية امليزة وتطوير تنمية أسباب-2 

 تقليدها يصعب حقيقية تنافسية مزا� امتالك على متوقف السوق يف واالستمرار والنمو البقاء ضمان إن

 خالل من وهذا احلالية التنافسية املزا� وتطوير تنمية إىل دوما املنظمة تسعى ولذا املنافسني قبل من ا�وحماكا

 يف يتمثل الذي االبتكار على �العتماد وهذا السوق على وتطبيقها للمنافسة جديدة آليات اكتشاف

 1.للعمليات أفضل أداء وتقدمي التكنولوجيا على املستمرة التحسينات

 :يلي ما التنافسية امليزة وتطوير تنمية ضرورة إىل تؤدي اليت األسباب أهم ومن

 املنتج، تصميم على مباشر �ثري له سيكون جديدة تكنولوجيا ابتكار إن :جديدة تكنولوجيا ظهور 

 .اخل...للز�ئن املقدمة البيع بعد ما اخلدمات إىل �إلضافة والتوزيع اإلنتاج التسويق، طرق

                                                           

1
 بكر أبو حممود مصطفى- 

  .66صذكره، سبق مرجع ،
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 ستمرار متجددة املستهلك ورغبات حاجات تعد :تغريها أو للمشرتين جديدة حاجات ظهور� 

 امليزة جتديد حيدث وعليه اخل...املعيشي املستوى وارتفاع االستهالكي، الوعي النتشار نتيجة وهذا

 .جديدة تنافسية ميزة تنمية أو احلالية التنافسية

 جتميع إلعادة جديدة طرق أو جديد صناعي قطاع ظهور إن :الصناعة يف جديد قطاع ظهور 

 .جديدة ميزة خلق عنه ينتج السوق يف احلالية القطاعات

 أو املطلقة التكاليف بتغري تتغري التنافسية امليزة إن :توافرها درجة أو املدخالت تكاليف تغيري 

  .اخل...اإلنتاج وسائل الطاقة، األولية، املادة العمالة، :مثل املدخالت

 القيود مثل التنافسية امليزة على مباشر �ثري اجلمركية للقيود إن :اجلمركية القيود يف تغريات حدوث 

 من واخلروج الدخول قيود التلوث، من البيئة محاية محالت املنتج، مواصفات خيص فيما احلكومية

  1.السوق

 اليت املنظمة ألن ديد� هي ما بقدر ا�ذا حد يف فرصة تعترب ال احلايل الوقت يف التنافسية امليزة أن القول ميكننا

 على �العتماد التفوق أو التمييز هذا وحتقيق إليها للوصول املنافسني كل اهتمام حمل تصبح التميز هذا حتقق

 بغرض وهذا املستمر والتطوير والتجديد التحسني على للعمل حباجة فاملنظمة وعليه والوسائل، الطرق كل

  2.واحملاكاة للتقليد قابلة غري حقيقية تنافسية مزا� امتالك

  .عوامل فعالية امليزة التنافسية: املطلب الثاين

  :حىت تكون امليزة التنافسية فعالة جيب أن تكون

                                                           

 

   8 ص ، 1001 القاهرة، للنشر، اجلامعية الدار ،"التنافسية امليزة لتحقيق مدخل :املعلومات نظم" حيدر، فهيمة معايل-1

  .85، صذكره سبق مرجع، فاضل فوزية-  2
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  .أي متنح األسبقية والتفوق على املنافسني: حامسة     

  .من تقليد املنافسني هلا خصوصا: ممكن الدفاع عنها     

  .أي إمكانية استمرارها خالل الزمن: مستمرة     

حيث شرط احلسم مرتبط . وتضمن هذه الشروط قوة وصالبة امليزة التنافسية، ألن كل شرط متصل �ألخر

  .بشرط اإلستمرار هذا األخري مرتبط بشرط إمكانية الدفاع

وهذه ) 02(عرب الزمن هو ان امليزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل املنتج كما يبينه الشكل  إلستمرارونقصد �

  :   املراحل متمثلة يف

 من الكثري إىل لكو�ا حتتاج ، التنافسية للميزة املنشئة للمؤسسة �لنسبة املراحل أطول تعد :التقدمي مرحلة-

 .فأكثر أكثر انتشارا الزمن مرور مع التنافسية امليزة عندها تعرف و املايل، و املادي البشري واالستعداد التفكري

 . عليها يركزون بدءوا املنافسني أن �عتبار االنتشار حيث من نسبيا استقرارا هنا امليزة تعرف:التبين مرحلة -

 ميزة بتقليد قاموا املنافسني لكون الركود، حنو فشيئا شيئا تتجه و امليزة حجم يرتاجع:التقليد مرحلة -

 .عليها أسبقيتها ترتاجع و�لتايل املؤسسة،

 على جديدة ميزة إنشاء أو ، سريع بشكل تطويرها و احلالية امليزة حتسني ضرورة هنا �يت : الضرورة مرحلة -

 ميزة على احلصول أو التحسني من املؤسسة تتمكن مل إذا احلالية، امليزة أسس عن متاما أسس ختتلف

 أن ميكن ال  .جديد من التنافس إىل العودة الصعب من يكون عندها و متاما أسبقيتها ستفقد جديدة،فإ�ا

 الوقت ذات يف وتعرف امليزة، حياة دورة بتتبع مطالبة فهي و�لتايل األبد، إىل تنافسية ميزة على املؤسسة حتوز
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 أمر جيعل ديناميكية، طبيعة التنافسية ميزة جديدة،فامليزة إنشاء أو والتطوير التحسني إلجراء املناسب الزمن

  .املؤسسة لنشاط املستمر التحسني عن البحث ضمن يبخل عاد� شيئا مراجعتها

  حجم امليزة التنافسية                                      .التنافسية امليزة حياة دورة :)02(رقم الشكل

 

  

      1التنافسية  امليزة                                              

  

  2التنافسية  امليزة         

  

  

  

  التقدمي  التبين  التقليد   الضرورة  الزمن 

، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، الدار اجلامعية للطباعة و النشر، االسكندرية نبيل مرسي خليل: املصدر

  .80، ص1996

وهذا اذا متكنت  نستخلص من خالل الشكل انه ميكن للمؤسسة أن حتقق مسعة اإلستمرار مليز�ا التنافسية

لكن هذا صعب  بدورها من احلفاظ على ميزة التكلفة األقل او متيز املنتج يف مواجهة املؤسسات املنافسة،

نافسة للتغلب على تلك امليزة حتقيقه خصوصا اذا علمنا ان هناك جهود معتربة تبذل من طرف املؤسسات امل
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او حتديد اثرها، اضافة اىل تلك امليزات التنافسية متتاز بقصر عمرها نظرا ملا يشهده جمال األعمال يف عصر� 

  . من إبتكارات مذهلة ختص إحداث تغريات يف املنتج، طرق الصنع، طرق التسويق

إىل أن تعزيز او إنشاء ميزات  جيب ان نشري هنا ال ميكن ان حتوز املؤسسة على ميزة تنافسية إىل األبد لذا

  1:تنافسية للمؤسسة، يتوقف على توفر العوامل التالية

 حتسني جودة املوارد املستخدمة يف حتقيق املنتج وتعظيم عائدها.  

