
 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

  
 

2185 

 دور املستندية يف نظام السيطرة على اخلزين
 وفيق عبد الحسن حسن

 العنوان الوظيفي مدير أقدم
 الوظيفة مدير قسم المخازن المركزي

 وزارة الكهرباء / الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
 الوسطى()المنطقة 

ali.alrbaie26@gmail.com 
 :الممخص

يسعى البحث الحالي بشكل أساسي إلى الكشف عن دور المستندية في نظام السيطرة عمى الخزين، 
واالطبلع عمى أىميتيا وأنواع المستندات في القوانين الحديثة،  وذلك من خبلل تحديد مفيوم المستندية

ومن ثّم االنتقال إلى الكشف عن مفيوم نظام السيطرة عمى الخزين وتعّرف أىميتو ومفيوم االحتفاظ 
بالمخزون مع االطبلع عمى إيجابيات ىذه العممية وسمبياتيا، اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي 

لنتائج إلى تتعدد أنواع المستندية وأدوارىا الميمة في السيطرة عمى الخزين وفقًا لما التحميمي، وأشارت ا
 من كونيا تعمل عمىتيدف إليو الرقابة، حيث تنبع أىمية المستندية في عممية السيطرة عمى الخزين 

أحوال العمل وضبطيا والسيطرة عمييا، من خبلل تصحيح األخطاء ومعالجة بعض المظاىر  متابعة
لسمبية في العمل كالغش واإلسراف واالختبلس وغيرىا، كما وتضبط المستندية جيود العمل وتحدد ا

 مسارىا وتعالج أشكال االنحراف والتسيب التي قد تؤخر العمل وتعرقمو.

 (.نظام السيطرة عمى الخزين ،المستندية)الكممات المفتاحية: 
The role of documentary in the inventory control system 

Wafik Abdul Hassan Hassan 
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Abstract: 

The current research mainly seeks to reveal the role of documentary in the 

warehousing control system, by defining the concept of documentary and 

reviewing its importance and types of documents in modern laws, and then 

moving on to revealing the concept of the warehousing control system and 
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identifying its importance and the concept of keeping stock while looking at 

The pros and cons of this process, the current research followed the 

descriptive analytical approach, and the results indicated that there are many 

types of documentary and their important roles in controlling the treasury, 

according to what the control aims at, where the importance of the 

documentary stems from the process of controlling the treasury, whereby it is 

possible to follow up, control and control work conditions. By correcting 

errors and addressing some negative aspects of work such as cheating, 

extravagance, embezzlement, and others. Documentary also controls work 

efforts, determines their course, and addresses forms of deviation and neglect 

that may delay and impede work. 

Keywords: )documentary, inventory control system(. 

 الفصل األول: اإلطار المنهجي

 مقدمة: 1 – 1
تحتاج إلى تتعدد وظائف المؤسسات تبعًا لنشاطيا وحجميا، فنجد أن تمك المؤسسات 

لتمبية احتياجات االستيبلك واإلنتاج القيام بعمميات أساسية لتضمن استمرارية وجودىا 
والتسويق، ولكي تنجح المؤسسات في تمك الوظائف والعمميات كان ال بّد ليا من 
الموازنة والتنسيق بين التوريدات واحتياجات السحب الخاصة بمتطمبات النشاط بصورة 

المنتجات اقتصادية، ألن المواد ال تستخدم فور شرائيا وال تستعمل دفعًة واحدة كما أن 
ال من خبلل قياميا ممؤسسة أن تحقق مثل ىذا التوزان إال تباع مباشرة، وال يمكن ل

التي تعتبر من األنشطة  باستخدام المستندية بوظيفة أخرى أال وىي وظيفة التخزين
كان نشاطيا، فبل يوجد مؤسسة إال الضرورية والميمة ميما كان حجم المؤسسة، أّيًا 

 (.3، 9106بار، جوبيا مكان لمتخزين )

والمنتجات قيد  يعرف الخزين عمى أنو مجموعة السمع والبضائع والمنتجات الوسيطيةو 
التشغيل، واألغمفة والميمبلت والمواد األولية والموازم وقطع الغيار التي يمكن أن تتوفر 
في المخازن أو األسواق أو ساحات العمل والتي تنتظر التحويل أو االستغبلل أو 

قابمة لتمبية الطمب في المكان والزمان. فقمما تخمو منشاة اقتصادية  ااالستيبلك، أي أني
و تجارية أو صناعية أو خدمية الصغيرة منيا والكبيرة من الحاجة إلى التخزين. ومن أ
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المعروف أنو يترتب عمى عممية التخزين تكاليف خاصة كتكاليف االحتفاظ بالمخزون 
وتكاليف الطمب وتكاليف التمف والضياع وتكاليف النفاذ الذي يترتب عميو ضياع حصة 

 .(01، 9106حسو، ) المنشاة في السوق

ويعتبر مجال ضبط الخزين والسيطرة عميو أحد المجاالت الميمة لبحوث العمميات، 
حيث أن تطبيق بحوث العمميات في ىذا المجال أثبت نجاحًا كبيرًا في تخفيض التكمفة 
في مختمف الوحدات سواء أكانت تجارية أو صناعية أو خدمية، ويرجع السبب في ذلك 

بلستثمارات المرتبطة بالخزين، فالتحسن البسيط في ضبط إلى زيادة األىمية النسبية ل
 .(Ondyeki, 2019, 1) يؤدي إلى توفير كبير في التكمفةالخزين يمكن أن 

لذا يمكننا القول إن نجاح السيطرة عمى الخزين وضبطو سيؤدي دون شك إلى جعل 
لكميات ااالقتصاد أكثر استقرارًا، فالغاية من السيطرة عمى الخزين ىي البحث عن 

االقتصادية المثمى الواجب االحتفاظ بيا كمخزون لفترات زمنية مثمى ى محققًا التوازن 
 بين تمبية الطمبيات اآلنية عمى المخزون ومختمف األعباء المرتبطة بعممية التخزين.

