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 "و لئـن شكرتـم ألزيــــدنكم " 

الحمد هلل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في هذا و لم نكن لنصل إليه لوال 

 فضل هللا علينا أما بعد: 

املعرفة إلى  أهدي ثمرة عملي هذا إلى الشمعة التي أنارت دربي و فتحت لي أبواب العلم  و  

 أعز إنسان في الوجود "أمي" أطال هللا في عمرها.

إلى من سعى جاهدا في رعايتي و تربيتي و تعليمي و توجيهي  إلى من كان رمز القوة و النقاء،  

 إلى من كان قدوتي في التربية  و األخالق إلى "أبي"  

دفء البيت و سعادته   إلى من شاركوني تفاصيل الحياة و أمضيت معهم أسعد األوقات  إلى

   األعزاءإلى إخوتي 

 ذكرهم قلبــي و لم يذكرهم قلمي .جميعا دون استثناء  الذي  إلى جمـيع األصــدقاء 

 



 

الحمد هلل وحده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي أعاننا على 

إتمام هذه املذكرة وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضله علينا عظيما، فسبحانك ال 

نحص ي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على صفوة أنبيائه 

 سيدنا محمد وعلى آله  وصحبه وأوليائه. 

تقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى األستاذ رمضاني محمد  الذي قبل اإلشراف على أ

 هذا العمل عرفانا  بالجهود التي بذلها في سبيل انجاز هذه املذكرة.

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا البحث من قريب أو من بعيد و 

 ذه املذكرة.ساعدنا  سواء بيده أو بلسانه أو بقلبه في إعداد ه

تخصص تدقيق   2019وال يفوتنا في األخير أن نتقدم إلى كافة زمالئنا وزميالتنا دفعة  

 محابي و مالي بالتمني لهم حياة موفقة بإذن هللا .
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الدول املتقدمة و  هتماما متزايدا بالتدقيق من طرف الشركات و املؤسسات االقتصادية فيايشهد العالم  

لي و العديد من التساؤالت حول دور التدقيق بنوعيه الداخنهيارات تتبع هذه اال إذاألزمات املالية  خاصة بعد

عمليات التي هم و أبرز التطور كبيرا بحيث يعتبر من أخيرة ,و لقد عرف التدقيق الخارجي في تقليل من هذه األ 

الداخلي و هذا بسبب التحوالت االقتصادية التي خلقت أثار و  ةخاصة التدقيقيعتمد عليها مؤسسة االقتصادت

مدى صحة و سالمة القوائم املالية التي  كانت جيدة او سيئة و  إنبراز وضعية املؤسسةيساعد على إ خير هذا األ 

 االقتصاديين ذلك بمراقبة مختلف العمليات املحاسبية  األعوانو مختلف  اإلدارةتستفيد منها 

 االنحرافات.و  االختاللمطابقتها مع الواقع ملعالجة  الية معامل و 

 رقابة املخزونات حيث إلىزوناتها مخ اإلدارةجانب تدقيق الداخلي  تعتمد املؤسسة االقتصادية في  إلى 

في  األعمالل األنشطة و على صعيد كأن تمارسها في جميع املستويات و  التي يجب اإلداريةتعتبر من عناصر الرقابة 

املخزن  األعمالال يمكن تسيير  إذللمشروع الرئيسية  األنشطةمن ضمنها نشاط التخزين الذي يعد من  املنظمة 

د رأسمال و حدوث تالعب في مخزون و تجمي اإلنتاجبشكل يضمن توفير املواد بصورة مستمرة و يمنع توقف 

 تصحيح أي خطأ يحدث أثناء ممارسة هذه األعمال.ب

 إلىبضبط تدفق املواد من و و تنظيم حركة املخزون و املحافظة عليه  إلىحوكمتخزون تهدف الرقابة امل إن

 اإلجراءاتتعمل على الوقوف على مدى تطبيق الخطط املوضوعة و التحقق من  بحيثاملخزون بالكمية املناسبة ,

 املخزون من خالل عملية التفتيش , املتبعة ملراحل دخولها و خروجها من املخازن و تتم عملية الرقابة على

التي تتعلق بتصميم أو اختيار الطرق و األساليب الالزمة لتأكد من األنشطةجميع على  الفحص و املراقبة تشمل

 .إليهاالخاصة بتوفير االحتياجات املطلوبة من املواد و تخزينها لحين الحاجة  اإلجراءاتو سالمة التصرفات 
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2 

 :اإلشكالية

 بناءا على مما سبق فقد حاولنا صياغة الرئيسية ملوضوعنا كما يلي : 

 ؟ في تحسين رقابة املخزوناتأن يساهم لتدقيق الداخلي كيف يمكن ل

 األسئلة الفرعية: 

 للوصول الى عمق هذا السؤال سيتم طرح عدة تساؤالت ستكون محل اهتمام الباحثين: 

 التدقيق الداخلي؟هو مفهوم ما  

 تتمثل الرقابة على املخزونات ؟فيما  

 كيف يساهم تدقيق الداخلي في رقابة على املخزونات؟  

 الفرضيات:

الرقابة  أن اعتماد التدقيق الداخلي بجميع مقوماته من شانه أن يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل  

 يها فيعل عارفتكما أن نجاح عملية التدقيق الداخلي ترتكز على إتباع مجموعة من املعايير املالداخلية،

 .جميع املستويات 

املتبعة داخل املؤسسة بهدف املحافظة  واإلجراءاتللمخزون مجموعة من الوسائل  يقصد بنظام الرقابة  

 للمؤسسة. و على املركز املالي  على املخزونات

 ظهور  مؤثر في عامل خزوناتممتعلقة  يعتبر عدم األخذ دور التدقيق الداخلي بعين االعتبار في نشاطات 

 االنحرافات .األخطار و 

 أهمية البحث:

 في ما يلي: األهميةتتمثل هذه 

التدقيق الداخلي في تحقق من صحة البيانات و القوائم املالية التي تعبر على وضعية وسالمة  أهمية 

 املؤسسة.
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الناتجة عن املمارسات اإلدارية  األخطاءالتأكد من فعالية رقابة املخزونات في كشف االنحرافات و   

 .و محاولة تصحيحها الخاطئة

الداخلي التكفل بمتابعتها  املدقق جهد كبير فلذلك فرض على  إلىبما أن مراقبة املخزونات تحتاج  

 ولة نشاطها.للمؤسسة وضعية مريحة في مزا إلىإعطاءللوصول 

 أهداف البحث:

 نسعى من خالل هذا البحث الى تحقيق ما يلي:

 . إليهإبراز أهمية تدقيق الداخلي في املؤسسة االقتصادية و مدى الحاجة  

 تنبيه الى ضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلي في املؤسسة و تطويره. 

معرفة أهم النقاط التي يجب على املدقق الداخلي الوقوف عندها نظرا ألهميتها التي تتعلق بجانب  

 .املخزونات

 أسباب اختيار املوضوع:

 مهنة التدقيق. الحترافاملتزايد االهتمام 

مالئمة موضوع بحث مع تخصص ي متمثل في تدقيق املحاسبي و مراقبة التسيير و كما الرغبة في تعمق في  

 مجال تدقيق الداخلي.

 رقابة مخزوناتمن اجل تحسين فعالية نشاطها.و حاجة املؤسسات الجزائرية الى تدقيق الداخلي  

 : حدود الدراسة

 2019 و إلى شهر ماي 2019الزمنية: تمت الدراسة في شهر مارس  الحدود. 

 مستغانم.الحدود املكنية: تمت الدراسة موضوعنا في مؤسسة فارتي بالنت 

 : الدراسات السابقة

  دور املراجعة الداخلية في تحسين نظام الرقابة الداخلية للمخزون , مذكرة لنيل شهادة العمري أيمن ,

   2016~2015َر جامعة  محمد خيضر بسكرة ماستر في علوم التسيي
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الدور اإليجابي الذي تلعبه املراجعة الداخلية  في تحسين رقابة الداخلية للمخزون  أهميةتناولت هذه الدراسة 

ت عديدة ، و بالتالي تقديم نتائج ذات نجاعة ، لخدمة فئا إليهاتحقيق األهداف املراد الوصول  علىو مساعدتها 

رات وكما على مستوى املؤسسة  بحيث تساهم في  مساعدتها على نجاحها و التحقيق ااتخاذ القر لتمكينهم من 

 األمثل ألهدافها املناسبة  وفي الوقت املناسب.

 عدة نتائج منها : إلىوقد توصلت هذه الدراسة      

  املراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم والتقييم لخدمة أهداف

مراجعة العمليات املحاسبية واملالية والعمليات التشغيلية  إلدارة في مجال الرقابة عن طريقا

 األخرى.  

  خضوع املراجع الداخلي للمدير العام مما يكسبه القوة على مراجعة ومراقبة جميع رؤساء

وعدم خضوعه سلميا إال  للمدير وهذا يؤدي به إلى كشف نقاط الضعف في النظام   املصالح

 وإعطاء اقتراحات لتحسين التسيير.  

  وهذا واضح من خالل الهيكل   املصالحاستقاللية مصالحة املراجعة الداخلية عن باقي

التنظيمي للمؤسسة.تعتبر املراجعة الداخلية وظيفة أساسية داخل املؤسسة بهدف حماية 

وى الداخلي وبالتالي املحتملة على املست من األخطاء تواملتالعبامن السرقة ممتلكات املؤسسة 

 إظهار الثغرات السلبية في املؤسسة.  

  عنها وال يوجد أي مساعدين له املسئول توفر مصالحة املراجعة الداخلية على عامل واحد هو. 

  الزيانتساهم إجراءات املراجعة الداخلية في تسيير أمثل  للمخزونات في مؤسسة مطاحن 

ومحاولة إيجاد  واالنحرافاتاألخطاء  آلياتهاواكتشافالقنطرة بسكرة وهذا عن طريق تطبيق 

حلول سريعة لها لتجنب الوقوع فيها مستقبال وهي امليزة األساسية لتسيير املخزونات تسييرا 

 أمثل.  

   غياب املراجع الداخلي أثناء القيام بالجرد الشهري للمخزونات. 

 ة في إدارة املخزونات, جامعة محمد فلة جعدي وياسمين بن سنوس ي, تقييم نظام الرقابة الداخلي

 2017~2016املسيلة  –بوضياف 
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تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الرقابة الداخلية لتحسين إدارة وذلك من  إلىهدفت هذه الدراسة 

اإلجراءات  إلىخالل التعرف على مفهوم نظام الرقابة الداخلية ومكوناته ، املخزون للمؤسسات  باإلضافة 

 في تطبيقه ومن ثم مدى مساهمته في تحسين إدارة ، ومقوماته املخزون. املتبعة 

تطبيق نظام رقابة داخلي فعال يساهم في تحقيق األهداف املسطرة في  إلىأنالدراسة  أثبتتوقد  

 املؤسسة وذلك للتحكم الجيد إلدارة املخزون و توصل الى أهم النتائج التالية :

  والتوصيات  واإلجراءاتخالل مجموعة من القوانين الداخلية يطلع نظام الرقابة الداخلية من

في املؤسسات االقتصادية، وضمان بقائها والعمل  حوكمتاإلدارية و طرق العمل إلى رفع مستوى 

 .تنافسينهاعلى رفع 

 .تؤدي الرقابة الداخلية دورا هاما في إدارة مخزون املؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها 

  قابة الداخلية باملؤسسة من البقاء وتتوقف أساسا هذه االستمرارية في النشاط تمكن فعالية الر

 املؤسسة.املساهمة على مدى وضوح، مالئمة، ومرونة النظام املطبق مع أهداف 

  استعمال أسلوب خرائط التدفق يعطي لقارئها فكرة سريعة عن نظام الرقابة الداخلية وتمكنه

ار و جهدا في اختي  إعداده، ولكنه يطلب وقتا طويال في من الحكم عن جودته بسرعة  وسهولة

 الرموز املناسبة.  

 منهج البحث:

كذا اختبار فرضياتها املتبناة، اعتمدنا على منهجين و الدراسة، املطروحة في هذه  اإلشكاليةعلى  اإلجابةقصد  

 هما:

يعتمد البحث على منهج وصفي من خالل االستعانة باملصادر ذات العالقة باملوضوع املنهج الوصفي :  

اعتمادنا على جانب نظري لتفسير الدراسة أي كل ما يتعلق بالتدقيق الداخلي و رقابة املخزونات ، و لقد 

 كما داء في الفصل األول و الفصل الثانيمعلومات و استخالص النتائج 

نا على املنهج التحليلي من خالل دراسة ميدانية في مؤسسة فارتي بالنت مستغانم املنهج التحليلي: اعتمد 

 . بغرض  البحث املعمق و املفصلو ذلك باستعمال االستبيان 

 

 



 املقدمة
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 هيكل البحث:

جانب نظري و جانب تطبيقي ,فجانب نظري تضمن فصلين و جانب التطبيقي تضمن  إلىلقد قسمنا هذا البحث 

 فصل تضمن مبحثين.فصل واحد ,و كل 

حول أساسيات  تدقيق  أول العام لتدقيق الداخلي حيث يشمل على مبحث  اإلطار : بعنوان األول فصل  

 الداخلي و مبحث الثاني كان حول متطلبات تدقيق الداخلي.

أساسيات رقابة  األول فصل الثاني: بعنوان دور التدقيق الداخلي في رقابة املخزونات ويشمل على مبحث  

 املخزونات و املبحث الثاني تدقيق الداخلي و عالقته برقابة املخزونات .

تعريف باملؤسسة و مبحث  األول حيث يشمل مبحث  ferti plantفصل الثالث: دراسة ميدانية ملؤسسة   

 الثاني تطبيق التدقيق الداخلي و رقابة املخزونات في املؤسسة. 
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 مقدمة:

تلف خاجة ملحة و أساسية لألعمال وفي ملبجدية كح هفرض التدقيق الداخلي نفس

 ينالداخلي ينكمهنة بدا منذ أن أصبح للمدقق  هباف ر فهوم واالعتذا  املهاألنشطة إال أن انتشار 

م مكونات التنظيم فهو يوفر بيانات هالداخلي من أ، و يعتبر التدقيق  1941مهنية دولية عام  هيئة

وكذلك  ،الوارد من الضياع سوء االستعمماد عليها  , ويعمل على حماية املومعلومات يدكن االعت

ألنظمة باين لإلدارة مدى التزام العامل ديؤك و ،رفع الكفاءة و  الفعالية األداء ىيعمل من خالل إدارة إل

االقتصادية و الحفاظ ؤسسة داف املهجل برقيق أرسومة لذم وذلك من اوالتعليمات واإلجراءات امل

 .ستقبلاحها في املنجعلى مستوى 

املؤسسة ومختلف املجاالت االقتصادية وتوسع نطاق املبادالت  هشاهدتإن التطور الذي   

، الذي أدى بدوره إلى كبر حجمها وتشعب أعمالها ووظائفها مما نتج عنه فصل التجارية عبر الزمن  

وذلك حتم عليها تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي تسمح لها بتطبيق امللكية عن التسيير 

وسائل املوضوعة تحت تصرف إدارة أو املديرية العامة قصد تسيير مراقبة أو فحص دوري لل

املؤسسة ومراقبة الوسائل املادية والبشرية واملالية املستعملة وذلك من أجل تحديد االنحرافات 

واألخطاء التي نتجت عن كثرة العمليات واملعلومات املتدفقة، ولذلك البد من خلية أو  والتالعب

ص للتدقيق الداخلي في املؤسسة لتدقيق ومراقبة وتقييم أداء مختلف قسم أو حتى مصلحة تخص

هذا ما يمكن أصحاب رأس املال  واإلدارة  و بهاأقسامها األخرى واملعلومات والعمليات التي تقوم 

العليا من السيطرة والتحكم في مختلف املوارد واألقسام وذلك من أجل تحسين التسيير ومعرفة 

 أقسامها.  ىاإلدارة علابة الداخلية ودرجة سيطرة  مدى فاعلية نظام الرق

وتزايد اهتمام الشركات بإنشاء إدارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع العمل على دعمها  

وفي هذا اإلطار  ة،ألهداف بالكفاءة والفعالية املطلوبن تحقيق ابالكفاءات البشرية التي تمكنها م

الجزائر بالتدقيق الداخلي ، وقد تمثل هذا االهتمام في لوحظ اهتمام متزايد من قبل املؤسسات في 

نواتج متعددة يأتي في مقدمتها تزايد اهتمام املؤسسات بإنشاء إدارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع 

 العمل على دعمها بالكفاءة للبشرية التي تمكنها من تحقيق األهداف بالكيفية والفعالية املطلوبة.

للتدقيق الداخلي  سبق،وانطالقا مما  اإلطار،اول في هذا الفصل عرض سنحولدارسة أكثر تفصيل 

 و هما: إلى مبحثينالنظري للتدقيق الداخلي، حيث تم تقسيم هذا الفصل 

 : أساسيات التدقيق الداخلياألول املبحث  

 املبحث الثاني: متطلبات التدقيق الداخلي 
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 ول: أساسيات التدقيق الداخليال املبحث 

 تمهيد:

تقوم  املؤسسة بتصميم التدقيق الداخلي الذي يتضمن فحص و رقابة لضمان السير 

الداخلي يعتبر بمثابة الوقاية من  فالتدقيق الحسن لنشاطها و التقيد بالسياسات املوضوعة, 

  مزاولتها نشاطها. أثناءاحتمال وقوع األخطاء و املخالفات التي تطرأ 

 لياملطلب الول: مفهوم التدقيق الداخ

 الفرع الول: تعريف التدقيق الداخلي

 التي عالجت التدقيق الداخلي نذكر منها : فتعار يلقد وردت عدة 

مستقل داخل املنشأة نشاط نوعي استشاري و موضوعي  "التدقيق الداخلي عبارة عن 

سياسات و  إتباعالتحقق من و تحسين انجازه هذه األهداف من خالل مصمم للمراجعة 

درجة  إلىحتى تصل  إدخالهاالتحسينات الالزمة  اقتراحاملوضوعية و  اإلجراءاتالخطط و 

 1القصوى . اإلنتاجيةالكفاية 

الرقابة  إلقامةعن نشاط الداخلي مستقل املنشأة لتعبر  لإلدارةتابعة هو وظيفة داخلية  

العمل على أو  اإلدارةش ي النظام مع ما تتطلب بما فيها املحاسبية لتقييم مدى تما اإلدارية

 2القصوى.يحقق الكفاية اإلنتاجية املوارد بما  حسن استخدام

نشاط مستقبلي داخل مجموعة من األنظمة و أوجه نه أيعرف التدقيق الداخلي على  

لضمان كل مستمر اإلدارة قيام بخدماتها في تحقيق العمليات و قيود بش تنشأاملؤسسة 

و لحماية األصول  املتخذة احتياطاتمن دقة البيانات املحاسبية و اإلحصائية في التأكد 

و الخطط و اإلجراءات موظفيها لسياسات  إتباعممتلكات املؤسسة في التحقق من 

األخرى في صالحية تلك الخطط و جميع وسائل الرقابة املرسومة لهم في قياس اإلدارية 

و ذلك حتى تصل املؤسسة الى عليها  إدخالهاح التحسينات الالزمة و اقتراأداء أغراضها 

 3  القصوى .درجة كفاية اإلنتاجية 

التدقيق  2004ملعايير سنة للمدققين الداخليين في آخر تعديل مريكي عرف معهد األ  

مصممة لزيادة قيمة " نشاط مستقل و موضوعي ذو طبيعة استشارية الداخلي بأنه 

من  أهدافهاالتدقيق الداخلي املنظمة على تحقيق و يساعد للمنظمة و تحسين عملياتها 

                                                           
 35، عمان األردن ص 2006للنشر،طبعة الثالثة ادي التميمي ،مدخل إلى التدقيق ،دار وائل ه1 

 2014 ،  الوراق للنشر و توزيع ،طبعة األولى  IIAلف عبد هللا الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خ2 

 23ص
 7~6ص  2014~ 2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2جوامع اسماعيل ، محاضرات مقياس التدقيق املحاسبي ، ماستر  3
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و تحسين فعالية إدارة املخاطر و رقابة و موضوعي و منظم لتقييم  لخالل انتهاج مدخ

   عمليات التحكم.

 و أهدافه : أهمية التدقيق الداخلي  الثانياملطلب 

 أهمية التدقيق الداخلي الفرع الول:  

و مالكها في رفع جودة تساعد إدارة املؤسسة يكمن التدقيق الداخلي في كونه رقابة فعالة 

تبر عين و أذن أنها تع إلىو أصول املؤسسة إضافة أعمال و تقييم األداء و املحافظة على ممتلكات 

 تضافر و تطورت أهميتها نتيجة ظهرت التحكم املؤسسة لذلك فقد  آلياتهااملراجع الخارجي و أهم 

  1من عوامل منها:مجموعة 

 عملياتهاد كبر حجم املنشآت و تعد 

 اإلدارة الفرعية باملؤسسة  إلىسؤوليات اضطرار اإلدارة لتفويض السلطات و امل 

  أموال املؤسسة من الغش و السرقة و األخطاء بيانات الدورية و صيانة  إلىحاجة اإلدارة 

  و الرقابة  االقتصاديبيانات دقيقة لتخطيط  إلىحاجة جهات الحكومية و غيرها

  التسعيرةو الحكومية 

  اختيارية تعتمد على أسلوب من تفصيلية كاملة الى تطور اإلجراءات تدقيق الداخلي

  العينة.

