
 

 

                                    
 


 

   

 

 الباحثإعداد 

 
 

 إرشاف الدكتور

 
  

  قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال

  

2011- 1432 

 
 

 
 



 ب 
 

 



 ج 
 

 
  
  
  

  
  
  

 

 ِقُلو وننمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسماع  
 

105 
  
  
  
  
  
  
  



 د 
 

  إهــــــــداء
  

  إلى من أضاء شموع درب هذا العمل وعلمني كيف أمسك القلم
 

  إلى من غمرتني بحبها وحنانها وعطاءها فوق كل عطاء
 

  إلى التي ما فتئت تدعو لي وصبرت من أجلي
 

  إلى ضياء حياتي وثمرة فؤادي
 

  إلى سندي وعوني في الحياة
 

  إلى أرواح الطاهرين في عليين
 

  إلى األسود القابعين في األسر
 

  إلى المربي الفاضل الشيخ
 

  إلى كل من أسدى لي نصحا وقدم لي عونا
  إلى كل هؤالء أهدي جهدي هذا فلهم مني كل الحب والوفاء

  



 ه 
 

  رــكر وتقديــش
  

والصالة والسالم على خير ، الحمد هللا ذي العطاء والمنة، الحمد هللا ذي الجالل واإلكرام 
والذي أسـأله أن  ، والحمد هللا دوما على ما أنعم علي من فضل كبير، على هذه األرضمن حط 

  .يبلغني حمده وشكره على ما وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع
  

) يدوِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم ِإن عذَابِي لَشَـد (ه تعالى لقولوامتثاال 
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 ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة المسـتودعية فـي الجامعـات والكليـات     

والكليات  وأثرها على ظواهر ترشيد المال العام لدى موظفي المستودعات في الجامعات، الفلسطينية
وقدم اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع   .الفلسطينية في قطاع غزة

وقـد تـم   ، اإلحصائي لتحليل البيانات SPSSوتم استخدام برنامج ، البيانات عن الظاهرة وتفسيرها
موظفـا ممـن يحملـون     48االستبانة كاداه الستطالع أراء العينة والمكونة من المقابلة و استخدام 

وتم استخدام أسلوب الحصر ، حيث مثل هذا العدد مجتمع الدراسة األصلي، مسميات إدارية مختلفة
  . الشامل في الدراسة

  

موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أن الرقابـة      هي وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 
أنه نادراً ما توجد ظواهر هدر وعدم   .د إجراءات المستودعات بشكل كبيرالمستودعية تطبق قواع

أن أفراد الدراسة موافقين على أن هناك بعض المعوقات اإلدارية والفنيـة  و  .ترشيد في المال العام
يتم استخدام تكنولوجيـا  كما  .والبشرية تعيق الرقابة المستودعية عن القيام بدورها بالشكل المطلوب

يخـص عمـل المخـازن     فيمـا  الكليـات الفلسـطينية  في الجامعات و المعلومات والحاسب اآللي
 .بما يخدم عملية  الرقابة المستودعية بشكل كبير، والمستودعات بصوره واضحة ومفعلة

  

   :التي خلصت إليها الدراسةوكانت أهم التوصيات 
مع استكمال تفعيل اإلجراءات التي ، ضرورة التطبيق الكامل لقواعد وإجراءات المستودعات

العمل إعداد دراسات لتحديد االحتياج الفعلي لكل دائرة للحد من توفير أصناف  .زئيتطبق بشكل ج
 .من خالل التنسيق الفعال بين إدارة المستودعات ووحدات الرقابة الفنية والداخلية، أكثر من الالزم

ـ  ال العمل الجاد على  إيجاد السبل المناسبة للحد من وجود معوقات إدارية وفنية وبشرية تعيق أعم
وتعزيز ، الرقابة المستودعية عن القيام بدورها ويذكر منها منح الصالحيات المناسبة للجهاز الرقابي

واالهتمام بتطوير مهارات العاملين في مجـال  ، نظام الحوافز للعاملين في مجال الرقابة المستودعية
إدارة المسـتودعات   وتفعيل آليات االتصال والتنسيق بين، المستودعات من خالل التدريب المستمر

العمل على أن تزيد اإلدارة العليا من إدراكها بأهمية المستودعات وأهمية الرقابة و .والجهات الطالبة
  .عليها لما لذلك من فائدة تعود عليها وتساهم في ضبط وحماية أموالها وممتلكاتها
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The warehouses control in the Palestine University and 
college and it's impact on the Phenomena rationalization 

public money in Gaza strip 
  

Abstract 
 

 The study aims to investigate the reality of warehouse control in 
Palestinian Universities, colleges and their impact on the phenomena of the 
rationalization of public money to the warehouse staff in Universities and 
colleges in Gaza Strip, the researcher relied on a descriptive analysis method, 
which relies on the collection of data about  the phenomenon and analyze it, 
using the SPSS statistical program to analyze the data, also the researcher 
used aquestionnaire and interview as a tools to explore the views of the 
sample which consist of 48 employee with various administrative titles and 
this number of employees represents the original study sample, beside that the 
researcher used Comprehensive inventory sample in the study. 
 
The most important results reached by the study were as follows:  

The approval of the study sample that the warehouse censorship apply 
the warehouse rules and measures proceedings widely. There are rarely 
manifestations of waste of public money. The sample of the study agree that 
there are some administrative obstacles, technical and human resources 
hamper control repository in its role as required. IT and computers are used 
in Palestinian universities and colleges in the work of the stores and 
warehouses clearly and effectively to serve the warehouse censorship  
significantly.  

 
The main recommendations are as follows:   

The need for full application of the rules and procedures for activating 
the warehouse with the completion of the procedures which applied  
particularly. Preparation of studies to determine the actual requirement for 
each department to reduce the provision of more varieties than necessary, 
through the effective coordination between warehouse management and 
technical control and interior units. Work hard to find ways to reduce the 
presence of administrative obstacles, technical and human impeding the work 
of control repository to play their part and mention of granting the appropriate 
permissions for the device control and strengthening the system of incentives 
for workers in the warehouse censorship and interest in the development of 
skills of workers in warehouses during the continuous training and activating 
the mechanisms of communication and coordination between warehouse 
management and others. Work to increase the awareness of the importance of 
senior management of warehouses and the importance of oversight as this 
benefit, and contribute to the control and safeguarding their funds and 
property.
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ل األولــالفص  

  اإلطار العام للدراسة
 
 .ةـــدمـــــالمق: أوال

  .مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا
 .ةــة الدراســمشكل: ثالثا

 .الدراسـةرات ـمتغي: رابعا

 .فرضيات الدراسـة: خامسا

  .ـةـالدراس أهداف: سادسا
 .أهميـة الدراســة: سابعا
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  .مقدمة الدراسة :أوال
بهدف الحفاظ على  ،اهتمت الدول منذ أقدم العصور بتنظيم األموال التي تعود ملكيتها إليها

ألن ذلـك   ،وأن تصرف في األوجه المحـددة لهـا   ،هذه األموال وصيانتها من العبث والضياع
ومن هنا نبدأ التفكير جدياً في  ،ويمكنها من المحافظة على بقائها ،سيكون مؤشراً على نمو الدولة

تأمين الرقابة الالزمة على  لذا ال بد من ،غايةجاد الضوابط العملية التي تمكن من تحقيق هذه الإي
  .كيفية جباية وإنفاق هذه األموال

 

زيـادة   إلى أدى قد واالجتماعية االقتصادية الحياة في تدخلها وزيادة الدولة دور  اتساع إنو
 المحافظـة  فـإن  لذلك ،اتهالتزاما تنفيذ إطار يف لتنظيمها كبيرة مبالغ رصد تطلب مما تهانفقا حجم

 ركنًـا  أصبحت فالرقابة ،األكمل الوجه على العامة الموازنة لتنفيذ ضرورية باتت العام على المال
 لضـبط  الرقابة وجدت وقد منظم عمل لكل الزمة وهي الحديثة الدولة في اإلدارة من أركان مهما
  ).75ص ،2008 ،لزهاويا( التجاوزات من والتقليل الدولة مالية

  

حيث أصبح لجهاز  ،وقد شهدت عملية الرقابة تطوراً من حيث المفهوم واألهداف واألنواع
والعمل علـى   ،الرقابة دوراً هاماً في عملية التنمية الشاملة من خالل الحفاظ على األموال العامة

  ).2009،الورافي( تحسين األداء في الجهات الخاضعة لرقابته
  

من الفساد اإلداري المستشري في دوائـر ومؤسسـات   للحد رقابة الوسيلة الفعالة تعتبر الو
وقد اهتم علم اإلدارة الحديث بموضوع الرقابة في العمـل اإلداري ودوره فـي    ،الدولة المختلفة

أهم ركائز اإلدارة وإحدى وظائفهـا المهمـة   من  وتعد الرقابة، تالوزارات والمؤسسا ضبط أداء
حيث تسـعى إلـى توحيـد الجهـود      ،مؤشر الحقيقي لنجاح أي عمل إداريال وهي ،األساسيةو

   .وحسب الخطة الموضوعة،واإلمكانات لتحقيق أعلى كفاءة يمكن انجازها خالل وقت محدد 
  

للتأكد من تحقيق األهداف بأكبر قدر مـن   وتمارس المؤسسات والمنظمات المختلفة الرقابة
 أهـم وإن مـن   ،دخطأ أو تقصير أو انحـراف أو فسـا  الكفاءة وفي الوقت المناسب وكشف أي 

 ،وآخـرون الصباب ( أو التقليل من حدوثه ءمظاهر نجاح الرقابة الحرص على عدم تكرارا لخطا
 ).231ص  ،2002

  

 لألهميـة  نظرا األموال من غيرها عن تميزها ،خاصة حماية بقواعد العامة األموال وتنفرد

 النحـو  علـى  بوظائفهـا  قيامها في المنظمات  ركيزة عتبارهابا األموال هذه احتلتها التي الكبرى
 عاتق على واقعا التزاما الدستورية الناحية من الحماية تلك جعلت قد الدساتير كانت وإذا ،المنشود

 الحمايـة  هذه قواعد على بالنص تكفلت العادية القوانين فإن ،عام كمبدأ والمواطنين الدولة من كل
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أعدت لـه مـن    لما األموال هذه تخصيص الستمرار ضمانًا الجزائية أو يةالمدن الناحية من سواء
 ).2ص ،2006 ،لباده( أوجه النفع العام

         

ومن مجاالتهـا   ،التخصصات اإلدارية داخل المنظمة وتتنوع الرقابة في التنظيمات حسب
تشـترى لتمكـين   الرقابة المستودعية التي تختص بالرقابة على المال العيني وهي المواد التـي  

ومن المفترض أن تعمل الرقابة المستودعية وفق قواعد وإجـراءات   ،المنظمات من أداء مهامها
وإن من أهم ما تهدف إليه الرقابة المستودعية هي التقييم والتحسـين ومـن ذلـك     ،المستودعات

قواعـد  تحقيق ترشيد المال العام الذي تهدف له الرقابة اإلدارية من خالل وضـع األنظمـة وال  
وتأتي الرقابة المستودعية كأحد الوظائف الرقابية على المال العـام   ،المنظمة لإلجراءات المالية

لتؤدي دورها الحيوي في الترشيد من خالل ما تقوم به من إجـراءات إداريـة وفنيـة لضـبط     
  ).13ص  ،2009 ،القحطاني( استخدام المواد وترشيد استخدامها

  

ات الرقابة المستودعية بمراقبة حركة المـواد علـى عـدة    ومن المفترض أن تقوم وحد  
مراحل تبدأ من قبل شرائها أو صرفها من المستودع من حيث مـدى توفرهـا ومـدى حاجـة     

تخزين ومن ثم الصرف الوحدات الطالبة لها ثم تستمر عملية الرقابة بعد شراء المواد أي أثناء ال
ل العاملين في المنظمة ومن ثـم  إرجاعهـا بعـد    حالتها أثناء استخدامها من قبمن خالل متابعة 

وهـذه األنشـطة    ،االنتهاء من الحاجة إليها وحتى يتم التخلص منها وفق القواعد المنظمة لـذلك 
ص  ،2009 ،القحطـاني (اإلدارية هي من أهم ما اشتملت عليه قواعد وإجراءات المسـتودعات  

19.(  
  

من خـالل بحثـه    عية إلى دراسات حديثةافتقار مجال الرقابة المستود ولقد اتضح للباحث
 المستودعية بالبحث عندما تولد لديهلتناول موضوع الرقابة  هوهذا ما شجع ،عن هذا الموضوع 

  .الشعور بأهمية هذه الدراسة وما ستتوصل إلي من نتائج وتوصيات
  

  : مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا
وائر المخازن والمستودعات في  وحدات ود الموظفين فييتكون مجتمع الدراسة من جميع 

الجامعات والكليات الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي باستثناء الجامعات والكليـات  
  .والجامعات والكليات التي ال يوجد فيها نظام مستودعات ومخازن ،الخاصة
  

الشـامل   المسـح  أسـلوب  على الباحث اعتمد فقد نسبيا قليل يعتبر الدراسة مجتمع أن وحيث
      عـن  وتعبـر   كـامالً  الدراسـة  مجتمع ثلتم الدراسة عينة فإن وبالتالي ،المجتمع هذا أفراد لجميع

  .موظفاً 48
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  :مشكلة الدراسة: ثالثا
  

متفرقة في قطـاع غـزة   الجامعات والكليات الفلسطينية في مناطق  في قطاع غزة تنتشر
تمكين تلك الجامعـات  طلب حجم كبير من األموال لهذا يتو ، كلية 17جامعات و  6عددها  ويبلغ

والكليات من أداء مهامها وبالتالي يزداد حجم األموال المستثمرة في المخزون وتـزداد تكـاليف   
  .عمليات التخزين

  

د مـن  روهذا يؤكد على أهمية دور الرقابة المستودعية لمراقبة هذا الكم الضخم من الموا 
تقوم بها تلك الجامعات والكليات لضبط حركـة المـواد داخـل     خالل اإلجراءات اإلدارية التي
ر وتحقيق االستفادة القصوى مـن  دام المواد والحفاظ عليها من الهدالمنظمة وبالتالي ترشيد استخ

   .هذه الموارد
  

ومما سبق فإن القصور في أداء الرقابة المستودعية لدورها ألي سبب كان سيؤدي بالتالي 
من الحاجة أو العكس أو عدم توفرها أو تلف وتكدس وركود المواد أثنـاء  إلى شراء مواد أكثر 

التخزين أو فقدها وسوء استخدامها خالل فترة االستخدام مما يتسبب في ضياع مبالغ مالية كـان  
بسبب ضـياع بعـض    الجامعات والكليات التأثير على أداء مكان توظيفها بشكل أمثل وبالتاليباإل

  . مواردها

ا الباحث إلى البحث في محاولة إيضاح دور الرقابة المستودعية فـي ترشـيد   وهذا ما دع
فـي  واقع الرقابة المسـتودعية   ما: ل طرح التساؤل الرئيس للبحث وهومن خال ،المال العام 

  ؟وأثرها على ترشيد المال العام في قطاع غزة الجامعات والكليات الفلسطينية

 :متغيرات الدراسة :رابعا
  .ترشيد المال العام: بعالمتغير التا

 

  :الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وتشمل عدة عناصر: المتغير المستقل
  .قواعد وإجراءات المستودعات -
 ).معوقات بشرية –معوقات إدارية وفنية ( معوقات الرقابة المستودعية -

 .المعلومات المستخدمة في الرقابة المستودعية اتكنولوجي -
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  :فرضيات الدراسة :خامسا
  

  :الفرضية الرئيسية
بين الرقابة المستودعية في الجامعـات   0.05عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 :وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية ،والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

  :األولى الفرعية الفرضية
بين مدى تطبيق قواعـد وإجـراءات    0.05عند مستوى داللة  يةتوجد عالقة ذات داللة إحصائ

  .المستودعات في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام
   

  

  :الثانية الفرعية الفرضية
الرقابة المسـتودعية فـي    معوقاتبين  0.05عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

  :اآلتيةالفرضيات  منهاوتنبثق  ،وترشيد المال العامالجامعات والكليات الفلسطينية 
  

واإلدارية  الفنية المعوقاتبين   0.05عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية -
 .للرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

  

البشرية للرقابة  معوقاتالن بي  0.05عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية -
 .المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

  
  

  :الثالثةالفرعية الفرضية 
بين تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة   0.05عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

  .في الرقابة المستودعية وترشيد المال العام
  

  :الرابعةعية الفرالفرضية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول محاور الدراسة وفقـا لمتغيـراتهم    

مكـان   -المسمى الوظيفي -التصنيف الوظيفي - سنوات الخبرة( الشخصية والوظيفية تعزى إلى
  ).المؤهل العلمي -العمل
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  :أهداف الدراسة: سادسا
  :تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي

فـي  التعرف على مدى تطبيق الرقابة المستودعية لقواعـد وإجـراءات المسـتودعات     -
 .الجامعات والكليات الفلسطينية

التعرف على ظواهر عدم الترشيد في المال العام النتـائج مـن ضـعف دور الرقابـة      -
 .المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية

تحول دون قيامها بـدورها فـي ترشـيد     التعرف على معوقات الرقابة المستودعية التي -
 .المال العام في الجامعات والكليات الفلسطينية

التعرف على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فـي الرقابـة المسـتودعية     -
 .وعالقتها بترشيد المال العام في الجامعات والكليات الفلسطينية

في اتجاهات أفراد الدراسـة حـول    التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية -
 .محاورها وفقا للمتغيرات الشخصية والوظيفية لهم

  :أهمية الدارسة: سابعا
إن عدم الترشيد يؤدي إلى هدر في المواد وهي جزء من المال العام وإعاقة لالسـتفادة مـن    -

ظمة مما اإلمكانيات المتاحة وخاصة المواد المخزنة أو المستخدمة في الوحدات اإلدارية للمن
والرقابة المستودعية هي المنوطة بدور المحافظة على  ،يؤثر سلبا على األداء الكلي للمنظمة

ومن هنا تظهر  ،المواد من خالل اإلجراءات التي تقوم بها لتحقيق ترشيد وحماية المال العام
ـ   للرقابةأهمية هذا البحث في إيضاح هذا الدور المهم   ،ةالمستودعية من خالل هـذه الدراس

وإبراز هذا الدور للعاملين في مجال الرقابة المستودعية واإلدارات العليا لتمكينها من تحقيق 
 .دورها

ما تتم البحوث  فغالباً ،لدراسات حديثة خاصة بهافتقار مجال البحث في الرقابة المستودعية ا -
تغفل الرقابـة  لمالية وعن الرقابة الداخلية بشكل عام ويرتكز على رقابة إجراءات اإلدارات ا

  .المستودعية
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 انيـــل الثــــالفص

  اإلطار النظري
  

  .لمحة عن الرقابة الداخلية واإلدارية: المبحث األول

  .الرقابة المستودعية: المبحث الثاني

  .قواعد وإجراءات المستودعات: المبحث الثالث

  .ترشيد المال العام: المبحث الرابع

  .ي الجامعات والكليات الفلسطينيةنظام المستودعات ف: المبحث الخامس
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  المبحث األول
  لمحة عن الرقابة الداخلية واإلدارية

  :مقدمة
ال يكفيان وإنمـا يجـب التأكـد مـن أن      ،إن تحديد األهداف وتوفير الموارد الالزمة لتحقيقها

ـ تلك هي إحدى المهام الر ،وأن الموارد يتم استغاللها عقالنيا ،األهداف يمكن بلوغها ة لوظيفـة  ئيس
نجازها وفقا لمواصفات ومعـايير  إعملية متابعة تنفيذ األعمال للتأكد من :(والتي تعرف بأنها ،الرقابة

ولكونها تعمل علـى قيـاس    ،)موضوعية قصد كشف االنحرافات والعمل على تصحيحها في حينها
ممـا يضـمن    ،انجاز األعمال فإنها تكشف عن جوانب الكفاءة وتدعمها ونقاط الضعف وتصـححها 

  .التنفيذ بطريقة تسمح بتحقيق األهداف
  

والرقابة كإحدى العمليات اإلدارية تسعى لتحقيق الغاية األهم والمتمثلة في تحقيـق الصـالح    
  ).31ص ، 2008، فالته( العام للمنظمة من خالل تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها

  

ة عن الرقابـة الداخليـة والرقابـة    إلى تسليط الضوء على لمحة مختصر مبحثويسعى هذا ال
  .ارتباط وثيق بموضوع البحث الرئيسمن لما لهذا الموضوع  من حيث اإلدارية

  

  :الرقابة الداخلية: أوال
المنظمات وبخاصة إذا تمت  تماما كأهميتها في حياة ،تنظيم الحياةضبط و الرقابة هامة في تعد
 نظـام  الرقابـة أو بنظـام   ما يسـمى  تحت تندرج فإن هذه العملية ،بسهولة ومثلما خطط لهااألمور 
 تك الیف  ف ي  الم ادي  ال وفر  تحقی ق  ھ و  الرقاب ة  م ن  الھ دف  إنو، )Changan, 1999, P295( السيطرة

ص  ،2006 ،أبو هـداف (  ةج ود  بأفض ل  المطل وب  وتحقی ق  المبرر غیر  فاإلسرا من والحد  ،التنفیذ
52 .(  

  

  :مفهوم الرقابة الداخلية -1
المشروعات الكبيرة إلى زيادة االهتمام بالرقابة الداخلية باعتبارها نظاما يساعد  لقد أدى ظهور

والرقابة الداخلية تعتبر مرادفا للرقابة داخل التنظيم وقـد ارتبطـت فـي     ،اإلدارة في الوفاء بأهدافها
رقابة الوتعرف  ،مراحلها األولى بحماية النقدية باعتبارها أكثر األصول عرضة للتالعب واالختالس

مجلس اإلدارة واألفراد اآلخرون والمعنيون بالمنشأة لتقديم تأكيـد   يتبناهااألمور التي  :الداخلية بأنها
  ).57ص ،2004،عبد العال( المرجوةاألهداف معقول بشأن تحقيق 

  

تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة : وتعرف الرقابة الداخلية أيضا بأنها
شروع بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد مـن دقتهـا ومـدى    في الم
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 االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعة
  ).15 ص ،2010 ،الخطيب(
  

يـتم ويـتم    ان كل شيءشتمل على الكشف عما إذا كاألزهري الرقابة الداخلية بأنها ت ويعرف
وهي تهدف إلـى الوقـوف علـى     ،والمبادئ السارية ،للخطط الموضوعة والتعليمات الصادرة وفقاً

 ي تكون علـى كـل شـيء   نواحي الضعف واألخطاء ومن ثم العمل على عالجها ومنع تكرارها وه
  ).217 ص ،1979 ،األزهري( سواء أعمال أو أشياء أو أفراد أو مواقع

  

ي بأنها الرقابة التي تصمم أسلوب اإلدارة ونظام عملها داخل المنشـأة بحيـث   ويعرفها المصر
رة مما يجعل السـيط  ،لها التحكم في األداء من الداخل ويلزم ،تشتمل على كافة األنشطة دون استثناء

  .)139 ص ، 2007،المصري( اإلمكاناإلدارية كاملة ومتكاملة بقدر 
  

وتصحيح أداء المرؤوسين بغـرض التأكـد مـن أن     فيعرفها على أنها قياس  (Koontz)أما
  ).Koontz& others, 1984, P549( ة قد تم تحقيقهاأتي وضعتها المنشاألهداف والخطط ال

  

 :أهداف الرقابة الداخلية -2
  ):10 ص ،2005 ،المقرن( يمكن تلخيص أهم أهداف الرقابة الداخلية على النحو األتي

  .األصولوسوء االستخدام والتلف أو ما يسمى بحماية حماية ممتلكات المنظمة من الضياع  -
دقة المعلومـات المحاسـبية   (  تنفيذ عمليات منظمة وأخالقية تتسم باالقتصاد والكفاءة والفعالية   -

 .)وتكاملها واالستخدام االقتصادي الكفء للموارد

 ).بالسياسات تزاماالل(أو ما يسمى المسائلة  بالتزاماتااللتزام بالقوانين واللوائح والوفاء   -

 الواحـد  الهدف اتجاه في جميعاً وسيرها اإلدارية األجهزة مختلف بين االنسجام توافر من التأكد  -

 ).331ص ،1999 ،العالق( ةالمقرر للسياسات ووفقاً

واكتشـاف   ،وأعمال الغش واالخـتالس والتزويـر   ،استباق ومنع حدوث األخطاء واالنحرافات  -
 .وتصحيحها األخطاء

 .المقررة واإلجراءاتمن أن األعمال تسير ضمن األنظمة والقوانين واللوائح  التأكد  -

 المسـتويات التأكد من أن المستويات اإلدارية العليا على إلمام كاف بما يجري من أعمال فـي    -
  ).66ص ،2004 ،كالب( في المؤسسة األخرىاإلدارية 
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   :ع نطاقهاالعوامل التي ساعدت على تطور الرقابة الداخلية واتسا -3
لقيت أنظمة الرقابة الداخلية في السنوات األخيرة عناية كبيرة من المحاسـبين والمـراجعين وإدارة   

-13 ص ص ، 2010،الخطيـب ( كاآلتي إيجازهالك عدة عوامل يمكن وقد ساعد على ذ ،المنشآت
14 :(  

وحتى يمكـن   ،مما أدى إلى تعقيد وتشعب هياكلها التنظيمية: تزايد نطاق المشروعات وحجمها -
مراقبة العمليات بفعالية يجب أن تعتمد اإلدارة على العديد من التقارير والتحليالت التي تـوفر  

 .فيها درجة عالية من الثقة

اضطرار اإلدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات إلى بعض اإلدارات الفرعية وهذا يكـون   -
 .واضحا في الشركات المساهمة

ال بد إلدارة المشروع من الحصول على عدة تقـارير   :دورية ودقيقة حاجة اإلدارة إلى بيانات -
دورية عن األوجه المختلفة لنشاطه من أجل اتخاذ المناسب والالزم من القـرارات لتصـحيح   
االنحرافات ورسم سياسة الشركة في المستقبل ولذلك البد من وجود نظام رقابة سليم يطمـئن  

 .م لها وتعتمد عليها في اتخاذ قراراتهااإلدارة إلى صحة التقارير التي تقد

تحتاج الجهات الحكوميـة إلـى    ،حاجة مؤسسات الحكومة وإداراتها المختلفة إلى بيانات دقيقة -
بيانات دقيقة عن المنشآت المختلفة العاملة داخل البلد لتسـتعملها فـي التخطـيط االقتصـادي     

 ،ا طلبت هذه المعلومات من منشأة مافإذا م ،والتسعير وغيرها من األسباب ةوالرقابة الحكومي
وهذا هو األمر الذي ال يتسنى لها ما لم يكـن نظـام الرقابـة     ،عليها تحضيرها بسرعة ودقة

 .ومتماسكاً الداخلية المستعمل قوياً

اختباريه تعتمد علـى  لقد تحولت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية إلى  ،تطور إجراءات التدقيق -
ذلك األسلوب الذي يعتمد في تقرير حجمه وكميـة اختبـاره علـى     ،يةاإلحصائأسلوب العينة 

 .درجة متانة نظام الرقابة الداخلية المستعمل في المشروع المعني

من خالل توفير نظام رقابة داخليـة   ،حماية وصيانة أموال المشروع الىحاجة إدارة المشروع  -
وتقليل احتمـال   ،والغش نع األخطاءالمترتبة عليها في م مسؤوليةالحتى تخلي نفسها من و سليم

  .)166 ص ،2000 ،عبد اهللا( ارتكابهما
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  :الرقابة اإلدارية :ثانيا
 

لقد وصل اإلنسان والمجتمع المتقدم إلى أداء العملية اإلدارية وتشغيل المنظمات من دون أفراد 
إلشراف علـى  أو بعدد قليل منهم من حيث مقتضيات وضرورة وجودهم في مفاصل العمل للرقابة وا

  ).196ص  ،2000 ،عواد( االنحرافاتجودة األداء وتصحيح 
  

في نفس الوقـت األداة الفعالـة    وتعد وثيقاً إن وظيفة الرقابة ترتبط بالعملية اإلدارية ارتباطاًو
أي أن هنـاك   ،بها ويتأثرونفالتخطيط والتنظيم والتوجيه يؤثرون في الرقابة  ،لتحقيق أهداف المنشأة

  .ك بين هذه األنشطة مما يحقق في النهاية األهداف التي تسعى المنشأة لتحقيقهاتفاعل مشتر
  

والبحث في الرقابة اإلدارية بالتحديد أمر قديم غير أن أهميته وضحت في الوقـت الحاضـر   
والرقابة وظيفة إداريـة   ،وضخامة حجمها وتطور تقنياتها ،اتساع نطاق اإلدارة وتعدد أجهزتها ةنتيج

إنما تمتد إلـى   ،فهي ال تقتصر فقط على اإلدارة العليا ،ميع المستويات اإلدارية األخرىمطبقة في ج
  .)2ص ،2007 ،شاهين( جميع المستويات اإلدارية األخرى

  

 :مفهوم الرقابة اإلدارية .1
فبعد أن يقوم المدير بعمليات التخطـيط   ،خيرة من حلقات العملية اإلداريةتعد الرقابة الحلقة األ

وليثبـت   ،من أن التنفيذ يتم وفق ما هو مخطط له ليتأكدوالتوجيه يقوم بوظيفة الرقابة والتنظيم 
 الخطـأ تركز على اكتشاف  بحيثوقد تطور مفهوم الرقابة وهدفها  ،نحو الهدف االتجاهمن دقة 

مجموعة األعمال التي تهـدف  : وعلى ضوء ذلك يعرف عليان الرقابة اإلدارية أنها ،قبل حدوثه
ومـن   ما حددته الخطط من أهداف وقياس ما تم إنجازه  بالمقارنة مع ،ما تم عمله إلى مراجعة

 ص ص ،2010 ،عليـان ( لتصحيح مسار أي انحراف عن الخطة ةالالزم اإلجراءاتثم اتخاذ 
183-184.(  

  

العامـة   اإلدارةتلك الرقابة التي تمارسها القيادات اإلدارية فـي   :بأنهاتعرف الرقابة اإلدارية و
وتقـويم   األخطـاء أو على تلك التي تشرف عليها بغرض الكشـف عـن    ،التابعة لها األجهزةعلى 

 واالنحرافـات  األخطـاء على مسببي تلك  التأديبيةوتوقيع العقوبات  ةليومحاسبة المسئواالنحرافات 
  ).435 ص ،1994 ،شيحا(
 

السلطات بالوسائل التي الرقابة التي تمارس فيها السلطة التنفيذية بعض  :أنها ويعرفها الخاليلة
وللحيلولـة أن   ،وذلك من أجل التأكد من سالمة عمل وأداء واختصاصات المنشـآت  ،يحددها القانون
  ).231 ص ،2009 ،الخاليلة( عن المسار المخطط له المنشآتتنحرف هذه 
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بـة تمارسـها   وهـذه الرقا  ،)الرقابة الذاتية( رقابة اإلدارة على نفسها بنفسها: أنهاحبتور فيعرفها  أما
 ،حبتـور ( خارجيـة  أوتكون داخلية  أنأو التي تشرف عليها وهي إما  ،االقيادات اإلدارية التابعة له

  ).223 ص ،2009
  

على الرغم من تعدد تعريفات الرقابة إال أن الباحثين ال بد وأن يتفقـوا حـول الخصـائص    و
  :)110 ص ،1985 ،العامة اإلدارةمعهد ( للرقابة وهي األساسية

لضـمان سـيره نحـو     النشاط الرقابي يسعى إلى قياس األداء وفقا لمعايير محددة سلفاً أن -
  .تحقيق األهداف التنظيمية

 .أن النشاط الرقابي يمكن من متابعة تنفيذ الخطط لمعرفة مدى تحقق األهداف المقررة -

أن النشاط الرقابي يساعد على اكتشاف األخطاء واالنحرافات ويسـعى إلـى تصـحيحها     -
  .اديها مستقبالًوتف

  

 :الرقابة اإلدارية وتطورها .2
الرقابة اإلدارية كغيرها من الوظائف ساهمت بدور رئيس في تنظيم المجتمع و مؤسساته عبـر  

وتطورت تبعاً لذلك حتى أصبحت اليوم برأي علماء اإلدارة واالقتصاد ، مختلف مراحل التاريخ
رقابة فعالة ومنتظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقـر  والمالية أن أي نظام إداري أو مالي ال تتوفر فيه 

  . إلى مقومات وجوده
  

 ألنها تمثل الضوابط ؛ويرى هؤالء العلماء أن الرقابة ظاهرة ضرورية وطبيعية في أي مجتمع
ولقد مارس العرب الرقابة اإلدارية منذ النشأة األولى للحضـارة  .  لكل تصرف يتعدى أثره إلى الغير

  ).22ص  ،2008 ،عباس( رافدينالعربية في بالد ال
  

 ،عبارة عن بحث الخطاء الذي يرتكبـه العامـل  " فريدرك تايلور" ولقد كانت الرقابة في عصر
فقـد   ،اليوم اأم ،أو لصرفه من الخدمة أو غير ذلك من التدابير الزجرية ،من راتبه بالخصملمعاقبته 

ولـذلك   ؛وتحسين اإلنتـاج  ،التطور والجودةبل  ولم تعد العقوبة هدفاً ،تغيرت هذه النظرة إلى الرقابة
والغاية من ذلك حماية المؤسسة من الوقوع فـي   ،وليس سلبياً أصبح عمال ايجابياً فإن اكتشاف الخطأ

وليست للزجر  ،فعملية الرقابة إذن عملية مستمرة ويومية وضرورية ،المزيد من األخطاء واألضرار
  ).91ص  ،1984 ،جابر(والمعاقبة 
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 :الرقابة اإلداريةأهداف  .3
 ؛إن الهدف من عملية الرقابة اإلدارية هو إحداث تغيير في سلوك األفراد العاملين في المنشـأة 

خاللهـا الوصـول إلـى الهـدف     يمكن من  ،لذلك ال بد أن يتمتع نظام الرقابة بخصائص فعالة
علـى أن   ون قادراًوأن يك ،الراهنة الحالة لظروف ن النظام الرقابي مالئماًأن يكو مثل ،المنشود

على  وأن يكون قادراً ،يوأن ينظر إلى المستقبل ويستعين بالماض ،ينقل أي فروق بدقة وسرعة
يعكـس   أنأن من أهم هذه الخصائص  اكم ،لى األخطاء واالنحرافات ويحدد مرتكبيهاأن يشير إ

 ،2007 ،المغربـي ( نظام الرقابة الهيكل التنظيمي للمنشـأة ويتسـم بالموضـوعية والمرونـة    
  ).298ص

  

  :)34ص ،2008 ،عباس( ومن أهم أهداف الرقابة اإلدارية في المؤسسات 

 .إخضاع المؤسسة للنظم واللوائح والقوانين التي تنظم عمل األفراد -

وعلى الطريقـة   ،مراقبة ممارسات المدير ورؤساء األقسام في التوجيه واإلشراف على األفراد -
صرف األموال ومدى التقيد بالمواصفات الكميـة والنوعيـة   التي تتخذ فيها القرارات المتعلقة ب

 .التي يجب توفرها في السلعة و الخدمة التي تنتجها المؤسسة

 .ن الموارد المادية والبشرية تستخدم بطريقة مثلى وال تهدر بدون مقابلأالتأكد من  -

ـ  ،والمواد الخام واآلالتتعمل الرقابة على رفع كفاءة األفراد  - ا تسـتخدم وفـق   وتتأكد من أنه
 .المعايير المحددة لها

 .تكشف عن المدراء واألفراد المبدعين وتكافئهم -

 .تقلل من تكرار المشكالت الناتجة عن االنحرافات السلبية -

 .بهاالمؤسسة التي يعملون  عنتكشف عن مدى والء ورضا الموظفين والعمال ورؤسائهم  -

 .ريةقيام اتصال موثق ومتين بين مختلف المستويات اإلدا -
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 :أهمية الرقابة اإلدارية .4
الصـحن  ( :أهمهـا  األسـباب تظهر أهمية الرقابة اإلدارية والحاجة إليها نتيجة توفر العديد من 

  .)341-340 ص ص ،2002،وآخرون
والوقت الـذي   ،والخطط األهدافأن هناك دائما فجوة زمنية بين الوقت الذي تتم فيه تحديد   -

نجـاز  عن اإل فترة قد تحدث ظروف غير متوقعة تسبب انحرافاًوخالل هذه ال ،يتم فيه التنفيذ
الالزمـة   واإلجراءاتوهنا يظهر دور الرقابة في تحديد هذه االنحرافات  ،واألداء المرغوب

 .لتصحيحها
  

 األفـراد فتوقعـات   ،عادة ما تختلف أهداف التنظيم عن أهداف العاملين داخل هذا التنظـيم  -
ومن ثم فإن الرقابة الفعالة تسـعى إلـى    ،المنشأة لتحقيقه وأهدافهم قد تتعارض مع ما تسعى

والنظـام الرقـابي    ،المنظمـة  أهدافلخدمة  األولفي المقام  ضمان أن عمل األفراد موجهاً
  . األهدافالفعال هو الذي يحقق الموائمة بين هذين النوعين من 
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  المبحث الثاني
  الرقابة المستودعية 

 

  :مقدمة
 اًتلعب دورحيث  )الوظائف المادية(للنظام اللوجستي  مكمالً جزءاً" المستودعات"المخازن  تعد

به عند أدنى مستوى  في تفعيل األداء العام للمنشاة للوصول إلى مستوى خدمة للعمالء مرغوباً حيوياً
بين المنـتج   ل ماأنشطة المخازن والمستودعات بمثابة همزة الوص وتعد ،من التكاليف الكلية الممكنة

لى أنشطة المخازن تختلف بحيث أصبح ينظر إليهـا  إأخذت النظرة  ،وعلى مر السنينلهذا  ،والعمالء
 على أنها من أهم األنشطة التي تساهم في المحافظة على المكانة التنافسية للمشـروع فـي السـوق   

  ).249ص ،2004،سمارة(
  

ولكـن   أو خدمياً أو صناعياً تجارياً لك فإن التخزين وظيفة مهمة سواء كان المشروعوعلى ذ 
 هذا وقد تتعاظم قيمة المخزون وتمثـل جـزءاً  .  اإلنتاج وطبيعة الصناعةتلك األهمية تتناسب وحجم 

 ،2004 ،زويلـف ( ال بد أن تكون هناك مبادئ تحكم وظيفة التخزينو ،من األموال المستثمرة كبيراً
  ). 113ص

  

تؤثر على إدارة المخـزون مـن أن تكـون وظيفـة      نأ وهناك العديد من المشاكل التي يمكن
التخطيط والرقابة  أولويةاستخدام إطار  هيولذلك فإن أفضل وسيلة بتشخيص تلك المشاكل  ،مرضية

  ).Wight, 1979, P256( للمخزون
  

  :شمليوللتركيز على الجوانب المتعلقة بالرقابة المستودعية المختلفة  مبحثويسعى هذا ال
  

  .ومعوقاتها قوماتهاملرقابة المستودعية وأهميتها وأهدافها وماهية ا: أوالً
  .األساس العلمي للرقابة المستودعيةو ،ومراقبة العهدة المستودعاتنظام جرد : ثانياً
  .المعلومات انظام الرقابة المستودعية وتكنولوجي: ثالثاً

  

 :ومعوقاتها عية وأهميتها وأهدافها ومقوماتهاالرقابة المستود ماهية: أوال
 

ال بـد مـن    ،ومعوقاتهـا  قبل الحديث عن الرقابة المستودعية وماهيتها وأهدافها ومقوماتها
 ،محـيالن (تـي  عليها والتي تتمثل فـي اآل اإلشارة إلى أهداف إدارة المستودعات التي تتم الرقابة 

  :)81-80 ص ص ،2002
تحقيق أهـدافها الخاصـة   المساهمة في تخطيط وتنفيذ سياسة المؤسسة العامة أو الخاصة و -

  .والعامة
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 .حفظ جميع القيود والسجالت والوثائق والسندات واألمور المحاسبية -

ومواد العدة ومـواد   ،والمعدات واألجهزة لآللياتتوفير وإدامة جميع المواد والقطع العائدة  -
 .وتفرعاتها واستقبالها وخزنها ،األنظمة االلكترونية

واألجهـزة   ،الدقيقـة  واآلالت واآلليـات  ،اد والسـلع استقبال وصرف وتوريد جميع المو -
 .االلكترونية والعدد لجميع الوحدات واألقسام في المؤسسة

 .والمواد الخام األولية الزائدة عن حاجة اإلنتاج غير الصالحةبيع وتصريف اللوازم  -

ـ   - ات تأهيل الكوادر الفنية من أمناء المستودعات والخزنة والكتبة في أمور إدخـال المعلوم
 .الحاسوبية

  

