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 إهداء                                           

 بظم هللا السحمان السحيم             

... و وان العدم مصيري لىال وجىدهما إلى مً كاٌ فيهما إلى مً ال جحلى الحياة بدونهما

الخالم  " واخفض لهما جىاح الرٌ مً السحمت و كل زبي ازحمهما هما زبياوي صغيرا " 

اللران  املعسفت إلىإلى اللران أوكدا شمعتا حياتهما ليضيئا لي دزبا ٌشيع بىىز العلم و 

بيلماث هدا  ألهدي، أجحني بلدطيت وان لي ًيبىع السحمت و الحب و ألامل و الحياة 

العمل املتىاضع إلى مً غمسجني بحىانها  وعطفها .إلى مً طهسث الليالي إلى مً طلىت 

دزوب ألامل لتىفس لي دزب ألامل و جحملت وخصاث أشىان الحصن ألكطف أها وزود 

الفسح و الياطمين إليً ًا طيب واعص أم في الدهيا .أطاٌ عمسن. إلى الرًً ًبىىن 

، إلى الرًً ًىتشفىن املىاهب و ٌظاهمىن في جسبيت ألاجياٌ   الىفىض و ًيشئىن العلٌى

الصاعدة إلى ول املدزطين الرًً طاهمىا في إعدادي مً التعليم الابتدائي إلى 

 الجامعي.

ت الرًً طاهمىا في اهجاش هرا البحث املتىاضع   إلى أطاجرة وليت العلىم التجاٍز

 ت بحبهم وجمعىا حلى الحياة ومسها جحت طلف ألاطسةإلى ول مً أحببتهم و آوظ

 إلى جميع طلبت و عماٌ جامعت مظتغاهم. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وجلدًس ىس ولمت ش                  

 

 أوال الشىس هلل عص وجل الري هداها لهدا و ما هىا لنهتدي لىال أن هداها هللا .        

        الحمد هلل و الشىس هلل على الىعم التي ال ًحصيها الفىس و ال ٌعددها اللظان و ال ًدونها  

    هلل الري وكفىا بلدزجه و زحمته إلجمام هرا العمل املتىاضع زاجيين مً  ، فالحمدالللم

 و عال أن ًجعله في ميزان حظىاجىا و أن ًىىن مىبع هىز لتظاؤالث غيرها.جال 

     هتىجه بالشىس الجٍصل والاعتراف الصادق إلى ألاطتاذ املشسف على ول ملدمته لىا مً  

         عطاء و جىجيه و لم ًبخل عليىا باملعلىمت وال بالفىسة وال حتى باليلمت الطيبت إلعداد 

 . بحىص بىشيخي ، ألاطتاذمً هللا أن ًىفلً في ول ش يء جٍسدههرا العمل وهسجى 

     وعلى مجمع الصىاعي طيدي بً ذهيبت  هما ال ًفىجىا أن وشىس اللائمىن على هجاح 

 ملدمىه لىا مً ًد العىن و املظاعدة .

 هما وشىس ول مً طاهم مً كٍسب أو مً بعيد في إجمام هرا العمل. 

 

 بظيدة عبد اللادز                                                                                            
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 مقدمة عامة

 

ورلً بظهىس ششواث  اإلاجاٌ الاكخصاديئن جعىس الزي عشفه العالم في آلاوهت ألاخيرة في شتى اإلاجاالث وخاصت في 

إلاىاحهت اإلاىافصت الخاسحيت ورلً بأن ًيىن لذيها هظام كىي ومىظم و ومإشصاث خاصت في ظل اهفخاح الصىق الذولي 

والىكىف على صحت سجالث واإلاصدىذاث اإلاداشبيت ومصذاكيت  أو ؤلاششافوميصم ال مجاٌ للخعأ أو الخالعب 

أصبذ الخعىس اإلاخىاصل في ميذان  ؤلاظاس اإلالذمت وحب جبني هظام اإلاشاحعت داخل اإلاإشصت وفي هزا اإلاعلىماث

اإلاشاحعت شىاء على اإلاصخىي الذاخلي والخاسجي مً اإلاإشصت خيث أن اإلاإشصت جدخاج ئلى أشض عامت وكىاعذ جدىم 

عمليت اإلاشاحعت والخذكيم مً خيث اإلاشاحعت الذاخليت واإلاعاًير اإلاهىيت التي جدىمها مً خيث اإلاشاحعت الخاسحيت 

 .وجلصيماتها وكىاعذها الشئيصيت

بيصبت للمإشصت فهذف اي مإشصت اكخصادًت هى  ألاخيرةهزه  ألهميتباإلابيعاث هظشا  واهم العملياث اإلاخعللت

جدليم الشبذ فيلما واهذ اإلابيعاث مشاكبت بشيل حيذ ولما وان الاساد اإلادلم ٌعىض اإلاصخىي الحليلي لهزه 

 اإلاإشصت

 

 كالية املطزوحة:الاش

 الخاليت:إلاعالجت هزا اإلاىضىع جمدىسث دساشدىا في معالجت الاشياليت 

 ؟ ما هو دور التدقيق املحاسبي في معالجة املبيعات في املؤسسة

يخج عنها حصاؤالث   فشعيت اخشي وهي :ٍو

  الخذكيم ؟ وماهي اهميخه واهذافه؟ ما هى 

 ماهي اإلاعاًير الخذكيم اإلاخعاسف عليها؟ 

 ماهي اداسة اإلابيعاث؟ 

 هيف ًخم الخذكيم على اإلابيعاث؟ 
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 الفزضيات:

 

 : واألحيدساشت اي مىضىع جدخاج الى وضع مجمىعت مً الفشضياث وهي وىن 

  ًمىً بىاشعتها الليام  التي وألادواثالخذكيم علم ًخمثل في مجمىعت مً اإلابادئ و اإلاعاًير

 الشكابت الذاخليت ألهظمتبفدص اهخلادي مىظم 

 ت للخذكيم على اإلابيعاث  الشكابت الذاخليت جىملت ضشوٍس

  اهه ٌعخبر مً الشوائز  ئلى باإلضافتان للخذكيم اإلاداشبي على اإلابيعاث دوس مالي اإلاإشصت

 الاشاشيت التي حععي شيل خصً للمإشصت

 اهمية الدراسة :

ت او الصىاعيت وهزا هظشا لليصبت الىبيرة  ًمثلها  التيوىن ان اهميت البيع جىدس ي اهميت ماليت في اإلاإشصت الخجاٍس

ي في الخخعيغ ودساشت واععائها الاهميت الىبر ساس اإلااٌ اإلاإشصت ، لزلً ًجب الاعخىاء بها  حجم اإلابيعاث مً

مً  للخأهذوبخالي اخيامها بىظام الشكابت الذاخليت حيذ وشليم و الاعخماد على اإلاشاحعت الذاخليت  الخياليف ،

 فعاليت هزا الىظام وعلى هزا الاشاس جم اخخياس مىضىع مزهشجىا.

 اختيار هذا املوضوع :اسباب 

 هىان حملت مً الاشباب التي دفعت بىا الى اخخياس هزا اإلاىضىع،هزهش منها :

 وىن ان الخذكيم ًدىاشب مع اخخصاصىا اإلاخمثل في الخذكيم اإلاداشبي و مشاكبت الدصيير؛ 

 كلت اإلاىاضيع التي جدىاٌو الخذكيم اإلاداشبي على اإلابيعاث ؛ 

  الحجم الزي ٌصخدله في اإلاىخباث الجامعيت ؛جبيان اهميت الخذكيم واععائه 
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 منهجية البحث:

،والخأهذ مً صحت الفشضياث كمىا باجباع الاشلىب  الدصاؤالثاإلاعشوخت وحميع   ؤلاشياليتعلى هزه  لإلحابت

 الىصفي في الجاهب الىظشي مً ادسان مخخلف عىاصش البدث ، اما في الجاهب الخعبيلي كمىا باجباع الاشلىب

 الخدليلي وىهىا هدىاٌو دساشت خالت .

 ومىه جم جلصيم البدث الى كصمين :

 

 :فصلين ئلىجم جلصيمه  الجانب النظزي : 

ٌ في الفصل  مفاهيم عامت ،ورلً مً خالٌ الخعشق الى عمىمياث خٌى الخذكيم وجعىسه عبرا  جىىلىا ألاو

خ ، معاًير الخذكيم اإلاداشبي اإلاخعاسف عليها  .   الخاٍس

هدىاٌو دساشت الشكابت على اداسة اإلابيعاث ، خيث جعشكىا الى مفهىم اداسة اإلابيعاث ، اهميتها و الفصل الثاوي  و

 كىة البيع .

 

 مبدثين ئلىخيث جم جلصيمه  اإلاجمع الصىاعي شيذي بً رهيبتهدىاٌو فيه دساشت خالت  الجانب التطبيقي :

 الخعٍشف بها وبهييلها الخىظيمياإلابدث الاٌو جعشكىا الى جلذًم عام للمإشصت مً 

واشخخشاج هلاط ٌو جلييم الشكابت الذاخليت ورللً مً خالٌ جدليل كائمت الاشخلصاء ااما اإلابدث الثاوي هدى

 الخعشق الحشاءث الخذكيم الذاخلي ، ئلى باإلضافتاللىة و الضعف 

 . الاكتراخاثوفي الاخير جلذًم بعض الخىصياث و 
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 الفصل:ملدمت 

و اهدشاس اإلاإظعاث اإلاعاهمت الىبري و حهلذ البىاء الخىكُمي لها، خخم  ئن اهفطاٌ اإلالىُت نً ؤلاداسة

وحهذف  ؤلاداسةراث اإلاطلحت وجىهُل ؾشف زالث معخلل نً اإلاإظعت ًشاكب جطشفاث  ألاؾشافنلى 

ش مالُت مىزلت ،وختى ًمىً الانخماد  ئلى لبي اخخُاحاتهم مً مهلىماث مداظبُت وجلاٍس خماًت خلىكهم ٍو

ت البذ مً كُام شخظ معخلُل و مإهل بالخدلم  ش اإلاالُت في اجخز اللشاساث الاظدثماٍس نلى هزه الخلاٍس

لت مىغىنُت في غىء اإلاهاًش  مً مذي مطذاكُتها وصحتها بخجمُو ألادلت و اللشاةً وجلُُمها بؿٍش

ش اإلاالُت وجىضُل هخاةج نملُت  ئبذاءاإلادذدة ، ختى ًمىً  الخذكُم الشأي الفني اإلاداًذ خٌى هزه الخلاٍس

 راث الهالكت . ألؾشاف
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 ماهيت التدكيم املحاسبياملبحث الاول : 

جأزشث مهىت الخذكُم اإلاداظبي بمخخلف الكشوف التي ناٌشها نلى مش الهطىس وبخؿىس الحُاة الاحخمانُت و 

شاهذتها ًمىىه ان ًالخل حجم الاهخمام اإلاتزاًذ الزي خكُذ به ،  التيالاكخطادًت ، و اإلاخدبو للخؿىساث 

في جدلُم الخلذم و الىمى في ول الىخذاث الاكخطادًت و اإلاجخمو ، ومذ هكشا للذوس الىبحر الزي لهبخه و جلهبه 

 التي حهخبر مذخال اظاظُا لللشاساث اإلاشاد اجخارها . باآلساءالاؾشاف اإلاخخلفت 

 مفهىم التدكيم املطلب الاول :

ف اإلاشاحهت:  ٍف اإلاشاحهت وهزهش منها.للذ حهذدث حهاس  حهٍش

ىُت - نملُت مىكمت للحطٌى نلى اللشاةً : ) اإلاشاحهت نلى أجها نشفذ اإلاشاحهت اإلاداظبُت ألامٍش

لت مىغىنُت لغشع الخأهُذ مً دسحت  اإلاشجبؿت بالهىاضش الذالت نلى ألاخذار الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍش

 معاًشة هزه الهىاضش للمهاًحر اإلاىغىنُت زم جىضُل هخاةج رلً ئلى ألاؾشاف اإلاهىُت(

اخخباس جلني ضاسم وبىاء أظلىب : اإلاشاحهت نلى أجها « BONNAULT » ET « GERMOND »ونشف  -

مً ؾشف منهي مإهل ومعخلل بغُت ئنؿاء سأي مهلل مً هىنُت ومطذاكُت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالذمت مً 

ؾشف اإلاإظعت ونلى مذي اخترام الىاحباث في ئنذاد هزه اإلاهلىماث في ول الكشوف ونلى مذي اخترام 

اإلاداظبُت اإلاهمٌى بها الطىسة الطادكت نلى اإلاىحىداث وفي الىغهُت اإلاالُت اللىانذ واللىاهحن واإلابادب 

 1وهخاةج اإلاإظعت.

وهما نشف "خالذ أمحن" اإلاشاحهت نلى أجها:فدظ أهكمت الشكابت الذاخلُت والبُاهاث واإلاعدىذاث  -

ي فني والحعاباث والذفاجش الخاضت باإلاششوم جدذ الخذكُم فدطا اهخلادي مىكما بلطذ الخشوج بشأ

مداًذ نً مذي داللت اللىاةم اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لزلً اإلاششوم في جهاًت فترة صمىُت مهلىمت، ومذي 

 جطىٍشها لىخاةج أنماله مً سبذ وخعاسة نً جلً الفترة.

لت مىهجُت ملذمت بشيل ميعم  :ونشفذ مىكمت الهمل الفشوس ي اإلاشاحهت نلى أجها - مععى أو ؾٍش

جمىنت مً جلىُاث اإلاهلىماث والخلُُم بغُت ئضذاس خىم مهلل ومعخلل مً ؾشف منهي ٌعخهمل م

 اظدىادا نلى مهاًحر الخلُُم وجلذًش مطذاكُت وفهالُت الىكام وؤلاحشاءاث اإلاخهللت بالخىكُم.

 

                                                             
ت، مؿبهت الاجداد،نمان1  . 5:ص ،1995،خالذ أمحن، نلم جذكُم الحعاباث الىاخُت الىكٍش
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لم جىخفي اإلاىكمت بالخهٍشف العابم وأغافذ جىغُذ ًىكش مً خالله للمشاحهت مً مىكىسًٍ جبها 

 ا:لألهذاف اإلاخىخاة منه

 جلذًش هىنُت اإلاهلىماث أي حشىُل سأي خٌى اإلاهلىماث اإلاىخجت داخل اإلاإظعت.  

 وفهالُت الىكام أإلاهلىماحي والخىكُم. الىجانتجلذًش 

  ميادًً املراحعت ومىه وستيتج

    الفحص: -1

أي  ًلطذ فدظ البُاهاث اإلاداظبت للخأهذ مً صحت وظالمت الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُليها وجبىٍبها

فدظ اللُاط اإلاداظبي للهملُاث الخاضت باليشاؽ اإلادذد للمإظعت بانخباسها اللُاط الىمي والىلذي 

 1ت.لألخذار الاكخطادًت الخاضت بيشاؽ اإلاإظع

 التحليم:-2

ئرا وان الفدظ ٌهخمذ نلى الخأهذ مً صحت اللُاط اإلاداظبي فأن الخدلُم ًلطذ به الحىم نلى 

نهاةُت بطفت أوجىماجُىُت هخهبحر ظلُم ألنماٌ اإلاإظعت نً فترة صمىُت مهُىت ضالخُت اللىاةم اإلاالُت ال

داللت نلى وغهها اإلاالي في جهاًت الفترة هىزا ًمىىىا اللٌى نلى أن الفدظ والخدلُم نملُخان مشجبؿخان 

ىماث ًىكش مً خاللهما ئلى جمىحن اإلاشاحو مً أبذاء سأي في مداًذ فيها ئرا واهذ نملُاث اللُاط للمهل

 اإلاالُت كذ أفػذ ئلى ئزباث ضىس ضادكت لىدُجت أنماٌ اإلاإظعت ومشهضها اإلاالي.

 التلرير:-3

ش ًلذم ئلى ألاؾشاف اإلاهىُت ظىاء واهذ  - ًلطذ  به بلىسة هخاةج الفدظ والخدلُم وئزباتهما في شيل جلٍش

 داخل اإلاإظعت أو خاسحها.

مً اإلاشاحهت وزمشتها خُث ًبحن اإلاشاحو فُه سأًه الفني  هىزا وعخؿُو اللٌى بأن الخلذًش هىالهملُت ألاخحرة

 اإلاداًذ في اللىاةم اإلاالُت هيل مً خُث جطىٍشها اإلاشهض اإلاالي للمإظعت بطىسة ظلُمت ونادلت.

