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 شكر و عرف ان
 
 

أوال وقبل كل شيء أشكر اهلل الذي وفقني إلى ما كنت أطمح إليه ثم  
ين، و  المحترمأتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من علمني حرف ا، إلى أساتذتي  

" الذي أرشدني و تحمل معي مشقة    ولد سعيد" على رأسهم األستاذ المشرف
 إنجاز هذا العمل إلى غاية اكتماله.

إلى كل من قدم لي يد المساعدة في سبيل إنجاز و إتمام هذا العمل في  
 أحسن وجه  

 إلى كل الزمالء و األصدق اء.
 
 
 
 

 



 

أوال وقبل كل شيء نحمد اهلل  
ونشكره شكرا وحمدا كثيرا على  

نعمه الكثيرة التي ال تعد وال تحصى  
والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل  

 محمد بن عبد اهلل
أما بعد أهدي هذا العمل إلى  

راد أسرتي وأخص بالذكر  جميع أف
 الوالدين الكريمين

 وكذلك إخوتي وأخواتي
و ال أنسى أق اربي و أصدق ائي  

الذين أكن لهم كل االحترام  
 والتقدير

وفي األخير نسأل من اهلل العفو  
والعافية في الدنيا واآلخرة  



 

 

 

 



   العام: الفهرس

 

 الصفحة البيان

 - الفهرس العام 

 - قائمة الجداول 

 - قائمة األشكال 

 ج  -أ مقدمة عامة

 : واقع وظيفة التموينالفصل األول 

 6 تمهيد الفصل 

 7 املبحث األول : ماهية وظيفة التموين  

 7 املطلب األول : مفهوم وظيفة التموين 

 8 املطلب الثاني : انواع وظيفة التموين 

 8 املطلب الثالث :   أهمية وظيفة التموين 

املبحث الثاني : األهداف وظيفة التموين وعالقتها بالوظائف األحرى ومكانتها في 

 املؤسسة 

12 

 12 املطلب األول : أهداف وظيفة التموين 

 12 املطلب الثاني : عالقة وظيفة التموين بالوظائف األخرى 

 01 املطلب الثالث : مكانة وظيفة التموين باملؤسسة 

 00 املبحث الثالث: وظيفة الشراء الخاصة بالتموين 

 00 املطلب األول: مفهوم وظيفة الشراء 

 00 املطلب الثاني : أهمية وظيفة الشراء 

 09 املطلب الثالث : أهداف الشراء و العوامل املؤثرة فيها

 01 املبحث الرابع : تسيير املخزونات لوظيفة التموين 

 01 املطلب األول : تعريف تسيير املخزونات 

 01 املطلب الثاني : أهمية تسيير املخزونات 

 01 املطلب الثالث : أهداف ودور تسيير مخزونات ومكانته في املؤسسة

 06 خالصة الفصل 

 : نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموينالفصل الثاني

 08 تمهيد الفصل 

 02 العام لنظام الرقابة الداخلية  اإلطار املبحث األول : 

 02 املطلب األول : مفهوم الرقابة الداخلية 

 91 املطلب الثاني : خصائص الرقابة الداخلية 

 91 املطلب الثالث : أهمية نظام الرقابة الداخلية 



   العام: الفهرس

 

 90 املبحث الثاني : مكونات نظام الرقابة الداخلية وأهدافها و أنواعها 

 90 كونات نظام الرقابة الداخلية املطلب األول : م

 91 املطلب الثاني : أهداف نظام الرقابة الداخلية 

 97 املطلب الثالث : انواع نظام الرقابة الداخلية 

 92 املبحث الثالث : الرقابة الداخلية لوظيفة التموين 

 92 املطلب األول : مفهوم الرقابة على املخزون و الشراء و خصائصها 

 01 الثاني : أهمية وأهداف الرقابة على املخزون و الشراءاملطلب 

 09 املطلب الثالث : ميكانزمات الرقابة على املخزون 

 00 املبحث الرابع : تقييم النظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين 

 00 املطلب األول : تعريف تقييم النظام الرقابة الداخلية 

 00 املطلب الثاني : األهداف التي يحققها تقييم النظام الرقابة الداخلية 

 00 املطلب الثالث : طرق و األدوات التقييم الرقابة الداخلية 

 06 خالصة الفصل 

 : تقديم مؤسسة عدوان الجزائر ليكماوياتالفصل الثالث 

 08 تمهيد الفصل 

 02 الجزائر ليكماويات املبحث األول :تقديم مؤسسة عدوان 

 02 : بطاقة تقنية للمؤسسة وبنيتهااملطلب األول 

 11 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة عدوان الجزائر ليكماويات  املطلب الثاني 

 10 : شرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة عدوان الجزائر ليكماويات املطلب الثالث 

 19 : تعريف بالدائرة التموين املبحث الثاني 

 19 : هيكل التنظيمي لدائرة التموين املطلب األول 

 10 : شرح هيكل التنظيمي لدائرة التموين املطلب الثاني 

 11 : هيكل التنظيمي ملصلحة الشراء و تسيير املخزونات و شرحه املطلب الثالث 

 18 :دراسة الوثائق املستعملة في عمليتي الشراء و التخزين ثالثلا بحثملا

 18 والتخزين  الشراء لعمليتي واإلجراءات املستعملة الوثائق دراسة :املطلب األول 

 12  االجراءات املتخذة لعملية الشراء :املطلب الثاني 

 12 االجراءات املتخذة لعملية التخزين :املطلب الثالث 

 10 التموين لوظيفة الداخلية الرقابةنظام  تقييم :املبحث الرابع 

املؤسسة عدوان باملخزونات نظام الرقابة الداخلية على  تقييم االول :املطلب 

 الجزائر لكيماويات

10 

 املؤسسة عدوانبشرريات املنظام الرقابة الداخلية على  تقييم املطلب الثاني :

 الجزائر لكيماويات

19 
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 10 املطلب الثالث :تحليل نتائج التقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة 

 11 خالصة الفصل 

 16 الخاتمة 

 18 قائمة املراجع

 60 امللخص 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قائمة الجداول 

 

 الرقم الجدول  الصفحة
 (II-01) مكونات نظام الرقابة الداخلية 90

إداريةالفرق بين الرقابة املحاسبية و الرقابة  98  (02-II) 

قائمة أسئلة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية و املتعلقة  10

 باملخازن 
(03-III) 

 قائمة أسئلة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية و املتعلقة 19

 باملشرريات
(04-III) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قائمة األشكال 

 
 الرقم  الشكل  الصفحة

 (II-01) أهداف نظام الرقابة الداخلية 96
لكيماوياتالهيكل التنظيمي ملؤسسة عدوان الجزائر  11  (02-III)   
 (III-03) الهيكل التنظيمي لدائرة التموين. 19
 (III-04) الهيكل التنظيمي ملصلحة الشراء 11
 (III-05) الهيكل التنظيمي ملصلحة تسيير املخزون. 16

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 عامة: مقدمة

 
 أ

شتداد إلسوق و عاني املؤسسات الوطنية والخاصة من عدة ضغوطات و صعوبات منها تقلبات ات      

 بتوفر إل وال يتم ذلك انتاجية، تها و توفير مستلزمات العملية اإل هتمام بجودة منتجاوجب عليها اإل أمما  ةاملنافس

نجع أم ستخداإاملواد واملنتجات ذلك ب وظيفة مهمة باملؤسسة وهي وظيفة التموين التي تسعى للحفاظ على

فة التموين من تعد عملية تقييم الرقابة الداخلية لوظي ذكرهالطرق والوسائل الحديثة و على ضوء ما تم 

جل التقليل من املخاطر و حجم التكاليف التي تتحملها املؤسسة أعتبار من اإل  خذها بعينأالضروريات الواجب 

 . ذهلذلك ال بدان يكون نظام رقابة حصين وتقييم جيد باملؤسسة وهما جوهر مذكرتنا ه

تنا لدراس كميدان ناتخذإلرقابة الداخلية لوظيفة التموين يهتم بالتقييم ان موضوع دراستنا أو بما 

املخزون هو املحرك  ولى ويكون األ بالدرجة  نتاجيةإمؤسسة  عتبارهاإب للكيمياويات مؤسسة عدوان الجزائر

 ستمرار العملية االنتاجية.إل ساس ي األ 

 وعلى هذا األساس فإن مشكلة البحث تنبثق من السؤال الرئيس ي التالي: 

 كيف يتم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين؟

 إن اإلجابة على هذا التساؤل تطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 على املخزون باملؤسسات االقتصادية؟ ما واقع الرقابة

 لرقابة املستخدمة باملؤسسة؟ما هي طرق التقيم وأساليب ا

 فيما تتمثل املعوقات التي تقف في وجه النظام الرقابة وعملية التقييم؟

 وضوعية منها :م  و  ختيار هذا املوضوع ليكون موضوع مذكرتنا و ذلك لألسباب ذاتيةإلى إ رتأيناإو قد 

 أسباب ذاتية :

ة ميدانية فعلي النظرية وتدعيمها بمعطياتجل توسيع املعارف املكتسبة و املعلومات أالسعي من  -

 حقيقية "املعارف التطبيقية ".

بمؤسسة  نسجام بين ما هو موجود في الواقع و الحاصل فعالإذا كان هناك إفي توضيح ما رغبتنا  -

 . عدوان للكيمياويات وماتم دراسته نظريا

 أسباب موضوعية:

 البحث في املوضوع لتوفر املصادر واملراجع . إمكانية -

 بالغة . أهميةالتحسيس بأهمية املوضوع لم له من  -

 الرقابة الفعالة و طرق التقييم الجيدة . أساليبالتعمق في معرفة حدود تطبيق  -

 ما فيما يتعلق بأهداف الدراسة فقد تمثلت في النقاط التالية :أ

 في الحفاظ على املخزونات .همية الرقابة أمحاولة توضيح  -

 رقابة حصين للحفاظ على املخزون داخل املؤسسة . أسلوب إتباع أهميةتوضيح  -

 هم الطرق املتبعة في تقييم املخزونات داخل املؤسسة .أمحاولة الوقوف عند  -

 ا .عليهاملحصل  عتماد على املعطيات امليدانيةباإل  قرراحاتواإلعطاء جملة من التوصيات إتقديم و  -

في  يستعينبه الطلبة ية في ميدان التخصص وجعلها مرجعاثراء مكتبة الجامعة ببعض الكتب النظر إ -

 دراستهم املقبلة من بعدنا .

 



 عامة: مقدمة

 
 ب

 املنهج املتبع:

تبع املنهج الوصفي أسوف  و عدم صحتهاأالتحقق من صحة الفرضيات السابقة لإلنجاز البحث ككل و  

على رصد ووصف ظاهرة تقييم الرقابة الداخلية  ناعملنا نأيتناسب مع طبيعة املوضوع حيث والتحليلي وهذا ما 

على املالحظة الدقيقة التي تمس الجوانب  وأهميتها باإلعتمادخصائصها  لوظيفة التموين ذلك من تحديد

 الكتب.و  ملراجعبتحليلها في الجانب التطبيقي مرتكزة في ذلك على جملة من انا قم املتعددة ثمو املختلفة 

 تم االستعانة في هذا املوضوع إلى: أدوات الدراسة:

 الكتب املتخصصة في مجال نظام الرقابة الداخلية ووظيفة التموين 

 األطروحات والرسائل األكاديمية املتعلقة بالبحث 

 املواقع اإللكررونية املتخصصة 

  :ملام باملوضوع تم تقسيم املذكرة الى ثالثة فصول جل اإلأو من 

 ربع مباحث حيث يتم التطرق ألى إلى واقع وظيفة التموين وقسم إيتم التطرق  ول حيثوفي فصل األ 

لب ول: مفهوم وظيفة التموين واملطاملطلب األ  لى ثالثة مطالب :إل على ماهية وظيفة التموين وقسم و األ  املبحث

هداف أى لإما املبحث الثاني سنتعرف أ أهمية وظيفة التموين . الثالث الثاني: أنواع وظيفة التموين واملطلب

طلب ول: أهداف وظيفة التموين واملثالث مطالب منهم املطلب األ  ووظائف التموين ومكانته باملؤسسة وقسم الى

بحث الثالث وامل خرى واملطلب الثالث: مكانة التموين باملؤسسة .وعالقاتها بالوظائف األ  الثاني: وظائف التموين

ول: مفهوم وظيفة الشراء. واملطلب الثاني: اهمية الشراء. املطلب األ  لشراء الخاصة بالتموين .لى:وظيفة اإنتطرق 

ات لوظيفة لى تسيير املخزونإخيرا املبحث الرابع سنتطرق أو  هداف الشراء والعوامل املؤثرة فيها .أالثالث: واملطلب

هداف أاني:واملطلب الث املخزونات وأهميته ول:تعريف تسيير لى ثالث مطالب حيث في املطلب األ إوقسم  التموين .

 باملؤسسة . مكانة تسيير املخزونات تسيير املخزون ودوره. واملطلب الثالث:

ربع مباحث أ لىإحيث قسم  أما بالنسبة للفصل الثاني يتم التعرف على الرقابة الداخلية لوظيفة التموين

ول تعريف لى ثالث مطالب في املطلب األ إالداخلية وقسم  ول يتم التعرف على ماهية النظام الرقابةي املبحث األ ف

الثاني:خصائص الرقابة الداخلية واملطلب الثالث:أهمية نظام الرقابة الداخلية  نظام الرقبة الداخلية واملطلب

ا مطالب ايض لى ثالثةإهدافها ومجاالتها وقسم أداخلية و ما املبحث الثاني فيه :مكونات نظام الرقابة الأ الهيكل

لى ول:مفهوم الرقابة عاأل  املطلب،وظيفة التموين وفيه ثالث املطالبما املبحث الثالث:الرقابة الداخلية لأ.

 شراء.واملطلب الثالث:هداف الرقابة على املخزون و الأو  هميةألشراء وخصائصها و املطلب الثاني:املخزون و ا

فة التموين بة الداخلية لوظيلى تقييم الرقاإ:يتم التطرق خيرا املبحث الرابعأ املخزونات . الرقابة علىميكانيزمات 

يحققها  هداف التيقابة الداخلية.واملطلب الثاني:األ :تعريف تقييم الر  ول مطالب.و املطلب األ  لى ثالثةإقسم 

 تقييم الرقابة الداخلية . أدوات كيفية و املطلب الثالث: .و تقييم نظام الرقابة الداخلية

ي املبحث املؤسسة ف الجانب التطبيقي وذلك من التعرف على إلىوفي النهاية الفصل الثالث الذي يتطرق 

نظيمي كل الت.املطلب الثاني: الهياملؤسسة عن ظهور تقنية  بطاقة:األول  املطلب،ثالث مطالب إلىقسم  األول 

 .مؤسسة التنظيمي لل الثالث:شرح الهيكل واملطلب .ملؤسسة 



 عامة: مقدمة

 
 ج

مي لدائرة التنظي ول:الهيكلاملطلب األ . لى ثالث مطالبإئرة التموين وقسم عرف على دانت: ي املبحث الثان

الشراء و صلحة يمي ملالثالث:الهيكل تنظ التموين.املطلب الثاني:شرح الهيكل التنظيمي لدائرة التموين واملطلب

 وشرحه .تسيير املخزون 

املطلب . مطالب ثالث إلىالشراء والتخزين وقسم  لعمليتي سة الوثائق املستعملة و املبحث الثالث:درا

املتخذة لعملية  إجراءاتالثاني : دراسة الوثائق املستعملة للعمليتين الشراء والتخزين.املطلب :األول 

 التخزين.املتخذة لعملية  تإجراءاالشراء.املطلب الثالث:

داخلية نظام الرقابة ال تقييم ب االول :املطللوظيفة التموين.وفيه تقييم الرقابة الداخلية  املبحث الرابع:

نظام الرقابة الداخلية على  تقييم و املطلب الثاني : املؤسسة عدوان الجزائر لكيماوياتباملخزونات على 

ية في تحليل نتائج التقييم نظام الرقابة الداخل و املطلب الثالث: املؤسسة عدوان الجزائر لكيماوياتبشرريات امل

 املؤسسة.
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 :  مهيدت

تعتبر وظيفة التموين من بين الوظائف األساسية التي لها عالقة مباشرة بالعملية اإلنتاجية نظرا ملا  

تقوم به من تنفيذ الالزم للبرنامج اإلنتاجي وهذا ما يجعلها تحتل مكانة بارزة وهامة بالنسبة لنشاط 

وعة من اإلجراءات قتصادية التي تعتمد على مجمموما إذن فهي تمثل عصب الحياة اإلاملؤسسة ع

والتقنيات واألساليب املتطورة والتخطيط املحكم ووضع السياسات العلمية للبرامج الالزمة لتنفيذ تنظيم 

لواردة للمنشأة أي تأمين وتدبير ستمرارية املوارد والسلع اعة ومراقبة هذه الوظيفة ضمانا لإل ثم متاب

ن ع اإلنتاجي فإن جميع الباعثيالنهائي للمشرو  ومستلزمات اإلنتاج وذلك بغرض تحقيق الهدف حتياجاتإ

تفقوا على أن التموين لم يحض بمفهوم واحد بل حض ي بعدة مفاهيم ونظرا لألهمية البالغة اإلقتصاديين إ

 مباحث :  للوظيفة التموين خصصت هذا الفصل لتناوله بالتفاصيل حيث تم تقسيمه منهجيا إلى أربع

 لتموين .املبحث األول : ماهية وظيفة ا -

 ومكانته باملؤسسة . بالوظائف األخرى  التموينوظيفة املبحث الثاني : أهداف  -

 املبحث الثالث : وظيفة الشراء الخاصة بالتموين . -

 املبحث الرابع : تسيير املخزونات لوظيفة التموين. -
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 . املبحث األول : ماهية وظيفة التموين

ماهية وظيفة التموين حيث سنتناول في املطلب األول إلى مفهوم من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إلى 

 وظيفة التموين واملطلب الثاني أنواع التموين واملطلب الثالث أهمية وظيفة التموين .