ولتحقيق  ،قليل الكلف وتعظيم خدمة المستهلكتهدف إدارة المستودعات إلى تمن جانب آخر و 
 ،دمة المستهلك بالسـرعة الممكنـة  هذا الهدف فإن األداء الكفء للعمليات يكون من خالل تحقيق خ

 )فـي المخـزن  أي إلى موقعهـا  ( المحافظة على مسار الترميز للمفردات مما يسهل الوصول إليهاو
وتقليل الجهد العضلي والمادي الكلي وكذلك الكلف ذات الصلة بنقل السـلع والمـواد    ،بسهولة ويسر

وبناءا على األهداف سـالفة الـذكر    ).31ص ،2006 ،العلي( المستودعاتوداخل وخارج المخازن 
  :يمكن تسليط الضوء على الرقابة المستودعية حسب المحاور اآلتية

  

  :بة المستودعيةمفهوم الرقا -1
تعددت المصطلحات التي تتعلق بمفهوم الرقابة المستودعية لدى الكتاب والمشـتغلين فـي   لقد  

سـموها   وآخرون ،مخزنيهومنهم من سماها سيطرة  ،مستودعيهفمنهم من سماها رقابة  ،هذا المجال
تدل على نفـس  أن جميع هذه المصطلحات إلى وهنا يشير الباحث  ،رقابة على المخزون أو المخازن

  . المضمون والمعنى
  

  :فمن هذه التعريفات
 ،األنشطة اإلدارية التي تقوم بها وحـدات مراقبـة المخـزون   : عرف الرقابة المستودعية أنهات

والمسئولين عن المستودعات للتأكد من تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات الحكوميـة واألنظمـة   
والحفاظ على العهد الحكوميـة المسـتخدمة    ،مستودعاتاألخرى المرتبطة بها لضبط المخزون في ال

  . )19ص ،2009 ،القحطاني( المال العام ترشيدبهدف تحقيق 
  

المتبعة في المخازن والمتعلقة بالمالحظة   اإلجراءاتمجموعة : ها العدوان وآخرون أنهاعرفيو
اد المطلوبة حسب ما هـو  للتأكد من توفر المو ،والفحص والتدقيق والقياس لكافة العمليات التخزينية

وكشـف   ،المخـزون احتياج المنشأة والتحقق من سالمة  بوضبط حركة المخزون حس ،مخطط لها
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من خالل خطط ومعايير محددة مسبقا لقياس وتصحيح األداء في  ،األخطاء واالنحرافات قبل وقوعها
  .)221 ص ،2010 ،وآخرونالعدوان ( الخطط المستقبلية

  

التي يمكن بها تدبير كميات المواد المناسبة وفقا للمواصفات المعينة فـي  الوسيلة : أنها وتعرف
  .)239 ص ،2010،العالق( الوقت المناسب والمكان المناسب بأقل تكلفة ممكنة

  

المظهر الثاني من عمليات الرقابة وتهـدف إلـى الحفـاظ علـى     : أنهاجاري ديسلر ها وعرف
 ،جـاري ديسـلر  ( اجهة متطلبات اإلنتاج والمبيعـات إمدادات المخزون في المستويات المناسبة لمو

  .)665 ص ،1992
  

اإلجراءات الفعلية التي تتخذ للحفاظ على المسـتويات المالئمـة مـن     بتلك: أن تعرف يمكنو
  .)321 ص ،2008،حسين واخرون( الخزين بخصوص المواد المشتراة أو المنتجات المصنوعة

  

ثم صرفها من المخـازن   وإضافتهات قبول البضاعة الرقابة على إجراءا: بأنها سمارهها وعرف
العـادي للمصـنع أو    االسـتهالك وحاجـات   مرة أخرى بطريقة تسمح باإلبقاء على الرصيد متفقـاً 

حـد ممكـن    أدنـى كما تراعي الرقابة تخفيض كميات المخزون إلـى   ،المؤسسة في جميع األحوال
الناتجـة عـن    األخـرى تحقيق الوفورات المال المجمد في المواد المخزونة وكذلك ل رأسلتخفيض 

  .)192 ص ،2004 ،سمارة( عمليات النقل والمناولة في المخازن
  

بمتابعة سير األعمـال المخزنيـة    ىذلك النشاط الذي يعن :ويعرف الباحث الرقابة المستودعية أنها
لنشاط بشكل عـام  ويهدف هذا ا إتمامه أريدوالتأكد من أن ما يتم أو تم في الواقع العملي مطابق لما 

إلى التأكد من سالمة وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالتخزين وسالمة إجـراءات  
والتأكـد مـن أن    المنظمـة  احتياجـات تدفق المواد بما يلبي  استمراريةوالصرف وضمان  االستالم

أو التقـادم وأن حفـظ   تكاليف التخزين عند أدنى حد لها وأن المخزون ال يتعرض للتلف أو السرقة 
  .المواد تتم وفقاً للنظام المعد لذلك

  :)السيطرة المخزنية( والمخطط التالي يبين دورة الرقابة المستودعية
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  دورة الرقابة المستودعيةيوضح  )1(شكل رقم 
  تشخيص المواد المخزونة

  
  تحديد وحدات القياس

  وطرق قياسها
  

  قياس المستويات الفعلية
  
  
  
  

  تحديد قرار التصحيح
  بإجراء أحد البدائل

  :التالية
  

  .طلب مواد إضافية ،متابعة الطلبيات ،التخلص من الفائض -
 .إعادة النظر بالمستويات المحددة -

 
مستمرة من خالل وضـع  فإن المستودعات تقوم بعملية رقابة ، وكما هو واضح من الشكل أعاله

، الطلبيات وزمـن توريـدها   ومتابعة، طة إعادة الطلبلى نقديدة في حال الوصول إالطلبيات الج
ويتم ذلك كلـه مـن خـالل عمليـة     ، الفائضة للتقليل من تكاليف المخزونوالتخلص من المواد 

  .وتحديد مستويات المخزون وطرق قياسها، التشخيص السليم للمواد المخزونة
 

 ،2003 ،دار المناھج: عمان، السلعي المخزون إدارة ،بشیر ،و العالق ،محمد  ،الصیرفي ( :المصدر
  .)196ص

  

وذلك لغرض إحكام الرقابـة   ،االعتباروالتي يجب أخذها بعين  الجوانب الرقابيةوهناك الكثير من 
  ):226 ص ،2002 ،العالقالصيرفي و( على المخزون ومن أهمها ما يلي

حددة وذلك أو جهة م ،عليها من شخص مختص أوامر شراء البضاعة يجب أن يكون مصدقاً -
  .بعد المفاضلة بين عدة عروض

لسياسـة الطلـب    على الحاجة ووفقـاً  مشتريات أي نوع من البضاعة يجب أن تكون بناءاً -
 .األمثل

 .التأكد من كمية البضاعة ومطابقتها للمواصفات قبل إتمام عملية الدفع للموردين -

التخلص من 
 الفائض

متابعة المواد 
 تحت الطلب

وضع طلبيات 
 جديدة

وبة مقارنة المستويات المطل
إعادة النظر  مع المستويات الفعلية

 بالمستويات المحددة

، تحديد المستويات المطلوبة
 مستوى إعادة الطلب

تقرير أنظمة وقواعد 
 السيطرة المخزنية
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مـن قبـل    المسئولر حماية البضائع في المخازن من السرقة والفساد وكذلك من السحب غي -
 .موظفي المنشأة 

والرصيد من كل صنف من أصـناف   ،نظام بطاقات الصنف لبيان الوارد والمنصرف إتباع -
 .البضاعة

وليات وتقسيم العمـل فـي جميـع العمليـات المتعلقـة      فصل االختصاصات وتحديد المسئ -
 .بالمخزون

دم صرف أي كمية مـن  وع ،إجراء جرد فعلي للمخازن ومقارنته مع ما هو مسجل بالدفاتر -
  .البضاعة بدون إذن تصريف مصدق عليه

  

  :أهداف نظام الرقابة المستودعية -2
  ):24ص ، 2005،المقرن( يهدف نظام الرقابة الداخلية على المخزون إلى التحقق مما يلي

أن الكميات والمواد المخزونة تتعرض للحماية الكافية ضد أي مخاطر من حيـث الضـياع     -
  .فوالسرقة والتل

سالمة حال المخازن من حيث التنظيم الداخلي والمناولـة وأولويـات الصـرف وأمـاكن       -
 .والتسجيل والتقارير اإلدارية والمالية ،التخزين

 األصنافوالتحقق من أن  ،األداءتحقيق أكبر كفاءة في االستخدام مع االستمرار في تطوير   -
مة واقتصـادية تتفـق مـع المعـايير     الصادرة من المخازن قد تم تحديد تكلفتها بطريقة سلي

 .المحددة

 .للمخزونوجود نظام مستندي مالئم وفعال   -

 مسـئول الدفترية والفعلية يتم التحقق منها بواسـطة شـخص    األرصدةأن االختالفات بين   -
 .األصنافن هناك مسائلة عن حركة أومحايد و

لط بـين  والبعض يخ .تالفةالراكدة وال األصنافأن هناك من يكفل الترخيص السليم باستبعاد   -
لذا فإن المخزون الراكد هـو   ،اإلنتاجأو بواقي  اإلنتاجمخلفات  مفهوم المخزون الراكد وبين
وإن من أهم أسباب وجود مخزون راكد هو عدم وجود نظـام   ،كل ما زاد عن حاجة المنشأة

 ).190 ص ،2004 ،قريقاص وحنفي( رقابة فعالة على المخزون
  

  :الفعال للرقابة المستودعيةمقومات النظام  -3
السـيد  (تتطلب الرقابة على المخزون العمل على توافر بعض المتطلبـات الرئيسـة أهمهـا    

  ):218 ص ،2006 ،وآخرون
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ونظم الرقابـة المطلوبـة    ،تقسيم األصناف إلى مجموعات حتى يمكن تحديد سياسات الشراء -
  .لكل مجموعة حسب درجة أهميتها

يق لدرجة الخطـأ فـي   لألصناف المختلفة مع تحديد دق) االستخدام(نظام دقيق للتنبؤ بالطلب -
  .عملية التنبؤ

 .معرفة فترة التوريد ومكوناتها المختلفة ودرجة التباين المتوقعة في فترة التوريد لكل صنف -

ومنهـا   ،من التقدير المقبول ألنواع التكاليف التي سوف تحكم قرارات المخزون وجود نوعاً -
 .والتكلفة الثابتة في كل مرة شراء ،تكلفة العجز ،تكلفة االحتفاظ

أو الذي تم التعاقد  المنظمةوجود نظام لتتبع حركة وأرصدة المخزون سواء منها المتاح لدى  -
 .على توريده

وتنظيم العمليات الخاصـة   ،تنظيم استالم المواد الداخلة إلى المخازن وإضافتها إلى الرصيد -
 ).224 ص ،2005 ،وآخرونالعدوان (بصرف أو سحب المواد من المخازن

توفير المعلومات التي تحتاجها دراسات الخزين في التخطيط ووضع الخطط القادمة وكـذلك   -
مخـاطر  دراسات الحجم األمثل للطلب ضمن اعتبارات القدرة المالية للمنشأة خالل السـنة و 

 ،2008،نوآخـرو حسـين  ( الخزين والوفورات التي تتحقق من تخفيض حجم الطلبيات نفاذ
 ).324 ص

  

 إتبـاع فال بد من  ،فإنه لكي تتم الرقابة المستودعية بشكل فعال ،وباإلضافة إلى ما سبق من المقومات
  ):3ص ،1987 ،سالم( خطوات الرقابة الرئيسة وهي

  .وضع المعايير أو المقاييس التي تهدف إلى انجاز أعمال معينة -
القيام بالعديد من األنشطة الرقابية للوصـول  وال بد في هذه الخطوة من  ،الفعلي األداءقياس  -

 .إلى عملية القياس

 .الفعلي بالمعايير الموضوعة الكتشاف أي انحرافات األداءمقارنة  -

  .تصحيح االنحرافات إن وجدت والمصادقة على نتائج التنفيذ الصحيحة -
  

ـ    األساسيةويتطلب تحقيق الرقابة على المخزون بعض البيانات  ود المتعلقـة  للمحافظـة علـى القي
  ):64 ص ،2006،العلي( بالمخزون المفيدة ومنها

 .مواصفات المفردات المخزونة وثباتها -

 .مواقع المفردات المخزونة في داخل المستودعات -

 .لمخزونة باإلضافة إلى سعر الشراءدة اكلف المفر -
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 .عمر المفردة على الرف في داخل المستودع -

 .تاريخ دخول المفردة إلى المستودع -

 .خ سحب المفردة من المستودعتاري -

  .مصادر التوريد -
  

  :معوقات الرقابة المستودعية -4
ال يخفى على أحد ما تسببه الرقابة من ضيق وضجر للجهات التي تـتم عليهـا العمليـات    

للدور الهام التي  للرقابة على أنها تصيد لألخطاء وتجاهل ن الفهم الخاطئع والتي قد تنشأ ،الرقابية
من العملية اإلدارية التي هـي محـور    رئيسياً باعتبارها جزءاً في ضبط مسار العمل تلعبه الرقابة

ام بـدورها هـو   باإلضافة إلى ذلك فإن من أهم األسباب التي تعيق الرقابة عن القي ،إدارة األعمال
  . أو في التنسيق ،أو في التوجيه ،في التخطيطوأ ،عيوب في التنظيم

  

هو من أحـد أسـباب فشـل العمليـة     بة وغيرها من المفاهيم كما أن الخلط بين مفهوم الرقا
فتعدد أجهزة الرقابة دون تنسيق وتحديد سليم لكل منها معناه االزدواجية والخلط وضـياع   ،قابيةالر

  ).158ص  ،2007 ،المصري( الهدف بين هذا وذاك
  

هو  ،عملها التي تعيقها عن أداء الرقابيويذكر الشريف أن من أهم أسباب ومعوقات العملية 
تنظـيم فـي   واللوائح وسـوء ال  واألنظمةالوظيفية وتضارب القوانين  االختصاصاتعدم وضوح 

  ).48 ص ،2004 ،الشريف( إلى تدني رواتب رجال الرقابة ةباإلضاف ،الجهاز اإلداري والمالي
       

وهناك مشاكل عديدة تواجه هيئات الرقابة على اختالف مسـتوياتها وهـي تقـوم بمهامهـا     
وبالتالي الحد من فاعليـة   ،وتؤدي هذه المشاكل إلى الحد من ممارسة هذه الهيئات لدورها ،قابيةالر

 ص ص ،2005 ،كنعـان (يأتي أهم هذه المشـكالت والمعوقـات  ونعرض فيما  ،رقابتها وكفاءتها
137-138(: 

  

تمارسـه  حساسية الجهات التنفيذية أثناء أدائها لوظائفها األساسية تجاه الدور الرقابي الذي  -
أو  ،التقيد بـالقوانين واألنظمـة الماليـة    مهيئات الرقابة المختلفة؛ مما يضطرها أحياناً لعد

األمر الذي يتعـارض مـع فلسـفة     ،فرض قيود على المعلومات والبيانات الخاصة بعملها
  .الرقابة التي تقوم على التدقيق والمتابعة والمساءلة

الرقابة بمعزل عن التـأثيرات الناشـئة عـن     إن طبيعة الدور الرقابي تقتضي أن تمارس -
لذلك يجب  .  التبعية اإلدارية أو السياسية التي من شأنها أن تأثر سلبيا على األداء الرقابي
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وهـذا   ،أن تكون الرقابة هيئة مستقلة لتتمكن من الوصول إلى النتائج الرقابيـة المطلوبـة  
 .يتطلب التأكيد على استقاللية هيئات الرقابة

الثقة بين هيئات الرقابة المالية والجهات الخاضعة لرقابتها وعدم تنميـة العالقـات    مانعدا -
 .رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية الجيدة يؤدي إلى عدم وجود

عدم وجود آلية فعالة للحد من ظاهرة التقصير أو التهاون مـن قبـل األجهـزة اإلداريـة      -
 .بالمراقبة والمتابعةالمشمولة 

لوحـدات  وظيفي فني معد إعداداً مهنيا جيداً ومدرباً تدريباً ممتازاً فـي ا  جهاز عدم وجود -
لتعرف على أصول العمـل الرقـابي   ا والذي بدوره يمنع من  ؛اإلدارية الخاضعة للرقابة

 .   قانونياً أوسواء كان مالياً أو محاسبياً 
  

  

تواجـه عقبـات   عليها   المستودعات دائرة من دوائر المنشأة فإن عملية الرقابة وباعتبار أن
  األتـي ها بدورها المطلوب ويمكن إجمال هذه المشـكالت علـى النحـو    ومشكالت تحول من قيام

  :)192ص ، 1993، الحقيل(
ـ  ،ة في مجال المستودعاتنقص القوى العاملة المدرب - ة اليـد العاملـة والكـوادر    وعدم كفاي

ـ  ،للمستودعاتالمخصصة   وإجـراءات ق وقواعـد  وبالتالي يصعب الرقابة على مدى تطبي
  .المستودعات

 .لمؤسسات بإحداث إدارات وأقسام أو وحدات لمراقبة المخزوناعدم قيام بعض  -

 .وتداخل الصالحيات فيما يتعلق بإدارة شئون المستودعات ،تعدد التقسيمات اإلدارية -

مما يترتب عليه سوء في تنظـيم   ،ألغراض التخزين معدة أساساً مخزنية أنظمةعدم وجود  -
 .مخزونال

 .انعدام التواصل بين اإلدارات المختلفة في المنشاة وإدارة المستودعات -

ممـا يبعـث الملـل     ،عدم مالئمة المستودعات من ناحية الحجم والتنظيم ووسائل السـالمة  -
 .أو للجهات الرقابية داخل وخارج المستودعات ،للعاملين

 

 أسـس إلـى   سـتناد دون اال لوباألسإلى هذا  نشآتالم بحيث تلجأ ،الخاطئمشكلة التحفيز  -
فلن تؤدي العمليـة   ،وبالتالي إذا لم يتحقق التكامل بين نظام الحوافز والنظام الرقابي ،سليمة

 ).163ص ،2007 ،المصري(  الرقابية دورها بالمستوى المطلوب
  

أنه يمكن اعتبار الرقابة المستودعية أداة للمحافظة على رؤوس األموال  يمكن القولومما تقدم 
 ةالممثلة بالمواد والموجودات في المستودعات وهي ليست عملية اكتشاف الخطأ وتحميـل المسـؤولي  

 ،وإنما تهدف لمطابقة التنفيذ مع الخطط واكتشاف األخطاء المصاحبة للعمل اكتشافا مبكـرا  ،فحسب
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ت أو ظهـور أي اعتبـارا   عن الخطط الموضوعة مسبقاً ناتجاً وتجنب المضاعفات سواء أكان الخطأ
  .أخرى لم تكن بالحسبان

    

  :أهداف وأهمية الرقابة المستودعية -5
 ،بالمتابعة المستمرة لنشاط التخـزين  أساساًوتهتم  ،في اإلدارة هاماً تشكل رقابة المخزون جانباً

للخطـط الموضـوعة بكفـاءة     للتأكد من أن الكمية والنوعية والزمان والمكان والتكاليف تتم طبقـاً 
 ،التخاذ اإلجراءات الضرورية فـي حينهـا   ف على انحرافات التنفيذ وأسبابها تمهيداًوالتعر ،وفعالية

علـى هيئـة    ثارهـا آإلى نتائج تـنعكس   بهذا الجانب سيؤدي حتماً االهتمامومن دون شك فإن عدم 
   .أخرىوعلى المنظمة من جهة  ،التخزين من جهة

  

ب التي تستطيع استخدامها فـي إدارة  الوسائل واألسالي إيجادلذلك البد للمنظمة أن تعمل على 
المخازن التي تساهم في توفير الكميات المناسبة والتي تتالءم ونشاط األعمال في المنظمة وبما يحقق 

  ).219 ص ،2009،النداوي (عائد من المال المستثمر أفضلللمنظمة 
  

  

 ص ،2008 ،فالته( :المنطلق فإن رقابة المخزون تسعى لتحقيق جملة من األهداف أهمها ومن هذا
  )108-107 ص

وذلك بمقارنـة المـواد تحـت     ،متابعة أوامر التوريد لضمان التموين في المواعيد المحددة -
 .مما يمكن متابعة توريد باقي الكميات تحت الطلب ،التوريد بالمواد المستلمة

ل وحسب النظام السائد والمعمـو  ،التأكد من أن األصناف يتم تخزينها في المكان المخصص -
 .لحفظه متاحةكما أن كل ظروف خزن الصنف واإلمكانيات  ،به

متابعة عمليات صرف الصنف للتأكد من أن الكميات الواردة في وصل الطلب  تتضمن أيضاً -
وأن الصـرف يـتم لألصـناف التـي تنتهـي       ،مطابقة للكميات الواردة في وصل الخروج

 واألرصـدة ابعة الكميـات المرتجعـة   للتلف والتقادم ومت صالحيتها في تواريخ قريبة تفادياً
 .المتبقية

وتحديد قليلة الدوران للتخلص من  ،تقوم الرقابة بمتابعة انسياب األصناف من وإلى المخازن -
 .األصناف الراكدة

من أجـل   ،تهتم رقابة المخزون بدراسة وضعية المخزون لعزل األصناف المختلفة وتصنيفها -
فـي   ،بعضها يتطلب رقابة صارمة ومتابعة مسـتمرة  ألن ،إحكام الرقابة عليها حسب الفئات

 .يحتاج إلى رقابة دورية فقط اآلخرحين أن البعض 
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عبر شـبكة االتصـال للهيئـات ذات     األصنافحصر ونقل المعلومات التي تخص مختلف  -
تخاذ كـل التـدابير الضـرورية    ال ،وإشعار باالنحرافالعالقة في شكل تقارير واقتراحات 

 .لتصحيحها في حينها

ولتفادي تضخم  ،البحث عن استخدامات جديدة لألصناف لغرض تقليص العدد اإلجمالي منها -
 .أخرى أصنافنفاذ في  أوالمخزون رغم وجود نقص 

رقابة مستويات أرصدة المخزن عن طريق الجرد أو بالرجوع على السجالت الدفترية للتأكد  -
وفي الحاالت الطارئة التي قد  ،وينلتزويد معدالت الطلب خالل مهلة إعادة التم ،من كفايتها

 .أو تأخر التوريد االستخدامتنشأ عن ارتفاع معدالت 

وتـواريخ   عند وصول المخزون لمستويات محـددة  توجيه التعليمات إلصدار أوامر التوريد -
ازدياد الطلب على مـادة  و ،صولها مع الوقت المقدر حسب الخطةمعينة لكي يتفق مواعيد و

االت طارئة تستوجب مواد وأجهزة ومعدات فورية وبكميات كافية لسد أو حدوث ح ،ما فجأة
 ).182 ص ،2002 ،العالقالصيرفي و( لها مسبقاً لم يكن مخططاً ،الحاجة

وفي هذه الحالـة   ،إن وجود نظام رقابة جيد يقلل من إمكانية حدوث عجز في عملية اإلنتاج -
           (Greene, 1974, P208).نظام رقابة المخزون هو جوهر نظام محاسبي فعال يعد

 ،الرقابة على المخزون هو أمر ضروري لتسجيل ومراقبة معدالت الطلب بالنسـبة للمنشـأة   -
من إدارة المخزون وهذا النوع من الرقابة يعتبر جزء Zipkin, 2000, P14).( 

  

  :مسئولية الرقابة المستودعية -6
لحجمهـا ورأس مالهـا    ووفقاً ،أخرىإلى  منشأةالرقابة على المخزون تختلف من  ةوليإن مسئ

ما يتضمن هيكلها التنظيمي قسـم خـاص    غالباً ،ففي الشركات الكبرى  .وعدد عمالها وما إلى ذالك
أو القيام بوظيفة الرقابة على المخزون من عمليـات   اإلشراف ةليمسئوللرقابة على المخزون يتولى 

 ب من المواد المخزونة بشكل يضـمن اسـتمرار  استالم للمواد وصرف لها وتوفير المستوى المطلو
الحجم فقـد تتبـع    ةأما في المؤسسات صغير  .وبأقل تكلفة بأوقاتهاوتوفير المواد  ،العملية اإلنتاجية

وسواء تبعت الرقابـة علـى    .تالمشتريامسؤولية الرقابة على المخزون إما إلى قسم اإلنتاج أو قسم 
فإن الهدف من وجود قسم خاص للرقابة على المخـزن   ،ترياتالمخزون إما قسم اإلنتاج أو قسم المش

 ص ،2010 ،زويلـف والعالونـة  ( هو القيام بجميع األمور المتعلقة بعملية الرقابة على المخـزون 
253-254.(  
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اآلتيـة  وبشكل عام يمكن تتبع عملية الرقابة على المخزون إلى واحد على األقل أو أكثر من الجهات 
  ):227-226 ص ص ،2010،وآخرونالعدوان (

  

 :المخازن ةدائر -أ

كانت تتم عملية الرقابة من قبل المخـازن   ،وخاصة في العهد السابق ،في كثير من المنشآت
إال أن هذه التبعية أصـبحت غيـر    ،وتختص بجميع إجراءات الرقابة على المخزون ،نفسها

لتخـزين ومناولـة   عـن ا  المسئولةالمخازن هي  أنإذ  ،المنشآتمرغوب فيها في كثير من 
  .واالستالم والصرف وبالتالي أصبح من غير المحبذ أن يقوموا بالرقابة على أنفسهم ،المواد

 : إدارة الشراء والتخزين -ب

أوكلت اإلدارة العليا مسؤولية الرقابة علـى   ،ت وازدياد أهمية هذا النشاطلتطور المنشآ نظراً
فراد من داخل الـدائرة إذا زاولـت هـذه    عن طريق أ المخزون إلى دائرة الشراء والتخزين

  .الصالحيات وحتى عهد قريب

 :قسم الرقابة على المخزون -ج  

كـإدارة   ،الحديثـة  تللمنشـآ في الوقت الحاضر ظهرت إدارة المواد على الهيكل التنظيمي 
ويتبع لهذه اإلدارة قسم خاص للرقابة علـى   ،وليات الشراء والتخزين معاًمسئ زاولتمستقلة 
مـن   ،والقيام بواجبات الرقابة على المخـزون  والمتابعةون يتولى مسؤولية اإلشراف المخز

من  ،وتوفير المستوى المطلوب من المواد المخزونة ،متابعة عمليات استالم المواد وصرفها
  ،وتحديد نقطة إعادة الطلب ،أجل توفير الحد األدنى واألعلى المطلوب من المواد المخزونة

ر العمليـة  بشكل يضمن اسـتمرا  ،فيض تكاليف التخزين إلى أدنى حد ممكنوبالتالي يتم تخ
  . وتوفير المواد بالوقت المحدد وبأقل تكلفة ،اإلنتاجية

 :لجنة مشتركة للرقابة على المخزون -د

ففي حاالت أخرى تقوم اإلدارة العليا بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف اإلدارات مـن ذوي  
ة بأمور وإجراءات الخزن واإللمام الكامـل بجميـع األمـور    الكفاءة واالختصاص والمعرف

ولياتها الرقابية لتحقيق نوع مـن الرقابـة   لقيام بمسئل ،المتعلقة بعملية الرقابة على المخزون
 .الفعالة على عناصر المخزون
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  :وظائف ومهام الرقابة المستودعية -7
لو تمت  ألنها ،ن أهم أنواع الرقابةإن الرقابة التي تمارسها إدارة المستودعات والمخازن هي م

بطريقة سليمة لتحقق المفهوم الحديث للرقابة الذي يطبق في العديد من المستودعات وهـو محاولـة   
أهم المهام والوظائف  من لك فإنوعلى ذ ،اكتشاف االنحرافات واألخطاء وتجنب الوقوع فيها مستقبال

  :)26ص  ،1993 ،الكعيد والسلوم(الرقابية إلدارة المستودعات 
  .مراقبة عمليات التموين -
 .حفظ وترتيب األصناف بطريقة علمية -

 .مراقبة عمليات الصرف -

 .مراقبة عمليات اإلرجاع -

 .االهتمام بوسائل األمن والسالمة -

 اتمثـل قواعـد وإجـراء    ،التعرف على األنظمة واللوائح والتعاميم الخاصة بالمستودعات -
والتأكـد مـن ممارسـة     ،الجرد ولوائحال العامة المستودعات ونظام وظائف مباشرة األمو

 . األنشطة المستودعية ضمن حدودها
  

  :مجاالت الرقابة المستودعية -8
  :اآلتيةتشمل الرقابة على المخزون المجاالت 

وغيرها من المواد التي تدخل  ،الرقابة على عناصر اإلنتاج مثل المواد األولية والمواد الخام -
 ).188 ص ،2001،حمود( إنتاجهاالسلع المراد  إنتاجفي 

 .والزيوت وغيرها ،وقطع الغيار ،الرقابة على المواد المساعدة مثل الوقود -

 أجلوتشمل هذه المواد تلك المواد التي يتم شراؤها من  ،الرقابة على المواد نصف المصنعة -
 )253 ص ،2010 ،زويلف والعالونة. (إعادة تصنيعها ومن ثم بيعها

ويقصد بهذه المواد التي يتم شراؤها كاملة التصـنيع دون وجـود    ،صنعةرقابة األجهزة الم -
  .وتخزينها لحين الحاجة الستخدامها ،حاجة إلحداث أي تغيير عليها

 .)67 ص ،2009،عبيدات(
  

  :مجاالت أخرى للرقابة على المخزون منها) 223 ص ،2005 ،عدوان وآخرون(ويذكر
 .اإلنتاجفي مساعدة ال أو ،اإلنتاجلمستخدمة في الرقابة على اآلالت والمعدات الرئيسية ا -

مثـل المكتـب    ،والتشـغيلية  ،والمستلزمات غير اإلنتاجية ،الرقابة على االحتياجات اإلدارية -
 .ومستلزمات العمل الشخصية ،والقرطاسية ،وأدواته

 .المنشأة من السلع تامة الصنع إنتاجالرقابة على  -

 .األفراد وما يتعلق بها من أعمال وأداء ،المخازنالرقابة على كفاءة دائرة التخزين أو  -
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  :أشكال الرقابة على المخزون -9
  :تيأشكال هذه الرقابة على النحو اآل هنالك أشكال وطرق متعددة للرقابة على المخزون وتتحدد

 :الرقابة المالية على المخزون  - أ 

تأتي الرقابة المالية على  لذلك ،الخزين يشكل عملية استثمار لرؤوس األموال في المنظمة أنبما 
 الخزين من خالل الموازنات المختلفة ومن خـالل النسـب الماليـة المختلفـة ومـن أبرزهـا      

  :)219 ص ،2009،النداوي(

 .نسبة المخزون إلى صافي رأس المال -

 .نسبة صافي المبيعات إلى المخزون -

 .الموازنات التشغيلية -

 .الموازنات االستثمارية -
 

 :لى المخزونالرقابة الميدانية ع   -ب 

  ):42ص ،2004،زويلف( ومن أبرزها هنالك أشكال متعددة للرقابة على المخزون ميدانياً

وهي أن تقوم الدائرة المختصة بالمراجعة الدورية للمخزون لتحديـد   :طريقة الطلب الدوري -
 .ما تحتاجه المؤسسة من مواد

أو االحتياجـات   ،معينة يةبطلبوهي أن تقدر االحتياجات الخاصة : طريقة تحليل االحتياجات -
من اليد إلى  –ويطلق على هذه الطريقة . ثم يجري شراء هذه االحتياجات ،الشهرية المطلوبة

 .وهي طريقة تشير إلى الكمية دون تحديد الزمن -الفم

وفحـوى هـذه   . ويعتمد هذا النظام على عامل الكمية ولـيس الـزمن  : الثابتةنظام الطلبات  -
وتسـمى هـذه    ،االقتصادي والحجم األمثـل للطلبيـة  السلع حجمه الطريقة أن لكل نوع من 

 .الطريقة بطريقة الرقابة على الحد األقصى واألدنى
 

 :الرقابة على المخزون من خالل التقارير   - ج 

غير رسـمية تسـتعمل   وتكون صفتها إما تقارير رسمية  و مكتوبة أو شفوية صيغتهاالتقارير 
معلومات المتعلقة بالمخزون وتبـرز أهميتهـا فـي    ال إيصالمجموعة من اإلجراءات لغرض 

  .)219 ص ،2009،النداوي( المؤسسات كبيرة الحجم
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  األساس العلمي للرقابة المستودعيةجرد المستودعات ومراقبة العهدة ونظام : ثانياً
، وكيفية متابعـة العهـد وتسـجيلها   ، هسيتم إلقاء الضوء في هذا الجزء على نظام الجرد وآليات

  :وسيتم مناقشتها على النحو اآلتي، األساليب الكمية المستخدمة في الرقابة على المخزونوماهية 
  :مفهوم الجرد -1

عليها في عملية الرقابة علـى المخـزون هـو جـرد      االعتمادإن من أهم األدوات التي يتم  
 ونوعـاً  كماًالمخازن الذي يتم من خالله حصر المخزون الفعلي وتدقيق الرصيد الدفتري والتأكد منه 

وبمعنى آخر فإن عملية الجرد عبـارة    .وجوده وترصيده على  ضوء النتائج الفعلية وتوقيتاً وتواجداً
تتم بطريقة منتظمة أو بين فتـرة  عن مراجعة كميات المخزون من األصناف المختلفة والتي يجب أن 

  .،رىأخو
  

   أهداف الجرد المخزني -2
  )255 ص ،1983،العالق( :على النحو اآلتيد المخزني يمكن إيجاز أهداف عملية الجر     

  

ومقارنة األرقام التي توضح رصـيد المخـزون بـالواقع     ،التحقق من دقة سجالت المخازن -
  الفعلي الموجود في المخازن

إلى جانب اكتشاف  إنه إذ  ،أو االختالس أو التالعب ،ة للسرقةأو تدارك أي محاول ،اكتشاف -
فإن مجرد وجود نظام للجرد يجعل األفراد يترددون في  ،د المخزنيةالجرد للتالعب في الموا

 .إقدامهم على التالعب والتصرف غير المشروع

 والصـرف  االستالمفحص سالمة وصالحية أنظمة المخزون والرقابة المخزنية وإجراءات  -
 .ومن ثم معالجته ذلك لتكون أكثر فعالية ،ومعرفة نقاط الضعف فيها

دي إلى المدققين واألجهزة الرقابية بوجود نظام يكفل التحقـق مـن مطابقـة    تقديم الدليل الما -
بكشوف حركة  المثبتةمع البيانات الدفترية  ،ومهمات ومعدات ،موجودات المخازن من مواد

 ).25 ص ،2010 ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني( المواد والمخزون
 

  :إجراءات الجرد -3
فإن ما يتم عادة مـن إجـراءات    ،ها إدارة المخازن في إتمام الجردلطريقة التي تسلكمع مراعاة ا 

  :إلتمام عملية الجرد ما يلي

و سـواء كانـت السـجالت أ   . تخفي اإلدارة عادة كافة المعلومات عن القائمين بعملية الجرد -
 .وذلك لكي ال يطلع عليها القائمون بالجرد بطاقة المخزون أو أدلة المخزون؛



29 
 

عدة لجـان ويفضـل عـدم     أو ،ذين سيقومون بالجرد وتنظيمهم بلجنة واحدةال فراداألديد تح -
 .إشراك أمناء المخازن في مثل هذه اللجان

زويلف ( ك عند الجرد المستمرويستثنى ذل ،عدم السماح للمخازن مباشرة أعمالها عند الجرد -
 .)282ص ،2010 ،والعالونه

وأن يقوم أفراد الجرد بجرد المخزون حسـب   ،جردهاأن توضع إشارة على المواد التي يتم  -
 .ترتيب المواد

 أو خارجيـاً  إعادة جميع اللوازم التي خرجت من المخازن على سبيل اإلعارة سواء داخليـاً  -
 .قبل بدء الجرد

إلثبـات موافقتـه    ،كما يوقعها أمين المخزن ،يوقع أعضاء اللجنة على جميع كشوف الجرد -
محاضر الجرد  اعتمادوبمجرد  ،ستالمه للعهدة طبقا للجرد الفعليعلى صحة الجرد الفعلي وا

ويعـاد   ،المخازن بعد تعديل الرصيد أستاذيقفل حساب الصنف بدفتر  ،من اإلدارة المختصة
 ).378 ص ،2008 ،عقيلي وآخرون( فتح الحساب بإظهار الرصيد بالكمية والقيمة

أو المخـزن حتـى الخـردة أو     ،يجب أن يتضمن الجرد كل ما هو موجود داخل المستودع -
أو  ،وأن تحصر كل اللوازم والمـواد التالفـة   ،التالف وحتى اللوازم التي هي تحت الفحص

 ).212 ص ،2004 ،سمارة( القديمة أو المستعملة مع بعضها في قوائم خاصة
  

  :أنواع الجرد -4
 :الجرد الدفتري  -أ 

والقـيم   ،ن من حيث األرصدةرصدة الدفترية بين سجالت المخازوهو عبارة عن مطابقة األ
وتعتبر عملية جرد رقمـي فقـط للتعـرف علـى      ،والسجالت الموجودة لدى اإلدارة المالية

كالسـهو والخطـأ فـي     ،عمليات التسجيل في السجالت المخزنية أثناءالتي حدثت  األخطاء
حسـين  ( خزون ومطابقـة السـجالت فيمـا بينهـا    في تثبيت حركة الم واالرتباكالتسجيل 

  ).372 ص ، 2008،نوآخرو
 :الجرد الدوري  -ب 

ألجـل مطابقـة الموجـود الفعلـي      وهو الجرد الذي يحدد دوريا كل عدة شهور أو سنوياً
ـ   ،ويستمر هذا الجرد طويالً ،بالسجالت القيدية  دة لجـان لتنفيـذ مراحلـه   وقد تقوم بـه ع

  ).132 ص ،2003 ،السباتين(
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  :الجرد المستمر  - ج 

وهذا النوع من الجرد ال يتطلب . طبقا لبرنامج محددوهو حصر األصناف على مدار السنة 
 ،كاسـر وآخـرون  ( العمل حيث يتم تحديد فترة الجرد في أوقات ركـود المخـزون   إيقاف

   ).361 ص ،2002

 :الجرد المفاجئ   -د 
وهو حصر نوع أو أنواع محددة من المخزون بأوقات غير معلنة يقوم بها مدير المـواد أو  

  .)361 ص ،2002 ،كاسر وآخرون( كشف تالعب ما أو سرقةالعليا ل اإلدارةأحد رجال 

 :الجزئي/الجرد الفعلي الكامل   -ه 

 من المخزن أو جزء يشمل صنف واحداًأو  ،وهو إما أن يتم الجرد على جميع مواد المخزن
  ).372 ص ،2008،حسين وآخرون(

 :الجرد العشوائي   -و 

 ،وأوقات غير محددة ،تظمةوهو عبارة عن عملية القيام بحصر المخزون في فترات غير من
 ،المسئولين خـالل جـوالتهم الرقابيـة   وعادة ما يتم هذا الجرد بواسطة كبار الموظفين أو 

 ،2002 ،العـالق ي والصيرف( ويمكن أن يجري هذا الجرد مع أي من برامج الجرد األخرى
  ).201 ص

  

في أثنـاء   ألصناف التي تستخدمأو بطاقة الجرد لصنف من ا ،الستمارة نموذجاً األتيويوضح الشكل 
  :عملية الجرد

  بطاقة جرد): 2(شكل رقم 
  

  ............الرقم المخزني                              ...........                 اسم المادة
  مصروف  وارد  الرصيد  متسلسل  مصروف  وارد  الرصيد  متسلسل

              

  
  
  
  
  
  

  

دورة المستندات فـي الشـركات الكبـرى بـين الشـراء      : علم المخازن ،بكر محمود ،السباتين ( :المصدر
  .)135ص ،2003 ،دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان ،والتخزين
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  :مشكالت الجرد -5
ودقـة   ،على مصـداقية  تواجه بعض المنشآت مشكالت عند القيام بعملية الجرد مما يؤثر سلباً

  ):43 ص ،2010 ،سسة العامة للتعليم والتدريب المهنيالمؤ( ومن هذه المشكالت ،نتائج هذه العملية

  .نقص الكفاءات والخبرات الالزمة للقيام بعملية الجرد -

 .اختالف مسميات األصناف للصنف الواحد -

 .عدم الدقة في تصنيف وترميز المواد داخل المستودع -

 .عدم توفر الرغبة لدى أعضاء لجنة الجرد للقيام بهذه المهمة -

 .من مكان إلى آخر أثناء عملية الجردانتقال األصناف  -

 .وتعدد أماكن التخزين للصنف الواحد ،سوء تنظيم بعض المستودعات -
  

  :مراقبة العهد -6
بحيـث يـتم    ،تعرف العهدة بأنها كل صنف مستديم يصرف لتحقيق أو تأدية خدمه أو تسهيلها

المؤسسة العامة ( فت من أجلهتلك العهد أو بقاياها إلى المستودع بعد انتهاء الغرض الذي صر إرجاع
، وسيتم التعرف من خالل هذا الجزء على أنـواع العهـد  ، )2ص  ،2010 ،للتعليم والتدريب المهني