هما ًيبغي ؤلاشاسة ئلى أن اإلاشاحو الزي ًخىلى مهمت مشاحهت الحعاباث هىمداظب روخبرة ومشخظ  -

جب جمخهه بمخؿلباث أظاظُت   لػمان هجاخه وهي:ٍو

 
                                                             

 .9، ص:1995دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، ضالح خالظ، اإلابادب ألاظاظُت للمداظبت الهامت واإلاخؿـ الىؾني اإلاداظبي،1
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 وحىد الشغبت في امخدان إلاشاحهت. -

 مهشفت أظالُب الخدلُم ألاظاظُت لهىاضش ألاضٌى والخطىم. - 

 جىفش كذساث شخطُت وناداث جفىحر وكذسجه نلى الحىم نلى ألامىس. - 

 الخهشف نلى اإلاعإولُاث التي ًلبلها للخهبحر نلى أساةه اإلاهىُت - 

 

 عً مهىت التدكيم جاريخيتملحت  املطلب الثاوي :

 

حعخمذ مهىت الخذكُم وشأتها مً خاحت الاوعان الى الخدلم مً صحت البُاهاث اإلاداظبُت التي ٌهخمذ نليها في 

اجخار كشاساجه ، و الخأهذ مً مؿابلت جلً البُاهاث للىاكو ، وكذ قهشث هزه الحاحت أوال لذي الحيىماث ، 

ً و الُىهان واهذ حعخخذم اإلاذكلحن خُث جذٌ الىزاةم الخاٍسخُت نلى أن خى للخأهذ مً ماء كذماء اإلاطٍش

بالذفاجش والسجالث، للىكىف نلى مذي  اللُىد اإلاثبختصحت الحعاباث الهامت . ووان اإلاذكم وكتها ٌعخمو الى 

 1،مهىاها بعخمو .audireمشخلت مً اليلمت الالجُيُت  auditصحتها وهىزا هجذ أن ولمت جذكُم 

نلى أظاط ألاغشاع التي وحذ مً أحلها ، وكبل أن أي أن جلعُم الخؿىساث التي مش بها الخذكُم اإلاداظبي جم 

خ ًأحي رهشها هما ًلي :  ًطل ئلُىا بمفهىمه الخالي مش بهذة مشاخل في الخاٍس

 

خي للمشاحهت :1-1حذٌو سكم )  ( ًمثل الخؿىس الخاٍس

 

                                                             
، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،الجضاةش،1  .15،ص:1995مدمذ سفُم الؿُب، مذخل الدعُحر، الجضء ألاٌو
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أهداف المراجعةالمرجعاآلمر بالمراجعةالمدة

من 2000 قبل المسٌح إلى 1700 

مٌالدي
رجل الدٌن،كاتبالملك، امبراطور،الكنٌسة، الحكومة

ـ معاقبة السراق على اختالس 

األموال، حماٌة األموال

من 1700 إلى  1850
الحكومة ، المحاكم التجارٌة و 

المساهمٌن
المحاسب

منع الغش ومعاقبة فاعلٌه، حماٌة 

األصول

الحكومة و المساهمٌنمن 1850 إلى 1900
شخص مهنً فً المحاسبة أو 

قانونً

ـ تجنب الغش وتأكٌد مصداقٌة 

المٌزانٌة

الحكومة، البنوك و المساهمٌنمن 1900 إلى 1970
شخص مهنً فً المحاسبة و 

المراجعة

ـ تجنب الغش واألخطاء ،الشهادة 

على مصداقٌة القوائم المالٌة 

التارٌخٌة

من 1970 إلى 1990
الحكومة، هٌئات أخرى و 

المساهمٌن

شخص مهنً فً المحاسبة و 

المراجعة واإلستشارة

الشهادة على نوعٌة نظام الرقابة 

الداخلٌة واحترام المعاٌٌر المحاسبٌة 

و معاٌٌر المراجعة.

 

خ ًذسن بأن هزه ألاخحرة حاءث إلادت  -1 خُت نً اإلاشاحهت: ئن اإلاخدبو ألزش اإلاشاحهت نبر الخاٍس جاٍس

هدُجت الحاحت اإلااظت لها بغُت بعـ الشكابت مً ؾشف سؤظاء اللباةل أو  الجماناث أو أصحاب اإلااٌ 

ُابت ننهم، والحيىماث نلى اللزًً ًلىمىن بهملُت الخدطُل، الذفو والاخخفاف باإلاىاد في اإلاخضوهاث ه

حن والُىهان الزًً اظخخذمىا  فهلى خعب خالذ أمُىفان اإلاشاحهت جشحو ئلى خيىماث كذماء اإلاطٍش

اإلاشاحهحن بغُت الخأهذ مً صحت الحعاباث الهامت،ووان اإلاشاحو وكتها ٌعخمو ئلى اللُىد اإلاثبخت بالذفاجش 

 1الي صحتها.والسجالث للىكىف نلى مذي ظالمتها مً ول الخالنباث وألاخؿاء بالخ

ئن الخؿىساث اإلاخالخلت للمشاحهت واهذ سهُىت ألاهذاف اإلاخىخاة منها مً حهت ومً حهت أخشي واهذ  -2

هدُجت البدث اإلاعخمش لخؿىٍش هزه ألاخحرة مً الجاهب الىكشي بغُت حهلها جخماش ى والخغحراث الىبحرة 

التي شهذتها اإلاإظعت التي نشفتها خشهت الخجاسة الهاإلاُت والاكخطاد الهالمي بشيل نام، و 

خُت  الاكخطادًت نلى وحه الخطىص لزلً ظىىسد حذٌو همحز فُه بحن مخخلف اإلاشاخل الخاٍس

 للمشاحهت.

 

                                                             
مدمذ التهامي ؾىاهش، معهىد ضذًلي، اإلاشاحهت وجذكُم الحعاباث ؤلاؾاس الىكشي واإلاماسظت الخؿبُلُت، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، 1

 8-7،ص،ص:2003الجضاةش
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 املطلب الثالث : أهميت وأهداف التدكيم املحاسبي 

 أهمُت اإلاشاحهت: -1

ً وأصحاب  ئن حهذد الجهاث الؿالبت لخذماث اإلاشاحهت لذلُل نلى أهمُتها خُث حهخبر مهمت للمعدثمٍش

ت الجخار اللشاساث ومً اإلاعخفُذًً مً ُألامىاٌ الزًً ًخمحزون باظخهمالهم للبُاهاث واللىاةم اإلاال

 اإلاشاحهت هزهش

ألاهذاف اإلاعؿشة كذ جم ًخجه معحرواإلاإظعاث بذسحت هبحرة للخأهذ مً أن مسيرواملؤسساث:  - أ

بلىغها والخدلم مً أن هكام اإلاخابهت واإلاشاحهت الذوسٍت للحعاباث اإلالذمت نباسة نً مهلىماث ملىهت 

ت.  وضادكت والتي ًمىً أن جإخز هلانذة الجخار ؤلاحشاءاث الدعُحًر

 :ًخجه اهخمام اإلاعحرون ئلى هخاةج اإلاشاحهت وهزا للخأهذ مً  املؤسست:املساهمىن ومالن  - ب

 كذسة حعُحر اإلاعإولُت.  -

 الاظخغالٌ الجُذ وألامثل لألمىاٌ اإلاعدثمشة كبل الالتزام باللشاساث. -

 الىشف نً أخؿاء الغش ومىو خذوثها نلى ألاكل الحذ منها. -

 ومهاملهائن ظالمت اإلاشهض اإلاالي ٌغؿي الثلت في اإلاهلىمت والتي جخم بحن اإلاإظعت الدائىىن واملىردون: -ج

مىً ئن ٌعخهحن بشأي اإلاشاحو في اللىاةم اإلاالُت واإلاشهض اإلاالي هما ان دسحت العُىلت والشبذ وداهيها خُث ً

ش الحالت اإلاالُت أو اججاههم.  1حهذان راث أهمُت كطىي لهم وبالخالي فهي حهخبر هأظاط لخلٍش

 

خمثلىن في الغير:-د  ٍو

 

ً فهي جخلذ هػمان أظاس ي لؿلب اللشوع  املستثمرون: - جلهب اإلاشاحهت دوسا باليعبت للمعدثمٍش

 والخدشن في خاالث الهعش اإلاالي أو كشاس ئفالظأو في خالت اظدثماساث ئغافُت.

بُت نلى  الهيئاث الحكىميت : - جإظغ هُئاث الذولت ظُاظتها اإلاخهللت بالخخؿُـ اإلاشاكبت الػٍش

ش اإلاهذ مً ؾشف  اإلاشاحو وهزا لحماًت اإلاإظعاث وخاضت الهمىمُت مىه بخىفحر هكام كانذة الخلٍش

 2سكابت داخلُت ظلُمت.

                                                             
ت، مشحو ظبم رهشه ،ص:1  .10خالذ امحن نمش، نلم جذكُم الحعاباث الىاخُت الىكٍش

 
، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،الجضاةش،2  .15،ص:1995مدمذ سفُم الؿُب، مذخل الدعُحر، الجضء ألاٌو
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هُت واللاهىن وهزا مبادب اإلاداظبت اإلالبىلت بطفت إدارة الضريبت: - أن اخترام الىطىص الدشَش

نامت حعمذ بخدلُم خاضُت اإلاطذاكُت والثلت في الحعاباث أماماداسة الػشاةب والجباًت وهزا 

بُت. ونلُه ًمىً الىكىف نلى أهمُت  داث الػٍش بي وئنؿاء مطذاكُت للخطٍش لخدذًذ الىناء الػٍش

 الىلاؽ الخالُت:اإلاشاحهت مً خالٌ 

  ادة الثلت مً ظالمت اإلاهلىماث وهفاًتها ختى ًدعنى إلاعخهمليها اجخار أهجو الهمل نلى ٍص

 اللشاساث وجخفُؼ مخاؾش اجخار اللشاساث الغحر العلُمت.

 .ئنؿاء مطذاكُت إلاا جلذمه اإلاإظعت مً بُاهاث ومهلىماث مداظبُت 

هخمىن بيخاةج اإلاشاحهت في أن ًخهشفىا نلى وهىان مىسدون واإلاخهاملىن مو اإلاإظعت فهم هزلً ح

ذ مً زلتهم في اظترحام خلىكهم  مذي ظالمت مشهضها اإلاالي والعُىلت اإلاخاخت لها الص يء الزي ًٍض

ذ مً ئشبام مجاٌ اإلاهامالث مو هزه اإلاإظعت ٍض  ٍو

هبر حجم اإلايشأة جشحو أهمُت جذكُم الحعاباث ئلى معخخذمي البُاهاث اإلاداظبُت أو اإلاعخفُذًً منها، وولما 

الظخخذامه وصاد نذد معخخذمي البُاهاث اإلاداظبُت ولما أضحذ مهمت مذكم الحعاباث أهثر ضهىبت هكشا 

 هزه البُاهاث في اجخار اللشاساث الاكخطادًت .

وجخمثل أهمُت الخذكُم اإلاداظبي في انخباسه وظُلت ال غاًت وهذف هزه الىظُلت هى خذمت مجمىنت مخهذدة 

مً الؿىاةف و التي حهخمذ انخمادا هبحرا نلى البُاهاث اإلاداظبُت للمإظعت في اجخار كشاساتها وسظم خؿؿها 

 اإلاعخلبلُت وجخجلى هزه ألاهمُت :

لزا  وجلُُمه،ث اإلاداظبُت مً أحل وغو الخؿـ و مشاكبت ألاداء انخماد ئداسة اإلاششوم نلى البُاها .1

فاجها حهخمذ انخمادا أظاظُا نلى البُاهاث اإلاداظبُت الصحُدت ولِغ هىان مً غمان لصحت و دكت 

م فدطها مً كبل هُئت فىُت مداًذة ؛  1البُاهاث اإلاداظبُت ئال نً ؾٍش

ُت اإلاخخلفت مً أحل مهشفت الىغو اإلاالي للىخذة ان اإلاالن و اإلاعخخذمحن ًلجئىن ئلى اللىاةم اإلاال .2

الاكخطادًت مذي كىة اإلاشهض اإلاالي الجخار كشاساث جىحه مذخشاتهم و معدثمشاتهم مً أحل جدلُم أهبر 

 ناةذ ممىً ؛ 

ش اإلاذكم الزي ًىضح ما ارا واهذ اللىاةم اإلاالُت صحُدت و ظلُمت  .3 انخماد اإلاىسدًً و الذاةىحن نلى جلٍش

ُلها إلاهشفت اإلاشهض اإلاالي و اللذسة نلى حعذًذ اإلاإظعت اللتزاماتها كبل الششوم في مىذ مً أحل جدل

 الاةخمان الخجاسي وجىظُهه؛

 

                                                             
  5، ص:1995اإلاؿبىناث الجامهُت،خالظ، اإلابادب ألاظاظُت للمداظبت الهامت واإلاخؿـ الىؾني اإلاداظبي، دًىان 1
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هما ٌهخبر الخذكُم هاما باليعبت للبىىن و اإلاإظعاث الاكتراع خُث ان هزه اإلاإظعاث و البىىن  .4

ش اإلاذكم ولذساظت وجدلُل  اللىاةم اإلاالُت كبل الششوم في ئنؿاء حهخمذ نلى اللىاةم اإلاالُت وجلاٍس

ل كطحر الاحل ؛ هخبر الخذكُم الاظاط مً احل ئنؿاء اللشوع أي الخمٍى  اللشوع َو

مخهذدة همشاكبت اليشاؽ  ألغشاعانخماد الهُئاث الحيىمُت نلى البُاهاث التي جطذسها اإلاإظعاث  .5

م انخمذها لبُاهاث واكهالاكخطادي   باإلغافتُت خلُلت صحُدت ، أو فشع الػشاةب ورلً نً ؾٍش

ئلى بهؼ الذٌو جلىم بخدذًذ أظهاس ظلو ومىخجاث وجلذًم الاناهاث مهخمذة في رلً نلى حهاث 

مداًذة التي جلىم بالفدظ للبُاهاث و الخدلُم فيها البذاء الشأي الفني نلى مذي صحت جلً البُاهاث 

 ومذي الانخماد نليها ؛

الُت وما جدخىٍه مً بُاهاث مداظبُت في جدلُل وجلذًش الذخل سحاٌ الاكخطاد نلى اللىاةم اإلا انخماد .6

شاتهم نلى دكت البُاهاث اإلاداظبُت اللىمي ووغو بشهامج للخؿـ الاكخطادًت ،هما حهخمذ دكت جلذً

 اإلاهخمذة؛

اإلاالُت مً أحل اإلافىغت مو الاداسة مً احل وغو ظُاظت نامت  ماللىاةانخماد هلابت الهماٌ نلى  .7

 مضاًا الهمل ؛ وجدلُم لألحىس 

 معاهمت الخذكُم اإلاداظبي في جخطُظ اإلاىاسد اإلاخاخت ؛ .8

اإلاعاهمت الفهالت في جىمُت اإلاجخمهاث بهذف خماًت الاظدثماساث وئًػاح خاالث الاظشاف و الخالنب  .9

هخبر الخذكُم خحر نىن للذولت مً أحل جدلُم أهذافها الخاضت وسفو اإلاعخىي اإلاهِص ي وجىفحر  َو

 للمجخمو لخدلُم الخىمُت الاكخطادًت .الشفاهُت 

 الحعاباث جخمثل في :باالغافت الى ان اهمُت جذكُم 

م جضوٍذهم باإلاهلىماث اليافُت ،  .1 جخفُؼ ملذاس نذم الخأهذ لذي معخخذمي اإلاهلىماث نً ؾٍش

 وبالخالي ججىُبهم مخاؾش اجخار اللشاساث؛

ش ورلً مً خالٌ اإلاهلىماث راث  مهحن،ٌعخلضم اجخار كشاس  .2 اللُمت التي ًدطلىن نليها مً جلٍش

 الخذكُم والتي جشجبـ بخدلُم أهذاف مهُىت؛

 جيىن بانثا ودافها الجخار مىكف مىاظب ًإدي الى ججىب الىخاةج الغحر مشغىب فيها .  .3
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 للخذكُم اهذاف نامت واهذاف مُذاهُت هلخطها فُما ًلي :اهداف التدكيم املحاسبي : .2

 الاهداف العامت :

 اسجياب الاخؿاء و الغش لشهىس مشجىب الغش بأن ما ًلىم به خاغو للشكابت و الخذكُم ؛ جللُل .1

ت اإلاىاظبت ؛ .2  معانذة الاداسة نلى وغو العُاظاث اإلاالةمت و اجخار اللشاسث الاداٍس

الخأهذ مً صحت اإلاهلىماث التي جخػمنها اللىاةم اإلاالُت وئبذاء سأي فني مداًذ نً مذي ضذكها  .3

ونذالتها اظدىادا ئلى أدلت وبشاهحن مالةمت ووافُت ، وبالخالي خذمت الاؾشاف راث اإلاطلحت التي حهخمذ 

ت ؛للمإظعت بغشع اجخار اللشاساث وسظم العُاظاث الا نلى اللىاةم اإلاالُت الخخامُت   1ظدثماٍس

 السجالث اإلاداظبت؛ الذفاجش اهدشاف خاالث الغش و الاخؿاء في  .4

 الخأهذ مً وحىد هكام سكابت داخلُت حُذ وئمذاد ئداسة اإلاإظعت باإلاهلىماث نىه وأوحه للطىسفُه؛ .5

 خماًت حمُو أضٌى اإلاإظعت مً الاخخالط؛ .6

 ؛مشاكبت الخؿـ العُاظاث ومخابهت دسحت الخىفُز وأظباب الاهدشافاث  .7

 جلُُم هخاةج أنماٌ اإلاإظعت في غىء الخؿـ اإلاىغىنُت ؛ .8

ت في الذفا .9  جش و السجالث اإلاداظبُت ئن وحذث؛اهدشاف الاخؿاء الجىهٍش

ش اإلاالُت اإلاىدنت مً ؾشف الاداسة و انؿائها مطذاكُت.10  .اإلاطادكت نلى الىزاةم و الخلاٍس

 داظبي في :جخمثل الاهذاف اإلاُذاهُت للخذكُم اإلاالاهداف امليداهيت :

ٌهخبر هذف نشع اللىاةم اإلاالُت الهذف الشةِس ي لللُام بهملُت الخذكُم عرض اللىائم املاليت : .1

،ولخدلُم هزا الهذف فاهه ًجب نلى مذكم الحعاباث الخأهذ مً أن ول نىاضش اللىاةم اإلاالُت كذ 

 ؛جم جبىٍبها و ؤلافطاح ننها ؾبلا للمبادب اإلاداظبُت اإلاخهاسف نليها وبشيل مالةم 

ًخؿلب هذف الخدلم مً ششنُت وصحت الهملُاث غشوسة كُام يت : شرعيت وصحت العملياث املال .2

اإلاذكم بالخدلُم مً أن ول الهملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالذفاجش خالٌ الفترة مدل الخذكُم حهىغ 

