
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم مالية و محاسبة

 

 نيل شهادة ماستر أكاديمي مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات 

 حاسيي و مراقبة سسييرالتخصص التدقيق امل

 

 

 

 تحت إشراف األستاذ :                                                   مقدمة من طرف الطالبة :

 بحوص بوشيخي  بن شهرة سليمة جمعية 

 أعضاء لجنة املناقشة :

 عن الجامعة  رتبة  اإلسم و اللقب  الصفة

 جامعة مستغانم دكتور  بوضراف  رئيسا

 جامعة مستغانم دكتور  وشيخي بحوصب مقررا

 التدقيق املحاسبي على املبيعات في املؤسسة االقتصادية

 دراسة حالة مجمع متيجي مستغانم



 جامعة مستغانم دكتور  كمال بن يمينة  مناقشا

 .2017 – 2016السنة : 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم
 اليوم أجمع شتات نفسي وأربط جأش الكلمات الحائرة التي في داخلي....وأرفع ق لمي بيدي

 ألكتب وأرتب أفكاري أللخص ما يدور في خاطري.....
 دي ثمرة جهدي:أه

العزيزة    أميإلى الينبوع الذي اليمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من ق لبها ..إلى * 
 والغالية *

 إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح
 * العزيز والغاليوالدي  الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة....بحكمة وصبر إلى * 

 والى جداتي العزيزات  
  و أوالد  بنات *و، سارة * شريفةيلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي *   إلى من حبهم يجري في عروقي و

 *  ميو أعما  عماتي
و    ردعبد الق اإلى الشموع التي أنارت لي دربي و أضاءت مشواري و أخص بالذكر إخوتي األعزاء * 

   *خالتي و أخوالي*و  *  عماتي  و  أعمامي      و * *، فتحي
 سارة، خيرة، نصيحة ،اميرة، ف اطمة ، شيماء محمد ، عمر، امير ،منور ، محمد    * أصدق ائي *إلى  

 * الراوي سارة، بن شهرة سارة  *   العزيزاتتي  امشقت هذا العمل رفيق   ونيإلى من شارك
، عكرمي حمو و الشارف بن عطية  كمال بن يمينة  * الدكتور  و أيضا إلى من شاركني مشقت هذا العمل  

* 
 شركة متيجي باألخص موسى مهدي و أمال صديقي  كل موظفي    إلى

 هم ق لمي ولم ينساهم ق لبييإلى كل من نس
 فونية سمعتها وأرددهانإليكم أبعث أرق تحية وأعذب سي

 سيقف ق لمي هنا برهة ليستقر...............



 
 

 

 

 الشكر
 . عملالهدا   تمامإل رباللص قوةال منحنا  و  اوفقن هلل الذي   داللحم

 ربيالكترام  ااالحيل  اللجز  شكربال نقدم  ف أ يشرفنا  

 .بوشيخي بوحوص    شرفمال تادنا  ألس

 اانجاز بعيد   نمو من قريب   وساعدنا   نبنا  جا إلى قف ون كم إلى

 .هدا العمل  

 ةلحر مال ل  خال تكويننا   عىشرفو  ادين  الل اساتدتنا   بعمج كال

 الجامعية    

 

 

 



 

 

 

 

 

 الصفحة املحتويات

  اإلهداء

  شكر وتقدير

  فهرس املحتويات

  قائمة الجداول 

  قائمة األشكال

 1 مقدمة عامة

  لتدقيق املحاسييأساسيات حول ا  الفصل األول:

 6 تمهيد

 7 لتدقيق ل اإلطار املفاهيمي املبحث األول:

 7 التطور التاريخي للتدقيق :األول املطلب 

 9 مفهوم التدقيق املحاسبي الثاني:املطلب 



 11 أهداف و أهمية التدقيق املحاسبي: املطلب الثالث

 15 : فروض ومعايير التدقيق املحاسبي وأهم أنواعهاملبحث الثاني

 16 : فروض التدقيق املحاسبي املطلب األول 

 18 : معايير التدقيق املحاسبياملطلب الثاني

 22 ق املحاسبي: أنواع التدقياملطلب الثالث

 25 املدقق وتقريره النهائي املبحث الثالث:

 25 حقوق وواجبات املدقق املطلب األول:

 27  مهارات املدققاملطلب الثاني: 

 30 تقرير املدقق :الثانياملطلب 

 33 خالصة

 35 التدقيق املحاسيي على املبيعات في املؤسسة االقتصادية الفصل الثاني:

 35 تمهيد

 36 ماهية املبيعات ث األول:املبح

 36 : وظيفة البيع املطلب األول 

 38 : خصائص و مسؤوليات وظيفة البيع املطلب الثاني

 39 أهداف وظيفة البيع   املطلب الثالث:



 40 الرقابة الداخلية على املبيعات املبحث الثاني:

 40 النقدية ماهية الرقابة الداخلية على املبيعات و املبيعات املطلب األول:

 42 خصائص الرقابة الداخلية على املبيعات  املطلب الثاني:

 44 دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية  املطلب الثالث:

 50 التدقيق الداخلي للمبيعات املبحث الثالث:

 50 املطلب األول :مفهوم تدقيق املبيعات 

 54 و التحقق من املبيعات املطلب الثاني :  التدقيق الداخلي ملخزون البضاعة

 56 املطلب الثالث: املراجعة املستندية للمبيعات 

 60 املطلب الرابع : إنهاء مهمة املراجعة الداخلية  

 61 خالصة

 64 الدراسة التطبيقية على مستوى مؤسسة متيجي  الفصل الثالث:

 64 تمهيد

 65 تقديم عام حول مجمع "متيجي" املبحث األول:

 65 "التعريف بمجمع "متيجياألول: املطلب 

 67 املطاحن الكبرى للظهرةاملطلب الثاني: 

 68 " : الهيكل التنظيمي للمؤسسة "املطاحن الكبرى للظهرةاملطلب الثالث 



 72 متيجي بشركة الداخلية الرقابة املبحث الثاني:

 72 املستعملة الوثائق وأهم املبيعات أنواع :األول املطلب 

 73 بالشركة املبيعات مصلحة عن نظرة ثاني:املطلب ال

 75   تحليل االستبيان :املبحث الثالث 

 75  تحديد مجتمع و عينة الدراسة : املطلب األول 

 77   العينة ألفرادلتحليل الوصفي ا املطلب الثاني:

 82  تحليل و تفسير نتائج االستبيان: املطلب الثالث 

 89 خالصة

 91 خاتـمة عامة

  مة املراجعقائ

  قائمة املالحق

 

 قائمة األشكال:

 الصفحة العنوان رقم الشكل

     50   أشكال و رموز خريطة التدفق  2-1

   68   الهيكل التنظيمي للمؤسسة: املطاحن الكبرى للظهرة 3-1

          77 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الجنس 3-2



 78 السنتمثيل توزيع أفراد العينة حسب  3-3

 79 توزيع أفراد العينة حسب املستوى األكاديمي 3-4

 80 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية 3-5

 81 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الخبرة املهنية 3-6

 

 قائمة الجداول: 

 الصفحة العنوان ل و رقم الجدا

  للتدقيق التاريخي التطور  1-1

  احلديث والبيع القدمي يعالب بني الفرق 2-1

 76 اإلحصائيات املتعلقة باستمارات اإلستبيان 3-1

 77 العينة حسب الجنس أفرادتوزيع  3-2

 78 العينة حسب السن  أفرادتوزيع  3-3

 79 األكاديميالعينة حسب املستوى  أفرادتوزيع  3-4

 80 العينة حسب الوظيفة الحالية أفرادتوزيع  3-5

 81 العينة حسب الخبرة املهنية رادأفتوزيع  3-6

 82 املبيعات لدورة الداخلية الرقابة نظام تقييم استمارة 3-7

 85 درجة األمهية ابلنسبة للعبارات 3-8



التدقيق املحاسيي على املبيعات في املؤسسة االقتصاديةمقدمة عامة                  

 

 1 

 مقدمة عامة:

لقد عرف العالم االقتصادي تطورا كبيرا في العديد من املجاالت و التي مست املؤسسات االقتصادية         

 العاملين عدد ارتفاع و املسئولين تعدد وبالتالي الوقت الحاضر تتميز بكبرها و تعقد وظائفها التي أصبحت في 

 أصبح مشاكله، ازدياد و عملياته وحجم املشروع شكل في الكبير التغيير لهدا ونتيجة العمل، تقسيم وزيادة ،

 ، نشاطه وأوجه أمواله على الرقابة تحقيق تكفل وعملية علمية أسس على املشروع إدارة الضروري  من

 الحماية لها يضمن األخيرة لهده املحكم التنفيذ أن ،حيث تنفيذها ومتابعة اإلدارية سياسته رسم وتضمن

 .املستعملة بياناتها ودقة ألصولها الكاملة

 ألي الرئيس ي فالهدف للمؤسسة بالنسبة األخيرة هذه ألهمية نظرا ،وذالك باملبيعات املتعلقة العمليات أهم و

 املحقق اإليراد كان كلما ، جيد بشكل مراقبة املبيعات كانت فكلما ، الربح تحقيق هو اقتصادية مؤسسة

 آلخر أو لغرض هرفع ،أو األعمال رقم تخفيض منع بهدف وهذا ، املؤسسة لهذه الحقيقي املستوى  يعكس

 ، املحاسبة علم يشهده الذي التطور  ظل في للواقع املحاسبية البيانات مطابقة إلى املؤسسات لحاجة ،ونظرا

 األخيرة بهذه تتعلق ومعلومات حقائق تجميع إلى املؤسسات مع األطراف املتعاملة حاجة وكذا

 املدقق يبديه الذي الرأي في يتمثل ، املعلومات تلك على يصادق محايد ثالث طرف ظهور  إلى أدى هذا كل      

 .صحتها مدى حول 

 الحفاظ يضمن بحيث املؤسسات مصالح على الساهرة العين بمثابة هو دقيقالت أن القول  يمكن ه وعلي      

 األدلة إيجاد من وظائفه تعددت بعدما خاصة ، منه تخلو ال املتقدمة الدول  معظم نجد ،إذ سمعتها على

 .املخاطرة من التقليل و تطبيقها على العمل و السياسات رسم إلى الغش و األخطاء واكتشاف

 ضوع:إشكالية املو  -1

 :التالية اإلشكالية طرح يمكننا ذكر ما خالل ومن
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 اقتصادية؟ مؤسسة في املبيعات على املحاسيي التدقيق عملية تتم كيف 

 تحت هذا السؤال املحوري والرئيس ي، تندرج األسئلة الفرعية:

 ما معنى التدقيق املحاسبي ؟ ومادا يشترط فيه ؟ -

 ؟ يقهتحق يمكن وكيف الداخلية الرقابة نظام هو ما -

 ما مدى أهمية التدقيق املحاسبي على املبيعات ؟ -

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في تقييم املبيعات في املؤسسة ؟ -

 فرضيات الدراسة: -2

 بناًء على التساؤالت املطروحة تم وضع الفرضيات التالية:     

التدقيق من طرف ملؤسسة بعملية تقوم ا للحصول على القوائم املالية الخالية من  األخطاء الفرضية األولى: 

 شخص منهي 

 الذي الداخلية الرقابة نظاميكون من خالل  اإلنتاجية الكفاءة من ممكن قدر أكبر تحقيقالفرضية الثانية: 

  . تنظيمية خطة يشمل على

ون يك والسرقة االختالس من املبيعات حماية أجل من الداخلية الرقابة فعالية من التأكد الفرضية الثالثة:

  .للمبيعات التدقيق الداخليعن طريق 

 أهداف الدراسة: -3

 يمكن تلخيص األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل هذا البحث فيما يلي:       

تقديم إطار نظري يحدد املفاهيم املتعلقة بالتدقيق املحاسبي و طريقة تحقيقه و تباين جودته في نجاح  -

 ،أهدافهااملؤسسة وتحقيق 

 ،املؤسسة في املبيعات وظيفة على املحاسبي التدقيق نظرة واضحة ودقيقة للقارئ حول  تقديم -
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 إظهار أهمية التدقيق املحاسبي ومدى تاتيره على وظيفة املبيعات  في املؤسسة . -

 أهمية الدراسة: -4

ة، و باعتباران تكمن أهمية الدراسة في توضيح أهمية التدقيق املحاسبي على مبيعات املؤسسة االقتصادي       

 املنشأة في بالغة أهمية لو املبيعات على املحاسبي التدقيق فإنوظيفة البيع وظيفة  فعالة في املؤسسة ، 

 وظائفها، أداء في اإلدارة كفاءة ومدى املؤسسة نجاح في تساهم التي األساسية العوامل بين من يعتبر بحيث

 .املبيعات على الداخلية الرقابة إجراءات فيما يخص  وخاصة

 أسباب ودوافع اختيار موضوع البحث:  -5

هناك عدة أسباب أدت بنا إلى اختيار معالجة املوضوع دون غيره من املواضيع، فمنها أسباب شخصية      

 وأخرى موضوعية:

 األسباب الشخصية: -

 من بين األسباب التي جعلتنا نهتم به هي:

التدقيق و مراقبة التسيير ، باعتبار دراسة هذا املوضوع طبيعة مجال التخصص الذي أنتمي إليه وهو   -

 ،من أهم محاوره

 ،الرغبة الذاتية وامليل الشخص ي ملعالجة ودراسة هذا املوضوع -

 شعوري بقدر من املسؤولية كباحث لدعم املؤسسات الجزائرية ببحوث تخص التدقيق  -

 األسباب املوضوعية: -

 املوضوع:من بين األسباب التي جعلتنا نهتم ب

 ،كون التدقيق املبيعات أحد املواضيع الهامة املرتبطة بالتدقيق املحاسبي -
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 ،نقص الدراسات في هذا املوضوع، وتغافل الكثير عنه -

محاولة تقييم دراسة ملمة ببعض الجوانب املتعلقة بموضوع البحث، وإضافتها إلى باقي الدراسات  -

 ،العلمية باملكتبة الجامعية

 ،ي لدى الكثير من املؤسسات الجزائرية بأهميته في تحقيق امليزة التنافسيةنقص الوع -

 ،محاولة إسقاط الجانب النظري على املؤسسة الجزائرية، وبالتالي إظهار الواقع الفعلي له -

 ،قد يسفر البحث عن توجيه أنظار املهتمين واملسؤولين في تسيير املؤسسات االقتصادية الجزائرية -

 .أهمية املوضوع خاصة في ظل التحوالت التي يشهدها السوق الجزائري واشتداد املنافسةالشعور ب -

 حدود الدراسة: -6

 نظرا ألهمية املوضوع واتساع حجم البحث، فإننا سنقتصر في دراسة جانبين:

 ىعل الداخلية الرقابة على التركيز مع ، املحاسبي التدقيقسنلقي الضوء على أهم حيثيات  جانب نظري: 

 .املؤسسة داخل األداء وتحسين تقييم في أهمية من لها وما املبيعات

 تسليط الضوء على واقع التدقيق املحاسبي على املبيعات  في املؤسسات الجزائرية . جانب تطبيقي:ال

 صعوبة الدراسة: -7

 تتلخص أهم الصعوبات التي واجهناها إلنجاز هذا العمل فيما يلي:

 ،جع املتخصصة ذات الصلة باملوضوع مما كلفنا جهدا ووقتا كبيراصعوبة الحصول على املرا -

صعوبة إيجاد مؤسسة للقيام بالدراسة امليدانية،  خاصة أّن طبيعة املوضوع تتطلب ذلك بهدف   -

 ،استيعاب املعارف النظرية بشكل أحسن ومطابقتها مع واقع املؤسسة االقتصادية الجزائرية

 ؤسسات أثناء إجراء املقابالت الشخصية.عدم تجاوب موظفي ومسؤولي بعض امل -
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 الدراسات السابقة: -8

من خالل عمليات البحث التي قمنا بها في بعض الجامعات الوطنية، وكذلك على شبكة االنترنت في املواقع       

املخصصة للبحوث األكاديمية عبر العالم، بغرض جمع املعلومات، وجدنا بعض الدراسات السابقة التي 

 ليها بحثنا أو تناولت بعض أجزائه، ومن بين هذه الدراسات نذكر:أشار إ

  دراسة ل "عيس ى حفيضة و بابا خويا ربيعة" بعنوان: التدقيق املحاسبي على املبيعات في مؤسسة

اقتصادية"، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر في العلوم املالية و املحاسبية ،تخصص 

 معرفة ، و أهم ما توصل إليه الباحث هو  2015  -البويرة  –اكلي محند اولحاج محاسبة و تدقيق ،جامعة 

 العملية بهذه القيام خالل اتخاذها يجب التي املبيعات على املتخذة املحاسبي التدقيق وأساليب طرق 

 شهادة لنيل مذكرة املؤسسة، سير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية املراجعة شعباني"، دراسة ل "لطفي 

 فعالية :حول  البحث إشكالية ،تدور  2004 الجزائر، أعمال، إدارة فرع االقتصادية، العلوم .في املاجيستير

 املراجعة أن : التالية النتائج إلى التوصل تم وعليها الداخلي، املراجع طرف من الداخلية الرقابة نظام تقييم

 النصائح تقديم إلى فباإلضافة لها الحاجة يزيد ما وهذا األخطاء، حدوث وتقليل منع على تعمل الداخلية

 والضياع اإلسراف من الحد إلى أيضا الداخلية املراجعة تسعى كما األخطاء، ومنع لتقليل محاولة في للمديرين

 من املسجلة األرباح زيادة وبالتالي والفعالية، الكفاءة من ويزيد األداء ويحسن املردودية من يزيد الذي الش يء

 .ؤسسةامل طرف

 املنهج املتبع: -9

          إن املنهج املتبع تحدده طبيعة املوضوع الذي نعالجه، قصد اإلحاطة بأهم جوانبه، ولذلك سنعتمد في      

التطبيقي لهذه املنهج االستقصائي   هذا البحث على املنهج الوصفي والتحليلي فيما يخص الجانبين النظري و

 علومات املختلفة وتحليل نتائجها.الدراسة، والذي يتميز بجمع امل

 منهجية الدراسة: -10
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لإلجابة عن إشكالية البحث واختبار الفرضيات، والوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة وإيضاح أهميتها،      

 وفصل تطبيقي: نظريةاقتضت الضرورة تناول املوضوع في ثالثة فصول، اثنان منها 

  يق املحاسبيلتدقأساسيات ا في الفصل األول:     

    التدقيق املحاسبي على املبيعات في املؤسسة االقتصادية وفي الفصل الثاني:     

: فهو فصل تطبيقي، والذي يشتمل على دراسة تطبيقية حول اإلشكالية املطروحة، أما الفصل الثالث     

 .والذي يضم بدوره ثالثة  مباحث 
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 تمهيد

 وتبويب وتسجيل تجميع من املحاسب انتهاء فبعدحاسبة ، مدخالت التدقيق هي مخرجات امل       

 سالمة على مدى الحكم في املدقق دور  يأتي ، املؤسسة نشاط عن الناتجة بالعمليات املتعلقة املعلومات

  .التالعبات وربما األخطاء من وخلوها العمليات هذه

التنظيمات املختلفة ملا تقدمه من  حيت تتمتع مهنة التدقيق باحترام و ثقة كل من الجهات الحكومية و 

 فحص و تقييم موضوعي ألنشطة تلك الجهات و التنظيمات 

 في وقسمناه التدقيق، ملهنة النظري  لإلطار التطرق  الفصل هذا في سنحاول  تفصيل، أكثر لدراسة     

 :مباحث ثالث إلى ذلك سبيل

 ،اإلطار املفاهيمي للتدقيق املبحث األول: 

 ،روض ومعايير التدقيق املحاسبي وأهم أنواعهاملبحث التأني: ف

 .املبحث الثالث: املدقق وتقريره النهائي
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 لتدقيق اإلطار املفاهيمي لاملبحث األول : 

 األنشطة عرفته الذي والتوسع للتطور  حتمية كنتيجة جاء وتطورها التدقيق مهنة ظهور  إن     

 من املحاسبي التدقيق أهداف يرت ت املعطيات ههذ ظل وفي اإلدارة عن امللكية وانفصال االقتصادية

 املالية القوائم وسالمة صدق مدى عن املحايد الفني الرأي إبداء إلى والتالعبات األخطاء اكتشاف

 ذات لألطراف والفحص التدقيق عملية نتائج وإيصال للمؤسسة

 .املصلحة

 املطلب األول : التطور التاريخي للتدقيق 

 قادر فرد كل فكان املهمةبهده  يقومون  أشخاص حتى أو التدقيق إلى حاجة هناك تكن لم البداية في      

 نتيجة أنذاك كانت التي التجارية العمليات وصغر الصفقات لقلة نظرا بنفسه يتفقد أعماله أن على

 وأخذ التدقيق ظهر البشرية، الحياة مراحل ملختلف والسياس ي واالجتماعي واالقتصادي الفكري  للتطور 

 .اليوم عليه هو ما إلى وصل حتى التطور  يف

 كانت أخرى  جهة ومن جهة، من منها املتوخاة األهداف رهينة كانت للمراجعة املتالحقة التطورات إن

 حركة عرفتها التي الكبيرة والتغيرات تتماش ى جعلها بغية النظري  الجانب من للتطوير املستر البحث نتيجة

 وجه على االقتصادية والتي شهدتها  املؤسسات عام، بشكل عالميال واالقتصاد العاملية، التجارة

 1 الخصوص

 :للمراجعة التاريخية املراحل مختلف بين فيه نميز جدول  سنورد وعلية

 للتدقيق التاريخي التطور  :( 01-01) رقم الجدول 

                                                             
  05ص ،  2000األردن، للنشر، وائل دار ،والعلمية النظرية الناحية الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 1
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 أهداف املراجعة املراجع  األمر باملراجعة  املدة

 امليالد قبل 2000 من

 ديميال  1700 إلى

 ،                    امللك

 إمبراطورية الكنيسة، 

                   الحكومة

 على السارق  معاقبة كاتب الدين، رجل

 حماية األموال، اختالس

 األموال

 املحاكم الحكومة، م 1850م إلى  1700من 

 التجارية

 واملساهمين

 ومعاقبة الغش منع املحاسب

 فعلية،

 األصول  حماية

 في منهي شخص والساهمين الحكومة م 1900 إلى م 1850 من

 أو القانون  املحاسبة

وتأكيد  الغش تجنب

 مصداقية امليزانية 

 املراجعة في منهي شخص واملساهمين الحكومة، م 1940 إلى م 1900 من

 واملحاسبة

 األخطاء تجنب

 على والغش،الشهادة

 القوائم مصداقية

 املالية

 البنوك الحكومة، م 1970 إلى م 1940 من

 واملساهمين

 املراجعة في منهي شخص

 واملحاسبة

 صدق على الشهادة

 املالية القوائم وسالمة

 التاريخية

  م 1990 إلى م 1970 من

 أخرى  هيئات الحكومة،

 ومساهمين

 املراجعة في منهي شخص

 واالستشارة واملحاسبة

 نوعية على الشهادة

 واحترام الرقابة نظام

 املحاسبية املعايير

 املراجعة يرومعاي
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 أخرى  هيئات الحكومة، م 1990 من ابتداءا

 واملساهمين

 املراجعة في منهي شخص

 واملحاسبة

 الصورة على الشهادة

 للحسابات صادقة

 في الرقابة نظام ونوعية

 ضد املعايير احترام ظل

 العالمي الغش

 النظري  طاراإل  الحسابات وتدقيق املراجعة صديقي، مسعود طواهر، التوهامي محمد :املصدر

 08_ 07 ص ص ، 2006 الجزائر 3 ط الجامعية، املطبوعات ديوان التطبيقية، واملمارسات

 تقديم بغرض والغش، الخطأ اكتشاف هو التدقيق، عملية من الهدف أن نستنتج الجدول  خالل من        

 من وخالية املالي املركز عدالة تبين املحاسبية البيانات إذا فيما واملحايد املستقل املدقق تقرير

 .االختالسات

 املطلب الثاني : مفهوم التدقيق.

لقد تعددت الجوانب التي تم التطرق إليها في تعار يف التدقيق، و هذا باختالف الهيئات واألطراف   

الصادرة عنها. و رغم اإلختالف الشكلي بين هذه املفاهيم، إال أنها تصب في نفس الهدف. و ننكر أهم هذه 

 :1فيما يلي عاريفتال

للتدقيق كما يلي:  associator accounting Americanجاء تعريف جمعية املحاسبة األمريكية  .1

" التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية لجمع ولتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج 

 املقررة املعايير و النتائج ههذ بين والتطابقصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق قتاألنشطة واألحداث اال

 "املراجعة  بنتائج املعنية األطراف وتبليغ ،

                                                             
 العلوم في املاجيستر شهادة لنيل مذكرة ،الجزائر في تطبيقها إمكانية ومدى الدولية املعايير منظور  من املحاسيي التدقيق مازون، أمين محمد 1

 4 ص ، 2010 الجزائر، ،3 الجزائر جامعة وتدقيق، محاسبة التجارية، فرع
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ألجل  منظمة إجراءات " :أنه على املحاسبي التدقيق األمريكيين املحاسبين إتحاد عرف كما .2

 ، موضوعية بصورة تقييمها و  واألحداث االقتصادية باألرصدة أو باإلقرارات املتعلقة األدلة على الحصول 

 1املستفيدين" إلى النتائج وإيصال،  معين مقياس و اإلقرارات هذه بين العالقة درجة دلتحدي

 يلي: ما إستخالص يمكن ، التعريفيين خالل من

 .عملية التدقيق عملية منظمة، وبالتالي فهي قائمة على مخطط مسبق -

حول عدالة  يشترط في عملية التدقيق جمع أدلة وقرائن إثبات ، يبني املدقق رأيه من خاللها -

 القوائم املالية من عدمها.

 .أن يلتزم املدقق الحياد في جمعه لألدلة ، أي أن تتم بصفة موضوعية بعيدة عن كل تحيز -

يعتبر  أن تتعدى عملية الفحص املعلومات املقدمة في القوائم إلى فحص النظام املحاسبي، الذي  -

 املصدر لهذه املعلومات.

