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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

ا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في هذا، ولم نكن لنصل إليه الحمد هلل الذي رزقن

 لوال فضل هللا علينا أما بعد:

أهدي هذا العمل المتواضع الذي يعتبر مجهود دراسي إلى من قال فيها الرسول 

عليه الصالة والسالم " الجنة تحت أقدام األمهات "إلى رمز الحب والحنان 

من أجل رعايتنا وتربيتنا أطال هللا في عمرها.والدتي التي سهرت وأفنت شبابها   

 إلى روح والدي الطاهرة رحمه هللا وجعل مثواه الجنة.

إلى اخوتي الذين كانوا نعم السند وإلى زوجة أخي مع تمنياتي لهم بالنجاح في 

 حياتهم.

إلى زميلتي في العمل وصديقتي منصور وهيبة متمنية لها التوفيق في الحياة 

 المهنية.

مي.جميع صديقاتي جميعا دون استثناء، الذي ذكرهم قلبي ولم يذكرهم قلإلى   

 إلى كل من ساعدني في هذا العمل.
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 إلى من طالت و حلمت أن تبصر نجاحي و التفوق الدائم و المتواصل

 في حياتي .

دربي لبي و يضيءإلى من الزلت أسمع صوتها يذغذغ مشاعري ويحن إلى ق  

   إليك أمي .......... أمي ............. أمي      

إلى أبي الكريم الذي علمني وكان لي عونا في مشواري ـ أهدي هذه الثمرة التي 

 ال تضاهي شيئا من جميلك 

إلى إخوتي الذين كانو نعم السند مع تمنياتي لهم بالنجاح في مسارهم المهني  

اة جدتي أطال هللا في عمرها .وإلى قدوتي في هذه الحي  

إلى كل األهل واألقارب الذين لم يبخلوا علي في أي شيئ وإلى الكتاكيت أنفال 

 ومحمد.

 وإلى صديقتي في العمل قادة سليمة .

 و إلى كل اساتذة الذين رافقوني في مشواري دراسي .

الء و إلى كل من أسهم بجهده و عمله و دعاءه إلتمام هذه المذكرة إلى كل الزم

الزميالت التي و سعهم قلبي و لم تسعهم صفحتي إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل 

 المتواضع .
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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الواجب ووفقنا في الحمد هلل الّذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء 

 انجاز هذا العمل.

نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على 

 انجاز هذا العمل.

نتقدم بالشكر الجزيل الجزيل لألستاذة "ابراهمي سعاد"على قبولها تأطيرنا كما ال 

وتوجيهاتها القيمة. ننسى األستاذة"بن عمارة دليلة" التي لم تبخل علينا بنصائحها  

الشكر الكبير لألستاذ "بلمومن احمد" الذي ساعدنا في انجاز هذا العمل المتواضع، 

 ووجهنا بنصائحه، وبهرنا بتواضعه حفظه هللا، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

.كما نتقدم بالشكر إلى الموظفين في مؤسسة المخازن العامة محل الدراسة  
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لشكر والعرفانجميل ا  
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 مقدمة عامة:

تماما متزايدا بالرقابة الداخلية من الشركات ،و المؤسسات يشهد العالم اليوم اه

في الدول المتقدمة و لقد اسهم كبر المشروعات ،و تعقد عملياتها في وضع أنظمة 

الرقابة تعمل على تشكيل درع واقي لحماية المؤسسة من المخاطر المحدقة بها ،و مما 

ة الداخلية في المؤسسة ،و ال شك فيه فإن اإلدارة هي مسؤولة عن وضع أنظمة الرقاب

ذلك بهدف المحافظة على موجودات المؤسسة ،و يقع على عاتق اإلدارة تزويد مختلف 

األقسام بالمعلومات ،و أنظمة الرقابة التي يجب اتباعها ، والتقيد  بها ،و من ثم االطالع 

ومن على تقارير األداء كما يجري على أرض الواقع ،وذلك بغية المساءلة والتطوير ،

 أهم أنظمة الرقابة الداخليةنظام الرقابة الداخليةللمخزون.

الرقابة الداخلية للمخزون تعتبر وظيفة تسعى للتخطيط للمخزون بهدف تنظيم 

حركتها والمحافظة عليه ،وضبط تدفق المواد من ،و إلى المخازن بالكمية المطلوبة 

،والتحقق من  ،وتسعى الرقابة على المخزون إلى تطبيق الخطط  الموضوعة

االجراءات المتبعة في جميع المراحل منذ دخول المخزون حتى خروجه ،واكتشاف 

القصور ،و معرفة األخطاء ،و االنحرافات المرتكبة أثناء اإلنجاز ،و من ثم العمل على 

تحديد أسبابها ،ووضع الحلول لتفاديها مستقبال ،وتتم هذه األخيرة خالل الفحص 

المستمرة وجمع المعلومات لقياس ،و تدقيق جميع العمليات والتفتيش ،والمتابعة 

التخزينية بأوقات مختلفة، وتجدر اإلشارة هنا إال أن الرقابة على مخزون تشتمل على 

أو اختيار الطرق، واألساليب الالزمة للتأكد من  جميع األنشطة التي تتعلق بتصميم،

جات المطلوبة من المواد، سالمة التصرفات، واإلجراءات الخاصة بتوفير االحتيا

 وتخزينها، والمحافظة عليها حتى وقت الحاجة إليها.

 اإلشكالية الرئيسية:

 بناءا على ما سبق لقد حاولنا صياغة اإلشكالية الرئيسية لموضوعنا كما يلي:

ما هو الدور الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية في تسيير المخزونات بمؤسسة 

 ؟Magmosم     المخازن العامة بمستغان

 الفرعية: األسئلة

وللوصول إلى عمق اإلشكالية سيتم طرح عدة تساؤالت ستكون محل اهتمامنا في 

 هذا العمل المتواضع أهمها:

 ما هي العناصر التي يتم على أساسها تقييم درجة فعالية نظام الرقابة الداخلية؟ .1

 م تسيير المخزون؟ماذا نعني بتسيير المخزون؟ وما هي أساليب المتبعة في تقيي .2

 فيما تتمثل الرقابة على المخزونات؟ .3

 كيف يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون؟ .4

 فرضيات البحث:
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على أثر التساؤالت نقترح هذه فرضيات التي سنحاول اختبارها من خالل هذا 

 البحث:

يقصد بنظام الرقابة الداخلية للمخزون مجموعة من الوسائل، واإلجراءات  -

عة داخل المؤسسة بهدف المحافظة على المخزونات، وعلى المركز المالي المتب

 للمؤسسة.

يساعد نظام الرقابة الداخلية الفعال على ضمان تحقيق األهداف المسطرة في  -

 المؤسسة كما يعين اإلدارة في اتخاذ قراراتها.

 أهمية البحث:

يث تكتسب هذه تبرز أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نتناوله بالدراسة ح

الدراسة أهمية خاصة ألنها ترتكز على موضوع داخل مؤسسة المخازن العامة، وهو 

تقييم الرقابة الداخلية على المخزون باعتبارها عملية فعالة تساهم بشكل كبير في تقييم 

 األداء، وكشف االنحرافات، واألخطاء، ومحاولة تصحيحها.

 أهداف البحث:

عرف على مدى فعالية الرقابة الداخلية على المخزون، يهدف البحث أساسا إلى الت

ومدى االلتزام بتنفيذ اإلجراءات، والقواعد حسب ما هو مخطط، وتحديد نقاط الضعف 

 التي تؤثر على أداء المؤسسة، ويمكن صياغة أهم االهداف كاآلتي:

 التعرف على طبيعة الرقابة الداخلية للمخزون. -

 لية للمخزون في مؤسسة المخازن العامة.الوقوف على واقع الرقابة الداخ -

التعرف على القواعد، واإلجراءات السليمة الواجب اتباعها للحفاظ على  -

 المخزون.

 مبررات اختيار الموضوع:

 يمكن تلخيص األسباب التي دفعتنا للخوض في هذا الموضوع كاآلتي:

 أسباب ذاتية:

 ير "تعلق الموضوع بمجال دراستنا "التدقيق ومراقبة التسي -

 التعرف على المحيط المهني واالستعداد لتحمل مسؤولية العمل مستقبال. -

 قلة البحوث التي تتناول الموضوع كان دافعا مشجعا الختياره. -
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 أسباب موضوعية:

 ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية في المؤسسات لما له من أهمية بالغة. -

 عالية نشاطها.حاجة المؤسسات إلى رقابة مخزوناتها من أجل تحسين ف -

 دراسات سابقة:

فلة جعدي وياسمين سنوسي _تقييم نظام الرقابة الداخلية في إدارة مخزونات 

مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم مالية ومحاسبة _جامعة محمد بوضياف مسيلة، 

 .2017سنة

_تناولت هذه الدراسة أهمية الدور إيجابي الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية لتحسين 

إدارة المخزونات في المؤسسة، ومساعدتها على تحقيق األهداف المسطرة، وقد 

 توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها:

يضطلع نظام الرقابة الداخلية من خالل مجموعة من القوانين الداخلية،  -

واإلجراءات، وتوصيات إدارية، وطرق العمل إلى رفع مستوى حوكمة 

 المؤسسات.

داخلية دورا هاما في إدارة مخزون المؤسسة مهما كان حجمها، تؤدي الرقابة ال -

 ونوع نشاطها.

تمكن فعالية الرقابة الداخلية بالمؤسسة من البقاء، واالستمرارية في النشاط،  -

النظام المطبق مع  يتوفق أساسا هذه المساهمة على مدى وضوح، ومرونة

 .أهداف المؤسسة

مخزونات مذكرة لنيل شهادة ماستر في دور الرقابة في تسيير ال–بوعكاز عامر  -

 .2016العلوم االقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

تناولت هذه الدراسة ابراز الدور المهم الذي تلعبه إدارة المخزون على مستوى 

المؤسسة في تسيير مخزوناتها، ورقابته، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج 

 منها:

تكامل بين كل المصالح لتفعيل المتطلبات من المؤسسة تعمل على نظام م -

 المخزون.

عملية الجرد في المؤسسة تعمل على كل دورة ثانوية، ووفق األنظمة المعمول  -

 بها.

الرقابة الدائمة للمخزون تسمح للمؤسسة بتخفيض التكاليف المتعلقة بعملية  -

ذا ما التخزين ألدنى حد، ومعرفة السلع المتحركة ذات القيمة المرتفعة، وه

 يحققه طريقة باريتو لمعرفة درجة الرقابة.
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 المنهج المتبع:

لمعالجة اشكالية البحث، وإلنجاز هذا العمل تم االعتماد على المنهج الوصفي 

لكل من الجانب النظري والتطبيقي، وذلك من أجل وصف عملية تقييم الرقابة الداخلية 

 في تسيير المخزون، وتطبيقها على الواقع.

 لدراسة:حدود ا

 تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري، وجانب تطبيقي، وقد تمثلت الدراسة في:

 9/03/2020إلى  9/2/2020_ الحدود الزمانية: تمت الدراسة في 

 Magmas_ الحدود المكانية: تمت الدراسة موضوعنا في مؤسسة المخازن العامة 

 بمستغانم

 صعوبات الدراسة:

 ي اعدادنا لهذه الدراسة، ومن بينها نذكر:لقد واجهتنا صعوبات، ومشاكل ف

 صعوبة الحصول على المعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية. -

 قلة المراجع الحديثة التي تعالج موضوع الرقابة الداخلية للمخزون. -

 .covid 19صعوبة الحصول على المراجع في ظل انتشار وباء كورونا  -

 تقسيمات الدراسة:

حث، وتحقيقا ألهدافه فإن الخطة المعتمدة سنعالجها من أجل تجسيد موضوع الب

 في ثالثة فصول كالتالي:

بعنوان اإلطار النظري لتقييم نظام الرقابة الداخلية يهدف إلى إعطاء  الفصل األول:

صورة واضحة حول نظام الرقابة الداخلية من مفهوم، وأهداف، ومقومات باإلضافة 

 إلى وسائل التقييم.

نوان اإلطار النظري لتسيير المخزونات تم التطرق في هذا الفصل بعالفصل الثاني: 

إلى ماهية المخزونات بصفة عامة، ومفاهيم حول تسيير المخزون باإلضافة إلى 

الرقابة على المخزونات، وكذلك تطرقنا إلى أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تسيير 

 المخزون.

دانية لمؤسسة المخازن العامة بمستغانم، أي تم تخصيصه للدراسة المي الفصل الثالث:

استعرضنا كيفية تقييم نظام الرقابة الداخلية في تسيير المخزون لمؤسسة المخازن 

 MAGMOS العامة بمستغانم



 

   
 

 

 

 

 

 نظام الرقابة الداخلية. ماهية :01المبحث 

 نظام الرقابة الداخلية. ، إجراءات، ومحددات: مقومات02المبحث 

 ييم نظام الرقابة الداخلية.تق:03المبحث 
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 الفصل األول: اإلطار النظري لتقييم نظام الرقابة الداخلية.

 تمهيد:

ة زيادوتطور مفهوم الرقابة تطورا كبيرا نتيجة لتطور حجم المشروعاتاالقتصادية، 

لتقيد ، وااالهتمام بنظام الرقابة الداخلية، وذلك لضمان حسن سير العمل في المؤسسة

 وارد،مالموضوعة باإلضافة إلى تحقيق الكفاءة، والفاعلية في استخدام بالسياسات 

لقيام ابغي وأصول المؤسسة، وتعتبر الرقابة بمثابة وظيفة دائمة، ومستمرة، وعملية ين

بها في جميع مراحل انجاز العمل واألهداف الموضوعة، ومن أجل تقييم صورة 

المبحث  ذا الفصل ثالث مباحث وهي:واضحة عن نظام الرقابة الداخلية، تناولنا في ه

 ماهية نظام الرقابة الداخلية.األول: 

 : مقومات، وإجراءات، ومحددات نظام الرقابة الداخلية.المبحث الثاني 

 : تقييم نظام الرقابة الداخلية.المبحث الثالث
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 المبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية

 ها وهذابض لليم للرقابة فهو بمثابة القلب النايجب على إدارة أي مؤسسة إقامة نظام س

ول ما سنعرفه في هذا المبحث، والذي يتضمن ثالثة مطالب حيث تطرق المطلب األ

ناول قد تإلى مفهوم نظام الرقابة الداخلية وتطوره التاريخي. أما المطلب الثاني ف

، لوسائلمكونات، وأهداف نظام الرقابة الداخلية، في حين خصص المطلب الثالث 

 وأنواع نظام الرقابة داخلية.

 المطلب االول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية، وتطوره التاريخي:

 أوال: تعريف نظام الرقابة الداخلية.

 من بين أهم التعريفات لنظام الرقابة الداخليةنجد:

اييس الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية، ووسائل التنسيق، والمق»التعريف األول: 

المتبعة في المشروع بهدف حماية أصولها، وضبط، ومراجعة البيانات المحاسبية، 

والتأكد من دقتها، ومدى االعتماد عليها، وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات 

 .1اإلدارية الموضوعة "

الرقابة الداخلية هي مجموعة المقاييس، والطرق التي تتبناهاالمنشأة التعريف الثاني: "

بقصد حماية أصولها من نقدية، وغيرها، وضمان الدقة الحسابية لما هو مقيد بالدفاتر، 

 .2والسجالت "

هي وسيلة تنظيمية تسير بها مراجعة عمل كل موظف بواسطة التعريف الثالث: "

موظف آخر وبواسطة وسائل أخرى لغرض التحقق من صحة األرقام، والقيود في 

ه احتمال منع األخطاء، والغش، وسرعة اكتشافها عند الدفاتر األمر الذي يترتب علي

 .3الحدوث "

                                                             
، ص  2012، دار وائل للنشر و التوزيع، االردن، عمان،  1، الطبعة التدقيق و الرقابة في البنوك"هللا، " _خالد أمين عبد1

192 

Lionell ET Gerarde ; Audit Control, Interne : Aspect Financiers, Opération et stratege ,04-

édition Dalloz, paris, 1992, P35  2 
   70، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية  اقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"المراجعة و مر»_محمد بوتين 3
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يعتبر نظام الرقابة الداخلية من النظم الرئيسية والهامة التي يعتمد التعريف الرابع: "

عليها المراجع الخارجي في مجال تحديد الخطوات األساسية لبرنامج مراجعته، وتحديد 

 .1نطاق عمله "

يصممها، وينفذها، ويحافظ عليها المكلفون الحكومة،  هو اليةالتعريف الخامس: "

واإلدارة، وموظفون آخرون، لتوفير تأكيد معقول عن تحقيق أهداف المنشأة، فيما 

 . 2يتعلق بموثوقية التقرير المالي، وكفاءة مالية للعمليات " 

، سةلمؤسا: "هي عمليات تتأثر بمجلس اإلدارة، واألفراد اآلخرين في التعريف السادس

 وتصميمها لتعطي تأكيدا معقوال حول تحقيق المؤسسة ألهدافها.

 يث أنهاحها، لمما سبق يمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة بمثابة مصفاة 

ى ل إلتتبع فيها جميع الضوابط، واإلرشادات لتحقيق المثالية في االداء، والوصو

 األهداف المسطرة.

 نظام الرقابة الداخلية.ثانيا: التطور التاريخي ل

 يمكن حصر مراحل تطور عمليات الرقابة في:

رحلة هو ميالدي، كان الشكل السائد في هذه الم 1500قبل سنة    "المرحلة االولى: 

كانت س فالمؤسسات الفردية حيث اهتم أصحابها بحماية النقدية من التالعب، واالختال

ارج خليس هناك من يراقب العمل من الوظيفة الرقابية الداخلية تتحقق داخليا، و

ا مالمشروع، ثم امتدت لتشمل بعض األصول من أهمها المخزون، وحيث كانت هناك 

 يعرف بالرقابة الشخصية.