  :بطاقة العهدة على النحو اآلتيدفتر و وكيفية تسجيلها في 
  

  :أنواع العهد -1
  ):72 ص ،1987 ،سالم( تنقسم العهد إلى نوعين      
 :و المواقععهدة اإلدارات واألقسام أ -

 توهي األصناف التي تركب في اإلدارات واألقسام أو المواقـع مثـل المكيفـات وطفايـا     
وفي هذا النوع . أو األصناف التي تستخدم كاألثاث أو اآلالت المكتبية أو ما يماثلها ،الحريق

من العهد يقوم مدير اإلدارة أو القسم بمهمة اإلشراف والمتابعة واإلبـالغ عـن وقـوع أي    
 .دث تلف أو فقد بشأن األصناف المسلمةحا

 :العهد الشخصية -

 أوحقيبة يد  أو ،لطبيعة عمله مثل سيارة خاصة وهي األصناف التي تسلم لموظف بذاته وفقاً
  .جهاز حاسوب محمول أو ما يشابهه
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  ):الليدجر( دفتر العهدة -2
ويستعمل في معظم  ،اتالدفتر هو الدفتر الرئيسي للمواد المصروفة على األقسام والوحد اوهذ

المستودعات حيث يحتوي على صفحات متسلسلة ومرقمة وهو دفتر قـانوني مـا دام يخلـو مـن     
هـا وصـرفها للوحـدات    م في هذا الدفتر رصد المـواد وحركت ويت ،التحريف أو الغش أو التالعب

وحدة أو القسـم  ويمتاز هذا الدفتر بأنه يعتبر مرجع أساسي لمواد العهدة المرصودة على ال ،المتسلمة
 ،2002 ،محـيالن ( لعمليات الجرد أساسيباإلضافة إلى أنه مرجع  ،وأداة رقابة فعالة على المخزون

  ).157-156ص  ص
  

  :التسجيل في بطاقة العهدة -3
 ،تسجيل األصناف في بطاقة تسمى بطاقـة العهـدة   ،من اختصاصات جهاز مراقبة المخزون

ويتم التسجيل في هـذه البطاقـة فـي     .دات المؤيدة لكل حالةة من واقع المستنلضبط العهد في المنشأ
  :)33ص  ،1993 ،الكعيد والسلوم( اآلتيةالحاالت 

  :حالة الصرف  - أ 
المختلفة بموجب طلب صرف  واألقسامنه يتم صرف المواد واألصناف إلى اإلدارات أبما 
التي صـرف  فإذا كان الصنف مستديما فالبد أن يسجل في بطاقة عهدة على األقسام  ،مواد

صرف الصنف إلى الجهة الطالبة يتم إرسـال صـورة عـن     أثناءوفي  ،لها هذا الصنف
ليقوم بدورة بتسجيل الصنف فـي بطاقـة    ،الطلب إلى مراقب العهد في إدارة المستودعات

  .عنها المسئولويسجل  ،العهدة

  :حالة اإلرجاع   -ب 
غ مراقب العهـد وإمـداده   يتم إبال ،بعد معاينة وفحص األصناف المرجعة من قبل األقسام

  .ويثبت هذه الحالة في بطاقة العهدة ،رجاع حتى يسقط العهدة عن صاحبهابمستندات اإل

  :حالة النقل   - ج 

  :اآلتيةلإلجراءات  عند نقل العهدة من إدارة إلى أخرى يتم التسجيل وفقاً
 .تشكيل لجنة لمعاينة العهدة -

 .يقوم المستلم والمسلم بمعاينتها -

 .هدة ويتم التوقيع عليه من األطراف المعنيةيعد محضر نقل ع -

 .يقوم مراقب العهد بإسقاط العهدة عن المسلم ويسجلها على المستلم  -

  :يوضح نموذجا لبطاقة عهدة اآلتيوالشكل 
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  بطـــاقة عهدة: )3( شكل رقم
  :..........القسم / الموظف                                                    :.............الجهة

  
  

  الرقم
  رقم 
  الصنف

  رصيد  ددــــالع
  العهدة

  حالة الصنف  المستند
  مالحظات

  مستعمل  جديد  التاريخ  الرقم  مناقلة  إرجاع  صرف

      
  
  

  
  

        

  
  
  

  

  

  

  )1993،ديوان المراقبة العامة( :المصدر
  

  :فيبينه الشكل التالي العهدةأما محضر نقل 
  
  

  لعهدةامحضر نقل  :)4(رقم  شكل
  م20:..../...../...التاريخ            :........اسم المنشأة

  .محضر نقل عهدة
  ....................من الموظف أدناهم تم نقل األصناف المسجلة 20..../...../...بتاريخ 

  .بعد أن تم معاينة تلك األصناف من قبل المستلم... ........................ إلى الموظف
  

  الكمية  رقم الصنف  فاسم الصن  مسلسل
1        
2        
3        

  

  صاحب الصالحية                 المستلم                             المسلم                                 
  ............االسم والتوقيع       ............ االسم والتوقيع         ........... والتوقيع االسم    

  
  )3 ص، 2010 ،لمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهنيا( :المصدر
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األساليب الكميـة المسـتخدمة فـي الرقابـة علـى      ( األساس العلمي للرقابة المستودعية :الثاًث
  :)المخزون

  

ومنها تعددت األسـاليب   ،لقد ظهر المدخل الكمي الحديث في مجاالت اإلدارة في كافة فروعها
 ،والتي تهدف بمجملها إلى ضبط العمليـات التخزينيـة   ،على المخزون الكمية المستخدمة في الرقابة

وتخفـيض قيمـة االسـتثمار فـي      ،بالمخزون االحتفاظوتخفيض تكاليف  ،وتنظيم حركة المخزون
  ).228ص،2005،العدوان(المخزون إلى أدنى حد ممكن 

  

  :)Silver, 1976, P367 ( مكن تصنيفها إلى فئتينباب الزيادة في تكاليف المخزون يإن أسو

عنهـا شـراء    التي ينشأ ،األسباب المتعلقة باألخطاء المصاحبة لفكرة التجديد في السلع والمواد -
 .مواد إضافية بشكل كبير مما يزيد من حجم المخزون

  .أو المبالغة فيه ،األسباب المرتبطة بسوء تقدير معدالت الطلب -
  

  :وناألساليب والطرق الكمية في الرقابة على المخز
  :الكمية في الرقابة على المخزون بشكل مختصر على النحو األتيوالطرق  األساليبسيتم مناقشة 

  

 :طريقة التصنيف الثالثي -1
 ،تتلخص هذه الطريقة في تقسيم األصناف المخزونة إلى ثالث مجموعات بحسب قيمة الصنف

مـا   وتتناسب مـع   ،رىتلف من مجموعة ألخوتوضع سياسات للتخزين والرقابة على المخزون تخ
أساس ظـاهرة شـائعة فـي األصـناف      وتقوم هذه الطريقة على ،اهتمامتستحقه كل مجموعة من 

 ،األصـناف نجد أن أصناف عددها قليل بالنسبة لمجموع عدد قد الموجودة بالمخازن بوجه عام حيث 
 ص ،2006 ،ونالسـيد وآخـر  ( ولكن قيمتها اإلجمالية مرتفعة بالنسبة للقيمة اإلجماليـة للمخـزون  

218.(  
  

   :طريقة األوعية -2
ويقوم مبدأ عملهـا علـى    ،لمستخدمة في الرقابة على المخزونوهي تعتبر من أقدم الطرق ا

متساويين في السلعة ويتم تعبئتها فـي   وعاءينيتم توزيعه على  بحيثتقسيم المخزون إلى قسمين 
 ونفاذ وجوده ،الوعاءينتخدام الموجود في أحد يتم اس اإلنتاجوعند البدء في ، اإلنتاجيةبداية العملية 

قبل استخدام موجـود   الوعاءينبحيث يتم إصدار أمر شراء بمقدار سعة  ،يعتبر نقطة إعادة الطلب
لذلك يجب أن تكون الكمية الموجودة في هذا الوعاء كافيـة لسـد حاجـة العمليـة      ،الوعاء الثاني

  . ية الجديدةلتنفيذ الطلب ةالالزمخالل الفترة  اإلنتاجية
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وعليه فإن الكمية التي توجد في الصندوق األول تمثل الفرق بين الحد األقصـى للمخـزون وحـد    
وعند نفاد الكمية الموجودة في الوعـاء   ،بية الجديدة يبدأ االستخدام منهاوعند وصول الطل ،الطلب

لحـين   الوعاء الثاني وهنا يتم استخدام مكونات، لى الوصول إلى نقطة إعادة الطلبفإن هذا يشير إ
  .)254 ص ،2010،زويلف والعالونة(وصول كمية الطلبية الجديدة 

  

  :طريقة الحجم األمثل للطلبية -3
وهذه الطريقة من شأنها تمكين إدارة التخزين في تقليص تكاليف االحتفاظ بالخزين إلى الحـد  

ن مع تحقيق السبل المثلى بحيث تصبح تلك التكاليف أقل ما يمك  ،)666 ص ،1992 ،ديسلر( األدنى
افتـراض أن معـدالت   األمثل في الطلبية مع  االقتصاديفي الخزين السلعي بحيث يؤدي إلى الحجم 

رات المتعلقة بوحـدة معينـة مـن    وأن القرا ،الوحدات يتم شراؤها على شكل وحداتو ،ثابتةالطلب 
 خزون وتكاليف الحصول عليـه تكاليف االحتفاظ بالم مراعاةمع  ،ع مستقلة عن الوحدات األخرىالسل

  ).192 ص ،2001 ،حمود(
  

  ): (Economic Order Quantityكمية الطلب االقتصادية -4
 اعترافـا بأهميتـه   (Classic analysis)ويطلق عليه أحيانا نمـوذج التحليـل الكالسـيكي    

لى أدنـى  زين والطلب إوتمثل الكمية التي تصل إليها التكلفة الكلية للتخ ،)37ص ،2010 ،مصطفى(
ن وتكـاليف  أي أن الذي يحدد هذه الكمية نوعين من التكاليف هما تكـاليف التخـزي   ،ى ممكنمستو

  .  الطلب المتعارضان معاً
  

ب وفورات إصـدار  حيث إذا زادت الكمية المطلوبة من الصنف انخفضت تكاليف الطلب بسب
س الوقت ترتفع تكـاليف  ففي نو. ووفورات النقل ووفورات الشراء بكميات كبيرة األوامر مرة واحدة

  ).351 ص ،2005،المرسيإدريس و( االحتفاظ بالمخزون وتكاليف نفاد المخزون والعكس صحيح
  

وعلى ذلك فإنه عند وضع نظام للرقابة الكمية على المخزون يجب مالحظة بعـض العوامـل   
  )8-7ص  ص ،1987 ،سالم:(التي يجب أن يأخذها هذا النظام في الحسبان مثل

  .االستهالك من الصنف ومدى استقراره أو تذبذبهمعدل  -

 .مدى أهمية الصنف لحسن سير العمل بالمنشأة -

 .قيمة الصنف مقارنة باالعتبارات المالية بالمنشأة -

 .كان يتم استيراده إذاخاصة  ،طبيعة التوريد للصنف -

 أو هو من األصناف التـي تـرتبط بمواسـم    ،طبيعة الصنف من حيث توافره في كل وقت -
 .نةمعي



36 
 

 .وسائل النقل المتاحة للمنشأة أو الموردين -

 .البشرية العاملة في مجال الشراء والتخزين من ناحية الكم والكيف اإلمكانات -
 

  :)المناسيب المخزنية( مستويات التخزين -5
إن عملية تحديد مستويات المخزون عملية مرتبطة بسياسة تخطيط االحتياجـات مـن المـواد    

بمـا يضـمن    ،ر عمل المنشأة والتي يجب توفيرها وفق جداول زمنية محددةالالزمة لسي واألصناف
وإن  ،ةللمنشـأ وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث ال تسير مع الصالح العام  ،ةالمنشأعدم توقف عمل 

العـدوان  (تحديد المستويات الصحيحة من المخزون تشترك فيه كل مـن إدارة الشـراء والتخـزين    
  ).182ص  ،2005 ،وآخرون

  

  :مستويات التخزين
  :اآلتيةوتشمل عملية تحديد مستويات التخزين المستويات 

  

 :نقطة عادة الطلب   - أ 

يـتم   األصنافوهي عبارة عن النقطة التي إذا وصل مستوى المخزون عندها ألي صنف من 
وبالتالي يجب أن يكون هذا المستوى عبارة عن الكمية مـن   ،إجراء عملية طلب لهذا الصنف

توريد هي الفترة التي تنقضي بين وفترة ال ،تي تكفي لالستخدام خالل فترة التوريدالمخزون ال
  :اآلتيةويمكن حساب نقطة إعادة الطلب وفقا للمعادلة  ،واستالم الطلبية األمر إصدار

  )272ص  ،2006 ،وآخرونالسيد (معدل االستخدام  ×فترة التوريد = مستوى إعادة الطلب
  

 ):زون األمانمخ( الحد األدنى للمخزون  - ب 

 ،األصـناف ويتمثل في ذلك المستوى الذي ال يجب أن يقل عنه المخزون من أي صنف من 
والوصول إلى هذا الحد يتطلب ضـرورة القيـام    ،حد الخطر أو األمانولذلك يطلق عليه حد 

ويعتبر  ،الصنف لتجديد المخزون من هذا اإلضافيةبإجراءات سريعة للحصول على الكميات 
إدريـس  (أكثر الطرق شيوعا المستخدمة في الوقاية من حاالت عـدم اليقـين   اناألممخزون 
   ).350ص ،2005 ،يوالمرس

  

ال بد من معرفة بعض األمور منها  ،نفاذ المخزون وتحديد مخزون األمان حاالتولغرض معرفة 
  ):146ص  ،2006 ،العلي(

  .نقطة إعادة الطلب -
لبية الشراء ولحين وصول الكمية المطلوبة صدار طالتوريد وهي الزمن المتراكم منذ إمدة  -

 .إلى المستودعات
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ت لتلبيـة  فـي المسـتودعا   األصنافنفاذ المخزون ويعني عدم كفاية الكمية المخزونة من  -
 .الطلب خالل مدة التوريد

المخزون االحتياطي وهو ذلك المخزون الذي يهـدف لتالفـي الحـاالت الممكنـة لنفـاذ       -
 .المخزون

  :اآلتيةللمعادلة  ألدنى من المخزون وفقاًويمكن حساب الحد ا
التي يكون فيها من  األيامعدد  ×مقدار االستخدام اليومي للصنف = الحد األدنى للمخزون 

  ).48ص  ،2004 ،زويلف( المرغوب االحتفاظ بالمخزون
  

 :الحد األعلى للمخزون  - ج 

العلـم أن   مـع  ،أو صنف مـا  ةن مادد األقصى المسموح لالحتفاظ بمخزوويقصد به الح
 ،يجب معالجته بتغيير كميات الشراء المطلوبـة  إذ ،المنشأةارتفاع هذا الحد ليس في صالح 

قـد تتعـرض هـذه     إذ األصنافمن  األقصىسلبية إذا تجاوز المخزون الحد  أثاروهناك 
للتلف والفساد والتقادم وزيادة تكاليف التخزين وتقليل نسبة السيولة وتجميد جزء  األصناف

األعلى لصنف معين من خالل إضافة الكمية التي يتم الحد ويتم حساب  ،ي المخزونمنها ف
  ).185ص ،2005 ،وآخرونالعدوان (مخزون لل األدنىطلبها من الصنف إلى الحد 
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  .المعلومات انظام الرقابة المستودعية وتكنولوجي: رابعاً
  

  :مقدمة
وظيفـة   أداءوفي فعالية  ،بصفة عامة ريةاإلداواضح في كفاءة العملية الثر األللتكنولوجيا  إن

 ).2000 ،189 ،عواد( بصفة خاصة األساسية اإلدارةالرقابة بوصفها وظيفة من وظائف 
  

مثل أي نظام آخر على الحاسبة اإللكترونية يعتمد باألساس على  الرقابة المستودعية إن نظامو
المطلوبة ولتحقيق هدفه في اختـزال   ولكي نصل إلى النتائج ،دقة المعلومات التي يوفرها مستخدموه

تباع الدقـة فـي   يجب على مستخدمي هذا النظام ا ،العمل اليدوي الروتيني وسرعة استخراج النتائج
واسـتعمال   ،بالتعليمات الخاصة به والمواعيد المحددة وعدم االجتهاد فـي التفسـير   مالعمل وااللتزا

  ).406 ص ،2008 ،خرونحسين وآ( التقارير التي يوفرها النظام بشكل صحيح
  

ويمكن القول أن نظم معلومات المخازن والمخزون عبارة عن هيكل متفاعل ومسـتمر يهـتم   
ويضم مجموعة من األشخاص واآلالت واإلجراءات ويصمم من أجل تسـهيل   ،بالحاضر والمستقبل

بيئية الخارجيـة  عملية تدفق المعلومات التي يتم تجميعها من المصادر الداخلية بالمنظمة والمصادر ال
  .ازن بالمنظمةالستخدامها كأساس التخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخ

المعلومات في الرقابة المستودعية مـن خـالل    اسيتم التركيز على دور تكنولوجي  وفي هذا الجزء 
  :اآلتية جوانبتناول ال

  

  ):133 ص ،2006،العالق وآخرون( أهداف نظام معلومات المخزون -1
  .ة المنصرف والوارد وتوضيح الرصيد لكل صنف من المخزونمتابع -
  تحديد الكميات المطلوب شرائها من كل صنف في الوقت المناسب للمساعدة فـي إعـداد    -

 .طلبات المشتريات

والقيمة في فترات دوريـة  ، متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة من حيث الكميات -
 .هامتابعة معدل استهالكو، محددة

 .حساب الكميات الموجودة في الرصيد الحالي من حيث العدد والقيمة للجرد الدوري -
  

العـالق  (لى نظام المعلومات الخاص بالمخازن والمخزون بالمنظمة إلى ما يلي وتبدو أهمية الحاجة إ
  ):123 ص ،2006 ،وآخرون

  .اتساع نطاق نشاط المنظمة -
 .التزايد المستمر للمعلومات -
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 ،وتزايـد اسـتخدام األدوات واألسـاليب الرياضـية     ،لمخـازن والمخـزون  تزايد االهتمام با -
 .واإلحصائية في مجال المخازن

النظام الجيد للمعلومات الخاصة بالمخازن والمخزون يمكن أن يمد اإلدارة العليـا بالمعلومـات    -
التي تحتاجها فيما يتعلق بأرصدة المخزون بمختلف أنواعها مما يساعد فـي اتخـاذ قـرارات    

  .يدةرش
  .يوضح نظام معلومات المخزون اآللي اآلتيوالشكل    

 نظام معلومات المخزون اآللي :)5(رقم  شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 دأن إدارة المستودعات يكون لديها نظام محوسب مكون من ملف برنامج إعـدا ، ويتضح من الشكل أعاله
والبرنامج اآلخر خاص بحساب حدود ومسـتويات  ، يسي بملف الموردونطلبيات الشراء مرتبط بشكل رئ

الذي يتعرض للتحديث اليومي من خالل ، وكال من هذه البرامج تكون الملف الرئيسي للمخزون، المخزون
  .وعلى هذا النحو بصورة مستمرة، أو صرف مواد ، استالم مواد وإضافتها للرصيد

  

ـ ، بشـير عبـاس  ، العـالق : (المصدر  دار : عمـان ، إدارة المخـازن ، محمـد عبـد الفتـاح   ، يرفيوالص
  )130ص،2006،المناهج

إذن اإلضافة 
 اليومي

إذن الصرف 
 اليومي

الملف القديم 
 للمخزون

 برنامج تحديث بيانات المخزون

الملف 
الرئيسي بعد 
حساب حدود 

 المخزون

الملف الجديد 
 للمخزون

ملف 
 الموردون

برنامج حساب 
حدود المخزون 

 فترة زمنية

 برنامج إعداد
 الشراء
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 :في المستودعات اآلليدور الحاسب  -2

  ):196 ص ،1998 ،البطل( أهم المهام التي يقوم بها الحاسب اآللي في المخازن إن من 
  

  .إضافة صنف جديد -
 .إضافة مورد جديد إلى قائمة الموردين -

 .دينحذف مورد من قائمة المور -

 .حذف صنف جديد -

 .وارد صنف و صادر صنف -

 .عرض معلومات -

 .تعديل معلومات -

 .عمل جرد -

 .أوامر توريد إصدار -
 

وتعتبر المستودعات أحد الحقول التي تم استخدام الحاسب فيها بصورة واسعة خالل العقـدين  
حليـل  إذ يستخدم الحاسب في هذه المسـتودعات فـي ت   ،ةوخاصة في المستودعات العام ،األخيرين

من مختلف المستودعات الفردية وكـذلك الحمـوالت    الواردةالكلف التي تعتمد على بيانات اإلدخال 
وإصدار األوامـر والطلبيـات وعمليـات     ،وحركة وسائط النقل والتخزين والسيطرة على المخزون

لفة مـن  وبواسطة الحاسب يتم عمل شبكات الربط ما بين المواقع المخت ،التدقيق وغيرها من األعمال
 ص ،2006 ،العلـي ( جهة وبينها وبين الموزعين والوكالء والموزعين والزبائن من جهـة أخـرى  

44 .(  
  

 أسـباب في الرقابة على المخزون ويرجع ذلك لعـدة   التالي أصبح استخدام الكمبيوتر شائعاًوب
  :)250 ص ،1998 ،البطل( أهمها

 ء كان األمر بالنسبة لمنشأة تجاريـة  فسوا. تنوع وتعدد األصناف التي يتعامل فيها المشروع  -
  .ليها وضبطها يدوياًابة عصناعية فهي تتعامل في عدد من األصناف يصعب الرق أو

المعلومـات الموضـوع يجـب أن     وهذا يعني أن نظام ،بيانات سريعة ودقيقة إلىالحاجة   -
وافر بيانات سريعة عن موقف المخزون حتى يتسـنى اتخـاذ قـرارات لتصـحيح     يضمن ت

 .قل حد ممكنر تلك المواقف غير المرغوبة على أوبالتالي يقل تأثي ،موقف غير المرغوبال

 .المؤسسات المختلفةوجود عالقة بين األصناف التي تتعامل فيها   -

مصـنع للعديـد مـن     لوجود أكثر من. ي يغطيها المشروعكبر شبكة األعمال والتوزيع الت  -
 .ن مخزن للمادة الخاموأكثر م ،وأكثر من مركز للجملة ،المشروعات
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  :دوي في مجال المستودعات والمخازنمشاكل استخدام النظام الي -3
 منشأة إلى التفكيـر فـي الحصـول علـى    تضح أن هناك عدة أسباب أو مشاكل قد تضطر الا

 ،ي باستخدام الحاسبات االلكترونيةوالتحول من النظام اليدوي إلى النظام اآلل ةالحاسبات االلكتروني
  ):173- 172 ص ص ،2000،عبد الباقي وحنفي( لة هذه المشاكلومن أمث

عدم قدرة النظام اليدوي الحالي على تزويد اإلدارة بالمعلومات واإلحصـائيات والتقـارير    -
  .التي تساعد في اتخاذ قرارات الشراء والتخزين والبيع

مسـتودعات  عدم الدقة وكثرة األخطاء في البيانات والمعلومات التي يعـدها العـاملون بال   -
 .يدوياً

ارض ومستودعات المنشـآت أو  عدم القدرة على تنسيق عمليات التحويل لألصناف بين مع -
 .الفروع

ومراقبة األصناف المخزونة بمـا   ،العلمية في التخطيط األساليبعدم القدرة على استخدام  -
وبـين المخـزون الفعلـي لهـذه      ،يحقق التوازن بين الكميات المطلوبة من المستودعات

 .ألصنافا

وعدم القدرة  ،المخزونة في الوقت المناسب لألصنافصعوبة إجراء عمليات الجرد الفعلي  -
 .على ضبط عهدة العاملين بالمخازن والمستودعات

تلف وتقادم الكثير مـن األصـناف    إلىتركيز وتكدس المخزون ببعض الفروع مما يؤدي  -
 .وحدوث خسارة كبيرة للمنشأة

  

م المميزات المتعلقة باستخدام الحاسـب اآللـي فـي الرقابـة علـى      وعلى نقيض ذلك فإن من أه
 ): 68ص  ،1993 ،الكعيد والسلوم(المخزون 

  .دقة المعلومات والبيانات عن المواد -

 .سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد -

تي يتم حفظها في واالستغناء عن العديد من األوراق ال ،التقليل من األعمال المكتبية اليدوية -
 .اليدوي األسلوبحالة 

تزويد اإلدارات المختلفة ذات العالقة بمعلومات دقيقة عن الموردين الذين سـبق التعامـل    -
 .وأرصدة المخزن لكل صنف ،تأمينها وأسعار المواد التي سبق ،معهم

 .المساعدة في وضع نظام دقيق للعهد -
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 .وضع نظام دقيق للتصنيف والترميز -

 .الراكدة والمكدسةحصر األصناف  -

وتقريـر   ،ومنها تقرير الحركة عن المخـزون  ،الحصول على تقارير مستمرة عن المواد -
 .وغيرها من التقارير ،األصنافوتقرير قوائم  ،مستويات المخزون

  

 ،عمليـات الرقابـة   مأمـا  قد تخلق تكنولوجيا المعلومات مخاطر محددة أيضاًفوعلى الصعيد ذاته 
  :)146-145ص ص ، 2004 ،عبد العال( وتشمل

أو تعالج بيانات غير دقيقة أو  ،االعتماد على نظم أو برامج تعالج البيانات بشكل غير دقيق -
  .االثنين

أو تغيرات غير مناسبة في  ،غير المصرح إلى البيانات قد ينتج عنه تدمير البياناتالدخول  -
 .قةالبيانات ويشمل ذلك تسجيل معامالت غير صحيحة أو بيانات غير دقي

 .ةتغييرات غير مصرحة في بيانات الملفات الرئيسي -

 .تغييرات غير مصرحة في النظم و البرامج -

 .مناسبال غيرالتدخل اليدوي  -

 .الفقد المحتمل للبيانات -
  

المعلومات  التي تخدم أي منشأة  اضرورة استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجييمكن القول بوعلى ذلك 
وتخدم عمليات المراقبة على المسـتودعات   ،اليف من النظام الروتينيفي توفير الوقت والجهد والتك

  . وآليات العمل واكتشاف أي عجز أو انحراف قبل حدوثه ،واألصناف الموجودة
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  المبحث الثالث                              
  قواعد وإجراءات المستودعات

  

  :مقدمة
المخازن والمسـتودعات هـو التأكـد مـن أن     إن من أهم مقومات نجاح أهداف الرقابة على 

لذلك فـإن   ،علمي أساسالجهات المختصة تطبق قواعد وإجراءات المستودعات بشكل صحيح وعلى 
داخـل   تباعهـا إالواجـب   واإلجـراءات  دوالقواععلى أهم األسس  أساسييركز بشكل  مبحثهذا ال

وكيفيـة إعـداد بطاقـات     ،وادآليات وإجراءات االستالم والصرف للم تباعإ حيث المستودعات من
واإلجراءات المناسبة حيال تلف أو فقدان أو تكديس المواد داخل  ،الصنف ومسك السجالت المخزنية

  .المستودعات
  

  :أهداف تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات: أوال
إن من أهم األهداف التي يتم السعي إليها من خالل تطبيـق القواعـد واإلجـراءات داخـل      

  :)191 ص، 2008 ،هادي وآخرون( عات والمخازن ما يليالمستود

  .بأدق المعايير والمواصفات لالستعمالوصالحيتها  ،سالمة استالم المواد .1

وبالتالي تنظيم تأمين هذه المواد لتكون في  ،الحد من سوء استعمال وسوء صرف هذه المواد .2
 .الحدود المطلوبة فعالً

 .تحافظ على سالمتها وسالمة استخدامهابطريقة  ،سالمة تخزين وحفظ هذه المواد .3

 .تأمين أقل كميات تغطي االحتياج الفعلي بجودة مثلى وبأقل سعر ممكن .4

ودون  ،استمرارية وجود مخزون من هذه المواد بحيث يغطي االحتياج الفعلي دون انقطـاع  .5
 .هذا المخزون أو جزء منه إتالفتراكم يؤدي في النهاية إلى 

  .على الخزين مما يسهل عملية الجرد والسيطرةسهولة الرقابة  .6
  

فإنه بعد االنتهاء من عمليـة الشـراء    ،بما أن عملية التخزين عملية مكملة وتابعة لوظيفة الشراءو
ازن باستقبال المواد والعمل على تبدأ عملية التخزين في المستودعات والمخ ،بخطواتها وإجراءاتها

  .اإلجراءات الالزمة للتعامل معها تباعإ
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  .العامة للتخزين اإلجراءات الرئيسية التالييوضح الشكل و
  

  العامة للتخزين اإلجراءات الرئيسية: )6( شكل رقم

  
دار صفاء : عمان، إدارة الشراء والتخزين،  عيثم، والزغبي، علي، والمشاقبة، محمد، العدوان( :المصدر

  .)189ص، .2010، الطبعة األولى، للنشر والتوزيع
  

  إجراءات وقواعد المستودعات: ثانياً
ـ  تبدأعملية التخزين في المستودعات في  إجراءات وقواعد المستودعات إن وصـول المـواد    ذمن

  :التالية جراءاتوالتي تتضمن اإلها المشتراة إلى المخازن وحتى خروجها من
  

  ).االستالم( من الموردين ةوصول المواد المشترا -1
  ):226 ص ،2009،النداوي( ذه الخطوة من خاللحيث تتم ه

ومطابقتها مع  ،بشكل فعلي من خالل جرد محتويات المواد المستلمة م المواد المشتراةاستال -
  .المستندات الخاصة بعملية الشراء

جـراء  محددة في أوامر الشـراء مـن خـالل إ   مطابقة جودة المواد المستلمة مع الجودة ال -
 .تلمة بموجب إحدى الطرق المتاحة للمنظمةعمليات الفحص للمواد المس

إدخال المواد المستلمة إلى المخازن ووضعها في المواقع المخصصة لها وتوفير المتطلبات  -
 .للمواد المخزونة داخل المخازن ةالالزم

 
 االستالم

 
 التخزین

 
 الصرف

من الموردین 
 الخارجیین

سجالت 
 المخزون

التحول من 
المخازن 

الرئیسیة إلى 
الفرعیة 
 مناولة وبالعكس

المواد   

فقد أو تلف 
 المواد

مراجعة وجرد 
 المخزون

لألقسام 
واإلدارات 

 داخل المنشأة

من األقسام 
 واإلدارات

 خارج
 المنشاة
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مـن   االسـتالم النهائي والمتضمن عملية كتابة تقرير مفصل لعملية  االستالمإعداد تقرير  -
إضافة إلى المعلومات المرتبطة برقم الشحنة أو اسم المـورد ورقـم    ،حيث الكمية والوقت

 .أمر الشراء المرتبط بها
  

  :للمستندات المتعلقة بعملية االستالم وفيما يلي نموذجاً
  

  مستند استالم: )7( شكل رقم
  

  
  ................... الجهة المورده:.............                                       قسم المخازن
  ................. رقم أمر الشراء:...............                                       رقم المستند

  :...............                                       تاريخ المستند         
  مالحظات  السعر  الكمية  دةــالوح  رقم المادة  التاريخ

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

      

  .........................................اسم وتوقيع المستلم           
  

دار المسـيرة للنشـر   : عمـان ، إدارة المشتريات والمخـازن ، عبد العزيز بدر، النداوي: (المصدر
  )229 ،ص،2009، والتوزيع والطباعة
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  ):الصرف( إجراءات صرف المواد المخزونة إلى مختلف اإلدارات -2

وهو السند الذي يـتم   ،ق على هذه اإلجراءات المتعلقة بصرف المواد بسند صرف الموادويطل
ويحتوي هذا السـند   ،بموجبه صرف المواد من المستودعات إلى الوحدات واألقسام الفرعية المختلفة

 ،هذا السـند  موغالبا ما يتم استخدا ،مثل اسمها ورقمها وكميتها ،المصروفةعلى معلومات عن المادة 
 الموافقـة ويـتم   ،واألقسامعلى نموذج مسبق من والوحدات  نظيمه عن طريق الحاسب اآللي بناءوت

على هذا الطلب أو النموذج من قبل األشخاص المخولين بالصرف من خالل التحقق من الحاجة إلى 
  .)162 ص ،2002،محيالن( هذه المواد

  

على االحتياجات المطلوبة بشكل  يصعب على المخول بالصرف التعرف لك فإنه أحياناًورغم ذ
مما يؤدي  ،دقيق نتيجة الكتابة بشكل خاطئ للرموز واألرقام للمواد المطلوبة من قبل الجهات الطالبة

ومن ناحية أخـرى فـإن    ،هذا من ناحية ،ة للتحقق من األمرذلك لرجوع أمين المخزن للجهة الطالب
ـ  ،ة المخازنتوقيت الصرف يعد على درجة عالية من األهمية إلدار  اًفبعض تلك اإلدارات تحدد أوقات

 األسـبوع أو تحدد ساعات محـدده للصـرف خـالل     ،قد تكون صباحية أو مسائية ،معينة للصرف
  ).171: 2002،حمود(
  

  ):344 ص ،2002،المنصور والغدير( اآلتيوعلى ذلك تكون إجراءات الصرف على النحو 

وذلك بمراجعة ما تم صـرفه   ،هة الطالبة لهاالتحقق من الحاجة الفعلية للمواد من قبل الج -
  .وما هو مقرر صرفه لها

 .توقيت الصرف كما هو مخطط مسبقاً مراعاة -

مخولة بصرفها  ةحيث لكل نوع من المواد جه ،التقيد بالسلطة المحددة بالصرف من المواد -
 .إلى الجهات ذات العالقة

الصـرف علـى سـبيل     ،الصرف عند الطلب(مراعاة طرق صرف المواد المعروفة مثل  -
 ).والصرف حسب برنامج زمني معين ،اإلعارة

 .تجميع المواد المطلوبة من أكثر من مخزن في طلبية واحدة وفي مكان واحد -

 .المواد المطلوبة إلى الجهة الطالبةإرسال  -
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  :إلذن الصرف من المخازن نموذجاً تيويوضح الشكل اآل
  

  إذن صرف من المخازن: )8( شكل رقم
  

  ........إذن صرف من المخازن رقم                                  
  .............. التاريخ  
  ................ اسم القسم طالب الصنف  
  ........................ الغرض المطلوب من أجله  

  مالحظات  الوحدة  الكمية  رقمه  اسم الصنف
  
  
  
  
  

        

  .............................التوقيع                            أعالهاستلمت األصناف المبينة 
  ......................توقيع المستلم................                            وظيفة المستلم

  
  

 ،دار المنـاهج : عمـان ،إدارة المخزون السـلعي  ،بشير ،والعالق ،محمد ،الصيرفي ( :المصدر
  )393 ص، 2003

  

  :مواد وأصناف من الدوائر واألقسام إلى المخازن إرجاع -3
  ):192 ص ،2005 ،خرونآالعدوان و( هذه صورة أخرى الستالم المواد وإجراءاتها تتضمن

إلـى   تقوم اإلدارات أو األقسام التي تنوي إعادة بعض األصناف التـي اسـتلمتها مسـبقاً    -
  .المرجعةالمخازن بتنظيم مستند إخطار إرجاع بضاعة يصف حالة المواد 

وعند وجود أي تلف أو نقص فـي حالـة    ،عند وصول المواد إلى المخازن يتم مراجعتها -
 .المواد تطلب إدارة المخازن تعديل إخطار اإلرجاع بما يتفق مع الحالة الراهنة

في حال قبول السلع المرتجعة يقوم أمين المخزن بإرسال نسخة اإلخطار النهائية إلى قسـم   -
  .ة القيدالحسابات ليتم عملي
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  :قواعد حماية المخزون في المستودعات -4
 واألصنافينبغي على مسئولين المخازن والمستودعات إعداد نظام جيد ألمن وسالمة العاملين 

تؤخذ بعين االعتبار للتقليل من التعـرض إلـى التلـف     أساسيةفهناك قواعد وإجراءات  ،المخزونة
  ).113 ص ،2000،حنفيعبد الباقي و( الجزئي أو الكلي

  

  :ويمكن إجمال هذه القواعد واإلجراءات على النحو اآلتي

  .تخفيض أرصدة المخزون للتغلب على التلف الجزئي أو الكلي نتيجة طول فترة التخزين -

 .وترك فراغات إلمكانية تداولها ،القابلة لالشتعال في أثناء تداول عبوات الموادالعناية التامة  -

دون أن يؤدي تداولها إلـى  ،ي يمكن وضعها فوق بعضها بأمانك ،اًأن يكون التخزين متجانس -
 .انهيارها

 .لتمكين العاملين من الحركة بأمان داخل المخزن ،تزويد المخازن بإضاءة مباشرة كافية -

 .وأن تتحمل نقل المعدات ،ويسهل تنظيفها ،لالنزالقأن تكون أرضيات المخزن غير قابلة  -

 ).غير قانونية( عدم استعمال توصيالت كهرباء مؤقتة -

وتخزين المواد القابلة لالشـتعال فـي أمـاكن     ،لالشتعالمراعاة استخدام األرفف غير القابلة  -
 .مخصصة ومستقلة

 .تجهيز أماكن التخزين بوسائل اإلنذار بالحريق -

ص  ،2008،عقيلـي وآخـرون  ( لمناسبة لطبيعة ومتطلبات األصنافالحرارة ا تتوفير درجا -
  ).381-380 ص

سياسة وأمن ورقابة على المواد والسلع المناسبة التي تحول دون تلف أو ضـياع  يجب اختيار  -
 .المواد وسرقتها والمحافظة عليها وديمومتها

. واألمانة في اختيار أمناء المستودعات والمحاسبين الفنيـين  األكاديميمراعاة الدقة والمستوى  -
  )94 ص ،2002،محيالن(

  



49 
 

  :مسك السجالت المخزنية -5
م السجالت المخزنية ال بد من دراسة مستفيضة لتلك السجالت لكي يـتم تحديـد   عند تصمي

جميع المعلومات المطلوبة والتي تشمل جميع األنشطة التـي تجـري سـواء باسـتالم البضـاعة      
ذلـك لتسـهيل   وأرصـدتها و  ،ما تتضمن هذه السجالت كميات المواد المخزنية وغالباً  .وصرفها

 أسـتاذ وتعرف سجالت المخازن بسـجل  ، واالستدالل على أماكنها الفوريعملية الجرد السنوي و
ويسجل في هذا  ،ويحتوي على بيانات عن كل صنف من المواد المستخدمة في المنظمة ،المخزون

زويلـف  ( السجل جميع عمليات االستالم والصرف بحسب تسلسل أرقامها مع بيان الكمية والقيمـة 
  .)228ص ،2010،والعالونة

 

  :لسجل المخازن نموذجاً يوضح اآلتي ويوضح الشكل
  

  سجل المخازن: )9( شكل رقم
  

  قسم المخازن
  :...................الحد األعلى للمخزون  :..........                               اسم المادة
  ...:...............الحد األدنى للمخزون                 :..........                  التفاصيل
  :..................مستوى إعادة الطلب                :.........                    رقم المادة
  :..................رةـمية المتوفــالك                :........                ياسيةالوحدة الق

  رقم  التاريخ
  المستند

  مالحظات  الرصيد  المنصرف  الوارد  سعر الوحدة

              

  

المسيرة للنشـر والتوزيـع    دار: عمان، المداخل الحديثة في إدارة المواد، نصر المنصور ، كاسر: (المصدر
  ).364ص ،2002،



50 
 

  :بطاقة الصنف -6
وذلك بغرض إبقـاء   ،إعداد بطاقة لكل صنف من األصناف الموجودة في المخزن يتم غالباً

ويكون عـادة   ،من الصنف بعد كل حركة حركة الوارد والصادر من كل صنف مع إظهار الرصيد
 اًويقيد في كل بطاقة صـنف  ،عن مسك بطاقات األصناف التي في عهدته المسئولأمين المخزن هو 
ويقيد في خانة الصـادر الكميـات   . والكميات المحولة المرتجعة ،كمية المشتراةفي خانة الوارد ال

  ).347 ص ،2005،المرسيإدريس و( والكميات المحولة إلى مخازن أخرى ،المنصرفة
  

  :من هذه البطاقات واحداً اآلتيويوضح الشكل 
  

  بطاقة صنف: )10( شكل رقم
  
  
  
  
  
  

  المورد  الرصيد  الصادر  الوارد  المستند  التاريخ
  
  
  
  
  
  

          

  

مكتبـة المجتمـع   : عمان، إدارة الشراء والتخزين من منظور كمي، مهدي حسن، زويلف: المصدر
  )127ص، 2004، العربي للنشر

  

 

 رقم المادة

....................اسم المادة   

 
 
 

 الحد األقصى
 
 

 حد الطلب

 
 