 أيه حول مصداقية القوائم املالية لصالح األطراف الطالبة له.إيصال املدقق لتقرير، يتضمن ر  -

منظم  بأسلوب وبناء صارم تقني إختبار ":أنه على للتدقيق Bonnault et germondتعريف  جاء .3

 املقدمة املالية املعلومات ومصداقية نوعية على معلل رأي إعطاء بغية ، مستقل و مؤهل منهي طرف من

 مدى وعلى ، كل الظروف في املعلومات هذه إعداد في الواجبات احترام دىم وعلى ، املؤسسة طرف من

 الصادقة للصورة املعلومات هذه تمثيل مدى في بها املعمول  املحاسبية واملبادئ والقوانين القواعد احترام

 2املؤسسة ونتائج املالية وللوضعية

 فحص " التدقيق فإن ، لفرنس يا املعتمدين واملحاسبين املحاسبين الخبراء مصف تعريف على بناء .4

 ملؤسسة النتائج حسابات وجدول  امليزانية ومصداقية إنتظام حول  رأي إلبداء ، ومستقل مؤهل منهي من

 "ما

                                                             
 .20،ص2006األردن، نشر،لل وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل ، التميمي هادي  1
 5مازون مرجع سبق دكره ص  أمين محمد 2
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 :يلي ما استخالص يمكن والرابع الثالث التعريفين على بناء

 .  املالية للمعلومات بناء انتقادي فحص هو التدقيق -

 . االستقاللية عنصر املدقق شخص في يشترط ، الكفاءة عنصر إلى إضافة -

 . األدلة من مجموعة يتضمن أن أي ، معلال يكون  املدقق هذا رأي -

 .املحاسبية واملبادئ بالقوانين التقيد من املدقق يتأكد أن -

 :أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة يمكن بالتالي

 املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد ، ومستقل محترف شخص به يقوم ، مخطط انتقادي فحص"

 محايد فني برأي املدقق خالله من يدلي ، املحاسبي النظام وكذا املؤسسة طرف من املقدمة املالية

 " .تقرير في إثبات وقرائن بأدلة مدعم وموضوعي

 1 :هي أساسية نقاط ثالث على ركزت أنها السابقة التعاريف من نالحظ كما

 تم التي العمليات وسالمة صحة من للتأكد ، والسجالت البيانات فحص به يقصد : الفحص

 بنشاط الخاصة اإلقتصادية لألحداث النقدي أو الكمي القياس فحص أي ، وتبويبها ، تحليلها ، تسجيلها

 املؤسسة

 السليم للتعبير كأداة اإلداري  للنظام الفرعية األنظمة نتائج صالحية مدى على الحكم به يقصد : التحقيق

 .معينة زمنية فترة في للمؤسسة الحقيقية للوضعية املالي املركز تمثيل مدى وعلى ، ؤسسةامل لواقع

 إبداء من املدقق تمكين خاللهما من ينتظر ، مترابطتان عمليتان والتحقيق الفحص أن إلى نشير

                                                             
 والعلوم الحقوق  كلية ، األول  العدد ، الباحث مجلة ، الجزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري  التأهيل إستراتيجية في املراجعة دور  ، صديقي مسعود  1

 .65،ص2000، ورقلة جامعة ، االقتصادية
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 صحيحة صورة انعكاس إلى أدت االقتصادية لألحداث القياس عملية كانت إذا فيما ، محايد فني رأي

 . الحقيقي املؤسسة ومركز لنتيجة وسليمة

 كانت سواء ، املعنية األطراف إلى يقدم تقرير شكل في والتحقيق الفحص نتائج بلورة به يقصد : التقرير

 .وثمرته التدقيق من األخيرة العملية هو التقرير بأن نقول  أن ونستطيع ، خارجها أو املؤسسة داخل

 دقيق املحاسيي أهداف و أهمية الت: املطلب الثالث

 .التدقيق أهداف:األول  الفرع    

   (1) هناك نوعين من األهداف: أهداف تقليدية, وأخرى حديثة أو متطورة

 : بدورها تتفرع إلى:األهداف التقليدية .1

  :أهداف رئيسية 

 التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية املثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد عليها .  -

 ء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املالي.إبدا -

 :أهداف فرعية 

 ـ اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش.

 ـ تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك.

 اسات اإلدارية واتخاذ القرارات حاضرا أومستقبال.ـ اعتماد اإلدارة عليها في تقرير ورسم السي

 ـ طمأنة مستخدمي القوائم املالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة الستثماراتهم.

                                                             
 11ص  1998يل محمود الرفاعي ، األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات دار املستقبل  األردن  خالد راغب الخطيب ، خل 1
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 ـ معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.

 ـ تقديم التقارير املختلفة ومأل االستمارات للهيئات الحكومية ملساعدة املدقق.

 ف الحديثة املتطورة:األهدا .2

مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق األهداف وتحديد االنحرافات وأسبابها وطرق  -

 معالجتها.

 تقييم نتائج األعمال ووفقا للنتائج املرسومة. -

 تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط.  -

 اهية ألفراد املجتمع.    تحقيق أقص ى قدر ممكن من الرف  -

  كما أنه هناك أهداف أخرى 

التأكد من صحة القيود املحاسبية أي خلوها من الخطأ أو التزوير، والعمل على استكمال   -

 املستندات املثبتة لصحة العمليات واملؤيدة للقيود الدفترية.

فنية سواء املعتمدة أو التأكد من صحة عمل الحسابات الختامية وخلوها من األخطاء الحسابية وال  -

 غيرها نتيجة اإلهمال أو التقصير.

دراسة النظم املتبعة في أداء العمليات ذات املغزى املالي واإلجراءات الخاصة بها ألن مراجعة  -

 الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم.

 ر منها: ومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة يمكن استخراج أهداف عملية وميدانية نذك

 : الشمولية: أوال



 أساسيات حول التدقيق املحاسيي               :             الفصل األول 
 

 
14 

نقصد بهذا املعيار أن كل العمليات التي حققتها املؤسسة مترجمة في الوثائق والكشوف املالية أي أن كل 

عملية قد تم تسجيلها وتقيدها عند حدوثها في وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها محاسبيا، عدم 

 تحقيق مبدأ الشمولية للتسجيالت املحاسبية. وجود هذه الوثيقة األولية يجعل من املستحيل 

 : الوجود :ثانيا

هو أن كل العمليات املسجلة لها وجود مالي ونقصد بمبدأ الوجود أن كل العناصر املادية في املؤسسة ) 

استثمارات، مخزونات ( لديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر األخرى )الديون ، النفقات، اإليرادات ( 

جع أيضا من وجودها أي من وساقعيتها بحيث ال تمثل حقوقا أو ديوانا أو إيرادات أو نفقات يتأكد املرا

 وهمية.

 : امللكية: ثالثا

نقصد بمبدأ امللكية أن كل األصول التي تظهر في امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند قانوني 

لمؤسسة لكنها موجودة في الخارج قد تم يثبت تلك امللكية بحيث لم تدمج لألصول عناصر ليس ملكا ل

تسجيلها أيضا، تعتبر كل الحقوق التي ليست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج امليزانية والبد أن تقيد في 

دفاتر خاصة تبين طبيعتها، هذا بحيث إذ لم تكن امللكية للمؤسسة ال يحق لها تسجيلها في الوثائق 

 حة امللكية وذلك بوجود مستند قانوني.املحاسبية ومن حق املراجع التأكد من ص

 : التقييـمرابعا 

معنى هذا املبدأ هو أن كل العمليات التي تمت قد تم تقيمها طبقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها وأن 

 عملية التقييم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى.

 : التسجيل املحاسبي   خامسا
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ت قد تم جمعها بطريقة صحيحة كما تم تسجيلها وتركيزها باحترام نقصد بهذا املبدأ أن كل العمليا

املبادئ املحاسبية املتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إلى أخرى، ونقصد بالتسجيل أن كل 

 العمليات سجلت أي أدرجنا فيها ما يجب . 

 (1)التاليةوأخيرا نتطرق إلي تطور دور وأهداف التدقيق   تاريخيا من خالل النقاط  

م كان الهدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس و األخطاء ،ولذلك كان التدقيق 1900ـ قبل عام 

 التفصيلي وال وجود لنظام الرقابة الداخلية .   

م: كان الهدف من التدقيق تحديد مدى صحة وسالمة املركز املالي باإلضافة إلى 1940م إلى 1905ـ من 

 ألخطاء ولذلك بدأ االهتمام بالرقابة الداخلية.اكتشاف التالعب وا

م: كان الهدف من التدقيق تحديد مدى سالمة املركز املالي وصحته وتم التحول نحو 1960م إلى 1940ـ من 

 التدقيق االختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية.  

 م حتى اآلن: أضيفت أهداف عديدة 1960ـ من 

راقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حقق من أهداف، ودراسة األسباب التي حالت دون م -     

 الوصول إلى األهداف املحددة.

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى األهداف املسطرة. -     

 ـ تحقيق أقص ى قدر من الرفاهية ألفراد املجتمع.     

 يق أقص ي كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط. القضاء علي اإلسراف من خالل تحق -    

 تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق علي العميل أو املنشآت محل -    

                                                             
 9، 8ص ص  2000، األردن ، الصفاء دار ،  1الطبعة ، الحسابات لتدقيق الحديث املدخل ، جمعة حلمي احمد 1
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 .التدقيق أهمية :الثاني الفرع

 تكان سواء املؤسسة مع مصلحة ذات كثيرة جهات تخدم وسيلة كونه في تتمثل التدقيق أهمية إن       

ة خطط ورسم قرارات إلتخاذ املحاسبية البيانات على كبير حد إلى تعتمد إذ ، خارجية أو داخلية أطرافا

 :نجد التدقيق من املستفيدين بين ومن مستقبلية،

 إدارة املؤسسة: .1

 لتحقيق املستقبلي التخطيط عملية في خاصة كبير بشكل التدقيق على املؤسسة إدارة تعتمد          

 ويزيد الثقة من كبيرة درجة سيمنحها قوائمها على املدقق مصادقة فإن وبالتالي ، مسبقا ملسطرةا أهدافها

 . اإلدارة مجلس أعضاء أداء مستوى  على الحكم مفتاح يعتبر كما ، عليها اإلعتماد نسبة من

 املالك واملساهمين: .2

 أهمية من عزز  املالك عن ارةاإلد وإنفصال اإلقليمي اإلمتداد ذات املساهمة شركات ظهور  إن         

 ، وتالعبات إختالس حدوث ومنع املساهمين ألموال األمثل التسيير يضمن طرف من بد ال فكان ، التدقيق

 .ممكن عائد أكبر لهم يضمن جدد مستثمرين جلب في يساهم الحسابات مدقق تقرير أن كما

 الدائنين واملوردين: .3

 املالي املركز ملعرفة بتحليلها ويقومون  ، املالية القوائم وسالمة صحةب املدقق تقرير على هؤالء يعتمد        

 لدى لحقوقهم تحصيلهم لهم يضمن ما ، املؤسسة لدى السيولة درجة باإللتزام وكذا الوفاء على والقدرة

 1 .املؤسسة

 الزبائن : .4

 عند وخاصة ، اديةاإلقتص الوحدة إستمرارية بمعرفة ينحصر باملعلومات الشريحة هذه إهتمام         

 املواد أو للبضاعة وأساس ي رئيس ي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، األجل طويلة بمعامالت معها إرتباطهم

 1 .األولية
                                                             

  12ص األردن، ، املستقبل دار ، الحسابات تدقيقل والعملية العلمية األصول  ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد 1
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 العاملين : .5

 أنهم كما ، عملهم أرباب وربحية بإستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون  لهم املماثلة واملجموعات هم       

 وتوفر التقاعد ومنافع مكافآتهم دفع على املشروعات قدرة تقييم من تمكنهم التي باملعلومات مهتمون 

 .العمل فرص

 البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى: .6

 ، املالية املؤسسات من القروض إلى املؤسسات تلجأ ، مالي عسر ملواجهة أو نشاطاتها توسيع بغرض        

 في وتعود ، مستقبال السداد على املؤسسات لقدرة معرفتهاو  الخطر درجة معرفة عليها األخيرة هذه أن غير

 . للمؤسسة املالي للمركز وتمثيلها املالية القوائم صدق يؤكد الذي الحسابات مدقق تقرير إلى ذلك

 الهيئات الحكومية: .7

 من العديد في املشروعات تصدرها التي البيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد       

 فرض أو للدولة قتصادية اإل السياسات رسم أو اإلقتصادي النشاط راقبةم منها ، األغراض

 للمحاسبين الدولي اإلتحاد لجنة بينت وقد . وسليمة واقعية بيانات على تعتمد جميعا وهذه ، الضرائب

 :في تكون  ) العامة التدقيق )املصلحة أهمية أن 2002 عام املعايير إصدار عند

 ارية السليمة ، يساعد في وضع القرارات اإلد -

 يساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضريبي ، -

 2إستغالل موارد املؤسسات بكفاءة وفعالية . -

 املبحث الثاني : فروض ومعايير التدقيق املحاسيي وأهم أنواعه

                                                                                                                                                                                              
 املعهد ، املالية القوائم مستخدمي احتياجات تلبية في ومسؤوليته الحسابات مراقب دور  حول  دراسة ، القريش ي رشيد إياد ، الجعفري  نجم الصمد عبد 1

 2006 ، بغداد جامعة ، القانونيين للمحاسبين العربي
  12ص ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول  ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد 2
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 تسبق التيو املبادئ   األفكار قوامها على تبنى افتراضات مجموعة أساس على التدقيق  تقوم عمليةإن       

 ، هذه الوظيفة بها تمارس التي الكيفية تحكم املعايير من مجموعة من بدورها تخلو وال ، التحليل عملية

 ، باإلضافة على إن لعملية التدقيق أنواع  عديدة .  للمدقق املنهي األداء مستوى  على للحكم وسيلة وتعتبر

 أهم أنواعه  إلى باإلضافة ، معاييره التدقيق، فروض بتقديم املبحث هذا خالل من سنقوم      

 

 املطلب األول : فروض التدقيق املحاسيي

 تكون  حتى التحليل عملية إطار في األفكار أساسها على تبنى ، مسبقة معتقدات عن عبارة هي الفروض     

 من على مجموعة تتوفر نأ يجب األخرى  هي ، التدقيق مشكلة حل إطار وفي . مبسطة و ممنهجة

 1:كاآلتي هي و ، لها شاملة نظرية إليجاد اإلفتراضات

 قابلية البيانات املالية للفحص ، -

 عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة كل من املدقق و اإلدارة ،  -

 خلو القوائم املالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية ،  -

 بة الداخلية ، يلغي إحتمال حدوث األخطاء ، وجود نظام سليم للرقا -

التطبيق املناسب ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها ، يؤدي إلى سالمة تمثيل ا لقوائم املالية للمركز  -

 املالي ونتائج األعمال،

العناصر واملفردات التي كانت صحيحة في املاض ي سوف تكون كذلك في املستقبل ، ما لم يوجد  -

 ذلك ، الدليل على عكس

عند فحص البيانات املالية لغرض إبداء الرأي الفني املحايد ، فإن الم دقق عليه أن يتصرف  ويعمل  -

                                                             
 25،26ص،ص ،  2004، مصر ، الجامعية الدار ، )والعملية العلمية ) األسس ةاملراجع أسس ، وآخرون ، الصبان سمير محمد ، الصحن الفتاح عبد 1
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 كمدقق فقط ،

 القوانين املهنية تفرض على املدقق إلتزامات مهنية عليه أن يلتزم بها . -

 :التدقيق لفرضيات مختصر شرح يلي فيما

 قابلية البيانات للفحص .1

 ذلك ، الفرضية هذه على قائمة تدقيق ال فعملية املالية، القوائم تحتويه مما لتأكدا إمكانية هذا يعني  

 هذا وينبع . املالية البيانات على إلطالع ا في املطلقة الحرية على يتوفر أن بمهمته املدقق لقيام يشترط أنه

 :1في تتمثل املعايير فهذه  .املحاسبية البيانات لتقييم املستخدمة املعايير من الفرض

 يعني ضرورة مالءمة املعلومات املحاسبية إلحتياجات املستخدمين املحتملين ، وإرتباطها    :املالئمة -

 باألحداث التي تعبر عنها.

معنى ذلك أنه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص املعلومات نفسها، فإنهما ال بد  : القابلية للفحص -

 جب التوصل إليها .يصال إلى املقاييس أو النتائج نفسها التي ي أن

 : بمعنى تسجيل الحقائق بطريقة عادلة و موضوعية . البعد عن التحيز -

 : هي خاصية يجب أن تتحلى بها املعلومات املحاسبية .القابلة للقياس الكمي -

 عدم وجود سعارض حتمي بين مصلحة كل من املدقق واإلدارة. .2

 أخرى  جهة من االقتصادية الوحدة إدارة و جهة نم املدقق بين املصالح في تعارض وجود عدم يفترض        

 و بسرعة التدقيق عملية إنجاز على يساعد الطرفين بين التعاون  من قدر وجود ضمنا يعني ما وهو ،

 .بسهولة

 خلو القوائم املالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية. .3

                                                             
  26ص نفسه ، مرجع 1
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 وبالتالي ، املالية القوائم خالل من األخطاء اكتشاف املدقق نبإمكا يكون  ال قد تواطؤ حدوث حالة في      

 أخرى  اختبارات خالل من التالعبات تلك يكتشف لعله املنهي الشك نزعة على يحافظ أن املدقق على

 .موسعة

 الفرع الرابع:وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يلغي احتمال حدوث أخطاء. .4

 إمكانية وبالتالي املالية، البيانات دقة من يعزز  قد سليم داخلية رقابة منظا وجود أن الفرض هذا يعني       

 .الشامل من بدال االختباري  التدقيق على االعتماد

 التطبيق املناسب ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها يؤدي لقوائم مالية سليمة. .5

 القوائم تمثيل سالمة مدى من دالتأك سيعزز  املحاسبية باملبادئ عمله في املدقق استرشاد أن أي        

 املدقق سيصدرها التي األحكام فإن ، املبادئ هذه قصور  أو غياب حالة وفي ، األعمال لنتائج املالية

 .موضوعية تبريرات ودون  كبير حد إلى شخصية ستكون 

 العناصر واملفردات التي كانت صحيحة في املاض ي ستكون كذلك في املستقبل. .6

 إذا أنه يعني وهذا . املشروع إستمرار فرض وهو ، املحاسبة فروض أحد من مدمست الفرض هذا       

 إستمرار يفترض ه فإن ، الداخلية الرقابة نظام سالمة على وقوفه وكذا رشيدة اإلدارة أن للمدقق اتضح

 مالحظته أو التالعبات إلى اإلدارة ميول  أي ، ذلك عكس للمدقق اتضح وإذا . املستقبل في كذلك الوضع

 1.مستقبال اإلعتبار بعين ذلك وأخذ الحرص عليه وجب ، الداخلية الرقابة نظام مستوى  على لضعف

 

 

 مراقب الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط. .7

                                                             
  30ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ، الصبان يرسم محمد ، الصحن الفتاح عبد 1
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 يلتزم أن عليه فإن ، املالية القوائم مصداقية حول  رأيه إبداء الحسابات مراقب من الطلب حالة في      

 .أخرى  بخدمات قيامه إمكانية رغم ، له املوكلة املهمة إطار في بذلك

 القوانين املهنية تفرض على املدقق إلتزامات مهنية عليه أن يلتزم بها. .8

 مركز يفرضها والتي عمالئه إتجاه بها اإللتزام املدقق على التي املسؤوليات مجموع إلى الفرض هذا يتطرق 

 1.الحسابات مراقب

 املطلب الثاني : معايير التدقيق املحاسيي

تعتبر معايير التدقيق املبادئ التي تحكم أية عملية تدقيق  وبالتالي فهي اإلطار العام الذي من خالله       

يقوم املراجع باستخدام اإلجراءات للوصول لألهداف الواجب تحقيقها، وفي هذا اإلطار سوف نميز بين 

 :ثالثة أقسام أساسية من املعايير املتعارف عليها في مجال التدقيق 

 فرع األول : املعايير العامة ال

و تتعلق هذه املعايير بالتكوين العلمي و العملي للشخص املسندة إليه مهمة القيام بعملية املراجعة بحيث 

يجب ان يكون منهي ملم بإجراءات املراجعة لذلك يطلق عليها إسم املعايير العام أو الشخصية و هي في حد 

 2ذاتها تنقسم إلى ثالثة جوانب :

 تدريب و الكفاءة ) التأهيل العلمي و العملي ( :ال -1

يتعين أن يتم أداء املهمة عن طريق أفراد لديهم تدريب فني كافي و كفاية كمراجعين ، و يالحظ أن 

املعيار لم يحدد بدقة ما الذي يشكل التدريب و الكفاية حيث أن معيار الكفاية تتطور و تتغير كلما تغيرت 

املراجعون أنشطة و صناعة العميل ، كما يجب أن يكونوا مؤهلين على إستخدام البيئة ، يجب أن يتفهم 

                                                             
  30ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ، الصبان سمير محمد ، الصحن الفتاح عبد 1
 . 15-14، ص ص 2005أمين السيد أحمد لطفي ، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة ، الدار الجامعية ، القاهرة  -2
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األساليب التكنولوجيا املتطورة و التي تتغير بشكل دائم ، و يجب أن يكون قادرا على حسم املشاكل 

املحاسبية املعقدة و عمل أحكام عن مالئمة املعالجات املحاسبية ، كما يجب أن يكون املراجعين قادرين 

على إختيار و تطبيق إجراءات املراجعة التي سوف تكون ذات كفاءة و التي يكون لها إحتمال مرتفع لكشف 

التحريفات الجوهرية ، و يتطلب ذلك وجود أكثر من مجرد معرفة تفصيلية للقواعد حيث يجب على 

ديد أكثر املعالجات املراجعين أن يكونوا قادرين أيضا على تحليل املشكلة وإستخدام الحكم املنهي في تح

 املحاسبية .

 اإلستقاللية : -2

غالبا يشار إلى االستقالل على أنه حجز الزاوية للمراجعة فبدون االستقالل فإن قيمة وظيفة تصديق 

املراجعين ستكون ال شيئ ، إن املراجعين ال يجب أن يكونوا مستقلين فقط في اتجاههم الذهني عند أدائهم 

حيث يتعين أن يكون إستقاللهم  عن العميل مدركا عن طريق ( ل في الحقيقة اإلستقال) عملية املراجعة 

، و يتطلب اإلستقالل املوضوعية و التحرر من التحيز ، فعند جمع ( اإلستقالل في املظهر ) املستخدمين 

لطرق أدلة اإلثبات و تقييم عدالة القوائم املالية يجب أال يتحيز املراجع سواء تجاه مصلحة العميل أو ا

 .الثالث 

 العناية املهنية الواجبة:  -3

يتوقع الجمهور أن املراجع سيؤدي عملية املراجعة بمهارة وعناية مهنية مرتفعة ، إن إتباع معايير 

املراجعة املتعارف عليها يمثل أحد املقاييس املرجعية للعناية املهنية الواجبة ، و مع ذلك فإن إتباع تلك 

افيا ، فإذا كان قام الشخص الحريص بشكل معقول بعمل الكثير على سبيل املثال املعايير ال يعتبر دائما ك

التحقق من الوجود املحتمل للغش فسوف يتم تحديدها أيضا عن طريق اإلحالة ملا إذا كان شخص معين 

 بمهارات مماثلة في موقف مماثل سيؤدي عملية املراجعة بنفس الكيفية كمراجع .

 لعمل امليدانيالفرع الثاني : معايير ا
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 1تتعلق أساسا بكيفية التخطيط للمهنة وتنفيذها بالفعالية الالزمة، وتشمل الجوانب اآلتية :

 يجب أن يخطط العمل امليداني تخطيطا مناسبا ودقيقا، -

يجب دراسة وتقديم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل وواف، حتى يمكن تقرير اإلعتماد عليه،  -

 ت الالزمة عند تطبيق إجراءات املراجعة ،وتحديد نوعية االختبارا

يجب الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة، بغرض تكوين أساس مناسـب إلبداء الرأي حول  -

 القوائم املالية.

 2و فيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من هذه القواعد :

 :  التخطيط و اإلشراف -1

دقيق يوفر تنظيما صحيحا في مكتب املدقق و هنا يفترض أن يكون التخطيط السديد العائد ملهمة الت

بين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل ، كلما زاد عند األفراد القائمين على عملية التدقيق كلما 

زادت الحاجة إلى دقة تحديد السلطات و املسؤوليات ، هذا كما يجب أن تجرى كل عملية لتدقيق 

ية ، أو بإشراف أحد الشركاء أو أي شخص آخر أسندت إليه بإشراف صاحب املكتب في حالة امللكية الفرد

سلطة الشريك و مسؤولياته     و تظل املسؤولية على عاتق صاحب املكتب الفردي أو الشريك في تأمين 

القدر الكافي من املراجعة للعمل الذي يقوم به مرؤوسوه تحت إدارته ، كما أن عليه التوقيع على جميع 

التي تشكل تعبيرا عن رأي مدقق الحسابات ، أو تكليف غيره بتوقيعها مع اإلبقاء على التقارير و الرسائل 

 مسؤوليته .

 :الضبط الداخلي  -2

                                                             
ام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية عزوز ميلود، دور املراجعة في تقيم أداء نظ -1

 .32,ص2006/2007بسكرة,مذكرة ماجيستير في علوم التسيير ,جامعة سكيكدة, 
 .81-79، ص ص  2000خالد أمين عبد هللا ، علم تدقيق الحسابات ، دار وائل عمان األردن طبعة األولى  -2
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هنا يجب على املدقق دراسة النظام املطبق وتقييمه و ذلك ليحدد نطاق عملية التدقيق و مدى  

د النطاق عائد لتقدير املدقق و اإلختبارات التي يجب أن تقتصر عليها عملية تقدير الحسابات، و إن تحدي

حكمه الشخص ي ، و أما تقدير كفاية نظام الضبط الداخلي فيتطلب معرفة اإلجراءات و األساليب 

املطبقة فعال و حسب الخطة املرسومة لها ، و يتعذر في بداية التدقيق أن تحدد بصورة كاملة درجة الثقة 

ير مدى اإلختبارت التي يجب أن تقتصر عليها التي يمكن وضعها في نظام الضبط الداخلي عند تقر 

إجراءات التدقيق ، إذ أن هذه الثقة تكون مبنية على فروض ال تؤديها اإلختبارات التي يجريها املدقق 

الخارجي فيما بعد بل قد تكشف هذه اإلختبارات عن أن الحالة تختلف عما وصف له في البداية ، وهذا 

برنامج التدقيق و تنقيحه ألن اإلختبارات أثبتت عدم صحة الفروض بدوره قد يقتض ي إعادة النظر في 

األولية التي بنى عليها املدقق برنامجه األصلي ، و قد يؤدي هذا التنقيح إلى توسيع نطاق إختبارات التدقيق 

 أو تعديل التركيز من مرحلة التدقيق إلى غيرها أو تعديل مواعيد إجراءات التدقيق .

