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

نكن نعلم وكان فضله علينا عظيما، فسبحانك ال نحصي الثناء عليك المذكرة وعلمنا ما لم 

وعلى آله  سيدنا محمد صلي ونسلم على صفوة أنبيائهأنت كما أثنيت على نفسك، ون

 وصحبه وأوليائه.

الذي قبل اإلشراف على هذا العمل عرفانا  الحاج عامر تاذاألس ىتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلأ

 بالجهود التي بذلها في سبيل انجاز هذه المذكرة.

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

 سواء بيده أو بلسانه أو بقلبه في إعداد هذه المذكرة.

 يبالتمن فحص محاسبي 2016ئنا وزميالتنا دفعة وال يفوتنا في األخير أن نتقدم إلى كافة زمال

 .لهم حياة موفقة بإذن اهلل

 
 
 



 

 

تقديرشكرو



 إهداء

 و لئـن شكرتـم ألزيــــدنكم "

 الحمد هلل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في هذا

 و لم نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل علينا أما بعد: 

 ي ثمرة عملي هذا إلى الشمعة التي أنارت دربي و فتحت لي أبواب العلم دأه

 إلى أعز إنسان في الوجود "أمي" أطال اهلل في عمرها. و المعرفة

 إلى من سعى جاهدا في رعايتي و تربيتي و تعليمي و توجيهي 

 إلى من كان رمز القوة و النقاء، إلى من كان قدوتي في التربية 

 و األخالق إلى "أبي" 

 إلى من شاركوني تفاصيل الحياة و أمضيت معهم أسعد األوقات 

 و سعادته  إلى دفء البيت

 " رمزي، ريان " إلى إخوتي األعـــزاء

 عبيد، عمار ليفربول. إلى جمـيع األصــدقاء خاصة: 

لى الصديقة " آمنة ياسمين "   وا 

 .ذكرهم قلبــي و لم يذكرهم قلمي  " إلـــــى من

 



 الملخص: 

دور المراجعة الداخلية في تحسين نظام الرقابة الداخلية إلى معرفة  خالل هذه الدراسة نهدف من
وكذلك المراجعة  ،المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية عنلمحة عامة  نقدمحاولنا أن للمخزون، حيث 

نظري لموضوع الباإلضافة إلى اإلطار ، الداخلية للمخزونات والرقابة على المخزون من الناحية النظرية
بسكرة وهذا  -القنطرة-مطاحن الزيبان  بمؤسسةالدراسة هناك اطار تطبيقي تمثل في إجراء دراسة ميدانية 

باالعتماد على   .المؤسسة ونظام رقابتها الداخليكل ما يتعلق بالمراجعة الداخلية للمخزونات في لمعرفة 
منهج دراسة حالة الذي يمكن من التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده من خالل الزيارات 
الميدانية للمؤسسة محل الدراسة، إضافة إلى المالحظة مع دراسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات 

ية للمخزون اخلفي نظام الرقابة الدقاط القوة اكتشاف نقاط الضعف ونومحاولة  .الفعليةوالمعطيات 
 . وللمشتريات وللمبيعات

 المراجعة الداخلية، المخزونات، نظام الرقابة الداخلية، الرقابة على المخزون،الكلمات المفتاحية: 

Summary:  

We aim through this study to discover the role of internal audit in 

improving the internal control system Of the inventories, where we tried to 

preview a general glance about internal audit, Internal control system inventory 

and inventory control theoretically, Adding to the theoretical study there is a 

practical side it represented in conducting a field study in the corporation of 

Ziben Mills El-Kantara Biskra seeking everything about internal audit of this 

corporation relying on case approach that allows to deepen and understand the 

different sides of the subject and revealing it's dimensions through field visits to 

the corporation, Additionally to the observations, interviews and analyzing 

different documents and actual data, trying to discover strength and weaknesses 

points in the internal control system, purchases and sales.  

Key words : stocks, Internal control system , inernal audit, inventory control. 
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 : مقدمةال

االقتصادية و ازدياد حجم املنشآت وانتشارها جغرافيا إىل حاجة اإلدارة العليا أدى التوسع الكبري يف األنشطة      

إىل املستويات املختلفة داخل املنشأة، مما أدى إىل احلاجة إىل توفري الرقابة إىل تفويض صالحياهتا ومسؤولياهتا 

املستويات اإلدارية املختلفة بواجباهتا وفقا للتعليمات املوضوعة، و هبذا ظهرت احلاجة إىل الكافية للتأكد من قيام 

 وجود نظام للرقابة الداخلية يهدف إىل مساعدة اإلدارة للقيام بوظائفها بكفاءة وفعالية.

 ما مها علي  اليوم، جاء إن ظهور املراجعة بشقيها املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية وتطورمها حىت وصلتا إىل     

حلياة البشرية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتوسع املؤسسات وتشعب وظائفها تبعا وتلبيتا للتطور املستمر 

 وزيادة درجة تعقيدها وتفرعاهتا وانفصال امللكية عن االدارة. 

كما تعترب املراجعة الداخلية وظيفة تقييم مستقلة نسبيا باملؤسسة، تعمل على فحص وتقييم االنشطة داخل       

املؤسسة، وذلك بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخراج مدى تطبيقها لإلجراءات املوضوعة من طرفها واليت ميكن 

األصول داخل أي ول املؤسسة، وأبرز عنصر من عناصر هلا أن متس باستقرارها، وكذلك دوره املهم يف محاية أص

 هو املخزون السلعي.  –خاصة التجارية  -املؤسسة 

الكثري من االهتمام لدى العديد من  –ايل يعترب أهم عناصر األصول يف املؤسسة  -يلقى املخزون السلعي      

كذلك املسامهني واملستثمرين واملؤسسات مسؤويل االدارة واطراف الرقابة الداخلية و اخلارجية، هو عنصر مهم  

عناصر األصول واخلصوم األخرى تلقى هي كذلك املنافسة واليت تعمل يف نفس النشاط، وبالرغم من أن مجيع 

االهتمام نفس  يف العملية الرقابية إال أن املخزونات تعد أهم تلك العناصر ملا هلا من تأثري مباشر على األداء املايل 

يل للمؤسسة، كما أهنا متثل أحد االستخدامات األساسية ألموال املشروع خاصة املؤسسات الصناعية واملركز املا

 والتجارية. 
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هتمام هبا والرتكيز على مراقبة حركة املخزونات ألمهية املخزونات يف أي مؤسسة اقتصادية ازداد اإلونظرا      

للمخازن غلى غاية خروجها سواء إىل الورشات هذا داخل املؤسسة بداية من عملية التموين والشراء ودخوهلا 

بالنسبة للمواد األولية واملواد واللوازم ويكون خاصة يف املؤسسات الصناعية، أو بالنسبة للبضائع أو املنتجات اليت 

 توج  للتوزيع. 

 اإلشكالية:

 ما سبق فقد حاولنا صياغة اإلشكالية الرئيسية ملوضوعنا كما يلي:على وبناءا 

 نظام الرقابة الداخلية للمخزون يف مؤسسة؟ حتسنيما هو دور املراجعة الداخلية يف 

 األسئلة الفرعية:

 وهذا ما يقودنا إىل طرح األسئلة الفرعية التالية: 

 ما هي املراجعة الداخلية ؟ وما هي إجراءاهتا ؟  -1

 فيما يتمثل نظام الرقابة الداخلية للمخزون ؟  -2

 ما هي املخزونات ؟  -3

 كيف تساهم املراجعة الداخلية يف حتسني نظام الرقابة الداخلية للمخزون ؟   -4

 الفرضيات: 

 املراجعة الداخلية وظيفة مستقلة داخل املؤسسة. -

يقصد بنظام الرقابة الداخلية للمخزون جمموعة من الوسائل واالجراءات املتبعة داخل املؤسسة هبدف  -

 احملافظة على املخزونات 
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هي عنصر من جمموعة األصول داخل املؤسسة وهي تتمثل يف البضائع واملنتجات واملواد  املخزونات -

 األولية، وهي تعترب من أهم األصول يف املؤسسة.

 للمراجعة الداخلية دور كبري يف تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزون. -

 أهمية البحث:

تكمن أمهية الدراسة يف أن املراجعة الداخلية تعترب أهم وسيلة أو أداة إدارية فعالة إذ مت استغالهلا   

بالشكل الذي حيقق أهداف ومصلحة املؤسسة، حبيث أن  يعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية واكتشاف 

هد كبري ورقابة فعالة فذلك فرض نواقص  وعيوب  ويعمل على تصحيحها، ومبا أن مراقبة املخزون حتتاج إىل ج

على املراجع الداخلي الرتكيز أكثر على هذا اجلانب، وميكن القول بأننا ومن خالل هذه الدراسة سنستطيع 

  احلكم على أداء املراجع الداخلي من خالل مقارنة عمل  امليداين مع اجلانب النظري.  

 أهداف البحث:

  هناك عدة أهداف هلذا البحث تتمثل يف :

 االطالع أكثر على املراجعة وكيفية تقييم املؤسسة يف جانب املخزونات.  -

 الوقوف على أهم املراحل اليت مير عليها املراجع أثناء قيام  بتدقيق املخزونات للوصول إىل أفضل النتائج.  -

ها واليت معرفة أهم النقاط اليت جيب على املراجع الداخلي الوقوف عندها نظرا ألمهيتها وصعوبة مراقبت -

 تتعلق جبانب املخزونات. 

 

 



 المقدمة
 

 د
 

 أسباب اختيار الموضوع:

  حماولةةة إبةةراز مسةةامهة املراجعةةة الداخليةةة يف كشةةف االعرافةةات، التالعبةةات وأعمةةال الغةةى والتزويةةر علةةى املسةةتوى
 الداخلي للمؤسسة.

 إبراز أمهية تقييم نظام الرقابة الداخلية ومسامهتها يف إنارة طريق املراجع الداخلي من أجل اإلدالء برأي . حماولة 
 . اخللفية السابقة للموضوع ألن  يف إطار ختصصنا و إملامنا مبعلومات أساسية عن 
 لباحثني إلجياد أفضةل الطةر  االهتمام املتزايد باملراجعة الداخلية خاصة يف جانب املخزونات من قبل املهنيني وا

 والسبل لتطبيق مراجعة داخلية فعالة.
  التعرف على كيفية إجراء املراجعة الداخلية للمخزونات يف املؤسسة اجلزائرية، ومن  حماولة ربط اجلانب النظري

 باجلانب التطبيقي.

 حدود الدراسة :

 :القنطرةة بسكرة. –الزيبان اجريت الدراسة امليدانية يف بشركة مطاحن  الحدود المكانية 

 :وهو الوقت اخلاص بإجراء املراجعة 2016متتد دراسة املوضوع خالل شهر ماي  الحدود الزمانية ،
 الداخلية للمخزونات بالشركة.

 :المنهج المتبع

الوصفي  ملنهجالإلجابة عن التساؤالت املطروحة و اختبار صحة الفرضيات، فإننا سنعتمد على    
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 السابقة: الدراسات

التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية دراسة حالة عبد السالم عبد اهلل سعيد ابو سرعة ،  -1

محاسبون وقانونيون و إدارة المراجعة  –مجني و حازم حسن و شركائه  KPMGالتكامل بين شركة 
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، مذكرة ماجستري يف العلوم  الداخلية في بنك اليمن و الكويت للتجارة و االستثمار في الجمهورية اليمنية

 .2009/2010، اجلزائر، 3حماسبة و تدقيق ، جامعة اجلزائر التجارية فرع 

تناولت هذه الدراسة امهية الدور اإلجيايب الذي يلعب  التكامل ما بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية      

سن على مستوى ممارسي الوظيفتان )املراجع اخلارجي و الداخلي ( يف  مساعدهتا على إجناز اعماهلا على أح

ات وج ، و بالتايل تقدمي نتائج أعمال مراجعتهما جبودة عالية، مبا ختدم فئات عديدة لتمكينهم من اختاذ القرار 

 على مستوى املؤسسة يف مساعدهتا على جناحها و التحقيق األمثل ألهدافها .و   ،املناسبة  ويف الوقت املناسب

 وقد توصلت هذه الدراسة اىل عدة نتائج منها :     

 أن املراجعة الداخلية و اخلارجية وظيفتان هامتان ال غىن للمؤسسة عنهما . -

 تتبع كل من املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية منهجيات علمية منتظمة . -

 منع االزدواجية و تكرار العمل بني الطرفني و بالتايل ختفيض كل منهما لنطا  و اجراءات  مراجعت . -

 نظام الرقابة الداخلية للمخزون .تقوية و تعزيز  -

بسكرة  –القنطرة  –المراجعة الداخلية للمخزونات و دراسة حالة شركة مطاحن الزيبان حسن روينة،   -2

، مذكرة ماسرت يف العلوم املالية و احملاسبية ختصص فحص حماسيب ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة 

2014/2015. 

حملة عامة حول املراجعة الداخلية و نظام الرقابة الداخلية و كذلك املراجعة  من خالل هذه الدراسات مت تقدمي     

الداخلية للمخزونات و الرقابة على املخزون  من الناحية النظرية و من خالل هذه الدراسة مت االملام بكل ما يتعلق 

 باملرجتعة الداخلية للمخزونات يف الشركة.



 المقدمة
 

 و
 

 ىل جمموعة من النتائج : و من خالل هذه الدراسات مت التوصل ا  

املراجعة اداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم و التقييم خلدمة اهداف االدارة يف جمال الرقابة  -

 الداخلية .

استقاللية مصلحة الراجعة الداخلية عن باقي املصاحل و هذا واضح من خالل اهليكل التنظيمي  -

 للمؤسسة.

 عة الداخلية مع االدارة العامة .وجود االتصال املباشر ملصلحة املراج -

 توفر مصلحة املراجعة الداخلية غلى عامل واحد هو املسؤول عنها و ال يوجد اي مساعدين ل  . -

 غياب املراجع الداخلي اثناء القيام باجلرد الشهري للمخزونات . -

رة ماسرت يف العلوم ، مذكالمراجعة الداخلية في تحسين االداء المالي في مؤسسة اقتصاديةملياء حساين،  -3

 . 2014/2015املالية و احملاسبية، ختصص فحص حماسيب، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  

من خالل هذه الدراسة مت عرض ملفهوم املراجعة الداخلية و بيان انواعها و امهيتها و اهدافها و اخلطوات      

مسامهة و تأثري املراجعة الداخلية على االداء املايل و املتبعة للقيام هبا و مت التعرض يف هذه الدراسة اىل ابراز مدى 

تبني لنا ان  هناك تأثري  إجيايب للمواجهة الداخلية يف وحدة الفندقة "الزيبان" و هذا التأثري على األداء املايل بشكل 

 خاص و من خالل هذه الدراسة مت التوصل اىل النتائج التالية:

وم هبا شخص حيادي من داخل املؤسسة ، هتدف اىل حتقيق اهداف املراجعة الداخلية عملية مستقلة يق -

 املؤسسة.

 تقوم املراجعة الداخلية باإلملام بكل املعلمات املالية و احملاسبية للمؤسسة االقتصادية. -



 المقدمة
 

 ز
 

 مؤشرات ووسائل املراجعة الداخلية ميكن استخدامها يف تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية. -

 ايل للمؤسسة يعتمد على تطبيق اقرتاحات و توصيات املراجع الداخلي.حتسني األداء امل -

 

 



    
 :الفصل األول    

اإلطار المفاهيمي 
 للمراجعة الداخلية
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  تمهيد:

ن من تغريات يف خمتلف القطاعات واجملاالت سواء االقتصادية ا يعرفه حميط املؤسسة يف الوقت الراهمإن 
حيث تعد ميدانا واسعا ، املؤسسة من بينها وظيفة املراجعةاليت بدورها تؤثر على وظائف واالجتماعية  أو السياسية و 

ؤسسات وكثرة املعلومات املنجزة واألخطاء نشاطاهتا وضخامة حجم املعرفت تطورات كبرية نظرا لتعقد ، و متشعبا
 .ت احملتملة أو التالعبات الواردةاإلحنرافاو 

تطورت نظرا لزيادة احلاجة للخدمات اليت تقدمها حيث أهنا هتدف إىل التحقق لقد ظهرت املراجعة الداخلية و و 
القواعد املوضوعية لتسيري تزام العاملني بتطبيق السياسات و مدى الو  ؤسسةالتمثيلية للماإلدارية و ة البيانات املالية و من صح

 .تلكات من أي غش أو تالعب قد حيدثمحاية املمنشاطاهتا من أجل تفادي األخطاء و 

 : تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث لتناول ما سبق متو 

 : ماهية املراجعة املبحث األول

 ة : ماهية املراجعة الداخلياملبحث الثاين

 : اإلجراءات لعملية للمراجعة الداخلية املبحث الثالث

 املبحث الرابع: املراجعة الداخلية للمخزونات
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  : ماهية المراجعةالمبحث األول

أنشطتها إىل تعقد تعدد لذي أدى إىل توسع حجم املؤسسات و يعترب التطور الذي شهده النشاط االقتصادي ا
، حيث تتمتع مراجعة احلسابات جبانب نظري وفري يسمح بامكانية الرقابة على املخزونخاصة من حيث عمل اإلدارة 

املعايري اليت تقوم عليها بغية و من خالل االعتماد علي الفروض اليت تطرأ علي البيئة االقتصادية، و العمل يف ظل التغريات 
 العمل علي حتقيقها .ومن مث حتديد األهداف و  تدعيم العمل امليداين

 : نشأة و مفهوم المراجعة مطلب األولال

 نشأة المراجعة  – 1

إن املتتبع ألثر املراجعة عرب التاريخ يدرك بأن هذه األخرية جاءت نتيجة احلاجة املاسة إليها بغية بسط الرقابة من 
حتفا  اإلومات الذي يقومون بعملية التحصيل، الدفع و طرف رؤساء القبائل أو اجلماعات أو أصحاب املال و احلك

 1باملواد يف املخزونات نيابة عنهم

و  AUDIREمشتق من الكلمة الالتينية  AUDITجتدر اإلشارة إىل مصطلح التدقيق مبعناه اللفظي و 
الرومان كانوا إىل أن قدماء املصريني و اإلغريق، و ، كما يشري التاريخ ن احلسابات كانت تتلي علي املدققمعناه يستمع أل

يها ، حيث كانت تعقد جلسة استماع عامة يتم فقومون مبراجعتها للتأكد من صحتهاالنقدية مث ييسجلون العمليات 
التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية،  ، حيث أن عمليةسة يقدم املراجعيني تقاريرهمبعد اجللقراءة احلسابات بصوت مرتفع و 
 2.لطريقة املزدوجةسابات علي أساس ااملراجعة بعد تنظيم احلمث حتسنت عملية التسجيل و 

من جهة أخرى كانت نتيجة البحث انت رهينة األهداف منها من جهة و إن التطورات املتالحقة للمراجعة ك
عرفتها حركة التجارة العاملية  املستمر لتطوير هذه األخرية من جانب النظري بغية جعلها تتماشي و التغريات الكبرية اليت

 3.ؤسسة اإلقتصادية علي وجه اصخصو شهدهتا امل اليتواإلقتصاد العاملي بشكل عام، و 

                                                           
، ديدددوان املطبوعددات اجلامعيدددة ، اليطبيقيةةة المراجعةةةة و اليةةدليس الح ةةةاطار ا اظطةةار الماةةةر  و الممار ةةة حممددد التهددامي طدددواهر ، مسددعودي صددديقي ،  - 1

 .  6،    2003اجلزائر، 
، دار الصددفاء للنشددر و التو،يددع ، عمددان ، المةةدخل ىلةةت اليةةدليس و اليأحيةةد الحةةد ث ا اظطةةار الةةدولي   لتلةةة و نيةةا   اليةةدليس   أمحددد حلمددي ،عددة ،  - 2

2009    ،24 . 
 . 7ابق ،   حممد التهامي طوهر ، مسعود صديقي ، مرجع س - 3
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 .ملراحل التارخيية لتطور املراجعةجدول منيز فيه بني خمتلف ا

 : اليطور اليار خي للمراجعة  1 – 1الجدول رلم 

 لهداف المراجعة المراجع األمر طالمراجعة المدة
قبل املسيح إىل  2000من 

 ميالدي  1700
امللك ، امرباطور ، الكنيسة ، 

 احلكومة 
معاقبة السارق علي اختالس األموال ،  رجل الدين ، كاتب 

 محاية األموال 
احلكومة احملاكم التجارية و  م  1850م إىل  1700من 

 املسامهني 
منع الغش ، و معاقبة فاعليه ، محاية  احملاسب 

 األموال .
شخص مهين يف حماسبة أو  امهني احلكومة و املس  1900م إىل  1850من 

 قانوين 
جتنب الغش و تأكيد مصداقية امليزانية 

. 
شخص مهين يف املراجعة و  احلكومة و املسامهني   1940م إىل  1900

 احملاسب 
جتنب الغش و األخطاء ، الشهادة على 

 مصداقية 
شخص مهين يف املراجعة و  املسامهني احلكومة و البنوك ، و   1970إىل  1940من 

 احملاسب 
الشهادة علي صدق و سالمة انتظام 

 القوائم املالية التارخيية 
احلكومة هيئات أخرى و   1990إىل  1970

 املسامهني 
شخص مهين يف املراجعة و 

 احملاسب و االستثمار 
الشهادة على نوعية نظام الرقابة 

الداخلية و احرتام املعايري احملاسبة و 
  املراجعة .معايري

احلكومة هيئات أخرى و   1990ابتداءا من 
 املسامهني 

شخص مهين يف املراجعة و 
 احملاسب و االستثمار 

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحسابات و نوعية نظام الرقابة 

الداخلية يف ظل احرتام املعايري ضد 
 الغش العاملي .

 

، المراجعة و تدليس الح اطار ا اإلطار المار  و الممار ة اليطبيقية  ،  يهر ااملصدر : حممد التهامي ، مسعود طو 
 .8-7،  2003، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية
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 مفهوم المراجعة : – 2

 هناك جمموعة من التعاريف للمراجعة نذكر أمهها : 

وعية بصورة موضاجعة بأهنا : إجراءات منظمة ألجل، احلصول وتقييم، و عرف أحتاد احملاسبون األمريكيون املر 
ار معيرجة العالقة بني هذه اإلقرارات ومقياس و األحداث لتحديد داألدلة املتعلقة باإلقرارات، األرصدة اإلقتصادية و 

 1.ايصال النتائج إىل املستفيدين

للجمع  Systematic Processاملراجعة مبعناها املهين فقد مت تعريفها بأهنا عبارة عن عملية منهجية منظمة 
حتديد مدى أكيدات مرتبطة بنتائج التصرفات واألحداث االقتصادية و تعي لألدلة إثبات اصخاصة مبزاعم و املوضو التقييم و 

 2 .دمي التقارير املعنيني باملراجعةتوصيل النتائج ملستخو تطابقها مع املعايري املقررة و متاشي تلك املزاعم 

الدفاتر اصخاصة باملشروع بيانات واملستندات واحلسابات و ا فحص أنظمة الرقابة الداخلية واليقصد باملراجعة على أهن
حتت التدقيق فحصا انتقاديا منظما بقصد اصخروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لذلك 

 3.ه من ربح أو خسارة عن تلك الفرتةمدى تصويرها لنتائج أعمالو  املشروع يف هناية فرتة ،منية معلومة ،

: املراجعة هي  1973حيث عرفت جلنة املفاهيم األساسية للمراجعة املنبثقة عن ،عية احملاسبة األمريكية عام 
واألحداث االقتصادية بنتائج األنشطة اليت تتعلق عملية نظامية ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي و 

 . 4تبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة ائج واملعايري املقررة و وذلك لتحديد مدى التطابق والتوافق بني هذه النت

 

 

 

 
                                                           

 . 21 – 20،   2004، دار وائل للنشر، عمان، مدخل ىلت اليدليس من الماحية المار ة و العمليةهادي التميمي،   - 1
 .3،   2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعار مخيلفة ألغراض مخيلفةأمني السيد لطفي،  - 2
 .13،   2001، دار وائل للطباعة و النشر، االردن،   الماحية المار ة و العلميةعلم تدليس الح اطارخالد أمني عبد اهلل،   - 3
، 2006، املكتدب اجلدامعي احلدديث، االسدكندرية، مصدر، ترا ة ميقدمة فةي المحا ةبة و المراجعةة كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا،   - 4

  156. 
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 من خالل التعاريف السابقة نستخلص :و 

التحقق  من صحتها و السجالت احملاسبية للتأكد فؤ يتم من خالهلا فحص البيانات و املراجعة يقوم هبا شخص مهين ك
فين حمايد حول نتائج املراجعة وتقدميها لألطراف  تقريركذلك من مدى صالحية القوائم املالية اصختامية هبدف اصدار 

 .املعينة

 : معا ير و لنواع المراجعة المطلب الثاني

 1:هي حمدد كمايليموعات رئيسية ملعايري املراجعة و هناك ثالث جم معا ير المراجعة : – 1

معايري ملقابلة معايري العمل امليداين و توصف هذه اجملموعة بأهنا عامة لكوهنا تعد و  :المعا ير الشخصية ا العامة  -1-1
كون هذه اجملموعة تت، و الصفات الشخصية للمراجع اصخارجي ، كما أهنا توصف بأهنا شخصية ألهنا حتتوي عليريالتقر 

 : من ثالث معايري

تتوافر وا على مستوى مالئم من التدريب و أشخاصا حصلشخص أو بواسطة جيب أن يتم أداء املراجعة  المعيار األول:
 :ينقسم هذا املعيار إىلمراجعني و لديهم املهارة الفنية املالئمة للعمل كمراجع أو ك

 .التأهيل العلمي أو الدراسي

 .لتأهيل العلمي أو اصخربة املهنيةا

اء جداول تتضمن جدول احلاسبني أو لبات األداء املهين من خالل إنشطمتط بني التأهيل العلمي والعملي و الرب 
 .ل مساعدي احملاسبني أو املراجعنيجدو وجدول احملاسبني واملراجعني و  املراجعني حتت التمرين

يتضمن ل االستقالل يف االجتاه الذهين و جيب أن تتوافر يف املراجع أو املراجعني خالل كافة مراحل العم :المعيار الثاني
 .إعداد التقريرالتحقق )الفحص( و هي اعداد برنامج املراجعة و  هذا املعيار أبعاد ثالثه

 اعداد التقرير .ية املعتادة عند أداء املراجعة و جيب ممارسة العنا :المعيار الثالث

                                                           
 .  156املرجع السابق،    - 1
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و ترتبط هذه املعايري خبطوات عمية املراجعة و اإلجراءات الفنية ، كما ترب، لنا هذه  :عا ير العمل الميدانيم -1-2
ضمن هذه اجملموعة ثالث معايري تتمن مث حتديد حجم اإلختبارات و و  ،ة وتقييم نظام الرقابة الداخليةاملعايري أمهية دراس

 :هي

يرتكز املساعدين واالشراف عليهم على حنو مالئم، و لى ختصيص املهام عجيب أن يتم ختطيط العمل و  :المعيار الراطع
تنفيذ توقيت ، و ، وتوقيت القيام باملراجعةهذا املعيار عموما على عنصر الوقت من حيث توقيت تعيني املراجع اصخارجي

 .إجراءات املراجعة

مدى توقيف و و  وحتديد طبيعة ختطيط املراجعةإىل فهم كاف للرقابة الداخلية و  جيب التوصل :المعيار الخامس
خالل جتميع املعلومات من  بارات اليت جيب القيام البها ، وميكن للمراجع دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية مناالخت

 املنشأة بالوسائل التالية : 

 الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية 
 . استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية 
  استقصاء عن نظام الرقابة الداخلية .اعداد قوائم 

القوة يف نظام الرقابة الداخلية، ورقة عمل تتضمن نقاط الضعف و  بإعدادوبعد الدراسة السابقة يقوم املراجع 
ات التدقيق أو يرتتب على الدراسة السابقة إما توسيع أو تطبيق اجراءملقرتحة للمنشأة حمل املراجعة، و التوصيات او 

 . الداخليني دققنياالعتماد على امل

ارسال املصادقات حىت األدلة الكافية من خالل الفحص واملالحظة واالستفسار و  جيب احلصول على :المعيار ال اتس
 .أي للبيانات احلالية كل املراجعةيتوفر أساس مناسب للتوصل إىل ر 

جع وتتمثل يف أربعة ترتبط هذه املعايري بكيفية اعداد التقرير النهائي للمرا :المراجع  معا ير اليقر ر اتقر ر  -1-3
 :هيمعايري و 

ميكن املتعارف عليها و إذا كانت البيانات احلالية تتفق مع مبادئ احملاسبة  جيب أن حيدد التقرير ما :المعيار ال اطع
     :   إىل اجملموعات التالية ار السابعتبويب مبادئ احملاسبة املتعارف عليها من وجهة نظر املعي
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مبدأ : مبدأ احليطة، ومبدأ الثبات، ومبدأ الشمول، و ميكن إ،ال هذه املبادئ يفاملبادئ العامة و  :جموعة األولتالم
 .االمهية النسبية، ومبدأ اإلفصاح

كما ميكن إضافة مبدأ أخر جديد يتعلق بأمن املعلومة احملاسبية نتيجة القيام بالعديد الشركات بتطبيق أعمال احملاسبية من 
اليت نتجت عن استخدام أو األعمال االلكرتونية و   E – commerceخالل ما يسمي بالتجارة االلكرتونية 

 تكنولوجيا املعلومات .