 املطلب األول : مفهوم وظيفة التموين .

 ملتناوليها فقد عرف ب:  النظر لتموين عدة تعاريف تختلف بإختالف وجهات 

لتموين كمجموعة مهام وعمليات يعني العمل على توفير مختلف العناصر املخزون )اتعريف األول:

 1،املحصل عليها من خارج املؤسسة أساسا بكميات وتكاليف ونوعيات مناسبة طبقا لبرامج وخطط املؤسسة(

على أنه "إمداد املؤسسة بما تحتاجه من مستلزمات بطريقة (Bruno fah )وعرفه التعريف الثاني:

 2".مضمونة و إقتصادية 

مادة مؤهلة لتأدية أية خدمة ( على أنه ضمان إمداد املؤسسة بp.colaneriوعرفه) التعريف الثالث:

 3بالنوعية املطلوبة وفي الوقت املحدد وبأدنى تكلفة ممكنة .وذلك 

فقد عرف التموين على أنه كل عملية يكون هدفها الحصول على  Rotaroوعرفه تعريف الرابع:ال

 منتوجات وخدمات ضرورية لسير عادي لعملية اإلنتاج العادية .

: حيث يعرف التموين على أنه الوظيفة التي تسيير تدفقات  Tarondeتاروند   التعريف الخامس:

 التدفقات الالمادية ) إعالم ( أو املالية . مجموعة اللوازم الضرورية )منتوج ، وسائل اإلنتاج { إلى جانب 

 الدكتور مصطفى زهير : يفرق بين نوعين من التموين :  :التعريف السادس

بحث املشرري عادة على السلع التي أ التموين في املؤسسات التجارية : هو الشراء من أجل البيع حيث ي -

قوم بتوفيرها ملواجهة طلباتهم ، وذلك بسعر يحقق يرغبها العمالء ودون وصف دقيق ومحدد ملواصفاتها ، ثم ي

 .الربح املناسب ويضمن في نفس الوقت قناعة العمالء

املعايير املحددة واملواصفات ملا لها من أهمية يرتكز على  ب التموين في املؤسسات الصناعية: أين نجده

 4بالغة في مزاولة هذا النشاط . 

م يطلبه املستهلكون ث عبد الفتاح : فيعرفه على البحث عماالدكتور محمد السعيد  تعريف السابع:

ستهلكين ثم يقدم إلى امل بأنواعها املختلفة بأسعار مناسبة تمكنها من الحصول على عائدهم املناسبشراء السلع 

 5أنها تتقابل مع رغباتهم في تحقيق إشباعهم من حيث الوجود والخدمة .على أمل 

يمكننا القول بأن التموين هو مجموعة اإلجراءات التي تسمح بوضع تحت ومن خالل هذه التعاريف 

تصرف املؤسسة في الوقت املناسب والكمية املناسبة والجودة املناسبة لكل املواد الالزمة لإلستمرار عملياتها 

 اإلنتاجية وذلك بأقل تكلفة ممكنة .

                                                           
 1991،الجزائر،1دادي عدوان ناصر ،إقتصاد املؤسسة ، دار املحمدية العامة ،ط .1 

،ص 1911-1911سعدون بوكبوس ،تنظيم التموين وتسيير املخزونات في املؤسسة الصناعية ،رسالة ماجستير ،معهد علوم إقتصادية ،جامعة الجزائر، .2

11 . 
 . 11ص،سبق ذكرهاملرجع سعدون بوكبوس،   .3
 4،ص 3102تجارية،تخصص محاسبة و مراقبة ،سنة . سواحي فاطمة ،تقييم الرقابة الداخلية لوظيفة التموين ،مذكرة ماستر أكاديمي،قسم علوم 4

  11: 01 1111 /11/ 11في  www.startumess.comمنتديات ستار تايمز: بحث حول وظيفة التموين  .5 

http://www.startumess.com/
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 1املطلب الثاني: أنواع وظيفة التموين

 يعة ونشاط املؤسسة إلى نوعين هما : يتنوع التموين حسب طب

 أوال:

: وهو إمداد املؤسسة باملواد األولية والعتاد للقيام بالعملية اإلنتاجية وضمان السير التموين الصناعي

 العادي لها وينقسم إلى نوعين هما :

ية بالعمل لعتاد للقيامأ التموين الخارجي: وتسعى املؤسسة من خالله الحصول على املواد األولية وا -

 .اإلنتاجية

ة للمنتوج الرئيس ي أو كماد ب التموين الداخلي : تهتم بتصنيع أو إنتاج مواد نصف مصنعة بالنسبة -

 بالنسبة للمنتوج النهائي أي أنه تموين ذاتي .أولية 

 ثانيا:

وهو الحصول على منتوجات معينة قصد إعادة بيعها ويعتبر تموينا خارجيا وعلى  التموين التجاري :

ر ة الكمية املخزنة التي تظهاملهوسيين ، واملقارنة بين أسعارهم وشروطهم مع مراعاأن تجد املوردين املؤسسة 

 الجرد في بطاقة املخزون .خالل 

 2املطلب الثالث: أهمية وظيفة التموين .

 فة التموين وذلك حسب نشاط املؤسسة فيما يلي : وتكمن أهمية وظي

 تتمثل أهمية النشاط التموين صناعي في : في املؤسسة الصناعية : -أ

  إستمرارية عملية اإلنتاج بحيث تزيد املواد املمونة في نجاح العملية اإلنتاجية خاصة في

 املشروعات التي تتطلب مواد مرتفعة القيمة . 

 املؤسسة . إدخال التقدم التقني في 

 . رفع إنتاجية العمل وتخفيض تكاليف اإلنتاج 

 . تحسين الوضعية املالية واالقتصادية للمؤسسة 

 تتمثل أهمية التموين التجارية فيما يلي :  في املؤسسة التجارية : -ب

 .ضمان استمرار نشاطك التسويق في الوحدة التجارية واملساهمة في رفع إنتاجية العمل 

  تحسين نوعية الخدمات والوضعية املالية واالقتصادية وكذا تخفيض تكاليف املساهمة في

 التسويق.

  

                                                           
،دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع ،الطبعة  جاسم ناصر حسين ،صباح مجيد النجار، حميد خير هللا سلمان ،تخطيط و الرقابة على املخزون1

 1-0،ص 1111العربية سنة 

 11: 55 1111 /11/ 11في  www.startumess.comوظيفة التموين  أهمية منتديات ستار تايمز: 2 

http://www.startumess.com/
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 التموين وعالقتها بالوظائف أخرى ومكانتها باملؤسسة . وظيفة املبحث الثاني: أهداف 

ومكانة التموين باملؤسسة وذلك عن ومن خالل هذا املبحث سيتم التطرق إلى أهداف ووظائف التموين 

 مطالب ويأتي التفصيل في ذلك فمايلي :طريق ثالث 

 1املطلب األول : أهداف وظيفة التموين

ستمرارية لعمليات التموين ويتحقق ذلك من خالل شراء يس ي لإلدارة التموين هو توفير اإل إن هدف الرئ

ة طقتصادي وهذا يتطلب تعامل وتكامل جميع أنشب إاملواد واملستلزمات عندما يحتاج إليها املشروع بأسلو 

 التموين ترمي إلى تحقيق األهداف التالية : 

 د املؤسسة بكل ما تحتاج إليه من مختلف املدخالت وذلك بالكمية املطلوبة امدضمان إ

 والجودة والسعر املناسبين ومن مصدر التموين املالئم وهذا بأقل تكلفة ممكنة . 

  األساليب الفنية التي يمكن أن البحث عن األنواع والبدائل الجديدة من مواد وغيرها من

 تستخدمها املؤسسة .

 عارض مع هامش األمان محاولة تخفيض رأس املال املستثمر في املخزون وبأسلوب ال يت

 قتصادية األخرى .اإلعتبارات واإل 

 .2توفير اإلحتياجات املختلفة بأقل التكاليف 

 . املحافظة على املخزون من التلف ،التقادم،والضياع 

 سلع وتخزينها في ظروف تخزينية مالئمة . استالم ال 

 .زيادة الكفاءة وقدرة املخازن على إستخدام املساحات التخزينية املتوفية لديها واإلفادة منها 

 3املطلب الثاني : عالقة وظيفة التموين بالوظائف األخرى .

ن دور وثيقا بها ملا لها متعد وظيفة التموين نشاطا مكمال لباقي النشاطات األخرى حيث ترتبط إرتباطا 

 ة وتجهيزات لكونها قائمة على أسسكبير وفعال في توفير مستلزمات هذه النشاطات من قطع الغيار ومواد أولي

 .ؤسسةكان التغيير الهيكلي في امل ومبادئ خاصة بها وبالتالي النستطيع اإلستغناء عن هذه الوظيفة الهامة مهما

 بإدارة اإلنتاج :عالقة وظيفة التموين أوال:

حصول على أقص ى ما يمكن من إن املسؤولية األولى لإلدارة التموين هي خدمة إدارة اإلنتاج التي يهمها ال

بأعلى درجة من الجودة في حين تعمل إدارة التموين إلى توفير هذه املواد بالكميات املناسبة والجودة املواد 

نتاج نهما لذا تعد إدارة اإل ء واملعلومات من أجل تحقيق التناسق بيتبادل اآلرا املالئمة مما يستوجب على كليهما

رة ل على األصناف املطلوبة ولإلداإنتاجي وتسلمه إلى إدارة التموين لكي تقوم بالدراسة الالزمة للحصو مخطط 

تها ساملشرريات الحق من مناقشة إدارة اإلنتاج فيما يخص طلبات شرائها لكميات املواد ونوعيتها نظرا لدرا

 بظروف السوق والتطورات املتوقعة في إتجاهات األسعار .

                                                           
 . 11،ص1911/1911مهملي الوزناجي،التموين وأثره على الحالة املالية للمؤسسة ،رسالة ماجستير ،معهد العلوم اإلقتصادية،جامعة الجزائر ، 1

  2محمد العدوان علي املشاقية هيثم الزعبي، إدارة الشراء و التخزين، دار الصفاء للنشروالتوزيع، عمان، الطبعة األولى، سنة 1111 ،ص 01. 
 1111سنة  ،عضو جمعية املحاسبيين املصرية،املشرريات وحسابات املخازن كأداة للرقابة على املستلزمات السلعية  ،ابراهيم سالم محمد غراب3

  . 11 -19ص ،
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 عالقة وظيفة التموين بوظيفة اإلدارة املالية :  ثانيا:

ة على اإللرزامات املررتبتهتم إدارة املالية بتحقيق التوازن املالي بين مجموع الواردات املتوفرة ومجموع 

رية إعداد املوازنة التقديموين ووظيفة اإلدارة املالية في ، وتظهر هذه العالقة بوضوح بين وظيفة التاملشروع

 .املشرراة لكون عملية الشراء تررتب عليها اإللرزامات مالية تتحملها املؤسسةللمواد 

 عالقة وظيفة التموين بوظيفة املبيعات :  ثالثا:

 املطلوبة بأقل تكاليفواد تساهم إدارة املشرريات في نجاح إدارة املبيعات وذلك عن طريق توفير امل

كما يمكن ملصلحة املبيعات مساعدة مصلحة التموين في وضع تخطيط ملشررياتها مما يتوجب على إدارة ممكنة،

 املبيعات أن تخبر إدارة التموين بحصص البيع .

 أ إعالم إدارة املبيعات إدارة التموين بالتنبؤات املتعلقة باملبيعات .-

ي عليها إدارة املبيعات مع العمالء ويتم بناء على قدرة إدارة التموين على ضبط مواعيد اإلستالم الت -ب

 توفير اإلحتياجات من املواد املستلزمة .

 تقدير إدارة التموين لتكلفة املواد لإلستخدامها في تكوين روض البيع . -ج 

 :عالقة إدارة التموين بوظيفة الصيانة  رابعا:

ة ن استمرارية عمل اآللع الغيار الالزمة ملصلحة الصيانة لتمكنها متعمل إدارة التموين على توفير قط

 وتساعد مصلحة الصيانة إدارة التموين على وضع مخطط ملشررياتها .اإلنتاجية 

 عالقة إدارة التموين بوظيفة إدارة املخازن : خامسا:

موين كما أن وظيفة الت تحتوي إدارة املخازن على البيانات هامة تفيد مصلحة التموين للقيام بوظيفتها

تزود مصلحة املخازن بمعلومات تتعلق بالحد األدنى واألعلى لألصناف املختلفة لكي تتمكن من إعادة املخزون 

إلى مستواه املطلوب وبتخصيص مخازن جديدة في حالة الزيادة في كيفية املواد نتيجة انخفاض األسعار في 

 .السوق للمواد األولية وقطع الغيار

 1الثالث : مكانة التموين باملؤسسة :  املطلب

مليات تموين مسبقة ملختلف املواد ال يقوم أي نشاط إقتصادي في املؤسسة دون أن تكون هناك ع

حكمة مكل ذلك يستلزم وضع سياسة تموينية برنامجها وإتمامه بالشكل السليم و ومستلزمات اإلنتاج الضرورية،

بشكل منتظم ومستمر ، فإن أي إنقطاع أو تأخر في التموين يؤثر  من اجل ضمان التموين الوحدات اإلنتاجية

ارجة تتطلب التموين خة للمؤسسة فكلها كانت أغلب مصادر سلبا على العملية اإلنتاجية وبالتالي على حالة املالي

جية يبسيولة مالية كبيرة كلما إزدادت مكانة التموين وهذا ما تعاني منه املؤسسة لهذا يجب وضع خطة إسررات

قصيرة أو متوسطة املدى في كيفيات تموينها علما أن حصة املشرريات تمثل نسبة كبيرة ومهمة من إجمالي 

 التكاليف التي تتحملها املؤسسة . 

لعى املؤسسة أن تسير عمليات تموينها بأسلوب عقالني ؤثر على اإلقتصاد الوطني ، لذ فاويمتد ذلك لي

 .وعلمي

  

                                                           
 11: 15 1111 /11/ 11في  www.startumess.comوظيفة التموين  مكانةمنتديات ستار تايمز:  1

http://www.startumess.com/


 التموين وظيفة واقع                                                                                            :األول  الفصل

 

 
11 

 وظيفة الشراء الخاصة بالتموين  املبحث الثالث :

 وفي مطلب الثاني إلى أهميةول األ وفي هذا املبحث سيتم التطرق إلى مفهوم وظيفة الشراء في مطلب 

 الشراء في األخير املطلب الثالث إلى األهداف والعوامل املؤثرة في العملية الشراء . وظيفة

 1املطلب األول : مفهوم وظيفة الشراء : 

إلى حد ما، ألن الشراء ليس  ان ينظر إلى وظيفة الشراء على أنها إدارة خدمات وهذا صحيحفي املاض ي ك

اد العالمي قتصولكن مع تطور الفكر اإلنساني واإلحتياجات املؤسسة حد ذاته فاملواد تشرري ملواجهة إ فيهدفا 

كي يحقق األهداف لوظهور شركات ضخمة تغير هذا املفهوم حيث أصبحت مرتبطة مع باقي اإلدارات وذلك 

 وظيفة الشراء عدة تعاريف :  تخذتاملسطرة، وعليه إ

حسب الحالة واملرحلة  هي عملية القيام بالتدفقات املستمرة والفعالة للمواد الضرورية والالزمة أوال:

 أو بقصد البيع أو توفير املستلزمات الصناعية . يستهالك الشخص املطلوبة،وقد يكون الشراء بقصد اإل 

وهناك تعريف يرى بأن وظيفة الشراء هي الوظيفة املسؤولة عن دورة املواد من الوقت الذي يطلب  ثانيا:

 فيه صنف ما إلى الوقت الذي تم فيه تسليمه إلى الجهة التي تستعمله .