وانطبلقًا من أىمية دور المستندية في تحقيق ىذا النجاح، حيث تعتبر المستندية من 
سد فجوة عدم الثقة التي يمكن أن ترافق عممية التخزين، فقد ظيرت  أىم الوسائل في

المستندية لتذليل الصعوبات والمخاطر التي قد يسببيا التخزين، ولضمان حقوق كافة 
، لذا جاء (Arovelius, 2010, 7) األطراف المعنية بعممية التخزين وواجباتيم نحوىا

 في نظام السيطرة عمى الخزين. البحث الحالي لمكشف عن دور المستندية

 البحث: إشكالية 2 –1
تواجو المؤسسات بكافة أنواعيا نوعين من متضادين من الضغوطات العممية، فيي من 

تود تخزين جية تود تخزين كميات كبيرة لتغطية الطمب )السحب(، ومن جية أخرى 
أقل كمية ممكنة منو لتقميل التكاليف، لذا فعمييا تحديد تمك الكمية منو والتي تضمن ليا 
التوفيق بين ىذين الضغطين من خبلل استخدام المستندية باعتبارىا من أىم أساليب 
بحوث العمميات وما تتضمنو من قرارات، وعميو جاء البحث الحالي محاواًل تحديد دور 
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أىميتيا في سيطرة المؤسسات عمى خزينيا، وناًء عمى ما سبق تتحدد المستندية و 
دور المستندية في نظام السيطرة عمى ما إشكالية البحث بالسؤال الرئيس التالي: 

 ؟الخزين

 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 ( ؟األىمية واألنواعما مفيوم المستندية من حيث) 
 األىمية ومفيوم االحتفاظ السيطرة عمى الخزين من حيث ) ما مفيوم نظام

يجابيات تمك العممية وسمبياتيا  (؟ بالمخزون وا 

 أهمية البحث: 3 – 1
 تكمن أىمية البحث فيما يمي:

  تركيز االىتمام عمى أحد أىم استثمارات المؤسسة أال وىو الخزين ونظام
لتحكم في تسييره يؤدي إلى تيديده السيطرة عميو، نظرًا ألىميتو نشاطًا، حيث أن عدم ا

 بالزوال.
  كشفو عن مفيوم المستندية، الذي يعتبر من أىم الوسائل التي تضمن حقوق

 كافة األطراف المعنية بعممية التخزين.
  توفير إطار نظري ميم يختص بشكل دقيق بالكشف عن دور المستندية في

 نظام السيطرة عمى الخزين.
 راسات العربية والمحمية التي تناولت موضوع دور ىناك قمة واضحة في عدد الد

 المستندية في نظام السيطرة عمى الخزين.

 أهداف البحث: 4 – 1
يسعى البحث الحالي بشكل أساسي إلى الكشف عن دور المستندية في نظام السيطرة 

عمى أىميتيا وأنواع  عمى الخزين، وذلك من خبلل تحديد مفيوم المستندية واالطبلع
ات في القوانين الحديثة، ومن ثّم االنتقال إلى الكشف عن مفيوم نظام السيطرة المستند
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أىميتو ومفيوم االحتفاظ بالمخزون مع االطبلع عمى  عمى تعّرفالعمى الخزين و 
 إيجابيات ىذه العممية وسمبياتيا.

 دود البحث:ح 5 – 1
العنوان في إن ىذا البحث رسمت لو حدود موضوعية فقط، وىي التي انبثقت من 

األصل، إذ أن حدود بحثنا ىذا ال يمكن تحديدىا بمدة زمنية معينة ومحددة، وال مكانية، 
وىي غير مشروطة في الكثير من األبحاث العممية، ولكن الحدود الموضوعية ىي 
األكثر أىمية، فيي ترسم الخطوط العامة لمباحث لتحقيق النتائج؛ ألن دراسة البحث 

مختمف المؤسسات، ومن ىنا يمكن القول إن  ىرة متواجدة فيانطوت عمى دراسة ظا
 حدود البحث تيتم بدراسة دور المستندية في نظام السيطرة عمى الخزين.

 البحث: منهج 6 – 1
اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى وصف الظاىرة المدروسة 

، واستخبلص النتائج لتعميميا لموصول إلى أسبابيا، ومعرفة العوامل التي تتحكم فييا
(. وتم االستناد في اختيار المنيج الوصفي التحميمي عمى 96، 2006)العساف، 

مناسبتو لطبيعة ىذا البحث، فيو وصفي تحميمي سيقوم بجمع البيانات والمعمومات 
 النوعية، وتحميميا واستخبلص دور المستندية في نظام السيطرة عمى الخزين. 

 لبحث:مصطمحات ا 7 – 1
 :ىي ما يصدر من المؤسسة من تعيد يتم بناءه وفق طمب العمل المستندية

لصالح مصدر آخر مستفيد من ذلك التعيد، وتمتزم المؤسسة حيالو بتسديد أو قبض 
 (.00، 9102المبلعبي، ) حسابات وفق شروط متضمنة في التعيد

 :مجموع األنظمة التي تتابع وتراقب وتدير  يتضمننظام السيطرة عمى الخزين
األعمال المخزنية وطريقة تسييرىا، وتحدد ما إذا كانت تمك األعمال مطابقة لؤلىداف 
المرسومة، وبذلك يكون نظام السيطرة عمى الخزين ىادف إلى ضمان سبلمة وضع 

بلم مة إجراءات االستلسياسات المتعمقة بالتخزين وسبلوتنفيذ الخطط والبرامج وا
والصرف وضمان استمرارية تدفق المواد بما يمبي احتياجات المشروع والتأكد من أن 
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تكاليف التخزين عند أدنى حد ليا وأن الخزين ال يتعرض لمتمف أو السرقة أو التقادم 
 (.Waters, 2003, 3وأن حفظ المواد تتم وفقًا لمنظام المعد لذلك )

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

عن دور المستندية في نظام السيطرة عمى الخزين يتطمب أواًل المرور عمى إن الكشف 
ومن ثّم أىميتيا وأنواع المستندات في القوانين الحديثة،  مفيوم المستندية وتعّرف

أىميتو ومفيوم االحتفاظ عمى تعّرفالاالنتقال إلى مفيوم نظام السيطرة عمى الخزين و 
ليتم في النياية تحديد بالمخزون مع االطبلع عمى إيجابيات ىذه العممية وسمبياتيا، 

 دور المستندية وأىميتيا في سيطرة المؤسسات عمى خزينيا.

 المستندية: 1 – 2
 مفهوم المستندية: 1 – 1 – 2

ماد بناء عمى طمب تعرف المستندية عمى أنيا عقد تتعيد المؤسسة بمقتضاه بفتح اعت
أحد عمبلءه )اآلمر بفتح االعتماد( لصالح شخص آخر )لممستفيد( بضمان مستندات 
تمثل بضاعة منقولة أو معدة لمنقل، ويعتبر االعتماد لممستندي مستقبًل عن العقد الذي 

 (. 3، 9109تركي، فتح االعتماد بسببو، وتبقى المؤسسة أجنبيًة عن ىذا العقد )

تندية إلى أنيا كل فتح العتماد أيا كانت الصورة التي يتخذىا يتم لمن كما وتشير المس
كانت مرسمة إليو بضاعة في الطريق، ويكون مضمونًا بواسطة المستندات المتعمقة بيذه 
البضاعة، وقريب من ىذا التعريف أيضًا ما عرفتو لجنـة تعديل القانون التجاري بفرنسا 

سسة بناًء عمى طمب آمر لصالح مراسل ليذا األخير بأنيا االعتماد المفتوح بواسطة مؤ 
 (.3، 9105دياب، ومضمـون بحيازة مستندات ممثمة لبضاعة منقولة أو معدة لمنقل )

فالمستندية ىي االعتماد الذي تفتحو المؤسسة بناء عمى طمب شخص يسمى األمر أيا 
الح عميل ليذا كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان بقبول الكمبياالت أو بالوفـاء لص