حمُو الخغحراث الحلُلُت في مىاسد والتزاماث اإلاإظعت خالٌ هزه الفترة ، و الخدلم مً ششنُت و 

فشنُحن أولهما جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت اإلاهمٌى به باليعبت ليل  صحت الهملُاث ًخػمً هذفحن

 نملُت مً نملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالذفاجش ، رلً ألن دساظت وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت ٌعانذ 

                                                             
ت الى الخؿبُم، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجضاةش،  1  .07،ص: 2003مدمذ بىجحن،اإلاشاحهت ومشاكبت الحعاباث مً الىكٍش
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ش ؾبُهت وجىكُذ ومذي الاخخباساث ألاظاظُت الىاحب أداءها باليعبت ليل سضُذ مً أسضذة  نلى جلٍش

اإلاخخلفت ، أما الهذف الفشعي الاخش فُخمثل في الخأهذ مً وحىد جأًُذ معدىذي مالةم  الحعاباث

 للهملُاث اإلاالُت الىاكهت خالٌ الفترة مدل الخذكُم؛

 

بالشغم مً أن الحُاصة كذ جيىن دلُال ملبىال نلى ملىُت اإلاإظعت امللكيت )الحلىق و الالتزاماث (:  .3

لألضٌى ئال أن اإلاذكم ًجب أن ٌهخمذ نلى بهؼ ؤلاحشاءاث ألاخشي التي جإهذ له أن ألاضل اإلاسجلت 

فهلى ظبُل اإلاثاٌ ًفدظ اإلاذكم ضىً ملىُت ألاضٌى و بالذفاجش اإلاداظبُت جملىها اإلاإظعت فهال ، 

لم مً ملىُت اإلاخضون ، أما فُما ًخهلم بااللتزاماث فُجب نلى اإلاذكم الخدلم نلىد اإلابُهاث للخد

 1؛مً ضذق الالتزماث اإلاسجلت بالذفاجش 

 

حهذف الخذكُم ئلى الخأهذ مً أن الاًشاداث و اإلاطاٍسف كذ جم جخطُطها استلالل الفترة املاليت : .4

لخدلم مً ول الهملُاث اإلاالُت التي بشيل مالةم بحن الفتراث اإلاداظبُت ، وهزا ًخؿلب مً اإلاذكم ا

وباإلاثل ًجب أن ًخدلم خذزذ كبل جهاًت الفخت اإلاداظبُت كذ سجلذ هجضء مً وشاؽ هزه الفترة ،

اإلاذكم مً أن الهملُاث اإلاالُت التي جخظ الفترة الخالُت لم جذسج غمً وشاؽ الفترة الحالُت مىغو 

خؿلب جدلُم هزا الهذف غشوسة فدظ اإلا عدىذاث راث ألاسكام اإلادعلعلت خالٌ العىت الخذكُم ، ٍو

مو مؿابلتها مو السجالث الفترة ، هما ًجب نلى اإلاذكم ئنادة خعاب كُم مهُىت واإلهخالن فػال 

 طشوفاث اإلالذمت و اإلاعخدلت ؛نً جدذًذ وافت ؤلاًشاداث واإلا

 

لألخذار حهذف الخذكُم اإلاداظبي ئلى الخدلم مً الخلُُم اإلاإظعت التلىيم و التخصيص : .5

اإلاداظبُت وفلا للؿشق اإلاداظبُت اإلاهمٌى بها هؿشق اهخالن الاظدثماساث أو ئؾفاء اإلاطاٍسف 

ؤلانذادًت وجلُُم اإلاخضوهاث ، زم جخطُظ هزه الهملُت في الحعاباث اإلاهُىت و باوسجام مو اإلابادب 

 اإلاداظبُت اإلالبىلت كبىال ناما ؛

 

 

                                                             
ت، 1  .88،ص: 1998لبِب نمش، والفُىمي مدمذ، أضىٌ اإلاشاحهت، اإلاىخب الجامعي الحذًث، ؤلاظىىذٍس
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خ ئنذاد الىحىد أو الحدوث : .6 أي الخأهذ مً حمُو أضٌى وخطىم اإلاإظعت مىحىدة نىذ جاٍس

بالفهل اإلاحزاهُت الهامت ، وأن الهملُاث اإلاالُت اإلاخخلفت الكاهشة في اللىاةم اإلاالُت الخخامُت كذ خذزذ 

 أزىاء الفترة مدل الخذكُم ؛

 

حهذف الخذكُم اإلاداظبي في اإلالام ألاٌو ئلى ئبذاء الشأي الفني اإلاداًذ  إبداء الرأي الفني املحاًد : .7

ت نً اإلاشهض اإلاالي  بشأن ما ئرا واهذ اللىاةم اإلاالُت الخخامُت حهبر بطذق ونذالت في ول ألامىس الجىهٍش

خدلم هزا الهذف مً  للمإظعت وهخاةج أنمالها و جذفلاتها الىلذًت و الخغحر في خلىق اإلالىُت ، ٍو

مً مؿابلت ئنذاد ونشوع اللىاةم اإلاالُت للمإظعت مو ؤلاؾاس اإلادذد  بالخأهذخالٌ كُام اإلاذكم 

 إلنذادها .

 

 

                                                                        التدكيم املحاسبي الثاوي: ميادًًاملبحث 

 املحاسبي ميادًً ومجالث التدكيم  ألاول:املطلب   

  ميادًً املراحعت .1

 الفحص: -1

فدظ البُاهاث اإلاداظبت للخأهذ مً صحت وظالمت الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُليها  ًلطذ

بها أي فدظ اللُاط اإلاداظبي للهملُاث الخاضت باليشاؽ اإلادذد للمإظعت بانخباسها  وجبٍى

 تاللُاط الىمي والىلذي لألخذار الاكخطادًت الخاضت بيشاؽ اإلاإظع

 التحليم: -2

خأهذ مً صحت اللُاط اإلاداظبي فأن الخدلُم ًلطذ به الحىم نلى ئرا وان الفدظ ٌهخمذ نلى ال

ضالخُت اللىاةم اإلاالُت النهاةُت بطفت أوجىماجُىُت هخهبحر ظلُم ألنماٌ اإلاإظعت نً فترة صمىُت 

مهُىت وهذاللت نلى وغهها اإلاالي في جهاًت الفترة هىزا ًمىىىا اللٌى نلى أن الفدظ والخدلُم 

 مً خاللهما ئلى جمىحن اإلاشاحو مً أبذاء سأي في مداًذ فيها ئرا واهذ  نملُخان مشجبؿخان ًىكش 
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نملُاث اللُاط للمهلىماث اإلاالُت كذ أفػذ ئلى ئزباث ضىس ضادكت لىدُجت أنماٌ اإلاإظعت 

 1ومشهضها اإلاالي.

 التلرير: -3

ش ًلذم ئلى ألاؾشاف اإلاه - ىُت ظىاء ًلطذ  به بلىسة هخاةج الفدظ والخدلُم وئزباتهما في شيل جلٍش

 واهذ داخل اإلاإظعت أو خاسحها.

هىزا وعخؿُو اللٌى بأن الخلذًش هىالهملُت ألاخحرة مً اإلاشاحهت وزمشتها خُث ًبحن اإلاشاحو فُه 

سأًه الفني اإلاداًذ في اللىاةم اإلاالُت هيل مً خُث جطىٍشها اإلاشهض اإلاالي للمإظعت بطىسة ظلُمت 

 ونادلت.

شاحو الزي ًخىلى مهمت مشاحهت الحعاباث هىمداظب روخبرة هما ًيبغي ؤلاشاسة ئلى أن اإلا -

جب جمخهه بمخؿلباث أظاظُت لػمان هجاخه وهي:  ومشخظ ٍو

 وحىد الشغبت في امخدان إلاشاحهت. -

 مهشفت أظالُب الخدلُم ألاظاظُت لهىاضش ألاضٌى والخطىم. - 

 جىفش كذساث شخطُت وناداث جفىحر وكذسجه نلى الحىم نلى ألامىس. - 

 الخهشف نلى اإلاعإولُاث التي ًلبلها للخهبحر نلى أساةه اإلاهىُت.   - 

 

 لتدكيممجاالث ا .2

:مجال إلاهتاج ووشاطه 

الشكابت الذاخلُت في هزا اإلاجاٌ جخمثل في مخابهت أسكام ؤلاهخاج الفهلُت وملاسهتها باألسكام الىاسدة في حذاٌو 

اإلاىانُذ اإلادذد وباإلاىاضفاث الخاضت للجىدة وجيلفت هزا ؤلاهخاج للخأهذ مً جىفُز الىمُاث اإلاؿلىبت في 

 الىخاج وما مذي جمشيها مو الخيلفت التي خذدث في الخؿت ملذما.

 

 
                                                             

 .19، ص:2001الذهشاوي،مدمذ العُذ ظشاًا، دساظاث مخلذمت في اإلاداظبت واإلاشاحهت، بحروث،هماٌ الذًً مطؿفى 1
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 إلاًرادمجال وشاط البيع وجحيم: 

 

 جخدلم ألاسباح اإلاعتهذفت للمششوم ئرا:    

 اإلاخىكو. خطل نلى ؤلاًشاد -

خىكف ؤلاًشاد اإلاخىكو نىذ ًخدلم نلى الىمُت اإلابانت مً  لم - جخجاوص جيلفت ؤلاهخاج ألاسكام اإلالذسة، ٍو

 ؤلاهخاج وألاظهاس التي بُو بها ؤلاهخاج.

 

:مجال ألامىال 

هخبر مجاٌ الشكابت الذاخلُت نلى ألامىاٌ هام وخُىي للمششوم ختى ال ًدذر له جىكف لهذم وود  َو

لالظخمشاس في ظذاد هفلاث ومطشوفاث ؤلاهخاج، هزلً البذ مً الشكابت نلى ألاضٌى ظُىلت هلذًت اليافُت 

ت واظدثماساث وهزلً  اإلاخذاولت والخغحراث في هزه ألاضٌى مً مخضون ظلعي وأسضذة الهمالء وأوساق ججاٍس

دبو ول هزا مشاكبت داخلُت لحشهت هلذًت و ملا سهتها مو التزاماث اإلاششوم كطحرة ألاحل ومىانُذ ظذادها ٍو

 .ألاسكام اإلالذسة

 

هي وشاؽ جلني معخلل ًيشأ داخل مىكمت ألانماٌ إلاشاحهت الهملُاث هخذمت  .املراحعت الداخليت

ت حهمل نلى كُاط وجلُُم فهالُت وظاةل الشكابت وألاخشي.  ؤلاداسة وهي وظُلت سكابت ئداٍس

داخل اإلاإظعت مً أحل مً خالٌ الخهٍشف ًكهش لىا بأن اإلاشاحهت الذاخلُت ًلىم بها أؾشاف 

 الىكىف نلى الىلاؽ آلاجُت:

 دكت أهكمت الشكابت. -

 كُاط دسحت الىفاءة التي ًخم بها جىفُز الىقاةف. -

 مشاحهت هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاىلذ ألاظاس ي للمهلىماث اإلاداظبُت بشيل دوسي. -

 فدظ وافت السجالث والبُاهاث واإلاعدىذاث اإلاداظبُت. -

 اإلاإظعت.خماًت أضٌى  -

 

 ٌ  ألاحي: (1-2) وفي ألاخحر ظىمحز بحن الىىنحن العابلحن مً اإلاشاحهت في الجذو
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 اإلاشحو الخاسجي اإلاشحو الذاخلي البُان

نً  )اإلاالن(خذمت ؾشف زابذ1 الهذف -1

م ئبذاء الشأي في ظالمت  ؾٍش

وضذق جمثُل اللىاةم اإلاالُت التي 

حهذها ؤلاداسة نً هدُجت ألانماٌ 

 . واإلاشهض اإلاالي

اهدشاف ألاخؿاء والغش في 2

ش  خذود ما جخأزش به الخلاٍس

 واللىاةم اإلاالُت.

م الخأهذ مً 1 خذمت ؤلاداسة نً ؾٍش

هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت هفء 

لذم بُاهاث ظلُمت ودكُلت  ٍو

لإلداسة ،وبزلً ًىطب الهذف 

الشةِس ي نلى اهدشاف ومىو ألاخؿاء 

والغش والاهدشاف نً العُاظاث 

  اإلاىغىنُت. 

شخظ منهي معخلل مً  - مً ًلىم بهملُت اإلاشاحهت-2

خاسج اإلاششوم ٌهحن بىاظؿت 

 اإلاالن .

مىقف مً داخل الهُيل الخىكُم -

هحن بىاظؿت ؤلاداسة.  للمششوم َو

دسحت الاظخلالٌ في أداء الهمل -3

 وئبذاء الشأي.

ًخمخو باظخلالٌ وامل نً -

ؤلاداسة في نملُت الفدظ 

 والخلُُم وئبذاء الشأي.

ًخمخو باظخلالٌ حضتي ، فهى -

معخلل نً بهؼ ؤلاداساث ولىىه 

ًخذم سغباث وخاحاث ؤلاداساث 

 ألاخشي.

معئٌى أمام اإلاالن، ومً زم - اإلاعإولُت -4

شه نً هخاةج.  ًلذم جلٍش

معئٌى أمام ؤلاداسة ومً زم ًلذم 

ش هخاةج.  جلٍش

رلً أمش رلً الخهُحن  ًدذد هؿاق الهمل-5

والهشف العاةذة ومهاًحر اإلاشاحهت 

اإلاخهاسف نليها وما جىظ نله 

اللىاهحن وألانماٌ اإلاشاحهت 

 الخاسحُت.

جدذد ؤلاداسة هؿاق نمل  -

اإلاشاحو الذاخلي فُلذس 

اإلاعإولُاث التي حههذ لها 

ؤلاداسة للمشاحو الذاخلي، وىن 

 هؿاق نمله.

لبا مشة واخذة ًخم الفدظ غا- جىكُذ ألاداء -6

في جهاًت العىت اإلاالُت وكذ ًيىن 

في بهؼ ألاخُان نلى فتراث 

 مخلؿهت خالٌ العىت.

ًخم الفدظ بطىسة معخمشة نلى 

 مذاس أًام العىت.
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 املطلب الثاوي: معاًير التدكيم املتعارف عليها

 ألاول: املعاًير العامت الفرع

وجخهلم هزه اإلاهاًحر بخيىًٍ اللاةم بهملُت اإلاشاحهت ، خُث أن حمو ألاشخاص الزًً ٌشتروىن في 

نملت اإلاشاحهت ًجب أن ًيىهىا مهىُحن ولهم نلم باحشاءاث اإلاشاحهت لزلً ؾلم نليها اظم اإلاهاًحر 

 الهامت أو الصخطُت وجخيىن هزه ألاخحرة مً 

ب الفني  أوال: مهُاس جأهُل اإلاشاحو :ًجب أن ًخم الفدظ بىاظؿت شخظ أو أشخاص لذحهم الخذٍس

اليافي ، والخبرة همشاحو فبالشغم مً أن هزا اإلاهُاس هض نلى الخأهل اإلانهي ئال أهه لم ًدىاس ى.الخأهُل 

الهلمي فالخأهُل الهلمي ٌهؿي الثلت إلاً ؾلب خذماث اإلاشاحو لخلذًم سأًه خٌى اللىاةم اإلاالُت 

ت وهزلً اظخلاللُت اإلاشاحو نىذ ئبذاء سأًه فخأهُل اإلاشاحو ٌهخمذ نلى وخالت اإلاعدىذاث اإلاداظبُ

 1زالزت نىاضش أظاظُت وهي الخأهُل الهلمي والخأهل اإلانهي والخهلُم اإلاعخمش.

الخأهُل الهلمي :نلى اإلاشاحو أن ًىدعب جأهُال نلمُا ختى ًيىن  كادسا نلى اللُام باإلاهام التي 

شاحهت بدُث ًخم الحطٌى نلى هزا الخأهُل مً خالٌ الذساظت ظُيلف بها مجاٌ اإلاداظبت واإلا

والخيىًٍ في مخخلف اإلاهاهذ الجامهاث واليلُاث اإلاخخطت التي جلىم بخيىًٍ مشاحو اإلاعخلبل 

وجدطىه بمخخلف اإلاىاد واإلالاًِغ التي ًؿلبها جيىٍىه وختى بهذ اهتهاء دساظخه فهلى اإلاشاحو أن 

م خػىس ًبلى داةما باجطاٌ نملُاث الخي ىًٍ وبطفت معخمشة ورلً خعب خاحاجه نً ؾٍش

فاهه نلى ول شخظ ًؿمذ للحطٌى نلى  1979( ففي الجضاةش ومىز ظىت 1اإلالخلُاث والىذواث ) 

 شهادة خبحر مداظب أن ًيىن مخدطل نلى شهادة لِعاوغ في الهلىم اإلاالُت أو ما ٌعاوحها.

م  : مً هاخُت الخأهُل اإلانهيأوال: التأهيل املنهي - فىهني أهه نلى اإلاشاحو أن ًىدعب خبرة نً ؾٍش

ب  وهزا كبل مماسظت اإلاهىت بطفت معخللت ، وهزا ختى ًخهشف نلى أهبر كذس ممىً مً  الخذٍس

اإلاشاول التي مىً أن ًلخلي بها زىاء مماسظخه للمهىُت التي ًجب آن ًيىن ملما بها، فدعب اإلاادة 

ذة  الشظمُت الطادسة بخاس  جىظ نلى أهه ًجب اللُام بتربظ منهي ،  25/04/1972ٍخ ألاولى مً الجٍش

ذة الشظمُت جىظ نلى أن التربظ ًخم مو معإوٌ والزي هى الخبحر  أما اإلاادة الثالثت في هفغ الجٍش

لىم بخىحيهه.  اإلاداظب الزي ٌهمل نلى جلُُم اإلاتربظ ٍو

                                                             
ت، مشحو ظبم رهشه ،ص:1  125خالذ امحن نمش، نلم جذكُم الحعاباث الىاخُت الىكٍش
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ت - ت أو اخخُاٍس بمخخلف بشامج الخيىًٍ اإلاعخمش الخهلم اإلاعخمش:نلى اإلاشاحو أن ًلخدم بطفت ئحباٍس

ىاث باخخالفها هزا ختى ًلىم بخدذًث مهلىماجه ومهشفخه  الهلمُت  م اإلالخلُاث والخيٍى نً ؾٍش

 والهملُت وهزا ما ًدُذ له هزالً مىاهبت آخش معخجذاث اإلاهىت.

