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أصبح توسع وتطور وبقاء ادلؤسسة يف الساحة التنافسية مرىون مبدى جناعتها يف حتقيق النجاح على 
مستوى احمليط اخلارجي، واستقطاهبا للعمالء، وىذا بدوره مرتبط مبدى جناحها على مستوى زليطها الداخلي، من 

خالل جناعة نظامها ومدى فعالية سياستها اإلدارية، حيث أن التنفيذ احملكم ذلذه األخرية يضمن ذلا احلماية 
الكاملة ألصوذلا وكذا دقة بياناهتا ادلستعملة، وىذا ما جعلها تبحث عن طريقة أو وسيلة تضمن هبا السري احلسن 
لعملياهتا والتطبيق الفعال لسياساهتا وبرارلها من أجل حتقيق أىدافها وزلاربة سلتلف أشكال اإلمهال واالختالس، 

.  فلجأت إىل عملية ادلراجعة
 

تعترب ادلراجعة من بني األدوات األساسية والضرورية اليت البد من اعتمادىا يف التسيري، فبعدما كانت 
تقتصر على مراجعة القيود احملاسبية والسجالت ادلالية، أصبحت هتتم باجملاالت اإلدارية والتشغيلية نتيجة التطور 
االقتصادي، ومنو حتولت ادلراجعة إىل أداة إدارية ميكن االعتماد عليها يف ترشيد باقي العمليات اإلدارية، حيث 

أصبح من الضروري أن يتضمن كل ىيكل تنظيمي ألي منظمة خاصة ادلنظمات الكبرية، وحدة مسؤولة عن 
". بادلراجعة الداخلية "  القيام بعملية ادلراجعة والفحص ادلستمر لعملياهتا، وىذا ما يسمى 

 
وبالتايل، فادلراجعة الداخلية تعترب أداة رقابية إدارية تتحقق من سالمة اإلجراءات  والنظم الداخلية ادلطبقة 
يف ادلشروع، وىي تقدم خدمات إىل اإلدارة العليا حىت تساىم يف ترشيد القرارات اإلدارية، ويف اجلزائر بدأ اعتماد 

 جانفي 12  الصادر بتاريخ 01-88، وذلك من خالل القانون رقم 1988ادلراجعة الداخلية بصفة رمسية منذ 
 على ضرورة قيام ادلؤسسات بعمليات تدعيم للهياكل وتقييم دوري 58-41-40، حيث نصت ادلواد 1988

.                         للمؤسسات االقتصادية الوطنية، ومنو ضرورة توفر ادلؤسسة على قسم للمراجعة الداخلية
 

ومنو فادلراجعة الداخلية تعتمد بالدرجة األوىل على نظام الرقابة الداخلية ادلتبع داخل ادلؤسسة، وىذا 
يعترب مبثابة اخلطة التنظيمية وكل ما يرتبط هبا من وسائل وإجراءات، يتبناىا ادلشروع  (نظام الرقابة الداخلية)األخري 

للمحافظة على األصول، ومنو فإن نظام الرقابة الداخلية لو دور كبري يف حتقيق أىداف ادلؤسسة، كما أنو يتوفر 
على رلموعة من اخلصائص وادلقومات، واليت تعترب أساسية يف أي نظام سليم للرقابة الداخلية، وبالتايل فإن قياس 

. فعالية نظام الرقابة الداخلية ضرورية وتعترب من أوىل اخلطوات اليت تقوم هبا عملية ادلراجعة الداخلية
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   :أهمية البحث
كون أن وظيفة البيع تكتسي أمهية مالية كبرية يف ادلؤسسة سواء كانت جتارية أو صناعية، وىذا نظرا 

للنسبة الكبرية اليت ميثلها حجم ادلبيعات من رأس ادلال ادلؤسسة، لذلك جيب االعتناء هبا وإعطائها األمهية الكربى 
يف التخطيط ودراسة التكاليف، وبالتايل إحكامها بنظام رقابة داخلية جيد وسليم، واالعتماد على ادلراجعة 

.  الداخلية للتأكد من فعالية ىذا النظام، وعلى ىذا األساس مت اختيار موضوع مذكرتنا
 

     :أسباب اختيار الموضوع 
:   إىل اختيار ىذا ادلوضوع، نذكر منها ما يلي نا ىناك مجلة من األسباب اليت دفعت

 ختصصناكون أن موضوع ادلراجعة يتناسب مع طبيعة  ▪
 قلة ادلواضيع اليت تتناول ادلراجعة الداخلية لوظيفة البيع  ▪
  عملية ادلراجعة ناولإثراء ادلكتبة بادلزيد من ادلواضيع اليت تت ▪
.          إعطاء ادلراجعة الداخلية قدر من االىتمام الذي تستحقو ▪

 
: اإلشكالية المطروحة 

:   من خالل ما سبق، جند اإلشكالية اليت تطرح نفسها 
   ما هو دور عملية المراجعة الداخلية في تسيير ومراقبة حركة المبيعات في المؤسسة ؟  

:   وتندرج حتت ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت ىي 
 ما ىي ادلراجعة ؟  ▪
 ما ىي أنواع ادلراجعة ؟  ▪
 ما ىي ادلراجعة الداخلية ؟  ▪
 ماذا نعين بنظام الرقابة الداخلية ؟  ▪
 كيف تتم عملية ادلراجعة الداخلية للمبيعات ؟ ▪
 ما ىي مكانة ادلراجعة وادلراقبة يف ادلؤسسة اجلزائرية ؟  ▪
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       : فرضيات البحث
 كون أن دراسة أي موضوع تبدأ بوضع مجلة من الفرضيات ويف موضوعنا ىذا سننطلق من الفرضيات 

:  التالية 
 .  حتقيق الفعالية يف التسيري ورفع ادلبيعاتل أداةادلراجعة  ▪
 .  الرقابة الداخلية تكملة ضرورية دلراجعة ادلبيعات ▪
.     اىتماما كبريا لقسم ادلراجعةتعطيادلؤسسة اجلزائرية  ▪

 
: المنهج المتبع

لإلجابة على ىذه اإلشكالية ادلطروحة ومجيع التساؤالت، وكذلك للتأكد من صحة الفرضيات، قمنا بإتباع 
  .التحليلي ادلناسب لغرض حبثنااألسلوب الوصفي 

   
 :خطة البحث

:   مت تقسيمو إىل ثالثة فصول :الجانب النظري 
 فالفصل األول تناول فيو مفاىيم عامة، وذلك من خالل التطرق إىل عموميات حول ادلراجعة، الرقابة 

. الداخلية، مدخل إىل وظيفة البيع
 أما الفصل الثاين، فخصص لدراسة الرقابة الداخلية على ادلبيعات، حيث نبتدؤه بالتطرق إىل فحص 

وتقييم نظام الرقابة الداخلية، مث مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية، شروط فعاليتو وإجراءاتو، ويف األخري 
. الرقابة الداخلية على دورة ادلبيعات

 فيما سيتناول الفصل الثالث ادلراجعة الداخلية للمبيعات، وذلك من خالل ثالثة مباحث ىي على التوايل  
. ادلراجعة الداخلية، ادلراجعة الداخلية للمبيعات، أىداف وإجراءات التحقق من أرصدة حسابات العمالء
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 نظام الرقابة الداخلية على المبيعات :الفصل األول
 

1  

 

 مقدمة الفصل

     يعد نظام الرقابة الداخلية ذو أعلية كربى للسَت السليم واحملكم للمؤسسات خاصة الرقابة على إدارة ادلبيعات، 

. فسوق اليوم توصف بأهنا سوق ادلشًتين عكس ما كانت عليو يف ادلاضي بوصفها سوق للبائعُت

    ذلذا على ادلسَت يف ادلؤسسة أن يورل اىتماما أكرب للرقابة على ىذه اإلدارة، ألعليتها اليوم، كما أنو على ادلراجع 

أن يدقق يف ىذه الوظيفة ويتأكد من أنو منفذ فعال يف أرض الواقع،وعلى ىذا سنحاول  من خالل ىذا الفصل 

التطرق إذل مفاىيم حول موضوع ادلراجعة بداية بعموميات حول الرقابة الداخلية ومن مث ادلراجعة وصوال إذل مدخل 

. لوظيفة البيع
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2  

 

 عموميات حول الرقابة الداخلية:  المبحث األول
   يعترب نظام الرقابة الداخلية األساس الذي تعتمد عليو ادلؤسسات االقتصادية يف متابعة تنفيذ اخلطط ادلرسومة اليت 

 اليت تسعى إذل ربقيقها، ونظرا للدور الكبَت لنظام الرقابة الداخلية يف األىدافذبسد سياستها من أجل الوصول إذل 
صلاح ادلؤسسة سنحاول دراستو انطالقا من التطور التارؼلي مرورا بتعاريف الرقابة وأعليتها مع ربديد أىدافها 

. وخصائصها وصوال لشروط ىذا النظام
التطور التاريخي لنظام الرقابة الداخلية :   المطلب األول

   نبعت احلاجة إذل رقابة عمل الغَت من قدًن الزمان حيث ظهرت حاجة مالك األرض أو القائمون بالتسويق إذل من 
يقوم دبراقبة األعمال اليت يقوم هبا العاملون حلساهبم يف التسجيل واالحتفاظ باألصول نيابة عنهم، ونظرا لقلة 

العمليات التجارية وعدم اتساعها يف ادلراحل األوذل من التقدم البشري، كان الفرد نفسو يقيد ويراقب عملو يف نفس 
الوقت، غَت أن التقدم الذي عرف فيما بعد نتيجة انتشار التجارة العادلية واتساع نطاق التجارة الداخلية، أدى إذل 

. فصل ادللكية عن اإلدارة وبالتارل ازدادت احلاجة إذل الرقابة لصاحل اإلدارة
   فازدياد رأس مال ادلستثمر يف العمل وظهور ادللكية اجلماعية يف صورة شركات فردية أو مساعلة، ألزم إسناد إدارة 

 األمرادلشروع إذل طلبة من اإلداريُت للقيام بوظائف ادلشروع وإسناد مهمة الرقابة إذل أصحاب رأس ادلال، وعليو أصبح 
. يتطلب تنظيما داخليا يف ادلشروع يتيح رقابة ومتابعة أعمال القائمُت بالتنفيذ للسياسات ادلوضوعة لصاحل ادلديرين

   وأصبحت احلاجة ماسة إذل من يراقب ادلديرين نيابة عن أصحاب رأس ادلال، على أن يقدم ذلم تقريرا عما دلسو 
أثناء رقابتو، وبذلك ؽلكن زلاسبتهم عن األخطاء اليت يقعون فيها وؽلكن تلخيص التطور التارؼلي لنظام الرقابة 

: {1 }الداخلية يف ادلراحل التالية
كانت األحداث ادلالية تسجل يف سجلُت منفصلُت بواسطة أشخاص : (ميالدية 1500قبل سنة  )المرحلة األولى 

مستقلُت يتوذل كل منهم تسجيل كل العمليات باستقاللية عن اآلخر وىذا لغرض وجود سجلُت ؽلكن تطابقهما، 
وبالتارل منع التالعب واالختالس، وعليو فإن وظيفة الرقابة الداخلية تتحقق داخليا وليس ىناك من يراقب العمل من 

. خارج ادلشروع
   وبتطور النشاط التجاري وازدياد حجم االتصاالت الدولية نتيجة فتح آفاق جديدة عن طريق النقل البحري 

واستعمار أماكن جديدة، تطلب األمر استخدام مراجعُت هبدف زلاسبة قباطنة السفن ومنع االختالس، ومنو فإن 
                                                 

مصر  -اإلسكندرية عبد الفتاح الصحن، زلمد السيد سرايا، الرقابة وادلرجعة الداخلية على ادلستوى اجلزئي والكلي، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، -1
 .11-10 ص ص 1998
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الرقابة وجدت يف ىذا الوقت للتحقق من أمانة األشخاص الذين عهدت إليهم ادلسؤوليات ادلالية، ويف ذلك الوقت دل 
يشار إذل أي نظام يتعلق بالرقابة الداخلية أو نظام زلاسيب، فاألسلوب ادلتبع آنذاك ىو ربقيق مفصل لكل عملية أو 

. حدث مارل يتم
 اتسع استخدام الرقابة لتشمل النشاط الصناعي الذي :( ميالدية1850 إلى سنة 1500من سنة  )المرحلة الثانية  

ظهر بوجود الثورة الصناعية، وظلت الرقابة تعٍت اكتشاف االختالسات والتالعب، وازدادت أعلية ذلك بسبب 
. انفصال ادللكية لرأس ادلال عن اإلدارة

   وكانت الرقابة ادلالية تًتكز يف فحص مفصل لألحداث ادلالية، إال أن ىناك تغَتات جوىرية يف اذباىات الرقابة 
وأدواهتا مت ربقيقها خالل ىذه ادلرحلة حيث كان ىناك اعًتاف عام بضرورة وجود نظام زلاسيب منتظم لغرض الدقة يف 

التقرير ومنع التالعب واالختالس والتغَت اآلخر اذلام كان القبول العام للحاجة إذل استعراض مستقل للنواحي ادلالية 
. للمشروعات الصغَتة أو الكبَتة

 كانت ىناك تغَتات اقتصادية ىامة أدت إذل ظهور ادلشروع الكبَت احلجم، (:1850ما بعد سنة)المرحلة الثالثة  
وبروز شركات ادلساعلة، وانتقلت اإلدارة من أفراد إذل مهنيُت وأصبح أصحاب رأس ادلال غائبون عن اإلدارة وبالتارل 

انصبت اىتماماهتم على سالمة رأس ادلال واحملافظة عليو، وظهرت مهنة ادلراجعة كرقابة خارجية زلايدة، ومت االعًتاف 
. بالرقابة الداخلية كنظام ضروري ألي تنظيم زلاسيب

: {1}   إن التطور الذي عرفو نظام الرقابة الداخلية كان نتيجة عوامل عديدة ىي
 األصناف العديدة للمؤسسات .
 تعدد العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة. 
 توزيع السلطات وادلسؤوليات على عدة مديريات فرعية. 
 احلاجة الدائمة للمعلومات. 
 العمل على ضباية أصول ادلؤسسة. 
 اعتماد مراجعة اختيارية. 

 
 

                                                 

اجلزائر  اجلامعية، بن عكنون، زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، ادلراجعة وتدقيق احلسابات، اإلطار النظري وادلمارسة التطبيقية، ديوان ادلطبوعات- 1
 .92/96 ص 2000
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 تعاريف نظام الرقابة الداخلية وأهميتها:   المطلب الثاني
ىناك عدة تعاريف للرقابة الداخلية نذكر منها  

 نظام الرقابة الداخلية ىو زبطيط التنظيم اإلداري للمؤسسة وما يرتبط بو من وسائل ومقاييس تستخدم :التعريف األول 
 {1}.داخل ادلؤسسة للمحافظة على األصول، واختيار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها

 حسب اخلرباء الفرنسيُت ادلعتمدين ىي رلموع الضمانات اليت تساىم يف توجيو ادلؤسسة وهتدف إذل :التعريف الثاني 
ضمان احملافظة على األصول ونوعية ادلعلومات وضبايتها من جهة وتطبيق التعليمات اإلدارية وتدعيم ربسُت األداء من 

. {2}جهة أخرى، وتنبثق طرق كل نشاط وإجراءاتو من داخل ادلؤسسة للمحافظة على استقرارىا
 الرقابة الداخلية تشمل تنظيما منطقيا للمحاسبة وقسم احملاسبة يرمي إذل اإلعالم أو على األقل :التعريف الثالث

. {3}اكتشاف دون تأخر األخطاء واالختالسات
 الرقابة الداخلية ما ىي إال ذبزئة للعمل وتقسيمو إذل مراحل بُت موظفي ادلؤسسة، وىي وسيلة تنظيمية :التعريف الرابع

 من صحة األرقام التأكدتسَت هبا مراجعة عمل كل موظف بواسطة موظف آخر وبواسطة وسائل أخرى لغرض 
. {4}والقيود يف الدفاتر، األمر الذي يًتتب عليو احتمال منع اخلطاء والغش وسرعة اكتشافها عند احلدوث

: الرقابة الداخلية على أهنا(GAO) عرف مكتب احملاسبة العام األمريكي:التعريف الخامس 
صول اليت سبتلكها الوحدة واحملافظة عليها ومراجعة مدى دقة وتوثيق األ خطة للتنظيم وكل الطرق اخلاصة باستعمال " 

، وربسُت اذليكل التنظيمي والعمل على ربقيق أىداف اخلطة واإلنتاجية الربرلة، (الرقابة احملاسبية)البيانات احملاسبية
. "{5}(الرقابة اإلدارية)الفعالية وتشجيع التعاون بُت العاملُت وازباذ السياسات اإلدارية ادلناسبة يةوالكفاءة واالقتصادو

:   ومن خالل ىذه التعاريف ؽلكن استخالص التعريف الشامل التارل
  الرقابة الداخلية ىي عملية ؽلارسها العامل البشري على كافة ادلستويات داخل ادلؤسسة، والرقابة ىي عملية شاملة

 .(السلوكيات والتصرفات )واألفراد واألفعال  (معدات، مباين، أموال )تشمل األشياء
  التوجو الرئيسي للرقابة الداخلية ىو ادلساعدة الفاعلة يف ربقيق األىداف ادلتداخلة وادلتعلقة بالثقة يف التقارير ادلالية

 .وااللتزام بالقوانُت واللوائح وكفاءة وفعاليات العمليات

                                                 

 .84زلمد التهمي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق الذكر ص  - 1
 .240 ص 1999حسُت القاضي، حسُت دودح، أساسيات التدقيق يف ظل ادلعاير األمريكية والدولية، عمان، األردن  - 2

  3- Fain Bernard et Faure Victor ; La révision comptable ; Edition PARIS ;1984 p33. 
 .95 ص1954عزيز الدجلاوي، أسس ادلراجعة علما وعمال، اجلزء األول، القاىرة - 4
 .233كمال الدين مصطفى الدىراوي، زلمد السيد سرايا، دراسات متقدمة يف احملاسبة وادلراجعة، الدار اجلامعية، بَتوت، لبنان ص -5
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  ؽلكن القول أن الرقابة الداخلية تتضمن بصفة عامة كل الوسائل ادلستخدمة يف التنظيم الداخلي للمشروع يف
 :اجملاالت التالية

 .تنسيق األعمال وتنظيمها بصورة متكاملة دبا ػلقق الناتج واألىداف ادلرجوة -
 .وضع إجراءات ضباية موارد ادلشروع واحملافظة عليها -

 .توفَت البيانات وادلعلومات ادلختلفة بالدقة ادلطلوبة -

 .احلكم على كفاءة العمل داخل اإلدارات واألقسام ادلختلفة -

 .توضيح وتعريف األفراد دبختلف اإلجراءات الالزمة لتنفيذ األعمال وادلهام ادلوكلة إليهم -

  
أهداف وخصائص الرقابة الداخلية :   المطلب الثالث

يتميز نظام الرقابة الداخلية دبجموعة من اخلصائص الرئيسية حىت ؽلكن اعتبار نظام الرقابة فعاال وجيدا يف ربقيق       

: أىداف معينة، وعليو فأن أىداف الرقابة الداخلية تتمثل يف

يقصد حبماية األصول الوقاية من األخطاء ادلتعمدة يف معاجلة : ضباية أصول ادلشروع من السرقة واالحتيال .1

العمليات وذلك بقصد إخفاء اضلراف معُت أو غش أو اختالس، وتنتج عن ىذه األخطاء عادة من التطبيق 

اخلاطئ للمبادئ والقواعد احملاسبية وؽلكن أن تتحقق ىذه احلماية عن طريق احملافظة على األصول من 

االختالس والسرقة والغش، ويعٍت ذلك ضباية األصول من التصرفات غَت ادلشروعة وغَت ادلقبولة بصفة 

 .{1}عامة

يف الواقع إن كل من إدارة ادلشروع واألطراف اخلارجية تعتمد على البيانات : التأكد من دقة البيانات احملاسبية .2

احملاسبية إذل حد كبَت، وإن كانت درجة اعتماد اإلدارة على ىذه البيانات تقتضي أن تكون ىذه األخَتة 

تفصيلية ومبوبة طبقا دلراكز ادلسؤولية ومثل ىذه التفصيالت غَت مطلوبة من قبل األطراف اخلارجية، وىنا يربز 

 .دور الرقابة الداخلية يف التأكد من دقة العمليات ادلالية اليت حدثت يف ادلنشأة

                                                 

 .196 ص 1998خالد راغب، خليل زلمود الرفاعي، األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات، دار ادلستقبل لنشر والتوزيع، عمان األردن - 1
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إن الرقابة الداخلية قد تساعد إدارة ادلشروع يف ربقيق ىدفها : تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية .3

 .بااللتزام بسياساهتا وقراراهتا من قبل ادلستخدمُت فيو

يعترب ىذا العنصر أحد أىداف رللس اإلدارة وادلسؤولُت التنفيذيُت وػلدث ىذا عن طريق  : التحكم يف ادلؤسسة .4

مسؤولياهتم ادلتصفة بالصرامة والقناعة الضرورية، ولكي يتم التحكم يف ادلؤسسة يتطلب األمر ربديد اذلداف 

 .{1}بوضوح وذلك باالعتماد على ادلوازنات التقديرية ومراقبة التسيَت

 .وىذا لكافة عمليات ادلنشأة  لصناعة كفاءة العمل وإدارة منظمة ادلنشأة: رفع الكفاءة التشغيلية .5

 إن معظم حاالت اإلفالس والتصفية تبُت أن الثغرة ادلشًتكة ىي ضعف وعدم مالئمة نظام :ضمان دقة المعلومات

ادلعلومات، ولكي تكون ادلعلومات دقيقة وذات جودة مناسبة غلب أن تكون موضوعية تعطي صورة حقيقية عن 

 .ادلؤسسة يف تنبؤىا وأن تكون يف الوقت ادلناسب وبالشكل ادلرغوب لدى مستعمليها

: {2}  وفيما يلي نعرض أىم اخلصائص لنظام رقابة جيد وفعال يف ادلنشأة 

من األمور اذلامة يف أي وحدة أو منشأة يعمل فيها عدد كبَت من األفراد : ربديد خطوط السلطة وادلسؤولية .أ 

ضرورة التحديد الواضح لكل من خطوط السلطة ادلخولة لكل فرد وخطوط وحدود مسؤولية كل منهم، حيث 

 كل شخص وزلاسبتو عن أداء أعمالو ومهامو وغلب أن يكون تدفق خط يةلؤويتم من خالل ىذا التحديد مس

السلطة من أعلى إذل أسفل وتدفق خطوط ادلسؤولية من أسفل إذل أعلى، حيث يتعرف كل ادلوظف على 

 . ادلستوى اإلداري األعلى ادلسؤول أمامو

رغم التقدم التكنولوجي السائد يف العادل إال أن صلاح أي نظام مهما بلغت : كفاءة العناصر البشرية من العاملُت .ب 

درجة تقدمو مازال وسيظل متوقفا بدرجة كبَتة على مدى وكفاءة ومهارة العاملُت يف ادلشروع وادلسؤولُت عن 

 .تنفيذ ىذا النظام

                                                 

 346/347 ص 1989أضبد حامد احلجاج، كمال الدين سعيد، ادلراجعة بُت النظرية والتطبيق، دار ادلريخ، بَتوت  - 1
     .129-128كمال الدين مصطفى الدىراوي، زلمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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يعترب النظام احملاسيب البيئة اليت يتم فيها إصلاز صبيع العمليات ادلالية ادلتعلقة بأوجو النشاط :توافر نظام محاسبي متكامل

ادلختلفة، كما أنو مصدر ادلعلومات والتقارير الرئيسية ادلطلوبة دلختلف ادلستويات الداخلية واخلارجية ومنها ما يتعلق 

 .بنظم الرقابة الداخلية

البد من توفر أساليب وأدوات ىامة من أدوات الرقابة اليت ؽلكن : توفر أساليب وأدوات رقابية مناسبة .ج 

 .استخدامها للتحقق من أن نظام الرقابة الداخلية قد حقق أىدافو

البد من إعداد تقرير متكامل والذي يعرب عن مدى ربقيق نظام الرقابة الداخلية ألىدافو : نظام متكامل للتقارير .د 

ادلختلفة ونتائج تقييم ىذا النظام، ويف ىذا اجملال غلب أن تتوافر خصائص ذلذه التقارير عند إعدادىا، وتتمثل 

 .ادلالئمة/ السرعة/ ادلوضوعية/ الدقة/ الوضوح: ىذه اخلصائص يف

 ة  كذلك من خصائص نظام الرقابة الداخلية اخلطة التنظيمية للمؤسسة إال أهنا زبتلف من مؤسسة إذل أخرى، و أي

خطة مناسبة غلب أن تكون سابقة مبسطة ومرنة، فأي قرار أو مبدأ ىو قابل للتعديل والتطوير باستمرار حسب 

. {1}احتياطات ادلؤسسة

 شروط ووسائل نظام الرقابة الداخلية:   المطلب الرابع
لتحقيق أىداف أي مؤسسة كان غلب عليها أن تعتمد على نظام الرقابة الداخلية، وىذا النظام ال ؽلكن أن ػلقق     

 أىداف ادلؤسسة إال بتوفَت الشروط والوسائل يف ىذا النظام فضال على العوامل ادلساعدة لو ومنو سنتعرض إذل 

: {2}ما يلي

. شروط الرقابة الداخلية -

 .وسائل الرقابة الداخلية -

ال ؽلكن القول بأن ىناك نظام رقابة داخلية متقن لدرجة الكمال، : شروط نظام الرقابة الداخلية:    الفرع األول

فلكل مؤسسة أو منشأة طرقات خاصة هبا وىذا ما غلعل فكرة وضع نظام رقابة داخلية فعال يتناسب مع كل 
                                                 

 .118ص  1993عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس ادلراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية  -1

 .90حسُت قاضي، حسُت دودح، مرجع سبق  ذكره ص - 2
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احلاالت والظروف، أمرا مستحيل ربقيقو إال أننا ؽلكن ربديد بعض الشروط العامة اليت تساعد ادلنشأة على ربقيق 

أىداف الرقابة الداخلية، وىذه الشروط البد من أن تكون يف أي نظام رقابة داخلية وإال فإنو يف حالة ما إذا غاب 

. شرط منها فإن النظام يعجز عن ربقيق أىداف الرقابة الداخلية

إن صلاح عمل النظام احملاسيب يتطلب أفرادا قادرين بدرجة كافية على القيام : فريق عمل مؤىل وسللص .1

بالواجبات احملددة ذلم، ومفتاح صلاح أي نظام رقايب يعتمد على موظفي ادلنشأة، فيجب أن يكون ادلوظفون 

على مصداقية عالية وذلك ألن غَت األمناء ؽلكنهم إفشال أفضل نظام للرقابة الداخلية، فنجد أن التأىيل الفٍت 

وربمل ادلسؤولية وادلصداقية واألمانة ؽلكن ربقيقها عن طريق وضع برنامج جيد الختيار وتعيُت ادلوظفُت، إضافة 

إذل الربامج التدريبية ادلستمرة ذلم، ومن ادلتفق عليو أنو مهما كان احلذر عند سبام نظام الرقابة الداخلية فنجاحها 

.  أو فشلها مرىون على األفراد القائمُت على تنفيذىا

حيث ادلبادئ اذلامة ىي  الرقابة الداخلية ىو أن ال يكون شخص : التفويض الواضح والفصل بُت ادلسؤوليات .2

واحد مسؤول عن تسجيل العمليات ادلتعلقة باألصول ويف نفس الوقت عن الرقابة عليها، حيث من ادلفًتض 

صول األأن الذي من واجباتو تسجيل األصول يقوم بوظيفة الرقابة على الشخص الذي يكون مسؤوال عن 

مسؤولية مادية، شلا يقلل من األخطاء ومن عمليات النصب ما دل يكن ىناك اتفاق جانيب بُت شخصُت أو 

أكثر، وحىت يعمل النظام بطبيعة سليمة فإنو على ادلوظفُت معرفة واجباهتم وواجبات اآلخرين، ومن الضروري 

 .وصف واضح ودقيق للوظائف لتحقيق التعويض ادلناسب والفصل بُت الوحدات

إن الكثَت من ادلؤسسات تضع دليال إلجراءاهتا احملاسبية واإلدارية للتأكد من : إجراءات مناسبة إلسبام العمليات .3

أن سلتلف أنظمتها مفهومة ومستخدمة بأسلوب سليم من قبل صبيع العاملُت فيها، واإلجراءات احملاسبية توضع 

يف شكل دليل زلاسيب ػلدد ويصف كل عملية زلاسبية حالية أو متوقعة وكذا اجلانب ادليكانيكي السليم لعملية 

مسك الدفاتر، أما دليل اإلجراءات األخرى فيوضح السياسات العامة للشركة، كما أن بعض السياسات 

 .واإلجراءات السليمة واذلامة تعاجل عملية استخدام ضوابط مادية حلماية موارد الشركة
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ال شك أن مفتاح صلاح عملية التعويض داخل أي منشأة ىو نظام : نظام مستندات وسجالت زلاسبية مناسبة .4

مستندي وقيدي مناسب، فتعترب ادلستندات األدلة ادلادية ادلستعملة يف العمليات احملاسبية واليت تسمح لإلدارة 

دبراجعة أي عملية فيما يتعلق بالتعويض ادلناسب، وتعترب األسلوب الذي يتم بو نقل ادلعلومات داخل ادلنشأة، 

كما أن النظام ادلستندي يعطي دليال على أن وظائف التسجيل والتبويب مت أداؤىا بطريقة سليمة، كما غلب 

أن نراعي يف ىذا النظام ادلستندي اخلصائص اليت يتمتع هبا ىذا األخَت من سهولة، بساطة، تصميم مناسب 

 .اخل...دلستندات، ترقيم ادلستندات بتسلسل

إضافة إذل الفصل بُت الواجبات فإن وضع قواعد للمحافظة : قواعد كافية للرقابة على األصول والسجالت .5

على رقابة داخلية مناسبة على األصول والسجالت تعترب أمرا ضروريا، فقد ترى الشـركة أنو من األفضل أن 

الرقابة ادلادية لفرد معُت وذلك حىت ؽلكن ربديد ادلسؤولية،كما قد ترى أن ت ػلفظ ادلخزون يف ادلستودع ربـ

. اخل...األوراق اذلامة غلب أن ربفظ يف خزائن ضد احلريق كاألوراق النقدية ادلالية، دفاتر اإلسناد الدفاتر اليومية

ومن القواعد األخرى اليت قد تكون مساعدة للحفاظ على النقدية تلك اليت زبص متحصالهتا، فبجب إيداع 

لغ النقد ادلتوفرة يف الصندوق ويؤدي إذل تسجيل اكل ادلوال يف حساب لدى البنك يوميا، ىذا ما يقلل مب

النقدية للشركة مرتُت، مرة يف سجالهتا لدى الشركة ومرة أخرى لدى البنك إضافة إذل الكثَت من القواعد 

 .ادلساعدة

ال ؽلكن للفرد أن يتحقق أو يقيم أداءه الشخصي بطريقة فعالة، لذا غلب أن يتم : ربقق فحص مستقل لألداء .6

ذلك من قبل شخص أو جهة مستقلة عنو لالطمئنان بأن النظام يعمل بشكل سليم، فاخلاصية اذلامة ذلذا 

القسم ىي عملو كذراع لإلدارة إال انو مستقل حيث يرفع موظفوه تقاريرىم مباشرة إذل اإلدارة العليا، فوظيفة 

ىذا القسم تعترب عنصرا ىاما من عناصر الرقابة الداخلية وذلك ألهنا تساعد يف منحو ربسينات باستمرار 

وشكل عادي، كذلك فإن ادلوظفُت الذين يعلمون بأن نشاطاهتم مراقبة يكونون أكثر حرصا على إتباع القواعد 

 . واإلجراءات
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: وسائل نظام الرقابة الداخلية:   الفرع الثاني

أصبعت التعاريف السابقة على وجود خطة تنظيمية تستجيب إذل القرارات اليت تتخذ مع : اخلطة التنظيمية .1

زلاولة توجيهها دبا ؼلدم مصلحة وأىداف ادلؤسسة، إذ تبٌت ىذه اخلطة على أضواء ربديد األىداف ادلتوفرة منها 

وعلى االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل، وبالرغم من االستقالل التنظيمي يتطلب االنفصال بُت الوظائف 

 :{1}إال أهنا تشَت إذل أن العناصر األساسية اليت غلب أن تكون يف اخلطة التنظيمية ىي كاآليت

 ربديد األىداف الدائمة للمؤسسة .

 ربديد اذليكل التنظيمي للمؤسسة وسلتلف أجزائو مع إبراز العالقة التسلسلية وادلهنية بُت سلتلف األنشطة. 

 ربديد ادلسؤوليات بالنسبة إذل كل نشاط وكل شخص. 