 : أهداف التدقيق الداخلينيالثا الفرع 

 إلىتفويض اإلدارة العليا للسلطات املؤسسة أدى  بهاالتي تقوم زيادة حجم األنشطة   إن

أصبحت اإلدارة العليا للمؤسسة اإلدارة املتوسطة و اإلدارة الدنيا لهذا ستويات إدارية األدنى كامل

 الالزمة لنجاحها و أهم هدفين هما:اإلجراءات السياسات العامة ووضع  بتخطيط و رسمتهتم 

  على سالمة األصول الشركة بمختلف أنواعها هدف الحماية: يشمل هذا الهدف املحافظة

في الشركة و املحاسبية السياسات و الخطط املعتمدة النظم و اإلجراءات املالية 

 املعتمدة في املؤسسة و الضبط الداخلي .،السجالت ،امللفات و املستندات 

  إرشاديةو عالجية وظيفة في وظيفة التدقيق الذي يعد هدف التطوير: يتمثل هذا الهدف 

ووضع الحلول لها اإليجابية و السلبية تحليل النتائج ، تتبع ،تحديد و تتناول فحص 

تزويد هذه اإلدارة بالبيانات و  و  توفير و املقترحات اإلدارية فضال عن رفعها بتوصيات و 

  أوجه نشاط مؤسسة.بهذه النتائج التي تشمل جميع املعلومات الخاصة 

                                                           
 46ص  ٢٠١١حمد حلمي جمعة ، التدقيق الداخلي و الحكومي ، دار صفاء للنشر و توزيع ،عمان ، طبعة األولى أ1 
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  تأكد من دقة األنظمة الرقابية وذلك من خالل تحقق من مدى االلتزام بالسياسات

 1املصرح بها مختلف املستويات اإلدارية.   واإلجراءات واملسائل الرقابية 

  التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام  بهاالتحقق من مدى الكفاءة التي يتم

  املؤسسة

  كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام املحاسبي، وذلك كمؤشر يعكس بصدق

 ولتنفيذ هذه األهداف نتائج العمليات واملركز املالي 

ل التنظيمي للمؤسسة، بحيث يتطلب األمر أن يقوم املدقق الداخلي بدور فعال داخل الهيك

 2: يتولى املهام التالية

o  قابة قبل الصرفر  قبل إتمام الصرف الفعل ،جراءات للتحقق من سالمة اإل 

o  روفات قد صرفت في جميع املص إن، للتأكد من )رقابة بعد الصرف )الالحقة

 املؤسسة. ومرتبطة بأعمال  أغراض محددة

o  باملؤسسة للسياسات والخطط واإلجراءات   التأكد من مدى مسايرة العاملين

 اإلدارية املوضوع. 

o  املحاسبية واإلحصائية التي تقدمها األقسام لإلدارة التحقق من صحة املعلومات

 لعلياا

    : خصائص التدقيق الداخليلثالفرع الثا

 3التي تناولناها سابقا وهي: التعاريفيمكن استخالص مجموعة من خصائص من   

تطبق في املؤسسات وفي كل الوظائف حيث تنصب على  التدقيق الداخلي وظيفة شاملة: 

 كل وظائف املؤسسات بهدف خدمة   اإلدارة. 

حيث تخضع لها مختلف الوحدات واملصالح لعمليات  التدقيق الداخلي وظيفة دورية : 

 . الفحص والتقييم بصفة مستمرة

ا مستقلة عن رغم أن التدقيق الداخلي وظيفة من وظائف  املؤسسة إال أنه االستقاللية: 

 . باقي الوظائف األخرى فعلى املدقق أن يكون مستقال حتى يتسم عمله باملوضوعية

 باإلضافة   إلى تلك الخصائص نذكر خصائص أخرى لها واملتمثلة في :

o  التدقيق الداخلي دعامة أساسية من دعائم نظام الرقابة الداخلية 

                                                           
عبد الفتاح الصحن، محمد سمير الصبان، شريفة على حسن، أسس املراجعة )األسس العلمية والعملية( الدار الجامعية، مصر   1

  38-39.  ص    2004
 130ص  2001يحي حسين عبيد، إبراهيم طه عبد الوهاب، أصول املراجعة، مكتبة الجالء، املنصورة، مصر،     2
 1988جانفي 12الصادر بتاريخ  01 -88القانون  2الجزائرية العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية  3
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o ن وحدات املؤسسة التدقيق الداخلي وظيفة تقوم بها وحدة   إدار ية م 

o  التدقيق الداخلي تسعى لترشيد القرارات  اإلدار ة من خالل توفير املعلومات

 الدقيقة واملناسبة في التوقيف املناسب

  ي أنواع التدقيق الداخلالثالث: املطلب 

 يوجد هناك أربع أنواع التدقيق الداخلي و هي كتالي:  

 : أنواع التدقيق الداخلي (1 ~1)الشكل رقم                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

الداخلية في تقييم نظم املعلومات املحاسبي للمؤسسة"، مذكرة ماجستير، قسم علوم  املراجعةمحمد ملين عيادي، "مساهمة  : مصدر 

  2007-2008.   1، الجزائرأعمال، جامعة  إدارةالتسيير، فرع 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع التدقيق الداخلي                         

 تدقيق املالي تدقيق العمليات

 تدقيق البيئي تدقيق نظم املعلومات تدقيق الداء
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في األنشطة املراد  االقتصادياتالتحقق من كفاءة و فعالية  إلىيهدف تدقيق العمليات : 

بتقديم توصيات مجدية من أجل سلوك نهج تدقيقها و مساعدة اإلدارة على حل مشاكل 

و التقويم الشامل لعمليات املشروع فحص  بأنهو يعرف التدقيق العمليات عمل واقعي 

و أيضا املوارد البشرية و املادية  استخدامتقويم كفاءة اإلدارة كما يشمل  إعالمبغرض 

يتضمن التدقيق أيضا تقويم إجراءات مختلف  إنيجب تقويم إجراءات مختلف العمليات 

 1العمليات

 : خصائص تدقيق العمليات(2~1الشكل رقم )                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية , مدخل الى التدقيق الداخلي من الناحية النظرية و العملية , دار وائل للنشر و التوزيع , األردن ,الطيعة هادي التميمي   املصدر:

 32ص 2004

 

                                                           
  1نعيم دهمش، عفاف اسحق ابوزور، مداخلة بعنوان: "الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة تكنولوجيا املعلومات"، مؤتمر  - 1

العلمي الدولي السنوي الخامس )اقتصاد املعرفة والتنمية ، األردن ، جامعة الزيتونة ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،( املؤتمر 

 4ص 2005االقتصادية 

 تطبيق السياسة                التطوير  باستمرار       

 قدرة  كل        

 عملية          

 إرضاء  الزبائن       

الكفء  االستخدام

 للمورد واالقتصادي

 الوصول إلى  الهداف تطبيق القواعد     
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من أحد األهداف وراء التدقيق املالي هو مساعدة املدققين الخارجيين عند  تدقيق املالي: 

قيامهم بالتدقيق املالي  التقليدي وينتج عن هذه التدقيقات تقارير تظهر ما إذا كانت 

مثل الدائنين وكذلك اإلدارة  الخارجيةاملعلومات املالية ، التاريخية قد عرضت لألطراف  

 1بعدالة. ويمكن أن تشمل خصائص التدقيقات املالية اآلتي: 

  أن يكون هدف التدقيق املالية إضافة املصداقية لتمثل اإلدارة في القوائم املالي 

  إن املدقق شخص مستقل عن إدارة املؤسسة 

 ا للمبادئ تكوين املدققين ألمرائهم على أساس العدالة الشاملة  وذلك وفق

املحاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما  ,وذلك على أساس االختيار 

 االختباري  .

 -     في الوقت الذي يكون فيه املدققين غير متأكدين بشكل قطعي ما إذا كانت

القوائم املالية صحيحة  فإن التدقيق املالي يمكن أن يقدم تأكيدا معقوال بأن 

 لية من التحريف املاديالقوائم املالية خا

يقصد بالتدقيق تكنولوجيا )االلكتروني( أو نظم املعلومات عملية  :تدقيق نظم املعلومات 

تطبيق أي  نوع من األنظمة باستخدام تكنولوجيا املعلومات ملساعدة املدقق في التخطيط 

والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق  لذا  فان التدقيق االلكتروني يتمثل في استخدام 

ساعدة املدقق عبر مراحل التدقيق  املختلفة من تكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق مل

 تخطيط ورقابة وتوثيق.

لألداء املوظفين و  االقتصاديةو الكفاءة هو التأكد من فعالية  إن هدف منه :تدقيق الداء 

كونه على هذا النوع من التدقيق بالتدقيق اإلداري طلق يباألنظمة و القوانين مدى التزام 

  و تتم في األتي:بفحص شامل إلجراءات و األساليب اإلدارية  يقوم

 : املتبعة و من حيث مدى توافق أساسيات و الخطط مع إجراءات  تقييم الداء

األمثل لكشف  االستخداممراجعة جميع وسائل املراقبة للتحقق من مدى 

 العالجية )التقرير الشهري للموازنة(التوصيات  إبراز مع  االنحرافات

                                                           
طالل حمدونه، عالم حمدان، مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق )التدقيق التكنولوجي( في فلسطين وأثر ذلك   1

حول مدى عدالة القوائم املالية، مجلة الجامعية اإلسالمية على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني املحايد للمدقق 

 926ص   2008السادس عشر، العدد األول، املجلد 

 



 اإلطار العام للتدقيق الداخلي األول                                                  الفصل 
 

 
16 

  : و حصر أي ضياع في استخدام موارد املنشأة الحكم على كفاءة و ترشيد اإلنفاق

في  إسرافو أي رفع الكفاية اإلنتاجية من خالل تتبع املجهود املكرر الغير الضروري 

 بكفاءة و فعالية. استخدام املوارد و عدم استخدامها

بالبيئة و التلوث و ما االلتزام باألنظمة الخاصة الهدف منه قياس مدى :تدقيق البيئي  

املصادر و الحفاظ على األنظمة البيئية و حمايتها من مختلف يمكن ان يواجه املنشأة 

و و تحديد ا االنقراضأو  االستنزافو كذا حمايتها من التي تؤدي الى تدهورها و مواردها 

املواد ، حرق املخلفات،  ةومداملعاملياه تقييم املظاهر البيئية التالية:"األغبرة ، الضجيج ،

في مناطق اإلنتاج ، هدر التدخين ،الحرارة و الرطوبة العالية املستنزفة لطبقة األزون ، 

 1ب و املخلفات الصلالطاقة الكهربائية 

البيئة الهامة مظاهر  االعتمادأن يتأكد من أن املنشأة عملت على فعلى التدقيق الداخلي  

 سيطرة عليهلضبطها و ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 14-04-ics bègue  12 AVRIL 2019–:tout sur le métier d auditeur interne  Auditeur interne  
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 التدقيق الداخلياملبحث الثاني: متطلبات 

 تمهيد:

 ياملتمثلة فو متطلبات التدقيق الداخلي التي تحكمه  أهم إلىسنتطرق في هذا املبحث   

في  فهيكلتهتطبيق التدقيق الداخلي في املطلب األول،و مراحل معايير و صالحيات التدقيق الداخلي 

 أهم مقومات و مبادئ التدقيق الداخلي . إلىالثالث سنتدرج أما في املطلب املطلب الثاني 

  معايير و صالحيات التدقيق الداخلياملطلب الول: 

 الفرع الول: معايير التدقيق الداخلي 

خدمات عند تقييم عمليات و بها  االلتزاممن القواعد و املبادئ التي يجب  هي عبارة عن مجموعة

 1ؤسسة و من أهمها:وأداء قسم التدقيق الداخلي في امل

وحدات ملدقق الداخلي عن أنشطة ال استقاللية إلى: إذ تشير هذه املعايير  االستقالليةمعيار  

د من معايير الفرعية و هي الوضع التنظيمي و هذه املعايير على عدشمل تالتي تقوم بتدقيقها كما 

ضمن وضع تنظيمي و يتيح له هذه و املقصود بهما أن يعمل مدقق الداخلي املوضوعية 

في أمور التدقيق دون التأثير أحد يكون املدقق موضوعيا من خالل إبداء رأيه و أن  االستقاللية

العاملين في قسم التدقيق  اختصاصاتكما أن املوضوعية تتحقق من خالل تحديد على رأيه 

تخص و تغيير املهام بين أعضاء القسم من وقت آلخر و عدم قيام املدقق بمهام أعمال الداخلي 

 كتابة التقرير.إدارات و أقسام أخرى و تدقيق نتائج قبل 

 :اآلتيةعناصر يتحقق هذا املعيار من خالل  املهنية :معايير الحرفية  

 و خبرات العاملين التي تتناسب مع مهام املدقق  تحديد مواصفات و مؤهالت

 الداخلي 

  في القسم و ذلك حتى يكون لهم إملام وضع تدريب مستمر لرفع الكفاءة العاملين

 .و إجراءات و تقنيات التدقيق الداخليبالتطورات الحاصلة في معايير 

 أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي الذي يشمل مجموعة املدققين بدستور  التزام

مهارة التعامل و و الوالء و أن يكون هؤالء  األمانةكموضوعية و  أخالقيةمن قيم 

 .مع أفراد العاملين في الوحدات التي يتم تدقيقها  االتصال

نطاق عمل يبين هذا املعيار ضرورة أن يتضمن  العمل ) الفحص امليداني(:معيار نطاق  

مهام املطلوبة حيث  تنفيذجودة األداء في املدقق الداخلي على فحص و تقييم مدى 

                                                           
ص  2016_2015دية ، مذكرة نيل شهادة ماستر أكاديمي سنة بن سالم حفيظة ،دور تدقيق الداخلي في تقييم أداء املؤسسة االقتصا 1

18 
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معلومات يحدد هذا املعيار األهداف الرئيسية لهيكل الرقابة الداخلية املتمثلة في توفير 

بالخطط و السياسات و القوانين و الحماية  التزامو مدى من النزاهة  ذات درجة عالية

 . االقتصاديةالفعال و الكفاءة للموارد  االستخدامصول و املادية و األ 

تتضمن هذه املعايير املراحل املختلفة لعملية  : التدقيق الداخلية وظيف معايير أداء 

حيث تبدأ عملية التي تبدأ بعملية التخطيط و تنتهي بعملية متابعة تدقيق الداخلي 

ونطاق عمل املدقق الداخلي و الحصول على املعلومات تخطيط بتحديد أهداف 

النتائج بواسطة موضوع التدقيق كما ألزم هذا املعيار املدقق بضرورة توصيل لألنشطة 

و مناقشتها مع إدارة التي توصل إليها  االستنتاجاتتقارير الدورية و النهائية مبينا أهم 

اإلجراءات  اتخاذدقيق للتأكد من كذلك متابعة نتائج عملية تاملؤسسة و على املدقق 

 1توصيات عملية التدقيق الداخلي.نتائج املناسبة بخصوص 

أنه على مدير قسم تدقيق الداخلي يبين هذا املعيار  التدقيق الداخلي:معايير إدارة قسم  

 القيام بتحقيق األتي:

 أن يحقق األهداف و املسؤوليات التي تريدها اإلدارة العليا. .1

 . باإلدارةالخاصة  االقتصاديةالكفء و الفعال للموارد  االستخدام .2

الداخلي و يجب أن يكون عمل التدقيق الداخلي يتفق مع معايير املهنية للتدقيق  .3

 و تنسيق مع جهات رقابية الخارجية.السعي للتعارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Olivier LEMANT /Groupe de Recherche, Institut de l’audit interne, « La conduite d’une mission interne », Dunod, France, 

1995, p: 35 d’audit 
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 الفرع الثاني: صالحيات التدقيق الداخلي

جميع أعضاء إدارة املؤسسة على إن غرض الرئيس ي للتدقيق الداخلي يتمثل في مساعدة    

و فعالة عن طريق إمدادهم بتحاليل موضوعية للبيانات املعروضة عليهم تأدية وظائفهم بطريقة 

تقارير صحيحة عن نشاط املؤسسة و حتى يتمكن التدقيق الداخلي من تحقيق ذلك بكفاءة و 

متمتعين بمجموعة من صالحيات أهمها قسم التدقيق الداخلي  نمدققيكون مدير و فعالية البد أن ي

 1مايلي:

  موظفي املؤسسة .أنشطة و سجالت و ممتلكات الوصول الغير مشروط أو املقيد لجميع 

  و تطبيق أساليب و تعليمات املطلوبة أنشطة  اختيار عمل املدقق بما فيها تحديد نطاق

لتحقيق أهداف التدقيق حيث يجب أن يكون نطاق أعمال التدقيق الداخلي الغير 

ة أي لديها سلطة التي تحتاجها ملتابعة اإلجراءات الرقابية في نظام ككل دون تدخل قيدامل

 إدارة مؤسسة.

 ها أي أن جميع الحصول على مساعدة مطلوبة من موظفي املؤسسة في كافة قطاعات

و إعطاء األولوية مؤسسة مساعدة مدققين داخليين و التعاون معهم بشكل كامل موظفي 

 طلبتهم بدون قيود تحقيق الفائدة املرجوة من تدقيق الداخلي  إلجابة على

  إذ لزم األمر.الحق في طلب خدمات خاصة من خارج املؤسسة 

   هيكلتهمراحل تطبيق تدقيق الداخلي و املطلب الثاني: 

 الفرع الول: مراحل تطبيق التدقيق الداخلي 

تتميز مهنة التدقيق الداخلي بكونها تتبع نفس منهجية مهما كان الهدف املسطر و يستخدم في ذلك  

لتحقيق عمل كامل و فعال و تتكون  احترامهاتخضع لقواعد محددة يستوجب تقنيات معترف بها 

العمل امليداني للمهمة تدقيق الداخلي من ثالث مراحل األساسية و هي: مرحلة تحضير للمهمة، مهمة 

 2و مرحلة عرض النتائج:

I. ر املهمةتحضيمرحلة الولى: ال : 

تحضير جيدا حتى يتمكن لها تحقيق أهدافها املسطرة و تدقيق الداخلي تستوجب  إن مهمة

الذي يحدد تدخلها فمهمة تدقيق الداخلي تبدأ غالبا بعد إرسال التي تعتبر بمثابة اإلطار 

                                                           
 .  سعداني إبراهيم أحمد، دور حكومة  الشركة و املراجعة الداخلية في تطوير االقتصاد الوطني املعهد اإلسالمي للبحوث و 1

 99ص   2008األردن،  

   ت املالية"، مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصصاخالدي املعتز باهلل، "مساهمة املراجعة الداخلية في اتخاذ القرار   2

 13ص 2011   ية معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةئجبا دارسات محاسبية و 
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لهذه قسم تدقيق الداخلي فيما يلي سنستعرض مراحل فرعية  إلىاألمر باملهمة اإلدارة العليا 

 املرحلة:

في الوثيقة املسلمة من طرف اإلدارة العليا للمؤسسة الى يتمثل األمر باملهمة األمر باملهمة: 

فاألمر باملهمة في عملية التدقيق  باالنطالق املسئولينقسم تدقيق الداخلي من أجل إعالم 

أن يحدد العالقة لصالح اإلدارة العليا كما يمكن لهذا األمر يحدد األهداف املراد تحقيقها 

لتفادي أي محل تدقيق  هيكل  أو قسم أو حتىبين القائمين بعملية تدقيق و األشخاص 

 1غموض.

التدقيق الداخلي على أمر باملهمة تنطلق في جمع بعد حصول إدارة خطة التقرب:  

معلومات حول السوق ، هيكل القسم الجبائي  االقتصاديأولية حول محيط معلومات 

فهذه العملية تعتبر كمرحلة ثانية عند تحضير تنظيمها و النتائج املسجلة من طرفها ، 

موظفين القدامى للمؤسسة كما  لىإ االستماعالتدقيق الداخلي كما تقوم كذالك  مهمة

أولية حول القسم محل ال تقتصر فقط على في الحصول على املعلومات خطة التقرب 

الدراسة التي تسبق املهمة أي مرحلة  تنفيذأولية كيفية تكوين نظرة  إلىتدقيق بل تصل 

أهدافها كما أن خطة التقرب على و من ثم تنظيمها بطريقة يمكن تحقيق  تنفيذها

كما يمكن لخطة يقوم املدقق الداخلي بتحليل املخاطر قبل قيام بمهمته مرحلة أين 

أعمال األساسية التي يجب  إلى التدقيقيقسم نشاط محل التقرب أن تأخذ شكل جدول 

 2القيام بها.

على كخاتمة ملرحلة تحليل املخاطر املعدة جدول القوى و الضعف: هنا الجدول يعتبر  

موجزة و مبررة ملالحظات أو أساس األهداف املعرفة في خطة التقرب فهو يعرض بطريقة 

دراسته فهو يشكل نقاط القوة و الضعف الحقيقية و رأي املدقق حول كل ما قام ب

فنقاط الجدول يسمح بترتيب املخاطر بهدف تحضير التقرير التوجيهي النسبية فهذا 

قيمة عددية أو كمية ذلك حسب قواعد و القوة و الضعف تعرض على شكل نوعي 

حول الرقابة الداخلية يجب أن يكون أساس اإلجراءات و النظم املوجودة فرأي املدقق 

 ةاملنتظر املؤسسة و كذلك حسب نتائج املحترمة ألمن و صحة املعلومات و حماية األصول 

الداخلي يجب أن تكون معظمها عبارة عن تحليل  فمرحلة الدراسة التي يقوم بها املدقق

 و الضعف.املخاطر و التي يتم عرضها في جدول القوى 

                                                           
 98ص  1998عوض لبيب ، محمد الفيومي،أصول املراجعة ،املكتب الجامعي الحديث، مصر  1
ع  إدارة  أعمال، لطفي شعباني، "املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسير املؤسسة"، مذكرة ماجستير علوم اقتصادية، فر - 2

 79~77،ص  2003-2004جامعة الجزائر 
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التدقيق الداخلي و حدوده و نعرض التوجيهي: تعرف بأنه أسس تحقيق مهمة التقرير  

اتجاه مهمة  فاختيار من طرف التدقيق و املعنيين بها  إليهاأهداف التي يجب الوصول 

و  من جدول قوى و ضعف الذي يولد في نهاية التقرير التوجيهي انطالقاالتدقيق يكون 

 أو مشرف التدقيق. مسئول الذي يكون ممض ي من طرف 

فهو يستعمل هذا البرنامج لتحقيق أهداف املسطرة في تقرير التوجيهي برنامج التحقق:  

التخطيط و ،توزيع الفريق ، بمثابة وثيقة داخلية بقسم التدقيق املوجه لتعريف بمهمة 

ق منها و من حقيقة فهو يعرف أعمال املدققين و ذلك لتحقأعمال املدققين  ةاملتابع

 1فمن حاله التأكد من وجود نقاط قوة و مدى تأثير نقاط الضعف.نقاط قوة و ضعف 

II. املرحلة الثانية: مرحلة العمل امليداني : 

النتائج و  إلىوصول  إلىوالتي تهدف تعتبر هذه املرحلة كانطالقة الرسمية لعملية التدقيق 

 فهذه املرحلة تحتوي على مراحل فرعية  لخدمتهااملؤسسة طالبين  مسيري أجوبة لتساؤالت 

: 

  :يم مهمة التدقيق زمانا و يعمل تخطيط عمل التدقيق على تنظتخطيط عمل التدقيق

في وسيلة مراقبة مدى التقدم فهو يعتبر كتوزيع تقرير  إلىمكانا من نهاية مرحلة الدراسة 

لعمل التدقيق هذا التخطيط  اعتبار فيمكن الداخليين املنفذين للمهمة  املدققينعمل 

 2برنامج لها .بمثابة 

  تنفيذ تغطية وسيلة وثيقة تعطى في نفس الوقت وصف لطريقة ورقة التغطية: و هي

 لقسم أو جزء منه بنتائجه.ربط بين برامج التحقق و العمل امليداني 

  يلتقي بها املدقق الداخلي  إبراز و تحليل املشاكل: ترتبط هذه الورقة باملشاكل التيورقة

معينة أو غيابها بهذه املشاكل عدم إمكانية تطبيق اإلجراءات عند قيام بمهمته و نعني 

و ترتيب مجمل لهذه األوراق  في إجراء معين و عند جمعكليا فكل ورقة يقابلها مشكل 

مشكل على كما يمكن أن تحتوي هذه الورقة يمكن تشكيل التقرير النهائي لهذه املهمة 

 االستغناءأما في حالة عدم وجود مشكل يمكن ا قى به و كذلك الحلول املقترحة لهامللت

 عن هذه الورقة.