ومبدأ التكلفة يف  ،ذه املبادئ يف مبدأ حتقق االيرادميكن إ،ال ه، و لعلمية املرتبطة بالربحادئ ااملب :المجموعة الثانية
 .قياس النفقة، ومبدأ مقابلة االيرادات بالنفقات

قصا ميكن إ،ال هذه املبادئ يف مبدأ التكلفة التارخيية ناعلمية املرتبطة باملركز احلايل و املبادئ ال :المجموعة الثالثة
 .القيمة املنتظر حتقيقها مستقبال مبدأاالستهالك، و 

ة احلالية جيب أن يذكر التقرير حاالت عدم الثبات يف تطبيق مبادئ احملاسبة املتعارف عليها بني الفرت  :المعيار الثامن
 .االفرتة السابقة عليهو 

 .الشفافية بالقوائم املالية كافيايف تقرير املراجعة بعد اإلفصاح و ما مل يذكر عكس ذلك  :المعيار اليا ع

ر جيب أن حيتوي التقرير على تعبري املراجع عن رأيه يف القوائم املالية ككل أو على رأيه عن بعض العناص :المعيار العاشر
د يف ، و عندما ال ميكن التعبري عن الرأي يف القوائم املالية املرفقة بالتقرير جيب أن حيداليت أثرت على عدم إبداء الرأي

رأي املراجع إىل بناء على ذلك املعيار ميكن تقييم ع إشارة إىل طبيعة عمل املراجع ودرجة مسؤوليته، و التقرير على حنو قاط
 :األنواع التالية

 .رأي بدون حتفظ )مع وجود مالحظات( :الموع األول

 .رأي بتحفظ الموع الثاني:

 .رأي بامتناع الموع الثالث:

 .رأي معاكس، خمالف الموع الراطع:
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املقاييس اليت جيب أن يلتزم بتطبيقها املراجع عند ل جمموعاهتا الثالث يف الضوابط و عموما متثل املعايري السابقة يف ظو 
 .اعتبارها املعايري املقبولة عامامباشرته ملهنته ب

 :لنواع المراجعة – 2

زاوية اليت ينظر إليها من اإلختالف يكمن يف البالرغم من تعدد أنواع املراجعة فهي تلتقي يف األهداف لكن 
 : ميكن توضيح تلك األنواع فيما يلي، حيث ختتلف أنواع املراجعة حسب املعايري املستخدمة من حيث خالهلا

 1من حيث اظلزام: - 2-1

 :ن حيث االلزام إىل نوعنيتقسم املراجعة م

مراجع  ، حيث يلزم املشرع بضرورة تدويننون القيام هباالقاهي املراجعة اليت حيتم و  :المراجعة اظلزامية -2-1-1
خالف من مث برتتيب على عدم القيام بتلك املراجعة وقوع املماد القوائم املالية اصختامية له، و اعتخارجية ملراجعة حساباته و 
 .حتت طائلة العقوبات املقررة

 ةاملنشأ، ففي ون الزام قانوين حيتم القيام هباليت تتم دو هي املراجعة ا :مراجعة اظخييار ة اغير الزامية ال -2-1-2
اعتماد قوائمه ارجي يف مراجعة حسابات املشروع و ، قد يتم االستعانة خبدمات املراجع اصخالفردية و شركات األشخا 

ات املعلوماملالية اصختامية نتيجة للفائدة اليت حتقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة 
ت االنفصال، خاصة يف حاالتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و اليت تاحملاسبية عن نتائج األعمال واملركز املايل، و 

دقة البيانات يف حالة املنشأ الفردية نالحظ أن وجود املراجع اصخارجي يعطي الثقة للمالك يف وإنضمام شريك جديد، و 
 .خاصة ملصلحة الضرائبإىل اجلهات اصخارجية و  اليت تقدمتلك املستخرجة من دفاتر، و 

 :من حيث نطاق المراجعة - 2-2

 : ملراجعة من حيث النطاق إىل نوعنيتنقسم ا

، اسبيةمراجعة ،يع العمليات اليت متت يف املنشأة خالل الفرتة احملوهي اليت تتضمن فحص و  :مراجعة حاملة -2-2-1
 :النواحي التاليةللعناصر و شامل  تدقيقمبعىن أن تكون مراجعة و 

                                                           
 . 42ح الصحن و آخرون ، مرجع سابق ،   عبد الفتا  - 1
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 الكبرية على حد سواءة الصغرية و ،يع العمليات املالي. 
  اليومية على اختالف أنواعها،يع القيود الدفرتية املسجلة يف دفاتر.  
 فاتر األستاذ على اختالف أنواعها،يع احلسابات اليت تتضمنها د. 
 احملاسبية اليت متت خالل الفرتة ،يع التسويات. 
 الدفاترق وامللفات والسجالت و األورااملستندات و  ،يع. 

ويلجأ املراجع اصخارجي إىل اتباع أسلوب املراجعة الكاملة يف الغالب عندما تكون نتيجة تقييمه لنظام الرقابة غري 
 1ج عمله.اجعة الكاملة لتنفيذ برناممرضية مما جيعله غري مطمئن متاما لقوة هذا النظام فيضطر إىل استخدام أسلوب املر 

، أو هو مبثابة ملراجع على بعض العمليات املعينةهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل او  :المراجعة الجز ية  -2-2-2
اليت  حتدد اجلهةفحص املراجع بأي صورة من الصور و ذلك النوع من املراجعة الذي توضع فيه بعض القيود على نطاق 

 2تعني املراجع تلك العمليات.

  3حيث مدى الفحص. من -2-3

 : الذي يقوم به املراجع إىل نوعني ميكن تقييم املراجعة من ،واية الفحص

ل اليت األعمامل عملية املراجعة كافة القيود والدفاتر واملستندات و : املقصود به أن تشالمراجعة الشاملة -2-3-1
ضافة إىل كونه يكلف نفقات باهضة، فهو كبريا باإلوقتا  دا و يتطلب هذا النوع من املراجعة جهمتت خالل السنة املالية و 

تصر على بالتايل فإن استخدامه يقاملدقق على مراعاهتا باستمرار و  اليت حير يتعارض مع عاملي الوقت والتكلفة و 
 .مؤسسات ذات احلجم الصغري

كز على أساس فحص يرتات الكربى و ظهر هذا النوع من املراجعة مع ظهور الشرك :المراجعة اظخيبار ة  -2-3-2
ؤسسة على أن يتم تعميم النتائج املستندات اصخاصة باملقيها املراجع من جمموع الدفاتر والسجالت واحلسابات و عينة ينت

                                                           
 . 43 – 42،    2002، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،   لصول و لواعد المراجعة و اليدليس حممد السيد سرايا  - 1
و التو،يع ، عمان ، األردن ،  ، مؤسسة الورق للنشرل ا يار اليدليس في ظل المعا ير األمر كية و الدولية حسني القاضي ، حسني دحدوح ،  - 2

1999   ،17 . 
منشورة كلية العلوم ، غري ، رسالة ماجستريومدى ىمكانية تطبيقها في الجزا راليدليس المحا بي من مماور المعا ير الدولية حممد أمني ما،ون ،  - 3

 . 12  ،  2010/2011، ، اجلزائر3اسبة وتدقيق جامعة اجلزائر ر حم،علوم التسيياإلقتصادية و 
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السجالت توافر أخطاء كثرية يف الدفاتر و  يعتمد حجم العينة على مدى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية ففي حالو 
 .العينة وجب على املراجع توسيع حجم

 1:من حيث توليت عملية المراجعة 2-4

 تقسم املراجعة وفقا هلذا التصنيف إىل نوعني :

القوائم املالية ابات و تتميز تلك املراجعة بأهنا تتم بعد إهناء السنة املالية و اعداد احلسو  :المراجعة المها ية  -2-4-1
صغرية احلجم و اليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة   املنشآتيلجأ املراجع اصخارجي إىل هذا األسلوب عادة يف ، و اصختامية
 كبرية .

تبارات على مدار السنة املالية ويف هذه احلالة تتم عملية املراجعة و اجراء االخ :المراجعة الم يمرة  -2-4-2
 ة املالية للتحقق من التسويات الضرورية إلعداد القوائم املالية اصختامية .مراجعة أخرى بعد اقفال الدفاتر يف هناية السنو 

 من هذه الزوايا يقسم عملية املراجعة إىل نوعني:من حيث القا م طعملية المراجعة:  -2-5

ث هي املراجعة اليت تتم بواسطة طرق من خارج الوحدة اإلقتصادية حي المراجعة الخارجية احيات  :  -2-5-1
خر فيما آ مستقل حول القوائم املالية لطرفشكل رئيسي إىل تقدمي رأي حمايد و هتدف بمستقال عن إدارة الوحدة و يكون 

 2.املقبولة قبوال علمابادئ احملاسبية املتعارف عليها و إذا كانت قد أعدت وفقا للم

من مث فهي تعترب حديثة اصخارجية ، و لية الحقا للمراجعة لقد كان ظهور املراجعة الداخ المراجعة الداخلية:  -2-5-2
لقد نشأت املراجعة الداخلية بناءا على إحتياجات اإلدارة ألحكام عملية الرقابة على إذا ما قورنت باملراجعة اصخارجية، و 

ابة التقييم صخدمة أهداف اإلدارة يف جمال الرقللحكم و  مستويات التنفيذية فاملراجعة الداخلية مستقلة تعمل داخل املشروع
ملوايل ، والذي سوف نتطرق له يف املبحث اريق مراجعة العمليات احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرىعن ط

 .حيث سوف يكون موضوع حبثنا

 

 
                                                           

 . 46عبد الفتاح الصحن و أخرون ، مرجع سابق ،    - 1
 . 23عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة، مرجع سابق ،    - 2
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 ح تلك األنواع يف الشكل التايل: حيث ميكن توضي

 : تصميفار المراجعة ح ب وجهة المار المخيلفة. 1الشكل رلم 

 

 

 

 

 

 

 الخارجية المراجعة

 المراجعة الجزئية 

 المراجعة الكاملة 

 المراجعة الداخلية 

 المراجعة االختيارية 

 المراجعة االلزامية 

 من حيث القائم بعملية المراجعة

 المراجعة الشاملة 

 المراجعة االختبارية 

 المراجعة النهائية 

 المراجعة

 من حيث االلتزام

 من حيث نطاق المراجعة 

 من حيث مدى الفحص

 من حيث توقيت عملية المراجعة 

 المراجعة المستمرة 

المصدر: عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة ، التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية ، رسالة ماجستير ، 

 . 22، ص  2009/2010اإلقتصادية و علوم التسيير ، محاسبية و تدقيق ، جامعة الجزائر ، غير منشورة ، كلية العلوم 
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 : لهداف المراجعة المطلب الثالث

 1:هيكان يف البداية أهداف تقليدية وأخرى حديثة و   تقرير حيثعملية املراجعة هي فحص حتقيق و إن 

 .سجالت املنشأةملثبتة يف دفاتر و دقة البيانات املالية االتأكد من صحة و  -

 .وف املالية ملا هو مقيد بالدفاتراصخروج برأى فين حمايد حول مطابقة الكش -

 .غشالدفاتر والسجالت من أخطاء و اكتشاف ما قد يكون ب -

 .غش عن طريق ،يارات املدقق للمشرعالتقليل فر  األخطاء و  -

 :هيىل ما ذكر هنالك أهداف أخرى و إضافة إ

 .متابعة تنفيذهاملوضوعية من قبل أصحاب املؤسسة و مراقبة اصخطط ا -

 .املؤسسة بالنسبة ألهداف املرسومةتقييم نتائج أعمال  -

 .املؤسسةبذير يف ،يع نواحي نشاط حتقيق أكرب قدر من اإلنتاجية عن طريق حمو الت -

 .فراد اجملتمع الذي يعمل باملؤسسةحتقيق أكرب قدر ممكن من الرفاهية أل -

 : أخرى حديثة أو متطورة جندو  وإذا قسمنا هذه األهداف السابقة من حيث تقليدية

 :األهداف اليقليد ة -1
 :لهداف ر ي ية - 1-1

  االعتماد عليها.مدى ت احلسابية املثبته يف الدفاتر و صدق البياناالتحقق من صحة ودقة و 
 . ابداء رأي حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل 

 :لهداف فرعية - 1-2

 السجالت من أخطاء أو غش اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و  -

 .جراءات حتول دون ذلكإضع ضوابط و الغش لو تقليص فر  ارتكاب األخطاء و  -

 مستقبال. ختاذ القرارات حاضرا أواتقرير ورسم السياسات االدارية و اعتماد االدارة عليها يف  -

                                                           
 .  7 – 6،    2013،2014، جامعة حممد خيضر بسكرة،  2جوامع امساعيل ، حماضرات مقياس التدقيق احملاسيب ، ماسرت  - 1
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 من إختاذ القرارات املناسبة الستثماراهتم . ممتكينهو طمأنة مستخدمي القوائم املالية  -

 معاونة دائرة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة . -

 املراجع .مأل االستثمارات للهيئات احلكومية ملساعدة تقدمي التقارير املختلفة و  -
 : األهداف الحد ثة -2

 .طرق معاجلتهارافات وأسباهبا و حتديد اإلحنمراقبة اصخطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف و  -

 .ج األعمال وفقا للنتائج املرسومةتقييم نتائ -

 .نع االسراف يف ،يع نواحي النشاطتدقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكن عن طريق م -

 .الرفاهية ألفراد اجملتمعممكن من حتقيق أقصى قدر  -

لصحة العمل على استكمال املستندات املثبتة د احملاسبية أي خلوها من اصخطأ والتزوير و التأكد من صحة القيو  -
 الؤيدة للقيود الدفرتية .العمليات و 

 : ميدانية نذكر منهاأهداف عملية و ومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة ميكن استخراج 

الكشوف املالية أي أن كل تها املؤسسة مرت،ة يف الوثائق و نقصد هبذا املعيار أن كل العمليات اليت حقق :الشمولية – 1
، عدم وجود هذه سمح فيما بعد من تسجيلها حماسبياتقييدها عند حدوثها يف وثيقة أولية تو عملية قد مت تسجيلها 

 جيالت احملاسبية .الوثيقة األولية جيعل من املستحيل حتقيق مبدأ الشمولية للتس

هو أن كل العمليات املسجلة هلا وجود مايل ونقصد مببدأ الوجود أن كل العناصر املادية يف  :الوجوت العقلي –2
املؤسسة )استثمارات ، خمزونات( لديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر األخرى ) الديون ، النفقات ، اإليرادات ( يتأكد 

 من واقعيتها حبيث ال متثل حقوقا أو ديونا أو ايرادات أو نفقات ومهية .املراجع أيضا من وجودها أي 

نقصد مببدأ امللكية أن كل األصول اليت تظهر يف امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند قانوين  :الملكية -3
، رج قد مت تسجيلها أيضادة يف اصخايثبت تلك امللكية حبيث مل تدمج لألصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة لكنها موجو 

جع التأكد من صحة من حق املراتسجيلها يف الوثائق احملاسبية و  تعترب كل احلقوق اليت ليست ملك للمؤسسة ال حيق هلا
 ذلك بوجود مستند قانوين .امللكية و 
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بادئ باحرتام امل تركيزهاا بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها و معىن هذا املبدأ أن كل العمليات قد مت ،عه :اليقييم – 4
 .باعتماد طرق ثابتة من دورة إىل أخرى احملاسبية املتعارف عليها و 

تركيزها ا بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها و نقصد بالتسجيل أن كل العمليات قد مت ،عهو  :الي جيل المحا بي – 5
ليات نقصد بالتسجيل أن كل العم، و أخرىتماد طرق ثابتة من دورة إىل اعبادئ احملاسبية املتعارف عليها و باحرتام املب

الفنية سواء خطاء احلسابية و التأكد من صحة عمل احلسابات اصختامية أي خلوها من األ سجلت أي أدرجنا فيها ما جيب
 . و غريها نتيجة االمهال أو التقصياملعتمدة أ

ت تبدأ ة هبا ألن مراجعة احلسابااالجراءات اصخاصاء العمليات ذات املغزى املايل و دراسة النظم املتبعة يف أد
 .بالتأكد من صحة هذه النظم
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  : ماهية المراجعة الداخليةالمبحث الثاني

هور املراجعة اصخارجية قد ظهرت بعد ظمراجعة الداخلية مع تطور وتوسع األنشطة االقتصادية و ظهرت احلاجة إىل 
مدى كفاءة أداء العاملية فيها ومدى تنفيذهم  االقتصادية بضرورة التعرف على، كما أن اهتمام ادارة الوحدة بوقت طويل
دة توجيهاهتا أدى كل ذلك إىل ظهور احلاجة إىل وجود حماسب داخلي يقوم بتقييم األنشطة الداخلية يف الوحسياستها و 

 .Internal Auditorيطلق على هذا احملاسب املراجع الداخلي فحص األداء احملاسيب فيها و و 

لني فيها إىل جانب تقييم  تدقيق أداء العامل املراجع الداخلي فين االدارة وداخل املنشأة حيث يقوم بفحص و ميثو 
 1.األداءفعالية هذا كفاءة و 

 : مفهوم المراجعة الداخلية المطلب األول

 : نذكر منا مايلي املراجعة الداخيةلقد وردت العديد من التعاريف اليت تناولت  :تعر ف المراجعة الداخلية -1

: "املراجعة الداخلية عبارة عن وظيفة تقييم مستقلة خليني املراجعة على النحو التايلعرف جممع املراجعني الدا
  2.تقييم أنشطتها باعتبارها أداء صخدمة هذا التنظيم "ل أحد منظمات األعمال هبدف فحص و مقررة داخ

 املراجعة الداخلية هي فحص دوري للوسائل املوضوعة IFACIعرفها املعهد الفرنسي للمراجعني  الداخليني و 
تابعة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن باقي  ، هذا النشا ط تقوم به مصلحةحتت تصرف املديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسسة

فيما إذا كانت ، إن األهداف الرئيسية للمراجعني الداخليني يف اطار هذا النشاط الدوري هو التدقيق املصاحل األخرى
كل ، اهليا ، التنظيمات فعالةلعمليات شرعية، ات الكافية أي أن املعلومات صادقةاالجراءات املعمول هبا تتضمن الضمانا

  3.مناسبة "واضحة و 

، لغرض التحقق من تطبيق السياسات الجراءات اليت تنشأ داخل املؤسسةاملراجعة الداخلية هي جمموعة من ا
  4.االدارية و املالية

                                                           
 . 139،    حممد السيد سرايا ، مرجع سابق - 1
 . 98أمني السيد أمحد لطفي ، مرجع سابق ،    - 2
 . 33 – 32،    2013، دار هومة للطباعة و النشر ، اجلزائر ، مرام المراجعة الداخلية للمؤ  ة رضا خالصي ،  - 3
 . 54،    1990ليبيا ، ، الدار اجلماهرية للنشر ، بنغا،ي ، المراجعة معا ير و اجراءار ادريس عبد السالم اشتوي ،  - 4
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الرقابة االدارية مبا  إلقامةاملؤسسة لتعرب عن نشاط داخلي مستقل  إلدارةاملراجعة الداخلية هي وظيفة إدارية تابعة 
ا حيقق الكفاية العمل على حسن استخدام املوارد مي فيها احملاسبة لتقييم مدى متاشي النظام مع ما تطلب اإلدارة أو

 1ى.االنتاجية القصو 

 من خالل هذه التعريفات نستخلص : و 

نشطة االقتصادية داخل املنشأة تقييم األقلة داخل املؤسسة تعمل على فحص و املراجعة الداخلية هي وظيفة مست
 .صيل النتائج إىل األطراف املعنيةتصحيحها من خالل تو العمل على اكتشاف األخطاء و و 

 المطلب الثاني: معا ير المراجعة الداخلية 

معايري املراجعة الداخلية من اإلصدارات الرمسية ملعهد املراجعني الداخليني األمريكي واهلدف من وضع هذه  تعترب
 املعايري تتمثل يف: 

 ممارستها. اخلية، ذلك بتحديد جمال تدخلها و مسؤولية املراجعة الدإ،الة الغموض حول دور و  -

 باملؤسسة. الداخلية املراجعة مسؤولية وسلطة حتديد -

 الداخلية. املراجعة ملصلحة وتشغيلية تنظيمية قوانني وضع -

 الداخلية تتمثل يف:  املراجعة معايري فأهم         

 2الداخلي: المراجع ى يقاللية -1

 الداخلي جمال عمل املراجع باستقالل املؤسسة، فرغم املناداة خدمة هو كوظيفة الداخلية املراجعة وجود هدفإن 
وتبعيته  املراجع استقالل فالتعارض بني .هلا وأوامر ميتثل تعليمات يتلقى انه اإلدارة، كما طرف من عمله حمددة ونطاق

، وهو ريره إل فرد أو مسؤول يف املؤسسةلإلدارة واضح، إذ يصعب ضمان هذه اإلستقاللية نظرا إلن من واجبه تقدمي تقا
 مسؤول أمامهم عن أعماهلم.  

                                                           
 . 61،    2000، دار الصفاء ، عمان ، الطبعة األوىل ، المدخل الحد ث ليدليس الح اطارأمحد حلمي ،عة ،  1
 ، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية علوم التسيري، جامعة اجلزائر،المراجعة الداخلية  مهميها وم اهميها في تح ين ت يير المؤ  ة شعباين لطفي، 2

2003/2004   .84،85  
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املؤسسة،  بامتيا،ات داخل تتمتع خاصة مكانة توفر الداخلي، جيب جعاملرا تدخالت يف ولضمان االستقاللية  
 .وموضوعية استقاللية بكل بعمله القيام للمراجع تضمن وخصائص

 طالمؤ  ة:  الداخلية للمراجعة الممّيزة المكانة - 1-1

الداخلية جيب أن تكون مرتبطة  املؤسسة، فاملراجعة بداخل تكتسبها اليت املكانة حسب تقّيم املراجعة استقاللية
 جممل تغطية الداخلية بصف أو رتبة عالية باملؤسسة كاملدير العام أو جملس اإلدارة، فهذا اإلرتباط يضمن للمراجعة

 النصائح والتصحيحات من جمموعة شكل يكون على الذي املراجع وصول تقرير تضمن انهأ املؤسسة، كما نشاطات
 .واجبة يراها اليت بالتصحيحات ويقوم ع باصخربة اليت تسمح له بتقييم هذه االقرتاحاتيتمت مسؤول يد إىل املقرتحة

 الداخلية جيب أن تكون حمددة بشكل الئحة حتدد أهدافها سلطتها ومسؤوليتها، فهذه الالئحة املراجعة كما أن مكانة    
 املراجعة.  روتو،يع تقاري احلاالت الداخلية، تقييم املراجعة عملية تنفيذ كيفية تعطي

 احلصول نشاطها، مع حرية وجمال باملؤسسة الداخلية املراجعة مكانة حتدد باإلضافة إىل ذلك فإن هذه الالئحة   
 األشخا  وكل ماميكن أن حيسن أو يساهم يف تنفيذ مهمتها. مع الوثائق التحاور على

 أو املؤسسة أن تسلمه مهمة إدارة على باملوضوعية، فال جيب الداخلي أن يتمّيز املراجع عمل ويشرتط يف  
 مطالب هو اليت أو حىت أن يساهم يف النشاطات العمليات تسجيل و التسيري وثائق حتضري و إجراءات وضع مسؤولية
  .مبهامه للقيام الواجبة املراجع باملوضوعية عمل يتمتع حىت فكل هذا جيب أخذه بعني االعتبار بتقييمها،

 الداخلي:  طالمراجع خاصة خصا ص - 1-2

 هذه األخرية جيب عليهم أن يتمّيزوا موضوعية، لتحقيق بكل مبهمتهم الداخليني أن يقوموا املراجعني على   
 باستقاللية العمل املهين، فهذه القواعد تتضمن قيام السلوك قواعد اصخصائص وميتثلو جملموعة من من مبجموعة

  :نذكر هذه القواعد أهم وموضوعية، من

 مهين، فاملراجعة جيب أن يقوم هبا شخص مكون لذلك، جيب أن حيظى هذا األخري بتأهيل علمي وخربة كافية تأهيل -
 . رباستمرا معارفه املراجع جتديد وجه، فعلى أحسن على مبهمته يقوم حىت

 يراجع عائلته، كما أنه ال أعضاء أحد يعمل أين وحدة يف مبهمة يقبل ال املراجع أن يكون مستقل، أي على -
 الداخلية، غالبا تكون مصلحة املالية. املراجعة مبصلحة االلتحاق اليت كان يعمل هبا قبل املصلحة
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 عليها. املتعارف للمعايري يقوم به وذلك بتطبيقه الذي العمل نوعية املراجع أن حيافظ على على -

 .املراجعة مبهمة قيامه عند جّيد الّسر املهين، وسلوك على الداخلي املراجع حمافظة -
 العملي:  و العلمي اليأهيل -2

حبكم املهام املنوطة باملراجع الداخلي إبان علمية املراجعة، بات من األجدر عليه أن يكون يف مستوى هذه   
املهمة سواء من ناحية التأهيل العلمي أو املؤهالت العلمية و الكفاءة املهنية املطلوبة لإليفاء التام والكفء هبذه 

 1املهمة.

ن األمور املتفق عليها أن املراجع ينبغي أن يبدي العناية املهنية وبشكل مالئم عند قيامه بعملية الفحص م 
واملراجعة وحتقيق احلسابات متهيدا إلعداد تقريره عن أعمال املراجعة، إن قياس درجة العناية املهنية بغية حتديد 

ول املعلومات املالية واحملاسبية تكون من خالل حتديد وأداء مسؤوليات املراجع املهنية اجتاه رأيه الفعلي احملايد ح
االختيارات املطلوبة والال،مة وحمتوى وشكل التقرير الناتج عن عملية الفحص، ويتعلق هذا املفهوم بإبداء العناية املهنية 

ال وقد تعرض هذا املفهوم مبا يقوم به املراجع من أعمال واملستوى الذي تتم به ومقدار الدقة اليت حتتويها تلك األعم
للدراسة والتحليل النظري يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك لتحديد مسؤولية مراجع احلسابات ليس يف جمال 

 اكتشاف األخطاء وأوجه التالعب فحسب ولكن بالنسبة لألداء املهين بصفة عامة.

 2جيب على املراجع الداخلي مراعاة اإلرشادات التالية:حيث    

أن يوجه عناية خاصة إىل األنشطة األكثر عرضة ملخالفة القانون واللوائح التنظيمية للمنشاة اليت يعمل هبا، أي  -
 تطبيق معيار األمهية النسبية.

أن حيدد مواضع الضعف يف نظم أو إجراءات املراقبة غري السليمة وإعداد التوصيات الال،مة هلا إما بالتصحيح  -
 أو بالتغيري.

 أن العناية املهنية تعين العناية املعقولة وال تعين العصمة من اصخطأ. معرفة -
 حماولة احلصول على أنواع املعرفة املتاحة من اجل التنبؤ باألخطار غري املتوقعة أو املنتظرة؛ -
 األخذ يف عني االعتبار الظروف الغري عادية يف برنامج املراجعة عند عملية الفحص.  -

                                                           
 39 مرجع  اطس  طواهر حممود التهامي، مسعود الصديقي،    1
  131.  2001، مكتبة اجلالء، املنصورة، مصر، لصول المراجعةحيي حسني عبيد، إبراهيم طه عبد الوهاب:   2
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الرقابة الداخلية بغية معرفة نقاط القوة والضعف والذي يستغل من اجل تالعبات أو التقييم العميق لنظام  -
 حدوث أخطاء.