 

ىذ كُامه : ٌهني هزا اإلاهُاس أن اإلاشاحو ًبلى معخلال قاهشا وواكهُا نمعيار الاستلالليت ثاهيا: -

بهملُت اإلاشاحهت ، بدُث جشجبـ الاظخلاللُت بلذسة الصخظ نلى الهمل بجزاهت ومىغىنُت وفي 

خالت نذم جىفش هزه الاظخلاللُت ًجب نلى اإلاشاحو أن ًخخلى نً نملُت اإلاشاحهت بذون الحاحت ئلى 

مً نشع أظباب هزا الخخلي فاظخلالٌ اإلاشاحو في الىاكو ٌهني نذم الخػىم ألي غغىؾاث 

مخخلف الجهاث خالٌ وافت نملُت اإلاشاحهت ومشوسا بىغو بشهامج الفدظ أو ئحشاءه ختى ئجهاء نمله 

ذ مجن  ش وؤلافطاح نً سأًه الفني الزي ًشاه في اللىاةم اإلاالُت ، فهزا اإلاهُاس ًٍض ورلً بىخابخه للخلٍش

لُت غالبا ما جيىن الثلت ودسحت الانخماد نلى سأي اإلاشاحو ختى ولى أن معخخذمي اللىاةم اإلاا

 1مطالحهم مخهاسغت ، فهىا جكهش الحاحت للشأي اإلاداًذ نً خالت اإلاإظعت.

وهلطذ باظخلاللُت اإلاشاحو مً الىاخُت اإلاادًت أي اظخلالٌ مادي واظخلالٌ مً الىاخُت الزهىُت -

ف والزاجُت أي اظخلالٌ راحي ، فاالظخلالٌ اإلاادي ٌهني نذم وحىد مطالح مادًت للمشاحو بخال 

أحهابه اإلاخفم نليها، أو ختى أخذ أفشاد ناةلخه في اإلاإظعت مدل اإلاشاحهت، فهلى اإلاشاحو الخاسجي أن 

 لُيىن مشجبؿا باإلاعاهمحن أو ششواء اإلاإظعت والتي جلىم بمشاحهت خعاباتها 

وللمدافكت نلى اظخلاللُت اإلاشاحو مً الىاخُت اإلاادًت والتي ًمىً لها أن جخل بهمله ،ًمىو  -

 شاحو مما ًلي:اإلا

 بشكابت ششواث ًملً فيها مباششة أو غحر مباششة معاهماث.                                                        أن ًلىم -

 أن ًماسط وقُفت معدشاس حباتي أو مهمت خبحر كػاتي لذي ششهت أو هُئت ًشاكب خعاباتها. -

 ٌشخهل مىطبا مأحىسا في ششهت أو هُئت ساكبها كبل أكل مً زالر ظىىاث بهذ ووالخه. أن

 

                                                             
، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،الجضاةش،1  .105،ص:1995مدمذ سفُم الؿُب، مذخل الدعُحر، الجضء ألاٌو
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أما الاظخلالٌ الزاحي أو الزهني فُهني اظخلالٌ اإلاشاحو مهىُا مً خالٌ نذم وحىد أي غغىؽ  -

 أو جذخل مً ؾشف اإلاإظعت الؿالبت لخذاماجه.

 

إلاهُاس بمثابت اإلاهُاس الثالث مً اإلاهاًحر الهامت :ٌهخبر هزا ا ثالثا : معيار العىاًت املهىيت املالئمت -

للمشاحهت والتي حهني ئنؿاء الاهخمام اليافي لجمُو مشاخل نملُت اإلاشاحهت ، أي ال ًىفي اإلاشاحو أن 

ًيىن مهال ومعخلال ختى ًىجض نملُت اإلاشاحهت وما ًالخل مً هزا اإلاهُاس هى ضهىبت اللُاط 

لت مباششة لزلً ًخم كُاط هزه  م الخهشف نلى مذي الىفاء بمعإولُخهبؿٍش  الهىاًت نً ؾٍش

هاث  - م نذة نىامل ، فمنها ما جىظ نلُه الدشَش فمهُاس الهىاًت اإلاهىُت ًخدذد نً ؾٍش

واللىاهحن اإلاخخلفت التي جدذد اإلاعإولُت اللاهىهُت والتي جمثل الحذ ألادوى للهىاًت اإلاؿلىبت مً 

نذ التي جطذسها الهُئاث اإلاهىُت مً أحل ألفاف نلى اإلاشاحو ، هما ًجب ئغافت اإلاهاًحر واللىا

يشـ في هزه اإلاهىت نىذ اللُام بأداء الشأي نً اللىاةم اإلاالُت ،  معخىي مهحن وممحز إلاً ٌهمل ٍو

ش ، وهىان اججاهاث إلافهىم الهىاًت اإلاهىُت ، الاججاه ألاٌو  والسجالث اإلاداظبُت وئنذاد الخلاٍس

م أو الحزس أما الثاهُت فخخجه هدى ؤلانالن وؤلافطاح نً الهىاًت ًزهب هدى مػمىن اإلاشاحو الحىُ

لها جإدي اإلاهام اإلاؿلىب مً اإلاشاحو ، فدتى ًخدلى اإلاشاحو بالحىمت والحزس ًجب نلُه  التي نً ؾٍش

أن ًداٌو الحطٌى نلى ول أهىام اإلاهلىماث التي ًمىً لها أن ججهله ًخيبأ ألاخؿاس التي ًمىً لها 

باإلاإظعت مدل اإلاشاحهت ، هما ًجب أن ٌهؿي دسحت نالُت مً الحزس نىذ فدطه أن جلحم الػشس 

للهىاضش التي جكهش له غحر نادًت ، وهزلً أهمُت متزاًذة للخؿش نىذ كُامه بمشاحهت ألاكعام التي 

ًدذر فيها الخالنب وجىثر فيها ألاخؿاء هما ٌهمل اإلاشاحو داةما باصالت ول الشيىن وؾلب ول 

الخاضت بالهىاضش واللىاةم اإلاالُت التي مً خاللها ظِبذي سأًه ، هما نلى اإلاشاحو أن  ثالاظخفعاسا

 ًيىن نلى ساًت ومخدبو للهمل الزي ًلىم به معانذًه.

 : معيار الفحص امليداويالفشم  الثاوي

ئن هزه اإلاهاًحر تهخم بىغو مجمىنت مً الخىحيهاث التي ًجب نلى اإلاشاحو أن ًأخز بها نىذ كُامه  -

بهملُت اإلاشاحهت وجىفُزه لها ، هما ججذس ؤلاشاسة إللى أن هزه اإلاهاًحر أهثر دكت ملاسهت مو اإلاهاًحر الهامت 

 للمشاحهت.
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 فمهاًحر الفدظ اإلاُذاوي حشمل زالزت مهاًحر أظاظُت التي ًمىً رهشها والخالي  -

 أوال: مهاًحر وغو الخؿت والخخؿُـ والعلُم وؤلاششاف نلى اإلاعانذًً:

شهامج اإلاشاحهت معخهمل لخىفُز ئحشاءاتها ونملُاتها ًجب أن ًيىن نلى شيل خؿت مىخىبت ، ئن ب-

والتي جخػمً الذفاجش والسجالث اإلاداظبُت الىاحب فدطها وهزا الىكذ اإلادذد لزلً مو اجطاف 

هزا البرهامج باإلاشوهت بدُث ًيىن الهذف ألاظاس ي مً اإلاشاحهت هى اللُام بفدظ ظلُم ولِغ 

خىماٌ وئجهاء بشهامج اإلاشاحهت وجىفُزه باليامل ، فاالنخماد اإلاتزاًذ نلى أهكمت الشكابت مجشد اظ

ادة وجىظو اظخهماٌ ؾشق اإلاهاًىت في نملُت اإلاشاحهت واظخخذام أظلىب اإلاشاحهت  الذاخلُت مو ٍص

اإلاعخمشة وهزلً جؿىس حشغُل البُاهاث صاد مً أهمُت جخؿُـ بشهامج اإلاشاحهت  وحهلها مشخلت 

 1امت لخىفُز نملُاتها.ه

 وغو خؿت ظلُمت للهمل مو اهدشاف بِئت اإلاشاحهت التي ًيشـ فيها اإلاشاحو. -

 ؤلاششاف نلى نمل اإلاعانذًً وجلُُم أدائهم. -

فىغو خؿت ظلُمت هي بمثابت خؿىة جلي اهدشاف اإلاشاحو للبِئت التي ظُلىم بمشاحهتها ، فبِئت 

الذاخلُت واهذ أم خاسحُت والتي جإزش بطىسة أو بأخشي نلى  اإلاشاحو هي الهىامل اإلادُؿت باإلاشاحهت

جخؿُـ وجىفُز نملُت اإلاشاحهت ، وجخمثل البِئت الخاسحُت في الهىامل اإلاإزشة والكشوف الخاضت 

باإلاإظعت التي جخم فيها نملُت اإلاشاحهت أما البِئت الذاخلُت فهي جخمثل في الهىامل اإلاإزشة والكشوف 

هت أي مدُـ اللاةمحن بهملُت اإلاشاحهت فىالهما جإزشان وجفشغان بهؼ الخاضت بمىخب اإلاشاح

اللُىد نلى اإلاشاحو نىذ جخؿُؿه وجىفُزه لهملُت اإلاشاحهت فمً الهىامل الخاسحُت الخاضت 

باإلاإظعت جزهش الهُيل الخىكُمي الخاص بها ، هىم الىكام اإلاداظبي اإلاؿبم ومعخىي فهالُت هكام 

الهىامل الذاخلُت هي ؾاكت الهمل اإلاخاخت وهىنُتها ، كُىد الىكذ ، والخيلفت الشكابت الذاخلُت ، أما 

مىً ئغافت مهاًحر الشكابت نلى حىدة نمل مىخب اإلاشاحهت ، فخخؿُـ نلي اإلاشاحهت  والهاةذ ٍو

ٌعانذ نلى الخىفُم بحن الكشوف البُئُت والهىامل اإلاإزشة ليل مً اإلاإظعت ومىخب اإلاشاحهت هما 

لً اإلاهلىماث التي ًدطل نليها اإلاشاحو والتي هي أولُت خٌى اإلاإظعت فهزه ألاخحرة ًمىً ئغافت ج

ذ مً حىدة الخؿت اإلاىغىنت مً ؾشفه.  جٍض

 

                                                             
ت،الصحً 1 ت والخؿبُم، الذاس الجامهُت، ؤلاظىىذٍس  06-05، ص،ص: 1988مدمذ نمش، ودسوَش م،ن، اإلاشاحهت بحن الىكٍش
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أما فُما ًخظ جخطُظ اإلاعانذًً نلى اإلاعانذًً نلى الفدظ نلى اإلاهام التي اشملذ نليها 

ًلو اإلاشاحو خٌى خالت عجض خؿت اإلاشاحهت وجدذًذ اخخُاحاث الهمل مً الهىطش البششي ختى ال 

 مً اإلاعانذًً أو مً الىفاءة اإلاهىُت اإلاؿلىبت للىفاء بمخؿلباث وخؿت وبشهامج اإلاشاحهت. 

أما باليعب لإلششاف نلى اإلاعانذًً وجلُُم أدائهم فخاحي بهذ جخطُطهم نلى مهام الفدظ ،  -

تهم وؤلاؾالم نلى أي ال جيخهي نملُت جخؿُـ اإلاشاحهت بهذ جخطُظ اإلاعانذًً فُجب مخابه

نملهم للخأهذ مً أجهم ًلىمىن بالهمل اإلايلفحن به نلى أخعً وحه وجلُُم أدائهم ومخابهت مذي 

 جلذمهم في جىفُز اإلاهام.

فمما ظبم ًمىً اظخخشاج مجمىنت مً ألاهذاف لخخؿُـ ووغو بشهامج اإلاشاحهت هي أجها جبحن  -

الهىاضش الخاغهت لهزه الاخخباساث والفدظ  مجاٌ الفدظ والاخخباساث اإلاىاد اللُام بها وهزلً

ت والخىكُذ هزلً ،هما أن هزا البرهامج ٌعخخذم للذاللت نلى الهمل  وخؿىاث الفدظ الػشوٍس

 اإلاىجض ومشاكبخه.

وبطفت نامت ًمىً رهش الهىاضش التي حعانذ في هجاح جىحُه وجخؿُـ مهمت اإلاشاحهت التي هي  -

 هما ًلي:

 اث أولُت خٌى اإلاإظعت وججذًذها ئن وحذث.خطٌى اإلاشاحو نلى مهلىم -

فيلما واهذ اإلاهمت التي ًلىم بها اإلاشاحو مهلذة ولما اظخىحب  اإلاىاظب،جخؿُـ اإلاهمت في الىكذ  -

 الاهؿالق في جخؿُؿها في وكذ مبىش.

 

 جخؿُـ اإلاهمت باشتران ئداسة اإلاإظعت مدل اإلاشاحهت إلاهشفت ما جيخكشه مً نملُت اإلاشاحهت. -

الخؿت اإلاىغىنت مً ؾشف اإلاشاحو ولما أو حب ألامش ورلً بأخزه بهحن الانخباس اإلاهلىماث   ججذد -

 التي ًخدطل نليها نىذ اللُام بهملُت اإلاشاحهت.

زاهُا: مهُاس جلُُم مذي ئمياهُت الانخماد نلى هكام الشكابت الذاخلُت : ٌهخبر هزا اإلاهُاس بمثابت اإلاهُاس 

 ُذاوي ، والزي مً خالله ًدذد ئؾاس اإلاشاحهت وهؿاق الفدظ اإلاُذاوي ، الثاوي في مهاًحر الفدظ اإلا
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والزي مً خالله ًدذد ئؾاس اإلاشاحهت وهؿاق الفدظ ومذي هىم ؤلاحشاءاث التي ًجب نلى اإلاشاحو 

 ئجبانها وؾبُهت ومذي نمم أدلت اإلاشاحهت الىاحب حمهها.

 وختى ًخمىً اإلاشاحو مً الىضٌى ئلى خىم مىغىعي ًجب أن ًشاعي ماًلي: -

افتراع وحىد هكام مثالي للشكابت الذاخلُت، ًػو اإلاشاحو بشهامجا مبذةُا والزي مً خالله  -

ًذسط ئمياهُت جؿبُم نىاضش هزا البرهامج في اإلاإظعت زم ًلىم بخهذًل هزا ألاخحر مً خالٌ 

 الىخاةج اإلاخىضل ئليها.

خالت ما ئرا واهذ اإلاإظعت الىبحرة فُفػل ئهجاص نملُت جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت مً  في -

م نمل مً اإلاشاحهحن اإلاعانذًً.  ؾشف فٍش

م أري ًىم باإلاشاحهت ختى ًخٌى ئلى هلاسب ما بحن أخيامهم. -  جبادٌ آلاساء ما بحن أنػاء الفٍش

دلُم هزا اإلاهُاس ًجب الىكش ئلى اإلاشاحهت زالثا : مهُاس خطٌى اإلاشاحو نلى ألادلت اليافُت : لخ -

بأجها وظُلت أو نملُت مىخكمت أو نملُت مىخكمت ومخياملت لخجمُو ألادلت والهذف مً اإلاشاحهت ئبذاء 

سأي في مداًذ في مذي صحت اللىاةم اإلاالُت واإلاهلىماث اإلاداظبُت ، فهزا ال ًمىً أن ًلىم بذون 

داظبُت والتي هي أظاط الشأي الزي ًبذًه اإلاشاحو ، فيلما وحىد مادي لهزه اللىاةم والسجالث اإلا

 1ًطل اإلاشاحو ئلى حمو أهبر حجم مً ألادلت. 

ولما وان سأًه النهاتي رو صحت ومطذاكُت ، ففي بهؼ ألاخُان ًخؿلب نلى اإلاشاحو أن ًلذم ألادلت 

 إلاخخزي اللشاس.