III.  :مرحلة عرض النتائجاملرحلة الثالثة : 

                                                           
 99عوض لبيب ، محمد الفيومي، مرجع سابق ص  1
 79~ 77نفس املرجع السابق ص  2
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تقرير النهائي يسلم الى و التي بإعطائها هذه املرحلة األخيرة ملهمة التدقيق الداخلي تعتبر مرحلة  

 1:تتضمن مراحل فرعية و هي ليا أو لطالب خدماتها و بدوره أيضا اإلدارة الع

  :و تحليل يتكون هيكل هذا التقرير من املشاكل املذكورة في ورقة إبراز هيكل التقرير

من  ةاإليجابيورقة التغطية فيما يخص النقاط املشاكل من جهة و النتائج املذكورة في 

 :النهائي و اإلقفال االجتماعلتحضير التقرير النهائي ملهمة جهة أخرى كما يعتبر أساس 

o  :من لن يتضمن التقرير النهائي إال ما قد تم عرضه و التعليق عليه الكتاب املفتوح

أدت تلك التي قبل املدققين و منه يجب عرض الوثائق و عناصر اإلثبات 

اقشة و مالحظة التناقضات بهدف التأكيدات ،املن  طرح الشكوك املالحظات 

 كاملة على أعمال التدقيق.املصادقة 

o  على الطرف الذي خضع بداية التدقيق يجب أن تعرض نتائج :  االنتظار خطة

و الذي سيتم معه مصادقة على النتائج وال املباشر  املسئول لتدقيق و بالضبط 

 النهائي و بعد املصادقة عليه. االجتماعيتم نشر التقرير إال بعد 

o ملا ال يستحقها و عليه يتم ية مأهعدم تقديم يتضمن هذا املبدأ على  :الترتيب

التي يتم عرضها من املالحظات  انطالقااملدققين حسب أهميتها عرض التوصيات 

 و عواقب. على األوراق إبراز و تحليل املشاكل

o  عن مشاكل يتم تشجيعه للقيام مبدأ التدخل الفوري: أي بمجرد تبليغ مدقق

تقرير ت له الوسائل الالزمة و يتم اإلشارة أو ذلك في أعمال التصحيحية إذ توفر ب

 التدقيق .

o :من أن كل األطراف املشاركة على علم يجب التأكد  مبدأ املعرفة املشتركة

من قبل و تقوم  إليهارق مشاكل لم يتم تطرق و أال يتم طباملشاكل املالحظة 

الذي يوزع على املشاركين لى تقرير املصادقة عالنهائي  االجتماعأطراف املشاركة في 

راز و تحليل املشاكل بظات التي تم تحريرها على أوراق إاملالحمسبقا و يتم عرض 

و أدلة إثبات و يقدم املدققين مدعمة بأمثلة واقعية و مرفقة بأوراق العمل 

 لتصحيح املشاكل.املناسبة توصيات 

  اإلدارة 2املدقق الداخلي الخطوة األخيرة و الهامة في إبالغ تقرير التدقيق الداخلي: يعد تقرير

و أوجه الخلل و القصور في نظام الرقابة عن النتائج تدقيق العمليات و أنشطة املختلفة 

                                                           
 245ص  2002، 2داوود يوسف صبح ، تدقيق البيانات املالية ، دار املنشورات الحقوقية ، لبنان ، الطبعة 1
محمد ملين عيادي، "مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظم املعلومات املحاسبي للمؤسسة"، مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير،  2

 119ص  2007-2008.   1فرع إدارة أعمال، جامعة الجزائر، 
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و تنبيه اإلدارة على مخاطر بالقوانين و األنظمة و التعليمات  االلتزامو نواحي عدم الداخلية 

يحدد املدقق حيث يتضمن التقرير برنامج األعمال التصحيحية بحيث هذا الخلل و قصور 

لتفادي إثقال و متى ، كما يحتوي التقرير على مالحق  ،بماذامقبل كل توصيات من يقوم 

 بترتيبها.الرسمية لقواعد و اإلجراءات مع وضع فهرس يسمح النص كجداول و النصوص 

 :وتتمثل في أربع مراحل   التدقيق الداخلي  مهمة  ز طوة تعتبر األخيرة في إنجالخ هذه ا 

  ز يتم إعداد هذا التقرير من خالل أوراق إبرا:  تدقيق الداخلياألولي لل التقرير  

وتحليل املشاكل، التي تم إعدادها أثناء تنفيذ برنامج املراجعة، والتي تشمل على 

رافات  واملخالفات التي تكشفها للمراجعين أثناء تنفيذهم كافة املشاكل واالنح

  للمهمة  وهذا التقرير يعتبر أساس إعداد التقرير النهائي. 

 لتدقيق تم عقد اجتماع بين فريق اياألشخاص املراجعة لعمالهم:   من  دالر ق ح

هذا  عمالهم  وفيدقق أامل  صواألشخا  تدقيق الداخليالذي قام بتنفيذ مهمة ال

مدعمة  إليهابعرض املالحظات  والنتائج التي توصلوا  تدقيقاالجتماع يقوم فريق ال

باألدلة املؤيدة لها، إضافة إلى التوصيات املقترحة بشأنها، بعدها يتدخل 

املراجعة أعمالهم بالرد على تلك املالحظات  والنتائج  والتوصيات من   صاألشخا

تقادات التي يقدمونها كان لديهم   وقد يؤدون خالل التبريرات والتوضيحات  واالن

 ذلك إلى نزاعات بين الطرفين  وتظهر هذه النزاعات في حالتين :    

  قوية و منه ينتهي هذا النزاع .  إثباتيقدم املراجع أدلة   

  على نقطة النزاع دقق هذه األدلة  ومنه يتناول املعدم القدرة على تقديم  

 في صورته النهائية،  ملدقق بعد انتهاء التدخل، يتم إعداد تقرير ا :  نهائير اليقر تال

التدقيق إلعالمهم بنتائج مهمة  املعنيين  واإلدارة املسئولينويتم إرساله ألهم 

التي تكشفت خالل عملية  واالختاللوالتوصيات املقترحة ملعالجة املشكالت  

ناءا، وأن يتم إعداده ،  و يجب أن يكون التقرير موضوعي و واضح  وبتدقيقال

وتقديمه في الوقت املناسب. أما من ناحية التقديم الشكلي للتقرير، فيجب أن 

 يتضمن العناصر التالية:

  صفحة العنوان،  ويجب أن تتضمن )العنوان الكامل للمهمة، التاريخ، أسماء 

  فريق املراجعة  ومحرري التقرير( 

 ر . األمر باملهمة و يوضع في بداية كل تقري  

  .الفهرس  
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  .مضمون التقرير  

  املالحق التي ترفق بالتقرير . 

 الداخلي ملجموعة من التوصيات  دققبعد اقتراح امل :  توصياتفيذ النطعة تقام

على املالحظات التي سجلها أثناء القيام  التصحيحية الواجب القيام بها، بناءا

بمهمته، فإنه يقوم بمتابعة مدى االلتزام بتنفيذ تلك التوصيات  وتنتهي هذه 

 املرحلة عند تنفيذ كل التوصيات املقترحة  والتي صادقت عليها اإلدارة. 

   الفرع الثاني: هيكل التدقيق الداخلي

بحيث يقوم بأداء وظيفته طبقا يمثل التدقيق جزء ممثل في هيكل التنظيمي للمؤسسة      

أهداف قسم املوضوعة من طرف اإلدارة العليا و هي بدورها تقوم بتحديد إلجراءات و قوانين 

 1عليها. االعتماداملمكن التدقيق الداخلي و مسؤوليته 

من أجل تنفيذ أعمالها يكون موقع قسم التدقيق الداخلي مستقل عن اإلدارات التشغيلية 

 عليا في رقابة أعمال املؤسسة و توجيهكذلك مساعدة اإلدارة الأكبر و شمولية أكثر  باستقاللية

كذلك أن ى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا له يجب أن يحدد موقعه في مستو وبعض اإلرادات األخرى 

 .من أجل تجنب تعارض املصالح بتأدية أي أنشطة تنفيذية  الداخليين ناملدققييقوم  ال 

  :املراكز الوظيفية في اإلدارة التدقيق الداخلي 

حجم املؤسسة و نوعها و طبيعة نشاطها يعتمد التنظيم الداخلي على عدة عوامل من بينها 

 نكما يجب أو مؤهالته العلمية و العملية إضافة الى عدد العاملين في قسم تدقيق الداخلي 

قسم منظم تحت إدارة  شخص واحد من أفضل تقسيم يكون قسم التدقيق الداخلي 

 منه في الوقت املناسب: لالستفادةألنه أمر ضروري جدا متخصصة  الوحدات

يقوم باإلدارة الشاملة واسعة نطاق بغية تحديد األهداف  مدير التدقيق الداخلي : .1

نطاق بغية لقسم التدقيق الداخلي و التي تبنى على أساس خطط واسعة السنوية 

الداخلي و التي تبنى على أساس خطط و تحديد األهداف السنوية لقسم التدقيق 

و ممتلكات  كذلك حرية اإلطالع على جميع عمليات و السجالتسياسات املؤسسة 

 اإلدارة العليا . إلىمؤسسة مع تقديم تقارير مباشرة 

عن تنسيق خطط التدقيق و املوافقة على  مسئول : يعتبر التدقيق الداخليرئيس  .2

 مدير التدقيق . إلىالتقارير مباشرة  برفعو يقوم أوراق العمل النهائية 

                                                           
1 », Nathan, France, 2008,P 55 Benoit PIGE, et autres, « Comptabilité et audit: Manuel, Applications et Corrigés     
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و أعمال و مهام التفصيلية تحت إشراف مدقق رئيس ي يكلف بأداء  :مدقق املساعد .3

الالزم للمدققين مساعدين خالل ستة توجهاته ، يتعين على املؤسسة أن تجري تدريب 

تعيينهم كونهم مبتدئين و بحاجة الى كسب الخبرة الكافية في مجال أشهر األولى من 

 تدقيق الداخلي.

 

  التدقيق الداخلي مبادئاملطلب الثالث: مقومات و 

 الفرع الول : مقومات التدقيق الداخلي 

مهنة تدقيق أو املرشحين حاصلين على شهادة  مدققينتنطبق مقومات التدقيق الداخلي على 

 1مهنة تدقيق و تتمثل هذه املقومات فيما يلي:  للحصول على

 :/ النزاهةاالستقامة 

 :على املدققين الداخليين 

o  ،و مسؤولية. اجتهادالقيام بأعمالهم 

o  و عمل اإلصالحات املتوقعة من قبل القانون و املهنة .مالحظة القوانين 

o  ( طرف في أي إن ال يكون ) نشاط غير قانوني أو يقوموا بأعمال ضارة عن معرفة

 أو منشأة .بسمعة مهنة التدقيق الداخلي 

o و املساهمة في الشرعية ، و األهداف األخالقية للمنشأة احترام. 

 املوضوعية:  

 2على املدققين الداخليين: 

o  أو يفترض أنها تفسد تقييمهم غير أو عالقة قد تفسد أن ال يشتركوا في أي نشاط

أن تكون .تتضمن هذه املشاركة تلك األفعال أو العالقات التي من املمكن املتحيز 

 ضد مصلحة املنشأة.

o  أو يفترض أن يفسد أحكامهم املهنية.قد يفسد  يءعدم قبول أي ش 

o  يتم عن جميع الحقائق املادية و املعروفة لديهم ، و التي أن لم أن يفصحوا

  تشوه أو تحرف التقرير عن األنشطة تحت املراجعة.اإلفصاح عنها ، قد 

 السرية: 

 على املدققين الداخليين:

                                                           
 171ص 170خلف عبد هللا ، دليل التدقيق الداخلي مرجع سابق ص  1
عثمان عبد اللطيف، دور التدقيق الداخلي في تحسين الرقابة و األداء، مذكرة ماستر، التدقيق املحاسبي واملراقبة التسيير ،الجزائر  -  2

 12ص  2015،جامعة مستغانم ،
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o  يحصلون عليها أثناء و حماية املعلومات التي  االستخدامأن يكونوا متعلقين في

 تأدية مهامهم.

o  ضد أن ال يستخدموا املعلومات لكسب شخص ي أو بطريقة ممكن أن تكون

 القانون أو ضارة بالشرعية و األهداف األخالقية للمنشأة.

 الكفاءة:  

 1الداخليين : ناملدققيعلى 

o  فيها معرفة و مهارات و خبرات مناسبة.أن يطلعوا فقط بالخدمات التي لديهم 

o  مع معايير املمارسة املهنية  بانسجامخدمات التدقيق الداخلي يقوموا تقديم

 الداخلي.للتدقيق 

o  باستمرار.يقوموا بتطوير كفاءتهم و فعاليتهم و نوعية خدماتهم أن 

 الفرع الثاني: أدوات التدقيق الداخلي

عدة أدوات لتحقيق األهداف التي يريد التوصل ،دم املدقق الداخلي في إطار مهمتهيستخ

 2بثالث خصائص أساسية: هذه األدواتإليها، وتتصف 

ال تستخدم هذه األدوات بشكل منهجي وإنما يختار املدقق األداة املناسبة لتحقيق  

الهدف املراد تحقيقه، ال يقتصر استخدام هذه األدوات على التدقيق الداخلي بل يمتد 

 استخدامه إلى أطراف  عديدة كاملدققين الخارجين ، واملستشارين...الخ

في إطار عملية التدقيق واحدة تخص نفس يمكن أن يستخدم املدقق أداتين مختلفتين  

العنصر بحيث تستخدم أداة الثانية لتحقق من النتائج تم التوصل إليها باستخدام 

 األداة األولى. 

 :ويمكن تصنيف هذه األدوات إلى نوعين أساسين: األدوات الوصفية واألدوات االستفهامية 

I.  الدوات الوصفية 

 وفيما يلي سنعترضها بالتفصيل:      

يتم  الدراسة،هو أداة تسمح انطالقا من عينه محددة من املجتمع محل   :اإلحصائيالسبر  

 إلى تعميم الصفات املالحظة في العينة على كامل املجتمع  عشوائية،اختيارها بطريقة 

 :اتخطوات أساسي ويتبع املدقق الداخلي عند استخدام هذه الطريقة ثالث

                                                           
 140ص2010، 1حدرب، علم تدقيق الحسابات، دار البداية للنشر والتوزيع، طبعة . زهير ال 1
 119~ 118محمد ملين عيادي نفس املرجع السابق ص 2
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تصور السبر: يقوم املدقق الداخلي بتحقيق الهدف أو األهداف املراد تحقيقها وهو ما  .1

يسمح بتحديد الرقابة التي يجب القيام بها بهدف تحديد نوع الخطأ أو األخطاء التي 

 يريد املدقق أن يتحقق منها، ويقوم بـ:

o حسب أي كل املعلومات التي نرغب في تكوين رأي حولها وذلك  تحديد املجتمع

 أهداف املدقق املراد تحقيقه 

o  همع املوضوع املراد دراست  ىتحديد درجة الثقة املرغوب فيها والتي تتماش  

o بول ملجتمع تحديد معدل الخطأ املقبول أي الحد األعلى كنسبة مئوية للخطأ املق

ر الوقوف عليه والذي ينبغي أن يكون أصغر من الخطأ ظما ومعدل الخطأ املنت

 املقبول. 

قوم املدقق بتقسيم املجتمع إلى طبقات إذا كانت عملية السبر تخص القيم وتحديد املفردات وي

 املهمة مما سيؤدي إلى انخفاض حجم العينة. 

 اختبار العينة: نميز بين نوعين من العينات: .2

 رقام لسلسلة من املفردات وتختار مفردات العينة العينات العشوائية: حيث تعطي أ

 متساويا لجميع وحدات املجتمع العينات العشوائية وهي توفر احتماال باستخدام جدول 

 العينة انتمائها إلى  ةمكانيإل 

 45، 55، 65طريقة السبر الترتيبي: انطالقا من نقطة معينة يتم اختيار املفردات بشكل مرتب مثال:   

 ،...الخ25، 35،

 غير اإلحصائية: ويتم اختيار العينة باستخدام ة عين 

o  الطريقة املوجهة الشخصية: يعتمد املدقق في اختيار العينة حسب حدسه

 الشخص ي واعتمادا على مؤهالته وخبرته 

o  التحليل استغالل نتائج التدقيق: يتم استغالل نتائج التدقيق بالقيام بنوعين من 

o  تحليل كمي للنتائج: بحيث يتأكد من أن األخطاء واالنحرافات التي الوقوف عليها ال

 ارض مع األهداف املسطر تتع

o  االنحرافات والتأكد فيما إذا كانت تكرارية أم ال أو معتمدة  تحليل نوعي لألخطاء و

 أوال. وفي النهاية يتخذ املدقق قبول املجتمع أو عدم قبوله 

خاللها إلى الحصول على مجموعة من املعلومات ويخضع يهدف املدقق من  املقابلة: 

 1لشروط: االستجواب إلى مجموعة من ا
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o  األول عن  املسئول يجب احترام خط السلطة وعدم القيام بأي استجواب دون علم

 القسم 

o  التذكير بمهمة التدقيق وأهدافها وإعالم الطرف املستجوب بسبب وكيفية االستجواب 

o املشاكل، ونقاط الضعف التي تم اكتشافها قبل   ق بعرض الصعوبات،يقوم املدق

 بداية االستجواب 

o  اب امللخصة قبل تقديمها إلى يصادق الطرف املستجوب عن نتائج االستجو يجب أن

  املسئول 

o  موضوع  إطار يتفادى املدقق أن يستمع أكثر مما يتكلم ويقوم توجيه االستجواب في

املهمة لتحقيق الهدف املسطر ويجب اعت ب بار الطرف اآلخر في مرتبة مساوية من 

  باالستجوا إدارةحيث 

II.  االستفهامية:لدوات 

   السرد، الوظيفي،املخطط  األعمال،جدول تحليل  التدفق،مخطط  املادية,نميز املالحظة            

 1لها بالتفاصيل:فيما يلي سنتطرق 

  املباشرة مالحظة املادية: من املمكن أن يعتمد املدقق في عملية التدقيق على املالحظة املادية

 ويتعلق األمر بـمدون على الوثائق مع ما هو موجود فعال في الواقع هو:للتحقق من تطابق ما 

o  املالحظة املادية لإلجراءات: تهدف مالحظة اإلجراءات إلى تحديد املراحل التي تمر بها

 عملية أو نشاط ما للتحقق من 

o  تطابقه مع ما هو مدون في دليل اإلجراءات واحترام األفراد لها 

o ملالحظة املادية للوثائق: تهدف إلى التحقق من الوثائق املحاسبية واملستندات املختلفة ا

 التي تستخدمها املؤسسة من حيث تصميمها، كيفية استخدامها وانتقالها، 

o لتثبيتات، السندات والنقدية ، املالحظة املادية لألصول: تهدف للتحقق من وجود ا

 األصول وتطبق أساسا على املخزون

o  حظة التصرفات: ويتعلق األمر بالتدقيق االجتماعي أي مالحظة مدى احترام األفراد مال

 للتعليمات وتصرفهم داخل األماكن العمل. 

   السرد الذي يقوم به الشخص الخاضع للتدقيق : يكون في بداية مهمة التدقيق ويقوم املدقق

وصف اإلطار العام  باالستماع إلى السرد الذي يقوم به الشخص الخاضع للتدقيق بهدف
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للنظام أو النشاط الخاضع للتدقيق، وتطرح هذه الطريقة بعض النقائص املتعلقة بتحديد 

 أهم املعلومات التي يحتاجها املدقق على جانب مدى صدق الشخص الذي يقوم بالسرد 

o  و نتائج االختبارات التي م املدقق بسرد مالحظاته املادية سرد يقوم به املدقق: يقو

ليها في حالة صعوبة وصفها عن طريق مخططات تدفق املعلومات وعلى املدقق توصل إ

 أن يستغل ما قدمه جميع األطراف، 

  مخطط الوظيفي: يقوم املدقق الداخلي بإعداد املخطط الوظيفي انطالقا من املعلومات التي

عارف خطط بإثراء املويعرض هذا امل  در سعمليات االستجواب واملالحظة وال تحصل عليها من

التي قام بها في بداية املهمة والخاصة بوظائف املؤسسة وبتحليل مراكز العمل  املكتسبة ، 

 بهدف تحديد نقاط الضعف املرتبطة بسوء تقسيم العمل في املؤسسة. 