: إال أن مساعلة اخلطة التنظيمية يف ربقيق أىداف نظام الرقابة الداخلية يكون من خالل

. البحث عن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية -

وجود وحدات قياس سبكن من ربديد نتائج األجزاء واألنشطة ادلختلفة للمؤسسة سواء يف وقت إحصائي أو  -

 .مارل

تعترب الطرق واإلجراءات من بُت أىم الوسائل اليت تعمل على ربقيق األىداف ادلنتظرة من : الطرق واإلجراءات .2

نظام الرقابة الداخلية، ففهم وتطبيق ىاتُت الوسيلتُت يساعد على ضباية األصول ، العمل بكفاءة وااللتزام 

بالسياسات اإلدارية ادلرسومة، إذ تشمل الطرق على طريقة االستغالل، اإلنتاج، التسويق، تأدية اخلدمات وكل 

ما ؼلص إدارة ادلؤسسة باإلضافة إذل الطرق ادلستعملة يف ادلديريات ادلختلفة األخرى سواء من جانب تنفيذ 

األعمال أو طريقة استعمال الوثائق على غَت ذلك من الطرق ادلستعملة كما قد تعمل ادلؤسسة على وضع 

إجراءات من شأهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغَت إجراءات معينة هبدف ربسُت أداء ادلؤسسة وسبكن 

 .نظام الرقابة الداخلية من ربقيق أىدافو ادلرسومة
                                                 

  .88-86زلمد التهامي طواىر، صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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تستعمل ادلقاييس ادلختلفة داخل ادلؤسسة لتمكُت نظام الرقابة الداخلية من ربقيق أىدافو : ادلقاييس ادلختلفة .3

 :ادلوضوعة يف ظل إدارة تعمل على إصلاحو من خالل قياس العناصر التالية

. درجة مصداقية ادلعلومات -

 .مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية -

 .احًتام الوقت ادلخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة ادلعلومات ادلطابقة -

إن التشغيل االلكًتوين للبيانات يساىم كثَتا يف سرعة ودقة إصلاز العمليات، كما أن خفض : اإلعالم اآلرل .4

حجم التدخل البشري فيو يؤدي إذل جعل نتائجو أكثر موضوعية، وؽلكن االعتماد عليها بدرجة أفضل، فهذا 

ما يتم تشغيل البيانات وفق التصميم للربامج والنظام فإن احتمال ظهور أخطاء حسابية وإجرائية يعترب ضئيال 

 .جدا وعليو فإن التشغيل االلكًتوين للبيانات يؤدي إذل دعم فعالية وكفاءة النظام احملاسيب بصورة عامة

 عموميات حول المراجعة: البحث الثاني 

إن ادلراجعة ميدان واسع عرف تطورات كبَتة متواصلة صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها مع كرب حجم      

ادلؤسسات وضخامة الوسائل البشرية، ادلادية ادلستعملة اليت يصعب فيها يوما بعد يوم التسيَت إذ تكثر فيو العمليات 

ادلنجزة وادلعلومات ادلتدفقة واألخطاء واالضلرافات بل والتالعب أحيانا، وكمدخل ذلذا ادليدان سنتعرض من خالل ىذا 

:  ادلبحث إذل

. نشأة ادلراجعة وتعريفاهتا -

 .فروض ومعايَت ادلراجعة -

 .أنواع ادلراجعة -

 .أىداف ادلراجعة وأعليتها -

 
 .88-86زلمد التهامي طواىر، صديقي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص ص - 
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 نشأة المراجعة وتعريفاتها:  المطلب األول

 إن ادلراجعة قدؽلة قدم اإلنسان يف صراعو مع الطبيعة من أجل إشباع حاجاتو عكس احملاسبة اليت  :نشأة المراجعة/   أوال

دل تعرف يف شكل منظم إال بعد اخًتاع األرقام واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع واخلدمات ادلتبادلة، إال أن 

األمر ؼلتلف بالنسبة إذل ادلراجعة إذ أهنا دل تظهر إال بعد ظهور النظام احملاسيب بقواعده ونظرياتو لفحص حسابات 

. النظام من حيث مدى تطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها

   ولقد لوحظ مرور الزمن أنو من ادلستحيل أن يشارك كل ادلساعلُت يف التسيَت، وحىت انتخاب وتعيُت البعض منهم 

للقيام بتلك ادلهمة ادلتمثلة يف سلتلف الوظائف احلقيقية للمؤسسة غَت شلكن يف الغالب دلا قد تتطلبو تلك الوظائف 

من كفاءات متخصصة ينبغي اقتناؤىا من سوق العمل، ىذا باإلضافة إذل تدخل الدولة الكبَت يف سلتلف اجملاالت 

وتوسع أجهزهتا، وعليو فإن انفصال ملكية رؤوس األموال عن إدارهتا كان السبب يف ظهور ادلراجعة وادلراقبة اليت يقوم 

هبا شخص زلًتف زلايد مستقل وخارجي كوسيلة تطمئن أصحاب األموال عن نتيجة ما استثمروه وعن عدم 

. التالعب فيو

وإذا كان تدخل ادلراجع اخلارجي ىو هبدف إعطاء رأي زلايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات عن مدى شرعية وصدق     

احلسابات، شلا يكسب ادلعلومات احملاسبية قوهتا القانونية، إن اجملاالت عديدة ومتشعبة الشيء الذي أدى إذل ظهور 

أنواع من ادلراجعة وادلراقبـة وتنوع  

أىدافها لتتعدى رلاالت احلسابات اخلتامية وعناصر ادلركز ادلارل من أصول وخصوم، تدرس سلتلف الوظائف يف 

. {1}ادلؤسسة وخططها لتحديد االضلرافات وأسباهبا والعمل على رفع مستوى األداء والكفاية االقتصادية

:  تعريفات المراجعة/ ثانيا  

                                                 

 .7/8زلمد بوتُت، ادلراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إذل التطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ص - 1
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ادلراجعة ىي عملية هتتم بفحص السجالت والتحقق من عناصر القوائم ادلالية هبدف إبداء الرأي :   التعريف األول

. {2}عن ما تعرب عنو ىذه القوائم من نتائج ومراكز مالية ومدى صدقها وصحتها وسالمتها يف التعبَت

تعترب ادلراجعة نظام مستقل بذاتو وليست فرعا من فروع احملاسبة، غَت انو يعتمد اعتمادا كليا على : التعريف الثاين  

نتائج عمليات احملاسبة واليت ىي رلموعة النظريات وادلبادئ واإلجراءات والطرق اليت تعٌت بتسجيل وتبويب وتوصيل 

البيانات ادلالية واليت يكون ذلا التأثَت ادلباشر على ادلركز ادلارل ونتائج العمال للوحدة االقتصادية، بينما ادلراجعة ىي 

رلموعة النظريات وادلبادئ واإلجراءات اليت تعٌت بفحص واختيار البيانات احملاسبية ادلسجلة بالدفاتر والسجالت 

. {3}احملاسبية، وذلك بغية التأكد من دقتها ودرجة االعتماد عليها

ادلراجعة عملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية :   التعريف الثالث

وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايَت ادلوضوعية مث توصيل النتائج إذل 

. األطراف ادلعينة

: {4}   ويتضمن ىذا التعريف عدة نقاط ذات أعلية وىي

 .ادلراجعة عملية منتظمة -

 .ضرورة احلصول على القرائن وتقييمها بطريقة موضوعية -

 .مدى مسايرة العناصر زلل الدراسة للمعايَت ادلوضوعية -

 .إيصال نتائج الفحص والدراسة إذل األطراف ادلعينة -

ادلراجعة علم يتمثل يف رلموعة ادلبادئ وادلعايَت والقواعد واألساليب اليت ؽلكن بواسطتها القيام بفحص : التعريف الرابع

. {5}انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات ادلثبتة يف الدفاتر والسجالت والقوائم ادلالية للمشروع

                                                 

     38، ص1998عبد الفتاح الصحن، زلمد ناجي درويش، ادلراجعة بُت النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، - 2

 .20إدريس عبد السالم الشتيوي، ادلراجعة معايَت وإجراءات، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ص  -3

 .35 ص 1988زلمد مسَت الصبان، األصول العلمية والعملية بُت النظرية وادلمارسة، دار النهضة بَتوت  -4

 .40خالد راغب، خليل زلمود الرفاعي، مرجع سابق الذكر ص -5
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:    ومن خالل ىذه التعاريف نستنتج أن عملية ادلراجعة تشمل ما يلي

  الفحصExamination:التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وربليلها  .
  التحققVerification: إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية كتعبَت سليم لنتائج األعمال خالل فًتة 

 .زمنية معينة
  التقريرReporting:بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباهتا بتقرير مكتوب . 

 
 فروض ومعايير المراجعة:   المطلب الثاني

سبثل الفروض يف أي رلال للمعرفة نقطة بداية ألي تفكَت منظم بغية التوصل إذل نتائج تساىم : فروض ادلراجعة/  أوال

يف وضع إطار عام للنظرية اليت ربكم ىذا اجملال ومن مث فإن إغلاد فروض للمراجعة عملية صعبة وضرورية حلل مشاكل 

ادلراجعة والتوصل إذل نتائج تساعدنا يف إغلاد نظرية شاملة ذلا، ومن ادلالحظ أن فروض ادلراجعة دل تلق االىتمام 

الكايف كما ىو احلال يف رلال فروض احملاسبة، ولذلك وضعت رلموعة من الفروض اليت تأخذ يف االعتبار ادلراجعة، 

ونوعية ادلشاكل اليت يتعامل معها ىو دبثابة إغلاد رلموعة من الفروض التجريبية اليت غلب أن زبضع للدراسة اإلنتقادية 

. حىت ؽلكن أن تلقى القبول العام من ادلهنة

 الفروض التجريبية للمراجعة: 

إن دل تكن البيانات والقوائم ادلالية قابلة للفحص فال مربر لوجود ىذه ادلهنة، : قابلية البيانات ادلالية للفحص .1

 :{2}وينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية وتتمثل ىذه ادلعايَت فيما يلي

وذلك يعٍت ضرورة مالئمة ادلعلومات احملاسبية وتتمثل يف احتياجات ادلستخدمُت احملتملُت، وارتباطها : ادلالئمة . أ

 .باألحداث اليت تعرب عنها

 .أي تسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعية: االبتعاد عن التحيز . ب

القياس الكمي يضيف منفعة نتيجة ربويل ادلعلومات إذل معلومات أكثر فائدة من : القابلية للقياس الكمي . ت

. خالل عمليات حسابية، وصلد أن النقود أكثر ادلقاييس الكمية شيوعا
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إنو دلن الواضح وجود تبادل بُت إدارة : عدم وجود تعارض حتمي بُت مصلحة ادلراقب ومصلحة إدارة ادلشروع .2

ادلشروع ومراقب احلسابات، فاإلدارة تعتمد يف ازباذ قراراهتا على ادلعلومات ادلالية اليت ترتبط برأي مراقيب 

احلسابات، وذلك لغرض تقدم ادلشروع ورخائو ومن مث فهي تستفيد من ادلعلومات اليت سبت مراجعتها بدرجة 

 .أكرب من تلك اليت دل تراجع بعد

يعد ىذا الفرض : خلو القوائم ادلالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غَت عادية أو تواطئية .3

ضروري يف جعل عملية ادلراجعة اقتصادية وعملية، فعدم وجود ىذا الفرض يتطلب من مراقيب احلسابات عند 

إعداد برامج ادلراجعة أن يوسع من اختباراتو، وأن يستقصي  وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أنو 

 .سوف يكتشف كل ىذه األخطاء

يبٌت ىذا الفرض على أساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال : وجود نظام سليم للرقابة الداخلية .4

 .{1}حدوث أخطاء شلا غلعل من ادلمكن إعداد برنامج ادلراجعة بصورة زبفض من مدى الفحص

تعترب مبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها اليت تستخدم للحكم على مدى سالمة : التطبيق ادلناسب دلبادئ احملاسبة .5

سبثيل القوائم ادلالية لنتائج األعمال وادلركز ادلارل، ويعٍت ىذا الفرض أن مراقيب احلسابات يسًتشدون بادلبادئ 

احملاسبية ادلتعارف عليها كمؤشر للحكم على سالمة ادلواقف ادلعنية، ويف الوقت نفسو تكون ذلم سندا لتعضيد 

 .آرائهم ويشبو ذلك ما تقتبسو ادلراجعة من مبادئ إحصائية فيما يتعلق بادلعاينة اإلحصائية

يعد ىذا الفرض استمرار : العناصر وادلفردات اليت كانت صحيحة يف ادلاضي سوف تكون كذلك يف ادلستقبل .6

ادلشروع، ويعٍت أن مراقب احلسابات إذا اتضح لو أن إدارة ادلشروع رشيدة يف تصرفاهتا، وأن الرقابة الداخلية 

 .سليمة فإنو يفًتض أن يستمر الوضع كذلك يف ادلستقبل إال إذا وجد الدليل عكس ذلك والعكس صحيح
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رغم تعدد اخلدمات اليت يستطيع مراقب احلسابات أن يؤديها : مراقب احلسابات يزاول عملو كمراجع فقط .7

لعامليو، فإنو عندما يطلب منو إبداء الرأي يف سالمة القوائم ادلالية فإن عملو غلب أن يقتصر على ىذه ادلهنة 

 .دون غَتىا

صلد أن ىذا الفرض دل يوضع ربت : يفرض ادلركز ادلارل دلراقب احلسابات التزامات مهنية تتناسب وىذا ادلركز .8

الدراسة الشاملة، ومع ذلك فإن االلتزامات ادلهنية اليت يفرضها مركز مراقب احلسابات عند مزاولتو للمهنة، 

ويكون ىذا الفرض مع الفرض السابق األساس القوي لتحديد مسؤولية مراقب احلسابات اذباه اجملتمع، واذباه 

 .عامليو وزمالئو، ومن ادلتوقع أن يزداد االىتمام هبذا الفرض مستقبال

: معايَت ادلراجعة/  ثانيا

I. تتعلق بالتكوين الشخصي للقائم بعملية ادلراجعة باعتباره شخص خارجي فٍت : ادلعايَت العامة أو الشخصية

وزلًتف، ويشًتط يف ادلراجع الكفاءة ادلهنية واالستقاللية دلقابلة معايَت العمل ادليداين وإعداد التقرير بصورة 

 :مالئمة، حيث يتضمن ىذا التقرير رأي فٍت زلايد لو أعلية ومغزى، وتتكون ادلعايَت العامة من

يقصد بو صبلة من ادلعارف واخلربات يف شىت ادليادين واليت تزداد اتساعا : {1}التأىيل العلمي والعملي للمراجع .1

مع مرور الزمن، حيث ػلصل ادلراجع عليها بعد تكوين نظري وميداين، والنجاح يف شهادات من أعلى 

ادلستويات، وتتبع أعلية ىذا ادلعيار من وجود أطراف متعددة تعتمد على رأي ادلراجع اخلارجي عن القوائم ادلالية 

اخلتامية للمشروع، شلا يتطلب معو ضرورة توافر الثقة لدى ىؤالء األطراف يف مدى كفاءة وحياد القائمُت بعملية 

ادلراجعة، ولن تتحقق ىذه الثقة إال من خالل توافر شروط التأىيل العلمي وادلهٍت للقائمُت بعملية ادلراجعة 

 وضرورة توافر االستقالل ذلم عند إبداء الرأي

 .الفٍت عن القوائم ادلالية زلل الفحص
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تتمثل االستقاللية يف نزاىة واستقامة ونضج ادلراجع وسبتعو بكامل حقوقو ادلدنية وعدم : {1}استقاللية ادلراجع .2

تعرضو لعقوبات سابقة من جهة، كما عليو باعتباره اخلاص لشرعية وصدق احلسابات أن يكون مستقال فعال، 

أي يتمتع بكامل احلرية اذباه أعضاء ادلؤسسة موضوع ادلراقبة، أي ال يشاركهم أعماذلم وال يربطو بالشركة عقد 

فإن ادلشرع اجلزائري كان صارما بإصداره رلموعة نصوص  (زلافظ احلسابات)عمل وفيما ؼلص ادلراجعة القانونية

 :للمحافظة على استقاللية ادلراجع، وعليو يشًتط يف زلافظ احلسابات لشركة ما يلي

. ال تربطو صلة قرابة حىت من الدرجة الرابعة بادلسؤولُت يف ادلؤسسة وأزواجهم -

ال يتقاضى أية تعويضات، أتعاب، أجرا أو عالوات يدفعها لو ادلسؤولون وأزواجهم أو من طرف مؤسسة  -

 .أخرى سبلك عشر ادلوال اجلماعية يف ادلؤسسة اليت يراجعها ما عدا أتعابو

ال ؽلكنو باإلضافة إذل ذلك أن يكون زلافظ حسابات ومستشارا ضريبيا أو خبَتا قضائيا يف نفس الوقت، ويف  -

نفس الشركة وال القيام دبهام تسيَتية بصفة مباشرة أو غَت مباشرة أو قبول ولو بصفة مؤقتة مهام التنظيم 

 .واإلشراف على احملاسبة

يقصد هبا االلتزام من طرف ادلراجع دبستوى أداء معُت : بذل العناية ادلهنية ادلناسبة وااللتزام بقواعد السلوك ادلهٍت .3

 :عند شلارستو للمهنة، ولقد حددت الدراسات الشروط العامة اليت يتعُت توافرىا يف ادلراجع السليم من بينها

  أن ػلاول باستمرار احلصول على أي نوع من أنواع ادلعرفة اليت سبكنو من التنبؤ باألخطار غَت ادلتوقعة واليت

. قد تلحق الضرر باآلخرين

 أن يأخذ يف االعتبار آلية ظروف غَت عادية أو عالقات غَت طبيعية قد ربدث. 
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  أن يعطي أعلية متزايدة للخطر الذي تظهره خربتو ادلهنية أو التعامل السابق مع العميل والذي قد يوضح

خطورة التعامل مع بعض العاملُت أو االقتسام أو يف رلال بعض أنواع العمليات أو بالنسبة إذل بعض 

 .مفردات األصول داخل ادلنشأة

 العمل على إزالة أي شكوك أو استفسارات لديو وتتعلق بادلفردات ذات األعلية يف إبداء الرأي. 

  أن يعمل باستمرار على تطوير رلال خربتو ادلهنية، جبانب العمل على تطوير ادلعرفة اليت لديو وخاصة يف

 .رلال اكتشاف اخلطاء والتالعب

 االعًتاف بأعلية وضرورة مراجعة عمل ادلساعدين على أن يتم ذلك من خالل اقتناع ادلراجع بأعليتو .

II. ىي مقاييس يستند إليها من اجل تقييم العمل الذي قام بو، وبالتارل : {1}معايَت األداء ادلهٍت أو العمل ادليداين

ربديد مسؤوليتو فيما إذا قام دبا غلب يف مراجعتو ومراقبة احلسابات، غَت انو من الصعوبة وضع معايَت تطبق 

 :على سلتلف ادلؤسسات وسلتلف تطورىا ومن ىذه ادلعايَت نذكر أنو غلب على ادلراجع ما يلي

اإلشراف على أعمال مساعديو وعليو ربديد : وضع خطة عمل كافية ألعمال مراجعة ومراقبة احلسابات .1

األشغال الواجب القيام هبا ولو أن يساعده يف ذلك أعوان على اإلشراف على أعماذلم، إذ ليس لو حق تعويض 

 .السلطة ذلم أو إصلاز ادلهمة كاملة من طرفهم ولو ادلسؤولية الكاملة

يربر ادلراجع الرأي الذي وصل إليو يف هناية عملية ادلراجعة : صبع األدلة وقرائن اإلثبات تربر الرأي الفٍت احملايد .2

باالعتماد على صبلة من األدلة األساسية أو بعضها مثل ادلستندات، اجلرد ادلادي، ادلصادقات، االستفسارات 

 .والبيانات ادلقدمة من طرف أعضاء اإلدارة وغَتىا

على ادلراجع احلصول على معرفة عامة حول ادلؤسسة مث تقييم نظام مراقبتها يف : تقييم نظام ادلراقبة الداخلية .3

مرحلة ثانية وفحص احلسابات يف مرحلة ثالثة وأخَتة، غَت أن أىم ىذه ادلراحل ىي تقييمو لنظام ادلراقبة الداخلية 

ادلتمثل يف رلموعة الضمانات اليت تساىم يف التحكم يف ادلؤسسة كما سبق أن رأينا، وباالعتماد على التقييم 
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النهائي ذلذا النظام ؽلكنو زبطيط أعمالو ونطاق التدخل وربديد االختبارات اليت ينبغي إجراؤىا مع ربديد درجة 

. الثقة يف بيانات ادلؤسسة ادلراقبة

III. علة بكتابة تقرير يتضمن رأي ادلراجع النهائي حول شرعية وصدق احلسابات، ادلتنتهي : معايَت إعداد التقرير

 :{1}وبصفة عامة فإن معايَت إعداد التقرير ىي

ذبدر : توضيح ما إذا كانت القوائم ادلالية اخلتامية قد مت تصويرىا طبقا للمبادئ والقواعد احملاسبية ادلتعارف عليها .1

اإلشارة إذل أن ىذا ادلعيار ال يعٍت سرد ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها ولكن يتضمن كذلك الطرق اليت يتم هبا 

تطبيق ىذه ادلبادئ عن طريق إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم ادلالية قد أعدي طبقا ذلذه ادلبادئ، وإذا دل 

يتمكن مرجع احلسابات من احلصول على ادلعلومات اليت سبكنو من إبداء الرأي فيجب عليو أن يذكر يف تقريره 

 .ربفظا هبذا اخلصوص

ويقضي ىذا ادلعيار بأن يبُت مراقب احلسابات يف تقريره : بيان مدى ثبات ادلشروع على تطبيق ادلبادئ احملاسبية .2

ما إذا كانت ادلبادئ اليت طبقت سابقا يف الفًتة اجلارية تتميز بالثبات إذا ما قورنت بالفًتات السابقة والثبات يف 

تطبيق ادلبادئ احملاسبية الالزمة مكان إجراء ادلقارنات بُت القوائم ادلالية اخلتامية اليت يعدىا ادلشروع يف هناية 

الفًتات ادلالية ادلختلفة، وعليو يضمن ىذا ادلعيار قابلية ىذه القوائم للمقارنة بُت الفًتات ادلختلفة لثبات ادلبادئ 

 .احملاسبية ادلستخدمة

غلب أن تفصح القوائم ادلالية عن : بيان مدى إفصاح القوائم ادلالية بشكل كاف عن صبيع البيانات اجلوىرية .3

ادلركز ادلارل ونتيجة النشاط وإال فيجب أن يشمل تقرير مراقب احلسابات على التوضيحات ادلالئمة وبالتارل فإن 

مراقب احلسابات ال يعطي أي إيضاحات إضافية إال إذا عجزت القوائم ادلالية عن تقييم اإلفصاح الكايف 

 .ادلالئم
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إبداء الرأي عن القوائم ادلالية كوحدة واحدة وبيان مدى عمليات الفحص اليت قام هبا ادلراقب وادلسؤولية اليت  .4

يقضي ىذا ادلعيار أساسا بأن يتضمن تقرير ادليزانية رأي ادلراجع اخلارجي، فيما يتعلق دبدى صدق : ربملها

ووضوح القوائم ادلالية يف إظهار نتيجة أعمال ادلنشأة وادلركز ادلارل ذلا وذلك كوحدة واحدة وليست بالنسبة 

 .للبيانات الواردة هبا تفصيال

 أنواع المراجعة : المطلب الثالث

   ىناك أنواع عديدة للمراجعة زبتلف باختالف ادلعيار أو الزاوية اليت ينظر من خالذلا إذل عملية ادلراجعة وىي على 

: النحو التارل

 :{1}ىنا ظليز بُت نوعُت من ادلراجعة: من حيث زاوية اإللزام القانوني:   الفرع األول

. ادلراجعة اإللزامية -

 .ادلراجعة االختيارية -

:   ادلراجعة اإللزامية/ أوال 

    وىي ادلراجعة اليت ػلتم القانون القيام هبا، حيث يلزم ادلشرع بضرورة تعيُت مراجع يقوم باألعمال ادلنوطة لو من 

. خالل القانون ادلعمول بو، ومن أمثلة ادلراجعة اإللزامية صلد مراجعة حسابات شركات ادلساعلة

:  ادلراجعة االختيارية/   ثانيا

   ىي ادلراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين ػلتم القيام هبا وبطلب من أصحاب ادلؤسسة أو رللس اإلدارة، ففي ادلنشآت 

 حسابات ادلشروع واعتماد قوائمو ةالفردية وشركات األشخاص قد يتم االستعانة خبدمات ادلراجع اخلارجي يف مراجع

ادلالية اخلتامية، وذلك بغية االطمئنان على صحة ادلعلومات احملاسبية وعن نتائج األعمال وادلركز ادلارل، إذ أن ىذه 

ادلعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء خاصة يف حاالت االنفصال أو انضمام شريك جديد باإلضافة إذل 
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الثقة اليت يكتسبها ادلالك يف دقة البيانات ادلستخرجة من الدفاتر وخاصة تلك اليت تقدم إذل مصاحل الضرائب 

. واجلهات اخلارجية األخرى

: من حيث زاوية أو مجال أو نطاق المراجعة: الفرع الثاني

: {1} يعترب رلال أو نطاق ادلراجعة من أىم احملددات اليت تفرز نوعُت من ادلراجعة علا 

. ادلراجعة الكاملة -

. ادلراجعة اجلزئية -

يف ىذا النوع من ادلراجعة ؼلول للمراجع إطار غَت زلدود للعمل الذي يؤديو، إذ يقوم بفحص : ادلراجعة الكاملة/ أوال

البيانات والسجالت والقيود ادلثبتة بقصد إبداء الرأي احملايد حول صحة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية ككل، 

فعملية ادلراجعة البد أن تتقيد دبعايَت ومستويات ادلراجعة ادلتعارف عليها، ويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات 

وكرب حجم أصناف منها بات من الضروري تبٍت أسلوب العينة يف اختبار ادلراجع للمفردات شلا يعكس صراحة 

مسؤولية ادلراجع على صبيع ادلفردات ال على العينة اليت تشملها اختباراتو فقط، ونشَت إذل أن أسلوب العينة واالختبار 

يف ادلراجعة زاد من اىتمام ادلؤسسات بنظام الرقابة الداخلية، ألن كمية اختبارات وحجم العينة يعتمد يف اختيارىا 

. على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد يف ادلؤسسة

تعترب ادلراجعة اجلزئية من بُت األنواع األكثر تطبيقا يف ادلراجعة اخلارجية كأن يوكل إذل ادلراجع : ادلراجعة اجلزئية/   ثانيا

راجعة النقدية أو الديون أو احلقوق أو ادلخزون دون غَتىا، وسبب ادلاخلارجي مراجعة بند معُت من رلموع البنود مثل 

انتشار ىذا النوع يكمن يف الشكوك يف البند ادلراد مراجعتو سواء من اجلهة ادلسَتة أو الشركاء يف وجود أخطاء أو 

غش أو تالعب، يظهر يف عدم صراحة ادلعلومات الناذبة عن النظام ادلولد للبند، ومنو أصبح من الضروري تقييد ىذا 

: النوع من ادلراجعة بالعناصر التالية

. وجود عقد كتايب يوضح نطاق عملية ادلراجعة -
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 .إبراء ذمة ادلراجع من القصور واإلعلال يف مراجعة بند دل يعهد إليو -

. حصر مسؤولية ادلراجع يف رلال ادلراجعة أو يف البند ادلعهود إليو -

:  من حيث زاوية توقيت المراجعة:   الفرع الثالث

: {1}   ظليز يف ىذه احلالة نوعُت من ادلراجعة علا

. ادلراجعة النهائية -

 .ادلراجعة ادلستمرة -

يستعمل ىذا النوع عادة يف هناية السنة ادلالية، إذ يعُت ادلراجع يف ظل ىذا النوع بعد االنتهاء : ادلراجعة النهائية/   أوال

من التسـويات وربضَت احلسابات اخلتامية وقـائمة ادلركز 

ادلارل، والواقع أن ىذا النوع يكون يف ادلؤسسات الصغَتة اليت يكون عدد عملياهتا قليل ويستطيع ادلراجع التحكم يف 

: الوضعية يف ظل زلدودية مدة ادلراجعة، ويتميز ىذا النوع دبجموعة من ادلزايا والعيوب ىي

 مزايا ادلراجعة النهائية: 

. عدم إمكانية تالعب ادلوظفُت بادلستندات والسجالت وكل ما يتعلق بالسنة ادلالية ادلاضية -

. اطلفاض تكاليفها نسبيا مقارنة بادلراجعة ادلستمرة، اعتمادا يف ذلك على الوقت ادلستغرق -

 عيوب ادلراجعة النهائية :

. قصر الفًتة الزمنية الالزمة للمرجعة -

 .إن اكتشاف األخطاء والتالعب يكون بعد انتهاء السنة ادلالية وقد يًتتب عليو عدم إمكانية ادلعاجلة -

يف ظل نقص عدد ادلراجعُت اخلارجيُت يف بعض ادلناطق قد يسند إذل ادلرجع الواحد عدة أعمال للمراجعة شلا  -

 .يؤثر سلبا على نوعية العمل ادلؤدى من طرف ادلراجع الذي يتبلور يف الرأي الفٍت ادلقدم من طرفو
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يقوم ادلراجع يف ىذا النوع من ادلراجعة بفحص وإجراء االختبارات الضرورية على ادلفردات : ادلرجعة ادلستمرة/   ثانيا

احملاسبية على مدار السنة ادلالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطرق منتظمة ووفقا لربنامج زمٍت مضبوط مسبقا 

ويستجيب لإلمكانيات ادلتاحة والواقع أن ىذا النوع من ادلراجعة يصلح دلؤسسات الكبَتة احلجم، إذ يصعب يف ظلها 

: على ادلراجعة النهائية ربقيق األىداف ادلنوطة هبا، وىذا النوع يتميز بدوره دبحاسن ومساوئ ىي

 زلاسن ادلراجعة ادلستمرة: 

. توفَت الوقت الكايف للمراجع شلا يساعده على التوسع يف نطاق الفحص وزيادة حجم االختبارات -

 .إمكانية عرض القوائم ادلالية يف وقت مبكر من السنة -

خطاء والغش والتالعب يف وقت مبكر للعمل على تصحيح اخلطء وتفادي حدوثو األإمكانية كشف  -

 .مستقبال

 .خطاء والغشاألربدث الزيارات ادلتكررة من ادلراجع وأعوانو شعورا نفسيا لدى ادلوظفُت فيمتنعون عن فعل  -

. كتبة دون ضغط أو إرىاق مومسي يسمح حبسن سَت العملادلالتنظيم اجليد للعمل من قبل ادلراجع يف  -

 مساوئ ادلراجعة ادلستمرة: 

احتمال قيام موظفي ادلؤسسة بتغيَت أو حذف أرقام أو قيود مث إثباهتا يف ادلستندات والسجالت بعد  -

. مراجعتها

إن اختيار ادلفردات بشكل متقطع سواء من يوم إذل آخر يؤثر على متابعة القائمُت بادلراجعة جلميع اجلوانب  -

 .ادلرتبطة دبجال الفحص وخاصة اليت ربتاج إذل فًتات طويلة إلسبامها

 .لوقت الطويل ادلستغرقلحدوث ملل لدى ادلراجع ولدى ادلوظفُت نظرا  -

 .إن الزيارات ادلتكررة وادلستمرة للمراجع تعطل عمل موظفي ادلديريات زلل ادلراجعة -
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: {1}ؽلكن سبييز نوعُت: من حيث زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات:   الفرع الرابع

. (تفصيلية)مراجعة شاملة -

 . مراجعة اختبارية -

تعٍت ادلراجعة الشاملة أو التفصيلية أن يقوم ادلراجع دبراجعة صبيع القيود والدفاتر : (التفصيلية)ادلراجعة الشاملة/   أوال

والسجالت واحلسابات وادلستندات، أي أن يقوم دبراجعة ادلفردات زلل الفحص، ومن ادلالحظ أن ىذه ادلراجعة 

، سيؤدي استخدام ىذه ادلراجعة (ادلنشآت كبَتة احلجم)تصلح للمنشآت صغَتة احلجم حيث أنو يف احلالة العكسية 

إذل زيادة أعداء عملية ادلراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة اليت ػلرص ادلراجع اخلارجي على مراعاهتا 

. باستمرار

قوم باختبار عدد من ييف ىذه احلالة يقوم ادلراجع دبراجعة اجلزء من الكل، حيث : ادلراجعة االختبارية/ ثانيا

لكي زبضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج ىذا الفحص على رلموع ادلفردات اليت مت  (عينة)ادلفردات

، ولقد أدى كرب حجم ادلشروعات االقتصادية، وتعدد عملياهتا بصورة كبَتة واىتمام (اجملتمع)اختيار ىذا اجلزء منها

تلك ادلشروعات بأنظمة الرقابة الداخلية إذل ضرورة قيام ادلراجع اخلارجي بفحص عينة من ىذه العمليات دون إجراء 

. مراجعة شاملة ذلا

  وقد أوضحت سلتلف الدراسات لفروض ادلراجعة أن ادلراجعة االختبارية عي األساس السائد للعمل ادليداين يف وقتنا 