 الداخلية:  المراجعة عمل نطاق -3
وكذلك  الدفاتر والسجالت يف املسجلة املالية ،يع العمليات ومراجعة فحص املراجع الداخلي عمل نطاق يشمل 
 اصخارجي، وتقييم املراجع لو مت ذلك بالتعاون مع حىت املؤسسة يف املطبق الداخلية الرقابة نظام فعاليةو  كفاءة مدى تقييم

 1مهامهم. و ملسؤوليتهم األفراد أداء مستوى
 : لهمية و لهداف المراجعة الداخلية المطلب الثالث

 2لهمية المراجعة الداخلية:-1

تقييم األداء واحملافظة على مالكها يف رفع جودة األعمال و ابة فعالة تساعد إدارة املؤسسة و تكمن املراجعة يف كوهنا رق     
التحكم املؤسسي لذلك فقد  أهم ألياتؤسسة اضافة إىل أهنا تعترب عني وأذن املراجع اصخارجي و أصول املممتلكات و 
 :ر جمموعة من العوامل املتمثلة يفتطورت أمهيتها نتيجة لتظافظهرت و 

 تعدد عملياهتا .كرب حجم املنشأت و  -

 ضطرار االدارة إىل تفويض السلطات و املسؤوليات إىل االدارات الفرعية باملؤسسة .إ -

 .األخطاءؤسسة من الغش والسرقة و صيانة أموال املدارة املؤسسة إىل بيانات دورية و حاجة إ -

 .التسعريةي والرقابة احلكومية و غريها إىل بيانات دقيقة للتخطيط االقتصادو  حاجة اجلهات احلكومية -

 إجراءات املراجعة من تفصيلية كاملة إىل اختبارية تعتمد على أسلوب العينة . تطور -

 : لهداف المراجعة الداخلية -2

تفويض االدارة العليا للسلطات إىل  ىلتعددها أدى إاليت تقوم هبا خمتلف املؤسسات و  إن ،يادة حجم األنشطة 
رة العليا للمؤسسة هتتم بتخطيط ورسم ، هلذا أصبحت اإلداالدنيااإلدارة ارية األدىن كاإلدارة املتوسطة و مستويات اإلد

لتتحقق من تطبيقها ظهرت احلاجة بداية األمر إىل ارسال السياسات العامة ووضع االجراءات الال،مة لنجاحها و 

                                                           
 .  87 مرجع  اطس  شعباين لطفي،   1
 . 18،    2008التو،يع ، عمان ، األردن ، ة األوىل ، مؤسسة الوراق للنشر و و التطبيق ، الطبع يوسف حممد جربوع ، مراجعة احلسابات بني النظرية - 2
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ئنان على االجراءات االطمهلا للتأكد من اتباع السياسات و  املصاحل التابعة خمتلف الوحدات و أشخا  من املؤسسة إىل
 .1محايتها من أي احنرافاملؤسسة و  مصاحل

 : اجعة الداخلية هدفني أساسيني مهاوعموما للمر 

االجراءات ظم و ، النويشمل هذا اهلدف احملافظة على سالمة أصول الشركة مبختلف أنواعها  :دف الحما ةه -2-1
وامللفات العادية واآللية املعتمدة يف املستندات املعتمدة يف الشركة ، السجالت و  اصخططملالية و احملاسبية، السياسات و ا

 .املؤسسة، نظام الضبط الداخلي ... اخل

ول فحص ومراجعة ارشادية تتناملراجعة اليت تعد وظيفة عالجية و يتمثل هذا اهلدف يف وظيفة ا :اليطو ر هدف -2-2
حات إىل االدارة فضال عن توفري رفعها بتوصيات ومقرت والسلبية ووضع احللول هلا و وتتبع وحتديد وحتليل النتائج االجيابية 

 املعلومات اصخاصة هبذه النتائج اليت تشمل ،يع أوجه نشاط املؤسسة .وتزويد هذه اإلدارة بالبيانات و 

التأكد من أهنا تسري ا و تقييم الدوري سياسات احملاسبية واملالية وكل املتعلقة هبتتم العمليات السابقة من خالل ال 
داء الرأي إبجراءات التنفيذية املتعلقة هبا و التقييم الدوري سياسات اإلدارية واالحسب اصخطة املوضوعة دون احنراف و 

 تطويرها لتحقيق أعلى كفاءة ادارية .حياهلا بفرض حتسينها و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2003/2004شعباين لطفي، املراجعة الداخلية، مهمتها يف حتسني تسيري املؤسسة، مذكرة ماجستري غري منشورة ، كلية علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  - 1
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 المبحث الثالث : اظجراءار العملية للمراجعة الداخلية 

املراجعة الداخلية بكوهنا تتبع نفس املنهجية مهما كان اهلدف املسطر و يستخدم يف ذلك تقنيات معرتف هبا  تتميز 
ة الداخلية من ثالث مراحل فعال و تتكون مهمة املراجع، كامل و يستوجب احرتامها لتحقيق عمل ختضع لقواعد حمددة

 :أساسية

 مرحلة التحضري للمهمة. 
 ل امليداين (مرحلة تنفيذ املهمة ) العم. 
 ) املرحلة النهائية ) تقرير عن مهمة املراجع. 

 : مرحلة اليحضير للمراجعة المطلب األول

معلومات عن ع على املنشأة بغرض كسب معرفة و ، حيث يقوم املراجع باالطالي املرحلة التمهيدية يف املراجعةه     
 :ه املرحلة ثالث خطوات و تتمثل يفاملنشأة و هذا من أجل تكوين امللف الدائم للمنشأة و تتم هذ

 :الدرا ة األولية للممشأة -1

املعلومات عنها ف البيانات و هي تقتضي أن يقوم املراجع بدراسة أولية لنشاط املنشأة حيث حيصل على خمتلو 
ق فيها، طرق م املراقبة الداخلية املطب، نظاتاريخ نشأة املنشأة، شكلها القانوين، تنظيمها االداريسم و عنوان و : " امثل

ها كما يقوم غريها من املعلومات اليت يرى ضرورة احلصول علياالجراءات احملاسبية املتبعة " و قنوات التو،يع و كذا االنتاج و 
 .ة اليت تندرج يف برنامج املراجعةهي لكي حيدد االجراءات التفصيليبتحديد نقاط القوة والضعف يف نظام املنشأة و 

  :ىعدات طرنام  المراجعة -2

نطاق العمل املطلوب من يتم إعداد هذا الربنامج بتحديد األهداف اليت يريد الوصول اليها ، كما يظهر الربنامج و 
فربنامج املراجعة هو عبارة عن قائمة ، ا أثناء أداءه للمهمة املكلف هباكذلك االجراءات اليت سوف يتخذهاملراجع و 

وصول إىل االهداف حقق من البنود الواردة بالقوائم املالية لغرض الحتتوي على اجراءات املراجعة الواجب اتباعها للت
 .طوات التفصيلية لعملية املراجعةهذه االجراءات هي اصخ، و املوضوعة مسبقا
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 :توز ع اظخيصاصار -3

املهارات اختيار الكفاءات املناسبة كما حسب على املراجع التوفيق بني به حتديد موظفي مكتب املراجعة و  يقصدو      
األطراف املعينة بنتائج خمتلف ، هذا باعتباره املسؤول األول والوحيد أمام إدارة املنشأة و كفاءة األفراد العاملني معهبة و املطلو 
 .املراجعة

 : مرحلة تمفيذ المهمة المطلب الثاني

املراجعة  املوافق عليه من مديرو قا ملخطط املراجعة املعد مسبقا يف هذه اصخطوة يتم تنفيذ مهمة املراجعة الداخلية وف 
 1:هيت التدقيق وتتم يف ثالث مراحل و ملالئمة يف ملفاعلى أن يتم االختيار وجتميع األدلة الكافية و 

  :اجيماع اظفيياح -1

، مسؤولو النشاط حمل املراجعة، بني الفريق املكلف باملهمة و يف مقر النشاط الذي سيتم مراجعتهيتم عقد اجتماع و      
 .يئة امليدانية لعملية املراجعة والفحصكذلك التهبناءا أوىل العالقات بني الطرفني، و فيه يتم و 

  :مخطط اليمفيذ -2

جع مبعرفة أدق يسمح للمرااء فريق املراجعة وفقا ملؤهالهتم، و ج املراجعة بتقسيم األعمال بني خمتلف أعضميقوم برنا      
حتديد املراحل اليت مت لسري العادي للمهمة خالل الزمن و املراجع لضمان ايساعد على تتبع عمل التفاصيل عن مهمته، و 

 التوصل اليها .

  :ل الميدانيالعم -3

، حيث يقوم فريق املراجعة شرة بعد إعداد برنامج املراجعة واعتماده من مدير املراجعةيأيت دور هذه املرحلة مباو      
أجل ،ع أدلة  غريها من تقنيات املراجعة مناالختبارات واملقارنات و  قع من خالل إجراءاتعلى الوابتطبيق هذا الربنامج 
، كما جيب على فريق عن أي مشاكل أو خمالفات قد حتدث الكشفملالئمة لتحقيق األهداف املهمة و ااالثبات الكافية و 

 املراجعة القيام بتوثيق كافة أعماهلم بأوراق عمل مؤيدة مبعلومات ثبوتية داعمة هلا .

 

                                                           
 .245،    2002،  2تدقيق البيانات املالية ، دار املنشورات احلقوقية ، لبنان ، الطبعة داوود يوسف صبح ،  - 1
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 : المرحلة المها ية اتقر ر عن مهمة المراجع  ب الثالثالمطل

 1:تتمثل يف أربع مراحلالداخلية و  هذه اصخطوة تعترب األخرية يف إجنا، مهمة املراجعة 

  :اليقر ر األولي للمراجعة -1

أثناء تنفيذ برنامج املراجعة، واليت  ، اليت مت إعدادهاحتليل املشاكلالل أوراق إبرا، و يتم إعداد هذا التقرير من خ     
عترب هذا التقرير يلمراجعني أثناء تنفيذهم للمهمة و املخالفات اليت تكشفها لتشمل على كافة املشاكل واالحنرافات و 

 .أساس إعداد التقرير النهائي

  :لرت من األشخاص المراجعة لعمالهمحس ا -2

يف هذا االجتماع االشخا  املراجعة أعماهلم و عة و بتنفيذ مهمة املراجيتم عقد اجتماع بني فريق املراجعة الذي قام      
فة إىل التوصيات املقرتحة ، إضااليها مدعمة باألدلة املؤيدة هلاالنتائج اليت توصلوا فريق املراجعة بعرض املالحظات و  يقوم
التوصيات من خالل التربيرات و  جالنتائماهلم بالرد على تلك املالحظات و ، بعدها يتدخل األشخا  املراجعة أعبشأهنا

تظهر هذه النزاعات يف ون ذلك إىل نزاعات بني الطرفني و قد يؤدو   قادات اليت يقدموهنا كان لديهماالنتوالتوضيحات و 
 حالتني : 

 . يقدم املراجع أدلة اثبات قوية و منه ينتهي هذا النزاع 
 نقطة النزاع يتناول املراجع على منهلى تقدمي هذه األدلة و عدم القدرة ع. 
  :اليقر ر المها ي -3

اإلدارة رساله ألهم املسؤولني املعنيني و يتم إ، و املراجعة يف صورته النهائية ، يتم إعداد تقريربعد انتهاء التدخل     
اليت تكشفت خالل عملية املراجعة،  االختالالتو  يات املقرتحة ملعاجلة املشكالتالتوصإلعالمهم بنتائج مهمة املراجعة و 

 .بناءا، وأن يتم إعداده وتقدميه يف الوقت املناسبواضح و  تقرير موضوعي وجيب أن يكون الو 

 :من ناحية التقدمي الشكلي للتقرير، فيجب أن يتضمن العناصر التاليةأما 

 حمرري التقرير( ، أمساء فريق املراجعة و أن تتضمن )العنوان الكامل للمهمة، التاريخجيب ، و صفحة العنوان 

                                                           
 . 70،  69عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة ، مرجع سابق ،    - 1
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 راملهمة و يوضع يف بداية كل تقرياألمر ب. 
 .الفهرس 
 .مضمون التقرير  
 املالحق اليت ترفق بالتقرير.  

  :مياطعة تمفيذ اليوصيار -4

اليت  ، بناءا على املالحظاتيات التصحيحية الواجب القيام هبابعد اقرتاح املراجع الداخلي جملموعة من التوص      
تنتهي هذه املرحلة عند تنفيذ كل االلتزام بتنفيذ تلك التوصيات و  مبتابعة مدى، فإنه يقوم سجلها أثناء القيام مبهمته

 .اليت صادقت عليها اإلدارةرتحة و التوصيات املق
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 المبحث الراطع: المراجعة الداخلية للمخزونار

من بني أصعب املهام الواجبة األداء على املراجع الداخلي هي مراجعة املخزونات، إن تقعد دورة املخزون وكثرة      
عملياهتا وكذلك أمهية املخزونات يف املؤسسة وحجمها ومدى تأثريها على املركز املايل للمؤسسة، كل هذا فرض على 

ومراجعته، ولإلملام أكثر باملراجعة الداخلية للمخزونات تطرقنا يف هذا  املراجع الداخلي الرتكيز أكثر على عنصر املخزون
 ومراجعة عمليات الشراء والبيع.  املبحث إىل أمهية مراجعة عمليات دورة املخزون والصعوبة اليت تواجهها املراجعة واجلرد 

 .المطلب األول: لهمية مراجعة عمليار تورة المخزون وصعوطاتها

 صر تورة المخزون: لهمية مراجعة عما -1
تأيت أمهية مراجعة وفحص عناصر املخزون من قبل املراجع من أمهية املخزون نفسه باعتباره ميثل أهم عناصر امليزانية    

 1ألي مؤسسة صناعية أو جتارية وتؤكد هذه األمهية النواحي التالية:

  يقتضي وجود عناصر متعددة من ميثل أهم عناصر األصول اجلارية خاصة يف املؤسسات اليت متارس نشاطا
املخزون وكميات كبرية منه مما يزيد أمهية االفصاح املالئم هلذه العناصر يف امليزانية باعتبارها حتظى باهتمام 

 .القة من مستخدمي القوائم املاليةاألطراف املختلفة ذات الع
 تيجة السنة املالية بالربح أو اصخسارة، متثل تكلفة املخزون املباع عنصرا هاما يف قائمة الدخل، ألنه يؤثر يف ن

وذلك بسبب أي ،يادة أو نقصان يف األخريين بسبب عدم الثبات يف اتباع طريقة معينة من طرق تقييم 
 املخزون، ويرتتب على ذلك ما يلي:

 وهي يف  عند تقييم املخزون بأكثر من الال،م يرتتب عليه ،يادة األرباح غري احلقيقية، وقد يتم تو،يع جانب منها
 .يشكل خطورة على رأس مال املؤسسة احلقيقة تو،يع جلانب من رأس املال وتكرار هذا األمر

عند تقييم املخزون بأقل من الال،م يرتتب على ذلك نفص يف األرباح وعدم تو،يعها على املسامهني مما يؤثر على 
 صورة املؤسسة يف سوق األوراق املالية.

 عملية التدقيق من التعرف على الدقة يف رقم املخزون الظاهر يف القوائم املالية يف هناية السنة، من حيث  تساعد
الدقة يف حصر كميات عناصر املخزون والدقة يف حتديد أسعار املخزون وطرق تقييمه، والتعرف على طرق 

 اجلرد املتبعة.

                                                           
 .516،   2007، 1، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، طلصول ولواعد المراجعة واليدليس الشاملحممد السيد سرايا:  1
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 صعوطار عملية اليدليس لعماصر تورة المخزون: -2
عملية مراجعة املخزونات من بني األمور املعقدة داخل املِؤسسة، فهي تأخذ جهد ووقت كبري من املراجع ويعود  تعترب

 1ذلك لألسباب التالية:

 ابات اليت تشكل يعد املخزون بوجه عام عنصرا هاما يف قائمة املركز املايل، وعادة ما ميثل العنصر األكرب يف احلس
 .رأس املال العامل

  نوع واحد بل يشمل على عدة أصناف ن ال يشمل علىأن املخزو. 
 مما يصعب الرقابة واجلرد الفعلي يقع املخزون يف مواقع خمتلفة. 
  هناك بعض أصناف املخزون ذات طبيعة فنية وتقنية خاصة مثل اليت تتواجد يف مؤسسات صناعة االلكرتونيات

 .فين ملساعدته يف عملية املراجعة ستعانة خببريواجملوهرات واملواد الكيميائية، فقد يضطر املراجع إىل اال
  وجود العديد من طرق تقييم املخزون، وعادة ما متثل ثغرة يف جمال التالعب اإلداري خاصة فيما يتعلق بعدم

 .النسبة للشركات املقيدة بالبورصةالثبات يف تطبيق إحدى هذه الطرق، وخاصة ب
 لكربى االعتماد على احلاسب االلكرتوين يف حفظ وتشغيل بيانات أن االجتاه السائد لدى املؤسسات الصناعية ا

 املخزون، مما جيعل املدقق مضطر الستعمال أدوات تكنولوجية يف التحقق من املخزون.
 المطلب الثاني: المراجعة الداخلية للمخزون ال لعي

 2يقوم املراجع الداخلي مبجموعة من العمليات تتمثل يف: 

قيام املراجع الداخلي مبتابعة املخزون وفحص كل االجراءات املتعلقة بشراءه واالحتفا  به واستخدامه، كما يقوم  -
بفحص السجالت اصخاصة باملخزون واملستندات الداخلية، فبهذا يتأكد من أن كل إذن إستالم للبضاعة قد 

 ن مع التأكد الفعلي من املخزن. سجل يف دفرت أستاذ املخا،ن، حيث يتم مراجعة دفرت أستاذ املخا، 

أما فيما خيص السلع التامة واليت تسلم اىل خمزن السلع التامة حيصل املراجع الداخلي على اذونات التسليم لفرتة  -
 خيتارها ويتأكد من قيمتها ويقارهنا بتلك اليت جعلت دائنة ألقسام اإلنتاج مع الرتكيز على: 

                                                           
لرياض، أرينز الفني، لوبك جيمس، املراجعة: مدخل متكامل، تر،ة حممد حممد عبد القادر الديسطي، مراجعة امحد حامد حجاج، دار املريخ للنشر، ا -1

2005  ،840. 

  236، 235،   2003الدار اجلامعية، االسكندرية، الرلاطة والمراجعةالداخلية  عبد الفتاح الصحن، حممد السيد سرايا،  2



 اإلطار المفاهيمي للمراجعة الداخلية ل:الفصل األو 
 

35 
 

مدينة ألقسام اإلنتاج جيب أن تساوي مع  تلك اليت جعلت دائنة يف أن الكميات من املواد اليت جعلت  -1
 دفرت استاذ املخا،ن ومع بطاقات الصنف.

 تواريخ أذونات التسليم يف نطاق الفرتة اليت تغطيها احلسابات اليت تراجع. -2
 أذونات التسليم جعلت دائنة ألقسام اإلنتاج يف نفس الفرتة اليت جعلت مدينة يف املخا،ن. -3
 دليل الرقمي مسجل على هذه االذونات وموافق عليها من الرئيس املباشر.إن ال -4

كما يفحص املراجع التلف والفاقد الذي مت أثناء العملية الصناعية ويتأكد من الكميات اليت سجلت على  -
 أذونات التلف والفاقد وكيفية تسعر هذه الكميات.

ا وتسعريها وإن املواد يف املراحل املختلفة للصنع قد ويف حالة البضاعة حتت التشغيل يتأكد املراجع من حصره -
قومت بطريقة صحيحة وإن عنصر العمل احتسب وان املصاريف االضافية اصخاصة هبا قد احتسبت مبعدهلا 

 السليم.
 المراجعة الداخلية للمبيعار:  -1

يقوم بالبيع ال يرتبط بالنقدية او بتسليم يتأكد املراجع الداخلي من تقسيم العمل بني القائمتني بالبيع النقدي حبيث      
 البضاعة املباعة.

 1ويفحص املراجع الداخلي:

 مديونية من يقوم بالبيع كعهدة واستنزال املبيعات اليت حققها من واقع قسائم البيع لفرتة معينة. -1
 ا،ته.التحقق من السلع اليت يف عهدة البائع حتققا فعليا ومطابقة ذلك مبديونية عن العهدة يف حي -2
يطابق قسائم البيع املسلسلة لفرتة معينة باملبالغ املوردة للخزينة واإليداعات بالبنك وهلذه املبالغ خالل الفرتة  -3

 ذاهتا.
فحص التقييد اليومي بدفرت النقدية للمبيعات طبقا ملستندات البيع النقدي وتطابقها مع املبالغ احملصلة يف اصخزينة  -4

ع النقدي، ويالحظ صور القسائم البيع الداخلي املسلسلة مع ملخص املبيعات واملودعة بالبنك كإيراد للبي
وتتابعها املسلسل يف هذا امللخص والسؤال عن أي قسيمة ساقطة كما يتأكد من ان القسائم حتمل نفس تاريخ 
فرت فرتة ملخص املبيعات النقدية، وعليه أن يتحقق من اجملموع للملخصات نع قسائم اإليداع بالبنك مع د

 النقدية متساوية وتعرب عن فرتة واحدة.
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 1المراجعة الداخلية للمشير ار:  -2
ي اختالف أالشراء طبقا ملوا،نة املشرتيات و تقوم املراجعة الداخلية من التأكيد من تشمي الشراء الفعلي مع برنامج 

 جيب أن يبحث عن سببه ويبلغ ملستويات االدارة املناسبة.

من سالمة اجراءات الشراء واستالم ودخول البضاعة من بوابة املشروع حىت املخا،ن وان  وتتأكد املراجعة الداخلية
 االجراءات مستمرة يف اتباعها.

ويفحص املراجع الداخلي دفرت يومية املشرتيات مع الفواتري واالشعارات املدينة والدائنة واملستندات الداخلية املناسبة      
 ا يلي:ويفحص يف الفاتورة أو االشعار م

 أن البضاعة من األصناف املناسبة اليت تتعامل فيها املؤسسة. -

 ان الفاتورة تتعلق بالفرتة احملاسبية اجلارية. -

 ان الفاتورة مرت يف اجراءات الرقابية الداخلية. -

 ان الفاتورة تتماشى مع الكميات املستلمة بعنوانه. -
 خلية من حيث:كما تتحقق املراجعة الداخلية من عمل ادارة البضاعة الدا

 ان كل صور أوامر الشراء تستلم فورا وان البضاعة الواردة حيرر عنها حماضر استالم بدون تأخري. -

 ان يفحص نظام حفظ أوامر الشراء اليت نفذت واليت مل تنفذ. -

 ان يتم يفحص نظام حفظ وأوامر الشراء اليت نفذت واليت مل تنفذ. -

 بواسطة فنيني للتأكد من سالمته.ان يتم فحص ادوات احلصر والقياس للبضاعة  -

ان ال تبقى بضاعة يف ادارة البضاعة الداخلية ملدة طويلة نسبيا وان النقل الداخلي ووسائله على درجة من  -
 الكفاية.
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 :الفصل خالصة

 ة جبميع وظائف املؤسسةأكثرها حساسية ألهنا مرتبطلية من أهم الوظائف يف املؤسسة و تعترب املراجعة الداخ     
اإلدارة ألداء يقوم هبا شخص من داخل املؤسسة مستقل تعينه باستقالليتها عن باقي الوظائف و  ، حيث تتميزوأنشطتها

املسطرة املنشودة و مت التطرق إىل ضرورة توفر نظام رقابة داخلية ذو فعالية من أجل الوصول إىل األهداف هذه الوظيفة، و 
 .من طرف املؤسسة

العمل امليداين تمثلة يف مرحلة التحضري للمهمة و املءات العملية للمراجعة الداخلية و إىل اإلجرا كما مت التطرق أيضا     
اليت تنظم عمل املراجع الداخلي يطبق ما جاء يف هذه املعايري أثناء إجراء لعملية وكذا اجراءات ختص إعداد التقرير و 

  .جعة من بدايتها إىل غاية هنايتهااملرا

 

  

  

  

     

   

 

 

 

 

 

 



  
 :الثانيالفصل   

 نظام الرقابة الداخلية نظام
 للمخزون
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 : تمهيد

ة إىل ألية تعمل على ضبط العمل من أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور أنظمة الرقابة الداخلية هي احلاجة املاس
سرعة اجناز األعمال اخلارجية املتعلقة باملؤسسة من جهة أخرى ، حيث تعترب الرقابة الداخلية وكفاءة العاملني من جهة و 

، حيث  يعتمد عليها املراجع إلجناز عملهاحلد منها حيث واجهة املاارر و املؤسسة ملمن بني أهم االجراءات اليت تتبعها 
 .ة و النتائجعة للحصول على األدلكلما كان النظام سليما كلما قلل املراجع من حجم العينة اخلاض

ون ملاز التقييم الداخلي ملساحة ال حتديد مواصفات املازون كميته و كما تبدأ الرقابة على املازون من خال
ررق تقييم املارجات حيث أن الرقابة على واختيار موقعه وسعته واألفراد العاملني يف اجنازه واملعدات املستادمة و 

إىل املازون بالكمية املناسبة كما أهنا فظة عليه و ضبط تدفق املواد من و احملان هتدف إىل تنظيم حركة املازون و املازو 
خروجها من جراءات املتبعة ملراحل دخواها و التحقق من االطط املوضوعة و اخلتعمل على الوقوف على مدى تطبيق 

 املراقبة املستمرة .املازون من خالل عملية التفتيش والفحص و املاازن ، و تتم عملية الرقابة على 

 هذا ما سنحاول توضيحه من خالل تقسيم هذا الفصل إىل اربعة مباحث :و 

 : ماهية نظام الرقابة الداخلية املبحث األول

 : مقومات و وسائل نظام الرقابة الداخلية املبحث الثاين

 : عموميات حول املازون املبحث الثالث

 : الرقابة على املازون املبحث الرابع
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 ماهية نظام الرقابة الداخلية : المبحث األول

محية اإلدارة  خالل العقدين السابقني إىل الرفع منالبنوك ر اليت تعرضت اها كربى الشركات و لقد أدت اخلسائ
نظرا الزدياد أمهيتها أكثر بعد حدوث ايل الرمسي يف مجيع أحناء العامل، و الرقابة الداخلية ضمن القطاع املالفعالة للماارر و 

مهية بالغة كما اها من دور  اعطائها أد ازداد تركيز التشريعات عليها و تلك االهنيارات املالية لكربيات الشركات يف العامل فق
 كبري تقوم به يف عدة جماالت .

كذلك على نتائج اختبارات االلتزام باالجراءات رية على نظام الرقابة الداخلية و غالبا ما يعتمد املراجع بدرجة كبو 
ا ربقا للمباد  املالحظات املرفقة هبانة عرض ارصدة القوائم املالية و بدرجة معقولة من أمالرقابية املوضوعية للتأكد 
 احملاسبية املتعارف عليها .

 : مفهوم نظام الرقابة الداخلية و فروعها المطلب األول

 : مفهوم نظام الرقابة الداخلية -1

 هناك جمموعة من التعاريف للرقابة الداخلية نذكر أمهها : 

الرقابة الداخلية على أهنا : الرقابة هي التحقيق كما إذا كان كل شيء حيدث ربقا للاطة  عرف هنري فايول
منع ضها هو اإلشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها و أن غر املوضوعية والتعليمات الصادرة واملباد  احملددة و 

 1.، األشياء ، الناس األفعال "رار حدوثها كما أهنا تطبق كل شيءتك

 :الرقابة الداخلية على أهنا GAOمن ناحية أخرى عرف مكتب احملاسبة العام األمريكي 

ال األصول اليت متتلكها الوحدة واحملافظة عليها، ومراجعة مدى دقة كل الطرق اخلاصة باستعم"هي خطة للتنظيم و    
اخلطة واالنتاجية، الربجمة، الكفاءة، على حتقيق أهداف العمل وتوثيق البيانات احملاسبية وحتسني ااهيكل التنظيمي و 

 2.احتاد السيياسات االدارية املناسبة "التعاون بني العاملني و تشجيع واالقتصاد، الفعالية، و 

ة الرقابة الداخلية على أن نظام الرقابة الداخليواخلاص بتقدير اخلارر و  400عيار الدويل للمراجعة رقم كما نص امل
كان يف الوصول إىل هدف اإلدارة وهو إدارة االجراءات اليت تتبناها املؤسسة ملساعدهتا قدر اإلميشمل كافة السياسات و 

                                                           
 .  246، ص  2001العمليات ، جمموعة النيل العريب، رباعة نشر توزيع ،  -الوظائف –عبد الكرمي أبو مصطفى، االدارة و التنظيم ، املفاهيم   - 1
 . 85حممد السرايا، مرجع سابق ، ص  - 2
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دقة  اخلطأ ،ضمنة االلتزام بسياسات االدارة ومحاية األصول، ومنع واكتشاف االحتيال و املتالعمل بشكل منظم وكفئ و 
 1املناسب. ت مالية موثوقة يف الوقتاعداد معلومااكتمال السجالت احملاسبية و 

األساليب توضع لضمان عبارة عن جمموعة من االجراءات و  من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن الرقابة الداخلية هيو 
 .صحيحةالنظم العلى القدرة النقدية واحملاسبية وفق املعايري و احملافظة ، و من أجل محاية أصول املنشأةل، و سري العم

 : مكونات نظام الرقابة الداخلية المطلب الثاني

الداخلية يف الشركات بشكل عام  تعرف هذه املكونات على أهنا احلد األدىن من اجلودة املطلوبة لألنظمة الرقابة
تنطبق هذه قييم أنظمة الرقابة الداخلية معه، و تعطي هذه املعايري أساسا ميكن توالشركات املسامهة بشكل خاص، و 

 2.الرباجمية و غريها جماالت عمل الشركة كاجملاالتاملعايري على مجيع 

 متداخلة هي : داخلية من مخسة مكونات مرتابطة و حيث تتكون الرقابة ال 

 االتصال، اجراءات الرقابة، متابعة ضوابط الرقابة الداخلية.تقييم املاارر، نظام املعلومات و بيئة الرقابة، عملية 

 3:بيئة الرقابة -1

دة اليت ميكن أن تستادم كمؤشرات جلو بنجاح يف بيئة الرقابة الناجحة و عدد كبري من العناصر اليت تساهم  هناك
 :تتمثل تلك العناصر يفبيئة الرقابة ألحد املنظمات و 

 النزاهة و القيم األخالقية   -1-1

القيم الداخلية، أن توصيل النزاهة و الرقابة يتابعون ضوابط ألخالقية لألفراد الذين يديرون و القيم احتدد النزاهة و 
مبوجبها ينظر العاملني إىل اليت  االلتزام هبا يف املمارسة العملية يؤثر على الطريقةالقية للشركة إىل العاملني هبا و األخ

وختفيض نزاهة الرقابة يتعني على اإلدارة العليا أن تتصرف حنو تعظيم ان حتديد املثال اجليد ليس كافيا، و ، عملهم
، أن تباط سلوك احتيايل أو غري أخالقياالغراءات اليت تدفع األفراد العاملني إىل ار التحريف، وقد تستبعد اإلدارة احلوافز و 

                                                           
قابة الداخلية يف ظل تطبيق حركة الشركات يف مصر ، املؤمتر سامح رفعت أبو حجر، اميان حممد أمحد روحية، دور املراجعة الداخلية كآلية لتقومي نظم الر  - 1

 .10، ص 29/07/2014السنوي اخلاص لقسم احملاسبة بعينات احملاسبة يف مواجهة التغريات االقتصادية والسياسية املعاصرة، جامعة القاهرة، مصر، 
 عطا اهلل أمحد سوليم اجللسان ، الرقابة الداخلية  - 2
 . 386 -385، ص  2008أمحد لطفي ، التطورات احلديثة يف املراجعة ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ، أمني السيد  - 3
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مكافآت اإلدارة املرتبطة باألداء اء بأهداف األداء غري الواقعية و تتضمن الضغوط للوفوافز اخلاصة بالسلوك األخالقي و احل
األدىن على خطط احلوافز بينما تتضمن مظاهر إغراء املوظفني باالرتباط بتصرفات غري و ع ونقاط القطع األعلى املرتف

 صحيحة .