حجم  ، تميزت هذه المرحلة بتوسع1750إلى سنة  1500من سنة   المرحلة الثانية: 

ما صاحبه من المؤسسات، وكبر حجم عملياتها، نتيجة لظهور الثورة الصناعية 

يث حانفصال ملكية اإلدارة، حيث اتسع استخدام الرقابة لتشمل النشاط الصناعي 

 ظهرت تغيرات جوهرية في اتجاهات الرقابة وأدواتها، وفي هذه المرحلة أطلق

 المحاسبون على نظام الرقابة الداخلية اصطالح الضبط الداخلي.

                                                             
  139، ص 2002،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، " الرقابة والمراجعة الداخلية»_عبد الفتاح محمد صحن وآخرون 1
 2" ص  م المنشأةتحديد مخاطر التعريف الجوهري وتقديرها من خالل فه( "315معيار المراجعة )_2
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ما بعد ذلك، وتميزت هذه المرحلة  إلى 1750وتتمثل في الفترة     المرحلة الثالثة:

بظهور تغيرات اقتصادية هامة، وانتقلت اإلدارة من أفراد إلى مهنيين وأصبح أصحاب 

رأس المال غائبون عن اإلدارة، وبالتالي انصب اهتمامهم في المحافظة على رأس 

المال، وتنميته، وظهرت مهنة المراجعة كرقابة خارجية محايدة، واعتراف بالرقابة 

 .1لداخلية كنظام ضروري ألي تنظيم محاسبي "ا

 المطلب الثاني: مكونات، وأهداف نظام الرقابة الداخلية.

 أوال: مكونات نظام الرقابة الداخلية.

بد السية "يتطلب تصميم، وتنفيذ أي نظام للرقابة الداخلية، مراعاة خمس مكونات أسا

                       لي:    ما يمثل هذه المكونات فيمن االهتمام بها لضمان تحقيق األهداف الرقابية، وتت

ألخرى، نات اتعتبر البيئة الرقابية األرضية التي تقوم عليها المكوالبيئة الرقابية: 

 وأساس تحقيق نظام رقابي فعال وهي تتكون من:

_عوامل لها صلة مباشرة باإلدارة: تتمثل في مدى نزاهة العاملين بالمستويات 

 .        2لمختلفة، والقيم األخالقية السائدة لدى العاملين، واإلدارة. "اإلدارية ا

_عوامل لهاصلة بتنظيم المؤسسة:تتمثل في الهيكل التنظيمي الكفء، ومدى 

تحديد السلطات، والمسؤوليات، وسياسات األفراد، وممارساتهم المختلفة، ومدى 

 .3االلتزام بسياسات المؤسسة"

 )لها ض أي منشأة للعديد من المخاطر عند مزاولتها ألعماتتعر "تقييم المخاطر :

مخاطر ه المخاطر تشغيلية و قانونية ......الخ ( إذ البد لها من تحديد ، وتحليل هذ

فيما  خاطر،ومحاولة تخفيف حدة تأثرها إلى مستويات مقبولة ، ويمكن ذكر أهم هذه الم

 يأتي :            

                                                             
 ، مرجع سابق ذكره، ص671- محمد سمير دهيوب مجلة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق لجنة1

ة ، مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تجسيد األمثل لحوكمة الشركات في ظل بيئة دولية دراسة إحصائي_شمالل نجاة، 2

والعلوم التجارية،تخصص التدقيق والنظام المحاسبي المالي، مذكرة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

 .87و86،ص2016
3, Eyrolles,Paris ,2007,P54Audit InterneElisabeth Bertin,    
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من خالل معرفة العالقة بين احتياجات البنك من _مخاطر السيولة، والتي تتحدد 

السيولة لمقابلة مسحوبات الودائع ،و تمويل الزيادة في القروض ، ومخاطر متعلقة 

 . 1باالئتمان مثل فقدان كل ،أو جزء من الفوائد المستحقة، أو أصل الدين"

ي د التتتمثل أنشطة الرقابة في السياسات، واإلجراءات، والقواع"أنشطة الرقابة: 

ذه تتمثل هة، وتعمل على تحقيق الرقابة الداخلية بطريقة مالئمة، وإدارة المخاطر بفعالي

 األنشطة في:

 ر قاريأنشطة الرقابة المالية على إعداد التقارير: وتهدف إلى إعداد ت

 مالية، يمكن االعتماد عليها.

  أنشطة الرقابة على التشغيل: وهي تهتم بمراقبة تشغيل عمليات

 سة.المؤس

 ي نين التلقواأنشطة الرقابة على االلتزام: وتهدف إلى التأكد من االلتزام با

 تطبق في المؤسسة.  

 تحقيقيهدف هذا العنصر إلى تحديد المعلومات المالئمة لالمعلومات واالتصاالت: 

رية إلدااأهداف المؤسسة، أو الحصول عليها، وتشغيلها، وتوصيلها لمختلف المستويات 

 إعدادوعن طريق قنوات مفتوحة لالتصاالت تسمح بتدقيق تلك المعلومات، بالمؤسسة، 

 التقارير المالية.

ويقصد بها المتابعة المستمرة، والتقييم الدوري لمختلف أجزاء، ومكونات لمتابعة: ا

هيكل الرقابة الداخلية، وذلك للتحقق من فعالية، وكفاءة هذا النظام. ألن اإلجراءات التي 

سة في كل أنواع أنشطتها قد تصبح غير كافية، أو ال تصلح للتطبيق من تطبقها المؤس

 .2فترة إلى أخرى"

                                                             
1édition Dalloz, Paris, 1994, P36, L’audit ET Control Interne, Colline ET Valin 

 Dov OGIEN, Comptabilité et audit bancaires, Dunod ,2- Edition, paris, 2008, P3752 
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 نظام الرقابة الداخلية. (: مكونات1-1الشكل رقم)

 

 المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على ما سبق ذكره .

 ثانيا: أهداف الرقابة الداخلية.

اعدتها في ضمان أن األداء يتم وفقا "الهدف األول للرقابة هو خدمة اإلدارة، ومس

 . 1للخطط الموضوعة ولكن هناك عدة أهداف جانبية أخرى هي"

 ر._"حماية أصول المنشأة من االختالس، والتالعب مع المحافظة على حقوق الغي

ت، ياسا_التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتى يمكن االعتماد عليها في رسم الس

 والقرارات اإلدارية.

 فع مستوى الكفاية اإلنتاجية._ر

 _تشجيع االلتزام بالسياسات، والقرارات اإلدارية.

 _تحديد مراحل التنفيذ، ومتابعة التقدم.

 .2_تحقيق التعاون بين الوحدات، واألقسام التي تشارك في التنفيذ "

                                                             
، دار مسيرة للنشر وتوزيع  و طباعة، عمان 1، طبعة " علم تدقيق حسابات النظري_رأفت سالمة محمود واخرون،"1

 155، ص 2011،
 229ص  1999، دار وائل للنشر، عمان، 1،طبعة "علم تدقيق حسابات ناحية النظرية"خالد أمين عبد هللا،_2
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 المطلب الثالث: وسائل، وأنواع نظام الرقابة الداخلية.

 لداخلية.أوال: وسائل نظام الرقابة ا

من خالل التعريفات السابقة لنظام الرقابة الداخلية، يتضح بأن هذا األخير يعتمد على 

 الوسائل اآلتية بغية تحقيق أهدافه:

 أ _ الخطة التنظيمية.         ب _ الطرق واإلجراءات.        ج _ المقاييس المختلفة

جود خطة تنظيمية أجمعت التعريفات السابقة على ضرورة والخطة التنظيمية: "

تستجيب في جميع األحوال إلى القرارات التي تتخذ، إذ تبنى هذه الخطة على ضوء 

تحديد األهداف المستوحاة منها، وعلى االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل، وتشير 

في األخير إلى أن العناصر األساسية التي يجب أن تكون في الخطة التنظيمية هي 

 كاآلتي:

 داف الدائمة للمؤسسة.تحديد األه -

 تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى كل نشاط. -

 تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ومختلف أجزائه. -

تعتبر الطرق، واإلجراءات من بين أهم الوسائل التي تعمل على لطرق واإلجراءات: اب

تحقيق األهداف المرجوة من نظام الرقابة الداخلية بإحكام، وفهم، وتطبيق هاتين 

لوسيلتين يساعد على حماية أصول العمل بكفاءة .......إلخ. إذ تشمل الطرق على ا

طريقة االستغالل، اإلنتاج، التسويق تأدية الخدمات، وكل ما يخص إدارة المؤسسة، 

كما قد تعمل المؤسسة على سن إجراءات من شأنها أن توضح بعض النقاط الغامضة، 

المؤسسة، وتمكين نظام الرقابة الداخلية من أو تغيير إجراء معين بغية تحسين أداء 

 تحقيق أهدافه المرسومة.

تستعمل المقاييس المختلفة داخل المؤسسة لتمكين نظام ج _ المقاييس المختلفة: 

الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافه المرسومة. في ظل إدارة تعمل على اتجاهه من خالل 

 قياس العناصر التالية:

 علومات.         _ درجة مصداقية الم
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 _ مقدار النوعية الحاصل من العمليات الفعلية.       

_ احترام الوقت المخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة، أو لعودة المعلومات المطابقة 

 "1. 

 ثانيا: أنواع نظام الرقابة الداخلية.

 ينقسم نظام الرقابة الداخلية إلى ثالثة أقسام، وهي:

ز وفقا نجاتعرف الرقابة اإلدارية على أنها مراجعة، وتدقيق اإلوالرقابة اإلدارية: "

من  للخطط الموضوعة، ويشمل تخطيط التنظيم اإلداري في المشروع، وما يرتبط به

سائل لى ووسائل، ومقاييس لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية باالعتماد ع

ة، استخدام الخرائط، متعددة مثل: الموازنات التقديرية، الكشوف اإلحصائي

 والرسومات...... الخ

 لمفهوم يريةمن خالل ما تقدم نستطيع القول بأن مفهوم الرقابة اإلدارية هو مرحلة تطو

 الرقابة المالية التقليدية.

ل ة، ويمثلماليهو نظام الرقابة المحاسبية، والذي يهتم بالعمليات االرقابة المحاسبية: 

موارد، ى الجراءات المحاسبية، والمالية، والمحافظة علذلك االلتزام بالسياسات، واإل

، سائلووالممتلكات فالرقابة المحاسبية تشمل على تخطيط التنظيم اإلداري، وجميع 

باع ، اتومقاييس التنسيق، واإلجراءات، ومن وسائل هذا النوع: نظام القيد المزدوج

ل قيق الداخلي وفصنظام المصادقات، اعتماد قيود التسوية، واتباع نظام التد

 الواجبات.... الخ.

عرف الضبط الداخلي بعدة تعاريف جميعها كانت تصب في أنه يشمل :الداخليالضبط 

في المشروع، وما يرتبط بها من وسائل، ومقاييس تستخدم للحفاظ  الخطة التنظيمية

على الموجودات من االختالس، و الضياع، والتزوير، ويعتمد في تحقيق ذلك على 

 .2اقبة الذاتية للعمل " المر

 (: أنواع نظام الرقابة الداخلية.2-1الشكل رقم)

                                                             
،ديوان مراجعة و تدقيق الحسابات ايطار النظري و ممارسات تطبيقية "" طواهر و مسعود صديقي _محمد تهامي1

 88_86،ص  2003مطبوعات جامعية ،بن عكنون ،جزائر 
  193و  192، مرجع سبق ذكره ص "علم تدقيق حسابات ناحية النظرية"خالد أمين عبد هللا،_       2
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 المصدر: من اعداد الطالبتين اعتمادا على ما سبق ذكره.
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 المبحث الثاني:مقومات، إجراءات، ومحددات نظام الرقابة الداخلية.

ظام نات مقسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، حيث تطرقنا في المطلب األول إلى مقو

 ية، أماداخلالرقابة الداخلية، في حين تناول المطلب الثاني اجراءات نظام الرقابة ال

 المطلب الثالث محددات نظام الرقابة الداخلية.

 المطلب األول: مقومات نظام الرقابة الداخلية.

نبغي تي ي"يقصد بالمقومات في أي نظام للرقابة الداخلية مجموعة القواعد العامة ال

مريكي ن األفرها كحد أدنى لقيام نظام سليم فعال للرقابة، وقد حدد مجمع المحاسبيتوا

 ي:المقومات الرئيسية الواجب توافرها في أي نظام للرقابة الداخلية فيما يل

 ضحا الخطة التنظيمية: توفر تقسيما سليما للمسؤوليات الوظيفية، وتحديدا وا

ضا تفوياشى مع السياسات اإلدارية، وللمسؤوليات في حدود هذا التقسيم، بما يتم

 واضحا للسلطة في إطار هذه المسؤوليات.

 قات.على األصول، واإليرادات، والنف نظام محاسبي سليم: يكفل تحقيق الرقابة 

 -عتماد مة الاتباع أساليب سليمة للعمل في كل إدارة بما يكفل اتخاذ الخطوات الالز

سالمة  د منوالمحافظة على األصول، والتأك العمليات ذات القيم المالية، وتسجيلها،

رد وم فالعمليات، ويتم ذلك عن طريق تقسيم الواجبات، والمسؤوليات، بحيث ال يق

 واحد بعملية من أولها آلخرها.

  أن يتوافر لدى المنشأة مجموعة من العاملين تتناسب كفاءاتهم مع المسؤوليات

 .1الملقاة على عاتقهم داخل نطاق مسؤولياتهم "

 المطلب الثاني: إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

 ن تحقيقمبد "أوردنا فيما سبق المقومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية السليم، وال

 اإلجراءات التالية لتحقيق تلك المقومات، والمتمثلة فيما يلي:

 اءات عامةاجر-جاجراءات محاسبية           -باجراءات تنظيمية وإدارية           -أ

 نقدم شكل تفصيلي يوضح كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

 (: إجراءات نظام الرقابة الداخلية.1-1الجدول رقم )

 اجراءات عامة اجراءات محاسبية جراءات تنظيمية وإداريةا

                                                             
،دار كنوز المعرفة للنشر 1، طبعة دراسة معمقة في تدقيق حسابات"" _ محمد فضل مسعد و خالد راغب خطيب ،1

 19ص  2009والتوزيع،عمان،
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  تحديد اختصاصات

اإلدارات، واألقسام 
 المختلفة.

  توزيع الواجبات بين

 الموظفين.

 يات توزيع المسؤول

 بشكل واضح.

 .تقسيم العمل 

  اعطاء تعليمات

 صريحة

  اجراء حركة

 تنقالت بين العاملين

  ايجاد روتين معين

يتضمن خطوات 

 كل عملية.

  التسجيل الفوري

 للعمليات.

  التأكد من صحة

 المستندات.

  عدم اشتراك أي

موظف في مراجعة 
 أي عمل قام به.

  استخدام اآلالت

 المحاسبية.

  استخدام وسائل

ازن المحاسبي التو
 الدوري .

  اجراء مطابقات

دورية بين الكشوف 

الواردة من الخارج، 

 واألرصدة.
 

  التأمين على

 ممتلكات المشروع.

  التأمين ضد خيانة

 األمانة.

  وضع نظام رقابي

 سليم
لمراقبة البريد 

 الوارد والصادر.

  اعتماد الرقابة

 الحدية.

  اعتماد الرقابة

 المزدوجة

  استخدام نظام

 .التفتيش

  ادخال اإلعالم اآللي

"1. 

قيق م تدالمصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على المرجع خالد أمين عبد هللا، عل

 الحسابات ناحية نظرية.

 المطلب الثالث: محددات نظام الرقابة الداخلية.

، ولكن ليهاالرقابة الداخلية توفر ضمانا معقوال من أن أغراض اإلدارة قد تم الوصوإل

ه للرقابة الداخلية ربما ال يعمل بصورة مرضية ألسباب عدة، ومن هذ أي نظام

 األسباب:

و أتقدير، ي ال"_إمكانية الخطأ اإلنساني الناتج من عدم االنتباه، غياب الذهن، الخطأ ف

 إساءة فهم التعليمات.

_احتماالت تخطي التعليمات الرقابية عن طريق االتفاق مع جهات من خارج 

 الموظفين من داخل المؤسسة.المؤسسة، أو مع 

، طتها_إمكانية أن شخصا مسؤوال، أو أن اإلدارة العليا تقوم بإساءة استعمال سل

 وتخطي إجراءات الرقابة الداخلية.

                                                             
  286و  233، مرجع سبق ذكره ،ص علم تدقيق حسابات ناحية النظرية"_خالد أمين عبد هللا ،  1
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_ إمكانية أن تصبح اإلجراءات الرقابية غير كافية للغرض نظرا للتغيرات في 

 .1الظروف، وتوسيع       نشاط "

                                                             
، جامعة عمان العربية ، دار وائل للنشر3"طبعة  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية هادي التميمي " _1

  88ص  2006للدراسات العليا 
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 ام الرقابة الداخلية.المبحث الثالث: تقييم نظ

 ة معرفةبغي إن تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتبر من بين أهم خطوات المراجعة، وذلك

دى مدى التطبيق الفعلي للسياسات الموضوعة، واألهداف المرجوة، وكذا معرفة م

الثة لى ثإالتزام المؤسسة بهذه العناصر، وعلى هذا األساس قمنا بتقسيم هذا المبحث 

لية، لداخاحيث تناول المطلب األول مسؤولية المراجع في تقييم نظام الرقابة  مطالب:

خص ما يوالمطلب الثاني فخصص لطرق، وأساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية أما في

 المطلب الثالث خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية،

 .المطلب األول: مسؤولية المراجع في تقييم نظام الرقابة الداخلية

ارة ة إدليس من مسؤولية المراجع وضع نظام الرقابة الداخلية، وإنما هي من مسؤولي

 المنشأة، ولكن ينبغي على المراجع دراسة وتقييم هذا النظام.