املواد  مناملشروع  حتياجاتوظيفة املسؤولة عن توفير وتدبير إتعريف وظيفة الشراء على أنها ال ثالثا:

لتجهيزات املختلفة وفق سياسة محددة وواضحة بها يخدم نشاطات املشروع املختلفة للوصول إلى األهداف وا

 املرسومة .

ما تتضمنه وظيفة الشراء وهو إدارة الشراء بأسلوب منظم ومحكم فهي اإلدارة املسؤولة عن تخطيط 

 يق التدفق املستثمر للمواد والسلعتحق ىوتنظيم وتنفيذ ومراقبة األعمال واملهام واألنشطة التي تهدف إل

تلفة في املشروع من مصادر لإلشباع حاجات اإلدارات املخات واألسعار و األوقات املناسبة،بالكميات والنوعي

 املالئمة .الشراء 

 2الشراء .وظيفة املطلب الثاني : أهمية 

يتوقف نجاح املؤسسة بدرجة كبيرة على قدرتها في توفير ما تحتاج إليه من مواد أولية وتجهيزات بالكمية 

 والجودة واألسعار املناسبة والوقت املناسب وتتجلى أهمية وظيفة الشراء في : 

  زيادة املنافسة بين املشروعات الصناعية لتقليل نفقات اإلنتاج واإلهتمام املرزايد بعنصر

 كلفة .الت

  الندرة النسبية زيادة الطلب عليها األمر الذي أدى إلى زيادة إهتمام إدارة اإلنتاج بضرورة توفير

 هذه املواد لضمان عدم توقعها .

 . إنفاق نسبة كبيرة من إرادات املشروع وعلى املواد الداخلة في العمليات الصناعية 

 . التوزيع السليم لإلستثمار وعدم تجميده في املخزون 

  تنمية إدارة الشراء وترقيتها بنفس املستوى الذي تعمل به اإلدارات املختلفة 

 ) املبيعات ، اإلنتاج ( . 

                                                           
 .11 -1ص ، 1110 ،سنةالطبعة األولى،دار الرواد للنشر و التوزيع  ،مكتبة املجتمع العربي ،دارة الشراء و التخزين في منظور كمي،إ.مهدي زويلف  1

 11: 01 1111 /11/ 11في ، www.startumess.com الشراء،وظيفة  أهمية منتديات ستار تايمز: . 2 
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  التقدم في أساليب البيع واإلعالم وإدارة املشرريات والتناسق بين إدارة اإلنتاج وإدارة املبيعات

 واإلدارة الهندسية تحدد فرص النجاح .

 1والعوامل املؤثرة فيها . املطلب الثالث : أهداف الشراء

ستمرارية ونجاح املشروع وبما أن مسؤوليته تتمثل في سم الشراء بتحقيق الكفاية وضمان إيهتم ق

الحصول على املواد والسلع بالجودة والكمية والسعر والزمن املناسب واملصدر املناسب واستالمها في املكان 

 املناسبة .

 واألهداف تتمثل فيما يلي :

  أما  ،ستمرارية العملية اإلنتاجية باملؤسسةاملستثمر للمشرريات أمر ضروري لإل تحقيق التدفق

 حتياجات نتيجة نفاذ املواد أو التأخير يؤدي ذلك إلى توقف العمليات اإلنتاجية .في حالة العجز بالوفاء باإل 

  جودة املنتوجتحديد مستوى العناصر املشرراة وتتم بضمان جودة املواد التي تتناسب مع 

 النهائي وتفادي حالة التلف والكساد .

  تخفيض املبالغ املستثمرة في املخزون إلى أقل ما يمكن، فاالحتفاظ بكميات كبيرة في املخزون

 من املواد يسفر عنه تجميد جزء كبير من رأس املال ويخلق منه مشاكل خاصة بالسيولة النقدية .

 ختيار مصدر التوريد املناسبخدام عنصر املنافسة لإل الوصول إلى أنسب مصادر التوريد وإست 

 تفاقيات مع املوردين وتنمية العالقات مع مصادر التوريد .اإل و  وإبرام العقود

 قيق أفضل قتصادي بمراعاة قوى العرض والطلب املنظمة من أجل تحتحقيق الشراء اإل

 عتبارات السعر والجودة.إ

  ها من اإلدارات في املشروع .توفير التكامل بين إدارة الشراء وغير 

 . دعم النشاط املشروع بنفقات مستثمرة من املواد والخدمات 

 .إجراء الدراسات واألبحاث التي من شأنها رفع مستوى أداء وظيفة الشراء 

  دعم املركز التنافس ي للمشروع وقدراته على تحقيق األرباح وذلك تأسيسا على تكلفة املشرريات

 سيا في نتائج األعمال .التي تعتبر مؤشرا رئي

ي عملية العوامل املؤثرة ف تتبع عملية تسليم البضاعة في املواعيد املقررة باألصناف والكميات املحددة -

 :الشراء

طبيعة األسواق املنافسة: تحتاج املؤسسة إلى تنظيم الشراء بطريقة توفر الصالحيات الالزمة في أوال:

 األسواق ترتفع بها املنافسة.

تيار أفضل ختميزة التي تجعل وظيفة الشراء بإطبيعة املواد: تتميز بعض السلع باملواصفات الفنية امل ثانيا:

 املواد .

رتفاع تكلفة الشراء املواد مقارنة باملؤسسات األخرى ، يدفع باملؤسسة إلى وضع تكلفة الشراء: إ ثالثا: 

 إدارة الشراء بمستوى إداري وتنظيمي يتناسب مع أهميتها .

                                                           
 11: 10 1111 /11/ 11في  www.startumess.comمنتديات ستار تايمز: بحث حول وظيفة التموين . 1 
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 يمثل عامال أساسيا ومهما في وضع التنظيم املناسب لإلدارة الشراء. :حجم نشاط الشراء رابعا: 

ستقاللية وظيفة الشراء تجعلها دوما بحاجة إلى قدرات مالية تكفي القدرة املالية للمنشأة: إ خامسا:

 ع أكثر من نشاط أو ملمارسة هذا النشاط بمعدل عن باقي األنشطة فتقص ى املخصصات املالية يؤدي إلى جم

 .وظيفة
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 املبحث الرابع : تسيير املخزونات لوظيفة التموين . 

وفي هذا املبحث سيتم التعرف على مفهوم تسيير املخزونات في املطلب األول أما بالنسبة إلى املطلب 

الثاني أهمية تسيير املخزونات أما في األخير يتم التطرق إلى أهدافودور تسيير مخزونات ومكانته باملؤسسة في 

 الثالث.املطلب 

 املطلب األول: تعريف تسيير املخزونات .

املخزون دور أساس ي في تشكيل هيكل املنظمة سواء كانت إنتاجية أو تجارية وفيما يلي سنقدم سيير لت

 مفهوم تسيير املخزون .

يعرف تسيير املخزون على أنها مجموعة النشاطات الضرورية لإلصدار وتحقيق برامج  تعريف األول: 

إلقتصادية مع تفادي اإلنقطاعات تموين املؤسسة لتخزين البضاعة وتوجيه املبيعات على أحسن الظروف ا

والفائض في املخزون ، والتي من خالله يتم دراسة أساليب التخطيط والتنظيم لجميع األنشطة التي تسعى إلى 

املواد والسلع إلى املؤسسة وتخزينها في أماكن مناسبة لحمايتها من التلف والضياع والسرقة  إستمرارية تدفق

 1بها ، سواء داخل أو خارج املؤسسة .لحين صرفها إلى جهات التي تطل

يعرف التسيير املخزون بصفة أساسية على أنه األنشطة املرتبطة بتخطيط و مراقبة  التعريف الثاني:

األصناف املخزنة ذاتها بما يكمل تحقيق مجموعة من األهداف التي تتبلور في ضمان استمرارية االنتاج و التوزيع 

نة وعدم ة وفعالية ممك. بشكل يفي بإحتياجات املؤسسة من املواد املختلفة ويغطي طلبات العمالء بأكبر كفاء

 2اإلسراف وإساءة إستخدام األموال املستثمرة في املواد.

وعليه فتسيير املخزون هو ذلك التسيير الذي يسعى إلى تحقيق دوام املخزونات بسعر تكلفة متدنية لكل  

ة كما قصير  ما تطلبه وتحتاج إليه مختلف الجهات املعنية مثال " مصلحة اإلنتاج " وهذا فوريا في مدة زمنية

يقوم تسيير املخزون بتحديد املهام من إصدار وإنجاز برامج التموين للمنشأة وبداية التخزين السلع والبضائع 

سن الظروف دون أن ننس ى إتباع  اإلحتياجات الضرورية توريدها إلى املشرري وذلك في أفضل وأح إلى غاية

 3جتناب الوقوع في مساوئ وسلبيات املخزون .إل 

 ستغالل األمثل والعقالني للمخزون بأقل تكلفة .و عبارة عن اإل ختصرة تسيير املخزون هوبصفة م

 4املطلب الثاني : أهمية تسيير املخزون : 

 يكتس ي تسيير املخزون أهمية كبيرة داخل املؤسسة وتتمثل فيما يلي : 

عادتها بتدائي أو عند إاملؤسسة وهذا من حيث تصريفها اإل  يقوم تسيير املخزون بالتحكم في املخزونات -

 وهذا فيما يتعلق باملنتوجات النهائية ونصف املصنعة على حد السواء .  ثانية للتشغيل

زيوت التشحيم.... والتي من  تزويد املصالح أخرى بمختلف مستلزمات واملواد واللوازم، قطع الغيار و -

 خاللها تضمن السير الجيد . 

                                                           
 . 11ص، 1119سنة  ،الدار الجامعية ،ء األول الجز ،موسوعة املراجعة الخارجية الحديثة،.عبد الوهاب نصر علي  1 

 . 51ص ، 1110 ،سنةديوان مطبوعات الجامعية،تسيير املخزونات مقاربات مختلفة  ،.علي كساب 2 

  3محمد الصيرفي ،إدارة المخزون السلعي ، دار المناهج لنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، سنة 3113 ،ص 00.

 . 191ص، 1119سنة  ،عيدار الفجر للنشر و التوز ،ادارة الشراء و املخازن  ،.سيد محمد جاد الرب 4 
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 1املطلب الثالث : أهداف ودور تسيير مخزونات ومكانته باملؤسسة 

 وتتمثل في جملة النقاط التالية::أهداف تسيير املخزونات  أوال: 

 حتياجات املستعمل توفير املخزون لتغطية إ. 

  حتفاظ بمستوى أمثل للمخزون داخل املخازن وهذا لتفادي مخاطر املخزون  كساد اإل

 تؤدي باملؤسسة إلى تحمل تكاليف مرتفعة وتلف املواد . ة، نفاد الزياد

  النقصان يؤدي إلى عرقلة عجلة اإلنتاج او إنقطاعها مما يضع للمؤسسة فرص الربح

 وإمكانية خسارة الزبائن أي تزعزع سمعة املؤسسة في السوق . كانت قادرة على الحصول عليها

  ية وهذا باالستعانة بالحسابات امليزانالعمل على تقليل التكاليف وتدنيتها إلى أدنى حد

 والدراية الكلية بكمية املوجودات واملخزونات واألرصدة وغيرها من املعلومات األخرى .

 .التعرف بطرق وأليات التمويل 

 .اختيار طرق التسيير إنطالقا من طبيعة املواد وتحليل املخزونات 

 . الدراسة التنبئية للمبيعات و اإلستهالك 

يحتل مجال تسيير مخزون على مكانة كبيرة من الناحية املالية نفقات  مكانة ودور تسيير املخزون : ثانيا:

املخزون وتجديده يخضع إلى سرعة دوران املخزون الذي تحقق من ورائه املؤسسة على السيولة " أرباح " في 

 مدة زمنية قصيرة أقصاها ثالث أشهر .

تلبية احتياجات السوق ودخول الشركة في املنافسة الحرة أي أما من الناحية االقتصادية يتمثل في 

 .تتمتع بسوق مسير
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 خالصة الفصل :

التصرف املؤسسة في  ومنه نستخلص أن وظيفة التموين هو مجموعة إجراءات التي تسمح بوضع تحت

نة و نتاجية وذلك بأقل تكلفة ممكعملياتها اإل  ستمرارلإل الوقت املناسب و الكمية املناسبة لكل املواد الالزمة 

سة سإلى نوعين هما تموين الصناعي والذي من خالله تحصل املؤ  تنوع التموين حسب طبيعة ونشاط املؤسسةب

 وع الثاني هو التموين التجاري لى تموين داخلي وخارجي أما نوينقسم إ أثناء اإلنتاجعلى املواد األولية و العتاد 

 دة بيعها .اعإاد معينة قصد يمكن الحصول على املو  وهو

ن أهمية تكم و رتباطاحيث ترتبط إ وتعد وظيفة التموين نشاطا مكمال لباقي النشاطات للوظائف أخرى 

 يةقتصادية إضافة إلى رفع إنتاجواإل وظيفة التموين وهي تسعى في تحسين نوعية الخدمات والوضعية املالية

مين وتستمرارية املوارد و السلع ااإل  نها تهدف لضمانالعمل و تخفيض التكاليف حيث أ
ْ
ة وتا

ْ
دبير لواردة للمنشا

اإلنتاج .وثيقا بها ملا لها دور كبير و فعال في توفير مستلزمات هذه النشاطات من قطع  حتياجات ومستلزماتإ

 بومواد أولية وتجهيزات .لذلك تحتل مكانة بارزة وهامة بالنسبة لنشاط املؤسسة عموما إذن فهي عص الغيار

 االقتصادية. الحياة
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مهيد :ت  

 لإلنجاز عمله عليها املراجع يعتمد حيث ، املؤسسة التسيير داخل وظائف أهم تعتبر الرقابة الداخلية من

 قبل ما األولى مرحلتين نميز بين أن يمكننا حيث عليه ماهي على لتصبح مراحل بعدة الداخلية بةالرقا مرت و لقد ،

الثانية  اإلدارة)التسيير( و عن امللكية نفصالإ بصغر حجمها وعدم املنشأة تتسم عندما كانت أي الصناعية الثورة

 يصعب مما والفروع املصالح  الكبير الحجم ذات العمالقة بالشركات ما يعرف و ظهور  الصناعية الثورة بعد كانت

 ظهرت هنا و من املسيرون عليهم آخرين يصطلح أشخاص إلى توكل اإلدارة أصبحت حيث إدارتها في املالك مهمة من

 اإلدارة. عن امللكية فصل مرحلة

 على نحرافاإل  بيان وكذا املؤسسة أهداف تحقيق على تسهر أنها حيث من الداخلية الرقابة ونظرا لألهمية

 هذا خصصنا الداخلية الرقابة لنظام بالغة الألهمية ونظر نحرافاإل  هذا و تحديد مسبقا املوضوعية الخطة

 مباحث :  أربع إلى منهجيا تقسيمه تم حيث بالتفاصيل لتناوله الفصل

 الداخلية . الرقابة نظام األول : ماهية املبحث -

 وأنواعها . وأهدافها الرقابة نظام الثاني : مكونات املبحث -

 لثالث : الرقابةالداخلية لوظيفة التموين . املبحث ا -

 .التموين لوظيفة الداخلية الرقابة النظام الرابع : تقييم املبحث -
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 املبحث األول : ماهية نظام الرقابة الداخلية

الداخلية حيث سنتناول في مطلب األول إلى من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إلى ماهية نظام الرقابة 

تعريف نظام الرقابة الداخلية واملطلب الثاني فيه خصائص نظام الرقابة الداخلية واملطلب الثالث : أهمية 

 نظام الرقابة الداخلية.

 املطلب األول : تعريف نظام الرقابة الداخلية.