. احلاضر، وأن ادلراجعة الشاملة أو التفصيلية سبثل االستثناء لذلك األساس

  :من حيث زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة: الفرع الخامس

:   {2}وتقسم إذل نوعُت علا

. ادلراجعة اخلارجية -
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 .ادلراجعة الداخلية -

ىي ادلراجعة اليت تتم بواسطة طرف خارج عن ادلؤسسة بغية فحص البيانات والسجالت : ادلراجعة اخلارجية/   أوال

احملاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة وصدق ادلعلومات 

احملاسبية الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية ادلولد ذلا، وذلك إلعطائها ادلصداقية حىت تنال القبول والرضا لدى 

. (..ادلساعلون، ادلستثمرون، البنوك)مستعملي ىذه ادلعلومات من األطراف اخلارجية خاصة 

نشأ ىذا النوع من ادلراجعة بناءا على االحتياجات ادلتزايدة للجهة ادلسَتة للمؤسسة من : ادلراجعة الداخلية/   ثانيا

أجل فحص البيانات والسجالت احملاسبية وتقييم نظام الرقابة الداخلية بغية احلصول على معلومات تعكس الوضعية 

احلقيقية ويتخذ على أساسها القرارات، حيث يتوذل القيام هبذه ادلراجعة شخص أو رلموعة من األشخاص ينتمون إذل 

. ادلؤسسة وؼلضع ادلراجع الداخلي لسلطة ادلسَت

أهداف المراجعة وأهميتها : المطلب الرابع

. ؽلكن ربديد أىداف ادلراجعة دبجموعتُت أساسيتُت ىي التقليدية واحلديثة ادلتطورة: {1}أىداف ادلراجعة/   أوال

 :وتنقسم بدورىا إذل نوعُت: األىداف التقليدية .1

 :أىداف رئيسية . أ

. التأكد من صحة ودقة  وصدق البيانات احملاسبية ادلثبتة يف الدفاتر -

 .إبداء رأي فٍت زلايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم ادلالية للمركز ادلارل -

 : أىداف فرعية . ب

. اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء وغش -

 .تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات ربول دون ذلك -

 .اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية وازباذ القرارات حاضرا ومستقبال -
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 .طمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من ازباذ قرارات مناسبة الستثماراهتم -

 .معاونة دائرة الضرائب يف ربديد مبلغ الضريبة -

 .تقدًن التقارير ادلختلفة وملء االستمارات للهيئات احلكومية دلساعدة ادلدقق -

 :األىداف احلديثة وادلطورة .2

. مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذىا ومدى ربقيق اذلداف وربديد االضلرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها -

 .تقييم نتائج األعمال وفقا لألىداف ادلرسومة -

 .ربقيق أقصى كفاية إنتاجية شلكنة عن طريق منع اإلسراف يف صبيع نواحي النشاط -

 .ربقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع -

: تتجلى أعلية ادلراجعة وآثارىا على سلوك مستخدمي ادلعلومات يف ازباذ قراراهتم يف: {1}أعلية ادلراجعة/  ثانيا

زبفيض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي ادلعلومات عن طريق تزويدىم بادلعلومات الكافية وبالتارل ذبنبهم  .1

 .سلاطر ازباذ القرارات

يستلزم ازباذ قرار معُت، وذلك من خالل ادلعلومات ذات القيمة اليت ػلصلون عليها من تقرير التدقيق واليت  .2

 .ترتبط بتحقيق أىداف معينة

 ذبنب النتائج غَت ادلرغوب فيها، ومن جهة أخرى فكون ادلدقق إذلتكون دافعا إلزباذ موقف مناسب يؤدي  .3

عضو يف التنظيم وىو مكتب التدقيق فإنو ؽلثل دورا آخر يف اإلتصال بالتنظيم، ويرمي ىذا النوع من اإلتصال  

 :إذل ربقيق األىداف التالية

. خلق الوعي لدى ادلدققُت بأىداف مكاتب التدقيق -

 .تعلم ادلدققون التطورات اذلامة واليت تؤثر على مكاتب التدقيق -

 .زيادة فعالية ادلدققُت كقائمُت باالتصال يف اجملتمع -
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 .إشباع رغبات ادلدققُت يف االطالع على كل ما غلري يف مكتب التدقيق -

  مع األخذ بعُت االعتبار أن ادلعلومات لدى ادلستويات ادلختلفة يف مكتب التدقيق تعترب كثَتة لدى فريق التدقيق 

 ىبينما تقل ىذه ادلعلومات لدى ادلستويات العليا يف مكتب التدقيق، ويعٍت ذلك أن الذين يتحملون ادلسؤولية الكرب

يف عملية التدقيق ػلصلون على احلد األدىن من ادلعلومات التفصيلية، لذلك غلب أن يكون ىناك اتصال جيد من 

األسفل إذل األعلى يف مكاتب التدقيق لتوصيل ادلعلومات الضرورية وادلناسبة إذل الشريك أو ادلدير دلساعدتو يف ازباذ 

القرار، باإلضافة إذل ما تقدم فإن قراء ومستخدمي التقارير ادلالية من ادلستفيدين من ادلعلومات والبيانات الواردة هبا 

: ؽلكن حصرىم على النحو التارل

 إدارة ادلنشأة .

 صباعات ادلستثمرين. 

 صباعات ادلقرضُت. 

 صباعات ادلوردين. 

 صباعات العاملُت. 

 اذليئات وادلصاحل احلكومية. 

 الدارسُت والباحثُت. 

 اجملتمع يف رلموعة. 

مدخل إلى وظيفة البيع : المبحث الثالث 

مفهوم وظيفة البيع وأهميتها :  المطلب األول

طلب على السلعة مث إغلاد مشًتي ذلا، وبعد ذلك يتفاوض البائع مع ادلشًتي على ال   تنطوي وظيفة البيع على خلق 

. السعر وشروط البيع وأخَتا نقل ملكية السلعة
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   ويف تعريف آخر فإن وظيفة البيع ىي العملية اخلاصة بإغلاد الطلب على ادلواد اليت تقوم بتوزيعها ادلنشأة ومن شبة 

. احملافظة على ىذا الطلب وتطويره والقيام بكل ما ربتاجو ىذه العملية من مهام ومسؤوليات

   أما اجلمعية األمريكية لتسويق فتعرف البيع بأنو اجلهود الشخصية أو غَت الشخصية ادلتعلقة بإغراء ادلستهلك 

. ادلرتقب وإقناعو بشراء السلعة أو اخلدمة أو التعرف بطريقة إغلابية ضلوىا

   ويرى البعض أن ىذا التعريف بالرغم من أعليتو يف توضيح وظيفة البيع إال أنو دل يشر إذل الناحية اخلاصة بضرورة 

 كأحد األنشطة البيعية األساسية اليت يتم على أساسها ربديد نوعية ما مالتعرف على احتياجات ادلستهلكُت ورغباتو

: {1}ىو شلكن تقدؽلو للمستهلكُت من سلع وخدمات، وذلذا ظهر تعريف آخر للبيع ىو

ذلك النشاط ادلتعلق بالتعرف على احتياجات ادلستهلكُت وربديد رغباهتم وتقدًن السلع اليت تتفق وىذه  " 

االحتياجات والرغبات بطريقة تؤدي بادلستهلك ادلرتقب إما إذل ازباذ قرار بالشراء وإما إذل زيادة درجة إقناعو بالسلعة 

". أو اخلدمة وبالتارل ازباذ مثل ىذا القرار مستقبال 

: {2} تظهر أعلية البيع كوظيفة من عدة نواحي ؽلكن إبرازىا فيما يلي

تلعب وظيفة البيع دورا حيويا يف ربقيق أىداف ادلشروع : ربقيق أىداف ادلشروع البيعية والتسويقية .1

البيعيةوالتسويقية وذلك من خالل مسؤوليتها عن زيادة مبيعات ادلشروع وأرباحو وبالتارل ادلساعلة يف ربقيق 

 .استقراره وظلوه

تتميز تكلفة أداء وظيفة البيع باالرتفاع واحتالذلا نسبة كبَتة من ميزانية : ارتفاع تكاليف أداء وظيفة البيع .2

 من ادلبيعات يف كثَت من %20 إذل %15التسويق يف معظم الشركات، وتًتاوح تكلفة أداء وظيفة البيع ما بُت 

 من ميزانية الًتويج يف الشركات %80الشركات، وىناك دراسات تبُت أن ادلبلغ ادلنفق على البيع الشخصي 

 .تقريبا من ىذه ادليزانية% 13.5لسلع الصناعية بينما بلغ ادلنفق على اإلعالن لادلنتجة 

                                                 

       .05، ص 1997، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 01علي ربابعة، فتحي ذياب، إدارة ادلبيعات، الطبعة - 1
   .6-5ادلرجع نفسو، ص ص  -2



 نظام الرقابة الداخلية على المبيعات :الفصل األول
 

29  

 

تبدو أعلية ربقيق مثل ىذه األىداف اإلجتماعية من أعليتها يف :ربقيق أىداف ادلسؤولية االجتماعية للمشروع .3

ربقيق أىداف ادلشروع من حيث اإلستقرار والنمو، فقد بات واضحا  أن ربقيق ادلشروع ألىدافو إظلا يعتمد 

 والبيئة أو اجملتمع ككل ومدى قدرتو  والفردوبدرجة كبَتة على مدى ربقيقو ألىداف كل من مصلحة ادلستهلك

 .على إقامة عالقات متوازنة بُت ىذه األىداف، ولعل ذلك ما ؽلثل جوىر ادلفهوم اإلجتماعي للتسويق

إن وظيفة البيع من الوظائف األساسية للمشروع وصبيع ادلشروعات ربتاج إذل : توفَت فرص العمل ألفراد اجملتمع .4

كفاءات بشرية للعمل يف رلال وظيفة البيع دبستوياهتا اإلدارية كمندوب بيع أو رئيس فرع مدبر منطقة 

 .مستوياهتا النوعية كرجل بيع فٍت أو رجل بيع متخصصوأ

 

مجاالت إدارة المبيعات : المطلب الثاني

  بعد أن تطرقنا إذل وظيفة البيع وأعليتها نصل اآلن إذل ربديد رلموعة من الوظائف أو النشاطات اليت سبثل رلاالت 

غدارة ادلبيعات، والوظائف البيعي يف رلملها تدور حول ادلبيعات اليت تشتمل على جانبُت من الوظائف وادلهمات، 

اجلانب األول منها يرتبط بإدارة النشاط البيعي والثاين يرتبط بإدارة القوة البيعية مندوبُت البيع داخل ادلؤسسة وفيما 

: {1}يلي تفصيل ذلك

إدارة النشاط البيعي :   الفرع األول

:  وتشتمل على القيام بالوظائف التالية

ىداف ورسم السياسات البيعية داخل ادلؤسسة كالسياسات األزبطيط النشاط البيعي ويشمل ادلشاركة يف وضع  .1

اخلاصة بادلنتجات، األسعار، التوزيع، الًتويج وتلك ادلتعلقة باإلتصال مع األسواق ادلستهدفة، ووضع ادليزانيات 

 ...التقديرية اخلاصة بادلبيعات وتكاليف البيع واإلحتياجات من مندويب البيع

                                                 

        .19، ص 1999، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، 01زلمد عبيدات، ىاين الضمور، شفيق حداد، ادلبيعات والبيع الشخصي، الطبعة - 1
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تنظيم النشاطات البيعية ويشمل تنظيم اجلهود البيعية من خالل تطوير ىيكل تنظيمي فعال وجيد وتنظيم  .2

 .العالقات مع العمالء ألن مندويب البيع ؽلثلون علزة وصل بُت ادلؤسسة وعمالئها

 .تنفيذ النشاطات البيعية اليت مت ربديدىا يف اخلطة البيعية .3

 .اإلشراف على جهود مندويب البيع وتوجيهها بالشكل السليم .4

 .تنسيق النشاطات البيعية مع اإلدارات األخرى كالتسويق وادلشًتيات وادلخازن واإلنتاج وادلالية .5

الرقابة والتقييم على النشاطات البيعية وىذا يشمل ربديد ادلناطق البيعية، مسارات مندويب البيع، حصص البيع،  .6

تلقي التقارير عن سَت العمل البيعي، تقييم النتائج اليت مت التوصل إليها وازباذ اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة 

للنهوض دبستوى األداء وتطويره يف ادلستقبل، وتعتمد إدارة ادلبيعات يف العملية الرقابية وإجراء التقييم بصورة 

 .موضوعية على وسائل منها ربليل ادلبيعات

إدارة القوة البيعية :الفرع الثاني  

: {1} وتشمل القيام بالوظائف وادلهمات التالية

توظيف واختيار مندويب البيع من حيث ربليل العمل ووصفو، ربديد مؤىالت البيع، شروط التوظيف، ربديد  .1

 .مصادر احلصول على مندويب البيع وإجراءات التوظيف

 .تدريب مندويب البيع من حيث ربديد موضوعات التدريب حىت نقوم بتدريب من ػلتاج إذل التدريب .2

 .ربفيز مندويب البيع من حيث ربديد أساليب التحفيز ادلختلفة ودلاذا تستخدم وكيفية ذلك .3

تعويض مندويب البيع من حيث ربديد أسلوب التعويض الذي يناسب طبيعة العمل البيعي وػلقق إصلاز أفضل  .4

 .للمؤسسة ومندويب البيع

تقييم جهود مندويب البيع من حيث ربديد ظلاذج التقييم الفعالة وادلوضوعية للوصول إذل حكم منطقي على أداء  .5

 .مندويب البيع

                                                 

    .20زلمد عبيدات، ىاين الضمور، شفيق حداد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 االتجاهات الحديثة في مجاالت البيع: المطلب الثالث

   تتأثر وظيفة البيع بالتغَتات اليت ربدث يف ظروف اجلهات ادلشًتية سواء كانت أفرادا أو منظمات صناعية أو 

أو حكومية والطريقة اليت يتم ازباذ قرارات الشراء يف كل منها ويف ىذا اجملال فقد ظهرت عدة  (وسطاء)ذبارية

: اذباىات واليت أثرت بدورىا على عملية البيع من أعلها

. صباعية قرار الشراء -

 .الًتكيز على ادلواقف الشرائية ادلعدلة واجلديدة بدال من ادلتكررة -

 .أعلية تنمية العالقة بُت البائع وادلشًتي -

 .تزايد أعلية ىدف الربح كأساس لتقييم اجلهود البيعية -

 {1} دور التقارير البيع في الرقابة: المطلب الرابع

تعترب التقارير البيعية من أحسن الوسائل ادلستخدمة جلمع ادلعلومات الالزمة يف رلال الرقابة على نشاط ادلبيعات    

بادلؤسسات ادلختلفة، إذ أننا لو نظرنا إذل نشاط البيع لوجدنا ان ىذه العملية تتم بطبيعتها يف مساحات جغرافية 

متسعة تبعد عن ادلركز الرئيسي إلدارة ادلؤسسة دبئات، بل يف بعض األحيان بآالف الكيلومًتات، بينما أن ىذه 

العملية تتسم باحلركة السريعة يف التنقل من مكان آلخر ومن عميل آلخر، ويف خالل ىذه العملية تظهر الكثَت من 

احلقائق أمام رجال البيع، وىم يلمون هبذه احلقائق بادلشاىدة وادلالحظة أحيانا أو بالسمع والتحدث مع الغَت أحيانا 

أخرى، وواجبهم يقضي بنقل ىذه ادلعلومات واحلقائق إذل إدارة ادلبيعات فورا، وذلك لالستفادة منها يف متابعة تنفيذ 

اخلطط والسياسات البيعية ادلوضوعة من قبل، ويتم نقل ىذه ادلعلومات من رجال البيع إذل اإلدارة بواسطة عدد من 

وسائل االتصال اذلاتفي، وقد يتم ذلك يف صورة تقارير كتابية يقوم بإعدادىا رجال البيع وبطبيعة احلال فإن التقارير 

تعترب أنسب ىذه الوسائل بصفة عامة فالزيارات ال تتم إال على فًتات متباعدة واالتصال اذلاتفي ليس يف متناول 

رجال البيع يف كل األوقات، كما أن رجل البيع يفضل بصفة عامة االستفادة من كل وقتو يف عملية البيع الفعلي، 
                                                 

 .  124علي ربابعة، فتحي ذباب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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االتصال بالعمالء خالل ساعات النهار، وذلذا فهم يفضلون تسجيل كل معلوماهتم ومشاىداهتم خالل النهار بعد 

انتهاء ساعات العمل اليومية أو يف هناية األسبوع، وعلى ضوء ما تقدم، فمن ادلهم أن تراعي اإلدارة أن يكون عدد 

. التقارير اليت يعدىا رجال البيع أقل ما ؽلكن، كما غلب أن تتميز ىذه التقارير بالبساطة والسهولة

 خــــــالصــــــة 

 شلا سبق، نستنتج أن الرقابة الداخلية ىي رلموعة من الوسائل والقوانُت اليت توضع من طرف اإلدارة لضمان 

التحكم يف وظائف ادلؤسسة، بغية الوصول إذل تسيَت فعال للعمليات ادلالية واإلدارية اليت تقوم هبا ىذه األخَتة، فنظام 

الرقابة الداخلية وباإلضافة إذل أنو أداة للتسيَت، فهو أداة للوقاية واإلنذار عن كل ما ؽلكن أن ؽلس باستقرار ادلؤسسة، 

ذلك عن طريق التحكم يف ادلخاطر وتعديل إجراءات التسيَت يف القوت ادلناسب، كما أن اذلدف األساسي للرقابة 

الداخلية يكمن يف ضمان صحة البيانات اليت ستأخذ كأساس للحكم على مدى صحة األداء من جهة، وعلى 

.  النتائج اليت ستظهرىا القوائم احملاسبية وكذا ادلركز ادلارل إذل جانب ضباية ادلمتلكات من جهة أخرى
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 :مقدمة الفصل 
اتضح لنا أف نظاـ الرقابة الداخلية يعترب من أىم  ،  بعدما تطرقنا يف الفصل األوؿ إذل مفاىيم عامة

العناصر اليت يعتمد عليها اؼبراجع خبلؿ قيامو بعملو، حيث أف مراقبة عمل الغري ظهرت اغباجة إليها منذ القدـ 

.  أين كاف العمل واالحتفاظ باألصوؿ يقـو بو األفراد غبساب الدولة، وتطلب األمر الرقابة على عمل ىؤالء األفراد

 إف اؽبدؼ من دراسة موضوع الرقابة الداخلية ىو إبراز أمهية وجود نظاـ سليم وؿبكم يف إعطاء اؼبراجع 

. الثقة يف اؼبعلومات والبيانات اؼبالية واحملاسبية اؼبعدة، واليت تظهر يف الدفاتر بأهنا سليمة وديكن االعتماد عليها

 ونظرا ألمهية نظاـ الرقابة الداخلية يف عملية اؼبراجعة وخاصة فيما يتعلق بعملية مراقبة اؼببيعات، قمنا 

فاؼببحث األوؿ يتناوؿ مكونات . بتخصيص ىذا الفصل بأكملو ؼبناقشتو، حيث يتم تقسيمو إذل ثبلثة مباحث

ومقومات نظاـ الرقابة الداخلية وشروط فعاليتو وإجراءاتو، فيما يتعرض اؼببحث الثاين فحص وتقييم نظاـ الرقابة 

.  الداخلية، أما اؼببحث الثالث فيتناوؿ الرقابة الداخلية على دورة اؼببيعات
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                   : مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية، شروط فعاليتو وإجراءاتو :المبحث األول 
 إف نظاـ الرقابة الداخلية مثلو مثل باقي األنظمة، حيث حيتوي على ؾبموعة من اؼبكونات واؼبقومات اليت 

يعتمد عليها من أجل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة، لكن يف بعض األحياف تكوف بو نقائص، لذلك البد من ضبط 
.  بعض الشروط الضرورية حىت يكوف فعاال، ولكي تتحقق مقوماتو جيب ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة

.   ويف ىذا اؼببحث سنتناوؿ كل من العناصر السابقة الذكر
 

     مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخلية  :المطلب األول 
   :إف نظاـ الرقابة الداخلية حيتوي على ؾبموعة من اؼبكونات واؼبقومات تعترب ضرورية لو، نوجزىا فيما يلي

 
   مكونات نظام الرقابة الداخلية :الفرع األول 

 : {1} يتمثل نظاـ الرقابة الداخلية على طبس مكونات أساسية، ىي
 بيئة الرقابة  :أوال 

 تعترب البيئة الرقابية أساسا للمكونات األخرى أو األرضية اليت تقـو عليها وتعمل فيها، وتتكوف بيئة 
الرقابة من عوامل متعددة، فمنها من ؽبا صلة مباشرة باإلدارة، وعوامل أخرى مرتبطة بتنظيم اؼبنشأة نفسها، ومن 
أمثلة العوامل اؼبرتبطة مباشرة باإلدارة مدى نزاىة العاملني باؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة والقيم األخبلقية السائدة 

لدى العاملني واإلدارة واؼبعايري السلوكية اؼبطبقة، أما العوامل اؼبرتبطة بتنظيم اؼبنشأة نفسها فتتمثل يف اؽبيكل 
. التنظيمي الكفء ومدى ربديد السلطة واؼبسؤولية

 إف أىم العوامل اؼبكونة لبيئة الرقابة ىي مدى تفهم اإلدارة والعاملني باؼبشروع وكيفية التعامل مع اؼبفاىيم 
.             والقيم األخبلقية واألمانة بصفة عامة

 
 تقييم المخاطر  :ثانيا 

 يهتم ىذا اؼبكوف بتحديد وربليل اؼبخاطر اؼبتعلقة بتحقيق أىداؼ اؼبنشأة، التعرؼ على احتماؿ حدوثها 
.  وؿباولة زبفيض حدة تأثرياهتا إذل مستويات مقبولة

 
 
 

                                                 

فتحي رزوؽ السوافري، ظبري كامل ؿبمد، ؿبمود مراد مصطفى، االذباىات اغبديثة يف الرقابة واؼبراجعة الداخلية، الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية - 1
      .21-19، ص ص 2002مصر، 
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    أنشطة الرقابة :ثالثا 
 تتمثل أنشطة الرقابة يف السياسات، اإلجراءات والقواعد اليت توفر تأكيد معقوؿ خبصوص ربقيق أىداؼ 

نظاـ الرقابة الداخلية بطريقة مبلئمة، وإدارة اؼبخاطر بفعالية، وتتعلق األنشطة بالرقابة على التشغيل، واليت هتتم 
دبتابعة تشغيل اؼبنشأة، الرقابة على إعداد التقارير اؼبالية، وهتدؼ إذل إعداد تقارير مالية ديكن الوقوؼ فيها، 

.  والرقابة على االلتزاـ اليت هتدؼ إذل التأكد من االلتزاـ بالقوانني اليت تطبق على اؼبنشأة
        المعلومات واالتصاالت :رابعا 

 يهتم ىذا اؼبكوف بتحديد اؼبعلومات اؼببلئمة لتحقيق أىداؼ اؼبنشأة اغبصوؿ عليها وتشغيلها وتوصيلها 
ؼبختلف اؼبستويات اإلدارية باؼبنشأة عن طريق قنوات مفتوحة  
.  لبلتصاالت تسمح بتدفق تلك اؼبعلومات وإعداد التقارير اؼبالية

       المتابعة :خامسا 
 يهتم ىذا اؼبكوف باؼبتابعة اؼبستمرة والتقييم الدوري ؼبختلف مكونات نظاـ الرقابة الداخلية، ويعتمد تكرار 

.    ونطاؽ التقييم الدوري على نتائج اؼبتابعة اؼبستمرة واؼبخاطر ذات الصلة بنظاـ الرقابة الداخلية
 

 المقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية  :الفرع الثاني 
 :إف نظاـ الرقابة الداخلية يعتمد على ؾبموعة من الدعائم أو اؼبقومات األساسية، وىي تنقسم إذل قسمني   
".  مقومات ؿباسبية ومقومات إدارية"
 

المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية    :أوال 
 :   {1} يتضمن الشق احملاسيب ؾبموعة من اؼبقومات، ىي على النحو التارل

 ينطوي الدليل احملاسيب على عمليات تبويب اغبسابات دبا يتبلءـ مع طبيعة الوحدة :الدليل احملاسيب - 1
االقتصادية من ناحية، ونوع النظاـ احملاسيب اؼبستخدـ من ناحية أخرى، باإلضافة إذل األىداؼ اليت يسعى إذل 

ربقيقها، حيث يتم تقسيم اغبسابات إذل حسابات رئيسية وأخرى فرعية، كما يتم شرح كيفية تشغيل ىذه 
.  اغبسابات وبياف طبيعة العمليات اليت تتصل هبا

 يتطلب ربقيق نظاـ جيد للرقابة الداخلية وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة :الدورة اؼبستندية - 2
طاؼبا أهنا سبثل اؼبصدر األساسي للقيد وأدلة اإلثبات، وينبغي عند تصميم اؼبستندات مراعاة النواحي القانونية 
والشكلية، حيث من الضروري أف تكوف ىذه اؼبستندات مرقمة لتسهيل عملية الرقابة وضماف عدـ ازدواجية 

.  اؼبستندات
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إف إنشاء دورة مستندية ضمن النظاـ احملاسيب اؼبعني ديثل أساسا وجيب احملافظة عليو، فبل تتم عملية 
.           اخل...الرقابة دوف توافر دورة مستندية كاملة وخاصة عملية الشراء، البيع، التخزين، التحصيل، الصرؼ،

ةاجملمو- 3  وفق طبيعة الوحدة اإلقتصادية وأنشطتها تعد وذبهز ؾبموعة دفًتية متكاملة تراعي النواحي : الدفًتية ع
القانونية، خاصة دفًت اليومية العامة وما يرتبط بو من يوميات مساعدة، حيث جيب أف تكوف ىذه الدفاتر مرقمة 

قبل اإلستعماؿ لغرض الرقابة، ولتفادي الوقوع يف األخطاء جيب أف تسجل العمليات وقت حدوثها من أجل 
.  ربقيق أغراض عملية الرقابة

 أصبحت الوسائل اآللية اؼبستخدمة ضمن عناصر النظاـ احملاسيب :الوسائل اآللية واإللكًتونية اؼبستخدمة - 4
داخل الوحدة اإلقتصادية من العناصر اؽبامة يف ضبط وإقباز األعماؿ مثل آالت عد النقدية  احملصلة باغباسب 
اإللكًتوين يف إقباز بعض خطوات الدورة احملاسبية وربليل البيانات واؼبعلومات سواء بغرض إعدادىا أو اإلفصاح 

.  عنها، ومنو فإف التوسع يف استخداـ ىذه األدوات من شأنو تدعيم الدور الرقايب للنظاـ احملاسيب اؼبستخدـ
 تتميز بعض عناصر األصوؿ بإمكانية جردىا الفعلي مثل النقدية باػبزينة اؼبخزوف :اعبرد الفعلي لؤلصوؿ - 5

بأنواعو الثبلثة، األوراؽ اؼبالية والتجارية، ومعظم عناصر األصوؿ الثابتة، كما أف مقارنة نتائج اعبرد الفعلي 
. باألرصدة اغبسابية اليت تشملها السجبلت احملاسبية توضح نتائج عمليات الرقابة على تلك األصوؿ

 ىي خطة كمية ومالية للمشروع ككل ولوحداتو الفرعية وذلك خبلؿ فًتة زمنية معينة، :اؼبوازنات التخطيطية - 6
وؽبا دور رقايب من خبلؿ إجراء مقارنة بني األداء الفعلي وما تشتملو اؼبوازنة من بيانات تقديرية موضوعة مسبقا، 

مث ربديد اإلكبرافات وربليلها وربديد اؼبسؤوؿ عنها وبصفة عامة ديكن القوؿ بأف اؼبوازنة الشاملة سبثل نظاما 
.  متكامبل للرقابة وتقييم اآلداء

 كما أف للموازنات دور رقايب يتمثل يف إجراء اؼبقارنة بني األىداؼ اؼبخططة والنتائج الفعلية وبياف 
.  أسباب اإلكبرافات حملاولة تبلقيها

 تعتمد أنظمة التكاليف اؼبعيارية على وضع اؼبعايري العلمية والعملية :أنظمة التكاليف اؼبعيارية ونظم األنشطة - 7
لعناصر التكلفة اؼبختلفة، حيث تعد اؼبعايري وفق مستويات ىندسية وفنية متطورة تبلئم ظروؼ العمليات الصناعية 
اليت سبارسها الوحدة اإلقتصادية، وأيضا اعتماد على دراسات الوقت واغبركة، أي أف التكاليف اؼبعيارية سبثل معايري 

ؿبددة مسبقا، فهي أىداؼ تسعى اإلدارة إذل ربقيقها، وتتم عملية الرقابة عن طريق قياس األداء الفعلي وإجراء 
. مقارنة مث ربديد اإلكبرافات وبياف نسبها والعمل على ازباذ اإلجراءات التصحيحية ؽبذه اإلكبرافات

 
      المقومات اإلدارية لنظام الرقابة الداخلية  :ثانيا 

 :   {1} يتضمن الشق اإلداري ؾبموعة من اؼبقومات لنظاـ الرقابة الداخلية ىي
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 يعترب اؽبدؼ الرئيسي من إنشاء ىيكل تنظيمي كفء يف التنظيم ىو ربديد اإلدارات :ىيكل تنظيمي كفء - 1
واألقساـ واحتجاجات كل منها، وكذلك مسؤوليات األشخاص والعبلقات بينهم، ومت تصميمو على أساس طبيعة 

.  الوحدة االقتصادية، حجمها، عدد اؼبستويات التنظيمية واالنتشار اعبغرايف ؽبا
:   إف اؽبيكل التنظيمي الكفء جيب أف يتصف دبا يلي 

 .أف يتم تفويض السلطة من أعلى إذل أسفل وأف تكوف السلطة واضحة ومفهومة ▪
 . تطبيق ىذا الفصل بني اؼبهاـ وبصفة خاصة السجبلت عن الشخص القائم بالوظيفة ▪
 .مرونة اػبطة التنظيمية إلمكانية استيعاب أية تغريات مستقبلية ▪
.        االستقبلؿ الوظيفي بني اإلدارات واألقساـ دبا ال دينع التعاوف والتنسيق بينها ▪
 
 يعترب تواجد ؾبموعة من العاملني على درجة عالية من :ؾبموعة من العاملني على درجة عالية من الكفاءة - 2

.  الكفاءة والقدرات والثقة عامبل مهما لنظاـ الرقابة الداخلية، وبصفة خاصة يف حالة ضعف الضوابط الرقابية
 وحىت يف ظل وجود ضوابط رقابية عالية، فإف ضعف قدرات العاملني والثقة فيهم سوؼ يًتتب عليو 

.  ؿباوالت من ىؤالء العاملني للتغلب على ىذه الضوابط
 إف النظاـ اعبيد للرقابة الداخلية يتطلب برامج تدريبية للعاملني بصفة مستمرة لتثقيف ؾبتمع الوحدة 

.  االقتصادية
 إف وجود ىيكل تنظيمي كفء وعمالة مدربة وذات قدرات وكفاءات عالية، ال يعين :معايري أداء سليمة - 3

التخلي عن توافر معايري لقياس أداء ىؤالء العاملني، وذلك يف ؿباولة مقارنة األداء اؼبخطط مع األداء الفعلي، 
. وربديد االكبرافات واإلجراءات الواجب ازباذىا لتصحيح ىذه االكبرافات

 إف وجود ؾبموعة من السياسات واإلجراءات غبماية :ؾبموعة من السياسات واإلجراءات غبماية األصوؿ - 4
األصوؿ تعترب من الدعامات الرئيسية لنظاـ الرقابة الداخلية من حيث شقها اإلداري، وذلك بقصد توفري اغبماية 

. الكاملة لؤلصوؿ، منع تسرهبا أو اختبلسها ولضماف صحة البيانات والتقارير احملاسبية
 إف أمهية ىذا العنصر تزداد كلما وصف التنظيم بأنو ال مركزي، حيث بعد اؼبسافات وتأثر اؼبواقع اػباصة 

.  بالوحدة االقتصادية
 من متطلبات نظاـ الرقابة الداخلية اعبيد وجود قسم لتنظيم إداري داخل الوحدة :قسم اؼبراجعة الداخلية - 5

االقتصادية يطلق عليو قسم اؼبراجعة الداخلية، مهمتو التأكد من تطبيق كافة اإلجراءات واللوائح والسياسات اليت 
مت وضعها بواسطة اإلدارة والتأكد من دقة البيانات احملاسبية اليت يوفرىا النظاـ احملاسيب والتحقق من عدـ وجود 

أوجو التبلعب أو اؼبخالفات، ومنو نستنتج أف اؼبهمة الرئيسية لقسم اؼبراجعة الداخلية ىي التأكد من تطبيق 
.  وإقباز مهمات نظاـ الرقابة الداخلية
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  شروط فعالية نظام الرقابة الداخلية :المطلب الثاني 

