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I

حمده حمدا كثیرا مباركا على ھذه النعمة الطیبــة والنافعة نعمة العلم و نشكر هللا ون
البصیرة . 
اعدة قدیر إلى من مّد ید المستقدم بالشكر الجزیل و الثناء الخالص و التنأن ایشرفن

و ساھم معنا في تذلیل ما واجھتنا من صعوبات و نخص بالذكر : 
علینا بتوجیھــاتھ و إراشداتھ الذي لم یبخلأقاسم عمرالدكتور األستاذ المشرف-

القیمة . 
: ونخص بالذكر"NAFTAL GPL ORAN" شركة كل عمال و موظفي -

الشركة مسیر : السید
السید: مسؤول مصلحة تسییر المخزون

و في األخیر نتقدم بالشكر إلى أولیائنا األعزاء و كل زمالئنا الكرام الذین و قفوا 
على نجاحنا طیلة تواجدنا بالجامعة.

إلى كل ھؤالء نقول لھم :

"بارك هللا لكم و جعلھا في میزان حسناتكم و جعل الجنة مثواكم "

"آمین"



: ملخص
تحدید المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون داخل فيالتدقیق الخارجيمساھمةإظھارھذه الدراسة تھدف إلى

.ةموضوع الدراسة بصفة خاصوالشركةبصفة عامة الشركات
علیھا كمھنةیقومالتيواألسسالتدقیق الخارجيلعملیةلمفاھیميااإلطارإبرازالدراسةتحاولكما

یتعرض لھا المخزون والتي،المخاطر المتعلقة بإدارة المخزونكیفیة تحدیدإلىالتطرقوكذلك،قانونیة مستقلة
،مستغانمبوالیةNAFTAL GPL ORANلشركة مخزون حالةعلىالدراسةھذهإسقاطتمإذ،الشركةفي 

تدقیق  العملیات خاللمنوذلك،الدراسةمحلالشركةعلىالخارجيالتدقیقإجراءاتتطبیقذلكمحاولین في
وصدق شرعیةمدىعنیعبرمحایدرأيإلىاألخیرفيلنصلبالشركةالخاصةالمتعلقة بإدارة المخزون

مدى تطابقاختبارإلىإضافة، المخزونبعملیات المالیة المتعلقة الحسابات والقوائمفيالواردةالمعلومات
.العملیات مع التسجیالت

نظام الرقابة الداخلیة، مخاطر التعاقدي،، التدقیقالحساباتمحافظ،الخارجيتدقیقالیة:المفتاحالكلمات
.، مخاطر إدارة المخزونالتدقیق

Résumé :

Cette étude vise à montrer la contribution de l'audit externe pour déterminer les risques associés
à la gestion des stocks dans les entreprises en général et l’entreprise comme un cas d'étude.

L'étude tente de mettre en lumière le cadre conceptuel pour le processus de l'audit externe et
ces bases en tant qu'une activité  professionnelle  juridique et  indépendante, ainsi que identifier les
risques liés à la gestion des stocks. Dans ce contexte, l'examen est fait sur l'état des stocks du cas
NAFTAL GPL ORAN de mostaganem, en essayant d'appliquer l'audit externe sur l'entreprise, et à
travers les processus de vérification relative à la gestion du stock de l'entreprise pour obtenir en
dernier stage d'examen une opinion neutre reflétant la légitimité et la sincérité des informations
contenues dans les comptes et les états financiers relatifs à l'inventaire, en plus de tester la
compatibilité des opérations avec les enregistrements.

Mots-clés: audit externe, le commissariat au compte, d'audit contractuel, le système de contrôle
interne, les risques d audit, les risques de gestion de stock.

Abstract:

This study aims to display the contribution of the external auditing to determine the risks of
stocks management in the companies generally and in the research firm specifically.

The study is also tries to exhibit the conceptual frame of external auditing operations and its
basics as a professional and legal independent job, and discusses the ways to find out the risks of
stock management in the institution (NAFTAL GPL ORAN ) in mostaganem. This investigation
attempts to the external auditing procedures in this company, by auditing its stocks management
operations to reach a neutral opinion about the legality and the legitimacy of stocks operations
accounts and financial statements as well as testing the over the real operations and the registrations.
.

Keywords: external auditing, commissioner of accounts, contractual auditing, internal control
system, auditing risks, stock management risks.
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خلیة.الدالرقابة نة استبا): إ01قم (رلحق المـ

غ.مالنعم اللسؤالھدف وا

– لعناصر لفعلیة ت المتعلقة بالتدفقاایة دقتصاو االلمالیة ت العملیااث واحداأل: كل والتحقیقدلوجوف اھد1
أثناء الفترة محل التدقیق. لمحاسبیة قد حدثت فعال ندات المستوابالدفاتر لھا لتي تم تسجیون والمخزا

Xن ؟حقیقیوردون موف طرن مم استالم المشتریات المسجلة تھل -

و فقة اء ثم الموالشریر اتافوالت االستالم وصواء و ولشراأمرأو سطة ابوالمشتریات المسجلة تدعیم م تھل -
ف الجھات المعنیة ؟طرن معلیھا قة المصاد

X

اءات جرإمطابقة مع اء لشرت اطلباام ستخداجب بررة بمومأو مرتبطة اء المسجلة لشرت اكل عملیاھل تعتبر -
؟لطلبدة اعاإ

X

الشركةلھا إلى خاإدسلعة یتم یین المخزن ألي مف أطرن مدق علیھا مصاالت االستالم صوام وستخدم اتل ھ-
؟

X

دودات المشتریاتمرالت صووسطة ابوالمحاسبیة بالدفاتر دودات المشتریات المسجلة كل مرت ثباإیتم ھل -
دق علیھا ؟مصا

X

ال في تزم استالم مخزوناتھا وأنھا ال عدالمحاسبیة نتیجة بالدفاتر ى الغیر المسجل لدمخزون قید ھل یعتبر -
ت الغیر ؟عادمستو

X

ن مدق علیھا صاوقد صرفت فعال اإلنتاجیة للعملیة ت كمخرجاالمسجلة لیة ت المواد األوكل كمیاھل تبین أن -
ت؟شارلو ن المخزن إلى امنقل المواد الخام خیص بول اإلنتاج عند الترمسؤف طر

X

ثم الحصول لتامة المنتجات ائم اقوت المخزون أو بطاقاالمحاسبیة وبالدفاتر م المسجل لتاھل یعتبر اإلنتاج ا-
لمخزن ؟باد موجووفعال علیھا 

X

Xن ؟حقیقیوزبائنل المبیعات المسجلة إلى سام إرتھل -
أو لتسلیم وصوالت اولبیع یر اتافووالزبائنت سطة طلباابوبررة مالمسجلة لبیع ت اكل عملیاھل تعتبر -

علیھا ؟قة والمصادفقة ن ثم الموالشحمستندات ا
X

X؟لشركة لھا لخارج اساإرسلع یتم دق علیھا ألي مصاومرخصة ن شحمستندات على م االعتماد تھل -
مسترجعةبضاعة الت صووجب ھا بمویرم تبرتقد الشركةبدفاتر المسجلة بضاعة مسترجعةھل تعتبر -

دق علیھا ؟مصا
X

Xة ؟حدة وارـحدثت مت یادوج لمشترزـیتم تسجیل مألم -
Xة ؟حدة وارـحدثت مدوج لمبیعات زـیتم تسجیل مألم -

X؟فعال دة موجوالمحاسبیة لدفاتر ت والبطاقاالمسجلة في االشركةمخزونات كل ھل تعتبر -

Xالمالیة ؟لعملیة وث اقت حدالمحاسبیة في والمستندات كل ادعدإیتم ھل -

Xالت االستالم ؟صوالمسجل في ویخ رلتااحسب ل المشتریات المستلمة خودیتم تسجیل ھل -

Xت ؟خالالمدیومیة في لتسجیل ایخ ارتومستندات االستالم ویخ ارتوة بین یدرنة محاتوجد مقاھل -

X؟لصحیح ایخ رلتات في اشارلیة للواألوالموادیل ت تحویتم تسجیل عملیاھل -
Xالت الخروج ؟صوالمسجل في ویخ رلتاالیة حسب ف المواد األوصرویل ت تحویتم تسجیل عملیاھل -

X؟االستھالكاتیومیة في لتسجیل ایخ ارتوالت الخروج وصوویخ ارتوة بین یدرنة محاتوجد مقاھل -
X؟لصحیحایخ رلتاإلى المخزن في االمحولةلتامة المنتجات اتسجیل م تھل -

X؟لتامةالمنتجات ایومیة في لتسجیل ایخ ارتوولتامة المنتجات ایل الت تحوصوة بین ویدرنة محاتوجد مقاھل -
X؟لصحیح ایخ رلتاالمبیعات في اتسجیل م تھل -
Xن؟لشحأو التسلیم الت اصووالمسجل في یخ رلتاالتامة حسب وج المنتجات ایتم تسجیل خرھل -
Xالمبیعات؟یومیة في لتسجیل ایخ ارتون ولشحأو التسلیم الت اصوویخ ارتوة بین یدرنة محاتوجد مقاھل -
Xأو المادي في آلیة الفترة المحاسبیة ؟لفعلي اء الجرد اجرم إتھل -



Xالمالیة ؟لعملیة وث اقت حدالمستندات المحاسبیة في وكل ادعدإیتم ھل -
– لفعلیة ت ابالتدفقالمتعلقةاول: أن كل ما حدث ووقع أثناء السنة المالیة موضوع الفحص كتماف االھد2

لھا. لتي حدثت فعال قد تم تسجیون و المخزلعناصر ا
Xت التي ثم استالمھا ؟یاشترللمص یوجد سجل خاھل -
سجل في لتسجیل اء والشریر اتافون استالم لتأكد ملھ اخالن یتم مي لذابالشكل ند االستالم قبة مستایتم مرھل -

المشتریات ؟
X

Xتحدید المسؤول عنھا ؟مع اء لشراطلبیاتیوجد ترقیم مسبق لھل -
یخ رلتافي احدثت فعال ت التي یاشترللمم استالمھا عدنظام الجرد المستمر ولالشركةع تباإحالة ھل في -

ى الغیر ؟لدمخزون جب قید بمولك ت ذثباإیتم یین عالمـ
X

Xالمشتریات ؟تلك ى الغیر عند استالم لدمخزون یتم ترصید ھل -
Xاإلنتاجیة ؟للعملیة لھا یت التي ثم تحوكاتھالسلإلیوجد سجل ھل -
Xن ؟للمخزلھا خااإلنتاجیة وإدلعملیة ل اخالالتي ثم الحصول علیھا لتامة للمنتجات ایوجد سجل ھل -
Xنھا ؟شحالتي ثم لبضاعة ایوجد سجل ھل -
سجل في لتسجیل والبیع یر اتافول سان إرلتأكد ملھ اخالن یتم مي لذابالشكل ن لشحند اقبة مستایتم مرھل -
؟عة المبالبضاعة ا

X

Xتحدید المسؤول عنھا ؟لبیع مع یر اتایوجد ترقیم مسبق لفوھل -
لتسجیل اء اإلجرالمحاسبة مصلحة إلى مشتریاتبالالمستندات المحاسبیة المتعلقة كل ل ساإریتم ھل -

المحاسبي؟
X

Xآلیة الفترة؟في فعلیا دھا جرم تعناصر المخزون التي لكل ت الجرد المادي بطاقافي یوجد تسجیل ھل -
Xاء ؟لحقة بالشرالمـیف المصاركل ن لتكالیف ) یتضماسبة ت محایوجد سجل ( سجالھل -
– ني ھذا الھدف التحقق من صحة التقییم وأنھ تم تخصیص تكلفة المخصصات وفقا للمبادئ لدقة: یعف اھد3

المحاسبیة المتعارف علیھا.

Xلھ ؟األدنىصل للحد وكلما ن المخزون مج حتیااالیسمح بتجدید نظام على الشركةتعتمد ھل -
Xول ؟شخص مسؤف طرن مة معتمداء لشرت اعلى طلبات بناءا لطلبیاتقدیم ایتم ھل -
لھا تسجیرة ولفاتواد اعدم إتم استالمھا وتى التي خرألازم اللوالمواد واكمیة وبقیمة المشتریات تسجیل م تھل -
؟صحیح نحو لكمیة على والقیمة ات ابذ

X

Xن ؟ین الموردحسر أختیان اللتمویت الكل عملیاوض لعرافتح ت وقصااء منابإجرالشركةم تقوھل -
X؟الشركةخل االستالم داتوجد مصلحة ھل -

X؟یین المخزن مف أطرن مفي لكاد ابالعدوقیم الترسابقة الت االستالم صواد وعدإیتم ھل -

Xیین المخزن المسؤول؟مف أطرن مالت االستالم صوولتوقیع على ایتم ھل -
X؟التجاریةظیفة والالت االستالم إلى صونسخ وترسل كل ھل -
Xتسییر المخزونات ؟ظیفة الت االستالم إلى وصونسخ وترسل كل ھل -
X؟المحاسبةمصلحة الت االستالم إلى صونسخ وترسل كل ھل -
لفعلي اء الجرد اجرتھا عند إإلثباى الغیر لدد مخزون جووحالة في جیة رقة خادعلى مصاالشركةتتحصل ھل -
؟

X

الت الخروج صواد وعدم إتھا وبلیم تحوتالتي لكمیة وابالقیمة ت شارلیة للوالمواد األویل تحوتسجیل م تھل -
؟صحیح نحو لكمیة على والقیمة ات ابذلھا تسجیو

X

X؟لكمیة ات ابذج وحتیات االجب طلباف بمولصراد مستندات اعدإیتم ھل -

Xن ؟للمخزلھا خام الحصول علیھا وإدتالتي لكمیة والتامة بالقیمة المنتجات اتسجیل م تھل -
لكمیة والقیمة اات بذلھا تسجیرة ولفاتواد اعدم إتم شحنھا وتالتي لبضاعة اكمیة وبقیمة المبیعات تسجیل م تھل -

؟صحیح نحو على 
X

Xن.ئتمااالفقة على الموابعد الزبائنأوامر لتوقیع على ایتم ھل -
X؟الشركةخل ن دالشحوالتسلیم اتوجد مصلحة ھل -



Xالمبیعات ؟قسم ن مستقلة عھل ھي -
Xیین المخزن ؟مف أطرن مفي لكاد ابالعدوقیم الترلتسلیم سابقة الت اصووكل اد عدإیتم ھل -
Xتسییر المخزونات ؟قسم ف طرن مت مخزون بطاقات عناصر المخزون في یتم تسجیل كل تدفقاھل -

Xفي عناصر المخزون ؟تلف دم أو تقاالت حات ثباإضر اد محاعدإیتم ھل -
المحاسبي في تجمیع ومعالجة البیانات المحاسبیة لعناصر لتوصیل نظام المعلومات واعلى الشركةتعتمد ھل -

المخزون ؟
X

في معالجة البیانات المحاسبیة لعناصر مة المستخدمج برالتروني والكاإلسب ھزة الحاجأعلى ھل ھناك حمایة -
المخزون ؟

X

دارة إلیین تابعن ویص محددشخاف أطرن مھا لتعامل معواالمخازن یة كافیة على دماحمایة توجد ھل -
المخازن ؟

X

Xن إدارة المخازن؟عمستقلینن خریص آشخاف أطرن مأو المادي لفعلي اء الجرد اجرإیتم ھل -
Xالجرد المادي ؟عملیة في تباشر ة حدن لجنة واكثر مأتوجد ھل -
المحاسبیة لعناصر المخزون لقیمة ھار اظض و إعرمخزوناتھا عند تقییم معینة في طریقة الشركةتتبع ھل -

آلیة الفترة المحاسبیة؟
X

X؟عموما دئ المحاسبة المتعارف علیھا مع مباالمتبعة لتقییم ق اتتفق طرھل -
– على ون لمخزاصر نالمتعلقة بعالمالیة ت العملیااتبویب تصنیف و لباإلضافة: العرض و اإلفصاحف ھد4

نحو مالئم.
Xاالعتماد علیھا في التصنیف بین عناصر المخزون ؟یتم ت للحسابامالئم لیل دالشركةبیوجد ھل -
X؟قیم الترسابقة ت صنف بطاقاو تنظیم عناصر المخزون في یتم ترتیب ھل -
انیة یزلمـتتعلق بات حساباإلى للمخزونت لعملیافي تصنیف اتستعمل ت على خریطة حساباالشركةتعتمد ھل -

؟لدخل اتتعلق بقائمة ت حساباو 
X

Xالحساب ؟على المشتریات قیم ویة ت نقدیاشترفقا لقیم مإدراج المشتریات ویتم ھل -
ة وغیر مباشرلعناصر المخزون إلى لفعلیة ت التدفقان اعناتجة لالتكالیف اكل بتصنیف الشركةم تقوھل -

یرة ؟ متغوثابتة ة وإلى مباشر
X

Xن عناصر المخزون ؟معنصر كل نوعیة حسب ت الجرد المادي بطاقاتصنیف یتم ھل -
فاتر لھا في دتسجیت التي ثم یاشترللمالمتعلقة ت لعملیان القیمیة عوالكمیة ابالمعلومات بدقة ھل ثم نقل و-
؟جعة ان المرامیزم ولعاذ استاودفتر األلفرعیة الدفاتر إلى الیومیة ا

X

Xم ؟لعاذ استافي دفتر األم ھـائالت االستالم وأسمـصون في ویء الموردارنة بین أسمـتوجد مقاھل -

إلى لیومیة افاتر دلھا فيتسجیم تت التي كاتھاللإلست لعملیان القیمیة عوالكمیة المعلومات ابدقة م نقل وتھل -
؟جعة ان المرامیزم ولعاذ استاودفتر األلفرعیة الدفاتر ا

X

فاتر دلھا في تسجیالتي ثم لتامة ت المالیة للمنتجات العملیان القیمیة عوالكمیة المعلومات ابدقة م نقل وتھل -
؟جعة ان المرامیزم ولعاذ استاودفتر األلفرعیة الدفاتر إلى الیومیة ا
ذ ستافي دفتر األم ھـائن وأسمـلشحأو مستندات التسلیم الت اصوفي والزبائنء ارنة بین أسمـتوجد مقاھل -
م ؟لعاا

خلیة الدالرقابة اءات اجردفتر إتفحص والشركةاد فرأمع ر ستفسااالعلى د عتمااللطالب بااد اعدن إمر: لمصدا
الحساباتققي لمدجیة نات النموذستباواإل
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المقدمة 

أ

تـوطئـــة.1
وتنوع أشكال ومجاالت ،نظراً للتحوالت والتطورات التي تشھدھا الساحة االقتصادیة

التياألزماتفيالحساباتتدقیقمساھمةحولالواسعلجدالوكذا،نشاط الشركات
لبعضكبیرانھیاربعدكثیراً الجدلھذاوتصاعد،خاصةأوعامةمنالشركاتلھاتتعرض

أزمةكلأنمالحظةمعسبتمبر11ثاأحدبعدوخصوصاً والعالمیةاألمریكیةالشركات
مدققدورإلىصریحأوخفيطرفمنإمایشیرماكلھنافالشركاتإحدىلھاتتعرض

.الحسابات
یعتبر معیار تقییم نظام الرقابة الداخلیة من أھم المعاییر المھنیة الخاصة بالتدقیق 

ضرورة االھتمام بھا بشكل جید، ولعل من أھم األسباب التي أدت الخارجي، مما زاد من 
لالھتمام بھا ھو ظھور األصناف العدیدة للشركات وتعدد العملیات واألحداث المالیة داخل 

الشركة.
والقانونیةوالمالیةالمحاسبیةاألوساطفيتظھرالحساباتتدقیقأھمیةفإنولذلك 

نتائجعلىیؤثرفذلك دقیقاً،الحساباتمدققیقدمھالذييأالریكونالفحینماالمعاصرة
یسببممامسؤولیةموضعھذافیجعلھللھومضسلبیةبصورةمنھالمستفیدینبعضقرارات
.لذلكنتیجةرارضأإلىالقوائملھذهالمستخدمةالجھاتبعضتعرض

التشغیلیة وظائفھاومن ھذا المنطلق وجب على الشركات بذل أقصى مجھوداتھا لحمایة 
لذلك تلجأ بعض الشركات للتعاقد مع مدققین خارجیین للتدقیق في ،اوضمان السیر األمثل لھ

أحد الوظائف التشغیلیة للشركة التي تراھا ذات أھمیة كبیرة ولھا تأثیر على مردود ونتیجة 
أنھا تعتبر إذ، المخزونالشركة، ومن بین الوظائف التي تعتبر ذات أھمیة كبیرة ھي وظیفة 

.المخزونوظیفة بة حیویة فمعظم الوظائف األخرى تتأثر بشكل مباشر أو غیر مباشر وظیف
وذلك ھذه األخیرة تتمیز بكثیر من الحساسیة نظرا للمخاطر الكثیرة التي تتھددھا 

.لمدقق الخارجيتمثل التحدي األبرز لفي الشركة لذلكالرتباطھا بمختلف الوظائف األخرى 

إشكالیة الدراسة.2
یمكنعلیھ،اإلجابةالدراسةھذهتحاولالذياألساسيالسؤالنفإسبقمامجملومن

:التاليالنحوعلىصیاغتھ

؟في تحدید المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون التدقیق الخارجي مدى مساھمةما

:یليكمافرعیةأسئلةعدةطرحإلىیقودبدورهالرئیسيالتساؤلوھذا
الحساباتتدقیقعلیھاقومیالتيالنظرياألساسدعمالتدقیق الخارجي فيدورما-

فيالمعلوماتھذهمنالمستفیدةاألطرافجمیعحاجیاتتطبیقھا وتلبیةفيمستقلةكمھنة
؟اتخاذ القرارمجاالتمختلف
؟ن بكفاءة وفعالیةوخزإدارة المإلىالوصولكیف یمكن-
في تحدید فعالیةذات الممارسة العملیة للتدقیق الخارجي أن تكون یمكنحدأيإلى-
؟شركةالفي المخزونإدارة مخاطر



المقدمة 

ب

الدراسة فرضیات.3
:التالیةالرئیسیةالفرضیةمناالنطالقسیتمنھفإاألسئلةھذهمجملعلىولإلجابة

نظريإطاروجودظلفيللحساباتالخارجيللتدقیقاالقتصادیةالشركاتتبنيإن
ة فعالیویدعمتطبیقھوینظمتدقیقللالمھنیةوالممارسةالعمليالجانبیدعمللتدقیق، سلیم

.تحدید مختلف المخاطر المتعلقة بالمخزونمنیمكنو،إدارة المخزون
:یليكماالفرعیةالفرضیاتصیاغةیمكنفانھالرئیسیةالفرضیةھذهمنانطالقا

وتستجیبتنظمھالتيالمعاییرمجموعةخاللمنوالخارجيإن مھنة التدقیق -
منھ.المرجوةاألھدافتحقیق، تدعماالقتصادیةالبیئةمتغیراتلمختلف
طریقةاوالمخاطر المحدقة بھالمخزونالرقابة لدورةألسس الدقیقالتحدیدیعتبر-

.الفعالیة في إدارة المخزونإلىتضمن الوصول 
تنظم الممارسة المھنیة لعملیة التدقیق الخارجي التي تدعم تخطیط وتنفیذ عملیة -

.المخزونالتدقیق من خالل التحقق من نظام الرقابة الداخلیة إلى تحدید مخاطر إدارة 

أھمیة الدراسة .4
النظریةالمواضیعأھممنیعتبرموضوعاتعالجكونھافيالدراسةأھمیةتكمن

المخاطر المتعلقة بإدارة حددتأنحیثمنالساعةموضوعتعتبروالتيعملیا،الملموسة
المتغیراتأھممنة في إدارة المخزونالفعالأصبحتوالتيالحالیةالبیئةظلفيالمخزون

.تحكمھاالتي
العلمیةالدراساتبینالوصلنقطةالتدقیق الخارجي میدانفيالبحثیعتبر
والجھاتالمھنیةالھیئاتلدىأھمیة نسبیةالموضوعیعطيماوھذاالمھنیة،والممارسة
العملیةللممارسةكدعمجوانبھ النظریةمختلففيالبحثمحاولةعلىویبعثاألكادیمیة،

.لتدقیق الخارجي
كماالمجال،ھذایشھدهالذيالجمودلكسرمحاولةالموضوعھذافيالبحثیعتبركما

.الموضوعفيالبحثمواصلةإمكانیةتتیحالمجالھذافيالدراسةأن

أھداف الدراسة .5
:إلىالدراسةھذاھدفت
بیقھا في الشركات االقتصادیة التدقیق الخارجي ومدي تطمھنة التعرف على واقع -

الجزائریة؛
دارة إمساھمة المدقق الخارجي في تحدید المخاطر المتعلقة بالتعرف على مدى-

المخزون؛
المستوى المقبول؛إلىتخفیض مستویات خطر الرقابة الداخلیة -
األمثل ؛الرقابي األداءتحقیق -
العمل على تحدید أوجھ القصور للحصول على تقریر ذو كفاءة عالیة في ظل -

مخاطر الرقابة.



المقدمة 

ج

الدراسةأسباب اختیار .6
والتيموضوعیة،اعتبارات وأسبابلعدةنتیجةكانالموضوعاختیارنا لھذاإن
البحثإلى متطلباتإضافةالتسییر،مجالفيالحدیثةالمستجداتحولأساساتتمحور
.المجالھذافيالعلمي

:یليفیماالمبرراتھذهأھماختصارویمكن
الرامیةالمساعيومختلفاالقتصادیة،الشركةتعیشھاالتيالحالیةالوضعیةإن-

لمختلفلالستجابةوتأھیلھاداخل الشركة،لتحدید المخاطر المحدقة بإدارة المخزون
أحدإلىولوالتطرقومحاولةالبحثعلىالوطني، تبعثاالقتصادیشھدھاالتيالتغیرات
.المجال تدقیق المخزونفيالشركاتھذهتأھیلمجاالت
وفعالة،دقیقةمعلوماتعلىالطلبوازدیادالوطنيلالقتصادالحدیثةالمتطلباتإن-
ترفع من تحكم الشركة في إدارة تسییركوسیلةالتدقیق الخارجياعتمادإلىالحاجةتكرس 

.مخزونھا 
واسعامجاالیفتحأبعاده،بمختلفدراسةكمیدانتدقیق ومراقبة التسییرمجالإن-
للدراسةخصبامیداناالتدقیق الخارجيویعتبرأبعاده،بمختلفحول إدارة المخزونللدراسة

والمرونة التغیراتظلفيللبحثومتجددمحدودغیرمجاالتفتحیوفره من معلومات لما
.نظریةسسأمنتتطلبھوماكمھنة،التدقیق الخارجيآلیاتبھاتتمتعالتي

منھجیة البحث.7
اعتمادتمالمتبناة،الفرضیاتواختبارطرحھا،تمالتيالتساؤالتعلىاإلجابةأجلمن
مجملعلىالوقوفأجلمنالتاریخيالمنھجفيتتمثلوالتيالبحثمناھجمنمجموعة

المنھجاعتمادوتم،معاییرهوتطورالتدقیق الخارجي شھدھاالتيالتاریخیةالتطورات
التدقیق علیھقومیالذيوالعمليالنظرياإلطاروفھمتوضیحأجلمنالتحلیليالوصفي

معتمد على الكتب و المراجع والبحوث العلمیة ،المخزونإدارةالخارجي وأساسیات 
أجلمنالحالةدراسةمنھجاعتمدنا كماوالملتقیات و المدونات الصادرة في ھذا المجال،

.للدراسةالنظريالجانبفيإلیھالتطرقتممامجملإسقاط

دراسةتقسیمات ال.8
اشتملتخاتمةوتعقبھممقدمةتسبقھمفصول،ثالثةإلىمنالموضوعھذاقمنا بتقسیم 

.ضروریةتبدوالتيالتوصیاتمنومجموعةإلیھا،التوصلتمالتيالنتائجعلى

صعوبات الدراسة .9
أثناء إجرائنا لھذا المذكرة واجھتنا عدة صعوبات وعدة عراقیل أھما:

قلة المراجع التي تناولت ھذا الموضوع .-
.استخراج المادة العلمیة من النصوص القانونیة -

جھد شاق مبذول خالل فترة الدراسة المیدانیة وضیق الوقت .



المقدمة 

د

التطور التاریخيفیھ تتبعسیتموالذيلتدقیق الخارجي،النظرياإلطار:األولالفصل
ومجمل خصائصھاتعاریفأھمیتضمنلتدقیق الخارجيمدخلخالللتدقیق الخارجي من

أھمتحدیدإلىالتدقیق، إضافةتصنیفاتمختلفالىالتطرقمعوفروضھا،ومبادئھا
مجموعات المعاییرتمثلوالتيالتدقیق الخارجي،علیھایقومالتيالمعاییرمجموعات
انطالقاوھذامراحل التدقیق الخارجيمختلفعاما، تتبعقبوالتلقىوالتيعلیھاالمتعارف

إلى الخدمات االستشاریة التي المساعدین علىالتدقیق وإشرافھلمكتبالداخليالتنظیممن
یقدمھا.