 :باتأدلة و قرائن اإلث -3

هنا يجب التوصل إلى عناصر إثبات جديرة بالثقة عن طريق املعاينة و املالحظة و التحريات و املصادقات 

 و غيرها ويمكن تقسيم هذه األلة و القرائن بوجه عام إلى فئتين ) داخلية ، خارجية( :

الشيكات و هذا النوع األول كل ما هو موجود داخل املشروع مثل دفاتير الحسابات و الداخلية : -

مستندات القيد و أوامر الشحن و طلبات البضائع و بطاقات العمل و قوائم حسابات البنوك و 

العقود و ملفات حفظ الرسائل و محاضر جلسات مجلس اإلدارة أو الهيئات العمومية للمساهمين 

 ومختلف اللجان .

ع أو املالحظة  اإلستفسارات التي : تشمل املصادقات من العمالء و املوردين، و نتائج اإلطال  الخارجية -

تجرى خارج املشروع تحت تدقيق و تستخدم املعلومات التي تستخلص من هذه املصادر في تأييد 

البيانات الداخلية وتعزيزها، و من األمثلة أيضا على املستندات الخارجية باإلضافة إلى مصادقات 
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ائم أسعار البضاعة و السجالت الحكومية و الصادرة عن املدينين أو الدائنين رسائل املحامين و قو 

 القوانين و األنظمة التي تخضع لها املؤسسة التي تجري تدقيق حساباتها .

و يمض ي املدقق معظم وقته في الحصول على البيانات الحسابية )ادلة و قرائن( يستطيع ان يبني رأيه  

برته و تقديره املنهي، و هنا يجب الفحص عليها ، و يجب عليه تقييم تلك األدلة و البيانات على أساس خ

بقصد الحكم على صحة تلك البيانات املؤيدة للعمليات املسجلة في الدفاتر أو ألرصدة الحسابات و يجب 

أن تكون القرائن و األدلة التي يقوم بها املدقق بجمعها مالئمة أوال وكافية ثانيا ، و القرائن املالئمة هي تلك 

تباطا وثيقا بموضوع التدقيق وأن الوسيلة املستعملة في جمع تلك األدلة متناسبة التي تكون مرتبطة ار 

 أيضا ، أما كفاية األدلة          و البيانات فذلك عائد لتقدير املدقق و حكمه الشخص ي .

 الفرع الثالث: معايير إعداد التقرير

آخر معيار يجب اإللتزام به ، إذ يعتبر معيار إبداء الرأي من طرف املراجع القائم بعملية املراجعة 

ينبغي أن يوضح ويشير في التقرير املقدم وبكل صراحة عن رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم املالية 

الختامية على املركز املالي الحقيقي للمؤسسة ، وذلك من خالل العناصر التالية، اإللتزام باالستمرار في 

ن سنة إلى أخرى ، و في حالة العكس يجب على اإلدارة تقديم تطبيق الطرق املحاسبية املطبقة م

الحسابات األخرى طبقا للطرق السالفة التطبيق و الجديدة من جهة ،و من جهة أخرى تحديد الفرق 

 الناتج عن التغير .

 مدى سالمة مسار املعالجة املحاسبية للبيانات ، -

 مدى إحترام املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما، -

تقديم إيضاحات كافية من املسيرين حول القوائم املالية و كل الوثائق املتضمنة للمعلومات  -

 املحاسبية في نهاية كل دورة،

 على املراجع أن يبدي رأي فني محايد على مسار عملية املراجعة وأن يختار نوع التقرير املقابل لذلك، -
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ا أهمية كبيرة إذ يكون ذلك بإستعمال على املراجع تقليل الخطر الخاص ما يتعلق منه بعنصر ذ -

 برنامج للرقابة موجه لكشف مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة .

 املطلب الثالث: أنواع التدقيق املحاسيي

 من يغير ال ذلك أن إال ، منها إليه ينظر التي والزاوية تختلف ، املحاسبي للتدقيق عديدة أنواع هناك        

 التالي : النحو على التدقيق أنواع بدراسة وسنقوم . التدقيق يةعمل جوهر

 ، اإللزام حيث من .1

  اإلختبارات( ، الفحص )حجم مدى حيث من .2

  ، التدقيق عملية توقيت حيث من .3

  ، التدقيق عملية نطاق حيث من .4

 . التدقيق بعملية القائم حيث من .5

 :في يتمثل :القانوني اإللزام حيث من .1

 وغالبا السائدة والتشريعات للقوانين وفقا املؤسسة به تلزم الذي التدقيق هو :اإللزامي التدقيق 1-1

 أهم ومن املساهمة، املؤسسات لعمل املنظمة القوانين ذلك ومثال بالتدقيق القانوني، يسمى ما

 املؤسسة حسابات تدقيق يتولى مدقق حسابات تعيين ضرورة القوانين هذه عليه تنص ما

  1اميةالخت املالية وقوائمها

 أو قانوني إلزام دون  يتم اختياري  تدقيق هو التعاقدي التدقيق :(اإللزامي )التعاقدي غير التدقيق  1-2

 من النوع هذا في يجوز  املصلحة، ذات األطراف أو املؤسسة ألصحاب اعتماده أمر ويرجع معينة الئحة

 .معينة أهداف حقيقلت الحسابات ومدقق العامة الجمعية بين التدقيق مجال تحديد التدقيق

                                                             
 الجامعية، املعرفة دار العملي، التطبيق مشاكل والقواعد، املعايير النظري، اإلطار والتدقيق، املراجعة وقواعد أصول  سرايا، السيد محمد-  1

 44، ص 2002االسكندرية
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  :االختبارات وحجم الفحص مدى حيث من .2

 : نوعين إلى اإلختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 جميع بتدقيق الحسابات مدقق يقوم أن التفصيلي التدقيق : يعني ))التفصيلي الشامل التدقيق  2-1

 صغيرة للمؤسسات يصلح التدقيق من النوع وهذا واملستندات، الحسابات الدفاتر والسجالت، القيود،

 عملية أعباء زيادة إلى يؤدي التفصيلي التدقيق استخدام ألن الكبيرة املؤسسات يناسب وال الحجم

 الالزم  والوقت التدقيق

 على لها الفحص نتائج وتعميم وفحصها العمليات من عينة انتقاء على يقوم :االختياري  التدقيق  2-2

 وإذا الشركة، في املوجودة الداخلية الرقابة وقوة مكانة على وقفيت العينة هذه وحجم الدراسة، مجتمع

 القناعة لديه تتولد أن إال العينة حجم توسيع عليه وجب والسجالت الدفاتر في أخطاء املراجع وجد

 ةاملالي القوائم عدالة حول  النهائي رأيه تعكس والحسابات والدفاتر السجالت بأن الكافية

 1: دقيقالت عملية توقيت حيث من .3

 على باستمرار واالختبارات الفحص عمليات بإجراء ومساعديه املدقق فيه يقوم :املستمر التدقيق 3-1

 أو خالل فترات محددة على أن يقوم املدقق في نهاية السنة املالية بإجراء تدقيق نهائي للقوائم السنة مدار

 والحسابات الدفاتر إقفال بعد املالية

 العمليات وترحيل تقييد من الحسابات إدارة انتهاء عند يتم الذي التدقيق هو :النهائي التدقيق  3-2

 املدقق ويلجأ املالية، السنةالحسابات الختامية و إعداد القوائم املالية للمؤسسة في نهاية  واستخراج

 بصورة تالعمليا فيها تتعدد والتي الحجم صغيرة املؤسسات حالة من التدقيق في النوع لهذا عادة الخارجي

 كبيرة

                                                             
،  2015العلوم املالية و املحاسبة ، عيس ى سمية ، باباحويا ربيعة التدقيق املحاسبي على املبيعات في مؤسسة  اقتصادية ، مذكرة نيل شهادة ماستر في  1

 12ص
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 :1التدقيق نطاق عملية حيث من .4

 مجال حول  قيودا املدقق مع املتعاقد الطرف أو اإلدارة فيه تضع ال الذي التدقيق هول: كام تدقيق  4-1

 في يشترط ولكن ، الدورة خالل تمت التي العمليات كل بفحص املدقق قيام يعني ال وهذا ، عمله ونطاق

 ، إستثناء دون  املالية القوائم كل يمس أن واملحايد الفني رأيه يتضمن الذيو  عمله نهاية في تقريراملدقق

 كل حول  كاملة املسؤولية تحمله مع إلختباراته يخضعها التي املفردات إختيار حرية للمدقق وتكون 

 . املفردات

 ، ينمع لغرض موجهة أو الهدف محدودة وتكون  املدقق بها يقوم التي العمليات هو :جزئي تدقيق  4-2

 محددة فترة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو ، معينة فترة خالل النقدية العمليات كفحص

 .املخزون جرد من التأكد أو ، املخازن  حسابات فحص أو ،

 إليها توصل التي والنتائج اتبعت التي الخطوات متضمنا تقرير على الحصول  إلى الجزئي التدقيق يهدف

 للمراكز داللتها ومدى املالية القوائم عدالة مدى عن محايد فني رأي على الحصول  إلى فيهد وال ، الفحص

 على الحصول  الجزئي التدقيق في املدقق ويجب على . الكامل التدقيق في هو كما األعمال ونتيجة املالية

 2 .األداء يف تقصير إليه ينسب وال نفسه ليحمي ونطاقها بها قيامه املطلوب املهمة يوضح كتابي عقد

 :  التدقيق بعملية القائم حيث من .5

 من موظف به يقوم3املؤسسة ألهداف خدمة داخليا تنفيذه يتم الذي التدقيق هو :الداخلي التدقيق 5-1

 خالل املحاسبي باملعايير االلتزام مدى من والتحقق والسجالت الدفاتر فحص خالل من املؤسسة داخل

 تخول  لسلطتها ويخضع اإلدارة بيد أداة الداخلي التدقيق ويعتبر ت،والسجال  الدفاتر في التسجيل عملية

 :حول  بمعلومات اإلدارة تزويد الداخلي املدقق واجبات ومن والتحقق، والتطابق واملراقبة التقييم مهام له

                                                             
 23، 22، ص مرجع سبق ذكره  األصول  ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد- 1
 23، 22، ص مرجع سبق ذكره  األصول  ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد- 2
  25ص،2006املسيرة للنشر و التوزيع،عمان، دار -النظرية الناحية-املعاصر  الحسابات تدقيق املطارنة، فالح غسان- 3
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 أقسام من قسم كل داخل التي يتم بها تنفيد املهام والكفاءة الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية دقة -

 . سسةاملؤ 

  .املالي واملركز العمليات نتائج بصدق يعكس كمؤشر وذلك للمؤسسة املحاسبي النظام كفاءة -

 أمام املتاحة والفرص التهديدات املؤسسة، لها تتعرض التي املخاطر املكتشفة، الغش حاالت -

 1املؤسسة

 ناتالبيا فحص بغية املؤسسة، خارج من شخص بواسطة يتم الذي هو :الخارجي التدقيق 5-2

 حول  محايد فني رأي إبداء أجل من الداخلية، الرقابة نظام تقييم على والوقوف املحاسبية والسجالت

 املصداقية إلعطاء وذلك لها، املولد املحاسبي النظام عن الناتجة املحاسبية املعلومات وصدق صحة

 )املساهمين، رجيةالخا األطراف  من املعلومات هذه مستعملي لدى والرضا العام القبول  تنال حتى

 2)أخرى  وهيئات الضرائب، إدارة البنوك، املستثمرين،

 على الداخلي قيقدالت بوجود أنه القول  يمكن ، الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بين كربط         

 صحة في الخارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي ذلك فإن املؤسسة مستوى 

 التدقيق وأعمال إجراءات بعض على يعتمد أن له يمكن كما ، ونتائج أعمالها حساباتها ومصداقية 

 .الداخلي

 املبحث الثالث: املدقق وتقريره النهائي

                                                             
  23ص ،  2006اإلسكندرية، للنشر، الجامعية الدار االليكتروني، التشغيل ظل في الداخلية املراجعة السراج، شعبان نادر - 1
للمنظمات  املتميز األداء حول  الدولي يالعلم املؤتمر الرقابي، األداء على والخارجية الداخلية املراجعة تكامل انعكاس براق، محمد صديقي، مسعود - 2

 25ص ، 2005 مارس، .0809 -ورقلة جامعة االقتصادية، والعلوم الحقوق، كلية والحكومات،
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ملزم  باإلضافة على انه  ، الحقوق  من بمجموعة فهو يتمتع ومستقل مؤهل مدقق الحسابات من كونه     

  .        املبرم والعقد القانون  يفرضه ما حدود في الواجبات ببعض بالتقيد

 يدعم قد الطالبة له و لألطراف النهائي تقريره املدقق يصدر ، التدقيق عملية من له مرحلة و في آخر   

 الجهات املساعدة  من بمجموعة عمله املدقق

 بدرج حقوق وواجبات املدقق  باإلضافة إلى تقريره و الجهات املساعدة له  املبحث هذا خالل من سنقوم   
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 : حقوق وواجبات املدققاملطلب األول 

 .املدقق حقوق  : األول  الفرع

 وتختلف ، والسجالت للدفاتر الشامل بالفحص بالقيام له تسمح والتي الحقوق  ببعض املدقق يتمتع       

 في املتمثل اآلخر الطرف وكذا بينه املبرم العقد إطار في له املوكلة املهمة طبيعة على بناء الحقوق  هذه

 .املؤسسة صاحب أو اإلدارة

 :1يلي فيما الحسابات ملدقق الرئيسية الحقوق  بعض تحديد يمكن

 يمكن محافظ الحسابات االطالع في أي وقت وفي عين املكان على السجالت املحاسبية .1

 أن ويمكنه الهيئة أو للشركة التابعة والكتابات الوثائق كل عامة وبصفة واملحاضر واملراسالت واملوازنات

 يقوم وان واملعلومات التوضيحات كل الهيئة أو للشركة والتابعين واألعوان باإلدارة القائمين من يطلب

 .الزمة يراها التي التفتيشات بكل

 يمكن محافظ الحسابات أن يطلب من األجهزة املؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات .2

 تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها آو مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها

 أشهر على األقل ملحافظ الحسابات كشفا محاسبيا يعد 6م القائمون باإلدارة في الشركات كل يقد .3

 حسب مخطط الحصيلة والوثائق املحاسبية التي ينص عليها القانون 

 يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره ، ويحتفظ .4

 أداء مهمتهبحق التدخل في الجمعية املتعلقة ب

تحدد الجمعية العامة أو الهيئة املؤهلة املكلفة بالتداوالت أتعاب محافظ الحسابات في بداية  .5

                                                             
و املتعلق بمهن الخبير املحاسب و محافظ الحسابات و املحاسب  2010جوان   29املؤرخ في  10-10من القانون  38، 37،  36، 33،  32،  31املواد :  - 1

 2010 جويلية 11 ل املوافق ،42 العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية املعتمد ، الجريدة
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وال يمكن احتساب االتعاب في اي حال من االحوال على اساس النتائج املالية املحققة من  مهمته

 او الهيئة املعنية الشركة

 تزاماته القانونية ويجب عليه ان يلتزميمكن محافظ الحسابات ان يستقيل دون التخلص من ال .6

 اشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات واالثباتات الحاصلة 3باشعار مسبق مدته 

حق مناقشة اقتراح عزله ، عن طريق مذكرة خطية ترسل إلى املؤسسة والرد والدفاع عن موقفه  .7

مدقق الحسابات  أمام الجمعية العامة . ويعتبر هذا الحق احد الضوابط التي تحول دون عزل 

 عزال تعسفيا أو استخدام ذلك للتأثير على مدقق الحسابات ،

حق االمتناع عن إبداء رأيه في القوائم املالية إذا لم يستطع تكوين رأي حولها ، وعليه ذكر األسباب  .8

 التي عرقلت عمله .
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 .املدقق واجبات : الثاني الفرع

 ويمكن ، وموضوعي جيد بشكل لحسابات ا تدقيق أعمال نجاز إل به اإللتزام املدقق على يتعين فيما تتمثل

 1يلي :  فيما تلخيصها

تدقيق وفحص النظام املحاسبي املتبع في املؤسسة ، وما يتضمنه من مستندات ودفاتر وسجالت   .1

 وقوائم ، في ضوء االتفاق املبرم مع املدقق من حيث نطاق عملية التدقيق ،

 فية بشان الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها ،قيامه بإعداد تقاريره بصورة وا .2

 الطلب من رئيس مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالجتماع ، إذا أهمل رئيس مجلس اإلدارة .3

 من حملة أسهم الشركة ، % 15ذلك ، أو إذا طلب ذلك ما ال يقل عن 

 بات الكافية ،بذل العناية املهنية الالزمة أثناء تدقيق الحسابات ، وجمع أدلة اإلث .4

 2يعلم كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري ، .5

 3سنوات ابتداء من أول يناير املوالي آلخر سنة مالية للعهدة . 10االحتفاظ بملفات زبائنه ملدة  .6

 4املطلب الثاني: مهارات املدقق

 : مهارات االتصال .1

ل و الوسائل لنقل املعلومات و املعاني و األحاسيس و اآلراء إلى أشخاص هو سلوك أفضل السب

فهو توفير أو . آخرين و التأثير في أفكارهم و إقناعهم بما تريد سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غير لغوية

                                                             
  08ص ،  2002األردن، ، املؤلف نشر من األولى، الطبعة ، والصناعية التجارية املشروعات في الحسابات تدقيق ، الرمحي علي الكريم عبد  - 1
 الرسمية  الجريدة ، املعتمد واملحاسب الحسابات ومحافظ املحاسب الخبير بمهن واملتعلق  2010جوان  29في ااملؤرخ- 01 10القانون  من  34املادة  2

 2010 جويلية 11 ل املوافق ، 42 العدد ، الجزائرية للجمهورية
 الرسمية  الجريدة ، املعتمد سبواملحا الحسابات ومحافظ املحاسب الخبير بمهن واملتعلق  2010جوان  29في ااملؤرخ- 01 10القانون  من   40 املادة  3

 2010 جويلية 11 ل املوافق ، 42 العدد ، الجزائرية للجمهورية

 62-58ص ص ،  2008 محمد عبيدات و هاني الضمور و شفيق حداد ، إدارة املبيعات و البيع الشخص ي  الطبعة الخامسة  دار وائل للنشر األردن 4
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تقول . تجميع البيانات و املعلومات الضرورية الستمرار العملية اإلدارية و نقلها و تبادلها أو إذاعتها

و تقول " االتصال هو عملية أخذ و عطاء للمعاني بين شخصين:" أخصائية العالج الشهيرة فرجينيا ساتر

إذن تستخلص مما مض ى أن االتصال ". إن االتصال باختصار هو إقامة عالقة مع الشخص اآلخـر:" أيضا

 :حتى يكون ناجحا البد من ركنين أساسيين

 .التوافق معهم إقامة عالقات قوية مع اآلخرين و -

 .نقل املعلومات و األفكار إلى اآلخرين و التأثير فيهم بما تريد -

تمثل وظيفة التدقيق الداخلي إحدى حلقات االتصال و لرقابة بين أعضاء املنظمة، حيث أن من واجب 

 املدققين املساعدة في املحافظة على كافة األنشطة متالحمة و فعالة. و في نفس الوقت املحافظة على

خطوط االتصال بين القائمين على هذه األنشطة مفتوحة و متواصلة، السيما في عصر العوملة و االنترنت 

و العالم السريع. و عليه يجب على املدققين امتالك مهارات االتصال املختلفة ألنهم يتعاملون باستمرار و 

هناك عالقة ذهنية متولدة عن بصورة مباشرة مع األفراد الذين تخضع أعمالهم للتدقيق. فإذا لم تكن 

الخلفية العلمية، و التجربة الشخصية، و االتصال الفعال بين الجميع فإن املشاركة و التعاون االيجابي 

 لن يحدث بينهم.

 : مهارة التفاوض و دبلوماسية اإلقناع .2

هي عملية الحوار و التخاطب و االتصاالت املستمرة بين طرفين أو أكثر بسبب وجود نقاط 

فاق و اختالف في املصالح يكونون ميالين بطبعهن للحلول الوسط، فهم ال ينظرون لألمور من جهة ات

وجود منتصر و خاسر و لكن من جهة وجود رضا متبادل و فوز لكال الطرفين، و هذا هو املفهوم الصحيح 

طرفين لتحقيق للتفاوض و الذي يقوم على اعتباره تعاونا ال مواجهة، فهو فرصة  للعمل املشترك بين 

 .هدف ال يستطيع أحدهما إنجازه بمفرده

 : مهارة اإلقناع .3
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فاالقناع وسيلة لبلوغ األهداف و مهارة من . هي عملية فكرية تهدف إلى التأثير في أفكار الغير

لذا فقد عدها البعض البارومتر الذي يقاس به مدى . مهارات االتصال الناجح و ركيزة من ركائز النجاح

فالشخصية تتجسد في السلوك اللغوي للفرد لتعبر . رد للوصول إلى النجاح و تحقيق أهدافهاهتمام الف

تكلموا تعرفوا فإن املرء مخبوء تحت : )كما يقول أمير املؤمنين عمر رض ي هللا عنه. عن مشاعره و آراءه

سلوكها   فالشخصية تتجلى في( رب قول أنفذ من صول )كما يشير إلى ذلك قوله عليه السالم (. لسانه

. فاإلقناع مهارة يمكن اكتسابها عن طريق التعلم و التدريب و املمارسة. اللغوي في التأثير و التأثر باآلخرين

إن اللغة من أكثر و أوسع وسائل االتصاالت انتشارا بين الناس، و لها القدرة على التأثير في الناس على 

ئما أن مهمته الرئيسية من وراء كتابة التقرير هي اختالف مستوياتهم، فعلى كاتب التقرير أن يتذكر دا

 .إيصال املعلومات إلى القارئ و التأثير فيه و مساعدته على اتخاذ قرار مناسب

 :مهارة االنتقاد .4

االنتقاد هو أحد وسائل تصحيح األخطاء إذا كان محددا و يركز على السلوك )الخطأ( و ليس على 

يكون بناء ال يثبط العزيمة،و ال يفسد العالقة مع اآلخر بل يحسنها الشخص. يعني توجيه االنتقاد إلى أن 

كما يهدف إلى أن االنتقاد يكون فرديا و ليس عالنية، و يحافظ طلب األذن عموما على العالقة الجيدة لكن 

معظم الناس اعتادوا على توجيه االنتقاد بصورة عامة و سطحية، يستخدم الشخص الحازم مهارة 

قاد لتحويل االنتقاد العام و السطحي إلى انتقاد بناء و محدد، و ذلك باستخدام الخطوات معالجة االنت

 التالية:

 .يسأل عن نقاط تفصيلية محددة لسبب االنتقاد -

 .يسأل عن مقترحات و بدائل -

 .يوافق على املقترحات العملية -

 :مهارة التأثير على اآلخرين .5
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، الذي يدعو لش يء و يفعل عكسه "من الش يء إال شانهما كان الرفق في الش يء إال زانه و ما مزع " 

اصمت بعد أن تقول جملة ! يقول للناس إن الذي أريدكم أن تعلموه أو تعتقدوه ال يعمل أال ترون ذلك فّي؟

أو تفعل فعال و اسمح لشخص أو األشخاص أن يفكروا، بأنك تنقل لهم معاني عظيمة من خالل أنفسهم 

عظيم كن رقيقا في أمورك و معاملتك مع اآلخرين تواضع للناس حتى يحببك  آلن اإلنسان في أعماق نفسه

 .الناس و يتأثرون بك

إن التأثير قد ال يكون سريعا أعط الناس فرصة في التأثير و التغيير، إن عليك البالغ و ليس عليك التغيير 

مهمتك إذا أردت أن تؤثر و ال النتائج. قد يأتي تأثيرك بعد ساعات أو شهور أو حتى سنوات، ليست هذه 

فعليك أوال أن تنسجم مع الشخص الذي أمامك من خالل نبرة الصوت و هيئة الجلوس أو الوقوف و 

 طريقة التفكير و حركات الجسد و ربما سرعة التنفس.