 انطبلقا من أنو ال يوجد نظاـ رقابة داخلية متقن بدرجة الكماؿ، وذلك ألف كل منشأة ؽبا ظروفها 
اػباصة، فبا جيعل من عملية وضعو بشكل يتناسب مع صبيع الظروؼ واغباالت شيء صعب التحقيق، إال أننا 
نستطيع ربديد بعض العناصر العامة اليت يف حالة تطبيقها تساعد اؼبنشأة يف ربقيق األىداؼ األساسية للرقابة 

 :     {1}الداخلية، وىذه العناصر    ىي
 فريق عمل مؤىل ومخلص  :الفرع األول 

 إف قباح عمل نظاـ احملاسب يتطلب أفرادا قادرين بدرجة كافية على القياـ بواجبات ؿبددة ؽبم، فمفتاح 
قباح أي نظاـ رقايب يعتمد على موظفي اؼبنشأة، فاؼبسؤوليات جيب أف تكوف ؿبددة بوضوح وجيب أف يكوف 

اؼبوظفوف مؤىلوف فنيا ومستعدوف لتحمل أي مسؤولية عن أدائهم، كذلك جيب أف يكونوا على مصداقية عالية 
.  وذلك ألف غري األمناء ديكنهم إفشاؿ أفضل نظاـ للرقابة الداخلية

.   ومنو نستنتج أف قباح أي نظاـ للرقابة الداخلية أو فشلو مرىوف باألفراد القائمني على تنفيذه
 

   التفويض الواضح والفصل بين المسؤوليات :الفرع الثاني 
 من اؼببادئ اؽبامة يف الرقابة الداخلية ىو أف ال يكوف شخص واحد مسؤوؿ عن تسجيل العمليات 

اؼبتعلقة باألصوؿ ويف نفس الوقت عن الرقابة عليها، حيث أنو من اؼبفًتض أف الذي من واجباتو تسجيل 
األصوؿ، يقـو بوظيفة الرقابة على الشخص الذي يكوف مسؤوال عن األصوؿ مسؤولية مادية، فبا يقلل من 

األخطاء اؼبقصودة أو غري اؼبقصودة، ىذا اإلجراء سيساعد على منع عمليات السرقة أو النصب ما دل يكن ىناؾ 
اتفاؽ جانيب بني شخصني أو أكثر، فمثبل إذا كاف شخص واحد ىو أيضا الذي يطلب البضاعة مطابقة الفواتري 

مع وصبلت االستبلـ وكذلك السداد للمورد قد يدفعو الستغبلؿ الثقة اؼبوضوعة فيو يف عمليات الغش 
.  واالختبلس

.            لذا فإنو من الضروري أف يكوف اؼبوظفوف على علم بواجباهتم وواجبات اآلخرين
 

 إجراءات مناسبة إلتمام العمليات  :الفرع الثالث 
 الشك أف نقطة البداية يف وضع نظاـ إجراءات مناسبة للعمل، ىو أف تكوف خطوط السلطة واؼبسؤولية 

واضحة وسليمة، لذلك قبد أف معظم اؼبؤسسات تضع دليبل إلجراءاهتا احملاسبية واإلدارية للتأكد من أف ـبتلف 
أنظمتها مفهومة ومستخدمة بأسلوب سليم من قبل صبيع العاملني فيها، كما تعتمد على ؾبموعة من الوسائل 

اػبزائن اؼبضادة للحريق غبفظ ملفاهتا السرية وأوراقها اؼبالية، : اغبمائية واليت تستخدـ خبلؿ عملية الرقابة مثل 
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استخداـ اغبراس، األسوار والكامريات اػبفية غبماية ومراقبة معداهتا وـبزوناهتا وحىت بضاعتها، كما تستخدـ 
.  سجبلت ومستندات اليت تعترب مصادر ؼبعلومات ىامة وجيب أف تتم ضبايتها

 
             نظام مستندات وسجالت مناسبة :الفرع الرابع 

 الشك أف مفتاح قباح عملية التفويض داخل أية منشأة ىو نظاـ مستندي وقيدي مناسب، فاؼبستندات 
تعترب األدلة اؼبادية اؼبستعملة يف العمليات احملاسبية واألسلوب الذي يتم بو نقل اؼبعلومات داخل اؼبنشأة، والنظاـ 

:  اؼبستندي حىت يكوف مناسبا عليو أف يتميز باػبصائص التالية 
. وجوب سهولتو وبساطتو وذلك للمساعدة على التقليل من األخطاء قدر اإلمكاف :أوال 
 وجوب تصميم اؼبستندات بشكل مناسب يفي بأغراض السرعة والفعالية من حيث توفري خانات كافية :ثانيا 

. وبأحجاـ مناسبة وألواف ـبتلفة
 وجوب تصميم اؼبستندات بشكل مناسب مع األخذ بعني االعتبار صبيع اؼبعلومات أي جيب أف تكوف :ثالثا 

. ىناؾ عدة نسخ للمستند ديكن االعتماد عليها يف االستعماالت اؼبختلفة
 . وجوب ترقيم اؼبستندات بتسلسل وذلك حىت ديكن تطبيق رقابة مادية عليها بصورة سهلة:رابعا 

 
         قواعد كافية للرقابة على األصول والسجالت   :الفرع الخامس 

 باإلضافة إذل الفصل بني الواجبات، فإف وضع قواعد للمحافظة على رقابة داخلية سليمة ومناسبة على 
األصوؿ والسجبلت يعترب أمرا ضروريا، فقد ترى الشركة أنو من األفضل أف حيفظ اؼبخزوف يف اؼبستودع ربت الرقابة 

األوراؽ : اؼبادية لفرد معني وذلك حىت ديكن ربديد اؼبسؤولية باإلضافة إذل ذلك قد ترى أف األوراؽ اؽبامة مثل 
.  اؼبالية والنقدية، دفًت اليومية، دفًت األستاذ جيب أف ربفظ يف خزائن ضد اغبريق

 ومن القواعد األخرى اليت قد تكوف مساعدة للحفاظ على النقدية تلك اليت زبص متحصبلهتا، فيجب 
إيداع كل األمواؿ يف حساب لدى البنك يوميا، وىناؾ قاعدة أخرى ربدد اؼببلغ األقصى من النقدية الذي جيب 

.  اإلحتفاظ بو يف اغبساب اعباري لدى البنك
 

  التحقيق والفحص المستقل لألداء :الفرع السادس 
 ال ديكن للفرد أف يتحقق من أدائو اػباص أو يقيمو بطريقة فعالة، لذا جيب أف يتم ذلك من قبل شخص 

أو جهة مستقلة عنو، فاؼبرؤوس ال ديكن أف يكوف مستقبل وذلك بسبب اػبوؼ الطبيعي من انتقاـ رئيس منو، 
ومع مرور الوقت قد تصبح اإلجراءات سقيمة والعاملوف غري مبالوف، باإلضافة إذل احتماؿ ظهور أخطاء مقصودة 

أو غري مقصودة وىو احتماؿ قائم بصفة دائمة، لذا قبد أف ربققنا مستقبل عن األداء يصبح أمرا ضروريا 
:  للمساعدة على الطمأنة بأف النظاـ يعمل بشكل سليم، وىناؾ وسائل متعددة للتحقق اؼبستقل منها 
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. و السجبلت اؼبرتبطةأإعداد كشف تسوية البنك باستمرار من قبل شخص ليس لدية سيطرة على النقدية  :أوال 
.  القياـ بعملية جرد كاملة بانتظاـ:ثانيا 
.  القياـ باؼبراجعة السنوية من قبل مراجع خاص:ثالثا 
.  القياـ بفحص نظاـ الرقابة الداخلية واؼبراجعة الدفًتية للعمليات عن طريق قسم اؼبراجعة الداخلية:رابعا 

 
  إجراءات نظام الرقابة الداخلية   :المطلب الثالث .

 نظرا للوسائل اؼبتعددة اليت يستعملها نظاـ الرقابة الداخلية من أجل إحكاـ العمل احملاسيب من جهة، 
وربقيق األىداؼ اؼبتوخاة من جهة أخرى، وجيب عليو سن صبلة من اإلجراءات اليت من شأهنا أف تدعم اؼبقومات 

:  األساسية لو، وىذه اإلجراءات تنقسم إذل 
 .  إجراءات تنظيمية وإدارية ▪
 .إجراءات ؿباسبية ▪
 .إجراءات عامة ▪
 

 اإلجراءات التنظيمية واإلدارية  :الفرع األول 
   إف ىذه اإلجراءات زبص أوجو النشاط داخل اؼبؤسسة، حيث قبد إجراءات زبص األداء اإلداري من 

خبلؿ ربرير االختصاصات، تقسيم واجبات العمل داخل كل مديرية دبا يضمن رقابة على كل شخص داخلها، 
ستخراج اؼبستندات وإجراءات حركة التنقبلت بني إباإلضافة إذل إجراءات أخرى زبص توقيع اؼبستندات، 

 :        {1}اؼبوظفني، وسنتناوؿ ىذه اإلجراءات من خبلؿ النقاط التالية
 

ختصاصات  داإل تحدي:أوال 
إف ربديد األىداؼ اإلقتصادية، اإلجتماعية والتكنولوجية للمؤسسة يكوف نتيجة تظافر اعبهود داخل 

ختصاصو، لذا بات من الضروري ربديد اإلختصاصات داخل اؼبؤسسة بشكل دقيق إصبيع أجهزهتا كل حسب 
ويف إطار سياستها، حيث أنو عند الوقوؼ على اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة جيب ربديد اختصاصاهتا، وداخل كل 

مديرية ديكن ذبزئة ىذه اإلختصاصات إذل زبصصات داخل الدوائر وداخل اؼبصاحل وإذل غاية آخر نقطة من 
.            اؽبيكل التنظيمي
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 تقسيم العمل  :ثانيا 

 إف التقسيم اؼببلئم للعمل يدعم ربديد اإلختصاصات داخل اؼبؤسسة ألنو دينع تضارهبا أو تداخلها، كما 
حتماالت وقوع األخطاء بدرجة كبرية، السرقة والتبلعب، وحىت يكوف التقييم مبلئما، جيب أف يقـو إأنو يقلل من 

:  على اإلعتبارات التالية 
 . الفصل بني أداء العمل وسلطة تسجيلو .1
 .الفصل بني سلطة اإلحتفاظ باألصل وسلطة تسجيلو .2
 .الفصل بني سلطة اإلحتفاظ باألصل وسلطة تقرير اغبصوؿ عليو .3
 . تقسيم العمل احملاسيب .4
 

 توزيع المسؤوليات  :ثالثا 
   يقـو ىذا اإلجراء على ربديد اؼبسؤوليات للموظفني بوضوح، إذ ديكن من ربديد تبعية اإلمهاؿ أو اػبطأ، 
لذلك وجب ربديد اؼبديريات ويف نفس الوقت األشخاص اؼبسؤولني عن احملافظة على اؼبمتلكات، عمليات 
اؼبؤسسة، تسجيل ىذه اؼبمتلكات، والتقرير بالعمليات واؼبوافقة عليها، كما أف ربديد اؼبسؤوليات ديكن كل 

موظف من معرفة حدود عملو ومسؤوليتو والتزامو اذباىها، وبالتارل حياسب ويراقب يف حدود ىذا اجملاؿ، وىذا 
اإلجراء يعطي لنظاـ الرقابة الداخلية فعالية أكرب ألنو حيدد مرتكب اػبطأ بدقة، كما أنو جيرب اؼبوظف على أداء 

. عملو بدقة وجدية خوفا من الوقوع يف اػبطأ
 

                  إعطاء تعليمات صريحة :رابعا 
 جيب أف تكوف التعليمات اؼبقدمة من طرؼ اؼبسؤوؿ داخل اؼبؤسسة أو الدائرة أو اؼبصلحة صرحية، حىت 

تكوف مفهومة ويتم تنفيذىا على أحسن وجو، وللوقوؼ على تعليمات يستطيع اؼبنفذ تطبيقها على أحسن وجو، 
:     البد أف تتوفر على العناصر التالية 

 .الوضوح .1
 .الصراحة .2
 . الفهم .3
.    احًتاـ السلم التسلسلي للوظائف .4

 إجراء حركة التنقالت بين العاملين  :خامسا 
 إف ىذا اإلجراء يعترب من صلب إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية ألنو ديكن من كشف األخطاء 

ختصاصاتو وربت مسؤولياتو، وجيب أف إوالتبلعبات اليت يرتكبها اؼبوظف خبلؿ العمليات اليت تدخل ضمن 
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تكوف حركة التنقبلت بني العاملني مدروسة ومبنية على أساس علمي وال تتعارض مع السري اغبسن للعمل، ومن 
الضروري أف يأخذ كل موظف إجازتو السنوية دفعة واحدة، وذلك إلجياد الفرصة ؼبن يقـو بعملو أثناء غيابو 

إلكتشاؼ أي خطأ أو تبلعب يف ذلك العمل، وإلمكانية تدارؾ ىذه األخطاء وتصحيحها أو كشف التبلعبات 
.         وأخذ اإلجراءات اؼببلئمة لذلك

 
 اإلجراءات المحاسبية  :الفرع الثاني 

 يعترب نظاـ اؼبعلومات احملاسبية السليم من أىم اؼبقومات اؼبدعمة لنظاـ الرقابة الداخلية الفعالة، لذلك 
 :       {1}بات من الضروري سن إجراءات معينة سبكن إحكاـ رقابة دائمة على العمل احملاسيب، وىي على النحو التارل

 التسجيل الفوري للعمليات  :أوال 
 يعترب تسجيل العمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة من بني وظائف احملاسب، إذ يقـو ىذا األخري بتسجيل 

العملية بعد حدوثها مباشرة، بغية تفادي تراكم اؼبستندات وضياعها، ومنو فإف السرعة والدقة يف التسجيل سبكن 
.  من السرعة يف ترتيب وحفظ اؼبستندات احملاسبية اليت مت على أساسها التسجيل احملاسيب

           التأكد من صحة المستندات :ثانيا 
 تشمل اؼبستندات على ؾبموعة من البيانات اليت تعرب عن عمليات قامت هبا اؼبؤسسة، لذلك ينبغي 

: مراعاة بعض اؼببادئ األساسية عند تصميم ىذه اؼبستندات 
 .البساطة اليت تساعد على استخداـ اؼبستند واستكماؿ بياناتو .1
 .عدد الصور البلزمة حىت ديكن توفري البيانات البلزمة ؼبراكز النشاط .2
 .ضماف توفري إرشادات عن كيفية استخدامها وتوضيح خطوات سريىا .3
.        جيب استعماؿ األرقاـ اؼبسلسلة عند طبع مناذج اؼبستندات .4

إف ىذه اؼببادئ سبكن احملاسب من سهولة التأكد من اؼبستند ومن البيانات اليت حيتويها وعليو البد أف 
:   جيمع اؼبستند على الشروط التالية 

 .جيب أف يعد على مطبوعة ـبصصة ؽبذا الشأف .1
 .أف يتم إعداده بدوف شطب واضح، وحيمل كل اإليضاحات البلزمة بغية تفادي اػبلط أو التأويل .2
 . ختصاصاهتمإأف يكوف فبضيا عليو من طرؼ اؼبسؤولني اؼبؤىلني، وأف يدخل يف إطار  .3
.        أف حيتوي على التاريخ .4

 إجراءات المطابقات الدورية  :ثالثا 
 تعترب اؼبطابقات الدورية من أىم اإلجراءات اليت تفرض على العمل احملاسيب داخل اؼبؤسسة لتقريبو من 

الواقع، ألف العمل احملاسيب يعتمد أساسا على اؼبستندات الداخلية واػبارجية، أي أف ىذه اؼبستندات ديكن أف 
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تكوف غري صحيحة، فبا يؤثر سلبا على ـبرجات نظاـ اؼبعلومات احملاسبية وبالتارل على القوائم اؼبالية اػبتامية 
للمؤسسة، ومنو جاءت إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية لكي تكشف ذلك عن طريق إجراء مقاربات دورية بني 
ـبتلف مصادر اؼبستندات من جهة، ومن جهة أخرى بني اؼبستندات واغبقيقة اؼبتمثلة أساسا يف الواقع كاعبرد 

.         اؼبادي
 

 عدم إشراك موظف في مراقبة عملو  :رابعا 
 نظرا لؤلمهية اليت يكتسبها العنصر البشري يف ربقيق أىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية واحملافظة على السري 

اغبسن لو أصبح من الضروري سن إجراء يقضي بعدـ إشراؾ موظف يف مراقبة عملو داخل نظاـ اؼبعلومات 
احملاسبية، نظرا ألف اؼبراقبة تقتضي كشف األخطاء اليت حدثت أثناء اؼبعاعبة والتبلعبات اليت وقعت، فعند حدوث 
خطأ من احملاسب عن جهل للطرؽ والقواعد احملاسبية فإنو ال يستطيع كشف خطئو، وكذلك إذا حدث تبلعب، 

فاحملاسب يغطي ىذا التبلعب كونو صادر عنو فوضع ىذا اإلجراء ليقضي على ىذا اإلشكاؿ، ويتيح معاعبة 
.  خالية من الشوائب اليت تسيء إذل اؼبعلومات احملاسبية

 
             إجراءات عامة :الفرع الثالث 

 باإلضافة إذل اإلجراءات التنظيمية واإلدارية واإلجراءات احملاسبية، ىناؾ إجراءات عامة تكوف مكملة 
 :   {1}لسابقاهتا وىي تتمثل فيما يلي

 
 التأمين على ممتلكات المؤسسة  :أوال 

 إف اؼبؤسسة من خبلؿ فبارستها لنشاطها تسعى إذل ربقيق أىدافها اإلقتصادية اإلجتماعية والتكنولوجية، 
وذلك عن طريق اإلستعماؿ األمثل ؼبواردىا واغبفاظ على فبتلكاهتا من خبلؿ التأمني عليها ضد كل األخطار 
احملتملة، سواء كانت طبيعية كاألخطار اعبوية اليت يتم استبعاد أثرىا بالتأمني على اؼبمتلكات والتخزين اعبيد 

للمواد الستبعاد التفاعل الذايت ؽبا، أو بفعل فاعل كالسرقة أو اغبريق، فتلجأ اؼبؤسسة إذل التأمني على اؼبمتلكات 
.  ضد أخطار السرقة أو اغبريق بغية تفادي اػبسائر

 
            التأمين ضد خيانة األمانة :ثانيا 

 إف ىذا اإلجراء خيص التأمني على اؼبوظفني الذين يعملوف بشكل مباشر يف النقدية، سواء ربصيلها أو 
ختصاصهم التسيري اؼبادي للبضائع أو األوراؽ اؼبالية أو التجارية ضد إصرفها، أو األشخاص الذين يدخل ضمن 

.  خيانة األمانة، ألف نظاـ الرقابة الداخلية ال ديكنو احملافظة على ربقيق أىدافو اؼبرسومة دوف ىذا اإلجراء
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           اعتماد رقابة مزدوجة :ثالثا 
 يستعمل ىذا اإلجراء يف أغلب اؼبؤسسات اإلقتصادية كونو يوفر ضمانا للمحافظة على النقدية، فمثبل 

عند شراء مادة معينة يتم تسجيل الدين ومراقبة ملف العملية مث يعد اؼبشرؼ على عمليات التسوية شيك ديضي 
عليو مدير اؼبالية واحملاسبة يف اؼبرحلة األوذل، ويف اؼبرحلة الثانية ديضي عليو مدير اؼبؤسسة لكي يكوف ىذا الشيك 

.  قاببل للسحب
:   إف اعتماد اؼبؤسسة على رقابة مزدوجة ديكنها من ربقيق 

 .ضباية النقدية .1
 .تفادي التبلعب والسرقة .2
 .إنشاء رقابة ذاتية .3
.      تدعيم مقومات نظاـ الرقابة الداخلية .4
 

 إدخال اإلعالم اآللي  :رابعا 
:  إف اعتماد اؼبؤسسة على اإلعبلـ اآلرل يف تنفيذ عملها احملاسيب لو عدة مربرات ىي 

 .حجم العمليات .1
 .السرعة يف معاعبة البيانات .2
 .زبفيض نسبة اػبطأ يف اؼبعاعبة .3
 .إمكانية الرجوع أو استشارة اؼبعطيات بسرعة .4

 
إف اؼبعاعبة السريعة للبيانات احملاسبية يف ظل استعماؿ اإلعبلـ اآلرل ديكن أف تعطي لنا قوائم مالية 

.  وؿباسبية تعرب عن الوضعية اغبقيقية للمؤسسة
 

إف إدخاؿ اإلعبلـ اآلرل يف أنظمة اؼبعلومات اليت ؽبا عبلقة مباشرة بنظاـ اؼبعلومات احملاسبية يسمح ؽبذا 
األخري من توليد معلومات ذات مصداقية يف الوقت واؼبكاف اؼبناسبني من أجل ازباذ القرارات أو تلبية حاجات 

. األطراؼ اؼبستعملة للمعلومات
 حىت يكوف نظاـ الرقابة الداخلية سليما جيب ضبطو دبجموعة من اؼبقومات اؼبتمثلة يف ىيكل تنظيمي 

 .   كفء، ؾبموعة من السياسات واإلجراءات غبماية األصوؿ باإلضافة إذل قسم اؼبراجعة الداخلية
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 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية  :المبحث الثاني 

 يعترب فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية اػبطوة األوذل يف عملية اؼبراجعة حيث أنو من خبلؿ ما مت 
دراستو يف الفصل األوؿ، نبلحظ أف اؼبعيار الثاين من معايري العمل اؼبيداين للمراجعة حيتم على اؼبراجع تقييم نظاـ 
الرقابة الداخلية لتتخذ كأساس لتحقيق نطاؽ الرقابة الداخلية يسن للمراجع مواطن الضعف فيها فبا يساعد على 

.  تقدمي النصائح واإلرشادات لئلدارة
 ونظرا ألمهية وحتمية تقييم نظاـ الرقابة الداخلية يف عملية اؼبراجعة سنتناوؿ ىذا التقييم من خبلؿ 

:          اؼبطالب التالية 
 

     خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية  :المطلب األول 
 تقييم نظاـ الرقابة الداخلية دير عرب ـبتلف اؼبراحل اليت يتبعها اؼبراجع لوضع تقرير عن عملية التقييم، 

: وتتمثل يف اػبطوات التالية 
  تنظيم عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية :الفرع األول 

 قبل البدء يف عملية تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، جيب على اؼبراجع اإلختيار بني عدة طرؽ، وجيب 
اؼببلحظة أف عملية اإلختيار ىذه تعتمد على طبيعة وحجم اؼبؤسسة والنشاط الذي تزاولو وديكن للمراجع تنظيم 

.        {1}(الدورات، وحدات النشاط وبنود القوائم اؼبالية)عملية التقييم تبعا إلحدى الطرؽ الثبلثة 
 جمع المعلومات والحقائق حول النظام  :الفرع الثاني 

 يف اؼبؤسسة وصبيع النواحي اؼبرتبطة ة تتمثل ىذه اػبطوة يف تكوين نظرة شاملة حوؿ نظاـ الرقابة الداخلي
بو، وكيفية تشغيلو، وبعبارة أخرى ىذه اػبطوة تعين صبع اؼبعلومات، اػبرائط التنظيمية، دليل اإلجراءات وخرائط 

التدفق داخل اؼبؤسسة، وىذه اغبقائق واؼبعلومات يتحصل عليها اؼبراجع من مصادر متعددة من بينها التقرير 
الوصفي، خرائط التدفق، قوائم األسئلة، ويضاؼ إذل ذلك مبلحظات اؼبراجع ومناقشة مع العاملني يف 

.              {2}اؼبؤسسة
 وصف النظام والتأكد من وجوده  :الفرع الثالث 
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 إف وصف النظاـ دير أوال بفهم مسار كل العمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة، وهبذا الشأف فإف اؼبراجع ديكنو 
إجراءات مكتوبة، مطبوعات مسجلة، )لوسائل اليت جيدىا متاحة على مستوى اؼبؤسسة اأف يستعمل ـبتلف 

، وجيب أف حيتوي الوصف على التعبري الوايف (.اخل...استجوابات مع اؼبسؤولني، ملفات اؼبراجعني السابقني،
للعمليات منذ صدورىا وحىت استقرارىا النهائي، ويعرب عن ىذا إما بنقاط أو دبنحنيات السري، وعلى اؼبراجع 

الداخلي أف يتحقق من مطابقة وصف النظاـ مع اغبقيقة على الواقع، وىذا ما يسمح لو من ذبنب متابعة أعمالو 
.               {1}على أساس خاطئ، باإلضافة إذل التأكد من أف اإلجراءات اؼبكتوبة مطبقة من طرؼ العماؿ

 فحص عمل النظام  :الفرع الرابع 
 يقـو اؼبراجع يف ىذه اػبطوة باختيار التنفيذ الفعلي لنظاـ الرقابة الداخلية والتأكد من أف تشغيلو يتم وفق 

ما ىو ؿبدد، وبالتارل يعمل اؼبراجع يف ىذه اػبطوة على التعرؼ على التشغيل الفعلي ؽبذا النظاـ ومدى سباشيو مع 
:  على نقطتني ىامتني  (فحص عمل النظاـ)اغبقائق اليت توصل إليها يف اػبطوات السابقة، وتشمل ىذه اػبطوة 

 .ؾبموعة من اختبارات مدى االلتزاـ .1
.    مراعاة التوقيت اؼبناسبة لبلختبارات .2

فيما يتعلق بالنقطة األوذل، يعتمد اؼبراجع على اختيار كيفية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية ودرجة إدراؾ 
العاملني لواجباهتم واؼبسؤوليات اؼبوكلة إليهم، والتأكد من أف إجراءات الرقابة الداخلية قد مت تطبيقها كما ىو 

.  {2}أما بالنسبة للثانية فيقصد هبا أف االختبارات تكوف أثناء فًتة الدراسة. ـبطط ؽبا يف النظاـ اؼبوضوع
         التقييم الفعلي لنظام الرقابة الداخلية :الفرع الخامس 

 بعد قياـ اؼبراجع جبمع اؼبعلومات عن تصميم نظاـ الرقابة الداخلية، وفحص طريقة تشغيلو ينتقل إذل 
اغبكم على مدى فاعلية وكفاءة نظاـ الرقابة الداخلية يف اؼبؤسسة، والذي سيؤثر على إجراءات اؼبراجعة اليت يقـو 
هبا اؼبراجع من أجل إعداد التقرير الذي يتضمن إبداء الرأي حوؿ صحة وسبلمة القوائم اؼبالية، ومن خبلؿ ىذه 

اػبطة يقـو اؼبراجع بإبراز نقاط القوة ونقاط الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية، مع إبراز ؾبموعة اإلقًتاحات 
والتوضيحات لتحسني ىذه األنظمة ومعاعبة الضعف فيها إذل غري ذلك من العمليات اؼبختلفة اليت يرى اؼبراجع 

أف ؽبا بالغ األثر على عدالة القوائم اؼبالية، وسبثيلها للمركز اؼبارل ونتائج أعماؿ اؼبؤسسة، ونتيجة ؽبذا التقييم العملي 
يقـو اؼبراجع بإعداد تقرير خاص بنظم الرقابة الداخلية يبني يف كافة نواحي الضعف والعيوب يف اإلجراءات 

                                                 

الطالب حاج موسى أضبد، تقييم نظاـ الرقابة الداخلية من منظور اؼبراجعة الداخلية يف مؤسسة جزائرية، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس، اؼبركز - 1
 .     39، ص2003/2004اعبامعي حيي فارس اؼبدية، 

 .  235ؿبمد ظبري صباف، مرجع سق ذكره، ص - 2
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ي ىذه العيوب ونقاط الضعف يف ؽهنا أف تبلأاؼبختلفة إف وجدت، مع توضيح التوصيات واإلرشادات اليت من ش
.  نظاـ الرقابة الداخلية

 وكنتيجة هناية لتقييم ىذا النظاـ يقـو اؼبراجع بإعداد برنامج اؼبراجعة للعمليات اؼبختلفة وفقا ؼبا أسفرت 
.   {3}عليو عملية التقييم

.   والشكل رقم واحد يوضح خطوات تقييم نظاـ الرقابة الداخلية
 مخطط يوضح خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية   :01الشكل رقم 

                                                 

 .  75-73 عبد السالم الشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص {3}
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     طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية  :المطلب الثاني 
:   ىناؾ عدة طرؽ يستعملها اؼبراجعوف لفحص نظاـ الرقابة الداخلية، ومن بني ىذه الطرؽ نذكر ما يلي 

 .طريقة اإلستبياف ▪
 .طريقة اؼبذكرة اؼبكتوبة ▪
.     طريقة خرائط التدفق ▪

 طريقة اإلستبيان  :الفرع األول 
 تعترب ىذه الطريقة قددية، وتتلخص يف إعداد قائمة من األسئلة تكوف وافية عن اإلجراءات اؼبتبعة بالنسبة 

 أف تصاغ األسئلة بعناية، ويكوف ىدفها اإلستفسار عن النواحي بلوظائف اؼبشروع وعملياتو اؼبختلفة، ويج
أو " نعم"التفصيلية اؼبتبعة يف اؼبؤسسة بالنسبة إلجراء عملياتو وتأدية وظائفو، وتكوف اإلجابة على األسئلة إما بػ

 وجود القصور يف ؾباؿ ىفتدؿ عل" ال"تدؿ على إتباع اإلجراء السليم، أما اإلجابة بػ " نعم"، حبيث اإلجابة بػ "ال"
. معني وعدـ إتباع اإلجراء السليم

 ومن ىنا يتضح أنو من مزايا اإلستبياف سهولة التطبيق ؼبختلف اؼبؤسسات إال أنو يعاب على ىذه الطريقة 
طوؿ القائمة، فبا جيعل مهمة اإلجابة فبلة روتينية، األمر الذي يؤدي إذل عدـ اعبدية من طرؼ الشخص الذي 

.  يقـو هبا
        طريقة المذكرة المكتوبة :الفرع الثاني 

 تستخدـ ىذه الطريقة كبديل عن طريقة قائمة اإلستبياف يف تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، وذلك العتقاد 
البعض أف طريقة اإلستبياف تعاين من بعض العيوب، ومن بني ىذه العيوب أف األسئلة الواردة بقائمة اإلستبياف 
ىي أسئلة عامة وغري مرنة، كما أف طوؿ قائمة اإلستبياف جيعل مهمة اإلجابة على أسئلتها فبلة وروتينية، األمر 

.  الذي يؤدي إذل عدـ اعبدية يف اإلجابة من قبل الشخص الذي يقـو باإلجابة
 وتبعا لطريقة اؼبذكرة اؼبكتوبة، يقـو اؼبراجع بكتابة تقرير وصفي عن اإلجراءات اؼبتعلقة بالرقابة الداخلية 

يف تنفيذ العمليات اؼبختلفة، وعن تدفق اؼبعلومات والبيانات بني األقساـ أو الوظائف أو وحدات النشاط 
اؼبختلفة، ويتم ذلك عن طريق اؼبقاببلت مع اؼبسؤولني والعاملني، اؼببلحظة، اإلختبار، اإلستفسار، وكذلك عن 

وتكتب اؼبذكرة تبعا لطريقة تنظيم . طريق السندات والسجبلت احملاسبية وغريىا من الوثائق اؼبستخدمة يف الشركة
عملية التقييم، ومن خبلؿ ىذه اؼبذكرة يستطيع اؼبراجع تكوين فكرة عن إجراءات الرقابة الداخلية اػباصة بكل 
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بند، ومن شبة يستحسن مواطن الضعف إف وجدت واليت جيب أف يأخذىا يف االعتبار عند فحصو واختباره لتلك 
.   {1}البنود

 خرائط التدفق  :الفرع الثالث 
 خرائط التدفق ىي عبارة عن ىيكل حيتوي على ؾبموعة من األشكاؿ والرموز اليت تعرب كل منها عن جزء 

من نظاـ الرقابة الداخلية احملاسبية، حيث يستخدـ ىذا اؽبيكل يف توضيح التدفق اؼبتوارل لبيانات أو قرارات أو 
إجراءات معينة، وإذا أعدت خرائط التدفق بكفاءة فإهنا سوؼ تعكس كل العمليات والتحركات والتدفقات وكافة 
اإلجراءات اػباصة بكل ما يظهر على اػبريطة، كما تعكس كيفية ربويل اؼبستندات األولية إذل معلومات ؿباسبية 

.  مثل دفًتا ليومية أو دفًت األستاذ العاـ
 ويستفيد اؼبراجع من خبلؿ التدقيق يف ذبميع اؼبعلومات البلزمة لدراسة وتقييم كافة نظم الرقابة الداخلية، 

. إسباـ عمليات اإلتصاؿ الكتايب بسرعة ودقة، ربديد أوجو القصور يف نظاـ الرقابة الداخلية بسرعة
 وتتميز خرائط التدفق بأهنا تعتمد على لغة منطية شائعة ديكن توصيلها من خبلؿ الرموز، وبذلك ديكن 

.  أف يستفيد اؼبراجع من عمل زمبلئو ويفهمو بسهولة
 إف خرائط التدفق قد تكوف موجودة أصبل ضمن النظاـ اؼبارل واإلداري للمؤسسة، ويف ىذه اغبالة على 

اؼبراجع دراستها وفحصها واختبارىا، وذلك بتتبع مسار اإلجراءات واؼبعلومات، أما إذا كانت ىذه اػبرائط غري 
موجودة، فعلى اؼبراجع أف يقـو بتصميمها بعد أف يكوف قد ربصل على وصف كامل إلجراءات الرقابة الداخلية 

}للعمليات والوظائف اؼبختلفة
2

}    .
           