  جدول تحليل األعمال : يستخدم هذا الجدول لتحليل الوظائف أو اإلجراءات محل الدراسة

 ل بين الوظائف داخل املؤسسة ومعالجتها ، تحديد نقائصإلى أعمال أولية بهدف  الفص

 1:ويقسم الجدول إلى

o  العمود األول: يتم تحديد األعمال األولية املتعلقة بالوظيفة أو اإلجراء بشكل مفصل

 ومتسلسل، التنفيذية، الترخيص، التسجيل املحاسبي، واملراقبة. 

o  عن القيام باألعمال األولي  املسئوليناألعمدة املوالية تحدد ة األشخاص 

o   العمود األخير مخصص لتحديد األعمال غير املنفذة 

 ومراكز قال الوثائق بين مختلف الوظائف  خرائط التدفق: تبين هذه الخرائط دورة انت

املسؤولية ويتم من خاللها ،  تحديد أصل الوثيقة والقنوات التي تمر بها حتى تصل إلى 

قدم نظرة كاملة عن تسلسل املعلومات   وتستخدم لهذا الغرض رموز املستخدم النهائي، وهي ت

موحدة ، وإجراءات انتقالها. وتهدف هذه الخرائط إلى اختيار دقة تطبيق اإلجراءات وفعاليتها 

 للتعبير عن مختلف العناصر. 

  قوائم االستقصاء: وتسمى كذلك قوائم االستبيان وهي قائمة نموذجية  تشمل مجموعة 

من األسئلة التي تتناول  أرصدة ، عمليات الشراء والبيع ، وخاصة العمليات املعتادة واقعية 

مثل العمليات النقدية ، جميع نواحي النشاط داخل املؤسسة الدائنين والبنوك ...الخ. حيث 

يقوم املدقق بتوزيع هذه القائمة من األسئلة على املوظفين لتلقي اإلجابات عليها ومن ثم 

قوف عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية املطبق باملؤسسة ومن األفضل أن تحليلها للو 

تقسم قائمة األسئلة عدة أجزاء يخصص كل جزء منها مجموعة من األسئلة تتعلق بإحدى 

مجاالت النشاط وفي معظم الحاالت تصمم هذه األسئلة للحصول على اإلجابات بـ "نعم أو "ال" 

                                                           
 125~122محمد ملين عيادي نفس املرجع السابق ص 1



 اإلطار العام للتدقيق الداخلي األول                                                  الفصل 
 

 
30 

رقابة الداخلية، وهذا األسلوب يركز على األعمال التي يتم تعني احتمال وجود نقص في ال

تنفيذها أكثر من التركيز على األفراد أو املجموعات التي تؤدي هذه األعمال. اإلجابة عن األسئلة 

يمكن لها أن  مع وجود خطر احتمال أن تنقل إجابات السنة املاضية على قائمة أسئلة ، 

 يتم فعال السنة الحالية خاصة إذا لم يطرأ عليها أي تعديل تكون روتينية دون اإلشارة إلى ما

 

  مبادئ التدقيق الداخليلث: لفرع الثاا

 1:التالية تطبيق املبادئ نوقع من املدققين الداخلييتي

o املدققين الداخليين الثقة ،و لهذا توفر األساس  استقامةتبنى  /النزاهة: االستقامة

 على أحكامهم. لالعتماد

o :في جمع، تقييم، أعلى درجات املوضوعية املهنية  الداخلين املدققينيظهر  املوضوعية

 الداخلين املدققينتحت الفحص . يضع عمل حول النشاط أو الو إيصال املعلومات 

ملصالحهم الشخصية بإفراط  يتأثرونذات العالقة وال تقييم متوازن لجميع الظروف 

  .في إصدار األحكام  اآلخرونأو 

o  ال عليها و  حصلون يتاملعلومات التي قيمة حيازة  الداخلين املدققينيحترم : السرية

 االلتزاميمكن هنالك املعلومات بدون صالحية مناسبة ما لم يفصحون  عن هذه 

 لفعل ذلك.قانوني أو منهي 

o  املهارات و الخبرات املطلوبة في تقديم املعرفة  الداخلييناملدققين : يطبق الكفاءة ،

          الخدمات التدقيق الداخلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 » Editions  Jacques RENARD,(Avec le concours de Jean Michel CHAPLAIN), « Théorie et pratique de L’audit interne

d’Organisation France, 2004, P: 204   
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  خاتمة الفصل:

من خالل ما تطرقنا في فصل األول التدقيق الداخلي الذي يتم من خالل فحص الدفاتر و 

 السجالت و تقييم األنشطة و إعطاء رأي فني حول مدى مصداقية و نجاعة القوائم املالية .

و كما أن للتدقيق مكانة في املؤسسة حيث يساعد على جمعة أعضاء اإلدارة على تأدية 

مسؤوليتهم بأسلوب فعال و منتظم وفق اإلجراءات و سياسات متفق عليها بمعايير و مبادئ 

تحكم مهنة تدقيق لذا يمكننا القول بأن تدقيق داخلي هو الوسيلة الفعالة لتقييم أداء مختلف 

األهداف مرغوب  إلىو ضمان سير الحسن لسياسات و زيادة فعالتها للوصول  أنشطة املؤسسة

 تحقيقها.

ي في مدى تطبيق السياسات والقوانين الصادرة من بر املدقق الداخلي املرشد األساس يعتو  

األخطاء واالنحرافات  اكتشافالوسيلة املثلى في  و كما هو   املديرية العامة ومستشار األول لها

 .ع الغش، ومحاولة معالجتها وتصحيحهاوكل أنوا

التدقيق الداخلي أهمية كبيرة على املستوى الداخلي إذا يتم من خالله تقييم  كما لعب  

 الرقابية التي تمارسها املؤسسة في اتخاذ قراراتها مختلف األساليب

تفعيل نظام و إلعطاء نظرة اقرب سنتطرق في الفصل املوالي إلى مساهمة التدقيق الداخلي في 

 .الرقابة في املخزون باعتبار املخزون العنصر الفعال في املؤسسة
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 :مقدمة 

 يسات التجارية والصناعية، وبالتالؤسيزانية في املم بنود املهخزونات بند من أتعتبر امل  

  ة،ؤسسفي املير على تسي ينطرف القائم ل العناية الكافية منومتابعتها بذ يرهايحتاج تقييمها وتسي

تقوم املؤسسة بتصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن مجموعة من عمليات املراقبة  وذلك 

لضمان حسن سير العمل في املؤسسة  والتقيد بالسياسات املوضوعة ،املختلفة فنظام رقابة 

واملخالفات التي تطرأ على عناصر  اءاألخطداخلية فعال يعتبر بمثابة الوقاية من احتمال وقوع 

الداخلي  تبدأ رقابة املخزونات من خالل تحديد مواصفات املخزون كميته و تقييم ،خزون  وعليهامل

العاملين في انجازه و املعدات املستخدمة و طرق  األفرادخزون و اختيار موقعه و سعته و ملساحة امل

تنظيم حركة املخزون و املحافظة عليه و  إلىتهدف  املخزون املخرجات حيث أن الرقابة على تقييم

تطبيق ضبط تدفق املواد من و الى املخزون بالكمية املناسبة كما أنها تعمل على الوقوف على مدى 

 .ل دخولها و خروجها من املخازن املتبعة ملراح إجراءاتالخطط املوضوعة و التحقق من 

في مجابهة االنحرافات و األخطاء  أهميةعملية الرقابة على املخازن  تشمل عدة عناصر ذات  

املخزون هو التجميع املادي لكافة املوجودات املتاحة لدى املؤسسة من مواد تامة  نأفباعتبار 

تحت التشغيل و التي تحتفظ بها املنظمة في  أو نصف مصنعة  أو الصنع جاهزة للبيع و الشحن 

 ازن لذا فرض الرقابة عليها لتفادي التلف السلع و هالكها.املخ

الداخلي  دققم املو قي و لذاك جاء التدقيق الداخلي ليدعم من فعالية الرقابة على املخزون بحيث

خدامه، كما يقوم به واست  ظاالحتفا و  بشرائهاملتعلقة  اإلجراءاتبمتابعة املخزون وفحص كل 

 .باملخزون واملستندات الداخلية ةخاصالبفحص السجالت 

 :إلىو هذا سنحاول توضيحه من خالل تقسيم هدا الفصل 

 : أساسيات رقابة املخزوناتاألول املبحث  

 املبحث الثاني: تدقيق الداخلي و عالقته برقابة املخزونات 
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 : أساسيات رقابة املخزوناتاألول املبحث 

 األهميةتعتبر الرقابة على املخزون العمود الفقري للمؤسسة فهي تحظى بجانب كبير من               

و فعالية و بكفاءة عالية  أهدافهنحو تحقيق  إمكانياتهفرد بغرض توجيه عهوده و ال إليهالكونها يلجأ 

 ها.و مراحل تطبيق أنواعها، أهدافهافحديد مفهوم رقابة مخزونات و  إلىفي هذا املبحث سنتطرق 

 : ماهية رقابة املخزوناتاألول املطلب 

 : مفهوم رقابة املخزوناتاألول الفرع 

يقصد بها ذلك نشاط الخاص بالتخطيط و الترتيب و الجدولة لكمية املواد و الخامات و          

 1االحتياجات.األجزاء و املنتجات الكاملة الصنع و مختلف 

على جميع املراحل ألداء مخزوني ,بدأ من تحديد مواصفات املخزن الرقابة على املخزون تشمل 

و سعته و أيضا اآلالت و املعدات  موقعهكمبنى تصميم و تقييم الداخلي ملسافة املخزن و اختيار 

 2املستخدمة , و األفراد العاملين في املخازن.

طرق و الوسائل التي تكلف عملية تصميم ال بأنهامفهوم آخر لرقابة املخزون  إعطاءو يمكننا أيضا 

  عمليات صرف و تأمين املواد تتم وفقا لخطة موضوعة لتحقيق أهداف املنشأة  إنالتحقق من 

  أقص ى حد ممكن. إلىاالستفادة من مواردها 

من توفر الكميات املناسبة من املواد في الوقت هي تلك الوسيلة التي تتبعها إدارة املخازن للتأكد 

عائد  أفضلما يمكن توفيره في السوق و تحقيق  مراعاةياجات املشروع مع املناسب و حسب احت

 3املستثمر.على املال 

 ينو التخز  االستالمهي الرقابة على جميع العمليات التي تتعلق بالطلب و 

الرقابة على املخزون هو ذلك النشاط الذي يقوم  نأمن خالل التعاريف السابقة يمكن القول 

أريد إتمامه لتحقيق ما تم في الواقع هو مطابق لم  أنبمتابعة سير أعمال املخزن و التأكد من 

تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات  أهداف املنشأة بشكل عام الى التأكد  من سالمة وضع و 

تدفق املواد بما يلبي  استمراريةوالصرف وضمان  االستالماملتعلقة بالتخزين وسالمة إجراءات 

املشروع والتأكد من أن تكاليف التخزين عند أدنى حد لها وأن املخزون ال يتعرض للتلف  احتياجات

 للنظام املعد لذلك
ً
 .أو السرقة أو التقادم وأن حفظ املواد تتم وفقا

                                                           
 30ص2002, األولىسيد محمد حاد الرب ,إدارة الشراء و املخازن ,دار الفجر لنشر و التوزيع القاهرة ,مصر طبعة 1
 327ص 2000 األردن, أحمد راشد الغدير ,إ دارة الشراء و التخزين ,دار زهران للنشر و التوزيع ,عمان ,2
 187ص  2008سليمان خالد عبيدات ، مصطفى نجيب شاويش، إدارة املواد و الشراء و التخزين،دار املسيرة ، عمان   3
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 ناتأهمية رقابة املخزو  الفرع الثاني: 

و ضبطها  اآلخرينتنبع أهمية رقابة من كونها اإلدارة الفعالة التي يمكن من خاللها متابعة أعمال     

العمل و  أثناء االستخدامو اإلسراف في  االختالسو تقويمها و معالجة الظواهر السلبية كالسرقة و 

و  تختلف أشكال املساعدة في تحقيق األهداف من خالل ضبط الجهود و تحديد مسارها و معالجتها 

متوقع حدوثها و و توفير البدائل و األساليب الحديثة لحل مشاكل القائمة و  االنحرافاتالتسيب و 

الجميع  احترامالقرارات و تنفيذها بأفضل صورة ممكنة و التأكد من أنها محل  اتخاذضمان سالمة 

 اإلمكانياتل أو األفراد او ما للرقابة من دور في اكتشاف الحاجة لتطوير العم إلىهذا باإلضافة 

 1.أملخزنياملتعلقة بالنشاط 

و كما تساعد رقابة املخزونات في إعداد الصحيح  لبرامج البيع و اإلنتاج و التخزين , فال يمكن توجيه 

اإلنتاج إال بعد التأكد من املواد الالزمة له في املخازن , كما و يمكن عن طريق  إلىاألوامر الالزمة 

الرقابة على املخزون من جدولة اإلنتاج على النحو الذي يمكن أن يقابل فيه متطلبات املبيعات 

 . نكميات كبيرة من األموال املنظمة في املخزو  االستثمار تفادي و 

 وناتالفرع الثالث: أهداف رقابة املخز 

موارد  املوجودة في املؤسسة و ذلك ألن مخزون يعد اكبر و أهم األقسامتعد رقابة املخزونات من أهم 

 2:رقابة دائمة و ذلك حتى يتم إلى الشركة التي تحتاج

مباشر في زيادة هامش الربح لدى  تأثير أقل األسعار من املواد الخام و التي لها الحصول على  

 املصنع.

العديد من املواد األولية التي تتوفر خالل أوقات معينة من السنة بصورة موسمية و  هنالك 

 الجاهز.بالتالي يجب حجز كميات منها لضمان عدم انقطاع املستهلك من املنتج 

و تحسين اإلنتاجية من خالل  املخزون,عدم تجميد السيولة النقدية الناتجة عن زيادة في  

 املخزون ,و إدارة الصادر و الوارد النقدي. الفاقد الناتج عن زيادةخفض 

 ألهم مواد شركة . االختالستجنب السرقات و  

 .ر قدر من مخزونزيادة التلف من املخزون و الحفاظ على أكب إلى يؤديمعرفة السبب الذي  

 تحقيق أقص ى كفاءة ممكنة لعمليات تشغيل الوحدات اإلنتاجية و وحدات البيع. 

 االقتصادية.سليمة من اإلنتاج و اإلمداد و بالكميات  ضمان مستويات 

                                                           
 328أحمد راشد الغدير ,إ دارة الشراء و التخزين نفس املرجع سابق ص    1
2 www.almohasb1.com2019أفريل  14دخول الى املوقع تاريخ 
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 .عمليات التخزين تتطلبهاتحقيق التوازن بين مختلف  مجموعات التكاليف التي  

كل اإلدارات املوجودة في كل مؤسسة عامة و خاصة تهتم بمراقبة مخزون حيث أصبح  فأصبحت

 كون ألهمية هذه املناصب فيجب أن تمن قبل املدراء و ذلك  موظفين إدارة املخزونات اختيار يتم 

الرقابة املحكمة على املخزون تمكنه من تحقيق أكبر قدر ممكن من املرونة و التسهيالت للمنتج و 

من املواد و املنتجات بصورة  باالحتياجاتمن خالل اإليفاء  املستهلك على حد سواء , و ذلك 

 1منتظمة.

 الثاني: أنواع رقابة املخزونات املطلب

 الفرع األول: أنواع رقابة املخزونات 

الرقابة فمثال تصنف الرقابة على  إليهتتعدد و تختلف أنواع الرقابة على املخزون وفقا ملا تهدف  

أساس الزمن و الرقابة القبلية أو وقائية و الرقابة أثناء التنفيذ و على أساس املصدر الى الرقابة 

رقابة اإلدارية , الرقابة املالية و الرقابة الفنية  إلىلية و الخارجية و على أساس املجال الرقابة الداخ

هو ما يسمى بالرقابة النوعية , الكمية , الزمنية و رقابة التكلفة و التي سوف نتطرق  ما يهملكن 

 2فيما يلي: إليهم

: يهدف هذا النوع من الرقابة الى الـتأكد من أنواع و مواصفات األصناف التي الرقابة النوعية 

يتم استالمها أو صرفها أو حفضها في املخازن و مدى مطابقتها للمواصفات التي تم اإلتفاق 

عليها و املحددة في العقود و محاضر الفحص و عادة ما يتم ترميز األصناف و تبسيطها و 

ع و مراقبته و تتم عملية مراقبة النوع من خالل الفحص الفعلي تنميطها بغرض ضبط النو 

عدم الخطأ أثناء الحفظ أو من وجود أصناف كاسدة و راكدة أو منهية و التأكد من 

اج سلعة أو خدمة منافسة في الصالحية أو ال تصلح لالنتاج منخفضة الجودة ال تصلح إلنت

  .السوق 

هذا النوع كل من الرقابة املباشرة على مقدار الوحدات املستلمة أو   يشمل الرقابة الكمية: 

أو بطاقة الصنف أو  االستالماملخزنة من كل نوع وذلك من خالل إما عقد التوريد في حالة 

السجالت املخزنية في حالة الجرد والرقابة الدفترية الشاملة ملقادير األصناف املخزنة والرقابة 

 أو حسب الظروف والتأكد من مقادير وقيم من خالل الجرد ، ورق
ً
ابة اإلدارة العليا دوريا

املخزون من األصناف املختلفة ومدى مطابقتها ملستويات التخزين املحددة واألرصدة 

الدفترية مع ما هو متاح في الواقع العملي من األصناف املختلفة وما تم توريده للمخازن أو 

أو نقص في  اختالفأي ركود أو  اكتشافالرقابة يمكن صرفه منها ومن خالل هذا النوع من 

                                                           
1 ,2003,p32 ,G, gestion de la production et des flux, ED économie, France Vincent 
 جعدي  ,ياسمين بن سنوس ي مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر أكاديمــي تقييم نظام الرقابة الداخلية في إدارة املخزونات  فلة 2

 17ص  2017* 2016املسيلة -دراسة حالة مؤسسة حضنة حليب          
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عدد الوحدات سواء أثناء استالم املواد أو أثناء حفظها ثم معالجة ذلك وتالفي حدوثه في 

 املستقبل .

رقابة الكلفة : يركز هذا النوع من الرقابة على التكلفة والعائد الخاص بكل صنف من  

في املخزون وتخفيض تكاليف  االستثمار لية املخزون حيث يهدف هذا النوع إلى ضبط عم

والعادم والتكاليف الناتجة عن  والتالفوالفحص  واالستالمالشراء واملناولة والتأمين والنقل 

عدم توفر املواد وما ينجم عن ذلك من خسائر مادية ومعنوية للمنظمة ويتم ذلك من خالل 

 فاقإنوالتكاليف املختلفة املتعلقة باملواد املخزنة ومدى  االستثمار التعرف على حجم 

 ومنع أي 
ً
 يحدث في هذا املجال . انحرافالتكاليف الفعلية مع ما حدد مسبقا

عادة ما تحدد فترة إلعادة الشراء و زمن التخزين للصنف حتى ال يتلف  الرقابة الزمنية: 

زمن إنجاز كل عنصر من عناصر  األصناف و مواعيد الجرد و  استخدامبمض ي املدة و زمن 

العمل والذي يترجم على شكل برنامج زمني ....إلخ حيث تمثل هذه الفترات األساس الذي يتم 

صالحيتها  انتهاءعلى ضوئه متابعة سير العمل في املخازن وتالفي تأخير الشراء وتقادم املواد أو 

 . مة املشاكل الناجمة عن ذلكوبالتالي تجنيب املنظ الستخدامهاأو تجاوز الفترة املحددة 

 رقابة املخزونات : نظم الفرع الثاني 

تشمل إدارة املخزون نظم رقابة املخزون و التي تتفاوت من حيث البساطة و التعقيد بحسب طبيعة 

 1الشركة و حجمها , و من أهم نظم رقابة املخزون مايلي:

يتم وضع وحدات املخزون في الصندوق و يتم وضع خط أحمرداخل  طريقة الخط األحمر: 

 الصندوق يشير الى إعادة الطلب إذا تم الوصول اليه.

ر بالشراء جديد خزون في صندوقين و بتم اصدار أمبتم وضع وحدات امل طريقة الصندوقين: 

 و هكذا.ندوق األخر وقين فارعا و حتى يتم استخدام الصإذا أصبح احد الصند

و يستخدمان في الشركات الصغيرة أو املخزون مثل  يالحظ أن أسلوبين يتميز بالبساطةو 

 املسامير و الصواميل في املصانع أو املخزون في صورة بنود كثيرة في محالت التجزئة .

حيث يتم عمل برنامج كمبيوتر و يتم تغديته بالحجم اإلقتصادي و  النظم االلكترونية: 

الى عادة الطلب , و مع السحب يقل رصيد املخزون حتى إذا وصل مستوى األمان و نقطة إ

نقطة إعادة يتم اصدار أمر جديد بطريقة أوتوماتيكية و هكذا و قد تم استخدام هذا النظام 

 2بواسطة محالت جنرال موتورز و كذا محالت وولت مارت.

هذا النظام تم استخدامه في اليابان بواسطة شركة تويوتا  نظم اإلنتاج بالتخزين اللحظي: 

و يقوم على الربط بين اإلنتاج و املوردين و العمالء بحيث يتم إرسال املواد الخام من 

املنتج عند  االستخدام  املباشر و باملثل يتم إرسال السلع املنتجة من املوردين الى املصنع 

                                                           
 75-73ص 2001, طبعة األولى   املخزون , إيتراك للنشر و التوزيع ,مصر  تحليلمحمد أحمد نصار تنمية مهارات مراقبة و  1
2  www.Saramnite.com    2019ماي 11تاريخ الدخول في الموقع 
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ع, بحيث ال يكون هنالك وقت لتخزين و من ثم يتم املصنع الى العميل مباشرة  عند البي

خفض تكاليف التخزين الى أدنى مستوى و كذا تقليل اإلحتماالت نفاذ املخزون و كذا عدم 

ضياع فرص بديلة للمخزون , و يعتمد هذا النظام على استخدام الحسابات اآللية و على 

 وجود جودة عالية في  اإلنتاج و في اإلدارة .