 الحد األدنى
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  :اإلجراءات في حال تلف أو فقدان المواد -7
 األوليـة أو عدم مالئمة المواد  ،وينجم التلف وفقدان المواد عن عدم االهتمام من قبل األفراد

  ).274 ص ،2004،سمارة( بشكل صحيح أو بسبب المناولة غير الجيدة اآلالتأو عدم تهيئة 
  

  :ف أو فقدان المواد داخل المخزنومن أهم اإلجراءات التي تتخذ في حال تل

أو فقدان فـور حدوثـه    ،يقوم أمين المخزن المعني بإبالغ الجهات المختصة بحدوث تلف -
 .التخاذ اإلجراءات المناسبة التي يتطلبها األمر

بتشكيل لجنة تحقيـق تقـوم بصـوره     ،بعد وصول اإلبالغ تتخذ إجراءات فورية وعاجلة -
ويتم تنظيم تقرير يتضـمن   ،ميته وقيمة المواد المفقودةومعرفة ك ،مستعجلة بإحصاء التلف

  ).397 ص ،2003،الصيرفي( رأيها ثم ترفعه إلى إدارة المنشاة

تحديد مسؤولية التلف أو فقدان الصنف مع مالحظة أنه إذا أمكن تحديد المسئول فال بد من  -
 .ةنظمة والقوانين المتبعة في المنشأمحاسبته وفقا لأل

الوقوف  أو الفقد نتيجة سرقة أو حريق أو أي حادث آخر يتم فوراً ،ففي حال حصول التل -
بالغ اإلدارات وإ ،قة أو التلف الناتج عن الحريقعلى مالبسات الحادث وحصر مقدار السر

 ،2010،العـدوان وآخـرون  ( مثل شركات التأمين وسلطات األمن ،والجهات ذات العالقة
  ).193 ص

 

  :تكديس المواد في المستودعات -8
داخل المسـتودع علـى    كميات كبيرة بويوجد  يقصد بتكديس المواد هو صنف مستعمل فعالً
  ).53ص ،1993 ،الكعيد والسلوم( شكل أكوام بعضها فوق بعض دون ترتيب أو تنظيم

  

دم التنسـيق الكامـل   ويرجع تكديس المواد واللوازم في المستودعات إلى عدم ضبط القيود وع
 من هذين السببين مرتبط ارتباط وثيق بكفاءة مأمور المسـتودع  وكل ،توالمستودعا بين المشتريات

  ).115 ص ،1981 ،اللجنة األكاديمية(
  

  ):64 ص ،2002 ،محيالن( ومن اآلثار المترتبة على مشكلة التكديس
  .إنتاجهاإفساد وتلف كثير من المواد واألصناف المخزنة لتقادم الزمن على تاريخ  -
فـي   االسـتثمار وتعطيلها عن  ،)أثمان المواد المكدسة(المال  رأستجميد نسبة كبيرة من  -

 .مجاالت أخرى

إلـى   واالضـطرار  ،ارتفاع تكاليف الخزين واستنفاد مساحات واسعة مـن المسـتودعات   -
 .مستودعات إضافية استئجار
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 بأنواعهاالسرقة والضياع الناتجة عن مشكلة اختالط المواد الراكدة والمكدسة  احتمالزيادة  -
 .لفةالمخت

  

  :المخزون الراكد -9
ص  ، 2004 ،قرياقص وحنفي( هي لتخفيض المخزون الراكد تباعهااأهم الوسائل التي يجب إن  
  ):193-192 ص

التي ال يـتم   واألصناف ،بطيئة الحركة األصنافتكليف أمناء المخازن بإعداد قائمة تبين  -
  .حتى يتم اتخاذ اإلجراء المناسب بحقها ،طلبها لفترة طويلة

 ،المتابعة المستمرة والمراجعة الدقيقة للكميات المطلوبة ومدى الحاجة الفعلية السـتخدامها  -
وهذا يتطلب دراسة دقيقة ألفضل مستويات التخزين بالنسبة لحجم االحتياجات الفعلية لكـل  

 .صنف
  

اف فـي  أنه يمكن التغلب على هذه األسباب والمشاكل بعدم المغاالة في الشراء واإلسرب ويمكن القول
اإلجراءات واألسس الصـحيحة للتنظـيم الـداخلي     تباعإوكذلك  ،المشتريات دون الحاجة الملحة لها

 .للمستودع
  

هـاز  تقدم من قواعد وإجراءات وأساليب متعلقة بالمستودعات يمكن إجمـال اختصاصـات ج   ومما
  ):27ص  ،1993 ،الكعيد والسلوم( تيمراقبة المخزون على النحو اآل

بهـدف الرقابـة علـى حركـة      ،راقبة الصنف المناظرة لبطاقات الصنفمسك بطاقات م -
  .في المستودعات األصناف

 .ةللمنشأالمستديمة المصروفة لإلدارات واألقسام التابعة  لألصناف عهدة المسك بطاقات  -

 .حفظ المستندات المؤيدة للقيود -

 .القيام بكل ما يتعلق بإجراءات حركة األصناف في البطاقات -

الصـنف علـى تلـك     مراقبةللقيود الواردة في بطاقة  ،بقة على فترات دوريةإجراء مطا -
 .الواردة في بطاقات الصنف

بموجـب   ،إتالفهـا  أو ،أو بيعها ،أو منحها ،حصر ومتابعة األصناف التي يتقرر إصالحها -
 .تقارير دورية ترسل لإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية

وتحديد الكميـة االقتصـادية    ،د مستويات التخزين المناسبةإجراء الدراسات الالزمة لتحدي -
 .لتجنب النقص أو العجز في األصناف المخزونة ،للتخزين
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في حـال حـدوث    ،تزويد الجهات ذات العالقة بالبيانات والمعلومات المستودعية الالزمة -
 .عجز أو فقد أو تلف

مـداد والطـوارئ   اإلاالشتراك مع اللجان في تحديد المعدالت الخاصة بتمـوين غـرف    -
 .ومع لجان أخرى حسب الحال ،والمواقع

 .بداء التوصيات بشأنهاإو ،فحص البيانات الخاصة بالراكد والمكدس من المخزون -

 .تقرير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو صرفها مباشرة -

يقابلهـا   في المستودعات على مـا  األصنافإجراء مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض  -
 .للتحقق من انتظام القيود ،صدة مسجلة في بطاقات مراقبة المخزونمن أر

 .المتشابهة األصنافالحد من عدد  -

من واقع اسـتمارات الجـرد    ،إعداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة في أرصدة األصناف -
 .وتقارير لجان الجرد

  .دراسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون في نهاية كل سنة -
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  المبحث الرابع
  ترشيد المال العام

  :ةـمقدم
 ،فلقد اهتم اإلسالم بـه  ،إن أمر حفظ المال على جانب كبير من األهمية في الشريعة اإلسالمية

بالقوامة واالعتدال في إنفاق  بة شرعاًفالدولة اإلسالمية مطال ،وطالب الدولة بالمحافظة عليه وتثميره
بال إسراف وال تقتير وفق األولويات الشرعية المحددة مـن قبـل    المال العام في وجوهه المشروعة

ريم على ضرورة الترشـيد فـي   ولقد حث القرءان الك ،)9ص ،2005،الشايجي( الشريعة اإلسالمية
 )ذَِلك قَواما والَّذين ِإذَا َأنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين(واالستهالك مصداقا لقوله تعالى  اإلنفاق

  .)67:الفرقان(
        

واستمرارها في أداء دورها  ،في عملية التنمية إذا كان ترشيد المال الخاص وحفظه ضرورياًو
تسـاعها واختصاصـها بالمصـالح    ال ،فهو أشد ضرورة بالنسبة لشقيقتها األموال العامة ،االقتصادي

ت إحدى أهم الركـائز للنظـام االقتصـادي    ومن ثم كان ،ومركزها الحساس في رسم الخطط ،العامة
يحـدد المسـتوى االقتصـادي     ،امة في ممارسة الحفـظ المـذكور لهـا   والصر ،وعلى قدر الجدية

  ).4ص ،2001 ،وهابأ(ماعي في كل دولة وعلى مر العصورواالجت
   

  :مفهوم الترشيد: أوال
لذي أرشد الخلق إلى والرشيد هو ا ،الرشيد من أسماء اهللا الحسنى وهو نقيض الغي والضالل 

) وقَاَل الَّذي َآمن يا قَومِ اتَّبِعونِ َأهدكُم سبِيَل الرشَـاد ( مصالحهم وهداهم ودلهم عليها وفيه قوله تعالى
 ،2002 ،األزهـري ( فالترشيد بمعنى الهداية ويقصد بالترشيد هنا التنظيم والتنسـيق  ،)38:غافر(.. 
  ).17 ص

  

وعلـى أسـاس    بعقالنية وحكمة وإنفاقهاالتصرف باألموال : لمال أنهويعرف عصفور ترشيد ا
القصـوى مـن    االسـتفادة رشيد وضبط النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاءة اإلنتاجية ومحاولـة  

  ).399 ص ،1987،عصفور( الموارد االقتصادية والبشرية المتاحة
  

استخدام : الرقابة المستودعية أنهادور فيما يتعلق ب وقد عرف الباحث ترشيد المال العام إجرائياً
اإلجراءات اإلدارية والوسائل الفنية المتاحة للرقابة المستودعية وفق قواعد وإجراءات المستودعات 
والمخازن التي تهدف في مجملها إلى حسن استخدام المال العيني والتصرف فـي وفـق الحاجـة    

  .الفعلية للمنظمة
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ام يختص بشـكل مباشـر بالجهـات والمؤسسـات والـدوائر      ومن المعروف أن مصطلح المال الع
أو  موضوع الدراسة منها حكومية ومنها أهليـة  والكليات إال أن الباحث يرى أن الجامعات ،الحكومية

مـال   إنه يمكن اعتبـاره ألحد ف الجامعات ليس ملكاً فباعتبار أن المال العام الموجود في هذه ،عامة
  . أو كلية تعود ملكيتها إلى جهات خاصة أو محددةوقد تم استثناء أي جامعة  ،عام

  

  :مفهوم المال العام: ثانياً
هو الموارد المالية التي تحصل عليها اإلدارات العامـة علـى جميـع     ،المقصود بالمال العام

أو بمعنى أخر يعني النشاطات التي تقوم ،  وما يقابلها من نفقات عامة تقوم بها اإلدارات ،المستويات
وجميع ما يتبعها من منشآت وشركات ومرافق ومصالح وغيرهـا   ،دارات والمؤسسات العامةبها اإل

الموارد المالية لغرض إعادة صرفها  على من أجل الحصول أو جزئياً المملوكة من قبل المجتمع كلياً
  ).61 ص ،2004 ،عجام وسعود(لصالح المجتمع نفسه 

  

أو لغيرها مـن األشـخاص    ،لةألموال المملوكة للدوجميع ا :ويرى آخر أن المال العام هو       
وكذلك األموال المملوكة  ،وسواء أكانت هذه األموال عقارات أم منقوالت ،محلية أو مرفقية ،العامة

سواء أكانت هذه األموال تعتبر مـن األمـوال األساسـية لسـير      ،أو التابعة للمشروع االقتصادي
 ص ،2001 ،أوهـاب ( لم يتم التصرف فيها للغير ما ،)ائعالبض( أم من األموال المنتجة ،المشروع

24.(  
  

   :الرقابة على المال العام: ثالثاً
إن مفهوم الرقابة على المال العام تعني الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية أو غير حكومية 

   .استنادا إلى مرجعية تشريعية ،من أجل تتبع المال العام وحراسته وحفظه
  

  :)195 ص ،2010،الخطيب( للرقابة على المال العام اآلتيةفهوم نستنتج السمات ومن هذا الم

  .بوجود هذه الوظيفة إالوال تكتمل المحاسبة  ،أنها وظيفة من وظائف المحاسبة الحكومية .1

 .تقوم بهذه الوظيفة وحدات حكومية أو وحدات غير حكومية .2

 .إن هدف الرقابة هو تتبع المال العام وحراسته وحفظه .3

من وضع تقديراته إلى حراسه وحفظـه وذلـك قبـل     ابتداء: تكفل الرقابة بتتبع المال العامت .4
  .وبعده ئهثناأوفي التنفيذ 
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والتشريع المتعلق بالرقابـة   ،ال بد من وجود تشريع يعتمد كمرجعية للرقابة على المال العام .5
أو أن يكـون   ،راءاتهعلى المال العام إما أن يكون للغرض من التدقيق وهدفه ومجاالته وإج

 .أو خارجية داخليةللوحدة المكلفة بالرقابة كأن يحدد الوحدات المكلفة بالرقابة كانت 

علـى   اتسع مفهوم الرقابة ليشمل المفهوم الواسع للمال العام ولم يعد هذا المفهوم مقتصـراً  .6
 ).170 ص ،2010،الوادي(الرقابة على تنفيذ الموازنة 

  
 

  :يات لحماية المال العامالضوابط واآلل: رابعاً
فإن هناك ضوابط وآليـات يمكـن    ،للتغلب على صور إهدار المال العام وظواهر عدم ترشيده

وكذلك الحد من اإلهمال الذي قد يرتكبه الموظف في حق  ،تباعها للحد من ضياع وإهدار المال العاما
ويقصد باإلهمال عـدم بـذل    ،عليه جوانب جسيمة تضر بذلك المالاألموال والممتلكات الذي يترتب 

ألن  ونظـراً  ،)720ص ،2002 ،العبـد اهللا ( الجهد الذي يتطلبه عمله أو وظيفتـه  المسئولالموظف 
مـال العـام الموجـود فـي     آليـات ضـبط ال   سنذكرمجاالت المال العام مجاالت واسعة ومتنوعة 

 األتـي  من خالل مراقبة موقف المخـزون ورفـع كفـاءة اسـتخدامه علـى النحـو       المستودعات
  : )170ص ،2010،الوادي(

  .حصر المخازن الرئيسة والفرعية ومحتويات تلك المخازن .1

تحديد الحدود اإلستراتيجية لكـل   مع سليماً مراجعة المخزون مراجعة دقيقة وتصنيفه تصنيفاً .2
 .صنف من أصناف المخزون والمدة الزمنية التي يغطيها

 .عن حد االحتفاظ والتي تزيدمراجعة األصناف الموجودة بالمخازن  .3

تحديد األصناف الزائدة عن االحتياجات ووضع خطة تربط بين الجهات للتعريف بمـا لـدى    .4
وبما يـوفر   ،على الحد من المخزون من ناحية يساعدكل منها من أصناف يمكن تبادلها بما 

 .كانت ستنفق بال داع من ناحية أخرى تكاليف

ستوى الداللة لتبادل االحتياجات المختلفة بين إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المخزون على م .5
 .من األسلوب الفردي في شراء األصناف الجهات على المستوى القومي بدالً

 .آلياته والحد من المخزون الراكد حركة السوق وتنشيط متابعة .6
  

 ،بهدف االحتفاظ بهذا المخزون يشكل مشـكلة كبيـرة   ،ستراتيجيةاإلوإن تزايد المخزون عن الحدود 
 الموارد في غيـر محلـه   إهداركما يعني  ،العام بما كان يمكن تجنبه اإلنفاقحيث يعني ذلك تحميل 

 .)2006 ،العشماوي(
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  :المستودعات وإجراءاتإجراءات وصور الترشيد في قواعد : خامساً
ومـن   ،إن من أولويات أهداف وضع األجهزة واألنظمة الرقابية تحقيق الترشيد في المال العام

من منظومة األنظمة الرقابية التي تسـعى   جزءاً د وإجراءات المستودعات التي تعديق قواعذلك تطب
  ).56ص ،2009 ،القحطاني( لتحقيق ترشيد المال العام

  

الخاصـة بالمخـازن    تواإلجراءاويذكر الباحث بعض االستنتاجات من خالل قراءته لهذه القواعد 
  :فمثال من ذلك ،والمستودعات فيما يشير مباشرة إلى الترشيد

في دراسـة   األخرىمن مهام وحدات إدارة المستودعات ومراقبة المخزون مشاركة الجهات  .1
من كل صنف للحد من على المعلومات المتوفرة لديها لتقدير االحتياج الفعلي  االحتياجات بناء
ينتج  والحد من نقص األصناف لمنع تعطل العمل وما ،للهدر والتكدس تالفياً ،زيادة األصناف
 .عنه من خسائر

ومن مهامها إعداد الدراسات مثل الكمية االقتصادية لشراء الكمية المناسبة حسب عدد مرات  .2
 . وذلك لخفض قيمة تكلفة الشراء ،تكرار الشراء بالسعر االقتصادي

 ،للمحافظة على حدود المخزون المثلى ،ومن مهامها تحديد الحد األدنى واألعلى وحد الطلب .3
 .وفير المال العاموبالتالي ت

من  على ما لديها حالياً ويحدد احتياجها بناء ،صرف أي صنف للجهات الطالبة وفق احتياجها .4
 .وما يتوفر في المستودع من هذا الصنف ،ذات الصنف

مراقبة العهد والتي تحمي األصناف العينيـة المسـتخدمة مـن اإلهمـال والتلـف أو       إجراء .5
طالب ممـن هـي بحوزتـه وإعادتهـا وفـق      لها عهدة توذلك بتسجي ،االختالس أو الضياع
ستعادة قيمتها مـن المتسـبب   ال تإجراءاتتخذ  ،وفي حال تلفها أو فقدها ،اإلجراءات النظامية

وعليه يتم االسـتفادة   ،العهدة يستشعر أهمية المحافظة عليها عنول مما يجعل المسئ ،في ذلك
 .من المال العام بأقصى درجة ممكنة

ووضع الحلول المناسبة لالستفادة منه وعدم إضاعة الفائدة  ،لمكدس باستمرارفحص الراكد وا .6
 .المتوقعة منه ولو بالحد األدنى من هذه الفائدة

 .تحديد صرف بعض األصناف مباشرة عند استالمها دون تخزينها لتوفير تكاليف المخزون .7

لح للمستودع لصـرفه  بالنسبة لإلجراءات المترتبة على اإلرجاع وهي إما إعادة الصنف الصا .8
أمـا األصـناف التالفـة     ،أو إصالح الصنف الذي يحتاج لذلك وإعادة استخدامه ،مرة أخرى

  .منها فتتلف لتوفير تكاليف التخزين االستفادةوالتي ال يمكن 
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  المبحث الخامس
  في الجامعات والكليات الفلسطينيةنظام المستودعات 

  

  :مقدمة
 تم االطالعو ،انية على الجامعات والكليات الفلسطينية محل الدراسةميدتم إجراء زيارات لقد         

ومن خالل مقابالت أجريـت مـع بعـض العـاملين فـي       ،على أنظمة المخازن والمستودعات فيها
التعرف علـى نظـام    تم ،ومنهم أشخاص مسئولون عن إدارة تلك المخازن والمستودعات ،المخازن

التي تختلف من جامعة إلى أخرى ومـن كليـة    ،ها التنظيميةومرجعيات ،عمل المخازن والمستودعات
وتم التعـرف  كما  ،في النظام المخزني فنيةوال ةتكنولوجيالميزات ال وتم التعرف علىكما  ،إلى أخرى

تختلـف مـن   والتـي  ونظام مراقبة األصناف  ات الجرد وآليات الصرف واالستالمأنظمة وآليعلى 
واإلمكانيـات الماديـة    ،عا للنظام المتبع في الجامعة من ناحيـة وكل ذلك يعود تب ،جامعة إلى أخرى

  .المتوفرة من ناحية أخرى
  

وهي إما أن تكون أصناف ، األصناف الموجودة في المستودعات على طبيعة أيضاًتم التعرف        
لـى  أي يتم توريدها إ، الجهات الطالبةالطلب ويتم تخزينها بشكل مؤقت لحين صرفها إلى  بناءا على

أجهـزة  ، األثاث بكافـة أشـكاله  ( ويذكر منها على سبيل المثال ، على الطلب والحاجة المخزن بناءاً
قرطاسية خاصة  لزوم الندوات والمـؤتمرات  ، معدات خاصة بالمختبرات العلمية ،طابعات ،حاسوب
لطبيعـة   وإما ان تكون أصناف دائمة الوجود في المستودع نظـرا   .)الخ... ،أجهزة تكييف، العلمية

والتي يتم تزويد المخازن  ،والتي يتم استخدامها بشكل شبه يومي، االستهالك المستمر لهذه األصناف
خزون ونذكر منها علـى سـبيل   بها أوال باول بناءا على اإلجراءات المتبعة في تحديد مستويات الم

اجهـزة  ، يـف مـواد تنظ ، ورق مقوى،  A3اوراق طباعة ،  A4أوراق طباعة ، قرطاسية( المثال 
  ).الخ.....، معدات خاصة بالصيانة، هاتف

  

من ، وسيتم التركيز في هذا المبحث على نظام المستودعات في الجامعات والكليات الفلسطينية
المستخدم فـي   يوالنظام االلكترون، حيث التعرف على األدوات الرقابية المستخدمة في المستودعات

ونظام الراكد والمكدس والتـالف كونـه مـن أهـم      ،تياجاتوسياسة دراسة االح ،األعمال المخزنية
  :وسيتم تناول الجامعات والكليات التالية، الظواهر التي ينشأ عنها هدر وضياع للمال العام

جامعـة القـدس    :رابعـاً ، جامعة األزهـر  :ثالثاً، جامعة األقصى  :ثانيا، الجامعة اإلسالمية  :أوالً
  .الكلية الجامعية :سابعاً، كلية فلسطين التقنية :سادساً، التكنولوجياكلية العلوم و :خامساً، المفتوحة
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  :نظام المستودعات في الجامعة اإلسالمية: أوالً
تعتبر دائرة اللوازم والمشتريات مـن الـدوائر    و، م1978عام  الجامعة اإلسالمية بغزةتأسست 

ة للعمل األكاديمي واإلداري وهي تقـع  الرئيسة في الجامعة من خالل توفيرها لجميع التسهيالت الالزم
ويعتبر قسم المخـازن تـابع    ،ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة حيث تتبع نائب الرئيس للشئون اإلدارية

  .والمشتريات مبشكل مباشر لدائرة اللواز
  

ويستخدم قسم المخـازن   ،ويعمل به خمس من الموظفين ،وتحتوي الجامعة على مستودع رئيسي
بحيث يقوم بالعديد من المهـام منهـا    ،ام الكتروني محوسب معد خصيصاً لعمل الدائرةفي الجامعة نظ

وإصدار التقارير الخاصة  ،تسجيل عمليات االستالم والصرف وتسجيل العهد ومراقبة رصيد األصناف
أما بالنسبة آللية الطلب من أي قسم داخل الجامعة فإنها تتميز بطريقة متطورة تـتم بشـكل    ،وما شابه

فإن تـوفرت   ،لكتروني من خالل صفحة المخازن في برنامج متوفر لدى العاملين في األقسام المختلفةا
كما يقوم قسم المخازن  ،الطلبية تصرف من المخزن مباشرة وإن لم تكن موجودة تحول إلى أمر شراء

إال أنها  هابعرض بعض الطلبيات على وحدة الرقابة الفنية لتحديد مدى الحاجة لصرف الطلبية من عدم
  .بحاجة لتطوير آلية أفضل

  

أما فيما يتعلق باألصناف الراكدة والمكدسة التي قل الطلب عليها أو تم تكديسها ألي سبب مـن  
إما بعمل مزايدة وبيعها للمؤسسات المحلية أو للمـوظفين   ،األسباب فإنه يتم معالجتها بالطرق النظامية

  .إلتالفهافنية أنفسهم أو تشكل لجنة 
  

وأحيانا تقوم بنظام جرد فجـائي   ،فالجامعة تعتمد نظام الجرد السنوي ،ا بالنسبة لعمليات الجردأم
مقابلة مع األستاذ عبد الكـريم الجعبيـر   (جهاز التدقيق والرقابة الداخلية  ويقوم بهذا النوع من الجرد

  ).مدير اللوازم والمشتريات بالجامعة اإلسالمية
  

  :جامعة األقصىنظام المستودعات في : ثانياً
ويوجـد بالجامعـة   ، م2001ليم عاٍل حكوميـة تأسسـت عـام    جامعة األقصى هي مؤسسة تع

فـي قسـم    وعدد العاملين ،سمستودعان رئيسان احدهما يخص فرع غزة واألخر يخص فرع خانيون
وتزود هذه المخازن احتياجات كلية مجتمع األقصـى بفرعيهـا غـزة     ،المخازن يبلغ خمس موظفين

وكانت سـابقاً   ،اللوازم والمشتريات ةويتبع قسم المخازن والمستودعات بشكل مباشر لدائر  ،وخانيونس
ـ   ويستخدم قسم المخازن ،تتبع الشؤون اإلدارية مباشرة ي مـا  في جامعة األقصى برنامج األصـيل ف

 ،وياًإال أن هناك العديد من األمور المتعلقة بالمستندات ما زالت تعامـل يـد   ،األعمال المخزنيةيخص 
  .)من يدوي إلى محوسب(  أيضا بطاقة مراقبة الصنف تحتاج إلى تطوير أكثر من وضعها الحالي

  
  



60 
 

هذا مـن   ،أن سياسة دراسة االحتياجات من قبل الجهات الطالبة فيه جانب من الضعف والقصور كما
موظف عهدة وال يوجد  ،جانب ومن جانب أخر معالجة المواد المكدسة والراكدة تحتاج إلى إعادة نظر

كمـا  ، وهذا ما يفقد عنصر المتابعة للعهـد  ،بالجامعة إنما توكل مهامها إلى أي موظف بشكل متناوب
 ،وأحيانا تقوم بأعمال جرد مفاجئة إما من وحدة الرقابة الداخليـة  ،وتعتمد الجامعة نظام الجرد الدوري

ة مع األستاذ محمود األعـور رئـيس   مقابل( أو من جهاز الرقابة الخارجي التابع لديوان الرقابة العامة
  ).قسم المخازن بجامعة األقصى

  

  :نظام المستودعات في جامعة األزهر: ثالثاً
تعتبـر دائـرة   و  ،م1991هي مؤسسة تعليم عاٍل فلسطينية عامة تأسست عـام  جامعة األزهر 

ع األصناف التـي  ستالم جميعة حيث تقوم الدائرة بصفة عامة باالمخازن إحدى الدوائر الهامة في الجام
تمت إجراءات شرائها بمعرفة دائرة المشتريات والقيام بتخزينها من خالل تصنيف وتبويـب وتنمـيط   

وكذلك القيام بصرف تلك األصناف إلى جميع الكليات والوحـدات   ،تلك األصناف في مخازن الجامعة
  .والمراكز في الجامعة حسب حاجتهم إليها وفق إجراءات معينة

  

يطلـق عليـه اسـم مسـتودع      فرعـي  معة من مستودعان أحدهما رئيس والثانيالجايوجد بو
وتزود هذه المستودعات كليـة الدراسـات    ،من الموظفين ستويعمل في دائرة المخازن  ،الكيماويات

 ةهي دائرة مستقلة عن دائـر ودائرة المستودعات بالجامعة  ،المتوسطة التابعة لها بما تحتاجه من مواد
مد نظام محوسب خاص أعد خصيصاً للقيام بمهامها وهو مـرتبط ارتبـاط مباشـراً    وتعت ،المشتريات

ولكن يحتاج إلى تطوير وتفعيل في بعض الجوانب وتحديدا فيما يخص نظام بطاقـة   ،بدائرة المشتريات
موضوع معالجة الراكد والمكدس هو من الجوانب التي تحتاج إلى تفعيـل  أما بالنسبة ل ،مراقبة الصنف

عهد حيث أن نظام متابعة ال ،كما أن مخازن الجامعة تحتاج إلى موظف عهدة ،لى محمل الجدوأخذها ع
كـم تتعامـل    ،وتعتمد الجامعة نظام الجرد الدوري السنوي والجرد العشـوائي  ،بالجامعة غير موجود

مقابلة مع ( الدائرة مع الوحدة الرقابية الداخلية لتحديد االحتياجات وتقديرها فيما يخص الجهات الطالبة
  .)األستاذ ماهر عريف رئيس قسم المخازن بجامعة األزهر

  

نظام المستودعات في جامعة القدس المفتوحة: ارابع:  
، وتعتبر دائرة المستودعات من الدوائر المهمة في الجامعـة  ،1991بدأت نشأة الجامعة في عام 

وتحتوي الجامعة على  ،وائر الجامعةود أقسامباعتبارها الجهة األساسية في تزويد احتياجات ومتطلبات 
وخمس مستودعات فرعية في مكان وجود أفرع الجامعـة فـي المحافظـات     ،مستودع مركزي كبير
موزعين علـى مختلـف    اموظف 19ويبلغ عدد العاملين في هذه المستودعات  ،المختلفة في قطاع غزة

  .أفرع الجامعة
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تخـزين جميـع    يتم من خاللـه  خاص حوسبويوجد لدى مستودعات جامعة القدس المفتوحة نظام م
، المخازن الفرعيـة  إلىاألصناف الداخلة والخارجة وخصوصا نظام نقل المواد من المخزن الرئيسي 

حيث تقوم هذه الـدائرة   ،بشكل مباشر لدائرة اللوازم والمشتريات دائرة المستودعات في الجامعة تتبعو
  . ر من اللوازم وتخزينهاوشراء ما يتقر ،بتوفير احتياجات الجامعة كافة

   

ويوجد لدى مستودعات جامعة القدس المفتوحة نظام محوسب جيد يتم تخزين جميع األصـناف  
  .  الداخلة والخارجة وخصوصا نظام نقل المواد من المخزن الرئيسي على المخازن الفرعية

  

توكل إلى جهاز رقابي  فإنها ،وبالنسبة لسياسة دراسة احتياجات األقسام أو األفرع الطالبة للمواد
 النسبة لمعالجة الراكد والتـالف فهـي  أما ب  .خاص بهذا الموضوع الذي يقرر مدى الحاجة من عدمها

أما نظـام الجـرد فـي     .أو نظام إتالف بواسطة لجنة مختصةتعامل باإلجراءات النظامية إما مزايدة 
ظام العهد فال يوجد موظف خاص بالنسبة لنو ،نظام جرد دوري سنوي ونظام جرد فجائيفهو الجامعة 

 بالعهدة وإنما تتم المتابعة من رئيس قسم المخازن وتسجيلها ومتابعتها من قبـل النظـام االلكترونـي   
  ).مقابلة مع األستاذ فادي ناصر نائب مدير دائرة اللوازم والمشتريات في جامعة القدس المفتوحة(

  

  :لوم المهنية والتطبيقيةالكلية الجامعية للعفي  نظام المستودعات: خامساً
تحتوي الكليـة  و ،م 1998أنشئت عام  ،هي مؤسسة تعليمية تعمل بإشراف وزارة التعليم العالي

على ثالث مستودعات صغيرة متقاربة من بعضها البعض مخصص كل منها ألنواع متجانسـة مـن   
خازن وإنما يتبع دائر وال يوجد تحديدا قسم خاص بالم ،ويعمل بهذه المستودعات ثالث موظفين ،المواد

   .اللوازم والمشتريات
  

  ،وتعتمد الدائرة برنامج األصيل في القيام باألعمال المخزنية والتقارير المستودعية بكل عملياتها
  .ما فيما يخص نظام العهد فيوجد موظف خاص لمراقبة العهد وتسجيلها على برنامج الكتروني خاصأ
  

ات للجهات الطالبة فيتعلق بجهة الرقابة المالية بالكليـة مـن   ة االحتياجبالنسبة لسياسة دراسأما 
فعلى سـبيل   ،لتقرير مدى االحتياجات المطلوبة ،خالل االعتماد على الموازنة المعدة من كل قسم سابقاً

المثال عند طلب أجهزة حاسوب تحال المعاملة من وحدة الرقابة الداخلية إلى مركز المعلومات لدراسة 
وفيمـا يخـص نظـام الراكـد     ، وهكـذا  ،األثاث فالشؤون اإلدارية هي التي تقرر بشأنه أما ،المعاملة

وصـغر حجـم   ، والمكدس فتكاد أن تكون الظاهر معدومة لعدم وجود سياسة التخزين لفترات طويلـة 
  .المستودعات
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يقـوم مـدير   ا وأحيانً ،وتعتمد الدائرة نظام الجرد الدوري السنوي والجرد الفجائي من قبل إدارة الكلية
وفيمـا يخـص نظـام    . الدائرة بأعمال جرديه أسبوعية أو شهرية على عينات من المواد في المخازن

وقلة فترات  ،ويعزى ذلك إلى صغر حجم المستودعات ،بطاقة مراقبة الصنف فهو غير فعال بالمخازن
مقابلـة مـع   (طالبـة  راء وتسليمها إلى الجهات البأوامر ش فيتم غلب عمليات التوريدإذ أن أ، التخزين

  ).األستاذ حسن الخضري مدير دائر اللوازم والمشتريات بالكلية الجامعية
  

  :نظام المستودعات في كلية فلسطين التقنية: سادساً
 وتحتوي الكليـة علـى مسـتودع رئـيس    ) 1992(دير البلح عام  -أنشئت كلية فلسطين التقنية

بشـكل   تبعية قسم المخازن للشـؤون اإلداريـة  و ،موظفين 4باإلضافة إلى مستودع فرعي ويعمل به 
  .مباشر

ويعتمد قسم المخازن في الكلية نظام محوسب مستحدث تحت االختبار لمعالجة جميع العمليـات  
صنف والمتابعة مستمرة فـي   5000وهو حالياً قيد التطوير حيث تم إدخال عليه ما يقارب  ،المخزنية
فهو موجود تحت ما يسمى بنظـام نمـوذج    ،د االحتياجاتأما بالنسبة لسياسة الصرف وتحدي. اإلدخال

وال   .والتي يشرف عليها قسم رقابة فنية خاصـة بهـذا المجـال    ،على الحاجة الموافقة للصرف بناءاً
  .يوجد موظف بعينه لمتابعة العهد وإنما يتولها رئيس قسم المخازن

  

حيـث يـتم إجـراء     ،م القـانوني نظام معالجة الراكد والتالف فهي تعامل في الكلية بالنظاأما 
أو يتم التبرع بها لمستودعات وزارة التعليم العالي لكونهـا كليـة    ،مزايدات لبيع الفائض عن الحاجة

  .لذلك أو يتم إتالفها بواسطة لجنة مختصة إذا اقتضت الحاجة ،حكومية
  

خدام أما فيما يخص نظام مراقبة بطاقة الصنف ففيه ضعف إلى حد ما لحداثة تطـوير واسـت  
وتقوم اإلدارة أحيانـا بنظـام الجـرد     ،ويعتمد القسم نظام جرد دوري كل سنتين ،النظام المحوسب

رئيس قسم المخـازن   ،مقابلة مع األستاذ هاني السويركي(لفجائي على عينة من أصناف المخزن ا
  .)في كلية فلسطين التقنية

  

   :اكلية العلوم والتكنولوجينظام المستودعات في : سابعاً
وبالنسبة لنظام المستودعات فـي الكليـة فـال    م 1991نشأت كلية العلوم والتكنولوجيا  في عام أ

فتحتوي الكلية على مستودع واحد  ،يختلف كثيرا عن نظام المستودعات والمخازن في الكليات الشبيهة
وب لى موظفين المخـازن بالتنـا  وال يوجد موظف عهدة إنما توكل إ، من الموظفين 6رئيس يعمل به 

  .وهذا بحد ذاته يفقد عنصر المتابعة الدقيقة للعهد
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يعتمد قسم المخازن في الكلية نظام األصيل المحوسـب فيمـا يخـص أعمـال ومهـام المخـازن       و
فهو يعـالج   ،ففيه متابعة جيدة من قبل المخازن ،والمكدس وفيما يخص موضوع الراكد ،والمستودعات

  .بأول بالطرق النظامية أوالً
  

تحديد االحتياجات فتعتمد على نوع الصنف المطلوب حيث يحال األمر إلـى جهـات    أما سياسة
دائرة خاصة للرقابة تسمى دائرة الرقابـة الداخليـة    في الكلية ويوجد ،فنية لتقرير الحاجة وإبداء الرأي

الكلية  الرقابة المالية واإلدارية على أموال ومن ضمن مهامها ،التي تتمتع بالعديد من الوظائف والمهام
ويستخدم القسم نظام الجرد الـدوري السـنوي    ،حسب مقتضى الحال وسير عملها اإلداري ومجوداتها

مقابلة مع األستاذ ياسين القرا رئيس قسم المخازن بكليـة العلـوم   ( والجرد المفاجئ من قبل اإلدارة
  .)والتكنولوجيا

  

حيث يتبع  ،تقريبا في النظام المخزني تتشابه أن الكليات الجامعية المختلفة ومما تقدم يمكن القول
حيث تقـوم الشـؤون    ،قسم المخازن والمشتريات إلى الشؤون اإلدارية مباشرة باعتبارهما دائرة واحدة

اإلشراف على شراء وتسجيل ومراقبة وتخزين اللوازم وتوزيعها على مرافق اإلدارية في هذا المجال ب
إال أن أغلب هذه الكليات تحتاج إلى تطـوير   ،ظفين اإلداريينتحديد حاجة الكلية واألقسام للموو ،الكلية

كمـا أن  ، في النظام المحوسب الخاص بعمليات المخازن والمستودعات في النظام المخزني وخصوصاً
كما وأن نظام الرقابة المستودعية  ،حتاج إلى موظف خاص يختص بمتابعتها وتسجيلهاموضوع العهد ي

  .لجد في بعض الكلياتمهمل وغير محمول على محمل ا
  

أما بالنسبة للجامعات فتتقارب إلى حد ما في النظام ولكنها متفاوتة في درجـة تطبيـق قواعـد    
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يوجد بعض جوانب القصـور فـي النظـام     ،وإجراءات المستودعات

قـات تقنيـة فـي    وبعضها لديه معي ،حيث أن بعض الجامعات ال يوجد بها موظفي عهدة ،المستودعي
عض األخر لديه مشاكل قانونية تتمثل في تعدد أنواع وصور النماذج المستودعية بالنظام المحوسب وال

كما أن فعالية الرقابة المستودعية وسياسة دراسة االحتياجات متفاوتة بشكل ملحـوظ بـين    ،المستخدمة
  .جامعة وأخرى

  
  
  
  
  
  



64 
 

معـات والكليـات الفلسـطينية موضـوع     ويوضح الجدول التالي ملخصا عن مسـتودعات الجا 
  :الدراسة

  ملخص عن المستودعات في الجامعات والكليات الفلسطينية): 1(جدول رقم 
  

 اسم المؤسسة
 عدد

 المستودعات
 عدد

 الموظفين
الجهة المسئولة عن 

 المستودعات
يالنظام االلكترون  
 المستخدم

 دائرة اللوازم 5 1 الجامعة اإلسالمية
خاص برنامج والمشتريات  

 دائرة اللوازم 5 2 جامعة األقصى
 برنامج األصيل والمشتريات

 برنامج خاص دائرة المخازن 6 2 جامعة األزهر
 جامعة القدس

 19 6 المفتوحة
 دائرة اللوازم
 والمشتريات

+برنامج خاص   
 برنامج األصيل

 كلية مجتمع
 األقصى

تابع لجامعة 
 األقصى

 تابع لجامعة 0
 األقصى

 تابع لجامعة
ألقصىا  

كلية الدراسات 
 المتوسطة

 تابع لجامعة
 0 األزهر

 تابع لجامعة
 األزهر

 تابع لجامعة
 األزهر

 كلية العلوم
اوالتكنولوجي  

 تبعية مباشرة 6 1
 للشؤون اإلدارية

 برنامج األصيل

 4 1 كلية فلسطين التقنية
 تبعية مباشرة

 برنامج األصيل للشؤون اإلدارية

مباشرة تبعية 3 3 الكلية الجامعية  
 للشؤون اإلدارية

 برنامج خاص
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  :الدراسات العربية: أوالً
  

شـيد المـال العـام بحـرس     دور الرقابة المستودعية في تر) " 2009 ،القحطاني( دراسة) 1
 ".الحدود

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الرقابة على المستودعات وأثر ذالك على ترشيد المال العـام  
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسـة المـنهج   ، في المملكة العربية السعودية في حرس الحدود

  .فرد من أفرد جهاز حرس الحدود 150الوصفي التحليلي على 
  

  : التي توصلت لها الدراسة أهم النتائجمن نت وكا
أنه نـادراً  و، اءات المستودعات الحكومية غالباًأن الرقابة المستودعية تطبق قواعد وإجر
أفراد الدراسة موافقين على أن هناك كما وأن  .ما توجد ظواهر هدر وعدم ترشيد في المال العام

  .بعض المعوقات المختلفة للرقابة المستودعية
  

عد وإجراءات المسـتودعات  ضرورة التطبيق الكامل لقواب :خلصت الدراسة إلى توصيات تفيدو
د من توفير أصـناف أكثـر   إعداد دراسات لالحتياج الفعلي لكل وحدة أو شخص للحو، الحكومية
أهمية ممارسة وحدات مراقبة المخزون لصالحياتها بفعالية أكثر من خالل دعمهـا  و ، من الالزم