و إذا ما أراد املدققون الداخليون إن يكونوا فعالين يجب عليهم التحلي بصفات الحكمة أوال ألن         

م املشكالت التي تواجههم أثناء تأدية أعمالهم، تكون ناتجة عن األسلوب الذي يتعاملون به مع معظ

 اآلخرين، و تقض ي الحكمة من أي مدقق إتباع الخطوات التالية:

 :ابتداء العمل من عند مسؤول النشاط -

عامة  و أهم و ذلك بعقد لقاء معه يوضح املدقق فيه نوعيه العمل و إطاره و نطاقه و اإلجراءات ال

و الطلب من املسؤول مرافقتهم إلى األقسام  و تعريفهم بهم و اإللحاح في . األهداف التي يصبو إلى تحقيقها

 .طلب مساعدة املدير إلنجاح مهمتهم

 :االنتقال إلى مواقع العمل امليداني -

باملهمة بشكل الخ و االلتقاء بالعاملين و تعريفهم ... سواء كانت أقسام إدارية أو مستودعات أو 

 . يعطيهم فكرة عامة عن هدفها

 :فتح قنوات االتصال مع العاملين -
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من خالل مناقشات حول قضايا عامة تهم املؤسسة ككل بعملياتهم بصورة غير مباشرة بهدف إزالة 

مظاهر التوتر و القلق عند هؤالء العاملين، و تهيئة األجواء النفسية املناسبة لقبول النتائج التي 

 .ون إليها مستقبالسيتوصل

الرجوع إلى مسؤول النشاط املختص في حالة اكتشاف انحرافات أو أخطاء و عدم تجاوزه إلى  -

 .املسؤول األعلى منه إال أن ذلك من شانه إن يسبب حالة من العداوة املبكرة نحو املدقق

الصراحة و األمانة و  و مما الشك فيه إن الحكمة و الدبلوماسية ال تناقض مع دماثة األخالق و الصدق  و

املوضوعية و االستقامة و السرية في العمل بل العكس فإن هذه الصفات من املقومات الحكمة و 

الدبلوماسية و هذه الصفات من شانها أن تظهر املدقق أمام الجهة الخاضعة للتدقيق بصورة الخبير 

ذي يبحث عن األخطاء فقط الذي يسعى إلى مساعدتهم و يبتعد عن مخيلتهم صورة رجل البوليس ال

على أية حال فإن . ليؤكد على املفهوم التقليدي القديم الذي كان همه البحث عن أدلة االتهام و اإلدانة

التخلي عن اليقظ هاو اإلغراق في حسن النية األعمى بحجة الدبلوماسية ال يلغي الشك املنهي للوصول إلى 

ت و مواقف يتعرض لها املدقق الداخلي أثناء عمله الحقيقة، فاليقظة ضرورة عملية تقتضيها حاال 

للتدقيق موافقته السريعة على ضرورة إجراء التصحيحات فور اكتشاف املدقق لبعض االنحرافات أو 

األخطاء فقد تكون هذه املوافقة بدون مناقشة ملحاولة من جانب الجهة الخاضعة للتدقيق تهدف إلى 

اختباراته و التي تخاف الجهة الخاضعة للتدقيق تتمخض عن  وقف استمرار املدقق في إجراء بحثه و

اكتشاف انحرافات و أخطاء أكبر و أخطر يعرفها املدقق و يعلم أنه سوف يتعرض للمساءلة الشخصية 

لو اكتشفت لهذا فهو يحاول بتعهده السريع أن يطمئن املدقق بأن الذي تم اكتشافه فهو االنحراف أو 

  .األنشطة و العمليات سليمةالخطأ الوحيد و إن باقي 
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و عند متابعة اإلجراءات التصحيحية يجب اليقظة حيث ال تكفي التأكيدات  و التفسيرات  

املختلفة لألوضاع بديال عن التيقن الشخص ي من خالل جمع البيانات الحقيقية أو املعاينة على الطبيعة 

 .إذ لزم األمـر

لحذر دون التخلي عن مقتضيات التعامل الديبلوماس ي  و عليه نرى ضرورة املحافظة على اليقظة و ا

 املطلب الثالث : تقرير املدقق

 أو وأداة التدقيق لعملية النهائي املنتج بمثابة السنوية املالية القوائم عن الحسابات مراقب تقرير يعتبر      

 والقرائن لألدلة ييمهوتق فحصه نتائج بتوصيل املدقق يقوم أن خاللها من يمكن والتي ، االتصال وسيلة

 1 .األعمال ونتائج السنة نهاية في املالي للمركز املالية القوائم عرض وسالمة صحة عن املحايد الفني ورأيه

 إلى التطرق  املدقق على يتعين فإنه التقرير، إعداد معايير إطار في قلنا وأن سبق وكما هذا إلى باإلضافة 

 إعداد في املحاسبية املبادئ على االعتماد غرار على التقرير ملحتوى  الضوابط أو العناصر من مجموعة

 كافة على املالية القوائم احتواء على تأكيده إلى باإلضافة ، تطبيقها في والثبات االلتزام ، املالية القوائم

 . عدمه من الجوهرية املعلومات

 بمحتوى  بدوره املرهون  رأيه فبإختال  بينها فيما تختلف صور  عدة يأخذ أن الحسابات مدقق لتقرير يمكن

 :التقارير من أنواع أربع على الوقوف يمكن وعموما ، املالية القوائم

 تقرير نظيف ،  -

 تقرير تحفظي ،  -

 تقرير سالب ، -

 اإلمتناع عن إبداء الرأي . : -

 .النظيف التقرير : األول  الفرع

                                                             
  316ص ، 2007مصر، الجامعي الحديث، املكتب ، الخارجية املراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد احمد ، الصحن الفتاح عبد 1
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 هي شروط أربعة لديه توفرت إذا تدقيقهاب قام التي املالية القوائم على تحفظ بدون  رأيه املدقق يصدر      

:1 

 أن القوائم املالية قد أعدت وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما ، -

 عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات سواء في قائمة الدخل أو في قائمة املركز املالي ، -

 عن نتائج أعمال املشروع ومركزه املالي ،صدق وعدالة القوائم املالية ودقة تعبيرها  -

حصول املدقق على أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة التي تبرر رأيه على صدق تعبير القوائم  املالية  -

 لنتائج األعمال واملركز املالي في نهاية السنة املالية . 

 .التحفظي التقرير : الثاني الفرع

 البيانات في أو التدقيق عملية خالل صادف إذا ، متحفظ رأيب باإلدالء الحسابات مدقق يقوم       

 تمثل بتحفظات مقيدا الحالة هذه في تقريره فيكون  ، رأيه يقيد ما املالية القوائم في الواردة واملعلومات

 عملية نطاق على قيود وجود مثل ، إليها اإلشارة الضرورة من يرى  التي إنتقاداته أو إعتراضاته

 النسبية األهمية مالحظة الضروري  ومن . عليها املتعارف املحاسبية املبادئ تطبيق يلتعد أو التدقيق

 كما التقرير، في ذكرها تبرر كافية وبدرجة هامة التحفظات تكون  أن أي ، املدقق تقرير في الوارد للتحفظ

 2.التحفظ أسباب توضح مستقلة فقرة تحفظ على ينطوي  الذي التقرير يشمل أن يجب

 .السليي التقرير : ثالثال الفرع

 من سواء للمؤسسة الصحيح الواقع تمثل ال املالية القوائم أن من املدقق يتأكد عندما الرأي هذا يصدر   

 مسؤولية املدقق على وتقع ، عليها املتعارف املحاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة أو املالي املركز حيث

 3 .ذكرها مع وبراهين أدلة من لرأيا هذا مثل إلصدار املؤدية األسباب بيان

                                                             
 260 ص 2007 ،األردن والتوزيع، لنشر الوراق مؤسسة التطبيق، إلى النظرية الحسابات بين مراجعة ،جربوع محمد يوسف 1
  106ص ، 2009والتوزيع، للنشر دار ا املستقبل األولى، ةالطبع ، والعملي النظري  الحسابات تدقيق علم الرفاعي، محمود خليل ، الخطيب راغب خالد 2
  138ص  2004األردن، للنشر، وائل دار الثانية، النظرية، الطبعة الناحية ،الحسابات  تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 3
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 السلبي تقريره قبل التوصيات من مجموعة عادة يقدم املدقق ألن الحدوث نادر أمرا السلبي الرأي يعتبر

 .التوصيات هذه بتنفيذ الشركات تلتزم ما وغالبا

 .الرأي إبداء عن اإلمتناع : الرابع الفرع

 موضوع املالية القوائم عن فني رأي إعطاء يستطيع ال تالحسابا مدقق أن الرأي إبداء عن اإلمتناع يعني

 1 :يلي فيما توضيحها يمكن معينة ظروف على بناء ذلك يكون  وقد ، التدقيق

وجود قيود مفروضة على عمل املدقق تفرض عليه من إدارة الشركة ، وذلك بعدم تمكينه من  -

 ين للحصول على مصادقات بصحةحضور عملية الجرد أو عدم تمكينه من اإلتصال بالعمالء املدين

 أرصدتهم مع الشركة ،

وجود أحداث مستقبلية ال يمكن التكهن بنتائجها املستقبلية قد تؤثر على القوائ م املالية، مثل  -

 أو قضية من دعاوي قضائية مرفوعة ضد الشركة كتعديها على حقوق اإلختراع لشركة أخرى،

 .رهاطالبون بدفع تعويضاتهم... وغيعمال الشركة ي

 في حالة قيام زميل آخر للمدقق الرئيس ي بتدقيق بعض القوائم املالية. في هذه الحالة يمتنع عن -

 إبداء الرأي عليها ،

عندما يتعذر على املدقق الحصول على أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة والتي تسمح بإبداء رأيه ، فإنه  -

 يمتنع عن ذلك ،

إبداء الرأي إلى تضييق نطاق الفحص الذي يجريه  املدقق ، أو وغالبا ما ترجع أسباب اإلمتناع عن  -

املالية التي  بسبب وجود عناصر هامة ال يمكن التأكد من صحتها ولها تأثير جوهري على القوائم

 سيبدي املدقق رأيه فيها .

 

                                                             
  264ص ، ذكره سبق مرجع ، جربوع محمود يوسف 1
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 الخالصة 

 جمع تستهدف جيةومنه منظمة عملية املحاسبي التدقيق أن إلى توصلنا الفصل هذا خالل من         

 موضوعي محايد فني رأي يبدي محترف مستقل املدقق بواسطة موضوعية بطريقة والقرائن األدلة وتقييم

 لألطراف التدقيق نتائج تبليغ ثم املالية، القوائم تتضمنها التي املحاسبية املعلومات وصدق صحة حول 

اعدتهم في اتخاذ قراراتهم ملس اخارجه أو داخل املؤسسة سواء املالية القوائم لهذه املستخدمة

 باختصار وتسمح التدقيق ملهمة  الحسن السير تضمن أساسية مراحل عبر يمر الرأي هذا االستثمارية،

 وكذا رقابتها، نظام تقييم التدقيق، لعملية تخطيط من فعالية، أكبر تحصيل إلى والجهد الوقت عاملي

 .للمدقق النهائي الرأي تدعم إثبات أدلة عن والبحث تصحيحها، ومحاولة والغش األخطاء اكتشاف

 املؤسسة تطبيق من والتحقق املالية القوائم وتدقيق فحص في تتمثل للمدقق الرئيسية فاملهمة       

 املبادئ مع تتوافق ألخرى  سنة من وثابتة صحيحة بطريقة املحاسبية والسياسات والطرق  للمبادئ

 .الصناعة قطاع في السائدة املحاسبية واملعايير
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 تمهيد

عبارة عن العين الساهرة في املؤسسة تسعى لتقييم األداء الداخلية و توفير املعلومات ذات الثقة  التدقيق    

للمديرين في كافة املستويات باإلضافة إلى حماية األصول اململوكة، و التأكد من مدى التزام العاملين في تلك 

 ين و التعليمات الوحدات بالسياسات و اللوائح و القوان

وفي ضوء دلك و انطالقا مما سبق سنحاول في هدا الفصل التطرق إلى التدقيق الداخلي لوظيفة البيع التي تعتبر 

إحدى أهم الوظائف في املؤسسة و يتمثل هدا التدقيق في فحص و تقييم األنشطة و دلك بتقييم أنظمة الرقابة 

 سطرة في املؤسسة الداخلية ، مما يؤدي إلى تحقيق األهداف امل

 و للتوضيح اكتر قمنا بتقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث 

 ؛املبحث األول: ماهية املبيعات -

 ؛املبحث الثاني: الرقابة الداخلية على املبيعات -

 املبحث الثالث: التدقيق الداخلي للمبيعات. -
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 املبحث األول: ماهية املبيعات 

 منتجات لبيع مجهودات بذل تتطلب التي البيع وظيفة أهمها من الوظائف من مجموعة على املؤسسة تشتمل    

  .املبحث هذا في إليه سنتطرق  ما وهو البيع، أهداف وكدا تتحقق املؤسسة،

 املطلب األول: وظيفة البيع 

 البيع على سنتعرف املطلب هذا وفي قيمتها، وتحصيل السلعة لبيع اإلجراءات من مجموعة هي البيع عملية    

 مسؤوليات وظيفة البيع و كدا أهدافها و  خصائص

 البيع مفهوم :أوال

 في ويدخل قيمتها، وتحصيل العميل إلى وتوصيلها السلعة لبيع الالزمة اإلجراءات كافة تنفيذ عملية هو البيع

 ةالالزم القرارات اتخاذ في واملشاركة البيعي األداء وتقييم والرقابة وتنفيذها البيعية، الخطط بوضع ذلك نطاق

 .األهداف لتحقيق السلبيات وعالج اإليجابيات لتنمية

 :أقسام أربعة إلى يرجع والبيع التراض ي، قيد فيه زيد ولكن الشرع في وكذلك بمال، مال مبادلة هو البيع

  .مقايضة ويسمى تجارية( بالعروض)عروض العروض البيع .1

  .وأشهرها البيوع أنواع أكثر من وهو بالنقود العروض بيع .2

  .صرفا ويسمى بالنقود نقودال بيع .3

 .اإلجارة ويسمى نقدا أو كان عرضا باملال املنفعة بيع .4

 1:  فهي العامة البيع شروط أما

  .مميزا عاقال العاقد يكون  أن .1

  .املاض ي بلفظ العقد يكون  أن .2

                                                             
  27ص ،  2009األردن والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار ،ظيفيو  تطبيقي منظور  املبيعات إدارة الزعبي، فالح علي-1 
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  .راافمتو  املال يكون  أن .3

  .الطرفين تراض ي مع يكون  أن .4

 .العاقد ملك في البيع يكون  أن .5

 على واملنفعة العين ملك تقييد مالية معاوضة عقد هو أو االكتساب، قصد بمال مال مبادلة وه شرعا البيع

 1.القربة وجه على ال التأييد

 :للبيع التالي التعريف نستخلص السابقة التعاريف خالل من

 لوتمث لها، يروج خدمة أو سلعة شراء وجعله املرتقب املشتري  إقناع تستهدف شخص ي اتصال عملية البيع

 البيع عملية إتمام خالل من يحققها مادية ملصلحة مصدرا للبائع بالنسبة

 :التالي الجدول  في موضح وهو الحديث في والبيع القديم في البيع بين فرق  هناك أن كما

                              

                                                             
 37ص ذكره، سبق مرجع الزعبي، فالح علي -1 
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 الحديث والبيع القديم البيع بين : الفرق  )01 02-) رقم الجدول    

 

 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار وظيفي، تطبيقي منظور  املبيعات إدارة الزعبي، فالح علي املصدر :          

 37 ص ، 2009 األردن،

 معرفة دون  البيع طرق  بكافة نقود على الحصول  مجرد البيع كان القديم في أن يتضح الجدول  خالل من

 .وإرضائه لزبون ا رغبات لتلبية يأتي فهو حديثا البيع أما الزبون، احتياجات

 1البيعية الوظيفة سعريف :ثانيا

                                                             
  13ص ،  2008مصر، اإلسكندرية، الجامعي الفكر دار املبيعات، إدارة الصيرفي، محمد -1 

 الحديث البيع ديالتقلي البيع

 وترغيبه توجيهه طريق عن الزبون  دفع للزبون  إلصاقها طريق عن السلعة دفع

 ورغباته حاجاته اكتشاف على العمل مفتعلة تكون  حيث املشتري  احتياجات خلق

 أي فكاره أخذ، أو مناقشة دون  الزبون  مع التكلم

 واحد اتجاه في اتصال طريقة

 كل في ونةومعا ومناقشة الزبون  مع التحدث

 االتصال طريقة أي بأراءه واألخذ وإشباعها حاجاته

 مزدوجة 

 البيع زيادة في يهتم ألنه القصير املدى على يكون 

 فقط

 االعتبار بعين الطويل ألنها تأخذ املدى على تكون 

 إرضاء املشتري 

 ظرف أي في والتعديل للتكيف وقابلة مرنة تكون  مرنة غير تكون 
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  خدمة أو سلعة شراء على املرتقب العميل لحث تبذل التي الشخصية غير أو الشخصية هي تلك املجهودات       

 التحدث الشخص ي البيع ويتضمن البائع عند تسويقية أهمية لها فكرة تقبل على أو الشراء هذا على ومساعدته

 غير بطريقة تتم التي فهي الشخص ي غير البيع مجهودات أما البيع، صفقة لعقد العمالء أو لالعمي مع الشفهي

 املبيعات . لترويج أخرى  ووسائل اإلعالن وتشمل شخصية شفهية

تنشيطية  أو والخدمات السلع على الطلب من شأنها خلق وسائل بعدة البيع وظيفية أداء في املشروعات وتستعين

 1يلي :  ما الوسائل هذه وتشمل

  .الشخص ي البيع -

  .البيعات تنشيط -

  .اإلعالن -

 .الترويج وسائل -

 

 2التالية : األهداف استخلصنا التعاريف هذه من

  .األفراد ورغبات حاجات إشباع -

 .املستقبل في البيعي التعامل استمرارية ضمان -

 البيعية الوظيفة ومسؤوليات خصائص :الثاني املطلب

 هذه أهم على وستنعرف واملسؤوليات، من العديد عليها تقوم التي الخصائص من عةمجمو  البيعية للوظيفة     

 .واملسؤوليات الخصائص

  البيعية الوظيفة خصائص :الفرع االول 

 :1يلي بما باملشروع األخرى  الوظائف من غيرها عن البيعية الوظائف تتميز

                                                             
  13الصيرفي،مرع سبق ذكره، ص محمد  -1 

     24ص املرجع، نفس  .-2 
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 ما غالبا ومنتجاتها الشركة نحو العمالء فاتجاهات ثم ومن الغير، لدى للشركة ممثلون  البيع رجال يعتبر -

 .العميل لدى البيع رجل يتركه الذي واألثر اإلنطباع على تعتمد

 ثمة ومن إشراف يوجد ال األحيان بعض في اإلشراف من محدود قدر ظل في أعمالهم البيع رجال يمارس -

 واملبادرة واملثابرة بتكاراإل  على بالقدرة التميز البيعية بالوظيفة القيام في البيع رجل يتطلب نجاح

 األمر يتطلب ما نادرا التي األخرى  بالوظائف باملقارنة مستمر بشكل والتنقل بالسفر البيع رجل يقوم -

  بها. األعمال إلنجاز السفر

 نوالسك التنقل على لالتفاق وذلك ألعمالهم أداءهم عند املنظمة األموال على بالحصول  البيع رجال يقوم -

يوثر  الذي االنفاق في التقييد مثل تماما سلبية للنتائج له اإلنفاق في واإلسراف وغيرها يةوالتسل والطعام 

 صورة في منه املحقق الناتج أن بمعني مربعا، اإلنفاق هذا يكون  أن األهمية من إذ العمل على كفاءة

 .املحققة التكلفة يفوق  أرقام للمبيعات تحقيق

 البيعية للمناطق االستراتيجي بالتخطيط لقيامهم وذلك ملنظمةا ربحية عن مسؤولين البيع رجال يعتبر -

 كل مع التعامل وكيفية املستهدفة األسواق بتحديد وذلك املبيعات مدير مع باالشتراك   ة بهمالخاص

 .  عليها يركزون  التي واملنتجات سوق 

 الفرع الثاني: مسؤوليات الوظيفة البيعية     

 في العمل فطبيعة واحد أساس على املبيعات أعمال تصنيف تم ولو حتى عاتاملبي أعمال من نوعان يتفق ال

 محاولة هي األنماط تلك لتصنيف طريقة تفض ولعل به املختلفة العمل ألنماط متسعا نطاقا تعطي البيع مجال

 2الي : الت النحو على تعقيدا، باألسهل، مبتدئين العمل، في املطلوبة اإلبداعية للمهارات على أساس تجميعها

   ثانوية فيها املسؤولية وتكون  البضاعة بتسليم البائع يقوم التي األعمال -

 ويواجهه  عليه يشرف أخر شخص من عليه أوامر بتنفيذ البائع فيها يقوم التي األعمال -

                                                                                                                                                                                                          
     38،ص رجعنفس امل -1 

 39ص ذكره، سبق مرجع الصيرفي، محمد -2 
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  .معه والتعامل الخارج في العميل إلى والذهاب الخارجية األوامر تبقى املبيعات رجل فيها يقوم التي األعمال -

بأعمال  والقيام املستهلكين مع الثقة بناء وهو عمله ويكون  أوامر، املبيعات رجل فيها يلقى التي األعمال -

 .للمستهلكين الخدمات وتقديم الترويج،

 ذات أو التصنيع في املعقدة باملنتجات الخاصة الفنية املعلومات على التركيز فيها يكون  التي األعمال

 على املستهلك يكون  قد التي امللموسة للمنتجات إبداعية بيع مهارات تتطلب التي مالاألع العالية التكنولوجيات

 . املختلفة بأنواعها والحاسبات املوسوعات مثل ابهوعي  غير

 املستقلة بالجوانب تتعلق والتي امللموسة غير للمنتجات إبداعية بيع مهارات تتطلب التي األعمال -

 .والتأمين االستشارية الخدمات مثل واالجتماعية والنفسية

 صعوبة األكثر األعمال تمثل قاعدته مستويات، ذي هرم صورة في السابقة البيع أعمال نجمع أن ونستطيع

 ودرجة مواهبهم تصنيف أو الهرم هذا على صعودا يتدرجوا أن يمكنهم البيع رجال أن هذا ويعني وتعقيدا،

 كل في طويال املكوث في يرغبوا أولم الهرم، درجات بكل وايمر  أن يريدون  لم إذا املطلوبة بالصورة استعدادهم

 .املستويات هذه من مستويات

 املطلب الثالث: أهداف وظيفة البيع  

 1يلي :  ما في املبيعات أهداف تتمثل    

  العمالء ورغبات حاجات على التعرف -

 واستعمالها عرضها وكيفية السلعة بمزايا والجملة التجزئة تجار من العمالء ترشيد -

 اإلدارة على وعرضها املستهلكين، من املقدمة واالعتراضات الشكاوي  على التعرف -

 واملنافسة الطلب و العرض سوق  دراسة -

  استعمالها وكيفية السلعة بخصائص املستهلك إرشاد -

                                                             
  27،ص  2003اإلسكندرية، ، للنشر الدولية حورس مؤسسة األول، الجزء اإلستراتيجية، املفاهيم ،"التسويق"الدين، عصام علفة أبو -1 
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 عملية بروز إلى ديتؤ  أنها كما لها، انعكاسا تمتل أنها إذ اإلنتاج؛ عملية بعد عملية أهم البيع عملية وتعتبر

 . لها والتخطيط التسويق

 يشمل التدقيق على مجموعة من األنشطة و الوظائف التي تدور بعضها حول البحت و  :التسويق تعريف

الدراسة و التطوير للسلع و الخدمات الجديدة و التي ترض ى حاجات و رغبات املستهلكين و في الوقت 

 .1نفسه تحقق للمؤسسات األرباح املعقولة 

 املبحث الثاني : الرقابة الداخلية على املبيعات 

لهذا على املسير في إن الرقابة على إدارة املبيعات لها أهمية كبيرة للسير السليم و املحكم للمؤسسات       

املؤسسة أن يولي اهتماما أكبر للرقابة على هذه اإلدارة، ألهميتها اليوم، كما أنه على املراجع أن يدقق في هذه 

من خالل هذا املبحث التطرق إلى مفاهيم  الوظيفة ويتأكد من أنه منفذ فعال في أرض الواقع،وعلى هذا سنحاول 

وصوال خصائص الرقابة الداخلية على املبيعات ومن ثم  النقدية املبيعات و املبيعات على الداخلية الرقابةحول 

 دراسة و تقييم نظام  الرقابة الداخلية.  إلى 

                                                             
 10ص  2008الخامسة ،  دار وائل للنشر، االردن، محمد عبيدات و هاني الضمور و شفيق حداد ، ادارة املبيعات و البيع الشخص ي،  الطبعة  - 1 
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 النقدية املبيعات و املبيعات على الداخلية الرقابة :ألول ا املطلب

 املوظفين وتعدد املنشأة صغر أو لكبر تبعا النقدية املبيعات و املبيعات على الداخلية الرقابة طرق  تختلف      

 الخ...القائمين بالبيع

 الداخلية الرقابة :األول  الفرع

 1 :ييل ما املبيعات لرقابة املختلفة الجوانب تشتغل

 للسياسات طبقا الفعلية املبيعات ودراسة تحليل املبيعات رقابة تتناول   :الفعلية املبيعات تحليل  .1

 هامش ينتج وبتالي مناسبة، توزيع بنفقة و املخطط املبيعات حجم لتحقيق التي أتبعت الطرق  و

 لالستثمار . العائد املناسب لتحقيق الالزم الربح

 األهداف عن التباعد تظهر قد والتي املبيعات، لنشاط التحليلية التقارير طريق عن املبيعات على الرقابة وتتم  

 لتحقيق ضروري  أمر املبيعات موازنة أرقام مع للبيع الفعلي األداء متابعة فإن ولهذا البيع، موازنة في حددت التي

 .املبيعات نشاط على رقابة

 :اآلتي متناوال هما،كلي أو قيمة أو كمية صورة في املبيعات تحليل ويعرض

 جودته ؛ السعر، إدماجه، ألوانه، أشكاله، املباع، املنتج نوع  :السلعة -

 الخارجية؛ البلدان املحافظات، املدن، : الجغرافية الناحية -

 وكالء؛ بجزئة، جملة،  :التوزيع قنوات -

 محالت؛ سلسلة باألمانة، متجولون، وكالء، بالبريد،  :البيع طرق  -

 عام؛ خاص، لي،مح أجنبي، :العميل -

 أمانة؛ نقدي، تقسيط، أجل، :البيع شروط -

                                                             
  164ص . 2000اإلسكندرية، الجامعية، الدار ، املراجعة أصول  ، ناجي محمد درويش و السيد رجب راشد و محمد الفتاح عبد الصحن -1 
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 نوع املشروع: فروع ،أقسام. -

 :يتناول  تحقق لم التي للمبيعات تحليال هنااكن أ كما

 املستعملة؛ الطلبات -

 تجلب؛ مل التي الطلبات -

 اإللغاءات؛ -

 . املفقودة املبيعات -

 طريق عن بيع عملية تحققت إذا إال املخازن  من البضاعة تخرج ال : املخازن  من املباعة البضاعة . خروج 2

 السلع كمية جود ،ومن االئتماني بالبيع االعتماد وجود من وتتأكد العميل من الشراء طلب تتلى وهي البيع، إدارة

 وترسل ، الحسابية وعملياتها بتفاصيلها فاتورة كل وتراجع ، البيع فاتورة تعد وبذالك البيع وسعر املطلوبة

 بالكميات البضاعة خروج من للتأكد البوابة ومراقبة ، التكاليف و الحسابات وإلدارة املخازن، إلدارة صورة

 1بخروجها املصرح

 البضاعة مخازن  تعد ، البضاعة خروج وإذن البيع فاتورة على بناءا : املخزن  من املباعة البضاعة . استنزال 3

 التاريخ ،يظهر الصنف بطاقة على قيد يسجل البضاعة خروج وعند الخارجية البضاعة إدارة إلى إلرسالها تمهيدا

 ،ودليله نوع لكل القيمة و الكمية أساس على الخارجة للبضاعة ملخصات ،وتعد الرصيد و الخارجة الكمية و