     عوائق نظام الرقابة الداخلية ومشاكل تقييمو   :المطلب الثالث 
 بالرغم من أمهية وضرورة وجود نظاـ الرقابة الداخلية باؼبؤسسة، ودرجة اعتماد اؼبراجع عليو يف تأدية 

 : مهامو، إال أنو ىناؾ بعض العوائق واؼبشاكل اليت تعًتض تقييمو، وىي 
}وديكن حصرىا فيما يلي عوائق نظام الرقابة الداخلية :الفرع األول 

3
}  : 

 من بني العوائق اؼبتصدية يف تصميم نظاـ رقايب، والذي يعترب صعب التجاوز ىو عدـ الفهم  :عدم الفهم- (1
لرئيس اؼبؤسسة، فيظن مثبل على عكس مبدأ الفصل بني اؼبهاـ أنو من السهل والفعاؿ أف يقـو شخص واحد 

                                                 
 . 67-66إدريس عبد السبلـ الشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
 .  95عبد الفتاح الصحن، رجب السيد راشد، ؿبمود ناجي درويش، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .      32، ص 2003-2002يوسف بوثلجة، صباؿ ضبادي، اؼبراجعة الداخلية، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس، اؼبركز اعبامعي حيي فارس باؼبدية - 3



 نظام الرقابة الداخلية على المبيعات :الفصل الثاني 

52 

 

بإجراء العمليات اليت حيتاجها، فعليو أف يقـو بإعداد طلبات السلع اليت حيتاجها ؼبوردين من اختياره وأف يؤمن 
.  استبلمها، ويقـو دبراجعتها يف الفواتري اؼبوافقة وعملية الدفع

 
 تبقى دائما يف قمة اؽبـر التشغيلي للمؤسسة، حيث يظن عادة ىؤالء اؼبسؤولني أف  :الخوف من التكلفة- (2

.  اخل...الفصل بني اؼبسؤوليات ينجر عنو مضاعفة عدد اؼبوظفني، تعقد وسباطل يف اإلجراءات اإلدارية
 إف اػبوؼ من جرح شعور بعض اؼبستخدمني واؼبسؤولني عندما :الخوف من جرح شعور بعض الموظفين - (3

.               تفرض عليهم إجراءات رقابية عادية أو فجائية، ديكن أف ديثل عائقا لنظاـ الرقابة الداخلية
 بعض اؼبؤسسات تعتمد على السرية اؼبهنية يف عملها، مثبل يف إعداد األجور ىناؾ :وجود السرية المهنية - (4

شخص واحد يقـو بإعدادىا وإعداد الدفع عن طريق الشيك أو الصندوؽ، ويف بعض اؼبؤسسات يكوف سعر البيع 
فيها سريا، ففي ىذه اغبالية قلة من األشخاص ؽبم اغبق يف اإلطبلع على فواتري الزبائن دبا ينجر عنها أف نفس 

.      اجملموعة ىي اليت تتكفل باستقباؿ الطلبيات، إعداد الطلبيات، ؿباسبة الزبائن واستبلـ اؼببالغ اؼبدفوعة
 إذف كمحاولة لتجاوز ىاتو العوائق البد أف حيظى نظاـ الرقابة بالقبوؿ التاـ من طرؼ اؼبسؤولني وىذا 

.  القبوؿ يكوف بعد اؼبعرفة الشاملة واعبيدة لعناصرىا، بعد ذلك ديكن أف يعمل على تطبيقها بشكل صحيح ودقيق
      مشاكل في نظام الرقابة الداخلية  :الفرع الثاني 

 من اؼببلحظ أف عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يؤدي لسوء اغبظ إذل ظهور بعض اؼبشاكل، من 
 :     {1}أمهها

 إف مراقيب اغبسابات سوؼ يتوصلوف إذل نتائج ـبتلفة نتيجة تقييم نظاـ الرقابة الداخلية إلحدى  :المشكلة األولى
:  اؼبنشآت، ولعل ذلك يرجع إذل عدة أسباب منها 

 .   اختبلؼ اؼبعايري الشخصية لكل منهم، فما يعترب مبلئما بالنسبة ألحد قد ال يعترب كذلك بالنسبة لآلخر .1
 .استخداـ طرؽ ـبتلفة للتقييم .2
 . وضع أولويات ـبتلفة للعناصر اليت يتكوف منها نظاـ الرقابة الداخلية .3

 إف عملية التقييم تستغرؽ وقتا كبريا من الزمن، ولذلك قبد اؼبراقب نفسو أماـ معيارين، أحدمها :المشكلة الثانية 
جيعلو يندفع يف عملية التقييم، واآلخر جيعلو يؤجل عملية التقييم إذل ما بعد اإلنتهاء من عملية اؼبراجعة كلها، وال 

                                                 

1- Volin G., Colind L., Audit et contrôle, objectifs pratique, 2éme édition, Daloz, Paris, France, 1979, P 49.    
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شك أف الذي يؤدي إذل وجود ىذه اؼبشكلة ىو إغراء كل من التيارين، وأف عملية التقييم تعترب عبئا على اؼبراقب 
.  من ناحية أخرى
 وىي صعوبة اغبكم على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية كوحدة واحدة، وذلك نتيجة العبلقات :المشكلة الثالثة 

الداخلية اؼبعقدة بني ـبتلف اغبسابات وخاصة عند التعمق يف عمليات الفحص، غري أف ىذه اؼبشاكل ال تقلل 
.  ضرورة وأمهية عملية التقييم وجيب العمل على تقييدىا دبا حيقق الكفاءة يف األداء

يعترب تقييم اؼبراقبة الداخلية أوؿ خطوة يقـو هبا اؼبراجع عند مباشرتو يف عملو، باإلضافة إذل أف اؼبعيار الثاين من 
معايري العمل اؼبيداين للمراجعة حيتم على اؼبراجع تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، وعملية التقييم سبر بعدة خطوات 

بداية من تنظيمها وصبع اؼبعلومات واغبقائق، وصف النظاـ والتأكد من وجوده ووصوال إذل عملية التقييم الفعلي 
:  بنظاـ الرقابة الداخلية، كما أف ىناؾ عدة طرؽ للتقييم، أمهها ثبلث طرؽ 

 .طرقة االستبياف ▪
 .طريقة اؼبذكرة اؼبكتوبة ▪
 .طريقة خرائط التدفق ▪

 الرقابة الداخلة للمبيعات  :المبحث الثالث 
     الرقابة الداخلية للمبيعات  :المطلب األول 

 :   {1} تشمل اعبوانب اؼبتعلقة لرقابة اؼببيعات ما يلي
 تحليل المبيعات الفعلية  :الفرع األول 

   تتناوؿ رقابة اؼببيعات ربليل ودراسة اؼببيعات الفعلية طبقا للسياسات والطرؽ اليت اتبعت لتحقيق حجم 
اؼببيعات اؼبخطط وبنفقة توزيع مناسبة وبالتارل ينتج ىامش الربح البلـز لتحقيق العائد اؼبناسب لبلستثمار، 

: ويتحقق الدخل الصايف األمثل إذا سبت عبلقة سليمة بني عوامل أربعة، ىي 
 .االستثمار يف رأس اؼباؿ العامل والتسهيبلت األخرى .1
 .حجم اؼببيعات .2
 .مصاريف البيع .3
.       ىامش الربح .4
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  وتتم الرقابة على اؼببيعات عن طريق التقارير التحليلية لنشاط اؼببيعات واليت قد تظهر التباعد على 
األىداؼ اليت حددت يف موازنة البيع، وؽبذا فإف متابعة األداء الفعلي للبيع مع أرقاـ موازنة اؼببيعات أمر ضروري 

:  لتحقيق رقابة على نشاط البيع، ويعرض ربليل اؼببيعات يف صورة كمية أو قيمة أو كليهما متناوال اآليت 
.   نوع اؼبنتج اؼبباع، أشكالو، ألوانو، أحجامو، السعر، جودتو:السلعة - (1
.   اؼبدف، احملافظات، البلداف اػبارجية: الناحية اعبغرافية- (2
.  صبلة ذبزئة وكبلء:قنوات التوزيع - (3
.  بالربيد ووكبلء متجولوف، باألمانة، سلسلة ؿببلت:طريقة البيع - (4
.  أجنيب، ؿبلي، خاص، عاـ، حكومي :العميل- (5
.  آجل، تقسيط، نقدي، أمانة:شروط البيع - (6
.                       فروع، أقساـ:نوع اؼبشروع - (7

:   كما أف ىناؾ ربليبل بالنسبة للمبيعات اليت دل تتحقق تناوؿ 
 .الطلبات اؼبستعملة .1
 .الطلبات اليت دل ذبلب .2
 .اإللغاءات .3
 . اؼببيعات اؼبفقودة .4

 خروج البضاعة المباعة من المخازن  :الفرع الثاني 
 وتتناوؿ الرقابة على اؼببيعات أيضا خروج السلع اؼبباعة من اؼبخزوف وال زبرج البضاعة من اؼبخزف للبيع إال 

إذا ربققت عملية البيع عن طريق إدارة البيع، وىي تتلقى طلب الشراء من العميل وتتأكد من وجود اإلعتماد 
باسم اإلئتماين ومن وجود كمية السلع اؼبطلوبة وسعر البيع، وبذلك بعد فاتورة البيع وتدرج فيها الكميات 

واألصناؼ والسعر وشروط البيع وتراجع كل فاتورة بتفاصيلها وعملياهتا اغبسابية، وترسل صورة إلدارة اؼبخازف 
ذف خروج بضاعة بالكميات اؼبصرح خبروجها من اؼبخزف إوإلدارة اغبسابات والتكاليف وصورة خالية من األسعار و

.  إلدارة البضاعة اػبارجية ومراقبة البوابة
             استنزال البضاعة المباعة من المخزن :الفرع الثالث 

 باء على فاتورة البيع وإذف خروج البضاعة، تعد اؼبخازف البضاعة سبهيدا إلرساؽبا إذل إدارة البضاعة 
اػبارجة، وعند خروج البضاعة يسجل قيد على بطاقة الصنف يظهر التاريخ والكمية اػبارجة والرصيد وتعد 

.  ملخصات للبضاعة اػبارجة على أساس الكمية وقيمة اؼبخزوف وحسابات اؼبخزوف
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       {1} الرقابة الداخلية على المبيعات النقدية:المطلب الثاني 
 زبتلف طرؽ الرقابة الداخلية للمبيعات النقدية تبعا لكرب أو صغر اؼبنشأة وتعدد اؼبوظفني القائمني بالبيع 

والتسليم والتحصيل وتقسيم العمل بينهما، وتشكل اؼببيعات النقدية جانبا ىاما من اإليراد للمنشآت اليت تبيع 
للمستهلك مباشرة، واحملبلت ذات األقساـ واؼبتعددة ومن حيث تقسيم العمل بالنسبة لعملية البيع النقدي فإف 

. البائع، الصراؼ ومسلم البضاعة: العمل يقسم على ثبلثة أشخاص 
       عملية البيع :الفرع األول 

 يتوذل البائع استبلـ البضاعة يف قسمو كعهدة مقومة بشعر البيع وتسجيل مديونية بدفًت بياين، ويستنزؿ 
منها يف هناية اليـو قيمة اؼببيعات اليت حققها يف اليـو من مقتضى قسائم البيع اليت حررت والفرؽ بني القيمتني 
سبثل الرصيد الذي جيب أف يكوف يف عهدتو يف هناية اليـو مقوما بسعر البيع، وعندما يبيع البائع البضاعة حيرر 

قسيمة بيع نقدي من أصل وثبلثة صور حيتفظ بصورة يف الدفًت ويسلم اؼبشًتي أصل وصورة وترسل مع البضاعة 
.  إذل قسم التسليم

        دور الصراف :الفرع الثاني 

 يقـو باستبلمو قيمة القسيمة من اؼبشًتي بعد مراجعتو للمبالغ الواردة للقسيمة، وخيتم على األصل 
والصورة بالدفع وحيتفظ باألصل ويسلم الصور إذل اؼبشًتي ويعيد الصراؼ قيمة اؼببلغ اؼبستًت يف كشف النقدية 

.  اليومي
       تسليم البضاعة :الفرع الثالث 

 يتوذل اؼبشًتي تقدمي صورة القسيمة اليت استلمها من الصراؼ إذل قسم تسليم البضاعة إلستبلـ ما 
اشًتاه، ويف قسم تسليم البضاعة مع القسيمة اؼبسلمة إليو من اؼبشًتي وتراجع الكمية اؼبباعة سواءا كانت بالوزف 
أو القياس أو بالكيل أو بالوحدة ويتأكد من الكمية، مث يسلم البضاعة إذل اؼبشًتي بعد احتفاظو بالقسمني، ويف 
هناية اليـو يستطيع الصراؼ مطابقة ما استلمو من النقدية مع ؾبموع كشف النقدية اليومي كما يتأكد من ناحيتو 

بأف اؼببالغ ىي اليت حرر عنها قسائم بيع، كذلك يقـو موظف إدارة اؼبراجعة الداخلية دبطابقة الفواتري اليت لدى 
البائع وؾباميعها مع الكشف اليومي الذي أعده اؼبوظف من مقتضى القسائم، ويقـو يف اليـو التارل بإيداع اؼببلغ 

.  بالبنك دبقتضى قسيمة إيداع
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 ويف منشأة متوسطة أو صغرية قد ال يكوف يف مقدورىا إتباع ىذا النظاـ كما يكلفو من مصاريف ال 
تستطيع أف تقابلها وىنا ديكن أف يكوف البائع ىو الذي يقـو بتسليم البضاعة على أف يكوف مستلم النقدية 

 . شخص آخر
  {1} الرقابة الداخلية على بضاعة األمانة:المطلب الثالث 

 قد يبيع اؼبشروع يف عدة مناطق وال يكوف قادرا على إنشاء فروع يف كل اؼبناطق اليت ديكنو أف يبيع، فيها 
السلع، ويرجع ذلك إذل كثرة اؼبناطق اليت ديكن البيع فيها، وارتفاع تكلفة إنشاء فروع لكل منها، وال يكوف 

اؼبشروع قادرا على اإلشراؼ بالنسبة لكل فرع، ويف ىذه اغبالة يكوف من األفضل البحث عن وسيلة أخرى ديكن 
هبا تعريف اؼبنتجات والسلع اؼبختلفة، ويعترب البيع عن طريق األمانة ىو اغبل اؼببلئم يف ىذه اغبالة، حيث يعهد 

الذي يقـو ببيع البضاعة  (الوكيل)يف كل منطقة  (أو أشخاص)إذل شخص معني  (األصل)صاحب البضاعة 
.  وتسمى ىذه العمليات بضاعة األمانة (األصل)غبساب مالكها 

 وبضاعة األمانة ىي البضاعة اليت يرسلها مالك البضاعة إذل الوكيل ببيعها غبساب األصيل، لبيعها 
غبسابو نظري عمولة سواء عادية أو خاصة أو شاملة وتعترب البضاعة اليت يف عهدة الوكيل بصفة أمانة لديو إذل أف 

يتم بيعها أو يردىا إذل األصيل، وزبتلف معاعبة بضاعة األمانة يف دفاتر األصيل عنها يف دفاتر الوكيل وسنعاجل كل 
.  وضع على حدى

  إذا تعددت عمليات بضاعة األمانة لدى التاجر وتعدد إرساؽبا إذل وكبلء فيستحسن :بالنسبة لألصيل - (أ
زبصيص دفًت اليومية بضاعة أمانة، وعند إرساؿ البضاعة إذل الوكيل تقيد صبيع بيانات الفاتورة الصورية فيما عدا 

الثمن الذي يقيد على أساس التكلفة يف ىذا الدفًت، وترحل ؾباميع البضاعة اؼبرسلة للوكبلء إذل جانب الدائن من 
حساب البضاعة اؼبرسلة لؤلمانة، أما اؼبفردات فًتحل إذل حسابات بضاعة األمانة اؼبرسلة للوكيل كل على حدة يف 

.  جانب اؼبدين
 أما اؼبصروفات اليت يصرفها األصيل فتعيد يف خانة خاصة يف اعبانب الدائن من دفًت النقدية وترحل إذل 

حسابات األمانة لدى الوكبلء، وال ذبري أي قيود يف دفاتر األصيل حىت يرسل الوكيل كشف البيع الذي يظهر ما 
مت تنفيذه من مبيعات واؼبعروفات اليت صرفت والعمولة اؼبستقطعة والتحصيبلت اؼبختلفة، ويقيد ما ورد بكشف 

اؼببيع بدفاتر األصيل مراعيا بضاعة األمانة لدى الوكيل مدنية، أما اؼببيعات النقدية فتقيد على حساب الوكيل 
ويعترب حساب بضاعة األمانة لدى الوكيل حسابات يظهر نتيجة . وكذلك التحصيبلت من اؼببيعات اآلجلة

عمليات بضاعة األمانة مع الوكيل اؼبعني، وإذا تبقى يف هناية السنة اؼبالية لؤلصيل بضاعة طرؼ الوكيل قدرت ىذه 
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البضاعة بثمن التكلفة مضافا إليها يصيبها من اؼبصاريف الشاملة إلرساؿ البضاعة وحفظها وتظهر كرصيد مدين 
يف حساب بضاعة األمانة لدى الوكيل ويلتـز الوكيل بإرساؿ مصادقة أو شهادة عن البضاعة اؼبوجودة طرفو يف 

.  هناية العاـ
 دبوجب إذف صرؼ فبيز عن إذف صرؼ البضاعة سواء بلوف ـبتلف أو برقم  :تصرؼ البضاعة من اؼبخازف- (1-أ

. قسيمة ـبتلف
 وزبتلف الفاتورة الصورية عن فاتورة اؼببيعات العادية، فيجب أف : ربرر إدارة اؼببيعات الفاتورة الصورية- (2-أ

تكوف فبيزة عنها حىت ال زبتلط مع اؼببيعات العادية للمنشأة، وجيب أف تراجع الفاتورة الصورية من حيث الكميات 
واألسعار والعمليات اغبسابية وترسل نسخة من الفاتورة الصورية إذل إدارة اغبسابات اليت ترفقها مع صورة إذف 

.  الصرؼ، وتتوذل تقييدىا يف السجبلت
 نتبع نفس اػبطوات من حيث الرقابة الداخلية واليت تتبع فيما خيتص  :بالنسبة إذل صرؼ اؼبصروفات- (3-أ

. بصرؼ اؼبصروفات العادية
 يراجع من الناحية اغبسابية مع اإلتفاقات اؼبربمة مع الوكيل ويقيد يف إدارة  :عند استبلـ كشف اؼببيع- (4-أ

. اغبسابات
 يتبع معو نفس اإلجراءات بالنسبة للشيكات الواردة أو إذا كانت :يف حالة ورود تسديدات من الوكيل - (5-أ

. كمبيالة فيتبع نفس اإلجراء اػباص باألوراؽ التجارية
 خطابات دورية إلرساؿ حسابات اؼببيع مع إظهار كمية البضاعة اؼبتبقية :يف هناية اؼبدة يرسل للوكبلء- (6-أ

لديها، حيث تطابق مع الكميات الظاىرة يف البطاقة اؼبمسكة لتتبع حركة البضاعة لدى الوكيل لتمسك ىذه 
البطاقات يف إدارة البضاعة وإدارة اغبسابات لبياف حركة البضاعة لدى الوكيل فجعل مدينة بالكميات اؼبرسلة 

.  للوكيل من واقع إذف الصرؼ ودائنة بالكميات اؼبباعة من واقع حساب اؼببيع
 

          بالنسبة للوكيل  - (ب
 اؼبستلمة ومطابقتها على البيانات الواردة يف الفاتورة الصورية وحيرر  :يقيم اؼبوظف بفحص البضاعة (1-ب

ؿباضر استبلـ البضاعة من لوف ـبالف للمحاضر العادية الستبلـ البضاعة، وتقيد يف اؼبخازف يف سجبلت خاصة 
. منفصلة عن السجبلت العاجية للبضاعة اؼبشًتاة
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 حيث تراجع ويعمل عنها إذف يومية لتقييدىا كمذكرة، سواء  :ترسل الفاتورة الصورية إلدارة اغبسابات- (2-ب
.  يف دفًت يومية بياين أو يف دفًت يومية عادي

 يتبع فيها من حيث الرقابة الداخلية نفس النظاـ اؼبتبع بالنسبة لصرؼ  :اؼبصروفات اليت يصرفها الوكيل- (3-ب
.      اؼبصروفات العادية للمنشأة

 تتم بنفس الطريقة كعمليات البيع العادية، غري أف اؼبستندات الداخلية  :عمليات بيع بضاعة األمانة- (4-ب
جيب أف تكوف فبيزة، فإف الصرؼ يكوف ـبتلف وكذلك الفاتورة عن مبيعات بضاعة األمانة زبتلف عن الفاتورة 

. العادية من حيث اللوف
 يعمل من مقتضى اؼبستندات اؼبختلفة على أف يراجع بواسطة شخص آخر على  :حسابات اؼببيع- (5-ب

. اغبسابات اػباصة ببضاعة األمانة
 يستحسن طلب كشف حساب من األصيل لرياجع دبعرفة مع حساب األصيل  :طلب كشف اغبساب- (6-ب

.  بدفًت األستاذ العاـ ويطابق معو
 نفس اإلجراءات اػباصة بتحرير الشيكات أو :يتبع يف التسديدات سواء بالشيكات أو بأوراؽ ذبارية - (7-ب

            .  ربرير أوراؽ الدفع
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: خـــــــالصــــــــــــــــــــــــة

 
  فبا سبق، فإف الرقابة الداخلية على اؼببيعات تعترب أساس عملية اؼبراجعة الداخلية للمبيعات، حيث قبد 

أف اؼبعيار الثاين من معايري العمل اؼبيداين قد نص على ضرورة دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية بشكل مفصل 
. وواؼ، حىت ديكن االعتماد عليو، وربديد نوعية االختبارات البلزمة عند تطبيق إجراءات اؼبراجعة

 
لذلك، فإف أوؿ خطوة يقـو هبا اؼبراجع يف عملو، ىي دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية، ألف اؼبراجع ال 

.  يكتفي دبا ىو مكتوب على الورؽ، بل عليو أف يتأكد من التطبيق الفعلي
 

.           وبناءا على ذلك، سنقـو بالتطرؽ إذل نظاـ اؼبراجعة الداخلية على اؼببيعات يف الفصل الثالث
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 المراجعة الداخلية  :المبحث األول 
تعترب ادلراجعة الداخلية وسيلة للحذر، الصراحة والدقة حملاربة كل من الغش، اإلعلاؿ، األخطاء ادلهنية     

وادلخالفات اإلقتصادية، اليت قد ختل باألىداؼ ادلسطرة، لذا سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث ادلراجعة الداخلية وذلك 
.            بالتطرؽ إذل كل من ماىية ادلراجعة الداخلية، أنواعها، أعليتها، أىدافها، معايَتىا، وخطوات القياـ هبا

     ماهية المراجعة الداخلية  :المطلب األول 
.    قبل تعريف ادلراجعة الداخلية، غلدر بنا أف نكوف على دراية بالتطور التارؼلي للمراجعة الداخلية

  التطور التاريخي للمراجعة التاريخية :الفرع األول 

لقد كاف ظهور ادلراجعة الداخلية الحقا للمراجعة اخلارجية، ومن مث فهي تعترب حديثة إذا ما قورنت بادلراجعة     
اخلارجية، ولقد نشأت ادلراجعة الداخلية بناءا على احتياجات اإلدارة ألحكاـ عملية الرقابة على ادلستويات 

. {1}التنفيذية 
 وبالرغم من حداثة ادلراجعة الداخلية إال أهنا تلقى اىتماما كبَتا يف الدوؿ ادلتقدمة اقتصاديا ونتيجة ذلذا 

، وصدرت أوذل دورياتو يف ذلك التاريخ 1941اإلىتماـ مت تأسيس رلمع ادلراجعُت الداخليُت بأمريكا وىذا عاـ 
، كانت ادلراجعة الداخلية تقتصر على ادلراجعة احملاسبية أي مراجعة العمليات ادلالية "ادلراجع الداخلي"بعنواف 

لتتأكد من صحة تسجيلها، غَت انو اتضح بعد ذلك ضرورة استخداـ ىذه األداة خلدمة اإلدارة العليا يف ادلؤسسة 
.  يف مجيع اجملاالت

 شلا أدى إذل ضرورة تطوير ادلراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها، حيث تستخدـ كأداة لفحص وتقييم مدى 
مغالية األساليب الرقابية يف متابعة تنفيذ ادلهاـ و مد اإلدارة العليا بصفة مستمرة باحلقائق وادلعلومات، ويف ىذه 

احلالة ؽلكن اعتبارىا امتدادا طبيعيا لوظيفة ادلراجعة الداخلية اليت كاف يقتصر نشاطها على ادلراجعة ادلالية، حيث 
يبدو ىذا التطور واضحا فيما ورد بالتعاريف اليت أصدرىا رلمع ادلراجعُت الداخليُت بأمريكا يف دورياتو اليت تناولت 

، "مسؤولية ادلراجع الداخلي" أصدر اجملمع أوؿ مقاالتو حتت عنواف 1947تعاريف ادلراجعة الداخلية، ففي عاـ 
تناوؿ فيها طبيعة وأىداؼ ادلراجعة الداخلية، فاعتربىا كنوع من الرقابة مهمتها تقييم مدى كفاءة وفعالية 

.                     {2}ادلستويات الرقابية األخرى وىي تتناوؿ أساسا النواحي احملاسبية وادلالية والعمليات التشغيلية األخرى
 رللس موزعا 120 على 1978وبقي اإلىتماـ الداخلي متواصال، حيث احتوت منظمة ادلراجعُت سنة 

 16.000عرب سلتلف أضلاء العادل، وأعضاء ىذه ادلنظمة الذين يعتربوف كمسؤولُت دلصلحة ادلراجعة قد بلغ عددىم 

                                                 
 .  42زلمد مسَت الصباف، األصوؿ العلمية للمراجعة بُت النظرية وادلمارسة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .       71، ص 2004-2003بالطاىر زكية، عوف فراح، دور وأعلية ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس، ادلدية، ادلركز اجلامعي ػلي فارس - 2
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 الصادر 01-88عضو، ولقد أوذل ادلشرع اجلزائري اىتماما كبَتا للمراجعة الداخلية، ويظهر ذلك يف القانوف رقم 
 :        {1} حيث نصت ادلواد على(58-41-40) من خالؿ ادلواد 1988 جانفي 12بتاريخ 

 
يتعُت على ادلؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم وتدعيم ىياكل داخلية خاصة بادلراقبة يف :  40أوال  ادلادة 

.  ادلؤسسة وحتسن باستمرار أظلاط سَتىا وتسيَتىا
ختضع ادلؤسسات العمومية االقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقـو بو جهاز مؤىل ذلذا الغرض :  41ثانيا  ادلادة 

.  عن طريق التنظيم
ال غلوز ألحد أف يتدخل يف إدارة أو تسيَت ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية خارج األجهزة :  58ثانيا  ادلادة 

ادلشكلة قانونا واحلاصلة يف إطار الصالحيات اخلاصة هبا، تشكل لكل سلالفة ذلذا احلكم تسيَتا ضمنيا ويًتتب 
.  عنها تطبيق قواعد ادلسؤولية ادلدنية واجلزائية ادلنصوص عليها يف ىذا الشأف

 من خالؿ نص ىذه ادلواد نالحظ أف ادلشروع ألـز ادلؤسسات بضرورة القياـ بعمليات تدعيم للهياكل 
.  وتقييم دوري للمؤسسات اإلقتصادية الوطنية ومنو ضرورة توفَت ادلؤسسة على قسم للمراجعة الداخلية

  
       تعريف المراجعة الداخلية:الفرع الثاني 

:      لقد قدمت للمراجعة الداخلية تعاريف عديدة وسلتلفة، نذكر منها ما يلي 
ادلراجعة الداخلية ىي نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل منظمة األعماؿ دلراجعة العمليات كخدمة  " :01تعريف 

.     {2}"لإلدارة وىي وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة األخرى
ادلراجعة الداخلية ىي أداة مستقلة تعمل من داخل ادلشروع للحكم والتقييم خلدمة أىداؼ اإلدارة  " :02تعريف 

.    {3}"يف رلاؿ الرقابة عن طريق مراجعة العمليات احملاسبية التشغيلية األخرى
ادلراجعة الداخلية ىي الوسيلة واألداة اليت بواسطتها يتمكن ادلسَتوف من التأكد من مدى صدؽ  ":تعريف شامل 

ادلعلومات ومدى محاية ادلوجودات وكذا التحكم يف السَت العادي لألعماؿ، وىذه العناصر تشكل اجلانب احليوي 
".  لالستغالؿ الفعاؿ للمؤسسة

 

                                                 
 . 72بالطاىر زكية، عوف فراح، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .   23زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص _ 2
 .  42زلمد مسَت الصباف، األصوؿ العلمية للمراجعة بُت النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ادلراجعة الداخلية ىي رلموعة من اإلجراءات اليت تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق  " :03تعريف 
.   {1}"السياسات اإلدارية وادلالية ادلرسومة

ادلراجعة الداخلية ىي وظيفة تقييمية مستقلة على مستوى ادلؤسسة وتساعد اإلدارة على ادلراقبة  " :04تعريف 
.    {2}"العامة ألنشطتها

 
 خصائص وأركان المراجعة الداخلية   :الفرع الثالث 

 من خالؿ التطرؽ إذل التطور التارؼلي للمراجعة الداخلية وسلتلف تعاريفها نالحظ أف ادلراجعة الداخلية 
 :     {3}تتميز مبجموعة من اخلصائص، كما أهنا تقـو على عدة أركاف، نوجزىا فيما يلي

 خصائص المراجعة الداخلية  :أوال 
:   تتميز ادلراجعة الداخلية مبجموعة من اخلصائص، نذكر منها ما يلي 

 تعد ادلراجعة الداخلية وظيفة شاملة لكوهنا تطبق يف مجيع ادلؤسسات، :ادلراجعة الداخلية وظيفة شاملة - (1
فادلؤسسة معنية بادلراجعة الداخلية مهما كاف نوعها وحجمها، كما تطبق يف كل أنواع اإلدارات وادلؤسسات غَت 

اخل وادلراجعة ...الرحبية وادلؤسسات السيادية للدولة مثل الوزارات، القطاعات العسكرية، ادلستشفيات العامة،
الداخلية تطبق على كل الوظائف، فقد كانت هتتم باجلانب ادلارل واحملاسيب فقط، إال أف التطور التارؼلي الذي 

الوظيفة ادلالية واحملاسبية، الوظيفة التجارية، )شهدتو جعلها تصبح وظيفة تشمل مجيع الوظائف داخل ادلؤسسة 
.  (اخل...
رؤساء ) تعد ادلراجعة الداخلية وظيفة دورية بالنسبة للذين يستقبلوهنا :ادلراجعة الداخلية وظيفة دورية - (2

فهم يستقبلوف ادلراجعوف الداخليوف عند أداء مهامهم دلدة معينة مث تنتهي ادلهمة  (ادلصاحل، رؤساء الدوائر، ادلديروف
 جانفي إذل غاية 01لتعاد بعد فًتة زمنية حسب أعلية اخلطر ادلتعلق بالنشاط، فعملية ادلراجعة الداخلية تبدأ من 

 ديسمرب بصفة دورية لفحص األنشطة وادلهاـ يف كل النقاط ومصلحة ادلراجعة الداخلية تكوف مهيأة بأدوات 31
.  تقدير ادلخاطر

 تعترب ادلراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا، حيث يعود ظهورىا إذل األزمة :ادلراجعة الداخلية وظيفة جديدة - (3
 بالواليات ادلتحدة األمريكية أين كانت ادلؤسسات تلجأ إذل خدمات مكاتب ادلراجعة 1929اإلقتصادية عاـ 

اخلارجية والتنظيمات ادلستقلة من أجل ادلراجعة وادلصادقة على القوائم ادلالية وكانت ىذه العملية تكلف 
                                                 

 . 56إدريس عبد السالـ الشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص   1-
 .  72بالطاىر زكية، عوف فراح، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .  75، ص نفس ادلرجع السابق- 3
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ادلؤسسات مبالغ ضخمة، شلا أدى إذل البحث عن وسيلة لتخفيض ىذه التكاليف واحلصوؿ على تأشَتة 
ادلصادقة، فاستعانت بأشخاص موظفُت بادلؤسسة وتتوذل مكاتب ادلراجعة ادلصادقة عليها فأطلق على ىؤالء 

. األشخاص اسم ادلراجعُت الداخليُت
                     أركان المراجعة الداخلية :ثانيا 