 االلتزام بالكفاية   -1-2

ليت يتم على ضوئه تقييم جودهتا إن بيئة الرقابة للشركة سوف تكون أكثر فعالية إذا ما كانت ثقافتها هي تلك ا
حتتاج املهام اليت حتدد وظيفة الفرد و  هارة الضرورية لتحقيقاملهي املعرفة و  Competencesكفايتها أن الكفاية و 

لتشغيل لديهم التدريب واخلربة التيقن من أن هؤالء الذين يقومون بامستويات لكفاية الوظائف اخلاصة و االدارة إىل حتديد 
 الذكاء الضروري ألداء الوظيفة .و 

 مشاركة المسؤولين عن الحوكمة  -1-3

سيما جملس اإلدارة يف الشركة وجلنة مراجعتها يؤثرون جوهريا على بيئة الرقابة ال احلوكمةإن مشاركة املسؤولني عن 
وعلى إجتاه القيم، أن مسؤوليات اإلرشاد واإلشراف جمللس اإلدارة النشط املرتبط والذي ميتلك درجة مالئمة من اخلربة 

 اإلدارية والفنية تعتربها هامة كرقابة داخلية فعالة.

 رة ونمط التشغيلفلسفة اإلدا  -1-4

احملاسبية وإدارة خمارر األعمال،  أن فلسفة اإلدارة ومنط تشغيلها متثل إجتاها ومدخلها بشأن التقرير املايل والقضايا
أن املثال الشاصي احملدد عن رريق اإلدارة العليا وجملس اإلدارة يوفر إنذارا واضح للعاملني بشأن ثقافة الشركة وبشأن 

خلية على وجه التحديد كما يلعب املسؤول الرئيسي يف الشركة دورا رئيسيا يف حتديد ما إذا كان التابعني أمهية الرقابة الدا
 من املرؤوسني يقرون الطاعة أو اإلعوجاج أو جتاهل قواعد الشركة ألنواع خمارر األعمال املقبولة.

 الهيكل التنظيمي  -1-5

أن ااهيكل التنظيمي للمنشأة يوفر إرار العمل الذي داخله يتم ختطيط وتنفيذ الرقابة على أنشطة املنشأة ومتابعتها 
وأن اإلعتبارات ااهامة تتمثل يف وضوح خطوط السلطة واملسؤولني واملستوى الذي يف ضوءه يتم وضع السياسات 

اية اإلشراف ومتابعة األعمال املركزية ومالئمة ااهيكل واإلجراءات ومدى التمسك بتلك السياسات واإلجراءات وكف
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وعن رريق فهم ااهيمل التنظيمي للمنشأة حيث ميكن للمراجع أن يكشف العناصر التنظيمي حلجم وتعقيد الشركة، 
 اإلدارية والوظيفية للمنشأة وكيف ميكن الرقابة على السياسات املنفذة.

 تخصيص السلطة والمسؤولية  -1-6

كيف يتم ختصيص السلطة واملسؤولية خالل املنظمة، وكيف يكون للاطوط املرتبطة للتقرير تأثريا على ضوابط 
الرقابة الداخلية على سبيل املثال يتطلب البنك أن يوقع موظفني على كافة الشيكات املكتوبة اليت تزيد عن مقدار معني، 

يف أدلة سياسة ح، أن كيفية توزيع املسؤولية يتم شرحه عادة أن مسؤولية وتفويض السلطة جيب أن يتم ختصيصها بوضو 
 الشركة الرمسية.

 سياسات وممارسات الموارد البشرية  -1-7

سبب جوهرية سياسات وممارسات املوارد البشرية، فعن أن األفراد هم أكثر عناصر بيئة الرقابة أمهية وهذا ما يفسر 
رريق وجود أفراد عاملني يتسمون بالصالحية والكفاية ميكن تعويض منارق الضعف املوجودة يف ضوابط الرقابة األخرى 

مرتفع يف باإلضافة إىل إمكانية إستمرار احلفاظ على قوائم مالية موثق فيها أن األفراد األكفاء قادرين على أداء مستوى 
األداء لذا على اإلدارة أن تأخذ حرصها عند التعيني والتدريب والنصح والرتقية والتعويض باإلضافة إىل التصرفات 

 العالجية كل ذلك يؤدي إىل زيادة أداء املوظفني.

 1عملية تقييم المخاطر: -2

تلك املاارر من ناحية  تتعرض أي مؤسسة عند مزاولة أعمااها للعديد من املاارر، والبد من حتديد وحتليل
وحتليل املاارر املتعلقة بتحقيق أهداف املؤسسة والتعرف على إحتمال حدوثها، وحماولة ختفيض حدة تأثريها إىل 

 مستويات مقبولة.

 

 

 
                                                           

-27، ص 2013مصر، شحاتة السيد شحاتة، حممد السيد سرايا، حممد إبراهيم راشد، الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية،  1
28. 
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 تحديد األهداف  -2-1

على  أي مؤسسة مبثابة معايري تستادم لتقييم أداء اإلدارة، وجيبتعترب أول خطوة لتقييم املاارر وتعترب أهداف 
اإلدارة أن تضع خطوط الزمة لتحقيق تلك األهداف مع ضرورة وجود تقارير مستمرة يف مجيع املستويات اإلدارية تنبه إىل 

 وجود أي خطر يتعلق بعدم حتقيق تلك األهداف.

 تحديد الخطر وإحتمال حدوثه  -2-2

 بسبب العوامل اخلارجية. تتعرض أي مؤسسة للاطر الذي قد يؤثر على حتقيقها ألهدافها وقد حيدث هذا اخلطر

 ومن أمثلة العوامل الداخلية للاطر حدوث خلل يف عمليات التشغيل وعدم فعالية جلنة املراجعة أو جملس اإلدارة،
وعدم مقدرة العملني يف السيطرة على أصول الشركة مما يؤدي إىل إمكانية التالعب فيها ومن أمثلة العوامل اخلارجية 

وإسرتاجتياهتا أو حدوث للاطر ظروف منافسة، وصدور تشريعات جديدة تتطلب تغري يف أنشطة الشركة يف سياستها 
لتشغيل، وعلى ربيعة أنشطتها، أو حدوث تطورات تكنولوجية تغيري يف إحتياجات العمالء بصورة تؤثر على عمليات ا

قد تؤثر على أنشطة الشركو ومنتجاهتا أو إستادام نظم آلية يف التشغيل والرقابة بدال من النظم اليدوية، وكذلك 
 الكوارث العارضة أو الطبيعية.

يدها، وبعضها ال ميكن معرفتها إال وجتدر اإلشارة أن معظم املصادر الداخلية للاطر ميكن لإلدارة معرفتها وحتد
 عن رريق اجلهات اخلارجية مثل عدم فعالية جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة.

 مواجهة الخطر الذي تواجهه الشركة.  -2-3

بعد التعرف على املاارر الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تتعرض اها الشركة ينبغي إختاذ اإلجراءات املالئمة 
 ارر احملتملة والسيطرة عليها.ملواجهة تلك املا

أي أنه البد أن يفهم مراجع احلسابات جيدا للكيفية اليت يتم هبا تقييم إدارة الشركة للاطر املتعلق بإعداد القوائم 
اجلرد أو بسبب النمو عاملني ث يف البيئة التشغيلية أو بسبب املالية، واخلطر ميكن أن يظهر بسبب التغريات اليت حتد

 السريع أو وجود عمليات أجنبية، أو إستادام تكنولوجيا جديدة أو أنظمة معلومات جديدة أو جمددة. 
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 1نظام المعلومات واإلتصال:  -3

جيب تسجيل املعلومات وإيصااها إىل اإلدارة وآخرين حيتاجوهنا داخل الشركة وذلك بشكل وإرار زمين يساعدهم 
الداخلية واملسؤوليات األخرى، وحىت تستطيع الشركة أن تعمل وتراقب عملياهتا عليها أن تقوم  على القيام بالرقابة

بإصالحات مالئمة ميكن الثقة هبا ويف الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية واألحداث اخلارجية أما 
ن األعلى إىل األسفل أو العكس أو بشكل أفقي مفيما يتعلق باإلتصال فإنه يكون فعاال عندما يشمل بتدفق املعلومات 

إضافة إىل قيام اإلدارة بالتأكد من وجود إتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون اها أثر يف حتقيق الشركة 
ألهدافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتقنية املعلومات ااهامة لتحقيق حتسن وإتصال مهم وموثوق به ومستمر اهذه 

 علومات.امل

 2إجراءات الرقابة: -4

من إن إجراءات الرقابة أو كما يطلق عليها أنشطة الرقابة متثل السياسات واإلجراءات اليت تساعد على التأكد 
تنفيذ توجيهات اإلدارة، حيث أهنا تساعد على التيقن من أن التصرفات الضرورية قد مت أخذها عند التعامل مع خمارر 
حتقيق أهداف املنشأة خبصوص األعمال والتقرير املايل أو اإللتزام بصفة عامة تقع إجراءات الرقابة داخل أربع جمموعات 

وضوابط الرقابة املادية باإلضافة إىل الفصل بني الواجبات. وقد يتم تقييم عريضة هي فحص األداء وتشغيل املعلومات 
إجراءات الرقابة الداخلية اليت هتدف إىل تفعيل تللك السياسة، وأن السياسة على سبيل املثال قد تكون يف صورة قيام 

 مدير فرع التجزئة للتعامل مع األوراق املالية مبتابعة تعامالت العميل.

ت الرقابة تنصب على فحص الكشف املطبوع عن رريق الكمبيوتر ألنشطة التعامالت اليومية عن رريق أما إجراءا
املؤدي بطريقة زمنية مناسبة مع األخذ يف احلسبان ربيعة وحجم األوراق املالية اليت مت التعامل فيها، أن إجراءات العميل 

يتم أداؤها يف أوقات حمددة عن رريق أفراد حمددين ويتم  الرقابة تطبق سياسات الرقابة عن رريق مهام روتينية حمددة
 احملاسبة عنها مبوجب إشراف وآراء ألدلة إثبات.

 

 
                                                           

 .52أمحد سويلم احلسبان، مرجع سابق، ص  عطا اهلل 1
 .387أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص  2
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  1متابعة ضوابط الرقابة الداخلية: -5

يقصد بأنشطة املتابعة تلك اإلجراءات اليت تستهدف عمليات التقييم املستمرة والدورية لدرجة جودة أداء نظام 
مبعرفة إدارة املؤسسة، لتحديدها ما إذا كانت ضوابط وإجراءات نظام الرقابة الداخلية تعمل على النحو الرقابة الداخلية 

املاطط اها، وأنه قد مت تعديلها على الوجه املطلوب وبطريقة مالئمة يف ضوء التغريات اليت ررأت على الظروف احمليطة 
 باملنشأة.

 عمليات املتابعة والتعديل نذكر منها:  وهناك مصادر متعددة للمعلومات اللزمة إلمتام

 الدراسات اليت تتناول ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية يف الوقت احلايل. -

واليت تشمل املاالفات والتجاوزات اليت مل تنجح إجراءات الرقابة الداخلية التقارير اليت يعدها املراجع الداخلي  -
 يف احليلولة دون الوقوع فيها.

 درة من العاملني باملؤسسة.التقارير الصا -

يف تنفيذ عمليات املتابعة واملراقبة على ثالث أساليب رئيسية هي: اإلشراف الكفئ، تقارير  وتعتمد إدارة املنشأة     
 األداء عن مراكز املسؤولية. حيث يندرج هذا األسلوبان ضمن إجراءات املتابعة واملراقبة املستمرة.

 نظام الرقابة الداخليةخصائص وأهداف : المطلب الثالث

 خصائص نظام الرقابة الداخلية:  -1

يوجد العديد من اخلصائص واملتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف أي نظام رقايب سليم من أجل متكينه من حتقيق 
أهدافه املرجوة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وجيب أن تعمل هذه املتطلبات واخلصائص فيما بينها بالشكل الذي يقلل من 

 اارر والقيود املالزمة لنظام الرقابة الداخلية حيث جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التالية:امل

 

 

 
                                                           

 .163-162ثناء علي القباين، نادر شعبان املراجعة الداخلية يف ظل التشغيل اإللكرتوين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ص   1
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 1الخطة التنظيمية: -1-1

تعترب اخلطة التنظيمية أحد الوسائل األساسية اليت نستطيع من خالاها ترمجة السلوك التسريية للمؤسسة يف الفرتات 
فين أو تكتيكية، لذلك ميكن أن ننظر إىل هذه الوسيلة بعمق من خالل إبراز القادمة سواء كان حيوي قرارات إسرتاتيجية، 

فيها اإلمكانات املادية والبشرية املمكنة من حتقيق ما تصبوا إليه املؤسسة، إال أنه ينبغي تبين هذه اخلطة على ضوء 
دارية للمديريات اليت تتكون اإلستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل، أي ما حيدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية اإل

 حيث ميكن أن حندد أهم العناصر اليت جيب أن تكون يف اخلطة التنظيمية:  منها املؤسسة.

 حتديد األهداف الدائمة والظرفية ) رويلة، متوسطة، قصرية األجل( للمؤسسة. -

 حتديد ااهيكل التنظيمي للمؤسسة، وخمتلف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف األنشطة -

 حتديد املسؤوليات بالنسبة إلك كل نشاط وقسم. -

 تعيني حدود ورحابة املسؤوليات بالنسبة إىل كل شاص. -
 2وجود نظام محاسبي متكامل: -1-2

اإلضافة إىل وجود اخلطة التنظيمية املالئمة، وجود نظام حماسيب متكامل أن حتقيق أهداف الرقابة الداخلية تتطلب ب
ااهدف منه تسجيل وتبويب وتلايص وعرض العمليات املالية والتأكد من الدقة احملاسبية للسجالت والقوائم املالية، 

 اءات التالية:وحىت ميكن وضع النظام احملاسيب املالئم موضوع التنفيذ، فإن األمر يتطلب اإللتزام باإلجر 

  وجود كتيبات ولوائح مطبوعة حتدد اإلجراءات احملاسبية اليت يتعني إتباعها حبيث ميكن تطبيق هذه اإلجراءات
إىل تنظيم وتسهيل الوظيفة احملاسبية وكذلك وجود الئحة بصورة موحدة، مثل وجود دليل للحسابات يهدف 

وتبويب وتلايص وعرض البيانات و املعلومات  للحسابات جتدد اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف تسجيل
 احملاسبية.

   إعداد مناذج مطبوعة للمستندات تغطي كافة العمليات مثل فواتري البيع والشراء واإلصاالت واإلشعارات
 وكذلك مناذج التقارير احملاسبية

                                                           
احملاسيب للمؤسسة اإلقتصادية، امللتقى الورين األول حول املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية وحتديات  صديقي مسعود، دور نظام الرقابة الداخلية يف تفعيل األداء 1

 .82-81، ص 2003أفريل  22/23املناخ اإلقتصادي اجلديد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
 . 144-143رضا خالصي، مرجع سابق، ص  2
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  فرص إرتكاب إصدار التعليمات بضرورة إثبات العمليات يف الدفاتر والسجالت دون تأخري وبذلك تقل
، ومامل يكن مرفقا به عات املسؤولنيياألخطاء والغش، باإلضافة إىل عدم قيد أي مستند مامل يكن حيمل توق

 مجيع الوثائق املؤيدة له
  يتعني أال يشرتك أي موظف يف مراجعة العمل الذي قام بأدائه وإمنا تتم املراجعة بواسطة شاص آخر مسؤول

 يق. وذلك إلخضاع العمل للفحص الدق
  إستادام وسائل التوازن احلسايب الدوري مثل موازين املراجعة واحلسابات اإلمجالية وكذلك اإلستعانة بالوسائل

 اآللية احلاسبة اليت تسهل أداء األعمال وتؤدي إىل السرعة يف إجنازها ودقتها.
 قة نتائج اجلرد الفعلي مع إجراء اجلرد الفعلي لألصول بصفة دورية إجراء املطابقات الدورية للتأكد من مطاب

 األرصدة الدفرتية.
 1مستويات األداء: -1-3

فسالمة كل قسم يؤثر على فعالية الرقابة الداخلية وعلى كفاءة العمليات الناجتة عن مستويات األداء، حيث متد 
القرارات وتسجيلها، وذلك من خالل تقييم الواجبات  اإلجراءات املوضوعة كل اخلطوات ايل تتضمن دقة إختاذ

 واملسؤوليات حبيث يقوم موظف مبراجعة دقة العمل وإكتشاف األخطاء.

 2كفاءة األفراد: -1-4

سليم فقط، ولكن جيب أن يتوفر اها جمموعة من ال تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على تنظيم إداري حماسيب 
األفراد األكفاء الذين يقومون بأدوارهم وذلك عن رريق تكوين موظفي ورؤساء اإلدارات الذين يقومون بتنفيذ اإلجراءات 

 املوضوعة بطريقة إقتصادية وفعالة.

 

 

 

                                                           
تقييم األداء يف املؤسسة اإلقتصادية، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم االتسيري والعلوم التجارية، مالية  شدري معمر سعاد، دور املراجعة املالية يف 1

 .98، ص 2008/2009املؤسسة، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 
 .99املرجع السابق، ص  2



 الفصل الثاني: نظام الرقابة الداخلية للمخزون
 

49 
 

 ونستنتج من هذه اخلصائص أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من: 

الوسائل والعمال اليت متكن املؤسسة من بلوغ أهدافها يف تأخذ بعني  من جمموعة تتكونراتيجية: اإلست  -1-4-1
 اإلعتبار: 

 ترتكز على األداء والكفاءة املهنية والتمهني. الوسائل البشرية: -

 ترتكز على معرفة ما إذا كانت ميزانية املؤسسة مناسبة مع تطلعاهتا. الوسائل المالية: -

تتمثل يف التحقق ما إذا كانت تقنيات التسيري، التجارية ومشابه ذلك للمؤسسة تتطابق مع  الوسائل القنية: -
 أهدافها.

 يتمثل يف لوحة القيادة اليت حتتوي على جمموعة املعلومات واملؤشرات اليت تساعد على: نظام القادة:  -1-4-2

 حتليل وقياس اإلحنرافات. -

 املناسب.القيام باإلجراءات التصحيحية يف الوقت  -

 التنظيم. -
 أهداف نظام الرقابة الداخلية:  -2

للرقابة الداخلية العديد من األهداف، حبيث أن كل هدف يسعى إىل خدمة املؤسسة ومساعدهتا بالشكل الذي 
ميكنها من حتقيق األهداف العامة واملسطرة، وقد تطورت هذه األهداف بتطور الرقابة، حيث أصبحت أوسع وأمشل، كما 

 1ل يف:أهنا تتمث

 التحكم في المؤسسة: -2-1

إن التحكم يف األنشطة املتعددة للمؤسسة ويف عوامل اإلنتاج داخلها ويف نفقاهتا وتكاليفها وعوائدها ويف خمتلف 
السياسات اليت وضعت بغية حتقيق ما ترمي إليه املؤسسة، ينبغي عليها حتديد أهدافها، هياكلها، ررقها وإجراءاهتا، من 

معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية احلقيقية اها، واملساعدة على خلق رقابة على خمتلف العناصر أجل الوقوف على 
 املراد التحكم فيها.

                                                           
 .92-90حممد التهامي الطواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص  1
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 حماية األصول: -2-2

ية وحماسبية من بني أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو محاية أصول املؤسسة وذلك من خالل فرض محاية ماد
، إن هذه احلماية منكن املؤسسة من اإلبقاء واحملافظة على (قوقملازونات، احلاإلستثمارات، اجلميع عناصر األصول )

أصواها من كل األخطاء املمكنة وكذا دفع عجلتها اإلنتاجية مبسامهة األصول املوجودة لتمكينها من حتقيق األهداف 
 ضمن السياسة العامة للمؤسسة.

 ضمان نوعية المعلومات:  -2-3

بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي إختبار دقة ودرجة اإلعتماد على البيانات احملاسبية يف ظل نظام 
معلومايت يعاجل البيانات من أجل الوصول إىل نتائج تتمثل يف املعلومات، بيد أن جتهيز هذه البيانات احملاسبية تتم عرب 

 الية: نظام املعلومات احملاسبية الذي يتصف باخلصائص الت

 .تسجيل العمليات من املصدر ويف أقرب وقت ممكن 
 .إدخال العمليات اليت سجلت إىل الربنامج اآليل والتأكد من البيانات املتعلقة هبا 
 .تبويب البيانات على حسب صنفها وخضائصها يف كل مرحلة من مراحل املعاجلة 
 مؤسسة من أجل تقدمي املعلومات احملاسبية.إحرتام املباد  احملاسبية املتفق عليها والقواعد الداخلية لل 
 .توزيع املعلومات على األرراف الطالبة اها 
 تشجيع العمل بكفاءة:  -2-4

إن إحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائله داخل املؤسسة ميكن من ضمان اإلستعمال األمثل والكفئ ملوارد 
لتكاليف بتافيضها عند حدودها الدنيا، غري أن نظام املؤسسة، ومن حتقيق فعالية يف نشارها من خالل التحكم يف ا

 الرقابة الداخلية ال يعطب لإلدارة بعض الضمانات وفقط بل يعطي حتسينا يف مردودية املؤسسة.
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 تشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية: -2-5

وتطبيق أوامر اجلهة املديرة، ألن تشجيع  إن اإللتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة من قبل اإلدارة تقتضي إمتثال
يمية من أجل وإحرتام السياسات اإلدارة من شأنه أن يكفل للمؤسسة أهدافها املرسومة بوضوح يف إرار اخلطة التنظ

 ، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط اآلتية:رالتطبيق األمثل لألم

 جيب أن يبلغ إىل املوجه إليه. -

 جيب أن يكون واضحا )مفهوما(. -

 جيب توافر وسائل التنفيذ. -

 جيب إبالغ اجلهات اآلمرة بالتنفيذ. -
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 المبحث الثاني: مقومات ووسائل نظام الرقابة الداخلية 

نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات سنحاول التطرق إليها،  اهذا سنتحدث يف هذا املبحث إىل  يقوم
 املقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية اليت يستند عليها املراجع يف تقييم نظام الرقابة الداخلية. 

 وسائل و إجراءات نظام الرقابة الداخلية  :المطلب األول

 ائل نظام الرقابة الداخلية: وس - 1

  1يتكون نظام نظام الرقابة الداخلية من الوسائل التالية :

 الخطة التنظيمية:  -1-1

للمؤسسة يف  تعترب اخلطة التنظيمية أحد الوسائل األساسية اليت نستطيع من خالاها ترمجة السلوكات التسيريية
الفرتات القادمة سواء كان حيتوي قرارات اسرتاتيجية،  فنية أو تكتيكية،  لذلك ميكن أن ننظر إىل هذه الوسيلة بعمق من 

البشرية املمكنة من أجل حتقيق ما تصبوا إليه املؤسسة،  إال أنه ينبغي تبين هذه إبراز فيها اإلمكانيات املادية و خالل 
املسؤولية اإلدارية أي ما حيدد بوضوح خطوط السلطة و  ل التنظيمي لوظائف التشغيل، اخلطة على ضوء اإلستقال

 للمديريات اليت تتكون منها املؤسسة. 

 ميكن أن حندد أهم العناصر اليت جيب أن تكون يف اخلطة التنظيمية: 

 للمؤسسة.  ) رويلة،  متوسطة، قصرية األجل( حتديد األهداف الدائمة و الطرفية -

 ديد ااهيكل التنظيمي للمؤسسة،  وخمتلف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية و املهنية بني خمتلف األنشطة.  حت -

 حتديد املسؤوليات بالنسبة إىل نشاط و قسم.   -

 حتديد حدود و رحابة املسؤوليات بالنسبة إىل كل شاص.  -

                                                           
 مسعود، دور نظام الرقابة الداخلية يف تفعيل األداء احملاسيب للمؤسسة اإلقتصادية، جامعة قاصد مرباح، ورقلة، اجلزائر، نقال عن: صديقي   1
-sciences-des-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-http://manifest.univ

commerciales/68-sciences-des-et-gestion-de-,-economiques  :على الساعة 06/05/2016،  تاريخ الدخول للموقع ،
14:05. 
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 داخلية يكون عرب النقاط التالية:إال أن مسامهة هذه الوسيلة يف حتقيق أهداف نظام الرقابة ال

 البحث عن فعالية و كفاءة العمليات التشغيلية.   -

 وجود وحدات قياس متكن من حتديد نتائج واألنشطة املاتلفة للمؤسسة سواء يف وقت إحصائي أو مايل.  -

 محاية األصول من خالل تقسيم العمل املهين داخل املؤسسة.   -

 الطرق و اإلجراءات:  -1-2

الفرعية وعلى رأسها ضمان  إن حتقق األهداف العامة لنظام الرقابة الداخلية لن يكون مبعزل عن حتقيق األهداف
زام خبطوات اإللتحملاسبية املقبولة قبوال عامًا و ضمان املعلومات احملاسبية،  من خالل السهر على إحرتام املباد  ادقة و 

ظام،  فباعتبار أن الوظيفة احملاسبية وظيفة ارتكازية من خالل تأثرها بنتائج إحرتام إجراءات هذا الناملعاجلة احملاسبية و 
األعمال يف الوظائف األخرى،  بات من الضروري احلث على اإللتزام الصارم بالطرق املستعملة يف الوظائف املاتلفة 

طرق املستعملة، كما قد تعمل إىل غري ذلك من العمال أو رريقة إستعمال الوثائق و األخرى سواء من ناحية تنفيذ األ
معني بغية حتسني أداء املؤسسة  املؤسسة على سن إجراءات من شأهنا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيري إجراء

 متكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة.  و 

 المقاييس المختلفة: -1-3

املقاييس املاتلفة داخل املؤسسة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة يف ظل إدارة  تستعمل
 : حه من خالل قياس العناصر التاليةتعمل على إجنا

 درجة مصداقية املعلومات املقدمة.  -

 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية.  -

يق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة و يف األخري نشري إىل أن نظام الرقابة إحرتام الوقت املاصص سواء لتحق -
  الداخلية تشتمل على صنفني من الرقابة : الرقابة اإلدارية، الرقابة احملاسبية.
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 : الرقابة اإلدارية -1-3-1

حقيق أكرب كفاءة بصفة أساسية لتتشتمل الرقابة اإلدارية على خطة التنظيم و الوسائل و اإلجراءات املاتصة 
ضمان حتقيق السياسات اإلدارية،  إذ تشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري،  سواء كانت برامج إنتاجية ممكنة و 

دراسة حركة املؤسسة عرب خمتلف األزمنة،  تقارير األداء،  الرقابة على اجلودة اإلحصائي و تدريب العاملني،  ررق التحليل 
 ذلك من أشكال الرقابة.  وإىل غري 

 : الرقابة المحاسبية -1-3-2

ات احملاسبية املثبتة كافة اإلجراءات ااهادفة إىل إختبار دقة البياناحملاسبية عن اخلطة التنظيمية و  إذ تعرب الرقابة
أخرى العمل  الوقوف على سالمة املعاجلة احملاسبية من جهة،  ومن جهةبالدفاتر واحلسابات ودرجة اإلعتماد  عليها و 

 على محاية أصول املؤسسة.  