 2املخازن . وحسابات املخزون قوائم مع للمقارنة امللحقات وتستخدم ، الرقمي

 النقدية اتاملبيع على الداخلية الرقابة :الثاني الفرع

 القائمين املوظفين وتعدد املؤسسة حجم صغر أو لكبر تبعا النقدية، للمبيعات الداخلية الرقابة طرق  تختلف

 . والتحصيل والتسليم بالبيع

                                                             
  164ص.ذكره سبق مرجع ، ناجي محمد درويش و السيد رجب راشد و محمد الفتاح عبد الصحن -1 

   . 164ص ،مرجع سبق دكره  ناجي محمد درويش و السيد رجب راشد و محمد الفتاح عبد الصحن -2 
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 ذات املحالت و مباشرة، للمستهلك تبيع التي للمؤسسة بالنسبة اإليراد من هاما جانبا النقدية املبيعات وتشكل

 
 
 1:أشخاص ثالثة على يقسم العمل فإن النقدي، البيع لعملية بالنسبة العمل تقسيم حيث منو  املتعددة، ساماق

 البائع؛ .1

 الصراف؛ .2

 .البضاعة مسلم .3

الدفتر،  في بصورة يحتتفظ صور  وثالثة أصل من نقدي بيع قسيمة يحرر  بضاعة البائع يبيع عندما:  البائع .1

 .لتسليما قسم إلى البضاعة مع وترسل وصورة أصل املشتري  ويسلم

و يختم   ;بالقسيمة، الوارد للمبالغ مراجعته وبعد املشتري، من القسيمة قيمة باستالمه  يقوم  :الصراف .2

 املبلغ قيمة الصراف ويقيد للمشتري، الصورة ويسلم باألصل ويحتفظ بالدفع، الصورة و على األصل

  اليومي كشف النقدية في املستلم

 تسليم قسم إلى الصراف، من استلمها التي القسيمة تقديم صورة املشتري  يتولى  :البضاعة مسلم.  3

 ثم املشتري، من إليه املسلمة القسيمة مع تراجع البضاعة تسليم قسم وفي اشتراه، ما الستالم البضاعة

 بمطابقة الداخلية الرقابة إدارة موظف يقوم كما بالقسيمتين، احتفاظه بعد املشتري  إلى البضاعة يسلم

 التي املبالغ تتطابق أن ويجب الصراف، أعده الذي اليومي الكشف مع ومجاميعها البائع لدى تيال الفواتير

 بإيداع التالي اليوم في ويقوم القسائم، مقتض ى من املوظف أعده الذي الكشف مجموع مع الصراف لدى

 اإليداع قسيمة بمقتض ى بالبنك املبلغ

 املبيعات ىعل الداخلية الرقابة خصائص : الثاني املطلب    

 2هي:  رئيسية أهداف ثالث تحقيق يرمي الى أن يجب املبيعات لدورة الفعال الداخلي الرقابي النظام إن         

                                                             
- 390ص  2006،املكتب جامعي الحديث ، اإلسكندرية ،    الرقابة و املراجعة الداخليةمحمد سيد سرايا و عبد الفتاح محمد الصحن و فتحي رزق السوافري  ،  -1 

391 

التسيير،  العلوم في استارامل شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة دقيق املحاسبي على املبيعات في املؤسسة اإلقتصادية،سعيد حمالوي،نصير مدقن، الت- -2 

 17ص  ،  2012-2013 ورقلة،   جامعة ومحاسبة، مالية فرع
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 سليمة؛ بطريقة ومسجلة مفوترة، مرسلة، املبيعات كل إن :األول  الهدف

 محصلة؛ تكون  املفوترة املبيعات كل إن :الثاني الهدف

 .ومتطابقة مسجلة للمبيعات النقدية تالتحصيال  كل إن :الثالث الهدف

 :التالية الخصائص الداخلية الرقابة تتضمن أن يجب األول  الهدف ولتحقيق

 ؛ الفوترة و  )الصرف( اإلرسال وظيفتي بين الفصل -

 املرقمة؛ الفواتير و اإلرسال لوائح من التأكد و وفحص استعمال -

 ؛ قلمست شخص طرف من للفواتير الحسابية العمليات دقة فحص -

 للبضاعة؛ املخزون تسيير مصلحة وبين املبيعات مصلحة بين املقارنة -

 .)املؤسسة من البضاعة خروج عند الصرف (اإلرسال وثائق على السريع التصديق -

 :التالية الخصائص توفر يجب الداخلية للرقابة الثاني الهدف ولتحقيق

 ؛ الزبائن حسابات مصلحة استقاللية -

 ؛ ومثبتا مراجعا للزبون  الشراء طلب وصل يكون  أن -

 ، معين  مسؤول طرف من مثبتة فيهم املشكوك الزبائن أموال التخفيضات تكون  أن -

 األستاذ؛ ودفتر املساعدة اليومية بين دورية مقاربة إجراء -

 ؛ املحصلة النتائج و الزبائن لحسابات املباشرة املصادقة -

 مستقل .  شخص قبل من للوثائق الفجائية املراجعة -

 :التالية الخصائص توفر يجب الداخلية الرقابة من الثالث الهدف يقولتحق

 التسجيل؛ وظيفة عن مستقلة تكون  أن يجب التحصيل وظيفة -

 ؛ البنك في النقدية للمقبوضات ) الدوري( اليومي و الكامل اإليداع -
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 ؛ التسجيل قبل املقبوضات على أولية رقابة تنفيذ -

  ؛ الحساب على ملبيعاتا حالة في املالئمة اإلجراءات إتباع -

  .الرقابة أثناء املنفذ التسجيل و البنك طرف من عليها املصادق الخصم وثائق بين املقارنة -

 املطلب الثالث : أساليب الفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية 

و يقوم   ؤسسة،للم الداخلية الرقابة نظام هو إليه يتوجه الذي األول  الش يء فان بمهمته املراجع قيام عند     

 برسم برنامج التدقيق املناسب مع تحديد كمية االختبارات الالزمة و حجم العينة املناسبة.

 1إن عملية تقويم نظام الرقابة الداخلية سواء كانت تمهيدية او معمقة تكون مفيدة عندما تتم حسب ما يلي :   

 فاديها من خالل نظام مراقبة فعال.تحديد أنواع املخاطر املتعلقة بأهداف املراقبة التي يمكن ت -

تحديد عمليات املراقبة بواسطة فحص اإلجراءات و التعليمات املوجهة للمستخدمين و كذلك من خالل  -

 املقابالت بهدف التنبيه من املخاطر التي تم تحديد نوعها .

 .توثيق نتائج هذا الفحص من خالل رسوم بيانية او خريطة تتبع نظام الرقابة الداخلية  -

التأكد من إملام املدقق بنظام الرقابة الداخلية و ذلك من خالل تتبعه لسير عدد من العمليات داخل النظام  -

 ) اختبار املسار ( 

وال يقتصر فحص و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ألي منشأة على تلك األنظمة كما وضعتها اإلدارة في كراريس أو 

ا هي الفترة و من الوسائل التي يستخدمها املدقدقون للتعرف على النظام منشورات بل يتعداها إلى دراستها كم

 املطبق مايلي :

 2اإلستبيان :  -1

                                                             
 .145،ص 2006،  1االردن ،الطبعة -مانخلف عبدهللا الوردات ،التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق ، الوراق للنشر و التوزيع ، ع -1 

 .186-184،ص ص2009األردن ،  –نواف محمد عباس الرحماني ، مراجعة املعامالت املالية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان  -2
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باألسئلة التي تشمل مجموعة وافية بخصوص العمليات املعتاد في تحضر مكاتب املراجعة قائمة نموذجية 

م الرقابة الداخلية السليمة في املشأت املختلفة لإلستفسار عن توافر أو عدم توافر العناصر الرئيسية لنظ

صدد تلك العمليات كالعمليات النقدية و عمليات البيع و الشراء و أرصدة املدينين و الدائنين و البنوك ، وتقدم 

إلى مدير الحسابات في املنشأة لإلجابة عليها و يعيدها إلى املدقق الذي يقوم بدوره بإجراء عدة عمليات فحص و 

للتحقق من تطبيق النظم التي أشار إليها في إجاباته إلى وجودها تطبيقا فعليا سليما و إنها  إختبار داخل املنشأة

كافية ألداء أغراضها و اإلجابة تكون باإليجاب بكملة "نعم" أو بالنفي بكلمة "ال" فيجب على املدقق استخدام 

الداخلية الخاص بالبند موضوع ذكاءه و خبرته في تصميم و صياغة األسئلة لتشير إلى قوة أو ضعف الرقابة 

 السوائل 

و سهولة إستعراض القائمة بعد اإلجابة عليها ليصدر املراجع تعليماته إلى مساعدية بضرورة اإلجابة على جميع  

األسئلة أو بيان األسئلة التي ال تنطبق في الحالة املعينة فال يجاب عليها فإجابة النفي على سؤال معين يجب أن 

يلة الرقابة البديلة التي تتبعها املنشأة و يجب على مساعد املدقق املختص أن يثبت في نهايته أنه تشفع بيان وس

قام باإلختيار أو الفحص الفعلي للتحقق من صحة اإلجابات أو يثبت ما يعني له من مالحظات في حالة إكتشافه 

من مالحظات يراعي إستفاء توقيعات لبعض نقاط الضعف و بعد إستعراض املدقق القائمة املستكملة بما عليها 

املساعدين عليها و يتخذ القرارات الالزمة في ضوء هذا اإلستعراض ثم يحتفظ بالقائمة في امللف الدائم للعملية 

 لغرض الرجوع إليها مستقبال .

 املميزات : -

 ؛سهولة إستخدام القائمة في مختلف املشأت بعد إجراء التعديالت الطفيفة الخاصة بكل منها  -

 املرونة الكافية إلبراز خصائص النظام املحاسبي ألي منشأة ؛ -

 توفير الوقت ألنها ال تتطلب إنشاء برنامج لفحص الرقابة الداخلية في كل عملية التدقيق على حدة ؛ -
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تنسيق طريقة فحص نظم الرقابة الداخلية في كافة العمليات و ذلك ألن الفحص يسير فيها جميعا على  -

 أسس موحدة ؛

ر العمالء إلى القائمة باعتبارها جانبا من إجراءات التدقيق املعتادة عكس اإلستفسار املباشر بدون ينظ -

قائمة معتمدة و مطبوعة ألن العميل و موظفيه قد يستاؤوون إلعتقادهم أنهم محل إستجواب أن 

 يتعدى فيه املراجع حدود إختصاصه .

القائمين بالتدقيق عند إلزامهم بالقائمة سنويا إلى عدم إغفال فحص نظم الرقابة الداخلية  لفت نظر -

 كل سنة .

 العيوب : -

قد يدعو القائمين بالفحص إلى إغفال الظروف الخاصة بكل منشأة بسبب توحيد أسس فحص نظم  -

 الرقابة الداخلية في املنشأت املختلفة .

قة لنظم الرقابة الداخلية الخاصة بكل منشأة و التي ال غنى عن ال يمكن التغلغل في التفاصيل الدقي -

معرفتها للوصول إلى الفكرة السليمة عنها بسبب أن األسئلة بطبيعتها تكون عن الخطوط العريضة للرقابة 

 الداخلية.

تي قد تغري القائمة مساعدي املدقق باإلكتفاء بما ورد فيها من أسئلة و عدم إجراء التحريات األخرى ال -

 تقتضيها املالبسات الخاصة لعملية املراجعة املعينة ، و للتغلب على هذه العيوب يجب مراعاة اآلتي :

 يجب تحضير قائمة أسئلة خاصة بكل منشأة يتبين من ظروفها أنها تنفرد بخصائص معينة ؛ -

طورات لضمان إنتباه موظفي مكتب املدقق إلى إتباع القواعد الصحيحة في الفحص و متابعتهم للت -

الجارية في املنشأة يتطلب املراجع منهم تقرير سنوي عن نتائج إستخدام القائمة في الفحص الرقابة 

 الداخلية عن العام املاض ي ؛
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إعداد قائمة أسئلة جديدة سنويا في املنشأة الكبيرة ذات األهمية الخاصة و عدم إستخدام القوائم  -

 النموذجية في هذه الحاالت .

 : امللخص التذكيري  -2

يقوم املدقق هنا بوضع قواعد و أسس نظام الرقابة الداخلية السليم و طرق تحديد أسئلة او إستفسارات ، 

حيث تمتاز هذه الطريقة باإلقتصاد بالوقت و لكن تؤخذ على هذه الطريقة بأن ال يتم التدوين الكتابي و متروك 

 1األمر لكل مدقق بأن يضع األسس الذي يراها مناسبة 

 : املميزات -

يؤدي امللخص التذكير وظيفة تذكيرية فقط أي رسم اإلطار العام الذي يجري في نطاقه الفحص بدون  -

 تحديد تحريات أو أسئلة معينة قد تغري الفاحص باإلقتصار عليها دون مراعاة الظروف .

 يؤدي امللخص التذكيري إلى اإلقتصاد بالوقت مع عدم إغفال أي نقطة من النقاط الرئيسية . -

 : يوبالع -

يعمل امللخص التذكيري كمرشد يساعد في عملية الفحص و ال ينتج عنه تسجيل كتابي أي إثبات كتابي ملا  -

 وجده املراجع أثناء الفحص لنظام الرقابة الداخلية املتبع ؛

 ال ينطبق امللخص التذكيري في حالة املنشآت التي تستفرد أعمالها بصيغة خاصة في طبيعتها أو نوعها ؛ -

ق امللخص التذكيري التنسيق أو التوحيد في إجراءات فحص نظم الرقابة الداخلية في املنشآت ال يحق -

 املختلفة ألنه متروك لكل موظف من موظفي املكتب حرية إنتخاب إجراءات الفحص التي يراها ؛

ة قد يتسبب امللخص التذكيري في وضع حد لروح اإلستقالل في التفكير إذا كان يتعرض للتفاصيل بدرج -

 كبيرة .

 التقرير الوصفي : -3

                                                             
 .149خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره، ص -1
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يقوم املراجع حسب هذا األسلوب بتحضير قائمة تحتوي عناوين األنظمة الفرعية للرقابة الداخلية ، و 

يقوم بتوجيه األسئلة للموظفين املسؤولين عن أداء كل عملية ، فبذلك يتوضح للمراجع كيفية سير العملية و 

عد من اجلها و الدفاتر التي تسجل بها ، و قد يقوم املراجع او مساعديه اإلجراءات التي يمر بها املستندات التي ت

بتسجيل اإلجابات و بعد ذلك يقوم املراجع بترتيب األجابات بحث تظهر كيفية سير العملية من بدايتها إلى نهايتها 

 و يحدد ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات او ينقصه بعض الضوابط الرقابية .

هذه الطريقة هو صعوبة تتبع الشرح املطول في وصف اإلجراءات ، فاألجوبة التي يتحصل لكن ما يعاب عن 

عليها املراجع تتميز في بعض األحيان بالغموض و بالتالي يصعب عليه استخراج األهم من املهم ، و هكذا يصعب 

 صر الرقابية.على مراجع التعرف على مواطن الضعف في النظام ، كما يمكن ان يحدث سهو عن بعض العنا

باإلضافة إلى العيب املذكور سابقا يمكن إضافة صعوبة الفهم بالنسبة للقارئ الخارجي ، أي من غير من قام 

بالعمل ، فليس لهذا األخير نظرة او فهم عميق لإلجراءات ، كما ان للمراجع القائم باملهمة اسلوبه الخاص ، 

بعض األحيان ال يمكن فهمه بالعمق املطلوب مثل من قام فحتى ولو ان هذا األسلوب يتميز بالبساطة ، ففي 

 1بالعمل .

 : دراسة الخرائط التنظيمية -4

يقوم املدقق بدارسة نظام الرقابة الداخلية و تعميمه من خالل دراسته للخرائط التنظيمية املستعملة     

هذه الطريقة عجزها عن  مثل الدورة املستندية املختلفة للعمليات / املبيعات ، الرواتب فقد يعاب على

 2إظهار اإلجراءات الغير العادية . 

 أهمية خرائط التدقيق ملراجع الحسابات -

 1يستفيد مراجع الحسابات من خرائط التدقيق في األمور التالية : 

                                                             
 .113، ص2000مؤسسة الوراق ، الطبعة االولى ،  جربوع محمد يوسف ، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق،-1
 .150خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  تعتبر خرائط التدقيق من أفضل األساليب التي يستخدمها مراجع الحسابات لتجميع املعلومات الالزمة

 يم كافة نظم الرقابة الداخلية ؛لدراسة و تقي

 تعتبر خرائط التدقيق مفيدة في إتمام عمليات اإلتصال الكتابي بسرعة و دقة ؛ 

 يستخدمها مراجع الحسابات في تحديد أوجه القصور في النظم الرقابة الداخلية بسرعة ؛ 

 لرموز ، و بذلك تتميز خرائط التدقيق بأنها تعتمد على لغة نمطية شائعة يمكن توصيلها من خالل ا

يمكن أن يستفيد املراجع من عمل زمالئه ويفهمه بسهولة ، بهذه عند إستخدام خرائط التدقيق في 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية .

 و في ما يلي مجموعة من الرموز و األشكال التي تستعمل في خرائط التدقيق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 .96-95عبد الفتاح محمد الصحن و آخرون ، أصول املراجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   -1
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 ( : أشكال و رموز خريطة التدفق  01-02ل رقم )الشك

 رموز أساسية رموز الخاصة
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 معالجة املعلومات

 

 الرقابة

 

 الوثائق

 

 عملية إدارية

 

 الرقابة

 

 تصنيف مؤقت

 

 

 تصنيف تهائي

 

 

 فاتورة

 

 

 سجل املعلومات

 

 نقطة بداية املخطط

 

 

 رابط خارج الصفحة

 

 

 رارق

 

 

 سير الوثائق

 سير املعلومات

 

 

 الخروج من املخطط

 

 

 اإلرسال إلى نهاية الصفحة
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Source : khelassi réda, l’audit interne, édition Houma, 3eme édition, Alger, 2010, p33. 

 املبحث الثالث: التدقيق الداخلي للمبيعات 

 

 قرص ممغنط
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ابة الداخلية، وكوسيلة لدعم كفاءة التدقيق الخارجي وباألخص يعتبرا لتدقيق الداخلي كأداة من أدوات الرق      

تدقيق وظيفة املبيعات لحساسية هذه الوظيفة بالنسبة للمؤسسات ولكثرة الثغرات وإمكانية وقوع 

االختالسات، لهذا ارتأيت إلى دراسة التدقيق لهذه الوظيفة من خالل تطرقنا ملفهوم تدقيق الداخلي للمبيعات،  

وفي  داخلي  ملخزون البضاعة والتحقق من املبيعات ومن ثم درسنا املراجعة املستندية للمبيعاتللتدقيق ال

 األخير إنهاء املراجعة الداخلية

  مفهوم تدقيق املبيعات:املطلب األول 

 السرقة من وأموالها أصولها، حماية إلى بها املؤسسة تهدف تقوم التي العمليات أهم املبيعات تدقيق يعد       

 تدقيق مفهوم على املطلب هذا في وسنتعرف مرد ودية أعلى وتحقيق جيد بشكلبيع منتجاتها    بهدف والغش،

 اإلجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق األهداف    وأهم وأهدافه، املبيعات

 املبيعات تدقيق سعريف أوال:

  يشتري  أو والخدمات، السلع بإنتاج يقوم كان سواء تجاري، مشروع أي إليرادات الرئيس ي املصدر هي املبيعات

 ضياع إلى يؤدي الرقابة في تقصير أو اون ته أي فإن وعليه .عليها تغيير أو تعديل أي إجراء دون  بيعها بقصد السلع

  .وإنتاجية فيه السيولة ودرجة ربحية على يؤثر مما املشروع، إيرادات من جزء

 املباعة، السلع على الرقابة تحقيق يكفل داخلية بةرقا نظام وضع يتعين املشروع أموال على وللمحافظة

 النظام هذا يتضمنها التي الرئيسية القواعد أهم يلي وفيما للمشروع البيعية الكفاية ودفع قيمتها،  وتحصيل

 1عادة : 

 املبيعات . إدارة يبها ،ه  خاصة إدارة في البيع عمليات تركيز -

 .تحصيلهاو  املبيعات وتسليم البيع عمليات بين الفصل -

  :هي أساسية بصفة اإلدارة هذه تقوم أن

                                                             
  41ص 2003لجامعية،الجزائر،ا املطبوعات ديوان التطبيق، إلى النظرية من الحسابات مراقبة و املراجعة  ، محمد بوتين -1 
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  .إقرارها بعد السياسات هذه تنفيذ -

  .الخارجية البيع وإجراءات البيعي، النشاط تنظم التي القواعد وضع -

  .املختلفة مراحلها في البيع عمليات على الرقابة -

  .ةاملتاجر  موضوع والخدمات السلع مستهلكي رغبات على للتعرف األسواق دراسة -

 .والخدمات للسلع والترويج واإلعالن الدعاية -

 . عليها   قاملتف األزمنة وفي وبالشروط باألسعار تنفيذها على والعمل العمالء طلبات تلقي -

  .لهم تمنح التي السداد وآجال اإلئتمان حدود ووضع للعمالء، املالية املراكز دراسة -

  .البيعية السياسة اقتراح -

  .ومتابعتها املبيعات حركة لضبط الالزمة اتوالبطاق السجالت إمساك -

 واألسواق املناطق وبحسب األصناف بحسب موزعة وقيمة، كمية املبيعات عن دورية تقارير إعداد -

 .األمر يعنيها اإلدارية األخرى  املستويات من وغيرها العليا اإلدارة إلى ورفعها املختلفة،

 فيها يمنح التي والحاالت للخصوم املنظمة والقواعد ة،املختلف األصناف بيع أسعار اإلدارة مجلس يحدد 

 .للغير فيها تمنح التي والحاالت العمولة وفئات العمالء،

 وأن العقود، أو الطلبات لهذه خاص دفتر يخصص أن عقود أو بطلبات البيع تم إذا أنه املبيعات مبادئ أهم ومن

 من صرف أمر على بناءا الالزمة الفاتورة عمل يتم هاوبعد املخازن، إلى وإرساله البضاعة صرف أمر تحرير يتم

 .األصول  املبيعات على خاصة مراقبة هناك تكون  أن وأخيرا متسلسلة أرقام ذات الفواتير هذه تكون  وأن املخازن 

 حتى قيود أية تجري  وال الثمن، عدا وترةفامل البيانات جميع فتقييد الوكيل إلى األمانة بضاعة إرسال حال في أما

 العمولة نوع مراعي فيه ورد ما ويقيد البيع كشف الوكيل رسلي

 املبيعات تدقيق أهداف :ثانيا
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 1: املبيعات لهذه مراجعته عند التالية األهداف تحقيق إلى املراجع يسعى

 بها، و بالقيم الصحيحة  الخاصة بالدفاتر البيع عمليات تسجيل -

  .الدفاتر في املسجلة البيع عملية معقولية -

  .بذلك له املرخص الشخص من اعتمادها تم بالدفاتر املسجلة البيع تعمليا -

  .نقص أي دون  عمليات كل تخص بالدفاتر املسجلة البيع عمليات -

  .حقيقيين لعمالء فعال شحنها تم بضاعة تخص بالدفاتر املسجلة البيع عمليات -

  .البيع لعمليات املحاسبي التوجيه صحة  -

 . الخاصة املالية لفترةا في البيع عمليات تسجيل -

 .البيع عمليات وإجماليات تفاصيل تسجيل صحة -         

 األهداف لتحقيق إتباعها الواجب التدقيق إجراءات :ثالثا

 2:يلي فيما أهداف لتحقيق إتباعها الواجب التدقيق إجراءات تتمثل     

  .البيع عمليات على الداخلية الرقابة نظام عن معلومات على الحصول  -

  .محدد و مرسوم هو كما النظام تطبيق من للتأكد إجرائي فحص أداء -

 التجاري، الخصم واحتساب والضرب، والطرح الجمع عمليات تشمل البيع فواتير لصور  حسابية مراجعة -

 .املبيعات يومية لدفتر حسابية مراجعة وكذا

 للتأكد العمالء مع املبرمة العقود مع أو املعتمدة األسعار قوائم مع الفواتير صور  في الواردة األسعار مطابقة -

 .الحقيقية باألسعار تم البيع أن من

 حقيقيين لعمالء تمت نهاأ ومن املبيعات جدية من للتأكد العمالء طلبات مع البيع فواتير صور  مطابقة -

                                                             
 101-100ص  ص ،  2011األردن، وموزعون، ناشرون زمزم ،املراجعة أصول  هيبة، أبو محمد طلبة حامد -1 

 106-105ص  ذكره،ص  سبق هيبة،مرجع أبو محمد طلبة حامد -2 
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 اصةخ أهمية إعطاء مع املبيعات، يومية بدفتر قيد ما ومع الشحن مستندات مع البيع فواتير صور  مطابقة -

 .الشحن تاريخ مع اليومية بدفتر العملية تاريخ ملقارنة

 مساعد واستناد الصادرة البضاعة وسجل الصنف بطاقات مع املبيعات ويومية البيع فواتير صور  مطابقة -

 وليست حقيقية املبيعات أن من التأكد وبالتالي فعل، البضاعة خروج من للتأكد البوبة وسجل املخازن،

 .وهمية

  .املبيعات يومية بدفتر ثابتة األصول  مبيعات قيد عدم من املستندي الفحص أثناء راجعامل يتأكد -

 معقولية من للتحقق وذلك املألوفة، غير والعمليات عادي غير بشكل الكبيرة ملبالغ انتقادية مراجعة -

 .بالدفاتر املسجلة املبيعات

 وتقيد البيع فواتير تعد أن يحدث السنة، يةنها  يف تتم التي البيع لعمليات خاصة عناية املراجع يوجه -

 .للعميل تشحن لم أي باملنشأة تزال ال البضاعة ولكن الدفاتر في كمبيعات

في  املنشأة إدارة ترغب فهي السنة، نهاية في بالدفاتر تثبت التي الهامة البيع لعمليات خاصة عناية املراجع يولى

 . املبيعات كمردودات املوالية الفترة بداية في تهاإعاد تم وهمية مبيعات بإثبات أرباحها تضخيم

 غش محاولة أي ملحاربة ودقيق، جيد بشكل املبيعات تدقيق يتم حتى اإلجراءات هذه تتبع املراجع على وعليه     

 .أهدافها تحقيق وبالتالي املنظمة، داخل تحدث قد سرقة أو اختالس أو

 