 إف أداء وتنفيذ ادلراجعة الداخلية وحتقيقها ألىدافها ووظائفها وخدماهتا يرتبط ارتباطا مباشرا مبجموعة من 
 :     {1}العناصر واألركاف تتلخص فيما يلي

 يعترب الفحص عنصرا وركنا أساسيا من أركاف ادلراجعة الداخلية والذي يدور حوؿ التأكد :الفحص الدقيق - (1
:  من مدى صحة العمليات ادلالية واحملاسبية من حيث 

 .الدقة يف تسجيل ىذه العمليات دفًتيا ▪
 . (مدين، دائن)التوجو احملاسيب للعمليات ادلالية والتحديد السليم لطريف العملية  ▪
.   مدى صحة وقانونية ادلستندات الدالة على حدوث العمليات ادلالية باعتبارىا من القرائن الرئيسية للمراجعة ▪
 يتمثل ىذا العنصر يف عملية الفحص اإلنتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية :التحليل - (2

.  والسجالت والتقارير لتحديد نقاط الضعف فيها
 يتمثل ىذا العنصر يف اإلجراءات اليت يضعها ادلراجع الداخلي يف سبيل التأكد من مدى التزاـ :اإللتزاـ - (3

العاملُت يف ادلنشأة بالسياسات اإلدارية ادلرسومة وأداء العمليات وفقا للنظم ادلوضوعة والقرارات ادلتخذة يف ىذا 
.  اجملاؿ
 ويتمثل ىذا العنصر يف حتديد نتيجة العناصر السابقة على أساس أف دور ادلراجع الداخلي يرتكز يف :التقييم - (4

:      ىذا العنصر حوؿ تقييم ما يلي 
 .مدى كفاءة السياسات اإلدارية ادلختلفة واإلجراءات ادلتبعة ▪
 .   مدى فعالية ىذه السياسات واإلجراءات يف حتقيق األىداؼ ▪
 يعترب التقرير العنصر األخَت من عناصر ادلراجعة الداخلية باعتباره األداة الرئيسية اليت يعرب فيها :التقرير - (5

:  ادلراجع عن اآليت 
 .ادلشاكل اليت واجهها وأسباهبا ▪
 . نقاط الضعف يف السياسات واإلجراءات ▪
 . التوصيات ادلناسبة لعالج نقاط الضعف ىذه وحل أي مشاكل ▪

                                                 
 .     168-167، ص ص 2001كماؿ الدين مصطفى الدىرواي، زلمد مرايا، دراسات متقدمة يف احملاسبة وادلراجعة، الدار اجلامعية، بَتوت، - 1
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النتائج النهائية اليت توصل إليها نتيجة ادلراجعة الداخلية، ويرفع ىذا التقرير إذل اإلدارة العليا اليت يتبعها  ▪
.        ادلراجع الداخلي لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات وآراء ومالحظات وحتفظات

 
     أنواع، أهمية وأهداف المراجعة الداخلية  :المطلب الثاني 

 إف التوسع والتطور اللذاف شهدهتما ادلراجعة الداخلية وصال إذل مستوى رفيع نسبيا، صاحبهما تطور يف 
.  نواع جديدة للمراجعة الداخليةأاألىداؼ وتوسع يف اجملاالت وىذا ما أدى إذل ظهور 

 
   : أنواع المراجعة الداخلية :الفرع األول 

:   ؽلكن حصرىا فيما يلي 
 المراجعة المالية والمحاسبية  :أوال 

 وىي اليت يهدؼ من خالذلا ادلراجع الداخلي إذل فحص ومراجعة الوثائق ادلالية واحملاسبية لتجنب وتفادي 
وقوع أخطاء يف التسيَت، وذلك للتأكد من أف مجيع ادلعلومات ادلالية صحيحة وتتمتع بدرجة كافية من الدقة أما 

:      ادلعطيات ادلالية واحملاسبية العادية ىي
 يقـو ادلراجع الداخلي بفحص وثائق احملاسبة العامة ادلتصلة يف ادليزانية، :وية للمحاسبة العامة سنتائج الت- (1

جدوؿ حسابات النتائج، ادلالحق الثانوية األخرى والتحقق من مدى االلتزاـ مببادئ وقواعد احملاسبة العامة 
.  اخل...وسالمة معلوماهتا ادلستخرجة من رقم األعماؿ، تطور التكاليف حسب طبيعتها

 تقدـ احملاسبة التحليلية دلسَتي ادلؤسسة باإلضافة إذل حساب سعر :النتائج الشهرية للمحاسبة التحليلية - (2
التكلفة واذلامش اإلمجارل حتليال للتكلفة لكل قسم، وىي أداة للتسيَت الداخلي وادلراجع ىنا يقـو مبراجعة 

. التسجيالت احملاسبية دلختلف التكاليف وذلك بأخذ عينات
 يتم إعداد ادلوازنة التقديرية من قبل اإلدارات التشغيلية بادلؤسسة، وتعترب ىذه :معطيات ادلوازنة التقديرية - (3

ادلوازنات وسيلة لتقييم ومراقبة األداء، ودور ادلراجع الداخلي ىنا يكمن يف مراقبة وفحص مدى جدية التنبؤات يف 
.  عملية ادلوازنة

 كل اإلحصائيات تدخل ضمن ادلعطيات احملاسبية سواء ادلالية، التحليلية أو اخلاصة :ادلعطيات اإلحصائية - (4
اخل وتتمثل ىذه اإلحصائيات ...بعمليات ادلوازنة، وىي تظهر يف التقارير اليومية لإلنتاج، جدوؿ القيادة الشهرية،

اخل ويكمن دور ادلراجع الداخلي ىنا يف التأكد من ...يف ادلواد ادلستهلكة، كمية الفضالت، الكميات ادلباعة،
            .         صحة وسالمة ىذه ادلعطيات الرقمية ادلقدمة
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 المراجعة التسييرية  :ثانيا 
 تتمثل مراجعة العمليات التسيَتية يف الرقابة والتحقق من حسن تطبيق إجراءات التسيَت الداخلي وذلك 

باحًتاـ السياسات ادلطبقة من طرؼ إدارات ادلؤسسة، وذلذا الغرض فإف عملية تقدمي ادلراجع الداخلي ذلذه 
اإلجراءات تتطلب منو معرفة السياسات ادلطبقة ودتكنو من فهم كل اإلجراءات التقنية، باإلضافة إذل رقابة حسن 

تطبيقها، فإف ادلراجعة الداخلية للعمليات التسيَتية هتدؼ إذل حتسُت الطرؽ ادلستعملة ووضع رقابة حوؿ فعالية 
: العمليات، وذلذا نستخلص اإلجراءات التالية اليت يقـو هبا ادلراجع الداخلي 

 .احًتاـ إجراءات التسيَت الداخلي .1
 .حتسُت اإلجراءات ادلوجودة يف ادلؤسسة .2
.     مراقبة عمليات التسيَت .3

:  إف فعالية الرقابة يف رلاذلا على ادلبيعات تتطلب 
 . ادلعرفة اجليدة لنشاطات وعمليات ادلؤسسة .4
 .القدرة على حل ادلشاكل ادلطروحة .5
.      افتتاح اإلدارات ادلعنية .6

 المراجعة اإلدارية  :ثالثا 
 ىي قياـ ادلراجع الداخلي برقابة شاملة وكاملة لكل عمليات التسيَت سواء كانت جتارية، تقنية، إدارية، 

اخل وبالتارل فهي تلخيص لسلسلة من ادلراجعات للعمليات التسيَتية يف مدة معينة مثال سنتُت، حبيث ...مالية،
.  يقـو دلراجع بتلخيص النتائج ويقيم التوصيات لإلدارة العامة للمؤسسة

 
      أهمية المراجعة الداخلية :الفرع الثاني 

 إف إدارة ادلؤسسة بتوظيفها آلالؼ األشخاص وامتالكها لوحدات متباعدة على بعضها جعلها تتعرض 
لنقص يف رقابة تنفيذ القرارات واإلختالسات وكذا عدـ دقة وكفاءة ادلعلومات ادلقدمة، إضافة إذل ذلك، فإف زيادة 

أدى إذل توسع تدخل ادلراجعُت اخلارجيُت، وبالتارل إذل زيادة تكلفة تدخالهتم،  (الصفقات)حجم ادلعامالت 
وذلذا الغرض فإف النمو السريع للمؤسسات وأعلية حجم العمليات احملققة من طرفها يفرض على إدارهتا مضاعفة 
الطلب على ادلعلومات والبحث عن وسائل للتحقق يف التطبيق الصحيح للتوجيهات، إف بعض ادلسَتين يعتقدوف 

أف ادلراجعة الداخلية كاشف لعدـ الكفاءة واخليانة والبعض اآلخر يتوقعها عامال إضافيا للفعالية، وؽلكن اعتبار 
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ىذاف التوقعاف انعكاسا لنظريتُت إحداعلا تشاؤمية واألخرى تفاؤلية للفرد والعادل، لكنهما يف احلقيقة غَت قابلتاف 
. لالنفصاؿ

 إف االعًتاؼ بأف كل أصل من األصوؿ وكل نشاط ىو خاضع خلطر معُت، وبالتارل ىو قابل للمراجعة، 
ومنو فإف ترؾ قطاع معُت خارج رلاذلا ألسباب غَت مقنعة نظرا لضعفها أو نوعيتها مقارنة بالنشاط األساسي 

للمؤسسة قد يعرضها للضرر، كما أنو يبدو للبعض باعتقادىم أف قرارات اإلسًتاتيجية ىي ذات طبيعة مراجعية 
كما ىو احلاؿ بالنسبة لتسيَت إنتاج أو مسك خزينة باعتبارىا تابعة ألعلى مستوى واليت منحتها مبثابة إعفاء 

بسبب تعقدىا واليت ال ؽلكن ضبطها إال من طرؼ ىذا التسلسل، تلك احلجة ال تستحمل واقعية الرقابة الداخلية 
على مستوى ادلبادئ ودرجة أقل إذا أخذنا بعُت االعتبار ادلخاطر ادلرتبطة بالقرارات اإلسًتاتيجية واليت تعترب من 

.  أخطر النواتج وبادلقابل فإف مثل ىذه ادلراجعات تشهد على تطبيق متقدـ يوجو للوظيفة
.   ويف ىذه احلالة، فإف خلق خلية مراجعة داخلية تبدو ضرورية داخل كل مؤسسة

 
                         أهداف المراجعة الداخلية :الفرع الثالث 

 :  {1} إف أىداؼ ادلراجعة الداخلية كثَتة نذكر منها
التقييم الدوري للسياسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية ادلتعلقة هبا وإبداء الرأي حياذلا بغرض حتسينها  :أوال 

. وتطويرىا لتحقيق أعلى كفاءة إدارية
 التقييم الدوري للسياسات ادلالية واحملاسبية وكل ادلسائل ادلتعلقة هبا والتأكد من أهنا تسَت اخلطة ادلوضوعة :ثانيا 

.  دوف اضلراؼ ومحاية أمواؿ ادلؤسسة
.  التحقق من مدى االلتزاـ بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية:ثالثا 
.  التحقق من مدى كفاءة وفعالية األداء داخل إدارات وأقساـ ادلشروع:رابعا 

.       {2}التحقق من صحة البيانات احملاسبية واإلحصائية:خامسا 
 
 
 
 

                                                 
 . 56إدريس عبد السالـ الشتيوي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .  162كماؿ الدين مصطفى الدىراوي، زلمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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  معايير المراجعة وقواعد السلوك المهني:المطلب الثالث 
 أصدر معهد ادلراجعُت الداخليُت بالواليات ادلتحدة األمريكية معايَت ادلراجعة الداخلية من أجل ضبط 

عملية ادلراجعة الداخلية وتقييدىا حىت ال خترج عن ادلسار الذي وجدت من أجلو، وكذلك وضعت قواعد السلوؾ 
.  ادلهٍت من أجل ضبط التزامات ادلراجعُت الداخليُت وىذا ما سنتحدث عنو يف ىذا ادلطلب

 
    معايير المراجعة الداخلية :الفرع األول 

 إف معايَت ادلراجعة الداخلية تنقسم إذل مخسة أقساـ أساسية تغطي اجلوانب ادلختلفة للمراجعة الداخلية، 
}وفيما يلي ملخص ذلذه ادلعايَت بأقسامها اخلمسة

1
}   .

 استقاللية المراجع الداخلي  :أوال 
 غلب أف يكوف ادلراجع الداخلي مستقال عن األنشطة اليت يقـو مبراجعتها، وىذا يتطلب ضرورة أف يكوف 

الوضع التنظيمي لقسم ادلراجعة الداخلية كافيا مبا يسمح بأداء ادلسؤوليات ادلنوط هبا، وغلب أف يكوف ادلراجع 
. موضوعيا يف أدائو ألعماؿ ادلراجعة

     العناية المهنية :ثانيا 
 غلب أف تؤدي أعماؿ ادلراجعة الداخلية مبا يتفق والعناية ادلهنية الالزمة، أي عناية الشخص احلريص، ىذا 

:  يتطلب ما يلي 
    :بالنسبة لقسم ادلراجعة الداخلية - (1
غلب أف يتأكد ادلسؤوؿ عن قسم ادلراجعة الداخلية من توافر التأىيل الفٍت واخللفية العلمية ادلناسبة لدى  ▪

 .   ادلراجعُت الداخليُت القائمُت بعملية ادلراجعة ادلعينة
غلب أف تكوف لدى قسم ادلراجعة الداخلية ادلعرفة، ادلهارات، األصوؿ الالزمة ألدائو دلسؤوليات ادلراجعة  ▪

.   الداخلية
: بالنسبة للمراجع الداخلي - (2
 .غلب على ادلراجع الداخلي االلتزاـ بادلعايَت ادلهنية للسلوؾ ▪
 .غلب أف تتوافر لدى ادلراجع الداخلي ادلعرفة، ادلهارات واألصوؿ الضرورية ألداء أعماؿ ادلراجعة ▪
 . غلب أف تتوافر لدى ادلراجع الداخلي ادلهارات اخلاصة بالتعامل مع األفراد والقدرة على االتصاؿ بفعالية ▪

                                                 
 .  62فتحي رزوؽ السواقري، أمحد عبد ادللك زلمد، دراسات يف الرقابة وادلراجعة الداخلية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 . غلب على ادلراجع الداخلي احلفاظ على تأىيلو الفٍت عن طريق التعليم ادلستمر ▪
 . غلب على ادلراجع الداخلي بذؿ العناية ادلهنية الالزمة يف أدائو ألعماؿ ادلراجعة ▪
 غلب أف يتضمن نطاؽ عمل ادلراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلة نظاـ الرقابة :نطاؽ العمل - (3

.  الداخلية يف التنظيم ادلعُت وجود األداء فيما يتعلق بادلسؤوليات ادلختلفة
 غلب أف تتضمن أعماؿ ادلراجعة كل من ختطيط عملية، ادلراجعة، فحص وتقييم :أداء أعماؿ ادلراجعة - (4

.  ادلعلومات، التقرير عن النتائج، متابعة التوصيات
 تقضي معايَت ادلراجعة الداخلية بضرورة أف يدير ادلشرؼ على ادلراجعة :إدارة قسم ادلراجعة الداخلية - (5

الداخلية، ذلك القسم بطريقة مناسبة ويكوف ادلشرؼ على قسم ادلراجعة الداخلية مسؤوال عن إدارة القسم، 
   :حبيث

 .حتقيق أعماؿ مراجعة األغراض العامة وادلسؤوليات اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا، وقبلها رللس اإلدارة ▪
 .تستخدـ ادلوارد ادلتاحة لقسم ادلراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية ▪
.       {1}تتماشى مجيع أعماؿ ادلراجعة مع معايَت ادلمارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية ▪

           قواعد السلوك المهني :الفرع الثاني 
 تؤكد كل من قائمة مسؤوليات ادلراجعة الداخلية ومعايَت ادلراجعة الداخلية على ضرورة التزاـ ادلراجعُت 

بقواعد مناسبة للسلوؾ ادلهٍت، وىناؾ ثالثة أسباب رئيسية لضرورة وجود إصدار رمسي بقواعد السلوؾ ادلهٍت، 
:       وتتمثل ىذه األسباب يف كل ما يلي

.  أعضاء معهد ادلراجعُت الداخليُت ؽلثلوف مهنة ادلراجعة الداخلية:أوال 
.  اعتماد اإلدارة على مهنة ادلراجعة الداخلية:ثانيا 
 غلب أف ػلافظ أعضاء ادلهنة على معايَت عالية للسلوؾ والشرؼ والشخصية، حىت ؽلكنهم شلارسة ادلراجعة :ثالثا 

   .    الداخلية بطريقة مناسبة
 وتقضي قواعد السلوؾ بأنو تقع على ادلراجعُت الداخليُت مسؤولية السلوؾ القومي، حبيث ال يكوف ىناؾ 

. شك يف إخالصهم ونزاىتهم
:   وؽلكن تلخيص قواعد السلوؾ ادلهٍت للمراجعة الداخلية فيما يلي 
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 . غلب على ادلراجعُت الداخليُت أف يتسموا باألمانة وادلوضوعية واحلرص يف أداء واجباهتم ومسوؤلياهتم .1
غلب أف يتسم ادلراجعوف الداخليوف باإلخالص يف مجيع األمور ادلتعلقة بالتنظيم الذي يعملوف فيو، وغلب أف  .2

 . ال يكونوا على علم جزاءا من أي نشاط غَت قانوين أو غَت مالئم
غلب أف ال ينخرط ادلراجعوف الداخليوف يف أي عمل أو نشاط ؽلكن أف يؤدي إذل اإلساءة إذل مهنة ادلراجعة  .3

 .{1}الداخلية أو إذل التنظيم العاملُت فيو
غلب أف ؽلتنع ادلراجعوف الداخليوف عن الدخوؿ يف أي نشاط ؽلكن أف يتعارض مع مصلحة التنظيم الذي  .4

 . يعملوف فيو، أو ؽلكن أف يعوقهم عن القياـ بواجباهتم ومسؤولياهتم مبوضوعية
غلب أف ال يقبل ادلراجعوف الداخليوف أي شيء لو قيمة من العاملُت بالتنظيم أو عمالئو أو مورديو أو شركاء  .5

 .العمل، والذي قد يؤثر على حكمهم الشخصي
 .غلب أف ال يقـو ادلراجعوف الداخليوف إال باألعماؿ اليت ؽلكنهم القياـ هبا بكفاءة معينة .6
. غلب أف يستخدـ ادلراجعوف الداخليوف الوسائل ادلناسبة لاللتزاـ مبعايَت ادلمارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية .7
غلب أف يكوف ادلراجعوف الداخليوف أمناء على ادلعلومات اليت يتحصلوف عليها خالؿ عملية ادلراجعة، وغلب  .8

أف ال يستخدموا أي معلومات سرية أو خاصة بالتنظيم لتحقيق مكاسب خاصة أو بأي صورة ختالف 
 .القوانُت أو تضر مبصلحة التنظيم

غلب على ادلراجعُت الداخليُت عند إعدادىم للتقرير عن نتائج أعماذلم الكشف عن مجيع احلقائق اجلوىرية  .9
ادلعروفة ذلم، واليت إذا دل يتم الكشف عنها سوؼ تؤدي إذل تقارير مضللة عن العمليات زلل ادلراجعة أو قد 

 . تؤدي إذل التغطية على شلارسات غَت قانونية
غلب على ادلراجعُت الداخليُت السعي دائما وبصفة مستمرة لتحسُت كفاءهتم، فعاليتهم، وجودة  .10

 . اخلدمات اليت يقدموهنا
غلب على ادلراجعُت الداخليُت االلتزاـ بضرورة احلفاظ على ادلعايَت العادلية للتأىيل واألخالؽ والكرامة اليت  .11

.                               يضعها معهد ادلراجعُت الداخلُت
 المراجعة الداخلية للمبيعات   :المبحث الثاني 

دلراجعة الداخلية كأداة من أدوات الرقابة الداخلية، وكوسيلة لدعم كفاءة ادلراجعة اخلارجية ا تعترب 
وباألخص مراجعة وظيفة ادلبيعات حلساسية ىذه الوظيفة بالنسبة للمؤسسات ولكثرة الثغرات وإمكانية وقوع 
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االختالسات، ذلذا ارتأينا إذل دراسة ادلراجعة ذلذا الوظيفة من خالؿ تطرقنا للمراجعة الداخلية دلخزوف البضاعة 
. والتحقق من ادلبيعات ومن مث درسنا ادلراجعة ادلستندية للمبيعات

.           ويف األخَت تناولنا مراجعة مردودات ادلبيعات
 

     المراجعة الداخلية لمخزون البضاعة والتحقق من المبيعات   :المطلب األول 
:   تشتمل ادلراجعة الداخلية للمبيعات ما يلي 

 .ادلراجعة الداخلية دلخزوف البضاعة .1
 . ادلراجعة الداخلية للمبيعات النقدية .2
 . مراجعة ادلبيعات اآلجلة .3
.      يومية ادلبيعات .4

I) - المراجعة الداخلية لمخزون البضاعة :
تدخل البضاعة التامة بإذف دخوؿ، وبتحقيق ادلراجع من وجود رقابة كافية على أذونات الدخوؿ، وأف 
ادلسجل يف بطاقات الصنف كبضاعة داخلة يطابق ما ىو مسجل يف أستاذ ادلخازف وبفحص ادلراجع الداخلي 

:  أذونات الدخوؿ عن فًتة معينة كاآليت 
 .   {1}أف كل أذونات الدخوؿ معتمدة ومعدة إعدادا سليما .1
.    التأكد من أف ادلسجل على بطاقات الصنف ككميات واردة يطابق ما ىو مسجل يف أستاذ ادلخازف .2

ويف حالة صرؼ البضاعة من ادلخزف، فإف ادلراجع الداخلي يتأكد من استنزاؿ الكميات ادلباعة بفحص 
نظاـ االستنزاؿ للبضاعة من ادلخزف، وأهنا سجلت يف تاريخ خروجها وليس ىناؾ تأخَت يف تسجيل العمليات 

.  حبيث يتماشى تسجيل البيع يف الدفاتر ادلالية من دفاتر ادلخازف مع بطاقات الصنف
وعلى ادلراجع أف يتأكد من أف األرصدة بعد اإلضافة واخلصم للكميات يف بطاقات الصنف تتماثل مع 

.  األرصدة يف حسابات ادلخازف وتطابق االختبار ادلادي للكميات عندما يتم اجلرد ادلادي للبضاعة بادلخزف
وحيث أف البضاعة التامة ذلا قيمة بيعية، فال غلب أف يكوف ىناؾ مسموحات ألمُت ادلخزف إال يف أضيق احلدود 
ويف احلاالت االستثنائية، حيث أف طبيعة ادلنتج ال تسمح حبفظ ادلخزوف بدقة كاملة، وإذا اكتشف فروقات بُت 

الرصيد الفعلي والدفًتي فعلى ادلراجع الداخلي أف يفحص طريقة استبداؿ ادلخزوف، وأف تراجع رلموعة فواتَت مع 
.  بطاقات الصنف ودفًت ادلخزف
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إذا كانت بضاعة ترسل كعينات من العمالء بدوف قيمة، فإف على ادلراجع أف يفحص اإلجراء ادلتبع 
إلرساؿ العينات حبيث يتأكد من اعتماد العينات اجملانية بواسطة مسؤوؿ ال يرتبط بادلخازف وال حبساب العمالء 

وىناؾ مستندات داخلية مالئمة ترتبط بتنظيم الدورة ادلستندية ذلذه العملية، وحتمل أرقاما مسلسلة وأف ىناؾ 
.  اعتماد من ادلسؤوؿ عنها

II) - المراجعة الداخلية للمبيعات النقدية:                       
 يتأكد ادلراجع الداخلي من تقسيم العمل بُت القائمُت بالبيع النقدي، حبيث من يقـو بالبيع ال يرتبط 

:  بالنقدية أو بتسليم البضاعة ادلباعة ويفحص ادلراجع ما يلي 
. مديونية من يقـو بالبيع واستنزاؿ ادلبيعات اليت ػلققها من واقع قسائم البيع- أ

.  التحقق الفعلي من السلع اليت ىي يف عهدة البائع- ب
.  مطابقة قسائم البيع ادلتسلسلة لفًتة معينة الواردة يف اخلزينة وإيداعات البنك ذلذه ادلبالغ خالؿ نفس الفًتة- ج
فحص التقييد اليومي بدفًت النقدية للمبيعات طبقا دلستندات البيع النقدي وتطابقها مع ادلبالغ احملصلة يف - د

اخلزينة وادلودعة بالبنك كإيراد للبيع النقدي، ويعُت صور قسائم البيع ادلتسلسلة وكذا ملخص ادلبيعات وتتابعها 
ادلتسلسل يف ىذا ادللخص كما يتأكد من أف القسائم حتمل نفس تاريخ فًتة ملخص ادلبيعات النقدية وأف يتحقق 

.  من تساوي رلموع ادللخصات مع قسائم اإليداع لدى البنك ودفًت النقدية ومن أهنم واقعوف يف فًتة واحدة
III) - مراجعة المبيعات اآلجلة             :

 سبق أف تكلمنا عن ادلبيعات النقدية وطلصص ىنا الكالـ على ادلبيعات اآلجلة يف ادلنشآت الكبَتة اليت 
يكوف هبا إدارة خاصة بادلبيعات تنفذ سياسة ادلنشأة اخلاصة بالبيع وتعمل على توزيع ادلبيعات ومراقبة تنفيذ 

عمليات البيع، وعلى ادلراجع أف يفحص نظاـ ادلبيعات من حيث رسم السياسة العامة للبيع والتنفيذ وحتديد 
األسعار وادلوافقة على اخلصم وادلسموحات ومدة االئتماف، كما غلب عليو دراسة نظاـ ادلراقبة الداخلية للمبيعات 

:  ومدى تنفيذ ىذا النظاـ للمبادئ التالية 
إذا كاف البيع بناءا على طلبات أو عقود، فيخصص دفًت أو دفاتر للطلبات والعقود يسجل فيها مبجرد ورودىا - أ

. وعند تنفيذىا يؤشر أمامها مبا يفيد ذلك مع ختصيص ملفات الصور العود ادلربمة مع العمالء
 

يف حالة البيع اآلجل العادي، وبعد االتفاؽ عليو أف ػلرر أمر صرؼ البضاعة ويرسل إذل أمُت ادلخازف إذف - ب
.  صرؼ من أصل يرسل إذل العميل والصور للتقييد يف دفاتر ادلخازف وحسابات التكاليف
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وبناءا على أمر الصرؼ، تعد فاتورة ادلبيعات اليت يرسل أصلها إذل العميل وترسل صورة منها إذل إدارة - ج
احلاسبات للتقييد الدفًتي وصورة دلراقبة البوابة كأمر خلروج البضاعة ويف حتضَت فاتورة البيع غلب التأكد من 

.  األسعار والكميات وتطابق مع غذف صرؼ البضاعة
غلب أف تكوف ىناؾ رقابة خاصة على ادلبيعات الرأمسالية أي مبيعات األصوؿ اليت تستغٍت عليها ادلنشأة إذ ال - د

.  بد من اعتماد شخص مسؤوؿ عن ىذه ادلبيعات أو رللس اإلدارة يف حالة شركات ادلساعلة
IV) - يومية المبيعات:                    

 يصمم دفًت اليومية ادلبيعات من حيث تقسيم خاناتو حسب ظروؼ ادلنشأة من ناحية أنواع ادلبيعات اليت 
، ختصص فيو عادة لكل نوع من أنواع (حتليلي)تتعامل هبا، وقد تستعمل ادلنشأة دفًتا دلبيعات غَت رلزأ أو رلزأ 

البضاعة اليت تتعامل فيها ادلنشأة أو مبيعات األصوؿ الثابتة، ففي العادة تقيد لدفًت اليومية إذا كانت باألجل أو 
دفاتر النقدية إذا كانت نقدا، إال أف بعض ادلنشآت قد تسجلها يف دفًت ادلبيعات يف خانة خاصة هبا، ويف ىذه 

.          احلالة غلب أف ال ختلط مع ادلبيعات األخرى
ويقيد بدفًت ادلبيعات من واقع صور الفواتَت، وترحل ادلفردات إذل حسابات العمالء، أما رلموع ادلبيعات  

كل فًتة فًتحل عن طريق قيد إمجارل بدفًت اليومية إذل حساب ادلبيعات بدفًت األستاذ العاـ وحساب إمجارل 
للعمالء، وتقييد الفواتَت حسب تسلسلها الرقمي والتارؼلي وحتفظ صور الفواتَت يف ملف خاص للرجوع إليها، كما 

. غلب أف يظهر بدفًت يومية ادلبيعات واإليضاحات الكافية عن البضاعة ادلباعة وبيانات عن العميل وشروط البيع
 
 

  {1} المراجعة المستندية للمبيعات:المطلب الثاني 
:   عند فحص ادلبيعات، يطلع ادلراجع على ادلستندات التالية 

 .صور فواتَت البيع .1
 .العقد أو طلب البضاعة .2
.     الشروط اعتماد البيع باألسعار و .3

 
وتراجع صور الفواتَت مع دفًت يومية ادلبيعات لفًتة أو عدة فًتات، ويقرر ادلراجع فحصو باالطالع على 

األدلة اإلضافية من عقود أو طلبات البضاعة وبتحقيق ادلراجع من أنواع ادلبيعات ادلختلفة قد سجلت حتت 
                                                 

 . 102، ص 2000 الصباف زلمد مسَت عبد اهلل عظيم ىالؿ، األسس العلمية والعملية دلراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، {1}
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خاناهتا اخلاصة بدفًت يومية ادلبيعات، ويف فحصو لصور الفواتَت يتحقق من األسعار والفاتورة ومطابقتها دلا ىو 
زلدد من أسعار البيع من جانب ادلنشأة، ويف حالة عدـ وجود خصم جتاري على الفاتورة، غلب أف يكوف اخلصم 
معتمدا سواء كسياسة خاصة لعميل أو عمالء معينُت، ويف حالة مراجعة مبيعات األصوؿ الثابتة، غلب أف يطلع 

ادلراجع على صور فاتورة البيع وعلى اإلعتماد اخلاص بالبيع ويطلع على العقد وادلراسالت اخلاصة بعمليات البيع، 
وغلب فحص مبيعات الشهر األخَت من السنة بالنسبة للمبيعات اليت دتت وتتبع خروج البضاعة ادلباعة بدفًت 

. البضاعة اخلارجة وحسابات ادلخازف للتأكد من تصديرىا وعدـ إدراجها ضمن بضاعة آخر مدة
 

:   ؼلترب ادلراجع ما يلي :مراجعة الترحيل والعمليات الحسابية 
الًتحيالت من دفًت يومية ادلبيعات إذل احلسابات الشخصية للعمالء بدفًت أستاذ العمالء لنفس العدد اليت - (أ

. روجت مستندا مع مراعاة صحة ترحيل ادلبالغ وأهنا مرحلة إذل العمالء الصحيحة
مبيعات األصوؿ الثابتة وصحة ترحيلها إذل احلسابات اخلاصة هبا مع مراعاة الربح أو اخلسارة الناشئ عن - (ب

. بيع األصوؿ ىذه وطريقة مراجعتو
.  العمليات احلسابية اخلاصة عن مجع ودتزغلات واردة يف صور فواتَت البيع- (ج
. اجلمع الرأسي واألفقي لدفًت يومية ادلبيعات وصحة نقل األرقاـ من صفحة إذل أخرى- (د
 
 

  المراجعة المستندية لمردودات المبيعات :المطلب الثالث 
 يف بعض احلاالت، قد ترد البضاعة إذل ادلنشأة لسبب من األسباب، وىذا ما يتطلب وجود نظاـ لرد 

ادلبيعات سواء من حيث الرقابة الداخلية أو من حيث التقييد احملاسيب، وذلك ألف رد البضاعة ادلباعة قد يكوف 
وسيلة للتالعب، وبتعدد عمليات رد البضاعة ادلباعة ؽلكن ختصيص دفًت يومية مردودات مبيعات يقيد من واقع 

صور اإلشعارات الدائنة اليت ترسلها ادلنشأة للعميل، ويف حاالت أخرى، ؽلثل دفًت مردودات ادلبيعات، تبعا 
:  للتحليالت الظاىرة بدفًت يومية ادلبيعات، وعند فحص مردودات ادلبيعات يقـو ادلراجع باآليت 

 .اختبار صور اإلشعارات الدائنة مع دفًت يومية مردودات ادلبيعات خالؿ مدد سلتلفة .1
اختبار صور اإلشعارات الدائنة مع دفًت البضاعة ادلردودة أو الداخلية ومع بطاقات ادلخازف للتأكد من ورود  .2

 . البضاعة ادلرجعة فعال
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وغلب إجراء ىذا اإلختبار عن الشهر األخَت من السنة ادلالية وأوائل ادلدة اجلديدة، ويهدؼ اكتشاؼ 
التالعب يف ادلبيعات عن طريق تسجيل مبيعات صورية يف هناية السنة ادلالية وعمل قيود مردودات مبيعات ذلا يف 