 الثالث: مراحل رقابة املخزوناتاملطلب 

 رقابة املخزونات مراحل الفرع األول: 

 1تمر عملية الرقابة على املخزون بثالث مراحل رئيسية هي: 

 تحديد املعايير األولى:رحلة م (1

 والتي تستخدم في 
ً
يقصد باملعايير أدوات قياس العمل الفعلي الكمية أو النوعية أو هما معا

 باختالفمعرفة مستوى أداء املنظمة أو اإلدارة أو الفرد وعادة ما تتعدد هذه املعايير وتختلف 

 النشاط املراد قياسه ومع ذلك فانه يمكن إجمال هذه املعايير في مجموعتين رئيسيتين هما:

في مراقبة املخزون  استخدامهاتتمثل أهم املعايير الكمية التي يمكن  املعايير الكمية : 

بها كحد أدنى  االحتفاظبمعيار مستوى التخزين الذي يحدد بعدد الوحدات املطلوب 

وحد أعلى للمخزون ونقطة إعادة الطلب ومعيار املبالغ املستثمرة في املخزون ومعيار 

املتعلقة بإعادة الشراء وبتخزين كل صنف والتي عادة ما تكون الوقت كالفترة الزمنية 

 ومعيار التكلفة  جبرناممحددة باليوم أو األسابيع أو الشهر أو السنة وفق 
ً
محدد مسبقا

والعائد سواء الخاصة بالتخزين أو الشراء أو النقل أو التأمين وغيرها من التكاليف التي 

 والتي تصاغ على ش
ً
كل ميزانيات تقديرية تترجم األهداف املتعلقة يتم تحديدها مسبقا

بالتخزين في هذا الجانب ومعيار الجودة الذي يستخدم في تحديد مواصفات وخصائص 

األصناف التي يتم شرائها وتخزينها ومن أمثلة هذه املعايير مستوى الجودة املطلوبة 

والكيماوية القابلة واإلنتاجية والكفاءة و أبعاد ومكونات األصناف والخصائص الطبيعية 

للقياس و املقاييس واألوزان كاملتر والطن والكيلوجرام واللتر والحجم والشكل .....إلخ والتي 

يتم تحديدها في العقود وتقارير الفحص وبطاقات الصنف املخزنية ، هذا باإلضافة إلى 

ة أو املعايير املعايير األخرى مثل معدل التالف والغير صالح من األصناف واملواد املتقادم

  .2املتعلقة بمستوى أداء العاملين في إدارة املخازن 

ال يكفي أن تحدد املعايير الكمية وإنما ال بد من تحديد معايير نوعية تتمثل  املعايير النوعية :

في مواصفات الصنف مثل املظهر العام للسلعة واللون املناسب ودرجة التفضيل من قبل 
                                                           

1  www.almohasb1.com 2019أبريل  14دخول الى املوقع  تاريخ 
 2، إدارة املواد)الشراء و التخزين من املنظور كمي( دار وائل للنشر،ط عمر وصفي عقيلي ، منعم زمزبر املوسوي ، قحطان بدر العبدلي 2

 352، ص 2008،األردن، 
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 والوفيراتفي األداء  والكفاءةاملستخدم أو املشتري واملنفعة من السلعة وسهولة االستخدام 

في تنويع االستخدامات هذا باإلضافة إلى بعض الصفات األخرى مثل وقوة التحمل واملرونة 

بها من كل سلعة أو مادة من املواد أو املعايير  االحتفاظرائحة ومذاق بعض األصناف املطلوب 

املتعلقة باإلنسان املتعامل مع املخازن كرضاء العاملين عن العمل والروح املعنوية وعالقاتهم 

مثل مكافحة تلوث البيئة  االجتماعيةمع املخازن ومعايير املسئولية  واملتعاملين الرؤساءمع 

الحكومية في  رار الوظيفي ومدى تطبيق القوانينومشاركة املخازن في تجميل املنطقة واالستق

 . النشاط هذا

  استخداماومن الجدير بالذكر بأن املعايير الكمية هي أكثر املعايير 
ً
في الواقع العملي وذلك نظرا

تها وسهولة استخدامها ، وعادة ما تستخدم عدة طرق في وضع املعايير منها طريقة تحديد لدق

مستوى األداء املتوقع وهي التي تعتمد على تحليل التجارب السابقة وتسمى باملعايير 

تقويم النتائج وطريقة املعايير الهندسية التي  أساساإلحصائية وطريقة وضع املعايير على 

 . يل الكمي لعمل أو نشاط معينتستند على التحل

 قياس األداء املرحلة الثانية : - (2

 في خطط وبرامج إدارة املشتريات واملخازن وبناًء على وحدات 
ً
 للمعايير املوضوعة سلفا

ً
طبقا

القياس املختارة تتم عملية قياس األداء الفعلي من خالل استخدام أحد أو بعض األساليب 

 1: اآلتية

  : الجرد 
ً
نعني بعملية الجرد حصر املخزون الفعلي وتدقيق الرصيد الدفتري والتأكد منه كما

 وجودة 
ً
 وتوقيتا

ً
 وتواجدا

ً
ذلك على ضوء النتائج الفعلية للجرد ، أو بمعنى أخر  وترصدونوعا

هو عبارة عن مراجعة كميات املخزون من األصناف املختلفة بطريقة منتظمة أو غير منتظمة 

 وواقع
ً
 ،وتهدف عملية الجرد إلى التأكد من أن الرصيد الدفتري مطابق للمخزون دفتريا

ً
يا

نقاط  اكتشافباإلضافة إلى  االختالسأي محاولة للغش أو السرقة أو  اكتشافالفعلي ومن 

 واتخاذالقوة والضعف والعمل على الزيادة من نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف 

ال بد أن تشمل جميع األصناف  تنجح عملية الجردالقرارات الرشيدة في هذا املجال ولكي 

حتى تنتهي عملية الجرد و أن تحدد  جاعواإلر واإلبدال  واالستالموأن تتوقف عملية الصرف 

عن الجرد ، وأن يكون هناك توصيف دقيق ألنواع املخزون ووحدات قياس  لةو املسئالجهة 

ألنواع املخزون وسياسة مراقبة املخزون وتستخدم في عملية الجرد سواء كان مفاجئ أو 

دوري أو مستمر مستندات يثبت فيها نتائج الجرد ومن أمثلتها قوائم الجرد التي تبين رقم 

صفه وموقعه في املخزن ووحدة الصرف والكمية وتاريخ بطاقة الجرد ورمز الصنف وو 

املوجودة باملخازن وبالسجالت ، والفرق الذي يعكس الفائض أو العجز وسعر الوحدة وقيمة 

املخزون وحالة الصنف ، وقائمة الجرد تعتبر بمثابة تقرير يتضمن معلومات عن الواقع 

يكتشف والعمل على  انحرافالعملي يمكن تقويم الوضع الخاص باملخزون وتصحيح أي 

                                                           
 353عمر وصفي عقيلي ، منعم زمزبر املوسوي ، قحطان بدر العبدلي ، إدارة املواد)الشراء و التخزين من املنظور كمي( مرجع سابق ص  1
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تطوير نظام التخزين بما يتالءم مع التغيرات التي تحدث في هذا املجال حيث تمثل عملية 

الجرد الذي تتم بصفة دورية أو بصورة مفاجئة الوسيلة التي تتم من خاللها توفير 

 اتخاذاملعلومات عن الواقع الفعلي لسير العمل والوصول إلى النتائج التي يمكن على ضوئها 

 1القرارات املتعلقة بتحسين العمل في املخازن.

من بين املشكالت املطروحة في مجال القياس املحاسبي ألرباح  الوحدة االقتصادية  هي 

كيفية  تحديد كمية وتكلفة البضاعة املتبقية باملخزن فيه أي الفترة املحاسبية،  وكذلك 

تحديد تكلفة البضاعة املباعة خالل تلك الفترة وتخفيضها مباشرة من تكلفة البضاعة 

املتاحة للبيع إليجاد تكلفة املخزون في آخر الفترة كما وتكلفة.  هناك مدخالن لتحديد 

 هما:كمية وتكلفة املخزون املنصرف والباقي في آخر الفترة املحاسبية 

 2 نظام الجرد املستمر 

يمكن إعطاء طبيعة النظام الذي تتبعه كل مؤسسة في التعامل مع مخزونها، لذلك  ال  

يجب أن نفرق بين عدة أنواع من املؤسسات حيث توجد ومؤسسات  تجارية و   

مؤسسات صناعية و مؤسسات مختلطة واملؤسسات الخدمية , يتم من خالل العمل 

على الوثائق  و سجالت  مادااعتاملحاسبي الدفتري بشكل مستمر بالكميات و القيمة 

املتعلقة بحركة ملخزونات من إدخاالت وإخراجات واملتابعة بالتسجيل   ويتم الحصول 

 على كميات وقيم املخزون في نهاية الفترة من خالل العالقة األساسية التالية:

 الفترة  ستهالكا– فترة =   مخزون أول املدة+ مدخالت الفترة آخر مخزون           

وهذا النوع من الجرد له أهمية بالغة في التسيير بحيث يسمح بالوقوف على وضعية     

املخزونات بالكمية والقيمة خالل الدورة االستغاللية بشكل دائم  ومما زاد من فعاليته هو 

استخدام برامج اإلعالم اآللي في  تسيير املخزون    بحيث يوفر املعلومات واإلحصاءات 

 ت املناسب بصورة دقيقة وسريعة وكاملة. والتقارير في الوق

 

 

 

 

 

                                                           
إدارة مشتريات و مخازن من الناحية العلمية و العملية، دار جامعية للنشر، مصر  صالح الدين محمد عبد الباقي، عبد الغفار خنقي، 1

 327ص 2001
 580ص 1988 1فالتر ميجس وروبرت ميجس، املحاسبة املالية، دار املريخ، اململكة العربية السعودية ط  2
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 (:  بطاقة سجل املخزون وفق الجرد املستمر I-I) جدول  رقم 

اسم العنصر:                                                                                                

الحد األقص ى:        

املستودع رقم:                                                                                               

الحد األنى:         

 املدخالت                     املخرجات                     األرصدة                    

تكلفة  الجملة

 الوحدة
تكلفة  الجملة الوحدات

 الوحدة
تكلفة  الجملة الوحدات

 الوحدة

 التاريخ: الوحدات

         .....................
.. 

         ..................... 

         ..................... 

         .................... 

 580مصدر: فالتر ميجس وروبرت ميجس، املحاسبة املالية ص 

  نظام الجرد الدوري    

هو جرد مادي يتم القيام به للتحقق من وجود املواد كميا عن طريق العد والفحص مرة      

على األقل سنة ويكون في آخرها من أجل تقييم املخزونات   لغرض إقفال الحسابات وإعداد 

 1امليزانية الختامية للمؤسسة  

إن عملية تقدير املخزون وفق هذا النظام تتم بشكل دوري و على األساس الجرد امليداني  

ملحتويات املخزون و بتاريخ محدد ، و على هذا األساس  نجد أن قيمة املخزون التي  ستظهر في 

امليزانية هي القيمة التي  تم تقديرها ميدانيا  والجدير بالذكر هو أن صافي في تغيير املخزون 

( سيتم أخذها بعين االعتبار عند حساب تكلفة ةوآخر املد)الفرق  بين مخزون أول املدة 

 2البضاعة املباعة

 : تعد عملية الفحص أحد وسائل القياس التي تستخدمها إدارة املخازن ، وتهدف  الفحص

عملية الفحص إلى الرقابة على الجودة والتأكد من مدى صالحية املواد أو األصناف 

ومطابقتها للمواصفات املحددة في أوامر التوريد وبطاقة الصنف ، والفحص قد  لالستخدام

تقوم به جهة خارجية متخصصة أو القسم املختص في املنظمة أو لجنة فنية مكلفة بذلك 
                                                           

 581فالتر ميجس وروبرت ميجس، املحاسبة املالية، مرجع سابق ص  1
 184ص  1986العربية ، دار النهضةدارة المشتريات و المخازن،محمد الصير ، إ 2
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وتتم عملية الفحص من خالل تحليل املواد في املختبرات والتعرف على مكوناتها ومحتواها 

 اآلالتبقتها للمواصفات املحددة أو عن طريق إجراء التجارب على ومدى صالحيتها ومطا

واملعدات والتعرف على كفاءتها في األداء وسالمتها من الخدش أو الكسر أو العيوب أو النقص 

في مواصفاتها التي سبق تحديدها ، وتستخدم في عملية  االختالففي بعض أجزائها أو 

ملية الفحص قبل استالم األصناف في املخازن الفحص أجهزة ومعدات خاصة بذلك وتتم ع

وقبل خروجها من املخازن إلى اإلدارات الطالبة لها حيث يتم التحقق من سالمتها ومناسبتها 

 الختبار خاصة بعد مرور فترة طويلة على تخزينها ، ويستعان بقسم الفحص  لالستخدام

من الفحص  االنتهاءر بشأنها ، وبعد فائض املنتجات واملواد التالفة لتقدير قيمتها وكتابة تقري

تدون نتائج الفحص بتقرير وتمثل هذه النتائج أحد املعلومات التي على ضوئها تتم عملية 

  .1اإلجراءات الالزمة بشأن سير العمل املخزني في املنظمة واتخاذالتقويم للمخزون 

  تكاليف املواد أو : تتم عملية مراقبة التكاليف من خالل تدوين كل ما يتعلق بالتكلفة

تكاليف الشراء والتخزين ومتابعة أي تطور قد يحدث على مستوى التكاليف زيادة أو 

نقصان ، ويتم ذلك من خالل إجراء محاسبة التكاليف التاريخية التي تعني بتحليل 

 من ربطها في فترة معينة وذلك 
ً
اإليرادات واملصروفات وربطها وتحمليها على الوحدات بدال

 ن تحقيق الرقابة على النفقات وتالفي حدوث اإلسراف وتقليل الخسائر وزيادة الربححتى يمك

.2 

كذلك تتم عملية الرقابة عن طريق محاسبة التكاليف النمطية التي تتم من خالل إجراء 

البحوث العلمية وإعداد امليزانيات التقديرية التي يحدد فيها املصروفات املختلفة لجميع 

 عن فترة زمنية محددة ومراقبة الصرف وكفاءته على ضوء هذه 
ً
أنشطة املخازن مقدما

 ، وتهدف محاسبة التكاليف إلى الرقابة على عناصر كلفة املواد امليزانيات املوضوعة 
ً
مقدما

والفحص واالحتفاظ باملخزون واإلمداد والنقل الداخلي  واالستالماملتمثلة في تكاليف الشراء 

والخارجي والتأمين واملصاريف اإلدارية والخدمية وغيرها من التكاليف ، وهناك عدة وسائل 

واقع العملي منها املستندات الدالة على الوارد واملنصرف التي ملحاسبة التكاليف في ال

 االستالمتستخدم للقيود املحاسبية في السجالت ومن أمثلتها أمر التوريد ومستندات 

والفواتير ومستندات املواد وإشعار الخصم ومستند الصرف ...إلخ وسجالت رقابة املخزون 

حساب رقابة حساب املجموعات  الذي يخصص فيه صفحة أو بطاقة لكل صنف وسجل

 الوحدةوسجل حساب الرقابة الرئيس ي للمواد واملخازن ) األستاذ ( الذي يتضمن جميع مواد 

 : ، وعادة ما تتبع عدة أساليب في قياس أداء املخازن ومن هذه األساليب

I.  ةالتقديريحساب النفقات الفعلية ومقارنتها بالنفقات التخطيطية في امليزانية 

 . إدارة املخازن ألعمال 

                                                           
1 www.almohasb1.com2019أفريل  14دخول الى املوقع تاريخ 
، دور املراجعة في تقييم أداء الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير، كلية علوم التسيير والعلوم عزوز ميلود 2

 79ص 2007~2006، سكيكدة 1955أوت  20االقتصادية، اقتصاد وتسيير مؤسسات، جامعة

http://www.almohasb1.comتاريخ
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II.  معدل النمو في تكاليف التخزين من أجل معرفة التغيرات التي تحدث من أجل

 . انحرافقرار بالترشيد وضبط أي  اتخاذ

III.    إدارة املخازن بالتكاليف املخططة للتخزين خالل فترة زمنية  التزامقياس مدى

 . معينة

 هناك مجموعة من األساليب التي تستخدم في قياس  : األساليب األخرى لقياس األداء

 1أداء املخازن خالل فترة معينة وأهم هذه األساليب:

 تحديد معدل دوران املخزون من خالل املعادلة التالية: .1

جملة املنصرف من األصناف خالل فترة معينة  =معدل دوران املخزون خالل فترة ما 

 على متوسط مخزون املواد خالل ا
ً
 ألن هذا املعدل قد يكون مقسوما

ً
لفترة ونظرا

 فاألفضل أن يحسب معدل دوران املخزون لكل صنف على حدة حتى يمكن 
ً
مضلال

معرفة األصناف الراكدة وبالتالي تالفي تجميد رأس املال في شراء مثل هذه األصناف 

 . بقدر أكبر من حاجاتها

إما نتيجة لعدم توفر قياس نسبة التالف من املخزون حيث يحدث لبعض املواد تلف  .2

املواصفات الفنية أو لعدم مناولة املواد وحفظها بشكل سليم وتستخدم في قياس 

 :اآلتيةذلك املعادلة 

 
ً
معدل التالف من املواد = املواد التالف بالكمية أو القيمة خالل فترة الخزن مقسوما

قياس كفاءة على إجمالي املواد املخزنة أو القيمة ، ومن خالل هذا املعدل يمكن 

التخزين في تخفيض معدل الفاقد الذي يعد من أهم العوامل التي تؤثر على التكاليف 

 . املتعلقة بإنتاج السلعة أو الخدمة في املنظمة

كفاية املخزون من املواد حيث يستخدم هذا املؤشر للداللة على مدى توفر املخزون  .3

 خالل فترة من خالل قسمة كمية املواد  احتسابهبشكل كافي ويتم 
ً
املستخدمة فعال

 الشهري. االستخدامزمنية معينة على متوسط 

 االنحراف: تصحيح  املرحلة الثالثة (3

اإلجراءات املتعلقة بتصويب األعمال وإعادة األمور إلى  اتخاذأن يتم  االنحرافنعني بتصحيح 

 وهذا ال يتأتى إال بعد مقارنة نتائج قياس األداء ال
ً
فعلي في الواقع مسارها املرسوم مسبقا

العملي بما تضمنته الخطط والبرامج والسياسات واألنظمة املقرة في املخازن باملعايير التي 

سبق تحديدها سواء أكانت معايير كمية أو نوعية وتحديد األسباب الفعلية التي أدت إلى 

والتي قد تكون ناتجة إما عن سوء التخطيط واإلعداد أو عدم  االنحرافاتحدوث هذه 

المة التنفيذ أو لظروف خارجية طارئة خارجة عن إرادة وإمكانات املنظمة والقائمين على س

 : اآلتيةالعمل في هذا النشاط وعادة ما يتم إتباع أحد أو بعض اإلجراءات التصحيحية 

  تعديل خطط وسياسات التخزين محل التنفيذ وذلك في حالة ما يكون سبب

 . والسياساتهو عدم سالمة هذه الخطط  االنحراف
                                                           

 235ص  1976العربية  دار النهضة المشتريات و المخازن ، إدارةمصطفى زهير،  1
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    القيام بإجراءات تعديل في املخزون سواء فيما يتعلق بأنواعها أو مصادرها أو

 . حفظها أسلوبطريقة الحصول عليها أو 

  إجراء تعديل في أساليب وطرق تخزين املواد وتشغيل املعدات املستخدمة في

 .العمل املخزني

 إجراءات تعديل في نظام االختيار والتعيين والتدريب والتنمية والترقية  اتخاذ

والنقل أو في نظام اإلشراف أو نظام األجور والحوافز وذلك عندما يتضح من 

 . هي سوء التنفيذ االنحرافالدراسة أن أسباب 

 عادة النظر في األنظمة والقوانين واإلجراءات املعمول بها في إدارة املخازن سواء 

أو الفحص أو الصرف أو الصيانة أو غير ذلك من  االستالمفيما يتعلق بالحفظ أو 

 في حدوث 
ً
 .االنحرافاتاألمور التي قد تكون سببا

ويشترط أن تتم إجراءات التصحيح بالقرب من مواقع التنفيذ وبسرعة وأن يحدد 

نفيذ وأن القائمين على عملية تنفيذ هذه اإلجراءات وترصد اإلمكانات الالزمة للت

 التي تنجم عملية التصحيح قبل إجراءها. اآلثار تدرس 
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 الفرع الثاني: طرق  رقابة املخزونات

 1تنقسم طرق رقابة املخزونات الى ثالث مجاالت و هي :

 :و تتم هذه األخيرة كاألتي: مراقبة كمية املخزون 

  تخطيط اإلنتاج والذي يعتمد على حجم املبيعات والّتوقعات املرتبطة به من حيث

وجود موسم محدد لإلنتاج يزداد خالله الطلب على املواد املصّنعة والذي بدوره 

يعتمد على معّدالت االستهالك خالل السنوات السابقة ، كما يرتبط باألوضاع 

  .ود إتفاقيات اقتصادية مع تلك الدول السياسية للبلد والبلدان املجاورة له، ووج

  االعتماد على خرائط التدفق التراكمية والتي تظهر من خاللها الكميات الالزمة من

 على كميات اإلنتاج، ومن هنا يظهر االرتباط 
ً
املخزون خالل فترات السنة اعتمادا

 .الوثيق بين الكميات الالزمة من املخزون وتوقعات املبيعات مع خطط اإلنتاج

  لجان الجرد الدوري، ولجان التدقيق الداخلي، وعمليات التوثيق من خالل سندات

خاصة لكّل مادة بحيث توّضح فيها عمليات االستالم والصرف اليومي والشهري، 

 االعتماد على بعض البرمجيات الخاصة ملراقبة املخزون أو ما يعرف 
ً
كما تّم مؤخرا

 بنظام ألفا.