وظیفة حولالعامةالمفاھیممجملالمخزن ویتضمنإدارةأسس :الثانيالفصل
سیتمكما،ومعاییر تسییر المخزونإجراءاتبدراسةمرورا،لھاالمولدوالنظامالمخزون
المخاطر المحدقة الرقابة الداخلیة لدورة المخزون وكذا إلىالفصلھذاخاللمنالتطرق

.بھا

منالدراسةمحلبالشركة،التعریفسیتمحیثالشركةحالةدراسة:الثالثالفصل
،بھاالمعتمدالتنظیموللشركةالقانونیةالصفةعلىالوقوفخاللمنوھذانشأتھا،حیث

فعالیة ي حول أإعطاء رذلكبعدو،عملیات المحاسبیة المتعلقة بالمخزونالسیر تتبعوسیتم
إدارة المخزون.
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:تمھید

ــــل كل من  تحدید مفھومھ وكذا ، التطور التاریخي للتدقیقیتضــــمن ھذا الفص
، ومن ثم تقدیم مختلف تعاریف التدقیق الخارجي وخصـــائصـــھ أھدافھ وأھمیتھ، أنواعھ

ـــیغة التدقیق الخارجي یوالفروض التي  ـــاس قوي لتحدید ص قوم علیھا، إذ انھ یمدنا بأس
ــیة وكعلم یحتاج لنظریة لھا فروض  ــاس ــارة إلى لعمل متكامل. منھاجأس كما یمكن اإلش

ھا المراجعة وھو المصــــطلح  تدقیق من بین وجود عدة مصــــطلحات أخرى مرادفة لل
ستنا نظرا  ستعملنا مصطلح التدقیق في كامل درا شارقة، لكننا ا ستعمل بكثرة عند الم الم

لتداولھ عندنا بكثرة. 
كما یلي:ینقسم ھذا الفصل إلى ثالثة مباحث 

ناولفي المبحث األول- یھ نت لف مختالتعرف على ینحاولمق یدقتماھیة الف
ــــافة إلى، ھتحدید مفھوموبصــــفة عامةالتدقیقبھا المراحل التاریخیة التي مر باإلض

.التدقیقمعاییروأخیرا، أنواعھوأھدافھ 
، حیث سـنتطرق إلى كلق الخارجيیدقتالأما المبحث الثاني فیتضـمن ماھیة -

،أقســــام التدقیق الخارجيومختلف تحدید خصــــائص،الخارجيتدقیقالمن التعریف ب
. الفروض التي یقوم علیھاالتعرف على مختلفإضافة

ــوء على و- ــوف نلقي الض ،المدقق الخارجيعمل نطاقفي المبحث الثالث س
ــــمل یذيالو ــــافة إلى ، كیفیة أوراق عمل،عملخطوات على ش تعیینھ وعزلھ، باإلض

.الخدمات االستشاریة التي یقدمھا
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التدقیق : ماھیة المبحث األول
كتمھید لموضوع التدقیق الخارجي من حیث التطور التاریخي مبحثیعتبر ھذا ال
ــــة وتحدید جوانبھ للتدقیق، مفھومھ، أنواعھ بصــــفة عامة و الخارجي بصــــفة خاص

المختلفة.
یلي:مطالب كما أربعةھذا المبحث یتضمن

.للتدقیقالمطلب األول: التطور التاریخي -
.أنواعھوالتدقیقمفھومالمطلب الثاني: -
وأھمیتھ.أھداف التدقیق: لثالمطلب الثا-
. معاییر التدقیق: رابعالمطلب ال-

للتدقیقالمطلب األول: التطور التاریخي 
ھذ بأن  یدرك  تاریخ  تدقیق عبر ال جة اإن المتتبع ألثر ال حا جة ال جاء نتی األخیر 

ففي الحضــارات القدیمة ھناك من الشــواھد ما یثبت أن الحكومة المركزیة 1الماســة لھ،
ــــلطة جبایة الضــــرائب العینیة و النقدیة  لمجموعة من الموظفین  و  كانت تفوض س
ــجالت معینة لإلثبات حركة جبایة  ــك س ــرفات ھؤالء ألزمتھم الحكومة بمس لمراقبة تص

ــاریة التي أصــبح بالضــرائب،  ــتش ــابات یقدمھا مدققاإلضــافة إلى الخدمات االس الحس
ــــركة، كما أن المتتبع لتطور مھنة  ل في العدید من الدوالتدقیقلمتخذي القرار في الش

التدقیقمربھذا فقدو،2تطورت مع فكرة انفصــال الملكیة عن اإلدارةویالحظ أنھا نمت
ھذه یدتحدعلیھ في الوقت الحاضر، ویمكن صبح بالشكل الذي ھوبعدة مراحل قبل أن ی

:التاليشكل الالمراحل في 

دیوان المطبوعات )،المراجعة وتدقیق الحسابات (االطار النظري و الممارسات التطبیقیةمحمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي،1
.6، ص 2005الجزائر الطبعة الثانیة،الجامعیة،

.5، ص: 2000، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، المدخل الحدیث لتدقیق الحساباتأحمد حلمي جمعة،2
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):التطور التاریخي للتدقیق01الجدول رقم (

أھداف التدقیقالمدققاالمر بالتدقیقالمدة
قبل 2000من 

لمســــیح إلى  ا
میالدي1700

الـــــمـــــلـــــك، 
ـــور،  ـــراط ـــب إم
ــــــة،  الـــكـــنـــیس

الحكومة.

ـــن،  ـــدی ـــل ال رج
كاتب.

ــارق على  ، األموالاختالسمعاقبة الس
.األموالحمایة 

1الئ1700من
850

الحكومة، الحكام 
ـــــة  ـــــجـــــاری ال

والمساھمین

عاقاسب.حالم یة بمنع الغش، وم ما یھ، وح فاعل ة 
.األصول

إلى 1850من 
1900

الــــحــــكــــومــــة 
والمساھمین.

شــخص مھني في 
ــة أو  ــاســـــب مح ل ا

.قانوني

تجنب الغش وتأكید مصداقیة المیزانیة.

إلى 1900من 
1940

الــــحــــكــــومــــة 
والمساھمین.

شــخص مھني في 
الـــــتـــــدقـــــیـــــق 

والمحاسبة.

، الشــــھادة على األخطاءتجنب الغش و
مصداقیة القوائم المالیة التاریخیة.

إلى 1940من 
1970

الحكومة، البنوك 
المساھمین.و

شــخص مھني في 
التدقیق والمحاسبة 

واالستشارة.

بة  ــــھـادة على نوعیـة نظـام الرقـا الش
ل ــــبیة واحترامداخلة ا المعاییر المحاس

ومعاییر التدقیق.
ـــداء مـــن  ـــت اب

1990
ـــة،  ـــوم ـــك ـــح ال
ئات األخرى  الھی

المساھمین.و

شــخص مھني في 
التدقیق والمحاسبة 

واالستشارة.

ھادة على الصــــورة الصـــــادقة  ــــ الش
للحسابات ونوعیة نظام الرقابة الداخلیة 
ـــــد الغش  في ظــل احترام معــاییر ض

العالمي.

)07سعود صدیقي، مرجع سبق ذكره، ص مر، محمد التھامي طواھ(المصدر: 

التدقیقمفھوم وأنواعالمطلب الثاني: 
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، باإلضــــافة إلى أنھا محل أنظار العدید من ھاأھدافتحقیق لشــــركة كل تســــعى 
ــــیرین األطراف التي لھا عالقة بھا ــــاھمین، العمال، إدارة الضــــرائب، وكالمس المس

الزبائن...الخ.الموردین، 
المتعارضــة أحیانا، تزوید في ظل تعدد األطراف ذات المصــالحعلیھاینبغيو

لكي تنال رضــاھم و،التي تقوم بھاالنتائجوبالمعلومات الالزمة حول النشــاطاتھؤالء
.التدقیقالبد أن تخضع إلى إذالبد أن تكون تلك المعلومات بعیدة عن الشكوك،

: مفھوم التدقیقأوالً 
ــــركةل: " فحص انتقادي ھوالتدقیقف الحكم ولمعلومات المقدمة من طرف الش

1النظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات ".و،على العملیات التي جرت

شاملة و ، ما ذكرتھ إحدى لجان جمعیة المحاسبة للتدقیقمن التعاریف األخرى ال
م األدلة یلتجمیع و تقیالموضوعیة،مة، تعتمد على ظعملیة من: " التدقیقاألمریكیة، بأن 

للمشــروع. وذلك لتحقق من مدى تطابق االقتصــادیةالمتعلقة بنتائج العملیات واألحداث 
ف توصـــیل النتائج لألطرالموضـــوعة والمقبولة قبوال عاما، وتلك النتائج مع المعاییر ا

2".المعنیة 

ة یمثل عملیتضــــمن عنصــــرین، األول تالتدقیقأن عملیة ســــبقممالناتبینو
العنصــــر الثاني یمثل عملیة إعداد التقریر والفحص التي تمثل األســــاس إلبداء الرأي،

إلبالغ ھذا الرأي لمن یھمھم األمر.
التدقیق: أنواع انیثا

سب الزاویة الللتدقیق سوتي ینظر منھا إلیھعدة أنواع تختلف ح تخدم المعیار الم
:3كما یلي،في التفرقة

شركةمن حیث طبیعة ال.1
ــــركة منانوعیة التدقیق بتختلف  ــــة،والعمومیةختالف نوع الش د فنجالخاص

كما یلي:انوعھ
اع بمؤسسات القطالتدقیقیھتم ھذا النوع من :العمومیةةالشركفي التدقیق-

عام، جب على وال ھا ی مدقق فی یة ال ــــب حاس بادئ الم فة الم خال عدم م كد من  تأ ال
المتعارف علیھا.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین، 1
.11، ص: 2003

، الجزائر، جامعة الجزائر، منشورةرة ماجستیر غیر مذك، الخارجیة في الجزائرالمراجعةبن یخلف أمال، 2
.15، ص: 2002

مع المعاییر الدولیة إلعداد تقریر مدقق 01-10رنة لمحتوى القانون دراسة مقاسمیر عماري و عمر دیلمي، 3
،.الحسابات
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شركاتفي التدقیق- صةال سات التدقیق: یخص ھذا النوع من الخا س كل مؤ
التطرق إلى كل العملیاتالمدقق یجب على والقطاع الخاص بمختلف أنواعھا،

من عملیات. الشركاتكل ما تقوم بھ ھذه والحساباتو
من حیث زاویة نطاق العمل .3

:1كما یليالتدقیقحسب ھذا المعیار نجد نوعین من 
تدقیق- ملال كا ھذا النوع من ال تدقیق: في  مدقق یجب على ال كل ال دراســـــة 

ـتي تتم داخل والحسابات ن أمن التأكد وحدودھا،وضمن نطاق الشركةوكل العملیات ال
الغش.وأنھا خالیة من األخطاءوكل الحسابات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة،

ھذا النوع من الجزئيالتــدقیق- تدقیق:  مدقق یفرض على ال بعض القیودال
ــــروط، تكون محددة الھدف،و ــــابات تدقیقمثال اھتمامھ بالش تدقیق وأالمخزونحس

حسابات المشتریات.
من ناحیة حتمیة القیام بالتدقیق.3

كما یلي:التدقیقوفق ھذا المعیار نجد نوعین من 
تدقیق- قانونيال تدقیقتمیز ھذه : ی"اإللزامي " ال بوجود عنصــــر اإللزام ال

ھذا راجع لدور ھذه الشـــركات في وبموجب التشـــریعات الصـــادرة من طرف الدولة،
.الخاص بشركات المساھمةالتدقیقمن أمثلة ذلك واالقتصاد الوطني

تدقیق- یاريال ھذا النوع من االخت تدقیق:  كات دون إلزام ال ــــر بھ الش تقوم 
من أمثلة ذلك و،إلى مصــلحة إدارة الشــركةوأیرجع إلى قرار مالك الشــركةوقانوني،

ي الحسابات من أجل ضمان سالمة مدققالخدمات االستشاریة التي تطلبھا الشركات من 
القرارات المتخذة.

التدقیقمن حیث الھیأة التي تقوم بعملیة .4
:2حسب ھذا المعیار إلىالتدقیقیمكن تقسیم و
والمؤھل علمیاً مســتقل عن المؤســســة الشــخص الھو ذلك:التدقیق الخارجي-

لتدقیق حســابات المؤســســات االقتصــادیة من غیر الموظفین والمســاھمین فیھا،وعملیاً 
لب األحیان یعین من خارج المؤسسة االقتصادیة.یتمتع باالستقالل التام، وفي أغحیث

،تقییمالأداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم و عتبر یالداخلي:التدقیق-
ــبیة ولخدمة أھداف اإلدارة في مجال الرقابة عن  ــابات المحاس ة المالیطریق تدقیق الحس

.والعملیات التشغیلیة األخرى

، ص 2002/2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، التطبیقوآلیاتنظریة المراجعة محمد سمیر الصبان، 1
34.

.20محمد سمیر الصبان ، نفس المرجع السابق، ص 2
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ــدد و المدققینكامل بین التعاون الوالتكاملوجود نوع منأن یالحظ في ھذا الص
فاظ االحتضــــروري البد من تحقیقھ، إال أنھ یجب أمر الداخلیین والمدققینالخارجیین

.دائما باستقالل كل منھما
التدقیقمن حیث توقیت عملیة .5

:1حسب ھذا المعیار كما یليالتدقیقنمیز بین نوعین من و
تدقیق- مدة ":" محددنھائيالال تدقیقھذا النوع من یظھروال فال ال عد إق ب

ـــات ـــابـ ـــل الحسـ لھذا والدفاتر.إقفال وترصید كل الحسابات،وانتھاء السنة المالیةوكـ
لختخفیض احتمال التالعبات، كما أنھ ال یالنوع مجموعة من المزایا التي تتلخص في 

صر كل ص في أنھ یمن العیوب التي تتلخ ستحالة ح ضافة إلى ا ستغرق وقتا طویال باإل
الغش لحظة وقوعھا.واألخطاء
ــتمر:التدقیق- ــف ھذا النوع من المس ــتمراریة خالل الدورة التدقیقیتص باالس

قوم بعدد كبیر من خاصــــة في شــــركات األموال التي تنجدهواالســــتغاللیة للشــــركة،
إلى وقت طویل.تدقیقھاحتاج العملیات التي ی
الخارجيالتدقیقھمیةو أھدافأ: المطلب الثالث

أھداف التدقیق الخارجي أوالً: 
:2تتلخص أھداف التدقیق في اآلتي

الوجود والتحقق .1
لة ھو التحقق من الوجود أو  حا ھذه ال خارجي في  تدقیق ال ھدف من ال یكون ال
ــول المختلفة مثل المخزون والنقدیات واآلالت موجودة  الحدوث، أي التأكد من أن األص
بالفعل في المیزانیة التي یتم تدقیقھا إلبداء الرأي عنھا، وأن العملیات المختلفة الظاھرة 

لمبیعات والمشتریات قد تمت فعال أثناء الفترة محل التدقیق.في القوائم المالیة مثل ا
الشمولیة أو الكمال.2

الھدف من التدقیق الخارجي ھنا التحقق من االكتمال، أي أن كل ما حدث ووقع 
أثناء السنة المالیة موضوع الفحص تم تسجیلھ وإظھاره في القوائم المالیة.

التقییم أو التخصص .3
تدقیق الخار نھ تم یھدف ال لة إلى التحقق من صــــحة التقییم وأ جي في ھذه الحا

تخصــــیص تكلفة المخصــــصــــات وفقا للمبادئ المحاســــبیة المتعارف علیھا، كتكوین 
المخصصات الالزمة لألصول المحتمل تعرض قیمتھا للھبوط كالعمالء والمخازن..الخ.

الملكیة والمدیونیة.4

.07ذكره، ص سمیر عماري و عمر دیلمي، مرجع سبق1
.بتصرف17-15محمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره، ص2
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خارجي إلى التحقق من  تدقیق ال ــــعى ال ظاھرة في یس الملكیة وأن األصــــول ال
المیزانیة ھي ملك للشركة وأنھ ال توجد علیھا أیة حقوق للغیر.

العرض واإلفصاح.5
الھدف من التدقیق الخارجي في ھذا اإلطار فحص القوائم المالیة للشــركة، وذلك 
قاریره حول األنظمة  مدقق الخارجي إعطاء رأي موضــــوعي في ت ــــتطیع ال حتى یس

ــــالمة وتبویب واإلجراءات ال ــــافة للتحقق من س ــــركة، إض معنیة بحمایة ممتلكات الش
وتصنیف الحسابات المختلفة واإلفصاح عن كل المعلومات الالزمة. 

ا: أھمیة التدقیق الخارجينیثا
:1یليتكمل أھمیة التدقیق الخارجي فیما

أھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة إلدارة الشركة والمساھمین.1
أھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة إلدارة الشركة -أ

بدرجة كبیرة على المعلومات التي  مد  بالتخطیط تعت ــــركة  یام إدارة الش عند ق
شركة، وال یمكن الوثوق  شترط فیھا الصحة والدقة، وھذا لتحقیق األھداف المسطرة لل ی

ف شخص في ھذه المعلومات بصفة مطلقة إال إذا كانت معتمدة ومصادق علیھا من طر
محاید وذلك بإعطاء رأي محاید حول صــدق البیانات والقوائم المالیة التي تســاعد على 

اتخاذ القرارات المالیة بكل دقة وموضوعیة.
أھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة للمساھمین-ب

ــــبة للمســــاھمین التدقیق الخارجي یمكنھم من الوقوف على ممتلكاتھم،  بالنس
متاحة استخداما أمثال وبكفاءة عالیة، فالمدقق الخارجي یقوم وضمان استخدام الموارد ال

ــــلیما حول عدالة القوائم المالیة وتمثیلھا للمركز المالي  بإعداد التقریر یتضــــمن رأیا س
للشركة ونتائج الدورة المالیة.

أھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة إلدارة الضرائب وللموردین .2
إلدارة الضرائبأھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة -أ

ید الوعاء الضــــریبي  حد خارجي في ت تدقیق ال ئب على ال مد إدارة الضــــرا تعت
واحتساب الضریبة التي تحصل علیھا من إدارة الشركة، فإن إدارة الضرائب ال یمكنھا 
التعرف على ذلك إال إذا قام شــخص موثوق فیھ ومســتقل عن الشــركة بفحص عملیاتھا 

ة عن المركز المالي للشـــركة ونتائجھا، مما یعطي إلدارة الضـــرائب صـــورة واضـــح
ونتائجھا.  

أھمیة التدقیق الخارجي بالنسبة للموردین-ب

.15، ص: 2000للنشر و التوزیع، دار، -الناحیة النظریة و العلمیة–علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد هللا، 1
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ــــمح التدقیق الخارجي للموردین باإلطالع على الوضــــعیة المالیة الحقیقة  یس
للشـــركة، مما یحدد درجة التعامل معھا، فإذا اتضـــح للمورد أن الوضـــعیة المالیة جیدة 

سبة للشركة وأنھا قادرة على الو ستحقاقھا، بالن أكثر ثقة یصبحفاء بالتزاماتھا في آجال ا
.ھاالتعامل معفي ولیونة

أھمیة التدقیق الخارجي لنقابة العمال وتسییر الموارد المتاحة.3
أھمیة التدقیق الخارجي لنقابة العمال-أ

ـــركة، مما  ـــعیة المالیة للش ـــورة الحقیقة عن الوض یعطي التدقیق الخارجي الص
على المطالبة بحقوق العمال، ففي حالة تمتع الشـــركة بمركز مالي یســـاعد نقابة العمال 

.للعمالاألجور قیمة بالمقابل ینعكس ذلك جید، و
أھمیة التدقیق الخارجي في تسییر الموارد المتاحة-ب

یتوصــل المدقق الخارجي أثناء القیام بعملیة الفحص والتدقیق إلى نقاط الضــعف 
في التســییر فیقوم بتحدیدھا، والعمل على التقلیل منھا وتحســین التســییر وھذا من خالل 
تقدیم توصــیات واقتراحات من شــأنھا الرفع من درجة كفاءة واســتخدام الموارد المتاحة 

.بفعالیة

التدقیق: معاییر المطلب الرابع
ــــبین تدقیقوتتكون معاییر ال ــــدرھا مجمع المحاس المقبولة قبوال عاما التي أص

:1اییر مقسمة إلى ثالث مجموعات وھيالقانونیین األمریكي من عشرة مع
.المجموعة األولى : المعاییر الشخصیة 

.المیدانيعملالمجموعة الثانیة : معاییر ال
.یر التقریرالمجموعة الثالثة : معای

ـــحھا  ـــرة معاییر نوض ـــمنت ھذه المجموعات عش على النحو -بإیجاز–وقد تض
التالي :

تدقیقلل( الشخصیة ) : المعاییر العامة أوالً 
ابات الحسدققو توصف بأنھا شخصیة ألنھا تحتوي على الصفات الشخصیة لم

:2الخارجي، وتتكون المعاییر الشخصیة من ثالث معاییر ھي

وینقسم ھذا المعیار إلي:        دققالتأھیل العلمي والعملي للماألول :المعیار

أھمیة االصالحات المتعلقة بمھنة التدقیق في االشراف والمراقبة في تجسید قمان عمر،و مقراني عبد الكریم1
یة في مواجھة معاییر المحاسبة الدولالملتقى الدولي حول النظام المحاسبي الماليوتطبیق النظام المحاسبي والمالي، 

(IAS-IFRS) و المعاییرالدولیة للمراجعة(ISA) جامعة سعد دحلب البلیدة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ،
.06، ص 2011دیسمبر 14-13التسییر، بتاریخ 

.22-21، ص ص:2007، االسكندریة، ، المراجعة، دار الجامعةثناء علي قباني2
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التأھیل العلمي أو الدراسي؛-أ
التأھیل العملي والخبرة المھنیة؛-ب
الربط بین التأھیل العلمي والعملي ومتطلبات األداء المھني  ( التدریب ).-ج

المعیار األبعاد الثالث التالیة :ین ویتضمن ھذا دققاستقالل المالمعیار الثاني :
؛لتدقیقإعداد برنامج ا-أ

الفحص ؛-ب
.إعداد التقریر -ج

سلوك المھني في المعیار الثالث: سبة وااللتزام بقواعد ال بذل العنایة المھنیة المنا
، و تتمثل في : لیة المراجعة وفي إعداده للتقریرأدائھ لعم

؛العنایة المھنیة من الناحیة النظریة 
؛الحسابات دققالمسؤولیة القانونیة لم
.الحساباتدققالمسؤولیة المھنیة لم

المیداني :عمل: معاییر الاً ثانی
یة  تدقیقوترتبط ھذه المعاییر بخطوات تنفیذ عمل یةال كما ،، و اإلجراءات الفن

ــــة وتقییم  نظام الرقابة الداخلیة، ومن ثم تحدید حجم تبرز لنا ھذه المعاییر أھمیة دراس
االختبارات .

و تشتمل ھذه المعاییر على ثالث معاییر ھي :
ــلیم لعملیة المراجعة واإلالمعیار الرابع : ــراف الجاد على أعمال التخطیط الس ش

، ویرتكز ھذا المعیار عموما على عنصر الوقت من حیث :المساعدین
؛توقیت تعین المراجع الخارجي-أ

توقیت القیام بالمراجعة ؛-ب
توقیت تنفیذ إجراءات المراجعة .-ج

ــــة و تقییم نظام الرقابة الداخلیة بصــــورة المعیار الخامس : یجب أن تتم دراس
تحدد وبتاليتحدید حجم االختبارات الالزمة ا وكأساس لتحدید مدى االعتماد علیھسلیمة

.الضروریةإجراءات 
ـــول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن المعیار الســـادس : ـــرورة حص ض

ـــلیما یرتكز علیھا عند التعبیر عن رأیھ في التقاریر  ـــا س ـــاس اإلثبات المالئمة لتكون أس
ندي ، و ال ــــت لك عن طریق الفحص المس یة و ذ مال یة، والمالحظات تدقیقال الحســـــاب

واالنتقادات.

) :مدقق: معاییر التقریر (تقریر الاً ثالث
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شـــتمل الحســـابات ، و تدققوترتبط ھذه المعاییر بكیفیة إعداد التقریر النھائي لم
ھذه المعاییر على أربعة معاییر وھي :

التقریر عن ما إذا كانت التقاریر المالیة قد أعدت طبقا للمبادئ المعیار الســابع :
المحاسبیة المتعارف علیھا. 

سبیة المتعارف علی ساتیمكن تعریف المبادئ المحا سیا ھا بأنھا تلك المفاھیم وال
یة  غالب ما من ال عا یة التي تلقى قبوال  یة واإلجراءات العمل یب الفن عاییر و األســـــال والم

.مدققینالعظمى من المحاسبین وال
ــــركةالتقریر عن ثبات الالمعیار الثامن: ــــبیة في ش في تطبیق المبادئ المحاس

الفترات المحاسبیة المختلفة.   
ــــع:المعیار  ــــاح في التقاریر المالیة یعتبر كافي و التاس التقریر على أن اإلفص

لجمیع البیانات الھامة .
شر: التقریر الفني المحاید عن التقاریر المالیة ككل ، مع بیان طبیعة المعیار العا

تمثل المعاییر الثالث الســـابقة الضـــوابط والفحص ودرجة المســـؤولیة التي یتحملھا ، 
دققالمالمعیار یمكن تقسیم رأيھذاوبناء على ، یجب أن یلتزم بتطبیقھاوالمقاییس التي

:1إلى األنواع التالیة
النوع األول : رأي نظیف  .

النوع الثاني : رأي مقید ( وجود مالحظات) . 
رفض إبداء الرأي  .رأي سلبي النوع الثالث :
عدم القدرة على إبداء الرأي.رأي معارض أي النوع الرابع :

ماھیة التدقیق الخارجي: الثانيمبحثال
الدالة على نتظمة للحصــــول على األدلة و القرائنالعملیة المالخارجيیعتبر التدقیق

صادیة التي قامت سلوب مبھااألحداث االقت سة، بإتباع أ س ستخدام أدوات نھالمؤ جي وا
كفیلة للوصول إلى رأي فني محاید 

التدقیق الخارجياألول تعریف وتقسیمات المطلب 
خارجي و تدقیق ال طاء مفھوم ال لب الى اع ھذا المط ــــنتطرق في  عاتس تدقیق تفر ال

الخارجي
التدقیق الخارجي: تعریف أوال

ــــمل ھذا الفحص على  التدقیق الخارجي ھو:" عملیة فحص للقوائم المالیة، یش
ـــبیة  ـــجالت واإلجراءات ونواحي الرقابة المحاس ـــركة،بحث وتقییم تحلیلي للس مع للش

تحلیل انتقادي لألدلة المستخدمة في تلخیص العملیات المختلفة والتقریر عنھا في القوائم 

.103، ص 2002/2003، دار الجامعة ، االسكندریة، نظریة المراجعة وآلیات التطبیقمحمد سمیر الصبان ، 1
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یقوم بھ المدقق بتقریر مكتوب، یوضــــع تحت تصــــرف المالیة وینتھي الفحص الذي
1الجھات التي تعتمد القوائم المالیة التي یعطي المدقق رأیھ الفني فیھا".

ضاً بأنھ صول على القرائن المرتبطة كما یعرف أی :" عملیة منھجیة ومنظمة للح
تأكد لغرض البالعناصــر الدالة على األحداث االقتصــادیة، وتقییمھا بطریقة موضــوعیة 

رافطمعاییر الموضوعة، وتوصیل نتائج الفحص لألللالعناصر مسایرة ھذهمن درجة
.2"ةالمعنی

ومن التعاریف السابقة یتضح لنا ما یلي:
ــتقل بغرض الخارجي قالتدقی-1 ــخص مس عملیة منظمة یقوم بھا ش

في مجموعة القوائم المالیة التي تخص وحدة اقتصــــادیة محاید إبداء رأي مھني 
.معینة 

مدقق -2 مل ال یة، فع یة وموضــــوع یة منھج خارجي عمل تدقیق ال ال
صورة  ضوعي، والمتمثل في إعطاء  الخارجي لیس ھدف ذاتي بل ھو ھدف مو

االداریة.العملیةحقیقیة وصادقة عن 
إن تجمیع وتقییم األدلة ھو جوھر عملیة التدقیق وھو األســــاس -3

الذي یعتمد علیھ المدقق الخارجي إلبداء رأیھ حول القوائم المالیة للشركة.
یقوم المدقق الخارجي بتوصــــیل نتائج التدقیق لألطراف المعنیة -4

مدقق  عده ال لذي ی ھذا االتصـــــال من خالل التقریر ا یة ویتحقق  یة عمل ھا في ن
التدقیق.