 إجراءات نظام الرقابة الداخلية :  -2

يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من اإلجراءات اليت تساعد على السري اجليد للعمليات داخل املؤسسة و 
 اإلجراءات العامة. إلدارية،  اإلجراءات احملاسبية و ايف كل من اإلجراءات التنظيمية و  تتمثل أساساً 

  1اإلجراءات التنظيمية و اإلدارية : -2-1

ختص هذه اإلجراءات أوجه النشاط داخل املؤسسة،  فنجد إجراءات ختص األداء اإلداري من خالل حتديد         
 حتديداص داخلها،  توزيع و االختصاصات،  تقييم واجبات العمل داخل كل مديرية مبا يضمن فرض رقابة على كل ش

مدى التزامه باملسؤوليات املوكلة إليه،  و إجراءات ختص اجلانب ح معرفة حدود النشاط لكل مسؤول و املسؤوليات مبا يتي
التطبيقي كعملية التوقيع على املستندات من ررف املوظف  الذي قام بإعدادها،  و إجراءات حركة التنقالت بني 

ضبط اخلطوات الواجب إثباهتا اءات معينة النتقاء العاملني،  و إجر فرض ارض مع حسن سري العمل و املوظفني مبا ال يتع
ميكن إبراز هذه شاصي إال بواقفة الشاص املسؤول و إلعداد عملية معينة حبيث ال يرتك إىل أي موظف التصرف ال

 اإلجراءات يف النقاط التالية: 
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 تحديد االختصاصات:  -2-1-1

اإلجتماعية والتكنولوجية يكون حتمًا عرب تظافر اجلهود داخل املؤسسة،  إن حتقيق أهداف املؤسسة اإلقتصادية، 
لذا بات من الواضح إعتماد حتديد دقيق لالختصاصات داخل املؤسسة يف إرار سياستها،  فعند الوقوف على ااهيكل 

 االختصاصات.  التنظيمي اها جيب حتديد اختصاصات كل مديرية من املديريات املوجودة مبا ال يسمح بالتضارب بني

 تقسيم العمل:  -2-1-2

إن التقسيم املالئم للعمل يدعم حتديد االختصاصات داخل املؤسسة من خالل منع تضارب أو تداخل مهامها،  
كما أنه يقلل بدرجة كبرية من احتماالت وقوع األخطاء،  السرقة و التالعب،  حيث يقوم هذا التقسيم على اإلعتبارات 

 التالية: 

 بني أداء العمل و سلطة التسجيل احملاسيب. الفصل  -

 سلطة تسجيله. لفصل بني سلطة االحتفاظ باألصل و ا -

 سلطة  تقرير احلصول عليه. لفصل بني سلطة اإلحتفاظ باألصل و ا -

 توزيع المسؤوليات:   -2-1-3

طأ،  لذلك اإلمهال أو اخليقوم هذا اإلجراء على الوضوح يف حتديد املسؤوليات للموظفني إذ ميكن من حتديد تبعية 
على املمتلكات وعملية املؤسسة وعلى األشااص يف ذات الوقت املسؤولني عن احملافظة وجب حتديد املديريات و 
كن كل موظف من معرفة على التقرير بالعمليات و املوافقة عليها،  بيد أن حتديد املسؤوليات متتسجيل هذه املمتلكات و 

يراقب يف حدود هذا اجملال،  إذ أن هذا اإلجراء يعطي لنظام الرقابة مه جتاهها،  فيحاسب و حدود عمله ومسؤوليته والتزا
عدم استطاعته التملص منه من جهة،  ومن جهة ثانية ة فعالية أكرب من خالل التحديد وبدقة ملرتكب اخلطأ و الداخلي

ال خلطأ يف عمله ينسب إليه مباشرة و يظفي اجلدية و الدقة يف تنفيذ العمل من ررف املوظف ألنه على يقني بأن ا
 يستطيع أن يلقيه على غريه. 
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 إعطاء تعليمات صريحة:  -2-1-4

يشتمل هذا اإلجراء على اجلانب التنظيمي للمؤسسة. لذلك ينبغي أن تكون التعليمات صرحية من املسؤول داخل 
تنفيذها على لتعليمات متكن من فهم التعليمة و ح يف ااملديرية أو الدائرة أو املصلحة إىل املنفذين اها،  فالصراحة و الوضو 

 عطاء تعليمية صرحية بأن يقوم  املوظف بالتوقيع على املستندات بغية حتديد مسؤوليته اجتاهها.  إأحسن وجه،  ك

 إجراء التنقالت بين العاملين:   -2-1-5

إجراءات نظام الرقابة الداخلية،  كون أن إن إجراء حركة التنقالت بني العاملني داخل املؤسسة يكون من صلب 
مليات اليت تدخل ضمن هذا اإلجراء ميكن من كشف األخطاء و التالعبات،  اليت ارتكبها املوظف خالل الع

مبنية على أساس علمي لعاملني،  البد أن تكون مدروسة و حتت مسؤولياته،  بيد أن حركة التنقالت بني ااختصاصاته و 
 احلسن للعمل،  كالقيام بعملية تغيري املوظفني من مصلحة إىل أخرى.  وال تتعارض مع السري

 1إجراءات تخص العمل المحاسبي : -2-2

يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم من بني أهم املقومات املدعمة لنظام الرقابة الداخلية الفعال،  لذلك بات 
ئمة على العمل احملاسيب من خالل التسجيل الفوري للعمليات،  من الواضح سن إجراءات معينة متكن من إحكام رقابة دا

التأكد من صحة املستندات،  إجراء مطابقات دورية، القيام جبرد مفاجئ و عدم إشراك موظف يف مراقبة عمل قام به،  
 نظام الرقابة الداخلية الفعال.  و إن هذه اإلجراءات السابقة ميكن من دعم املقومات اليت يقوم عليه

 حيث ميكن ذكر أهم اإلجراءات اليت ختص العمل احملاسيب يف النقاط اآلتية: 

 التسجيل الفوري للعمليات :   -2-2-1

يعترب تسجيل العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة من بني وظائف احملاسب،  إذ يقوم هذا األخري بتسجيل العملية         
ضياعها،  لذلك فالسرعة اليت تصاحبها الدقة يف التسجيل،  تزيد دات و ،  بغية تفادي تراكم املستنبعد حدوثها مباشرة

من السرعة يف ترتيب و حفظ املستندات احملاسبية اليت مت على أساسها التسجيل احملاسيب و الذي يكون بدون شطب،  
م الصفري أو عكسي أو القيام بتسجيل فوق تسجيل آخر،  وال يلغي تسجيل معني إال وفق الطرق املعروفة كطريقة املتم

التسجيل مث إثبات التسجيل الصحيح.  وعلى هذا ميكن القول بأن التسجيل الفوري للعمليات يؤثر إجيابا على معاجلة 
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معربة عن الوضعية احلقيقة و املالئمة إلختاذ القرارات ائها احلصول على معلومات صادقة و البيانات اليت ينتظر من ور 
 املناسبة. 

 التأكد من صحة المستندات :  -2-2-2

تشتمل املستندات على جمموعة من البيانات اليت تعرب عن عمليات قامت هبا املؤسسة،  لذلك ينبغي مراعاة بعض 
 املباد  األساسية عند تصميم هذه املستندات حبيث تتميز ب : 

 البسارة اليت تساعد على استادام املستند و إستكمال بياناته.  -

 ر الالزمة،  حىت ميكن توفر البيانات الالزمة ملراكز النشاط.عدد الصو  -

 ضمان توفري إرشادات عن كيفية إستادامها و توضيح خطوة سريها.   

على العودة إليها يساعد على إجراء عملية الرقابة و جيب إستعمال األرقام املسلسلة عند ربع مناذج املستندات،  مما  -
 عند احلاجة.  

 ت المطابقة الدورية : إجراءا  -2-2-3

تعترب املطابقات الدورية من بني أهم اإلجراءات اليت تفرض على العمل احملاسيب داخل املؤسسة لتقريبه من الواقع،  
اليت هي موضوع املراجعة املستندية،  أي أن هذه أساسًا على املستندات الداخلية واخلارجية و ألن العمل احملاسيب يعتمد 

التايل على القوائم املالية جات نظام املعلومات احملاسبية و ن تكون غري صحيحة مما يؤثر سلبًا على خمر املستندات ميكن أ
 لقد جاءت إجراءات نظام الرقابة الداخلية لكي تكشف ذلك عن رريق إجراء مقاربات دورية بنيو   اخلتامية للمؤسسة.

الواقع كاجلرد املادي مثاًل.   احلقيقة املتمثلة أساساً يفخمتلف مصادر املستندات من جهة ومن جهة أخرى بني مستندات و 
ذلك عن رريق إجراء كافة املقاربات الدورية اليت يكون موضوعها خمتلف عناصر امليزانية و جدول حسابات النتائج  و 

ى مستوى ما مت علمدفوعات و ة بالبنك من مقبوضات و كإجراء مقاربة بني ما مت تسجيله يف اليومية املساعدة املتعلق
جل على مستوى تسبيانات سجلت على مستوى البنك و  ، الستاراج خمتلف االحنرافات املتمثلة أساسًا يفالبنك

تسويتها قبل إعداد القوائم املالية اخلتامية.  وذلك إلعطاء ء إمكانية البحث عن االحنرافات و مث إعطااملؤسسة أو العكس، 
 معلومات ذات مصداقية. 
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 قاربات دورية أخرى تتمثل يف : حيث ميكن إجراء م

مقاربة حسابات املوردين يف املؤسسة بأرصدهتم احلقيقية على مستواهم،  و ذلك عن رريق إجراء عملية االستبيان  -
 للتأكد من قيمة احلق و ربيعة املدين.  

االستبيان للتأكد عملية ذلك عن رريق إجراء رصدهتم احلقيقية على مستواهم،  و مقاربة حساب الزبائن يف املؤسسة بأ -
 ربيعة املدينني.  من قيمة احلق و 

مقاربة حسابات املازونات مبا هو موجود فعال على مستوى املاازن،  وذلك عن رريق عملية اجلرد املادي  -
 للمازونات.  

فعاًل على مستوى املؤسسة،  وذلك باستعمال عملية اجلرد املادي  مقاربة حسابات االستثمار مبا هو موجود -
 لالستثمارات. 

 مقاربة حسابات احلقوق املاتلفة مبا هو موجود فعال.   -

 مقاربة حسابات الديون املاتلفة مبا هو حقيقي.   -

 مقاربة حسابات املبيعات مبا مت بيعه فعاًل،  وذلك باالعتماد على الزبائن.   -

بة حسابات األعباء مبا مت حتمله فعاًل، كإجراء مقاربة ختص حسابات مركبات األجور مبا مت على مستوى مصلحة مقار  -
 األجور يف مديرية اإلدارة العامة.  

مقاربات أخرى،  متكن من تدعيم مقومات نظام الرقابة الداخلية كما متكن من بات الدورية و إن إجراء هذه املقار 
من خالل املعاجلة احملاسبية إىل ما هو حقيقي على مستوى املؤسسة،  أي ما يسمح لنظام تقريب ما توصل إليه 

 معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة. من توليد معلومات ذات مصداقية و  املعلومات

 : عدم إشراك موظف في مراقبة عمله -2-2-4

موظف يف مراقبة عمله داخل نظام املعلومات لقد وجب على نظام الرقابة الداخلية سن إجراء يقضي بعدم إشراك 
احملاسبية،  نظراً ألن املراقبة تقتضي كشف األخطاء اليت حدثت أثناء املعاجلة أو التالعبات املمكن وقوعها،  و اليت ختل 

هذا األخري ال القواعد احملاسبية فخطأ من احملاسب عند جهل للطرق و  بأهداف نظام الرقابة الداخلية فعند حدوث
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اإلجراء كذلك إذا حدث تالعب فاحملاسب يغطي هذا التالعب كونه صادر عنه،  فوضع هذا يستطيع كشف خطأه و 
 يتيح معاجلة خالية من هذه الشوائب اليت تسيء إىل املعلومات احملاسبية.  ليقضي على هذه األشكال و 

  1اإلجراءات العامة : -3-2

 تمثل يف :هي إجراءات مكملة لإلجراءات السابقة،  حيث ت

التأمني على ممتلكات املؤسسة من مجيع األخطار اليت قد تتعرض اها،  سواء كانت ربيعية كاألخطار اجلوية أو بفعل  -
 فاعل كالسرقة. 

هذا فيما خيص املوظفني الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية أو الذين ضمن التأمني ضد خيانة األمانة،  و  -
 التثبيتات أو األوراق املالية.  ي للبضائع و اصهم،  التسيري املاداختص

ت والتصرف يف النقدية استادام وسائل الرقابة املزدوجة فيما يتعلق بالعمليات ااهامة يف املؤسسة،  كتوقيع الشيكا -
 ضمان احلماية الكافية.و 

 وميكن تلايص إجراءات نظام الرقابة الداخلية يف الشكل التايل: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صادية والتجارية وعلوم برابح بالل، تقييم دور املراجع الداخلي يف حتسني نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسات اإلقتصادية، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلقت  1

 .25، ص2014/2015بوقرة، بومرداس اجلزائر، التسيري، جامعة أمحد 
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 إجراءات نظام الرقابة الداخلية.: 02الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .236خالد أمني عبد اهلل، مرجع سابق، ص المصدر: 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات

إجراءات تنظيمية 
 وإدارية

 إجراءات عمة إجراءات ختص العمل

 حتديد اإلختصاصات. -

 تقسيم العمل. -

 توزيع املسؤوليات. -

 إعطاء تعليمات صرحية. -

إجراء حركة التنقالت بني  -
 العاملني.

 التسجيل الفوري للعمليات. -

التأكد من صحة  -
 املستندات.

 إجراء املطابقة الدورية. -

عدم إشراك موظف يف  -
 مراقبة عمله.

 التأمني على ممتلكات املؤسسة.

 التأمني ضد خيانة األمانة.

 إستادام وسائل الرقابة املزدوجة.
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 الثاني: أساليب ومراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية. المطلب

 أساليب نظام الرقابة الداخلية: -1
يستادم املراجعون أدوات متعددة لدراسة إجراءات الرقابة الداخلية والتعرف عليها هبدف احلكم على فعالية 

نواحي الضعف اليت تتطلب فحصا أكثر النظام يف إنتاج البيانات احملاسبية واحملافظة على أصول املشروع، وهبدف حتديد 
 من غريها.

 1أسلوب قوائم اإلستقصاء )االستبيان(: -1-1
ويضم إستفسارات كتابية حتتوي على األسس السليمة ملا جيب أن تكون عليه الرقابة الداخلية، وتقدم هذه 

جع الذي يقوم بدوره بالتأكد من القائمة جمموعة من األسئلة إىل موظفي املشروع املاتصني لإلجابة عليها وردها إىل املرا
اإلجابات عن رريق اإلختبار والعينة وذللك للحكم على درجة متانة النظام املستعمل. ويتوقف جناح هذه الطريقة على  
كيفية صياغة األسئلة حيث جيب أن تصاغ بطريقة فنية حبيث تدل اإلجابة )بنعم( على أنظمة دقيقة للرقابة، واإلجابة 

 ة ضعيفة أو عدم وجود رقابة أصال يف تلك الناحية. ب)ال( على أنظم

سهولة التطبيق بالنسبة ملاتلف املؤسسات، ومرونة األسئلة مبا يضمن إبراز معظم خصائص  ومن مزايا اإلستبيان
النظام احملاسيب ألي مؤسسة، وتوفري الوقت حيث يستغىن املراجع عن إنشاء برنامج جديد لكل عملية مراجعة منفردة، 

ينظرون إليها كجزء من إجراءات املراجعة  هكذا كما تتمتع رريقة اإلستبيان بأن العمالء ال يعرتضون على تطبيقها، حيث
املعتادة، وهو ما ال يتوفر يف رريقة اإلستفسار الشفوي املباشر حيث قد يعترب العميل أو املوظف نفسه حمل إستجواب 
يتعدى فيه املراجع حدود صالحياته. وكذلك فإن إستادام اإلستبيان سنويا يلفت نظر القائمني باملراجعة إىل عدم إغفال 

 ذا األمر سنويا ومراعاة التغريات اليت قد تطرأ عليه سنة وأخرى.ه

وبالرغم من هذه اخلصائص يعيب عليه البعض أنه قد يقود إىل عدم مراعاة الظروف اخلاصة بكل مؤسسة بسبب  
كل مؤسسة، كونه موحدا للمؤسسات املاتلفة، وهذا يعين أيضا أنه ال يتغلغل يف التفاصيل الدقيقة لنظم الرقابة اخلاصة ب

تلك التفاصيل ااهامة الضرورية للحكم على متانة نظام الرقابة الداخلية، كذلك فإن وجود اإلستبيان قد يقود القائمني 
عليه من مساعدي املراجع إىل اإلكتفاء به وعدم إجراء أية إستفسارات أخرى قد تستلزمها الظروف، وللتغلب على هذه 

ن املراجع حتضري إستبيانات خاصة بكل نوع معني من املؤسسات على حدى، العيوب أو التقليل من أثرها بإمكا
 واألبتعاد عن اإلستبيان املوحد، كذلك عليه القيام مبراجعة األستبيان وتعديله سنويا. 

                                                           
 176، 175خالد األمني عبد اهلل، مرجع سابق، ص  1
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 1أسلوب المذكرة المكتوبة )األسلوب الوصفي(: -1-2
لداخلية، وذلك إلعتقاد البعض أن رريقة تستادم هذه الطريقة كبديل عن رريقة اإلستبيان يف تقييم نظام الرقابة ا

اإلستبيان تعاين من بعض العيوب، ومن بني هذه العيوب أن األسئلة الواردة بقائمة اإلستبيان هي أسئلة عامة وغري مرنة،  
ة كما أن رول قائمة اإلستبيان جيعل مهمة اإلجابة على أسئلتها  مملة وروتينية األمر الذي يؤدي عدم اجلدية يف اإلجاب
من قبل الشاص الذي يقوم باإلجابة، وتبعا لطريقة املذكرة املكتوبة، يقوم املراجع أو مساعديه بكتابة تقرير وصفي عن 
اإلجراءات املتعلقة بالرقابة الداخلية يف تنفيذ العمليات املاتلفة، وعن مراجعة املعلومات والبيانات بني األقسام أو 

ويتم ذلك عن رريق املقابالت مع رؤساء املصاحل والعاملني، املالحظة، اإلختبار الوظائف أو وحدات النشاط املاتلفة، 
واإلستفسار، وكذلك عن رريق املستندات والسجالت احملاسبية وغريها من الوثائق املستادمة يف املؤسسة، وتكتب 

يقة بنود التقارير التقارير املالية املذكرة تبعا لطريقة تنظيم عملية التقييم )رريقة الدوران، رريقة وحدات النشاط، أو رر 
املنشورة( فإذا كانت رريقة البنود هي املستعملة يقوم املراجع بكتابة وصف لإلجراءات الرقابية اخلاصة بكل بند رئيسي 

 من بنود القوائم املالية كاملدنني، النقدية، املازون، األصول الثابتة.

كرة من من إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة بكل بند ومن مث ومن خالل هذه املذكرة يستطيع املراجع تكوين ف
 يتحسس نقاط الضعف إن وجدت واليت واليت جيب أن يأخذها بعني اإلعتبار عند فحص وإختبار لتلك البنود.

 2أسلوب خرائط التدفق: -3-1

متكن املدقق من تقومي إن خرائط التدفق هي عرض بياين لنشاط معني أو لدورة عمليات حمددة، إن هذه اخلرائط  
إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة خمتصرة وبفرتة وجيزة نسبيا، وتتميز خرائط التدفق عن األسلوب الوصفي وعن أسلوب 
قوائم االستقصاء بأهنا توضح خط سري العمليات بني أجزاء النظام بطريقة بسيطة، كما توضح الوسائل املستعملة يف 

ا يدويا أو آليا أو إلكرتونيا، وأجهزة اإلدخال واإلخراج يف حالة األنظمة اآللية واإللكرتونية، إدخال البيانات واستاراجه
 وتستادم يف إعداد خرائط التدقيق رموز ختتلف عن الرموز املستادمة يف إعداد خرائط اإلجراءات.

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية:  -2
يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية أهم املراحل اليت يقوم هبا املراجع من خالل فهم واستيعاب نظام املعلومات 
والرقابة الداخلية للمؤسسة وتقييم النظام من أجل حتديد درجة اإلعتماد عليه يف إعطاء رأي حول صحة وصدق القوائم 

                                                           
 67،68، ص 1996، 4إدريس عبد السالم أشتيوي، املراجعة معايري وإجراءات، دار النهضة العربية، لبنان، ط   1
 .276حسني قاضي، حسني دحدوح، مرجع سابق، ص   2



 الفصل الثاني: نظام الرقابة الداخلية للمخزون
 

63 
 

ات من أجل التحقق من صحة عمل النظام، وتلاص عملية تقييم نظام املالية واحملاسبية، وكذا إعداد برنامج االختبار 
 الرقابة الداخلية يف املراحل التالية:

 1وصف األنظمة واإلجراءات : -2-1
على املراجع يف هذه املرحلة أن يتمعن يف اإلجراءات وحياول كيفية عملها، وذلك باستجواب موظفي املؤسسة، 

همها حىت يتمكن من استعمااها يف إرار تقييمه لقوى وضعف الرقابة الداخلية، يف مث يقوم بالتعبري عن اإلجراءات اليت ف
هذه املرحلة ميكن أن يستعمل املراجع وسيلتني أساسيتني تتمثالن يف األسلوب الوصفي وخرائط التدفق باإلضافة إىل 

 رريقة اإلستجوابات.

 التمعن في اإلجراءات واستجواب موظفي المؤسسة: -2-1-1

ختتلف اجراءات الرقابة الداخلية بإختالف اجملال الذي تنشط فيه املؤسسة وهيكلها التنظيمي، فاملراجع يالحظ 
بتمعن االجراءات املوضوعة من ررف ادارة املؤسسة، رريقة عملها، العالقات املوجودة بينها والتعبري عنها، كما ميكن 

اب موظفي املؤسسة، ففي احلقيقة ال ميكن  تنفيذ مهمة املراجعة للمراجع ان يستعمل رريقة االستجوابات وذلك باستجو 
 دون استجواب.

 خرائط التدفق واالسلوب الوصفي: -2-1-2

انطالقا من املالحظات واالستجوابات، يعرب املراجع عن نظرته للعمليات وإجراءات الرقابة املوضوعة، هذا التعبري 
أن يرفق هذا الوصف خبرائط تدفق، أي أشكال تسطر خمتلف  ميكن ان يكون على شكل وصف كتايب ولكن يستحسن

 التدفقات والرقابات املنفذة .

 2التحقق من فهم األنظمة:  -2-2

بعد إهناء املراجع من حتضري خرائط التدفق أو وصفه الكتايب، على املراجع أن يتحقق من االجراءات اليت دوهنا 
يظهر دور اختبارات التطابق فااهدف من هذه املرحلة هو جتنب انطالق  هي فعال االجراءات اليت تنفذ يف املؤسسة، هنا

 املراجع يف عملية تقييمه للرقابة الداخلية على أسس خارئة.

                                                           
 .119، 118ص  شعباين لطفي، مرجع سابق،  1
 .119،121املرجع السابق، ص  2
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 التي يتم اختبارها: اختبار االجراءات -2-2-1

يدانيا هناك العمل االول الذي يقوم به املراجع يف هذه  هو التعرف على الدورات العملية الرئيسية الختبارها، فم
جمموعة من املشاكل اليت ميكن للمراجع ان يلتقي هبا، بداية انه ميكن ان تتم نفس الدورة العملية يف اماكن خمتلفة، ففي 
هذه احلالة جيب على املراجع يفرض بان كل دورة استغالل تتم على حدى عند القيام بعملية االختبار، مثل عملية 

مصانع وكل مصنع يقوم هبذه العملية، فعلى املراجع أن خيترب كل واحدة منها على التازين، فاذا كان للمؤسسة عدة 
 حدى.

 القيام بعملية االختبار:  -2-2-2

يف هذه املرحلة يتحقق املراجع من حقيقة سري كل الدورات العملية خطوة خبطوة، وجيب التأكيد هنا تتبع 
 .ملسار الدورة العملية يف جممعها دون ان يقتصر على جزء منها فقطاالجراءات من البداية اىل النهاية، واختبار املراجع 

 االهمية الكمية لالختبارات: -2-2-3

االمهية الكمية اليت جيب على املراجع اعطائها اهذا االختبار تنتج مباشرة من هدف هذه االختبارات، فالعمل هنا 
فمستوى اختبارات التطابق يتحدد حسب درجة يتمثل يف التحقق من وجود هذه االجراءات وليس مدى كفايتها، 

 التكرار احملقق للرقابة.

 التقييم االولى لنظام الرقابة الداخلية : -2-3

ميكن للمراجع أن يعد تقييما اوليا لنظام الرقابة الداخلية مبجرد فهمه اهذا النظام، وقبل ان يعد هذا التقييم جيب 
ثال ذلك ان خيتار املراجع مت اجنازها ويعاود تكرار اخلطوات اليت وم ان يقدم بعض االعمال على سبيل التجريب،

يتضمنها نظام الرقابة الداخلية، وبذلك حيصل املراجع على درجة من التأكد، بأن االجراءات املستادمة تطبق فعال وفقا 
 .1ملا ينص عليه النظام وما اوضحه املوظفون

                                                           
صادية، اقتصاد وتسيري عزوز ميلود، دور املراجعة يف تقييم أداء الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستري، كلية علوم التسيري والعلوم االقت  1

 ، غري منشورة. 79، ص2006/2007، سكيكدة ،1955اوت20مؤسسات، جامعة
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هذه املرحلة عن رريق استمارات مغلقة، أي استمارات تتضمن أسئلة وتكون عملية تقييم  نظام الرقابة الداخلية يف 
يكون اجلواب عليها إما بنعم أو ال)اجلواب بنعم إجيايب، اجلواب بال سليب(، وعليه يستطيع املراجع يف هناية هذه املرحلة 

 1ة للنظام حمل الدراسة.حتديد نقاط قوة هذا النظام وكذلك نقاط ضعفه، وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظري

  2اختبارات االستمرارية:-2-4

يقوم املراجع بالتأكد من خالل موضوع هذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة املتوصل إليها يف التقييم 
ية االوىل للنظام نقاط قوة فعال، أي مطبقة يف الواقع وبصفة مستمرة ودائمة، حيث أن اختبارات االستمرارية ذات أمه

قصوى مقارنة مع اختبارات الفهم والتطابق ألهنا تسمح للمراجع أن يكون على يقني بأن االجراءات اليت راقبها اجراءات 
 مطبقة باستمرار وال حتمل خلال، كما تعترب دليل إثبات على حسن السري خالل الدورة و يف كل مكان.

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية:   -2-5

ل اإلعتماد على إختبارات اإلستمرارية السابقة يتمكن املراجع من الوقوف على ضعف النظام وسوء سريه من خال
وعند إكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة، هذا باإلضافة إىل نقاط الضعف اليت توصل إليها عند التقييم 

وصلة يف وثيقة شاملة مبينا آثار ذلك على املعلومات املالية األويل باإلعتماد على النتائج املتوصل إليها، ويقدم املتدخل ح
 3مع تقدمي إقرتاحات قصد حتسني اإلجراءات.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .73، ص2003بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد   1
 .74املرجع السابق، ص  2
 .  75املرجع سابق، ص  3
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 المبحث الثالث: عموميات حول المخزون.

عنها  يف املؤسسات الصناعية حيث أهنا حتتفظ مبازون  يعترب املازون من بني األشياء اليت ال ميكن اإلستغناء
للمواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج، أما بالنسبة للمؤسسات اخلدمية يف حتتاج لبعض املواد املستادمة يف هذه اخلدمات مثل 

على الرغم من األرعمة للمطاعم واملالبس حملالت املالبس وهكذا، ولكن التحكم يف املازون ال يلقى اإلهتمام املناسب 
تأثري ذلك على أداء املؤسسة بالنقصان أو بالزيادة، لذلك غالبا ما تواجه املؤسسة مشكلة يف كيفية اإلحتفاظ به وكذا  

 كيفية حتديد قيمة املازون املثلى والوقت املناسب إلصدار أمر التوريد للموردين والقيمة املثلى لكل أمر توريد.

 أهميته.المطلب األول: مفهوم المخزون و 

 تعريف المخزون: -1
 هناك عدة تعاريف للمازونات نذكر منها مايلي : 

املازونات هي مواد أولية أو لوازم ميتلكها الكيان وتكون موجهة للبيع يف إرار اإلستغالل اجلاري أو موجهة  -
 1لإلستهالك من خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات.

يقصد باملازون تلك املواد واألجزاء واملهمات التشغيلية والفضالت والنفايات والسلع اجلاهزة اليت حتتفظ هبا  -
املؤسسة يف املاازن والساحات وذلك بقد ضمان اإلنسياب املتوازن من اخلدمات ومستلزمات التشغيل الالزمة 

قطع الغيار بالشكل الذي يكفل إستمرار اآلالت للعملية اإلنتاجية، وكذا توفري مستلزمات الصيانة واإلصالح و 
 2واملعدات يف آداء املهمات املوكلة إليها حسب اجلداول املقدرة لذلك.

ها الكيان وتكون موجهة للبيع يف ك( املازونات على أهنا أصول ميتل02كما عرف املعيار الدويل احملاسيب رقم) -
تظر بيعها الحقا، كما ميكن إعتبارها مواد أولية موجهة إرار اإلستغالل العادي وكذلك منتجات قيد الصنع ين
 3لإلستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات.

                                                           
 19وقواعد سريها، اجلريدة الرمسية رقم احملدد لقواعد القيم واحملاسبية وحمتوى الكشوف املالية وعرضها ومدونة احلسابات  26/07/2008القرار املؤرخ يف   1

 12، ص25/03/2009الصادرة بتاريخ 
 .11، ص2002، 1حممد الصريفي، بشري العالق، إدارة املازون السلعي، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، ط  2
واقع وآفاق النظام احملاسيب تومي ميلود، كحول صورية، واقع املعاجلة احملاسبية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل النظام احملاسيب املايل، امللتقى الورين حول   3

 3، ص2013ماي  05/06املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، 
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من خالل جمموعة التعاريف ميكن القول أن املازون هو عبارة عن التموين باملواد واللوازم من أجل إستهالكها  -
 شراء وحدات خام يتم ختزينها إىل أن تأيت يف وقت الحق، حيث ميكن إعتبار املازون رأمسال يتم إستثماره يف

 مرحلة تصريفها.
 أهمية وظيفة التخزين:  -2

تعترب وظيفة التازين من بني أهم الوظائف املساندة يف املؤسسات والشركات، باإلضافة إىل كوهنا تقوم بتاطيط 
داخل الشركة بإحتياجاهتا يف الوقت  وتنظيم عمليات ختزين املواد واحملافظة عليها وإمداد العمالء أو اإلدارات الرئيسة

 1املناسب ومبا يضمن إستمرار عملها بكفاءة ودون إنقطاع، حيث ميكن تلايص أمهية وظيفة التازين يف النقاط التالية:
 األهمية العملية اإلقتصادية: -2-1

ميكن ألي مؤسسة أو شركة أن تعمل بدون وجود إدارة للمستودعات أو املاازن وبشكل يتناسب مع األنشطة  ال
اليت تقوم هبا، فاملواد الداخلة يف أعمال أي إدارة سوف يتم ختزينها يف املاازن إىل حني رلبها من اإلدارة احملتاجة إىل 

منتجاهتا فمن الضروري وجود إدارة هتتم بذلك، وبالنسبة ذلك، وللمحافظة على سري أعمال املؤسسة وبيع سلعها و 
 لألمهية اإلقتصادية فإن التازين وفقا للكمية اإلقتصادية حيافظ على املواد ويقلل من األموال املستثمرة يف املازون.