 مهام المراجع اتجاه تقييم نظام الرقابة الداخلية:-1

لمراجع، سواء يعتبر تقييم نظام الرقابة الداخلية من المراحل الرئيسية التي يقوم بها ا" 

كان المراجع داخلي، أو خارجي، والّذي مهّمته التأكد من تطبيق كافة اإلجراءات، 

والسياسات، واللوائح الموضوعة من طرف إدارة المنشأة كما يعمل على التأكد من دقة 

البيانات المحاسبية الّتي يوفرها النظام المحاسبي، وكذلك التأكد من عدم وجود أي 

فات، او بصورة مختصرة فإن مهمة المراجع هي التأكد من تطبيق، تالعب، او مخال

 .1وإنجاز مهمات الرقابة الداخلية " 

 هدف المراجع من تقييم نظام الرقابة الداخلية:-2

 ي:ا يلم"من خالل عملية دراسة، وتقييم نظام الرقابة الداخلية يهدف المراجع إلى 

ماد، العتاالداخلية كأساس لتحديد مدى  استخدام نتائج دراسة، وتقييم أنظمة الرقابة

جة ت درودرجة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي المطبق داخل المنشأة، فكلما زاد

 ية، ومالمالاالثقة في هذا النظام كلما كان ذلك سببا في زيادة االعتماد على القوائم 

 تحتوي عليه من بيانات.

، ختباراتاال رقابة الداخلية في تحديد حجماالعتماد على نتائج دراسة، وتقييم أنظمة ال

لوب ى أسونوعية المراجعة الالزمة، فقد أصبحت المراجعة في الوقت الراهن يعتمد عل

 المعاينة بدال من الفحص الشامل لجميع العمليات.

إمكانية اعداد تقرير بنتائج نظام الرقابة الداخلية، يشتمل على نواحي القوة، والضعف 

بق، هذا باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات بهدف تحسين، وتدعيم في النظام المط

 .2النظام، ومعالجة نواحي الضعف إن وجدت "

                                                             
دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين جودة خدمة عمومية _دراسة عينة من مصالح االستعجاالت _  عثماني فؤاد ، "1

مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،تخصص محاسبة  ،مدينة بومرداس ،بقطاع العمومي  أالستشفائي في والية جزائر" 

 20، ص  2016_2015
مذكرة "  دور مراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية _دراسة حالة في مؤسسة ميناء مستغانم_  شوال يمينة  "2

 20الماستر  في علوم   تجارية ،تخصص تدقيق و مراقبة تسيير ،ص
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 المطلب الثاني: طرق، ووسائل تقييم نظام الرقابة الداخلية.

 أوال: طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية.

ة ار طريقيخت عليه أن"قبل أن يبدأ المراجع في عملية التقييم ألنظمة الرقابة الداخلية 

ويمكن  للتقييم، وتعتمد عملية االختيار هذه على طبيعة، وحجم المؤسسة، ونشاطها،

 للمراجع تنظيم عملية التقييم تبعا للطرق االتية:

موعة تقسم هذه الطريقة أنشطة المؤسسة إلى مجموعات، كل مجأ_ طريقة الدوريات: 

ال ات، والحسابات، وفي هذا المجتسمى دورة، وكل دورة تغطي مجموعة من العملي

ي بات التلحساأصدر المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين التجميع اآلتي للعمليات، وا

_    يراداتة اإلتربطها عالقة معينة، وذلك تسهيال لعملية تقييم الرقابة الداخلية: _ دور

ة المالي ريررة التقادورة المصروفات     _ دورة اإلنتاج     _ دورة التمويل     _ دو

 المنشورة.

يم جع بتقيلمرااوبعدما يتم تقسيم جميع العمليات، والحسابات بين الدورات المختلفة يقوم 

 ل طريقةتعمانظام الرقابة الداخلية لكل دورة على حدة، وعند االنتهاء من التقييم باس

 الدورات يمكن للمراجع أن يكّون فكرة عامة عن النظام، وإجراءاته.

 يتم في هذه الطريقة تجميع العمليات، والحسابات،_ طريقة وحدات النشاط: ب

سام ن أقمواإلجراءات المختلفة، والخاصة بمركز كل نشاط، أو وظيفة إدارية، أو قسم 

ع مذلك المؤسسة مع بعضها البعض حيث تتخذ كأساس لتقييم نظم الرقابة الداخلية، و

دفق ي تتناك بعض المعلومات، والبيانات التمراعاة العالقة بين هذه األنشطة حيث ه

 من نشاط آلخر، أو من وظيفة ألخرى.

ومن المعروف أن األنشطة، أو الوظائف اإلدارية التي نجدها عادة في أغلب 

ن لشؤواالمؤسسات هي: المشتريات المخازن، اإلنتاج، المبيعات، الشؤون اإلدارية، 

 المالية، والشؤون العامة .......

قابة الر ية التقييم لوظائف المؤسسة، يقوم المراجع بعملية تقييم إجراءاتوبعد عمل

رأي الداخلية بكل وحدة نشاط، ومن ثم اكتشاف أي مواطن الضعف فيها، وإبداء ال

 حيالها.

بغرض إبداء رأيه حول نظام الرقابة الداخلية، قد ج_ طريقة بنود القوائم المالية: 

خاصة في المؤسسات الصغيرة الحجم، بتقييم يكون المراجع في بعض األحيان، و

إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بكل بند من بنود المركز المالي، ونتائج األعمال 

 . 1على حدة "

 ثانيا: أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية.

 :ى أهمهار إلهناك عدة أساليب، أو وسائل لتقييم نظام الرقابة الداخلية، ويمكن أن نشي

                                                             
دراسة عينة من مصالح االستعجاالت دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين جودة خدمة عمومية _"_  عثماني فؤاد ، 1

 31مرجع سبق ذكره  ، ص ،بقطاع العمومي  أالستشفائي في والية جزائر" 
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ويقصد بها التقصي بطريقة، أو بأخرى عن القواعد، أسلوب االستبيان:" _1

لمحددة لة اواإلجراءات المتبعة فعال في تنفيذ العمليات، وذلك بوضع مجموعة من األسئ

ذا همقدما للعمليات المختلفة والحصول على إجابتها، وتقسيمها، لكن يعاب على 

 األسلوب احتمال تحمل الخطأ في اإلجابات.

ويشمل ذلك التقييم إجراءات مدى االلتزام، أسلوب تقييم الكفاءة، والفاعلية:  _2

وكفاءة، وفاعلية األنظمة القائمة التي نشير لها فيما يلي: أ_ إجراءات مدى االلتزام، 

والتي تعني التحقق من أن نظام الرقابة المقرر يتم تطبيقه بالمنظمات طبقا لتصميمه.    

 .1لنظام، وفاعليته " ب_ التحقق من كفاءة ا

ات ستندوهي الخريطة التي يتم فيها تحديد خطوط سير الم_ أسلوب خرائط التتبع: "3

سبية ت المحاتندامنذ بداية تسجيلها، حتى يتم حفظها، لذا فإذا قام المدقق بتتبع سير المس

 غش.و الحسب دورة التدقيق فإنه من السهل أن يكتشف مواطن األخطاء، أو التالعب، ا

وهو التقرير الذي يعده المدقق أو أحد مساعديه، بحيث _ أسلوب التقرير الوصفي: 4

يبين في هذا التقرير اإلجراءات المتكاملة للرقابة الداخلية في المنشأة، مثل شرح كامل 

عن الدورة المستندة، وعمليات التسجيل، والتبويب في الدفاتر المحاسبية، وتوزيع 

ات، وطريقة تنفيذ العمل، ومن خالل هذا التقرير يستطيع السلطات، وتحديد المسؤولي

 .2المدقق الحكم على مراحل العمليات المالية "

في ظل هذه الطريقة يقوم المراجع بإعداد ملخص كتابي _ أسلوب التقرير الكتابي: "5

يحدد فيه بالتفصيل اإلجراءات، والوسائل الواجب توافرها في النظام السليم للرقابة 

ية بغية االسترشاد به في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة موضوع الداخل

 .3المراجعة "

 المطلب الثالث: خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية.

 طوات"إن فحص وتقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية ألية مؤسسة يتضمن خمسة خ

 نستعرضها بإيجاز كما يلي:

يجب على المراجع أن يكون لديه المعرفة الكافية عن  _ معرفة النظام وإجراءاته:1

نظام الرقابة الداخلية '' النظام المحاسبي، وأساليب الرقابة '' الخاص بالوحدة محل 

المراجعة، والبد أن تسمح له هذه األخيرة بالحصول على فهم جيد لمحيط معالجة 

 .4المعلومات "

                                                             
تقييم أنظمة الرقابة داخلية في وحدات قطاع التعليم العالي دراسة تطبيقية في قسم رقابة وتدقيق _ قاسم محمد عبد هللا، "  1

ص  2011،   4، عدد 14، مجلد قادسية للعلوم االقتصادية و االدارية اد، مجلة، جامعة قادسية، كلية اإلدارة و االقتصداخلي"

80 
  165ص  2012، 1 ، الطبعة» "تدقيق حسابات المملكة األردنية هاشمية _ سعود كايد،2
، مرجع سبق ،مراجعة و تدقيق الحسابات ايطار النظري و ممارسات تطبيقية "" و مسعود صديقي_ محمد تهامي طواهر 3

 50ره، ص ذك
"تقييم دور المراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في مؤسسات االقتصادية، دراسة عينة من  برابح بالل،_4

 72ص  2015مذكرة ماجستير في علوم تسيير، تخصص محاسبة، بومرداس، مراجعين داخليين" 
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 " ويكون ذلك من خالل العمليات التالية:

 رفة كل الوثائق، والمستندات الموجودة التي تصف النظام._ مع

 _ القيام بمقابالت مع رؤساء المصالح المعنية.

 _ أخذ معرفة من ملفات المراجعين الذين سبقوه قدر اإلمكان.

_ تحليل، وتفسير دليل إجراءات الرقابة الداخلية إن كان موجودا، ودراسة اإلجراءات 

 .1المكتوبة للمؤسسة "

يحاول المراقب أثناء هذه المرحلة فهم النظام المتبع، وعليه أن اختبارات الفهم: _" 2

يتأكد من أنه فهمه، وذلك عن طريق قيامه باختبارات الفهم، والتطابق أي يتأكد من أنه 

فهم كل، وأحسن تلخيصها بعد تتبعه للعمليات، فاختبارات التطابق تخص فحص 

التي يجب على المراجع إعطاؤها لهذا االختبار تنتج العناصر المادية فاألهمية الكمية 

مباشرة من هدف هذه االختبارات، فالعمل هذا يتمثل في التحقق من وجود هذه 

اإلجراءات، وليس مدى كفايتها فمستوى اختبارات التطابق يتحدد حسب درجة التكرار 

 .2المحقق "

احل في المر المرحلة من أهم تعتبر هذه_ "التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية : 3

طاء ع من إعمراجتقييم نظام الرقابة الداخلية ،وباالعتماد على المراحل السابقة يتمكن ال

نظام ي التقييم أولي للنظام ،وذلك باستخراجه مبدئيا لنقاط القوة  ،ونقاط الضعف ف

عماال است بحيث يستعمل المراجع قوائم االستقصاء أو االستبيان ،والتي تعتبر األكثر

ين مغلقة أء اللهذه العملية ، فهناك نوعان لهذه القوائم : النوع األول قوائم االستقصا

وحة مفت تكون اإلجابة ب "نعم " أو "ال"  ،والنوع الثاني متمثل في قوائم استقصاء

 )اإلجابة مفتوحة ( ، وال تقتصر على اإلجابة ب"نعم " أو "ال"  فقط .

يتأكد المراجع من خالل هذا النوع من االختبارات من أن  _ اختبارات االستمرارية:4

نقاط القوة المتوّصل إليها في التقييم االولي للنظام، هي فعال نقاط قوة، أي مطبقة في 

الواقع، وبصفة مستمرة ودائمة إن اختبارات االستمرارية ذات أهمية قصوى مقارنة 

يقين بأن اإلجراءات التي راقبها  باختبارات الفهم، ألنها تسمح للمراجع أن يكون على

مطبقة باستمرار، وال تحمل خلال، وتعتبر هذه االختبارات دليل اثبات على حسن السير 

 .3خالل الدورة، وفي كل مكان "

باالعتماد على اختبارات االستمرارية _ "التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية : 5

التقييم النهائي للرقابة الداخلية ،والوقوف على  السابقة الذكر  يتمكن المراجع من اعداد

                                                             
عمومية _دراسة عينة من مصالح االستعجاالت بقطاع دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين جودة خدمة _عثماني فؤاد " 1

 ، 36مرجع سبق ذكره، ص ،العمومي  أالستشفائي في والية جزائر" 
مرجع "  دور مراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية _دراسة حالة في مؤسسة ميناء مستغانمشوال يمينة، "_2

  24سبق ذكره، ص 
حالة شركة)ذ.م.م( لدى مكتب  ، دراسةودورها في استمرارية المؤسسة االقتصادية مراجعة حسابات_ ححاش هاجر،"3

 58ص  2019مذكرة ماستر في علوم مالية ومحاسبة، تخصص تدقيق ومراقبة حسابات، مستغانم، "،  محافظ حسابات
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ضعف النظام ،وسوء سيره عند اكتشاف سوء تطبيق ،أو عدم التطبيق لنقاط القوة ،هذا 

باإلضافة إلى نقاط الضعف التي توصل إليها عند التقييم االولي لنظام الرقابة الداخلية 

حوصلة في وثيقة شاملة يقدم  ،وباالعتماد على النتائج المتواصل إليها يقدم المراجع

اقتراحاته قصد تحسين اإلجراءات تمثل وثيقة الحوصلة هذه في العادة تقريرا حول 

الرقابة الداخلية  يقدمه المراجع إلى اإلدارة ، كما تمثل أحد الجوانب اإليجابية لمهمته 

"1. 

 "وفي ضوء التقرير المذكور يقرر المراجع ما يلي:

 إمكانيةوام، قتراحات لتعديل النظام، بما يتوافق مع كفاءة النظ_ تقديم التوصيات واال

 االعتماد عليه.

في  ليته_ مدى االعتماد على نظام الرقابة الداخلية ككل، أو أجزاء منه، ومدى فعا

 تحقيق الدقة المحاسبية للبيانات، وما يترتب عليها من معلومات.

حديد أدلة المراجعة المطلوبة، _ تحديد نطاق عملية المراجعة، وما على ذلك من ت

ومدى امتداد الفحص لعمليات المؤسسة وفقا للنتيجة التي يتوصل إليها من عملية التقييم 

يستطيع المراجع تحديد طبيعة أدلة المراجعة، ومدى العمق المطلوب في فحص تلك 

 . 2األدلة "

(:  خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية.1-3الشكل رقم )  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1_576, Alger ,2013,P , Berti Edition, Manuel comptabilité audit Elisabeth Berten ET autre 
دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين جودة خدمة عمومية _دراسة عينة من مصالح االستعجاالت بقطاع "عثماني فؤاد ، _2

 39مرجع سبق ذكره ، ص ،العمومي  أالستشفائي في والية جزائر" 
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 المصدر: من إعداد الطالبتين اعتمادا على ما سبق ذكره.

 خالصة الفصل األول:

من خالل هذا الفصل، والذي كان بعنوان نظام الرقابة الداخلية، تم التوصل إال أن 

مفهوم الرقابة الداخلية من حيث نشأته كان مرتبطا بمهنة المحاسبة ومع التطور 

امل اخرى اتسع مجال هذا النظام ليصبح سيرورة يتم الحاصل لحجم المؤسسات وعو

من خاللها توصيل ضمانات معقولة، وليست مطلقة بخصوص: _تحقيق الدقة في 

 القوائم المالية.

 االلتزام بالقوانين، واألنظمة. -

 المحافظة على أصول المؤسسة. -

 مردودية الستغالل هذه األخيرة. -

ام الثالثة لنظام الرقابة الداخلية، كما تم ومن خالل هذا الفصل أيضا تم اكتشاف األقس

اكتشاف اجراءات، ومقومات هذا النظام، وتم اكتشاف المكونات الخمسة له. حيث من 

خالل هذه المكونات تم تقييم وقياس مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في أي المؤسسة، 

طرف المراجع بغرض كما تم التوصل إلى أن نظام الرقابة الداخلية تخضع للتقييم من 

تحديد نطاق المراجعة، ومدتها، وتحديد طبيعة األدلة المطلوبة فيها، ومدى التعمق في 

 فحص تلك األدلة.

 . ENTREPRISEالشركة 
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 اني: اإلطار النظري لتسيير المخزونات.الفصل الث

يعتبر المخزون أحد العناصر األساسية لألصول في العديد من المؤسسات، لما 

له من تأثير مباشر على األداء المالي للمؤسسة، علما أن أيضا تسييره بشكل جيد، 

وصحيح، ومتابعتها متابعة دقيقة، ورقابة جيدة يخلق عدة تسهيالت للتنظيم في 

سسة، مما يتطلب تقييم لنظام الرقابة الداخلية على حسابات المخزون، وعلى ضوء المؤ

 هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث رئيسية تتمحور حول:

 اإلطار المفاهيمي للمخزون.المبحث األول: 

 ماهية تسيير المخزونات.المبحث الثاني: 

 الرقابة على المخزونات. المبحث الثالث:
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 األول: اإلطار المفاهيمي للمخزون. المبحث

يشمل المخزون على عدة عناصر تختلف عن بعضها البعض من ناحية الخصائص 

 3ى والصفات التي تبين نوع المخزون، ومن أجل هذا قمنا بتقسيم هذا المبحث إل

لب مطالب حيث تناولنا في: المطلب األول: تعريف المخزون، وأنواعه، أما المط

 المخزون ووظائفه، وفيما يخص المطلب الثالث: جرد المخزون.الثاني: أهمية 

 المطلب األول: تعريف المخزون وأنواعه.

 أوال: تعريف المخزون.