تقسیمات التدقیق الخارجي:ثانیا
: 3یتفرع التدقیق الخارجي إلى عدة أنواع، كما یلي

(Audit légal)اإللزاميأوالقانونيالتدقیق.1

ابھبالقیامالمؤسسات والھیئاتبعضتلزمإذالقانون،یفرضھالذيالتدقیقھو
لتدقیق(Commissaire aux comptes)محافظ حسابات فتعینللقانونوفقا

القانونیجبرھاالتيالھیئاتأوالمؤسساتومن.المالیة لھاالقوائمواعتمادحساباتھا
االجتماعیةالتعاضدیاتالجمعیات،التجاریة،الشركات:العملیةبھذهالقیام على

.والنقابات

(Audit contractuel)االختیاريأوالتعاقديالتدقیق.2

.10، ص: 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي، 1
. 06، ص: مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 2
.09عمر دیلمي، مرجع سابق، ص و سمیر عماري3
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سةتلزمالالذيالتدقیقھو س سةأيبھ،بالقیامالمؤ س المدققبتعیینتقوم المؤ
بتعیین المؤسسةیلزممعینتشریعأوقانونقبلمنإلزامھناكیكونأندوناختیاریا
.الفردیةالمؤسساتواألشخاصشركاتیناسباالختیاريفالتدقیقلذلكالمدقق،

ــة الخبرة.3 Expertise)القضــــــائی judiciaire)محترفیقوم بھــا
من المحكمة.بطلبخارجي

التدقیق الخارجيخصائص المطلب الثاني:
عن بقیة األنواع تمیزهبمجموعة من الخصــــائصالتدقیق الخارجيتصــــف ی
:1نوجزھا فیما یليلتدقیقلاألخرى 
عملیة ھادفةالتدقیق الخارجي.1
یتم ي التبصــــفة عامة إلى إبداء الرأي في القوائم المالیةالتدقیق الخارجيھدف ی

عتمدون بصورة تالشركة، ھذه األطراف معالمصلحة تقدیمھا لألطراف الخارجیة ذات
شبھ كاملة على القوائم المالیة التي تقدمھا اإلدارة في تقییم أدائھا.

عملیة منظمةالتدقیق الخارجي.2
سة  وفق إطار منظم من الخطوات المنطقیة المترابطة التدقیق الخارجيیتم ممار

بدأ  مدقق الخارجيوالمنظمة، حیث ی یة ال تدقیقعمل قة ال نات الالزمة المتعل یا بجمع الب
سیجري فیھا الفحص، ثم یقوم بعملیة تقییم نظام الرقابة  شركة الستكشاف البیئة التي  بال

عملھ بإعداد تقریر یشــمل علىینھي وعمیل لتحدید نقاط القوة والضــعفالداخلیة لدى ال
.رأیھ في القوائم المالیة 

مستقلمدققیمارسھالتدقیق الخارجي.3
مســتخدمي القوائم المالیة لضــروریةالمدقق الخارجيوتعتبر الحاجة الســتقالل 
الكافیة التي تمكنھم من التحقق من صدق ھذه القوائم وألنھم ال یملكون الوسائل المالئمة

ع لضــغوط خضــیوالحیث ال تكون لھ مصــالح مباشــرة أو غیر مباشــرة معھ، المالیة، 
رأیھ.عند إبداءالغیر

ةعملیة اتصال متكاملالتدقیق الخارجي.4
ــــتوفي بصــــفة عامة على مقومات التدقیق الخارجيبالنظر لعملیة  نجد أنھا تس
ــــالة تتمثل في الرأي المھني الذي یبدیھ االتصــــال، حیث أن ي فالخارجيالمدقق الرس

صدق وسالمة القوائم المالیة.مدى تقریره، ویحمل في طیاتھ معلومة جدیدة حول 

.04عمر دیلمي، مرجع سبق ذكره، ص و سمیر عماري-1
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التدقیق الخارجيفروض المطلب الثالث: 
:1تتلخص فیما یليالفروض على مجموعة من التدقیق الخارجيرتكز ی
قابلیة البیانات للفحص.1

ــــتخدمة لتق ــــبیة من جھة ییم ینبع ھذا الفرض من المعاییر المس البیانات المحاس
.مصادقة المعلومات المقدمة من جھة أخرىو

وتتمثل ھذه المعاییر في العناصر اآلتیة:
المعلومات؛المالئمة-
؛القابلیة للفحص -
ز في التسجیل؛عن التحیعدم-
عدم القابلیة للقیاس الكمي.-

الشركةإدارة المدقق وعدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة .2
بادل في المنافع بین  مدقق الخارجي ویقوم ھذا الفرض على الت اإلدارة، حیثال

ــــائبة، بینما نجد المدقق الخارجيیقوم  بإمداد اإلدارة بمعلومات بغیة اتخاذ قرارات ص
بمعلومات یســـتطیع على أســـاســـھا أن یبدي رأیھ الفني المحاید على المدقق اإلدارة تمد 

2للشركة.لحالة واقع وحقیقة 

وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث األخطاء .3
ــركة یمكن من  ــلیم وقوي للرقابة الداخلیة داخل الش یمكن القول أن وجود نظام س

ولكن ال یبعد إمكانیة، التالعبات إن لم نقل حذفھا نھائیاوالتقلیل من حدوث األخطاء،
أنظمة الرقابة الداخلیة المتبعة.تبقى ممكنة الحدوث رغم سالمة حدوثھ، فاألخطاء

القوائم المالیة وأیة معلومة أخرى تقدم للفحص من أیة أخطاء عادیة خلو.4
أو تواطئیة

عن اكتشــاف األخطاء الواضــحة المدقق الخارجيمســؤولیة یشــیر ھذا الفرض 
ــــؤولیتھعن طریق بذل العنایة المھنیة الالزمة، وعدم ــــاف األخطاءمس عن عدم اكتش

لیھا.المتفق عالتدقیقالتالعبات التي تم التواطؤ فیھا خاصة عند تقیده بمعاییر و
مدققیفرض المركز المھني .5 ھذا لل ناســـــب و یة تت مات مھن خارجي التزا ال

المركز
قق المدبناءا على ھذا الفرض یمكن تحدید المفھوم المھني للعنایة المطلوبة من 

عند مزاولتھ للمھنة، ویكون ھذا الفرض مع الفرض الســـابق األســـاس القوي الخارجي
اتجاه المجتمع واتجاه عملھ واتجاه زمالئھ.ة المدققلتحدید مسؤولی

.14-13: صالتھامي طواھر ومسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره، صمحمد 1
. 17محمد سمیر الصبان، عبد الوھاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص:2
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عمل المدقق الخارجي: نطاقالمبحث الثالث
صل إلى  أثناء قیام المدقق الخارجي بمھامھ یتبع مجموعة من الخطوات حتى یتو

وعلیھ االعتماد على أوراق عمل تكون مشتملة على ما توصل إلیھ من رأي فني محاید، 
أدلة وقرائن أثناء قیامھ بمھامھ، ولھذا ارتأینا أن یشمل ھذا المبحث ما یلي:

؛الخارجيالتدقیقمھنة-
؛خطوات عمل المدقق الخارجي-
أوراق عمل المدقق الخارجي.-

الخارجية التدقیقمھنالمطلب األول: 
ــــابات یدققالذي والمدقق الخارجي بھذه المھنةیقوم  ــــركات الحس متعددة، الش

ــــكلھا القانوني، وقد یقوم في الكثیر من ال مختلفة في طبیعتھا ونشــــاطھا وحجمھا وش
األحیان بتكلیف من إدارة الشــركة بإجراء دراســات أو أبحاث مختلفة لبعض األنشــطة 

ــــاعدة اإلدارة في بعض القرارات المبنیة  كون المدقق على توصــــیاتھ، وقد یبھدف مس
أو تعاقدي.الخارجي قانوني 

أوال: تعریف المدقق الخارجي
المدقق الخارجي ھو ذلك الشــخص الذي یقوم بتدقیق حســابات الشــركات مھما 
كان شكلھا القانوني وحجمھا بطلب من الجمعیة العامة للمساھمین، أو بطلب من اإلدارة 

السلیمة، وفي أحیان أخرى من طرف متعاملین خارجین، لمساعدتھا في اتخاذ القرارات 
.كما یقوم بتدقیق حسابات الشركات الفردیة بطلب من أصحابھا

المدقق القانوني "محافظ الحسابات".1
ــــابات  01-10من قانون 22لمادة لیعرف وفقاً المدقق القانوني أو محافظ الحس

:1یليتنص ھذه المادة على ماو،2010یونیو 29المؤرخ في 
یعد محافظ الحســـابات في مفھوم ھذا القانون كل شـــخص یمارس بصـــفة عادیة 
ــركات و  ــابات الش ــحة حس ــادقة على ص ــؤولیتھ مھنة المص ــمھ الخاص وتحت مس باس

الھیئات وانتظامھا ومطابقتھا ألحكام التشریع المعمول بھ.
سابات القانوننفس المن 08وطبقا للمادة  وط شریجب أن تتوفر في محافظ الح

اآلتیة:
؛الجنسیة الجزائریة-
؛توفر الشھادات المشترطة قانونا-
؛التمتع بكل الحقوق المدنیة-

.07-05ص:، ص2010یونیو 11لـ 42الجریدة الرسمیة رقم -1
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أن ال یكون قد صــــدر في شــــأنھ حكم ارتكاب جنایة أو جنحة عمدیة تخل -
؛بالشرف
ــــجالً في المصــــف - ان یكون معتمد من الوزیر المكلف بالمالیة وان یكون مس

المحاســبین أو الغرفة الوطنیة لمحافظي الحســابات أو المنظمة الوطنیة الوطنیة للخبراء 
؛للمحاسبین المعتمدین

الذي ال إلھ إال ھو أن أقوم بعملي - ـــم با تأدیة الیمین والذي یحمل عبارة " أقس
أحسن قیام وأتعھد أن أخلص في تأدیة وظیفتي، وأكتم سر المھنة وأسلك في كل األمور 

".، وهللا على ما أقول شھیدریفسلوك المحترف الش
التعاقديتدقیقال.2

سةتلزمالالذيالتدقیقھو  س سةأيبھ،بالقیامالمؤ س المدققبتعیینتقوم المؤ
بتعیین المؤسسةیلزممعینتشریعأوقانونقبلمنإلزامھناكیكونأندوناختیاریا

سباالختیاريفالتدقیقلذلك،قالمدق شخاصشركاتینا ساتواأل س ، 1الفردیةالمؤ
ویشترط فیھ ما یلي:

؛الجنسیة الجزائریة-
؛التمتع بكل الحقوق المدنیة-
؛شھادة الخبراء المحاسبین-
؛تأدیة الیمین-
سبین أو الغرفة الوطنیة - صف الوطنیة للخبراء المحا سجالً في الم وان یكون م

.المعتمدینلمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنیة للمحاسبین 
صفات المدقق الخارجي.3

یتصف المدقق الخارجي بمجموعة من الصفات نذكر منھا:

األمانة المھنیة.أ
على المدقق أن یكون أمینا ونزیھا في عملھ وأن یعطي ھذا العمل حقھ الوافي، 
ــى طاقاتھ العلمیة والفنیة في تنفیذ ما  ــمیره ویبذل أقص وعلیھ القیام بالعمل لوحي من ض

صل إلیھا بدقة وأمانة دون تحریف، وأال یكلف  بھ من عمل، وأن یعرض النتائج التي تو
یتضمن تقریره سوى البیانات التي یثق في سالمتھا، والحقائق التي یعتقد صحتھا، وأال 

یجب على ، كما ویكون دائما لعمالئھ ناصــــحا أمینایجامل أحدا فیما یبدیھ من آراء وأن
سرار  ضد عمالئھ، المدقق المحافظة على أ ستخدامھا  شائھا أو ا المھنة، وأن ال یقوم بإف

.وأن یكون دائما كتوما وموضع ثقة

مدققتقریرإلعدادالدولیةالمعاییرمع01-10القانونلمحتوىمقارنةدراسةمداخلة بعنوان:، بوھالي فاطمة و نعامة مصطفى1
جامعة ،المالیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسساتتأھیل مھنة التدقیق لمواجھة األزماتالملتقى الوطنى الرابع حول، الحسابات

.03، المحور الخامس، ص 2013نوفمبر 21-20االغواط بتاریخ
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االستقاللیة و الموضوعیة.ب
أن ال یملك أي من أجل األداء الجید و الكامل لمحافظ الحســــابات یجب علیھ 

ضوعیة الحكم،  ستقاللیة ومو صلحة أو ربح قد یؤثر على ا ستقاللیة كأيم املة یتمتع با
اتجاه ھیئات المؤسسة الموضوعة تحت رقابتھ و االبتعاد عن أي حالة تؤثر على حكمھ 

المحاید .
اللباقةوالمعرفة.ج

على المدقق أن یكون متمكنا من علم المحاســــبة وتدقیق الحســــابات، وأن یكون 
سبة والتدقیق،  صلة بالمحا سانیة الوثیقة ال على معرفة بكثیر من العلوم االجتماعیة واإلن
ــــدره الدولة من قوانین  ــــبة التكالیف والتحلیل المالي وأدواتھ، كذلك ما تص مثل محاس

وتستدعي لباقة المدقق في التعامل معقانون الشركات، ضریبیة، أو القانون التجاري أو 
عمالئھ وموظفي الشركة حتى یكسب ثقتھم ویحصل على تعاونھم.

ــوء النیة والخطأ في من یدقق  واألصــل أال یبدأ المدقق عملھ مفترضــا الغش وس
عملھم، بل یجب أن یبدأ عملھ بروح طیبة مفترضــــا صــــحة العمل حتى یثبت العكس، 

.لیة التدقیق تصحیح األخطاء فالھدف من عم

عزلھ و: تعیین المدقق الخارجيثانیا
تعیین المدقق الخارجي.1

الفردیة شركاتبالنسبة ل.أ
ــــركة وتربطھ عالقة الوكیل بالموكل،  یعتبر المدقق وكیال عن أصــــحاب الش
ــوع العمل الموكل إلیھ، ولھذا یجب  ــفتھ ھذه یجب أن یعرف على وجھ الدقة موض وبص

االتفاق بین الوكیل والموكل على شـــكل كتابة تحدد فیھا حدود عملھ على وجھ أن یكون 
الدقة، وحتى ال یسأل مستقبال عن أي خطأ أو غش لم یكشفھ نتیجة قیامھ بعملیة التدقیق.

بالنسبة لشركات األموال .ب
:1فإجماال فإن تعیین محافظ الحسابات یتم تحت األشكال التالیة 

تم یاألســاســي ( عن طریق الجمعیة العامة التأســیســیة ) :التعیین في النّظام -
ركة و ذلك حسـب المادة  –75من األمر 610تعیین محافظ الحسـابات عند تأسـیس الشـّ

ــریعي رقم (600ري كما جاء كذلك في المادة المتعلق بالقانون التجا59 ــوم التش المرس
مراقبة ، واحد أو أكثر من : یعیّن القائمین باإلدارة األولین أو أعضاء مجلس ال)08–93

%25مندوبي الحسابات و ذلك عند تحریر الحصص العینیة كلّھا و تحریر على األقل 
بالنسبة للحصص النقدیة ( األسھم ) ، ھذا ما یسمح بتكوین الجمعیة العامة التأسیسیة و 

ت .بامحافظي الحسافي محضرھا األّول یتم تعیین المدیرین األولین و تعیین محافظ أو

.94بن یخلف أمال، مرجع سابق ذكره، ص-1
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التعیین عن طریق المساھمین:-
یعین محافظ الحســابات عن طریق الجمعیة العامة العادیة للمســاھمین وذلك لمدة 
ثالث ســــنوات، یختاروا من بین المھنیین المســــجلین على جدول الغرفة الوطنیة وذلك 

) من القانون التجاري المعدل.4مكرر(715حسب ما جاء ت بھ المادة 
ــــافة إلى المادة  تعین الجمعیة «التي تنص على أن011-10من قانون 26إض

ــــابات بعد موافقتھا كتابیا،  العامة أو الجھاز المؤھل المكلف بالمداوالت محافظي الحس
ـــجلین في جدول الغرفة  ـــروط من بین المھنیین المعتمدین والمس ـــاس دفتر ش وعلى اس

.»الوطنیة حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون 
طریق المحكمة :التعیین عن-

صت علیھ المادة  و إذا لم یتم تعین «4مكرر715التعین عن طریق المحكمة ن
الجمعیة العامة لمندوبي الحســابات ، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من 
مندوبي الحســابات المعینین، یتم اللجوء إلى تعینھم أو اســتبدالھم بموجب أمر من رئیس 

»عة لمقر الشـــركة بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین المحكمة التاب
.

تنص على ما یلي : " یجوز لمســــاھم أو عدة مســــاھمین 8مكرر 715المادة و
ركات التي تلجأ علنیة ) رأس مال الشــــركة1/10یمثلون على األقل عشــــر ( في الشــــّ

ــــبب مبررلال ناًءا على س لة، وب ، رفض مندوب أو مندوبي دخار، أن یطلبوا من العدا
.الحسابات الذین عینتھم الجمعیة العامة 

عزل المدقق الخارجي.2
یتم عزل المدقق الخارجي في عدة حاالت منھا:

االستقالة أو االعتذار أو االمتناع عن العمل أو الوفاء.-أ
لحكم بخیانة أو جریمة أخالقیة مخلة بالشرف.فقدان األھلیة المدنیة-ب
ــــؤولیات أو نة أو القیام بعمل محظورة عدم التفرغ للمھ-ت تصــــرف مخل بالمس

المنسوبة إلیھ.
ــــيء إلى كرامة المھنة والزمالءالقیام بتصــــرف-ث مخل بقواعد وآداب أو یس
المھنیة.
المضاربة بأسھم الشركة التي یدقق حساباتھا.-ج

:الخدمات االستشاریة التي یقدمھا المدقق الخارجي.3
باإلدارة تجدر باب التي تؤدي  ــــ نة بإلىاإلشـــــارة إلى األس عا ــــت خدمات االس

كییناألمریو التي یعرفھا مجمع المحاســـبین القانونیین مدقق الخارجيللاالســـتشـــاریة

.07ص ، مرجع سبق ذكره،42رقم الرسمیة الجریدة -1
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ساساً إلى تحسین كفاءة وفعالیة العمیل للطاقات أبأنھا "االستشارات المھنیة التي تھدف 
:2فیما یليأھمھاونحصر1المؤسسة"و الموارد المتاحة لھ، مما یحقق أھداف

مؤقتةفةبصمركزةتوفیر المساعدة المتخصصة ال-
صة  ص ساعدة متخ شركة قد تحتاج إلى م شكل مكثف بمعناه أن ال ، سریعوقت ب

ــــعورھا بالحاجة إلجراء تغییر ماعند یة لمعالجةش ھذا التغییر وتنفیذه في فترة زمن
مناسبة ومقبولة.

والمعرفة للمتخصصینتوافر المھارة -
األســالیب والمناھج واألدوات الجدیدة التي اكتســب فیھا المدقق في غالبتشــمل

سیاسة العامة لإلدارة، وتنسیق  مھارة خاصة، كما قد یحتوي سد الثغرات التي تتعلق بال
الخطط والقیادة خصوصا، عندما تكون الشركة غیر قادرة على تحقیق أھدافھا وغایاتھا.

لیل الموضوعي والمحاید لدعم وجھة نظر اإلدارةتوفیر الد-
ق المدقعلىمن المتعارف علیھ مھنیا، وحفاظا على تقالید وشــرف المھنة، یجب 

عند تقدیم الخدمات االستشاریة بتقصي الحقائق، والحرص بشدة على تقریر النتائج التي 
توصل إلیھا.

: خطوات عمل المدقق الخارجي الثانيالمطلب 
:3) مراحل وھي08الخارجي على ثمانیة (دققمھمة المشتملت

أحداث دراسة وفھم طبیعة ومعرفة شاملة حول المؤسسة وتحلیل األخطار :-1
المشروع بدراسـة العقد االبتدائي ثم التعدیالت، وكلما كان ھناك تعمق كلما كان أفضل، 

منھ فإن وتدقیقموضوع الة تتطلب فھم معمق للمؤسسة یفعالالخارجيتدقیقللحیث أن 
سة دققالعمل االبتدائي الذي یقوم بھ الم س صل على نظرة عامة حول حیاة المؤ ھو التح

.
للكشــف إما عن النقائص التدقیقتفســیر مجاالت تھدف إلىكما أن ھذه المرحلة 

ھداف تحدید أب،  كما تســـمح التدقیقالموجودة أو العراقیل المنتظرة حین وضـــع تقنیات 
.وبالتالي لتخطیط المھمةتدقیقالتي تستعمل كأساس لتشكیل برنامج التدقیقال

رسومات بیانیة، فحص المصداقیة، وذلك للتأكد من كل وصف اإلجراءات :-2
ما وصف مطابق للحقیقة . 

یة :-3 لداخل بة ا قا بة دراســـــة وفحص األتقییم أولي للر قا مدعمة والر لة ال د
یة و لداخل قاط الضــــعف ا یان ن بة المكررة تب لك المراق قاط القوة في اإلجراءات وكذ ون

، والبحث عن نقاط الضعف ووجودھا باستمرارة یقوالھدف من كل ھذا ھو التأكد من حق

،العدد 24عصام قریط، الخدمات االستشاریة وأثارھا على حیاد المدقق، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة،المجلد 1
.15، ص 2008،سوریا ،01

.16نفس المرجع ، ص عصام قریط، 2
.46بن یخلف آمال، مرجع سبق ذكره، ص3
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یین الداخلدققینعتماد في ھذه المرحلة على أعمال المالیتم اكما،تعدیالت علیھاإلجراء 
.اقبة األقسام األخرىعلى مرعملھم یقومنھم أل

ستعرف المفرص اإلثبات :-4 ستمرارھا  بفحص دققإن إجراءات المراقبة و ا
النقاط التي ســــیركز علیھا و ذلك للحصــــول عل تأكید عقالني من صــــحة وضــــمانة 

الحسابات .
ــــالفدققعند قیام المالتقییم النھائي للمراقبة الداخلیة :-5 ــــات الس ة بالفحوص

ــــل على نتائج وبالتالي یمكن  رنامج بة وباام الرقتغیر رأیھ حول نظالذكر فإنھ یتحص
. تدقیقال

فحوصــات من تشــتمل ھذه المرحلة على مجموعة من الفحص الحســابات :-6
ــــانسبینھا:( فحص (التحلیلیة، المراقبة بالمؤشرات) وتدقیق: المتمثل في الفحص التجـ

الصحة : تعیین وتقییم المبادئ المحاسبیة ، تبریر أرصدة الحسابات ، اإلثبات المباشر، 
التفتیش المادي ) 

ـل في عرض الحسااستعراض القوائم المالیة :-7 ـق تتمث ـن الوثائ ـات وتكوی ب
.الحسابیـة
وھو رأي بدون أو بتحفظ یدلیھ المراجع حول القوائم تصـــدیق الحســـابات :-8

مالیة التي تم فحصھا وعلى مدى انتظامیتھا وصحتھا .ال
: أوراق عمل المدقق الخارجيلثالمطلب الثا

ھا: بأن م«تعرف أوراق العمل  ھا ال ــــجالت یحتفظ ب لإلجراءات التي تم دققس
ــا ــذھ ــا، تنفی ــات التي تم الحصــــول علیھ ــا والمعلوم ــارات التي تم إجراؤھ ، واالختب

.1»تدقیقالتوصل إلیھا في مھمة الواالستنتاجات المالئمة التي تم 
فمن ھذا التعریف نستنتج أن الھدف الرئیسي من أوراق العمل ھو تسجیل الدالئل 
ــــتطیع  وتجمیعھا لیتمكن المدقق من تكوین رأیھ المھني الذي یقوم على الخبرة ومنھ نس

:2كما یلي وھي لعمل تبین كیف تم التخطیط للعمل القول أن أوراق ا
سب -1 شكل منا أن مھمة المدقق تم تنفیذھا حسب الخطة المسطرة والمالئمة وب

؛تماشیا مع المعیار األول من معاییر العمل المیداني یوذلك 
؛أن نظام الرقابة الداخلیة تم تقییمھ، والى أي مدى یمكن االعتماد علیھ -2
مة وتم تطبیق اإلجراءات -3 یة والمالئ كاف لة ال نھ تم تجمیع األد بارات أ واالخت

ــــمح لھ بإبداء رأیھ حول المیزانیة والقوائم المالیة والوضــــعیة المالیة  الالزمة التي تس
؛للمؤسسة 

.379، ص: 1998، الدار الجامعیة، مصر، الخارجیةدراسات متقدمة في المراجعة محمد السمیر الصبان، 1
.68بن یخلف أمال ، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ــــتخدم لتجمیع الدلیل  ــــتخلص أن أوراق العمل تعتبر األداة التي تس ومن ھذا نس
یســتفید لالمطلوب من المدقق لمســاعدتھ في إبداء رأیھ ولذا ینبغي علیھ أن یقوم بترتیبھا 

ھا مستقبال.من
ي:وھغي أن تشتمل علیھا أوراق التدقیقھناك نوعین من المعلومات التي  ینب

تساعد المدقق على كتابة تقریره ھو البیانات الضروریة التياألولالعنصر 
حمل تكما ي توضح الفحص الذي قام بھ المدققھو المعلومات التالثانيالعنصر 

بالمؤسسة توضح في رأس الورقة من بین ھذه العمل بعض المعلومات الخاصة ورقة
:1یليالمعلومات ما

الزبون : ذكر  عنوان الشركة 
السنة : تاریخ غلق السنة المالیة 

الذي قام بالعمل أعد من طرف / بتاریخ : اسم المساعد
وتاریخ.

الموضوع :
تدقیق الحقوق 

مثال .

: مدققال
المستندات التي تم 

فحصھا 

.72بن یخلف آمال، مرجع سبق ذكره، ص-1
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: خالصة
نطويیعمل منظمعبارة عنھوالتدقیقان توصـــلنا إلى في ختام ھذا الفصـــل 

صرفات  ـــــة المتعلقة بمعلومات عن أحداث وت ـــــألدلـ ضوعي لـ على تجمیع وتقویم مو
لك للتحقق یة، وذ عاییر الموضــــوعة مناقتصـــــاد ھذه المعلومات والم درجة توافق 

صیلو الخارجي أن یكون قانوني أو تعاقدي، وفي یمكن للمدققلألطراف المعنیة وھاتو
ـفكلتا الحالتین علیھ أن ـات معینة،یتص یجب أن یكون على مستوى معین منإذ بصف

ــــیع مجال تدخل المدقق  باقة، كما یجب توس الثقافة والمعرفة والتحلي بالصــــبر والل
لبعد لنظر لاوكذاالفضــائح المالیة الشــائعة عالمیا ، الخارجي من أجل تجنب الوقوع في 

ألخطار المالزمة لخصـــوصـــیة كل اإلســـتراتیجي للشـــركة من خالل التحلیل المعمق ل
ســلســلة منطقیة متتابعة من الخطوات في بیمر المدقق الخارجي في عملھ بحیث شــركة

وینھي المدقق عملھ بكتابة التقریر الذي یقدمھ لعدة ،تدقیقإجمالھا تمثل إدارة عملیة ال
أطراف ذات العالقة بالشركة منھا المساھمون، الدائنون، العمال...الخ. 

ن موضوع دراستنا ھذه ھو التدقیق الخارجي، أوفي األخیر یمكن اإلشارة إلى
ادقةالذي یدخل في إطار مھمة ذلكم الشخص المحاید الخارجي عن الشركة، قصد المص

على مدى شرعیة وصدق الحسابات، وفي ھذا یجدر بنا أن نؤكد أن كلمة تدقیق، مدقق، 
المستقل الخارجي.كلمات مترادفة وتعني ما یقوم بھ ھذا الشخصمراقب، مراقبة...الخ.
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:تمھید

فھي تقوم بتخطیط وتنظیم ،ةمن أھم الوظائف في المؤسسالمخزونتعد وظیفة 
ــــة داخل  عملیات تخزین المواد والمحافظة علیھا وإمداد العمالء أو اإلدارات الرئیس
المؤســســة باحتیاجاتھا في الوقت المناســب وبما یضــمن اســتمرار عملھا بكفاءة ودون 

انقطاع.

یة  كل تحركات المخزونفعمل یة ل ــــب جة محاس بة و معال ظام رقا تخضــــع لن
المخزون منذ دخولھ إلى المخازن وتنقلھ عبر ورشات اإلنتاج إلى غایة الحصول علیھ 

نصــــف مصــــنعة، لھذا تأخذ أھمیة بالغة لدى إدارة الرقابة الداخلیة أوكمنتجات تامة 
لي للمؤسسة. وكذا المدقق الخارجي لما لھا من تأثیر مباشر على األداء الما

وسنتناول في ھذا الفصل المباحث التالیة : 

وذلك من خالل التعریف بوظیفة المخزونالمبحث األول : ماھیة إدارة 
المخزون وكذا أنواع المخزونات.وعناصروطرق التخطیط ومراقبةالمخزون

ذا وكالمخزونومعاییر كفاءة وفعالیة إدارة المخزونالمبحث الثاني : إجراءات 
.المخزونالسیاسات والقرارات في مجال 

المبحث الثالث : الرقابة الداخلیة لعملیات دورة المخزون .
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المخزونالمبحث األول: ماھیة إدارة 

نظرا لكبر وتعدد المخزونتعددت وتشعبت التعاریف الخاصة بإدارة 
المخزونات والعملیات الخاصة بھا.