 

 الفرع الثالث: معاًير إعداد التلارير

 

إلاؿلب ألاٌو ئلى اإلاهاًحر الهامت أو الصخطُت التي ًجب جىافشها في اإلاشاحو بهذ أن جؿشكىا في ا -

 ومهاًحر الهمل اإلاُذاوي في اإلاؿلب الثاوي ، ظىف هخهشع مً خالٌ هزا اإلاؿلب ئلى مهاًحر ئنذاد 

 

 

                                                             
 .25لبِب نمش، الفُىمي م،أضىٌ اإلاشاحهت، مشحو ظبم رهشه، ص:1
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ش  ذون فيها الىخاةج التي جىضل ئليها مً نملُت اإلاشاحهت  الخلاٍس التي مً خاللها ًبذي اإلاشاحو سأًه ٍو

ش هي والخالي:  التي كام وكام بها ومهاًحر ئنذاد الخلٍش

 

: ئن اإلابادب  أوال: إبداء الرأي عً مدي جطبيم املبادئ املحاسبيت عىد إعداد اللىائم املاليت -

خهاكذ نليها مو معخهملي اللىاةم اإلاداظبُت في ألاضل ًخم أكترخ ها مً ؾشف اإلاخخطحن والهُئاث ٍو

اإلاالُت ، بدُث أن هزه اإلابادب جخطف باللىة اللاهىهُت ، فال جخظ البُاهاث اإلاداظبُت اإلالذمت مً 

ؾشف اإلاإظعت باللبٌى ئال أزبذ أن اإلابادب اإلاداظبُت اإلاخفم نليها مؿابلت بالحشف الىاخذ لزلً 

 ابذاء سأًه في اإلابادب اإلاداظبُت ومذي جؿبُلها مً ؾشف اإلاإظعت.ًلىم اإلاشاحو ب

 

 ومً اإلابادب اإلاداظبُت ألاظاظُت واإلاخهاسف نليها نمىما هزهش.  -

ت اليشاؽ. -  مبذأ اظخمشاٍس

 مبذأ اظخلاللُت الذوساث والىخاةج الذوسٍت. -

ت الىخذة الىلذًت. -  مبذأ اظخلشاٍس

ت الؿشق اإلاداظبُت -  .مبذأ ئزباث أو اظخمشاٍس

 مبذأ الحُؿت والحزس. -

 مبذأ اللُذ اإلاضدوج. -

 1مبذأ خعً البُاهاث أو اإلاىغىنُت. -

م ألادلت  - فبهذ كُام اإلاشاحو بمشاحهت اللىاةم اإلاالُت وجلىٍم الىخاةج التي جىضل ئليها نً ؾٍش

للمبادب اإلاخىفشة لذًه ، ًخهحن نلُه ئبذاء سأًه في ما ئرا واهذ اإلاهلىماث اإلاالُت زم ئنذادها وفلا 

اإلاداظبُت اإلالبىلت نلى أن ًيىن سآه هىدُجت شاملت أما في خالت اخخالف اإلاشاحو مو ئداسة اإلاإظعت 

خٌى جؿبُم اإلابادب اإلاداظبُت ، فهلى اإلاشاحو أن ًبذي سأًا مخدفكا أو سأًا مهاسغا خاضت ئرا وان  

 لهزا الخؿبُم جأزحرا مادي نلى البُاهاث اإلاالُت.

                                                             
 154، ص:1995خالظ، اإلابادب ألاظاظُت للمداظبت الهامت واإلاخؿـ الىؾني اإلاداظبي، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،1
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 السابلت:املحاسبيت خالل مختلف السىىاث  جطبيم املبادئثاهيا: إبداء الرأي في 

 

وحهذف هزا اإلاهُاس ئلى الخيعُم في اإلابادب اإلاداظبُت ورلً لػمان كابلُت اللىاةم اإلاالُت للملاسهت  

لُت ألن نذم نلى مذاس الفتراث أو العىىاث اإلاالُت وبالخالي الخأزحراث التي أدث ئليها هزه اللىاةم اإلاا

ف للفتراث العابلت ، بالخالي  الثباث في جؿبُم هزه اإلابادب ًإدي ئلى جذاخل بحن ؤلاساداث واإلاطاٍس

 الىخاةج اإلاالُت اإلاخىضل ئليها جيىن غحر صحُدت.

 

 والبياهاث:احتىاء اللىائم املاليت على كل إلاًضاحاث  :ثالثا

 

وهزا ٌهني أن اللىاةم اإلاالُت ًجب أن جدخىي نلى ول البُاهاث وؤلاًػاخاث ختى ًدعنى  إلاعخهملي 

لت مباششة وبذون أي غمىع وان أما في خالت نذم اخخىاء اللىاةم اإلاالُت  هزه اللىاةم فهمها بؿٍش

شه النهات ي الزي ٌعلمه نلى ؤلاًػاخاث والبُاهاث الالصمت فهلى اإلاشاحو أن ًزهش هزا الخلىفي جلٍش

 للمإظعت مدل اإلاشاحهت.

 

 : رابعا : إملام جلرير املراحع بجميع اللىائم املاليت

 

ئن سأي اإلاشاحو ًلم بجمُو اللىاةم اإلاالُت ختى ًمىً الخدلم مً مذي ضذق وصحت اإلاشهض اإلاالي  

ئن هزا للمإظعت ووغىح اللىاةم اإلاالُت بأحملها ختى حشمل اإلاحزاهُت الخاضت باإلاإظعت ، هما 

 اإلاهُاس ال ٌهني أن نلى اإلاشاحو ئنؿاء مىافلت جامت أو سفؼ نلى ول اللىاةم اإلاالُت ، 

 1ففي أغلب الحاالث التي ال ًمىً للمشاحو ئنؿاء مىافلت جامت نليها ال ًلىم بشفػها بطفت خخمُت.

 

 

 

 

                                                             
  .68، ص:1998اخمذ خلمي حمهت، اإلاذخل الحذًث لخذكُم الحعاباث، داس الطفاء لليشش والخىصَو، نمان، 1
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 :خاجمت الفصل 

 

الُىم وأن اإلاشاحهت هي فدظ مً خالٌ ما جلذم مً الذساظت وعخيخج أن اإلاشاحهت لِعذ ولُذة 

اهخلادي ٌعمذ بخذكُم اإلاهلىماث اإلالذمت مً ؾشف اإلاإظعت والحىم نلى الهملُاث التي كامذ بها 

 .وللذ وحذث اإلاشاحهت مً أحل جدلُم حملت مً ألاهذاف أهمها جدلُم الشفاهُت ألفشاد اإلاجخمو

ت التي ًىكش مً  ت وجىلعم اإلاشاحهت ئلى نذة أهىام بدعب الضاٍو خاللها اإلاشاحو ولهل أهمها صاٍو

الذاخلُت وهزه الجهاث لها ها اإلاشاحهت الخاسحُت واإلاشاحهت اللاةم بهملُت الشاحهت  والتي جىبثم نن

ظلؿت جدذًذ أحهابه ونضله في خالت نذم حغُحره بأخالكُاث وهزا ما جؿشكىا له مً خالٌ هزا 

 اةف اإلاإظعت.الفطل ، هما أن للمشاحهت جأزحرا في العُؿشة نلى وق
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 مقدمت الفصل 

 

ًلطذ بالبُو اجبام حمُو الاحشاءاث الالصمت لبُو اإلاىخجاث و جىضُلها إلى اإلاعتهلىحن و جدطُل كُمتها        

ذخل في هزا الححز الخخؿُـ للمبُهاث وجىفُز الخؿـ و الشكابت  ت ،ٍو نلحها واجخار اللشاساث الهامت العهٍش

ادة اإلابُهاث و الىضٌى إلى الهمُل اإلاعتهذف و الخغلب نلى الطهىباث لخدلُم أنلى وعبت مً  بشأهٍض

 اإلابُهاث .

وجمثُل إداسة اإلابُهاث مىكىمت مخياملت مً أوشؿت ألانماٌ التي ًخم مماسظتها بهذف الخخؿُـ للمبُهاث و 

 خذماث اإلاؤظعت نلى الهمالء الحالُحن و اإلاعخلبلُحن .ىخجاث و الدعهحر و التروٍج و الخىصَو إلا

فالبُو هى رلً اليشاؽ الزي ًخمثل في مماسظت الخخؿُـ مً أحل جطٍشف مىخجاث و خذماث اإلاؤظعت  إرن

وبُهها إلى اإلاعتهلىحن مً خالٌ مبادلت العلو و الخذماث بالىلىد، وحهشف نملُت البُو أًػا بأنها نملُت 

 الخفاوع بحن الهمُل و الباةو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخدقيق على إدارة املبيعاث  الفصل الثاوي

 

29 
 

 

 حث الاول : مفهوم ادارة املبيعاث بامل

إن أهمُت ومىكو أدسة اإلابُهاث في اإلاىكماث الاكخطادًت و الدشابياث الشأظُت و الافلُت التي جلىم بُجها وبحن 

الاداساث  ألاخشي ًشجبـ بهذة نىامل ومخغحراث مجها ؾبُهت وشاؽ اإلاىكمت الاكخطادًت وحجمها و الهُيل 

 ..الخ.الاداسي الزي حهخمذه ......

 مفهوم إدارة املبيعاث  ألاول:املطلب 

 للذ مش مفهىم إداسة اإلابُهاث خالٌ جؿىسه بمشخلخحن أظاظِخحن نلى الىدى الخالي9

ت مدذدة نلى أنها املرحت ألاولى :   سة اللىة البُهُت للمىكمت الاكخطادًت ؛ادؤلا واهذ جىكش إلى اإلابُهاث مً صاٍو

ؾبُهت اإلاشاول التي جىاحه  آلانحشمل  أضبدذفلذ بذأث الىكشة بأخز أبهاد مً رلً خُث املرحلت الثاهيت : 

اإلاششوناث و ألاهمُت اليعبُت ليل مجها ، فاليشاؽ البُعي حهذي مشخلت جطٍشف ما ًخم إهخاحه وأضبدذ 

لُت و  ؤلاظتراجُجُتإداسة اإلابُهاث مهىُت باإلاشاسهت في جخؿُـ   في جىفُزها  ؤلاظهامالدعٍى

ف إداسة اإلابُهاث ال ًبخهذ هثحرا نً حهٍشف ؤلاداسة بشيل نام ألن وقابف ؤلاداسة جلىم بها حمُو  إن حهٍش

 1ؤلاداساث والاخخالف ًىمً في ؾبُهت وشاؽ اإلاىكمت التي جذًشها هزه ؤلاداسة أو جلً

 ".ألافشادمً خالٌ  ألاشُاء"فً الحطٌى نلى  إنهااإلابُهاث نلى  إداسةبىاءا نلى ما ظبم ًىمً حهٍشف 

لىد الهاملحن هدى جدلُم  إنخُث  عخهمل مطادس اإلاىكمت لخدذًذ اججاه مىكمخه ، ٍو اإلاذًش ًخخز  اللشاس َو

مذًش اإلابُهاث معئٌى نً حهل وقُفت البُو مشبدت ، وجدلُم معخىي الشغا اإلاؿلىب للضبابً  أن،  ألاهذاف

ف إداسة ا ًخم إلابُهاث نلى أنها حهمل نلى جدلُم الخىكُم الزي ، وجدلُم أهذاف اإلاىكمت ًمىً أًػا حهٍش

ب ،  مً خالله جدلُم أهذاف اللىة البُهُت بالفهالُت وواكهُت مً خالٌ الخىكُم ، الخىقُف ، الخذٍس

 اللُادة، و العُؿشة نلى مطادس اإلاؤظعت .

 

 

                                                             
 

             234.2،ص1002هماٌ الذًً مطؿفى الذهشواوي ،مدمذ العُذ ظشاًا ،دساظاث مخلذمت في اإلاداظبت و اإلاشاحهت ،الذاس الجامهُت ، بحروث ، 
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 املطلب الثاوي : أهميت إدارة املبيعاث 

لذًمها جذسن بأن هزا الجهذ ًجب أن ٌهضص مً خالٌ بخؿىٍشها وج نىذما جلذم اإلاؤظعاث مىخجاتها أو جلىم

ً نلى جدلُم ألاهذاف البُهُت و الاظخمشاس في  الجهىد التي جلىم بها إداسة اإلابُهاث ة اخخُاس سحاٌ البُو اللادٍس

م نمل مخيامل ٌعخؿُو جدلُم أهذاف هزه ؤلاداسة  و العىق ، وإن هزا ًخؿلب مً إداسة اإلابُهاث بىاء فٍش

 بما ًلي 9  إًجاصهاًمىً التي 

 

  لُت ه ، أي أن وشاؽ اإلاؤظعاث ؤلاهخاحُت و الدعٍى الش يء ًمىً أن ًبام إرا لم ًىً هىان مً ٌشتًر

مخىكف نلى دوس الهاملحن في إداسة اإلابُهاث و جضوٍذهم باإلاهلىماث وخثهم نلى اجخار كشاس الششاء 

ً ؛وكبل رلً ًجب أن جيىن إداسة اإلابُهاث لحها   مهلىماث وافُت نً خاحاث وسغباث اإلاشتًر

 

  جلهب إداسة اإلابُهاث ومً خالٌ الهاملحن دوس مهم في سضذ خشهت العىق و الهىامل اإلاؤثشة نلى همُت

، ً اإلاىافعت ، جدذًذ اإلاشاول ، وغو الحلٌى اإلاىاظبت التي جىمً الهاملحن اإلابُهاث وجىحهاث اإلاشتًر

م نمل مً سحاٌ البُو و بىاء الهالكاث جفانلُت جمىجهم فحها مً جدلُم ألاهذاف البُهُت  وجأهُل فٍش

 1مً جدلُم ألاهذاف اإلادذدة؛

 

 9 جلهب ؤلاداسة اإلابُهاث و الهاملحن فحها دوسا مهما في 

 

 

  اإلاؤظعت، لزلً نلى إداسة هعب صبابً حذد9 إن ليل صبىن دوسة خُاة ششابُت إلاىخجاث

الضبابً ًخؿلب مهاساث وهفاءاث الهاملحن خالٌ اإلابُهاث أن جلذس رلً وحهمل نلى هعب 

. ً  نملُت الاجطاٌ باإلاشتًر

  الاخخفاف بالضبابً الحالُحن ًخمثل أهمُت هبحرة إلداسة اإلابُهاث مً خالٌ هعب ثلتهم

 وخعً اإلاهاملت وجلبُت خاحاتهم وسغباتهم؛

 

                                                             
 .73-72ص  ، ص1002مدمذ التهامي ؾىاهش ، اإلاشاحهت وجذكُم الحعاباث ، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، الجضابش، 1
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  صبابً حذد  9 تهذف إداسة اإلابُهاث و الهاملحن فحها إلى هعبالخىظو بالحطت العىكُت

لخىظُو الحطت العىكُت واختراق اللؿاناث العىكُت للمىافعت وهزا ما ًخؿلب مجها 

جدذًذ هلاؽ اللىة و الػهف للمؤظعاث اإلاىافعت واللىي البُهُت الخابهت لها ومً ثم 

الهمل نلى جلذًم البرامج الىاجحت و الفهالت لخدلُم هزا الخىظو في العىق والحطت 

 ؛العىكُت 

 

 مُت إداسة اإلابُهاث مً خالٌ الذوس الزي جلهبه في جدلُم أهذاف اإلاىكمت وأهذاف ؤلاداساث جكهش أه

 ومً خالٌ هزه ؤلاساداث حغؿي حمُو الخيالُف و جدلم ألاسباح؛

 

 أهمُت إداسة اإلابُهاث مً خالٌ الذوس الزي جلهبه في بىاء نالكاث مو الضبابً وإداستها بالشيل  اصدادث

 الزي ًػمً للمىػمت همى مبُهاث مشبذ.

 

 املطلب الثالث: القوة البيعت

ابشة الخبادٌ وخللت هكشا إلاا جدعم به أهمُت اللىة البُهُت للمؤظعت أضبدذ جلهب دوسا مخىامُا في جىظُو د

اج نلى العىاء،هما ججذس ؤلاشاسة أن هىان نذة حعمُاث للىةالبُو هزهش مجها 9 البُو الصخص ي، سحاٌ الاهخ

م البُو ......  البُو ،مىذوبي البُو التروٍج اإلاباشش، شبىت البُو، فٍش

 

 الفرع ألاول : حعريف قوة البيع

 لحها 9لفهم ؾبُهُت اللىة البُهُت بىغىح هخؿشق إلى أهم الخهاسف التي حعدىذ إ

"مجمىنت مً ألاشخاص ًػؿلهىن بمهمت أظاظُت حهذ اللاظم اإلاشترن بُجهم وهي الهملُت حهشف نلى أنها9

مؤثشي  البُهُت أو الععي إلى بُو مىخجاث اإلاؤظعت بفػل الاجطاٌ اإلاباشش مو الهمالء اإلادخملحن ، اإلاىصنحن و 

 الششاء.
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ت ألاشخاصمجمىنت  إنهاوهما حهشف اللىة البُهُت أو شبىت البُو نلى  اإلاىولحن الخابهحن للىخذة الخجاٍس

 باالجطاٌ الصخص ي مو اإلاشتري الحالي و اإلادخمل .

 

أما باليعبت إلى الياجب مدمذ الطحرفي فلذ نشف اللىة البُهُت نلى أنها 9"جلً اإلاجهذاث الصخطُت التي 

 "جبزٌ بغشع إكىام اإلاشتري نلى ششاء ظلهت أو خذمت ًخم لها 

 

اجب جامش البىشي ًشي أن اللىة البُهُت نلى أنها9"نملُت ؤلاًطاٌ الحاضل بحن الباةو و اإلاشتري بهذف هزلً الي

 1حصجُهه أو معانذجه في جدلُم نملُت الششاء للعلهت أو الخذمت"

 

نلى أنها 9*اجطاٌ شخص ي مباشش بحن ممثلي  أما الياجب مدعً فخحي نبذ الطبىس فُهشف اللىة البُهُت

كىام الهمُل إاإلايشأة أو الهمُل اإلاعتهذف بهذف جلذًم اإلاىخجاث له وجىفحر ولفت اإلاهلىماث التي حعانذ نلى 

 بها وخثه نلى اجخار كشاس الششاء*.

 

حن اإلايلفحن ببُو مىخجاث اإلاؤظعت  Yveschirouzeٌهشف اًػا  بأن كىة البُو 9*هي مجمىنت ألاشخاص الخجاٍس

م الاجطاٌ الصخص ي بالضبابً الحالُحن و اإلادخملحن *  وجدفحز الؿلب نلحها ورلً نً ؾٍش

 

إغافت فىشة أخشي جخمثل في أن كىة البُو هي مجمىنت مً ألافشاد اإلاخخططحن في Yves chrouzeاظخؿام

م الاجطاٌ الصخص ي بالضبابً مماسظت اليشا ؽ الخجاسي مهمتهم ألاظاظُت الخدفحز نلى الؿلب نً ؾٍش

 الحالُحن و اإلادخملحن.