 مادة الخام وخاصة املورّدين الخارجيين، وهذا يساعد البحث عن أكثر من مورد لل

على الحصول على أسعار منافسة، وكذلك تخفيض قيمة املخزون، وكذلك 

 .اختالف األوقات الالزمة لعملية الشحن ال سيما الشحن البحري 

 :تتم عملية مراقبة جودة املخزون من خالل تهيئة املخازن  مراقبة جودة املخزون

ة لخزن املادة الخام، مع أخذ عينات عشوائية بفترات معينة باالعتماد على بالظروف املالئم

د من سالمة املخزون قبل البدء بالعملية اإلنتاجية، 
ّ
نوع املادة الخام املراد تخزينها للتأك

كما يتم وضع بطاقات البيانات الخاصة لكل صنف من املواد املخزونة، والتأكد من عدم 

 .مبدأتكّدس البضاعة من خالل 

 :يهدف هذا النوع من الرقابة إلى خفض تكاليف الشراء والتكاليف  مراقبة كلفة املخزون

اإلضافية التي قد تحتاجها املواد املخزونة نتيجة وجودها فترات طويلة داخل املخازن مثل 

 .وغيرها واملكافحةاستخدام عمليات التبريد 

 

 

 

                                                           
 196ص  2006 2دي حسن زويلف ,إدارة الشراء و التخزين مدخل حديث , دار الفكر للنشر طمه 1
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  الفرع الثالث: مهام رقابة املخزونات

 1تتلخص مهام إدارة  قسم رقابة املخزون في املهام التالية:

تحديد مستويات التخزين لكل صنف، ومستويات التخزين هي الحد األدنى والحد األعلى  -1

 وحد الطلب.

تحديد الكمية االقتصادية للشراء، وهي الكمية التي يتم طلبها عندما يصل رصيد  -2

 املخزون لحد الطلب.

 بإعادة شراء الصنف عند وصول رصيده لحد الطلب. إخطار إدارة املشتريات -3

معرفة أرصدة املستودعات من األصناف وقيمها اإلجمالية مع إعداد البيانات والتقارير  -4

 الالزمة عن املخزون.

 مراقبة حركة األصناف بتحديد األصناف سريعة الحركة أو بطيئة الحركة أو الراكدة. -5

الدفترية واألرصدة الفعلية من األصناف املتوفرة القيام بأعمال الجرد ومطابقة األرصدة  -6

 في املستودعات.

تحديد مشكالت املخزون وأسباب حدوثها من حيث األصناف املكدسة أو املفقودة أو  -7

 .التالفة

 مسك البطاقات والنماذج املستودعية الخاصة بمراقبة املخزون وحفظها. -8

 الحد من األصناف املتشابهة في املستودعات. -9

 دارات ذات العالقة بالبيانات والتقارير املستودعية الالزمة عن املخزون.تزويد اإل  -10

 االشتراك في لجان الجرد. -11

 حفظ الوثائق الخاصة بالعهد سواء عهد املوظفين أو اإلدارات واألقسام. -12

 حصر ومتابعة األصناف التي يتقرر بيعها أو إصالحها أو إتالفها. -13
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 الثاني: تدقيق الداخلي و عالقته برقابة املخزونات املبحث

تعتبر الرقابة   املخزون العمود الفقري للمؤسسة فهي تحظى بجانب كبير من األهمية لكونها     

يلجأ إليها الفرد بغرض توجيه عهوده وإمكانياته نحو تحقيق أهدافه بكفاءة  وفعالية  وفي هذا 

 ذه األخيرة مع تدقيق الداخلي  ومجالت تطبيقها.املبحث سنتطرق الى تحديد  عالقة ه

  املطلب األول: تطبيق التدقيق الداخلي في مخزونات

 فرع األول: مجاالت تطبيق التدقيق الداخلي في املخزوناتال

 1تطبيق التدقيق الداخلي في مخزونات كما يلي:  مجال يشمل

 :بالتدقيق على املخزون و يشمل ذلك   مالرقابة القيا 

o  عند تسلم املخزون  و تخزينه  يكون. 

o  الرقابة على حركة املخزون داخل املنشأة و استخدامه في اإلنتاج.  

o الرقابة على عملية شحن املخزون الذي تم صنعه. 

 .القيام بتدقيق أنظمة محاسبة التكاليف و نظام الجرد املستمر  

  الفرع الثاني: برنامج تدقيق الداخلي في مخزونات     

 2أوال : التأكد من اإلفصاح املناسب عن املخزون      

  : اإلفصاح عن طرق تقييم املخزون و هل هي 

I. التقييم بالتكلفة 

II.   التقييم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل 

III. طريقة أخرى تحددأ. 

  في حالة استخدام التقييم على أساس التكلفة فينبغي بيان طريقة تحديد هذه التكلفة

(FIFO/LIFO/NIFO …) 

  إذا كانت قيمة املخزون الظاهرة في امليزانية أقل بكثير من قيمة اإلحالل فينبغي إظهار

 هذه القيمة )اإلحالل( أمام املخزون في امليزانية بين قوسين أو في ملحوظة مرفقة بامليزانية

  في حال التقييم على أساس السوق أو التكلفة أيهما أقل و كانت القيمة السوقية أقل

لتكلفة فينبغي إظهار التكلفة أمام املخزون في امليزانية بين قوسين أو في بكثير من ا

 . ملحوظة مرفقة بامليزانية

                                                           
املكتب الجامعي الحديث، -داملعايير و القواع-محمد السيد سرايا، اصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، االطار النظري  1

 222ص  2االسكندرية، ط 
بوبكر عميروش، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل املؤسسة، رسالة  2

 64ص 2011/2010وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس  ماجستير، كلية العلوم اإلقتصادية
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 : كيفية تطبيق قاعدة التكلفة و السوق أيهما أقل(II _2)جدول رقم

التكلفة أو    

 السوق   أيهما        

 اقل        

      

 التكلفة اإلجمالية 

        

 تكلفة الوحدة    

كلفة 

 السوق 

تكلفة 

 األصلية

كلفة 

 السوق 

تكلفة 

 أصلية

 

 الكمية

 

 

 العنصر

  1020 1020    1200   85    100 12        

 

 أ           

 ب          05   200  215  1000    1075  1000  

 ج          26    50    60     1300     1560    1300   

 د          38   90   70    3420     2660    2660  

 الحساب اإلجمالي  6920  6315 5980

 

 579فالتر ميجس وروبرت ميجس، املحاسبة املالية مرجع سابق ص  مصدر:                         

  ينبغي اإلفصاح عن  قيام املنشأة بتغيير األساس املستخدم في تقييم املخزون 

 ينبغي اإلفصاح عن املخزون و عناصره في امليزانية في مجموعات متجانسة تتضمن 

 لبضاعة تامة الصنع في املخازن  .أ

 اإلنتاج تحت التشغيل .ب

 املواد األولية و الخامات  .ت

 املهمات و قطع الغيار   .ث

 ينبغي اإلفصاح عن  عناصر املخزون املرهونة 

 : في حاالت معينة ينبغي اإلفصاح عن 

 لطريق و لم تصل بعدالبضاعة با 

  البضاعة لدى الوكالء و الفروع 

  البضاعة في املعارض و السواق الدولية و مملوكة للشركة. 

  ينبغي اإلفصاح عن  قيام املنشأة بتغيير األساس املستخدم في تقييم املخزون 

 : ينبغي اإلفصاح عن املخزون و عناصره في امليزانية في مجموعات متجانسة تتضمن 

o  البضاعة تامة الصنع في املخازن 

o اإلنتاج تحت التشغيل 
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o  املواد األولية و الخامات 

o   املهمات و قطع الغيار 

 ينبغي اإلفصاح عن  عناصر املخزون املرهونة 

 : في حاالت معينة ينبغي اإلفصاح عن 

o البضاعة بالطريق و لم تصل بعد 

o  البضاعة لدى الوكالء و الفروع 

o البضاعة في املعارض و السواق الدولية و مملوكة للشركة  

 1ثانيا : دراسة وتقييم نظام  تدقيق الداخلي  

التحقق من وجود إجراءات مكتوبة متعلقة بعمليات جرد و تقييم املخزون و التأكد من  

 كفاية هذه اإلجراءات و فاعليتها و تتلخص هذه اإلجراءات فيما يلي : 

إجراءات خاصة بإعداد أذون اإلنتاج و موازنات الشراء و البيع التحقق من وجود  .أ

 للفترة املقبلة

 األمثل للمخزون  االقتصاديالتحقق من وجود إجراءات تحقق املستوى  .ب

التحقق من كفاية إجراءات الرقابة على املخزون داخل العمليات اإلنتاجية و ذلك  .ت

 :من خالل 

o  تحديد نسبة الفاقد املسموح بها 

o ظام لتسجيل الفاقد دفترياوجود ن 

o دراسة أسباب الفاقد بصفة عامة و تحليله. 

التأكد من سالمة و دقة و فاعلية الوظائف التي تحقق الرقابة على املخزون و التأكد من  

 بها. و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي : االلتزاممدى 

  لعناصر املخزون االستالموظيفة: 

 تتطابق مع كميات أمر الشراءالتحقق من أن الكميات املستلمة  •

 فحص بيانات محظر االستالم و خاصة بالنسبة للكمية و الصنف  •

 التحقق من أن األصناف املستلمة قد دخلت إلى املخازن  •

  وظيفة التخزين: 

 وجود إجراءات لفحص البضاعة و التوقيع باستالمها  •

 وجود إجراءات خاصة بمراقبة كل مخزن على حدة  •

  و التأكد من أنه : املخزونوظيفة صرف أصناف 

 ال يتم صرف أي صنف من أصناف املخزون إال عن طريق أمر صرف  •

                                                           
 579فالتر ميجس وروبرت ميجس، املحاسبة املالية مرجع سابق ص  1
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 الحصول على إيصال من اإلدارة التي استلمت األصناف  •

  اإلنتاجوظيفة : 

تحديد مسؤولية اإلشراف في املصانع على املواد و األصناف و أماكن وجودها في  •

 مراحل العملية اإلنتاجية 

 تفتيش دوري على املنتج أثناء العملية اإلنتاجية وجود إجراءات •

 1: التأكد من وجود السجالت الرقابية للمخزون و املتمثلة في 

 إذا كان املشروع يستخدم عدد كبير ومتفرع من السلع التي يتعامل فيها  :الدليل الرقمي

الوصف لكل نوع عند التداول،  استخدامعن طريق الشراء واإلنتاج، فإنه يصعب 

والطريقة السهلة هو أن يعطي لكل صنف ونوع دليل رقمي ثابت يتعرف عليه أي فرد في 

املشروع له عالقة بهذا الصنف من خالله، وهذا الدليل الرقمي يستخدم في كل ما يتعلق 

بالصنف سواء عند الشراء أو عند الدخول في املخازن أو عند الخروج للصنع، وفي 

املصنع يستخدم الرقم عند التداول حتى يتم فقد صفته في السلعة التامة والرقم سهل 

 ، واضح وبسيط بدال من الوصف التفصيلي للصنفاالستخدامفي 

  يتضمن دفتر أو دفاتر أستاذ املخازن حسابات لكل صنف من  : دفتر أستاذ املخازن

املخزون، يسجل في الحساب كميات الوارد واملنصرف من الصنف والرصيد، ويحمل كل 

حساب الوصف التفصيلي للصنف ودليله الرقمي، وقد يكون سجل، مجلد أو بطاقات 

 صائبة

 طاقة صنف يسجل يرفق بكل صنف من أصناف املخزون في املخزن ب :بطاقة الصنف

باملخزن الكميات الداخلة والخارجة من الصنف بناءا على  املسئول عليه أمين املخزن أو 

املستندات املتمثلة في إذن الدخول وإذن الخروج، ويسجل في البطاقة بيانات عامة عن 

الصنف من حيث وصفه الدقيق ودليله الرقمي والحد األقص ى من الصنف والحد األدنى 

الحصر بالوزن أو  وريقةحتوي البطاقة بيانات أخرى لطبيعة الصنف، مثل منه، وقد ت

 القياس،  وتظهر بطاقة الصنف الرصيد منه بعد كل عملية صرف أو دخول.

 تحفظ سجالت الجرد املستمر في إدارة املراجعة الداخلية،  : سجالت الجرد املستمر

أن هذه السجالت تظهر في أي وتكون سجالت الجرد املستمر جانبا هاما من الرقابة حيث 

وقت كميات املواد أو السلع التامة أو مكونات أو املهمات باملخازن وتعطي معلومات في 

تحديد سياسة الشراء والبيع واإلنتاج، كما تمعن هذه السجالت في تحديدها الحد األدنى 

راء للمخزن وحده األعلى من ترشيد إدارة مراقبة اإلنتاج وإدارة املشتريات عن ش

السرقة  احتماالتاملشروع. كما أن سجالت الجرد املستمر تقلل إلى حد كبير  احتياجات

والضياع للمخزن، حيث أن أمناء املخزن واملوظفين . ؤوليتهم من حيث محاسبتهم عن 

 املخزن املستلم واملنصرف والرصيد الباقي 

                                                           
 2004/2003، 230-232عبد الفتاح الصحن، محمد السيد السرايا، الرقابة واملراجعة الداخلية ، الدار الجامعية اإلسكندرية مصر ص1
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  : التأكد من سالمة إجراءات جرد املخزون و التي تتضمن 

لى الحصر املادي لعناصر االعتماد على مجموعتين في عملية الجرد : مجموعة تتو  .أ

 و مجموعة مستقلة ثانية للتحقق من نتائج املجموعة األولى املخزون 

 .مراعاة وقف حركة دخول و خروج املخزون عند القيام بالجرد .ب

 .عدم تحريك أي صنف من املخزون داخل املخازن  .ت

 .الواردة في قوائم الجردتسعير األصناف و البنود  .ث

 تدقيق عناصر املخزون الفرع الثالث:

 1يتم هذا األخير فيما يلي:

 التدقيق الفعلي للمخزون: 

 في تخطيط عملية الجرد الفعلي . -1
ً
 االشتراك مقدما

 مالحظة الجرد الفعلي واختبار جرد بعض األصناف . -2

كيفية معالجة بضاعة األمانة والتحقق من أن املخزون ال يحتوي على أي  مراجعة -3

 بضاعة مملوكة لآلخرين أو يجب تحميلها لحسابات بعض األصول األخرى 

 التحقق من وجود البضاعة املودعة في املخازن العامة وبضاعة األمانة  املرسلة  -4

 تحديد جودة وحالة املخزون  -5

ئم الجرد وتحقيقها من الناحية الحسابية الحصول على نسخة كاملة من قوا -6

 ومتابعة األصناف .

 الحصول على خطاب أو شهادة من العميل بصحة الجرد وصحة تقييم املخزون. -7

 التدقيق املحاسبي: 

 مراجعة أسس وطرق تسعير املخزون  -1

تدقيق عملية التسجيل الدفتري و التحقق من أن الرصيد الفعلي للمخزون يطابق  -2

 الرصيد الدفتري 

 . ريةتسعير الخامات والبضاعة املشت اختبار  -3

 التام وغير التام وأن أرقامها معقولة  اإلنتاجالتأكد من صحة تسعير مخزون  -4

 اختبار أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ألسعار املخزون . -5

مراجعة صحة الفصل بين مشتريات ومبيعات السنة الحالية ومشتريات ومبيعات  -6

 السنة الجديدة .

 

                                                           
، لوبك جيمس، املراجعة: مدخل متكامل، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي، مراجعة احمد  .  حامد حجاج، دار أرينز الفين 1

 890ص  2005املريخ للنشر، الرياض،
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  املطلب الثاني: عالقة تدقيق الداخلي برقابة املخزونات

 الفرع األول: أهمية مخزون من وجهة نظر املدقق

 1مخزون في نظر املدقق الداخلي:تشمل هذه العالقة في أهمية       

  يكون املخزون في كثير من الحاالت من أكبر بنود األصول املتداولة للمشروع كما أنه من أكثر

 لألخطاء 
ً
 والتالعب.بنود األصول تعرضا

   يوجد طرق عديدة من الطرق البديلة لتقييم املخزون وجميع هذه الطرق تحظى بقبول

يرجع  الضرائب و  ومصلحة الية على بورصات األوراق امل والهيئات املشرفةاملنظمات املهنية 

 السبب في ذلك إلى زيادة حالة التضخم و ارتفاع األسعار. 

  تحديد قيمة املخزون يؤثر  تأثيرا  مباشرا على تكلفة املبيعات وبالتالي على قيمة أرباح السنة

 املالية .

o توزيع  وقد يتماملخزون بأكثر من الالزم يترتب عليه زيادة في األرباح غير الحقيقية  تقييم

 جانب منها و هي في الحقيقة توزيع لجانب من رأس املال.

o  تقييم املخزون بأقل من الالزم يترتب عليه نقص و عدم توزيع لألرباح على املساهمين مما

 ية .يؤثر على موقف الشركة في سوق األوراق املال

  تحقيق كمية البضاعة الباقية وحالتها وقيمتها يعتبر من األمور املعقدة ويشوبه الكثير من

 املالي.املشكالت بالقياس مع أي بند آخر من بنود قائمة املركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دیوان املطبوعات - –محمد تھامي طواھر و مسعود صدیقي، املراجعة و تدقیق الحسابات  اإلطار النظري واملمارسة التطبیقیة  1

   151ص 2006ة،الجزائر الجامعی
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 الفرع الثاني: أهداف املخزون في وجهة نظر املدقق

I.  1وتكلفة املبيعات .تحديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للمخزون 

I. . التحقق من وجود وملكية املخزون 

II. .تحديد نوعية وحالة املخزون من حيث الجودة 

III. . التأكد من صحة تقييم املخزون بما في ذلك التسعير ومراجعة املجاميع لكشوف الجرد 

IV. . التأكد من عدالة املبلغ الذي يظهر كتكلفة للمبيعات في قائمة الدخل 

V.  املبلغ الذي يظهر كتكلفة االستبدال الجارية للمخزون وتكلفة البضاعة التأكد من عدالة

 املباعة .

VI. : التأكد من تطابق 

o  أرصدة الحسابات التفصيلية لسجالت الجرد املستمر مع أرصدة الحسابات

 اإلجمالية.

o أرصدة الدفترية لسجالت الجرد املستمر مع نتائج الجرد الفعلي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.   1عبد الوھاب نصر علي، خدمات مراقب الحسابات لسوق األوراق املالیة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر اإلسكندریة، طبعة   1

 439ص 2000
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 الفصل:خاتمة 

رقابة املخزونات حيث ان تعتبر عناصر املخزون أهم مكونات  تطرقنا في هذا الفصل إلى        

واملخالفات املهمة التي  األخطاءالقوائم املالية التي تخضع لتقييم نظام الرقابة من أجل التعرف على 

تشكل تداخل في الوظائف بالرغم من كافة   املستندات الرقابية الخاصة بعناصر دورة املخزون فإن   

كل ذلك ال يعتبر كافيا لتحقيق رقابة فعالة على  عناصر املخزونات فمن جهة ا إلدارة و بغض النظر 

 تدفق املخزونات يجب إجراء جرد . عن الوسائل التي تتبعها املؤسسة في تسجيل  ومتابعة ،

لتدقيق داخلي عالقة مع  نظام الرقابة املخزونات و يكون  بقدرة املراقب الداخلي في  كما           

املشاكل املعقدة والصعبة خاصة في املؤسسات كبيرة الحجم , وهو ما ال يعطي تأكيد  أهممعرفة  

خزون لذلك زادت أهمية دراسة وتقييم نظام مالئم حول صحة  املعلومات الخاصة بعناصر   امل

الرقابة  مخزون لتحقيق ، رقابة داخلية فعالة تعكس الواقع الفعلي لعناصر املخزون بما يسمح 

للمراقب التعرف على نقاط القوة و، نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون 

ء تقرير مفصل حول وضعية الحقيقية إلعطاوبالتالي القدرة على تحديد مواطن الخطر تداركه و 

 ملؤسسة.

من خالل كل ما تطرقنا اليه في الجانب النظري قمنا بدراسة ميدانية في مؤسسة فارتي بالنت 

 مستغانم كتجربة ملعرفة ما واقع التدقيق الداخلي و رقابة املخزونات في املؤسسات الجزائرية .
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 مقدمة: 

السابقين  حول التدقيق الداخلي و مراقبة انب  النظري والذي ضم الفصلين إلى الج بعد التطرق  

املخزونات   سنقوم في هذا الفصل ومحاولة منا إلسقاط الجانب  النظري على الجانب العملي  قمنا بدراسة 

ميدانية في مؤسسة ،  فارتي بالنت التي تعتبر من املؤسسات تجارية  في مستغانم و بالضبط قمت بالتربص 

 أهم إعطاءقوائم املالية و أهم البيانات املخزن التي تخصها من اجل تحليل و فيها ، حيث قامت بإعطائي ال

 و كذا القبول دون التفاني في إجابة  على  فقرات االستبيان  عنها في هذه القوائم اإلفصاحاملعلومات الواجب 

 هذا الفصل مبحثين: ول فيوسنتنا. 

 املبحث األول: التعريف باملؤسسة

 عرض نتائج الدراسة امليدانية ) تحليل نتائج االستبيان( :الثانياملبحث  
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 املؤسسة : ماهية  املبحث األول 

 تمهيد:

و اقتصاد  نفسها  ي طور النمو و اإلنجاز، فهي تنفعمؤسسة فارتي بالنت كغيرها من شركات الصاعدة و ف

مختلفة و احتكاك بها قصد نقل الخبرات و فك الحصار البالد بخلق عالقات تجارية مع متعاملين من بلدان 

  على مؤسسات املحلية بدخول أسواق عاملية .