األمر، ومضمون بحيازة المستندات المثمة لبضاعة في الطريق أو معدة لئلرسال 
 (.9، 9112العفيف، )
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ويبلحظ عمى التعريفات السابقة أنيا متفقة في الجوىر، فيي تحصر العممية في ثبلثة 
ميـل، أطراف: أمـر، ومستفيد، وبنك متعيد، وتشير إلى االئتمان الذي يقدمـو البنـك لمع

وكـون ىـذا االئتمان مضمونًا بحيازة المستندات. ومن أجل إتمام إيضاح مفيوم 
 يا في القوانين الحديثة.أنواعأىميتيا و المستندية كان يتوجب عمينا أن نعّرج عمى 

 أهمية المستندية: 2 – 1– 2
دور بارز في حماية مصالح وحقوق كافة أطراف الصفقة التجارية لما تقدمو  لممستندية

من ضمانات إضافية سواء كانت بالوثائق والمستندات أو بتوسط المصارف المصدرة 
 والمعززة، ويمكن توضيح تمك األىمية فيما يمي:

  تقوم التجارة الدولية عمى الثقة واالئتمان، وىما عنصران ضروريان الستقرار
لمبادالت التجارية وتطورىا وازدىارىا، وتوفر المستندية ىذين العنصرين كما وتقدم ا

حمواًل موفقة لممشكبلت واألخطاء التي تواجييا كثير من البمدان في مدفوعاتيا 
 الخارجية. 

  اليدف الرئيس من المستندية ىو توفير وسيمة لممشـتري تمكنو من دفع ثمن
مى عكس وسائل الدفع األخرى فمبلعتمادات المستندية ميزة السمع التي يقدميا البائع، وع

خاصة تتمثل في كونيا عمى مستوى عالي من األمان، بسـبب التعقيد المعقول في 
 إجراءات االعتمادات المستندية فأن ذلك يوفر حماية عالية لؤلطراف التعاقدية.

  ق األموال من ممستندية في تسييل تدفلأداة لمدفع، إذ تتمثل الميمة الرئيسية
 المشتري إلى البائع من خبلل المصارف المعنية. 

  الضمان، فمن خبلل إصدار المستندية فأن البنك يضمن الدفع لمبائع وفي نفس
الوقت يضـمن لممشتري عدم دفع أي مبالغ حتى يتم تحقيق شروط االعتمادات 

 .((Government records service, 2011, 6_7المستندية المتفق عمييا
  أداة تمويل، إذ أن آلية عمل المستندية تنص عمى منح البائع ائتمان من

المشتري، ويمكن لمبائع في بعض األحيان الحصول عمى التمويل المطموب وحسب 
 النظام المصرفي خبلل فترة سريان االعتماد من المصرف المؤكد.  
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 لك ضوء ذ، وفي مصـارف من تقويم الصفقة التجاريةوثائق المستندية تمكن ال
، وال تحتاج المصارف إلى تفسير عقود البيع الدولية يقررون قبول االعتماد من عدمو

عن العقود والمعامبلت ذات  أو فحص البضائع لكون االعتماد المستندي مستقل
 . الصمة

  من خبلل المستندية تحل القوة المالية لمبنوك المعروفة والمعتمدة بداًل عن
 ف التجارية لبلعتماد.غيرة واألطراالمصارف الص

  نظام التواصـل في المستندية يمغي إلى حد كبير خطر أن يقوم أحد األطراف
 ,Aroveliusأو تزوير االعتماد أو أمر الدفع ) المشاركة في االعتماد بتعديل أو إلغاء

2010, 11_12 .) 

 :أنواع المستندات في القوانين الحديثة 3 – 1– 2
أحيانـًا عـن سند الشحن وحده، ولكـن ىـذا معنى خاص لمكممة، يعبر بكممة المستندات 

والغالب السائد أن المقصود بالمستندات ىو مجموعة األوراق التي تمكن لممستفيد مـن 
 صـرف قيمـة االعتماد.

وتقسم المستندات إلى نوعين: مستندات رئيسية أو جوىرية، وىي: سند الشحن، ووثيقة 
 التأمين، والفاتورة. 

تعاممون المتندات تكميمية، وىي أوراق ال حصر ليا تطمب لغايات معينة يبتغييـا ومس
 –شيادة التفتيش  –نشأ شيادة الم –اتورة القنصمية في كل اعتماد، ومن أمثمتيا: الف
 .الشيادة الصحية –شيادة التحميل والخواص  –شيادة الخمـو مـن اآلفات الزراعية 

 لعقد النقل واستبلم  وقعيا ربان السفينة إثباتاً سند الشحن: وىو الوثيقة التي ي
البضاعة. ويتخذ سند الشحن شكبًل من أشكال التداول المدنية والتجارية، فقد يكون سندًا 

 ًا إذنيًا أو لؤلمر. دإسميًا، وقد يكون سن
ويختمف سند الشحن عن مشارطة إيجار السفينة التي تحرر عادة عند استئجار السفينة 

المشاركة ال تقبل في معامبلت االعتمادات المستندية إال إذا نص خطاب  كاممة، وىذه
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االعتماد عمى قبوليا، كما أنو إذا قدم سند شحن فإنو يجب أال يتضمن إحالة إلى 
مشاركة إيجار، أو إشارة إلى أن الربـان وقـع عميو بحالتو دون أن يعني ذلك تعديبًل في 

عمى البنك أن يرفضو؛ ألنو يعطي األرجحية  مشاركة اإليجار، فمثل ىذا السند يجب
 . (94، 9102المبلعبي، ) اإليجارعند النزاع لمشاركة 

عدىـا الشاحن وال يان البضائع المشحونة، وىو ورقة يكذلك يختمف سند الشحن عن ب
 يوقع عمييا الربان.

ويختمف سند الشحن عن إذن الشحن، وىو تصريح من الناقل لمشاحن بتسميم البضاعة 
 في مكان معين.

ويختمف سند الشحن عن اإليصال لموقت، وىو الورقة التي تفيد حصـول تسميم 
 البضاعة في لممكان لمعين في إذن الشحن، وىي ورقة ال تغني عن تحرير سند الشحن.
ويختمف سند الشحن عن سند اإلعداد لمشحن، أو السند برسم الشحن، وىـو سند لم 

ن كان يفيد أن الناقل قد تسمم  تحدد فيو السفينة التي ستشحن عمييا البضاعة وا 
 البضاعة.