 

حن اإلايلفحن بالبُو وإثاسة الؿلب *  هشفها هخاب آخشون بأنها 9* نباسة نً مجمىنت مً ألاشخاص الخجاٍس َو

حن مهمته ف أن ٌهؿُىا في ول مشة مً ألافشاد الخجاٍس م ألاظاظُت بُو العلو و الخذماث للضبابً ًداٌو ول حهٍش

 ، بهذف إشبام خاحاتهم وسغباتهم ورلً بالشد نلى وافت اظخفعاساتهم ،هما حعهم كىة البُو في البدث نً 

 

 

 

                                                             
  43،ص9 1005نبذ الىهاب هطش نلي، الشكابت و اإلاشاحهت الحذًثت ، الذاس الجامهُت ،مطش،1
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صمت إلاعانذتهم نلى اجخار اللشاس الششاةي اإلاىاظب مهخمذة في رلً نلى صبابً حذد ومذهم باإلاهلىماث الال 

 اإلاباشش *وظُلت الاجطاٌ الصخص ي 

 

 الفرع الثاوي : أهميت القوة البيعيت

 

فاث ف ن غشوسة وحىدها أضبدذ مهمت ، ‘حهذ نملُت البُو مً أهم وقابف كىة البُو ، وهما ظبم في الخهٍش

 فهي جىفشد نً بلُت الىقابف ألاخشي بالخطابظ الخالُت9

 

  هبحر نً إهجاص وجىفُز إظتراججُت الدعىٍم الخاص باإلاؤظعت في  معئىلت بشيلجيىن كىة البُو

العىق أو اإلاجاٌ اإلاؿلىب جىفُزه، ليىنها ؤلاداسة الخىفُزًت في العىق وهي اإلاعئىلت نً نالكت 

 بالضبابً ؛  

 

  ٌلها الاجطا حهخبر كىة البُو بمثابت أداة الشباؽ بحن اإلاؤظعت و الضبابً بشيل نام ، بدُث ًخم ؾٍش

 بابً فمً خالٌ الباةهحن ًخم هلل ألافياس و الاخخُاحاث إلى اإلاؤظعت ؛بالض 

 

 

  إمياهُت إكامت نالكت شخطُت وؾُذة مو الضبابً ورلً مً خالٌ الخهشف نلى اخخُاحاجه وسغباجه

 1اهخمامه وإكىانه بػشوسة ششاء اإلاىخج؛أوال بأٌو ،وهزا إثاسة 

 

  الضبىن ، وهزا ٌهخمذ بشيل هبحر نلى مهاساتها و كذسة كىة البُو نلى مهالجت انتراغاث و مشاول

 اخخُاس ألاظالُب اإلاالبمت في خلها؛

 

 

  ًخؿلب نمل كىة البُو أهثر مً غحرها مً الىقابف الدعىٍلُت إلى اجطاف أفشادها بزواء احخماعي

 وخغ إوعاوي و أخالقي ختى ًخم الخهامل مو الضبابً بشيل ٌهىغ شفافُت و أخالكُت اإلاؤظعت ؛

 

 

                                                             
ت ، مطش ، خاجم مدمذ الشِشُني 1  .282-281،ص،ص9  1006، أظاظُاث اإلاشاحهت ، اإلاىخبت الهطٍش
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  ت الحشهت و الخطشف ، ؤلاهفاق اإلاالي ، الخهامل مو جخمخو كىة البُو بطالخُت أهبر مً غحرهم في خٍش

 أؾشاف أخشي مً خاسج اإلاؤظعت .......؛

 

  التروٍجُت الفهالت ، وهذفها ألاظاس ي هى جدلُم اإلابُهاث اإلاؿلىبت حهخبر اللىة البُهُت أخذ الهىاضش

هزا الهىطش ، خاضت إرا حهلم ألامش بأولئً الزًً ًمثلىن هلاؽ ،فال ًمىً أن ًخم البُو بذون حهىد 

 البُو باليعبت لبهؼ اإلاىخجاث؛

 

 

  جمثل كىة البُو أكل ألاوشؿت التروٍجُت خاحت إلى مششفحن وشاؾاتهم ، لىجها بداحت أهثر مً أي

 وشاؽ أخش إلى نملُت الخدفحز لخدلُم الىجاخاث اإلاؿلىبت في نملها مو الضبابً .

 

فُيبغي نلى إداسة هىان أهمُت هبحرة للىة البُو خاضت إرا حهلم ألامش بئكىام و الاجطاٌ بالضبابً ،إرن 

 الالصمت لدصجُو كىة البُو نلى الهمل .اإلاؤظعت أن جىفش ؤلامياهُاث و اإلادفضاث 

 

 الفرع الثالث: إدارة القوة البيعيت

 

 وحشمل اللُام بالىقابف و اإلاهماث الخالُت 9

جىقُف مىذوبي البُو مً خُث جدلُل الهمل ووضفه، جدذًذ مؤهالث البُو ، ششوؽ الخىقُف ،  .2

 وإحشاءاث الخىقُف ؛جدذًذ مطادس الحطٌى نلى مىذوبي البُو 

 

ب مً ًدخاج إلى .1 ب مىذوبي البُو مً خُث جدذًذ مىغىناث الخذٍسب ختى هلىم بخذٍس ب ؛ جذٍس  الخذٍس

 أظالُب الخدفحز اإلاخخلفت وإلاارا حعخخذم وهُفُت رلً؛جدفحز مىذوبي البُو مً خُث جدذًذ  .2

دلم  .3 ؼ الزي ًىاظب ؾبُهت الهمل البُعي ٍو حهىٍؼ مىذوبي البُو مً خُث جدذًذ أظلىب الخهٍى

 1إهجاص أفػل للمؤظعت ومىذوبي البُو ؛

جلُُم حهىد مىذوبي البُو مً خُث جدذًذ همارج الخلُُم الفهالت و اإلاىغىنُت للىضٌى إلى خىم  .4

 مىؿلي نلى أداء مىذوبي البُو .

 

                                                             
ت، 1  .51، ص9 1008هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي ، واخشون ، دساظاث مخلذمت في اإلاداظبت و اإلاشاحهت ، حامهت ؤلاظىىذٍس
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 الخدقيق على املبيعاث  املبحث الثاوي :

 

هى إبشاص أهمُت وحىد هكام ظلُم و مدىم في إنؿاء اإلاذكم  الهذف مً دساظت مىغىم اإلاشاحهت الذاخلُتإن 

و التي جكهش في الذفاجش بأنها ظلُمت و ًمىً الانخماد  الثلت في اإلاهلىماث و البُاهاث اإلاالُت و اإلاداظبُت اإلاهذة ،

 نلحها .

 الخدقيق الداخلي على إدارة املبيعاثاملطلب ألاول: 

 

  الشكابت الذاخلُت ،ووظُلت لذنم هفاءة اإلاشاحهت الخاسحُت مً أدواث  الذاخلي أداةٌهخبر الخذكُم

عبت للمؤظعت و لىثرة و إمياهُت و باألخظ جذكُم وقُفت اإلابُهاث ، لحعاظُت هزه الىقُفت بالي

 1وكىم الاخخالظاث .

 الخذكُم الذاخلي إلاخضون البػانت؛ 

 الخذكُم الذاخلي للمبُهاث الىلذًت؛ 

 مشاحهت اإلابُهاث آلاحلت؛ 

 

 :الخدقيق الداخلي على مخسون البضاعت .1

الذخٌى ، جذخل البػانت الخامت بئرن دخٌى ، وبخدلُم اإلاذكم مً وحىد سكابت وافُت نلى أروهاث 

وأن اإلاسجل في بؿاكاث الطىف هبػانت داخلت ًؿابم ما هى مسجل في دفتر أظخار اإلاخاصن و 

 ًفدظ اإلاذكم الذاخلي أروهاث الذخٌى نً فترة مهُىت واألحي 9

 أن ول أروهاث الذخٌى مهخمذة و مهذة إنذادا ظلُما . -

مسجل في أظخار الخأهذ مً أن اإلاسجل نل بؿاكاث الطىف هىمُاث واسدة ًؿابم ماهى  -

 اإلاخاصن.

وفي خالت ضشف البػانت مً اإلاخاصن ، فئن اإلاذكم الذاخلي ًخأهذ مً اظخجزاٌ الىمُاث اإلابانت بفدظ 

خ خشوحها ولِغ هىان جأحُل في حسجُل   هكام الاظخجزاٌ للبػانت مً اإلاخضن ، و أنها سجلذ في جاٍس

 

                                                             
ت  أصول املراحعتد. سحب العُذ ساشذ، وآخشون،  1  .253، ص1000، الذاس الجامهُت للمؿبىناث واليشش، ؤلاظىىذٍس
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مً دفاجش اإلاخاصن مو بؿاكاث الطىف ونلى الهملُاث بدُث ًخماش ى حسجُل البُو في الذفاجش اإلاالُت 

ؤلاغافت و الخطم للىمُاث في بؿاكاث الطىف جخماثل مو ألاسضذة  اإلاذكم أن ًخأهذ مً أن ألاسضذة بهذ

 في خعاباث اإلاخاصن وجؿابم الاخخباس اإلاادي للىمُاث نىذما ًخم الجشد اإلاادي للبػانت باإلاخضن.

، فال ًجب أن ًيىن هىان معمىخا ألمحن اإلاخضن إال في أغُم  وخُث أن البػانت الخامت لها كُمت بُهُت

الحذود و في الحاالث الاظخثىابُت ، خُث أن ؾبُهت اإلاىخج ال حعمذ بدفل اإلاخضون ، وأن جشاحو مجمىنت 

 فىاجحر مو بؿاكاث الطىف ودفاجش اإلاخضون.

فدظ ؤلاحشاء اإلاخبو إلسظاٌ إرا واهذ بػانت جشظل ههُىت مً الهمالء بذون كُمت ،فأن نلى اإلاذكم أن ً

مً انخماد الهُىاث اإلاجاهُت بىاظؿت معئٌى ال ًشجبـ باإلاخضون وال بدعاب الهمالء  الهُىاث بدُث ًخأهذ

وهىان معدىذاث داخلُت مالبمت جشجبـ بدىكُم الذوسة اإلاعدىذًت لهزه الهملُت ، وجدمل أسكاما معلعلت 

 1وأن هىان انخماد مً اإلاعئٌى نجها .

 

 ق الداخلي للمبيعاث الىقديت :الخدقي .2

ًخأهذ اإلاذكلالذاخلي مً جلعُم الهمل بحن اللابمحن بالبُو الىلذي ، بدُث مً ًلُم بالبُو ال ًشجبـ 

فدظ اإلاذكم ما ًلي 9  بالىلذًت أو بدعلُم البػاةو اإلابانت ٍو

 

  ؛مذًىهُت مً ًلىم بالبُو و اظخجزاٌ اإلابُهاث التي ًدللها مً الىاكو كعابم البُو 

 الخدلم الفهلي مً العلو التي هي في نهذة الباةو ؛ 

  ىت و إداناث البىً لهزه اإلابالغ خالٌ كعابممؿابلت البُو اإلادعلعل لفترة مهُىت الىاسدة في الخٍض

 هفغ الفترة ؛

  فدظ الخلُُذ الُىمي بذفتر الىلذًت للمبُهاث ؾبلا إلاعدىذاث البُو الىلذي و جؿابلها مو

هحن ضىس كعابم البُو ت في اإلابالغ اإلادطل ىت و اإلاىدنت بالبىً هئًشاد للبُو الىلذي ، َو الخٍض

 اإلادعلعلت وهزا ملخظ اإلابُهاث وجخابهها اإلادعلعل في هزا اإلالخظ هما ًخأهذ مً أن اللعابم

 

                                                             
 .255. سحب العُذ ساشذ ، هفغ اإلاشحو العابم ص1
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خ فترة ملخظ اإلابُهاث الىلذًت وأن ًخدلم مً حعاوي مجمىنت اإلالخطاث مو   جدمل هفغ جاٍس

 لذي البىً ودفتر الىلذًت ومً أهم واكهىن في دفترة واخذة. الاًذامكعابم 

 

 جدقيق املبيعاث آلاحلت: .3

ًخم هزا الىىم مً اإلابُهاث في اإلايشاث الىبحرة التي ًيىن بها إداسة خاضت باإلابُهاث جىفز ظُاظت اإلايشأة 

 كم أن ًفدظ هكام الخاضت بالبُو وحهمل نلى جىصَو اإلابُهاث ومشاكبت جىفُز نملُاث البُو ، ونلى اإلاذ

اإلابُهاث مً خُث سظم العُاظت الهامت للبُو وجىفُز وجدذًذ ألاظهاس واإلاىافلت نلى الخطام و 

ذة الابخمان ، هما ًجب نلُه دساظت هكام اإلاشاكبت الذاخلُت للمبُهاث ومذي جىفُز هزا اإلاعمىخاث وم

 الىكام للمبادا الخالُت 9

 

 فُخطظ دفتر أو دفاجش للؿلباث و الهلىد ٌسجل فحها إرا وان البُو بىاءا نلى ؾلباث أنلىد ،

بمجشد وسودها ونىذ جىفُزها ًؤشش أمامها بما ًفُذ رلً مو جخطُظ ملفاث الطىس الهىد 

 1اإلابرمت مو الهمالء؛

 

  شظل إلى أمحن في خالت البُو ألاحل الهادي ،وبهذ الاجفاق نلُه أن ًدشس أمش ضشف البػانت ٍو

أضل ًشظل إلى الهمُل و الطىس للخلُُذ في دفاجش اإلاخاصن وخعاباث اإلاخاصن إرن الطشف مً 

 الخيالُف ؛

 

 

 ، حهذ فاجىسة اإلابُهاث التي ًشظل أضلها إلى الهمُل وجشظل ضىسة مجها إلى وبىاءا نلى أمش الطشف

إداسة الحعاباث للخلُُذ الذفتري و ضىسة إلاشاكبت البىابت هأمش لخشوج البػانت وفي جدػحر 

 والىمُاث وجؿابم مو إرن ضشف البػانت ؛فاجىسة البُو ًجب الخأهذ مً ألاظهاس 

 

 

                                                             
ت،ألاسس العمليت و العلميت ملراحعت الحساباثمدمذ ظمحر الطبان ، نبذ هللا هالٌ ،  1  .201،ص1000، الذاس الجامهُت ، ؤلاظىىذٍس
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  اإلابُهاث الشأظمالُت أي مبُهاث ألاضٌى التي حعخغني ًجب أن جيىن هىان سكابت خاضت نلى

نلحها اإلايشأة إر ال بذ انخماد شخظ معئٌى نً هزه اإلابُهاث أو مجلغ ؤلاداسة في خالت ششواث 

 اإلاعاهمت.

 

 يوميت املبيعاث : .4

التي ًطمم دفتر الُىمُت اإلابُهاث مً خُث جلعُم خاهاجه خعب قشوف اإلايشأة مً هاخُت أهىام اإلابُهاث 

جخهامل بها ، وكذ حعخهمل اإلايشأة دفتر اإلابُهاث غحر مجضأ،جخطظ فُه نادة ليل هىم مً أهىام البػانت 

فحها اإلايشأة أو مبُهاث ألاضٌى الثابخت ، ففي الهادة جلُذ بذفتر الُىمُت إرا واهذ باالحل أو  التي جخهامل

الذفاجش اإلابُهاث في خاهت خاضت بها ،  دفاجش الىلذًت أرا واهذ هلذا ، إال أن بهؼ اإلايشاث كذ حسجلها في

 1وفي هزه الحالت ًجب أن ال جخلـ مو اإلابُهاث ألاخشي .

لُذ بذفتر اإلابُهاث مً واكو ضىس الفىاجحر ، وجشخل اإلافشداث الى خعاباث الهمالء ،أما مجمىم اإلابُهاث  ٍو

م  ر ألاظخار الهام كُذ إحمالي بذفتر الُىمُت إلى خعاب اإلابُهاث بذفتول فترة فترخل نً ؾٍش

خي وجدفل ضىس  وخعاب أحمالي للهمالء ، وجلُُذ الفىاجحر خعب حعلعلها الشكمي و الخاٍس

الفىاجحر في ملف خاص للشحىم إلحها ،هما ًجب أن ًكهش بذفتر ًىمُت اإلابُهاث و ؤلاًػاخاث 

 اليافُت نً ابػانت اإلابانت وبُاهاث نً الهمُل وششوؽ البُو .