 األهمية التخطيطية والتنظيمية:  -2-2
ستوياته العليا والدنيا حسب إمكانيات من املهم أن تكون هناك جهة مسؤولة عن ختطيط املازون وحتديد م

الشركة أو املؤسسة، كما أن األمهية التنظيمية اها ترتكز يف ضرورة وجود إدارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال ختزين 
 املواد وصرفها بالتنسيق مع مجيع اإلدارات واألقسام داخل الشركة.

 األهمية التنفيذية:  -2-3
واألقسام داخل الشركة واملؤسسة يف مهامها بكفاءة فمن الضروري تأمني متطلبات تلك لضمان إستمرار اإلدارات 

اإلدارات من املواد واألصناف، فإدارة اإلنتاج ال ميكنها أن تقوم بعمليات التصنيع مامل تتوفر املواد الالزمة يف الوقت 
 املناسب وبالكميات املناسبة وهكذا بالنسبة لبقية اإلدارات.

 
 
 

                                                           
ري، سعد بن عبد العزيز العثمان، احلقيبة التدريبية، برنامج مدرسة األمري حممد بن فهد بن عبد العزيز لتنمية الشباب، عيسى بن حسن األنصا  1

 7،8، ص2008السعودية،
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 المطلب الثاني: مخاطر اإلحتفاظ بالمخزون وطرق تقييم المخرجات.

 مخاطر اإلحتفاظ بالمخزون:  -1
بالرغم من األمهية اليت تكتسبها املازونات يف أي مؤسسة لكن هناك عدة خمارر قد حتدث مشاكل يف املؤسسة 

 1نتيجة اإلحتفاظ هبا، ومن بني هذه املاارر:
 التقادم:  -1-1

وافق بني مواصفات املواد املازنة مع مواصفات رغبات رالبيها، بسبب تغري الرغبات أو تغري يقصد بالتقادم عدم الت
 السلوكيات عند املستهلكني أو ظهور بدائل جديدة تطرد القدمية من األسواق.

 التلف وعدم الصالحية: -1-2
 خصائص املواد املازنة املتعلقة ببيئة التازين وخصائص بيئة التازين نفسها. ينتج التلف عند إختالف

 السرقة أو الفساد:  -1-3
تتسبب السرقة يف خسائر أكيدة، قد يتسبب الفاقد يف خسائر كذلك ويظهر هذا جليا يف الفاقد غري التكنولوجي أو 

 زيادة معدل الفاقد املسموح به عن احلد األمثل. 
 تغيرات األسعار:  -1-4

 إن تغريات األسعار هي األخرى تتسبب يف اخلسائر إذا كانت هذه التغريات يف غري صاحل املؤسسة.
 المخاطر المرتبطة لإلستثمار:  -1-5

 يعترب اإلستثمار يف املازون بأقل أو أكثر من احلد األمثل قد يتسبب يف خسائر.
 طرق تقييم المخرجات:  -2

مستعملة حسب أهداف وإختيارات املؤسسة ولكل رريقة أسسها حيث جندها ، جند عدة ررق يف تقييم املارجات
 ومربراهتا املنطقية والعلمية:

 
 
 
 

                                                           
 .58، ص2006علي كساب، تسيري املازونات مقاربات خمتلفة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
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 التكلفة الوسيطية المرجحة:  -1-6
إمجايل تكلفة املازون املتاحة للبيع على عدد الوحدات املتاحة للبيع، ويسمى الناتج  التكلفة بقيمة يتم إحتساب متوسط

 1لتكلفة الوحدة وهو يستادم يف حتديد تكلفة خمزون آخر الفرتة.يف هذه احلالة باملتوسط املرجح 

 لكن اهذه الطريقة مزايا وعيوب نذكر منها: 

 2تتميز هذه الطريقة ب:مميزات التكلفة الوسيطية المرجحة:  -2-1-1

خيفف من حدة تقلبات األسعار ويفضل  تعترب هذه الطريقة أكثر قبوال من الطريقة السابقة وخاصة أن إستادامها -
 إستادامها يف حالة عدم إستقرار مستوى األسعار.

تستادم هذه الطريقة بكفاءة يف املؤسسات اليت تتطلب ربيعة عملياهتا الشراء بكميات كبرية ويتم الصرف بكميات  -
 صغرية.

ك ال يستارج إال مع كل عملية ورود جديدة تتميز هذه الطريقة بتقليل العمل احلسايب املطلوب حيث أن املتوسط املتحر  -
 للصنف.

 3عيوب التكلفة الوسيطية المرجحة:  -2-1-2

يعاب على هذه الطريقة بكثرة العمليات احلسابية اليت تتطلبها إستاراج املتوسطات وبصفة خاصة إذ ما كانت 
فروق نتيجة تقريب املتوسطات دفعات الشراء كثرية وتكررت خالل الفرتة مع إختالف أسعار كل دفعة، كما حيدث 

ويظهر أثر هذه الفروق على رصيد املواد املتبقية يف املاازن ويف العادة يتم معاجلة ذلك إما بإجراء قيود حماسبية أو بتعديل 
 قيمة املازون السلعي يف هناية الفرتة.

 

 

 
                                                           

ي يف تقييم املاارر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات املازون داخل املؤسسة، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية بوبكر عمريوش، دور املدقق اخلارج  1
 63،64، ص2010/2011العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 28، ص2008، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، كمال الربيعي، سعدون الساقي، حماسبة التكاليف الصناعية 2
 .195، ص2011أمحد كلبونة وآخرون، حماسبة التكاليف، دار وائل للنشر، عمان، األردن،   3
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 :  (FIFO)طريقة الوارد أوال الصادر أوال -1-7
يقدم وفق الطريقة تقييم املواد أو املنتجات الصادرة بناءا على التسلسل  التارخيي لدخواها، أي يتم إستهالك املواد 
 1على أساس األقدمية بالسعر املتعلق هبا، وإذا ما نفذت يلجأ اىل الكمية اليت تليها يف تاريخ الدخول من حيث السعر.

 2تتميز هذه الطريقة ب:أوال:  مميزات طريقة الوارد أوال الصادر -2-2-1

 حتميل االنتاج بالتكاليف الفعلية للمواد دون احلاجة إىل إجراء التسويات احلسابية النامجة عند وجود فروقات أسعار. -

 اتفاق هذه الطريقة مع مبدأ التدفق املادي للمواد )التسلسل الطبيعي لورود املواد إىل املاازن(. -

ر املدة يتم تسعريها وفق أحداث األسعار و بالتايل ستكون مقيمة بأسعار تقارب األسعار السوقية املواد املوجودة يف اخ -
 يعطي صورة دقيقة لقيمتها عند إعداد القوائم املالية.

ار هي اليت يف حالة اخنفاض األسعار تقلل من األرباح وبالتايل من الضريبة وذلك راملا ان املوارد الصادرة بأقدم األسع -
 ل على التكاليف .تعم

 3عيوب طريقة الوارد أوال الصادر أوال: -2-2-2

 عدم مالئمتها لتقلبات االسعار وخاصة يف حالة ارتفاع االسعار . -

اختالف تكاليف االنتاج خالل الفرتة املالية الواحدة الختالف االسعار يف الفرتة االوىل عن الثانية سواء باالرتفاع أو  -
 باالخنفاض .

 نتائج العمليات املاتلفة.صعوبة املقارنة بني تكاليف و  -

 

 

 

                                                           
 64بوبكر عمريوش، مرجع سابق ص  1
 128كمال الربيعي، سعدون الساقي، مرجع سابق    2
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 المطلب الثالث: أنواع المخزون 

تشمل املازونات على عدة أنواع حيث أهنا تساعدنا على التاطيط السليم اها ورقابتها رقابة علمية فعالة، حيث 
االف املواد املوجودة يف املاازن، لذا حنتاج إىل أنه من املعقول السيطرة التامة وبنفس الدرجة، والتاطيط لكل مادة من 

 معرفة انواع املواد املازن وميكن تقسيم هذه االنواع إىل :

 من حيث وضعية المخزون:-1

 1يتم تقسيم املازون وفق هذا التصنيف إىل:

 مخزون خارجي:-1-1

فهذا النوع من املازون يعترب عدمي هي االحتيارات املشرتاة واليت الزالت حبوزة البائع، أي مل يتم شحنها بعد، و 
 الفعالية واملرونة لعدم وجود ضمان لوصوله يف الوقت احملدد، فال بد من توافر احتياري جملاهبة احتماالت عدم الوصول.

 : مخزون الطريق-1-2

النوع يعترب هي االحتيارات اليت يتم شراؤها و شحنها عل وسيلة النقل اليت يف رريقها حنو البلد املشرتي، فهذا و 
قليل الفعالية واملرونة، حيث تتوقف امكانية استادامه على االيام املتبقية من فرتة االنتظار مخسة اسابيع منها اسبوع 

 للتغليف، التعبئة والشحن و اربع اسابيع ملسافة الطريق واالستالم.
 مخزون الفحص واالستالم: -1-3

واليت يتم وصواها فعال اىل امليناء فهذا النوع من املازون تكون فعاليته ومرونته أكثر من خمزون   وهي االحتياجات املشرتاة 
 الطريق حيث الفرتة املاصصة للفحص واالستالم أقصر بكثري من فرتة الطريق.  

 المخزون المتجه نحو االنتاج : -1-4

م استالمها ونقلها اىل احلصة اليت رلبتها دون ان متر يف احلقيقة غالبا ما تتم عملية فرز قسم من الشحنات بعدما يت 
باملاازن الرئيسية ويطلق على هذا النوع اسم املازون املتجه حنو االنتاج، ويف هذه احلالة ال بد ان يتم تسجيله يف سجالت 

 جلهة .املاازن وترصيده للجهة املتجه اليها، ففعالة هذا املازون جد عالية غري ان مرونته حمدودة لتلك ا
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 المخزون الفعلي: -1-5 

هي االحتياجات اليت مت فحصها واستالمها وختزينها اي اصبحت جاهزة للتجهيز بأي وقت وألي جهة تطلبها فيعترب  
هذ املازون شديد الفعالية واملرونة إذا كان إستادامه من قبل عدة جهات، أما إذا كانت استاداماته حلصة معينة فتعترب 

 يث منيز بني نوعني من املازون الفعلي:مرونته حمدودة ح

 املازون الساكن )االحتياري( -

 املازون املتحرك )الديناميكي(-

 المخزون قرب خطوط اإلنتاج :-1-6

هي االحتياجات اليت مت استالمها من املاازن ووضعها يف مكان العمل ويعترب خمزونا كامل الفاعلية وحمدود املرونة و   
 حيث هناك مواد تقتضي ربيعة انتاجها أو إستادامها التازين بقرب أو مبورن االنتاج أو االستادام.

 من حيث صفة المخزون: -2

 1يف :تتمثل انواع املازون وفق هذا التصنيف 

 مخزون المواد االولية : -2-1

يقصد هبا تلك اليت ختضع للتغيري يف مكوناهتا بواسطة العمليات الصناعية أثناء دجمها يف السلع النهائية وذك بصرف النظر عن 
 املرحلة اليت تتواجد فيها راملا أهنا مازالت داخل املؤسسة.

 المخزون تحت التشغيل :-2-2

 عة العملية الصناعية ويتمثل يف املفردات غري الكاملة.       هو ذلك الذي ينتج من ربي

 مخزون المنتجات التامة:-3-2

ويعمل هذا النوع من املازون على تفيض التوازن بني رلبات العمالء والطاقة اإلنتاجية ويتكون من املنتجات التامة 
 املصنعة داخل املؤسسة أو منتجات مت شراؤها من أجل بيعها. 
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 المعدات وقطع الغيار:-2-4

 ويتضمن املاكنات  والرتكيبات والناقالت باإلضافة اىل قطع الغيار الالزمة اها.

 المخزون من األجزاء :-2-5

 ويشمل على العدد، احلوامل، املقاييس واملوازين.

 المهمات:-2-6

استمرارية العملية االنتاجية حيث ان دعم هي تلك املواد اليت ال تعترب جزءا من املنتج النهائي ولكنها تستادم لتدعيم 
 توفرها قد يتسبب يف توقف عملية االنتاج .

 النفايات والفضاالت:  -2-7

 هي املالفات الناجتة من العمليات الصناعية والزوائد املستادمة يف النشاط العادي.

 :التغليف مواد -2-8

كالورق و األخشاب كما تتضمن املواد العازلة     هي كل املواد اليت تستادم للتغليف مبا يف ذلك مواد احلزم
 كالبالستيك.
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 الرقابة على المخزون المبحث الرابع:

تعترب الرقابة الداخلية على املازون العمود الفقري للمؤسسة فهي حتظى جبانب كبري من األمهية لكوهنا يلجأ إليها 
بكفاءة  وفعالية  ويف هذا املبحث سنتطرق اىل حتديد مفهوم الفرد بغرض توجيه عهوده وإمكانياته حنو حتقيق أهدافه 

 للرقابة على املازون  وأهدافها وجمالت تطبيقها.

 المطلب األول: مفهوم و أهداف الرقابة على المخزون:

 تعريف الرقابة على المخزون:-1

الرقابة على املازون هي عملية تصميم الطرق  والوسائل اليت تكفل التحقق من ان عمليات صرف وتأمني املواد تتم   
    1وفقا خلطة موضوعة لتحقيق أهداف املنشأة  واالستفادة من مواردها اىل أقصى حد ممكن.

مواصفات املازن كمبىن  وتصميم والتقييم  تشمل الرقابة على املازون يف مجيع مراحل األداء املازوين، بدأ من حتديد
 2الداخلي ملسافة املازن واختيار موقده وسعته وأيضا اآلالت واملعدات املستادمة، واألفراد العاملني يف املاازن.

وهي تلك الوسيلة اليت تتبعها إدارة املاازن للتأكد من توفري الكميات املناسبة من املواد يف الوقت املناسب وحسب 
  3اجات املشروع مع مراعاة ما ميكن توفريه يف السوق وحتقيق أفضل عائد على املال املستثمر.احتي

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن الرقابة على املازون هو ذلك النشاط الذي يقوم مبتابعة سري األعمال 
 قيق أهداف املشأة.املازنية  والتأكد من أن ما مت يف الواقع هو مطابق مل أريد إمتامه لتح

 أهداف الرقابة على المخزون : -2

 4للرقابة على املازون عدة أهداف حيث ميكن تلايصها النقط التالية:

حساب احلجم األمثل لكمية املازون وعدد دفعات الشراء وفرتات التوريد وشراء االحتياجات ذات االستهالك املتغري  -
 الطوار  ورصيد األمان.ومعدل التازين ومتوسط التازين احتياري 
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 التأكد من اإلنتاج ال يتأثر أو يتغري أو يتوقف نظرا للنقص يف املواد أو األجهزة أو قطع الغيار. -

التأكد من وجود كميات كافية من املواد املازنة كمواجهة الطلب غري الطبيعي عليها مثل إزدياد الطلب على مادة ما  -
مواد وأجهزة ومعدات فورية وكميات كافية لسد احلاجة مل يكن خمططا اها فجأة أو حدوث حاالت رارئة تستوجب 

 مسبقا.

السيطرة على املازون من رريق االحتفاظ بسجالت كافية ودقيقة تبني مكان كل خمزون وكيفية احلصول عليها  -
 بالسرعة الالزمة وبأقل كلفة ممكنة.

حىت تصبح عملية الرقابة على املازون سهلة وضمان نتائج التأكد من ان االمكانيات والتسجيالت املتوفرة جيدة  -
 جيدة.

 المطلب الثاني: السجالت الرقابية للمخزون 

يتوىل تسجيل املازون إدارة التكاليف يف السجالت املناسبة لتسجيل حتركات املازون كما ان الدفاتر احملاسبية تسجل 
حلصر يف أوقات هناية الفرتات احملاسبية، كما تقوم إدارة املاازن حتركات املازون من حيث الشراء، الرد، السماح وأيضا ا

بتسجيل حتركات املازون من حيث الكميات الداخلة واملنصرفة لتتمكن من متابعة املازون ورصيده، ويصاحب الرقابة 
ات الداخلية اليت على املازون ضرورة تصنيف املازون وحتديد دليل رقمي له حىت ميكن متابعته يف السجالت ويف املستند

 يسجل فيها حتركات املازون.

  1حيث تتمثل هاته السجالت الرقابية يف :

 الدليل الرقمي: -1
إذا كان املشروع يستادم عدد كبري ومتفرع من السلع اليت يتعامل فيها عن رريق الشراء واإلنتاج، فإنه يصعب 

طي لكل صنف ونوع دليل رقمي ثابت يتعرف عليه إستادام الوصف لكل نوع عند التداول، والطريقة السهلة هو أن يع
أي فرد يف املشروع له عالقة هبذا الصنف من خالله، وهذا الدليل الرقمي يستادم يف كل ما يتعلق بالصنف سواء عند 
الشراء أو عند الدخول يف املازن أو عند اخلروج للصنع، ويف املصنع يستادم الرقم عند التداول حىت يتم فقد صفته يف 

 لسلعة التامة والرقم سهل يف اإلستادام، واضح وبسيط بدال من الوصف التفصيلي للصنف.ا
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 دفتر أستاذ المخازن: -2
يتضمن دفرت أو دفاتر أستاذ املاازن حسابات لكل صنف من املازون، يسجل يف احلساب كميات الوارد 

الرقمي، وقد يكون سجل، جملد  واملنصرف من الصنف والرصيد، وحيمل كل حساب الوصف التفصيلي للصنف ودليله
 أو بطاقات سائبة.

 بطاقات الصنف:    -3
أو املسؤول باملازن الكميات  بطاقة صنف يسجل عليه أمني املازنيرفق بكل صنف من أصناف املازون يف املازن  

على املستندات املتمثلة يف إذن الدخول وإذن اخلروج، ويسجل يف البطاقة بيانات  الداخلة واخلارجة من الصنف بناءا
عامة عن الصنف من حيث وصفه الدقيق ودليله الرقمي واحلد األقصى من الصنف واحلد األدىن منه، وقد حتتوي البطاقة 

ة الصنف الرصيد منه بعد كل بيانات أخرى ربقا لطبيعة الصنف، مثل رريقة احلصر بالوزن أو القياس،  وتظهر بطاق
 عملية صرف أو دخول.

 سجالت الجرد المستمر: -4
حتفظ سجالت اجلرد املستمر يف إدارة املراجعة الداخلية، وتكون سجالت اجلرد املستمر جانبا هاما من الرقابة 

ازن وتعطي حيث أن هذه السجالت تظهر يف أي وقت كميات املواد أو السلع التامة أو مكونات أو املهمات باملا
معلومات يف حتديد سياسة الشراء والبيع واإلنتاج، كما متعن هذه السجالت يف حتديدها احلد األدىن للمازن وحده 

 األعلى من ترشيد إدارة مراقبة اإلنتاج وإدارة املشرتيات عن شراء إحتياجات املشروع.

ضياع للمازن، حيث أن أمناء املاازن واملوظفني كما أن سجالت اجلرد املستمر تقلل إىل حد كبري إحتماالت السرقة وال
 اآلخرين يكونون على مستوى مِسؤوليتهم من حيث حماسبتهم عن املازن املستلم واملنصرف والرصيد الباقي.
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 :خالصة الفصل

تعترب الرقابة الداخلية إحدى العمليات اليت تتم من ررف مسريي وأفراد املؤسسة هبدف احملافظة على أصول 
الشركة، وكذا اإللتزام بتنفيذ تعليمات اإلدارة، هبدف تسهيل عمل املراجع الداخلي من خالل تقييم نتائج اإلختبارات 

 ومدى اإللتزام باإلجراءات الرقابية اليت مت وضعها.

للمازون فعال، جيب على املؤسسة وضع خطة تنظيمية جيدة، واليت جيب أن ترفق  ىت يكون نظام الرقابية الداخليةوح
بلوائح منظمة من خالل مراعاة عنصر التكاليف وكذا القيام بوضع سياسة دقيقة وكذا إتباع املناهج العلمية يف ررق اجلرد 

 وتقييم املازون.

 

 



 
 :الفصل الثالث    

حالة مؤسسة الدراسة 
 مطاحن الزيبان

 بسكرة -القنطرة-
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 تمهيد:

بعد أن تطرقنا يف اجلانب النظري إىل موضوع املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية وإىل املخزونات والرقابة 
عليها وإجراءات مراجعتها، سنتطرق يف هذا الفصل إىل كيفية قيام املراجع الداخلي بالفحص والتحقق من املخزونات 

 حركتها.وكل العمليات املتعلقة هبا ومتابعة 

 قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: التعريف مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة

 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة حمل الدراسة واقع املراجعةاملبحث الثاين: 

 ونمسامهة املراجعة الداخلية يف حتسني نظام الرقابة الداخلية للمخز املبحث الثالث: 
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 القنطرة. مطاحن الزيبانبمؤسسة المبحث األول: التعريف 

شركة مطاحن الزيبان هو شركة فرع لشركة الرياض وهذه األخرية هي شركة الصناعات الغذائية من احلبوب 
من  % 20من طرف صندوق تسيري مسامهات احلبوب و   %80ومشتقاهتا، هي شركة مسامهة رأمساهلا يتكون بنسبة 

 طرف أشخاص طبيعيني ومعنويني. 

، يشتغل النشاط 1990سبتمرب  13وهي أول شركة جزائرية تدخل البورصة وقد مت تسعري سهمها ألول مرة يف 
 التحويلي للرياض باستغالل سبع مطاحن للحبوب بنوعيها الصلب واللني ومخس وحدات للعجائن الغذائية.

 ة رياض سطيف و على املؤسسات التابعة وهي كاآليت:وحيتوي اجملمع على الشركة األم وهي شرك

 مطاحن الواحات بوالية تقرت؛  -

 مطاحن اهلضاب العليا بوالية سطيف؛  -

 مطاحن الصومام بوالية جباية؛ -

 مطاحن الزيبان بوالية بسكرة؛  -

 مطاحن البيبان بوالية برج بوعريريج؛ -

 مطاحن احلضنة بوالية مسيلة؛  -

 الفالحية بوالية ورقلة. الشركة احلبوبية  -
 مطاحن الزيبان، وأهم خصائصها مؤسسةالمطلب األول: نشأة 

 1نشأة الشركة: -1
القنطرة مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة مسامهة ذات رأس مال يقدر بـ  مطاحن الزيبان

دج، تابعة للشركة األم الرياض سطيف ) 896.260.000إىل  2007دج، ومت رفع رأس املال يف 235.000.000
شاطها والشركة األم ، والوحدة تتمتع باالستقاللية  يف إدارة شؤوهنا ونمؤسسة الصناعات الغذائية من احلبوب ومشتقاهتا (

 ( وبني مطاحن الزيبان وتعود هلا القرارات املركزية واحلساسة.SGPتعترب كوسيط بني شركة تسيري )
، الذي مت عرضه يف اجلرائد الرمسية 76-74وترجع فكرة إنشاءها لوزارة الصناعات اخلفيفة خالل املخطط الرباعي 

اليت اهتمت  OCERIMنب العمراين، والشركة االيطالية اليت اهتمت باجلا ACEHفتقدمت الشركة االسبانية 

                                                           
1
 من البطاقة التقنية للمؤسسة.  
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تولت تسوية األرضية  COOMADبالتجهيز، أما املخطط فقد درس من قبل شركة فرنسية، أما الشركة اجلزائرية 
 1983 أفريل 16متت التجارب األوىل على آالت فارغة ويف  1978سبتمرب  15بالتعاون مع الشركة االسبانية، ويف 

، كانت الوحدة تسمى 1983ماي  02وهي مملوءة وعند جناحها شرعت شركة مطاحن الزيبان القنطرة يف اإلنتاج يف 
SEMPAK  دخول املطحنة اجلديدة مرحلة اإلنتاج ويف  1995جانفي  01بدأ توسع الوحدة ويف  1994ويف

إنشاء الشركة التابعة مطاحن الزيبان "القنطرة"  مت 1997أكتوبر  02مت جتديد املطحنة القدمية، أما يف  1995أكتوبر 
 على شكل شركة مسامهة تابعة جملمع الرياض سطيف.

 1مطاحن الزيبان القنطرة: مؤسسةخصائص  -2

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف حتويل احلبوب وإنتاج وتسويق املنتجات اليت مت احلصول عليها طبيعة النشاط: -2-1
ما نشاطها الثانوي يتمثل يف إنتاج وتسويق املنتجات الثانوية )النخالة واألعالف( بيعها كأغذية )السميد، الفرينة(، أ

 للمواشي.
الرابط بني القنطرة و والية بسكرة وهي  3تقع يف اجلنوب الشرقي ملدينة القنطرة على الطريق الوطين رقم الموقع: -2-2

 كلم.  55تبعد عن الوالية بـ 
 وهي تنقسم إىل قطعتني: 2م315647:تقدر مساحتها اإلمجالية بـ المساحة-2-3

مبينة والباقي غري  2م11158خاصة باملطاحن واإلدارة ومنها  2م53000051مساحتها القطعة األولى:  -
 مبين.

 تتكون من السكنات الوظيفية 2م15642تقدر مساحتها القطعة الثانية:  -
 تقدر بـ: للشركة طاقة إنتاجية الطاقة اإلنتاجية:2-4

 قنطار يف اليوم للقمح الصلب. 5900  -

 قنطار لليوم للقمح اللني. 1500 -
 للشركة أبراج ختزين للمادة األولية واملنتجات بسعة ختزين تقدر بـ:سعة التخزين: -2-5

 قنطار من املنتوج النهائي. 39000 -

 قنطار للقمح.  125000 -
 

                                                           
1
 البطاقة التقنية للمؤسسة.  
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 من الماء والكهرباء:  احتياجات-2-6

 من املاء يوميا. لرت 3000 -

 أما الكهرباء فتستهلك حسب عمل اآلالت. -
يتم تسويق هذه املنتجات عن طريق جمموعة من نقاط البيع وهي كااليت: تأيت بسكرة أهم نقاط البيع: -2-7

واحدة يف سيدي عقبة؛ واحدة يف أوالد جالل؛  -واحدة يف القنطرة؛  -يف املقام األول بـ ثالث نقاط بيع؛ 
 1الية باتنة؛ واحدة يف والية جيجل؛ واحدة يف والية خنشلة.واحدة يف و 

 2عامل. 146يقدر عدد عمال الوحدة حاليا بـ الطاقة التشغيلية: -2-8    

تتوفر الشركة على جمموعة متعددة من املنتجات ختتلف من حيث النوعية والوزن تشكيلة المنتجات: -2-9   
 3جلدول التايل يوضح هذه اجملموعة:وا

مسيد ممتاز، مسيد عادي، دقيق ممتاز، دقيق اخلبازة، خنالة، القمح اللني، خنالة القمح الصلب، النخالة املكعبة، السميد 
 الثانوي.

 المطلب الثاني: سياسة وأهداف المؤسسة

 سياسة المؤسسة:  -1

الزيبان القنطرة مها عامالن ان القدرات اإلنتاجية والوضعية املالية املرحية للشركة التابعة الرياض سطيف مطاحن 
 مشجعان على انتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي جهد يف ترمجة هذه السياسة باألفعال:

 التوضيح يف الشفافية للممارسات واخلدمات التجارية مع الشركاء )الزبائن، املسامهني، واحمليط...( -
 اوي.ترقية ثقافة اإلصغاء إىل الزبون والتكفل النظامي لكل الشك -
 تكوين وحتسيس جمموعة العمال. -
 االتصال يف الداخل لتفاعل كل العمال، ويف اخلارج لضمان جودة اخلدمة واملنتوج. -
 التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج. -

 
                                                           

1
 المعلومات المستقات من مصلحة التجارة.  

2
 المعلومات المستقات من مصلحة الموارد البشرية.  

3
 المعلومات المستقات من مصلحة اإلنتاج.  
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 أهداف المؤسسة:  -2

املؤسسة أمام منافسة قوية من املنتجات الوطنية اخلاصة والعمومية وحىت األجنبية وحىت يتسىن هلا جذب  إن
 املستهلك لطلب منتجاهتا سطرت جمموعة من األهداف اليت حتاول حتقيقها وتتمثل فيما يلي: 

عالمتها التجارية يف النوعية الوصول إىل اكرب مجهور من املتعاملني االقتصاديني للفت انتباههم وجلب اهتمامهم ل -
 أوال ودائما.