 : ويؤدي سند الشحن الوظائف التالية
 ثبت شحن البضاعة عمى السفينةي. 
  .يثبت عقد النقل إذا لم تكن ىناك مشارطة إيجار 
  يقوم بوظيفة سند ممكية البضاعة أو سند يمثل البضاعـة بمعنى أنو يمكن إجراء

عمى البضاعة بإجرائيا عمى السند ذاتو، فنقل الممكية والرىن وغيرىا التصرفات القانونية 
من التصرفات تتم بواسطة نقل ممكية السند أو رىنو والبضاعة ما تزال في عرض 

 البحر وليست تحت سيطرة المالك. 
  ينقل التصرف في سند الشحن الناشئة عن عقد النقل من التصرف إلى

 .(993_391، 9105ة والدفترية، المجموعة المستندي) التصرف إليو
 وثيقة التأمين: يحتاج المستفيد من االعتماد المستندي إلى تقديم وثيقة تأمين 

التي تقتضي منو ذلك باعتباره بائعًا مثل البيع  عمى البضاعـة المشحونة في البيعات
(CIF) أو البيع (FOB )المشتري بإبرام التأمين لحسابو.، أو سند  الذي يعيد إليـو فيـو
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( حيث يسمم البائع البضاعة إلى الناقل أو إلى CIPأجور النقل والتأمين مدفوعة )
شخص آخر مسمى من قبل البائع في مكان متفق عميو، وعمى البائع أن يبرم عقد نقل 

برم البائع ويدفع تكاليف النقل البلزمة إلحضار البضاعة إلى مكان الوصول المحدد. ي
أيضًا عقد تأمين ضد مخاطر فقدان البضاعة أو الضرر الذي يمحق بيا أثناء نقميا 

 والتي تكون عمى مسؤولية المشتري.
وتختمف وثيقة التأمين عن طمب التأمين الذي يتقدم بو لممستأمن والذي يعتبر إيجابًا 

 لعقـد تـأمين وليس وثيقة تأمين. 
مذكرة المؤقتة، وىـو لممستند الذي يحتوي القواعد الكما تختمف وثيقة التأمين عـن 

األساسية لمتأمين والتزامات األطراف ويوقع من المؤمن لو، وقد تحرر بعد ذلك وثيقة 
نما يقصـد  تأمين وقد ال تحرر، وقد ال يقصد الطرفان من المذكرة المؤقتة تأكيد العقد، وا 

لمؤقتة بديبًل عن وثيقة ل المذكرة امنيما بحق العدول، لذلك ال تقبأن االحتفاظ لكـل 
 التأمين ألنيا قد تكون من النوع الذي يجوز الرجوع فيو.

، كذلك يمكن أن (مثل سند الشحن) وتكون وثيقة التأمين في أحد األشكال التجارية
تصدر لصالح من يثبت لو الحق في التأمين، ولآلمر بفتح االعتماد أن يحدد في 

 .الذي يريده في وثيقة التأمينتعميماتو لمبنك الشكل 
وتتضمن وثيقة التأمين بيانات معينة ىي: تاريخ وساعة تحرير الوثيقة وأسماء 
األطراف، وبيان البضائع المؤمن عمييا ومبمغ التأمين واألخطار لممؤمن منيا ومدة 

 . (4، 9112العفيف، ) التأمين وقسطو ومكـان شـحن البضاعـة وشرط التحكيم
 جارية: وىي بيان عن كمية البضائع ووحداتيا وأوصافيا وسعر الفاتورة الت

جمالي قيمتيا وقيمة النقل والتأمين عمييا، وقد ذكر فييـا رقـم االعتماد  الوحدة منيـا وا 
الـذي حررت بشـأنو، فيي مستند شامل لجميع ما يطمبو المستفيد من االعتماد، ولذلك 

دون سحب كمبيالة، ويجب أن يكون  لمستنداتيمكن االكتفاء بتقديميا مع سائر ا
وصف البضاعة في الفاتورة مطابقًا لما ىو مذكور في االعتماد، وأن تكون الفاتورة 

 موقعة من المستفيد.
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كون الفواتير معتمدة منو قبل دفع قيمتيا إلى البائع، وفي ىذه وقد يشترط المشتري أن ت
نما عميو الحالة يجب عمى البائع أال يرسل الفواتير مع باقي ا لمستندات بعد الشحن، وا 

، 9102المبلعبي، )قبل الشحن إلى المشتري ليعتمدىاأن يرسل الفواتير وحدىا 
31_93). 
  المستندات التكميمية أو اإلضافية: قدمنـا أنـو ال يمكن وضع حصر لممستندات

إيصال اإليداع:  الرئيسية التي بيناىا فيما تقدم. التي تطمب زيادة عمى المستندات
 ويستخدم إلثبات أن البضاعة أودعت أحد لمخازن العمومية. 

 .إذن التسميم: و بو يتسمم المرسل إليو البضاعة في ميناء الوصول من أمين الحمولة 
  الفاتورة القنصمية: وىي فاتورة عادية تقدم إلى قنصل بمد المشتري المقيم في بمد البائع

ييا أن البضاعة المبينة بيا من صنف جيد، وأن أسعارىا أو في ميناء الشحن ليؤشر عم
 مطابقة لؤلسعار السائدة وقد يذكر فييا كون البضاعة من إنتاج بمد البائع. 

  شيادة المنشأ: وتصدر عن الغرفة التجارية أو بعض الجيات الحكومية تبين البمـد
و البمد الذي الـذي أنتجت فيو البضاعة، وبمد المنشأ يختمف عن بمد المصدر، وى

 استوردت منو البضاعة مباشرة ولو كان ال ينتجيا.
  شيادات الوزن أو الخواص أو التحميل: وذلك لمتحقـق مـن وزن البضاعـة أو كونيـا

تتضمن خواص أو عناصر معينة، وقد تسمى بالشيادة النوعيـة، ويشترط صدورىـا مـن 
 جيـات فـنيـة متخصصة.

 ت عن األوزان الصافية والقائمة لكل طرد من البضاعة قائمة التعبئة: وتتضمن بيانا
 مع وصف لمبضاعة .

  شيادات شركات المراجعة أو التفتيش: وىي المختصة باإلشراف عمى التعبئة
 ومراجعة البضاعة عند الشحن.

  مع أمر التوريد يتم أرسال صورة من أمر التوريد الي المخازن  استبلموبعد
وذلك حتى يتم أشعار المخازن بتمك االصناف لتعبئة و قوائم االفاتورة التجارية 

 ولبلستبلم المبدئي عمييا وذلك عن طريق الخطوات التالية:
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  عندما تصل البضاعة او األصناف يتم استبلميا ككميات فقط ويتم توقيع أمين
المخزن عمي تسممو لتمك االصناف عمى منافسة النقل )ليكون مستند لمشركة 

 الموردة(
  الفحص واالستبلم  لغرضيتم وضع تمك االصناف في جزء مخصص بالمخزن

وال يتم أضافتو إال بعد فحص الجية المتخصصة لتمك االصناف وقبوليا 
 ومطابقتيا ألمر التوريد الصادر من الشركة.