 تطوير وتفعيل العمليات من خالل إستعمال األساليب اإلدارية احلديثة.  

 املنافسني، سواء �ختاد إسرتاتيجية التحالف معهم، او  اختاد اإلسرتاتيجيات املالئمة ملواجهة

  .اإللتحاق �ملوردين، أو تغيري جمال املنافسة �لرتكيز على جمال معني يف القطاع

  تكن موجودة من قبل، مما مينح املؤسسة األسبقية يف اإلستثمارخلق وتنمية أسواق جديدة مل.  

 اقتصار جهود املنافسة على جودة املنتج أو سعره، بل االعتماد على مجيع طاقات وقدرات  عدم

  .اإلدارة للوصول بطريقة أكثر سرعة وفعالية لألسواق وإرضاء العمالء

 ؤسسة بدءا من التصميم أو اخلدمةملالتنسيق والتكامل بني كافة األنشطة و الفعاليات اليت تقم �ا ا 

  .ا بعد البيع اليت ترافقهاووصوال إىل خدمات م

  ضرورة تطوير وإبتكار ميزات تنافسية جديدة وتوظيفها بطريقة فعالة �دف التصدي لقدرة حماكاة

  .املنافسني مليز�ا التنافسية احلالية

 الوقت عامل رئيسي للتنافس  تركيز جهود بناء وتنمية امليزات التنافسية يف أقل وقت ممكن �عتبار

  1.واستثمار عامل الوقت إلبداع ميزات جديدة و الوصول �ا إىل السوق قبل املنافسني

                                                           
   .87ذكره، ص سبق ،مرجع نبيل مرسي خليل-1
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  تنطلق جهود بناء و تعزيز امليزات التنافسية من دراسة و حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية للمؤسسة

وئها يتم وضع اخلطط لرصد الفرص و التهديدات، و نقاط القوة و الضعف، و اليت على ض

  .اإلسرتاتيجية

 درة على إبتكار و تطوير و تفعيل التقنيات و جتديدها، وتنفيد توظيف املوارد البشرية املتميزة القا

  .اخلطط اإلسرتاتيجية لبناء و تعزيز امليزات التنافسية جبدارة و فعالية على كافة املستو�ت

   .اسرتاجتيات امليزة التنافسية:  الثالثاملطلب 

  2: تصنف اسرتاجتيات امليزة التنافسية اىل ما يلي 

 �ملقارنة مع املنافسني ، و هناك�دف هذه اإلسرتاجتية اىل حتقيق تكلفة اقل : إسرتاجتية قيادة التكلفة-1

 :عدة دوافع او حوافز تشجع املؤسسات على حتقيق التكلفة األقل ، و هي 

  .توافر اقتصاد�ت احلجم - 

  .وجود فرص مشجعة على ختفيض  التكلفة و حتسني الكفاءة  - 

  .سوق مكون من مشرتين واعني متاما للسعر - 

  :حتقق هذه اإلسرتاجتية عدة مزا� من بينها

                                                                                                                                                                                

 جامعة التسيري، وعلوم اإلقتصادية العلوم كلية أعمال، إدارة ماجستري، رسالة ،"للمؤسسة التنافسية امليزة حتقيق يف اجلودة دور" فلة، العيهار1-

  22.ص ، 2003 اجلزائر،

17،ص  2002عمار بوشناف ، المیزة تنافسیة للمؤسسة االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة،مذكرة رسالة الماجستیر ،الجزائر،-
2
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 فاملؤسسات منتجة بتكلفة اقل كون يف موقع أفضل من حيث املنافسة على : ما يتعلق �لنافسني

  .أساس السعر

 لعمالء االقو�ء ، حيث ال فاملؤسسة  املنتجة بتكلفة اقل تتمتع حبصانة ضد ا: شرتينما يتعلق �مل

 .املساومة على ختفيض األسعار ميكنهم

  تكون يف مأمن من  فاملؤسسة املنتجة بتكلفة اقل ميكنها يف بعض احلال�ن: ما يتعلق �ملوردين

املوردين األقو�ء، و خاصة يف حالة ما اذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح هلا بتحديد السعر، و 

 .حتقيق هامش ربح معني،ملواجهة ضغوط االرتفاع أسعار املدخالت اهلامة و احلرجة

 موقعا تنافسيا  حتتل بتكلفة اقل املنتجة فاملؤسسة: ما يتعلق بدخول النافسني املتحملني إىل السوق

 .ض السعر، و مواجهة اي هجوم من املنافس اجلديديممتازا ميكنها من ختف

  ستخدام ختفيضات ت فاملؤسسة املنتجة بتكلفة اقل ، مقارنة مع منافسيها: ما يتعلق �لسلع البديلة

 .السعر كسالح ضد السلع البديلة و اليت تتمتع �سعار جذابة

 :هناك من املداخل لتمييز منتج إحدى املؤسسات عن املؤسسات املنافسة  :إسرتاتيجية التميز-2

دمي خدمة ممتازة، توفري قطع الغيار، التصميم اهلندسي و قت-مسات خاصة �ملنتج -.تشكيالت خمتلفة للمنتج- 

 .مدى واسع من اخلدمات املقدمة -.األداء

 تتمتع مبهارات، و جوانب كفاءة النت املؤسسة و تتزايد درجات جناح إسرتاجتية التمييز يف حالة ما اذا كا

 .ميكن للمنافسني تقليدها بسهولة 

 :و من اهم جماالت التمييز اليت حتقق ميزة تنافسية افضل و لفرتة زمنية أطول
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 . التمييز على أساس التفوق النسيب- 1

 .التمييز على أساس اجلودة- 2

 .على أساس تقدمي خدمات مساعدة اكرب للمستهلك التمييز- 3

 .التمييز على أساس تقدمي املنتج قيمة اكرب نظري ملبلغ املدفوع فيه- 4

  :و كقاعدة عامة، ميكن القول �ن اسرتاجتيات التمييز حتقق مزا� اكرب يف ظل عدة مواقف منها 