ا ر بههناك عدة تعاريف للمخزون تختلف باختالف وجهة النظر أو الزاوية التي تظه

 للمخزون ومنها:

موجودات المتاحة لها : " عرف المخزون على أنه التجمع المادي لكافة ال01تعريف 

منظمة األعمال من مواد أو إجراء، ومعدات تشغيل، وأجزاء وسيطة أو نصف مصنعة 

 . 1أو السلع تامة البيع والتي تتصف بها المنظمة في المخازن "

: "يعرف النظام المحاسبي المخزون على أنها كل ما تحتفظ به المؤسسة، 02تعريف 

ل الجاري، ويكون قيد اإلنجاز لكي يباع، أو ما ويكون موجه للبيع في إطار االستغال

 . 2يوافق مواد أولية أو لوازم سوف تستهلك خالل سيرورة اإلنتاج أو تقديم الخدمات "

يمثل المخزون الكمية )القيمة( من البضاعة المتاحة في اليد أو المتاحة :" 03التعريف 

يصنع )أو يجمع(، ويباع للبيع خالل فترة معروفة، ويعتبر المخزون أصل يشترى أو 

 . 3للعمالء من أجل الدخل"

من )ق.م..م( تمثل  1الفقرة  123: " يعرف المخزون وفق المادة 04تعريف 

 المخزونات أصوال:

 رييمتلكها الكيان، وتكون موجهة للبيع في إطار االستغالل العادي أو الجا -

 هي قيد اإلنتاج بقصد مماثل -

 ستهالك خالل عملية اإلنتاجهي مواد أولية أو لوازم موجهة لال -

تكون المخزونات في إطار عملية تقديم خدمات، وهي كلفة الخدمات التي لم يقم  -

 .4الكيان باحتساب المنتجات المناسبة لها "

ها مما سبق يمكن القول أن المخزون يضم مجموع المواد، والمنتجات التي اشترت

 واالستغالل. كها في عملية اإلنتاج،المؤسسة، أو قامت بإنتاجها بهدف بيعها، أو استهال

 ثانيا: أصناف المخزون

                                                             
   159، ص 2008قاهرة،   دار النهضة العربية" إدارة مشتريات ومخازن" _ نظمية عبد العظيم خالدا و _ محمد كامل كردي1
 20، ص 2017، مطبوعة محاضرات في محاسبة المعمقة "، جيجل"فداوي أمينة،_2
 سا. 2020/3/17/ 29اطلع عليه يوم www.actcompany..netا3
دار النشر، جيطلي، برج بوعر يرج محاسبة العامة وفق للنظام مالي )مخطط محاسبي جديد(" _ عبد الرحمان عقيه،"4

 46، ص 2009،



 الفصل الثاني   اإلطار النظري لتسيير المخزونات

29 
 

يمكن "تصنيف المخزونات إلى عدة أصناف وال يمكن تناولها إلى بعد معرفة الحقائق 

 التالية:         

 امكانية الجمع بين جميع أنواع التصنيف في نفس المؤسسة. -

 لكل تصنيف غرض ولكل تصنيف هدف. -

 ال يعوض تصنيف لصنف آخر.

يتم تصنيف المواد حسب هذا التصنيف : التصنيف على أساس نوع المخزون: 1_2

 إلى األنواع التالية:

تلك المواد التي لم يدخل عليها أية عمليات إنتاجية )تحويلية(،  أ_ المواد الخام: هي

والتي تستخرج من المناجم والغابات والبحار، والمحيطات، كما يمكن القول أن المواد 

مواد يقع عليها التحويل فتحول في الشكل والطبيعة الفيزيائية أو الكيميائية الخام هي 

 بالمؤسسات اإلنتاجية.

وهي مواد في مصلحة اإلنتاج حيث يتم تحويل المواد من ب_المواد تحت التشغيل: 

مرحلة سابقة هي قيد اإلنتاج بقصد مماثل تم فيها تغيير خصائص المادة، والطبيعة 

حلة الحقة إلجراء عليها عمليات صناعية أخرى تغير في خصائصها، الفزيائية إلى مر

 وتمثل المادة المحولة من مرحلة إلى أخرى هي تحت التشغيل.

هي المواد التي تعتبر منتجا غاليا المؤسسات أخرى،  ج_ المواد النصف مصنعة:

عمدة وتستخدم بعد إجراء العمليات الصناعية عليها في إنتاج منتجات أخرى مثل: األ

الحديدية بالنسبة للورشة، وهي تباع وفقا لمواصفات محددة، او وفقا لمواصفات التي 

 يعطيها مشترى معين

نجد أصغر جزء حامل خصائصه هو الوحدة األساسية في  د_ األجزاء والمكونات:

المكون كجزء أكبر بمعنى اخر أن األجزاء هي وحدات جزئية أو أنظمة جزئية لها 

لي الجزء هو أحد مكونات جزء أكبر، ويقتصر دور المؤسسة خصائصها، وبالتا

الصناعية على تجميعها دون صنعها إلنتاج منتجات نهائية، أما المؤسسات التجارية 

فهي تشتريها إلعادة بيعها مرة أخرى، أما مؤسسات خدمات يتم االحتفاظ باألجزاء، 

 والمكونات لعمليات االستبدال. 

وهي مواد تستخدم لتسهيل القيام  ومهام التشغيل: ه_ مواد اإلصالح والصيانة

بالعمليات اإلنتاجية، ولكنها ال تصبح جزءا من المنتج النهائي حيث يتضمن هذا النوع 

من المخزون أنواع المعدات، واألدوات الميكانيكية التي تحتاجها المؤسسة إلجراء 

 عمليات اإلصالح والصيانة اآلالت، ووسائل النقل، والشحن.

تحتاج معظم المؤسسات الصناعية، والتجارية إلى االحتفاظ  مواد التعبئة والتغليف: و_

بمخزون من مواد التعبئة والتغليف فالعبوة قد تختلف عن الغالف في مجال النشاط 

المؤدى من كل منهما، وكذلك تساهم مواد التعبئة والتغليف في تسهيل عمليات 
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اهتماما في عصرنا الحالي الذي يتميز بالمنافسة المنافسة، لهذا نجد المؤسسات تعطيها 

 1الشديدة "

ي تعد الت "مثل ما ذكرنا سابقا أن المواد الخامي_المنتجات النهائية أو تامة الصنع

هالك الستهامة بالنسبة لمؤسسة الحقة وسابقة، وقد تكون المنتجات النهائية موجهة ل

 وجود فالمنتجات النهائية تفرضالنهائي المباشر أو المعمر، ومهما كانت الحالة 

 مخزون، ومستوى مخزون وعمليات التخزين، وعمليات تسيير المخزون مثلها مثل

 باقي أنواع المخزون.

 توجد كثير من المؤسسات تخصص ت_المخلقات والمواد غير الصالحة لالستعمال:

 ،مخازن خاصة الحتواء الفضالت الصناعية، والمنتجات المعينة ومواد التعبئة

 والتغليف، والمعدات، واألثاث غير صالحة لالستعمال.

يمكن التمييز بين نوعين من  : التصنيف على أساس الغرض من التخزين:2-2

 المخزون على أساس هذا التصنيف وهي:

، هي صنيفالفكرة األساسية التي يقوم عليها هذا النوع من الت أ_المخزون التشغيلي:

جم حتحتفظ بها على ضوء المتوسطات العامة لكل أن تحدد المؤسسة الكميات التي 

تشغيل نة لالطلب )االستخدام(، وفترة التوريد، وحتى هذا المعيار تشمل المواد المخز

 نظام اإلنتاجي في جميع مراحله.

 دالتيتحكم في مستوى المخزون الكثير من المتغيرات أهمها: مع ب_مخزون األمان:

ادة بين إرسال طلب، ووصول الكميات من الم االستهالك، فترة االنتظار الفاصلة

لتنبؤ عب االمطلوبة مدى االعتماد على الموردين، وهذه المتغيرات غير ثابتة ومن الص

هذه لبها، ويصعب تفسيرها، وخاصة متغيران االستخدام، وفترة االنتظار، ونتيجة 

اتها بيعد لمالتغيرات قد تتعرض المؤسسة إلى مخاطر نفاذ المخزون، وبالتالي قد تفق

 لهذا يجب االحتفاظ بمخزون أمان.

ترة اذن مخزون األمان هو مخزون احتياطي لمواجهة العشوائية في االستخدام، وف

 انتظار.

 يمكن التمييز بين نوعين من المخزون : التصنيف على أساس طبيعة الطلب:3_2

 حسب طبيعة الطلب هما:

هائية للمؤسسات األخرى العميلة، أي وهو الطلب على المنتجات الن أ_الطلب المستقل:

يأتي من خارج المؤسسة المنتجة، مثل الطلبات المثبتة من المنتجات النهائية، 

والمبيعات التقديرية على أساس التنبؤ، وبالتالي تكون كمية هذا الطلب غير معروفة 

ها، بدقة، ومن ثم البد من تقديرها بأسلوب أو أكثر من أساليب التوقع المتعارف علي

                                                             
_ كساب علي ،" تسيير مخزون مقاربات مختلفة "، طبعة 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، جزائر ،2006،ص 

1701 
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ومن أمثلة هذه االنواع الطلب على السيارات، الطلب على الثالجات، الطلب على 

 األلبسة.

جات وهي الحاجات الداخلية من األجزاء الالزمة إلنتاج المنت ب_الطلب التابع:

اف النهائية، أي يقصد به الطلب على بعض األصناف التي يرتبط استخدامها بأصن

ا تابع)ناك بعض االصناف يكون الطلب عليها مزدوجا أخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن ه

 ومستقال( في نفس الوقت.

ي يفيد هدا التصنيف ف : التصنيف على أساس طبيعة المواد )درجة الخطورة(4_2

تصادية االقتحليل أنواع المخزون من حيث الشكل، والطبيعة الفيزيائية، والكيمائية، و

(، يكشف بيئة التخزين )شروط السالمةكما يرتكز على الشكل، ودرجة الخطورة، و

 وفق هذه الصيغة، ومن هذه األنواع ما يلي: _مواد قابلة للتلف.

 _مواد قابلة لاللتهاب.

 مواد قابلة لالنفجار _ مواد قابلة للكسر. -

 مواد مرتفعة الثمن فهي تشكل جزء كبير من رأس المال المستثمر. -

 مواد معرضة لسرقة قيمتها. -

 دة أو تعاني من النفاذ.مواد راكدة أو كاس -

 .1مواد سامة كالنفايات السامة " -

ع "يفيد هذا التصنيف في تحليل أنوا: التصنيف حسب طرق المتداولة والنقل5_2

ين بة، ومن نقولالمخزون بالنسبة إلى طرق المتداولة، والنقل المالئمة لسالمة المواد الم

 هذه األنواع:

 مواد سائلة كالحديد والحطب. -

 ة، كالمواد المعبئة في الحلويات.مواد معبئ -

 سوائل منقولة عبر األنابيب. -

 غازات منقولة عبر األنابيب. -

 غازات معبئة، ومنقولة. -

 مواد معبئة في صهاريج كاإلسمنت. -

 مواد ثمينة تحتاج إلى حراسة كالذهب، والعملة. -

 مواد تحتاج إلى حماية كالمواد المتفجرة. -

تصنيف المخزون  دوران المخزون: يتم: التصنيف على أساس معدل )سرعة( 6_2

اع أنو وفق هذا التصنيف حسب سرعة دوران المادة المخزنة، وتكرار طلبها إلى ثالث

 هي:

                                                             
 _ كساب علي ،تسيير المخزونات مقاربات مختلفة مرجع نفسه، ص 172 و1731
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 قطاعوهي أصناف رئيسية في اإلنتاج وفقدانها يسبب ان أ_األصناف سريعة الحركة:

ت أو دخالفي اإلنتاج يتم طلبها ،و سحبها  ،و شرائها من المخازن سواء بالنسبة للم

خزون اذ مالمخرجات بمعدالت متكررة  لهذا فإن أي انقطاع في تدفق اإلنتاج نتيجة نف

ون لمخزيسبب خسارة كبيرة ،وخاصة بالنسبة نفاذ المخزون من المدخالت ،ألن نفاذ ا

 من المدخالت يؤدي إلى عجز هاجسي ،وقد يتحول إلى عجز خارجي ثم يؤثر سلبا

نها ال أالرغم من أهمية هذا النوع من المخزونات إعلى صورة المؤسسة في أسواقها،ب

ذا من هفي نفس الوقت تشكل خطرا على التدفق المادي ،و المالي في بعض األحيان ،و

و مواد المنظور ينقسم هذا التصنيف الى فرعين هما : مواد سريعة الحركة ونشيطة ،

 سريعة الحركة وغير نشيطة .

 ف فيواد سريعة الحركة، ولكنها سريعة التل_المواد سريعة الحركة ونشيطة: هي م

 ة فينفس الوقت، والتخزين بكميات كبيرة من هذه المواد يعرض المؤسسة إلى خسار

 حالة تلفها. 

لتلف لة ل_المواد سريعة الحركة وغير نشيطة: هي مواد سريعة الحركة ولكنها غير قاب

 .ال تكلفج، وئيسية في اإلنتاهذه المواد يمكن طلبها، وتخزينها بكميات كبيرة مادامت ر

نية وهي األصناف التي يكون معدل دوراتها عاديا أي روتي ب_ األصناف العادية:

عطي الطلب، وال تشكل خطرا على اإلنتاج ألنها ضرورية، ولكن غير رئيسية إذن ت

 هذه األصناف اهتماما أقل من األصناف سريعة الحركة.

واد ة المخازن في فترات دورية وجود المعند مراجع ج_األصناف البطيئة الحركة:

بطيئة ة الالمجزئة فيزيائية، يقوم المشرفون على المخازن بتحديد األصناف ذات الحرك

عض بزون أو عديمة الحركة وتحديد أسباب هذا البطء، وإذا اكتشفت الرقابة على المخ

من  فهار حذهذه المواد خاصة القديمة أو تالفة أو المنتهية العمر االستعمالي تقر

 سجالت المخازن، وقوائم المخزون.

هذان  والتصنيف حسب منحنى باريتو: 80/20: التصنيف على أساس طريقة 7_2

التصنيفان يعالجان ظاهرة واحدة هي ظاهرة األهمية النسبية في تدفق المادة المجزئة 

)التقسيم ABCسواء كانت مدخل أو مخرج، ويتمثل الفرق بينهما في كون منحنى 

 80  20/.1لثالثي للمخزون( يصنف المواد إلى ثالث فئات من حيث األهمية النسبية " ا

 المطلب الثاني: أهمية المخزون، ووظائفه

 أوال: أهمية المخزون.

هة موج "المخزونات أصول متكونة من سلع ملك للمؤسسة موجهة إما للبيع مستقبلي أو

 لالستعمال في الصنع من أجل بيعها.

                                                             
 _ كساب علي ، تسيير المخزونات مقاربات مختلفةمرجع سبق ذكره ، ص 1781
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مية المخزون بالنسبة للمؤسسات االنتاجية، والتجارية على حد السواء، وهنا تبرز أه

حيث ال يمكن االستغناء عنه بأي حال من األحوال ألنه يلعب دور الجسد أو المعدل 

الذي يربط بين مختلف أقطاب دورة البضاعة من االنتاج إلى االستهالك حيث يستقبل 

 . 1المنتجات، ويدفعها في حينها إلى مستحقيها "

 "وتكمن أهمية المخزون فيما يلي:

ت _المخزون يضيف أبعادا من المرونة في نشاط الشراء مما يسمح بتطبيق سياسا

ة مثل: فوريشرائية اقتصادية يتعذر تطبيقها إذا ما تم الشراء لمقابلة االحتياجات ال

 خفض تكاليف النقل نتيجة لشحن المشتريات المحمولة على عربات كاملة.

 اعيةتكاليفه، وأعباءه، ولكنه ضرورة ال غنى عنها في المشروعات الصن _للمخزون

 بسبب أهميته اقتصاديا ولتأمين ما يقابل االحتياجات دوما.

 قبات_المخزون ضمان لتواجد المواد عند الطلب، والتأمين ضد أخطاء التقدير، وع

 التنفيذ والتخطيط، والتنبؤ في تقدير المواد، وفي بيع السلع.

ألمور عض اننا نحتاج إلى المخزون نظرا ألنه يساعدنا مساعدة فعالة في تحقيق بكما أ

 الهامة التالية:

جم الحصول على أفضل حجم اقتصادي لطلبية الشراء أو لعملية اإلنتاج )الح -

 االقتصادي(.

 مان(.ن االمقابلة التقلبات غير المتوقعة في الشراء أو البيع أو اإلنتاج )مخزو -

 ات المتوقعة في الشراء أو البيع )مخزون التوقع(.مقابلة التقلب -

 كذلك تكمن أهمية المخزون في مزاياه العديدة، والتي نذكر منها ما يلي:

 ضمان استمرارية العملية اإلنتاجية أي استمرار تدفق اإلنتاج. -

ية تغطية األخطار الناجمة عن عدم قدرة الموردين في بعض الحاالت عن تلب -

 في الوقت المناسب.احتياجات المؤسسة 

التقليل من عدد طلبيات أي الشراء بكميات معتبرة لالستفادة من مختلف  -

 . 2االمتيازات "

 ثانيا: وظائف المخزون.

 "يؤدي المخزون مجموعة من الوظائف من أهمها ما يلي:

 مواجهة الطلب المتوقع. -

هة تسوية احتياجات االنتاج انتاج وخزن المنتجات في أوقات الركود لمواج -

 ارتفاع الطلب في مواسم الرخاء.

                                                             
مذكرة    األمثلة االقتصادية في تسيير المخزون _دراسة حالة الشركة الوطنية للزليج الخزفي بالرمشي""ردون جمال_ 1

، ص 2010_2009ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تخصص بحوث العمليات وتسيير المؤسسة ،

3   
2 _,  omptables international IAS/IFRS, Les  normes CCatherine Maillet , Anne Le Mah 

Berti Edition , Faucher , Paris , 2006,P(67-70) 
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زون المخبتعظيم فاعلية اجزاء نظام التوزيع االنتاجي. وذلك من خالل االحتفاظ  -

ي بين مراحل االنتاج المختلفة وذلك لتجنب أي خلل ف bufferاالحتياطي 

 رى.اب اخالنظام. وكذلك لتجنب أي عرقلة في ايصال المواد االولية أو اية اسب

 ة من نفاذ المخزون.لحماية المنظم -

 للوقاية من ارتفاع األسعار. -

 لالستفادة من حسم الكمية. -

 لتسهيل العمليات اإلنتاجية، ويعمل كأنابيب التوصيل. -

ان الحقيقة المتمثلة بكون العمليات اإلنتاجية تحتاج الى وقت معين يعني انه البد، وان 

ة، وشبه تامة الصنع، يكون هنالك اجزاء شبه تامة اضافة الى خزن المواد االولي

والمواد تامة الصنع في مواقع االنتاج وفي المخازن يقود الى ما يشبه خزين متدفق 

 .1عبر نظام االنتاج، والتوزيع تماما كخط انابيب"

                                                             
1

،دار مسيرة للنشر وتوزيع وطباعة،  إدارة المواد وشراء و تخزين"»سليمان خالد عبيدات و مصطفى نجيب شويش، _ 

  188األردن، ص 
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 المطلب الثالث: جرد المخزون.