 صور أو أصل وصورتين( ثم التسجيل في 3يتم عمل أذن االضافة )أصل و
 بطاقة صنف لكل صنف من األصناف

 يرسل أصل أذن اإلضافة لممالية )حسابات المخازن( لمتسجيل في الحسابات 
 .يرسل صورة اذن االضافة لمراقبة المخزون 
  يرسل صورة من اذن االضافة إلدارة المشتريات لممتابعة ولتسجيل أنو تم

 التوريد.
 .اما الصورة االخيرة يحتفظ بيا أمين المخزن 
  ن فرعي يكون ىناك اذن تحويل في حالة التحويل من مخزن رئيسي لمخز

 معتمد.
 .في حالة ارتجاع اي بضافة يتم عمل اذن مرتجع(Government records 

service, 2011, 87) 

 نظام السيطرة عمى الخزين 2 – 2
 مفهوم نظام السيطرة عمى الخزين: 1 – 2 – 2

إلى وجود مواد في المخزن، ويسمى أيضا بالمصدر العاطل في  ن عموماً الخزييشير 
، فالمؤسسات المؤسسة كما يعتبر أحد أىم المصادر التي تحتاجيا العمميات يومياً 

الصناعية خاصة تحتاج لممواد الخام إضافة إلى المشتريات لمعالجتيا ومن ثم تجميعيا 
بالخزين فيما لتعاريف الخاصة لمحصول عمى السمع النيائية، ونورد اآلن مجموعة من ا

 : يمي



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

  
 

2197 

خامات أو أجزاء أو منتجات تحت التشغيل أو ) يعبر عن أية كمية من المواد الخزين
منتجات تامة( تحت سيطرة مشروع ما يحتفظ بيا لفترة زمنية معينة في حالة ساكنة 

بغرض البيع ىو عبارة عن المواد المخزنة  خزين، والالستخداميا أو بيعيا ، انتظاراً نسبياً 
 (.1، 9106جبار، ) أو التصنيع أو التي لم تستعمل بعد

مجموع السمع،  أنوعمى الخزين ( P.C.Gويعرف المخطط المحاسبي العام الفرنسي )
مواد التموين، البقايا، المنتجات نصف المصنعة، المنتجات التامة والمنتجات قيد أشغال 

عرفتو الجمعية . و تحدد وجيتيا بعد التغميف التجارية الممموكة لممؤسسة والتي لم
إجمالي األموال " " عمى أنوAPICSاألمريكية لمرقابة عمى المخزون واإلنتاج " 

المستثمرة في الوحدات من المادة الخام واألجزاء والسمع الوسيطة، وكذلك وحدات تحت 
 . (Ondyeki, 2019, 11) التشغيل، باإلضافة إلى المنتجات النيائية المتاحة لمبيع

 ننظام السيطرة عمى الخزيأهمية  2 – 2 – 2
تحتفظ المؤسسات بالعديد من المواد تساعدىا في استمرار العممية اإلنتاجية  

دون توقف حسب البرامج المخططة، األمر الذي يستدعي وجود مخزون. وتظير أىمية 
ىذا المخزون في كونو يمثل أىم األصول حيث يكون الجزء األكبر من األصول 

متداولة وأيضا مجموع األصول، كما يحقق مجموعة من المنافع حيث يمكن المؤسسة ال
من المنافسة إضافة إلى االستقرار نظرا لتوفيرىا لمختمف االحتياجات والمتطمبات من 

 الخزينالمواد واألدوات وغيرىا وفقا لمعدالت االستخدام أو الطمب. ويمكن تبيان أىمية 
ن إجمالي حجم األموال المستثمرة في المؤسسة قد تصل يمثل نسبة مرتفعة مأنو في 

نظرا لمحجم الكبير الذي يمثمو ف ؛% 21 في المؤسسات الصناعية إلى ما يزيد عن
 كونومن إجمالي حجم األموال المستثمرة، فإنو يؤثر عمى اقتصاديات المؤسسة  الخزين

تستطيع حيث  بيا؛ تمثل تكمفة االحتفاظ بالمخزون نسبا مرتفعة ال يمكن االستيانة
مختمف اإلدارات بالمؤسسة القيام بأعماليا ورسم خططيا عندما تتوفر سياسة تخزينية 

يعمل التخزين عمى تحقيق التناسق فواضحة وسميمة ومعدة عمى أسس عممية ، 
عندما تكون ىناك سياسة واضحة لممخزون و  والتكامل بين مختمف إدارات المؤسسة؛
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ىذا من شأنو تخفيض حجم االستثمارات في موجودات  مبنية عمى أسس عممية فإن
المخازن إلى الحد الذي يسمح باستمرار العممية اإلنتاجية، دون أن يكون ىناك فائض 
في المخزون وبالتالي تحقيق بين متطمبات العممية اإلنتاجية وبين ما ىو موجود في 

ؤسسة فإن حجم المخزون باإلدارات األخرى لمم الخزينالرتباط إدارة  نظراً و  المخازن؛
وارتفاع تكاليف االحتفاظ بالمخزون يؤثر عمى التكاليف الكمية لئلنتاج، ىذه األخيرة 
تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النيائية، األمر الذي يؤثر عمى استمرار االحتفاظ 

 يمثل أقل األصول سيولة فإن األخطاء المتعمقة بإدارتو ال وبما أّن الخزين بالزبائن؛
يمكن معالجتيا بسرعة، وسوء اإلدارة إذا زاد عن حده في ىذا المجال فقد يؤدي ذلك 

ن عامل األمان بالنسبة لعجمة اإلنتاج في الخزييحقق كما  إلى نياية المؤسسة؛
المؤسسة بالدوران، حيث يكفل المخزون أرصدة المواد والسمع وقطع الغيار التي تحقق 

 .(Amon, 2019, 11) ىذا األمان

 نبالخزياالحتفاظ  3 – 2 – 2
يستيدف االحتفاظ بالمخزون داخـل النظام اإلنتاجي امتصاص التغيرات بين معدالت 
الطمب ومعدالت التوريد في كافة مراحل العممية التحويمية، وفي إطار الواقع العممي 

يختمف و  الذي يتميز بحتمية توقع االنحرافات بين معدالت الطمب ومعدالت التوريد
من مؤسسة ألخرى وفقا لنوع النشاط المزاول، وتختمف األسباب التي تستدعي  زينالخ

 :وجوده واالحتفاظ بو، ويمكن تحديد جممة من ىذه األسباب والتي تتمثل في

 يتقمب الطمب عمى عنصر ما بسبب عدة عوامل : تحقيق االستقرار في اإلنتاج
المواد الخام ) اتالخزين، فمنيا؛ الموسمية، الجدول الزمني لئلنتاج وما إلى ذلك

ال توقف اإلنتاج وبالتالي يتم  والمكونات( وينبغي أن تتوفر لئلنتاج حسب الطمب، وا 
 .لمواجية ىذه التقمبات حتى تستمر عممية اإلنتاج عمى نحو سمس الخزيناالحتفاظ ب

 عادة ما تقدم المؤسسات المصنعة : االستفادة من تخفيضات األسعار
كبيرة لمحصول عمى ىذه ميزة سعرية ويتم شراء المواد بكميات  خصومات لشراء كميات
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لكسب  الخزينبكبيرة حتى لو لم تكن مطموبة عمى الفور. وبالتالي، يتم االحتفاظ 
 .(Amon, 2019, 14) االقتصاد في الشراء