.  بداية السنة التالية، ويقصد بذلك تضخيم رقم ادلبيعات يف ادلدة القدؽلة ورفع رقم الربح
أما السبب يف اختبار ادلردودات يف هناية ادلدة ادلالية، فهو التأكد من أف البضاعة ادلردودة قد وردت فعال 
إذل ادلخازف، وقيدت قيمتها ضمن اجلرد يف هناية السنة ادلالية، فعدـ إدراج قيمتها من ضمن بضاعة آخر ادلدة فيو 

.  أخطاء جلانب عن الربح
 . إشعار اإلضافة غلب أف يكوف معتمد من مسؤوؿ يف ادلنشأة .3
قد تعوض ادلنشأة العميل عن قيمة البضاعة التالفة ادلردودة، ويتحقق ادلراجع من العقود وادلراسالت  .4

.     وادلستندات إلثبات صحة ىذه العملية
 

   :مراجعة الترحيل والعمليات الحسابية 
:  يقـو ادلراجع باالختبارات اآلتية للتحقيق من الصحة احلسابية باالختبارات اآلتية 

اختبار اجملاميع الرأسية واألفقية يف مردودات ادلبيعات أو دفًت يومية ادلبيعات، وإذا كانت ادلردودات تقيد يف - (أ
.    جانب سلصص من ىذا الدفًت

. اختبار صحة نقل اجملاميع من صفحة إذل صفحة- (ب
. اختبار بعض العمليات احلسابية بفواتَت اإلضافة- (ج
. اختبار الًتحيل إذل احلسابات الشخصية بدفًت أستاذ العمالء- (د
. اختبار ترحيل القيود اإلمجالية إذل دفًت اليومية العامة واحلساب اإلمجارل للعمالء- (ىػ
 

  {1} أهداف وإجراءات التحقق من أرصدة حسابات العمالء:المبحث الثالث 
  

  التأكد من قانونية وجدية أرصدة حسابات العمالء :المطلب األول 
 يتم التأكد من قانونية وجدية أرصدة حسابات العمالء عن طريق الرجوع إذل مجيع الدفاتر والسجالت 

ادلتاحة وأية بيانات داخلية أخرى للتحقق من دقة وسالمة رصيد حساب إمجارل العمالء، ويف ىذه احلالة يتم 

                                                 
 . 247 زلمد مسَت، عبد اهلل عظيم ىالؿ، مرجع سابق، ص {1}
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مطابقة أرصدة ميزاف ادلراجعة لدفًت أستاذ العمالء مع أرصدة احلسابات الشخصية للعمالء، كما تظهر بدفًت 
أستاذ العمالء، وؽلكن أف يتم ذلك عن طريق االختبار عن طريق سحب عينة من رلموع احلسابات للتحقق من 
صحة األرقاـ الواردة لو وبالتارل من الرصيد كما ىو ظاىر دليزاف ادلراجعة، ولغرض التحقق من األرصدة الظاىرة 
بالدفًت دتثل عمالء حقيقيُت، ويتم ذلك عن طريق استخداـ ادلصادقات وتعٍت ادلصادقة احلصوؿ على إقرار من 
:  الطرؼ ادلدين بصحة الرصيد الظاىر بدفاتر ادلنشأة، وىناؾ عدة أنواع من ادلصادقات ادلمكن استخدامها ىي 

مصادقات عمياء                 - (3مصادقات سالبة  - (2مصادقات موجبة  - (1
 

ومن ادلالحظ يف ىذه احلالة أف استخداـ نظاـ ادلصادقات للتحقق من قانونية وجدية أرصدة حسابات 
:  العمالء يتطلب من ادلراجع اخلارجي اختاذ أربع قرارات أساسية، وىي 

 .حتديد نوع ادلصادقات الواجب استخدامها .1
 .جتديد توقيت إرساؿ ادلصادفات إذل العمالء .2
 .حتديد حجم العينة اليت سًتسل إليها ادلصادقات من رلموع حسابات العمالء .3
.       اختيار مفردات العينة أي أمساء العمالء اليت سًتسل إليهم بعد ادلصادقات .4

والشك أف كل قرار من القرارات األربعة السابقة سيؤثر على فاعلية استخدامها نظاـ ادلصادقات ككل يف 
حتقيق ىدؼ االختيار، وسوؼ نتناقش بشيء من التفصيل كل قرار على حدى مع بياف العوامل ادلؤثرة يف كل 

. عامل والعالقة بُت كل قرار والقرار الذي يليو
I) - تحديد نوع المصادقات للمستخدم      

:   أنواع من ادلصادقات، وىي 3 لقد سبق وأف ذكرنا أف ىناؾ 
وىي اليت ترسل إذل العميل وتطلب منو التحقق من صحة الرصيد الوارد : ( اإليجابية)المصادقة الموجبة - (1

هبا ومدى مطابقتو مع الرصيد الظاىر بدفاتره على أف يرسل على ادلصادقة مباشرة إذل ادلراجع موضحا ما إذا كاف 
الرصيد الوارد سليما أو غَت سليم مع إظهار أي مالحظات يراىا ضرورية يف حالة عدـ ادلوافقة على الرصيد الوارد 

.  هبا
 وىي اليت ترسل إذل العميل وتطلب منو الرد على عنواف ادلرجع مباشرة فقط ( :السلبية)المصادقة السالبة - (2

يف حالة عدـ ادلوافقة على الرصيد الوارد هبا، أي أف الرصيد الوارد بادلصادقة، ال يتطابق مع ما ىو ظاىر بدفاتر 
.  العميل
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 وىي اليت ترسل إذل العميل وال يذكر بو الرصيد وتطلب منو الرد على عنواف ادلراجع :المصادقات العمياء - (3
مباشرة بالرصيد كما يظهر بدفاتره، على أف يتوذل ادلراجع بعد ذلك إجراء ادلطابقة بُت الرصيد الوارد يف رد العميل 
على ادلصادقة والرصيد الوارد بدفاتر ادلنشأة زلل ادلراجعة ومن ادلالحظ تعدد أشكاؿ وصيغ ادلصادقات على الرغم 

. من أف أىدافها واحدة تتمثل يف التحقق من قانونية وجدية أرصدة حسابات العمالء اليت ترسل إليهم
 ويتضح من عرض ظلاذج وصيغ تلك ادلصادقات، أف ادلوجبة دتثل قرنية أقوى يف رلاؿ التحقق من جدية 

أما يف . وقانونية أرصدة حسابات العمالء، حيث يستطيع ادلراجع أف يقـو بإجراءات مبتابعة استالـ الرد عليها
حالة ادلصادقات ادلالية، فإف عدـ استالـ الرد من قبل العميل قد يعترب ذلك موافقة على الرصيد الوارد هبا مع أف 

.  العميل قد يكوف أعلل يف الرد عليها، أو دل تصل إليو أصال
 ويف مقابل ذلك، صلد أف ادلصادقات السالبة حتتاج إذل وقت أقل من قبل ادلراجع يف حتقيق اذلدؼ من 

حيث سوؼ يستلم فقط الردود من العمالء يف . {1}(التحقق من جدية أو جدة حسابات العمالء)االختبار 
حالة عدـ ادلوافقة فقط، وىي حاالت والشك أقل بكثَت من حاالت ادلوافقة على الرصيد ومن ناحية أخرى، فإف 

ادلصادقات السالبة ينطوي على تكلفة أقل عن إرساذلا مقارنة باستخداـ ادلصادقات ادلوجبة، شلا يعٍت إمكانية 
.  إرساؿ عدد أكرب منها بنفس التكلفة

 ومن ادلالحظ أف حتديد نوع ادلصادقة ادلستخدمة يرجع إذل قرار ادلراجع ذاتو ويعتمد على الظروؼ احمليطة 
باالعتبار، ومن العوامل اليت يسًتشد هبا ادلراجع يف اختاذ قراره بتفضيل استخداـ ادلصادقات ادلوجبة، ومن ىذه 

:  العوامل ما يلي 
عندما يكوف عدد قليل من حسابات العمالء لو أرصدة كبَتة ودتثل يف رلموعها نسبة كبَتة من رصيد إمجارل  .1

 . العمالء
عندما يعتقد ادلراجع بوجود حسابات صورية العمالء نتيجة ضعف نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبقة أو نتيجة دلا  .2

 . أظهرتو عمليات ادلراجعة يف السنوات السابقة
 . عندما تكوف ىناؾ بعض القواعد التنظيمية واليت تلـز باستخداـ مصادقات موجبة .3
II) - يتمثل القرار الثاين للمراجع واخلاص بصدد استخداـ نظاـ ادلصادقات، :توقيت إرسال المصادقات 

ويواجو ادلراجع يف ىذه احلالة أحد بديلُت أوذلما إرساؿ ادلصادقات تاريخ هناية السنة ادلالية أو يف تاريخ قريب منو 
.  للغاية، وثانيهما إرساؿ ادلصادقة يف تاريخ سابق على تاريخ هناية السنة ادلالية

                                                 
 .   255، ص نفس ادلرجع السابق- 1
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 إف استخداـ نظاـ ادلصادقات ػلقق أكثر فائدة متوقعة إذا أرسلت ادلصادقة يف موعد قريب جدا من 
تاريخ انتهاء السنة ادلالية، ولكن من ناحية أخرى صلد أنو لغرض اإلنتهاء من عملية ادلراجعة يف وقت مالئم قمنا 

، ويعترب ىذا (ادليزانية العمومية)بإرساؿ ادلصادقة يف موعد سابق بوقت كاؼ على تاريخ إعداد قائمة ادلركز ادلارل 
اإلجراء مقبوال إذا كاف نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق مناسبا، ويقدـ الضماف الكايف على أف ادلبيعات وادلتحصالت 

النقدية من العمالء وأية عمليات أخرى مؤثرة على حسابات العمالء يتم إثباهتا دفًتيات بطريقة سليمة خالؿ 
. الفًتة ما بُت تاريخ إرساؿ ادلصادقة وتاريخ هناية السنة ادلالية

 ومن العوامل األخرى، يتعُت على ادلراجع أخذىا يف احلسباف عند اختاذ فرار توقيت إرساؿ ادلصادقات ىو 
مدى األعلية النسبية حلسابات العمالء ولذلك مدى احتماالت تعرض ادلراجع للمساءلة عند إفالس بعض 

ومن ناحية أخرى، إذا كاف قرار ادلراجعة ىو توقيت إرساؿ ادلصادقات يف موعد سابق على تاريخ هناية . العمالء
السنة ادلالية، فمن الضروري اختبار وفحص العمليات اليت حتدث بُت تاريخ إرساؿ ادلصادقة وتاريخ هناية السنة 

ادلالية من خالؿ الرجوع إذل ادلستندات الداخلية والدالة على تلك العمليات، مثل صور فواتَت البيع، ومستندات 
.  الشحن وصور إيصاالت ادلتحصالت النقدية من العمالء

 ويعٍت ىذا القرار حتديد ذلك اجلزء من احلسابات العمالء والذي سًتسل إليو ادلصادقات، :تحديد حجم العينة 
.  حيث أف أسلوب ادلراجعة اإلختبارية ىو الذي ؽليز ادلمارسة ادلهنية يف وقتنا احلاضر كما سبق وأف أوضحنا
 وىناؾ رلموعة من العوامل واالعتبارات اليت تؤثر على قرار ادلراجع بعد حتديد عدة ادلصادقات اليت سوؼ 

:  {1}ترسل ومتمثل ىذه االعتبارات فيما يلي
األعلية النسبية إلمجارل نسب العمالء بالنسبة إلمجارل حجم العينة، فكلما زادت األعلية النسبية حلسابات  .1

 . العمالء، كلما زاد حجم العينة احملدد، والذي ؽلثل رلل الفحص
 .عدد حسابات العمالء .2
درجة تشتت أرصدة حسابات العمالء، فإذا كانت درجة التشتت منخفضة مبا يعٍت أف كل األرصدة  .3

حسابات العمالء تقًتب من حيث القيمة، فإف حجم العينة يكوف صغَتا، ولكن إذا حدث العكس وارتفعت 
درجة التشتت مبا يعٍت التفاوت الكبَت بُت أرصدة حسابات العمالء، كلما زادت احلاجة إذل فحص عدد كبَت 

 . من حسابات العمالء
 .نتائج دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بصفة عامة ونظاـ الرقابة الداخلية حلساب العمالء بصفة خاصة .4
 . نتائج اختبارات التحقق من أرصدة حسابات العمالء يف السنوات السابقة .5
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 . احتماالت إشهار إفالس العميل ادلخاطر ادلشاهبة لو .6
نوع ادلصادقة ادلستخدمة، ففي حالة استخداـ ادلصادقات السالبة، سنجد عدد ادلصادقات ادلرسلة ستكوف  .7

.                    أكرب شلا لو استخدمت ادلصادقات ادلوجبة
 

        : اختيار مفردات العينة التي ستخضع للفحص 
سيكوف مفيدا مع أي نظاـ للمصادقات ومن األمور ادلالئمة أف يتم " الطبقية" من ادلالحظ أف استخداـ 

حتديد الطبقات وفقا لكل من مقدار الرصيد وعمر الرصيد، ويتخذ ذلك كأساس الختيار احلسابات اليت 
وعادة ما ؼلتار ادلراجع اخلارجي مجيع احلسابات اليت يزيد رصيدىا . ستخضع لعملية التحقيق وإرساؿ ادلصادقات

.  عن رقم معُت على أف يتم بعد ذلك اختيار عشوائي لبقية احلسابات
 وما نود اإلشارة إذل نقطة ىامة، وىي ضرورة احملافظة على استغالؿ ادلراجع اخلارجي الكامل عند اختيار 

مفردات العينة، فإذا تدخلت إدارة الشركة يف حتديد حسابات العمالء الواجب أف تشملهم العينة واليت سًتسل 
ذلم ادلصادقات، أو تدخلت يف استبعاد بعض حسابات العمالء، حبيث ال تشملهم عملية التحقق من إرساؿ 

ادلصادقات، فإف ذلك سيلحق الضرر مبعيار استغالؿ ادلراجع إذل حد كبَت، ومن ناحية أخرى، إذا كانت األعلية 
النسبية حلسابات العمالء اليت رفضت الشركة أف ترسل إليهم مصادقات مرتفعة، يتعُت على ادلراجع اخلارجي أف 

يوضح ذلك يف تقريره النهائي عن عملية ادلراجعة، أما إذا كانت األعلية النسبية لذلك احلساب ادلنخفضة فقد 
يتغاضى ادلراجع عن التدخل، وػلاوؿ التحقق من أرصدة ىذه احلسابات بوسائل أخرى، خالؼ إرساؿ 

ادلصادقات، ونود اإلشارة إذل رلموعة من االعتبارات الواجب مراعاهتا لضماف فعالية استخداـ نظاـ ادلصادقات، 
 :                        {1}ومن أىم ىذه االعتبارات

أف تتم ادلصادقات من إدارة الشركة، وحتت إشراؼ دقيق من ادلراجع اخلارجي إذل أف يتم تسليمها إذل مكتب  .1
 . الربيد

أف يتأكد ادلراجع من إرساؿ ادلصادقات إذل كل مفردات العينة اليت مت حتديدىا واختيارىا وذلك من خالؿ  .2
 . إعداد كشف بأمساء وعناوين حسابات العمالء القائمة يف تاريخ هناية السنة ادلالية

ضرورة فحص ادلصادقات اليت ترد إذل عنواف ادلراجع لعدـ االستالـ عن طريق العميل مباشرة والفحص ىنا  .3
 . لغرض معرفة األسباب وراء ردىا، فقد يكوف نتيجة انتقاؿ العميل إذل عنواف آخر دوف إبالغ الشركة
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إثبات مجيع الردود اليت تصل من العمالء على عنواف ادلراجع يف كشف خاص مع حتديد طبيعة الرد بادلوافقة  .4
 .أو عدـ ادلوافقة

متابعة أسباب عدـ ادلوافقة مع إدارة الشركة وإجراء التسويات اليت تكوف ضرورية واالتصاؿ بالعمل إذا ألـز  .5
 .              األمر

يف حالة استخداـ ادلصادقات ادلوجبة، ودل يصل رد من العميل عليها، فيمكن للمراجع أف يطلب إرساؿ  .6
 . مصادقة ثانية ورمبا مصادقة ثالثة كذلك

من األفضل إرساؿ مصادقات سالبة إذل العمالء ذوي األرصدة الصغَتة، إرساؿ مصادقات موجبة إذل  .7
حالة عدد حساباهتا فهي دتثل اجلزء األكرب من " الثانية"العمالء ذوي األرصدة الكبَتة، حيث أف الفئة 

 .إمجارل قيمة حسابات العمالء
 

  تحديد مدى إمكانية تحصيل هذه الديون :المطلب الثاني 
 صلد أف احلصوؿ على مصادقة من العميل ال حتمل أي برىاف على سداد ىذا ادلبلغ، وؽلثل ىذا اذلدؼ ما 

، وكقاعدة عامة فإنو كلما زادت الفًتة اليت يظل فيها احلساب بغَت سداد، "حتديد عمر الرصيد"يطلق عليو 
اطلفضت إمكانية حتصيلو، وػلدد ادلراجع اخلارجي أو إدارة ادلنشأة أو كالعلا طريقة حتديد عمر الرصيد، إما على 

. أساس شهر البيع أو على أساس الوارد أوال أو الصادرة أوال، وإما على أساس الفاتورة وما سدد منها
الديوف ) ومن ىنا يتضح أف عمر الرصيد لو تأثَت مباشر على درجة اخلسارة ادلتوقعة من عدـ التحصل 

، ولقد قامت بعض الشركات بإعداد جداوؿ البياف اخلسارة الناشئة من عدـ التحصيل لكل (ادلشكوؾ يف حتصيلها
رصيد، وذلك بعد توزيع األرصدة حسب عمر كل منها، حبيث نالحظ أنو كلما زاد عمر الدين زادت اخلسارة من 
عدـ التحصيل ونورد فيما يلي إحدى ىذه احملاوالت، اإلرشاد هبا إظهار مدى العالقة بُت عمر الرصيد واخلسارة 

.  ادلتوقعة من عمر التحصيل مع مراعاة عدـ االلتزاـ مبا ورد هبا أعلى أي مشروع من ادلشروعات األخرى
 وإلبراز أعلية ىذا اذلدؼ وبياف األىداؼ األخرى للتحقق من أرصدة حسابات العمالء، نورد فيما يلي 

.  بعض الكتابات اليت تناولت أىداؼ وإجراءات التحقق من أرصدة حسابات العمالء
 :حلقة ذكر البعض  ▪
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أف التحقق من حسابات العمالء يتكوف أساسا من فحص واختبار السجالت ادلوجودة بوساطة الوسائل 
.           {1}ادلتاحة وإذل ادلدى الذي يرى أنو ضروري لتكوين أي من األمور التالية

 . (احلساب وادلبلغ)صحة وجدية الديوف  .1
 .إمكانية حتصيل الديوف .2
 .مالئمة ادلخصص ادلكوف دلقابلة اخلسارة احملتملة من حتصيل الديوف .3
 .    العرض ادلالئم يف ادليزانية العمومية .4

وبالنسبة للعنصر األوؿ، يتم التأكد من ذلك عن طريق فحص السجالت وادلستندات ادلؤيدة ذلا 
واالتصاؿ ادلباشر بالعمالء، وفيما يتعلق بالعنصرين الثاين والثالث فيتم عن طريق حتليل احلسابات وادلناقشات مع 

.  اإلدارة، أما العنصر األخَت فينبغي تلخيص حسابات العمالء يف فئات إحصائية ذات معٌت
أما ما ىو ملموس، فقد يربز أىدؼ التحقق من العمالء يف شكل برنامج مقًتح لعملية مراجعة 

حسابات العمالء، ويتكوف ىذا الربنامج من عدة إجراءات ومن الضروري إتباعها لغرض فحص حسابات 
}العمالء، ومن ىذه اإلجراءات

1
}               : 

 .مقارنة ميزانية ادلراجعة لدفًت أستاذ العمالء ومع رصيد حساب مراقبة العمالء .1
إغلاد عمر الرصيد حلسابات العمالء، ويشمل ذلك حتليل حسابات العميل لتحديد مدى إمكانية التحصيل  .2

أو عدـ التحصيل، ولتحديد مدى كفاءة إدارة التحصيل واالئتماف، ومن ناحية أخرى، فإف حتديد عمر 
 .الرصيد يساعد يف حتديد قيمة سلصص الديوف ادلشكوؾ يف ختصيصها

التحقق من حسابات العمالء عن طريق زلور األرصدة ومدى فاعلية الرقابة الداخلية وإرساؿ ادلصادقات إذل  .3
 . العمالء

 . مراجعة عمليات ادلردودات وادلسموحات واألسعار الدائنة ادلرتبطة هبا .4
 . فحص عمليات ادلتحصالت بعمالت أجنبية .5
 . فصل حسابات غَت التجاريُت ادلديرين وادلساعلُت يف حسابات العمالء .6
 .حتديد احلسابات ادلرىونة .7
 . التأكد من مدى كفاية سلصص الديوف ادلشكوؾ فيها .8
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التحقق من مدى سالمة دتثيل العلماء يف القوائم ادلالية، أما كوىلر فقد جدد أىداؼ فحص حسابات العلماء  .9
 :                  يف اآليت 

 
 .حتديد أصل وخصائص وتبويب ادلبالغ اليت تعترب حسابات عالء .1
 .حتديد ما إذا كاف ىناؾ بعض احلسابات مت رىنها أو بيعها .2
تكوين رأي عن إمكانية حتصيل العمالء ومالئمة أي سلصص مت تكوينو دلقابلة الديوف ادلشكوؾ يف  .3

.        حتصيلها
:  ولقد خلص ميجز األىداؼ الرئيسية فيما يتعلق بفحص حسابات العمالء يف اآليت 

 . حتديد مدى مالءمة نظاـ الرقابة الداخلية- 
 . تكوين رأي عن صحة وجدية الديوف     - 
 .حتديد القيمة احملققة تقريبا من العمالء     - 
إظهار آية أخطاء واختناقات يف العمليات احلسابية ادلتعلقة بالعمالء وختلص شلا سبق إذل أف      - 

 : أىداؼ التحقق من حسابات العمالء، كما مت دراستها يف ىذا الفصل تتمثل فيما يلي 
 .   التحقق من صحة األرقاـ الظاىرة يف القوائم ادلالية .1
 .التأكد من قانونية وجدية أرصدة حسابات العمالء .2
.         حتديد مدى إمكانية ىذه الديوف .3

أما فيما يتعلق بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ادلتعلقة حبسابات العمالء فال ؽلثل ىدفا من أىداؼ 
التحقق ولكنو أداة تساعد مراقب احلسابات يف حتديد نطاؽ الفحص وضلن نرى ضرورة إضافة ىدؼ جديد إذل 

األىداؼ السابقة للتحقق من حسابات العلماء، وىو التحقق من كفاءة اإلدارة يف استخداـ ادلوارد ادلتاحة 
للمشروع عن طريق االستثمار يف ىذا األصل، وتربز أعلية ذا اذلدؼ يف مجهورية مصر العربية يف شركات القطاع 

.         {1}العاـ بصفة خاصة ويتعُت على مراقب احلسابات القياـ مبجموعة من اإلجراءات لتحقيق ىذا اذلدؼ
 . حتديد عمر كل حساب من حسابات العلماء .1
إغلاد االرتباط بُت أرصدة حساب العلماء وقيمة الديوف ادلشكوؾ فيها ادلرتبطة هبا عدد من السنوات مع  .2

 . استخداـ داللة ىذا االرتباط يف احلكم على كفاءة إدارة ادلشروع
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استخداـ بعض أدوات التحليل ادلارل للتدليل على مدى كفاءة اإلدارة ادلختلفة ادلرتبطة بالعلماء مثل إدارة  .3
.            البيع وإدارة التحصيل وخاصة بعد أف نص النظاـ احملاسيب ادلوحد على رلموعة ىذه األدوات

ومن ادلالحظة أف اذلدؼ اجلديد للتحقق من حسابات العلماء دل يلق االىتماـ الكايف حىت اآلف من 
إدارات مراقبة احلسابات أو اجلهاز ادلركزي للمحاسبات، ومن مث فيجب التأكيد باستمرار على أف طبيعة شركات 

القطاع العاـ استلزمت جوىريا يف الدور الذي يقـو بو مراقب احلسابات وبالتارل يف ادلهاـ ادللقاة على عاتقو، 
. واألىداؼ اليت يسعى إذل حتقيقها

وباستعراض التشريعات اليت صدرت لتنظيم مهنة ادلراجعة يف مجهورية مصر العربية، يتضح أهنا دل تتناوؿ 
.  أية إشارة لألىداؼ اجلديدة دلراقبة احلسابات بصدر التحقق من عناصر ادلركز ادلارل

ولقد عاجل النظاـ احملاسيب ادلوحد ىذا القصور عندما نص يف اجلزء الثاين على بعض القواعد واألسس اليت 
تشَت إذل حدوث حتوؿ ىاـ يف أىداؼ التحقق من العلماء، فلقد تضمن النظاـ احملاسيب ادلوحد إشارة إذل 

األىداؼ اجلديدة للتحقق من العلماء مع وضع أسس للرقابة الداخلية السليمة بالنسبة ذلذا العنصر من عناصر 
 :  {1}األصوؿ، ويتضح ذلك من اآليت

يف اجلزء اخلاص بأسس وقواعد الرقابة احلالية، نص النظاـ على ضرورة أف تعد اإلدارة ادلالية للمشروع يف هناية  .1
 .كل شهر كسوؽ تفصيلية حبركة أرصدة احلسابات والدفاتر األستاذ ادلساعد

 : وفيما يتعلق بقواعد الرقابة ادلالية ،فقد نص النظاـ يف اجلزء اخلاص بأسس الرقابة على ادلبيعات على ما يلي  .2
دراسة ادلركز ادلارل للعمالء ومسعتهم يف اجلهة اليت يزاولوف فيها نشاطهم عند البيع اآلجل ذلم، ويتعُت أخذ - أ

الضمانات الكافية حبصوؿ الوحدة على مستحقاهتا، وتضع اإلدارة التجارية نظاما جلميع ادلعلومات عن ادلتعاملُت 
مع الوحدة، ودتسك لكل عميل بطاقة تثبت فيها كل ىذه البيانات وكل تغَت يطرأ عليها، وجتدد اإلستعالمات 

.         عن كل عميل دوريا
. تعلن أسعار البيع احملددة وتعد قوائم هبذه األسعار- ب
لرئيس رللس اإلدارة، وبناءا على طلب ادلدير ادلارل أف غليز منح أي خصم بنسب حتدد دوريا، وال غلوز منح - ج

أو خصم بنسب حتدد دوريا، وال غلوز منح أي خصم إال يف حدود اللوائح، ويف ىذه احلالة يتم اخلصم مبعرفة 
.  رئيس رللس اإلدارة بناء على عرض ادلدير ادلارل

.  تضع إدارة البيع الشروط العامة واخلاصة اليت تنظم عملية البيع- د

                                                 
 .266 زلمد مسَت الصباف، عبد اهلل عظيم ىالؿ، مرجع سبق ذكره، ص {1}
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تضع إدارة البيع مواصفات لألصناؼ اليت تنجز فيها الوحدة طبقا ألصوؿ الصناعة وتعد ذلك كتابيا، وغلري - ىػ
.  تعديلو حسب تطور نشاط الوحدة

ال غلوز أف يقدـ للعمالء بدوف مقابل عينات من األصناؼ اليت تنجز فيها الوحدة للتجربة واالختيار اآلين - و
. حدود العرؼ التجاري وفقا دلا تقتضي بو األحلة من إجراءات تكفل سالمة التصرفات من ىذه العينات

حتدد العموالت بقرار من رللس اإلدارة بناءا على عرض ادلدير التجاري ألصناؼ ادلبيعات اليت ختضع لنظاـ - ي
.  العمولة، وكيفية صرفها، ومن تصرؼ إليو

تصدر إدارة البيع كافة ادلستندات ادلتعلقة بادلبيعات ودتسك السجالت الالزمة لتسجيل حركتها وكذلك - ط
 .بطاقات العمالء، وتتم ادلطابقة الدورية مع حسابات الرقابة باإلدارة ادلالية

يتوذل مدير البيع تقسيم السوؽ إذل مناطق، كما ػلدد لكل من موظفيو ادلختصُت مبنطقة عملو ويبُت لو - ف
.                      سلطتو دوف إخالؿ باللوائح
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  :خالصــــــــة 

، وادلراجعة ىي فحص انتقادي   من خالؿ ما تقدـ من الدراسة، نستنتج أف ادلراجعة ليست وليدة اليـو

يسمح بتدقيق ادلعلومات ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة، واحلكم على العمليات اليت قامت هبا، وىي رلدت ونشأت 

من أجل حتقيق مجلة من األىداؼ، أعلها حتقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع، وتقـو على رلموعة من القروض وادلعايَت 

.  حتدد مسارىا ونطاؽ عملها

 

 كما أف ىناؾ ثالث أىداؼ أساسية غلب أف تتحقق من خالؿ مراجعة دور ادلبيعات، وىي أف كل 

ادلنتجات ادلرسلة دتت فوترهتا وتسجيلها، وأف كل ادلبالغ ادلفوترة ىي مبالغ حقيقية قابلة للقبض والتحصيل، مبا يف 

.  ذلك األوراؽ التجارية الناجتة عنها واألرصدة القدؽلة، وأف كل قبض أو حتصيل سجل كما غلب
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 :يقذيت انفصم

 بعد تطرقنا إلى الجانب النظري من موضوع الدارسة، نتساءل عن كٌفٌة قٌام 

. المراجع الداخلً بعمله فً المإسسة

- فرع المضخات– ومن أجل اإلجابة عن هذا التساإل ،قمنا باتخاذ مإسسة بوفال 

مجال للدراسة التطبٌقٌة، وذلك بالتطرق إلى دراسة نظام الرقابة الداخلٌة والمراجعة لدورة 

. المبٌعات
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 نًحت عن يؤسست بوفال :انًبحث األول 

 واجهت الدولة الجزائرٌة بعد االستقالل مشاكل كثٌرة فً تحقٌق التنمٌة والنهوض 

بمختلف قطاعاتها، نظرا لما خلفه االستعمار من أثار سلبٌة على منشآتها وهٌكلها، مما نتج 

عنها صعوبة فً التسٌٌر، لهذا لجؤت الدولة إلى البحث عن السبل المناسبة للخروج من 

أزمتها، وكان انتهاجها للنظام االشتراكً فً تسٌٌر مختلف هٌاكلها أحد هذه السبل، حٌث 

كان ٌهدف هذا النظام إلى إنشاء مناطق صناعٌة جدٌدة والتً استفادت منها كل والٌات 

الوطن، بما فٌها والٌة المدٌة، حٌث تقرر إنشاء منطقة صناعٌة بها وهذا ببلدٌة البرواقٌة 

، ومن بٌن المنشآت التً ظهرت فً هذه المنطقة المإسسة العمومٌة االقتصادٌة 1969سنة 

.               SPAبوفال،شرطة ذات أسهم 

 

  َبذة تاريخيت عٍ انًؤسست :انًطهب األول 

، كانت تسمى 1975 نشؤة مإسسة بوفال بموجب التسٌٌر االشتراكً للمإسسات سنة 
 صدر 1983، وفً (SONACOME)آنذاك المإسسة الوطنٌة للصناعات المٌكانٌكٌة 

، المتضمن إعادة هٌكلة المإسسة الوطنٌة 1983 جانفً 01 المإرخ فً 01/83المرسوم 
، والتً أوكلت لها مهمة إنتاج عتاد الري، وذلك فً إطار (ENPMH)إلنتاج عتاد الري 

المخطط الوطنً للتنمٌة االقتصادٌة، وبعد استقاللٌة المإسسات واإلصالحات والتحوالت 
االقتصادٌة، وبعد استقاللٌة المإسسات واإلصالحات والتحوالت االقتصادٌة التً قامت بها 

 مإسسة عمومٌة اقتصادٌة شركة ذات أسهم 1997الدولة الجزائرٌة، أصبحت فً سنة 
 دج تحت اسم مإسسة مضخات 1.200.000.000.00برأسمال اجتماعً ٌقدر بـ 

، تابعة للشركة القابضة 1997 أوت 05، وذلك فً (POVAL)وصمامات الجزائر 

المٌكانٌكٌة، هً مقسمة إلى ستة وحدات إنتاجٌة متخصصة تساهم بطرٌقة مباشرة فً تنمٌة 
االقتصاد الوطنً وخاصة فً مجاالت الري والمحروقات، وهً الٌوم مإسسة مستقلة ذاتٌا 

.                    فً تسٌٌر شإونها الداخلٌة والخارجٌة، لكنها ال تزال تابعة للقطاع العام أي ملك للدولة
  تعزيف يؤسست بىفال:انًطهب انثاَي 