 أربعة من يتكون  بدوره والذي ذي هونظام كليال نظام تحتي نظام التسيير والرقابة بكل معانيها تعتبر

 أن التسيير لعملية اليمكن الباحثين أحد مقولة جاءت هنا تحتية ) تخطيط،تنظيم،دفع،رقابة ( ومن أنظمة

 الداخلية. الرقابة عن بالتفاصيل التحدث يمكن هنا من و الرقابة تمت إذا إال تكتمل

 الداخلية: الرقابة نظام تعريف

نها"خطة لتنظيم أنظام الرقابة على  CPAعرفه مجموعة املحاسبيين القانونيين األمريكي  التعريف األول: 

 1اإلجراءات الالزمة لحماية األصول التي تملكها الوحدة ولحفظ السجالت و الدفاتر املالية "

الرقابة  نظام »الفرنسية OECCA املعتمدين املحاسبين و املحاسبين الخبراء منظمة عرفتهالتعريف الثاني :

 بضمان املتعلق الهدف تحقيق أجل من املؤسسة في التحكم على تساعد التي الضمانات من مجموعة هو الداخلية

 يبرز ذلك بالتنظيم تحسين األداء و و املديرية تعليمات وتطبيق نوعية املعلومات و األصول  الحماية واإلبقاء على

 2السابقة". على دوام العناصر البقاء أجل املؤسسة من جراءات نشاطاتإو  طرق  وتطبيق

 القانونيين املحاسبين ملجموعة املراجعةالتابعة لجنةإجراءات عرفتالثالث :  التعريف

 في املتبعة واملقاييس التنسيق وسائل و التنظيمية الخطة بأنها: "تشمل الداخلية الرقابة "AICPAاألمريكيين"

 عليها االعتماد مدى وأ دقته من والتأكد املحاسبية البيانات ومراجعة ضبط هو األصول  حماية بهدف املشروع

 3" .املوضوعية اإلدارية بالسياسات التمسك على العاملين وتشجيع اإلنتاجية الكفاية وزيادة

نها "الخطة التنظيمية و أالداخليين الرقابة الداخلية على عرف املعهد املدققين التعريف الرابع :

ستخدامها والتأكد من سالمة ودقة إ لى املحافظة على مجهودات الشركة وضمان كيفيةإتهدف  التيالسجالت 

السجالت املحاسبية بحيث تسمح بإعداد بيانات مالية يعتمد عليها ومختصرة طبقا للمبادئ املحاسبية املتعارف 

 4عليها "

ومن كل هذه التعريف يمكننا استخالص هذاالتعريف حول نظام الرقابة الداخلية هو نظام تحتي تابع 

لنظام فوقي  )نظام تسير(. تعمل على متابعة وتنفيذ األهداف املسطرة مسبقا والقيام بالعمليات التصحيحية 

 كتمال عملية التسيير.لإلإن تطلب األمر وهي ضرورية 

 ن أن نستنتج أن الرقابة الداخلية تنحصر فيمايلي : ستناذا مما سبق يمكإو 

 . هي مجموعة من اإلجراءات و الوسائل املتبعة من قبل املنشأة 

 . تهدف إلى توفير الحماية الالزمة للمنشأة 

                                                           
 . 15ص، 1111 ،مصر ،املكتب الجامعي الحديث ،أصول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل،محمد السيد سريا  1
 .15ص  ،1115املطبوعات الجامعية، ديوان ، العملية واملمارسة النظري  اإلطار الحسابات وتدقيق صديقي، املراجعة مسعود طواهر، التهامي محمد2
 . 119ص ، 1111سنة  ،الدار الجامعية ،الجزء الثاني ،موسوعة معايير املراجعة ،طارق عبد العال حماد3
 . 10ص 1111هادي التميمي مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية و العلمية الطبعة الثاتية دار وائل للنشراألردن سنة 4
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 . توفير الدقة في البيانات املحاسبية ودرجة اإلعتماد عليها 

 1املطلب الثاني: خصائص الرقابة الداخلية.

 يتميز نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين بعدة خصائص نذكرها : 

الرقابة الداخلية جزء اليتجزأ من العمليات ، حيث تكون الرقابة الداخلية عبارة عن رقابة إدارية مبنية -

 لكجزء من نظام املؤسسة و كجزء من بيئتها ملساعدة اإلداريين في تشغيل املؤسسة وفي تحقيق أهدافها بشك

 مستمر .

الرقابة الداخلية يضعها وينفذها اإلنسان: فاإلنسان هوالذي يساعد على تفعيل أنظمة الرقابة -

 الداخلية ألن مسؤولية نظام الرقابة الجيد في  أيدي اإلداريين .

الرقابة الداخلية تعطي تأكيد معقوال وليس مطلقا إذا على اإلدارة أن تصمم وتطبق أنظمة الرقابة -

عتماد على تكليفها ومنفعتها وبغض النظر عن مدى سالمة التصميم والتشغيل فإن أنظمة الرقابة باإل 

الداخلية التستطيع تقديم تأكيدات مطلقة حول تحقيق أهداف الشركة ألن هناك عوامل خارجة عن نطاق 

 السيطرة .

 2نظام الرقابة الداخلية : املطلب الثالث: أهمية

ة مرحلة أساسية بالنسبة ملهمة املدقق فهي وسيلة وليست غاية حيث يعتمد إن دراسة الرقابة الداخلي

خلية ختبارات التي سيقوم بها فكلما كانت الرقابة الدااإل املدقق على نتائج التقييم للرقابة الداخلية لتحديد هذه 

ختبارات فنظام الرقابة الداخلية الجيد ينتج عنه معلومات مالية يمكن اإل فعالة قلص املدقق من حجم 

عتمادعليها إضافة إلى أنه يساعد على تحديد أنواع أخطاء املحتملة. ما أن هي بين العوامل تؤثر على األخطاء اإل 

حماية  الجوهرية ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى املؤسسة إضافة أن النظام الرقابة الداخلية يعمل على

 ختالس .... إلخ .واإل أصول منشأة من السرقة 

  

                                                           
 .01-01،ص1111زاهد محمد ديري، الرقابة اإلدارية ،الطبعة األولى ، دار املسيرة للنشر و التوزيع ،سنة 1
 00،ص سبق ذكرهزاهد محمد ديري، املرجع 2
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 املبحث الثاني : مكونات نظام الرقابةوأهدافها وأنواعها .

وفي هذا املبحث سيتم التطرق إلى مكونات نظام الرقابة الداخلية وأهدافها ومجاالتها حيث سنتناول في 

أهداف نظام الرقابة واملطلب الثالث أقسام  مطلب األول إلى مكونات نظام الرقابة الداخلية ومطلب الثاني

 نظام الرقابة الداخلية.

 1املطلب األول : مكونات نظام الرقابة الداخلي:

قتصادية يتشكل في الغالب من خمسة مكونات تقسمها اإل"أي نظام الرقابة الداخلية في جل املؤسسة 

 يمايلي : اإلدارة من أجل تحقيق أهداف الرقابة الداخلية يمكن تلخيصها ف

 محيط تواجدالرقابة. 

 تقدير املخاطر. 

 أنشطة الرقابة. 

  )اإلعالم واإلتصال )داخل النظام. 

 ملتابعة والتوجيه  )متابعة اإلجراءات( ا. 

وهي تمثل بالنسبة للمراجع معايير يستند عليه التقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية لألي مؤسسة 

 املكونات .اقتصادية وفيمايلي شرح موجز لهذه 

  :يمثل محيط الرقابة جوهر الرقابة الفعالة في املؤسسة فإذا كانت اإلدارة العليا ترى محيط الرقابة

أن الرقابة ش يء هام سيدرك باقي األفراد في املؤسسة ذلك وسيستجيبون لها من خالل تنفيذهم لإلجراءات 

طي اإلدارة أهمية وللرقابة فمن املؤكد أن أهداف الرقابة املنصوص عليها من طرف اإلدارة وفي املقابل إذا لم تع

 الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها.

  :إن تقدير الخطر يعد جزء من تصميم نظام الرقابة الداخلية لتقليل األخطاء واملخالفات تقدير املخاطر

ف على ة والتعر . و يهتم هذا العنصر املكون بتحديد وتحليل األخطار املتعلقة بأهداف كل نشاط في املؤسس

حتمال حدوثها و محاولة تخفيض حدة تأثيرها إلى مستويات منخفضة و الحل ذلك يتوجب على املؤسسة إ

إتباع إجراءات رقابة خاصة بتقدير املخاطر وهذا من خالل محاولة جرد هذا املخاطر و التعرف عليها و محاولة 

نطاق التدقيق الضروري فإذا قامت إدارة املؤسسة التقليل من حدتها.و يظهر أهمية تقدير املخاطر في تحديد 

بتقدير فعال)صحيح(  لألخطار املحيطة بها يستعمل املدقق على تصغير  )تضيق(نطاق املراجعة ومنه تخفيض 

تكاليف املراجعة والعكس صحيح إذا قامت املؤسسة بتقدير خاطىء لألخطار يستعمل املراجع على توسيع 

 زداد التكلفة و هذا سيؤثر على صورتها أماما ملتعاملين بالسلب.نطاق املراجعة و بالتالي ت

 :تعتبر أنشطة الرقابة ثالث عنصر تدخل في تكوين نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة و أنشطةالرقابة

يتخذه املراجع كأحد املعايير لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة محل الدراسة)املراجعة(.و 

أساسا في األنشطة التي يمارسها كل فرد والتي تسمحله بتسيير أعماله في إيطار إحررام املبادئ العامة تتمثل 

 لنظام الرقابة الداخلية القائم 

                                                           
سيير وت تخصص اقتصاد ،قسم علوم التسيير  ،شهادة ماجستير ،دور املراجعة في تقييم أداء النظام الداخلي للمؤسسة االقتصادية ،عزوز ميلود 1 

  . 10 -11ص ، 1111سنة ،املؤسسات 
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  : يهتم هذا املكون بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املؤسسة اإلعالم واإلتصال

تصاالت املستويات التسيرية باملؤسسة عن طريق قنوات مفتوحة لإلوالحصول عليها ملعالجتها وإيصالها ملختلف 

بتدفق تلك املعلومات وإعداد التقارير بإبداء الرأي حول كل نشاط. تقييم املدقق لهذا املكون يعتمدعلى قياس 

 التصحتياجات املؤسسة،و توجد عدة معايير لتقييم اإلعالم واإلتصال لإل مدى مالئمة  نظام املعلومات واإل

داخل املؤسسة وهي كاألتي: املعلومات هل تصل في الوقت املناسب لألفراد الذين هم بحاجة إليها بتفصيل كاف 

املعلومات املحصل عليها تمكن املسيرين من تقييم أداء ،يمكن لكل فرد عامل باملؤسسة تحمل مسؤولياته؟

صة باألفراد هل يتم توضيحها لهم بشكل املهام واملسؤوليات الخا،املؤسسة باملقارنة مع األهداف املسطرة؟ 

اإلدارة هل تسمع إلى االقرراحات األفراد عندما  ،هل توجد أدوات تنذر وتنبه إلى وجود أمور غير موافقة؟،جيد؟

وسائل االتصال مع العمالء واملوردين ،نتاج منتجاتها ،إجراءاتها؟ إتريد إتخاذ القرارات لتحسين  جودة 

هي كافية للحصول على معلوماتها عن عروض املوردين وتطور إحتياجات  واملتعاقدين اآلخرين هل

 اإلدارة هل تقوم بإجراء متابعة للمعلومات املتعلقة باملوردين العمالء واملتعاقدين اآلخرين؟،العمالء؟

 ي: ويهتم هذا املكون من مكونات الرقابة الداخلية باملتابعة املستمرة والتقييم الدور املتابعةو التوجيه 

ملختلف مكونات النظام وتحديد مدى اإللرزام بتنفيذ الرقابة فيظل التصميم . املوضوع لها وتحديد إمكانية 

عن طريقها على معلومات عن الرقابة  التوصلها بما يالئم وتغيير الظروف املحيطة و أهم أداة يتم لتعدي

ة نشاطها أساسا في تقييم فعالية نظام الرقابالداخلي في املؤسسة و التي يتمثل  الداخلية هي وظيفة التدقيق

 الداخلية للمؤسسة ".
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 والجدول التالي يمثل هذه املكونات :

 مكونات نظام الرقابة الداخلية: (II-01) الجدول رقم

مكونات الرقابة 

 الداخلية 

عناصر مكونات الرقابة  وصف مكونات الرقابة الداخلية 

 الداخلية 

السياسات و اإلجراءات و اإلتجاه  بيئة الرقابة  

العام و اإلدارة العليا وأصحاب الوحدة 

اإلقتصادية املرتبطة بضوابط الرقابة 

 أهميتها .و الداخلية 

القيم األخالقية والنزاهة 

اإللرزام بالكفاءات ،فلسفة 

 ونمط التشغيل،الهيكلاإلدارة 

 و التنظيمي،تحديد السلطات

اسة املوارد ،سي املسؤوليات

 البشرية 

تحديد وتحليل اإلدارة للمخاطر التي  تقدير املخاطر 

بإمكانها التأثير في إعداد القوائم املالية 

 طبقا لإلطار الدولي للمراجعة .

عملية تقدير املخاطر 

تحديد العوامل التي تؤثر على 

إمكانية حدوث األخطار  املخاطر ،

 ،قرار إدارة املخاطر .

اإلجراءات و السياسات التي بإمكانها  الرقابةانشطة 

التأثير في أعداد القوائم املالية طبقا لإلطار 

 الدولي للمراجعة .

انواع األنشطة الرقابة 

،الفصل الكافي في الواجبات 

،الررخيص املالئم للعمليات و 

األنشطة ،السجالت و املستندات 

 كافية ،الرقابة املادية على األصول 

 املعلومات

 واإلتصال 

الطرق املستخدمة لتحديد وتجميع 

 وتسجيل عمليات املؤسسة و التقرير عنها 

أهداف املراجعة بالتبويب 

،التوقيت ، الررحيل و تلخيص 

 العمليات 

التوحيد و  

 املتابعة 

التقييم املستمر و الدوري لإلدارة 

على فاعلية التصميم وتشغيل الرقابة 

 .الداخلية لتحديد موقع الضعف 

متابعة اإللرزام بنظام 

 الرقابة الداخلية .

 مجلة العلوم اإلنسانية،املحاسبياملصدر: عجيب مصطفى هلدني،ثائرصبري محمود الغبان،دورالرقابة الداخلية في ظل نظام املعلومات 

 .11،العراق،ص 05،العدد1،املجلدبابل،جامعة 
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 1املطلب الثاني: اهداف نظام الرقابة الداخلية

يتمثل هدف الرئيس ي الذي ينبغي أن تحققه املؤسسة من وضع تطبيق نظام الرقابة الداخلية في "التوفيق 

 بين التصرفات وسلوك العملين و أهداف املؤسسة التشغيلية التي تسعى إلى تحقيقها ".

ويمكن تحقيق هذا الهدف في املؤسسة الصغيرة من خالل التعليمات الشفوية تحت إشراف صاحب 

 ؤسسة مباشرة على السير األعمال على أساس يومي.امل

على خالف ذلك في املؤسسات الكبيرة ،فمن الضروري توضيح العالقة بين السلطات و املسؤوليات 

وتحديد إختصاصات و مهام كل موظف من موظفي املؤسسة ، وتمثل خريطة التنظيم اإلداري و اللوائح 

مي في إدارة األعمال املؤسسة ، و بصورة أوضح التحقق من أن واإلجراءات وسائل تنفيذ ذلك النظام الرس

 التنفيذ و األداء الفعلي يسيران طبقا للخطة املوضوعة .

 إن األهداف الرقابة الداخلية متعددة ولكن يمكن حصرها فيمايلي :

 إن نظام الرقابة الداخلية الفعال، البد أنحمايةأصول املؤسسة من السرقة و سوء االستعمال :  .0

مارات ستثيهدف إلى املحافظة على املمتلكات املؤسسة وهذا اليخص فقط األصول املادية بكل أنواعها كاإل 

 بمأن يضمن سالمة و وجود أربعة عناصر آخرى كاآلتي : واملخزونات إلى غير ذلك، لكن ال

 املؤسسة في عنصر أهم العنصر هذا يمثل مسيرين و وموظفين عمال من البشري  العنصر 

 العمال. أمن على والسهر جتماعياإل  التأمين مفهوم هنا ويدخل

 السير إلى يعود مفاجيء تهديد جراء تزول قد والتي الخارجي املحيط تجاه املؤسسة صورة 

 املؤسسة. بها يقوم التي العمليات في والرديء الس يء والتحكم

 للتكنولوجيا.  املعاصر التطور  مسايرا يبقى أن يجب الذي التكنولوجي العامل 

  املؤسسة بأنشطة املتعلقة السرية املعلومات على املحافظة يجب. 

تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية املعلومات املقدمة ضمان نوعية ومصداقية املعلومات ودقتها:  .9

تخاذ إها عند ستعمالها وموضوعيتإواملتعلقة بالوثائق املحاسبية و التي البد أن تعتمد إلى مبادئ تتمثل في مالئمة 

القرارات و التسييرية ، أيضا فاملعلومات التي تعطيها املؤسسة ملحيطها الخارجي تعكس وتبين وضعيتها وصورتها 

أمامه ، حيث أنها تتعلق بأنشطتها و نتائجها ومنه فعال الرقابة الداخلية التأكد من أن سلسلة املعلومات املتعلقة 

 تتمع بالخصائص التالية : بنشاط املؤسسة ككل

 ن تكون املعلومات صادقة و حقيقية اليمكن أن تكون املعلومات جيدة بل يجب على نظام الرقابة أ

الداخلية يتفحصها و يتأكد من دقتها ، ذلك أن أي نظام رقابة يتضمن نظام إثبات و الذي بدونه تزول الضمانات 

هواإلحتفاظ  هيللمحاسب على سبيل املثال، يكون نظام اإلثبات لدواألدلة للمعلومات املتحصل عليها بالنسبة 

 بكل الوثائق والفواتير إلى غير ذلك .