باإلضافة إلـى  ، رفع مستواها اإلداري في التشكيل تويات اإلدارية العليا لدورها معمن قبل المس
سرعة تطبيق استخدام نظام الحاسب اآللي في أعمال الرقابة المستودعية والربط اآللي بين جميع 

  .وحداتها
 بيـة العر اإلمارات دولة في اإلدارية األجهزة على المالية الرقابة ":)2005،كنعان(دراسة )  2

  ."المتحدة
 الوسائل واقتراح ،أسباب ومعرفة المالية الرقابة معوقات تحديد في الدراسة مشكلة وتمثلت

واستخدم الباحث المـنهج  ، وحمايته العام المال صون بهدف منها للحد واإلدارية القانونية والحلول
  .الوصفي التحليلي

 
  

 :أهمها من كان والتي المعوقاتو المشكالت من العديد تحديد إلىنتائج الدراسة  وخلصت
أعمالـه   بممارسـة  لـه  السـماح  وعـدم  لها المحاسبة ديوان جهاز وتبعية ،التنفيذية السلطة نفوذ

 التي ،المالية أخطائها كشف خشية بفاعليه مهامه أداء من الديوان تمكن دون يحول مما ،باستقاللية

 علـى اسـتقاللية   التأكيد يتطلب مما ،مالعا الرأي نظر في هيبتها و السياسي وضعها على تؤثر قد

 قصـور  ظاهرة من للحد فعالة آلية وجود عدمو .النواحي جميع من تامة استقاللية المحاسبة ديوان

 فـي  والمتابعـة  والتدقيق بالمراجعة المشمولة األجهزة اإلدارية قبل من والتهاون , المالية الرقابة

 األجهـزة  لـدى  المالية المخالفات في له المساء ائلوس قصورو .المالية الرقابة هيئات مع تعاملها
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، المخالفـات  تلـك  فـي  المسـاءلة  وسائل توفير ضرورة يتطلب مما ،بالرقابة المشمولة الحكومية
  .عليه تترتب التي والجزاءات العام على المال باالعتداء يتعلق ما في وخاصة

 
ـ ): " 1993 ،الكعيد والسلوم(دراسة ) 3 ة فـي متابعـة تطبيـق قواعـد     دور األجهزة الرقابي

  ".وإجراءات المستودعات الحكومية
الداخليـة  : التعرف على واقع الرقابـة علـى المسـتودعات بنوعيهـا    هدفت هذه الدراسة إلى 

إلقاء الضوء على أهم اآلثار السلبية المترتبة على عدم وجـود جهـاز لمراقبـة    و  .والخارجية
توضيح مدى التزام األجهـزة الحكوميـة بتحديـد    و، ن في العديد من األجهزة الحكوميةالمخزو

 .التعرف على واقع عمليات الجرد في األجهـزة الحكوميـة  و  .مستويات التخزين بطريقة علمية
 .توضيح مدى االستفادة من استخدام الحاسب اآللي في مجـال الرقابـة علـى المسـتودعات    و
نوعيها أكثر فاعلية في حل معظـم  التعرف على األساليب التي يمكن أن تكون بموجبها الرقابة بو

 .المشكالت المستودعية
  

هذه  واستخدم الباحثان فيوأجريت هذه الدراسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
بعض األجهزة الحكوميـة ال  هو أن  أهم نتائج هذه الدراسة الدراسة المنهج الوصفي وكان من
م توافر الوظائف المطلوبـة للعـاملين فـي مجـال     وإن عد ،يوجد بها جهاز لمراقبة المخزون

المستودعات وعدم وجود الكوادر والكفاءات البشرية من األسباب التي ساعدت على عدم وجـود  
أن جهاز مراقبة المخزون في األجهزة الحكومية يمارس اختصاصاته و .جهاز لمراقبة المخزون

أن و  .قبل جهاز مراقبة المخـزون  وهذا يدل على أن هناك بعض القصور من ،بدرجات متفاوته
 ،وأن هناك معوقات فنية وبشرية وتنظيميـة  ،األسلوب المستخدم في الجرد هو الجرد الكلي فقط

  .وعدم استخدام الحاسب اآللي
 
دور ديوان المحاسبة في الرقابة اإلدارية على األمـوال العامـة   ): " 1999 ،الراشد( دراسة) 4

  ."بدولة الكويت
حث إلى تسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة كجهاز رقـابي أول فـي   ويهدف هذا الب

ومقارنة ذلك بما هو مطبق بأنظمة الرقابـة بـدول العـالم     ،دولة الكويت لحماية األموال العامة
ات محددة بشأن عالوة على استطالع آراء المعنيين حول مهام هذا الجهاز لتقديم توصي ،المتقدمة

  .الل استخدام المنهج الوصفي التحليليالنهوض بهذا الدور من خ
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زيادة مدة رفع التقارير يرتبط بعالقة إيجابية مع تطبيق مفهـوم  وأهم ما توصلت له الدراسة هو 
ويرى المشـاركون أنـه    ،الرقابة والمراجعة الشاملة لتضمن تقييم أداء المؤسسات العامة بالدولة

 .لى تطبيق مفهوم الرقابة والمراجعـة الشـاملة  كلما زادت مدة رفع التقارير كلما زادت الحاجة إ
تحقيق قانون حماية األموال العامة ألهدافه وأن الجهات الرقابية المسـئولة عـن تطبيقـه     وأن 

وهناك تطلع لدى عينة الدراسة بتحسين  ،والمتمثلة بديوان المحاسبة تؤدي مهمتها بكفاية متوسطة
ومن أبرزهـا تطبيـق مفهـوم     ،ه الرقابية المختلفةأداء الديوان من خالل تطوير كوادره وأساليب

  .الرقابة اإلدارية بجانب الرقابة المالية عالوة على تحديد مسئولياتها بعناية ودقة
  

زيـادة الحاجـة إلـى    و  .أهمية تطبيق مفهوم الرقابة اإلداريةهو  أهم توصيات الدراسةوكانت 
  .إحكام الرقابة على األموال العامة وحسن استغاللها

  
 

دور وزارة المالية واالقتصـاد الـوطني فـي الرقابـة علـى      ): " 1993 ،الحقيل(دراسة ) 5
  ."المستودعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المركزية للمشتريات الحكومية فـي  
ذلـك دون اإلخـالل بالصـالحيات    و ،متابعة تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات الحكوميـة 

  ،واالختصاصات المخولة لجهات وأجهزة الرقابة المالية واإلدارية 
 

هناك لهذه الدراسة هو أن فكانت أهم النتائج  ،واستخدم الباحث المنهج اإلجرائي لدراسة الحالة
دون  منها ما هو مشيد بنظام حديث ومنهـا  ،تفاوت كبير في مرافق التخزين ومباني المستودعات

وبالتـالي ال   ،لوحظ أن غرف التخزين لم تصمم أصال كمستودعات أو أمـاكن تخـزين  و  .ذلك
تفتقر العديـد مـن المسـتودعات إلـى     .يوجد غدارة واستغالل حيز للتخزين على النحو العلمي

لم يتم إتباع األسـلوب  و .كمعدات النقل والمناولة ومنصات التخزين وغيرها ،مساعدات التخزين
لوحظ أن الكثير من المستودعات ال تهتم لوسـائل  كما و .عليها لتعيين مواقع المخزون المتعارف

 .الوقاية والحماية ضد األضرار
 
  

دعم وزيادة االهتمام بتـدريب القـوى العاملـة بالمسـتودعات     بتفيد أما أهم التوصيات فكانت 
اخـذ  و .صالحة للتخـزين  اإلقالل ما أمكن من استخدام األماكن الغير مناسبة والغيرو .الحكومية

تفادي نظام التخزين العشوائي في و .العوامل البيئية والمناخية في االعتبار عند بناء المستودعات
العمل على استخدام وسـائل  و .والعمل على استخدام األساليب العلمية في التخزين ،المستودعات

 .وإجراءات المستودعاتومراعاة التقيد السليم بقواعد  ،األمن والسالمة في المستودعات
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 :الدراسات المحلية: ثانياً
  

 في األھلیة المنظمات في الداخلیة اإلداریة الرقابة واقع) " 2009 ،الفرا وشاهين(دراسة ) 1
  "غزة قطاع

  

 في األهلية المنظمات في الداخلية اإلدارية الرقابة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت       

 المطبقة الرقابية النظم تحقيق مدى وقياس ،امقوماته توفر مدى على التعرف لخال من ،غزة قطاع

  .ألهدافها غزة قطاع في األهلية المنظمات داخل
  

 :أهمها من النتائج من العديد إلى الدراسة خلصت وقد
 اإلداريـة  الرقابـة  مقومات غزة قطاع في العاملة الفلسطينية األهلية المنظمات لدى يتوفر

 بينـت  ولقد ،ا أهدافه وتحقيق الشفافية تعزيز على المنظمات هذه يساعد ،مناسب بمستوى الداخلية

 الرقابيـة  النظم وأن ،المناسب التنظيمي الهيكل ووجود ،الناجح االتصال مقومات توفر : الدراسة

 حيث  ،سليمة  بطريقة تتم األداء تقييم عملية أن كما ،أهدافها تحقق الجمعيات في المطبقة الداخلية

 .المستخدمة الرقابية األساليب تتنوع
  

 :الدراسة لها خلصت التي التوصيات أهم ومن
 ،المسـتخدمة  الرقابيـة  والـنظم  ،التنظيمية للهياكل :المستمر والتطوير التحديث من بد ال
 ،الخـارجي  المجتمـع  وبين بينها كما ،هافي والعاملين  المؤسسة بين والتواصل االتصال وأساليب

 طبيعة يتطلبه ما وفق المستخدمة الرقابية واألساليب الوسائل في المستمر التحديث من بد ال كذلك

 أجل من العالم في الحاصل والمعلوماتي التكنولوجي التطور من االستفادة األمر يتطلب وقد ،العمل

 .للمنظمات الداخلية الرقابة تطوير
  

ء علـى المـال العـام فـي الفقـه      استغالل الوظيفة في االعتدا) " 2007 ،زعرب( دراسة) 2
 ".اإلسالمي

  :تدور فكرة البحث حول اآلتي
  

واهللا تعالى هو المالـك الحقيقـي لهـذا     ،أن المال قوام الحياة وأهم أساليب تعمير األرض
كمـا   ،ومن هنا نشأت الملكية الخاصـة  ،وقد استخلف اهللا تعالى بعض األفراد على المال ،المال

والنـاس مكلفـون    ،بعض المال فنشأت الملكية العامة أو المال العاماستخلف الناس جميعاً على 
ويعتبـر ولـي    ،يستأثر أحد به لنفسـه  ،حيث أن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أ ،بالمحافظة عليه

ولما له من القوة والسلطان  ،األمر المكلف من قبل اهللا تعالى بحماية هذا المال من االعتداء عليه
ألن االعتداء على المال العام من قبـل   ،والموظفين العموميين للمحافظة عليهواألجهزة المختلفة 
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واالقتصادي  ،الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغالل وظيفتهم لذلك يهدد األمن االجتماعي
    .والسياسي

أهم توصيات هذه الدراسة وكان من ، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي
أهمية دور الرقابة الشاملة في الحفاظ على المال العـام بمـا يحقـق مقاصـد     تركيز على هو ال

  .الشريعة
  

تقويم وتطـوير األداء الرقـابي لـديوان الرقابـة الماليـة      " ):2006 ،أبو هداف(دراسة ) 3
  ".واإلدارية

  

ارية فـي  هدفت هذه الدراسة إلى تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلد
كمـا   ،تحليالً لهذه المقومات وأورد، المنهج الوصفي في هذه الدراسة الباحث واستخدم، فلسطين

وفئـة العـاملين    ،قام بجمع البيانات الالزمة واستطالع رأي المبحوثين من فئة العاملين بالديوان
  .بالجهات الخاضعة للرقابة للوقوف على آرائهم بشأن مدى تأثير تلك المتغيرات

        

ومن أهم نتائج هذه الدراسة ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي أنشئ من    
كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان باإلضافة إلـى عـدم كفايـة     ،أجلها

فضالً عن قصـوره فـي االهتمـام     ،االستقالل المالي واإلداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه
وال  ،ولم يستخدم الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة    ،ت التدريبية الالزمة لتأهيل المفتشينبالدورا

  .أساليب األداء الرقابي الحكومي في أداء األعمال الرقابية
       

ضرورة توفر الدورات التدريبية ك ،وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات
واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  ،ى إنجاز أعمالهمالتي تؤهل المفتشين وتجعلهم قادرين عل

وضرورة اعتماد كل من الرقابة الوقائية والرقابة المفاجئة  ،التي تدعم أدلة اإلثبات لدى المفتشين
ومعالجة األخطاء أوالً بأول حفاظاً على المـال   ،التي تعمل على الحد من الوقوع في االنحرافات

  .العام
  

  ."حماية المال العام ودين الضريبة"  :)2006 ،هلباد(دراسة ) 4
لمـا   ،بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي :الى هدفت هذه الدراسة

وقد اسـتخدم    .لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن
  .حليليالباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الت

  

الواقع القانوني لحماية الدين الضريبي والمال العام من وجهـة  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
عوامل تهدد ضـياع الـدين    أن هناك موافقة متوسطة على وجودنظر العينة التي تمت دراستها 
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ة هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إداريكما أن  .الضريبي والمال العام في فلسطين
وإن اإلجـراءات المطبقـة تكفـل     ،وقضائية واضحة لمتابعة ومراقبة الدين الضريبي والبت فيه

وأن هناك إجـراءات   ،تحصيل دين الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير
  .مشددة وخاصة في تحصيل الدين الضريبي

  

مالئمة وكافية لمعالجة قضايا  تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إداريةكما 
 .والمال العام الدين الضريبي

  

 :وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها
إطالق يد السلطة القضائية المختصة في المجال الضريبي والمـال العـام لكـي تقـوم       

عن الجـرائم   ث والتحريإيجاد سلطة البحو، على عاتقها بوساطة التشريع نفسه بالواجب الملقى
ضرورة سن قانون العقوبات االقتصادي الذي يتضمن مختلـف أنـواع   و، االقتصادية بشكل عام

الجرائم االقتصادية حتى ال تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصـوص الخاصـة بحيـث يصـعب     
  .التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب

  
  

 أداء الرقابة علـى  إحكام في الداخلية قابةالر نظام فاعلية مدى" :)2005 ،عياش(دراسة ) 5
  ."الدولية المراجعة معايير ضوء في غزة في  )االنروا( الدولية الغوث وكالة أنشطة

 أنشطة وكالة على الرقابة إحكام في الداخلية الرقابة نظام فاعلية مدى تقييم الدراسة تناولت

 وكـذلك  ،الدوليـة  المراجعة معايير اتمتطلب مع توافقه ومدى ،غزة في )االنروا (الدولية الغوث

 ،الفعالة للرقابة الداخلية واإلدارية المالية األهداف تحقيق في النظام هذا فاعلية مدى وتقييم دراسة
 وكالة في المطبق الرقابة الداخلية نظام أن تظهر التي النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

 يعمـل  وأنه ،الغوث وكالة أداء وأنشطة على الرقابة إحكام في نسبياً فعال نظام غزة بقطاع الغوث

 بدرجة والممتلكات لألصول الالزمة توفيرا لحماية في يساهم وأنه ،الدولية المراجعة لمعايير وفقا

 االعتمـاد  يمكن بدرجة وعادل صادق بشكل والمحاسبية تظهر المالية البيانات أن كما ،نسبياً كبيرة

  .راجعةوالم التخطيط في عليها
  

 الرقابة وأدوات ووسائل عناصر وتطوير لتحسين الجهد من مزيد ببذل أوصت الدراسة وقد

  .كفاءتها من بما يزيد الداخلية
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  "غزة في قطاع العامة المؤسسات في الرقابة أساليب فعالية مدى"  :)2004،ماضي(دراسة ) 6
الوطنيـة   السـلطة  فـي  العامـة  المؤسسات على واإلدارية المالية الرقابة الدراسة تناولت

 والرقابة الخارجيـة   يةالداخل الرقابة إلى وتطرقت ،الفعال الرقابي النظام وخصائص ،الفلسطينية

  .العام المال على الحفاظ في وأهميتهما بينهما والعالقة
  

 علـى  والخارجيـة  الداخليـة  واإلدارية المالية الرقابة جوانب بتغطية الدراسة اهتمت وقد

 فـي  الرقابية األساليب كفاءة عدم إلى الدراسة خلصت وقد ،الفلسطينية السلطة الوطنية مؤسسات

 الوسائل وتدعيم لتقوية التوصيات من مجموعة إلى توصلت وقد ،غزة قطاع في المؤسسات العامة

 تحقـق أهـداف   وفعالية بكفاءة بواجباتها القيام من الرقابية والمؤسسات األجهزة يمكن بما الرقابية

 .العامة المؤسسات في الرقابي عملال
 

  ".ابة الداخلية في القطاع الحكوميواقع الرق" :)2004 ،كالب(دراسة ) 7
بيان أهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وحسن استغالله سة إلى هدفت هذه الدرا

التعرف على جوانب و.يةوتحسين مستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية بوزارات السلطة الفلسطين
 ،وتضـخم وظيفـي   ،الخلل والقصور في الرقابة الداخلية وآثارها السلبية من تسيب مالي وإداري

  ..وغيرها ،وضعف األداء العام
  

وقد ركز البحث على استطالع رأي الموظفين الرقابيين العاملين بدوائر الرقابة الداخليـة  
واستخدم الباحث في هذه الدراسـة المـنهج   ، ع غزةطافي وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بق

  .الوصفي التحليلي
  

وجود ضعف في تـوفر ومسـتوى تطبيـق    وكانت أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث هو 
المقومات األساسية للرقابة الداخلية بوزارات السلطة الفلسطينية وهو ما انعكس في ضعف نظـم  

تفشي الظواهر السـلبية مـن تسـيب مـالي     و .المنوطة بهاالرقابة الداخلية عن تحقيق األهداف 
 .وغيـاب الشـفافية والمسـاءلة    ،وضعف األداء العام ،وسوء اإلدارة ،وتضخم وظيفي ،وإداري

عالقة معنوية طردية بين مستوى توفر وتطبيق المقومات األساسية للرقابة الداخلية وبين  وجودو
عالقة معنوية عكسية بين مستوى توفر  وجودو  .درجة تحقيق األهداف العامة لوزارات السلطة

وتطبيق المقومات األساسية للرقابة الداخلية وبين وجود وتفشي الظواهر السلبية من تسيب مـالي  
  .وإداري وسوء اإلدارة وضعف األداء وغيرها

  

وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقوية وتدعم نظم الرقابـة الداخليـة   
ات السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من تحقيق األهداف المنوطة بها بأقصـى كفـاءة   بوزار
  .ممكنة
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  :الدراسات األجنبية :لثاًثا
استراتيجيات التحكم باألنشطة وفاعليـة الرقابـة   " :)Annukka Jokipii, 2009(دراسة  )1

  ".عليها
السـتراتيجيات المـؤثرة علـى    التوصل إلى نظام أعمق في فهم دور ا، هدفت هذه الدراسة إلى

  .عناصر نظام الرقابة الداخلية
  

  :منهج الدراسة
على شبكة االنترنت وحللهـا   استبانهقام الباحث في هذه الدراسة بجمع البيانات من خالل 

 741باستخدام تحليل االنحدار المتعدد أو ما يسمى بنظام التفاعل الثالثي وطبقه على عينة قدرها 
  .لين في شركات في فنلندامن المدراء العام

         

من النشاط لنظام الرقابـة الداخليـة   جيده وكان من أهم نتائج هذه الدراسة انه توجد درجة 
في أغلب الشركات من ناحية ودرجة منخفضة لضمان فاعلية تطبيق هذا النظـام فـي بعـض    

  .الشركات من ناحية أخرى
  

ظام الرقابة الداخلية وهـي أنشـطة   قد اقتصر هذا البحث فقط على عنصر من عناصر نو
الن البحوث المستقبلية تحتاج الختبار مدى التفاعالت بين المكونـات األخـرى    ،الرقابة الداخلية

  .لنظام الرقابة الداخلية
  

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المدراء بفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتـي يمكـن أن   
  .لين بالشركات المختلفةتؤدي إلى تحسين وتطوير أداء العام

  

  ".جودة إجراءات الرقابة الداخلية" :)Subramaniam, Rae, 2008(دراسة ) 2
هدفت هذه الدراسة إلى الجمع بين مفاهيم العدالة التنظيمية وجـودة الرقابـة الداخليـة وحيـل     

  .الموظفين في المنظمة
  

ام نمـوذجين فـي هـذه    استخدكما تم  التجريبي واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج
وتمـت عمليـة    ،أحدهما يتصل بأساليب حيل الموظفين واألخر بجودة الرقابة الداخلية ،الدراسة

  .شركة استرالية لتطوير هذه النماذج والربط بينها 64المسح على 
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 :وكانت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي

ا النموذج إلى أن جودة إجراءات الرقابـة  وأشار هذ :)تحليل االنحدار اللوجيستي( النموذج األول
على العالقة بين مفاهيم العدالة التنظيمية وأساليب  وقبول الداخلية في المنظمة كان له أثر معتدل

  .االحتيال الوظيفي
  

أشار إلى أن الرقابة الداخليـة عبـارة عـن     :)تحليل االنحدار المتعدد( أما النموذج الثاني
مدى التدريب علـى إدارة   ،البيئة األخالقية :وانب رئيسة في المنظمةة لثالث جعامل مهم بالنسب

  .وعلى كفاءة المراجعة والتدقيق الداخلي لمستوى نشاط المنظمة ،المخاطر
  

ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية علـى جميـع الجوانـب    
  .الرئيسة في المنظمات

  

 ."طيط ومراقبة موارد المستودعات التخ"  :)(Rene, 2002 دراسة) 3

ويحتوي هذا النظـام   ،لتخطيط القوى العاملة في المستودعاتالكترونيا تناقش هذه الدراسة نظاماً 
على تفاصيل المهام التي يجب أن يقوم بها العاملين داخل المسـتودعات ومـا هـي األسـاليب     

  .المواد وحصرها في المستودعاتومراقبة حركة ، والوقت القياسي النجاز كل مهمة ،المستخدمة
  

على مراقبة أداء العاملين في المستودعات من خالل استخدام  ويعتمد هذا نجاح هذا النظام
  .باستخدام النظام الجديد بكفاءة الكي يقومو، نة للتنبؤ بمتطلبات هؤالء العمالبيانات معي

  

يطـور معلومـات   و يسهل بحيث هذا النظاماستحداث  ضرورة وخلصت هذه الدراسة إلى
  .ويتابع مهامها بشكل دقيق، رقابة المستودعات

  

مفهوم الرقابـة يـأتي فـي سـن     : منبه الرقابة" ):Nelson, Ratliff, 1996(  دراسة) 4
  ."الرشد

تصف الدراسة المنبهات الرقابية على أنها عبارة عن إشارات تبدأ بنشاط صحيح فـي الوقـت   
 .ر معترف به في السابق من طرق الرقابة الداخليـة وتفندها كأسلوب غي ،المناسب ألي عملية

تناقش الدراسة أنه على خالف و. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة
آليات الرقابة الداخلية فإن المنبهات الرقابية ال تعتمد على البيروقراطية والتي تجـردت منهـا   

  .الشركات المتقدمة في العالم
  

منبهات الرقابة مهمة في عملية الرقابة وفـي تطبيـق   نتائج هذه الدراسة هو اعتبار  وكانت أهم
حاسمة وفيصليه في تطبيق الممارسـات اإلداريـة   كذلك تعتبر الرقابة  .جميع العمليات التنظيمية

  .بمقاييس عالمية
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  ".قانون حماية األموال العامة: الكويت" Al-Melhem, 1993):(دراسة  )5
دراسة عن االنتهاكات ضد األموال العامة في الكويت التي حدثت بعد حرب تحدثت هذه ال
الـذي وصـف   ، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المـنهج الوصـفي   ،العراق على الكويت

عندما قـام   ،االنتهاكات من خالل الكويتيين من الخارج أو من غير الكويتيين من جنسيات مختلفة
ين كانوا يعملون مدراء لبعض الشركات الكويتية فـي الخـارج   بعض الموظفين الحكوميين اللذ

بعمليات اختالس لألموال العامة أو اللذين قاموا بالتأمر للحصـول علـى المصـالح الشخصـية     
وبالتالي كانت محصلة هذه النتيجة أن خسرت دولة الكويت مـن األمـوال    ،بأسلوب غير قانوني

ان من أهم توصيات الباحث ضرورة تحـديث وتفعيـل   لذا ك ،العامة ما قيمته ستة باليين دوالر
  .من خالل تفعيل دور الرقابة عليها قانون حماية األموال العامة

  

  :التعليق على الدراسات السابقة
وتناولت بعض هـذه الدراسـات    ،دراسة سابقة) 17(استعرض الباحث في هذه الدراسة 

وتناول الـبعض األخـر موضـوع الرقابـة      ،كوناتها إما اإلداري وإما الماليالرقابة الداخلية بم
  .كما تناولت بعض الدراسات موضوع الرقابة على األموال العامة وحمايتها ،المستودعية

  

وقد تنوع مكـان   ،2009إلى عام  1987وقد أجريت هذه الدراسات خالل الفترة من عام 
اليا وفنلندا والواليات إجراء هذه الدراسات ما بين فلسطين والسعودية واإلمارات والكويت واستر

  .المتحدة
بالرغم أن أغلبيتها استخدمت المـنهج   ،سات السابقة أساليب بحثية مختلفةواستخدمت الدرا

 اسـتخدمت المـنهج   )Rae, Subramaniam،2008(الوصفي التحليلي باسـتثناء دراسـة   
استخدمت  وهناك دراسات ،فقد استخدمت المنهج اإلجرائي) 1993 ،الحقيل(التجريبي و دراسة 

  ).Al-Melhem,1993( ودراسة) 2007 ،زعرب(نظام وصف الظاهرة كدراسة 
  

كما اتفقت معظم الدراسات على استخدام أداة االستبانة في جمع البيانات ما عـدا دراسـة   
  .استخدم االستبانة والمقابلة معاً) 1999 ،الراشد(
  

ية على تقـويم األداء  ركزت بعض الدراسات السابقة التي أجريت في دول عربية وغربو
ومدى تحقيقها لألهداف التي أنشأت من أجلها سواء فـي المؤسسـات    ،الرقابي لألجهزة الرقابية

وتحديد معوقات الرقابـة واقتـراح وسـائل     ،الحكومية أو المؤسسات األخرى الخاضعة للرقابة
  .حلولها القانونية واإلدارية للحد منها بهدف صون المال العام
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 ،للدراسات التي أجريت في فلسطين فإنها ركزت على الرقابة من جوانـب مختلفـة   بالنسبةأما 
والتعرف على األساليب الرقابية  ،رقابة سواء كانت إدارية أو ماليةودراسة جوانب ضعف نظم ال

  .المختلفة في مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة والمؤسسات العامة في فلسطين
  

ولت موضوع الرقابة المستودعية رغم قلتها وقدمها فإنها وفيما يخص الدراسات التي تنا
تشابهت مع دراسة الباحث فيما يخص موضوع الرقابة المستودعية ولكنها اختلفـت معهـا مـن    
حيث دور الرقابة المستودعية وتأثيرها من ناحية ومن ناحية أخرى اختالف الجهات التي  طبقت 

  .عليها الدراسة
  

  :يرها من الدراسات السابقة في الجوانب اآلتيةوتتميز دراسة الباحث عن غ

تتناول الدراسة موضوع الرقابة المستودعية التي تعبر عن تكاملية فيمـا يخـص مجـال     -
سيما أن الكثيـر  ال ،اإلداري والمالي بشكل متزامنالرقابة الداخلية حيث أنها تتناول الشق 

  .ما إداريا وإما ماليامن الدراسات السابقة تناولت أحد شقي الرقابة الداخلية إ

إذ أن الدراسـات   ،يما يخص مجال الرقابـة المسـتودعية  تتمتع الدراسة الحالية بحداثة ف -
 ،القحطـاني (باسـتثناء دراسـة    السابقة التي تناولت نفس الموضوع تعتبر قديمـة جـداً  

2009.(  

السابقة إذ أن اغلب الدراسات  ،تتميز الدراسة عن سابقتها في تناول موضوع المال العيني -
الدراسات المحلية التي تناولت الرقابة المالية كانت تعنى بشكل مباشر بالمـال   وخصوصاً

 .النقدي
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  رابعـــل الــالفص
  الطريقة واإلجراءات

  
 .ةــية الدراسـمنهج: أوالً

  .طرق جمـع البيانـات: ثانياً

 .وعينة الدراسةمجتمع : ثالثاً

  .أداة الــدراســـة: رابعاً

 .صدق وثبات االستبانة: خامساً

  .المعالجات اإلحصائية: سادساً
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  :مقدمة
 وكـذلك أداة  ،ألفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا و ،ل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسةيتناو

لإلجراءات  صل وصفاًكما يتضمن هذا الف ،وصدقها وثباتها ،الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها
المعالجات اإلحصائية التي اعتمد  وأخيراً ،ين أدوات الدراسة وتطبيقهافي تقنالباحث التي قام بها 

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة 
  

  :منهجية الدراسة: أوال
 أحد " بأنه ويعرف ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 طريق عن كميا وتصويرها محددة كلةمش أو ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير التحليل أشكال

 الدقيقة للدراسة وإخضاعها وتحليلهاوتصنيفها  المشكلة أو الظاهرة عن مقننه ومعلومات بيانات جمع
 .)324 ص،2000 ،ملحم(

         

العاملين بدائرة المخازن في الجامعات والكليات  أراء على التعرف إلى الدراسة هذه وتهدف
المسـح   أسـلوب  استخدام تم وقد ،قابة المستودعية في ترشيد المال العامالفلسطينية حول دور الر

جميع منسوبي وحدات ودوائر المخازن والمستودعات فـي   على تطبيقية دراسة خالل من الشامل
  :البيانات من أساسيين على نوعيين الدراسة اعتمدتو ،الجامعات والكليات الفلسطينية

  

 :طرق جمع البيانات: ثانيا
  :الباحث على نوعين من البيانات اعتمد

 .البيانات األولية .1

لدراسة بعض مفردات البحـث وحصـر    توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا
ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج   ،وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث

SPSS  (Statistical Package for Social Science) حصائي واستخدام االختبـارات  اإل
 .قيمة ومؤشرات تدعم موضـوع الدراسـة  اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 

  .للحصول على البيانات كما استخدم الباحث نظام المقابلة الشخصية كأداة ثانوية
  

 .البيانات الثانوية .2

 ،لموضوع قيد الدراسـة المنشورات الخاصة أو المتعلقة باوتمت مراجعة الكتب والدوريات و
الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية على ترشـيد  أثر والتي  تتعلق بدراسة 

وكـان   ،وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمـي  ،المال العام
الطرق سس والتعرف على األ ،في الدراسة هدف  الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية
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وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت  ،العلمية السليمة في كتابة الدراسات
  .و تحدث في مجال موضوع الدراسة 

  

   :مجتمع وعينة الدراسة: ثالثاً
وحـدات ودوائـر المخـازن     الموظفين العـاملين فـي  يتكون مجتمع الدراسة من جميع 
الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي باسـتثناء   والمستودعات في  الجامعات والكليات

  .والجامعات والكليات التي ال يوجد فيها نظام مستودعات ومخازن ،الجامعات والكليات الخاصة
  

الشـامل   المسـح  أسـلوب  على الباحث اعتمد فقد نسبيا قليل يعتبر الدراسة مجتمع أن وحيث
  48 عـن  وتعبـر   كامالً الدراسة مجتمع ثلتم الدراسة عينة فإن يوبالتال ،المجتمع هذا أفراد لجميع
  .موظفاً

  

صـلي لكـون بعضـها    أما بالنسبة للجامعات والكليات األخرى فقد تم استبعادها من المجتمع األ
يوجد به نظام مستودعات ومخازن لصغر حجـم المؤسسـة وحداثـة     خاص والبعض األخر ال
  :اآلتيإنشائها وهي على النحو 

  .عة غزةجام .1
 .خانيونس –كلية فلسطين للتمريض  .2

 .رفح –كلية المجتمع العربية  .3

 .كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية .4

 .الوكالة/ كلية مجتمع غزة  .5

 .كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا .6

 .كلية الزيتونة للعوم والتنمية .7

 .خانيونس –كلية تنمية القدرات  .8

 .حرف –كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية  .9

 .بيت الهية –معهد عبد المحسن حمودة الشرعي  .10

  .دير البلح –كلية الدراسات اإلسالمية  .11

 .كلية الشرطة .12

  .بولتيكنك المستقبل التطبيقية .13
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وبعـد    ،اسـتبانه  46وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة وفد تم اسـترداد  
والجدول التـالي   ،الشروط المطلوبة لإلجابة لم يستبعد أي منهما نظرا لتحقق تاالستبياناتفحص 

  :يوضح تفصيل عن توزيع االستبيانات
   

  تفصيل توزيع االستبيانات على مجتمع الدراسة): 2(جدول رقم 
 

  المؤسسة مــــاس
 تعدد االستبيانا
  الموزعة

 تعدد االستبيانا
  المستردة

  5  5  الجامعة اإلسالمية
  5  5  جامعة األقصى
  6  6  جامعة األزهر

  17  19  جامعة القدس المفتوحة
  4  4  كلية فلسطين التقنية

  3  3  الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية
  6  6  كلية العلوم والتكنولوجيا

  46  48  المجموع
  

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي 
  

  :المعلومات الشخصية: الجزء األول
 :سنوات الخبرة -

  

  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )3(ول رقم جد
  

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

  19.6  9  سنوات 5أقل من  – 1من 
  23.9  11  سنوات 10أقل من  – 5من 

  56.5  26  سنوات فأكثر 10
   100.0  46  المجموع

  
  

 إجابات انعكاس يعني مما سنوات 10 منأكثر  هي االستبانة بتعبئة قامت التي الفئة السائدة أن فنجد

  .لهم المتعددة الخبرات ضوء في النتائج سالمة على المبحوثين
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 :المؤهل العلمي -
  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )4(جدول رقم 

  

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  39.1  18  دبلوم
  52.2  24  بكالوريوس
  8.7  4  دراسات عليا
   100.0  46  المجموع

  
  

أن معظم العاملين في مجال المخازن والمستودعات هم من أصـحاب حملـة   يمكن القول بوهنا 
ويعزو    ،درجة البكالوريوس والدبلوم إذا ما قورنت بالنسبة القليلة لحملة درجة الدراسات العليا

درجات علمية عاليـة  الباحث هذه النتيجة إلى أن مجال العمل في المستودعات ليس بحاجه إلى 
يتجه أصحاب هذه الدرجات غالبا للعمل في مناصب إدارية أو أكاديمية أخرى في الجامعات  لذا

  .والكليات
  

 :المسمى الوظيفي -
  

  المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )5(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  56.5  26  إداري
  30.4  14  رئيس قسم
  13.0  6  مدير دائرة
   100.0  46  المجموع

  
  

مناصب إداريـة   يشغلون الذين المتخصصين المبحوثين إجابات جميع آراء على التعرف يعني مما
ممـا   ،من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن فئة إداري في عينة الدراسة هي الفئة السائدة مختلفة

لهم صـلة مباشـرة   والذين هم أمناء مخازن أن معظم موظفي المخازن والمستودعات  دل علىي
  .باإلجراءات التنفيذية المستودعية
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  :مكان العمل -
  مكان العمل توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )6(جدول رقم 

  

  النسبة المئوية  التكرار  ان العملــمك

  73.9  34  جامعة

  26.1  12  كلية
   100.0  46  المجموع

  
  

سـطينية أقـل مـن    ال المستودعات والمخازن في الكليات الفلوهنا نجد أن عدد العاملين في مج
كما هو موضح في عينة  على الرغم أن عدد الكليات يفوق عدد الجامعات ،عددهم في الجامعات

في أغلب الكليات هـو   )المستودعات(ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن نظام المخازن  ،الدراسة
 ،ل وإنما يعمل تحت دائـر المشـتريات  رى غير مستقنظام غير متطور من ناحية ومن ناحية أخ

العـاملين فـي    ،إذ أن بعض الكليات ككلية العلوم والتكنولوجيـا  ،وبالتالي عدد العاملين فيه قليل
  .   المشترياتعمل دائرة المخازن هم أنفسهم من يقومون بمهام 

  
  

 :التصنيف الوظيفي -
  

  تصنيف الوظيفيال توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )7(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية  التكرار  التصنيف الوظيفي

  87.0  40  مثبت
  13.0  6  عقد تجريبي

 0.0  0  )متدرب –متطوع ( أخرى

   100.0  46  المجموع
  
  

  ،ويرى الباحث من خالل هذه النتيجة أن معظم أفراد العينة يعملون تحـت بنـد العقـد المثبـت    
تعنى بأن يكون الموظـف العامـل    والكليات الجامعات أغلب يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنو

األمان الوظيفي له دور كبير في مستوى األداء والدقـة   بدائرة المخازن والمستودعات مثبت ألن
بخالف بعض الدوائر واألقسـام فـي الجامعـات     ،في العمل داخل إدارة المخازن والمستودعات

  . العاملين تحت بند العقد التجريبينسبة كبيرة من  فيهاوالكليات التي قد يتواجد 
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  :أداة الدراسة: رابعا
  اإلستبانة -1

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات استبانهإعداد  -

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -

 .بشكل أولي حسب ما يراه المشرف تعديل االستبانة -

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قـاموا بـدورهم بتقـديم النصـح      -
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .تعديل حسب ما يناسبالو ةلالستبانإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية  -

ولقـد تـم تقسـيم     ، الزمة للدراسةتوزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات ال -
 : كما يلي أجزاءإلى ثالث  االستبانة

 .فقرات 5البيانات الشخصية لعينة  الدراسة ويتكون من  يتكون من: الجزء األول ×

يتناول واقع الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسـطينية وأثرهـا   : الجزء الثاني ×
 :لى ثالثة محاور كما يليعلى ترشيد المال العام وتم تقسيمه إ

مـدى تطبيـق الرقابـة المسـتودعية لقواعـد وإجـراءات       بأسئلة تتعلق : المحور األول .1
 . فقرة 19المستودعات ويتكون من 

معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها عن القيـام بـدورها   بأسئلة تتعلق : المحور الثاني .2
 :ويتقسم إلى محاور فرعية كما يلي

  .فقرات 10 ويتكون من نية واإلداريةالمعوقات الف -
 .فقرات 7ويتكون من معوقات الموارد البشرية  -

ويتكـون   تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعاتأسئلة تتعلق ب :المحور الثالـث  .3
 . فقرة 13 من

لرقابـة المسـتودعية   يتناول محور ظواهر ترشيد المال العام النـاتج عـن ا  :  الجزء الثالث ×
إجابات حيث الدرجة  5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة من  ،فقرة 13من  ويتكون

  ).8(رقم كما هو موضح بجدول  بشدة موافق غير تعني" 1"والدرجة  بشدة موافقتعني " 5"
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  مقياس اإلجابات الصحيحة): 8(جدول رقم

      

  

  :المقابلة الشخصية -2
تم إعداد قائمة باألسئلة و الغرض منها الحصول علـى بيانـات ومعلومـات عـن     

وأجريت المقابالت مع مسئولي المستودعات فـي الجامعـات والكليـات     ،الدراسة
يوضح قائمـة  ) 2(والملحق رقم ،  ندة لألداة الرئيسةوهي أداه ثانوية مسا ،المختلفة

  .باألسئلة المستخدمة في المقابلة
  :صدق وثبات االستبيان: خامساً

 ص، 1995 ،العسـاف (صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه 
لتحليل مـن  شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في ا" كما يقصد بالصدق  ،)429
 "بحيث تكون مفهومة لكـل مـن يسـتخدمها    ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،ناحية

  :وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي ،)179 ،2001عبيدات وآخرون (
  

 :تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: صدق فقرات االستبيان -1
 : )المحكمين رأي( اة الصدق الظاهري لألد -

المحكمين تألفت من في صورتها األولية على مجموعة من قام الباحث بعرض أداة الدراسة 
وجامعـات  من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسـالمية    عضو) 11(

  . متخصصين في المحاسبة واإلدارة  واإلحصاء أخرى
  

وقد   ،موا مشكورين بتحكيم أداة الدراسةحكمين الذين قاأسماء الم) 3(ويوضح الملحق رقم 
 ،طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس مـا وضـعت ألجلـه   

ومدى كفايـة   ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه
دراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح مـا  العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات ال

 ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسـة  ،يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها

   5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80   1.80-1  الفترة

  التصنيف
 موافق غير

  بشدة موافق  موافق  ال أدري  موافق غير  بشدة

  5  4  3  2  1  الدرجة
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المطلوبة مـن    ةالخصائص الشخصية والوظيفي( وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية 
  . م في االستبانةإلى جانب مقياس ليكارت المستخد ،)المبحوثين

  

إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعـديالت   واستناداً
حيث تم تعديل صياغة العبارات وحـذف أو إضـافة الـبعض     ،التي اتفق عليها معظم المحكين

   .اآلخر منها
  

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -
 25 لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمهـا تم حساب االتساق الداخلي 

   :لكلية للمحور التابعة له كما يليوذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة ا ،مفردة
  

  :محور الرقابة المستودعية: الجزء الثاني
لقواعـد  مدى تطبيـق الرقابـة المسـتودعية    : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول -

  .المستودعات وإجراءات 
مدى تطبيق الرقابة المستودعية لقواعد : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول ):9(جدول رقم 

  وإجراءات المستودعات
  

   الفقـــــــرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.001 0.628  .اجهاترسل الجهات الطالبة طلبها إلى الجهة الرقابية المختصة لتحديد مدى احتي  1

 0.030 0.434  .يتم فحص األصناف الموردة من قبل لجنة مختصة قبل إدخالها إلى المستودع  2

 0.039 0.415  .تتم مراجعة وتدقيق جميع المستندات المستودعية قبل تسجيلها في البطاقات  3

 0.004 0.554  .يتم قيد مخزون المستودعات في بطاقات الصنف لدى المستودعات بانتظام  4

 0.016 0.478  .يتم قيد مخزون المستودعات في بطاقات مراقبة الصنف بانتظام  5

 0.010 0.507  .تقيد جميع العهد المستخدمة في بطاقات العهدة بانتظام  6

 0.005 0.548  .يتم الصرف لألصناف ذات االستخدام المستمر وفق خطة صرف دورية  7

 0.028 0.440  .عاملين في المستودعاتتوجد رقابة ميدانية على أعمال ال  8

9  
مراقبة المخزون لمقارنة الرصيد المسجل في البطاقات ) لجنة(تقوم وحدة 

  .بالرصيد الفعلي في المستودعات
0.742 0.000 

 0.004 0.559  .النظامية بحقها تيتم حصر األصناف الراكدة والمكدسة وتتخذ اإلجراءا  10

11  
ية حيال المرجع بناءا على توصيات لجنة فحص يتم اتخاذ اإلجراءات النظام

  .المرجع من األصناف
0.810 0.000 
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مدى تطبيق الرقابة المستودعية لقواعد : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول): 9(جدول رقم تابع 

  وإجراءات المستودعات
 

   الفقـــــــرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.025 0.448  .الكلي سنويا بانتظاميتم إجراء الجرد   12

 0.000 0.654  .يتم جرد العهد المستخدمة بين الحين واآلخر  13

 0.000 0.663  .عند اكتشاف حاالت الفقد والتلف يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية بحقها  14

 0.014 0.483  .تتوفر وسائل األمن والسالمة بالمستودعات  15

16  
  

إجراءات استالم وتسليم أصول وصور (الدورة المستندية يتم االهتمام بإجراءات 
  ).المستندات المستودعية

0.334 0.103 

 0.006 0.537  .يتم تحديد األصناف المستديمة من المستهلكة وفق معايير محددة  17

18  
عند دراسة االحتياجات ) المستودعية(يتم االستعانة بوحدة الرقابة الداخلية 

  .السنوية
0.770 0.000 

19  
بشكل سليم ) الحد األعلى ،حد الطلب ،الحد األدنى(تطبق مستويات المخزون 

  .لجميع األصناف
0.575 0.003 

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

مـدى تطبيـق   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  )9(الجدول رقم 
والـذي يبـين أن    ،والمعدل الكلي لفقراته) المستودعية لقواعد وإجراءات المستودعات الرقابة

مسـتوى  ( حيث إن القيمة االحتماليـة  ،)0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
والتـي تسـاوي    الجدوليـة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  )الداللة

  .صادقة لما وضعت لقياسه لك تعتبر فقرات المحور األولوبذ ،0.381
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معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها عـن القيـام   ( الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
  )رهابدو

  ):10(جدول رقم 
  )معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها عن القيام بدورها( الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  

  الفقــــــرة  سلمسل
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 :المعوقات الفنية واإلدارية -أ

 0.000 0.656  .ضعف ممارسة الوحدات الرقابية للمخزون والعهد لصالحياتها النظامية  1

 0.021 0.459  .تعدد اإلدارات أو الجهات التي تمارس مهام الرقابة المستودعية  2

 0.000 0.684  .ات اإلدارية العليا بالرقابة المستودعيةتدني اهتمام المستوي  3

ضعف التنسيق واالرتباط اإلداري بين المستودعات ووحدات الرقابة الداخلية   4
 0.000 0.863  .والفنية

 0.000 0.805  .ضعف طرق االتصال بين المستودعات واإلدارات األخرى  5

 0.006 0.536  .ضعف إدراك اإلدارة العليا بأهمية المستودعات  6

 0.000 0.660  .عدم وضوح المهام المطلوبة إلدارة المستودعات  7

 0.000 0.709  .تأخر استخدام نظام الحسب اآللي في أعمال الرقابة المستودعية  8

عدم ارتباط جهاز الرقابة المستودعية مع الجهات الطالبة من األقسام والدوائر   9
 0.000 0.755  .طريق شبكة حاسوبية نع

 0.016 0.478  .عدم استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام البار كود  10

 :معوقات الموارد البشرية - ب

 0.003 0.571  .تعيين أشخاص غير مؤهلين في مجال المستودعات  11

ضعف تطوير مهارات العاملين في مجال الرقابة المستودعية من خالل   12
 0.000 0.809  .التدريب المستمر

 0.000 0.735  .وافز المعنوية والمادية في مجال الرقابة المستودعيةضعف الح  13

 0.003 0.571  .عدم اقتناع العاملين بعملية الرقابة المستودعية بشكل جدي  14

 0.002 0.579  .عدم توفر ثقافة الرقابة لدى العاملين في المستودعات  15

 0.000 0.875  .تعارض مفهوم الرقابة مع مصالح بعض العاملين  16

 0.020 0.464  .عدم توفر أشخاص مدربين على استخدام التقنيات الحديثة  17

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة    
  

معوقـات  ( المحـور الثـاني  فقـرات  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من )  10(جدول رقم 
والـذي يبـين أن    ،والمعدل الكلي لفقراتـه  )ن القيام بدورهاالرقابة المستودعية التي تعيقها ع

لكـل فقـرة    حيث إن القيمة االحتمالية ،)0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
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وبذلك تعتبـر   ،0.381الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05اقل من 
  .وضعت لقياسهصادقة لما  المحور الثانيفقرات 

  

تكنولوجيـا المعلومـات المسـتخدمة فـي     (الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالـث   -
  :)المستودعات

  

  : )11(جدول رقم 
  .)تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 

  

  رةـــــــالفق  مسلسل
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

عة المنصرف والوارد وتوضيح الرصيد لكل صنف من متاب  1
  .المخزون

0.556 0.004 

تحديد الكميات المطلوب شرائها من كل صنف في الوقت المناسب   2
  .للمساعدة في إعداد طلبات المشتريات

0.680 0.000 

متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة من حيث الكميات   3
  .دةوالقيمة في فترات دورية محد

0.593 0.002 

حساب الكميات الموجودة في الرصيد الحالي من حيث العدد والقيمة   4
  .للجرد الدوري

0.473 0.020 

 0.000 0.691  .متابعة معدل استهالك األصناف  5

 0.000 0.800  .وضع نظام دقيق للتصنيف والترميز  6

 0.000 0.769  .حصر األصناف الراكدة والمكدسة  7

قارير مستمرة عن المواد واألصناف داخل الحصول على ت  8
  .المستودع

0.498 0.013 

 0.000 0.664  .الحصول على تقرير بطاقة مراقبة األصناف بدقة عند الطلب  9

 0.000 0.812  .تحديد نقطة إعادة الطلب ألي صنف من األصناف  10

 0.003 0.580  .المساعدة في وضع نظام دقيق للعهد ومتابعتها  11

دة في تحديد الحد األدنى لجميع األصناف الموجودة في المساع  12
  .المستودعات

0.763 0.000 

المساعدة في تحديد الحد األعلى لجميع األصناف الموجودة في   13
  .المستودعات

0.645 0.001 

  

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة  
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تكنولوجيـا  (الثالـث  المحور فقرات االرتباط بين كل فقرة من يبين معامالت ) 11(جدول رقم 
والـذي يبـين أن معـامالت      ،والمعدل الكلي لفقراته) المعلومات المستخدمة في المستودعات
لكل فقرة اقـل مـن    حيث إن القيمة االحتمالية ،)0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

وبذلك تعتبـر فقـرات    ،0.381الجدولية والتي تساوي  rة المحسوبة اكبر من قيم rوقيمة  0.05
  المحور الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه

  

ظواهر ترشيد المال العام الناتج عـن الرقابـة   ( ثالصدق الداخلي لفقرات الجزء الثال -
  )المستودعية

  

  :)12(جدول رقم 
  )تج عن الرقابة المستودعيةظواهر ترشيد المال العام النا( ثالصدق الداخلي لفقرات الجزء الثال

  

  الفقـــــــرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.751  .يتم شراء أصناف بكمية تناسب االحتياج الفعلي لجميع الدوائر واألقسام 1

 0.001 0.611  .ال يوجد أصناف زائدة عن حاجتها لدى األقسام والدوائر  2

3  
ة المستودعات لفحص الراكد والمكدس من األصناف توجد آلية متبعة لدى إدار

  .باستمرار
0.831 0.000 

 0.008 0.519  .يتم التخلص من األصناف الراكدة والتي تم االستغناء عنها بالطرق النظامية  4

 0.001 0.639  .يتم تخزين األصناف بصورة تتالءم مع نظام تصميم المستودع  5

 0.000 0.709  .واألقسام واألشخاص بحيث تحد من فقدانها أو تلفها توجد مراقبة فعالة لعهد اإلدارات  6

 0.000 0.666  .يتم إرجاع بعض األصناف التي يتم االستغناء عنها إلى المستودعات 7

 0.000 0.674  .ال يتم شراء أصناف جديدة بالرغم من توفر مثيالتها بغرض التجديد فقط  8

 0.012 0.494  .التخزين ات خالل فترةيصعب فقدان بعض األصناف في المستودع  9

تحديد صرف بعض األصناف مباشرة عند استالمها دون تخزينها لتوفير تكاليف   10
  .التخزين

0.409 0.042 

تشارك إدارة المستودعات الجهات األخرى في دراسة االحتياجات لجميع الدوائر   11
  .واألقسام بغرض تقدير االحتياج الفعلي من كل صنف

0.582 0.002 

يتم تحديد مسؤولية التلف أو فقدان الصنف ومحاسبة المسئول عن ذلك وفقا لألنظمة   12
  .والقوانين المتبعة

0.834 0.000 

لمواجهة تلف األصناف في المستودع خالل فترة  توجد وسائل اإلنذار بالحريق  13
  .التخزين ألي أسباب فنية أو طبيعية

0.556 0.004 
  

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05مستوى داللة الجدولية عند  rقيمة 
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ظواهر ترشـيد  ( ثالجزء الثاليبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )  12(جدول رقم 
والذي يبـين أن معـامالت     ،والمعدل الكلي لفقراته) المال العام الناتج عن الرقابة المستودعية

لكل فقرة اقـل مـن    حيث إن القيمة االحتمالية ،) 0.05( االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
وبذلك تعتبـر فقـرات    ،0.381الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05

  صادقة لما وضعت لقياسه ثالجزء الثال
  

 :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة -
ور  من محاور الدراسة مـع  يبين معامالت االرتباط بين معدل كل مح) 13(جدول رقم 

مبينة دالة عند مستوى المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط ال
المحسوبة اكبـر   rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  حيث إن القيمة االحتمالية ،0.05داللة 

  .0.381الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة 
  

  بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة معامل االرتباط: )13(جدول رقم 

معامل   ورـــوان المحـــعن  المحور
  االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.843 المستودعات لقواعد وإجراءات مدى تطبيق الرقابة المستودعية  األول

  الثاني
معوقات الرقابة المستودعية 

 ام بدورهاالتي تعيقها عن القي

 0.001 0.632 المعوقات الفنية واإلدارية

 0.002 0.597  معوقات الموارد البشرية

 0.000 0.669 تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات  الثالث

 0.000 0.809  ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن الرقابة المستودعية  الرابع

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  -2
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقهـا علـى   

وقد أجرى الباحث خطوات الثبـات  ). 430: 1995 ،العساف(األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة 
  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نطالعية نفسها بطريقتيعلى العينة االست

 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  

م معامل ارتبـاط سـبيرمان    الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدا
  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحيح 
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= معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك معامل ) 14(وقد بين جدول رقم   ،حيث ر معامل االرتباطر

  .الستبانةثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحث على استخدام ا
  

  معامل الثبات : )14(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( 

  

عدد   عنوان المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  المعنوية

  األول
لقواعد  المستودعيةمدى تطبيق الرقابة 

 وإجراءات المستودعات
19 0.8456 0.9163 0.000 

  الثاني

بة معوقات الرقا
المستودعية التي 
تعيقها عن القيام 

 بدورها

المعوقات الفنية 
 واإلدارية

10 0.6651 0.7989 0.000 

معوقات الموارد 
  البشرية

7 0.6704 0.8027 0.000 

  الثالث
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 

 المستودعات
13 0.7356 0.8477 0.000 

  الرابع
الرقابة  ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن

  المستودعية
13 0.7693 0.8696 0.000 

 0.000 0.8962 0.8119 62  جميع المحاور  
  

  0.381تساوي "  25"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

 :)Cronbach's Alpha(طريقة ألفا كرونباخ   -
ية لقيـاس الثبـات   استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثان

أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على اسـتخدام  ) 15(وقد يبين جدول رقم 
  .االستبانة 
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  معامل الثبات: )15(جدول رقم 
  )طريقة والفا كرونباخ( 

  

  معامل الفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور

  األول
لقواعد مدى تطبيق الرقابة المستودعية 

 المستودعاتاءات وإجر
19 0.9046 

  الثاني

معوقات الرقابة 
المستودعية التي 
تعيقها عن القيام 

 بدورها

المعوقات الفنية 
 واإلدارية

10 0.8885 

معوقات الموارد 
  البشرية

7 0.8995 

  الثالث
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 

 المستودعات
13 0.9052 

  الرابع
ناتج عن الرقابة ظواهر ترشيد المال العام ال
  المستودعية

13 0.8789 

 0.9148 62  جميع المحاور

  
  :المعالجات اإلحصائية: سادساً

فقد تـم اسـتخدام العديـد مـن      ،لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة    

Package for Social Science (SPSS)      وفيما يلي مجموعة مـن األسـاليب اإلحصـائية
  :المستخدمة في تحليل البيانات

  

غير موافـق   1(حسب مقياس ليكرت الخماسي  ،تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي .1
يكـرت  ولتحديد طول فترة مقياس ل ،)موافق بشدة 5 ،موافق 4 ،محايد 3 ،غير موافق 2 ،بشدة

 ،)4=1-5( تم حساب المـدى  ،المستخدم في محاور الدراسة) الحدود الدنيا والعليا(الخماسي 
 ،)0.08=4/5(ول على طول الفقـرة أي  ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحص

وذلك لتحديد ) وهي الواحد الصحيح( القيمة إلى اقل قيمة في المقياس بعد ذلك تم إضافة هذه
 :.يوضح أطوال الفترات كما يلي) 16(لى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم الحد األع
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  :أطوال الفترات: )16( جدول رقم
  

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60   2.60-1.80  1.80 -1  الفترة

  موافق غير  التصنيف
  بشدة

  غير
  موافق

  موافق  موافق  ال رأي
  بشدة

  5  4  3  2  1  الوزن
 

ب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفـردات الدراسـة   والنس تتم حساب التكرارا .2
 .التي تتضمنها أداة الدراسة ةوتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

نخفاض استجابات أفراد الدراسـة  وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو ا  Meanالمتوسط الحسابي  .3
مع العلم بأنـه يفيـد فـي ترتيـب      ،كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسيةعن 

علمـا بـان تفسـير مـدى     ) 89 ،1996 ،كشـك  ( العبارات حسب أعلى متوسط حسابي 
 .االستخدام أو مدى الموافقة على العبارة يتم كما سبق أوضحناه في النقطة األولى

للتعرف على مـدى انحـراف     (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  .4
فراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور استجابات أ

ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضـح التشـتت فـي     ،الرئيسية عن متوسطها الحسابي
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلـى جانـب المحـاور    

كلما تركزت االستجابات وانخفض تشـتتها بـين   فكلما اقتربت قيمته من الصفر  ،الرئيسية
ني عدم تركز االسـتجابات  إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيع( المقياس 
 .)وتشتتها

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

 . معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .6

 .معادلة سبيرمان براون للثبات .7

  سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال-لومجروفاختبار كو .8

)1- Sample K-S.( 

لمعرفة الفرق بـين متوسـط الفقـرة     One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .9
 ". 3"والمتوسط الحيادي 

 .للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  .10

 . ين ثالث متوسطات فأكثرتحليل التباين األحادي للفروق ب .11
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  امســل الخــــالفص
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  
  .اختبار التوزيع الطبيعي: أوالً

  .ةـالدراس تحليل فقرات: ثانياً

  .ةـتحليل محاور الدراس: ثالثاً

  .فرضيات الدراسةاختبار : رابعاً
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  ):(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي :والأ
سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال  -سنعرض اختبار كولمجروف       

وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلميـة تشـترط أن   
حيـث أن القيمـة   نتـائج االختبـار   ) 17(ويوضح الجدول رقـم  . يكون توزيع البيانات طبيعيا

.05.0(  0.05لكل محور اكبر من  االحتمالية >sig (     وهذا يـدل علـى أن البيانـات تتبـع
  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي: )17(جدول رقم 
  

  ة االحتماليةالقيم قيمة  Z  عنوان المحور  المحور

  األول
لقواعد وإجراءات  تطبيق الرقابة المستودعية مدى

 المستودعات
0.504 0.961 

  الثاني

معوقات الرقابة 
المستودعية التي 
تعيقها عن القيام 

 بدورها

 0.875 0.592 المعوقات الفنية واإلدارية

 0.972 0.487  معوقات الموارد البشرية

 0.417 0.882 لمستخدمة في المستودعاتتكنولوجيا المعلومات ا  الثالث

  الرابع
ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن الرقابة 

  المستودعية
0.714 0.687 

 0.606 0.763  جميع المحاور

  
  :تحليل فقرات الدراسة: ثانياً

 ،لتحليل فقـرات االسـتبانة  ) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار
المحسـوبة   tايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمـة   وتكون الفقرة 
والـوزن   0.05اقـل مـن    أو القيمة االحتمالية( 2.01الجدولية  والتي تساوي  tاكبر من قيمة 

وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علـى محتواهـا    ،%) 60النسبي اكبر من 
أو القيمـة  ( 2.01-الجدوليـة والتـي تسـاوي     tالمحسوبة أصغر من قيمـة   tمة  إذا كانت قي

وتكون آراء العينة في الفقرة محايـدة   ،%) 60والوزن النسبي اقل من  0.05االحتمالية اقل من 
  .0.05إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من 
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  :محور الرقابة المستودعية: تحليل فقرات الجزء الثاني -1
  .قواعد وإجراءات تطبيق الرقابة المستودعية: فقرات المحور األولتحليل  -

  

  )18(جدول رقم 
  مدى تطبيق الرقابة المستودعية لقواعد وإجراءات المستودعات: تحليل الفقرات المحور األول

  

  الفقــــــــرة  مسلسل

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

  ترتيبال

1  
ترسل الجهات الطالبة طلبها إلى الجهـة الرقابيـة   

  .المختصة لتحديد مدى احتياجها
4.41 0.652 88.26 14.690 0.000 6  

2  
يتم فحص األصناف الموردة من قبل لجنة مختصة 

  .قبل إدخالها إلى المستودع
4.69 0.596 93.78 19.000 0.000 1  

3  
مسـتودعية  تتم مراجعة وتدقيق جميع المستندات ال

  .قبل تسجيلها في البطاقات
4.48 0.722 89.57 13.880 0.000 4  

4  
يتم قيد مخزون المستودعات في بطاقات الصـنف  

  .لدى المستودعات بانتظام
4.42 0.892 88.44 10.700 0.000 5  

5  
يتم قيد مخزون المستودعات في بطاقـات مراقبـة   

  .الصنف بانتظام
4.28 0.935 85.65 9.305 0.000 10  

6  
تقيد جميع العهد المستخدمة في بطاقـات العهـدة   

  .بانتظام
4.35 0.766 86.96 11.927 0.000 9  

7  
يتم الصرف لألصناف ذات االستخدام المستمر وفق 

  .خطة صرف دورية
3.84 1.261 76.89 4.494 0.000 17  

8  
توجد رقابة ميدانية علـى أعمـال العـاملين فـي     

  .المستودعات
4.39 0.714 87.83 13.212 0.000 7  

9  
مراقبة المخزون لمقارنة الرصيد ) لجنة(تقوم وحدة 

المسجل فـي البطاقـات بالرصـيد الفعلـي فـي      
  .المستودعات

4.24 0.874 84.78 9.616 0.000 11  

10  
يتم حصر األصناف الراكـدة والمكدسـة وتتخـذ    

  .النظامية بحقها تاإلجراءا
4.09 0.985 81.74 7.485 0.000 13  

11  
تخاذ اإلجراءات النظامية حيال المرجع بنـاءا  يتم ا

  .على توصيات لجنة فحص المرجع من األصناف
4.02 0.954 80.43 7.262 0.000 15  

  2 0.000 15.699 91.74 0.686 4.59  .يتم إجراء الجرد الكلي سنويا بانتظام  12
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  )18(جدول رقم تابع 

  ستودعية لقواعد وإجراءات المستودعاتمدى تطبيق الرقابة الم: تحليل الفقرات المحور األول

  الفقــــــــرة  مسلسل

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

  الترتيب

  12 0.000 9.436 83.91 0.859 4.20  .يتم جرد العهد المستخدمة بين الحين واآلخر  13

14  
اتخـاذ  عند اكتشاف حاالت الفقـد والتلـف يـتم    

  .اإلجراءات النظامية بحقها
4.37 0.799 87.39 11.628 0.000 8  

  14 0.000 7.084 81.30 1.020 4.07  .تتوفر وسائل األمن والسالمة بالمستودعات  15

16  
إجراءات (يتم االهتمام بإجراءات الدورة المستندية 

اســتالم وتســليم أصــول وصــور المســتندات 
  ).المستودعية

4.59 0.498 91.74 21.621 0.000 3  

17  
يتم تحديد األصناف المستديمة من المستهلكة وفـق  

  .معايير محددة
4.00 0.730 80.00 9.287 0.000 16  

18  
) المسـتودعية (يتم االستعانة بوحدة الرقابة الداخلية 

  .عند دراسة االحتياجات السنوية
3.63 1.082 72.61 3.950 0.000 19  

19  
 ،حد الطلب ،األدنى الحد(تطبق مستويات المخزون 

  .بشكل سليم لجميع األصناف) الحد األعلى
3.80 1.067 76.09 5.112 0.000 18  

   0.000 17.811 84.65 0.469 4.23  جميع الفقرات  
  

  2.01تساوي " 45"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

والذي يبـين آراء أفـراد   ) 18(دول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في ج tتم استخدام اختبار 
مرتبـة   ) قواعد وإجراءات تطبيق الرقابة المسـتودعية (عينة الدراسة في فقرات المحور األول 

  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي تنازلياً

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  93.78"بلغ الوزن النسبي  " 2"في الفقرة  رقم  .1
يتم فحص األصناف الموردة من قبل لجنة مختصـة  "  مما يدل على أنه  0.05 وهي أقل من

 ".قبل إدخالها إلى المستودع 

"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  91.74"بلغ الوزن النسبي  " 12"في الفقرة  رقم  .2
 ".يتم إجراء الجرد الكلي سنويا بانتظام "  مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 
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"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  91.74"بلغ الوزن النسبي "  16"فقرة  رقم في ال .3
إجـراءات  (يتم االهتمام بإجراءات الدورة المستندية " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 )" .استالم وتسليم أصول وصور المستندات المستودعية

"  0.000"لقيمـة االحتماليـة تسـاوي    وا%"  89.57"بلغ الوزن النسبي " 3"في الفقرة  رقم  .4
تتم مراجعة وتدقيق جميع المسـتندات المسـتودعية   "  مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 ".قبل تسجيلها في البطاقات 

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  88.44"بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة  رقم  .5
قيد مخزون المستودعات في بطاقـات الصـنف    يتم" مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 ".لدى المستودعات بانتظام

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %" 88.26"بلغ الوزن النسبي "  1"في الفقرة  رقم  .6
ترسل الجهات الطالبة طلبها إلـى الجهـة الرقابيـة    " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 ".المختصة لتحديد مدى احتياجها 

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  87.83"بلغ الوزن النسبي  "  8"الفقرة  رقم في  .7
توجد رقابة ميدانيـة علـى أعمـال العـاملين فـي      " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 
 ".المستودعات

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  87.39"بلغ الوزن النسبي  "14"في الفقرة  رقم  .8
عند اكتشاف حـاالت الفقـد والتلـف يـتم اتخـاذ      " مما يدل على أنه  0.05من وهي أقل 

 ".اإلجراءات النظامية بحقها 

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  86.96"بلغ الوزن النسبي  " 6" في الفقرة  رقم  .9
تقيد جميع العهد المستخدمة فـي بطاقـات العهـدة    " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 ".تظامبان

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  85.65"بلغ الـوزن النسـبي    "  5"في الفقرة  رقم  .10
يتم قيد مخزون المستودعات في بطاقـات  " مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".مراقبة الصنف بانتظام 

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  84.78"بلغ الـوزن النسـبي     " 9"في الفقرة  رقم  .11
مراقبـة المخـزون   ) لجنـة (تقوم وحدة " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".لمقارنة الرصيد المسجل في البطاقات بالرصيد الفعلي في المستودعات
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والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  83.91"بلغ الـوزن النسـبي    "13"في الفقرة  رقم  .12
جرد العهد المسـتخدمة بـين الحـين     يتم" مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".واآلخر

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %" 81.74"بلغ الـوزن النسـبي    " 10"في الفقرة  رقم  .13
يتم حصر األصناف الراكـدة والمكدسـة   "مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000"

 ".النظامية بحقها توتتخذ اإلجراءا

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  81.30" بلغ الـوزن النسـبي  " 15"في الفقرة  رقم  .14
تتـوفر وسـائل األمـن والسـالمة     " مما يدل علـى أنـه    0.05وهي أقل من "  0.000"

 ". بالمستودعات 

" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %" 80.43" بلغ الوزن النسـبي  "  11"في الفقرة  رقم  .15
ت النظاميـة حيـال   يتم اتخاذ اإلجـراءا "مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000

 ".المرجع بناءاً على توصيات لجنة فحص المرجع من األصناف 

" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  80.00"بلغ الوزن النسـبي   " 17"في الفقرة  رقم  .16
يتم تحديـد األصـناف المسـتديمة مـن     " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000

 ".المستهلكة وفق معايير محددة 

"  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  76.89"بلغ الوزن النسبي  " 7"رة  رقم في الفق .17
يتم الصرف لألصناف ذات االستخدام المستمر وفـق  " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من 

 ".خطة صرف دورية 

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  76.09"بلغ الوزن النسـبي   " 19"في الفقرة  رقم  .18
 ،الحد األدنـى (تطبق مستويات المخزون " مما يدل على أن  0.05قل من وهي أ"  0.000"

 ".بشكل سليم لجميع األصناف ) الحد األعلى ،حد الطلب

والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  72.61"بلغ الوزن النسـبي   " 18"في الفقرة  رقم  .19
الداخليـة   يتم االستعانة بوحـدة الرقابـة  " مما يدل على أنه  0.05وهي أقل من "  0.000"
 ".عند دراسة االحتياجات السنوية ) المستودعية(

  

قواعـد وإجـراءات تطبيـق الرقابـة     (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
الـوزن النسـبي   من  أكبروهي % 84.65والوزن النسبي يساوي  ،4.23تساوي ) المستودعية

الجدوليـة   tوهي اكبر من قيمـة  17.811  المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة % " 60"المحايد 
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مما يدل علـى أن   0.05وهي اقل من   0.000والقيمة االحتمالية تساوي    2.01والتي تساوي 
الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية تطبق قواعد وإجراءات المستودعات بشكل 

  α=05.0كبير عند مستوى داللة 
  

لص مما سبق أن الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية تهتم بشـكل  نستخو
إال أنه يوجد قصور في بعض تلك اإلجراءات  ،كبير بتطبيق معظم قواعد وإجراءات المستودعات

والقواعد تحتاج إلى مزيد من االهتمام بشأنها كوجود خطـط دوريـة لصـرف األصـناف ذات     
يوجد بعض القصور في آلية تطبيق مستويات المخزون بشكل سليم لجميع  كما ،االستخدام المستمر

جهات مختصة لدراسة االحتياجـات  بباإلضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لالستعانة  ،األصناف
هذه النتيجة إلى أن االلتزام بتطبيق قواعد وإجراءات المستودعات يفيد من الباحث  يرىو .السنوية

ويزيد من إحكـام الرقابـة المسـتودعية     ،دة من المواد المخزونة كما يجببشكل كبير في االستفا
ويعالج األخطاء في حينها ويتيح قدرة أكبر في معرفة االحتياجات لكـل الجهـات الطالبـة فـي     

إلى حد كبيـر مـن حيـث    ) 2009 ،القحطاني(وتتفق هذه النتائج مع دراسة  .الجامعات والكليات
 .الرقابة المستودعية تطبق معظم قواعد وإجـراءات المسـتودعات   موافقة أفراد الدراسة على أن
جميـع   في أن الرقابة تطبقمن حيث ) Ratliff, Nelson, 1996(وتتفق أيضا مع نتائج دراسة 

فيصليه في تطبيق الممارسات اإلدارية وذات تأثير على كفـاءة وفعاليـة   وأنها  العمليات التنظيمية
من حيـث  ) ,Annukka Jokipii 2009(ت هذه النتائج مع دراسة كما اتفق .العمليات في المنشأة

وأنهـا تمـارس    ،وجود درجة جيدة  لنظام الرقابة الداخلية في أغلب الشركات الخاضعة للدراسة
  . جميع اإلجراءات اإلدارية بفعالية

  

من حيـث ضـعف مسـتوى تحقيـق     ) 2006 ،أبو هداف(تختلف هذه النتائج مع دراسة  و
فضالً عن قصوره فـي االهتمـام بأسـاليب األداء     ، ،الرقابية التي أنشئ من أجلها الديوان للمهام

 ،الكعيـد والسـلوم  (وتختلف هذه النتائج مع دراسـة   .الرقابي الحكومي في أداء األعمال الرقابية
حيث انه هذه الدراسة أثبتت وجود قصور في دور األجهزة الرقابية في متابعـة قواعـد    ،)1993

 .ستودعات الحكوميةوإجراءات الم
  

وبصفة عامة يرى الباحث أن سبب اتفاق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـات أخـرى أو   
األهداف من اجل تحقيق اختالفها يعود إلى مدى إدراك المؤسسة بأهمية ودور الرقابة وفعاليتها  

  .  التي أنشأت من أجلها
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  ودعية التي تعيقها عن القيام بدورهامعوقات الرقابة المست: تحليل فقرات المحور الثاني
    

  )معوقات الرقابة المستودعية(تحليل الفقرات المحور الثاني المتعلقة بـ : )19(جدول رقم 
  

  الفقــــــــرة  مسلسل

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس
ن ال

وز
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مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

  الترتيب

  المعوقات اإلدارية والفنية - أ

1  
عف ممارسة الوحدات الرقابية للمخزون والعهد ض

  .لصالحياتها النظامية
3.09 1.208 61.74 0.488 0.628 3  

2  
تعدد اإلدارات أو الجهات التـي تمـارس مهـام    

  .الرقابة المستودعية
3.07 1.237 61.30 0.358 0.722 2  

3  
تدني اهتمام المستويات اإلدارية العليـا بالرقابـة   

  .المستودعية
2.87 1.392 57.39 -0.635 0.528 7  

4  
ــين    ــاط اإلداري ب ــيق واالرتب ــعف التنس ض

  .المستودعات ووحدات الرقابة الداخلية والفنية
2.73 1.268 54.67 -1.410 0.166 9  

5  
ضــعف طــرق االتصــال بــين المســتودعات 

  .واإلدارات األخرى
2.58 1.177 51.56 -2.406 0.020 10  

  2 0.431 0.794 63.11 1.313 3.16  .ية المستودعاتضعف إدراك اإلدارة العليا بأهم  6
  8 0.195 1.316- 55.00 1.260 2.75  .عدم وضوح المهام المطلوبة إلدارة المستودعات  7

8  
تأخر استخدام نظام الحسب اآللـي فـي أعمـال    

  .الرقابة المستودعية
2.91 1.473 58.26 -0.400 0.691 6  

9  
مع الجهات  عدم ارتباط جهاز الرقابة المستودعية

طريـق شـبكة    نالطالبة من األقسام والدوائر ع
  .حاسوبية

3.02 1.527 60.43 0.097 0.924 5  

  1 0.016 2.505 70.87 1.471 3.54  .عدم استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام البار كود  10

المعوقـات الفنيـة   (جميع الفقرات المتعلقة بـ   
  )واإلدارية

2.96 0.950 59.26 -0.265 0.792   

 



102 
 

 
  )معوقات الرقابة المستودعية(تحليل الفقرات المحور الثاني المتعلقة بـ ): 19(جدول رقم :تابع 

  

  مسلسل

  الفقــــــــرة
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سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
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مة 
قي

t 
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الح
ة ا
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  الترتيب

  المعوقات البشرية -ب

ــ   11 ي مجــال تعيـين أشــخاص غيــر مــؤهلين ف
  .المستودعات

3.02 1.437 60.43 0.103 0.919 5  

ضعف تطوير مهارات العاملين في مجال الرقابة   12
  .المستودعية من خالل التدريب المستمر

3.63 1.339 72.61 3.193 0.003 2  

ضعف الحوافز المعنوية والماديـة فـي مجـال      13
  .الرقابة المستودعية

3.89 1.178 77.83 5.131 0.000 1  

عدم اقتناع العاملين بعملية الرقابـة المسـتودعية     14
  .بشكل جدي

3.02 1.238 60.43 0.119 0.906 6  

عدم توفر ثقافـة الرقابـة لـدى العـاملين فـي        15
  .المستودعات

3.15 1.282 63.04 0.805 0.425 4  

  7 0.506 0.670- 57.83 1.100 2.89  .تعارض مفهوم الرقابة مع مصالح بعض العاملين  16

عدم توفر أشخاص مدربين على استخدام التقنيات   17
  .الحديثة

3.35 1.386 66.96 1.702 0.096 3  

  
معوقـات المـوارد   (جميع الفقرات المتعلقة بـ 

  )البشرية
3.28 0.926 65.59 2.047 0.047   

   0.479 0.714 61.90 0.903 3.10  جميع فقرات المحور الثاني  
  2.01تساوي " 45"ودرجة حرية  0.05لة الجدولية عند مستوى دال tقيمة 

  
 .المعوقات الفنية واإلدارية  .أ 

والـذي يبـين آراء   ) 19(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبة  ) المعوقات الفنية واإلدارية(أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني المتعلقة بـ 

 : بي لكل فقرة كما يليتنازليا حسب الوزن النس
  

"  0.016" والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  70.87"بلغ الوزن النسبي  " 10"في الفقرة  رقم  .1
 ".استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام البار كود عدم " مما يدل على  0.05من  أقلوهي 
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ـ  %"  63.11"بلغ الوزن النسبي   " 6"في الفقرة  رقم  .2 "  0.431"اوي والقيمة االحتماليـة تس
 " بدرجة متوسطة يتم إدراك اإلدارة العليا بأهمية المستودعات" أن  أي 0.05من  أكبروهي 

"  0.628"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  61.74"بلغ الوزن النسبي   " 1"في الفقرة  رقم  .3
ممارسة الوحدات الرقابيـة للمخـزون والعهـد لصـالحياتها     "أن  أي 0.05من  أكبروهي 
 ".بدرجة متوسطةيتم امية النظ

"  0.722"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  61.30"بلغ الوزن النسبي   " 2"في الفقرة  رقم  .4
تعـدد اإلدارات أو الجهـات التـي تمـارس مهـام الرقابـة       " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".متوسطة  بدرجة يتم المستودعية

"  0.924"والقيمة االحتماليـة تسـاوي    %" 60.43"بلغ الوزن النسبي  " 9"في الفقرة  رقم  .5
ارتباط جهاز الرقابة المستودعية مع الجهـات الطالبـة مـن    " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".بدرجة متوسطةيتم طريق شبكة حاسوبية  ناألقسام والدوائر ع

"  0.691"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  58.26"بلغ الوزن النسبي" 8"في الفقرة  رقم  .6
نظام الحسب اآللي في أعمال الرقابـة المسـتودعية    ماستخدا " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".بدرجة متوسطة 

"  0.528"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  57.39" بلغ الوزن النسبي "3"في الفقرة  رقم  .7
بدرجة يتم اهتمام المستويات اإلدارية العليا بالرقابة المستودعية "أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".وسطةمت

"  0.195"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي     %"55.00" بلغ الوزن النسبي "7"في الفقرة  رقم  .8
بدرجـة   يـتم  وضوح المهام المطلوبـة إلدارة المسـتودعات  " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".متوسطة

"  0.166"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %" 54.67"بلغ الوزن النسبي  "4"في الفقرة  رقم  .9
التنسيق واالرتباط اإلداري بين المستودعات ووحدات الرقابـة  "أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 " .بدرجة متوسطة يتم الداخلية والفنية 

"  0.020"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %" 51.56"بلغ الوزن النسبي  " 5"في الفقرة  رقم  .10
  ". ى  جيدةطرق االتصال بين المستودعات واإلدارات األخر" أن  أي 0.05من  أقلوهي 
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المعوقـات  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني المتعلقة بــ  
وهي اقـل  مـن  الـوزن    % 59.26و الوزن النسبي  يساوي   ،2.96تساوي ) الفنية واإلدارية
يـة  الجدول tوهي اقل من قيمة  0.265المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة %" 60"النسبي المحايد 
ممـا يـدل علـى     0.05وهي اكبر  من  0.792والقيمة االحتمالية تساوي   2.01والتي تساوي 

وجود المعوقات الفنية واإلدارية في الرقابة المستودعية التي تعيقها عن القيـام بـدورها ولكـن    
  α=05.0ليست بدرجة  كبيرة عند مستوى داللة 

  

مستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية تواجه معوقـات  نستنتج مما سبق أن الرقابة ال
الباحث أن وجود مثل هذه المعوقات يؤدي إلـى   يرىلدرجة الكبيرة وإدارية وفنية ولكن ليست با

وإفقادها الدعم اإلداري والنظامي ويقلل  ،التقليل من كفاءة العمليات الرقابية وإضعاف صالحياتها
كثرة االعتماد على األساليب التقليدية التي  فيما تتسبب هذه المعوقات ك ،من مبدأ شفافية الرقابة 

على المعلومات المطلوبة وتبادلهـا ممـا   المراقبين  تكثر فيها األخطاء البشرية وصعوبة حصول
من حيث وجود ) 2009 ،القحطاني(وتتفق هذه النتائج مع دراسة  ،يقلل من كفاءة وفعالية الرقابة

كما وتتفق هذه النتـائج مـع دراسـة     ،ارية تعيق أعمال الرقابة المستودعيةمعوقات تنظيمية وإد
من حيث وجود معوقات استخدام الحاسب اآللي بفعاليـة فـي النظـام    ) 1993 ،الكعيد والسلوم(

من حيث وجـود معوقـات علـى     ،)2004 ،كالب(أيضا تتفق هذه النتائج مع دراسة ،المخزني
ويرى الباحث أن أسباب االتفاق مـع نتـائج    ،رقابة الداخليةمستوى تطبيق المقومات األساسية لل

الصالحيات الممنوحة للجهاز الرقابي التي تساعده للعمل علـى   مستوىهذه الدراسات يعود إلى 
  .الوجه المطلوب

   

 معوقات الموارد البشرية   .ب 

"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  77.83" بلغ الوزن النسبي "  13"في الفقرة  رقم  .1
ية فـي مجـال الرقابـة    ضعف الحوافز المعنوية والماد" مما يدل على  0.05وهي أقل من 
 . "المستودعية 

"  0.003"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  72.61" بلغ الوزن النسبي "  12"في الفقرة  رقم  .2
ضعف تطوير مهارات العـاملين فـي مجـال الرقابـة     " مما يدل على  0.05وهي أقل من 

 . "خالل التدريب المستمر تودعية منالمس

"  0.096"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  66.96"بلغ الوزن النسبي   " 17"في الفقرة  رقم  .3
توفر أشخاص مـدربين علـى اسـتخدام التقنيـات     " مما يدل على أن  0.05من  أكبروهي 