 تاملبيعا إدارة لتنظيم املتبعة الخطوات :رابعا

أن  للمدير املمكن من أنه كما جديد، تنظيمي هيكل بناء إعداد في منه تبدأ للمؤسسة قائمة تنظيم يوجد غالبا

 املرتبطة اآلتية الخطوات وضع يمكن عام بشكل ،بها املرتبطة واألنشطة للمبيعات جديدا تنظيميا هيكال يقيم

 1:  يلي كما القائم لهيكلا تعديل على العمل حتى أو للمبيعات التنظيمي الهيكل ببناء

                                                             
 تخصص تسيير، علوم فرع االقتصادية، العلوم املاستر،كلية شهادة للني مذكرة زبائن، مبيعات دورة االقتصادية املؤسسة في الداخلية املراجعة سهام، زهار -1 

 53-52 ص ص  . 2013 الجزائر، البويرة، جامعة وتدقيق، محاسبة
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 تحقيقها يمكن محددة أهداف تحديد هو للمبيعات جيد تنظيم إنشاء في األولى الخطوة :األهداف تحديد .1

 مدير يقوم قد كما للمؤسسة، العامة األهداف تلك بتحديد العليا اإلدارة تقوم أن الطبيعي أنه من ذلك

 مناسب ربح صافي أو مناسب عائد تحقيق شكل على تكون  قد والتي املبيعات إدارة بتحديد أهداف املبيعات

 األمثل الحجم تحقيق أو

 نجاح ودرجة الخطط وتحديد السياسات تنفيذ في كمرشد األهداف تستخدم عموما للمبيعات،

 خاصة األهمية، من كبير قدر على فهي املدى القصيرة األهداف أما للمؤسسة، العامة اإلستراتيجية

 .سهلة بطريقة أعمالها تسيير من املبيعات إدارة يمكن الذي األمر واضحةو  محددة تكون  عندما

 في تأخذ أن الجيد للتنظيم بالنسبة األساسية االعتبارات من :املؤسسة تتوالها التي املهام تحديد .2

 الهامة الوظائف تحديد ألجل بتنظيمها، تقوم التي واألنشطة الوظائف بين الواضحة الحسبان الفروقات

 تنظمها التي الوظائف أن كما بوضوح، املبيعات إدارة أهداف تحليل إجراء يلزم النشاطات املختلفة وأنواع

 االختالفات أما املشابهة، األخرى  املؤسسات في املوجودة نفسها الواقع الوظائف في هي املبيعات إدارة

 .رديةالف الوظائف كافة في املعطاة النسبية األهمية إظهار مع التفاصيل في فيكون 

 تنفيذ يتضمنها التي واملسؤوليات الواجبات تخصيص يجب أنه الحقيقة :الوظائف إلى املهام . تحويل 3

 األنشطة تقسيم يجب كما القائمة، الوظائف كافة إلى بالنسبة منطقية بطريقة املبيعات في إدارة العمل

 واحد، رئيس عليه يشرف واحد قسم داخل  املتشابهة املهام تجميع يتم حيث في مجموعات وتجميعها

 اإلدارية املؤسسات من كبير عدد إنشاء عدم الحسبان في يأخذوا أن التنظيم مخططي على يجب كما

 تتولى أن لإلدارة تسمح التي اإلدارية املستويات من عدد أقل استخدام األنسب من أنه إذ إدارة كل داخل

 .سرةومي سهلة تنفيذها بطريقة ثم عاتقها على امللقاة املهام

 أن يجب بالتالي املرؤوسين، من عدد سلطته تحت يوجد املبيعات إدارة في رئيس كل :والرقابة . التنسيق 4

 جهودهم، بتنسيق القيام مع مرؤوسيه على الرقابة من تمكنه والتي إليها يحتاج التي يزود باألدوات
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 يمكن ال والتي ضخمة ياتمسؤول عليهم تلقى أال معينة سلطات يملكون  األفراد الذين ذلك إلى يضاف

 .األخرين جهود بتنسيق للقيام الوقت الالزم لهم يترك ال حيث توكيلها

 للقيام خطوات تتبع بدورها األخيرة هذه فإن املبيعات إدارة لتنظيم خطوات تتبع املؤسسة أن أشرنا كما       

 يلي :  فيما تتمثل والتي املبيعات بدورة

  .قبولها و الزبائن أوامر تلقي -

  .الزبائن أوامر تسجيل -

  .مطلوبا ذلك كان إذا األجل البيع على املوافقة -

  .الخدمات و البضاعة تسليم -

  .املختصة املخازن  السجالت في املشحونة املسلمة الكميات تسجيل -

  .الفواتير إعداد -

  .املباعة البضاعة تكلفة تحديد -

  .النقدية استالم -

 .الحقوق  تحصيل نشاط -

 التدقيق الداخلي ملخزون البضاعة و التحقق من املبيعات  املطلب الثاني : 

 :يلي ما للمبيعات الداخلي التدقيق يشتمل

  .البضاعة ملخزون الداخلي التدقيق -

  .النقدية للمبيعات الداخلي التدقيق -

   .اآلجلة املبيعات التدقيق -

 

 البضاعة ملخزون الداخلي التدقيق :أوال
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 في املسجل وأن الدخول، أذونات على كافية رقابة وجود من املراجع وبتحقيق دخول، بإذن التامة البضاعة تدخل

 أذونات الداخلي املراجع ويفحص املخازن  أستاذ دفتر  في مسجل هو ما يطابق داخلة كبضاعة الصنف بطاقات

 1:    كاآلتي معينة فترة عن الدخول 

  .سليما إعدادا ومعدة معتمدة الدخول  أذونات كل أن -

 .املخازن  أستاذ في مسجل هو ما يطابق واردة ككميات الصنف بطاقات على املسجل أن من التأكد -

نظام  بفحص املباعة الكميات استنزال من يتأكد الداخلي املراجع فإن املخزن، من البضاعة صرف حالة وفي

 بحيث عملياتال تسجيل في تأخير هناك وليس وجها خر تاريخ في سجلت نها وأ املخزن، من للبضاعة االستنزال

 . الصنف بطاقات مع املخازن  دفاتر من املالية الدفاتر في البيع تسجيل يتماش ى

 في األرصدة مع تتماثل الصنف بطاقات في للكميات والخصم اإلضافة بعد األرصدة أن من يتأكد أن املراجع وعلى

 . باملخزن  بضاعةلل املادي الجرد يتم عندما للكميات املادي االختبار وتطابق املخازن  حسابات

 الحدود أضيق في إال املخزن  ألمين مسموحات هناك يكون  أن يجب فال بيعية، قيمة لها التامة البضاعة أن وبما

 بين فروقات اكتشف وإذا كاملة، بدقة املخزون بحفظ تسمح ال املنتج طبيعة أن حيث اإلستثنائية، الحاالت وفي

 فواتير مجموعة تراجع وأن املخزون، استبدال طريقة يفحص أن خليالدا املراجع فعلى والدفتري  الفعلي الرصيد

 .املخزون ودفتر  الصنف بطاقات مع

إلرسال  املتبع اإلجراء يفحص أن املراجع على فإن قيمة، بدون  العمالء من كعينات ترسل البضاعة كانت إذا

 العمالء بحساب وال املخازن ب يرتبط ال مسؤول بواسطة املجانية العينات اعتماد من يتأكد بحيث العينات

 وأن متسلسلة أرقاما وتحمل العملية، لهذه املستندية الدورة بتنظيم ترتبط مالئمة داخلية مستندات وهناك

 . عنها املسؤول من اعتماد هناك

 النقدية للمبيعات الداخلي التدقيق :ثانيا

                                                             
  061ذكره، سبق مرجع هيبة، أبو محمد طلبة حامد- -1 
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 بالنقدية يرتبط ال بالبيع يقوم من بحيث ،النقدي بالبيع القائمين بين العمل تقسيم من الداخلي املراجع يتأكد

 1ي: يل ما املراجع ويفحص املباعة البضاعة بتسليم أو

 ،لفترة معينة  البيع قسائم واقع من يحققها التي املبيعات واستنزال بالبيع يقوم من مديونية .1

عن العهدة في  البائع تحققا فعليا و مطابقة دلك بمديونية عهدة في هي التي السلع من الفعلي التحقق .2

 حيازته 

 خالل املبالغ و لهذه بالبنك واإليداعات للخزينة املوردة باملبالغ  معينة لفترة املسلسلة البيع قسائم يطابق .3

  ذاتها  الفترة نفس

 املحصلة املبالغ مع وتطابقها النقدي البيع ملستندات طبقا للمبيعات النقدية بدفتر اليومي التقييد فحص .4

 ملخص وكذا املسلسلة البيع قسائم صور  ويالحظ  النقدي، للبيع كإيراد بالبنك ودعةوامل الخزينة في

 ملخص فترة تاريخ نفس تحمل القسائم أن من يتأكد كما امللخص، هذا في وتتابعها املسلسل املبيعات

 يةالنقد ودفتر البنك لدى اإليداع قسائم مع امللخصات مجموع تساوي  منيتحقق  وأن النقدية، املبيعات

 . واحدة  فترة في واقعون  منهأ ومن

 اآلجلة املبيعات على التدقيق :ثالثا

 يكون  التي الكبيرة املنشآت في اآلجلة املبيعات على الكالم هنا ونخصص النقدية املبيعات عن تكلمنا أن سبق    

 عمليات تنفيذ ومراقبة تاملبيعا توزيع على وتعمل بالبيع الخاصة املنشأة سياسة تنفذ باملبيعات خاصة بها إدارة

 األسعار وتحديد والتنفيذ للبيع العامة السياسة رسم حيث من املبيعات نظام يفحص أن املراجع وعلى البيع،

 للمبيعات الداخلية املراقبة نظام دراسة عليه يجب كما اإلئتمان، ومدة واملسموحات الخصم على واملوافقة

 2: التالية  للمبادئ النظام هذا تنفيذ ومدى

                                                             
  392ص ذكره، سبق محمد سيد سرايا ، عببد الفتاح محمد صحن ، فتحي رزق السوافيري  مرجع -1 

  537ص ،   2008مصر، الحديث، الكتاب دار والقواعد ، املعايير :املالية والرقابة سرايا، املراجعة السيد محمد -2 
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 بمجرد فيها يسجل والعقود للطلبات دفاتر أو دفتر فيخصص عقود، أو طلبات على بناءا البيع كان إذا .1

 .العمالء مع املبرمة العود الصور  ملفات تخصيص مع ذلك يفيد بما أمامها يؤشر تنفيذها وعند ورودها

 إذن املخازن  أمين إلى ويرسل البضاعة صرف أمر يحرر  أن عليه االتفاق وبعد العادي، اآلجل البيع حالة في .2

 .التكاليف وحسابات املخازن  دفاتر في للتقييد والصور  العميل إلى يرسل أصل من صرف

 إدارة إلى منها صورة وترسل العميل إلى أصلها يرسل التي املبيعات فاتورة تعد الصرف، أمر على وبناءا .3

 يجب البيع فاتورة تحضير وفي البضاعة جلخرو  كأمر البوابة ملراقبة وصورة الدفتري  للتقييد الحاسبات

 .البضاعة صرف إذن مع وتطابق األسعار والكميات من التأكد

 إذ املنشأة عليها تستغني التي األصول  مبيعات أي الرأسمالية املبيعات على خاصة رقابة هناك تكون  يجب أن .4

 .املساهمة ركاتش حالة في اإلدارة مجلس أو املبيعات هذه عن مسؤول شخص اعتماد من بد ال

 املطلب الثالث : املراجعة املستندية للمبيعات 

 1الوثائق مراجعة :األول  الفرع

 : التالية املستندات على املدقق يطلع املبيعات فحص عند

 والشروط؛ واألسعار البيع اعتماد البضاعة، وطلب العقد البيع، فواتير صورة -

 على اطمئنانه ملدى طبقا املدقق، يحددها فترات عدة أو لفترة تاملبيعا يومية دفتر مع الفواتير صور  تراجع حيث

 البضاعة؛ طلبات أو عقود من اإلضافية األدلة على باإلطالع فحصه املدقق ويعزز  الداخلية، الرقابة نظام

وفي  املبيعات، يومية بدفتر الخاصة خاناتها تحت سجلت قد املختلفة املبيعات أنواع أن من املدقق ويتحقق -

 جانب من البيع أسعار من محدد هو ملا ومطابقتها بالفاتورة األسعار من يتحقق الفواتير لصورة فحصه

                                                             
التسيير،  العلوم في استارامل شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة سعيد حمالوي،نصير مدقن، التدقيق املحاسبي على املبيعات في املؤسسة اإلقتصادية، - 1 

 33ص  ،  2012-2013 ورقلة،  جامعة محاسبة،و  مالية فرع
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 كسياسة سواء معتمدا، الخصم هذا يكون  أن يجب الفاتورة على تجاري  خصم وجود وفي حالة املنشأة،

 معينين؛ عمالء لعميل أو بالنسبة خاصة

 الخاص اإلعتماد وعلى البيع فاتورة صورة على ملدققا يطلع أن يجب الثابتة األصول  مراجعة حالة وفي -

 البيع؛ بعمليات الخاصة واملراسالت عقد على بالبيع، ويطلع

 املباعة، البضاعة خروج وتتبع تمت، التي للمبيعات بالنسبة السنةن م األخير الشهر مبيعات فحص ويجب -

   املدة أخر بضاعة ضمن إدراجها موعد تصديرها من للتأكد املخازن، وحسابات الخارجة بدفتر البضاعة

 :يلي ما فحص يتم :الحسابية والعمليات الترحيل تدقيق

صحة  مراعاة مع العمالء، أستاذ بدفتر للعمالء الشخصية الحسابات إلى املبيعات يومية دفتر من الترحيالت  -

 املبالغ؛ ترحيل

عن  الناش ئ الخسارة أو الربح مراعاة مع بها، الخاصة الحسابات إلى ترحيلها صحة أو الثابتة األصول  مبيعات -

 مراجعته؛ وطريقة األصول  بيع

 البيع؛ فواتير صورة في الواردة الحسابية العمليات -

 .أخرى  إلى صفحة من األرقام نقل وصحة املبيعات، يومية لدفتر واألفقي الرأس ي الجمع -

 

 1املبيعات مردودات تدقيق :الثاني الفرع

 الداخلية، الرقابة حيث من سواء املبيعات لرد نظام هناك يكون  أن ويجب سباب،األ  من لسبب البضاعة ترد قد

 رد عمليات وتتعدد للتالعب، وسيلة يكون  قد املباعة البضاعة رد ألن وذلك املحاسبي التقييد حيث من أو

 التي الدائنة اإلشعارات صور  واقع من يقيد مبيعات، مردودات يومية دفتر تخصيص كنة يماملباع البضاعة

 .للعميل املنشأة ترسلها

 : يلي بما القيام يجب املبيعات مردودات فحص عند : املستندية املراجعة .1
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 مختلفة؛ مدد خالل املبيعات مردودات يومية دفتر مع الدائنة اإلشعارات صور  اختبار

 البضاعة ورود من للتأكد املخازن  بطاقات ومع املردودة، البضاعة دفتر مع الدائنة اإلشعارات صور  اختبار -

 وردت قد املردودة البضاعة أن من التأكد هو املالية املدة نهاية في املردودات اختبار في والسبب فعال، املرتدة

 أخر بضاعة ضمن قيمتها إدراج فعدم املالية، السنة نهاية في الجرد ضمن قيمتها وقيدت املخازن  إلى فعال

 الربح؛ من لجانب إخفاء فيه  املدة

 ؛ املؤسسة في مسؤول طرف من معتمدة تكون  أن يجب إلضافيةا إشعارات -

 على ويجب املخزن، إلى إعادتها ومصاريف املرتدة، التالفة البضاعة دقيقة عن العميل املؤسسة تعوض قد -

 .العملية هذه صحة إلثبات واملستندات واملراسالت العقود من يتأكد أن الحالة هذه في املدقق

 العمليات صحة من للتحقق التالية باالختبارات املدقق يقوم : الحسابية والعمليات الترحيل تدقيق 

 :الحسابية

 جانب في تقيد كانت إذا املبيعات، يومية دفتر أو املبيعات، مردودات في واألفقية الرأسية املجاميع اختبار -

 .الدفتر هذا خاص من

 ؛ أخرى  إلى صفحة من املجاميع نقل صحة اختبار -

 محاسبيا؛ صحتها من للتأكد البيع فواتير صور  لبعض الحسابية اتالعملي بعض اختبار -

 ؛ العمالء أستاذ بدفتر الشخصية الحسابات إلى اختبار الترحيل -

  اإلجمالي والحساب العامة اليومية دفتر إلى اإلجمالية القيود ترحيل اختبار -

 :يلي كما املبيعات، مردودات على الداخلية الرقابة عملية تتم :املبيعات ملردودات الداخلية املراقبة .2

 املؤسسة؛ مدير من أو البيع بإدارة مسؤول من موافقة على بناءا إال البضاعة ترد ال -

 البضاعة، باستالم محضر ويحرر  البضاعة مع املرسل املدين اإلشعار مع تفحص البضاعة وصول  عند -

 ؛ املرتدة البضاعة يومية وتقيد بدفتر
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البيع،  إلدارة وأخرى  الحسابات، إدارة إلى منه صورة ترسل وارد إذن بها حرر وي البضاعة، تستلم املخازن  في -

 والتقيد؛ للحفظ الصور  وتستخدم العميل، إلى األصل يرسل دائن إشعار وتستخرج

 التالعب؛ من خوفا مختص موظف مع املستعملة غير ويحتفظ متسلسلة، أرقاما الدائنة اإلشاعات تحمد -

 .التأمين  شركة به تطالب النقل أثناء في بها يلحق تلف فأي املباعة، لبضاعةا على تأمين وجود حالة في  -

 1العامة اليومية تدقيق :الثالث الفرع

 أن إال بيوم، يوما العمليات لتقيد أساسيا دفترا التجارة قانون  نظر وجهة من العامة اليومية دفتر يعتبر

 اإلجراء هذا وبإتباع املساعدة، اليومية دفاتر نظام فكان دفتر، من أكثر وجود حتمت وكثرتها تطور العمليات

 املختلفة؛  اليومية بدفاتر الواردة للمجاميع ومركزية قيود إجراء عدم أمكن املساعدة بالنسبة لليوميات

 :يلي فيما تتمثل املركزية القيود بخالف أخرى  قيود العامة اليومية دفتر يشمل ذلك على وبناءا

 األصول باألجل، ،بيع باألجل األصول  شراء : مثل ، املساعدة اليومية الدفاتر في مكان لها ليس التي العمليات -

 ؛ الجردية ،القيود املعدومة الديون 

 اإلقفال؛ وقيود االفتتاحية القيود -

 . التسويات قيود أو التعديالت قيود -

 واقع من العامة اليومية فتربد القيود تقيد و ، العامة اليومية دفتر في بالتسجيل تكتفي املؤسسات من كثير 

 تقيدها متسلسلة بطريقة املستندات ترتب ،ثم له املؤدية باملستندات يرفق ،و القيد تفاصيل يبين يومية مستند

 تخصه الذي القسم طرف من اليومية مستند ، و يحرر  بسهولة إليها للرجوع مكان ال العامة اليومية بدفتر

 إدارة من موظف العامة دفتر اليومية في التقييد يتولى و الحسابات رئيسو  القسم، من رئيس يعتمد ،و العملية

 شخص األستاذ دفاتر إلى التًرحيل يتولى و ، القيد أطراف فيه يظهر الذي اليومية مستند على بناءا الحسابات

   2 .أخر
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 جميع حصبف املدقق يقوم قد ،و مساعدة دفاتر لها ليس التي القيود مستندات جميع املدقق يفحص و

 عن بعضها ،فيختر الداخلية الرقابة نظام إلى املدقق أطمئن و ، كثرتها و تعددها حالة في و الفترة، عن العمليات

 جميع يفحص كما ، الجردية القيود و املالية السنة من األخير الشهر تتضمن أن بشرط كافية يراها مدة

 .السنة خالل املهمة العمليات

 فيستحسن قليلة أو متعددة غير كانت إذا و ، املساعدة الدفاتر مجاميع الواقع من أجريت التي القيود أما

  . بالكامل مراجعتها

 شخص من أو اإلدارة مجلس من سواء معتمدة تكون  أن يجب التسويات و املعدومة بالديون  الخاصة القيود أما

 القيود هذه تدعيم و الالزم، االعتماد وجود القيود لهذة التدقيق بعملية القيام عند املدقق يراعي و مسؤول،

 . للتالعب مجال هناك ون كي ال حتى الالزمة، باألدلة

 القيود على ،باالطالع مستنديا تفحص أن يجب ، قائمة منشأة أو ، شركة بتأسيس الخاصة القيود أما

 على احتسبت تيال الطريقة من التحقق فيجب الشهرة قيمة ادراج حالة في ،و الشراء عقود وعلى التأسيسية

 .الشهرة أساسها

 يلي ما املدقق يختبرالحسابية :  العمليات و الترحيالت تدقيق : 

 ؛ املساعدة األستاذ دفاتر إلى اليومية دفتر من الترحيالت .1

 . العامة اليومية بدفاتر املوجودة للقيود الفرعية املجاميع و العامة املجاميع .2

  داخليةال املراجعة مهمة إنهاء :رابعال املطلب

الداخلية  للمراجعة كمرحلة نهائية يعتبر والذي محل املراجعة الشركة حول  التقرير بإعداد املراجع عمل ينتهي

 1التالي: النحو على التقرير هذا شكل وسنقوم بعرض

 :هيكل التقرير  -1

                                                             
 مالية التسيير، فرع العلوم في املاجستر شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة التجارية، لبنوكا في نجاعتها ومدى دورها الداخلية املراجعة أحمد، ستي اعمر - 1 

 37ص  ، 2008 املدية، جامعة ومحاسبة،
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املذكورة في يتكون هيكل التقرير من املشاكل املذكورة في ورقة إبراز وتحليل املشاكل من جهة والنتائج  

 ورقة التغطية فيما يخص النقاط اإليجابية من جهة أخرى، كما يعتبر أساس لتحضير التقرير النهائي للمهمة.

 :  العرض النهائي -2

يتمثل هذا األخير في العرض الشفهي للمالحظات التي يراها املراجع املسؤول بمهمة املراجعة الداخلية 

ح محل املراجعة، إذ يتم هذا العرض بعد إنهاء املراجع للعمل هامة وأساسية، ألهم املسؤولين للمصال

 امليداني.

 :تقرير املراجعة الداخلية  -3

لمراجعة الداخلية ألهم املسؤولين املعنيين واإلدارة إلعالمهم، بعد إنهاء التدخل، يرسل التقرير النهائي ل

امه، مع ذكر املشاكل من أجل بنتائج املراجعة املتعلقة بقدرة التنظيم محل املراجعة بالقيام بمه

 تحسينها ويعتبر هذا التقرير من اهم الوثائق التي تحضرها مصلحة املراجعة الداخلية.

 حالة أعمال التحسين: -4

بعد اقتراح املراجع الداخلي ملجموعة من التصحيحات الواجب القيام بها انطالقا من املالحظات التي 

ير بتتبع هذه التصحيحات، وتنتهي هذه املرحلة عند تحقيق سجلها عند القيام بمهمته، يقوم هذا األخ

 كل التصحيحات املقترحة والتي صادقت عليها اإلدارة.
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 الخالصة 

 بحاجة ي فه املبيعات وظيفة الوظائف هذه وأهم ونوعها، حجمها باختالف تختلف وظائف عدة للمؤسسات     

 .والتالعبات األخطاء أشكال جميع من املالية القوائم خلو يضمن سليم رقابة نظام وضع إلى

املؤسسة،  طرف من املوضوعة اإلجراءات وتصحيح الداخلية الرقابة نظام لتقييم املحاسبي  وجد التدقيق  لذا    

 .وأموالها أصولها بهدف حماية

 إلى بيعال عمليات سير حسن يضمن املبيعات على املحاسبي التدقيق سالمة أن استخلصنا املنطلق هذا ومن     

 .الواقع عن وتعبيرها املحاسبية املعلومات و املالية البيانات صدق جانب
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 تمهيد

 فعلى استمرارها، في هاما ودورا أهمية لها أ نها حيث املبيعات، على كبير بشكل عملها في متيجي  شركة تعتمد        

 .وأموالها أصولها وحماية ةوالسرق واالختالس التالعب من للحد يهدف فعال رقابة نظام وضع الشركة

 املعلومات مصداقية من والتأكد الرقابة نظام تقييم إلى الذي يهدف الداخلي بالتدقيق العمل عليها أن كما    

  .املسطرة أهدافها لتحقيق   املحاسبية

 ثالث ىإل الفصل بتقسيم قمنا وعليه التطبيقي على النظري  الجانب بإسقاط الفصل هذا في سنقوم لذا        

 :مباحث

 تقديم عام حول مجمع "متيجي" :األول  املبحث -

  "متيجي" بشركة الداخلية الرقابة نظام :الثاني املبحث- 

 الشركة في املبيعات على الداخلي إجراءات التدقيق :الثالث املبحث -
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 املبحث األول: تقديم عام حول مجمع "متيجي"

من أكبر املطاحن في الجزائر مع دكر اهم  مجمع متيجي حيت يعتبر  إلى تقديم ثاملبح هذا في نتطرق  سوف   

 فروعه و مصالح الشركة 

 املطلب األول: التعريف بمجمع "متيجي"

 أوال: ملحة تاريخية عن املجمع 

ب أسس السيد "حسين متيجي" املجموعة الصناعية التي تحمل اسمه "متيجي"، إذ ولج ميدان صناعة الحبو        

 ربية".افي التسعينات بإنشاء شركة التعامالت التجارية في مجال الصناعات الغذائية تحت اسم "الوكالة املغ

و قد أصبحت هذه املجموعة في ظرف قصير شريكا ال يمكن االستغناء عنه في مجال املنتوجات الزراعية في 

العاملية. ثم تدعمت مجموعة متيجي بصفة الجزائر و حتى في الخارج بفضل إدارة رشيدة و تتبع دقيق لألسواق 

، تسمى 2002أكثر باالستثمار في مجال التكنولوجيا تحويل الحبوب و إنشاء مؤسسة جديدة بمستغانم سنة 

املطاحن الكبرى للظهرة املشهورة باسم "السفينة"، هذا املجمع الضخم الذي يضم مطحنة  و مصنع للسميد من 

ما أن منتجاتها ذات جودة عالية مع تكلفة إنتاج تنافسية تجعل منه من بين أكبر أحدث طراز يتمتع بقدرة هائلة ك

 و أهم املجمعات للصناعة الغذائية في البالد.