  أن تكون املعلومات واضحة ومفهومة إن الحصول على معلومات دقيقة بدون أن تكون واضحة

ها غير كاملة رغم دقتومفهومة و غير كاملة يؤدي إلى وجود نقص في التعامل معها ومعالجتها، ذلك أن املعلومات 

 عتبار من أجل الحصول على كل املعلومات. التفيذ، لذلك البد من التحقق أن أي عنصر قد أخذ بعين اإل 

                                                           
 . 00ص، 1111سنة  ،دار اثراء للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،الرقابة االدارية في منظمة األعمال،علي عباس 1 
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  أن تكون املعلومات متالئمة مع نشاط املؤسسة. إن املعلومات املستخرجة واملستخلصة يجب أن تكون

 فإنها عديمة النفع. و مكيفة ومالئمة مع نتائج املؤسسة 

 تكون املعلومات تتالءم مع نشاط املؤسسة توجد املعلومات تصل متأخرة إلى مستخدمها كما توجد  أن

معلومات ال تصل بسهولة لذلك توجب على نظام الرقابة الداخلية أن يتجنب مثل هذه الحاالت في جميع 

 املعلومات وتوصيلها . 

احررام سياسة املؤسسة ومخططاتها  املراد من هذا الهدف هو حترام تعليمات اإلدارة: إالسهر على  .0

وإجراءاتها وقوانينها ويقصد بذلك تطبيق تعليمات وأوامراإلدارة حيث أن تعليمات اإلدارة تشمل اإلجراءات 

التنظيمية ولكنها ال تحدد عند املخططات فحسب بل تتعد ذلك إلى تنظيمات فردية خارجية  عن املخطط 

تصال السيئ والخلط في دف من إحررام تعليمات اإلدارة هو تفادي اإلنحرافات الطارئة والهوهدا لتفادي اإل 

 جل تطبيق األمثل للتعليمات واألوامر ينبغي توفير الشروط اآلتية : أاملهام ومن 

 .يجب أن يتسم بالوضوح 

  .يجب توفير وسائل التنفيذ 

  . يجب أن تكون الجهات اآلمرة بالتنفيذ 

ة يتمثل هدف الرقابة الداخليستغالل األمثل للمواداملتاحة وتحسينها و زيادة الكفاءةاإلنتاجية: اإل  .1

هنا في متابعة أرقام اإلنتاج الفعلية )املوازنات،التقديرية(و مقارنتها باألرقام املخططة كالتأكد من إنتاج الكميات 

 إلى عناصر اإلنتاج ا يمتد مجال الرقابة هنااملطلوبة في املواعيد املحدد سلفا واملواصفات املطلوبة، كم

 إنتاج العامل في الساعة ... إلخ (. ،األساسية)اآلالت العمل

 زدهار املؤسسة.إويتوجب على النظام الرقابي أن يأخذ بعين اإلعتبار هذا الهدف حتى يساعد في نمو و 
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 براز أهم النقاط التي تشمل أهداف نظام الرقابة الداخلية من خالل الشكل التالي: إيمكن 

 أهداف نظام الرقابة الداخلية :(II-01)الشكل رقم  

 

 
 

 .: عبد الفاتح  الصحن محمد السيد سريا املصدر 
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 1املطلب الثالث : أنواع نظام الرقابة الداخلية .

 "في مفهومها الواسع تتضمن الرقابة الداخلية مايلي : 

 رقابةإدارية. 

 رقابةمحاسبية. 

 داخلي ضبط. 

 ومن تم يتضح أن املراقبة الداخلية مرتبطة بكل النظم األخرى في املنظمة وتتكامل معها.

ر قدر لتحقيق أكبوتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة أوال: الرقابةاإلدارية : 

ممكن من تشجيع اإللرزام بالسياسات والقرارات اإلدارية و هي تعتمد في سبيل تحقيق هدفها وسائل متعددة 

مثل كشوف اإلحصائية ودراسات الوقت والحركة وتقارير األداء والرقابة على الجودة واملوازنات التقديرية 

بيانية وبرامج التدريب املتنوعة للمستخدمين وهي كما نرى والتكاليف املعيارية وإستخدام الخرائط والرسوم ال

 متعلقة بطريقة غير مباشرة بالسجالت املحاسبية منها أومالية ولها عدة أدوات تتمثل فيمايلي :

  اإلجراءات: تسمى الخطوات التي تتخذ لتنفيذ الخطة باإلجراءات فتصمم اإلجراءات بحيث

 قسام بالنسبة للموضوع الواحد.تنفيذ الخطط بأسلوب واحد في جميع األ

  القواعد هي خطط من حيث كونها طريقة القيام باألعمال الالزمة والتي غيرها من الخطط

يتم إختبارها من البدائل وهي عادة ما تكون من أبسط الخطط وتتمثل فائدتها في تقييد مجال 

 التصرف وعدم ترك أي متسع للتأويل.

الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق الهادفة إلى اختيار البيانات وتشمل  الرقابةاملحاسبية: ثانيا:

 ملثال:ااملحاسبية املثبتة بالدفاتر والحسابات ودرجة اإلعتماد عليها ويضمها النوع وسائل متعددة منها على سبيل 

 إتباع نظام القيد املزدوج، إستخدام حسابات املراقبة اإلجمالية، فصل الواجبات الخاصة بموظف

الحسابات عن الواجبات املتعلقة باإلنتاج والتخزين وذلك وجب على املؤسسة أن تتجنب حاالت رفض املحاسبة 

 التي أهمها: 

 ( من القانون 11-11-9عندما يكون مسك الدفاتر املحاسبية غير مطابق لألحكام املواد )

 للمحاسبة.التجاري الجزائري ولشروط وكيفيات تطبيق املخطط الوطني 

  تضمن املحاسبة أخطاء وإغفاالت أو معلومات غير صحيحة وخطيرة متكررة  ماعند

 في العمليات املحاسبية.

  نعدام الوثائق الثبوتية والتبريرات.إعندما التحتوي املحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب 

ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنمية واإلجراءات الهادفة إلى حماية الضبط الداخلي:  ثالثا:

ستعمال  و يعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه اإل ختالس والضياع وسوء اإل أصول املشروع من 

 اعلى تقيم أعمال املراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية كم

 ختصاصات والسلطات واملسؤوليات".اإل يعتمد على تحديد 

 

                                                           
 09ص ، ذكره بقاملرجع س ،زاهد محمد ديري  1 
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توضيح الفرق بين الرقابة املحاسبية و الرقابة اإلدارية من  الرقابة، يمكننظرا للتشابه بين أنواع 

 التالي:خالل الجدول 

 الفرق بين الرقابة املحاسبية و الرقابة إدارية : (II-02) الجدول رقم

 الرقابة اإلدارية املحاسبيةالرقابة  وجه املقارنة

حماية األصول من السرقة و الضياع   الهدف من الرقابة

 و اإلختالس و سوء اإلستخدام.

  التحقق من دقة املعلومات املالية

 الواردة في القوائم املالية و التقارير املالية .

  التحقق من كفاءة أداء العمليات

 التشغلية .

  ائح اللو التحقق اإللرزام بالقوانين و

 و السياسات و إجراءات إدارة الشركة.
 

  11.ص1110املصدر: محمد السيد سرايا وآخرون،الرقابة و املراجعة الحديثة،دار التعليم الجامعي،إسكندرية،
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 التموين لوظيفة املبحث الثالث : الرقابةالداخلية

التموين حيث سنتناول في املطلب ومن خالل هذ ااملبحث سيتم التطرق إلى الرقابة الداخلية لوظيفة 

األول مفهوم الرقابةعلى املخزون والشراء وخصائصها أما في املطلب الثاني أهمية وأهداف الرقابة على املخزون 

 والشراء ،وفي مطلب الثالث : ميكانزمات الرقابة على املخزون والشراء.

 على املخزون والشراء وخصائصها. املطلب األول : مفهوم الرقابة

 فعال الرقابة نظام تطبيق يتم والتي باملخزونات تعرف املواد على مخازنها تحتوي  منظمة كل أن حيث

 ومخرجاتها . مدخالتها لكل دائمة مراقبة أي ملخزوناتها والرشيد العقالني بالتسيير إال يتم ال وذلك عليها ومستمر

 املخزون : على الرقابة مفهوم أوال:

هذاالجانب وفيمايلي سنقدم بعض  في قتصادييناإل املختصين طرف من للرقابة تعاريف عدة لقدقدمت

 منها : 

تعرف بأنها الوسيلة التي تمكن املخازن من توفير الكميات املناسبة في الوقت املناسب تعريف األول :  -

 السائدة ونسبة رأسعتبار وفراة التخزين ونفقات طلب البضاعة وأسعار املواد إحتياجات املشروع مع إحسب 

 املال املستثمر في املخزون .

يتلخص مفهوم الرقابة كوظيفة إدارية في قياس نتائج التشغيل الفعلي للخطة ومقارنة تعريف الثاني:  -

افات إن نحر واإل تخاذ اإلجراءات املناسبة كمعالجة األخطاء إتلك النتائج باملعايير واألهداف املحددة مسبقا ثم 

لى منع تكرارها مستقبال في ضوء هذا املفهوم فإن مراقبة املخزون تشمل جميع األنشطة أي وجدت والعمل ع

 تتعلق بتجميع أو اختيار الطرق واألساليب التي يستدل منها على سالمة تصرفات األجهزة املسؤولة.

ج الفعلية النتائيعرفها على أنها قياس النتائج األعمال بمعايير ومقاييس محددة ومقارنة تعريف الثالث :  -

 نحرافات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات .اإل املحققة بالنتائج املتوقعة من الخطة لتحديد 

م ستال لإل ومن هنا يمكن القول بأن الرقابة على املخزون هي العملية التي تختص بالررتيبات الدائمة 

افية لرزويد املعدالت الجارية ستقبال( واإلصدار)التسليم( بطريقة تضمن أن مستوى األرصدة املخزون كإ)

 1قتصادية.إ ستخدام في كل األوقات وبطريقةلإل 

 2مفهوم الرقابةعلى الشراء : ثانيا:

وتتضمن الرقابة على الشراء إرساء القواعد واملعايير واملستويات املطلوب تحقيقها ومتابعة األداء الفعلي 

ة نحراف بينهما إن وجد وتحليله ملعرفاإل ومقارنته بما تم تخطيطه لتحديد درجة اإلنجاز املحقق وتحديد مقدار 

رار حدوثه مستقبال ويساعد ذلك على تطوير تخاذ اإلجراءات التصحيحية لتالش ي أثاره وتفادي تكإو أسبابه 

 وزيادة كفاءة فاعلية جهاز الشراء. 

 3خصائص نظام الرقابة الفعال لوظيفة التموين : ثالثا:

                                                           
 ،1111سنة ،تخصص ادارة أعمال  ،قسم العلوم التسيير،شهادة ليسانس  ،مذكرة التقييم والرقابة في تسيير املخزون،زيبوري وردة نعجة أسيا  1 

 .  00 -01 ص

 . 110 -111ص ، 1111سنة  ،الطبعة أولى ،دار البداية،سرراتيجيات الشراء و التفاوض وتخفي التكاليف إ ،عمر الطراونة 2 

 .11: 55 06/ 05  2020/في ، ibtesama.comww.w ،دراسة املخزون  ،االبتسامة3 

http://www.ibtesama.com/
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ون أو سواء على املخز  نشير في مايلي إلى خصائص يعتبر توفرها ضرورياحتى يكون نظام الرقابة فعاال

 الشراء.

تخاذ القرارات، وكثيرا ما إتقديم املعلومات صحيحة، فاملعلومات الخاطئة أواملشوهة تضلل عملية -أ

 تؤدي إلى نتائج أسوء من املتوقع .

حسن توقيت املعلومات املقدمة: حيث تفقد املعلومات املتأخرة معناها، فائدتها جزئيا أوكليا  –ب 

بشروط دخول إحدى املناقصات أمر ال قيمة له إذا جاء  فحصول املؤسسة مثال على معلومات صحيحة تتعلق

 نقضاء األجل أو املوعد املحدد للدخول.إبعد 

يشديد التطور من أجل عمليات رقابية يمكن  يقتصاد في التكاليف : فشراء نظام اإللكرروناإل –ج 

ليها التوازي ئد املتحصل عقتصاديا مادامت الفواإستعمال أنظمة أبسط وأقل التكاليف بكثير،ال يعتبر إبضبطها 

 التكاليف.

سهولة الفهم : إذا لم يفهم املسير أو املسؤول جيدا أو املسؤول جيدا للنظام الرقابة، وطبيعة النتائج -د

 تخاذ القرارات الخاطئة.إواملعلومات التي يقدمها، فإنه سيس يء تفسيرها وهو األمر الذي يؤدي إلى 

نحرافات التي تشكل نقاط اختناق تعرقل سير العمل و اإل بسرعة إلى الرركيز : يجذب انتباه املسير –ه 

 انسياب اإلنتاج.

تخاذ القرار دون لإلتسهيل اتخاذ القرار: وذلك بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا  –و 

 ستقصاء تلك األمور التي تستهلك وقت املسير و تعقد مهمته.إو الحاجة إلى التفسير والتحليل 

 1وأهداف الرقابة على املخزون والشراء . الثاني: أهميةاملطلب 

الرقابةعلى املخزون والشراء لها أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة باإلضافة إلى األهداف التي ترجوامن 

 أجل تحقيقها وهنا سنتطرق إليها بالتفاصيل.

 اوال: الفرع األول : أهمية الرقابة على املخزون

 التالية :يمكن إدراجها في النقاط 

 .إمكانية تحاش ي الوقوع في نذرة املخزون 

 .تساعد على مواجهة متطلبات السوق املتغير واملتعددة 

 . تفادي التغيرات الفجائية أو الغير منتظمة 

 الفرع الثاني :أهداف الرقابة على املخزون

 تتمثل أهداف الرقابة فيمايلي :

 حتفاظبها . اإل تخزينها أو  إمكانية تحديد وتقدير األنواع واألصناف التي يجب 

 .العمل على التنظيم الجيد للعمليات املتعلقة بسحب أوصرف املواد من املخازن 

  ستالم املواد الداخلة إلى املخزن وزيادتها في الرصيد إو ستقبال إالقيام بتنظيم عملية

 السابق كل حسب نوعه .

 يير .السعي إلى تحقيق أدنى حد ممكن من الخسائر املررتبةعن التس 

                                                           
 .  011 -015ص  ،دار النشر و التوزيع،دارة املواد و املخازن إاملشرريات و  ،علي شرقاوي  1 
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 العمل على تدنية التكاليف املتعلقة بعملية التخزين والشراء أدنى الحد يمكن وصوله 

   حتفاظ بكميات مناسبة من املواد الوصول إلى تحقيق التوازن بين املواد املخزنة، وذلك من خالل اإل

 تعطيله. جتناب توقيفه أوإ ستمرار عجلة اإلنتاج و إوالسلع تمكن من كسب ثقة الزبائن وإرضائهم،

  واألرقام حتفاظ بها في املخازن الخاصة بكل صنف على حد على تعيين الكمية الواجب اإل  تساعد

 اإلجمالية.

   الوحدة.بحتياجات األنشطة املختلفة حتفاظ بكميات متوازنة من مخزون بحيث يلبي اإل كذلك تضمن اإل 

 املخزنة.املواد  الرقابة على املخزون أداة للحفاظ على رؤوس األموال املتمثلة في 

 االنحراف.املصاحبة للعمل مبكرا وتجنب مضاعفات سواء كان  كتشاف األخطاءإ  

 الشراء:أهمية الرقابة على  األول:ثانيا: الفرع 

 ما يلي:ترجع أهمية الرقابة على 

  أهمية رقابة على الشراء في تحقيق أهداف املنشأ: كلما زادت أهمية وظيفة الشراء في تحقيق أهداف

 املنشأة كلما تزايدت أهمية عملية تقييم أدائها.

  أهمية الرقابة كوظيفة إدارية: تنشأ أهمية الرقابة على أداء اإلدارات املختلفة للمنظمة من دورها في

الكشف عن األخطاء التي تحدث أثناء التخطيط أو التنفيذ خاصة في ظل مبدأ تفويض السلطة ال املسؤولية 

تمنع هذه اإلدارات ومنها إدارة املشرريات من تحقيق أهدافها ومن ثم تحقيق أهداف  حيث أن هذه األخطاء قد

 املنشأة.