  .مة و درجة متيزه عن غريه من املنتجاتعندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفات يف املنتج  أو اخلد -

 .تعدد استخدامات املنتج و توافقها مع حاجات املستهلك -

 .عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع إسرتاتيجية التمييز -

�دف إسرتاتيجية الرتكيز أو التخصص، إىل بناء ميزة تنافسية، و الوصول إىل موقع :إسرتاتيجية الرتكيز-3

السوق، من خالل إشباع حاجات خاصة �موعة معينة من املستهلكني، أو بواسطة على سوق أفضل يف 

  .جغرايف حمدود، أو الرتكيز على استخدامات معينة للمنتج

فالسمة املميزة إلسرتاجتية الرتكيز هي ختصص املؤسسة يف خدمة نسبة معينة من السوق الكلي و ليس كل 

لى افرتاض أساسي هو إمكانية قيام املؤسسة خبدمة سوق مستهدف و السوق و تعتمد هذه اإلسرتاجتية ع

  . ضيق بشكل أكثر فاعلية و كفاءة عما هو عليه احلال عند قيام خبدمة السوق ككل

  :  و يتم حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اسرتاتيجية الرتكيز من خالل 

 .ل حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي املستهدف ضإما متييز املنتج بشكل أف - 
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 . او من خالل التكاليف أقل للمنتج املقدم هلذا القطاع السوقي - 

 . التمييز والتكلفة األقل معا - 

 : أما كيفية الدخول يف اسرتاتيجية الرتكيز فهناك خطوتني هامتني 

 ديد كيفية بناء ميزة تنافسية يفحتو اختيار و حتديد أي قطاع من القطاعات الصناعية يتم التنافس فيها 

القطاعات السوقية املستهدفة و لتقرير أي القطاعات يتم الرتكيز عليها فال بد من حتديد مدى جاذبية القطاع 

  : بناءا على معرفة 

األمهية اإلسرتاجتية للقطاع �لنسبة  .افس اخلمس يف القطاعحجم القطاع، رحبية القطاع، مدى شدة قوى التن

  . للمنافسني الرئيسيني، و أخريا التوافق بني إمكانيات املؤسسة و حاجات القطاع السوقي

  .املراجعة الداخلية كاداة لتنمية امليزة التنافسية :املبحث الثالث

 املخاطر لتقليل الداخلية املراجعة :االول املطلب

 من خاطرامل تلك وحتليل حتديد من بدى وال خاطر،امل من لعديد اأعماهل مزاولة عند مؤسسة أي تتعرض

 حدة وحماولة ختفيض حدوثها احتمال على والتعرف الشركة دافأه بتحقيق تعلقةامل خاطرامل وحتليل �حية،

 .مقبولة ستو�تامل إىل �ثريها

 املراجعة خماطر تقليل

 الفين راجعامل رأي على ؤسسةامل وخارج داخل من ختلفةامل األطراف قبل من تخذةامل القرارات فعالية تتوقف

 عن يعرب الرأي ذاه �ن القول كنمي لذا ا،هل احلقيقي ايلامل للمركز للمؤسسة اليةامل القوائم متثيل مدى حول

    .للمؤسسة اليةامل الوضعية حول التقرير مث والتحقيق الفحص عملية إ�ن راجعامل قبل من بذولةامل ا�هودات
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 ذاه جاء لذا السابقة، البنود يف جلها حتديد مت اعتبارات لعدة فيها الفشل و راجعةامل عملية يف النجاح خيضع

 رأي إىل ضوئها على يصل أن من راجعامل كنومي راجعةامل اطرخم تدنية على ساعدةامل العناصر مأه ليقدم البند

 تدنيه أخرى جهة ومن جهة من ذاه للمؤسسة اخلتامية اليةامل القوائم يف الواردة للبنود الفعلي الواقع يعكس فين

 .راجعةامل ذهه تعيق اليت خاطرامل مجيع

  :اإلثبات أدلة 1-

 تكوين من ليتمكن ؤسسة،امل �ا تقوم اليت االقتصادية والوقائع للعمليات اإلثبات أدلة مجع إىل راجعامل يسعى

 من انطالقا اإلثبات أدلة نتناول سوف ذال الدنيا، حدو�ا عند راجعةامل اطرملخ وتدنيه ضبط ظل يف احملايد رأيه

 :راجعةامل اطرملخ مكو�ت

 �حلسا�ت الصلة ذات اإلثبات أدلة مجع إىل راجعامل يعمد :الضمنية �ملخاطر اخلاصة اإلثبات أدلة ) أ

 مستوى على التسجيالت مع العمليات توافق من ويتأكد املعني احلساب رصيد يربر أن يستطيع إذ ختلفة،امل

 للواقع ومتثيله املعني احلساب حول الرأي إبداء يف النجاح من النهاية يف راجعامل ليتمكن عنية،امل احلسا�ت

 ذهه الضمنية، خاطرامل من دنيةامل اإلثبات �دلة ترتبط مستو�ت ثالثة سرد كنمي عام بشكل .له الفعلي

 : يه ستو�تامل

 تجانسة؛امل العمليات من �موعة أو معني حساب مستوى على 

 الية؛امل القوائم مستوى على 

 احلساب مراجعة من دفاهل مستوى على. 

 راجعامل متد اليت والدالئل القرائن عن األدلة ذهه تعرب :الداخلية الرقابة نظام مبخاطر اخلاصة اإلثبات أدلة ) ب

 مقوماته سالمة خالل من ؤسسةامل يف عتمدامل الداخلية الرقابة نظام طبيعة حول دقيق وتصور واضح بفهم

 كلما فحص، هو حمل معني حلساب �لنسبة النظام ذاه إجراءات فعالية زادت فكلما ،إجراءاته وواقعية
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 األدلة مجع إىل راجعامل يرجع االخري الوضع ذاه ظل ففي صحيح، والعكس النظام ذاه اطرخم اخنفظت

 تدنية أجل من احلساب ذاه لبنود يداينامل و ستنديامل الفحص رسةومما النظام ذاه إمهال بغية اديةامل والقرائن

   .راجعةامل اطرخم

 :االكتشاف عدم مبخاطر اخلاصة اإلثبات أدلة ) ت

 الوقت قيد بينها من ،له احملايد الفين الرأي لتكوين الكافية األدلة مجع يف احلادة القيود من عدد راجعامل يواجه

 الكتشاف اإلجراءات أنسب تطبيق عن ولمسؤ  راجعامل يعترب العنصر ذاه ظل ففي راجعة،امل عملية وتكلفة

 اإلجراءات بعجز ارتباطها خالل من راجعةامل بعملية ترتبط خاطرامل ذهه أن العتبار احلسا�ت يف اخللل مواطن