 

 الرقابت داخليت على املبيعاث املطلب الثاوي :

 جحليل املبيعاث  ألاول:الفرع 

جدىاٌو سكابت اإلابُهاث جدلُل ودساظت اإلابُهاث الفهلُت ؾبلا للعُاظاث و الؿشق التي اجبهذ لخدلُم 

حجم مبُهاث اإلاخؿـ وبىفلت جىصَو مىاظبت و بالخالي ًيخج هامش الشبذ الالصم لخدلُم الهابذ 

ش الخدلُلُت ليشاؽ اإلابُهاث و التي اإلاىاظب لالظدثماس ،  وجخم الشكابت نلى اإلابُهاث نً ؾٍشم الخلاٍس

  كذ جكهش الخبانذ نلى الاهذاف التي خذدث في مىاصهت البُو ، ولهزا فئن مخابهت الاداء الفهلي للبُو مو

 

 

                                                             
 .204هفغ اإلاشحو العابم،ص1
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هشع جدلُل اإلابُهاث في ضىسة  أسكام مىاصهت اإلابُهاث أمش غشوسي لخدلُم سكابت نلى وشاؽ البُو، َو

 1همُت أو كُمت أو هُلهما مخىاوال الاحي 9

 

 :هىم اإلاىخج اإلابام ،أشياله ، ألىاهه ، أحجامه،العهش ، حىدجه؛ السلعت 

 : اإلاذن ،اإلادافكاث ، البلذان الخاسحُت ؛الىاحيت الجغرافيت 

 ججضبت وهالء؛ حملت الخوزيع: قىواث 

 : ذ ووهالء مخجىلىن ،طريقت البيع  ،ظلعلت مدالث؛ باألماهتبالبًر

  :أحىب مدلي، خاص ،خاص ،نام، خيىمي؛العميل 

  :أحل جلعُـ، هلذي، أماهت؛شروط البيع 

  :2؛أكعام،فشوم هوع املشروع 

 

 الفرع الثاوي :خروج البضاعت املباعت من املخازن 

 

وجدىاٌو الشكابت نلى اإلابُهاث أًػا خشوج العلو اإلابانت مً اإلاخضون وال جخشج البػانت مً اإلاخضون للبُو إال 

م أداسة البُو ، وهي جخللا ؾلب الششاء مً الهمُل و جخأهذ مً وحىد الهخماد  إرا جدلذ نملُت البُو نً ؾٍش

وبزلً بهذ فاجىسة البُو وجذسج فحها همُاث و ومً وحىد همُت العلو اإلاؿلىبت وظهش البُو ، باظم الابخماوي

الاضىاف و العهش وششوؽ البُو وجشحو ول فاجىسة بخفاضُلها ونملُتها الحعابُت ، وجشظل ضىسة الداسة 

اإلاخاصن و الداسة الحعاباث و الخيالُف و ضىسة خالُت مً الاظهاس و أرن خشوحبػانت بالىمُاث اإلاطشح 

 3ػانت الخاسحُت ومشاكبت البىابت .بخشوحها مً اإلاخاصن الداسة الب

 

 

 

 

                                                             
 27، ص1020، داس اإلاعحرة لليشش و الخىصَو و الؿبانت، نمان ، الؿبهت ألاولى ، إدارة املبيعاثمدمىد حاظم الطمُذعي ، سدًىت نثمان ًىظف ، 1
 . 14، ص  1000ظلىوي همي و إداسي ، داس الضهشاء ، ألاسدن ، أخمذ شاهش الهعىشي ، إداسة اإلابُهاث مذخل  2
 .213هفغ اإلاشحو العابم ،ص، 3
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 املقارهت بين املراحعت واملحاسبت في ادارة املبيعاثاملطلب الثالث :

 حعريف املحاسبت: -1

ب وجدلُل الهملُاث  هي مجمىنت مً اإلابادا واللىانذ اإلاخهاسف نلحها التي حعخهمل في حسجُل وجبٍى

ت راث اللُمت الىلذًت في الدسجُالث اإلاداظبت  اإلاالُت وجدلُل الهملُاث اإلاالُت والخبادالث الخجاٍس

هض اإلاالي في نهاًت لغشع جدذًذ هخابج نملُاث الىخذة الاكخطادًت خالٌ فترة مالُت مهُىت وهزلً اإلاش 

 1( 2جلً الفترة.)

اث واإلابادا التي جدىم حسجُالث الهملُاث التي ججشيها  فها نلى أنها مجمىنت الىكٍش هما ًمىً حهٍش

بها،ثم نشع هخابج هزه الهملُاث في كىابم ملُت جبحن هدُجت أنماٌ اإلاؤظعت مً سبذ أو  اإلاؤظعت وجبٍى

 خعاسة.

اث واإلابادا التي جىكم فدظ  فهى نباسة املراحعت أو علم جدقيق الحساباث أما نً مجمىنت الىكٍش

 البُاهاث اإلاسجلت بالذفاجش واإلاعدىذاث للخأهذ مً صحت هزه البُاهاث ودسحت الانخماد نلحها.  

فاإلاداظب ًبذأ بدسجُل الهملُاث اإلاداظبت بذفتر الُىمُت مهخمذة نلى اإلاعدىذاث اإلاؤدًت لخلً  -

الهملُاث ثم ًلىم بترخُل جلً اللُىد إلى خعاباتها بذفتر ألاظخار فُيىن بزلً كذ كام بالترخُل 

 والخبىٍب ثم جأحي نملُت جشضُذ جلً الحعاباث وأحشاد الدعىٍاث.

جلً الهملُاث في اللىابم اإلاالُت اإلاهىُت وأهمها كابمت هدُجت  9إلى نشع هخابجدًت الالصمت لُطل الجش 

 ألانماٌ.

أما اإلاشاحو فُبذأنمله بخدلُل ما جػمىخه جلً اللىابم اإلاالُت م بُاهاث للخأهذ مً صحتها  -

 ونذالتها، ثم ٌهىد لُلىم بمؿابلت جلً البُاهاث مو الذفاجش السجالث.

 نمل اإلاشاحو ًبذأ مً خُث ًيخهي نمل اإلاداظب. مً خالٌ هزا ًدبحن لىا أن -

بىاء نلى ما جلذم ًخضح أهه جىحذ نالكت وؾُذة بحن اإلاداظبت واإلاشاحهت أال أن ليل مجهما ؾبُهُت  -

إلى أن وقابف اإلاداظبت  جمحز نً ألاخش، فاإلاداظبت نمل إوشاةي بُجهما اإلاشاحهت نمل جدلُلي،باإلغافت

 2هي اللُاط والاجطاٌ بِىما وقابف الشاحهت هي الفدظ والخلذًش.  

                                                             
 .57، ص28879اخمذ خلمي حمهت، اإلاذخل الحذًث لخذكُم الحعاباث، داس الطفاء لليشش والخىصَو، نمان،  1
 .60هفغ اإلاشحو العابم، ص،  2
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 :خاجمت الفصل 

وقُفت الششاء ووقُفت  الىقابف9للمؤظعت نذة وقابف جخخلف باخخالف حجمها وهىنها، وأهم هزه       

 .البُوووقُفت  ؤلاهخاج

وجخػو اإلابُهاث في اإلاؤظعت الشكابُت مً ؾشف اإلاذكم،خُث ًخم جدلُل اإلابُهاث لىكام الشكابت الذاخلُت، 

اإلاعدىذًت ليافت أهىام اإلابُهاث، فعالمت الخذكُم اإلاداظبي نلى هما أهه ًيىن اإلاذكم اللُام باإلاشاحهت 

نً  ت و اإلاهلىماث الحاظبُت وحهبحرهااإلابُهاث ًػمً خعً ظحر نملُاث البُو إلى حاهب ضذق البُاهاث اإلاالُ

 الىاكو.
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  الفصل: مقدمت

ملخمذًً في رلً  ششهت وابلىسي ظيذي بً رهيبت بماظشي جلىم هزه الذساظت كلى جؼبيم إحشاءاث اإلاشاحلت كلى 

كلى إحشاء ملابلت مم اإلاعئىلين كً مصالح الششهت وباألخص مم اإلاحاظب كلى فحص وجلييم هـم الشكابت 

الذاخليت والترهيز كلى هـام اإلابيلاث باكخباسها أهم وشاغ حيث جم اظخلماٌ الىصف ؤلاوشائي و اظخلماٌ أظئلت 

كمىا بخلعيم الفصل الى  مخباحثين ألاٌو الخلشف  كذيزاهيت و الاظخلصاء مم باقي الىـم ، فلذ جم مشاحلت بىىد اإلا

ت لها و هييلها الخىـيمي ، الثاوي جليم هـام الشكابت الذاخليت كلى اإلابيلاث  بالششهت وميىهاتها و الىؿائف ؤلاداٍس

 للششهت والزي شمل الظخلصاء و الخحليل هلاغ اللىة وهلاغ الظلف وإحشاءاث الخذكيم الذاخلي.
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 املبحث ألاول: وشأة املجمع الصىاعي سيدي بن ذهيبت

 : حعسيف املجمع الصىاعي ألاول  ملطلبا

ت و التي و هي ميشأة راث ػابم خاص ولها وشاغ صىاعي وججاسي بالذسحت ألاولى، و  فشث ول ؤلامياهياث البشٍش

 الخلىيت الالصمت التي حللتها مً أهم اإلاشهباث.

ت   اهدسحذحيث ًظم  اإلاجمم الصىاعي ظيذي بً رهيبت كلى كذة مؤظعاث التي  العىق الصىاكيت والخجاٍس

 التي حشمل:

 .مؤظعت وابالث ظيذي بً رهيبت .1

 ظيخم الخلشف كليها الحلا )اإلاؼلب الثاوي(

 

 سيدي بن ذهيبت جقدًم مؤسست كابلوزي :الثاوياملطلب 

 

 حعسيف املؤسست  2.3

ظيذي بً رهيبت هي ششهت راث معؤوليت محذودة مً حيث الصيغت اللاهىهيت جخيىن مً  ششهت وابلىسي

 حيالوي وىبيبي البشير. -وىبيبي حاج كلي  حيالوي - ي وىبيبي كبذ اللادس بىظختومؤظعيها العيذ حيال

ــــــــــــــــ إلاادة الىحاط ب مم كذسة إظتهالهيتمىؿف .600دج، بيعبت جىؿيف أهثر مً 102.400.000,00سأظماٌ الششهت 

ا ،(90000حعلىن ألف ) ا مً مادة ألاإلاىيىم . (40000 وأسبلىن الف ) ػً/ظىٍى  ػً/ ظىٍى

 .²م 76000، منها كعم مغؼى بمعاحت  ²م 132000حشغل معاحت 

معخغاهم، حيث جخميز بمىكم حغشافي  –ماظشة123اإلالىيت سكم  17ًىمً ملش الششهت بمىؼلت اليشاػاث كعم 

م العياس ششق ظا مً ميىاء وهشان 1د وكلى بلذ  20معاكذ جلشب مً ميىاء معخغاهم  ب هما أنها جلشب مً الؼٍش

 غشب .
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 املؤسست:وشاط  3.3

م اليابالث الىهشبائيت 2009هي مؤظعت صىاكيت حلمل في مجاٌ الؼاكت مىز  ، وشاػها الشئيس ي هى إهخاج و حعٍى

 . (العىق الىػىيت والذوليت لالحخياحاثالاظخجابت) مىخفظت و مخىظؼت و كاليت الخحمل، راث حىدة كاليت مً 

يث أنها الىحيذة التي جلىم بئهخاج اإلاىخجاث حجمثل واحذة مً أولى اإلاؤظعاث الصىاكيت كبر وامل التراب الىػني 

إلجباكها ا دوليؤلامياهياث الالصمت )الفشن(، وكذ أصبحذ سائذة  بامخالههاإبخذاءا مً اإلاادة ألاوليت الخام 

مما حلل مياهتها سائذة في العىق بمجمىكت واظلت مً وابالث  والاحترافوالجىدة  والابخياس الخىىىلىحيا اإلاخلذمت 

 .ألاظالن واليابالث الخاصت الىحاط و

 

 :الجودة     4.3

في ميثاق الجىدة التي حلضم كلى جؼبيلها  اظدثمشثاإلاؤظعت الزي جخميز به وهزا ألنها بالىـش إلى جفىق 

 ً م اللامل في حميم مشاحل كمليت الخصييم، ولخحليم رلً فئن الششهت لذيها َمخبًر بصشامت مً كبل الفٍش

م مً الخبراء  للملاًير الصحيحت ومشاكبت الجىدة في ول مشحلت مً مشاحل ؤلاهخاج،  الامخثاٌالزًً ٌلملىن في وفٍش

مً اإلاىاد الخام إلى اإلاىخج النهائي للخأهذ مً أن اإلاىخجاث اإلالشوطت لللمالء هي مً أكلى اإلاىاصفاث الفىيت مم 

 ث.الهذف النهائي لبىاء الثلت وطمان أفظل حىدة وػٌى اللمش حياة اليابال 

 بحيث جحترم اإلالاًير الذوليت والىػىيت بما فيها رلً: 

 ( I E C )ملاًير اللجىت الىهشوجلىيت الذوليت  -

 ( U T E )ملاًير ؤلاجحاد الىهشباء الفني  -

 ( C E N E L E C )ملاًير اللجىت ألاوسوبيت للخىحيذ اللياس ي للؼاكت الىهشبائيت -

ؼاهيت  -  ( B S )مؤظعت اإلاىاصفاث و اإلالاًيغ البًر
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 :البيئت   5.3

 

لهزا فهي حعخلشض بصىسة مىخـمت بخلييم  ألامني،اإلاخؼؽ أولىٍت اإلاؤظعت للعياظت البيئيت حضء مً  

 .العلىن البيئي لذيها

مخخلفت منها :  لظىابؽفمً طمً ؤلاػاس اللاهىوي الحذ مً جأثيرها كلى البيئت مً خالٌ كمليت مخصصت  

  هىكيت الىفاًاث ومياه الصشف الصحي وؤلاهبلثاث .

ألامثل لذيها مً خاماث  باالظخخذامششهت وابالث ظيذي بً رهيبت جلىم ٍت، فئن مم اللذًذ مً الششواء الخجاس 

ش الىفاًاث، هما جخلهذ  مياه كمليت ملالجت أكل ممىً للمياه اللزبت مً خالٌ  باظخخذامالىحاط وإكادة جذٍو

 الصشف الصحي مً مىاػم ؤلاهخاج .

 باإلطافتمخىافلت مم حماًت البيئت مً أحل الحذ مً هميت الىفاًاث الخؼشة  اظتهالهيتبششاء مىاد  الالتزاممم 

الخىىىلىحيا ٌعاكذ كلى الحذ مً إهبلثاث الىحاط وألاإلاىيىم بالخالي الحذ مً إهبلثاث  اظخخذامإلى رلً 

ش . س اخخياالغاصاث لهزا فئن  ثا ٌعاكذ في حعهيل كمليت إكادة الخذٍو  اإلاىاد  ألاكل جلٍى
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 ؤسست كابلوزي سيدي بن ذهيبتالوظيفي ملالخىظيمي و : الهيكل الثالثاملطلب 

 الهيكل الخىظيمي العام ملؤسست  كابلوزي سيدي بن ذهيبت 2.4

 الهيكل الخىظيمي العام ملؤسست: 12كلش

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحت املسخخدميناملصدز:         

 

 اىَذيز

 

 

 

2اىقسٌ  1اىقسٌ    

 اىَصيحت اىخجاريت 

 ٍصيحت اىَحاسبت واىَاىيت

 اىَصيحت اىخقْيت 

 ٍصيحت اإلّخاج

 ٍصيحت اىخَىيِ 

 ٍصيحت اىَخبز

 ٍصيحت حسييز اىَخزوُ

 ٍصيحت اىصياّت

 ٍصيحت اىَىارد اىبشزيت 

ٍخزُ )ٍْخج ّصف 

ٍْخج حاً ( -ٍصْع  

اإلسخهالك         ٍخزُ 

)اىَىاد األوىيت(      

 اىصياّت 

 األٍاّت 

 اىَخبز 

 ٍعذاث اىخغييز واىَيناّيل 

 األماوت

 

 قسٌ اىْظافت واألٍِ
 ٍصيحت اإلعالً اآلىي

 ٍصيحت اىصْذوق

 املدًس الخىفيري

 األماوت
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 مؤسست كابلوزي سيدي بن ذهيبتاملهام الوظيفيت لكل مصلحت في 3.4

 ؤسستالهيكل الوظيفي لكل مصلحت في امل :13الشكل

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املصدز: مصلحت املحاسبت واملاليت

اىعاً  اىَذيز  

 ٍذيزيت

 اإلّخاج 

 ٍذيزيت

 اىَحاسبت 

 ٍذيزيت

 اىصْذوق 

حسييز  ٍذيزيت

 اىَخزوُ 

ٍذيزيت 

 ٍذيزيت اىخجارة

اىخقْيت 

 واىفْيت

اىخَىيِ  ٍذيزيت  

اىصياّت  ٍذيزيت  

 اىَذيز  األماوت

اىَخبز  ٍذيزيت  

اىَىارد  ٍذيزيت

 اىبشزيت 

فاتىرة 

المبيعاث 

 الىهائيت

حركت 

 الصىذوق

 الطلبياث

 أمر بإطالق 

ٍزاقبت  ٍذيزيت

 اإلّخاج 

 الكميت المعذة 

 اىىقج

كميت إدخاالث 

 وهائيتوتم.أولي

 كميت المىتجاث 

الجىدة 

 وهائيتم.والىىعيت

 التعاقذ 

ميزان المراجعت 

 المحاسبي والمالي

 األمه 

 جىدة م.وهائي

تعطل اآلالث 

 والمعذاث

 تفريغ

ص األجىر خمل  

اىَذيز 

 األماوت اىخْفيذي
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 الخىظيمي ملدًسيت املحاسبت واملاليت:الهيكل 4.4

                                                                            خىظيمي ملدًسيت املحاسبت واملاليالهيكل ال: 14الشكل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                              املصدز: مدًسيت املحاسبت واملاليت

 األماوت

 

واىَاىيت اىَحاسبتٍذيزيت   

رئيس دائرة 

 المحاسبت والماليت

رئيس مصلحت محاسبت 

 المىاد 

رئيس مصلحت 

 الماليت 

رئيس مصلحت الميزاويت 

 ومراقبت التسيير والمحاسبت

 أميه الصىذوق محاسب 
 محاسب 
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 املهام الوظيفيت ملدًسيت املحاسبت واملاليت 5.4

 : الهيكل الوظيفي ملصلحت املحاسبت واملاليت15الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلااليت إلاصذس: مصلحت اإلاحاظبت ا                                            