  يؤدي تقييم األداء إلى تزايد اهتمام اإلدارة العليا باملنشأة  الشراء:تزايد اهتمام اإلدارة العليا بوظيفة

داء ة طردية بين إمكانية تقييم أبوظيفة الشراء فطبقا ملا أشارت إليه نتائج الدراسات املختلفة هنا كعالق

 تجاهات نحوها ونحو أهميتها.إالوظيفة وبينما تحمله اإلدارة العليامن 

  الشراء:الرقابة على  الثاني: أهدافالفرع 

  األهداف:وفي مايلي شرح هذه 

  تطوير األداء وظيفة الشراء: يتم على ضوء مستوى األداء املطلوب تحقيقه تقييم األداء الفعلي ملعرفة

 الشراء.جوانب الضعف فيه ومحاولة التغلب عليها من خالل تطوير سياسات واإلجراءات وطرق 

  مدى كفاءةحتياجات من املواد البشرية واملادية: تساعد الرقابة على الشراء على تحديد تحديد اإل 

  لهم.القائمين بالشراء ومن ثم تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة 

 اء ملا لوظيفةالشر  املنشأة،تخاذ القرار تساعد الرقابة على الشراء على اتخاذ القرارات على مستوى إ

 للمنشأة.من تأثير على نتائج الكلية 

  مية املطلوبة في أعمال واختصاصات تهدف الرقابة إلى تحديد التغيرات التنظي املنتظم:ترشيد

وعالقات وظيفة الشراء كالحاجة إلى إضافة أو إلغاء أنشطة معينة أو إعادة النظر في السلطات واملسؤوليات 

 والعالقات مع اإلدارات األخرى وغير ذلك من األمور التي يجب مراعاتها عند عمليات إعادة التنظيم.
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  حد لرقابة األعمال في جميع األقسام الشراء الذي يتيح تحقيق التنسيق: وذلك بإتباع أساس مو

للمسؤولين بمقارنة نتائج أعمال هذه األقسام ومعرفة نقاط الضعف واالستفادة من طرق التحسين والعالج 

 ويكون شامال.

 1ميكانزمات الرقابة على املخزون والشراء الثالث:املطلب 

 طرق وأساليب الرقابة على املخزون والشراءمنها: سنتطرق بالتفصيل إلى ميكانزمات والتي تتمثل في

 طرق وأساليب الرقابةعلى املخزونات ونذكرمنها : 

 :و يطلق عليها أيضا طريقة التحليل األولويات لألصناف حسب أهميتها. ABCنظام الرقابة -

يكون  ملخزنةتقوم هذه الطريقة على مبدأ األفضلية ملختلف املواد املخزنة أي أن تقييم مختلف األنواع ا

على أساس أهمية كل صنف وذلك ألنه توجد مواد لها قيمة مرتفعة وأخرى منخفضة وعليه تقسم املخزونات 

 إلى ثالثة مجموعات أساسية نذكر فيمايلي : 

" وهي على قدر كبير  Aاملجموعة األولى : وتحوي جميع املوجودات التي لها قيمة مرتفعة ويرمز لها بالرمز "

ما عددها فيكون  %11ـ % 11من األهمية، إذ أنها تمثل نسبة كبيرة من قيمة األصناف املوجودة أي ما يعادل 

 . %  15ـ  % 11ضئيل بالنسبة لإلجمالي الكمية املوجودة باملخزن وتمثل 

املستمرة لهذه املجموعة لذا وجب على إدارة املخازن إتباع أسلوب رقابة فعال وكذا الرقابة الدورية و 

"A لتلبية متطلبات ومعرفة أرصدتها والكمية املرادة،وهذا من أجل الوصول إلى تخزين أقل كمية ممكنةمنها "

" B.املجموعةالثانية : وتتمثل في كل املخزونات ذات القيمة املتوسطة، أي لها أهمية متوسطة ونرمز لها بالرمز "

بينما تكون نسبة عدد هذه األصناف إلى إجمالي عدد  %  01 %-15جودات بـ تبلغ نسبة قيمتها من إجمالي املو 

 .15 %-15األصناف املجموعة املخزنة 

املجموعة الثالثة :وتضم جميع املواد التي تكون قيمتها بسيطة أي أنها أصناف ذات أهمية قليلة ونرمز 

( من 15-11(  في حين أن عددها يصل الى )11 -5حيث تصل قيمتها من اجمالي قيمة املخزون ) Cلها بالرمز 

املجموع االجمالي للمخزونات تتميز بمراقبة عادية وبسيطة ومن خالل ما تم ذكره نالحظ أن األولوية تكون 

 املجموعة    تليها مباشرة املجموعة   وبعدها املجموعة   تحظى بأقل اهتمام .

  

                                                           
 . 111 -115ص ، 1111سنة ،الدار الجامعية ،دارة املشرريات و املخازن إ ،عاطف جابر طه عبد الرحيم1
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 ملبحث الرابع : تقييم النظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين .ا

من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إلى ماهية وظيفة التموين حيث سنتناول في املطلب األول إلى تعريف 

ة بتقييم النظام الرقابة الداخلية وفي املطلب الثاني يتم التعرف على األهداف التي يحققها التقييم نظام الرقا

 التموين.أنواع تقييم الرقابة الداخلية لوظيفة  الثالث:الداخلية وفي األخير املطلب 

 1تعريف تقييم نظام الرقابة الداخلية . األول:املطلب 

يعد تقييم املخزونات من الضروريات الواجب على املؤسسة أخذها بعين االعتبار وهذا بالنظر لقيامها 

متنوعة، كما يجدر هنا اإلشارة إلى أن تقييم املوجودات يشمل تقييم اإلدخاالت  من بشراء املواد املعنية بأسعار 

 جهة وتقييم اإلخراجات من جهة األخرى.

 تعريف تقييم نظام الرقابةالداخلية : -

وهو العملية التي يمكن من خاللها معرفة قيمة وكمية املخزونات املوجودة بمخازن املؤسسة وهذا 

عة من الطرق املتداولة واملعروفة من أجل معلومات دقيقة حول حركة املخزون من دخول باالعتماد على مجمو 

 وخروج .

 2املطلب الثاني : األهداف التي يحققها تقييم النظام الرقابة :

 إن التقييم يحقق عدة أهداف وهي متمثلة في : 

 ل اء التقييم الدوري لألعما: يعتبر أحد األهداف الرئيسية التي تقصدها املؤسسة من إجر تحسين األداء

غدارة املشرريات للوصول إلى نقاط الضعف الكلية في النظام املتبع واقرراح وسائل التحسين املمكنة، ولذلك 

 يلزم أوال تحديد الهدف الذي يجب أن تسعى اإلدارة إليه وقياس األداء الحالي وإجراء املقارنة الالزمة 

  :وذلك ألن أي نظام لتقدير كفاءات األشخاص يجب أن وضع أساس للتحكم على قدرات األشخاص

يستند على عناصر موضوعية تتخذ أساس للمقارنة بين األشخاص ويقوم الشخص بناءا على معلومات صحيحة 

ل في بيعة الحاعن أداء من يقدر كفاء تهم بوضع التقدير الذي يمثل كفاءة كل منهم وتفيد هذه املعلومات بط

 تكوين سياسات االستخدام بما فيذلك نواحي االختبار، والررتيب وأساس الررقيات ومنح العالوات.

 3املطلب الثالث : طرق وأدوات التقييم الرقابة الداخلية : 

 لتقييم الرقابة الداخلية هناك عدة أدوات منها : 

 : وبين املراقب حيث أن هذا املسؤول وصف هي لقاء مباشر بين شخص مسؤول في املؤسسة املحادثة

 نظام الرقابة الداخلية ليقوم املراقب بعد ذلك بتدوين ملخص املحادثة كما جرت من أولها إلى أخرها.

تتميز هذه التقنية بصعوبتها ألنها تحتاج للمراقب أن يقوم بالتحليل وتلخيص ومالحظة كما تتطلب  -

حيث يصعب على املراقب تلخيص حجم هائل من املعلومات التي منه قدرة عند استخدام تقنية املحادثة 

 تحصل عليها من خالل املحادثة.

 يجب على املراقب أن يلرزم بعدة قواعد عند إجراء محادثة أهمها: -

                                                           
  1سواحي فاطمة ،المرجع سبق ذكره ،ص41.

 . 11نعجة أسيا زيبوري وردة مرجع سبق ذكره ص 2 

  3سواحي فاطمة ، المرجع سبق ذكره، ص40.
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اختيار املراقب لشخص الذي يجري معه مقابلة انه بإمكانه إعطاء معلومات كافية طلب رخصة من  -

 رئيس املباشر.

 سئلة التي يجب إن تكون موضوع حسب تسلسل منطقي.تحضيراأل  -

 في نهاية املحادثة يجب على املراقب قراءة محتوى محادثة وتلخيصها. -

 : مخطط سير الوثائق 

وهو عبارة عن رسم بياني لسير متتالي للوثائق بين مختلف املراكز والوظائف حيث يبين مصدر الوثيقة و 

عن سير املعلومات وسير الوثائق ويهدف إلى وصف نظام الرقابة الداخلية وجهتها و بالتالي يعطي نظره كاملة 

لعملية ما كما انه يظهر سير املعلومات من جهة التي أصدرتها إلى جهة تقوم تسجيلها بمرور مراحل مختلفة 

للمعالجة كذلك إن مخطط سير الوثائق هو أداة تحليلية و صفية تمكن املراقب من  كشف نقاط الضعف 

 وة في نظام الرقابة الداخلية.والق

 اإليجابيات والسلبيات مخطط سيرالوثائق :  

 اإليجابيات : 

انه يسهل فهم نظام الرقابة الداخلية من خالل استعمال رموز واضحة املعنى ليتم الربط بينهما بطريقة  -

 منهجية بسيطة.

 السلبيات : 

 قليال مع استعمال إعالم آلي .انه يحتاج إلى تدريب مستمر،غيرأن هذه الصعوبة خفت  -

 اليعطي تفاصيل كاملة عن نظام الرقابةالداخلية:  -

 : ) يمكن أن يستخدم مراقب قائمة االستبيان املكتوبة كنوع من الوسائل التي  االستقصاء )االستبيان

 أو م أو ال يقوموا من خاللها بتوثيق إجابات العميل حول االستفسارات املوجهة له و تكون اإلجابة إما بنع

 يطبق أو ال يطبق .

 إجابة نعم و يطبق تشير الى قوة النظام والعكس صحيح .

 : ) تتم عن طريق وصف إجراءات الرقابة املتبعة وتفاصيل من نظام االستقصاء  وصف كتابي)التقرير

 من خالل هذا التقرير يصل املراقب إلى نقاط القوة والضعف .

 : يتم استخدامها لفهم تسلسل العالقات بين أوجه النشاطات املختلفة يتعلق بها من  خرائط التدفق

 مستندات أخرى في نظام الرقابة.

 : يتم فحص النظام عن طريق حصوله على كشف بالسجالت املحاسبية  فحص النظام املحاسبي

 واملسؤولين عن كل سجل وتدقيق ذلك السجالت وكذلك املستندات.

مراقب يقوم بتقييم رقابة الداخلية للمخزون من خالل تساؤالت استقصارات التي تحدد ومنه نستخلص انه 

 له فيها بعد مجال مراجعة عناصر مخزون ويركز هذا األخير حول ثالث نقاط أساسية

 دخول املخزون إلى املخازن من حيث :  .أ

 وقت االستالمه ليتم إدخال مخزون فوراستالم مخزون. -

 واستقالله هل تعود مسؤولية إلى أمين مخزن هل هناكمسؤولية ميسر مخزن  -
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 استقاللية بين موظفين . 

 كيفية تعامل مع مردودات مشرريات هل هناك  قواعد للمعالجة. -

 خروج مخزون من مخازن:  .ب

من حيث إجراءات ووثائق مستخدمة هل يتم اإلخراج بواسطة وصل خروج هل هذا الوصل يستعمل 

 خر .من طرف أمين مخزن أو شخص أ

 أعمال جرد : –ج 

 مسك بطاقات الجرد دائم من طرف أشخاص غير موظفين في مخازن. -

 التأكد من تسجيل كل العمليات في بطاقات الجرد الدائم وبالتالي على مراقب القيام بمراجعات التالية: -

 .التأكد من صحة أو عدم صحة مدخالت أو مخرجات 

 .التأكد من وجود الجرد 

  املؤونات.التدقيق في 
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 الفصل:خالصة 

ومنه نستخلص أنه ال يمكن لعملية التسيير أن يكتمل إال إذا تمت الرقابة وتعرف على أنها خطة تنظمية 

ومجموعة من اإلجراءات املطبقة بغية األهداف املرسومة لضمان سير املنتظم والفعال وحماية األصول 

 واألخطاء.واكتشاف الغش 

أما بالنسبة لرقابة التموين فهي تتمثل في رقابة املخزون من جهة وذلك باتخاذ إجراءات املناسبة ملعالجة 

األخطاء واالنحرافات أن وجدت والعمل على منع تكرارها مستقبال ومن جهة أخرى رقابة على الشراء وتتمثل في 

 بينهما.نحراف متابعة األداء الفعلي ومقارنته بما تم تخطيطه لتحديد مقدار اال 

كما يعتبر توفر خصائص حتى يكون نظام الرقابة فعاال سواء على املخزون او الشراء وذلك من تقديم 

املعلومات صحيحة إضافة إلى وصوال ملعلومات في وقت املناسب حيث إذا تأخر تتفقد معناه او سهولة الفهم 

 واالقتصاد في التكاليف الى غيرذلك .

ى املخزون والشراء تمكن من إمكانية تحاش ي الوقوع في ندرة املخزون وتفادي أما أهمية الرقابة عل

 التخطيط.التغيرات الفجائية أوالغير املنتظمة إضافة إلى الكشف عن األخطاء التي تحدث أثناء 

أما عملية تقييم الرقابة الداخلية وهي العمليةالتي تمكن من معرفة قيمة وكمية املخزونات وهذا 

على مجموعةمن الطرق املتداولة من اجل إعطاء معلومات دقيقة وتتمثل هذه الطرق في املحادثة باالعتماد 

لكتابي، اوهي لقاء مباشر بين الشخص مسؤول في املؤسسة واملراقب، مخطط سير الوثائق، االستقصاء، وصف 

 التدفق، فحص النظام املحاسبي...الخ . خرائط

 لتحكم على قدرات األشخاص. أساس ووضعويهدف التقييم إلى تحسين األداء 
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 تمهيد الفصل:

 انته فيومكتطرقنا في الفصلين السابقين الى مفاهيم متعلقة بواقع التموين وإبراز أهميته وأهدافه 

املؤسسة ثم تطرقنا الى نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين وكيفية تقييم هذا النظام لوظيفة التموين من 

الرقابة الداخلية. وقصد إظهار التقارب بين املعلومات النظرية التي تم  وأهمية النظامبراز خصائص إخالل 

الة بغية التعرف على وضعية تقييم نظام الرقابة تطرق إليها إخررنا شركة عدوان الجزائر للكيماويات كدراسة ح

 الداخلية.ثأثير نظام الرقابة  وما مدىالداخلية لوظيفة التموين داخل هذه املؤسسة 

 ن.التمويلهذا سنحاول في هذا الفصل قيام بدراسة ميدانية لتقييم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة 

مختلف التساؤالت  واإلجابة علىموضوع البحث  بجوانب وكذا اإلملاملهذا الفصل  ولدراسة أعمق

 التالية:وبهذا سوف يتم معالجة الفصل من خالل دراسة النقاط  الدراسة.إشكالية  املطروحة في

  مؤسسة عدوان الجزائر لكيماويات األول: تقديماملبحث 

  تعريف بالدائرة التموين  الثاني:املبحث 

  والتخزيندراسة الوثائق املستعملة لعمليتي الشراء  الثالث:املبحث  

  تقييم الرقابة الداخلية لوظيفة التموين  الرابع:املبحث 
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 مؤسسة عدوان الجزائر لكيماويات األول: تقديماملبحث 

 بطاقة تقنية للمؤسسة وبنيتها  األول:املطلب 

للكيماويات مؤسسة أجنبية ذات سهم برأس مال سعودي وحقوق جزائرية  عدوان الجزائر تعد شركة 

 وأشرف علىصيغاتها القانونية شركة ذات أسهم شخصية معنوية تخضع لقانون تجاري  1110تأسست سنة 

 بوتفليقة رفقة املستثمر السعودي محمد بن عدوان عبد العزيز تدشين هذا املشروع االستثماري الرئيس السابق 

 املدني.املجتمع  ووجوه منالتدشين كل من والي والية مستغانم وبعض االطارات  وقد حضر 

ببلدية فرناكة التابعة اداريا لوالية  11تقع منشأتها باملنطقة الصناعية رقم شركة عدوان للكيماويات 

 مستغانم.

أو غير  تنشط املؤسسة عدوان الجزائر في مجال الصناعات الكيماويات املعدنية املؤسسة:النشاط 

 املعدنية.