تغطية رغبات املستهلكني واألسر الصغرية واجملموعات احمللية عموما وذلك لن يتأتى إال بتضافر كل اجلهود  -
القنطرة يف حميطها االجتماعي وتثمني مفهوم اخلدمة  –الرياض سطيف مطاحن الزيبان –إلدماج الشركة التابعة 

 إىل الزبون وذلك حتت شعارً ترقية ثقافة اإلصغاء إىل الزبون بكم ومعكم. املؤداة
زايد والنوعية املوافقة العمل على ضمان البقاء واالستمرارية وتطوير املكانة يف السوق، حيث أن الطلب املت -

 للمعايري العاملية وعالمة رياض سطيف تكون عوامل لضمان ذلك.
 1للمؤسسة. المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي

 الرئيس المدير العام:  -1

سة من كل النواحي، باإلضافة إىل يعد املسؤول األول عن كل رؤساء اهلياكل واملصاحل ويشرف على تسيري املؤس
  نه:أ

 ميثل املؤسسة خارجيا )الناطق الرمسي للمؤسسة(. -
 يعقد اجتماعات دورية مع خمتلف اإلطارات )جملس املديرية العامة(. -
 جملس اإلدارة .يرتأس  -
 رئيس جلنة حفظ الصحة واألمن.  -

 أمانة الرئيس المدير العام: -2
تعد أمانة الرئيس املدير العام مهزة الوصل بني املدير العام وباقي مصاحل املؤسسة، من مهامها )كل هذه املهام 

 مرتبطة بالرئيس املدير العام(:
 د الصادر.استقبال، تسجيل وتوزيع الربيد الوارد وإرسال الربي -
 استقبال املكاملات اهلاتفية الداخلية واخلارجية وكذلك الفاكس. -
 كتابة املراسالت وتوزيعها على خملف املصاحل.  -

                                                           
1
 المعلومات المستقات من مصلحة الموارد البشرية.  
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 حترير اجتماعات جملس اإلدارة. -
 استقبال الضيوف )زبائن، اإلدارة العامة للرياض، الزوار...(. -
 توصيل تعليمات املدير العام ملختلف رؤساء املصاحل. -

 هيئة إعادة الهيكلة، دراسة السوق واالتصال: -3
 دراسة إعادة اهليكلة للمؤسسة. -
 دراسة السوق -
 تنظيم املشاركة يف املعارض االقتصادية، اإلشهار -
 متثل املؤسسة من ناحية اإلعالم  -

 المستشار القانوني:  -4
 دور املستشار القانوين يف إبداء االستشارة القانونية ملختلف املصاحل، أما مهامه فتتمثل يف:  يتلخص

التكفل بقضايا الشركة حمل نزاع سواء مع األشخاص الطبيعية او املعنوية )اغلب املنازعات التجارية مع جمموع  -
 الزبائن الذين ترتب يف ذمتهم ديون جتارية غري مسددة(.

 الصكوك بدون رصيد أمام القسم اجلزئي على مستوى خمتلف اجلهات القضائية املختصة.متابعة ملفات  -
متابعة إجراءات التنفيذ اجلربي على العقارات املرهونة مبعية احملضرين القانونيني قصد حتصيل الديون املرتتبة يف  -

 ذمة املدين الراهن. 
 -وكالة بسكرة–CAATار مبعية شركة التأمني متابعة ملفات التأمني على ممتلكات الشركة ضد مجيع األخط -

 وحتصيل مجيع التعويضات يف هذا الشأن..
 هذا فضال عن العمل اإلداري االعتيادي على مستوى الشركة:

 حترير املراسالت اإلدارية الداخلية واخلارجية.  -
الصفقات، جلنة حتديد  متثيل الشركة كعضو يف اللجان املختلفة كلجنة حفظ الصحة واألمن، جلنة التأديب، جلنة -

 ومراجعة السعر، جلنة إثبات ملفات الزبائن.
 متثيل الشركة أمام اجلهات القضائية املختصة مبوجب تفويض من املديرية العامة. -

 مشروع اإلعالم اآللي:  -5
لومة مت إدماج اإلعالم اآليل يف املؤسسة من اجل تسهيل التعامالت بني مجيع املصاحل والتسريع يف وصول املع

 باإلضافة إىل النتائج السريعة واملوثقة مقارنة بالعملية اليدوية من املهام:
إنشاء برامج او أحداث التغريات التطورات الالزمة على الربامج التابعة ملختلف املصاحل، من بني الربامج املوجودة  -

 اإلهتالكات...(– االستثمارات–تسيري املخزون  –احملاسبة  –الفوترة -يف املؤسسة )حساب األجور
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 برجمة وصيانة حواسيب املؤسسة. -
 ادراة شبكة اإلعالم اآليل  -
 مراقبة الربامج وتطبيقها باإلضافة إىل تقدمي املعلومات الالزمة على خمتلف الربامج  -
 املسامهة يف اجلرد السنوي -

ونظافتها، وتنقسم اىل  تقوم هذه املصلحة باحلفاظ على أمن املؤسسة مبختلف أنواعهمصلحة النظافة واألمن:  -6
 فرعني:

 فرع األمن:  6-1
 يشرف عليه ريس فرع مسؤول رؤساء أفواج يشرفون على جمموعة من أعوان األمن.

 ميكن تقسيم مهامهم إىل قسمني:
 مهام خاصة باألمن العام: -6-1-1

 حراسة املؤسسة ووسائلها واآلالت من كل سرقة أو تعدي. -
 كل من يدخل أو خيرج من مؤسسة.  مراقبة -
 إعطاء تأشرية دخول الشاحنات من اجل رفع املنتوج. -

 مهام خاصة باألمن الصناعي:  -6-1-2
 احملافظة على امن اآلالت من األخطار. -
 رش األدوية على املواد األولية واآلالت إلزالة بعض األخطار كإزالة السوس مثال.  -
 آلالت.احلفاظ على صحة العمال من أخطار ا -
 إتقان استعمال وسائل الدفاع عن احلريق.  -

 فرع النظافة:  6-2
 يوجد حتت إمرة رئيس الفرع جمموعة من العمال والعامالت املسؤولني عن : 

 التنظيف الدوري.  -
 مراقبة مستوى خمزون املياه وتعقيمه. -

 مصلحة مراقبة التسيير وإعادة التقييم:  -7
 املصلحة مسؤولة عن مراقبة التسيري داخل املؤسسة، من أهم مهامه:تعد من أهم املصاحل، كون أن هذه 

يتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه اليت تقدمها املديرية العامة، وتشمل   إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة: -
ملوارد البشرية، كل من امليزانية التقديرية للتموين، تسيري املخزون، اإلنتاج، املبيعات، االتصاالت)اإلشهار...(، ا

تقوم مصلحة مراقبة التسيري بدراسة كل امليزانية التقديرية لكل املصاحل ومن مث إعداد ميزانية تقديرية إمجالية 
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للشركة وميزانيات تفصيلية خاصة بكل مصلحة: للتموين، تسيري املخزون، اإلنتاج، املبيعات، االتصاالت 
 )اإلشهار...(، املوارد البشرية. 

 : متثل تراكم نتائج األشهر السابقة.قارير الثالثية والسداسيةإعداد الت -
 : وهو تقرير مفصل عن نشاط املؤسسة خالل السنةإعداد التقرير السنوي للتسيير -

 هيئة االحتساب) المراجعة الداخلية(:  -8
وهدف املراقبة تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقلة، وهي تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصاحل املؤسسة، 

يف هذا اجملال تقدير وتقييم جناعة خمتلف املراقبات األخرى أي متابعة أعضاء املؤسسة يف أداء مسؤولياهتم، ويف هذا 
اهلدف االحتساب الداخلي يقدم التحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء واملعلومات اليت ختص الوظائف اليت متت 

 فيها عملية االحتساب.
االحتساب الداخلي خيتلف عن املراقبة الداخلية، فاملراقبة الداخلية هي جمموع التدابري املوجودة  رىمن جهة أخ

داخل التنظيم واملناهج وهدفها هو تأمني محاية املمتلكات، صحة العمليات، تطبيق العمليات، جودة ونوعية املعلومة 
 وجناعة عمال املؤسسة.

 دائرة االستغالل:  -9
تغالل دائرة تقنية حبتة نظرا للمصاحل املكونة هلا، أساس هذه الدائرة اإلنتاج، ومهمتها حتويل القمح تعد دائرة االس

إىل مادة منتهية، لذا تعد مصلحة اإلنتاجأهم مصلحة يف الدائرة أما باقي املصاحل فهي مصاحل دعم من اجل حتقيق 
 أهداف املصلحة.

 مصلحة اإلنتاج:-9-1
 القنطرة من مطحنتني، يشرف على كل واحدة رئيس مطحنة وتتمثل مهامه يف: تتكون مطاحن الزيبان

 .متابعة املادة األولية )النوعية، الكمية...( -
 متابعة اليد العاملة )توفر الكفاءة املهنية...(. -
 متابعة مراحل اإلنتاج. -
 متابعة الوسائل املسخرة للعمل. -
 متابعة حميط العمل. -

 ، أما فيما خيص اجلانب اإلداري، يقوم رئيس املطحنة بـ:إذا فيما خيص اجلانب امليداين
 حتديد كمية املادة األولية املطحونة  -
 حتديد كمية املواد املستخرجة )مواد منتهية( -
 حتديد نسبة االستخراج ومقارنتها باملقاييس املعمول هبا  -
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 مراحل العملية اإلنتاجية:
 مستوى املخازن        يتم فيها استقبال القمح على          

 
 وساخ الكبرية والشوائب الكبرية يتم فيها التخلص من األ                                             
 زينها يف اخلالياوخت                                            

 
 يتم فيها إرسال القمح إىل خاليا التخزين املوجودة يف املطاحن                                          

 
 

                                             يف هذه املرحلة عدة آالت للتنظيف من اجل تصفية املادة تستعمل                                          
 املادة األولية من الشوائب                                            ا

 
     يف هذه املرحلة يتم إضافة كميات حمددة من املاء لبلوغ نسبة مح                                                                        

 الطحن القشرة عن اللب لتسهيل عملية حمددة من الرطوبة من أجل ف    
                                                                    

 
 يتم تبليل وإعطاء وقت للراحة مرة أخرى                                            

 
 رافيل وتتم عملية الطحن عدة مرات ديتم استخدام آالت تسمى ال                                             

 حىت احلصول على النوعية املطلوبة  
 

 السميد الدقيق والنخالة باستعمال آالت   يتم فيها فصل                                            
 

 املواد الناجتة لعدة أنواع بالنسبة للمسمدة واملدققةتصنف                                               
 
 

 يتم وضع املنتوج يف أكياس خاصة خمتلفة املقاييس والسعات                                            
 
 

 مرحلة استقبال القمح

 مرحلة الغربلة

وقت الراحة  مرحلة تبليل القمح مع إعطائه
 الثانية

 

 مرحلة التنظيف التمهيدي والتخزين

 مرحلة الطحن

 

 

 

 مرحلة التنظيف التكميلي

 مرحلة التغليف

 مرحلة التصنيف

مرحلة ارسال القمح الى خاليا على مستوى 
 المطاحن

مرحلة تبليل القمح مع إعطائه وقت الراحة 
 األولى
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 مصلحة التموين:  -9-2

املصلحة جبلب املادة األولية املتمثلة يف القمح الصلب واللني، باإلضافة إىل شراء بقية األشياء كقطع  هتتم هذه
 الغيار، أدوات مكتب...

 فرع المشتريات:   -9-2-1
 يتكون من رئيس فرع ومصفي وهو الذي يقوم بعمليات الشراء,وتتم عملية الشراء على النحو التايل:

 الشراء مراحل عملية: 01الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فرع تعيير الحبوب:   -9-2-2

لني( قبل ان تتم عملية الشراء، فهو  يتكون من معري احلبوب، تكمن مهمته يف تعيري املادة األولية )قمح صلب،قمح
على  (OAIC)الذي يقدم اإلذن بشراء املادة األولية من عدمها، كما انه يصل اىل اتفاق يف سعر الشراء مع املورد 

 .26/12/2007املؤرخة يف  80حساب املعايري املنصوص عليها يف اجلريدة الرمسية رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 عملية الشراء استالم المواد طلب شراء طلب تموين

تقدمه مختلف 
المصالح إلى 
مصلحة تسيير 

 المخزون

التأكد من استالم 
المخزون  المطلوب 
مع وصول الفاتورة 

 ووصل االستالم

تتم فيها عملية 
الشراء وفق 
 الطلب المحدد

 في حالة عدم توفر
المخزون تقوم 
المصلحة بتقديم 
طلب الشراء إلى 
 مصلحة التموين
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 مصلحة تسيير المخزون:   -9-3

 هيكلة مصلحة تسيير المخزون:20الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
وهذا الفرع خمصص لتسيري املادة األولية، يتكون من رئيس فرع يشرف على مسريي فرع اإلستقبال:  -9-3-1

 الصومعات الذين بدورهم يشرفون على أعوان رفع املنتوج.
 يتم فيه استقبال القمح بنوعية وحتديد الكمية املستقلة وذلك باستعمال اجلسر الوازن، ووضع القمح يف الصومعات.

 وزن الشاحنة فارغة.–الشاحنة مملوءة الكمية املستقبلة = وزن 
، فهي بذلك غري مطالبة بتحديد  طريقة الكمية الثابتة والمدة الزمنية المتغيرةتتبع هذه املصلحة يف طرقة طلب القمح 

ة الكمية االقتصادية، ألن الكمية تتغري حبسب التوقع )امليزانية التقديرية للمشرتيات اليت حددت سابقا( باإلضافة إىل كمي
 أيام للطلبية. 10املخزون املتبقية، أما املدة الزمنية فهي حمددة مسبقا بـ 

أي أن  LIFO (First In First Out)أما فينا خيص تقدمي القمح إىل املطاحن فهذه املصلحة على طريقة 
ال يف حاالت القمح يفسد مبرور الزمن (، إ القمح الذي يدخل للمخازن أو ال يذهب إىل املطاحن أوال ) وهذا ألن

 استثنائية كأن يكون يف املخازن قمح حملي مث يدخل للمخازن قمح مستورد فتتم عملية دجمهما معا.
 فرع التسيير المخزون: -9-3-2

وهذا الفرع خمصص لتسيري خمزن قطع الغيار وخمزن األكياس، يشرف على كل خمزن أمني خمزن، وهو موجود حتت  
 مسؤولية رئيس الفرع، وتتمثل مهام هذا الفرع يف: 

 بعد استقبال طلب التموين من خمتلف املصاحل واذا توفر املخزون يتم تقدمي املخزون وتسجيل ذلك -
 شاما يف حالة عدم توفر املخزون يتم اعداد طلب الشراء وتقدميه اىل مصاحل التموين.  -
وعند استالم املخزون بعد شراءه، يتم التأكد من مطابقة املخزون مع الطلب املقدم، مث يتم تسجيله وإعطاءه  -

 رقم تسجيل خاص يف بطاقة متابعة املخزون، مث بعد ذلك يتم ترتيبه.

 فرع اإلرسال فرع االستقبال فرع تسيير المخزون

 مخزن األكياس مخزن قطع الغيار

 مصلحة تسيير المخزون
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 تسجيل اي دخول او خروج يف بطاقة متابعة املخزون.متابعة املخزون:  -
 تقدمي شهريا جمموع املدخالت واملخرجات ملختلف املخزونات  وتقدميها ملصلحة احملاسبة واملالية. -

وهذا الفرع خمصص لتسيري املادة املنتهية، يتكون من رئيس فرع يشرف أعوان رفع املنتوج،  فرع اإلرسال: -9-3-3
 وتكمن مهامه يف:

 حتديد كمية املواد املنتهية اليت نقلت من املطاحن إىل املخازن. -
 التأشري على وصل رفع املنتوج وتسجيل الكمية، مث الطلب من األعوان رفع املنتوج يف وسائل النقل. -
 تقدمي شهريا جمموع املخرجات ملختلف املنتجات. -

 مصلحة الصيانة:  -9-4
 دمات لضمان السري احلسن لآلالت املستخدمة يف عملية اإلنتاج.اهلدف الرئيسي هلذه املصلحة هو تأمني اخل

من خمتلف مصاحل خاصة عند حدوث عطب متعلق باآلالت، مع حتديد نوع العطب يتلقى رئيس املصلحة طلب التدخل
ذلك يقوم بتوزيع املهام على مشرف أعمال ميكانيكي و مشرف أعمال كهربائي اللذان  )ميكانيكي، كهربائي....(، بعد

 يقومان بدورمها بتوزيع املهام على الكهربائيني و امليكانيكيني، أو يأمر بتدخل اللحامني إن تطلب األمر.
ال املصلحة عند غياب أما مسؤول الورشة فهو املسؤول عن كل اآلالت املوجودة يف الورشة، كما انه يشرف على عم

 الرئيس.
 علما أن تدخل األعوان يكون فرديا أو مجاعيا عند الضرورة. 

 المخبر:  9-5
يعد املخرب مصلحة ال ميكن االستغناء عنها يف هيكلة املؤسسة حيث يشرف رئيس املصلحة على جمموعة من األعوان     

 نتوجات تامة الصنع من بني هذه االختيارات:الذين يقومون بإجراء اختبارات وحتليل املادة األولية وامل
 وهي قياس نسبة املاء يف القمح وهذا من أجل حتديد نسبة املاء اليت جيب إضافتها قبل عملية الطحن.الرطوبة:  -
 جيري هذا االختبار على كل من السميد والدقيق من اجل حتديد كمية الرماد. نسبة الرماد: -
 بة العلك يف كل من السميد والدقيق وهل هي مناسبة أم جيب تعديلها.من أجل حتديد نس نسبة الغلو تين: -
 من أجل استخراج كميات السميد املمتاز والعادي وحتديد نسبهما. نسبة االستخراج: -
جيري هذا االختبار على املنتجات تامة الصنع اليت بقيت فرتة يف املخازن هل ميكن بيعها أم  نسبة الحموضة: -

 ال.
 هذا االختبار جيري على الدقيق هل هو يناسب اخلباز أو جيب تغيري النسبة.ميالز: نسبة نشاط   -

هذه املصلحة هي املتعامل املباشر مع الزبائن, يدرج حتت مهامه رئيس  تعدمصلحة المبيعات:  -10
 للمصلحة وتكمن مهامه يف :
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 تقصي السوق . -
 اإلشهار للمنتوج. -
 إرضاء الزبائن. -
 ية املنتجات.متابعة نوع -
 استقبال ملفات الزبائن اجلدد, اليت تتكون من: السجل التجاري و رقم القيد اجلبائي. -

 : تكمن مهامه يف: مركز الفوترة -10-1
 .إعداد وصل رفع املنتوج بعد استالم طلب الشراء من الزبائن 
 .إعداد الفاتورة 
 .متابعة أرصدة الزبائن 
 الزبائن ملصلحة احملاسبة واملالية تقييم يومية املبيعات مرفقة بنسخ من الفواتري وتسديدات 

 مصلحة النقل والوسائل العامة:  -10-2

 تنقسم هذه املصلحة إىل فرعني يشرف عليهما رئيس املصلحة وتتمثل مهام الفرعني يف: 
 فرع النقل:  -10-2-1

 السهر على الوثائق اإلدارية اخلاصة بالسائقني. -
 اجل إعادة تعبئة خزانات الوقود اخلاصة بشاحنات وسيارات املؤسسة. إعطاء بطاقات من -
 طلب قطع الغيار اخلاصة بشاحنات وسيارات املؤسسة عند احلاجة. -
 توزيع املهام على السائقني من اجل نقل السلع إىل الزبائن, أو نقل خاص لصاحل املؤسسة كاملهام. -

 إىل حافلة لنقل العمال.سيارات, باإلضافة  4شاحنات نقل,  7يقوم بتسيري  -

 فرع الوسائل العامة: -10-2-2

 السهر على إصالح الوسائل العامة التابعة لإلدارة. -
 تسديد فواتري الكهرباء, املاء.... -
 حتضري الوجبات واإلقامة للزوار وكذلك ألفراد املؤسسة عند القيام مبهام. -
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  مصلحة الموارد البشرية: -11
 د البشرية:هيكلة مصلحة الموار 04الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 وهو املسؤول األول يف املصلحة, ومن مهامه:رئيس المصلحة:  -11-1

 تطبيق سياسة المؤسسة فيما يخص تسيير الموارد البشرية:-11-1-1

 اجلماعية.التطبيق الكامل لالتفاقية   -

 احرتام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة. -    

 املتابعة اليومية مللفات املستخدمني.  -    

 متابعة  تطور املسار املهين للمستخدمني.  -    

 تطبيق منهجيات العمل يف اإلطار القانوين.  -   

 املسامهة يف إعداد امليزانية التقديرية للمصلحة -   

 اإلحصائيات: متابعة -11-1-2

 إعداد خمطط التكوين والسهر على تطبيقه. -     

 املشاركة مع رؤساء املصاحل يف إعداد خمطط التوظيف. -      
 مراقبة كشوف األجور والرواتب للمستخدمني قبل التخليص. -      
 تقييم عملية تكوين املستخدمني. -      

 مصلحة الموارد البشرية

 مراسل اجتماعي فرع تسيير الموارد البشرية فرع األجور
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 فرع تسيير الموارد البشرية:  -11-2
مبهمة,اعذار, قرار, شهادة  بقيام جيل وترتيب كل الوثائق الواردة من خمتلف املصاحل املتمثلة يف : أمرإعداد, تس -

 عمل, رخصة اخلروج...
 متابعة مستجدات ملفات املوارد البشرية.  -
 مراقبة كشف احلضور للعمال واملتمهنني وتقدميها لفرع األجور هناية الشهر.  -
 , املرضية, االستثنائية. التكفل بالعطل: السنوية  -
 حترير املقررات )التقاعد, التعيني, تغيري املنصب...( -
 حترير العقوبات على العمال بعد استجواهبم.   -

 مراسل اجتماعي:  -11-3
 إنشاء ترقيم للعمال يف صندوق الضمان االجتماعي. -
 دفع ملفات املرض, حوادث العمل لدى صندوق الضمان االجتماعي.  -
 اريف األدوية من صندوق الضمان االجتماعي.اسرتجاع مص  -
 السهر على متابعة ومراقبة ملفات العمال املتواجدة يف صندوق الضمان االجتماعي.  -

 فرع األجور:  -11-4
 تطبيق العقود اجلماعية إلعداد األجور. -
 مجع املعلومات حلساب األجور) مقدمة من فرع تسيري املوارد البشرية(  -
 ر يف قاعدة البيانات. إدخال معطيات األجو   -
 طبع كشف األجور  -

 مصلحة المحاسبة والمالية: -12
 

 : هيكلة مصلحة المحاسبة والمالية05الشكل رقم 
 

 
 

 
 
 

 مصلحة المحاسبة والمالية

 فرع اإليرادات فرع متابعة االستثمارات فرع االستغالل
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احملاسبة تقنية متعارف عليها جتري بواسطتها رصد ومسايرة التدفقات املختلفة املتوجهة لنشاط املؤسسة, مهما     

 ويرتجم ذلك يف شكل نتائج مكرسة ملردودية هذا النشاط وفعاليته. ،كانت طبيعتها
شاط املؤسسة, ومدى تأثريه على وتتمثل تقنية احملاسبة يف جمموعة من اإلجراءات والطرق الفنية املوجهة ملتابعة ن  

وعليه فيمكن القول أن احملاسبة عبارة عن أداة  ،هيكلة أمواهلا أو ذمتها املالية خالل مدة معينة واليت هي السنة املالية
لكشف وتصوير املركز املايل للمؤسسة وحتديد نتائج نشاطها من حني ألخر, وإظهار مكونات حساباهتا)ذمتها( إن هذه 

نظام متكامل لتنظيم ومسايرة التدفقات املتوجة حلركية األموال  ،فهي بصورة أمشل ،السيما بني دورة مالية وأخرىالنتائج, 
أو  ،أو التزامات املؤسسة, عرب نشاطاهتا أو حىت أنشطتها سواء مع نفسها )التصرف يف التقنية,اإلنتاج أو التشغيل...(

 مصاحل جبائية...(. ،مصارف، ونمع بقية املتعاملني االقتصاديني )زبائن, مورد
 فرع االستغالل: -12-1

خيتص هذا الفرع جبانب النفقات اليت تقوم هبا املؤسسة, فيتم استقبال فيه امللفات من خمتلف املصاحل واهلياكل 
 اخلاصة من املشرتيات واخلدمات.

 تتمثل مهامه يف :
 وكذا التحويالت(. مسك مسودة البنك: تقيد به كل العمليات البنكية) إصدار صكوك -
 .يد به كل العمليات اليت تتم نقدامسك مسودة الصندوق: تق -

 استقبال والتأكد من صحة ملفات املشرتيات و اخلدمات املؤداة املتكونة من ملف املشرتيات:   
    طلب الشراء 
 الفاتورة 
 وصل استالم 
 طلب تلخيص 

 ملقاة اخلدمات: نفس الوثائق باستثناء وصل استالم يقابله إقرار باخلدمة املؤداة -    
 التأشري على طلب التخليص   -    
 حترير الشيك أو إصدار التحويالت لصاحل املوردين. -    
 التسجيالت احملاسبية يف اليومية املناسبة. -   

 إضافة إىل ذلك هناك مهام شهرية تتمثل يف :
إعداد التقارب البنكي: باألخذ بعني االعتبار مسودة البنك)اخلاصة باملؤسسة( واجلدول البنكي اخلاص باحلسابات  -  

 )اخلاصة بالبنك(
 تقييد حركة املخزون اخلاصة باملادة األولية. -   

 استخراج اليوميات املساعدة ودفرت األستاذ لكل حساب للتأكد من صحة العمليات احملاسبية. - 
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 إعداد امليزانية. -
 إعداد جدول حسابات النتائج -    
التنسيق مع املديرية العامة الكائنة بسطيف حول  تسيري املؤسسة بإرسال خمتلف الوثائق احملاسبية )امليزانية, جدول  -    

 حسابات النتائج...(
 فرع اإليرادات:  -12-2

بيع اليت تقوم هبا املؤسسة ,فيتم استقبال فيه امللفات من خيتص هذا الفرع جبانب اإليرادات الناجتة عن عملية ال
 مصاحلة املبيعات مرفقة بالفواتري ووثائق التخليص.

 تتمثل مهامه يف:
 التأكد من صحة اليوميات و مطابقته للفواتري وقيمة التحويل. -
 فوترة التحويالت أو الصكوك املؤشر عليها. -
 سديد(.فوترة يوميات املبيعات)الفوترة, كيفية الت -
 متابعة املبيعات باآلجال.  -

 كما أن للفرع مهام شهرية متمثلة يف:
 إيقاف رقم األعمال الشهري ومقارنته مع اليوميات احملاسبية و اليوميات املرسلة من طرف مصلحة املبيعات. -
على رقم  يقوم املكلف بالتحصيل اجلبائي رصد قيمة الضريبة على القيمة املضافة, حقوق الطابع وكذا الضريبة -

 من الشهر املوايل. 20األعمال ويصرح هبا قبل 
 استخراج جدول حساب خاص باإليرادات من أجل إعداد التقارب البنكي. -

 فرع متابعة االستثمارات: -12-3
 هذا الفرع مسؤول عن التحركات اخلاصة باالستثمارات من :

 الشراء ألول مرة مع إعطائه رمز خاص. -
 تغيري مكان االستثمار -
 اجلرد واإلهالك اخلاص باالستثمار. القيام بعملية -
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 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة محل الدراسة واقع المراجعة المبحث الثاني:

القنطرة، سنقوم يف هذا املبحث بدراسة  بعد أن تطرقنا يف املبحث األول إىل تعريف مؤسسة مطاحن الزيبان 
تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية للمخزونات وإىل املراجعة الداخلية وإجراءاهتا ميدانيا كما يف الواقع وذلك من خالل تقدمي 

 منهجية املراجعة الداخلية للمؤسسة حمل الدراسة. 

 المطلب األول: نظام الرقابة الداخلية بالشركة محل الدراسة 
يقوم املراجع الداخلي بعملية املراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل فهم اإجراءات وطرق العمل  

املبادئ  اليت تنظم عمليات اإلستغالل يف كل من قسم املخزونات، املبيعات وقسم التموين وذلك بالتحقق من إحرتام
 احملاسبية املنصوص عليها، وكذا التحقق من مسك الدفاتر اإلجبارية كدفرت اليومية. 

 عمليات البيع:   -1
تقوم مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة ببيع منتجاهتا عن طريق البيع باجلملة أو بالتجزئة حيث أهنا قامت بوضع 

 1شروط معينة يف عملية بيعها ملنتجاهتا وهي:
 البيع بالجملة:  -1-1

تقوم املؤسسة بالبيع باجلملة للتجار الذين حيوزون على سجل جتاري حيمل اسم جتارة باجلملة للمنتوجات الغذائية 
 واحلبوب الصلبة، حيث يتكون امللف من الوثائق التالية: 

صور طبق األصل للسجل التجاري مصلدق عليها من طرف املركز الوطين للسجل التجاري  02 -
(CNRC). 