اقتحمت مجموعة متيجي ميدانا جديدا في توسعها بالحصول على فرعين سابقين ملجموعة  2005و مع بداية سنة 

مصنع النشاء  بمغنية و مطاحن سيق، و ذلك في إطار  الرياض بسيدي بلعباس بعد مفاوضات طويلة و هما

 الخوصصة التامة للمؤسسات االقتصادية العمومية التي قررتها الحكومة.
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و لقد أثبتت مجموعة متيجي يوما بعد يوم مكانتها الرائدة في مجال تحويل الحبوب في الجزائر بفضل عمل دؤوب 

حيث أجهزة اإلنتاج و املوارد البشرية، و هي تطمح لتغطية جميع لعدة سنوات باإلضافة إلى استثمارات هائلة من 

حاجيات الغرب الجزائري من الحبوب و مشتقاتها في أقرب اآلجال، و هي تعتبر من مؤسسات التي حققت الريادة 

 في مجاالت عملها ليس فقط على املستوى املحلي بل على املستوى الوطني.

نشاط و استثمارات ضخمة في مجال املعدات اإلنتاجية و في توظيف الخبرات من ال مدة ثانيا: فروع مجمع متيجي:

الكفؤة، حققت مجموعة انجازات هامة و أداء عالي الجودة و هو ما أدى إلى توسيع نشاطها و تكثيف عملياتها، 

ع فكان  من ضروري إنشاء وحدات أخرى مساعدة لتلبية الحاجات عبر كامل الغرب الجزائري و من أهم فرو 

 املجموعة الوكالة املغاربية، مصنع النشاء بمغنية، مطاحن سيق، املطاحن الكبرى للظهرة.

 الوكالة املغاربية: .1

هي مؤسسة الستيراد و تصدير املتوجات الزراعية أسست منذ أكثر من عشر سنوات مقرها في والية   

 دان املنتوجات الغذائية.مستغانم في الغرب الجزائري و هي متخصصة في التعامالت التجارية في مي

الوكالة املغاربية معترف بها اآلن في أكبر املوانئ الدولية مع حجم التعامالت التجارية، و هي مزودة بوسائل معتبرة و 

برهنت الوكالة عن عزمها على االستقاللية التامة في مجال أعمالها و بتطوير قدراتها إلى أقص ى حد ما تعد من بين 

 دير و االستيراد في املغرب العربي و حتى في إفريقيا الشمالية.أهم الشركات للتص

 الوكالة املغاربية اليوم نشاطها على ثالث أصناف من املنتجات: الحبوب، البن، الشاي.

 مصنع النشاء بمغنية: .2

يختص هذا املصنع في تحويل الذرة إلى مشتقاتها األساسية و هو مجمعا صناعيا فريدا مصنوعة في   

، يقع في املنطقة الصناعية بمغنية في أقص ى الغرب الجزائري و يتربع هذا املصنع على أكثر من هكتارات و الجزائر

شخص مؤطرين بطاقم تقني مؤهل و متخصص للغاية، يوفر مجموعة املنتجات الغذائية و  200يعمل بها حوالي 
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ما يلي: النشاء، شراب الغلكوز، الدكسترين، و   التي يمكن استعمالها أيضا في املجاالت الصناعية و املنزلية تتمثل في

طن باإلضافة إلى  12000يتوفر املصنع على قدرة تخزين معتبرة بواسطة صوامع تخزين الذرة و التي تتسع لـ 

 طن.5000مساحات تخزين املواد الكاملة بسعة 

ملجمع متيجي، إذ أن تقع مطاحن سيق في املنطقة الصناعية ملدينة سيق و تمثل فرعا هاما  مطاحن سيق: .3

 قدراتها اإلنتاجية و التخزينية تجعلها تلعب دورا هاما في إمكانياتها الصناعية الهائلة و التي تتمثل في:

 طن في اليوم. 400مطحنة إلنتاج الدقيق ذات قدرة تحويل للقمح اللين بـ  -

 طن في اليوم. 440مصنع للسميد ذو قدرة تحويل القمح الصلب تقدر بـ  -

 طن من الحبوب. 125000من صوامع الحبوب ذات قدرة تخزين تقدر بـمجموعة  -

شخص  بمطاحن سيق مؤطرين بفريق يتمتع بكفاءة عالية و إملام تام بتكنولوجيا تحويل  200يعمل أكثر من 

الحبوب و مشتقاتها و تنتج مطاحن سيق عدد من منتجات أهمها: أسمدة رفيعة، أسمدة عادية من الصنف 

 ادي دقيق رفيع، رواسب املطاحن من نخالة القمح.األول، سميد ع

4. MTM متيجي لنقل البضائع تقع في والية مستغانم و هي شركة تقوم بنقل و كراء الشاحنات و تأسست :

 .2008سنة 

5. ETANCHAL تقع في والية غليزان و تهتم بإصالح الطروقات. 1987: تأسست سنة 

 لب التالي.سوف نتناولها في املط املطاحن الكبرى للظهرة: .6

 .املطلب الثاني: املطاحن الكبرى للظهرة

 أوال: املوقع الجغرافي.
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يتمركز موقع شركة "املطاحن الكبرى للظهرة" في مستغانم بالتحديد في صالمندر بالقرب من السكة  

ارة عب 2م5000، منها 2م5500في املنطقة الصناعية و هي تشغل مساحة تقدر بـ  11الحديدية مقابل الطريق رقم 

تشمل املآرب، املساحات الخضراء و مساحة  2م500عن مباني تتضمن: املديرية العامة، املطاحن، املخازن، و 

 البنايات املستعملة.

 ثانيا: ملحة تاريخية عن املطاحن الكبرى للظهرة .

هي شركة ذات أسهم ذات طابع خاص و لها نشاط صناعي و تجاري، وفرت كل اإلمكانيات البشرية و 

قنية الالزمة التي جعلتها من أهم املركبات الصناعية في تحويل الحبوب و مشتقاتها بالجزائر تقع في الغرب الت

الجزائري في مدينة مستغانم و توظف أكثر من مائة عامل مسيرين من طرف فريق متعدد الخيرات ذو حيوية و 

لية ملواردها األولية التي تخضع ملراقبة مستمرة كفاءة عالية، تتميز بالتركيز على النوعية الطبيعية و الجودة العا

أثناء عملية اإلنتاج و ذلك لتلبية طلبات املستهلكين كما تتميز باملحافظة على البيئة من خالل جميع عمليات 

تحويل القمح اعتمادا على خيرة عدة أجيال في مجال زراعة القمح، و في املجال التجاري تقوم بشراء حبوب 

و إعادة بيعها على حالها إلى الزبائن و املؤسسات األخرى دون إدخال أي تغيير عليها، و يقدر رأس  القمح و الذرة

 دج. و هي تعرف تحسين في نظام إدارة أعمالها. 3959660000مالها االجتماعي 

 تغطي املطاحن الكبرى للظهرة قسطا كبيرا من حاجيات الغرب الجزائري من املنتوجات الزراعية مع الطموح

 للوصول إلى تزعم السوق الوطنية ثم التصدير إلى بلدان إفريقيا في املدى املتوسط.

 املطلب الثالث : الهيكل التنظيمي للمؤسسة "املطاحن الكبرى للظهرة "

 (:  الهيكل التنظيمي للمؤسسة: املطاحن الكبرى للظهرة.01-03الشكل رقم )

  

 

 املديرية العامة

 مراقب التسيري مساعد املدير العام
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 مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة مستغانماملصدر:                                           

من خالل الشكل يتبين لنا بان الهيكل التنظيمي ملؤسسة متيجي يتكون من املصالح التي تحتاجها هده األخيرة ، و 

 يمكن ذكر بعض املصالح التي تفيدنا في هده الدراسة في النقاط التالية :

 مديرية اإلنتاج .1

وظيفة اإلنتاج هي العملية التي يتم بمقتضاها إنتاج سلع و خدمات عن طريق تحويل املدخالت من  إن 

املواد األولية و وسائل اإلنتاج إلى مخرجات من سلع نهائية، كما تقوم إدارة اإلنتاج باتخاذ القرارات الخاصة 

ددة لتحقيق رغبات املستهلكين و تلبية بعملية اإلنتاج للتأكد من مطابقة املواصفات املطلوبة و الكميات املح

 حاجياتهم، و على هذا األساس فدائرة اإلنتاج تقوم بما يلي:

 استغالل وسائل اإلنتاج البشرية و املادية. -

 متابعة يومية للمنتجات مع إدخال بعض التغييرات األساسية إن دعت الضرورة إلى ذلك: -

 الحفاظ على السير الدائم لوسائل اإلنتاج. -

 اإلنتاج و اإلنتاجية. تحسين -

 توزيع املنتجات. -

عيةتسيري النو   املكلف ابلتخطيط 

 رئيس قسم مراقبة اجلودة

مديرية 
املالية و 
 احملاسبة

مديرية 
املوارد 
 البشرية

مديرية 
 التجارة

مديرية 
 التموين

مديرية 
 اإلنتاج
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 دراسة و بحث إمكانية إدخال منتجات جديدة. -

 وظيفة الصيانة 

 لهذه الوظيفة عالقة مباشرة مع عمليتي اإلنتاج و التوزيع، ذلك أنها تقوم بـ:  

 صيانة وسائل اإلنتاج لضمان استمرارية العمل. -

 ضمان تحديد اآلالت القديمة و برمجتها. -

 لدراسات التقنية.القيام با -

 متابعة و صيانة وسائل نقل البضائع. -

 مديرية املحاسبة املالية: .2

تعتبر هذه الوظيفة الركيزة األساسية و ذلك للدور الذي تلعبه في عملية التمويل ملختلف العمليات  

 اإلنتاجية، تقوم هذه الدائرة بالنشاطات التالية:

 لي و االستعمال العقالني للموارد املالية و تهيئة املخطط املالي.تحديد السياسة املالية بتحقيق التوازن املا -

تأمين الحفاظ على التمويل الضروري لتحقيق األهداف املسطرة في اإلطار نمو الوحدة و تسيير عقود  -

 القروض.

 تأمين و إصدار اإلجراءات املالية و املحاسبة. -

 انيات.تأمين املراقبة التحليل و رصد حسابات النتائج و امليز  -

 تأمين إعداد ملفات األسعار. -

 تحافظ عملية الجرد لنهاية السنة. -

 تأمين تحضير تقارير التسيير الهيكلي. -
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 ضمان تسيير املوارد البشرية. -

 تقدير املدى القصير و تحليل التكاليف و االنحرافات. -

 مديرية املوارد البشرية: .3

خر كل العالقات التي تمكن أن تربط العمال تقوم هذه الوظيفة أساسا بتسيير العنصر البشري بمعنى آ 

فيما بينهم من جهة )مهما كانت وظيفة العامل و مهما كانت رتبته في الهرم الوظيفي للمؤسسة( و باملؤسسة من 

 جهة أخرى و على هذا األساس ركزت الوحدة في عملية تسيير املوارد البشرية على ما يلي:

 ضمان سياسة التشغيل. -

 التكوين. -

 األجور.دراسة  -

 التغيب و محاولة الحد منه. -

 الذهاب. -

 تسير القضايا االجتماعية و العامة. -

 نسير القضايا القانونية املتنازع فيها. -

 مديرية التجارة: .4

 و يمكن حصر هذه الوظيفة في :

 :و هي مكلفة بـ: مصلحة النقل 

 ضمان وسائل التفريغ للبضاعة املستقبلية. -

 قل.تنظيم و تنفيذ خطة التوزيع و الن -
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 تسير حظيرة السيارات. -

 استغالل و الحفاظ على حظيرة السيارات. -

 :و هي مكلفة بـ: مصلحة البيع و الشحن 

 الفواتير. -

 مراقبة التسليم. -

 و هي مكلفة بـ: مديرية التموين: .5

 وضع برنامج التموين حسب حاالت اإلنتاج. -

 تنفيذ برنامج توزيع الحصص و التخزين. -

 لية اإلنتاج و قطع الغيار.شراء املواد املستعملة في عم -

 تقديم معلومات حسب وقت وصول الطالبيات و كمياتها و جودتها. -

  :مكلفة بـ:وظيفة مراقبة التسيير 

 املراقبة و التأكد من مدى صحة ودقة معطيات التسيير املتعلقة بالوحدة. -

 معالجة املعلومات الصادرة من مجموع وظائف الوحدة. -

 بما خطط له. تقسيم دوري للمنجزات مقارنة -

 تحديد النتائج و مراقبة األنشطة. -

 تخصيص األغلفة املالية السنوية و االحتياطية. -

 مراقبة طرق الحساب. -

 مراقبة كيفية صرف الغالف املالي. -
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 :مكلفة بـ: وظيفة مراقبة الجودة و النوعية 

 تحليل املواد األولية عند استقبالها و بعد تخزينها. -

 األولية.متابعة عمل معاينة املواد  -

 تحليل التكاليف املتعلقة بها. -

 تركيز املواد األولية و املواد االستهالكية. -

 مراقبة املنتوجات الثانوية. -

 مسؤولية مراقبة الجودة و تسيير املنتجات. -

 مراقبة اإلنتاج. -

 تقييم الحاجات من املواد املستهلكة. -

 تحليل املواد الكيميائية املستعملة. -

 ج و التكنولوجيا املستعملة و عملية البحث._ مراقبة معايير اإلنتا

   الشركة  في الداخلية الرقابة نظاماملبحث الثاني : 

 املستعملة الوثائق وأهم املبيعات أنواع :االول  املطلب

 أوال: أنواع املبيعات 

 تعريف شامل لسلع مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة: -

صناعية تتماش ى مع املقاييس الدولية العاملية، تقدم  منتوجات املطاحن الكبرى للظهرة نابعة من أساليب

 للمستهلك تشكيلة عريضة تستجيب الحتياجاته.

 هذه املنتوجات تتمثل في : 
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 دقيق الخبز للخبازين   -

اذا كانت جميع أنواع الدقيق مستخلصة من طحن حب القمح الصافي املنقى فان دقيق الخبز، يستوحى  

 د في ظروف عادية للعمل و املرد ودية. اسمه من أهليته إلعطاء خبز جي

 دقيق البسكويت -

 يستوحى اسم دقيق البسكويت من أهليته إعطاء بسكويت لذيذ و جميل في ظروف عادية للعمل و املردودية .

 الدقيق الرفيع  -

هو دقيق خضع ملراقبة و تصفية كاملة خالل تصنيعه. ستجد ربات البيوت فيه كل ما ترغبين من جودة و 

 لسميد اصفاء

 الرفيع الخشن  -

 ينتج  السميد الرفيع الخشن بطحن القمح الصلب و تنقيته بواسطة نخال من شوائب النخالة. 

 السميد الرفيع املتوسط  -

تستعمل للسميد الرفيع الخشن باستعمال منخل  ي ينتج السميد الرفيع املتوسط  بنفس الطريقة الت

 أكثر رقة. 

 السميد العادي  -

 . و جودة صحية و خال من الشوائبالسميد العادي ذ

 رواسب املطاحن : النخالة  -

مستخرجة من طحن القمح النخالة متفرعة أساسا من أغلفة حبة القمح و تحتوي كذلك بعض الكميات من 

الدقيق التي تكون ملتصقة بهذا االساس البروتيني. أغلفة حبة القمح غنية باملواد املعدنية و نسب عالية من 
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وتينية و الدهنية  و تحتوي كذلك على الصبغ الذي يعطي للحب لونه الخاص و تحتوي كذلك على املواد البر

النخالة املنتوجة في املطاحن الكبرى للظهرة ذات نقاوة عالية خالية من  B12و  B1كميات معتبرة من الفيتامين 

 كل الشوائب. 

 البيع عملية في املستعملة الوثائق أهم :ثانيا

 :يلي فيما ثائقالو  هذه تتمثل

 الفاتورة، وإعداد التسليم وصل إعداد) التسويق مصلحة رئيس( بالفاتورة املكلف يقوم :البيع فاتورة .1

  .الوحدة بيع سعر املباعة، الكمية البيع، التاريخ زبون، اسم الفاتورة، رقم على يحتوي  للزبون، وتسليمها

 وعنوانه، ورقمه الزبون  اسم على تحتوى  لزبون ل الوزن ورقة بإعداد بالوزن املكلف يقوم :الوزن ورقة .2

 الوزن كمية على أيضا وتحتوي  املرسلة، املنتوجات األصناف وبيان التجاري، السجل رقم إلى باإلضافة

 قسم التسويق  طرف من تحرر  عليها، املتفق

 مصلحة طرف من وتحرر  الوزن ورقة في ذكرت التي املواد باستالم تسمح الوثيقة هذه :االستالم وصل .3

 واملبيعات، التسويق

 التاريخ، :التالية البيانات على تحتوي  بالفاتورة، املكلف طرف من تحرر  وثيقة هي :الخروج وصل .4

 اإلجمالي املبلغ الوزن، الكمية،

  بالشركة املبيعات مصلحة عن املطلب الثالث: نظرة 

 :نجد مهامها بين ومن بزبائنها الشركة تربط والتي ةوالفعال األساسية الركيزة بالشركة املبيعات مصلحة تعد

 املنتجات  تسويق -

 النهائي  املخزون تسيير -

 خلق إلى أدى ما وهذا املخزن، أمين فرقة رئيس إلى باإلضافة الفروع رؤساء يساعده املصلحة رئيس عليها يشرف

 فرعين
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 :املصلحة لهذه تابعين

 التسويق فرع :أوال

 :يلي بما الفرع هذا يهتم

 التسليم تاريخ تقديم أو حاال الطلبية بتوفير إما الزبائن اتطلب على الرد -

 توفيره يهدف اإلنتاج ملصلحة وتسليمه الطالبيات جدول  إعادة -

  .وجدت إن املنافسة أمام الوحدة وضعية للتحليل السوق  بدراسات القيام -

  .كبيرة أهمية الوحدة لهم تولى والذين الدائمين الزبائن تقييم -

 .الطلبية نتهاءبا الزبائن إعالم -

 النهائي املخزون سسيير :ثانيا

 :يلي فيما مهامه تتمثل :املصلحة رئيس 1-

  .الشحن عمليات بخصوص العمال على اإلشراف عالقة له -

  .للمبيعات اليومي بالتسجيل يقوم -

  .املبيعات سير لتنظيم الجديدة الطرق  حول  االقتراحات وتقديم دراسة -

 .النهائي املخزون ملصلحة وتسليمه الزبائن طلبية إعداد -

 :في مهامه وتتمثل :بالدراسات املكلف 2-

 والزبائن املؤسسة بين بالتنسيق يقوم -

  .الطلبية تسليم تاريخ تحديد في املشاركة -

 .السوق  في التجاري  التحقق -

 :في مهامه وتتمثل :املفوتر -3

  .املبدئي السعر باحترام الفواتير بإعداد يقوم -
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 الطلبيات استقبالب يقوم -

 .والخروج التحميل طلب بإعداد يقوم -

 .املحاسبة مصلحة إلى الفاتورة رسال بإ يقوم -

 الفاتورة في اإلمضاء صالحية له -

 :في مهامه وتتمثل :النهائي املنتوج فرع رئيس 4-

 املخزن  نشاطات تسيير -    

 بالجرد املتعلقة العمليات بمختلف يقوم -     

  املخزن  مكان تراحاتاق بدراسة يقوم -

  :يلي فيما وتتمثل املبيعات، مصلحة إلى وإرسالها املخزون بحركة الخاصة التقارير بإعداد يقوم -

  املخزن  مستوى 

  التالفة املنتوجات على العثور 

 جديدة قوانين باقتراح يقوم 

 األوامر بإصدار يقوم 

 :في مهامه وتتمثل :املخزن  أمين 5-

 املبيعات  مصلحة رئيس مع مباشرة وغير الفرع سرئي مع مباشرة عالقة له -

 املنتوجات تسيير بعملية مكلف -

 والخروج االستالم وصوالت بتحرير القيام -

 والخروج االستالم وصل بأرشيف االحتفاظ -

 :يلي فيما مهامهم وتتمثل :التنفيذيين العمال 6-

 اإلنتاج ورشة من طلبها عند املخزون من األصناف تجميع -
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 املبيعات ترتيب بعملية القيام أو شرافاإل  -

 الشحن بعملية القيام -

 :املبيعات سغطية عون  7-

 .الحساب على الدفع حالة في أي املبيعات تغطية في الزبون  بمتابعة يقوم

 تحليل االستبيان   :الثالث املبحث

 قوائم عرض خالل من وذلك الداخلية الرقابة نظام تقييم التدقيق الداخلي إلى خالل املؤسسة من تسعى     

 تخص عملية البيع   استقصاء

 تحديد مجتمع و عينة الدراسة  :األول  املطلب

 مجتمع الدراسة : .1

هو مجموعة األفراد الذين ينصب عليهم االهتمام في دراسة معينة، عند اختيارنا ملجتمع الدراسة وضعنا املؤهل 

 للمهنيين ، فكان مجتمع الدراسة ممثال بستة فئات كما يلي : العلمي ، و الخبرة و الشهادة ذات العالقة بالنسبة

 محاسبين الفئة االولى : 

 موظفين إداريين الفئة الثانية: 

 مسيرين الفئة الثالثة : 

 رؤساء مصالح  الفئة الرابعة : 

موضوع كان الغرض من شمول مجتمع الدراسة للمهنيين و كذا األكاديميين ، هو املزاوجة بين آراء االثنين كون 

 يتعلق بالتدقيق الداخلي و نظام الرقابة الداخلية .

 عينة الدراسة : -2
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حجم العينة بشكل مسبق نظرا لعدم تجاوب العديد من ذوي االختصاص مع الدراسة سواء لم يتم تحديد 

 بالرفض أو التماطل ،كما حاولنا التوفيق بين حجـم عينة األكاديميين من جهة و املهنيين من جهة أخرى ، و

اعتمد في توصيل إستمارات اإلستبيان إلـى عينة الدراسة التسليم املباشر ، بواسطة زمالء أو بوضعها على 

استمارة لتحصيل اكبر نسبة تمثيل ممكنة ، تماشيا مع املشـاكل التـي واجهها  21مسـتوى مكاتـب قامنا بتوزيع 

 التالي : أثناء مرحلة تحصيل االستمارات ، و يمكن توضيح ذلك في الجدول 

 اإلستبيان( اإلحصائيات املتعلقة باستمارات 03-01جدول رقم : )

 %النسبة  التكرار البيان

 100 21 املوزعة االستمارات

 14.28 6 الواردة بعد األجل اإلستمارات

 71.42 15 الصالحة للدراسة  اإلستمارات

 

 املصدر : إعداد الطالبة

إستمارة  15إسـتمارة ، و التـي استخلص منها  21املوزعة بلغ  ماراتاإلستاملالحظ من خالل الجدول أن عدد 

صالحة للدراسة ، أما باقي اإلستمارات فألغيت سواء لعدم تحصيلها أصال من أفراد العينة بسبب التماطل و 

 مارةانتهاء فترة الدراسة ، أو لعدم توافر هؤالء األفراد على الشـروط العلمية و العملية املحددة في اإلست
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 العينة   ألفراداملطلب الثاني: التحليل الوصفي  

قبل تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها البد من تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات      

الشخصية، حيث تضمنت الدراسة خمس متغيرات أساسية خاصة بأفراد عينة الدراسة الذي سيبرزها لنا هذا 

 املطلب

 بين الجدول املوالي توزيع العينة حسب الجنس : يالجنس

 توزيع افراد العينة حسب الجنس  -

 (: توزيع افراد العينة حسب الجنس 2-3الجدول)                            

 النسبة املئوية التراكمية   النسبة املئوية التكرار الجنس

 %73.3 %73.3 11 دكر 

 %100 %26.7 4 انثى 

  %100 15 املجموع 

 املصدر: من اعداد الطالبة                                                                 

 ( تمثيل توزيع افراد العينة حسب الجنس2-3الشكل رقم)
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 spssبرنامج املصدر: من اعداد الطالبة اعتماد على مخرجات 

بة الذكور من املستجوبين كانت أكبر من نسبة أعاله، يتضح أن نس  (2-3و الشكل )( 2-3)من خالل الجدول 

، وذلك نظرا لخصائص املجتمع الجزائري الذي يعتبر  %26.7و  %73.3اإلناث، حيث بلغت النسب على الترتيب 

 فيه الذكر العنصر املمول وصاحب الدخل الوحيد في معظم الحاالت .

                                          توزيع أفراد العينة حسب السن: -

 (: توزيع افراد العينة حسب السن  3-3الجدول)                                                  

 النسبة املئوية التراكمية   النسبة املؤوية   التكرار السن

 %53.3 %53.3 8 سنة   30اقل من 

 %76.7 %33.3 5 سنة  40الى  30من 

 %100 %13.3 2 سنة  40اكتر 

  %100 15 املجموع

 املصدر: من إعداد الطالبة                                                                          

 ( تمثيل توزيع افراد العينة حسب السن.3-3الشكل رقم )

 

 spssبرنامج املصدر: من اعداد الطالبة اعتماد على مخرجات 
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أعاله، يمكن القول أّن أكبر نسبة من املستجوبين في فئة )أقل من  (3-3لشكل )و ا( 3-3)   من خالل الجدول      

، كما يالحظ أيضا أن أقل % 33.3سنة ( بنسبة  40إلى  30، ثم تليها فئة ) %53.3سنة ( ، حيث بلغت النسب  30

 .13.3%بنسبة سنة 40كثر نسبة تم تسجيلها هي الفئة أ

 اديمي توزيع أفراد العينة حسب املستوى األك -

 (: توزيع افراد العينة حسب املستوى االكاديمي  4-3الجدول)                      

 

 املستوى االكاديمي 

 النسبة املئوية التراكمية   النسبة املئوية التكرار

 %26.7 %26.7 4 ليسانس 

 %53.3 %26.7 4 ماستر 

 %60 %6.7 1 ماجيستر 

 %66.7 %6.7 1 دكتوراه

 %100 %33.3 5  شهادات اخرى 

  %100 15 املجموع

 املصدر: من إعداد الطالبة                                                      

 ( تمثيل توزيع افراد العينة حسب املستوى االكاديمي.4-3الشكل رقم )
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 spssبرنامج املصدر: من اعداد الطالبة اعتماد على مخرجات 

أعاله، يتضح أن فئة الشهادات أخرى هي التي تمثل النسبة  (4-3و الشكل ) ( 4-3)من خالل الجدول  -

، ثم فئة ماجستير و دكتوراه بنسبة % 26.7بنسبة  ، ثم تأتي فئتي ليسانس و ماستر %33.3الكبيرة بـ 

6.7%. 