.المخزون(وظیفة) تعریف إدارةالمطلب األول:

أقدم الوظائف التي مارسھ اإلنسان منذ أقدم العصور، فقد منتعد وظیفة التخزین
األرض، قال تعالى السالم عندما واله عزیز مصر خزائنمارسھا سیدنا یوسف علیھ
األرض إني حفیظ علیم " وقد تنامت أھمیة التخزین عبر " قال اجعلني على خزائن

المواد التي یتم إنتاجھا سواء كانت زراعیة أو إلى تخزیننتیجة الحاجةالعصور
.منھاصناعیة لحین القیام ببیعھا أو توزیعھا على المستفیدین

فالتخزین ھو الوظیفة التي یتم من خاللھا حفظ المواد والسلع، منذ تصنیعھا أو شرائھا 
أو غرض محدد. قبل الجھات التي تحتاجھا لسد احتیاج وحتى یتم صرفھا أو طلبھا من

المواد المكتبیة في شركة ما أو جھاز حكومي لسد احتیاجات موظفیھا فمثال یتم تخزین
األدویة األقالم أو األوراق أو األثاث المكتبي، وفي وزارة الصحة مثال یتم تخزینمن

قبل المستشفیات أو مراكز الرعایة األولیة التابعة لھا لسد احتیاجات لحین طلبھا من
.دواء معین ... الخنین منالمواط

المصنعة حتى یتم صرفھا المواد األولیة أو المواد الخام وشبھوفي المصانع یتم تخزین
المواد المصنعة ھا، وفي المرحلة الثانیة یتم تخزینȀلوحدات اإلنتاج للقیام بتصنیع

.تلك الموادحتى یتم صرفھا لتلبیة احتیاجات عمالء المصنع من

أیضاً بأنھا تخطیط وتنظیم عملیات استالم المواد وظیفة التخزینكما تعرف 
.والمستلزمات والمحافظة علیھا وإمداد الجھات الطالبة باحتیاجاھا في الوقت المناسب

أما إدارة المخازن أو المستودعات فھي اإلدارة المعنیة باالحتفاظ بالمخزون والمحافظة 
راءات التخزین، وصرف المخزون حسب علیھ، وتخطیط وتنظیم وتنفیذ ورقابة إج

.الكمیات والمواصفات المقررة لإلدارات واألقسام الطالبة والمستخدمة لمواد المخزون

:متین رئیستین ھماھالتقدیم السابق أن إدارة المخازن تؤدي مویتضح من

ا في ھا وترتیبنھا بحیث یتم تخزیتھالمواد ذاني عملیة تخزیھاالحتفاظ بالمواد: و
ات الطالبة؛ المحافظة على ھا للجھحین دخولھا للمخزن إلى حین صرفنذلمخازن ما

ا ھا وبقائھالتلف وضمان سالمتنة مني عملیة المحافظة على المواد المخزھالمواد: و
ات الطالبةھا للجھحین دخولھا للمخزن إلى حین صرفنصالحة لالستخدام م
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بأنھ عملیة یتم بموجبھا االحتفاظ بالمواد والسلع المخزونعرف بعضھم نشاط 
الجاھزة الصنع وتحت التصنیع لفترة زمنیة، والمحافظة علیھا، وتوفیرھا حسب الحاجة 

1إلیھا، مع أقل استثمار ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.

رتكز بصفة أساسیة على األنشطة المرتبطة بتخطیط ومراقبة األصناف یو
ـا یكفل تحقیق مجموعــة من األھـداف التي تتبلور في ضمان المخزونــة ذاتھا، بمـ

الوفـــاء باحتیاجات الشركة من المــواد المختلفة بأكبر كفاءة ممكنة وعدم اإلسراف أو 
تعطلیؤدي إلىالمخزونإساءة استخدام األموال المستثمرة في تلك المواد، فنقصان

مساحة واستغاللالزائدالمخزونقیمةاستثمارعدمتعنيالمخزونزیادةبینمااإلنتاج
والوقتالمثلىالمخزونقیمةتحدیدمشكلةدائمانواجھفإننالذلكفائدة.بدونتخزینیة
2تورید.أمرلكلالمثلىوالكمیةللموردینلتوریدإلصدار أمرالمناسب

المخزونوعناصر المطلب الثاني: تخطیط ومراقبة

أوال: تخطیط المخزون  

یقصد بھ الكمیات المطلوبة من عناصر المخزون حسب الكمیات واألحجام 
واألبعاد لتوفیرھا في الوقت والمكان المناسب. إذن التخطیط للمخزون ھو عملیة 

ویتضمن تحدید ترتبط بكمیات وتوقیتات، وقیاسات، وبأحجام وأوزان مختلفة.
اصـة باالستثمار في األھداف والسیاسات واإلجراءات والقواعد والبرامج الخ

: 3المخزون، ویشمل ذلك عدة مراحل أھمھا ما یلي 
مرحلة اإلعداد: وتتعلق بتقدیر االحتیاجات في حدود اإلمكانات ومستویات -1

الطلب وظروف السوق.

مرحلة الحصول على المخزون : وتتعلق بالشراء الفعلي للمواد والكمیات المطلوبة -2
لوقت المناسب ومن مصدر التورید المناسب وباألسعار بحیث تصل إلى المخازن في ا

.ة لتخزن وتحفظ في المكان المناسبالمناسب

تتعلق بعملیات االستالم والصرف للمخزون  مرحلة االحتفاظ بالمخزون :-3
وتحویلھ من مخزن ألخر.

الطبعة ، دار المسیرة، عمان، إدارة المواد الشراء والتخزینسلیمان خالد عبیدات ومصطفى نجیب شاویش، -1
.126،ص2008األولى،

التالي:الموقع على نترنیت االصفحة مقالة منشورة من خالل ،إدارة المخزونسامح محمد، -2
samehar.files.wordpress.com/2008/11/inventory (english)http://-

.20:00، على الساعة 03/05/2015تم االطالع في 
.337و336، ص ص:2000، دار زھران، عمان، الطبعة الثانیة، والتخزینإدارة الشراء حمد الغدیر، 3
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مراحل استھالك المخزون : تتعلق باستخدام المواد المخزونة في العملیات -4
ما تتضمن كأو التشغیلیة أو عملیات بیع  المخزون إلى المستھلك أو المشتري ،اإلنتاجیة

مرحلة االستھالك عملیات إتالف المخزون بعد استھالكھ، وھي المر حلة األخیرة التي 
تنھي فیھا إدارة المخازن عالقتھا بالمواد المخزونة .

ثانیا: مراقبة المخزون

بتصمیم أو اختیار الطرق واألسالیب الالزمة تشمل جمیع األنشطة التي تتعلق 
للتأكد من سالمة التصرفات واإلجراءات الخاصة بتوفیر االحتیاجات المطلوبة من 
المواد وتخزینھا والمحافظة علیھا حتى وقت الحاجة إلیھا، وبما یتضمن استمرار الوفاء 

ة من اعید المحددباحتیاجات الجھات الطالبة بالكمیات والمواصفات المطلوبة وفي المو
.1ناحیة، وحسن استخدام األموال المستثمرة في ھذه المواد من الناحیة األخرى .

المطلب الثالث: طرق تصنیف المخزون

تختلف األسس التي یمكن االعتماد علیھا في تصنیف أو تقسیم األصناف 
ة طبیعالمخزونة من منشأة ألخرى، وأحیانا في الشركة الواحدة من وقت آلخر، تبعا ل

عملیات الشركة ونوعیة األصناف التي تتعامل فیھا، والغرض من االحتفـــاظ بتلك 
األصناف ومدى حركتھا، ومتوسط رأس المــال المستثمر في المخزون أو معدالت 

استخدامـــھ، وأیضا طبیعــــة الطلب على تلك األصنـاف. 

:2ومن أھم طرق تصنیف المخزون ما یلي

Type of Inventoryى أساس نوع المخزون أوال: التصنیف عل

یعد تقسیم المخزون على أساس نوعیة المواد المخزونة من أكثر الطرق شیوعا 
في الحیـاة العملیة. وطبقا لھـذا األسلوب غالبـا ما یتـم تقسیم المخزون إلى األصناف 

التالیة :

.Raw Materialsـ المواد الخـام 1

.In Process Inventoryـ المواد تحت التشغیل 2

.Components &Subassembliesـ األجزاء والمكونات 3

.187،ص مرجع سبق ذكرهسلیمان خالد عبیدات ومصطفى نجیب شاویش، -1
فحة صل خالن مة منشورمقالة (المنتدى العربي للتجارة االلكترونیة)،والرقابة علیھماإدارة المخزون و المخازن، صابر حسن الغنام2
)03/05/5201(تم االطالع في الموقع على نترنیتألا

8.htm-id-show-action-http://www.aecfkh.org/articles
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،and operating suppliesMaintenanceـ مواد اإلصالح والصیانة4
repair.

.Packaging materialsـ مواد التعبئة والتغلیف 5

.Finished productsـ المنتجات النھائیة أو تامــة الصنع 6

.Salvage and scrapلفات والمواد غیر الصالحة لالستعمال ـ المخ7

Purpose of Inventoryثانیا: التصنیف على أساس الغرض من المخزون 

في تصنیف المخزون على أسـاس الغرض من االحتفاظ بھ یمكننا التمییز بین 
:1نوعین ھما

Operating inventoryـ المخزون التشغیلى 1

المخزون الالزم لمقابلة كمیة الطلب الناتجة بسبب دوریة بعض ذالك الجزء من 
العملیات مثل عملیات الشراء في شكل طلبیات متباعدة زمنیا أو إنتاج المنتجات التامة 
في دفعات متكررة أي أنھ المخزون الذي یستخدم لتحقیق الحركة المخزنیة الدائمة 

موع كل من الوارد والمنصرف .منھ و التورید لھ بحیث یتساوى مجللمواد بالصرف

.Safety stockـ مخزون األمان 2

ذلك المستوى الذي ال ینبغي أن یقل رصید المخزون من أي صنف یقصد بھ 
عنھ وعندما نصل ألیھ فإن األمر یتطلب اتخاذ إجراءات سریعة للحصول على الكمیات 

اإلضافیة.

Nature ofثالثا: التصنیف على أساس طبیعة الطلب  Demand

یھتم تصنیف المخزون على أساس ھذا المعیار بالتعرف على طبیعة الطلب على 
المواد المخزونة، ویمكننا في ھذا المجال التمییز بین نوعین من الطلب ھما الطلب 

:2المستقل والطلب التابع أو المشتق

Independent demandـ الطلب المستقل 1

ن أصناف المخزون بالشكل الحالي لھا ویقصد بھ الطلب على صنف أو أكثر م
من جانب بعض األفراد أو المنشآت من خارج الشركة التي تمتلك ھذه األصناف.

،الطبعة 2010، دار قندیل للنشر و التوزیع، عمان، التخزین النظریة و التطبیق الكميإدارة المواد الشراء و محمد الصیرفي،-1
.351-347األولى، ص

، نفس المرجع السابقصابر حسن الغنام-2
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.Dependent demandـ الطلب التابع ( المشتق ) 2

ویعرف أحیانا باسم الطلب المشتق فیقصد بھ الطلب على بعض األصناف التي 
یرتبط استخدامھا بأصناف أخرى. وبمعنى آخر فإن الطلب التابع یمثل الطلب على 
المواد واألجزاء والمكونات التي تستخدم في تصنیع منتجات أخرى تختلف في الشكل 

أو الھدف من االستخدام أو ھما معا . 

المخزونالثاني: إجراءات ومعاییر المبحث 

سنتطرق في ھذا المبحث الى اجراءات المخزون التي تتم منذ عملیة الشراء الى عملیة 
التخزین وسنحدد معاییر وكفاءة وفعالیة اداة المخزون

المخزونالمطلب األول:إجراءات 

وھي عبارة عن مجموعة العملیات التي تتم منذ لحظة وصول المواد إلى 
المخازن وحتى خروج ھذه المواد و متابعة عملیات الصرف، و البضائع الواردة إلى 

: 1المخازن و یمكن تصنیفھا إلى أربعة مجموعات

البضائع الواردة إلى المنشأة من الموردین (بضائع خارجیة).1

البضائع الواردة إلى المنشأة من المخازن الفرعیة "بضائع داخلیة".2

ردیات"-مواد مردودة "مردودات.3

مخلفات اإلنتاج..4

ین:من المورداآلتیةیة التالیة على البضائع المخزوناإلجراءاتھذا ویتم اتخاذ 

خالل ساعات العمل أویفترض وصول ھذه البضائع خالل الدوام .1
ن تجد ھذه المواد مأنالدوام ولذلك یجب إنھاءالرسمي الن المخازن تتشمع وتنتقل بعد 

الدوام.أثناءذلك یستلمھا ویخزنھا،ویكون 

المستودع المختص.أوالمخزن أمینإبالغعند وصول المواد یتم .2

على الشكل التالي:األولىتتم عملیات االستالم .3

الشكلیة.أوالمعاینة النظریة أواالستالم من الناحیة النظریة -أ

وعیة خاصة.اردة ووضع محتویاتھا في صنادیق وأفتح الطرود الوارد الو-ب

.291و 290حمد الغدیر، مرجع سبق ذكره، ص -1



إدارة التخزینأساسیات: الفــصل الثاني

28

تسجیلھا المبدئي في السجالت و أيجرد محتویات الشحنة ومطابقتھا وقید -ج
والقائمة" مع أمر الشحنة أ-رةالمطابقة بالكشف الوارد من المورد "الفاتوإلجراءذلك 

.اإلرسالیة

.الفحص: حیث یتم الفحص بمختلف الطرق المتاحة سواء كان فحصا شكلیا 4
. وسواء كان فحصا یتم من قبل لجنة و العددأو القیاس أكد من الوزن أو التأمخبریا ، أو

دارة الطالبة للمواد،دارة المشتریات و اإلإدارة المالیة وشراك اإلإمشكلة لھذه الغایة و ب
كد أي طریقة فحص یتم تحدیدھا لفحص المواد والتأو بأدارة المخازن إو تم من قبل أ

من مطابقتھا لمواصفات المواد المطلوبة.

كون ن تأر االستالم النھائي: وھو یغلق ببیان حالة المواد ، حیث یمكن .تقری5
امھ بالتزفيوأمطابقة للمواصفات المطلوبة ، ففي حالة المطابقة یكون المورد قد 

جراءات رسالیة ، وفي حال عدم المطابقة یتم اتخاذ اإلو اإلأبمواصفات ھذه المواد 
.نھاء الموضوعإلدارة  العلیاحالتھ لإلإو ألإلرسالیةما الرفض الكامل أالمناسبة وھي 

.العمل على تخزین المواد وحفظھا واإلشراف علیھا للتأكد من سالمتھا وعدم 6
.المخزونتعریضھا لمخاطر 

عادة، .عملیات المتابعة: وتشمل عملیة الرقابة ، الصرف، اإل7
ملیات ھو رصد ما یمكن التوزیع.....وغیرھا من العملیات، وھي والھدف من ھذه الع

.المخزونثناء عملیة أن یحصل أ

المطلب الثاني: معاییر كفاءة وفعالیة إدارة المخزون

من المتفق علیھ أن اتخاذ قرار بتخصیص مبلغ من المـال لالستثمار في 
المخزون أو توزیع ھذا المبلغ على األصناف المختلفة من المواد المخزونة لیس ھدفا 

ما الھدف ھو تحقیق النتائج المرجوة من ھذا القرار. وبالتالي یتطلب في حد ذاتھ، وإن
األمـر االستعانة بمجموعة من المعاییر أو المؤشرات التي یستدل منھا على درجة 
النجاح في تحقیق النتائج المستھدفة، ومن ھنا كان عنوان ھذه الفقرة " كفاءة وفعالیة 

:1االستثمار في المخزون وتتضمن

تعنى جودة أو درجة سالمة قرار االستثمار في Effectivenessفالفعالیة 
المخزون، من حیث استناده إلى األسس العلمیة والتجارب السابقة والتوقعات المستقبلیة 
الحتیاجات الشركة من المخزون وحجم االستثمارات المالیة الالزمة وتوزیعات ھذه 

المواد.االستثمارات على األصناف المختلفة من 

، مرجع سبق ذكرهصابر حسن الغنام1
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فتعنى جودة األداء أو حسن تنفیذ القرار، من حیث Efficiencyأما الكفاءة 
عناصر الكمیة والوقت والتكلفة والمواصفات بما یضمن الوفاء باالحتیاجات، وفي 

الوقت نفسھ عدم إساءة استخدام األموال المخصصة لالستثمار في المخزون.

ھا في الحكم على مدى نجاح االستثمار التي یمكن االسترشاد بومن أھم المعاییر
في المخزون ما یلي:

ـ عدد مرات توقف اإلنتاج أو تأخیره وتعطلھ نتیجة نقص المواد ومستلزمات 1
اإلنتاج

أو نتیجة نقص قطع .

ت التي لجأت فیھا الشركة إلى تأجیل مواعید الوفاء باحتیاجات اـ عدد المر2
من ھذه االحتیاجات .زبائنھا من المنتجات المختلفة أو جزء 

نـ متوسط طول فترة االنتظار بین مواعید التسلیم المتفق علیھا مع الزبائ3
.ومواعید التسلیم الفعلیة إلیھم

ـ عدد المرات التي لجأت فیھا الشركة إلى الشراء الطارئ أو الفوري لبعض 4
المواد لمواجھة تغیرات جدول اإلنتاج .

تعامل مع الشركة إلى غیرھا نتیجة فقد ثقتھم ـ عدد الزبائن الذین تركوا ال5
بالشركة.

ـ حجم الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض األصناف التي تحتاجھا 6
الشركة ولم تحتفظ بمخزون كاف منھا.

ـ حجم الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار بعض األصناف التي تحتاج إلیھا 7
احتیاجاتھا الفعلیة .كبیرة تفوق الشركة، وتحتفظ منھا بكمیات 

ـ حجم الخسائر الناجمة عن المخزون الراكد، والذي یحدث عادة نتیجة سوء 8
تخطیط االحتیاجات من المواد .

ومن الواضح أن المؤشرات السابقة تدور في مجموعھا حول فكرة أساسیة 
مؤداھا أن تحقیق مستوى جید من الخدمة سواء للشركة أو للزبائن یتطلب من متخـــذ

قـــرار االستثمار في المخزون مراعــاة ثالثة جوانب أساسیة ھي :

ـ ضرورة توفیر االحتیاجات من المواد بالمواصفات المطلوبة .1

ـ ضرورة توفیر االحتیاجات من المواد بالكمیات المناسبة .2
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ـ ضرورة توافر المخزون في الوقت المناسب .3

المخزونرات في مجال المطلب الثالث: أنواع السیاسات و القرا

والتخطیط لھ ھي من األمور المھمة المخزونت في مجال اإن السیاسات والقرار
والتي تأخذ جزءا كبیرا من جھد ووقت أمین المخازن نظرا ألھمیة ھذه السیاسات 

إننا ت فاوإلدارة المخازن بشكل خاص ،وعندما نتكلم عن عملیة اتخاذ القرارؤسسةللم
ت .اوالمفاضلة بینھما،وھي مرتبطة بعملیات التخطیط واتخاذ القرارنتكلم عن البدائل 

المخزونأنواع سیاسات أوال:

:1نمیز بین ما یلي

؛سیاسة مخزون الحجم الثابت )1

؛سیاسة مخزون التقلبات )2

؛سیاسة مخزون األمان )3

سیاسة مخزون التوقعات .)4

و فیما یلي توضیحاً لكل نوع ھذه السیاسات :

تقوم ھذه السیاسة على أساس الحد سیاسة مخزون الحجم الثابت : )1
األعلى للطلب على المخزون أو حد إعادة الطلب أو الحد األدنى للمخزون ، بحیث 
یكون لـــدى المنشأة حجم ثابت من المواد في المخزن بِغض النظر عن الظروف التي 

بغض النظر عن اإلنتاج.وكمیات الطلبیات تواجھھا و بِغض النظر عن حجم الطلب و

،جم الثابت في أي لحظة من اللحظاتویجب أن الیزید أو یقل المخزون عن الح
صرف مستمر بما یضمن نجاح ھذه السیاسة .لتالي تكون لدینا عملیات تورید ووبا

المستمر كما ھو الحال في ال یتمیز بالثبات الدائم ومخزون التقلبات: )2
، سم آخر ، ومن فترة ألخرىمخزون یتغیر من موسم لموالسیاسات األولى إنما ھو 

مخزون ، أي أنھض األسعار، كما یتأثر بزیادة وانخفاض الطلبنخفایتأثر بارتفاع واو
متقلب غیر ثابت .

.342و 341حمد الغدیر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ن أبداً مخزون معلى أساس أن یكون لدینا دائماً و: یقوم مخزون األمان )3
، أي وجود كمیات زائدة من مانالمواد یزید عن حالتنا الفعلیة، بحیث نكون بخط األ

.وال تؤدي إلى وجود أي نقص مفاجئ، ون تكفي لمواجھة أي طلبیة مفاجئةالمخز

ھذه السیاسة مكلفة لكن یمكن أن تكون مالئمة عندما یكون لدینا أموال كافیة ، و
وإذا كان لدینا شك في إحتمال تعذر إیجاد المورد ، أو شك في انقطاع المـــواد عــن 

زن في فترة من الفترات .المخا

و یتم على أساس تقدیر الموقف أو التوقعات ، من مخزون التوقعات : )4
خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة :

ما الـذي یمكن إنتاجھ ؟-

ما الـذي یمكن بیعھ ؟-

ما ھي طریقة توفیر الكمیات ؟-

مـاذا یمكن أن تكـون علیھ األسعار ؟-

المطروحة أعاله نقوم بوضع مستوى لمخزون وعلى أساس اإلجابة عن األسئلة 
.فاجئ أو الطلب بكمیات كبیرة جداً المناسب حتى نواجھ الطلب الم

المخزونثانیا: القرارات في مجـــال 

،البدائـل المتوفرة أو المتاحةإن عملیة اتخاذ القرارات ھي عملیة مفاضلة بین
البدیل األفضل واألمثل .ختیاروا

وتتأثر البدائل المتوفرة بطبیعة المشكلة المطروحة، كذلك تتأثر ھذه البدائل 
المتاحة بالظروف البیئیة  المحیطة، و یمكن تقسیم الظروف و الفرص التي تواجھ متخذ 

:1القرار إلى أربع أنواع و ھــي 

؛ظروف التأكد -

؛ظروف الخطر-

.ظروف عدم التأكد -

.343حمد الغدیر، نفس مرجع سبق ، ص 1



إدارة التخزینأساسیات: الفــصل الثاني

32

لكل ظرف من ھذه الظروف :و فیما یلي شرحا ً موجزا ً 

ائج النتعندما تكون المعلومات المطلوبة التخاذ القرار متوفرة وظروف التأكد : 
.معروفة

تائج المتوقعة یمكن تحدیدھا، و حتمــاالت النعندمــا تكون اظروف الخطر: 
.حتماالت ظھور أو حدوث الحاالت الطبیعیة قابلة للتحدید أیضاا

القرارات متــوفرة حتماالت ظھور نتائج دما ال تكون اعنظروف عدم التأكد :
المعلومات غیر متوفرة أو غیر معروفة .أو معروفة ، و

المبحث الثالث:الرقابة الداخلیة لعملیات المخزون

تعد الرقابة الداخلیة من المواضیع الھامة الدارة المخزون اذ تعد نقطة البدء بالنسبة 
للمدقق الخارجي

مفھوم الرقابة الداخلیةاألول:المطلب 

OECCAعرفت منظمة الخبراء المحاسبین و المحاسبین المعتمدین الفرنسیة 
نظام الرقابة الداخلیة على أنھ "مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكم في 
المؤسسة من أجل تحقیق الھدف المتعلق، بضمان الحمایة، اإلبقاء على األصول ونوعیة 

ت وتطبیق تعلیمات المدیریة وتحسین النجاعة، ویبرز ذلك بالتنظیم، وتطبیق المعلوما
1طرق وإجراءات نشاطات المؤسسة من أجل اإلبقاء على دوام العناصر السابقة".

كما عرفتھا لجنة إجراءات التدقیق التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین 
ءات واألسالیب التي بأنھا"خطة تنظیم و كل طرق واإلجراAICPAاألمریكیین 

تضعھا إلدارة الشركة التي تھدف إلى المحافظة على أصول الشركة وضمان وزیادة 
دقة وصحة المعلومات المحاسبیة وزیادة درجة االعتماد علیھا وتحقیق الكفاءة التشغیلیة 

2والتحقق من التزام العاملین وبالسیاسات اإلداریة التي وضعتھا اإلدارة". 

التعریف السابق أن مفھوم الرقابة الداخلیة ال یقتصر على نظام ویتضح من 
الضبط الداخلي بل اتسع لیشتمل على العدید من الجوانب المحاسبیة واالقتصادیة 

واإلداریة التي تضمن تحقیق األھداف.

.85محمد تھامي طواھر،مسعود صدیقي،مرجع سبق ذكره،ص-1
.13،ص2008-2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیةعبد الفتاح الصحن وآخرون، -2
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نظام الرقابة الداخلیةمخاطر والمطلب الثاني:إجراءات 

الرقابة الداخلیةنظام : إجراءات أوال

ھي عبارة عن السیاسات وھي واإلجراءات التي تعتمد علیھا اإلدارة بجانب بیئة 
الشركة.أھدافتحقیق إلىالرقابة والنظام المحاسبي في الوصول 

في الفصل الكافي بین الوظائف وخاصةالداخلیة الرقابة إجراءاتوتتمثل 
وكذلك وظیفة التسجیل في الدفاترأو، والتصریح بھا الفصل بین وظیفة اعتماد العملیة

في عھدتھ ،األصولفصل وظیفة التسجیل في الدفاتر عن الشخص الذي تكون 
ألصولاعملیة لحمایة أيلالعتماد والتصریح المسبق لتنفیذ إجراءاتوضرورة وجود 

، للألصوالفعلیة واألرصدةالدفتریة األرصدةمطابقات بین إجراءإلىباإلضافة
في العاملین.واألمانةة توفیر الكفاءة وكذلك ضرور

التي تم واإلجراءاتالرقابة ھي مجموعة من السیاسات إجراءاتأنأي
وضعھا والتي قد یقوم مراجع الحسابات بدراستھا والحصول على فھم كاف عنھا وذلك 

) حیث انھ لن یكون ھناك حاجة %100قل من الحد األقصى لھ(ألتقییم خطر رقابة 
حیث أن المدقق %100ثل ھذه السیاسات في حالة خطر رقابة مقدر یصل إلى لدراسة م

substantive  tests.1في ھذه الحالة سوف یعتمد على االختبارات الجوھریة 

ویمكن تصنیف إجراءات الرقابة إلى مجموعات وتحدید السلطات 
ح على التسجیل الصحیسجالت للمساعدةولیات، تصمیم واستخدام مستندات ووالمسؤ

األحداث، إجراءات حمایة األصول والسجالت، فحص وتقییم المبالغ للمعامالت و
2المسجلة.

:3وتصنف إجراءات نظام الرقابة الداخلیة إلى 

إجراءات تنظیمیة و إداریة:.1

تخص ھذه اإلجراءات أوجھ النشاط داخل المؤسسة فنجد إجراءات تخص األداء 
اإلداري من خالل:

ید االختصاصات؛تحد

تقسیم العمل ؛

22صمرجع ،نفس العبد الفتاح الصحن وآخرون،-1
.21، صالسابقنفس مرجعتاح الصحن وآخرون،عبد الف-2
.بتصرف122-105محمد تھامي طواھر،مسعود صدیقي،مرجع سبق ذكره،ص -3
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توزیع المسؤولیات؛

إعطاء تعلیمات صریحة ؛

.إجراء حركة التنقالت بین العاملین

إجراءات تخص العمل المحاسبي..2

یعتبر نظام المعلومات المحاسبي السلیم من بین أھم المقومات المدعمة لنظام 
معینة تمكن من إحكام الرقابة الداخلیة الفعال، لذلك بات من الواضح سن إجراءات

الرقابة الدائمة على العمل المحاسبي الخاص بالمخزون من خالل:

التسجیل الفوري للعملیات؛

التأكد من صحة المستندات؛

إجراء مطابقة دوریة؛

.عدم إشراك الموظف في مراقبة عملھ

إجراءات عامة:بعد التطرق إلى اإلجراءات المتعلقة بالجانب التنظیمي .3
و اإلجراءات التي تخص العمل المحاسبي سنحاول في ھذا البند إیراد و اإلداري

إجراءات عامة مكملة لإلجراءات السابقة والمتمثلة في:

التأمین على ممتلكات المؤسسة؛

التأمین ضد خیانة األمانة؛

اعتماد الرقابة المزدوجة؛

.إدخال اإلعالم آلي

ثانیا: مخاطر تدقیق نظام الرقابة الداخلیة

:1یما یليفتمثل وت

الموقع على نترنت إلاصفحة ل خالن ممنشور،خلیة الدالرقابة نظام اتقییم ولتدقیق مخاطر اا، لقراصالحمد ونة محـمد1
http://sqarra.wordpress.com/auditr4)20:00على الساعة 03/05/2015(تم االطالع في 
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. المخاطر المالزمةأ

عند تطویر خطة التدقیق الشامل، على المدقق تقدیر المخاطر الالزمة على 
مستوى البیانات المالیة، وعند تطویر برنامج التدقیق على المدقق ربط ھذا التقدیر 
بأرصدة حسابات أساسیة وطائفة من المعامالت بمستوى التوكیدات، أو االفتراض بان

المخاطر المالزمة مرتفعة بالنسبة للتوكیدات. من زاویة أخرى یقوم المدقق قبل تقییم 
نظام الرقابة الداخلیة بتحدید األخطاء الممكن حدوثھا في الشركة موضع التدقیق وذلك 
حسب العوامل المذكورة سابقا، ویحدد مدى تأثیرھا على القوائم المالیة ویحدد إجراءات 

منع أو اكتشاف ھذه األخطاء.(بافتراض أن المدقق قام بتقدیر ھذه الرقابة الالزمة ل
)%50األخطاء المرتبطة بالمخاطر المالزمة وقرر أنھا تساوي 

. مخاطر الرقابةب

لمخاطر الرقابة ھو عملیة تقییم فعالیة النظام المحاسبي ونظام التقدیر األولي
أساسیة، أو اكتشافھا وتصحیحھا الرقابة الداخلیة للمنشاة بمنع حدوث معلومات خاطئة

. حیث ھناك دائما إمكانیة وجود بعض مخاطر للرقابة بسبب التقییدات المالزمة لنظام 
محاسبي أو ألي نظام للرقابة الداخلیة. وبعد حصول المدقق على فھم للنظام المحاسبي 

ى مستور الرقابة ، على ولنظام الرقابة الداخلیة، علیھ القیام بتقدیر أولي لمخاط
.و طائفة من المعامالتالتوكیدات، لكل رصید حساب أساسي أ

ومن ثم یقوم المدقق باختبار مدى االلتزام بإجراءات الرقابة الالزمة الكتشاف 
و منع حدوثھا ، ویلجا المدقق ھنا إلى أدلة إثبات تخص فعالیة أاألخطاء والمخالفات 

اآلتي:

تصمیم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة ، وذلك لبیان فیما إذا -
كانت ھذه األنظمة مصممة بشكل مالئم لمنع أو اكتشاف وتصحیح األخطاء األساسیة. 