 ".بصورة متوسطة موجود الحديثة 
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"  0.425"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  63.04"بي بلغ الوزن النس "  15"في الفقرة  رقم  .4
موجـودة  توفر ثقافة الرقابة لدى العاملين فـي المسـتودعات   " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".بصورة متوسطة 

"  0.919"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %" 60.43"بلغ الوزن النسبي   " 11"في الفقرة  رقم  .5
موجـود  خاص مؤهلين فـي مجـال المسـتودعات     تعيين أش" أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 " .بصورة متوسطة

"  0.906"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  60.43"بلغ الوزن النسبي  "  14"في الفقرة  رقم  .6
موجود  اقتناع العاملين بعملية الرقابة المستودعية بشكل جدي " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".بصورة متوسطة 

"  0.506"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  57.83"بلغ الوزن النسبي   " 16"في الفقرة  رقم  .7
موجـود  تعارض مفهوم الرقابة مع مصالح بعـض العـاملين   " أن  أي 0.05من  أكبروهي 

 ".بصورة متوسطة 
  

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور الثـاني المتعلقـة بــ     
وهي أكبر  من  % 65.59والوزن النسبي  يساوي   ،3.28  تساوي) معوقات الموارد البشرية(

 tوهي أكبر من قيمـة  2.047  المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة %" 60"الوزن النسبي المحايد 
ممـا يـدل    0.05من  وهي أقل0.047 والقيمة االحتمالية تساوي   2.01الجدولية والتي تساوي 

ة المستودعية التي تعيقها عن القيام بدورها ولكـن  على أن جود معوقات موارد بشرية في الرقاب
  α=05.0ليست بدرجة كبيرة عند مستوى داللة 

  

 نستنتج مما سبق أن الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية تواجه معوقـات 
جاد السبل المناسـبة  وتحتاج إلى إي ،وهي موجودة بدرجة متوسطة ،بدورها تعيقها عن القيام بشرية

   .لتالفيها والحد منها
  

وجود مثل هذه المعوقات يؤدي إلى التقليل من دافعية  أن هذه النتيجة إلىمن الباحث  ويرى
  . العمل بالنسبة للعاملين في المجال الرقابي على المستودعات

  

ء كما أن ضعف تدريب هـؤال  ،أو تعكس رغبتهم للحصول على حوافز معنوية ومادية أعلى
في العمل مما يزيد من مواجهتهم لمعوقـات   كفاءتهمالعاملين وتطوير أدائهم يؤدي إلى التقليل من 

من  ) 2009 ،القحطاني(و )1993،الكعيد والسلوم(تتفق هذه النتائج مع دراسة و  .في مجال عملهم
ـ  أيضا  .البشرية للجهاز الرقابي على المستودعات معوقاتحيث وجود ال ة مـع  تتفق هـذه الدراس

تعيـق عمـل الرقابـة     حيث أن هذه الدراسة أثبتت بوجود معوقات بشرية )2005،كنعان(دراسة 
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 مهامه أداء من هاتمكن دون تحول المالية على األجهزة اإلدارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة مما

   .المالية أخطائها كشف خشية بفاعليه
  

خلـل فـي التوعيـة     إلى يعود هذه النتائج مع االتفاقأسباب أن الباحث  وبصفة عامة يرى
وعدم اهتمام اإلدارة العليا بتطوير  ،الترشيدية للعاملين في المستودعات بأهمية الرقابة المستودعية

كما أن إهمال الدافعية والتحفيز له دور كبير في خلـق مثـل هـذه     ،أداء العاملين في هذا المجال
  .المعوقات

   
 :تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات :تحليل فقرات المحور الثالث

  

  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات: تحليل الفقرات المحور الثالث: )20(جدول رقم 
  

  الفقــــــــرة  مسلسل
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  الترتيب

1  
الوارد وتوضيح الرصيد لكل صنف متابعة المنصرف و

  .من المخزون
4.70 0.465 93.91 24.721 0.000 1  

2  
تحديد الكميات المطلوب شرائها من كـل صـنف فـي    

  .الوقت المناسب للمساعدة في إعداد طلبات المشتريات
4.11 0.849 82.17 8.854 0.000 8  

3  
متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة من حيـث  

  .والقيمة في فترات دورية محددة الكميات
4.50 0.548 90.00 18.574 0.000 3  

4  
حساب الكميات الموجودة في الرصيد الحالي من حيـث  

  .العدد والقيمة للجرد الدوري
4.54 0.504 90.87 20.787 0.000 2  

  9 0.000 6.742 81.78 1.083 4.09  .متابعة معدل استهالك األصناف  5
  6 0.000 7.571 83.04 1.032 4.15  .نيف والترميزوضع نظام دقيق للتص  6
   0.000 6.708 80.00 1.011 4.00  .حصر األصناف الراكدة والمكدسة  7

8  
الحصول على تقارير مستمرة عن المـواد واألصـناف   

  .داخل المستودع
4.23 0.841 84.65 9.616 0.000 4  

9  
الحصول على تقرير بطاقة مراقبة األصناف بدقة عنـد  

  .الطلب
4.23 0.868 84.65 9.307 0.000 5  

  10 0.000 7.939 81.40 0.884 4.07  .تحديد نقطة إعادة الطلب ألي صنف من األصناف  10
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  ): 20(جدول رقم  :تابع

  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات: تحليل الفقرات المحور الثالث
  

  الفقــــــــرة  مسلسل
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  الترتيب

  11 0.000 6.091 80.47 1.102 4.02  .المساعدة في وضع نظام دقيق للعهد ومتابعتها  11

12  
المساعدة في تحديد الحد األدنـى لجميـع األصـناف    

  .الموجودة في المستودعات
4.12 0.879 82.33 8.332 0.000 7  

13  
في تحديد الحد األعلى لجميـع األصـناف   المساعدة 

  .الموجودة في المستودعات
3.88 0.931 77.67 6.223 0.000 13  

 0.000 15.182 84.37 0.544 4.22  جميع الفقـــرات  
  

  2.01تساوي " 45"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

والذي يبـين آراء أفـراد   ) 20(في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة  tتم استخدام اختبار 
) تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة فـي المسـتودعات   ( عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث

 : مرتبة  تنازلياً حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  

 وهي"  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %" 93.91"بلغ الوزن النسبي  "1"في الفقرة  رقم  .1
متابعة المنصرف والوارد وتوضيح الرصيد لكل صـنف مـن   "مما يدل على  0.05أقل من 
 ".المخزون

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  90.87"بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة رقم  .2
حساب الكميات الموجودة في الرصيد الحالي مـن  "يتم مما يدل على أن  0.05وهي أقل من 
 " .يمة للجرد الدوري حيث العدد والق

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  90.00" بلغ الوزن النسبي  "3"في الفقرة  رقم  .3
متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة مـن حيـث   " مما يدل على  0.05وهي أقل من 

 ."الكميات والقيمة في فترات دورية محددة

"   0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  84.65"بلغ الوزن النسبي  "8"في الفقرة رقم  .4
الحصول على تقارير مستمرة عن المـواد واألصـناف   " مما يدل على  0.05وهي أقل من 

 " .داخل المستودع
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"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  84.65"بلغ الوزن النسبي " 9"في الفقرة  رقم  .5
رير بطاقة مراقبة األصناف بدقـة عنـد   الحصول على تق"مما يدل على  0.05وهي أقل من 

 ". الطلب

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  83.04"بلغ الوزن النسبي   "6"في الفقرة  رقم  .6
 " . وضع نظام دقيق للتصنيف والترميز" مما يدل على  0.05وهي أقل من 

"  0.000"تسـاوي  والقيمة االحتماليـة  %"  82.33"بلغ الوزن النسبي "  12"في الفقرة  رقم  .7
األصـناف   المساعدة في تحديد الحد األدنـى لجميـع  "مما يدل على أن  0.05وهي أقل من 

 ."الموجودة في المستودعات

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  82.17"بلغ الوزن النسبي  "2"في الفقرة  رقم  .8
ا من كل صنف فـي  تحديد الكميات المطلوب شرائه" مما يدل على أن  0.05وهي أقل من 

 ."الوقت المناسب للمساعدة في إعداد طلبات المشتريات

"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  81.78" بلغ الوزن النسبي   "  5"في الفقرة  رقم  .9
 ."استهالك األصنافمتابعة معدل "مما يدل على  0.05وهي أقل من 

"  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  81.40"بلغ الوزن النسبي "  10"في الفقرة  رقم  .10
 ."عادة الطلب ألي صنف من األصنافتحديد نقطة إ" مما يدل على  0.05وهي أقل من 

  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  80.47"بلغ الوزن النسبي " 11"في الفقرة  رقم  .11
 ." تهاالمساعدة في وضع نظام دقيق للعهد ومتابع"مما يدل على  0.05وهي أقل من 

" 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  80.00" بلغ الوزن النسبي "  7"في الفقرة  رقم  .12
 ." حصر األصناف الراكدة والمكدسة"مما يدل على  0.05وهي أقل من 

"  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  77.67" بلغ الوزن النسبي "13"في الفقرة  رقم  .13
المساعدة في تحديد الحـد األعلـى لجميـع األصـناف     " ى مما يدل عل 0.05وهي أقل من 

 " . الموجودة في المستودعات
  

تكنولوجيـا  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المحـور الثالـث     
% 84.37و الوزن النسـبي  يسـاوي    ،4.22تساوي ) المعلومات المستخدمة في المستودعات

 15.182   المحسوبة المطلقة تسـاوي  tوقيمة % " 60" يد وهي اكبر من  الوزن النسبي المحا
وهي اقل    0.000والقيمة االحتمالية تساوي   2.01الجدولية والتي تساوي  tوهي اكبر من قيمة 

جيدة عند مستوى   تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعاتمما يدل على أن  0.05من 
  α=05.0داللة 

  



109 
 

تج من هذه النتائج أن دائرة المخازن والمستودعات في الجامعات والكليات الفلسطينية لديها نستنو
معلومات جيدة تعينها على أداء مهامها بالشكل المطلوب مما يسهل عمل الرقابة علـى   اتكنولوجي

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وعي الجامعات والكليـات بأهميـة    ،هذه المخازن والمستودعات
ام المعلومات ودورها الفعال في النظام المستودعي الذي يحتـوي علـى إجـراءات كثيـرة     نظ

واتفقـت هـذه    ،ومتداخلة تحتاج إلى نظام معلوماتي يسهل من متابعة ومراقبة تلك اإلجـراءات 
 بحيـث  الجديد يالنظام االلكتروناستحداث  من حيث ضرورة) Rene, 2002( النتائج مع دراسة

  .ويتابع مهامها بشكل دقيق، ت رقابة المستودعاتويطور معلوما يسهل
  

بوجود قصور في هذا المجـال بسـبب    ،)2009 ،القحطاني(وتختلف هذه النتائج مع دراسة 
    .تأخر استخدام الحاسب اآللي في الرقابة على المستودعات

  

مـن حيـث عـدم اسـتخدام     ) 1993 ،الكعيد والسلوم( تختلف هذه النتائج مع دراسة أيضاً
مما صعب من المتابعة الدقيقة لقواعد وإجراءات المسـتودعات   اآلليستودعات لنظام الحاسب الم

   .الحكومية
  

حيث أن ديـوان الرقابـة الماليـة    ) 2006 ،أبو هداف(هذه النتائج مع دراسة  كما وتختلف
 مما اثـر ذلـك علـى األداء    ،واإلدارية كان لديه قصور في استخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة

  .الرقابي
  

دراسة القحطاني ودراسة الكعيـد والسـلوم    هذا االختالف وخصوصاً أسبابويعزو الباحث 
نـدرة فـي   ووجـود  في بـدايات تطـوره    اآلليإلى أن وقت إجراء تلك الدراسات كان الحاسب 

ثورة تكنولوجية مرتبطـة بكـل   تطور و البرمجيات والخدمات الحاسوبية بخالف اليوم الذي يشهد
  .الميادين
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محور ظواهر ترشيد المـال العـام النـاتج عـن الرقابـة      : ثتحليل فقرات الجزء الثال
   :المستودعية

  : )21(جدول رقم 
  المستودعيةد المال العام الناتج عن الرقابة ظواهر ترشي: ثتحليل الفقرات الجزء الثال

  

  الفقــــــــرة  مسلسل
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  الترتيب

1  
يتم شراء أصناف بكمية تناسب االحتياج الفعلي لجميع 

  .الدوائر واألقسام
4.09 1.029 81.74 7.164 0.000 2  

2  
ال يوجد أصناف زائدة عـن حاجتهـا لـدى األقسـام     

  .والدوائر
3.51 1.236 70.22 2.773 0.008 13  

3  
دعات لفحص الراكد توجد آلية متبعة لدى إدارة المستو
  .والمكدس من األصناف باستمرار

3.80 1.067 76.09 5.112 0.000 10  

4  
يتم التخلص من األصناف الراكدة والتي تم االسـتغناء  

  .عنها بالطرق النظامية
4.02 1.022 80.43 6.782 0.000 3  

5  
يتم تخزين األصناف بصورة تتالءم مع نظام تصـميم  

  .المستودع
3.87 1.024 77.39 5.758 0.000 7  

6  
توجد مراقبة فعالة لعهد اإلدارات واألقسام واألشخاص 

  .بحيث تحد من فقدانها أو تلفها
3.96 0.965 79.13 6.722 0.000 5  

7  
يتم إرجاع بعض األصناف التي يتم االستغناء عنها إلى 

  .المستودعات
3.93 0.963 78.67 6.502 0.000 6  

8  
رغم من توفر مثيالتهـا  ال يتم شراء أصناف جديدة بال

  .بغرض التجديد فقط
3.78 1.246 75.65 4.261 0.000 11  

9  
يصعب فقدان بعض األصناف في المستودعات خـالل  

  .فترة التخزين
3.98 1.202 79.57 5.521 0.000 4  

10  
تحديد صرف بعض األصناف مباشرة عند اسـتالمها  

  .دون تخزينها لتوفير تكاليف التخزين
3.69 1.221 73.78 3.783 0.000 12  

11  

تشارك إدارة المستودعات الجهات األخرى في دراسة 
االحتياجات لجميع الدوائر واألقسـام بغـرض تقـدير    

  .االحتياج الفعلي من كل صنف
  

4.13 0.957 82.61 8.011 0.000 1  
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  ): 21(جدول رقم : تابع
  المستودعيةن الرقابة د المال العام الناتج عظواهر ترشي: ثتحليل الفقرات الجزء الثال

  الفقــــــــرة  مسلسل
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  الترتيب

12  
يتم تحديد مسؤولية التلف أو فقدان الصنف ومحاسـبة  

  .المسئول عن ذلك وفقا لألنظمة والقوانين المتبعة
3.87 1.128 77.39 5.230 0.000 8  

13  
لمواجهة تلف األصـناف   توجد وسائل اإلنذار بالحريق

في المستودع خالل فترة التخزين ألي أسباب فنيـة أو  
  .طبيعية

3.85 1.173 76.96 4.901 0.000 9  

   0.000 9.900 77.69 0.606 3.88  جميع الفقرات  
  2.01تساوي " 45"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  

والذي يبـين آراء أفـراد   ) 21(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tام اختبار تم استخد
) ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن الرقابة المستودعية( ثعينة الدراسة في فقرات الجزء الثال

 : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  

وهي "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  %"82.61"بيبلغ الوزن النس "11"رقم  في الفقرة .1
تشارك إدارة المستودعات الجهات األخرى فـي دراسـة   "  همما يدل على أن 0.05أقل من 

 " .تقدير االحتياج الفعلي من كل صنفاالحتياجات لجميع الدوائر واألقسام بغرض 

"  0.000"حتماليـة تسـاوي   والقيمـة اال %"  81.74"بلغ الوزن النسبي   "1"رقم  في الفقرة .2
يتم شراء أصناف بكمية تناسـب االحتيـاج الفعلـي    "  همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 " .لجميع الدوائر واألقسام 

وهي "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  80.43"بلغ الوزن النسبي  "4"رقم  في الفقرة .3
صناف الراكدة والتي تم االستغناء عنها يتم التخلص من األ"  همما يدل على أن 0.05أقل من 

 " .بالطرق النظامية

وهي "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  79.57"بلغ الوزن النسبي  "9"رقم  في الفقرة .4
يصعب فقدان بعض األصناف في المستودعات خالل فترة "  همما يدل على أن 0.05أقل من 
 ".التخزين
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وهـي  "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  79.13"لنسبيبلغ الوزن ا "6"رقم  في الفقرة .5
توجد مراقبة فعالة لعهد اإلدارات واألقسـام واألشـخاص   " همما يدل على أن 0.05أقل من 

 ".بحيث تحد من فقدانها أو تلفها 

وهـي  "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  78.67"بلغ الوزن النسبي "7"رقم  في الفقرة .6
يتم إرجاع بعض األصناف التي يتم االستغناء عنهـا إلـى   "  همما يدل على أن 0.05أقل من 

 ." المستودعات

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  77.39"بلغ الوزن النسبي   "5"رقم  في الفقرة .7
يتم تخزين األصناف بصورة تتالءم مع نظام تصميم "  همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 ".المستودع 

"  0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي    %"  77.39"بلغ الوزن النسبي  "12"رقم  ي الفقرةف .8
يتم تحديد مسؤولية التلف أو فقدان الصنف ومحاسبة "  همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 ."لألنظمة والقوانين المتبعة المسئول عن ذلك وفقاً

"  0.000"والقيمة االحتماليـة تسـاوي   %"  76.96"بلغ الوزن النسبي   "13"رقم في الفقرة  .9
لمواجهة تلف األصناف  توجد وسائل اإلنذار بالحريق"  همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 ."لتخزين ألي أسباب فنية أو طبيعيةفي المستودع خالل فترة ا

"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  76.09"بلغ الوزن النسبي   "3"رقم  في الفقرة .10
توجد آلية متبعة لدى إدارة المستودعات لفحص الراكد " همما يدل على أن 0.05أقل من  وهي

 " .والمكدس من األصناف باستمرار

"  0.000"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  75.65"بلغ الوزن النسبي  " 8"رقم  في الفقرة .11
توفر مثيالتهـا   ال يتم شراء أصناف جديدة بالرغم من" همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 ".بغرض التجديد فقط 

" 0.000"والقيمة االحتمالية تساوي %"  73.78" بلغ الوزن النسبي " 10"رقم  في الفقرة .12
تحديد صرف بعض األصـناف مباشـرة عنـد    "  ه يتممما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

 ."التخزيناستالمها دون تخزينها لتوفير تكاليف 

"  0.008"والقيمة االحتمالية تسـاوي  %"  70.22"زن النسبي بلغ الو" 2"رقم  في الفقرة .13
ال يوجد أصناف زائدة عن حاجتهـا لـدى األقسـام    " همما يدل على أن 0.05وهي أقل من 

  ."والدوائر
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ظواهر ترشيد المال العـام  ( ثوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الجزء الثال
وهـي أكبـر    % 77.69والوزن النسبي  يساوي  ، 3.88تساوي) الناتج عن الرقابة المستودعية

وهي اكبر مـن   9.900  المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة %" 60"من  الوزن النسبي المحايد 
ممـا   0.05وهي اقل  من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  2.01الجدولية والتي تساوي  tقيمة 

ج عن الرقابة المستودعية  واضـحة ومفعلـة عنـد    يدل على أن ظواهر ترشيد المال العام النات
  α=05.0مستوى داللة 

  

نستنتج من هذه النتائج أن ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن الرقابة المسـتودعية فـي   و
عـض  الجامعات والكليات الفلسطينية واضح ومفعل بدرجة مقبولة إال أنه ال بد من التدقيق على ب

رة قد تسبب في إهدار المال العام ويـذكر  بشكل أكثر دقة لتقليص أي ظاه هر ومتابعتهاتلك الظوا
وتخزين بعض األصـناف   ،عن الحاجة لدى الدوائر واألقسام األصناف الزائدةبعض منها وجود 

  . بالرغم من إمكانية صرفها بعد عملية الشراء
  

من قبـل الجامعـات   ستودعات على المالرقابة أن مستوى ويعزو الباحث هذه النتائج إلى 
  .بالمال العام الذي يعتبر قوامها في استمرارية عملها ويهتم جيدوالكليات 

  

من أنه نادراً ما توجد ظواهر هدر وعـدم  ) 2009 ،القحطاني(تتفق هذه النتائج مع دراسة  -
  .ترشيد في المال العام

 توفيرا الحماية مة فيمساهأنه توجد من حيث ) 2005 ،عياش(تتفق هذه النتائج مع دراسة  -

  .نسبياً كبيرة بدرجة والممتلكات لألصول الالزمة

من حيث أن هنـاك عوامـل تهـدد     ،)2006 ،لباده(تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة  -
  .ضياع الدين الضريبي والمال العام في فلسطين

على من حيث وجود ظواهر اعتداء  ،)2005،كنعان(تختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة  -
 المشمولة الحكومية األجهزة لدى المالية المخالفات في له المساء وسائل قصوروالمال العام 

  .بالرقابة

من حيث تفشي الظواهر السلبية من تسـيب  ) 2004 ،كالب(تختلف هذه النتائج مع دراسة  -
 .وغياب الشفافية والمساءلة ،وتضخم وظيفي ،مالي وإداري

من حيث وجود ظواهر تؤدي إلى  ،)1993 ،الحقيل(اسة درنختلف نتائج هذه الدراسة مع  -
إهدار المال العام الموجود في المستودعات بشكل ملحوظ مثل أن الكثير من المسـتودعات  
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ال تهتم لوسائل الوقاية والحماية ضد األضرار وتراكم األصناف بشكل واضح الذي يجـب  
 .التعامل معه بالطرق النظامية

من حيث عدم تحقيق قانون  ،جزئياً) 1999 ،الراشد( مع دراسةتختلف نتائج هذه الدراسة  -
حماية األموال العامة ألهدافه وأن الجهات الرقابية المسئولة عن تطبيقه والمتمثلة بـديوان  

 .المحاسبة تؤدي مهمتها بكفاية متوسطة وهي بحاجة إلى تحسين

العـام وتطبيقهـا لنظـام    إلى مدى وعي المؤسسة بأهمية المـال   ويعزو الباحث أسباب االتفاق
أمـا أسـباب    ،ببين في إهدار وضـياع المـال العـام   للمقصرين أو المتس ةوالمسؤوليالمحاسبة 
وتحديد مدى الحاجة مـع   االحتياجاتإدارة المستودعات بدراسة  اهتمامفيعود إلى عدم  االختالف

س واألصناف التالفة كدالطرق النظامية للتعامل مع الراكد والم وعدم وجود ،الجهات ذات العالقة
  .واالهتمام بوسائل الوقاية والحماية
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  :تحليل محاور الدراسة: ثالثاً
والـذي يبـين آراء   ) 22(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور و يتبـين  
وهـو  % 76.85والوزن النسبي  يساوي   ،3.84لمتوسط الحسابي لجميع المحاور يساوي أن ا

وهي اكبر 15.013 المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة %" 60"اكبر  من  الوزن النسبي المحايد 
 0.05وهي اقل  من 0.000 القيمة االحتمالية تساوي و ،2.01الجدولية والتي تساوي tمن قيمة 

الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية يؤثر على ترشيد المـال   مما يدل على أن
  α=05.0العام بشكل جيد عند مستوى داللة 

  

  تحليل محاور الدراسة: )22(جدول رقم 
  

المتوسط   وان المحورـــعن  المحور
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
 tقيمة   النسبي

القيمة 
 يةاالحتمال

  األول
مدى لقواعـد وإجـراءات تطبيـق    

 الرقابة المستودعية المستودعات
4.23 0.469 84.65 17.811 0.000 

  الثاني

معوقات الرقابـة  
المستودعية التـي  
تعيقها عن القيـام  

 بدورها

الفنية المعوقات 
 واإلدارية

2.96 0.950 59.26 -0.265 0.792 

معوقات الموارد 
  البشرية

3.28 0.926 65.59 2.047 0.047 

  الثالث
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فـي  

 المستودعات
4.22 0.544 84.37 15.182 0.000 

  الرابع
ظواهر ترشيد المال العام الناتج عـن  

  الرقابة المستودعية
3.88 0.606 77.69 9.900 0.000 

 0.000 15.013 76.85 0.381 3.84  جميع المحاور  

  2.01تساوي " 45"ودرجة حرية  0.05ى داللة الجدولية عند مستو tقيمة 
  

التي خلصت فـي نتيجتهـا    (Al-Melhem, 1993) وتتفق هذه النتيجة الكلية مع دراسة
نتيجة لعدم إحكام الرقابة على مدراء الشركات الكويتية أدى ذلك إلى استغالل مـواقعهم   إلى انه

صالحهم الشخصية وكانت حصيلة ذلك باختالس األموال العامة واستغلوا ذلك لم االوظيفية وقامو
هذا ما يدل على العالقـة مـابين الرقابـة     ،دوالر نبالييأن خسرت دولة الكويت ما قيمته ست 

  .وحماية المال العام
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  :اختبار الفرضيات: رابعاً
  :الفرضية الرئيسية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة المسـتودعية فـي الجامعـات والكليـات     
  :وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية ،ينية وترشيد المال العامالفلسط

  

  :الفرضية الفرعية األولى
بين مدى تطبيق قواعد وإجـراءات    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد عالقة 

  . المستودعات في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام
    

مدى تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات تبار بيرسون إليجاد العالقة بين  تم استخدام اخ
والنتـائج   α=05.0عند مستوى داللـة   في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

 ،0.05وهي اقل مـن   0.000والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي ) 23(مبينة في جدول رقم 
 ، 0.273والتي تسـاوي   الجدولية  rوهي اكبر من قيمة  0.607المحسوبة تساوي  rأن قيمة كما 

عند مسـتوى داللـة إحصـائية    إحصائية ذات داللة  طردية ايجابية مما يدل على وجود عالقة
05.0=α   مدى تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات في الجامعات والكليات الفلسـطينية  بين

  .وترشيد المال العام
  

قواعد وإجـراءات  تتابع بشكل دقيق  والكليات أن الجامعاتويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
العاملين في هذه المسـتودعات   وتلزم ،وتحرص على تطبيقها على الوجه المطلوب المستودعات
ترشـيد و  ملمـوس فـي ال  الواضح وال األثرسيكون لذلك مما   والقواعد اإلجراءاتبتطبيق هذه 
  . أموال وممتلكات تلك الجامعة أو الكليةالحفاظ على 

  

والتي بينت وجـود عالقـة طرديـة     ) 2009 ،القحطاني( واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
ترشيد المـال العـام بجهـاز حـرس      وتطبيق قواعد وإجراءات المستودعات  إيجابية بين مدى

 بينت وجود عالقة طردية سلبية وذلـك أن حيث ) 1993 ،الحقيل(واختلفت مع دراسة   ،الحدود
ظواهر سـلبية علـى    وجود عدم اهتمام األجهزة الرقابية لتطبيق وقواعد المستودعات أدى إلى

ومشاكل تخزينية  ،والسالمة من ناحية األمنالمال العام والممتلكات من حيث عدم متابعة وسائل 
 ،لبـادة ( كما اتفقت مـع دراسـة  . .الراكد والمكدس من محتويات المستودعات إهمالأخرى من 

تحصـيل   يكفلقضائية ومراقبة الدين الضريبي المن حيث تطبيق  اإلجراءات اإلدارية و) 2006
مـع اإلشـارة إال أن الـدين     دين الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير

  . الضريبي يعتبر جزء من المال العام
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من حيث وجود عالقة عكسية بين مستوى توفر وتطبيق ) 2004 ،كالب( كما اختلفت مع دراسة
المقومات األساسية للرقابة الداخلية وبين وجود وتفشي الظواهر السلبية من تسيب مـالي وإداري  

   .وسوء اإلدارة وضعف األداء
  

 أنمـن حيـث    Rae, Subramaniam)،2008(أيضاً اتفقت هذه النتائج مع دراسـة  
لداخلية في المنظمة له أثر معتدل ومقبول على العالقـة بـين مفـاهيم    تطبيق إجراءات الرقابة ا

العدالة التنظيمية وأساليب االحتيال الوظيفي من ناحية ومن ناحية أخرى أهمية الرقابة الداخليـة  
  .وتأثيرها على كل جوانب المنظمة

  

الكليات الجامعات و مدى تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات فيمعامل االرتباط بين : )23(جدول رقم 
  العامالفلسطينية وترشيد المال 

  

  ترشيد المال العام  اإلحصاءات  ورــــــــالمح

مدى تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات في 
  الجامعات والكليات الفلسطينية

 0.607  معامل االرتباط

 0.000  القيمة االحتمالية

 46  حجم العينة
  

  0.273يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 44" ية المحسوبة عند درجة حر r  قيمة 
  

  :الفرضية الفرعية الثانية
بين معيقات الرقابة المستودعية فـي    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد عالقة 

  :وتنبثق عن الفرضيات التالية ،الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

الفنية واإلداريـة للرقابـة    المعيقاتبين   α=05.0ى داللة إحصائية عند مستوتوجد عالقة  -
 .المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

  

العوائق الفنية واإلدارية للرقابة المستودعية تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  
والنتـائج   α=05.0عند مستوى داللـة   لسطينية وترشيد المال العامفي الجامعات والكليات الف

 ،0.05وهي اقل مـن   0.033والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي ) 24(مبينة في جدول رقم 
  الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة  0.315-المحسوبة تساوي  rكما أن قيمة 

  α=05.0وجود عالقة عكسية  ذات داللة عند مستوى داللة إحصائية  مما يدل على ،0.273-
العوائق الفنية واإلدارية للرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال بين 
  .العام
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ـ مسـتوى مـن ال  أن الجامعات أو الكليات التي يكون لديها  ويعزو الباحث هذه النتيجة ل فـي  خل
وبالتبعية ينتج عنها مشـاكل   لتنظيميةلضعف في الهيكلية افسيؤدي ذلك  النواحي اإلدارية والفنية

من شانها أن تؤثر بشكل واضح على مستوى أداء الرقابة المستودعية وتخلق معوقات فنية والتي 
وأموال تلك  وبالتالي تؤثر سلبا على ممتلكات ومقتنيات ،تعيقها عن أداء مهامها بالشكل المطلوب

  . ثغرات للتسيب المالي تنشأ والكليات الجامعات
  

من حيث وجود عالقة عكسية بين ) 2009 ،القحطاني( الدراسة مع نتائجهذه  نتائجواتفقت 
   .المعوقات التنظيمية واإلدارية وترشيد المال العام

  

 الفترة تقادمداري الذي نشأ عنه من حيث الخلل اإل) 2006 ،كنعان(اتفقت مع دراسة  أيضا

 أثر سلبيا علـى األجهـزة    اإلمارات دولة في المحاسبة ديوان قانون أحكام إصدار على الزمنية

    .أموالها على الرقابة ووسائل ،المالي واإلداري تنظيمها مجال في اإلدارية
  

 إلـى   خلصتمن حيث أن هذه الدراسة ) 2004 ،ماضي( واختلفت هذه النتائج مع دراسة

 الوسائل وتدعيم لتقويةوحاجتها  ،غزة قطاع في المؤسسات العامة في الرقابية ألساليبا كفاءة عدم

 تحقـق أهـداف   وفعالية بكفاءة بواجباتها القيام من الرقابية والمؤسسات األجهزة يمكن بما الرقابية

  .العامة المؤسسات في الرقابي العمل
  

إلدارية للرقابة المستودعية في الجامعات العوائق الفنية وامعامل االرتباط بين : )24(جدول رقم 
  والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

  ترشيد المال العام  اإلحصاءات  ورــــــــــالمح

العوائق الفنية واإلدارية للرقابة المستودعية في 
  الجامعات والكليات الفلسطينية

 0.315-  معامل االرتباط

 0.033  القيمة االحتمالية

 46  عينةحجم ال
  

  0.273يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 44" المحسوبة عند درجة حرية  r قيمة 
بين عوائق الموارد البشرية للرقابة   α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد عالقة  -

 .المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام
  

عوائق الموارد البشرية للرقابة المسـتودعية فـي    يرسون إليجاد العالقة بينختبار بتم استخدام ا
والنتائج مبينـة   α=05.0عند مستوى داللة  الجامعات والكليات الفلسطينية وترشيد المال العام

كمـا   ،0.05وهي اقل من  0.002والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي ) 25(في جدول رقم 
 ، 0.273-الجدولية والتي تسـاوي    rوهي اقل من قيمة   0.337-المحسوبة تساوي  rقيمة  أن
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بـين    α=05.0مما يدل على وجود عالقة عكسية  ذات داللة عند مستوى داللـة إحصـائية   
ـ    ال عوائق الموارد البشرية للرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسـطينية وترشـيد الم

  .العام
الرقابـة المسـتودعية    إعمـال هذه المعوقات من أهم المعوقات التي تعيـق  وهنا نجد أن 

األمر الذي يستوجب الوقـوف أمـام    ،لها تأثير واضح على مستوى ترشيد المال العام وسيكون 
فـي الهيكليـة    مستوى من الضعفوجود ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى  وإزالتهاهذه المعوقات 

حيث بينت ) 2009 ،القحطاني(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة لدى الجامعات والكليات   يميةالتنظ
 ،الدراسة وجود عالقة عكسية بين وجود معوقات بشرية للرقابة المستودعية وترشيد المال العـام 

 لـدى  الماليـة  المخالفـات  في له المساء وسائل قصورفي ) 2005 ،كنعان( كما تتفق مع دراسة

   .عليه تترتب الجزاءات توفير ضرورة يتطلب مما  ،بالرقابة المشمولة الحكومية األجهزة
  

من حيث أن الموال العامة في دولة الكويت تحتاج ) 1999 ،الراشد(كما اتفقت مع دراسة 
 اتفقت هذه النتـائج مـع دراسـة   و  .زيادة الحاجة إلى إحكام الرقابة عليها وحسن استغاللهاإلى 

سـلبيا   من قبل األشـخاص  قوية بين استغالل الوظيفةحيث وجود عالقة من ) 2007 ،زعرب(
ظ علـى المـال بكـل    االحفوبين الرقابة بما يحقق مقاصد الشرع  الذي يؤثر بدوره على شمولية

  .أحواله
  

عوائق الموارد البشرية للرقابة المستودعية في الجامعات والكليات معامل االرتباط بين : )25(جدول رقم 
  ية وترشيد المال العامالفلسطين

  ترشيد المال العام  اإلحصاءات  ورـــــــالمح

عوائق الموارد البشرية للرقابة المستودعية في 
  الجامعات والكليات الفلسطينية

 0.337-  معامل االرتباط

 0.022  القيمة االحتمالية

 46  حجم العينة
  

  0.273يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 44" المحسوبة عند درجة حرية  r  قيمة 
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  :الفرضية الفرعية الثالثة
بين تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في   α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد عالقة 

  .الرقابة المستودعية وترشيد المال العام
  

فـي  تكنولوجيا المعلومـات المسـتخدمة   تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  
والنتائج مبينة فـي جـدول    α=05.0عند مستوى داللة الرقابة المستودعية وترشيد المال العام 

 rكما أن قيمـة   ، 0.05وهي اقل من  0.000والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي ) 26(رقم 
 مما يدل علـى  ،0.273الجدولية والتي تساوي   rوهي اكبر من قيمة  0.666المحسوبة تساوي 

تكنولوجيـا المعلومـات   بـين    α=05.0وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة إحصائية 
  .المستخدمة في الرقابة المستودعية وترشيد المال العام

         

إيجابيا علـى   تأثيروهنا نستنتج أن دور تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المخازن أثر 
في متابعـة   ملحوظحيث أنها سهلت بشكل  ،المال العام في الجامعات والكليات الفلسطينيةترشيد 
وتحديـد الراكـد    ،ورصد حركة األصـناف المستودعية التي من شانها متابعة  اإلجراءاتجميع 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى  .ومراقبة العهد ومتابعة مستويات التخزين وغير ذالك ،والمكدس
واختلفت . المعلومات فيما يتعلق بأعمال المستودعات اامعات والكليات بأهمية تكنولوجيإدراك الج

 ،الكعيـد والسـلوم  ( ،)1993 ،الحقيـل ( ،) 2009 ،القحطـاني (هذه النتائج مع دراسة كل من 
ما للتـأخر  الحديثة إ ةالتكنولوجيمن حيث عدم استخدامهم للوسائل ) 2006 ،أبو هداف( ،)1993

 همن المرجوةأو أن النظام المحوسب غير متطور كفاية ليحقق األهداف  ،ستخدامهاواإلهمال في ا
  . في ذلك الوقت

  

  )26(جدول رقم 
  .تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الرقابة المستودعية وترشيد المال العاممعامل االرتباط بين 

  

  ترشيد المال العام  اإلحصاءات  ورـــــالمح

المستخدمة في الرقابة تكنولوجيا المعلومات 
  المستودعية

 0.666  معامل االرتباط

 0.000  القيمة االحتمالية

 46  حجم العينة
  

  0.273يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 44" المحسوبة عند درجة حرية  r  قيمة 
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  :الفرضية الرابعة
الرقابـة  لمبحوثين حول في إجابات ا  α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق 

تعزى لمتغيـراتهم  المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام 
 -مكـان العمـل   -التصنيف الوظيفي -المسمى الوظيفي - سنوات الخبرة(الشخصية والوظيفية 

  ).المؤهل العلمي
  

  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
الرقابـة  في إجابات المبحوثين حـول    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق  -1

تعزى إلى سنوات   المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام
  الخبرة

  

حـول  لدراسـة  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة ا
تعزى إلى   الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام

    .α=05.0عند مستوى سنوات الخبرة 
  

المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة   Fويتبين أن قيمة  )27(والنتائج مبينة في جدول رقم 
كما أن القيمـة االحتماليـة    ،3.21الجدولية والتي تساوي  Fيمة وهي اقل من ق  0.371تساوي 

على عدم وجود فروق ذات داللـة   مما يدل 0.05وهي اكبر من  0.692لجميع المحاور تساوي 
إحصائية حول الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المـال  

  .تعزى إلى سنوات الخبرة  العام
  

عزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المستودعات تمتاز بأن أعمالها ذات طبيعـة روتينيـة   وي
أضف إلى أن الفئة السائدة من  ،شاكل المستودعية تتكرر بشكل دائموأن الم ،وتكرر بشكل دوري

 ،أفراد العينة يتمتعون بفترات كافية من الخبرة في العمل تؤهلهم للحكم الصحيح علـى األمـور  
لذلك كانت نظرة أفراد العينة على  ،سنوات 10لديهم خبرة تزيد عن % 56,2نسبته  حيث أن ما

ودراسـة  ) 2009 ،القحطـاني (كل من دراسة  اتفقت هذه النتائج معو .اختالف خبراتهم متشابهه
من حيث عدم وجـود فـروق   ) 2005 ،عياش( دراسةو) 2006 ،لبادة( دراسةو) 2004 ،كالب(

  .الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة أبعادوى جميع ذات داللة إحصائية على مست
  

بين  إحصائيةمن حيث وجود فروق ذات داللة ) 1999 ،الراشد(اختلفت مع نتائج دراسة و
  .المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخبرة إجابة
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  )27(جدول رقم 
قابة بين إجابات المبحوثين حول الر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تعزى إلى سنوات   المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام
  الخبرة

  

  ورـــوان المحـــعن
  مصدر

  التباين 
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

لقواعد  تطبيق الرقابة المستودعية مدى
  ودعاتوإجراءات المست

 0.077 2 0.155  بين المجموعات
0.341 

 
0.713 

 0.227 43 9.757  داخل المجموعات 
  45 9.911 المجموع

معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها 
 عن القيام بدورها

 0.580 2 1.160  بين المجموعات
0.702 

 
0.501 

 0.827 43 35.548  داخل المجموعات 
  45 36.708 المجموع

تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 
 المستودعات

 0.275 2 0.550  بين المجموعات
0.924 

 
0.405 

 0.297 43 12.790  داخل المجموعات 
  45 13.340 المجموع

تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 
 المستودعات

 0.259 2 0.519  بين المجموعات
0.697 

 
0.503 

 0.372 43 15.998  داخل المجموعات 
  45 16.517 المجموع

 جميع المحاور
 0.055 2 0.111  بين المجموعات

0.371 
 

0.692 
 0.149 43 6.405  داخل المجموعات 

  45 6.516 المجموع
  3.21تساوي  0.05ومستوى داللة " 43 ،2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  

الرقابـة  في إجابات المبحوثين حـول    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق  -2
تعزى إلى المؤهـل   المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام

  .العلمي
  

حـول  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسـة  
تعزى إلى   الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العامالرقابة المستودعية في 

   .α=05.0 عند مستوى المؤهل العلمي
  

المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة   Fيتبين أن قيمة و )28(والنتائج مبينة في جدول رقم 
كما أن القيمـة االحتماليـة    ،3.21الجدولية والتي تساوي  Fوهي اقل من قيمة   0.501تساوي 

مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة  0.05وهي اكبر من  0.610لجميع المحاور تساوي 
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إحصائية حول الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المـال  
  .تعزى إلى المؤهل العلمي  العام

  

ميع العاملين على اختالف مؤهالتهم العلمية يحصرهم إلى أن جويعزو الباحث هذه النتيجة 
نظام موحد وتتم إجراءات العمل وفق آلية معينة مما يحد من بروز رأي مستقل لذوي المؤهالت 

  .األعلى من ذوي المؤهالت األدنى
  

 ،)2004 ،كـالب ( ،)2009 ،القحطـاني (اتفقت هذه النتـائج مـع دراسـة كـل مـن      و
من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية   ) 2005(عياش ،)2006 ،لبادة(،)1999،الراشد(

  .راسة تعزى للمؤهل العلميدعلى مستوى جميع أبعاد ال
  

  )28(جدول رقم 
بين إجابات المبحوثين حول الرقابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تعزى إلى المؤهل   المال العامالمستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد 
  العلمي

  مصدر  عنـــوان المحـــور
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

لقواعد  تطبيق الرقابة المستودعية مدى
  وإجراءات المستودعات

 0.118 2 0.236  بين المجموعات
0.524 

 
0.596 

 0.225 43 9.676  داخل المجموعات 
  45 9.911 المجموع

معوقات الرقابة المستودعية التي  
 تعيقها عن القيام بدورها

 0.899 2 1.798  بين المجموعات
1.107 

 
0.340 

 0.812 43 34.910  داخل المجموعات 
  45 36.708 المجموع

تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 
 المستودعات

 0.174 2 0.349  بين المجموعات
0.577 

 
0.566 

 0.302 43 12.991  داخل المجموعات 
  45 13.340 المجموع

ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن 
 الرقابة المستودعية

 0.007 2 0.013  بين المجموعات
0.017 

 
0.983 

 0.384 43 16.504  داخل المجموعات 
  45 16.517 المجموع

 جميع المحاور
 0.074 2 0.148  مجموعاتبين ال

0.501 
 

0.610 
 0.148 43 6.368  داخل المجموعات 

  45 6.516 المجموع
  

  3.21تساوي  0.05ومستوى داللة " 43 ،2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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الرقابـة  في إجابات المبحوثين حـول    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق  -3
المسمى تعزى إلى  المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام

  .الوظيفي
  

حـول  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسـة  
تعزى إلى   مالرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العا

و يتبين أن قيمة  )29(والنتائج مبينة في جدول رقم   ،α=05.0 المسمى الوظيفي عند مستوى
F  وهي اقل مـن قيمـة    0.687المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويF    الجدوليـة والتـي

مما  0.05كبر من وهي ا 0.509كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  ،3.21تساوي 
يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات 

  .المسمى الوظيفيتعزى إلى   الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام
  

األنظمة واإلجراءات المتبعـة هـي ذاتهـا لجميـع     ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى أن 
الف مسمياتهم الوظيفية مما يقلل من االختالف فـي الـرأي بـاختالف المسـمى     العاملين باخت

  .الوظيفي
  

من حيث وجود عالقة ذات داللـة  ) 2009 ،القحطاني(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
 ،)المسـمى الـوظيفي  ( إحصائية على مستوى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير الرتبة العسكرية

من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) 2004 ،كالب( ئج دراسةواتفقت أيضا مع نتا
  . بين العاملين في وحدات الرقابة الداخلية تعزى للمسمى الوظيفي
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  )29(جدول رقم 
بين إجابات المبحوثين حول الرقابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

المسمى تعزى إلى   ية وأثرها على ترشيد المال العامالمستودعية في الجامعات والكليات الفلسطين
  الوظيفي

  

  مصدر التباين  عنـــوان المحـــور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

مدى لقواعد وإجراءات تطبيق الرقابة 
  المستودعية المستودعات

 0.121 2 0.243  بين المجموعات
0.540 

 
0.587 

 0.225 43 9.669  داخل المجموعات 
  45 9.911 المجموع

معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها 
 عن القيام بدورها

 0.859 2 1.718  بين المجموعات
1.055 

 
0.357 

 0.814 43 34.991  داخل المجموعات 
  45 36.708 المجموع

تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في 
 دعاتالمستو

 0.071 2 0.141  بين المجموعات
0.230 

 
0.795 

 0.307 43 13.198  داخل المجموعات 
  45 13.340 المجموع

ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن 
 الرقابة المستودعية

 0.338 2 0.676  بين المجموعات
0.918 

 
0.407 

 0.368 43 15.841  داخل المجموعات 
  45 16.517 المجموع

 جميع المحاور
 0.101 2 0.202  بين المجموعات

0.687 
 

0.509 
 0.147 43 6.314  داخل المجموعات 

  45 6.516 المجموع
   3.21تساوي  0.05ومستوى داللة " 43 ،2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  

الرقابـة  المبحوثين حـول   في إجابات  α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق  -4
تعزى إلـى مكـان    المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام

  .العمل
  

بين إجابات المبحـوثين حـول     قالختبار الفرو tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
على ترشيد المال العام تعزي إلـى  الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها 

لجميـع المحـاور    يتبين أن القيمة االحتماليـة و) 30(لنتائج مبينة في جدول رقم وا مكان العمل
وهي أقل من   1.221المحسوبة المطلقة  تساوي  tوقيمة   0.05وهي أكبر من  0.229تساوي  

ذات داللة إحصـائية عنـد   مما يدل على عدم وجود فروق  2.01الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
في آراء أفراد العينة حول الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات   α=05.0مستوى داللة 

  .مكان العملالفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام تعزي إلى 
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ات او الكليات ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ظروف العمل في المستودعات سواء في الجامع
  .لذلك كانت نظرة أفراد العينة على اختالف مكان عملهم متشابهه ،متشابهة

  

بعـدم وجـود   ) 2006 ،لبادة(و ) 2009 ،القحطاني(اتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من 
  .فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان العمل

  

  )30(جدول رقم 
المبحوثين حول الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات للفروق بين إجابات  tنتائج  اختبار  

  الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام تعزي إلى مكان العمل
  

  العدد  مكان العمل  المحـــــــور
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

مدى لقواعد وإجـراءات تطبيـق   
  عاتالرقابة المستودعية المستود

 0.450 4.32 34  جامعة
2.255 0.029 

 0.448 3.98 12  كلية

معوقات الرقابة المستودعية التـي  
  تعيقها عن القيام بدورها

 1.002 3.10 34  جامعة
0.095 0.925 

 0.567 3.07 12  كلية

تكنولوجيا المعلومات المسـتخدمة  
 في المستودعات

 0.532 4.23 34  جامعة
0.241 0.811 

 0.602 4.19 12  كلية

ظواهر ترشيد المال العام الناتج 
 عن الرقابة المستودعية

 0.633 3.93 34  جامعة
0.848 0.401 

 0.526 3.76 12  كلية

  جميع المحاور
 0.406 3.88 34  جامعة

1.221 0.229 
 0.279 3.73 12  كلية

  
  2.01تساوي " 44" و درجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  

الرقابـة  في إجابات المبحوثين حـول    α=05.0عند مستوى داللة إحصائية توجد فروق   -5
تعـزى إلـى    المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشـيد المـال العـام   

  .التصنيف الوظيفي
  

ن إجابات المبحـوثين حـول    بي قالختبار الفرو tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام تعزي إلـى  

يع المحاور لجم يتبين أن القيمة االحتماليةو) 31(لنتائج مبينة في جدول رقم وا التصنيف الوظيفي
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وهـي أكبـر     1.102ة  تساوي المحسوبة المطلق tوقيمة   0.05من  وهي أكبر 0.299تساوي 
مما يدل على عدم  وجود فروق ذات داللة إحصـائية    2.01الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة 

في آراء أفراد العينة حول الرقابة المسـتودعية فـي الجامعـات      α=05.0عند مستوى داللة 
  .التصنيف الوظيفيي إلى والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام تعز

  

أن العاملين على اختالف تصنيفهم الوظيفي يـرون نفـس   إال ويعزو الباحث هذه النتيجة 
أضف إلى أن معظم أفراد العينة هـم   ،المستودعية في ترشيد المال العامالنظرة إلى دور الرقابة 

وقـد   .متشـابهه الذي من الطبيعي أن تكون نظرتهم % 87من أصحاب العقد المثبت بما نسبته 
من حيث عدم وجـود فـروق ذات داللـة    ) 2009 ،الفرا وشاهين( اتفقت هذه النتائج مع دراسة

  .إحصائية بين المبحوثين تعزى إلى عدد الموظفين الدائمين والمتطوعين
  

  :)31(جدول رقم 
كليات للفروق بين إجابات المبحوثين حول الرقابة المستودعية في الجامعات وال tنتائج  اختبار  

  الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام تعزي إلى التصنيف الوظيفي
  

  ورـــــــالمح
التصنيف 
  الوظيفي

  العدد
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 

مة 
لقي
ا

لية
تما

الح
ا

 

ــة   ــق الرقاب ــراءات تطبي ــد وإج قواع
  المستودعية المستودعات

 0.479 4.21 40  مثبت
-0.807 0.424 

 0.408 4.38 6  جريبيعقد ت

معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقهـا  
  عن القيام بدورها

 0.947 3.12 40  مثبت
0.529 0.600 

 0.553 2.91 6  عقد تجريبي

تكنولوجيا المعلومـات المسـتخدمة فـي    
 المستودعات

 0.545 4.17 40  مثبت
-1.567 0.124 

 0.462 4.54 6  عقد تجريبي

مال العام الناتج عن ظواهر ترشيد ال
 الرقابة المستودعية

 0.616 3.85 40  مثبت
-1.116 0.270 

 0.507 4.14 6  عقد تجريبي

  جميع المحاور
 0.395 3.82 40  مثبت

-1.102 0.299 
 0.258 3.96 6  عقد تجريبي

  

  2.01تساوي " 44" و درجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  ادسالفصل الس

  
   .جــالنتائ: أوال 
  .التوصيات: ثانيا 

  .الدراسات المقترحة: ثالثاً
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  :النتائج: أوالً
يشمل هذا الفصل على ملخص ألهم النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة وأبـرز التوصـيات     

  :المقترحة على ضوء تلك النتائج 
  

  :النتائج المتعلقة بنظام الرقابة المستودعية -1
بة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية على مـدى تطبيـق قواعـد    تؤثر الرقا -

مع وجود الحاجة إلـى معالجـة    ،%84.65وإجراءات المستودعات بدرجة كبيرة بنسبة 
بعض جوانب القصور في بعض تلك اإلجراءات والقواعد أو التي يتم تطبيقهـا بشـكل   

االهتمام بآليـة   و ،ام المستمركوجود خطط دورية لصرف األصناف ذات االستخد .جزئي
باإلضافة إلى عدم وجود آليـات   ،تطبيق مستويات المخزون بشكل سليم لجميع األصناف

  .واضحة لالستعانة بجهات مختصة لدراسة االحتياجات السنوية

بدرجـة  وجود معوقات فنية وإدارية تعيق عمل الرقابة المستودعية عن القيام بمهامهـا   -
اسـتخدام  ويذكر منها عدم %. 59.26بما نسبته ) متوسطة(الكبيرة ولكنها ليست بالدرجة 

 ،ومدى إدراك اإلدارة العليا بأهميـة المسـتودعات   ،التقنيات الحديثة مثل نظام البار كود
جهاز وضعف ارتباط  ،المستودعية تعدد اإلدارات أو الجهات التي تمارس مهام الرقابةو

 .طريق شبكة حاسوبية نن األقسام والدوائر عالرقابة المستودعية مع الجهات الطالبة م

بدرجـة ولكنهـا   تعيق عمل الرقابة المستودعية عن القيام بمهامها وجود معوقات بشرية  -
ويذكر منها ضعف نظام الحوافز  ،%65.59بما نسبته ) متوسطة(ليست بالدرجة الكبيرة 

أداء العاملين في مجال  لتطويرواالفتقار  ،المادية والمعنوية في مجال الرقابة المستودعية
وعدم توفر ثقافة الرقابة لـدى بعـض    ،الرقابة المستودعية من خالل التدريب المستمر

 .العاملين

يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسـب اآللـي فيمـا يخـص عمـل المخـازن        -
إدراك مما يعنـي  %. 84.37والمستودعات بصوره واضحة ومفعلة وبدرجة جيدة بنسبة 

والكليات بأهمية نظام المعلومات ودورها الفعال في النظام المستودعي الـذي   الجامعات
يحتوي على إجراءات كثيرة ومتداخلة تحتاج إلى نظام معلوماتي يسـهل مـن متابعـة    

 .ومراقبة تلك اإلجراءات

وأن ظواهر الترشيد الناتج  ،أنه توجد ندرة إلى حد ما في وجود ظواهر هدر للمال العام -
مع وجود الحاجة إلى  ،وهي درجة جيدة% 77.69المستودعية بلغ ما نسبته  عن الرقابة

 .الحد من بعض الظواهر التي تهدد بهدر وضياع المال العام في الجامعات والكليات
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وتخزين بعض  ،عن الحاجة لدى الدوائر واألقسام وجود بعض األصناف الزائدةويذكر منها 
  .عملية الشراءاألصناف بالرغم من إمكانية صرفها بعد 

  

  :النتائج المتعلقة بالفروق بين المبحوثين حول محاور الدراسة -2
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين حول أثر الرقابـة المسـتودعية   

التصـنيف   -المسـمى الـوظيفي   -سنوات الخبـرة (على ترشيد المال العام تعزى إلى كل من 
  ). هل العلميالمؤ -مكان العمل -الوظيفي

  

وأن  ،ويتكـرر بشـكل دوري   وذلك بسبب أن نظام عمل المستودعات هو نظام روتينـي 
وأن األنظمة واإلجراءات المتبعـة هـي ذاتهـا لجميـع      المشاكل المستودعية تتكرر بشكل دائم

باإلضافة إلى أن ظروف العمل في المستودعات  ،تم إجراءات العمل وفق آلية معينةوت ،العاملين
 مما يحد من بروز رأي مستقل لـدى المبحـوثين تبعـاً   الكليات متشابهة  أوفي الجامعات سواء 

  .لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية
  

  :التوصيات: ثانياً
يقدم الباحث عدد من التوصيات التـي يأمـل أن    ،في ضوء النتائج التي أسفرت عن هذه الدراسة

  :المال العام على النحو األتيتفيد المهتمين في مجال الرقابة المستودعية وترشيد 

ضرورة تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات بشكل تام وهذا يستلزم تطبيق اإلجراءات  .1
التي ال تطبق وتفعيل كامل لإلجراءات التي تطبق بشكل جزئي مثل االستعانة بالرقابـة  

 .وهي من أهم اإلجراءات ،المستودعية عند دراسة االحتياجات السنوية

ن تزيد اإلدارة العليا من إدراكها بأهمية المستودعات وأهمية الرقابة عليهـا  العمل على أ .2
 .لما لذلك من فائدة تعود عليها وتساهم في ضبط وحماية أموالها وممتلكاتها

إيجاد السبل المناسبة للحد من وجود معوقات إدارية وفنيـة وبشـرية     ىالعمل الجاد عل .3
 :يام بدورها ويذكر منهاابة المستودعية عن القتعيق أعمال الرق

تحديد الجهات واإلدارات التـي تمـارس عمليـة الرقابـة المسـتودعية ومنحهـا         .أ 
الصالحيات بفعالية أكثر من خالل دعم المستويات اإلدارية العليا لهـا  مـع رفـع    
مستواها اإلداري في التشكيل اإلداري حتى يتسنى لها القيام بما هو مطلـوب منهـا   

 .على الوجه األكمل

لمـا   ،زيز نظام الحوافر المعنوية والمادية للعاملين في مجال الرقابة المستودعيةتع  .ب 
 .لهذه الحوافز من أثر ملموس على أداء العاملين وانتمائهم للمؤسسة
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زيادة االهتمام بتطوير مهارات العاملين في مجال المستودعات والرقابة عليها مـن    .ج 
مؤهلة للعمل فـي مجـال الرقابـة    خالل التدريب المستمر مما يتنج عنه عناصر ال

 .المستودعية وتطوير تلك العناصر على استخدام التقنيات الحديثة

نظام البار كود وتقنيات الجـرد اآللـي   ( ضرورة االستفادة من التقنيات الحديثة مثل  .د 
  ).وغيرها

إعداد دراسات لالحتياج الفعلي لكل دائرة أو قسم أو أشخاص للحد من تـوفير أصـناف    .4
  .الالزمأكثر من 

تطوير ألية تقنية لربط إدارة المخازن والمستودعات مع الجهات الطالبة بشبكة حاسوبية  .5
  .مما ينتج عن ذلك مهنية عالية في األداء واختصار بعض اإلجراءات الروتينية

 .وضع ألية مناسبة للتنسيق بين إدارة المستودعات وبين وحدات الرقابة الفنية والداخلية .6

مطلوبة إلدارة المستودعات بصور تزيل أي لبس أو غموض منعـا مـن   تحديد المهام ال .7
  .االرتباك وعشوائية العمل

ضرورة االهتمام بتوفير توعية مستدامة لرفع الوعي لدى العاملين الجامعات والكليـات   .8
 ،الندوات( بأهميتها لتحقيق ترشيد المال العام مثل  عن ثقافة الرقابة وإقناعهم الفلسطينية
 )الخ... الحلقات  ،المؤتمرات

إنشاء وحدة مستقلة ذات مهام متعددة تختص فـي دراسـة وتحديـد مـدى      العمل على .9
 .االحتياج

الحد من ظاهرة وجود أي أصناف زائدة عم حاجتها لدى األقسام والدوائر في الجامعات  .10
 .أو الكليات

ليـة  صرف األصناف مباشرة إلى األقسام والدوائر في حال توفرها بعـد عم الحث على  .11
 .الشراء دون الحاجة لتخزينها لتوفير تكاليف التخزين

  :الدراسات المقترحة: ثالثاً
  :عن يوصي الباحث بإجراء دراسات

دور الرقابة الخارجية كدور وزارة المالية وديوان المراقبة العامة فـي متابعـة تطبيـق     -
  .طاع غزةقواعد وإجراءات المستودعات في المؤسسات والوزارات الحكومية في ق

 .دور التقارير المستودعية في ظل نظام المعلومات على تحديد المناسيب المخزنية -

 .تخطيط المخزون على تخفيض التكاليف المخزنيةأثر  -
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 ،مكتبـة العبيكـان  : الرياض ،المدخل الى البحث في العلوم السلوكية ،صالح حمد ،العساف -
1995. 

 ،الطبعة األولـى  ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة ،إدارة المخزون ،اليمين ،فالته -
2008. 

الـدار  : اإلسكندرية ،إدارة اإلمداد والمخزون ،عبد الغفار ،وحنفي ،رسمية زكي ،قرياقص -
 .2004 ،الجامعية

المسـيرة للنشـر    دار: عمـان  ،المداخل الحديثة في إدارة المواد ،نصر المنصور  ،كاسر -
 .2002،والتوزيع 

ـ  ،محمد بهجت ،كشك -  ،ي مجـاالت الخدمـة االجتماعيـة   مبادئ اإلحصاء واستخداماتها ف
 .1996 ،دار الطباعة الحرة: اإلسكندرية

 .2005 ،الدار الجامعية: القاهرة ،المبادئ والمهارات:اإلدارة ،أحمد ،ماهر -

 ،دار صـفاء للنشـر والتوزيـع   : عمـان  ،إجراءات التخزين ،محمد حيدر صادق ،محيالن -
2002 . 

 ،مؤسسة شباب الجامعـة : اإلسكندرية ،ريةالتخطيط والمراقبة اإلدا ،احمد محمد ،المصري -
2007. 

 ،دار صـفا للنشـر والتوزيـع   : عمـان  ،إدارة المخزون والمواد ،محمد محمود ،مصطفى -
2010. 

أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القـرن  : اإلدارة ،كامل محمد ،المغربي -
 .2007 ،دار الفكر: عمان ،الحادي والعشرين

دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان ،إدارة المشتريات والمخازن ،لعزيز بدرعبد ا ،النداوي -
 .2009 ،والطباعة

 ،إدارة األبنيـة والمعـدات المخزنيـة    ،فـوزي  ،ولـويس  ،الئقة ،الحديثيو ،هادي ،هادي -
 .2008 ،اليازوري للنشر والتوزيع:عمان

ار صـفاء للنشـر   د ،"دراسات الجـدوى االقتصـادية والماليـة   " ،محمود حسنين ،الوادي -
 .2010 ،عمان ،والتوزيع
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  :المجالت والدوريات: ثالثاً
دور ديوان المحاسبة في الرقابة اإلدارية على األموال العامة بدولـة  " ،وائل إبراهيم ،الراشد -

 ،13المجلـد   ،االقتصـاد واإلدارة :مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،دراسة ميدانية ،"الكويت
 .م1999 ،العدد األول

مجلة جامعة الملك  ،"ظاهرة الفساد اإلداري وأثرها على األجهزة اإلدارية" ،طالل ،شريفال -
 .2004 ،الرياض ،2العدد  ،18المجلد  ،كلية التجارة واالقتصاد ،عبد العزيز

أساسـيات  ": مراجعة علمية لكتـاب  ،شكيل ،وغالم ،عبد الحميد ،وميمني ،احمد ،الصباب -
 ،2العـدد   ،16مجلد  ،االقتصاد واإلدارة ،الملك عبد العزيزمجلة جامعة  ،"اإلدارة الحديثة

 .2002 ،الرياض

 ،"التربية اإلسالمية في المحافظة على المـال العـام   أهمية"  ،عبد الرحمن صالح ،العبد اهللا -
 ،الريـاض  ،المجلد الرابع عشـر  ،العلوم التربوية والدراسات االسالمية ،مجلة الملك سعود

2002. 

واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمـات األهليـة فـي    "  ،سمر ،اهينوش ،ماجد ،الفرا -
 .2009 ،العدد الثاني ،المجلد السابع عشر  ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،"قطاع غزة

مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم      ،"الرقابة المالية على األجهزة الحكومية" ،نواف ،كنعان -
 .2005 ،العدد الثاني ،المجلد الثاني ،لعربية المتحدةدولة اإلمارات ا ،الشرعية واإلنسانية

األداء الرقابي للجهاز المركزي للرقابـة الحاسـبية ومـدى    "رضوان عبده محمد  ،الورافي -
 ،مجلة العلوم اإلداريـة واالقتصـادية   ،دراسة ميدانية ،"تطابقه مع معايير المراجعة الدولية

 .2009 ،العدد الثالث

 ،"يرات التكنولوجية في وظيفة الرقابة في المشروعات االقتصـادية أثر المتغ" ،عواد ،يونس -
  .2000 ،العدد الثاني ،16المجلد  ،مجلة جامعة دمشق

  

  :الرسائل العلمية والبحوث: رابعاً
 ،تطوير هيكل الرقابة الداخلية لعمليات إدارة المخـزون : محمد نجيب محمد صادق ،حسن -

أكاديميـة   ،ماجستير فـي العلـوم اإلداريـة    رسالة ،بالتطبيق علي مؤسسة مصر للطيران
 .2000 ،السادات للعلوم اإلدارية

دور وزارة المالية واالقتصاد الوطني في الرقابة علـى المسـتودعات   : "بدر حمد ،الحقيل -
 ،الريـاض  ،معهـد اإلدارة العامـة   ،)بحث منشور( ،"الحكومية بالمملكة العربية السعودية

1993. 
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إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية رسالة ماجسـتير  : إبراهيمعالء الدين خليل  ،السيد -
 .2005 ،فلسطين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)غير منشورة(

رسـالة   ،واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهليـة : سمر محمد راغب ،شاهين -
 .2007،فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية، )غير منشورة(ماجستير 

مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة علـى أداء  : يوسف حسن حامد ،شعيا -
رسـالة   ،في غزة في ضوء معايير المراجعة الدولية) االنروا(أنشطة وكالة الغوث الدولية 

 .2005 ،فلسطين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)غير منشورة(ماجستير 

رسـالة ماجسـتير    ،دعية في ترشيد المال العـام دور الرقابة المستو: غانم علي ،القحطاني -
 .2009 ،السعودية ،الرياض ،جامعة نايف للعلوم األمنية  ،)غير منشورة(

رسـالة ماجسـتير    ،واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي: سعيد يوسف حسن ،كالب -
 .2004فلسطين  ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)غير منشورة(

 ،)غير منشـورة (دراسة ماجستير ،حماية المال العام والضريبة: لفتاحأمجد نبيه عبد ا.لباده  -
 . 2006 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية

مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع : كامل احمد إبراهيم ،ماضي ابو -
 .2004 ،فلسطين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)غير منشورة(رسالة ماجستير  ،غزة

رسالة ،مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة: كامل أحمد ،ماضي -
 .2004 ،فلسطين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)غير منشورة(ماجستير 

ديوان المراقبة  ،تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي ،سطام عبد العزيز ،المقرن -
 2005 ،ةالسعودي ،)بحث منشور( ،العامة

 -تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية: ماجد محمد سليم ،ابوهداف -
 ،)غير منشـورة (رسالة ماجستير  ،دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة

  .2006 ،فلسطين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية
  

  :ومحاضرات عمل وورش وندوات تقارير: خامساً
ضوابط حماية المال العام ألغراض الحـد مـن الفسـاد     ،محمد عبد الفتاح ،ماويالعش -

  .2006 ،شرم الشيخ ،ورشة علم ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،اإلداري

 العربيـة  المملكة , الرياض , واإلدارية المالية الرقابة أجهزة ندوة ،العامة اإلدارة معهد -
 .1985 ،السعودية

  .الرياض ،بدون تاريخ ،المفهوم اللغوي والفني للرقابة والمحاسبة ،لعامةديوان المراقبة ا -
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دور ديوان المراقبة العامة في متابعة تطبيق قواعـد وإجـراءات    ،ديوان المراقبة العامة -
  .1993،السعودية ،معهد اإلدارة العامة ،ورشة عمل ،المستودعات الحكومية

 ،ت والمشتريات فـي الجامعـات العربيـة   ندوة المستودعا إصدارات ،اللجنة األكاديمية -
  .1981 ،جامعة الملك فيصل بالدمام

تجربة وزارة الصحة فـي تطبيـق قواعـد وإجـراءات      ،ورشة عمل ،وزارة الصحة -
  .1993،السعودية ،معهد اإلدارة العامة ،المستودعات الحكومية

اإلدارة العامـة   ،تقنية المستودعات إدارة ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني -
  2010 ،السعودية ،لتصميم وتطوير المناهج

اإلدارة  ،الرقابة والتقـارير المسـتودعية   ،المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني -
  2010. السعودية ،العامة لتصميم وتطوير المناهج

 :ةالمواقع االلكتروني :سادساً

ة على تنفيذ الموازنة العامة فـي القـانون   الرقابة المالي ،سيروان عدنان ميزرا ،الزهاوي .1
 ،نسـخة الكترونيـة   ،م 2008 ،الـدائرة اإلعالميـة فـي مجلـس النـواب      ،العراقي

9/12/2010، www.parliament.iq   

  .www.iugaza.edu.ps، الجامعة اإلسالمية .2

  .www.alaqsa.edu.ps، جامعة األقصى .3

  .www.alazhar-gaza.edu، جامعة األزهر .4

          .                      www.qou.edu، جامعة القدس المفتوحة .5

  .                  www.ucas.edu.ps، الكلية الجامعية .6

  .  www.cst-kh.edu.ps، كلية العلوم والتكنلوجيا .7

 .       www.ptcdb.edu.ps، كلية فلسطين التقنية .8

  المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .9
https://admin.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/jo1/
jo1/wa1/Pages/default.aspx 

http://www.parliament.iq
http://www.iugaza.edu.ps
http://www.alaqsa.edu.ps
http://www.alazhar-gaza.edu
http://www.qou.edu
http://www.ucas.edu.ps
http://www.cst-kh.edu.ps
http://www.ptcdb.edu.ps
https://admin.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/jo1/
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 :المقابالت الشخصية: سابعاً

، ميةمقابلة مع األستاذ عبد الكريم الجعبير مدير اللوازم والمشتريات بالجامعـة اإلسـال   .1
3/4/2011. 

  .5/4/2011، مقابلة مع األستاذ محمود األعور رئيس قسم المخازن بجامعة األقصى .2

  .5/4/2011، مقابلة مع األستاذ ماهر عريف رئيس قسم المخازن بجامعة األزهر .3

، مقابلة مع األستاذ فادي ناصر نائب مدير دائرة اللوازم في جامعـة القـدس المفتوحـة    .4
9/2/2011.  

، األستاذ حسن الخضري مدير دائر اللوازم والمشـتريات بالكليـة الجامعيـة   مقابلة مع  .5
10/4/2011.  

 ،مقابلة مع األستاذ هاني السويركي رئيس قسم المخـازن فـي كليـة فلسـطين التقنيـة      .6
10/4/2011. 

 ،مقابلة مع األستاذ ياسين القرا رئـيس قسـم المخـازن بكليـة العلـوم والتكنولوجيـا       .7
12/4/2011.  
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ِِA. Books: 
 

1. Changan, Js.,” Management Theory & Practice”, New York, Vikas 

publishing house, 1999. 

2. Greene, James, “ Production and inventory control: system and 
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  )1(الملحق رقم 
  

  االستبانة في صورتها النهائية
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ...األخ الكريم
  ،،،د وبع...... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  :تعبئة استبيان لدراسة ماجستير بعنوان: الموضوع 

  الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية وأثرها على ترشيد المال العام
  

يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على واقع الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية 
خالل توضيح الدور الهام الذي تلعبه الرقابة المستودعية فـي   وأثرها على ترشيد المال العام من

  .الجامعات والكليات الفلسطينية
  

وقد تم تصميم اإلستبانة المرفقة من أجل إتمام رسالة ماجستير فـي إدارة األعمـال بالجامعـة    
  .اإلسالمية بغزة

  
منكم التكـرم باإلجابـة    إن تعاونكم معنا هو دعم للبحث العلمي وتهمنا أرائكم وأفكاركم لذا نأمل

على أسئلة اإلستبانة مع العلم أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تعامل فـي منتهـى   
  .السرية ولن تستخدم إلى ألغراض البحث العلمي

  
  وتقبلوا فائق الشكر واالمتنان

  
  الباحث                       

  أشرف محمد مشمش
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  :صحيحةفي خانة اإلجابة ال)  √( يرجى وضع إشارة
  

  البيانات األولية:الجزء األول
 
  :سنوات الخبرة  •

  سنوات فأكثر 10سنوات        10أقل من  – 5من      سنوات 5أقل من  – 1من           
  

  :المؤهل العلمي  •
  دراسات عليا       دبلوم                         بكالوريوس                          

  
  :المسمى الوظيفي •

  مدير دائرة              ئيس قسم ر  ر           إداري          
  

  :مكان العمل •
  كلية                                        جامعة              

  
  :التصنيف الوظيفي •

  )متدرب –متطوع (  أخرىعقد تجريبي                     مثبت                         
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  :محور الرقابة المستودعية: ء الثانيالجز
  :مدى تطبيق الرقابة المستودعية لقواعد وإجراءات المستودعات :أوال

  

موافق   اصيلــــالتف  م
  بشدة

ال   موافق
  أدري

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1  
ترسل الجهات الطالبة طلبها إلى الجهة الرقابية المختصة لتحديد 

            .مدى احتياجها

2  
األصناف الموردة من قبل لجنة مختصة قبل إدخالهـا   يتم فحص

            .إلى المستودع

3  
تتم مراجعة وتدقيق جميع المستندات المستودعية قبل تسجيلها في 

            .البطاقات

4  
يتم قيد مخزون المسـتودعات فـي بطاقـات الصـنف لـدى      

            .المستودعات بانتظام

            .اقبة الصنف بانتظاميتم قيد مخزون المستودعات في بطاقات مر  5
            .تقيد جميع العهد المستخدمة في بطاقات العهدة بانتظام  6

7  
يتم الصرف لألصناف ذات االستخدام المستمر وفق خطة صرف 

            .دورية

            .توجد رقابة ميدانية على أعمال العاملين في المستودعات  8

9  
الرصيد المسجل في مراقبة المخزون لمقارنة ) لجنة(تقوم وحدة 

            .البطاقات بالرصيد الفعلي في المستودعات

10  
النظامية  تيتم حصر األصناف الراكدة والمكدسة وتتخذ اإلجراءا

            .بحقها

11  
يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية حيال المرجع بناءا على توصـيات  

            .لجنة فحص المرجع من األصناف

            .سنويا بانتظاميتم إجراء الجرد الكلي   12
            .يتم جرد العهد المستخدمة بين الحين واآلخر  13

14  
عند اكتشاف حاالت الفقد والتلف يتم اتخاذ اإلجراءات النظاميـة  

            .بحقها

            .تتوفر وسائل األمن والسالمة بالمستودعات  15

16  
سليم إجراءات استالم وت(يتم االهتمام بإجراءات الدورة المستندية 

            ).أصول وصور المستندات المستودعية
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موافق   التفــــاصيل  م
  بشدة

ال   موافق
  أدري

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .يتم تحديد األصناف المستديمة من المستهلكة وفق معايير محددة  17

18  
عنـد دراسـة   ) المستودعية(يتم االستعانة بوحدة الرقابة الداخلية 

            .سنويةاالحتياجات ال

19  
) الحد األعلى ،حد الطلب ،الحد األدنى(تطبق مستويات المخزون 

            .بشكل سليم لجميع األصناف

  
  .معوقات الرقابة المستودعية التي تعيقها عن القيام بدورها: ثانيا

  .المعوقات الفنية واإلدارية -أ

موافق   التفــــاصيل  م
  بشدة

مواف
  ق

ال 
  أدري

غير 
  موافق

غير 
فق موا

  بشدة

ضعف ممارسة الوحدات الرقابية للمخزون والعهد لصـالحياتها    1
            .النظامية

            .تعدد اإلدارات أو الجهات التي تمارس مهام الرقابة المستودعية  2
            .تدني اهتمام المستويات اإلدارية العليا بالرقابة المستودعية  3

تودعات ووحـدات  ضعف التنسيق واالرتباط اإلداري بين المس  4
            .الرقابة الداخلية والفنية

            .ضعف طرق االتصال بين المستودعات واإلدارات األخرى  5
            .ضعف إدراك اإلدارة العليا بأهمية المستودعات  6
            .عدم وضوح المهام المطلوبة إلدارة المستودعات  7
            .المستودعيةتأخر استخدام نظام الحسب اآللي في أعمال الرقابة   8

عدم ارتباط جهاز الرقابة المستودعية مع الجهات الطالبة مـن    9
            .طريق شبكة حاسوبية ناألقسام والدوائر ع

            .عدم استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام البار كود  10
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  .معوقات الموارد البشرية -ب
  

موافق   التفاصيل  م
  بشدة

ال   موافق
  أدري

غير 
  موافق

ير غ
موافق 
  بشدة

            .تعيين أشخاص غير مؤهلين في مجال المستودعات  11

ضعف تطوير مهـارات العـاملين فـي مجـال الرقابـة        12
            .المستودعية من خالل التدريب المستمر

ضعف الحوافز المعنوية والماديـة فـي مجـال الرقابـة       13
            .المستودعية

            .بة المستودعية بشكل جديعدم اقتناع العاملين بعملية الرقا  14
            .عدم توفر ثقافة الرقابة لدى العاملين في المستودعات  15
            .تعارض مفهوم الرقابة مع مصالح بعض العاملين  16
            .عدم توفر أشخاص مدربين على استخدام التقنيات الحديثة  17

  

  .تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المستودعات: ثالثا
  :حسب رأيك يقوم النظام المحوسب الخاص بالمخازن والمستودعات بــ

  التفــــاصيل  م
موافق 
  موافق  بشدة

ال 
  أدري

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1  
متابعة المنصرف والوارد وتوضيح الرصـيد لكـل   

            .صنف من المخزون

2  
تحديد الكميات المطلوب شرائها من كل صنف فـي  

دة فـي إعـداد طلبـات    الوقت المناسـب للمسـاع  
  .المشتريات

          

3  
متابعة الحركة بالتفصيل لألصناف المتداولة من حيث 

            .الكميات والقيمة في فترات دورية محددة

4  
حساب الكميات الموجودة في الرصيد الحـالي مـن   

            .حيث العدد والقيمة للجرد الدوري

            .متابعة معدل استهالك األصناف  5
            .ام دقيق للتصنيف والترميزوضع نظ  6
            .حصر األصناف الراكدة والمكدسة  7
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  التفــــاصيل  م
موافق 
  موافق  بشدة

ال 
  أدري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

8  
الحصول على تقـارير مسـتمرة عـن المـواد     

            .واألصناف داخل المستودع

9  
الحصول على تقرير بطاقة مراقبـة األصـناف   

            .طلببدقة عند ال

10  
تحديد نقطة إعـادة الطلـب ألي صـنف مـن     

            .األصناف

            .المساعدة في وضع نظام دقيق للعهد ومتابعتها  11

12  
المساعدة في تحديد الحد األدنى لجميع األصناف 

            .الموجودة في المستودعات

13  
المساعدة في تحديد الحد األعلى لجميع األصناف 

            .ودعاتالموجودة في المست
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  .محور ظواهر ترشيد المال العام الناتج عن الرقابة المستودعية: ثالجزء الثال
  

موافق   التفــــاصيل  م
  بشدة

ال   موافق
  أدري

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يتم شراء أصناف بكمية تناسب االحتياج الفعلي لجميع الدوائر   1
            .واألقسام

            .ناف زائدة عن حاجتها لدى األقسام والدوائرال يوجد أص  2

توجد آلية متبعة لدى إدارة المسـتودعات لفحـص الراكـد      3
            .والمكدس من األصناف باستمرار

يتم التخلص من األصناف الراكدة والتي تم االسـتغناء عنهـا     4
            .بالطرق النظامية

ـ      5 ميم يتم تخزين األصناف بصورة تـتالءم مـع نظـام تص
            .المستودع

توجد مراقبة فعالة لعهد اإلدارات واألقسام واألشخاص بحيث   6
            .تحد من فقدانها أو تلفها

يتم إرجاع بعض األصناف التي يتم االسـتغناء عنهـا إلـى      7
            .المستودعات

ال يتم شراء أصناف جديدة بالرغم من توفر مثيالتها بغـرض    8
            .التجديد فقط

9  
  عب فقدان بعض األصناف في المستودعات خالل فترةيص

  .التخزين
  

          

تحديد صرف بعض األصناف مباشرة عنـد اسـتالمها دون     10
            .تخزينها لتوفير تكاليف التخزين

11  
تشارك إدارة المستودعات الجهـات األخـرى فـي دراسـة     
االحتياجات لجميع الدوائر واألقسام بغرض تقـدير االحتيـاج   

  .من كل صنف الفعلي
          

يتم تحديد مسؤولية التلف أو فقدان الصنف ومحاسبة المسئول   12
            .عن ذلك وفقا لألنظمة والقوانين المتبعة

لمواجهة تلف األصـناف فـي    توجد وسائل اإلنذار بالحريق  13
            .المستودع خالل فترة التخزين ألي أسباب فنية أو طبيعية
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  )2(الملحق رقم 
  بأسئلة المقابلةقائمة 

  
  كليتكم وكم عدد الموظفين الذين يعملون بها؟/ ما عدد المستودعات في جامعتكم  -1
 لمن تتبع دائرة المستودعات في الهيكلية التنظيمية؟ -2

 ما هو طبيعة النظام المحوسب المستخدم في أعمال المخازن والمستودعات؟ -3
 صناف التالفة؟كيف تتعامل دائرة المستودعات حيال الراكد والمكدس واأل -4

 هل توجد سياسة لدراسة االحتياجات بالنسبة لألقسام الطالبة؟ -5
 وما نوعيته؟ لنظاميةهل يتم إجراء الجرد على المخازن بالصور ا -6

 هل تعتمد الدائرة نظام بطاقة مراقبة الصنف؟ -7

 هل يوجد موظف عهد خاص بالدائرة؟ -8
  
  

  )3(الملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين

  

  الجامعة اإلسالمية  الفراماجد . د.أ  1
  الجامعة اإلسالمية  علي شاهين.د  2
  الجامعة اإلسالمية  وسيم الهبيل.د  3
  الجامعة اإلسالمية  سامي أبو الروس.د  4
  الجامعة اإلسالمية  نافذ بركات.د  5
  الجامعة اإلسالمية  سمير صافي.د  6
  جامعة األقصى  نضال العبد اهللا.د  7
  ىجامعة األقص  ناجي سكر.د  8
  جامعة األزهر  وفيق األغا.د  9

  جامعة األزهر  محمد فارس.د  10
  جامعة األزهر  رفيق األغا.د  11
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