، من حيث نشأتها، أهدافها ، أهميتها و أبرز بحث سنحاول التعرف على مؤسسة فارتي بالنت من خالل هذا امل

 و كذا أهم منتجاتها.  امصالحه

 املطلب األول : نشأت املؤسسة

، مختصة في استيراد و توزيع املواد ، 2011سنة  أنشأتفارتي بالنت شركة صغيرة  هي مؤسسة  

ت شابة متخصصة في مجاالت متعددة اجتمعوا معا اطار إ، مكونة في مجملها من الفالحةاملعدات و اآلالت 

سسة من و تتشكل هذه املؤ  الزبائن بهدف املساهمة في تطوير الفالحة إلىلتقديم أفضل ما عندهم من معارف 

 عامل ذو كفاءات عالية . 20

 الفرع األول:  تطور املؤسسة

منذ نشأتها، تطورت الشركة من خالل عدد العمال، نوعية املنتجات و كذا التواجد على مستوى  

 السوق 

دج سنة  20 000 000,00دج لبلوغ  8 000 000,00 إلىدج 2 000 000,00تطور رأس مال الشركة  من 

 2018دج سنة  50 000 000,00  ثم  2014

، ثقة الزبائن و دعم الفالحين، تعمل املؤسسة على تطوير نفسها أكثر فأكثر اإلطاراتاليوم، بفضل كفاءات 

 من حيث التواجد في السوق، متابعة الفالحين و كذا من حيث نوعية املنتجات التي نسوقها 

 مبادئ املؤسسة:

 في أقرب مكان و زمان. احتياجاتهالزبون بتوفير  إلىنكون أقرب  أنالقرب: معناها  

سواء مواد خاصة باملواش ي و األنعام و كذا  فالحيهالنوعية : نقصد بها تنوع املنتجات  

 الحبوب و نبتات النفعية.

 .للمنتجالتنافس: أي مواكبة املنافسة الخارجية و جودة العالية  

  ندرةبأكبر قدر ممكن لتفادي  املنتجالتوفر : توفير  

 الفرع الثاني: أنواع منتجات مؤسسة فارتي بالنت

 :األسمدة القابلة للذوبان 

 صيغة البداية: .1

o MAP 

o Bioveg Ferti 10.42.10 

 صيغة النمو: .2

o Bioveg Ferti 23.5.15 
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o كبريتات األمونيوم 

 الصيغة النهائية: .3

o  سBioveg Ferti 12.6.36 

o Bioveg Ferti 14.5.32 

o س كبريتات البوتاسيوم 

o  البوتاسيومنترات 

 الصيغة القياسية .4

o Bioveg Ferti 20.20.20 

 مصحح النقص .5

o نترات الكالسيوم 

o نترات املغنيسيوم 

 :األسمدة السائلة 

 املنشطات الحيوية الورقية (1

o امين الذهبي 

o Foliarex K300 

o  12.12.12فولياركس للطاقة 

o  سFloradine 

o Foliarex NK-50 

o  س فوسكامينPK 

 :جذر املنشطات الحيوية (2

o Foliarex 5.15.10 

o Foliarex 10.30.10 

o س الرقم األساس ي 

 مصحح النقص (3

o  سSynacal 

o كيلين من الزنك 

o باكتوسان بلس 

o  سMicrodrip 

 معدات تربية: (4

o آالت الحلب 

o قطع الغيار وامللحقات 

o خزان لجمع الحليب واألوعية 

 معدات الري: (5
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o غينس 

o بخاخ 

o  ملحق الري 

 موردون املؤسسة:

 Bioveg agro من إسبانيا 

 Barbaros motor من تركيا 

 Pacific seed  من الو م أ 

 Jouffray drillaud  من فرنسا 

 Continentale semence  من إيطاليا 

 املطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 : هيكل التنظيمي للمؤسسة  (III -1)الشكل رقم                                                       

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

م          املدير العا  

مديرية                 
          التسويق  التجارية و 

و  ةمديرية املالي

          محاسبية

 

 
 

 

 

 

 

 

اتمديرية قسم املشتري  

    مندوب تجاري                 وكيل املبيعات املشتريات مسئول 

 أمين املخزن             اللوجستية  مدير الخدمات

 لسائق     ا                   

 املالية          مدير الخدمات    

 وكيل إداري         

 وكيل إداري          
 

 الحارس               

 مصدر :مصلحة اإلدارية   
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 شرح مبسط لهيكل التنظيمي للمؤسسة:

 : مهمته املدير العام 

 تحديد الغايات 

 العامة  اإلستراتيجيةاملبادرات  أخد 

 وضع الوسائل املادية قيد التوظيف 

  الزبائن    رأي إلىاالستماع 

   تشجيع تنمية شركة تجارية 

  تامين املنافسة التجارية في السوق 

 وضع هيكل تسيير النوعية 

  تطوير باستمرار مؤهالت العمال 

   تسوية الوضعية املادية للموارد البشرية 

 و صونها   تصنيف امللفات و البريد اإلدارةسر  أمانة 

  اإلدارةالتنسيق او املراقبة لنشاطات. 

 إلىتنقسم  املحاسبةتتكون من دائرة املالية و امليزانية و دائرة   :و محاسبية  املديرية املالية: 

امليزانية التقديرية و مراقبة التكاليف و هي  إعدادعن  املسئولة: هي املصلحة  مصلحة امليزانية 

 تتكون من رئيس مصلحة و رئيس فرع امليزانية.  

) النفقات ،  األموالة حركة عن كل العمليات املالية و مراقب املسئول هي  مصلحة املالية : 

 ..(اإليرادات

باإلثبات  تهتم دائرة املحاسبة بمتابعة املصاريف و املدخالت و املخرجات دائرة املحاسبة :  

امليزانية  إنهاءغاية  إلىعلى العمليات الجرد  اإلشرافاملحاسبي لتسجيل العمليات اليومية و كذا 

 الختامية لكل دورة و هي تشرف على مصلحتين :  

 (: تقوم بمراقبة املخزون    مصلحة املحاسبة التحليلية ) التكاليف  

عن تمثيل العمليات املختلفة البيع و الشراء و ذا  املسئولة: هي  مصلحة املحاسبة العامة  

 العمليات املحاسبية املختلفة. 
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 هيكل مديرية املالية و املحاسبية: (III-2)الشكل رقم                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مصلحة مديرية املالية و املحاسبيةاملصدر :من                    

 

 :تهتم بالعالقات بين املمونين و الزبائن  : اإلدارة إن مديرية التجارية و التسويق 

  بإيصال املنتوج 

  تتبع التعليمات 

  خلل في املنتوج قبل توصيل  أو املمول ألي خلل مالحظ نوعية املادة  إلى اإلشارةمراقبة توصيل

 املنتوج

 تقديم بطاقة الطلب من املمونين و استالم املبيعات 

 

 

 

 

 

  مديرية املالية و املحاسبية

 دائرة امليزانية سبةادائرة امليزانية و املح
 

مصلحة محاسبة 

 التكاليف
 

ةاملصلحة املحاسبي  

 مصلحة امليزانية

 مصلحة املالية
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 :وتتم عملية  يتكون من رئيس فرع ومصفي وهو الذي يقوم بعمليات الشراء, مديرية قسم املشتريات

 الشراء على النحو التالي:

 : مراحل عملية الشراء  (III -3)الشكل رقم                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر : من مصلحة قسم املشتريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب            
 تموين

 ستالما         طلب شراء      

 املواد

 عملية الشراء     

تقدمه مختلف 

املصالح إلى مصلحة 
 تسيير  املخزون

في حالة عدم توفر 

املخزون تقوم 

املصلحة بتقديم طلب 

إلى  مصلحة  الشاري 
 التموين

التأكد من استالم 

املخزون  املطلوب مع 

وصول الفاتورة  
 ووصل االستالم

تتم فيها عملية 

وفق  الطلب  الشاري 

 املحدد
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 املطلب الثالث: سياسة و أهداف املؤسسة 

 الفرع األول: سياسة املؤسسة 

مشجعان على انتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي عن قدرات الشركة و الوضعية املالية املريحة عامالن 

 في ترجمة هذه السياسة باألفعال: جهد 

 الزبائن، املساهمين، واملحيط...(  التوضيح في الشفافية للممارسات والخدمات التجارية مع الشركاء( 

  .ترقية ثقافة اإلصغاء إلى الزبون والتكفل النظامي لكل الشكاوي 

  مجموعة العمال.  وتحسينتكوين 

 .االتصال في الداخل لتفاعل كل العمال، وفي الخارج لضمان جودة الخدمة واملنتوج 

  .التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج 

 املؤسسة فارتي بالنتالفرع الثاني : أهداف 

الخاصة والعمومية وحتى األجنبية وحتى يتسنى  املؤسسات الوطنيةطرف إن املؤسسة أمام منافسة قوية من 

 لها جذب املستهلك لطلب منتجاتها سطرت مجموعة من األهداف التي تحاول تحقيقها وتتمثل فيما يلي: 

الوصول إلى اكبر جمهور من املتعاملين االقتصاديين للفت انتباههم وجلب اهتمامهم لعالمتها التجارية في 

 النوعية أوال ودائما. 

الجهود تغطية رغبات املستهلكين واألسر الصغيرة واملجموعات املحلية عموما وذلك لن يتأتى إال بتضافر كل 

 وم الخدمة في محيطها االجتماعي وتثمين مفه املقنطرة

 ترقية ثقافة اإلصغاء إلى الزبون بكم ومعكم.  املؤدية إلى الزبون وذلك تحت شعار إلدماج الشركة التابعة 

العمل على ضمان البقاء واالستمرارية وتطوير املكانة في السوق، حيث أن الطلب املتزايد والنوعية املوافقة 

 تكون عوامل لضمان ذلك. العاملية و للمعايير 
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  : عرض نتائج الدراسة امليدانية ) تحليل نتائج االستبيان( املبحث الثاني 

بعد أن تطرقنا في املبحث األول إلى تعريف مؤسسة  فارتي بالنت، سنقوم في هذا املبحث بدراسة  

واقع وذلك من خالل تفصيلية لنظام الرقابة  للمخزونات وإلى  التدقيق الداخلي وإجراءاته ميدانيا كما في ال

و لقد استعمالنا االستبيان كوسيلة لجمع  التدقيق الداخلي للمؤسسة محل الدراسةتقديم منهجية 

 املعلومات و سوف نقوم بتناول وصفا ألفراد مجتمع الدراسة و العينتها . 

 تحليل نتائج املعلومات العامة املطلب األول : 

 :عينة الدراسة .أ

و لقد  استمارة 20لم يتم تحديد حجم العينة بشكل نهائي  قبل توزيع االستبيان ، حيث قمت بتوزيع 

نسخة فقط، فلقد كانت املساعدة من طرف عمال املؤسسة و كذا من طرف محافظي  15استرجعت 

 حسابات و محاسبين معتمدين و خبراء محاسبين و الجدول املوالي يوضح ذلك:

 

 (: اإلحصائيات الخاصة باالستمارةIII-1م) الجدول رق                               

 

 النسبة املئوية  التكرار 

 75 15 االستمارات املسترجعة 

 20 4 االستمارة الغير مسترجعة 

 5 1 استمارة تالفة

 100 20 املجموع

 
 بناءا على االستبياناملصدر : من إعداد الطالبة 
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 : عدد االستمارات املوزعة ( III-4)الشكل رقم                                          

 

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل 

 

 التعليق: 

نسبة ( عدد االستمارات  املوزعة على العينة املقصودة و 1~3( و الشكل)1~3يوضح كل من الجدول)

 .%5و االستمارات التالفة بلغت نسبة  %20و الغير مسترجعة بلغت  %75االستمارات املسترجعة بلغت نسبة  

 التحليل الوصفي لخصائص العينة  املدروسة : .ب

يعد القيام بتعريف العينة  كل من مجتمع العينة  و القيام بحصرها  في مجموعة معينة  قمنا بعملية 

 راد العينة حسب املتغيرات التالية :تحليل الوصفي لخصائص أف

 املراكز الوظيفية  -برة العلمية الخ -املؤهالت العلمية -السن  -الجنس 

 أوال : توزيع العينة حسب الجنس: (1

 (: توزيع األفراد حسب الجنسIII-2)الجدول رقم                                   

 النسبة املئوية  التكرار  الجنس 

 87 13 الذكر

 13 2 األنثى

 100 15 املجموع

 بناءا على االستبيان املصدر : من إعداد الطالبة 

75%

20%

5%

االستمارات املوزعة

االستنمارة المسترجعة

االستمارة الغير مسترجعة

االستمارة التالفة
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 : التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس (III-5)الشكل رقم                              

 

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 التعليق:

الشكل و الجدول الذي يتضمن توزيع أفراد عينة  الدراسة حسب الجنس  يتضح لنا بأن نسبة  من خالل

ن و أما نسبة اإلناث فقد بلغت  %87الذكور في دراسة  قد تفوقت على نسبة اإلناث ، إذ بلغت نسبة الذكور 

 و هذا ما يفسر لنا أن التجاوب  مع الدراسة كان  أحسن مع الذكور . 13%

 يع أفراد الدراسة  حسب السن نيا: توز ثا (1

 (:: توزيع أفراد الدراسة  حسب السنIII-3الجدول رقم )                                               

 النسبة املئوية التكرار السن 

 0 0 سنة 25أقل من 

 27 4 سنة 35إلى  25من 

 60 9 سنة  45إلى 36من 

 13 2 سنة 45أكثر من 

 100 15 املجموع
  املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان   

 

                            

           

        

               

87%

13%

التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس  

الذكر

األنثى
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 (: توزيع أفراد الدراسة  حسب السنIII-6  الشكل رقم )       

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل 

 التعليق :

الفئة التي يتراوح عمرها  أن هو  األمر يوضح كال من  الجدول والشكل توزيع العينة حسب السن، و املالحظة في 

سنة فقد  35إلى  25، أما فئة من  هم من طلية ليسانسكون %60سنة هي أعلى نسبة تقدر  45الى 36ما بين 

ين هو طلبة ماستر و ماجستير و حاملي شهادات كال فئت %13سنة بلغت  45، فئة أكثر من %27بلغت نسبتها 

 سنة كانت منعدمة . 25،و في األخير فئة أقل من  أخرى 

 ثالثا: توزيع أفراد العينة حسب املؤهالت العلمية 

 العينة حسب املؤهالت العلمية أفراد: توزيع  (III-4)الجدول رقم                                 

 املؤهالت العلمية التكرار  النسبة املئوية

 أقل من ثانوي   0 0

 ثانوي  0 0

 ليسانس 2 13

 ماستر 6 40

 دراسات عليا 3 20

 دراسات متخصصة  4 27

 املجموع 15 100

 
 بناءا على االستبيان املصدر : من إعداد الطالبة                

                                  

0%

27%

60%

13%

توزيع أفراد الدراسة  حسب السن

سنة25أقل من 

سنة35الى 25من 

سنة 45الى 36من 

سنة45أكثر من 
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 : توزيع أفراد العينة حسب املؤهالت العلمية (III -6)الشكل رقم                       

 
 

 

 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 التعليق:

صيب حاملي شهادة ماستر الت العلمية فكانت أعلى نسبة من نالعينة حسب املؤه أفرادمن خالل توزيع 

، و أخيرا %13و ليسانس ب   %20، ثم دراسات العليا ب %27و تليها دراسات متخصصة ب  %40بنسبة 

 . %0فقد حصلت كل من فئة أقل من ثانوي و الثانوي على نسبة 

األسئلة يساعدهم في فهم مؤهلين تأهيال علميا عاليا الدراسة بان أفراد عينة  من خالل هذه النسب نالحظ

مدى كفاءة العينة و تعتبر   ة مما يعطي نتائج أقرب من الواقع، و يحددبطريقة صحيحة و مهني االستبيان

 مؤهلة.

 املهنية رابعا: توزيع أفراد العينة حسب الخبرة

       املهنية :  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة(III-5)الجدول رقم                                    

 سنوات الخبرة  التكرار النسبة املئوية

 سنوات 5أقل من  4 27

 سنوات  10الى  5من  8 53

 سنة 20الى  10من  2 13

 سنة 20أكثر من  1 7

 املجموع 15 100
 املصدر : من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان

0% 0%

13%

40%

20%

27%

توزيع افراد العينة حسب املؤهالت العلمية  

أقل من ثانوي

ثانوي

ليسانس

ماستر

دراسات عليا

دراسات متخصصة 
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 املهنية توزيع أفراد العينة حسب الخبرة: (III-7 )الشكل رقم                                         

 

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 التعليق:

سنوات  10إلى  5يبين الشكل السابق توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة املهنية ، نالحظ بأن فئة من 

و هم خريجي  %27سنوات ب  5أخرى و تليها فئة أقل من  أي أكثرهم حاملي شهادات %53أعلى نسبة ب 

و في األخير فئة  %13سنة فقد بلغت نسبتها  20إلى  10املحصلين على شهادة املاستر و ليسانس، أما فئة من 

 .%7سنة ب  20أكثر من 

 خامسا: توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي 

 : توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي       (III-6)جدول رقم                                   

 املركز الوظيفي  التكرار النسبة املئوية 

 عون  0 0

 تقني سامي  1 7

 إطار 8 53

 إطار سامي 6 40
 املصدر : من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان

 

                               

 

 

27%

53%

13%

7%

توزيع أفراد العينة حسب الخبرة املهنية

سنوات5أقل من 

سنوات10الى 5من 

سنة20الى 10من 

سنة20أكثر من 
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 : توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي (III-8)الشكل رقم                              

       

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 التعليق:

 فئة إطار أعلى نسبة الدراسة تمتلكأفراد عينة  بأننالحظ من خالل كال من الجدول و الشكل السابقين 

  %0أما األخيرة فئة عون فقد نالت نسبة  %7ثم فئة تقني سامي ب  %40و تليها فئة إطار سامي ب  53%

و هذا يعني بان معظم أفراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة العالية، و مستواهم اإلداري يمكنهم من االطالع  

على مجريات العمل من غيرهم، و أصحاب القرار  و هذا يمكنهم من اإلجابة على أسئلة االستبيان بكل 

 شفافية و دقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

7%

53%

40%

توزيع أفراد العينة حسب املركز الوظيفي 

عون

تقني سامي 

إطار

إطار سامي
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 املخزوناتورقابة  التدقيق الداخلياختبار العالقة بين املطلب الثاني: 

 :اإلحصائية املستخدمةاألساليب  .1

الثالث لقياس املتعلقة باملحاور  االستمارة وإعداد اإلجاباتالنسبية لدراسة  استخدام الدوائر تم 

 استجابة أفراد العينة لهذه الدراسة وقياس مدى االستبيان. بشأن أسئلةالعينة رأي أفراد 

 :واختبار الفرضياتتحليل نتائج  .2

 تحليل املحور األول الخاص بالتدقيق الداخلي: .أ

 الفقرة األولى: للتدقيق دور مهم في مسك الرقابة الداخلية للمؤسسة (1

 ىاألول الفقرة: تكرار (III-7)الجدول رقم                            

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 40 6 موافق

 33 5 موافق تماما 

 27 4 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع

 

 الفقرة األولى: (III-9)شكل رقم                                      

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 

 

40%

33%

27%

0%

الفقرة األولى

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 التعليق:

يتم  بحيثالجدول نستنتج بأن للتدقيق دور مهم في مسك الرقابة الداخلية للمؤسسة من خالل الشكل و 

التأكد من دقة األنظمة الرقابية وذلك من خالل تحقق من مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات واملسائل 

ينة مع ذلك بنسبة موافقة بلغت حيث لقد تجاوب أفراد الع الرقابية   املصرح بها مختلف املستويات اإلدارية

40%. 

يتم تعيين املدقق الداخلي بشكل موضوعي بناءا على املنافسة مما يعزز استقاللية  فقرة الثانية:  (2

 املدقق

 : تكرار الفقرة الثانية(III-8)جدول رقم                                      

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 40 6 موافق

 47 7 موافق تماما 

 13 2 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 15 املجموع
 انإعداد الطالبة بناءا على االستبياملصدر :  من 

 فقرة الثانية :(III-10)شكل رقم     

 
 

 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 

40%

47%

13%

0% 0%

الفقرة الثانية
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موافق تماما
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 التعليق:

هم فئة الذي  يوافقون  تماما بأن يتم تعيين املدقق الداخلي بشكل موضوعي %47تم استنتاج بأن نسبة 

قد يكون اختيار املدققين من داخل الشركة أو من خارجها،و املدقق  استقالليةبناءا على املنافسة مما يعزز 

 ون ثالثة إلى ستة أشهر أو ما يقارب ذلك يتم إجراء مقابالت مع طالبي الوظيفة إلى فترة تجريبية تدريبية قد تك

 تتمتع دائرة التدقيق الداخلي باستقالل كافي داخل هيكل التنظيمي للمؤسسة الفقرة الثالثة: 

 : تكرار الفقرة الثالثة(III-9)جدول رقم                              

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 20 3 موافق

 47 7 موافق تماما 

 27 4 محايد

 6 1 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان 

                              

 : الفقرة الثالثة(III-11)الشكل رقم                                                              

 
 

 إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيلاملصدر :  من 
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 :التعليق

على  اإلجابةتتمتع دائرة التدقيق الداخلي باستقالل كافي داخل هيكل التنظيمي للمؤسسة فقد كانت نسبة 

 يعمل مدققالذي ينص على أن  االستقالليةمما يؤكد مصداقية معيار  %47بموافق تماما ب  ؤالهذا الس

الداخلي ضمن وضع تنظيمي و يتيح له هذه االستقاللية و أن يكون املدقق موضوعيا من خالل إبداء رأيه في 

 .أمور التدقيق دون التأثير أحد على رأيه

معايير أداء وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن مراحل تبدأ بعملية التخطيط و  :ةالرابعالفقرة 

 تنتهي بعملية املتابعة.