اىَحاسبت  ٍذيزيت

 واىَاىيت

 اىَيزاّيت 

حاىت رصذ 

اىَخزوّاث 

 وٍخابعخها

رصذ حزمت 

اىبْل 

 واىصْذوق

رصذ حنيفت 

 اىشزاء اىَسخقبييت 

حسجيو عَيياث 

 اىصْذوق

 )ّفقاث/األعباء(

 البىك 

اىَحاسبت واىَاىيتٍيزاّيت   

رصذ حاىت 

وضعيت اىَينيت 

 ىألصىه 

ٍخابعت فىاحيز 

اىَبيعاث 

 واىَشخزياث

 تكلفت الشراء المستقبليت 

 ميزاويت المحاسبت والماليت

اىضزائب إّشاء 

 G50 واىزسىً

G50 

ٍيخص أجىر األفزاد 

 اىخاصت 

 اىَذيز 

 ٍذيز اىخجارة واىَاىيت

 حزمت اىَصزفيت واىْقذيت

 ً.ٍخابعت اىبْل  ً. ٍخابعت اىفىاحيز 

اىَذيز 

 اىخْفيذي

 ٍحاسب  ٍحاسب 
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 هظام السقابت الداخليت على املبيعاث الثاوي: جقيم املبحث

 

 الاسخقصاء و الخحليل املطلب الاول:

مً احل الليام بلمليت الخلييم للذ كمىا بأكذاد كائمت اظخلصاء جخع اإلابيلاث اطافت الى جحليل الىؿائف 

 لىـام الشكابت الذاخليت

 

 (2 -4)جدول زقم

 

 # 
 اإلاالحـاث ال ولم الفلشة                

     اإلاؤظعت مهييلت وفلا إلاخؼؽ جىـيمي 1

اظخلماٌ محذود ًخمثل في     جؼىس اإلاؤظعت أهـمت اإلاللىماث 2

 ، الفىجشة الحىاظببشامج 

كعم اإلاحاظبت وال جلجا اإلاؤظعت إلى مىخب محاظبت  ًىحذ 3

 خاسجي

    

     حعخلمل اإلاؤظعت بشمجياث ؤلاكالم آلالي كىذ معً اإلاحاظبت 4

جلتزم اإلاؤظعت باإلالاًش اإلاحاظبيت كىذ معً اإلاحاظبت وإكذاد  5

 اللىائم  ماليت

    

     هل هىان كعم خاص باإلابيلاث 6

     البيم ألحل هل جدبم الىحذة ظياظت 7

     هل هىان ظياظت ثابخت ألاظلاس وظلش البيم  8

ىافم كليها بخأثيراث كبل إسظاٌ  9 هل جفحص ػلبياث الضبائً ٍو

 البظائم  مً ػشف مصلحت البيم

    

     هل ًىحذ سجل للؼلبياث اإلاسجلت و التي لم جشصذ بلذ  10

     هل جشاكب الىمياث الخاسحت مً ػشف شخص معخلل    11

للخأهذ مً أن ول إسظاٌ وان     هل وصل الخشوج مشكم جشكيما معبلا   12

 محل فىجشة

هل مصلحت الفىجشة معخللت كً ول مً مصلحت الضبائً و  13

 مصلحت إسظاٌ اإلابيلاث 

    مً ػشف الفىجشي 
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     هل ول الفىاجير مشكمت جشكيما معبلا ومسجلت 14

 

،ششوغ الدعذًذ،  هل جشاكب ول الفىاجير مً حيث العلش  15

 الخخفيظاث ،الخ.

    

ت جخظم إلاىافلت اإلاعؤوٌ  16      هل كبٌى الىمبياالث و الاوساق الخجاٍس

     هل جىدق اإلابالغ اإلالبىطت ًىميا في البىىن 17

هل جلذم الشيياث الخاصت كليها إلى بىىن اإلاؤظعت بمجشد  18

 وصىلها

    خ الذفم وحعب حعب جاٍس

 البىًاللملياث كلى حعاب 

هل ًخم ملاسهت فىاجير البيم مم ػلباث الششاء و الىاسدة مً  19

 اللمالء

    

هل ًمىً الىصٌى للىثائم اإلاحاظبيت مً ػشف اإلاعخخذمين  20

ً  الاخٍش

   ال ًىحذ 

     هل ًجشي حشد دوسي مفاجئ للىلذًت اإلاىحىدة في الصىذوق  21

اإلالاسهت بين حعاب اإلاؤظعت لذي البىً و حعاب البىً  هل ًخم 22

 لذي اإلاؤظعت

    

هل ًخخز اإلاحاظب الاحشاءاث الالصمت كىذ الخلامل مم الشيياث  23

 اإلافشوطت مً ػشف البىً

    جخظم إلاشاكبت إلامثل اللاهىوي

 للششهت

هل ًخم جىـيم الفىاجير وجبىٍبها بىاظؼت كعم آخش غير كعم  24

 الحعاباث

    كعم اإلابيلاث 

     هل جشبؽ الفىاجير مم إشلاساث الصحً باظخمشاس 25

     هل الشكابت فلالت مم أوامش البيم  26

     هل حعخخذم اإلاؤظعت فىاجير بيم مدعلعلت 27

هل ًلىم الشاحً بئسظاٌ إخؼاساث الصحً إلى محشس الفىاجير  28

 مباششة

    

     الصحً لللمالء هل هىان سكابت كلى مصشوفاث الىلل و  29
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 هقاط القوة وهقاط الضعف  الثاوي:املطلب 

 

مً الاظخماسة أكاله، هالحف أن هـام الشكابت الذاخليت ًحخىي كلى هلاغ كىة ، بيىما ٌلاوي مً الىلائص، ًمىً  

 جلخصها فيما ًلي :

 

  الفسع الاول : هقاط القوة 

 

 الخاليت:وعخيخج هلاغ اللىة  بها،مً خالٌ الذساظت التي كمىا 

 اظخلالليت وؿيفت البيم كً باقي الىؿائف في اإلاؤظعت ؛ -

 هىان جىـيم محىم للليام بلمليت البيم؛ -

اظخلماٌ بشمجياث ؤلاكالم آلالي مً أحل حعهيل ألاكماٌ وهزا الاحخفاؾ بيافت اإلاللىماث البيم حتى  -

 ًمىً اظترحاكها الحلا؛

ت ًجلل مً العهل اظخلماٌ التركيم اإلاد- علعل للىثائم في كمليت البيم وجىفشها كلى وافت اإلاللىماث الظشوٍس

 الشحىق إلى هزه الىثائم للخحلم و اإلاشاحلت ؛

خ وصىلها ، وجحظير البظاكت اإلاباكت في اإلاخاصن باهخـاس حظىس - جشجيب وبشمجت الؼلبياث حعب جىاٍس

ب ثلت الضبائً ووفائهم ، للذم وحىد جأخير في اظخالم الضبىن و الليام بلمليت الصحً للؼلبيت ٌعمح بىع

 الؼالبياث

 الفسع الثاوي : هقاط الضعف 

 كذم الخليذ بمبذأ الفصل بين الىؿائف . -

 . كذم وحىد سكابت خاصت للفىاجير اإلالغاة -

 كذم حسجيل وافت اللملياث الحعابيت  -
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 املطلب الثالث :إجساءاث الخدقيق الداخلي 

مً خالٌ كمليت الفحص التي كمىا بها جم الخحليم مً الشيياث اإلاحصلت مً الضبائً وول الحعاباث ألاخشي  

 كمىا بئجباق الخؼىاث الخاليت :

 القيام بالخحقيق من الوجود الفعلي  اوال:

م اإلالاسهت بين  ل كىذ مسجما هى للذ كمىا بخحلم مً الحلىق اإلاثبخت في الذفاجش لذي اإلاؤظعت ورلً كً ػٍش

الضبائً الزًً حلاملىا مم اإلاؤظعت بىاظؼت إسظاٌ اإلاصادكاث لالظخالم ألاسصذة التي ًلىم اإلاذكم بئكذادها وكذ 

 واهذ هخائج الاظخلالم مؼابلا إلاا هى مثبذ لذي اإلاؤظعت .

 

 ثاهيا :الخحقق من امللكيت 

 اظخالمها مً ػشف الضبائً حيث أها لىثائمللمىخجاث التي جم اإلاثبخت لذي مؤظعت ملابال هلذًا جمثل الحلىق 

 الخاليت جثبذ صحت ألاسصذة:

 وصل ػلبيت  الششاء الزي ًلذمه الضبىن  -

 الشيً أو العىذ اإلاحعىب كلى الضبىن  -

 فاجىسة البيم  -

 وصل الدعليم اإلاخللم بالبظاكت التي حعلمها الضبىن  -

 

 الدسجيل املحاسبي ثالثا:

م شيً أو كً أثىاء الليام بلمليت الف حص الحـىا إن حعذًذ كيمت اإلابيلاث مً ػشف الضبائً ًيىن إما كً ػٍش

م: ل كً الحعاب آلاخش والدسجيل اإلاحاظبي ًيىن كً ػٍش م الخحٍى  ػٍش

 ًىميت اإلابيلاث 

 ًىميت البىً )اإلالبىطاث( -

 ًىميت لللملياث اإلاخخلفت  -

 حسجيل كمليت البيم  -

ش اإلاحاظبيت مذكمت ومبروسة بالىثائم ألاصمت  هما جم الخحلم مً إن ول اللملياث التي ًخم حسجيلها في الخلاٍس

وجحفف هزه الىثائم في ملفاث خاصت هما جم الليام بالخأهذ مً مؼابلت ألاسصذة مم اإلاسجلت في اليىميت وهزا 

 اإلابالغت اإلاىحىدة في الىثائم اإلاحاظبيت اإلابروسة لها
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 :خاجمت الفصل

 إلاجمم الصىاعي ظيذي بً رهيبتوىهىا كمىا بذساظت كمليت الخذكيم اإلاحاظبي للمبيلاث ورلً بخلذًم كام    

وهزلً دساظت جليم هـام الشكابت الذاخليت باإلطافت إلى اظخيخاج بلع هلاغ اللىة وهلاغ الظلف فئهىا ملضمىن 

ؤظعت كلى إًجاد بلع الحلٌى التي جمىنها بىطم حملت مً الاكتراحاث والخىصياث التي مً شانها إن حعاكذ اإلا

 مً الحذ مً اإلاشاول التي حلاوي منها:

  ًجب كلى اإلاؤظعت إن جىلي أهميت هبيرة للخذكيم اإلاحاظبي هـشا إلاا كذ ًىجش كىه مً إًجابياث

ادة اإلابيلاث ورلً بخخصيص مىخب  جخمثل في معاكذتها كلى حعً الدعيير وألاداء وبالخالي ٍص

ت الخامت للمذكم في مماسظت مهامهالخذكيم داخل  ي وإكؼاء الحٍش

  جخصيص سجل جليذ فيه ول الؼلبياث وأخش حسجيل فيه ول ؤلاحشاءاث 

  إكؼاء أهميت لجميم اإلاصاٍسف بغع الىـش كً كيمتها ومهما وان هىكها خاصت إرا حللم ألامش

 بمصاسف الىلل 

 لم بمشاكبت الجىدة باليعبت للمبيلاث جىـيم دوساث جيىٍييت جظمً هفاءة اإلاىؿفين خاصت فيما ًخل 

 طشوسة مىاهبت الخؼىس الخىىىلىجي
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 خاثمة عامة 

ٌعخبر الخدكيم املحاسبي عمليت مىخظمت و مىضىعيت للحطىل على أدلت إثباث، وهى الىسيلت التي حعخمد عليها 

 املؤسست في كضاء مخخلف مظاهس الاسساف في مىازدها .

إن الهدف من الخدكيم هى الخحلم من صحت ودكت البياهاث املحاسبيت املثبخت بالدفاجس، اكدشاف ألاخعاء    

بت ،  وجصحيحها ، الخلليل من فسص ازجكاب الاخعاء و الغش ومساعدة إدازة الضسائب في جحدًد مبلغ الضٍس

حليم أكص ى كدز ممكن من السفاهيت املسسىمت وج لألهدافجلييم هخائج ألاعمال وفلا كما يهدف الخدكيم إلى 

 ألفساد املجخمع .

وكىن أن وظيفت البيع جكدس ي أهميت كبيرة في املؤسست مهما كاهذ ظبيعت وشاظها ، فئن كل مؤسست حسعى    

إلى البيع وفم شسوط معيىت )الجىدة املىاسبت ، الىكذ املىاسب ، الكميت و السعس املىاسبين و اخخياز الزبىن (، 

 أهميت هظام السكابت الداخليت في املؤسست . وهىا جظهس 

ٌعخبر هظام السكابت الداخليت بمثابت الخعت الخىظيميت وله دوز فعال في عمليت الخدكيم الداخلي، كىن أن    

املدكم ٌعخمد بالدزجت ألاولى على الىخائج املحطل عليها من هظام السكابت الداخليت ،لرا أول خعىة ًلىم بها 

 وجلييم هظام السكابت الداخليت باسخعمال ظسق مخخلفت. فحظاملدكم هي 

وإلثباث ما جم دزاسخه في الجاهب الىظسي ، كمىا بئسلاظه على الجاهب امليداوي من خالل الدزاست امليداهيت التي 

، حيث خسجىا ببعض هلاط الضعف ، ثم جلدًم بعض مؤسست كابلىزي سيدي بن ذهيبتكمىا بها في 

 الخىضياث .الاكتراحاث و 

 الخاليت:وكد لحظىا بعض الىلائظ 

  بل املحاسب هى الري ًلىم بعمل املدكم باملؤسست،عدم وجىد مدكم داخلي. 

 .عدم فطل مهام وظيفت البيع عن مهام الىظائف ألاخسي في الشسكت 

 . ضعف على مسخىي املحاسبت 

ن دوز عمليت املسجعت الداخليت في من إلاجابت على إلاشكاليت املعسوحت، حيث أ سبم، هخمكنومن خالل ما 

حسيير ومساكبت حسكت املبيعاث في املؤسست ًمكن في جلييدها بمجمىعت من الضىابغ وحماًتها من كل أوجه 

 الخالعب و إلاهمال و الاخخالساث.
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 الكتب :

  ،8554، دار الصفاء لليشر والتوزيع، عمان، املدخل الحدًث لتدقيق الحساباثأحمد حلمي جمعت 

  ، 0222، دار السهراء ، ألاردن ،  إدارة املبيعاث مدخل سلوكي كمي و إداري أحمد شاكر العسكري  

 الدار الجامعيت، ، املراجعت بين النظريت والتطبيقالصحً محمد عمر، ودرويش م،ن ،

 .8544إلاسكىدريت،

  ،8551،، مطبعت الاجحاد،عمانعلم جدقيق الحساباث الناحيت النظريتخالد أمين. 

  ، 0223، املكتبت العصريت ، مصر ، أساسياث املراجعتحاجم محمد الشيشيني . 

  ،الدار الجامعيت للمطبوعاث واليشر، إلاسكىدريت  أصول املراجعتد. رجب السيد راشد، وآخرون ،

0222. 

  ،0222الدار الجامعيت ،مصر، الرقابت و املراجعت الحدًثت ،عبد الوهاب هصر علي .  

  ،دًوان املطبوعاث املبادئ ألاساسيت للمحاسبت العامت واملخطط الوطني املحاسبيصالح خالص ،

 .8551لجامعيت،الجسائر ،ا

  ،دًوان املطبوعاث الجامعيت، املراجعت ومراقبت الحساباث من النظريت الى التطبيقمحمد بوجين ،

 .0222الجسائر، 

  ،املراجعت وجدقيق الحساباث إلاطار النظري واملمارست محمد التهامي طواهر، مسعود صدًقي

 0222، دًوان املطبوعاث الجامعيت، الجسائرالتطبيقيت

  ،8551، دًوان املطبوعاث الجامعيت،الجسائر،مدخل التسيير، الجزء ألاول محمد رفيق الطيب. 

  ، الدار ألاسس العمليت و العلميت ملراجعت الحساباثمحمد سمير الصبان ، عبد هللا هالل ،

 .0222الجامعيت ، إلاسكىدريت،

 ، دار املسيرة لليشر و التوزيع و  إدارة املبيعاثمحمود جاسم الصميدعي ، ردًىت عثمان ًوسف ،

 .0282الطباعت، عمان ، الطبعت ألاولى ،

  ،8554، املكتب الجامعي الحدًث، إلاسكىدريت، أصول املراجعتلبيب عمر، والفيومي محمد. 

 متقدمت في املحاسبت و املراجعت  راساثكمال الدًً مصطفى الدهرواوي ،محمد السيد سراًا ،د

 .0228ث ، ،الدار الجامعيت ، بيرو

 

 



 

(10امللحق رقم )  
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 امللخص       

هدف منها  املؤسست,الخدقيق املحاسبي في معالجت املبيعاث في  املركسة دوز حعالج هره 

في السقابت على  الوسائل السئيسيتحعخبر أحد  املحاسبي التيالخعسف بوسيلت الخدقيق 

 نشاطها.مخخلف مساحل عمليت البيع لالسخمسازيت املؤسست في 

في حين كان الجزء الخطبيقي عبازة عن دزاست حالت ميدانيت باملجمع الصناعي  بسيدي 

بن ذهيبت او من بين النخائج الاًجابيت املخوصل اليها أن الوظيفت الخدقيق املحاسبي جلعب 

 .دوز كبير على املبيعاث في املؤسست الاقخصادًت 

 

 الكلمات املفتاحية 

 . معالجت املبيعاث -الخدقيق املحاسبي              

 

Résumé   

La présente note traite du rôle de l’audit comptable dans le traitement des ventes dans 

l’organisation, qui vise à identifier  la méthode d’audit comptable, qui est l’un   des 

principaux moyens de contrôler les différentes étapes du processus de vente pour 

assurer la continuité de l’institution dans son activité.  

La partie appliquée était un domaine d’étude de cas  dans le  complexe industriel de  

SIDI BENDHIBA  et parmi les résultats positifs obtenus, la fonction d’audit  comptable 

joue un grand rôle  sur les ventes dans l’institution économique. 

Mots clés  

                      l’audit comptable - traitement des ventes .         
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