 .للمؤسسة اخلتامية اليةامل القوائم من املعني احلساب يف اخللل طبيعة عن الكشف يف راجعامل قبل من عتمدةامل

 :التحليلي الفحص 2-

 وسن �ملعايري االلتزام خالل من راجعة،امل عملية يف للنجاح مكنةامل العناصر مجيع استفتاء إىل راجعامل يلجأ

 العناصر ذهه بني من الية،امل القوائم لعناصر الفعلي الواقع حول سليم تقرير �صدار الكفيلة اإلجراءات

 يف الواردة احملاسبية األرقام صحة اختبار إىل �دف اليت االختبارات تلك عن يعرب الذي التحليلي الفحص

 دراسة خالل من ومنطقي واضح أساس على األسلوب ذاه يرتكز إذ الية،امل القوائم و الدفاتر و السجالت

 مبالغ ظلها يف فيتوقف الية،امل القوائم تظهرها اليت ختلفةامل احلسا�ت أرصدة بني السببية االرتباط عالقات

 سببية ارتباط عالقة ثالامل سبيل على فهناك األخرى، احلسا�ت أرصدة مبالغ على احلسا�ت بعض أرصدة

 و تالكاإله صصاتوخم الثابتة األصول وبني وفوائدها القروض بني و وإراد�ا االستثمارات من كل رصيدبني 

 . 1 ذلك غري وإىل باعةامل الوحدات وعدد بيعاتامل قيمة بني

                                                           
   71 .ص ؛2000 مصر �شر؛ بدون ؛املراجعة يف معاصرة اجتا�ت ، الصعيدي أمحد إبراىيم-1
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 حسا��ا خالل من ما، ؤسسةمب اخلاصة للمعلومات واختبار فحص عمليةأنه  على التحليلي الفحص عرف

 ذهه كانت إذا ما حتديد �دف خارجية، أو داخلية كانت سواء أخرى، وبيا�ت علوماتمب ومقارنتها اودفاتره

 1.وأنشطتها ؤسسةامل عن معروف وه ما مع متسقة علوماتامل

  :املراجعة عملية يف التحليلي الفحص ) أ

 :  اآليت قيقحت من رحلةامل ذهه يف الفحص ذاه يسمح : التخطيط مرحلة يف/1

 و اليةامل النسب استخراج خالل من ،اهل اليةامل البنية ليلحتو  للمؤسسة اليةامل القوائم عناصر ليلحت إن-

 استمراريتها، على تؤثر واليت ؤسسةامل حياة يف وقوعها مكنامل الصعو�ت ديدحت من تسمح اليت ؤشراتامل

 يعطي مما خمتلف خماطرها ديدحت عن فضال راجعةامل موضوع للمؤسسة الكلي اخلطر درجة بتحديد ليسمح

 راجعة؛امل اطرخمل هتدني من مكنةامل الفحص االتجم لتحديد التخطيط إمكانية للمراجع

 وحساب بينها فيما تتأثر حسا�ت بني أو ختلفةامل الدورات يف احلساب نفس بني قار�تامل إجراء إن-

 اليت ددامل بعض على كيزالرتً  ويف احلسا�ت فحص يف ةجمالرب  ترياخ أمام راجعامل جيعل ختلفة،امل ؤشراتامل

 الفحص و�ستعمال التخطيط مرحلة ففي لذا معينة، بظروف الرتباطها األخطاء نسبة فيها تزيد أن حيتمل

 .خاطرامل تدنية خيدم امب الفحص عملية هتوجي يتم التحليلي

 : اآليت قيقحت كنمي : امليداين العمل مرحلة يف2/

 احلسا�ت ومكو�ت صروفاتوامل اإليرادات لطبيعة راجعامل قبل من التوقع امتيازات التحليلي الفحص نحمي- 

 يسمح التوقع ذاه إن احلسا�ت، ذهه نيب التشابكية العالقات �رساء ويسمح منها، البعض أرصدة وكذا

                                                           

 ؛ التجارة كلية التجارية؛ البحوث و الدراسات لرلة ؛املراجعة وفاعلية كفاءة ز�دة يف التحليلي الفحص إجراءات دور : رضوان أمحد عباس1-

 516 .ص ؛ 1998 األول؛ العدد
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 يف النجاح حالة إىل ليصل اخللل مواطن على كيزالرتً  كذا و اإلجراءات أحسن و أسلم انتقاء من للمراجع

 1الفحص؛ عملية

 اخلتامية اليةامل القوائم ثيلمت مدى حول سليم رأي إبداء إىل �ا القائم خيدم امب راجعةامل عملية توجيه إن -

 .التحليلي الفحص استعمال عدم حبالة مقارنة كلفة أقل راجعةامل عملية جيعل ا،هل ايلامل للمركز للمؤسسة

 : اآليت قيقحت من رحلةامل ذهه يف التحليلي الفحص يسمح : الرأي إبداء مرحلة يف/3

 توقع عدم ظل يف خاصة اخلتامية اليةامل القوائم لبنود �لنسبة وصالحيا�ا األدلة كفاية مدى من التحقق - 

 ؛عنيامل احلساب رصيد

 العالقات اكتشاف عن فضال للعنصر، الفعلي للواقع اليةامل القوائم عناصر أرصدة ثيلمت مدى وتقييم دراسة - 

 الفحص؛ موضوع للعناصر نطقيةامل ريوغ نطقيةامل

 .فعال احملققة مع توقعةامل خاطرةامل درجة توافق مدى دراسة - 

 :التحليلي الفحص تطبيق أساليب ) ب

 :مها نيأسلوب على تشتمل : التقليدية األساليب/1

 بنشاط رتبطةامل رهالظوا ليلحتو  لكشف األسلوب ذاه راجعامل يستعمل :املالية النسب طريق عن  التحليل- 

 لذلك أخرى، حسا�ت أو آخر حساب مع حسا�ت أو حساب نيب عالقة نسبة كل ثلمت إذ ؤسسة،امل

 ؤسسةامل نشاط استمرارية على سلبا تؤثر واليت فيها رغوبامل غري العالقات بعض يكتشف أن للمراجع كنمي

 يتم ما مع أو اضيةامل السنة من أخرى نسب مع معينة نسبة مقارنة إمهال جراء راجعةامل عملية حجنا  من حتدو 

 للمؤسسة؛ عنيامل النشاط ظل يف عينةامل النسبة ذهه تؤطر دولية أو وطنية ريمعاي مع أو هتوقع

                                                           

  .44صذكره،  سبق مرجع, رضوان أمحد عباس1-
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 السنة أرصدة مقارنة عن عبارة «أنه على االجتاهات حتليل رضوان أمحد عباس يرى : اتهاالجتا حتليل - 