.كیفیة عمل الضوابط الداخلیة خالل الفترة-

توقبل ختام عملیة التدقیق المستندة إلى نتائج اإلجراءات الجوھریة وأدلة اإلثبا
األخرى التي حصل علیھا المدقق ، على المدقق دراسة فیما إذا كان تقدیر مخاطر 

).%50الرقابة صحیح ومؤكد. (بافتراض أن المدقق قرر أن مخاطر الرقابة ھي 

جـ. مخاطر االكتشاف

إن مستوى مخاطر االكتشاف یرتبط مباشرة بإجراءات التدقیق الجوھریة . 
لرقابة مع تقدیره للمخاطر المالزمة، على طبیعة وتوقیت ویؤثر تقدیر المدقق لمخاطر ا
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ومدى اإلجراءات الجوھریة التي یتم القیام بھا لتقلیل مخاطر االكتشاف، وبالتالي تقلیل 
مخاطر التدقیق، إلى مستوى منخفض مقبول. وھناك دائما وجود لبعض مخاطر 

، بسبب أن %100ة االكتشاف حتى ولو قام المدقق بفحص طائفة من المعامالت بنسب
معظم أدلة اإلثبات ھي مقنعة ولیست حاسمة مثال.

وبناءا على ما تقدم یمكن احتساب مخاطر االكتشاف، وذلك بان یقوم المدقق 
م بعد ذلك یقدر المخاطربدایة بتقدیر المستوى المقبول لمخاطر التدقیق (خ م) ، ث

:1في المعادلة التالیة (خ ل) وكذلك خطر الرقابة (خ ق) ، ویعوض بھا المالزمة

خ ق)Xمخاطر االكتشاف = خ م / (خ ل

)%5(بافتراض أن المدقق قرر أن المستوى المقبول لمخاطر التدقیق 

.%20علیھ تكون مخاطر االكتشاف = 

والمخاطر %40افترض أن المدقق أعاد تقدیر المخاطر المالزمة لتصبح 
الحالة تصبح كالتالي :، فإن مخاطر االكتشاف في ھذه %40الرقابیة 

.%31مخاطر االكتشاف = 

وھكذا فإنھ كلما انخفضت المخاطر المالزمة والمخاطر الرقابیة تزایدت مخاطر 
االكتشاف التي یمكن أن یقبلھا المدقق .

المطلب الثالث:التدقیق التشغیلي لعملیات دورة المخزون

بتدقیق ي فیما یتعلقنتناول في ھذا المطلب متطلبات ومشاكل التدقیق التشغیل
المتطلبات الفنیة لدورة المخزون في الشركات المخزون، وذلك من خالل استعراض 

الصناعیة والتجاریة، وكذا صعوبات تدقیق دورة المخزون، وأھم مشاكل الممارسة 
العنلیة في ھذا الشأن.

أوال: التوصیف المحاسبي لدورة المخزون

معینة مقیدة بمجموعة من السجالت تشمل دورة المخزون عملیات محاسبیة
:2والمستندات والحسابات على النحو التالي

، نفس مرجع السابقالقراصالحمد ونة محـمد-1
بتصرف.352-351، ص صذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، مرجع سبق-2
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عملیات وحسابات دورة المخزون: .1

ترتبط عملیات دورة المخزون بعملیات دورات أخرى بعالقة تتجلى من خالل:

:عملیات دورة المخزون

یتم الحصول على المواد الخام من خالل دورة النفقات والمدفوعات؛-

الحصول على العمل المباشر من خالل دورة األجور وخدمات یتم -
األفراد؛

یتم الحصول على المصاریف الصناعیة غیر المباشرة من خالل دورتي -
النفقات والمدفوعات، واألجور وخدمات األفراد؛

یتم الحصول على مقابل بیع اإلنتاج التام من خالل دورة اإلیرادات -
والمتحصالت .

زون:حسابات دورة المخ

عادة ما تشتمل دورة المخزون في الشركات الصناعیة والتجاریة على الحسابات 
التالیة:

حساب مخزون المواد الخام، حساب األجور المباشرة، حساب المصاریف 
الصناعیة غیر المباشرة، حساب اإلنتاج تحت التشغیل، حساب مخزون اإلنتاج التام، 

حساب تكلفة البضاعة المباعة.

 1وسجالت دورة المخزونمستندات:

المستندات والسجالت المرتبطة باقتناء المواد الخام؛.أ

المستندات والسجالت الخاصة باستالم المادة الخام؛.ب

المستندات والسجالت المرتبطة بتخزین المواد المشتراه؛.ج

المستندات والسجالت المرتبطة بتشغیل المنتج؛.د

ج التام؛المستندات والسجالت المرتبطة بتخزین اإلنتا.ه

المستندات والسجالت المرتبطة بشحن اإلنتاج المباع.

.بتصرف355-353سابق، ص صالمرجع نفس العبد الفتاح الصحن وآخرون، -1
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ثالثا: صعوبة تدقیق دورة المخزون

الھدف الرئیسي من التدقیق التشغیلي لدورة المخزون ھو فحص الرقابات 
التشغیلیة والمالیة واآلیة على المخزون .

ما وعادة ما یحظى مخزون آخر الفترة بعنایة بالغة من طرف المدقق خاصة
یتعلق بالتحقق من الوجود وصحة التقییم، ویتجلى من كل ما سبق صعوبة عملیات 

:1التدقیق التشغیلي، التي تفسر باألسباب التالیة

أن المخزون مفردة مھمة جدا في القوائم المالیة، خاصة فیما یتعلق برأس .1
المال العامل؛

د الخام، أن المخزون ال یقتصر على نوع واحد، بل یشمل مخزون الموا.2
ومخزون اإلنتاج والمخزون تحت التشغیل ومخزون اإلنتاج التام، أو مخزون البضاعة؛

أنھ عادة ما یتواجد مخزون الشركات الصناعیة والتجاریة في أكثر من .3
موقع، بعضھا قد یكون متباعدا جغرافیا، مما یجعل عملیة التدقیق العینیة والمحاسبیة 

تھ على الطبیعة من ناحیة أخرى، غایة في من ناحیة، وحصر المخزون ومالحظ
الصعوبة؛

أن ھناك بعض أصناف المخزون ذات طبیعة فنیة وتقنیة خاصة، كما في .4
شركات صناعة االلكترونیات والمجوھرات والكیماویات وأدوات تكنولوجیا 
المعلومات. ونظرا لصعوبة مالحظة ھذا المخزون وتسعیره، فقد یضطر المدقق إلى 

خبیر فني لمعاونتھ في ھذا الشأن؛االستعانة ب

أن التحقق من سالمة المخزون، خاصة في الشركات الصناعیة، مسألة .5
صعبة بالنسبة للمدقق بسبب عوامل كثیرة منھا، اختالف نظریات تحدید تكلفة المنتج، 

الطبیعة الصناعیة، مشاكل تلف وفقد المخزون واختالف تشكیلة المنتج؛

ثیرة، وعادة ما تمثل مجاال من مجاالت أن طرق تسعیر المخزون ك.6
التالعب اإلداري، خاصة فیما یتعلق بعدم الثبات في تطبیق إحداھا، في الشركات المقیدة 

بالبورصة؛

أن االتجاه السائد لدى الشركات الصناعیة الكبرى اآلن، االعتماد على .7
لمعلومات االحاسب في حفظ وتشغیل بیانات المخزون، باإلضافة لتأثیر التكنولوجیا

على عملیات اقتناء وبیع المخزون، مما یضطر المدقق إلى االعتماد على أدوات 

.351-350وآخرون، نفس المرجع السابق ، ص صعبد الفتاح الصحن -1
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تكنولوجیا المعلومات أیضا في التحقق من المخزون، وربما اضطر لالستعانة بخبراء 
مختصین في ھذا المجال أیضا.
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:خالصة

بإدارة المخازن وكیفیة االھتمام بھا،لقد تطرقنا في ھذا الفصل إلى كل ما یتعلق 
ا ھألن عدم االھتمام بإدارة المخازن بشكل مناسب یمكن أن تنتج عنھ مشكالت عدیدة من

توقف اإلنتاج النتھاء المخزون ، یكلف الشركة مبالغ مالیة كبیرةالذيتلف المخزون 
جود دراسات زیادة المواد الراكدة  نتیجة عدم و، أو عدم تأمینھ في الوقت المناسب

مستمرة لقیاس مستویات المخزون وأنواع المواد المخزنة.

ومن جھة اإلدارة بالرغم من الوسائل التي تتبعھا في تسجیل ومتابعة تدفق 
المخزون یجب علیھا وضع نظام للرقابة فعال یسمح بتفادي الوقوع في األخطاء 

والمخالفات التي قد تحدث على عناصر دورة المخزون.

تدقیق دورة المخزون یعتمد على دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة كما أن 
للتأكد من صحة المعلومات المحاسبیة الخاصة بعناصر دورة المخزون، مما یسمح 
للمدقق بالتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة لدورة 

.قدیره بمستوى معینالمخزون وبالتالي القدرة على تحدید مواطن الخطر وت
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الفصل:مقدمة

سیات الرقابة نأتي في ھذا الفصل وبعد  سا سة النظریة للتدقیق الخارجي وأ االنتھاء من الدرا
لك من خالل ،على المخزون لھ و التي وذ خارجي في عم مدقق ال ھا ال حل التي یمر ب عرض المرا

مدقق ، وینھي الالھا تمثل إدارة عملیة التدقیقســـلســـل منطقي و خطوات متتابعة في إجمتتتصـــف ب
.عملھ بكتابة التقریر

یة یدان بدراســـــة م ھا  ندعم نا أن  تأی یة ار نا واقع ــــت نا ،وحتى تكون دراس ــــركةفاختر ش
NAFTAL GPL ORANـــــة من خالل التطبیق العملي للتــدقیق تل كون حقال لھــذه الــدراس

ــــھامھ في تحدیدالخارجي  ــــركة،وإس األولالمبحث لنقدم فيمخاطر إدارة المخزون في ھذه الش
في ات المخزونتسییر ت مصلحة عملیاوصف متابعة ، ثم في المبحث الثاني شركةالبدایة تعریفا بال

قابة رلالداخلیة و تحدید خطر اقابة لرتقییم نظام ا، وفي المبحث األخیر ســـنتطرق إلى شـــركةالهھذ
ــركةفي ھذه ــافة إلى الش ــعف باإلض ــل مجموعة من نقاط القوة والض ، ثم لنقدم في خاتمة ھذا الفص

ى أنھا كفیلة بتجاوز نقاط الضعف.تقدیم االقتراحات التي نر
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NAFTAL GPL ORANشركة لالمبحث األول : تقدیم 

المطلب األول: التعریف بالشركة
ذات طابع صناعي وتجاري، مھمتھا األساسیة ھي ةشركNAFTAL GPL ORANتعتبر 
ا، یعھزبروبان، ثم تقوم بعد ذلك بتوالوبوتانالروراتقامختلفة من أھمھا:القارورات الغازتعبئة

.لھالیتم بیعھا على مستوى مراكز ونقاط البیع التابعة 
مساحة وتتربع على،عین البیة ارزیو312رقمالمنطقة الصناعیةوھرانبوالیة یقع مقرھا

:1مقسمة كما یليھكتار  6.7مقدرة ب   إجمالیة
.2م17500مساحة مغطاة: -
.2م11250مكان التعبئة: -
.2م900ورشة الصیانة: -
.2م500اإلدارة: -
.2م95الجناح الصحي : -
.2م40جناح المحول الكھربائي: -
.2م40جناح المولد الكھربائي: -
.2م75غرفة الضخ: -
.2م195المضخات ضد الحریق: غرفة -
.2م65غرف الحراسة:  -
.2م34140المساحة غیر المغطاة: -
.2م200مرآب: -
.2م1200الساحة-
.2م800مكان التخزین: -

فطال حسب منھم عاملین منتدبین من طرف ن2014عامل في سنة 135ھاعمالوبلغ عدد 
االتفاقیة.

المطلب الثاني:أھداف الشركة
ذكر بعضھا فیما یلي:یمكنإلى تحقیق مجموعة من األھدافتسعى الشركة 

ربح وبأقل التكالیف.السھر على تحقیق أقصى-

.23ینظر للملحق رقم -1
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خاصة على بوتان وبروبانالعمل على تحقیق اإلكتفاء الذاتي من قارورات الغاز بنوعیھا -
الوطني   المستوى

.الوالئيو 
المكان المناسب.العمل على إیصال المواد الموزعة في الوقت و -
خلق مناصب شغل جدیدة وھذا من ْاجل امتصاصا البطالة.-
ضمان توزیع أكبر قدر ممكن من المنتجات.-

معلومات عن الشركة
:2معطیات الشركة في النقاط التالیةتتجلى

.ارزیو "وھران"المنطقة الصناعیة 312العنوان: -
طبیعة النشاط: تعبئة قارورات الغاز.-
األنشطة الملحقة: الصیانة، النقل، األمن، ...-
-Référence nm :331312
.وزارة الطاقة والمناجم باالستغالل من طرف وزارة البیئة،ترخیص -
المنتجات:-

كغ.13حجم B13تعبئة قارورات بوتان -

كغ.6حجم B6تعبئة قارورات بوتان -

كغ.3حجم B3تعبئة قارورات بوتان -

كغ.35حجم  P35تعبئة قارورات بروبان -

كغ.11حجم P11تعبئة قارورات بروبان -

-

شركةالمطلب الثالث: دراسة الھیكل التنظیمي لل
واألمانةمدیر الشركة منNAFTAL GPL ORANلشركةیتشكل الھیكل التنظیمي 

ساسیة ھي: مصلحة الموارد البشریة، مصلحة المحاسبة ، مصلحة أمصالح خمسةیتكون من 
. اإلنتاجالمخزون، مصلحة تسییرالتجاریة، مصلحة 
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NAFTAL GPL ORANالھیكل التنظیمي لشركة): 01-03الشكل(

.من طرف مسیر الشركةانطالقا من المعلومات المقدمةالبمن إعداد الطالمصدر: 

تنظیمیة مھمتھا وسیلةباعتباره،للشركةمن خالل دراستنا السابقة للھیكل التنظیمي 
وبالتالي فھو یساعد على توفیر المعلومات ومعالجة المشاكل ،الشركةتنظیم العمل داخل 
واتخاذ القرارات. 

المدیرأوالً:

الشركة یقوم بعدة أدوار تتمثل أساسا في: القیادة والمراقبة و في ھذا اإلطار إن مدیر
وكذا مخططات العمل.الشركةفإنھ یعمل على تطبیق إستراتیجیة 

واإلشراف،لھ السلطة المباشرة على مختلف أقسامھا،ھو الھیئة العلیا في الشركةو
كما یعمل جاھدا على ،في المحیط الخارجيالشركةوھو الذي یمثل ،على جمیع المصالح

على تطبیق القوانین .والسھر،التنسیق بین مختلف المصالح
األمانةثانیا: 

وتشرف على سیر العملیات ،السكرتاریةفي الوقت الحالي یشغل ھذا المنصب 
باستقبال وتقوم أیضا،وتعمل على صلة مباشرة مع المدیر وتحت وصایتھ،الشركةالداخلیة ب

البرید الوارد إلى المدیر.

مصلحة الموارد البشریةثالثا:
ھي الوبھذا ف،الشركةتعتبر إدارة الموارد البشریة من الوظائف اإلداریة الرئیسیة في 

المصلحة ذهوھ،اإلنتاج،المخزونتسییر،األخرى كالمحاسبةتقل أھمیة عن الوظائف اإلداریة
فان . لذلكاألجورتسیر ،التوجیھ،تھتم باألمور المتعلقة بالمستخدمین سواء من حیث التوظیف

مصلحة المحاسبة  مصلحة تسییر المصلحة التجاریةمصلحة الموارد البشریة 
المخزون

مصلحة 
االنتاج

المدیر

االمانة
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ما یلعب ك،المھمة األساسیة للمسؤول عن إدارة الموارد البشریة ھو التوفیق بین مختلف األفراد
دور المشرف والمنسق بین مختلف فروع المصالحة.

التجاریةمصلحةالرابعاً: 
وصالتوالتحضیر وتسویة الطلبیاتمصلحة بالشركة حیث تسھر علىتعتبر أھم

دور المشرف على ھذه المصلحة في اإلشراف العام والكلي ، ویكمل المتعلقة بالبیع والشراء
األوامر فیما وإصدارعلى العمل داخل المصلحة، كما یقوم باالتصال بالوحدات اإلنتاجیة

ھذه المصلحة تسھر على ضمان التموین أنكما ،ص توجیھ السلع إلى مراكز التوزیعیخ
ى الوحدات اإلنتاجیة والتي تحمل فيالمنتظم للمنتوج حیث تقوم بإرسال وثیقة الطلبیة إل

محتواھا نوع وطبیعة المنتوج.
المخزونتسییرمصلحة خامساً: 

نظرا لصعوبة مطابقة أوقات وكمیات استالم البضاعة من الوحدات اإلنتاجیة مع أوقات 
الحقا،عھاتوزیإلى تخزین السلع لفترات معینة حتى یتم وكمیات الطلب، مما دفع بالمصلحة

ن مولضمان سیرورة ھذه العملیات فان مصلحة التوزیع تستقبل في نھایة كل یوم اتصاالت
ع مدراسة الطلب ومقارنتھلیتم ،المطلوبةساء مراكز التوزیع  لإلبالغ عن الكمیات قبل رؤ

.اإلنتاج المتوفر على مستوى المخازن
مصلحة المحاسبة:سادساً 

حویالت التوكذا على مستوى الشركة، النھائیةمصلحة المحاسبة بمختلف العملیات تھتم
إن الوظیفة ، إذالنھائیة، تصفیة رواتب العمال، متابعة حركة المخزون من حیث قیمتھ النھائیة

األساسیة للمسؤول عن المصلحة ھي السھر على تسدید الفواتیر، المتابعة الیومیة لمختلف 
یر اإلیجار، ویقوم بتسجیل جمیع الفواتاإلیرادات والمصاریف، تحصیل الدیون، دفع تكالیف 

ج ، وحساب النتائالنھائیةالشھریة في سجل خاص، وجرد الحسابات وتجمیعھا، إعداد القوائم 
المحققة خالل السنة.

المخزوناتتسییر تعملیامتابعةوصف: المبحث الثاني

احلالمرن أھم م، التدقیقمحل لعملیة أو االوظیفةنشاط أو لاعلى التعرفمرحلةتعتبر 
إلى والوصولالعملتنظیم أجلن م، وتدقیق المخزونھي مرحلة التدقیقالمتبعة في منھجیة 

. ومقبولةصحیحة نتائج 
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األخرىبالوظائفلمخزوناتسییروظیفةول: عالقة ألاالمطلب

ثلمالشركةداخلبمختلف المصالح األخرى المخزوناتتسییرمصلحة ترتبط
، ةالتجاریمصلحةوكذامصلحة الموظفین، اإلنتاج واالستغالل، مصلحةوالمحاسبةمصلحة
ھذه لكبین فیما والمستندات المحاسبیة للوثائقالمستمر التدفقل خالن مذلكن موتأكدنا

المصالح.

نھ فإ،ءةبكفاتھا لیاوسؤممھامھا وسة ن ممارمالمخزونات تسییرمصلحة تتمكنولكي
، بین المھاملفصل امبدأعلى نیة مبالشركةأو لشركة اداخلاإلداریةمع عالقاتھاتكونیجب أن 

المخزونات.تسییرمع مصلحة كبیر بشكلالمرتبطة األقسامعلى كزنرما یلي وفي 

نیمولتابوظیفةالمخزونات تسییر وظیفةعالقة: والً أ

تسییروظیفةمع كبیر بشكلالمرتبطة الوظائفكثر ن أموظیفةھذه العتبرت
لعالقةابسببالمخزونات، وھذا تسییروظیفةون تحرك بدنشط تأن ایمكن لھالوالمخزونات، 

بینھما.لتكاملیة ا

الشركةلتموینطلبیین المخزن مأیصدرما اء عندلشراعملیة تبدأبحیث یجب أن 
دنى لھ ألیین الحد امعمخزون وصولعند ذلكى، وخراألاللوازملیة وألن المواد امتھا جیابحا
.الطلبدة عاھ إلى نقطة إوصولأو 

بكلالشركةن یلي مھمة تموتواء ولشرامرأوابإعدادإدارة المشتریات تقومثم 
.المخزوناتتسییرن ولتخزیلي مھمة التودارة المخزن إلالمشتریات تسلیمیتمتھا، وحاجیا

اإلنتاجبمصلحةالمخزونات تسییر وظیفةعالقة: اً ثانی

نمتھا باحتیاجاتزویدھامن خاللوحدة اإلنتاجمعالمخزونات تسییرمصلحة ترتبط
كذلكاإلنتاج قسمتزویدیتم، والتعبئةعملیة تمام إلالالزمةر لغیااقطعالمواد الخام و

مصلحةتقومى خرن جھة أمودنى، ألت المخزون و الحد ایامستون فیة علكات امالمعلوبا
ین المخزن مأطریقنعھا إلى المخزن لحفظھا لساات المنتجة  و إرلوحداكلتحویلباإلنتاج 
نة ل مستندات معیباستعماالمخزونات و تسییرمصلحة ئیسرفقة و بمواالتام باإلنتاجالمكلف 

تسییرمع مصلحة تنسیق یوجدكما ، المعبئةالمنتجات تحویلقة ورمثلتحویللعند ا
.إلنتاجامصلحةمج ابرتحدث في قدیرات یة تغل أحوالمخزونات 
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یةرلتجاالمصلحة ابالمخزونات مصلحة تسییر : عالقة ثالثاً 
برز ینھا لشحم و وضعھا في المخزن انتظارا لتاوحدات اإلنتاج اعلى جرد الحصول مب

ریة التجاالمصلحةئیسن رمكلل أو عالقة بین تصاایوجد، حیث التجاریةمصلحةالنا دور ل
ة رتولفاامثلمستندات محاسبیة معینة طریق ن عن المخزن، و ذلك یمأرئیس المصلحة  أو و

ن المصنع.مالخروج صل وو

األقسامباالمخزونات تسییروظیفةعالقة ضح یواألتيلشكل و ا
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سیرورة العملیات.

انتقال وثائق المخزون.

عالقة مصلحة تسییر المخزون باألقسام األخرى):02_03الشكل رقم(

ال
ال ن

ع

ن

صرف المواد االستالم والتخزینالمخزونتسییرم.التجاریةم.
وتخزین اإلنتاج 

التام

عملیات تسلیم 
من مخرجات

المبیعات

البدایةالبدایةالبدایة البدایة البدایة

تحدید االحتیاج

الطلبإعداد

مقارنة االحتیاج 
مع برنامج 

التمویل

احتیاجات من 
مواد التعبئة 

والتغلیف

طلب تمویل 
االحتیاجحسب

المخزونوصول 
إعادة نقطةإلى 

الطلب

على االطالع 
المحزونبطاقة

المخزون

الطلبیةاستالم

وصل فاتورة
االستالم

التسجیل في 
بطاقة المخزون

وصل إعداد
االستالم

مطابقة الطلبیة 
الطلبأمرمع 

تعداد كمیة الطلبیة

إدخال الطلبیة 
المخازن إلى

كبیرة)صھاریج(

ال 
یمكن 
تلبیة 
الطلب

إعداد
طلب 
تمویل

التأكد من توفر 
الكمیة

استالم أمر 
الزبون

االحتیاجمن التأكد
المطلوب

االحتیاجطلب

تسلیم 
الطلبیة تسلیم 

اإلحصائیات 
لمستعملیھا

تحضیر 
اإلنتاج 
المطلوب

إعداد 
االحتیاج 
المطلوب

االحتیاجتوفیر

استالم منتوج
وتخزینھتام 

تسجیل عملیة خروج 
في بطاقة مخزون

صرفإعداد مستند

الطلبتوفیر

تسلیم وصل 
اإلنتاج 
والخروج

تسجیل عملیة 
البیع

النھایة

النھایة

النھایة

حسب المعلومات المقدمة.البالمصدر: من إعداد الط
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المخزونتسییر وظیفةمتابعةاءات و جر: إنيلثااالمطلب

في الشركةف طرن موالخطوات المتبعة اإلجراءاتإلى تحدید المطلبیھدف ھذا 
تسییروظیفةف طرن ماإلجراءاتكلتطبیقیتمعلیھا، و قابة لروامخزناتھاتسییر

:(*)لتالیةت ایاالمستوعلى المخزونات
الخام؛لیة وألع المواد افرى مستوعلى -
؛لتامةع المنتجات افرى مستوعلى -
ى. خراألتوریداتلار ولغیااقطععفرىمستوعلى-

م؛لخاالیة وألاد امولع افرى مستو: على أوالً 
ماالخام فيلیة وألالمواد اقبة امرو تسییروالخطوات المتبعة في اإلجراءاتتتمثل 

یلي:
ن ى مخازمستوعلى ذلك، ومعبأغیر بشكلیتمالخام لیة وألالمواد ااستالمم:الستالأ. ا

ن یكوم و یجب أن الستالاصلحة لمـلیة وألل المواد اخادبإقلنالامیقو) الصھاریج(االستقبال
لبائع.ن المورد اماء لشررة اتوفاأو یملتسلاصلبوفق مر

مھما كانت قابة كمیة لرالمستلمة تخضع لیة وألالمواد اكلإن لمتابعة:و اقابة لرب. ا
لتالیة:یر ابالتداعلى باالعتمادذلكھذه المواد و كمیة وطبیعة

بعدوبتحدید مقدار ما یحملھ أنبوب التخزین قبل التفریغعن التخزینمسؤولمیقو-
صالمعلومات في سجل خاھذهویقوم بتسجیلتحدید كمیة حمولة الشاحنةلیتم نةلشاحایغتفر

؛
بتحریر حاالً یین المخزن مم أیقودة أو النقصان بالزیااء سوق فرإذا ظھر أن ھناك -

ن یمو أالمسؤول عن التخزین أفطرنمدق علیھا مصانة االنحراف معایت وثباإضر محـ
؛نلتمویاوظیفةھذا المحضر إلى تحویلیتمن، ثم مألن اعوولسائق ن امكلالمخزن بحضور 

االنحرافاتنة ضر معایمحـبإعدادلیة وألع المواد افرئیسم ریقوشھر كلنھایةفي -
المخزونات.تسییرمصلحةئیسلھا إلى ریرسوعلیھا شر یؤو

لیة المواد األوكلیلبتسجالكمیةللرقابة إتمامھ بعد، لیةوألع المواد افرئیسم ریقو-
لساإریتموة،تمدمعاء شررة توفاكللاالستالمصل اد وعدت المخزون و إقابطاالمستلمة في 

لیة وألع المواد افرئیسعند راالستالمصل ن ومنسخة تبقى ، ولتمویناوظیفةإلى صللوھذا ا
یین المخزن.مأو أ

على یر لتأشایتمو،میةلیواقة لھا في ورتسجییتماستالمصل وكللتسجیل:ج. ا
.ین المخزن مف أطرن میة ملیولي أو مجموع ااـإجم

.مع المسئولینالمقابلةعلیھا بأسلوبالحصولتمبالمؤسسةالمتعلقةالمعلومات(*)
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لساإرطریق ن عالمحاسبة مصلحة ى مستوعلى تتمالمشتریات المستلمة ما تسجیل أ
المخزونات إلىتسییروظیفةئیسف رطرن مفھ وطرن معلیھا شر مؤم الستالاصل ن ومكل

. النھائیةو المحاسبة مصلحة 

المواد تحویلقة وربإعدادلیة وأللمواد ابایین المخزن الخاص مم أیقو:تحویللد. ا
ت أو كاتھالساشكل علىت المخزون قابطاتھا في ثباو إالشركةئیسإلى رمیا یولیة وألا