 استثمارات الشركة:

 ومشتقاته:مصنع الرمال  .0

مليون دوالر وقد حددت  11مليار دينار جزائري ما يعادل  1,1بكلفة قدرها  1115تم انجاز هذا املصنع سنة 

 . 1111ألف مرر مربع ليدخل حيز االنتاج سنة  01مساحة املصنع ب 

 من:شيدا هذا املصنع بغية انتاج كل 

طن سنويا وكدا املل املجفف بمختلف انواعه ناعم  ألف 011بطاقة انتاجية قدرت ب  املعالج:الرمل املغسول 

 متوسط خشن بقدرة انتاجية ما يقارب مليون طن سنويا 

 05ميكرون بطاقة انتاجية سنوية تقدر  111ميكرون الى  11املصنع ينتج كذلك سيليكات بمختلف املقاييس من 

 طن سنويا.ألف 

ات في صناع والسيراميك وتستعمل كذلكوتدخل هذه املنتجات في صناعات مختلفة على غرار صناعة الزجاج 

 وقطاع املحروقات.قطاع املسابك 

 ومشتقاته:مصنع الكلور  .1

ألف مرر مربع كأرضية للتجسيد لتكون بداية النتاج  11وتم تخصيص مساحة  1111انجز املصنع سنة 

 .1111في شهر ديسمبر من سنة 

 اإلنتاجية:الطاقة 

 طن سنويا 11011غاز الكلور :

 طن سنويا  10111 الكاوية:الصودا 

 طن سنويا  01111هيبوكلورايت الصوديوم :

 طن سنويا  05111حمض الكلور 

 طن سنويا  01111كلوريد الحديديك : 
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة عدوان الجزائر لكيماويات  الثاني:املطلب 

 : الهيكل التنظيمي ملؤسسة عدوان الجزائر لكيماويات (III-02)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة املستخدمين املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة املوارد البشرية الدائرة التقنية دائرة األمن دائرة املالية

دائرة الوسائل  دائر الصيانة دائرة التموين دائرة اإلدارة

 البشرية

 1اإلنتاج دائرة 

 تحويل الكلور 

 املدير العام 

 األمانة

 1نتاجدائرة اإل 

 الرمال الصناعية  
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 التنظيمي   الهيكل شرح الثالث: املطلب

 عناملؤسسة  داخل املوجودة التجهيزات على املحافظة ب تقوم فهي أمني دورها الصناعي: األمن دائرة .1

 الوقائية الطرق  نفعية فإن السبب ولهذ األخطار من عماله وقاية وكذا واليقظة الحسن التطبيق على السهر طريق

 الحراسة . التدخل،مصلحة الوقاية،مصلحة مصلحة تضم: هي و وداخل املركب مدخل عند مشروطة املقدمة

 مكلفة هيئة خالل من املالي والتخطيط والتسيير املراقبة على الدائرة هذه تعمل حيث املالية: دائرة .1

 التسيير املحاسبة،مصلحة مصلحة وتضم واألرباح الفوائد لجلب وإستثمارها األموال على والحصول  بالرقابة

 واإلعالم .

عن طريق السير الحسن للوحدات اإلنتاجية  تقنيااملؤسسة  بتسيير الدائرة هذه تقوم التقنية: الدائرة .0

ومدى تطابقها مع املقاييس املوضوعة حيث تحتوي على العمال من مختلف املهام والنشاطات وتضم مصلحة 

 املراقبة . املخابر،مصلحة التقنية، مصلحةالدراسات 

سلب توقفها يعود بالتعد دائرة الصيانة بمثابة العمود الفقري ملؤسسة إذ إن انعدامها و  الصيانة:دائرة  .0

والضرر عليه باملراقبة الدورية واملستمرة آلالت واألجهزة حتى يستمر النشاط اإلنتاجي في السير العادي وكذا 

 ةمصلح الصناعية،مصلحة الكهرباء  والتخطيط،مصالح هي: مصلحة املناهج  1تضم التقليل من التكاليف وهي 

 لصناعية، مصلحة اإلمدادات، مصلحة صيانة العتاد املتحرك. امليكانيك ا مصلحة السباكة، اآللية، مصلحة

يتعلق بهم من توزيع األجور  حيث تهتم هذه الدائرة بشؤون العمال وما دائرة تنمية املوارد البشرية: .5

وتحضير كشوفات ساعات العمل التي يشتغلها العمال يوميا، فهي تعتبر من أهم الوظائف الرئيسية في نشاط 

مصلحة  العمل،مصالح، مصلحة عالقات  10الدائرة  والتخطيط ولهذهإذ تعتبر أداة للرقابة  تسيير األعمال

 التكوين. اإلدارية، فرع والتوظيف مصلحة التكوين وتقسيم إلى فرع املتابعة االنتقاء

تتمثل وظيفة هذه املصلحة في التسيير اإلداري للعمال، وتضم الفروع التالية: فرع  املستخدمين:دائرة  .1

 اجتماعي.، فرع األجور، فرع طبي االجتماعيةالتسيير، فرع اإلعانات 

هو تقديم الخدمات املختلفة من حيث التسيير  املؤسسةدور هذه الدائرة داخل  العامة:دائرة الوسائل  .1

ت واملصالح من خالل توفير الوسائل واألدوات الخاصة كمعدات املكاتب من أقالم الحسن للعمل داخل اإلدارا

 ، وتنقسمواالتصالالطباعة  مصلحة السكن، مصلحة تضم:وأوراق والنظافة والنقل الخاص بالعمال، وهي 

امة لحة العاملقتصدة وتنقسم بدورها إلى فرع املطعم، وفرع املخزن، واملص إلى فرع الطباعة، فرع البريد، مصلحة

 الصيانة.وتنقسم إلى فرع النقل، فرع 
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 التموين. بدائرة تعريف الثاني: املبحث

 التموين لدائرة التنظيمي األول: الهيكل املطلب

 التنظيمي لدائرة التموين الهيكل :(III-03)الشكل رقم

 

 

 مصلحة التموين  املصدر:
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 التموين:  لدائرة التنظيمي الهيكل شرح الثاني: املطلب

 فيرلتو  تسعى فهي لعمله أساس نعتبرها حيث للمؤسسة املشكلة الدوائر أهم من التموين دائرة تعد

 وي دائرةوتحت الشراء. بعملية يتعلق ما بكل تهتم كما كيميائية ومواد غيار قطع من ومتطلبات مسلزمات جميع

  هما: مصلحتين على التموين

 العتادب املركب وتزويد واملواد الالزمة مستلزمات جميع توفير على املصلحة هذه تعمل الشراء: مصلحة .0

 مباشر رغي أو النهائي املنتوج تركيب في ليدخل مباشرة بصفة كان سواء اإلنتاجية العملية في لالستخدام

  على: تعمل كما الغيار قطع طريق عن اإلنتاج آالت كتصليح

 جديدة. أو قديمة مواد سواء األقسام من التموين طلبات استالم -

 املوردين. واستقبال عروض وعرضها املناقصات فتح -

 املطلوبة. الشروط حيث من املناسب املورد العروض أفضل اختيار -

 موتض الفواتير وتسديد للمخزن  املواد وإحضار بالطلبية املتعلقة الجمروكية إجراءات جميع متابعة

  التالية: فروع الشراء مصلحة

 الخارجي . الشراء الداخلي،فرع الشراء العبور،فرع فرع العقود، خلية التسديد، فرع التخطيط، فرع

 ئممال  تخزين ظروف توفر يستوجب مما املركب داخل املخزون لألهمية نظرا مخزون: تسيير مصلحة .9

 املخزون تسيير مصلحة مسؤولية من هي املهام هذه كل املخازن  وترتيب وتنظيم املخزنية للمفردات
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 وشرحه وتسيير املخزون الشراء ملصلحة التنظيمي الهيكل الثالث: املطلب

 مصلحة الشراء  األول:الفرع 

 الشراء ملصلحة التنظيمي الهيكل أوال:

 الشراء ملصلحة التنظيمي الهيكل :(III-04)الشكل رقم 

  

 

 الشراء املصدر: مصلحة
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 الشراء: ملصلحة التنظيمي الهيكل ثانيا: شرح

سسة املؤ  وتزويد الالزمة واملواد املستلزمات جميع توفير على تعمل املصلحة هذه ان سابقا أشرنا كما

 غير أو ائيالنه املنتوج تركيب في ليدخل مباشرة بصفة كان سواء اإلنتاجية العملية في لإلستخدامه بالعتاد

 وهي: فروع خمسة إلى مقسمة املصلحة وهذه الغيار، قطع طريق عن اإلنتاج تال كتصليح مباشر

 مليةع متابعة أجل من وهذا إليها وصولها عند الطلبيات بتسجيل يقوم الذي هو الفرعو  التخطيط: فرع

 لشراءا نوع حسب الطلبيات هذه بتوزيع أيضا ويقوم املخزن  إلى دخولها غاية إلى طلبها وقت من املواد الشراء

 الخارجي. الشراء فرع أو املحلي شراء فرع إلى وترسل الخارج من شراء أو محلي شراء كان سواء

لك ذو  التخطيط فرع من تصل التي الطلبيات بفرز  الفرع يقوم حيث :الدولي أو الخارجي الشراء فرع

 املناسب. وقت في الخارجي الشراء لعملية الالزمة باإلجراءات تبدأ ثم املادة كل صنف حسب

 والقيام الطلبيات بفرز  وذلك الخارجي لشراء بها يقوم الذي ش يء هو نفسو  الداخلي: الشراء فرع

  املحلية. األسواق في وتكون  الوطن داخل أي محلية تكون  والكن الداخلي الشراء لعملية الالزمة باإلجراءات

 املورد قاتاملستح بالدفع يقوم حيث واملدير املورد بين العقد إبرام بعد يتم الفرع هذا وفي التسديد: فرع

 عنده من الشراء تم الذي

 العمليات بكل ويقوم املطار أو امليناء إلى وصولها بعد السلعة نقل عملية يتولى الذي هو فرعو  العبور: فرع

 .ذلك في الفرع هذا يتدخل فال داخلي شراء إذا أم خارجي شراء حالة في السلعة بهذه الخاصة الجمركة
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 مصلحة تسيير املخزونات  الثاني:الفرع 

 املخزون تسيير ملصلحة التنظيمي الهيكل أوال:

 املخزون تسيير ملصلحة التنظيمي الهيكل : (III-5)الشكل رقم

 

 

 تسيير املخزون املصدر: مصلحة
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 املخزون: تسيير ملصلحة التنظيمي الهيكل شرحثانيا: 

 هذاو  املخزنة الغيار وقطع العتاد سالمة عن املسؤولة هي املخزون تسيير مصلحة فإن سابقا أشرنا كما

 ستوى م في السيطرة إنتاجية " و وحدات ،صيانةالطالبة "  الجهة إلى وصرفها ودقيق جيد بأسلوب بتسييرها

 في :  املتمثلة أجزاء 0إلىة األخير  هذه تجزئة تم فقد املسؤولية وتحديد الحسن سير أجل ومن املخزون

 عمال 1 ،و، مخزنين1, زن مخ سئير ,التخزين رع ف رئيس منهم، عامل11من  ن: ويتكون خز امل فرع.  1

 وضعها و لهاحم بعدها املطلوبة للمواصفات مواصفاتها من وتأكد والسلع القطع معاينة في مهامه تتمثل يدويين

 خزنيةامل املفردات وصرف للمخزن  الداخلي ترتيب و تنظيم عن كذلك مسؤولة وهي لها املخصصة األماكن في

 . املحددة أوقات في لها والطالبة املستعملة الجهة إلى

  هما: قسمين من يتكون  لررميز:او  التوثيق فرع.  1

 والصيانة الشراء مصلحة بين وصل همزة وهو أشخاص 0من  الررميز فرع رئيس من يتكون  الررميز: 1.1

 وسهولة املخزن  في العمل تنظيم أجل من وهذا غيرها يميزها بها خاص رمز وسلعة قطعة كل إعطاء على تعمل

 كسبو  مختلفين رمزين لها مادة تكون  أن تفادي وكذلك باملخزن  هائل عدد ألن املطلوبة القطع على الحصول 

 هذا خدمويست واملصالح الفروع بين التعامل في اللغة نفس استعمال وبالتالي الشراء عملية وتسهيل الوقت

 DMS املخزن  بطاقة هي الوثائق الفرع

 حركة على بالرقابة يقوم مسير مخزون مسير رئيس، مسير وهم أشخاص 0من  ويتكون  التوثيق: فرع 1.1

 إلى املخزون الوصول  الحالة وفي املخزن  بطاقة فوق  أو الخروج الدخول  وتسجيل وخروج دخول  من املخزون

 BR. BRS. BSSهي وثائق عدة وله التحليل فرع إلى FS إرسال يتم الطلب إعادة

 دتحدي عن املسؤول وهو مخزن  ومسير رئيس ومسير التحليل فرع رئيس من ويتكون  التحليل: فرع. 0

 هريةالش والتقارير بالشراء املتعلقة املقاييس وإعداد األمان واملخزون للشراء، املثلى االقتصادية الكمية

 .املخزن ... إلخ وضعية ومعرفة تقدير االستهالكو  بالجرد القيام وكذا للمخزون
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 والتخزين الشراء لعمليتي املستعملة الوثائق دراسة :الثالث املبحث

 والتخزين: الشراء لعمليتي واإلجراءات املستعملة الوثائق دراسة األول: املطلب

 الصيانة، مثل عامة بصفة للمواد الطالبة الجهة طرف من تحرر  الوثيقة :DMS باملخزن  وضع طلب .0

 قبل. من باملخزن  وجود لها ليس وسلع جديدة مواد على الحصول  بغرض إنتاج

 التالية: املعلومات على الوثيقة هذه محتوى  باملادة: من املتعلقة البيانات وتحتوي على

 اسمها

 خصائصها

 الكمية

 عددها

 لالستهالك املحتملة الكمية

  نسختين: من تتكون  الوثيقة وهذه

  .الررميز قسم بها يحتفظ الثانية والنسخة الررميز فرع قبل من ترميزها بعد املستعمل إلى نسخة ترسل حيث

 كل وتصف الررميز، فرع طرف من تمأل بطاقة عن عبارة هي :F. A = fiche d’ach  الشراء  بطاقة .9

 هما: لفرضين وتستعمل باملواد الخاصة املعلومات

لشراء ا ترسل بطاقة بعدها ثم البيان املورد، الرمز، الكمية، فيها: ندون  باملخزن: الوضع لفرض كانت سواء

 .DMS بـ مسحوبة التخطيط فرع إلى

 ة،املاد تعيين شراؤها، املواد الكمية الرمز، التالية: باملعلومات فتمأل تموين إعادة لغرض كانت إذا أما

 طالتخطي فرع إلى وترسل إلخ االنتظار ... فررة األمان التموين مخزون إعادة مستوى  واملستعمل، املورد

 فرع لىإ فررسل خارجيا الشراء كان وإذا الداخلي الشراء حالة في املحلي الشراء فرع إلى يرسلها بدوره والذي

 الخارجي.  الشراء

 مصلحة إلى الررميز فرع طرف من ترسل وثيقة وهي :B. E = BORDEREAU D’ENVOIاالرسال وصل  .0

 نم وتتكون  التموين مستوى  إلى وصلت التي للمواد التموين وإعادة املخزن  في الوضع طلب لغرض الشراء

 التخطيط. فرع ورئيس الشراء مصلحة ممثل مع املخزون تسيير مصلحة ممثل طرف من وتمض ى نسختين

 فرع بها ظيحتف الثانية ونسخة الشراء فرع إلى يرسلها بدوره الذي التخطيط فرع إلى ترسل منها األصلية نسخة

 مالحظات ... ،البيان رمز الكمية وتضم: الررميز

  DEMANDE DACHATطلب الشراء:  .1

صيانة ,انتاج( وهذا لغرض الحصول على املواد التخزن وتخرج مباشرة )طالب هي وثيقة تحرر من طرف 

 بوثيقة تسمى وصل الخروج مباشرة .

 : A VIS D ARRIVE التسليم: وصل .1

يتم تحرير هذه الوثيقة من طرف فرع االستالم لالعالم الدائرة املعنية بوصول الطلبية حتى يكونوا على 

  للمواصفات املطلوبة.من مطابقتها  واستالمها وفحصها للتأكدعلم بوصول السلعة 

 BON DE RECEPTION االستالم:وصل  .6
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يتم تحرير وصل االستالم املواد ووضعها في أماكنها  ومطابقتها للمواصفاتبعد التأكد من سالمة املواد 

  املخصصة.