 والقيم توقعةامل القيم نيب االختالفات كانت إذا ما على �حلكم راجعامل ويقوم اجلارية، السنة �رصدة السابقة

 »إضافية مراجعة إجراءات ختاذا تربر الدفًرتية

 بغية إضافية إجراءات اعتماد إىل الضرورية قار�تامل إجراء خالل من راجعامل يعتمد األسلوب ذاه ظل ففي

 :يف اإلجراءات ذهه جل تكمن .راجعةامل خماطر من التقليل

 قارنة؛امل عملية جراء من شوائب تفرز اليت البنود على الفحص موضوع العينة تركيز -

 العمليات؛ بعض لتربير وكافية إضافية أدلة عن البحث -

 ستندي؛امل الفحص -

 .معينة ببنود خاصة مراجعة إجراءات طلب -

 الهمؤ  شخصا منه جتعل للمراجع، هنيةامل واخلربة التكوين طبيعة إن : للمراجع الشخصي احلكم أسلوب - 

 الرأي، ذاهل تؤسس اليت واألدلة ؤشراتامل بعض تواجد ظل يف احلسا�ت ببعض رتبطةامل اآلراء بعض إبداء يف

 خفض إىل ديؤ امل التحليلي الفحص عناصر أحد أنه على للمراجع الشخصي احلكم أسلوب اعتمد لذلك

 1.النشاط يف ؤسسةامل �ستمرارية رتبطةامل خاصة راجعةامل طرخامل

 نظرا احلديثة، األساليب من مجلة ليمي اصبح راجعةامل هعرفت الذي التطور إن : املتقدمة الكمية األساليب- 

 أساليب التحليلي الفحص يف اعتمد لذا االحتياجات، بعض عن اإلجابة على اضيةامل األساليب لقصور

 العتبار ،هعن الصادرة اآلراء يف وضوعيةوامل الدقة إىل راجع�مل تؤدي )مثال ركباتامل كتحليل (وإحصائية ر�ضية

 السلوكيات ولبعض اليةامل القوائم عناصر نيب العالقات جلملة الواضحة الصورة له تقدم األساليب ذهه أن

 .ؤسسةامل قبل من عتمدةامل

                                                           
  . 101صذكره،  سبق مرجع,معايل حيدر فهيمة-1
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 سليم رأي تكوين من ريَ األخ ذاه كنمي راجعامل قبل من التحليلي للفحص فيه تحكموامل السليم التطبيق أن

 أو وتفادي راجعةامل عملية مما يعين جناح ،اهل احلقيقي ايلامل للمركز للمؤسسة اخلتامية اليةامل القوائم ثيلمت عن

 1.قبولةملا ستو�تامل إىل اخماطره تدنية

 .ؤسسةللم التنافسية امليزة حتقيق يف اجلودة دور :الثاين املطلب

 الطويل، املدى على املنظمة أداء مين الذي الوحيد العامل تعد اجلودة أن على )دميينج ادوارد(  أكد لقد

 . ومنوها استمرارها تضمن كما ةؤسسللم التنافسي املركز مث ومن اإلنتاجية حتسني إىل تؤدي فاجلودة

 .أقل تكلفة مع اجلودة من أفضل مستوى على املستمر البحث خالل من إال تتم ال التنافس حدة فمواجهة

 مستوى لتحسني أساسيا موردا يعترب ةؤسسامل يف فرد فكل ؤسسةامل أفراد كافة مسؤولية من هذه تكون وال

 اجلودة وتعد  للمؤسسة تنافسية ميزة مينح مما لعمله أدائه وطريقة يقدمها اليت األفكار خالل من اجلودة

 يف وبقائها استمرارها دد� ا�أ ذلك املنظمة على كبري خطر واخلدمات للمنتجات الرديئة أو املنخفضة

 2:اجلودة مستوى اخنفاض خماطر أهم ومن السوق،

 :ؤسسةامل تتحملها خماطر 1

 .عمالئها أذهان يف املؤسسة مسعة عن سيئة صورة تبين -

 املنافسة، ؤسساتامل مع للتعامل العمالء وتوجه سوقية حصص خسارة -

 بتعويضات، ومطالبتهم العمالء شكاوي -

 املؤسسة، منتجات استعمال من تضرره لدى الغري إزاء القانونية املسؤولية -

  .مثال األسعار كتخفيض االحنرافات وتصحيح القصور صور تدارك حماولة يف وبشرية مالية موارد اهدار -

                                                           
   .62صذكره،  سبق مرجع,العيهار فلة-  1

  . 89صذكره،  سبق مرجع, رضوان أمحد عباس-2



تنافسية ميزة املؤسسة اعطاء يف الداخلية املراجعة مسامهة                               الثاين الفصل         

 

66 
 

 :العمالء يتحملها خماطر -2

 الشخصي، األمن على أو الصحة على سليب أثر -

 واإلصالح، الصيانة تكلفة -

 .املعيبة اخلدمة أو السلعة عن االستغناء تكلفة -

 معتمدا إنتاجيا نشاطا ميارس الذي العميل لدى ا�وخمرجا اإلنتاجية العمليات وجودة جداول على سليب أثر -

 .املورد من يتلقاه ما على

 تقدمها اليت واخلدمات املنتجات جودة يف عايل مستوى وحتقيق اجلودة حتسني فإن ذلك من العكس على و

 1: التالية �لفوائد عليها يعود  ؤسسةامل

 العمالء، من أكثر والء -

 السوقية، احلصة حتسني -

 األسهم، أسعار ارتفاع -

 لإلنتاج، الكلية التكلفة ختفيض -

 واخلدمات، للمنتجات أعلى أسعار -

  اإلنتاجية، حتسني -

  :ؤسسةللم اجلودة أيضا متنحها اليت املزا� ومن

 املستمر، للتحسني املناسب املناخ توفري لألفضل، املؤسسة داخل السلوكيات تغيري -

                                                           
 السكل، دافيد �ليف ،"الناجحة املنشآت من جديد عامل :األداء قمة إىل بك يصل القرار يف التغيري من ٪1 جتعل كيف" عثمان، امحد-  1

 .23 ص ، 1998 القاهرة، للنشر، بيك لإلدارة، املهنية اخلربات مركز
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 .العمالء رضا حتقيق املناسب، الوقت يف والتسليم التوريد ضمان -

 يتوجب أساسية عناصر مخسة  (DAVID GARVEN) األمريكية، هارفرد جبامعة اجلودة خبري حدد ولقد

 1:وهي تنافسية كأداة اجلودة اعتمدت ما إذا إتباعهااملؤسسة  على

 العميل، نظر وجهة من اجلودة حتديد جيب 1.