ویجب اإلنتاجوحدةئیسلھا إلى ریالتي ثم تحوالكمیةعلىتحویللاقةو تحتوي ورتجامخر
بقة.ن المطامكدلتأالمعاینة و ابعداإلنتاجوحدةئیسرفطرن قة مرلواھذه علىءمضاإلا

شھر كلنھایةفي أمین مخزنم یقولیة وألاد اموللجیدبي سمحاتسییرأجلنمو 
المخزونات ثمتسییروظیفةلھ إلى ساإریتمولیة وألن المواد اماالستھالكاتملخصبإعداد

المحاسبة.مصلحة إلى 

لتامةالمنتجات اعفرىمستو: علىثانیاً 
فیما یلي:الخام لیة وألالمواد اقبة امرو تسییراءات والخطوات المتبعة في جراإلتتمثل 

ھذا تمیوقاروراتفي معبأ بشكلالمنتجةات حدوالیین المخزن مأیستلمم:الستالا.أ
یین المخزن مة اإلنتاج إلى أحدوئیسمھا ریقدتحویلقة ورجبم بموالستالا

كالن معلیھا قة المصادیتمم المحولة إلى المخزن ولتااإلنتاج ات كمیان تتضم
ت، المخزوناتسییروظیفةئیسإلى رقة رلول نسخة من ھذا اساإریتمیین و فلطرا
.نةیلمعابام لتان اإلنتاج امالمستلمة الكمیةن مكدلتأایتمو
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ع جاإرصل وبإعدادیة رلتجااصلحة المـتقومفي حالة إكتشاف عیب أثناء العرض
سجل م الملتااإلنتاج اكمیة ع جاإریتمحیثم، لتاإلنتاج ابایین المخزن المكلف ملھا إلى أساإریتم

.جدیدن متھا تعبئلجـتھا ومعادة عاإلالورشةع إلى جارإلاقة في ور
ـتھا.لجمعاالمعاد لتامة للمنتجات اتحویلقة وربإعدادیین المخزن مم أیقوو في األخیر 

الجانب ساسا على أترتكزلتامة المنتجات اقابة على لرإن المتابعة:و اقابة لرب. ا
ب طریق حسان عوم لتااإلنتاج اعلى الحصول حالة ان في یزل المـخالن مذلك، و لكميا

الموجودة. القاروراتاد تعد
إحتساب عدد القارورات التي تحملھا من طرف كل م یجب لتانقل اإلنتاج اتنةشاحكل

.من المصنععند خروجھااألمنالتحمیل ثم عون من أمین مخزن عند 
ل خالن من بولزالتي طلبھا االكمیةمع تنطبق بالشاحنةالموجودة الكمیةإذا كانت 

صل وبإعدادم لتاإلنتاج ابایین المخزن المكلف مم أقوفی، یةرلتجااصلحة المـنعدر صاند مست
ة مرن لشحابتصحیح عملیة ن یین المخزمم أیقوال، وإن المصنعمالخروج صل وویملتسلا
لسابقة.ع نفس الخطوات ابإتباى و خرأ

لھا تسجییتمإلى المخزن یجب أن لتامة للمنتجات اتحویلالعملیاتكللتسجیل:ج. ا
بإعدادلتامة ع المنتجات افرئیسم ریقوشھر نھایةكل، و في كمدخالتت المخزونقابطافي 

تحویلة قورل خالن م، لیتم علیھایصادقومھااستالالمنتجات التي ثم كلن عت ملخصا
علىالمحاسبي لتسجیل اء اجرإلتامة ام مختلف المنتجات ستالت ااصملخو لتامة المنتجات ا

المحاسبة.مصلحة ى مستو

م،لتاالإلنتاجخصصة في المخازن المـتتملتامة تخزین المنتجات اعملیة ن:لتخزید. ا
قني.لتالمادي و العامل ي والبشرالعنصر اخل بتدذلكو 

یین مأما یستقبل ن المخزن عندلتامة ماج المنتجات اخرإعملیة تبدأاج:خرإلھـ. ا
لتالیة:المعلومات اعلى ویجب أن یتضمن ھذا األخیر یةرلتجااصلحة ن المـمند مستالمخزن 

یر علیھا؛لتأشامع ن بولزالقبو اسم-
؛لسائقللوطنیةایفلتعراقةبطاأو لسیاقة اخصةلرلتسلسلياقملرا-
اءھا.شرت المنتوج المطلوب كمیانوعیة و تعیین-

ن مالخروج صل و ویملتسلاصل وبإعدادین المخزن مم أیقون لشحاعملیة إنھاء بعد
كما یلي:الخروج وصوالتیع زتویتمالمصنع، و 
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یتم، بحیث لسائقھما اخذیأوصل تسلیممع المصنع ن مالخروج صل ن ومنسخة -
؛معھوصل التسلیم یبقىما ن أمألاكز مرالخروج إلى صل وتسلیم

وظیفةئیسلھما إلى رساإریتموصل تسلیم ن مالخروج و نسخة صل ن ومنسخة -
المخزونات؛تسییر

صلحة لھما إلى المـساإریتموصل تسلیم ن مالخروج و نسخة صل ن ومنسخة -
لبیع.رة اتوفااد عدإأجلن یة مرلتجاا

ن مالخروج وصوالتو لیمسالتوصوالتن مكلبمجرد تحریر لتسجیل:و. ا
.وسجل خاصمیةلیواقة في وربالتسجیل یین المخزن مم أیقوالمخزن 

المدخالت كلتملخصاأو وصوالتبإعدادن المخزن یمأمیقوشھر كلنھایةفي 
لتامة ن مختلف المنتجات اعتملخصا، و الكمیةوبالقیمةلیةوألن المواد امواالستھالكات

المحاسبة.مصلحة ھذه المستندات إلى تحویلیتم، ثم لقیمةو ابالكمیة 

ىخرألاتوریداتلوار لغیااقطعوىمستو: علىثالثاً 
لتابعة االوظائفاولھا بین مختلف یدیتمغالباىخرألاتوریداتلوارلغیااقطعإن 

توریداتلر و الغیااقطعقبةامرو تسییراءات والخطوات المتبعة في جرإلاتتمثل ، وسسةمؤلل
یلي:فیماىخرألا

الموادباستالمىخرألاتوریداتلوارلغیااقطععفرئیسيرنمكلمیقو: مالستالأ. ا
باستالماالستالمصل اد وعدإیتمھذا األخیر طریق ن عن المورد، و متسلیمصلوطریقنع

ى.خرألاتوریداتلوارلغیااقطعمواد
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توریداتلوارلغیااقطعادموعلىكمیةو أنوعیة قابة رجدتولمتابعة:واقابةلرب. ا
ى.خرألا

النوعیةقابة لر: ا1–ب 
نة یالصاقسمبمساعدةىخرألاتوریداتلوارلغیااقطععلىالنوعیة قابة لرتنفیذ ایتم

توریداتلوارلغیااقطعئیسریستطیعالنیأالتقنیة المعینةخصائصاللبعضھمالكالمتنظرا 
.لعطباحالة في ئصھذه الخصاعلى فیتعرى أن خرألا

الكمیةقابة لرا2–ب 
د موجوھو ما معتنطبقىخرألاتوریداتلوارلغیااقطعنمالمستلمة لسلع إذا كانت ا

ىخرألاتوریداتلر والغیااقطععفرئیسيرنمكلمیقواء، لشرارةتوفاأو یملتسلاصل في و
ف طرن معلیھا شر مؤم الستالاصل وبإعدادة مباشرمیقوو یملتسلاصلوعلىفقةلموابا
.لتمویناوظیفةلھا إلى یالمخزونات و تحوتسییروظیفةئیسر

ف، وفلراعلىتیبالترنیةبتقىخراألتوریداتلوارلغیااقطعتخزین یتمن:لتخزیاج. 
لھا.صصة مخـبق اطوینھا في زتخـأو

یتمیدرتوطلبطریقنعىخراألتوریداتلر و الغیااقطعاجخرإیتماج:خراإلد. 
توریداتلر و الغیااقطعسئیرعلى، و یجب مختلف المصالحف طرن میر علیھلتأشو اادهعدإ

المخزن.فيلسلع افرتوىمدمتابعةو بة قارمىخراأل
تایدرتوورلغیااقطعسئیرفطرنمىخراألاتیدرتور أو لغیااقطعتسلیمعند 

ن معلیھا یرلتأشایتموالخروج،صل وبإعدادع لفراسئیرم  یقوى إلى الجھات المعنیة خراأل
لسلعة.اطالبف طر

لھا تسجینقلھا و یتمىخرألاتوریداتلر أو الغیااقطعنمتجاالمخركللتسجیل:ھـ. ا
شھر.كلنھایةفي وسجل خاص ت المخزون قابطافي 

قابةلراخطرتحدیدو الداخلیةقابة لرنظام ایم: تقیالثالثمبحثلا
ثم كما التدقیقعملیة ولى لتنفیذ ألاالمراحلن بین مالداخلیةقابة لرنظام ایمتقییعتبر 

ابة قلراخطریر تقدو الداخلیةقابة لرنظام اتعلق بالخارجي و المـالتدقیقر معیایھ في لرة إشاإلا
.یملتقیاذلكعلى بناءا 

الداخلیةقابة لرنظام الي لوألایملتقیول: األاالمطلب

إعطاءو ن یجب وصفھالتخزیالوظیفةالداخلیةقابة لرنظام ایمتقفي یة البداقبل
ل خالن لشركة ماداخلبع المتتاتدقیقالو التخزینتندات و مسظائفلوني بیاي مزریر صوت

يألالداخلیةقابة لرنظام الفھمتعطيالتي لیبساألن بین اموھي ، المعلوماتفق یدیطةخر
كما تقلل ،التدقیقعملیة عند تنفیذ قتلوابح ن رمب یمكن المدقق لوسألن ھذا األ، شركة
.التدقیقعملیة ت المستعملة في تنفیذ ثباإلالة أدحجممن ض وتخف
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للشركةالداخلیةقابة لرنظام الة جزموعامة نظرة فر تونھا كوالتدفقیطةتتمیز خرو 
بینمالئمفصل د جوى ومدإظھارو ةسھولبمعھالتعامل ن امبما یمكن المدقق الخارجي 

ت.جباالوا

ما یلي:المعلومات فق یدئطاخراد عدوط إشرأھمن مو 

؛لعملیةیر ابسالمعنیة الوظائفتحدید -
ت؛لعملیایر ابسص المعنیین شخاألتحدید ا-
ت؛لعملیاادھا عند سیر اعدإیتمتحدید المستندات التي -
الخریطة؛داخلانتقالھا طریقة اد المستندات، وعدن إمكاتحدید -
.الھستعماابعدن حفظھا مكاام المستندات، و ستخدن امض لغرتحدید ا-

المخزوناتتسییر مصلحةلت لمعلوماافق دتیطة: خرأوالً 
على د عتماالباالمخزوناتتسییرلمصلحةالمعلومات فق یدیطةخراد عدإیتم

ن بیالعالقةضح یوي لذاشكللا اكذالمخزونات، و تسییرت وظیفة عملیامتابعةاءات وجرإ
لسابق.االمطلبھما في لین تطرقنا إیلذاالشركةداخلى خرألاالوظائفن و لتخزیاوظیفة

وصفم تالمخزوناتتسییربوظیفةالمعلومات المتعلقة فق یدیطةخرل خالن م
لتالیة:ور ااالمح

المسؤول عنھا؛لشخصوامة الخدطبیعة-
لعناصر المخزون؛یة ت المادفقالتدااتجاه-
المعلومات؛فق ید-
قابة.لرنقاط ا-
:المخزوناتتسییر لمصلحةت لمعلوماافق یدیطةخرل حومالحظات
.مسبقات محددة حتیاجااعلى اء بناءا لشراعملیة تنفیذ یتم. 1
تھا.حتیاجاتحدید اعملیة ت یاشترللمالمستعملة الوظائف. تتكفل 2
اء لشراطلبیستلماء إذا لم لشرامرأادعدإلتمویناوظیفةیمكن لمسؤول ال. 3

یین المخزن.مف أطرن مدق علیھا مصا
نظام)لن فھم التحقق مت ( العملیاامتابعةر ختباا: ثانیاً 

وراتلداھذه بھصفتويلذاالحقیقي لشكلافقت تسیر ولعملیان أن امكدلتأھو ا
،یةنھالإلى ایة البدن اماءات جرإلامتابعةورة على ضركیدلتأیجب اوة بخطوة، خطولعملیةا

.فقطء منھا یقتصر على جزدون أن في مجملھالعملیة ورة الدر المدقق لمسار اختباوا
، قعالواقي المطبقھو المخططف طرن معطيي ألذالوصفن أن امكدلتأایتمو 

.لضعفة و اقولف نقاط اكتشااقق للمدوبالتالي یمكن 
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كثر ألایقة لطراتتمثل ت ولعملیااأو متابعةرات سیرختباداء األق طرة عدجدتو
ار المسیعیدققلمدأن اھي ر المستندات المحاسبیة، تتبع مسافيالمدققینف طرن ما ماستخدا
صلیة.ألاثیقة لون اقا مو انطالیة نھالإلى ایة البدانمكلیةھذه األخیرة بھر تمـيلذا

عةمتابر ختباو یمكن تطبیقھا في افعالة والتي تعتبر مة ت المستخدثباإلالة ن أھم أدم
لفعلیة احظةالماللیل نیة أو دتقالمخزونات تسییرلمصلحةالداخلیةقابة لرنظام الت لعملیاا

ت فقادتبكلو المستندات المحاسبیة المتعلقة ثائق لواحصفوللمخزونعند الجرد المادي خاصة 
عناصر المخزون.

ئیسیة لراالنھائیةت لعملیااكیز على الترطریق ن عت لعملیار سیر اختبااء اجرإیتم
كما یلي:لعناصر المخزون و ھي لفعلیة ات فقالتدباالمتعلقة 

لتمویناعملیة أ. 
لعملیةاتتمكیف: 1–أ 

ف إدارة المخازن طرن مالمعتمدة لتمویناتطلباوتوریداتلاتطلباامستخدایتم
وظیفةت إلى لطلبال ھذه اسا، و إراألدنىالحد أوالطلبدة عاالمخزون إلى نقطة إما یصل عند

صل ء (والشرامرأبإعدادإدارة المشتریات تقوم، اءلشراطلبتنفیذ عملیة ي تتولى التلتموینا
لتالیة: ایة ورلضرالمعلومات اكلعلى ي یجب أن یحتوي لذ)، و االطلب

مثلالمورد و المعلومات الخاصة بھ سم ، اسبقالمـیمق، الترصللوار اصدإیخ رتا
لقیمة والسعر ت والكمیاامثلبة ل المواد المطلوحوت معلوماري، لتجاالسجل اقمنوان و رلعا
صل.لوابتحریر تمقاالجھة التيأولشخصء امضا، وإالیةجمـإلا

ق المشتریات فاإریتمق علیھا و تفاالثم اما حسبالشركةن یموبتم المورد یقو
ة بالمواد المطلوكلالمشتریات أن قسممسؤول المخزن وفطرنمكدلتأ، واالطلبوصوالتب
مة المطلوبة وتحریر وصل االستالم.لقیبان للمخزفعالخلتد

لعملیةتنفیذ اعننلمختصیانلیوسؤلمواالوظیفة: 2–أ 

لتمویناوظیفةاء ھي لشراعملیةن تنفیذ علةالمسؤوئیسیةلرولى واألاالوظیفةإن 
تھا باحتیاجاالشركةلتموینل بھم تصاالن وایالموردمع فقطتتعامل ألنھا الشركةداخل

.لتموینالوظیفةیینلتابعن بین امد المشتریات عتمااولمسؤیعتبر كما المختلفة، 

لعملیةعند تنفیذ ھذه امة لمستخدالمحاسبیة ندات المست: ا3–أ 

ل ساإریتمحیث، صلیةألنسخة الإلى اضافة إلباالطلبصل ن وماد نسختین عدإیتم
م الستالاأجلن مالمخزونات تسییروظیفةونسخة إلى الطلبإلى المورد لتنفیذ صلیة ألنسخة الا

المحاسبة مصلحة لھا إلى ساإریتمنسخة األخیرة لالمشتریات المستلمة، وامع رنة مقااء جروإ
اء.لشرالتسجیل عملیة 
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ما یلي:في لعملیة في تنفیذ ھذه امة المستخدئیسیة لرالمستندات اتتمثل 

د عتمااكشفم، الستالاصل رة المورد، وتوفا، الطلبل ـص، ولتمویناطلب
المشتریات.

رختباالاء اجر: إ4–أ 

ن مالروتینيلتشغیل اطریق تتبع ن علتموینابق لعملیة لتطارات اختبانا بتنفیذ اقم
یلي:كما2014سنة افریلشھر في الشركةا بھمتقااءشرتلعملیایة نھالإلى ایة البدا
0088أحد أقسام اإلنتاج داخل الشركة بتحریر طلب التورید رقم قام أحد األفراد العاملین في -

یحتوي على مجموع االحتیاجات الالزمة إلى أمین المخزن المكلف بالمواد افریل05بتاریخ 
األولیة.

من طرف أمین المخازن 2014افریل05بتاریخ 00073/2014تم إعداد طلب تورید رقم -
من البوتان، وتم الحصول على الكمیة 3م25200المكلف باالحتیاجات حیث تضمن الطلب 

).0843500بموجب وصل استالم رقم 2014افریل07المطلوبة بتاریخ
استلمت الشركة المواد المطلوبة المثبتة بوصل االستالم رقم 2014افریل07في یوم -

0843500.
الطلبیات من المخازن (الصھاریج) إلى قسم اإلنتاج تم إثباتھا مستند صرف رقم أما خروج -

تسییرثم المصادقة علیھا من طرف رئیس مصلحة 2014افریل09بتاریخ 55/2014
المخزون  والتي سیتم من خاللھا تغطیة حاجیات اإلنتاج لھذا الیوم، لیتم إخراج المنتوج 

الطلبیات.التام إلى المخازن قصد توزیعھ حسب
2014افریل09یومالعملیات التي تمت في 

08/05/2014عملیات الدخول التي قامة بھا الشركة خالل یوم ):02-03الجدول رقم(

وصل الكمیةنوعیة السلعالمنطقةالرمز
االستالم

رقم الملحق

Emb  13KGارزیو085
Palette

630
18

02انظر الملحق رقم 0871108

Emb  13KG
Palette

490
14

03أنظر الملحق رقم: 0871111
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Emb  13KG
Palette

420
12

04أنظر الملحق رقم:0871113

Emb  13KG
Palette
Emb03KG
Emb35Kg

525
16

140
30

05أنظر الملحق رقم: 0871115

حسب الوثائق المقدمةالبالمصدر: من إعداد الط
08/05/2014الخروج التي قامة بھا الشركة خالل یوم ): عملیات 02_03الجدول رقم(

وصل الكمیةنوعیة السلعالمنطقةالرمز
االستالم

رقم الملحق

Gaz butaneارزیو085

Emb  13KG

Palette

630

630

18

06انظر الملحق رقم 0933678

Gaz butane

Emb  13KG

Palette

630

630

18

07أنظر الملحق رقم: 0933679

Gaz butane
Emb  13KG
Palette

630
630

18

08أنظر الملحق رقم: 0933680

Gaz butane
Gaz propane
Emb  13KG
Emb 35 KG
Palette

630
30

630
30
18

09أنظر الملحق رقم: 0933681
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Gaz butane
Emb  13KG
Palette

630
630

18

10أنظر الملحق رقم: 0933682

المقدمةالوثائقحسب البمن إعداد الطالمصدر:

وفي نھایة كل یوم یقوم أمین المخزن بإعداد بطاقة المخزون للتأكد من المخرجات 
والمدخالت وكمیة اإلنتاج والمخزون النھائي للیوم.

:B13بالنسبة للقارورات 
–+المدخالت المخزون النھائي من القارورات (الفارغة والمعبئة) =المخزون االبتدائي .1

المخرجات.
المخرجات-المخزون النھائي من القارورات المعبئة=المخزون االبتدائي +اإلنتاج .2
اإلنتاج.–المخزون النھائي من القارورات الفارغة=المخزون االبتدائي +المدخالت .3

ونفس العملیة بالنسبة لباقي األنواع من القارورات

رختباالانتائج5:–أ 
نیةمل فترة زخالن المشتریات منة على عیاء لشراعملیة تنفیذ لكیفیة نا تتبعل خالن م

تي ثم الاإلجراءاتتتماشى مع الشركةبلتموینت اعملیاتنفیذ متابعةمعینة، یمكن أن نقول أن 
إلى لعملیة وث احدیة ابدمنذالمخزونات تسییرلمصلحةالداخلیةقابة لرمھا في نظام اتصمی
تھا.ینھاغایة 

زن:للمخاإدخالھاو تامة منتجات على ل صولحاعملیة ب. 
لعملیةاتتمكیف: 1–ب 

نتاجاإلة حدوئیسم ریقو)، P35،B13،B6،B3تامة ( منتجات على عند الحصول 
و إرسالھا إلى المسؤول على المخازن دق علیھا یصام ولتااإلنتاج اتحویلقة وربإعدادالتام

. یعھازتوض سسة بغرمؤلتابعة للت اعاإلى المخازن والمستودلتامة ل المنتجات اخاإدیتمو
لعملیةتنفیذ افي نلمختصیانلیولمسؤواالوظائف: 2–ب

تعازن والمستودللمخالھا خاوإدلتامة المنتجات اعلى الحصول عملیة في تنفیذ یتدخل 
.لتوضیباالتخزین و ولمسؤل والستغالاإلنتاج وامصلحةكل من 

رختباال: نتائج ا3-ب
منتجات على الحصول بعملیة المتعلقة لعملیة في ابق لتطارات اختباالنا تتبعل خالن م

المحاسبیة المتعلقة لھا اءات والمستندات جرإلاعلى التعرفطریق ن عزن للمخالھا خاوإدتامة 
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ن مفھا صاءات التي ثم وجرإلنفس اتتبع الشركة، نجد أن لعملیةتنفیذ ھذه اعلى نییلوالمسؤو
المعلومات.فق یدیطةخروالداخلیةقابة لرل نظام اخال

رجللخامھا تسلیاجھا أو خروإلتامة االمنتجاتتوزیععملیة ج. 
لعملیةاتتمكیف: 1–ج 

نبولزم ایقدمان المخزن عندماجھاخروإلتامةالمنتجات ابتوزبععملیةأ تنفیذ بدیتم
التوزیعشروطن تحدد لھ بولزاطلبعلى الشركةفقة امو، و عند إلى الشركةتموینبطلب

.التسدیدو فترة الكمیةمثل

بترخیص لتحصیل اویعوزالتوظیفةتقومالتوزیعوط لشرن بولزافقة اموبعد
لبیع. رة اتوفابإعدادالمصلحة التجاریة تقومن، ثم بولزاطلبصل ق وفوقة والمصاد

یقومأنبعد ، ملتاإلنتاج اباین المخزن المكلف یمأطلبیتھ منعلىنبولزایتحصل
صھافحھا ثم وتحضیرنبولزافطرنمبةد المشتریات المطلوجون ومكدبالتأیین المخزن مأ

سل ترو یملتسلاصل ن المصنع أو ومالخروجصلوادعدإثم ، للطلبیةبقةمطان أنھا مكدللتأ
ة نسخلیین المخزن وامعند أتبقى ى خرونسخة ألتحصیل المبیعات و اوظیفةنسخة مھن إلى 

.03:قمرلحق المـأنظرصلیة.ألان بولزعلیھا ایتحصل األخیرة 

لعملیةتنفیذ المختصة في االوظیفة: 2–ج 
یفةالوظن مكلالشركةن مخازن ماجھا خروإلتامة المنتجات اتوزیععملیة بتنفیذم یقو

.یملتسلن والشحاوحدةیین المخزن، ومأخل بتدالمخزونات تسییروظیفةویة رلتجاا
لعملیةعند تنفیذ امة لمستخدالمحاسبیة ندات المست: ا3–ج 
وظیفةإلى صلیة ألانسخةلساإریتمالخروج، بحیث وصوالتن منسخ03اد عدإیتم

إلى سل رتالثانیةنسخةالأمان المعنيبولزإلى االطلبیةتسلیمنمكدللتأالمخزونات تسییر
م تم طلبھا تمان أن مكدللتأالطلبیةواالستالمصلرنة بین ومقااءجرإلالتجاریةوظیفةال

تسجیل لالمحاسبة صلحة لھا لمـساإریتمنسخة األخیرة لثم تسلیمھ، و اعلى ما و ینطبق توزیعھ
لتامة. وج المنتجات اعملیة خر

رختباالائج نتا: 4–ج 
لتامة المنتجات ابتوزیعالمتعلقة لعملیة في ابق لتطارات اختباالنا تتبعل خالن م

اءات والمستندات المحاسبیة المتعلقة لھا جرإلاعلى التعرفطریق ن عن المخزن ماجھا خروإ
ن مفھا صاءات التي ثم وجرإلنفس اتتبع الشركة، نجد أن لعملیةتنفیذ ھذه اعلى ینلوالمسؤو

المعلومات.فق یدیطةخروالداخلیةقابة لرل نظام اخال
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)الداخلیةقابة لرنظام الالنظري یملتقی( الضعفة و نقاط اقولنقاط اتحدید: ثالثاً 
وھيما استخداكثرألاالتدقیقى أدوات حدإعلىالداخلیةقابةلرنظام ایمتقینا في عتمدا

04للتعامل مع مھا تصمیثم حیث)، 01: (قمرلحقالمـیوضحھاالتي الداخلیةقابةلراإستبیان
سییرتظیفةبوفقطتبطیرھدف كلأن حظةمال، ویجب النھائیةت بالعملیاترتبطقیق للتدأھداف

المخزونات.
باالستعانة بدراسات ادھا عدثم إسئلة ألن اممجموعة على ةستبیانإلو تحتوي ھذه ا

ل خالن مالمخزونات تسییرمصلحةت عملیامتابعةعلى نا ما تعرفبعدوسابقة في ھذا المجال،
المسؤولین في مثلادھافرأمعاورة حر والمستفساالواالشركةرةیابزالمعلومات فق یدیطةخر

یة. دقتصاالة احدلوفي ااألنشطة التشغیلیةمالحظةطریق ن عووالعاملینوالمشرفیندارة إلا
علیھا یعتمد التي جیة النموذناتبیاستإلأنواع امع تتماشىالمطروحة سئلة ألاكل

نظام ھدافأتھدف إلى تحقیق سئلة ألاكل، والداخلیةقابة لرنظام ایمتقیفي الخارجیینالمدققین
ة وقھي بنعمجابة إكلن فإلكلذ، النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أوالداخلیةقابة لرا
. ضعففھي بالجابة إكلو

، ةالنھائیت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أحسبالمطروحة سئلة ألاكلوثم تصنیف 
بھدف سئلة خاصة ألن امد، و مجموعة جولوبھدف اسئلة خاصة ألن اممجموعة جدتوحیث

بھدف سئلة خاصة ألن ام، ومجموعة قةلدبھدف اسئلة خاصة ألن امل، ومجموعة كتماالا
.الغرض واإلفصاح
على التعرفرة قدوفعالة نتائج على ھو الحصول سبق سئلة كما ألایمتقسن موالھدف 

التعرفل خالن جزئي مبشكلالداخلیةقابة لرنظام ایمتقی، وإمكانیة ئیسیةلراقابة لرعناصر ا
ق وبالتالي تحقیخلیة فعالة داقابة في تحقیق رعجز أو ضعفن مني یعاي لذاالتدقیقھدف على 

لھا.جن أمالشركةتھا ضعالتي وقابة لرھداف نظام اأ
التجاریة، والمصلحة مصالحة المحاسبة، ادفرأعلىنةبیاستإلھذه ایع زبتوناقم

:وتتضمن الجدول التاليالمخزوناتتسییرمصلحةظفيموو
:3وتتضمن ما یلي: ة قولنقاط ا)1
للحد األدنى صل وكلما ن المخزون مج حتیابتجدید االیسمح نظام على د الشركة عتماا-

لھ.
ج.حتیالھا بتجدید االتسمح طلبیات الشراء على الشركة دعتماا-
ف طرن مت یاشترللمدة الطلب عاإفقة على اء بعد الموالشرطلبات اقیع على یتم التو-

شخص مسؤول.
اء.لشرطلبات افقة على اء (وصوالت الطلب) بعد الموالشرأوامر اقیع على یتم التو-
دھا.باعتمان یقوم ماء ووظیفة لشرات ان یقوم بإعداد طلبممالئم بین فصل وجود -

الداخلیة.قابة یانة نظام الرستبنتائج إعلى د عتماالباالب ن إعداد الطم3
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یتم سلعة یین المخزن ألي مف أطرن مدق علیھا مصایتم استخدام وصوالت االستالم -
لھا إلى الشركة.خاإد
یین المخزن.مف أطرن موصوالت االستالم قیع على یتم التو-
كل نسخ وصوالت االستالم إلى الوظیفة التجاریة.سل تر-
ت االستالم إلى وظیفة تسییر المخزونات.كل نسخ وصوالسل تر-
المحاسبة.مصلحة كل نسخ وصوالت االستالم إلى سل تر-
وأنھ ال یزال سسة مؤللعدم وصولھ حالة ید مخزون لدى الغیر في سبیا قتثبت الشركة محا-