 توزيع افراد العينة حسب الوظيفة الحالية               -

 الوظيفة الحالية (:  توزيع افراد العينة حسب 5-3الجدول )

 

 الوظيفة الحالية 

 التكرار التراكمي  التكرار النسبي  التكرار

 %26.7 %26.7 4 محاسب معتمد

 %60.00 %33.3 5 موظف إداري 

 %93.3 %33.3 5 رئيس مصلحة 

 %100 %6.7 1 مسيرين  

  %100 15 املجموع 

 من إعداد الطالبةاملصدر:                                                
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 ( تمثيل توزيع افراد العينة حسب الوظيفة الحالية.5-3الشكل رقم )

 

 spssبرنامج املصدر: من اعداد الطالبة اعتماد على مخرجات 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للوظيفة املشغولة ، فكانـت نسـبة  ( 5-3و الشكل )( 5-3)يوضح لنا الجدول رقم 

 . % 6.7وبالنسبة مسيرين  %26.7نسـبة محاسبين % 33.3رؤساء املصالح ب موظفين إداريين و 

 

 

 توزيع افراد العينة حسب الخبرة املهنية  -

 العينة حسب الخبرة املهنية  أفراد(:توزيع  06-03الجدول )                                              

 

 

 الخبرة املهنية  

 ة املئوية التراكمية  النسب النسبة املئوية التكرار

 %40.00 %40.00 6 سنوات 5اقل من

 %60.00 %20.00 3  سنوات 10الى  5من
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 %80.00 %20.00 3 سنة  15الى  10من

 %100 %20.00 3 سنة  15اكتر من 

  %100 15 املجموع

 الطالبة  املصدر: من إعداد                                                                    

 ( تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الخبرة املهنية.6-3الشكل رقم )

 

 spssبرنامج املصدر: من اعداد الطالبة اعتماد على مخرجات 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق فئات زمنية تم تقسيمها وفق  (6-3)و الشكل  ( 6-3)يوضح لنا الجدول رقم  

سنواتو تشـكل اكبـر فئة 5نسبة األفراد الذين تقل خبرم املهنية عن  - :، فنجد أن الخبرات املهنية املتوافرة لديهم

 . 20.00سنة  نسبة ألفراد  15و اكثر من  15إلى  10سنوات  و ما بين 10و 5اما الخبرة ما بين  % 6يمثلون 

 

 تحليل و تفسير نتائج االستبيان  املطلب الثالث: 

 املبيعات لدورة الداخلية الرقابة نظام تقييم استمارة:  )07 -03 ) جدول                      
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 الرقم

غير     التكرار  العبارة 

 موافق 

املتوسط  موافق      محايد  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

التكرار  األهمية 

 النسبي 

01 

هناك قسم خاص 

 باملبيعات 

  15 0 0 التكرار 

 

3 

 

 

0 

 مرتفع 

التكرار  

 النسبي

0 0 100% 

02 

تفحص طلبيات الزبائن  

ويوافق عليها بتأثيرات 

قبل إرسال البضائع من 

    طرف مصلحة البيع

  14 0 1 التكرار 

 

 

2.87% 

 

 

 

0.516 

 

 مرتفع 

التكرار 

 النسبي

6.7% 0 93.3% 

03 

 للطلبات سجل يمسك 

 لم والتي عليها الحاصل

 كليا تلبى

  13 0 2 التكرار 

 

2.73 

 

 

0.704 

 مرتفع 

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

04 

يمنع مستخدمو اإلرسال  

  من الدخول إلى املخازن 

  8 0 7 التكرار 

 

2.07 

 

 

1.033 

 متوسط

التكرار 

 النسبي

46.7% 0 53.3 

05 

 الخارجة الكميات تراقب 

 شخص طرف من

 مستقل

  5 0 10 التكرار 

 

1.67 

 

 

0.976 

 متوسط

التكرار 

 النسبي

66.7% 0 33.3% 

06 

تراقب كل الفواتير من  

حيث السعر، شروط 

التسديد، التخفيضات، 

  14 0 1 التكرار 

 

2.87 

 

 

0.516 

 مرتفع

 %93.3 0 %6.7التكرار 
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 النسبي  الخ

07 

 الطلبية الزبون  يقدم 

 مصادق بشيك مصحوبة

 يحمل البنك من عليه

 الطلبية قيمة

  8 0 7 التكرار 

 

2.07 

 

 

1.033 

 

 متوسط

التكرار 

 النسبي

46.7% 0 53.3% 

08 

يمسك سجل للطلبيات  

الحاصل عليها والتي لم 

  تلب كليا

 مرتفع 0.910 2.40 10 1 4 التكرار 

التكرار 

 النسبي

26.7% 6.7% 66.7%   

09 

 مصلحة بين فصل يوجد 

 عن املسئولين و اإلرسال

  املخزن 

  11 0 4 تكرار ال

 

2.47 

 

 

0.915 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

26.7% 0 73.3% 

10 

كل تحديد أو تمديد  

لتاريخ االستحقاق 

موافق عليه من طرف 

  مسؤول

  13 0 2 التكرار 

 

2.73 

 

 

0.704 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

11 

هناك رقابة فعالة على  

املبيعات نقدا 

 ةت النقديواملقبوضا

  14 0 1 التكرار 

 

2.87 

 

 

0.516 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

6.7% 0 93.3% 

12 

 البيع فواتير مقارنة يتم

  شراءال طلبات مع

  العمالء من الواردة

  13 0 2 التكرار 

 

2.73 

 

 

0.704 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

 متوسط   6 0 9 التكرار  للوثائق الوصول  يمكن 13
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 رفط من املحاسبية

 في اآلخرين املستخدمين

  الوحدة

التكرار 

 النسبي

60% 0 40% 1.80 1.014 

14 

 كميا املقبوضات تودع

  البنك لدى

  8 0 7 التكرار 

 

2.07 

 

 

1.033 

 متوسط

التكرار 

 النسبي

46.7% 0 53.3% 

15 

 مفاجئ دوري جرد يجري  

 في املوجودة للنقدية

  الصندوق 

  13 0 2 التكرار 

 

2.73 

 

 

0.704 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

16 

 الفواتير جميع تقيد 

 يومية في بالتفصيل البيع

 املبيعات

  13 0 2 التكرار 

 

2.73 

 

 

0.704 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

17 

 من نسخة االحتفاظ يتم 

 الفواتير جميع ملف

  13 0 2 التكرار 

2.73 

 

0.704 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

18 

 الفواتير بين املقارنة يتم 

 املحاسبي والتسجيل

 للمبيعات

  13 0 2 التكرار 

2.73 

 

0.704 

 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

13.3% 0 86.7% 

19 

 الفواتير مقارنة يتم 

 الزبائن  بيومية

  12 0 3 التكرار 

 

2.60 

 

 

0.828 

 مرتفع

التكرار 

 النسبي

20% 0 80% 

20 
 أوامر على فعالة الرقابة 

  البيع

  12 0 03 التكرار 

 

 

 

 مرتفع

 %80 0 %20التكرار 
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 0.828 2.60 النسبي

 

 املصدر: من إعداد الطالبة

مجاالت من اجل ثالثة  إلىلقياس االستبيان كما ثم تقسيمه ليكرت الثالثي   حيث ثم االعتماد على مقياس

 ( املوالي يبين لنا دلك بالتفصيل 7-3التعرف على درجة االتجاه و مستوى األهمية النسبية لكل فقرة ، و الجدول )

  

 درجة األهمية بالنسبة للعبارات ( :08-03الجدول )

 األهميةمستوى  املجال

 منخفض [1,66__1] 

 متوسط [ 2,33__1,67] 

 مرتفع [ 3__2,34]

 اعتمادا على مقياس ليكرتمن إعداد الطالبة  املصدر :

مما يدل على أن هناك قسم خاص باملبيعات وبالنسبة  %100بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة  .1

و التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة  [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  3للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

 و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة،  0إلى اإلنحراف املعياري 

مما يدل على أن تفحص طلبيات الزبائن ويوافق عليها  %93,3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .2

أي  2.87بتأثيرات قبل إرسال البضائع من طرف مصلحة البيع، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

، و هي  0,516و التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   [2.34 – 3 ]ي الفئة الثالثةف

 قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

 عليها الحاصل للطلبات سجل مما يدل على أن يمسك %86.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .3

و      [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2.73كليا ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  تلبى لم والتي
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، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و  0,704التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

مستخدمي االرسال الدخول الى  ه يمنع منمما يدل على أن %40دراسة املوافقة نسبة  بلغت نسبة عينة ال .4

 [1.67 – 2.33 ] نيةأي في الفئة الثا 2.07، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  املخازن اال في حاالت 

ال تدل ، و هي قيمة  1.033باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   متوسطةمحايدة أو و التي تعبر عن إجابة     

 .رضا أفراد العينة عدم و توافق اإلجابات ما يدل على على تجانس

 طرف تراقب من ال  الخارجة الكميات  مما يدل على أن %33.3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .5

و      [1.67 – 2.33 ] الثانية أي في الفئة 1.67، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  مستقل شخص

ال تدل على ، و هي قيمة  0.976باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   متوسطةمحايدة أو التي تعبر عن إجابة 

 .رضا أفراد العينة عدم و توافق اإلجابات ما يدل على تجانس

مما يدل على أن تراقب كل الفواتير من حيث السعر،  %93,3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .6

 ]أي في الفئة الثالثة  2.87وط التسديد، التخفيضات، الخ ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل شر 

، و هي قيمة جيدة ترجع 0.516و التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   [2.34 – 3

 لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

 بشيك مصحوبة الطلبية يقدم ال الزبون مما يدل على أن  %53,3الدراسة املوافقة نسبة   بلغت نسبة عينة .7

أي في  2.07، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  الطلبية قيمة يحمل و البنك من عليه مصادق

راف املعياري باإلضافة إلى اإلنح  محايدة او متوسطةو التي تعبر عن إجابة   [1.67 – 2.33 ] الثانيةالفئة 

 .رضا أفراد العينة عدم تجانس و توافق اإلجابات ما يدل علىال تدل على ، و هي قيمة 1.033

مما يدل على أن يمسك سجل للطلبيات الحاصل عليها  %66.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .8

و التي   [2.34 – 3 ]لفئة الثالثة أي في ا 40 .2والتي لم تلب كليا ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 
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، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق 0.910تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

 و اإلرسال مصلحة بين فصل مما يدل على أنه  يوجد %73,3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .9

و  [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2.47، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  املخزن  عن ملسئولينا

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و 0.915التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

مما يدل على أنه  كل تحديد أو تمديد لتاريخ االستحقاق  %86.7املوافقة نسبة  بلغت نسبة عينة الدراسة  .10

 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2.73، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل   موافق عليه من طرف مسؤول

ة ترجع ، و هي قيمة جيد 0.704و التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري    [2.34

 لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

مما يدل على أنه  هناك رقابة فعالة على املبيعات نقدا  %93.3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .11

و  [2.34 – 3]أي في الفئة الثالثة  2,87واملقبوضات النقدية ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و  0,516عبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري التي ت

 توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

 طلبات مع البيع فواتير مقارنة مما يدل على أنه  يتم %68.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .12

 – 3]أي في الفئة الثالثة  2,73بالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل ، و  العمالء من الواردة  الشراء

، و هي قيمة جيدة ترجع 0,704و التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري  [2.34

 لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

ال يمكن الوصول الى الوثائق املحاسبية  ه يدل على أنمما  %40بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .13

 2.33 ] الثانية أي في الفئة 1.80، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  من طرف مستخدمي الوحدة
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، و هي قيمة  1.014باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   متوسطةمحايدة أو و التي تعبر عن إجابة      [1.67 –

 .رضا أفراد العينة عدم و توافق اإلجابات ما يدل على نسال تدل على تجا

، البنك  لدى كميا تودع ال املقبوضات  مما يدل على أن %53.3بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .14

و التي تعبر عن      [1.67 – 2.33 ] الثانية أي في الفئة 2.07وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

و توافق  ال تدل على تجانس، و هي قيمة  1.033باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري   متوسطةأو محايدة إجابة 

 .رضا أفراد العينة عدم اإلجابات ما يدل على

 للنقدية مفاجئ دوري جرد مما يدل على أنه  يجري  % 86.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .15

و   [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة 2,73الحسابي نجده يعادل ، وبالنسبة للمتوسط  الصندوق  في املوجودة

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و 0,704التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

 في بالتفصيل البيع الفواتير جميع تقيد مما يدل على أنه  % 86.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .16

و التي   [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة 2,73، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  املبيعات يومية

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق 0,704تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 راد العينةاإلجابات ما يدل على رضا أف

 جميع ملف من نسخة االحتفاظ مما يدل على أنه  يتم % 86.7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .17

و التي تعبر عن  [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2,73الفواتير ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ، و 0,704إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 ما يدل على رضا أفراد العينة

 والتسجيل الفواتير بين املقارنة مما يدل على أنه  يتم % 86,7بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .18

و   [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2,73للمبيعات ، وبالنسبة للمتوسط الحسابي نجده يعادل  املحاسبي
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، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و 0.704التي تعبر عن إجابة موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 توافق اإلجابات ما يدل على رضا أفراد العينة

،  الزبائن بيومية الفواتير مقارنة مما يدل على أنه  يتم % 80بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .19

و التي تعبر عن إجابة  [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة  2.60ط الحسابي نجده يعادل وبالنسبة للمتوس

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل 0.828موافقة  باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 على رضا أفراد العينة

، وبالنسبة  البيع أوامر على فعالة الرقابة مما يدل على أنه  % 80بلغت نسبة عينة الدراسة املوافقة نسبة   .20

و التي تعبر عن إجابة موافقة   [2.34 – 3 ]أي في الفئة الثالثة 2.60للمتوسط الحسابي نجده يعادل 

، و هي قيمة جيدة ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا 0.828باإلضافة إلى اإلنحراف املعياري 

 أفراد العينة

 

 

 

 

 

 خالصة 

 وجدت لذا أهدافها، تحقيق وقصد حمايتها أجل من داخلية رقابة نظام وجود ضمان إلى تسعى شركة  كل       

 .النظام  هذا تقييم على تعمل التي الداخلية املراجعة

، وكذلك التعريف متيجي ؤسسة ملكوننا قمنا بدراسة عملية املراجعة الداخلية للمبيعات، وذلك بتقديم عام       

ة البيع، باإلضافة إلى دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، فإننا ملزمين بوضع جملة من االقتراحات التي بوظيف
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 ووضع الثغرات ه من التخلص في تساعدهم قد والتيمن شأنها أن تساعد املؤسسة على إيجاد بعض الحلول 

 سليم رقابة نظام
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 خاتمة عامة:

ات الرقابة في الوحدة االقتصادية لدعم الوظيفة اإلدارية ، و يمثل بؤرة يعتبر التدقيق املحاسبي إحدى أدو     

النظام الرقابي للوحدة االقتصادية ولدلك يتعين على املدقق الداخلي بدل املزبد من الجهد لتفهم احتياجات 

 اإلدارة و الجوانب التي ينبغي التركيز عليها لضمان تحقيق األهداف 

 حفاظا وذلك وتشعبها حجمها كبر مع خصوصا وحقوقها ممتلكاتها لحماية كبيرة يةأهم املؤسسات تمنح حيث    

 بحماية كفيل فعال الداخلية للرقابة نظام وضع ضرورة إلى باملسؤولين أدى ما هذا واستمرارها، بقاءها على

 ملياتالع وسالمة  عمليا سير ويضمن واإلهمال التالعب أعمال شتى وموجوداتها من هذه املؤسسات حقوق 

 .والتزوير واألخطاء الغش  حاالت من املحاسبية

 محاسبي نظام وعلى املسؤوليات وتحديد الوظائف بمختلف بناء وتقسيم جيد تنظيم على يعتمد النظام هذا    

 مالئمة رقابة وأدوات بشرية وعناصر سليم

 حيث املبيعات، على املحاسبي قالتدقي بموضوع املتعلقة العامة الجوانب إبراز حاولنا البحث هذا خالل من   

 أهم بين من تعتبر حيث املؤسسة في البيع وظيفة ألهمية نظرا وذلك املؤسسات في النظام هذا ضرورة وجدنا

 املناسبة األسعار مراعاة مع املناسب، والوقت بالكمية الزبائن، ورغبات احتياجات بتوفير وهذا فيها، الوظائف

 حيث من منها التأكد يتم العمليات هذه كل املؤسسة، معهم تتعامل التي الزبائن أفضل عن البحث طريق عن

 يحرص أن املدقق على يجب لذا والتالعب، الغش أعمال في الوقوع يمكن كما والتبويب االكتمال الثبات، الدقة،

 .تصحيحها على والعمل اكتشافها على

 الفرضيات باختبار الخاصة للنتائج توصلنا ثة،الثال فصوله في املوضوع جوانب ملختلف وتحليلنا معالجتنا فبعد

 .االقتراحات من مجموعة مع عامة، ونتائج

 الفرضيات اختبار
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التدقيق وسيلة تعمل عليها املؤسسة من طرف شخص مهنيو مستقل  للحصول على  الفرضية األولى: -

 محترف شخص به يقوم ، مخطط انتقادي فحصالقوائم املالية الخالية من  األخطاء حيت انه عبارة  

 وموضوعي محايد فني برأي املدقق خالله من املالية يدلي املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد ، ومستقل

 تقرير في إثبات وقرائن بأدلة مدعم

 وعليه فان الفرضية األولى صحيحة 

  تحقيق في اهمتس تنظيمية خطة على الداخلية الرقابة نظام يشمل :في واملتمثلة الثانية للفرضية بالنسبة -

 اإلدارة تحددها وإجراءات تنظيمية خطة على يقوم أنه إلى فتوصلنا اإلنتاجية، الكفاءة من ممكن قدر اكبر 

 الثانية الفرضية وعليه،  األداء على الرقابة وكذا اإلنتاجية الكفاية من ممكن قدر أكبر تحقيق في وتساهم

 .صحيحة

 الرقابة فعالية من التأكد على للمبيعات يعمل التدقيق الداخلي : في الثالثة واملتمثلة للفرضية بالنسبة -

 القوة نقاط إظهار على عملفالتدقيق الداخلي ي والسرقة االختالس من املبيعات حماية أجل من الداخلية

 لإلدارة التوصيات بتقديم وتقوم املؤسسة طرف من املوضوع الداخلية الرقابة بنظام الخاصة والضعف

 من توصلنا كما للمؤسسة، الهيكلية البنية تقوية شأنه من والذي النظام هذا تصحيح إلى صلت حتى العليا

 بتقييم قيامنا بعد وذلك النقائض كل من وخالي كامل نظام يوجد ال أنه إلى التطبيقية دراستنا إجراء خالل

 في هده الدراسة  تهاإثبا تم وقد صحيحة الفرضية بأن القول  للمبيعات فيمكن الداخلية الرقابة نظام

 نتائج الدراسة النظرية:

 هي كما يلي: و إّن أهم النتائج املتحصل عليها في الفصل األول و الثاني، والتي هي عبارة عن دراسة نظرية     

 تقديم إلى باإلضافة لها، الحاجة يزيد ما وهذا األخطاء، حدوث وتقليل منع علىحاسبي امل تدقيقال عملي -

 الذي والضياع اإلسراف من الحد إلى الداخليتدقيق ال سعىي كما األخطاء، منع محاولة في للمديرين النصائح
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 .والفعالية الكفاءة من ويزيد األداء ويحسن املر دودية من يزيد

 واملحاسبية املالية القوائم حول  رأيه إلبداء الكافية والقرائن األدلة علىعلى املراجع الحصول  -

  .املراجعة عملية جراء إليها توصل التي النتائج يضم ائيةكمرحلة نه التقرير وإعداد 

 الحسن السير لضمان اإلدارة تضعها التي والقوانين اإلجراءات من مجموعة هي الداخلية الرقابة إن -

 استقرارها. وضمان املؤسسة وظائف في والتحكم  تهالعمليا

 نتائج الدراسة امليدانية:

 وصل إليها في الجانب التطبيقي من البحث هي كما يلي:إن أبرز النتائج املت             

البيع  عملية سير مراحل مختلف على الرقابة في الرئيسية الوسائل أحد عتبرت الداخلي التدقيق وظيفة -

 الستمرارية املؤسسة في نشاطها .

 حقيقي فهمال  إلى يؤدي ال املبيعات لدورة الداخلية الرقابة نظام تقييم استمارة أسلوب إن استعمال -

 إلى راجع وهذا الداخلية، الرقابة نظام منها يعاني التي املشاكل أهم تبين ال القوائم هذه أن كما لإلجراءات،

 الرقابة نظام ضعف عن مجملها في تعبر والتي اإلجراءات بعض تطبيق عدم سبب ذكر املتحصل اإلجابة أن

 .  الداخلية

 

 : االقتراحات

ره في النتائج، تم التوصل إلى وضع االقتراحات والحلول املمكنة التي قد تساعد بناًء على ما تقدم ذك     

 املؤسسات االقتصادية الجزائرية في تحسين أدائها، واملتمثلة في:

 ومعايير مبادئ وفق مهامهم تأدية نهمبإمكا الذين ومهنية عملية وقدرات كفاءات لهم أشخاص توظيف -

 .عليها املتعارف التدقيق
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 ملختلف واملستمرة الدائمة املراقبة خالل من املؤسسة موظفي عند الداخلي تدقيق ال رةفك ترسيخ -

 أعمالهم

 آفاق الدراسة:

ه فتح لنا مجاالت للتعرف على بعض الجزئيات املتعلقة به،      
ّ
ومن خالل تناولنا لهذا املوضوع يمكن القول إن

 لدراسات مستقبلية تكون أكثر معال
ً
 جة لها ومن هذه املواضيع نذكر:يمكن أن تمثل آفاقا

 تقييم نظام الرقابة الداخلية لدورة املبيعات  -
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 اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
 وزارة التعليم العايل والبحت العلمي

 -غامنــمست – اديسـب بن احلميد عبد امعةــج  
 التسيري وعلوم التجارية االقتصادية، العلوم كلية

 العلوم املالية واحملاسبيةقسم 
 

 

التدقيق احملاسيب على املبيعات عنوان الدراسة:  

 دراسة حالة مؤسسة متيجي 

 إعداد الطالب:                                  إشراف الدكتور:

بن شهرة سليمة جمعية                                                        بوشيخي       

 بوحوص

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.....ال
يدخل هذا االستبيان في إطار التحضير إلعداد مذكرة الماستر في " التدقيق المحاسبي 

 .التدقيق المحاسبي على المبيعاتومراقبة التسيير" الموسومة بعنوان :
وحتى نتوصل إلى نتائج موضوعية تمكننا من تحقيق أهداف هذه الدراسة، نلتمس منكم،  
سيدي، إعطاء رأيكم كمهنيين في فقرات هذا االستبيان بكل عناية وصدق -يدتيس

 وموضوعية، سعيا منا لمعرفة وجهة نظركم حول التدقيق المحاسبي على المبيعات.
علما أن آراءكم والمعلومات الخاصة بكم ستستعمل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض 

 تبار وبدون أي تحريف أو تغيير في مضمونها.البحث العلمي فقط، وسوف تؤخذ بعين االع
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ومشاركتكم مسبقا

 تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام...
 ( امام العبارة المناسبة.xيرجى من سيادتكم وضع إشارة )

 
 

 معلومات شخصية حول المستجوب: القسم األول:

 (             ذكر )   (           أنثى )      الجنس :   -1
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سنة )    40سنة  )   ( ، اكثر من  40الى  30سنة)   (  ، من  30اقل من السن   :   -2

    ) 

ليسانس )  (، ماستر )  ( ، ماجيستير )  ( ، دكتوراه )  ( ،  المستوى االكاديمي : -3

 شهادات اخرى )  (

( ، رئيس مدقق )  ( ، محاسب معتمد )  ( ، موظف ادارى )    الوظيفة الحالية : -4

 مصلحة )   (،  مسيرين  )  ( ، شركاء )  (

سنة )   15-10سنوات )  (، من  10-5سنوات )  (، من  5اقل من  الخبرة المهنية  : -5

 سنة )   (                        15( ، اكثر من 

 ضرورة المراجعة الداخلية لتقيم نظام الرقابة الداخلية:القسم الثاني:

رقم 
 العبارة

غير  ات العبار
 موافق

 موافق محايد

    هناك قسم خاص بالمبيعات 01
تفحص طلبيات الزبائن ويوافق عليها بتأثيرات  02

 قبل إرسال البضائع من طرف مصلحة البيع
   

 لم والتي عليها الحاصل للطلبات سجل يمسك 03

 كليا تلبى
   

يمنع مستخدمو اإلرسال من الدخول إلى  04
  المخازن

   

 شخص طرف من الخارجة الكميات قبترا 05
 مستقل

   

تراقب كل الفواتير من حيث السعر، شروط  06
 التسديد، التخفيضات، الخ

   

 مصادق بشيك مصحوبة الطلبية الزبون يقدم 07
 الطلبية قيمة يحمل البنك من عليه

   

يمسك سجل للطلبيات الحاصل عليها والتي لم  08
 تلب كليا

   

 المسئولين و اإلرسال مصلحة بين فصل يوجد 09

 المخزن عن
   

كل تحديد أو تمديد لتاريخ االستحقاق موافق  10
  عليه من طرف مسؤول

   

هناك رقابة فعالة على المبيعات نقدا  11
 ةوالمقبوضات النقدي

   



تدقيق املحاسيي على املبيعات في مؤسسة اقتصاديةالخاتمة عامة               

 

97 
 

  شراءال طلبات مع البيع فواتير مقارنة يتم 12

 العمالء من الواردة
   

 طرف من المحاسبية ئقللوثا الوصول يمكن 13
 الوحدة في اآلخرين المستخدمين

   

    البنك لدى كميا المقبوضات تودع 14
 في الموجودة للنقدية مفاجئ دوري جرد يجري 15

 الصندوق
   

 يومية في بالتفصيل البيع الفواتير جميع تقيد 16

 المبيعات
   

    الفواتير جميع ملف من نسخة االحتفاظ يتم 17
     والتسجيل الفواتير بين المقارنة يتم 18
    الزبائن بيومية الفواتير مقارنة يتم 19
    البيع أوامر على فعالة الرقابة 20

 
 