 السوق، ومتطلبات التكلفة إىل النظر مع الرحبية مع اجلودة ربط جيب 2.

 ،تنافسية أداة ا�أ على اجلودة إىل النظر جيب 3.

 ،اإلسرتاتيجي التخطيط عملية يف اجلودة بناء جيب 4.

 .للمنظمة الكامل اإللتزام على اجلودة حتصل أن جيب 5.

 2 :يلي ما �تباع املنافسة يف كعامل اجلودة إتباع ويتم

 القرارات كل أساس السوق جعل،  

 املنافسني، من أكثر والعمالء السوق من االقرتاب  

 عليهم، التمييز وحماولة املنافسني على التعرف  

 املؤسسة مع التعامل عن العمالء انصراف أسباب عن البحث.  

 أساسي شرط وهي والدولية احمللية األسواق يف سواء وجناحه املنتج لقبول وجوهر� أساسيا شرطا اجلودة ومتثل

  اجلودة يف النسيب متيزها هو الرائدة ؤسساتامل وتفوق جناح عوامل أهم فمن ،للمؤسسة  التنافسية القدرة لز�دة

 بعني األخذ مع ولكن الدويل، أو احمللي املستوى على سواء التنافسية البيئة مثلث أضالع أحد اجلودة وتعترب

  :التايل الشكل يف موضح هو كما وذلك األخرى العوامل االعتبار
                                                           

  31 ص ،  2004 الطبعة القاهرة، والتوزيع، للنشر بيك ،"الشاملة اجلودة إدارة :الشاملة اجلودة منهج" توفيق، الرمحان عبد-  1

 بومرداس، جامعة التسيري، علوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،التنافسية امليزة حتقيق يف الكفاءات دور آسيا، رحيل 2-

  .78ص 2010
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  التنافسية البيئة مثلث أضالع أحد اجلودة)03(: رقم الشكل-

                                                                                                                             

  

  اجلهات  اجلودة  

  )اإليزو(  

  

  

  اخلصخصة         

   1997 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،"املستقبلية الرؤية اللعبة، قواعد التنافيةوتغيري"قحف، أبو السالم عبد :املصدر         

  .101 ص

 اجلودة، يف متمثلة رئيسية أضالع ثالث من تتكون التنافسية البيئة أن السابق الشكل خالل من يتضح

 البيئة على �خر أو بشكل تؤثر القوى هاته وكل واخلصخصة، اخلارجية، التجارية حترير اتفاقية أو اجلهات

 .للمؤسسة التنافسية

 العمالء رضا خالل من الربح حتقيق إىل اجلودة دف�و  دائما، العميل فيه يفكر ما هي عام بشكل واجلودة

 املنفعة عن اجلودة تعرب كما .األجود وراء دوما سعىي فالعميل للشراء، الدافعة القوى أنواع أكثر من وتعد

 ا�وخدما ا�منتجا جلودة احلايل املستوى تقييم على املؤسسة حترص أن جيب لذا العميل، قبل من املدركة

 اليت التغريات رصد أيضا عليها يتوجب كما .بينهما التطابق لتحقيق عمالئها وتوقعات احتياجات ومعرفة

   .جديدة وخدمات منتجات تطوير فرص خيص فيما هلم واإلصغاء للجودة العمالء تقييم كيفية يف حتدث

        البيئة التنافسية
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 واسعة دراسة �جراء (YOUNG et ERNEST) الباحثني من ومببادرة األمريكي اجلودة صندوق قام ولقد

 من عدد حتديد إىل دف� كانت واليت خمتلفة قارات ثالث يف دول أربع بني من منظمة 580 مشلت

 ثالث على ؤسساتامل أداء قياس يف الدراسة هذه واعتمدت .اجلودة حتسني إىل تؤدي اليت اإلدارية التطبيقات

 إدارية طريقة 900 من أكثر الدراسة هذه غطت ولقد اجلودة، املضافة، القيمة الرحبية، يف متمثلة أساسية معايري

  ا� خرجت اليت التوصيات وأهم ،ؤسسةللم التنافسية امليزة حتقق اليت العملية الطريقة إىل وصول دف� للجودة

 استعمال مع م�واحتياجا العمالء أذواق على تطرأ اليت التغريات وفق املقدمة واخلدمات املنتجات تطور -

 احلديثة، التكنولوجيا

 للجودة، الشاملة اإلسرتاتيجية وكذا اإلسرتاتيجية واخليارات البدائل حتسني -

 نظمة،م صورة يف عمالء انطباع على تؤثر ا�أل عمالء إىل خدمات تقدمي أو منتجات توصيل عملية حتسني -

 .ةؤسسامل أفراد لكافة اجلودة تعاليم وتلقني الثقايف املناخ توفري -

 1 :منافسيها على التميز لتحقيق التالية اخلطوات لتطبيق تسعى أن أيضا املؤسسة على يتوجب كما

 احملدد، الوقت يف اإلنتاج العميل، يدركها كما �جلودة واحتياجاته،االهتمام �لعميل االهتمام -

 2والتطوير، البحث نشاط على واإلنفاق التكاليف ترشيد والعمالء، املوردين مع مشاركة عالقات حتقيق

 القيادي العنصر توفري املتطورة، واالتصاالت املعلومات أنظمة استخدام املناسبة، التكنولوجيا استيعاب -

  .واإلبداع االبتكار وتشجيع

                                                           
 ص ، 2003 اجلزائر، جامعة التسيري، علوم فرع ماجستري، رسالة ،"للمؤسسة التنافسية القابلية على املعلومات نظام أثر" فوزية، فاضل-  1

129 ،128.  