دج 1.200.000.000رأسمالهاSPA بوفال هً مإسسة عمومٌة اقتصادٌة ذات أسهم

تختص فً إنتاج عتاد الري، تقع بالمنطقة الصناعٌة بالبرواقٌة والٌة المدٌة، مقرها 

المركزي بالروٌبة بالجزائر العاصمة، تقوم هذه المإسسة بعدة أنشطة فً مجال الري 

والمحروقات، بحٌث أنها تنتج المضخات والصمامات بمختلف أنواعها وأشكالها، ولها 

ورشات خاصة بصٌانة العتاد ووحدات تقوم بتحوٌل المواد األولٌة إلى منتجات توزع على 

األسواق الداخلٌة والخارجٌة، أي أنها تسوق على مختلف والٌات الوطن، وتصدر إلى 

.  الخ...إٌطالٌا، السنغال، العراق،: الخارج على مجموعة من الدول مثل 

:   وتضمن مإسسة بوفال ستة وحدات إنتاجٌة هً 

 . وحدة الصمامات البرواقٌة ▪

 .وحدة المسبك البرواقٌة ▪

 .وحدة المضخات البرواقٌة ▪
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 .وحدة الصٌانة البرواقٌة ▪

 .وحدة المضخات الروٌبة ▪

 .وحدة المضخات براقً ▪

.      باإلضافة إلى المدٌرٌة العامة بالجزائر العاصمة ▪
 

  أهذاف انًؤسست ووظائفها :انًطهب انثانث 

 إن مإسسة بوفال إحدى المإسسات المساهمة فً تنمٌة االقتصاد الوطنً، وذلك 

:      بتحقٌقها لعدة أهداف وكذا قٌامها بعدة وظائف التً ٌمكن تلخصٌها فٌما ٌلً 

  األهداف :أوال 

:   تهدف المإسسة إلى تحقٌق اآلتً 

تلبٌة متطلبات السوق الوطنٌة والدولٌة بمختلف منتجاتها التً تستعمل فً الري  .1

 . باعتبارها قطاع هام فً االقتصاد العالمً والوطنً

المساهمة فً قطاع المحروقات وتزوٌده بالمنتجات التً ٌحتاجها، حٌث أنه من بٌن  .2

 .      منتجات المإسسة ما ٌستخدم لذلك، إذا هً تساهم فً الصناعات البترولٌة أٌضا

تغطٌة السوق الداخلٌة فً مختلف المنتوجات التً تلبً متطلبات القطاعات، ومحاولة  .3

.    التخلص من االعتماد على الخارج

           وظائف المؤسسة  :ثانيا 

 من تعرٌف المإسسة نستنتج أن وظٌفتها الرئٌسٌة من العملٌة اإلنتاجٌة، فهً تقوم 

بتحوٌل المدخالت من شكل إلى آخر، والمتمثلة فً المنتجات النهائٌة الموجهة للبٌع، وهً 

. اإلنتاج حسب الطلب، واإلنتاج الدائم: تعتمد على طرٌقتٌن فً اإلنتاج، هما 

 فهً تنتج بالطرٌقة األولى المنتوجات التً لٌس علٌها طلب كثٌر، أما الثانٌة فتنتهجها 

فً المنتوجات المطلوبة بكثرة، أو ٌتم التعرف على الطلب الدائم من خالل الدراسات التً 

.  ٌقوم بها مسٌرو المإسسة، باإلضافة إلى خبرتهم المكتسبة فً هذه المنتجات

 كما أن من وظائف المإسسة، القٌام ببعض الدراسات التً تخص أذواق المستهلكٌن 

وذلك عبر مصالحها المختصة بدراسة السوق ومتطلباته، إضافة على ذلك، فإن تقوم بجمٌع 

الشراء، التخزٌن، اإلنتاج، : الوظائف األخرى التً تعتمدها المإسسة الصناعٌة، وتتمثل فً 

.                   التوزٌع

 

     انهيكم انتُظيًي وتحهيهه    :انًطهب انزابع 

 ٌختلف المخطط التنظٌمً للمإسسة حسب طبٌعة نشاطها، حجمها، ظروفها الداخلٌة 

.       ودرجة التخصص الالزمة لها، وكذا القدورات اإلنسانٌة التً تحتاجها

 

الهيكل التنظيمي  : أوال 

.  المخطط الموالً ٌبٌن الهٌكل التنظٌمً لمإسسة بوفال
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   الهيكل التنظيمي لمؤسسة بوفال ( :02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

.  وثائق مقدمة من طرف الوحدة: المصدر 

 

 تحليل الهيكل التنظيمي  :ثانيا 

: المديرية العامة - (1

مركزها الجزائر العاصمة، وهً التً تتحكم فً وحدات المإسسة والرقابة علٌها 

.  واتخاذ القرارات الخاصة بها

: وحدة إنتاج المضخات - (2

للمإسسة ثالثة فروع إلنتاج المضخات، وتعتبر كل وحدة من والوحدات الثالثة 

مستقلة ذاتٌا ومالٌا فً تسٌٌر شإونها الداخلٌة والخارجٌة، فقد كان هذا التقسٌم بهدف تغطٌة 

.  السوق الوطنٌة واألجنبٌة، كما ٌهدف إلى تقرٌب المستهلك من المإسسة

      :وحدة الصمامات البرواقية - (3

 تختص هذه الوحدة فً إنتاج الصمامات بمختلف أنواعها وأحجامها، وتعتمد فً 

.  شراء المواد األولٌة على وحدة المسبك، وكذا اعتمادها على السوق الخارجٌة والمحلٌة

     :وحدة الصيانة بالبرواقية - (4

.   تهتم هذه الوحدة بصٌانة اآلالت والمعدات الثابتة والمتحركة الموجودة بالمإسسة

  :وحدة المسبك البرواقية - (5

 تهتم هذه الوحدة بتحوٌل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة وأخرى تامة 

الصنع، وتعتمد هذه الوحدة فً توزٌع منتجاتها على البٌع المباشر لوحدات المإسسة أو إلى 

.     السوق الخارجٌة، كما أن لها هٌكل إداري خاص بها واستقاللٌة التسٌٌر

 دراست وحذة انًضخاث  :انًبحث انثاني 

 وحدة المضخات هً وحدة تابعة لمإسسة بوفال، مختصة فً إنتاج أنواع مختلفة من 

المضخات، تمول بها األسواق المحلٌة، ولها مكانتها االقتصادٌة، وللتعرف أكثر على هذه 

:         الوحدة، سنتعرض من خالل هذا المبحث إلى ثالثة مطالب نبرز فٌها ما ٌلً 

 

. التعرٌف بوحدة المضخات: أوال 

 انًذيزيت انعايت بانجزائز انعاصًت 

وحذة انصيانت 

 انبرواقيت

وحذة إنتاج 

انًضخاث 

 براقي 

وحذة انًسبك 

 انبرواقيت

وحذة إنتاج 

انصًاياث 

 انبرواقيت

وحذة إنتاج 

يضخاث 

 انرويبت

وحذة إنتاج 

يضخاث 

 انبرواقيت 
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.  الهٌكل التنظٌمً للوحدة وتحلٌله:ثانيا 

.     دور الوحدة فً التنمٌة االقتصادٌة وأهدافها:ثالثا 

 

  انتعزيف بىحذة انًضخاث :انًطهب األول 

 وحدة المضخات من أكبر وأهم وحدات المإسسة األم بوفال، حٌث تحتوي على قدرة 

 مضخة سنوٌا، والتً تعمل على إعطاء منتوج ذو نوعٌة جٌدة وذلك 30000إنتاجٌة تقدر بـ 

بإتباع مقاٌٌس عالمٌة، وٌتنوع هذا األخٌر من مضخات أفقٌة، مضخات وحدٌة الخالٌا، 

.  مضخات متعددة الخالٌا، مضخات غاطسة

 

 كما تعتبر هذه الوحدة من الوحدات المحققة للربح األكبر فً المإسسة، حٌث لها 

 عامل مقسمٌن حسب 350 وكٌل معتمد على المستوى الوطنً، وتضم الوحدة حوالً 100

. إطارات سامٌة، اإلطارات، رإساء المصالح، عمال عادٌون: الهرم اإلداري كاآلتً 

 

 تتكون هذه الوحدة من ثمانٌة دوائر فً تسٌٌرها، حٌث تخص كل دائرة جزء من 

 عامل مسخرٌن لعملٌة المراقبة 120تسٌٌرها تخضع لنظام مراقبة دقٌق، وذلك بتوفٌر 

. ومنتشرٌن فً مختلف المصالح وتابعٌن لمصلحة اإلعالم اآللً والرقابة الموجودة بالوحدة
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  الهيكل التنظيمي لوحدة المضخات( :03)الشكل رقم 

   وثائق مقدمة من طرف الوحدة  :المصدر

 انــــًــذيــــــــز

يصهحت اإلعالو اآلني 

 وانرقابت 

 يكتب يحايي انشركت  
 سكرتاريت  

دائرة انذراست 

 وانتطوير 

دائرة انًحاسبت 

 وانًانيت 
يصهحت  دائرة انتجاريت 

 انًشترياث 

دائرة تسيير 

 انًستخذيين 

دائرة  

 االستغالل 

دائرة 

  انصيانت 

يصهحت انًحاسبت 
 انعايت 

يصهحت انًحاسبت 
 انتحهيهيت 

سـعــر  تسٌٌر المخزونـــات
 الـتكلـفـة 

تسٌٌر 
 االستمارات
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 تحليل الهيكل التنظيمي لوحدة المضخات  :ثانيا 

 

تسٌٌر :  باعتباره قائد الهرم التنظٌمً، فإن مهام مدٌر الوحدة تتحدد كاآلتً :المدير - (1

عامة المشارٌع الخاصة بالوحدة، وكذا التفاوض من أجل الحصول على أكبر العقود 

.  والصفقات واتخاذ القرارات الخاصة بالوحدة إلى جانب بعض المهام األخرى

 مكتب السكرتارٌة ٌعد وسٌلة اتصال بٌن دوائر الوحدة والمدٌرٌة العامة  :السكرتارية - (2

.        للوحدة، كما ٌعمل على خلق أكثر تنظٌم وكذا تسهٌل عمل المدٌر

ٌعمل على حل مشاكل المإسسة ذات الطابع القانونً والدفاع عنها  :محامي الشركة - (3

. أمام القضاء وحماٌة مصالحها

 تكمن هذه الوظٌفة فً القٌام بدراسات حول المنتوج تلك :دائرة الدراسات والتطوير - (4

التً تتعلق بؤذواق المستهلكٌن والسوق، كما أنها تبحث دوما فً تطوٌر المضخات سواء من 

. ناحٌة الشكل أو الحجم

 تقوم هذه بدور الوسٌط بٌن الوحدة والمحٌط الخارجً، فتكمن مهمتها :دائرة التجارية - (5

.  فً تسوٌق المنتجات التامة الصنع إلى مختلف األسواق

 ٌتم على مستوى هذه المصلحة إعداد كافة الطلبٌات الوحدة من :مصلحة المشتريات - (6

.  مشترٌات، حٌث تظهر فً مقدمتها المواد األولٌة

 تشرف هذه الدائرة على مجموعة من الموظفٌن، حٌث ٌقومون :دائرة المستخدمين - (7

بتسٌٌر مختلف مستوٌات المستخدمٌن وتحلٌل ودراسة مشاكلهم، كما تقوم الدائرة بمتابعة 

أداء العمال وتحدٌد نقاط الضعف والقوة وإعداد بطاقة األجر، تسجٌل غٌابات العمال، كما 

.  أنها تدرس احتٌاجات الخدمة فٌما ٌخص المستخدمٌن

 تهتم هذه الوحدة بصٌانة اآلالت والمعدات الثابتة والمتنقلة المتوفرة :مصلحة الصيانة - (8

. لدى المإسسة

:   تنقسم هذه الدائرة إلى مصلحتٌن :دائرة المحاسبة والمالية - (9

                      : مصلحة المحاسبة العامة  : 1.9

:   ٌقوم رئٌسها بإعداد المٌزانٌات المحاسبٌة بكل مراحلها، والتً بدورها تنقسم إلى 

 المتابعة الٌومٌة لكل المبٌعات والحقوق، ملف التصرٌح الجبائً :فرع الزبائن  : 1.1.9 

.  الشهري والسنوي، وكذلك التقٌد المحاسبً لكل العملٌات المتعلقة بالبٌع

 مكلف بتجمٌع وحوصلة كل عملٌات الفروع األخرى وتسلٌمها :فرع المركزٌة  : 2.1.9

. لمصلحة المحاسبة باإلضافة إلى تقٌٌد العملٌات المتبادلة بٌن الوحدات

:  وهو بدوره ٌنقسم إلى :فرع الخزٌنة  : 3.1.9
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ٌشرف على متابعة تسٌٌر كل النفقات واإلٌرادات : مسؤول العمليات البنكية : أ .3.1.9

وتبرٌرها فً إعداد المخطط، تساهم فً إعداد مخطط التموٌل للوحدة، وتقٌد العملٌات التً 

. تجري عن طرٌق البنك

متابعة وتسٌٌر كل العملٌات التً تجري عن طرٌق الصندوق : أمين الصندوق : ب .3.1.9

. (إٌرادات، نفقات)

   : مصلحة المحاسبة التحليلية 2.9

 هذه المصلحة تعتبر العمود الفقري لهذه الوحدة، نظار للخدمات والمهام التً تقوم 

بها المإسسة من حساب للتكالٌف وسعر التكلفة وكذا الرقابة علٌها، وتنقسم هذه المصلحة 

:     إلى 

 اإلشراف والتسٌٌر لكل العملٌات الٌومٌة الخاصة :فرع تسٌٌر المخزونات  : 1.2.9

دخول إلى المخازن، التقٌٌم، االستهالك و المخزون النهائً، تحلٌل : بالمخزونات 

.  الفروقات، متابعة المنتجات  التامة والنصف المصنعة والجارٌة

 متابعة وتسٌٌر كل العملٌات الخاصة باالستثمارات من :فرع تسٌٌر االستثمارات  : 2.2.9

.  شراء، اهتالك، تنازل، جرد سنوي

تكلفة : ٌشرف على دراسة التكالٌف وحسابها عبر مختلف مراحل : سعر التكلفة  : 3.2.9

.  الشراء، تكلفة اإلنتاج، سعر التكلفة، النتٌجة الصافٌة

 هً الدائرة التً تدرس وتحلل مراحل تحوٌل المواد األولٌة من :دائرة االستغالل - (10

نمط إلى آخر، تعتمد فً ذلك على عدة ورشات، تختص كل واحدة بمهمة معٌنة، لنصل فً 

.  األخٌر إلى منتوج تام الصنع

 إن من هذه المصلحة هو مراقبة التسٌٌر داخل :مصلحة اإلعالم اآللي والرقابة - (11

.    المإسسة، باإلضافة إلى ذل، تسهٌل عمل المدٌر فً مراقبة أعمال الدوائر
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 انىحذة في انتًُيت االقتصاديت وأهذافها    دور:انًطهب انثانث 

 وحدة المضخات هً أكبر وأهم وحدة محققة للربح، فهً بذلك تلعب دورا هاما 

.  بالمإسسة بقٌامها بتحدٌد عدة أهداف والعمل على تحقٌقها

 

     دور الوحدة :أوال 

، تحتل مكانة مرموقة فً POVAL إن وحدة المضخات التابعة للمإسسة الوطنٌة 

االقتصاد الوطنً وتنمٌته، كما لها دورها بٌن المإسسات الوطنٌة من خالل نشاطاتها 

والعتاد الزراعً  (مضخات)المتعددة، ومن بٌن النشاطات األساسٌة صناعة آالت الري 

والتً تساهم فً تكوٌن قاعدة للتنمٌة االقتصادٌة، وذلك من خالل أهمٌة دورها المتمثل فً 

تلبٌة رغبات عدة مإسسات وقطاعات رئٌسٌة، وإن منتجات هذه الوحدة لها عدة استعماالت 

تتعدى كل المستوٌات، لما لها من آفاق مستقبلٌة تتماشى مع االنتعاش الكبٌر الذي ٌشهده 

االقتصاد الوطنً، ذلك لتفتحه على االقتصاد العالمً، باإلضافة إلى بداٌة استصالح 

.  األراضً كمشروع الجنوب الكبٌر، وكذا االستعماالت الجدٌدة فً مٌدان المحروقات

 وألجل هذا، وحتى ٌكون للمإسسة بصفة عامة، ووحدة المضخات بصفة خاصة، 

دور فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، وضعت أهداف تتماشى مع البٌئة المحٌطة تمتاز 

.  بالمرونة مع التحوالت التً ٌعرفها اقتصاد السوق

 كما قررت وحدة المضخات تطوٌر منتوجاتها من حٌث الجودة والكمٌة مع التقلٌص 

.  من تكالٌفها حتى تضمن بقاءها فً السوق

 

                       أهداف الوحدة : ثانيا 

 إن الغرض العام أو الهدف الذي تسعى أي مإسسة إنتاجٌة لتحقٌقه هو الربح بؤقل 

تكلفة ممكنة، ووحدة المضخات لدٌها نفس الهدف والذي تصبو إلى تحقٌقه، إضافة إلى 

:  مجموعة أخرى من األهداف، هً كاآلتً 

المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة، أي تنمٌة االقتصاد الوطنً عامة والمنطقة التً تقع فٌها  .1

 .خاصة

العمل على تلبٌة احتٌاجات الطلب المحلً، وبالتالً محاولة توسٌع حصتها فً السوق  .2

 .المحلٌة

 .العمل على تحسٌن خدماتها قدر المستطاع وذلك قصد مواجهة المنافسة .3

تحقٌق هامش الربح، وذلك بزٌادة رقم األعمال، والتقلٌص من التكالٌف، وهذا الزٌادة  .4

.       تساعدها على تطوٌر وسائلها وتحدٌثها
 

 

  

 

. انًعهوياث انسابقت يصذرها ين انًؤسست -
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 تقييى نظاو انرقابت انذاخهيت عهى وظيفت انبيع  :انًبحث انثانث 

 

  تقييى َظاو انزقابت انذاخهيت وفق طزيقت االستبياٌ  :انًطهب األول 

 لقد قمنا بإعداد قائمة استقصاء تخص عملٌة البٌع، إضافة إلى تحلٌل الوظائف من 

أجل القٌام بعملٌة التقٌٌم لنظام الرقابة الداخلٌة، وقد تم ملء استمارة األسئلة، وكذا قائمة 

تحلٌل الوظائف بناء على االستجواب والمقابالت الشخصٌة التً قمنا بها مع الموظفٌن 

.  المشرفٌن على عملٌة البٌع

 الـمالحظات  ال نعم االستبيان  الرقم 

هل تفحص طلبٌات الزبائن وٌوافق علٌها بتؤثٌرات  01
 قبل إرسال البضائع من طرف مصلحة البٌع  

 
× 

  

هل ٌمسك سجل للطلبٌات الحاصل علٌها والتً لم  02
تلب كلٌا    

 
 ×

  

هل ٌمنع مستخدمو اإلرسال من الدخول إلى  03
    (الذٌن ٌعدون وصالت الخروج)المخازن 

 
 ×

  

هل تراقب الكمٌات الخارجة من طرف شخص  04
مستقل  

 
 ×

  
 تراقب من طرف البواب 

للتؤكد من أن كل إرسال كان  × هل وصل الخروج مرقم ترقٌما مسبقا   05
محل فوترة  

هل مصلحة الفوترة مستقلة عن كل من مصلحة  06
الزبائن ومصلحة إرسال المبٌعات  

 
 ×

  

  × هل كل الفواتٌر مرقمة ترقٌما مسبقا ومسجلة   07
هل تراقب كل الفواتٌر من حٌث السعر، شروط  08

...   التسدٌد، التخفٌضات، الخ
 

 ×
 
 

 
من طرف الفوتري  

هل موافقة شخص مسإول ضرورٌة فً حالة  09
إلغاء حقوق معدومة  

 
 ×

  

من هو الشخص المإهل عن الموافقة على قبول  10
     Avoirالمردودات وتؤثٌرة فاتورة اإلشعار 

   
رئٌس قسم المبٌعات  

  × هل فاتورات اإلشعار مسجلة كما ٌنبغً    11

هل فاتورات اإلشعار بسبب مردودات أو  12
تخفٌضات مرقمة مسبقا ومبررة بمذكرة استقبال 

فً حالة مردودات بضائع، وموافق علٌها من 
.    طرف مسإول

 
 
 

 
 

 ×

 

هل ٌعد بصفة منتظمة مٌزان مراجعة الزبائن  13
الفردٌة دورٌا  

   
سـنــوٌــا  

هل قبول الكمبٌاالت واألوراق التجارٌة تخضع  14
لموافقة مسإول  
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 الـمالحظات  ال نعم االستبيان  الرقم 

ٌُعلم مسإول مباشر باألوراق المرفوضة عند  15 هل 
تقٌٌمها للقبض  

 
 ×

  

هل كل تحدٌد أو تمدٌد لتارٌخ االستحقاق موافق  16
علٌه من طرف مسإول  

 
 ×

ٌوافق علٌه من طرف مسإول  
المالٌة  

التــوجـــد    هل تودع المبالغ المقبوضة ٌومٌا فً البنك    17
هل تقدم الشٌكات الحاصل علٌها إلى بنك المإسسة  18

بمجرد وصولها  
  

 ×
 

هل هناك رقابة فعالة على المبٌعات نقدا  19
والمقبوضات النقدٌة  

 
 ×

  

 ×  هل الحصول على شٌكات على بٌاض ممنوع   20
من الشخص المإهل بقبض الشٌكات من عند  21

الزبائن  
   

مسإول الفوترة  

        

 

  َقاط انقىة وَقاط انضعف  :انًطهب انثاَي 

 من االستبٌان، نالحظ أن نظام الرقابة الداخلٌة ٌحتوي على نقاط قوة، بٌنما ٌعانً من 

:  مجموعة من النقائص، ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً 

 

 نقاط القوة  :الفرع األول 

:   من خالل الدراسة التً قمنا بها، نستنتج نقاط القوة التالٌة 

استقاللٌة وظٌفة البٌع عن باقً الوظائف فً المإسسة، خاصة وظٌفة التسلٌم، ووظٌفة  .1

 .المراقبة والمالٌة

كل عملٌة بٌع تتم بعد استالم الطلبٌات وتفحصها والتؤشٌر علٌها قبل إرسال البضاعة من  .2

 . طرف مصلحة البٌع

 .(البواب)البضاعة الخارجة تراقب من طرف شخص مستقل  .3

 .(الذٌن ٌعدون وصالت الخروج)منع مستخدمو اإلرسال من الدخول إلى المخازن  .4

 . كل الوثائق موقعة من طرف المختصٌن، وهذا ما تؤكدنا منه خالل اطالعنا علٌها .5

 .           مصلحة الفوترة مستقلة عن كل من مصلحة الزبائن ومصلحة إرسال المبٌعات .6

رئٌس قسم المبٌعات هو الشخص المإهل على الموافقة على قبول المردودات وتؤشٌرة  .7

 . فاتورة اإلشعار

 . مسإول المالٌة ٌوافق على كل تحدٌد أو تمدٌد لتارٌخ االستحقاق .8

 .مسإول الفوترة هو الشخص المإهل بقبض الشٌكات من عند الزبائن .9

 .تدفق الوثائق بٌن مختلف المصالح بشكل صحٌح .10

 .فاتورات اإلشعار مسجلة كما ٌنبغً .11

.          توفر المإسسة على سجل خاص بالطلبٌات وسندات التسلٌم .12
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 نقاط الضعف  :الفرع الثاني 

لٌس هناك ترقٌم وتسجٌل مسبق لكل الفواتٌر، وهذا ما ٌضعف وظٌفة المراجعة  .1

 .الداخلٌة فً المإسسة

فواتٌر اإلشعار لٌست مرقمة مسبقا ومبررة بمذكرة استقبال فً حالة مردودات  .2

 .البضائع

مٌزان مراجعة الزبائن الفردي ٌتم سنوٌا فً المإسسة، وتعتبر هذه نقطة ضعف ألنها  .3

 .تإثر على عملٌة الرقابة وتفتح مجل للتالعبات واالختالسات فً أموال المإسسة

 .المإسسة تتعامل بشٌكات على بٌاض، مما ٌجعل أموال المإسسة عرضة لالختالسات .4

.             ال تقدم الشٌكات الحاصل علٌها من عند الزبائن إلى بنك المإسسة بمجرد وصولها .5

 

  إجزاءاث انًزاجعت انذاخهيت :انًطهب انثانث 

 من خالل عملٌة الفحص التً قمنا بها، تم التحقق من الشٌكات المحصلة من الزبائن، 

:  وكل الكل الحسابات األخرى، قمنا بإتباع الخطوات التالٌة 

 

    القيام بالتحقق من الوجود الفعلي :أوال 

 لقد قمنا بالتحقق من الحقوق المثبتة فً الدفاتر لدى الفرع، وذلك عن طرٌق المقارنة 

بٌن ما هو مسجل عند الزبائن الذٌن تعاملوا مع الفرع بواسطة إرسال المصادقات لالستعالم 

عن األرصدة التً ٌقوم المراجع بإعدادها، وقد كانت نتائج االستعمال مطابقة لما هو مثبت 

.  لدى الفرع

 

        التحقق من الملكية :ثانيا 

تمثل الحقوق المثبتة لدى الفرع مقابال نقدٌا للمنتجات التً تم استالمها من طرف 

:  الزبائن، حٌث أن الوثائق التالٌة تثبت صحة األرصدة 

 . Bon de commandeوصل طلبٌة الشراء  ▪

 . الشٌك ▪

 .فاتورة البٌع ▪

.   (الذي ٌتسلمه الزبون)وصل التسلٌم  ▪

 

 التسجيل المحاسبي  :ثالثا 

 أثناء القٌام بعملٌة الفحص، الحظنا أن تسدٌد قٌمة المبٌعات من طرف الزبائن ٌكون 

إما عن طرٌق شٌك أو عن طرٌق التحوٌل من حساب آلخر والتسجٌل المحاسبً ٌكون عن 

:  طرٌق 
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 .ٌومٌة المبٌعات ▪

.     (المقبوضات)ٌومٌة البنك  ▪

 

كما تم التحقق من أن كل العملٌات التً ٌتم تسجٌلها فً التقارٌر المحاسبٌة مدعمة 

ومبررة بالوثائق الالزمة، وتحفظ هذه الوثائق فً ملفات خاصة ، كما تم القٌام بالتؤكد من 

مطابقة األرصدة مع المبالغ المسجلة فً الٌومٌة، وكذا المبالغ الموجودة فً الوثائق 

.       المحاسبٌة المبررة لها
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  :خــالصــــت 

 

كوننا قمنا بدراسة عملٌة المراجعة الداخلٌة للمبٌعات، وذلك بتقدٌم عام لمإسسة 

بوفال، وكذلك التعرٌف بوظٌفة البٌع، باإلضافة إلى دراسة وتقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة 

باإلضافة إلى استنتاج بعض نقاط القوة ونقاط الضعف، فإننا ملزمٌن بوضع جملة من 

االقتراحات والتوصٌات التً من شؤنها أن تساعد المإسسة على إٌجاد بعض الحلول التً 

:        تمكنها من الحد من المشاكل التً تعانً منها 

 

ٌجب على المإسسة أن تولً أهمٌة كبٌرة إلى المراجعة الداخلٌة، نظرا لما قد ٌنجر عنها  .1

من إٌجابٌات تتمثل فً مساعدتها على التسٌٌر، وذلك بوضع مكتب مراجعة داخلٌة على 

 مستوى كل وحداتها، وإعطاء الحرٌة التامة للمراجع فً ممارسة مهامه

 تخصٌص سجل تقٌد فٌه كل الطلبٌات، وآخر تسجل فٌه كل اإلخراجات  .2

ضرورة اعتماد المإسسة على الترقٌم المسبق لكل الوثائق التً تصدرها والخاصة  .3

 بعملٌة البٌع 

 إسناد عملٌة التوقٌع على الوثائق وتؤشٌرها لألشخاص المإهلٌن لذلك .4

إعطاء أهمٌة لجمٌع المصارٌف، بغض النظر عن قٌمتها ومهما كان نوعها، خاصة إذا  .5

 تعلق األمر بمصارٌف النقل

تنظٌم المزٌد من الدورات التكوٌنٌة، حتى تضمن كفاءة الموظفٌن خاصة فٌما ٌتعلق  .6

 بمراقبة الجودة بالنسبة للمبٌعات 
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تعترب ادلراجعة عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات، وتوميها فيما يتعلق حبقائق حول وقائع  
وأحداث اقتصادية، وذلك للتحقق يف درجة التطابق بني تلك احلقائق وادلعايري احملددة وإيصال النتائج إىل 

مستخدمي ادلعلومات ادلهتمني بذلك التحقق، ومنه فإن ادلراجعة هي عملية ضرورية والبد القيام هبا حىت تضمن 
.  للمؤسسة سري عملياهتا حسب ما هو مسطر

 
 ولكي نتمكن من احلكم على اجلدوى من القيام بادلراجعة، جيب ضبطها جبملة من الفروض متثل قابلية 

البيانات للفحص، عدم وجود تعارض بني مصلحة ادلراجع واإلدارة، خلو القوائم ادلالية من أية أخطاء تواطئية، 
.  اخل...وجود نظام سليم للرقابة الداخلية، تطبيق ادلبادئ احملاسبية

 يعترب نظام الرقابة الداخلية مبثابة اخلطة التنظيمية وهو كل ما يرتبط هبا من وسائل وإجراءات يتبناها 
ادلشروع للمحافظة على األصول، اختيار دقة احلسابات ودرجة االعتماد عليها، تنمية كفاءة العمل وتشجيع إتباع 

رقابة إدارية ورقابة زلاسبية، كما يهدف إىل التحكم يف ادلؤسسة : السياسات اإلدارية ادلوضوعة، وهو نوعان 
ومحاية أصوذلا، ضمان نوعية جيدة للمعلومات وتشجيع العمل بكفاءة، وحىت يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال 

 (....الدليل احملاسيب، الدورة ادلستندية، اجملموعة الدفًتية،)وسليما، جيب ضبطه مبجموعة من ادلقومات احملاسبية 
. (هيكل تنظيمي كفء، معايري أداء سليمة وقسم للمراجعة الداخلية)وادلقومات اإلدارية 

 
 ونظام الرقابة الداخلية له دور فعال يف عملية ادلراجعة الداخلية، كون أن عمل ادلراجع يعتمد بالدرجة 

األوىل على النتائج احملصل عليها من نظام الرقابة الداخلية، لذا أول خطوة يقوم هبا ادلراجع هي فحص وتقييم 
فمثال، يف عملية ادلراجعة الداخلية للمبيعات، جند هناك ثالث طرق . نظام الرقابة الداخلية باستعمال طرق سلتلفة

هي األكثر استعماال يف تقييم نظام الرقابة الداخلية، تتمثل يف طريقة االستبيان، طريقة ادلذكرة ادلكتوبة وطرقة 
خرائط التدفق، وذلك بإتباع رلموعة من اخلطوات بدءا من تنظيم عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية ووصوال إىل 

.  التقييم الفعلي ذلذا النظام
 مراحل، وهي استالم طلبية الزبون من طرف مصلحة البيع، واليت متر 3وعملية ادلراجعة الداخلية متر عرب 

تسجيل الطلبية، حتصيل النقود، إعداد وصل اإلخراج، أما ادلرحلة الثانية فهي التسجيل ): عرب ادلراحل التالية 
نسخة من طلب الزبون، نسخة من : احملاسيب، إذا ال ميكن للمحاسب تسجيل قيد البيع إال إذا توفرت على 

الفاتورة ووصل التسليم األصلي، حبيث يقوم بعملية ادلطابقة احلسابية، عموديا وأفقيا، ليتأكد من أن كل السلع 
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ادلرسلة وادلبينة يف وصل التسليم قد متت فوترهتا، كما جيب أن يطابق أيضا بني الفاتورة وسلم األسعار ادلتوفر لديه، 
.        للتأكد من أن كل األسعار ادلوجودة يف السلم احًتمت

 
تقييم نظام ادلراقبة )وادلرحلة الثالثة، يقوم مبراقبة احلسابات، أي مراقبة احًتام قواعد ادلراقبة الداخلية 

.  ، مث ادلطابقة وادلقارنة بني سلتلف الوثائق ادلتعلقة بعملية البيع(الداخلية
 

وإلثبات ما مت دراسته يف اجلانب النظري، قمنا بإسقاطه على اجلانب التطبيقي من خالل الدراسة 
، حيث خرجنا ببعض نقاط القوة ونقاط الضعف، مث تقدمي بعض POVALالتطبيقية اليت قمنا هبا يف مؤسسة 

:  االقًتاحات والتوصيات، واليت جند منها 
 .ادلراجعة وظيفة أساسية وضرورية، لذا البد من اعتمادها يف ادلؤسسة على مستوى كل مديرية .1
 .جناح نظام الرقابة الداخلية، ومنه التسيري اجليد للمؤسسة .2

 
ومن خالل ما سبق، نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة، حيث أن دور عملية ادلراجعة 

الداخلية يف تسيري ومراقبة حركة ادلبيعات يف ادلؤسسة يكمن يف تقييدها مبجموعة من الضوابط ومحايتها من كل 
.             أوجه التالعب واإلمهال واالختالسات

                                           
 
 
 
 
 
 
 