 رابعةتكرار الفقرة ال :(III-10)رقمجدول                           

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 40  6 موافق

 33 5 موافق تماما 

 27 4 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
   املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 ة: الفقرة الرابع(III-12)شكل رقم                                                          

 
 

 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 التعليق:
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F erti plant نتدراسة ميدانية لمؤسسة فارتي بال                            الفصل الثالث  
 

 
77 

األداء : تتضمن املعايير باملوافق، حيث %40هذا العبارة تم تأكيدها من خالل أفراد عينة الدراسة بنسبة 

املراحل املختلفة لعملية تدقيق الداخلي التي تبدأ بعملية التخطيط و تنتهي بعملية متابعة حيث تبدأ عملية 

تخطيط بتحديد أهداف ونطاق عمل املدقق الداخلي و الحصول على املعلومات لألنشطة موضوع التدقيق 

 ير الدورية و النهائية.كما ألزم هذا املعيار املدقق بضرورة توصيل النتائج بواسطة تقار 

 يمتلك املدقق الداخلي صالحيات كافية ملراجعة و فحص السجالت :ةالخامس الفقرة

 : تكرار الفقرة الخامسة (III-11)جدول رقم

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 33 5 موافق

 53 8 موافق تماما 

 14 2 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 

 الفقرة الخامسة:(III -13)الشكل رقم                                                  

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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 التعليق:

يشمل ، حيث %53نالحظ من خالل الشكل أن أعلى نسبة من اإلجابة كانت من نصيب موافق تماما ب 

نطاق عمل املدقق الداخلي فحص ومراجعة جميع العمليات املالية املسجلة في الدفاتر والسجالت، وكذلك 

 تقييم مدى كفاءة  وفعالية نظام الرقابة الداخلية املطبق في املؤسسة

 : يمتلك املدقق الداخلي صالحيات كافية ملراجعة و فحص ممتلكات املؤسسة.ةالسادسالفقرة 

 : تكرار الفقرة السادسة(III-12)جدول رقم            

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 53 8 موافق

 27 4 موافق تماما 

 13 2 محايد

 7 1 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 

 : الفقرة السادسة(III-14)شكل رقم                       

 

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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 التعليق:

الوصول ، وذلك لقد أكد أفراد عينة الدراسة بأن  %53موافق هي اإلجابة التي حصلت على أعلى نسبة ب 

الغير مشروط أو املقيد لجميع أنشطة و سجالت ، ممتلكات و موظفي املؤسسة يمنح صالحيات ملدقق 

امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال و هذا ما يسمى  بمبدأ امللكية و نقصد  أن كل األصول التي تظهر في الداخلي 

 أي هناك مستند قانوني يثبت تلك امللكية بحيث لم تدمج لألصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة .

 يحرص املدقق الداخلي على تحصيل املنهي املستمر لتطوير مهارته :ةالسابعالفقرة 

 : تكرار الفقرة السابعة(III-13)جدول رقم                    

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 33 5 موافق

 40 6 موافق تماما 

 27 4 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 

 

 الفقرة السابعة :(III -15)الشكل رقم                                                       

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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 التعليق:

يجب أن يحرص املدقق الداخلي على تأهيل منهي، فالتدقيق  يجب أن يقوم به شخص مكون لذلك، يجب  

أن يحظى هذا األخير بتأهيل علمي وخبرة كافية حتى يقوم بمهمته على أحسن وجه، فعلى املدقق تجديد 

 درجة موافق تماما . %40و هذا ما أكدته الدراسة بنسبة   معارفه باستمرار 

 : يتم االلتزام بمعايير املهنية عند أداء مهام التدقيق الداخلي.ةالثامن الفقرة

 : تكرار الفقرة الثامنة(III-14)جدول رقم            

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 47 7 موافق

 53 8 موافق تماما 

 0 0 محايد

 0 0 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 

 : الفقرة الثامنة(III-16)شكل رقم                 

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 

 

 

47%

53%

0%

0%

0%

الفقرة الثامنة

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 التعليق:

 أكدتا صحة هذا السؤال، حيثدرجة موافق نسبتان  %47أعلى نسبة لدرجة موافق تماما و تليها  %53نسبة 

تعتبر معايير التدقيق الداخلي ضرورية خاصة للمدقق الداخلي كونها تضع املبادئ األساسية التي يجب أن 

يلتزموا بها عند ممارسة مهنة التدقيق الداخلي و كذلك تطبيق آلياته و مهامه من اجل تحقيق أهداف 

 لدولية.املؤسسة و ذلك يكون بااللتزام بهذه املعايير ا

 تتم مراجعة سياسات التموين من حيث األسعار و كميات املواد املستوردة: ةالتاسع الفقرة

 : تكرار الفقرة التاسعة(III-15)جدول رقم            

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 33 5 موافق

 27 4 موافق تماما 

 20 3 محايد

 20 3 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

                       

 : الفقرة التاسعة(III-17)الشكل رقم                  

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 

 

 

33%

27%

20%

20%

0%

الفقرة التاسعة

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 التعليق:

سياسات التموين لدرجة موافق  و هذا ما يؤكد  %33بلغت أعلى نسبة  حيثنسب اإلجابات  اختلفتلقد 

التحقق من أن الكميات املستلمة تتطابق مع كميات أمر الشراء، و فحص بيانات محضر االستالم و تكون ب

 خاصة بالنسبة للكمية و الصنف والتحقق من أن األصناف املستلمة قد دخلت إلى املخازن.

عملية التسجيل الدفتري و التحقق من أن رصيد الفعلي للمخزون يطابق  : تدقيقةالفقرة العاشر 

 الرصيد الدفتري.

 : تكرار الفقرة العاشرة(III-16)جدول رقم              

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 60 9 موافق

 20 3 موافق تماما 

 13 2 محايد

 7 1 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

                                             

    

 :الفقرة العاشرة(III-18)الشكل رقم                                               

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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13%
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السؤال األول
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محايد
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غير موافق تماما
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 التعليق:

يتم من خالل العمل املحاسبي الدفتري بشكل مستمر بالكميات و  من خالل الشكل السابق تم استنتاج بأن

 ة بحركة املخزونات من مدخالت و مخرجات واملتابعة بالتسجيل جالت املتعلقاعتمادا على وثائق و س القيمة

ه النتيجة تم ـأكيدها كم خالل دراسة بأعلى و هذ ويتم الحصول على كميات وقيم املخزون في نهاية الفترة

 لدرجة موافق.  %60نسبة 

 املحور الثاني: معالجة املخزونات .ب

 : تمييز عناصر املخزون يسهل عملية الجرد و تنظيم حساب مجاميع املخزونىاألول الفقرة

 : تكرار الفقرة األولى(III-17)جدول رقم                

 املئويةالنسبة  تكرار  اإلجابة

 27 4 موافق

 27 4 موافق تماما 

 13 2 محايد

 33 5 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 :الفقرة األولى(III-19)الشكل رقم

 
 

 اإلكسيلاملصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج 

 

 

27%

27%13%

33%

0%

الفقرة األولى

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 التعليق:

حيث لم تأكد صحة هذه الفرضية  %33درجة غير موافق ب  اإلجاباتمن خالل الشكل كانت أعلى نسبة من 

من بين  مشكالت املطروحة في ألن بأن تمييز املخزون يسهل عملية الجرد و تنظيم حساب مجاميع املخزون 

تحديد كمية وتكلفة البضاعة املتبقية باملخزن في مجال القياس املحاسبي ألرباح  الوحدة االقتصادية من  

نهاية الفترة املحاسبية،  وكذلك تحديد تكلفة البضاعة املباعة خالل تلك الفترة وتخفيضها مباشرة من تكلفة 

 البضاعة املتاحة للبيع إليجاد تكلفة املخزون في آخر الفترة كما وتكلفة.

 مع معلومات املسجلة لدى املوردين مقارنة املشتريات املدونة في سجالت املؤسسة  :ةالثانيالفقرة 

 : تكرار الفقرة الثانية(III-18)جدول رقم             

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 40 6 موافق

 0 0 موافق تماما 

 33 5 محايد

 20 3 غير موافق

 7 1 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
      املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان

: الفقرة الثانية (III-20 _)الشكل رقم                                                 

 
 

 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل

 

 

40%

0%

33%

20%

7%

الفقرة الثانية

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 :التعليق

و لكن فئة منهم التزمت الحياد  %40العينة املوافقة عليها بنسبة من خالل هذه الفقرة لقد أبدى أفراد 

أن يجب على املؤسسة مقارنة سجالتها مع سجالت متعاملين معها من خالل استعراض  , حيث %33بنسبة 

 كل السجالت و املستندات للمشتريات بمقارنة الكميات و أسعار السلع و توقيت تسلمها .

 سعر الصرف على املخزونات املستوردة: يؤثر تغير ةالثالث الفقرة

 : تكرار الفقرة الثالثة(III-19)جدول رقم        

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 8 1 موافق

 33 5 موافق تماما 

 13 2 محايد

 33 5 غير موافق

 13 2 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

             

 : الفقرة الثالثة(III-21)الشكل رقم                                       

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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13%
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13%

الفقرة الثالثة

موافق

موافق تماما

محايد

غير موافق

غير موافق تماما
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 التعليق:

هي األخرى تتسبب في الخسائر إذا كانت هذه التغيرات في غير صالح املؤسسة، في الصرف إن تغيرات األسعار 

املوارد الصادرة بأقدم األسعار  أن يرفع من الضريبة وذلك بماحالة انخفاض األسعار تقلل من األرباح وبالتالي 

ون ، فغن انخفاض الصرف يحقق للمنشأة عائد من احتفاظ باملخز  أسعار فتغير التكاليف،هي التي تعمل على 

انقسام أفراد العينة بين موافق تماما في  بتسبهذا ما قد  بعض الخسائر سوف يلحق باملؤسسة  األسعار هذه 

 . %33و غير موافق بنسبة متساوية قدرت ب 

 املحور الثالث: رقابة مخزونات  .ت

: مهمة رقابة املخزون في إخطار إدارة املشتريات بإعادة شراء الصنف عند وصول رصيده الى ىاألول لفقرةا

 الحد األدنى 

 : تكرار الفقرة األولى (III-20)جدول رقم                  

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 40 6 موافق

 20 3 موافق تماما 

 27 4 محايد

 13 2 غير موافق

 0 0 تماماغبر موافق 

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 : الفقرة األولى(III-22)الشكل رقم                                                          

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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محايد
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 التعليق:

تحديد الكمية  ، حيثأفراد العينةمن طرف  %40ة موافق اإلجابة على الفقرة بأعلى نسبة لدرجتمت 

مستويات  وتحديد االقتصادية للشراء، وهي الكمية التي يتم طلبها عندما يصل رصيد املخزون لحد الطلب 

يعد من مهام  التخزين لكل صنف، ومستويات التخزين هي الحد األدنى والحد األعلى وحد الطلب و هذا

 األساسية لرقابة املخزون.

 مود الشركة واالختالس أهمالفقرة الثانية: تجنب رقابة مخزون السرقات 

 : تكرار الفقرة الثانية(III-21)جدول رقم                  

 النسبة املئوية تكرار  اإلجابة

 27 4 موافق

 47 7 موافق تماما 

 13 2 محايد

 13 2 غير موافق

 0 0 موافق تماماغبر 

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان 

 

 : الفقرة الثانية(III-23)الشكل رقم                                                        

 
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيل
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 التعليق:

أن إلى جانب ،حيث  %47نسبة  علىالعينة كانت فئة موافق تماما  أفرادنالحظ من خالل الشكل بان 

الخسائر املالية الناتجة عن سرقة بعض األصناف أو فقدان البعض األخر سواء أثناء عملية النقل و التخزين 

ودة و ما قد يترتب عنها من فهنالك من التكاليف ما قد تم تحمله املنشأة في سبيل تعويض األصناف املفق

 .لجرد املستمر يقلل إلى حد كبير احتماالت السرقة والضياع للمخزن ،ا نفاذ املخزون و فقدان ثقة العمالء

 الفقرة الثالثة: معالجة الفوارق عند جرد املخزونات

 : تكرار الفقرة الثالثة(III-22)جدول رقم                  

 املئويةالنسبة  تكرار  اإلجابة

 53 8 موافق

 13 2 موافق تماما 

 27 4 محايد

 7 1 غير موافق

 0 0 غبر موافق تماما

 100 15 املجموع
 املصدر :  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان  

 

 :الفقرة الثالثة(III-24)شكل رقم                                                     

 
 

 إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و مخرجات برنامج اإلكسيلاملصدر :  من 
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 التعليق :

موافق لضرورة معالجة الفوارق عند جرد  درجة  %53يوضح الشكل السابق تأييد أفراد العينة بنسبة 

بتقسيم  مجموعة تتولى الحصر املادي لعناصر املخزون و مجموعة مستقلة ثانية للتحقق من نتائج املخزون 

ه للتحقق من وجود املواد كميا عن طريق العد والفحص مرة على األقل سنة املجموعة األولى، يتم القيام ب

و معالجة الفرق وإعداد امليزانية ات ويكون في آخرها من أجل تقييم املخزونات  لغرض إقفال الحساب

 الختامية للمؤسسة.
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 خالصة الفصل:

هذا الفصل حاولنا تقييم وظيفة تدقيق الداخلي و دوره في رقابة املخزون في  مؤسسة فارتي بالنت من خالل 

 مستغانم

بإتباع املراحل املنهجية التي تطرقنا لها في الجانب النظري من وصف لسير األنشطة املتعلقة بوظيفة    

ا بتقييم النظام عن طريق إجراء التدقيق و رقابة املخزون عن طريق خرائط تدفق املعلومات.  وكذا قمن

اختبارات سير العمليات  وسرد لنقاط القوة ونقاط الضعف، وفي األخير استعنا باالستبيان لتحليل واقع 

في الجانب التطبيقي فكان أبرز نتائجها وعي املجتمع بضرورة تطبيق كال التدقيق الداخلي و رقابة املخزون  

 ممتلكات وتحقيق األهداف التي تم وضعها املؤسسة. من الرقابة و التدقيق من أجل حماية

 التالية:من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى نتائج 

 ادارك أفراد العينة ألهمية وظيفة التدقيق الداخلي في مساعدة على مسك الرقابة الداخلية . 

 مهامهإجماع أفراد العينة على التزام باملعايير التي تضبط املدقق الداخلي عند مزاولة  

 املخزون من أجل تسيير حسن ملخزونها ةبمراقبمن املستوجب ملؤسسة فارتي بالنت التزام  

 استعمال الجرد بنوعيه وسيلة تنتهجها مؤسسة فارتي بالنت من أجل معالجة و إحصاء مخزونها. 

 في الخاتمة العامة.  ما سبق أكتر في نتائج و اختبار صحة الفرضيات  سنوضح كل

  

 



 



 الخاتمة
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وذلك  ،ها، وخصوصا مع كبر حجمها وتشعبهاتمنح املؤسسات أهمية كبيرة لحماية ممتلكاتها وحقوق 

تبني وظيفة جديدة داخل الهيكل التنظيمي ، هذا ما أدى باملسئولين إلى ضرورة واستمرارية ءحفاظا على بقا

من شتى أعمال  اهوموجوداتوكفيل بمراقبة وحماية حقوق هذه املؤسسات  وهي وظيفة التدقيق الداخلي

التالعب واإلهمال، وتضمن سير عملياتها وسالمة العمليات املحاسبية والوثائق املالية وذلك من خالل 

، فهذه الوظيفة تعتمد على تنظيم جيد وتقسيم روالتزويالغش  من حاالت األخطاء و الفحص الدائم لها، 

 .وعناصر بشرية مؤهلة وأدوات رقابية مالئمة وعلى نظام محاسبي سليم الوظائف وتحديد للمسؤوليات ،

يمكن للتدقيق الداخلي أن  )كيفاملطروح من خالل دراستنا حاولنا اإلجابة على التساؤل الرئيس ي  

للمخزونات من و عالقته  الداخلي تدقيقحاولنا اإلملام بموضوع ال (؟ يساهم في تحسين رقابة املخزونات

كما تظهر أهمية الدراسة  املراجعة على املخزون. وإجراءاتالناحية النظرية، فتطرقنا إلى الرقابة على املخزون 

، حيث قمنا بتقييم نظام الرقابة على املبيعات ارتي بالنت مستغانمفسة التطبيقية التي قمنا بها في مؤس

حاولنا استنتاج  ستبيان على اال  واالعتمادى املؤسسة واملشتريات واملخزونات من خالل الزيارات امليدانية إل

 حيث توصلنا الى النتائج التالية: واقع تطبيق كل من رقابة املخزون و التدقيق الداخلي في املؤسسة

 تائج الدراسة:ن

 الداخلي وظيفة أساسية داخل املؤسسة بهدف حماية ممتلكات املؤسسة من السرقة تدقيق عتبر الي

 املحتملة على املستوى الداخلي وبالتالي إظهار الثغرات السلبية في املؤسسة.  ءمن األخطا والتالعب

  تعتبر عناصر املخزون أهم مكونات القوائم املالية التي تخضع لتقييم نظام الرقابة من أجل التعرف

واملخالفات املهمة التي تشكل تداخل في الوظائف بالرغم من كافة   املستندات الرقابية  األخطاءعلى 

 الخاصة بعناصر دورة املخزون

 لتأكد من توفر الكميات املناسبة من املواد في الوقت رقابة مخزون وسيلة التي تتبعها إدارة املخازن ل

 . املناسب

  من خالل دراسة امليدانية توصلنا إلى ضعف االعتماد على التدقيق الداخلي في املؤسسات الجزائرية

و العكس بالنسبة لرقابة مخزونات حيث تعتمد بصفة عامة و مؤسسة فارتي بالنت بصفة خاصة 

 .ي ضبط رقابة الداخلية ملخزون عليها مؤسسة فارتي بالنت ف

 :من خالل النتائج املتحصل عليها سنقوم باختبار الفرضيات اآلتية اختبار الفرضيات:

 أن اعتماد التدقيق الداخلي بجميع مقوماته من شانه أن يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل  : الفرضية األولى

ترتكز على إتباع مجموعة من املعايير املتعارف ، الرقابة الداخلية،كما أن نجاح عملية التدقيق الداخلي 

 على جميع املستويات عليها.

على فحيث  ،دراستنا للفصل األول و الثاني و تحليل الدراسة امليدانية قمنا بإثبات هذه الفرضية من خالل 

يس ي لعملية ءة وذلك باعتبارها املوجه الرئتباع معايير التدقيق الدولية لتحقيق أعلى وأحسن كفاإاملدقق 
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ووجود تجمعات مهنية تضم املدققين الداخليين و ترعى مصالحهم ، أسهم في إبراز أهمية دورهم  التدقيق.

بشكل جيد أضاف إلى ذلك املهارة و التكوين املستمر ومحاولة املدقق للحصول على احدث املعلومات و 

 النظرية املتعلقة بالتدقيق من خالل حضور ندوات و ملتقيات . 

 :يقصد بنظام الرقابة  للمخزون مجموعة من الوسائل واإلجراءات املتبعة داخل  الفرضية الثانية

 .املؤسسة بهدف املحافظة على املخزونات  و على املركز املالي للمؤسسة

و كما يمثل احد  بنود القوائم املاليةن من بين  زو تها   ذلك الن املخحال مجال للشك في ص هذه الفرضية 

فرض رقابة عليها  و تقوم بفحصها باالهتمام  بها  عليها   التي يجبدامات األساسية ألموال املؤسسة االستخ

 .و املركز املالي للمؤسسة األداءمباشر على  تأثير ملا لها من 

 يعتبر عدم األخذ دور التدقيق الداخلي بعين االعتبار في نشاطات متعلقة مخزونات  :الفرضية الثالثة

 .عامل مؤثر في ظهور األخطار واالنحرافات

 وهذا عن طريق  لداخلي في تسيير أمثل  للمخزوناتتدقيق اساهم إجراءات الي هذه الفرضية صحيحة حيث

ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها لتجنب الوقوع فيها مستقبال  واالنحرافاتاألخطاء  واكتشاف آلياتهاتطبيق 

 وهي امليزة األساسية لتسيير املخزونات تسييرا أمثل.
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 امللخص:

ملخزون، حيث افي تحسين نظام الرقابة  الداخلي تدقيق إلى معرفة دور ال نهدف من خالل هذه الدارسة

  تدقيق  الداخلي للمخزونوكذلك ملخزون الداخلي ونظام الرقابة التدقيق م ملحة عامة عن احاولنا أن نقد

دارسة  إجراءتطبيقي تمثل في  إطار الدارسة هناك ، باإلضافة إلى اإلطار النظري ملوضوع   من الناحية النظرية 

للمخزونات في  الداخليلتدقيق ة كل ما يتعلق باوهذا ملعرف مستغانم  ferti plante ميدانية بمؤسسة 

باالعتماد على منهج دارسة حالة الذي يمكن من التعمق وفهم مختلف  املؤسسة ونظام رقابتها الداخلي.

امليدانية للمؤسسة محل الدارسة، إضافة إلى املالحظة مع  الزياراتن خالل جوانب املوضوع وكشف أبعاده م

مختلف الوثائق والبيانات واملعطيات الفعلية. ومحاولة اكتشاف نتائجه و تحليل  وتحليل  االستبيان  دارسة

 نقاط الضعف ونقاط القوة في نظام الرقابة الداخلية للمخزون وللمشتريات وللمبيعات .

 .ة الداخلية، الرقابة على املخزون، املخزونات، نظام الرقابالداخلي تدقيق: الاملفتاحيةالكلمات  

Résumé: 

Dans cette étude, nous visions à connaître le rôle de l’audit interne dans l’amélioration du système 

de contrôle des stocks en offrant une vue d’ensemble du système d’audit interne et de contrôle des 

stocks, ainsi que l’audit interne du stock en théorie, en plus du cadre théorique du sujet. Dans 

l'institution de Ferti plante Mostaganem Il s'agit de tout connaître de l'audit interne des stocks de 

l'institution et de son système de contrôle interne. Basé sur une approche d'étude de cas qui permet 

d'approfondir et de comprendre divers aspects du sujet et de ses dimensions à travers les visites sur 

le terrain de l'institution en question, en plus d'observer avec l'étude du questionnaire et l'analyse 

de ses résultats et l'analyse de divers documents, données et données réelles. Et pour essayer 

d'identifier les faiblesses et les forces du système interne de contrôle des stocks, des achats et des 

ventes. 

 Mots-clés: Audit interne, Stockage, Système de contrôle interne, Contrôle des stocks 
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