 التسيري، علوم يف ،2011.،املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة التنافسية، امليزة حتقيق يف املوارد تسيري دور عائشة، سليمان 2-

 .32،صتلمسان جامعة
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 هلا يؤمن والذي عنه، عمالئها يبحث الذي اجلودة من اجليد مستوى توفري على مؤسسة يساعد هذا كل

 .السوق يف بقائها

 .الداخلية يف اعطاء ميزة تنافسية املراجعة دور :الثالث املطلب

 القرارات وإختاذ التخطيط عملية يف اإلدارة إعتماد أن حيث املؤسسة إدارة يف ةمهم ةالداخلي راجعةامل عتربت

 .مبهامه للقيام حافزا راجعامل عمل من جيعل راجعةامل على والرقابة واملستقبلية احلالية

 جودة تقييم قرار إختاذ على املعلومات مستخدم مساعدة يف املراجعة الداخلية عملية وتتمثل

 .ملراجعةا عملية تقرير وهو أال راجعللم النهائي املنتج يتضمنها اليت املعلومات ونوعية

 يف صعوبة من البيا�ت تلك مستخدم يواجهه ما ،راجعةامل لعملية النهائي املنتج على الطلب من يزيد ومما

 : التالية املعلومات لتوافر نظرا وذلك عليها اإلعتماد ودرجة إليه املقدمة املعلومات جودة تقييم

 بني وحمتمال أ فعليا تعارضا هناك أن املعلومات مستخدم يشعر فعندما املعنية، األطراف بني املصاحل تضارب -

 املعلومات هلذه دقيق تقييم إجراء ضرورة على سيصر فإنه املعلومات، �عداد يقوم من ومصلحة مصلحته

 .ومتخصص مستقل شخص طرف من وخاصة

 مدى من التحقق مبكان األمهية من جتعل املعلومات أمهية فز�دة الدراسة، حمل للمعلومات النسبية األمهية -

 .عليها تعتمد قرارات أية إختاذ قبل عليها اإلعتماد ودرجة ا�جود

 على قادر غري املعلومات مستخدم جيعل قد ا،� املرتبطة املوضوعات وتعقيد املعدة املعلومات صعوبة -

 .إكتشافها املعلومات مستخدم على يصعب معتمدة غري أخطاء حدوث احتمال وإرتفاع ا،�استيعا

 .املعلومات هذه �عداد يقوم من وبني املعلومات مستخدم بني الفصل -

 : خالل منمنح املؤسسة ميزة تنافسية  على وآ�ره ليةخاملراجعة الدا دور ويظهر
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 و�لتايل الكافية، �ملعلومات تزويدهم طريق عن املعلومات مستخدمي لدى التأكد عدم مقدار حتقيق 1-

 .خاطرامل جتنبهم

 راجعامل تقرير من عليها حيصلون اليت القيمة ذات املعلومات خالل من وذلك معني، قرار إختاذ يستلزم 2-

 .معينة أهداف بتحقيق ترتبط واليت

 .فيها املرغوب غري النتائج جتنب إىل يؤدي مناسب موقف إلختاذ ودافعا �عثا يكون3-

 . 1 السليمة القرارات وضع يف ساعدت4-

  .للمؤسسة احلسن والسهر التنظيم املراقبة، التسيري،- 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.اعداد الطالبة الباحثةمن - 1  
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 :الفصل خالصة

 تساعد ا�أ ذلك ؤسسةللم تنافسية ميزة حتقيق يف تساهم اليت اإلدارية الوظائف أهم من راجعة الداخليةامل تعترب

 .القيمة وتعظيم خلق يف أوال

 رحبيتها وتعظيم املؤسسة استمرار ضمان و�لتايل هلا، والئهم وضمان العمالء رضا حتقيق يف أيضا تساهم كما

 .السوقي مركزها قوة ز�دة وكذا

 ملراجعة الداخليةا لتحقيق املستعملة التقنية كانت وأ� للمؤسسة، املزا� وتعزيز بناء و اجلودة حتسني يف وتساعد

 لتحقيق األخرية هذه عليها تعتمد واليت ؤسسةللم التنافسية املزا� بناء يف كبري بشكل تؤثر األخرية هذه فإن

 .والعاملية احمللية األسواق يف واستمرارها بقائها وضمان منافسيها على متيزها
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  املقدمة

يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة وخاصة االجتاه حنو العوملة بكل انواعها و فتح االسواق احمللية امام املنافسة 

حاليا و اكثر . االعمال على اخلصوصاصبح يعيش العامل على العموم و عامل . العاملية و التقدم التكنولوجي السريع

و هذا راجع للتقدم . مرحلة تتسم �العتماد اكثر فاكثر على املعلومات يف كل امليادين . من اي وقت مضى

                                   .   ارس ضغطها على املؤسسات يف مجيع القطاعاتحيث اصبحت املنافسة مت. املسارع و التنافس املتزايد

فاملؤسسات اليت تريد حتقيق الر�دة واالسبقية على املنافسني عليها �لفهم اجليد لبيئتها من خالل السعي     

ز�دة اهتمام املؤسسات و املنظمات املهنية �لدور الذي  مما ادى اىل. ية اليت تعد ركيزةللتطبيق املراجعة الداخ

                                                        .ميكن حتقيقه من املراجعة الداخلية �صدار العديد من تقارير اليت تقر فيها امهية هذه االخرية

 املالية العمليات مراجعة إىل يهدف �ملؤسسة، يانسب مستقل تقييمي كنشاط تعترب الداخلية املراجعة فوظيفة   

 كما املستخدمة، الرقابية األدوات فعالية مدى متابعة خالل من اإلدارة خلدمة العمليات من غريها و و احملاسبية

 .املؤسسة أنشطة مراجعة وكذلك األصول على واحملافظة احملاسبية الدقة من التحقق إىل الداخلية �دف املراجعة

 إجراء يف اإلحصائية األدوات استخدام ليشمل األخرية اآلونة يف الداخلية و املراجعة الرقابة نطاق اتسع وقد

 .الداخلية للمراجعة و ميزة تنافسية كفاءة حتقيق من ميكن مبا الداخلية املراجعة اختبار

 مدى وكذا ،همسؤوليت حتت تقع لكو�ا هامامل يتوىل الذي " الداخلي راجعامل " �ا يقوم الداخلية راجعةامل فوظيفة

 للتحقق والعمليات اإلجراءات ومجيع لألنشطة، التشغيلية والعملية وضوعةامل والقوانني واللوائح �لسياسات االلتزام

 .اهل الصاحبة األمان ودرجة ا،واكتماهل علوماتامل صحة من والتأكد انتظامها، ومدى كفايتها من

 رقابة حتقيق إىل ؤسسةامل تصل حىت ذاه ، الالزمة التصحيحات حا اقرتً  و هرأي إلبداء الداخلي راجعامل يتدخل كما

 .سطرةامل دافهاهأ حتقيق إمكانية اهل تتيح كلية، و �مة
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 أو اخلارجية البيئة يف اجلذرية التغريات نتيجة كانت سواء ومعقدة، متنامية سريعة، بصورة تتطور اإلدارة أن اوطامل  

 وتقدمي األخطاء ومنع تقليل يف الداخلية راجعةامل هوداتجم على اإلدارة اعتماد من يضاعف ذلك فإن الداخلية،

  .خاصة مبنح املؤسسة ميزة تنافسية الداخلية املراجعة نظام يف الواجبة التصحيحات عن للمديرين الضرورية النصائح