 صور طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة للزبون.02 -
 .12شهادة ميالد للزبون مستخرج من البلدية وتكون أصلية رقم  02 -
 صور مشسية للزبون. 02 -
 صور طبق األصل للبطاقة اجلبائية. 02 -
 صور طبق األصل بالتصريح بالوجود. 02 -
 طبق األصل عن األنظمة أو القوانني اليت وضعها مديرة اإلدارة العامة. نسخة -
 منوذج توقيع الزبون أو املدير العام. -
 نسخة من حمضر إجتماع جلنة قبول ملفات الزبائن. -
 (01)أنظر للملحق رقم  نسخة من حمضر إجتماع جلنة التسويق. -

                                                           
1
 بناءا على المعلومات المستقات من مصلحة المبيعات.   
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 البيع بالتجزئة:  -1-2
القنطرة بالبيع بالتجزئة لكل األشخاص وبدون شروط مسبقة، وذلك من خالل توفري  تقوم مؤسسة مطاحن الزيبان

 نقاط بيع معتمدة حيث أهنا موزعة على خمتلف تراب وبلديات الوالية.
وبعد تقدمي مللفه حيال ذلك امللف على جلنة إثبات الزبائن وتقوم بدراسته والتأكد من صحة الوثائق املقدمة من 

 طرف املستشار القانوين، حيث تتكون هذه اللجنة من:  خالل مراقبتها من
 رئيس مصلحة التجارة. -
 املدير العام. -
 رئيس مصلحة تسيري املخزون.  -

وبعدها يتم إعداد حمضر إثبات للزبون، وبعدها تتبع املؤسسة جمموعة من اإلجراءات أثناء بيع منتوجاهتا وفق للحاالت 
 التالية: 

يقوم الزبون بتحرير طلبية للمنتوجات املراد شرائها ويقدم تللك الطلبية إىل وجود الزبون في مصلحة البيع:  -1-2-1
مصلحة البيع وبعد املوافقة عليها حترر له فاتورة شكلية بدوره يذهب الزبون ويسدد تلك الفاتورة بشيك بنكي، وبعد 

.( حيث أهنا تتكون من أربعة نسخ  واحدة للزبون، 02لحق رقم عملية التسديد حترر له الفاتورة النهائية) أنظر للم
واحدة ملصلحة البيع، واحدة ملصلحة احملاسبة، واحدة مصلحة تسيري املخزون. مث يقدم للزبون وصل رفع املنتوج) أنظر 

 .( موقع من طرف مصلحة املبيعات وبعدها يستلم املنتوج.03للملحق رقم 
طريق الفاكس مث ترد له فاتورة  يقوم الزبون بإرسال طلبية الشراء عنالفاكس:  إرسال الطلبية عن طريق -1-2-2

شكلية عن طريق الفاكس ويتم حتديد تاريخ تسليم البضاعة مع إحضار الصك البنكي مع تقدمي طلبية الشراع األصلية 
 ملصلحة املبيعات. 

 
قدمي طلب إنتاج هلذه الكمية املطلوبة عن طريق ويف حالة طلب الزبون لكمية غري موجودة تقوم مصلحة البيع بت     

إرسال وثيقة طلب التحضري، وعند الرد بنعم يتم حتديد تاريخ معني بني املصلحة والزبون. كما يف األخري ترسل مصلحة 
ة يوم بإعداد  املخزن يف هناية كل يوم ملصلحة البيع وثيقة حتدد فيها الكمية املتوفرة للبيع، بينما تقوم مصلحة البيع كل هناي

 (. 04كل ما مت بيعه وإرساله إىل مصلحة احملاسبة) أنظر للملحق رقم 
 1عمليات الشراء: -2

تتوفر مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة على خمزن لتموين املؤسسة من مواد أولية ولوازم حيث تقوم أي مصلحة من  
 (. 05ها الطلبية ) أنظر للملحق رقم بتسليم مصاحل الشركة بتقدمي طلبية إىل مصلحة املخزن فتقوم مصلحة املخزن 

أما يف حالة عدم وجود الطلبية هنا تتدخل مصلحة التموين وهي املسؤولة عن كل املشرتيات اخلاصة      
(،  06بالشركة، تقوم املصلحة املعنية باإلحتياجات بتقدمي طلبية شراء إىل مصلحة التموين) أنظر للملحق رقم 

                                                           
1
 بناءا على المعلومات المستقات من مصلحة التموين.  
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حترير طلبية ىل مدير الشركة ومدير مصلحة اإلستغالل من أجل املوافقة عليها وبعدها يتم الذي بدوره يرسلها إ
بالتأكد من  إىل مصلحة التموين اليت تقوم(. وبعد استالم البضاعة يتم تقدميها  07للملحق رقم  رالشراء ) أنظ

(، فيما بعد تقوم مصلحة التموين 08وصل إستالم ) أنظر للملحق رقم الكمية املطلوبة ومن مث تقوم بتحرير 
 إرسال فاتورة، الطلبية، وصل اإلستالم إىل مصلحة احملاسبة. 

 1المخزونات: -3
املشرتيات )أنظر للملحق رقم  مبجرد وصول املواد األولية املشرتاة من عند املورد يقوم أمني املخزن بإستالم

( ومن مث التأكد من مدى مطابقتها مع الطلبية وبعدها يتم إعداد وثيقة إستالم، أما يف حالة خروج بضائع 08
( حيث حتتوي على أربعة 09من املخزن يقوم أمني املخزن بتحرير وثيقة تثبت خروج البضائع ) أنظر للملحق رقم 

زن، واحدة إىل مصلحة احملاسبة، واحدة إىل مصلحة املبيعات والنسخة األخرية نسخ واحدة حيتفظ هبا أمني املخ
 تسلم إىل الزبون الذي مت تسليمه البضاعة. 

كما تعمل مصلحة تسيري املخزونات على متابعة دوران املخزون وأقدميته وكذا مراعاة طرق تقييم 
 . LIFO ((first in first outاملخرجات حيث أن املؤسسة تتبع طريقة 

 ويف األخري يقوم أمني املخزن يف هناية كل يوم بإرسال وثيقة إىل مصلحة املبيعات حتدد فيها الكمية املتوفرة للبيع. 
 المطلب االثاني: آلية عمل المراجعة الداخلية بالشركة محل الدراسة

 يتم مراجعتها، سوف اليت العمليات أهم فتتحدد املراجعة، عمليات جلميع شامل سنوي برنامج إعداد يتم
 وأخذ مهامه مباشرة للمراجع يتسىن اليت املصلحة حتديد يتم حيث فيها، العمليات هذه تنفذ فيها أن جيب اليت والتواريخ

 العام املدير الرئيس طلب حتت تنفيذها يتم استثنائية مهام أو تكاليف هناك توجد كما املراجعة، لعملية الالزمة املعلومات
 مهما املهمة حول تقرير إعداد يتم فإنه األحوال كل سطحية. ويف إختالالت وجود أو األخطاء بعض إكتشاف حالة يف

  :التالية اخلطوات الداخلية يف مؤسسة مطاحن الزيبان بسكرة يف املراجعة آلية عمل تلخيص وميكن أمهيتها درجة كانت
 2منهجية عملية المراجعة الداخلية: -1

 التخطيط األولي لعملية المراجعة الداخلية:  1-1
 أكرب قدر وفرض أهدافها لتحقيق مناسبا تراه الذي العمل برنامج بتحديد املؤسسة تقوم السنة بداية يف      
 ذلك بعد ليتم مهمة، كل وتوقيت دقة بكل املهام بتحديد الداخلية املراجعة جلنة تقوم حيث الرقابة، من ممكن
 أو مالحظات إبداء العام املدير للرئيس ميكن كما عليه، للمصادقة العام املدير الرئيس إىل العمل برنامج رفع

 وتقوم النظر يف االقرتاحات هذه الداخلية مصلحة املراجعة تأخذ حيث العمل، بربنامج يتعلق فيما اقرتاحات
 عملية تبدأ العام. مث املدير للرئيس جديد من طرحه إعادة قبل العمل برنامج على الالزمة التعديالت بإجراء

 عمل ورقة الداخلي املراجع يرسل حيث املسطر، العمل الربنامج ضمن مهمة أول اعتماد خالل من املراجعة

                                                           
1
 بناءا على المعلومات المستقات من مصلحة تسيير المخزون.   

2
 المعلومات المقدمة من طرف المراجع الداخلي للمؤسسة. بناءا على  



 بسكرة -القنطرة–الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان 

99 
 

 باملهمة، البدء تاريخ  مثل: باملهمة املتعلقة التفاصيل مجيع على حتتوي املراجعة بعملية املعنية لرئيس املصلحة
 وغريها من التفاصيل املتعلقة باملهمة. ‘ اإلجراءات اليت سيتم مراجعتها ماهي املهمة ماهي

 استالم الخطط وبدأ التنظيم لتنفيذ المهمة: - 1-2
 املصاحل املعنية مع رؤساء بالتواصل مهمته يف املراجع هذه اخلطوة يشرعيبدأ املراجع بعملية الفحص امليداين ويف         
 اليت وطلب املعلومات من خالل مراجعة الوثائق التنظيمية والسجالتاملهمة  بشرح يقوم حيث املراجعة، بعملية

املهمة وكذلك املالحظات البصرية، ومن بني األدوات املستعملة يف العملية الدراسية احملاورة وقائمة  أثناء تساعده
ة خلي بتدوين املالحظات املكتشفإستقصاء الرقابة الداخلية. وبعد هناية كل مرحلة من برنامج املهمة يقوم املراجع الدا

 وذلك من خالل وضع خالصة جزئية.
 إعداد التقرير: 1-3

بعد اإلنتهاء من املهمة يقوم املراجع  الداخلي بكتابة تقرير أويل حول املهمة اليت قام هبا، ومن مث يقوم بعرض هذه  
ط الغامضة اليت قد تنشأ نتيجة سوء تفاهم التقارير على مديرية املصلحة اليت أجريت فيها عملية املراجعة وإيضاح النقا

بني املراجع الداخلي وموظفي املصلحة.    وتتمثل املرحلة التالية يف كتابة التقرير النهائي الذي يعترب خالصة جهد املراجع 
األمر ذلك  الداخلي حيث يوجه مباشرة إىل الرئيس املدير العام والذي بوره يقوم بدراسة التقرير وإختاذ الالزمة إذ تطلب

هناك يقوم املراجع الداخلي مبتابعة تنفيذ القرارات أو التوصيات اليت إقرتحها الرئيس املدير العام والتأكد من حسن 
 تطبيقها. 

خالل السنة ميكن للرئيس املدير العام بأن يأمر املراجع بإعداد تقارير حول عمليات غري موجودة   التقارير اإلستثنائية:
 ضمن التخطيط األويل لعملية املراجعة، وهنا تكون مصلحة املراجعة أمام مهمة إستثنائية تقوم هبا.

 1محل الدراسة: للمؤسسة تقرير المراجعة الداخلية-2
عة الداخلية ملؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بالنسبة ملصلحة املبيعات و مصلحة التموين و سوف نقوم بعرض تقرير املراج

 تسيري املخزون .
 تقرير مراجعة التموين وتسيير المخزون:  -2-1

 حتتوي واجهة التقرير على معلومات حمددة وهي: 
املهمة   -املدة الزمنية اليت يشملها التقرير -يتوقيع املراجع الداخل -رقم التقرير -تاريخ إعداد التقرير  -اسم الشركة  -

 مستقبل التقرير  وتوقيع مسؤول االستغالل ورئيس مصلحة تسيري املخزون.   -أو املصلحة حمل املراجعة
 أما حمتويات التقرير فهي: 

وتوضح موضوع التدقيق ونبذة على التشريعات والقوانني والتعليمات واملناهج اخلاصة المقدمة:  -2-1-1
 باملصلحة، و ذكر الفرتة اليت مشلتها املراجعة والفرتة الزمنية اليت استغرقها تنفيذها. 

                                                           
1
 بناءا على المعلومات المستقات من مصلحة اإلحتساب ) المراجعة( .  
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يتم فيها وصف املهام اليت على  للمراجع فحصها واخلاصة باملصلحة حيث كانت أهداف المهمة:  -2-1-2
 املهام عل النحو التايل:  هاته

 مدى احرتام دليل الشراء وإجراءات الشراء والوثائق اخلاصة بإدارة تسيري املخزون.  -

 تقييم درجة استعمال وسائل اإلعالم اآليل يف تسيري اهليكل وعملية احلفظ. -

 .ملواد األخرىالتحقق من عقود شراء املواد األولية )القمح اللني والقمح الصلب( وإتفاقيات شراء باقي ا -

 التحقق من حماضر أعمال اللجان املتعلقة بفتح األظرفة وتقييمها وحفظ السجالت اخلاصة هبا. -

 دراسة وتقييم التقرير اخلاص باجلرد الشهري للمواد األولية، ومواد التعبئة والتغليف، واملنتجات النهائية. -

 متابعة حركة املواد غري الصاحلة لالستعمال. -

 مواد التغليف غري الصاحلة لالستعمال. التحقق من نسبة -

 التحقق من معاجلة نفايات التغليف -

 . 2015التحقق من نسبة التقدم حنو حتقيق األهداف املوضوعة مليزانية  -

 مراجعة اهليكل التنظيمي إلدارة التموين وتسيري املخزون. -

 التحقق من ملفات الشراءات وسجالت الدفع على مستوى املصلحة -

 .2015راءات أخرى قانونية ونظامية مدرجة أثناء سري تطبيق التحقق من إج -
 (. 10) أنظر للملحق رقم 

 بعد قيام املراجع الداخلي بتنفيذ املهمة يقوم بوضع مجلة من التوصيات حيث متثلت يف :التوصيات:  -2-1-3

 بالنسبة لمصلحة التموين:   -
( 02الرياض سطيف )إصدار رقم  حتديث مناهج التموين بالرجوع إىل دفاتر املشرتيات جملمع -1

باألخص  01/06/2014إىل غاية  04/2014املوافق من طرف املؤسسة أثناء اجللسة رقم 
 حتديد عتبة املشرتيات.

 وضع منهج متصل بتفسري املواد األولية.  -2

 بالنسبة لمصلحة تسيير المخزون:  -
كوين جلنة بغية النطق فيما خيص من أجل معاجلة رجوع األكياس والنفايات جيب على املديرية العامة ت

 نوع املعاجلة وحتديد معدالت النفايات املقبولة 
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 بالنسبة إلى لجان األسواق:  -
اللجان املعنية باملشرتيات وفتح األظرفة وتقييم العروض جيب عليها فتح سجالت من أجل حفظ حماضر 

 االجتماعات.  
 (  11) أنظر للملحق رقم 

األخري يقوم باملوافقة واملصادقة على التقرير كل من املراجع الداخلي ومدير االستغالل ورئيس مصلحة تسيري املخزون  ويف
 ورئيس مصلحة التموين، وبعدها يرفع إىل الرئيس املدير العام املؤسسة.

 تقرير مراجعة مصلحة المبيعات:  2-2
واليت تشمل  2015املوضوعة يف خمطط املراجعة الداخلية األهداف املرادة من املهمة و أهداف المهمة: -2-2-1

 التحقق من النقاط املرقمة .

 تقييم اإلجراءات التجارية املوضوعة بقوة من طرف املؤسسة. -

للجان، فتح سجالت املوافقة على السياسة التجارية من طرف عضو التسيري) تشكيل اللجان، أشغال ا -
 (. وتسجيل احملاضر

 ل وسائل اإلعالم اآليل يف تسيري اهليكل وعمليات احلفظ.تقييم درجة إستعما -

 . 05/12/2007يف  07/402إحرتام األسعار طبقا للمرسوم رقم  -

 (.بثقة عن الطحني واملنتجات التامةإحرتام أسعار مؤسسة تسيري االستثمارات للحبوب ) املن -

 (.والتطبيقات وافقة على اإلقرتاحاتإحرتام التسعرية من قبل جلان التسويق ) امل -

 التحقق من ملفات الزبائن. -

 التحقق من السجالت املفتوحة من أجل إقرار أشغال اللجان. -

 ) مبا يف ذلك خمطط النقل(. 2015تقييم مدى تنفيذ خمطط  -

 التحقق من العمليات األخرى ) ختفيضات يف البيع، التربعات....(. -

 نقل يوميات البيع ملصلحة املالية واحملاسبة. -

 من القانون املنفذ أثناء أيام الراحة والعطل.التحقق  -

 التحقق من إجراءات الفوترة وتكاليف النقل )املوافقة والتطبيق(. -

 التحقق من حماضر اجلرد الفعلي الشهرية حلركة التوزيع. -
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 معاجلة إحنرافات التحويل.  -

 .2015إجراءات أخرى تنظيمية وقانونية املدرجة يف تطبيق  -

 (. 12 ) أنظر للملحق رقم -
 التوصيات: -2-2-2

 بالنسبة لمصلحة المبيعات: -
 فتح سجل استقبال الزبائن من أجل تسجيل الزبائن اجلدد طبقا لإلجراء املستحدث.  -1
 وضع وثيقة ملراقبة الزبائن من أجل تسهيل التقريب ما بني خمتلف املصاحل. -2
 سميد.وباألخص ال 2015احلرص على حتقيق األهداف املسطرة يف خمطط ميزانية  -3

 بالنسبة لمصلحة النقل:  -
فتح سجلني مستقلني، سجل من أجل مراقبة بطاقات دفع البنزين، أخر من أجل مراقبة وصل البنزين 

  .2015املدرج، واملوقع من طرف املدير التجاري وتدوين كل معلومات نطبيق 
 (.13) أنظر للملحق 

األخري يقوم باملوافقة واملصادقة على التقرير كل من املراجع الداخلي واملدير التجاري ورئيس مصلحة التوزيع ورئيس  ويف 
 مصلحة املبيعات، وبعدها يرفع إىل الرئيس املدير العام املؤسسة.

 
  

 
  



 بسكرة -القنطرة–الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان 

103 
 

 المبحث الثالث: مساهمة المراجعة الداخلية في تحسين نظام الرقابة الداخلية للمخزون.
سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل دور املراجعة الداخلية يف حتسني نظام الرقابة الداخلية للمخزون وذلك من أجل     

إستخراج نقاط القوة كما أن أي نظام ال خيلو من نقاط الضعف حيث أردنا إعطاء بعض التوصيات واإلقرتاحات وذلك 
املبيعات ورئيس مصلحة التموين وكذلك رئيس مصلحة تسيري من خالل طرح جمموعة من األسئلة على رئيس مصلحة 

 املخزون.
 المطلب األول: تقييم نظام الرقابة للمبيعات.

مت إعداد جمموعة من األسئلة، مت اإلجابة عليها للوصول إىل نقاط القوة ونقاط الضعف يف نظام الرقابة على املبيعات، 
 نقاط القوة ونقاط الضعف يف نظام الرقابة على املبيعات  حاولنا استنتاجمبساعدة رئيس مصلحة املبيعات، 

 نقاط القوة:  -1

 من خالل املقابلة اليت أجريناها مع رئيس مصلحة املبيعات ميكننا تلخيص نقاط القوة يف: 

 وجود مصلحة مستقلة للمبيعات مسؤولة عن مجيع عمليات البيع. -
 كل عملية بيع تتم بعد استالم الطلبيات وفحصها والتأشري عليها قبل إرسال البضاعة من طرف مصلحة البيع.  -

 البضاعة اخلارجة تراقب من طرف شخص مستقل )عون األمن(. -

 اإلمضاء على السندات من طرف مسؤول مؤهال قانونيا. -
 مستقلة عن كل من مصلحة الزبائن ومصلحة إرسال املبيعات. مصلحة الفوترة -

 إعتماد الشركة يف التعامل مع الزبائن يف طريقة السداد بالشيك البنكي لتجنب الديون. -
 مطابقة يومية املبيعات مع سجل البضاعة اليت بيعت. -
 فاتورة اإلشعار. رئيس قسم املبيعات هو الشخص املؤهل على املوافقة على قبول املردودات وتأشرية  -

 توفر املؤسسة على سجل خاص بالطلبيات وسندات التسليم.       -
 نقاط الضعف:  -2

 أما نقاط ضعف نظام الرقابة على املبيعات فتتمثل يف: 

 صعوبة حتصيل ديون الشركة املوجودة سابقا .    -

 عدم جتديد ملفات الزبائن. -
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 المطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة على المشتريات

من أجل القيام بعملية التقييم لنظام الرقابة الداخلية للمشرتيات وبناء على االستجواب واملقابالت الشخصية اليت قمنا هبا 
 .مع رئيس مصلحة التموين مت استخراج نقاط القوة والضعف

 نقاط القوة:  -1

رتيات وهذا ما يساعد حيث جند مصلحة مستقلة للمش استقاللية وظيفة الشراء عن باقي الوظائف يف املؤسسة -
 القيام بأعمال أخرى واجبة األداء.على املصلحة 

 تبدأ كل عمليات الشراء بإرسال طلب شراء إىل املورد، وتكون مصادقة من طرف مدير اإلستغالل. -
 يتم مقارنة املواد املستلمة املشرتات مع أوامر الشراء من حيث الكمية والنوعية واجلودة والسعر. -

 تكون مرقمة بشكل مسبق.طلبيات الشراء  -
 تقوم مصلحة التموين بدراسة األسعار املقرتحة من طرف املوردين وإختيار األقل تكلفة.  -
القيام بفحص املواد املتسلمة والتحقق من سالمتها بوسائل خمتلفة منها، فحص الوثائق اخلاصة بعملية الشراء  -

 املستلمة،وإعادة احتساب الفواتري واعادة وزن وحساب الكميات 

تتوىل مصلحة التموين اإلبالغ عن املواد التالفة واملعطوبة مباشرة بعد استالم الطلبية واكتشاف املواد غري  -
 الصاحلة، أو نقص يف الكمية املطلوبة.

 نقاط الضعف:   -2

 عدم متابعة طلبيات الشراء املتأخرة عن موعد اإلستالم. -

 عدم وضع ترقيم تسلسلي ألوامر الشراء. -

 الثالث: تقييم نظام الرقابة على المخزونالمطلب 

للمخزون أمهية كبرية يف املؤسسة بسبب كثرة عمليات دخول املواد وخروجها من املخازن، ولتقيم نظام الرقابة على 
 املخزون قمنا مبقابلة مع رئيس مصلحة تسيري املخزون من خالل ذلك قمنا باستخراج نقاط القوة و الضعف.

 نقاط القوة:  -1

 حمددة بوضوح يف التنظيم الداخلي للشركة.املصلحة على أمني خمزن حيث أن مهامه  توفر -
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 قيام املصلحة باجلرد املستمر على املخزون، حيث يتم كل شهر إجراء جرد لكافة أنواع املخزون. -

 تقوم املصلحة مبتابعة دوران املخزون أقدميته. -

 تنفيد رقابة على أن كل الفواتري مت تسجيلها. -
 لية شحن والتفريغ إىل املخازن حتت اشراف وحضور أمني املخزن كما متر على اجلسر الوازن.تكون عم -
توفر املخازن على نظام أمين صارم من خالل توفري قدر مناسب من احلراسة ووضع املخزونات يف أماكن مناسبة  -

 مع تزويدها بوسائل اإلطفاء.

 يل املخزونات.إستخدام املصلحة لنظام اإلعالم اآليل يف عملية تسج -
 نقاط الضعف:  -2

 عدم تأكد مصلحة التخزين من الكمية والنوعية قبل عملية الدفع -
 عدم وجود جرد مفاجئ للمخزون، حيث جند أن كل عمليات اجلرد يكون خمطط هلا مسبقا. -

 عدم اإلحتفاظ بسجالت املخزون يف أماكن أمنة.  -

ويف األخري ميكن القول أن نقاط الضعف اليت سبق ذكرها هلا تأثري على األهداف املسطرة واملوضوعة من طرف املؤسسة، 
 وال تؤدي إىل نظام رقايب جيد، ولذلك سنحاول تقدمي بعض اإلقرتاحات من أجل احلصول على نظام رقابة فعال: 

 د ملفاهتم سنويا. جيب على املؤسسة فرض رقابة على زبائنها من خالل جتدي -

 COFFREجيب على مصلحة تسيري املخزون العمل على توفري أماكن آمنة حلفظ سجالت املخزون ) -
FORT.) 

 جيب على املؤسسة التأكد من الكمية والنوعية مث القيام بعملية الدفع لكي ال تقع الشركة يف حاالت تالعبات. -
 السنوي.العمل على حتقيق ألهداف املسطرة يف وفقا للمخطط  -

 
 

 
 
 



 بسكرة -القنطرة–الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان 

106 
 

 خالصة الفصل: 
بسكرة من أهم الشركات ذات اجلودة والنوعية، فوجود نظام رقابة داخلية هبا  -القنطرة– تعترب مؤسسة مطاحن الزيبان

فعال يعترب ضرورة ملحة حلماية ممتلكاهتا وحتقيق األهداف اليت مت وضعها، كما تعترب املراجعة الداخلية من أهم األدوات 
زذلك بتقييمه ومدى كفايته، وذلك بتدعيم نقاط الداخلية بالشركة، واليت تستلمها لضمان وجود هذا النظام وفعاليته 

 القوة ومعاجلة نقاط الضعف.
 ويف األخري خرجنا بتقييم هنائي لنظام الرقابة الداخلية من خالل إبراز أهم نقاط القوة ونقاط الضعف.



 

  الخاتمة 
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 الخاتمة

هو دور املراجعة الداخلية يف حتسني نظام ماحاولنا اإلجابة على التساؤل الرئيسي املطروح من خالل دراستنا 
حيث مسحت لنا الدراسة التعرف على خمتلف األساسيات اليت تقوم عليها املراجعة الداخلية الرقابة الداخلية للمخزون، 

من الناحية النظرية كما أننا قمنا بالتطرق إىل موضوع نظام الرقابة وذلك الداخلية  الرقابة أدوات إحدى تعتربواليت 
، كما حاولنا اإلملام مبوضوع املراجعة الداخلية للمخزونات من الناحية النظرية، فتطرقنا إىل الرقابة الداخلية وكل ما يتعلق به

 على املخزون واجراءات املراجعة على املخزون.

قمنا بتقييم بسكرة، حيث  -القنطرة -ا تظهر أمهية الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا يف مؤسسة مطاحن الزيبانكم     
نظام الرقابة على املبيعات واملشرتيات واملخزونات من خالل الزيارات امليدانية إىل املؤسسة واإلعتماد على املالحظة 

 م.حاولنا استنتاج نقاط القوة ونقاط الضعف لكل نظا

كما قمنا بعرض إجراءات املراجعة الداخلية للمخزونات انطالقا من التخطيط لعمية املراجعة مث تنفيذ املهمة وصوال إىل     
 إعداد التقرير. 

 نتائج الدراسة:

 وسنحاول فيما يلي أن نقدم النتائج اليت توصلنا إليها سواء كان يف اجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي:        

  املراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم والتقييم خلدمة أهداف اإلدارة يف جمال الرقابة عن طريق
 مراجعة العمليات احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرى.

  اصا ح وعدم خضوعه سلميا إال خضوع املراجع الداخلي للمدير العام مما يكسبه القوة على مراجعة ومراقبة مجيع رؤساء امل
 للمدير وهذا يؤدي به إىل كشف نقاط الضعف يف النظام وإعطاء اقرتاحات لتحسني التسيري.

 .استقاللية ماصلحة املراجعة الداخلية عن باقي املاصا ح وهذا واضح من خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة 
  تعترب املراجعة الداخلية وظيفة أساسية داخل املؤسسة هبدف محاية ممتلكات املؤسسة من السرقة والتالعبات من األخطاء

 احملتملة على املستوى الداخلي وبالتايل إظهار الثغرات السلبية يف املؤسسة. 
 عدين له.توفر ماصلحة املراجعة الداخلية على عامل واحد هو املسؤول عنها وال يوجد أي مسا 
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  تساهم إجراءات املراجعة الداخلية يف تسيري أمثل  للمخزونات يف مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة وهذا عن طريق
تطبيق ألياهتا وإكتشاف األخطاء واإلحنرافات وحماولة إجياد حلول سريعة هلا لتجنب الوقوع فيها مستقبال وهي امليزة 

 أمثل.  األساسية لتسيري املخزونات تسيريا
 .غياب املراجع الداخلي أثناء القيام باجلرد الشهري للمخزونات 

 التوصيات المقترحة

 من خالل النتائج اليت حتاصلنا عليها سنحاول إعطاء بعض املقرتحات والتوصيات: 

 .جيب احلرص على التكوين اجليد للموظفني واالعتماد على اخلرباء يف جانب تسيري املخزونات 
 .القيام باجلرد املفاجئ من فرتة ألخرى، وذلك لضمان عدم التالعب باملخزون 
  ضرورة توعية املوظفني من قبل اإلدارة العليا مبؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة من أجل تعاوهنم مع املراجع

 الداخلي، أثناء أداء مهامه، وتغيري نظرهتم إجتاهه . 
  حماولة تطبيقها قدر املستطاعالعمل بتوصيات املراجع الداخلي و. 
  .ضرورة وجود املراجع الداخلي أثناء عملية اجلرد املستمر واملفاجئ 

 أفاق البحث 
قد    من خالل دراستنا ملوضوع املراجعة الداخلية للمخزونات و رغم حماولتنا اإلملام بكل جوانب هذا املوضوع،    

 تكون هذه الدراسة دافع لدراسات مستقبلية تتضمن إشكاليات عديدة منها: 

 .دور املراجعة الداخلية يف تدعيم نظام الرقابة على املخزون 

  .مسامهة املراجعة الداخلية يف التسيري اجليد للمخزونات 
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طلب الشراء: 06الملحق رقم   

 



وصل طلب الشراء: 07الملحق رقم   
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وصل تسليم المبيعات: 09ملحق رقم   
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