 BON SORTIRE DE STOCKSوصل خروج املواد  .7

يستعملل هذا الوصل في حالة االخراج املواد املخزنة حيث يحرر من طرف املستعمل ويقوم بتدوين 

 الوثيقة.في اسفل  باإلمضاءاملطلوبة ورقم الوحدة ثم يقوم  املواد الكميةالبيان بالررقيم حسب 

 االجراءات املتخذة لعملية الشراء  الثاني:املطلب 

  في هذه املرحلة دراسة الحاجيات أو مختلف الطلبيات بين املصالح  الحاجيات: ويتممرحلة دراسة

 الى مصلحة الشراء  منها:تتكون من عدة خطوات  وهذه املرحلةاملؤسسة مع مرعاة قرارت املالية للمؤسسة 

وتعد الخطوة األولى في عملية الشراء بعد وصول وضع املخزن أو اعادة التموين  الشراء:طلب  -

 الشراء.التي تقوم بتسجيلها وهذا من أجل متابعة عملية  الى مصلحة الشراءثم ترسل الطلبيات 

وفي هذه الخطوة يقوم فرع التخطيط بتوزيع هذه الطلبيات حسب نوع  الطلبيات:توزيع  -

ري كانت تشر إذاكانت هذه الطلبية تشرري من الخارج ترسل الى فرع الشراء الخارجي اما  إذاالشراء حيث 

 من الداخل ترسل الى فرع الشراء الداخلي 

اعداد دفرر الشروط على كل الشروط املتعلقة بتلك املواد املطلوبة  شروط: يتماعداد دفتر  -

 استنادا الى طلب الشراء الذي تم نشره 

 عملية الجمركة  التسديد، العقد، عمليةيلي: ابرام  فيماوتتم  الشراء:ة مرحلة تنفيذ عملي 

 االجراءات املتخذة لعملية التخزين  الثالث:املطلب 

 سوف ما هذا و إستهالكها إلى حتى وصولها وقت من مراحل بعدة تمرباملؤسسة  التخزين إجراءات إن

  التالية: الخطواتفي  إليه نتطرق 

 يقوم ثم املخزن  إلى السلعة بإدخال وأعوانه املخزن  أمين يقوم املخزن  إلى السلعة وصول  بعد اإلستالم :

 قومت حيث السلعة إلى تحتاج والتي مثال الصيانة مصلحة لى ويرسلهإ السلعة وصول  إشعار وصل بتحرير

 .  املطلوبة للمواصفات مطابقة وإذاكانت والنوعية الكمية من السلعة وفحص بمراقبة

 وذلك رميزالر فرع إلى املواد ملف بإرسال املخزن  فرع يقوم ومعاينتها املواد بعدفحص الررقيم: أو الررميز

 تخزينها يفض ى مطابقة غير كانت فإذا ال أم مطابقة املواد تلك رموز  أن من بالتأكد وذلك تخزينها قبل

 في انك سواء بها خاص مكان في وذلك يفهاصنت حسب املواد بتخزين يقوم الخطوة هذه وفي التخزين:

 أوالصناديق. األرفف

 الشراء اقةوبط املخزون بطاقة وفي املخزن  سجل في املواد هذه بتوثيق يقوم املواد التخزين التوثيق: بعد

 اآللي اإلعالم العون  يقوم ثم به، تدخل الذي السعر تخزينها مكان الكمية، حيث من دخولها تاريخ من وذلك

 نم إشرروا الذي واملورد تخزينها مكان السعر دخولها، وتاريخ الكمية حيث من الحاسوب في املواد هذه بإدراج

 إليه , تنتمي الذي الصنف وكذلك عنده
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 وذلك ونمخز  التحليل مقاييس بطاقة تسمى مادة لكل خاصة بطاقة بإنشاء التحليل فرع يقوم التحليل:

 املواد هذه متابعة أجل من وهذا التموين إعادة ومدة اآلمان ومخزون اإلقتصادية الكمية تحديد أجل من

 ومراقبتها.

 قتو  إليها يرجع بها خاص مكان في وتوضع وترتب تجمع إذ الوثائق إستقبال به ويقصد اإلستقبال:

  أرشيف() الحاجة

 بـ :  وذلك السلعة لهذه الطالبة الجهة طرف من الخروج اإلجراءات وتتم الخروج: إجراءات

 كان وإذا مخزن  من الالزمة الكمية السحب عملية وتكون  التخزين فرع إلى وترسله خروج وصل تحرير

 .فقط املوجودة الكمية سحب يتم نقص هناك
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 التموين لوظيفة الداخلية الرقابةنظام  تقييم الرابع: املبحث

باملوضوع، بغية الحصول على النتائج لقد إعتمدنا على أسلوب املقابلة في جمع البيانات الخاصة 

الجيدة في دراسة ميدانية، تعتبر املقابلة إحدى األدوات الررئيسية لجمع املعلومات، وهي تقوم على الحوار 

الشفوي بين الباحث واملبحوث، وتعرف أيضا على أنها محادثة موجهة، إلستخدامها في البحث العلمي، وقد 

قابلة الخخصية مع إطارات املؤسسة حيث قمنا بطرح األسللة التي تخص اعتمدنا في دراستنا هذه على امل

 األنظمة الفرعية التي تخص األنظمة الفرعية لنشاط داخل املؤسسة.

  املؤسسة عدوان الجزائر لكيماوياتب املخزوناتنظام الرقابة الداخلية على  تقييم االول: املطلب

 واملتعلقة باملخازن أسللة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية  : قائمة((III-03رقم الجدول 

 املالحظات  ال  نعم  األسئلة  الرقم 

هل املوجودات في املخازن تحت مسؤولية أمين  1

 خاص 

X   

هل يقوم أمين املخزن باعالم قسم الحسابات  1

باالدخالت و الخراجات بموجب تقارير استالم وتقارير 

 صرف؟

 X  

هل تصرف املواد باملخازن بنلء على أوامر صرف  0

 كتابية؟

X   بواسطة وصل

 خروج 

هل تتبع املؤسسة نظام الجرد املستمر بالنسبة  0

 والتامة الصنع؟التشغيل  والبضائع تحتللمواد 

X   

هل ماسكو سجالت املخازن موظفون مستقلون  5

 املخازن؟عن أمناء 

X   

هلى يجري جرد فعلي دوريا ملطابقة املوجود  1

الفعلي باملخازن مع األرصدة الدفررية بحيث يشمل جميع 

 سنة؟أنواع البضائع مرة على أقل كل 

X   

هل يقوم بالجرد الفعلي موظفون مستقلون عن  1

 املخازن؟أمناء 

X   

هل يشمل نظام املخازن على اعداد تقارير دورية  1

 التجارية؟تقدم لرئيس املصلحة 

X   
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 تعدوان الجزائر لكيماويا باملؤسسةاملشتريات نظام الرقابة الداخلية على  تقييم الثاني:املطلب 

 باملشترياتواملتعلقة أسللة املقابلة لنظام الرقابة الداخلية  : قائمة((III-04رقم الجدول 

 املالحظات ال نعم األسئلة  الرقم

   X باملشرريات؟هل هناك قسم خاص  1

هل هذا القسم مستقل تماما عن قسم  1

 الحسابات؟

 X  

هل يكفل النتظام املحاسبي املتبع وجود طلبات  0

 الشراء؟شراء وأوامر توريد مسلمة عن كل عملية 

X   

هل تعتمد هذه املستندات على رئيس قسم  0

 املشرريات؟

X   

هل كل العمليات الشراء محصورة بقسم  5

 املشرريات؟

X   

   X هل تتم بعض العمليات عن طريق املنقاصات ؟ 1

هل تعتمد أسعار الشراء على مسؤول بقسم  1

 املشرريات؟

X   

   X والفحص؟هل هناك قسم خاص لالستالم  1

 بإعدادكان األمر كذلك هل يقوم هذا القسم  إذا 9

 وارد؟تقارير استالم وفحص عن كل طلب 

X   

   X  األرقام؟هل مثل هذه التقارير مسلسلة  11

هل ترسل صورة من تقارير االستالم وتقرير  11

  وقسم املخازن؟الفحص أىي قسم الحسابات 

X   

هل تطبق البيانات الواردة لكل من الفاتورة  11

 واذن االستالم؟ وأمر التوريد وطلب الشراء

X   

هل تتحقق املؤسسة من صحة الفاتورة من  10

 الصرف؟الناحية الحسابية قبل 

X   

هل يعتمد صرف الفواتير من قبل موظف  10

 مسؤول؟

X   

هل تمسك املؤسسة يومية مستقلة  15

 للمشرريات؟

 X  تسجيل دوري 

هل يعتمد صرف الفواتير من قبل موظف  11

 مسؤول؟

X   
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هل يقوم موظف قسم الحسابات بتسجيل  11

 للمشرريات؟قيد الشراء وفق اليومية املساعدة 

X   

هل تعتمد جميع املردودات من مدير  11

 فحص؟والاملشرريات بناءا على تقرير قسم االستالم 

X   

 

 

 اتعدوان الجزائر لكيماويتحليل نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة  الثالث:املطلب 

باستخدامنا لقوائم األسئلة لنظام الرقابة الداخلية ملختلف وظائف املؤسسة من شراء و تخزين وصوال 

 الى البيع و جدنا املؤسسة تقوم على مايلي :

  الداخلية:نقاط قوة نظام الرقابة  .0

  املؤسسة.و التخزين في  والبيع وجود تنظيم محكم لعمليات الشراء 

  املؤسسة.ارتكاز صالحيات التوقيع على يد املسؤولين في 

  االدارة.تأمين التدفق املنتظم للمواد داخل املؤسسة من طرف 

  املورد.عليها مع  والجودة املتفق والخدمات بالكميةالحصول على السلع 

  االستعمال االيجابي ألنظمة اإلعالم اآللي في تحسين مختلف العمليات مثل املعرفة ما اذا كان الزبون

 ال.يملك ملفا لدى املؤسسة ام 

   وجود تقسيم املهام على مستوى األقسام وهذا التقسيم للمهام يمكن محاسبة املوظفين في حالة

 مهامهم.التقصير في أداء 

 املخزون.ملخزون من خالل املتابعة في كل لحظة التعرف على مستويات الوقاية من حاالت نفاذ ا 

  الكشف على أي ركود أو تراكم في املخزون أو أي اختالف أو استهالك غير عادي وذلك من خالل أنظمة

 املخزون.الرقابة على 

 الداخلية:نقاط الضعف نظام الرقابة  .9

  والبيع.عدم استخدام األلوان املتابينة للوثائق في عملية الشراء 

  الحسابات.عن قسم  وقسم البيععدم استقالل قسم الشراء 

  مفاجئة.عدم وجود عملية الرقابة 
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 خالصة الفصل 

ومنه نستخلص من هذا الجانب التطبيقي حيث توصلنا أن الرقابة على املخزون تقوم على االعتماد على 

 بار كمااالعتوالتي تعد من أساسيات الواجب أخذها بعين  وبطلقة املقاييس وكذا التقاريرالجرد بالدرجة األولى 

  ملؤسسة.ابع التجاري أن التقييم يتم على أساس السعر الوسطي املرجح الذي يتالئم مع الط

وعليه فالتقييم الرقابة الداخلية عنصر أساس ي في تسيير الرشيد للمخزونات ال يمكن االستغناء عنها 

وهذا في حالة ما اذا تم بأسلوب جيد ودقيق و عقالني ومن خالله يتم معرفة قيمة املوجودات املخزنة أي 

 التقييم الخاص في حالة اعادةالوقوف على الوضع القيمي للمخزونات مما يسمح لفرع الشراء وفرع التحليل ب

   سنة.شراء و يسمح لدائرة التموين بتقدير الجدول املالي لكل 
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حول موضوع مذكرتنا تقييم الرقابة  فيها تجولنا التي الجزائر، ملؤسسة عدوانا في امليدانية الجولة بعد     

 .الداخلية لوظيفة التموين

وجدنا أنفسنا نقف عند ابرز النتائج التي وصلنا اليها والتي تمثل االجابة عن التساؤالت التي طرحناها  

 التقارير وكذا االولى بالدرجة الجرد على االعتماد على يقوم االحسن املخزون على الرقابة واقع، عموما في املقدمة

 . االعتبار بعين اخذها الواجب اساسيات من تعد والتي املقاييس وبطاقة

 ملؤسسة. التجاري  الطابع مع يتالئم الذي املرجح الوسطي السعر اساس على يتم التقييم ان كما

 في هذا وه عن استغناء اليمكن للمخزونات الرشيد التسيير في اساس ي عنصر الرقابة فالتقييم وعليه

 املوجودات.  قيمة معرفة يتم هما خالل ومن وعقالني ودقيق جيد باسلوب تم اذا ما حالة

 كانت نهاأف هذهنا مذكرت وبخصوصملؤسسة با معاش لواقع جيدة ا نظرةاعطتن قد الدراسة هذه اما

  .مبذول  واحد مجهود نتيجة

 حةمصل وخصوصا التموين بدائرة العاملين املوظفين طرف من الجيد واالستقبال الحسنة واملعاملة

وا ستطاعا ما بكل ،نال ومساعدتهم للمعلومات هم تقديم من عمالهانا علي يبخل لم التي املخزون وتسيير الشراء

 الرربص رةفر خاللنا مذكرت طريقنا ل رسمت التي واملتعددة الكثيرةتنا اسئال علىنا ل صدرهم واتساع تقديمه

 . هناكنها قضي التي

 ان مرباال  املعنيين منا مننتا ، كماطريقهم تض ئ ومنارة لطالب سندا هذنا جهد نتائج تكون  اننتمنا و 

 مااقررحناه. بالحساب ياخذو

 نتائج الدراسة: 

نظام الرقابةالداخلية هو مجموعة الضمانات التي تساعد املؤسسة من أجل تحقيق الهدق املتعلق 

 بضمان الحماية واإلبقاء على األصول ونوعية املعلومات.

يمكن إستغناء عنه وهذا في حالة ما إدى تقيم الرقابة عنصر أساس ي في تسيير الرشيد في للمخزونات ال 

 .تم بأسلوب جيد ودقيق وعقالني، ومن خالله يتم معرفة قيم املوجودات

 : اختبار صحة الفرضيات

من العناصر الضرورية الواجب توفرها في النظام التخزين  املخزون علىعملية الرقابة الفرضية األولى: 

السوق وتفادي الوقع في  للمواد داخل املؤسسة، وهذا من أجل الحفاظ على املركز املالي ومكانة املؤسسة في

 القدرة على السيطرة على التكاليف اإلنتاج وعدم القدرة على معرفة وانعدامعدم التحكم في الوظيفة اإلنتاجية 

 .قص أو زيادة في كميات املواد املخزنةالن

 

التقييم املوجودات يشمل إستقصاء، الخرائط، التدفق، التقرير، فحص النظام الفرضية الثانية: 

 .املحاسبي، املحادثة، مخطط سير الوثائق، أما األساليب الرقابة املستخدمة تتمثل في الجرد، التقارير

 آفاق البحث: 

دراستنا لهذا املوضوع، طرحا يتعلق بعملية التقييم التي يقوم بها نظام الرقابة لقد تناولنا من خالل 

لوظيفة التموين والتي أصبحت ضرورية للمؤسسات، فمن خاللها يمكن زيادة الثقة واملصدقية  الداخلية

 ، لذا نقررح ما يلي:للمؤسسة
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 على أي أساس يتم تقييم نظاما لرقابة الداخلية لوظيفة التموين؟

 هي أنجع األساليب والوسائل املنتهجة في تقييم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموين؟ما 

 ن؟أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة املراجع:

 الكتب: 

  ابراهيم سالم محمد غراب املشرريات وحسابات املخازن كأداة للرقابة على املستلزمات السلعية

 .1111عضو جمعية املحاسبيين املصرية سنة 

  املخزون والرقابة على سلمان، تخطيطمجيد النجار، حميد خير هللا  حسين، صباحجاسم ناصر ،
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 :امللخص

لذي والدور ا ،لى التعرف على أهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التموينهدفت هذه الدراسة إ

تم إجراء مقابلة مع عدة موظفين داخل املؤسسة من مسؤلين اإلدارة املالية و  املؤسسة، حيثتؤديه داخل 

مسؤلين املخازن من أجل تحديد درجة ثأثير كل من مهام وظيفة التموين ومكانتها داخل املؤسسة و أهمية نظام 

 ة، و الداخليرقابة األهداف التي يحققها تقييم نظام ال الداخلية، و الرقابة الداخلية و طرق و أساليب الرقابة 

 الداخلية.نقاط القوة ونقاط ضعف نظام الرقابة 

 االقتصادية. الداخلية، املؤسسةالرقابة  التموين، املفتاحية: وظيفةالكلمات 

Abstract :  

This study aimed to identify the importance of assessing the internal control system of the 

catering function and the role it plays within the organization, where an interview was conducted 

with several employees within the organization from the financial management and warehouse 

officials in order to determine the degree of the impact of each of the catering function and its 

location within the organization and its importance the control system Internal, methods and 

methods of internal control, goals achieved through an evaluation of the internal control system, 

and the strengths and weaknesses of the internal control system. 

 Key words: catering, internal control, economic establishment. 

 

 

 

 