  :البحث مشكلة-1

  :التالية الرئيسية اإلشكالية يف البحث مشكلة توضيح ميكن

 ؟ ما مدى مسامهة املراجعة الداخلية يف اعطاء املؤسسة ميزة تنافسية -

 :مت طرح االسئلة الفرعية لالملام اكثر جبوانب املوضوع وانطالقا من هذه االشكالية 

  �ملراقبة الداخلية ؟ عالقتها وما الداخلية �ملراجعة املقصود ما -     

  �مليزة التنافسية ؟ املقصود ما -     

  مستغامن ميزة تنافسية؟ ميناء مؤسسة منح يف الداخلية املراجعة دور ما  -     

  :البحث فرضيات -2

 :كاأليت البحث هذا فرضيات صياغة ميكن أعاله، املذكورة البحث وإشكاليات البحث أمهية ضوء يف

 املالية العمليات مراجعة إىل دف� ،االقتصادية  املؤسسات جلميع ضرورية وظيفة هي الداخلية املراجعة - 

 األصول على واحملافظة احملاسبية الدقة من التحقق �دف إىل كما اإلدارة خلدمة العمليات من غريها و واحملاسبية

 .املؤسسة أنشطة مراجعة وكذلك

  .السوق وحتد�ت الشرسة املنافسة ظل يف املؤسسة وإستمرار لبقاء وضروري حتمي مطلب التنافسية امليزة حتقيق -
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 مركزها من وحتسن جناحها يف ا تساهمأ� يف للمؤسسة منح ميزة تنافسية يف الداخلية املراجعة دور يتمثل - 

  .التنافسي

 :املوضوع اختيار أسباب-3

 :ذاتية و موضوعية ألسباب يعود إمنا و الصدفة، قبيل من ليس املوضوع هلذا اختيار� إن

 :يلي فيما األسباب هذه تتلخص :املوضوعية األسباب /أ

  الداخلية؛ �ملراجعة يتعلق ما خاصة اجلزائر، يف املوضوع هذا تناولت اليت الدراسات ندرة - 

  يف منح املؤسسة ميزة تنافسية؛ الداخلية املراجعة تلعبه الذي الدور - 

 شهدها اليت االقتصادية التحّوالت بعد خاصة الفعالية حتقيق قصد الداخلية للمراجعة اجلزائرية املؤسسات حاجة - 

  فيه؛ تنشط الذي احمليط

 :الذاتية األسباب /ب

  راجعة؛امل مهنة فااحرتً  إىل الشخصي يلامل - 

  ا�ال؛ ذاه يف البحث مواصلة يف الباحث إرادة - 

  .واضيعامل ذهه مبثل اجلزائرية كتبةامل إثراء يف سامهةامل - 

 :البحث أمهية-4

 ومساعدة الرقابة أنظمة وتعزيز تطوير أجل من املؤسسة داخل كوظيفة متارس الداخلية املراجعة أن من الرغم على

 الشروط توفري خالل من املهنية والعناية حيظ �إلهتمام ال أنه إال و إعطائها ميزة تنافسية، القرار إختاذ يف اإلدارة

 .اإلقتصادية املؤسسة يف احليوية الوظيفة هذه حتدد اليت واملعايري والقواعد
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والدور الذي  الداخلية املراجعة بوظيفة العناية ضرورة على الضوء تسليط خالل من أمهيته البحث يستمد و�لتايل

  .للمؤسسة احلسن والسري القرار إختاذ تكتسيه يف

  .....:االقتصاديةمن خالل هذا البحت سنحاول ابراز دور املراجعة الداخلية يف رفع امليزة التنافسية للمؤسسة 

  :البحث أهداف-5

 وميكن البحث، إشكالية بشأن معينة نتيجة إىل والتوصل فروضه من التحقق يف للبحث الرئيسي اهلدف يتمثل

  : يلي كما الفرعية األهداف من عدد إىل اهلدف هذا تقسيم خالل من ذلك حتقيق

  �ا؛ فعالة أداة �عتبارها �ملؤسسة الداخلية املراجعة أمهية حتديد حماولة - 

  العملية؛ �ذه القيام أجل من املستعملة والوسائل الداخلية املراجعة عملية مسار عرض - 

  الداخلية؛ والرقابة الداخلية املراجعة بني العالقة توضيح - 

 الداخلية للمؤسسة؛ متنحها املراجعة اليت إبراز امليزة التنافسية حماولة - 

  :البحث أسلوب-6

 سيتم الفرضيات، صحة واختبار البحث جوانب مبختلف االملام و�دف املطروحة اإلشكالية عن اإلجابة قصد

 من الداخلية �ملراجعة املرتبطة النظرية األطر و املفاهيم مجيع إلبراز مالئم كونه الوصفي، املنهج وفق البحث دراسة

 راجعةامل من كل �ثري كيفية إظهار يف لتحليليا نهجامل سنستعمل كما . أخرى جهة من �مليزة التنافسية و جهة

 . يدانيةامل الدراسة نتائج حتليل و تفسري يف كذاو   ؤسسةامل يف األداء على الداخلية

  : البحث منهجية-7
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 أما النظرية للدراسة خصصناه والثاين األول فصول، ثالثة إىل البحث تقسيم مت املوضوع جبوانب االملام قصد

 .للدراسة التطبيقي اجلانب ميثل الثالث الفصل

 األول مباحث، ثالثة إىل قسم حيث "االطار الفكري و العلمي للمراجعة الداخلية " بعنوان األول الفصل

 املبحث يف الداخلية املراجعة مهمة لتنفيذ العملية اإلجراءات املعايري و إىل التطرق مت كما،الداخلية املراجعة ماهية

 .للعالقة بني املراجعة الداخلية و املراقبة الداخلية  خصصناه الثالث املبحث ،أما الثاين

 األول مباحث، ثالثة إىل قسم " مسامهة املراجعة الداخلية يف اعطاء املؤسسة ميزة تنافسية" الثاين الفصل أما

اجعة الداخلية كاداة تطور امليزة التنافسية و عوامل فعاليتها، اما املبحث الثالث املر امليزة التنافسية، و الثاين  ماهية

  .لتنمية امليزة التنافسية

 ميناء مؤسسة يفللمراجعة الداخلية كاداة لتنمية امليزة التنافسية  ميدانية دراسة فسيتناول الثالث الفصل أما

 بتقدمي قمنا كما ميناء مستغامن، مبؤسسة �لتعريف  قمنا األول املبحث يف ثالث مباحث، إىل قسم .مستغامن

  يف الداخلية املراجعة دور حول استقصاء �عداد قمنا الثالث املبحث يف فرع التدقيق أما يف الداخليةاملراجعة 

 .اعطاء املؤسسة ميزة تنافسية
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