ناية الع و"المخزون يمثل جزءا كبيرا من رأس المال العامل، ولذلك البد من حمايته، 

د، و طريق مراجعة، و متابعة األصناف المختلفة منه، وهذا ما يسمى بالجربه عن 

صناف األ الذي ال يقتصر فقط على ما هو موجود بالمخزون، و إنما يتعداه إلى متابعة

 المستديمة في أماكن استخدامها أو وجودها.

 أوال: مفهوم الجرد.

المخزون من األنواع،  الجرد هو العملية التي يتم بمقتضاها مراجعة كميات، وقيم

واألصناف بطريقة منظمة بين فترة، وأخرى، أو بصورة مفاجئة، ويعتبر جرد 

المخازن من الفعاليات التنفيذية إلدارة إلمداد و المخازن، والتي يجب عليها أن تقوم 

بوضع إجراءات الجرد، و اإلشراف عليه، و تحديد السجالت، و المستندات من 

 . 1لالزمة إلتمام عملية الجرد بصورة صحيحة"البطاقات، و الكشوف ا

 نيا: انواع جرد.ثا

ة في فعلي"هنالك أنواع للجرد، نوع يقوم على إثبات الموجودات عن طريق المعاينة ال

نوع ي، وأماكن تواجد األصناف داخل المخازن، وهو ما يسمى بالجرد الفعلي أو الدور

رد دفاتر، ويطلق عليه اسم الجثان يقتصر على المراقبة عن طريق السجالت، وال

 جئ.لمفاالمحاسبي، ونوع الثالث يتم بدون ميعاد أو اخطار ويطلق عليه اسم الجرد ا

ن يقوم هذا الجرد بعد تسجيل األصناف من أماك الجرد   الفعلي أو الدوري:-1

تتم  نهاألتواجدها، وتتميز هذه بالسهولة، وتتناسب مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

كتشاف رد اليوم األخير من نهاية السنة، ومن األسباب الرئيسية للقيام بهذا الجفي ا

ؤثر األخطاء، وعزلها، وتصحيحها، والتي تسبب أخطاء اخرى، وبالتالي تسبب أو ت

 على القيام بالجرد الفعلي للمخزون.

 شروط الجرد الفعلي أو الدوري: 

 توقف عمليات اإلدخال، والصرف إلى، ومن المخازن. -

 شمول الجرد لكافة األصناف داخل المخزن. -

 عمل جرد على مستوى كل فروع المخزن في وقت واحد. -

 جرد مخازن على أساس كمية األصناف، والقيمة النقدية. -

مية لعمواتسجيل نتائج الجرد في الكشوف إلعداد الحسابات الختامية في الميزانية  -

 آلخر السنة.

 حبة ولهذا النوع من الجرد ثالث عيوب مصاأما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة فيوجد 

 هي:

                                                             
، مجموعة العربية للتدريب و النشر، القاهرة 1طبعة »شتريات اإلدارة المتميزة للمخازن وممحمود عبد الفتاح   رضوان "_ 1

  193، ص 2013،
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تائج لى نإقد تتطلب عملية الجرد عدة أيام، وأعداد إضافية من العمال مما يؤدي  -

 غير سليمة في حاالت االستعجال.

وجد يجب تسوية الفروق التي يكشف عنها الجرد بسرعة، وفي هذه الحالة ال ت -

 فرصة للقيام بالبحث عن اسباب هذا العجز.

 مية.تؤدي دراسة أسباب العجز، وتتبعه على تأخير إعداد الحسابات الختا قد -

ة، "يقوم هذا الجرد على تسجيل الكميات الداخلالجرد المحاسبي أو المستمر:-2

والخارجة للمخزن مع تاريخ حدوث كل عملية في سجالت، والتي توضح الصادر، 

ه عن مع ما تم عده، وحصروالوارد، والرصيد من كل مادة، ثم نقارن هذه الكميات 

 طريق الجرد الفعلي، ولهذا الجرد العديد من المميزات نذكر منها:

 .ال حاجة لوقف العمليات في المخازن أو منع التعامل معها أثناء الجرد -

 .يمكن اتمام الجرد بعدد قليل من األفراد ويكونون مستقلين عن المخازن -

أي  ة دونالكميات الواردة، والصادريمكن االستمرار في التقييد في الدفاتر عن  -

 تعطيل للعمل المحاسبي.

كن يمكن إثبات نتائج الجرد على نفس السجالت، وإذا ظهرت أي اختالفات يم -

رد ن الجمالبحث عنها، وتحديد أسبابها، وتعتبر هذه من أهم مميزات هذا النوع 

 على عكس الجرد الدوري حيث ال يكفي الوقت للتحري عن االسباب.

اضافة أو اقتطاع الزيادة أو العجز في السجالت أوال بأول بحيث تبقى  يمكن -

متفقة دائما مع الرصيد الداخلي، وتجنب مشاكل اجراءات التسويات الالزمة في 

 1نهاية السنة "

م "ويتم عمل هذا النوع من الجرد بشكل مفاجئ، وبدون أي علالجرد المفاجئ:-3

 اخل المخزن وهذا سيفيد في:مسبق، وهذا للتأكد من كمية األصناف د

 اكتشاف سرقات او تالعب داخل المخزن. -

 التأكد من وضع المخزن، وصالحيات األصناف. -

التأكد ان الوارد، و المتصرف من البضاعة يتم تسجيله اول بأول، و أن رصيد  -

 . 2المخزن مطابق مع الرصيد الدفتري "

 ثالثا: مقومات نجاح أعمال الجرد

 يجب مراعاة النقاط التالية: "لنجاح أعمال الجرد

 أن يكون المسؤول عن عملية الجرد فردا محددا باالسم. -

ئم قوا تكون قوائم الجرد تحت اشراف، ومسؤولية القائم بالجرد وال يسمح بعمل -

 مزدوجة.

                                                             
 177_ 176، ص  2019،االتجاهات الحديثة في ادارة مشتريات ومخازن" مجدي عبد هللا شرارة" _ 1
 178مرجع سبق ذكره، ص اإلدارة المتميزة للمخازن ومشتريات _ محمود عبد الفتاح رضوان، 2
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توقيف كل عمليات المخزن العادية من استالم أو صرف لمجرد البدء في  -

 الجرد.

حت اخل المخازن حتى الخردة أو البضاعة تال بد أن يتضمن الجرد كل شيء د -

مة الفحص توزيع رجال الجرد على أقسام المختلفة في المخازن، مع وضع عال

 خاصة على كل وحدة تم قيدها في قوائم الجرد منعا لالزدواج.

ا ارجاع كل الوحدات التي خرجت على سبيل اإلعارة سواء داخليا أو خارجي -

 قبل البدء في الجرد

 الغير لدى المؤسسة ووضعها جانبا.حصر بضاعة  -

حصر البضاعة التي استلمت، ودخلت المخازن، ولم تقيد كالبضاعة تحت  -

 الفحص.

 . 1توضيح طريقة الجرد ووحدة القياس هل هي الوزن أو التقدير أو بدون ذلك" -

                                                             
1_, Finance , 2003, P32 , ET économiede la production et des flux  ,GestionVENCENT  
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 المبحث الثاني: ماهية تسيير المخزونات

في  ع تطور أساليب التسييرتكتسي المخزونات داخل المؤسسة أهمية كبيرة خاصة م

ها، الوقت الراهن االمر الذي يدفعنا إلى البحث، وابتكار طرق وأساليب لتقييم

ألول لب اوتسييرها. وهذا ما سنعرفه في هذا المبحث والذي يتضمن ثالثة مطالب: المط

 سييرتتناول مفهوم تسيير المخزونات، وأهميته. أما المطلب الثاني تناول أهداف 

 ت. في حين خصص المطلب الثالث لطرق تسيير، أو تقييم المخزونات.المخزونا

 المطلب األول: مفهوم، وأهداف تسيير المخزونات.

 أوال: مفهوم تسيير المخزونات.

 يمكن تعريف تسيير المخزونات بأنها:

" تسيير المخزونات هو مجموع األنشطة المرتبطة بتخطيط، ومراقبة األصناف 

فل تحقيق مجموعة األهداف التي تتبلور في ضمان استمرارية المخزنة ذاتها بما يك

اإلنتاج، والتوزيع بشكل يفي باحتياجات المؤسسة من المواد المختلفة، ويغطي طلبات 

العمالء بأكبر كفاءة، وفعالية ممكنة، وعدم االسراف وإساءة استخدام األموال 

يشتمل على عنصرين  المستثمرة في المواد. باإلضافة إلى هذا فإن هذا التعريف

تعني جودة، أو درجة سالمة قرار االستثمار  فالفعالية:أساسيين هما الكفاءة، والفعالية. 

في المخزون من حيث االسناد العلمي، والتجريبي، ومن حيث التوقعات المستقبلية 

فتعني جودة األداء، أو حسن تنفيذ القرار من حيث عناصر الكفاءة لالحتياجات أما 

ات، والكمية، والوقت، والتكلفة بما يضمن الوفاء باالحتياجات، وتغطية المواصف

 . 1الطلبات "

"يعرف تسيير المخزونات بأنه النشاط الذي يتم بمقتضاه استخدام األساليب العلمية في 

تحديد كمية المواد األولية، بضاعة نصف مصنعة، وكذلك البضاعة غير المصنعة، وما 

 2يضمن تلبية متطلبات وظروف التشغيل، وطلبات الزبائن بأقل التكاليف الممكنة.

 والمحافظة على المخزون، وتخطيط، وتنظيم، "تسيير المخزون يعني االحتفاظ،

 عياتوتنفيذ، ورقابة إجراءات التخزين، وكذلك صرف المخزون حسب الكميات، والنو

لتعريف ذا اهالمقررة للوحدات، واألقسام، واإلدارات الطالبة لمواد هذا المخزون. ومن 

 نجدأنه يشمل عنصرين رئيسيين هما:

من  خازنها بحيث يتم وضع، وترتيب المواد في الموهي عملية التخزين نفس االحتفاظ:

 لحظة وصولها إلى المخازن، وحتى لحظة خروجها من المخازن.

لى وهي عملية تتضمن إجراءات التأكيد من سالمة المخزون، والعمل عالمحافظة: 

تالمه م استإبقاء هذا المخزون صالحا، ومطابقا إلى حد كبير للحالة أو الطريقة التي 

 كون بعيدا عن التلف والحريق والسرقة.بها، في

                                                             
 _ محمد ايديوي الحسن،"تخطيط اإلنتاج ومراقبته" طبعة02، دار المنهاج، عمان، األردن ،2004،ص1.134

  _كساب علي " تسييرالمخزونات مقاربات مختلفة "مرجع سبق ذكره ص55 2
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 ثانيا: أهداف تسيير المخزونات.

ر تسيي" تسعى وظيفة تسيير المخزونات في المؤسسات المختلفة إلى المساهمة في ال

 الحسن إلنتاج السلع والخدمات، وكذلك إلى تحقيق األهداف التالية.

العدد، ، واء المشتراةتساعد على تحقيق التوازن في تدفق المواد األولية، واألجز -

 والمعدات، والمهمات الضرورية لمقابلة احتياجات التشغيل.

ة حافظتقوم بتزويد مستلزمات الصيانة، وقطع الغيار، واللوازم الضرورية للم -

 على الطاقة اإلنتاجية وضمان استمرارية العمليات اإلنتاجية.

ام قسقبلها من األتقوم باستقبال، وإصدار السلع الجاهزة حسب الطلب، حيث تست -

 اإلنتاجية بعد تصنيعها، وتصدرها إلى العمالء وفق طلباتهم.

ذلك  كان تقوم باستقبال النفايات، وغيرها من مخلفات العمليات اإلنتاجية كلما -

 ضروريا.

االستقبال الذي يشتمل على مراقبة المدخالت كما، ونوعا، وحتى اإلرساالت  -

في األماكن المخصصة لها بسبب تنظيم إضافة إلى تصنيف المواد المستقبلية 

 .1المخزون"

 المطلب الثاني: تقييم عناصر المخزون.

 أوال: طرق تقييم المخزونات.

ية، لمال"إن وجود السلع داخل المؤسسة يستلزم تقييمها تقييما صحيحا خالل السنة ا

ل وعند كل مرحلة من مراحل حركتها، ومنه يمكن التمييز بين مرحلتين من مراح

 تقييم، وهي المدخالت )دخول السلع(، والمخرجات )خروج السلع(.ال

                                                             
- علي قاسي شهيناز "تسيير المخزونات في مؤسسة اقتصادية دراسة حالة على مستوى معمل تكرير السكر" مذكرة ماستر 

 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،تخصص تسيير استراتيجي،2019،ص23و1.24
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 _ تقييم المدخالت:01

سبة يتم تقييم عناصر المخزونات في حالة دخولها إلى المؤسسة عند الشراء بالن

افا ء مضللبضائع، والمواد األولية على أساس تكلفة الشراء، والتي تضم: سعر الشرا

د يوج صال المخزون إلى المكان، وفي الحالة التيإليه كل المصاريف المتحملة إلي

عليها )أي مصاريف النقل، والشحن، وحقوق الجمارك والرسوم غير القابلة 

 لالسترجاع ...(.

أما بالنسبة للمنتجات فإن تكلفتها تشمل على مجموع التكاليف المباشرة )من مواد 

وهذا باستثناء تكاليف مستهلكة، وأجور ...(  وغير المباشرة المتحملة إلنتاجها، 

 . 1انخفاض النشاط عن مستواه العادي "

 تقييم المخرجات:-02

، وذلك خالت"إن مشكلة تقييم أسعار المخرجات أكثر تعقيدا، وتركيبا مما هي عليه المد

كذا وألن في الجانب التطبيقي البد من أخذ بعين االعتبار سعر مخزون أول مدة، 

شكل الم ومنه يمكن تحديد عدة طرق للتقييم لحل هذا مختلف أسعار الشراء للمدخالت،

 هي:

FIFOأ_ طريقة الوارد أوال الصادر أوال : 

تم يوال تقوم هذه القاعدة على افتراض أن عناصر المخزون التي اشتريت، أو أنجزت أ

 مشترياتث البيعها، أو استخدامها أوال، وبالتالي فالمخزون في نهاية الفترة يمثل أحد

 الصنف،  سلعالقول _ وفقا لمبدأ الجرد الدائم _ أن هذه الطريقة تستعمل أوالكما يمكن 

جيل م تسأو الفئة الواردة أوال )أي سلع الصنف القديم حتى استهالكه نهائيا(، ويت

 المخرجات محاسبيا على أساس تكلفة شراء، أو انتاج هذه الفئة من السلع.

LIFOب_ طريقة الوارد أخيرا الصادر أوال  : 

تقوم هذه القاعدة على افتراض أن أحدث عناصر المخزون التي تم شراؤها، أو 

إنجازها يتم بيعها، أو استخدامها أوال، وبالتالي يمثل المخزون في نهاية الفترة جزءا 

من المشتريات القديمة، ويتم تسجيل محاسبيا مخرجات سلع الصنف القديم على أساس 

 .2األخير "تكلفة الشراء )أو اإلنتاج( للصنف 

                                                             
  _عبد الرحمان عطية" محاسبة عامة" مرجع سبق ذكره، ص621

، مكتبة المجمع 01الطبعة  "مالية)األصل العلميوالعملية( الجزء الثانيمبادئ المحاسبة ال_ مصطفى يوسف كافي وآخرون 2

 285، ص2012العربي، األردن 
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 CUMP  : ج_ طريقة متوسط التكلفة المرجحة

هة "في ظل هذه الطريقة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشاب

ذلك ة، والموجودة في بداية الفترة، وتلك التي تم انتاجها، أو شراؤها خالل الفتر

ة بقسمة تكلف باحتساب المتوسط للفترة، ويتم استخراج متوسط التكلفة المرجحة

ات لوحدالبضاعة للبيع على عدد الوحدات المتاحة للبيع، وبعد ذلك يتم ضرب بعدد ا

 لتالي:ك كاالمتبقية أخر فترة الستخراج تكلفة مخزون آخر فترة، ويمكن التعبير عن ذل

 

 لبيع.لاحة متوسط التكلفة المرجح= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع / عدد الوحدات المت

 

عدد وحدات المخزون المتبقية × زون آخر فترة = متوسط التكلفة المرجحة تكلفة مخ

 .1آخر فترة "

 

 ثانيا: الهدف من تقييم المخزون.

ي لمال"إن تقييم المخزون ينعكس مباشرة على كل من نتيجة الدورة، وكذا المركز ا

 للمؤسسة، ولذلك فإن أهداف التقييم تتمثل فيما يلي:

، وذلك بها مقابلة بين إيرادات الفترة، والتكاليف المرتبطة _ محاولة المؤسسة إجراء

 بغرض التحديد السليم لنتيجة الدورة )ربح أو خسارة(.