 الميمة البلزمة لشراء المواد تتوقف عمى عوامل : تمبية الطمب خبلل فترة التجديد
 الخزينموقع مصدر الطمب شروط العرض وما إلى ذلك. فيتم االحتفاظ بكثيرة مثل 

 .لتمبية الطمب خبلل فترة التوريد
 في ىذا الوقت التنافسي، يتعين عمى المؤسسة أن تحقق : منع فقدان المبيعات

في المائة عمى مستوى الخدمات، يعني أنيا ال تستطيع أن  011جداول التسميم بنسبة 
الزمني لمتسميم، األمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المبيعات ولتتجنب تفوت الجدول 

 .الخزينالمؤسسات ذلك عمييا االحتفاظ ب
 يتعين عمى المؤسسات أن تتوقع تغير : مواكبة الظروف المتغيرة في السوق

السوق وعمييا أن تحتفظ بمخزون المواد تحسبا لعدم توافر المواد أو الزيادة المفاجئة في 
 األسعار.

 يمكن من التعويض عن مشاكل  الخزينالحماية ضد مشاكل الجودة االحتفاظ ب
 النوعية في المدخبلت في عممية اإلنتاج، اإلنتاج أو المنتجات النيائية.

  تحسين انسياب اإلنتاج عندما يتغير الطمب، فإن وضع المنتجات تامة الصنع
موارد المدخبلت، في المخزن يتيح لممؤسسة الحفاظ عمى مستوى ثابت من أكثر 

 .(Ondyeki, 2019, 18) وخصوصا االستفادة من التكنولوجيا والقوى العاممة

 ىا فيما يمي:دمجموعة من المزايا نور  الخزينلبلحتفاظ بو 

 من المواد يسمح دائما أن يبدأ اإلنتاج في أي وقت  الخزيناالحتفاظ ب
 واالستمرار فيو.

  دائما ضرورية لتزويد األوامر الطارئة ات تكون الخزينفي الحاالت التنافسية
 .من المنتجات

  شراء كمية كبيرة ومريحة وتخفيضات كبيرة متاحة تؤدي الى تخفيض تكمفة
 .النقل لكل مادة
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 .يتم تخفيض تكاليف اإلعداد، كما ال يتم وضع أوامر تموين متكررة 
 يساعد في عممية اإلنتاج  الخزينفي حالة نقص أو عدم توافر المواد ف
 لمبيعات. وا
  والتي  الخزينفي حالة التضخم أو االرتفاع في أسعار المواد، كمية كبيرة من

 تم شراؤىا بأسعارمنخفضة يقمل من تكمفة اإلنتاج واالستفادة من وفرة الحجم
  زيادة في اإلنتاج عندما يزيد الطمب عمى منتجات المؤسسة فجأة تساعد

 .ات عمى تسريع عممية اإلنتاجالخزين
  ارية في اإلنتاج ومواصمة العمل غير ممكن إال عن طريق االحتفاظ االستمر
 .(94، 9103بن ختو، الخزين )ب

عمى الرغم من أن الخزين، فبلحتفاظ بلمخاطر وفي مقابل ىذه المزايا ىناك عيوب و 
يمعب دورا ىاما في أداء العديد من العمميات، إال أن ىناك عدد من الجوانب  الخزين

 ذكر منيا:السمبية لممخزون ن

  ماال عاطبل في شكل من أشكال رأس المال العامل، وىو لذلك  الخزينيعتبر
غير متوفر الستخدامات أخرى، مثل الحد من االقتراض أو جعل االستثمار في 

 .األصول الثابتة المنتجة
 الذي يتم االحتفاظ بو سوف ترتفع معو تكاليف التخزين التي تتمثل في  الخزين

 .لتامين ... الختكاليف اإليجار ا
  ات لمتمف والتقادم.الخزينيمكن أن تتعرض 
  ات، أو أن تكون مكمفة الستردادىا.الخزينيمكن أن تضيع 
  عمى سبيل المثال المذيبات القابمة لبلشتعال ) ات خطرةالخزينقد تكون بعض

 ، وتتطمب مرافق خاصة وأنظمة لمتعامل اآلمن.(والمتفجرات والمواد الكيميائية واألدوية
  ًمن المكان يمكن استخدامو إلضافة القيمة. تشغل حيزا 
 يشمل التكاليف اإلدارية والتأمين ويزيدىا.  الخزين 
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  يمكن أن يخفي مشاكل ال يمكن معرفتيا  الخزينكما يمكن أن نضيفارتفاع
 (.96، 9103بن ختو، ) ومن المحتمل أن تستمر

 :وأهميتها في سيطرة المؤسسات عمى خزينه دور المستندية 3 – 2

 تؤكد دراسات العموم اإلدارية والمحاسبية في أدبيات البحث العممي عمى أن المستندية
عنصرًا ميمًا وأساسيًا من عناصر اإلدارة والرقابة والسيطرة التي يجب أن تمارس في 
جميع المستويات وعمى صعيد كل األنشطة واألعمال في المنظمة ومن ضمنيا نشاط 
التخزين الذي يعد من األنشطة الرئيسية في المشروع إذ ال يمكن تسيير األعمال 

صورة مستمرة ويمنع توقف اإلنتاج وتجميد رأس المخزنية بشكل يضمن توفير المواد ب
إال إذا توفرت الرقابة الجيدة التي تعتمد عمى األسس  الخزينالمال وحدوث تبلعب في 

العممية في متابعة وتقويم األعمال المخزنية وتصحيح أي خطأ يحدث أثناء ممارسة 
 ىذه األعمال أو تجنبو قبل حدوثو. 

تندية فيما يخص نظام إعادة الطمب ونظام المراجعة وىنا ال بّد من توضيح دور المس
 الدورية عمى اعتبارىا من أىم أنظمة السيطرة عمى الخزين:

 لكمية ثابتة بالمراجعة  سياسة نقطة اعادة الطمب) :نظام مستوى إعادة الطمب
، مما يتطمب السرعة ن خبلل مراقبة تذبذب كمية الخزين( يعمل ىذا النظام مالمستمرة

المعمومات المتعمقة بحركة الخزين عند التسمم والصرف واالعادة في البطاقة  في تسجيل
 المخزنية ومراقبة الرصيد الفعمي لكل مادة بشكل مستمر.
معين من خبلل فترة انتظار  يتم العمل بيذا النظام بعد تثبيت معدل االستيبلك لصف

راء مى تقديم طمب ش، إذ تحدد نقطة اعادة الطمب لكل مادة ثم يجري التحرك عمحددة
 . عند وصول مستوى الخزين إلييا