عند الغیر.
یتم ترصید مخزون لدى الغیر عند استالم تلك المشتریات.-
لھا یت تحوثباى إلخرلوازم األلوالیة مواد األوللتندات صرف مسعلى تعتمد الشركة -

اإلنتاجیة.للعملیة 
لفعلیة ت افقاون المستمر لكل التدئیسي للمخزلمـلف الربات المسجلة ضافااإلتتبع یتم -

ئیة.نھالقوائم الم والعاذ استاإلى األمیة ن الیوملعناصر المخزون بدءا 
ن خالل سجالت لتامة مكل مدخالت المنتجات ابعة متام بلتایقوم رئیس وحدة اإلنتاج ا-

ن.للمخزم لتاتحویل اإلنتاج اقة ل ورلتامة باستعماالمنتجات ا
لیھا.عفقة وامر زبائن ثم الموابأن مرخص لھا وشحالطلبیات بمستندات تسجیل یم عیتم ید-
یین المخزن المسؤول.مف أطرن میم لتسلوصوالت اقیع على یتم التو-
لكل االستھالكات المستعملة في سجل ت التي ثم استالمھا ویالمشترباص سجل خایوجد -

ن الشركة.مجت خرت التي سجل للمبیعاولتامة للمنتجات اسجل اإلنتاج و
نلتحقق موامیا ن یولشحف ومستندات الصریتم تجمیع مستندات االستالم ومستندات ا-
ت لھا.لكمیاا
ف وحدة تسییر طرن مت مخزون قاون في بطات عناصر المخزفقاكل تدتسجیل یتم -

المخزونات.
یا دماوفعلیا ت الجرد المادي لكل عناصر المخزون التي ثم جردھا قافي بطاتسجیل یوجد -

في نھایة الفترة المحاسبیة.
، قلیلن مالنھائیة أو بعد الحدوث بزلعملیة إعداد المستندات المحاسبیة في وقت حدوث ا-
یلة نیة طوملالعتماد علیھا بعد مرور فترة زقابلیة عد ذلك في أن تكون المستندات لھا یساو
یف لھا. لتحرص اتقلل فرو
ات جة البیانالمحاسبي في تجمیع ومعالصیل نظام المعلومات والتوعلى تعتمد الشركة -

المحاسبیة لعناصر المخزون.
قیمیا. و كمیا عناصر المخزون لتعامل مع نون األھمیة في اعلى قاتعتمد الشركة -
اإللكتروني لجرد المخزونات.تشغیل وجد ی-
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ل.یقلن مالنھائیة أو بعد وقوعھا بزلعملیة یتم إعداد المستندات المحاسبیة وقت حدوث ا-
لصحیح.ایخ رلتالعناصر المخزون في ایة نقدلت افقاالتدومعالجةتسجیل یتم -
أو المادي في نھایة الفترة المحاسبیة.لفعلي یتم إجراء الجرد ا-
ت النھائیة لعملیاتصنیف عناصر المخزون والت مالئم حسابایل لدعلى تعتمد الشركة -

لمخزونات.باالمتعلقة 
ظیم كل عناصر المخزون بالشركة.ت الصنف في ترتیب وتنقابطاعلى تعتمد الشركة -
ر ودفتمیة ن في وصوالت االستالم وأسمائھم في الیویء الموردارنة بین أسمـمقاتوجد -

م.لعاذ استااأل
ن وأسمائھم في لشحیم أو مستندات التسلء الزبائن في وصوالت اارنة بین أسمـمقاتوجد -

م.لعاذ استاودفتر األمیة الیو
یر تفواتصل اء حتى لشرت العملیاالمحاسبي بالتسجیل تقوم الوظیفة المحاسبیة ال -

ن.یالمورد
الداخلیة قابة قوة في نظام الرلظھور نقاط ائیسیة):الرقابة قوة (عناصر الرلنقاط ا
زئیة جأو كلیة یؤدي إلى تغطیة ما الداخلیة، قابة والحقیقي إلجراءات الرلفعلي یعني التطبیق ا

اطر.مخقص أو عدم وجود طر الممكنة، وبالتالي نللمخا
ضد خلیة الداقابة كید غیر مطلق حول تغطیة الرقق تأنظام تعطي للمدلنقاط قوة ا

التدقیق ألن الخطر غیر عملیة مراحل باقي كید المدقق في إتمام لتأید ھذا ایفالخطر، لذلك ال 
اء جربإة قوة المكتشفلن تحقق نقاط امكد لتأالمدقق اعلى منھ بشكل مطلق، لذلك یجب متحقق 

قابة.رات الرختباا
الداخلیة قابة یم الرتقینتائج كة مباشرقوة واستخدامھا لنقاط اعلى د النھائي عتماإذا قبل اال

یر أو لسن ایتحقق محص أو یفالمدقق أن على التدقیق، یجب حل عملیة مراباقي وإجراء 
قوة المكتشفة.لنقاط الفعلي لل اشتغااال
:4وتتضمن ما یلي: لضعفنقاط ا)2
ن. ئتمااالفقة على أوامر الزبائن قبل المواقیع على یتم التو-
دھا.باعتمان یقوم میم ولتسلن أو الشحبین وظیفة إعداد مستندات اخل یدا-
ت فقادلتباالتكالیف في معالجة التكالیف المرتبطة سبة نظام محاعلى ال تعتمد الشركة -
لعناصر المخزون.لفعلیة ا
عھا.جاإرحالة في تامة ر لمنتجات ضرت تلف أو ثباإضر محـال یتم إعداد -
ن معھا جالجـتھ بسبب إرمعادة عام الذي ثم إلتاتحویل اإلنتاج اقة ال یتم إعداد ور-

ى. خرب أسبالف أو ألتى بسبب اخرت األعاالمستود

الداخلیة.قابة یانة نظام الرستبنتائج إعلى د عتماالباالب ن إعداد الطم4
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ةباشرمة وغیر مباشرن المشتریات إلى عناتجة لتصنیف كل التكالیف ابال تقوم الشركة -
یرة.متغوثابتة وإلى 

ل حتمان اعالداخلیةقابة لرفي نظام الضعفد نقاط اجون وعینتج :لضعفنقاط ا
ل.مقبوى مستوإلى ع مخاطر ممكنةقوو

لھ ستعماھي عند اكما ةمباشررعتباالاینبعھا المدقق خذیأالمحددة لضعفانقاط
.التدقیقعملیة اء جرفي إالداخلیةقابة لرایمتقینتائج لالنھائي 

تسییرلمصلحةالداخلیةقابة لرنظام اللضعفة و نقاط اقولنقاط اعلى نا ما تعرفبعد
رات ختباام استخداطریق ن عة قولنقاط افعالیة وصحة ن مكدبالتأنقومف سوالمخزونات، 

.الداخلیةقابة لرا
الداخلیةقابة لرھداف نظام اأفعالیة م عدأو على فعالیة یرھا تأثى مدولضعفنقاط اما أ

ولدجعلىدعتماالبابتوضیحھاف نقومسوالنھائیةتبالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أكذلكو
ت.ختالالإلاتحلیل 

اإلختالالتتحلیلولجدادعدأ. إ

ى مدعلى یرھا على تأثف للتعرتي آلول الجدل اخالن ملضعفنقاط ابتحلیل نقوم 
.النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أوالداخلیةقابة لرنظام افعالیة 

ما یلي:تیبالترعلى یھا فة نكتب عمدأ05ول من لجدن اتكوی
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ختالالتإلتحلیل أولجد): 03.03(قمروللجدا

الحلول المناسبةالمخاطر المحتملةبسباألاشكلة المـلعملیةا
ل سام إرعد-01

طلبات بعض
مرأواأو 

اء إلى لشرا
المحاسبة قسم
ض بغر

لھا.ستعماا

ــد - ــدی ــدة تح م
ــــال زمنیة إل رس

صلحة  الوثائق لم
المحاسبة.

لعامة رة المحاســـبة اقدم عد-
بشـــكلالمحاســـبي بالتسجیل 

صحیح.
لعامة رة المحاســـبة اقدم عد-

ـــلعلى متابعة  ت ماالتزاك
الغیر.مع الشركة

ــال الوثائق إ- لى إرس
مصـــلحة المحاســـبة 

.یومیا وبصفة دوریة

بین خل اید-02
اد عدإوظیفة

مستندات 
ن أو لشحا
ن مویملتسلا

م یقو
دھا.باعتما

لوظیفــةب غیا-
.یملتسلن والشحا

ــرحتماا- ــت ــصل ال ــی ن مخ
اج بإخریین المخزن مف أطر

ن مالزم لن اكثر مأكمیة 
الس ختض ابغرالــمــخــزن 

دة.لزیاا

ص خاقسمإیجاد -
؛یملتسلن وابالشح

الفصل بین المھام -
اد عدمھمة إكلتو

ن من لشحمستندات ا
ري لتجااقسملف اطر

اج خرإلیة ومسؤو
ف طرن لبضاعة ما
یین المخزن مأ
خیصترلیة ومسؤو

ن من لشحند امست
قسمئیسف رطر

. یملتسلن والشحا
تعتمدال -03

على الشركة
سبة نظام محا
ي فالتكالیف
معالجة 
التكالیف

المرتبطة 
ت فقالتدبا
لفعلیة ا

لتطبیقب غیا-
سبة نیة محاتق

داخلالتكالیف
؛الشركة

ءة كفام عد-
المحاسبین في 

سبة تنفیذ محا
؛التكالیف

سعر في حكملتاضعف-
؛لقابلة للبیعللمنتجات التكلفة ا
م لقیااعلى رة قدلم اعد-

ثمما االنحرافات بین بتحلیل 
لھ.یر قدلتثم اما فعال و

ورة اھتمام ضر-
نظام بالشركة

؛التكالیفسبة محا
رات طان إیتكو-

یین مؤھلیین سبومحا
سبة محاسة لممار

داخلالتكالیف
.الشركة
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لعناصر 
المخزون.

قابة لراكیز تر-
الجانب على 

لعناصر لكميا
المخزون 

وإھمال الجانب 
.التكالیفالقیم و

04
قیعلتوایتم-

طلبات على 
قبلالزبائن

فقة على الموا
ن.ئتمااال

قسمبغیا-
إعداد میقو

نئتمااالوثائق
ن ثم للزبائ
علىفقةالموا

طلبیات الزبائن 
نلشحوبالتالي ا

.یملتسلوا

ل تحول المبیعات حتماا-
و جلة ت آمبیعاإلى یة نقدلا

ن؛لزبائن ایودة دیابالتالي ز
ل دوران معدع تفاار-

على م الحصول عدالزبائن و
ار نشاط ستمرالیة نقد

الشركة.

ورة إیجاد ضر-
سةرابدتقوممصلحة

النھائیة ضعیةلوا
وط شرللزبائن و
ن قبل ئتمامنحھم اإل

التسلیم.

یتمال -05
لجـة معا

المنتوجات  
التي یتم 

ن معھا جاإر
ت عاالمستود

ى خراأل
لفلتابسبب

.أو الرداءة

اد عدم إعد-
ت ثباإضر محـ

؛لفلتا
دة عام إعد-

أو تصنیع
الكمیةمعالجة 

م تالتي 
.عھاجاإر

ن ممعینة كمیة ض تعر-
لسرقة م إلى التااإلنتاج ا

؛لغشوا
في یئة انتشار منتجات رد-
عة سمـعلى یؤثرما ق لسوا

.الشركة

ضر اد محـعدإ-
ر لضرد اجوت وثباإ

للمنتجات التي ثم 
عھا؛جاإر
الشركةلھا إلى خاإد-
لجـتھا أو معادة عاإل

مجددا؛تصنیعھا
تحویلقة اد ورعدإ-

على الحصول 
م المعاد تالاإلنتاج ا

لجـتھ.معا
تقومال-06

الشركة
كلتصنیفب

التكالیف
ن عناتجة لا
ت فقالتدا
لفعلیة ا

ل ستعماب اغیا-
نظام لالشركة

التكالیفسبة محا
.تسییرالقبة امرو

الجید في حكملتاضعف-
للمنتجات لتكلفة ر اسعاأ
؛لتامةا
تنفیذ على رة قدلم اعد-

و ھما تحلیل االنحرافات بین 
. فعالث حدھو ما ر وقدم

ص خاقسمإنشاء -
التكالیفبمحاسبة 

وتأھیل المحاسبین 
بھذا العملعلى 

.قسملا
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لعناصر 
المخزون إلى 

ة وغیر مباشر
ة وإلى مباشر
ثابتة 

یرة.متغو

قابة لرن استبیان امالمستخرجة لضعفنقاط اعلى باالعتماد الب الطاد عدن إمر: لمصدا
.الداخلیة

قابة لررات اختباب. ا
ن المستندات المحاسبیة منة عیخذأطریق ن عالداخلیةقابة لررات اختبااء اجرإیتم

رتسییلمصلحةالداخلیةقابةلرانةستبال إخالنماكتشافھاة التي ثم قولنقاط ابالمتعلقة 
المخزونات.

إلى ضافة إلبا، الداخلیةللرقابة النھائي یملتقیاء اجرقق بإللمدرات الدیمومة ختبااتسمح 
.لضعفل نقاط اخالن مالداخلیةقابة لرنظام الاألولي یملتقیاء اجردت عند إحدالتي ئصنقالا

اط نقلطئالخاللتطبیقنتیجة كتي یأي لذالتشغیل ائصرات الدیمومة تحدد نقافاختبا
نظام.بالة الخاصة قولا

على نظام لھذا اضعفأو نقاط ئصنقالیر ھذه اتأثى مد، یحدد سبقمما قا و انطال
اءات جرإلذ ااتخـقق باللمدیسمح النھائي یملتقیأن ھذا اكما الحسابات قیة امصدوصحة 

.الداخلیةقابة لرامة على زالاللتصحیحیة ا
دعدعلىتالرقابانمبمجموعةمبالقیاورة ثم للدالنھائي یملتقیل إلى اصولوإن ا

ئیة.ایقة عشوبطریرت ختن المستندات المحاسبیة و التي امیینمع
ن ممجموعة إعطاءطریق ن عة قولنقاط اقابة للررات اختبااء اجربإف نقوم سوو

ضبعة وقولل نقاط اخالن مندات المحاسبیة، ثم استنتاجھا ستلمـئیسیة متعلقة بالراقابة لرأنواع ا
ندات المحاسبیة.للمستئیسیة لرائصالخصا

ةالنھائیت لعملیار امسافي تنفیذ خل یدبي سند محامستكلن منة عیر ختیاایتمف سوو
المخزون.صرنابعالمرتبطة 

النھائیةتلعملیاعلیھا إلى اتحصل المـةقولنقاط اكلیجب تصنیف ذلكقبلن لك
لمخزونات وھي:باالمتعلقة 

م؛الستالاء والشرا-
اإلنتاجیة؛لیة للعملیة وألالمواد اف صروتحویل-
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؛لتامةالمنتجات اعلى الحصول -
؛الشركةن ماجھا خروإلتامة المنتجات اتوزیع-
.للمخزونالجرد المادي -

نةیابستبعلیھا في إتحصل المـةقولنقاط اكلتیبترتصنیف وضح یوتي آلول الجدوا
.بالمخزونالمتعلقة النھائیةتلعملیاإلى االداخلیةقابةلرا
.بالمخزونالمتعلقة النھائیةت لعملیااحسبة قول): تصنیف نقاط ا04.03(قمول رلجدا

لمالیة العملیة ا
تبطةلمرا

ونبالمخز

لمالیةابالعملیة تبطةلمرة اقولنقاط ا

اء لشرا-
مالستالوا

ج.حتیاالایدبتجدلھا تسمح اءلشراطلبیاتعلىالشركةدعتماا-
الطلبدةعاإلفمعلىفقةالموابعداءلشرتطلباقیع على لتوایتم-

ول.مسؤشخصفطرنمتیاشترللم
اء.لشرت اطلبافقة على الموابعدالطلبت وصوالقیع على لتوایتم-
م یقون موظیفةاء ولشرت اطلبابإعدادم یقون مبین مالئمفصل د جوو-

دھا.باعتما
اء شرمروابألھا وخصمرم ستالابمستنداتالمشتریات تسجیل یمعیدیتم-
.علیھافقة رة المورد ثم المواتوفاو
یین المخزن مف أطرن مدق علیھا مصام الستالت اوصوالام ستخدایتم-
.الشركةلھا إلى خاإدیتمسلعة ي أل
یین المخزن.مف أطرن مم الستالت اوصوالقیع على لتوایتم-
المشتریات.وظیفةم إلى الستالت اوصوالنسخ كلسل تر-
المخزونات.تسییروظیفةم إلى الستالت اوصوالنسخ كلسل تر-
المحاسبة.مصلحة م إلى الستالت اوصوالنسخ كلسل تر-
في وأسمائھمم الستالت اوصوالن في یء الموردارنة بین أسمـمقاجدتو-
م.لعاذ استاألودفتر امیة لیوا

تحویل -
اد مولف اصرو
لیة للعملیة وألا

اإلنتاجیة

ى خرألازم اللووالیة وألاد اموللف صرمستندات على الشركةتعتمد-
اإلنتاجیة.للعملیة لھا یت تحوثباإل

على ل صولحا-
لتامةالمنتجات ا

ن لتامة مت المنتجات اخالمدكلم بمتابعة لتااإلنتاج اوحدةئیسم ریقو-
ن.للمخزم لتااإلنتاج اتحویلقة ل ورلتامة باستعماالمنتجات اسجالتل خال
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توزیع-
لتامة االمنتجات

ن ماجھا خروإ
سسةمؤلا

زبائنمروابألھا وخصمرن شحالمبیعات بمستندات تسجیل یمعیدیتم-
.علیھافقة ثم الموالبیع یر اتافوو
یتمسلع ي ألدق علیھا مصاوخصة مرن شحمستندات على االعتماد یتم-

لشركة.لھا لخارج اساإر
لبیع.ایرتافون و في لشحة بین مستندات ایدرنة محامقااء جرإیتم-
یین المخزن المسؤول.مف أطرن میملتسلوصوالت اقیع على لتوایتم-
المبیعات.وظیفةإلى یملتسلنسخ وصوالت اكلسل تر-
المخزونات.تسییروظیفةإلى یملتسلن وصوالت امنسخ كلسل تر-
المحاسبة.مصلحة إلى یملتسلنسخ وصوالت اكلسل تر-
نلشحأو مستندات ایملتسلفي وصوالت االزبائنء ارنة بین أسمـمقاجدتو-

م.لعاودفتر األستاذ امیة لیوفي اوأسمائھم
دي لماد الجرا-

للمخزون
دھا جرعناصر المخزون التي ثم لكلت الجرد قابطافي تسجیل یوجد-

الفترة المحاسبیة.نھایةفي یا دماوفعلیا 
الفترة المحاسبیة.نھایةأو المادي في لفعلي اء الجرد اجرإیتم-

ت لعملیااكل-
ونلمالیة للمخزا

ت المستعملة كاتھالسالالكلسجل مھا وستالت التي ثم ایالمشترباص سجل خایوجد-
.الشركةن مجتخرت التي سجل للمبیعاولتامة للمنتجات اسجل في اإلنتاج و

یا للتحقق والمبیعات شھرلتامة والمنتجات ااالستھالكاتالمشتریات میة یوحصف-
ئماقولم والعاذ استاألت المخزون واقابطامع رنة مقااء جرت وإالیاجمـإلاصحة ن م
والمبیعات.لتامة والمنتجات او االستھالكاتن المشتریات ملكلئیة نھالا
تسییرقسمف طرن مت مخزون قابطات عناصر المخزون في فقادتكلتسجیل یتم-

المخزونات.
نمبزعھا قووبعدأو النھائیةلعملیة وث احدقتاد المستندات المحاسبیة وعدإیتم-

قلیل.
لصحیح.ایخ رلتالعناصر المخزون في الفعلیة ت افقالتدومعالجة اتسجیل یتم-
ت لعملیالتصنیف عناصر المخزون وات مالئملیل حسابادعلى الشركةتعتمد-

المتعلقة بالمخزون. النھائیة
عناصر المخزون كلوتنظیم تیبترت الصنف في قابطاعلى الشركةتعتمد-
.الشركةب

قابةلرانیاستبإنمة المستخرجة قولنقاط الى عاالعتماد بالب الطادعدإنمر: لمصدا
.الداخلیة
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ن، المتعلقة بالمخزوالنھائیةت لعملیااحسبة قولاول تصنیف نقاطجدن ماالنتھاء بعد
، وھي ةلسابقاالنھائیةت لعملیااكلفي تنفیذ مة أھم المستندات المحاسبیة المستخدعلى نتعرف 
كما یلي:

م.ستالالاصل اء، ولشرارةتوفااء، لشرامرأالشراءطلب:ستالمالوااءلشرا-
لیة وألالدف الموصر: مستندات اإلنتاجیةلیة للعملیة وألاد امولف اصروتحویل -

الخام. 
ورشةللع جاإرقة ، ورلتامةالمنتجات اتحویلقة ورلتامة:المنتجات اعلى ل صولحا-

تامة.ر في منتجات ضربسبب
، و الخروجصل ، ووصل التسلیمسسة:مؤلن اماجھا خروإلتامة المنتجات اتوزیع-

.الفاتورة
ت الجرد المادي.قابطات الصنف، قابطاالمخزونت قابطا:لمخزوندي لماد الجرا-

ر لعناصالنھائیةت لعملیاابكلالمستندات المحاسبیة المتعلقة على التعرفبعد
ق تحقیمباشر على بشكلرـثتؤالتي ئیسیة لراقابة لرن أنواع اممجموعة ضع بوالمخزون، نقوم 

كما یلي: بالمخزون، وھي المرتبطةقابة فعالة لعملیة ر
اء.لشرت الطلبامسبق یمقتریوجد. 01
. لتمویناوظیفةولمسؤفطرنماءلشراتطلباعلىقیعلتوایتم. 02
اء.لشرامرأواكلمسبق على یمقتریوجد. 03
تسییرمصلحةئیسم ورلعاایر ف المدطرن ماء لشرامرأواقیع على لتوایتم. 04

المخزونات. 
یین المخزن مف أطرن متوقیعھایتموستالمالت اوصوالن مفي لكاد العداد اعدإیتم. 05

قمة بتسلسل.مرالمسؤول و
صلرة المورد ووتوفاام ستخدبات یاشترللمالمحاسبي بالتسجیل المحاسبة مصلحة تقوم. 06

اء.لشرامروأستالمالا
اء.لشرامروأواستالمالت اوصوالن و ییر الموردتافوفي المعلومات بین بق تطاھناك07.
مروأواستالمالت اوصوالاء ولشریر اتافون الموجودة في یء المورداأسمـتنطبق. 08

اء. لشرا
اإلنتاجیة.لعملیة لھا إلى ایوتحولیة وألف المواد اصرند مستام ستخدایتم. 09
ف المواد صرند مستام ستخدبالالستھالك المحاسبيبالتسجیل المحاسبة مصلحة تقوم. 10

لیة. وألا
لھ خام و إدلتااإلنتاج اعلى عند الحصول لتامة المنتجات اتحویلقة ام ورستخدایتم. 11
ن. للمخز
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تحویلقة ام ورستخدلتامة باالمحاسبي للمنتجات ابالتسجیل المحاسبة مصلحة تقوم. 12
لتامة. المنتجات ا

ي فما مشكلبسبب، للشركةع جاإرصل ووللشركةع جاإرقة ن ورمكلام ستخدایتم. 13
تامة. منتجات 

صل وولبیع رة اتوفاام ستخدبات للمبیعاالمحاسبي بالتسجیل المحاسبة مصلحة تقوم. 14
الخروج.

یین المخزن مف أطرن متوقیعھایتمت الخروج ووصوالن مفي لكاد العداد اعدإیتم. 15
قمة بتسلسل.مرالمسؤول و

ت الخروج.وصوالن ولزبائیر اتافوفي المعلومات بین بق تطاھناك 16.
ت الخروج. وصوالولبیع یر اتافون الموجودة في لزبائء اا. تنطبق أسمـ17
ثالثل ستعماایتم، للمخزونالحساب المادي قة بطایھ لدالشركةعنصر مخزون بكل. 18

.ستقلةلجنة الجرد المادي المـعلى ة حدواكلیع زتونسخ مھن و
مھا لجان الجرد المادي تستخدصنفأو یفقة تعربطایھ لدالشركةعنصر مخزون بكل. 19

ي. ت الجرد المادقابطااد عدفي إ
الفترة المحاسبیة.نھایةاء الجرد المادي في جرإیتم. 20
السنة إلى یة ابدن مالعنصر ذلكت جاومخرمدخالتعلى مخزون قة بطاكل. تحتوي 21
ة. الفترة المحاسبینھایةالفترة المحاسبیة ومخزون یة ابدمخزون كذلكضح توالسنة، ونھایة

المستندات المحاسبیة كلاد عدإیخ رتاوالنھائیةت لعملیاوث احدت قابین أوبق تطا. 22
میة.لیوارـتفالھا في دیخ تسجیارتووكذاھا بالمتعلقة 

الحسابات المستخدم لیل دمع والحسابات المسجلة النھائیةت لعملیاز اموربقاتط. 23
لمخزون.باالحسابات المتعلقة لتصنیف
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ة. قولى نقاط امستوعلى المنفذالداخلیةقابة لررات اختبااضح یوتي آلول الجدوا

المخزونات تسییرمصلحةى مستوعلى رات المنفذةختبااالقة ): ور05.03(قمول رجدلا
.الداخلیةقابة لراءات اجرإتطبیقل حو

الرقابة المنفذة حسب الرقمالبیان 
08إلى 01رقام من تضم األستالمالوااءلشرا

09و08األرقام تضم اإلنتاجیةلیة للعملیة وألاد امولف اصروتحویل 
13إلى 10من األرقام تضم لتامةالمنتجات اعلى ل صولحا

17إلى 14من األرقام تضم سسةمؤلن اماجھا خروإلتامة المنتجات اتوزیع
21إلى 18من األرقام تضم دي للمخزونلماد الجرا

23و 22األرقام تضم لعناصر المخزونالنھائیةت لعملیااكل

.الداخلیةقابة لررات اختباة ونتائج اقولنقاط اعلى د عتماالباالب الطاد عدن إمر: لمصدا

تیبم المستعملة لترقارألاتلكھي 23قملراغایةإلى 01م منقارألا: حظةمال
المنفذة.الرقابات

الداخلیةقابة لرنظام الالنھائي یملتقیالثاني: امطلبلا

ة و نقاط قولنقاط اعلى التعرفت و لعملیارات سیر اختبااء اجربإالمدقق یكتفيال 
ما م فعالیتھا، إنعدى فعالیتھا أو مدعلى الحكم النھائي أجلن مالداخلیةقابة لرنظام اللضعفا

نا یرأ( كما الداخلیةقابة لرو تنفیذ ایمتصمعم یدلة ت وأدمالوعلى معیحصل المدقق ما بمجرد 
، )الداخلیةقابة لرنظام اللضعفة و نقاط اقولنقاط اعلى ت و الحصول لعملیار سیر اختبافي ا
صل منفبشكلدة عاذلكیتم، والنھائیةبالعملیة تبطمرقیق دتھدف لكلقابة لراخطریمتقییتم

.النھائیةت لعملیاائر ن دواممصلحةكلداخلالنھائیةت لعملیان امنوع لكل
ة فمصفوام ستخدباالنھائیةبالعملیة تبطمرقیق دتھدف لكلقابة لراخطریمتقییتمو 

قابة.لراخطر
قابةلراخطرفةمصفوادعدلتحضیرإل: اأوالً 

، و قابةلراخطریر تقدعملیة خاللقابة لراخطرفة مصفون المدققین میدلعدم ایستخد
فعالیةى مدیمتقین ثم مو قابة لراخطریر تقدا في یدمفا مرأقابة لراخطرفة مصفوام ستخدایعد 
، الداخلیةقابة لرنظام افعالیة م عدأو 

قابة:لراخطرفة مصفوشكیلصل لتلتوفي التالیة ع الخطوات اتباإیتمو 
؛النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقتحدید أھداف -
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)؛ئیسیة لراقابة لرعناصر اللرقابة ( محددة لیبساتحدید أ-
نظام.لر في اصولقأوجھ اعلى التعرف-

لمالیةت ابالعملیاتبطةلمراالتدقیقأھداف تحدیدأ. 
تمیسالتي النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقولى في تحدید أھداف ألاالخطوةتتمثل 

یوضحھاالتي سئلة ن األماألھداف إلى مجموعة كلض تتعرحیثعلیھا، یر قدلتاتطبیق
اب و جوستنتائج االعلى وبناءا الداخلیةقابة لرن استبیا)، المتمثل في ا01: (قمرلحق المـ

تبالعملیاتبطمرھدف لكلقابةلراخطرى مستوعلى التعرفیمكن الداخلیةقابة لررات اختباا
.النھائیة

ئیسیة )لراقابة لرعناصر اللرقابة ( دة محدلیبساأیدتحدب. 
كلھم في تحقیق تساالتي قابة لرن اممحددة لیبسانیة في تحدید ألثاالخطوة اتتمثل 

تتبع خاللن لصلة مذات اقابة لرأنواع اعلى ف المدقق یتعر، و النھائیةبالعملیة تبطمرھدف 
اءات و األنشطة التي جرت و اإللسیاساامثلالداخلیةقابة لرفي نظام اصفیة لوالمعلومات ا