 .2_ تقديم بيانات مفيدة عن حركة المخزون للمهتمين بالقوائم المالية للمؤسسة "

 : تكاليف المخزون.03المطلب 

أن  من تكاليف التخزين حيث"إن المشكل األساسي في تسيير المخزون هو التقليل 

 التكلفة السنوية لتسيير المخزونات هي مجموع التكاليف التالية:

 تكلفة شراء الوحدة. -

 تكلفة إعداد الطلبية. -

 تكلفة حيازة المخزون. -

 تكلفة نفاذ المخزون. -

ك هي تلوهي تكلفة شراء، أو انتاج وحدة واحدة للتخزين، و_ تكلفة شراء الوحدة: 1

كلف  شراءعلق بطلب شراء المخزون، ونفقات سالمته، وتتضمن تكلفة الالتكلفة التي تت

يتم وم. تثبيت الطلبيات، وإصدار أمر الشراء، والشحن، والفحص، والتأمين، واالستال

 د.حساب هذه التكلفة على أساس القيمة النقدية مقسوما على أمر الشراء الواح

                                                             
مذكرة ماستر، جامعة مستغانم تقييمومعالجةالمخزوناتدراسةحالةمؤسسةتكرير البترول "أرزيو"، " _ خيثر عبد السالم1

 20ص 2017،
 37ص_ علي قاسي شاهيناز، مذكرة ماستر، مرجع سبق ذكره، 2
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من أجل شراء المواد من الموردين، وهي تكلفة إقرار الطلب _ تكلفة إعداد الطلبية: 2

وتتضمن أنشطة الشراء مثل: تحضير الشروط، ووثائق الطلب، وكتابة طلبات الشراء، 

وعمولة الوكالء، وفحص الطلبات، وحفظ المستندات، وغيرها من األمور الالزمة من 

 . 1أجل طلب الطلبية "

بتغير مستوى  وهي مجموعة التكاليف التي تتغير_ "تكلفة حيازة المخزون: 3

 المخزون، وحجمه، وتقسم إلى األنواع التالية:

لمخزون في ا وتتمثل في تكلفة الفرصة البديلة لألموال المستثمرةأ_ تكلفة رأس المال: 

 التي كان يمكن استثمارها في مجاالت بديلة تحقق عائدا للمنظمة.

فقا للتخزين ووهي التكاليف المرتبطة بتوفير أماكن مناسبة ب_ تكلفة التخزين: 

 للكميات من البضائع، ووفقا لطبعة هذه البضائع أيضا.

، لفسادوهي التكاليف المرتبطة بالخسارة، واإلهمال، واج_ تكلفة مخاطر التخزين: 

 والتقادم، والتلف، والسرقة.

وهي التكاليف الناتجة عن الحاالت التي يزيد فيها الطلب على الكمية  _ تكلفة النفاذ:4

لفعلية في المستودعات، وتتضمن تكلفة فقدان فرصة البيع، وتكلفة فقدان المخزونة ا

الزبون، والغرامات التي قد تدفعها المنظمة بموجب االخالل بالعقود المبرمة، ويعتمد 

مقدار هذه التكاليف على الوسيلة التي تستخدمها المنظمة في التعامل مع هذا النوع من 

 . 2التكاليف " 

                                                             
  _محمد ناصر وآخرون" إدارة العمليات" منشورات جامعة دمشق، دمشق، 2012،ص3441

  _ محمد ناصر وآخرون" إدارة العمليات" نفس المرجع السابق، ص3452
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 رقابة المخزونات.المبحث الثالث: 

كام ل إحتتضمن وظيفة التخزين الكثير من الوظائف، واألعمال الواجب إنجازها من أج

عد الرقابة على المخزون، وتحقيق األهداف الموضوعة لذلك حيث تستخدم طرق تسا

ضمن ي يتعلى الرقابة الفعالة لهذه العناصر، وهذا ما سنعرفه في هذا المبحث، والذ

في واعه، تطرقنا في المطلب األول إلى مفهوم رقابة المخزون، وأنوثالثة مطالب حيث 

ولنا تنا المطلب الثاني إلى مجاالت، وطرق الرقابة على المخزون أما المطلب الثالث

 فيه أثر الرقابة الداخلية على تسيير المخزون.

 المطلب األول: مفهوم، أهمية وأهداف الرقابة على المخزون.

 لمخزون.أوال: مفهوم رقابة ا

"يمكن تعريف الرقابة على المخزون بأنها ذلك النشاط الذي يعني بمتابعة سير األعمال 

 1المخزنية، والتأكد من أن ما يتم، أو ما تم في الواقع العملي مطابق لما هو مخطط له "

. 

"يقصد بمراقبة المخزون ذلك النشاط الخاص بالتخطيط، والترتيب، والجدولة لكمية 

خامات، واألجزاء، والمنتجات كاملة الصنع، ومختلف االحتياجات الالزمة المواد، وال

للعمليات اإلنتاجية، أو لطلبات الزبائن، ومتابعتها حتى يمكن توفيرها بما يتفق، 

 . 2وظروف، وجداول التشغيل المخططة كما، ونوعا، وزمنا "

التخزين مثل  "الرقابة على المخزون هي مسؤولية، وتتمثل في الرقابة على عمليات

االستالم، والصرف وتسجيل العمليات على بطاقات، وسجالت توضح رصيد المخزون 

في أي وقت مع تحديد القيمة كما تتضمن هذه المسؤولية حفظ جميع المستندات، 

 .3والملفات المتعلقة بعمل وظيفة التخزين "

حتياجات الوحدة "نعني بالرقابة على المخزون الوسيلة التي يمكن من خاللها توفير ا

االقتصادية من المواد األولية، واألجزاء، والمهمات بالكمية، والنوعية المحددة مقدمة 

 .4في الزمان، والمكان المناسبين، وبأقل تكلفة ممكنة "

هو مجموعة اإلجراءات المتبعة في المخازن، "تعريف نظام الرقابة على المخزون: 

ق، والقياس لكافة العمليات التخزينية للتأكد من والمتعلقة بالمالحظة والفحص، والتدقي

توفر المواد المطلوبة حسب ما هو مخطط لها، وضبط حركة المخزون حسب 

احتياجات المنشأة، والتحقق من سالمة المخزن، وكشف األخطاء، واالنحرافات قبل 

وقوعها من خالل خطط ن ومعايير محددة مسبقا لقياس، وتصحيح األداء في الخطط 

 . 5ستقبلية" الم

                                                             
  _مجدي عبد هللا شراره "االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات والمخازن"مرجع سبق ذكره، ص1621

  _نظيمة عبد العظيم خالد، و محمد كامل الكردي"إدارة المشتريات والمخازن" مرجع سبق ذكره، ص162 2

  _سليمان خالد عبيدات، ومصطفى نجيب شاويش"إدارة المواد الشراء والتخزين "مرجع سبق ذكره، ص1353

  _أكرم الطويل، إدارةالمواد، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص2234

 _ خيثر عبد السالم، مذكرة ماستر، مرجع سبق ذكره، ص345
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 ثانيا: مجاالت الرقابة على المخزونات.

 " تشمل الرقابة على المخزون المجاالت التالية:

ن مرها الرقابة على عناصر اإلنتاج مثل المواد األولية، والمواد الخام، وغي .1

 المواد التي تدخل في انتاج السلعة )السلع(.

زيوت وقطع الغيار، والالرقابة على المواد المساعدة لإلنتاج مثل الوقود،  .2

 ........وغيرها.

ن ها مالرقابة على المواد نصف مصنعة، وتشمل هذه المواد تلك التي يتم شراؤ .3

 أجل إعادة تصنيعها، ومن ثم بيعها.

رقابة األجزاء المصنعة، وهي تلك المواد التي تم شراؤها كاملة التصنيع دون  .4

ن الحاجة الستخدامها وجود حاجة إلحداث أي تغيير عليها، وتخزينها لحي

 . 1كإطارات السيارات، أو زجاجها "

 رقابة اآلالت، واألجهزة الرئيسية. .5

 الرقابة على اللوازم اإلدارية كأدوات الكتب، والقرطاسية. .6

 على السلع تامة الصنع. الرقابة .7

 .2الرقابة على كفاءة إدارة التخزين، وما يتعلق بها من أعمال "  .8

 قابة على المخزون، وأهميته.المطلب الثاني: وظائف الر

 أوال: وظائف الرقابة على المخزونات.

 "يمكن إبراز أهم وظائف الرقابة على المخزونات فيما يلي:

ة، ضمان توفير الكميات المناسبة من المواد المطلوبة حسب الخطط الموضوع -

 وتفادي النقص في هذه المواد وخاصة المواد سريعة الحركة.

تنظيم حركة دوران المواد، وتجديدها لتفادي ضبط حركة المخزون، و -

 االزدواجية في خزن المواد.

 التأكد من سالمة المواد المخزنة، ومن تطبيق إجراءات السالمة عليها. -

 تخفيض تكاليف، ونفقات، ومصاريف التخزين إلى أقل ما يمكن. -

 ر فيتخفيض قيمة االستثمار في المواد بطيئة الحركة لتخفيض قيمة االستثما -

 المخزون إلى أقل ما يمكن.

 قياس، وتصحيح أداء العاملين في المخازن. -

ت ضبط استالم، وتسليم المواد في المواعيد المحددة لمنع تأخير العمليا -

 اإلنتاجية.

جدولة، وفحص المواد للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات، والكميات، والتقليل  -

 . 1من خسائر التلف، والسرقة "

                                                             
 _سليمان خالد عبيدات، ومصطفى نجيب شاويش"إدارة المواد الشراء والتخزين "، مرجع سبق ذكره، ص191 1

 _ أكرم الطويل، إدارةالمواد، نفس المرجع السابق،ص191 .2
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 رقابة على المخزونات.ثانيا: أهمية ال

 " إن الرقابة على المخزون هي الوسيلة التي يمكن من خاللها تحقيق اآلتي:

 أ_ عدم وصول أي مادة من المواد المخزونة على حالة النفاذ.

 ب_ عدم تكديس كميات كبيرة من مخزون المواد، والسلع.

 ج_ أال تكرر الطلبيات للكميات الصغيرة، وذات التكاليف العالية.

 .2د_ محاولة جعل وصول الشحنات الجديدة في وقت نفاذ المخزون منها "

 المطلب الثالث: دور نظام الرقابة الداخلية على تسيير المخزونات.

ظيم ف تنالرقابة الداخلية للمخزون تعتبر وظيفة إدارية تسعى للتخطيط للمخزون بهد

 سبة،ن بالكمية المناحركته والمحافظة عليه، وضبط تدفق المواد من وإلى المخاز

 والوقت المناسب دون نقص أو تأخير.

 أوال: وظائف الرقابة الداخلية على المخزون.

ة قابي"إن الرقابة الداخلية على المخازن يجب أن تضمن مجموعة من اإلجراءات الر

 الهامة منها:

 تحديد مسؤوليات موظفي المخازن تحديدا واضحا. .1

مين عارضة فعلى سبيل المثال ال يجوز ألالفصل التام بين االختصاصات المت .2

 المستودع التدخل بالمشتريات، أو المبيعات.

 تصميم مجموعة دفترية كاملة للمخازن تعكس حركة المواد. .3

وضع نظام مستندي سليم بكل تأمين مستند معتمد من شخص مسؤول يؤيد كل  .4

 عملية ادخال، أو اخراج من، وإلى المخازن.

 من األصناف الموضوعة من قبل لجنة مستقلة عن القيام بجرد مفاجئ لصنف .5

 إدارة المخازن.

إجراء مقارنة دورية بين أرصدة األصناف الموضحة في البطاقات، ومن  .6

 . 3األرصدة التي تظهر في الحسابات "

 ثانيا: فحص نظام الرقابة الداخلية، واختباراتها وفقا لدورة المخزون.

لرقابة اظام األساسية للعمليات بفحص، وتقييم ن " يقوم مدقق الحسابات قبل االختبارات

م لية يقولداخلدورة المخزون، والمستودعات، وللتأكد من عملية التقييم لنظام الرقابة ا

 المدقق بما يلي:

الحصول على وصف لنظام الرقابة الداخلية على المخزون سواء باستخدام  .1

 ات وصف النظامقوائم استقصاء استبيان، أو خرائط تدفق، أو بعمل مذكر

 الموجود.

                                                                                                                                                                                   
  _مجدي عبد هللا شرارة، مرجع سبق ذكره، ص1.163

  _أكرم الطويل، مرجع سبق ذكره، ص2.223
رسالة ماجيستر، دور الرقابة الداخلية على المخزون السلعي في المحافظة على المال العام" محمد رفيق علي الوادية" _ 3

 .43ص  2016الجامعة اإلسالمية، 
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 ية.داخلفحص عينة من أوامر الشراء، وذلك كجزء من مدى تنفيذ نظام الرقابة ال .2

ن اختيار عينة من اشعارات مردودات المشتريات، ومراجعة سجالت قسم الشح .3

 بشأن البضاعة المرتدة إلى الموردين "اختبار تنفيذ النظام "

، وامرأن التكاليف المحملة على األاختبار نظام محاسبة التكاليف للتأكد من  .4

 والمراحل قد تم تجميعها بدقة.

قوة و الأتقييم نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمخزون، وتحديد نقاط الضعف،  .5

 لنظامفي النظام ثم تصميم برنامج المراجعة بما يتناسب مع تقييمه تقييم ا

 المطبق.

ات الرقابة بناء على ما تم وضعه من بعد فحص الرقابة الداخلية يقوم المدقق باختبار

قبل اإلدارة ويسعى للتحقق من فعالية التصميم، والتطبيق لهذه اإلجراءات لتحقيق 

 .1األهداف التي وضعت من أجلها "

 ثالثا: األهداف التي يحققها نظام الرقابة الداخلية على تسيير المخزون.

ام، خجاهزة، أو مواد  " وجود التفويض المناسب لعمليات الشراء سواء بضاعة .1

 ومنع حدوث أي عملية بدون تفويض، واعتماد.

وحسب  التأكيد بأن جميع العمليات المسجلة قد حدثت، وسجلت بالكامل، وبدقة، .2

 التوقيت المالئم، وتم ترحيلها، وتلخيصها بشكل صحيح.

شكل البضاعة المستلمة هي وفق المواصفات المطلوبة، وتتم المحاسبة عليه ب .3

 سليم.

 وفر نظام التكاليف للمحاسبة عن تكاليف المخزون.ت .4

وجود سياسة واضحة للمؤسسة حول تقييم المخزون، ومراقبة التالف،  .5

 .2والمتقادم، وطريقة إعداد الطلب " 

                                                             
_ تامر مزيد رفاعه" أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة" دار المناهج للنشر والتوزيع، 

 عمان، 2018، ص1.194

_ محمد رفيق علي الوادية، " دور الرقابة الداخلية على المخزون السلعي في المحافظة على المال العام" مرجع سبق ذكره، 
 ص2.45
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 خالصة الفصل الثاني:

من خالل دراستنا لعملية تسيير المخزونات وقفنا عند جوانب هذا الموضوع المختلفة 

ود المخزونات هو ظاهرة تكاد تكون حتمية في مختلف أنواع ظهر لنا جليا أن وج

النشاط االقتصادي، وتستعين به جميع المؤسسات، وبالتالي فتسيير المخزون منه 

النسيج القاعدي الذي خالله تتم جميع النشاطات الخاصة بالمؤسسة، وتحقيق أهدافها 

 االقتصادية.

ورة المخزون من أهم مكونات من خالل هذا الفصل أيضا تم اكتشاف أن عناصر د

القوائم المالية التي تخضع لتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل التعرف على األخطاء، 

والمخالفات المهمة التي تشكل تداخل في الوظائف، بالرغم من كافة المستندات الرقابية 

عالة على الخاصة بعناصر دورة المخزون، فإن كل ذلك ال يعتبر كافيا لتحقيق رقابة ف

عناصر المخزونات فمن جهة اإلدارة، وبغض النظر عن الوسائل التي تتبعها المؤسسة 

في تسجيل، ومتابعة تدفق المخزونات، يجب إجراء جرد فعلي دوري لعناصر 

 المخزون الموجود في المؤسسة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : التعريف بمؤسسة المخازن العامة بمستغانم. 01المبحث 

 لتخزين في مؤسسة المخازن العامة.: واقع ا 02المبحث 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون بمؤسسة المخازن العامة. 03المبحث 

 

 

 

 مقدمة الفصل الثالث:

نظرا لما تطرقنا إليه في الجانب النظري، سنتطرق إلى دراسة ميدانية حول تقييم نظام 

ؤسسة المخازن العامة الرقابة الداخلية في تسيير المخزون. حيث قمنا باختيار م

 بمستغانم.

 الفصل الثالث

خازن دراسة ميدانية بمؤسسة الم

 بمستغانمMAGMOS  العامة 
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يعتبر المخزون بند من أهم بنود الميزانية في المؤسسة التجارية، والصناعية، وبالتالي 

يحتاج تقييمه وتسييره، ومتابعته بذل العناية الكافية من طرف القائمين على تسيير 

من  المؤسسة، تقوم المؤسسة بتصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن مجموعة

عمليات المراقبة، وذلك لضمان حسن سير العمل بالمؤسسة. فنظام الرقابة الداخلية 

فعال يعتبر بمثابة الوقاية من احتمال الوقوع األخطاء و المخالفات التي تطرأ على 

عناصر المخزون  ،و عليه تبدأ رقابة المخزون من خالل تحديد مواصفات المخزون 

المخزون  ،وطرق تقييم مخرجات حيث أن الرقابة على  ،كميته ،و تقييم داخلي لمساحة

المخزون تهدف إلى تنظيم حركة المخزون ،و محافظة عليه ،كما أنها تعمل على 

الوقوف على مدى تطبيق خطط الموضوعة ،و التحقق من اجراءات متبعة لمراحل 

مباحث :                                                                               دخولها ،و خروجها من المخازن ، من خالله قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة

 : التعريف بمؤسسة المخازن العامة بمستغانم . المبحث األول

 : واقع التخزين في المؤسسة.المبحث الثاني

 : تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون.المبحث الثالث
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 بمؤسسة المخازن العامة بمستغانم المبحث األول: التعريف

 :  MAG MOSالمطلب األول:نشأة المؤسسة 

 :SGP PRODAالتعريف بالشركة الوطنية لإلنتاج الحيواني  :أوال

دج 1000000000.00شركة مساهمة وطنية اقتصادية لإلنتاج الحيواني رأس مالها 

خازن العامة أي تأتي منها وحدة الم FRIGOMEDITتتفرع منها عدة شركات منها: 

معهد إنشاء شركة مساهمة قابضة ذات عقد عمومي اقتصادي  MAGMOSبمستغانم 

للمواد الغذائية المتنوعة، والزراعية لإلنتاج الحيواني تحت إشراف وزارة الفالحة، 

 33مجموعات صناعية تحت سيطرتهم مع  6والتنمية الريفية تدير مجموعة من 

 ية للدواجن، والتخزين.شركات تابعة لمجال الثروة الحيوان

 :MAGMOSثانيا: التعريف بمؤسسة المخازن العامة لمستغانم 

تم إنشاء المؤسسة الوطنية للتبريد بمستغانم التي تعمل على شراء،  1985في عام 

 وبيع، وتخزين كل المواد الغذائية سواء كانت فالحيه أو تجارية أو مستوردة.