 . ك = ترمز إلى الكميات
 .ط = ترمز إلى الطمب

 .ل = ترمز إلى االستيبلك
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عمى مجموعة من المواد المخزنية )ثبات معدل يفترض عند تطبيق ىذا النظام 
رض فيفت ،وحدة مثبل 92ليومي من مادة ما = ( فاذا كان معدل االستيبلك ااالستيبلك

 .االستمرار عمى ذلك يوميا، كما يفترض ثبات فترة االنتظار
، فان كميات ل سبعة أسابيع( قد تسممت خبل 0فاذا كانت كمية الشراء االولى ) ك 

، وىذا يعني تجريد . الخ ( ستسمم خبلل الفترة نفسيا، . 3، ك  9الشراء البلحقة ) ك 
أسيسا عمى ذلك فان أي زيادة في ، وتظار من تأثيرات بعض الظروف عمييافترة االنت

ة في حالبعد استيبلك الخزين االحتياطي ) طول فترة االنتظار يعني توقف االنتاج
 .وجوده(

وعزليا عن ظروف التجييز ومشاكل الشحن وتحديد  ن تحديد فترة االنتظار مسبقاً إ
مقدار االستيبلك بشكل ثابت ليس أمرا واقعيا لذلك نجد من الضروري االحتفاظ بخزين 

 . ر وصول البضاعة عن موعدىا المقرراحتياطي لمبلفاةتأخ
ك متغيرا وفترة االنتظار يمكن ان يتحدد مستوى اعادة الطمب حينما يكون االستيبل

سبة مئوية منو تمثل بما يعادل اعمى استيبلك خبلل اطول فترة انتظار + ن، متغيرة
ى استيبلك خبلل اطول فترة ، فان مستوى اعادة الطمب يساوي اعمرصيد الطوارئ

، فاذا الغالب الستيبلكات فترة االنتظار. ان الخزين الفعمي لممادة يخصص في انتظار
ساويا لبلستيبلك الفعمي، فميس ىناك الفترة م كان مقدار االستيبلك المتوقع خبلل

من االستيبلك المتوقع بما يعادل الخزين  أكثراالستيبلك الفعمي  إذا، اما مشكمة
االحتياطي ويزيد فان خزين المادة سينفد وتبدأ تكالف النفاد بالظيور ولتفادي تكرار نفاد 

 ,Ondyekiين االحتياطي ومستوى اعادة الطمب )الخزين ينبغي تعديل مستوى الخز 
2019, 24). 

( اذ ال فائدة تمر )غير موسميان ىذا النظام يمكن استخدامو في حالة كون االنتاج مس
واسم معينة ويتوقف في مواسم من االستمرار بطمب مواد يكون الطمب عمييا في م

. وال يحبذ عند تطبيق ىذا النظام تسمم كمية الطمب بدفعات صغيرة الن تسمم أخرى
ة تعرض مستوى الخزين الى التذبذب حول مستوى اعادة الطب الدفعات الصغير 
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، لذلك يمكن تطبيق ىذا النظام عمى المواد رخيصة القيمة وعدم اليبوطباالرتفاع ثم 
 . جميد رؤوس اموال كبيرة من الخزينمناسبتو لممواد مرتفعة القيمة لتجنب ت

صغيرة تبلئم  ومن شروط ىذا النظام ان يتم سحب الكميات من المخزون بدفعات
، وتحاشي سحب كمية كبيرة من المواد وخزنيا في ستيبلك االعتيادي الثابت تقريبااال

المخازن الفرعية او في الورش واستخداميا خبلل فترة طويمة مما يضطر إدارة المواد 
الى التحرك عمى تقديم طمب شراء كمية جديدة عند ىبوط مستوى الخزين تحت مستوى 

لورش كميات غير مصروفة من حين توجد لدي المخازن الفرعية وااعادة الطمب عمى 
 . الخزين

ويمكن احتساب مستوى اعادة الطمب في الحاالت التالية من خبلل العبلقة االتية 
 حتياجات خبلل فترة االنتظار.االحتياطي + اال –مستوى اعادة الطمب = الخزين 

، ويفترض بموجب ىذه الخانتيننظام اعادة الطمب طريقة ومن التطبيقات الشائعة ل
الطريقة ان الخزين الفعمي يمؤل خانتين ويسمى خزين البداية ويتم السحب واالستيبلك 

، االنتظارمن الخانة االولى وحالما ينفد الخزين تبدأ اجراءات الطمب ويستمر خبلل فترة 
ولى دد السحب من الخانة االوحين وصول كمية الشراء الجديدة تمؤل الخانتان ويتج

 . وىكذا
وقد تمؤل خانة ثالثة بخزين مساوي لمخزين االحتياطي لتقميل احتماالت النفاد لمخزين 

( فعند نفاد الخزين من الخانة الثانية يسمى ىذا االسموب بـ )نظام الثبلث خاناتوعندئذ 
( ان يبدأ السحب من الخانة الثالثة )الخزين االحتياطي وعدم وصول كمية الشراء

نظم الكمية الثابتة لمطمب  وأرخصانتين والثبلث خانات يعتبر من ابسط اسموب الخ
الصاموالت  و الواشرات ن كالبراغي ومبلئمة لممواد رخيصة الثم أكثرويكون 

(Waters, 2003, 15_20). 
 : ويتحدد دور المستندية في ىذا النظام بالنقاط التالية

  تفادي استثمار كميات كبيرة من رأس المال في الخزين السمعي وخاصة المواد
 بطيئة الحركة. 

  .تحاشي االزدواج في المواد الخزينة 
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 .يساعد عمى وضع برامج سميمة لئلنتاج والتخزين 
  يساعد في المحافظة عمى رؤوس أموال المنظمة من خبلل مراقبة مستويات

بقائيا عند حدود عمم  ية تخطيط االنتاج والخزين.التخزين وا 
  يساعد عمى معرفة المواد والكميات الخزينة والمواد والكميات التي وردت والتي

 سحبت من المخزن.
  يساعد عمى تحديد الطرق المبلئمة التي يتم من خبلليا صرف المواد من

 المخازن.
 .يساعد عمى إجراءات عمميات الجرد المختمفة بنجاح 
 ظة عمى رؤوس األموال في المنظمة )كونو يشكل أداة لممحافAmon, 2019, 

21.) 
عمى الخزين من كونيا تعمل عمى متابعة وتنبع أىمية المستندية في عممية السيطرة 

أحوال العمل وضبطيا والسيطرة عمييا، من خبلل تصحيح األخطاء ومعالجة بعض 
تضبط المظاىر السمبية في العمل كالغش واإلسراف واالختبلس وغيرىا، كما و 

المستندية جيود العمل وتحدد مسارىا وتعالج أشكال االنحراف والتسيب التي قد تؤخر 
، وتوفير البدائل واألساليب الحديثة لحل المشاكل القائمة وتبلفي العمل وتعرقمو.

المشاكل المتوقع حدوثيا وضمان سبلمة اتخاذ القرارات وتنفيذىا بأفضل صورة ممكنة 
احترام الجميع ىذا باإلضافة إلى ما لمرقابة من دور في اكتشاف والتأكد من أنيا محل 

 ,Watersالحاجة لتطوير العمل أو األفراد أو اإلمكانات المتعمقة بالنشاط المخزني )
2003, 25.) 