فصل یوجدل (ھل ثاالمـعلى سبیل و ،معھالتعامل ایتمالتي النھائیةلعملیة اقابة على لرافر تو
علیھا؟ و ھلقیع لتوایتممة ت في إدارة المخازن؟ و ھل المستندات المستخدجباالوبین ائممال

؟ .....الخ ).مرقمة مسبقاً المستندات 
كلخذأیا ورضرن یكوال فعاللسابقة اقابة لرالیبساأتطبیقد و جون ومكدلتأابعد

ثرن لھا أیكوأن قع یتوالتي قابة لرأنواع ایركز على المدقق أن على ، إنما یجب قابةلرأنواع ا
قابة رلالیببأساوھو ما یعرف، النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقكبیر في تحقیق أھداف 

ئیسیة.لرا
كافیا ن یكوئیسیة سلرالیبساھذه األعلى التعرفإلى أن ذلكفي سببلایرجع و 

.النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقأھداف لتحقیق 
ئیسیة لرر اصولقأوجھ اعلى التعرفج. 
بھا غیاأو ئمة المالقابة لرأنھا نقص في أنواع ار علىصولقاأو لضعفاف أوجھ تعر

م تحقیق عددي إلى یؤما ، النھائیةئماقوبالت لتحریفااد جووخطرن میزیداألمر الذيما تما
.النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقأھداف 

على باعتمادهالإجیدبشكلر صولقأوجھ اعلى ف یتعرالمدقق أن على لصعبن امو 
قابةلرالیبساأعلى ف یة بالتعرالبدفي ایتمحیث، الشركةألنشطة فعالةب میدانیةیلساأ

ام ستخدبانظام لنھا ایتضمالتي لم ساسیة ألاقابة لرالیبساأعلى التعرفثم فعالالموجودة 
الجوانب على ف للتعرالمعلومات فق یدئطاخرالنظري أو لوصفء أو استقصاالاقائمة ب لوسأ

ت لتحریفاوث احدل حتمادة ایادي إلى زیؤبما ئیسیة لراقابة لرلھا نقص في أنواع ایوجدالتي 
.بسببھا
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قابةلراخطرفة مصفوشكیل: تثانیاً 
اف دھأبتتعلق ر التي صولقو أوجھ ائیسیة لراقابة لرالیبساأعلى التعرفبمجرد

قابة لرالیبساأمعظمثرتؤحیث، قابةلراخطریر تقدیمكن النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیق
ن أوجھ میدلعداثرتؤیضا و أ،النھائیةت بالعملیاتبطمرقیق دتھدف ن مكثر في أئیسیة لرا
في التعقید، و یجعل ھذا النھائیةت بالعملیاتبطالمرقیق للتدر المختلفة في ھدف محدد صولقا

قابة.لراخطریر تقدعلى ة المدقق عدة لمسایدمفداة قابة كألراخطرفة مصفوعلى الحصول 
ت عملیامصلحةفي قابة لراخطرفة مصفوام ستخد) ا03.3(قمول رلجداضح یوو 

المخزونات).تسییرمصلحةت المخزون أو في عملیاالمخزون ( أو في دورة 
ي فالنھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أتحدید یتم، صفوفةالمـیمتصموعند 

إلى ضافة إلباف، فولصفي الصلة ذات ائیسیة لراقابة لرالیبساتحدید أمع ة عمدألرؤوس ا
ف. لصفوفي ایضا أوضعھایتمر الكبیرة صولقأوجھ اعلى التعرفیتمما عندذلك

في ئیسیة لراقابة لرالیبساھم أتساكیفإلظھارذلكبعدصفوفة ام المـستخدایتمو 
ھذه على ر صولقأوجھ اثرتؤكیف، و النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أتحقیق 

األھداف.
ما تتحقق نة عندخاكلة في قولایعنيالذيو ف "ق"رـحإدراج یتمشكللاخاللن مو 

،النھائیةبالعملیة تبطیري لذاالتدقیقلھدف جزئي أو ئیسیة ) كامل لراقابة لرالیبسا(أقابة لرا
ر. صولقأوجھ احدأثرأإظھاریتمما نة عندخاكلفي لضعفعني ایالذيو ف "ض"رـحو
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ت المخزون.عملیافي دورة قابة لراخطرفة مصفو): 06.03(قمول رلجدا

التدقیقھدف 

الداخلیةقابة لرا

د و جولوا
وثلحدا

العرض قةلدالالكتماا
و 

االفصاح

علىفقةالموابعداءلشراتطلباعلىقیعلتوایتم. 1
ت.یاشترللمالطلب

قق

) الطلبت وصوالاء (لشرامرأواقیع على لتوایتم. 2
اء.لشرت اطلبافقة على الموابعد

ق

ت المسجلة بمستندات استالم یاالمشتریمعیدیتم. 3
نسخة بالذلكق فاإرمع اء شرمروابألھا و خصمر

رة المورد.توفان منیة لثاا

ق

و لیة اد األوموللف صرمستندات على الشركةتعتمد. 4
اإلنتاجیة للعملیة لھا یتحوت إلثباى خرازم األلولا
.ترفالدبالھا تسجیو

قق

كلتسجیل وحدة اإلنتاج بمتابعة وئیسم ریقو. 5
ام ستخدبان لتامة للمخزن المنتجات امالمدخالت 

قة ورمثلم، لتاإلنتاج اتتعلق باسجالت ومستندات 
م إلى المخزن.لتااإلنتاج ایلتحو

قق

ئیسي لرالفلمـبات المسجلة ضافااإلتتبع یتم. 6
لعناصر النھائیةت لعملیاالكلون المستمر للمخز

ئیة.نھالائماقولإلى امیة لیوانمءابدالمخزون 

ققق

فلصرستالم ومستندات االتجمیع مستندات ایتم. 7
ت لھا.لكمیان التحقق موامیا یون لشحومستندات ا

قق

واالستھالك والمنتجات المشتریاتمیة یوحص. ف8
ت الیاجمـإلاصحة ن یا للتحقق موالمبیعات شھرلتامة ا

ئیة نھالائماقولت المخزون واقابطامع رنة مقااء جروإ
لتامة ن المشتریات واالستھالك والمنتجات املكل

والمبیعات.

قق
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ن شحالمبیعات المسجلة بمستندات یمعیدیتم. 09
نسخة بالذلكق فاإرمع زبائن مروابألھا و خصمر

لبیع.یر اتافون منیة لثاا

ق

لتصنیف ئمت ماللیل حسابادعلى الشركةتعتمد. 10
المتعلقة النھائیةت لعملیاعناصر المخزون وا

بالمخزون. 

قق

تیبترت الصنف في قابطاعلى الشركةتعتمد. 11
.الشركةعناصر المخزون بكلوتنظیم 

ق

وث حدقتاد المستندات المحاسبیة وعدإیتم. 12
قلیل. ن مبزعھا قووبعدأو النھائیةلعملیة ا

ق

لعناصر المخزون یة نقدلت افقالتدومعالجة ا. تسجیل 13
لصحیح.ایخ رلتافي ا

ق

المحاسبي بالتسجیل متقوال المحاسبیة الوظیفة. 14
ن.ییر الموردتافوتصل اء حتى لشرت العملیا

قق

فقة علىالمواقبلطلبات الزبائن قیع على لتوایتم. 15
ن.ئتمااال

ضض

مة دتقاعناصر المخزونات المـبعضشطبیتم. ال 16
.ماالحركة أو التي لحق بھا مشكل لبطیئةأو التالفة أو ا

ض

في التكالیفسبة نظام محاعلى الشركةتعتمد. ال 17
لعناصر لفعلیة ات فقالتدباالمرتبطة التكالیفمعالجة 

المخزون.

ضضض

سمقالمستندات المحاسبیة إلى بعضل ساإریتم. ال 18
.في وقتھاالمحاسبيلتسجیل اء اجرإلالمحاسبة 

ضض

متوسطمرتفعمتوسطمنخفضرقدـلماابة ـقلراخطر

تحلیل االختالالت.ولجدوقابةلراراتختباام نتائج استخدباالبطالادعدإنمر: لمصدا



NAFTAL GPL ORANشركةلدراسة المیدانیة  ال: لثالثالفــصل ا

74

؛ئیسیةلراقابة لرالیبساتمثل أ14إلى 1نقاط من لا-: حظةمال
؛ ئیسیةلرانقاط الضعف أو القصورتمثل 18إلى 15نقاط من لا-

؛النھائیةت بالعملیاتبطالمرالتدقیقیحقق ھدف قابة لرب اسلوق). أ
.النھائیةت بالعملیاتبطالمرالتدقیقیحقق ھدف ي اللذر اصولقض). وجھ ا

قابةلراخطرفة مصفونتائج : تفسیر ثالثاً 
یمكن ة قابلراخطرفة مصفوشكیلتن ماالنتھاء بعدنا إلیھا صلتونتائج التي لاخاللن م

كما یلي:الداخلیةقابة لراخطرفة مصفوتفسیر نتائج 
خطرى مستوإلیھا، أن صل المتوالداخلیةقابة لراخطرت یامستوخاللن منستنتج 

أو الشركةت حساباض تعروث أو حدقع یتویعني أن المدقق فھذاتفع مرن یكوي لذاقابة لرا
یة.ھرجوء أو تحریفات خطاإلى أالنھائیةمھا ئاقونود ببعض

ضتعرم عدالمدقق قع توفي سطمتوأو منخفضن یكوي لذاقابة لراخطرى مستوما أ
قیة امصدعلى ثرتؤیة ھرجوء أو تحریفات خطاإلى أسسة مؤللالنھائیةئماقولنود اببعض

الحسابات.
ة فمصفوخاللن مإلیھا صل لتوالتي ثم االداخلیةقابة لراخطرت یامستوإذن تمثل 

ت لتحریفاع اقون تمنع ولالداخلیةقابة لرن ابأت المدقق قعالتومقیاسا الداخلیةقابة لراخطر
عھا.قول وحات في لتحریفااتصحیح و كشفھا خاللن میتمن لو یة الجوھر

قابة لراخطرفة مصفوخاللن مالتي تحصلنا علیھا قابة لراخطرت یامستونستنتج أن 
یمكن كما، النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقم تحقیق أھداف عدسلبا على ثرتؤ، أنھا الداخلیة

.النھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقتحقیق أھداف با على إیجاثرتؤأن كذلكلھا 
قابة لرباالمرتبطة التدقیقن مخاطر مت یایر ھذه المستوما یلي تأثو سنفسر في 

. بیةو اإلیجالسلبیة ن الناحیتین امالنھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیقأھداف على الداخلیة
فة مصفوول جدخاللن محظنال:منخفضوث لحدد و اجولوھدف اخطرى مستوأ. 

د و الحدوث جولوھدف اعلى الداخلیةقابة لراخطرى مستوأن هأعالشكلة المـقابة لراخطر
ئیسیة.لرالضعفد أوجھ اعدئیسیة على لراقابة لرد أنواع اعدق تفوبسبب، منخفض

، الداخلیةقابة لرنظام افعالیة م عدعلى ثرتؤر التي صولقأوجھ ابعضأن ھناك ال إ
ن مخیصترعلى الحصولبعداء لشرت اعملیاكلتنفیذ على تعتمدال الشركةنجد أن حیث
شر ؤمالطلبصل ومثلل المستندات المحاسبیة المناسبة باستعماذلك، و لتمویناوظیفةف طر

ي لذج احتیااء أو االلشراطلبس ساأعلى ، و لتمویناوظیفةئیسو ریر ف المدطرن معلیھا 
.الطلبدة عایین إلى نقطة إعج المـحتیاالمخزون أو االما یصل یین المخزن عندممھ أقد
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ن ویالموردنموض لعراستالمباتقومال لتمویناوظیفةھذا الوجھ أن و نستنتج من
.قلسوادراسة ف لجنة طرنمجیدبشكلتھاسدرا

قیع ولتباالشركةم قیاد جولوفي ھدف اكذلكر التي تحصلنا علیھا صولقن بین أوجھ ام
لبضائع اج اخرن و إشحن یمكن لھ بولزأن احیثن، ئتمااالفقة على المواقبلالزبائنمرأواعلى 

فقة على الموایتموري أن لضرن امن كالكلذ، الزبائنمرأواقیع على لتوبمجرد االشركةن م
ن.بوللزجلألالبیع على المناسبة عند الطةلسیھ الدشخصف طرن ال من أوئتمااال

حصل ال تتالمحاسبیة الوظیفةأن قابة لراخطرفة مصفونتائج خاللن مكذلكنستنتج 
دجیبشكلالمحاسبي لتسجیل ت اثبالھا في إستعمااأجلن مالمستندات المحاسبیة بعضعلى 

.الشركةداخلالمحاسب ما یعرقل عمل وھو صحیح و
د كبیر بعدر صولقأوجھ اد جوم وعدبسبب: سطمتول كتماى ھدف االمستوب. 

ئیسیة.لراقابة لرالیبساأمع لمقارنة با
اصر لعنلفعلیة ت افقالتدابكلالمتعلقة یفمختلف المصارتتحمل الشركةنجد أن حیث

المواد تحویلیفرمصات و یالمشترلحقة باالمـیفاء و المصارلشرن ثمن امالمخزون، 
و لبیع ایفرمصاة وشرغیر المباعیة نالصایفة و المصارشرالمبالعاملة ایدلالخام والیة وألا
یمتقیللھا في استعمااأجلن مالتكالیفسبة محاسجالتتھا في بإثباتقومال الشركةن لك، یعزلتوا

ر أن ھذه السجالت باعتبالھا في تحلیل االنحرافات باستعمام لقیاالجید لعناصر المخزون و ا
ر. قدملما ھو لفعلي اداء ألتمثل ا

ر صولقن أوجھ امد كبیر عدضھ إلى لتعرنظرا تفع:مرقة لدھدف اخطرى مستوج. 
قبلالشركةف طرن مالزبائنمرأواقیع على لتوان بینھا نجدمقة لدھدف اعلى ثرتؤالتي 
یة نقدلن المبیعات اضمن لزبائت امستحقادي إلى إدراج یؤن، و ھذا ئتماالافقة على الموا

و بالتالي جلألیرة اقصن یولداجھة امویمكن لھا یة نقدلة یوتتمتع بسف سوو أنھا سسة مؤلل
.الزبائنارقدمانخفاض 

ي أو التالحركةلبطیئةأو التالفة أو امة دتقاعناصر المخزونات المـبعضشطبیتمال 
م قاألراعلى الحصول أجلن مص بھذه المخزونات، سجل خا، وتخصیص مامشكلھا بلحق 

ر لغیااقطعویفلتغلوالتعبئة اد اموولتامة الخام والمنتجات الیة ن المواد األولصحیحة ما
الحركة، لبطیئةأو التالفة أو امة دتقاد عناصر المخزونات المـستبعاابعدصحیح یمتقیوبالتالي 

الفترة المحاسبیة.نھایةون النھائي في للمخزالمحاسبیة الحقیقیة لقیمة اإعطاءو
نظام على تعتمدال الشركةأن قة لدھدف اسلبا على ثرتؤر التي صولقأوجھ ان بین م

صة خالعناصر المخزون، لفعلیة ت افقالتدباالمرتبطة التكالیففي معالجة التكالیفسبة محا
التكالیفن من مجموعة كیبة مترن عرة عبایین ھي معالحقیقیة لمخزون لقیمة وأن ا

یمتقیإلى صل لتواأجلن مالتكالیفسبة محاسجالتتھا في ثبایجب إلحقة المـیفوالمصار
لعناصر المخزون.صحیح 



NAFTAL GPL ORANشركةلدراسة المیدانیة  ال: لثالثالفــصل ا

76

إرسال بعض یتمال أنھ الداخلیةقابة لراخطرفة مصفوخاللن مكذلكنستنتج 
صل وتسجیل ل غفاإلى إالذي قد یؤدي األمر، في وقتھاالمستندات المحاسبیة من اجل التسجیل

لبیع.اء أو ابالشرالمتعلقة النھائیةتلعملیااىحدإبتسجیلم المحاسب قیام عدأو ستالمالا
ن مد كبیر عدد جوم وعدبسبب:سطمتوالعرض واإلفصاحھدف خطرى مستود. 

تجعل ضعفنقطة جدتوأنھ ال ، إالعرض واإلفصاحھدف سلبا على ثرتؤر التي صولقأوجھ ا
سبة محاسجالتعلى تعتمدال الشركةوھو أن سطمتوى مستوإلى یرتفع ى الخطر مستو

سلبا ؤثریما لعناصر المخزون، و ھو لفعلیة ت افقالتدباالمرتبطة التكالیففي معالجة التكالیف
لحقةالمـیفالمصارعلىبالتفصیلالتعرفمعدخاللنمالعرض واإلفصاحھدف على 

حالة في اإلنتاجتكلفة ن ضمم إدراجھا عداء و لشرن ثمن اعلھافصیمكن كیفو بالمنتوجات
.خروج المنتوجیدتسجیل ق

دارة و بین إلفي اتعمل التي لعاملة ایدلاتكالیف بین لتمییز أو امعرفة یمكننا كما ال 
ة، رشة وغیر المباشرالمبایفبین المصارلتمییز م اعدات اإلنتاجیة، وحدلوفي اتعمل التي تلك

یرة.تغالمـالتكالیفولثابتة االتكالیفو بین 
الداخلیةقابة لرنظام افعالیة م عدأو على فعالیة حكمل: ارابعاً 

ة فمصفونظام و استخدامھا في ئیسیة لللراقابة لرالیبساأتطبیقى مدن منا كدما تأبعد
قابة كما یلي: لراخطرت یامستوإلى صل لتوثم اقابة لراخطر

منخفض؛د جولوعند ھدف اقابة لراخطرى مستو-
؛ سطمتول كتماالعند ھدف اقابة لراخطرى مستو-
؛تفعمرقة لدعند ھدف اقابة لراخطرى مستو-
؛ سطمتواإلفصاح العرض و عند ھدف قابة لراخطرى مستو-

تحقیق على درا اقن یكول، یجب أن فعاالداخلیةقابة لرن نظام ایكوأن أجلن مو 
ن عفي الخطط ووضعھاالتي ثم سائل لوباوالتكالیفقلبأولھاجن أماألھداف التي وضع

ئلسالوة والمسطرالخطط امع تتنافى ال ھا ، أي أن األھداف بالخاصة الشركةت طانشاطریق 
وھي:الداخلیةقابة لرنظام اساسیة لألاف ادھألبانذكر ما یلي ة، وفي سخرالمـ

؛الشركةلموارد یدشلرل استعماالا-
؛سسةمؤللو المحاسبیة النھائیةالمعلوماتقیة امصدوصحة -
التنظیمیة؛لوائحھاو وخططھاالشركةت سیاسااحترام -
؛الشركة، و التي تخضع لھا بھات المعمول لتشریعاواانیینقولاحترام ا-
؛لسرقةس و االختالوالفلتانموموجداتھا الشركةل صوحمایة أ-
.الشركةداخلنشاط بكلتحقیق األھداف المتعلقة -

ھداف أوالداخلیةقابة لرھداف نظام اأنمكلبین طیةتباإرعالقةأن ھناك حظنال
اف دھألالشركةت المخزون، بحیث أن تحقیق عملیاورة لدالنھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیق
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نھائیةالت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف أتحقیق با على إیجایؤثرف سوالداخلیةقابة لرنظام ا
ت المخزون.عملیاورة لد

ت بالعملیاالمرتبطة التدقیقھداف ألكلالشركةأن تحقیق كذلكل قولیمكن اكما 
الداخلیةقابة لرھداف نظام اأتحقیق با على إیجایؤثرف سوت المخزون عملیاورة لدالنھائیة

.الشركةت المخزون بعملیاورة لد
ھداف أبتحقیق ھون مرالداخلیةقابة لرباھذه األھداف المتعلقة كلأن تحقیق حظو نال

).اإلفصاحالعرض و ، قةلدل، اكتماالد، اجولو( االنھائیةت بالعملیاالمرتبطة التدقیق

ال الداخلیةقابة لریعني أن افھذا، تفعمراألھداف هلھذقابة لراخطرى مستون فكلما كا
ل.فعانظام غیر لن افإوبالتالي لھا جن أمة الموضوعأھدافھاتحقق

الداخلیةقابة لریعني أن افھذا، منخفضاألھداف هلھذقابة لراخطرى مستون كاإذا ما أ
ل.فعاالداخلیةقابة لرن نظام ابأیمكن أن نقول ئذلھا، و عندجن أمة الموضوعأھدافھاتحقق

فة مصفوخاللن معلیھا صلتحالمـالداخلیةقابة لراخطرت یامستونظر إلى بالن لكو 
نظام كلن بأل قول، واكليبشكلالداخلیةقابة لرنظام افعالیة ى مدیمتقییمكننا قابة ال لراخطر

جزئي بشكلل، إنما یمكننا أن نقیمھ فعال أو غیر فعات المخزون عملیاورة لدالداخلیةقابة لرا
كما یلي:ھدف لكلقابة لراخطرى مستوحسب

یتمیز ھذا الجانب منالداخلیةقابة لر، إذا نظام امنخفضقابة لراخطرد جولوعند ھدف ا-
؛تفعةمربفعالیة 

یتمیز من ھذا الجانب الداخلیةقابة لر، إذا نظام اسطمتوقابة لراخطرل كتماالعند ھدف ا-
؛ سطةمتوبفعالیة 

یتمیز بفعالیة من ھذا الجانب الداخلیةقابة لر، إذا نظام اتفعمرقابة لراخطرقة لدعند ھدف ا-
منخفض ؛

ھذا من الداخلیةقابة لر، إذا نظام اسطمتوقابة لراخطرإلفصاح االعرض وعند ھدف -
.سطةمتویتمیز بفعالیة الجانب 



NAFTAL GPL ORANشركةلدراسة المیدانیة  ال: لثالثالفــصل ا

78

لفصلااتمة خ

د نظام فوجو، ت على المستوى الوطنياـلشركن أھم امNAFTAL GPL ORANر تعتب
الھا، و تحقیق األھداف مولھا وأصولحمایة أمیة ـحتورة ضرل لھا یعتبر فعاالداخلیةللرقابة 

لتي و اللشركة بالنسبة قابیة لردوات األاحدالخارجي أالتدقیقعتبر یكما ،طرفھان مة لمسطرا
. اتھئكفاى مدبتقییمھا و تحدید ذلكوفعالیتھا ورقابة لااتھد ھجون و لضماتستعملھ

المنھجیةالمراحلع بإتباذلكمھا و بتقیینا قموالتي للشركةورة المخزونات لدبالنسبة ما أ
نلتمعاطریق ن عورة لداءات اجرلألنظمة وإوصفن مو التي تطرقنا لھا في الجانب النظري 

ورة لدن فھم أنظمة التحقق ماكذلك، و التدفقئطاخرل ستعماواالشركةظفيمواب جوستیھا واف
ل تصاالة، أي اشرالمبایقة لطرل استعماورة و الدباء الخاصة ستقصااطریق ملئ قائمة ن ع

ورة.لداءات اجرفي إوالمتدخلینالمنفذینشر مع المبا

اط نقلد سرت ولعملیارات سیر اختبااء اجرإطریق نعورةللدالنھائي فإن التقییمن ثم مو 
اج أھم باستخرلناحت و التي سمـالداخلیةقابة لررات اختباتنفیذ ا، ولضعفة و نقاط اقولا
خطرفة مصفوشكیللتفي األخیر لتستعمر التي اصولقوأوجھ ائیسیة لراقابة لرالیبساأ
أنواعمعظمنا أن جدوحیث، الداخلیةقابة لراخطرت یامستونا ضح لتووالتي الداخلیةقابة لرا
.النھائیةتبالعملیاالمرتبطالتدقیقفيثرتؤرصولقا أوجھ اكذو ئیسیة لراقابةلرا

خاللنجزئي مبشكلالداخلیةقابة لرنظام ایمتقیفي قابة لراخطرفة مصفونا لحتسمـ
.للتدقیقالنھائیةتبالعملیامتعلقھدف لكلقابةلراخطرىمستو

لطبیعة مخزونھا وما قد یسببھ من مخاطر قد اً كما تجدر اإلشارة إلى أن الشركة نظر
من وترسل نسخة منھ إلى تنجم عنھ (انفجار، حریق) فإنھا تقوم بإعداد مخطط للحمایة واأل

ریة الحمایة المدنیة للمعاینة والموافقة علیھ والتأكد من تطبیقھ.یمد
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بیرة لوضع نظام لرقابة الداخلیة فعال كفیل بحمایة حقوقھا وموجوداتھا وحفاظا كإن الشركات تولي أھمیة 
سیر عملیاتھا وسالمة العملیات المحاسبیة والوثائق المالیة من حاالت األخطاء وضمان على بقائھا واستمرارھا

.القیام بمھامھوالغش والتزویر التي یمكن أن یكتشفھا المدقق الخارجي خالل 

الخارجي : مدى مساھمة التدقیق ةإشكالیالدراسة التي تعنى بھذه وعلى ضوء ما سبق ذكره ودراستھ في 
واإلجراءات التي یجب على المدقق تناولنا إطار عملیة التدقیقوتم،في تحدید مخاطر المتعلقة بإدارة التخزین

، ودور المدقق الخارجي في تقییم نظام الرقابة ھاتتبعجب التدقیق الواعملیات إتباعھا وكذا طبیعة ومدى عمق 
الداخلیة وإعطاء التوصیات الالزمة والخاصة بتحسین ھذا النظام.

وتظھر أھمیة التدقیق الخارجي في الشركات على السیر الحسن ألنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة والكفاءة 
التي یتم بھا التنفیذ الفعلي للمھام.

المتوصل إلیھاالنتائج 

من خالل ھذه الدراسة تم الوصول إلى النتائج التالیة: 

مھنة التدقیق الخارجي الذي یعتبر أحد األدوات الضروریة لقیام بیئة أعمال أكثر الذي تعرفھ إن التطور -
حظ تنافسیة حیث أكسبتھ احتیاجات األفراد وأصحاب المصالح ذات العالقة بالشركة مكانتھ المستقلة، والمال

أن ھناك عالقة طردیة بین استقاللیة المدقق الخارجي وجودة عملھ وبالتالي جودة المعلومات التي تعطي 
الوضعیة المالیة للشركة.

نتائج القوائم یانات وصحة األداء من جھة وعلى یكمن الھدف األساسي للرقابة الداخلیة في ضمان صحة الب-
حمایة الممتلكات من جھة أخرى.المحاسبیة وكذا المركز المالي إلى جانب 

الممارسة المھنیة لتدقیق الخارجي تحدد مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة، فكلما كان نظام الرقابة فعال أو -
قوي یقل احتمال تعرض الشركة ألخطار، وكلما كان نظام الرقابة غیر فعال أو ضعیف ارتفع احتمال 

تعرض الشركة ألخطار.
ال تھتم بتحلیل التكالیف (المباشرة و غیر المباشرة) التي تدخل في إنتاج المنتوج تتعرض ن الشركة عندما إ-

ألخطار غیر متوقعة.
عندما ال یكون ھناك ھیكل تنظیمي واضح ودلیل اإلجراءات للوظائف مكتوب ومسجل ینتج عنھ خلط في -

المسؤولیات وضعف السیر الحسن للوظائف داخل الشركة.

توصیات الدراسة

ھ من أجل تجسید الدور الفعال والحقیقي للتدقیق الخارجي بالشركات االقتصادیة في الجزائر البد من إن
التوصیات اآلتیة :األخذ بعین االعتبار 

اإلسراع إلى االلتزام بالمعاییر الدولیة للتدقیق المتعلقة بتدعیم استقاللیة المدقق الخارجي التي تؤدي إلى -
والغش بحقوق أصحاب المصالح.عملیات األخطاءمختلف كشف 

بوضع التطبیق الحسن لتقسیم المھام والمسؤولیات فرضللوصول إلى نظام رقابة داخلیة ذو فعالیة وكفاءة ی-
بطریقة جیدة وذلك قصد التقلیل من مخاطر الوقوع في األخطاء لذلك ھیكل تنظیمي ودلیل إجراءات مسجل 

تطبیق ھذه األخیرة.تحسنكان یجب على الشركة موضوع الدراسة أن 
وجوب إنشاء نظام مالئم لتوثیق وترتیب الوثائق على مستوى إدارة التخزین من أجل الحفاظ على -

المعلومات وتسھیل الوصول إلیھا.
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ضرورة وضع مخطط لمسار المعلومات لمختلف المصالح تسمح بالوصول إلى معالجة سریعة للمعلومات.-
الرقابة على مكاتب التدقیق للوقوف على مدى التزامھم بمبادئ ضرورة خلق أو تفعیل لجنة لإلشراف-

االستقاللیة واألمانة والسلوك المھني بما من شأنھ تعزیز المستوى الرفیع لمھنة التدقیق.

آفاق الدراسة

وھو ما یفتح المجال للمھتمین بموضوع وفي األخیر نقول بأن میدان التدقیق الخارجي عمیق ومتسع 
كلما تم ذكره في الدراسة یعتبر جي خاصة التعاقدي منھ الذي یشمل تدقیق وظیفة من الوظائف والتدقیق الخار

غیر كاف ویجب إتمامھ بإضافات في جوانب معینة ویجب تحدیثھ وتجدیده حسب التنظیمات والتشریعات 
القانونیة الحدیثة في ھذا المجال.
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