 EPE EURL MAGMOSم إنشاء ت 1997فبراير  97/15-55وشهد عقد رقم 

المؤسسة الجديدة للمخازن العامة لمستغانم التي تعمل على تخزين ،و إيداع كل المواد 

غذائية ،وشراء ،وبيع المواد الموجهة لالستهالك بعد دراسة وطنية للسيد علي رزاق 

التي   GROUP AGRO FROIDبارا كاتب العدل ببئر مراد رايس التابعة لشركة 

 17/03/2010في  OS/102،وبواسطة العقد رقم FRIGO M2DITب   تداولت األ

في مختلف الصناعات الغذائية من شركة المساهمة القابضة ذات عقد عمومي اقتصادية 

التي وضعت  SGP ORODAللمواد الغذائية المتنوعة ،و الزراعية لإلنتاج الحيواني 

 برامج المنح الصغيرة.

الوطنية الملكية الفردية  MAGMOSمخازن العامة الشكل القانوني لوحدة الثالثا: 

 دج1000 0000ذات المسؤوولية المحدودة برأس مال يقدر بـ 

 المخازن العامة بمستغانم تتألف من المستودعات التالية:

 م تحتوي على: 30000وحدة مستغانم بسعة  -1

 14 غرفة التبريد 

 1  غرفة التجميدTUNNEL DE CONGELATION 

 لتعبئة، والتغليف إضافة إلى مالحق أخرى للتخزين إضافة ورشة التقطيع، وا

 م 2000إلى وحدة عين تادلس بسعة 

 م تحتوي على: 2000وحدة تيارت بسعة  -2

 08 .غرف التبريد 

 ورشة التقطيع، والتعبئة، والتغليف 

 04 غرف للتخزين 

 م تحتوي على: 2700وحدة شلف بسعة  -3
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 05 غرف التبريد 

  م 1600مخزن بسعة 

 درجات مئوية إلى  4إلى  0بدرجات مختلفة من الموجب أي من  يتم التبريد

درجة مئوية، والجدول التالي يوضح المؤسسة  18السالب وصوال إلى 

 باختصار.

 (: لمحة عن المؤسسة1-3الجدول رقم )

 التسمية
Les Magasins Généraux De Mostaganem 

 MAGMOSمؤسسة المخازن العامة 

 سهمشركة األ الصيغة القانونية

رأس مال 

 اإلجمالي
 مليون دينار جزائري

 عامل 20 عدد العمال

 المنطقة الصناعية بوالية مستغانم المقر االجتماعي

 المصدر: الوثاق المقدمة من طرف مؤسسة المخازن العامة.

من المالحظ أن هذه المؤسسة صغيرة نوعا ما، وهذا لكون عدد عمالها ورأس مالها 

 باطؤ نشاطها في اآلونة األخيرة .صغيرين ،وهذا راجع لت

 المطلب الثاني : المصالح المتواجدة بمؤسسة المخازن العامة
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 MAGMOSالهيكل التنظيمي لوحدة المخازن العامة لمستغانم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وثائق مقدمة من طرف مؤسسة المخازن العامة بمستغانم.

Mag-mos 

 مصلحة اإلدارة

 لمدير العاما

 

مديرية المالية 

 والمحاسبة

مديريةاإلدارةالعام

 ة

 مديرية الوحدة مصلحة مراقبة المدير نائب مانة المديريةأ

رئيس قسم  لخزينةا

 األجور

مصلحة الوسائل 

 العامة

 صلحة التقنيةم مصلحة اإلستغالل مصلحة التجارة

رئيس قسم إعداد  أمين المخزن ممثل قانوني أمين الصندوق

 الفاتورة
رئيس مصلحة 

 اإلستغالل

 تقني

ممثل 

 اإلجتماعيو

مراقبة الجودة و  أمين الصندوق

 النوعية

أمين المخزن 

 الرئيسي

 قسم المبيعات

 رجل األمن

مصلحة الوقاية 

 و األمن

المشرف التقني 

 ةعلى الصناع
 السائق

عاملة 

 التنظيف
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مستغانم: تضم عملية استغالل بهذه تحليل الهيكل التنظيمي لوحدة المخازن العامة ل

 المؤسسة من أهمها:

: التي تقوم باستغالل الطاقات المادية، والبشرية، والتي تقوم * مصلحة االستغالل

بضبط دخول، وخروج كل سلع، وبضائع داخل الفرق الخاصة بالتبريد تحتوي على 

عاملة، وكل أمين المخزن، مسيرين المخزن، والمسؤول االستغالل الخاص باليد ال

 المعدات التي تساهم في عملية االستغالل.

هي بدورها تقوم بضبط الكميات المشتراة عند دخولها * المصلحة التجارية: و

للمخازن بيع، وشراء المنتجات اللحوم البيضاء، والحمراء األسماك والخضار، والمواد 

الموجهة للتسويق الغذائية عامة كما تقوم بضبط كل المخرجات من السلع، والبضائع 

المبيعات كما نستقبل المصلحة كل الفواتير الخاصة المشتريات كما تقوم بتحرير كل 

 الفواتير الخاصة )بالمبيعات(

إضافة إلى عمل أمين الصندوق الذي يقوم بمحاسبة نقاط البيع، ويقوم بإيصال المبلغ 

 اقبةلحساب الشركة ثم إلى المصلحة المحاسبة إضافة إلى مسؤولية المر

خاصة بالمؤسسة التي تقوم بتبريد، والتحكم في درجات  *المصلحة التقنية: وهي

الحرارة، ومستوى التبريد داخل الفرق عن طريف تجهيزات، والمعدات، واآلالت 

 إضافة إلى تعديل درجات التبريد السالبة، والموجبة لفرق التبريد.

ودة كل المواد الغذائية، مصلحة مختصة بمراقبة، وج مصلحة مراقبة النوعية: هي

ومدى صالحيتها، واإلشراف على تخزينها، ودخولها، وخروجها من المؤسسة عن 

 طريق الكشف، ومالءمتها باالستهالك عبر مدة تخزينها بالمؤسسة

لكل مؤسسة مصلحة خاصة بتسيير كل  *مصلحة الموارد البشرية )مستخدمين(:

ل، ومستخدمين في جميع مصالح موارد البشرية من تكوين ملف إلى توظيف عما

المؤسسة، وتهتم بضبط كل األجور الشهرية للعمال، واشتراكها مع الضمان 

االجتماعي، وتحديد كل الواجبات، وحقوق العمال مما تشرف على كل القرارات 

 المتخذة من طرف مسير المؤسسة.

تلزمات تعمل هذه المصلحة على تسيير، ودراسة كل المس *مصلحة الوسائل العامة:

الخاصة بالمؤسسة سواء كانت مواد أو لوازم، وصيانة التجهيزات كما تقوم بالعمل 

مباشرة مع مصلحة المحاسبة، وذلك لسد جميع حاجات المؤسسة من المواد، وتتعامل 

كذلك عن طريق الفاتورة، واإليصاالت، وغيرها مع المصلحة المالية إليضاح طرق 

 قبل المدير العام.المعاملة القانونية، ومبنية من 

: تقوم بتحديد، وضبط كل عمليات المسجلة، والقرارات مصلحة المالية والمحاسبة

المتخذة من طرف المسير على مستوى كل المصالح كما تقوم بمحاسبة المصلحة 

التجارية، واإلدارية، وتسجيلها محاسبا عن طريق الدفاتر المحاسبة، والفاتورة، 

 وغيرها.
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نية االفتتاحية، تسجيل حسابات من مختلف األصناف حسابات الجرد تقوم بوضع ميزا -

النتيجة الصافية كما تقوم بتقسيم األموال  –جدول حسابات النتائج  –ميزانية الختامية  –

عن طريق المداخل الخاصة بالزبائن وكل إيرادات المالية للمؤسسة كما تقوم بمحاسبة 

خل أجور العمال بتحويل األموال عن طريق كل المدفوعات سواء كانت تسديد فاتورة د

الصندوق أو الحسابات البنكية كما يشترط تقديم محضر شهري خاص للصندوق، 

 وتقديم كل الجداول التقاربية مع البنوك بصفة شهرية. 

كما لكل مؤسسة مصلحة تعمل على أمنها، واستقرارها،  مصلحة األمن والوقاية:

طة بها كما تعمل على سالمة، وأمن كل الموظفين، ووقايتها من جميع المخاطر المحي

والعمال داخل المؤسسة بصفة دائمة مع اليقظة في كل فترة عملها كما يقوم رئيس 

 المصلحة بتقديم القوائم الخاصة بالحراسة، واألمن كلما أقتضى األمر ذلك.

لمؤسسة  مدير المؤسسة هو المدقق، وهو الذي يقوم بعملية الرقابة الداخلية مالحظة:

 المخازن العامة بمستغانم.

 المطلب الثالث: أنواع المخزونات المتواجدة بمؤسسة

مخزونات رئيسية، وهي مخزون المواد األولية،  4 على magmosتعتمد مؤسسة 

ومخزون قطع الغيار ومستلزمات المكتب، ومخزون منتجات تامة الصنع، ومخزون 

 منتجات نصف المصنع.
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 نواع المخزونات المتواجدة بمؤسسة المخازن العامة.(: أ2-3الجدول رقم )

 أنواع المخزونات رقم حساب

3822100 

300005 

300010 

300006 

300020 

300025 

300030 

300040 

300060 

300065 

300070 

300081 

300090 

300602 

300603 

 تموينات ورشة الصيانة

 مواد غدائية

 مخزون البيض قابل االستهالك

 مخزون الجلبان

 زون دجاجمخ

 مخزون كبد الدجاج

 مخزون السمك المجمدة

 مخزون لحوم مجمدة

 مخزون لحوم البقر مجمدة

 مخزون لحوم البقر طازجة

 مخزون لحوم األغنام مجمدة

 مخزون بطاطا

 مخزون البصل

 مخزون مواد الغذائية

 مخزون مواد الحليب

 MAGMOSالمصدر:مقدمة من طرف مؤسسة المخازن العامة بمستغانم 
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لمبحث الثاني:تسيير المخزونات في مؤسسة المخازن العامة بمستغانم ا

MAGMOS 

 MAGMOSالمطلباألول: واقع التخزين في مؤسسة 

 أوال: اجراءات، ومراحل التخزين في المؤسسة

عدة اجراءات، وخطوات محكمة لضبط مخزوناتها سواء  MAGMOSتتبع مؤسسة 

 على مستوى:

 فرع المواد األولية 

 ات تامة الصنعفرع المنتج 

 فرع قطع الغيار ومستلزمات المكتب 

قبل أن تتم عملية التخزين تبدأ عملية شراء المادة األولية أ :  فرع المواد األولية : 

،وفي أي عملية شراء المادة األولية يجب أن يكون مستودع بطلب التموين للورشة 

لوبة ، و إدارة المبيعات تطلب اإلنتاجية التي طلبت المواد الالزمة إلنتاج المنتجات المط

منتج معين لتلبية رغبة الزبون فيرسل وصل طلب تموين الى أمين المخزن وبدوره 

يقوم بالتحقيق من وجود المواد المطلوبة في الورشة ، عدد وجود المادة المطلوبة يقوم 

ير بإرسالها إلى ورشة اإلنتاج ،أما إذا كانت غير متوفرة يقوم بإرسال لطبية إلى مد

الوحدة ،وهذا األخير يطلب من مسؤول إدارة المشتريات بشراء المادة الالزمة في 

 وصل طلب شراء فيقوم هذا األخير باإلجراء التالي :

  ،يبحث مسؤول المشتريات على مورد المناسب في الئحة الموردين للمؤسسة

دة، وبعد دراسة عروضهم وغالبا ما تكون هذه الدراسة على جودة، ونوعية الما

سعر المادة، اجال استالمها، طريقة الدفع كيفية االستالم، خبرة وسمعة 

 الموردين في السوق، وحسب هذا يتم اختيار المورد المناسب.

  :عند اتمام عملية اختيار المورد المناسب الذي مرحلة طلب المواد، واالستالم

ل طلب تم قبول عرضه لتموين المؤسسة، يقوم مسؤول المشتريات بإعداد وص

شراء المادة األولية مبين فيها نوعية، والكمية، والسعر المصادق عليه من 

طرف مسؤول المشتريات ثم يرسله إلى المورد. بعدها تتم عملية استالم المواد 

بالشروط المتفق عليها بين المورد والمؤسسة. فتدخل السلعة المخزن بعد عملية 

بة الذي بدوره يتفقد جودة السلعة مع الرقابة التي يقوم بها مسؤول خاص بالرقا

وصل الطلب الذي بحوزته، ووصل التسليم الذي يسلمه له صاحب الشاحنة 

 المرسلة من طرف المورد.

  :بعد أن يتم أمين المخزن كل الخطوات المذكورة مرحلة التسجيل، والرقابة

سابقا، يسجل العملية في الحاسوب عن طريق برنامج تسيير مخزونات، ثم 

نسخ نسخة لمديرية التموين، ونسخة لمديرية  3ر وصل استالم المواد في يحر

 المحاسبة، ونسخة لمديرية المراقبة، والتسيير.
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 :عند دخول المادة األولية للمخزون، تتم عملية تموين الورشة  تموين الورشة

احتياجاتها الستخدامها في انتاج المنتجات التامة الصنع المطلوبة من عند ادارة 

 لبية رغبات الزبائن.لت

للمؤسسة مخزون رئيسي للمنتجات تامة الصنع ب: فرع مخزون منتجات تامة الصنع: 

تحتوي على عدة ورشات منها: ورشة التقطيع، ورشة التبريد، ورشة انتاج المصنع 

كما أن لديها منتجات ال تستحق التبريد مثل: البطاطا، وتتم حركة منتجات تامة الصنع 

 كما يلي:

  تتم الطلبات من الزبائن موجهة للمصلحة التجارية قصد تموينهم منتجات: طلب

بمنتجات في أجل معين عن طريق وصل الطلب، فتترجم المصلحة التجارية 

رغبات الزبائن إلى رئيس ورشة عندئذ يقوم بتهيئة المواد االولية الالزمة 

تحق مدة من لإلنتاج، ويتم فحص اآلالت اإلنتاجية لمباشرة االنتاج الذي يس

 الزمن.

 :عند االنتهاء من االنتاج تحول المنتجات لورشة التبريد،  تحويل المنتجات

وتكون عن طريق وصل التحويل مصادق عليه من طرف رئيس الورشة ليقوم 

 بإخطار المصلحة بوجود منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة.

 :إدارة الورشة  بعد تسجيل كل عملية في السجالت، تقوم التسجيل، واإلرسال

بإرسال وصل الطلب مرفق بوصل اإلنتاج، ووصل تمويل المخزون لمديرية 

المحاسبة، لتقوم بتسجيل العمليات المحاسبية عن طريق مستندات في يومية 

 المخزون.

 ج: فرع قطاع الغيار ومستلزمات المكتب:

تضمن عملية شراء قطع الغيار كشراء المواد األولية، يجب أن تمر عبر مراحل ل

 النزاهة، وتسهل الرقابة في كل عملية.

تكمن أهمية هذا المخزون في ضمان لعمال اآلالت اإلنتاجية، والشاحنات المكلفة 

بالتوزيع حتى ال تخسر المؤسسة أموال طائلة، ومخزون قطع الغيار هو تحت إشراف 

 مديرية الصيانة حيث أنه مرتبط عمليا بمصلحتين:

  :ون قطع غيار بهذه المصلحة في حالة وجود مرتبط مخزمصلحة اإلنتاج

اعطاب بآالت، والتركيبات الصناعية الموجودة داخل الورشة اإلنتاج فيزودها 

بالقطع الالزمة. فعند حدوث عطب يخطر مهندس الصيانة رئيس الورشة 

 بوجود عطب من أجل ايقاف العملية اإلنتاجية.

 :سائل ومعدات نقل هذه المصلحة مسؤولة عن و مصلحة الوسائل العامة

المؤسسة، شاحنات التوزيع، وسيارات المؤسسة. فعند أي عمل يقوم مسؤول 

المصلحة بإرسال وصل طلب لوازم ألمين مخزن قطع غيار فيحول له هذا 

األخير قطع مرفقة بوصل طلب اللوازم مصادق عليها ويرسلها لمديرية 
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عامة، مع تحرير تقرير المحاسبة لمعالجتها محاسبيا ويدونها مسؤول الوسائل ال

 مفصل للمدير العام.

 ثانيا: اجراءات التخزين المستعملة في المؤسسة

 من بين اإلجراءات التخزين أكثر تداوال في المؤسسة ما يلي:

  :يحرر من طرف أمين المخزن لطلب نوع معين من السلع تسجل طلب التموين

ليه من طرف مسؤول فيه الكمية المطلوبة رمز المادة، اسم المادة، ويوقع ع

 المخزن.

 :وهي وثيقة تؤكد دخول جديد إلى المخزن، ويسجل فيه كل  وصل االستالم

البيانات الخاصة باالستالم، والمتمثلة في بيان السلعة، الكمية، سعر وحدوي، 

اسم مورد، وتاريخ الفاتورة، تاريخ االستالم، وفي االسفل تأشيرة رئيس أو أمين 

 مخزن.

  :لسند يحرره أمين المخزن بعد استقباله للمادة األولية، وذلك هذا اوصل دخول

 لكي يتم تخزيها.