 :)نظام المراجعة الدورية )سياسة الفترة الثابتة 
ل فترات ثابتة طبقًا ليذا النظام تتم مراجعة مستوى الخزين المتاح )تحت اليد( خبل

وتطمب كمية بعد المراجعة بمقادير مختمفة )غير ثابتة( طبقًا لمعدل االستيبلك خبلل 
 فترة المراجعة ومقدار الخزين المتاح أي أنيا تكون متغيرة بعد مراجعة واخرى.
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فاذا كان مستوى الخزين المتاح )تحت اليد( )س( اقل من مستوى الحد األعمى لمخزين 
المراجعة يتم تقديم طمب شراء لكمية طمب )ك( تساوي الفرق بين الحد )ع( عند اجراء 

 (.Ondyeki, 2019, 26س )-األعمى لمخزين والخزين المتاح أي ك = ع
وىنا تقوم المستندية بوظائف عديدة ومتنوعة، وىي تيتم بدقة ومبلءمة وموثوقية 

الداخمية، ولكي يتم المعمومات، وييدف لمتأكد من الفيم الكامل لنطاق نظام الرقابة 
الوصول الى درجة التحكم والضبط الجيد بنظام الرقابة الداخمية يجب أن يتم من خبلل 

 اشتمالو عمى جزأين رئيسيين ىما:
  الجزء األول: الرقابة اإلدارية: وىي تعرف بأنيا تحتوي عمى ىيكل المنظمة

ارية، وتؤدي الى اإلجراءات والمستندات المستخدمة في أنشطة اتخاذ القرارات اإلد
 أنشطة ومعامبلت مصرح بيا. 

  الجزء الثاني: الرقابة المحاسبية: وىي تعرف بأنيا تمك الضوابط المعنية
بالحفاظ عمى أصول المنشأة، واختبار دقة البيانات المحاسبية المسجمة وضمان موثوقية 

 (.Editor, 1999, 51السجبلت المحاسبية )
مستندية وأدوارىا في السيطرة عمى الخزين وفقًا لما تيدف ويتبين لنا ىنا تتعدد أنواع ال

إليو الرقابة فمثبًل تصنف الرقابة عمى أساس الزمن إلى رقابة قبمية أو وقائية ورقابة 
أثناء التنفيذ ورقابة بعد التنفيذ وعمى أساس المصدر إلى رقابة داخمية ورقابة خارجية 

إيجابية وعمى أساس مجال الرقابة إلى  وعمى اساس األىداف إلى رقابة سمبية ورقابة
 رقابة إدارية ورقابة مالية ورقابة فنية. 

 خاتمة:

وفي ختام ىذا البحث يمكننا أن نضيف أن عممية السيطرة عمى الخزين  
وتنظيمو ظـاىرة ضــاربة بأصـوليا فـي القـدم، فقـد مارســتيا حـضارات عديـدة وعمـى مــر 

االحتيـاط مـن أجـل البقـاء، واسـتغبلل عنـصر الموسـمية لتخـزين العصور ودافعيم كان 
المـواد فـي وقـت توافرىـا إلى وقت ندرتيا، وال ييم إن حافظت المواد المخزنة عمى شكميا 

 األساسي أو تم تغييرىا باستعمال مـواد أخـرى كما يتم في عمميات التصبير والعصر.
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وتوسـع األسـواق ظيـرت الحاجـة الـشديدة والممحـة إلـى ومـع الثـورة الـصناعية األوربيـة 
عمميـة التخـزين واالىتمام بالخزين مـن مـدخبلت ومخرجـات عمميـات التـصنيع، وىنا 
تتجمى األىمية الكبرى لممستندية في حفظ الخزين والسيطرة عميو، فيي تضمن سبلمة 

الحد من سوء المواصفات، و تعمال بأدق المعايير و استبلم المواد، وصبلحيتيا لبلس
الحدود  استعمال وسوء صرف ىذه المواد، وبالتالي تنظيم تأمين ىذه المواد لتكون في

سبلمة تخزين وحفظ ىذه المواد، بطريقة المطموبة فعبًل، باإلضافة إلى أنيا تضمن 
لفعمي تأمين أقل كميات تغطي االحتياج افظ عمى سبلمتيا وسبلمة استخداميا، و تحا

استمرارية وجود مخزون من ىذه المواد بحيث يغطي مثمى وبأقل سعر ممكن، و بجودة 
االحتياج الفعمي دون انقطـاع، ودونتراكم يؤدي في النياية إلى إتبلف ىذا المخزون أو 

 .الرقابة والسيطرة عمى الخزين مما يسيل عممية الجردو، كما أنيا تسيل جزء من

 االستنتاجات:
 ة يمكن إجماليا فيما يمي:توصل البحث إلى نتائج عدّ 

  تتعدد أنواع المستندية وأدوارىا في السيطرة عمى الخزين وفقًا لما تيدف إليو
 الرقابة.

  تنبع أىمية المستندية في عممية السيطرة عمى الخزين من كونيا تعمل عمى
 متابعة أحوال العمل وضبطيا والسيطرة عمييا.

 الجة بعض المظاىر السمبية في يتم من خبلل المستندية تصحيح األخطاء ومع
العمل كالغش واإلسراف واالختبلس وغيرىا، كما وتضبط المستندية جيود العمل وتحدد 

 مسارىا وتعالج أشكال االنحراف والتسيب التي قد تؤخر العمل وتعرقمو.
  تضمن المستندية سبلمة استبلم المواد، وصبلحيتيا لبلستعمال بأدق المعايير

 من سوء استعمال وسوء صرف ىذه المواد. والمواصفات، والحد
  كما تضمن المستندية سبلمة تخزين وحفظ ىذه المواد، بطريقة تحافظ عمى

سبلمتيا وسبلمة استخداميا، وتأمين أقل كميات تغطي االحتياج الفعمي بجودة مثمى 
 وبأقل سعر ممكن.
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 التوصيات:
 يمي:وفي ضوء االستنتاجات السابقة يوصي البحث الحالي بما 

  ،جراءات المستندية بشكل تام عند التعامل مع الخزين ضرورة تطبيق قواعد وا 
وىذا يستمزم تطبيق اإلجراءات التي ال تطبق، وتفعيل كامل لئلجراءات التي تطبق 

 بشكل جزئي مثل االستعانة بالرقابـة اإلدارية والمحاسبية.
 لمستندية لما ليا من العمل عمى زيادة اىتمام اإلدارات العميا في المؤسسات با

 دور بالغ األىمية في نظام السيطرة عمى الخزين.
  العمل الجاد عمى إيجاد السبل المناسبة لمحد من وجود معوقات إدارية وفنيـة

 وبشـرية تعيق أعمال السيطرة عمى الخزين وضبطو.
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