  :يعتمد كل ما يخص بضاعة موضوعة للخروج من المخزن تدون وصل خروج

فيه المعلومات التالية: لمن حرر هدا وصل، رمز المادة المخرجة بيانها، 

وال يستطيع رئيس كميتها، سعر وحدوي، تأشيرة واسم المستلم، تاريخ االستالم 

 المخزن تسليم أي مادة أولية أو مادة مخزنة بدون أن يحرر سند الخروج.

 :تقيد في هدا الوصل المواد التي خرجت من المخزن، ولوحظ  وصل اإلرجاع

أنها زائدة عن الكمية المطلوبة، أو ال تتطابق مع الطلب أو المعلومات المتضمنة 

وج الكمية الخارجة، الكمية الداخلة، لها، وهي: التاريخ، رمز، رقم وصل خر

 سعر وحدوي والقيمة العادلة أو المرجحة.

 :الفاتورةfactur  هي عبارة عن وثيقة يبعثها المورد للمؤسسة تتضمن كل

التفاصيل المتعلقة بالمواد المرسلة من أسعار، شروط التسليم، الكمية، المبلغ 

 نوان المورد.الصافي باألرقام، والحروف كما تحتوي على اسم وع

  :يتم فيها جرد المخزونات، وهي البطاقة التي توضع مع كل صنف بطاقة الجرد

من البضاعة، وبها المعلومات التالية: المخزن، الجناح، التعيين، المرجع أو 

 الرمز.

 :هي وثيقة تتبع الخطوات المواد، والبضائع حيث تحتوي على  بطاقة المخزن

، التسمية، الكمية المخرجة، والكمية المتبقية مع المعلومات التالية: رمز المادة

 تاريخ دخولها، وخروجها، السعر وحدوي.

 :هي وثيقة يحررها المحاسب العام للمؤسسة تحتوي على كل  بطاقة التسجيل

 المعلومات الخاصة بعملية الشراء، وكيفية التسديد، والقيمة اإلجمالية للشراء.

 ؤسسةالمطلب الثاني: مهام مسيرين في الم
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تكمن بعض مهام مسيرين في إدارة مخزونات لمؤسسة مخازن العامة بمستغانم، والتي 

 يوضحها الجدول الموالي:
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 (: مهام المسيرين في مؤسسة المخازن العامة.3-3الجدول رقم )

 مهامه مسؤول

مسؤول األول، وأخير عن جميع المخزونات  - رئيس المخازن

 في المؤسسة.

 سيره.وضع خطط العمل، وينظم  -

يتأكد من سالمة تطبيق العمليات الخاصة  -

 بالمخازن.

 مسؤول عن مخزون رئيسي للمواد األولية. - أمين المخزن

 استالم مواد األولية، وإعداد وصل االستالم. -

 استالم احتياجات ورشة اإلنتاجية. -

 تحويل المواد إلى الورشة. -

 مراقبة أوامر شراء مع كمية المستلمة. -

علومات التي تطلب منه اعداد البيانات، وم -

 بخصوص المخزن.

تنظيم وضع األصناف المختلفة في أماكنها  -

مع اعداد بطاقة المخزون الخاصة بكل 

 صنف يتم تخزينه.

يقوم بضبط مذكرة التخزين دخول وخروج  - مسير المخزن

 المخزون.

 اعداد احتياجات الزبائن، والفاتورة. - رئيس مصلحة التجارية

 جات التامة.مسؤول عن مخزون المنت -

 استالم طلبات الشراء. - مسؤول المشتريات

 اعداد أوامر الشراء. -

 البحث عن مورد مناسب. -

 دراسة العروض. -

 

المصدر:من اعداد الطالبتين اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف مؤسسة المخازن 

 MAGMOSالعامة 

 سةالمطلب الثالث: نموذج التخزين وكيفية الجرد المخزني داخل المؤس

يؤثر تقييم المخزون على كل من نتائج أعمال المنشأة، ومركزها المالي، وال يوجد 

طريقة واحدة للتقييم يتفق عليها المحاسبون بل توجد عدة طرق محاسبية متاحة، 

 وللمؤسسة أن تختار واحدة منها الستخراج تكلفة مخزون أخر مدة.
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 أوال: نموذج التخزين داخل المؤسسة

مخازن العامة في تقييم مخزون على تكلفة الوسيطية   المرجحة لما تعتمد مؤسسة ال

توفر من جهد ،ووقت ،و لمدى مالئمتها مع طبيعة نشاط الممارس  في المؤسسة ،و 

كذلك تماشيا على ما نص عليه النظام محاسبي مالي و في ظل هذه طريقة يتم تحديد 

ة في بداية الفترة ،و تلك التي تم متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشابهة الموجود

انتاجها أو شراءها خالل الفترة ،وذلك باحتساب المتوسط الفترة أو لكل شحنة إضافية 

تم استالمها ،و يعتمد ذلك على ظروف المؤسسة ،و تقييم المخزونات في العادة مرة 

 عند ادخالها إلى المخازن ،و مرة عند جردها في نهاية الدورة .

بضاعة، والمواد األولية بتكلفة الشراء إلى سعر الشراء مضاف إليه جميع كما تقيم ال

 التكاليف المقتضيات إليصالها إلى المؤسسة.

 عند ادخال المخزونات فهي تقيم وفق العالقة التالية:

تكلفة المخزون = تكلفة الحصول عليه +تكلفة تحويله + تكاليف اخرى ناتجة عن حالة 

 المخزون ومكان تواجده

 

كما يقيم المخزون عند الجرد، وهنا تدرس المنشأة مدى تدهور قيم المخزون، وذلك 

 بمقارنة مع تكلفة ادخاله كما يلي:

القيمة الصافية القابلة للتحقيق =سعر البيع في إطار النشاط العادي _التكلفة المقدرة 

 إلنتاج المخزون _التكاليف المقدرة لتحقيق عملية البيع

المخازن العامة تعتمد في تقييم المخزون على تكلفة وسيطية مؤسسة مالحظة: 

المرجحة، وهدا للسماح لها بمعرفة القيمة الوحدوية للمواد المخزنة، وكذا تكلفة 

 االستهالك بعد كل عملية خروج للمواد من المخازن، وهذا حسب العالقة المعطاة:

عدد وحدات المخزنة / دخالتت.و.م = التكلفة اإلجمالية قبل أي ادخال + تكلفة شراء م

 قبل أي ادخال + عدد وحدات جديدة

 

 ثانيا: كيفية الجرد المخزني داخل المؤسسة

تقوم المؤسسة بعملية الجرد المخزني كل سنة، وذلك من خالل احصاء موجودات 

المؤسسة بعد مقارنة المخزون الحقيقي من حيث الكمية مع رصد مخزون الدفتري 

يقي، وبين ما هو مسجل في دفاتر المخزن. يتم تعيين لجان الجرد لمعرفة المخزون الحق

كل بداية السنة من طرف مدير المؤسسة، وتقوم هذه اللجان بعملية الجرد شهريا، وفي 

 اخر السنة يكون الجرد سنوي.
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 المبحث الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون

 سسة المخازن العامةالطلب األول: اجراءات الرقابة الداخلية بمؤ

 تتمثل اجراءات الرقابة الداخلية للمخزون بمؤسسة المخازن العامة بمستغانم فيما يلي:

المؤسسة انتقاء المورد الكفء في  بالنسبة للحصول على االستثمارات: تتبع –أ 

الحصول على معدات مختلفة، فتعد طلب توريد إلى المورد بعد ذلك يقوم هذا األخير 

ؤسسة باالستثمار ثم يحول الملف إلى مصلحة المالية والمحاسبة، وعندها تتم بتزويد الم

 عملية الرقابة على االستثمار كما مراقبة التسجيالت الخاصة بها

مصلحة المستخدمين كشوف أجور العمال  بالنسبة لتسيير المستخدمين: تعد –ب 

لتسوية، والتسجيل في نهاية كل شهر، وترسلهم إلى مصلحة المالية، والمحاسبة بغية ا

مليون قروض أما  1هذه الحالة تتم مراقبة أجور العمال، وقروض، وتسبيقات )فوق 

 مليون تسبيقات(. 1تحت 

تستقبل المؤسسة المنتجات في المخازن بسند بالنسبة لتسيير المخزونات:  –ج 

ة االستالم، وتصرف وفق سند الخروج، وفي هذه المرحلة يقوم مسير المخزن بمراقب

دخول، وخروج المخزون، وتتم عملية الرقابة في هذه المصلحة عن طريق مراقبة 

 سجالت المخزون، وطريقة التقييم المتبعة في هذه المؤسسة.

 المطلب الثاني: دراسة، وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون

 أوال: وصف عملية الرقابة على المخزون في المؤسسة

مخزون بمؤسسة المخازن العامة تحت اشراف مسير المؤسسة تتم عملية الرقابة على ال

حيث يعمل هذا المراقب على متابعة دخول، وخروج المخزون داخل المؤسسة كما 

يتعين على محاسب متابعة حركة المخزون بالتوافق مع أمين المخزن، ومسير المخزن 

 المخزن.حيث يجب عليه كل نهاية الشهر بضبط المخزون، وكذا تسييره مع مسير 

 

 

ثانيا: مهام المراجع في إطار تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون بمؤسسة المخازن 

 العامة بمستغانم

تشتمل المخزونات على كل العناصر التي تمر على المخزن سواء التي تنتجها 

المؤسسة من منتجات تامة أو نصف مصنعة أو التي وصلت إلى مرحلة معينة من 

يخ اقفال الدورة المحاسبية، لذا بات من الواضح على المراجع بذل اإلنتاج عند تار

 العناية المهنية الالزمة لتحقق من عناصر المخزون من خالل ما يلي:

تقوم اللجنة المراجعة بالتأكد من أن المخزون موجودا فعال التحقق من الوجود:  .1

عمل على تأكد على مستوى المخازن، وذلك بالوقوف على واقع عملية الجرد، كما ت

من أن كل عنصر من عناصر المخزون يوافق التسجيل على قائمة النهائية 

 للعناصر المخزنة.
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يقوم المراجع من التحقق من ملكية المؤسسة للعناصر انطالقا التحقق من الملكية:  .2

 من مراجعة العمليات المتعلقة بالمخزون.

لتي قامت بها المؤسسة يتأكد المراجع من صحة التقييمات االتحقق من تقييم:  .3

MAGMOS) من خالل التحقق من ثبات طرق التقييم المتعلقة بالمخزون من )

سنة إلى أخرى، وكما تطرقنا سابقا فإن هذه المؤسسة تتبع طريقة التكلفة وسيطية 

 المرجحة.

هذه المرحلة يقوم المراجع بالتحقق من أن كل  التحقق من التسجيل المحاسبي: في .4

لقة بالمخزون تما تسجيلها وفق ما تنص عليه المبادئ المحاسبية، العمليات المتع

 وأن كل الوثائق المدعمة لهذا التسجيل موجودة فعال، ومرفقة معه.

المطلب الثالث: مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية لمؤسسة المخازن العامة 

 بمستغانم

نا بعض من نقاط استنتج   MAGMOSمن خالل التربص الذي قمنا به في مؤسسة 

 الضعف نلخصها كآلتي:

الهيكل التنظيمي الحالي ال يتماشى مع طبيعة عمل المؤسسة إذ ينبغي تعديل  .1

 مديرياته.

تجارية، MAGMOSافتقاد الهيكل التنظيمي لمديرية التجارة: المؤسسة  .2

وصناعية لذا ينبغي أن تحتوي على مديرية التجارة بغية الفصل بين وظيفة 

 يع.التموين، والب

افتقاد الهيكل التنظيمي إلى دائرة المراجعة الداخلية: تفتقد المؤسسة إلى مراجع  .3

داخلي يعمل إلى تحقيق األهداف الموكلة إليه، وتحقيق األهداف العامة 

 للمؤسسة.

الهيكل التنظيمي الحالي ال يساعد على تسلسل االختصاصات تقسيم العمل بشكل  .4

 ى حجم المؤسسة، وطبيعة نشاطها.سليم كونه مصمم بشكل ال يستجيب إل

 افتقاد مؤسسة المخازن العامة إلى مصلحة الرقابة الداخلية. .5

ال يسمح بتوليد معلومات دورية  MAGMOSنظام المعلومات داخل مؤسسة  .6

 يستطيع المسير اتخاذ قرارات عليها.

 

 خاتمة الفصل الثالث:

أي محاولة التماس كيفية حاولنا في هذا الفصل اسقاط الدراسة النظرية على الواقع 

تقييم نظام الرقابة الداخلية في تسيير المخزون بمؤسسة المخازن العامة في مستغانم، 

بمستغانم  MAGMOSوعلى ضوء بحثنا، وفترة تربصنا التي قضيناها في مؤسسة 

 توصلنا إلى بعض النتائج التي نراها هامة، وتتمثل فيما يلي:
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هران، وأن المدير هو الذي يقوم بالعملية المؤسسة وحدة تابعة للمديرية بو -

 الرقابة، وتأتي لجان دورية تقوم بالعملية التدقيق كل ستة أشهر.

 تتوفر المؤسسة على عدة مخازن مثل: مخزون مواد أولية وقطع الغيار .... إلخ. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة عامة:

رقابة الداخلية في تسيير المخزون، لقد قمنا من خالل هذا البحث بدراسة تقييم نظام ال

وكان ذلك بغرض محاولة معرفة واقع الرقابة الداخلية في المؤسسة، وأثارها على 
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تسيير المخزون، وهذا ما يعطي الصورة الصادقة للقوائم المالية، وبالتالي مصداقية 

 المعلومات المفصح عنها.

، وحماية حقوق المؤسسات، أي أن نظام الرقابة الداخلية هو وظيفة كفيلة بمراقبة

وموجوداتها من شتى األعمال التالعب، واإلهمال، وبالتالي يساهم في دعم حوكمة 

الشركات، واخترنا مؤسسة المخازن العامة بمستغانم كنموذج من المؤسسات، وأسقطنا 

 عليها دراستنا، وتوصلنا إلى حملة من النتائج أهمها:

 نتائج الدراسة: .1

الداخلية وظيفة أساسية داخل المؤسسة يهدف لحماية يعتبر نظام الرقابة  -

 ممتلكات المؤسسة من السرقة، والتالعب، وبالتالي إظهار الثغرات السلبية فيها.

ادارة تسيير المخزونات تتضمن استمرارية المؤسسة، واتخاذ إجراءات  -

 المحافظة على المخزون.

من توفر الكميات  رقابة المخزون وسيلة التي تتبعها إدارة المخزون لتأكد -

 المناسبة من المواد في الوقت المناسب.

تعتبر عناصر المخزون أهم مكونات القوائم المالية التي يخضع لتقييم نظام  -

 الرقابة الداخلية من أجل التعرف على األخطاء والمخالفات.

من خالل الدراسة الميدانية توصلنا إلى ضعف االعتماد على نظام الرقابة  -

لمؤسسات، ومؤسسة مخازن بصفة خاصة تعتمد على رقابة الداخلية با

 مخزوناتها من طرف مسير المؤسسة.

 

 

 

 

 اختبار الفرضيات:-2

من خالل بحثنا، ودراستنا تبين لنا أنها صحيحة إذ تنص على أن : 01الفرضية 

 نظام الرقابة الداخلية للمخزون يهدف إلى الحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.

بعد الدراسة تبين لنا أنها صحيحة، والتي بينت أن نظام الرقابة  :02الفرضية 

 الداخلية يساعد لتحقيق أهداف المؤسسة.

 التوصيات واالقتراحات: .2
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من خالل دراستنا التدقيقية، ومن خالل النتائج المتحصل عليها ارتأينا إلى بعض 

 التوصيات أملين أن تأخذ بعين االعتبار بالنسبة للمؤسسة:

 كثر بالعملية التدقيق الداخلي، وخلق منصب خاص بها.اهتمام أ -

 وضع نظام الرقابة الداخلية. -

 العمل على تنظيم المخازن، وترتيب األصناف بصورة تسهل عملية الرقابة. -

 خلق ثقافة الكل يراقب، ولكل مراقب داخل المؤسسة. -

تخصيص األقسام المستقلة في الهيكل التنظيمي لكل الوحدات، والعمل على  -

 صل الواجبات لتحقيق أهداف الوقاية الداخليةف

القيام بالجرد المفاجئ من فترة إلى أخرى أو ذلك لضمان عدم التالعب  -

 بالمخزون.

يجب الحرص على تكوين الجيد للموظفين، واالعتماد على خبراء من مجال  -

 تسيير المخزون.

 قاط القوة، وضع نظام المراقبة، والتحكم لتسيير العملية في المؤسسة لتحديد ن -

 لضعف، ومن ثم معالجة هذه األخيرةوا

 



   

 

 الملخص:

الداخلية، وكذلك المخزون، وطرق تطرقنا من خالل هذه الدراسة إلى نظام الرقابة 

 Magmosقمنا بدراسة ميدانية بمؤسسة المخازن العامة  تسييره، ولتوضيح ذلك

 المخزون.تسيير  حيث أعطينا صورة واضحة لتقييم الرقابة الداخلية في بمستغانم

الذي توصل إليها البحث هي وجود رقابة داخلية فعالة على المخزون  وأهم النتائج

تساعد على تحقيق األهداف المسطرة للمؤسسة لذا بات من األهم االستعانة بوحدة 

 فعال.الرقابة الداخلية بشكل 

 المفتاحية:الكلمات 

لمخزون _تقييم نظام الرقابة الداخلية نظام الرقابة الداخلية _تسيير المخزون _ رقابة ا

 للمخزون.

Summary: 

Through This Study We Dealt With The Internal Control System 

AS well as the inventory , and the methods of its management , to 

clarify this ,we conducted a field study at the Mostagenem Public 

warehousing corporation MAGMOS , where are gave a clear 

picture to assess the Internal Control in managing the inventory ,  

And the most important results of the research are the assistance 

of effective internal control over The inventory That helps to 

achieve the Objectives Of The institution, So it has Become more 

important to use the internal control unit Effectively. 

Key Words: 

Internal Control System _ Inventory management _ Stock Control 

_ Evaluation of the Internal Control System Inventor 
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